
 

 

  

2021במרס  31דוחות  כספיים ביניים מאוחדים ליום   

 )בלתי מבוקרים(

בע"מ אחזקותהפניקס   

 



 

 

 

  

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני  חלק 1

 התאגיד

ביניים דוחות כספיים תמצית  חלק 2

 מאוחדים 

נתונים כספיים מתוך הדוחות  חלק 3

המיוחסים הכספיים ביניים המאוחדים 

 לחברה עצמה

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה  חלק 4

 הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי

הצהרות בדבר בקרות ונהלים לגבי  חלק 5

הגילוי בדוחות הכספיים של הפניקס 

 חברה לביטוח בע"מ

  

  

  

 תוכן עניינים



 

 

 

 חברי הדירקטוריון

יו"ר  –בנימין גבאי    

 רוג'ר אבראבנל

 בן לונגוורת'י

הירשמרילין ויקטוריה   

 זאק כהן

)דח"צ( רחל לוין  

(דח"צ)זהר טל   

"ת(דבד"ר אהוד שפירא )  

 אליעזר יונס

 



 
       2021במרס  31יני התאגיד ליום על מצב עני דוח הדירקטוריון

 

 -11  "מבע אחזקות הפניקס

 
 

 דוח הדירקטוריון

על מצב ענייני   

  31התאגיד ליום 

 2021 סמרב
 
 
 

  



 
       2021במרס  31יני התאגיד ליום על מצב עני דוח הדירקטוריון

 

 -21  "מבע אחזקות הפניקס

 

 

 

 

  

 

 עניינים תוכן

 

 

 3 .................................................... בקבוצה והתפתחויות הפעילות תחומי, הקבוצה מבנה .1

 9 ........................................................................................................... העסקית הסביבה תיאור .2

 16................................................................................... כלכלית המאקרו בסביבה התפתחות .3

 19........................................................................... התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .4

 34.................................................................. ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר דיווח .5

 36................................................................................................................................ הצמדה מאזן .6

 39................................................................................................................. תאגידי ממשל היבטי .7

 41......................................................... התאגיד של הכספי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות .8

 

  



 
       2021במרס  31יני התאגיד ליום על מצב עני דוח הדירקטוריון

 

 -31  "מבע אחזקות הפניקס

 
 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 2021 מרסב 31ליום 
 

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

 תקופת" -)להלן  2021 מרס -סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה לתקופה ינואר  2021 מרסב 31

 "(. הדוח

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

-קבוצה נערך הדוח בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(, התשנ"חהפנסיה והגמל של ה

הדוח נערך (. "הממונה"או "המפקח" , ובהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )1998

 ."(התקופתי הדוח)להלן: " 2020הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת ב

כולו  הרבעוניעל כל חלקיו, ויש לקרוא את הדוח  הרבעונידוח הדירקטוריון הינו חלק בלתי נפרד מהדוח 

 "(.הכספייםהדוחות " או" הכספיהדוח )להלן: " אחתכמקשה 

 

 בקבוצה והתפתחויות הפעילות תחומי, הקבוצה מבנה .1

 מבנה הקבוצה .1.1

 מניותיה של החברה בעלי

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

Centerbridge Partners LP ו- Gallatin Point Capital LLC" :אודות "(. לפרטים נוספים הקרנות)להלן

 בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי. 1.1ראו סעיף שיעורי החזקה ומבנה הבעלות 

 הפעילות  תחומי .1.2

בפרק תיאור  1.2סעיף  וראומבנה האחזקות בקבוצה קבוצה תחומי הפעילות של ה לתיאור .1.2.1

  .התקופתיעסקי התאגיד בדוח 

חברה מגוון של מקורות רווח מפעילות חברות הבנות כמפורט במגזרי הפעילות השונים. להלן ל .1.2.2

 ראו)לפרטים נוספים  הדוח בתקופתלבעלי המניות  המיוחסלפני מס הכולל התפלגות הרווח 

 (:לדוח הכספי 3באור 

  

 בקבוצה חברתיות בין התאמות כולל הרווח)*( 



 
       2021במרס  31יני התאגיד ליום על מצב עני דוח הדירקטוריון

 

 -41  "מבע אחזקות הפניקס

 בקבוצה התפתחויות .1.3

  מניות של עצמית רכישה .1.3.1

לתקופה  אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה 2020 ברספטמ בחודש

למועד פרסום הדוח ביצעה החברה מספר רכישות של  נכון. מיליון ש"ח 100בהיקף של עד  של שנה

כן,  כמו(. ש"ח ע.נ. כל אחת 1מניות בנות  3,200,755מיליוני ש"ח ) 75.8 -החברה בהיקף של כ מניות

חלק ממניות נשוא הרכישה העצמית ישמשו לטובת מימוש אופציות המוענקות לנושאי בעתיד ייתכן ו

 2020באוקטובר  1 מהימים החברה ידיווח ראולפרטים נוספים משרה ועובדים בחברה ובחברות בנות. 

 (. בהתאמה ,2021-01-077994 -ו 2020-01-112356' אסמכתא: מס) 2021במאי  4ומיום 

 

 דיבידנד חלוקת .1.3.2

 24 יום, ב2020בהתאם למדיניות הדיבידנד אשר אושרה על ידי דירקטוריון החברה בחודש אוקטובר 

, החליט 2020, בדצמבר 31של החברה ליום דוח התקופתי בד בבד עם אישור ה 2021, מרסב

 של הכולל מהרווח 30%)המהווים  "חשמיליוני  406ל חלוקת דיבידנד בסך של ירקטוריון החברה עד

 תוכניתמיליון ש"ח אשר שימש לביצוע  26 -סכום של כופחת הזה  כולל כוםמס. (2020 לשנת החברה

ן מיליו 380. בהתאם, הסכום שחולק בפועל כדיבידנד הינו עד למועד ביצוע החלוקה הרכישה העצמית

 למניה.  "חש 1.49 מייצגוש"ח 

 

 ועובדים משרה לנושאי אופציות .1.3.3

אופציות לנושאי משרה  3,937,000הקצאה של עד  החברהאישר דירקטוריון  2021 במאי 26ביום 

 1.00, בנות החברהמניות רגילות של  3,937,000בנות הניתנות למימוש לעד  ובחברות בחברה ועובדים

לדוח  9לפרטים נוספים ראו באור  התאמות, ללא תמורה במזומן.ש"ח ערך נקוב כל אחת כפוף ל

 הכספי.

 

  120אפשרות מכירת עד  בחינת .1.3.4

 100%החליט דירקטוריון הפניקס ביטוח לבחון אפשרות למכור את השליטה ועד  2021בחודש ינואר, 

כחלק מרכזי מגורים לאוכלוסייה המבוגרת בע"מ, וזאת  – 120מהחזקות הפניקס ביטוח בחברת עד 

לפיה על הקבוצה להתמקד, בין השאר, בעסקי  של החברהממימוש התכנית האסטרטגית הרב שנתית 

הליבה ולהציף ערך לפורטפוליו נכסי הקבוצה. נכון למועד הדוח החברה פועלת לביצוע האמור בסיוע 

נכון למועד פרסום הדוח התקבלו ביד  זה.בנק השקעות שהחברה התקשרה עימו בהסכם לעניין 

הפניקס ביטוח בוחנת את  .מרוכשים פוטנציאליים לא מחייבותפניקס ביטוח מספר הצעות ראשוניות ה

 2021בינואר  28לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום ההצעות והחלופות השונות לביצוע העסקה. 

 (.2021-01-011200)מספר אסמכתא: 
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 הנפקת גמא   .1.3.5

"( טיוטת תשקיף להנפקה גמאא ניהול וסליקה בע"מ )להלן: "פירסמה גמ 2021בחודש מאי, בחודש 

"(. נכון למועד פרסום הדוח החברה מחזיקה טיוטת תשקיףראשונה לציבור והצעת מכר )להלן: "

בעקיפין, באמצעות הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה 

בהתאם לטיוטת המונפק והנפרע של גמא.  מהונה 49%"(, בשיעור של הפניקס השקעות)להלן: "

התשקיף בכוונת החברה בד בבד עם ביצוע ההצעה על־פי תשקיף ההנפקה לרכוש באמצעות הפניקס 

מהונה המונפק והנפרע של גמא  60%-השקעות מניות נוספות בגמא כך שלאחר ההצעה, תחזיק בכ

שההנפקה אכן תבוצע והחברה  ככל וזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא ותהיה בעלת השליטה בגמא.

בטווח של בין מעליה לשליטה בגמא, החברה צפויה לרשום רווח חד פעמי  50%תעלה לאחזקה מעל 

וכתלות במחיר הנפקה. למועד פרסום הדוח ההנפקה מתוכננת להתבצע  ש"חמיליוני  280 -ל 230

מידע צופה פני עתיד וכי לא . עם זאת, יובהר כי המידע האמור בסעיף זה הינו 2021במהלך חודש יוני 

 קיימת ודאות כי ההנפקה אכן תבוצע או מה יהיו תנאיה.

 

 הצעה לרכישת מלוא מניות חברת פסגות קרנות נאמנות בע"מ  .1.3.6

 של בעקיפין בשליטתה חברה.ס.ם תעודות סל אחזקות בע"מ, קחברת  הגישה 2021 במאי 9 בתאריך

מניותיהן של פסגות קרנות  מלואיבת לרכישת "מ הצעה מחיבע השקעות מור.ד. י, יחד עם החברה

:"החברות יחדהשקעות בע"מ )להלן  קומפסנאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ ופסגות 

תמורה של שווי  שיקפה"מ )להלן: "פסגות"(. ההצעה בע השקעות בית פסגות מאתהנרכשות"( 

חוב ואפס מזומן נכון ליום  מיליון ש"ח לחברות הנרכשות, על בסיס אפס 420 -פעילות בסך של כ

. לפרטים ההצעהבהתאם לתנאי  17:00בשעה  2021במאי  10 –תאריך ה פקעה ב ההצעה. 31.12.2020

-2021-01)מס' אסמכתא:  2021במאי  11 -ו 2021במאי  9נוספים ראו דיווחי החברה מהתאריכים 

 (.בהתאמה, 2021-01-082401 -ו 080166

 

 החברה אל ביטוח מהפניקססלנס אק הפניקסהחברה המנהלת  הנפת .1.3.7

הנפת הפניקס אקסלנס  בעניין 1אישרר את החלטתודירקטוריון הפניקס ביטוח  2021, ינואר בחודש

נכון למועד פרסום ש העובדה לנוכח בוצעה טרם החלוקה. לחברהבדרך של חלוקת דיבידנד בעין 

ן התקבל זה מכבר. לפרטים כי, אישור רשות שוק ההו יצוין אישור רשויות המס. הדוח טרם התקבל

מס'  2019בדצמבר  31חלוקה , ראו דיווח מיידי מיום אישור הנוספים, לרבות נימוקי הדירקטוריון ל

 בחודש, בפועל החלוקה ביצוע וטרם החלוקה מתהליך כחלק כי, יצוין. 2019-01-126166אסמכתא: 

 הפניקס של העצמי וןהה להשלמת החברה התחייבות החברה דירקטוריון אישר, 2020 אוגוסט

 נדרש מזערי עצמי הון( )גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח בתקנות הקבוע לסכום אקסלנס

 .ביטוח הפניקס התחייבות חלף וזאת 2012-ב"תשע(, פנסיה קרן או גמל קופת של מנהלת מחברה

  

                                                           
 ןהזמ חלוף בשל. 2019 דצמבר בחודש לראשונה נתקבלה החברה תחת אקסלנס הפניקס הנפת בדבר ההחלטה 1

ון התקיים, התקבל טרם המס מרשויות הרגולטורי והאישור והיות ן נוסף די ו  הנושא לבחינת החברה בדירקטורי
 .ואישורו
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 אלדובי-רכישת בית ההשקעות הלמן .1.3.8

 אלדובי-הלמן עסקת

בתחומי הפנסיה בכלל ו ה העסקית של החברה והרצון לצמוח בניהול נכסיםכחלק מיישום האסטרטגי

אלדובי -הלמןאת מה עסקת המיזוג, לפיה רכשה החברה הושל 2021בפברואר  28ביום  בפרט, והגמל

בדרך של מזוג משולש הופכי. עם השלמת העסקה "( אלדובי-הלמןבית השקעות בע"מ )להלן: "

 אלדובי להלמןהעסקה  תתמור .בבעלות מלאה של החברהלחברה פרטית  הלמן אלדוביהפכה 

  ."חשמיליון  275סך של ב היתה

 פנסיהקופות גמל ו אלדובין מהלוואה להל העמדת

 בבעלות חברה, מ"בע ופנסיה גמל קופות אלדובי-הלמן עם החברה התקשרה, 2021 בפברואר 18 ביום

 הלוואה גמל להלמן תעמיד חברהה לפיו בהסכם"(, גמל הלמן: "להלן) אלדובי-הלמן של מלאה

בהיקף  גמל הלמן שהנפיקה'( א סדרה) החוב אגרות כל של מלא מוקדם פדיון למימון נועדה אשר

 פירעון למימון וכן"(, המוקדם הפדיון" ו"החוב אגרות: "בהתאמה להלן) מיליוני ש"ח 73.6 -של כ

 גמל הלמן שנטלה"(, בנקאיתה ההלוואה סכום)" ח"ש מיליון 15 של בסך הלוואה של ומלא מוקדם

 נפרעהבוצע הפדיון המוקדם לאגרות החוב וכן  2021 ,מרסב 8 בתאריך. מקומי בנקאי מתאגיד

 אי המקומי. קההלוואה הבנקאית לתאגיד הבנ

 אקסלנסגמל אל הפניקס  הלמן מיזוג

הפניקס  וךתעל מיזוג הלמן גמל עם ול אקסלנס הפניקסדירקטוריון  ידי על הוחלט 2021במאי  23ביום 

. בהתאם למתווה המיזוג, קופות הגמל וקרנות הפנסיה הותיקות שבניהול הלמן גמל יועברו לניהול גמל

קופות הגמל צפוי  של. המיזוג בין החברות ולרבות מיזוג קופות הגמל ומסלולי ההשקעה גמל פניקסה

 י דין., בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פ2021בספטמבר  30להיות מושלם ביום 

  דש-מיטב עסקת -ברירת מחדל  פנסית מכירת

"( מיטב דש גמל, התקשרה החברה עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "2021בפברואר  22ביום 

  לפיו החברה תפעיל את כח השפעתה כבעלת המניות היחידה בהלמן אלדובי, כך שהלמן ,בהסכם

הלמן  המנוהלות על ידית הפנסיה החדשות קרנו של למיטב דש גמלירה גמל תחתום על הסכם למכ

 חתמה 2021 מרסב 10 ביוםבתשלום אחד במועד ההשלמה. מיליון ש"ח שישולמו  45-גמל בתמורה ל

כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים  המכירההשלמת הלמן גמל על הסכם כאמור. 

 2120.2ביוני,  30המועד האחרון להשלמת הסכם מכר הקרנות נקבע ליום ו

 
בפברואר  3, 2021בינואר  28, 2020בדצמבר  8מהתאריכים:  מיידייםנוספים ראו דיווחים  לפרטים

מס' אסמכתא:  2021בפברואר  28-ו 2021 בפברואר 24, 2021בפברואר  23, 2021בפברואר  18, 2021

2020-01-133119 ,2021-01-011467 ,2021-01-013942 ,2021-01-020860,2021-01-022078, 2021-01-

 .בהתאמה, 2021-01-023697 -ו 021813

 

 

 

                                                           
ו 2 ,  31ם המועד האחרון להשלמת הסכם מכר הקרנות נקבע במקור לי והוארך בהסכמת הצדדים ליום  2021במאי

ני,  30  .2021ביו
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  באנגלית וולונטרית דיווחים מדיניות .1.3.9

באתר  באנגלית וולונטרית דיווחים מדיניות אימוץ החברה דירקטוריון אישר, 2021 בפברואר בחודש

 הכספיים דוחותיה פרסום ממועד החל וזאתהמאיה באנגלית של הבורסה לניירות ערך בישראל 

 רשות הודעת על, השאר בין, מתבסס כאמור המדיניות אימוץ. 2020 לשנת החברה של השנתיים

 דיווחים תרגומי של וולונטרי פרסום: לחברות הודעה" – 2020 ביוני 30 בתאריך שפורסמה ערך ניירות

)מס' אסמכתא:  2021 בפברואר 25נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  לפרטים ."האנגלית לשפה

באפריל  22החברה פועלת בהתאם למדיניות כאמור ופירסמה לראשונה בתאריך  (.2021-01-023287

 באנגלית. 2020דוח תקופתי לשנת  2021

 

 דירוג .1.3.10

אופק  Aa3.ilבדירוג  3,4הודיעה מדרוג כי מותירה את דירוג אג"ח סדרות  2021בינואר  11ביום  .א

באופק יציב להרחבת  Aa3.ilה דירוג הודיעה מדרוג כי היא מעניק 2021בינואר  31יציב. ביום 

דיווחים  ראומיליון ש"ח. לפרטים נוספים  350שהנפיקה החברה בסך של עד  5-ו 4אג"ח סדרות 

 2021בינואר  31(, מיום 2021-15-004746)מס אסמכתא  2021בינואר  11מיידים של החברה מיום 

את דירוג החברה  S&Pעלות אשררה מ 2021בינואר  31ביום  (.2021-15-012981)מס' אסמכתא 

בהיקף של עד  5-ו 4להרחבת אגרות חוב  -ilAAובתחזית יציבה וקובעת דירוג  -ilAAברמה של 

)מס' אסמכתא  2021בינואר  31מיום  החברהשל  ידיווח מייד ראומיליון ש"ח. לפרטים נוספים  350

2021-15-012963.) 

+. לפרטים ilAAפניקס ביטוח ברמה של את דירוג ה S&Pאשררה מעלות  2021בינואר  31ביום  .ב

-2021-15)מס' אסמכתא  2021בינואר  31של הפניקס גיוסי הון מיום  ידיווח מייד ראונוספים 

013263.) 

  5-ו 4אגרות חוב סדרות  ה בדרך של הרחבתהנפק –גיוס חוב  .1.3.11

 (5 -ו 4"ח )סדרות אג הרחבת

( רשומות על שם 4נ אגרות חוב )סדרה "ח ע.ש אלפי 127,384החברה  הרחיבה 2021בחודש פברואר 

( רשומות על שם ובנות 5"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ש אלפי 222,616 -ו ש"ח ערך נקוב כל אחת 1ובנות 

)מס'  2021בפברואר  3ש"ח ערך נקוב כל אחת, שהונפקו על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום  1

חברה לטובת צרכיה השוטפים ושל (. תמורת ההנפקה שימשה את ה2021-01-013684אסמכתא: 

 אלדובי. –החברות הבנות שלה, לרבות רכישת מלוא מניות הלמן 

 

 ריבית .1.3.12

לשינוים בעקום הריבית חסרת הסיכון השפעה משמעותית על הנכסים, התחייבויות ותוצאות פעילותה 

נויים על יחס כושר הפירעון של הפניקס ביטוח. לפרטים נוספים בדבר שישל הפניקס ביטוח וכן 

"( יםהכספי ותדוח)להלן: " 2021, מרסב 31לדוחות הכספיים ליום  א'8באור  ראובעקום הריבית 

 .לדוח 2.1.5סעיף  ראוולעניין השפעת הריבית על יחס כושר הפרעון 
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 ביטוח בהפניקס מורכב ראשוני הון הנפקת .1.3.13

ורי במסגרת דרישות ההון נוסף, המוכר כהון רגולט 1ביטוח בוחנת הנפקת מכשיר הון רובד הפניקס 

 2021  מרסבחודש ההון ושיפור יחס כושר הפירעון.  תחת משטר כושר פירעון כלכלי, זאת לצורך חיזוק

נוסף כפופה לאישור  1אישר הדירקטוריון המשך בחינת הליך ההנפקה, ההכרה במכשיר כהון רובד 

 הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון. 

המכשיר, לרבות תקופת הפדיון, הינם מיליון ש"ח. תנאי  400-ל סך של כהיקף ההנפקה צפוי לעמוד ע

 2020-1-15בהתאם להוראות חלק ב' )"הוראות לעניין הון עצמי של חברת ביטוח"( לחוזר ביטוח 

הפניקס ביטוח  .Solvency II"הוראות ליושם משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס 

 ולטוריים הנדרשים לטובת ביצוע ההנפקה.פועלת לקבלת האישורים הרג

 
 IFRS 17הערכות החברה ליישום תקן חשבונאי   .1.3.14

"( בדוחותיה הכספיים של התקן)להלן: " IFRS 17כחלק מהערכות הפניקס להטמעת תקן חשבונאי 

, בחודש 2023בינואר  1החברה והפניקס ביטוח החל מהתקופות הרבעוניות והשנתיות המתחילות ביום 

חתמה הפניקס ביטוח על הסכמים עם ספקי תוכנה ויישום לטובת יישום התקן. עניינם  2021פברואר 

של ההסכמים הוא יישום והטמעה של מערכת שמטרתה לאפשר לחברה לעמוד בדרישות הרגולציה 

הנוגעות ליישום התקן, לרבות הדרישות המפורטות ב"מפת דרכים לאימוץ תקן דיווח כספי בינלאומי 

 על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.  2020ביוני  7(( חוזי ביטוח" שפורסם ביום IFRS 17מספר 

כולל הרחבת אשר  ישראל EYקנדה בשיתוף עם  EYהתקשרה הפניקס ביטוח בהסכם עם  כמו כן, 

שירותי ביקורת ויעוץ. ההתקשרות אושרה מראש על ידי ועדת הביקורת של הפניקס ביטוח אשר קבעה, 

בפניה אסמכתאות לשביעות רצונה, כי עבודת יעוץ זו עומדת בכללי האי תלות בהתאם  לאחר שהוצגו

. 2021תלותו של רואה חשבון מבקר עקב מתן שירות נלווה מחודש ינואר פגיעה באי  -לעמדת ממונה 

 .2020בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים (1)לא()2 לפרטים נוספים ראו ביאור

 
 עמיתים שקעותה ועדת"ר יו בתפקיד ףחילו .1.3.15

אישר הממונה את מינויו של מר אלדד פרשר ליו"ר ועדת השקעות עמיתים של  2021אפריל  בחודש

 פרשרעמיתי הביטוח, הגמל והפנסיה וזאת לאחר אישור דירקטוריון הפניקס ביטוח את המינוי.  מר 

זן אשר כיהן יחליף את מר יעקב רו פרשר. מר 2021עתיד להתחיל את תפקידו בראשית חודש יוני, 

על התרומה הרבה שלו  רוזן למר מודהפניקס ה נהלתכיו"ר הוועדה בתשע השנים האחרונות. ה

 לתוצאות הפניקס בתחום ההשקעות וההישגים חסרי התקדים שהושגו במהלך השנים האחרונות.

 

  והשפעתו הקורונה וירוס .1.4

ות של החברה ראו ביאור לפרטים אודות מידת השפעת משבר הקורונה על פעילותיה העסקיות השונ

 .2020בדצמבר  31ות הכספיים ליום לדוח 1

 ביטחוני מצב .1.5

 במשך המדינה לשטחי רקטות נורו ישראל במדינת צבאית הסלמה בעקבות 2021 מאי חודש במהלך

 נכון, החברה ידיעת למיטב. ללקוחותיה מלא שירות לספק החברה המשיכה, זו בתקופה. ימים 11

 ישראל מדינת כי נציין בנוסף.  החברה של התוצאות על מהותית השפעה אין עלאירו זה פרסום למועד

  .והיו במידה, הרכוש נזקי את  מכסה
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 העסקית הסביבה תיאור .2

טוח יהחלות על הפניקס חברה לב כלכלי פירעון כושר משטרהוראות  יישום .2.1

   בע"מ

 משטר כושר פירעון כלכלי יישום לעניין הוראות  .2.1.1

וזאת בהתאם להוראות  Solvency IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס על הפניקס ביטוח חל 

"תיקון החוזר  - 2020-1-15"הממונה"(   -חוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן 

 Solvencyהמאוחד לעניין הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס 

II משטר כושר . 2020באוקטובר,  14אשר פורסם ביום  "(לימשטר כושר פירעון כלכ" –" )להלן

הוראה רגולטורית המסדירה את דרישות ההון ותהליכי ניהול הסיכונים  והינפירעון כלכלי 

קובע מודל סטנדרטי לחישוב ההון העצמי המוכר וההון משטר זה בקרב חברות הביטוח. 

ק כרית לספיגת הפסדים הנדרש לכושר פירעון, במטרה להביא לכך שחברת ביטוח תחזי

הנובעים מהתממשותם של סיכונים בלתי צפויים שלהם היא חשופה. יחס כושר הפירעון הינו 

 וההון הנדרש. הכלכלי המוכר לעניין כושר פירעון היחס בין ההון העצמי 

 
 :הגדלת ההון הכלכלי על פי הוראות המעבר .2.1.2

 לפיה המעבר הוראותנוגע לבמשטר כושר פירעון כלכלי, ב הקיימת בחלופה בחרה החברה

 בצורה ויקטן ילך אשר הביטוח מעתודות ניכוי באמצעות הכלכלי ההון את להגדיל ניתן

 נשלח הפריסה בתקופת הניכוי לגבי"(. הפריסה בתקופת הניכוי)"  2032 לשנת עד, הדרגתית

 וןפירע כושר במשטר הפריסה בתקופת ניכוי לחישוב עקרונות" הביטוח חברות למנהלי מכתב

 בתקופת הניכוי, העקרונות למכתב בהתאם"(. העקרונות מכתב" )"II סולבנסי מבוסס כלכלי

 31 ליום עד שהונפקו פוליסות בגין, הומוגניות סיכון לקבוצות בחלוקה יחושב הפריסה

 הכלכלי במאזן בשייר ביטוח עתודות שבין כהפרש יחושב האמור הניכוי.  2016 בדצמבר

 שווי לבין ההוגן שווי בין הפער בניכוי) להן המיוחס( Risk Margin) הסיכון מרווח לרבות

 הפרש. הכספיים הדוחות פי על בשייר הביטוח עתודות לבין( מיועדות חוב אגרות של הספרים

 של ערכו)" דיווח מועד בכל הניכוי יתרת. 2032 בדצמבר 31 ליום עד לינארי באופן יופחת זה

 ללא המחושב הפירעון כושר ביחס הצפוי הגידול קצב את תהלום"( הפריסה בתקופת הניכוי

  .הפריסה בתקופת הקלות
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  כלכלי פירעון כושר יחס דוח פרסום .2.1.3

בד בבד עם פרסום הדוח  פורסם 2020 בדצמבר 31 ליום הכלכלי הפרעון כושר יחס דוח

 בחוזר 5שער  4, חלק 1והוא נערך ומוצג בהתאם להוראות פרק  2021 במאי 27 ביוםהכספי 

 יחס דוח יכלל המאוחד לחוזר בהתאם הגילוי". הוראותלהלן " -2020-1-17חוזר  לפיהמאוחד, 

 התקופתי הדוח במסגרת שנה כל של ביוני 30 -ו בדצמבר 31 נתוני בגין כלכלי פירעון כושר

-2020פורסם מכתב הממונה שה.  2020 מרסב 19ביום על אף האמור,  .החישוב למועד והעוקב

ביוני  30כי חברת ביטוח פטורה מפרסום דוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום  ובו נקבע 2031

 . , וכן מדיווח קבצי דיווח סולבנסי ביחס למועד זה2020

ובו נקבע כי מועד פרסום דוח יחס  2021-423, פורסם מכתב הממונה שה.2021 מרסב 14ביום 

מונה הנלווים לו יהיה עד ליום וכן קבצי הדיווח למ 2020בדצמבר  31כושר פירעון כלכלי ליום 

. בנוסף נקבע במכתב כי חברת ביטוח רשאית לא לפרסם לציבור דוח יחס כושר 2021ביוני  30

 .2021ביוני  30פירעון כלכלי ליום 

  יחס כושר פירעון כלכלי וסף הון: .2.1.4

 שער של 2 בחלק 2 בפרק' ב לסימן בנספח כמשמעותם זה בסעיף המונחים של משמעותם

  "משטר כושר פירעון כלכלי". –המאוחד  בחוזר  5

 :כלכלי פירעון כושר יחס .א

 בדצמבר 31ליום  

2020 2019** 
 

 מבוקר*
 

 אלפי ש"ח 
 12,086,505 12,770,842 (1) הון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון

 7,455,885 6,661,640 הון נדרש לכושר פירעון 

 4,630,620 6,109,203 עודף 

 162% 192% פירעון כלכלי )באחוזים( יחס כושר

   

השפעת פעולות הוניות מהותיות שהתרחשו בתקופה שבין 
 תאריך החישוב לתאריך פרסום דוח יחס כושר פירעון:

  

 220,000 - גיוס מכשירי הון

 12,306,505 12,770,842 הון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון

 4,850,620 6,109,203 עודף 

 165% 192% כושר פירעון כלכלי )באחוזים(יחס 

   
 - ISAE3400"מבוקר" מתייחס לביקורת שנערכה בהתאם לתקן הבטחת מהימנות בינלאומי המונח *   

 בדיקה של מידע כספי עתידי.

 
  שינוי בעקבות למפרע יישום השפעת כולל לא 2019 בדצמבר 31 ליום פירעון כושר יחס חישוב **

 .ובריאות חיים בביטוח העתודות נאותות בדיקת ופןא בדבר מדיניות

 

"ח שבוצעה בין תאריך שמיליון  200המבוקר לעיל כולל חלוקת דיבידנד בסך  הפרעוןכושר  יחס (1)

 החישוב לתאריך פרסום הדוח. ראו סעיף ה' להלן.
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  שינויים עיקריים בעודפי ההון וביחס כושר הפירעון הכלכלי לעומת אשתקד

 הכנסותעל  חיובית המשפיעותעמיתים ) בתיקיריבית חסרת סיכון  מעלביות חיו תשואות 

של החברה,  1הביאו לגידול בהון רובד  הנוסטרו ובתיקבתיקים אלו(  הניהול מדמי החברה

חיובית משמעותית  להשפעהומנגד הגדילו את דרישת ההון. במצטבר, תשואות אלו הובילו 

  ביחס כושר הפירעון הכלכלי של החברה.

 ובמודלהחברה ביצעה מחקרים ועדכון פרמטרים במודל האקטוארי  2020 שנת במהלך 

 ההוצאות, אשר הביאו להשפעה חיובית על יחס כושר פירעון.

  לספיגת בהתאמה מגידול כתוצאה הפירעון כושר יחס על משמעותיתחיובית  השפעהנרשמה 

 השפעה זותן למימוש. למס הני באשרהחברה  לאומדןבהתאם  נדחה מס נכס בשל הפסדים

 . ההון עודפי את הגדילה ובהתאם ההון דרישת את נההקטי

 ארוך( השפיעה באופן שלילי על עודפי  –בעקום הריבית חסרת הסיכון )בטווח בינוני  היריד

 ההון ועל יחס כושר הפירעון של החברה. 

 בדירוג  המדורג, חתמה החברה עם מבטח משנה 2020דצמבר  בחודשAAשמטרתו  , על הסכם

 השפעתלספק לחברה הגנה חלקית מפני תרחיש ביטולים המוניים בעסקי ביטוח חיים ובריאות. 

 כושר יחס את 7% -בכ שמגדילים"ח ש מיליון 290 -כשל  גידול הינה ההון עודפי עלהעסקה 

לפרטים נוספים אודות  (.מניות תרחיש והתאמת הפריסה בהוראות בהתחשבות) הפירעון

 .2020בדצמבר,  27וח מיידי מיום העסקה ראה דיו

 מיליון ש"ח  200, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 2021במרץ  בחודש

מיתרת ההון  מנוכה הדיבידנד סכום, להנחיות בהתאם. זה בסכום ההון עודפי את שמקטינים

 .  2020בדצמבר  31 ליוםהכלכלי 

 

 הניכוי סכום

 – להלן העתודה נאותות בדיקת לעניין המאוחד החוזר הוראותל תיקון פורסם 2020 מרס בחודש

 נאותות בדיקת במסגרת הביטוח התחייבויות חישוב באופן שינויים כלל התיקון. LAT-ה חוזר

 מדיניות כשינוי 2020 במרס 31 ליום הכספיים מהדוחות החל יחולו אלו ששינויים וקבע העתודה

 ביטוח לידי בא לא האמור התיקון הפיקוח הוראותל בהתאם. למפרע יישום של בדרך חשבונאית

 .2019 בדצמבר 31 ליום הפריסה בתקופת הניכוי בחישוב

 גובה על LAT-ה חוזר השפעת חישוב כי קבעה אשר בנושא הבהרה פורסמה 2021 מרס בחודש

 :הבא באופן, למפרע חישוב של בדרך יבוצע 2020 בדצמבר 31 ליום הפריסה בתקופת הניכוי

 כושר יחס בדוח חושב בה שיטה באותה 2019 בדצמבר 31 ליום יחושב הפריסה בתקופת הניכוי

 חוזר השפעת את כוללות חשבונאי בסיס על הביטוח התחייבויות כאשר, זה למועד כלכלי פירעון

 תוספת וכן( הסיכון מרווח בתוספת מיטבי אומדן) כלכלי בסיס על הביטוח והתחייבות, LAT-ה

 הפריסה בתקופת הניכוי גובה. מכך הנגזרת ההשפעה את כוללות מיועדות ח"אג של ההוגן השווי

. לעיל כאמור ויופחת למפרע שחושב הפריסה בתקופת הניכוי על יתבסס 2020 בדצמבר 31 ליום

 31 ליום, הינה הגדלת גובה הניכוי לתקופת הפריסה לעיל כאמור, LAT–יישום חוזר ה  השפעת

 2020בדצמבר  31 יוםיליון ש"ח. אלמלא החוזר עודף ההון למ 382-בסכום של כ 2019בדצמבר 

וזאת לאחר הפחתה של גובה הניכוי כאמור  186%מיליון ש"ח ויחס כושר פירעון   5,816היה 

 במכתב העקרונות.

 וללא הפריסה לתקופת מעבר הוראות יישום ללא הכלכלי הפירעון כושר יחס בדבר לפרטים

 לעניין החברה על החלות ומגבלות הכלכלי הפירעון כושר חסי יעד ובדבר מניות תרחיש התאמת

  .להלן' ג סעיף ראו, דיבידנד חלוקת
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 (MCRסף הון ) .ב

   
 

 בדצמבר 31ליום 
 

2020 2019** 
 *מבוקר 
 

 אלפי ש"ח 

 1,665,410 1,863,971 ( MCRסף הון )

 8,919,336 9,773,104 הון עצמי לעניין סף הון  

 

 - ISAE3400מתייחס לביקורת שנערכה בהתאם לתקן הבטחת מהימנות בינלאומי "מבוקר" המונח  *  
 בדיקה של מידע כספי עתידי.

 

 העתודות נאותות בדיקת אופן בדבר מדיניות שינוי בעקבות למפרע יישום השפעת כולל לא חישובה **
 . ובריאות חיים בביטוח

 

 .החברה של האינטרנט באתר כלכלי פירעון כושר יחס בדוח לצפיהקישור  להלן

 hebrew/kosherpiraon-relations-https://www.fnx.co.il/investors/ 

 

 הפריסה הוראות יישום ללא פירעון כושר ויחס דיבידנד חלוקת על מגבלות .ג

יס הון איתן להבטחת כושר הפירעון שלה ויכולתה לעמוד החברה היא להחזיק בס מדיניות

בהתחייבויותיה למבוטחים, לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה העסקית וכדי 

  כפופה לדרישות הון הנקבעות על ידי הממונה. החברהשתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה. 

יעדים מינימליים וטווח מטרה ליחס , קבע דירקטוריון הפניקס ביטוח 2020באוקטובר  27ביום 

 . IIכושר פירעון כלכלי מבוסס סולבנסי 

 135%יעד יחס כושר פירעון כלכלי מינימלי, בהתחשב בהוראות הפריסה, נקבע בשיעור של 

 נקבע בעוד שיעד יחס כושר פירעון מינימלי ללא התחשבות בהוראות בתקופת הפריסה

בתום תקופת הפריסה בהתאם לתוכנית ההון  %135-אשר עתיד להגיע ל 3%105 של בשיעור

 של החברה. 

בנוסף, אישר דירקטוריון הפניקס ביטוח טווח מטרה עבור יחס כושר פירעון כלכלי בטווח שנע 

בו החברה שואפת להימצא במהלך תקופת הפריסה ובסיומה,  170%-150%בטווח שבין 

, 2020בדצמבר  31נכון ליום  בהתחשב בגובה הניכוי בתקופת הפריסה והפחתתו ההדרגתית.

החברה עומדת ביעדים שנקבעו. מובהר בזאת, כי אין באמור כדי להבטיח שהחברה תעמוד 

   ביעדים שנקבעו בכל עת.

                                                           
ון  2019בדצמבר,  30ביום  3 אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ הפניקס את העברת חברת  הפניקס ביטוחאישר דירקטורי

זו אושרה על ידי הממונה אולם טרם התקבל אישור רשות המיסים לביצועה ה לחבר ן. העברה  כחלוקת דיבידנד בעי
ן ולפיכ ו  2020באוקטובר  27בהחלטתו מיום  הפניקס ביטוחך טרם בוצעה בפועל. לנוכח האמור, אישר דירקטורי

. עם קבלת אישור רשות המיסים, ביצוע העברה כאמור יבחן בכפוף להוראות  ו ז ין העברה  נו חל לעני שיעד זה אי
ן 1.3.7חוזר סולבנסי והמכתב. לפרטים נוספים ראה סעיף  ו זו צפויה להקטין . בדוח הדירקטורי ן, כי העברה  י צו עוד י

ן )כ 160-את עודפי ההון של הפניקס ביטוח בכ ו השפעה על יחס כושר הפירעון(, זאת בהתבסס על חישוב  2%-מילי
 ללא התחשבות בהוראות בתקופת הפריסה. 2020בדצמבר  31שבוצע בגין יום 

https://www.fnx.co.il/investors-relations-hebrew/kosherpiraon/
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 דיבידנד

 ביטוח חברת"( המכתב" - להלן, )2017 אוקטובר בחודש, הממונה םשפרס למכתב בהתאם

 לפי פירעון כושר יחס לחברה יש החלוקה ביצוע לאחר אם רק דיבידנד לחלק רשאית תהיה

 התחשבות ללא מחושב כשהוא, 100% לפחות של בשיעור הוראות משטר כושר פירעון כלכלי

 האמור היחס. החברה דירקטוריון שקבע פירעון כושר יחס ליעד ובכפוף המעבר בהוראות

 גמל קופות של פעילות לרכישת המיוחס מקורי הפרש בגין שניתנה ההקלה ללא יחושב

 .לממונה דיווח הוראות במכתב נקבעו, בנוסף. מנהלות ברותוח

 המעבר הוראות ללא מחושב כשהוא החברה של כלכלי פירעון כושר יחס על נתונים להלן

בדצמבר,  31נכון ל . במכתב כנדרש החברה דירקטוריון שקבע פירעון כושר יחס יעד ועל

 .מהיעד שנקבע ע"י הדירקטוריוןמ גבוה זה יחס, 2020

 כושר פירעון ללא יישום הוראות המעבר לתקופת הפריסה וללא התאמת  יחס .ד

 :מניות תרחיש

 בדצמבר 31ליום  

2020** 2019** 
 *מבוקר 
 

 אלפי ש"ח 
   

 9,161,522 9,931,007 )באלפי ש"ח(הון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון 

 8,896,554 8,557,405  (1) )באלפי ש"ח(( SCRהון נדרש לכושר פירעון )

 103% 116% )באחוזים( כלכלייחס כושר פירעון 

   

השפעת פעולות הוניות מהותיות שהתרחשו 
בתקופה שבין תאריך החישוב לתאריך פרסום דוח 

 יחס כושר פירעון:

  

 220,000 - גיוס מכשירי הון

 9,381,522 9,931,007 הון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון

 484,967 1,373,602 עודף

 105% 116% )באחוזים( כלכלי יחס כושר פירעון
   

ההון לאחר פעולות הוניות ביחס ליעד  עודף
   הדירקטוריון:

 105% 105% המעבר הוראות ללא מינימלייעד כושר פירעון 

 40,140 945,731 ***עודף הון ביחס ליעד

בדיקה של  - ISAE3400הבטחת מהימנות בינלאומי *   המונח "מבוקר" מתייחס לביקורת שנערכה בהתאם לתקן 
 מידע כספי עתידי.

-מההפרש המקורי המיוחס לרכישת פעילות של קופות גמל וחברות מנהלות בסך של כ 35%ההון כולל  עודף **
 . הפרש זה אינו מוכר לצורך חלוקת דיבידנד.2019-ו 2020בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  15

למפרע בעקבות שינוי מדיניות יזום  יישום השפעתכולל  לא 2019 בדצמבר 31 ליום ירעוןפ כושר יחס*** חישוב 
 .ובריאות חיים בביטוח העתודותבדבר אופן בדיקת נאותות 

 החישוב"ח שבוצעה בין תאריך שמיליון  200המבוקר לעיל כולל חלוקת דיבידנד בסך  הפרעוןכושר  יחס (1)

 פרסום הדוח. ראו סעיף ה' להלן. לתאריך
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 2020 בדצמבר 31 ליום כלכלי פירעון כושר יחס בסיס על דיבידנד חלוקת .ה

 
 ש"חמיליון  200בסך  דיבידנדהפניקס ביטוח  חילקה   2021הרבעון הראשון של שנת  במהלך

אומדן לחישוב יחס  , וכן בהתאם לתוצאות2019בדצמבר  31בהתאם לתוצאות המבוקרות ליום 

 לפרטים)להלן "האומדן"(.  2020בדצמבר  31ליום   Solvency IIס כושר פירעון כלכלי מבוס

 .2021למרץ  25מיום  של החברה מיידי דיווח ראונוספים בנוגע לאומדן 

, יחס לעיל,כאמור  דיבידנד חלוקת לאחר, 2020בדצמבר  31 יוםל המבוקרותלתוצאות  בהתאם

הכלכלי ללא יישום  הפירעון ושרכ ויחס 192% הינוביטוח,  הפניקסשל הכלכלי כושר הפירעון 

 .116% הינוללא התאמת תרחיש מניות והוראות המעבר לתקופת הפריסה 

טווח  ועולות על 105%ההון שקבע הדירקטוריון שהנו בשיעור של  יעדעל  עולות תוצאותה

, ובסיומה הפריסה תקופת במהלך להימצא שואפת החברה בו 170%-150%המטרה של 

עומדת החברה  ולפיכך ההדרגתית והפחתתו הפריסה בתקופת הניכוי בגובה בהתחשב

בנוגע למגבלות לחלוקת דיבידנד,  2017הממונה בחודש אוקטובר  םמכתב שפרסהבדרישות 

 . לעילכאמור 

של הנפקת מכשיר הון  בחינהביטוח  הפניקסאישר דירקטוריון  2021במרס  24 ביום, בנוסף

, הנפקה זו תשפיע לחיוב על יחס כושר הפירעון של "חשמיליון  400-של כ קףנוסף בהי 1רובד 

 לעיל. 1.3.13 ףסעי ראולפרטים נוספים  הפניקס ביטוח.

 
 , בפרט בטווחים הבינוניים והארוכיםריבית השקלית הצמודה חסרת הסיכוןהעקום ב לשינויים .2.1.5

 השפעה על תוצאות יחס כושר הפירעון כלכלי של החברה.

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

  :4)השלילית(

 23/05/2021 31/03/2021 31/12/2020 טווח/שנים

 (1.73) % -( ל1.37בין % ) (1.50) % -( ל1.28בין % ) (0.85) % -ל 0.13בין %  1-3 קצר

 (0.65) % -( ל1.57בין % ) (0.50) % -( ל1.34בין % ) (0.58) % -( ל0.94בין % ) 4-10 בינוני

 (0.06) % -( ל0.51בין % ) (0.12) % -( ל0.39בין % ) (0.23) % -( ל0.49בין % ) 11-15 ארוך-בינוני

 0.52 % -ל 0.03בין %  0.31 % -( ל0.08בין % ) 0.23 % -( ל0.18בין % ) 16-25 ארוך

 

ם הריבית חסר נקודות בסיס לאורך העקו 50החברה ביצעה ניתוח רגישות לירידה מקבילה של 

סיכון השקלי הצמוד.  ההשפעה על יחס כושר פירעון כלכלי כתוצאה מתרחיש כאמור הינה ירידה 

מעבר הת וללא יישום הורא 8%ושל ביחס כושר פירעון בהתחשב בהוראות המעבר  13%של 

תרחיש זה מביא לידי ביטוי את ההשפעות על ההון העצמי, לרבות  והתאמת תרחיש מניות.

הכמותיות החלות על ההון העצמי, על יחס כושר פירעון כלכלי, ועל ההון הנדרש לכושר המגבלות 

, על יחס כושר פירעון כלכלי פירעון. מבחן הרגישות מביא לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד

בהנחה ששאר הגורמים קבועים ואינם כוללים השפעות הנגזרות משינויים הנובעים מגורמי סיכון 

כי הרגישות אינה בהכרח לינארית, כך שרגישות בשיעורים אחרים אינה בהכרח אחרים. יצוין 

 אקסטרפולציה פשוטה של מבחן הרגישות המוצג.

                                                           
לצורך חישוב יחס כושר הפרעון בנוסף לריבית חסרת הסיכון נכללים  עקומי הריבית הצמודה חסרת הסיכון נלקחו מחברת מרווח הוגן. 4

 .(2019-01-126082)מס' אסמכתא:  2020באוקטובר,  28ביום  רכיבים נוספים. לפרטים ראה דוח יחס כושר הפרעון שפורסם
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מבוסס, בין השאר, על תחזיות, הערכות, ואומדנים לאירועים עתידיים  חישוב יחס כושר הפרעון

ע צופה פני עתיד" שהתממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה של החברה, ויש לראות בהם "מיד

 .1968-א לחוק ניירות ערך התשכ"ח32כהגדרתו בסעיף 

 

  בתוקף הסדרים .2.2

 
 עסקי תיאור בדוח 4.1.1 סעיף ראולפרטים בדבר הוראות רגולציה מהותיות שפורסמו בתקופת הדוח, 

 .2020לשנת  התאגיד

 

 תחיקתיים הסדריםטיוטות והצעות ל .2.3

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

אשר פורסמו נוספות רגולציה מהותיות טיוטות בדבר  לפרטים .2020עסקי תאגיד לשנת  תיאור

 . 2020לדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת  4.1סעיף  ראובתקופת הדוח, 

חברות הביטוח  פרסם הממונה על שוק ההון טיוטת מכתב המופנה אל מנהלי 2021 סמר בחודש .2.3.1

בפרק  .כלכלי פירעון כושר יחס בחישוב באינשורטק בהשקעה להכרה עקרונותבנושא 

 להגיש רשאית תהיה ביטוח חברת כי כלכלי" שבחוזר המאוחד נקבע פירעון כושר "משטר

של המכתב היא  באינשורטק. מטרתו בשל השקעה מוחשי בלתי בנכס להכרה בקשה לממונה

השקעה  בשל מוחשי לא נכס של הכרה בחינת במסגרת ישקלו אשר העקרונות את לפרט

  כאמור. בקשות של אישורן הליך ואת הכלכלי המאזן במסגרת באינשורטק

פרסם הממונה על שוק ההון טיוטת מכתב המופנה אל מנהלי חברות הביטוח  2021 סבחודש מר .2.3.2

 של כלכלי פירעון כושר משטר וגילוי ליישום ותשובות שאלות לקובץ 2 עדכוןבנושא 

 2018. המכתב האמור מהווה עדכון לקובץ שאלות ותשובות שפרסם הממונה ביוני ביטוח חברת

הכולל שאלות שהתקבלו ברשות שוק ההון ביחס לאופן יישום חוזרי הסולבנסי ועמדתו הפרשנית 

של הממונה על שוק ההון ביחס לחוזרים אלה. העדכון לקובץ השאלות והתשובות מפורסם על 

 .וקבלת שאלות נוספות בנושא 2020רסום תיקון לחוזר הסולבנסי באוקטובר רקע פ

 3חלק  6שער  -תיקון הוראות החוזר המאוחד פורסמה טיוטת חוזר  2021בחודש אפריל  .2.3.3

 לתוקף נכנס אשר" אישיות תאונות"ביטוח  בחוזר .ביטוח תאונות אישיות - 4-ו 3, 2פרקים 

לאור טענה מצד  .החלמה ימי בגין יומי לפיצוי זכאי יהיה מבוטח כי נקבע, 2021 במאי 1 ביום

פיצוי יומי בגין ימי החלמה מייקר באופן משמעותי את גובה הפרמיה, מוצע  לפיהחברות הביטוח 

 לבטל את חובת הכיסוי לימי החלמה ולאפשר לרכוש את המוצר ללא ימי החלמה.

ר גמול והוצאות טיוטת תקנות החברות )כללים בדבפורסמה  2021בחודש אפריל  .2.3.4

תקנות החברות )כללים בדבר גמול  .2021-תשפ"אהלדירקטור חיצוני()הוראת שעה(, 

מגמול  60%-קובעות כי דירקטור חיצוני יהיה זכאי ל 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס

, מוצע לקבוע כהוראת רקע משבר הקורונה על ההשתתפות עבור ישיבה ב"אמצעי תקשורת".

קטוריון חברה ציבורית, או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב שחלות עליה תקנות שעה כי דיר

הגמול, יהיה רשאי להחליט כי בתקופת ההגבלות תשלם החברה גמול מלא על ישיבה שמטבעה 

ומהותה הייתה נערכת כישיבה בנוכחות פיזית אולם נערכה באמצעי תקשורת עקב מניעה או 

 תקופה לערכה כישיבה רגילה.הצדקה אחרת הנובעת ממגבלות ה
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 Dataצמצום מידע ) שעניינופרסמה הרשות להגנת הפרטיות טיוטת מסמך  2021 סבחודש מר .2.3.5

Minimization )- את הפרטיות להגנת הרשות סוקרת מסמךה מסגרתב .מסמך מדיניות 

 במאגרי עודף מידע של והשמירה לצמצום האיסוף המלצות ציגהמו הרלוונטיות הדין הוראות

 המידע צמצום עיקרון את הרלוונטיים להטמיע הגורמים לכלל ממליצה דע. ככלל, הרשותמי

 הכרחי שאינו אדם אודות מידע על משמירת הניתן ככל פעילותם, להימנע במסגרת העודף

 הנדרש המינימלי את המידע ורק אך שמור, ולשמור הוא בו המאגר למטרת או האיסוף למטרת

 .המידע, וכדומה הנשמר, סוג המידע היקף מבחינת אלו למטרות וההכרחי

 

 כלכלית המאקרו בסביבה התפתחות .3

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

 צפויה להיות להם השפעה על הקבוצה.

 

 שוקי הכספים בישראל .3.1

ונה בישראל. בתגובה הוטל סגר שלישי, הקור מגפתשל  מחודשתהמאזן נרשמה התפרצות  בתקופת

ילוב שלהם ש. מאד כמהיר שהתבררמבצע החיסונים,  נמשך וכן, ריחוק תקנות גם נקבעו שבמסגרתו

מחודשת של המשק שרובו הושלם  ההדרגתי של פתיחת תהליךהוביל לנסיגת המגיפה, אפשר 

ה כשתיארו התכווצות של הפתיעו לטוב 2020לקראת סוף חודש פברואר. נתוני הצמיחה לגבי שנת 

 ירידה. מצד שני בלטה 2020בלבד, כשבלט לטובה ענף היצוא שהמשיך להתרחב בשנת  2.5%

. שיעור האבטלה 6.3%-ל 2021-. בנק ישראל עדכן את תחזית הצמיחה שלו ל9%-בצריכה הפרטית בכ

ה בחלקו )ללא חל"ת(, רמה נמוכה בהתחשב בכך שהמשק הי 4.6%בישראל עמד בחודש פברואר על 

 בסגר. 

הנתונים הכלכליים הטובים מישראל יחד עם קצב החיסונים המהיר ועודף בחשבון השוטף תמכו בזינוק 

נקט בנק ישראל בצעד חריג כשפרסם מראש תכנית  2021בינואר  14-של השקל בעולם עד שב

וריה וכן החל לאפשר לתשואות המק"מים להיסחר בטריט 2021מנופחת לרכישות מט"ח עבור שנת 

שכאמור נותרו נמוכות מאד  הקצרותשלילית, מה שתמך בחזרה להיחלשות של השקל. מול הריביות 

הריביות הארוכות זינקו, בדומה למגמה העולמית, בעיקר בשל עליית אינפלציית הסחורות. בישראל 

 עם זאת ציפיות. 0%בשינוי שנתי של  פברוארבחודש סביבת האינפלציה נותרה שלילית והסתכמה 

 ללא, ברצף רביעיות, בישראל בחירות התקיימו מרס בחודש. 1.3%-האינפלציה שנה קדימה זינקו לכ

 .הוודאות אי את שהעלה מה, משמעית חד הכרעה

 

 10-, התשואה השקלית ל3.9%-, השקל נחלש מול הדולר ב6.12%-ב תקופהעלה ב 125מדד ת"א 

 .-0.8%יבה יחסית סביב והתשואה הריאלית נותרה יצ 1.2%-ל 0.8%-שנים עלתה מ
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   המאזן תאריך שלאחר בתקופה 

, על רקע הסגר 6.5%אומדן ראשון לצמיחה ברבעון הראשון תיאר התכווצות התוצר בשיעור שנתי של 

בשל שיקולי מס(. האינדיקציות שלאחר  2020השלישי והשפעת ירידה ביבוא רכבים )שהוקדמו לסוף 

. שיעור העובדים בחל"ת נפל אה לפעילות ברוב הענפיםתאריך המאזן מתארות חזרה כמעט מל

. אומדן למ"ס 5.0%-ל 4.7%-ושיעור המובטלים עלה מעט מ 2.9% -של חודש אפריל להשניה במחצית 

. בנק ישראל העריך כי הצמיחה בשנת 2.3%כלפי מטה להתכווצות של  עודכן מעט 2021-לצמיחה ב

ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי אך הסביר כי  . בהחלטתו המוניטרית בנק6.3%-תסתכם ב 2021

אין לו כוונה לסגת מתכנית רכישות האג"ח מוקדם יותר ממועד סיומה הטבעי בסתיו, ואף יהיה מוכן 

במידת הצורך להאריך אותה. הנגיד גם הוסיף כי יש לבנק סבלנות לתת לאינפלציה להתבסס בתוך 

בשנת  8%בשנת הקורונה בנק ישראל חוזה גירעון של   12%גבולות היעד. לאחר גירעון ממשלתי של 

. יתרות המט"ח 80%והעלה אפשרות שהמשק יתבסס לאחר הקורונה ברמת חוב גבוהה יותר של  2021

מיליארד דולר. סביבת האינפלציה בישראל המשיכה לעלות כשמדד  200-של בנק ישראל הגיעו ל

. ציפיות האינפלציה המשיכו לזנק, 0.8%שנתי של ולשינוי  0.3%-עלה באפריל המחירים לצרכן לחודש 

 10-, גבוה מציפיות האינפלציה הממוצעות ל1.9%-בהתאם למגמה העולמית, כשאלה לשנה קפצו ל

האינפלציה מיוחסת בעיקר לגורמים מהעולם, (. עליית סביבת OTC-)במסחר ב 1.7%-שנים שעלו ל

הבחירות בישראל עדיין לא הוקמה ממשלה  בניהם התייקרויות בחומרי גלם ובעלויות הובלה. מאז

ימים  11במהלך חודש מאי ישראל יצאה למבצע צבאי "שומר החומות", שנמשך במשך חדשה. 

במהלכם נורו רקטות גם למרכז הארץ. עם זאת השיבושים בפעילות הכלכלית היו זניחים ושוק ההון 

 המשיך להתנהל בדומה יחסית למגמה העולמית.

 
התשואה , 2.6%-מול הדולר ב התחזק, השקל 6.5%-שלאחר המאזן ב בתקופה עלה 125ת"א  מדד

  .-0.6%-והריאלית עלתה ל 1.2%-ל 1.1%-משנים עלתה  10-להשקלית הנומינאלית 

 

 שווקי הכספים בחו"ל .3.2

 במספר ירידה להירשם החלה המגיפה תחילת מאז לראשונהנמשכה אך  בעולםמגפת הקורונה 

המשך מגבלות  גםועוד מדינות החלו לחסן את אוכלוסייתן. באירופה בלטו  רקע, עודב. היומי הנדבקים

ובארה"ב  6.2%-ב 2020תנועה משמעותיות. נתונים עדכניים לימדו כי התוצר בגוש האירו התכווץ בשנת 

. כלכלת ארה"ב נתמכת בצורה אגרסיבית יותר ע"י הרחבות פיסקליות ומאז תאריך 3.5%-התכווץ ב

טריליון דולר. אינדיקציות חיוביות הגיעו  1.9העביר חבילת סיוע נוספת בהיקף של המאזן הבית הלבן 

נק' הרמה הגבוהה מאז  60.8-גם מסקרי מנהלי הרכש, כשסקר מנהלי הרכש בתעשייה בארה"ב זינק ל

2004 . 

ולטת, בעיקר מצד המשך עליית מחירי הסחורות, מדד מחירי סביבת האינפלציה בעולם רשמה עלייה ב

. ציפיות האינפלציה זינקו אף הן 22%-נוספים. בלט זינוק במחיר הנפט ב 10.2%-עלה ב CRBהסחורות 

. עליית ציפיות האינפלציה המשיכו לדחוף כלפי מעלה 2.4%-ל 1.8%-שנים בארה"ב עלו מ 10-ואלה ל

 .-0.3%-ל -0.6%-ובגרמניה מ 1.7%-ל 0.9%-ארה"ב עלו מב 10-את התשואות בעולם, אלה ל

בשוקי המניות המשיכה לבלוט רוטציה בין מניות צמיחה, שאיבדו מומנטום, לבין מניות ערך שצברו 

 מומנטום.

. 2.0%-עלה ב  MSCI EMומדד   10.3%-עלה ב 50סטוקס -, מדד האירו 5.8%-עלה ב S&P500-מדד ה

 דולר ליורו. 1.17לשער של  4%-נחלש מול הדולר ב היורו
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  המאזן תאריך שלאחר בתקופה

הקורונה ברוב המדינות המערביות רשמה נסיגה, בפרט בארה"ב, על רקע התקדמות החיסונים  מגפת

ומגבלות, אך רשמה עליה חדה במדינות מתעוררות רבות, בניהן בלטה לרעה הודו. קרן המטבע 

. נתוני התוצר לרבעון 6.0%-ל 5.5%-מ 2021-למית בהעולמית עדכנה את תחזית הצמיחה לכלכלה העו

בארה"ב, הנשיא בידן קידם תכנית פיסקלית  6.4%הראשון בארה"ב לימדו על התרחבות בקצב של 

, אך זאת נתקלה טריליון דולר למשך עשור בעיקר לטובת פרויקטים בתשתיות 2.3-גדולה בהיקף של 

ההתאוששות העולמית נתקלת בצווארי  עותית.בהתנגדות של הרפובליקנים וצפויה להצטמצם משמ

בקבוק בהובלה ובגישה לחומרי גלם, מה שבא לידי ביטוי בירידה מפתיעה של סקר מנהלי הרכש 

עלה בעוד  CRB. עלייה החדה במחירי הסחורות, מדד 60.7-בתעשייה האמריקאית בחודש אפריל ל

 בלטה אך, זינקו בעולם האינפלציה יותציפ(. WTIדולר ) 64למחיר של  7.5%, כשהנפט הוסיף עוד 9%

. האינפלציה בארה"ב שלהם בטווחים הקצרים לרמה גבוהה יותר מזאת בטווחים הארוכים העלייה

((CPI  הנגידים באירופה ובארה"ב הבהירו כי גם הם רואים  .4.2%לחודש אפריל זינקה לשינוי שנתי של

ינם מתכוונים לסטות מההכוונה שלהם כי בהתפרצות האינפלציה אירוע בעלי סממנים "זמניים" וא

הריבית תישאר נמוכה למשך זמן ממושך. בארה"ב הנגיד, פאואל, הבהיר כי הפד אפילו לא בשלב 

לחשוב מתי יהיה ראוי להתחיל לדון בצמצום תכנית רכישות האג"ח. ההתעקשות של הפד תרמה 

לימד שהיו כמה משתתפים  מאוחר יותר פרוטוקול ההחלטה של הפד להתייצבות תשואות האג"ח.

שהצדיקו דיון כזה כבר באחת הישיבות הקרובות והעלו חששות שהאינפלציה תהיה גבוהה או ממושכת 

 יותר מכפי שמוערך כעת.

 

-ה"ב, בארה המניות מדד. -0.13%-ל עלתה בגרמניה, 1.62%-ל ירדה"ב בארה שנים 10-ל התשואה

S&P500 ,ה המתעוררים השווקים ומדד 2.7%-ב עלה סטוקס היורו באירופה, 5%-ב עלה-MSCI EM  

 . 1.0%-עלה ב
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .4

 לליכ .4.1

 מבוצעים אינם אשר רגולטוריות ורפורמות שינוייםמו מתמדת מרגולציה מושפעת הקבוצה פעילות

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

 אלה.

ההון  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 המינימלי

 .המוסדיים דיבידנד בגופים

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

ועל התשואות הגלומות בתיקי הנכסים הפיננסיים של  הביטוחיותאשר לה השלכות על ההתחייבויות 

 המרווח הפיננסי מהשקעות. עלהקבוצה וכנגזרת גם על דמי הניהול ו

   

 הקבוצה של המאוחדים הכספיים מהדוחות נתונים ציתמת .4.2

 ותקבולים גמולים דמי, ברוטו פרמיות                        2021, מרסב 31 ליום מנוהלים נכסים  

     1-3/2021 לתקופה בגין חוזי השקעה 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 1-3/2021 לתקופה הכנסות           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וללא נכסי קופת גמל   אלדובינכסי בית השקעות הלמן  כולל)**(

סך   ש"ח מילארד 46"י בסך של וחנ"י חחנכסי  בתוספת) חח"י וחנ"י 

 (.מילארד ש"ח 310הנכסים המנוהלים עומדים על סך 

  למעט, הגמל בקופות המנוהלים הנכסים סך

  קרנות, תשואה מבטיחות גמל קופות מסלולי

  ותיקי הנאמנות קרנות הסל קרנות, הפנסיה

  הכספיים בדוחות נכללים אינם, הלקוחות

  השקעה חוזי בגין תקבולים. החברה של המאוחדים

 ישירות נזקפים אלא, הפרמיות בסעיף נכללים לא

 .השקעה וחוזי יטוחב חוזי בגין להתחייבויות

 

  השונים במגזרים הפרמיות בדבר נוספים לפרטים
 .הכספיים לדוחות 3 באור ורא
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 תיאור התפתחות המצב הכספי של הקבוצה .4.3

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

 

 

 

 

 :נכסים

יום בושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה  ומזומניםעבור חוזים תלויי תשואה  יםהפיננסי הנכסים סך

ש"ח  מיליארד 64.5 -לסך של כ בהשוואהש"ח  מיליארד 82.3 -כ של סךל מוהסתכ 2021 מרסב 31

 .2020 בדצמבר 31 ביוםמיליארד ש"ח  78 -לסך של כ ובהשוואה 2020 מרסב 31יום ב

 

 :התחייבויות

 -לסך של כ 2021 מרסב 31בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה הסתכמו ליום  ההתחייבויות

ובהשוואה  2020 מרסב 31ש"ח ליום  מיליארד 63.9 -כ סך שלל בהשוואה"ח וזאת ש מיליארד 81.3

 .2020בדצמבר  31מיליארד ש"ח ביום  76.9 -לסך של כ
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 אור התפתחות הרווח הכולל של הקבוצה:ית .4.4

 כללי .4.4.1

בהתאם לחלוקת המגזרים כפי , שלהמקורות הרווח  אתתקופות הדיווח  בכל בוחנת החברה .4.4.1.1

ניתוח הרווחיות נערך , כללי ובביטוח בריאות ביטוחצויין כי במגזרי י. 4.4.2שמפורט בסעיף 

החלק שאינו מגובה על  3%של  ריאליתבין רווח חיתומי הכולל הנחת תשואה  בחלוקה

נוסטרו  הכוללות הכנסות מהשקעות ההון שוק מהשפעות שמקורו, לבין הרווח באג"ח חץ

 פעמיות חד והשפעות ריביתה עקום השפעת, 3% שלריאלית  לתשואהמתחת או  מעל

 .אחרות

הרווחיות  אתתקופות הדיווח  בכלחיים וחסכון ארוך טווח החברה בוחנת  ביטוחבמגזר  .4.4.1.2

 ,למבוטחים זקפהלאחר קיזוז תשואה שנ נוסטרומהשקעות  ההכנסותשבין  בחלוקההמגזר 

הרווח  לבין אחרות והשפעות חד פעמיות  Kלרבות שינוי בערך ה ,הריבית עקום השפעת

 מדמי ניהול משתנים וקבועים. ההכנסות, את היתר בין בתוכו, הכולל החיתומי

 

 ביחס 2021של שנת  הראשון בעוןרבמגזרים  לפי החברה של הפעילות תוצאות ניתוח להלן .4.4.2

 (:ח"ש במיליוני) אשתקד מקביל לרבעון

 

 -של כ רווחל הראשון ברבעוןהכולל האחר )לפני מס( הסתכמו  הרווחמהשקעות לרבות  ההכנסות

אשתקד. יצוין, כי חלק  ראשון ברבעוןמיליון ש"ח  8,779 -של כ להפסדמיליון ש"ח בהשוואה  3,915

מהשקעות כאמור נזקף לפוליסות המשתתפות ברווחי השקעה ולא  סדיםההפ וא מהרווחיםניכר 

החברה מושפעות בעיקר מהכנסות מהשקעות מתיק  תוצאות .השפיע ישירות על תוצאות החברה

 להלן.  4.4.3-4.4.4 פיםבסעישלה כפי שבא לידי ביטוי  הנוסטרו

מיליון ש"ח בהשוואה  212 -בסך של כבתקופת הדוח  הראשון ברבעון עלוההכנסות מדמי ניהול 

 בשווקים תעליוה עקב משתנים ניהול דמי של מגבייה נובעת העליה עיקר. אשתקד מקביל לרבעון

לאי גביה בהשוואה  מיליון ש"ח 199בסך של בתקופת הדוח  הראשוןברבעון  ובעולם בארץ הפיננסיים

ות התפשטות נגיף בעקב ובעולם בארץ הפיננסיים בשווקים הירידות עקב מקביל אשתקד ברבעון

 . הקורונה

 

 להלן. 4.10 – 4.5להשפעות על התוצאות ברמת המגזר ראה פירוט בסעיפים 
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בין רווח מפעילות לרווח מהשפעות  בחלוקה מס לפני החברהניתוח מקורות הרווח של  להלן .4.4.3

 (:ח"ש במיליוני) 1202 ברבעון הראשון של שנתשוק ההון 

  

 

נכללות במסגרת  שקעות, יתר ההכנסות מה3%של  ריאליתכולל הנחת תשואה ובריאות  יכללבביטוח  החיתומי הרווח)*( 
 4.4.1 סעיף ראו .למבוטחים זקפהלאחר קיזוז תשואה שנ הינן חיים בביטוחמהשקעות  ההכנסות, בנוסףהשפעות שוק ההון. 

 .לעיל

 (.%3נחת תשואה ריאלית של הרווח החיתומי בביטוח חיים כולל דמי ניהול משתנים שנגבו בפועל )ללא ה (*)

 

מפעילות לרווח  (1)וחרובין  בחלוקה מס לפני החברהניתוח מקורות הרווח של  להלן .4.4.4

 אשתקד מקבילה לרבעון ביחס 2021 של שנת הראשון ברבעוןמהשפעות שוק ההון 

 (:ח"ש במיליוני)

 
 
נכללות במסגרת  שקעותיתר ההכנסות מה, 3%של  ריאליתובריאות כולל הנחת תשואה  כלליבביטוח  החיתומי הרווח)*(  

 4.4.1סעיף  ראו. למבוטחים זקפהלאחר קיזוז תשואה שנ הינן חיים בביטוחמהשקעות  ההכנסות, בנוסףהשפעות שוק ההון. 
 לעיל.

 (.%3הרווח החיתומי בביטוח חיים כולל דמי ניהול משתנים שנגבו בפועל )ללא הנחת תשואה ריאלית של  (*)
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 הביטוחיות התחייבויות על פעמיות החד השפעות ועיקרי הריביתניתוח השפעות  להלן .4.4.4.1

 (:ח"ש במיליוני) ביחס לרבעון מקביל אשתקד 2021של שנת  הראשון רבעוןבמס  לפני

  
 ,הריבית מיבעקו מהשינוייםהושפעו , אשתקד מקבילבהשוואה לרבעון  הראשון ברבעון וצאותהת

בהתחייבויות  לגידול הביאואלו  שינויים. בהנחותושינויים  הלא סחיריםבשווי הנכסים  וייםשינ

 13 -מיליון ש"ח מהשפעות שוק ההון וסך של כ 29) ברבעון מיליון ש"ח 42 -של כ בסךהביטוחיות 

"ח ש מיליון 44 -בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כלגידול  השוואהמהשפעות חיתומיות(  מיליון ש"ח 

   .הכספיים לדוחות 8 באור ראונוספים לפרטים  .אשתקד המקביל ברבעון

 
  :של החברה תשואה על ההוןנתוני  להלן .4.4.5

  1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020 

תשואה להון לבעלי 
המניות לתקופה )רווח 

 )*(כולל לתקופה(

       

19.1%  

       

(31.7%) 

           

18.5%  

 
 

החברה, מותאם לתקופה של שנה,  מניותשבת על בסיס הרווח לתקופה או הרווח הכולל לתקופה המיוחס לבעלי )*( תשואה להון מחו

.תקופהבומחולק בממוצע ההון   
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 אור התפתחות תוצאות הפעילות של הקבוצה לפי תחומי פעילותית להלן

 :)במיליוני ש"ח לפני מס(

 

 וח חיים וחסכון לטווח ארוךאור התפתחויות במגזר פעילות ביטית .4.5

 וחסכון לטווח ארוך ענף ביטוח חיים תוצאותלהלן ניתוח השפעות ושינויים עיקריים על  .4.5.1

 מקביל אשתקד )במיליוני ש"ח(:הביחס לרבעון  2021הראשון של שנת רבעון ב

 

  

 

 ענף ביטוח חיים .4.5.2

ן בצבירת רזרבות לרווחיות המושגת מהשקעות השפעה מהותית על רווחיות התחום, אשר מאופיי

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

הריבית ומקצב שינוי מדד המחירים לצרכן, להם השפעה על התשואות הגלומות בתיקי הנכסים 

כי חלק ניכר מההכנסות יצוין,  הפיננסים הסחירים המוחזקים כנגד עתודות הביטוח והתביעות התלויות.

 מהשקעות, נזקף לפוליסות המשתתפות ברווחי השקעה ולא משפיע ישירות על תוצאות החברה.
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של שנת  הראשוןרבעון בענף ביטוח חיים  תוצאותלהלן ניתוח השפעות ושינויים עיקריים על  .4.5.3

 מקביל אשתקד )במיליוני ש"ח(:הביחס לרבעון  2021

    

  .4.4.1.2סעיף  ראו. למבוטחים זקפהלאחר קיזוז תשואה שנ נןהי תמהשקעו ההכנסות)*(

 

בעיקר מהעליה בהכנסות מקביל אשתקד  לרבעון בהשוואה והושפעהתוצאות ברבעון הראשון 

בהכנסות מדמי ניהול, ברווח החיתומי הייתה  העליהעיקר  .רווח החיתומימהשקעות נוסטרו ומגידול ב

בשווקים  מהעליות, וזאת כתוצאה מיליון ש"ח 199של  בסך בשל גבייה של דמי ניהול משתנים

הראשון ברבעון  בשווי תיק נכסי העמיתים בפניקס ביטוחה עליל הפיננסיים בארץ ובעולם אשר הביאו

בעקבות  ובעולם בארץ הפיננסיים בשווקים הירידות עקבבהשוואה לאי גביה ברבעון מקביל אשתקד 

 .שתקדרבעון מקביל אב התפשטות נגיף הקורונה

הושפעו לטובה משינויים בעקום הריבית חסרת הסיכון ומהשינויים הראשון ברבעון  התוצאות כמו כן

 .כפי שבא לידי ביטוי בגרף לעיל ,אשתקדביחס ל K-ה פקטורב

לשינוי  הביטוחיותרגישות ההתחייבויות כמו כן בקשר עם  .לדוח הכספי 8באור  ראולפרטים נוספים 

 .השנתיים הכספייםלדוחות  40 ורבא ראושיעורי הריבית ב

 

 -כ של לשיעור בהשוואה 3.6% -כ על עמד( שנתיים במונחים) הממוצעת מהעתודה הפדיונות שיעור .4.5.4

 משבר, התעסוקה שיעורניוד בין מוצרים, , המשק מצב כי יצוין. אשתקד, המקבילה בתקופה 3.0%

 .זה שיעור על משפיעים בענף והתחרות העובדים שכרהקורונה, 
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 ברווחים המשתתפות בפוליסות משוקללות תשואות .4.5.5

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

עתודות  שלודמי הניהול המחושבים בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, על בסיס התשואה והיתרות 

 הביטוח:

  1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020 

 מיליוני ש"ח ב  

רווחי )הפסדי( השקעות שנזקפו למבוטחים 
 )*( לאחר דמי ניהול

2,845 (7,351) 3,333 

 740 111 324 דמי ניהול  

 

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

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

  כדלקמן:
 

 )קרן י( 2004פוליסות שהוצאו עד שנת   

  1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020 

 תשואה נומינלית לפני תשלום דמי ניהול
            

4.33%  

         

(11.15%) 

            

6.61%  

 תשואה נומינלית אחרי תשלום דמי ניהול
            

3.55%  

         

(11.30%) 

            

4.99%  

 תשואה ריאלית לפני תשלום דמי ניהול
            

4.23%  
         

(10.71%) 
            

7.25%  

 תשואה ריאלית אחרי תשלום דמי ניהול
            

3.45%  
         

(10.86%) 
            

5.61%  

 
 

 

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

 .העיקריים המטבעות מול החליפין של השקל שעריב מהשינויו

 היו כדלקמן: 2004התשואות הנומינליות בפוליסות המשתתפות ברווחים בשל פוליסות שהוצאו משנת 

 

 2004פוליסות שהוצאו החל משנת   

  1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020 

 ום דמי ניהולתשואה נומינלית לפני תשל
            

4.19%  
         

(11.42%) 
            

7.03%  

 תשואה נומינלית אחרי תשלום דמי ניהול
            

3.93%  
         

(11.65%) 
            

5.97%  

 תשואה ריאלית לפני תשלום דמי ניהול
            

4.09%  

         

(10.98%) 

            

7.67%  

 ואה ריאלית אחרי תשלום דמי ניהולתש
            

3.83%  

         

(11.21%) 

            

6.61%  
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 ענף הגמל .4.5.6

הקבוצה מנהלת את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות באמצעות הפניקס אקסלנס, חברה בת בבעלות 

פת גמל מלאה של הפניקס ביטוח, אשר מנהלת קופות לתגמולים ופיצויים, קרנות השתלמות וקו

מרכזית לפיצויים, קופת גמל מבטיחת תשואה, קופת גמל להשקעה, קופת גמל להשקעה לחיסכון 

 ארוך טווח לילד, קופת גמל לתגמולים בניהול אישי וקרן השתלמות בניהול אישי. 

לפרטים נוספים בדבר החלטת דירקטוריון הפניקס ביטוח בדבר הנפת הפניקס אקסלנס בדרך של 

 . לעיל 1.3.6סעיף  ראוהדוח   בשנתבעין לחברה חלוקת דיבידנד 

, הפנסיה בפרטהגמל ונכסים בכלל ובתחומי  כחלק מהאסטרטגיה של החברה והרצון לצמוח בניהול

אלדובי. לפרטים -עסקת המיזוג, לפיה רכשה החברה את הלמןהושלמה  2021בפברואר,  28ביום 

 לעיל. 1.3.7סעיף  ראונוספים 

מיליון ש"ח  12 -לסך של כ הסתכם 2021לרבעון הראשון של שנת הסתכם הרווח הכולל לפני מס 

 . אשתקדבתקופה המקבילה מיליון ש"ח,  7 -כ של לסך בהשוואה

המרווח בקופות גמל  על הן ההשפיעשתשואה בשוק ההון ב מהעליה בעיקר נובעתברווח  העליה

 -כ של בסך השפעה. תשל החברה המנהל הנוסטרומהשקעות  ההכנסות על והןמבטיחות תשואה 

מיליון ש"ח בהכנסות מהשקעות לעומת אשתקד אשר קוזזה בחלקה מהעליה בהוצאות הנהלה  15

 וכלליות והוצאות שיווק ורכישה. 

 לדוחות הכספיים. 3באור  ראותוצאות הכספיות של ענף הגמל, ל ביחסנתונים עיקריים 

 

 :המנוהלים הנכסים וסךהתפתחות דמי גמולים  להלן

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 מילארד ש"ח(. 46חח"י וחנ"י בסך של קופת גמל כולל נכסי בית השקעות הלמן אלדובי )ללא נכסי )*(

 
הסתכם  הראשון לרבעון הגמל קופות, היקף דמי הגמולים המצרפי בענף 5רעל פי נתוני משרד האוצ

, ברבעון המקביל אשתקד מיליון ש"ח 11,309 -סך של כל בהשוואה ח"מיליון ש 13,564 -כ של לסך

, היקף הנכסים 2021 מרסב 31על פי נתוני משרד האוצר, נכון ליום  .19.9% -בשיעור של כ גידול

 -סך של כל הבהשווא, מיליארד ש"ח 608 -המנוהלים המצרפי בענף קופות הגמל הסתכם לסך של כ

 נטו מצבירה, אשר נובע בעיקר 25.8% -של כ בשיעור גידול, 2020 מרסב 31מיליארד ש"ח ביום  483

  .הגמל קופות בענף חיובית

                                                           
ני פי על 5  "נט"גמל  נתו

)*( 
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 הפנסיה קרנות .4.5.7

פעילות הקבוצה בענף הפנסיה מתנהלת באמצעות הפניקס אקסלנס, חברה בת בבעלותה המלאה 

 של הפניקס ביטוח.

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

דירקטוריון הפניקס ביטוח בדבר הנפת הפניקס אקסלנס בדרך של חלוקת דיבידנד בעין לחברה 

 . לעיל 1.3.6סעיף  ראו 2020 בשנת

כחלק מהאסטרטגיה של החברה והרצון לצמוח בניהול נכסים בכלל ובתחומי הפנסיה בפרט, ביום 

אלדובי. לפרטים נוספים -הושלמה עסקת המיזוג, לפיה רכשה החברה את הלמן 2021ברואר, בפ 28

 לעיל. 1.3.7סעיף  ראו

 לדוחות הכספיים. 3באור  ראותוצאות הכספיות של ענף הפנסיה, ל ביחסנתונים עיקריים 

 פסדלהמיליון ש"ח בהשוואה  2 -סך של כל הסתכם 2021לרבעון הראשון של שנת לפני מס  הרווח

 מעליהברווח נבע בעיקר  הגידול .אשתקדבתקופה המקבילה מיליון ש"ח  3 -סך של כבמס  לפני

ביחס  החברה המנהלת הכנסות מהשקעות הנוסטרו שלאשר השפיעה על  תשואה בשוק ההוןב

 .מיליון ש"ח 4בסך של  לאשתקד

 

 :המנוהלים הנכסים וסךהתפתחות דמי גמולים  להלן

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 כולל נכסי בית השקעות הלמן אלדובי.)*(

 
 

, היקף דמי הגמולים המצרפי בענף קרנות הפנסיה המקיפות החדשות 6על פי נתוני משרד האוצר

מיליון ש"ח  11,075 -סך של כמיליון ש"ח בהשוואה ל 11,396-כהסתכם לסך של  לרבעון הראשון

 .2.9% -אשתקד, גידול בשיעור של כברבעון המקביל 

היקף הנכסים המנוהלים המצרפי בענף קרנות  2021 מרסב 31ליום על פי נתוני משרד האוצר, נכון 

 373 -מיליארד ש"ח, בהשוואה לסך של כ 493-הפנסיה המקיפות החדשות הסתכם לסך של כ

  .%1.32 -, גידול  בשיעור של כ2020 מרסב 31מיליארד ש"ח ביום 

                                                           
ני " 6  נט" פנסיהעל פי נתו

)*( 
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 תחום ביטוח בריאות .4.6

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

מתאפיינים בצבירת רזרבות ניכרות לתקופות ארוכות. הרווח מהשקעות מושפע מהשינויים בשווקי 

ית ומקצב שינוי מדד המחירים לצרכן, להם השפעה על התשואות ההון, כמו גם משינויים בשיעורי הריב

 הגלומות בתיקי הנכסים הפיננסים הסחירים המוחזקים כנגד עתודות הביטוח והתביעות התלויות.

 
של  ראשון ה רבעוןב בריאות ביטוח ענף תוצאות על עיקריים ושינויים השפעות ניתוח להלן .4.6.1

 (:ח"ש מיליוניב) אשתקד מקבילה לרבעון ביחס 2021שנת 

  
 

 .לעיל 4.4.1.1 סעיף ראו נוספים לפרטים. 3% של ריאלית תשואה הנחת כולל החיתומי הרווח)*( 

. לפרטים נוספים בדבר שינויים כתוצאה LAT-כולל את כל השינויים בריבית ובעודף הנכסים הלא סחירים בלבד ב)**( 

 .יםכספילדוח ה 8באור  ראומשינויים בהנחות ומשינויים אחרים 

 ראו נוספים לפרטים. 3% של ריאלית לתשואה מתחת או מעל מהשקעות הכנסותההכנסות מהשקעות כוללות  *(*)*

 לעיל. 4.4.1.1 סעיף

 

לטובה בעיקר מהעליה מקביל אשתקד  לרבעון בהשוואה והושפעהתוצאות ברבעון הראשון 

 24בסך  LATעתודת ה  תא הגדילובעקום הריבית אשר  ומשינויים בהכנסות מהשקעות נוסטרו

  החיתומיברווח  הירידה מנגדמיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  97 של גידולמיליון ש"ח לעומת 

ברבעון המקביל אשתקד  LAT -בעיקר מקיטון בעתודת ה נבעהש"ח  מיליון 205 -בסך של כ

אשתקד מקיזוז ומיליון ש"ח  142 -כתוצאה מעדכון הנחות אקטואריות והשפעות אחרות בסך של כ

העתודה בגין הרווחיות הגלומה בערך הנוכחי של העמלות השוטפות בגין סוכנויות בבעלותה של 

 החיתומיותלמעט ההשפעה כאמור, הירידה בתוצאות  .מיליון ש"ח 49 -של החברה בסך של כ

ברבעון הראשון ביחס לרבעון מקביל אשתקד נובעת בעיקר מעצירה כמעט מלאה של פעילות 

  לדוח הכספי. 8באור  ראולפרטים נוספים הנסיעות לחו"ל.  ביטוח

 

 בתוכניות התשואה הבטחת נוכח פרט סיעוד פוליסות לשווק החברה הפסיקהבשלב זה  כי יצוין

  .זה לתחום הנלווה המשנה ביטוח תחום ומורכבות סיעודי ביטוח
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 תחום ביטוח כללי .4.7

של שנת  הראשון רבעוןב כלליף ביטוח ענ תוצאותלהלן ניתוח השפעות ושינויים עיקריים על  .4.7.1

 )במיליוני ש"ח(: אשתקד מקבילה לרבעון ביחס 2021

 
 

כוללות הכנסות מהשקעות מעל או מתחת לתשואה  שקעות. ההכנסות מה3%של  ריאליתכולל הנחת תשואה  החיתומי הרווח)*( 

 .לעיל 4.4.1.1סעיף  ראו. לפרטים נוספים 3%ריאלית של 

קעות ברבעון הראשון נבעה מהעליה בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם העליה בהכנסות מהש

בהשוואה לירידה בשווקים הפיננסים בארץ ובעולם ברבעון מקביל אשתקד בעיקר עקב התפשטות נגיף 

 הקורונה.

 הקטנתבעיקר מנובעת  המקביל אשתקד לרבעוןביחס הראשון  ברבעוןברווח החיתומי העליה 

ענף ביטול טיסה הפסד בומזג האוויר קי זנ ומהשפעת קודמות שנים בגין הביטוחיות ההתחייבויות

 . ברבעון המקביל אשתקד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה
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של  הראשוןרבעון בבענפים השונים בביטוח כללי  (מס לפני)הכולל  הרווח תתוצאו להלן .4.7.2

  )במיליוני ש"ח(: אשתקד ביחס לרבעון המקביל 2021שנת 

 

 

רבעון בענפים השונים בביטוח כללי ב)לפני מס(  החיתומי הרווחם לתוצאות הסברי להלן .4.7.3

 )במיליוני ש"ח(: מקביל אשתקדהבהשוואה לרבעון  2021של שנת  הראשון

  

 

 התחייבויות ביטוחיות מהתמתנות שחרור נובעהראשון  ברבעון חובה רכב בענף החיתומי ברווח הקיטון

  ומקיטון בשיעור ביטוח משנה. אשתקד ילביחס לרבעון המקב בגין שנים קודמות

 בגין הביטוחיות ההתחייבויות הקטנתמ נובעהראשון  ברבעון רכוש רכב בענף החיתומי ברווח הגידול

 .ביחס לרבעון המקביל אשתקד קודמות שנים

נזקי כתוצאה מאשתקד ברבעון המקביל נובע מהשפעה  יםרכוש ואחר פיברווח החיתומי של ענ הגידול

התפשטות נגיף  ותעקבבענף ביטול טיסות מהשפעה על ו בתי עסק ףויר בעיקר על ענמזג האו

 .הקורונה
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בענפי רכב רכוש וענפי  ברוטו ובשייר iotRa Combined-וה Loss Ratio-ה ייחס ניתוח להלן .4.7.4

  :רכוש ואחרים

 רכב רכוש  

 במיליוני ש"ח  

  1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020 

 loss ratio 64.9% 71.7% 66.9%ברוטו 

 loss ratio 64.8% 71.7% 66.9%שייר 

 combined ratio 89.5% 99.2% 96.4%ברוטו 

 combined ratio 89.4% 99.2% 96.4%שייר 

    
 ענפי רכוש ואחרים  

 במיליוני ש"ח  

  1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020 

 loss ratio 29.2% 58.7% 40.7%ברוטו 

 loss ratio 19.9% 63.2% 37.8%שייר 

 combined ratio 53.4% 83.9% 68.9%ברוטו 

 combined ratio 45.3% 91.3% 76.4%שייר 
 

 שירותים פיננסים  תחום .4.8

 באמצעות חברת אקסלנס. בעיקרה זה מבוצעת בתחום הפעילות  

השפעות ושינויים עיקריים על תוצאות תחום השירותים הפיננסים ברבעון  ניתוחלהלן 

 )במיליוני ש"ח(: אשתקד מקבילהלרבעון  ביחס 2021של שנת  הראשון

  

חד רווח מבהשוואה לרבעון מקביל אשתקד נבעה בעיקרה מהכרה  הראשוןהירידה ברווח ברבעון 

הגידול בהוצאות  מיליון ש"ח. 15-בפעילות עושה שוק ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ פעמי 

 וקראז'.בבר םנובע מגידול בתיק הלקוחות הפרטיי
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 ביטוח סוכנויות תחום .4.9

 הראשוןהשפעות ושינויים עיקריים על תוצאות תחום סוכנויות ביטוח ברבעון  ניתוחלהלן 

 )במיליוני ש"ח(: אשתקד מקבילהלרבעון  ביחס 2021של שנת 

  

"ח ש מיליון 29בסך  במכירות ועלייה צמיחהממעלייה בהכנסות כתוצאה  נובעת העליה ברווחעיקר 

 ."חש מיליון 9ות מהשקעות בסך של ומהכנס

 

 הפעילות לתחומי מיוחסת שאינה ופעילות אחר .4.10

אחר ופעילות שאינה מיוחסת לתחומי השפעות ושינויים עיקריים על תחום  ניתוחלהלן 

 ביחס לרבעון המקביל אשתקד )במיליוני ש"ח(: 2021ברבעון הראשון של שנת  הפעילות

    

"ח ש מיליון 532 -של כ סךב הפסדש"ח לעומת  מיליון 25 -ך של כעל ס ההפסדעמד  הראשון ברבעון

ברבעון  שהיו בשוק ההון מהפסדים הגבוהיםהשינוי האמור, נובע בעיקר  .אשתקד מקביל ברבעון

 .כתוצאה ממשבר הקורונה אשתקדהמקביל 
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 -341  "מבע אחזקות הפניקס

  מזומנים תזרים התפתחות ניתוח .4.11

מיליון  1,382 -של כ לסךהסתכמו  הדוח בתקופת שוטפתפעילות מ שנבעותזרימי המזומנים המאוחדים 

 -כ של לסך הדוח בתקופת הסתכמו השקעה לפעילות ששימשוש"ח. תזרימי המזומנים המאוחדים 

 -כ של סך, כנותות ולרכישת לפיתוח ששימש"ח ש מיליון 51 -כ של סך בעיקר וכללו"ח שיליון מ 399

ששימש לרכישת חברות  "חש יליוןמ 337 -של כ סךו קבוע רכוש לרכישת ששימש"ח ש מיליון 12

 .מאוחדות שאוחדו לראשונה

 מיליון 419 -כ של לסך הדוח בתקופת הסתכמו מימון פעילותמ נבעושתזרימי המזומנים המאוחדים 

 70 -כ סך של ,תחייבות פיננסיתההנפקת ש"ח שנבעו מ מיליון 348 -כ של סך, בין היתר, וכללו"ח ש

 לקבלת ששימשו"ח ש מיליון 117 -כ של וסך תפיננסיו בויותהתחיי לפרעוןמיליון ש"ח ששימשו 

 .פיננסיות התחייבויות

 תקופתמיליון ש"ח בתחילת  12,010 -מסך של כ ועליתרות המזומנים ושווי המזומנים של הקבוצה 

 הדוח. שנתמיליון ש"ח בסוף  13,412 -הדוח לסך של כ

 

   דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .5

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

 . למעט המפורט להלן:2020 לשנת בדוח התקופתי

 

ש"ח  1(, בנות 5אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  222,616 החברה הרחיבה 2021 פברוארבחודש 

ינן צמודות )קרן וריבית( ההחוב  אגרותי ש"ח. אלפ 222,616 -ע.נ. כל אחת בתמורה כוללת ברוטו של כ

אשר משלמת מידי  0.44%לצרכן, ונושאות ריבית שנתית צמודה, כאמור, בשיעור של  המחיריםלמדד 

בין השנים  קלנדריתשנה בשני תשלומים חצי שנתיים בחודש אפריל ובחודש אוקטובר של כל שנה 

 . 2020בדצמבר  31ריבית צמודה ביחס לנתוני . בעקבות הרחבה זו, חל שינוי בחשיפה ל2021-2030

צמודה על הרווח הכולל לפני מס, נכון  לריביתמרכזת את תוצאות מבחני הרגישות  ההבא ההטבל

 :חוביט הפניקס. התוצאות הינן במיליוני ש"ח ואינן כוללות את 2021 סבמר 31ליום 

  
 בגורם מהשינויים/)הפסד( רווח

 הסיכון
  

 בגורם ייםמהשינו/)הפסד( רווח

 הסיכון

 המכשיר סוג
 עלייה

 אבסולוטית
 2% של

 עלייה
 של

10% 

 עליה
 5% של

 שווי
 הוגן

 ירידה
 5% של

 ירידה
 של

10% 

 ירידה
 אבסולוטית

 2% של

ממשלתי"ח אג  - - - 37.8 - - - 

 2.0 0.1 - 31.9 - (0.1) (1.8) קונצרני"ח אג

 לחברת הון שטר
 הביטוח

(49.1) (1.6) (0.8) 420.8 0.8 1.6 58.0 

נכסים"כ סה  (50.9) (1.7) (0.9) 490.4 0.9 1.7 60.0 

 (87.7) (3.2) (1.6) (810.3) 1.6 3.2 75.6 )*( הפניקס"ח אג

 (87.7) (3.2) (1.6) (810.3) 1.6 3.2 75.6 התחייבויות"כ סה

"כסה  24.7 1.4 0.7 (319.9) (0.7) (1.4) (27.7) 

 

 (.836.8משווי השוק שלהן ) 3.18% -דל נמוך בכשווי אג"ח הפניקס לפי המו        )*(
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 -351  "מבע אחזקות הפניקס

ש"ח  1(, בנות 4אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  127,384 החברה הרחיבה 2021 פברוארבחודש 

החוב אינן צמודות )קרן וריבית(  אגרותאלפי ש"ח.  127,384 -ע.נ. כל אחת בתמורה כוללת ברוטו של כ

אשר  1.38%ת לא צמודה משתנה, כאמור, בשיעור של לצרכן, ונושאות ריבית שנתי המחיריםלמדד 

משלמת מידי שנה בארבעה תשלומים רבעוניים בחודש ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר של כל שנה 

. בעקבות הרחבה זו, חל שינוי בחשיפה לריבית שקלית לא צמודה 2021-2028בין השנים  קלנדרית

 .2020בדצמבר  31 ביחס לנתוני

שקלית לא צמודה על הרווח הכולל לפני  לריביתאת תוצאות מבחני הרגישות  מרכזת ההבא ההטבל

 . התוצאות הינן במיליוני ש"ח ואינן כוללות את חברת הביטוח:2021 סבמר 31מס, נכון ליום 

  
 בגורם מהשינויים/)הפסד( רווח

 הסיכון
  

 בגורם מהשינויים/)הפסד( רווח

 הסיכון

 המכשיר סוג
 עלייה

 אבסולוטית
 2% של

 עלייה
 של

10% 

 עליה
 5% של

 שווי
 הוגן

 ירידה
 5% של

 ירידה
 של

10% 

 ירידה
 אבסולוטית

 2% של

ממשלתי"ח אג  (0.2) - - 4.5 - - 0.2 

 0.1 - - 1.5 - - - קונצרני"ח אג

 לחברת הון שטר
 הביטוח

(26.7) (1.2) (0.6) 238.6 0.6 1.2 31.7 

נכסים"כ סה  (26.9) (1.2) (0.6) 244.5 0.6 1.2 31.9 

 (22.1) (0.5) (0.2) (668.6) 0.2 0.5 19.9 )*( הפניקס"ח אג

 (22.1) (0.5) (0.2) (668.6) 0.2 0.5 19.9 התחייבויות"כ סה

"כסה  (7.1) (0.7) (0.4) (424.1) 0.4 0.7 9.8 

 

 (.676.9משווי השוק שלהן ) 1.23% -שווי אג"ח הפניקס לפי המודל נמוך בכ )*(

 

 םההנחות בבסיס החישובי

שימוש בריבית המתאימה  המזומנים, תוך תזרים היוון מודל באמצעות חושב ההוגן : השווישווי הוגן 

תזרים המזומנים בתוספת  לתקופת השוק ריבית פי על חושבה ההיוון תזרים המזומנים. ריבית לתקופת

 את מזיניםה רויטרס נתוני מאגר מתוך נלקחו השוק ריביות. הנייר מדירוג הנגזרתפרמיית הסיכון 

  .הוגן ממרווח נלקחו( האשראי)מרווחי  הסיכון פרמיית ונתוני הפניקס של הסיכונים ניהול מערכת

 

: נבדקו השינויים ההיסטוריים היומיים עבור כל אחד מגורמי הסיכון הרלוונטיים )כגון: שע"ח תרחישים 

והמינימאליים בכל אחד  ומניות(, בעשר השנים האחרונות. חושבו השינויים היומיים המקסימאליים

על עלייה/ירידה אבסולוטית של  התבסס החישוב עבורוהסיכון, פרט לסיכון הריביות אשר  גורמימ

במהלך יום. תרחיש זה נקבע לאחר בדיקת בסיסי הנתונים של עקומי הריביות שהעלתה כי במהלך  2%

של יום. שינויים אלה שימשו  לאופק 2%השנים האחרונות לא נצפו שינויים אבסולוטיים העולים על  10

ברמת הנכס  חושבוכתרחישים לשינויים פוטנציאלים בכל אחד מגורמי הסיכון. תוצאות התרחישים 

 הבודד, כך שלא נוצר עיוות כתוצאה מקיבוץ מכשירים שונים.

  



צמוד מדדלא צמוד

1,300,040-998,5792,298,619---נכסים לא מוחשיים
57,245--57,245---נכסי מיסים נדחים

1,819,4631,819,463-----הוצאות רכישה נדחות
197,283-719,468916,751---רכוש קבוע

81,72815,6516,170144,725-522,836771,110השקעות בחברות מוחזקות
1,853,0641,853,064-----נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

2,721,9342,721,934-----נדלן להשקעה אחר
2,650,2092,650,209-----נכסי ביטוח משנה

452,000---399,000-53,000אשראי לרכישת ניירות ערך
9,74926,897---17,148-נכסי מיסים שוטפים
408,464552,302--140,467-3,371חייבים ויתרות חובה

739,902739,902-----פרמיות לגביה
44,473--44,473---נכסי קבוצת מימוש המוחזקים למכירה

69,130,06269,130,062-----השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות 

231,000-231,000----בחסר, תעודות מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות
7,390,6467,491,305--31,44368,830385נכסי חוב סחירים

13,524,00614,333,205---612,892196,307נכסי חוב שאינם סחירים
61,228-2,056,3702,117,598--               -מניות
29,267-81714,396-3,490,6783,535,158אחרות

מזומנים ושווי מזומנים משועבדים עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות 
-------סל, תעודות בחסר, תעודות מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות

11,162,65311,162,653-----מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
1,842,3202,249,354--374,449-32,585מזומנים ושווי מזומנים אחרים

1,669,246297,93696,3291,819,390231,000121,040,403125,154,304סך הכל נכסים

23,904,97623,904,976-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
81,296,40381,296,403-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

22,311-912,100934,411---התחייבויות בגין מיסים נדחים
54,13076,656----22,526התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

51,91670,604---18,688-התחייבות בגין מיסים שוטפים
2,323,0962,815,177--489,2403002,541זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות 
228,000-228,000----מורכבות ואגח מובנות
5,113,2997,747,980--1,457,3621,118,31959,000התחייבויות פיננסיות

10,458--10,458---התחייבויות המסווגות כמוחזקות למכירה

1,969,1281,137,30761,54132,769228,000113,655,920117,084,665סך הכל  ההתחייבויות
34,7871,786,6213,0007,384,4838,069,639(839,370)(299,882)סך הכל חשיפה
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6
מטבע ישראלי

פריטים אחרים מטבע חוץ
לא כספיים

תעודות סל 
הצמדה 

למדדים שונים
חברת ביטוח 

בישראל



צמוד מדדלא צמוד

818,111-977,9301,796,041---נכסים לא מוחשיים
28,870--28,870---נכסי מיסים נדחים

1,768,4591,768,459-----הוצאות רכישה נדחות
138,868-635,493774,361---רכוש קבוע

72,47815,2006,170150,145-491,738735,731השקעות בחברות מוחזקות
1,631,5411,631,541-----נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

2,613,3782,613,378-----נדלן להשקעה אחר
2,475,0632,475,063-----נכסי ביטוח משנה

264,000---255,500-8,500אשראי לרכישת ניירות ערך
150,235161,286---11,051-נכסי מיסים שוטפים
405,538625,312----219,774חייבים ויתרות חובה

823,372823,372-----פרמיות לגביה
55,157,09955,157,099-----השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות 
275,000-275,000----בחסר, תעודות מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות

7,458,7647,521,334--16,27846,20587נכסי חוב סחירים
13,213,84113,505,327--126,670138,81626,000נכסי חוב שאינם סחירים

51,253-1,384,5781,435,831---מניות
2,468,4722,484,002--15,530--אחרות

מזומנים ושווי מזומנים משועבדים עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות 
-------סל, תעודות בחסר, תעודות מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות

7,512,7377,512,737-----מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
1,209,0871,703,259--490,172-4,000מזומנים ושווי מזומנים אחרים

1,187,042211,27254,1171,187,247275,000100,377,325103,292,003סך הכל נכסים

23,311,89323,311,893-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
63,930,82863,930,828-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

6,043389,742395,785---התחייבויות בגין מיסים נדחים
43,26556,769----13,504התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

10,48020,753---10,273-התחייבות בגין מיסים שוטפים
2,002,3972,230,608----228,211זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות 
272,000-272,000----מורכבות ואגח מובנות
5,298,8946,897,395--989,604587,80421,093התחייבויות פיננסיות

------הפרשה לתשלום בגין רכישת חברה מוחזקת

1,231,319598,07721,0936,043272,00094,987,49997,116,031סך הכל  ההתחייבויות
33,0241,181,2043,0005,389,8266,175,972(386,805)(44,277)סך הכל חשיפה
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צמוד מדדלא צמוד

1,013,232-1,003,4362,016,668---נכסים לא מוחשיים
55,104--55,104---נכסי מיסים נדחים

1,712,6301,712,630-----הוצאות רכישה נדחות
138,924-722,941861,865---רכוש קבוע

81,32015,3196,170150,933-503,127756,869השקעות בחברות מוחזקות
1,839,5761,839,576-----נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

2,728,7102,728,710-----נדלן להשקעה אחר
2,531,6592,531,659-----נכסי ביטוח משנה

403,000---374,000-29,000אשראי לרכישת ניירות ערך
1966,422---6,226-נכסי מיסים שוטפים
400,572529,792----129,220חייבים ויתרות חובה

651,825651,825-----פרמיות לגביה
65,570,44765,570,447-----השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות 
239,000-239,000----בחסר, תעודות מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות

8,051,2668,095,468--12,80929,3262,067נכסי חוב סחירים
13,231,89714,007,189---579,900195,392נכסי חוב שאינם סחירים

39,520-1,860,4731,899,993---מניות
21,597511-25,297-3,200,0643,247,469אחרות

מזומנים ושווי מזומנים משועבדים עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות 
------סל, תעודות בחסר, תעודות מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות

10,464,21610,464,216-----מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
962,1481,545,903--557,159-26,596מזומנים ושווי מזומנים אחרים

1,756,005246,77463,8331,423,010239,000115,435,183119,163,805סך הכל נכסים

23,469,88723,469,887-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
76,856,91376,856,913-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

50,567-847,237897,804---התחייבויות בגין מיסים נדחים
45,32759,362----14,035התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

43,02263,444---20,422-התחייבות בגין מיסים שוטפים
2,224,3532,452,851----228,498זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות 
238,000-238,000----מורכבות ואגח מובנות
1,267,180864,95845,5008,000-4,858,0767,043,714התחייבויות פיננסיות

1,509,713885,38045,50058,567238,000108,344,815111,081,975סך הכל  ההתחייבויות
18,3331,364,4431,0007,090,3688,081,830(638,606)246,292סך הכל חשיפה
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מטבע ישראלי

פריטים אחרים מטבע חוץ
לא כספיים

תעודות סל 
הצמדה 

למדדים שונים
חברת ביטוח 

סה"כבישראל

1-
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בסיסי הצמדה של נכסים והתחייבויות במאזן המאוחד (באלפי ש"ח) ליום ה- 31 בדצמבר 2020
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 היבטי ממשל תאגידי  .7

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות .7.1
 

  ערך ניירות קנותת .7.1.1
 

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

הגילוי )להלן:  על, בנושא מערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי וISOX"))" 2009 -"עהתש

 הכספי הדיווח איכות שיפור שמטרתם שינויים מספר הוכנסו, לתיקון בהתאם"(. התקנות"

  .מדווחים בתאגידים והגילוי

 

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

התייחס לבקרה הפנימית בכל הגופים המוסדיים המאוחדים, את הוראות חוזרי הממונה על ב

בנושא "אחריות  2009-9-10חוזר גופיים מוסדיים  -שוק ההון, ביטוח וחיסכון החלים עליהם 

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

בנושא  2010-9-7", חוזר גופיים מוסדיים תיקון–ה הפנימית על דיווח כספי ההנהלה על הבקר

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

הצהרות, דוחות וגילויים ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי  -דיווח כספי  

הצהרות, דוחות וגילויים, ואחריות  -"בקרה פנימית על דיווח כספי  2015-9-15תיקונים" וחוזר  –

 "(.ההנהלה אחריות חוזריתיקונים" )להלן: " –ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

 

הקשורים בפעילות הגופים המוסדיים מטופלים גם במסגרת הוראות חוזרי המפקח  התהליכים

 . 7.1.2להלן בסעיף  ועל הביטוח, רא

 

  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 

זאת על פי כספי של גוף מוסדי, ומבוצעים ההליכים הנדרשים בקשר לכך, כמפורט להלן, ו

השלבים ובמסגרת המועדים שנקבעו בחוזרים הנ"ל ובשיתוף יועצים חיצוניים שנשכרו לביצוע 

המשימה. במסגרת זאת, אימצו הגופים המוסדיים בקבוצה את מודל הבקרה הפנימי של   

COSO  -  COMMITTEE OF SPONSORING ORGANUZATION OF THE TREADWAY COMMISSION  המהווה

  רת ומוכרת המשמשת לצורך הערכת הבקרה הפנימית.מסגרת מוגד
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 הגילוי לגבי ונהלים בקרות 

הכספים שלהם, העריכו לתום  ומנהליהגופים המוסדיים, בשיתוף המנכ"לים  הנהלות

התקופה המכוסה בדוח זה, את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגופים 

י הכספים של ומנהל"לי מנכבסיס הערכה זו, המוסדיים האמורים בדוח הכספי שלהם. על 

הפניקס, הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי  בקבוצתהגופים המוסדיים 

של הגופים המוסדיים הינן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע 

ן והוראות הדיווח , בהתאם להוראות הדירבעונישהגופים המוסדיים נדרשים לגלות בדוח ה

 שקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 

 הכספי הדיווח על פנימית בקרה 

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  ,2021 במרץ 31ביום  םהמסתיי הרבעון במהלך

פוי כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצהדיווח ההגופים המוסדיים בקבוצה על 

כספי. הדיווח הלהשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הגופים המוסדיים על 

בנוסף, הגופיים המוסדיים 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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 וראות גילוי בקשר עם הדיווח הכספי של התאגידה .8

 אירועים לאחר תאריך המאזן  .8.1

  .הכספיים לדוחות 9 באור ראואירועים לאחר תאריך המאזן  בדבר  

 ה עודי למחזיקי אגרות חוב של החבריגילוי י .8.2

 5אג"ח סדרה  4 סדרה"ח אג 3אג"ח סדרה  סדרה/מועד הנפקה

 / מעלות מידרוג / מעלות מידרוג / מעלות מידרוג שם חברה מדרגת

 -/ Aa3.il  ilAA /- Aa3.il  ilAA /- Aa3.il  ilAA דירוג למועד הדוח

 ש"ח  822,616,000 ש"ח 391,384,000 ש"ח  272,191,000 ערך נקוב במועד ההנפקה

 צמוד מדד צמודה לא לא צמודה וג ריביתס

 משתנה רבעונית ריבית 2.22% ריבית נקובה
, ישראל בנק של בשיעור

 מרווח שיעור בתוספת
 1.28% בשיעור

0.44% 

ריבית אפקטיבית ליום 
 ההנפקה

 0.55% 1.7% בקירוב לריבית הנקובה

 כן כן כן רישום למסחר בבורסה

 תשלומים שנתיים 5 קרןמועדי תשלום 
 16.66%שווים בשיעור 

ביולי של כל  31ביום 
עד  2022אחת מהשנים 

ותשלום  2026וכולל 
אחד בשיעור של 

ביולי  31ביום  16.7%
2027. 

תשלומים שנתיים שווים  2
ביולי  31ביום  12%בשיעור 

 -ו 2020של כל אחת מהשנים 
תשלומים שנתיים  4 -ו 2021

 31ביום  19%שווים בשיעור 
מהשנים  ביולי של כל אחת

 .2028עד וכולל  2025

תשלומים שנתיים שווים  3
 מאיב 1ביום  4%בשיעור 

 2022של כל אחת מהשנים 
, תשלום 2024וכולל  עד

 1 ביום 28%אחד בשיעור 
 תשלומים 2-ו 2028 במאי
 1 ביום 30% בשיעור שווים
 מהשנים אחת כל של במאי
 .2030עד וכולל  2029

 31-נתית בריבית חצי ש מועדי תשלום ריבית
 ביולי 31-בינואר וב

, בינואר 31 -ב רבעונית ריבית
 31 -ו ביולי 31, באפריל 30

 באוקטובר

 1-ריבית חצי שנתית ב
 בנובמבר 1-וב במאי

ע.נ. נומינלי ליום 
31.03.2021 

 מיליון ש"ח   822 מיליון ש"ח  391 מיליון ש"ח 272 -כ

ע.נ. נומינלי צמוד מדד 
 31.03.2021ליום 

 מיליון ש"ח   822 מיליון ש"ח  391 מיליון ש"ח 272 -כ

ערך בספרים של יתרות 
 31.03.2021האג"ח ליום 

 מיליון ש"ח  808 -כ מיליון ש"ח  389 -כ מיליון ש"ח 271 -כ

ערך בספרים ריבית 
 31.03.2021לשלם ליום 

 מיליון ש"ח  1.48 -כ מיליון ש"ח  0.8 -כ מיליון ש"ח 0.9 -כ

 31.03.2021שווי שוק ליום 
)*( 

 מיליון ש"ח  837 -כ מיליון ש"ח  393 -כ מיליון ש"ח 284 -כ

הסדרה מהותית  מהותיות הסדרה
כהגדרת מונח זה 

)א( 13)ב(10בתקנה 

הסדרה מהותית כהגדרת 
)א( 13)ב(10מונח זה בתקנה 

לתקנות ניירות ערך )דוחות 

הסדרה מהותית כהגדרת 
מונח זה בתקנה 

)א( לתקנות 13)ב(10
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 5אג"ח סדרה  4 סדרה"ח אג 3אג"ח סדרה  סדרה/מועד הנפקה

לתקנות ניירות ערך 
)דוחות תקופתיים 

 1970-ומיידים( התש"ל

-ופתיים ומיידים( התש"לתק
1970 

ניירות ערך )דוחות 
תקופתיים ומיידים( 

 1970-התש"ל

 

 .2021 במרס 31השוק כולל ריבית שנצברה ליום  שווי)*(   

 

 פיננסיות מידה ואמות חוזיות מגבלות

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

( טרם נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה, אלא אם קיבלה 3החוב )סדרה 

מראש את הסכמת מחזיקי אגרות החוב  ויצרה באותו מועד שעבוד כאמור גם לטובת מחזיקי אגרות 

(, מגבלות 3צמה החברה, לעניין אגרות חוב )סדרה (, באותה דרגה. כמו כן, נטלה על ע3החוב )סדרה 

(, וכן התחייבה לעמוד באמות מידה 3הנוגעות לחלוקת דיבידנד, הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה 

 רצופים רבעונים שני במשך"ח ש מיליארד 2.5 -מ יפחת לא החברה של העצמי ההון לפיהןפיננסיות 

. רצופים רבעונים שני במשך 50% על יעלה לא כסיםהנ לסך החברה של נטו הפיננסי החוב יחס וכי

 .2018 בינואר 22 מיום המדף הצעת דוח ראו נוספים לפרטים

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

א אם קיבלה ( טרם נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה, אל4החוב )סדרה 

מראש את הסכמת מחזיקי אגרות החוב  ויצרה באותו מועד שעבוד כאמור גם לטובת מחזיקי אגרות 

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

ד באמות מידה (, וכן התחייבה לעמו4הנוגעות לחלוקת דיבידנד, הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה 

 רצופים רבעונים שני במשך"ח ש מיליארד 2.9 -מ יפחת לא החברה של העצמי ההון לפיהןפיננסיות 

. רצופים רבעונים שני במשך 50% על יעלה לא הנכסים לסך החברה של נטו הפיננסי החוב יחס וכי

 .2019 במאי 7 מיום המדף הצעת דוח ראו נוספים לפרטים

 

( של החברה, התחייבה החברה, כי כל זמן שאגרות 5אגרות החוב )סדרה  במסגרת שטר הנאמנות של

( טרם נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה, אלא אם קיבלה 5החוב )סדרה 

מראש את הסכמת מחזיקי אגרות החוב  ויצרה באותו מועד שעבוד כאמור גם לטובת מחזיקי אגרות 

 . (, באותה דרגה5החוב )סדרה 

 

וכן מגבלות הנוגעות לחלוקת דיבידנד, (, 5כמו כן, נטלה על עצמה החברה, לעניין אגרות חוב )סדרה 

מיליארד ש"ח  3.2 -התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות לפיהן ההון העצמי של החברה לא יפחת מ

 50%ה על במשך שני רבעונים רצופים וכי יחס החוב הפיננסי נטו של החברה לסך הנכסים לא יעל

במשך שני רבעונים רצופים. כמו כן נקבע מנגנון התאמה לשינוי שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה 

מיליארד ש"ח יעלה שיעור  3.5-באמות מידה פיננסיות לפיהן ככל שירד ההון העצמי של החברה מ

ת המדף דוח הצע ראולשטר הנאמנות. לפרטים נוספים  5.9הריבית השנתית בשיעור הנקבע בסעיף 

 .2020בפברואר  20מיום 

 



 
       2021במרס  31יני התאגיד ליום על מצב עני דוח הדירקטוריון

 

 -431  "מבע אחזקות הפניקס

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

 בדוחות שמופיע כפי החברה של העצמי וההון 15% -הינו בשיעור של כ 2021, במרס 31ליום  נטו

 הנדרש העצמי מההון הגבוה"ח ש וןמילי 7,952 -כ של בסך היינו 2021, במרס 31 ליום סולו הכספיים

 .לעיל

 .2020 בדצמבר 31בדוחות הכספיים של החברה ליום  26באור  ראולפרטים נוספים 

 

 

 חברי הדירקטוריון מודים להנהלת החברה, עובדיה וסוכניה על תרומתם לחברה.
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   2- 2  פניקס אחזקות בע"מה

                            

  
  
 
  

  
  

  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של הפניקס אחזקות בע"מ
  

  מבוא
  

), הכולל את הדוח החברה - (להלן שלה  המאוחדותסקרנו את המידע הכספי המצורף של הפניקס אחזקות בע"מ וחברות 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד,  2021, במרס 31התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

באותו תאריך. הדירקטוריון  שהסתיימהודשים שלושה ח שללתקופה  כולל, השינויים בהון ותזרימי המזומניםהרווח ה
 - IAS 34ספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כ

"דיווח כספי לתקופות ביניים" ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם 
לפי  זולתקופת ביניים , וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי 1981- "אשירותים פיננסיים (ביטוח), התשמלחוק הפיקוח על 

, עד כמה שתקנות אלה חלות על תאגיד המאחד 1970- פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  בהתבסס על סקירתנו.זו  ייםבינלתקופת  אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספיחברות ביטוח. 

  
 - כ של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים המידע הכספי התמציתי לתקופת הבינייםאת  סקרנולא 

ההכנסות  מכלל 1.2% - כ והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות 2021במרס,  31ליום מכלל הנכסים המאוחדים  1.8%
כמו כן לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי  שהסתיימה באותו תאריך.ה של שלושה חודשים המאוחדות לתקופ

 אלפי 240,732 -של כ לסך הסתכמה בהן ההשקעה המאזני, אשר השווי לתקופת ביניים של חברות המוצגות על בסיס
 אלפי ש"ח לתקופה 9,453 - של כ לסך הסתכם ל"הנ ברווחי החברות של הקבוצה חלקה ואשר 2021במרס,  31 ליום ח"ש

נסקר על ידי  לתקופת הביניים של אותן חברות . המידע הכספי התמציתיתאריך באותוה שהסתיימ חודשים שלושה של
רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן 

  האחרים. חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון
 

  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 

לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 

רת. בהתאם אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקו
  לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

  
  מסקנה

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

ובהתאם   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 לדרישות 

  .1981- (ביטוח), התשמ"א
  

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

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

  
  פסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב)

  
לדוחות הכספיים בדבר חשיפה  7הלב לאמור בבאור מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, הננו מפנים את תשומת 

  להתחייבויות תלויות.
  
  
  
 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,- תל
  חשבון רואי  2021, במאי 26

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

 6492102אביב -תל
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 ליום

 

31.03.2021 31.03.2020 31.12.2020 

 

 מבוקר מבוקרבלתי 

 

 אלפי ש"ח

 נכסים 

   
 2,016,668  1,796,041  2,298,619  נכסים בלתי מוחשיים 

 55,104  28,870  57,245  נכסי מיסים נדחים

 1,712,630  1,768,459  1,819,463  הוצאות רכישה נדחות

 861,865  774,361  916,751  רכוש קבוע

 756,869  735,731  771,110  השקעות בחברות כלולות

 1,839,576  1,631,541  1,853,064  נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

 2,728,710  2,613,378  2,721,934  אחר -נדל"ן להשקעה 

 2,531,659  2,475,063  2,650,209  נכסי ביטוח משנה

 403,000  264,000  452,000  אשראי לרכישת ניירות ערך

 6,422  161,286  26,897  שוטפיםנכסי מסים 

 529,792  625,312  552,302  חייבים ויתרות חובה

 651,825  823,372  739,902  פרמיות לגבייה

 -  -  44,473  (4 באור ראה) נכסי קבוצת מימוש המוחזקים למכירה

 65,570,447  55,157,099  69,130,062  השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

 239,000  275,000  231,000  השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות פיקדון ואג"ח מובנות

 השקעות פיננסיות אחרות:

   
 8,095,468  7,521,334  7,491,305  נכסי חוב סחירים

 14,007,189  13,505,327  14,333,205  נכסי חוב שאינם סחירים

 1,899,993  1,435,831  2,117,598  מניות

 3,247,469  2,484,002  3,535,158  אחרות

 27,250,119  24,946,494  27,477,266  סה"כ השקעות פיננסיות אחרות

 10,464,216  7,512,737  11,162,653  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 1,545,903  1,703,259  2,249,354  מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

 119,163,805  103,292,003  125,154,304  סך כל הנכסים

 78,034,084  64,491,785  82,335,416  סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

     

 הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.תמצית המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ באוריםה

  



 

 מאוחדים על המצב הכספיתמצית דוחות ביניים 
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 ליום

 

31.03.2021 31.03.2020 31.12.2020 

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 הון 

   
 309,951  309,951  309,961  הון מניות 

 833,592  826,991  837,324  פרמיה וקרנות הון על מניות

 (26,411) -  (26,411) מניות באוצר

 913,036  316,490  955,191  קרנות הון

 5,939,754 4,602,739 5,875,712  יתרת רווח

 7,969,922 6,056,171 7,951,777  סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

 111,908 119,801 117,862  זכויות שאינן מקנות שליטה

 8,081,830 6,175,972 8,069,639  סך הכל הון

 התחייבויות 

   
 23,469,887 23,311,893 23,904,976  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

 76,856,913 63,930,828 81,296,403  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 897,804 395,785 934,411  התחייבויות בגין מסים נדחים

 59,362 56,769 76,656  התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

 63,444  20,753  70,604  התחייבות בגין מיסים שוטפים

 2,452,851  2,230,608  2,815,177  זכאים ויתרות זכות

 -  -  10,458  (4 באור ראה) התחייבויות קבוצת מימוש המוחזקות למכירה

 238,000  272,000  228,000  התחייבויות בגין מוצרים מובנים

 7,043,714  6,897,395  7,747,980  התחייבויות פיננסיות

 111,081,975  97,116,031  117,084,665  סך כל ההתחייבויות 

 119,163,805  103,292,003  125,154,304  סך כל ההון וההתחייבויות

 
 ספיים ביניים מאוחדים.כדוחות מתמצית ההמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  באוריםה

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 בנימין גבאי אייל בן סימון אלי שוורץ

למנכ"ל, מנהל כספיםמשנה  דירקטוריוןהיו"ר  מנהל כללי   

 

 

 2021מאי ב 26  - תאריך אישור הדוחות הכספיים



 

 הרווח הכוללמאוחדים על תמצית דוחות ביניים 
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שהסתיימו  חודשים לשלושה

 במרס 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 

 

2021 2020 2020 

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 10,382,652  2,719,613  2,618,322  פרמיות שהורווחו ברוטו

 1,328,978  346,381  310,944  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 9,053,674  2,373,232  2,307,378  פרמיות שהורווחו בשייר

 5,479,706  (8,153,568) 3,854,595  רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 1,357,189  274,397  486,873  הכנסות מדמי ניהול

 556,051  140,371  167,627  הכנסות מעמלות

 159,000  46,000  41,000  הכנסות משירותים פיננסים אחרים

 131,846  25,952  12,906  הכנסות  אחרות

 16,737,466  (5,293,616) 6,870,379  סך כל ההכנסות

 12,529,564  (5,583,282) 5,805,929  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

 826,690  256,732  203,863  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 11,702,874  (5,840,014) 5,602,066  ביטוח וחוזי השקעה בשיירתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 1,750,103  458,538  380,423  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות 

 1,360,028  323,975  363,731  הוצאות הנהלה וכלליות 

 54,885  832  10,745  הוצאות אחרות

 146,509  26,360  41,545  הוצאות מימון

 15,014,399  (5,030,309) 6,398,510  סך כל ההוצאות

 39,697  15,304  16,027  חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 1,762,764  (248,003) 487,896  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

 553,829  (94,798) 161,769  מסים על הכנסה

 1,208,935  (153,205) 326,127  רווח )הפסד( 

 מיוחס ל:

 1,169,023  (166,067) 315,404  בעלי המניות של החברה   

 39,912  12,862  10,723  זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,208,935  (153,205) 326,127  רווח )הפסד( 

 רווח )הפסד( למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה )בש"ח(: 

 )הפסד( בסיסי למניהרווח    

 4.57  (0.65) 1.24  ש"ח ערך נקוב )בש"ח(  1רווח )הפסד( למניה רגילה בת    

 רווח )הפסד( מדולל למניה

 4.57  (0.65) 1.23  ש"ח ערך נקוב )בש"ח(  1רווח )הפסד( למניה רגילה בת    

 
 ביניים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים 

 
 

 
 

 
 
 



 

 הרווח הכוללמאוחדים על תמצית דוחות ביניים 
 
 
 

  6-2 פניקס אחזקות בע"מה

שהסתיימו  חודשים לשלושה 
 במרס 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 

 

2021 2020 2020 

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 1,208,935  (153,205) 326,127  רווח )הפסד( לתקופה

 רווח )הפסד( כולל אחר:

או הפסד בהתקיים תנאים סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח    
 ספציפיים

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה שנזקף    
 455,703  (806,319) 253,176  לקרנות ההון

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה שהועבר 
 (516,761) (86,071) (230,110) לדוח רווח והפסד

רווח מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה שהועבר לדוח 
 324,220  260,323  35,908  רווח והפסד

חלק החברה ברווח )בהפסד( כולל אחר, נטו של חברות המטופלות לפי שיטת 
 (3,412) 5,185  1,057  השווי המאזני

 (89,697) 215,048  (19,529) השפעת המס

סה"כ רכיבים של רווח )הפסד( כולל אחר נטו שיסווגו מחדש לאחר מכן לרווח 
 170,053  (411,834) 40,502  או הפסד

 סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

   
 17,314  1,621  -  הערכה מחדש בגין רכוש קבוע

 497  -  -  רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

 (4,190) (373) -  השפעת המס

סה"כ רכיבים של רווח כולל אחר נטו שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או 
 13,621  1,248  -  הפסד

 183,674  (410,586) 40,502  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר, נטו

 1,392,609  (563,791) 366,629  סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

 מיוחס ל:    

 1,352,697  (576,653) 355,906  בעלי המניות של החברה   

 39,912  12,862  10,723  זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,392,609  (563,791) 366,629  רווח )הפסד( כולל 

     

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.תמצית המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ באוריםה



 

 השינויים בהוןמאוחדים על תמצית דוחות ביניים 
 
 
 

  7-2  פניקס אחזקות בע"מה

 מיוחס לבעלי המניות של החברה 

  

 

הון 
 מניות

פרמיה 
וקרנות 
הון על 
 מניות

מניות 
 יתרת רווח באוצר

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

קרן הון 
מעסקה 

עם 
בעל 
-שליטה
 מענק

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 

 מניות

קרן 
הערכה  

 מחדש

קרן 
מהפרשי 

 תרגום

קרן הון 
בגין 

נכסים 
זמינים 
 סה"כ למכירה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה 

 

 אלפי ש"ח

 8,081,830  111,908  7,969,922  809,439  (23,338) 114,614  44,943  11,000  (43,622) 5,939,754 (26,411) 833,592  309,951  )מבוקר( 2021בינואר,  1יתרה ליום 

 326,127  10,723  315,404  -  -  -  -  -  -  315,404  -  -  -  רווח נקי

 40,502  -  40,502  39,445  1,057  -  -  -  -  -  -  -  -  כולל אחררווח 

 366,629  10,723  355,906  39,445  1,057  -  -  -  -  315,404  -  -  -  כולל סה"כ רווח

 תשלום מבוסס מניות

 

 3,635  - 

 

 - 

 

 2,314  -  -  -  5,949  -  5,949 

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 
 (5,177) (5,177) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  מקנות שליטה

 408  408  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  כניסה לאיחוד

 -  -  -  -  -  -  (107) -  -  -  -  97  10  מימוש אופציות עובדים

העברה מקרן הערכה מחדש בגין 
 -  -  -  -  -  (554) -  -  -  554  -  -  -  שיערוך רכוש קבוע, בגובה הפחת

 (380,000) -  (380,000) -  -  -  -  -  -  (380,000) -  -  -  דיבידנד

)בלתי  2021במרס,  31יתרה ליום 
 8,069,639  117,862  7,951,777  848,884  (22,281) 114,060  47,150  11,000  (43,622) 5,875,712  (26,411) 837,324  309,961  מבוקר(

                 

 הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.תמצית המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ באוריםה
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 השינויים בהוןמאוחדים על תמצית דוחות ביניים 
 
 
 

  8-2  פניקס אחזקות בע"מה

 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

 )מבוקר( 2020בינואר,  1יתרה ליום 
 

309,951  830,437  4,768,261 (43,622)  11,000  40,047 
 

103,463 (19,926)  635,974 
 

6,635,585  106,939 
 

6,742,524 

 (153,205) 12,862  (166,067) -  -  -  -  -  -  (166,067) -  -  רווח נקי

 (410,586) -  (410,586) (417,019) 5,185  1,248  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר

 (563,791) 12,862  (576,653) (417,019) 5,185  1,248  -  -  -  (166,067) -  -  סך הכל רווח )הפסד( כולל

 (2,761) -  (2,761) -  -  -  685  -  -  -  (3,446) -  תשלום מבוסס מניות

בגין שיערוך רכוש העברה מקרן הערכה מחדש 
 -  -  -  -  -  (545) -  -  -  545  -  -  קבוע, בגובה הפחת

 )בלתי מבוקר( 2020במרס,  31יתרה ליום 
 

309,951  826,991  4,602,739 (43,622)  11,000  40,732 
 

104,166 (14,741)  218,955 
 

6,056,171  119,801 
 

6,175,972 

              

 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.הבאורים 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 השינויים בהוןמאוחדים על תמצית דוחות ביניים 
 
 
 

  9-2  פניקס אחזקות בע"מה

 

 מיוחס לבעלי המניות של החברה

  

 

הון 
 מניות

פרמיה 
וקרנות 
הון על 
 מניות

מניות 
 יתרת רווח באוצר

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 

זכויות שאינן 
מקנות 
 שליטה

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 

 שליטה

הון  קרן
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 
 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( 2020

 1,208,935  39,912  1,169,023  -  -  -  -  -  -  1,169,023  -  -  -  רווח נקי

 183,674  -  183,674  173,465  (3,412) 13,331  -  -  -  290  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר
סך הכל רווח )הפסד( 

 1,392,609  39,912  1,352,697  173,465  (3,412) 13,331  -  -  -  1,169,313  -  -  -  כולל
 8,051  -  8,051  -  -  -  4,896  -  -  -  -  3,155  -  תשלום מבוסס מניות

דיבידנד ששולם לבעלי 
זכויות שאינן מקנות 

 (31,971) (31,971) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה 
 (26,411) -  (26,411) -  -  -  -  -  -  -  (26,411) -  -  רכישת מניות באוצר 
רכישת זכויות שאין 

 -  מקנות שליטה

  

 -  -  -  -  -  -  -  - (3,000) (3,000) 
 28  28  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  כניסה לאיחוד

העברה מקרן הערכה 
מחדש בגין שיערוך 
רכוש קבוע, בגובה 

 -  -  -  -  -  (2,180) -  -  -  2,180  -  -  -  הפחת
בדצמבר,  31יתרה ליום 

 8,081,830  111,908  7,969,922  809,439  (23,338) 114,614  44,943  11,000  (43,622) 5,939,754  (26,411) 833,592  309,951  )מבוקר( 2020

 

 
 ביניים מאוחדים.הדוחות הכספיים תמצית המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ באוריםה



 

 תזרימי מזומניםמאוחדים על דוחות ביניים 
 
 
 

  10-2 בע"מ אחזקותהפניקס 

  

 31 שהסתיימו ביום חודשים לשלושה
 במרס

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

  

2021 2020 2020 

  

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח נספח

תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( 
 שוטפת

 רווח )הפסד( לתקופה    

 

  326,127  (153,205)   1,208,935 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
 3,562,529   1,603,179   1,056,086   )א( מזומנים מפעילות שוטפת 

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

 

  1,382,213   1,449,974   4,771,464 

 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

 רכישת רכוש קבוע    

 

 (12,389)  (8,205)  (137,587) 

 תמורה ממימוש רכוש קבוע

 

 -  -   1,158 

 השקעה בחברות כלולות

 

 (10,632)  (20,719)  (44,845) 

 דיבידנד מחברות כלולות

 

  11,918   4,842   13,089 

רכישת חברות מאוחדות שאוחדו 
 (86,665)  (36,573)  (337,071)  )ב( לראשונה 

 רכישת חלק המיעוט בחברה מאוחדת

 

 -  -  (3,000) 

פרעון )קבלת( הלוואה מחברה 
 כלולה

 

  90  (240)  (8,173) 

תמורה ממימוש השקעה בחברה 
 כלולה

 

 -   18,445   19,746 

 רכישה והיוון עלויות נכסים לא
 מוחשיים

 

 (51,382)  (53,730)  (233,430) 

מזומנים נטו ששימשו לפעילות 
 השקעה

 

 (399,466)  (96,180)  (479,707) 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 רכישת מניות החברה    

 

 -  -  (26,411) 

 קבלת התחייבויות פיננסיות

 

  117,000  -   72,097 

 פרעון התחייבויות פיננסיות

 

 (70,699)  (146,291)  (572,121) 

 פרעון קרן התחייבות בגין חכירה

 

 (12,505)  (9,655)  (41,646) 

 הנפקת התחייבות פיננסית

 

  348,457   217,511   585,433 

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 שליטה בחברה מאוחדת

 

 (5,177)  -  (31,971) 

תשלום התחייבות מותנית בגין 
אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן 

 מקנות שליטה

 

 (5,355)  -  - 

 (REPOהתחייבות לרכישה חוזרת )

 

  47,420   456,493   388,837 

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות  מימון

 

  419,141   518,058   374,218 

 עלייה במזומנים ושווי מזומנים

 

  1,401,888   1,871,852   4,665,975 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 7,344,144   7,344,144   12,010,119   )ג( התקופה 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 12,010,119   9,215,996   13,412,007   )ג( התקופה  

     
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 תזרימי מזומניםמאוחדים על דוחות ביניים 
 
 
 

  11-2 בע"מ אחזקותהפניקס 

  
שהסתיימו  חודשים לשלושה

 במרס 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

  

  

2021 2020 2020 

  

 מבוקר בלתי מבוקר

  

 אלפי ש"ח

 )א(
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 

 שוטפת:

   

 

 פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים

   

 

פיננסיות עבור חוזי ביטוח )רווחים( הפסדים נטו מהשקעות 
 (4,356,557) 7,830,247  (3,433,370) וחוזה השקעה תלוי תשואה

 

שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי 
 (25,857) 12,998  -  תשואה

 

 )רווחים( הפסדים  נטו של השקעות פיננסיות אחרות

   

 

 (166,427) 29,555  (113,589) נכסי חוב סחירים

 

 (581,800) (116,265) (196,537) נכסי חוב שאינם סחירים

 

 24,735  262,429  (123,408) מניות

 

 (228,807) 175,127  78,203  אחרות

 

 300,140  71,703  76,835  פחת והפחתות

 

 -  6  5  הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע

 

 (53,004) 7,701  -  שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה

 

 (7,957) (11,616) (2,229) שינוי בהפרשה לירידת ערך רכוש קבוע

 

רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברה מוחזקת 
 (67,268) -  (483) שאוחדה לראשונה

 

 853,786  625,848  240,427  שינוי בהתחייבויות פיננסיות

 

 553,829  (94,798) 161,769  הוצאות מסים על הכנסה

 

 (39,697) (15,304) (16,027) החברה בתוצאות של חברות כלולות, נטוחלק 

 

 4,896  685  2,314  הוצאות שכר בגין תשלום מבוסס מניות

 

 שינויים בסעיפים מאזניים אחרים, נטו:

   

 

 277,697  119,703  435,089  שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה

 

 5,766,036  (7,160,049) 4,439,490  בהתחייבויות בגין חוזים תלויי תשואהשינוי 

 

 (44,000) (10,000) (10,000) שינוי בהתחייבויות בשל תעודות התחייבות, קרנות סל

 

שינוי בהשקעות פיננסיות עבור מחזיקי קרנות סל, תעודות 
 45,000  9,000  8,000  פיקדון

 

 20,917  (34,912) (87,786) שינוי בהוצאות רכישה נדחות

 

 (183,938) (127,342) (118,550) שינוי בנכסי ביטוח משנה

 

 7,306  4,216  12,263  שינוי התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 

 28,325  (245,001) (111,143) שינוי בחייבים ויתרות חובה ופרמיות לגביה

 

 306,867  97,411  (44,969) שינוי בזכאים ויתרות זכות

 

 (96,000) 43,000  (49,000) שינוי באשראי לרכישת ניירות ערך

 

 (1,938) (528) (1,098) שערוך הלוואות חברות כלולות

 

השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה עבור חוזי ביטוח וחוזי 
 השקעה תלויי תשואה:

   

 

 (259,654) (90,474) (13,488) רכישת נדל"ן

 

 3,091,025  1,317,569  (126,245) נטו של השקעות פיננסיותרכישות 

 

 השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה אחר:

   

 

 (1,264,985) (1,120,881) 219,579  רכישות נטו של השקעות פיננסיות

 

 (128,350) (73,723) (13,302) רכישת נדל"ן 

 

 מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:

   

 

 (354,687) (45,075) (335,118) ששולמו מסים

 

 142,896  141,949  178,454  מסים שהתקבלו

 

 3,562,529  1,603,179  1,056,086  סך הכל תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.



 

 תזרימי מזומניםמאוחדים על דוחות ביניים 
 
 
 

  12-2 בע"מ אחזקותהפניקס 

 

 
 

שהסתיימו  חודשים לשלושה
 במרס 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

 
 

 

2021 2020 2020 

 
 

 מבוקר בלתי מבוקר

 
 

 אלפי ש"ח

 רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה )ב(

   
 נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום הרכישה: 

   
 

 (4,288) (3,000) 19,959  מזומנים(הון חוזר )למעט מזומנים ושווי 

 
 -  -  (19,047) הוצאות רכישה נדחות

 
 -  -  (32,421) השקעות פיננסיות אחרות 

 
 (10,710) -  (35,863) רכוש קבוע, נטו

 
 (154,549) (22,000) (138,653) מוניטין שנוצר ברכישה

 
 (83,796) (11,573) (188,317) נכסים בלתי מוחשיים

 
 22,012  -  9,136  נדחיםמיסים 

 
 28  -  408  זכויות המיעוט 

 
 -  -  271  זכאים בגין רכישת חברות מאוחדות

 
 78,677  -  2,777  מימוש השקעה בחברה כלולה

 
 12,309  -  34,161  התחייבות פיננסית

 
 46,911  -  -  הלוואה מחברת האם

 
 6,741  -  5,487  התחייבות לתשלום לרכישת חברה מוחזקת

 
 -  -  5,031  התחיבויות בשל הטבות לעובדים

 
 

(337,071) (36,573) (86,665) 

 מזומנים ושווי מזומנים )ג(

   
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה: 

   
 

 1,731,709  1,731,709  1,545,903  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 
 5,612,435  5,612,435  10,464,216  חוזים תלויי תשואהמזומנים ושווי מזומנים עבור 

 
 

 12,010,119  7,344,144  7,344,144 

 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה:

   
 

 1,545,903  1,703,259  2,249,354  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 
 10,464,216  7,512,737  11,162,653  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 
 

 13,412,007  9,215,996  12,010,119 

 פעילויות מהותיות שלא במזומן )ד(

   
 

 -  -  (380,000)  דיבידנד לשלם

 
 (8,383)  (3,531)  (5,676)  הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה

 
 263,162  (417,019)  58,974  עליית )ירידת ערך( נכסים זמינים למכירה כנגד קרן הון

 
עליית )ירידת ערך( במסים הנדחים בגין נכסים זמינים למכירה 

 (89,697)  (215,048)  (19,529)  כנגד קרן הון

 פירוט סכומים הכלולים בפעילות השוטפת )ה(

   
 

 1,611  4,343  716  ריבית ששולמה

 
 608,612  65,264  58,582  ריבית שהתקבלה

 
 32,215  5,301  17,687  דיבידנד שהתקבל

 
     

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  13-2 בע"מ אחזקותהפניקס 

  יכלל  - 1באור 

 

"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל וכתובתה  - הפניקס אחזקות בע"מ )להלן .א

, במרס 31 ליוםדוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת , גבעתיים. 53הרשמית היא דרך השלום 

דוחות כספיים ביניים תמצית  –)להלן  באותו תאריך השל שלושה חודשים שהסתיימ הולתקופ 2021

בדצמבר,  31דוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום ביחד עם המאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה 

 הדוחות הכספיים השנתיים" –אורים אשר נלוו אליהם )להלן יולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולב 2020

 (."המאוחדים

 

 הגדרות .ב

 

 הפניקס אחזקות בע"מ. - החברה

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה. - ביטוחהפניקס 

 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 

, חברת בת בשליטה מלאה של החברה מ"בע השקעות בית אלדובי-הלמן - הלמן אלדובי

 (.4)לפרטים נוספים ראה באור 

בשליטה מלאה של הלמן  אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, חברת בת-הלמן  הלמן אלדובי גמל

 אלדובי

( בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה של הפניקס 2009הפניקס גיוסי הון ) - הפניקס גיוסי הון

 ביטוח.

Belenus Lux 

S.a.r.l 

בעלת השליטה המוחזקת בעקיפין באמצעות שרשרת חברות ע"י  -

Centerbridge Partners LP ו-Gallatin Point Capital LLC   הקרנות"(. -)להלן" 

שהינה חברה  Leolin Lux S.a.r.l  השליטה כאמור הינה בהחזקה יחד עם

 .Belenusאחות של 

מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה  120עד  - 120עד 

 של הפניקס ביטוח.

 .בשליטה מלאה של החברהבע"מ, חברה בת  1989הפניקס סוכנויות ביטוח  - הפניקס סוכנויות

 

 הנפת מניות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל  .ג

אישר דירקטוריון הפניקס חברה ביטוח בע"מ, לחלק את מניות הפניקס אקלסנס  2019בדצמבר  30ביום 

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

ההון. נכון למועד פרסום הדוח לאישור רשויות המס ורשות שוק כפוף ביצוע חלוקת הדיבידנד בפועל 

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

 (.2019-01-126166)אסמכתא:  2019בדצמבר  31ראה דוח מיידי של החברה מיום 
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  14-2 בע"מ אחזקותהפניקס 

 )המשך(  כללי  - 1באור 

 

 אלדובי בית השקעות בע"מ-הלמן רכישת .ד

 

אלדובי"( -אלדובי בית השקעות בע"מ )להלן: "הלמן-התקשרה החברה עם הלמן 2020בדצמבר  7ביום 

זוג משולש הופכי והלמן אלדובי הפכה לחברה פרטית יבהסכם מיזוג. במסגרת הסכם המיזוג בוצע מ

בפברואר  28מיליון ש"ח. בתאריך  275 -כבסך של  הינהבבעלות מלאה של החברה. תמורה העסקה 

צירופי  4בדבר העסקה ראה באור לפרטים נוספים עם השלמת התנאים המתלים, הושלם המיזוג.  ,2021

  .עסקים

 

  120בחינת אפשרות מכירת עד  .ה

 

 120עד החליט דירקטוריון הפניקס ביטוח לבחון אפשרות למכור את השליטה בחברת  2021בחודש ינואר, 

וזאת כחלק ממימוש התכנית האסטרטגית הרב , 120מהחזקות הפניקס ביטוח בחברת עד  100%ועד 

נכון למועד הדוח החברה פועלת לביצוע האמור בסיוע בנק השקעות שהחברה  .של החברה שנתית

 הפניקס ביטוח מספר הצעות יהתקשרה עימו בהסכם לעניין זה. נכון למועד פרסום הדוח התקבלו ביד

הפניקס ביטוח בוחנת את ההצעות והחלופות השונות  מרוכשים פוטנציאליים. לא מחייבותראשוניות 

מיליון  46-נכון למועד הדוח, יצרה הפניקס ביטוח עתודה למס בסך של כבהתאם לכך,  לביצוע העסקה.

תבוצע ומה  אולם אין כל וודאות , בשלב זה כי המכירה אכן 120 עד חברת ש"ח בגין כוונת המכירה של 

 )מספר אסמכתא: 2021בינואר  28דיווח מיידי מיום לדוח השנתי ו 7באור לפרטים נוספים ראו . יהיו תנאיה

2021-01-011200.)  

 

 הנפקה ועלייה לשליטה -גמא .ו

 

טיוטת תשקיף להנפקה ראשונה  "(גמאגמא ניהול וסליקה בע"מ )להלן: ", פרסמה 2021בחודש מאי 

החברה מחזיקה בעקיפין,  הדוח פרסום למועדנכון  .)להלן:" טיוטת תשקיף"( לציבור והצעת מכר

בהתאם .  מהונה המונפק והנפרע של גמא 49%באמצעות הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ, בשיעור של 

באמצעות רכוש ל ההנפקה בד בבד עם ביצוע ההצעה על־פי תשקיףלטיוטת התשקיף בכוונת החברה 

מהונה המונפק והנפרע של  60%-בכק לאחר ההצעה, תחזיכך ש גמאנוספות בהפניקס השקעות מניות 

ככל שההנפקה אכן תבוצע והחברה  .גמאותהיה בעלת השליטה ב וזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא גמא

כתלות במחיר מעליה לשליטה חד פעמי  רווחהחברה צפויה לרשום בגמא,  50%תעלה לאחזקה מעל 

, אך יובהר כי לא קיימת ודאות כי 2021מתוכננת להתבצע במהלך חודש יוני  למועד זה ההנפקה. ההנפקה

 ההנפקה אכן תבוצע או מה יהיו תנאיה.

 

 הצעה לרכישת מלוא מניות חברת פסגות קרנות נאמנות בע"מ  .ז

 

 של בעקיפין בשליטתה חברה.ס.ם תעודות סל אחזקות בע"מ, קחברת  הגישה 2021 במאי 9 בתאריך

מניותיהן של פסגות קרנות נאמנות  מלוא"מ הצעה מחייבת לרכישת בע השקעות מור.ד. י, יחד עם החברה

 מאת:"החברות הנרכשות"( יחדהשקעות בע"מ )להלן  קומפסבע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ ופסגות 

 420 -תמורה של שווי פעילות בסך של כ שיקפה"מ )להלן: "פסגות"(. ההצעה בע השקעות בית פסגות

פקעה  ההצעה. 31.12.2020מיליון ש"ח לחברות הנרכשות, על בסיס אפס חוב ואפס מזומן נכון ליום 

 . ההצעההתאם לתנאי ב 2021במאי  10 –תאריך ה ב
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  15-2 בע"מ אחזקותהפניקס 

  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים .א

 

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", ובהתאם  - 34לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

וח על שירותים בהתאם לחוק הפיקסכון ישוק ההון, ביטוח וחעל  ממונהלדרישות הגילוי שנקבעו על ידי ה

. כמו כן, נערכו דוחות אלה בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של 1981-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

נות אלה חלות על תאגיד , עד כמה שתק1970-דיים(, התש"לייתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ

 ת ביטוח.המאחד חבר

נדרשת החברה  ,IFRS)כספי בינלאומיים )בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם לתקני דיווח 

להשתמש 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. 

בונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החש

בהערכות הכרוכות באי ודאות עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים. בדבר שינוי 

  .'א8באור באומדנים והנחות עיקריות ששימשו בחישוב עתודות ביטוח, ראה 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת 

כמפורט  2021בינואר  1-השנתיים המאוחדים למעט תקנים חדשים שנכנסו לתוקף בהדוחות הכספיים 

 להלן:

 

 תיקונים לתקני חשבונאות קיימים יישום לראשונה של  ב.

 

 IBOR -בדבר הרפורמה בריביות ה IAS 39 -ו  ,IFRS 16,IFRS 7 , IFRS 9IFRS 4 -תיקונים ל

 

מכשירים פיננסים, לתקן דיווח  9תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB-, פרסם ה2020בחודש אוגוסט  

מכשירים פיננסים: הכרה  39מכשירים פיננסים: גילויים, לתקן חשבונאות בינלאומי  7כספי בינלאומי 

 -חכירות )להלן  16חוזי ביטוח ולתקן דיווח כספי בינלאומי  4לתקן דיווח כספי בינלאומי  ומדידה,

 "התיקונים"(.

התיקונים מספקים הקלות מעשיות המתמודדות עם השפעות של הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים  

יביות חסרות סיכון בריביות אלטרנט (IBORs - Interbank Offered Rates)כאשר יוחלפו ריביות הבנצ'מרק 

(RFRs – Risk Free Interest Rates.) 

בהתאם לאחת מההקלות המעשיות, החברה תטפל בתיקונים חוזיים או בתיקונים בתזרימי המזומנים 

הנדרשים ישירות כתוצאה מיישום הרפורמה בדומה לטיפול החשבונאי בשינויים בריבית משתנה. כלומר, 

ריביות באמצעות התאמת שיעור הריבית האפקטיבית מבלי לשנות חברה נדרשת להכיר את השינויים ב

 -ל IBOR -את ערכו הפנקסני של המכשיר הפיננסי. השימוש בהקלה מעשית זו תלוי בכך שהמעבר מ

RFR .מתרחש על בסיס תנאים כלכליים שווים 

הגידור ולתיעוד  להיעשות לייעוד IBOR -כמו כן, התיקונים מאפשרים לשינויים הנדרשים על ידי רפורמת ה

מבלי לגרום ליחסי הגידור להפסיק כאשר מתקיימים תנאים מסוימים. במסגרת התיקונים ניתנה גם 

'ניתן לזיהוי  -הקלה מעשית זמנית בקשר עם יישום חשבונאות גידור הנוגעת לזיהוי הסיכון המגודר כ

 בנפרד'.
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  16-2 בע"מ אחזקותהפניקס 

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 

במסגרת התיקונים נוספו דרישות גילוי בקשר עם השפעת הרפורמה הצפויה על דוחותיה הכספיים של 

החברה לרבות התייחסות לאופן בו החברה מנהלת את יישום רפורמת הריביות, לסיכונים עליהם היא 

צפויים ה IBORחשופה כתוצאה מהרפורמה הצפויה וגילויים כמותיים בנוגע למכשירים פיננסיים בריביות 

 להשתנות.

את ההשלכות  להעריך לאור העובדה שהתיקונים החוזיים טרם סוכמו, אין ביכולת החברה בשלב זה,

מכשירים פיננסיים שצפויים על חוזי  RFRלריביות  IBORהחשבונאיות, אם בכלל, של המעבר מריביות 

 להתקיים במועד המעבר, לרבות השפעות יישום התיקונים הנ"ל.

 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני .   ג

 

 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות IAS 8-תיקון ל

 

: מדיניות חשבונאית, שינויים 8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2021בחודש פברואר 

התיקון(. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה של המונח  –באומדנים חשבונאיים וטעויות )להלן 

 "אומדנים חשבונאיים". 

ון אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודאות במדידה". התיק

מבהיר מהם שינויים באומדנים חשבונאיים וכיצד הם נבדלים משינויים במדיניות החשבונאית ומתיקוני 

 טעויות.

והוא חל על שינויים  2023בינואר  1התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

ה או אחריה. יישום מוקדם במדיניות חשבונאות ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופ

 אפשרי.
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  17-2 בע"מ אחזקותהפניקס 

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 

 למגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח בין מגזר בריאות  120חברת עד  הקצאת תוצאותשינוי  ד.

 

, לעניין הקצאת נכסים שאינם בשווי הוגן בעת LATלאור פרסום חוזר  2020לשנת השני החל מהרבעון 

למגזר ביטוח חיים גם   120(, הקצאתה החברה את תוצאות עד LATחישוב בדיקת נאותות העתודה )

 120וחיסכון ארוך טווח. להלן טבלה המתאמת את השינוי לעיל, בהנחה והחברה הייתה מיעדת את עד 

 למגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ובריאות: 

 

 

לשלושה החודשים 

 31שהסתיימו ביום 
 במרס

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 2020 מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

 מבוקר מבוקרבלתי  

 אלפי ש"ח 

 4,765,553  1,259,058 פרמיות שהורווחו ברוטו

 99,195  23,634 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 4,666,358  1,235,424 פרמיות שהורווחו בשייר

 4,641,250  (7,191,455) נטו והכנסות מימוןרווחים מהשקעות, 

 1,106,546  202,822 הכנסות מדמי ניהול

 39,119  9,334 הכנסות מעמלות

 22,936  11,263 הכנסות אחרות

 10,476,209  (5,732,613)  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 
 ברוטו

(5,879,613) 
 8,517,055 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 בגין חוזי ביטוח

1,655 
 49,450 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 
 בשייר

(5,881,268) 
 8,467,605 

 728,085  182,050 עמלות והוצאות רכישה אחרות

 548,029  130,303 הוצאות הנהלה וכלליות

 26,303  (6,814) הוצאות אחרות

 2,185  (8,988) הוצאות מימון

 9,772,207  (5,584,717) סך כל ההוצאות

 12,006  6,979 חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 716,008  (140,916) רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 6,732  (99,340) רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 722,740  (240,256) סך הכל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על ההכנסה
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  18-2 בע"מ אחזקותהפניקס 

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 

 למגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח בין מגזר בריאות  120חברת עד  הקצאת תוצאותשינוי    .ד

 )המשך(       

 

 

 

 
לשלושה החודשים 

 31שהסתיימו ביום 
 במרס

לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום 

 2020   

 מבוקר    מבוקרבלתי  מגזר בריאות

   אלפי ש"ח 

 2,781,698  763,861 פרמיות שהורווחו ברוטו

 286,671  95,200 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 2,495,027  668,661 פרמיות שהורווחו בשייר

 473,843  (665,410) מהשקעות, נטו והכנסות מימוןרווחים 

 44,170  9,468 הכנסות מעמלות

 12,736  7,508 הכנסות אחרות

 3,025,776  20,228 סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 
 (195,410) ברוטו

 
2,371,630 

    חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 88,141 בגין חוזי ביטוח

 

234,439 

 2,137,191  (283,551) תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

 497,769  161,189 עמלות והוצאות רכישה אחרות

 157,523  40,223 הוצאות הנהלה וכלליות

 (1,112)  (808) הוצאות מימון

 2,791,371  (82,947) סך כל ההוצאות

 2,055  - חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 236,460  103,174 רווח לפני מסים על ההכנסה

 (33,485)  (68,999) כולל אחר לפני מסים על ההכנסה הפסד

 202,975  34,175 סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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

 %  %  % 

       לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:

 3.7  0.8  0.1  2021במרס,  31

 3.1  (0.1)  (0.5)  2020במרס,  31

       

 (7)  (0.7)  (0.6)  2020בדצמבר,  31מה ביום ילשנה שהסתי
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  19-2 בע"מ אחזקותהפניקס 

 מגזרי פעילות - 3באור 

 

 פועלת במגזרי הפעילות הבאים:החברה 

 

 מגזר ביטוח החיים והחיסכון לטווח ארוך .1

ענפי ביטוח חיים, כיסויים נלווים וניהול פנסיה וגמל. המגזר מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח כולל את  

כולל חיסכון לטווח ארוך )במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן, קרנות פנסיה וקופות גמל( וכן כיסויים 

מפורט  הממונהבהתאם להוראות  .ביטוחיים של סיכונים שונים כגון: מוות, נכות, אובדן כושר עבודה ועוד

כתוצאה  120לעניין הקצאת תוצאות פעילות עד  טוח חיים, פנסיה וגמל.יטווח לב מגזר חסכון ארוך

 לעיל. ד'2באור חוזר נוהל הקצאת נכסים לא סחירים ראה  יישוםמ

 

 מגזר ביטוח בריאות . 2

מגזר ביטוח בריאות מרכז את פעילות הקבוצה בביטוח בריאות. המגזר כולל ביטוח סיעודי, ביטוח הוצאות  

 ניתוחים והשתלות, ביטוח שיניים, נסיעות לחו"ל, עובדים זרים ועוד. רפואיות,

 באור ראה סחירים לא נכסים הקצאת נוהל חוזר מיישום כתוצאה 120 עד פעילות תוצאות הקצאת לעניין        

 .לעיל' ד2

 

 מגזר ביטוח כללי . 3

מפורט מגזר הביטוח  הממונהמגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש. בהתאם להוראות  

 הכללי לפי ענפי רכב חובה, רכב רכוש, ענפי רכוש אחרים וענפי חבויות אחרים: 

  ענף רכב חובה 

נף רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו היא חובה על פי דין ע  

להולכי רגל( כתוצאה משימוש ברכב ואשר מעניק כיסוי לנזק גוף )לנהג הרכב, לנוסעים ברכב או 

 מנועי.

 

  ענף רכב רכוש 

ענף רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום לצד   

 שלישי.

  ענפי חבויות אחרים 

ענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי. ענפים אלו   

 כוללים: אחריות כלפי צד ג', אחריות מעבידים, אחריות מקצועית ואחריות המוצר.

  ענפי רכוש ואחרים 

 .יתר ענפי הרכוש שאינם רכב וחבויות וכן ענפי ביטוח אחרים  

 

 מגזר שירותים פיננסיים . 4

ניהול מגזר השירותים הפיננסיים כולל את תוצאותיה של אקסלנס. המגזר כולל פעילות בשירותי   

השקעות לרבות קרנות נאמנות, קרנות סל, שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מוסדרים )ברוקראז'(, שירותי 

 חיתום, עשיית שוק בניירות ערך שונים ושירותים אחרים.

 קרנות ההשקעה של הפניקס.ניהול כמו כן תוצאות מגזר זה כוללות את פעילות  
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  20-2 בע"מ אחזקותהפניקס 

  )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 

 מגזר סוכנויות הביטוח . 5

 .סוכנויות הביטוח האחרות המאוחדותפעילות סוכנויות ההסדר ו את מגזר סוכנויות הביטוח כולל 

 

 מגזר אחר . 6

 . כולל מגזרי פעילות אשר אינם עומדים בסף הכמותי לדיווחמגזר זה  

 

 פעילות שאינה מיוחסת למגזרי פעילות . 7

זקת נכסים והתחייבויות כנגד הקבוצה שאינו מיוחס למגזרי הפעילות והחפעילות זו כוללת חלק ממטה  

 בהתאם לתקנות ההון. הון חברת הביטוח
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 21-2 הפניקס אחזקות בע"מ
  

  )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 מגזר בר דיווח .א

 

 2021במרס  31שלושה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה 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

 2,618,322  -  -  -  -  -  695,879  660,630  1,261,813  פרמיות שהורווחו ברוטו

 310,944  -  -  -  -  -  231,215  51,711  28,018  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 2,307,378  -  -  -  -  -  464,664  608,919  1,233,795  פרמיות שהורווחו בשייר
 3,854,595  (4,381) 43,928  801  4,395  56  94,187  326,165  3,389,444  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 486,873  (13,114) 762  12,372  228  64,042  -  -  422,583  הכנסות מדמי ניהול
 167,627  (32,790)  -  -  125,314  -  54,179  12,355  8,569  (דהכנסות מעמלות )

 41,000  -  -  -  -  41,000  -  -  -  הכנסות משירותים פיננסים
 12,906  (205) 1,652  327  4,302  1,000  -  338  5,492  הכנסות אחרות

 6,870,379  (50,490) 46,342  13,500  134,239  106,098  613,030  947,777  5,059,883  סך כל ההכנסות
 5,805,929  -  -  -  -  -  464,031  844,488  4,497,410  גידול בהתחייבויות ביטוחיות ותשלומים בגין חוזי ביטוח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 ביטוח

 10,751  54,693  138,419  -  -  -  -  -  203,863 

 5,602,066  -  -  -  -  -  325,612  789,795  4,486,659  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
 380,423  (29,768) -  -  -  11,000  127,206  100,930  171,055  עמלות והוצאות רכישה אחרות

 363,731  (14,726) 9,869  13,711  80,189  61,468  31,255  37,738  144,227  הוצאות הנהלה וכלליות
 10,745  (115) 304  -  3,231  3,000  -  -  4,325  הוצאות אחרות
 41,545  (3,701) 34,547  80  136  1,000  5,504  51  3,928  הוצאות מימון

 6,398,510  (48,310) 44,720  13,791  83,556  76,468  489,577  928,514  4,810,194  סך כל ההוצאות
 16,027  -  -  3,641  1,587  830  (1,167) 615  10,521  חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 487,896  (2,180) 1,622  3,350  52,270  30,460  122,286  19,878  260,210  רווח לפני מסים על ההכנסה

 60,031  -  (28,943) 587  -  -  55,236  3,108  30,043  כולל אחר לפני מסים על ההכנסה )הפסד( רווח

 547,927  (2,180) (27,321) 3,937  52,270  30,460  177,522  22,986  290,253  כולל לפני מסים על ההכנסה )הפסד( סך הכל רווח

 

 2021במרס  31ליום 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 81,296,403  -  -  -  -  -  -  5,696,080  75,600,323  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 23,904,976  -  -  -  -  -  6,462,764  4,372,914  13,069,298  חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואההתחייבויות ברוטו בגין 

 נתונים נוספים לגבי תחומי חיים וחיסכון לטווח ארוך, ראה סעיף ב' להלן.ל (א)

 נתונים נוספים לגבי תחומי ביטוח בריאות, ראה סעיף ג' להלן.ל  (ב)
 ' להלן.דנתונים נוספים לגבי תחומי ביטוח כללי, ראה סעיף ל  ( ג)

 נובע מהכנסות מעמלות שמתקבלות בסוכנויות בבעלות הקבוצה, בעיקר מפעילות בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח.  ( ד)
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 22-2 הפניקס אחזקות בע"מ
  

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 )המשך( מגזר בר דיווח .א

 

 2020במרס  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 

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

 2,719,613  -  -  -  -  -  696,694  763,861  1,259,058  פרמיות שהורווחו ברוטו

 346,381  -  -  -  -  -  227,547  95,200  23,634  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 2,373,232  -  -  -  -  -  469,147  668,661  1,235,424  פרמיות שהורווחו בשייר
 (8,153,568)  (661)  (217,001) (322)  (4,866)  -  (73,853)  (656,984) (7,199,881)  הפסדים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 274,397  (13,048)  778  10,617  228  73,000  -  -  202,822  הכנסות מדמי ניהול
 140,371  (1()30,421) -  -  97,881  -  54,109  9,468  9,334  (ד) הכנסות מעמלות

 הכנסות משירותים פיננסים

   

 46,000  -  -  -  -  46,000 

 25,952  (425)  -  (7)  2,613  5,000  -  18,771  -  אחרותהכנסות 

 (5,293,616)  (44,555)  (216,223) 10,288  95,856  124,000  449,403  39,916  (5,752,301)  סך כל ההכנסות

 (5,583,282)  -  -  -  -  -  491,741  (195,410) (5,879,613)  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
 256,732  -  -  -  -  -  166,936  88,141  1,655  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 (5,840,014)  -  -  -  -  -  324,805  (283,551) (5,881,268)  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
 458,538  (28,249)  -  -  -  11,000  132,548  161,944  181,295  עמלות והוצאות רכישה אחרות

 323,975  (14,665)  8,849  9,483  62,331  55,000  32,451  44,686  125,840  הוצאות הנהלה וכלליות
 832  -  1,932  -  2,714  3,000  -  -  (6,814)  הוצאות )הכנסות( אחרות

 26,360  (487)  30,151  86  364  1,000  5,042  (2,020)  (7,776)  הוצאות )הכנסות( מימון

 (5,030,309)  (43,401)  40,932  9,569  65,409  70,000  494,846  (78,941)  (5,588,723)  סך כל ההוצאות

 15,304  -  -  4,503  3,772  513  (463)  -  6,979  חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 (248,003)  (1,154)  (257,155) 5,222  34,219  54,513  (45,906)  118,857  (156,599)  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 (625,261)  -  (279,924) 399  -  -  (177,397) (68,999)  (99,340)  רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 (873,264)  (1,154)  (537,079) 5,621  34,219  54,513  (223,303) 49,858  (255,939)  סך הכל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על ההכנסה

 

 2020במרס  31ליום 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 63,930,828  -  -  -  -  -  -  4,085,782 59,845,046  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 23,311,893  -  -  -  -  -  6,364,044 4,051,357 12,896,492  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

 לטווח ארוך, ראה סעיף ב' להלן. נתונים נוספים לגבי תחומי חיים וחיסכוןל (א)
 תחומי ביטוח בריאות, ראה סעיף ג' להלן.נתונים נוספים לגבי ל (ב)
 נתונים נוספים לגבי תחומי ביטוח כללי, ראה סעיף ד' להלן.ל (ג)

 נובע מהכנסות מעמלות שמתקבלות בסוכנויות בבעלות הקבוצה, בעיקר מפעילות בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח.  (ד)
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 23-2 הפניקס אחזקות בע"מ
  

 )המשך( מגזרי פעילות - 3באור 

 )המשך( מגזר בר דיווח .א

 

 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום לשנה 

 

ביטוח חיים 
וחיסכון לטווח 

 בריאות )ב( )א( ארוך
ביטוח 

 )ג( כללי
שירותים 
 פיננסים 

סוכנויות 
 אחר ביטוח

לא מיוחס 
למגזרי 
 פעילות

התאמות 
 סה"כ וקיזוזים

 

 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 10,382,652  -  -  -  -  -  2,835,401  2,781,698  4,765,553  פרמיות שהורווחו ברוטו

 1,328,978  -  -  -  -  -  943,112  286,671  99,195  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 9,053,674  -  -  -  -  -  1,892,289  2,495,027  4,666,358  פרמיות שהורווחו בשייר
 5,479,706  (5,500) 239,167  127  37  (91) 130,873  482,269  4,632,824  מהשקעות, נטו והכנסות מימון )הפסדים( רווחים

 1,357,189  (47,647) 3,084  44,915  1,361  248,930  -  -  1,106,546  הכנסות מדמי ניהול
 556,051  (130,980) -  -  389,025  -  214,717  44,170  39,119  (דהכנסות מעמלות )

 159,000  -  -  -  -  159,000  -  -  -  הכנסות משירותים פיננסיים

 131,846  (3,084) 19  1,137  89,102  9,000  -  23,999  11,673  הכנסות אחרות

 16,737,466  (187,211) 242,270  46,179  479,525  416,839  2,237,879  3,045,464  10,456,520  סך כל ההכנסות

 12,529,564  -  -  -  -  -  1,640,879  2,371,630  8,517,055  חוזי ביטוחגידול בהתחייבויות ביטוחיות ותשלומים בגין 
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 826,690  -  -  -  -  -  542,801  234,439  49,450  בגין חוזי ביטוח

 11,702,874  -  -  -  -  -  1,098,078  2,137,191  8,467,605  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
 1,750,103  (113,105) -  -  -  40,000  597,354  498,524  727,330  עמלות והוצאות רכישה אחרות

 1,360,028  (55,335) 66,210  39,466  237,974  222,078  144,083  161,986  543,566  הוצאות הנהלה וכלליות
 54,885  (455) 7,505  409  9,123  12,000  -  -  26,303  הוצאות אחרות

 146,509  (2,450) 147,191  402  3,314  5,000  (8,021) (2,324) 3,397  הוצאות )הכנסות( מימון

 15,014,399  (171,345) 220,906  40,277  250,411  279,078  1,831,494  2,795,377  9,768,201  סך כל ההוצאות

 39,697  -  -  17,399  8,670  3,159  (3,592) 2,055  12,006  חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקות

 1,762,764  (15,866) 21,364  23,301  237,784  140,920  402,793  252,143  700,325  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 277,561  -  181,489  1,467  (332) -  121,690  (33,485) 6,732  מסים על ההכנסהרווח )הפסד( כולל אחר לפני 

 2,040,325  (15,866) 202,853  24,768  237,452  140,920  524,483  218,658  707,057  רווח )הפסד( כולל לפני מסים על ההכנסה

 

 2020בדצמבר  31ליום 

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 76,856,913  -  -  -  -  -  -  5,316,559  71,540,354  בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה התחייבויות ברוטו 

 23,469,887  -  -  -  -  -  6,184,724  4,237,911  13,047,252  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
 

 ן לטווח ארוך, ראה סעיף ב' להלן.וחיסכונתונים נוספים לגבי תחומי חיים ל (א)
 נתונים נוספים לגבי תחומי ביטוח בריאות, ראה סעיף ג' להלן.ל (ב)

 נתונים נוספים לגבי תחומי ביטוח כללי, ראה סעיף ד' להלן.ל (ג)
 נובע מהכנסות מעמלות שמתקבלות בסוכנויות בבעלות הקבוצה, בעיקר מפעילות בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח.  (ד)
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  24-2 הפניקס אחזקות בע"מ

  )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 

 ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווחנתונים נוספים לגבי מגזר  .ב 

 

 

 לתקופה של שלושה חודשים 

 2021במרס  31שהסתיימה ביום 

 

 ביטוח חיים 
ניהול קופות 

 גמל
ניהול קרנות 

 סה"כ פנסיה

 

 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש''ח

 1,261,813  -  -  1,261,813  פרמיות שהורווחו ברוטו

 28,018  -  -  28,018  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 1,233,795  -  -  1,233,795  פרמיות שהורווחו בשייר

 3,389,444  1,472  15,033  3,372,939  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 422,583  44,468  54,691  323,424  הכנסות מדמי ניהול 

 8,569  -  -  8,569  מעמלות הכנסות

 5,492  190  -  5,302  הכנסות אחרות

 5,059,883  46,130  69,724  4,944,029  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 4,497,410  -  12,072  4,485,338  ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

חלקם של מבטחי משנה בתשלומים 
 10,751  -  -  10,751  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחובשינוי 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 4,486,659  -  12,072  4,474,587  ביטוח וחוזי השקעה בשייר

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 171,055  21,662  22,174  127,219  אחרות

 144,227  22,282  23,482  98,463  הוצאות הנהלה וכלליות

 4,325  93  183  4,049  הוצאות אחרות

 3,928  -  3  3,925  הוצאות מימון

 4,810,194  44,037  57,914  4,708,243  סך כל ההוצאות

חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות 
 10,521  -  -  10,521  מוחזקות

 260,210  2,093  11,810  246,307  רווח לפני מסים על הכנסה

רווח כולל אחר לפני מסים על 
 30,043  -  -  30,043  ההכנסה 

סך הכל רווח כולל לתקופה לפני 
 290,253  2,093  11,810  276,350  מסים על ההכנסה
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  25-2 הפניקס אחזקות בע"מ

  )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 

 

 לתקופה של שלושה חודשים 

 2020במרס  31שהסתיימה ביום 

 

 ביטוח חיים 
ניהול קופות 

 גמל
ניהול קרנות 

 סה"כ פנסיה

 

 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש''ח

 1,259,058  -  -  1,259,058  פרמיות שהורווחו ברוטו

 23,634  -  -  23,634  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 1,235,424  -  -  1,235,424  פרמיות שהורווחו בשייר

מהשקעות, נטו והכנסות רווחים )הפסדים( 
 (7,199,881) (1,769) 522  (7,198,634) מימון

 202,822  41,756  51,091  109,975  הכנסות מדמי ניהול 

 9,334  -  -  9,334  הכנסות מעמלות

 (5,752,301) 39,987  51,613  (5,843,901) סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 (5,879,613) -  6,565  (5,886,178) וחוזי השקעה ברוטוביטוח 

חלקם של מבטחי משנה בתשלומים 
 1,655  -  -  1,655  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 (5,881,268) -  6,565  (5,887,833) ביטוח וחוזי השקעה בשייר

והוצאות רכישה עמלות, הוצאות שיווק 
 181,295  20,537  20,637  140,121  אחרות

 125,840  22,614  17,379  85,847  הוצאות הנהלה וכלליות

 (6,814) 94  11  (6,919) הוצאות )הכנסות( אחרות

 (7,776) 14  15  (7,805) הוצאות )הכנסות( מימון

 (5,588,723) 43,259  44,607  (5,676,589) סך כל ההוצאות

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 
הכלולות לפי שיטת השווי המאזני, נטו של 

 6,979  -  -  6,979  חברות מוחזקות

 (156,599) (3,272) 7,006  (160,333) רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

הפסד כולל אחר לפני מסים על 
 (99,340) -  -  (99,340) ההכנסה 

)הפסד( כולל לתקופה סך הכל רווח 
 (255,939) (3,272) 7,006  (259,673) לפני מסים על ההכנסה
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  26-2 הפניקס אחזקות בע"מ

  )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ב. 

 

 

 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 ביטוח חיים 
ניהול קופות 

 גמל
קרנות ניהול 

 סה"כ פנסיה

 

 מבוקר

 
 אלפי ש''ח

 4,765,553  -  -  4,765,553  פרמיות שהורווחו ברוטו

 99,195  -  -  99,195  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 4,666,358  -  -  4,666,358  פרמיות שהורווחו בשייר

 4,632,824  2,698  37,459  4,592,667  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 1,106,546  170,653  199,220  736,673  הכנסות מדמי ניהול 

 39,119  -  -  39,119  הכנסות מעמלות

 11,673  -  -  11,673  הכנסות אחרות

 10,456,520  173,351  236,679  10,046,490  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 8,517,055  -  38,697  8,478,358  ברוטוביטוח וחוזי השקעה 

חלקם של מבטחי משנה בתשלומים 
 49,450  -  -  49,450  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 8,467,605  -  38,697  8,428,908  ביטוח וחוזי השקעה בשייר

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 727,330  87,520  85,389  554,421  אחרות

 543,566  84,690  80,118  378,758  הוצאות הנהלה וכלליות

 26,303  4,808  733  20,762  הוצאות אחרות

 3,397  (17)  21  3,393  הוצאות )הכנסות( מימון

 9,768,201  177,001  204,958  9,386,242  סך כל ההוצאות

בתוצאות, נטו, של חברות חלק החברה 
 12,006  -  -  12,006  מוחזקות

 700,325  (3,650)  31,721  672,254  רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

רווח כולל אחר לפני מסים על 
 6,732  -  -  6,732  ההכנסה 

רווח )הפסד( כולל לשנה סך הכל 
 707,057  (3,650)  31,721  678,986  לפני מסים על ההכנסה
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  27-2 הפניקס אחזקות בע"מ

  )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח .ב

 
 פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות

 
 :1202, מרסב 13ביום שהסתיימו חודשים  שלושהשל נתונים לתקופה 

 

 

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים( לפי  
 מועד 

פוליסות ללא 
 מרכיב

 

 

 חסכון הנפקת הפוליסה

 

     
סיכון הנמכר 

  כפוליסה

   

 2004משנת 

 

   

 שאינו

    

 

 תלוי תלוי עד שנת עד שנת

   

 

 סה"כ קבוצתי פרט תשואה תשואה 2003 (1) 1990

 

 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 1,261,813  33,576  142,326  793,075  -  276,482  16,354  פרמיות ברוטו:

תקבולים בגין חוזי השקעה 
 1,120,809  -  -  1,120,809  -  -  -  שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח

 447,500  -  -  78,688  -  (3) 244,523  124,289  (2מרווח פיננסי כולל דמי ניהול )

ושינוי בהתחייבויות בגין תשלומים 
 4,043,878  30,319  71,433  2,117,203  -  1,687,563  137,360  חוזי ביטוח ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 441,460  -  -  441,460  -  -  -  חוזי השקעה

תשלומים ושינוי בהתחייביות 
בהתחייבויות מסלולי קופות גמל 

 מבטיחות תשואה

      

 12,072 

סה"כ תשלומים ושינוי 
בהתחייבויות מביטוח חיים וחסכון 

 ארוך טווח

      

 4,497,410 

סך הכל רווח כולל מעסקי ביטוח         
 276,350 5,812  23,759  8,565  -  143,235  94,979  חיים

 רווח מפנסיה וגמל

      

 13,903 

מביטוח חיים  סך הכל רווח
 וחיסכון ארוך טווח 

      

 290,253 

         

 )לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות. 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות.  .2
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 מהשקעות כוללות גם 

ים למכירה שנזקף לדוח על הרווח הכולל. בחוזים תלויי תשואה, המרווח הפיננסי הינו את השינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסים זמינ
  סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של עתודות הביטוח.

 ש"ח.מיליון  199-כ לבגין פוליסות משתתפות ברווחים בסך שמשתנים ניגבו דמי ניהול  2021ברבעון ראשון  .3
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  28-2 הפניקס אחזקות בע"מ

  )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח .א

 
 פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות

 
 :0202במרס,  31נתונים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 

 

 פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים( לפי מועד  
פוליסות ללא 

 מרכיב

 

 

 חסכון הנפקת הפוליסה

 

     
סיכון הנמכר 

  כפוליסה

   

 2004משנת 

 

   

 שאינו

    

 

 תלוי תלוי עד שנת עד שנת

   

 

 סה"כ קבוצתי פרט תשואה תשואה 2003 (1) 1990

 

 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 772,695  -  295,589  19,518  פרמיות ברוטו:
 

142,171  29,085  1,259,058 

תקבולים בגין חוזי השקעה 
שנזקפו ישירות לעתודות 

 487,660  -  -  487,660  -  -  -  ביטוח

 מרווח פיננסי כולל דמי ניהול
(2)  (139,305 )  44,612 (3)  -  65,175  -  -  (29,518) 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 22,758  42,308  (6( )1,783,126)  -  (6( )3,297,408)  37,975  בגין חוזי ביטוח ברוטו

 
(4,977,493) 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 (908,685)  -  -  (6( )908,685)  -  -  -  בגין חוזי השקעה

תשלומים ושינוי בהתחייביות 
בהתחייבויות מסלולי קופות 

 גמל מבטיחות תשואה

      

 6,565 

סה"כ תשלומים ושינוי 
חיים  בהתחייבויות מביטוח

 וחסכון ארוך טווח

      

 
(5,879,613) 

סך הכל רווח )הפסד( כולל         
 (259,673) 592  (4,839)  (78,763)  -  (4( )75,212)  (5( )101,451)  מעסקי ביטוח חיים

 רווח מפנסיה וגמל

      

 3,734 

הפסד מביטוח חיים  סך הכל
 וחיסכון ארוך טווח

      

 (255,939) 

 

 )לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות. 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות.  .2
ואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור המרווח הפיננסי בפוליסות עם תש

התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות. לעניין זה, הכנסות מהשקעות כוללות 
הכולל. בחוזים תלויי תשואה, המרווח הפיננסי  גם את השינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה שנזקף לדוח על הרווח

 הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של עתודות הביטוח. 

 517-גבו בשל התשואה השלילית בגין פוליסות משתתפות ברווחים הסתכם לסך של כנאומדן דמי הניהול שלא  2020ברבעון ראשון  .3
 "ח. מיליון ש

 מיליון ש"ח, לפני מס.  94 -בסך של כ K -בגין שינוי בערך ה הפסדהרווח כולל  .4

מיליוני ש"ח.  49 -בגין השפעת שינוי בריבית ההיוון בחישוב העתודה המשלימה לגמלאות וגמלאות בתשלום בסך של כ הפסדהרווח כולל  .5
 (.4)א()8לפרטים, ראה באור 

ירידה בנכסים המנוהלים בפוליסות ו הפיננסיים בארץ ובעולם בעקבות משבר הקורונהסכום זה כולל השפעת הירידה בשווקים  .6
 . 10%-משתתפות ברווחים בשיעור של כ
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  29-2 הפניקס אחזקות בע"מ

  )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח .א

 
 פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות

 
 :2020בדצמבר,  31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 

 

 

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים( לפי  
 מועד 

פוליסות ללא 
 מרכיב

 

 

 חסכון הנפקת הפוליסה

 

     

סיכון הנמכר 
 כפוליסה

 
 

   

 2004משנת 

 

   

 שאינו

    

 

 תלוי תלוי עד שנת עד שנת

   

 

 סה"כ קבוצתי פרט תשואה תשואה 2003 (1) 1990

 

 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 4,765,553  124,684  563,776  2,870,641  -  1,133,432  73,020  פרמיות ברוטו:

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו 
 1,945,751  -  -  1,945,751  -  -  -  ישירות לעתודות ביטוח

 921,399  -  -  269,041  -  (3) 466,855  185,503  ( 2)מרווח פיננסי כולל דמי ניהול 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 8,054,768  112,290  261,625  4,457,267  -  2,783,738  439,848  חוזי ביטוח ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 423,590  -  -  423,590  -  -  -  חוזי השקעה

 תשלומים ושינוי בהתחייביות
בהתחייבויות מסלולי קופות גמל 

 מבטיחות תשואה

      

 38,697 

סה"כ תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 מביטוח חיים וחסכון ארוך טווח

      

 8,517,055 

סך הכל רווח )הפסד( כולל         
 678,986 13,475  71,566  (74,902)  -  (5)(4) 560,657  (5) 108,190  (4מעסקי ביטוח חיים )

 רווח מפנסיה וגמל

      

 28,071 

סה"כ רווח מביטוח חיים וחיסכון 
 ארוך טווח 

      

 707,057 

 )לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות. 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1        

נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות. המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות  .2
המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור 

ות. לעניין זה, הכנסות מהשקעות כוללות התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונ
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 עתודות הביטוח.

אומדן דמי הניהול שלא נגבו בשל התשואה השלילית בגין פוליסת משתתפות ברווחים הסתכם לסך  2020בספטמבר  30ם נכון ליו .3
 .2020מיליון ש"ח סכום זה קוזז מההכנסות מדמי הניהול ברבעון הרביעי  לשנת  101 -של כ

 מיליון ש"ח, לפני מס.  261 -בסך של כ K -הרווח כולל רווח בגין שינוי בערך ה .4

רווח כולל רווח בגין השפעת שינויים בהנחות והשפעת שינוי בריבית ההיוון בחישוב העתודה המשלימה לגמלאות וגמלאות בתשלום ה .5
 (.4)א()8באור מיליוני ש"ח. לפרטים, ראה  41 -בסך של כ
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  30-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מגזרי פעילות   - 3באור 

 
 בריאותנתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח  .ג

 

 2021במרס  31שהסתיימה ביום נתונים לתקופה 

 

 

 (2אחר  ) סיעודי

 

 

 סה"כ ז"ק ז"א קבוצתי  פרט

 

 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 681,339  (1)3,995  (1)372,814  239,633  64,897  פרמיות ברוטו

תשלומים ושינוי 
בהתחייבויות בגין חוזי 

 844,488  6,584  228,792  505,115  103,997  ביטוח ברוטו

הכל רווח )הפסד( כולל  סך
 22,986  (1,406)  14,417  393  (4) 9,582  מעסקי ביטוח בריאות

הירידה בפרמיות  אלפי ש"ח. 162,636אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיבים בסך  214,173מתוך זה פרמיות פרט בסך  (1) 

ומסיום שיווק פוליסות ביטוח  בעקבות משבר הקורונה פעילות ביטוח נסיעות לחו"למירידה ב הפרט נובעת בעיקר

בחודש  .2020החל מרבעון שני ( רילוקשייןבריאות לישראלים השוהים בחו"ל שהיית קבע או לתקופה ממושכת )

 מהחברה לדיויד שילד חברה לביטוח בע"מ. )רילוקשיין(  הועבר תיק הביטוח הקיים 2021ינואר 

 

 2020מרס  31נתונים לתקופה שהסתיימה ביום 

 

 

 (2אחר  ) סיעודי

 

 

 סה"כ ז"ק ז"א קבוצתי  פרט

 

 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 791,872  (1)74,757  (1)430,512  221,144  65,459  פרמיות ברוטו

תשלומים ושינוי 
בהתחייבויות בגין חוזי 

 (195,410)  53,263  185,050  (3( )368,987)  (64,736)  ביטוח ברוטו

כולל סך הכל רווח )הפסד( 
 49,858  (7,222)  39,747  (3( )32,912)  (4) 50,245  מעסקי ביטוח בריאות

  אלפי ש"ח. 192,104 אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיבים בסך  313,165מתוך זה פרמיות פרט בסך  (1) 

 

 2020בדצמבר  31נתונים לשנה שהסתיימה 

 

 (2אחר  ) סיעודי

 

 

 סה"כ ז"ק ז"א קבוצתי  פרט

 

 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 2,756,222  (1)83,378  (1)1,521,350  891,730  259,764  פרמיות ברוטו

תשלומים ושינוי 
בהתחייבויות בגין חוזי 

 2,371,630  78,905  796,511  1,224,983  271,231  ביטוח ברוטו

סך הכל רווח )הפסד( כולל 
 218,658  (18,942)  228,886  (33,016)  41,730  מעסקי ביטוח בריאות

  אלפי ש"ח. 603,155אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיביים בסך  1,001,573מתוך זה פרמיות פרט בסך  (1) 

 .שיניים ביטוחהכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לז"א הינו הוצאות רפואיות ולז"ק הינו  (2)

הפיננסיים בארץ ובעולם בעקבות משבר הירידה בשווקים מהשפעת  םבעיקר יםהפסד נובעהשינוי בהתחייבויות וה (3)

  .הקורונה

 37-( בסך של כLATביטוח ) תבעתוד גידולכולל  31.3.2021הרווח בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  (4)

 59 -( בסך של כLAT) ביטוח בעתודת קיטון 31.3.2020מיליון ש"ח ובתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

-בסך של כ 120כולל את תוצאות עד  31.3.2020חודשים שהסתיימה ביום  3הרווח לתקופה של כמו כן  מיליון ש"ח.

 ד'.2לעומת רווח לא מהותי בתקופת הדוח, לפרטים נוספים ראה באור  ש"חמיליון  26
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  31-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
  נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ד.

 

 

 2021במרס  31שהסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים 

 

 רכב חובה
רכב 
 רכוש

ענפי רכוש 
 )*( ואחרים

ענפי חבויות 
 סה"כ )**( אחרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 907,593  163,678  228,546  329,441  185,928  פרמיות ברוטו

 292,805  62,327  150,830  581  79,067  פרמיות ביטוח משנה

 614,788  101,351  77,716  328,860  106,861  פרמיות בשייר

 150,124  25,579  19,068  73,440  32,037  שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

 464,664  75,772  58,648  255,420  74,824  פרמיות שהורווחו בשייר

 94,187  37,702  4,044  13,604  38,837  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 54,179  6,555  28,686  16  18,922  הכנסות מעמלות

 613,030  120,029  91,378  269,040  132,583  סך כל ההכנסות

 464,031  92,488  52,716  165,817  153,010  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 138,419  28,273  41,040  314  68,792  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 325,612  64,215  11,676  165,503  84,218  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 127,206  23,217  36,724  51,855  15,410  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 31,255  6,231  6,848  10,968  7,208  וכלליותהוצאות הנהלה 

 5,504  2,575  276  -  2,653  הוצאות מימון

 489,577  96,238  55,524  228,326  109,489  סך כל ההוצאות

 (1,167) (462) (50) (179) (476) חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 122,286  23,329  35,804  40,535  22,618  רווח לפני מסים על הכנסה

 55,236  21,879  2,347  8,473  22,537  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

סך הכל רווח כולל לתקופה לפני מסים על 
 177,522  45,208  38,151  49,008  45,155  ההכנסה

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו 

 6,462,764  2,143,461  703,203  796,742  2,819,358  2021 ,במרס 31ליום 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר 

 4,510,737  1,751,326  203,665  795,910  1,759,836  2021 ,במרס 31ליום 
 

 82%ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מקיף דירות, מקיף בתי עסק ואובדן רכוש אשר הפעילות בגינם מהווה  )*( 
 מסך הפרמיות בענפים אלו.

 מסך 82%ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח צד ג', אחריות מקצועית ומעבידים אשר הפעילות בגינם מהווה  )**( 
 הפרמיות בענפים אלו.
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  32-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מגזרי פעילות   - 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי .ד

 

 

 2020במרס  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 

רכב 
 רכב רכוש חובה

ענפי רכוש 
 )*( ואחרים

ענפי חבויות 
 סה"כ )**( אחרים

 

 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 886,558  156,783  235,604  312,102  182,069  ברוטופרמיות 

 285,830  42,567  151,731  34  91,498  פרמיות ביטוח משנה

 600,728  114,216  83,873  312,068  90,571  פרמיות בשייר

 131,581  38,202  17,270  49,033  27,076  שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

 469,147  76,014  66,603  263,035  63,495  שהורווחו בשיירפרמיות 

 (73,853) (28,524) (3,047) (11,333) (30,949) הפסדים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 54,109  4,764  27,913  -  21,432  הכנסות מעמלות

 449,403  52,254  91,469  251,702  53,978  סך כל ההכנסות

ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח תשלומים 
 491,741  75,872  108,415  188,630  118,824  ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 166,936  22,327  66,307  (2) 78,304  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 324,805  53,545  42,108  188,632  40,520  בשייר

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 132,548  20,905  39,338  60,131  12,174  אחרות

 32,451  5,910  7,251  12,282  7,008  הוצאות הנהלה וכלליות

 5,042  2,300  246  -  2,496  הוצאות מימון

 494,846  82,660  88,943  261,045  62,198  סך כל ההוצאות

חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות 
 (463) (181) (19) (67) (196) מוחזקות

 (45,906) (30,587) 2,507  (9,410) (8,416) רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

הפסד כולל אחר לפני מסים על 
 (177,397) (69,307) (7,403) (25,485) (75,202) ההכנסה 

לתקופה לפני מסים סך הכל הפסד כולל 
 (223,303) (99,894) (4,896) (34,895) (83,618) על ההכנסה

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו 

 6,364,044  2,131,289  743,277  757,185  2,732,293  2020במרס,  31ליום 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר 

 4,578,693  1,763,031  232,231  757,185  1,826,246  2020במרס,  31ליום 

 
 

 82%ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מקיף דירות, מקיף בתי עסק ואובדן רכוש אשר הפעילות בגינם מהווה  )*(
 מסך הפרמיות בענפים אלו.

מסך  85%ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח צד ג', אחריות מקצועית ומעבידים אשר הפעילות בגינם מהווה  )**( 
 הפרמיות בענפים אלו.
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  33-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מגזרי פעילות   - 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי .ד

 

 

 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 חובהרכב 
רכב 
 רכוש

ענפי רכוש 
 )*( ואחרים

ענפי 
חבויות 

 סה"כ )**( אחרים

 

 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 2,875,052  486,363  772,728  1,031,838  584,123  פרמיות ברוטו

 980,628  164,581  527,646  135  288,266  פרמיות ביטוח משנה

 1,894,424  321,782  245,082  1,031,703  295,857  פרמיות בשייר

 2,135  5,108  (6,996) (15,965) 19,988  שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

 1,892,289  316,674  252,078  1,047,668  275,869  פרמיות שהורווחו בשייר

 130,873  56,202  6,334  22,236  46,101  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 214,717  16,809  111,679  -  86,229  הכנסות מעמלות

 2,237,879  389,685  370,091  1,069,904  408,199  סך כל ההכנסות

 1,640,879  232,312  302,746  700,372  405,449  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 542,801  64,302  207,374  (7) 271,132  חוזי ביטוחבהתחייבויות בגין 

 1,098,078  168,010  95,372  700,379  134,317  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 597,354  98,316  176,843  255,818  66,377  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 144,083  27,189  32,096  54,182  30,616  הוצאות הנהלה וכלליות

 (8,021) (3,646) (411) -  (3,964) הכנסות מימון

 1,831,494  289,869  303,900  1,010,379  227,346  סך כל ההוצאות 

 (3,592) (1,397) (157) (519) (1,519) חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקות

 402,793  98,419  66,034  59,006  179,334  רווח  לפני מסים על הכנסה

 121,690  47,324  5,334  17,583  51,449  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

רווח כולל לשנה לפני מסים על סך הכל 
 524,483  145,743  71,368  76,589  230,783  ההכנסה

 31התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום 
 6,184,724  2,058,158  677,415  717,570  2,731,581  2020בדצמבר, 

 31התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר ליום 
 4,344,302  1,710,351  190,626  717,570  1,725,755  2020בדצמבר 

 
 

 81%ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מקיף דירות, מקיף בתי עסק ואובדן רכוש אשר הפעילות בגינם מהווה  )*( 
 מסך הפרמיות בענפים אלו.

מסך  84%ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח צד ג' אחריות מקצועית ומעבידים אשר הפעילות בגינם מהווה  )**( 
 הפרמיות בענפים אלו.
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  34-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 צירופי עסקים  - 4באור 

 

 אלדובי בית השקעות בע"מ-רכישת הלמן .א

אלדובי"( -אלדובי בית השקעות בע"מ )להלן: "הלמן-התקשרה החברה עם הלמן 2020בדצמבר  7ביום 

זוג משולש הופכי והלמן אלדובי הפכה לחברה פרטית יבהסכם מיזוג. במסגרת הסכם המיזוג בוצע מ

 28מיליון ש"ח. בתאריך  275העסקה להלמן אלדובי הינה בסך של  תבבעלות מלאה של החברה. תמור

 100%שיעור של בהמיזוג. במועד זה הושגה שליטה השלמת התנאים המתלים, הושלם עם  2021בפברואר 

 .2021במרס  31מועד הכניסה לאיחוד הינו  בהלמן אלדובי.

, בניכוי נכסי פנסית ברירת המחדל שנמכרו למיטב דש אלדוביסך היקף הנכסים המנוהלים של הלמן 

  מיליארד ש"ח. 66 -הינו כ 2021 במרס 31ליום  )ראה סעיף ד להלן(,

 העמדת הלוואה להלן אלדובי  .ב

אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, חברה בבעלות -, התקשרה החברה עם הלמן2021בפברואר  18ביום 

 אלפי 88,633 -של כהלוואה בסך כולל להענקת אלדובי )להלן: "הלמן גמל"(, בהסכם -מלאה של הלמן

במאי בכל אחת  1. קרן ההלוואה תיפרע בשישה תשלומים שנתיים לא שווים אשר ישולמו ביום ש"ח

 28%בשיעור של  2028 בשנת ,מהקרן בכל תשלום 4%בשיעור של  2024ועד  2022מהשנים. בשנים 

ההלוואה )קרן וריבית( צמודה למדד . בכל תשלום מהקרן 30%בשיעור של  2030ועד  2029ובשנים מהקרן 

תעמוד במידה ולא  .)ריבית בסיס( 0.45%קרן ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור של המחירים לצרכן, 

ספת ובאמות המידה הפיננסיות המפורטות בהסכם ההלוואה יעלה שיעור הריבית לעד לתהלמן גמל 

אשר נועדה למימון פדיון מוקדם מלא של כל אגרות החוב להלמן גמל לוואה הה. 0.5%מקסימלית של 

" ו"הפדיון מיליוני ש"ח )להלן בהתאמה: "אגרות החוב 73.6 -)סדרה א'( שהנפיקה הלמן גמל בהיקף של כ

מיליון ש"ח )להלן: "סכום ההלוואה  15-כהמוקדם"(, וכן למימון פירעון מוקדם ומלא של הלוואה בסך של 

בוצע הפדיון המוקדם  2021במרס  8הבנקאית"(, שנטלה הלמן גמל מתאגיד בנקאי מקומי. בתאריך 

 לאגרות החוב וכן הועבר סכום ההלוואה הבנקאית לתאגיד הבנקאי המקומי.

בסך של  נוספת הלוואה להענקת הלמן אלדובי בהסכםהחברה עם , התקשרה 2021למרס  25בנוסף ביום 

. הקרן תישא ריבית שנתית קבועה 2022במרס  31מיליון ש"ח. קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד ביום  5

. ההלוואה נועדה לצורך כיסוי התחייבויות מסגרת האשראי של הלמן אלדובי 1%בשיעור של פריים +

 לבנק מקומי.  

 פנסיה וגמל סנאקסלגמל אל הפניקס  הלמן מיזוג .ג

 וךמיזוג הלמן גמל עם ולת את פנסיה וגמל אקסלנס הפניקסדירקטוריון אישר  2021במאי  23ביום 

. בהתאם למתווה המיזוג, קופות הגמל וקרנות הפנסיה הותיקות שבניהול הלמן גמל יועברו גמלהפניקס 

קופות הגמל  של. המיזוג בין החברות ולרבות מיזוג קופות הגמל ומסלולי ההשקעה גמל פניקסלניהול ה

 , בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.2021בספטמבר  30צפוי להיות מושלם ביום 

 דש -עסקת מיטב -מכירת פנסית ברירת מחדל  .ד

, התקשרה החברה עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "מיטב דש גמל"( 2021בפברואר  22ביום 

ההסכם עם הלמן אלדובי, כאמור לעיל, החברה תפעיל את כח השפעתה עם השלמת בהסכם, לפיו 

כבעלת המניות היחידה בהלמן אלדובי, כך שהלמן  גמל תחתום על הסכם למכירה למיטב דש גמל של 

מיליון ש"ח שישולמו בתשלום אחד  45-קרנות הפנסיה החדשות המנוהלות על ידי הלמן גמל בתמורה ל

כפופה  המכירההשלמת חתמה הלמן גמל על הסכם כאמור.  2021ס במר 10במועד ההשלמה. ביום 

 30המועד האחרון להשלמת הסכם מכר הקרנות נקבע ליום ולהתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים 

 .2021ביוני, 
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  35-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( צירופי עסקים   - 4באור 

 

 )המשך( דש-עסקת מיטב -מכירת פנסיית ברירת מחדל  .ד

 

את הנכסים וההתחייבויות בגין  2021במרס  31בדוחותיה הכספיים ליום בהתאם לכך סיווגה החברה 

שווי פי מדידה ארעית של מעריך  על למכירה. יםמוחזק והתחייבויות יםפעילות פנסית ברירת המחדל כנכס

 מיליון ש"ח. 34 -כ סך השווי ההוגן של הנכסים והתחייבויות המוחזקים למכירה הינם ,חיצוני

 אלדוביצירוף עסקים הלמן  .ה

החברה הכירה בשווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף העסקים על פי 

מדידה ארעית. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם התקבלה הערכת שווי סופית על ידי מעריך שווי 

מורת הרכישה וכן השווי חיצוני ביחס לשווי ההוגן של הנכסים המזוהים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו. ת

חודשים ממועד הרכישה. במועד  12ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ניתנים להתאמה סופית עד 

בדרך של הצגה מחדש של מספרי ההשוואה שדווחו בעבר לפי  יבוצעוהמדידה הסופית, ההתאמות 

רה הנרכשת לפי החלק החברה בחרה למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בחב המדידה הארעית.

 היחסי של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של החברה הנרכשת. 

 השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של הלמן אלדובי במועד הרכישה:

 שווי הוגן  

 

 אלפי ש"ח 

 205,760  נכסים בלתי מוחשיים 

 2,380  נכסי מסים נדחים

 19,047  הוצאות רכישה נדחות

 34,901  רכוש קבוע

 (271)  כלולות בחברות השקעות

 1,952  נכסי מסים שוטפים

 18,056  חייבים ויתרות חובה

 32,421  השקעות פיננסיות

 35,239  מזומנים ושווי מזומנים

 349,485  סך הכל נכסים

   

 (55)  התחייבויות בגין מסים נדחים 

 (5,018)  התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

 (2,637)  התחייבות בגין מיסים שוטפים

 (35,205)  זכאים ויתרות זכות

 (34,161)  התחייבויות פיננסיות 

 (77,076)  סך הכל התחייבויות

   

 272,409  בספרי הלמן נטו ,נכסים

 206  זכויות שאינן מקנות שליטה

 96,018  ממס , נטומהרכישהים הנובע נכסים בלתי מוחשיים

 368,633  כולל הלוואה להלמן גמל סך עלות הרכישה 
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  36-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( צירופי עסקים   - 4באור 

 

 )המשך( צירוף עסקים הלמן אלדובי .ה

 

בסך של מיליון ש"ח וכללה תשלום במזומן  369 העלות הכוללת של צירוף העסקים הסתכמה לסך של

 -של כלעסקה בסך עלויות רכישה ישירות המיוחסות מיליון ו 94הלוואה להלמן גמל בסך של  ,מיליון 275

 .נזקפו כהוצאה ונכללו בסעיף הנהלה וכלליותאשר  ש"ח מיליון

 

   

 אלפי ש"ח  

   

 275,000  עלות הרכישה במזומן

 93,633  הלוואה להלמן גמל )*(

 368,633  סך ההשקעה 

   

   שימשו רכישה:/נבעו מהרכישהמזומנים אשר 

    35,239   מזומנים ושווי מזומנים בחברה הנרכשת למועד הרכישה

  (368,633)  מזומנים ששולמו תמורת הרכישה

 (333,394)  מזומנים, נטו

 

 

         

 . לעיל 'סעיף ב )*( לפרטים נוספים בדבר תנאי ההלוואות ראה   
 

ועל כן תוצאות הלמן אלדובי לתקופה  2021במרס  31כאמור לעיל, תאריך הכניסה לאיחוד הינו 
 לא נכללו כחלק מתוצאות החברה.  2021במרס  31שהסתיימה ב

הלמן  והכנסות רווח כולל לאחר מסהההשפעה של , השנה בתחילת מתבצע היה העסקים ככל שצירוף

 .מהותיותהיו לא  הקבוצהרווח כולל לאחר מס והכנסות העל  אלדובי
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 
 

  37-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 מכשירים פיננסיים  - 5באור 

 

 נכסים עבור חוזים תלויי תשואה א. 

 

 להלן פירוט הנכסים המוחזקים כנגד חוזי ביטוח וחוזי השקעה, המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד: .1

   

 ליום

 בדצמבר 31 במרס 31ליום  

 

2021 2020 2020 

 

 מבוקר מבוקרבלתי 

 
 אלפי ש"ח

 1,839,576  1,631,541  1,853,064  נדל"ן להשקעה

 השקעות פיננסיות:

 21,761,391  20,169,999  20,920,260  נכסי חוב סחירים   

 7,119,613  7,145,477  7,513,185  נכסי חוב שאינם סחירים

 18,045,043  13,790,691  19,514,158  מניות

 18,644,400  14,050,932  21,182,459  פיננסיות אחרותהשקעות 

 65,570,447  55,157,099  69,130,062  סך הכל השקעות פיננסיות

 10,464,216  7,512,737  11,162,653  מזומנים ושווי מזומנים

 159,845  190,408  189,637  אחר

 78,034,084  64,491,785  82,335,416  סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה
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  38-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 5באור 

 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה .א

 

 שווי הוגן של נכסים פיננסים בחלוקה לרמות: . 2

 

 הטבלה דלהלן מציגה ניתוח של הנכסים המוחזקים כנגד חוזי ביטוח וחוזי השקעה המוצגים בשווי

 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.

 הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.שווי  -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  1בין רמה  במהלך התקופות המדווחות לא היו מעברים מהותיים

 

 החברה מחזיקה במכשירים הפיננסים הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:

 

 

 2021במרס  31ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 השקעות פיננסיות:

 20,920,260  -  5,313,849  15,606,411  נכסי חוב סחירים    

 7,513,185  1,732,240  5,780,945  -  סחירים נכסי חוב שאינם

 19,514,158  1,230,847  667,087  17,616,224  מניות

 21,182,459  11,081,610  1,408,113  8,692,736  השקעות פיננסיות אחרות

 69,130,062  14,044,697  13,169,994  41,915,371  סה"כ
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  39-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 5באור 

 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה א.

 

 

 2020במרס  31ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 השקעות פיננסיות:

 20,169,999  -  3,999,657  16,170,342  נכסי חוב סחירים )*(    

 7,145,477  995,963  6,149,514  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 13,790,691  994,958  220,261  12,575,472  )*(מניות 

 14,050,932  8,508,245  837,343  4,705,344  השקעות פיננסיות אחרות

 55,157,099  10,499,166  11,206,775  33,451,158  סה"כ

   
 .)*( סווג מחדש  

 

 
 

 

 2020בדצמבר  31ליום   

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 השקעות פיננסיות:

 21,761,391  -  5,253,667  16,507,724  נכסי חוב סחירים    

 7,119,613  1,692,181  5,427,432  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 18,045,043  1,249,004  518,085  16,277,954  מניות

 18,644,400  10,148,125  1,101,059  7,395,216  השקעות פיננסיות אחרות 

 65,570,447  13,089,310  12,300,243  40,180,894  סה"כ

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 
 

  40-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 5באור 

 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה  א.

 

 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 

 

 

 

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

 

 דרך רווח והפסדנכסים פיננסים בשווי הוגן 

 

נכסי חוב 
 סחירים

נכסי חוב 
שאינם 
 מניות סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 

 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 1,249,004  1,692,181  -  2021בינואר,  1יתרה ליום 
 

10,148,125 
 

13,089,310 

 744,063  663,592  49,908  30,563  -  סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד )*(

 1,419,307  992,481  69,658  357,168  -  רכישות 

 (176,063) (154,689) (7,306) (14,068) -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (643,851)  (393,378)  (41,597)  (208,876)  -  פדיונות/ מכירות

 (388,069) (174,521) (88,820) (124,728) -  )**( 3העברות מתוך רמה 

 14,044,697 11,081,610 1,230,847  1,732,240  -  2021במרס,  31ליום יתרה 

 )*( מתוכם:

סך הרווחים לתקופה שלא מומשו      
ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים 

 587,371  519,689  42,660  25,022  -  2021במרס,  31המוחזקים נכון ליום 

 
 לראשונה. שהונפקוערך  ותמניירות ערך שדירוגם השתנה ומניירנובעות בעיקר  3העברות מתוך רמה  )**(

 

 

 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 
 29,366  42,240  13,119  (25,993) -  והפסד )*(

 1,414,109  807,632  122,937  483,540  -  רכישות 

 (101,266) (92,110) (4,981) (4,175) -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (475,934) (337,591) (81,119) (57,224) -  פדיונות/ מכירות 

 5,357  5,357  -  -  -   3רמה  אל תוךהעברות 

 10,499,166 8,508,245  994,958  995,963  -  2020במרס,  31יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

סך הרווחים )הפסדים( לתקופה שלא      
מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים 

 43,085  63,982  5,201  (26,098) -  2020במרס,  31המוחזקים נכון ליום 
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  41-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 5באור 

 

 )המשך( תלויי תשואהנכסים עבור חוזים   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

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 9,627,534  8,082,717  945,002  599,815  -  2020בינואר,  1יתרה ליום       

 1,310,551  1,072,694  149,858  87,999  -  סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד )*(

 4,364,877  2,804,880  285,357  1,274,640  -  רכישות

 (482,127) (439,476) (20,877) (21,774) -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (1,815,466) (1,390,789) (51,059) (373,618) -  פדיונות/ מכירות

 143,218  18,099  -  125,119  -  )**( 3העברות אל תוך רמה 

 (59,277) -  (59,277) -  -  )**( 3העברות מתוך רמה 

 13,089,310  10,148,125  1,249,004  1,692,181  -  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

הרווחים לתקופה שלא מומשו ושהוכרו סך      
ברווח והפסד בגין נכסים  המוחזקים נכון 

 780,270  606,432  119,291  54,547  -  2020בדצמבר,  31ליום 

 

            נובעות מנייר ערך 3העברות מתוך רמה , נובעות בעיקר מניירות ערך שדירוגם השתנה 3)**( העברות אל תוך רמה 

 לראשונה. שהונפק       
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  42-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 5באור 

 

 השקעות פיננסיות אחרותב. 

 

 נכסי חוב שאינם סחירים .1

 

 ההרכב:

 

 2021במרס  31ליום  

 

 שווי הערך

 

 הוגן בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 הלוואות וחייבים:

  
 8,300,630  )*( אגרות חוב מיועדות ופיקדונות באוצר

 
12,268,566 

 5,186,548  4,887,646  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה, למעט פיקדונות בבנקים

 1,193,076  1,144,929  פיקדונות בבנקים

 14,333,205  סך הכול נכסי חוב שאינם סחירים
 

18,648,190 

 62,066  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(   

  
 .השווי ההוגן חושב לפי מועד הפירעון החוזי(*) 

 
 

 

 2020במרס  31ליום  

 

 שווי הערך

 

 הוגן בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 הלוואות וחייבים:

 11,661,134  8,251,293  אגרות חוב מיועדות ופיקדונות באוצר )*(   

 4,665,090  4,618,967  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה, למעט פיקדונות בבנקים

 674,364  635,067  פיקדונות בבנקים 

 17,000,588  13,505,327  סך הכול נכסי חוב שאינם סחירים

 29,278  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(   

  
 .השווי ההוגן חושב לפי מועד הפירעון החוזי (*)
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  43-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 5באור 

 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרות  ב.

 

 2020בדצמבר  31ליום   

 

 שווי הערך

 

 הוגן בספרים

 

 מבוקר

 הלוואות וחייבים:

 12,193,361  8,190,398  אגרות חוב מיועדות ופיקדונות באוצר )*(  

 5,039,280  4,708,119  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה, למעט פיקדונות בבנקים

 1,153,929  1,108,672  פיקדונות בבנקים

 18,386,570  14,007,189  סך הכול נכסי חוב שאינם סחירים

 60,343  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

 
  

  השווי ההוגן חושב לפי מועד הפירעון החוזי.)*( 

  
 

 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 

 

 

 2021במרס  31ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 7,491,305  -  1,362,325  6,128,980  נכסי חוב סחירים  

 2,117,598  328,816  237,290  1,551,492  מניות

 3,535,158  2,186,140  500,340  848,678  אחרות

 13,144,061  2,514,956  2,099,955  8,529,150  סה"כ

      

 

 2020במרס  31ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 7,521,334  -  1,094,046  6,427,288  חוב סחירים )*(נכסי   

 1,435,831  267,619  53,332  1,114,880  מניות )*(

 2,484,002  1,601,706  413,738  468,558  אחרות 

 11,441,167  1,869,325  1,561,116  8,010,726  סה"כ

      )*( סווג מחדש
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  44-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( פיננסייםמכשירים   - 5באור 

 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרות  ב.

 

 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות.   2

 

 

 2020בדצמבר  31ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 מבוקר 

 
 אלפי ש"ח

 8,095,468  -  1,363,030  6,732,438  נכסי חוב סחירים     

 1,899,993  330,008  155,336  1,414,649  מניות

 3,247,469  2,037,817  493,072  716,580  אחרות 

 13,242,930  2,367,825  2,011,438  8,863,667  סה"כ

     

      

 
 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 

  

      

 

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

 2,367,825  2,037,817  330,008  -  -  2021בינואר,  1יתרה ליום   

 סך הרווחים שהוכרו:

 54,323  38,058  16,265  -  -  ברווח והפסד )*(     

 74,360  67,686  6,674  -  -  ברווח כולל אחר

 210,056  192,484  17,572  -  -  רכישות 

 (38,799) (37,411) (1,388) -  -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (72,359) (54,288) (18,071) -  -  פדיונות/ מכירות

 (80,450) (58,206) (22,244) -  -  )**( 3העברות מתוך רמה 

 2,514,956  2,186,140  328,816  -  -  2021במרס,  31יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

לתקופה  )הפסדים( סך הרווחים     
שלא מומשו ושהוכרו ברווח והפסד 

 31בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 
 16,931  18,242  (1,311) -  -  2021במרס, 

       

  
         

נובעות מניירות ערך שהונפקו לראשונה. 3)**( העברות מתוך רמה                                   
                                 



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 
 

  45-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 

 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 5באור 

 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרות  ב.

 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות.   2

 

  
פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ונכסים פיננסים נכסים 

 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:

 (72,823) (84,084) 11,261  -  -  ברווח והפסד )*(     

 33,097  29,545  3,552  -  -  ברווח כולל אחר

 246,906  189,937  56,969  -  -  רכישות 

 (9,164) (9,164) -  -  -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (68,754) (23,022) (45,732) -  -  פדיונות/ מכירות

 1,869,325  1,601,706  267,619  -  -  2020במרס,  31יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

לתקופה שלא מומשו  פסדיםהסך ה     
ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים 

במרס,  31המוחזקים נכון ליום 
2020  -  - (1,427) (94,563) (95,990) 

    

  

 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ונכסים פיננסים 
 למכירהזמינים 

 

נכסי חוב 
 סחירים

נכסי חוב 
שאינם 
 מניות סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 1,740,063  1,498,494  241,569  -  -  2020בינואר,  1יתרה ליום 

 סך הרווחים שהוכרו:

 81,575  65,621  15,954  -  -  ברווח והפסד )*(     

 120,723  90,028  30,695  -  -  ברווח כולל אחר

 718,104  619,384  98,720  -  -  רכישות

 (87,702) (81,452) (6,250) -  -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (197,546) (163,976) (33,570) -  -  פדיונות/ מכירות

 9,718  9,718  -  -  -  )**( 3העברות אל תוך רמה 

 (17,110) -  (17,110) -  -  )**( 3העברות מתוך רמה 

 2,367,825  2,037,817  330,008  -  -  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

לתקופה שלא מומשו  הפסדיםסך ה     
ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים 

בדצמבר  31המוחזקים נכון ליום 
2020  -  - (6,574) (13,350) (19,924) 

 השקעה כחברה כלולהלראשונה וניירות ערך שסווגו מנפקו ניירות ערך שהו )**( 
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  46-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 5באור 

 

 )המשך( פיננסיותהתחייבויות   .ג

 

 פרוט התחייבות פיננסיות.   1

 

 

 2021במרס  31ליום 

 

 שווי הערך

 

 הוגן בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:

 128,673  128,673  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  

 1,513,765  1,467,650   ז'(8באור )ראה  אגרות חוב

 3,631,801  3,376,344  (1כתבי התחייבויות נדחים )

 578,621  578,621  פקדונות מדיירים 

 434,113  434,113  (REPOהתחייבות לרכישה חוזרת )

 26,434  26,434  (3אחר )

 

 6,011,835  6,313,407 

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:   

 652,113  652,113  (4נגזרים )  

 952,406  952,406  התחייבות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים

 1,604,519  1,604,519  סך הכל התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 -  131,626  (2התחייבויות בגין חכירה )   

  

 

  7,747,980  סך התחייבויות פיננסיות

  

 
  

 כתבי ההתחייבויות הונפקו לצורך העמידה בדרישות ההון (1)

 .לא נדרש גילוי על השווי ההוגן (2)

 בעיקר הפרשה בגין אופציה לרכישת חברה מוחזקת.  (3)

 . ש"ח מליון 533 -עבור חוזים תלויי תשואה בסך של כל התחייבויות פיננסיות כול (4)
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  47-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 5באור 

 

 )המשך( פיננסיותהתחייבויות   .ג

 

 )המשך( פרוט התחייבות פיננסיות.   1

 

 

 2020במרס  31ליום 

 

 שווי הערך

 

 הוגן בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:

 4,020  4,020  הלוואות מתאגידים שאינם בנקאיים 

 38,000  38,000  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 1,095,521  1,127,565  (1אגרות חוב )

 3,479,761  3,370,823  (2()1כתבי התחייבויות נדחים )

 456,712  456,712  (3) (REPO)התחייבות לרכישה חוזרת 

 617,059  617,059  פקדונות מדיירים 

 20,942  20,942  אחר

 5,712,015  5,635,121  סך הכל התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:   

  
 821,219  821,219  (4( )3נגזרים )

 319,423  319,423  מכירה בחסר של ניירות ערך

 1,140,642  1,140,642  סך הכל התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 -  121,632  (5התחייבויות בגין חכירה )   

 6,897,395  סך התחייבויות פיננסיות  

 
 

 כתבי התחייבויות הונפקו לצורך העמידה בדרישות ההון.    ( 1) 

הציע בנק ישראל לגופים מורשים )קרנות פנסיה, קופות , 2020לאור השפעת משבר הקורונה בחודש מרס  ( 2) 

רכישה ומכירה בחזרה של  -( REPOקרנות נאמנות וחברות ביטוח( הזמנה להצעה לעסקת מכר חוזר ) גמל,

. בהתאם, התקשרה הפניקס ביטוח בעסקת מכר חוזר בהיקף של ומלווה קצר מועדאגרות חוב ממשלתיות 

מליון ש"ח עבור חוזים תלויי תשואה(. כמו כן גדלו ההתחייבויות בגין  98 -מיליון ש"ח )מהם כ 457 -כ

מליון ש"ח אשר נבעו בעיקר בשל הירידות החדות בשווקים הפיננסיים  632-מכשירים נגזרים בהיקף של כ

 בשל שינויים בשערי החליפין. וכן 

 מיליון ש"ח.  582 -(   כולל התחייבויות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה בסך של כ3)

 (   לא נדרש גילוי על השווי ההוגן. 4)
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  48-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 5באור 

 

 )המשך( פיננסיותהתחייבויות   .ג

 

 )המשך( פרוט התחייבות פיננסיות.   1

 

 

 2020בדצמבר  31 ליום

 

 שווי הערך

 

 הוגן בספרים

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:

 80,796  80,796  הלוואות מתאגידים שאינם בנקאיים 

 1,146,475  1,118,538  אגרות חוב 

 3,675,933  3,374,460  (1כתבי התחייבויות נדחים )

 389,315  389,315  (REPOחוזרת )התחייבות לרכישה 

 589,726  589,726  פקדונות מדיירים 

 24,583  24,583  (3אחר )

 5,906,829  5,577,419  סך הכל התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

 436,818  436,818  (4נגזרים )  

 924,088  924,088  התחייבות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים

 1,360,906  1,360,906  סך הכל התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

   

 -  105,390  (2התחייבויות בגין חכירה )

   

 7,043,714  סך התחייבויות פיננסיות

        

      

 ההתחייבויות הונפקו לצורך העמידה בדרישות ההון.כתבי  (1)

 לא נדרש גילוי על השווי ההוגן.  (2)

  בעיקר הפרשה בגין אופציה לרכישת חברה מוחזקת. (3)

 מליון.  362 -עבור חוזים תלויי תשואה בסך של כ 2020כולל התחייבויות פיננסיות בשנת  (4)

        

 

 בחלוקה לרמות ותפיננסישווי הוגן של התחייבויות  . 2

 

 

 2021במרס  31ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

התחייבויות בשל מכירה בחסר 
 952,406  -  -  952,406  של ניירות ערך סחירים

 652,113  4,063  482,181  165,869  נגזרים

התחייבויות פיננסיות המוצגות 
 1,604,519  4,063  482,181  1,118,275  בשווי הוגן
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  49-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 5באור 

 

 )המשך( פיננסיותהתחייבויות   .ג

 

 (המשך) שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות בחלוקה לרמות . 2

  

 

 2020במרס  31ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

התחייבויות בשל מכירה בחסר של ניירות 
 319,423  -  -  319,423  ערך סחירים

 821,219  -  635,910  185,309  נגזרים

 1,140,642  -  635,910  504,732  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן

     
 
 

 

 

 2020בדצמבר  31ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 התחייבויות בשל מכירה בחסר של ניירות
 924,088  -  -  924,088  ערך סחירים

 436,818  5,183  283,617  148,018  נגזרים

 1,360,906  5,183  283,617  1,072,106  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן

      

 טכניקות הערכה .3

 

מחירי השוק השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי השווי ההוגן של 

בתאריך הדיווח. בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות 

הערכה. שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות לשווי 

 ת.השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרו

 

 נכסים חוב שאינם סחיריםא( 

 

נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי חוב השווי ההוגן של 

אור בלבד נקבעים באמצעות יפיננסים שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי ב

מתבססים בעיקרם על התשואות של  היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון

אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל 

אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, 

ם ושערי ריבית לגופים שפורסם על ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירי

 מוסדיים.
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  50-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 5באור 

 

 )המשך( פיננסיותהתחייבויות   .ג

 

 (המשך) טכניקות הערכה . 3

 

 מניות לא סחירות ב(

 

. ההערכה דורשת DCFההשקעה במניות לא סחירות הוערך באמצעות מודל ההוגן של השווי 

נתוני המודל לרבות תזרימי מזומנים חזויים, שיעורי היוון, מההנהלה להניח הנחות מסוימות לגבי 

סיכון אשראי ותנודתיות. ההסתברויות בגין האומדנים שבטווח ניתנות לאומדן מהימן וההנהלה 

 משתמשת בהן לשם קביעת והערכת השווי ההוגן של אותן השקעות במניות לא סחירות.

 

 נגזרים ג(  

 

בעסקאות על מכשירים פיננסיים נגזרים עם מספר צדדים, בעיקר עם מוסדות מתקשרת החברה 

פיננסיים. הנגזרים הוערכו באמצעות שימוש במודלים להערכה עם נתוני שוק נצפים הם בעיקר 

חוזי החלפת שיעורי ריבית, וחוזי אקדמה על מטבע חוץ. טכניקות ההערכה המיושמות בתדירות 

המשתמשים בחישובי ערך נוכחי. המודלים  SWAPאקדמה ומודלי הגבוהה ביותר כוללות מחירי 

משלבים מספר נתונים, כולל דירוג האשראי של הצדדים לעסקה הפיננסית, שער חליפין 

(, שערי חוזי האקדמה, ועקומות ריבית. כל החוזים הנגזרים מגובים באופן מלא SPOTנוכחי/נצפה )

י של הצד שכנגד וסיכון אי ביצוע של החברה עצמה אל מול מזומנים, לפיכך לא קיים סיכון אשרא

 בגינם.

 

 

  הון עצמי ודרישות הון - 6באור 

 

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה  .א

ביטוח, כדי שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. הפניקס 

וגופים מוסדיים נוספים המאוחדים בדוחות הכספיים,  , חברות מנהלות פנסיה וגמלקבוצת אקסלנס

 "הממונה"(. -ההון, ביטוח וחסכון )להלן  ידי הממונה על שוק-כפופים לדרישות הון הנקבעות על

 

 פירעון כושר ליחס מטרה וטווח מינימליים יעדים ביטוח הפניקס דירקטוריון קבע, 2020 אוקטובר בחודש 

 נקבע הפריסה בהוראות בהתחשב, מינימלי כלכלי פירעון כושר יחס יעד. II סולבנסי מבוסס כלכלי

 הפריסה בתקופת בהוראות התחשבות ללא מינימלי פירעון כושר יחס שיעד בעוד 135% של בשיעור

 של ההון לתוכנית בהתאם הפריסה תקופת בתום 135% -ל להגיע עתיד אשר 105% ל בשיעור נקבע

 .ביטוח הפניקס

 

 150%-170% בין שנע כלכלי פירעון כושר יחס עבור מטרה טווח ביטוח הפניקס דירקטוריון אישר, בנוסף 

 בתקופת הניכוי בגובה בהתחשב, ובסיומה הפריסה תקופת במהלך להימצא שואפת ביטוח הפניקס בו

 .ההדרגתית והפחתתו הפריסה
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  51-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( ודרישות הוןהון עצמי   - 6באור 

 

 Solvency IIכללי משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  .ב

 

 כפי יישום להוראות בהתאם וזאת Solvency II מבוסס כלכלי פירעון כושר משטר חל ביטוח הפניקס על

 "(.משטר כושר פירעון כלכלי" - להלן) 2020 אוקטובר בחודש ועודכנו 2017 יוני בחודש שפורסמו

 

 כלכלי פירעון כושר יחס

 

 ההון לבין הביטוח חברת שלהכלכלי המוכר  העצמי ההון שבין כיחס מחושב כלכלי פירעון כושר יחס

 . פירעון לכושר הנדרש

 חוב ומכשירי הכלכלי מהמאזן הנגזר הבסיסי הראשוני ההון כסיכום נקבע הכלכלי המוכר העצמי ההון

 משני הון, נחות משני הון, 2 רובד הון מכשיר, נוסף 1 רובד הון) הפסדים לספיגת מנגנונים הכוללים

 (. שלישוני והון מורכב

 

 בסיס על מחושבות הביטוחיות ההתחייבויות כאשר, כלכלי שווי לפי מחושבים הכלכלי המאזן סעיפי

, שמרנות מרווחי ללא, הקיימים מהעסקים הצפויים העתידיים התזרימים מכלול של מיטבית הערכה

 (. Risk Margin) סיכון מרווח ובתוספת

 

 תרחישים לסדרת הכלכלי העצמי ההון של החשיפה את לאמוד נועד( SCR) פירעון לכושר הנדרש ההון

 וכן ואשראי שוק סיכוני, ביטוחיים סיכונים המשקפיםבהוראות משטר כושר פירעון כלכלי  שנקבעה

 . תפעוליים סיכונים

 

 את המאפשרות ההון בדרישות לעמידה בקשר מעבר הוראות, היתר בין, כוללמשטר כושר פירעון כלכלי 

להוראות משטר  בהתאם המחושב סכום של הביטוח מעתודות ניכוי באמצעות הכלכלי ההון הגדלת

 תקופת" – להלן) 2032 לשנת עד, הדרגתית בצורה ויקטן ילך הניכוי"(. הניכוי" להלן)כושר פירעון כלכלי 

 סוגים על, 2023 לשנת עד הדרגתי באופן ותגדל שתלך, מוקטנת הון לדרישות בנוסף"(. הפריסה

 .השקעות  של מסוימים

 

 שנה כל של ביוני 30-ו בדצמבר 31 נתוני בגין כלכלי פירעון כושר יחס דוח ייכלל המאוחד לחוזר בהתאם

פורסם מכתב  2020במרס  19על אף האמור, ביום . החישוב למועד העוקב התקופתי הדוח במסגרת

 30ובו נקבע כי חברת ביטוח פטורה מפרסום דוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום  2020-2031שה. הממונה 

 .ה, וכן מדיווח קבצי דיווח סולבנסי ביחס למועד ז2020ביוני 

 

ובו נקבע כי מועד פרסום דוח יחס כושר  2021-423, פורסם מכתב הממונה שה.2021 מרסב 14ביום 

 2021ביוני  30וכן קבצי הדיווח לממונה הנלווים לו יהיה עד ליום  2020בדצמבר  31פירעון כלכלי ליום 

 30בנוסף נקבע במכתב כי חברת ביטוח רשאית לא לפרסם לציבור דוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום 

 .2021וני בי

 

 עם פרסום דוחות כספיים אלו. ,2020 בדצמבר 31חס כושר פירעון ליום הפניקס ביטוח פרסמה את דוח י
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  52-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( הון עצמי ודרישות הון  - 6באור 

 

 )המשך( Solvency IIכללי משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  ב. 

 

עודף הון ללא הוראות המעבר  ביטוחלהפניקס  2020בדצמבר  31ליום בהתאם לדוח יחס כושר פרעון 

החישוב שערכה הפניקס ביטוח כאמור, נבדק, על ידי רואי החשבון ובהתחשב בהוראות המעבר. 

בדיקה של מידע  – ISAE 3400המבקרים של הפניקס ביטוח, בהתאם לתקן הבטחת מהימנות בינלאומי 

מהווה חלק מתקני הביקורת החלים על כספי עתידי. תקן זה רלוונטי לביקורת חישובי הסולבנסי ואיננו 

 דוחות כספיים. 

יודגש כי התחזיות וההנחות, שהיוו בסיס להכנת דוח יחס כושר פירעון כלכלי, מבוססות, בעיקרן על 

ניסיון העבר, כפי שעולה ממחקרים אקטוארים הנערכים מעת לעת. נוכח הרפורמות בשוק ההון, הביטוח 

לית, נתוני העבר אינם משקפים בהכרח את התוצאות העתידיות. והחיסכון והשינויים בסביבה הכלכ

ההנהלה וכן על דפוס החישוב מתבסס לעיתים על הנחות לגבי אירועים עתידיים, על פעולות 

שלא בהכרח יתממשו או שיתממשו באופן שונה מההנחות אשר  ההתפתחות העתידי של מרווח הסיכון,

ועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מהחישוב, מאחר שימשו בסיס לחישוב. כמו כן, התוצאות בפ

 והתרחישים המשולבים של אירועים עשויים להתממש באופן שונה מהותית מההנחות בחישוב. 

 

בדוח המיוחד של רואה החשבון המבקרים צוין כי הם לא בדקו את נאותות סכום הניכוי בתקופת הפריסה 

ום הניכוי אינו עולה על הסכום המהוון הצפוי של מרווח , פרט לבדיקה כי סכ2020בדצמבר  31ליום 

הסיכון וההון הנדרש לכושר הפירעון בגין סיכוני ביטוח חיים ובריאות בשל עסקים קיימים במשך תקופת 

הפריסה בהתאם לדפוס ההתפתחות העתידי של ההון הנדרש המשפיע הן על חישוב שחרור ההון הצפוי 

פוי כמפורט בהוראות לעניין חישוב מרווח הסיכון. כמו כן, מופנית תשומת והן על שחרור מרווח הסיכון הצ

הלב לאמור בדוח יחס כושר פירעון בדבר אי הודאת הנגזרת משינוים רגולטורים וחשיפה לתלויות שלא 

 ניתן להעריך את השפעתה על יחס כושר הפירעון.

 

 2020בדצמבר  31ליום רעון כלכלי ישר פבדוח הדירקטוריון וכן דוח יחס כו 2.1לפרוט נוסף, ראה סעיף 

  .שפורסם באתר האינטרנט של הפניקס ביטוח

 

 דיבידנד ג.

"המכתב"( חברת ביטוח תהיה  -, )להלן 2017בהתאם למכתב שפרסמה הממונה, בחודש אוקטובר 

הוראות משטר אם לאחר ביצוע החלוקה יש לחברה יחס כושר פירעון לפי  רקרשאית לחלק דיבידנד 

, כשהוא מחושב ללא הוראות המעבר ובכפוף ליעד יחס 100%בשיעור של לפחות כושר פירעון כלכלי 

הקלה שניתנה בגין הפרש . היחס האמור יחושב ללא השקבע דירקטוריון החברהכלכלי כושר פירעון 

הוראות דיווח בנוסף, נקבעו במכתב . מקורי המיוחס לרכישת פעילות של קופות גמל וחברות מנהלות

  לממונה.

 

מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה החל משנת  הפניקס ביטוח, אישר דירקטוריון 2020באוקטובר  27יום ב

מהרווח הכולל של  50% -ל 30%לחלק דיבידנד שנתי בשיעור שינוע בין  הפניקס ביטוחבכוונת  2021

וזאת כל  הפניקס ביטוחהניתן לחלוקה עפ"י הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של  הפניקס ביטוח

. יעד יחס IIעומדת ביעדים מינימליים ליחס כושר פירעון כלכלי מבוסס סולבנסי  הפניקס ביטוחעוד 

 בעוד שיחס כושר 135%כושר פירעון כלכלי מינימלי, בהתחשב בהוראות הפריסה, נקבע בשיעור של 
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  53-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( הון עצמי ודרישות הון  - 6באור 

 

 )המשך( דיבידנד ג. 

 

אשר עתיד  1 %105הפריסה נקבע בשיעור של  פירעון מינימלי ללא התחשבות בהוראות המעבר בתקופת

 בתום תקופת הפריסה בהתאם לתכנית ההון של הפניקס ביטוח. 135% -להגיע ל

 

לבצע חלוקת דיבידנד, וכי כל חלוקה  ביטוח הפניקסמובהר, כי אין לראות במדיניות זו התחייבות של 

ה על פי שיקול דעתו לביצוע החלוק הפניקס ביטוח דירקטוריוןועל תהיה כפופה לאישור פרטני של בפ

יהיה רשאי לחלק בפועל שיעורים שונים )גבוהים יותר או נמוכים  הפניקס ביטוח דירקטוריוןהבלעדי לפיו 

כן, ביצוע כל חלוקה בפועל יהיה כפוף לעמידה בהוראת הדין  יותר( או שלא לחלק דיבידנד כלל. כמו

ולהתניות הפיננסיות שנטלה  1999 –ל חלוקת דיבידנד, בין היתר, עפ"י חוק החברות, התשנ"ט עהחלות 

בעתיד, לקיומם של סכומים מספיקים  הפניקס ביטוחו/או שתיטול על עצמה  הפניקס ביטוחעל עצמה 

מועדים הרלוונטיים, לכך שהחלוקה לא תשפיע לרעה על תנאי אגרות החוב של רווחים ראויים לחלוקה ב

 הפניקס ביטוחומידת הזדקקותה של  פניקס ביטוחו/או על מצב תזרים המזומנים של ה הפניקס ביטוחשל 

למזומנים למימון פעילותה לרבות השקעות עתידיות, כפי שתהיה מעת לעת, ו/או פעילותה העתידית 

 כננת.הצפויה ו/או המתו

 

יהיה רשאי לבחון מעת לעת את מדיניות חלוקת הדיבידנד, ולהחליט בכל עת,  הפניקס ביטוח דירקטוריון

, על שינויים במדיניות הפניקס ביטוחבהתחשב בשיקולים עסקיים ובהוראות הדין והרגולציה החלות על 

 הדיבידנד, לרבות שיעור הדיבידנד שיחולק.

 

ש"ח וזאת מיליון  200חלוקת דיבידנד בסך של  הפניקס ביטוח אישר דירקטוריון  2021במרס  24ביום 

אומדן לחישוב יחס  , וכן בהתאם לתוצאות2019בדצמבר  31בהתאם לתוצאות המבוקרות ליום 

ד שולם בחודש אפריל נהדיביד. 2020בדצמבר  31ליום   Solvency IIכושר פירעון כלכלי מבוסס 

2021.  

 

עומדת בדרישות  החברה, 2020בדצמבר  31בהתאם ליחס כושר הפירעון הכלכלי מבוקר ליום כאמור 

 .לעילכאמור , בנוגע למגבלות לחלוקת דיבידנד 2017מכתב שפרסמה הממונה בחודש אוקטובר ה

 

, אינו כולל את השפעת הפעילות העסקית של הפניקס ביטוח 2020בדצמבר  31יחס כושר הפירעון ליום 

שינויים בתמהיל ובגודל  לרבות, ועד למועד פרסום דוח זה, 2020בדצמבר  31 יום  לאחרבתקופה ש

ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות, השפעות אקסוגניות לרבות שינויים בעקום הריבית חסרת הסיכון 

  ושינויים רגולטוריים המשפיעים על הסביבה העסקית.

 

 

 

 

                                                           
כחלוקת דיבידנד בעין. העברה זו  לחברהאת העברת חברת אקסלנס פנסיה וגמל  הפניקס ביטוחאישר דירקטוריון  2019בדצמבר,  30ביום  1

הפניקס אושרה על ידי הממונה אולם טרם התקבל אישור רשות המיסים לביצועה ולפיכך טרם בוצעה בפועל. לנוכח האמור, אישר דירקטוריון 
עברה כאמור יבחן בכפוף שיעד זה אינו חל לעניין העברה זו. עם קבלת אישור רשות המיסים, ביצוע ה 2020באוקטובר,  27בהחלטתו מיום  ביטוח

 להוראות חוזר סולבנסי והמכתב. עוד יצוין, כי העברה זו צפויה להקטין את עודפי ההון של החברה.
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  54-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( הון עצמי ודרישות הון  - 6באור 

 

הפניקס ביטוח התחייבה להשלים בכל עת את ההון העצמי של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל לסכום  ד.

. התחייבות זו תהיה 1964 –הקבוע בתקנות מס ההכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל(, התשכ"ד 

הפניקס ביטוח שולטת, במישרין או בעקיפין בפניקס אקסלנס פנסיה וגמל. התחייבות זו  תקפה כל עוד 

תמומש רק כאשר ההון העצמי של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל הנ"ל יהיה שלילי, ובלבד שסכום 

ההשלמה לא יעלה על תקרת ההתחייבויות כאמור והיא תקפה כל עוד הפניקס ביטוח תהיה בעלת 

ג' אודות העברת השליטה בפניקס אקסלנס פנסיה וגמל 1בהמשך לאמור בבאור  השליטה בגוף זה.

לחברה, החברה תתחייב להשלים בכל עת את ההון העצמי של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל לסכום 

 . 1964 –הקבוע בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול(, התשכ"ד 

  

ת בהון מזערי מינמלי בהתאם לתקנות הפיקוח וייבמחו והלמן אלדובי גמל הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל .ה

על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופות גמל או קרן 

והנחיות הממונה על שוק ההון, הנחיות הרשות לני"ע ו/או תקנון הבורסה. נכון  2012 –פנסיה( התשע"ב 

 עומדת בדרישות אלה. חברותה 2021 במרס 31ליום 

 

נוסף, המוכר כהון  1בוחנת הנפקת מכשיר הון רובד , הון גיוסי הפניקס באמצעות, ביטוח הפניקס .ו

רגולטורי במסגרת דרישות ההון תחת משטר כושר פירעון כלכלי, זאת לצורך חיזוק ההון ושיפור יחס 

ההנפקה, ההכרה במכשיר כהון  המשך בחינת הליך ןאישר הדירקטוריו 2021כושר הפירעון. בחודש מרס 

נוסף כפופה לאישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון. היקף ההנפקה צפוי לעמוד על סך של  1רובד 

מיליון ש"ח. תנאי המכשיר, לרבות תקופת הפדיון, הינם בהתאם להוראות חלק ב' )"הוראות לעניין  400-כ

"הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של  2020-1-15הון עצמי של חברת ביטוח"( לחוזר ביטוח 

רשים הפניקס ביטוח פועלת לקבלת האישורים הרגולטוריים הנד .Solvency IIחברות ביטוח מבוסס 

   לטובת ביצוע ההנפקה.

 

 .ג'9לפרטים בדבר רכישת מניות החברה ראה באור  .ז

 

 י'.8לפרטים בדבר חלוקת דיבידנד של החברה ראה באור  .ח
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  55-2       הפניקס אחזקות בע"מ

  התחייבויות תלויות  - 7באור 

 

 אושרו כייצוגיותבקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר  -תובענות ייצוגיות   .א

 

האחרונות ניכר גידול משמעותי בהיקף הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות נגד בשנים 

הקבוצה ובכמות התובענות שהוכרו כייצוגיות. זאת, כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור 

נובע  תובענות כייצוגיות בכלל, לרבות כנגד חברות העוסקות בתחומי העיסוק של הקבוצה, אשר

. מגמה זו מגדילה באופן מהותי את פוטנציאל 2006-בעיקרו מחקיקת חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 החשיפה של הקבוצה להפסדים במקרה של קבלת תביעה ייצוגית כנגד חברות בקבוצה.

 

בקשות לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות, 

)להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"(. ההליך הדיוני בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות  2006-תשס"ו

נחלק לשני שלבים עיקריים: השלב הראשון הינו שלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית 

)להלן: "בקשת האישור" או "שלב האישור" בהתאמה(. במידה ובקשת האישור נדחית באופן חלוט, 

שלב הדיון ברמה הייצוגית. על החלטה בשלב האישור ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תם 

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 

סגרת המנגנון לפי חוק תובענות ייצוגיות, קיימים, בין היתר, הסדרים לערכאות הערעור. במ

ספציפיים לעניין הסכמי פשרה, הן בשלב האישור והן בשלב התובענה כייצוגית, וכן הסדרים לעניין 

 הסתלקות התובע מבקשת האישור או מהתובענה הייצוגית.

 

רה כנגזרת מסכום התביעה, לפיכך, הגשת תביעות ייצוגיות במדינת ישראל אינה כרוכה בתשלום אג

סכומי התביעה בתביעות מסוג זה עשויים להיות גבוהים באופן משמעותי מהיקף החשיפה בפועל 

 בגין אותה תביעה.

 

( בערעור מצוי כייצוגיות ואישורן שאושרו תובענות לרבות) כייצוגיות תובענות לאישור בבקשות

, בהן אשר, שלהלן בטבלה 57, 56, 52, 50, 47-45, 43-36, 34, 32-17, 13-1 בסעיפים המפורטות

 לא מאשר סביר יותר, שקיבלה משפטית דעת חוות על היתר בין המתבססת, ההנהלה להערכת

("more likely than not )"התובענה לאישור והבקשה תתקבלנה הקבוצה של ההגנה טענות כי 

 כייצוגיות תובענות לאישור בקשות להוציא, הכספיים בדוחות הפרשה נכללה לא, תידחה כייצוגית

 תובענות לרבות) כייצוגיות תובענות לאישור בבקשות. הקבוצה של לפשרה נכונות קיימת בהן

 סביר יותר לגביהן, חלקן או כולן, לתביעה ביחס בהן(, בערעור מצוי כייצוגיות ואישורן שאושרו

, הקבוצה מצד לפשרה נכונות קיימת בו מקום או, ידחו הקבוצה של ההגנה טענות כי, לא מאשר

 בגובה הפרשה או הקבוצה ידי על המוערכת החשיפה לכיסוי הפרשות הכספיים בדוחות נכללו

 .העניין לפי, לפשרה הקבוצה נכונות

 

להערכת ההנהלה, המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה, נכללו בדוחות הכספיים 

במקום בו נדרשו הפרשות, לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי הקבוצה או הפרשה  הפרשות נאותות,

 בגובה נכונות הקבוצה לפשרה, לפי העניין.
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  56-2       הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות  - 7באור 

 

 בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 )המשך(

 

חלק ניכר של הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות הוגשו כנגד הקבוצה בעניינים שונים הקשורים 

לחוזי ביטוח ולמהלך העסקים הרגיל של הקבוצה, לגביהם הועמדו על ידי הקבוצה רזרבות 

 ביטוחיות. 

 

-66, 55-53, 51, 49, 48, 44, 35, 33, 16-14 בסעיפים המפורטות כייצוגיות תובענות לאישור בבקשות

 התובענות לאישור הבקשות סיכויי את להעריך זה ראשוני בשלב ניתן לא, שלהלן בטבלה 58

  אלו. תובענות בגין הפרשה הכספיים בדוחות נכללה לא ולפיכך כייצוגיות



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  57-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 להלן פירוט הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות:

 

 מס"ד
 נתבעות ,2, ערכאה1תאריך

 3תביעהוסכום 
 פרטים טענות מרכזיות

 2008ינואר  .1

 מחוזי תל אביב

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

מיליארד ש"ח מכלל הנתבעות,  1.67-כ

מתוכו מיוחס להפניקס ביטוח סכום של 

 4מיליון ש"ח. 277-כ

 

גביית תשלום המכונה 

"תת שנתיות", בפוליסות 

לביטוח חיים שלא כדין 

ובסכום החורג מן 

 המותר.

 

 

קיבל בית המשפט העליון את בקשת רשות הערעור של הנתבעות ודחה את ערעורם של  2018בחודש מאי 

התובעים, כך שפסק דינו של בית המשפט המחוזי בדבר אישור התובענה כייצוגית בוטל ונדחתה בקשת 

 האישור התובענה כייצוגית בכללה.

ן את בקשת התובעים לקיים דיון נוסף )בפני הרכב של אישר בית המשפט העליו 2019בחודש יולי  2ביום 

שבעה שופטים( בשאלת המבחן שנקבע בפסק הדין לעניין עמדת הרגולטור שהוגשה לבית המשפט ביחס 

הגיש היועץ המשפטי  2020בפברואר  2להנחיותיו ובשאלת הגנת זוטי דברים בתביעה ייצוגית כספית.  ביום 

הנוסף, לפיה הוא תומך בקביעות פסק הדין בנוגע למשקל שיש לתת לממשלה את עמדתו במסגרת הדיון 

לעמדת הרגולטור ביחס להנחיותיו, וכי אין מקום לשיטתו להתערב בהכרעה שנקבעה בפסק הדין באשר 

התקיים הדיון הנוסף והצדדים ממתינים  2020ביולי  26לאימוץ עמדתה הפרשנית של רשות שוק ההון. ביום 

 לפסק דין.

 

  

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 ל ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( ע 3
וגבוהים יותר והתייחסו גם לטענת גביית תת שנתיות בשיעור הגבוה  הסכומים הינם הסכומים אשר הוערכו על ידי התובעים בכתב התביעה הייצוגי. יצוין, כי הסכומים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית היו שונים 4

 כאמור נדחתה. מהשיעור המותר בדין אשר
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  58-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 נתבעות ,2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2010פברואר  .2

 וזי מרכזחמ

מקביל לאור הפניקס ביטוח )וחברות ביטוח נוספות בתיק 

 הגשת כתב תביעה ייצוגי מאוחד(

מיליארד ש"ח מכלל הנתבעות )לרבות הנתבעות  1.47-כ

בתיק המקביל(, מתוכו מיוחס להפניקס ביטוח סכום של 
 כ- 238 מיליון ש"ח.4 

 

עילת התובענה כפי שאושרה על ידי 

בית המשפט המחוזי )בתיק המקביל( 

הינה הפרת פוליסות הביטוח בשל 

א בסיס משפטי של עמלת גבייה לל

"גורם הפוליסה" באופן שפגע בחסכון 

שנצבר לטובת המבוטח החל משבע 

 .שנים קודם למועד הגשת התובענה

מחוזי בתיק מקביל אשר התנהל כנגד המשפט הבית  2016נובמבר חודש ב

את הבקשות לאישור  חלקי באופןאישר  אחרות, ביטוחמספר חברות 

  .ייצוגיותכתובענות ה

התביעה הייצוגית לגופה הן בתיק המקביל והן כנגד הפניקס ביטוח 

ממשיכה להתברר במאוחד בבית המשפט המחוזי. במקביל 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
כנגד חברות הביטוח הנתבעות בתיק המקביל וכנגד הפניקס. יצוין, כי הסכומים בבקשה לאישור  2019בכתב התביעה הייצוגי המאוחד אשר הוגש במרס הסכומים הינם הסכומים אשר הוערכו על ידי התובעים  4

 התובענה כייצוגית היו שונים וגבוהים יותר.
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  59-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( כייצוגיותבקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו  -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 ,2, ערכאה1תאריך

 3נתבעות וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

  2010אפריל  .3

 מחוזי מרכז

הפניקס ביטוח וחברות 

 ביטוח נוספות

מיליון ש"ח מכלל  225.2

 .הנתבעות

אי החזר פרמיה בגין 

של  החלק היחסי

החודש בו הסתיים 

הביטוח )עקב ביטול על 

ידי המבוטח( 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.  2015בחודש יוני 

המשפט המחוזי בקשה לאישור הסדר פשרה בסכומים שאינם מהותיים הגישו הצדדים לבית  2016בחודש ספטמבר 

להפניקס ביטוח, הכולל: מינוי בודק אשר יבדוק את סכומי הגבייה לגביהם אושרה התביעה כייצוגית; הסכמה לתרומה 

מסכום ההחזר שיקבע על ידי הבודק; הוראות ביחס להתנהלות עתידית במקרים של ביטול פוליסות נשוא  80%של 

 2017תביעה והמלצה לגבי תשלום גמול לתובעים ושכ"ט. הסדר הפשרה כפוף לאישורו של בית המשפט. בחודש יוני ה

את חוות דעתו בנוגע להפניקס ביטוח.  2020מינה בית המשפט בודק לבדיקת הסכם הפשרה, אשר הגיש בחודש דצמבר 

 ידי בית המשפט.-הסדר הפשרה טרם אושר על

 

  2013מאי  .4

 תל אביבמחוזי 

 הפניקס ביטוח

מיליון ש"ח  או  220 -כ

מיליון  90  -לחילופין כ

  4ש"ח.

אי תשלום ריבית בגין 

תגמולי הביטוח ממועד 

קרות הביטוח ולחלופין 

יום ממועד  30מתום 

ועד  הגשת התביעה,

התשלום  למועד

 בפועל.

ניתן על ידי בית המשפט המחוזי פסק דין חלקי, לפיו התובענה הייצוגית לגופה מתקבלת, וזאת  2021בפברואר  28ביום 

בגין כל זכאי )מבוטח, מוטב או צד שלישי(, אשר במהלך התקופה, שתחילתה שלוש שנים קודם להגשת התובענה וסיומה 

י פסק דין בעניינו, תגמולי ביטוח מבלי שצורפה להם ריבית כדין. ביטוח, שלא על פ מהפניקסביום מתן פסק דין זה, קיבל 

כן נקבע, כי לצורך מימוש פסק הדין, חישוב ואופן ההשבה ימונה מומחה וכי תשולמנה הוצאות לתובעים הייצוגיים ושכר 

 טרחה לבאי כוחם.

 בקשה וכןהמחוזי פסק דינו של בית המשפט  עלהמשפט העליון  לביתהגישה הפניקס ביטוח ערעור  2021 במאי 18 ביום

 .פסק הדין ביצוע ובכלעי

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 התובענה כייצוגית במקור.הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור  2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
מיליון ש"ח )היה וייפסק כי יש לחשב  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

 כאמור נדחתה.ימים מיום מסירת התביעה(. יצוין, כי הסכומים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית היו שונים וגבוהים יותר והתייחסו גם לטענת ההצמדה אשר  30-את הריבית החל מ
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  60-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
נתבעות  ,2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2014יולי  .5

 מחוזי מרכז

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ )כיום: 

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל 

בע"מ(  וחברות מנהלות של קרנות 

 פנסיה נוספות.

 .מיליון ש"ח מכלל הנתבעות 48

שימוש בחוסר תום לב בזכות על פי הוראות תקנון 

קרן הפנסיה  להעלאת דמי הניהול, המשולמים 

היתרה הצבורה, לדמי על ידי פנסיונרים מתוך 

הניהול המרביים המותרים, החל ממועד הפיכתם 

 לפנסיונרים.

 .בקשה לאישור התובענה כייצוגיתבלהכרעת בית המשפט  ממתינים הצדדים

 

 2015יוני  .6

 

 מחוזי באר שבע

 

 הפניקס ביטוח

 

 .מיליון ש"ח 125 -כ

כפי שאושרה על ידי בית המשפט  עילת התובענה

הינה הפרת הוראות הפוליסה בעניין  המחוזי

הפיצוי המיוחד )הזיכוי( בגין ביצוע ניתוח בבית 

חולים פרטי במימון שב"ן והשאלות המשותפות 

לחברי הקבוצה הינן, מהו ערכו של טופס 

ההתחייבות מטעם קופת חולים לבית החולים 

( לפיו מחושב הזיכוי המגיע 17הפרטי )טופס 

הפניקס ביטוח את  למבוטח; כיצד חישבה בפועל

הזיכוי למבוטחים שביצעו ניתוחים במסגרת 

השב"ן; והאם הפרה הפניקס ביטוח את ההוראה 

 בפוליסה ולא שילמה למבוטחים את מלוא הזיכוי.

, אישר בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.2019דצמבר  חודשב

  

המבוטחים, אשר בוטחו בפוליסת  הקבוצה בשמה תנוהל התובענה הייצוגית הינה, כל

ביטוח בריאות בהפניקס ביטוח, בה נכלל הסדר זיכוי בגין ביצוע ניתוח בבית חולים פרטי 

, ואירע להם מקרה ביטוח החל מיום 17במימון שב"ן, המבוסס על טופס התחייבות/ טופס 

 .25.6.2015ועד  25.6.2012

 

 בהליך גישור. נמצאים הצדדים

 

 

 

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 ה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור.הערכאה ב 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  61-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 נתבעות  ,2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2015ספטמבר  .7

 מחוזי תל אביב 

הפניקס פנסיה וחברות מנהלות 

 נוספותשל קרנות פנסיה 

מיליון ש"ח לשנה משנת  300 -כ

 .מכלל הנתבעות 2008

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.

 

 התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט.  לאישורהבקשה 

 

8. 
 2015דצמבר 

 מחוזי תל אביב

הפניקס ביטוח וחברת ביטוח 

 נוספת

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות  100 -כ

מתוכו מיוחס להפניקס ביטוח 

 מיליון ש"ח. 50סכום של  

גבייה שלא כדין, לכאורה, של תוספת תת שנתית 

 מהמותר.בביטוחי חיים בשיעור הגבוה 

  

ניתן על ידי בית המשפט פסק דין הדוחה את הבקשה לאישור  2020במאי  27 ביום

 מהטעם שהתובעים נעדרי עילת תביעה. וזאת, כייצוגיתהתביעה 

נקבע דיון לבית המשפט העליון.  ערעורהגישה התובעת  2020ספטמבר חודש ב
  .2022 מרסב 7 ליום בערעור

 

 

 

 

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  62-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( תלויותהתחייבויות  - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א
 

 פרטים טענות מרכזיות 3,נתבעות וסכום תביעה2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2016פברואר  .9

 מחוזי מרכז

 הפניקס ביטוח

  .מיליון ש"ח 100

 

מצמידה את התשלומים שעליה לשלם לפי הטענה הפניקס ביטוח אינה 

למבוטחים במסגרת פוליסות ביטוח חיים בשל מקרה ביטוח או בשל פדיון 

, למדד היסודי הנכון בהתאם 1984ליולי  19הפוליסה, שהופקו על ידה עד ליום 

בחודש  1-לתנאי ההצמדה שבפוליסות,  קרי המדד שפורסם לאחרונה לפני ה

ישנה השפעה משמעותית על שיעור  שבו מתחילה תקופת הביטוח, ולכך

 התגמולים להם יהיו זכאים המבוטחים.

 נמצאים בהליך גישור.  הצדדים

 

 

 2016פברואר  .10

בית הדין האזורי לעבודה ת"א )הדיון הועבר 

 ממחוזי מרכז בשל סמכות עניינית( 

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ )כיום: הפניקס 

מנהלות אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ( וחברות 

 של קרנות פנסיה נוספות.

 .כמיליארד ש"ח מכלל הנתבעות

לפי הטענה הנתבעות פועלות באופן בלתי ראוי בכך שהן גובות דמי ניהול בגין 

ושאירים ללא גילוי עובדה זו וכי שיעור דמי הניהול ממקבלי  נכותקצבאות 

כי קצבאות כאמור עומד על השיעור המקסימלי האפשרי, תוך ניצול העובדה 

מקבלי הקצבאות אינם יכולים לנייד את כספם ו/או את זכאותם לקבלת קצבה.

   

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה 

 להתברר בבית הדין.

 

 2016ספטמבר  .11

 מחוזי תל אביב

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

מיליארד ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו  4.45

מיליון  943מיוחס להפניקס ביטוח סכום של 

 ש"ח.

גביית פרמיות בפוליסות ביטוח בריאות, בגין כיסויים מיותרים שהמבוטחים אינם 

זקוקים להם, וכן מכירת פוליסות ביטוח בריאות, כביכול, במודע ובמתכוון, 

הכוללות כיסויים אשר למבוטח אין כל צורך בהם, שכן הוא מחזיק בביטוח 

הוא משתייך. בנוסף, לפי הטענה בריאות משלים מטעם קופת החולים אליה 

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".

ניתן על ידי בית  2020 חודש אוקטוברב

המשפט המחוזי פסק דין לפיו הבקשה 

 לאישור התובענה כייצוגית נדחית.

 ערעור התובעים הגישו 2020 בחודש נובמבר

 ליוםדיון בערעור נקבע  .העליון המשפט לבית

 .2021 בדצמבר 6

 

 

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  63-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיותבקשות לאישור  -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
נתבעות  ,2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 בתקנונים. אועיגון חוזי בפוליסות  העדר בשל וזאת השקעות בטענה לגבייה שלא כדין של הוצאות ניהוללהלן הוגשו  16 -12 בסעיפיםהבקשות לאישור התובענות כייצוגיות המופיעות 

 2016ספטמבר  .12

 מחוזי מרכז

 הפניקס ביטוח 

 .מיליון ש"ח 14.7

 

 

 

 

 

גבייה בפוליסת חסכון 

 Excellence Investלפרט 

של הוצאות ניהול השקעות 

מעבר לגביית דמי ניהול, 

וזאת בהעדר הוראה 

המתירה לעשות כן 

 במפורש בפוליסה.

 

 

 

אישר בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד הפניקס ביטוח וכנגד שלוש  2019מאי חודש ב

חברות ביטוח נוספות )להלן: "הנתבעות"(, וזאת בעילה של הפרת פוליסת הביטוח בשל גביה שלא כדין של הוצאות 

ח הינה כל בעלי פוליסת חסכון לפרט ניהול השקעות. הקבוצה בשמה תנוהל התביעה הייצוגית כנגד הפניקס ביטו

Excellence Invest  של הפניקס ביטוח בהווה ובשבע שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לאישור. הסעדים שנתבעו

 הינם השבת סכומי הוצאות ניהול ההשקעות שנגבו ביתר בצירוף הפרשי ריבית; וצו שיורה לנתבעות לחדול מן הגביה.

פניקס ביטוח )יחד עם יתר הנתבעות( בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על הגישה ה 2019ספטמבר חודש ב

 החלטת אישור התובענה כייצוגית. 

 על והודיע בהליך עמדתו את לממשלה המשפטי היועץ הגיש 2020 באוגוסט 13 לבקשת בית המשפט העליון, ביום

 הערעור רשות בקשת את לקבל המשפט בית על כי, סבור לממשלה המשפטי היועץ, העמדה פי על. התייצבותו

 . בעמדה שפורטו מהנימוקים וזאת, ייצוגיות כתובענות האישור בקשות דחיית על ולהורות גופו והערעור

  בית  המשפט העליון. להכרעתוהצדדים ממתינים  2021בפברואר  11יום התקיים בדיון בבקשת רשות הערעור 

 בבית המשפט המחוזי.  בשלב זה עוכב המשך הדיון בתביעה הייצוגית

אקסלנס גמל )ראה תלויות ועומדות גם כנגד בעניין הוצאות ניהול השקעות ות לאישור תובענות ייצוגיות יצוין כי בקש

קופות גמל ופנסיה בע"מ )ראה  אלדובילהלן בטבלה( והלמן  14הפניקס ביטוח )ראה סעיף  ,להלן בטבלה( 13סעיף  

  (.בטבלה להלן 16 -ו  15 סעיפים

 

 

 

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  64-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 נתבעות ,2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2016נובמבר  .13

 בית הדין האזורי לעבודה ירושלים

גמל בע"מ )כיום: אקסלנס נשואה  

 הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ(

 .מיליון ש"ח 215 -כ

לפי הטענה, על פי תקנון קופת הגמל "אקסלנס גמל" 

ועל פי תקנון הקרן  2016בינואר  1שנהג עד ליום 

"אקסלנס השתלמות", אקסלנס גמל אינה רשאית 

לגבות מהעמיתים בקופה ובקרן הוצאות ניהול 

ה לקבוע זאת בצורה ברורה השקעות, שכן היה עלי

 ומפורשת בתקנונים.

 

הצדדים הגישו לבית הדין הסדר דיוני לפיו המשך בירור הבקשה לאישור 

הכרעה בבקשת רשות הערעור שהוגשה על התובענה כייצוגית יידחה עד לאחר 

במסגרתה אושרו בקשות לאישור  2019מאי חודש החלטת בית המשפט המחוזי מ

לעיל  12ילות דומות לרבות כנגד הפניקס ביטוח )ראה סעיף תובענות כייצוגיות בע

 בטבלה(. 

 

 

  2019יוני  .14

 בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

 הפניקס ביטוח

 .מיליון ש"ח 351 -כ

לטענת התובע, הפניקס ביטוח גובה ממבוטחים 

בביטוחי חיים המשלבים ביטוח למקרה מוות וחסכון 

לעת זקנה )ביטוחי 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 הכרעה  2019אוקטובר חודש וב

מאי חודש על החלטת בית המשפט המחוזי מ שהוגשהבבקשת רשות הערעור 

במסגרתה אושרו בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בעילות דומות לרבות  2019

 לעיל בטבלה(.  12כנגד הפניקס ביטוח )ראה סעיף 

 . בקשת העיכובטרם ניתנה החלטה סופית ב

 

  

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  65-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 ,נתבעות 2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2019 יוני . 15

 ירושלים לעבודה האזורי הדין בית

קופות גמל פנסיה  אלדובי הלמן

 בע"מ 

 ."חש מיליון 17.5

חברת ניהול קופות  איביאיפי כתב התביעה נטען כי  על

 להלמןגמל וקרנות השתלמות בע"מ )אשר מוזגה 

 העמיתים ומיתר מהתובע( גבתה 1.7.2018ביום  אלדובי

 לניהול הוצאות, בניהולה אשר השתלמות בקרן

 לתקנון בניגוד, הנגבים הניהול לדמי בנוסף, השקעות

 .הקופה

טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית,   אלדובי הלמן

ההליכים וזאת עד לאחר מתן  לעיכובהגישה בקשה  2019ספטמבר   חודשוב

לאישור תובענות כייצוגיות אשר מתבררות בבית  בקשות עשרהכרעה סופית ב

( בטבלהלעיל  13 סעיףהדין לעבודה  )לרבות כנגד אקסלנס נשואה )ראו 

 גביית הוצאות ניהול בקופות גמל וקרנות השתלמות. ב הוא אףשעניינן ו

  העיכוב.בבקשת  סופיתטרם ניתנה החלטה 

 

 2019 יולי .16

 ירושלים לעבודה האזורי הדין בית

קופות גמל ופנסיה  אלדובי הלמן

 בע"מ

כי הנזק לכלל  צויןהוערך אך  לא

 .מיליון ש"ח 3חברי הקבוצה עולה על 

 אלדוביפי כתב התביעה נטען כי החברה הלמן  על

-גבתה מהתובע ומיתר העמיתים בקרן הפנסיה הלמן

קרן פנסיה מקיפה )"הקרן"( הוצאות לניהול  אלדובי

השקעות, בנוסף לדמי הניהול הנגבים בקופה, בניגוד 

, המועד 2017לתקנון הקופה בנוסחו עד לחודש מאי 

שבו שונה תקנון הקרן כך שיכלול את ההוראה 

 הספציפית לגביית הוצאות ישירות לניהול השקעות.

אישור התובענה כייצוגית,  טרם הגישה את תגובתה לבקשה ל אלדובי הלמן

בקשה לעיכוב ההליכים וזאת עד לאחר מתן  הגישה 2019ספטמבר   חודשוב

כייצוגיות אשר מתבררות בבית  תובענותלאישור  בקשות עשרהכרעה סופית ב

שעניינן ו( בטבלהלעיל  13 סעיףהדין לעבודה )לרבות כנגד אקסלנס נשואה )ראו 

 גביית הוצאות ניהול בקופות גמל וקרנות השתלמות. ב הוא אף

 . העיכוב בבקשתטרם ניתנה החלטה סופית 

 

  

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  66-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א
 

 מס"ד
 ,נתבעות 2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2017ינואר  .17

 מחוזי מרכז

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 מיליון ביחס לכל אחת מן הנתבעות. 12.25 -לכל הפחות כ

לטענת התובעים חברות הביטוח גובות ביתר דמי ביטוח 

מהמבוטחים שכן הן אינן מגלות להם את קיומו של "נוהג" 

בענף ביטוח רכב המאפשר עדכון של גיל הנהג הצעיר 

המבוטח בפוליסה ו/או וותק הנהיגה בעת חציית מדרגת גיל 

 ו/או וותק נהיגה וכתוצאה מכך הפחתה של פרמיית הביטוח. 

כי התובעים מפנים בתביעתם להחלטת אישור בקשה יצוין 

לאישור תובענה כייצוגית באותו עניין נשוא תביעה זו כנגד 

 חברת ביטוח אחרת, במסגרתה הוכח לטענתם הנוהג האמור.  

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה 

 בבית המשפט. להתברר

 

 

 2017אפריל  .18

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב )הדיון הועבר ממחוזי 

 תל אביב בשל סמכות עניינית( 

( בע"מ )להלן: "שקל"(, אגם 2008שקל סוכנות לביטוח )

( בע"מ )להלן: 2003לידרים )ישראל( סוכנות לביטוח )

"אגם לידרים"( חברות נכדות של הפניקס אחזקות, 

 וסוכנויות לביטוח נוספות.

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות,  מתוכו מיוחס לאגם  357 -כ

 מיליון ש"ח. 89.64מיליון ש"ח ולשקל    47.81לידרים 

לטענת התובעים, עד להתערבות הרגולטור ולשינויי החקיקה 

שנעשו בנושא, מנהלות ההסדרים הפנסיוניים והנתבעות 

בראשן, היו מספקות למעסיקים שירותי תפעול הכרוכים 

ביטוח פנסיוני לעובדים מבלי שהמעסיקים בעריכה וניהול 

משלמים למנהלות ההסדרים הפנסיוניים כל תמורה בגין כך 

וכל העלות בגין שירותי התפעול מועמסת על העובדים וזאת 

באמצעות חיוב העובדים בדמי ניהול בגין המוצרים ששווקו להם 

 פנסיוני. על ידי מנהלות ההסדר ה

בית הדין פסק דין  ניתן על ידי 2020בחודש אוגוסט 

 הבקשה לאישור התביעה כייצוגית. אתהדוחה 

 ערעורהגישו התובעים  2020באוקטובר  5ביום 

 לעבודה. הארצילבית הדין 

 .2021 ביוני 9ליום  נקבעבערעור דיון 

  

 

 

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  67-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( ותובענות אשר אושרו כייצוגיותבקשות לאישור תובענות כייצוגיות  -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 נתבעות ,2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2017יוני  .19

 מחוזי מרכז

 הפניקס ביטוח

  .סכום התביעה לא הוערך

 

 

עניינה של התביעה בהתנהלות פסולה ושלא כדין של הפניקס ביטוח במסגרת הליך השיווק 

השירות הנמכרים על ידה במסגרת הביטוח המקיף לרכב. על פי הטענה, והמכירה של כתבי 

הפניקס ביטוח משווקת, בין ישירות ובין באמצעות סוכנים מטעמה, תכניות ביטוח מקיף הכוללות 

כחלק אינהרנטי ובלתי נפרד כתבי שירות, והכל מבלי שהיא מציגה ללקוחות את מחיר כתבי השירות 

שהיא מאפשרת להם לוותר על כתבי שירות ולקבל בתמורה מחיר נמוך במהלך הליך השיווק, מבלי 

יותר שישקף את עלות השירות שהוסר, תוך יצירת התניה בפועל בין רכישת חבילת כתבי השירות 

 לתוכנית הביטוח, אי מסירת מידע מהימן, אי התאמת הביטוח לצרכי המועמד לביטוח וכיוצ"ב.

הצדדים ממתינים להכרעת בית 

בבקשה לאישור המשפט 

 התובענה כייצוגית.

פורסם  2018יצוין כי בחודש יולי 

על ידי רשות שוק ההון ביטוח 

וחסכון, תיקון לחוזר הנהגת כתבי 

שירות ואופן שיווקם. אשר בא 

לקבוע הוראות נוספות לעניין 

 שיווק כתבי שירות.

 2017יוני  .20

מחוזי מרכז )בשבתו כבית משפט 

 לעניינים מנהליים(.

 המוסד לביטוח לאומי )להלן: המל"ל"( 

הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות 

 )להלן יחדיו: "המשיבות הפורמליות"(

  .סכום התביעה לא הוערך

לטענת התובעים, המוסד לביטוח לאומי גובה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, שלא כדין, 
י הקבוצה כהגדרתם להלן, בנוסף על מהכנסותיהם הפטורות מחובת תשלום דמי ביטוח של חבר

גביית דמי בריאות בסכום המינימלי מקצבת נכותם של חברי הקבוצה. לטענת התובעים, את הגבייה 
 ביתר עושה המל"ל באמצעות קרן הפנסיה, המעביד או כל גורם שלישי אחר. 

מהתובעים התובעים מציינים כי המשיבות הפורמליות הן גופים באמצעותם נגבו דמי הביטוח 

ומבהירים כי כל מעסיק וכל גורם המשלם פנסיה מוקדמת וכל גורם המשלם קצבת אובדן כושר 

עבודה במשק עשוי להיות במצב דומה לזה של המשיבות הפורמליות. לטענת התובעים, אין אפשרות 

לצרף את כל הגורמים כמשיבים ובית המשפט מתבקש לראות במשיבות הפורמליות שצורפו, אשר 

עות לעניינם של התובעים, כנתבעות ייצוגיות. כן ציינו התובעים, כי לא מתבקש סעד אופרטיבי נוג

 בעניינן של המשיבות הפורמליות במסגרת התביעה הנ"ל.

הבקשה לאישור התובענה 

להתברר בבית  ממשיכהכייצוגית 

 המשפט.

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  68-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיותבקשות  -תובענות ייצוגיות   .א

 

 פרטים טענות מרכזיות 3,נתבעות וסכום תביעה2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2017אוגוסט  .21

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 ש"ח 

 מיליון ש"ח. 2.5וכי הינו מעל 

 העלאת דמי ניהול ללא משלוח הודעה מוקדמת כנדרש בדין.
 
 
 

 

בבית  להתבררהבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה 

 הדין.

דחה בית הדין הארצי את בקשת  2021 מאי בחודשכי  ,יצוין

בית הדין  להחלטת רשות הערעור של אקסלנס גמל ביחס 

התיישנות עילות הבקשה לאישור ל טענתההאזורי לדחות את 

לא  הארצייובהר כי החלטת בית הדין  .התובענה כייצוגית

 זו טענה כי וקבעה ההתיישנות טענתהכריעה לגופה של 

  נשמרות הצדדים טענות כל וכי הליך במסגרת תוכרע

 .במלואן

22. 

 

 2017יולי 

 מחוזי ירושלים

פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי 

 ( )להלן: "פספורטכארד"( והפניקס ביטוח2014)

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כי הינו עולה 

 מיליון ש"ח מכלל הנתבעות.  2.5על 

עניינה של התביעה, לטענת התובע, כי פספורטכארד, במסגרת 

ביטוח נסיעות לחו"ל, מקליטה ומאזינה בפועל לשיחות רפואיות 
חסויות של מבוטחיה עם רופאים ומעבירה אותן להפניקס ביטוח, 

וזאת תוך פגיעה בפרטיותם של המבוטחים וללא הסכמתם 
 וידיעתם ותוך ביצוע האזנות סתר. 

התובע, כי הנתבעות שומרות שיחות אלו ומנהלות בנוסף טוען 
 מאגר מידע שלא כדין ואף עושות בהן שימוש.

ניתן על ידי בית המשפט פסק דין  2019אוקטובר חודש ב

 הדוחה את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 

התובע הגיש ערעור על פסק הדין לבית  2020בינואר  6ביום 

 .2021ביוני  16דיון בערעור נקבע ליום  המשפט העליון.

 

 

 

 

 

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  69-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 פרטים טענות מרכזיות 3,נתבעות וסכום תביעה2, ערכאה1תאריך מס"ד

  2017ספטמבר  .23

 ירושליםמחוזי 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות 

סכום התביעה לא הוערך אך צויין כי מדובר בעשרות 

 מיליון שקלים אם לא יותר מכך.

)ב( לחוק פסיקת 5לטענת התובעים, הנתבעות מפרות את הוראות סעיף 
)להלן: "חוק פסיקת ריבית והצמדה"(, בכך  1961-ריבית והצמדה, תשכ"א

כעניין שבמדיניות, לסכומים שנפסקו כנגדן על ידי רשות שהן לא מוסיפות, 
שיפוטית, הפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או ריבית צמודה, במקרים בהן 

הנתבעות משלמות סכומים כאמור לחברי הקבוצה במועד מאוחר למועד 
 שנקבע לתשלומם.

הגישו הצדדים  2021 מרסב 4ביום 

לבית המשפט בקשה לאישור הסדר 

 מהותיים שאינם בסכומים פשרה

התחייבה , במסגרתו ביטוח להפניקס

הפניקס ביטוח לתקן את שטרי הסילוק 

כן המליצו כמוגדר בהסדר הפשרה ו

הצדדים על שיעור לתשלום גמול 

 .לתובע הייצוגי ושכ"ט לבאי כוחו

הסדר הפשרה טרם אושר על ידי בית 

 המשפט.

 2018ינואר  .24

 מחוזי מרכז

 ביטוח נוספותהפניקס ביטוח וחברות 

מיליון ש"ח לשנה מכלל הנתבעות מתוכו מיוחס  82.2-כ

 מיליון ש"ח לשנה. 22.3 -להפניקס ביטוח סכום של כ

לטענת התובעת, הפניקס ביטוח נמנעת שלא כדין מלשלם למבוטחיה 
ולצדדי ג' את רכיב המע"מ החל על עלות הנזקים כאשר הנזקים לא תוקנו 

 בפועל.

התובענה כייצוגית  לאישורהבקשה 

 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  70-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 ,נתבעות 2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2018פברואר  .25

 מחוזי תל אביב

 הפניקס ביטוח

לא הוערך אך צוין שניתן להניח שנזקה המצרפי של 

 מיליון ש"ח. 2.5הקבוצה עולה על 

 

לטענת התובעים הפניקס ביטוח מטעה את מי שרכשו ו/או 

נרכש עבורם ביטוח בריאות החל רק, או גם, בעת היות המבוטח 

נמנה על חייל בשירות סדיר, קבע או מילואים ו/או שוטר ו/או 

כוחות הביטחון של מדינת ישראל ומוכרת לחברי הקבוצה 

בכלל ולחיילי צה"ל בפרט מוצר ביטוחי שאין כמעט כל 

אפשרות לעשות בו שימוש וזאת בשל סיבות שונות כמפורט 

 בתביעה.

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר 

 .  המשפטבבית 

וק ההון, הוגשה עמדת רשות ש 2020בחודש נובמבר 

 .ביטוח וחסכון, התומכת בעמדת הפניקס ביטוח

 

 2018פברואר  .26

 מחוזי ירושלים

 הפניקס ביטוח

 .סכום התביעה לא הוערך

לטענת התובעים, הפניקס ביטוח ממשיכה לגבות דמי ביטוח 

 בביטוח חיים ממבוטחיה שנפטרו. 

 

הגישו הצדדים בקשה לאישור  2021בינואר  25ביום 

הסדר פשרה בסכומים שאינם מהותיים להפניקס ביטוח, 

הפניקס ביטוח להשיב דמי ביטוח  התחייבהבמסגרתו 

לחברי הקבוצה כמוגדר בהסדר הפשרה וכן המליצו 

הצדדים על שיעור לתשלום גמול לתובע הייצוגי ושכ"ט 

 לבאי כוחו.

 על ידי בית המשפט.. שראוהסדר הפשרה טרם 

 

 
  

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  71-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
,נתבעות וסכום 2, ערכאה1תאריך

 3תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2018פברואר  .27

 מחוזי תל אביב

גמל בע"מ )כיום: הפניקס  אקסלנס נשואה

 אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ( וחברות נוספות

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/ ע

דמי גביה/ דמי תפעול/ עמלה/ עמלת פרעון מוקדם או כל תשלום אחר )יהא 

 כינויו אשר יהא( שנגבה על ידי הנתבעות מעמיתיהן אשר נטלו מהן הלוואות. 

 

אקסלנס גמל טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

 ת. כייצוגי התובענהלאישור 

 משא ומתן. מנהליםהצדדים 

יצוין כי בקשות דומות לאישור תובענה כייצוגית 

שהוגשו כנגד הפניקס פנסיה והפניקס ביטוח 

 הסתיימו בהסדר פשרה. 

 

 2018 מרס .28

 תל אביבלעבודה בית הדין האזורי 

הפניקס פנסיה בע"מ )כיום: הפניקס 

 אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ( וחברות נוספות

 .התביעה לא הוערךסכום 

עניינה של התביעה, לטענת התובעים, בגביית דמי ביטוח בגין ביטוח שארים 

)כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות( מעמיתים אשר אין להם שארים, ובכך למעשה 

 הם משלמים דמי ביטוח מבלי לקבל דבר תמורתם.

 בבקשה הדין בית להכרעת ממתינים הצדדים

 .כייצוגית התובענה לאישור

 

 

 

 

 

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  72-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 פרטים טענות מרכזיות 3,נתבעות וסכום תביעה2, ערכאה1תאריך מס"ד

  2018מאי  .29

 בית הדין האזורי לעבודה חיפה

)כיום: הפניקס אקסלנס פנסיה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ 

 4וגמל 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 מלאה. ומכל מקום הפניקס 

ים שביצעה ככל פנסיה נמנעה מלדווח למבוטחים על התשלומ

 שביצעה בין בתלושי שכר ובין באישורים שנתיים.

 

 

 הצדדים נמצאים בהליך גישור.

 2018יוני  .30

 מחוזי ירושלים

 הפניקס ביטוח וחברת ביטוח נוספת

 .סכום התביעה לא הוערך

עניינה של התביעה, לטענת התובעת, בסירוב בלתי מוצדק של 

רפואי לבצעו כמקרה ביטוח על הנתבעות להכיר בניתוח שקיים צורך 

פי פוליסות הבריאות שהוצאו על ידן בנימוק שמדובר ב"ניתוח 

 מניעתי".

 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 

 ממשיכה להתברר בבית המשפט. 

הוגשה עמדת רשות  2021 בחודש פברואר

 ביטוח הפניקסוחסכון.  ביטוחשוק ההון, 

  .זו לעמדה תגובה על שוקדת

 

 

 

 

 

  

                                                           
 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
דרת יקס ביטוח. התובעות הגישו בקשה לאישור תובענה כייצוגית מתוקנת במסגרתה שינו את זהות הנתבעת וכן הוסיפו על טענותיהן הקודמות ועל הגבקשת אישור התובענה כייצוגית הוגשה במקור כנגד הפנ 4

 הקבוצה אותה הן מבקשות לייצג.



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  73-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 פרטים טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2018ספטמבר  .31

 בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

 הפניקס ביטוח

 .התביעה לא הוערךסכום 

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 

)עם מקדמי קצבה מובטחים( בפוליסות  1.6.2001ביטוח מנהלים שנפתחו לפני יום 

חדשות המכונות על ידי התובע "פוליסות הפרשיות", וזאת באופן אוטומטי מבלי 

שביצעה הליך שיווק פנסיוני הכולל מסמך הנמקה וכן קבעה את דמי הניהול בפוליסה 

 באופן חד צדדי בשיעור המרבי המותר בחוק.

 הגישו, 2021 באפריל 18 ביום

 בקשההמשפט  לביתהצדדים 

 התובע להסתלקות מוסכמת

 התובענה לאישור מהבקשה

 . כייצוגית

רה על בקשת ההסתלקות טרם אוש

 .משפטהידי בית 

 2018דצמבר  .32

 מחוזי תל אביב

 הפניקס ביטוח, חברות ביטוח נוספות ובנקים 

 ."ח מכלל הנתבעות והנתבעיםשמיליון  280

עניינה של התביעה, לטענת התובעים, בגבייה ביתר, בניגוד לדין, של פרמיות ביטוח 

בגין פוליסות ביטוח מבנה מיותרות שהופקו לבעל המבנה )אשר נטל הלוואת משכנתא 

ונדרש לבטח את המבנה בפוליסת מבנה לטובת הבנק המלווה( למרות שבעת הפקתן 

יטוח ובין אם אצל חברת ביטוח אחרת, הייתה כבר קיימת, בין אם אצל אותה חברת ב

 פוליסה אשר ביטחה את אותו מבנה ביחס לאותה תקופה.  

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 

 ממשיכה להתברר בבית המשפט. 

 

 

 2019מרס  .33

 מחוזי מרכז

 הפניקס ביטוח

 .מיליון ש"ח 2.6-כ

ביטוח רכב חובה רכוש עניינה של התביעה, לטענת התובעת, כי בעת ביטול פוליסות 

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.

 

 ר.הצדדים נמצאים בהליך גישו

 

 

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  74-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
,נתבעות 2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2019מאי  .34

 מחוזי תל אביב 

 הפניקס ביטוח

 .מיליון ש"ח 766.8-כ

עניינה של התביעה, לטענת התובע, הינה כי הפניקס ביטוח אינה 

משלמת למבוטחים בפוליסות ביטוח חיים מסוג משתתפות ברווחים 

את מלוא חלקם ברווחים ואת מלוא  Rmבהן מופיעה נוסחת 

התשלומים להם הם זכאים כמתחייב מחוזי הביטוח, וכי הפניקס ביטוח 

גילוי מידע ומתן דיווחים לא מקיימת את חובותיה בכל הנוגע ל

 למבוטחים בקשר לפוליסות ולזכויותיהם. 

לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית  הבקשה

 המשפט. 

יצוין כי התובע ציין כי בקשה לאישור תובענה כייצוגית דומה אשר 

 הוגשה כנגד חברת ביטוח אחרת אושרה זה מכבר כתביעה ייצוגית.

 2019יולי  .35

 תל אביבמחוזי 

הפניקס ביטוח וחברות ביטוח 

 נוספות

מיליון ש"ח מכלל  264.5 -כ

הנתבעות מתוכו מיוחס להפניקס 

מיליון  67.5 -ביטוח סכום של כ

 ש"ח.

 

עניינה של התביעה, לטענת התובעים, הינה כי הנתבעות אינן 

יום  30משלמות למבוטחיהן ריבית כדין בגין תגמולי ביטוח החל מתום 

 התביעה ועד למועד התשלום בפועל. ממועד מסירת

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה 

 כייצוגית. 

יצוין כי לטענת התובעים, תביעה זו עוסקת באותה עילה בה עוסקת 

לעיל בטבלה, אך היא הוגשה  4התביעה הייצוגית המפורטת בסעיף 

הספק האם כעת לטענת התובעים למען הזהירות בלבד, לאור 

הקבוצה בבקשה לאישור זו כלולה בקבוצה המיוצגת בתביעת 

 2020הפניקס ביטוח, עוכבו ביולי  לבקשתהקודמת. לאור זאת, 

 ההליכים בתביעה זו עד למתן פסק דין בתביעה הקודמת.

 

 

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 שה לאישור התובענה כייצוגית.סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבק 3



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  75-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיותבקשות לאישור תובענות  -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
,נתבעות וסכום 2, ערכאה1תאריך

 3תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

  2019מאי  .36

 שלום נצרת

 הפניקס ביטוח

 .סכום התביעה לא הוערך

 

עניינה של התביעה, לטענת התובע, הינה אי תשלום מלוא 

פי הפוליסה בגין נזק תגמולי הביטוח על ידי הפניקס ביטוח על 

מכירת רכב  -לרכב, מהטעם שהבעלות ברכב הינה "ליסינג 

ק"מ או לשעבר" למרות שהבעלות ברכב אינה ו/או לא  0חדש 

" היה 00הייתה כזו, והבעלים הקבוע ברישיון הרכב כ"בעלים 

 הרוכש הראשון, שאינו חברת הליסינג.

 

בית כייצוגית ממשיכה להתברר ב התובענההבקשה לאישור 

 המשפט.

 2019אוגוסט  .37

 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 

חדש ותוך התעלמות מגיל הציוד, אך במקרה  ערך הציוד שהוא

של אובדן גמור לציוד הן ישלמו למבוטח תגמולי ביטוח לפי 

השווי האמיתי של הציוד במועד קרות האירוע הביטוחי, תוך 

 התחשבות בגיל הציוד.

 

בבית  להתברר ממשיכההבקשה לאישור התובענה כייצוגית 

  המשפט.
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  76-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 פרטים טענות מרכזיות 3,נתבעות וסכום תביעה2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2019אוגוסט  .38

 מחוזי מרכז

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

מדובר סכום התביעה לא הוערך אך צוין כי 

 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 דמי הביטוח )הפרמיה( 

ששילמו עבור כתבי שירות )שירותי דרך, תיקון שמשות, גרירה ועוד( בגין התקופה 

יבה או האובדן המוחלט, וזאת למרות שכתב השירות מתבטל והסיכון שלאחר הגנ

 המכוסה במסגרתו לא קיים עוד.

 

בקשה לאישור התובענה כייצוגית ה

ממשיכה להתברר בבית המשפט. דיון 

 .2021 ביולי 19קדם משפט נקבע ליום 

הוגשה עמדת  2020 פברואר בחודש

 אשר, וחסכון ביטוחרשות שוק ההון, 

 עמדת עם אחד בקנהאינה עולה 

 .התובעים

 2019דצמבר   .39

 מחוזי מרכז

פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי 

 ( )להלן: "פספורטכארד"( והפניקס ביטוח 2014)

 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", ככל והוא אינו נדרש, 

במועד עריכת פוליסת הביטוח, כי הן אינן מיידעות בדבר שינויי מחיר שהן מבצעות 

ידעות באופן ברור בדבר הזכות להשבת ברכיבי פוליסות הביטוח, ובנוסף אינן מי

חלק יחסי מדמי הביטוח במקרה של קיצור הנסיעה וקיצור תקופת הביטוח מטעם 

 כלשהו )לרבות בשל ביטול פוליסת הביטוח(. 

כן טוען התובע, כי גם כאשר הנתבעות משיבות דמי ביטוח למבוטחים שקיצרו את 

שהו, הן אינן משיבות את תקופת הנסיעה ובמקביל את תקופת הביטוח מטעם כל

 מלוא דמי הביטוח בגין תקופת הביטוח שקוצרה, וזאת בניגוד לדין ולפוליסת הביטוח.

 

 . גישור בהליך נמצאים הצדדים
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 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  77-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
,נתבעות וסכום 2, ערכאה1תאריך

 3תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2020ינואר  .40

 מחוזי מרכז

הפניקס ביטוח, חברות ביטוח נוספות 

 וחברת שירותי דרך וגרירה.

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כי 

 2.5הוא עולה במידה ניכרת על סך של 

 ש"ח. מיליון

הטענה הינה כי במקרה של שבר בשמשת הרכב הנתבעות סיפקו ומספקות 

ללקוחותיהן שמשות חלופיות אשר אינן נושאות תו תקן ואינן מקוריות, וזאת כביכול 

 בניגוד להתחייבויותיהן על פי פוליסות הביטוח וכתבי הכיסוי. 

 

בקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה ה

 בבית המשפט.   להתברר

 

 

 2020פברואר  .41

 מחוזי מרכז

 הפניקס ביטוח

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כי 

מדובר בסדר גודל של מיליוני שקלים 

 ואף יותר מכך.

או סמוך לכך, הפסיקה  2016הטענה הינה, כי החל ממועד כלשהו בתחילת שנת 

 הפניקס ביטוח לקיים את התחייבותה בפוליסות ביטוח בריאות אשר שווקה בתקופה

, בהן היא התחייבה כי יוענק כיסוי ביטוחי, ללא 2016בפברואר  1שקדמה ליום 

תשלום נוסף, לכל הילדים שייוולדו למבוטח הראשי, החל מהילד הרביעי, עד 

 .21להגיעם לגיל 

 

 .גישור בהליך נמצאים הצדדים
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  78-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיותבקשות  -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
,נתבעות 2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2020פברואר  .42

 בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

 הפניקס ביטוח

 ש"ח. 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(. 

 

 .  ממשיכה להתברר בבית הדין בקשה לאישור התובענה כייצוגיתה

 2020פברואר  .43

 מחוזי מרכז

פספורטכארד ישראל סוכנות 

( )להלן: 2014לביטוח כללי )

 "פספורטכארד"( והפניקס ביטוח

 ש"ח.מיליון  6.125

הטענה הינה, כי הנתבעות מפרות את הוראות פוליסת ביטוח 

הנסיעות לחו"ל בכך שבקרות אירוע ביטוחי למבוטח, כאשר 

נתבעים תגמולי ביטוח בגין הוצאות של מתלווה או מלווה של 

וטח, מנכות הנתבעות מתגמולי הביטוח דמי השתתפות המב

 -עצמית בכפל: האחד בגין המבוטח והשני בגין מבוטח אחר 

 המתלווה או המלווה.

כן טוען התובע, כי הנתבעות מפרות הוראות שונות של חוזרי 

ביטוח בנוגע לטופס הגשת התביעה, הנתונים המופיעים בו, 

נעות מלהודיע למגישי קבלת העתק ממנו, וכן כי הנתבעות נמ

התביעות על זכותם להשיג ו/או לערער על הכרעת התביעות 

 בפני גורמים שונים ועל אורך השהות העומדת לרשותם לשם כך.

 .ממשיכה להתברר בבית המשפט בקשה לאישור התובענה כייצוגיתה
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 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  79-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיותבקשות  -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
,נתבעות וסכום 2, ערכאה1תאריך

 3תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2020 פברואר . 44

 אביב תל לעבודה האזורי הדין בית

 (אביב תל ממחוזי)הועבר 

 "מבע פנסיהקופות גמל  אלדובי הלמן

"ח שמילון  58 לחילופין"ח )שמיליון  335

  ."ח(שמיליון  36ולחילופין 

הפרה לכאורה את חובתה כלפי התובע וכלפי  אלדובי הלמן, כי הינה הטענה

, של עמיתים שנפטרו, וכל עמית אלדוביכל המוטבים בקופות הגמל של הלמן 

אשר הקשר עמו נותק, לאתר וליידע את  אלדובי הלמןבקופות הגמל של 

המוטבים כאמור, כמו גם את העמיתים שהקשר עמם נותק, כי עומדים לזכותם 

 לכך הקבועים במועדים, אלדובי הלמןכספים בקופות המנוהלות על ידי 

(, ומוטבים עמיתים( )איתור גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח בתקנות

 הדין פסק מתן ליום ועד 2013 בינואר 1 מיום לשהח בתקופה, 2012 -"בתשע

 . התביעה את יקבל אשר

 

לבקשת האישור  תגובתהטרם הגישה את  אלדובי הלמן

 . התובעהמתוקנת אשר הוגשה על ידי 

 3 ליום נקבעכייצוגית  התובענהבבקשת אישור  דיון

 .2022 בפברואר
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  80-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 , נתבעות 2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

. הבקשות הוגשו בתחומי רכב, דירה וביטוח עסקים 2020 מרסמגפת הקורונה שהתפרצה בחודש  בעקבותהוגשו  להלן 47 -45המופיעות בסעיפים הבקשות לאישור התובענות כייצוגיות 

ות שהוטלו בשל מגפת הקורונה וזאת )חבות מעבידים וצד ג'( ובמסגרתן נטען כי על חברות הביטוח בכלל והפניקס ביטוח בפרט להשיב למבוטחים סכומי פרמיה ששולמו בתקופת המגבל

 זו. לנוכח הירידה בסיכון הביטוחי בתחומים אלו בתקופה

 2020אפריל  .45

  אביב תל מחוזי

חברות ביטוח נוספות והתאגיד המנהל , הפניקס ביטוח

 של המאגר לביטוח רכב חובה )"הפול"( בע"מ

מתוכו מיוחס  ,מיליארד ש"ח מכלל הנתבעות 1.2 -כ

או  ש"חמיליון  145 -להפניקס ביטוח סכום של כ

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו  719 -לחילופין כ

 מיליון ש"ח. 113 -מיוחס להפניקס ביטוח סכום של כ

 בלתי באופן התעשרו הנתבעותכי  הינה 4,התביעה של עניינה

/או ו)חובה  רכב ביטוח בגין פרמיות הפחיתו שלא בכך צודק

/או צד ג'( בעת הגבלות התנועה שהוטלו, לכאורה, עקב ומקיף 

וירוס הקורונה. זאת, כך נטען, חרף ירידה בהיקף הנסועה  מגיפת

 וברמת הסיכון לו חשופות הנתבעות. 

 

 

 

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

 התובענה כייצוגית. לאישור
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 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב  2021שור תובענות כייצוגיות אשר  הוגשו כנגד הפניקס ביטוח ונתבעות נוספות ואשר אוחדו בפברואר הבקשה לאישור התובענה כייצוגית מהווה איחוד של שתי בקשות לאי 4

  (.2021-01-044709)אסמכתא מס'  2021 מרסב 25, אשר פורסמו ביום 2020בדצמבר  31בדוחות הכספיים של החברה ליום  ייצוגיותלטבלת תובענות  44-ו 42 בסעיפים( 1()א)42ביאור  וראחת  )לכדי תביעה א
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  81-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2020אפריל  .46

 מחוזי תל אביב

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו מיוחס  886 -כ

 מיליון ש"ח. 107 -יטוח סכום של כלהפניקס ב

הטענה הינה כי על הנתבעות להשיב למבוטחיהן 

בביטוחי רכב ודירה את דמי הביטוח שגבו ביתר, 

וזאת לנוכח  בשל הפחתה בסיכון המוטל עליהן,

מגפת הקורונה וההגבלות שהוטלו בעקבותיה, 

אשר הובילו להפחתה בהיקף הנסועה ולירידה 

 כוש.  בנזקי גוף ור

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה 

 . כייצוגית

 סולקה לפיה המשפט בית החלטת ניתנה 2021 פברוארחודש ב

ותמשיך  הרכב לביטוחי ביחסכייצוגית  התובענה לאישור הבקשה

 . דירה לביטוחי ביחסלהתברר 

 העליון המשפט לבית ערעור התובע הגיש 2021באפריל  25 ביום

 כייצוגית התובענה לאישור הבקשה סילוק בדבר ההחלטה על

 .הרכבביחס לביטוחי 

 .2022במאי  22דיון בערעור נקבע ליום 

 2020אפריל  .47

 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 

 פות הנתבעות.ברמת הסיכון לו חשו

ממשיכה להתברר בבית  התובענה כייצוגית לאישורבקשה ה

 .המשפט

 

 
 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי 3



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  82-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2020מאי  .48

 מחוזי תל אביב

וחברות מנהלות  הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 נוספות

סכום התביעה לא הוערך, אך צוין כי הוא מוערך על 

 הצד הנמוך בסך של מאות מיליוני שקלים.

 

עניינה של התביעה, לטענת התובעים, הינה כי 

הנתבעות מסווגות חלק מההפרשות שהועברו עבור 

לקוחותיהן לקרן השתלמות כהפרשות חייבות 

 במס, על אף שאינן כאלה. 

 

לאישור התובענה הגישה את תגובתה לבקשה הפניקס אקסלנס 

שלישי כנגד וכן בקשה למתן רשות להגשת הודעת צד  כייצוגית

 טרם ניתנה החלטה בבקשה זו.. רשות המיסים -ה המדינ

 .2021ביולי  11דיון קדם משפט נקבע ליום 

 

 2020מאי  .49

 מחוזי תל אביב

"מ וחברות בעקופות גמל ופנסיה  אלדובי הלמן

 מנהלות נוספות

סכום התביעה לא הוערך, אך צוין כי הוא מוערך על 

 הצד הנמוך בסך של מאות מיליוני שקלים.

עניינה של התביעה, לטענת התובעים, הינה כי 

הנתבעות מסווגות חלק מההפרשות שהועברו עבור 

לקוחותיהן לקרן השתלמות כהפרשות חייבות 

 , על אף שאינן כאלה. במס

 

 

 התובענהלבקשה לאישור  האת תגובת ההגיש אלדובי הלמן

 כנגד שלישי צד הודעת להגשת רשות למתן בקשה וכןכייצוגית 

 .זו בבקשה החלטה ניתנה טרם.. המיסים רשות - המדינה

 .2021 ביולי 11דיון קדם משפט נקבע ליום 

 כנגד גם הוגשהלאישור תובענה כייצוגית זו  בקשהכי  יצויין

 (.בטבלהלעיל  48 סעיףהפניקס אקסלנס )ראו 

 

 

 

 

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  83-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיותבקשות לאישור  -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2020יוני  .50

 תל אביבמחוזי 

( 2014פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )

 )להלן: "פספורטכארד"( והפניקס ביטוח

 .מיליון ש"ח לפחות 10

 תשלום באי, התובעת לטענת, התביעה של עניינה

 פתביטוחי בגין ביטול נסיעה עקב מגפה )מג כיסוי

 באמצעות שרכשה ל"לחו נסיעות בביטוח( הקורונה

 .פספורטכארד

 

התובענה  לאישורהפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

  כייצוגית. 

 

 2020 יוני .51

 בית הדין האזורי לעבודה  תל אביב

 ביטוח הפניקס

 .הוערך לא התביעה סכום

 הפניקס המבוטח פטירת לאחר, הטענה פי על

 בפוליסה הצבורים הכספים את מצמידה ביטוח

 להמשיך במקום וזאת, לצרכן המחירים למדד

 ידי על שנבחר ההשקעות למסלול ולהצמידם

 .המבוטח

 

 

. לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית הדין הבקשה

 .2021בנובמבר  15ליום דיון נקבע 

 

 

 

  

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  84-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2020 יוני .52

 מרכז מחוזי

 נוספת ביטוח וחברת ביטוח הפניקס

 .נתבעת לכל ביחס"ח ש מיליון 10.5 -כ

 

 ביתר סכומים גובות הנתבעות, הטענה פי על

, לקוחותיהן עם עורכות שהינן הלוואה בהסכמי

 לפיו בהסכמים כיווני חד הצמדה מנגנון בשל וזאת

, הבסיס מדד מעל המדד עליית של במקרה

 הנובעים ההצמדה הפרשי את גובות הנתבעות

 המדד ירידת של ההפוך שבמקרה בעוד, מהעלייה

 את מזכות לא הנתבעות, הבסיס למדד מתחת

 .ירידה לאותה בהתאם לקוחותיהן

 בבית להתברר ממשיכה כייצוגית התובענה לאישור הבקשה

 .המשפט

 

 

 

  2020 יולי .53

 חיפה שלום

( 2014פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )

 )להלן: "פספורטכארד"( והפניקס ביטוח 

 ."חש מיליון 1.84

 השבת ל"לחו נסיעות בביטוחי, הטענה פי על

 נעשית, בתשלומם איחור בעת, הביטוח תגמולי

 להשיב נוהגות הנתבעות כי וכן ריבית תוספת ללא

 ביום המטבע שער פי על הביטוח תגמולי את

 כי, נטען בנוסף. ההשבה ביום ולא הביטוח מקרה

 העצמית ההשתפות דמי לעניין הגילוי חובת מופרית

" חורף"ספורט  ברכיב המבטח אחריות ומגבלת

 .ההתקשרות טרם מצג במסגרת וזאת

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה 

הגישה בקשה לעיכוב ההליכים  2021בינואר  10ביום וכייצוגית, 

 בסעיףהייצוגית המפורטת  בתובענהוזאת עד למתן הכרעה סופית 

 בטבלה.   לעיל 4

 באוקטובר 11 ליום דיון ונקבעטרם ניתנה החלטה בבקשת העיכוב 

2021. 

 

 
 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. הערכאה בה 2
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 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  85-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות בקשות לאישור -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 פרטים טענות מרכזיות 3וסכום תביעה

 2020 יולי .54

 מרכז מחוזי

 נוספות ביטוח וחברות ביטוח הפניקס

 חלקה כאשר ,הנתבעות מכלל מיליארד 1.9 -כ

 לפלח בהתאם הוא מהנתבעות אחת כל של

 ביחס התובעים לטענת שהינו שלה השוק

 .19% -כ להפניקס

 במקרים מופחתות ביטוח פרמיות לגבות הנתבעות על ,הטענה פי על

 רפואי מצב בשל בפוליסה החרגה נקבעת שבהן ביטוח פוליסות של

 ובמקרה מאחר זאת ,החרגה נקבעת לא שבהן פוליסות לעומת קיים

 .מופחת סיכון הינו הנתבעות של ביטוחי הסיכון החרגה קיימת שבו

 לאישור לבקשה תגובתה את הגישה ביטוח הפניקס

 ביולי 1 ליום נקבע משפט קדם דיון .כייצוגית התובענה

2021. 

 

 2020  ספטמבר 55.

 האזורי הדין מבית הועבר הדיון) אביב תל מחוזי

 (אביב בתל לעבודה

 מ"בע וגמל פנסיה אקסלנס הפניקס

 .הוערך לא התביעה סכום

 או/ו שגויים דיווחים במתן הינה ,התובע לטענת ,התביעה של עניינה

 ;העמיתים לחשבונות שנזקפו הצמדה הפרשי של שגויים חישובים

 שגוי באופן הפקדות רישום ;שגוי באופן ריאליים רווחים והצגת חישוב

 כספי נזק גרימת ;כדין שלא במס יחויבו בגינם שהרווחים לכך הגורם

 ומאי מעסיקים בהפקדות חסר אחר מעקב מאי כתוצאה לעמיתים

 מתאימות הודעות משלוח של בדרך בין ,החסר להשלמת דאגה

 ,עצמה הקרן ידי לע החסר בהשלמת ובין ולעמיתים יםלמעסיק

 .בפועל שבוצעו מאלו שונים הפקדה תאריכי ורישום

 לבקשה תגובתה את הגישה טרם גמל אקסלנס

  .כייצוגית התובענה לאישור

 העביר ,2021 מרסב 3 ביום ,גמל אקסלנס לבקשת

 כייצוגית התובענה לאישור בבקשה הדיון את הדין בית

 בבקשה שדן ולמותב אביב בתל המחוזי המשפט לבית

 כנגדה הוגשה אשר דומה כייצוגית כתובענה לאישור

 (.בטבלה לעיל 48 סעיף ראה)

 

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
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 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  86-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2020ספטמבר  .56

 מחוזי תל אביב

 הפניקס ביטוח

 .מיליון ש"ח 92.7

 סיעוד בפוליסת למבוטחיה משלמת אינה ביטוח הפניקס על פי הטענה

 בכך, שבבעלותם הפוליסה פי על להם המגיעים הכספים מלוא את

 הלאומי הביטוח מאת שהתקבלו תקבולים בגין סכומים מקזזת שהינה

 . מסויימים רפואיים טיפולים בגין משפה אינה וכן

 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה 

 בבית המשפט. להתברר

 2020ספטמבר  .57

 מחוזי מרכז

 ביטוח נוספתהפניקס ביטוח וחברת 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות, מתוכו מיוחס  84

מיליון ש"ח )סך של  67.2להפניקס ביטוח סך של 

מיליון ש"ח ביחס לביטוח מחלות קשות וסך של  16.8

 מיליון ש"ח ביחס לביטוח אובדן כושר עבודה(.  50.4

 

 ביטוח פוליסות של להוראותיהן בניגוד פעלו הנתבעות על פי הטענה,

 סכום מלוא את ממבוטחיהן לגבות המשיכו כאשר, קשות מחלות

 .הראשון הביטוחי המקרה שאירע לאחר גם החודשית הפרמיה

 אובדן בפוליסת ממבוטחיה גובה היא כי ביטוח, הפניקס כנגד נטען כן

 הביטוחי הכיסוי תקופת שתמה לאחר גם חודשית פרמיה עבודה כושר

 . להתחייבויותיה בניגוד וזאת

 

 

ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה הפניקס 

 וע. דיון קדם משפט קבלאישור התובענה כייצוגית

 .  2021באוקטובר  28ליום 

 

 

  

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  87-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 נתבעות, 2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2020 אוקטובר .58

 מחוזי תל אביב

 הפניקס ביטוח

 התביעה סכוםאת  במדויקניתן לאמוד  לאכי  צוין

 סכום כי צוין, אך בתביעה כהגדרתן הקבוצותלכלל 

 סך על עומד הקוסמטי הניתוח לעילת ביחסהתביעה 

  "ח.ש מיליון 7.53 של

 ביטוח הפניקס כי הינה, התובעות לטענת, התביעה של עניינה

 האחריות הגבלת סכומי אתלמדד המחירים לצרכן  מצמידה אינה

 השבה מהמבוטחים מונעת ובכך שלה הבריאות ביטוח בפוליסות

 מהמבוטחים מונעת ביטוח הפניקס כי, נזקיהם מלוא של מלאה

 בניגוד וזאת קוסמטי בניתוח מדובר כי בטענה ביטוחי כיסוי

 גילוי מבצעת אינה ביטוח הפניקס וכי הביטוחי החוזה להוראות

 .והגדרתו קוסמטי ניתוח החרגת לעניין נאות

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

  .דיון מועד נקבע טרםכייצוגית. לאישור התובענה 

 

 

 2020נובמבר  .59

 מחוזי תל אביב

( 2014פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )

 )להלן: "פספורטכארד"( והפניקס ביטוח 

 .סכום התביעה לא הוערך

תשלום תגמולי ביטוח  מתנה ביטוח הפניקס, התובעת לטענת

 מכביד בתנאי ,טיסה ביטול של במקרה ל"לחו נסיעות פוליסתב

, הטיסה ביטול בדבר התעופה חברת של רשמי אישור הנפקת של

 שאינו, מוכמן דחייה בנימוק הינו הביטוחי הכיסוי תשלום אי כי וכן

 מטוסים שירות של טיסות ביטול  רק מכסה הפוליסה לפיו, כדין

 מוצר מכרה ביטוח הפניקס, התובעת לטענת, בכך. סדיר

 של האלמנטרי הסיכון  את מכסה ואינו ערך חסר הוא שלשיטתה

 .הטיסה ביטול

טרם הגישה את תגובתה לבקשה  ביטוחהפניקס 

 קבוע משפט קדם דיוןלאישור התובענה כייצוגית. 

 .2021 ביולי 18 ליום

 

  

                                                           
 ריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור.התא 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  88-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3תביעהוסכום 
 פרטים טענות מרכזיות

 2020דצמבר  .60

 שלום חיפה

 הפניקס ביטוח

 מיליון ש"ח 1.75

עניינה של התביעה, לטענת התובע, המבוטח בפוליסת בריאות 

הכוללת רשימת ניתוחים, כי הפניקס ביטוח אינה משלמת תגמולי 

ביטוח בגין פעולה פולשנית הכרוכה בהליך רפואי נוסף למבוטחים 

 .2014לפוליסות ביטוח הבריאות לפני שנת   שהצטרפו

טרם הגישה את תגובתה לבקשה  ביטוחהפניקס 

 קבוע משפט קדם דיוןלאישור התובענה כייצוגית. 

 .2021 ספטמברב 14 ליום

 2020דצמבר  .61

 מחוזי מרכז

 הפניקס ביטוח

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כי הנזק המצרפי 

 מיליון ש"ח.  2.5עולה על סך של 

 אינה ביטוח הפניקס כי הינו, התובע לטענת, התביעה של עניינה

 פרטי רכב כלי למעט רכב כלי לביטוח בפוליסה מבוטחיה את משפה

 ירידת של הנזק בגין(, ב"וכיוצ מוניות, משאיות כגון) טון 3.5 עד ומסחרי

 בניגוד לטענתו וזאת, הביטוח מקרה עקב לרכבם הנגרם הערך

 דוח למבוטחיה מוסרת לא ביטוח הפניקס כי, נטען עוד. ולדין לפוליסה

 מקרה בעקבות שנגרמה הערך ירידת של הערכה הכולל שמאות

 .חישובה ואופן הביטוח

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

 קבוע משפט קדם דיוןכייצוגית.  התובענהלאישור 

 .2021 באוקטובר 14 ליום

 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 שה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור.הערכאה בה הוג 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  89-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2021פברואר   .62

 מחוזי מרכז

 הפניקס ביטוח

 על עומד הנזק כיסכום התביעה לא הוערך אך צוין 

  .ח"ש מיליון 2.5 -מ למעלה

 הביטוח פרמיותבהעלאת , התובע לטענת, התביעה של עניינה

 ביטוח, חיים ביטוח בפוליסות, מהמוסכם 75%-מ למעלה של בשיעור

 בשנת מבצע במסגרת שנעשו, עבודה כושר אובדן וביטוח סיעודי

 ביטוח בפוליסות כי ייתכן ולטענתו) הדין עורכי לשכת לחברי 2016

 .וידיעתם הסכמתם, למבוטחים הסבר ללא וזאת(, נוספות

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

 קבוע משפט קדםדיון  כייצוגית. התובענהלאישור 

 .2021 באוקטובר 14 ליום

 2021 מרס .63

 מחוזי תל אביב

 ביטוח וחברות ביטוח אחרותהפניקס 

 מכלל הנתבעות "חשמיליון  79-כ

עניינה של התביעה, לטענת התובעים, כי הנתבעות מסרבות לממן 

את הוצאות המבוטחים לרכישת קנאביס רפואי, בניגוד להוראות 

 כן בשל כךלכיסוי תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ו הפוליסה

 יה רפואית במדינות המערב.רפואי מוכר לשימוש בהתווהשהקנאביס 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

 .דיון מועד נקבע טרם כייצוגית התובענהלאישור 

 

  

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. סכום התביעה שהוערך )ככל 3



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  90-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א
 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2021 מרס .64

 מחוזי מרכז

 הפניקס ביטוח

 כיסכום התביעה לא הוערך אך צוין 

 מיליון 2.5 -מ למעלה על עומד הנזק

 .ח"ש

עניינה של התביעה, לטענת התובע, בטענה כי הפניקס ביטוח דוחה 

מסוג "תאונות שלא כדין, לכאורה, תביעות של מבוטחיה בפוליסות 

אישיות" לפיצוי בגין ימי אשפוז במרכז רפואי "שאינו בית חולים כללי" 

וזאת בטענה כי "בית חולים", על פי הגדרתו בפוליסה, הינו מוסד רפואי 

  אשר כלל הגדרותיו מכוונות לכך כי מדובר ב"בית חולים כללי בלבד".

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור 

 בדצמבר 21דיון קדם משפט קבוע ליום  ענה כייצוגית.התוב

2021. 

 2021אפריל  .65

 מחוזי מרכז

 הפניקס ביטוח

 .מיליון ש"ח 36.25 -כ

 ןעניינה של התביעה, לטענת התובע, באי הפחתת דמי ניהול בגי

 .מוסכם בין המבוטחים להפניקס ביטוחל בניגודפוליסת חסכון וזאת 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור 

 .2022בינואר  26דיון קדם משפט קבוע ליום  כייצוגית. התובענה

 

  

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  91-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 )המשך( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות   .א

 

 מס"ד
 נתבעות, 2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2021אפריל  .66

 מחוזי מרכז

הפניקס ביטוח, בנקים, בתי השקעות, חברות אשראי 

 וחברות ביטוח נוספות 

 .ש"ח מיליוניעד כדי  מגיע כי צוין אך הוערךלא 

לטענת התובעים, במסגרת השימוש בשירותים הדיגיטליים של 

בחשבון האישי של הלקוחות( מועבר מידע הנתבעים )תוך כדי גלישה 

הלקוחות לצדדים שלישיים וזאת ללא הסכמת  פרטי, אישי וסודי של

 הלקוחות ותוך פגיעה בפרטיותם.

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

 .דיון מועד נקבע טרם .כייצוגיתלאישור התובענה 

 

  

                                                           
 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



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 

  92-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 7באור 
 

 *שהסתיימותובענות   .ב

 

 מס"ד
 נתבעות  ,2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2020מאי  .1

 מחוזי תל אביב

 אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ )כיום:

וחברות  הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ(

 נוספות מנהלות חברותו ביטוח

 .סכום התביעה לא הוערך

והגבייה גובה ממבקשי עיקול הטענה הינה כי רשות האכיפה 

בדרך ממוחשבת תשלומים ביתר ומעבירה אותם לנתבעות, 
וזאת ביחס לבקשות עיקול מכשירים פיננסיים המנוהלים  על 

 ידן.
 

 

המורה  החלטה ניתנה על ידי בית המשפט  2021באפריל  7 ביום 

 .על מחיקת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית

 

 2020מאי  .2

 אביבמחוזי תל 

אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ  הלמן

 מנהלות נוספות חברותוחברות ביטוח ו

 .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.

 

 על המורה החלטהניתנה על ידי בית המשפט   2021באפריל  7 ביום

 .כייצוגית התובענה לאישור הבקשה מחיקת

 

כי בקשה לאישור תובענה כייצוגית זו הוגשה ונסגרה גם כנגד  יצויין

 לעיל בטבלה(. 1הפניקס אקסלנס )ראו סעיף 

 

                                                           
 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

, אשר 2020בדצמבר  31לטבלת תובענות שהסתיימו בדוחות הכספיים של החברה ליום  11-ו 10 בסעיפים( 2()א)42בביאור  ו, רא2021 מרסב 25ועד  2021בינואר  1*לעניין תובענות נוספות שהסתיימו בין התאריכים 
 (.2021-01-044709)אסמכתא מס'  2021 מרסב 25פורסמו ביום 



 

 2021במרס  31ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 
 
 
 

  93-2 פניקס אחזקות בע"מה

 )המשך( התחייבויות תלויות  - 7באור 

 

 הליכים משפטיים . ג

 

להלן מתוארים הליכים משפטיים ואחרים נוספים כנגד הקבוצה. בהליכים אשר בהם להערכת 

 moreהיתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה, יותר סביר מאשר לא )"ההנהלה, המתבססת בין 

likely than not תתקבלנה וההליך יידחה לא נכללה הפרשה "( כי טענות ההגנה של הקבוצה

 בדוחות הכספיים. 

בהליכים בהם יותר סביר מאשר לא כי טענות ההגנה של הקבוצה, כולן או חלקן, יידחו, נכללו 

ות לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי הקבוצה. להערכת ההנהלה, בדוחות הכספיים הפרש

המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, 

 .וי החשיפה המוערכת על ידי הקבוצהבמקום בו נדרשו הפרשות, לכיס

 

"ח כנגד שמיליון  17.6 -הוגשה על ידי סוכנות ביטוח תביעה בסך של כ 2020בנובמבר  11ביום  .1

הפניקס ביטוח וכנגד תשעה נתבעים נוספים שביניהם סוכנות הכלולה בקבוצת הפניקס, 

בטענה כי נעשה שימוש שלא כדין, לכאורה, בסוד מסחרי של התובעת וברשימת לקוחותיה. 

והבקשה  -בעבר בקשה למתן צו מניעה זמני בגין נשוא התביעה  שההתובעת הגי יצוין כי 

 . המשפט בבית להתברר ממשיכה התביעהנדחתה. 

 

הוגשה כנגד אקסלנס נשואה שירותים בע"מ )"אקסלנס"( וגב' חנה  2020 בדצמבר 30 ביום .2

"(( לצו מניעה OSR" או"מ )"התובעת" בע ישראל די אנד אר אס אוידי  עלהולנדר תביעה 

אקסלנס  כי בטענה"ח, לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ש 5,167,962ולסעד כספי בסך של 

אקסלנס דרשה כי התובעת תפנה את המושכר מאחר  מנגדהפרה את הסכם השכירות מולה.  

הפרה את תנאי הסכם השכירות לרבות אי תשלום דמי השכירות כסדרם. התובעת דחתה  זוש

 2021 במאי 4בבית משפט השלום. ביום  OSRאת הדרישה ואקסלנס הגישה תביעת פינוי נגד 

יתקיים יחד עם הדיון בתביעת הפינוי של אקסלנס,  OSR תקבע בית המשפט כי הדיון בתביע

 . 2021, ביוני 14ביום 

 

"( וחברת פילת גרופ"פילת  –בע"מ )להלן  גרופ, הגישו חברת פילת 2017בינואר  29 םביו .3

"קבוצת פילת" ו/או "התובעות"(, תביעה לבית המשפט המחוזי,  –( בע"מ )וביחד 1986אחזקות )

קופות גמל ופנסיה בע"מ )מתוקף מיזוגה עם חברת הדס ארזים קופות גמל  אלדוביכנגד הלמן 

 –נתבעים נוספים, ביניהן אורקל פתרונות בע"מ )להלן  17(, וכנגד 30.4.2013בע"מ ביום 

"אורקל"(. בעיקרי התביעה נטען, כי חלק מהנתבעים חברו לאורקל על מנת לרכוש מניות של 

"קבוצת אורקל"( וכי הדס  –)להלן  גרופמזכויות ההצבעה בפילת  17.9%-המהוות כ גרופפילת 

ת השליטה בקבוצת פילת, כך שקבוצת אורקל תחזיק גמל חברה לקבוצת אורקל לשם רכיש

, וזאת תוך השגת אישורה של הרשות 17%-מזכויות ההצבעה, והדס גמל בכ 20%-מ בלמעלה

לניירות ערך כי אין לראות בקבוצת אורקל ובהדס גמל כ"מחזיקים ביחד" לפי חוק ניירות ערך, 

ים על שיתוף פעולה בין . תוך שהוסתרו מהרשות נתונים ומסמכים המעיד1968"ח התשכ

הצדדים. בנוסף, מועלות טענות ביחס לשורת מינויים ועסקות בעלי עניין שנעשו בקבוצת פילת 

  בניגוד לדין, אשר תרמו מהותית לקריסת קבוצת פילת.
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  94-2 פניקס אחזקות בע"מה

 )המשך( התחייבויות תלויות  - 7באור 

 

 )המשך( הליכים משפטיים . ג

 

התביעה, מתבקש בית המשפט לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לפצות את התובעות  בכתב

 "חש מיליון 35.9 של כולל בסך, גרופבגין הנזק שנגרם להן, לפי הנטען, בשל ירידת שווי פילת 

 להתברר ממשיכה התביעה. גמל והדס אורקל קבוצת כנגד הצהרתיים סעדים מתבקשים וכן

 .המשפט בבית

 

בוצה הינה צד להליכים משפטיים ואחרים נוספים, שאינן תביעות ביטוח, בין היתר, תביעות הק .4

לקוחות בעבר, סוכנים וכן צדדים שלישיים שונים בסכומים לא מהותיים שנקטו לקוחות, 

התביעה כנגד הקבוצה במסגרת הליכים  מיליון ש"ח. עילות 27.9 -ובסכום מצטבר כולל של כ

 אלה שונות. 

 

 הליכים אחרים .  ד

 

רשות שוק ההון בנוגע לשיחות צירוף לביטוח  שערכה ביקורת, בעקבות 2020 ביולי 13 ביום .1

 התקבלה, 2017בנובמבר  30ועד  2016בספטמבר  1בין התאריכים  שקויימותאונות אישיות 

ביטוח הודעה מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, בדבר הכוונה להטיל עיצום  בהפניקס

מיליון, בגין הפרות לכאורה שנמצאו בביקורת )להלן: "ההודעה"(. הפניקס  8כספי בסך של 

בפני  שימוע התקיים 2020 באוקטובר 28 ביום וכן,  להודעה בכתב תגובתה את הגישה ביטוח

שוק ההון לפיה הוטל על הפניקס ביטוח  רשותהחלטת  התקבלה, 2021במאי  9.  ביום הרשות

 "ח. ש מיליון 4.875 בסך כספיעיצום 

 

 שירותי נשואה לאקסלנס הודיעה"( הרשות: "להלן) ערך ניירות רשות, 2020 באוקטובר 13 ביום .2

עיצום  נשואה אקסלנס על להטיל בקשה כספי עיצום להטלת לוועדה הוגשה כי, מ"בע בורסה

 2019 מאי עד 2018 נובמבר בחודשים הרשות מטעם שנערכה ביקורת בעקבות וזאתכספי 

 לרשות נשואה אקסלנס העבירה 2021 ינואר חודשבנושאים הקשורים לאיסור הלבנת הון.  ב

 דיון בועדה.     התקיים טרם. בכתב עמדתה את

 

 תלונות . ה

 

על שוק ההון, ביטוח וחיסכון  כנגד הקבוצה מוגשות מעת לעת תלונות, לרבות תלונות לממונה

)להלן: "הממונה"( ביחס לזכויות מבוטחים על פי פוליסות ביטוח ו/או הדין. תלונות אלו מטופלות 

באופן שוטף על ידי מחלקת תלונות הציבור בקבוצה. הכרעות הממונה בתלונות אלו, אם וככל 

ת מבוטחים. לפני הוצאת שניתנה בהן הכרעה, ניתנות לעיתים, כהכרעות רוחביות ביחס לקבוצ

 נוסח סופי של הכרעות, מוציא הממונה בדרך כלל טיוטת הכרעה.
 

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 

 לקבוצות מבוטחים ו/או הנחיות אחרות. כמו כן, בסמכות הממונה לחייב את הקבוצהכספים 
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  95-2 פניקס אחזקות בע"מה

 )המשך( התחייבויות תלויות  - 7באור 

 

 )המשך( תלונות . ה

 

בהתאם לנתונים שהועברו ו/או יועברו אליו בעקבות פניותיו כאמור, בין היתר, בעיצומים כספיים. 

כייצוגיות שהוגשו כנגד הקבוצה וההליכים המשפטיים בנוסף על הבקשות לאישור תובענות 

ואחרים, קיימת חשיפה כללית, אשר לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה, הנובעת, בין היתר, 

ממורכבותם של השירותים הניתנים על ידי הקבוצה למבוטחיה. מורכבות שירותים אלו צופנת 

ערי מידע בין הקבוצה לבין הצדדים בחובה, בין היתר, פוטנציאל לטענות פרשנות ואחרות עקב פ

השלישיים לחוזי הביטוח הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים מסחריים ורגולטורים. חשיפה זו באה 

לידי ביטוי, בין היתר, בתחומי החיסכון הפנסיוני והביטוח ארוך טווח, לרבות ביטוח בריאות וסיעוד, 

ר נבחנות על פני שנים בהן מתרחשים בהם פועלת הקבוצה. בתחומים אלו המדובר בפוליסות אש

שינויים במדיניות, ברגולציה ובמגמות הדין, לרבות בפסיקת בית המשפט. שינויים אלה מיושמים על 

ידי מערכות מיכוניות העוברות שינויים והתאמות באופן תדיר. מורכבות שינויים אלו והחלת השינויים 

גברת. בנוסף, בקבלת פרשנות חדשה לאמור לגבי מספר רב של שנים, יוצרת חשיפה תפעולית מו

בפוליסות ביטוח ובמוצרים פנסיונים ארוכי טווח יש לעיתים בכדי להשפיע על הרווחיות העתידית 

של הקבוצה בגין התיק הקיים, זאת בנוסף לחשיפה הגלומה בדרישות לפיצוי ללקוחות בגין פעילות 

 העבר.

 

בתחום זה ואת החשיפה הנובעת מטענות אלו  לא ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו

ואחרות בקשר עם חוזה הביטוח המועלות, בין היתר, באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק 

 תובענות ייצוגיות.

כמו כן, חלק ממוצרי הקבוצה מאופיינים באורך חיים ממושך ובמורכבות גבוהה במיוחד לאור 

ל המוצרים והן בתחום המיסוי, שיוך ההפקדות, ניהול ההסדרים התחיקתיים השונים הן בתחום ניהו

 ההשקעות, מעמדו התעסוקתי של המבוטח, תשלומי ההפקדות שלו ועוד. 

 

, מטיל חבות על הגופים המוסדיים בקבוצה, בהתאם לנסיבות 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח

מועדם. הקבוצה המפורטות בחוק, בגין חובות של מעסיקים לגופים המוסדיים אשר לא סולקו ב

נמצאת במהלך של טיוב נתוני חובות מעסיקים וזכויות מבוטחים, שבמהלכו הוגשו תביעות כנגד 

מעסיקים ובוצעה פריסת חובות למעסיקים נוספים. לכשתסתיימנה פעולות הטיוב במלואן תשלים 

 הקבוצה את הטיפול בחובות מעסיקים בהתאם להוראות החוק. 
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  96-2 פניקס אחזקות בע"מה

 )המשך( תלויותהתחייבויות   - 7באור 

 

 טבלה מסכמת . ו

 

להלן טבלה מסכמת של הסכומים הנתבעים במסגרת בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות, 

תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית ותביעות מהותיות אחרות כנגד הקבוצה, כפי שצוינו על ידי 

אינו מהווה בהכרח כימות התובעים בכתבי הטענות אשר הוגשו מטעמם. מובהר כי הסכום הנתבע 

של סכום החשיפה המוערכת על ידי הקבוצה, שכן מדובר בהערכות מטעם התובעים אשר דינן 

להתברר במסגרת ההליך המשפטי. עוד מובהר כי הטבלה להלן איננה כוללת הליכים שהסתיימו, 

 לרבות הליכים שהסתיימו לאחר שאושר בהם הסכם פשרה.

 

 סוג

 
 כמות

  תביעות

הסכום הנתבע 
"ח שבאלפי 

 (מבוקר)בלתי 

     :תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית

 597,700  4  צוין סכום המתייחס לחברה

התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום 

 ספציפי לחברה
 1  225,200 

 -  -  לא צוין סכום התביעה

     :בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות

 4,503,654  27  המתייחס לחברה צוין סכום

התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום 
 ספציפי לחברה

 8  3,825,000 

 -  26  לא צוין סכום התביעה

     תביעות מהותיות אחרות:

 5,167  1  צוין סכום המתייחס לחברה

התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום 

 ספציפי לחברה
 1  35,900 

 -  -  לא צוין סכום התביעה

 27,895  26  אחרות ודרישותתביעות 

כום ההפרשה הכולל של התובענות הייצוגיות, הליכים משפטיים ואחרים, שהוגשו כנגד הקבוצה ס

 -אלפי ש"ח )מתוכו סך של כ  183,274 -הסתכם לכ 31.12.2020 -ו 31.3.2021 לימיםכמפורט לעיל 

  אלפי ש"ח, בהתאמה. 185,444 -תובענות ייצוגיות שנסגרו( וכאלפי ש"ח בגין  3,970
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  97-2 פניקס אחזקות בע"מה

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -  8באור 

 

 :שינויים באומדנים ובהנחות עיקריות ששימשו בחישוב עתודות הביטוח .א

 

  השפעת הריבית על העתודות לגמלה .1

)להקטין( את העתודה לגמלאות טווח עשויה להגדיל -ירידה )עליה( בשיעורי ריבית ארוכת

בתשלום והעתודה המשלימה לגמלאות נדחות עקב שימוש בריבית היוון נמוכה )גבוהה( יותר, 

 וזאת ככל שיידרש שינוי בריבית ההיוון עקב השינויים בריביות השוק.

 

בנוסף העתודה המשלימה לגמלאות נדחות מושפעת מצפי הכנסות עתידיות )באמצעות פקטור 

K שהירידה )עליה( בריבית עלולה להקטין )להגדיל( את צפי ההכנסות העתידיות, ובמידה (, כך

ולפי הצפי החדש 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 .2

 

 בדצמבר, 31  במרס, 31  

  2021  2020  2020 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

  % 

 -  -  -  עבור פוליסות מבטיחות תשואה

 85.0  50.8  85.0  עבור פוליסות תלויות תשואה

 

 ת הדוח ראה סעיף ד' להלן.ולתקופ K -בדבר שינוי בערכי הלפרטים 

 

 (LATעתודה בגין בדיקת נאותות העתודה ) .3

 

נאותות העתודות בביטוח חיים וסיעוד ובמידת הצורך, החברה מגדילה את החברה בודקת את 

הבדיקה מבוצעת על פי ההנחיות הרגולטוריות ועל בסיס הנחות אקטואריות ועקום  העתודות.

נזילות. ככל שיהיו שינויים בהנחות אלו, תשתנה -סיכון בתוספת פרמיית אי-ריבית חסרת

 פי בדיקה זו.-ההשלמה הנדרשת על

 

נזילות תגדיל )תקטין( את -דה )עליה( בעקום הריבית חסרת סיכון ו/או בשיעור פרמיית איירי

 .)ככל שנדרשת השלמה( LAT-פי בדיקת ה-ההשלמה לעתודות הנדרשת על

 

"תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת  2020-1-5לגבי יישום למפרע של חוזר ביטוח 

לדוחות  ל'2באור ראה  –" LAT-"חוזר ה –(, להלן LATבדיקת נאותות העתודה ) –התחייבויות 

 .הכספיים השנתיים
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  98-2 פניקס אחזקות בע"מה

 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -  8באור 

 

 :להלן השפעת השינויים העיקריים המתוארים לעיל על ההתחייבויות הביטוחיות    .4

 

  

 חודשים  3-ל
 שהסתיימו ביום

  במרס 31

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
31 

 בדצמבר

2021  2020  2020 

 מבוקר  בלתי מבוקר

 מיליוני ש"ח

  :מגזר ביטוח חיים    
     

המשלימה לגמלאות אחרות על עתודה השפעת עדכון הנחות 
 (12)        וגמלאות בתשלום  

       
 -  -  -  השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי הביטולים     

       
 (54)  5  -  השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי ההוצאות     

       
 -  -  -  השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי התמותה      

       
שינוי בשיעור ריבית היוון בחישוב העתודה המשלימה לגמלאות 

 25  44  5  וגמלאות בתשלום  
       

 K    -  94  (261)שי שינוי בערך ה
       

בהתחייבויות בשייר במגזר ביטוח  הגידול )הקיטון( סך הכל     
 (302)  143  5  חיים

       

 מגזר ביטוח בריאות:     
      

       :השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי הביטולים    
    LAT  -  -  (24) 
 (43)  -  -  אחר    

       
       השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי ההוצאות:    
    LAT  -  (46)  (54) 
 (12)  (17)  -  אחר    

       
       :השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי התמותה והתחלואה    
    LAT  -  -  - 
 -  -  -  אחר    

       
 )*(173  )*(97  24  ההיוון ( בעקבות שינוי בשיעור ריביתLATשינוי בעתודת )    

       
 (110)  -  -  נזילות  -יישום חוזר פרמיית אי( בעקבות LATשינוי בעתודת )    

       

בהתחייבויות בשייר במגזר ביטוח  הגידול )הקיטון(סך הכל 
 (70)  34  24  בריאות

       
       מגזר ביטוח כללי:     

 1  (11)  -  שינוי בשיעור ריבית ההיוון
 (74)  -  -  השפעת ריבית היוון קצבאות ביטוח לאומי

       

 (73)  (11)  -  בהתחייבויות בשייר במגזר ביטוח כללי הקיטוןסך הכל 
       

 (445)  166  29  בהתחייבויות בשייר לפני מס  הגידול )הקיטון(סך הכל    
       
          

 (293)  109  19  לאחר מס בשייר בהתחייבויות  הגידול )הקיטון(ססך הכל 

       

ש"ח, ותוספת מיליון  121-השפעה זו כוללת את השפעת מיון עודף שווי הנכסים ממגזר חיים למגזר בריאות בסך של כ )*( 
וחוזר  LAT -תוצאה מיישום לראשונה של תיקון חוזר המיליון ש"ח מעודף שווי נכסים לא סחירים אחרים כ 47-של כ

  ל'.2לפרטים נוספים ראה דוחות כספיים שנתיים באור  הקצאת נכסים לא סחירים.
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  99-2 פניקס אחזקות בע"מה

 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -  8באור 

 

לאגרות החוב של החברה סדרות  Aa3.ilהודיעה מידרוג כי היא מותירה על כנו דירוג  2021בינואר  11ביום  .ב

באופק יציב להרחבת  Aa3.ilהודיעה מדרוג כי היא מעניקה דירוג  2021בינואר  31ביום  באופק יציב. 4 -ו 3

מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים  350שהנפיקה החברה בסך של עד  5-ו 4אג"ח סדרות 

א )מס' אסמכת 2021בינואר  31מיום ו (2021-15-004746)מס אסמכתא  2021בינואר  11של החברה מיום 

2021-15-012981.) 

 

 ,שהינה צד קשור,"(UMI)להלן: " יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ, רכשה חברת 2021בינואר  20ביום  .ג

ש"ח  26מניות רגילות של החברה, מצד שלישי, בתמורה בסך של  12,478,168בעסקה מחוץ לבורסה, 

מהון המניות של החברה.  UMI 4.9%מיליון ש"ח. לאחר הרכישה תחזיק  324.43 -למניה ובסך כולל של כ

 (.2021-01-009007)אסמכתא  2021בינואר  20לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 

  בדבר צירופי עסקים לעיל. 4לעניין רכישת הלמן אלדובי ראה באור  .ד

 

 לעיל. ה'1ראה באור  120לעניין בחינת אפשרות מכירת עד  .ה

 

,  בהתאמה +ilAA -ו -ilAAאשררה מעלות את דירוג החברה ופניקס ביטוח ברמה של  2021בינואר  31ביום  .ו

מיליון ש"ח. לפרטים  350בהיקף של עד  5-ו 4להרחבת אגרות חוב  -ilAAובתחזית יציבה וקובעת דירוג 

 (.2021-15-012963)אסמכתא  2021בינואר  31נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 

( רשומות על שם 4"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ש אלפי 127,384החברה  הרחיבה 2021בחודש פברואר  .ז

 1( רשומות על שם ובנות 5"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ש אלפי 222,616 -וש"ח ערך נקוב כל אחת  1ובנות 

)מס'  2021בפברואר  3ש"ח ערך נקוב כל אחת, שהונפקו על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 

(. תמורת ההנפקה שימשה את החברה לטובת צרכיה השוטפים ושל 2021-01-013684אסמכתא: 

 אלדובי. –החברות הבנות שלה, לרבות רכישת מלוא מניות הלמן 

 

באתר  אנגליתשפה הב וולונטרית דיווחים מדיניות אימוץ החברה דירקטוריון אישר, 2021 בפברואר בחודש .ח

 השנתיים הכספיים דוחותיה פרסום ממועד החל לניירות ערך בישראל וזאת המאיה באנגלית של הבורסה

 ערך ניירות רשות הודעת על, השאר בין, מתבסס כאמור המדיניות אימוץ. 2020 לשנת החברה של

 לשפה דיווחים תרגומי של וולונטרי פרסום: לחברות הודעה" – 2020 ביוני 30 בתאריך שפורסמה

-2021)מס' אסמכתא:  2021 בפברואר 25ראו דיווח מיידי של החברה מיום נוספים  לפרטים ."האנגלית

דוח  2021באפריל  22החברה פועלת בהתאם למדיניות כאמור ופירסמה לראשונה בתאריך  (.01-023287

 אנגלית.שפה הב 2020תקופתי לשנת 

 

ע"י מיטב דש  הודיעה החברה כי ההסכם לרכישת פעילות קרנות הפנסיה החדשות 2021במרס  10ביום  .ט

לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים של  בדבר צירופי עסקים לעיל. 4לפרטים ראה באור  ,גמל נחתם

-2021-01 -ו 2021-01-022078)אסמכתאות  2021במרס  11ומיום  2021בפברואר  23החברה מיום 

031812.) 

 

מיליון ש"ח. הדיבידנד למניה  380אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  2021במרס  24ביום  .י

   . 18.4.2021ביום דיבידנד שולם . ה5.4.2021המועד הקובע לחלוקה ביום ש"ח.  1.49213ש"ח ע.נ. הנו  1
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  100-2 פניקס אחזקות בע"מה

 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -  8באור 

 

נוסף, המוכר כהון  1בוחנת הנפקת מכשיר הון רובד  , באמצעות הפניקס גיוסי הון,הפניקס ביטוח .יא

רגולטורי במסגרת דרישות ההון תחת משטר כושר פירעון כלכלי, זאת לצורך חיזוק ההון ושיפור יחס 

המשך בחינת הליך ההנפקה, ההכרה במכשיר כהון  ןאישר הדירקטוריו 2021כושר הפירעון. בחודש מרס 

ל שוק ההון ביטוח וחיסכון. היקף ההנפקה צפוי לעמוד על סך של נוסף כפופה לאישור הממונה ע 1רובד 

מיליון ש"ח. תנאי המכשיר, לרבות תקופת הפדיון, הינם בהתאם להוראות חלק ב' )"הוראות לעניין  400-כ

"הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של  2020-1-15הון עצמי של חברת ביטוח"( לחוזר ביטוח 

הפניקס ביטוח פועלת לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים  .Solvency II חברות ביטוח מבוסס

 .לטובת ביצוע ההנפקה

 

  אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן  -  9באור 

 

, 1.10.2020מיליון ש"ח מיום  100וכנית רכישת עצמית של מניות החברה בהיקף של עד בהמשך לת .א

ניות, בשווי כולל אלפי מ 1,704, סך כולל של 2021לשנת ומאי  אפרילהחודשים במהלך רכשה החברה 

אלפי ממניות החברה  3,201-מחזיקה החברה בסך של כלאחר רכישות אלה מיליון ש"ח.  49 -כ לש

 . 75.86%שיעור הביצוע המצטבר של התוכנית הנו ו

 

 עובדיאופציות ל, לאחר אישור ועדת התגמול הקצאת החברה דירקטוריון אישר, 2021במאי  26 ביום .ב

וכן לנותני שירותים של  (החברה ל"מנכ לרבות) בחברה משרה נושאי שחלקםשלה  בנות חברותו החברה

 כספית תמורה ללא המוצעות, למסחר רשומות לא, אופציות 3,937,000 עד"( הניצעים" להלן:)החברה 

 מניות 3,937,000 לעד למימושוהניתנות ( לחברה הניצעים של שירות או עבודה תמורת מוצעות) במזומן

 . החברה של השמורות המניות מתוך, אחת כל החברה של נקוב ערך ח"ש 1 בנות שם על רשומות רגילות

 אשר המניות יהוו, זה מתאר פי על להקצאה הניתנות האופציות מלוא מימוש של תיאורטית בהנחה

 החברה של והנפרע המונפק בהון ובהתחשב מימושן לאחר מיד, האופציות כל ממימוש כתוצאה תנבענה

 1.6% -וכ) בה ההצבעה מזכויות 2.5% -וכ החברה של והנפרע המונפק מהונה 2.6% -כ, היום שהוא כפי

 המניות מלוא האופציות את שיממשו לניצעים תוקצינה לא בפועל(. מלא בדילול בהתאמה, 1.5% -ו

 . באופציות הגלום הכספי ההטבה סכום את המשקפת בכמות מניות רק אלא, מהן הנובעות

 88,000 של סך לניצעים המוצעות האופציות 3,937,000 של הסך מתוך, טוריוןקהדיר החלטת פי על 

 שהתקבלה שווי הערכת פי על חושב ההענקה למועד ההוגן השווי .החברה ל"למנכ תוקצנה אופציות

 ח"ש 3.24 -בכ הוערך אחת לאופציה הממוצע השווי. הבינומי במודל השתמש אשר חיצוני שווי ממעריך

 .ח"ש מיליוני 12.8 -כ של בסך המועד באותו נאמד שהוקצו הכולל האופציות שווי כ"וסה

 

 11בעקבות הסלמה צבאית במדינת ישראל נורו רקטות לשטחי המדינה במשך  2021במהלך חודש מאי  .ג

בתקופה זו, המשיכה החברה לספק שירות מלא ללקוחותיה. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד  ימים.

בנוסף נציין כי מדינת ישראל מכסה   פרסום זה לאירוע אין השפעה מהותית על התוצאות של החברה.

 את נזקי הרכוש, במידה והיו. 

 

 לעיל. 7המאזן ראה באור  בקשר עם תביעות ייצוגיות שהוגשו והתפתחויות בתביעות לאחר תאריך .ד

 



 

 תמאוחד ביטוח חברת של אחרות פיננסיות השקעות פירוט' א נספח
 
 
 

  101-2 פניקס אחזקות בע"מה

 פירוט נכסים עבור נכסים והשקעות פיננסיות אחרות

 פירוט השקעות פיננסיות אחרות .א

 

 

 2021במרס  31ליום 

 

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד
זמינים 
 למכירה

הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 7,390,646  -  7,271,495  119,151  (1נכסי חוב סחירים )א

 13,524,006  13,524,006  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים 

 2,056,370  -  2,048,579  7,791  (2מניות )א

 3,490,678  -  2,908,999  581,679  (3אחרות )א

 26,461,700  13,524,006  12,229,073  708,621  סה"כ

 
 

 

 

 2020במרס  31ליום 

 

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד
זמינים 
 למכירה

הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 7,458,764  -  7,401,994  56,770  (1נכסי חוב סחירים )א

 13,213,841  13,213,841  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים 

 1,384,578  -  1,381,887  2,691  (2מניות )א

 2,468,472  -  2,071,970  396,502  (3אחרות )א

 24,525,655  13,213,841  10,855,851  455,963  סה"כ

 

 
 

 

 2020בדצמבר  31ליום 

 

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד
זמינים 
 למכירה

הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 8,051,266  -  7,942,457  108,809  (1נכסי חוב סחירים )א

 13,231,897  13,231,897  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים 

 1,860,473  -  1,854,613  5,860  (2מניות )א

 3,200,064  -  2,595,491  604,573  (3אחרות )א

 26,343,700  13,231,897  12,392,561  719,242  סה"כ

 
  



 

 תמאוחד ביטוח חברת של אחרות פיננסיות השקעות פירוט' א נספח
 
 
 

  102-2 פניקס אחזקות בע"מה

 )המשך( פירוט נכסים עבור נכסים והשקעות פיננסיות אחרות

 
 נכסי חוב סחירים .1א

 

 

 2021במרס  31ליום 

 

 עלות הערך

 

 מופחתת בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 4,294,987  4,308,126  אגרות חוב ממשלתיות

 נכסי חוב אחרים:

 2,768,550  2,994,773  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

 82,677  87,747  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה

 7,146,214  7,390,646  סך הכל נכסי חוב סחירים

 93,385  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  

 
 

 

 2020במרס  31ליום 

 

 עלות הערך

 

 מופחתת בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 4,346,161  4,343,238  אגרות חוב ממשלתיות

 נכסי חוב אחרים:

 3,142,198  3,097,633  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

 19,790  17,893  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה

 7,508,149  7,458,764  סך הכל נכסי חוב סחירים

 196,544  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  

 

 

 

 2020בדצמבר  31ליום 

 

 עלות הערך

 

 מופחתת בספרים

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 4,817,279  4,974,270  אגרות חוב ממשלתיות

 נכסי חוב אחרים:

 2,597,370  3,008,147  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

 49,863  68,849  חוב אחרים הניתנים להמרה נכסי

 7,464,512  8,051,266  סך הכל נכסי חוב סחירים

 98,984  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  

 

 
 

 
 



 

 תמאוחד ביטוח חברת של אחרות פיננסיות השקעות פירוט' א נספח
 
 
 

  103-2 פניקס אחזקות בע"מה

 )המשך( פירוט נכסים עבור נכסים והשקעות פיננסיות אחרות

 מניות .2א

 

 

 2021במרס  31ליום 

 

 הערך

 

 

 עלות בספרים

 

 מבוקרבלתי 

 

 אלפי ש"ח

 1,308,569  1,738,462  מניות סחירות

 201,263  317,908  מניות שאינן סחירות

 1,509,832  2,056,370  סך הכל מניות

 186,848  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  
 

 

 

 2020במרס  31ליום 

 

 הערך

 

 

 עלות בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 1,097,592  1,133,724  סחירותמניות 

 155,157  250,854  מניות שאינן סחירות

 1,252,749  1,384,578  סך הכל מניות

 319,849  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  

 
 

 

 2020בדצמבר  31ליום 

 

 הערך

 

 

 עלות בספרים

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 1,177,687  1,545,485  מניות סחירות

 185,520  314,988  מניות שאינן סחירות

 1,363,207  1,860,473  סך הכל מניות

 213,115  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

   



 

 תמאוחד ביטוח חברת של אחרות פיננסיות השקעות פירוט' א נספח
 
 
 

  104-2 פניקס אחזקות בע"מה

 )המשך( פירוט נכסים עבור נכסים והשקעות פיננסיות אחרות

 
 השקעות פיננסיות אחרות .3א

 

 

 2021במרס  31ליום 

 

 הערך

 

 

 עלות בספרים

 

 מבוקרבלתי 

 

 אלפי ש"ח

 753,094  815,655  סך הכל השקעות פיננסיות סחירות

 2,124,970  2,675,023  סך הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות

 2,878,064  3,490,678  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

 121,315  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  

 

 

 2020במרס  31ליום 

 

 הערך

 

 

 עלות בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 440,383  462,075  סך הכל השקעות פיננסיות סחירות

 1,714,853  2,006,397  סך הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות

 2,155,236  2,468,472  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

 105,246  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  
 

 

 

 2020בדצמבר  31ליום 

 

 הערך

 

 

 עלות בספרים

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 503,235  660,178  סך הכל השקעות פיננסיות סחירות

 1,880,737  2,539,886  סך הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות

 2,383,972  3,200,064  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

 116,453  )במצטבר(ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד 
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  2-3  

 
 

 
 
 

 
 

 לכבוד
 בעלי המניות של הפניקס אחזקות בע"מ

 
 

 א.נ.,
 

ד לתקנות ניירות ערך )דוחות 38הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 
 1970 -תקופתיים ומידיים(, התש"ל 

 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
 שהסתיימהשלושה חודשים  שלולתקופה  2021 במרס, 31 של הפניקס אחזקות בע"מ )להלן "החברה"( ליום 1970-התש"ל

אחריותנו היא להביע  קטוריון וההנהלה של החברה.באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדיר
 זו בהתבסס על סקירתנו.מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים 

 
 ההביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך ההשקעת לתקופ לא סקרנו את המידע הכספי

מחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של הרווח ואשר  2021 במרס, 31אלפי ש"ח ליום  1,602,529 -כב מהבהן הסתכ
 הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו .באותו תאריך השלושה חודשים שהסתיימ של הלתקופש"ח  אלפי 27,467 -כ

 ,ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות ,לנו ומסקנתנו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו
 .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 
בירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. מ

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 
ם שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיי

 לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
ד' לתקנות ניירות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 
 
    

 ,אביב-תל
 2021במאי,  26

 קוסט פורר גבאי את קסירר 
  רואי חשבון

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

א', 144דרך מנחם בגין   
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 
 

 על המצב הכספי 2021 במרס 31 ליום ביניים נפרד כספי מידע תמצית
 

  

 

  3-3  הפניקס אחזקות בע"מ

 

 ליום

 

31.03.2021 31.03.2020  31.12.2020  

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 נכסים  

 7,861,266 5,885,860 8,159,355 השקעות בחברות מוחזקות   

 1,192,107 1,192,756 1,286,069 הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות

 9,053,373 7,078,616 9,445,424 סך הכל נכסים שאינם שוטפים

 22,986 37,854 31,856 השקעות פיננסיות אחרות

 1,159 1,163 1,159 נכסי מיסים שוטפים

 - - 338,000 )ב((2באור )ראה דיבידנד לקבל מחברות מוחזקות 

 14,482 841 1,479 חייבים ויתרות חובה

 40,270 71,188 33,233 מזומנים ושווי מזומנים 

 78,897 111,046 405,727 סך הכל נכסים שוטפים

 9,132,270 7,189,662 9,851,151 סך הכל נכסים

 הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

 309,951 309,951 309,961 הון מניות   

 833,592 826,991 837,324 פרמיה על מניות וקרנות הון 

 (26,411) - (26,411) מניות באוצר

 913,036 316,490 955,191 קרנות הון

 5,939,754 4,602,739 5,875,712 עודפים

 7,969,922 6,056,171 7,951,777 סך הכל הון
 התחייבויות 

 0 0 0 התחייבויות שאינן שוטפות   

 1,082,538 1,004,080 1,414,279 אגרות חוב

 התחייבויות שוטפות

 36,000 123,485 53,371 אגרות חוב   

 5,955 5,926 13,869 זכאים ויתרות זכות

 - - 380,000 )ג((2)ראה באור  דיבידנד לשלם

 37,855 - 37,855 התחייבויות בגין מיסים נדחים

 79,810 129,411 485,095 סך הכל התחייבויות שוטפות

 1,162,348 1,133,491 1,899,374 סך הכל התחייבויות

 9,132,270 7,189,662 9,851,151 סך הכל הון והתחייבויות
 

 
 לדוחות המאוחדים. 4לפרטים נוספים ראה באור  )*(

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

שוורץ אלי  בנימין גבאי אייל בן סימון 
 יו"ר הדירקטוריון מנהל כללי משנה למנכ"ל, מנהל כספים

 

  
 2021, מאיב 26 -אריך אישור הדוחות הכספייםת



 
 

 הרווח הכוללעל  2021 במרס 31 ליום ביניים נפרד כספי מידע תמצית
 

  

 

  4-3  הפניקס אחזקות בע"מ

 
שהסתיימו  חודשים לשלושה

 במרס 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 

 

2021 2020  2020  

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 1,210,661 (167,584) 308,171 חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות, נטו ממס

 42,353 7,999 12,562 מימוןרווחים מהשקעות, נטו והכנסות 

 3,000 750 750 הכנסות מדמי ניהול חברות מוחזקות

 1,256,014 (158,835) 321,483 סך הכל הכנסות

 8,164 2,304 1,997 הוצאות הנהלה וכלליות

 40,972 4,928 4,082 הוצאות מימון

 49,136 7,232 6,079 סך הכל הוצאות
 1,206,878 (166,067) 315,404 רווח לפני מסים על ההכנסה

 37,855 -  -  מסים על ההכנסה 

 1,169,023 (166,067) 315,404 רווח )הפסד( לתקופה המיוחס לבעלים של החברה
 

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 הרווח הכוללעל  2021 במרס 31 ליום ביניים נפרד כספי מידע תמצית
 

  

 

  5-3  הפניקס אחזקות בע"מ

 
שהסתיימו  חודשים לשלושה

 במרס 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
 

2021 2020  2020 

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 1,169,023  (166,067) 315,404  רווח )הפסד( לתקופה
 רווח )הפסד( כולל אחר:

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים    
 תנאים ספציפיים

 בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמיניםשינוי נטו    
 (1,307) (4,058) 1,663  למכירה שנזקף לקרנות ההון

 שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים
 585  573  -  כזמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

שהועבר רווח מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 
 937  -  -  לדוח רווח והפסד

 169,838  (408,349) 38,839  חלק הקבוצה ברווח )הפסד( כולל אחר של חברות מוחזקות 
סה"כ רכיבים של רווח )הפסד( שיסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או 

 170,053  (411,834) 40,502  הפסד

 סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד    

חלק הקבוצה ברווח כולל אחר של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת    
 13,621  1,248  -  השווי המאזני

 183,674  (410,586) 40,502  רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה, נטו 

 1,352,697  (576,653) 355,906  סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

     
 בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק 

 
 
 



 
 

 השינויים בהוןעל  2021 במרס 31 ליום ביניים נפרד כספי מידע תמצית
 

  

 

 6-3  בע"מ אחזקות הפניקס

 

הון 
 מניות

פרמיה 
וקרנות 
הון על 
 מניות

מניות 
 יתרת רווח באוצר

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

קרן 
מעסקה 
עם בעל 
 שליטה

קרן 
הון 

תשלום 
מבוסס 

 מניות

קרן 
הערכה 
 מחדש

קרן 
מהפרשי 

 תרגום

קרן הון 
בגין 

נכסים 
פיננסים 
זמינים 
 סה"כ הון למכירה

 

 אלפי ש"ח

 7,969,922  809,439  (23,338) 114,614  44,943  11,000  (43,622) 5,939,754 (26,411) 833,592  309,951  )מבוקר( 2021בינואר,  1יתרה ליום 
 315,404  -  -  -  -  -  -  315,404  -  -  -  הפסד לתקופה

 40,502  39,445  1,057  -  -  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר

 355,906  39,445  1,057  -  -  -  -  315,404  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 תשלום מבוסס מניות

 

 3,635  -  -  -  -  2,314  -  -  -  5,949 
העברה מקרן הערכה מחדש בגין שיערוך 

 -  -  -  (554) -  -  -  554  -  -  -  רכוש קבוע, בגובה הפחת
 -  -  -  -  (107) -  -  -  -  97  10  מימוש אופציות עובדים

 (380,000) -  -  -  -  -  -  (380,000) -  -  -  דיבידנד

)בלתי     2021במרס,  31יתרה ליום 
 837,324  309,961  מבוקר(

 
(26,411)  5,875,712  (43,622)  11,000  47,150  114,060 

 
(22,281)  848,884  7,951,777 

             
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
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 7-3  בע"מ אחזקות הפניקס

 

הון 
 מניות

פרמיה 
וקרנות 
הון על 
 יתרת רווח מניות

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

קרן 
מעסקה 
עם בעל 
 שליטה

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 

 מניות

קרן 
הערכה 
 מחדש

קרן 
מהפרשי 

 תרגום

קרן הון 
בגין 

נכסים 
פיננסים 
זמינים 
 סה"כ הון למכירה

 

 אלפי ש"ח

 6,635,585  635,974  (19,926) 103,463  40,047  11,000  (43,622) 4,768,261  830,437  309,951  )מבוקר( 2020בינואר,  1יתרה ליום 
 -  -  -  (166,067) -  -  רווח לתקופה

 

 -  - (166,067) 

 (410,586) (417,019) 5,185  1,248  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר

 (576,653) (417,019) 5,185  1,248  -  -  -  (166,067) -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 (2,761) -  -  -  685  -  -  -  (3,446) -  תשלום מבוסס מניות
העברה מקרן הערכה מחדש בגין שיערוך רכוש 

 -  -  -  (545) -  -  -  545  -  -  קבוע, בגובה הפחת

 104,166  40,732  11,000  (43,622)  4,602,739  826,991  309,951  )בלתי מבוקר( 2020במרס,  31יתרה ליום 
 
(14,741)  218,955  6,056,171 

 

 
 בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק 
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 8-3  בע"מ אחזקות הפניקס

            

 

הון 
 מניות

פרמיה 
וקרנות הון 

 על מניות
מניות 
 יתרת רווח באוצר

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 

זכויות 
שאינן 
מקנות 

 שליטה

קרן 
מעסקה עם 

בעל 

 שליטה

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 

 מניות

קרן 
הערכה 

 מחדש

קרן 
מהפרשי 

 תרגום

הון קרן 
בגין 

נכסים 
פיננסים 
זמינים 

 סה"כ הון למכירה

 

 אלפי ש"ח

 2020בינואר,  1יתרה ליום 
 6,635,585  635,974  (19,926) 103,463  40,047  11,000  (43,622) 4,768,261  -  830,437  309,951  )מבוקר(

 1,169,023  -  -  -  -  -  -  1,169,023  -  -  -  רווח לשנה

 183,674  173,465  (3,412) 13,331  -  -  -  290  -  -  -  )הפסד( כולל אחררווח 
סה"כ רווח )הפסד( כולל 

 1,352,697  173,465  (3,412) 13,331  -  -  -  1,169,313  -  -  -  לשנה
העברה מקרן הערכה 

מחדש בגין שערוך רכוש 

 -  -  -  (2,180) -  -  -  2,180  -  -  -  קבוע בגובה הפחת
 8,051  -  -  -  4,896  -  -  -  -  3,155  -  תשלום מבוסס מניות

 (26,411) -  -  -  -  -  -  -  (26,411) -  -  רכישת מניות באוצר

בדצמבר,  31יתרה ליום 
 7,969,922  809,439  (23,338) 114,614  44,943  11,000  (43,622)  5,939,754  (26,411)  833,592  309,951  )מבוקר( 2020

             
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
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  9-3  הפניקס אחזקות בע"מ

  
שהסתיימו  חודשים לשלושה

 במרס 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

  

  

2021 2020  2020  

 

 מבוקר בלתי מבוקר נספח

  

 אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת 

 רווח )הפסד(    
 

 315,404 (166,067)  1,169,023 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( 

 (1,163,853) 172,401  (295,339) )א( שוטפת 

 מזומנים נטו ששימשו מפעילות שוטפת של החברה

 

 20,065  6,334  5,170 
 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בחברות מוחזקות    
 

 -  12,000  12,000 
 השקעה בשטר הון בחברה מוחזקת  

 
 - (220,000) (220,000) 

 מכירות )רכישות( נטו של השקעות פיננסיות של החברה
 

(6,925)  65,540  83,085 
 )*(רכישת חברת בת 

 
(275,000)  -  - 

 הלוואה לחברת בת )*(
 

(93,633)  -  - 

 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

 

(375,558) (142,460) (124,915) 
 תזרימי מזומנים לפעילות מימון

 הנפקת אגרת חוב, בניכוי הוצאות הנפקה     

 

 348,457  217,511  585,433 
 פרעון אגרות חוב

 

 - (88,291) (477,101) 

 רכישה עצמית של מניות החברה על ידי החברה 

 

 -  - (26,411) 

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות  מימון

 

 348,457  129,220  81,921 
 ירידה במזומנים ושווי מזומנים

 

(7,037) (6,906) (37,824) 

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

 

 40,270  78,094  78,094 

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה  
 

 33,233  71,188  40,270 
 

 לדוחות המאוחדים. 4לפרטים נוספים ראה באור  )*(

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
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  10-3  הפניקס אחזקות בע"מ

  
שהסתיימו  חודשים לשלושה

 במרס 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

  

  

2021 2020  2020  

  

 מבוקר בלתי מבוקר

  

 אלפי ש"ח

 )א(
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 

 )לפעילות( שוטפת:

   

 

 פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:

   
 

 1,346  323  (282) )רווחים( הפסדים, נטו מהשקעות פיננסיות

 

 הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

   

 

 11,289  (573) 655  ריבית שנצברה ועליית ערך אגרות חוב

 

 37,859  -  -  הוצאות מסים על ההכנסה

 

 (1,210,661) 167,584  (308,171) חלק החברה )ברווחי( הפסדי חברות מוחזקות, נטו

 

 שינויים בסעיפים מאזניים אחרים, נטו:

   

 

 (562) 8,869  4,871  שינוי בחייבים ויתרות חובה

 

 (5,543) (5,572) 7,914  שינוי בזכאים ויתרות זכות

 

 2,419  1,770  (326) שינוי בהלוואות חברות מוחזקות

 

 (1,163,853) 172,401  (295,339) סך תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( שוטפת

 שלא במזומןפעילויות מהותיות  )ב(     

   

 

 -  -  (380,000) דיבידנד שהוכרז וטרם שולם )*(

 

 -  -  338,000   דיבידנד לקבל מחברות בנות )**(
 

 ' להלן.ג2)*( לפרטים נוספים ראה באור 
 ' להלן.א3לפרטים נוספים ראה באור שטר הון מהפניקס השקעות,  ןאינו כולל פרעו)**( 

 
 בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק 
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  11-3  הפניקס אחזקות בע"מ

 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 

: )להלן 2020 במרס 31וביחד עם תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  2019בדצמבר 

 ."הדוחות 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

 
לחברת הבת אשראי  אישר דירקטוריון החברה הסכם למסגרת 2021 לינואר 27 ביום .א

 הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל. מסגרת האשראי תשמש את הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל

מיליון ש"ח לתקופה של שנתיים. האשראי יהיה בתנאים   100על פי צרכיה בסך של עד 

 ע"י החברה.שהונפקו  5לאגרות חוב סדרה  BACK TO BACKזהים  

מיליון  138דירקטוריון הפניקס סוכנויות חלוקת דיבידנד בסך של  אישרבמרס  21ביום  .ב

מיליון  15.5 -ייב במס רווח בסך של כ. דיבידנד זה ח11.4.2021ש"ח. הדיבידנד שולם ביום 

 .ש"ח

מיליון ש"ח.  200במרס אישר דירקטוריון הפניקס ביטוח חלוקת דיבידנד בסך של  24ביום 

 .11.4.2021הדיבידנד שולם ביום 

מיליון ש"ח.  380אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  2021במרס  24ביום  .ג

. 5.4.2021ש"ח. המועד הקובע לחלוקה ביום  1.49213ש"ח ע.נ. הנו  1הדיבידנד למניה 

 . 18.4.2021הדיבידנד שולם ביום 

  לדוחות המאוחדים. 8לעניין אירועים מהותיים אחרים בתקופת הדיווח, ראה באור  .ד

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן  -3 באור 

 
מיליון ש"ח שטרי הון שהנפיקה הפניקס השקעות  67-, נפרעו סך של כ2021באפריל  12ביום  .א

 לחברה. 

, אישרה החברה השקעה בפניקס השקעות כנגד הנפקת שטר הון צמית עד 2021במאי  26ביום  .ב

 מיליון ש"ח.   145לסך של עד 

 לדוחות המאוחדים. 9לעניין אירועים מהותיים לאחר תאריך הדיווח, ראה באור  .ג

 



 
 +972-3-6232525   .טל

 972-3-5622555+  פקס
ey.com 

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

  6492102אביב -תל
 

 

  
 

 
 

 
 2021, במאי 26 

 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 

 

 

במרס,  31ליום  הפניקס אחזקות בע"מעל מידע כספי תמציתי מאוחד של  2021 במאי, 26דוח סקירה מיום  .1

 באותו תאריך. השל שלושה חודשים שהסתיימפה ולתקו 2021

 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9לפי תקנה  נפרד ביניים כספי מידע על 2021 במאי, 26מיום  מיוחד דוח .2

של שלושה  הולתקופ 2021 במרס, 31מ ליום "אחזקות בע הפניקס של 1970-תקופתיים ומידיים( התש"ל

 באותו תאריך. החודשים שהסתיימ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קסירר את גבאי פורר קוסט

 חשבון רואי



 
 

 

 4חלק 
 

דוח והצהרות בדבר   

הבקרה הפנימית על  

 הדיווח הכספי

 ועל הגילוי 
 

 
 

 
 



 

 
  הגילויהבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל פקטיביות אבדבר דוח 

 

 

 

  4-1                       ות בע"מהפניקס אחזק

 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח

 (:א)ג38 תקנה לפי הגילוי

 

 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 ,אייל בן סימון .1

 .ביטוח והפניקס בחברה ראשי כספים מנהל ,ל"למנכ משנה ,שוורץ אלי .2
 בהפניקס חיים וסיכוני טווח ארוך חסכון תחום מנהל ,ביטוח הפניקס ל"למנכ משנה ,דניאל כהן .3

 ביטוח

 .מ"בע שקעותה הפניקס ל"ראשי, מנכ השקעות מנהל ל"למנכ משנה ,חגי שרייבר .4
 .ביטוח בהפניקס בריאות ביטוח תחום מנהלת ,ביטוח הפניקס ל"למנכ משנה ,לילה-שפירא דפנה .5

 .ביטוח משנה למנכ"ל, מנהלת מערך התביעות, השירות והתפעול בהפניקס ,גרניט קרן .6
 מוטי מור, משנה למנכ"ל, מנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס ביטוח .7

 .ביטוח והפניקס ומזכיר החברה ראשי פטימש יועץ ,משנה למנכ"ל ,נאמן מני .8

 מיכל לשם, משנה למנכ"ל, מבקרת פנימית  .9
 .ביטוח והפניקס החברה של הסיכונים מנהל ,ל בכיר"סמנכ ,נתנאל עמית .10

מנהל טכנולוגיות, מערכות מידע וחדשנות בהפניקס רון שבילי, משנה למנכ"ל הפניקס ביטוח,  .11
 ביטוח.

 .SMART -יטוח, מנהל הרענן סעד, משנה למנכ"ל הפניקס ב .12

 .ביטוח בהפניקס כללי ביטוח ראשית אקטוארית ,ביטוח בהפניקס ל בכיר"סמנכ ,טולדנו-כהן ענת .13
 רומן ריידמן, סמנכ"ל בכיר בהפניקס ביטוח, אקטואר ראשי חיים ובריאות. .14

 .ביטוח בהפניקס אנוש משאבי אגף מנהל ,בכיר ל"סמנכ ,אורלי ארז .15
 ה בהפניקס ביטוח.סמנכ"ל, מנהל המט-אור חרוש  .16

 

 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 התפקידים 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 הבטיחל שתוכננו ונהלים בקרות, השאר בין, כוללת הפנימית הבקרה

 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 פקטיביות אבדבר דוח 

 

 

 2-4                 הפניקס אחזקות בע"מ

 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

 

 שוק אגף על הממונה הוראות עליו שחלות, מוסדי גוף היא, התאגיד של הבת חברת, מ"בע ביטוח הפניקס

 .כספי דיווח על הפנימית הבקרה טיביותאפק 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 מיתהפני הבקרה על ההנהלה אחראיות" בנושא 2010-9-6 מוסדיים גופיים

-2012 חוזר", וגילויים דוחות, הצהרות – כספי דיווח על על פנימית בקרה" בנושא 2010-9-7 מוסדיים גופיים

 על הפנימית הבקרה 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 נתיהש הדוח -להלן) 2020 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לתקופה

 והנהלת הדירקטוריון, זו הערכה על בהתבסס. בתאגיד הפנימית הבקרה את וההנהלה הדירקטוריון

 .אפקטיבית היא 2021 במרץ 31 ליום, כאמור הפנימית הבקרה כי למסקנה הגיעו התאגיד

 

 את לשנות כדי בהם שיש עניין או ועאיר כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא, הדוח למועד 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 הפנימית

 .אפקטיבית היא הפנימית

 

 



 

 
 הדיווח הכספי ועל הגילוי הבקרה הפנימית עלאפקטיביות דוח בדבר 

 

 
 

 4-3   בע"מ אחזקותהפניקס 

 הצהרת מנהלים

 מנהל כללי הצהרת

 

 אני, אייל בן סימון, מצהיר כי:

  2021 שנת של הראשון לרבעון( התאגיד – להלן) מ"בע אחזקות הפניקס של הרבעוני הדוח את בחנתי (1)

 (;הדוחות – להלן)

 מהותית דהעוב של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות, ידיעתי לפי (2)

 בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ

 ;הדוחות לתקופת

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  (3)

נים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומ

 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:

החולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים ו )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 

 –וכן  הכספיים בהתאם להוראות הדין;

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)

 להבטיח המיועדים, פיקוחי תחת ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי )א(

 עריכת) ערך ניירות בתקנות כהגדרתן שלו מאוחדות חברות לרבות, לתאגיד המתייחס מהותי שמידע

 בפרט, המאוחדות ובחברות בתאגיד אחרים ידי על לידיעתי מובא, 2010 ע"התש(, שנתיים כספיים דוחות

  – וכן; וחותהד של ההכנה תקופת במהלך

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;

 או רבעוני) האחרון הדוח מועד שבין התקופה במהלך חלש עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא )ג(

 בנוגע וההנהלה הדירקטוריון מסקנת את לשנות כדי בו יש אשר, זה דוח מועד לבין( העניין לפי, תקופתי

 .התאגיד של הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות

 ם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד 
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 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות דוח בדבר 
 

 
 

 4-4   בע"מ אחזקותהפניקס 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 אני, אלי שוורץ, מצהיר כי:

 של הביניים לתקופת בדוחות הכלול האחר הכספי המידע ואת ביניים הכספיים הדוחות את בחנתי (1)

" או" הדוחות" – להלן)  2021 שנת של הראשון לרבעון" ( התאגיד" – להלן) מ"בע אחזקות הפניקס

 "(;הביניים לתקופת וחותהד

 כוללים אינם הביניים לתקופת בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע ביניים הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי (2)

 שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא, מהותית עובדה של נכון לא מצג כל

 ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור, בהם שנכללו

 משקפים הביניים לתקופת בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע ביניים הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי (3)

 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן

 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

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:

 הפנימית הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את )א(

 האחר הכספי ולמידע ביניים הכספיים לדוחות מתייחסת שהיא ככל הגילוי ועל הכספי יווחהד על

 התאגיד של יכולתו על לרעה להשפיע סביר באופן העלולים, הביניים לתקופת בדוחות הכלול

 הכספי הדיווח במהימנות ספק להטיל בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם, לעבד, לאסוף

 – וכן; הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת

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)

 המיועדים, פיקוחי תחת ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי )א(

 ניירות בתקנות כהגדרתן שלו מאוחדות חברות לרבות, לתאגיד המתייחס מהותי שמידע להבטיח

 ובחברות בתאגיד אחרים ידי על לידיעתי מובא, 2010 ע"התש(, שנתיים כספיים דוחות עריכת) ערך

 – וכן; הדוחות של ההכנה תקופת במהלך בפרט, המאוחדות

 המיועדים, ונהלים בקרות של פיקוחי תחת וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי )ב(

, הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח

 .מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות

 או רבעוני) האחרון הדוח מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי אהוב לא )ג(

 וההנהלה הדירקטוריון מסקנת את לשנות כדי בו יש אשר, זה דוח מועד לבין( העניין לפי, תקופתי

 .התאגיד של הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע

 לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי    
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  בע"מ נספחים המתייחסים לפניקס חברה לביטוח
 

 

 5-1   בע"מ אחזקותהפניקס 

 

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 ( Certificationהצהרה )

 

 אני, אייל בן סימון, מצהיר כי:

 
סקרתי את הדוח הרבעוני של הפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן: "החברה"( לרבעון שהסתיים ביום  .1

 )להלן: "הדוח"(. 31.03.2021

ולא חסר בו מצג של עובדה  בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית .2

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 נאות, מכל  .3

הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של  הבחינות המהותיות, את המצב

 החברה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .4

  -ולבקרה הפנימית על דיווח כספי  של החברה; וכן

, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים קבענו בקרות ונהלים כאלה (א)

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים 

 בחברה ובאותן חברות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

ה פנימית על דיווח כספי, המיועדת קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקר (ב)

לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם 

 ( ולהוראות הממונה על שוק ההון;IFRSלתקני דיווח בינלאומיים )

והצגנו את מסקנותינו לגבי  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה (ג)

האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; 

 -וכן

על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה (ד)

הפנימית של החברה על דיווח כספי;  באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה

  -וכן

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .5

 הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות  (א)

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 שיש  (ב)

 נימית של החברה על דיווח כספי.להם תפקיד משמעותי בבקרה הפ

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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  בע"מ נספחים המתייחסים לפניקס חברה לביטוח
 

 

 5-2   בע"מ אחזקותהפניקס 

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 ( Certificationהצהרה )

 אני, אלי שוורץ, מצהיר כי:

 
סקרתי את הדוח הרבעוני של הפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן: "החברה"( לרבעון שהסתיים ביום  .1

 )להלן: "הדוח"(. 31.03.2021

סר בו מצג של עובדה בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא ח .2

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 נאות, מכל  .3

   צב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הבחינות המהותיות, את המ     

 החברה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.     

בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי  אני ואחרים .4

  -של החברה; וכן 1ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

נהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח קבענו בקרות ו (א)

שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה 

 ובאותן חברות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק  קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על (ב)

מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח 

 ( ולהוראות הממונה על שוק ההון;IFRSבינלאומיים )

מסקנותינו לגבי  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את (ג)

 -האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה (ד)

  -הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכןמהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .5

 הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

לשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים והחו (א)

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 שיש להם  (ב)

 רה הפנימית של החברה על דיווח כספי.תפקיד משמעותי בבק

 

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