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 בע"מ  מנורה מבטחים החזקות

 ( )בתשקיף זה: "החברה"

 מבוא - 1פרק 

 כללי .1.1

כחברה פרטית בשם משרד לאחריות  1391בשנת  )פלשתינה( החברה התאגדה בישראל

את שמה  6002בשנים האחרונות, שינתה בשנת  ,כללית בע"מ, ולאחר מספר שינויי שם

בוצעה הנפקה לציבור של מניות החברה בבורסה לניירות  1396בשנת  לשמה הנוכחי.

 והחברה הפכה לחברה ציבורית.  "(הבורסהערך בתל אביב בע"מ )להלן: "

בשליטתה, בכל ענפי הביטוח  בנותעוסקת, באמצעות חברות  החברהלמועד התשקיף, 

, כללי, ביטוח וגמל פנסיהוחיסכון ארוך טווח, הכולל העיקריים, ובכלל זה ביטוח חיים 

ביטוח בריאות. בנוסף, עוסקת  כןהכולל ביטוח רכב )חובה ורכוש( וביטוח כללי אחר ו

 מהוות שאינןפעילויות נוספות )בנוספות בשליטתה,  בנותהחברה, באמצעות חברות 

" כהגדרת המונח בתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף, פעילות וםתח"

(, כגון בפעילות של מתן שירותי הפצת ניירות ערך 1323-מבנה וצורה(, התשכ"ט

 פעילות וכן בחו"ל,ו בארץוהתחייבויות חיתומיות, השקעות בנדל"ן ופעילות סולארית 

של מתן התחייבויות לפירעון אמצעי  ותפעיל ,אשראי ומימון לעסקים קטנים ובינוניים

כמו כן, מחזיקה  .כלולות ותתשלום, ופעילות ניהול קרנות נאמנות, באמצעות חבר

 הקבוצה בשלוש סוכנויות ביטוח.

  היתרים ואישורים .1.6

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין  .1.6.1

 .המדף ולפרסום תשקיף , להנפקתםזהמדף על פי תשקיף ניירות הערך  להצעת

-, התשכ״חלחוק ניירות ערך א69תשקיף זה הינו תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף 

 . "(ערך ניירות חוק)להלן: " 1239

א)ו( 69הערך, אשר יוצעו במסגרת תשקיף המדף, כאמור בסעיף  ניירות הצעת .1.6.6

יוגש בהתאם לחוק ניירות  אשרתיעשה על פי דוח הצעת מדף  ,לחוק ניירות ערך

)להלן:  6001-"והתשס(, ערך ניירות של מדף)הצעת  ערך ניירות ותקנות ערך

 .הצעה לאותה המיוחדים הפרטים יושלמו שבו "(מדף הצעת תקנות"

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים  .1.6.9

ואין בו משום הבעת דעה על שלמותם, למהימנותם או להמובאים בו או אישור 

 .טיבם של ניירות הערך המוצעים

, המוצעים הערך ניירות של להצעה המתייחסהעקרוני  אישורה נתנהבורסה ה .1.6.1

 .מדף הצעת דוחותפי -על, שיוצעו ככל, לעת מעת שיוצעו
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פרטים המובאים ה מותאין לראות באישור העקרוני של הבורסה משום אי .1.6.1

או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על בתשקיף או אישור למהימנותם 

 בדוחהמוצעים או על המחיר בו הם יוצעו  החברה או על טיבם של ניירות הערך

 .המדף הצעת

הערך  ניירותשל  למסחרלרישום  אישורמהווה  אינו עקרוניה אישורה מתן .1.6.2

למסחר יהיה כפוף לקבלת  םמורישו מדף, הצעת דוחעל פי  לציבור שיוצעו

במתן  איןאישור לרישום ניירות ערך למסחר על פי כל דוח הצעת מדף. 

משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר  עקרוניה אישורה

פי  על למסחרערך  ניירותאישור בקשה לרישום  עלעל פי כל דוח הצעת מדף. 

סה וההנחיות על פיו כפי שיהיו יחולו הוראות תקנון הבור מדף הצעת דוח כל

 בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף.

 הון החברה .1.9

   לתאריך התשקיףבסמוך של החברה, הון המניות  .1.9.1

 סוג המניות
כמות מניות בהון 

 הרשום

הון מונפק 

 ונפרע

הון מונפק 

ונפרע 

 בדילול מלא

 1 בנות רגילות מניות

 "א.כ"נ ע"ח ש

ש"ח,  110,000,000

 110,000,000 -מחולק ל

 מניות רגילות

 63,271,931 63,271,931 

 6012.16.91הרכב ההון העצמי של החברה ליום  .1.9.6

  )באלפי ש"ח( הינו כדלקמן: 91.16.6012הרכב ההון עצמי של החברה ליום  

 33,163      הון מניות 

 996,391     פרמיה על מניות 

 991,333      הון קרנות 

 6,232,221      עודפים יתרת 

 9,212,021  המניות של החברה לבעלי המיוחס הוןה כל סך 

 16,119    שליטה מקנות שאינן זכויות 

 9,269,139      כל ההון סך 

        ====== 

 למועד התשקיף שבמחזור של החברה ניירות ערךפרטים אודות  .1.1

 מניות .1.1.1

כל המניות הרגילות של החברה הינן נפרעות במלואן. הזכויות הנלוות למניות 

המניות הרגילות כאמור נסחרות  לתשקיף זה. 1החברה מפורטות בפרק 

 בבורסה.
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  הנפיקה החברהש חוב אגרות .1.1.6

שבמחזור ו/או הרשומות ברצף  לפרטים אודות תעודות ההתחייבות של התאגיד

של  לדוח הדירקטוריון 9.6סעיף ב 6012הדוח התקופתי לשנת  ראו ,מוסדי

 .91.16.6012החברה ליום 
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 המדף תשקיף פי על ערך ניירות הצעת - 2 פרק

 

מניות רגילות  -סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין  יכול שיוצעו לציבורמכח תשקיף מדף זה, 

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

)לרבות בדרך של הרחבת  , אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברההחברה כפי שתהיינה מעת לעת(

, כתבי של אגרות החוב הניתנות להמרה למניות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת( קיימות סדרות

, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות אופציה הניתנים למימוש למניות החברה

להמרה או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל 

 "(. ניירות ערךפי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלבנטי )להלן: "

 ,לחוק ניירות ערך א 32בהתאם להוראות סעיף ה, תעשה הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף ז

פרטי ותנאי בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות  אשרבאמצעות דוחות הצעת מדף 

הרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, ניירות הערך ו

 .כפי שיהיו באותה עת
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 הון החברה - 3פרק 

 הון המניות הרשום והמונפק של החברה .1.1

 מניות רגילות 44404440444 -ש"ח0 מחולק ל 44404440444הונה הרשום של החברה הינו 

 1.1.1הון המניות המונפק והנפרע ראו סעיף דבר לפרטים ב. "אכ"נ ע"ח ש 1 בנות

  .תשקיף מדף זהב

והחזקות בעלי  מו לתאריך התשקיףהשינויים שחלו בהון החברה בשלוש השנים שקד .1.3

 עניין

לא חלו שינויים בהון הרשום או המונפק של  בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף

דיווח מיידי ב החברה למעט הגדלת הונה הרשום של החברה0 כפי שדווח על ידי החברה

 4.0.3414יום בבדבר מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה 

 .(2015-01-089361תא מס': )אסמכ

 בעלי השליטה בחברה .1.1

י השליטה בחברה הינם פלמס אסטבלישמנט וניידן אסטבלישמנט0 תאגידים זרים בעל

המוחזקים בנאמנות עבור ה"ה טלי גריפל וניבה גורביץ0 בהתאמה0 והמחזיקים ביחד 

  .1מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה 61.06%בשיעור של 

 חזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירהה .1.4

ראו  התשקיף סמוך למועדבהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בדבר  לפרטים

מיום  בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירהדיווח מיידי של החברה 

(0 אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת 3416-41-411141 )אסמכתא מס': 6.4.3416

חודשים למועד תשקיף  13 -החזקות כאמור זהות גם במועד שקדם ב על דרך ההפניה.

  זה.

 אודות מניות רגילות של החברה ריכוז נתונים .1.4

הגבוה ביותר באגורות( לא מתואם )לפי שער נעילה  המניה אודות שער פרטיםלהלן 

 3416 -ו 3416בשנים 0 בבורסהרגילות של החברה ה מניותהבהם נסחרו ביותר  ךוהנמו

  :ועד תאריך סמוך ככל האפשר לפרסום התשקיף 3410שמתחילת שנת  בתקופהו

  התקופה
 השער הנמוך ביותר השער הגבוה ביותר

 התאריך השער התאריך השער

 3.3.3416 30016 33.11.3416 10443 3416שנת 

 34.1.3416 10341 14.11.3416 40631 3416שנת 

                                                      

לפרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי של  0.3.3סעיף  והיתר להחזקת אמצעי שליטה ראהלתיאור   1
 . 3416רה לשנת החב
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  התקופה
 השער הנמוך ביותר השער הגבוה ביותר

 התאריך השער התאריך השער

 4.1.3410 40133 33.1.3410 40440  (3410במרץ  31 )עד ליום 3410

 ריכוז נתונים אודות ניירות ערך המירים של החברה .1.6

   ערך המירים. למועד התשקיף0 לחברה אין ניירות
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  וייעוד התמורה זכויות הנלוות למניות החברהה - 4פרק  

 הזכויות הנלוות למניות החברה .1.1

כפי שפורסם הוראות תקנון החברה פרטים בדבר זכויות ההצבעה של מניות החברה, ראו נוסח ל

שתוכנו , (6112-11-111016מס' אסמכתא: ) 6112 אוגוסטב 11מיידי של החברה מיום  בדיווח

 .ל דרך של הפניהמובא בתשקיף זה ע

 שנקבעו בתקנון הסדרים  .1.6

)להלן:  1000 -, התשנ"ט שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברותהסדרים 

 -)ד( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 62כמפורט בסעיף  "(חוק החברות"

  :"(תקנות פרטי תשקיףלהלן: ") 1020 - מבנה וצורה(, תשכ"ט

  - סמכויות בין האורגניםהעברת  .1.6.1

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, כן  -לתקנון  11.6סעיף 

רשאית האסיפה הכללית להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות 

היה לעניין מסוים או לפרק זמן תאו העברת הסמכויות כאמור, /הדירקטוריון. נטילת ו

פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, והכל כאמור בהחלטת מסוים שלא יעלה על 

  .האסיפה

ין יהדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לענ -לתקנון  6..6סעיף 

להפעיל את הסמכות  הדירקטוריון רשאי המנהל הכללי את ההוראה לא קיים. מסוים

ל את סמכויותיו, רשאי נבצר מן המנהל הכללי להפעי .לביצוע ההוראה במקומו הנדרשת

בכפוף להוראות חוק . במקומו או להסמיך אחר להפעילן הדירקטוריון להפעילן

הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון  החברות, רשאי הדירקטוריון למסור ולהעניק למנהל

רשאי להעניק מסמכויותיו אלה לאותה  , כפי שיראה בעיניו, והואהחברה תקנוןלפי 

התנאים וההגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון. כן  ובאותם תקופה, לאותן מטרות,

 .לשנות או לבטל כל מסירה או הענקה כאמור רשאי הדירקטוריון

החלטות החברה בעניינים האלה יתקבלו על ידי האסיפה הכללית:  - לתקנון 11.1סעיף 

 סמכויות הדירקטוריון, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה כי נבצר מן )ב( הפעלת

לניהולה  הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו וכן כי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית

 התקין של החברה.

 - מניין חוקי .1.6.6

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת  -לתקנון  1..1סעיף 

לח/ו אחד או יותר הנוכח/ים בעצמו/ם, או באמצעות שלוח/ים, או ש הדיון. בעל מניות

הצבעה המציין/נים את אופן הצבעתו/ם, והמחזיק/ים או המייצג/ים  לחברה כתב/י

 .)שלושים ושלושה אחוזים( מזכויות ההצבעה בחברה יהווה/ו מנין חוקי 11%לפחות 

בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי 

 ניות אותם הוא מייצג.מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המ
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  - בהעדר מניין חוקי אסיפה נדחית .1.6.1

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין  -לתקנון  1..1סעיף 

ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו  החוקי, תדחה האסיפה

קבע הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שי מקום מבלי שתבוא על כך

המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה  הדירקטוריון בהודעה לבעלי

באסיפה הנדחית כאמור, מנין חוקי כעבור מחצית השעה  האסיפה הראשונה. לא נמצא

יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח,  לאחר המועד שנקבע לה,

 .לחוק החברות 0.זקותיו בחברה, בכפוף להוראת סעיף לשיעור הח מנין חוקי, ללא קשר

  - יו"ר אסיפה .1.6.1

יושב ראש הדירקטוריון )באם מונה( ישב בראש כל אסיפה כללית.  -לתקנון  1..1סעיף 

דקות מהמועד שנקבע לאסיפה,  11או אם לא הופיע לאסיפה כעבור  בהעדר יושב ראש,

ורים של החברה כיושב ראש, או הנוכחים באסיפה באחד מהדירקט יבחרו בעלי המניות

דירקטור נוכח, יבחרו באחד מבעלי המניות הנוכחים לשבת בראש  אם לא יהיה

 ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע. האסיפה.

  - קבלת החלטות באסיפה הכללית .1.6.1

בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה, העומדת להצבעה, אם זכתה  -לתקנון  10.1סעיף 

היו  תקנון.האחר שנקבע לה באופן מיוחד על פי הדין או על פי  , או לכל רובלרוב רגיל

 הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית.

  - החלטות בדירקטוריוןקבלת  .1.6.2

קולות ברוב  נהוכרעתדירקטוריון הבישיבות  תתעוררוהמשאלות  -לתקנון  61.2סעיף 

)או המשתתפים, במקרה של הצבעה באמצעות  הדירקטורים הנוכחים והמצביעים

לעניין דירקטורים  ב לתקנון..66אמצעי תקשורת(, כאשר בכפוף להוראות סעיף 

 . , לכל דירקטור יהיה קול אחד1חליפים

, לא יהיה ליושב שקולים בהחלטה בדירקטוריון הקולותהיו  -לתקנון )ב( 62.6סעיף 

 קול נוסף. הדירקטוריון ראש

  - םמשך כהונתם ומינוי דירקטורי ...1.6

הדירקטורים יבחרו מדי אסיפה שנתית, ויכהנו במשרתם עד )א(  -לתקנון  66.1סעיף 

השנתית הבאה וכל עוד לא כונסה אסיפה שנתית, אלא אם כן תתפנה  תום האסיפה

הדירקטורים  .ו/או להוראות כל דין תקנוןהקודם לכן בהתאם להוראות  משרתם

אם כן ייקבע מועד  ום האסיפה בה נבחרו, אלאהנבחרים יכנסו לתפקידם החל בת

בכל אסיפה שנתית יחשבו הדירקטורים שמונו )ב(  מאוחר יותר בהחלטה על מינוים.

                                                      

1
עבורו  משמש שהוא לדירקטור שיש הסמכויות כל תהיינה חליף לדירקטור)א( קובע כי לתקנון  ..66 סעיף  

 הדירקטור נכח בהן באותן הישיבות להצביע יוכל לא חליף דירקטור לעיל האמור אף על. חליף כדירקטור

משמש עבורו כדירקטור  אם משרתו של הדירקטור שהוא משרת דירקטור חליף תתפנה מאליה)ב(  .עצמו
  חליף.
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כאילו פרשו ממשרתם. דירקטור פורש יוכל להיבחר מחדש.  באסיפה השנתית הקודמת,

לעיל, לא מונו באסיפה שנתית דירקטורים ימשיכו הדירקטורים  על אף האמור

ג. אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים לחברה  בכהונתם. ניםהמכה

במקום דירקטורים שכהונתם הופסקה וכן למנות דירקטורים נוספים לדירקטוריון 

ג לעיל, לא -החברה עד למספר המקסימלי המותר על פי התקנון. ד. הוראות ס"ק א

, אשר לגביהם יחולו הוראות יחולו על מינוי והמשך כהונתם של דירקטורים חיצוניים

תקופות כהונתו  - הגבלת תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוניחוק החברות. ה. 

 הכוללת של דירקטור חיצוני, לא תעלה על תשע שנים.

לדירקטורים הזכות, בעל עת, בהחלטה, למנות כל אדם כדירקטור  -לתקנון  66.1סעיף 

נקבע בתקנון זה, אם לשם מילוי מקום בכפוף למספר המרבי של הדירקטורים ש

שהתפנה באקראי ואם כתוספת לדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך יכהן עד 

 לאסיפה השנתית הבאה ויוכל להיבחר מחדש.

דירקטור רשאי מפעם לפעם למנות לעצמו דירקטור חליף  -לתקנון  66.1סעיף 

דירקטור חליף אחר במקום  , לפטר דירקטור חליף כזה, וכן למנות("דירקטור חליף)"

כל דירקטור חליף שמשרתו התפנתה מסיבה כלשהי, בין לישיבה מסוימת ובין בדרך 

ליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן קבע. לא יכהן כדירקטור ח

 .כדירקטור או כדירקטור חליף

  פטור ...1.6

שרה בה מאחריותו, רשאית לפטור מראש ובדיעבד נושא מ החברה  -לתקנון  ..16סעיף 

נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה במידה המרבית המותרת  כולה או מקצתה, בשל

על אף  מאחריותו כלפי החברה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה. על פי כל דין, למעט

האמור, החברה איננה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו כלפיה בהחלטה או 

ושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, כמשמעות מונחים בעסקה שלבעל השליטה או לנ

 אלה בחוק החברות.

תיאור הוראות התקנון בנושאים המפורטים לעיל, הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון 

בקשר עם הנושאים המפורטים לעיל, והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון 

 כפי שיהיה מעת לעת.

 ייעוד התמורה .1.1

מועד תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ועל כן לא תהיה כל ב

  תמורה מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף.

א)א( לתקנות פרטי תשקיף, הפרטים הקבועים בפרק ו' 61בהתאם להוראות תקנה 

לתקנות פרטי תשקיף יפורטו בדוחות הצעת מדף שיוצאו על פי תשקיף מדף זה, אם 

 .)ככל שהדבר נדרש לפי דין( וצאווככל שי

 



 פרק תיאור עסקי התאגיד - 5פרק 

 החברה עסקי תיאור .1.5

 בדוח , הנכללהתאגיד עסקי תיאור פרק ,התשקיףפרטי  לתקנותב 6 ולתקנה( 5)א44 לתקנה בהתאם

  .זה על דרך ההפניה בתשקיףנכלל , 1057 לשנת התקופתי

 של החברה לדוח התקופתיפרק תיאור עסקי התאגיד בשינויים ועדכונים ביחס למידע המופיע  .1.1

 7102לשנת 

התקופתי של , לאחר תאריך פרסום הדוח התאגיד בעסקי אירעו אשר והחידושים השינויים להלן .1.1.5

והחידושים כאמור מובאים בתמצות  השינויים .זה תשקיף פרסום למועד עד, 1057החברה לשנת 

 :המתאים המיידיעל דרך ההפניה, לפרטים נוספים בקשר עם כל אירוע יש לראות את הדוח 

תאריך פרסום  שם/סוג הדוח
 הדוח

מספר אסמכתא  תיאור נושא הדוח
 א"במגנ

דחיית תובענה ובקשה לאישורה  12.2.1052 515-דיווח כללי, ת
מבטחים  כתובענה ייצוגית נגד מנורה

 ., חברה בת של החברהבע"מ ביטוח

2018-01-025470 

הגשת תובענה ובקשה לאישורה  5.4.1052 515-דיווח כללי, ת
כייצוגית בבית הדין האזורי לעבודה 

אביב נגד מנורה מבטחים פנסיה -בתל
בע"מ, חברה בת של החברה,  וגמל

ונגד חמש חברות מנהלות נוספות של 
 קרנות פנסיה.

2018-01-033979 

אישור הסדרה פשרה בתובענה  50.4.1052 515-דיווח כללי, ת
ייצוגית שהוגשה כנגד מנורה 
מבטחים ביטוח בע"מ, חברה בת של 

 החברה וכנגד חברות ביטוח נוספות.

2018-01-029598 

 7102בדצמבר  12דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה והדוח הכספי לשנה שהסתיימה ביום  .1.2

 ענייני מצב על הדירקטוריון דוח)ב( לתקנות פרטי תשקיף, 6א)א( ולתקנה 44לתקנה  בהתאם

 ., נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה1057הכלול בדוח התקופתי של החברה לשנת  התאגיד

 וחברות קשורות פרטים על חברות בנות .1.4

הליה, בתאריך התשקיף, למעלה מעשרים נלהלן יפורטו שמות המחזיקים, למיטב ידיעת החברה ומ .1.4.5

ות דירקטורים בחברות נפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות המוניוחמישה אחוזים מהון המ

  :של החברה מהותיות ת ובחברות קשורותנוב

שיעור ההחזקה  החברה
 של החברה

שם המחזיק 
 "האחר"

שיעור אחזקת 
המחזיק "האחר" 

 בהון

שיעור אחזקת 
המחזיק "האחר" 

 בהצבעה

אמפא קפיטל 
 47.62% בע"מ

חברת השקעות 
לפיתוח 
התעשיה 

 לישראל בע"מ

15.61% 15.61% 

אמפא קפיטל 
 47.62% בע"מ

 שלו רן
)באמצעות 

 (לנאמנות חברה
0.71% 0.71% 

.אר.אן אי
אס.איי.בי  40% ישראל בע"מ

 60% 60% בע"מ



פרטים אודות , המוחזקות על ידי החברה מהותיות בנות וקשורות חברותב השקעות אודות פרטיםל .1.4.1

וכן פרטים אודות הדיבידנד, הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה או , 1056-1057רווחיהן לשנים 

, מובאים בדרך של 1056-1057שהיא זכאית לקבל מכל אחת מהחברות המוחזקות לגבי השנים 

לדוח ' הבפרק  4 -ו 1ולסעיפים  1057 לשנתקופתי לדוח הת' הבפרק  1 -ו 2לסעיפים יה הפנ

)להלן:  (1057-05-011156)אסמכתא מס':  1057 ץבמר 17 אשר פורסם ביום 1056לשנת התקופתי 

  ., אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה"(1026הדוח התקופתי לשנת "
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 ניהול החברה - 6 פרק 

 חברי הדירקטוריון .1.1

  11סעיף ראו  התשקיף למועד נכון החברה בדירקטוריון המכהנים הדירקטורים אודות לפרטים

מובאים בזאת על דרך אשר הפרטים הכלולים בו  ,6017 לשנתקופתי לדוח התבפרק ה' ( 61)תקנה 

 הפניה.

 בחברה בכירה משרה נושאי .1.6

לדוח בפרק ה'  11ראו סעיף  התשקיף למועד נכון המכהנים נושאי המשרה בחברה אודות לפרטים

 .מובאים בזאת על דרך הפניה ו, אשר הפרטים הכלולים ב6017 לשנתקופתי הת

 הוראות תקנון ההתאגדות של החברה לעניין דירקטוריון החברה .1.6

דבר המספר המירבי והמזערי כולל, בין היתר, הוראות בה ,תקנון ההתאגדות של החברהלהוראות 

של הדירקטורים, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם 

תקנון החברה הכלול בתשקיף  , ראוומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן

 .4פרק זה על דרך ההפניה במסגרת 

 רטים נוספיםפ .1.4

-, תל41גורניצקי ושות', עורכי דין, שד' רוטשילד  עורכי הדין של החברה להנפקה זו: .1.4.1

 אביב.

 .קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון רואי החשבון של החברה: .1.4.6

    .רמת גן, 66ז'בוטינסקי  כתובת רשומה: .1.4.6



 1-ז

 

 

 בעלי עניין בחברה - 7פרק  

  החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה .1.1

של ניירות ערך ב ,בחברהונושאי משרה בכירה החזקות של בעלי עניין פרטים בדבר ל

בת שלה או בכל חברה קשורה, סמוך למועד התשקיף ובתאריך -או בכל חברה החברה

סעיף , ראו ומנהליה , לפי מיטב ידיעת החברהחודשים לתאריך האמור 11 -שקדם ב

 .לתשקיף 3.1.3

 שליטה יבעלעסקאות עם  .1.1

 לתשקיף. 3.1.1אודות בעלי השליטה בתאגיד במועד התשקיף ראו סעיף  פרטיםל .1.1.1

, ןבעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורלפרטים אודות עסקאות עם  .1.1.1

 במהלך ןאשר החברה )לרבות תאגיד בשליטתה או חברה קשורה שלה( התקשרה בה

לדוחותיה  38ביאור או שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף, ראו  1111-ו 1112השנים 

  .להלן על דרך ההפניה 8בפרק המצורפים  ,31.11.1111הכספיים של החברה ליום 

 לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה תגמולים .1.3

ביטוח או התחייבות לשיפוי  ,פטור)לעניין  11וסעיף  (11תקנה ) 8ראו סעיף לפרטים 

פרטים נוספים על התאגיד" הכלול בדוח התקופתי של דוח לפרק ה' "( לנושאי משרה

 .1112ובדוח התקופתי של החברה לשנת  1111החברה לשנת 
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 דוחות כספיים - 8פרק 

 דוחות הכספייםה .1.1

לדוחות הכספיים  - 1037 בדצמבר 13יום של החברה למאוחדים דוחות כספיים  .1.1.1

המצורף לתשקיף זה על  1017לשנת פרק ג' בדוח התקופתי  המאוחדים של החברה ראו

בדרך של נכללים בתשקיף זה  האמורים הדוחות הכספיים .5דרך ההפניה במסגרת פרק 

 -ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף לתקנות  ב0 -ו ב00בהתאם לתקנה  הפניה

 "(.תקנות פרטי תשקיף)להלן: " 1101 -מבנה וצורה(, התשכ"ט 

לפי תקנה נפרד כאמור,  לדוח כספי - 1037בדצמבר  13של החברה ליום  נפרדדוח כספי  .1.1.1

תקנות )להלן: " 1170-לים(, תש"ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידי1

המצורף לתשקיף זה על דרך ההפניה  1017לשנת פרק ד' בדוח התקופתי  ראו ,"(הדוחות

בתשקיף זה בדרך של הפניה בהתאם לתקנה  נכלל. הדוח הכספי האמור 5במסגרת פרק 

 .לתקנות פרטי תשקיף ב0 -ו ד00

 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית .1.1

ב לתקנות 1 לפי תקנה, 1037 בדצמבר 13יום לשל החברה  הבקרה הפנימית דוח בדבר אפקטיביות

המצורף לתשקיף זה  1017פרק ו' בדוח התקופתי לשנת נכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה ל הדוחות,

 לתקנות פרטי תשקיף. ב0 -ו ה00, בהתאם לתקנה 5על דרך ההפניה במסגרת פרק 

 מכתב הסכמת משרד רואה החשבון המבקר .1.8

, שבו (מצורף להלן)ראו  של החברה החשבון המבקר ההסכמה ממשרד רוא תבה ניתן מכלחבר

 נכללת הסכמתו לכלול בתשקיף מדף זה, לרבות בדרך של הפניה, את דוחות רואה החשבון המבקר

 לעיל, לפי העניין, הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.  1.1-1.1אמור בסעיפים הואת 

 דוח אירועים .1.8

א לתקנות פרטי תשקיף(, בדבר אירועים )כהגדרת מונח זה 50ח אירועים )כהגדרתו בתקנה להלן דו

א לתקנות פרטי תשקיף( שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 50בתקנה 

 למועד פרסום תשקיף זה: ( ועד1011 מרץב 10ביום )אשר נחתמו  1017בדצמבר  81

  ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית  בדבר דחיית תובענה עדכנה החברה 11.8.1011ביום

. לפרטים, ראו דיווח בע"מ, חברה בת של החברה ביטוחמבטחים שהוגשה כנגד מנורה 

 .(2018-01-025470)מס' אסמכתא:  11.8.1011מיום 

  הגשת תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית בבית הדין  עדכנה החברה בדבר 1.8.1011ביום

אביב נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, חברה בת של החברה, -בתל האזורי לעבודה

 1.8.1011לפרטים, ראו דיווח מיום  ונגד חמש חברות מנהלות נוספות של קרנות פנסיה.

 (.2018-01-033979 )מס' אסמכתא:
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  אישור הסדרה פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד  עדכנה החברה בדבר 10.8.1011ביום

. לפרטים, ים ביטוח בע"מ, חברה בת של החברה וכנגד חברות ביטוח נוספותמנורה מבטח

 (.2018-01-029598)מס' אסמכתא:  10.8.1011ראו דיווח מיום 

 

 ערן גריפל,
 דירקטוריוןה יו"ר

 ארי קלמן,  
 מנהל כללי

 שי קומפל, 
 כספים מנהל

 

 1011 ,באפריל 80
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 8302, באפריל 03

 

 לכבוד

 של  הדירקטוריון

 (החברה - להלן)מבטחים החזקות בע"מ  מנורה

 גן-רמת

 

 8302 מאי בחודש להתפרסם המיועד החברה של מדף תשקיף: הנדון

 

של הדוחות שלנו,  ,שבנדון המדף תשקיףב( הפניה של בדרך)לרבות  להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 כמפורט להלן:

החברה לימים  על הדוחות הכספיים המאוחדים של 8302 ס,במר 82רואה החשבון המבקר מיום  דוח .0

 .8302 -ו 8302, 8302 ,בדצמבר 00 בימים ושהסתיימ השניםמ, ולכל אחת 8302 -ו 8302 ,בדצמבר 00

)דוחות  ערך ניירות לתקנותג' 9 תקנה לפי נפרד כספי מידע על המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח .8

 לימים החברה של הנפרד הכספי המידע על 8302 ס,במר 82 מיום ,0923-"להתש(, םומידיי תקופתיים

 .8302 -ו 8302, 8302 ,בדצמבר 00 בימים שהסתיימו השניםמ אחת ולכל, 8302 -ו 8302 ,בדצמבר 00

 כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי שלביקורת  בדבר 8302 ס,במר 82רואה החשבון המבקר מיום  דוח .0

 .8302 ,בדצמבר 00 ליום החברה של

בדיקה של יישום הוראות מסוימות בדבר  8302במרס,  82דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  .4

 00ליום  Solvency IIכלכלי מבוסס של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בעניין כושר פירעון 

 של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ושומרה חברה לביטוח בע"מ. 8302בדצמבר, 

 

 

 

 

 

 

 

 ,בכבוד רב

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון



 

 

 9102, באפריל 92            

 ,לכבוד 

 "(החברה)להלן: " בע"מ החזקותמנורה מבטחים דירקטוריון 

 

 נ.,ג.א.

 

 

 8102בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי  החזקותתשקיף מדף מנורה מבטחים : הנדון

' 

הצהרות בתשקיף המדף שבנדון של )לרבות בדרך של הפניה( הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה 

  ו, המפורטים להלן:האקטואר שלנ

מנורה לגבי הדוחות הכספיים השנתיים של  9102במרץ  92מיום  ביטוח חייםאקטואר הצהרת  .0

במרץ  92אשר נחתמו ביום  9102בדצמבר  10ליום  "(מנורה ביטוחמבטחים ביטוח בע"מ )להלן: "

9102. 

מנורה לגבי הדוחות הכספיים השנתיים של  9102במרץ  92מיום  בענפי ביטוח כלליהצהרת אקטואר  .9

 .9102במרץ  92אשר נחתמו ביום  9102בדצמבר  10ליום  ביטוח

יים השנתיים של לגבי הדוחות הכספ 9102במרץ  92 מיום בענפי ביטוח בריאותהצהרת אקטואר  .1

 .9102במרץ  92אשר נחתמו ביום  9102בדצמבר  10ליום מנורה ביטוח 

לגבי הדוחות  9102במרץ  01מיום )למעט ענף רכב חובה( הצהרת אקטואר בענפי ביטוח כללי  .4

 01אשר נחתמו ביום  9102בדצמבר  10ליום שומרה חברה לביטוח בע"מ הכספיים השנתיים של 

 .9102במרץ 

לגבי הדוחות הכספיים השנתיים של  9102במרץ  01מיום ף רכב חובה בלבד אקטואר בענהצהרת  .1

 .9102במרץ  01אשר נחתמו ביום  9102בדצמבר  10ליום שומרה חברה לביטוח בע"מ 

לגבי הדוחות הכספיים השנתיים של  9102במרץ  01מיום ף ביטוח בריאות הצהרת אקטואר בענ .2

 .9102במרץ  01אשר נחתמו ביום  9102בדצמבר  10ליום שומרה חברה לביטוח בע"מ 

 

 בכבוד רב,

 

 -רגינה חייקין

מנהלת תחום 

אקטואריה 

ביטוח חיים, 

מבטחים  מנורה

 ביטוח בע"מ

נעמה חשמונאי,  

סמנכל, סגנית 

מנהל תחום 

אקטואריה, 

מבטחים  מנורה

 ביטוח בע"מ

קטי רזניק,  

מנהלת תחום, 

אקטוארית 

בריאות 

F.IL.A.A, 

חים מבט מנורה

 ביטוח בע"מ

ניר הרמתי,  

סמנכ"ל 

אקטואריה, 

שומרה חברה 

 לביטוח בע"מ

 

 



 
 

 

 

  

 

 פנחס רובין
 מוריאל מטלון
 ג'ק סמית
 איל מרום
 עופר צור
 איתי גפן
 איל רז
 ארז הראל
 *חיים פרידלנד
 ליאור פורת
 ירון אלכאוי

 שגיא-שרון ורקר
 אלית אלקון
 אלי אליה
 שלמה כהן

 )רו"ח( דניאל פסרמן
 )רו"ח(גיל גריידי 

 נועם רונן
 אלי כהן
 כפיר ידגר
 תימור בלן

 פילוסוףאבי ד. 
 אבירם הנדל
 דניאל מרכוס
 *שלמה לנדרס
 יאיר שילוני
 ***דובי גרוס
 הראל שחם
 **ארי פריד
 אורלי טננבאום
 עידן בקי
 שירי שני

 ליבנה-שגית אוחנה
 אבנר פינקלשטיין
 מיכאל איילון
 נורית טראוריק
 תמר כהן
 ליאור רלוי
 עופר פליישר

 חור עפרוני-עדי בן
 חורב-ענבל זכאי

 איצקוביץאיתי 
 בראל-רונית רוזנשטיין

 שלמה אביעד זידר
 אורי יצחק
 יצחק לזר
 יפתח פרבר

 תוינה-עדי נחמיאס
 בדנר-ענבל רביד

 אסף אבטובי
 יהונתן ראף
 אורי הלר
 עודד אוני
 ניר קידר
 אסף הראל
 הילה שמעון

 בכרך-דפנה מיכלביץ
 שרי אהרוני )רו"ח(
 יועד כוכבי
 שרית נעמן שאג
 איתי רובין

 שוסטרשמואל 
 מאיה הופטמן
 אהוד כצנלסון

 שלוש-***גילה פונטה
 אסף פרוסק
 *אבי מיר
 דניאל סקאלד )רו"ח(

 הולצר רעות אושעיה
 שרון זיתוני
 דניאל לסרי
 אריאל זאבי
 שני מזרחי

 סלומון-טיגיסט ביילייאי
 ליאור ברן
 נטע פלד
 אריאל רואימי
 אלון פלד
 *יואב מר
 ג'ואנה ינובסקי
 שגיא פדוראנו

 בן יהודהאיתמר 
 ליאור גרינבלט
 עמית לוי
 טל סלע
 אורי סמיט
 רננה לרנר

 מצגר-שירין גבאי
 ורדילביא אלינור 

 נגה חרובי
 יעל קלינמן

 בילו )רו"ח(-ענבר ברק
 עדי חיה רבן
 לליב אמיתי
 לירון גילאור
 נמרוד סביל
 דנה סואידמן
 בועז אורמן
 דן פישר
 יחיאל ציפורי
 אמנון ביס
 אביעד רבינוביץ

 קרצברון )רו"ח(מיכל 
 תום אלקלעי

 משהשימרית 
 שחר אושרי
 אריאל שיינקמן
 עידן זוהר
 *ניר קנול
 נתלי דרגות
 שני וייס
 ****שמואל ברקוביץ
 מרינה פורטוגלוב
 אולג אומלי
 עדי שובל
 מאור ישראלי
 מורן בן משה
 יעד גורדון
 עופר לוי )רו"ח(
 הגר פלג
 סמדר רון
 נועה שוייצר עמר
 איתן מור
 נופר ארד

 שהם-אילה לבני
 גאל למלסון
 שירה פלוטניק
 יהונתן פרוסק
 אילונה לרנר
 מאיה רכניץ
 רז קרני
 זאב ביננשטוק
 דניאל בר לב
 מיה דביר
 אלכס לזרוביץ
 קורל לשץ
 ענבל נבון
 אלכס פלדשר
 ליאור שרעבי
 נתנאל כהנא
 אסף חסון
 קארין אביחיל
 נוי אור
 אסף אלתרמן
 קארין בלנק

 לי  אביב-נטע
 אמיר צמח
 לירון קרס
 דליה קרצברון )רו"ח(
 שרון ריינגוירץ
 גני שני
 קארין שני
 נועה אבן ספיר
 גיל פלקוביץ'
 דפנה צדקיהו
 עמית קפון
 אביגיל לבטון
 דניאל רשף
 מאור אילוז
 תומר בסון
 דניאל פדלון
 עמית רון
 ענבל רונאל
 שרון שטראוס
 יצחק חפץ
 רועי אילון
 יצחק )צחי( ו. חסדאי
 חנה אטיאס

 טל הדרלורה 
 טל כהן
 יערה זיסקינד
 אורן מאירי
 נתנאל נחמיה
 ענת פרימוביץ'
 עומר רוסו האזרחי
 עומר רזין
 רן שמיע
 ליאור עופר
__________ 

 , יועץ בכירצבי אפרת
 צבי זוהר, יועץ

 , יועץיחיא-ראני מ. חאג'

 בעל רשיון עריכת דין במדינת ניו יורק *

 וסטס'מסצו עריכת דין במדינות ניו יורק בעל רשיון **

 בעל רשיון עריכת דין במדינות אנגליה ווויילס ***

 ויקטוריה, אוסטרליהבעל רשיון עריכת דין במדינת  ****

 (1921 - 1997) ירוחם גורניצקי

 (1930 - 2006) בועז נהיר

 (1955 - 2009) אריאל זליכוב

 (1956 - 2000) דליה רונן

 (1978 - 2013) וינדמן-הגר אלון

 (1954 - 2015) דפנה טלגם

 1,  הרצליה פיתוח:  שד' אבא אבן 45תל אביב:  שד'  רוטשילד  

 03-5606555פקס:    03-7109191טלפון:  

 6578403תל אביב  29141דואר:  ת.ד.   office@gornitzky.comדוא"ל:  
 

ם י נ ו י ר ט ו נ ו ן  י ד י  כ ר ו  ע

www . g o r n i t z k y . c om 
ב ד  ס ו 1 -נ 9 3 8 
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 חוות דעת עורך דין .1.9

 :הבאהמשפטית הדעת החוות החברה קיבלה את 
 

 

 כבודל
 8392 באפריל 03       בע"מ מנורה מבטחים החזקות

 
 ג.א.נ.,

 

 "(תשקיף המדף)להלן: " בע"מ מבטחים החזקותמנורה תשקיף מדף של הנדון: 

 

 הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכלליםכי  לבקשתכם, הרינו לאשר בזה

 תשקיף המדף.ב

 המדף. תשקיףבמסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל אנו 

 
 

 

 

 כבוד רב,ב   

שרון שטראוס, עו"ד    שגיא, עו"ד-שרון ורקר                                     

  

 דין-גורניצקי ושות', עורכי                      

  

http://www.gornitzky.com/
http://www.gornitzky.com/
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 חשבון-חוות דעת רואה .1.8

  .המדף לתשקיף 2לחוות דעת רואה החשבון של החברה ראו פרק 

 תשקיףאגרת בקשה למתן היתר לפרסום  .1.0

היתר לפרסום תשקיף מדף. תוספת החברה שילמה לרשות לניירות ערך אגרת בקשה למתן 

אגרה תשולם בעד ניירות ערך שיוצעו על פי דוח הצעת מדף וזאת במועד פרסומו והכל בהתאם 

-א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, התשס"ו4להוראות סעיף 

8332. 

 עיון במסמכים .1.4

וות דעת או אישור הכלולים או ח, ומתקנון החברה וכן עותק של דו"חהעתקים מתשקיף זה 

 ,, רמת גן80ז'בוטינסקי אשר ברחוב  עומדים לעיון במשרדה של החברה,הנזכרים בתשקיף זה 

כמו כן, ניתן לעיין תשקיף זה ובדו"חות שפרסמה החברה, באתר  בשעות העבודה הרגילות.

 .www.magna.isa.gov.ilהאינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו 

 



 1-י

 

 חתימות - 01פרק 

 החברה

 

 בע"מ החזקותמבטחים מנורה 

 

 

______________________________ 

  

  

  הדירקטורים

 ______________________________ ערן גריפל

 ______________________________ שלמה מילוא

 ______________________________ אורלי ירקוני

 ______________________________ חיים אהרון

 ______________________________ יחזקאל צאיג

 ______________________________ אביטל שטיין

 ______________________________ יונל כהן

 ______________________________ יואב שמעון קרמר

 

      


		2018-04-30T09:10:12+0000
	Not specified




