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 הפניקס אחזקות בע"מ
                           ("החברה")  

 
 מדף  תשקיף

 
מניות רגילות  -מכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין 

 אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה מניות בכורה, ,"(החברה מניות)להלן: " ש"ח ע.נ. כ"א 1בנות  של החברה
, אגרות חוב (מעת לעת ינההיכפי שת ,)לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה

)לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה  הניתנות להמרה למניות החברה
תבי אופציה , כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כ(מעת לעת נהייהכפי שת ,למניות החברה

לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות , כתבי אופציה הניתנים למימוש הניתנים למימוש לאגרות חוב
וכן כל נייר ערך שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף המדף במועד  ניירות ערך מסחריים ,החברה

 . "(ניירות הערך"להלן: ) הרלוונטי
 

מצב המשק, סיכוני : סיכוני מאקרוהחברה: עסקי על גדולה השפעה  לגורמי הסיכון הבאים עשויה להיות
סיכונים ; רמת שימור התיקוסיכונים ביטוחיים, רגולציה, תחרות: סיכונים ענפיים; שוק וסיכון אשראי

 סיכוני סייבר ואבטחת מידע. : לחברהייחודיים 
ראו  ות להם השפעה על החברה,, לרבות פרטים אודות כלל גורמי הסיכון אשר עלולה להילפרטים נוספים

 2019במרץ  31 אשר פורסם ביום 2018לדוח התקופתי של החברה לשנת פרק א' בד' לחלק  4.13.1סעיף 
, המובא (2018הדוח התקופתי של החברה לשנת )להלן ביחד: " (2019-01-027672)אסמכתא מס': 

 . בתשקיף זה על דרך ההפניה
 
לדוח  א'פרק חלק א' בל 1.7.1סעיף ראו ידנד על ידי החברה, מגבלות על חלוקת דיבפרטים אודות ל

 .2018התקופתי של החברה לשנת 
 

 1.4סעיף ראו של החברה ( 4עד  2סדרות לפרטים אודות אפשרות החברה לפדיון מוקדם של אגרות החוב )
 .בתשקיף מדף זה להלן

 
( 4עד  2)סדרות  אגרות החוב .יוביחבאופק  +ilAבדירוג בע"מ מעלות סטנדרד & פורס החברה מדורגת ע"י 

לתשקיף  1.4לפרטים נוספים ראו סעיף . באופק יציב Aa3.ilשל החברה מדורגות ע"י מדרוג בע"מ בדירוג 
 המדף של החברה. 

 
 אגרות החוב של החברה אינן מובטחות בשעבודים כלשהם.

 
לדוחות הכספיים של  42משרד רוה"ח המבקר של החברה הפנה את תשומת הלב לאמור במסגרת באור 

לדוחות הכספיים של החברה שנכללו  6ובבאור  2018החברה שנכללו בדוח התקופתי של החברה לשנת 
(, 2019-01-045612)אסמכתא מס':  2019במאי  29אשר פורסם ביום  2019הדוח הרבעוני של החברה לשנת 

 המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה. 
 

 יבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתועותק מתשקיף המדף עומד לעיון הצ

www.magna.isa.gov.il  האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו ובאתר 
www.tase.co.il. 

 
 2019, אוגוסטב 16תאריך התשקיף: 
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  תוכן עניינים
 

 

 

    מבוא .1

 4 יכלל 1.1 

 4 אישוריםהיתרים ו 1.2 

 5 הון המניות 1.3 

 6 אגרות חוב 1.4 

    

 9 הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף  .2

   

  החברה הון  .3

 10 לתאריך התשקיףנכון הון המניות הרשום והמונפק של החברה  3.1 

 10 התפתחויות בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף 3.2 

 11 המחזיקים בניירות הערך של החברהבעלי עניין  3.3 

 11 השליטה בחברה  3.4 

 11 ניירות ערך המירים למניות החברה 3.5 

 11 תואםמ – שער הבורסה של מניות החברה 3.6 

   

  הנלוות למניות החברה ותקנון החברהזכויות ה .4

 13 הזכויות הנלוות למניות החברה 4.1 

 13 נקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברותהסדרים ש 4.2 

   

  פרטים על החברה ופעילותה .5

 16 תיאור עסקי התאגיד 5.1 

דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה והדוח הכספי לשנה שהסתיימה  5.2 
 18 2019שנת להראשון ולרבעון  2018בדצמבר  31ביום 

 19 חברה וחברות קשורותפרטים בדבר חברות בנות של ה 5.3 

   

  ניהול החברה .6

 24 של החברהונושאי המשרה פרטים אודות הדירקטורים  6.1 

ל שהוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום  6.2 
 24 דירקטורים

 25 מורשי החתימה של החברה 6.3 

 25 של החברההמבקר רואי החשבון  6.4 

 25 משרד רשום 6.5 
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  בעלי עניין בחברה .7

 26 תגמולים לבעלי עניין, לנושאי משרה בכירה   7.1 

 28 עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעלי השליטה יש עניין בהן 7.2 

 28 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה 7.3 

    

  דוחות כספיים .8

 29 ים בתשקיף המדף על דרך ההפניההדוחות הכספיים הנכלל 8.1 

 29  ההסכמת רואי החשבון המבקרים של החבר ימכתב 8.2 

 29 הסכמת אקטואר 8.3 

 32 דוח אירועים 8.4 

  

  פרטים נוספים 9

 37 חוות דעת משפטית 9.1 

 38 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף 9.2 

 38 עיון במסמכים 9.3 

    

 39  ותחתימ .10
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 מבוא - 1פרק 

 כללי .1.1

זה בחוק  ( הינה חברה ציבורית כהגדרת מונח"החברה)להלן: " הפניקס אחזקות בע"מ

 .1999-החברות התשנ"ט

 אישוריםויתרים ה .1.2

, הדרושים על פי כל דין לפרסום תאת כל ההיתרים, האישורים והרישיונוקיבלה  החברה

א)א( 23תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף . ("התשקיף"ן: להל) תשקיף מדף זה

"( והצעת ניירות ערך על פיו, ערך ניירות חוק)להלן: " 1968 -לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

 תיעשה על פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

 

אימות הפרטים המובאים בו  רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום ה שלרתבהין אי

שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך למהימנותם או לאו אישור 

 .המוצעים

בנות  מניות החברהלרישומם למסחר של המתייחס אישור עקרוני,  בורסהקיבלה מההחברה 

נות להמרה אגרות חוב שאינן ניתמניות בכורה, , "(החברה מניות)להלן: " ש"ח ע.נ. כ"א 1

(, מעת לעת תהיינהכפי ש ,)לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה

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

, כתבי אופציה למימוש (מעת לעתתהיינה כפי ש ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה

לאגרות חוב כתבי אופציה למימוש  ,כתבי אופציה למימוש לאגרות חובלמניות החברה, 

וכן כל נייר ערך שעל פי הדין ניתן ניירות ערך מסחריים , הניתנות להמרה למניות החברה

"(, שיוצעו ניירות הערך"להלן: ) יהיה להנפיקו מכוח תשקיף המדף במועד הרלוונטי

  "(.ניהאישור העקרו"להלן: באמצעות דוח הצעת מדף )

 

לפרטים המובאים בתשקיף זה, או אישור אין לראות באישור העקרוני של הבורסה 

למהימנותם, או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה, או על טיבם של ניירות 

 או שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף.  הערך המוצעים בתשקיף זה

 

, אינו אם יוצעו( על פי דוחות הצעת מדףבקשר לניירות הערך אשר יוצעו )מתן אישור הבורסה 

ניירות הערך והרישום למסחר של  ,ניירות הערך האמורים מהווה אישור לרישום למסחר של

דוח הצעת מדף לקבלת אישור לרישום למסחר על פי  פי תשקיף זה, יהיה כפוף-על המוצעים

ירות ערך(, של ני הצעת מדףניירות ערך )אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערךותקנות 

  .2005-התשס"ו

 

אין במתן האישור העקרוני כאמור, משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך הנ"ל 

למסחר על פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת 

ה לרישום מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הבקש

 על פי דוח הצעת המדף.
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  הון המניות .1.3

  :החברה, נכון למועד פרסום התשקיף להלן פרטים אודות הון .1.3.1

  ש"ח ערך נקוב כל אחת. 1כל מניות החברה הן מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 

  

 

 1הון המניות המונפק והנפרע
 )ע.נ( 

הון המניות 
הרשום 
 )ש"ח(

הון  המניות 
 הרשום )ע.נ(

 

 בלא דילול בדילול מלא 

260,651,917 256,119,916 300,000,000 300,000,000 

מניות 
רגילות 

 1בנות 
ש"ח ע.נ 
 כל אחת 

  :( הינו כדלקמןש"ח)באלפי  2019במרץ,  31רכב ההון העצמי של החברה ליום ה .1.3.2

 

 309,892 הון מניות 

 828,683 קרנות הון ופרמיה על מניות 

 499,419 קרנות הון

 4,781,657 יתרת רווח

 - בניכוי עלות מניות אוצר

סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של 

 החברה

6,419,651 

 88,137 זכויות שאינן מקנות שליטה

 6,507,788 סה"כ הון

 

 

 

                                                      
  .מניות המוחזקות על ידי חברה בת 31 -ו מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה 55כולל  1
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  2אגרות חוב .1.4

 שהנפיקה החברה ושהינן במחזור, בסמוך ליום פרסום התשקיף: אגרות חובלהלן פרטים אודות 

 
  

וי נקובשו   
 

 
    מועדי תשלום 

מועד  סדרה
 הנפקה

במועד 
ההנפקה 

)ש"ח( )לרבות 
בגין הרחבות 

 סדרה(

 

 31ליום 

 2019במרץ 

 )ש"ח(

מוערך למועד 

סמוך לפרסום 

 התשקיף

סכום 

ריבית 

שנצברה 

 31ליום 

במרץ 

2019 

)אלפי 

 ש"ח( 

שווי 
בספרים 

 31ליום 
2019במרץ   

)אלפי 

 ש"ח(

שווי 

בורסאי 

בסמוך 

 למועד

פרסום 

התשקיף 

)אלפי 

 ש"ח( 

סוג הריבית 
ושיעור 
 הריבית

בסיס  ריבית קרן
הצמדה 

קרן 
 וריבית

זכות 
התאגיד 

לבצע 
פדיון 
 מוקדם

מהותיות 
 הסדרה

2 14.02.2013 3174,521,000 434,035,347 
 

434,035,347 
 

154 424,306 478,985 

ריבית 
שנתית 
קבועה 

בשיעור של 
%2.55  

צמודה 
למדד 

המחירים 
כן לצר

שפורסם 
בחודש 

2013ינואר   
 

ששה תשלומים 
שווים בשיעור של 

מהקרן כל אחד,  %5
 26ששולמו ביום 

במרץ בכל אחת 
 2019-2014מהשנים 

)כולל( וחמישה 
תשלומים שווים 

מהקרן  14%בשיעור 
כל אחד,שישולמו 

במרץ בכל  26ביום 
2020-אחת מהשנים 

)כולל(. 2024  

בשני תשלומים 
חצי שנתיים, 

במרץ  62בימים 
בספטמבר  26 -ו

 26החל מיום 
 2013בספטמבר 
 26ועד ליום 

2024במרץ   

מדד 
המחירים 

 לצרכן

כן.  
כמפורט 

 13בסעיף  
לשטר  

הנאמנות 
לאגרות 
החוב 
(2)סדרה   

 כן

3 24.1.18 272,191,000 272,191,000 272,191,000 976 270,138 282,180 
 כן.כן.   ריבית חצי חמישה תשלומים ריבית 

                                                      
  ( נפרעה במלואה. 1אגרות החוב )סדרה  2019חודש מרץ ב 2
 ש"ח ע.נ..  445,529,496 -הורחבה סדרת אגרות החוב ב 2013במרץ  7בנוסף לסכום זה, ביום  3
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קבועה 
בשיעור של 

%2.22  

שווים בשיעור 
מהקרן כל  %16.66

אחד, שישולמו ביום 
ביולי בכל אחת  31

 2026-2022מהשנים 
)כולל( ותשלום 

 16.7%בשיעור 
מהקרן שישולם 

.2027ביולי  31ביום   

 31-שנתית ב
בינואר של כ"א 

 - 2019מהשנים 
 31-וב 2027

ביולי בכ"א 
 - 2018מהשנים 

2027 

כמפורט 
 6.2בסעיף 

טר לש
 הנאמנות.

4 08.5.19 300,000,000 - 300,000,000 - - 298,500 

ריבית 
שנתית 
משתנה 

בשיעור של 
שיעור מרווח 

הריבית 
השנתי 

שמעל ריבית 
בנק ישראל 
בשיעור של 

%1.28  

שישה תשלומים 
שנתיים, אשר 

 31ישולמו ביום 
, 2020ביולי בשנים 

ובכל אחת  2021
עד  2025מהשנים 

. בכל אחד 2028
מהתשלום הראשון 

והתשלום השני 
מהקרן  12%ישולמו 

ובכל אחד מהתשלום 
השלישי ועד 

התשלום השישי 
מהקרן. 19%ישולמו   

בתשלומים 
רבעוניים, בימים 

 30בינואר,  31
 31באפריל, 

 31-ביולי ו
באוקטובר 

)כולל( בכל אחת 
2019-מהשנים 

. תשלומי 2028
הריבית ישולמו 

בעד התקופה של 
שלושה חודשים 

הסתיימו ביום ש
הקודם למועד 

תשלום הריבית 
 הרלוונטי.

כן.  
כמפורט 

 6.2בסעיף 
לשטר 

 הנאמנות.

 כן

 

 

 לפירעון  מיידי.אגרות חוב נכון למועד התשקיף, החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת 
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 פרטים אודות הנאמן:

 

  (2זיקי אגרות החוב )סדרה הנאמן למח

 הרמטיק קפיטל בע"מ )לשעבר: גפני גללי נאמנויות בע"מ(.

 (, בני ברק.13)קומה  30מגדל צ'מפיון, דרך ששת הימים להלן פרטי ההתקשרות עם הנאמן: 

כתובת  ,אוראל חסוןעו"ד ; איש קשר אצל הנאמן: 972-3-5271451: פקס 03-5544553 :טלפון

  .Orel@hermetic.co.il: דואר אלקטרוני

 

 (4סדרה ו 3סדרה הנאמן למחזיקי אגרות החוב )

 .רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

פקס:  03-6389200, תל אביב, טלפון : 14להלן פרטי ההתקשרות עם הנאמן: רח' יד חרוצים 

 ראשוני.  –מיכל אבטליון ; איש קשר אצל הנאמן: 03-6389222

 

 :דרוג אגרות החוב

 

מועד דירוג ב סדרה

 ההנפקה

דירוג במועד 

 דוח זה

שם החברה 

 המדרגת

 דוחתאריך 

 עדכניה הדירוג

2 Aa3 Aa3 23.04.2019 מידרוג בע"מ 

3 Aa3 Aa3 23.04.2019 מידרוג בע"מ 

4 Aa3 Aa3 23.04.2019 מידרוג בע"מ 

 

שהנפיקה החברה ושהינן במחזור נכון למועד פרסום  אגרות החובפרטים נוספים אודות ל

לפרק  )ה'(26באור פרק א', לחלק ד' ב 4.12.4, ראו סעיף אגרות החובזה, לרבות דירוג  תשקיף

לדוח הרבעוני של החברה  9סעיף  ,2018)דוחות כספיים( לדוח התקופתי של החברה לשנת  3

 23וכן דיווח מיידי של החברה מיום להלן(  5)כהגדרתו בפרק  2019שנת ללרבעון הראשון 

הנכללים את דוח הדירוג העדכני,  , הכולל(2019-01-036663מכתא: )מס' אס 2019באפריל 

 .בתשקיף זה על דרך ההפניה
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 הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף - 2פרק 

 

מניות בכורה, על פי תשקיף מדף זה, יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף מניות החברה, 

לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של ) שאינן ניתנות להמרה אגרות חוב

)לרבות בדרך של  , אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה(מעת לעת תהיינהכפי ש ,החברה

, (מעת לעת תהיינהכפי ש הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה

וב או אופציה הניתנים למימוש לאגרות ח כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי

וכן כל נייר ערך שעל פי הדין  ניירות ערך מסחריים ,החברהלמניות להמרה הניתנות לאגרות חוב 

 "(.ניירות הערך"להלן: ) ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף המדף במועד הרלוונטי

 

לחוק ניירות ערך  )ו(א23ף הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעי

באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי 

ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות 

 הבורסה, כפי שיהיו באותה עת.
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 חברההון ה -3פרק 
1.  

 לתאריך התשקיףהרשום והמונפק של החברה נכון המניות  הוןכ .3.1

   לפרטים אודות הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון לתאריך  

 לעיל.  1.3.1התשקיף, ראו סעיף 

 בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף התפתחויות .3.2

 התפתחות בהון הרשום .3.2.1

 .החברה של הרשום בהון שינויים חלו לא התשקיף לתאריך קדמוש השנים בשלוש

  התפתחות בהון המונפק .3.2.2

החברה  המונפק של בהון שינויים חלו לא התשקיף לתאריך שקדמו השנים בשלוש

  למעט כמפורט להלן:

 סה"כ הון מונפק  ערך נקוב סוג המניה מהות השינוי תאריך

יתרת פתיחה 

(15.6.2016) 

 250,512,867 ש"ח 1 רגילות -

20.12.2016  

 

 

 

 

 

מימוש אופציות לא 

רשומות למסחר 

 למניות החברה

1.1.  

 250,514,770 ש"ח 1 

 250,518,085 ש"ח 1 21.12.2016

 250,523,929 ש"ח 1 5.2.2017

 250,535,531 ש"ח 1 21.2.2017

 250,549,820 ש"ח 1 22.2.2017

 250,562,543 ש"ח 1 23.2.2017

 250,565,709 ש"ח 1 27.2.2017

 250,569,375 ש"ח 1 20.3.2017

 250,603,326 ש"ח 1 30.4.2017

 250,656,425 ש"ח 1 14.5.2017

 250,677,152 ש"ח 1 24.5.2017

 250,714,902 ש"ח 1 29.5.2017

 250,722,324 ש"ח 1 11.9.2017

 250,740,137 ש"ח 1 12.9.2017

 250,746,074 "חש 1 12.9.2017

 250,754,553 ש"ח 1 15.10.2017

 250,756,766 ש"ח 1 15.10.2017

 250,761,262 ש"ח 1 17.10.2017

 250,775,457 ש"ח 1 18.10.2017

 250,777,230.35 ש"ח 1 18.10.2017

 256,027,130 ש"ח 1 הקצאת מניות 11.1.2018

1.5.2018  

מימוש אופציות לא 

 256,043,536 ש"ח 1

 256,054,576 ש"ח 1 11.6.2018
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מסחר רשומות ל 30.8.2018

 למניות החברה

 256,065,855 ש"ח 1

 256,095,353 ש"ח 1 3.12.2018

 256,119,916 ש"ח 1 14.4.2019

  המחזיקים בניירות הערך של החברה בעלי עניין .3.3

בניירות ין יבעלי הענ זקותהחאודות למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה,  ,לפרטים

של החברה בדבר מצבת דוחות מיידיים ראו , במועד הסמוך למועד התשקיף הערך של החברה

-2019-01)אסמכתא מס':  2019 יוליב 7מיום החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

  .המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה ,(058467

 השליטה בחברה .3.4

שהינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה מ, החברה רואה בקבוצת דלק בע"

מזכויות  30.13% -מהונה המונפק והנפרע וב 30.13% -"( והמחזיקה בקבוצת דלק)להלן: "

 ההצבעה של הפניקס אחזקות, כבעלת השליטה בה.

 60.77% -למיטב ידיעת החברה, קבוצת דלק רואה במר יצחק שרון )תשובה(, המחזיק בכ

 מזכויות ההצבעה בה, כבעל השליטה בה. 62.09% -פק והנפרע של קבוצת דלק וכמהונה המונ

 

אודות הסכם שחתמה קבוצת דלק עם צד שלישי בעניין מכירת השליטה ראו דיווח לפרטים 

לדוח  1בפרק  1.2סעיף ( וכן 2019-01-043719)אסמכתא מס':  2019במאי  23מיידי מיום 

 בתשקיף זה על דרך ההפניה.  ים, המובא2019שנת הרבעוני של החברה לרבעון הראשון ל

 ניירות הערך המירים למניות החברה .3.5

  נכון למועד התשקיף, קיימות במחזור אופציות לא רשומות למסחר כדלקמן:

אשר הוקצו  מניות החברה, 100,001-הניתנות למימוש ל 01/13אופציות הפניקס אפ  100,001

 2/19אופציות הפניקס אפ  4,432,000וכן  הבנות ובחברות חברהבולנושאי משרה  עובדיםל

, אשר הוקצו לעובדים ולנושאי משרה בחברה מניות החברה 4,432,000 –הניתנות למימוש ל 

לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  36ראו באור נוספים לפרטים . ובחברות הבנות

לדוחות  8וכן באור  2018, שצורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018בדצמבר  31

   בתשקיף זה בדרך של הפניה. יםהמובא, 2019במרץ  31הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

  מתואם -שער הבורסה של מניות החברה  .3.6

 מניית, הגבוהים והנמוכים )באגורות( של )מתואם דיבידנד( הנעילה ישער אודותלהלן נתונים 

  בסמוך למועד פרסום התשקיף:, 2019וגוסט אב 12ועד ליום  2017 בינואר 1החברה מיום 

 שנה             שער נעילה הגבוה שער נעילה הנמוך

 השער תאריך השער תאריך

23.1.2017 1,151.18 31.12.2017 1,784 1.1.2017-31.12.2017 

08.05.2018 1,663.95 03.12.2018 2,165.83 31.12.2018- 1.1.2018 

03.01.2019 1,766.7577 22.05.2019 2,327 1.1.2019-12.8.2019 
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שער הנעילה בבורסה של מניית  , בסמוך למועד פרסום התשקיף,2019, אוגוסטב 12ביום 

 אגורות. 2,088 החברה עמד על
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  הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה - 4פרק 

 הזכויות הנלוות למניות החברה 4.1

תקנון ההתאגדות של החברה  נוסחראו  ,ר הזכויות הנלוות למניות החברהלפרטים בדב

)אסמכתא  2014באפריל  24על ידי החברה ביום  בדיווח מיידי כפי שפורסם ,"(החברה ןתקנו)"

 (, שתוכנו מובא בתשקיף זה על דרך של הפניה.2014-01-050121מס': 

  חברותהסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק ה 4.2

להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק החברות 

מבנה וצורה(,  -ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף )ד( לתקנות 26המצוינים בתקנה 

 : ככל ונקבעו הסדרים כאמור ,1969-התשכ"ט

 ותקופת כהונתם מינוי דירקטורים 4.2.1

 החברה תמנה את הדירקטורים.האסיפה השנתית הכללית של 

הדירקטורים ימונו בכל שנה שנייה, בהחלטה רגילה שתתקבל באסיפה הכללית 

 השנתית של החברה באותה שנה.

 דירקטורים אשר תקופת כהונתם הסתיימה יהיו זכאים להיבחר מחדש.

החברה רשאית, בהחלטה מיוחדת, לסיים כהונתו של דירקטור כלשהו לפני תום 

 ו, ובהחלטה רגילה רשאית היא למנות אדם אחר תחתיו.תקופת כהונת

דירקטור כאמור יכהן בתפקידו עד לאסיפה הכללית הבאה בה ימונו דירקטורים, 

 ויהיה זכאי להיבחר מחדש.

 מנין חוקי באסיפה כללית ויושב ראש האסיפה 4.2.2

כוח, -ידי באי מניין חוקי באסיפה כללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על

  ההצבעה שבחברה זכויותכלל מ שליש ביניהם לפחות יםמניות המחזיק ישלשה בעל

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה 

אם באסיפה הנדחית לא יימצא . לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום

, אזי שני בעלי מניות הנוכחים מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה

, אם ישנו כזה, או ראש הדירקטוריוןב ושי.בעצמם או על ידי באי כוח יהוו מניין חוקי

ישמש כיושב ראש בכל  כל אדם אחר אשר נתמנה לצורך זה על ידי הדירקטוריון,

ראש כזה או אם לא יהיה נוכח אחרי עבור חמש עשרה  אסיפה כללית. אם אין יושב

ראש  מן השעה הקבועה לאסיפה, או אם הוא לא ירצה לשמש יושב ( דקות15)

 ראש. האסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב

 קבלת החלטות בדירקטוריון 4.2.3

שאלות הנידונות בישיבת דירקטוריון כלשהי תוכרענה ברוב קולות, ובמקרה של שיוון 

 ול נוסף או מכריע.בקולות יהיה ליושב  ראש הדירקטוריון ק

 חלוקת דיבידנד, מניות הטבה, קרנות והיוון קרנות ורווחים 4.2.4

, להפריש מתוך רווחי החברה כלשהו הדירקטוריון יכול, לפני שיציע דיבידנד

סכומים, כפי שימצא לנכון, כקרן שמורה לצרכים יוצאים מן הכלל או להשוואת 

, לשיקול דעתו הבלעדיון, דיבידנדים ולכל מיני מטרות אחרות, כפי שהדירקטורי

יחשבו למועיל לענייני החברה, והוא יכול להשקיע את הסכומים המופרשים כנ"ל 

בהשקעות כאלו )מלבד במניות החברה( אשר ימצא לנכון, ומדי פעם בפעם לטפל 
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בהשקעות אלו ולשנותן ולעשות שימוש בכולן או במקצתן לטובת החברה, והוא יכול 

רנות מיוחדות, כפי שימצא לנכון, ולהשתמש בקרן או לחלק את הקרן השמורה לק

בכל חלק ממנה בעסקי החברה, מבלי להיות חייב להחזיק אותם בנפרד משאר נכסי 

 החברה.

הדירקטוריון רשאי להכריז על דיבידנד שישולם לחברים בהתאם לזכויותיהם  4.2.5

 וחלקיהם ברווחים, ויכול לקבוע מועד לתשלום.

מתוך כספי הרווחים של החברה, ושום ריבית לא תשולם לא ישולם כל דיבידנד אלא  4.2.6

 על ידי החברה על הדיבידנדים.

רווחי החברה, בכפוף לכל זכות שהוענקה לסוגים אחרים של מניות בעת ההנפקה,  4.2.7

, באופן יחסי לסכום ההון שנפרע או לבעלי המניות של החברהיהיו ניתנים לחלוקה 

לי של המניות המוחזקות על ידיהם שנחשב כאילו נפרע על חשבון ערכן הנומינ

 בהתאמה, במועד כפי שיקבע הדירקטוריון בהכרזת הדיבידנד. 

כל הדיבידנדים יחולקו וישולמו באופן יחסי לסכומים אשר שולמו או אשר נחשבו 

כאילו שולמו על חשבון ערכן הנומינלי של המניות במהלך כל חלק או חלקים מן 

ולם, אם הוקצתה מניה כלשהי בתנאים אחרים, התקופה בגינה משולם הדיבידנד. א

 יגברו תנאים כאמור על הוראות אלה.

הדירקטוריון המכריז על דיבידנד רשאי להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או  4.2.8

בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות שנפרעו 

רה כלשהי, או באחת או באחדות במלואן, אגרות חוב או סטוק אגרות חוב של חב

 מדרכים אלו.

הדירקטוריון יכול להחליט כי כל מיני כספים, השקעות או נכסים אחרים, המהווים  4.2.9

חלק מן רווחי החברה שטרם חולקו העומדים לזכות הקרן השמורה או נמצאים בידי 

החברה ועומדים לרשותה לחלוקה ולצורכי דיבידנדים או המייצגים פרמיות 

יהפכו  –בדעת הוצאת מניות ועומדות לזכות חשבון פרמיות של המניות  שנתקבלו

להון ויחולקו בין אותם בעלי המניות שהיו זכאים לקבל אותם אילו חולקו בדרך של 

על יסוד זה שבעלי מניות אלה נעשו זכאים לכספים אלה  –דיבידנד, ולפי אותו היחס 

כל חלק ממנה, ישמש למען בעלי  בצורת הון וכי כל הקרן שהפכה בדרך זו להון, או

לפי הערך הנקוב, או בפרמיה )כפי שיותנה  –המניות האלה לשם פירעון מלא 

של המניות, או אגרות חוב או סדרות אגרות חוב של החברה שטרם  –בהחלטה( 

הוצאו, אשר יחולקו בהתאמה כנ"ל, או לשם סילוק, מלא או חלקי, של כל 

ל המניות, אגרות החוב, או סטוק אגרות החוב ההתחייבויות של נדרשו לתשלום ע

שהוצאו, וכי כל חלוקה כזו או כל סילוק כזה יתקבל על ידי בעלי מניות אלה כסילוק 

 מלא של חלקם בקרן שהפכה להון כנ"ל.

המניות אשר יחולקו כמניות הטבה יהיו מאותו סוג או סוגים כמו המניות אשר הקנו 

 ההטבה האמורות.למחזיקיהן את הזכות לקבלת מניות 
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 פטור לנושאי משרה 4.2.10

 פטור מראש

 ,החברה תהא רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה

 .בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה

 פטור בדיעבד

 , החברה תהא רשאית לפטור בדיעבד נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה

אין בכוונת ההוראות דלעיל, ולא יהיו בהן,  .לפיהבשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כ

כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לענין התקשרותה בחוזה ביטוח ו/או לענין 

בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה לרבות עובדים, ( 1) .שיפוי ו/או לענין פטור

משרה בקשר לנושאי ( 2) –ו  קבלנים או יועצים של החברה שאינם נושאי משרה בה

במידה שהביטוח ו/או השיפוי ו/או הפטור אינם אסורים במפורש לפי כל  –בחברה 

 .דין

 

 

לעיל, הינו תיאור  4.2.10עד  4.2.1תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיפים 

תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם נושאים והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח 

  ה.המלא של תקנון החבר

 

יובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה להוראות שלא ניתן להתנות 

עליהן בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות האמורות 

 על הוראות התקנון.
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 פרטים על החברה ופעילותה - 5פרק  .4
  תיאור עסקי התאגיד .5.1

ב לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת 6( ולתקנה 1)א44ה בהתאם לתקנ .5.1.1

, פרק תיאור עסקי התאגיד, נכלל בתשקיף 1969-מבנה וצורה(, תשכ"ט –תשקיף 

אשר פורסם  2018לשנת דוח התקופתי של החברה לא' פרק זה על דרך ההפניה ל

תי הדוח התקופ" להלן:)( 2019-01-027672)אסמכתא מס':  2019 במרץ 31ביום 

את הדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת וכן  (2018של החברה לשנת 

 ( )להלן:2019-01-045612)אסמכתא מס':  2019במאי  29ם , אשר פורסם ביו2019

 ."(2019הדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת "

ד להלן פרטים אודות שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגי .5.1.2

הדוח הרבעוני של ובכל עניין אחר שיש לתארו בדוח התקופתי מיום פרסום 

,הנכללים בתשקיף ועד ליום פרסום התשקיף, 2019 לרבעון הראשון לשנתהחברה 

  :זה על דרך ההפניה

 תוכן הדיווח מספר אסמכתא תאריך

 2019-01-047334 2019ביוני  2

תובענה בימ"ש אישר הגשת 

חברה הפניקס נגד כייצוגית 

לביטוח בע"מ )להלן: 

 בעניין גבית  "(הפניקס ביטוח"

השקעות מעבר הוצ' ניהול 

 לגביית דמי ניהול.

 2019-01-048981 2019ביוני  6

 הפניקס ביטוחנגד כהוגשה 

לאישור בקשה תביעה ובצידה 

בגין התביעה כתובענה ייצוגית 

גביית הוצאות ניהול השקעות 

 .בביטוחי מנהלים

 2019-01-049431 2019ביוני  11

בימ"ש אישר הסדר פשרה 

הפניקס צוגית נגד ייתובענה ב

שעניינה באי הכללת  ביטוח

עמלות מכירה בשכר הקובע 

לתשלום זכויות סוציאליות 

 .לעובדי הפניקס ביטוח

 2019-01-049599 2019ביוני  11
מ"מ מנהל  -מינוי נושא משרה 

 .בן סימון איילמר  כללי

 2019-01-057462 2019ביולי  4

ביהמ"ש העליון אישר דיון 

 נוסף בתובענה ייצוגית

 נגד הפניקס ביטוחשהוגשה כ

בקשר  וחברות ביטוח נוספות

"תת תשלום המכונה עם גביית 
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 .כדין שנתיות" שלא

 2019-01-057849 2019ביולי  7

 הפניקס ביטוחנגד כהוגשה 

תביעה ובצידה בקשה לאישור 

 בגיןהתביעה כתובענה ייצוגית 

תגמולי תשלום ריבית בגין  אי

 .ביטוח

 2019-01-059829 2019ביולי  11

דירקטוריון הפניקס ביטוח 

אישר דוח יחס כושר פרעון 

 .2018בדצמבר  31כלכלי ליום 

 2019-01-061971 2019ביולי  17

 הפניקס ביטוחנגד כהוגשה 

תביעה ובצידה בקשה לאישור 

 בגיןהתביעה כתובענה ייצוגית 

א תגמולי אי תשלום מלו

 הביטוח בגין נזק לרכב. 

 2019-01-063444 2019ביולי  23

( 2009הפניקס גיוסי הון )

בע"מ, חברה נכדה של החברה, 

אלפי ש"ח  300,000גייסה 

 בדרך של הנפקת סדרה חדשה. 

 2019-01-063861 2019ביולי  24

ביהמ"ש אישר את הסתלקות 

התובע הייצוגי מתובענה 

הפניקס ייצוגית שהוגשה כנגד 

אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ 

בקשר עם זיכוי עמיתים 

לעוברים בין מסלולים בקופת 

 גמל.

 2019-01-066744 2019באוגוסט  4

 ירידה צפויההחברה כי הודעת 

ביחס כושר  7% -בשיעור של כ

פירעון הכלכלי של הפניקס ה

רידה צפויה בסך של ביטוח וי

 מיליוני ש"ח ברווח.  50 -כ

 2019-01-067938 2019באוגוסט  6

החברה הודיעה אודות 

 6תוצאות אסיפה כללית מיום 

בין היתר, , 2019סט באוגו

בקשר עם עדכון מדיניות 

תנאי ו של החברה תגמולה

 מ"מ מנכ"ל החברה. של כהונה 

 2019-01-068766 2019באוגוסט  12
קביעת בית המשפט העליון כי 

שיעור ההיוון בפיצוי נזיקי 



 

18 

 

ליה צפויה וע 3%יעמוד על 

מיליוני ש"ח  100 -בסך של כ

 ברווח.  

 2019-01-069327 2019באוגוסט  13

 הפניקס ביטוחנגד כהוגשה 

תביעה ובצידה בקשה לאישור 

התביעה כתובענה ייצוגית 

תגמולי תשלום עם  קשרב

 .על ציוד מכני הנדסיביטוח 

 

 31ה ביום דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה והדוח הכספי לשנה שהסתיימ .5.2

 2019במרץ  31שהסתיים ביום  2019ולרבעון הראשון לשנת  2018בדצמבר 

לשנה שהסתיימה של החברה לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ולדוח הכספי 

, בהתאמה, לדוח התקופתי של החברה לשנת 3וחלק  2חלק ראו , 2018בדצמבר  31ביום 

 על דרך ההפניה.  זה, הנכלל בפרק 2018

 31ח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ולדוח הכספי לתקופה שנסתיימה ביום לדו

 זה, המובא בפרק 2019שנת ל, ראו הדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון 2019במרץ  

 על דרך ההפניה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

  קשורותשל החברה וחברות  נותחברות בפרטים בדבר  .5.3

  :2019במרץ  31ת קשורות מהותיות של החברה נכון ליום להלן יפורטו השקעות בחברות בנות ובחברו .5.3.1

מדינת  שם החברה
 התאגדות

סוג 
 המניה

הון מונפק 
 ונפרע )ע.נ.(

שיעור ההחזקה של 
 4החברה

ערך בדוח הכספי 
הנפרד של 

התאגיד )אלפי 
 ש"ח(

יתרות הלוואות 
מהחברה )כולל 
ריבית והפרשי 

הצמדה / 
ערבויות )באלפי 

 ש"ח(

הבורסה שבה 
ם ניירות נסחרי

 הערך

שווין בבורסה של 
זכויות החברה, 

בחברה המוחזקת 
 )באלפי ש"ח(

 בהצבעה בהון

 
 חברות בנות וקשורות של החברה

הפניקס חברה 
 לביטוח בע"מ

₪ 1 ישראל  000,773,571  
100 100 

 
 

5,320,693 

334,072 -  

הפניקס חברה 
 לביטוח בע"מ

₪ 5 ישראל  8,497,000 
100 100 - - -  

הפניקס 
השקעות 

 ופיננסים בע"מ

₪ 0.001 ישראל  12,741 
100 100 

929,565 476,878 -  

        - - 

 
 חברות בנות וקשורות של הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 הפניקס
 ביטוח סוכנויות

 בע"מ 1989

₪ 1 ישראל  10,017,345 100 100 591,557 67,055 - - 

 פנסיההפניקס 
 בע"מ

₪ 1 ישראל  735,051,18  100 100 218,360  - - - 

אקסלנס גמל 
והשתלמות 

 בע"מ

 -   247,976   1,195,000  ישראל

הפניקס גיוסי 
( 2009הון )

 בע"מ

₪ 1 ישראל   תל אביב   100 100 1,000 

                                                      
 סמכות למנות דירקטורים.הלרבות,  4
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 מרכזי 120 עד
 מגורים

 לאוכלוסיה
 "מבע המבוגרת

₪ 1 ישראל  600 100 100 935,643  105,156  -  

 
 שקעות ופיננסים בע"מה של הפניקסחברות בנות וקשורות 

₪ 1 ישראל בע"מ פניקלאס  300 67 67 (16,359)  34,815 -  
אקסלנס 

 השקעות בע"מ 
₪ 1 ישראל  278,024,17  100 100 845,015  -  

₪ 1 ישראל מהדרין בע"מ  280,111 תל אביב  259,780 41.42 41.42 1,377,150 

 ניהול גמא
 "מבע וסליקה

₪ 1 ישראל  2,450 94  49 80,657 50,000 -  

 
 "מבע 1989 ביטוח סוכנויות הפניקסחברות בנות וקשורות של 

גבעון  -כהן
סוכנות לביטוח 

 בע"מ

₪ 1 ישראל  5,200 52 52 4,795  -  

קלע סוכנות 
( 1987לביטוח )

 בע"מ

₪ 1 ישראל  1,000 100 100 16,819  -  

אגם לידרים 
  בע"מ

₪ 1 ישראל  7,500 70 70 91,656  -  

גרניט -רמון
סוכנות לביטוח 

 ( בע"מ1994)

₪ 1 ישראל  310 62 62 17,519 1,836 -  

 סוכנות שקל
( 2008) לביטוח

 "מ בע

₪ 1 ישראל  100 100 100 103,138  -  

 המומחים
להטבות 

 בנפיטלעובדים 
 בע"מ

₪ 1 ישראל  1,258 100 100 26,477  -  

 
 הטבלה שלהלן אינה כוללת חברות אשר לא היו פעילות במהלך שנת הדוח()חברות בנות וקשורות של אקסלנס השקעות בע"מ 

אקסלנס 
נשואה חיתום 

 ( בע"מ1993)

₪ 1 ישראל  9,339 80 80 13,029  -  
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 - אקסלנס
צמיחה נירות 
ערך והשקעות 

 בע"מ

₪ 1 ישראל  66,668 100 100 421,626  -  

איסופ שירותי 
ניהול ונאמנות 

 בע"מ

₪   1 ישראל  3,000 1.649  91.64 175,3     

ריט שירותי 
 ניהול בע"מ

₪ 1 ישראל  525 52.5 52.5 2,816  -  
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 : 2019 במרץ 31ליום מהותיות חברות קשורות חברות בנות והכנסות מרווחי חברות בנות וחברות קשורות מהותיות ואודות להלן פרטים אודות  .5.3.2

 
רווח נקי  עיסוק עיקרי שם החברה

)הפסד( 
לתקופה 
)באלפי 

 "ח( )*(ש

סה"כ רווח 
)הפסד( כולל 

 )*( )באלפי ש"ח(

 הכנסות שנתקבלו )באלפי ש"ח(
ריבית  דמי ניהול דיבידנד

והפרשי 
 הצמדה

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ 
 - 625 250,000 274,297 106,429 ביטוח

  הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ
 - 125 - 84,121 83,411 השקעות

  - - 10,098 10,098 דיור מוגן המבוגרת בע"מ הילאוכלוסי מרכזי מגורים 120 עד
 בע"מ פנסיה הפניקס

   - 3,904 3,904 פנסיהניהול קרנות וקופות 
 אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ

    10,290 10,290 ניהול קופות גמל
 בע"מ 1989 ביטוח סוכנויות הפניקס

 29,675 29,675    
 ( בע"מ2009) הון גיוסי הפניקס

 - - - - - וס הוןגי
 "מבע השקעות אקסלנס

    48,000 48,000 שירותים פיננסיים
 "מבע מהדרין

    27,910 27,910 חקלאות
 "מבע וסליקה ניהול גמא

 277   4,885 4,885 ניכיון כרטיסי אשראי
 בע"מ פניקלאס

(490) (490) נדל"ן    474 
 גבעון סוכנות לביטוח בע"מ -כהן

  437  1,160 1,160 סוכנות ביטוח
 ( בע"מ1987קלע סוכנות לביטוח )

    2566 2566 סוכנות ביטוח
 ( בע"מ )לרבות אגם ישראל(2001אגם לידרים אחזקות )

  365  9,797 9,797 סוכנות ביטוח
 ( בע"מ1994גרניט סוכנות לביטוח )-רמון

    314 314 סוכנות ביטוח
 "מבע( 2008) לביטוח סוכנות שקל

    10,848 10,848 סוכנות ביטוח
 בע"מ בנפיטלהטבות לעובדים  המומחים

    899 899 שירותי ייעוץ
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 "מבע חיתום נשואה אקסלנס
 474 474    

 "מבע והשקעות ערך ניירות צמיחה - אקסלנס
 16,790 16,790    

 איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ
 1,498 1,498    

 שירותי ניהול בע"מ ריט
 2,166 2,166    

 
 )*( משקף את רווחי )הפסדי( החברה במלואם.

 

השקעות בחברות בת ובחברות קשורות מהותיות ורווחיהן של חברות הבת והחברות הקשורות המהותיות המוחזקות ע"י החברה בשנים רשימת פרטים אודות ל

, מובאים 2018-2017אית לקבל מכל אחת מהחברות כאמור לגבי השנים , וכן פרטים אודות הדיבידנד, הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה או שהיא זכ2018-2017

, כפי שפרסמה 2017לשנת של החברה לדוח התקופתי  5בחלק  13 -ו 11ולתקנות  2018לשנת של החברה לדוח התקופתי  5בחלק  13 -ו 11בדרך של הפניה לתקנות 

הדוח התקופתי של החברה , בהתאמה( )להלן: "2018-01-024435 -ו 2018-01-024303מכתא: )מס' אס 2018במרץ  27ואשר תוקן ביום  2018במרץ  27החברה ביום 

  "(.2017לשנת 
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  ניהול החברה -6פרק 

 ג .6
 )שאינם דירקטורים(  פרטים אודות הדירקטורים ונושאי משרה של החברה .6.1

 5בחלק  26לפרטים אודות הדירקטורים של החברה בסמוך למועד התשקיף, ראו תקנה 

 . 2018התקופתי של החברה לשנת  לדוח

לפרטים אודות נושאי משרה בכירה בחברה )שאינם דירקטורים( בסמוך למועד התשקיף, 

 . 8201לדוח התקופתי של החברה לשנת  5בחלק א 26ראו תקנה 

כמנכ"ל החברה ומנכ"ל הפניקס סיים את כהונתו  איל לפידות, מר 2019באפריל  30ביום 

 2019באפריל  18דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום ראו , לפרטים נוספים ביטוח

 ( המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה. 2019-01-036009)אסמכתא מס': 

, לאחר שביום החברה לממלא מקום מנכ"לאייל בן סימון מר מונה  2019 ביוני 11ביום 

ר קיבל אש, מינוי הוחלט על מינויו כממלא מקום מנכ"ל הפניקס ביטוח 2019באפריל  18

. לפרטים נוספים 2019במאי  7ההון ביטוח וחסכון בתאריך  את אישור הממונה על שוק

-2019-01)אסמכתא מס':  2019באפריל  18ראו דיווחים מיידים של החברה מיום 

 2019 ביוני 11ומיום  2019-01-039822)מס' אסמכתא:  2019במאי  7, מיום (036006

 על דרך ההפניה.בתשקיף זה ובאים ( המ2019-01-049599)אסמכתא מס': 

א' לתקנות ניירות ערך )דו"חות 26להלן פרטים אודות מר אייל בן סימון בהתאם לתקנה 

 :  1970 –תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 25173782ת.ז.  אייל בן סימון  םש

 12/03/1973  תאריך לידה

  מנהל כללי.ממלא מקום   חברההתפקיד שהוא ממלא ב

הוא ממלא בחברת בת התפקיד ש

 או בבעל עניין בו  חברהשל ה

מכהן כממלא מקום מנכ"ל  2019במאי  1החל מיום  

הפניקס חברה לביטוח בע"מ, המחזיקה במלוא הונה 

 המונפק והנפרע של החברה.

האם הוא בן משפחה של נושא 

משרה בכירה אחר או של בעל 

 עניין

  

 לא

סיונו העסקי בחמש יהשכלתו ונ

 רונותהשנים האח

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר  – השכלה 

מימון, האוניברסיטה העברית  –שני במנהל עסקים 

 בירושלים.

משנה למנכ"ל, מנהל חתום ביטוח  – תעסוקתי ניסיון

 .כללי ותביעות

 11.06.2019  התאריך  שבו החלה כהונתו

 

 של דירקטורים הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום .6.2

ההתאגדות של החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים,  להוראות תקנון

, שכרם ומינוי םדרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונת

תקנון לתשקיף זה לעיל וכן  4פרק ראו ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להן, 
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 כלל בתשקיף זה על דרך ההפניה. נההתאגדות של החברה ה

 החתימה של החברה ימורש .6.3

  .אין מורשי חתימה עצמאייםחברה ב

 של החברההמבקר רואי החשבון  .6.4

 , תל אביב.א' 144דרך מנחם בגין  קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון,

 משרד רשום .6.5

 , גבעתיים.53דרך השלום משרדה הרשום של החברה הינו ב
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  ניין בחברהבעלי ע - 7פרק 
 

   לנושאי משרה בכירהתגמולים לבעלי עניין,  7.1

 2017תגמולים שניתנו בשנת  7.1.1

חמשת ששילמה והתחייבה לשלם החברה, לכל אחד מתגמולים הלעניין פרטים אודות 

, ובחברות הבנות הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה התגמולמקבלי 

בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה  הלכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירוכן 

 5לחלק  21תקנה ראו  2017 לשנתנכון  אשר לא נמנו בין חמשת מקבלי התגמול לעיל, 

  .המובא בתשקיף זה על דרך של הפניה 2017לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 2018תגמולים שניתנו בשנת  7.1.2

חמשת מלכל אחד  ששילמה והתחייבה לשלם החברה,תגמולים הלעניין פרטים אודות 

, ובחברות הבנות הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה התגמולמקבלי 

וכן לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה 

 5לחלק  21תקנה ראו  2018 לשנתנכון  אשר לא נמנו בין חמשת מקבלי התגמול לעיל, 

  .המובא בתשקיף זה על דרך של הפניה 2018נת לדוח התקופתי של החברה לש

 תגמולים לדירקטורים 7.1.3

לדוח התקופתי של החברה  5לחלק  21לפרטים אודות גמול הדירקטורים ר' תקנה 

בתשקיף זה על דרך של  יםהמובא 2018לשנת לדוח התקופתי של החברה ו 2017לשנת 

 . הפניה

 

 22רים ונושאי משרה ר' תקנה פטור ושיפוי לדירקטו ,לפרטים אודות פוליסת ביטוח

לשנת לדוח התקופתי של החברה ו 2017לדוח התקופתי של החברה לשנת  5לחלק 

 בתשקיף זה על דרך ההפניה. יםהמובא 2018

 2019 במרץ 31ביום  החודשים שהסתיימה שלושהתגמולים שניתנו בתקופה של  7.1.4

חמשת מל אחד ששילמה והתחייבה לשלם החברה, לכתגמולים הלעניין פרטים אודות 

וכן  ובחברות הבנות הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה התגמולמקבלי 

לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה 

 2019ת נכון לרבעון הראשון של  שנ אשר לא נמנו בין חמשת מקבלי התגמול לעיל, 

   להלן:ראו 

  תגמול בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור החזקה 

בהון התאגיד 

  )בדילול מלא(

תשלום  מענק שכר

מבוסס 

 מניות

  דמי ניהול

 אחר

 סה"כ

 רן גבעון

מנכ"ל בחברת 

כהן גבעון סוכנות 

( 1994לביטוח )

 בע"מ

 2,280  403  1509 368 0% מלאה
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יצחק 

 עוז

מנכ"ל משותף 

בחברת אגם 

שראל( לידרים )י

סוכנות לביטוח 

 ( בע"מ2003)

 1,453 10 634   773 36 0.05% מלאה

 מוני פלר

מנכ"ל משותף 

בהפניקס קפיטל 

 בע"מ

 1,193       1153 40 0% מלאה

סטו 

 שפירא

מנכ"ל משותף 

בהפניקס קפיטל 

 בע"מ

 1,193       1153 40 0% מלאה

איל 

 לפידות

מנכל לשעבר 

החברה והחברה 

בת,הפניקס חברה 

 ביטוחל

 809         809 0.99% מלאה

רועי 

 יקיר

משנה למנכ"ל, 

מנהל השקעות 

ראשי של החברה 

ושל קבוצת 

הפניקס ומכ"ל 

הפניקס השקעות 

 ופיננסים בע"מ

 636     44 187 405 0.02% מלאה

אייל בן 

 סימון

ממלא מקום 

מנכל החברה 

והחברה בת, 

הפניקס חברה 

 לביטוח

 615     40 187 388 0% מלאה

  ועד לפרסום התשקיף 2019במרץ  31תגמולים שניתנו בתקופה שלאחר יום  7.1.5

לבין מועד פרסום התשקיף, שולם  2019בפרק הזמן בין מועד הדוח הרבעוני לשנת 

 5חלק ל 21לנושאי המשרה הבכירה לעיל שכר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנה 

 דשים בתקופה זו. באופן יחסי כמספר החו 2018לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 

האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  2019 אוגוסטב 6בהקשר זה יצויין, כי ביום 

כמפורט אישרה את עדכון תנאי הכהונה והעסקה של ה"ה אייל בן סימון ורועי יקיר 

( )מידע זה 2019-01-056148: )מס' אסמכתא 2019ביולי  1בדוח זימון האסיפה מיום 

החל מחודש , וזאת "(תנאי התגמול החדשים)להלן: " ך ההפניה(מהווה הכללה על דר

שכר  ה"ה אייל בן סימון ורועי יקיר. נכון למועד תשקיף זה, טרם שולם ל2019מאי 

 תנאי התגמול החדשים. בהתאם ל
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 או שלבעל השליטה יש עניין בהן עסקאות עם בעלי שליטה 7.2

 לתשקיף 3בפרק  3.3 ףסעיראו לפרטים אודות בעל השליטה בחברה במועד התשקיף  7.2.1

 . לעיל

לפרטים אודות עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי  7.2.2

או שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף,  2017באישורן, אשר החברה התקשרה בשנת 

, הנכלל בזאת על דרך 2017לדוח התקופתי של החברה לשנת  5לחלק  22תקנה ראו 

 ההפניה.

קאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי לפרטים אודות עס 7.2.3

או שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף,  2018בשנת באישורן, אשר החברה התקשרה 

, הנכלל בזאת על דרך 2018לדוח התקופתי של החברה לשנת  5לחלק  22תקנה ו רא

 .ההפניה

, בתקופה של לעיל 7.2.3למעט עסקאות שהינן בתוקף במועד התשקיף כמפורט בסעיף  7.2.4

לא התקשרו החברה או חברות  2019 במרץ 31שהסתיימה ביום  החודשים שלושת

  .בעסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן בשליטתה

 
 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה 7.3

ניירות ערך של החברה ו/או לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ב 7.3.1

 3בפרק  3.3ראו סעיף בחברות בנות ו/או בחברות קשורות, נכון לתאריך התשקיף, 

 לתשקיף זה. 

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה ו/או  7.3.2

חודשים לתאריך  12 -בחברות בנות ו/או בחברות קשורות, נכון למועד שקדם ב

( 2018-01-064783)מס' אסמכתא:  2018 ביולי 5 דיווח מיידי מיוםראו יף, שקתה

 המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.
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  דוחות כספיים - 8פרק 

 :הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה 8.1

נה מב -ב לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף6ב ותקנה 60בהתאם לתקנה  8.1.1

"(, החברה מפנה לדוחות הכספיים תקנות פרטי תשקיף": להלן) 1969-וצורה(, התשכ"ט

 2018אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת  של החברה 2018בדצמבר  31ליום 

 2019 במרץ 31"( ולדוחות הכספיים ליום 2018הדוח הכספי של החברה לשנת "להלן: )

)להלן:  2019 נתלש הראשוןהחברה לרבעון  שלהרבעוני של החברה אשר צורפו לדוח 

המידע הכלול בדוח הכספי של  ."(2019לשנת  הראשוןהדוח הכספי של החברה לרבעון "

בתשקיף מובא  2019לרבעון הראשון לשנת  ובדוח הכספי של החברה 2018החברה לשנת 

 דרך ההפניה. זה על

 1970 -דיים(, התש"ל ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיי9בהתאם לתקנה  8.1.2

ליום "(, החברה מפנה לדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה תקנות הדוחות)להלן: "

. המידע הכלול "(2018בדצמבר  31הדוח הכספי הנפרד ליום )להלן: " 2018בדצמבר  31

 מובא כאן על דרך ההפניה. ,2018בדצמבר  31בדוח הכספי הנפרד ליום 

הדוחות, החברה מפנה לדוח על המידע הכספי הנפרד של ד' לתקנות 38בהתאם לתקנה  8.1.3

. המידע "(2019 במרץ 31הדוח הכספי הנפרד ליום ")להלן:  2019 במרץ 31ליום החברה 

 , מובא כאן על דרך ההפניה.2019 במרץ 31בדוח הכספי הנפרד ליום הכלול 

התאגיד ד לתקנות הדוחות, החברה מפנה לדוח מצבת ההתחייבויות של 9בהתאם לתקנה  8.1.4

, כפי 2018בדצמבר,  31והחברות המאוחדות בדוחותיו הכספיים, לפי מועדי פירעון ליום 

 (.2019-01-027669)אסמכתא מס':  2019במרץ  31שפורסם ביום 

ה לתקנות הדוחות, החברה מפנה לדוח מצבת ההתחייבויות של 38בהתאם לתקנה  8.1.5

, 2019, במרץ 31די פירעון ליום התאגיד והחברות המאוחדות בדוחותיו הכספיים, לפי מוע

 (.2019-01-045609)אסמכתא מס':  2019 במאי 29כפי שפורסם ביום 

ב לתקנות פרטי תשקיף, החברה מפנה להצהרה של המנכ"ל 6ה ותקנה 60בהתאם לתקנה  8.1.6

ולהצהרה של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה, אשר צורפו לדוח 

. 2019לשנת  הראשוןולדוח הרבעוני של החברה לרבעון  2018התקופתי של החברה לשנת 

מובא כאן  2019לשנת  הראשוןולרבעון  2018המידע הכלול בדוח הכספי של החברה לשנת 

 על דרך ההפניה.

( לתקנות 1)א62בהתאם לתקנה  מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה 8.2

המבקר לכלול בתשקיף המדף, לרבות  , שבו נכללת הסכמתו של רואה החשבוןפרטי תשקיף

לדוח  את דוחות הסקירה לפי העניין,ו בדרך של הפניה, את דוחות רואה החשבון המבקר

 .2019לשנת  הראשוןלרבעון דוח הכספי של החברה לו 2018הכספי של החברה לשנת 

מצורף להלן מכתב הסכמה להכללה של אקטואר של הפניקס חברה לביטוח בהתאם לתקנה  8.3

א( לתקנות פרטי תשקיף, שבו נכללת הסכמתו של האקטואר לכלול בתשקיף המדף, א)62

 .2018לרבות בדרך של הפניה, את הצהרותיו המצורפות לדוח הכספי של החברה לשנת 

 



 

 

 
 2019, אוגוסטב 15

 
 לכבוד

 מ "בע אחזקות הפניקס של הדירקטוריון
 
 .,נ.ג.א
 
 

שעתיד להתפרסם בחודש  (החברה": "להלן)מ "בע אחזקות של הפניקסתשקיף מדף  :הנדון

 2019, אוגוסט

 

 שלתשקיף המדף שבנדון ב)לרבות בדרך של הפניה(  להכללהלהודיעכם כי אנו מסכימים  הננו

  :שלנו המפורטים להלןהדוחות 

 

הדוחות הכספיים המאוחדים על  2019במאי,  28מיום של רואה החשבון המבקר דוח סקירה  .1

 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. 2019במרס,  31יום של החברה ל

 

על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  2019במאי,  28דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  .2

במרס,  31של החברה ליום  1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל38

 באותו תאריך.ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  2019

 

של החברה המאוחדים על הדוחות הכספיים  2019במרס,  31דוח רואה החשבון המבקר מיום  .3

בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017 -ו 2018בדצמבר  31לימים 

2018 . 

 

בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  2019במרס,  31דוח רואה החשבון המבקר מיום  .4

 . 2018בדצמבר  31כספי של החברה ליום 

 

ג' 9תקנה פי לנפרד כספי על מידע  2019במרס,  31רואה החשבון המבקר מיום מיוחד של דוח  .5

בדצמבר  31לימים של החברה  1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 .2018בדצמבר  31כל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום לו 2017 -ו 2018

בדבר דוח  2019 אוגוסטב 16תשקיף המדף מיום ב 8בפרק מפנים את תשומת הלב לאמור  אנו

בדבר חשיפה  2019אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 

 .להתחייבויות תלויות

 

 קסירר את גבאי פורר קוסט

 חשבון רואי

 +972-3-6232525   .טל
 972-3-5622555+  פקס

ey.com 

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

  6492102אביב -תל
 

 

 



 2019, באוגוסט 15: תאריך
 
 

 ,לכבוד
 בע"מ אחזקותהפניקס  דירקטוריון

 
 

 ,נא.ג.
 

מיום בע"מ )להלן: "החברה"(  אחזקותהפניקס  מדף תשקיף  :הנדון
9.2018.15 

 
 דוחות של שבנדון מדףה תשקיףב הפניה של בדרך להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 :להלן המפורטים שלנו האקטואר והצהרות
 

לגבי הדוחות הכספיים השנתיים של  2019במרס,  31צהרת אקטואר ביטוח חיים מיום ה .1
 31 אשר נחתמו ביום 2018בדצמבר  31ליום "( הפניקס הפניקס אחזקות בע"מ )להלן: "

 .2019במרס, 
לגבי הדוחות הכספיים השנתיים  2019במרס,  31צהרת אקטואר ביטוח בריאות מיום ה .2

 .2019במרס,  31 אשר נחתמו ביום 2018בדצמבר  31ליום  הפניקסשל 
 של השנתיים הכספיים הדוחות בילג 2019במרס,  31 מיום כללי ביטוח אקטואר הצהרת .3

 .2019 מרס,ב 31 ביום נחתמו אשר 2018 בדצמבר 31 ליום הפניקס
 

 
 
 

 
 ,בכבוד רב

 
 

 בע"מיונתן ברנר, אקטואר ממונה ביטוח חיים, הפניקס חברה לביטוח 
 מייקל ירמיש, אקטואר ביטוח בריאות, הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 בע"מ ביטוחל חברה הפניקסאקטוארית ביטוח כללי,  אנה נחום,
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לתקנות פרטי תשקיף,  א56ב)ב( לתקנות פרטי תשקיף וכהגדרתו בתקנה 60בהתאם לתקנה  8.4

הכספי של החברה מצורף להלן דוח בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוח 

ועד  2019במאי  29אשר פורסמו ביום  2019, במאי 28, קרי מיום 2019לשנת  הראשוןלרבעון 

 :למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף
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 דוח אירועים
מבנה וצורה(,  -א לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף56כהגדרתו בתקנה 

 )"תקנות פרטי תשקיף"( 1969-תשכ"ט

 
אשר נחתמו  ,2019במרץ  31ליום  לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברהש בתקופה

לא , הזתשקיף מדף פרסום ועד מועד  (2019במאי  29ביום )אשר פורסמו  2019 במאי 28ביום 

 למעט כמפורט להלן: ,א לתקנות פרטי תשקיף(56ו אירועים מהותיים )כמשמעותם בתקנה אירע

 -כתובענה ייצוגית בקשה לאישור תובענה  מחוזי מרכז אישר בית משפט 2019במאי  31ביום  .1

וכנגד שלוש חברות  "(הפניקס ביטוחחברה לביטוח בע"מ )להלן: " שהוגשה כנגד הפניקס

גובה ביטוח שעניינה בטענה כי הפניקס  -"( רות הנתבעותהחב)להלן: "ביטוח נוספות 

הוצאות ניהול השקעות מעבר לגביית דמי ניהול   Excellence Investבפוליסות חסכון לפרט

וזאת בהעדר הוראה המתירה לה לעשות כן כמפורש בפוליסה, וזאת בעילה של הפרת 

הקבוצה . כאמור לעיל פוליסת הביטוח בשל גביה שלא כדין של הוצאות ניהול השקעות

 Excellenceהינה כל בעלי פוליסת חסכון לפרט האמורה בשמה תנוהל התביעה הייצוגית 

Invest   בהווה ובשבע שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לאישור. הסעדים שנתבעו הינם

השבת סכומי הוצאות ניהול ההשקעות שנגבו ביתר בצירוף הפרשי ריבית וצו שיורה לחברות 

 ת לחדול מן הגביה.הנתבעו

בקשה לאישור תובענה כייצוגית בסכום מהותי בעניין הוצאות ניהול השקעות מתנהלת בד 

)בשמה  בע"מ פנסיה וגמלאקסלנס הפניקס , בת של הפניקס ביטוח תבבד גם כנגד חבר

)ראו דיווח  בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים  ,הקודם: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ

( לדוחות 18)א()6( וכן ביאור  2016-01-081708)אסמכתא מס'  2016בנובמבר  24 מיידי מיום

)אסמכתא מס'  2019במאי  29, אשר פורסמו ביום 2019במרץ  31הכספיים של החברה ליום 

הפניקס ביטוח לומדת את ההחלטה ובוחנת את השלכותיה הרוחביות (. 2019-01-045612

 החלטה זו לבית המשפט העליון. בכוונתה להגיש בקשת רשות ערעור עלו

בקשה לאישור התביעה  ההוגשה כנגד הפניקס ביטוח תביעה ובציד 2019ביוני  3ביום  .2

"(. עניינה התביעהכתובענה ייצוגית בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב )להלן בסעיף זה: "

וח של התביעה, בטענה כי הפניקס ביטוח גובה ממבוטחים בביטוח חיים המשלבים ביט

למקרה מוות וחסכון לעת זקנה )ביטוחי מנהלים( הוצאות ניהול השקעות מבלי שיש לכך 

 -עיגון חוזי בתנאי הפוליסה. התובע מעריך את הנזק הנטען לכלל חברי הקבוצה בסך של כ

יצוין, כי בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בשאלות עובדתיות ומשפטיות מיליוני ש"ח.  351

צעות ב"כ התובע כנגד חברות ביטוח נוספות וכן כנגד חברות מנהלות, וכן דומות הוגשו באמ

אושרו בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בעילות דומות על ידי בית  2019במאי  31כי ביום 

 בשלב זה הפניקס ביטוח לומדת את פרטי התביעה. לעיל.  1כמפורט בסע' משפט מחוזי מרכז 

י בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק דין המאשר את ניתן על יד 2019ביוני  7ביום  .3

שעניינה בטענה בדבר אי  -הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד הפניקס ביטוח 

 –הכללת עמלות מכירה בשכר הקובע לתשלום זכויות סוציאליות לעובדי הפניקס ביטוח 

בהסכם הפשרה, הפרשי במסגרתו התחייבה הפניקס ביטוח לשלם לחברי הקבוצה כהגדרתם 

שכר בגין פנסיה, חופשה שנתית, דמי מחלה ושעות נוספות וזאת בסכומים שאינם מהותיים 

 לה. הפניקס ביטוח פועלת ליישום הסדר הפשרה. 
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 מר אייל בן סימון מונה כממלא מקום מנכ"ל בחברה.  2019ביוני  11ביום  .4

ון נוסף בפני הרכב מורחב של שבעה הורה בית המשפט העליון על קיום די 2019ביולי  2ביום  .5

במסגרתו נדחתה בכללותה  ,2018במאי  31שופטים בפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 

אשר עניינה  ,תובענה ייצוגית אשר הוגשה כנגד הפניקס ביטוח וכנגד חברות ביטוח נוספות

ר הגבוה יות" בפוליסות ביטוח חיים שלא כדין ובשיעותגביית תשלום המכונה "תת שנ

בשאלת המבחן שנקבע לעניין עמדת הרגולטור לצורך דיון וזאת לבקשת התובעים  מהמותר,

 שהוגשה לבית המשפט ביחס להנחיותיו ובשאלת הגנת זוטי דברים בתביעה ייצוגית כספית. 

הודיעה החברה כי הוגשה כנגד הפניקס ביטוח, וכנגד שלוש חברות ביטוח  2019ביולי  7ביום  .6

ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית, בבית המשפט המחוזי בתל  עהנוספות תבי

לפיה הנתבעות אינן משלמות למבוטחיהן ריבית כדין בגין תגמולי ביטוח החל  יפו, –אביב 

הקבוצה אותה מבקשים  .יום ממועד מסירת התביעה ועד למועד התשלום בפועל 30מתום 

באוגוסט  31או יקבל, במהלך התקופה שתחילתה ביום התובעים לייצג הינה, כל מי שקיבל ו/

ועד למתן פסק דין בתביעה זו, תגמולי ביטוח מאיזו מבין חברות הביטוח הנתבעות,  2015

התובעים מעריכים את הנזק הנטען לכלל חברי מבלי שצורפה לתגמולי הביטוח ריבית כדין. 

מתוכו מיוחס להפניקס ביטוח מיליוני ש"ח, כאשר  264.37הקבוצה כנגד הנתבעות בסך של 

מיליוני ש"ח. יצוין, כי לטענת התובעים תביעה זו עוסקת באותה עילה בה  67.5-סך של כ

עוסקת בקשה לאישור תביעה כייצוגית קודמת אשר אושרה באופן חלקי כתביעה ייצוגית 

המשפט  , כנגד הפניקס ביטוח וכנגד חברות ביטוח נוספות, על ידי בית2015באוגוסט  30ביום 

יפו ואשר מתבררת כעת לגופה, אך היא הוגשה כעת לטענת התובעים -המחוזי בתל אביב

למען הזהירות בלבד, לאור הספק האם הקבוצה בתביעה זו כלולה בקבוצה המיוצגת 

 31( לדוחות הכספיים של החברה ליום 4)א()6לפרטים נוספים ראו ביאור בתביעה לעיל. 

בשלב זה הפניקס ביטוח לומדת את פרטי . 2019במאי  29אשר פורסמו ביום  2019במרץ 

 התביעה. 

דוח יחס כושר פרעון כלכלי של דירקטוריון הפניקס ביטוח אישר  2019ביולי  11ביום  .7

, ללא 134%יחס כושר הפירעון הכלכלי עומד על . 2018בדצמבר  31 ליום הפניקס ביטוח

לות הוניות שבוצעו במהלך שנת התחשבות בהוראות הפריסה ובתרחיש מניות )וכולל פעו

(, והמשקף עודפי הון מעל יעד דוח יחס כושר פרעון שאושר כאמורועד למועד פרסום  2019

 ₪.מיליוני  1,642 -, בסך של כ111%יחס כושר פירעון כלכלי  המסתכם לשיעור של 

ובצידה בקשה לאישור התובענה הפניקס ביטוח, תביעה להומצאה  2019ביולי  17ביום  .8

עניינה אי תשלום מלוא תגמולי הוגשה בבית משפט השלום בנצרת, שאשר ובענה ייצוגית כת

, מהטעם שהבעלות ברכב הינה הביטוח על ידי הפניקס ביטוח על פי הפוליסה בגין נזק לרכב

ק"מ או לשעבר". למרות שהבעלות ברכב אינה ו/או לא הייתה  0מכירת רכב חדש  –"ליסינג 

", היה הרוכש הראשון, שאינו חברת 00כ"בעלים ישיון הרכב, כזו, והבעלים הקבוע בר

הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג הינה, כל מבוטח אשר קיבל ו/או עתיד לקבל הליסינג. 

מהפניקס ביטוח תגמולי ביטוח מופחתים בגין נזק לרכבו, או לרכב של צד ג' שנפגע על ידי 

ם הפיצוי המופחת הינה שהבעלות ברכב רכב המבוטח על ידי הפניקס ביטוח, והעילה לתשלו

ק"מ או לשעבר", למרות שהבעלות ברכב אינה ו/או  0מכירת רכב חדש  -הנפגע היא "ליסינג 

סכום התביעה הכולל לכלל חברי הקבוצה לא הוערך . לא הייתה כנטען על ידי הפניקס ביטוח



 

35 

 

ך לא ניתן להעריך על ידי התובע. בשלב זה הפניקס ביטוח לומדת את פרטי התביעה, ולפיכ

 את הסיכויים לאישורה כתובעת ייצוגית, ואם תאושר, לא ניתן להעריך את סיכויי הצלחתה. 

הפניקס ( בע"מ )להלן: "2009חברה נכדה של החברה, הפניקס גיוסי הון ) 2019ביולי  23ביום  .9

 אלפי ש"ח, במסגרת הנפקה לציבור של אגרות החוב 300,000"( גייסה סך של גיוסי הון

שפרסמה  בהתאם לתנאים שפורטו בדוח הצעת המדף. "(סכום הגיוס)להלן: " )סדרה י"א(

לשימוש על פי שיקול דעתה  ביטוח , סכום הגיוס יופקד בהפניקסהפניקס גיוסי הון

מכשיר כמו כן, סכום הגיוס הוכר על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כ ובאחריותה.

 .טוחבידי הפניקס בי 2הון רובד 

ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין המאשר את  2019ביולי  23ביום  .10

של נכדה הסתלקות התובע מבקשת אישור התובענה כייצוגית אשר הוגשה כנגד חברה 

, שעניינה בטענה כי אקסלנס "(אקסלנס גמלהחברה, הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ )"

בין מסלולים בקופת גמל לפי בקשתם, במלוא ימי הערך גמל אינה מזכה עמיתים שעוברים 

וקבע כי תביעתו האישית של התובע נדחית. כמו כן, נפסק  בגין פרק הזמן בו מבוצעת העברה,

 כי יישא בהוצאותיה של אקסלנס גמל בסכומים שאינם מהותיים לחברה. 

יטוח וחסכון בהמשך לטיוטת נייר עמדה וחוזר אשר התפרסמו על ידי רשות שוק ההון, ב .11

 -בנושא "תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות  2019ביולי,  16ביום 

עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח 

לפרסום דוח יחס כושר פרעון כלכלי וכן בהמשך  ("טיוטת החוזר)להלן: " ולקרנות הפנסיה

בעקבות "( הדוחלעיל( )להלן: " 7)כאמור בסעיף  2018בדצמבר  31ביטוח ליום  של הפניקס

אומדן ראשוני של ההשפעה הצפויה על יחס כושר ביטוח טיוטת החוזר ביצעה הפניקס 

בהשוואה ליחס כושר הפירעון  7%-הפירעון הכלכלי ולהערכתה צפויה ירידה בשיעור של כ

ללא התחשבות בהוראות הפריסה ובתרחיש  134%ואשר עומד על  דוחהכלכלי שפרסמה ב

, (ועד למועד פרסום הדיווח המיידי 2019וכולל פעולות הוניות שבוצעו במהלך שנת )מניות 

 -בסך של כ  111%והמשקף עודפי הון מעל יעד יחס כושר פירעון כלכלי המסתכם לשיעור של 

ושר הפירעון הכלכלי של יצוין כי גם לאחר הירידה כאמור לעיל יחס כש"ח. מיליוני  1,642

הפניקס ביטוח גבוה מיעד כושר הפירעון הכלכלי כפי שנקבע על ידי דירקטוריון הפניקס 

מו כן, על בסיס הממצאים הראשונים האמורים, ההשפעה הצפויה על תוצאות ח. כביטו

 2019ביוני,  30הפעילות של החברה לתקופות של שלושה ושישה חודשים שהסתיימו ביום 

הערכות  .ש"ח, לאחר הוצאות מסני מיליו 50-הקטין את סך הרווח הכולל בסך של כעתידה ל

 –החברה האמורות לעיל הינן בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

שכן הנתונים דלעיל הינם בגדר אומדן בלבד, המבוסס על טיוטת חוזר וכן על מידע , 1968

ר חלקו אינו בשליטת החברה. כמו כן, נתונים אלו אינם כוללים ראשוני שבידי החברה זה אש

השפעות שוטפות נוספות כגון השפעת הפעילות העסקית, שינויים בתמהיל ההשקעות 

 ן. ובהתחייבויות הביטוחיות וכן השפעות אקסוגניות כגון, ירידה בעקום ריבית חסרת הסיכו

מינוים מחדש  אתי מניות החברה, אישרה האסיפה הכללית של בעל 2019באוגוסט  6ביום  .12

של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום 

, דירקטוריון החברה לקבוע את שכרםכת הסמוהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה 

ום מינויו של מר אורי רוזנברג כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתאת 

את עדכון מדיניות התגמול של , האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי
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את תנאי ו החברה, את תנאי כהונתו והעסקתו של מ"מ מנכ"ל החברה, מר אייל בן סימון

כהונתו והעסקתו של משנה למנכ"ל החברה, מנהל ההשקעות הראשי של החברה ושל 

 הפניקס ביטוח, מר רועי יקיר. 

המאגר הישראלי  3751/17קיבל בית המשפט העליון במסגרת ע"א  2019באוגוסט  8 יוםב .13

לביטוח רכב )הפול( נ' פלוני את המלצות הוועדה הבין משרדית לבחינת סוגיית שיעור ההיוון 

"(. פסק הדין)להלן: " 3%בפיצוי נזיקי על השלכותיה וקבע כי שיעור ריבית ההיוון יעמוד על 

הינן, כי שיעור ההיוון החברה לקחו לצורך הערכה האקטוארית של ההנחות העיקריות שנ

 31ואילך. נכון ליום  2020לשנים  1%ושיעור של  2019עד וכולל שנת  2%הרלוונטי יעמוד על 

מיליון ש"ח.  221 -, הסתכמה ההפרשה בענפי רכב חובה וחבויות לסך של כ 2018בדצמבר 

מדן בגין שיעור ההיוון של המוסד לביטוח לאומי )"המל"ל"(, ההפרשה האמורה כוללת גם או

. מהערכה 2%, והעומד כיום על 1978 -, התשל"ח (היוון)הביטוח הלאומי המעוגן בתקנות 

על בסיס קביעות פסק הדין, לשינוי בשיעור ההיוון לשיעור של  החברהראשונית שבוצעה על ידי 

₪ מליון  100–הכספיות של החברה לרבעון השני בסך של כ השפעה חיובית על התוצאות  3%

תוכל לשחרר עתודות אשר חושבו על בסיס ריבית היוון  החברהאחרי מס, לאור העובדה ש

גם  3%נמוכה יותר. בנוסף על האמור לעיל במסגרת פסק הדין הומלץ לקבוע שיעור היוון של 

תוכל לשחרר סכומים נוספים.  חברהוהל ייתכן בגין תביעת המל"ל. ככל שהמלצה זו תתקב

יצוין, כי בשלב זה מדובר על הערכה ראשונית אשר טרם הוצגה וטרם אושרה על ידי 

 ולפיכך הנתונים הסופיים עשויים להיות שונים מהערכה האמורה.   חברהדירקטוריון ה

טוח וכנגד שתי חברות ביטוח נוספות )להלן הוגשה כנגד הפניקס בי 2019באוגוסט,  12ביום   .14

יחדיו: "הנתבעות"( תביעה ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית, בבית המשפט 

"(. עניינה של התביעה, לטענת התובעות, הינה כי התביעההמחוזי מרכז )להלן יחדיו: "

ציוד לצורך קביעת בפוליסות ביטוח רכוש לציוד מכני הנדסי, הנתבעות קובעות את שווי ה

הפרמיה לפי ערך הציוד שהוא חדש ותוך התעלמות מגיל הציוד, אך במקרה של אובדן גמור 

לציוד הן ישלמו למבוטח תגמולי ביטוח לפי השווי האמיתי של הציוד במועד קרות האירוע 

אותה מבקשות התובעות לייצג הינה, כל מי הקבוצה הביטוחי, תוך התחשבות בגיל הציוד. 

מהנתבעות פוליסת ביטוח לציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, או שילם דמי ביטוח )פרמיה( עבור  שרכש

פוליסה שנרכשה לפני כן, החל משבע שנים לפני הגשת התביעה ועד מועד הגשת התביעה 

התובעות ציינו כי אינן יכולות להעריך את הנזק  "(.הקבוצה"הייצוגית לאחר אישורה )להלן: 

וצה אך לטענתן מדובר במיליוני שקלים ואף למעלה מכך. בשלב זה, הנטען לכלל חברי הקב

הפניקס ביטוח לומדת את פרטי התביעה, ולפיכך לא ניתן להעריך את הסיכויים לאישורה 

 כתובענה ייצוגית, ואם תאושר, לא ניתן להעריך את סיכויי הצלחתה.

 
                                                                                                                            .20198.51 

 מר אסף ברטפלד,

 יו"ר הדירקטוריון
מר אייל בן סימון,  

ממלא מקום 

 המנכ"ל

מר אלי שוורץ,  

 סמנכ"ל כספים

 

 תאריך 
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 פרטים נוספים - 9פרק 
 חוות דעת משפטית 9.1

 :קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאההחברה 

 

 
 

 2019באוגוסט,  15                                       לכבוד
 בע"מ הפניקס אחזקות

 53דרך השלום 
 גבעתיים
         

 ג.א.נ.,

 

)להלן בהתאמה:  9201, אוגוסטב 15 מיום בע"מ הפניקס אחזקותשל  מדף תשקיף  הנדון:

 "החברה"(-ו"התשקיף" 

 

 
לדעתנו, הדירקטורים בחברה נתמנו כדין  לאשר בזה כי הרינו בהתייחס לתשקיף המדף שבנדון,

 שקיף.בתושמותיהם נכללים 

 תשקיף.    במסכימים, כי חוות דעת זו תיכלל  אנו

 

 

 

 בכבוד רב,

 
                                                  

       , עו"דעדי גרון                               אודי אפרון, עו"ד                                    

    

 מ.פירון ושות', עורכי דין  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 firon@firon.co.il 03-7540011: פקס 03-7540000 ':טל 6109302, 9445ת.ד.  ,6706054אביב -, תל2, השלושה 360מגדל אדגר 

 04-8404413 :פקס 04-8404412 ':טל 3303102, חיפה 2הנמל חיפה: ב פיםסני

 04-8554456 :פקס 04-8554454 ':טל 3341103, חיפה 104צמאות הע

 08-6235556 :פקס 08-6235555 ':טל 8489310, באר שבע 2(, התקווה Bבניין לב הסיטי )כניסה  :סניף הנגב

 04-6450890 פקס: 04-6450789: 'טל 1767111 נצרת עילית ,8סניף נצרת עילית: בית ההסתדרות, רח' האורנים 
 Interlaw ,www.firon.co.il חברים ברשת עורכי הדין הבינלאומית ,רומניה, בולגריה וסרביה: חו"לב סניפים
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 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף 9.2

א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, 4בהתאם להוראות סעיף 

ן היתר לפרסום תשקיף , החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למת1995 -התשנ"ה 

מדף, ואולם, תוספת אגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת 

 המדף )ככל ויפורסם(, בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות האמורות.

 עיון במסמכים 9.3

עותקים מתשקיף זה, מתקנון החברה, ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה, 

בור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה. כמו כן, עותק מתשקיף עומדים לעיון הצי

החברה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, בכתובת: 

www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו

www.maya.tase.co.il. 
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 תי מ ו  ח ת:  10פרק 

 
  החברה:

  בע"מ הפניקס אחזקות

 
  :הדירקטורים

  אסף ברטפלד

  אברהם הראל

  רוני מליניאק

  ליאורה פרט לוין

  ריבי כהן

  ברק משרקי

  אורי רוזנברג

  זהר טל
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