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מסר מהקבוצה
כאחת מקבוצות השירותים הפיננסיים
המגוונים המובילות בישראל ,אנו בחברת
הפניקס אחזקות יוזמים ומיישמים
אסטרטגיית  ESGרחבה בכל הפעילויות
שלנו .אסטרטגיית ה ESG-הרב שנתית
מיושמת במסגרת האסטרטגיה העסקית
הכללית של הקבוצה ,בתחומי הביטוח ,ניהול
נכסים ,אשראי והפצה.
בהקשר זה ,אנו מפרסמים את דוח הESG-
הראשון שלנו ,בהתאם למחויבות העמוקה
שלנו להשפיע לטובה על הסביבה ועל
הקהילות בתוכן אנו פועלים .הדוח עוסק
בפעילויות בהווה ובעבר ,עם מבט לעתיד,
בעוד אנחנו ממשיכים להתמקד בצמיחה
בת-קיימא בכל הפעילויות שלנו.
הפניקס אחזקות פועלת בסביבה עסקית
דינמית המושפעת משינוי האקלים ,מגמות
חברתיות ותרבותיות ,אתגרי הגלובליזציה
והתפתחות טכנולוגית וחברתית .אנו
מחויבים לפעול בשקיפות ובאחריות כלפי
אייל בן סימון ,מנכ"ל הפניקס אחזקות
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מחזיקי העניין שלנו ,לקיים את ערכי ההגינות
והמקצועיות ברמה הגבוהה ביותר ,לספק
שירותים ומוצרים חדשניים ולקדם השקעות
לשמירה על איכות הסביבה עבור העתיד
שלנו ועתיד ילדינו.
הפניקס מייחסת חשיבות עקרונית לשילוב
עקרונות ה ESG-באסטרטגיה שלנו,
וגיבשנו תוכנית ברמת הקבוצה לקידום
פרקטיקות בתחומי הסביבה ,החברה
והממשל התאגידי בפעילות הליבה העסקית
שלנו .אסטרטגיית ה ESG-שלנו מתמקדת
בהשקעות אחראיות ,גיוון והכלה ,דיאלוג
עם העובדים ,פיתוח עובדים ,חיזוק מגמת
הדיגיטציה ,תמיכה בקהילה ,שקיפות ועוד.
בשנתיים האחרונות ,שינתה מגפת הקורונה
את חיי כולנו ,יצרה אתגרים חדשים והאיצה
תהליכים קיימים .בהפניקס ,אנחנו פועלים
מתוך תחושת אחריות כלפי מחזיקי העניין
שלנו ,בעיקר בכל נוגע לבריאות העובדים;
ובו בזמן ,אנו ממשיכים לתת לכלל הלקוחות

שלנו שירות ופתרונות מצוינים.
שינוי האקלים הוא אחד הנושאים החשובים
ביותר בימינו ,ואנחנו מכירים בתפקיד שלנו
בצמצום הסיכון ללקוחות שלנו ,המתמודדים
עם השפעות שינוי האקלים והמעבר
לכלכלה דלת פחמן; והכל  -תוך כדי חתירה
למיקסום התשואה ללקוחות ,כדי לשמור
על ההשקעות והחסכונות שלהם.
במבט לעתיד ,דוח ה ESG-ישמש ככלי
לשיתוף החזון שלנו לתמיכה בקיימות,
אחריות חברתית וממשל תאגידי ולשיתוף
ההתקדמות שלנו בהגשמת המטרות שלנו
בתחומים אלה.
אנו מודים לכם ,מחזיקי העניין שלנו ,על
האמון שאתם נותנים בנו ,ובעזרת דוח
ה ESG-הזה ,אנו שואפים להרחיב ולפרט
בנוגע לחלק מהפעילויות שתרמו להישגים
יוצאי הדופן שלנו בשנה החולפת.

בנימין גבאי ,יו"ר הפניקס אחזקות
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קבוצת הפניקסFNX :
איתנות פיננסית ,לרבות
יחס כושר פירעון של
 196%בביטוח
מוניטין מבוסס עם
למעלה מ 70-שנות
פעילות ודירוג אשראי
AA+/AA-

369

מילארד ש"ח בנכסים
מנוהלים ו 9.7-מיליארד ש"ח
הון עצמי

למעלה מ3-

מיליון לקוחות

4,670

עובדים בהעסקה ישירה
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הפניקס במבט חטוף
סביבה

65%

מצי הרכב שלנו מורכב
מרכבים היברידיים

18%

ירידה בטביעת הרגל
הפחמנית שלנו בין השנים
 2019ל2021-

#1

בין מבטחי הרכבים החשמליים
בישראל ,והמבטחת המועדפת על 3
חברות הרכבים החשמליים המובילות
 -טסלה ,ג'ילי וAiways-

2.2

מיליארד ש"ח הושקעו בפרויקטים
סביבתיים  -אנרגיה ירוקה ,מחזור,
התפלה ועוד

חברה

69%

מהעובדים ו 48%-מהמנהלים
בקבוצה הן נשים

9%

מהעובדים הם
מאוכלוסיות מגוונות

16%

עלייה בדירוג נאמנות לקוחות (,)NPS
מובילים את המגזר ב 9-מתוך 12
קטגוריות מוצרים לפי מדד רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון לשנת 2020

38%

עלייה בשימוש בכלי
ביטוח דיגיטליים

677.9

מיליון ש”ח שולמו בגין מס חברות
ב ,2021-המשקפים את השפעתנו
הכלכלית והחברתית

ממשל תאגידי

43%

מחברי הדירקטוריון הם דירקטורים
בלתי תלויים ו 43%-הן נשים
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100%

מחברי ועדת ההשקעות עמיתים
הם בלתי תלויים

33

הצבעות באסיפות כלליות בשנת
 2021שהשפיעו באופן ישיר על שיפור
הממשל התאגידי של החברות בהן
אנו משקיעים

ב2021-

פרסמנו מסמכי מדיניות
השקעה אחראית

 PCIוISO -
תקני אבטחת מידע וסייבר
שהושגו בחברות בקבוצה
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רקע על החברה

מי אנחנו
הפניקס אחזקות (להלן" ,הפניקס"" ,הפניקס
אחזקות" או "הקבוצה") היא קבוצת שירותים
פיננסיים ישראלית ,עם עסקים רחבי-היקף
בתחומי הביטוח ,ניהול נכסים ,הפצה ואשראי.
הפניקס היא מותג מוביל עם נאמנות לקוחות
גבוהה המחויבת לספק פתרונות מגוונים,
שירות מעולה וחדשנות מתמשכת ללקוחות
פרטיים ועסקיים ולערוצי ההפצה השונים.

אלה מופצים הן ישירות והן דרך סוכנים.
פתרונות ניהול הנכסים נותנים מענה מלא
ללקוחות פרטיים ומוסדיים; הם כוללים
קרנות פנסיה וקופות גמל ,קרנות נאמנות
וקרנות סל ,פתרונות בתחום ההשקעות
האלטרנטיביות ,תיקים מנוהלים ,שירותי
ברוקראז' וניהול אופציות לעובדים.

הפניקס נוסדה והוקמה בישראל בשנת 1949
כחברה פרטית והונפקה למסחר בבורסת
תל אביב בשנת  .1978מטה החברה ממוקם
בגבעתיים ,עיקר פעילותה בישראל והיא
משקיעה בישראל וברחבי העולם.

הפניקס מנהלת תיק גדול של השקעות בכל
סוגי הנכסים ,ולה ניסיון מעמיק בהשקעה
במניות ,בחוב ,פרויקטי תשתיות ,נדל"ן
והשקעות אלטרנטיביות .הבסיס הרחב של
הקבוצה והמיצוב שלה מאפשרים לצוותי
ההשקעות לאתר וליצור הזדמנויות ליצירת
ערך עבור מחזיקי העניין שלנו .השירותים
הפיננסיים כוללים תאגידים ,עסקים קטנים
ובינוניים ואשראי צרכני ,וכן בעלות על
סוכנויות ביטוח.

הפניקס מובילה את תחום הביטוח בישראל
בחיתום ,הפצה וחדשנות מעל  70שנים,
עם מגוון פעילויות ביטוח רב-תחומיות
הכוללות ביטוח רכוש ונזקי גוף ,ביטוח
חיים וחיסכון וביטוח בריאות; מוצרים
 | 14הפניקס דוח אחריות תאגידית 2021

הפניקס דוח אחריות תאגידית 15 | 2021

מבוא רקע על החברה הארגון מוצרים ושירותים השקעות אינדקס

הפעילויות שלנו:
ביטוח כללי

ניהול נכסים :שירותים פיננסים

מגוון פעילויות לרבות ביטוחי רכב ,דירה
ועסקים ,המופץ ישירות דרך הפניקס Smart
ודרך סוכנויות ביטוח.

הכוללים קרנות נאמנות וקרנות סל ,תיקי
השקעות המנוהלים על ידי הלקוח ,שירותי
ברוקראז' פרטיים ומוסדיים וניהול תוכניות
אופציות לעובדים .המותגים שלנו כוללים
את אקסלנס ,קסם ו.ESOP-

ביטוח בריאות
הפעילויות מונות ביטוח נסיעות לחו"ל
וביטוח רפואי לטווח ארוך.

ביטוח חיים
ביטוח חיים ונכות/אובדן כושר עבודה
ופוליסות חיסכון.

ניהול נכסים :חסכון לטווח ארוך
מגוון אפשרויות חסכון ,לרבות קרנות פנסיה,
קופות גמל וקרנות השתלמות ,פתרונות
השקעה.

הפצה
החזקה בסוכנויות ביטוח מובילות,
המתמקדות בפתרונות חיסכון לטווח ארוך,
ביטוח חיים ,ביטוח כללי ,ביטוח בריאות וכן
ניהול שכר .בין הסוכנויות המובילות שלנו
אגם לידרים ,קבוצת שקל ואורן מזרח.

אשראי
פתרונות מימון לעסקים קטנים ובינוניים
באמצעות גמא ,לצד פעילות האשראי
לתאגידים ולפרטיים במסגרת הקבוצה.

הגופים הבאים נכללים בדוח זה:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ
אקסלנס השקעות בע"מ
אגם לידרים אחזקות ( )2001בע"מ
שקל סוכנות לביטוח ( )2008בע"מ
אורן מזרח סוכנות לביטוח בע"מ
ייתכן שבדוחות  ESGעתידיים ייכללו גופים נוספים.
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החזון שלנו
קבוצת הפניקס שואפת לספק
ללקוחות ולשותפים שלה ערך ייחודי,
באמצעות שפע היצע של מוצרים
ושירותים פיננסיים ,הפצה מגוונת
ומותאמת אישית ומחויבות לשירות.
אנו שואפים להוביל את תחומי
הביטוח ,ניהול הנכסים ,והשירותים
הפיננסיים בישראל תוך שיפור
מתמיד וחדשנות ,ושואפים להגיע
לביצועים כספיים שיבדלו אותנו
מהמתחרים .בה בעת ,אנו מחויבים
לערכי האחריות התאגידית והקיימות
בכל מכלול הפעילויות שלנו.

האסטרטגיה של
הקבוצה
האסטרטגיה שלנו היא ליצור ערך דרך השאת תשואה
מותאמת סיכון בקבוצה כולה ,באמצעות:
צמיחה מואצת בפעילויות עם תשואה גבוהה על ההון ,לרבות ביטוח כללי ,ניהול
נכסים ,אשראי והפצה;
חדשנות ויעילות שמובילות לשיפור שביעות הרצון של הלקוח ,ייעול הפעילות
ויצירת יתרון תחרותי.
ניהול פעיל של הנכסים והעסקים ,כדי לממש את הפוטנציאל וליצור ערך בקבוצה
כולה; במקביל לניהול פרואקטיבי והקצאת הון למימוש היעדים האסטרטגיים,
שיפור הביצועים והפחתת התנודתיות.
למידע נוסף ,ראו את התכנית האסטרטגית של הפניקס.
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הערכים שלנו
אנו מאמינים שיש להוביל באמצעות דוגמה אישית,
ומחויבים להגינות ולאחריות בעשיית עסקים.
ערכי הליבה שלנו:
מחויבות

הוגנות

אנו מתחייבים ליצור ערך אופטימלי עבור
הלקוחות ,הסוכנים ,העובדים והמשקיעים
שלנו.

אנו מתחייבים לפעול היטב וכראוי ,לקיים
תהליכים והתנהגויות ללא משוא פנים
כלפי לקוחות ,עובדים ,סוכנים ,משקיעים
או ספקים.

מקצועיות
אנו מתחייבים להיות הטובים ביותר בתחומי
הפעילות שלנו ,מבחינת רמת הידע,
הכישורים וההתמחות שלנו .אנחנו משיגים
מקצועיות ארוכת טווח באמצעות מחקר
ולמידה ,וכן באמצעות הכשרה המסייעת
לשיפור הביצועים.

אמפתיה
אנו פועלים ברגישות כדי להבין את צרכי
הלקוחות ,הסוכנים ,העובדים ,המשקיעים
והספקים שלנו .נהיה קשובים ופתוחים
בקבלת החלטות.
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יוזמה
אנו מתחייבים לחשוב ולפעול באופן אקטיבי
לקידום המטרות ,התוכניות והיעדים שלנו.

חדשנות
אנו מחויבים לקדמה וחדשנות .אנו יוצרים
ערך באמצעות פיתוח כלים ,תהליכים,
מוצרים ורעיונות מתקדמים המספקים
פתרונות יצירתיים ויעילים.

מנהיגות
אנו מחויבים למצוינות ,הצלחה והשפעה
בכל התחומים שבהם אנו עוסקים .נשאף
תמיד להנהיג ולהצעיד את התחום קדימה.
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.

מחזיקי עניין
כחברת שירותים פיננסיים מובילה ,הפניקס מתקשרת עם מגוון מחזיקי עניין המושפעים
מהפעילויות שלנו ומשפיעים עליהן .אנו מחויבים לדו-שיח שוטף ולהקמת ערוצי תקשורת
פתוחים עם מחזיקי העניין שלנו.
זיהינו את מחזיקי העניין הרלוונטיים לקבוצה שלנו באמצעות התייעצות עם ההנהלה הבכירה,
עובדים וגורמים אחרים המספקים לנו שירותים .מחזיקי העניין הפנימיים כוללים את כל
מי שפועל לקידום החזון שלנו ,לרבות הדירקטוריון והעובדים .הפעילויות שלנו משפיעות
על לקוחות ,בעלי המניות ומשקיעים ,וכן על הסוכנויות ועל הספקים שלנו .מחזיקי העניין
החיצוניים שלנו כוללים מבטחי משנה ,רגולטורים ,גופי תקשורת ואת הקהילה הרחבה בכללה.

מחזיקי עניין עיקריים:
בעלי מניות ומשקיעים
לקוחות
סוכנויות
עובדים

יצירת דאלוג עם מחזיקי עניין עיקריים
בעלי מניות ומשקיעים
אנו מקיימים דיאלוג עם בעלי מניות ומשקיעים כדי להציג להם את האסטרטגיה והביצועים
שלנו ,לאפשר להם לקבל החלטות מושכלות על ההשקעות שלהם ולהבטיח שהאסטרטגיה
והפעילות עונים על הציפיות שלהם .אנו עורכים דיונים רבעוניים ושנתיים ,לרבות דיאלוגים
ואסיפה כללית שנתית ,ויש לנו אתר קשרי משקיעים ייעודי המתעדכן באופן שוטף .לקחנו
על עצמנו ,ביוזמתנו ,לפרסם דוחות באנגלית לטובת המשקיעים הבינלאומיים שלנו.

לקוחות
אנו מנהלים דיאלוג שוטף עם לקוחות ומבקשים מהם משוב כדי לשפר את המוצרים,
השירותים והתהליכים שלנו ,וכדי שנוכל להציע פתרונות ידידותיים וגמישים .התקשורת
מורכבת מסקרים ודיאלוגים ,ומשלל ערוצי תמיכה  -באינטרנט ,בצ'אט ובטלפון .המידע
מופיע גם באתרים העסקיים .אנו נעזרים בציון נאמנות לקוחות (Net Promoter Score
 )- NPSלמדידת חוויית הלקוח ומעקב אחריה ,ועוסקים במחקר ופיתוח יומיומיים לקידום
חדשנות במוצרים .בנוסף ,אנו מספקים ללקוחות מרכז מידע אישי מקוון ,כמו גם ערוצים
להגשת תלונות.
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מחזיקי עניין
סוכנויות
אנו עובדים בשיתוף פעולה צמוד עם סוכנויות בהדרכה ולמידה לטובת העלאת המודעות
למוצרים והשירותים שלנו וכדי להבין היטב את צרכיהן .אנו בוחנים את ההתפתחויות
במגזר הביטוח והפיננסים באופן שוטף ומשתפים את הסוכנויות מדי חודש .כמו כן ,אנו
מעדכנים אותן באופן שוטף בשינויי רגולציה כדי להבטיח שהן מקיימות את הוראות החוק.

עובדים
אנו מאמינים שכאשר עובדים מעורבים ומחויבים לעבודה שלהם ,הם מייצרים ערך
עסקי בטווח הארוך ,ואנו מבקשים דרך קבע לשמוע את הדעות ,הרעיונות והחששות של
העובדים ומגיבים אליהם .אנו מתקשרים עם העובדים באופן שוטף בדיונים וברשתות,
סקרי מעורבות עובדים ( ,)AESוכן באירועים ,לרבות מפגשי שולחן עגול ,פגישות מקוונות
ופגישות פנים מול פנים .מנכ"ל הקבוצה מקיים אחת לתקופה מפגשי שולחן עגול לעובדים
כדי לשמוע מכלל העובדים ברחבי הארגון .כמו כן ,יש לנו הסכם קיבוצי ואנו מקיימים
דיאלוג שוטף עם נציגי ועד העובדים.

אנו מנהלים דיאלוג שוטף עם רשויות המדינה ,הרגולטורים ושוקי ההון .הפניקס פועלת
לפי הוראות הגופים המפקחים הרלוונטיים ,לרבות רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ורשות
ניירות ערך .במסגרת הפעילות השגרתית שלנו ,אנו מקבלים לעתים הנחיות והוראות
לפעולה; במידת הצורך ,אנו מעבירים מסמכים לבדיקה לפני פרסומם.
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הסוגיות המהותיות
מפת מהותיות
סביבה

חברה

ממשלתי

השקעות
אחראיות
פרטיות
מידע

שקיפות
פיתוח יכולות
עובדים
חדשנות
וטכנולוגיה
אתיקה וציות

שינוי
אקלים

בריאות
ורווחה
אסונות טבע

אבטחת מידע
וסייבר

חוסן

שרשרת אספקה
אחראית
אימפקט חברתי

חשוב למחזיקי העניין של הפניקס

בדוח ה ESG-הראשון שלנו ביצענו הערכת
מהותיות כדי להבין יותר לעומק את הנושאים
החשובים לנו ,כעסק ,ולמחזיקי העניין שלנו.
כדי לזהות את הנושאים המהותיים ,התייעצנו
עם ההנהלה הבכירה בארגון ועם עובדים,
וכן עם מחזיקי עניין שונים .בנוסף ,ערכנו
מידוד ( )benchmarkענפי כדי לבחון את
הנושאים הרלוונטיים במגזר שלנו .פעלנו
לקידום חלק גדול מהנושאים האלה בשנים
האחרונות ,אך מפת המהותיות עוזרת לנו
לחשוב קדימה ולהתמקד במיוחד בכל
הנוגע לנושאי סביבה ,חברה ,כלכלה וממשל
תאגידי.

הנושאים המהותיים להפניקס:
>חדשנות ודיגיטציה
אנחנו מאתרים דרכים לתרום
למגמות הדיגיטליות ולתמוך בהן
עם דור חדש של מוצרים ושירותים
לשיפור היעילות והנגישות.
>אתיקה וציות
אנו מכירים בחשיבות הקוד האתי
שלנו ובמשמעות שלו ככלי לקידום
התנהגות אתית; אנו מייחסים חשיבות
עליונה ליחס הוגן כלפי כל מחזיקי
העניין שלנו ,לרבות לקוחות ,עובדים
וספקים.

>שקיפות
אנו מאמינים בחשיבות השקיפות
והתקשורת הברורה בקרב כלל
היחידות העסקיות והפעילויות שלנו.
>פיתוח יכולות עובדים
אנו מאפשרים לאנשים שלנו לפתח
את הכישורים המתאימים כדי לענות
על צרכי הלקוח; כמו כן ,אנו דואגים
שהעובדות והעובדים ירגישו מוערכים
בתפקידם ומלווים אותם בפיתוח
הקריירה שלהם.

>השקעות אחראיות
אנו מכירים בחשיבות האחריות
בהשקעות ובחיתום ,ובהשפעה
הכלכלית ,החברתית והסביבתית
שלהם.
>שינוי אקלים
אנחנו מכירים בשינוי האקלים כגורם
הסיכון המורכב ביותר עמו החברה
מתמודדת בימינו  -ההשפעה שלו היא
בין-דורית ,בינלאומית ומורכבת
מגורמים רבים התלויים זה בזה .אנו
נוקטים מהלכים ומאמצים לניהול סיכון
האקלים ולשיפור החוסן הארגוני.

חשוב להפניקס
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פעולות ותובנות
ממשבר הקורונה
לנוכח התפשטות
מגפת הקורונה ברחבי
העולם ובישראל בשנת
 ,2020נוצרה מציאות
עסקית חדשה לצד
מגבלות שהשפיעו
על חיי היומיום שלנו
בשנתיים האחרונות.
קבוצת הפניקס מחויבת עמוקות ללקוחות,
לעובדים ,לשותפים העסקיים ולבעלי המניות
שלה ,והיא הגיבה ברגישות ויעילות כדי
לעמוד באתגרים של המצב החדש ולשינויים
הרבים הנלווים לו .פיתחנו פעילויות ותשתיות
חדשות שעוזרות לנו לקדם את הפעילויות
שלנו ,תוך כדי מבט קדימה.
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תחומי הפעילות העיקריים
כוללים:
לקוחות

שלהם בתקופות של שינויים במקום
העבודה; כמו כן דאגנו לספק מידע עדכני
בערוצים הדיגיטליים על חיסכון ,השקעות
וזכויות עובדים.

במהלך המגפה ,וגם בתקופות הסגר
כשהפעילות הייתה מוגבלת מאוד ,המשכנו
לספק שירות לקוחות מהיר ויעיל .פעלנו
להרחבת יכולות השירות העצמי שלנו,
ואפשרנו ללקוחות לקבל את המידע שהם
צריכים בזמן שהם צריכים אותו ובאמצעות
הערוצים הדיגיטליים המועדפים עליהם.

בתחום הפיננסים ,הרחבנו את יכולות
המסחר העצמאי בבורסה עבור לקוחותינו
ואנו מספקים לקהילת המשקיעים
העצמאיים מידע והדרכה מתקדמת.
פעילות ההשקעות של הקבוצה אף הגיבה
היטב לתנודות בשוק בזמן אמת ,מה שתרם
לשמירה על ביטחון כלכלי למשקיעים
וללקוחות שלנו.

מכיוון שהסגרים והחופשות ללא תשלום
לעובדים רבים במשק הובילו למצוקה
כלכלית ממשית ,ביצענו התאמות שונות
במוצרים ובשירותים שלנו .הגדלנו את מספר
ימי אשראי ללקוחות בכך שאפשרנו להם
לרכוש מוצרי ביטוח ולהתחיל לשלם עליהם
מאוחר יותר; למשל ,לאחר שלושה חודשים.
סיפקנו פתרונות בזמן אמת לאנשים שאיבדו
את מקור הפרנסה שלהם ועזרנו להם
לשמור על החסכונות ותוכניות הפנסיה

אתגר מרכזי היה בנייה מחדש של התשתיות
שאפשרו לנוסעים לשוב ולנסוע לחו"ל
במהלך המגפה .יצרנו כיסוי "מגן קורונה"
מיוחד לנסיעות לחו"ל ,המספק כיסוי ביטוחי
לאתגרים הקשורים למגפה שתיירים עלולים
להתמודד איתם לפני ובמהלך הנסיעה שלהם,
החל מכיסוי הוצאות בגין ביטולים עקב
הידבקות או בידוד ועד טיפול במחלה בחו"ל,
לרבות גישה פשוטה ומהירה לטיפול רפואי.
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פעולות ותובנות ממשבר הקורונה
עובדים
התאמנו את דפוסי העבודה שלנו לפי
המציאות בעידן הקורונה ,ויצרנו בזמן שיא
תשתית המאפשרת עבודה היברידית
מהבית ומהמשרד ,תוך מזעור ההשפעה על
הפעילות העסקית .חילקנו מאות מחשבים
ופריטי ציוד תקשורת לעבודה מרחוק
וגיבשנו תהליכי עבודה מרחוק כדי לתת
מענה לצרכי הלקוחות שלנו ולצרכיהם של
הסוכנים* וספקי השירות שלנו.
בתחילת המגפה הקמנו קרן סיוע מיוחדת
עבור עובדים ובני משפחותיהם שחוו קשיים
במהלך תקופה זו .מהקרן חולקו מעל 8
מיליון ש"ח שיועדו למתן סיוע חברתי ,נפשי
וכלכלי במצבי חירום .ועדה פנימית בדקה
בקשות וקבעה את הסכום שהוקצה לכל
מקרה .כמו כן ,בתחילת המגפה ,שלחנו
לעובדים שחלו בקורונה חבילות החלמה.

במשרדי החברה ערכנו שינויים בחלל
העבודה כדי לדאוג לריחוק חברתי וכדי
ליצור סביבת עבודה בריאה ובטוחה .ניהלנו
עובדים בקפסולות למניעת הדבקה ,ערכנו
בדיקות לגבי כל עובד ,והפצנו מסרים בקרב
העובדים עם מידע והנחיות עדכניים לגבי
צעדי הגנה.

סוכנים ושותפים עיסקיים
מתוך הכרה בקשיים העסקיים שנלוו
למגפה ,סייענו לקהילת הסוכנים בדרכים
שונות .לאורך התקופה וכדי לשמור על
בריאות הסוכנים ,פיתחנו שירות תגובה
מהירה במגוון ערוצים דיגיטליים ,כדי שהם
לא ייאלצו להגיע למשרדינו .כמו כן ,האצנו
את תשלומי העמלות ודחינו תהליכים לא
דחופים.
לאור התנודתיות בשוק המניות ,דאגנו
לספק מידע זמין ועדכני כדי להפחית את

אי הוודאות ויצרנו מדריכים מקוונים ופגישות
זום כדי לתמוך בקהילת הסוכנים ולשפר
את הידע המקצועי שלהם .עם התמשכות
המגפה ,ולנוכח השינוי בצרכי הסוכנים,
הרחבנו את היצע המוצרים שלנו שהותאמו
לתקופת הקורונה.

השקעות ונדל”ן
במסגרת המחויבות שלנו לשקיפות ,מסרנו
לבעלי המניות גילויים על השפעות המגפה
על הפעילות של החברה בדוחות הכספיים
התקופתיים .בנכסים מסוימים שבהם יש
לנו שליטה ,הקפאנו את תשלומי השכירות
עבור דיירים מסחריים שלא היו מסוגלים
לפעול כרגיל בתקופות הסגרים .בנכסים
בבעלות חלקית שלנו ,כגון מרכזי קניות,
הדיירים קיבלו הנחה בדמי השכירות לפי
דפוסי הפעילות של מפעילי קניונים גדולים
בישראל.

עם המבט קדימה
התשתיות ושיטות העבודה החדשות
שנוצרו בתקופה זו ימשיכו לשרת
את הפניקס בעתיד .מודל העבודה
ההיברידי מחזק את היכולות
התפעוליות והפעילויות שלנו :הוא
נותן לעובדים גמישות רבה יותר,
מרחיב את אפשרויות השירות
העצמי של הלקוחות ,מרחיב גם את
הטרנספורמציה הדיגיטלית בתהליכי
מפתח ועוזר לשפר את חוויית הלקוח
ואת שביעות הרצון .ההתפתחות
הזו מחזקת את היצע המוצרים
שלנו בזכות יעילות משופרת וחיזוק
המעמד התחרותי שלנו ,וכן באמצעות
יצירת אפשרויות לעבודה גמישה ,מה
שעשוי להקטין את הפליטות בגין
נסיעות לעבודה ולהפחית את צריכת
החשמל במתקנים של החברה.

* הסוכנים הינם סוכנים חיצוניים המוכרים את מוצרינו.
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גישתנו לESG-
לקבוצת הפניקס מגוון רחב של פעילויות
בתחומי הביטוח ,הסוכנויות ,ההשקעות
והאשראי; היא פועלת בסביבה עסקית
דינמית המושפעת מאתגרי הגלובליזציה,
התקדמות טכנולוגית ,שינוי אקלים ומגמות
חברתיות ותרבותיות .במסגרת התוכנית
האסטרטגית שלנו ,אנו מעמיקים את גישתנו
ל ESG-באורח שיטתי בכל רמות הארגון
וברחבי הפעילות העסקית הנוגעת למוצרים,
להשקעות ולארגון עצמו.

אנו עובדים על פיתוח תשתית רחבה
ובת-קיימא לניהול נושאי  ESGבשקיפות
ובאחריות .אמנם עסקנו ברבים מהנושאים
הללו בעבר ,אך כיום אנו בונים תוכנית
עבודה רב-שנתית שתמסד את פעילותינו
בראייה אסטרטגית ,שיטתית ומדידה .מידע
נוסף על תכנית העבודה יופיע בדוחות ESG
בעתיד.

סביבה
אנו משקיעים בשמירה על איכות הסביבה
באמצעות בחינת היבטים אלו בהשקעות
שלנו .אנו מזהים סיכונים הנובעים ממשבר
האקלים ומפתחים מוצרים ושירותים
המגינים על הסביבה ויוצרים ערך סביבתי.
אנו מאתרים ומיישמים את הפעולות
הסביבתיות כדי לצמצם את ההשפעה
שלנו על הסביבה.

חברה
אנו דואגים לנהל את העובדים שלנו באופן
אחראי ,ומביאים בחשבון שיקולי גיוון ,פיתוח
ורווחה .אנו מתגברים את תהליכי הדיגיטציה
לשיפור השירות עבור הלקוחות ,הסוכנים
והשותפים העסקיים שלנו .אנו מחזקים את
המעורבות הקהילתית שלנו.

ממשל תאגידי
אנו פועלים מול מחזיקי העניין שלנו
בשקיפות ואחריות ,עם ממשל תאגידי
ברמה הגבוהה ביותר .אנו שואפים להטמיע
את הסטנדרטים הללו בחברות שבהן אנו
משקיעים.
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הארגון
בקבוצה ,שירות לקוחות מסור ואישי ורווחת
העובדים והסוכנים שלנו עומדים בראש סדר
העדיפויות .אנחנו דוגלים בהוגנות ,אמון
ומקצועיות ושואפים למצוינות בכל מגעינו עם
לקוחות ,עובדים ,שותפים עסקיים ,ספקים
והקהילה בכללה .אנחנו מחויבים לניהול
אחראי התומך בערכי הגיוון ,ההתפתחות
והיחס האנושי ומאמינים שהפעילויות שלנו
משקפות את הערכים הללו.

העובדים שלנו
אנחנו מאמינים שהאנשים שלנו הם מנוע
הצמיחה העיקרי של החברה וחייבים להם
את המעמד שלנו כמובילים בתחום ואת
ההצלחה הכספית ,הטכנולוגית והמקצועית
שלנו .העובדים עומדים בראש סדר
העדיפויות של הפניקס ואנחנו שואפים
ליצור מערכות יחסים אחראיות וחמות,
המאפשרות לעובדים שלנו לשגשג אישית
ומקצועית בטווח הארוך .אנו מייחסים
חשיבות מירבית להתפתחות המקצועית
של העובדים שלנו ,לצד בריאותם ורווחתם
במקום העבודה ובבית.
החברה מצייתת להוראות לגבי תנאי עבודה,
לרבות שמירה על זכויות אדם ,מניעת אפליה
ומניעת אי שוויון בקרב עובדים המועסקים
במשרה מלאה ועובדי קבלן.

אנו מאמינים בגיוון והכלה
של עובדים מאוכלוסיות
שונות ,בפיתוח אישי
ודאגה לאנשים
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תחלופה והעסקת עובדים

עובדים
2020
נשים

גברים

2020

2021
סך הכל

נשים

גברים

משרה מלאה

2,990

1,347

4,337

3,154

1,427

4,581

משרה חלקית

59

23

82

63

25

88

סך הכל

4,419

נשים

4,669

מתחת לגיל 30

3.0%

3.4%

2.9%

3.6%

גילאים 30-50

4.2%

8.7%

3.9%

6.9%

מעל גיל 50

0.5%

2.3%

0.4%

0.7%

7.6%

14.4%

7.2%

11.2%

מתחת לגיל 30

1.2%

1.3%

1.1%

1.1%

גילאים 30-50

4.1%

6.5%

3.9%

5.0%

מעל גיל 50

0.3%

0.8%

0.3%

0.5%

5.6%

8.6%

5.3%

6.6%

2.9%

4.7%

2.7%

4.7%

סך הכל (נשים)

לפי חוזה העסקה
קבוע

3,023

1,359

4,382

3,203

1,437

4,640

זמני

26

11

37

14

15

29

סך הכל

4,419

גברים

4,669

סך הכל (גברים)

עובדי קבלן
סך הכל

קבוצת גיל

שיעור
העסקת
עובדים
חדשים

שיעור
תחלופת
עובדים

שיעור
העסקת
עובדים
חדשים

שיעור
תחלופת
עובדים

סך הכל

לפי אופן העסקה

227

236

מתחת לגיל 30

לפי
קבוצת
גיל

2021

גילאים 30-50

8.3%

15.2%

7.8%

11.9%

מעל גיל 50

0.8%

3.1%

0.7%

1.2%

סך הכל (כל הגילאים)

11.9%

23.0%

11.3%

17.8%

בשנת  ,2020שיעור התחלופה עמד על  ,23%בין היתר
עקב תוכנית הפרישה מרצון שהצענו לעובדים.
*בשנת  ,2021שיעור התחלופה עמד על .17.8%
*הערה :נתון זה לא כולל את עובדי מוקדי השירות
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העסקה הוגנת
הסכמים קיבוציים
למספר חברות בקבוצת הפניקס יש
הסכמים קיבוציים עם העובדים ,לרבות
הפניקס חברה לביטוח והפניקס פנסיה וגמל.
 86%מהעובדים בחברות אלה עובדים לפי
הסכם קיבוצי.
אנו מקיימים דו-שיח שוטף וקבוע עם
העובדים שלנו ,בשיתוף פעולה עם נציגי
ועד העובדים ומצייתים לכל החוקים בנושא
חופש ההתאגדות ומשא ומתן קיבוצי.
אנו עורכים דיוני שכר ,הערכות ביצועים
ופגישות משוב עם העובדים מדי שנה,
לרבות עובדים שאינם מועסקים לפי
הסכמים קיבוציים ,והשכר נקבע לפי
הביצועים ,הכישורים ,הניסיון והוותק.

מעודדים שוויון הזדמנויות בעבודה ותומכים
בערך זה ,ללא אפליה על רקע דת ,גזע,
מין ,מוצא או כל סיבה אחרת.
לטובת קידום הערך הזה ,יישמנו הליכים
לאיתור ,גיוס ושילוב עובדים מאוכלוסיות
וקבוצות סוציואקונומיות שונות ,כגון חרדים,
ערבים ובעלי מוגבלויות .ערכנו שינויים
בתהליך הגיוס והקליטה שלנו כדי להקל
על קבוצות אלה ולשמור על מגע שוטף
עם משרדי ממשלה וארגוני השמה שונים
התומכים בהעסקה ושילוב של האוכלוסיות
הסובלות מתת-ייצוג בשוק העבודה.
במסגרת זו ,גיבשנו תוכנית פיילוט עם
ארגון דנאל ,תוך מיקוד בשילוב בעלי צרכים
מיוחדים בחברות עסקיות.

בקבוצת הפניקס ,אנחנו מכירים בחשיבות
הגיוון ומאמינים שגיבוש אוכלוסיית עובדים
מגוונת יניב תרומה חשובה לקבוצה,
לעובדים ולחברה הישראלית בכלל .אנו

חטיבת משאבי האנוש שלנו מנהלת את
פעילויות הגיוון וההכלה בארגון; היא מספקת
למנהלים כלים התומכים בקליטה ושימור
מוצלחים של עובדים ובאיתור בעיות בנוגע
לעובדים שעוזבים את הארגון וכן מגבשת
אמצעים לשיפור.

69%

48%

גיוון והכלה

מהעובדים שלנו הן נשים
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מהמנהלים שלנו (מדרג הביניים עד
להנהלה הבכירה) הן נשים

גיוון והכלה
2020
קבוצת גיל

הנהלה בכירה

מנהלים

לא בדירוג ניהולי

 %נשים

 %אוכלוסיות
בתת ייצוג

קבוצת גיל

מתחת לגיל 30

-

גילאים 30-50

65

מעל גיל 50

43

46

מתחת לגיל 30

5

6

גילאים 30-50

306

מעל גיל 50

64

72

מתחת לגיל 30

1,059

1,150

גילאים 30-50

2,365

מעל גיל 50

סך הכל

סך כל
העובדים

2021
 %נשים

108

375

3,936

31%

54%

72%

0%

1%

11%

512
4,419

סך כל
העובדים

 %אוכלוסיות
בתת ייצוג

62

304

2,504

108

382

4,179

31%

53%

71%

0%

1%

10%

525
4,419

69%

10%

4,669

4,669

69%

9%
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העסקה הוגנת
פערי שכר מגדריים
אנחנו בקבוצת הפניקס חותרים לשוויון
מגדרי ולקידום נשים .אנו מאמינים ששוויון
בין המינים הוא ערך חשוב ,המאפשר לכל
עובדת ולכל עובד לממש את הפוטנציאל
האישי והמקצועי שלהם.
ברוח גישה זו הפניקס* ביצעה ניתוח השוואתי
של רמות השכר הממוצע בארגון בשנת
 ,2021בהתאם לחוק שכר שווה .הניתוח
מבוסס על חלוקה לקטגוריות עיסוק,
במטרה לזהות את פערי השכר בין גברים
לנשים בתפקידים עם מאפיינים זהים ככל
הניתן :סה"כ נותחו כ 300 -קטגוריות עיסוק
שונות בחברה לשנת  .2021כל עובד ועובדת
מקבלים אחת לשנה דיווח על השיוך האישי
לקטגוריה הרלוונטית ,ועל פערי השכר
הקיימים בה.

מניעת אפליה
הקבוצה מחויבת להעסקה הוגנת .תהליכי
הגיוס ,הקידום הפנימי וקבלת ההחלטות לגבי
עובדים מבוססים על שיקולים אובייקטיביים
ורלוונטיים לגבי הכישורים ,היכולות ,הוותק,
הניסיון והפוטנציאל המקצועי של כל עובד.
אנחנו רואים בחומרה רבה אפליה על רקע
דת ,גזע ,מין ,דעה פוליטית ,נטייה מינית,
נכות ,מצב רפואי ,מעמד סוציואקונומי
וגורמים אחרים .בשנת  ,2021לא התקבלו
תלונות על אפליה בקבוצה.

עובדי קבלן
הקבוצה עובדת עם כ 230-עובדי קבלן
מקצועיים ורבים מהם מועסקים באמצעות
ספקים צד ג' .אנו דורשים מהספקים שלנו
לציית לכל הוראות החוק לגבי העסקת
עובדי קבלן ,לרבות ההוראות הדורשות
תשלום מעל לשכר המינימום .אנחנו עורכים
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לאחר ניתוח הנתונים ,נמצא כי ב80%-
מהקטגוריות לא נמצאו פערי שכר בין גברים
לנשים .בקרוב למחצית מיתר הקטגוריות
הפער הינו לטובת הנשים ,בשאר הקטגוריות
הפער הינו לטובת הגברים ,כאשר פערי
השכר המקסימליים שנמצאו הינם עד .9%

כדי לדאוג שמקום העבודה יהיה נוח
ונגיש מבחינה גופנית ,אנחנו דואגים לבצע
התאמות ארגונומיות ופיזיות לציוד האישי
ולכלי הרכב של העובדים שלנו לפי הצורך.
כדי להבטיח שהעובדים נהנים מתמיכה
הוליסטית ,מינינו מנהלת משאבי אנוש
ייעודית לטיפול בנושאי הרווחה ובריאות
הנפש של העובדים .התמיכה הנפשית
כוללת סיוע בבעיות רגשיות או בריאותיות,
לרבות התמודדות עם הורים מזדקנים,
תמיכה במצבי אבל ושכול ,הכנה לחיים
אחרי הפרישה ונושאים אישיים אחרים.

*אקסלנס השקעות ,סוכנויות אגם ,שקל
ואורן מזרח אינן נכללות בניתוח פערי השכר.

מקום העבודה דואג לעובדים באמצעות
מגוון של פעילויות רווחה והטבות ,כגון אירועי
גיבוש וימי העשרה ,קבוצות כושר וספורט,
מתנות בחגים ולכבוד אירועי חיים וכן יום
פנאי שנתי לרווחת כלל העובדים ,תוך

חשוב לציין שגם בקבוצות העיסוק בהן קיימים
פערים הם אינם נובעים מסיבות מגדריות,
אלא מפערים אובייקטיבים שמשפיעים על
השכר האישי של כל עובד ועובדת ,כגון :ותק
וניסיון מקצועי ,שביעות רצון ומידת עמידה
ביעדים ,ותק בחברה ועוד.

למידע על פערי השכר ראה אתר הפניקס.

ביקורות תקופתיות אצל הספקים כדי לפקח
על ציות לדיני העבודה ודואגים לשמירה על
זכויות העובדים.

התחשבות בצרכים תזונתיים וצרכי נגישות
מיוחדים ובדרישות הדת.
כמו כן ,העובדים נהנים ממגוון פעילויות
ליחיד ולמשפחה מחוץ למסגרת העבודה
בתעריף מוזל ,כגון פעילויות תרבות ופנאי
כמו מנויים לתיאטרון ,חופשות ,סדנאות
ופעילויות משפחתיות ,הנחה בחדר כושר,
אירועי ספורט ועוד.
כדי לעזור לעובדים לשמור על איזון בין
העבודה לפנאי ובעקבות הלקחים שהפקנו
והמשוב שקיבלנו בתקופת הקורונה ,ערכנו
תוכנית פיילוט לשבוע עבודה היברידי בשנת
 ,2021שאפשרה לעובדים לעבוד מהבית
יומיים בשבוע .תוכנית הפיילוט הצליחה,
ואנו מצפים להרחיב את התוכנית ביחידות
העסקיות בשנה הקרובה.

חופשת לידה

הטבות
הקבוצה מעניקה לעובדיה הטבות מקיפות,
לרבות ביטוחי ריסק (חיים) ,בריאות ושיניים,
חופשות לידה וקרנות השתלמות .עובדים
נבחרים מקבלים אופציות בחברה .כמו
כן ,לעובדים שלנו גישה לקרן הלוואות
מיוחדת עם הטבות מיוחדות והם יכולים
לרכוש שירותים ומוצרים בהנחה .בהסכם
הקיבוצי האחרון ,בתחילת  ,2022נקבע
שלעובדים בעבודות זוטרות ישולם שכר
גבוה ב 10%-משכר המינימום לפי החוק
בישראל במהלך השנתיים הקרובות .אנו
מציעים לאמהות ולאבות חופשת לידה
בתשלום לפי התקנות והדרישות החלות
בארץ .בשנת  ,2021כ 15%-מהאבות
החדשים יצאו לחופשת לידה.

אנו תומכים באיזון
בית-עבודה עם
תוכניות לעבודה
היברידית ושעות
עבודה גמישות

2021

2020
נשים

גברים

סך
הכל

נשים

גברים

סך
הכל

סך כל העובדים שהיו זכאים לחופשת לידה
בתקופת הדיווח

518

62

580

451

48

499

סך כל העובדים שניצלו את זכותם לחופשת לידה
בתקופת הדיווח

518

6

524

451

7

458

סך כל העובדים שחזרו מחופשת לידה בתקופת
הדיווח

352

5

357

311

5

316

סך כל העובדים שחזרו מחופשת לידה בשנה הקודמת
לתקופת הדיווח ,שהעסקתם בחברה נמשכה לפחות
 12חודשים לאחר מכן

239

5

244

219

4

223
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הדרכה ופיתוח
אנו מחויבים לתמוך בהתפתחות המקצועית
ובצמיחה של העובדים ומאמינים בקידום
עובדים בתוך החברה .הקבוצה עוסקת
בטווח רחב של פעילויות ויחידות עסקיות,
כך שהגודל של הקבוצה והיקף הפעילות
הנרחב שלה מאפשרים לעובדים לרכוש
כישורים חדשים ,לחזק את הקשרים בתוך
הארגון ולהתקדם בקריירה שלהם .אנחנו
מפרסמים הודעות דרושים בפורטל של
העובדים ,מפרסמים בירידי תעסוקה
פנימיים ומשתפים את המידע עם העובדים
בפתיחות ובשקיפות ,לרבות דרך עדכונים
בדוא"ל .אנחנו שואפים לתת לעובדים
הזדמנות שווה לפתח את הכישורים
המקצועיים ואת כישורי הניהול שלהם .בשנת
 ,2021יותר מ 200-עובדים קודמו מתוך
החברה ואיישו כ 20%-מהמשרות הפנויות.

הכנה לפרישה
בשנת  ,2020בנינו תוכנית סיוע פרטנית
כדי לתמוך בעובדים הפורשים .פיתחנו
קורס הדרכה בשיתוף פעולה עם מרכז
הפרישה הישראלי ,והקורס זמין לעובדים
מאז שנת  .2021התוכנית כוללת שני ימי
סדנאות מלאים וכן שתי פגישות אישיות
לטיפול בנושאים כלכליים ורגשיים הנוגעים
לפרישה.

אנו דואגים להדרכה והתפתחות עבור
העובדים החדשים וממנים להם חונך פנימי
שמלווה אותם לאורך תהליך הקליטה.
תוכניות ההדרכה נגישות ומותאמות לכל
עובד לפי צרכיו ,לרבות הצבת יעדים
מקצועיים אישיים.

אנו מחויבים לתמוך
בהתפתחות המקצועית
ובצמיחה של העובדים

בשנת  ,2020במסגרת התגובה שלנו
למשבר הקורונה ,השקנו וובינרים והרצאות
מקוונות בנושאי ניהול שונים ,לרבות פיתוח
חוסן ,ניהול מרחוק וניהול משולב ,שפת
גוף ועוד .יותר מ 200-מנהלים השתתפו
בהדרכות אלה .כמו כן ,יצרנו תוכניות רווחה
והתפתחות עבור עובדים ברחבי הקבוצה
בשלל נושאים ,כגון ניהול זמן ,חוסן אישי
ואסטרטגיות עבודה מהבית.

בשנת  ,2021יותר
מ 200-עובדים קודמו
מתוך החברה ואיישו
כ 20%-מהמשרות
הפנויות

תחרות החדשנות
כללי
כדי לחזק את הדיאלוג עם העובדים ולתמוך
בחדשנות ,ארגנו תחרות חדשנות בשנת
 2021ברחבי הקבוצה כולה ,בשם הפניקס
 .Startupבמסגרת התחרות ,עודדנו את
העובדים להציע יוזמות חדשות ויצירתיות
למוצרים ותהליכים חדשים עבור הפניקס,
בכל היחידות העסקיות .עודדנו את
העובדים לפתח ‘סטארט-אפ’ משלהם
בתוך הפניקס ויישמנו את הרעיונות הכי
טובים בתוך הארגון.

ביצועים
התחרות נערכה בשלושה סבבים ,וועדה
מקצועית פנימית שפטה בכל סבב.
העובדים שהגיעו לגמר הציגו את הרעיונות
שלהם למנכ"ל והכרזנו על המנצח באירוע
חברה מקוון שנערך בינואר .2022
בין הרעיונות המנצחים נמנתה אפליקציית
מובייל דרכה הלקוחות יכולים לעקוב אחרי
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חשבון הפנסיה והחיסכון שלהם ,פלטפורמה
לתמיכה בעובדים כשגרירי שיווק ישיר
במדיה החברתית ותהליך אוטומציה לביטול
פוליסות ביטוח חיצוניות.

יצירתיות ויוזמה הן חלק בלתי
נפרד מהעשייה שלנו ברמת
הקבוצה .הרעיונות החדשניים
שהעובדים הציעו דרך הפניקס
 Startupעודדו אותנו להמשיך
עם המסורת
קרן גרניט ,משנה למנכ”ל,
מנהלת מערך תביעות ,תפעול ושירות

116

עובדים
השתתפו
הוגשו

166

רעיונות

3

זוכים
נבחרו
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הדרכה ופיתוח
דיאלוג עם העובדים
תקשורת פתוחה ושקופה עם העובדים חיונית לשמירה על סביבת עבודה מצליחה.
לקבוצה מספר ערוצי דיאלוג עם העובדים ,למשל הפורטל הארגוני ,שולחנות עגולים עם
העובדים ,ישיבות עסקיות וישיבות מחלקתיות ועמוד פייסבוק ייעודי דרכו עובדים יכולים
לשתף את החוויות ושלהם ואירועים מחייהם.
בנוסף ,אנו עורכים מעת לעת סקרי שביעות רצון בקרב העובדים כדי להעריך את מידת
המעורבות שלהם ולקבל מהם משוב והצעות .תוצאות הסקר עוברות ניתוח ומוצגות
לצוות ההנהלה הבכירה והלקחים והתובנות המופקים מהסקר משמשים בסיס לתוכניות
עבודה ברמת הקבוצה וברמת המחלקה ,לחיזוק שביעות הרצון והמעורבות של העובדים.
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ניהול ההשפעה
שלנו
ממשל תאגידי
דירקטוריון הפניקס אחזקות בע”מ הוא
הסמכות העליונה בקבוצה והוא מעורב
בקבלת החלטות מנהלתיות ובאישור
ובפיקוח על הפעילויות של הקבוצה .הוא
פועל כפורום דירקטוריון משותף עם הפניקס
חברה לביטוח בע”מ ,בהתאם לתקנות.
 6מתוך  14דירקטורים הם
דירקטורים בלתי תלויים ו 6-הן נשים.
לדירקטוריון מספר ועדות המפקחות
על פעילויות עסקיות שונות ,כגון ועדת
הביקורת ,ועדת הדוחות הכספיים ,ועדת
התגמול ,ועדת האסטרטגיה וועדת ה.ESG-
לקבוצת הפניקס יש גם ועדות להשקעות
נוסטרו IT ,וניהול סיכונים .לקבוצה יש גם
ועדת השקעות משותפת בלתי תלויה;
לחברים בוועדה זו אין כל זיקה לקבוצה
ונציגי הקבוצה אינם משתתפים בקבלת
ההחלטות .לשם קידום העצמאות ,יושב
ראש הדירקטוריון אינו מנהל בכיר בקבוצה.
למידע נוסף על הממשל התאגידי
בדירקטוריון ,מבנהו ,מינויים לדירקטוריון
ותגמול לדירקטוריון ,ראו את הדוח
הכספי של הפניקס לשנת .2021

היבטי ESG
מתוך הכרה בחשיבות ה ,ESG-הדירקטוריון
ייסד ב 2021-את ועדת ה ,ESG-המתכנסת
אחת לרבעון ,כדי לפקח על פעילויות
ה ESG-של הקבוצה .נושאי  ESGמוצגים
גם לוועדת האסטרטגיה של הדירקטוריון.
במסגרת הארגון ,תחום ה ESG-מנוהל
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בשלוש זירות  -החברה ,פעילויות השירות
ומוצרי הפיננסים והביטוח שלנו וכן השקעות.
מני נאמן ,משנה למנכ"ל ויועץ משפטי,
ואביטל ינובסקי ,מנהלת ה ESG-של
הקבוצה ,אחראים על יישום אסטרטגיית
ה ESG-של הפניקס .דו"ח ה ESG-של
הפניקס מוגש לוועדת ה ESG-לבדיקה.
כמו כן ,הוקם פורום  ESGבראשות יו"ר
הדירקטוריון ,בהשתתפות מנהלים ועובדים
מקרב החברות הבנות של הפניקס .הפורום
מתכנס אחת לחודש כדי לדון בנושאי
 ESGשונים ועורך בדיקות עומק בנושאים
פרטניים .אחרי איסוף מידע מקיף בנושאי
 ESGדרך סקרים ,שאלונים ודיונים פנימיים,
הפורום מנסח את תוכנית ה ESG-של
הפניקס ,המוגשת למנכ"ל ולוועדת ה.ESG-
כמו כן ,דו"ח ה ESG-של הפניקס והנושאים
המופיעים בו מוצגים לפורום לבדיקה ואישור.

הצוות שלנו:

43%

נשים בדירקטוריון

43%

דירקטורים
בלתי תלויים
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ניהול ההשפעה שלנו
ניהול סיכונים
ניהול הסיכונים בהפניקס אחזקות נעשה
בראייה קבוצתית על ידי מנהל הסיכונים
הראשי הכפוף למנכ"ל הקבוצה וכן ברמת
כל חברה באופן עצמאי.
ניהול הסיכונים בקבוצה שואף לתמוך
בחברות הקבוצה ולהגן עליהן מפני הפסדים
בלתי צפויים ,העלולים למנוע מהן להגשים
את המטרות העסקיות שלהן ,תוך ציות לכלל
דרישות הרגולציה .מדיניות ניהול הסיכונים
בקבוצה מתבססת על תפיסת סיכונים כלל
תאגידית (.)Firm Wide Risk Management
על פי תפיסה זו תהליכי ניהול הסיכונים (זיהוי,
מדידה והערכה ,בקרה והפחתה ,ניטור
ודיווח) ,לגבי כל סוג סיכון מהותי ,מבוצעים
לרוחב הפעילויות בקבוצה .אבני היסוד של
תפיסה זו הינן :ניהול סיכונים מקיף ,צופה
פני עתיד ודינאמי.
לפחות אחת לשנה ,הסיכונים המהותיים
לאיתנות הפיננסית של התאגיד מזוהים
וממופים בפני הדירקטוריון ועדות ההשקעות,
עם תיאור של מידת החשיפה לסיכונים
שזוהו ,אמצעי הבקרה שיושמו והמלצות
לשיפור הבקרות לפי הצורך .הדירקטוריון

 | 50הפניקס דוח אחריות תאגידית 2021

מינה ועדת ניהול סיכונים המתכנסת באופן
תדיר ,המתמקדת בנושאים אלה.
ניהול סיכון הציות בגופים המוסדיים בקבוצה
נעשה באמצעות שלושה "קווי הגנה" )1( :קו
ההגנה הראשון – מנהלי התחומים ו"נאמני
הציות" ביחידות השונות בחברה; ( )2קו
ההגנה השני  -הממונה על הציות והאכיפה;
( )3קו הגנה השלישי  -הביקורת הפנימית
והדירקטוריון וועדותיו.
ממונה הציות והאכיפה פועל באמצעות
שלוש תכניות אכיפה פנימיות אותן אימצה
החברה )1( :תכנית אכיפה בדיני ביטוח
פנסיה וגמל; ( )2תכנית אכיפה בדיני ניירות
ערך; ו )3( -תכנית אכיפה בדיני תחרות.
במסגרת יישום תכניות האכיפה הפנימיות,
מבצע הממונה על הציות ואכיפה ,בין היתר,
את הפעילויות הבאות :בדיקות ציות מסוגים
שונים (ובראשן סקרי ציות); מעקב שוטף
אחר הטעמת רגולציה חדשה; מעקב אחר
הטיפול בביקורות מטעם הרגולטור; בקרות
על יישום נהלים; ועוד .כמו כן ,הממונה על
האכיפה מבצע פעילויות הדרכה שונות.
לפחות אחת לשנה ,הממונה על האכיפה
מדווח לדירקטוריון בדבר הפעילות שבוצעה
בהתאם לכל אחת מתוכניות האכיפה.
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ניהול ההשפעה שלנו
הקוד האתי
קבוצת הפניקס מחויבת להתנהלות עסקית
אחראית בכל פעילויותיה .הקוד האתי של
הפניקס משקף את ערכי הקבוצה ומנחה
אותנו בקשרים העסקיים שלנו ובפעילויות
מול העובדים ,השותפים העסקיים ומחזיקי
העניין .הקוד עוסק בנושאים כגון שקיפות,
שוחד ,שחיתות ,דילמות אתיות וניגוד עניינים,
דיון בנושאי אחריות סביבתית וחברתית של
ספקים ,תחרות ,סביבת עבודה הוגנת ועוד.
הקוד עודכן בשנת  ,2021כך שהיום יש בו
התחייבויות לפעול לטובת הקהילה ולשמירה
על איכות הסביבה.
באופן כללי ,העובדים עוברים הדרכה
בנושא הקוד האתי עם הצטרפותם
לקבוצה ולפחות אחת לשנה ,וכלל העובדים
והמנהלים בקבוצה אחראים ליישום הקוד
וההתחייבויות לפיו .אנשי הקשר לבירורים או
לדיווח על דילמות אתיות או חששות אחרים

מפורטים בקוד ,לרבות ערוצים אנונימיים
עבור חושפי שחיתויות ואנו מנהלים מעקב
פנימי אחרי כל הנושאים.
אחת לשנה ,נשלח מסר לכל העובדים
המייצגים את פעילויות הקבוצה ,למניעת
מעילות ,מעשי הונאה ושוחד ולשמירה על
טוהר מידות במסגרת הפעילות העסקית
שלנו .בהודעה זו ,אנחנו מבקשים מכל
העובדים לדווח על חשדות להונאה או
מעילה במסגרת החברה או על כל פגם
בדוחות הכספיים ,במערכות הבקרה
הפנימיות או בציות להוראות החוק .ערוצי
התקשורת הרלוונטיים מפורטים בהודעה,
לרבות ערוצי תקשורת בעילום שם.
לא היו תביעות ,החלטות או פסקי דין
הנוגעים להתנהגות הפוגעת בתחרות או
שחיתות.
למידע נוסף ,ראו את הקוד האתי של
הפניקס.

הטמעת המחויבויות שלנו
לפי המדיניות
מחלקת משאבי אנוש מפקחת על יישום
הקוד האתי ועל ההדרכות בנושא הקוד
האתי ,המכסה פעילויות בין הקבוצה
והעובדים ,לקוחות וספקים .הקוד האתי
מוטמע בכלל הפעילויות שלנו והוא מעודד
הוגנות ושקיפות במסגרת הפעילויות
והתהליכים העסקיים ,לרבות ניהול עובדים,
הליכי שכר ,הטבות ועוד.
במסגרת הפעילות העסקית של הקבוצה
מול ספקים ,סוכנים ושותפים עסקיים ,אנו
דואגים שכל מעשינו וכל ההתקשרויות
שלנו יהיו מקצועיים וייעשו תוך התחשבות
בשיקולים מהותיים ומסחריים .בו בזמן ,אנו
מחויבים ללקוחות שלנו ודואגים שהם יקבלו
את השירות המקצועי ביותר מספקי שירות
חיצוניים דרך תהליך שיתוף פעולה ובקרת
איכות ,כדי להבטיח שירות איכותי ויעיל.

מנגנונים להעלאת חששות
לקבוצה יש מספר מנגנונים דרכם עובדים
יכולים לבקש ייעוץ ולהעלות חששות .יושמו
נהלים והגנות באישור ועדת הביקורת
לטיפול בתלונות בנושא הפעילות העסקית.
העובדים יכולים לפנות לנציג משאבי אנוש
ייעודי או למנהל מחלקה ולהגיש תלונה
ישירה ,או להגיש תלונה בעילום שם או
התראות לתיבת דוא"ל אנונימית העומדת
לרשותם .מחלקת משאבי אנוש אחראית
לטיפול בכל עניין ותלונה שהעובדים מעלים.
הקבוצה מצייתת לכלל התקנות בנושא
תקופות 'האפלה' לפני פרסום הדוחות
הכספיים ,במהלכן נאסר על העובדים
לסחור במניות הקבוצה או במניות של
חברות הקבוצה .הקבוצה אף עורכת
ביקורות פנימיות מקיפות כדי לאתר כל
כשל ,חולשה או פגיעות בניהול התהליכים
והפעילויות לפי החוק והתקנות.

בימים אלה ,אנחנו בונים תוכנית עבודה
לשילוב הקוד האתי וחינוך העובדים בנושא
הקוד האתי המעודכן בשנה הקרובה.
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ניהול ההשפעה שלנו
אבטחת מידע והגנת סייבר
ככל שאנחנו מפתחים טכנולוגיות חדשניות
ומנהלים את הפעילות העסקית הרגילה
שלנו ,גוברת החשיבות של אבטחת
המערכות מפני תקיפות סייבר .קבוצת
הפניקס מבצעת הערכות שוטפות של
איומי אבטחה יחסיים על מערכות הIT-
והתקשורת שלנו ,כדי להבטיח את סודיות
המידע ,זמינות המערכות ואמינות הנתונים.
תכננו אמצעי אבטחה המיועדים לשמור על
סודיות מוחלטת של המידע ואנחנו מיישמים
כלים ומערכות מתקדמים לאיתור וטיפול
באיומי סייבר או פרצות כדי למזער את
פוטנציאל הפגיעה.
בשנה האחרונה ,הקבוצה הקימה מערכת
הנהלה ייעודית המרכזת את נושא אבטחת
הסייבר ברחבי הקבוצה .בראשה עומד
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סמנכ"ל הדואג שהמנהלים הבכירים
בכל היחידות העסקיות והחברות הבנות
יקדישו תשומת לב מירבית לנושאי פרטיות
ואבטחה .האחריות השוטפת לאבטחה
ופרטיות מסורה לצוותים ומנהלים ,כגון צוות
הגנת הסייבר של הפניקס ,מפקח אבטחת
המידע ,מנהלי הסיכון ,מנהלי הביקורת
הפנימית ואחרים.
כדי להבטיח שאנחנו עומדים באמצעי
האבטחה הפנימיים והחיצוניים ,ערכנו
ב 2021-שני תרגילי סייבר  -מבדק עבור
התקנות של רשות שוק ההון ,הביטוח
והחיסכון ומבדק פנימי עצמאי .כמו כן,
ייסדנו צוות תגובה לאירועי סייבר וניטור
פנימי  24/7להתגוננות מפני מתקפות סייבר.
הפניקס חברה לביטוח והפניקס פנסיה וגמל
כפופות לתקנות מחמירות בנושא אבטחת
סייבר והן קיבלנו אישור לפי תקני .PCI

 3סוכניות של הקבוצה עומדות בתקן
.ISO:27000
השמירה על פרטיות ואבטחת מידע
מיושמת בעזרת מערכות האבטחה
המיועדות לשמור על המידע של החברה
ולהגן על המידע האישי של הלקוחות מפני
ניסיונות פריצה למערכות האבטחה של
הקבוצה או שיבוש המידע ונהלי העבודה
של הקבוצה .אנו עורכים סקרים ובדיקות
בקרת איכות פנימיות באופן שוטף ביחידות
העסקיות ,ונעזרים בפעילויות סייבר הגנתיות
כדי לאתר ולמנוע אירועי סייבר .הדירקטוריון
מקבל דיווחים שוטפים על פעילויות פרטיות
ואבטחה לפי קריטריונים ומידע שנקבעו.
הקבוצה דואגת גם לעבוד באופן צמוד
עם רגולטורים ורשויות ,הממוקדים בנושאי
אבטחה ופרטיות.

קבוצת הפניקס מבצעת הערכות שוטפות של איומי
אבטחה יחסיים על מערכות ה IT-והתקשורת שלנו,
כדי להבטיח את סודיות המידע ,זמינות המערכות
ואמינות הנתונים.
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ניהול ההשפעה שלנו
הגנת הפרטיות
החברה כפופה לרגולציה הדוקה הן מצד
הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון,
והן מצד גורמי רגולציה רבים ושונים .ביחס
לשמירה על פרטיות והגנת המידע החברה
כפופה להוראות הרשות להגנת הפרטיות.
ככזו ,לחברה מעגלים רבים ורחבים
לשמירת הוראות הדין והרגולציה הנוגעות
לשמירת פרטיותם של לקוחותיה ועובדיה.
בין היתר ,לחברה ממונה אבטחת מידע
במשרה מלאה אשר לו יש תכנית עבודה
שנתית בקשר עם אבטחת המידע בחברה,
מנהל הגנת סייבר ,קצין ציות ואכיפה ,מבקר
פנים ועוד.
שמירה על הפרטיות והגנת המידע בחברה
מיושמת על ידי החברה בדרך של מערך
מערכות אבטחה אשר נועד להגן על המידע
של החברה ועל פרטיות לקוחות החברה
מניסיונות חדירה למערכות המידע של
החברה או שיבוש של המידע ,נהלי עבודה
ותהליכי עבודה סדורים ,הדרכות ולומדות
עובדים אודות אבטחת המידע בחברה ועוד.
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כמו-כן לחברה מערך ניהול הרשאות
נרחב ,אשר מוודא כי הרשאות כניסה וגישה
למערכות המידע של החברה יינתנו באישור
בלבד ועל בסיס "הצורך לדעת" בכפוף
לתפקידו של העובד בחברה לבצע פעולות
או לצפות בנתונים .יתרה מזאת ,החברה
מבצעת באופן קבוע ביקורות תקופתיות
על הרשאות המשתמשים השונים ואופי
השימוש שנעשה במידע הממוחשב המצוי
במערכות המידע של החברה .כמו-כן,
החברה מפעילה מערכות לפיקוח וניטור
על הפעולות המתבצעות במערכות המידע
של החברה ,כאשר השימוש בכלים אלו
נעשה לצורך לאיתור אירועים חריגים ,צרכי
אבטחה ומניעת גישה בלתי מורשית ,צרכי
הגנת הפרטיות והמידע ,דליפת מידע,
תוכנות זדוניות ,מניעת מעילות והונאות
ושימוש בלתי תקין אחר.
כמו-כן ,החברה דואגת לפעול בשקיפות
מול לקוחותיה ביחס לעדכון שלהם ביחס
לאיסוף המידע אודותיהם ,המטרות שבגינן
נאסף המידע ,השימושים שהחברה עושה
במידע שיש לה אודות לקוחותיה בהתאם

למטרות שבגינן נאסף המידע ועוד .בין
היתר ,לחברה יש נוסחי הסכמות בטפסי
ההצטרפות למוצרי החברה אשר עולים
בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א ,1981-מדיניות פרטיות באתר
החברה ,מדיניות פרטיות לעובדי החברה
ועוד.
היחידות העסקיות והתפעוליות בחברה
מלוות ומקבלות ייעוץ בתחום הפרטיות
והגנת המידע במהלך השגרה והעבודה
השוטפת בכלל ,ובפרט בפרויקטים אשר
מעלים סוגיות שיש לבחון אותן לאור
הרגולציה והנחיות הרשות להגנת הפרטיות,
עוד מראשית הפרויקט ועד סופו .כמו-כן,
החברה עוסקת בימים אלה בגיבוש תכנית
אכיפה בתחום הגנת הפרטיות והמידע.
בשנה האחרונה לא התקיימו אירועי
אבטחה אשר בהתאם לרגולציה החברה
הייתה צריכה לדווח עליהם לרשות להגנת
הפרטיות (או לרגולטור אחר) .בשנה
האחרונה התקבלה תביעה ייצוגית אחת
בנושא פרטיות.
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ניהול ההשפעה שלנו
שקיפות

רשויות ממשלתיות ועצמאיות שונות.

אנחנו מקפידים לפעול בשקיפות ,בכנות
ובפתיחות מלאה מול עובדים ,סוכנים,
שותפים עסקיים ,ספקים ומחזיקי העניין
שלנו .אנחנו מחויבים להציג את המוצרים,
השירותים והפעילות העסקית שלנו באופן
ברור ומקיף ואנחנו כפופים לרגולציות שונות
מבחינת המידע שאנחנו משתפים.

בין השנים  2019ו ,2021-לא היו אירועי
אי ציות לתקנות ו/או לקודים הוולנטריים
שאימצנו לגבי המידע והתיוג של מוצרים
ושירותים.

כחברה ציבורית ,אנחנו מצייתים לתקנות
הנוגעות לפרסום ואימות הפעילות העסקית
והפיננסית שלנו ומעבירים מידע עדכני
בהתאם להוראות הרגולציה.
כמו כן ,אנחנו כפופים לרגולציות שונות
על תחומי הביטוח וההשקעות בישראל,
לרבות סוגי מידע מסוימים שחובה לפרט
בפוליסות הביטוח עבור לקוחות חדשים,
גילוי כללי ודיווחים ,ממשקים מקוונים עם
הלקוחות ,אחזור מידע אישי המופיע באתר
החברה ופרסום התשואות השנתיות
על ההשקעות והכספים המנוהלים.
כללים ותקנות אלה נתונים לפיקוח של
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בפברואר  ,2021הדירקטוריון אישר מדיניות
דיווח באנגלית באופן וולנטרי .נכון לסוף שנת
 ,2021הפניקס היא חברת הביטוח הגדולה
היחידה בישראל המדווחת גם באנגלית,
עבור בעלי מניות ומשקיעים בעולם כולו.

חברויות וארגונים
הפניקס חברה בארגונים ובפורומים שונים
בתוך מגזרי הביטוח והפיננסים .חברות
הפניקס חברות באיגודים שונים ,לרבות
איגוד חברות הביטוח בישראל ,איגוד בתי
ההשקעות בישראל ( ,)IHAIאיגוד החברות
הציבוריות וארגון היועצים המשפטיים
הפנימיים בישראל (.)ACC
החברות באיגודים אלה היא מבחירה,
והאיגודים פועלים לתמיכה במגזרים

הרלוונטיים ולקידום ההתפתחות שלהם.
איגוד חברות הביטוח בישראל ,לדוגמה,
מייצג חברות ביטוח מול גופי ממשלה
רלוונטיים .חברת הפניקס לוקחת חלק פעיל
בדיונים באיגוד ,המתווים את האסטרטגיות
להתמודדות עם רפורמות ועדכוני חקיקה
שונים .בחלק מהמקרים ,הפניקס מובילה
יוזמות רגולטוריות חדשות לקידום שינויים
במגזר ,בתגובה לבעיות מסוימות או כדי
להגדיר את האסטרטגיות הרגולטוריות
לטווח הארוך.
קבוצת הפניקס חברה במעלה ,עמותה
המורכבת מתאגידים לקידום אחריות
חברתית וסביבתית בקרב תאגידים בישראל.
קבוצת הפניקס קיבלה דירוג "זהב" בדירוג
ה ESG-של מעלה (כלי הערכה לדירוג
חברות ישראליות לפי ביצועיהן בתחום
האחריות התאגידית) לשנת  .2021הדירוג
מתחשב בגורמים כמו אתיקה ארגונית
וערכי יסוד ,גיוון והכלה ,רכש אחראי ,תרומה
לקהילה ,מעורבות חברתית של העובדים,
קיימות סביבתית וממשל תאגידי.
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ההשפעה שלנו:
חברתית וכלכלית
המוצרים והשירותים שלנו משפיעים על
רשת הביטחון של המוני אנשים ועוזרים
להקל על חוסר הוודאות סביב מצבים קשים
כמו נכות ארוכת-טווח או מוות במשפחה.
אנחנו דואגים גם לאנשים המתמודדים
עם משברים כלכליים ומצבי חיים העולים
לאורך החיים ומטפלים בהם.

הביטוח הפרטי ,אפשר ליהנות גם מכיסוי
ביטוחי לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות
שאינן מכוסות בהכרח בסל שירותי הבריאות
של המערכת הציבורית; ביטוח זה מעניק
כיסוי לתרופות מצילות ומאריכות חיים לפני
שהן נכנסות לסל שירותי הבריאות ובכך
עוזר לשפר את איכות החיים ואף להציל
את החיים של האנשים הזקוקים לכך .בתור
המבטחת השנייה בגודלה בישראל בתחום
ביטוח הבריאות ,הפניקס חברה לביטוח
ממלאת תפקיד משמעותי בשיפור בריאות
הציבור.

לאור התפתחות שוק ביטוחי הבריאות
הפרטיים בשני העשורים והאחרונים ,ובפרט
לאור הנטל הכבד על מערכת הרפואה
הציבורית ,הביטוחים הפרטיים הפכו למרכיב
מהותי של מערכת הבריאות בישראל.
הביטוח הפרטי עוזר להוריד מהעומס על
המערכת הציבורית ומאפשר למבוטחים
להנות משירותי רפואה נגישים .בעזרת

במקרים מסוימים ,הפניקס קונה תרופות
חיונית עבור לקוחות שאינם מכוסים
במסגרת ביטוח הבריאות הציבורי .במקרים
אלה ,אם לא נעשה שימוש בתרופות,
הפניקס משתדלת לתרום את התרופות
לארגון חברים לרפואה ,ארגון ללא מטרת
רווח השואף לעזור לאנשים הסובלים
מכאבים שאינם יכולים להרשות לעצמם

כמוצר משלים לביטוח הבריאות הממלכתי,
ביטוח הבריאות הפרטי מנגיש שירותים
חשובים הנעדרים מהכיסוי הבסיסי ומציע
חלופה או תוספת חיונית לביטוח הממלכתי.

תרופות מצילות חיים או את הטיפול הרפואי
לו הם זקוקים.
הפעילות העסקית שלנו משפיעה גם על
עובדים וספקים ותורמת לצמיחה בתוצר
הלאומי .אנחנו יוצרים משרות יציבות עם
אופק לגדילה מקצועית ופיתוח קריירה ,עם
למעלה מ 4,600-עובדים בהעסקה ישירה
ומאות עובדי קבלן .בשנת  2021שילמנו
משכורות והטבות לעובדים בגובה של כ-
 1.3מיליארד ש"ח.
אנחנו תומכים בעסקים קטנים ובינוניים
ומקפידים לרכוש מוצרים תוצרת ישראל
במידת האפשר .רכשנו מוצרים ושירותים
בשווי יותר ממיליארד ש"ח מלמעלה
מ 3,000-ספקים.
הפניקס לא תורמת תרומות פוליטיות .לא
קיבלנו מענקים מהממשלה בשנת .2021

הפעילות העסקית שלנו
משפיעה גם על עובדים
וספקים ותורמת לצמיחה
בתוצר הלאומי
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ההשפעה שלנו :חברתית וכלכלית

במגזר הביטוח בישראל ,ישנם הסכמים
החלים על המגזר כולו בין איגוד חברות
הביטוח ורשויות המס ,המסדירים את
דרישות המס המיוחדות של המגזר .הסכמי
המס מתעדכנים ומתחדשים מדי שנה,
והפניקס חברה לביטוח מצייתת לכלל
דרישות ההסכמים במלואן .ההסכם האחרון

חברי הצוות הבכיר ,לרבות המנכ"ל וסמנכ"ל
הכספים ,מנהלים את הממשל התאגידי
בנושאי מס ,בכפוף לאישור הדירקטוריון.
כל חברות הקבוצה מנהלות את ענייניהן
בשקיפות מירבית מול רשויות המס .הפניקס
חברה לביטוח עורכת שומות וביקורות
שנתיות עבור רשות המיסים ,בעזרת צוות
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קבוצת הפניקס משקיעה בתחומים
ובמגזרים שונים במשק עבור לקוחותיה כל
העת ,תוך ניהול ועמידה בדרישות הרגולציה
ודרישות לפי דיני התאגידים במדינות רבות
ושונות .אחת מפירמות ייעוץ המס המובילות
בעולם מנחה אותנו בענייני מסים במגעים
שלנו מול רשויות המס בחו"ל.
בשנת  ,2021הקבוצה שילמה למעלה מ1.1-
מיליארד ש"ח במסים ,לרבות מס חברות
ומס רווח ,ניכוי מס במקור ,מס שכר ומס
ערך מוסף.

2%

כחברה מובילה בסקטור הפיננסים בישראל,
הפניקס מצייתת לכל דרישות ותקנות המס
בתחומי השיפוט בהן היא פעילה .אנחנו
עושים זאת באופן שקוף ואחראי מבחינה
חברתית ותורמים לקהילות בתוכן אנו
פועלים ,תוך כדי שאנחנו פועלים באחריות
כלפי בעלי המניות שלנו.

מיסים שנגבו
ניכוי מס במקור
מס שכר
מע"מ

28%

 1.1מיליארד ש"ח

מס חברות ומס רווח

61%

9%

מיסים

נחתם בנובמבר  2020והוארך לשלוש שנים;
ההסכם שלפניו כיסה את שנת המס 2016
וחל על שנות המס  .2017-2019מחלקת
המס של הפניקס מטפלת בתחום המס
עבור הקבוצה כולה ,לרבות עבודה שוטפת
מול המחלקות הפנימיות ורשות המיסים.
הצוות מנתח את כל תהליכי השינוי הארגוני
ומוודא שהם תואמים את הנהגים העסקיים
המומלצים עבור הקבוצה.

המסים של הפניקס .צד שלישי מבקר את
הצהרות המס של קבוצת הפניקס והן תמיד
עוברות בהצלחה את הביקורות של רשות
המיסים.

הפניקס דוח אחריות תאגידית 63 | 2021

מבוא רקע על החברה הארגון מוצרים ושירותים השקעות אינדקס

ההשפעה שלנו :חברתית וכלכלית
מעורבות קהילתית
אנו מייחסים חשיבות רבה למעורבות
הקהילתית ולתרומה שלנו לקהילה
ופועלים לממש זאת דרך יצירת שיתופי
פעולה עם עמותות וארגונים חברתיים
שונים .הפעילויות שלנו בתחום המעורבות
הקהילתית כוללות תרומות כספיות ,תרומה
של שעות התנדבות על ידי העובדים וכן
חניכה והדרכה לעמותות.
בעבר ,מיקדנו את הפעילויות הקהילתיות
שלנו בצמצום פערים חברתיים והעצמת
אוכלוסיות מוחלשות .עזרנו לארגונים רבים
ושונים דרך תרומות קטנות וגדולות ותרמנו
מיליוני שקלים לעמותות.
בשנת  ,2020הקבוצה ערכה בדיקה
מקיפה ומעמיקה של מדיניויות המעורבות
הקהילתית ושל האסטרטגיה הקהילתית.
בעקבות הבדיקה ,הכרזנו בשנת  2021על
אסטרטגיה קהילתית חדשה המשקפת את
המעמד שלנו כחברה מובילה בישראל
ומחזקת את קשרי הקהילה שלנו .גישה זו
כוללת חיזוק מרכיב התנדבות העובדים,
התאמת המעורבות הקהילתית שלנו
לאסטרטגיה העסקית שלנו ,ולדאוג
שההשפעה שלנו יוצרת ערך משולב עבור
החברה ומחזיקי העניין שלה .כדי להפוך
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את החזון למציאות ,אנחנו מתמקדים בשני
תחומים :דור העתיד וטכנולוגיה.

כדי לעזור להן למדוד את הפעילויות שלהן
ואת ההשפעה שלהן.

הגישה שלנו לתחומים אלה צופה פני עתיד
והיא מורכבת מערוצים שונים להשקעה
בקהילה במטרה ליצור מעגלי השפעה על
החברה בישראל .במסגרת הגשמת החזון,
אנחנו פועלים לשיפור נקודת הפתיחה
והמוכנות של ילדים ובני נוער בפריפריה
לקראת עתידם ,תוך דגש על פיתוח כישורי
טכנולוגיה.

אנו ממשיכים בפיתוח האסטרטגיה
הקהילתית שלנו לטיפוח תרבות של נתינה
בחברת הפניקס .אנו תורמים במקביל גם
לעמותות אחרות ,בנוסף לשש העמותות
העיקריות ,וההחלטות על מטרת התרומות
והסכומים המדויקים מתקבלות על ידי
ועדת תרומות פנימית; הוועדה מתכנסת
אחת לרבעון ובה חברים עובדים בדרגים
שונים בחברה .רק עמותות רשומות
זכאיות לתרומות .כמו כן ,אנחנו מבצעים
התאמות במערכת הפנימית לדיווח על
שעות התנדבות של עובדים ובונים כלים
וערוצים נוספים לניהול מערכות יחסים
ושיתופי פעולה עם מארגני קהילה כדי
למדוד את ההשפעה שלנו בהווה ובעתיד
יותר במדויק.

אנחנו מעודדים
ומקדמים תרבות של
נתינה בקבוצה כולה
למען המטרה ,אימצנו שש עמותות הפעילות
בתחום והתחייבנו לסיוע ותמיכה בטווח
הארוך ,בשלוש השנים הקרובות לפחות.
הסיוע שלנו מורכב מתמיכה כספית ומסיוע
והדרכה אסטרטגיים ,כדי לעזור לעמותות
הללו להרחיב את מעגלי ההשפעה שלהן.
הפעילויות כוללות תכניות חניכה והתמחויות,
התנדבות עובדים וסיוע ביצירת קשרים
וחשיפה להזדמנויות ותרומות נוספות .בשנת
 ,2021ערכנו חשיבה משותפת עם העמותות,

המיקוד שלנו:
דור העתיד וטכנולוגיה
אנחנו מעודדים ומקדמים תרבות של נתינה
בקבוצה כולה ומעדכנים את העובדים לגבי
אפשרויות תרומה והתנדבות באופן שוטף,
בדגש על פעילויות מבוססות כישורים .כדי

לחזק את מעורבות העובדים ולשפר את
ההשפעה שלנו ,אנחנו עורכים סקר שנתי
כדי לקבל משוב מהעובדים על פעילויות
ואפשרויות ההתנדבות של העובדים.
לצד פעילויות המעורבות הקהילתית
השוטפות ,אנחנו מגיבים גם למצבי חירום
ומשברים הומניטריים ככל שהם עולים .כך
למשל בשנת  ,2022בתחילת המלחמה
באוקראינה ,פעלנו בזריזות ובאופן אסטרטגי
עם ארגון יהודי בינלאומי כדי להביא ילדים
מבית יתומים באוקראינה למקום מבטחים.
וכן תרמנו למוסד אקדמי מוביל כספים
לצורך קליטת מדענים פליטים מאוקראינה.

בשנת  ,2021הכפלנו את
התרומות שלנו ותרמנו
 3.7מיליון ש"ח
בשנת  ,2020קבוצת הפניקס תרמה 1.486
מיליון ש"ח וכ 6,000-שעות התנדבות (בשווי
 340,000ש"ח) .בשנת  ,2021הכפלנו את
התרומות שלנו ותרמנו  3.7מיליון ש"ח.
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יריד צבע טרי
כללי
בשנת  2021הפניקס הייתה נותנת החסות
העיקרית של יריד האומנות והעיצוב "צבע
טרי" ,אירוע האומנות המוביל בישראל
הנערך בתל אביב מדי שנה .ביריד צבע
טרי ,הציבור זוכה להכיר את קהילת האמנים
המקומית ואמנים צעירים מקבלים הזדמנות
להציג את היצירות שלהם לצד גלריות
ואמנים מובילים .ביריד מוצגים גם פרויקטים
קהילתיים המיועדים לעורר בציבור עניין
בנושאים עכשוויים דרך אומנות .הפניקס,
בעלת אוסף האומנות הפרטי הגדול
בישראל ,גאה לתמוך בקהילת האמנים
והמעצבים המקומית ובאמנים ישראלים
צעירים ומבטיחים.

ביצועים
> 48,000מבקרים ביריד שהתקיים
בוולודורום הלאומי החדש בתל אביב
>חשיפה תקשורתית נרחבת דרך שלטי
חוצות ,עיתונים ,מדיה חברתית ,אתר
היריד והקטלוג
>פרויקט הגלויה הסודית הניב 210,000
ש"ח ,והרווחים נתרמו לקמפוס אריסון
לאומנות בבית הספר לאומנויות בתל
אביב ,לסיוע לתלמידים מקבוצות
מוחלשות
>הפניקס קנתה  23יצירות של  21אמנים
מבטיחים ,להצגה בחברות הקבוצה
>הפניקס הזמינה את נשיא המדינה
יצחק הרצוג לסיור פרטי

יש לנו מורשת של השקעה
באומנות ואנחנו מאמינים
שתמיכה באמנים צעירים
ובקהילה המקומית משתלבת
היטב עם הפעילויות שלנו למען
הקהילה
תמר סולל ציק ,מנהלת התקשורת
השיווקית ,הפניקס
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ההשפעה שלנו:
על הסביבה
אי אפשר להפריד את ההשפעות
הסביבתיות של הפעילות העסקית שלנו
מהשיקולים התאגידיים והכלכליים שלנו
בכל תחומי הפעילות .אנחנו מסתכלים
קדימה וחושבים על ההשפעות הישירות
והעקיפות של הפעילויות שלנו ובוחרים
לעשות מעל ומעבר לדרישות החוק כדי
למזער את ההשפעה שלנו על הסביבה,
האקלים ומשאבי הטבע .המטרה שלנו היא
לצמצם את הסיכון שלפעילויות שלנו תהיה
השפעה שלילית על הסביבה ,מכיוון שאנחנו
מכירים בחשיבות השמירה על הסביבה
עבור הדורות הבאים .לאור טיב הפעילות
העסקית שלנו ,ההשפעות הישירות שלנו
על הסביבה נוגעות לאנרגיה ,פליטות פחמן
ופסולת.
ההשפעות העקיפות שלנו על הסביבה
נוצרות בעיקר דרך תיק ההשקעות שלנו
בהפניקס חברה לביטוח (נוסטרו) ובתיקי
העמיתים שלנו .למידע נוסף על הפעילות
שלנו להשקעה אחראית בהיבטי הסביבה,
ראו פרק השקעות .תוצאות עקיפות
נוספות בתחום האנרגיה נובעות משירותי
הביטוח שאנחנו מספקים לחברות אנרגיה
ואנחנו פועלים לשילוב הערכת סיכוני ESG
במסגרת תהליך החיתום לחברות גדולות
עם פעילויות חיוניות בתחום זה.

המדיניות הסביבתית
בשנת  2022הכרזנו על המדיניות
הסביבתית ,באישור המנכ”ל ומנהלים

 | 68הפניקס דוח אחריות תאגידית 2021

בכירים ביחידות העסקיות של הקבוצה.
המדיניות מתייחסת למחויבות של הפניקס
להשקיע משאבים כנדרש כדי למנוע זיהום
סביבתי ובזבוז משאבי טבע ולמוכנות של
הפניקס להשקיע בפתרונות חדשניים
לשמירה על הסביבה.
במדיניות מופיעות הצהרות לגבי ניהול
ההשפעה הסביבתית של הקבוצה בתחום
צריכת האנרגיה ,פליטות פחמן ופסולת וכן
לגבי המחויבות להעלות מודעות לנושאי
סביבה ואקלים בקרב העובדים ,הלקוחות
והקהילה.
למידע נוסף ,ראו המדיניות הסביבתית
של הפניקס.

ניהול ההשפעה הסביבתית
שלנו
חטיבת הלוגיסטיקה אחראית לניהול
ההשפעה הסביבתית של הקבוצה .כמו בכל
פעילות עסקית ,אנחנו מייחסים חשיבות
עליונה למדידת הביצועים הסביבתיים שלנו
ולשיפורם ,כדי להגשים את המטרות שלנו
ולהתכונן לעתיד .המחלקה אוספת מידע
ונתונים מדי רבעון בשלושת התחומים
העיקריים של ההשפעה הסביבתית שלנו
ובוחנת את המגמות ,הציות והשגת היעדים
הפנימיים.

כמו בכל פעילות עסקית ,אנחנו מייחסים חשיבות
עליונה למדידת הביצועים הסביבתיים שלנו ולשיפורם,
כדי להגשים את המטרות שלנו ולהתכונן לעתיד
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ההשפעה שלנו :על הסביבה
פליטות

עצימות פליטות

פליטת גזי חממה ומזהמים אחרים התורמים
להתחממות הגלובלית משפיעה במישרין על
פעילויות הביטוח שלנו .שינוי האקלים מביא
עמו אסונות טבע ואירועי מזג אוויר קיצוני
אחרים המונעים מהמבוטחים שלנו לעשות
עסקים באופן תקין וללא הפרעה .אנחנו
מחויבים לקחת חלק במאמץ להקטין את
הסיכון לשינוי אקלים המשפיע על הלקוחות
שלנו ועל הפעילויותינו ככל שהסיכון גובר.
הפניקס מנטרת פליטות ישירות (מכלול
 ,)1למשל פליטות של צי רכבי החברה
שלנו ופליטות עקיפות (מכלול  )2הנובעות
מצריכת החשמל שלנו .נכון להיום ,אנחנו
מנטרים ומנהלים את הפליטות במכלול 3
רק עבור טיסות של עובדים .אנחנו בעיצומו
של תהליך התאמה במערכות שלנו ,כדי
לאסוף ,למדוד ולנהל את הפליטות במכלול .3
חישוב עצימות פליטות גזי החממה שלנו,
כלומר העצימות היחסית של פליטות גזי
חממה לכל עובד בשנת  ,2021עמד על
 .TCO2e 1.79נתון זה משקף ירידה של 24%
בעצימות פליטות גזי החממה ביחס לכל
עובד לעומת שנת .2019

 TCO2eלעובד
צריכת אנרגיה בגיגה
 -ג'אול לעובד

פירוט מקורות טביעת רגל
פחמנית לשנת )TCO2e( 2021

0%
3%

Ton CO2e

32%

דיזל
גז מזגנים

2.35

1.88

1.79

-24%

23.73

17.96

16.83

-29%

2%

צריכת חשמל
בנזין

2019

2020

2021

שינוי בין 19-21

8,379
TCO2e

טיסות
63%

2019

2020

2021

שינוי בין 19-21

מכלול1

4,472

3,013

3,072

-31%

מכלול2

5,523

5,256

5,272

-5%

מכלול3

181

19

36

-80%

סךהכל

10,176

8,287

8,379

-18%

טביעת רגל פחמנית  -חלוקה למכלולים
12,000

מכלול 3
מכלול 2
מכלול 1

10,000

-19%

1%

8,000
TCO2e

6,000
4,000
2,000

2021
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ההשפעה שלנו :על הסביבה
אנרגיה
יוזמות לצמצום צריכת הדלק
כדי לצמצם את צריכת הדלק ,החברה
מציעה לעובדים זכאים כלי רכב היברידיים
ופעלה להחלפת צי כלי הרכב ברכבים
היברידיים .כלי הרכב של החברה מנוהלים
ומתוחזקים דרך חברת ליסינג חיצונית ומנהל
צי כלי הרכב הפנימי מפקח על תחזוקת
כלי הרכב .חתמנו על התחייבות להציע
רכבים חשמליים והיברידיים כדי להחליף
את הרכבים שהסכם הליסינג עליהם
פוקע בשנת  2022ואנחנו פועלים לצמצום
הזיהום דרך בחירת כלי רכב פחות מזהמים
במסגרת הסדר הליסינג .בנוסף ,בתחילת
 ,2022התקנו תחנות טעינה חשמליות
במגרש החניה עבור רכבים חשמליים
פרטיים ובבעלות החברה.
נכון לסוף שנת  ,2021רכבים היברידיים
מהווים  65%מצי הרכב שלנו ואנחנו
מתכננים להעלות את אחוז זה .בין השנים
 2019ו ,2021-פליטות הדלק ירדו ב34%-
הודות לירידה בנסועה על רקע הקורונה
והעלייה בשימוש ברכבים היברידיים.

 | 72הפניקס דוח אחריות תאגידית 2021

צריכת חשמל

הצי שלנו:

רוב צריכת החשמל שלנו נובעת מהפעילות
היומיומית בבנייני המשרדים ,במסגרת ניהול
הפעילות העסקית השוטפת והרגילה שלנו.
אנחנו משקיעים באיתור וקידום יוזמות
יעילות אנרגטית בתשתיות הקיימות ואנחנו
מתכננים תשתיות חדשות עם יעילות
אנרגטית מקסימלית.

65%

רכבים היברידיים ,מתוך  689רכבים
()2021

ירידה של 34%

אנחנו מודדים ומנטרים את צריכת החשמל
שלנו מדי חודש ובודקים ומנתחים את
הנתונים ואת יעדי ההפחתה שלנו מדי רבעון.
אנחנו מאתרים ומנטרים יוזמות לצמצום
צריכת האנרגיה כדי להבטיח שהן יעילות
ולהתכונן לקראת יעדים עתידיים.

בצריכת הדלק  -שוות ערך ל428-
אלף ליטר (מ 2019-ל)2021-

יוזמות לצמצום צריכת
החשמל

תוספת רכבים חשמליים לצד הרכבים
ההיברידיים ב2022-

צריכת אנרגיה
(ג'יגה-ג'אול)

2019

2020

2021

שינוי בין 19-21

102,695

79,369

78,592

-23%

אנחנו פועלים לצמצום השימוש באנרגיה
בבניינים שלנו ,דרך התקנת מערכות כיבוי
אוטומטי לתאורה ולמיזוג ,חיישני תנועה
לתאורה והחלפת גופי תאורה בנורות יעילות.
אנחנו עוקבים באופן שוטף אחרי צריכת
החשמל שלנו באמצעים טכנולוגיים ופועלים
להעלות מודעות למנהגים לצמצום צריכת
אנרגיה בקרב העובדים.

צריכת חשמל
(מגה וואט לשעה)

2019

2020

2021

שינוי בין 19-21

10,237

9,743

9,772

-5%
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ההשפעה שלנו :על הסביבה
בונים את העתיד
בשנת  2021הנחנו את אבן הפינה למתחם
המשרדים החדש בראשון לציון .המתחם
החדש עתיד להיפתח בשנת  2025והוא
מהווה מרכיב באסטרטגיה של קבוצת
הפניקס ליצירת ערך מתוך סינרגיה ותמיכה
בפעילות העסקית באתר יחיד .במתחם
יהיו  50,000מ"ר של שטחי משרד בנויים
חדשים בשני בניינים מחוברים.
המתחם מיועד ליצור חווית עבודה ייחודית
עבור העובדים ,עם אזורים משותפים
מרווחים ,שטחים ירוקים וחלל עבודה חדשני
ומתקדם .בזכות החלל החדש ,הקבוצה
תוכל לשמר את הדינמיות שלה ולהסתגל
לשינויים ,תוך הדגשת המעמד החשוב של
העובדים וסביבת העבודה.

המתחם יהיה ידידותי לסביבה ,ואנו מקווים
לקבל אישור Leadership in( LEED
)Energy and Environmental Design
בדרגת "כסף" .מערכת ה LEED-היא
המערכת הנפוצה ביותר לדירוג בניינים
ירוקים והיא יוצרת מסגרת לבניינים בריאים,
יעילים ,חסכוניים וירוקים .אישור הLEED-
הוא סמל מוכר ברחבי העולם להישגים
ומנהיגות בתחום הקיימות .בנוסף על כך,
המתחם ייהנה מחיסכון אנרגטי של 14%
לעומת תקן הבסיס ,ה.ASHRAI 90.1-
בין היתרונות הסביבתיים יימנו מערכות
קירור וחימום מתקדמות ,שימוש מופחת
במים מבחוץ ומבפנים ,חומרי בנייה
ידידותיים לסביבה ,איכות סביבה ובקרות
בפנים הבניין ,חניות אופניים ותחנות טעינה
לרכבים חשמליים.

עיבוד ארכיטקטוני של מתחם הפניקס המתוכנן
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ההשפעה שלנו :על הסביבה
פסולת
במסגרת הפעילויות התפעוליות השוטפות
שלנו ,עיקר ההשפעה שלנו בתחום הפסולת
נובעת מהשימוש בנייר .כמו כן ,תחום
הפעילות שלנו כפוף לרגולציה מקפידה,
כך שאנחנו חייבים לעמוד בדרישות תיעוד
בין מחלקות פנימיות ,ספקים ,שותפים
עסקיים ולקוחות .הפעילות שלנו יוצרת גם
פסולת אלקטרונית ,פסולת בטריות ופסולת
חומרי אריזה ,בקנה מידה קטן יותר .אנחנו
ממחזרים פסולת אלקטרונית לפי התקנות
ואנחנו פועלים להעלאת המודעות למחזור
פסולת חומרי אריזה בקרב העובדים.
אנחנו מסלקים פסולת לפי הוראות החוק
בישראל; מכיוון שהמשרדים שלנו נמצאים

בבניינים מסחריים עם דיירים אחרים ,נכון
להיום אנחנו לא יכולים למדוד ולנטר את
כמויות הפסולת שאנחנו מייצרים באופן
כללי .עם זאת ,התקשרנו עם ספקים צד
שלישי כדי להעביר פסולת נייר למחזור,
לסלק פסולת אלקטרונית ובטריות ולהעביר
פסולת חומרי אריזה למחזור .אנחנו מקבלים
דוחות למעקב אחרי סילוק הפסולת
והמחזור ואישורי מחזור מחברות אלה,
לפי חוק.
בשנת  62% ,2020מפסולת הנייר שלנו
מוחזרו; בשנת  77% ,2021מוחזרו ,כלומר
עלייה של  23%בין שנה לשנה .כמו כן,
בשנת  2021מוחזרו  9.6טון של פסולת
אלקטרונית.

יוזמות צמצום פסולת
בשנת  2017השקנו את תוכנית "המייל הירוק" ,במסגרתה לקוחות יכולים לבקש לקבל
דוא"ל במקום דואר רגיל ,במטרה לצמצם את פסולת הנייר ולשפר את תהליכי העבודה.
זהו חלק מהאסטרטגיה הכוללת שלנו להגדיל את הדיגיטציה ולשפר את התהליכים,
בנהלים פנימיים ובנהלי העבודה מול הלקוחות .כשאפשר ,אנחנו מנטרים את הירידה
בשימוש בנייר הודות לפרויקטי הדיגיטציה והאוטומציה הללו.

 84%מהלקוחות המבוטחים נעזרים בערוצים
הדיגיטליים (דוא"ל או מובייל) ,שיפור של 38%
משנת  2017ל.2021-
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עלייה של 23%

במחזור הנייר
בין השנים
2022-2021

מוחזרו 9.6
טון של פסולת
אלקטרונית
בשנת 2021

יוזמות צמצום פסולת נוספות:
צמצום מספר המעטפות שאנחנו
שולחים דרך איחוד הדיוור השנתי
ללקוחות
מעבר למדפסות מרכזיות במשרדים,
במקום מדפסות אישיות
הגדרת ברירת המחדל של המדפסות
להדפסה דו-צדדית
מעבר לתלושי שכר דיגיטליים
ואפליקציה ייעודית דרכה העובדים
יכולים להציג נתוני שכר ולדווח על
נוכחות

מעת לעת ,לפי תנאי הכיסוי הביטוחי
שלנו ,אנחנו מקבלים ציוד פגום או ציוד
שהלקוחות שלנו אינם יכולים להשתמש
בו .במידת האפשר ,אנחנו מאתרים צדדים
שלישיים שיכולים לעשות שימוש חוזר בציוד.
לדוגמה ,ב ,2021-קיבלנו הרבה מזרקים
שאי אפשר היה להשתמש בהם בגלל נזקי
מים ופנינו למספר בתי חולים ובתי ספר
לסיעוד כדי לבדוק אם הם יכולים להשתמש
בהם לצרכי למידה .בסופו של דבר תרמנו
מספר קופסאות של מזרקים למוסדות
שיכלו לקבל אותם.

תוכנית פיילוט בהיקף של  150עובדים
לשימוש בכוסות רב פעמיות במקום
כוסות פלסטיק

מים
סוגיית המים ומי השופכין אינה מהותית
לפעילות העסקית שלנו ,מכיוון שצריכת
המים שלנו אופיינית למשרדים .מתוך הכרה
בחשיבות שימור המים ,במיוחד באקלים
המקומי ,התקנו מערכת ניטור מים בבניין
המשרדים הראשי שלנו וזו עוקבת אחרי
צריכת המים ומתריעה על נזילות בכל
קומה ובמערכות הקירור המרכזיות של
הבניין .בשנת  ,2021במסגרת יוזמת המעבר

מכוסות חד פעמיות לכוסות רב פעמיות,
התקנו מדיחי כלים עם צריכת מים יעילה
במטבחונים המשרדיים שלנו.
כמו כן ,במסגרת ההשפעה העקיפה
שלנו על המים ,אנחנו משקיעים בחברות
שעוזרות לפתור את אתגרי המחסור במים,
לרבות חברות בתחומי ההתפלה וטיהור
המים.
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מוצרים ושירותים
הפניקס הינה הקבוצה המובילה של שירותי
ביטוח וניהול נכסים בישראל עם יותר מ3-
מיליון לקוחות (מחצית האוכלוסיה הבוגרת
בישראל) ,אצלנו בחברת הפניקס ,האמון
נמצא במקום הראשון .אנו מחויבים לספק
היצע רחב של מוצרים ושירותים שיענו על
צרכי הלקוחות שלנו ,באופן נגיש ושקוף.
המוצרים שלנו נוגעים בהיבטים הרגישים
ביותר בחייהם של אנשים  -ואנו מחויבים
לחוויית לקוח ברמה הגבוהה ביותר.
קבוצת הפניקס מציעה חבילת שירותים
ומוצרים רחבה ,כך שלקוחותיה מקבלים
פתרונות לטיפול בסיכונים לצד ההזדמנויות
במשך כל שלבי החיים .אנו עוזרים להתגונן
מפני סיכונים במהלך החיים באמצעות
מגוון מוצרי ביטוח ,כגון ביטוח רכוש ,ביטוח
בריאות ,ביטוח חיים ועוד .אנו דואגים
לבטחון הלקוחות שלנו ובני משפחותיהם
באמצעות פתרונות לחסכון ארוך טווח כגון
פנסיות ופוליסות חיסכון; כמו כן ,אנו מייצרים
ומספקים שלל הזדמנויות ואפשרויות חיסכון
והשקעה המאפשרות לאנשים להגדיל
את ההון האישי שלהם ,ובכלל זה קופות
גמל ,ביטוח מנהלים ,קרנות השתלמות
ועוד .בנוסף ,אנו מציעים לאנשים הלוואות
בתקופות של משבר או צמיחה.
באמצעות חברת הבת שלנו ,אקסלנס,
אנו מציעים שירותי ניהול נכסים ושירותים
פיננסיים תחת קורת גג אחת עבור לקוחות
פרטיים ומוסדיים .השירותים של אקסלנס
כוללים בין היתר ,ניהול נכסים וקרנות
סל ,ברוקראז' ושירותי השקעות ותוכניות
אופציות לעובדים.
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אנו מבינים היטב את המורכבות הפיננסית
שמולה ניצבים הלקוחות שלנו לכן ,אנו
מלווים אותם באמצעות פתרונות ייעוץ
והדרכה שונים בשלל ערוצי הפצה ,לרבות
סוכנים ,יועצים ,שירות לקוחות ומכירות.
יחד ,עובדי ומנהלי הקבוצה ,לצד הסוכנים
והיועצים של הפניקס ,עומדים תמיד
לשירות הלקוחות ומציעים פתרונות ומוצרים
מתקדמים ומתאימים לצרכיהם המשתנים.

לקוחותינו מקבלים
פתרונות לטיפול בסיכונים
לצד ההזדמנויות במשך
כל שלבי החיים

במוצרי השירות הפיננסי שלנו ,אנו
מתמקדים בהשגת תשואה בת-קיימא
באמצעות צוותי ההשקעות המתמחים
והדינמיים שלנו ,שמחפשים באופן בלתי
פוסק את הזדמנויות ההשקעה הבאות;
השקעות ושותפויות בינלאומיות; תהליכי
משילות יעילים; וכן תשתית מתקדמת
לניהול סיכונים והשקעות .הגישה שלנו הניבה
הצלחה רבה עבור הלקוחות והמשקיעים
שלנו.
אנו מחויבים ליישם את ערכי הקדמה
והחדשנות במוצרים ובשירותים שלנו.
במסגרת זו ,אנו עוסקים במחקר ופיתוח
מתמיד של מוצרים חדשים ,כך שתמיד
נוכל למלא את צרכי הלקוחות ולהוביל את
השוק בכלל התחומים בהם אנו פועלים.
השקנו מגוון רחב של מוצרי ביטוח חדשניים
המתמקדים בטכנולוגיות ושירותים חדשים,
ובשיפור איכות החיים והבריאות של
הלקוחות.
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ההשפעה הסביבתית של
המוצרים והשירותים שלנו
אנו מציעים מגוון מוצרי ביטוח התומכים
בעסקים ופרויקטים ידידותיים לסביבה.
לדוגמה ,אנו מציעים כיסוי ביטוחי לעסקים
המתקינים מערכות פוטו-וולטאיות סולאריות
על בתים משותפים ,מחסנים ושטחים
חקלאיים .מצד לקוחותינו עלה הצורך
בכיסוי ביטוחי עבור הקבלנים שמתקינים
את המערכות האלו עבורם ,כדי להבטיח
כיסוי מלא לתהליך ההתקנה כולו; במידת
הצורך ,אנו מספקים גם את האפשרות הזו.
בהתקנות מורכבות ,אנו מציעים חבילות
ביטוח משולבות ,לרבות ביטוח ימי לכיסוי
שינוע הפאנלים הסולאריים או ביטוח
לאחסון של ציוד התקנת המערכת .לבסוף,
אנו מציעים ביטוח קבוע לאחר השלמת
ההתקנה ,לכיסוי התפעול היומיומי של

המערכת הסולארית ,ובכלל זה ביטוח
רכוש וחבות.
בנוסף למוצרי ביטוח האנרגיה הסולארית
שלנו ,אנו מבטחים הקמה של מתקני
אנרגיית רוח .בשל מורכבות ההתקנות,
לעתים דרוש פיתרון ביטוחי משולב ,הכולל
בין היתר ביטוח ימי לשינוע הטורבינות וכיסוי
ביטוחי של האחסון וההתקנה .אנו מציעים
גם ביטוח קבוע לתפעול מתקני אנרגיית
הרוח ,המורכב מביטוח רכוש וביטוח חבות.
מוצרים אלה מיועדים להקל על הקמה של
מתקני אנרגיה מתחדשת וניהולם ,למזער
את הסיכון ולקדם פיתוח ידידותי לסביבה.
לצד מוצרים אלה ,אנו מציעים גם ביטוח נגד
אירועי מזג אוויר קיצוני כדי להגן על בעלי

הפוליסות מפני שריפות ,רעידות אדמה,
שטפונות ואסונות טבע אחרים הנובעים
משינוי האקלים.
במגזר התחבורה ,אנו בחברת הפניקס
מציעים מגוון מוצרים חדשניים ,כגון ביטוח
רכבים חשמליים; הפניקס  ,Driveביטוח
מבוסס על היקף הנסיעה המבוצע; הפניקס
 ,Youngהכולל ביטוח רכב לפי דרישה
עבור נהגים צעירים; וביטוח רחפנים ,עליו
המשתמש משלם רק כשהוא משתמש
במכשיר ויכול להפעיל ולהפסיק את הביטוח
בעזרת אפליקציה ייעודית.

רכבים חשמליים
כללי

הצעת הערך שלנו

שוק הרכב בישראל מצוי בתחילתה של
מהפכה בתחום הרכבים החשמליים .בשנים
הקרובות ,יעלו על הכבישים מאות אלפי
רכבים חשמליים; השינוי הזה דורש תשתית
חדשה ושירותים חדשים .לכן ,המהפכה
משפיעה גם על תחום ביטוח הרכב ,מכיוון
שלרכבים החשמליים דרישות מיוחדות
המייצרות צורך במוצר ביטוחי מותאם לצרכי
הרכב והנהג.

בשנת  ,2021השקנו פתרון ביטוח מקיף
וחדשני לרכבים חשמליים המיועד למלא
את הצרכים הייחודיים לרכבים חשמליים
ונהגיהם .לראשונה בתולדות התעשייה,
הפניקס נבחרה כספקית ביטוח רכב
ויצרה שותפויות ייחודיות עם יצרני רכבים
חשמליים מובילים כגון טסלה ,דרך תכנית
 InsureMyTeslaהייעודית ,וכן עם Geely
ו ,Aiways-מותגי הרכב החשמלי המובילים
בסין.

הגישה שלנו
הפניקס גאה להיות שותפה פעילה במהפכת
הרכבים החשמליים בישראל .אנו מביטים
קדימה לעתיד ,ופועלים בטווח הארוך מתוך
הבנה שהמעבר לרכבים חשמליים יתרום
לשמירה על הסביבה.
עוד לפני שמותגים גלובליים כמו טסלה נכנסו
לשוק המקומי ,בחנו את המגזר וחקרנו את
התהליכים הדרושים להקלה על אימוץ
הרכבים ,כך שהם יהיו נגישים יותר לנהג
הישראלי .אנו גאים להיות שותפים בבניית
התשתית לביטוחים של רכבי העתיד ,לתמוך
בהפצת רכבים חשמליים בישראל ובמתן
שירות עבורם.
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פתרון הרכבים החשמליים שלנו מציע כיסוי
למקרי אובדן או גניבה ,שירותי גרר לרבות

המבטחת המועדפת
על טסלה ,ג’ילי
וAiways -
אספקת חשמל או גרירה לתחנת טעינה,
כיסוי עבור הציוד לעמדת הטעינה ,פטור
מהשתתפות עצמית במוסכים נבחרים ועוד.
שירותים אלו הותאמו במיוחד לצרכיהם

היחודיים של הרכבים החשמליים והנהגים.
הפתרון לרכבים החשמליים הוא חלק
ממוצרי " "Smartשל הפניקס .זהו מוצר
דיגיטלי לחלוטין ,זמין לרכישה באפליקציה
ייחודית ,עם תהליך פשוט וידידותי למשתמש
עבור הסוכנים והלקוחות כאחד.
בשנת  ,2021הכתיר כנס "עדיף" של ענף
הביטוח את מוצר ביטוח הרכב החשמלי
שלנו כמוצר החדשני של השנה.

רכבים חשמליים ,עם מערכת
ההנעה ,העיצוב האירודינמי
ומערכות הציוד והבטיחות
שלהם ,נחשבים לפסגת
הטכנולוגיה .גם מערכת
הביטוח שבנינו עבורם נמצאת
בפסגת הטכנולוגיה
מוטי מור ,משנה למנכ”ל,
מנהל תחום ביטוח כללי
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ההשפעה החברתית
של המוצרים
והשירותים שלנו
אנו מכירים בחשיבות השירותים הפיננסיים
שלנו ליצירת חסכון ארוך טווח והגדלת
הון עבור הלקוחות שלנו .בריאות ויציבות
פיננסית הן נדבכים חשובים במיוחד עבור
יחידים ומשפחות כדי שיוכלו לצמוח ,לשגשג
ולתכנן את עתידם .אנו מכירים באחריות
האדירה הנדרשת מאיתנו עבור מילוי צרכי
לקוחותינו והגנה על ביטחונם הכלכלי,
ואנו וגאים ליטול אותה על עצמנו .לכן ,אנו
מקפידים על אמון ,שקיפות ונגישות בגישה
שלנו לניהול מוצרים ושירותים לחסכון ארוך
טווח.
אנו מצייתים לכל הוראות הרגולציה הנוגעת
לשירותים הפיננסיים שלנו ושואפים להנגיש
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מידע פיננסי ברור ,עבור הלקוחות והסוכנים
כאחד .בישראל ,קרנות השקעה רבות
נמכרות על ידי סוכנים ולכן הדרכה ולימוד
של העולם הפיננסי לסוכנים עומד בראש
סדר העדיפויות של הפניקס .אנו מציעים
מגוון חומרי הכשרה וקורסים מיוחדים
לסוכנים ,לרבות קורס בן יומיים בשיתוף
פעולה עם  ,BDOבו סוכנים מקבלים
הכשרה בהצגת מוצרים פיננסיים באופן
פשוט ונגיש.
ההיצע הפיננסי שלנו מספק ללקוחות מגוון
מוצרים חדשניים .בשנת  ,2022למשל,
השקנו את המוצר הפיננסי הראשון בישראל
המאפשר ללקוחות לנהל את ההשקעות

שלהם דרך חברת ניהול הנכסים הבינלאומית
המובילה  .BlackRockכך ,אנשים פרטיים
נהנים מגישה למנהל השקעות מוביל ברמה
עולמית עם ניסיון מוכח בהשאת התשואה
ללקוחות .דרך מסלול ייחודי זה ,משקיעים
פרטיים בישראל נהנים מגישה לקרן גלובלית
מתוחכמת  -הזדמנות שרק משקיעים בעלי
הון רב נהנו ממנה בעבר .מסלול ייעודי זה
זמין בפוליסות חיסכון (לא קופות גמל) ,והוא
מנוהל בשותפות עם הפניקס ,כך שהתהליך
פשוט ונגיש עבור משקיעים בארץ.

דרך מסלול ייחודי
זה ,משקיעים
פרטיים בישראל
נהנים מגישה לקרן
גלובלית מתוחכמת
 הזדמנות שרקמשקיעים בעלי
הון רב נהנו ממנה
בעבר
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ההשפעה החברתית של המוצרים והשירותים שלנו
מוצר ייחודי אחר שלנו פונה ומיועד
לאוכלוסיית הגיל השלישי  -פלח אוכלוסייה
הצומח במהירות בישראל .יוקר המחייה
הגבוה בישראל ,מאלץ מבוגרים רבים
להתמודד עם אתגרים חדשים ,בעוד הם
מנסים לאזן בין עזרה כלכלית למשפחותיהם
לשמירה על רמת החיים שהתרגלו אליה.
הלוואת הזהב היא הלוואה לכל מטרה עבור
בעלי נכסים בני  60ומעלה ,החושבים על
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עתיד המשפחה שלהם .אפשר להשתמש
בהלוואה לכל מטרה :לעזור לילדים בוגרים
לקנות דירה ,לשלם על השכלה גבוהה ,או
לשפץ את הבית כך שיהיה מותאם יותר
למגורים בגיל השלישי .הקמנו יחידה עסקית
ייעודית שמנהלת את התוכנית ומסייעת
ללקוחות.
 Riskwellהושק בשנת  2019כמוצר
ביטוח סיכון ("ריסק") ייחודי המתגמל את

בעלי הפוליסה השומרים על בריאותם.
מי שיכול להוכיח שבריאותו טובה מקבל
עד  35%בשלוש השנים הראשונות; מי
שבוחר להמשיך לקבל את ההטבה ומוכיח
שבריאותו עדיין טובה מקבל הנחה של 35%
לשלוש שנים נוספות .עד היום ,כ33,000-
איש רכשו מוצר זה ,המעודד ומתגמל את
הלקוח לשמירה על אורח חיים בריא.
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טרנפורמציה
דיגיטלית
המהפך הדיגיטלי שעברנו בשנים האחרונות
עומד בבסיס היכולת שלנו להציע מוצרים
ושירותים חדשים וחדשניים .אנו נוקטים
גישה שיטתית ואסטרטגית לשיפור יכולות
הדיגיטיזציה שלנו בכל הקבוצה ,באופן
התואם את הערכים שלנו :בנקיטת יוזמה,
יצירת ערך באמצעות חדשנות והובלת
תחומי הפעילות בענף הביטוח ,הפיננסיים
והאשראי.
השינוי הדיגיטלי מחייב אותנו לבחון את כל
התהליכים החיצוניים והפנימיים בחברת
הפניקס ולבדוק איך אפשר לשנות ממשקים
ותהליכים כדי ליצור חוויה מהירה ,יעילה
וטובה יותר עבור המשתמשים ,בין אם הם
לקוחות ,סוכנים או עובדים .המטרה שלנו
היא לבנות תהליכים נוחים ופשוטים יותר
עבור המשתמשים ,באמצעות פורמטים
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המטרה שלנו היא
לבנות תהליכים
נוחים ופשוטים יותר
עבור המשתמשים,
באמצעות פורמטים
דיגיטליים נגישים
וידידותיים למשתמש
דיגיטליים נגישים וידידותיים למשתמש.
אימצנו את הגישה של "התאמה לצרכי
הלקוחות" ,כדי להבטיח שהמסלול
שעובר כל לקוח מתאים לסוגים שונים של
משתמשים .אנחנו עושים שימוש בנתונים
ובכלים אנליטיים מתקדמים שמנחים
אותנו ,כך שנקבל החלטות חכמות ונבצע
שינויים מבוססי נתונים .כמו כן ,בכך שהפכנו
תהליכים רבים לדיגיטליים ,אנו ממזערים את
השימוש בנייר ובפסולת .בכך ,אנו מנהיגים
פרקטיקות עסקיות ידידותיות לסביבה.

ובמסמכים מודפסים ויצרנו גישה ידידותית
יותר למשתמש בשפה פשוטה ויומיומית.
המהפך הדיגיטלי בחברת הפניקס הוא
תהליך רב תחומי .מנהלים וצוותים שונים
לוקחים בו חלק ,לרבות סמנכ"ל הערוצים
הדיגיטליים ,סמנכ"ל השיווק ,מנהל מחלקת
המודיעין העסקי ורבים נוספים.

המהפך הדיגיטלי שלנו כולל הן יישומים
המיועדים ללקוחות והן תהליכי עבודה
פנימיים .במסגרת המהלך ,חיזקנו גם את
יכולות השירות העצמי ,בפרט בתחום
התביעות והתשלומים; פישטנו את
התהליכים וצמצמנו את השימוש בטפסים
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טרנספורמציה דיגיטלית
בתחום הבריאות ,אפשר להגיש באופן
דיגיטלי את כל התביעות הרלוונטיות
לתחום .אנו פועלים כל העת לפישוט והנגשת
התהליך .דרך "בריאות בקליק" סוכנים יכולים
להגיע ללקוחות בקלות ובמהירות ולהציע
להם מוצרי בריאות מיוחדים שתואמים את
צרכיהם האישיים .הסוכנים צריכים ראשית
להכיר את היצע מוצרי ושירותי הבריאות
העומדים לרשות הלקוחות ,ולאחר מכן
להחליט איזה מהמוצרים מתאים עבור
לקוחותיהם .שירות "בריאות בקליק" מייעל
את התהליך בכך שהוא מזהה אילו מוצרי
בריאות מתאימים למבוטחים ,כך שהתהליך
הופך לפשוט קל ונוח יותר עבור הסוכנים
והלקוחות.
לפני שנתיים ,השקנו את הפניקס ,Smart
ממשק מקוון פשוט וידידותי למשתמש,
באמצעות הממשק ,משתמשים יכולים
לנהל את כל פוליסות הביטוח שלהם במקום
מקוון אחד; זהו שירות יוצא דופן בשוק
הביטוח המקומי .שירות הפניקס Smart
משפר את התהליך עבור הסוכנים ועבור
המבוטחים ,ומאפשר להם לתקשר ישירות,
ללא הדפסת מסמכים .כמו כן ,התוכנית
מגיעה עם יכולות שירות עצמי מתקדמות
(למחשב ולנייד); נכון להיום ,לקוחות יכולים
לרכוש  35מוצרי ביטוח בעצמם ,ולהיצע
הקיים אנו מוסיפים מוצרים חדשים מדי
שנה.
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הפניקס  Smartנוח במיוחד לחידושי
פוליסות ושינויים בדיוק ברגע הנכון .לדוגמה,
בביטוח רכב ,בעל הפוליסה יכול להוסיף
נהג זמני לפוליסה למשך עד ארבעה ימים.
המשתמשים יכולים לעדכן את פרטיהם
האישיים ,לדווח על תאונות ,להוריד את פרטי
הפוליסה שלהם ולחדש את ביטוח הרכב
שלהם בקלות ,בכמה קליקים .למעשה15% ,
ממשתמשי הפניקס  Smartחידשו את ביטוח
הרכב שלהם בתהליך דיגיטלי לגמרי .יש גם
תהליך מקוצר ללקוחות חדשים המקבלים
הצעת מחירמדויקת במקום הערכת מחיר,
כשהם פותחים בתהליך רכישת ביטוח רכב.

15%

ממשתמשי הפניקס
 Smartחידשו את ביטוח
הרכב שלהם בתהליך
דיגיטלי

בביטוח נסיעות לחו"ל ,מעבר לאפשרות
לרכוש ביטוח בהליך דיגיטלי מלא ,קל
מאוד להאריך את הפוליסה דרך הפניקס
 Smartכשהמשתמש בחו"ל ,מה שהופך
את התהליך המכביד והארוך לפעולה
פשוטה ונוחה.

 35מוצרי ביטוח זמינים ללקוחותינו
לרכישה ישירה בדיגיטל
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20,000

טרנספורמציה דיגיטלית
דרך יישומון  ,Smart Travelבתמיכת Air
 ,Doctorהמבוטחים בחו"ל נהנים מגישה
לרופאים מסביב לעולם ,הפנויים לטפל
בתיירים בעת הצורך .השירות מאפשר
נגישות ליותר מ 20,000 -רופאים ב71 -
מדינות ,ביניהן היעדים האהובים ביותר
על התייר הישראלי .מאז שהמוצר הושק,
מאות אלפי תיירים ישראלים נסעו עם Smart
 ,Travelואלפים מהם נעזרו בשירות לקבלת
טיפול רפואי בחו"ל.
שירות  Smart Travelהוכיח את עצמו
במיוחד במשך מגפת הקורונה ,כאשר
נסיעות לחו"ל הפכו מורכבות יותר וקשות
יותר לתכנון בגלל חוסר הודאות .יצרנו
חבילת כיסוי בריאות עבור תיירים ,המטפלת
בכל היבטי הטיול ,לצד היצע ייעודי להיבטים
רפואיים של וירוס הקורונה ,כגון בדיקות
ומרשמים במדינה בה התיירים נמצאים.
כך ,תיירים יכולים לטייל בשקט ולשנות את
תוכניות הטיול שלהם לפי הצורך.

פעלנו בזריזות כדי לערוך התאמות
בהיצע הנסיעות לחו"ל שלנו ,כדי לתת
מענה לצרכים שהשתנו במהלך המגפה,
ולאורך הדרך הפקנו לקחים חדשים לשיפור
התהליכים שלנו .חלק מהשינויים היו כל כך
מוצלחים ,שהחלטנו להתאים אותם למוצרי
ביטוח הבריאות האחרים של הפניקס .בין
השינויים האלה נכלל גם מהלך לשיפור
הגישה למומחים בתחום הבריאות בישראל.
כדי לתת חוויית שירות לקוחות מלאה,
השקנו גם את שירות  24/7המאפשר
ללקוחות יכולת לפנות לשירות בכל עת ,גם
אחרי שעות העבודה הרגילות ,לטובת קבלת
עזרה ומידע .אנחנו מספקים את המענה
הזה באמצעות מערכת אוטומטית למענה
על שאלות ובקשות נפוצות .הלקוחות
יכולים להתעדכן במצב התביעות שלהם,
לעדכן את הפרטים האישיים או את אמצעי
התשלום שלהם ,ולקבל מסמכים שונים בכל
עת ,לרבות בסופי שבוע .בשנת  ,2021מעל

 180,000לקוחות הסתייעו בשירות ,כולל
אלפים שנכנסו אליו בשעות הלילה.
בנוסף למוקד הטלפוני ושירות  ,24/7לקוחות
יכולים לקבל מידע וסיוע גם דרך צ'ט או
 ,WhatsAppולקבוע שיחה עם נציג בשעה
הנוחה עבורם.
אנו עדים לעלייה מתמדת בבקשות
לקבלת שירות דרך הערוצים הדיגיטליים,
ואנחנו פועלים לשילוב מוצרים ושירותים
נוספים בכל היחידות העסקיות במסגרת
המהפך הדיגיטלי האסטרטגי שלנו .למרות
שבסיס הלקוחות שלנו גדל ,הפניות למוקד
הטלפוני שלנו פחתו ב 6% -בין שנת 2020
ל .2021-במקביל באותה תקופה מספר
המשתמשים בשירות הדיגיטלי עלה ב-
 .14%הדבר מצביע על כך שיותר אנשים
נהנים מפתרונות הדיגיטל והשירות העצמי
שלנו.

רופאים זמינים
ב 71-מדינות

180,000

לקוחות הסתייעו
בשירות הפעיל 24/7

6%

ירידה בפניות
למוקדי השירות

14%

עלייה בהיקף הלקוחות
המשתמשים בשירותים
הדיגיטלים
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חדר תביעות אישי
כללי
תחום התביעות האישיות יכול להיות מורכב,
ארוך ,ועתיר בירוקרטיה .נדרש למלא
הרבה טפסים ולהשקיע זמן ומשאבים
רבים ,מהגשת התביעה והמעקב אחרי
ההתקדמות בתביעה ועד לקבלת התשלום.
שינוי תהליך הגשת התביעות לתהליך
דיגיטלי שיפר מאוד את חוויית הלקוח .כעת,
התהליך יעיל ופשוט יותר לכולם – ללקוח
התובע ולמנהל התביעה כאחד.

המטרה שלנו היא להפוך את הליך הגשת
התביעה לודאי וצפוי יותר .בנוסף ,אנו
שואפים למזער את כמות שיחות הטלפון
למוקד השירות כדי לברר את מצב
התביעה ,ולעשות את התהליך כולו פשוט
וברור יותר .התובע יכול גם לקבל הודעות
ועדכונים בנוחות ,דרך הרשת או על גבי
מכשיר נייד ,ובכלל זה הנחיות להשלמת
מידע חסר כדי לטפל בתביעה.

הגישה שלנו

בתביעות פשוטות ,התובעים יכולים לקבל
תשלום שלושה ימים אחרי הגשת התביעה.
במקרים מורכבים יותר ,התובעים יכולים
לעקוב בקלות אחרי התהליך בחדר
התביעות האישי ,עד לסגירת התביעה .כדי
להעלות מודעות לשירות ,העלינו ליוטיוב
סרטוני אנימציה מקוריים שמראים כמה
קל להיכנס ולהשתמש בחדר התביעות
האישי .נכון להיום ,השירות זמין בתביעות
ביטוח בריאות ,חיים ופנסיה ,ואנחנו מתכננים
להרחיב אותו לתביעות ביטוח רכב ודירה
בשנה הקרובה.

כדי להפוך את תהליך התביעה ליותר
ידידותי למשתמש ,השקנו בין השנים 2019
ל 2021-את "חדר תביעות אישי" .החדר
הדיגיטלי מאפשר לתובע לנהל את כל
המידע הנוגע לתביעה שלו ולעקוב אחריו
במקום נוח ומרכזי אחד ,דרך מחשב אישי או
מכשיר נייד .הלקוחות יכולים להעלות ולהציג
מסמכים ,לבדוק את מצב התביעה ,ליצור
קשר עם הגורם המטפל בתביעה ולקבל
מידע על תשלומים ,והכל בפשטות ובנוחות.

אנו מממשים את הערך המוסף
ללקוח בכך שאנו מייעלים את
תהליך התביעות ,מקצרים
מאוד את הזמן לקבלת תשלום
ומשפרים את שביעות הרצון
של הלקוחות
גילי שליט ,חדשנות ופיתוח עסקי,
מחלקת תביעות ,הפניקס ביטוח

מעל 170,000

כניסות לחדר תביעות אישי

 20%ירידה

בהיקף השיחות לבדיקת
סטטוס תביעה בין השנים
 2021ל2022 -

העלאת והצגת
מסמכים

יצירת קשר וצ'אט
עם המטפל בתביעה

זמין במחשב
ובנייד

פרטי תשלום

מעקב אחרי מצב תביעה

הצגת פרטי תביעה
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חוויית לקוח
חוויית לקוח ברמה הגבוהה ביותר עומדת בראש
סדר העדיפויות שלנו .בשנים האחרונות ,עבדנו על
שיפור שירות הלקוחות ,והתוצאות באות לידי ביטוי
במקומות הראשונים שאנו משיגים בדירוגים ארציים.
אנחנו מתמקדים בשיפור הנגישות והזמינות
של מוצרי ושירותי הביטוח והפיננסיים שלנו.
אפשר לקבל תמיכה מנציגי שירות הלקוחות
שלנו באמצעים טכנולוגיים שונים ,וכך אנו
משלבים יחס אישי לצד הנוחות והקלות
שמספקות המערכות האוטומטיות.
בשנים האחרונות ,גיוונו את ערוצי השירות
והתמיכה ושדרגנו את המודל התפעולי
לניהול התמיכה בלקוחות ,חיזקנו את מגמת
הדיגיטיזציה והאוטומציה לשיפור יכולות
השירות העצמי ולייעול תהליכים פנימיים,
וחיזקנו את עובדי השירות באמצעות
הדרכות ,לייעול ולשיפור היכולות והביצועים
של שירות הלקוחות שלנו.
יש לנו נקודות מגע רבות עם לקוחות
קיימים ופוטנציאליים ,שמטרתן לספק מידע
ושירותים באופן מיידי ונגיש.

אנו מנגישים את המידע לכלל הציבור,
לרבות כבדי ראייה ושמיעה ,ודואגים
שהשירות שלנו יהיה נוח לשימוש גם עבור
האוכלוסייה המבוגרת .לפי הצורך ,אנו
ממנים נציג אישי ללקוחות כדי לעזור להם
לטפל במקרים מורכבים.
הפניקס מחויבת לתת שירות איכותי ,יעיל
והוגן לכלל הלקוחות שלה במגוון ערוצים.
המיקודים שלנו:
גיוון ערוצי השירות
הגברת הדיגיטציה
והאוטומציה
חיזוק יכולות תמיכה
והדרכה

המידע והשירותים כוללים:
אתר החברה
אפליקציית לקוחות
מוקד שירות טלפוני
פלטפורמה דיגיטלית לשירות
עצמי
צ'אט מקוון
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אנחנו מקדמים נגישות בתקשורת פנים מול
פנים ובתקשורת המקוונת ,ומשתפים פעולה
עם ארגון נגישות ישראל.
הפניקס דואגת גם להנגיש את השירותים
שלה ואנחנו מדריכים מנהלים ועובדים
בנושאי נגישות לשירותים ,לקידום שירות
מכיל ונגיש.

ביצועים
אנו עוקבים אחרי הפניות
של הלקוחות שלנו ומודדים
אותן ,וישנו שיפור בין שנה
לשנה ,בין השנים 2019
ו:2021 -

עלייה של 13%

בפניות לקוחות דרך
הערוצים הדיגיטליים

עלייה של 4%

בדירוגי שביעות רצון
הפנימיים של הלקוחות

עלייה של 16%

בתוצאות סקרי נאמנות
לקוחות ()NPS

ירידה של 26%

בפניות למוקדי שירות
הלקוחות
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חוויית לקוח
דירוגים
הדגש שלנו על חוויית לקוח הורגש בקרב
הציבור ומחזיקי עניין וגורמים בתעשייה.
בשנת  ,2021איגוד חברות הביטוח בישראל
דירג את הפניקס ביטוח במקום הראשון
בשירותי ביטוח ,בזכות גמישות החיתום,
ניהול תביעות ,והצעת פתרונות כיסוי גמישים
לעסקים.
מדי שנה ,רשות שוק ההון ,הביטוח והחיסכון
בישראל מדרגת את חברות הביטוח

והפנסיה על פי השירות שהן מספקות
והרשות מפרסמת דירוג שנתי המיועד
לחזק את השקיפות בקרב הציבור ולעודד
תחרותיות בשוק .בדירוג לשנת 2020
(שפורסם באוגוסט  ,)2021הפניקס דורגה
במקום הראשון מבין חמש חברות הביטוח
הגדולות בישראל ,ב 9-מתוך  12קטגוריות
שונות בתחומי הביטוח ,הפנסיה והחיסכון.
הדירוגים מבוססים על תשלום תביעות,
שביעות רצון הלקוחות ,פניות הציבור ,זמני
תגובה ,והכלים הדיגיטליים הקיימים.

אנחנו ממשיכים לשפר את השירות שלנו כדי
לשמור על המקום הגבוה שלנו בדירוגים הרשמיים
ולשפר אותו.

הקטגוריות בהן הפניקס זכתה במקום
הראשון (מבין חמש חברות הביטוח הגדולות
בישראל) כוללות:
רכב חובה
ביטוח רכוש לרכב
ביטוח דירה
ביטוח בריאות
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח חיים
אובדן כושר עבודה
ביטוח חיים משולב חיסכון
קרנות פנסיה

מביטים קדימה
במסגרת התוכנית האסטרטגית שלנו ,נמשיך לשפר את יוזמות השירות הקיימות שלנו
ונשפר גם את מדדי המהירות והפשטות; נציע תמיכה פעילה בהתאמה אישית ונספק
חוויית לקוח מקיפה .בשנת  ,2022אנו מתוכננים להשיק אתר חדש לחברת הפניקס
ביטוח ,שיהיה נגיש וקל יותר לשימוש.
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השקעות
אחראיות
בשנת  ,2021גיבשנו מדיניות השקעה
אחראית לפיה קבוצת הפניקס תביא בחשבון
שיקולים סביבתיים ,חברתיים ושיקולי ממשל
תאגידי לצד השיקולים הפיננסיים בבואה
לקבל החלטות השקעה .יישום המדיניות
החל באופן רישמי בתחילת בתחילת ,2022
והיא עוסקת בסיכונים ובהזדמנויות הנלווים
להשקעה בחברות פרטיות וציבוריות.
נכון ל 31-בדצמבר  ,2021קבוצת הפניקס
מנהלת השקעות ונכסים בהיקף של 369
מיליארד ש"ח והיא חברת הביטוח הגדולה
ביותר בישראל מבחינת היקף הנכסים
שבניהולה.

אנו לוקחים בחשבון
שיקולי סביבה ,חברה
וממשל תאגידי
בהחלטות ההשקעה
הפניקס מנהלת את ההשקעות שלה
באחריות ובקפידה ,במטרה להשיג את
התשואות הטובות ביותר עבור העמיתים
והמבוטחים ,תוך טיפול במגוון רחב של
היבטים כלכליים ועסקיים ,היבטי ניהול
סיכונים ,היבטים תפעוליים ,היבטי מס,
רגולציה והיבטי  .ESGשיקולי ה ESG-רחבים
ומגוונים .החלק שלהם בשיקולי ההשקעה
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שלנו עשוי להשתנות ,בהתחשב בחובת
הנאמנות שלנו למקסם את רווחי העמיתים.
כמתואר במדיניות ,יש לשקול שיקולי ESG
לפני שמתקבלות החלטות השקעה .מאחר
ונושאי ה ESG-מכסים טווח רחב ,נושאים
רלוונטיים מסוימים באים בחשבון לפי
שיקול איכותני ,כמותני וכלכלי והן בשקלול
המהותיות של הנושא לענף התעשייה
הרלוונטי ,במסגרת בחינת ההשקעה.
אנו מאמינים שהשקעה המתחשבת בנושאי
סביבה ,חברה וממשל תאגידי יכולה לקדם
תהליכים סביבתיים וחברתיים חיוביים תוך
ניהול סיכונים מוצלח וניצול הזדמנויות
השקעה .בנוסף ,אנו מזהים כי פיתוח ,גיבוש
ויישום תהליכי השקעות הכוללים סיכוני ESG
אורך זמן .לעתים קרובות התהליך תלוי
גם בצדדים שלישיים ,ובכלל זה החברות
שבהן אנו משקיעים ,השונות זו מזו מבחינת
השקיפות .לכן ,אנו מייחסים חשיבות רבה
לבדיקת נתוני  ESGולמידע הנאסף ,וכן
לדו-שיח עם חברות היעד להשקעה .אנו
מאמינים שאיסוף המידע והדיון במידע יגביר
את המודעות בקרב חברות אלה ויתניע
תהליכים לשיפור השקיפות והניהול של
היבטי ה.ESG-

אנו מאמינים שהשקעה המתחשבת בנושאי סביבה,
חברה וממשל תאגידי יכולה לקדם תהליכים סביבתיים
וחברתיים חיוביים תוך ניהול סיכונים מוצלח וניצול
הזדמנויות השקעה
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השקעות אחראיות
שילוב סיכוני ESG
בהשקעות
בהשקעות בחברות ציבוריות (סחירות) ,אנו
עובדים עם חברת ייעוץ מקצועית בעלת
ניסיון עשיר בניתוח חברות לפי מתודולוגיית
 ESGסדורה .נכון להיום ,שירותי הייעוץ
ניתנים עבור ניירות ערך רשומים למסחר
בישראל .אנו בוחנים ייעוץ בשירות דומה
עבור ניירות ערך רשומים למסחר מחוץ
לישראל .החברות עוברות תהליך הערכה
על בסיס בדיקת מסמכי המדיניות ,שיטות
הניהול ודיווחים בעשרות פרמטרים ,במטרה
להציג תמונה מלאה של נושאי ה ESG-וכן
סקירה של הסיכונים הטמונים בתאגידים
הנבדקים .בנוסף לנושאי  ESGקלאסיים,
נבחנים גם נושאים אחרים ,למשל מעורבות
בפעילויות שנויות במחלוקת ,מוכנות לסיכוני
שינוי אקלים ,ופיתוח מוצרים ושירותים בני-
קיימא לקידום עמידה ביעדי הפיתוח בר-
הקיימא של האו"ם (.)SDG
כמו כן ,כדי לקבל תמונה שלמה של ביצועי
החברה ולבדוק היטב את הממשל התאגידי,
קבוצת הפניקס התקשרה גם עם חברת
ייעוץ מתמחה בנושאי ממשל תאגידי
בישראל .ההערכות נעשות לפי מודל
המבוסס על בדיקה סטטיסטית של 450
חברות לאורך שלוש שנים .המודל כולל
פרמטרים שונים ,ובהם מבנה הדירקטוריון,
איכות ביקורת הפנים ,שקיפות כלפי
המשקיעים ,מדיניות התגמול ועוד.
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חטיבת המחקר של קבוצת הפניקס ומנהלי
ההשקעות העוסקים בהשקעות סחירות
מחויבים להביא בחשבון שיקולי  ,ESGלרבות
דוחות ממשל תאגידי ,לצד שיקולי ההשקעה
האחרים.
בתחום ההשקעות הפרטיות (לא סחירות),
אנחנו מרכיבים שאלון בדיקת נאותות
המיועד לבחינת היבטי  ESGשונים ,בדומה
להיבטים שנלקחים בחשבון עבור השקעות
ציבוריות ,ומשקללים אותם בהתאם למגזר
העסקי .השאלון יכסה נושאים כגון מידת
העצמאות והכישורים של הדירקטוריון,
איחוד והפרדת תפקידים ותחומי אחריות,
טיפול בניגודי עניינים ,אסטרטגיה ,פיקוח
וקביעת מדיניות ,ועדת הביקורת; תגמול,
גילוי ושקיפות ,פעילויות לשמירה על הסביבה
ועוד .מידע זה מופיע לאחר מכן בניתוח
ומידע הרקע שאנחנו מכינים עבור וועדות
פנימיות שונות האחראיות על בדיקת
ואישור עסקאות השקעה בחברות לא
סחירות ,ובכלל זה תת-וועדת האשראי
וועדת ההשקעות.
אנחנו מצויים בתחילת תהליך ההשקעה
המתחשב בשיקולי ה .ESG -לפיכך ,מידע
נוסף על פעילויות ההשקעה ומדיניות
ההשקעה האחראית שלנו יופיעו בדוחות
 ESGהבאים.
מידע נוסף על מדיניות ההשקעה האחראית
שלנו מופיע כאן.

ממשל תאגידי ואחריות
תאגידית
כמשקיע מוסדי ,אנחנו
יכולים לעצב את הממשל
התאגידי בחברות
שאנחנו משקיעים בהן,
דרך הצבעות באסיפות
הכלליות .אנחנו החברה
הראשונה בישראל
שפרסמה את מדיניות
ההצבעות שלה באסיפות
הכלליות של החברות שבהן
אנו משקיעים ,ומקדמת
משילות תאגידית הולמת.
למידע נוסף ,עיינו במסמכי
המדיניות .אנחנו מצביעים
במאות הצבעות בשנה.
רובן אומנם בעניינים טכניים,
אבל חלק לא מבוטל מהן
תורם במישרין לשיפור
הממשל התאגידי .בשנת
 ,2021השפענו ב33 -
הצבעות לקידום הממשל
והאחריות התאגידית
בחברות בישראל ,למשל:
גיוון בהרכב הדירקטוריון
( 4הצבעות)
תגמול המנכ"ל או היו"ר
( 23הצבעות)
אחוז גבוה יותר של
דירקטורים חיצוניים או
בלתי תלויים ( 3הצבעות)
ה ג ב לת כ ה ו נ ה ש ל
דירקטורים חיצוניים
המכהנים במספר
דירקטוריונים במקביל
( 3הצבעות)
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השקעות אימפקט
המהפך האנרגטי

השקענו כ2.2-
מיליארד ש"ח
באנרגיה מתחדשת
ובפרויקטים סביבתיים

לאחרונה אומנם השקנו את המדיניות
הרשמית שלנו בנושא השקעה אחראית,
אך לקבוצת הפניקס היסטוריה ארוכה של
השקעה בפרויקטים וחברות עם השפעה
סביבתית מיטיבה .נכון לסוף  ,2021השקענו

כ 2.2-מיליארד ש"ח באנרגיה מתחדשת
ובפרויקטים סביבתיים אחרים בישראל
ובעולם .פרויקטים אלה תורמים למעבר
לכלכלה דלת פחמן ,לשינוי העולמי בתחום
האנרגיה ולפיתוח כלכלה ירוקה מקומית.

כ 640-מיליון ש”ח

כ 1,050-מיליון ש”ח

כ 550-מיליון ש”ח

אנרגיה סולארית :הפרויקטים כוללים
התקנת מתקנים פוטו-וולטאיים בישראל
ובארה"ב.

אנרגיית רוח  :יחד עם אנלייט אנרגיה
מתחדשת ,השקענו בפרויקטי אנרגיית רוח
בספרד ,קוסובו ,קרואטיה וסרביה.

ניהול פסולת ,התפלה ואחרים בין
הפרויקטים :מפעל הפקת אנרגיה מפסולת
באירופה ,מתקן התפלה ופרויקטים אחרים.

תחנות כוח
כמשקיעים מוסדיים ,אנו משקיעים בפרויקטים פרטיים גדולים
ברחבי העולם ,לרבות בניית תחנות כוח .אנו דורשים מהחברות
שבהן אנו משקיעים לענות על שאלון ממשל תאגידי ,עם שאלות
הנוגעות במיוחד לסיכוני ה ESG -שלהן .הביצועים במדדי ESG
משפיעים על דירוג הפרויקט ועל החלטות ההשקעה שלנו.
הערכת הסיכון בכל פרויקט כפופה לרמות שונות של פיקוח רגולטורי,
לרבות תקנים סביבתיים ובדיקות סביבתיות .נושאים רגולטוריים
אלה נבחנים בקפדנות ,שכן הם עשויים להשפיע על הפעילות,
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על רמת הייצור ועל עלויות התפעול במתקן ,ואף להצביע על
פוטנציאל גבוה יותר לטכנולוגיה משבשת או לחלופות טכנולוגיות
אחרות .במבט לעתיד ,אנו מכירים בחשיבות הרגולציה בהשפעה
על מדדים פיננסיים עתידיים ,וכן על היכולת של לווים ליצור תזרים
מזומנים מספק לכיסוי חובות בטווח הבינוני והארוך.
עבור פרויקטי תחנות כוח גדולים ,אנו מבקשים מלווים פוטנציאליים
לענות על שאלות חשובות בנושאי ביצועי ה ESG -שלהם ונושאי
רגולציה .אנו מפתחים את השאלות בהתאם להמלצותיו של היועץ
הטכני .בפרויקטים פרטיים (לא סחירים) בחו"ל ,אנו מייחסים לשיקולי
 ESGמשקל של  30%בהערכה המשוקללת של פוטנציאל ההשקעה.
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השקעות אימפקט
נדל”ן
קבוצת הפניקס מחזיקה בבעלות במספר
פרויקטים לפיתוח נדל"ן בישראל ובעולם
כחלק מתיק ההשקעות שלה .בפרויקטים
שבהם אנו בעלי השליטה ,יישמנו יוזמות
בתחום השמירה על הסביבה ופיתוח
הקהילה .רבים מהבניינים עומדים בתקנים
סביבתיים ,ובפרויקטי בנייה חדשים אנו
מתקשרים עם יועצים בתחום איכות
הסביבה כדי להטמיע תכנון ויוזמות פיתוח
בני-קיימא.
הפרויקטים הסביבתיים שלנו כוללים
התקנת פאנלים סולאריים ובניית מבנים
חדשים עם אישור  .LEEDבנוסף למתחם

33%

מהנכסים בבעלות,
עם תו תקן ירוק

הפניקס החדש בראשון לציון ,שעתיד לקבל
אישור  ,LEED silverבניין ה BBC -בבני ברק
יקבל אישור  ,LEED silverובניין המשרדים
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" "Colonnadeבדאלאס ,טקסס בארה"ב
קיבל אישור  ,LEED goldוהוא עומד בתקן
.Energy Star
אנו מכירים בתפקיד הייחודי של מרכזי קניות
כמרכזי פיתוח קהילה ועידוד מעורבות .לכן,
אנו מעודדים פעילויות קהילתיות במרכזי
קניות שונים ,כגון תוכניות בשיתוף פעולה
עם גופים ללא מטרות רווח ועם הרשות
המקומית.
בקניון רעננה ,יזמנו בשנת  2020יום סטיילינג
מיוחד לבעלי מוגבלויות .חנויות ,סטייליסטים
ומאפרים תרמו מכישוריהם .בנוסף ,בשיתוף
פעולה עם העירייה ומרכז גישור ודיאלוג
קהילתי רעננה ,יזמנו שבוע של פעילויות
בקניון בחודש פברואר  ,2020כגון סדנאות
לילדים ומשפחות בנושא אסטרטגיות
לתקשורת יעילה.
לרגל חג החנוכה  ,2021קניון רמות בירושלים
ארגן אירוע קהילתי גדול בו השתתפו יותר
מ 1,900-איש ,אשר יצרו  1,000מנורות
מיוחדות לרגל החג ולהעלאת מודעות
לנושאי איכות הסביבה ומחזור.
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השקעות אימפקט
השפעה חברתית
אנחנו מבינים כי להשקעות שלנו משקל
משמעותי ואלו יכולות להניע שינוי חברתי
לכן אנו תומכים בפיתוח הקהילה המקומית.
השקענו בפרויקטים שונים לתמיכה
בפריפריה ובמגזר הערבי .לדוגמה ,השקענו
בקינג סטור ,רשת סופרמרקטים עם סניפים
בערים ערביות ברחבי הארץ .זוהי השקעה
באחד העסקים הגדולים ביותר במגזר
הערבי ,שיכולה לקדם צמיחה כלכלית
משמעותית ולחזק את החוסן הכלכלי
במגזר.
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אנחנו מבינים כי
להשקעות שלנו משקל
משמעותי ואלו יכולות
להניע שינוי חברתי לכן
אנו תומכים בפיתוח
הקהילה המקומית
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השקעות אימפקט
קסם קרנות ETF
קסם קרנות  ,ETFחברה בקבוצת הפניקס,
היא חברת קרנות נאמנות מהמובילות
בישראל .מאז הקמתה ,קסם שאפה להנגיש
את תהליך ההשקעה בשוק ההון בישראל
ולהפכו לפשוט יותר ושקוף יותר .במסגרת
חזון קסם ,וכדי להפוך את ההשקעות
בחברות אחראיות מבחינה חברתית
לנגישות ,פשוטות ושקופות יותר ,קסם
מציעה מבחר קרנות בעלות היבטי :ESG
קרנות בעלות היבטי  ESGלדוגמא*:
קסם אקטיב ( )4Bמניות ישראל - ESG
קרן המשקיעה בניירות ערך הנסחרים
בישראל באמצעות מודל ייעודי הבוחן ,בין
היתר ,מתאם גבוה בין תבחינים הקשורים
בהיבטי  ESGשמאפיינים את החברה
הנבחנת ,לבין תשואת ההשקעה הצפויה
לניירות ערך שהונפקו על ידה ,תוך ברירת
ניירות הערך המשקפים סיכוני  ESGנמוכים
מהממוצע ופוטנציאל  ESGגבוה מהממוצע
מסך ניירות הערך שנבחנו במודל.
קסם  )4A( ETFת"א מעלה  -קרן העוקבת
אחר מדד ת"א-מעלה .המדד כולל
מניות של חברות ציבוריות המדורגות
בדירוג "מעלה" לאחריות תאגידית ,הבוחן
קריטריונים בתחומי חברה ,סביבה ואתיקה
וממשל ,הכלולות במאגר המניות.

קסם  - Cleantec )4D( ETFקרן העוקבת
אחר מדד  .CleanTech Indexהמדד
כולל חברות שעיסוקיהן קשורים לתעשיית
הקלינטק (טכנולוגיה נקייה).
קסם - ISE Clean Edge Water )4D( ETF
קרן העוקבת אחר מדד ISE Clean Edge
 Water Indexהכולל את החברות בעלות
שווי השוק הגבוה ביותר בתעשיית המים,
הנסחרות בין היתר בבורסות  NYSEאו
.NASDAQ
קסם Indxx US Clean Energy )4D( KTF
 Techמנוטרלת מט"ח  -קרן העוקבת אחר
מדד  Indxx US Clean Energy Techאשר
עוקב אחר ביצועי חברות ,הרשומות למסחר
בארה"ב ,המספקות מוצרים ו/או שירותים
בתחום האנרגיה הנקייה ומציעות טכנולוגיות
אנרגיה נקייה בארה"ב.
קסם Indxx Climate Change )4D( KTF
Solutions
קסם Indxx Climate Change )4D( ETF
 - Solutionsקרנות העוקבות אחר המדד
 .Indxx Climate Change Solutionsהמדד
נועד לשקף את ביצועיהן של חברות
הרשומות למסחר בשווקים מפותחים
הפועלות למתן ולתקן את ההשפעות
המזיקות של שינויי האקלים.

* תיאור תמציתי ,הכל בהתאם להוראות הדין ותנאי הקרן ,להרחבה ראו תשקיף הקרן במועד הרכישה והדיווחים המיידים
שבתוקף .המדדים לעיל על פי רישיון מעורכי המדדים .הקרנות אינן ממומנות ,מאושרות ,נמכרות או מקודמות על ידי

יש לנו קרן ייעודית
להשקעה עבור תלמידים
לתואר שני במנהל
עסקים ,כדי שהם יוכלו
להתנסות מעשית
בהשקעה אחראית
חברתית
הכשרת משקיעים אחראים
בשנת  ,2022בית ההשקעות אקסלנס
השיק תכנית חדשה בשיתוף פעולה עם
המכללה האקדמית רופין ,אחת המכללות
הציבוריות הגדולות בישראל .התוכנית,
הקרויה  ,RuppInvestכוללת קרן ייעודית
להשקעה עבור תלמידים לתואר שני במנהל
עסקים ,כדי שהם יוכלו להתנסות מעשית
בהשקעה אחראית חברתית .הקרן ממומנת
על ידי אקסלנס ומכללת רופין ומנהלים
אותה אנשי הסגל של המחלקה לכלכלה
וניהול עסקים במכללה.
הקרן היא קרן ללא מטרת רווח; וועדת
השקעות משותפת מחליטה באילו חברות
להשקיע .לפי מדיניות ההשקעה של הקרן,
הקרן משקיעה רק בחברות עם השפעה
חברתית או הדוגלות בערכי אחריות
חברתית .הכנסות הקרן משמשות למתן
מלגות ,ויתר הרווחים מושקעים חזרה בקרן.
הונה הראשוני של הקרן היה  800אלף
ש"ח ,ויועצי השקעות מקצועיים של אקסלנס
מייעצים לה.

עורכי המדדים והם אינם אחראיים כלל בכל הקשור בקרנות ,ניהולן או שווין .המדדים הינם קניינם הרוחני של עורכי
המדדים ,לרבות סימני המסחר הרשומים .אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי,
לרבות תשואה עודפת .אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים
ובצרכים המיוחדים של כל אדם ,ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח .אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת
יחידות השתתפות בקרן .רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף
בלבד .מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ )A4( .עד  120%חשיפה למניות; עד  10%חשיפה למט"ח )B4( .עד 120%
חשיפה למניות; עד  30%חשיפה למט"ח )D4( .עד  120%חשיפה למניות; עד  120%חשיפה למט"ח.
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אינדקס GRI
מקור

מיקום

גילוי #GRI

שם התקן

פרטי הארגון
הישויות המופיעות בדיווחי הקיימות של הארגון
תקופת ותדירות הדוח ,איש קשר בחברה
פעילות ומוצרים בחברה ,שרשרת הערך ומערכות יחסים עסקיות אחרות
מצבת עובדים
עובדים שאינם בהעסקה ישירה

דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG

רקע על החברה ,עמ' 14
הפעילויות שלנו ,עמ' 16
אודות הדו"ח ,עמ' 116
רקע על החברה ,עמ' 22 ,16
הארגון ,עמ' 36-41
הארגון ,עמ' 42 ,38

2-9

מבנה והרכב הממשל התאגידי

2-10

הצגת המועמדים ובחירת החברים בדירקטוריון

2-11
2-12
2-13
2-14
2-16

יו"ר הדירקטוריון
תפקיד הדירקטוריון בפיקוח על ניהול ההשפעות בחברה
האצלת האחריות לניהול ההשפעות
תפקיד הדירקטוריון בדיווח על נושאי קיימות
העברת מסרים על החששות העיקריים

דוח ESG
דוח תקופתי ושנתי
לשנת 2021
דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG

ניהול ההשפעות שלנו ,עמ' 48-49

2-19

מדיניות התגמול

אתר הפניקס

2-20

תהליך קביעת התגמול

אתר הפניקס

The Organization and its Reporting Practices
2-1
2-2
2-3
2-6
2-7
2-8

חלק  ,5תקנה  - 26הדירקטורים של התאגיד
ניהול ההשפעות שלנו ,עמ' 48-49
ניהול ההשפעות שלנו ,עמ' 48-49
ניהול ההשפעות שלנו ,עמ' 48-49
ניהול ההשפעות שלנו ,עמ' 48
ניהול ההשפעות שלנו ,עמ' 48
תכנית התגמול לקובעי המדיניות העיקריים
בחברת הפניקס
תכנית התגמול לקובעי המדיניות העיקריים
בחברת הפניקס

Strategy, Policies, and Practices
הצהרה על האסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא
התנהלות עסקית אחראית
הטמעת ההתחייבויות לפי המדיניות
מנגנונים לקבלת ייעוץ והעלאת חששות בנושא אתיקה
ציות לחוקים ולתקנות
ארגונים ענפיים בהם חברה הישות

דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG

גישתנו ל ,ESGעמ' 32-33
ניהול ההשפעה שלנו ,עמ' 52-53
ניהול ההשפעה שלנו ,עמ' 52-53
ניהול ההשפעה שלנו ,עמ' 52-53
ניהול ההשפעה שלנו ,עמ' 58-59
ניהול ההשפעה שלנו ,עמ' 58-59

גישת הארגון לדיאלוג עם מחזיקי עניין

דוח ESG

מחזיקי העניין ,עמ' 22-23

הסכמי עבודה קיבוציים

דוח ESG

העסקה הוגנת ,עמ' 40-41

תהליך קביעת הנושאים המהותיים
רשימת הנושאים המהותיים

דוח ESG
דוח ESG

הסוגיות המהותיות ,עמ' 26-27
הסוגיות המהותיות ,עמ' 26-27

יחסי השכר המקובל המשולם למשרות ללא ניסיון לפי מגדר ,לעומת שכר
המינימום החל

דוח ESG

Employment & OHS
2-30
3-1
3-2

העסקה הוגנת ,עמ' 40-41

Economic Performance
201-1

ערך כלכלי ישיר שנוצר וחולק

201-3

מחויבויות לפי תוכניות הטבה מוגדרת ותוכניות פנסיה אחרות

201-4

סיוע כספי מהממשלה

דוח תקופתי ושנתי
חלק  ,3עמ' 3-11
לשנת 2021
דוח תקופתי ושנתי חלק  ,3באור  - 24נכסים והתחייבויות בגין
הטבות עובדים
לשנת 2021
ההשפעה שלנו :השפעה חברתית וכלכלית,
דוח ESG
עמ' 60-61

Anti-Corruption
205-1
205-2
205-3

207-4

דיווח לפי מדינות

דוח תקופתי ושנתי
לשנת 2021

פעילויות שעברו הערכה בגין סיכון לשוחד
תקשורת והדרכה בנושא מסמכי המדיניות והנהלים מניעת שחיתות
מקרי שחיתות מאומתים והצעדים שננקטו בגינם

דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG

צעדים משפטיים בגין התנהלות לא תחרותית ,הגבלים עסקיים ,ודפוסי פעילות
מונופוליסטיים

דוח ESG

Energy
ההשפעה שלנו :הגנה על הסביבה ,עמ'
72-73
ההשפעה שלנו :הגנה על הסביבה ,עמ'
72-73
ההשפעה שלנו :הגנה על הסביבה ,עמ'
72-73

302-1

צריכת האנרגיה של הארגון

דוח ESG

302-3

עצימות אנרגתית

דוח ESG

302-4

הפחתה של צריכת אנרגיה

דוח ESG

ניהול מים כמשאב משותף

דוח ESG

ההשפעה שלנו :הגנה על הסביבה ,עמ' 77

פליטות גזי חממה ישירות (מכלול )1
פליטות גזי חממה עקיפות (מכלול )2
פליטות גזי חממה עקיפות אחרות (מכלול )3
עצימות פליטות גזי החממה
פליטות של חומרים המדלדלים את שכבת האוזון ()ODS

דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG
דוח ESG

ההשפעה שלנו :הגנה על הסביבה ,עמ' 70-71
ההשפעה שלנו :הגנה על הסביבה ,עמ' 70-71
ההשפעה שלנו :הגנה על הסביבה ,עמ' 70-71
ההשפעה שלנו :הגנה על הסביבה ,עמ' 70-71
ההשפעה שלנו :הגנה על הסביבה ,עמ' 70-71

יצירת פסולת והשפעות המשמעותיות הקשורות לפסולת
ניהול ההשפעות המשמעותיות הקשורות לפסולת

דוח ESG
דוח ESG

ההשפעה שלנו :הגנה על הסביבה ,עמ' 76-77
ההשפעה שלנו :הגנה על הסביבה ,עמ' 76-77

העסקת עובדים חדשים ותחלופת עובדים
הטבות לעובדים במשרה מלאה שאינן ניתנות לעובדים זמניים או עובדים
במשרה חלקית
חופשת לידה

דוח ESG

הארגון ,עמ' 36-37

Water and Effluent
303-1

Emissions
305-1
305-2
305-3
305-4
305-6

Waste
306-1
306-2

Employment
401-2

דוח ESG

העסקה הוגנת ,עמ' 42-43

דוח ESG

העסקה הוגנת ,עמ' 42-43

Occupational Health & safety
קידום בריאות העובדים

דוח ESG

העסקה הוגנת ,עמ' 43

Training & Education
404-2
404-3

תוכניות לעדכון כישורי העובדים ותוכניות לסיוע במעבר
אחוז העובדים העוברים הערכות ביצועים קבועות והערכות בנושא פיתוח קריירה

דוח ESG
דוח ESG

הדרכה ופיתוח ,עמ' 44-45
העסקה הוגנת ,עמ' 40-41

Diversity and Equal Opportunity
405-1
405-2

גיוון בגופי הממשל התאגידי ובקרב העובדים
היחס בין משכורת הבסיס והתגמול המשולם לנשים לעומת גברים

דוח ESG
דוח ESG

ניהול ההשפעה שלנו ,עמ' 48-49
העסקה הוגנת ,עמ' 42

Non-Discrimination
406-1

מקרי אפליה והצעדים המתקנים שננקטו

דוח ESG

העסקה הוגנת ,עמ' 42-43

Local Communities
413-1

ניהול ההשפעה שלנו ,עמ' 52-53
ניהול ההשפעה שלנו ,עמ' 52-53
ניהול ההשפעה שלנו ,עמ' 52-53
ניהול ההשפעה שלנו ,עמ' 52

415-1

פעילות ליצירת דיאלוג עם הקהילה המקומית ,הערכות בדבר השפעות
ותוכניות פיתוח

דוח ESG

השקעות אימפקט ,עמ' 110-111

פעילות פוליטית

דוח ESG

ההשפעה שלנו :השפעה חברתית וכלכלית,
עמ' 60-61

דרישות בנושא תיוג של מוצרים ושירותים
אירועי אי ציות הנוגעים למידע ולתיוג של מוצרים ושירותים

דוח ESG
דוח ESG

ניהול ההשפעה שלנו ,עמ' 59
ניהול ההשפעה שלנו ,עמ' 59

Marketing and Labeling
417-1
417-2

Customer Privacy
418-1
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חלק  ,3ביאור  - 23מסים על הכנסה

Public Policy

Anti-Competitive Behavior
206-1

207-2

ממשל תאגידי בנושא מס ,בקרת מס ,וניהול סיכון המס

דוח ESG

403-6

Market Presence
202-1

207-1

גישה לנושא המס

401-3

Material Topics

ההשפעה שלנו :השפעה חברתית וכלכלית,
עמ' 62-63
ההשפעה שלנו :השפעה חברתית וכלכלית,
עמ' 62-63

דוח ESG

401-1

Stakeholder Engagement
2-29

מקור

Tax

Governance & Ethics

2-22
2-23
2-24
2-26
2-27
2-28

גילוי #GRI

שם התקן

מיקום

תלונות מאומתות בנושא פגיעות בפרטיות הלקוחות ואובדן נתוני לקוחות

דוח ESG

ניהול ההשפעה שלנו ,עמ' 56
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אודות הדו”ח

הצהרה משפטית

לפניכם דו"ח ה ESG-הראשון של קבוצת הפניקס .דו"ח זה מדגיש
את המחויבות שלנו לשקיפות כלפי מחזיקי העניין שלנו ולדיווח
על ההשפעה שלנו בתחומי הסביבה ,החברה והממשל התאגידי.

החברה פרסמה דוח זה לנוחיותכם ,מרצונה .דו"ח זה מיועד להציג
מידע בלבד ,במסגרת הסברי החברה לגבי היוזמות שלה בתחומי
הסביבה ,החברה והממשל התאגידי (" ,)"ESGלרבות היעדים
והמטרות המפורטים בדו"ח.

דו"ח  ESGזה מכסה את הפעילויות של קבוצת הפניקס בישראל
ובחו"ל .נתוני הביצועים מופיעים עבור שנת  2021ועבור שנים קודמות,
במידה שהיו זמינים .שימו לב :בחלק מטבלאות הנתונים ,המספרים
עשויים שלא להגיע ל 100%-או לסכומים מדויקים ,בשל מספרים
שעוגלו למעלה או למטה .דו"ח זה נערך לפי תקני הGlobal-
( Reporting Initiativeה ,)GRI-ברמת דיווח "ליבה" (.)Core
דו"ח זה עבר תהליך מקיף של אימות פנימי ,אבל הוא לא עבר
בקרה חיצונית .אנחנו מתכננים לפרסם דוחות  ESGנוספים בעתיד.
למידע נוסף והערות ,אנא פנו ל:
מני נאמן ,משנה למנכ"ל ויועץ משפטי ,הפניקס אחזקות
Menin@fnx.co.il
אביטל ינובסקי ,מנהלת  ,ESGהפניקס אחזקות
Avitaly1@fnx.co.il
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במסגרת זו מוצג מידע על תוכנית ה ESG-של החברה לשנים
הקרובות ,וכן הצהרות צופות פני עתיד ומידע צופה פני עתיד,
כהגדרתם בסעיף 32א לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-
התממשות ו/או אי התממשות ההצהרות והמידע הצופים פני עתיד
לפי הדו"ח לגבי היכולת של החברה לעמוד ביעדים ובמטרות
ה ESG-שלה ובמדדי הביצוע המדויקים המפורטים בדו"ח ,מושפעים
מגורמי הסיכון האופייניים ליוזמות ה ESG-של החברה וחברות
הקבוצה ,כמפורט בדו"ח הקבוצה ,לרבות שינויים במצב הכלכלי,
שווקי ההון בישראל ובעולם ,שינויים ברגולציה ,שינויים בהעדפות
והרגלי הצריכה ,שינויים בהנחות העבודה או במודלים הכלכליים
ובהנחות הכלכליות ,ושינויים במימוש או ביישום ,שאותם לא ניתן
להעריך מראש ואשר עשויים להיות מחוץ לשליטת החברה .לכן,
אין כל ודאות שמדדי הביצוע וההישגים של החברה בפועל בנוגע
למטרות וליוזמות ה ESG-שלה ,יהיו תואמים את למפורט בדוח
זה ,והם יכולים להיות שונים ,ואף שונים באופן מהותי ,מהנתונים
המוצגים בדו"ח .החברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן כל הצהרה
צופה פני עתיד או מידע צופה פני עתיד בין אם לאור מידע חדש,
אירועים בעתיד ,או בכלל.
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