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  אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) בע"מ

  2017דוח תקופתי לשת 

  

  

  2018במרץ,  27

  :תוכן העייים

 התאגיד עסקי תיאור    -א'  פרק

  התאגיד עייי מצב על הדירקטוריון דוח    -ב'  פרק

 2017 ,בדצמבר 31 ליום כספיים מאוחדים דוחות  - 1ג' פרק

  2017בדצמבר,  31ליום פרד דוח כספי   - 2ג' פרק

  התאגיד על וספים פרטים   - ד'  פרק

  מהלים הצהרות  - ה'  פרק

 שאלון ממשל תאגידי  -פרק ו'   

  

דוחות תקופתיים (ג תקות יירות ערך 5, כמשמעות המוח בתקה "תאגיד קטן"עד למועד הבחיה לעיין 
(להלן: "מועד הבחיה") החברה  2018ביואר,  1דהייו , "התקות")(להלן:  1970 -ומיידיים), התש"ל 

אישר דירקטוריון החברה את ההקלות המויות בתקות  2014במרץ  5היתה "תאגיד קטן". בהתאם, ביום 
) ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפימית ודוח 1) לתקות, שעיקרן: (4ד(ב)(5-) ו2ד(ב)(5), 1ד(ב)(5

המבקר על הבקרה הפימית וכן שיוי וסח ההצהרות של המהל הכללי ושל ושא המשרה רואה החשבון 
) העלאת 3(-) הכפלת סף המהותיות הכמותי בקשר עם צירוף הערכות שווי; ו2הבכירה בתחום הכספים; (

  .40%-סף כמותי לצירוף דוחות חברות כלולות לדוחות בייים ל
מיליון ש"ח. עם זאת, ובהתאם  300-ברה בבורסה היה גבוה מבמועד הבחיה, שווי השוק של מיות הח

  .2018בספטמבר,  30החברה ממשיכה ליישם את ההקלות האמורות עד וכולל הדוח הרבעוי ליום  ,לתקות
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 חברהעסקי התיאור ההתפתחות הכללית של  -ראשון פרק 

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

 שת ההתאגדות וצורת ההתאגדות .1.1

כחברה פרטית על פי  1945באפריל בשת  8") התאגדה ביום החברהאמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) בע"מ (להלן: "

-בתלרשמו מיות החברה למסחר בבורסה ליירות ערך  1982דיי מדית ישראל, בשם אחר. במהלך שת 

"), ולפיכך החברה היה חברה ציבורית כהגדרת מוח זה בחוק החברות, הבורסהאביב בע"מ (להלן: "

  תה החברה את שמה לשמה הוכחי.שי 2001לאוגוסט  20"). ביום חוק החברות(להלן: " 1999-התש"ט

 התפתחות עסקי התאגיד .1.2

"), חברה בבעלותו המלאה של מר עודד פלר ע.פלר אחזקות בע"מ (להלן: " רכשה ע. 2001בפברואר  1ביום 

פלר, התמקדה החברה  , את השליטה בחברה. החל ממועד רכישת השליטה על ידי ע.")פלרמר (להלן: " פלר

אשר עושה שימוש בהוה ובעודפי הזילות שלה לשם רכישות פעילה בפעילותה הוכחית כחברת השקעות 

אופן שוטף הצעות והזדמויות להשקעה בפעילויות החברה בוחת בשל חברות בעיקר בתחומי התעשייה. 

   תעשייה, התואמות את מדייות ההשקעה שלה.הבתחומי בעיקר שוות, 

(באמצעות חברה שהיתה באותה עת בבעלות  התקשרה החברה בהסכם עם מר פלר 2017באפריל,  6ביום 

א לפקודת מס 104להוראות סעיף ביצוע עסקת מיזוג בדרך של החלפת מיות בהתאם ל, מלאה של מר פלר)

התקיימו התאים המתלים להשלמת  2017ביוי,  29ביום . ")עסקת המיזוג"להלן: הכסה [וסח חדש] (

פלר ע. מר פלר העביר לחברה את מיות ו הופקו מיות החברה למר פלר 2017ביולי,  2 וביוםהעסקה 

מההון המופק והפרע של  82.29%1ק מר פלר למועד הדוח מחזיכון . שהוחזקו על ידו עד לאותו מועד

  .ב' בדוחות הכספיים 1 באור ראהבדבר עסקת המיזוג לפרטים וספים  החברה.

ות שייר , חברה ציבוריתמדלסון תשתיות ותעשיות בע"מאת השליטה ברכשה החברה  2016ביואר  31ביום 

 48.77% -וכון למועד הדוח מחזיקה החברה בכ ")מדלסון(להלן: "  הערך שלה רשומים למסחר בבורסה

קבוצת , באמצעות תאגידים בשליטתה (להלן: "עוסקתמדלסון  .מההון המופק והפרע של מדלסון

 לפרטים וספים .וספותמשלימות ו/או מוצרי הולכת זורמים וסיטציה ובפעילות  בתחוםבעיקר ") מדלסון

  להלן. 4 סעיףראה  אודות קבוצת מדלסון
  

  

  

  

                                                           
טל, בתו של עודד פלר, ואשר לעיין גילוי -מיות, מוחזקות ע"י יעל  פלר 232מיות, יתרת  23,036,756 -למיטב ידיעת החברה, מחזיק מר פלר במישרין ב 1

 -מיות רדומות של החברה וע. פלר מחזיקה ב 59,000 -אודות אחזקות בעלי עיין תחשב כמחזיקה יחד עם עודד פלר. כמו כן, מחזיקה החברה ב
   פיים.ב' בדוחות הכס 1לפרטים וספים ראה באור  7,301,050
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   תרשים מבה החזקות עיקריות של החברה .1.3

  

 להלן. 12.1ראה סעיף על ידי החברה, בדבר רכישת השליטה לפרטים  - חברה ציבורית בשליטת החברה ) 1(

  . מכהן כמכ"ל של פלעד ח.י תעשיות בע"ממוחזקים על ידי ד.פ.ר השקעות ואחזקות בע"מ אשר, למיטב ידיעת החברה, היה חברה פרטית בבעלות ושליטה מלאה של מר דוויק פואד בדווי, ה 35%יתרת  ) 2(

 .בדוחות הכספיים ב' 1באור לפרטים בדבר מיזוג עם של החברה עם ע.פלר אחזקות בע"מ ראה  -ת חברת ע.פלר אחזקות בע"מ מוחזקת באמצעו ) 3(

 . להלן 5.2.1ראה סעיף  מ) בע"1989לפרטים בדבר שיויים מביים ואחזקות עיקריות של דיפוכם ( ) 4(

 .50%עסקה משותפת בשיעור  -החברה הארצית לטיפול ופיוי פסולת רעילה בע"מ  -טביב  ) 5(

  .77.61%-למועד פרסום דוח זה, כ, כון באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה ,למיטב ידיעת החברה ,חברה ציבורית בשליטת ג'ורג' חורש, המחזיק בה ) 6(

 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. –מוחזקים על ידי אחזקות עין הציב  75%יתרת חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה.  -האחזקה מבוצעת באמצעות חברת אמיליה אחזקות בפלצי"ב בע"מ  ) 7(

  להלן. 6.3לפירוט החזקות וספות של טא הון צמיחה (קרן השקעות), ש.מ. ראה סעיף  ) 8(

השקעות אחרות

מקסימה  המרכז 
להפרדת אוויר  

)6(מ "בע
14.65%

פלציב עין הציב 
)7(מ "ח בע"אגש

25%

טא הון צמיחה  
)8(

7.28%

 אמיליה  

מ"קוסמטיקס בע
100%

Emilia

Personal Care 
Inc.

100%

Emilia 

Resources LLC
100%

)3(מ "כימוביל בע

100%

)  1989(דיפוכם 
)4(מ "בע

100%

תעשיות קסריה 
מ"פולימרים בע

100%

מ"כימוטל בע

100%

)5(טביב 

50%

מדלסון תשתיות  
מ "ותעשיות בע

)1(
48.77%

המחדש תעשיות  
מ"בע) ש"מת(

100%

   -מדלסון 

מ"בר בע. ש

100%

 אלכסדרוביץ

פלסטיקה הדסית  
) 2005(ן "וגומי קמ
100% מ"בע

 י .פלעד ח

)2(מ "תעשיות בע

65%

 פרופילון . ב.א

מ"שיווק בע
100%
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 תחומי הפעילות של החברה .1.4

משתמשת בהוה וביתרות הזילות שלה לרכישת  אשר, תפעולית והחזקות השקעות חברת היה החברה

  חברות בעיקר בתחום התעשיה וההפצה. 

 :עיקריים תחומי פעילות לשלושההחברה סווגה פעילות  ,לעיל 1.2 כאמור בסעיף המיזוג עסקת להשלמתעד 

 ממועדהחל מיום  .ותחום השקעות אחרותהולכת זורמים וסיטציה תחום פרטי,  כמותג טיפוח מוצריתחום 

 :תחומי פעילות כדלקמן 4 -בסה"כ בו לתעשיה שירותיםתחום בגם פועלת החברה  ,המיזוג השלמת

 פרטי כמותג טיפוח מוצרי 

 :שלה (להלן וחברות בות מ"בע קוסמטיקס אמיליהבמסגרת תחום הפעילות, עוסקת הקבוצה באמצעות 

בהשקעות בחברות העוסקות בייצור מגוון רחב של מוצרי טיפוח אישי. במסגרת פעילות זו,  ")קוסמטיקס"

, המוצר לייצור הפורמולה פיתוח, למוצר הרעיון משלב החל המוצרים ייצור תהליך תמובילה קוסמטיקס א

 לשם הדרשים האישורים לקבלת ועד האריזה עיצוב, יציבות מבחי, קלייים מבחים, ובישום מרקם כולל

   .הבריאות ממשרד כלל בדרך, ייצורו

  להלן.  3סעיף  הלפרטים וספים אודות תחום פעילות זה רא

 ואחרים וסיטציה זורמים הולכת מוצרי 

 בישראל והפצה שיווק, יצורי, בייבוא , באמצעות קבוצת מדלסון,הקבוצהבמסגרת תחום הפעילות, עוסקת 

 לתחומי, ואביזרים צרת כגון), ב"וכיו כימיקלים, קיטור, פט, דלק, גז, ביוב, מים( זורמים הולכת מוצרי של

 מוצרי של והפצה שיווק ,בייבוא וכן עוסקת אש וכיבוי התעשייה, התשתיות, הביה, והאיסטלציה

  סיטציה. 

  להלן.  4לפרטים וספים אודות תחום פעילות זה ראה סעיף 

   לתעשיה שירותים 

וחברות מוחזקות ") כימוביל(להלן: "מ "כימוביל בעבמסגרת תחום הפעילות, עוסקת הקבוצה באמצעות 

האספקה: החל מיבוא,  שרשרתבאספקת שירותים לתעשיה לאורך כל  ")קבוצת כימוביל" :להלן(שלה 

איטגרציה וטיפול בפסולות , טיפול ובדיקה שלהם וכלה בהובלהייצור, שיווק והפצה של חומרי גלם, דרך 

פסולת מסוכת, פיקוח וייעוץ בוגע לחומרי גלם, הטיפול והשימוש תעשייתיות, רפואיות ואחרות לרבות 

   בהם.

  להלן.  5לפרטים וספים אודות תחום פעילות זה ראה סעיף 

 השקעות אחרות  

ח "עין הציב אגש - בפלציב: השקעות בעיקר בחברות בתחומי התעשיהכולל הקבוצה של השקעות תחום ה

המרכז להפרדת אוויר מקסימה  ,")טא": להלן. (מ.ש), קרן השקעות(הון צמיחה  טא, ")פלציב(להלן: " מ"בע

ואשר במסגרתו בחות באופן שוטף הצעות והזדמויות , והשקעות פיסיות") מקסימה" :להלן(בע"מ 

  . יהקעה בפעילויות שוות בתחומי התעשלהש

  להלן.  6לפרטים וספים אודות תחום פעילות זה ראה סעיף 
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 השקעות בהון החברה ועסקאות במיותיה 

 מהותיות עסקאות וכן החברה בהוןהאחרוות  בשתייםבדבר עסקאות והשקעות שבוצעו  פרטים להלן

  ופה ה"ל:התק במהלך בחברה עיין בעלי"י ע בוצעו החברה ידיעת שלמיטב החברה במיות

שם בעל 
 העיין

מהות העסקה ואופן 
  ביצועה

 כמות המיות
  שוא העסקה

 מועד
  העסקה

מחיר 
למיה 
  (ש"ח)

התמורה 
הכוללת 

  (באלפי ש"ח)

שווי חברה 
ע"פ העסקה 
  (באלפי ש"ח)

עסקת מיזוג בין החברה   מר פלר
  2לפלר אחזקות

  720,0373  ל.ר   2.7.2017   24,214,435

  

761,138 4  

  

  807,907   69,181  28.86  2.7.2017   2,397,121  4הפקה לציבור  החברה

  

  807,907  33,988   28.86  2.7.2017   1,177,679  4 הצעת מכר לציבור  מר פלר

  

 .בשתיים האחרוות לא בוצעו עסקאות מהותיות במיות החברה מחוץ לבורסה על ידי בעלי עיין בחברה

 חלוקת דיבידדים .1.5

ועד למועד  2016ביואר  1-להלן המועדים והסכומים של הדיבידדים שהוכרזו וחולקו על ידי החברה החל מ

 :דוח זה אישור

 תאריך החלוקה  תאריך ההחלטה
סכום (באלפי 

 ש"ח)
דיבידד למיה 

  (בש"ח)

30.8.2017  17.9.2017  25,500  0.9109168  

27.3.2018 17.4.2018  14,500  0.5179723  

 חלוקת דיבידד מדייות 

החברה  מדייות חלוקת דיבידד כדלהלן: עדכוןהחליט דירקטוריון החברה על  2017, באוגוסט 30ביום 

 .מהרווח השתי הראוי לחלוקה 30%תפעל לחלק מידי שה, דיבידד של לפחות 

כי יישום המדייות האמורה, תבוצע על פי החלטות דירקטוריון בכפוף להערכתו בדבר עמידתה של  יודגש

, צרכי תוכיותיההמזומים הצפוי שלה,  לתזריםהחברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות ובשים לב 

השקעות שלה פיסיות שיחולו עליה מעת לעת ותוכית ה ותיותהמימון של החברה, מצבה הכספי, מגבלות 

  והכל בכפוף להוראות כל דין ובכלל זה מבחי החלוקה בהתאם לחוק החברות. 

 בעלי כלפי רווחים לחלוקת החברה של התחייבות משום כאמורמדייות הדיבידד ב לראות אין כי, מובהר

או כדי לצמצם ו/או להגביל את חופש הפעולה והסמכות המלאים של דירקטוריון החברה ביהול /ו המיות

עיייה, ביצוע השקעות וגיוס מקורות. דירקטוריון החברה יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכל עת, 

                                                           
01-2017-( 2017במאי,  9ם ), מיו2017-039021-10, 039018-01-2017(אסמכתאות:  2017באפריל,  7 ראה דוחות מיידים של החברה מיום וספים לפרטים 2

-2017-01א: (אסמכת 2017במאי  23ם ), מיו2017-01-049728 -ו 2017-01-049722(אסמכתאות:  2017במאי,  16), מיום 2017-01-047043-ו 047037
  ), המובאים כאן על דרך ההפיה. 2017-01-068766(אסמכתא:  2017ביולי  2) ומיום 2017-01-058926(אסמכתא:  2017ביוי  11), מיום 052578

כפי שקבע בהערכת שווי שהוזמה לעיין  זה ולשווי  החברה כפי שקבע במו"מ מול מספר בעלי מיות מיעוט  פלר. עחושבה בהתאם לשווי  התמורה 3
  בחברה.

 066714-10-2017(אסמכתאות:  2017ביוי  28ם ), מיו066714-01-2017(אסמכתא:  2017ביוי,  27לפרטים וספים ראה דוחות מיידים של החברה מיום  4
  באים כאן על דרך ההפיה.), המו2017-01-067944(אסכמתא:  2017ביוי  30ומיום ) 2017-01-166717-ו
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 הכלחלק דיבידד, את שיעור הדיבידד שיחולק ו/או לא ל -בין באופן חד פעמי ובין כשיוי מדייות  -לשות 

  בהתאם לשיקול דעתו.

 חלוקת מדייות את לעדכן החלטה בדבר וכן כאמור 2017, ספטמבר בחודש דיבידד חלוקת בדבר לפרטים

 .הכספיים בדוחות ד' 18באור  ראה החברה של הדיבידד

 יתרת רווחים לחלוקה 

 .מיליון ש"ח 422-כ , עומדת על סך של2017בדצמבר  31הרווחים היתים לחלוקה ליום  תרתי

 מגבלות על חלוקת דיבידד 

כון למועד פרסום הדוח לא קיימות על החברה מגבלות חיצויות כלשהן לחלוקת דיבידד, בכפוף להוראות 

  :הדין, למעט כמפורט להלן

(להלן:  2010בובמבר  16החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') אותן הפיקה החברה ביום 

"), כי כל עוד לא פרעה לפחות מחצית מקרן אגרות חוב (סדרה א'), החברה לא רות החוב (סדרה א')אג"

מהרווח השתי הקי של החברה במאוחד על פי דוחותיה  50%תבצע חלוקת דיבידדים בשיעור העולה על 

"). הדיבידד מגבלת" :(להלןקובע לחלוקת הדיבידד הכספיים השתיים האחרוים שפורסמו לפי המועד ה

יתרת קרן אגרות החוב שבמחזור  2016בובמבר  30יום החוב ברעון שוטף של קרן אגרות יבעקבות פ

 במועד כאמור פקעה מגבלת הדיבידד. לפיכךו ,מסך אגרות החוב שהופקו 33%-הסתכמה בשיעור של כ

   .הדירקטוריון בדוח 3לפרטים אודות אגרות החוב (סדרה א') ראה סעיף 

אודות התחייבויות פיסיות וספות של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ואודות  לפרטים

להשליך על יכולת החברה לחלק  התחייבויות פיסיות של החברה כלפי תאגיד בקאי בישראל, אשר עשויות

צורך תשלומי דיבידדים, ובכלל זה לעיין רף מיימלי של מזומים ושווי מזומים שעל החברה להחזיק ל

  .בדוחות הכספיים 1' ב 15באור ראה הריבית, 

   



  8 -א 

 

  מידע אחר -שי  פרק

  מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה .2

ראה פרק ג' הדוחות הכספיים וההסברים להם  2017 -ו 2016, 2015של החברה לשים  יםכספיתוים הל

  בפרק ב' דוח הדירקטוריון.

  החברה פעילות על חיצויים גורמים והשפעת הכללית הסביבה .2.1

ו שצפויה להיות להם השפעה מהותית על ומגמות בסביבה המקרו כלכלית שיש להם א אירועיםלהלן תיאור 

  התוצאות העסקיות של הקבוצה (במאוחד):

כלכליות -כחברת השקעות תפעולית, החברה מושפעת בעיקר מהגורמים החיצויים ומההתפתחויות המקרו

 החברות(סולו)  החברה העסקיות ןלהיות להם השפעה מהותית על תוצאותיהשיש להם או שצפויה 

 . בהחזקתה והחברה בשליטתה

על רווחיותן ועל יכולתן של החברות בשליטתה ובהחזקתה של החברה עשויה להשפיע העסקית  הסביבה

על סיכוי  לחלק דיבידדים, המהווים מקור לתזרימי המזומים של החברה מפעילות שוטפת, וכפועל יוצא

  .הזילות של החברה

  .להלן 5.3 -ו 4.4, 3.2 סעיפים הקבוצה ראה חברותסביבה העסקית והכלכלית של ל

יירות ערך סחירים,  להזילות המושקעות, בין היתר, בכסים פיסיים, ובכלל אולחברה יתרות  מאחר

מושפעת החברה גם מתודתיות שוק ההון כתוצאה מהשפעות של גורמים כלכליים, מדייים ופוליטיים בארץ 

. השפעות מאקרו כלכליות עשויות להשפיע על אופן השקעת האמצעים הזילים של החברה ועל ובעולם

 .החברה התשואה הגזרת מהשקעות אלו, וכפועל יוצא גם על הרווחיות של

ובפרט באמצעות  מאחר והחברה מממת את פעילותה, בין היתר, באמצעות מקורות מימון בשוק ההון

אגרות חוב סחירות, לשיויים במחירי יירות הערך ובתשואות אגרות חוב קוצריות בכלל וביירות ערך של 

פשרות גיוס הון או חוב מהותית על א החברה לרבות אגרות החוב של החברה בפרט, עשויה להיות השפעה

  .וסף באמצעות הפקת מיות ו/או אגרות חוב ועל הוצאות המימון של החברה במקרה של גיוס כאמור

  להלן. 15 לתיאור גורמי הסיכון של החברה ראה סעיף
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  תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות -שלישי  פרק

   פרטי כמותג טיפוח מוצריתחום פעילות  .3

 מבה הפעילות של קוסמטיקס .3.1

במסגרתו היא , . לקוסמטיקס תחום פעילות אחד2010בפברואר  26קוסמטיקס רכשה על ידי החברה ביום 

") מוצרי צריכה: "להלן(ותרופות ללא מרשם טואלטיקה  ,עוסקת בייצור מגוון רחב של מוצרי קוסמטיקה

 3.6המכרים על ידי לקוחותיה ללקוחות קצה בארץ ובחו"ל. לפרטים אודות לקוחות קוסמטיקס ראה סעיף 

  .להלן

, מובילה קוסמטיקס את תהליך ייצור המוצרים החל משלב הרעיון למוצר, בתחום זה פעילותהבמסגרת 

עיצוב האריזה ועד , מבחי יציבות, מבחים קלייים, כולל מרקם ובישום, פיתוח הפורמולה לייצור המוצר

 ייחודה של קוסמטיקס בשילוב של ארבעה אלמטים: יכולת מו"פ .לקבלת האישורים הדרשים לשם ייצורו

מהירה וחדשית, יכולת ביצוע פרויקטים להשקת מוצרים בהיקפים ובמהירות גבוהה, בבעלותה מגוון רחב 

של טכולוגיות מילוי ואריזה בשילוב רמות אוטומציה משתות, וכן מערכת בקרת איכות ברמה גבוהה אשר 

  עומדת במגוון רב של תקים בילאומיים.

 .Emilia Personal Care Inc )אמיליה ארה"ב: "להלן("  

מכירות והפצה , ב, חברה בת בשליטה ובבעלות מלאה של קוסמטיקס, מפעילה מערך שיווק"אמיליה ארה

 . לצורך שיווק מוצרי הצריכה ללקוחות בארה"ב, ב"בארה

 LLC -Emilia Resources  " :להלן)Emilia Resources("  

Emilia Resources ,והשלימה  2014במרץ,  26הוקמה בתאריך , חברה בת בבעלות מלאה של קוסמטיקס

רכישה של הקיין הרוחי וציוד הייצור של קבוצת חברות שפעלה בארה"ב בייצור  2014באפריל  18ביום 

כסי הקיין הרוחי  .")המוצריםמוצרי טיפוח, מוצרי עזרה ראשוה ומוצרים וספים (להלן בס"ק זה: "

מכרו כסי  ההקמתמועד בסמוך למסוימים.  OTC5שרכשו כוללים מרשמים ורישויים לשיווק של מוצרי 

 לקוסמטיקס, במחיר בו רכשו. Emilia Resourcesהקיין הרוחי מ 

כי מער. OTCלייצור  מוצרי  FDA -מתבצעת באתר ייצור הרשום ב Emilia resourcesפעילות הייצור של 

היצור שרכשו כוללים את הטכולוגיה לייצור המוצרים לרבות: מערכי ערבוב, מילוי שפורפרות ומערכי 

  .מילוי לאריזות מגווות אחרות

באמצעות הכסים שרכשו, מכרים ברובם, תחת מותגים  Emilia resourcesהמוצרים המיוצרים על ידי 

   פרטיים של רשתות קמעואיות בארה"ב. שווק המוצרים מתבצע על ידי אמיליה ארה"ב.

  מידע כללי על תחום הפעילות, הסביבה הכלכלית והשפעות גורמים חיצויים .3.2

בעיקר ללא מרשם  ותותרופהטואלטיקה  ,בייצור מוצרי צריכה בתחום הקוסמטיקהעוסקת קוסמטיקס 

 ) אשר מצויים בבעלות לקוחותיה בארץ ובחו"ל.store brand -ו private labelתחת מותגים פרטיים (

מעה כתחת מספר רב של מוצרים חדשים מדי שה. הפיתוחים עשים בין ביוזמת החברה ובין פקוסמטיקס מ

מרכיבי האריזה, גרפיקה, רגולציה, לבקשת לקוחות. פיתוח מוצר כולל פורמולציה, בחירת והתאמת כלל 

  תוח לייצור.יטסטים ורשיוות, תיכון תהליכי הייצור ובקרת האיכות ומעבר מפ

                                                           
5  Over The Counter  
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קוסמטיקס מושפעת ממצבו הכללי של המשק המקומי בשווקי היעד למוצריה ובכלל זה מהצמיחה בו, וכן 

להתחזקות המט"ח אל מול השקל משערי החליפין של המט"ח, בעיקר דולר ארה"ב, אל מול השקל. ככלל, 

 .לעומת, התחזקות היורו שמשפיעה באופן שלילי על תוצאות הפעילות של קוסמטיקס  השפעה חיובית

בחו"ל, משכה מגמה של פיתוח מותגים פרטיים על ובארץ בשים האחרוות, בשווקים בהם פועלת החברה 

מותגים פרטיים. כמו כן, משכה מגמה ידי רשתות שיווק וכן משכה מגמת הגידול של תח השוק של 

שבמסגרתה מעבירות חברות שיווק את פעילות הייצור של מוצריהן לקבלות משה. מגמות אלו מגדילות 

 את ההזדמויות העומדות בפי קוסמטיקס בכל הקשור לפעילותה בייצור מוצרי הצריכה.

מיליארד שקלים בשה, היו שוק  8.6 -כבפעילותו של שוק מוצרי הטיפוח והתמרוקים בישראל, אמד  היקף

ריכוזי, המאופיין בחסמי יבוא רבים התורמים לשמירת הריכוזיות בו. היבואים הגדולים של המותגים 

, מחירי המוצרים, פערי בהתאםם מעטים, מרכזים כוח שוק רב. יהחזקים של החברות הבילאומיות, שה

מצאים המחירים בין ישראל והעולם וריווחיות היבוא פעילות רגולטורית ל שהביאעליה מתמדת. מצב בים

פורמה משמעותית רחוק ההסדרים) אושרה בכסת, (כחלק  2016בחודש דצמבר  .םוספת להורדת החסמי

קבעו ועודכו, הדרישות החלות על כל גורם הוטל חלק בשרשרת הייצור  במסגרתהבעף התמרוקים, 

 וההפצה של תמרוקים בישראל. 

יבטלו את הצורך בקבלת רשיוות של משרד ן, בעת הקרובה, צפויה הכסת לאשר תקות אשר כמו כ

, היצרים והיבואים יחוייבו בהחזקת מערכת של תיקי מוצר והבקרה על היישוםהבריאות לעומת זאת 

  .להלן 3.23.1 סעיף ראה וספים לפרטים

למרבית מוצרי הצריכה המיוצרים על ידי קוסמטיקס תחליפיות גבוהה בים לבין עצמם וכן בים לבין 

ובחו"ל. תחליפיות זו משפיעה לרעה על הרווחיות של  מוצרים דומים המיוצרים על ידי מתחרים בישראל

 קס בסביבה תחרותית. קוסמטי

, לטואלטיקה כימיקלים חומרי הגלם העיקריים מהם מיוצרים מוצרי הטואלטיקה והקוסמטיקה הים

רכשים מספקים  חלקםפקקים ומדבקות אשר  , בקבוקים, מיכלים,הגה מסי, לקוסמטיקה כימיקלים

 שוים בחו״ל. רכשים מספקים  ורובםשוים בישראל 

 משמעותיים בתחום הפעילות, וגורמים המשפיעים על מצבה התחרותי של קוסמטיקסגורמי הצלחה  .3.3

להערכת קוסמטיקס, חדשות, יסיון ומומחיות בתהליך פיתוח מוצרים מהווה גורם קריטי להצלחה בתחום 

הפעילות. לשם כך, מפעילה קוסמטיקס מערך מו"פ מקצועי ובעל יסיון רב, אשר עוסק בפיתוח מוצרים 

מאפשר לקוסמטיקס להיעות לצרכים  הפיתוחרעיון ועד לשלב המוצר המוגמר. קיומו של מערך משלב ה

המשתים של לקוחותיה, ולהציע ללקוחותיה מגוון רחב של רעיוות למוצרים חדשים, באופן אשר מעיק 

 קוסמטיקס יתרון תחרותי.ל

גורם קריטי להצלחה בתחום להערכת קוסמטיקס, איכות המוצרים והדיוק בביצוע ובאספקה מהווים 

הפעילות. לצורך כך פועלת קוסמטיקס ומפעילה מערכת בקרת איכות, וכן היא מקפידה על אספקת מוצרים 

 במועד.

עקב התחרות הרבה בתחום הפעילות, מהווה היכולת לייעל את תהליך הייצור מרכיב קריטי להצלחה בתחום 

קוסמטיקס פעילויות שתכליתן חסכון, התייעלות  הפעילות. על מת לשפר את מעמדה התחרותי מיישמת

והרחבת כושר ייצור, בכדי להגדיל את מידת האטרקטיביות של שירותי הייצור שלה עבור לקוחות 

 פוטציאליים.
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תשתיות ייצור: תשתית הייצור של קוסמטיקס מעיקה לה אפשרות לספק מעה כולל לדרישות הלקוחות, 

ם והן בכל הקשור לדרישות איכות אשר כרוכות בייצורם. תהליך הייצור הן בכל הקשור למגוון של מוצרי

לדרישות מחמירות, בעיקר מצד לקוחות בחו"ל ובעיקר ביחס למוצרי  עויםה של קוסמטיקס, אשר יבמפעל

קוסמטיקה מתוחכמים שייצורם מחייב עמידה בדרישות מחמירות, מהווה יתרון תחרותי משמעותי. 

קווי הייצור, אותן ביצעה קוסמטיקס בתקופה שחלפה מאז רכישתה על ידי החברה של השקעות באוטומציה 

  .להלן 3.10 ראה סעיף קוסמטיקסלפרטים אודות כושר היצור של אמיליה  משפרות את כושר התחרות שלה.

לקוסמטיקס מויטין חיובי הובע מפעילותה רבת השים בתחום הפעילות, והיא תפסת מויטין רב שים: 

  . כיצרן איכותי

חסרון  המיועדים ללקוחות בחו"ל מהווה עובדת ייצורם בישראל של מוצרי הצריכהקרבה ללקוחות: 

תחרותי על פי מתחרים מקומיים במדיות הייצוא. בכדי להתגבר על חסרון זה, דרשת קוסמטיקס לשמר 

רמות מלאי גבוהות יחסית של מוצרי צריכה המיוצרים בישראל ומכרים בחו"ל. בארה"ב שהיא שוק היעד 

רים אותם הן רוכשות החברה גוברת בצורה מהותית דרישת הלקוחות מהחברה לייצר את המוצהעיקרי של 

ממה בארה"ב. החברה מתמודדת עם דרישות אלו לרבות ע"י הרחבת כושר הייצור במפעלה בארה"ב. 

  .מסיבה זו בין השאר בחרה קוסמטיקס להשקיע ברכישת אמצעי ייצור וספים בארה"ב 

 בהם החלים ושיויים התחום של העיקריים הכיסה מחסומי .3.4

משמעותי: פעילותה של קוסמטיקס שעת על ידע שצבר במשך שים רבות בכל ידע טכולוגי מקצועי 

 הקשור לפורמולות לייצור מוצרים. למבקשים להיכס לתחום דרש יסיון בייצור, אספקה ושירות.

השקעות בהקמת מפעל ייצור: הקמת תשתיות ייצור דומות לאלו של קוסמטיקס מחייבת השקעות 

 משמעותיות בהון. 

פעילות בתחום טעוה בהשגת אישורים והיתרים ובקיומם  3.23 : כמפורט להלן בסעיףואישוריםתקיה 

   .להלן 3.23.1 סעיף ראה בישראל רפורמת התמרוקים בדברוספים  לפרטים המתמשך.

  המוצרים של קוסמטיקס  סוגי .3.5

קוסמטיקס מייצרת מגוון של מאות מוצרים סופיים בתחום הטואלטיקה והקוסמטיקה הכוללים מוצרי 

, מוצרי הגה מהשמש, שמפו ומוצרים לטיפוח השיער) ומוצרי קוסמטיקה וזלים טואלטיקה (כגון סבוים

 (כגון מוצרי טיפוח העור והגוף, מוצרי ספא ובישום).

) הן private labelעיקר ייצור מוצרי הצריכה מבוצע על ידי קוסמטיקס בקבלות משה תחת מותגי הלקוחות (

ם לפורמולות אותן פיתחה קוסמטיקס. בדרך כלל, בהתאם לפורמולות אותן מכתיב הלקוח והן בהתא

 באריזות הושאות את שם המותג של הלקוחות.משווקים המוצרים הסופיים על ידי לקוחות קוסמטיקס, 
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תוים אודות התפלגות הכסות קוסמטיקס מחיצויים הובעות מקבוצות מוצרים בטבלה שלהלן יובאו  

   ):במיליוי ש"חמכירות ( ת קוסמטיקסבאופן בו הם מדדים ובחים ע"י ההל

שתי קבוצות המוצרים הין בעלות מאפייי שוק שוים. קטגורית מוצרי הקוסמטיקה היה בעלת מאפייי 

רווחיות גבוהה מזו של מוצרי הטואלטיקה. להערכת ההלת קוסמטיקס, הרווחיות הגולמית (לרבות עלויות 

  מהרווחיות בקבוצת מוצרי הטואלטיקה.  22% -קבועות) בקבוצת מוצרי הקוסמטיקה גבוהה בכ

  מוצרים חדשים 

קוסמטיקס מפעילה מרכז מו"פ במסגרתו מתבצעות פעולות פיתוח מוצרים חדשים עבור לקוחותיה. 

במסגרת פעולות הפיתוח, עוסקת קוסמטיקס בפיתוח פורמולות למוצרים חדשים, הן כמעה לדרישות 

מו כן עוסקת אמיליה קוסמטיקס בפיתוח שיפורים למוצרים הלקוחות והן במסגרת יוזמה עצמאית שלה. כ

  קיימים.

 לקוחות .3.6

קוסמטיקס עשרות לקוחות הרוכשים ממה מוצרי צריכה. הלקוחות הם יצרים ומשווקים של מוצרי ל

צריכה וכן רשתות שיווק, בארץ ובחו"ל, אשר משווקים ללקוחותיהם מוצרים תחת מותגים שבבעלותם 

)store brand.( 

הסכמי קוסמטיקס עם הלקוחות הם בדרך כלל הסכמי מסגרת המתחדשים מאליהם, הכוללים מועדי הזמה 

  .דרישות איכות ומאפייים טכיים של המוצרים, כמויות מיימום להזמה, ואספקה

 הלן תוים בדבר התפלגות הכסות קוסמטיקס מלקוחותיה בתקופות המפורטות בחתך לפי שיוך גיאוגרפיל 

   :(מכירות במיליוי ש"ח) חדובמאו

מיקום 
 גיאוגרפי

  בדצמבר 31לתקופה של שים עשר חודשים שהסתיימה ביום 

  2015שת   2016שת   2017שת 

 מכירות
 

שיעור מסך 
הכסות 

 קוסמטיקס

שיעור 
מסך 

הכסות 
  במאוחד

 מכירות
 

שיעור מסך 
הכסות 

 קוסמטיקס

שיעור 
מסך 

הכסות 
  במאוחד

 מכירות
 

 שיעור מסך
הכסות 

 קוסמטיקס

שיעור 
מסך 

הכסות 
  במאוחד

  17% 51% 116  8% 52% 113  6% 46% 98 ישראל

  14% 43% 97  7% 44% 93  7% 48% 102 ארה"ב

  2% 6% 13  1% 4% 8  1% 6% 13 שאר העולם

  34% 100% 226  16% 100% 214  14% 100% 213 סה"כ

  
   

 
  בדצמבר 31לתקופה של שים עשר חודשים שהסתיימה ביום 

2017   
2016  2015  

 
 מכירות

 

שיעור מסך 
הכסות 

 קוסמטיקס

שיעור מסך 
הכסות 
 מכירות  במאוחד

שיעור מסך 
הכסות 

 קוסמטיקס

שיעור מסך 
הכסות 
  במאוחד

 מכירות
 

שיעור מסך 
הכסות 

 קוסמטיקס

שיעור מסך 
הכסות 
  במאוחד

 טואלטיקה
                          

106  50% 7%  102 48%  7%  130 58% 19%  

 קוסמטיקה
                          

109  50% 7%  112 52% 8%  96 42% 14%  

  33% 100% 226  15% 100% 214  14% 100% 213 סה"כ
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  לקוחות מהותיים 

 מהיקף הכסותיה של החברה במאוחד 10% לפחות מהוותלקוחות אשר ההכסות מהם  איןלקוסמטיקס 

 של ותלקוחכ Walmart ואת") סומפעלי ברווס בע"מ (להלן: "-, החברה רואה את סוהאמור לצד

 תלות. הםיש בקוסמטיקס 

  מאפייי ההתקשרות עם הלקוחות המהותיים 

 ותחזית מיימלי הזמה פח, מבוססות על מחיר מוסכם, מרבית ההתקשרויות של החברה עם לקוחותיה

 .שתית הזמות

מחיריהם של המוצרים המיוצרים עבור סו, קבעים ע"פ עלויות חומר הגלם והאריזות בתוספת דמי עיבוד 

  .ורווח

  .בהם, לקוסמטיקס תלות Walmartועם  להערכת החברה, לוכח היקף העסקים עם סו

  ., מבוטחת בביטוח האשראיWalmart -ו קוסמטיקס עם לקוחותיה בישראל, למעט סורוב פעילות הסחר של 

 מבה השוק והתחרות .3.7

בתחרות רבה, בעיקר עקב קיומם של יצרים רבים. להערכת ההלת מתאפיין תחום פעילותה של קוסמטיקס 

של החברה הן מתחרותיה העיקריות ו, 40%קוסמטיקס, תח השוק של החברה בפעילותה בישראל עומד על 

בפעילות החברה בארה"ב תח ואילו א.ל. ארמן ייצור תמרוקים בע"מ, איטרקוסמא בע"מ וביסקול בע"מ, 

ראה  קוסמטיקסאודות השיטות העיקריות להתמודדות עם התחרות של  לפרטים זיח.השוק של החברה 

  .לעיל 3.3 סעיף

 צבר הזמות .3.8

ולקוחות רוכשים מוצרים באמצעות הזמות , שלקוחות הזמהשל לקוחות:  סוגיםשי לקוסמטיקס יש 

מעת לעת  תחזיותמעדכת את הקוסמטיקס  ., שקוסמטיקס מבצעת תחזיות למוצרים שירכשו על ידםתחזית

  בכדי להצטייד במלאי מתאים של חומרי גלם ואריזה אשר מקצר את מועדי האספקה. 

 עותיות .3.9

אפריל עבור מכירות מוצרי -מתאפיית בעותיות של פעילות מוגברת בחודשי פברוארפעילות קוסמטיקס 

 .הגה מהשמש

  רכוש קבוע, מתקים וכושר ייצור .3.10

 ורך יצור מוצרי הצריכה הכוללים: במפעלי קוסמטיקס מתקי ייצור ומילוי לצ

ומוצרים וזליים, קווי מילוי למוצרי טואלטיקה, קווי מילוי  , משחותמתקן ייצור קרמים -בישראל 

  .במגוון של פחים וקווי מילוי לכל סוגי האריזות הקיימות בטואלטיקה וקוסמטיקההמשמשים לאריזה 

מתקן מילוי משחות ומוצרים וזליים, מתקן מילוי סאשטים וקווי מילוי המשמשים לאריזה  -בארה"ב 

 בכמויות קטות. 

-40% שיעורי יצול כושר הייצור במתקי קוסמטיקס בישראל ובארה"ב היו בטווח שיעורים 2017בשת 

  כמותיים בתאי ייצור רגילים.אשר גזרים מכמות המשמרות בהן פועל כל מתקן, ומדדים במוחים  ,60%

  לתאריך פרסום הדוח לא אושרו על ידי דירקטוריון קוסמטיקס השקעות  משמעותיות ברכוש קבוע. 

מיליון ש"ח. בשתיים  0.4-הסתכמה העלות המופחתת של הרכוש הקבוע בסך של כ 2017בדצמבר  31ליום 

כי איחסון לחומרי גלם, בשידרוג מתקן האחרוות, בוצעו השקעות בעיקר בשיפור תשתיות במפעל, במער

  טיפול בשפכים ובהרחבת שטחי האיחסון התוצרת הגמורה.
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 מקרקעין .3.11

, דום בחכירה ממיהל מקרקעי ישראל 60 -מפעל הייצור של קוסמטיקס ממוקם בירוחם בשטח קרקע של כ

מלצת משרד ויתן להארכה בהתאם לה 2030בהתאם להסכם חכירה עם מיהל מקרקרעי ישראל עד לשת 

  .המסחר והתעשייה

כון למועד פרסום הדוח כולל מפעל קוסמטיקס אולמות ייצור, מחסים, משרדים ומתקי שירות בשטח 

  מ"ר.  17,200כולל של 

מ"ר, הסכם  10,000מצא במדית מיסיסיפי, על קרקע שכורה בשטח של  Emilia resourcesאתר הייצור של 

 אלף ש"ח. 750 -, דמי השכירות השתיים מסתכמים בכ2019במרץ  31 -השכירות בתוקף עד ל

 פעילות מחקר ופיתוח .3.12

מעה כתחת מספר רב של מוצרים חדשים מדי שה. הפיתוחים עשים בין ביוזמת החברה ובין פקוסמטיקס מ

יה, והתאמת כלל מרכיבי האריזה, גרפיקה, רגולצ הפיתוח מוצר כולל פורמולציה, בחיר לבקשת לקוחות.

 12מעסיקה  קוסמטיקס תוח לייצור.ין תהליכי הייצור ובקרת האיכות ומעבר מפוטסטים ורשיוות, תיכ

פיתוח הפורמולות מתבצע בישראל, פיתוח האריזות  עובדים בתחומי הפיתוח והרגולציה, מרביתם בישראל.

קרת האיכות וכן ההעברה ון תהליכי הייצור ובבישראל ובאטלטה, הרגולציה והגרפיקה בישראל, ותכעשה 

מפיתוח לייצור מתבצעות בכל אחד מהמפעלים בהתאם למפעל בו עתיד להתבצע הייצור השוטף של המוצר. 

תהליך הפיתוח מחייב קשר הדוק עם גורמים שוים בצד הלקוח העוסקים בטכולוגיה, שיווק, רגולציה, 

חו"ל לבוצעה   הפיתוח בשה האחרוהחודשים. מרבית פעילות  6-18תהליך פיתוח משך  איכות ורכש.

  ובמיוחד לארה"ב.

 כסים בלתי מוחשיים ורישיוות .3.13

אשר פותחו על ידי צדדים שלישיים, תמורת תשלום תמלוגים  במוצריםלקוסמטיקס מספר רשיוות שימוש 

המדדים בשיעור מתוך סך המכירות של המוצרים המיוצרים באמצעות אותן טכולוגיות. סך תשלומי 

 התמלוגים בגין השימוש בטכולוגיות אלו איו מהותי.

 הון אושי  .3.14

 קוסמטיקסתחום פעילות בחברות קבוצת מבה ארגוי של להלן  

 

   

ל"מנכ

ל קוסמטיקס  "מנכ
ב"ארה

ל מכירות  "סמנכ
ישראל

ל תפעול"סמנכ
ל שיווק  "סמנכ

ופיתוח שווקים
ל רכש"סמנכ פ"ל מו"סמנכ

מנהלת אבטחת 
איכות

ל כספים"סמנכ
מנהלת משאבי  

אנוש
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 מצבת העובדים בקוסמטיקס:  

 
בדצמבר  31ליום 

2017   
בדצמבר  31ליום 

2016 
סמוך למועד 
 פרסום הדוח

 200 אריזה וייצור
  

188 200 

 83 93   86 תפעול עקיף

 81 68   79 פיתוח , איכות, מכירות, ההלה וכספים

 364 349   365 סה"כ
  

, מתוכם, 230עומד על  סמוך למועד פרסום הדוחמספר העובדים המועסקים על ידי קוסמטיקס בישראל 

מספר  .עובדים על פי הסכם עבודה קיבוצי והיתר מועסקים מכוח הסכמי עבודה אישיים 160מועסקים 

לעומת מספרם במועד מקביל  42%-של כ עליה - 134המועסקים בארה"ב עומד על  קוסמטיקסעובדי 

 האריזה בתחום בעיקר, המאזן תאריך לאחר האדם כוח במצבתאשתקד המשקפת את עיקר הגידול 

   .Emilia resources, וזאת כחלק מהיערכות להרחבת הפעילות בחו"ל באמצעות והייצור

. ביום 2015במרץ  31האחרון שחל על קוסמטיקס בישראל פג בתאריך תוקפו של הסכם העבודה הקיבוצי  

התקבלה בקוסמטיקס הודעה מאת ההסתדרות הכללית על סכסוך עבודה במפעל החברה  2016ביואר  21

 בעקבות 2017ביולי  בירוחם, עקב תוכית התייעלות שהגישה ההלת אמיליה קוסמטיקס להסתדרות.

הודיעה לעובדי מפעל ירוחם על הפסקה  קוסמטיקסל ירוחם, ההלת שיבושים בעבודה של עובדי מפע

, קוסמטיקס הגיעה להסכמה עם ההסתדרות 2017באוגוסט,  2ביום  .בירוחםלאלתר של פעילות המפעל 

  פעילות קוסמטיקס לשגרה.   בהתאם, חזרה בדבר יהול משא ומתן בוגע להסכם עבודה חדש.

 GMP )Good הדרכותמתקיימת תוכית הדרכות שתית הכוללת התייחסות להלי העבודה,  בחברה 

Manufacturing Practice ית וכדומה. המחלקה אחראית בין היתר עלבטיחות בעבודה, הטרדה מי , (

פגישות בתדירות קבועה עם מחלקות תומכות כמו מהלות קוים, מהלות יצור ומחלקת התפ"י.בוסף 

. לאחר תחקור יכות דואגת להעביר הדרכות ספציפיות לגבי בעיות איכות כאשר אלו מתגלותמחלקת א

בעיית איכות יוצגו המסקות לגורמים הרלווטיים, במסגרת התחקיר יוסברו הכשלים בתהליך לצד דרכי 

  תיקון ושיפור. 

מהיותו מהל הפיתוח בחברה לאורך שים רבות, יש לו ידע רב שצבר  תובע -פיתוח  במהלתלות מת קיי 

 התמחות החברה וגם מבחיה מקצועית.תחום במהלך השים, גם על 

  ספקים וחומרי גלם .3.15

הגלם  חומרי. בתהליך הייצור במפעלי החברה בירוחם ובמיסיסיפי עשה שימוש במגוון רחב של חומרי גלם

לאור מבה השוק לחומרי הגלם . ל"ספקים שוים בארץ ובחו 100-מהמשמשים בייצור רכשים מלמעלה 

 .לא קיים ספק אשר לקוסמטיקס תלות בו, והתחרות הקיימת בו

עשרות (כמו כן, בעקבות המגוון הרחב של חומרי הגלם אשר משמשים את קוסמטיקס לייצור המוצרים 

צור מספר רב של חומרי גלם כדוגמת סחורה המשמשת ליי/חומר(. לא יתן להצביע על גורם כלשהו )רבות

  .אשר לו השפעה מהותית על עלות המכר של קוסמטיקס) פט או מתכת

מקרים למעט , פיים של חומרי גלם לייצור מוצריהספקים ספציבאין תלות בספק או  קוסמטיקסרוב לל

  בתחומי מומחיות ספציפיים. ספקיםמיוחדים בהם דרשים 
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ותאי  מתבצעת על ידי ביצוע הזמות רכש הכוללות מועדי אספקה, מחיר, כמויות אספקה החברההתקשרות 

לפרטים אשראי. לתוים בדבר היקף האשראי הממוצע וממוצע ימי האשראי שיתו לחברה על ידי ספקים, 

  .להלן 3.16.3 סעיף הראוספים 

(חברה בת פרטית בבעלות ובשליטה  עמגל בע"מ - דיפוכם, בין היתר, גם מגלם יחומררוכשת קוסמטיקס 

רכשו  2017 בשת, מיליוי ש"ח - 3.5רכשו חומרי גלם בסך של כ 2016 , בשתמלאה של כימוביל בע"מ)

  מיליוי ש"ח. 7.5 -חומרי גלם בסך ב

 הון חוזר .3.16

החוזר של קוסמטיקס בתחום הפעילות כולל את סך הכסים השוטפים ביכוי סך ההתחייבויות  ההון

  השוטפות. 

  : (באלפי ש"ח) פירוט הרכב ההון החוזר של תחום הפעילות להלן 

  
  2016בדצמבר,  31ליום   2017בדצמבר,  31ליום 

      כסים שוטפים

 8,048 3,949 מזומים ושווי מזומים

 41,084 42,403 לקוחות

 6,989 5,832  חייבים ויתרות חובה

 60,573 73,857  מלאי

 116,694 126,041  סה"כ כסים שוטפים

      התחייבויות שוטפות

 43,077 67,576  אשראי מתאגידים בקאים

 36,224 32,280  ספקים וותי שרותים

 12,722 11,660  זכאים ויתרות זכות

 92,012 111,516  סה"כ התחייבויות שוטפות

 24,682 14,525  סה"כ הון חוזר

  :הפעילות תחום של החוזרתיאור מרכיבי ההון  להלן

 מלאי 

קבעת בעיקר על בסיס חיזוי צרכי לקוחותיהן בהתאם ליסיון העבר, הזמות  בקוסמטיקסרמת המלאי 

שהתקבלו אצלן, זמיות חומרי הגלם האמורים, פרק הזמן הדרוש לאספקתם, והתחייבות החברות במסגרת 

   .מוצריהםהסכמים פרטיים עם לקוחות או ספקים שהן משמשות כמפיצות של 

 כוללת החזקת מלאי חומרי גלם מספקים ומלאי תוצרת גמורה קוסמטיקסמדייות החזקת המלאי של 

, בהתבסס על יסיון העברבהיקף שצפוי להספיק לתקופה של חודשיים עד שישה חודשים. מדייות זו קבעה 

ויתוח מגמות בביקוש מצדם של צמצום פגיעה אפשרית במקרה של שביתות במלים,  זמיות חומרי הגלם,

  ם.לקוחות תעשייתיים שוי

ושאת  קוסמטיקס. במהלך תקופת האחסון, , במיסיסיפי ובג'ורג'יההחברה בירוחםבאתר  מאוחסןהמלאי 

באחריות מלאה לאופן אחסת המוצרים, איכותם ולשמירה על תאים המפורטים ברישיוות העסק, 

  . כבאות שירותי הוראותובהיתרי הרעלים שלהן, דרישות משרד הבריאות, 
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  לקוחות ואשראי ספקים אשראי 

חלק מחברות הקבוצה והגות להגדיר מסגרת אשראי מותרת, המתעדכת בהתאם  - לקוחות אשראי

קוסמטיקס מעיקה ככלל, לסיבות (שיוי בהיקף הקיות, מוסר תשלומים, החיות מבטח וכיו"ב). 

כאמור חריגים אשראי  במקרים .ימים 90 שוטף + לבין 30שוטף + בין  ותהע ותלתקופאשראי  ללקוחותיה

  .. לגבי לקוחות מזדמים, לעיתים, התשלום מבוצע במזומןיתן לתקופה ממושכת יותר

 מיליוי 41 -כ של בסך הסתכם 2017-ו 2016 בשים קוסמטיקס לקוחות צרכו אותו הממוצע האשראיהיקף 

   .בהתאמה"ח, שמיליוי  42 -ש"ח וכ

 הביטוח פוליסת. לקוחותמבוטחים בפוליסת ביטוח אשראי  קוסמטיקסזה, יצוין כי מרבית לקוחות  לעיין

 והגוף קוסמטיקסמתחדשת באופן אוטומטי אחת לשה, לתקופה וספת של שה, בכפוף לאפשרותם של 

   .מראש ימים 30 שתימסר בהודעה, עת בכל לביטולה להביא המבטח

של  ותלתקופ צמוד למטבע הרכישה,ם בחו"ל אשראי הלצרוך מספקי והגת קוסמטיקס - ספקים אשראי

. ימים 120לתקופות של עד  אשראילקוסמטיקס ספקים מקומיים מספקים . 6משטר המטען ימים 90עד 

 -מספקיהן הסתכם בסך של כ ה קוסמטיקסהיקף האשראי הכולל הממוצע אותו צרכ 2017-ו 2016 בשים

  ש"ח, בהתאמה.מיליוי  32 -כו"ח שמיליוי  36

  להלן פירוט ימי מלאים, לקוחות וספקים ממוצעים של קוסמטיקס:  

  2017  2016  

  65  81  מלאים ימי

  93  97  לקוחות ימי

  83  89  ספקים ימי

    ביטוח .3.17

ואובדן רווחים; ביטוח אחריות כלפי צד  רכושביטוח  הכוללות, ביטוח פוליסותוהגת לרכוש  קוסמטיקס

אלקטרוי; ביטוח חבות המוצר; ביטוח  שלישי; ביטוח סחורה בהעברה; ביטוח אחריות מוביל; ביטוח ציוד

קוסמטיקס פוליסות להערכת  .אמות וביטוח ביטוח חבות מאחסים, כספים; חבות מעבידים; ביטוח

  .  ההרכוש והחבויות שלמכסות באופן הולם את הסיכוים לגבי  הביטוח

  מימון .3.18

באשראי בקאי וכן באשראי מספקים וותי , העצמי ההו באמצעות האת פעילות מתממ קוסמטיקס

   השוטפת. הועודפי תזרימי מזומים חיוביים מפעילות שירותים

   

                                                           
 התשלום לספקי כלי הובלה מבוצע, לרוב, עם שחרורם ממל היעד או המוצא.  6
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    :201731.12.7 ליום כון קוסמטיקסלהלן פירוט מקורות המימון בפועל של  

 אשראי סגרותמ 

ולסיכומים עם  ןמשתות, מעת לעת, בהתאם לצרכיהקוסמטיקס מסגרות האשראי העומדות לרשות 

שה עם התחייבות שלא מוגדרות לטווח של עד השוים, כאשר חלק ממסגרות האשראי הגורמים המלווים 

 ומותות  ים על כסי קוסמטיקס ללא הסכמת התאגידים הבקאיים שהעמידו לה אשראידועבישרשום ל

   .בעמידה בהתיות פיסיות

וליום  2016 ,בדצמבר 31כון ליום מיליון ש"ח  90 -כ שלכולל  בסךזמן קצר מסגרות אשראי  לקוסמטיקס

מיליון  45, כוללת סך של 2017בדצמבר,  31יצויין כי, מסגרת האשראי האמורה, ליום . 2017בדצמבר,  31

שקבעה במסגרת הסכמות עם תאגיד בקאי, ללא התחייבות פורמלית להעמדתו, ככל שידרש לכך על ש"ח 

 ידי קוסמטיקס, על ידי התאגיד הבקאי, ככזה איו ושא ריבית הקצאת אשראי ועלול להשתות, מעת לעת,

 ש"ח מיליוי 43 -כ שלכולל לסך  מסתכמתיתרת מסגרת האשראי שוצלה  על פי החלטת התאגיד הבקאי.

   .2017בדצמבר,  31ש"ח ליום  מיליוי ש"ח 67 -וכ 2016 ,בדצמבר 31ליום  כון

   בקוסמטיקספירוט אודות אשראי בריבית משתה  

 להלן. קוסמטיקסמסך כסי  5%על  העולהאשראי בריבית משתה בשיעור  לקוסמטיקסלמועד דוח זה  כון

  :האשראי בדבר פרטים

  

סך הלוואות 
בריבית משתה 

במועד הדוח 
  מגון הריבית  (באלפי ש"ח)

טווח הריבית 
  בתקופת הדוח

שיעור הריבית 
במועד פרסום 

  הדוח

  2.15%  2.15%  פריים + מרווח  20,000  31.12.2016

  2.05%  2.05%  פריים + מרווח  24,150  31.12.2017

  מהותי אשראי 

או אשראי אשר היקפו או יתרתו בדוחות הכספיים מהווה  הלוואה הטל לא קוסמטיקסזה  דוחכון למועד 

 מוצגות שהן כפי, במאוחדאו יותר מסך הלוואות  10%מהווה וכן  החברה במאוחד כסיאו יותר מסך  5%

  הכספיים. בדוחות

 בכסים והחזקה שעבודים ליצירת התחייבות 

  לדוחות הכספיים. 2ג'  14אור ראה בכלפי תאגיד בקאי  קוסמטיקסלפירוט בדבר התחייבות 

לעמוד בהן כלפי תאגידים  כל אמות המידה הפיסיות שהתחייבהעומדת ב קוסמטיקסכון למועד דוח זה, 

  בקאיים.

                                                           
  תוי האשראי לזמן קצר כוללים, בין היתר, מסגרות אשראי וחח"ד שוצלו ע"י חברות הקבוצה. 7

  סה"כ  זמן קצר  חלויות שוטפות)זמן ארוך (כולל   
  

 פרטי מקור מימון

סכום 
(אלפי 
 ש"ח)

שיעור 
ריבית 
  ממוצעת

% 

שיעור 
ריבית 

  אפקטיבית
%  

סכום 
(אלפי 
  ש"ח)

שיעור 
ריבית 
  ממוצעת

% 

שיעור 
ריבית 

  אפקטיבית
% 

אלפי 
  ש"ח

ם 
די

גי
א

ת
ם

יי
א

ק
ב

  

 P+0.45%  2.05  24,150  24,150  - - -  בריבית משתה

  43,400  1.95  1.95  43,400  -  - -  בריבית קבועה

 67,550      67,550  -  -- -  בקאיים סה"כ תאגידים

  
  75,558  הון עצמי 
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 ערבויות 

  .הכספיים לדוחות א) 1א'  23 באור הרא לפרטים

 שעבודים 

  .הכספיים לדוחות ב) 1א'  23 באור הרא לפרטים

 הקרובה לשה אשראי גיוס לגבי הערכות 

  .2018זמן קצר לזמן ארוך בשת אשראי הערכת להחלפת חלק מ קוסמטיקס

, כהגדרת מוח זה בחוק עתיד פי צופה מידע היו גיוס אשראי לשה הקרובה בדבר הקבוצה הערכות

 מההערכות) תימהותבפועל עשויות להתממש באופן שוה (לרבות  התוצאות. 1968-התשכ"ח יירות ערך,

, שיוים קוסמטיקסהרעה במצבה במצבן העסקי של : לרבות, החברה בשליטת שאים גורמים בשל

  להלן וכיוצ"ב. 3.26 בשוק, התקיימות כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף

 מיסוי .3.19

  לדוחות הכספיים. 17אור ב ראו

  הליכים משפטיים .3.20

בקשה לאישור תובעה כתובעה ייצוגית וכתב תביעה כגד טבע  לקוסמטיקסהומצאו  2018ביואר,  28ביום 

, ביואר 11 מיום החברה של מיידים דוחות ראה וספים לפרטים .וקוסמטיקסתעשיות פרמצבטיות בע"מ 

), אשר האמור בהם 2018-01-008862(אסמכתא:  2018, ביואר 30 ומיום) 2018-01-003834(אסמכתא:  2018

  .מובא כאן על דרך ההפיה

 מהותיים הסכמים .3.21

  .לא התקשרה בהסכמים מהותייםכון למועד דוח זה קוסמטיקס 

  סביבתיים ודרכי יהולםסיכוים  .3.22

 כללי 

קוסמטיקס חשופה לסיכוים סביבתיים שוים כתוצאה מפעילותה, לרבות בכל הוגע לאחסון ולשימוש 

  בחומרים מסוכים, זיהום קרקע ומקורות מים, יצירת שפכים תעשייתיים ועוד. 

במהלך . איכות הסביבהכפופה הפעילות של קוסמטיקס בישראל ובארה"ב לרגולציה רחבת בתחום , לפיכך

) או שמצויות בהליכי חקיקה(השים האחרוות חלה החמרה בדרישות הדין הסביבתיות בישראל החלות 

מגמה זו , להערכת ההלת קוסמטיקס. על פעילותה של קוסמטיקס וכן בפיקוח ובאכיפה של דרישות אלה

  . צפויה להימשך בשים הבאות

למיטב  .היתרים ורישיוות שוים כגון רישיון עסק והיתר כיבוי אש, כדרש על פי דין, קוסמטיקס מחזיקה

  . ההיתרים והרישיוות החלים על קוסמטיקס בושאי איכות הסביבה תקפים, למועד הדוח, ידיעת החברה

קוסמטיקס רואה חשיבות רבה בשמירה על איכות הסביבה ופועלת לעמוד בכל דרישות הדין הסביבתיות 

לאמיליה קוסמטיקס בעל תפקיד מוגדר לתחום איכות . יבתיים בכל תחומי פעילותהולהטמיע שיקולים סב

  . הסביבה

היא עומדת בהוראות הדין המהותיות בתחום איכות , כון למועד פרסום הדוח, להערכת קוסמטיקס

אי עמידה בהוראות החוק הסביבתיות ובתאי היתרים ורישיוות היתים לחברה מכוחם עלולה . הסביבה

לרבות הטלת קסות ועיצומים והוצאת צווי סגירה למתקים וחשיפה , טיל עליה חשיפה פלילית ומהליתלה

  .להוצאות יקוי ושיקום זקים סביבתיים
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  טיפול בשפכי תעשייה 

. הייצור של קוסמטיקס בירוחם פועל מתקן לטיפול בשפכים תעשייתיים, אשר משרת את מפעלהבאתר 

 .בדוחות הכספיים ב' 24ראה באור " מעייות הדרום"לפרטים בדבר דרישות תשלום מתאגיד המים והביוב 

הטיפול בשפכים  ביצעה החברה השקעה מהותית בחידוש ושדרוג מהלך 2015 -ו 2014בשת יצויין כי, 

  .קפידה שלא לחרוג מדרישות הרגולציה בתחוםתעשייתים ומ

במהלך שת . ח"אלפי ש 818 -סתכמו העלויות הסביבתיות של קוסמטיקס בסך של כה 2017 במהלך שת

להערכת ההלת קוסמטיקס  .אלפי ש"ח 1,284הסתכמו העלויות הסביבתיות של החברה בסך של  2016

 .יסתכמו העלויות בשתיים הקרובות בסכומים דומים

אשר מבוסס על , מידע צופה פי עתידהין בגדר , הערכות החברה ביחס לעלויות הסביבתיות הצפויות

החות כי לא תחול החמרה רגולטורית מהותית לעיין טיפול בשפכים תעשייתיים ו/או צורך בהשקעות 

הערכות אלו עשויות שלא להתממש  .מהותיות וספות לעיין זה על מת לעמוד בהוראות הדין הקיימות

ברה רואה חשיבות רבה בשמירה על איכות הח. או להתממש באופן אחר מהאופן אותו צופה החברה

. הסביבה ופועלת לעמוד בכל דרישות הדין הסביבתיות ולהטמיע שיקולים סביבתיים בכל תחומי פעילותה

  . לחברה בעל תפקיד מוגדר לתחום איכות הסביבה

  טיפול בזיהום קרקע 

ע ושיקום קרקעות אושרה בקריאה ראשוה בכסת הצעת חוק למיעת זיהום קרק 2011בחודש אוגוסט 

שקובעת איסור כללי על גרימת זיהום קרקע ומטילה חובות על בעלים ומחזיקים , 2011-א"התשע, מזוהמות

הצעת . של קרקעות ומחזיקים בחומרים מסוכים למוע זיהום קרקע ולפעול לשיקום קרקעות שזוהמו

בוועדת הפים והגת  2012 שתדוה במהלך ) 2012 לרבות בוסח מעודכן שלה שהופץ במהלך שת(החוק 

כתוצאה מכך ייתכן , ככל שתאושר הצעת החוק. הסביבה של הכסת לצורך הכתה לקריאה שייה ושלישית

שיוטלו על החברה חובות ביצוע של סקרי קרקע ובהתאם לממצאי הסקרים יתכן ויוטלו חובות וספות 

 . ולשיקום הקרקע, ככל וימצא, לטיפול בזיהום שימצא

. פרסם המשרד להגת הסביבה מסמך עקרוות למדייות בושא קרקעות מזוהמות 2015 בחודש יואר

הוראות בוגע , חובת עריכת סקרי קרקע ושיקום קרקע בסיבות מסוימות, בין היתר, עקרוות אלה קובעים

ומר מזהם לקרקע ספי דיווח לדליפות ח, ושיקום של קרקעות מזוהמות בהליכי תכון ובייהלשילוב סקירה 

   למיטב ידיעת החברה, כון לפרסום דוח זה לא חלה עליה כל חובה לביצוע סקרי קרקע כאמור. .ועוד

הין בגדר מידע צופה , הערכות החברה ביחס לעלויות האפשריות שיושתו על החברה בעקבות הצעת החוק

, בין היתר, ופה החברה וזאתאשר עשוי שלא להתממש או להתממש באופן אחר מהאופן אותו צ, פי עתיד

  . ככל ויאושר, לאור וסח החוק שיאושר

  מגבלות ופיקוח על פעילות  .3.23

  :התמרוקים רפורמת 

פורסם ברשומות חוק התכית הכלכלית (תיקוי חקיקה ליישום המדייות הכלכלית  2016בדצמבר,  29ביום 

פרק ב' אסדרת ב 25מס'  -פקודת הרוקחים  , במסגרתו תוקה2016-), התשע"ז2018 -ו 2017לשות התקציב 

הצעת תקות הרוקחים  2018בהתאם להוראות התחולה של החוק הוגשו במהלך יואר   ם.עף התמרוקי

 ")רפורמת התמרוקים(להלן: " 2018 -(תמרוקים), התשע"ח 
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ס על עקרוות הרגולציה האירופית המתקדמת בה מוצרים יכולים להיכ רפורמת התמרוקים מתבססת

לשוק לאחר תהליך קצר ופשוט של וטיפיקציה (הודעה) לאחר בדיקת המוצר על ידי ציג אחראי הממוה 

על ידי יצרן או יבואן תוך קביעת מגוי בטיחות ואימוץ הסטדרטים המקובלים באירופה ובמדיות 

של מוצרים היקף הייצוא מטרת אימוץ הרגולציה האירופאית בתחום תאפשר להגדיל את  .המפותחות

מגוון מה שיגרום לגידול בהשוק הישראלי צפוי להיפתח לתחרות, בהתאם,  .איחוד האירופילישראליים 

 .המוצרים והחברות הפועלות בשוק והוזלת מחירים

להגיש ולייעל את תהליך רישוי  שמטרתםהתמרוקים קובעת הוראות ליצרי תמרוקים,  רפורמת

עבור כל . ציג בעל ידע והכשרה מתאימיםימה  בישראל. כך למשל קבע שיצרן תמרוקים התמרוקים

בעברית או באגלית, זמין בכל עת, בצורה  תיק תמרוק, להקיםתמרוק המוחדר לשוק חייב הציג האחראי 

 אלקטרוית או אחרת, להכין את מסמכי הוטיפיקציה ולבצע הודעה מקוות בפורטל של משרד הבריאות

. רפורמת התמרוקים מכילה גם כללים שוים בוגע לתיק התמרוק ולאחריות היצרן ")תמרוק תיק(להלן: "

  וציג היצרן בוגע לתיק התמרוק, הוראות גילוי ודיווח למשרד הבריאות וסקציות שוות.

טציה וקמבמסגרת ההיערכות לרפורמה קוסמטיקס דרשת להקים בסיס תוים של חומרי גלם, הכוללות ד

ספציפיקציות מיקרוביולוגיות ופיזיקומיות, אלרגים וכדומה.  ,מפורטת של הרכב החומר, בטיחות החומר

הגדרת ציג אחראי, טיפול ודיווח על תופעות לוואי, בקשר לתידרש בהגדרת הלים רלווטיים קוסמטיקס 

  תיעוד, רישוי וכדומה.

 משרד הבריאות ורשויות הבריאות בארה"ב: 

בה לקבלת רישוי ממשרד הבריאות ביחס למרבית מוצרי הצריכה המיוצרים על ידי קוסמטיקס. קיימת חו

כמו כן, ייצורם של חלק מהמוצרים מחייב קיום כללים והחיות הדרשים על ידי הרשויות בחו"ל ביחס 

. בהקשר זה קיבלה קוסמטיקס רישיוות או היתרים מתאימים כדרש לייצור כל סוגי OTCלמוצרי 

כמו   .2021בובמבר  30עד כללי בתוקף המוצרים שהיא מייצרת. בוסף, בידי קוסמטיקס רישיון תמרוקים 

 . OTCלייצור מוצרי  FDA -אתר הרשום ב היו  Emilia Resourcesכן, אתר הייצור בו פועלת  

  כשרות 

בידי קוסמטיקס תעודת הכשר של בעלז"א (ירושלים) לפיה מרבית המוצרים המיוצרים במפעל החברה 

עומדים תחת השגחת כשרות, לרבות לצורך כשרות לחג הפסח. התעודה היה תקופתית ותוקפה מתחדש 

  מעת לעת ע"פ הצורך.

  בקרת איכות 

מיד ייוצרו תחת בקרה ויעמדו במפרטי מערכת איכות שמבטיחה כי המוצרים באופן קבוע ומת לקוסמטיקס

קוסמטיקס מפעילה מערכת בקרת איכות המלווה את שלבי הייצור והאריזה של מוצריה, איכות מוגדרים. 

תוך הקפדה על דרישות הדין והלקוחות. לחלק מהלקוחות דרישות איכות מחמירות מאלו הדרשות על פי 

את המפעל הסמיכה  לפיהן בהתאם לצורך. קוסמטיקסדין, וקוסמטיקס מאמצת אותן ומהלת את הייצור 

בוסף החברה מוסמכת ע"י מעבדות שוסטר בארה"ב  9001-2015ISO ,22716 ISO ,ISO 13485לתקי  השל

  GNPתקן עומד בבמיסיסיפי  קוסמטיקסאתר הייצור של  GNPליצור מוצרים קסומטיים בהתאם לתאי 

 .תרופות
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   טיפול בחומרים מסוכים 

מן החומרים בהם משתמשת קוסמטיקס הים חומרים מסוכים, כמשמעות מוח זה בחוק חומרים חלק 

. לקוסמטיקס היתר לאחזקה, אפסה ושימוש ברעלים מסוכים בתחומי פעולתה 1993 –מסוכים, התש"ג 

, והיא מאחסת ועושה שימוש בחומרים המסוכים בהתאם להוראות 2018בתוקף עד לחודש פברואר 

 ר האמור. אחסון חלק מחומרי הגלם המצויים בשימוש המפעל מחייב אישור מאת משטרת ישראל.ההית

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .3.24

 לקוסמטיקס יעדים ואסטרטגיה, שעיקריהם, כדלקמן:

  התמקדות בפיתוח השוק האמריקאי והפיכת קוסמטיקס לספק המועדף בתחומה בארה"ב. -

 .בישראל של מוצרי צריכה בתחום הקוסמטיקה והטואלטיקה חיזוק מעמדה של קוסמטיקס כיצרן מוביל -

 בית שווקים חדשים לחברה באירופה ובאסיה -

  .איתור הזדמויות לפיתוח עסקים ממותגים בשווקים בהם החברה פועלת -

  צפי להתפתחות בשים הקרובות .3.25

י מכירה העמקת הפעילות הקיימת וכיסה לתחומלבכוות קוסמטיקס לפעול במהלך השים הקרובות 

קוסמטיקס משקיעה משאבים לכיסה  .ולאיזורים וספים פועלת כיוםבשווקים בהם  בחו"ל,, בעיקר חדשים

החלה בשה האחרוה פעילות  קוסמטיקס שוק הספרדי.והגדלת פעילותה ב בשוק הסיי הפעילותוביסוס 

ממוצרי המותג מכרים ממותגת בשוק האמריקאי, שפירותיה הראשוים יבואו לביטוי בשה זו. חלק 

לאחרוה גם השיקה קוסמטיקס לראשוה  .יםמכירות מקוורי תא ותעבקודות מכירה סופיות וחלקן באמצ

    בתולדותיה סדרת מוצרים בשוק האמריקאי תחת המותג "אמיליה". 

היו מידע צופה פי עתיד המבוסס על היעדים, הכווות והתוכיות של  3.25 -ו 6.1.19האמור בסעיפים 

כון למועד פרסום הדוח, אשר אין בשליטת החברה. התוכיות עשויות להשתות  קוסמטיקסההלת 

העשויות לשות את  לקוסמטיקסיות חדשות שייווצרו ממגוון סיבות, בהתאם להתפתחויות בשוק, הזדמו

תוכיותיה וכולי. בוסף, התוכיות והיעדים עשויים שלא להתממש במקרה שיחול שיוי בתאי השוק, 

  .לרבות בעקבות שיויים במצב הכלכלי, הביטחוי או הפוליטי

  דיון בגורמי סיכון .3.26

  להלן גורמי הסיכון העיקריים של קוסמטיקס:

  מאקרו כלכלייםסיכוים  

: חלק יכר ממכירות קוסמטיקס היו ללקוחות בחו"ל, כאשר חשיפה לשיוי בשערי חליפין של המט"ח -

מחירי המכירה קבעים במט"ח. לפיכך, מושפעת רווחיותה של קוסמטיקס משיוים בשערי החליפין של 

ארה"ב. כמו כן, המט"ח ביחס לשקל. עיקר חשיפתה של קוסמטיקס היא לשיויים בשער הדולר של 

חלקם של חומרי הגלם וחומרי האריזה אותם רוכשת קוסמטיקס, רכשים במט"ח (בעיקר בדולר ארה"ב 

או ביורו). המחיר ללקוחות בישראל קבע בש"ח, ולכן חשופה קוסמטיקס לתודות בשערי מטבע החוץ 

וש בעסקאות הגה האמורים לעיל, מדי תקופה בוחת החברה את החשיפה כאמור ולעיתים עושה שימ

  על מת לצמצם חשיפה זו.

שיויים בשערי הריבית הבקאית יגרמו  .לקוסמטיקס הלוואות צמודות לפריים :שיויים בשיעור הריבית -

 הוצאות המימון של קוסמטיקס. לפרטים בוגע למימון פעילותה של קוסמטיקס ראה סעיףבלשיויים 

 .לעיל 3.18

חוסר יציבות כלכלית ופוליטית בארץ ובעולם עשוי להשפיע על היקף  :מצב כלכלי במשק ובשווקי הייצוא -

 המכירות ורמת החשיפה הפיסית של קוסמטיקס. 
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 סיכוים עפיים 

: בשים האחרוות הייתה תודתיות במחיר חומרי הגלם השוים המשמשים שיוי במחירי חומרי גלם -

ברמות הביקוש לחומרי גלם  השיוייםלייצור מוצרים בתחומי פעילותה של קוסמטיקס, בין היתר, בשל 

אלו. כפועל יוצא, מעדכת קוסמטיקס באופן שוטף את מחירי מוצריה, ואולם אין ודאות כי יעלה בידה 

במקרים של עליה רים של מוצריה במלוא שיעור השיוי שיחול במחירי חומרי הגלם. לעדכן את המחי

קיימים פערי עיתוי בין מועד ההעלאה במחיר חומרי הגלם לבין מועד עדכון מחיר במחירי חומרי הגלם, 

 י לגרום לשחיקה בשיעורי הרווחיות.המכירה ללקוחות באופן אשר עשו

החרפת התחרות בתחום ייצור מוצרי צריכה בארץ, אשר עלולה  : קוסמטיקס חשופה לסיכון שלתחרות -

לגרום לירידה ברווחיות וכן לאיומים הובעים מאפשרות של החרפת התחרות בחו"ל עקב כיסה של 

 שחקים וספים לייצור מוצרים דומים לאלו שמיוצרים על ידי קוסמטיקס.

: החמרה בתקיה ובחקיקה ות הסביבהשיויי חקיקה ותקיה בתחום אישורים למוצרים ובתחום איכ -

בעייים האמורים לעיל עשויה להשפיע על פעילותה של אמיליה קוסמטיקס הן בשל הצורך בהשקעה 

 במתקים, הן בשל הצורך בהתאמת המוצרים לתקיה והן בשל הצורך בהשגת אישורים מתאימים.

  בתחום תביעות צרכיות  סיכוים -

לעת, לתביעות ייצוגיות בסכומים גבוהים, אשר  מעתשופה החברה, חאופי פעילותה של החברה  מעצם

  אם תביעות אלה אין מבוססות מלכתחילה. עליה להתגון מפיהן בעלויות יכרות, גם

, קובע הסדר כללי להגשת תביעות ייצוגיות ומרחיב באופן 2006 -בוסף, חוק תובעות ייצוגית, התשס"ו 

משמעותי את העילות בגין יתן להדגיש תביעה ייצוגית, את רשימת הזכאים להגשת תביעה ייצוגית 

ומסיר מחסומים דיויים שוים מעל דרכן של תביעות ייצוגיות לכן יכרת מגמת עלייה בהגשת תביעות 

  .שות להכרה בהן כתובעות ייצוגיות בעילות שוותכגד חברות החברה עם בק

 ייחודייםסיכוים  

 ה של קוסמטיקס מושפעות מהיקפי הפעילות של המהותיים.תוצאות פעילות: לקוחות מהותיים -

ירידה בהיקף פעילותם של לקוחות מהותיים אלו תשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של קוסמטיקס. 

  לעיל. 3.6.3 -ו3.6.2פים ראה סעי Walmart ו  וס ותלפרטים אודות התלות בלקוח

מוצרי הצריכה מתבצעים : אספקת חומרי הגלם למפעלה של קוסמטיקס ויצוא שביתות במלי ים ואוויר -

  בעיקר בהובלה ימית, ולפיכך לשביתה במלי הים והאוויר עשויה להיות השפעה לרעה על פעילותה.

 להלן תיאור מידת השפעת הסיכוים על פעילות קוסמטיקס: 

 סוג הסיכון
 על קוסמטיקס מידת השפעת הסיכון

 גדולה ביוית קטה
  X  חשיפה לשיוי בשערי חליפין
   X חשיפה לשיוי בשערי ריבית

  X  חשיפה למצב כלכלי במשק ובשווקי הייצוא
  X  שיויים במחיר חומרי גלם

  X  תחרות
   X שיויי חקיקה ותקיה

  X   תביעות צרכיות
 X   לקוחות מהותיים

  X  שביתות במלי הים והאוויר
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 מוצרי הולכת זורמים וסיטציה ואחריםתחום פעילות  .4

 השקעה במדלסון .4.1

"), רוקו קפיטל תעשיות ץעל ידי קבוצת ץ בע"מ (להלן: " במדלסוןגרעין השליטה  מכר 2016ביואר  31ביום 

-מכח החזקתן ביחד בכ במדלסוןבע"מ ורקי כסים (שותפות מוגבלת), לשעבר בעלות השליטה המשותפת 

" המוכרותומזכויות ההון וההצבעה בה (להלן ביחד: " מדלסוןמהון המיות המופק והפרע של  54.89%

 מהמוכרות החברהה רכשה במסגרת, לבורסה מחוץ בעסקה, לחברה), העיין לפי", במדלסון הזכויותו"

אלפי ש"ח (ברוטו)  99,450, בתמורה לסך של במדלסון מהזכויות 51%-המהוות כ מדלסוןמיות  17,050,744

אגורות למיה  583.26מיליון ש"ח ( 195של  למדלסוןשקף לאותו מועד שווי "), המהמכירה עסקת(להלן: "

  מכרת). 

 3.89%-כ המהוותידי המוכרות לאחר עסקת המכירה, בשותרו  מדלסוןמיות  1,298,948ביחס ליתרת 

ליחידי המוכרות (פרו ראטה להחזקותיהן  מדלסון"), העיקה המיות הוספות(להלן: " במדלסון מהזכויות

 עסקת ביצועשתיים מתום שתיים ממועד  במהלךיתת למימוש על ידי המוכרות הבמיות האמורות) אופציה, 

מכרה ץ  2016בפברואר  4"). ביום האופציההמכירה כאמור לעיל, למכור לה את המיות הוספות (להלן: "

האופציה ו , בעסקה מחוץ לבורסה,)במדלסון מהזכויות 1.87%-כ הוות(המ מדלסוןמיות של  625,587 לחברה

  .פקעה ביחס למיות אלו

ופרעון מוקדם של  2016 בספטמבר החברהעל ידי  מדלסוןמיות  של וספת רכישה, כאמור עסקאות בעקבות

  .מדלסוןמההון המופק והפרע של  48.77% -ב החברהמחזיקה , מדלסוןאגרות החוב (סדרה ה') של 

באמצעות מדלסון בתחום מוצרי הולכת זורמים  פועלת החברהמאז ובעקבות רכישת השליטה כאמור, 

המידע והתוים  - 2016 יואר חודש בסוףבעקבות רכישת השליטה במדלסון וסיטציה ואחרים.

סון לשת לתי של מדפהתפעוליים והכספיים אודות תחום פעילות זה, כפי שקיבלו ביטוי בדוח התקו

  ., בהתאמות הדרשות, לפי העיין2016וחודש יואר  2015ביחס לשים  פרופורמהיפורטו להלן  ,6201

 מדלסוןשל  הפעילותמבה  .4.2

חברות המוחזקות המתבצעת באמצעות  וסיטציה ואחרים מוצרי הולכת זורמיםבתחום  מדלסוןפעילות 

קמ"ן  -"), אלכסדרוביץ פלסטיקה הדסית וגומי בר ש. -מדלסון בר בע"מ (להלן: " ש. - : מדלסוןהיד על

"), המחדש תעשיות (מת"ש) פלעד"), פלעד ח.י. תעשיות בע"מ (להלן: "אלכסדרוביץ) בע"מ (להלן: "2005(

  .")מדלסון קבוצת(יחד להלן: " ")פרופילוןא.ב. פרופילון שיווק בע"מ (להלן: " -") והמחדשבע"מ (להלן: "

 עם מיזוג בהסכמי מדלסון התקשרות אתאישרה האסיפה הכללית של מדלסון  2017בדצמבר,  25ביום 

 בתאים והמחדש ש.בר-מדלסון לבין החברה בין המיזוג והשלמת ביצוע ואת והמחדש בר ש. - מדלסון

ובכפוף  1999 -לחוק החברות, התש"ט  315-ו 314בהתאם להוראות סעיפים , המיזוג בהסכמי כמפורט

רשות התקבלה החלטת  2017במרס,  26. ביום המיזוג בהסכמי כמפורטלהתקיימות התאים המתלים 

  הכספיים.ו' לדוחות  10ראה באור בדבר המיזוג לפרטים וספים  למיזוג האמור.למיסוי בהסכם המיסים 

 תחומי פעילות: בשלושהבאמצעות חברות מוחזקות,  ,בתקופת הדוח עסקה מדלסון .4.3

, יבוא, שיווקיב") מדלסון קבוצת": (להלן בשליטתה חברות באמצעות, הדוח למועד כון, פועלתמדלסון 

ומוצרי סיטציה  , כיבוי אשאיסטלציה ומוצריכגון צרת ואביזרי צרת  ,זורמים ל מוצרי הולכתוייצור ש הפצה

  תחומי פעילות עיקריים: 3 -פעילות מדלסון מסווגת ל .שוים
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  ואיסטלציה ביה 

בר  ש. - וכיבוי אש, באמצעות החברות מדלסון סיטציה, איסטלציה מוצרי, שיווק והפצה בישראל של ייבוא

  .ופרופילון

   תשתיות 

ייבוא,  .וי.סיפיצרת  ייצור, שיווק והפצה בישראל של מוצרי הולכת זורמים, כגון צרת ואביזרים, ייבוא

שיווק והפצה בישראל של מוצרי הולכת זורמים, כגון צרת ואביזרים בקטרים גדולים לרוב, ייצור ושיווק 

שיפוץ והרכבה של משאבות מים ושיפוץ מועים חשמליים, , צרת פוליאטילן, ייצור ושיווק צרת פי.וי.סי

 ש. בר, המחדש ופלעד. - התשתיות, באמצעות החברות מדלסון לתחומי

  ומיזוג אוויר תעשיה 

ייבוא, שיווק והפצה של מוצרי צרת, אביזרי צרת, אביזרי פיקוד ובקרה וכן מוצרים הדסיים מוגמרים 

בר  .ש - מדלסון חברותהלתחומי התעשייה השוים באמצעות  למחצה העשויים מחומרי פלסטיק הדסי

  .ואלכסדרוביץ

 :מידע כללי על תחום הפעילות, הסביבה הכלכלית והשפעת גורמים חיצויים .4.4

כלכליים, לרבות מצב המשק והמצב הכלכלי בישראל -פעילותה של קבוצת מדלסון מושפעת מגורמים מקרו

מדיי אשר יכול להשפיע גם על כוותם של גורמים להתקשר ביחסים עסקיים  -וכן המצב הביטחוי פוליטי 

  קבוצת מדלסון.עם חברות 

 ה למגורים והשקעה בפרויקטים בעפי התשתיות.מושפעת משמעותית מהיקף הביי קבוצת מדלסוןפעילות 

  בשים האחרוות יכרת בישראל התרחבות בפעילותו של עף הבייה. 

היו אספקת מוצרי צרת ומוצרים משלימים לתחומי התשתיות השוות,  קבוצת מדלסוןעיקר עיסוקה של 

מושפעת  ת מדלסוןפועל יוצא, קבוצמים, ביוב, בייה ואיסטלציה, מפעלים תעשייתיים, כיבוי אש ועוד. כ

 מרמת ההשקעות במשק בתחומי תשתיות המים, ביוב, דלק, גז, הבייה והתעשייה. 

הגורמים העיקריים האחראים על פרויקטים בתחום תשתיות המים וביוב, דלק וגז הם: חברת מקורות 

חברת המים הלאומית בע"מ; רשות המים; המהל לפיתוח תשתיות ביוב; מהל המים והממוה על תאגידי 

ברת תשתיות המים והביוב; אגודות מים ותאגידי ביוב אזוריים; חברת תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ; ח

המים, משרד הביטחון, משרד הביוי ו הארגיה התשתיות,פט בע"מ וחברת קצא"א; משרדי ממשלה, כגון: 

  והשיכון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

וביוב במטרה  עבר משק המים הישראלי מהפך תשתיתי ומבי, שכלל הקמת תאגידי מים בשים האחרוות

י התפלה מהגדוליםלשפר ולתחזק את משק המים העירואותה; מתק בעולם, אשר הפעלתם  י בצורה

מהגדולים בעולם, אשר  מחייבת התאמות משמעותיות במערכות אספקת המים; ומפעלי השבת קולחים

   .בחקלאות אוספים ומטפלים במרבית השפכים ברחבי הארץ, ומשיבים אותם לשימוש

 בתודות וכן חומרי הגלם מהם מיוצרים מוצריהתוה להשפעת התודות בעלות קבוצת מדלסון בוסף, 

  .מיובא החברה מוצרי מקיות יכר חלק שכן ,בעיקר והאירו האמריקאי הדולר המטבע שערי

 מבה תחום הפעילות ושיויים החלים בו .4.5

, והאיסטלציה הביה םלתחו המיועדים לווים ואביזרים צרת מוצרי בעיקר משווקת מדלסון קבוצת

 לתחום, ובתי מסחר איסטלציה וכיבוי אש  קבלי, , מוסדות ציבוריים, סוחריםקבליות חברות הכולל
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 תשתיות, התקשורת תשתיות), ואוויר ים מלי, רכבות, כבישים( התחבורה תשתיות עף את הכולל התשתיות

 בבייה פיתוח עבודות ותשתיות) וחקלאות מים התפלת, ביוב, מים( המים תשתיות), וגז פט, חשמל( ארגיה

, הדלק חברות, זיקוק בתי, החשמל חברת, כימיקלים מפעלי הכולל אוויר והמיזוג התעשיה ולתחום למגורים

 .ועוד אויר מיזוג קבלי, האלקטרויקה תעשיית, מזון מפעלי

) בקטרים של PVC )Polyvinyl Chlorideפלעד עוסקת בייצור ושיווק צרת בוסף, קבוצת מדלסון, באמצעות 

 HDPE )High-Densityמ"מ המיועדים לשוק התשתיות; וכן בייצור ושיווק צרת פוליאתילן  500עד 

Poliethylene סטלציה.  1,200) בקטרים של עדמ"מ המיועדים לשוק התשתיות (לרבות הולכת גז) והאי

  ק.מוצרים אלה משווקים ללקוחות או בתי מסחר וספים, ישירות ממחסן פלעד הממוקם במגדל העמ

 הפצה(מחסן  סטיילוג מרכז ,הארץ חלקי לכל ומוכרים המשווקים שוים וסיפים אתרים מדלסון לקבוצת

וכן באמצעות הספקה ישירה  להלן 4.15.4ראה סעיף המרכז הלוגיסטי  אודותלפרטים וספים  ,בצרעה) מרכזי

פועלת מחלקה טכית,  בקבוצת מדלסון ., לרבות ישירות מפלעד והמחדשללקוחות מיצרי המוצרים בארץ

והטמעתם אצל  הספציפי ללקוח התאמתם, תקים בהשגת ועוסקת הארץ בכל טכית הכיתמ המספקת

  לקוחות בקבוצת מדלסון.  

, דוודים ומוצרי אש לכיבוי מוצרים, לווים ואביזרים צרת מוצרי ברובם מוצרי תחום הביה והאיסטלציה 

  מאות חברות, בייהם: יבואים, יצרים וקמעואיים.  פועלותסיטציה. בעף הכלים הסיטריים 

וממומים לרוב על פי הזמת המדיה ו/או גורמים פרויקטים בעף תשתיות המים והתחבורה מתבצעים 

מוציפאליים באמצעות תאגידי המים, בחברות העוסקות בהובלת וזלים להשקיה, ביצוא ישיר ועקיף של 

ר ועקיף של צרת צרת להולכת מים להשקיה לאוקראיה, לאוס, ג'מאיקה ולמדיות באפריקה וכן ביצוא ישי

בשים האחרוות, בדומה למגמה העולמית, החלה מגמה של העברת פרויקטים  פי.וי.סי. לברזיל וארה"ב.

  לגופים חוץ ממשלתיים וגופים פרטיים. 

 גופים באמצעות או בעצמה אם, המדיה ידי על וממומות מוזמות העבודות מרבית הארגיה תשתיות בעף

 גם וכן חברות פרטיות העוסקות בהקמת תחות כח חשמליות וסולריות החשמל חברת כגון ממשלתיים חוץ

  .הפרטי לשוק עבודות הפרטת של מגמה ישה האחרוות בשים זה בעף

ייבוא, שיווק והפצה של מוצרי צרת ואביזרי צרת, במדלסון  קבוצת עוסקתבתחום התעשיה ומיזוג אוויר 

הדסיים מוגמרים למחצה העשויים מחומרי פלסטיק הדסי לתחומי אביזרי פיקוד ובקרה וכן מוצרים 

  התעשייה השוים.

 אחזקה חוזי עריכת, במכרזים השתתפות, מכירות אשי הפעלת באמצעות בעיקר משווקיםש המוצרים

  .תקופתיים ושיפוץ

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקיה, חקיקה מגבלות .4.6

איה כפופה במישרין להוראות חקיקה ייעודיות. עם זאת, המוצרים המשווקים  קבוצת מדלסון פעילות

כפופים לעמידה בדרישות תקים בילאומיים קפדיים. לרוב המוצרים מגיעים עם מסמכים מתאימים 

 4.24 סעיף ראהלפרטים וספים בדבר מגבלות ופיקוח על תחום הפעילות המעידים על עמידה בתקים ה"ל. 

   .להלן
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 במאפייי שיויים או, הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות/  וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שיויים .4.7
 שלו הלקוחות

פלסטיק על חשבון  בצרות לשימוש מעבר של מגמה יכרת, והאיסטלציהבתחום הביה בשים האחרוות,  

בוסף, קיימת מגמה של צמיחת שוק ציורות לצד החמרה בתקי איכות הצרת.  זאת, צרות מתכת

) על פי צרת ממתכת, בעיקר בשל חוזקם ועמידותם הטובה HDPE) ופוליאתילן (PVCהעשויים מפי.וי.סי (

כות המים. בוסף, יכר גידול בפרויקטים ממשלתיים לחידוש והקמת קווי צרת חדשים לקורוזיה וירידת אי

  בתחומי הביוב, מים וגז. 

 או בלאי עקב הכרח מתוך רק הוחלפו בעבר אשר מוצרים מרכישת מעבר של צרכית מגמהכמו כן, יכרת 

 זו מגמה כי מעריכה החברה .ועכשווי אופתי, מעוצב מוצר לרכוש הרצון בשל מוצרים של לרכישה, קלקול

 ויכולת ויצירתית עיצובית חדשות ,שוטפת התעדכות המחייב דבר, הקרובות בשים תתחזק ואף תמשך

  .גבוהה איכות ברמת חדשים מוצריםספקים עדכיים ו של מהיר איתור תוך בשוק העיצוביות המגמות זיהוי

מושפעת, בין היתר, מתודות במחירי המתכות (חושת, יקל, פלדה,  והאיסטלציה הביהבתחום  הרווחיות

כמו אבץ ועוד) שמושפעים מתודתיות במחירי הפט, וכן מתודות בשערי מט"ח ובמחירי ההובלה הימית. 

כן, תחום הביה והאיסטלציה רווי במתחרים, מה שמשפיע על מחירי השוק של המוצרים ועל הרווחיות 

 .הובעת מהם

 .להלן 4.14 סעיף ראהטים אודות מאפייי התחרות בתחום לפר

יכרת מגמה של מעבר לשימוש בציורות בעלי קוטר גדול יותר, זאת  ,בתחום התשתיות, האחרוות בשים 

 לצד החמרה בתקי איכות הצרת. כמו כן, קיימת מגמה של מעבר לצרות פלסטיק על חשבון צרות מתכת.

 מצרת מיוצרת שמרביתה טבעי לגז ארציתלהקים רשת הולכה וחלוקה  הממשלההחלטת  במסגרת

בתחום זה, לרבות באמצעות פלעד שמייצרת, משווקת את מכירותיה  קבוצת מדלסון הגדילהפוליאתילן 

  ומספקת צרת פוליאתילן ואביזרים ייעודיים לשוק הגז. 

הפוליאתילן והפי.וי.סי ר, מתודות במחירי המתכות בתחום התשתיות מושפעת, בין הית הרווחיות

שמושפעים מתודתיות במחירי הפט, וכן מתודות בשערי מט"ח ובמחירי ההובלה הימית. בתחום 

בהתאם ובסמוך  םמוצריהמשתדלות לעדכן את מחירי קבוצת מדלסון התשתיות, בהתאם לתאי השוק, 

ארוכי טווח במחירים שסוכמו מראש, שיויים אלה  לשיויים כאמור, אולם במקרה של הסכמי הספקה

  רווחיות. העשויים להשפיע על 

אך אף על פי כן דומיטיים,  מתחריםקטן של  מספרב ןמאופיי התשתיות תחוםמבה התחרות בכן,  מוכ

התחרות מאד אגרסיבית מהסיבה שהיצרים מתחרים גם בשוק הלקוחות הסופי בוסף לתחרות מול 

  המשווקות.החברות 

שיפוץ, שדרוג או התרחבות של מהקמת מפעלים חדשים או מבעיקר מושפע  תחום התעשיה ומיזוג אוויר 

. וכן מביה, שיפוץ או שדרוג של מבי משרדים וזאת בהקשר של פרויקטים במיזוג אוויר מפעלים קיימים

 בתופת שמאופיין וחהכ תחות בעף למעט, חדשים מפעלים הקמת של האטה מסתמת האחרוות בשים

  .והתחדשות פיתוח

הפוליאתילן , המתכות במחירי מתודות, היתר בין, מושפעתאוויר   ומיזוג התעשיהבתחום  הרווחיות

  הימית.  ההובלה ובמחירי"ח מט בשערי מתודות וכן, הפט במחירי מתודתיות שמושפעים והפי.וי.סי
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 הפעילות תחום על מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכולוגיים שיויים .4.8

יחד עם זאת, באופן שוטף מבצעים  .זהלא חלו שיויים טכולוגיים משמעותיים הוגעים לתחום  לרוב

בייחוד חברות בעף . השוק וצורכי הלקוחות לדרישות בהתאם, השוים במוצרים שיפורהספקים השוים 

את מאמציהן בשיווק מוצרים בעלי עיצוב חדשי ויתרוות  , בשים האחרוות,מוצרי הסיטציה מקדישות

טכולוגיים. מוצרים אלה מאופייים בשימוש בחומרי גלם ידידותיים לסביבה, עמידות לטווח ארוך, היצע 

  רחב של גווים וגימורים שוים.

אתילן פולי, המהווה שדרוג של RC100בשים האחרוות פותח בתעשיית הפלסטיק הפוליאתילן בוסף, 

PE100 וורות ה משום שהיי מעבדה, ציי חתכים, שריטות ושחיקה. על פי מבחעמיד יותר בפ- RC - Flex 

, עומדים טוב PE100) לעומת ציורות הפוליאתילן RC100(השם המסחרי של פלעד לצרת הפוליאתילן  100

רטורות שוות ובמבחי עמידה בהתקדמות סדק (אי התקדמות) מהיר או איטי, בטמפ 20יותר עד למעלה מפי 

  בלחץ. 

 בהם החלים ושיויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי .4.9

  להערכת קבוצת מדלסון, הגורמים הקריטיים העיקריים להצלחתה הים:

, גז, ביוב(מים,  הזורמים סוגי לכל שוגעים גלם וחומרי מוצרים של מאוד רחב ומגוון זמין מלאי אחזקת -

 "ב);וכיו כימיקלים, קיטור, פט, דלק

 על כושר ייצור רציף.  שמירה -

 );לוגיסטי(מערך  קצר זמן בפרק מוצרים של רחב מגוון לספק היכולת לרבות, גבוהה ברמה שירות -

 ;תחרותיים ובמחירים איכותיים חלופיים אספקה ומקורות ספקים איתור -

 ;תחרותיים במחירים מוצרים שיווק -

 .החברה  לקוחות דרישת"י עפ ואליזות טיב תעודות אספקת כולל; המוצרים של גובהה ואיכות אמיות -

 יהול, אבחון ובקרת אשראי ללקוחות;  יכולת -

 בתחום. מדלסון קבוצתאדם ותיק ומיומן בעף ובשווקים מולם פועלות חברות  כוח -

בוסף, בתחום התעשיה ומיזוג האוויר מעסיקה קבוצת מדלסון מחלקה טכית המורכבת ממהדסים ואשי 

מקצוע מומחים. מחלקה זו מסייעת למחלקות ההדסה של הלקוחות במציאת פתרוות הדסיים 

מול המתחרים ומסייע בשימור  קבוצת מדלסוןהמתאימים לצרכיהם. קשר זה מקבע יתרון איכותי של 

 קוחותיה.ל

 בהם הפעילות ושיויים החלים מחסומי הכיסה והיציאה העיקריים של תחום .4.10

 חסמי הכיסה העיקריים בתחום הפעילות הים כמפורט להלן: 

ההון העצמי הדרוש לצורך החזקת מלאי מוצרים מגוון בהיקפים גדולים המאפשר העות מיידית  -הון 

הדרש לצורך מימון התקופה שבין ימי האשראי הון כמו כן,  .קבוצת מדלסוןלביקושי השוק, כפי שמחזיקה 

  מעיקה ללקוחותיה.שמדלסון המתקבלים מהספקים, לבין ימי האשראי 

מערכי שיווק, מכירה ולוגיסטיקה בפריסה ארצית. כמו כן, המוצרים הים בעלי  - לוגיסטיקה ושטחי אחסון

(מרכז הפצה מרכזי)  מרכז לוגיסטי הפעלתלבאשר  פח אחסון גדול מאוד ודורשים שטחי אחסון גדולים.

  .הלןל 4.15.4 בצרעה, ראה סעיף
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עם לקוחותיה וספקיה מהווים אף הם מחסום כיסה למתחריה של מדלסון  תקשרי קבוצ -קשרי מסחר 

טווח, שבחלקם משכים עם ספקיה הים קשרים ארוכי מדלסון  קבוצת. קשרי המסחר של מדלסון קבוצת

 בשים.עשרות 

כספק מאושר למוצר מאושר בקרב לקוחות בחרים,  תקיםוהצורך בקבלת אישורים  -תקיה ואישורים 

כגון: משרד הביטחון, חברת החשמל לישראל בע"מ, בתי זיקוק לפט בע"מ, מקורות חברת המים בע"מ, 

 .רשות שדות התעופה, משטרת ישראל עיריות ומועצות מקומיות

, יסיון להוכחת בוגע סף דרישות לפעמים קבעותמדלסון  קבוצת בפעילותגדולים ואצל לקוחות  במכרזים

קיים צוות מקצועי,  מדלסון קבוצתידע ומומחיות. ל ים" דרשאחרים"ה בפעילותו "בוכיו פיסית איתות

 אלו. בפעיליותטכי ובעל יסיון 

  חסמי היציאה העיקריים בתחום הפעילות הים כמפורט להלן:  

  .בתחום הפעילות הזמן הדרוש למימוש המלאי משך

משך הזמן הדרוש לסיום העברת התחייבויות בגין התקשרויות במכרזים ארוכי טווח עם לקוחות ואחריות 

 בגין שיווק המוצרים.

  השקעה ברכוש הקבוע ובעיקר בתשתיות ייצור, ציוד ובמכוות.פלעד והמחדש דרשת  שלהייצור  בפעילות

 תחום הפעילות ושיויים החלים בהםתחליפים למוצרי  .4.11

קיימים מוצרים תחליפיים רבים מחומרים שוים:  לרוב למוצרים המשווקים על ידי קבוצת מדלסון

חומרים פלסטיים, פלדה, חושת, ברזל וכיו"ב. חלק ממוצרים אלו הים מוצרים סטדרטים המיוצרים 

ומופצים על ידי מפיצים אחרים. כמו כן, ליישומים מסוימים, צרות בטון חשבים גם כמוצר תחליפי. בשים 

בר בצרת פלסטיק במקום צרת מתכת וצרת פלדה בקטרים קטים האחרוות יכר שימוש הולך וגו

  . וגבוהיםוביויים בפרט, וזאת לשימושים בלחצים מוכים 

וכל מוצר  מאחר מוצריםשל רחב מגוון התעשיה תחום ללקוחות  קבוצת מדלסון משווקתלעומת זאת, 

  מאופיין על פי הצורך ודרישה ספציפית של הלקוח בהתאם לעף בו הוא פועל. 

  .פלסטיק צרתבדמות  מתכתמ צרתים מוצרים תחליפיים לקיימ האויר מיזוג בתחום

 מוצרים ושירותים .4.12

 להלן תיאור קבוצות המוצרים העיקריים המשווקים על ידי קבוצת מדלסון:

ציורות להובלת וזלים (מים, ביוב, גז, דלק, פט, קיטור, כימיקלים וכיו"ב). הפריטים המים על   - ציורות

, יציקה, פלדה P.V.Cקבוצת מוצרים זו הים ציורות מחומרים שוים לרבות, פלדה, פלדה בלתי מחלידה, 

  . מגולוות, חושת, פוליאתילן, ציורות פלדה מבוטים בקטרים שוים וכיו"ב

המיוצרים ממתכות שוות ומפלסטיקה  ,כמפורט לעילהמיועדים לחיבורים של ציורות  - אביזרי צרת

, אביזרים לצרת PEXכגון: אביזרים מ"ג, אביזרים לחיבור צרת בהתאם לסוג הציור אליהם הם מחוברים, 

  רב שכבתית ואביזרי צרת מפלסטיק.

צרת משלימים אשר מטרתם לחבר בין הצרת לאביזרים כמו כן, כללים בקבוצת מוצרים זו אביזרי 

  ולמוצרים השוים בקבוצות האחרות המתוארות לעיל ולהלן ומוצרי אטימה הלווים לצרת.
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: ברזים , כגוןמוצרים המיועדים לפיקוח על זרימת הוזלים בצרת - מגופים ושסתומים למערכות צרת

ים אחרים לתחומים השוים,  עשויים ממתכות שוות כדוריים, ברזי בוכה, מגופי שער וברזים רב

  בקטרים שוים., ומפלסטיקה

שסתומי פיקוד ובקרה המהווים חלק מהאביזרים הלווים לצרת.  - כיבוי אשמוצרי פיקוד למערכות 

בקבוצת מוצרים זו מים בין היתר מדי לחץ, מפעילים פאומטיים וחשמליים, ברזים חשמליים, שסתומי 

  ושסתומי ויסות למים וקיטור.ביטחון 

מוצרי סיטציה שוים כגון: ברזים, אמבטיות ומקלחוים, כיורים, אסלות ומכלי הדחה,  - סיטציהמוצרי 

  ארוות אמבט ואבזור משלים. 

לוחות,  -מגוון רחב של מוצרים מוגמרים למחצה: פלסטיקה הדסית  - מוצרים הדסיים מוגמרים למחצה

  .ון חומרים פלסטייםגלילים ומוטות ממגו

לרבות ציפויים להגה בפי שחיקה וקורוזיה, מדי לחץ, מפעילים  - משאבות מים אכיות ואופקיות

  .פאומטיים, ברזים חשמליים, שסתומי ביטחון ושסתומי ויסות למים וקיטור

 חומרי גלםשמש וחשמל, מוצרים וספים ובייהם דודי  קבוצת מדלסוןכמו כן, מספקת  - מוצרים וספים

  ואביזרים שוים, שהוזמו ספציפית בהתאם לדרישת הלקוח.

(באלפי  של קבוצת מדלסוןתחום הפעילות הובעות מקבוצות המוצרים העיקריים מ התפלגות הכסות  
  :ש"ח)

  
  בדצמבר 31כון לשה שהסתיימה ביום 

2017  2016  2015  

קבוצת 
  מוצר

  הכסות

שיעור 
מסך 

הכסות 
  מדלסון 

שיעור 
מסך 

הכסות 
  הקבוצה 

  הכסות

שיעור 
מסך 

הכסות 
  מדלסון 

שיעור 
מסך 

הכסות 
  הקבוצה 

  הכסות

שיעור 
מסך 

הכסות 
  מדלסון 

שיעור 
מסך 

הכסות 
  הקבוצה 

  20.08%  27.82%  278,416  21.04%  27.93%  302,863  21.57%  38.98%  330,911  ציורות

אביזרי 
  צרת

199,207  23.46%  12.99%  186,766  17.22%  12.97%  150,780  15.07%  10.87%  

  4.50%  38.63%  62,397  5.68%  37.51%  81,790  5.86%  10.59%  89,895   סיטציה

  16.20%  18.48%  224,670  14.17%  17.34%  204,057  14.93%  26.97%  228,997  שוות

  51.65%  100.00%  716,263  53.86%  100.00%  775,476  55.35%  100.00%  849,010  סה"כ

 

 לקוחות .4.13

קבוצת לקוחות פעילים, מרביתם לקוחות הרוכשים את מוצרי  4,850 -כקבוצת מדלסון  לש הבפעילות

 וקבלי ביה חברות , בין היתר,מים מדלסוןשל קבוצת לקוחות הלאורך זמן ובקביעות. עם מדלסון 

 חברות, באמצעות קבלים שוים ממשלה משרדי, ומוסדות ציבוריים חברותאיסטלציה וכיבוי אש, 

, פרטיות קבליות חברותוודלק הארגיה וה מתחום חברותמים,  תאגידי, מקומיות ורשויות ממשלתיות

הביטחויות, מפעלי  התעשיותאלקטרויקה, ומפעלים גדולים מהתעשייה הכימית והפטרוכימית,  קוצרים

  .מסחר ובתיויר, מזון ותרופות, ארגיה ודלק, חברות ארציות למיזוג א

בתקופות קבוצת מדלסון מלקוחות  2017 -ו 2016, 2015לשים התפלגות הכסות תוים בדבר להלן 

 בחתך לפי סוגי הלקוחות והוותק שלהם: המפורטות 
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 סוגי הלקוחות:  

  
  בדצמבר 31כון לשה שהסתיימה ביום 

2017  2016  2015  

  סוג לקוח
 הכסות
(באלפי 

  ש"ח)

שיעור 
מסך 

הכסות 
  מדלסון 

שיעור 
מסך 

הכסות 
  הקבוצה 

הכסות 
(באלפי 

  ש"ח)

שיעור 
מסך 

הכסות 
  מדלסון 

שיעור 
מסך 

הכסות 
  הקבוצה 

הכסות 
(באלפי 

  ש"ח)

שיעור 
מסך 

הכסות 
  מדלסון 

שיעור 
מסך 

הכסות 
  הקבוצה 

ביה 
  ואיסטלציה

444,258  52.27%  28.96%  406,809  52.40%  28.26%  386,634  53.94%  27.91%  

  16.64%  32.19%  230,716  15.54%  28.82%  223,741  16.94%  30.57%  259,850  תשתיות

תעשייה ומיזוג 
   אוויר

145,816  17.16%  9.50%  145,860  18.78%  10.13%  99,399  13.87%  7.17%  

  51.72%  100.00%  716,749  53.93%  100.00%  776,410  55.40%  100.00%  849,924  סה"כ

 

 ותק הלקוחות:  

  

 בדצמבר 31כון לשה שהסתיימה ביום 

  2015לשת   2016לשת   2017לשת 

  ותק
  מכירות
(באלפי 

  ש"ח)

שיעור 
מסך 

הכסות 
  מדלסון 

שיעור 
מסך 

הכסות 
  הקבוצה 

  מכירות
(באלפי 

  ש"ח)

שיעור 
מסך 

הכסות 
  מדלסון 

שיעור 
מסך 

הכסות 
  הקבוצה 

  מכירות
(באלפי 

  ש"ח)

שיעור 
מסך 

הכסות 
  מדלסון 

שיעור 
מסך 

הכסות 
  הקבוצה 

  31.92%  61.81%  442,713  30.41%  56.47%  437,886  34.66%  62.62%  531,688  שים ומעלה 5

  5.71%  11.05%  79,143  7.75%  14.40%  111,650  4.76%  8.61%  73,075  שים 3-5בין 

  5.87%  11.36%  81,398  12.48%  23.17%  179,710  12.07%  21.80%  185,100  שים 1-3בין 

  8.15%  15.78%  113,009  3.21%  5.96%  46,230  3.86%  6.97%  59,147  פחות משה

 51.65% 100.00%  716,263 53.86% 100.00%  775,476 55.34% 100.00%  849,010  סה"כ

 

תלות בלקוח בודד או בקבוצה של  לקבוצת מדלסוןלאור מספרם הרב של לקוחות קבוצת מדלסון, אין 

לעיין זה יצוין כי  .קבוצת מדלסון והחברה במאוחדפעילות לקוחות אשר אובדם ישפיע באופן מהותי על 

מסך הכסות  2.4% -, מהווה כ2016שיעור הרכישות הגבוה ביותר של לקוח אחד בתחום פעילות זה בשת 

 החברה (במאוחד) בתקופה זו.מסך הכסות  2% -וכ 2016קבוצת מדלסון בשת 

 מבה השוק ותחרות .4.14

 :הפעילות בתחום התחרות מבה 

יצרים מקומיים, משווקים תוה לתחרות בכל סוגי המוצרים שהיא משווקת, מצד  ת מדלסוןקבוצ

 .בשיווק מוצרים דומים מקומיים ויבואים העוסקים בהיקפים שוים

הוא ביכולתה לספק מעה כולל ללקוחותיה על ידי מגוון מוצרים רחב  קבוצת מדלסוןיתרוה הבולט של 

)ONE STOP SHOP .ים הפזורים ברחבי הארץיפיה השובפרקי זמן קצרים בס (  

הים: קבוצת ש.אל (ש.אל ציוד טכי בע"מ, ש.אל צפון בע"מ,  קבוצת מדלסוןמתחריה העיקריים של 

אביעם איסטלציה וביין (מקבוצת ש.אל) , ) בע"מ2004י.סי. (ציורות איקס.פהמשווק סחר והדסה בע"מ, 

אלוים , ) בע"מ1997חסון פ.ע. מסחר ("מ), קבוצת חסון (בע 2009ש.אל אילת , ש.אל טכולוגיות בע"מ"מ, בע

מ, פלסים בע"מ, פלגל תעשיות ", קבוצת גאון (ציורות המזרח התיכון בעא.א.א. טסה בע"מ), מ.מ.ש. בע"מ
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סקופ סחר מתכות ושרותים טכיים מ, "מ), אברות תעשיות בע"מ, הכוכב תעשיות מגופים בעאגש"ח בע"

  מ. ") בע1975מ, , רפאל תעשיות מגופים (") בע1979מ, ש.א.ח.פ הדסה (", טכובר בעבע"מ

, פלסאון קבוצת חמת עיצוב ושיווק בע"מהים  פרופילוןכמו כן, במוצרי הסיטציה מתחריה העיקריים של 

  וסבח סוכיות בע"מ. אל שיווק והפצה בע"מישר

משווקת את מגוון המוצרים הרחב ביותר, ולהערכתה, אף אחת ממתחרותיה  היה פרופילוןלמיטב ידיעת 

  .פרופילוןאיה משווקת את מלוא מגוון המוצרים של 

  בשוק בתחומי הפעילות השוים. קבוצת מדלסוןלחברה אין יכולת להעריך את חלקה של 

ות, כגון:על מדלסון שיטות שווקטת קבוצת מ ,ת להתמודד עם התחרות  

 הסדרי יש עמם"ל בחו ספקים עם ובפרט, והספקים הלקוחות עם שים ורב הדוק קשר על הקפדה -

 .בלעדיות

 .המוצרים מלאי עלויות הוזלת מאפשרת יחסית גדולה בכמות מספקים מוצרים רכישות, לעת מעת -

 על יתרון לקבוצת מדלסון שמקה, המכירות מאתרי אחד בכל המוצעים המוצרים מגוון על שמירה -

  )ONEזקק הוא להם המוצרים מירב את אחת בהזמה ללקוח לספק יכולה שהיא בכך ממתחריה חלק

STOP SHOP (קצרים זמן ובטווחי. 

קיימים ושדרוגם, בהתאם לדרישת הלקוחות, במטרה לספק  מוצריםפיתוח ל ספקים עם פעולה שיתוף -

ואמיות המוצרים המשווקים על ידי  לאיכותמעה חלופי למוצרים מתחרים וכן לשמר וליצור יתרוות 

 .  קבוצת מדלסון

 לחשוף במטרה ללקוחות מקצועיים סמירים עריכת וכן, לעברית ותרגומם המוצרים של קטלוגים הכת -

 .קבוצת מדלסון של במוצרים הגלומים ליתרוות אותם

 ווק והפצהיש .4.15

  שיטת השיווק  

מושתתת על הצעת מגוון מוצרים רחב ללקוחותיה, ומתן מעה כולל  קבוצת מדלסוןהשיווק של אסטרטגית 

מלאי מוצרים  לאחזקת קבוצת מדלסוןבפרקי זמן קצרים. לשם כך, פועלת  )ONE STOP SHOP(לכל לקוח 

) המאפשרים ייצור רציף HDPEוצרת  PVC, לרבות חומרי הגלם המשמשים בייצור (בצרת רחב וזמין

פי מחירון המשתה  ולאחר הזמתם. מחירי המוצרים קבעים עלמהירה של המוצרים, בסמוך  והספקה

   אופי והיקף הרכישות של הלקוחות.תאי השוק ומעת לעת ובהתאם ל

 מערך השיווק והמכירות 

עשה באופן עצמאי ומושתת על פריסה ארצית של סיפים,  קבוצת מדלסוןל ש המכירותומערך השיווק 

, מכירות סוכי באמצעות, מופקד הוא עליו באזור משלו ומכירות שיווק מערך מפעיל מהם אחד כל כאשר

  .ומהחברות מהסיפים אחד כל על הההלה של ופיקוח תאום תוך

  סיפים:  10מבוסס על  התשתיותלמועד הדוח, מערך ההפצה של תחום  כון

ירושלים, באר  ,אור עקיבא, עפולה, רמת השרון, צריפין ,אתא קריתמגדל העמק, ), לוגיסטי(מרכז  צרעה

   .שבע  ורמלה
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 בקשרים קבוצת מדלסון מצאת איתם השוים מהגופים שוטף באופן מתעדכים והשיווק המכירות סוכי

 .המוצרים למכירת הצעות ובהללקוחות סמך מידע זה יוזמת פייה  ועלעסקיים 

פעילות  קבוצת מדלסון, יוזמת קבוצת מדלסון של ובאתרים בסיפים והמכירה השיווק הליך מלבד

 השתתפות, ללקוחותיהקטלוגים, עריכת ימי עיון  באמצעות הפקתבעיקר  פרסומית ושיווקית של מוצריה

  .בירחוים שוים ופרסומים ובכסים בתערוכות

  מערך המלאי 

המאפשר בקרה ובדיקה מתמדת של מערך המלאי, הרכש  On Lineמפעילה מערך מחשבים  קבוצת מדלסון

והשיווק ומאפשר יידות של המוצרים בין סיף אחד לאחר, בהתאם לרמות המלאי והצרכים. באמצעות 

 קבוצת מדלסוןלקוח את מגוון המוצרים הרחב של אשי השיווק להתעדכן ולהציע ל יםמערך המחשוב יכול

צרכיו הספציפיים, כגון: כמויות, אתרי אספקה ל בהתאם הזמותעם הלקוח  גבש, למחסיה מכלל

התשלומים של כל לקוח ולבצע ולהזין הזמות בזמן  ומוסר החובמצב עדכי של יתרות  בחוןותשלומים, ל

  אמת.

. שיוע האתרוצרים המותאם לצרכיהם הספציפיים של לקוחות מחסן בו מוחזק מלאי מ מצוי אתר בכל

  על בסיס יומי.  אתרהמחסים מתבצע על פי דרישות כל  ביןהמלאי 

המלאי מתבצעות ממכירות או ביום שלמחרת. ה באותו יוםלרוב  אספקת המוצרים ללקוח מתבצעת

 ות.ללקוח מדלסוןי קבוצת ספקשמאוחסן במחסי קבוצת מלדסון או באספקות ישירות מ

  מרכז לוגיסטי 

דום בקיבוץ צרעה (להלן:  25 -מפעילה החברה מרכז לוגיסטי המשתרע על שטח של כ 2016החל מחודש יוי 

(אשר  אגודה שיתופית חקלאית בע"מ -מדלסון צרעה . המרלו"ג הוקם על מקרקעין שבבעלות )"המרלו"ג"

. המרלו"ג החל לפעול 2036) ומושכר לחברה עד יוי היה בבעלות משותפת של החברה ושל קיבוץ צרעה

"ג בתפוקה המרלו לפע 2016החל מהרבעון הרביעי של שת  אולם, קבוצת מדלסוןבמקביל לפעילות סיפי 

במקביל לצמצום  וזאת דרכו בוצעובכל רחבי הארץ  קבוצת מדלסוןללקוחות רבות  ותאספקמלאה כך ש

 באספקות הוק-אדללקוחות קטים וסיוע  אספקה, החברה בדלפקי תמכירוב שיתמקדו הסיפיםיתר 

"ח שמיליון  1 -מ למעלה של שכירות הוצאות לקבוצת מדלסון חסכההמרלו"ג  הפעלת .החברה ללקוחות

 השירות רמת את הפרישו, המלאי של יותר יעיל ביהול הסייעו אספקההשרשרשת  יהולאת  היעליבשה, 

א'  23 אורבראה  בצרעהולשכירות מקרקעין  במקרקעין זכויותלרכישת  םהסכאודות ה לפרטים .ללקוחות

 .לדוחות הכספיים 1

  הובלה  

קבוצת לרשות לקוחותיהן שירותי הובלה העשים באמצעות כלי הרכב של  מעמידה קבוצת מדלסון

-כוללים משאיות בעומסים שוים מ קבוצת מדלסוןבסיוע מספר קבלי משה. כלי הרכב של  או מדלסון

  טון, כאשר חלקן מצוידות במוף איטגרלי.  27ועד  3

 עלותם כלולה במחיר המוצר ולרוב קבוצת מדלסוןשל שליש מהלקוחות מסתייעים בשירותי ההובלה  כשי

  .או מועמסת בפרד

  .םבמובילי כלשהו סיכון או תלות ואין ומהותיים בלעדיים הסכמים אין כי יודגש
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 צבר הזמות  

  2017בדצמבר,  31צבר הזמות ליום 

     צפי למימוש

, 1ברבעון 
2018  

, 2ברבעון 
2018  

, 3ברבעון 
2018  

, 4ברבעון 
2018  

 2019שת 
  ואילך

  סה"כ

  ב א ל פ י   ש " ח

83,070  8,373  0  0  0  91,443  

  

 צבר הזמות בסמוך למועד פרסום הדוח 

     צפי למימוש

, 1ברבעון 
2018  

, 2ברבעון 
2018  

, 3ברבעון 
2018  

, 4ברבעון 
2018  

 2019שת 
  ואילך

  סה"כ

  ב א ל פ י   ש " ח

59,901  14,313  717  0  0  74,931  

 

הצבר  מול םיימהות ביטולים ו(לא היקודמת צבר הזמות גם לתאריך הדוח על המצב הכספי לשה  להלן

   ):בעבר שיתן

  2016בדצמבר,  31צבר הזמות ליום 

     צפי למימוש

, 1ברבעון 
2017  

, 2ברבעון 
2017  

, 3ברבעון 
2017  

, 4ברבעון 
2017  

 2018שת 
  ואילך

  סה"כ

  ב א ל פ י   ש " ח

72,460  1,727  0  0  0  74,187  

  

הים בבחית מידע צופה פי עתיד. ציפיות  קבוצת מדלסוןיצוין כי התוים בדבר צבר ההזמות של 

קבוצת באשר לצבר ההזמות וקצב מימושן מבוססות על הזמות שתקבלו מלקוחות  קבוצת מדלסון

לוחות זמים למימושן, אך יתכן כי ההזמות לא תתבצעה/תתממשה לוסיון העבר ביחס  מדלסון

על בסיס סיון העבר. יחד עם זאת,  מדלסוןבמלואן או תתבצעה/תתממשה בקצב שוה מזה אותו צופה 

הין לזמן  קבוצת מלדסון. יצויין כי מרבית הזמות במלואוברוב המקרים צבר ההזמות כאמור ממומש 

  קצר בלבד.

  מתפלג בקירוב לפי התפלגות מכירת המוצרים בככלל הפעילות של קבוצת מדלסון. ההזמות תמהיל צבר

לקוחות הין לרוב לאספקה מיידית ורק הההזמות מ סוןלדבוצת מקיצויין כי בתחום בו פועלות חברות 

  ר (בעיקר לפרויקטים מתמשכים).תחלקן לאספקה מאוחרת יו

 חומרי גלם וספקים .4.16

מגוון המוצרים המשווקים על ידן מכמה מאות ספקים שוים בארץ חברות קבוצת מדלסון רוכשות את 

מספקים  47% -היתרה כו 53% -סך הרכישות מספקים בשוק המקומי הסתכם בכ 2017ל. בשת "ובחו

 בחו"ל. 
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שאים מיוצרים בארץ. החומרים  מסוגים HDPE -ו PVCהים  פלעדשמשמשים את  העיקריים הגלם חומרי

מיובאים מאירופה, ארה"ב ומהמזרח הרחוק. חומרי הגלם המשמשים את המחדש מיובאים מארה"ב, 

 מאירופה ומהמזרח הרחוק, וחלקם רכשים בשוק המקומי. 

בין ת שלהם בישראל. ת ו/או הבלעדיהמוסמכ ותציגכ אותה הסמיכו של קבוצת מדלסוןמספקיהן  חלק

. אלכסדרוביץ היה זכייית של Geberitבישראל של המותג השוויצרי  היה הזכיייתפרופילון היתר, 

קבוצת ועוד. עם מרבית ספקי המוצרים המשווקים על ידי חברות  George Fisher  -ו FIP ,SIMONAהמותגים: 

פה המתקיימים בפועל שים רבות על פי הזמות  בעלאין הסכמים חתומים, אלא הסדרים  מדלסון

קבוצת של המועברות אד הוק. כיוון שהיקף הסחר בין כל אחד מהספקים איו מהותי ביחס להיקף הפעילות 

, קבוצת מדלסוןבקשרי עבודה ארוכי שים, להערכת  עימהמצאים שלה וכיוון שמרבית הספקים  מדלסון

. כמו כן, קבוצת מדלסון ולחברההעובדה כי לא קיימים הסכמים חתומים כאמור איה מהווה גורם סיכון 

שכן מדובר  כלשהו בספק תלות לה אין החברהו קבוצת מדלסון להערכת להלן, 4.16 בסעיףכמפורט 

 במוצרים היתים לרכישה מספקים חלופיים.

מעוגות בהסכמות בכתב המחודשות מידי שה. חלק מההחות  החות מספקים קבעות במשא ומתן, חלקן

ידה ביעדים וחלקן מותות בעמידה ביעדים כגון: עמידה בהיקף רכישות שתי מיימלי, אין מותות בעמ

  גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות וכיו"ב. 

אין לה ספק מהותי שסך הרכישות ממו בתחום הפעילות הין  ספקי קבוצת מדלסון,לאור מספרם הרב של 

  או החברה במאוחד.  קבוצת מדלסון מסך רכישות 10%בשיעור השווה או העולה על 

 .תלות בספק כלשהואו לחברה במאוחד  קבוצת מדלסוןהחברה, אין ו קבוצת מדלסוןלמיטב הערכת 

 חוזר הון .4.17

 ומוצרים גלם חומרי מלאי 

מורכב ממוצרים מוגמרים, מלאי בתהליך ומחומרי גלם, והוא משתה בהתאם  קבוצת מדלסוןשל  המלאי

  לצפי ההזמות ולפי סטטיסטיקה של תועות מלאי בתקופות קודמות. 

מוצרים בכל סיפיה במטרה לאפשר הספקה מהירה של מוצרים. מדייות  מלאימחזיקה  קבוצת מדלסון

בחודשים שחלפו, מזמי האספקה של הספקים, החזקת המלאי גזרת, בין היתר, מהיקפי האספקה 

מתחזיות לשיויי מחירים בשווקים ומהזדמויות עסקיות ומתבססת על האפשרות להעביר מוצרים חסרים 

  מסיף אחד לסיף אחר. 

 לזמן בהתאם וזאת חודשים 2-6 -כ של לתקופה מייבואמדייות החזקת מלאי מוצרים  קבוצת מדלסון

 לתקופה היה המקומי מהשוק מוצרים מלאי החזקת מדייותלתאריך ההזמה. האספקה המשוער ביחס 

כן, מלאי מוצג ביכוי הפרשה מלאי איטי, בהתאם לחישוב ספציפי המבוצע  כמו. חודשייםחודש עד כ של

קבוצת אחת לשה והמבוסס על יתרות המלאי יחסית להיקף וקצב הצריכה שלו בהתאם למדייות שקבעה 

  . מדלסון

  ימים. 86 -כ על 2017עמד בשת  קבוצת מדלסוןהמלאי הממוצעים של  ימי

 ושירותים למוצרים אחריות מתן מדייות 

כל אין בדרך כלל הסדרים כתובים עם לקוחות או עם ספקים בקשר לאחריות למוצרים.  קבוצת מדלסוןב

מועברת לספקים בחת על ידי מחלקת בקרת האיכות ו םתביעה או תלוה של לקוח בוגע למוצרי

הרלווטיים, כאשר מרבית התביעות מיושבות מול הספקים ומיעוטן מול חברת הביטוח במסגרת פוליסת 

  .ביטוח אחריות מוצר
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שים. האחריות המקובלת  10רך כלל של דהיה ב  HDPEהאחריות המקובלת וההוגה בצרתבפלעד, 

הן במהלך ההתקה  מותית בטיפול כון בצרת אחריות זוהיה בדרך כלל לשה אחת.  PVCרת וההוגה בצ

  המחדש מעיקה בדרך כלל תקופת אחריות בת חצי שה עד שה.והן באופן השימוש בה. 

 מדייות החזרת סחורות 

, לרוב, החזרת סחורות ובמקרים חריגים אף החזרת הכסף ששולם על ידי הלקוח. מאפשרת קבוצת מדלסון

החזרת סחורות מבוצעת רק באישור מהל הסיף והלקוח מחויב בדמי החזרה בהתאם לשיקול דעתו של 

  זיחים בהיקפים היוכספים  החזרותהסיף. מהל 

 אשראי לקוחות מול אשראי ספקים  

 הלקוחות אשראי לעומת קבוצת מדלסון פעילות של הספקים אשראי דותאו תוים המציגה טבלה להלן

  "ח):ש(באלפי  2017 בשת קבוצת מדלסון של

  
  יתרת אשראי
  לתום התקופה

  טווח ימי אשראי
ממוצע ימי 

  אשראי

907,349   לקוחות 150לבין שוטף +  90שוטף +  בין   123 

841,139   ספקים בארץ 150שוטף לבין שוטף +  בין   132 

150,45   ל"ספקים בחו 180 לבין מזומן בין   80 
  

משתמשת במערכות בקרה לצמצום הסיכון בפעילות מול לקוחות, במסגרתן בדקים  קבוצת מדלסון

הלקוחות ודרשים בטחוות לפי מצבם. סוגי הביטחוות הדרשים מהלקוחות יכולים להיות: ערבויות 

בקאיות, המחאות זכות, צ'קים לביטחון ושטרות חוב (חלקם בתוספת ערבויות אישיות), ערבות אישית, 

חברות ושעבודים ספציפיים. לגבי כל לקוח קבעת מסגרת אשראי ספציפי על בסיס המידע האסף  ערבות בין

  מהבקים, מחברת מאגרי מידע, מהכרות עם הלקוח ומביקורים אצל הלקוח וכד'.  

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקים .4.18

חסת מוצרים ותפעול. ש. בר רכוש קבוע המשמש אותן לשיוע, הובלה, א -, פלעד, המחדש ומדלסון חברותל

 רכוש זה כולל מכוות וציוד, כלי רכב, ציוד מחשב, ריהוט וציוד משרדי. 

, בהתבסס על הדוחות 2017בדצמבר  31להלן יתרת העלות המופחתת של הרכוש הקבוע של מדלסון ליום 

  הכספיים:

  אלפי ש"ח  

  22,669  קרקע ומבה

 14,744  מכוות וציוד

 5,832  כלי רכב

 5,514  וריהוט משרדיציוד 

 15,018  שיפורים במושכר

 63,777  כ"סה
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. משרדים קריית אתא ,5למועד פרסום הדוח, משרדי ההלת מדלסון ממוקמים ברחוב המעפילים  כון

 4.19בר, לצד יתר השטחים המושכרים לקבוצת מדלסון כמפורט בסעיף  ש. - אלו שכרים על ידי מדלסון

   .להלן

 הסכמי שכירות .4.19

, מחסים ואתרי ייצור ברחבי ישראל. כל האתרים ומשרדים אתרי מכירות קבוצת מדלסוןלחברות כאמור, 

לתקופות  שמושכריםאלפי מ"ר (כון למועד הדוח)  110-ל כבשטח כולל שוהמחסים פועלים במקרקעין 

 כאמורהמרלו"ג ובכלל אלה  )הארכה אופציות מימוש בהחת(לרבות  2019לאחר סוף שת  מרביתםשוות, 

קבוצת  להערכתהין לתקופות ארוכות עם אופציות להארכה, לרוב הסכמי השכירות  .לעיל 4.15.4 בסעיף

 ישטח יאתמצב קושי קיים אמהותיות מאי חידוש הסכמי השכירות שכן ל קיימות השלכות לא מדלסון

   ת מעבר. , בכפוף לעלויויםשכירות חלופי

 ושר ייצורכ .4.20

  כושר הייצור שלה. מלואאת מעט כ, פלעד מצלת קבוצת מדלסוןלהערכת 

 כסים בלתי מוחשיים .4.21

  למועד הדוח סימי מסחר רשומים ובכלל אלה:  צת מדלסוןולקב

  ;2023 - 2021סימי מסחר בקשר עם צרת ואביזרי צרת, אשר תוקפם מסתיים בשים  -

סימי מסחר בקשר עם ציוד כיבוי אש, דודי שמש/חשמל (אשר רכשו יחד עם פעילות שמואל מאיר בשת  -

  ; 2022-2023) אשר תוקפם מסתיים בשים 2015

) 2015סימן מסחר בקשר עם שיווק מוצרי סיטציה (אשר רכש יחד עם פעילות פרופיליון סחר בשת  -

  ;2026אשר תוקפו מסתיים בשת 

 4.16ראה סעיף  ו/או מיוי כציגות מוסמכתלפרטים אודות הסמכה להספקה בלעדית של מוצרים בישראל 

  להלן. 

 הון אושי  .4.22

   :מדלסוןקבוצת  של הארגוי המבה תרשים להלן 

  

  בר ש. - מכהן גם בתפקיד מכ"ל המחדש ומכ"ל מדלסון ) 1(

   

ל "מכ
)1(הקבוצה 

ל"סמכ  

תפעול

ל"סמכ  

רכש

ל"סמכ  

סחר

ל"סמכ  

 כספים

 מהלת 

משאבי אוש

ל"מכ  

פלעד

ל"מכ  

אלכסדרוביץ

ל "מכ  

פרופילון
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 מצבת העובדים בקבוצת מדלסון:  

  
מספר העובדים כון 

   2017בדצמבר  31ליום 
מספר העובדים כון 

  2016בדצמבר  31ליום 
מספר העובדים סמוך 

  למועד פרסום הדוח

 76 72  80  כספיםו ההלה 

 357 351  354  לוגיסטיקהמכירות, שיווק ו

 88 100  93  ייצור, שיפוץ ופרויקטים

 521 523  527  סה"כ

 תלות בעובדים  

את לאור , וזהסיפים ובמהליבמהלי חברות קיימת תלות  קבוצת מדלסוןל, קבוצת מדלסוןלהערכת 

עם ספקים ולקוחות ולאור  היכרותםבישראל, לאור  מדלסוןבובוצת בתחום  שצברוהיסיון והידע הרבים 

  .קבוצת מדלסוןלהצלחת עסקי  (לפי העיין) םתרומת

 עובדים של העסקה תאי 

מחסאים, הגים ועובדי מיהלה חלים חוקי עובדי ייצור, , בעיקר קבוצת מדלסוןעל חלק מהעובדים של 

כל עובד קבע שכר בסיס בהתאם לתפקידו (אשי ל. העבודה וגם צווי ההרחבה הכלליים החלים במשק

השיווק זכאים לבווס שגזר ממכירות) ולחלק מהעובדים, בעיקר למהלים ואשי השיווק, מעמידות 

החברות רכב צמוד. ההטבות הסוציאליות של העובדים קבעות בהתאם לתפקידם ולמעמדם, וכוללות: 

ם, קרות השתלמות, ימי חופשה, דמי מחלה ודמי הבראה. קופת תגמולים, קרן פסיה, תכית ביטוח מהלי

   .בר ואלכסדרוביץ הים עובדים ותיקים המועסקים במשך שים ש. - עובדי מדלסון רוב

  וגי הטבות לעובדים:קיימים מספר ס בקבוצת מדלסון

הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה  - הטבות עובד לזמן קצר -

והפקדות לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים. התחייבות בגין בווס במזומן או תוכית 

קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את  לקבוצת מדלסוןלהשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר 

  ות שיתן על ידי העובד בעבר ויתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.הסכום האמור בגין שיר

פיצויי  חוק(להלן: " 1963-דיי העבודה וחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג - הטבות לאחר סיום העסקה -

בישראל לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או  קבוצת מדלסוןבישראל מחייבים את חברות ") פיטורין

(עבור לחוק פיצויי פיטורין  14דות שוטפות בתוכיות הפקדה מוגדרת לפי סעיף פרישה, או לבצע הפק

  כמתואר להלן.לחוק פיצויי פיטורין),  14עובדים החתומים על חוזים המחילים את סעיף 

וגדרת וכן תוכיות ממומות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכיות להפקדה מ

לחוק פיצויי  14תוכית להפקדה מוגדרת בהתאם לסעיף  לקבוצת מדלסוןכתוכיות להטבה מוגדרת. 

מפעילה תוכית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי  מדלסוןפיטורין. כמו כן, 

  פיטורין. לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם.

סיה ה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרות פמפקיד דלסוןמ

  .וחברות ביטוח
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 של ההלה בכירה העסקהתאי  

בכתב המסדירים את תאי  אישייםהסכמי העסקה  מכוחמועסקים  מדלסון בקבוצת הההלה חברי

מוסדרים באמצעות הסכמי יהול, תמורת הההלה  חברילרוב, תאי כהותם של משרתם.  והיקףהעסקתם 

דמי יהול חודשיים וללא יחסי עובד מעביד, הסכמי היהול מכילים גם סעיפים המתייחסים לימי העדרות 

 משרה בהיקףמותרים וכן להוצאות רכב ואחרות כמקובל. יתר חברי הההלה בקבוצת מדלסון מועסקים 

קרן פסיה ו/או ( סוציאליים תאים לרבות לווים. ותאים חודשית גלובאלית למשכורת ובתמורה מלאה

 טלפון, השתלמות לקרן הפרשות), בדין כקבוע לפחות הבראה ודמי מחלה, חופשה ימי, תכית ביטוח מהלים

מכילים רוב ההסכמי היהול והסכמי העסקה כאמור . בוסף, וחייה דלק או/ו רכב אחזקת הוצאות, ייד

 מסגרתול משתה תלוי בביצועי החברות בקבוצת מדלסון ורכיבי שיקול דעת. לרוב, רכיב של תגמ

  . והודעה מוקדמת תחרות אי לתקופת, לסודיות מחוייביםם האמורים הסכמיה

לפרטים אודות תאי העסקתו של מר עודד פלר, בעל השליטה בחברה, בתקפידו כיו"ר דירקטוריון פעיל של 

  .על התאגיד פרטים וספים -בפרק ד'  22-ו 21 תקות ראה, מדלסון במשרה חלקית

 השקעה בהון האושי 

הדרכה ראשוית לעובדים שעיין, בין היתר: (א)  לעובדיהן הדרכותלעת,  מעת, יוזמתקבוצת מדלסון 

העובדים בתחומי עיסוקם; (ב) הגברת מיומותם ורמתם המקצועית,  העשרתו חדשים במחלקות השוות

ת והחוזקות של חברות בכסים והשתלמויות בחו"ל; (ג) הרחבת ההיכרות עם תחומי הפעילו השתתפותכולל 

, איכות הלי הדרכת - והבטיחות האיכות ושאי עם וההיכרות המודעות הגברת; (ד) בקבוצהאחרות 

יעודיות הדרכות  )ה; (הסביבה איכותו מסוכים חומרים, אש כיבוי, וגהות בטיחות, חירום תרגילי, בטיחות

כאמור יתות על ידי  ההדרכות .המחשוב מערכות בתחום הדרכות(ו)  ת מדלסוןלאשי המכירות בקבוצ

 .לצורך תאםאו על ידי גופים חיצויים, לפי העיין ובהקבוצת מדלסון בחברות  מהלים

 ביטוח .4.23

היא בסיכוים להם ביטוחי רכוש ואחריות אשר בהתחשב  קבוצת מדלסון חברותל הדוחפרסום  למועד כון

חשופה ולמקובל בשוק בתחום עיסוקה, כדלהלן: פוליסת ביטוח אש מורחב כולל אובדן רווחים, צד שלישי, 

 ביטוח ,אלקטרוי ציוד, אמות כספים, בהעברהחבות מעבידים, חבות המוצר, אחריות מקצועית, סחורה 

עם יועצי הביטוח של החברה,  שהתייעצה לאחר, החברה להערכתוביטוח ושאי משרה.  לקוחות אשראי

  . אות ביטוחי כיסוי משקפים קבוצת מדלסוןהביטוחים של 

 מגבלות ופיקוח על תחום הפעילות וסיכוים סביבתיים .4.24

  עסק רשיוות 

אתרים בהם פועלים פעילויות האחרים אין רישיוות עסק והטיפול בהוצאת הרישיון מצא בטיפול בחלק מה

   הערכת החברות, לא צפויות הוצאות כספיות מהותיות בקשר להוצאת רישיון העסק כאמור.החברות. לפי 

  וגהות בטיחות, אש כיבוי, הסביבה איכות 

עומדות בכל הדרישות המהותיות של המשרד  חברות קבוצת מדלסון, קבוצת מדלסוןלמיטב ידיעת 

  לאיכות הסביבה ושל רשות כיבוי אש ביחס למפעלים שלהן.

חלים חוקים, תקות, צווים והוראות שוות הוגעים להגת  הייצור של קבוצת מדלסוןככלל, על פעילויות 

  שעיקריהם כדלקמן:וגהות הסביבה ובטיחות 

 השפעה על הסביבה מחוץ למפעלים הכוללים מגבלות על רעש ופליטת מזהמים לסביבה. -
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 ל העובדים.דרישות לגבי איכות אוויר ורעש בתוך המפעלים, להגה ע -

 דרישות בטיחות כלליות, כגון: אוורור והגה אישית לעובדים. -

פלעד והמחדש מספקות סביבת עבודה השומרת על בטיחות עובדיהן ומקפידות על שמירת איכות הסביבה 

   ועמידה בחוקים בושאי איכות הסביבה.

ים הכרוכים בפעילות המפעלים מטופלים בהתאם לדרישות החוקים הרלבטיים, באופן שוטף תוך סיכו

קיטת האמצעים הדרושים למיעתם. למיטב ידיעת החברה, אין להוראות בושא איכות הסביבה השפעה 

עלויות  לקבוצת מדלסון, לא צפויות להיות מדלסון. להערכת ההלת קבוצת מדלסוןמהותית על פעילות 

  והשקעות סביבתיות מהותיות בתקופה הקרובה. 

 לסון מימון קבוצת מד .4.25

  כללי 

 קצר לזמןבעיקר מאשראי ספקים, מאשראי בקאי אשר עיקרו  המממת את פעילות קבוצת מדלסון

  .בין חברתיותומהלוואות 

    :201731.12.8 ליום כוןקבוצת מדלסון להלן פירוט מקורות המימון בפועל של  

(שיעורי הריבית האפקטיבית  2017 ,בדצמבר 31להלן פירוט שיעור הריבית להלוואות הקבוצה, כון ליום 

  והממוצעת שוות בקירוב זה לזה): 

  
 קצר לזמן אשראי

  )ח"ש(באלפי 
 ריבית שעור
  )1( קצר לזמן

, ארוך לזמן הלוואות
  שוטפות חלויות כולל

  )ח"ש(באלפי 

  ריבית שעור
  )2( ארוך לזמן

   5.95%-1.8%  33,099   4.1%-1.9%  114,056  לא צמוד שקליאשראי 

  .2.0% -ממוצעת כריבית  ) 1(

  .3.0% -ריבית ממוצעת כ ) 2(

 אשראי סגרותמ 

מסגרות אשראי  ת מדלסוןלקבוצ), הדוח מועדל(סמוך  2018במרץ  14 -ו 2017 דצמברב 31 מיםכון לי

ש"ח, בהתאמה, מתוכן וצלו  מיליון 325 -וכ"ח שן מיליו 328 -כספיים בסכום כולל של כ ומוסדותמבקים 

  . בהתאמה"ח, ש מיליון 170 -וכ"ח שמיליון  168 -כ

   בקבוצת מדלסוןפירוט אודות אשראי בריבית משתה  

מסך כסי קבוצת  5%כון למועד דוח זה לקבוצת מדלסון אשראי בריבית משתה בשיעור העולה על 

   בדבר האשראי:מדלסון להלן פרטים 

  

  סך הלוואות 
  בריבית משתה 

  מגון הריבית  (באלפי ש"ח)
טווח הריבית 
  בתקופת הדוח

שיעור הריבית במועד 
  פרסום הדוח

  ---  1.9% - 4.6%  פריים + מרווח  188,905  31.12.2016

  1.9% - 4.1%  1.9% - 4.1%  פריים + מרווח  146,899  31.12.2017

  

   

                                                           
  תוי האשראי לזמן קצר כוללים, בין היתר, מסגרות אשראי וחח"ד שוצלו ע"י חברות קבוצת מדלסון.    8
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  מהותי אשראי 

או אשראי אשר היקפו או יתרתו בדוחות הכספיים  הלוואהטלה  לא קבוצת מדלסוןזה  דוחכון למועד 

 שהן כפי, במאוחדאו יותר מסך הלוואות  10%וכן מהווה כסי החברה במאוחד או יותר מסך  5%מהווה 

  הכספיים. בדוחות מוצגות

 בכסים והחזקה שעבודים ליצירת התחייבות 

  פיים.הכס לדוחות 3' ג 14 באורכלפי תאגיד בקאי ראה לפירוט בדבר התחייבות קבוצת מדלסון 

כון למועד דוח זה, קבוצת מדלסון עומדות בכל אמות המידה הפיסיות שהתחייבו לעמוד בהן כלפי 

  תאגידים בקאיים.

 חוב אגרות 

. .ש"ח ע. 0.01מיות רגילות בות  6,187,276 -ע.. אגרות חוב סדרה ח' ל 44,358,623הומרו הדוח  בתקופת

  "ח.ש מיליון 46 -בסך של כ מדלסוןוב סדרה ח' גדל הוה העצמי של אגרות חהמרת  בעקבות

  ביצעה מדלסון פדיון מוקדם מלא וסופי ליתרות אגרות החוב (סדרה ג' וסדרה ח'). 2017ביוי  30ביום 

  .הכספיים לדוחות. 5 עד. 2' ב 15 באור ראה וספים לפרטים

  אשראי דירוג 

אגרות שמשום  מעלות חברת ידי על שלה האשראי דירוגעל הפסקת  מדלסוןהודיעה  2017בובמבר,  7 ביום

  .לעיל 4.25.8 בסעיףכאמור במלואן, פרעו שלה החוב 

  ושעבודים ערבויות 

 על, קבוצת מדלסון חברותלבקים, רשמו שעבודים שוטפים על  קבוצת מדלסוןהתחייבויות  להבטחת

האמורות  החברות, ושעבודים קבועים על המויטין, ההון הבלתי פרע של שלהן והקבוע השוטף הרכוש

 של התחייבויות להבטחת ערבויות העמידה מדלסוןכן,  כמומטען ומכתבי אשראי דוקומטריים.  ושטרי

  .שוים בקאיים למוסדותשלה  הבות חברות

  .הכספיים לדוחות. 3א'  23באור וספים, ראה  לפרטים

 מהותייםהסכמים  .4.26

 :הסכם לרכישת זכויות במקרקעין ולשכירות מקרקעין בצרעה 

לבין קיבוץ צרעה לרכישת מקרקעין ולשכירות  מדלסוןבין  2013 ,בדצמבר 15אודות הסכם מיום לפרטים 

 .. לדוחות הכספיים1ב'  23מקרקעין, להקמת מרכז לוגיסטי של מדלסון בקיבוץ צרעה, ראה באור 

  הסכם מייסדים בפלעד 

 ודוויק פלעד של המופק המיות מהון 65% -ב מחזיקה(שבבעלותה המלאה של מדלסון) בר  .ש - מדלסון

 בשת שחתם מייסדים בהסכם. שלה המופק המיות מהון 35% -ב מחזיק") פואד(להלן: " בדווי פואד

  :קבע, בין היתר, כי )2010 ביוי 29 ביום שתוקן כפי( ופואדבר  .ש - מדלסון בין 2009

למגוון שימושים לרבות בתחומי התשתיות,  PVC -תעסוק בתחום ייצור ושיווק צרת פוליאתילן ו פלעד -

 תקשורת והשקיה, ותחומי פעילות וספים ו/או אחרים ככל שיוסכם בין הצדדים.

 3בר זכאית למות עד  ש. -ן מדלסובר הזכות למיוי רוב חברי הדירקטוריון של פלעד ( .ש - מדלסוןל -

 ם). ציגי 2ציגים ובכלל זה היו"ר, ופואד יהיה רשאי למות עד 
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ההחלטות בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של פלעד יתקבלו ברוב קולות, למעט מספר ושאים  כל -

 שההחלטות בהם יתקבלו פה אחד כמפורט להלן: 

החלטה על מכירה ו/או שעבוד של עיקר כסי פלעד או של זכויותיה ו/או התקשרויות  - בדירקטוריון �

א במהלך העסקים הרגיל של פלעד; כיסה של פלעד ו/או השקעות של פלעד שהין חריגות ו/או של

לתחום פעילות חדש מהותי; עסקאות ו/או התקשרויות עם בעלי עיין בפלעד ו/או עסקאות שלבעל 

עיין בפלעד יש עיין אישי בהן; דרישות לתשלום ו/או להעמדת הלוואות בעלים ו/או העמדת בטוחות 

צאת יירות ערך של פלעד; מגון חלוקת רווחים; כל לטובת פלעד על ידי בעלי המיות בפלעד; הק

חריגה מהותית מהוראות הסכם המייסדים; שיוי במבה ההון, הגדלת ההון, ו/או הפחתת ההון ו/או 

איחוד מיות ו/או פיצול מיות ו/או שיוי סוג של זכויות המיות בפלעד; מיזוג ו/או פירוק מרצון של 

  רות; שיוי תקון פלעד. פלעד, בהתאם להוראות חוק החב

 פיצולאו /ו מיות איחודאו /ו ההון הפחתתאו /ו ההון הגדלת, ההון במבה שיוי - הכללית באסיפה �

 להוראות בהתאם, פלעד של מרצון פירוקאו /ו מיזוג; בפלעד המיות זכויות של סוג שיויאו /ו מיות

  .פלעד תקון שיוי; החברות חוק

השוטף של פלעד יופקד בידיו של פואד שישמש כמהל הכללי של פלעד, עד להחלטה אחרת של  היהול -

דירקטוריון פלעד. לעיין זה יצוין כי בהתאם להסכם ההעסקה של פלעד עם פואד, פואד מועסק כמכ"ל 

ועם סיום תקופה זו, הסכם ההעסקה עימו יוארך באופן אוטומטי  2017בדצמבר  31פלעד עד ליום 

קופות וספות בות שה אחת בכל פעם. על אף האמור, כל צד להסכם יהא רשאי להביא את הסכם בת

ההעסקה לסיומו המיידי בכל עת, מכל סיבה ואף ללא סיבה, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בכתב למשהו 

  יום מראש.  60בת 

  .פלעד של בעסקיה תחרות ואי לסודיות התחייבו ופואדבר  .ש - מדלסון -

או הקצאת מיות בפלעד תהיה כפופה למגבלות מסוימות (זכות סירוב ראשון, זכות הצטרפות  רתהעב -

  בהעברת מיות, זכות קדימה בהקצאת מיות). 

מיליון ש"ח בהתאם ליחס  6בר ופואד יעמידו לפלעד הלוואת בעלים בסך כולל של עד  .ש - מדלסון -

החזקותיהם בהון מיות פלעד, וזאת לצורך תשלום התמורה בגין רכישת פעילותה של פלעד בסמוך לאחר 

מהלוואות הבעלים האמורות וכון ליום  חש" מיליון 2.85 -פרעה פלעד סך של כהקמתה. בתקופת הדוח 

 1.85 -בר לפלעד עומדת על סך של כ ש. - מדלסוןהלוואות הבעלים שהעמידה יתרת  2017 ,דצמברב 31

 ההלוואות. ח"ש מיליון 1 -כ של סך על עומדת פואד שהעמיד הבעלים הלוואות ויתרת, חמיליון ש"

   .הכספייםלדוחות  4ב'  14 באור. לפרטים וספים ראה 1%פת בתוס הפריים בשיעור שתית ריבית ושאות

 הליכים משפטיים .4.27

 באורבר, ראה  ש. - לפרטים אודות תביעה אשר הוגשה בתקופת הדוח על ידי לקוח של החברה הבת, מדלסון

איה צד מדלסון והחברות בות שלה דוחות הכספיים. מלבד תביעה זו, כון למועד פרסום הדוח, ל ג' 24

  הם.להליכים משפטיים מהותיים כלש

 הקרובה בשה להתפתחות וצפי עסקית ואסטרטגיה יעדים .4.28

והגת לבחון מעת לעת את תוכיותיה האסטרטגיות ולבחון אותן בהתאם להתפתחויות קבוצת מדלסון 

המובילה בשיווק להמשיך ולשמור על מקומה כקבוצה  קבוצת מדלסוןבשווקים בהם היא פועלת. בכוות 

באמצעות פיתוח מתמיד של מערך השיווק, התמיכה הטכית  מוצרים מתחום הובלת הזורמים בישראל וזאת
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וההדסית ללקוחותיה, מערכת הדרכה לעובדים ולקוחות וכן בחיה מתמדת של הזדמויות לכיסה לתחומי 

  פעילות וספים והרחבת סל המוצרים בתחומים בהם היא כבר פועלת. 

 מיסוי .4.29

  הכספיים. לדוחות 17 באורראה  לפרטים

  סיכון גורמי .4.30

 :קבוצת מדלסוןהמשמעותיים הכרוכים בפעילותה של  להלן פרטים אודות גורמי הסיכון

 :סיכוי מאקרו 

 ועקבהביקושים  ברמת לירידה להביא עשויה כלכלית האטה - בשוק כלכלית ודאות ואי כלכלית טההא -

 לבטל או להקפיא טייה קיימת כלכלית ודאות אי של בתאים. קבוצת מדלסון במכירות לירידה כך

קבוצת  של במכירות לפגוע שעלולה טייהבתחומים בהם פועלת הקבוצה,  פרויקטים של הקמתם

  .מדלסון

, וזאת חליפין בשערי שיויים בגין לסיכוים חשופה קבוצת מדלסון - חליפין בשערי לשיויים חשיפה -

 ל קובים במטבעות זרים. "ומחירי מוצרים הרכשים מספקים בחו היות

  :עפיים סיכוים 

תוה להשפעת התודות בעלות חומרי הגלם מהם  קבוצת מדלסון - הגלם חומרי לתודות חשיפה -

קבוצת  של הקייה מחירי על מהותית להשפיע עלולות חריפות מחירים תודותמיוצרים מוצריה, ו

  .שלה התחרותיות ויכולת קבוצת מדלסון מוצרי רווחיות את ולשחוקמדלסון 

מחזיקה מלאי גדול יחסית מהווה יתרון גדול במקרים של עליית חומרי גלם  קבוצת מדלסוןכי העובדה 

  וחסרון בירידתם. 

 -כ של בסך לקוחות מחובות הובעים אשראי סיכוי של פוטציאל לקבוצת מדלסון - לקוחות אשראי -

  .2017בדצמבר  31ליום  כון ח"ש מיליוי 349.9

בר לבטח חלק מלקוחותיה בביטוח אשראי, והחל  ש. - מדלסון, החלה חברה הבת 2016החל מספטמבר 

 ,2017בדצמבר  31לביטוח האשראי. כון ליום  קבוצת מדלסוןצטרפו חברות בות וספות ה 2017מיואר 

  .ןקבוצת מדלסומסך החובות הפתוחות של  35% -שכלל במסגרת ביטוח האשראי מהווה כסכום 

הכספיים כללות הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים המשקפות בצורה אותה להערכת ההלת  בדוחות

פיזור  מהווה הקבוצה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. מספר הלקוחות של החברה

 ואבודים מסופקים חובות בגין הוצאות שיעור. החברהרחב של הסיכון האמור מקטיים את חשיפתה של 

   ).0.26% -כ 2015 בשתו 0.71% -כ 2016בשת ( 0.26% -על כ עמד 2017 בשת המכירות למחזור ביחס

  :לקבוצת מדלסוןסיכוים ייחודיים  

קיים סיכון הכרוך בפרישת מי מעובדי  מדלסון לקבוצת, לעיל 22.34. ףבסעיבהמשך לאמור  - אשי מפתח -

שחתמו בין החברה לבין עובדי המפתח האמורים רשאים העובדים  ההעסקהפי הסכמי -. עלשלההמפתח 

  חודשים מראש. 3-6ידי מתן הודעה בכתב -האמורים לסיים את תקופת העסקתם על
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סיכוים עפיים, אשר דורגו, וסיכוי מקרו  -שלהלן מובאים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  בטבלה 

 : השפעה גדולה, ביוית וקטה - בכללותה הקבוצהם על עסקי , על פי השפעתהחברהבהתאם להערכת 

 
 פעילותתחום המידת ההשפעה של גורם הסיכון על 

 השפעה קטה  השפעה ביוית השפעה גדולה 

 קרואסיכוי מ

   X  האטה כלכלית

  X  שיויים בשערי חליפין

 סיכוים עפיים

  X  תודתיות חומרי הגלם

   X   אשראי לקוחות

 לקבוצת מדלסוןסיכוים ייחודיים 

   X   אשי מפתח
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 תחום שירותים לתעשיה  .5

 מבה הפעילות .5.1

, כימובילב )100%הבעלות והשליטה המלאה (את  באמצעות תאגיד בשליטתה)( לרפע. רכשה  1997בשת 

  . כימיקליםחומרי גלם ובחברה פרטית הפועלת באמצעות חברות בהחזקתה במישרין ובעקיפין 

 מרביתן( בחברות בות רכישה והשקעה באמצעות, פעילותה את כימובילקבוצת  רחיבהה במהלך השים

ההיבטים  מגווןמתפרסת על של קבוצת כימוביל זה, פעילותה  דוחכך שכון למועד ), המלאה בשליטתה

והפצה  ייבוא ,ייצור :), לרבותOne Stop Shopכימיקלים (וחומרי גלם באספקת שירותים לתעשיה, הכרוכים 

; ושירותים לווים להם וטיפול אריזה ,אחסון ,הובלהלוגיסטיקה,  שירותי מתן ;כימיקליםו של חומרי גלם

 כימיות אליזות ביצוע הכוללים מעבדה, שרותי; שירותי ייעוץ וליווי תהליכים הקשורים לטיפול במים

וטיפול בפסולות תעשייתיות, רפואיות  איטגרציה ושרותי; מזון מוצרי על פיקוח שרותי; ביולוגיות-ומיקרו

  .3מסוכת פסולתואחרות לרבות 

 מהותיים רכישה או מיזוגים, מביים שיויים של ותוצאותיהםאופיים  .5.2

 עמגל-המבי בדיפוכםשיוי  

") דיפוכם) בע"מ (להלן: "1989(דיפוכם  על ידי ה הןבוצעשל חומרי הגלם  הפצההפעילות  2015 סוף שתעד 

בהסכם בע"מ עמגל  התקשרו דיפוכם ודיפוכם 2015 ,בדצמבר 31. ביום 9בע"מ עמגל-דיפוכםהן על ידי ו

, 11פעילות ההפצה שבוצעו על ידהאת כל בע"מ עמגל -העבירה דיפוכם לדיפוכם מכוחו, 10פעילות העברת

  .וזאת בתמורה להקצאת מיות דיפוכם עמגל בע"מ לדיפוכם

המבי  השיוי"ביצוע עסקאות העברת הפעילות בדיפוכם לדיפוכם עמגל בע"מ (לעיל ולהלן יחד: 

הייצור והאספקה בין חברות קבוצת  שרשרת), הביאו לשיוי מבי בקבוצת כימוביל, והסדירו את בדיפוכם"

קדת בפעילות מתמ 12)"עמגל ייצור"(להלן:  בע"מ )ייצור כימיקלים(עמגל כימוביל השוות, כך שדיפוכם 

ייצור חומרי הגלם; דיפוכם עמגל בע"מ מתמקדת בפעילות ההפצה של מוצרי עמגל ייצור; ודיפוכם מרכזת 

 13ומחזיקה את מיות דיפוכם עמגל בע"מ ועמגל ייצור (דיפוכם, דיפוכם עמגל בע"מ, עמגל ייצור ובורה בע"מ

עמגל -יפוכם, כל אחת מחברות דיפוכם). בעקבות השיוי המבי בדעמגל"-"דיפוכםיוגדרו יחדיו להלן: 

  . 14מופקדת ואמוה על שלב פרד בשרשרת הייצור והאספקה של חומרי הגלם

  המעבדה דרך רכישת 

 רכשה מכוחו, צד שלישי שאיו קשור לקבוצת פלרבהסכם עם  התקשרה דיפוכם 2012 ,בספטמבר 16 ביום

עיל ל( פרטית המאוגדת לפי דיי מדית ישראל, חברה מ"בע המעבדה דרךב וההצבעה ההון מזכויות 60%

ספקי תוצרת חקלאית ומתן תו איכות "דרך  על בפיקוח עוסקת . דרך המעבדה")המעבדה דרך: "הלןול

   המעבדה" ובמתן שירותי בקרה, בדיקות וייעוץ לעפי המזון והחקלאות. 

                                                           
 קראה עמגל תעשיות ושיווק בע"מ.  2015בדצמבר  7שעד ליום  9

מגבלות על ביצוע  א לפקודת מס הכסה [וסח חדש]. בהתאם, חלות על דיפוכם ועל דיפוכם עמגל בע"מ104העסקה בוצעה בהתאם להוראות סעיף  10
 העברת מיות בהיקפים הקבועים בדין לתקופות הקבועות בפקודת מס הכסה. 

 בוסף, במסגרת העסקה הועברו החזקותיה של דיפוכם בבורה בע"מ לדיפוכם עמגל בע"מ.  11
שת ל ייצור עוסקת בעיקר בייצור, אחסון ורכי) בע"מ. כון למועד זה, עמג1989עמגל ייצור קראה עמגל ייצור כימיקלים ( 2015בדצמבר,  7עד ליום  12

התקשרו עמגל ייצור ודיפוכם עמגל בע"מ בהסכם להעברת פעילות, מכוחו,  2011חומרי גלם לתעשיה. בד בבד עם ביצועה של עסקת הרכישה, בשת 
  הועברה פעילות ההפצה של עמגל ייצור, לדיפוכם עמגל בע"מ. 

"). לפרטים בדבר מיזוג בורה עם ולתוך דיפוכם ראה דיפוכםן: "עמגל בע"מ (להל-ה בבעלות מלא של דיפוכם") היה חברבורהבורה בע"מ (להלן: " 13
  להלן.  5.2.8סעיף 

השיוי המבי בדיפוכם בוצע במטרה לשפר את השירות היתן ללקוחות; לשדרג את שרשרת האספקה (בין היתר באמצעות שיפור זמיות וזמי  14
י בוצע על מת לתרום לביסוס מעמדה של קבוצת כימוביל השיוי המב עמגל. בוסף,-אספקה); למקסם את המקצועיות והמומחיות של חברות דיפוכם

 ).One Stop Shopפתרוות כוללים בתחום השירותים לתעשייה ( כספק של
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זה היא מחזיקה  הדוחמועד רכשה דיפוכם את יתרת ההחזקות בדרך המעבדה, באופן שכון ל 2016בשת 

מהוה המופק והפרע של דרך המעבדה, ומחזיקה במלוא הבעלות והשליטה בה. לפרטים וספים  100%-ב

  .להלן 5.30.3 סעיף הרא

 גד -פעילות בתחום המים מאת אמי רכישת 

התקשרה דיפוכם עמגל בע"מ בהסכם עם צדדים שלישיים שאים קשורים לקבוצת  2013בספטמבר  1ביום 

ולוגיות גד הדסה וטכ-) לרכישה והעברת פעילותה העסקית של אמי"המוכרים"פלר (להלן בסעיף זה: 

ם, לרבות בתחום הטיפול במי GE Water) בקשר למערכות ציוד וכימיקלים של "גד-"אמיבע"מ (לעיל ולהלן: 

  בישראל ביחס לחומרים מסויימים.  GE Waterהזכות לשמש כציגת 

 אבישר רכישת 

בהסכם עם צדדים שלישיים שאים קשורים לקבוצת פלר, לרכישת  דיפוכםהתקשרה  2015בובמבר  1ביום 

מההון המופק והפרע, בדילול מלא) באבישר חומרים מתוחכמים בע"מ,  100%מלוא הבעלות והשליטה (

בפיקוח, ליווי טכולוגי, יעוץ  העוסקת"), אבישר: "להלן( חברה פרטית המאוגדת על פי דיי מדית ישראל

   .להלן 5.30.3ראה סעיף ושירותי הכה למבדקים ולתקיה, הכל בקשר למזון. לפרטים וספים 

 המעבדה דרך ובין אבישר בין מיזוג 

אישרה דיפוכם עסקת מיזוג בין אבישר ובין דרך המעבדה, מכוחה כל הכסים  2016בובמבר  28ביום 

 31 ליום והחיובים של אבישר (כחברת היעד), יועברו ללא תמורה לדרך המעבדה (החברה הקולטת) בתוקף

החל מאותו התקבלה תעודת מיזוג ו 2017באפריל  3ביום . בהתאם להוראות חוק החברות, 2016 בדצמבר

  ..  15פרדת ועצמאית מלהתקיים כישות משפטיתמועד אבישר (חברת היעד) חוסלה וחדלה 

 רואב רכישת 

התקשרה דיפוכם בהסכם עם צדדים שלישים שאים קשורים לקבוצת פלר  לרכישת מלוא  2016בשת 

, ")רואב"מההון המופק והפרע) ברואב אחזקות והשקעות בע"מ (להלן: 100%הבעלות והשליטה (

), המחזיקה "המבדקה"במלוא ההון המופק והפרע של המבדקה הכימית בע"מ (להלן: המחזיקה 

במעבדות לביצוע בדיקות איכות דלקים וגזים, יטור אויר ורעש וגהות תעסוקתית וסביבתית. לפרטים 

  .להלן 5.30.3ראה סעיף וספים 

 PNVפעילות  רכישת 

: ולהלן"מ (לעיל בע אגרו וי.אן.פי חברת עם בהסכם"מ בעעמגל -דיפוכם התקשרה 2016 בובמבר 24 ביום

"PNVיותיהלרכישת הפעילות העסקית של  ") ועם בעלי מPNV  הפצה וסחר של שיווקהכוללת ייצור ,

חומרי גלם לתעשיית המזון וייצוג ספקים ויצרים וספקים ביחס לחומרי גלם לתעשיית המזון, וזאת החל 

  .להלן 5.30.3ראה סעיף . לפרטים וספים 2017ביואר  1מיום 

   

                                                           
 מטרת המיזוג בין אבישר לדרך המעבדה הייתה לייעל את פעילותן תחת ישות משפטית אחת, ולהגביר את האפקטיביות שלהן, בשים לב למבה העסקי 15

טי והתפעולי לאחר המיזוג, במסגרתו פעילות הפיקוח על הקיים בו שתי החברות האמורות עוסקות בפעילות עסקית דומה במהותה. המבה המשפ
 ספקי תוצרת חקלאית ומתן תו איכות "דרך המעבדה" ומתן שירותי בקרה, בדיקות וייעוץ לעפי המזון והחקלאות, תרוכז ותוהל תחת תאגיד אחד

של הפעילות, שיפור יצול המשאבים הפיסיים (הוא דרך המעבדה), יאפשר ייעול של עבודת המטה, שיפור יכולת השליטה, היהול והתפעול 
 .  והאושיים, ויצול יתרוות הגודל (לדוגמא בהתקשרויות מול ספקים), תוך שיפור היכולת להתמודד על פרויקטים ומכרזים בהיקפים משמעותיים
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 בורה לדיפוכם עמגל  בין מיזוג 

 מ"בע בורה ודירקטוריון") דיפוכם: "להלן( מ"בע עמגל דיפוכם דירקטוריון אישרו 2017, בדצמבר 13 ביום

, מיזוג בהסכם ובורה דיפוכם התקשרות את) 100%( דיפוכם של המלאה בבעלותה בת חברה"), בורה: "להלן(

 זכויותיהן, בורה כסי כל יועברו המיזוג שבמועד באופן, דיפוכם ולתוך עם בורה תתמזגה לפיו

 וזאת, החברות לחוק 315-ו 314 סעיפים להוראות בהתאם הכל, תתחסלה, ובורה לדיפוכם והתחייבויותיו

 103 סעיף להוראות בהתאם יתבצע המיזוג. לבורה דיפוכם מאת מיות הקצאת או תמורה תשלום ללא

 מיום החל רטרואקטיבי בתוקף יהא המיזוג. ממס בפטור, 1961 -א"התשכ], חדש וסח[ הכסה-מס לפקודת

 יושלם המיזוג. בהסכם כמפורט המתלים התאים לקיום בכפוף"), המיזוג מועד: "להלן( 2017 בדצמבר 31

 והפעולות ההליכים כל ויבוצעו) המיזוג בהסכם כמפורט( המתלים התאים אחרון יתקיים בו במועד

 י"ע שתופק המיזוג בתעודת שיצויין במועד או החברות לחוק השמיי בחלק הראשון הפרק פ"ע שיםהדר

 .החברות רשם

 לתעשיה השירותים פעילות תחום על כללי מידע .5.3

   וייצור חומרי גלם הפצה 

 עמגל (יצור כימיקלים) בע"מ-עמגל בע"מ, דיפוכם-) בע"מ, דיפוכם1989דיפוכם (כימוביל פועלת, באמצעות 

, בהפצה ")תעשיות קיסריה(להלן: " 16") ותעשיות קיסריה פולימרים בע"מעמגל-דיפוכם(להלן יחד: "

  בישראל של חומרי גלם. 

-על ידי יצרים שוים (מקומים ובין המיוצרים עמגל, כוללים חומרים-חומרי הגלם המשווקים ע"י דיפוכם

-ם, וחומרים המיוצרים ע"י דיפוכםשלה 18או סוכת 17עמגל משמשת כמשווקת-לאומיים), אשר דיפוכם

עמגל -פעילות דיפוכם( 19פוליאוריתןמבוססי  מוצריםעמגל. בוסף, תעשיות קיסריה עוסקת בייצור והפצת 

  .")גלם חומרי הפצתו ייצור שירותי: "ביחד להלןופעילות תעשיות קיסריה יקראו 

עמגל מיועדים, בעיקר, לתעשיית המזון, הטיפול במים, הקוסמטיקה, -חומרי הגלם המשווקים ע"י דיפוכם

, תוספים לעף הביה, פלסטיקה ופולימרים. חומרי הגלם 20קירור ומיזוג אויר ,יקוי וחיטויהפארמה, 

והארגיה הסולרית.  המיוצרים ע"י תעשיות קיסריה מיועדים בעיקר לבידוד ודבקים לעפי הביה, התעשיה

 TPLשירותי אחסון  ,שפכיםבטיפול שוים, הכוללים בעיקר: שירותי  שירותיםעמגל, -כן מספקת דיפוכם

)Third Party Logistics( יטור ובקרה בקשר עם מערכות מים במפעליםשירותי של חומרי גלם ו ,יבמכו 

  .ועוד אריזה בבתי, התפלה

  לוגיסטיים שירותים 

ם לוגיסטיים באספקת שירותי "),כימוטל(להלן: " )100%(בע"מ כימוטל  באמצעותפועלת  כימוביל

 כגון( אבקות ,)וכיוצ"ב כימיקלים ,דלקים כגון( םיוזליחומרי גלם  בישראל של יבשתית הובלה הכוללים:

, ומוצרי מזון (כגון חלב, סוכר, עמילן )ב"צוכיו פרופילן, גז טבעי, ם"גפ כגון( גז ,)ב"צוכיו מלט, פולימרים, גיר

                                                           
  .2005כימוביל בשת חברה פרטית המאוגדת על פי דיי מדית ישראל, שהשליטה והבעלות בה רכשו על ידי קבוצת  16
מגל רוכשת את חומרי הגלם המופצים על ידה. לפרטים וספים אודות הסכמי ההפצה לפרטים וספים ראה סעיף ע-במסגרת פעילות ההפצה דיפוכם 17

 מגל זכות בלעדית להפיץ מוצרים אלו בארץ.ע-להלן. יצויין כי חלק מהסכמי ההפצה כוללים סעיפי בלעדיות, המקים לדיפוכם 5.23
תקשרות הוצרת ביחס למכירת המוצרים היה בין מגל איה רוכשת את חומרי הגלם המשווקים על ידה. ההע-במסגרת פעילות הסוכות, דיפוכם 18

עמלה מהספק המיוצג על ידה. יצויין כי חלק מהסכמי הסוכות עמגל זכאית ל-קוח, במישרין, כאשר דיפוכםעמגל לבין הל-הספק המיוצג ידי דיפוכם
פרטים אודות הסכמי הסוכות לפרטים וספים ראה מגל זכות בלעדית להפיץ כסוכת מוצרים אלו בארץ. לע-כוללים סעיפי בלעדיות, המקים לדיפוכם

  להלן.5.23סעיף 
בייה מתועשת, הדבקת משטחי גומי למגרשי כגון דבקים (לרבות דבקים להדבקת פרקטים, משטחי דשא סיתטי, ציפוי רצפות, פאלים מבודדים ל 19

, פרטית משחקים, הדבקת ספוג למזרים וכיוצ"ב), קצף פוליאוריטי (לבידוד טרמי לתעשיית דודי השמש, להתזה ובידוד של בייים רבי קומות ובייה
  מושבים לרכבות, אוטובוסים וכיוצ"ב. לבידוד גגות רעפים, חימום תת רצפתי וכיוצ"ב), אטמים לפילטרים, מערכות פוליאוריטן למערכות

 קררים הים גזי קירור למערכות מיזוג. 20
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 ,אחסון שירותי מאויות, מטעים פריקת :הכוללים לווים שירותיםוכיוצ"ב). כן עוסקת כימוטל באספקת 

ם שירותיה" :ביחד (להלןושירותים לוגיסטיים וספים  צובר כליותהעברת חומרים ארוזים למ

   .)"הלוגסטיים

 לסוג בהתאם משתיםבאמצעות צי של כלי הובלה יחודיים ויעודיים, השירותים הלוגיסטיים מסופקים ה

) אחודה למכלית שלדה או גורר( ממועים רכביםלהובלה:  הלווים והשירותים הלקוח צרכי, המובל המטען

להובלת  23מכליות צובר פאומטיות ,22אחודות מכליות, 21גררים מסוג מכליות צובר, ")משאיות: "להלן(

     ").ההובלה כלי" :(להלן ביחד צובר יעודיות להובלת וזלים או גזים מכליותו אבקות

  מסוכת פסולת לרבות ואחרות רפואיות, תעשייתיות בפסולות וטיפול איטגרציה שירותי 

 ")טביב(להלן: " בע"מרעילה פסולת ופיוי החברה הארצית לטיפול  - טביב באמצעות ,פועלת כימוביל

תעשייתית, פסולת בפיוי, איסוף, הובלה וטיפול איטגרציה, באספקת שירותי  ,וחברות הבות שלה 24)%50(

   .")שירותי הטיפול בפסולת מסוכתמסוכת (להלן: "רפואית ואחרת, לרבות פסולת 

חלה חובה על יצרי  26בהתאם להוראות הדין .25מסוכת פסולת טון 0,00053 -כשה  מדימיוצרים  בישראל

המאושר  או לאתר אחר ,מחצרי פעילותם לאתר פסולת רעילה שברמת חובב תפסולת מסוכ לסלקפסולת 

בתוך שישה חודשים  ), וזאתאישור מהל"המהל הכללי של המשרד להגת הסביבה (להלן: " על ידי

   .מהמועד בו וצרה הפסולת

מציעה מערך שירותים הכולל טיפול בפסולת מסוכת ופיויה, החל משלב איסוף הפסולת, הובלתה,  27טביב

מיון הפסולת והטיפול הסופי בה במתקי טביב, במתקי קצה מקומיים או במתקי קצה סופיים בחו"ל, 

בתחות  הטיפול הראשוי בפסולת המסוכת מבוצע, בעיקר, .28בהתאם לסוג הטיפול והאישורים הדרשים

"). תחת תחת המעבר(להלן: " 29חומרים מסוכים טון 0001,-למעלה מ לאחסןמעבר של טביב, הרשאיות 

  מסוכת. פסולת של ראשוי ומיון קליטה כאתר משמשתהמעבר 

  מעבדה שירותי 

 ")בקטוכםת כימוביל מפעילה, באמצעות בקטוכם בע"מ והמבדקה הכימית בע"מ (להלן ביחד: "קבוצ

בתחומי המיקרוביולוגיה, הכימיה,  ותמתקדמ ותוביולוגי ותאליטי ותבדיקלביצוע שירות  ותמעבד

, בדיקות איכות דלקים וגזים וכן בדיקות בתחום הבטיחות והביולוגיה המולקולרית 30הפיטופתולוגיה

למגוון  שירותי המעבדה מסופקים"). שירותי המעבדה: "ביחד (להלן דיגוםוהגהות התעסוקתית ושירותי 

. והרפואה , הביטחון, התעשייה, הקוסמטיקהגופים ועסקים בעפי המזון, המים, איכות הסביבה, החקלאות

                                                           
ובלת מיכליות צובר הין כלי הובלה ייעודיים (בעיקר גרר מסוג מכלית או מיכל מותאם המותקן על שילדת מכלית אחודה) המשמשים באופן בלעדי לה 21

 כביש בצובר.
הובלה בצובר באופן המקובע לשלדת כלי הרכב, בשוה מכלי הובלה המשלב גורר (משאית) וגרר (מסוג מכלית אחודה היא כלי רכב המכיל מכלית ל 22

 מכלית).
של מכליות פאומטיות מתבססת על הזרמת כמויות גדולות של אויר בלחץ המאפשרת הולכה של המטען מבטן המכלית לממגורת פעולת הפריקה  23

)Silo.הלקוח (  
מהון המיות המופק של טביב בכל אחת מהשים  25%יות המופק של טביב (לאחר שרכשה מהון המ %50 -ביל מחזיקה בכון למועד דוח זה כימו 24

מהון המיות המופק  17.5% -ו 32.5% -"), המחזיקים בעופר ואיל). יתר מיות טביב מוחזקות ע"י עופר טביב ואייל טביב (להלן יחד: "2007 -ו 2005
  להלן. 5.30.1רטים אודות הסכמות בין כימוביל לבין עופר ואיל בקשר עם אופן יהולה של טביב, ראו סעיף של טביב, בהתאמה. לפ

. החברה לא פתה /Report2015.pdf-asteW-Documents/Hazardoushttp://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/HazardousMaterials/Wasteראו  25
  לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור, שהיו מידע פומבי שפורסם לציבור. 

  .1990 -תקות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכים), התש"א  26
 -), דשים עין צורים 100%על ידה, עליהן מות טביב אקולוגיה בע"מ (שירותי הטיפול יתים על ידי טביב, בין היתר, באמצעות חברות המוחזקות   27

  ). 100%) ואקוכם איכות הסביבה בע"מ (100%), אקו מדיקל בע"מ (50%אגודה שיתופית בע"מ (
  להלן ובאישורים הדרשים לשם פעילותה. 5.28.2טביב מחזיקה ברישיוות לייצוא פסולת מסוכת, כמפורט להלן בסעיף  28
  האישור היו לטביב, אקוכם איכות הסביבה בע"מ ואקו מדיקל בע"מ (חברות בבעלות מלאה של טביב). 29
  בדיקות מחלות הצמח. 30
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שירותי המעבדה, מסופקים, בין היתר, כשירותים לווים לשירותי הלוגיסטיקה, ייצור והפצת חומרי גלם 

  ת מסוכת.בפסולאיטגרציה וטיפול בפסולות תעשייתיות, רפואיות ואחרות לרבות הו

  וייעוץ פיקוח שירותי 

שירותי  (א) "):דרך המעבדהבע"מ (להלן ביחד: " , באמצעות דרך המעבדהת כימוביל, מספקת קבוצבוסף

בהצלחה ספקי תוצרת חקלאית, יצרי ויבואי מזון ומתן תו "דרך המעבדה" לגופים אשר עומדים פיקוח על 

טכולוגי, יעוץ, שירותי הכה למבדקים ולתקיה, הבטחת ליווי  (ב) ;")שירותי הפיקוח(להלן: " בבדיקות

  "). שירותי הייעוץאיכות והסמכות בתחומי יצוא מזון, ייבוא מזון והסעדה (להלן: "

 בהיקפי התחום וברווחיותו שיויים .5.4

בה הכלכלית של שיויים בהיקפי התחום ורווחיותו עקב מגמות אירועים והתפתחויות בסבילפרטים בדבר 

 ,משך הגידול בהכסות 2017, בשת 2016. יצויין, כי בדומה לשת לעיל 5.3 ימוביל ראה תתי סעיפיםקבוצת כ

  מאידך שחקה הרווחיות עקב שיוי בתמהיל הלקוחות וההכסות. ,בכל מרכיבי תחום הפעילות

 בשווקים של תחום הפעילות או שיויים במאפייי הלקוחות שלו התפתחויות .5.5

 ומהיקף, הכלכלית במשק הישראלי, בכלל הפעילות מרמת ישיר באופן קבוצת כימוביל מושפעת פעילות

השוות, בפרט. בתקופות של צמיחה כלכלית במשק  בתעשיות ומוצריו פט הדרישה, לחומרי גלם, כימיקלים,

בביקוש למוצרים ולשירותים השוים המוצעים ע"י חברות קבוצת כימוביל. מגד, הישראלי ישו גידול 

  בתקופות של משבר ישה האטה בביקוש למוצרים ולשירותים ה"ל.

והשירותים בתחום הפעילות כפופים להוראות רגולטוריות שוות,  בוסף, לאור העובדה שהמוצרים

ולטוריות שוות, לשיויים רגולטוריים, בכלל, ולשיויים ומשמשים (או מסייעים) לצורך עמידה בדרישות רג

רגולטורים בתחום איכות הסביבה, בפרט, השפעה ישירה על הביקוש למוצרים ולשירותים המוצעים ע"י 

  קבוצת כימוביל. 

  הלקוחות: במאפייי או הפעילות תחום של להלן התפתחויות עיקריות שחלו בשים האחרוות בשווקים

 טבעי בגז לשימוש מעבר 

. גולמי פטעל  המבוססת ארגיהשימוש ב חלף עיבגז טב לשימוש מעבר של מגמה ישה האחרוות בשים

 הובלת לשירותי הביקוש(א) : מוגדים כיוויםבמספר הביקוש לשירותים הלוגיסטים על  כהמשלי מגמה זו

; (ג) הביקוש עיטב גז הובלת; (ב) הביקוש לשירותי ופוחת הולך פט גולמי על םמבוססיהמוצרי ארגיה 

גז  קידוחאגב או משמשים לתהליך  יםהוצר ומוצרים חומריםב וטיפול אספקה ,שיוע, וןאחס לשירותי

; (ד) הקמת צרת טבעי גז של והפקה בקידוח העוסקות חברותטבעי צפוי לגדול עקב הרחבת פעילותן של 

להולכת גז טבעי ברחבי המדיה, בכלל, ובאזורי תעשיה, בפרט, עלולה להפחית את הביקוש לשירותי הובלת 

גז טבעי. יצויין, כי להערכת ההלת קבוצת כימוביל, הקמת צרת להולכת גז טבעי לכל רחבי המדיה תימשך 

ז טבעי לאתרים ולאזורי תעשיה שאים עשרות שים. בפרק הזמן ה"ל כימוטל תוכל להמשיך לספק ג

איה צופה ירידה משמעותית  לביכימוההלת  זה דוח למועד כוןמחוברים למערכת ההולכה הארצית. 

 בהיקפי הובלת הדלקים בשים הקרובות. 

המפורטות לעיל בדבר השפעת המעבר לשימוש בגז טבעי היו מידע צופה פי עתיד, כהגדרת מוח  הערכות

. השוק את"ל ה החברות ההלת והכרות ערכותההמבוססות על  -1968יירות ערך, התשכ"חזה בחוק 

התוצאות בפועל עשויות להיות שוות, לרבות באופן מהותי מההערכות המפורטות לעיל, בשל גורמים 

: שיוי משמעותי במחירי הדלקים ובפרט בהשוואה למחירי כגוןשאים בשליטת חברות קבוצת כימוביל, 
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הטבעי, עיכובים בחיבור צרת הגז הטבעי, עליה במחירי הגז הטבעי, הפסקת קידוחי הגז בים התיכון,  הגז

הקמת מערכת הובלה ארצית של גז טבעי בכל רחבי מדית ישראל בפרק זמן קצר, רכישת דלקים ע"י 

  הרשות הפלסטיאית מספקים בחו"ל, שיויים בהסכמים עם לקוחות וכיוצ"ב.

 ייההב בעף תמורות 

חברת שר מפעלי  על 2014שהוטלו במהלך שת  מגבלותיחד עם , בישראל הבייה עף של המואצת הצמיחה

. לישראל מלט ייבואב הביאו לגידול, מלט ושיווק ייצורל"), בקשר שר(להלן: " 31מלט ישראליים בע"מ

המשמשים לעף התגברה התחרות בעף אספקת המלט וחל גידול בביקוש לחומרי גלם שוים  בהתאם,

ואבקות וספות לעף  גיר, גבס, מוכן טיחשיויים אלו, הביאו לגידול בביקוש לשירותי הובלת מלט,  .הביה

  עמגל.-הביה בישראל, ובביקוש לתוספים לעף הביה המשווקים ע"י דיפוכם

 מסוכת בפסולת והטיפול האיטגרציה בשירותי הטיפול במדייות תמורות 

 וההשבה חזוריהמ שיעורילהעלות את  שמטרתה מדייות 32הסביבה להגת המשרדמקדם  האחרוות שיםב

 מעיק 2015 שתבמסגרת זאת, החל מ. אירופה במדיות הממוצעים לשיעורים בישראל מסוכת פסולת של

 האתר חלף מסויימת פסולת לסילוק כיעד לשמשאתרים  המסמיכים אישורים הסביבה להגת המשרד

 34לטביב .33")רוחבי אישור: "להלן(ללא צורך באישורים פרטיים  ,חובב שברמת רעילה פסולת לסילוק

 או מסוכים חומרים שיירי המכילות אריזותב(הכה לשימוש חוזר, מחזור או סילוק)  טיפוללאישור רוחבי 

אישור רוחבי לטיפול פיזיקוכימי בשפכים  35עמגל-. כמו כן, לדיפוכםמסוכים חומרים ידי על זוהמוכאלה ש

   אאורגים הכוללים חומרים המפורטים באישור הרוחבי.

שיה המשרד להגת הסביבה את הגדרת המוח "יצרים קטים" מיצרי פסולת מסוכת  2015בחודש מאי 

. יצרים קטים ")יצרים קטיםטון (להלן: " 50טון בשה, ליצרי פסולת מסוכת בהיקף של  5בהיקף של 

רשאים להעביר את הפסולת המסוכת שלהם לתחת מעבר, כמתקן קצה סופי, ללא צורך בקבלת אישור 

בוסף,  .של טביב להמשך טיפול) עוברת על שמה(בהתאם, הפסולת המסוכת של יצרים קטים  36פרטי

אישור פרטי לאתר  לקבל 37טון) 50(מעל גדולים המשרד להגת הסביבה החליף את הדרישה מיצרי פסולת 

קליטה מסויים, בקבלת אישור רוחבי. שיוים אלו הרחיבו משמעותית הן את שוק היעד של השימוש בתחת 

המעבר של טביב כמתקן קצה סופי, הן את סוגי הפסולת המסוכת המגיעים לטביב כמתקן קצה סופי והן 

  וכת כמתקן קצה סופי.את כמות אתרי הקליטה שטביב יכולה להעביר אליהם פסולת מס

                                                           
. החברה לא פתה לקבלת הסכמה להכללת pdf.המלט%20מוופול/ http://www.antitrust.gov.il/files/33388-ו /https://www.nesher.co.ilראו  31

  המידע האמור, שהיו מידע פומבי שפורסם לציבור.
. החברה לא פתה לקבלת הסכמה להכללת default.aspx/http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/HazardousMaterials/Waste/Pagesראו  32

 המידע האמור, שהיו מידע פומבי שפורסם לציבור. 
אישורים פרטיים. ראו:  25בהתאם לפרסומי המשרד להגת הסביבה כון למועד דוח זה הועקו 33

) ermits.aspxp-Waste-aterialM-http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/HazardousMaterials/Waste/Pages/Hazardous תההחברה לא פ .(
  לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור, שהיו מידע פומבי שפורסם לציבור. 

 .2018בספטמבר,  25איכות הסביבה בע"מ. תוקף האישור היו עד ליום  האישור היו לחברת אקוכם 34
 .2018ביואר  18מגל (ייצור כימיקלים) בע"מ. תוקף האישור היו עד ליום ע-האישור היו לחברת דיפוכם 35
רטים באישור הפרטי (לעיל ולהלן: אישור פרטי היו אישור היתן ליצרן פסולת מסוכת להעביר פסולת מסוג מסויים לאתר טיפול מסויים המפו 36

  ").אישור פרטי"
 ".יצרן פסולת גדולזה " בדוח ייקרא, טון בשה 50בהיקף העולה על  בעל מפעל אשר במפעלו מיוצרת פסולת מסוכת 37
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 בטיפול במי שפכים  גידול 

מי (השבה) מי שפכים בישראל והפיכתם לטיהור במהלך השים האחרוות חל גידול משמעותי בפעילות 

 מבצעים השבה של מי שפכים הארץ ברחבי מפעלים 135-כ, 39עמגל-. למיטב ידיעת ההלת דיפוכם38קולחין

בכוות רשות המים להמשיך ולפתח מפעלים להשבת כמו כן, בשה. מי קולחין ליון מ"ק ימ 355-כומייצרים 

 2020בשת של מי הקולחין בישראל , כך שהיקפם ים ולשימוש תעשייתי חוזרחקלאשימושים קולחים ל

ופתרוות עמגל מייצרת ומוכרת חומרי גלם -כאמור לעיל, דיפוכם. 40ליון מ"ק לשהימ 600-יעמוד על כ

ל וטיהור מי שפכים והפיכתם למי קולחין. גידול בכמות מי הקולחין שיטוהרו (ככל שיחול המשמשים לטיפו

  גידול) צפוי להביא לגידול במכירות חומרי הגלם המשמשים לתהליכי הטיפול וההשבה. 

 מהוותהמשמשים לטיהור מי שפכים  חומרי הגלם מכירותהיקפי ב הגידול בדבר לעיל המפורטות הערכות

 והיכרות ערכותעל ה המבוססות, 1968-מידע צופה פי עתיד, כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך, התשכ"ח

האמורות עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש  ההערכות. השוק אתעמגל -דיפוכם ההלת

 שיוי :כגון ת כימוביל,גורמים שאים בשליטת קבוצ בשלמהצפוי,  באופן מהותיבאופן שוה, לרבות 

שיוי במחירי חומרי הגלם  , גלם חלופיים חומרייבוא  אובמדייות המשרד להגת הסביבה, מציאת 

המשמשים לטיהור מי השפכים, הרעה בפעילות הכלכלית במשק הישראלי, פיתוחים שימעו ייצור מי 

  שפכים או שייתרו את הצורך בקילוחם וכיוצ"ב. 

  ובריאים טבעיים מזון למוצרי גובר ביקוש 

בשים האחרוות קיימת מגמה של גידול בביקוש למוצרי מזון ומשקאות המכילים רכיבים טבעיים ובעלי 

. כחלק ממגמה זו מחויבים יצרי ויבואי המזון לכלול 41ערכים תזותיים מופחתי שומן, מלח, סוכר וכיו"ב

סימון תזותי של מוצרים, הכולל, בין היתר, פירוט של הערך התזותי של המוצר. מגמה זו הביאה לכך 

שיצרי מזון ומשקאות משקיעים משאבים רבים על מת לפתח צבעי מאכל טבעיים וחומרים טבעיים, 

שלו וכן לשפר את המתכוים של המזון  מדףהחיי  והארכתות המזון המשמשים למטרת שימור ואבטחת איכ

ודרך המעבדה עמגל מוכרת חומרי גלם שוים לתעשיית המזון -דיפוכם. על מת לשפר את ערכיו התזותיים

מעיקה שירותי ייעוץ לחישוב ערכים תזותיים, בדיקת וכתיבת תוויות סימון תזותי, שירותי דיאטיות 

    .ת איכות ופיתוח מוצריםקלייות ובקר

  למחירים הלקוחות ברגישות גידול 

במהלך השים האחרוות חל גידול בתחרות בין יצרי ויבואי המזון ובין רשתות השיווק המזון בישראל, 

בין היתר, בעקבות כיסתן לתוקף של הקלות בתחום יבוא המזון והתפתחות המותגים הפרטיים של רשתות 

מביאים, מחד, לגידול בביקוש לשירותי הייעוץ ושירותי הפיקוח המסופקים ע"י דרך  המזון. שיויים אלו

המעבדה בוגע למזון, ומאידך ללחץ מצד כלל הגורמים בתחום להורדת מחירי התשומות למוצרי המזון 

  מגל לתעשיית המזון). ע-(לרבות חומרי גלם המשווקים ע"י דיפוכם השוים

  

   

                                                           
 על פי פרסומי רשות  וסיון על מת לבצע בהם שימוש חוזר. טיהורוכו') אשר עברו תהליכי  פסולת תעשייתית, ביוב( שפכיםמי קולחין הם מי  38

ת שיעור השבת מי ומהווה א 75%-המים, שיעור השבת מי הקולחין בישראל (להשקיה חקלאית, שימושים תעשייתיים או גיון ציבורי) עומד על כ
  הקולחין הגבוה בעולם. החברה לא פתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור, שהיו מידע פומבי שפורסם לציבור.

water-nferiori-isableDevelopment/D-and-http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning-ראו פרסומי רשות המים בכתובת:  39
effluents/Pages/default.aspxתה לקבלת הסכמו מידע פומבי שפורסם לציבור.. החברה לא פה להכללת המידע האמור, שהי 

  לעיל. 39ראו הע"ש  40
ות. החברה לא פתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור, ראו לדוגמא מיוי והמלצות ועדת "האסדרה לקידום תזוה בריאה" של משרד הבריא 41

  שהיו מידע פומבי שפורסם לציבור.
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 הסביבה איכות בתחום הרגולציה התפתחות 

ישה מגמה של הגברת הרגולציה בושא איכות הסביבה, בטיחות וגהות  האחרוות השים במהלך

לשירותי אליזות זיהום האוויר, תעסוקתית. הגברת הרגולציה בושאים אלו מביאה, מחד, לגידול בביקוש 

בתחום הבטיחות, יטור האוויר והגהות הבדיקות והיעוץ  , לשירותידלקים ושמים ,שפכים ,קרקע, בוצה

הסביבתית והתעסוקתית (המבוצעים ע"י בקטוכם והמבדקה הכימית), לגידול בביקוש לחומרי גלם 

בפסולת מסוכת ולשירותי איטגרציה וטיפול לשירותי המיועדים לטיפול במים ושפכים, לגידול בביקוש 

מרים שהשימוש בהם אסר ע"פ פרוטוקול בביקוש לחומרים חלופיים לחוייעוץ סביבתי ולגידול 

לצמצום השימוש בחומרים הגורמים לפגיעה באוזון, להטלת מגבלות . מגד, מגמה זו מביאה גם 42מטריאול

 עמידה בהוראות הדין החדשות בוגע לאיכות הסביבה. -על פעילות חברות קבוצת כימוביל ולחשיפה בגין אי

 מזון לבטיחות במודעות גידול 

. ובטיחותו המזון איכות שמירת לחשיבות בוגע הציבורית המודעות התגברה האחרוות יםהש במהלך

התגברות זו בעה, בין היתר, מאירועי בטיחות מזון שזכו לחשיפה תקשורתית רחבת (כגון: דגי הבוקר 

ל גידול ח 2017 -ו 2016המשווקים ע"י יויליוור, טחית הסיך וסלטי שמיר). כתוצאה מכך, במהלך שת 

 .בביקוש לשירותי הפיקוח והליווי המסופקים ע"י דרך המעבדה

  השתיהבהחדרת פלואור למי  רגולטורים שיויים 

 מי ומיתקי שתייה מיתקות בריאות העם (איכותם התברואית של כסו לתוקף  2014בחודש אוגוסט 

, לביטול החובה להפלרת מי תר") אשר הביאו, בין היתקות איכות המים(להלן: " 2013-"גתשע), שתייה

החדרת פלואור  לתהליך 44פלואורסיליצית חומצה עמגל-דיפוכםסיפקה  2014. עד לשת 43השתייה בישראל

"). בעקבות כיסתן לתוקף של תקות איכות המים הפלרת מי השתייהלמי השתייה בישראל (להלן: "

השתיה. למיטב ידיעת קבוצת כימוביל, עמגל את מכירת החומצה פלואורסיליצית למי -הפסיקה דיפוכם

אושר תיקון לתקות איכות המים אשר החזיר את חובת הפלרת מי השתייה בישראל אולם  2016בשת 

. ההלת קבוצת כימוביל מעריכה כי החזרת 201445בשיעורים מוכים מהשיעורים שהיו בתוקף עד לשת 

. כון למועד דוח קבוצת כימובילות הפלואור ע"י חובת ההפלרה כאמור, עשויה להביא לגידול בהיקפי מכיר

 להערךאם וכאשר יוחלט על החזרת השימוש בפלואור, צפוי  זה טרם החלה החדרת הפלואור למי השתיה.

  מכרז.

 צופה מידע ההי קבוצת כימוביל חברות מכירות היקף על ההפלרה חובת השפעת בדבר ההערכה כי, יודגש

 ההלות והכרות ערכותעל ה תהמבוסס ,1968-כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך, התשכ"ח ,עתיד פי

האמורות עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או  ההערכות. שתיה מי התפלת הליך אתעמגל -דיפוכם

 ת כימובילגורמים שאים בשליטת קבוצ בשלמהצפוי, באופן שוה מהותי להתממש באופן שוה, לרבות 

, ביטול חובת ההפלרה, מוכים במחירים חומצה פלואורוסיליצית יציעו רשא מתחרים של כיסתםות לרב

  שיוי מדייות משרד הבריאות בעיין, הפלרה בחומר חלופי, וכיוצ"ב.

                                                           
של פרוטוקול מוטריאול בעיין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון קובע מגבלות על הייצור והצריכה של החומרים הכימיים העיקריים שגורמים להרס  42

ואשררה את  1988-ישראל חתמה על הפרוטוקול ב .שכבת האוזון ומגדיר את לוח הזמים לצמצום או ביטול מוחלט של השימוש בכימיקלים אלה
הפרוטוקול מחויבת ישראל בדיווח שתי למזכירות האמה. יישום הפרוטוקול מעוגן בתקות החומרים המסוכים (יישום  . במסגרת1992-בהאמה 

פרסומים, המטרה הסופית של ישראל היא למגר לחלוטין את ה. על פי 2004-פרוטוקול מוטריאול בעיין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד
 .חומרים המזיקים לאוזוןהפליטה של 

 הפלואור מצוי באופן טבעי בקליפת כדור הארץ. מים שבאים במגע עם הקרקע ממיסים חלק מהפלואור וכתוצאה מכך הפלואוריד מצוי במקורות המים 43
  הטבעיים. 

  חומצה פלואורסיליצית  היה החומר המשמש להעשרת מי השתיה בפלור.  44
  .2016-תק' תשע"ו - 1102עמ'  5.5.2016מיום  7653ק"ת תשע"ו מס' ראו  45
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 כימוביל קבוצת פעילות על, למקרה בהתאם, שלילית או חיובית בצורה, להשפיע עשויים לעיל המפורטים הגורמים

 העל פעילותשל גורמים אלו איה יכולה להעריך את מידת השפעתם  כימוביל קבוצתבכללותה. כון למועד דוח זה 

  או תוצאותיה.

 מהותי על תחום הפעילות  באופןטכולוגיים שיש בהם כדי להשפיע  שיויים 

) על ידי השוים שלביו על( ההובלה הליך את המייעלות, מתקדמות מידע מערכות פותחו האחרוות בשים

 סידורי לשדר, היתר ביןאלו מאפשרות,  מערכות. בפרט, לוגיסטית הובלה וחברות, בכלל תעשייתיות חברות

(החל  השילוח סטטוס אחר, אמת ובזמן שוטף באופןההגים ולעקוב,  של הסלולריים למכשירים עבודה

 של וסריקה אלקטרוית חתימה לרבות, הלקוח ידי על שהוגדרו ליעדים להגעתם ועד ההובלה כלי מהעמסת

 בטיחותיים ביעדים) ולוודא עמידה מיידי באופן ההובלה חברת לשרתי החתומים המשלוח מסמכי כל

 עושה כימוטל. השירות ולאיכות, הלוגיסטיקה שירותי ליעילות תורם אלו במערכות שימוש. וכמותיים

 "ל.ה במערכות שימוש

 אמת בזמן הן, לבחון מאפשרת אשר, מתקדמת יטור מערכת מותקת וטביב כימוטל של ההובלה ברכבי

, חרום בלימות(כגון  ההיגה ואיכות מהירותו, הרכב מיקום(לרבות  הרכב כלי פעילות את, בדיעבד והן

קבוצת רכבי ההובלה של יכר מ בחלקבוסף,  ).מתיבים וסטייה מבוקרות בלתי האצות, מסוכות עקיפות

הכוללים תוים טכיים אודות כלי ההובלה,  יםחודשידוחות  המספקות מערכות מותקות 46כימוביל

כלי הרכב באופן עצמאי,  בלמי את מפעילהאף ו מהתיב יהיסט על מתריעה אשר, אקטיביתומערכת בטיחות 

פיתוחים טכולוגיים וספים עשויים לשפר את איכות שירותי  .התגשותל סיכוןומזוהה  במידה

בפסולת בפסולות תעשייתיות, רפואיות ואחרות לרבות הטיפול ואיטגרציה ושירותי ההלוגיסטיקה 

  מסוכת ולצמצם את מעורבות כלי הרכב של קבוצת כימוביל בתאוות דרכים.

 2017עד  2014עמגל בוצעה באופן ידי. במהלך השים -חלק יכר מפעילות הייצור של דיפוכם 2014עד לשת 

עות באתר בבאר טוביה, שכללו, בעיקר, אוטומציה של תהליך הייצור. לשם כך עמגל השק-ביצעה דיפוכם

 4.5-, מערכות להזת מוצקים וקו אריזה אוטומטי, בעלות כוללת של כCOA47בה מתקן ייצור למוצרי 

מיליון ש"ח. המעבר לשימוש בתהליכים אוטומטיים חלף ייצור ידי ועד להגדיל את כושר הייצור של 

ל, לשפר את תוצאות פעילותה ואת מיצובה התחרותי, להגדיל את היצע ואיכות המוצרים עמג-דיפוכם

והשירותים המסופקים על ידה, לצמצם את עלויות הייצור, לשפר את השמירה על איכות הסביבה ולצמצם 

  עמגל לסכות הכרוכות בתהליך הייצור. -את חשיפת עובדי דיפוכם

עמגל או -ם תחליפיים למוצרים המיוצרים והמשווקים ע"י דיפוכםלהערכת קבוצת כימוביל, פיתוח חומרי

קיסריה משקיעות  עמגל ותעשיות-תעשיות קיסריה עלול להביא לפגיעה בהכסותיהן. בהתאם, דיפוכם

משאבים באיתור יצרי חומרי גלם חדשים, בפיתוח חומרי גלם וספים ובשיפור תכוות חומרי גלם 

סעיף  הכי הלקוחות ויגדילו את היצע המוצרים שלהן. לפרטים וספים ראהמכרים על ידן, שיעו על צר

  להלן.5.3.1

                                                           
מערכת בטיחות אקטיבית. ראו תקות  2012טון ומעלה שעלו לכביש החל משת  3.5חלה חובה להתקין ברכבי הובלה במשקל של  2016מחודש ובמבר  46

  בעיין מערכת בטיחות ברכב כבד של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. 142וכן הוראות והל  1961-ורה, תשכ"אהתעב
  הים כימיקלים מסוג קואגולטים המשמשים לטיפול בשפכים.  COA מוצרי 47
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 מוח כהגדרת, עתיד פי צופה מידע היןהמפורטות לעיל בדבר השפעת פיתוחים טכולוגיים  ההערכות

את  מובילכ קבוצת חברותכרות ההלות יוה ערכותעל ה המבוססות, 1968-"חהתשכ, ערך יירות בחוק זה

. ההערכות האמורות עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה, הפעילות תחום

בפיתוחים  כשליםכגון  כימוביל קבוצתלרבות באופן מהותי מהצפוי, בשל גורמים שאים בשליטת 

 ומערכות חלופיות מתקדמות, מוצריםהטכולוגים, ירידה בביקוש למוצרי ושירותי קבוצת כימוביל, פיתוח 

"י ע המשווקים הגלם חומרי תכוות בשיפור או חדשים ספקים באיתור קושי, חלופיים מוצרים פיתוח

  "ב. וכיוצ כימוביל קבוצת חברות

  בתחום הפעילות והשיויים החלים בהם  הקריטיים הצלחה גורמי .5.6

חברות  של ןהבת למיטב, בהם החלים והשיויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי פירוט להלן

  :קבוצת כימוביל

 אסטרטגיים קשרים 

הן  . הקשרים חשוביםבתחום הפעילות קיימת חשיבות רבה לקשרים אסטרטגיים עם לקוחות וספקים

, ידע של(בהיבט  ייחודים מוצרים המייצרים םלצורך התקשרות בהסכמי הפצה עם ספקים בילאומיי

, 48מתחרים במיעוט המאופייים) בתחליפיהם השימוש למול בהם בשימוש הטמוה והאפקטיביות, זמיות

בפסולת סופיים  מתקי קצה, הן לצורך התקשרות בהסכמים עם המשווק ובכך להביא לשיפור מעמד

. , והן לצורך התקשרות בהסכמים עם לקוחותבחו"ל, העומדים בתאי המשרד להגת הסביבהמסוכת 

 חומרי גלםספקי  כמאתייםבישראל של כסוכת ו/או עמגל משמשת כמפיצה -זה יצוין כי דיפוכם לעיין

מתקי קצה הסכמים עם  לטביבמיוצגים על ידה באופן בלעדי. כמו כן, , אשר חלקם לאומיים-ביןמקומיים ו

 אפשרויות מגוון ללקוחותיה להציע לה המאפשרים"ל), ובחו(בארץ  מסוכת בפסולת טיפולל סופיים

, בתאים תחרותיים מסוכת בפסולתרפואיות ואחרות לרבות לאיטגרציה וטיפול בפסולות תעשייתיות, 

וטביב מערכות קשרים עפות שרקמו לאורך  לכימוטל . בוסף,לקוח כל של הפרטיים למאפיייו בהתאם

כמו כן, לבקטוכם,  .הפעילות בתחום שירותים מגוון להציע להן המאפשרות הובלה כלי ספקישים עם 

רשויות ממשלתיות, רשתות מזון מובילות, משווקי הפירות והירקות המובילים דרך המעבדה קשרים עם ול

  והחברות התעשיתיות המובילות בישראל הצורכות שירותי בדיקות, פיקוח ויעוץ. בישראל

  והיתרים רישיוות 

תחום הפעילות כרוך, ברובו המוחלט, בעיסוק בחומרים מסוכים וכפוף לקבלת אישורים והיתרים מגופים 

; הרשות הלאומית הסביבה להגת המשרד; לכבאות ערים איגודי; מקומיות רשויות כגוןולטוריים שים (רג

להסמכת מעבדות; משרד החקלאות; משרד הבריאות; משרד הכלכלה; משרד הרווחה; משרד התחבורה; 

להחזיק ברישיוות, היתרים מעיקי כשרויות וכיוצ"ב). בהתאם, חברה המעויית לפעול בתחום דרשת 

והסמכות שוים הדרושים לעיסוקה. לצורך עמידה בתאי ההיתרים, הרישיוות וההסמכות כאמור, 

דרשות חברות לעמוד בקריטריוים שוים לרבות בטיחות, תשתיות, הכשרת עובדים, ידע, יסיון ועוד. 

   .להלן 5.29 סעיףלפרטים ראה כימוביל, לפרטים אודות הרישיוות וההיתרים בהם מחזיקות חברות קבוצת 

   

                                                           
 וח המחירים היו מצומצם.זאת בשוה מחומרי גלם סטדרטיים (כגון סוכר) המוצעים על ידי גורמים רבים, באופן המביא לכך שטו 48
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  )One Stop Shopאספקת שירותים לאורך כל שרשרת האספקה ( 

 ולעפילתעשייה  ,האספקה שרשרת כל לאורך ושירותים מוצרים מגוון מציעה כימוביל שקבוצת העובדה

הקשרים בין חברות  מארג. מרחיבה את יכולת ההפצה והשיווק של חברות קבוצת כימוביל ,אחרים משק

 להביא ובהתאםבקבוצת כימוביל  אחרות חברות של עסקיהן בקידום לסייעהן ל מאפשרקבוצת כימוביל 

להתקשר עם גופים המסוגלים להציע סל  דיפיםמעלדוגמא, מרבית הלקוחות  כך. מכירותה פיהיק להגדלת

כגון: מתן שירותי הובלה תוך אספקת ( והבדיקה ההובלה ,של שירותים ומוצרים בתחום האחסון לכול

בדיקת המוצר, אחסון בייים בקרבת המל, העברת המטען המובל מתצורת אריזה אחת לאחרת, 

מתקי להעברתו , מיוו וואחרות לרבות פסולת מסוכתאיטגרציה וטיפול בפסולות תעשייתיות, רפואיות 

אמצעות כימוטל עמגל מבוצע ב-כמו כן, חלק משמעותי משירותי ההובלה של דיפוכם .)"בוכיוצסופיים  קצה

 וטביב.

 טכולוגית דמהיוק ציוד, תשתיות 

היו  ,יםושירותהמאפשר להציע מגוון מוצרים  ,מתקדם בציוד החזקהלהערכת ההלת קבוצת כימוביל, 

ייצור מתקדמות  תשתיות: הפעילות בתחוםגורם הצלחה קריטי ביחס למרבית השירותים המוצעים 

, לבצע התאמות במוצרים קיימים לצורך מתן מעה לדרישות קיימיםחלופות למוצרים פתח למאפשרות 

 העומדים מתאימים ובמתקים בציוד החזקהבמחירים תחרותיים;  מוצריםספציפיות של לקוחות ולפתח 

, איטגרציה לוגיסטיקה ,רחב של שירותי הובלה מגוון להציע מאפשרים, 49והרגולציה לקוחותה בדרישות

המאפשרת מעקב  ,מתקדמות מידע במערכות החזקה; 50ולקוחותחומרים  למגוון וטיפול בפסולת מסוכת

המספקת  קבוצה של התחרותי במיצובה מרכזי מרכיב מהווהשוטף ותכון אופטימלי של השירותים, 

 להציע מאפשרועדכי  מתקדם מעבדה בציוד החזקהכמו כן, ; שירותי לוגיסטיקה, טיפול בפסולת ומעבדה

 . תחומים במגוון מעבדה שירותי לשכור המבקשים לקוחותל, וכולל רחב שירותים סל

 ויסיון ידע 

לוגיסטיים, איטגרציה  ומתן שירותים פיקוחו, כמו גם אספקת שירותי מעבדה גלם חומרי הפצתו ייצור

. התהליכים מורכבים מקצועיים בתהליכיםמטבע הדברים, , כרוכים, וטיפול בפסולת מסוכת מתקדמים

 וטיפול זיהוי, בשוק הקיים והספקים החומרים היצע למול הלקוח צורכימחקר ופיתוח, זיהוי  ה"ל כוללים

זיהוי , גלם ומוצרי כימיות תרכובות של ופיתוח ייצור, שוים חומריםב השימוש אגב המתגלים בכשלים

מדוייק של צרכי הלקוח בשירותי ההובלה, הלוגיסטיקה וסוג הטיפול בפסולת מסוכת, רמת תפעול גבוהה, 

עמידה גיבוש תהליך שרשרת אספקה, יכולת איתור של הציוד המיטבי לביצוע השירותים הלוגיסטיים, 

הסביבה, מעקב אחר שיויים ברגולציה החלה על תחום  בהוראות הדין ובפרט בתחום השמירה על איכות

 בעל אדם בכוח להחזיק יש, האמורים המקצועיים התהליכים עם התמודדות לצורך. הפעילות וכיוצ"ב

 ויסיון רב בתחום.  ידע, מומחיות

 מקצועיותו מויטיןאמיות,  

פיתוח,  המשלב בתחום מדובר בתחום הפעילות קיימת חשיבות רבה לאמיות, מויטין, ומקצועיות הספק.

צריך  את שירותיו המעיק הגורם מכירות, בדיקה, יעוץ, הובלה, טיפול ואחסון של חומרים מסוכים. לפיכך,

להיות בעל מויטין המבוסס על אמיות, ידע ומקצועות בוגע לאיכות השירותים והחומרים המשווקים, 

                                                           
 להלן. 5.18לפרטים בדבר הציוד המשמש לאספקת השירותים ראו סעיף  49
ובר הדרושה להובלת חומר מסוים (לרבות חומרים ופסולת מסוכים) משתה בהתאם לתכוות החומר המובל, החומר ממו צמבה מכלית  -לדוגמא  50

 עשויה המכלית, אופן העמסתו ופריקתו של המטען וכיוצ"ב. בוסף, אופן הטיפול בפסולת מסוכת והמתקים הדרושים לטיפול בו, משתים בהתאם
  הפסולת המטופלת.לסוג 
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חברות  .טען המובל, המטופל או המאוחסן ואיכותואמיות הבדיקות המבוצעות, ושמירה על שלמות המ

איטגרציה וטיפול  באספקת שירותים לוגיסטיים, של עשרות שים קבוצת כימוביל, הין בעלות יסיון

  . בפסולת מסוכת מסוגים שוים, וביצוע שירותי מעבדה, פיקוח וייעוץ

 סיכוים פיזור 

רחב של עפים במשק, מבזרת ומצמצמת את הסיכוים פרישתם של לקוחות קבוצת כימוביל על פי מגוון 

מסויימת. בוסף, השימוש  תעשייה של העסקית בסביבה להם חשופה קבוצת כימוביל במקרה של הרעה

הסמוכים למלים בישראל  ראם תעשיות ובפארק חיפה במפרץ הממוקמים אתרים בשישעושה כימוטל 

 ומל קוקיהז בתי שי, כגון: כימוטל של העיקריים לקוחותיה מרבית ממוקמים בהם( התעשייה למרכזיו

 . ם שויםשירותי לאספקת בהסכמים בהתקשרות לכימוטל מסייע 51.צ.א.אק של התזקיקים

 בהם החלים ושיויים התחום של העיקריים והיציאה הכיסה מחסומי .5.7

 כיסה מחסומי 

 המציע שיוע הובלה בצובר מערך לבייתגלם,  חומריוהפצה של הדרש להקמת מפעל לייצור  ההון - הון -

, להתקשרות עם מתקי קצה ופיויו מסוכת בפסולת טיפולאיטרגציה ו שירותי למתן, של מגוון חומרים

ודורש  רב היו מעבדהואחזקה של  הלביי וא , להקמת מחסים לאחסון חומרים מסוכיםסופיים בחו"ל

בוסף, רכישה והחזקה במלאי חומרים וציוד מעבדה מתקדם, מחייבים . מבוטליםהון עצמי בסכומים לא 

, החוזר הכרוך בהחזקת מלאי בהיקפיםהעצמי וההון  ההוןהמאפשרת את מימון איתות פיסית 

  ר.כאמו בהוצאת ערבויות בקאיות וברכישת ציוד

 בתחוםלצורך אספקת חלק מהמוצרים והשירותים , לעיל 5.6.5 בסעיף כאמור - חודיייויסיון  ידע -

 תוסחאו מאגרעמגל -דיפוכםללדוגמא,  כךיידע רב וייחודי הצבר לאורך שים. יסיון והפעילות דרש 

מאגר ייחודי של מידע בושא חומרי  גיבשהדרך המעבדה  מפיצה; יאה אותםחלק מחומרי הגלם  לייצור

לבקטוכם ולמבדקה הכימית ידע ויסיון  ;לקוחות מגוון ידי על המוכר אספקה שרשרת תהליךהדברה ו

) שצבר במשך וגהות תעסוקתיתבביצוע בדיקות מעבדה יחודיות (כגון: קרקעות, ביולוגיה מולקולרית 

 רבה מומחיות מחייבהאיטגרציה והטיפול בפסולת מסוכת  לוגיסטיקה,ה בשירותי עיסוקשים; 

 ציוד ספקי איתוראיתור פתרוות לטיפול בפסולת מסוכת, , המטעים לסוגיההובלה  כלי בהתאמת

ידע . הלקוחות ולדרישות המקומית הרגולציה לדרישות שיתאים כך, הדרש הציוד מפרט הגדרתו

  . ושירותים מוצרים של רחב מגוון, עילהצ יםמאפשרו שים במשך צבריםאלו  ווסחאות

מהרישיוות וההיתרים  חלקיצויין, כי  להלן. 5.29סעיף לפרטים ראה  - עמידה בדרישות רגולטוריות -

תשתיתיות,  השקעותבהתאם, דרש פרק זמן מסוים הדין. הוראות עמידה בדרישות הוכחת יתים לאחר 

  ורך קבלת האישורים השוים. לצשטחים יעודיים ומאושרים לפעילות בתחומי הכימיקלים הרלווטיים, 

 לקוחות ידי על המתפרסמים מכרזיםמהפעילות בתחום מבוצע מכוח  משמעותיחלק  - ותק פעילות -

, מיימלי שתי כספי רלמחזו סף דרישת קיימת מהמכרזים בחלק. הציבורי וא הפרטי מהמגזר עסקיים

 מהוות כאמור דרישות. ציוד של מיימאלי היקף אוו/ מיימלי פעילות ותק ,הרלבטי העיסוק בתחום

  . הפעילות בתחום חדשים למתחרים כיסה חסם

עמגל מעריכה שלגבי הפצת -לעיל. יצויין, כי ההלת דיפוכם 5.6.1 סעיף הראלפרטים  - קשרים אסטרטגים -

מחומרי הגלם, איתור ספק גדול, בעל מויטין, שאיו מיוצג באופן בלעדי בישראל, מהווה  משמעותיחלק 

                                                           
יפה חברת קו ציור אילת אשקלון בע"מ, המפעילה קו להובלת פט גולמי מים סוף לים התיכון ובכיוון ההפוך (וקווים המזיים את בתי הזיקוק בח 51

  ובאשדוד). 
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בין היתר, בשל כך שמרבית הספקים הגדולים משמעותי להפצת חומרי הגלם ה"ל. זאת, חסם כיסה 

  בעלי המויטין הדרוש כבר מיוצגים בישראל.

   להלן. 5.6.6לפרטים ראה סעיף  - מויטין

  יציאה מחסומי 

 תווטלשחלק מחברות קבוצת כימוביל  תיוהמחויבומחסומי היציאה העיקריים של תחום הפעילות הים 

ובכלל זה ההתחייבות להחזיק פוליסת ביטוח בתוקף  ן במסגרת הסכמים רב שתיים שבהם התקשרועצמ על

 במקרהגם העובדה כי  -לגבי ייצור חומרי גלם ושירותי הלוגיסטיקה במשך כל תקופת ההתקשרות. כמו כן, 

אחר  רכושוב מתקיםב, 52, בחלק מכלי ההובלהההשקעות ההויות ברכוש קבוע יצרי ,של הפסקת פעילות

  . פעילות-ותיצריבחברות ככסים  משווים יימכרו בסכומים המוכים בהרבה

 התחייבות קיימת במסגרתם, טווח ארוכי במכרזים בזכייה גם כרוכה הגלם חומרי אספקת פעילות

  .בהתאם למכרזים אספקהה בתאי עמידה אי על קסות ומוגדרים, המכרז לתקופת הגלם חומרי לאספקת

  בהם החלים ושיויים הפעילות תחוםומוצרי  לשירותי תחליפים .5.8

   דלק הובלת לשירותי תחליפים 

בסעיף  כמפורט. בצרתגז טבעי  הזרמת הואבצובר  (דלק) גולמי פט מבוססי ארגיה מוצרי תלהובל תחליף

, המדיה ברחבי טבעי גז להולכת צרתגז טבעי באמצעות  הזרמתהשימוש בגז טבעי והיקף לעיל, היקף  5.5.1

לאור ההערכות בדבר הגידול בהיקפי השימוש בגז הטבעי ופרק הזמן שידרש צפוי לגדול בשים הקרובות. 

להצטייד בכלי  כימוטלהחלה  2014לצורך הקמת צרת להולכת גז טבעי בכל רחבי המדיה, החל משת 

  . CNG(53גז טבעי דחוס (הובלה ל

  ואבקות וזלים הובלת לשירותי תחליפים 

להובלה המתבצעת על ידי כלי ההובלה של  ביגוד ):54טק"-(להלן: "איזו טקבאמצעות מכולות  הובלה -

טק יתן -(המתאפיית בפריקת הסחורה אצל הלקוח וחזרת כלי ההובלה לאתרי הפעילות), איזו כימוטל

מוחזר למוביל האיזו טק , טק ע"י הלקוח-של האיזו לאחר ריקוו .לפירוק מרכבי ההובלה בחצרי הלקוח

 היא צובר במכליתשמדובר בהובלה בהיקפים רחבים יותר, הובלה  ככליצוין כי ות וספות. לצרכי הובל

, היות וכושר השיאה של מרבית מיכליות הצובר גבוה מכושר השיאה טק-באיזו משימוש יותר יעילה

 . טק-של איזו

לאספקה בצורות אריזה שוות  יםחלק גדול מהמוצרים המובלים בצובר ית :אספקת חומר ארוז -

כימוטל) מהווה תחליף  אשר אים מבוצעים ע"י(חביות, שקים וכיו"ב). שירות אספקת מוצרים ארוזים (

גדלה ככל שמדובר במוצרים מיובאים ו/או  הובלה לחומר ארוז להובלתם בצובר. הטייה לצרוך שירותי

חסכון בעלות מוצרי האריזה ה היולה בצובר, יחסית. יתרוה של ההוב מוצרים הצרכים בכמויות קטות

, מההובלותבחלק בלתי מבוטל יצויין, כי ובייתור הצורך לארוז את המטען המובל ולפרקו מהאריזה. 

, בצוברוהעברת החומר  כימוטל ע"י מחדש אריזהביצוע חומר ארוז, שירותי הלוגיסטיקה כוללים קבלת 

  .הלקוח למתקן

                                                           
 כל סוג גרר -שוות. לגבי הגררים  יצויין כי במקרה של הפסקת פעילות ההובלה, רכבי ההובלה (להבדיל מהגררים) יכולים לשמש לביצוע עבודות 52

  יכול לשמש להובלה יעודית למוצר בגיו רכש.
רכשה כימוטל גורר, הקצתה רכב בבעלותה להובלת גז טבעי וכן קיבלה מאת סופרגז, עבורה מבוצעת מרבית הובלת הגז הטבעי, גרר  2014החל משת  53

CNG  .וגורר  
לה ימית ויבשתית של חומרי גלם (בעיקר לתעשיית המזון, שמים, כימיקלים, מסגרת מתכתית ומשמש להובטק הוא מכל ייד, המותקן בתוך -איזו 54

  דלקים וחומצות).
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מוכה משמעותית מהובלת  ועלותהעובדה ש היוי של ההובלה ברכבת יתרוה העיקר :ברכבת הובלה -

העמסת ופריקת המטעים המובלים ברכבת מבוצעות  החיסרון העיקרי של הובלה ברכבת היו כי. כביש

למיטב ידיעת קבוצת כימוביל, כון . )(לא לכל המפעלים קיימת גישה לשלוחת רכבתבמסופי הרכבת בלבד 

   .וחומצות, פוספטים, מחצבים בהובלת מתמקדת ישראל ההובלה של רכבת פעילותלמועד זה, 

 מסוכת בפסולת טיפולהאיטגרציה וה לשירותי תחליפים 

התחליף העיקרי לשירותי האיטגרציה והטיפול בפסולת מסוכת הוא העברת הפסולת למתקן קצה סופי 

באופן עצמאי (לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב או לאתר בעל אישור רוחבי שאים כרוכים באישורים 

שימים לחלק מיוחדים) או הקמת מתקן עצמאי לטיפול על ידי יצרן הפסולת. עם זאת, פתרוות אלו אים י

  מיצרי הפסולת. 

 חומרי הגלםל תחליפים 

קיימים תחליפים, שלעיתים דומים עד  עמגל ותעשיות קיסריה-דיפוכםידי  על המשווקיםהמוצרים  למרבית

 55"בצזהים להם, ולעיתים שוים מהם בפרמטרים של איכות, אופן שימוש, ריכוז, עוצמת החומר וכיו

 5.15 סעיףמתמודדת עם מתחריה המציעים תחליפים כאמור ראו  מובילקבוצת כי(לפרטים אודות האופן בו 

  להלן).

  והייעוץ מעבדההלשירותי  תחליפים 

 יצוייןלאספקת שירותי המעבדה, הפיקוח והייעוץ היו ביצוע עצמי של השירותים ה"ל.  העיקריהתחליף 

 את לבצע קושי קיים", המעבדה"דרך  תוביחס לשירותי הפיקוח וקבלת  ,המעבדה דרךכי למיטב ידיעת 

  .עצמאי באופן השירותים

 מוצרים שירותים .5.9

  :חברות קבוצת כימובילשירותים העיקריים המסופקים ע"י מוצרים ולהלן פירוט ה

 ה וייצור של חומרי גלםהפצ 

   תעשיות קיסריה מפיצות ומייצגות ספקי חומרי גלם, כימיקלים, מוצרים ושירותים כדלקמן:עמגל ו-דיפוכם

  ופולימרים כימיקלים -

הדבקה חומרי גלם לעפי התשתיות והביה, המשמשים בעיקר לשיפור איכות הבטון, חומרי איטום 

וציפויי צבע; חומרי גלם המשמשים לייצור והזרקת מוצרי פלסטיקה; קררים המשמשים ובידוד 

, מועי קצף, חומצות לווים לתהליך הייצורלמערכות מיזוג; תרכובות מעכבות בעירה; חומרים 

  ובסיסים. 

לעיל, במהלך השים האחרוות חל גידול בעפי הביה והתשתיות, אשר גרמו, בין  5.5.2כמפורט בסעיף 

  היתר, לגידול במכירות חומרי הגלם לעפים אלו. 

  טים והדטרג המזון, הקוסמטיקהלתעשיות  גלם חומרי -

(כגון: סוכרים, עמילים, חומצות, בסיסים, צבעי  הקוסמטיקההמזון, המשקאות, גלם לתעשיית  חומרי

חיי המדף, משפרי אפיה,  ם ומאכל, סיליקוים, שמים, חומרים על בסיסי אלכוהול, חומרים להארכתטע

                                                           
ם כך לדוג', ביחס למוצרי פוליאוריתן (המשווקים על ידי תעשיות קיסריה), אשר משמשים בעיקר לייצור חומרי בידוד, קיימים תחליפים המבוססי 55

פוליסטירן מוקצף. היתרון של השימוש בפוליאוריתן מוקצף לעומת השימוש בצמר סלעים ופוליסטירן מוקצף הוא כי בעיקר על צמר סלעים ו
תן פוליאוריתן מאופיין במוליכות תרמית מוכה ביותר, ובהתאם מספק את הבידוד התרמי הטוב ביותר פרט ליצירת וואקום מוחלט. מגד, פוליאורי

  לים בשעת שריפה.הוא חומר דליק הפולט גזים רעי
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 56השמדת מיקרואורגיזמיםבעלי יכולת חומרי יקוי וחיטוי וכן  חומרי דוג לפירות וכיוצ"ב),

ם המשך . גידול בעלויות הייצור ביחד עומחלבות , יצרי מזוןמשחטות(דטרגטים), המשמשים, בעיקר, 

ההקלות ביבוא מוצרי מזון מחו"ל עלולים לגרום לירידה בביקושים לחומרי הגלם לתעשיית המזון. כון 

  עמגל לשוק זה. -למועד דוח זה, מגמות אלו לא השפיעו באופן מהותי על מכירות דיפוכם

  ושפכים מיםחומרים לטיפול  -

 במים עבור ובטיפול ים מי התפלת בתהליכי ושפכים, הכוללים חומרים המשמשיםבמים חומרים לטיפול 

חומרים ; (מט"שים) ותעשייתיים עירויים בשפכים לטיפול חומריםממשלתיים ועירויים;  מים תאגידי

, בוסף. תעשייתיים מתקיםל המשמשים במים טיפולל לטיפול בתהליך בתעשיה הפטרוכימית; וחומרים

) שירותים משלימים כגון מעקב וייעוץ יפול במיםלט החומרים מהפצת(כחלק  קבוצת כימובילמספקת 

התגברות הרגולציה בתחום איכות הסביבה שהחמירה את בקשר עם תהליכים ומתקים כאמור. 

  הדרישות ביחס לטיפול בשפכים, הביאה בשים האחרוות לגידול בביקוש למוצרים אלו.

  פוליאוריתן מערכות -

 מועשרים לתעשיית הפוליאוריתן (בעיקר קצפים ודבקיםתעשיות קיסריה מפתחת ומייצרת חומרי גלם 

המשמשים, בעיקר, לייצור מוצרי בידוד תרמי בעף הבייה, לייצור ובידוד דודי שמש וקולטים סולריים, 

קצף פוליאוריתי (לבידוד טרמי ואיטום וכיוצ"ב),  לייצור פאלים מבודדים לתעשיה, מקררים ומקפיאים

  וד מערכות חימום תת רצפתי ועוד) וכן דבקים על בסיס אלסטומרים. גגות ביים, לולים, ביד

בוסף, תעשיות קיסריה מספקת מכוות לחץ גבוה ומוך להתזה ויציקה של קצף הפוליאוריתן (מערכות 

פוליאוריתן). מערכות הפוליאוריתן מבוססות על תגובה כימית בין שי חומרי גלם, המובילה להיווצרותו 

המערכות ה"ל כוללות מכוות לחץ מוך ולחץ גבוה ליציקה ולהתזה  .משמש לתעשיהשל קצף קשיח ה

לתגובה  יםהמובילסוגים שוים של חומרים במגע  והיציקה יבואוההתזה של הקצפים, המבטיחים שבעת 

   .הפוליאוריתןכימית בייהם ולהיווצרות קצף 

  לוגיסטיים םשירותי 

 הובלת מטעים ממסופי יפוק של חומרי גלם ודלקים, ממליםהלוגיסטיים כוללים, בעיקר,  םהשירותי

  :, כדלקמןקבוצת כימובילימיים וממפעלים תעשייתיים ללקוחות חברות 

 :וזלים הובלת -

הובלת וזלים מהווה את השירות המהותי ביותר מבין שירותי ההובלה המסופקים ע"י כימוטל. הובלת 

. וזלים כוללת, בעיקר, הובלת דלק ומוצריו (כגון סולר ובזין), הובלת חומרי גלם וכימיקלים והובלת חלב

לסוג הוזל  כלי ההובלה המשמשים לאספקת שירותי הלוגיסטיקה למוצרים השוים משתים בהתאם

 המשוע. 

או שחורים  כגון סולר ובזין -לבים ( בצובר של דלקים מסוגים שוים הובלת הדלק ומוצריו כוללת הובלה

קבוצת זיקוק בחיפה ובאשדוד ללקוחות ה, הישר ממסופי יפוק הממוקמים בבתי 57מזוט וביטומן) כגון -

 דלק אספקת כגון( גופים ממשלתייםו זיקוקה יבת. שיוע הדלקים הלבים מבוצע, בעיקר, עבור כימוביל

) או כהשלמה וגיבוי לשיוע העצמי שמבוצע ע"י חברות שיווק רשות הפלסטיאיתלוהביטחון  למשרד

מבוצע, לרוב, עבור חברות שיווק הדלק למפעלי  58הדלק לתחות התדלוק. שיוע הדלקים שחורים

                                                           
  כגון כלור פעיל וחומצה כלורית. 56
  שיוע דלקים מסוגים שוים כרוך בשימוש במיכליות מסוגים שוים. 57
  דלקים שחורים הים זפת ומזוט. 58
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, כון למועד זה, לא חל שיוי בגז טבעי האחרוות בשימושיצויין כי על אף הגידול שחל בשים . תעשייה

  . ע"י כימוטלדלק המוצרי בהיקפי הובלת 

), אורגיים וכימיקלים חיטוי חומרי ,בסיסים, חומצות(כגון:  חומרי גלם וכימיקלים של בצובר הובלה

 ותומוסד מיםהור טי התפלה, מתקי מתקיתעשייתיים,  מפעליםל 59ייצורם מבוצעת, בעיקר, מאתרי

  . שוים

המעיק בלעדיות  חמש שיםכלתקופה של מכוח הסכם  תובההובלת חלב מבוצע ע"י כימוטל עבור 

לכימוטל לאספקת שירותי החלב לתובה באזורי הגליל המערבי, עמק יזרעאל והגליל התחתון. לאור 

), העובדה שביקוש למוצרי החלב 60מיליוי ליטרים בשה 1,450 -כהיקפי הובלת החלב בישראל (המוערך ב

מאופיין בקשיחות, הרחבת פעילותן של מחלבות פרטיות והגידול הצפוי באוכלוסיה, כימוטל מזהה בשוק 

החלב שוק בעל פוטציאל. בהתאם, כימוטל פועלת להרחבת פעילותה בעף באמצעות התקשרותה עם 

בכלי הובלה  כימוטלהצטיידה  2015שת יצויין כי ב. בהסכמים לאספקת שירותי הובלה וספות מחלבות

  . מיליון ש"ח 9.5 -של כ ת, בעלות כולל61ובמערכות דגימה אוטומטיותייעודיים לחלב 

 כמו. הובלה שירותי לביצוע וספות מחלבות םזה אין וודאות בדבר התקשרות כימוטל ע הדוחלמועד  כון, כי יודגש

מהובלת חלב היו מידע צופה פי עתיד, כהגדרת מוח זה  ההכסות בהיקף הצפוי הגידול בדבר כימוטל הערכות ,כן

"ל ה מההערכות) מהותית(לרבות  שוה באופןהתממש ל עלולותבפועל  תוצאות. ה1968-בחוק יירות ערך, התשכ"ח

שיוי בביקוש למוצרי החלב של תובה באזור שוא שירותי  לרבות, כימוטל בשליטת שאים שוים גורמים בשל

בלה, שיוי בתאי ההתקשרות, שיוי במחירי החלב שוא שירותי ההובלה, שיוי בתמהיל מקומות איסוף ההו

ופריקת החלב, תקלה או זק מהותי במערכות ובמתקים שועדו לאפשר הובלת חלב כאמור, שיוי בדרישות 

  הרשויות או בהוראות הדין  וכיוצ"ב. 

  ):צוברב( אבקות הובלת -

 המסופקיםה בצובר של מטעים שוים הובלבמסגרת שירותי ההובלה והגת כימוטל לספק שירותי 

אבקות מירליות המשמשות כתשומות לבייה (גיר, מלט, גבס  ,62פולימרים פטרוכימיים צובר, כגון:ב

מצעות עשית באשל אבקות הובלה בצובר  .כגון סוכר ועמילןוכיו"ב), וכן חומרי גלם לתעשיית המזון, 

ת המכליות הפאומטיות מתבססת על הזרמת כמויות פריקמכליות פאומטיות ייעודיות להובלת אבקות. 

גדולות של אויר בלחץ המאפשרת הולכה של המטען האבקתי (כגון, סיד, טיח, סוכר ועמילן) מבטן 

  . הלקוח) Silo(המכלית לממגורת 

 פיתוחבו בייה בהתחלות גידוללוכח השימוש שעשה באבקות המובלות בצובר בעף הביה והתשתיות, 

 צפוי לחול להגדלת היצע הדיור, בישראל עקב הגידול באוכלוסייה ומדייות הממשל בישראל תשתיות

  בביקוש להובלת אבקות בצובר. גידול

מהווה מידע  בצובר אבקות להובלת הביקושעל  תשתיותוב בייה בהתחלות גידולבדבר השפעת  כימוטל הערכות

 כימוטלכרות ההלת יוה ערכותה על המבוסס, 1968-צופה פי עתיד, כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך, התשכ"ח

, מהצפויבאופן שוה, לרבות מהותית  להתממש, כולן או חלקן, או תממשהלשלא  עלולות. הערכות אלו השוק את

                                                           
 מגל, וכיוצ"ב.ע-ימיה; מפעלי המשך של בתי זיקוק לפט כדוגמת גדיב וש.ב.ח; דיפוכםכ-כגון: מפעלי כימיה ואגרו 59
. החברה לא פתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור, 2015שתון מועצת החלב לשת  –ומי המועצה לעף החלב בישראל, ייצור ושיווק ראו : פרס 60

 שהיו מידע פומבי שפורסם לציבור.
  מערכות הדגימה מאפשרות מעקב של איכות החלב מכל יצרן חלב ומיעלת את תהליך קליטת המיכלית במחלבה. 61
   טרוכימיים מהווים את חומרי הגלם הבסיסיים לייצור פלסטיק, סיבים, דבקים וצבעים. פולימרים פ 62
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: שיוי מדייות הממשל בוגע להגדלת היצע הדיור, עיכובים בהתחלות , כגוןכימוטל בשליטת שאים גורמיםבשל 

   .שיויים בשערי הריבית שישפיעו על הביקושים דירות וכיוצ"באמצעי הובלה חלופיים,  פיתוחביה, 

 :גז הובלת -

לבישול,  גזמשמש בעיקר כה, ")"םגפ: "להלן( מעובה פחמימי גז) 1: (הובלת בעיקר כולל הובלת גז

. השיוע מבוצע מבתי הזיקוק או המסוף הימי של מבים ולהעת כלי רכב הממועים בגפ"ם הסקתל

 ,, המשמש כמקור ארגיה לתחות כוח לייצור חשמלגז טבעי דחוס) 2; (קצא"א למשתמשים הסופיים

. השיוע 63טבעי גז של הההולכ לצרת תחברותחות תדלוק בגז שאין באפשרותם לה למפעלי תעשייה

כחומר גלם לתעשיית  , המשמשפרופילן) 3( למפעלים; תבור אלון התעשיה באזורמבוצע מתחת דחיסה 

  הפולימרים.

עם זאת, כל עוד מחיר הדלק גבוה משמעותית . בצרתאספקתו עלות הובלת גז טבעי בצובר גבוהה מעלות 

ממחיר הגז הטבעי, צריכת גז טבעי דחוס, מהווה פתרון חסכוי (למרות עלויות השיוע) וידידותי לסביבה 

  לעומת השימוש בדלקים מבוססי פט. 

 שרדממחברות המחזיקים ברישיון  יתש בישראל ותקיימ זההדוח למיטב ידיעת כימוטל, כון למועד 

, כאשר כימוטל מעיקה 64דחוס טבעי גז ות שלספקילפעול כ והמים הארגיה, הלאומיות התשתיות

  . 65שירותי הובלה לאחת משתי הספקיות ה"ל

  בפסולת טיפול 

), בעיקר עבור Total Waste Managementיהול פסולת כולל ( שירותי מציעה, טביב באמצעות, ת כימובילקבוצ

מפעלי תעשייה, מוסדות רפואיים, מעבדות, תחות דלק ומוסכים. כון למועד זה, טביב מפה פסולת רעילה 

 טביב ידי על שווקו העיקריים אשר איסוף ברחבי ישראל. להלן השירותים והמוצרים  קודות 7,000 -מכ

  :דוחה בתקופת

 פסולת מסוכת הובלת -

משטחים, קוביות, גבי על  תהמאוחס פסולת מסוכת שפכים,שירותי שיוע להובלת טביב מספקת 

ופסולת  פסולות מעבדה ,פסולת רפואית מזוהמת, פסולת ביולוגית, פסולת כימית ,שקי עק ועוד חביות,

באמצעות משאיות, מכליות צובר ומכליות לשאיבת יתים  הובלת הפסולת המסוכת . שירותיוזלית

להערכת טביב, הגברת  .ביוביות), מיצרן הפסולת לתחת המעבר או ישירות למתקן קצה סופיואקום (

    לשירותים אלו.בביקוש  האכיפה בושא הטיפול בפסולת מסוכת מביאה לגידול

 תחות מעבר -

יתוב של פסולת ואחסה  ,, אריזה מחדשהחומר)הרכב (בחית  ללקוחותיה שירותי מיוןמספקת טביב 

סוגים שוים למתקים קצה סופיים (בארץ ובחו"ל). השירותים כוללים, בין היתר, המצאת מ מסוכת

   .שוים ודיווחים קליטה וטיפולאישורי אסמכתאות ל

                                                           
63 http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGCNG.aspx,תה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמורו מידע  . החברה לא פשהי

  פומבי שפורסם לציבור.
. החברה לא פתה לקבלת http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGCNG.aspxחברת סופרגז טבעי בע"מ ודלק גז טבעי בע"מ. ראו  64

  שהיו מידע פומבי שפורסם לציבור. הסכמה להכללת המידע האמור,
  . 2013העקת השירותים מבוצע מכוח הסכם משת  65
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מגוון ל מסוכתפסולת צורך יצוא לורישיוות הדרושים משרד להגת הסביבה בישראל האישור מטביב ל

ם מפעלי טיפול והשמדה בחו"ל המתמחים בטיפול בסוגימייצגת . בוסף, טביב 66בחו"ל אתרי טיפול

פרסום אישור מהל רוחבי עבור יצרים קטים להערכת טביב, בעקבות . מסוכתפסולת  שוים של

  גידול בשוק היעד הפוטציאלי של השימוש בתחת המעבר של טביב.   לעיל, חל 5.5.3כמפורט בסעיף 

  טיפול בפסולת מסוכת -

חלק מהפסולת המתקבלת בתחת המעבר, מטופלת באופן עצמאי על ידי טביב על פי החיות המשרד 

 רפואית בפסולת לטיפול המשמש מדיקל אקו מתקן באמצעותמבוצע  ל בפסולתלהגת הסביבה. הטיפו

   .צמחיים ושמים מירלים שמים, מסוכים חומרים שהכילו באריזות לטיפול המשמש אקוכם ומתקן

  והייעוץ הפיקוח, המעבדה שירותי 

 מעבדה שירותי -

 67איכות הסביבה -עיקריים: (א) כימיה  עפיםמעבדה כוללים ביצוע בדיקות בשלושה השירותי 

ובדיקות מבוססות  69אליותמיקרוביבדיקות  -; (ב) ביולוגיה 68פטו מזון ,פרמצבטיקה, קוסמטיקה

דיקת בו בדיקות רעש, סביבתיויטור תעסוקתי  - וסביבתית (ג) גהות תעסוקתית-ו ביולוגיה מולקולרית;

חל גידול בשירותי המעבדה המסופקים ע"י בקטוכם  ם. יצויין כי במהלך השים האחרוותחשיפה לגזי

והמבדקה הכימית, הן לוכח רכישת ההחזקות באבישר, דרך המעבדה והמבדקה הכימית, הן לוכח 

אכיפה מוגברת של דיי איכות הסביבה והגידול במודעות הציבורית והרגישות הרגולטורית בושא 

 הפיקוח על הרכב מזון ואיכותו. 

   חקלאית תוצרתו , הסעדהייצור תהליכי על פיקוח שירותי -

שירותי הפיקוח כוללים הטמעת שיטת עבודה שפותחה ע"י דרך המעבדה, אשר ועדה להבטיח את עמידת 

, פיקוח על עמידה בשיטת העבודה ה"ל תקות בריאות הציבורובתקים בילאומיים התוצרת החקלאית 

מוצרים  לזהות הצרכים לקהל מאפשרוהעקת סימן מאשר "דרך המעבדה". סימן "דרך המעבדה" 

במהלך השים  ").המאשר הסימן: "להלן(שסופקו בהתאם לשיטות העבודה ובפיקוח דרך המעבדה 

מהרחבת הפעילות למפעלי מזון האחרוות חל גידול בהיקפי השירותים ה"ל הובע מרכישת אבישר ו

  ומערכות הסעדה. 

 ייעוץ שירותי -

ייעוץ ופיקוח בושאי תקיה, רישוי ורגולציה, איכות ובטיחות לאורך  ליווי,שירותי הייעוץ כוללים 

 ,יצואי. השירותים כוללים ליווי שרשרת האספקה, הדסת איכות הסביבה, יהול סיכוים ופיתוח מוצר

; ייעוץ וליווי חקלאים וסיוע בגיבוש חומרים מותרים לשימוש; תוצרת חקלאיתן וומשווקי מזויבואי 

ליווי חברות במיקור חוץ ; לעסוק בייצור, שיווק או הפצת מזון ותרישיוהסמכות וקבלת סיוע בהליך 

כתיבת ויתוח ערכים תזותיים  ,יתוח מוצרי מזון, בדיקת תוויות וסימון תזותיבושא אבטחת איכות; 

להערכת  בושאים שוים וכיוצ"ב.ביצוע הדרכות  ;ערכים התזותיים ולחקיקה הרלווטיתהתוויות 

                                                           
. 1992לות מסוכות. האמה כסה לתוקף בשת גבולי של פסו-"), אשר ועדה להסדיר את המעבר הביןהאמהחתמה אמת באזל (להלן: " 1989בשת  66

האמה עוסקת בפסולת חומרים מסוכים הידועים כבעלי השפעה שלילית  .1995בשת והיא כסה לתקוף  1994ישראל אשררה את האמה בשת 
לות אלו. בהגדרת "חומרים מסוכים" לעיין זה, כללים כל גבולי של פסו-ומסוכת על איכות המים והאדמה, ובמרכזה עומד הפיקוח על המעבר הבין

 .חומר שהוגדר ככזה על ידי המדיה עצמההחומרים המופיעים ברשימת החומרים המסוכים של האמה וכל 
ם, רעליבדיקות מים, שפכים, קולחין, קרקע, אויר, גזים), מזון (סימון תזותי, שאריות חומרי הדברה, מיקרו מזהמים בכל מיי מוצרים, אלרגים,  67

 חומרים משמרים, צבעי מאכל ומתכות כבדות.
 יכה.ס  , גז פחממי מעובה (גפ"מ), שמי ומשחותבדיקות בזין, סולר, מזוט, דלק סילוי (דס"ל) 68
  בדיקות שמרים ועובשים, ספירה כללית, חיידקים פתוגים. 69
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קבוצת כימוביל, במהלך השים האחרוות חל גידול בביקוש לשירותים ה"ל הובע מהגידול במודעות 

  הציבורית והרגישות הרגולטורית בושא הפיקוח על הרכב מזון ואיכותו.

  ם שוי שירותים 

, לשירותים העיקריים מהותיים לא בהיקפים, לווים שירותים מעיקות כימוביל קבוצת חברות -

 - 72"לצוברמארוז ) "3; (צוברלמכליות  ישירות 71מאיות צובר מטעי פריקת) 2( ;70אחסון) 1(הכוללים: 

, המבוצע באמצעות 73תעשייתיים בשפכים טיפול שירותי) 4; (צובר למכליותשל חומרים ארוזים  העברה

 מסוף הפעלת) MVR) ;(5( יעודי איוד במתקן שימוש, היתר ןיב, הכוללים פיזיקוכימים תהליכים

 לטיפול יידת באמצעות היתן, 75מסוכים חומרים באירועי גיבוי שירותי) 6; (74"ןבשפד התמלחות

 לפסולת לווים שירותים) 7; (זה מסוג לאירועים שהוכשרו מיומים וצוותים מסוכים חומרים באירועי

 בקרקעות טיפול) 8; (שפכים לאגירת םאריזות לאחסון חומרים מסוכים ויקוי מיכלי - מסוכת

 בקרקע טיפולו 76מזוהמות בקרקעות מהטיפול משמעותי חלק המהוות מעבדה בדיקות - מזוהמות

  . 77זיהומים וטולת חדשה כקרקע לטבע והשבתה מזוהמת

להערכת כימוביל, השלמת ביית מל המפרץ החדש (בחיפה) בסמוך לאתר כימוביל ומל הדרום (באשדוד) 

צפויים להגדיל את הביקוש לשירותי הלוגיסטיקה והאחסון, וזאת הן לוכח קרבתם לאתרי כימוטל 

בכמות חומרי עמגל והן לוכח העובדה כי השלמתן תביא לגידול בקיבולת המלים ובהתאם לגידול -ודיפוכם

הגלם המיובאת לישראל. בוסף, כיסתן לישראל של חברות בתחום הקידוחים וההפקה של גז טבעי ופט 

עשויה להגדיל את הביקוש לשירותי האחסון, וזאת בשם לב לעובדה שלחברות אלו, המגיעות, לרוב, לישראל 

רים ופרטי ציוד. כמו כן, לאור למטרות קידוח בלבד, אין אתרים קבועים בהם יתן לבצע אחסון של חומ

בדבר פיוי בסיס צה"ל ומתחמי התעשיה הצבאית הממוקמים באזור המרכז ושיוי  78החלטות הממשלה

יעודם, צפוי לחול גידול ביקוש לשירותי הטיפול בקרקע מזוהמת. בהתאם להערכות אלו, חברות קבוצת 

את החברות בתחום הקידוחים וההפקה  כימוביל פועלות לשיווק והפצת השירותים והחומרים המשמשים

  של גז טבעי וטביב ערכת ליטול חלק בפעילות שיקום הקרקעות המזוהמות במתחמי התעשיה הצבאית. 

ושירותי הטיפול  הלוויםהשירותים  ,הלוגיסטייםלשירותים  בביקוש הגידול בדבר כימוביל הערכות

. 1968-וח זה בחוק יירות ערך, התשכ"חמידע צופה פי עתיד, כהגדרת מ ןהי בקרקעות מזוהמות

 שוים גורמים בשל"ל ה מההערכות) מהותית(לרבות  שוה באופןלהתממש  עלולותבפועל  תוצאותה

"י עבמלים החדשים או  עצמיים אחסון אתרי הקמת לרבות חברות קבוצת כימוביל, בשליטת שאים

חברות  ברישיוות שיוי ,הטבעי הגז קידוחבמערך ההסכמים של חברות  שיוי ,הטבעי הגז קידוח חברות

בסיסי צה"ל או מתחמי התעשיה הצבאית, היקפי  פיוי, התגברות התחרות, עיכוב בהטבעי הגז קידוח

  "ב.וכיוצהפיויי, מועדם 

   

                                                           
 מגל מבצעת אחסון, יהול מלאי ואריזה מחדש של חומרי גלם.ע-כימוטל מבצעת אחסון חומרים מסוכים ודיפוכם 70
  השירות מסופק באמצעות כימוטל. 71
  השירות מסופק באמצעות כימוטל. 72
  עמגל.-השירות מסופק באמצעות דיפוכם 73
  ממיותיה, ובהתאם מוצגת בדוחות הכספיים של טביב בשיטת השווי המאזי.  50%השירות מסופק באמצעות חברה שטביב מחזיקה באופציה לרכישת  74
 השירות מסופק באמצעות טביב. 75
 השירות מסופק ע"י בקטוכם. 76
  ת מסופק ע"י טביב.השירו 77
. החברה לא פתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור, http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des3161.aspxראו:  78

  .שהיו מידע פומבי שפורסם לציבור
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 בתחום הפעילות משירותים הקבוצה הכסות פילוח .5.10

-ו 2017הפעילות ומסך הכסות הקבוצה לשים  תחום הכסות מסךתוים אודות הסכום והשיעור  להלן

 מסךיותר  או 10%דומים, אשר שיעורן מהווה  שירותיםמוצרים או , של הכסות הובעות מכל קבוצת 2016

 : 79הפעילות תחום הכסות

 

  בדצמבר 31לתקופה של שים עשר חודשים שהסתיימה ביום 

2017  2016  

  מכירות
(באלפי 

  )חש"

 שיעור
 מהכסות

 תחום
  הפעילות

 מסך שיעור
 הכסות
  הקבוצה

  מכירות
 באלפי(

  )חש"

 שיעור
 מהכסות

 תחום
  הפעילות

 מסך שיעור
 הכסות
  הקבוצה

 11% 27% 151,437 8% 22% 129,856  כימיקלים ופולימרים

 8% 20% 114,080 8%  21% 127,591 הובלה 

 5% 13% 75,446 5% 14% 82,792  טיפול בפסולות

חו"ג לתעשיות מזון 
  קוסמטיקה ודטרגטים

92,654 15% 6%  71,430 13% 5% 

 4% 11% 59,655 4% 10% 62,722  כימיקלים לטיפול במים 

  %6  %16  89,801  7% 17%  104,174  מוצרים אחרים

  39.00%  100.00%  561,849  38.00% 100.00% 599,789  סה"כ

 לקוחות .5.11

 תחום הפעילות לקוחות מאפייי 

 תחומים של רחב במגווןהפועלים תעשיתיים תחום הפעילות כוללים מגוון רחב של לקוחות  לקוחות

 :כדלקמן

"ב, וכיוצ ארגיה חברות, יצרי חלב ומוצריו, התעשיה חוםבת ללקוחותסופקים מ הלוגיסטיקה שירותי -

קבוצת כימוביל  חברותל אים מחזיקים במערך הובלה עצמאי ועזרים בשירותי ההובלה ש מרביתםאשר 

  . סחורות לשיוע) ן(ומתחריה

שירותי ההובלה, האטגרציה והטיפול בפסולת מסוכת מסופקים למרבית עפי התעשיה במשק,  -

 50יצרי פסולת קטים (עד  .ועוד מוסכים, דלק איים, תעשיות ביטחויות, תחותמעבדות, מוסדות רפו

 יםפסולת גדול יצריטון) מעבירים את הפסולת המסוכת לתחות המעבר של טביב כמתקן קצה סופי. 

מעבירים את הפסולת המסוכת לתחות המעבר של טביב כתחת (בייים) בלבד, לשם ביצוע  טון) 50(מעל 

 שיירי המכילותטיפול מקדים בפסולת בטרם העברתה למתקה קצה סופים. עם זאת, לגבי אריזות 

 . , טביב מהווה מתקן קצה סופימסוכים חומרים ידי על זוהמוכאלה ש או מסוכים חומרים

 מתקילימרים מכרים כחומרי גלם וחומרי עזר למפעלי תעשיה, מחלבות, משחטות, הכימיקלים והפו -

   , חברות ארגיה, פט וגז, קבלי בידוד ובתי אריזה., תאגידי מיםהתפלה מכוי, שפכים טיהור

, רשתות מזון משווקי, יצרי והתעשיה בתחומי ללקוחותמסופקים  והייעוץ , הפיקוחהמעבדה שירותי -

, חברות ייעוץ התחום איכות הסביבה, בתי מלון, מכס ועמילי יבואיםדים ממשלתיים, השיווק, משר

  תאגידי מים, מפעילי מכוים לטיהור שפכים, חברות בתחום הביה והתשתית וכיוצ"ב.

   

                                                           
  התוים בטבלה כוללים, בין היתר את מכירות טביב.  79
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  ההתקשרות תאי 

או הזמות רכש  יהן מבוצעת מכוח הצעת מחירלקוחותעם מרבית  חברות קבוצת כימובילהתקשרות 

"). ההזמות כוללות, לרוב, פירוט של: אפיון המוצר או השירות ההזמות(להלן ביחד ולחוד: " פרטיות

הרכש, מחיר, תאי תשלום, בטוחות (ככל שרלווטי), לוחות זמים לאספקת המוצר או השירות, אחריות 

  וכיוצ"ב.  

וביל קשרים עסקיים שים רבות מרבית הלקוחות הים לקוחות חוזרים, עימם מקיימות חברות קבוצת כימ

שלא מכוח הסכם מסגרת. כמו כן, לעיתים מתקשרות חברות קבוצת כימוביל (או מי מהן) עם לקוחות 

  הרוכשים מוצרים או שירותים מכוח הזמות מזדמות.

) ובע מהתקשרויות מכוח 2017בשת  19% -וכ 2016 בשת 22%-חלק מהכסות חברות קבוצת כימוביל (כ

"), לאספקת שירותים או המסגרת הסכמיאו הסכמים לתקופה של בין שה לשלוש שים (להלן: " מכרזים

מוצרים מסויימים, על פי הזמות המועברות מעת לעת. הסכמי המסגרת מסדירים את התאים החלים על 

: פירוט המוצר או השירות המבוקש, 80הזמות המועברות לחברות קבוצת כימוביל מכוחם, כדלקמן

ורה, תקופת ההסכם, לוחות זמים, אומדי כמויות, תאים לסיום מוקדם של ההסכם, אחריות חברות התמ

לזקים מסוימים המפורטים בהסכמי המסגרת, ביטוח, בטוחות לאספקת השירותים או קבוצת כימוביל 

ות המוצרים, אישורים והיתרים דרשים, זכות לפיצויים מוסכמים וזכות הלקוח להאריך את ההתקשר

   .בתאים המפורטים בהסכם המסגרתלתקופות וספות 

תחומי פעילות של  לפי בחתך, 2017 -ו 2016בשים  הפעילות בתחום הקבוצה הכסות התפלגות להלן 

 : 81לקוחות הקבוצה בתחום הפעילות

  תחומי פעילות הלקוחות
  הפעילות תחום מהכסות שיעור

2017  2016  

  25%  18%  תעשיה בתחומים אחריםמפעלי 

 24%  28%  והקוסמטיקה המשקאות, המזון בתחום מפעלים

  13%  15%  מפעלים המיצרים תשומות לעף הביה והתשתיות

  9%  11% שפכים ומכוי התפלה הוריטחברות אספקת מים, 

 7% 10% וארגיה שיווק דלקיםייצור וחברות 

  6%  7%  תעשיות פלסטיקה

  5%  1%  תעשיות בטחויות

  6%  9%  אחרים

   

                                                           
  מרבית הסכמי המסגרת כוללים חלק מההוראות ה"ל. 80
  התוים אים כוללים את טביב אשר אשר תויה הכספיים אים מאוחדים בדוחות הכספיים של קבוצת כימוביל.   81
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   מהותיים לקוחות 

ת מסך הכסות קבוצאו יותר  10%היוו הם לא היו לקוחות שסך ההכסות מכל אחד מ הדוחבתקופת 

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצויין כי:  . כימוביל

-היוו כהדוח שסך ההכסות שבעו לקבוצת כימוביל ממו בתקופת  אחדקיים לקוח  - שירותי ההובלה -

, בהתאמה (להלן בסעיף זה בלבד: 2017-ו 2016מסך הכסות תחום הפעילות בשים  2.8%-וכ 3.9%

של כימוטל עם הלקוח העיקרי מבוססת על מספר הסכמי הובלה ארוכי  התקשרותה"). הלקוח העיקרי"

הלקוח העיקרי ממפעליו  עבור החומרים הובלתאת  המסדירים, לעיל  5.11.2בסעיףטווח, כמפורט 

. יצויין כי במרבית הסכמי ההובלה עם הלקוח העיקרי קבע כי כימוטל אחראית לאספקת ללקוחותיו

וכיוצ"ב המפורטים  ם, דרישות ההכשרהההיתרים הדרשי השירותים בהתאם לתאי הרישיוות,

הלקוח  והלי תקות דין, כל פי על המתחייבים הבטיחות בהסכמים; קיום הוראות הדין; שימוש באמצעי

 תוך שיגרמו הוצאה או זק, אובדן המטען המובל וכמותו במהלך אספקת השירותים; העיקרי; איכות

של כימוטל לשיפוי הלקוח העיקרי בהוצאות שיוציא השירותים; כן קיימת התחייבות  ביצוע או עקב כדי

. שימוש ללא רשות במטעים המובלים של עקב זקים שיגרמו ע"י כימוטל ולתשלום פיצוי מוסכם במקרה

  .מיימלי הובלה להיקףכוללים הוראות והערכות בוגע  העיקרי הלקוח עם ההובלה הסכמי כי יצויין

-כהיוו  דוחהממו בתקופת  לקבוצת כימובילך ההכסות שבעו שס אחדלקוח  קיים - חומרי גלם מכירת -

המכירות ללקוח ה"ל הין . , בהתאמה2017-ו 2016מסך הכסות תחום הפעילות בשים  3.6%-וכ 4.8%

שערכו הסכמי מסגרת שחתמו במסגרת מכרזים  מכוחהוק המבוצעות ע"י הלקוח או -מכוח הזמות אד

 18-ל 12לתקופות של בין  היםה"ל . מרבית הסכמי המסגרת עם הלקוח חומרי גלם מסויימים לאספקת

 אחד כלבתאים כמפורט ב ההתקשרותשל הלקוח להאריך את תקופת  לזכותוחודשים, בכפוף 

את ההסכם במתן הודעה מוקדמת או בקרות אירועים חריגים שאים במהלך  בטלול םהסכמיהמ

-דיפוכםכוללים התחייבות של  ה"לי המסגרת עם הלקוח . חלק מהסכמעמגל-דיפוכםהעסקים הרגיל של 

 התמורהבמרבית הסכמי המסגרת  .לתקופות הקבועות בהסכם מספיקבהיקף ה מלאילהחזיק  עמגל

   .)םישקלימוחים ב( הגלם חומרי במחירי מהותי שיוי של במקרים מחיר להתאמות כפופה

  הפצהשיווק ו .5.12

 בתחום הפעילות מתבצעת כדלקמן: קבוצת כימוביל פעילות השיווק והפצה של 

 הפצה 

הפצה של המוצרים והשירותים המוצעים על פעילות הההלות בחברות קבוצת כימוביל רואות חשיבות ב

ידם. חברי ההלות החברות מעורבים באופן שוטף בפעילות ההפצה. הפעילות כוללת בעיקר, השתתפות או 

מי עיון ופורומים מקצועיים אליהם מוזמים גם לקוחות החברות, עריכת כסים, ועדות מקצועיות, י

 ספקיהם וכיוצ"ב. 

במטרה לאתר לקוחות  פיתחו אותועסקיים ה הקשרים במערך משתמשותמהחברות בקבוצת כימוביל  חלק

מגמות בביקוש ובהיצע  לזהותחברי ההלתן  שלויכולתן הגזרת  ןיסיועל  מסתמכותחדשים וכן  תחומיםו

 , על מת לאתר לקוחות פוטציאליים. ידן על המוצעים השירותיםבעפי התעשייה הצורכים את 

ההפצה והמכירות לחלק מהלקוחות האסטרטגיים מבוצע ע"י מהל לקוחות אסטרטגיים בההלת בוסף, 

  . בקבוצת כימובילחברות  קבוצת כימוביל אשר אחראי על הפצה ותיאום אספקת מוצרים ושירותים ממספר
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 ;http://fellerholdings.co.il( איטרט יאתראמצעי השיווק וההפצה כוללים, בין היתר, תפעול 

/heb-home/http://www.chemovil.co.il ;http://chemothal.co.il ;http://tabib.co.il ;

http://depotchem.co.il ;path.co.il-http://lab ;  polymers.co.ilhttp://caesarea; 

http://www.bactochem.co.il; lab.co.il-http://www.ctוט בדבר המוצרים והשירותים המוצעים , בהם פיר

 .על יד חברות קבוצת כימוביל, שילוט על גבי כלי ההובלה ופרסום במדיה

 מכירות 

מכירות. בוסף, מערך המכירות  וציגימהלי מכירות  יםמכירות הכולל קבוצת כימוביל צוותי לחברות

 עם לקוחות קבועיםישיר המכירות מצאים בקשר  מהלי). Back Officeמסתייע בצוות תמיכה משרדי (

ופוטציאליים ופועלים באופן מתמיד לאתר לקוחות מזדמים, מוצרים או שירותים חדשים, ולהפות 

  . הצעות בעיין למחלקת הפיתוח או הפיתוח העסקי (לפי העיין) בחברה הרלווטית

שאובדם עלול להשפיע להערכת ההלות חברות קבוצת כימוביל, אין להן תלות במי מגורמי השיווק שלהן, 

תוספת עלות מהותית כתוצאה לקבוצת כימוביל או לגרום תוצאות תחום הפעילות, על באופן מהותי,  ,עהלר

  .ומהצורך להחליפ

 צבר הזמות .5.13

-שעות, למעט דיפוכם 48עד  24אופי הפעילות של חברות קבוצת כימוביל מאופיין בהזמות לאספקה בתוך 

עמגל אשר מקבלת הזמות לתקופות של בין ימים בודדים לשלושה חודשים (ממוצע תקופת ההזמות היו 

  כשבוע). 

צבר  הן, העובדה כי אין לבקבוצת כימוביל , המבוססת על היסיון אשר צברכימוביל קבוצתלהערכת 

ת ספקאצעים הזמות לזה בו הלקוחות מבן אלא ובעת מאופי פעילותלהן הזמות מהותי איה ייחודית 

  מיידית.  מוצרים או שירותיים

 :82(באלפי ש"ח) בתחום הפעילותפירוט צבר ההזמות  להלן 

31.12.2015 31.12.2016  31.12.2017 

11,813 17,023  16,378 

  

 לימים כוןלעיל.  5.10דומה לתמהיל מכירות חברות קבוצת כימוביל כמפורט בסעיף צבר ההזמות תמהיל 

 בהשוואהסופקו בפועל ש במוצריםמשמעותיים לא חלו שיויים  31.12.2017 -ו 31.12.2016 ,31.12.2015

   צבר ההזמות המפורט לעיל.ל

 הפעילות בתחום תחרות .5.14

. בהתאם, חברות קבוצת מגוון לקוחות ומגוון צרכיםמוצרים ושירותים, ל ל מכירת מגווןתחום הפעילות כול

מתמודדות מול מספר רב של מתחרים, המציעים את אחד או יותר מהמוצרים ו/או השירותים  כימוביל

  הפעילות:  תחוםיחס למוצרים העיקריים בב התחרות מאפייי הלןל .המסופקים על ידן

  לוגיסטיקה שירותי 

 שיווק חברות ידי על עצמאי באופן מתבצעות, הלבים הדלקים הובלות מרבית: ומוצריו דלק הובלת -

מרכזיות, ובייהן ספריט,  הובלה מספר חברות בישראל פועלות, שחורים דלקים להובלת ביחס. הדלקים

                                                           
 2016מאוחדים בדוחות הכספיים של קבוצת כימוביל. תוקה טעות בצבר הזמות משת התוים אים כוללים את טביב אשר תויה הכספיים אים  82

 אלפי ש"ח. 17,026צריך להיות  אלפי ש"ח  11,023במקום צבר הזמות של  
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 %9 -דלק היו כ ומוצרי דלק של הובלת השוק תח ,83להערכת כימוביל. וחל"ד SOSפזמוביל, דלק שיוע, 

  . הובלה חברות ידי על המבוצעות ההובלות מכלל

משוק הובלת  85% -כ של שוק בתח מחזיקה"מ בע תעבורה חברת, כימוביל להערכת :84אבקות הובלת -

הובלתם של יתר מוצרי האבקה, ל יחסב כימוטל מחזיקה בתח שוק בשיעור של אחוזים בודדים.והמלט, 

 .79כימוטל מחזיקה בתח שוק משמעותי יסיוה והיכרותה את המתחרים,כימוביל, על סמך  להערכת

 ועמק שלטל, אשכזי, תפזורת תעבורה היםבהובלת אבקות העיקריים  םתחריהמ למיטב ידיעת כימוביל

  . הירדן

 העיקריות ותיהמתחר. חברות עיקריות 7-פועלות כ הגז למיטב ידיעת כימוביל, בעף הובלת: גז הובלת -

ן למיטב ידיעת כימוביל, כו .ואחרים פרידזון, לוי את שפר, וביו בורשטיין חברת הן זה כימוטל בעף של

למועד דוח זה, כימוטל היא החברה היחידה המורשית להוביל גז טבעי דחוס. כמו כן, להערכת כימוביל, 

  .25%-15% -שלכימוטל בשוק הובלת הגז בכללותו מוערך בכ השוק תח

אין ביכולת כימוביל להעריך תח השוק שלה  :גלם, מים, תמלחות, שפכים וכימיקלים חומרי הובלת -

-15% -כ היוהובלת הכימיקלים  עףתח השוק בביחס למגוון מוצרים אלו. עם זאת, להערכת כימוביל, 

ש.ל.ח  , בייהן:מתחרות עיקריות 7-כ פועלות ליםשוק הובלת הכימיקלמיטב ידיעת כימוביל ב. 25%

  .), מפעלי תובלה ואשכזיגדות מכליות ומאגרים לחימיקלים בע"מ(מקבוצת  בע"מ

למיטב ידיעת כימוביל, כימוטל  .85לתובה מסופקים כימוטל ע"י החלב הובלת שירותי :חלב הובלת -

. תובה עבור חלב הובלת לבצע (תש"ח, עמק הירדן, גב הערבה ועמק חפר) חברות  5בחרה, ביחד עם עוד

  .%1186-כ ערך בשוק זה היותח השוק המו

 המתחרים מספראת  להעריךטביב  ההלתביכולת  איןמסוכת:  בפסולת וטיפול הובלהאיטגרציה,  -

בין מתחריה העיקריים של זה.  שוקאו את חלקה ב מסוכת בפסולתטיפול יחס לאיטגרציה והמדויק ב

 הפסולת אתר את מפעילהה ,"מבע הסביבה איכות לשירותי החברהטביב בשוק הטיפול בפסולת מים 

), אלקון מרכז מחזור , כברירת מחדל על פי הדין, פסולת מסוכתלהפות יש אליה( חובב שברמת הרעילה

(שפכים תעשייתיים), עלה שירותי אקולוגיה (אריזות), מ.י.ש שיווק וסחר (שמים ואמולסיות), אקואויל 

. ר (אריזות), שי תובלה (אריזות) ופולקום (אריזות)חיפה (שמים ואמולסיות אאורגיים), בוטבול מחזו

להערכת ההלת טביב היא מחזיקה בתח משמעותי בשוק הובלת פסולת מסוכת. בין המתחרים בעף 

 . זה כללות החברות מפעלי תובלה, אשכזי ושלטל

 , חומרי גלם ופולימריםכימיקלים 

למיטב ידיעת ההלת כימוביל, שוק חומרי הגלם הסטדרטים לעף הביה והתשתיות מאופיין במספר רב  -

. מתחריה העיקריים הביהעמגל להעריך את חלקה בשוק -של מתחרים. בהתאם, אין ביכולת דיפוכם

וק של תח הש 87עמגל-להערכת ההלת דיפוכם .Dow Corning -ו Momentiv ,Elotexבשוק זה כוללים את 

עמגל בעף זה, הין -. מתחרותיה העיקריות של דיפוכם10%-עמגל בעף הפלסטיקה מוך מ-דיפוכם

פולירם, תוסף, תואר, ופריזמה; לגבי חומרי גלם לתעשיות אחרות, בשל המגוון הרחב של חומרי הגלם 

עמגל -דיפוכםהמשווקים לשימוש באותן תעשיות אין ביכולת ההלת כימוביל להעריך את תח השוק של 

                                                           
  ההערכה מובססת על סקר שוק שהוזמן ע"י החברה לפי כשתיים. החברה לא פתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור.  83
 אה בהובלה במכליות של תערובות להזת בעלי חיים כשוק פרד ולכן איה כוללת שוק זה בשוק הובלת האבקות. הקבוצה רו 84
  תובה מוכרזת כמוופולין בשוק החלב לשתייה ומוצרי חלב. 85
  לעיל. 60מבוסס על תוי מועצת החלב כמפורט בה"ש  86
וססת על הערכתה בוגע להיקפי חומרי הגלם הצרכים בשוק הישראלי והיקף המכירות שלה בפועל. אין בידי עמגל בשוק מב-הערכת חלקה של דיפוכם 87

  מגל תוים מדויקים בדבר היקפי המכירות בפועל של מוצרים מתחרים.ע-דיפוכם
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בעף זה. בין המתחרות העיקריות בעף זה, כללות החברות שער כימיקלים, י.ס אשכזי, גדות, אדמה 

  מכתשים, דשים וכימיכלור.

: למיטב ידיעת כימוביל, עף זה מאופיין חומרי גלם לעפי המזון, הקוסמטיקה, הפארמה והדטרגטים -

הן יבואים). אין ביכולת כימוביל להעריך את חלקה של במספר רב של מתחרים (הן יצרים מקומיים  ו

עמגל בשוק זה. מתחריה העיקריים של דיפוכם עמגל בשוק זה, כוללים את החברות מוגה, -דיפוכם

  מעבדות השרון, גדות, כימיכלור, פרוטרום, ודייורסי. 

מתחרים  4-יימים כ: למיטב ידיעת כימוביל, בעף שירותי הטיפול במים ושפכים קטיפול במים ושפכים -

זוהר דליה ואפעל. להערכת ההלת , YWT, קמירה, Nalcoמובילים, המייצגים ברובם חברות בילאומיות: 

  .30%-ל 15%עמגל, תח השוק שלה ביחס לשירותים אלו היו בין -דיפוכם

ושה : למיטב ידיעת ההלת תעשיות קיסריה, שוק מוצרי הפוליאוריתן מאופיין בשלמוצרי פוליאוריתן -

 ,. 35%-25%-יצרים מקומיים. להערכת כימוביל, תחי השוק של תעשיות קיסריה היו כ

 שירותי מעבדה, פיקוח וייעוץ 

ביחס לבדיקות המעבדה (כימיות ומיקרוביולוגיות) פועלות בישראל ארבע מעבדות שירות עיקריות 

. יתר השוק 70%-שוק מצטבר של כ(בקטוכם, אמיולאב, מילודע והמכון למיקרוביולוגיה) המחזיקות בתח 

מתפרס בין חברות פרטיות הפועלות בהיקפים קטים ומספקות מספר מצומצם של בדיקות מעבדה ייעודיות 

ביחס לתחומים ספציפיים. לוכח העובדה שכל המתחרות של בקטוכם, המבדקה הכימית, דרך המעבדה 

, ICQמתחריה העיקריים של דרך המעבדה הים חברות פרטיות, אין ביכולתן להעריך את חלקן בשוק.  הין

  סקאל ושר ייעוץ. 

 התחרות עם התמודדות דרכי .5.15

 ההתמודדות חברות קבוצת כימוביל עם התחרות, מבוצעת במספר מישורים מקבילים, וכוללות: התמקדות

כלי ההובלה, מוצרים המשווקים על ידן, לרבות איכות החומרים, שירותים והה במאפייים שוים של

השקיפות, מהימות ואיכות השירותים והמוצרים והיכולות הטכיות,  המקצועיותהבטיחות, האמיות, 

(כגון לווים ומשלימים  שירותיםללקוחותיהן  ן. בוסף, מציעות חברות קבוצת כימובילתזמיוהמוצעים ו

חסון, העמסה, פריקה, אריזה, ים, שירותי אהמסופק יםתמיכה טכית וטכולוגית בהליכי השימוש במוצר

חודיים שצברו בחברות קבוצת ידע הייבוהכל תוך שימוש ביסיון ו ,)בדיקה, גיבוי באירועי חומ"ס וכיוצ"ב

  .כימוביל

בוסף, דיפוכם עמגל פועלת לאיתור ספקי חומרי גלם וספים על מת להרחיב את היקף המוצרים המוצעים 

פעולה  פישיתותוך פיתוח קשרים ו יתרוותן הטכולוגיים,לבסס את  תולפועעל ידה. כמו כן, כימוטל וטביב 

של רכבי הובלה ומתקי קצה סופיים בפסולת מסוכת (לפי העיין), על מת להרחיב  לאומייםעם ספקים בי

  .ידןאת היקף, איכות והיעילות התפעולית של השירותים המסופקים על 

שביכולתן להציע מהעובדה להערכת ההלת קבוצת כימוביל, לחברות בקבוצת כימוביל יתרון מהותי הובע 

עמגל לשווק חומרי גלם בהם עשה שימוש ברובם -סל שירותים ומוצרים מגוון. בוסף, יכולתה של דיפוכם

, יכולתה של טביב הובלה בצובראחסון והמוחלט של עפי התעשייה, יכולתה של כימוטל להעיק שירותי 

להציע שירות איטגרציה וטיפול כולל בפסולת מסוכת, ויכולתן של בקטוכם, דרך המעבדה לספק שירותי 

), תורמים, באופן טבעי, למיצובן התחרותי של One Stop Shopדיגום, בדיקה, יתוח ויעוץ במגוון תחומים (

ים. חברות קבוצת כימוביל ולהתמודדותן עם התחרות השוררת בעפי הפעילות השו  
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בתחום בקבוצת כימוביל בדבר הגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדן התחרותי של חברות לפירוט 

  לעיל.   5.6הפעילות ראו סעיף 

 עותיות .5.16

ככלל פעילות קבוצת כימוביל איה מאופיית בעותיות. עם זאת, חודשים אפריל עד יוי (בסמוך לחג 

שירותי בהיקף שירותי הובלת החלב; חודשי הקיץ מאופייים בירידה בהיקפי  השבועות) מאופייים בעליה

הובלת החלב ועליה בהיקף מכירות ושירותי הובלת הכלור לבריכות וחומרים לטיפול במים ושפכים; וחודשי 

 החורף מאופייים בעליה בשירותי הובלת גז לחימום. 

  ואחסון הובלהייצור  כושר .5.17

סוגי  להלן פירוט כושר הייצור המירבי ושיעור היצול בפועל של חברות קבוצת כימוביל בחלוקה לפי 

 :2017בשת  השירותים

  % יצול  כושר ייצור מירבי  סוג השירות/המוצר

  הובלה
  89%  כלים ממועים 175

  69%  כלים לא ממועים 243

  ייצור
  60%  טון 100,000 - 88חומרי גלם ותוספים

  65%  טון 4,200 - פוליאוריתן

  %67  טון 18,000  טיפול בפסולת

  %91  משטחים 16,000  אחסה

מירבי הין  מכלי ההובלה מוצלים מדי יום. הסיבות העיקריות ליצול שאיו 90%-העסקים הרגיל כבמהלך 

) להחזקה כלי הובלה בכמות הסכמיםיחס שאיו זהה בין גוררים לגררים; כוח אדם; התחייבויות (מכח 

  שוטף; ושמירה על יכולת הטיפול בהזמות אקראיות. מיימלית שאים מצאים בשימוש 

ה להובלה בהתאם לצורך, כמפורט בי משוהגות לעשות שימוש בקבל 5.22.4בסעיף וסף, כימוטל וטביב 

להלן. העסקת קבלי משה מאפשרת לקבוצת כימוביל להתמודד באופן זול ויעיל עם תודות בביקוש 

   לשירותי ההובלה.

 ומקרקעין מתקים, קבוע רכוש .5.18

  הפעילות  אתרי 

באר טוביה, ס ציוה, בית העמק,  ,ראם פארקחיפה,  פרץבמ יםבאתרשימוש  עושות הפעילות תחום חברות

 פתח תקווה ומעלה אפרים, כדלקמן: 

  חיפה מפרץ אתר 

 40,000-כ של כולל על גבי מקרקעין המצויים במפרץ חיפה, ברחוב קצשטיין בחיפה, בשטח האתר מצא

חברה בבעלות ), "כמיקלס קלבא"הלן: עיל ול(למ"ר) ובאלק כימיקלס בע"מ  25,000בבעלות כימוביל (, ר"מ

   .מ"ר) 15,555בעל השליטה מר עודד פלר (

                                                           
ת כולל פורמולציה (בהם מערבבים חומרים אשר אים מגיבים זה עם זה (ביגוד למתרחש בתהליך כימי)), סיתזה (הכרוכים ביצירת מולקולה כימי 88

  חדשה באמצעות תגובה כימית בין מולקולות אחרות), פרמטציות, המסה, שיוי ריכוזים ואריזה מחדש של חומרי גלם.
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ר מרביתם משמשים מ"ר), אש 500-וכימוביל (שטח בוי: כ החברהבאתר מפרץ חיפה ממוקמים משרדי 

סים (שטח בוי: מ"ר), מח 250-כמשרדי כימוביל, חלק ממתקי כימוטל הכוללים: משרדים (שטח בוי: כ

תי מוסך ותדלוק לרכבי ההובלה (שטח ותחות שירו מ"ר), 23,000-רכבים כבדים (כ מ"ר), חיוי 7,000-כ

כן מחסי אריזה מחדש מ"ר) ו 1,500-וי: כעמגל (שטח ב-לק מהמחסים של דיפוכםחמ"ר),  1,500-בוי: כ

  "ר). מ 1,000-ומחסים לצד שלישי (בשטח כולל של כ

 מיליון 44.8 -בסך של כ 2017 ,בדצמבר 31הכספיים ליום בדוחות  מוצגים כימובילשבבעלות  המקרקעין

  ) לגבי קרקעות ומבים. Deemed Costש"ח, לפי שיטת השווי ההוגן בעלות חשבת (

  כם שכירות עם חברת באלק כמיקלס בע"מ  הס 

באתר מפרץ חיפה שבבעלות באלק כימיקלס מושכר ע"י כימוטל וכימוביל (להלן  "ר מהמקרקעיןמ 15,555-כ

, בתמורה לדמי מחברת באלק כמיקלס") שטחי באלק כמיקלס"-" והשוכרותבסעיף זה בהתאמה: "

-אשר עולים ב 2017"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש מרץ ש 180,000בסך של שכירות חודשיים 

  .202289במרץ  1ביום  %5

תום תקופת השכירות הצדדים , כאשר ב2017במרץ  1שים החל מיום  12הסכם השכירות היו לתקופה של 

  רשאים להסכים על הארכתו, בכפוף לקבלת האישורים הדרושים ע"פ דין.

הסכם השכירות כולל הוראות בדבר מטרת השכירות, אחריות השוכרות לקבלת כל האישורים וההיתרים 

רים (למיטב ידיעת כימוביל וכימוטל, התקבלו כל ההית שטחי באלק כמיקלסהדרושים לעשיית שימוש ב

שטחי , שיויים ותוספות בשטחי באלק כמיקלסהדרושים לעשיית שימוש כאמור), טיפול בזיהום קרקע ב

, אחריות השוכרות לכל שטחי באלק כמיקלס, תשלום מיסים, היטלים ואגרות הקשורים לבאלק כמיקלס

כמיקלס לזקים , לבאלק כמיקלס או מי מטעמה (ופטור מאחריות לבלאק שטחי באלק כמיקלסזק שיגרם ל

(לרבות ביטוח מבה, אחריות  שטחי באלק כמיקלסכאמור) והתחייבות השוכרות לרכישת ביטוחים בקשר ל

צד ג' וביטוח חבות מעבידים). כן כולל הסכם השכירות התחייבות של השוכרת לתשלום היטלים הובעים 

וי ואיחור בפיוי (לרבות תשלום מעבודות פיתוח שעשו או יעשו ע"י הרשות המקומית והוראות בוגע לפי

  בגין איחור בפיוי הוראות סקר קרקע בסמוך לפיוי ושיאת השוכרת בעלות הטיפול בקרקע).

הסכם השכירות יתן לביטול מוקדם במקרה של הפרתו, מתן צו פירוק, או עיקול כגד עיקר כסי מי 

סכם מכל סיבה שהיא על השוכרות מהצדדים או הכרזת מי מהצדדים כפושט רגל. במקרה של סיום הה

כשהם קיים ופויים מכל אדם וחפץ וכאשר מערכותיהם במצב טוב, תקין  שטחי באלק כמיקלסלהחזיר את 

, בלאק כמיקלס זכאית לקבלת פיצוי מוסכם שטחי באלק כמיקלסוראויים לשימוש. במקרה של עיכוב בפוי 

  וקבע מראש.

שטחי ע"י הצדדים אולם הוא מקה לשוכרות זכות להשכיר את  הסכם השכירות איו יתן לביטול מוקדם

בשכירות משה, ובלבד שהשוכרות, לפי העיין, תישארה אחראית כלפי בלאק כמיקלס  באלק כמיקלס

  לקיום הוראות ההסכם. 

, בין היתר, ודיפוכם, ע. פלר, כימוביל, אמיליה שטחי באלק כמיקלס משמשים את כימוטלכון למועד זה, 

  .ומחסים כבדים לרכבים חיון, טיפול מתקישרדי ההלה, כמ

   

                                                           
ת הכספיים של החברה כוללים הוצאה בהתאם הדוחו וכימוביל לא שילמו דמי שכירות בגין שכירת שטחי באלק כמיקלס. כימוטל 2015-ו 2016בשים  89

  לדוחות הכספיים. 22אלפי ש"ח בגין כל אחד מהשים ה"ל כגד קרן הון בסכום זהה. לפרטים וספים ראו באור  2,160בסך של 
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 ראם פארק אתר 

מ"ר, אשר הוחכרו  32,000-לל של כובשטח כ זורית באר טוביה,מועצה אמצא באזור התעשייה של האתר 

שים  49-ל 2014 ,במאי 26יום , שתוקפו הוארך ב2.3.1963מיום  הל על פי הסכם חכירהמהמעל ידי כימוביל 

  . ")המקרקעין(להלן: "כגד תשלום דמי חכירה מהווים  )1.3.2061(ועד ליום  2.3.2012-החל מוספות, 

ה , שטח אחסמ"ר 6,600 -: כשטח אחסה סגור(שטחי אחסון על המקרקעין הוקמו חמישה מבים, בייהם 

מתקי חלק ממ"ר),  475 -(שטח בוי: כ מגל ודרך המעבדהע-של דיפוכם ), משרדיםמ"ר 14,000 -פתוח: כ

 4,000-וחיוי רכבים כבדים (כ מ"ר) 700-כימוטל הכוללים משרדים ומתקי טיפול ברכב כבד (בשטח של כ

  מ"ר). 

ה, תפעול, אחסה ושרותים לוגיסטיים כמשרדי ההל -עמגל -האתר בפארק ראם משמש את חברת דיפוכם

כולל משרדי תפעול, מתקי טיפול ברכב (לרבות ה כסיף דרומי -); את חברת כימוטל TPLלצדדים שלישיים (

    .דרך המעבדהותחת תדלוק) וחיון לרכב כבד; ואת משרדי  

פי מיליון ש"ח, ל 52-בסך של כ 2017 ,דצמברב 31ליום  כימוביל של הכספיים חותבדו מוצגים המקרקעין

   ) לגבי קרקעות ומבים.Deemed Costשיטת השווי ההוגן בעלות חשבת (

  באר טוביה אתר 

מ"ר,  37,000-על מגרש בשטח של כ טוביה באר מועצה אזורית ממוקם באזור התעשייה שלבאר טוביה  אתר

 םשטחי וכן אחסון שטחי, ייצור כמפעל בעיקר המשמשים"ר, מ 11,000-כ של כולל בשטח מביםהכולל 

  .ות קיסריהעמגל ותעשי-של דיפוכם המשמשים כמשרדי ההלה יםמשרדי

י (יצור כימיקלים) בע"מ את האתר בבאר טוביה מצד שלישעמגל -דיפוכםשכרה  2017 ,בפברואר 28ליום עד 

השירותים ואת פעילותה בתחום יצור חזקותיה בעמגל אאת  ,2011בחודש דצמבר  עמגל,-דיפוכםלמכר אשר 

  . ")המוכרתלתעשיה (להלן בסעיף זה: "

אופציה באלק כמיקלס בהסכם רכישת המושכר מאת המוכרת מכוח  התקשרה 2017 ,ביואר 31ביום 

 קבוצתיצור ולכל תאגיד הקשור ללעמגל שכירות ההסכם לרכישת המושכר שהועקה ע"י המוכרת במסגרת 

   לבאלק כמיקלס. יצורעמגל , ואשר הומחתה (ללא תמורה) ע"י כימוביל

אתר בבאר טוביה מאת בלאק כמיקלס עמגל את ה-שוכרת דיפוכם 2017 ,במרץ 1בהתאם, החל מיום 

 ,ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 291,973בתמורה לדמי שכירות חודשיים בסך של 

  .90ולאחר מכן מידי חמש שים 2017 ,במאי 1(עליה בלבד) ביום  5%אשר מתעדכים בשיעור של  2011

כאשר בתום תקופת השכירות הצדדים  2017 ,במרץ 1מיום שים החל  12הסכם השכירות היו לתקופה של 

רשאים להסכים על הארכתו, בכפוף לקבלת האישורים הדרושים ע"פ דין. יתר תאי השכירות זהים לתאי 

  לעיל. 5.18.2יף השכירות שקבעו ביחס לאתר בחיפה כמפורט בסע

 2017. בשת ח"ש אלפי 3,576-כ של סך למוכרת"מ, בע) כימיקליםעמגל (יצור -דיפוכם שילמה 2016 בשים

 שכירת בגין, ש"ח לבאלק כמיקלס אלפי 3,106אלפי ש"ח  למוכרת וסך של  596שילמה דיפוכם עמגל סך של  

  .טוביה בבאר האתר

   

                                                           
ימיקלים) בע"מ למוכרת עד עמגל (יצור כ-ה לדמי השכירות ששילמה דיפוכםכמיקס הים בסכום זהעמגל לבאלק -דמי השכירות שמשלמת דיפוכם 90

  היו בשיעור ובמועד זהה לעדכון שקבע בהסכם השכירות עם המוכרת. 2017במאי  1לאותו מועד. כמו כן, עדכון דמי השכירות הקבוע החל מיום 
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 ציוה ס אתר 

מ"ר, המצוי ברחוב החרש  1,222פעילות בקטוכם מבוצעת במבה המשמש כמשרדים ומעבדות בשטח של 

  ").משרדי בקטוכםבס ציוה (להלן: " 18והחרש  11

דיפוכם עמגל (ייצור כימיקלים) בע"מ את משרדי בקטוכם מצד שלישי שכרה  2017 ,בפברואר 28עד ליום 

 מ(יצור כימיקלים) בע"עמגל -דיפוכםחזקותיה באאת  ,2011צמבר בחודש ד עמגל,-דיפוכםלמכר אשר 

  . ")המוכרתובבקטוכם (להלן בסעיף זה: "

אופציה באלק כמיקלס בהסכם רכישת המושכר מאת המוכרת מכוח  התקשרה 2017 ,ביואר 31ביום 

הקשור מגל ולכל תאגיד ע-לדיפוכםשכירות ההסכם לרכישת המושכר שהועקה ע"י המוכרת במסגרת 

   לבאלק כמיקלס. גלעמ-, ואשר הומחתה (ללא תמורה) ע"י דיפוכםכימוביל קבוצתל

בתמורה לדמי את האתר בס ציוה מאת באלק כמיקלס  בקטוכםשוכרת  2017 ,במרץ 1בהתאם, החל מיום 

אשר  2011, ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 55,156שכירות חודשיים בסך של 

  .202291 ,במאי 1ולאחר מכן ביום  2017 ,במאי 1(עליה בלבד) ביום  5%ם בשיעור של מתעדכי

כאשר בתום תקופת השכירות הצדדים  2017במרץ  1שים החל מיום  12הסכם השכירות היו לתקופה של 

רשאים להסכים על הארכתו, בכפוף לקבלת האישורים הדרושים ע"פ דין. יתר תאי השכירות זהים לתאי 

  .לעיל 5.18.2יף בסעכמפורט השכירות שקבעו ביחס לאתר בחיפה 

מ"ר ושטחי חיה לאתר בס ציוה  2,278יצוין כי הסכם השכירות כולל הוראות בדבר ביצוע תוספת ביה של 

 ע"י בקטוכם בתקציב חודשים על פי מפרט שיוגדר 36תוספת הביה תבוצע במהלך  .Tailor Made-בשיטת ה

בקטוכם תידרש לפות חלק מהשטחים שהיא  מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. במהלך תקופת העבודות, 25-של כ

עושה בהם שימוש. כמו כן, לאחר סיום תוספת הביה תשלם בקטוכם לבאלק כמיקלס דמי שכירות שתיים 

ן, יועצים, אגרות והיטלים) ועלות מסך עלויות תוספת הביה (לרבות עלויות מימו 8.25%-בסך השווה ל

"). דמי השכירות המעודכים(להלן: " 2017רכישת משרדי בקטוכם, כשסכום זה צמוד למדד חודש יואר 

ת תוספת הביה מעלו 8.6625%-(ל 5%יעלו דמי השכירות המעודכים בשיעור של  1.5.2022החל מיום 

ודשיים. ככל שדמי השכירות תשלומים ח 12-מו בורכישת משרדי בקטוכם). דמי השכירות המעודכים ישול

ש"ח) בתוספת מע"מ וצמוד  3,150,000על  1.5.2022מיליון ש"ח לשה (והחל מיום  3המעודכים יעלו על 

  למדד המחירים לצרכן, עדכון התשלום יהיה כפוף לאישור הארגים המוסמכים של פלר אחזקות.  

ש"ח  אלפי 113שילמה בקטוכם  2017. בשת אלפי ש"ח 791-כסך של  למוכרתשילמה בקטוכם,  2016בשים 

  גין שכירת האתר בס ציוה.באלפי ש"ח לבאלק כמיקלס  468-למוכרת ו

בס ציוה.  11יים ברחוב החרש מ"ר המצו 200-משרדים בשטח של כבוסף שוכרת בקטוכם (במבה סמוך) 

רות עם צד שלישי שאיו קשור לקבוצה, התקשרה בקטוכם בהסכמי שכי 2015ויולי  2014בחודשים מרץ 

ות לתקופות של שתיים עם מ"ר) וחי 55-לפיהם שכרה בקטוכם את המשרדים ה"ל וכן מחסן (בשטח של כ

(המחסן והחיות)  2017 ,באפריל 30ד לימים ע -אופציה להארכת כל אחד מההסכמים בשה וספת (דהייו 

מ"ר  290ות התקשרה בקטוכם בהסכם לשכיר 2017 ,לדצמבר 19ביום (משרדי בקטוכם)).  2018 ,במאי 31-ו

דמי השכירות והיהול שמשלמת בקטוכם בגין שכירת המשרדים, המחסן והחיות וספים באותו אתר. 

   .הים בסכום לא מהותי

   

                                                           
ימיקלים) בע"מ למוכרת עד לאותו עמגל (יצור כ-בסכום זהה לדמי השכירות ששילמה דיפוכםדמי השכירות שמשלמת בקטוכם לבאלק כמיקלס הים  91

  היו בשיעור ובמועד זהה לעדכון שקבע בהסכם השכירות עם המוכרת. 2017במאי  1מועד. כמו כן, עדכון דמי השכירות הקבוע החל מיום 
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 העמק בית אתר 

בית ים בקיבוץ ימ"ר המצו 670פעילות המבדקה מבוצעת במשרדים, מעבדות ומחסים בשטח כולל של 

"), מכוח הסכם שכירות עם  צד שלישי שאיו קשור לקבוצה לתקופה משרדי המבדקההעמק (להלן ביחד: "

דמי השכירות שמשלמת . 2022הסכם השכירות הוארך עד לאפריל . 2006שים מחודש דצמבר  10של 

  המבדקה בגין שכירת משרדי המבדקה הים בסכום לא מהותי. 

 משרדים רמת גן 

כימוביל שוכרת מאת חברה שלבעל השליטה זיקה אליה (להלן בסעיף זה:  2013אי במ 1החל מיום 

רמת  11מ"ר המצויים במגדל ברחוב מחם בגין  276-"), חדרי משרדים בשטח כולל (ברוטו) של כהמשכירה"

  ").  המשרדיםגן (להלן: "

המשרדים ע"י התקשרה כימוביל בהסכם שכירות עם המשכירה המסדיר את שכירת  2017מרץ  בחודש

בסעיף  (להלן 2017 ביואר 1 מיום החל שים 5 של לתקופה היו השכירות הסכםכימוביל מאת המשכירה. 

 שכירותדמי ה בשכירות משה. האיו יתן להסבה לצד שלישי או להשכרוהוא  ")השכירותתקופת : "זה

ש"ח בחודש, צמוד (לעליה בלבד) למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר  28,840של  בסךהים  חודשייםה

2017 .  

הסכם השכירות כולל התחייבות של כימוביל לשלם במועד את כל המיסים, אגרות, היטלים, דמי שירותים 

יזוג אוויר, (לרבות ארוה, חשמל, גז, טלפון, מ במשרדיםהשימוש  בגיןותשלומי חובה החלים ו/או שיחולו 

), התחייבות המשרדיםתשלומים אחרים לחברת היהול וכל יתר ההוצאות בגין אחזקת  ,מים, דמי יהול

, הוראות בדבר המשכירהללא אישור  משרדים, איסור ביצוע שיויים בשרדיםלתיקון זקים שיתגלו במ

, התחייבות כימוביל דיםבמשראחריות כימוביל לקבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים לעשיית שימוש 

, אחריות צד ג' וביטוח חבות המשרדים(לרבות ביטוח תכולת  המשרדיםלרכישת ביטוחים בקשר לשטחי 

או מי מטעמה (ופטור מאחריות  משכירה, להמשרדיםמעבידים), ואחריות כימוביל לכל זק שיגרם לשטחי 

 לזקים כאמור). המשכירה

ימים, מיוי כוס כסים,  10-הסכם השכירות יתן לביטול מוקדם במקרה של פיגור בביצוע תשלום ביותר מ

אמן, מהל מיוחד או מפרק לעסקי או רכוש כימוביל, קבלת החלטה על פירוק כימוביל, הטלת עיקול זמי 

מהותית של ההסכם ע"י ימים, הפרה  30או סופי על כלל או מרבית כסי כימוביל אשר לא יבוטל בתוך 

  כימוביל או אם יתברר כי הצהרה מהותית של כימוביל איה כוה. 

כשהם קיים ופויים  ,ההסכם במועד סיום המשרדים,להחזיר את ההסכם כולל התחייבות של כימוביל 

, המשרדיםמכל אדם וחפץ וכאשר מערכותיהם במצב טוב, תקין וראויים לשימוש. במקרה של עיכוב בפיוי 

לכל יום  1/30ע מראש בסך השווה לכפל דמי השכירות (בחישוב וזכאית לקבלת פיצוי מוסכם וקב המשכירה

 פיגורים ריבית למשכירה לשלם כימוביל התחייבה השכירות דמי בתשלום עיכוב בגיןכמו כן,  שכירות).

קיום  להבטחת "ד.חח בחשבוות מאושרות בלתי יתרות על"מ בע לישראל לאומי בבק הוג שיהיה בשיעור

כן התחייבה ש"ח.  140,000התחייבויות כימוביל ע"פ הסכם השכירות חתמה כימוביל על שטר חוב בסך של 

 החוב שטר יוחלף) ערך יירות בחוק זה מוח(כמשמעות  בכימוביל שליטה שיוי של במקרהכימוביל כי 

  .המשכירה לטובת אוטוומית בקאית בערבות

  אלפי ש"ח לכל שה, בגין שכירת המשרדים. 317-שילמה כימוביל, למשכירה סך של כ 2017-ו 2016בשים 
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 תחות מעבר ומתקן טיפול של טביב  

מ"ר היו  5,602מתוכו מ"ר,  9,360-לל של כובשטח כ ,סגולה בפתח תקווהמצא באזור התעשייה האתר 

חודשים מיום  48שלישי לתקופה של  מ"ר) מושכרת מצד 3,758") והיתרה (המקרקעיןבבעלות טביב (להלן: "

חודשים כל אחת). דמי השכירות שמשלמת טביב  12פות בות תקופות וס 4-(עם אופציה להאריך ב 1.1.2015

או ע"פ שיוי  7.5%בגין שכירת המושכר הים בסכום לא מהותי והם מתעדכים במידי שה בשיעור של 

כות סירוב ראשוה לטביב בתאים כמפורט בהסכם במדד המחירים לצרכן לפי הגבוה. ההסכם כולל ז

במקרה שהמשכיר יהיה מעויין למכור את המושכר. יצויין כי חלק מהשטח הבוי במושכר בה ללא היתר 

 ובהתאם בעקבותיו שימוע התקיים 2017, בדצמבר 26 ביום ביה ותלוי ועומד כגד בייתו צו הריסה.

, ימים 60 בתום העסק רישיון את לבטל עסקים רישוי מחלקת ידי על הוחלט תקווה-פתח עיריית להמלצת

 קיימת כי יוכח הביה על הפיקוח אגף ד"לחוו שבהתאם וככל לתוקף הרישיון ביטול כיסת עד כי צוין אך

 לרישוי לאגף עדכית עסק תכית הוגשה וכי, הביה עבירות הסדרת או/ו בסילוק משמעותית התקדמות

  .העסק ליהול זמי היתר מתן בחיוב יישקל, עסקים

 100-כ המורה על הפקעת, במקרקעין הפרדה לביצוע 183/26 לאומיות תשתיות תכיתעל המקרקעין חלה 

. כמו כן, המקרקעין משועבדים בשעבוד (משכתא) מדרגה ראשוה לטובת בק המקרקעין משטח"ר מ

הערות  2רשומות  146 חלקה, 6354 גוש של חלקים 91,252 מתוך 88,252-דיסקוט לישראל בע"מ. ביחס ל

קעות לפקודת הקר 7-ו 5עיפים תקוה (מכוח ס-על הפקעה לטובת הוועדה המקומית לתכון וביה, פתח

ומסילות הברזל (הגה  הדרכים פקודת, מכוח 2008ביולי  2): הערה מיום 1943(רכישה לצרכי ציבור), 

לחוק  126, מכוח סעיף 2010בפברואר  11מיום לטובת מדית ישראל, והערת אזהרה  1943ופיתוח), 

 לטובת הוועדה המקומית לתכון וביה פתח תקווה.  1969-המקרקעין, תשכ"ט

 משרדי ההלת טביב בפתח תקווה 

מ"ר בקומת קרקע באזור התעשיה פתח  422שטח של  92לקבוצהקשור שאיו  וכרת מצד שלישישטביב 

עם אופציה להארכת תקופת השכירות  2019בדצמבר  31היה עד ליום  חיות. תקופת השכירות 15תקווה וכן 

חודשים כל אחת. דמי השכירות שמשלמת טביב בגין המושכר הים בסכום לא  24תקופות וספות בות  2-ב

  מהותי, צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכים בתקופת האופציה. ההסכם איו יתן להסבה ע"י טביב.

 ה של טביב בפתח תקווהחיון לוגיסטיק 

מ"ר המשמש לחיית כלי רכב, אחסה בשטח  5,000טביב שוכרת מצדדים שלישים מגרשים בשטח כולל של 

ל מיום חודשים הח 12-פתוח, שטח שירות לרכבים ומשרדים תפעוליים לדיירים. תקופות השכירות הין ל

 12פת שכירות למשך , לפי העיין, והן יתות להארכה בתום כל תקו1.5.2011שים החל מיום  4-ו 6.7.2014

חודשים כל אחת, לפי העיין. דמי השכירות שמשלמת טביב בגין שכירת  12תקופות בות  4חודשים ולמשך 

השטחים הים בסכום לא מהותי והם צמודים למדד המחירים לצרכן. אף אחד מההסכמים איו יתן 

  חודשים מראש.  6ול בהודעה בת להסבה ע"י טביב ללא הסכמת הבעלים. עם זאת, אחד ההסכמים יתן לביט

 מפעל לטיפול בפסולת זיהומית בא.ת. מעלה אפריים 

מ"ר המשמש כמפעל לטיפול בפסולת זיהומית.  2,184טביב שוכרת מצד שלישי יחידה בשטח כולל של 

. דמי השכירות שמשלמת טביב בגין שכירת המושכר הים 2018בדצמבר  31תקופת ההסכם היה עד ליום 

מהותי הם מתעדכים מידי שה בכסכומים כמפורט בהסכם וצמודים למדד המחירים לצרכן. בסכום לא 

  ההסכם כולל זכות של טביב להשכיר את המושכר בשכירות משה בתאים כמפורט בהסכם.

                                                           
 ים של הכס.ממיות הבעל %50-יצויין כי מר איל טביב, אחד בעלי המיות בטביב מחזיק ב 92
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אלפי ש"ח  7,180-הסתכמו בסך כולל של כ 2017-ו 2016בשים  סך דמי השכירות ששילמו חברות קבוצת כימוביל

שולם לחברות אלפי ש"ח, בהתאמה  3,899 -ואלפי ש"ח  316 -אלפי ש"ח, בהתאמה (מתוכם סך של כ 5,671-וכ

  בשליטת מר עודד פלר). 

 תחת מעבר באיזור התעשיה מעלה אפריים 

תחת מעבר החלה טביב להפעיל תחת מעבר באזור התעשיה מעלה אפרים (להלן: " 2017בחודש מרס, 

מוחכרת באמצעות הסכם הרשאה  תחת מעבר מעלה אפריים") וקיבלה רישיון עסק זמי. מעלה אפריים

ביוי,  7ביום . מ"ר 3,460 ובשטח כולל של 2029במאי,  11בחכירה מהוות עד ליום  2030במרס,  31עד ליום 

 העברת. מצד שלישי ולא קשור לקבוצה מעלה אפריים תחת מעברהתקשרה טביב בהסכם לרכישה  2017

לתחת המעבר היתר לאחסן פסולת מסוכת בהיקף תחת המעבר . להושלמה הזכויות ורישומן על שם טביב

טון. בהתאם, הפעלת תחת המעבר הגדילה את כושר הטיפול בפסולת מסוכת ביחס למצב בשת  700-של כ

2016.  

  , ציוד ומתקיםמכוות .5.19

  הציוד המשמש את חברות תחום הפעילות כולל, ציוד הובלה, ייצור ובדיקה, כדלקמן: 

 ,והזרמה שאיבה ציוד ,ביוביות ,אחודות מכליות ,צובר מכלית מסוג גררים ,גוררים ,לווה וציוד רכב כלי -

 לההוב, לפיוי מתקים ,כבדים רכב כלי לחיית מתקים ,לצובר ארוז ממצב חומרים להעברת מתקים

 וכיוצ"ב. שפכים טיהור מתקי, מסוכת בפסולת וטיפול

מערך ייצור אשר כולל עשרות מכלים ומתקי ייצור, ובהם מתקן לייצור קואגולטים, מערך ייצור של  -

מערך ייצור חומרי חיטוי, מתקי ייצור ביוכימיים מתקי המסה, מערכות פוליאוריטן, ריאקטורים, 

  וציוד עזר.פרמטורים)  -(מתקי תסיסה 

) המספקים קיטור, אוויר דחוס, מי Utilitiesמערך מלגזות לתפעול הייצור והמחסים, שרותי תשתית ( -

) וציוד לתחזוקה הכולל רתכות, מחרטות, MVRקירור וכיוצ"ב לשימוש המפעל, מתקן לטיפול בשפכים (

  ציוד כיפוף וכיוצ"ב.

לאיתור  בעלות מגוון גלאים GCמערכות ם, כגון: מעבדות הכוללות מכשור אליטי מעבדתי במגוון תחומי -

לבדיקת תרכובות  AOXמכשיר , מוע אוקטן, לסריקת מתכות ומירלים - ICPחומרי הדברה ומזהמים, 

מכשור לדיגום אוטומטי של מי , מערכות לביצוע בדיקות של הרכבי מזון, אורגיות המכילות הלוגים

מערכת , מערכת לבדיקת גזי קרקע, )GMOון מהודס גטית (ים ומזיוגתהוי פילז PCRמכשיר , שפכים

, מערכת ייחודית לבדיקת זיופי משקאות אלכוהוליים, לבדיקת איכות גז טבעי וגזים שוים לתעשייה

 מבוקרי במקררים המצויידים, רכבי דיגום LIMSמערכות מחשוב מתקדמות ליהול פעולות המעבדה 

  .ייעודיים דיגום ובכלי טמפרטורה

 לבלאי בהתאם, שלהם רכיבים או/ו או לשדרג את הציוד שבבעלותן לחדש תווהגחברות קבוצת כימוביל 

 האיכות בתקי עמידה ולצורךהתפעול  בתהליכי טכולוגיות דרישות ,שוטפת תחזוקה לדרישות או/ו

  המקובלים. 

 של תקופות פי על פחתיםומו עלות במוחי החברהבדוחות הכספים של  מוצגים הציוד וכלי הרכב, המכוות

  . שים 15-ל 3בין 

תומך, משא  משא, רכבי משא, מכליות, גררים, רכבים, תמכים, משאיות בעיקרמהרכוש הקבוע ( חלק

ממים את מבשעבודים קבועים לטובת תאגידים בקאיים ה משועבד )"בוכיוצמלגזות ביוביות, מיכל, 
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 לרכישת ספציפי מימון שהעמידו בקאיים חוץ מיםוגורמים ממ כימוטל, טביב והחברות בשליטתןפעילות 

  "ל. ה הכסים

 93הסתכם הרכוש הקבוע (טו) של חברות תחום השירותים לתעשיה 2017-ו 2016בדצמבר  31כון לימים 

קבוצת  של הקבוע הרכוש אודות וספים לפרטיםאלפי ש"ח בהתאמה.  175,822 -וכ 174,226-בסך של כ

  .הכספיים דוחותב 11 באור ורא כימוביל

   ופיתוח מחקר .5.20

מגל מבצעת, מעת לעת, ע-עמגל. דיפוכם-עיקר פעילות המחקר והפיתוח בתחום הפעילות מבוצעת ע"י דיפוכם

פורמולציות של מוצרים כימים ופרמטציות שוות, לצורך התאמת מוצרים שמיוצרים או מיובאים על ידה 

  לצורכי לקוחותיה. 

מוש בשתי מעבדות, הממוקמות באתר בבאר עמגל עושה שי-המחקר והפיתוח כאמור, דיפוכםלצורך פעילות 

טוביה והמשמשות לבדיקת איכות החומרים, ביצוע יתוחים (אליזות) בוגע להתהגות החומרים, לפיתוח 

עוסקים,  םעובדי 4 ,2017 ,בדצמבר 31וסחאות ייצור (פורמולציות) ייחודיות וביצוע פרמטציות. כון ליום 

עמגל -הגישה דיפוכם 2017בין היתר, במחקר, פיתוח ופרמטציות מסוגים שוים. יצויין כי בתחילת שת 

התוכית אושרה  2017בשת בקשה לקבלת מעק מאת המדען הראשי בקשר לפיתוח מוצר לשוק המזון. 

בקשה לקבלת מגל הגישה . דיפוכם ע 2017אלף שח בשת  118אש"ח אשר מתוכו התקבל סך  300-בהקף של כ

. כון למועד דוח זה טרם התקבל אישור מהמדען הראשי ובהתאם אין ודאות לקבלת 2018מעק וסף לשת 

    .תמיכה מאת המדען הראשי ולסכום המעק, ככל שיתקבל

(המבוססים בין היתר  איתור וזיהוי רעיוות למוצרים חדשיםפעילות הפיתוח של תעשיות קיסריה כוללת 

; בחית היתכות והצגת רעיוות למוצרים חדשים כאמור )קבוצת כימובילפגישות עם לקוחות וספקי על 

בלקוחות ליווי ותמיכה סיום המעבר מפיתוח לייצור; ללההלה; יהול פרויקטי הפיתוח משלב הרעיון ועד 

תעשיות קוחות תחקירי תקלות איכות אצל ל; ביצוע אפיון והתאמת חומרים על פי דרישות מיוחדותשם ל

שיפור והוזלת ; ביצוע בדיקות בעיין בהתאםהייצור זיהוי גורם הבעיה ושיפור וסחאות שם לקיסריה 

 . הייצור פיים ובדיקתם במטרה להוזלה או שיפור וסחאותואיתור חומרים חלו ;וסחאות קיימות

הוציאו חברות תחום הפעילות סכומים לא מהותיים לצורכי מחקר ופיתוח, אשר כללו  2017-ו 2016בשים 

 שוטפות כהוצאותאת השכר ששולם לעובדים שעסקו במחקר ופיתוח כאמור. סכומים אלו רשמו בעיקר 

  . החברהבדוחות הכספיים של 

 מוחשיים בלתי כסים .5.21

סחאות לייצור המוצרים השוים המשווקים ו כוללים הפעילותהכסים הבלתי מוחשיים של חברות תחום 

מסחר "דרך עמגל וסימן ה-, תהליכי פיתוח וייצור בהם עשה שימוש במפעלי דפוכםבתחום הפעילות

  המעבדה", כדלקמן: 

חשיבות לשמירה על מעמדה  בעל ,כימוביל קבוצת של מסחרי סוד מהוותהכימיקלים  ייצור וסחאות -

, לציבור הפטט אודות מידע בפרסום מטבעו כרוך פטט ורישום היות. כימוביל קבוצתהתחרותי של 

מת  על. הפעילות בתחום מקובל והג מהווים בגין פטט רישום ואי מסחרי כסוד הוסחאות שמירת

                                                           
 הסכום איו כולל את הרכוש הקבוע של טביב אשר תויה הכספיים אים מאוחדים בדוחות הכספיים של החברה.   93
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מול  בהסכמים תחרות ואי סודיות עיפיעמגל והגות לכלול ס-דיפוכםלהגן על סודות מסחריים אלה, 

  "ב).וכיום, לקוחות גורמים שוים (כוח אדם, ספקי

 לתכשירי") משמש לסימון סחורות ושירותים המסחר סימן" (להלן: "המעבדה"דרך  המסחר סימן -

 להשמדת תכשיריםהרוקחות ותכשירים וטריריים, מזון לתיוקות, קוטלי פטריות וקוטלי עשבים, 

 גלידות, וממתקים מדגים העשויים ומוצרים מאפה דברי, קמח, אורז, סוכר, קקאו, תה, קפה, רמשים

, חלב, ביצים, ומבושלים מיובאים, משומרים וירקות פירות, צייד, עופות, דגים, בשר, תבליים, ודבש

, חיים ופרחים שתילים, טריים וירקות פירות, ותברואות יערות מוצרי, מאכל ושומי שמים, חלב מוצרי

 יערות מוצרי סימון לגבי(למעט  7.12.2023 ליום עד היו המסחר סימן תוקף. וזרעים חיים לבעלי מזון

 ליום עד בתוקף שהיו, וזרעים חיים לבעלי מזון, חיים ופרחים שתילים, טריים וירקות פירות, ותברואות

25.11.2019.( 

 מוחשיים הבלתי הכסיםאים כוללים סכומים שהוכרו ככסים בגין החברה כי הדוחות הכספיים של  יצויין

  .לעיל המפורטים

  אושי וןה .5.22

 :השרותים לתעשי פעילותהתחום  של הארגוי המבה להלן 

 בע"מ פולימרים קסריה תעשיות כמכ"לית גם מכהת ) 1(

 מכהת גם כמכ"לית המבדקה הכימית בע"מ ) 2(

   עיסוק תחומי לפי עובדים מצבת 

 קבוצת חברות עובדי התפלגות להלן. 94עובדים 592חברות קבוצת כימוביל  מעסיקות, הדוח אישור למועד כון

  : עיסוקם לתחומי בחלוקה כימוביל

  31.12.2016 31.12.2017 מחלקה

 69 71 ההלה, כספים, משאבי אוש ומערכות מידע

 8 10  רכש

 45 41 שיווק ומכירות

  456  470  תפעול והגים

  578 592  "כסה

                                                           
  התוים אים כוללים את עובדי טביב אשר תויה הכספיים אים מאוחדים בדוחות הכספיים של החברה.  94

ל קבוצת  "מכ
כמוביל

מטה

כספים

מערכות מידע

 משאבי אוש

ל"מכ  

דרך המעבדה

לית"מכ  

)2(בקטוכם 

ל"מכ  

כימוטל

לית "מכ  

)1(דיפוכם עמגל 
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) כימיה הדסת כולל( בכימיה תואר בעלי הם כימוביל קבוצת חברות מעובדי 60, הדוח אישור למועד כון -

 מעובדי 99.  מיהיכ הדסאי הים מהעובדים 17, בוסף). שי תואר בעלי 17-ו Ph.D תואר בעלי 4 מתוכם(

, הביולוגיה מתחומי הים 16 ),כימיה הדסת כולל( בהדסה תואר בעלי הם כימוביל קבוצת חברות

 ומהדסי טכולוגי הים מתוכם 11 -ו) Ph.D תואר בעלי 4  מתוכם( החיים ומדעי ביוטכולוגיה, מיהיביוכ

  . מזון

 11 -ב גידול עקב, בעיקר, כימוביל קבוצת חברות של האדם כוח במצבת גידול חל 2017-ו 2016 בשים -

  .הגים

תלות  לטביב כן כמו. בהן השליטה בעל, פלר במר תלות קבוצת כימוביל לחברות, כימוביל קבוצת להערכת -

מהון המיות המופק של טביב ומכהים כמכ"ל  50% -בה"ה עופר ואייל טביב, המחזיקים יחד ב

   וסמכ"ל טביב, בהתאמה.

לעובדיהן שעיין, בין היתר: (א) העשרת העובדים  הדרכותמעת לעת,  ,יוזמתקבוצת כימוביל  חברות -

השתתפות בכסים והשתלמויות  בתחומי עיסוקם; (ב) הגברת מיומותם ורמתם המקצועית, כולל

בחו"ל; (ג) הרחבת ההיכרות עם תחומי הפעילות והחוזקות של חברות אחרות בקבוצה; (ד) הגברת 

הדרכת הלי איכות, בטיחות, תרגילי חירום, בטיחות  -המודעות וההיכרות עם ושאי האיכות והבטיחות 

שפכים, תהליכי פיתוח וייצור (לרבות ריעון וגהות, כיבוי אש, חומרים מסוכים, איכות הסביבה, טיפול ב

הוראות עבודה ובקרת איכות), תהליכי אחסון (לרבות מילוי מכליות, ריעון בהפעלת מלגזות, הוראות 

. הדרכות כאמור יתות על וכיוצ"ב בתאים שוים והיגהעבודה במחסן וכיו"ב), סידור עבודה, שטיפות 

  .תאם לצורךאו על ידי גופים חיצויים, לפי העיין ובה מהלים בחברות קבוצת כימובילידי 

 עובדים העסקת תאי 

 תאי את המסדיריםמכוח הסכמי העסקה אישיים  מועסקיםחברות קבוצת כימוביל  עובדימרבית 

, הוצאות סיעה, זכויות הבראה דמי, חופשה ימי, משרה היקף, הכוללים, בין היתר, שכר חודשי, העסקתם

פי דין, קרן השתלמות (בחלק מהתפקידים), התחייבות לשמירה על סודיות, התחייבות לאי סוציאליות על 

תחרות, הוראות בדבר שמירת זכויותיהן של חברות קבוצת כימוביל בכל הוגע לזכויות קין רוחי אליהם 

וצאות חשפו העובדים במהלך תקופת עבודתם (בחלק מהמקרים) הטבות וספות (כגון טלפון ייד, החזר ה

כמו כן, ביחס למרבית  .זכויות הצדדים להביא לסיומו של חוזה ההעסקה ואופן סיומו סיעה, רכב וכיו"ב),

  . 1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14עובדי חברות קבוצת כימוביל חל סעיף 

בגין חלק מעובדי השיווק של חברות קבוצת כימוביל זכאים, בוסף למשכורת הבסיס, לתגמול משתה 

מסוג החומר המובל, בין היתר  הגזרמשתה,  תגמולבין היתר, ל ,זכאיםם הגיעמידה ביעדים, וחלק מה

    .הרלווטי בחודש כמותו ומרחק הסיעה

 לבין בישראל הובלה מפעלי התאחדות בין חתםאשר  כללי קיבוצי הסכם של הרחבה צו חלהגי כימוטל  על

שתפקידם הקבוע היבטים מסוימים בהעסקתם של עובדים  המסדיר, החדשה הכללית העובדים הסתדרות

ת לקרן השתלמות והפרש, שכר ההגיםטון, ובהם  4הוא היגת רכב משא להובלת מטעים שמשקלו עולה על 

בתחום הפעילות קבוצת כימוביל על הגי  כושר מקצועי. וביטוח אובדן ביטוח ימי מחלהוקרן הפסיה, 

להחזיק ברישיון היגה תקף להיגת רכב מהסוג שבו הם אמורים להוג ובמקרה של הובלת חומרים 

  מסוכים, גם בהיתר תקף הדרש על פי דין לצורך הובלת חומרים מסוכים. 

כוללים עתודה של כל התשלומים שחברות הקבוצה מחוייבות לשלם בגין  החברההכספיים של  הדוחות

  עובדיהן. העסקת
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   משה קבלי העסקת 

"), לביצוע המשה קבלי" משה (להלן: עם קבליוטביב והגות להתקשר, מעת לעת, בהסכמים  כימוטל

היו בהיקף שאיו מהותי לתחום הפעילות וועד, מחד גיסא, לתת . השימוש בקבלי משה ההובלשירותי 

כון לשים . במקרה של ירידה בהיקפי הפעילותמעה מהיר לביקוש חריג, ומאידך, לצמצם את חשיפתן 

מכלל , בהתאמה. 4.5% -ו 3.6%-כהיוו    על ידי קבלי משהשבוצעו מהובלות  שבעוההכסות  2017-ו 2016

עם קבלי המשה, היא הסכם התקשרות כימוטל המתכות העיקרית בה מתקשרת הכסות תחום הפעילות.

חודשים (בכפוף לאפשרות ביטול במקרים מקובלים של הפרות יסודיות או  של מספרלתקופה מיימלית 

מעת לעת.  כימוטלת שיסופקו על ידי קבלי המשה בהתאם לצרכיה של וקרות אירועים מיוחדים) להובל

קבלן המשה מתחייב לשמירת סודיות ואי תחרות עם הקבוצה, בתאים המפורטים בהסכמי ההתקשרות 

 את מהקבוצה ירכוש המשה קבלן כי, לעיתים ולפי הצורך, קבע ההתקשרות סכמיההפרטיים. במסגרת 

המשה, ושא באחריות לכלי ההובלה, למטעים ולכוח האדם המשמשים לביצוע  ןקבל, כאשר ההובלה כלי

בפוליסות ביטוח כמפורט בהסכמי  להחזיקדרש כמו כן קבלן המשה  התקשרות עימם.ההובלות מושאי ה

  .כימוטלההתקשרות הפרטיים עם 

טביב איה מתקשרת עם קבלי הובלה בהסכמי הובלה ארוכי טווח, אלא שוכרת שירותים כאמור על בסיס 

פרטי (אד הוק) ביחס לעבודות הובלה ספציפיות, תוך ווידוא כי קבלן המשה מחזיק בכל הרישיוות, 

דרשים לביצוע ההובלה. היתרים ואישורים ה  

   .וסוג המטען המובללקבלי המשה קבעת לרוב על פי מרחקי הסיעה  הקבוצההתמורה המשולמת על ידי 

 : בכירה ההלה ועובדי משרה ושאי העסקת תאי 

בכתב המסדירים את תאי  אישייםהסכמי העסקה  מכוח מועסקיםבחברות קבוצת כימוביל  חברי הההלה

 גלובאלית למשכורת תמורהוב מלאה משרה בהיקף . חברי הההלה מועסקיםמשרתם והיקףהעסקתם 

בתאים המחויבים בצו הרחבה לביטוח  פסיוי ביטוח( סוציאליים תאים לרבות לווים ותאים חודשית

הפרשות ), בדין כקבוע לפחות הבראה ודמי מחלה ,חופשה ימי, 2007 ,בדצמבר 30פסיוי מקיף במשק מיום 

בוסף, חלק מושאי המשרה הבכירה  .וחייה דלק או/ו רכב אחזקת הוצאות, ייד טלפוןלקרן השתלמות, 

ושאי המשרה בסך של עד שש משכורות חודשיות. במסגרת הסכמי ההעסקה  שתי מעק זכאים גם לקבלת

ודעה מוקדמת בתקופה בה. כמו כן, ההעסקה יתת לסיום תקופת אי תחרותללסודיות ומחוייבים הבכירה 

  . 2001-שלא פוחתת מהמפורט בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א

של חברות קבוצת כימוביל הסתכמו בשים של ושאי משרה ועובדי ההלה בכירה עלויות שכר הההלה 

   .אלפי ש"ח בהתאמה 8,159-ו אלפי ש"ח 7,919 לסך של 2017-ו 2016

  וספקים גלם חומרי .5.23

  ואריזות גלם חומרי 

חומרי הגלם העיקרים המשמשים את חברות קבוצת כימוביל כוללים דלק (בעיקר סולר), כימיקלים מסוגים 

מתכלים  חומריםוחומצות, אשלגן הידרוקסי, ופוליאולים), אריזות ושוים (כגון פולימרים, בסיסים 

  (המשמשים בעיקר למעבדות).

רכשים מספקים בישראל ואילו הכימיקלים רכשים, ברובם, הדלקים והחומרים המתכלים למעבדות 

  מספקים ברחבי העולם.
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על בסיס חיזוי צרכי לקוחותיהן חברות קבוצת כימוביל והגות לבצע הזמות של חומרי גלם, בין היתר, 

בהתאם ליסיון העבר, הזמות שהתקבלו אצלן, זמיות חומרי הגלם האמורים, פרק הזמן הדרוש 

והתחייבות החברות במסגרת הסכמים פרטיים עם לקוחות או ספקים שהן משמשות כמפיצות לאספקתם, 

   .מוצריהםשל 

עוקבות באופן מתמיד אחר התפתחויות בשווקים (עולמיים ו/או  חברות קבוצת כימובילמחלקות הרכש של 

ולאיתור  מקומיים) של חומרי הגלם המשמשים את פעילותן, ובהתאם להתפתחויות פועלות להתקשרות

  ספקי חומרי גלם חדשים, וספים או חלופיים.

  ספקים 

הספקים העיקריים של חברות קבוצת כימוביל הים ספקי כלי הובלה, ספקי חומרי גלם, ספקי מוצרי דלק, 

  מוסכים, וצמיגים ומפעלי קצה לטיפול בפסולת מסוכת: 

   הובלה כלי ספקי -

 22,907 -וכ 26,919-ככספי כולל של  בהיקף הובלה כליו חברות קבוצת כימוביל רכש 2017-ו 2016 בשים

  . בהתאמה, ח"ש אלפי

 ספקיבישראל. מגד, מרבית  )םאירופאי לרוב( משאיותיבואים המייצגים יצרי הם  המשאיות ספקי

למרבית  ביחס .מקומיים יצריםמיעוטם הים ו, כליותמ בייצור המתמחים זרים יצריםהים  כליותהמ

  . שים לשלוש שה בין ותהע לתקופותמקבלות אחריות קבוצת כימוביל והמיכליות, חברות  ההובלה כלי

הכוללות  קבוצת כימובילההתקשרות עם ספקי כלי ההובלה היה מכוח הזמת כלי רכב שמבצעות חברות 

  תאי תשלום והתחייבות לאספקת כלי רכב במועדים שקבעים.  

  (סולר) דלק מוצריספקי  -

ספקים עיקריים לושה משרוכשות מוצרי דלק (בעיקר סולר)  וטביב כימוטל, זהאישור דוח כון למועד 

מבוצעות  העיקריים דלקהעם ספקי מוצרי  תיוהתקשרוה ").מוצרי הדלק העיקרייםספקי " (להלן:

  באמצעות הסכמי מסגרת. הסכמי המסגרת אים כוללים התחייבות לרכישת סולר בכמות מיימאלית. 

מעריכה כי פעילותה איה  ת כימובילההלת קבוצ, הקיימת בו והתחרותהסולר בישראל לאור מבה שוק 

חברות העיקריים,  הדלקאחד מספקי  התקשרות עםה שתסתיים ככל של מוצרי דלק. מסוים ספקתלויה ב

בתאים  אחרת,חברת שיווק דלקים  קבוצת כימוביל מעריכות כי הן תוכלה להתקשר בהסכם עם

   .תחרותיים

 בהן מאוחסןבאתרים בחיפה ופארק ראם  בתחות תדלוק פימיותכימוטל מחזיקה בעיין זה, יצוין כי 

   .מספר ימי עבודהלסולר, המספיק  מלאי

 פי צופה מידע היו העיקריים הדלק חומרי ספקי עם ההתקשרות סיום השפעת בדבר הקבוצה הערכות

בפועל עשויות להתממש באופן שוה  התוצאות. 1968-, כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך, התשכ"חעתיד

 מספר צמצום: לרבות, חברות קבוצת כימוביל בשליטת שאים גורמים בשל מההערכות) תימהות(לרבות 

שיוי בשוק הדלקים, דרישות רגולטוריות או מכוח הסכמים שחברות קבוצת , הרכב בשוק המתחרים

  כימוביל יהיו צד להן וכיוצ"ב.
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  חומרי גלם ספקי -

-דיפוכםרכש הן לצורך הפעילות היצרית של מחומרי הגלם המשמשים את חברות קבוצת כימוביל חלק 

אין הפרדה בהתאם,  .עמגל כמפיצה-מוצרים אלו על ידי דיפוכם הפצתוהן לצורך עמגל ותעשיות קיסריה 

לבין חומרי הגלם שביחס אליהם  עמגל-דיפוכםמלאה בין חומרי גלם המשמשים את תהליך הייצור של 

  או סוכת.  הכציג עמגל-דיפוכםמשמשת 

כחומר גלם לתהליך הייצור בלבד (ואים  חברות קבוצת כימוביללגבי חומרי גלם המשמשים את  -

), מרבית התקשרויותיהן הין מכוח הזמות רכש המבוצעות, אד הוק, על בסיס ללקוחות משווקים

חומרי הגלם ה"ל יתים לרכישה ממגוון ספקים, ולמרביתם גם קיים בשוק תחליף  מרביתחודשי. 

רות קבוצת כימוביל אין תלויות במי המשמש למטרה דומה. בהתאם, ביחס לחומרי הגלם ה"ל, חב

מספקיהן ואין חומר גלם שלגביו קיימת למי מהן תלות בספקיה. לפיכך קבוצת כימוביל מעריכה כי לא 

תיגרם לה תוספת עלות מהותית כתוצאה מן הצורך לעבור לספק או לספקים חלופיים במקום מי מספקיה 

  הוכחיים בתחום הפעילות. 

עמגל משמשת כמפיצה או סוכת, כמפורט להלן, מרבית הרכישות הין -יפוכםלגבי חומרי גלם אשר ד

  מכוח הסכמי הפצה או הסכמי סוכות כמפורט להלן:

 מקומייםעמגל מתקשרת, מעת לעת, בהסכמי הפצה עם יצרי כימיקלים שוים -דיפוכם: הפצה הסכמי -

של יצרי כימיקלים וחומרי גלם לתעשיות שוות בארץ.  המשמשות כמפיצ יאבילאומיים, מכוחם הו

). ההסכם הארכת לאפשרות(בכפוף  שים לשלוש אחת שה בין שלמרבית הסכמי ההפצה הים לתקופות 

-לדיפוכם מקים ההפצה מהסכמי חלק .יותר ארוכות לתקופות הסכמים קיימים מסויימים במקרים

בתאים  לעמידה כפופה הבלעדיות מההסכמים בחלק, בישראל בלעדית מפיצה של מעמדעמגל 

 , ובחלקם)בהסכם שהוגדרו מיימאליים מכירה ביעדי עמידה כגוןהמפורטים בהסכמי ההפצה (

  . בתאים כמפורט בהם הבלעדיות יתת לביטול על ידי הספק

 בו מחזיקה, ידה על המיוצג המוצר את רוכשת קבוצת כימוביל, ההפצה הסכמילמוצרים שוא  ביחס

כמפיצה היא שושאת  קבוצת כימוביל -. קרי מהספק במותק וזאת, הסופי לצרכן אותו ומוכרת כמלאי

, עמידה בהוראות הדין הוגעת לייבוא, המוצרבאחריות המלאה בקשר למוצר (לרבות בקשר עם יבוא 

ירת ומכ הפצתםממלי ישראל, תשלום המכס, קליטת הסחורות, אחסום והובלתם,  המוצריםשחרור 

הגלם עצמו  בחומר"ב), וזאת למעט ביחס לפגמים וכיוצבישראל, פגמים במוצרים המסופקים  המוצרים

עמגל בהסכמי הפצה -דיפוכםהספקים עימם מתקשרת  מרבית, בוסףאשר הם באחריות הספק המיוצג. 

עמגל ושאת באחריות -דיפוכםמעיקים למוצריהם תקופת אחריות מסוימת, אולם מעבר לתקופה זו 

  . הלקוחות כלפי למוצר בקשר

ת כסוכות של ומשמש ןה מכוחם ,בהסכמים תומתקשר חברות קבוצת כימוביל ,לעיתים :סוכות הסכמי -

חלק  .עמלה תשלוםהמוצרים כגד  הפצת"), האחראיות על סוכות הסכמיספקים בילאומיים (להלן: "

במסגרת הסכמים אלו הספק אחראי על אספקת המוצרים מהסכמי הסוכות כוללים סעיפי בלעדיות. 

עמגל זכאיות לעמלה בגין -דיפוכםבמקרים בהם יתת בלעדיות על פי הסכמי סוכות כאמור, ללקוח. 

(וזאת למעט  םהפצתמעורבות ב היתה שלא למוצרים ביחס גםמכירת מוצרים בשטח שוא הבלעדיות, 

 היו החל הדין הסוכות הסכמי במרביתכמים השוים). אם הוגדר אחרת ביחס ללקוחות מסוימים בהס

, כוללים הסכמי הסוכות התחייבות לאי תחרות לעיתים, כן כמו. המיוצג הספק של שיפוטו באזור הדין

  ביחס למוצרים הדומים במהותם למוצרים המיוצגים. חברות קבוצת כימובילמצד 
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 מפעלי קצה -

 טביב עושה שימוש במתקים לטיפול סופי בפסולת מסוכת,ביחס לחלק מהפסולת המגיעה לאתר טביב, 

מרבית התקשרויות טביב עם מפעלי הקצה עשות באמצעות הצעות . ")מפעלי קצה(להלן: " בארץ ובחו"ל

מחיר. ביחס לטיפול סופי במפעלי קצה הממוקמים בחו"ל (ייצוא פסולת מסוכת), דרשת טביב להחזיק 

יות היעד, מדיו באישורים ממדית הסביבה. רישיון היצוא היות המעבר ורישיון ייצוא מהמשרד להג

ביחס לפסולות מסוכת מסוגים שוים, וכלל פירוט, בין היתר, של זהות יצואן הפסולת ומתקן הקצה 

רישיון הרלבטי, סוג החומרים המיוצאים, היקפם הכולל והתקופה שלגביה יתן אישור כאמור (להלן: "

טביב דרשת להעמיד ערבות כספית לטובת הרשויות הרלבטיות במדית היעד להבטחת "). בוסף, ייצוא

עמידתה בחבויות פוטציאליות. סכום הערבות קבע כשיעור מסוים מהיקף העלות הכרוכה בייצוא 

  הפסולת המסוכת, בתוספת מרווח. 

תוך היקף הרכישות להלן פירוט אודות שיעור רכישות חברות קבוצת כימוביל מהספקים העיקריים מ 

  :95הדוחבתחום הפעילות, כון למועד 

  ספק
מהות המוצר 

  המסופק

 תחוםמתוך רכישות  שיעור
  הפעילות

  הקבוצהמתוך רכישות  שיעור

2017  2016  2017  2016  

  1%  2%  5%  7%  גלם חומרי  'א עיקרי ספק

  1%  1%  4%  6%  גלם חומרי  (*) 'ב עיקרי ספק

  1%  1%  6%  5%  גלם חומרי  'ג עיקרי ספק

  2017ספק ב' השתה בשת (*) 

 הפעילות בתחום חוזר הון .5.24

ההון החוזר של קבוצת כימוביל בתחום הפעילות כולל את סך הכסים השוטפים של חברות קבוצת כימוביל 

  ביכוי סך ההתחייבויות השוטפות. 

  : (באלפי ש"ח) 96להלן פירוט הרכב ההון החוזר של הקבוצה בתחום הפעילות 

  בדצמבר 31ליום   

  2017  2016  

  כסים שוטפים

 11,661 5,838 מזומים ושווי מזומים

 151,736 199,933 לקוחות

 16,536 16,724  חייבים ויתרות חובה

 46,259 43,919  מלאי

 226,192 233,414  סה"כ כסים שוטפים

  התחייבויות שוטפות

 39,270 27,798  אשראי מתאגידים בקאים

 75,870 76,003  שרותיםספקים וותי 

 37,458 28,155  זכאים ויתרות זכות

  5,364  6,170  אחרים

    20,000  הלוואה מחברת אם 

 157,962 158,126  סה"כ התחייבויות שוטפות

 68,230 75,288  סה"כ הון חוזר

                                                           
 יה הכספיים אים מאוחדים בדוחות הכספיים של החברה.התוים אים כוללים את טביב אשר תו 95
 התוים אים כוללים את טביב אשר תויה הכספיים אים מאוחדים בדוחות הכספיים של החברה. 96
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 מלאי 

רמת המלאי בתחום הפעילות (הן ביחס למוצרים המיוצרים על ידי חברות קבוצת כימוביל והן ביחס 

למוצרים אותם מייבאות חברות קבוצת כימוביל כמפיצות) קבעת בעיקר על בסיס חיזוי צרכי לקוחותיהן 

רוש בהתאם ליסיון העבר, הזמות שהתקבלו אצלן, זמיות חומרי הגלם האמורים, פרק הזמן הד

לאספקתם, והתחייבות החברות במסגרת הסכמים פרטיים עם לקוחות או ספקים שהן משמשות כמפיצות 

   .מוצריהםשל 

מדייות החזקת המלאי של חברות קבוצת כימוביל כוללת החזקת מלאי חומרי גלם מספקים בישראל 

ומלאי תוצרת גמורה בהיקף שצפוי להספיק למס' ימים בודדים, ומלאי חומרי גלם מיובאים ומלאי תוצרת 

ות זו גמורה מחומרים מיובאים, בהיקף שצפוי להספיק לתקופה של חודשיים עד שישה חודשים. מדיי

צמצום פגיעה אפשרית במקרה של שביתות במלים,  , זמיות חומרי הגלם,בהתבסס על יסיון העברקבעה 

  ויתוח מגמות בביקוש מצדם של לקוחות תעשייתיים שוים.

המלאי מאוחסן באתר פארק ראם, אתר מפרץ חיפה ואתר באר טוביה (כאשר עיקר האחסון עשה באתר 

האחסון, חברות קבוצת כימוביל ושאות באחריות מלאה לאופן אחסת  . במהלך תקופת)פארק ראם

המוצרים, איכותם ולשמירה על תאים המפורטים ברישיוות העסק, בהיתרי הרעלים שלהן, דרישות משרד 

  . כבאות שירותי הוראותוהבריאות, 

  לקוחות ואשראי ספקים אשראי 

והגות להגדיר מסגרת אשראי מותרת, המתעדכת קבוצת כימוביל חלק מחברות  - לקוחות אשראי -

חברות קבוצת ככלל, בהתאם לסיבות (שיוי בהיקף הקיות, מוסר תשלומים, החיות מבטח וכיו"ב). 

 במקרים .ימים 120 שוטף + לבין 30שוטף + בין  ותהע ותלתקופאשראי  ןללקוחותיה ותמעיקכימוביל 

. לגבי לקוחות מזדמים, לעיתים, התשלום מבוצע ת יותריתן לתקופה ממושככאמור חריגים אשראי 

  .במזומן

 או השירותים קיים מגון הצמדה, לפיו מחירי המוצריםמהלקוחות  חלקת עם יוביחס להתקשרו

 מתעדכים בהתאם למחירי הסולר, מדד המחירים לצרכן, השכר הממוצע במשק, שער חליפיןהרכשים 

וכיוצ"ב (כתלות במטבע הרלווטי  , עלות חומרי הגלםהאירו ,ריקאיבין השקל הישראלי לבין הדולר האמ

השירות או המוצר, וזאת למשך התקופה בה מועק לאותו לקוח לשירות, המוצר או הסכם ההצמדה) 

  . לשם הגה מפי שיויים בין מועד ההתקשרות עם הלקוח למועד אספקת השירות או המוצר בפועל

-כ של בסך הסתכם 2017-ו 2016 בשים כימוביל קבוצת לקוחות צרכו אותו הממוצע האשראיהיקף 

   .ש"ח, בהתאמה אלפי 64,913 -אלפי ש"ח וכ 23785,

ביטוח אשראי עמגל ותעשיות קיסריה מבוטחים בפוליסת -לעיין זה, יצוין כי מרבית לקוחות דיפוכם

אחת לשה, לתקופה וספת "). פוליסת עמגל מתחדשת באופן אוטומטי פוליסת עמגללקוחות (להלן: "

עמגל, תעשיות קיסריה והגוף המבטח להביא לביטולה בכל עת, -של שה, בכפוף לאפשרותם של דיפוכם

  ימים מראש.  30בהודעה שתימסר 

   



  85 -א 

 

 חברות קבוצת כימוביל והגות לצרוך מספקים בחו"ל אשראי הצמוד למטבע הרכישה, - ספקים אשראי -

 ספקים מקומיים מספקים לחברות קבוצת כימוביל אשראי. 97משטר המטען ימים 90של עד  ותלתקופ

היקף האשראי הכולל הממוצע אותו צרכו חברות קבוצת  2017-ו 2016 בשים. ימים 120לתקופות של עד 

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 72,903-כו"ח ש אלפי 68,932-כימוביל מספקיהן הסתכם בסך של כ

  :  98ספקים ממוצעים של חברות קבוצת כימוביל במהלך תקופת הדוחלהלן פירוט ימי מלאים, לקוחות ו

  2017  2016  

  86  74  99מלאים ימי

  122  127  לקוחות ימי

  99  94  ספקים ימי

    ביטוח .5.25

 למוצרים פרט( ןיד על המסופקים מוצריםלככלל חברות קבוצת כימוביל הפעילות ושאות באחריות 

באופן  קבוצת כימוביל,במקרים הרלבטיים, בהם מקור הפגם איו במתקי  .)כסוכת ןיד על המשווקים

בדרישה  הרלווטי לספקפוה  היה חברות קבוצת כימובילזמן בו הוחזק המוצר על ידי ב או במוצרים ןטיפול

  בגין הזקים שגרמו לה עקב הליקוי שהתגלה במוצר הרלבטי. שישפה אותה 

 רכושביטוח  הכוללות, ת כימוביל)קבוצ חברות כלהחלות על ( ביטוח וליסותפוהגת לרכוש  ת כימובילקבוצ

ואובדן רווחים; ביטוח אחריות כלפי צד שלישי; ביטוח סחורה בהעברה; ביטוח אחריות מוביל; ביטוח ציוד 

ביטוח  כספים; אלקטרוי; ביטוח חבות המוצר; ביטוח אחריות מקצועית; ביטוח חבות מעבידים; ביטוח

יצוין כי במסגרת הסכמי ההפצה, הסכמי הסוכות או מכרזים לאספקת  .אמות וביטוח חבות מאחסים,

כימיקלים וחומרי גלם בהם זוכות חברות קבוצת כימוביל, לעיתים, קבע מערך ביטוחים מיימאלי בו 

ביל, פוליסות דרשת אותה חברה להחזיק כתאי להתקשרות מכוח אותו מכרז. להערכת קבוצת כימו

  הביטוח מכסות באופן הולם את הסיכוים לגבי הרכוש והחבויות של חברות קבוצת כימוביל.  

  100מימון .5.26

מסגרות אשראי  ,םהלוואות בעליהון העצמי באמצעות  ןת את פעילותומממ ת כמובילקבוצחברות 

ממים אחרים ועודפי גורמים הלוואות מ ,בקאייםמתאגדים הלוואות מאושרות מתאגידים בקאיים, 

   תזרימי מזומים חיוביים מפעילותן השוטפת.

   

                                                           
 התשלום לספקי כלי הובלה מבוצע, לרוב, עם שחרורם ממל היעד או המוצא.  97
 התוים אים כוללים את טביב אשר תויה הכספיים אים מאוחדים בדוחות הכספיים של החברה.  98
  ימי המלאים כוללים את המלאים של תעשיות קיסריה ודיפוכם עמגל בע"מ.  99

  ה.התוים בסעיף זה אים כוללים אשראים שטלה טביב אשר תויה הכספיים אים מאוחדים בדוחות הכספיים של החבר 100
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   :201731.12.101כון ליום ל חברות קבוצת כימוביללהלן פירוט מקורות המימון בפועל של  

 אשראי מסגרות 

 ןמשתות, מעת לעת, בהתאם לצרכיהחברות קבוצת כימוביל מסגרות האשראי העומדות לרשות 

ולסיכומים עם הגורמים המלווים השוים, כאשר חלק ממסגרות האשראי כאמור מובטחות בשעבודים ו/או 

   .ערבויות וחלק מותות בעמידה בהתיות פיסיות

בדצמבר  31כון ליום מיליון ש"ח  44-כ שלכולל  בסךזמן קצר מסגרות אשראי  קבוצת כימובילחברות ל

ערבויות). יתרת מסגרת האשראי מסגרות (לא כולל  2017בדצמבר,  31יום כון למיליון ש"ח,  36-כו 2016

 31יום כון למיליון ש"ח,  11.5 -כו -וכ 2016בדצמבר  31ליום  כון 21.4-כ שלכולל לסך  מסתכמתשוצלה 

האשראי ה"ל אין מסגרות מובטחות, אין ושאות ריבית הקצאת מסגרות יודגש, כי . 2017בדצמבר, 

   .הבקאיים התאגידים החלטות יפל ע ,לעת מעת ,להשתותיכולות הן ואשראי, 

   בקבוצת כימובילפירוט אודות אשראי בריבית משתה  

קבוצת מסך כסי  5%עד דוח זה לחברות קבוצת כימוביל אשראי בריבית משתה בשיעור העולה על כון למו

  :להלן פרטים בדבר האשראי .כימוביל

  

  סך הלוואות 
משתה בריבית 

  מגון הריבית  (באלפי ש"ח)
טווח הריבית 
  בתקופת הדוח

שיעור הריבית 
  במועד פרסום הדוח

  2.95%-1.35%  2.95%-1.35%  פריים + מרווח  79,867  31.12.2016

  2.95%-1.35%  2.95%-1.35%  פריים + מרווח  60,429  31.12.2017

  מהותי אשראי 

או אשראי אשר היקפו או יתרתו בדוחות  הלוואהטלו  לא ת כימובילקבוצחברות בהזה  דוחכון למועד 

או יותר מסך הלוואות כלל החברות הבות  10%וכן מהווה  החברהכסי או יותר מסך  5%הכספיים מהווה 

  הכספיים. בדוחות מוצגות שהן כפי, החברהשל 

   

                                                           
  תוי האשראי לזמן קצר כוללים, בין היתר, מסגרות אשראי וחח"ד שוצלו ע"י חברות הקבוצה. 101

 פרטי מקור מימון

  סה"כ  א כולל חלויות שוטפותל - זמן קצר  כולל חלויות שוטפות -זמן ארוך 

  סכום 
(אלפי 
 ש"ח)

שיעור 
ריבית 
  ממוצעת

% 

שיעור 
ריבית 

  אפקטיבית
%  

  סכום
(אלפי 
  ש"ח)

שיעור 
ריבית 
  ממוצעת

% 

שיעור 
ריבית 

  אפקטיבית
%   

 20,000  2.56%  2.56%  20,000      אמיליה - אם חברת

 60,429  2.05%  2.00%  11,592  2.57% 2.55% 48,837  שתהבריבית מ -בקאי 

  -  -  -  -  -  - -  הבועק בריבית -בקאי 

 80,429  -  -  31,592  -  - 48,837  סה"כ 

  296,341  הון עצמי 



  87 -א 

 

  התחייבות ליצירת שעבודים והחזקה בכסים 

 יל עומדות בכל אמות המידה הפיסיות שהתחייבו לעמוד בהןכון למועד דוח זה, חברות קבוצת כימוב

 לדוחות הכספיים. 2א'  23כלפי תאגידים בקאיים, לפרטים וספים ראה באור 

 ערבויות 

 התקשרויותערבויות בקאיות להבטחת  יהןת להעמיד לטובת לקוחותוכימוביל והג קבוצת חברות

אישור  למועד וכון 2017בדצמבר  31הסכמי מסגרת ארוכי טווח. כון ליום  אוהמבוצעות מכוח מכרזים 

אלפי  7,949-כ שלבקאיות כאמור בסך כולל  ערבויות בפועלהעמידו  102כימוביל בקבוצת החברות, הדוח

  . ש"ח

, מעמידות, מפעם לפעם, ערבויות להבטחת התחייבות חברות אחרות קבוצת כימובילכן, חברות  כמו

ערבות  וכימוביל (ייצור כימיקלים) בע"מ עמגל. כון למועד דוח זה בקאיים תאגידיםכלפי  ימובילבקבוצת כ

וטביב ערבה לחובות של חלק מהחברות הבות שלה  גיד בקאיעמגל בע"מ כלפי תא-לחובות דיפוכם

  . לתאגידים בקאיים

  .הכספיים לדוחות. 2א.  23 באור ראו וספים לפרטים

 שעבודים 

  : ההעמיד קבוצת כימוביל אשר המהותיים השעבודים תיאור להלן

, במשאיות זכויותיהן את ראשוה מדרגה קבועים בשעבודים שעבדו וכימוטל אקולוגיה טביב, טביב -

 להבטחת שבבעלותן ומלגזות ביוב מיכלי, משא רכבי, גררים, מיכליות, תמכים, רכבים, מכויות

 ; בקאיים תאגידים"י ע שהועמדוההלוואות 

 באזור הברזל וברחובטביב שעבדה בשעבודים מדרגה ראשוה את זכויותה בשי כסים ברחוב הרכבת  -

 ; בקאיים תאגידים"י ע שהועמדוהלוואות  להבטחת סגולה התעשיה

 הקרובה לשה אשראי גיוס לגבי הערכות 

לגייס אשראי וסף לצורך תידרשה קבוצת כימוביל חברות במהלך השה הקרובה  ת כימובילקבוצ להערכת

  הצטיידות בכלי הובלה וספים, ומימון רכישת חברות או פעילויות וספות, ככל שירכשו.

, כהגדרת מוח זה בחוק עתיד פי צופה מידע היו גיוס אשראי לשה הקרובה בדבר הקבוצה הערכות

 מההערכות) תימהותבות אופן שוה (לרבבפועל עשויות להתממש  התוצאות. -1968יירות ערך, התשכ"ח

הרעה במצבה במצבן העסקי של חברות קבוצת כימוביל, : לרבות, החברה בשליטת שאים גורמים בשל

  להלן וכיוצ"ב. 5.34שיוים בשוק, התקיימות כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 מיסוי .5.27

  לדוחות הכספיים. 17באור  ראו

   

                                                           
 סכומי הערבויות המפורטים לעיל אים כוללים את הערבויות שהעמידה טביב, אשר תויה הכספיים אים מאוחדים בדוחותיה הכספיים של החברה. 102

 אלפי ש"ח. 9,010 -ת בהיקף כולל של כהעמידה טביב ערבויו 31.12.2017כון ליום 
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  יהולם ודרכי הפעילות בתחום סביבתיים סיכוים .5.28

 :קבוצת כימוביל על מהותית השפעה להם להיות צפויה או להם יש אשר הסביבתיים הסיכויםלהלן פירוט 

  ומים קרקע זיהום עם בקשר סביבתיים סיכוים 

 חומרים והחזקה של , מכירה, ייצור, יהול, איסוף, הובלהטיפול כולל של חברות קבוצת כימוביל ןעיסוק
הקבוצה  בפעילות הכרוכים הסביבתיים הסיכוים. מסוכת ופסולת(לרבות דלק וכימיקלים)  מסוכים
  :ל וגעיםבתחום 

ול, אחסון, שיוע או הובלה של חומרים כתוצאה מטיפ -זיהום קרקע, זיהום מי תהום וזיהום מי ים  -

מסוכים ופסולת מסוכת שלא על פי דין או על פי הוהלים המתחייבים מאופי הפעילות של חברות 

 קבוצת כימוביל. 

 מרים רעילים.תוצאה מידוף של חומרים רעילים לאוויר, התלקחות של חוכ -זיהום אוויר  -

של גזים רעילים וחומרים  אווירל פליטותרוכה בסיכוים הוגעים לכ -פעילות הייצור והטיפול בפסולת  -

 האסורים לפליטה ולחריגה מתקי האמות בושא גזי חממה וגזים הפוגעים בשכבת האוזון.

אי קיום הוראות ושף את טביב לסיכוים הובעים מח - "לבחו לטיפול מסוכים חומרים פסולת יצוא -

 . הדין והתקות הבילאומיות לעיין העברה בין מדיות של פסולת מסוכת (אמת באזל)

המפורטים  בושאים העוסקות הרלבטיות הדין להוראות, היתר בין, כפופות כימוביל קבוצת חברותבוסף, 

ולפיקוח הרשויות המקומיות והמשרד להגת הסביבה. אי עמידה בהוראות הדין הרלבטיות עלולה  לעיל

עושי מאסר, חשיפה פלילית ומהלית, לרבות  ומהליהן , הדירקטורים כימוביל קבוצת חברותלהטיל על 

 סות, עיצומים, חיובים כספיים, הוצאת צווי סגירה לאתרים והטלת חבות בהוצאותיקוי ושיקום הטלת ק

  זקים סביבתיים.

  ומדייות קבוצת כימוביל בעיין הסביבה לאיכות הוגעות הדין מהוראות הובעות מהותיות השלכות 

תאי היתרי רעלים, רישיוות עסק, הוראות המשרד  ובפרטבתחום הפעילות,  קבוצת כימובילעיסוקה של 

 בין היתר, למוע זיהומי קרקע, אוויר ומים. הוראות שועדו,להוראות שוות  יםלהגת הסביבה וכיו"ב, כפופ

אלו מחייבות את חברות קבוצת כימוביל לקוט בצעדים שוים, כגון התקה והחזקה ראויה של מאצרות, 

הקמת משטחי התפעול ותעלות יקוז באופן המבטיח כי לא תהיה זרימה של שפכים או תשטיפים (לרבות 

לקרקע, למערכת היקוז, למערכת הביוב או לכל משטח המצא מחוץ  חומרים מסוכים, דלקים ושמים)

למאצרות ולמשטחי התפעול, אמצעי טיפול באירועי חירום, כוח אדם מיומן, החזקות ציוד תפעולי מתאים, 

  . בעמידה בתאי היתר פליטה וכיו"

  כימוביל: להלן פירוט הוראות הדין בוגע לאיכות הסביבה המשליכות על פעילות חברות קבוצת

 1993-חוק חומרים מסוכים, התש"ג -

פעילות חברות קבוצת כימוביל כרוכה בעיסוק תדיר בחומרים מסוכים, הכולל בין היתר, הובלה, שימוש 

 103ברעליםעיסוק , ולתקות היתרי פליטה בהתאם לחוק חומרים מסוכים ואחסון של חומרים מסוכים.

                                                           
רעלים, לעיין זה, הם חומרים המפורטים בתוספת השיה לחוק חומרים מסוכים, המהווים חלק מחומרי הגלם המשמשים לייצורם של המוצרים  103

  פיצה).המשווקים על ידי חברות תחום השירותים לתעשיה (הן אלה המיוצרים על ידן והן אלה המשווקים כסוכת ו/או מ
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, מכירת רעלים 104רעליםה היתרבמותר רק למי שמחזיק בהיתר רעלים בתאים ולשימוש כמפורט 

  ואספקת שירותים בקשר לרעלים מותרות רק למי שמחזיק בהיתר רעלים רלווטי בתוקף.

דרישות הדין בכל הוגע לצורך עמידה בההלים הדרשים חברות קבוצת כימוביל פועלות לגיבוש ויישום 

, לרבות שמירה על מרחקי הפרדה בין קבוצות חומרים אשר והשימוש בהם המסוכים ומריםהחלאחסת 

עלולות להגיב (כימית) ככל שייוצר מגע בייהן, אוורור, מערכות אצירה (איגום) למקרה שפך ואמצעי 

והבטיחות התעסוקתית.  תהגהוושא בוסף, לחברות קבוצת כימוביל הלי עבודה ב כיבוי אש מתאימים.

הדרכות, תרגולים וריעון הלים מעת לעת. מבוצעים אמצעי בטיחות, רכשו  ,לעיין זה עוגו הלי עבודה

  עם זאת, מטבע הדברים, השימוש בחומרים מסוכים כרוך בסיכון של זיהום או פגיעה בגוף.

מכירת  .בתוקף רעלים יבהיתר מחזיקים לקוחותיהן כיוהגות לוודא  ת כימובילקבוצ חברותבוסף, 

רעלים לרוכש שאיו מחזיק בהיתר רעלים כדין עלולה לחשוף את חברות קבוצת כימוביל להליכים 

  משפטיים, הוצאות כספיות ולהעמיד בסיכון את היתרי הרעלים שלהן.

  זיהום קרקע -

הליכים משפטיים שקטו לפרוט בדבר . לזיהום קרקעפעילות חברות קבוצת כימוביל חשופה לגרימה 

יצויין, כי מזה  להלן. 5.28.11סעיף  חברות קבוצת כימוביל ועובדיהן בקשר עם זיהום קרקעות ראוכגד 

ום קרקע ושיקום קרקעות מיעת זיהלהצעת חוק מספר שים מסה המשרד להגת הסביבה לקדם 

ות ומשאבי המים, למען הגה על מטרתה לתת מעה לבעיית זיהום הקרקעש 2011-מזוהמות, התשע"א

הסביבה ועל בריאות הציבור בישראל מפי זיהום הגרם כתוצאה מהימצאותם של חומרים מסוכים 

ות למדייות בושא עקרו פרסם המשרד להגת הסביבה מסמך 2015בחודש יואר כמו כן, בקרקע. 

, בין היתר, תקובע"). המדייות המדייות(להלן: "חוק האת רוח הצעת  יםואמ, התקרקעות מזוהמות

חובת עריכת סקרי קרקע ושיקום קרקע בסיבות מסוימות, ספי דיווח לדליפות חומר מזהם לקרקע ועוד. 

מחוייבות לפעול על פי הוראות  במקרה של אירוע זיהום קרקע במי מאתרי חברות קבוצת כימוביל, יהיו

   המדייות.

  1997-"זתש, הובלה שירותי חוק -

 הדרשים התאים את, היתר , ביןקובעים 2001-"אהתשס, הובלה שירותי תקותו הובלה שירותי חוק

 כימוטל. )הובלה שירותי בחוק זה מוח כהגדרת( יםמסוכים חומר להובלת מוביל רישיון קבלת לצורך

, בובמבר 29 מיםעד ליבתוקף  על ידי משרד התחבורהלהן שהופק  מובילות ברישיו ותמחזיק 105וטביב

הרישיוות, מפרטים את כלי הרכב באמצעותם יתן לבצע שיוע . , בהתאמה2018, בספטמבר 17-ו 2018

  של מוצרים, אופן החזקתם, תפעולם וכיוצ"ב. 

                                                           
רעלים והעברת  ) להובלת2003-(כמפורט בתקות חומרים מסוכים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), תשס"ג Bלכימוטל היתר רעלים בדרגה  104

(כמפורט בתקות חומרים מסוכים (אמות מידה לקביעת  A; לטביב היתר רעלים בדרגה 2020באפריל  5פסולת חומרים מסוכים, בתוקף עד ליום 
 A; לאקו מדיקל בע"מ היתר רעלים בדרגה 2019ביוי  29) לטיפול בחומרי פסולת מסוכת וסילוקם, בתוקף עד ליום 2003-קף היתרים), תשס"גתו

; לאקוכם איכות הסביבה בע"מ היתר רעלים בדרגה 2018במרץ  11 2019במרס,  7לטיפול בחומרי פסולת שאים מסוכים וסילוקים, בתוקף עד ליום 
B ה, בתוקף עד ליום לעסואר,  22וק בכל פעילות הקשורה בגריסת תרופות ללא אישור הממולטביב אקולוגיה היתר רעלים בדרגה 2019בי ;B  לטיפול

, המתיר החזקה, אריזה, אחסה, שימוש Aמגל היתר רעלים בקטגוריה ע-; לדיפוכם2019במאי  3בחומרי פסולת מסוכים וסילוקם בתוקף עד ליום 
, לשם הובלה, מסחר, אחזקה ואחסה של רעלים ביחס A ); היתר רעלים בקטגוריה 2018באפריל  4פעילותה באתר מפרץ חיפה (בתוקף עד ליום ביחס ל

לשם ייצור, העברה, אחזקה שימוש ואחסה של רעלים,  A); היתר רעלים בקטגוריה 2018בובמבר  4לפעילותה באתר פארק ראם (בתוקף עד ליום 
לשם  C); והיתר רעלים בקטגוריה 2018בדצמבר  3מגל באר טוביה(בתוקף עד ליום ע-ת חומרים מסוכים ביחס לפעילותה באתר דיפוכםלרבות פסול

, המתיר C); לתעשיות קיסריה היתר רעלים בקטגוריה 2018לובמבר  25מגל (בתוקף עד ליום ע-יבוא ומסחר ללא אחסון ביחס לפעילותה באתר דיפוכם
, בהתאמה, 2021ביואר,  15-ו 2019ביוי  16בתוקף עד לימים  C); לבקטוכם ולמבדקה היתר רעלים מסוג 2019ביולי  30(בתוקף עד ליום מסחר ברעלים 

 להחזקת רעל, מעבדה, שימוש ואחסת רעלים.
  ).100%באמצעות חברה בת ( 105
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מסוכים, חשופות לסיכוים הובעים בוסף חברות קבוצת כימוביל העוסקות בהובלת חומרים 

אירוע כאמור עלולה  של התרחשותו .מהתרחשותם של אירועי שוים בעת הובלת החומרים המסוכים

הלי חברות קבוצת  ,לאור זאתלהוביל, בסבירות גבוהה, לחשיפה משפטית אשר עלולה להיות מהותית. 

בעלי הכשרה  יםהגוכים (באמצעות סרים המחומההובלת כימוביל מסדירים, בין היתר, את אופן ביצוע 

חומרים כלי רכב מאושרים להובלת ו חומרים מסוכיםרישיון להובלת רלבטית, אשר מחזיקים ב

  .מסוכים)

 1976-"זהתשל), פט(אחסת  עסקים רישוי תקות -

בהתאם פימי.  לשימוש תדלוק תחות שתי, היתרקבוצת כימוביל (באמצעות כימוטל) מפעילה, בין 

חשופה קבוצת כימוביל לסיכוים הכרוכים בהפעלת תחות תדלוק, לרבות זיהום הקרקע, התלקחות 

   .וכיוצ"ב

 ות קובעות. התק1976-תשל"זהתקות רישוי עסקים (אחסת פט), במוסדרת התדלוק  פעילות תחות

; הסולר אחסת אופןן , לרבות בעייפימית דלק תחת ליהול עסק רישיון קבלת לצורך שוות מגבלות

 שילוט ;התדלוק בעת אסוריםו מותרים שימושים האחסה לבין קווי חשמל; מקוםבין  ביטחון מרחקי

  . וכיו"ב ;אזהרה

  2008-, תשס"חאוויר קי חוק -

פליטה  , בין היתרכוללת קבוצת כימובילחברות  שלההובלה והטיפול בפסולת מסוכת  ,הייצור פעילות

לאוויר של חומרים מזהמים. כדרש מכוח הוראות חוק אוויר קי ותקות היתרי פליטה, פעילותה של 

 במאי 8מיום  תוקףעמגל יצור, בל שיתןעל פי היתר פליטה  עשית אתר בבאר טוביהב ת כימובילקבוצ

 שיתןהיתר פליטה  על פי עשיתופעילותה של אקוכם בע"מ  106")הפליטה היתרשים (להלן: " 7 -ל 2016

לעמוד בתאים דרשות  יצור ואקוכם שים. עמגל 7-ל 2016בספטמבר  9מיום  תוקף, בלאקוכם

 Bestבאמצעים המהווים את הטכיקה המיטבית הזמיה (לקוט  ובכלל זה, היתר הפליטההמפורטים ב

Available Technologyיעה והפחתה של זיהום האוויר ויישומן של הוראות היתר הפליטה.), לצורך מ 

-דיפוכםהשתית הדרשת לשם עמידה בדרישות היתר הפליטה הקיים מוערכת על ידי ההלת  ההשקעה

 הן דוחה למועד כוןעמגל ואקוכם, -דיפוכם ידיעת למיטב ש"ח. אלפי 536 -של כ כוללבסך  וטביבעמגל 

בוסף, כלי ההובלה המשמשים את חברות קבוצת כימוביל דרשים לעמוד  .הפליטה היתר בתאי עומדת

  להלן.  ")דיזל( בסולר המועים רכב כלי תפעולקטן "בסעיף בתקי הזיהום כמפורט 

 1959-חוק המים, תשי"ט -

ולה המזהמת מים או עלולה מחייב כל אדם להימע מפע") המים קחו(להלן: " 1959-המים, תשי"ט חוק

לזיהום מים במישרין או בעקיפין, מיד או לאחר זמן. בוסף, קובע חוק המים פעולות שאדם לגרום 

עלולה  מידה בהוראות חוק המים, לרבות גרימה לזיהום מיםע-אי. המחזיק בגורם זיהום חייב לקוט

, הוצאות לתיקון זיהום קסות, שוים משפטיים להליכים ומהליהן כימוביל קבוצת חברות את לחשוף

 וביטול ההיתרים הדרושים לפעילותן. המים,

   

                                                           
 יובהר כי על פי חוות דעת משפטית שתקבלה על ידי תעשיות קיסריה, תהליך הייצור המתבצע על ידי תעשיות קיסריה  איו מהווה "מקור פליטה 106

  טעון היתר", כהגדרתו בתוספת השלישית לחוק אויר קי, ולכן איו דרש בהיתר פליטה. 
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   מוטריאול ופרוטוקול ויה אמת -

הגורמים גזי חממה  פליטת כוללתהמבוצעת באתר בבאר טוביה חלק מחברות קבוצת כימוביל  פעילות

ת קבוצ ההלת להערכתהאוזון.  בשכבתקירור ויפוח, אשר פוגעים  גזי ופליטתלהתחממות כדור הארץ 

 היות, זה בושא מהותית חשיפה משקף איו אתר בבאר טוביהמגזי חממה  פליטתעת השפ כימוביל

 עומדת בתאי היתר הפליטה. ומארובת דוד קיטור  מבוצעת והפליטה

 )דיזל( בסולר המועים רכב כלי תפעול -

 European םתקי הזיהופעילות קבוצת כימוביל כוללת, בין היתר, ביצוע הובלות שוות ברחבי ישראל, 

Emission Standards107  פליטת מזהמים לאוויר מכלי רכב חדשים, להמותרת ביחס  הכמותמגדירים את

. בהתאם, יבוא כלי רכב לישראל ישראללרבות ב ,במדיות אשר אימצו את תקי הזיהום המכרים

 ותבחי וטביב מחוייבות לבצע כימוטלוהשימוש בכלי רכב כפוף לעמידה בתקי הזיהום. בוסף, 

  .עליהם החלים בתקים ההובלה כלי מידתע לעיין, לפי העיין, שהאו  שה חצילחודש,  אחת, תקופתית

 2004-חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד -

 פעולה") אוסר על ביצוע השמירה החופית קחולהלן: "( 2004-חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד

, החופית הסביבה של בשימור או הטבעית ההתפתחות במהלך יכר לשיוי הגורמת, החופית בסביבה

 של מחיה לאזורי זק או סיכון גרימת, החופית בסביבה המתקיימות אקולוגיות במערכות פגיעהלרבות 

וכיוצ"ב. פגיעה בסביבה החופית ביגוד להוראות  החופית בסביבה ולרבייתם חיים בעלי או צומח מיי

וף את חברות קבוצת כימוביל ומהליהן להליכים משפטיים שוים, לחשחוק השמירה החופית עלולה 

  קסות וביטול ההיתרים הדרושים לפעילותן.

 והתקות מכוחה 9701-פקודת הבטיחות בעבודה [וסח חדש], תש"ל -

קובעת הוראות  ")בעבודה הבטיחות פקודת(להלן: " 1970-[וסח חדש], תש"ל פקודת הבטיחות בעבודה

כמו כן, מכוח  .ת עובדיםרווחו בטיחות, בריאותדרשים בעבודה, בעיקר בושאי וגהות לגבי תאי בטיחות 

-פקודת הבטיחות בעבודה, הותקו תקות המסדירות את אופן שמירת הבטיחות והגהות כאמור. אי

לחשוף את חברות  עמידה בהוראות פקודת הבטיחות בעבודה ו/או התקות שהותקו מכוחה עלולה

  קבוצת כימוביל ומהליהן להליכים משפטיים שוים, קסות וביטול ההיתרים הדרושים לפעילותן.

 ותקות טיהור שפכים מלחים ריכוזי תקות -

") תקות סילוק פסולת(להלן: " 1990-תקות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכים), התש"א

למפעל ליטרול וטיפול בפסולות  ,במפעל המצויהכל פסולת  קלסלבעל מפעל מסדירות את חובת 

או באישור ), "אתר הפסולת הרעילה" :תעשייתיות ופסולות חומרים מסוכים שברמת חובב (להלן

 108יצרן שפכיםעל פי תקות טיהור שפכים, כמו כן,  מיחזור פסולת.המשרד לאיכות הסביבה למפעל 

, בכל עת, על ידי הזרמת השפכים )המוזרמת לים לפי היתר כדיןלמעט תמלחת (את שפכיו מחוייב לטהר 

אי  טיהור שפכים.שהוא מפעיל בהתאם להוראות תקות  מתקן טיהור שפכיםאו ב מתקן טיהור שפכיםל

   לחשיפה משפטית אשר עשויה להיות מהותית.קבוצת כימוביל חושפת את עמידה בהוראות אלו 

   

                                                           
ום אוויר מתקדמים של האיחוד האירופאי, המכתיבים דרישות תקיה מחמירות לפליטת הם סדרה של תקי זיה European Emission Standards-ה 107

  . ")תקי הזיהום(להלן: "זיהום מכלי רכב ולאיכות הדלק 
  רשות מקומית או מי שמרחיק שפכים שלא באמצעות מערכת הביוב של רשות מקומית, דוגמת חברות תחום השירותים לתעשיה. 108



  92 -א 

 

  כימוביל קבוצת פעילות במסגרתבשפכים ופסולת תעשייתית הוצרים  טיפול 

וצה בעמגל) וכן -(באתר דיפוכם MVR-שפכים ופסולת מוצקה אשר אים מתאימים לטיפול במתקן ה

 כוןכימוביל, קבוצת להערכת  , מפוים לאתרי טיפול בפסולת המורשים על פי דין.MVR-מתקן ההותרת ב

הדרשת לצורך עמידה בהוראות  השקעהת עיקר האעמגל השלימו -תעשיות קיסריה ודיפוכם, דוחהלמועד 

עם זאת, כל שיוי בהוראות הדין עלול להיות כרוך בהוצאות משמעויות  הדין ביחס לאיכות השפכים.

   .לקבוצת כימוביל

  חיצויים גורמים עבורבשפכים ופסולת תעשייתית  טיפול 

הרשות המקומית לקלוט שפכים ו המשרד להגת הסביבה (אישור מהל רוחבי)י אישורעמגל יצור מחזיקה ב

שפכי . קליטה של MVR-במתקן ה םהב ולטפל") שפכי חיצויים(להלן: "תעשייתיים ממקורות חיצויים 

כרוכה, מטבע הדברים בחשיפה לסיכוים סביבתיים, עקב כיסתם של חומרים מזוהמים למפעלי  חיצויים

  . קבוצת כימוביל

 מסוכת לפסולת מעבר תחת יהול 

ובפרט בהוראות הדין  כפוף לעמידה . הפעלת תחות המעברת מעבר לפסולת מסוכתותחטביב מפעילה 

 תוהחיות ספציפיות שיתו , תאי היתר רעלים1998-תקות רישוי עסקים (תחת מעבר לפסולת), תש"חב

הוראות אלו כוללות, . והמשטרה הכבאות שירותי, המקומית הרשותלטביב על ידי המשרד להגת הסביבה, 

ווידוא כי פסולת הקלטת מתאימה  ;הפרדה בין זרמים שוים של פסולת ממקורות שויםבין היתר, חובת 

בין תגובות כימיות  לשמיון קפדי של הפסולת ואחסת בייים למיעת אפשרות  ;לתצהיר "יצרן הפסולת"

מלא של כל משטחי העבודה  109איגום ;או פליטה לאוויר של ריחות ו/או מזהמיםסוגי שוים של פסולת ו/

; אופן פיוי הפסולת ;איגום שפכים במאצרות ;בתחה למיעת גלישת מי גר עילי (גשם) למערכות היקוז

המסוכת הקלטים בתחת  פשר פיקוח מלא על סוגי הפסולתוכיו"ב. כדי לא טיפול בפסולת-טיפול ואי

במערכת ממוחשבת טביב עושה שימוש מקורותיהם, כמויות ותקופת השהות בתחת המעבר, , המעבר

קליטתה בתחת המעבר החל ממועד מסוכת,  פסולת אריזתכל אחר  מעקבהמאפשרת, בין היתר, ביצוע 

חיצוי (שביחס או באמצעות גורם  טביב ותעשה באמצעטיפול כאמור בין אם  ,ועד לשלב הטיפול הסופי

עמידה בתאי הוראות הדין בוגע ליהול תחת המעבר -תקבלו כל האישורים הדרשים על פי דין). איאליו 

עלול לגרום לפגיעה באיכות הסביבה ולחשיפת טביב ומהליה להליכים משפטיים שוים, קסות וביטול 

  ההיתרים הדרושים לפעילותה.

  יהול מתקן לטיפול בפסולת ביולוגית 

תקות בריאות העם (טיפול בפסולת מוסדות ית המבוצע ע"י טביב כפוף, בין היתר, לטיפול בפסולת רפוא

 (אשר ועדו בלבד 110במכלים ייעודיים, ובכלל זה איסוף פסולת זיהומית מבוצעת 1997-רפואיים), תש"ז

או /והוטלים חלק בהליך הטיפול כאמור פגיעה בעובדים  להפוטציאליים שמיעת הסיכוים את להבטיח 

עמידה בהוראות -הקפדה על מלוא ההוראות בוגע לטיפול בפסולת רפואית, לרבות אי-אי .)בסביבהלפגיעה 

משרד הבריאות, המשרד להגת הסביבה הרשות המקומית וכיוצ"ב, עלולה לגרום לזיהומים שוים, 

  ה.ולחשיפת טביב ומהליה להליכים משפטיים שוים, קסות וביטול ההיתרים הדרושים לפעילות

   

                                                           
  ליצירת מאגר משותף.איגום היו ריכוז מים  109
ף פריטים רפואיים חדים המשמשים באזורי פעמיים לאיסו-מכלים חד - 4501המיכלים הייעודיים לאיסוף הפסולת הרפואית מיוצרים על פי ת"י  110

  טיפול רפואי.



  93 -א 

 

 ייצוא של פסולת מסוכת 

המוצא ובכל מדית עמידה בדרישות הדין ב על המחייבת הקפדברת פסולת מסוכת ממדיה למדיה, הע

יעד הסופי. (וכולל) העד חוצה את הגבולות הטריטוריאליים שלהן,  שביחס אליהן המשלוח המדיותאחת מ

, "בולי של פסולת מסוכתג-עבר ביןמ -באזל  אמתלכללי הדירקטיבה האירופאית הקרויה "זה כפוף הליך 

ת עמידה בהוראו-אי. דרישות פרטיות של המדיות אליהן מועברת הפסולת המסוכת וחוקי מדית ישראל

אמת באזל עלולה לגרום לביטול רישיון יצוא הפסולת המסוכת של טביב, ולחשיפת טביב ומהליה 

תרים הדרושים לפעילותה. בוסף, טביב העמידה ערבויות להליכים משפטיים שוים, קסות וביטול ההי

-בקאיות שמשמשות בטוחה להבטחת קיום התחייבויותיה בקשר לייצוא הפסולת המסוכת. בהתאם, אי

  עמידה בהתחייבוית טביב בקשר לייצוא הפסולת המסוכת עלול לגרום גם לחילוט הערבויות ה"ל.

  תאגידי מים וביוב כללי 

בהתאם להוראות כללי תאגידי מים  .את ההזרמה של שפכי התעשייהוביוב מסדירים  םכללי תאגידי מי

האספים באזורים תפעולים, דגמים, בדקים, ובמידת  111העילי הגר מיוביוב, השפכים התעשייתים ו

תקלות  .העירוי היקוז למערכות יםמוזרמהמים המטופלים  .MVR-מתקן המועברים לטיפול בהצורך 

 ההיתרים וביטול קסות, שוים משפטיים הליכיםעלולה לגרום לזיהום הקרקע,  המים איסוףבמערכות 

   חברות קבוצת כימוביל. לפעילות הדרושים

  דרישות איכות סביבה וספות מכוח חוק רישוי עסקים ותקותיו 

עסקים  תקובע המשרד להגת הסביבה תאים מיוחדים ברישיוו 1968-מכוח חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

, 2013-, התשע"ג)עסקים טעוי רישוי(רישוי עסקים  בושאי הגת הסביבה לסוגי העסקים המפורטים בצו

פורסמו על ידי המשרד כחלק מהרפורמה ברישוי עסקים  2013ובכלל זה אתרי פסולת ומתקי שפכים. בשת 

אי הגת הסביבה, פסולת ושפכים בוש ,מפרטים אחידים לרישיוות עסקים באשפהלהגת הסביבה 

בחוקים המאפשרים לרשויות לדרוש בתאים מסוימים ביצוע שדרוגים וספים בתשתיות שאין כלולות 

חברות קבוצת בגורמים שאים בשליטת  תלוייםלתוקף של המפרטים האחידים  כיסתםהשלכות אחרים. 

 יים. ע"י הרשויות ודרישות המשרד להגת הסביבה בע יישומםלרבות אופן  כימוביל

  בסביבה לפגיעה לגרום צפויים או גרמו אשר עייים או אירועים 

, לגרום םצפוי או מואשר גרחברות קבוצת כמוביל,  בפעילות יםהקשור יםעיי או יםאירועלפירוט בדבר 

   להלן. 5.28.11ראו סעיף  לפגיעה בסביבה

ערך שימוע לאקוכם איכות הסביבה בע"מ (חברה בבעלות מלא של טביב) (להלן:  2016בוסף, בשת 

") בשל אירוע חומרים מסוכים בו היו מעורבות סוללות ליתיום, אשר העלה חשש לטיפול בסוללות אקוכם"

זה אין ביכולת אקוכם או טביב להעריך את תוצאות השימוע דוח ע"י אקוכם ללא היתר. כון למועד  ליתיום

  או השלכותיו על פעילות אקוכם וטביב.  

קיבלה טביב דרישה למסירת פרטים לפי חוק החומרים המסוכים, בשל חשש,  2016כמו כן, בחודש ובמבר 

, אין ביכולת טביב להעריך את סיכויי הטלת הדוחלכאורה, להפרה של תאי התיר רעלים. כון למועד 

  העיצום הכספי או את סכום העיצום שיוטל, ככל שיוטל. 

  

                                                           
ה שלה. במצב שכזה, המים מי גר הם מים אשר זורמים על פי הקרקע. זרימת המים מתרחשת כאשר האדמה ספוגה עד למקסימום יכולת הספיג 111

  אים מסוגלים לחלחל לתוך הקרקע וישאים על פיה. מקור המים הוא בגשמים, קרחוים או שלג.
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 סביבהה איכות עם הקשורים הליכים 

וכגד טביב ") הלקוח(להלן: "לקוח של טביב בין היתר כגד אזרחית , הוגשה תביעה 2012חודש יואר ב -

אשר גרמו זק לגידולים  חומרי הדברהששימשו להשקיית גידולים חקלאיים החילו  קולחיןמי בטעה ש

במפעל  לטיפולהלקוח ממפעל  שפכיםכללה כצד לתביעה בשל העובדה שהובילה  טביבהחקלאיים. 

  בע"מ.   מיחזורמרכז  אלקון

 תבעים בין בחלוקה"ח, ש אלפי 18,775 של סך התובעים קיבלובמסגרתו הסדר גישור,  חתם 2016בשת 

 200אלפי ש"ח מתוכו שילמה טביב  600חלקה של טביב בסכום ההסדר היה  ").ההסדר(להלן: " שוים

  . אלף ש"ח ואת היתרה שילמה חברת הביטוח

: יחד(להלן  לשעברוארבעה מעובדיה  כימוטל כגדאישום  כתבהוגש  2013 ,בדצמבר 30ביום  -

המייחס להם עבירות של יהול עסק ביגוד לתאי רישיון עסק שיתן לכימוטל, עבירות לפי ") האשמים"

ון, חוק רישוי עסקים, עבירות של השלכת פסולת ולכלוך ברשות הרבים, עבירות לפי חוק שמירת יקי

עבירות של ביצוע פעולה המהווה או עלולה להוות פגיעה בסביבה החופית, עבירות לפי החוק לשמירת 

. ההאשמות שוא כתב ")האישום כתב(להלן: "הסביבה החופית ועבירות של זיהום מים לפי חוק המים 

 ,פרץ חיפההימצאות שפכים, מזוהמים לכאורה, בבור יקוז המצוי מחוץ לאתר מ האישום מבוססות על

אשר, על פי הטען בכתב האישום, מעידים על כך שמי קז ושפכים אחרים שמקורם באתר מפרץ חיפה 

"ל מכו כימוטלזוכו  הבמסגרתיתה הכרעת דין  2016בדצמבר  17ביום זרמו שלא כדין מגבולות האתר. 

את תאי רישיון העסק לשעבר ממרבית האישומים שיוחסו להם. עם זאת, קבע כי כימוטל הפרה  כימוטל

  .שלה בעיין אופן אחזקת מאצרות

שקלים. בית המשפט החליט לבטל את  35,000גזר בית המשפט על החברה קס בסך  28.5.2017ביום 

שעות בשירות לתועלת הציבור במקום  250הרשעתו של מהלה לשעבר של החברה, ולקבוע כי ישלים 

 .לעיל האמור הקס את שילמה החברה לשאת בהרשעה ובעוש.

" (שבאילת), הוטל"קלאב  המלון בית בבריכת מסוכים חומרים אירוע התקיים, 2009 בפברואר 16 ביום -

 ושי לשעבר מהל, ייצור עמגל כגד, היתר בין, הוגש אישום כתב. המלון בתחומי כלור גז פלט במסגרתו

פי כתב האישום, מעורבותה של עמגל ייצור באירוע כאמור  על"). עמגל יחידי(להלן: " שלה לשעבר עובדים

בייהם גרמו, לכאורה, לפליטת גז כלור בתחומי המלון.  ממגע כתוצאהובעת מאספקת החומרים אשר 

למהל  ביחסכתב האישום ייחס לעמגל ייצור הפרת חובות זהירות כלליות הוגעות לעיסוק ברעלים. 

יחידי עמגל  לשיוהדריך אותם כראוי.  ייצור עמגלפיקח על עובדי לשעבר בעמגל ייצור, טען כי לא 

 2018הותרים מיוחסת אחריות ישירה לאירוע, בכך שחיברו את הציור למיכל הלא כון. בחודש יואר 

, אולם תישא תורשע ולאהסתייים ההליך בפשרה, במסגרתה סוכם כי החברה תימחק מכתב האישום 

ש"ח למהל  20,000-ש"ח לכל עובד ו 24,000ש"ח ( 68,000בסך של  ברלשעה בפיצויים שהוטלו על עובדי

 ). לשעבר

אלפי ש"ח, בין היתר,  208-בסך של כ שיבוב תביעת המלון את שביטחה הביטוח חברת הגישה 2012 בשת

   כון למועד הדוח מתהל מו"מ לסיום התיק בפשרה כגד עמגל.

 פרטית חברה, תעשיות קיסריההמשרד להגת הסביבה כגד  מאתהוגש כתב אישום  2016 דצמבר בחודש -

 חברת: "זה"ק בס(להלן  הרלבטית בתקופה תעשיות קיסריה בעבור הובלות ביצעה אשר וספת

 כאחראיתאו /ו תעשיות קיסריה"לית כמכ שכיהה ומי השיוע חברת של מועסקים הגים 2"), השיוע

), עיין לפי", האישום כתב" -ו" המהלת(להלן: " רלבטיתה התקופה במהלך תעשיות קיסריה של רעלים

 הוגש האישום כתבתאי היתר רעלים ביגוד להוראות חוק חומרים מסוכים.  של, לכאורה, הפרה בגין
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 חברת, באמצעות לכאורה, שיעה תעשיות קיסריה 2011יוי  עד 2009התאריכים ספטמבר  בין כי בטעה

רעלים  היתרהשיוע  לחברתשבאותו מועד, לכאורה, לא היה  בשעה MDIחומר מסוכן מסוג  השיוע

 בית הטיל הדין גזר במסגרת לעוש טיעוים דיון ערך 2017 ,בובמבר 26 ביום. לביצוע השיועים בתוקף

 להימע אלפי ש"ח  150של סך על כספית התחייבותאלפי ש"ח ו 75 של בסך קס החברה על המשפט

 .שים שלוש למשך וזאת הורשעה בה מהעבירה

הוגשו כגד עמגל ייצור ואחרים שלוש תביעות כספיות בקשר לפיצוץ שגרם במהלך  2014-ו 2013 בשים -

מגל (להלן: ע-קידוח שבוצע ע"י קבלן משה של מקורות תוך שימוש בחומר שסופק ע"י דיפוכם

די הקבלן ולפציעתם של שי "). על פי הטען בכתב התביעה, האירוע גרם למוות של אחד מעובהאירוע"

עובדי קבלן וספים. כתבי התביעה אים מפרטים את הסכום התבע. עם זאת, הואיל והם הוגשו לבית 

מיליון ש"ח. יצויין, כי כון למועד דוח זה הטיפול  2.5משפט השלום, על פי הדין הם מוגבלים לסך של 

כמו כן, למיטב ידיעת עמגל ייצור, תיק החקירה בהליכים ה"ל מבוצע ע"י חברת הביטוח של עמגל ייצור. 

חזר מהשלמת חקירה וספת לפרקליטות מחוז דרום (פלילי) ולאחר סיום בחית תיק החקירה צפוי להיות 

בתביעת אחד מפצועי האירוע, קיבל  מוגש כתב אישום כגד גורמים שוים שהיו מעורבים באירוע.

עמגל ביחס להיעדר אחריותה של עמגל לגבי אותו  –וכם המגשר, במסגרת ישיבת גישור, את עמדת דיפ

 תובע ועל כן סבור המגשר שעמגל לא צריכה לשאת בזקיו התבעים של התובע.

 במסגרת הליך גישור, בתביעת עובד הקבלן שהרג מתהל מו"מ לסיום התיק ללא השתתפות עמגל.

ד ג', המשוערכת לפי דין, בסך של יצויין כי, חשיפת החברה מוגבלת להשתתפות העצמית בפוליסה לצ

  .ש"ח 20,970

, כלולה הפרשה בגין הליכים כאמור בסעיף זה לעיל, 2017בדצמבר  31ליום  החברהבדוחות הכספיים של 

קבוצת אלפי ש"ח. סכומי ההפרשה בוצעו בהתאם להערכות היועצים המשפטיים של חברות  270 -בסך של כ

המטפלים בהליכים אלו. לוכח העובדה כי חלק מההליכים הים הליכים פלילים, אין ביכולת כימוביל 

  חברות קבוצת כימוביל, להעריך את היקף החשיפה המרבי שלהן בגין כלל ההליכים המשפטיים ה"ל. 

חוק מידע צופה פי עתיד, כהגדרת מוח זה ב מהוות, המירבי החשיפה היקף בדבר כימוביל קבוצתהערכות 

 בהליכים המטפלים המשפטיים היועצים הערכותמבוססות על  . הערכות אלה1968-תשכ"חהיירות ערך, 

. התממשותן של הערכות אלו איה ודאית ואיה בשליטת הקבוצה בלבד. כל שיוי בהחות ה"ל, אלו

אופן מהותי תוצאות שוות בל או בלבד חלקי באופן תמומשה הקבוצה שהערכות כךלהביא לידי  יםעשוי

  מהאמור לעיל.

  ביהול סיכוים סביבתיים ת כימובילקבוצ מדייות 

ומהווה חלק בלתי פרד ממדייות ההלת  קבוצת כימובילהסביבה משולבת באסטרטגיה העסקית של  הגת

 ןת בהתמדה לצמצום השפעותיהופועל חברות קבוצת כימוביל. ןלפיתוח פעילות ת כימובילקבוצחברות 

 פימיים, תקופתיים מבדקיםת ו, מבצעןהסביבתיות, למעקב אחר מקורות פליטה מרכזיים במפעליה

לאימוץ ולהטמעת  תופועל, סביבתיים סיכויםהלים פימיים ליהול  קובעות, של השפעות אלו, וחיצויים

הטבע,  למוע ולצמצם בהתמדה את הסיכוים והמפגעים למשאבי, על מת תקים להגה על הסביבה

   .החשיפה היקף את לצמצםו ןהכרוכים בפעילות הסביבה והקהילה
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בחלק  כמו כן,. 112הדין בהוראות ןעמידת אתעבודה ובקרות שתפקידם להבטיח  הליקבצת כימוביל  חברותל

פורום יהול איכות הסביבה הפועל בשיתוף פעולה עם חברות וספות לצמצום קבוצת כימוביל מחברות 

פועלות באופן מתמיד לשיפור ביצועי מערכת הגת  קבוצת כימוביל חברותהחשיפה בושא איכות הסביבה. 

, מדידתן (במידה ויתן) והבתן, כבסיס לקבלת ןההשפעות הסביבתיות הגזרות מפעילות יהוילזוהסביבה 

 כן קובעות ., תוך שיתוף העובדים והמהלים בארגוןחשופות הן להם הסביבתיים לסיכוים געבו החלטות

בוסף, בחברות קבוצת כימוביל ממוי בטיחות וחלק  יעדים שתיים לשיפור הגת הסביבה. החברות

    מהחברות גם אימצו תקן איכות לאיכות סביבה ומיו מהל איכות סביבה.

ו חברות קבוצת כימוביל שא שבהן הכוללות המהותיות הסביבתיות העלויות תא המפרטת טבלה להלן

   :"ח)שבאלפי ( 113הדוחבתקופת  בתחום הפעילות

  שה

 או מיעה לצורך שהוצאו סכומים
 עמידה או בסביבה פגיעה של הפחתה

  רגולטוריות בדרישות
שהוצאו לצורך  סכומים

  תיקון זקים

הכולל שהוצא  הסכום
של ב הקבוצהידי -על

  עלות סביבתית

2017  1,625 31 1,655 

2016  964 100 1,064 

שדרישות הרגולציה החלות על חברות קבוצת כימוביל לא ישתו ולא יחולו שיויים בתאי ההיתרים  ככל
שמחזיקות חברות קבוצת כימוביל, להערכת חברות קבוצת כימוביל, הן תידרשה לבצע השקעות בסכומים 

הקיימות לא מהותיים לצורך תיקון זקים שגרמו לסביבה, וזאת מעבר לתחזוקה שוטפת של המערכות 
 לתחום מהותיים שאים בסכומים שהאשר כון למועד דוח זה, מסתכמות מדי וביצוע ההלים הקיימים, 

 . הפעילות

, עתיד פי צופה מידע מהוות, לעיל וכמפורט 2018, 2017 בשים הצפויות וההוצאות ההשקעות לגבי הקבוצה הערכות
 כיום הקיימת והתקיה החקיקה על מבוססות אלה הערכות. 1968-"חהתשכ, ערך יירות בחוק זה מוח כהגדרת

. הדוח למועד עד  הקבוצהידי -על שבוצעו להשקעות לב בשים, לחברה כיום הידועות הרשויות דרישות ועל
 אירוע בקרותאו /ו"ל ה בהחות שיוי כל. בלבד הקבוצה בשליטת ואיה ודאית איה אלו הערכות של התממשותן

 שיויאו /ו בסביבה פגיעה למוע שועדו ובמתקים במערכות מהותי זק או תקלהאו /ו סביבתי לזק שיגרום
 או בלבד חלקי באופן תמומשה הקבוצה שהערכות כך לידי להביא עשויים, הדין בהוראות או הרשויות בדרישות
  .לעיל מהאמור מהותי באופן שוות לתוצאות

   על פעילות התאגיד ופיקוח מגבלות .5.29

 על ומשפיעים הפעילות בתחוםחלק מהותי ל הוגעים החוקיים וההסדרים דין פי על המגבלות תמצית להלן

  :מהותי באופן קבוצת כימוביל

 כפיפות לחוקים ספציפיים: 

 1961-א"התשכ התעבורה פקודת -

"), מסדירות התעבורה תקות(להלן: " מכוחה שהותקו , והתקות1961-א"התשכ ,התעבורה פקודת

 בין. בהובלה העוסקות משאיות תפעול זה ובכלל, בישראל היבשתית בתעבורה מרכזייםהיבטים 

 הובלתקביעת מגבלות בקשר עם , מרבי עומסכללים קביעת  התעבורה בתקות הכלולים ההסדרים

 עבודהת עו, שמסוכים חומרים הובלת, מכולות הובלתקביעת סטדרטים בקשר עם , חורגים מטעים

 ציבורית מודעות בעקבות, האחרוות בשים ., חובת העסקת קצין בטיחות וכיוצ"בהגים של ומוחה

 ,משמעותי באופן ,הוגברה, כבדים משא רכבי מעורבים בהן קטליות תאוות של הגבוה לאחוז גוברת

                                                           
חשוב שאיה מאפשרת אספקת חומ"ס ללקוח אשר אין בידו היתר רעלים כדרש על פי דין, על מת להבטיח כי עמגל מערכת מ-לדוגמא: לדיפוכם 112

ידע עמגל מוהל מ-צע אך ורק ללקוחות המחזיקים בהיתר רעלים בר תוקף להחזקת החומר הרלבטי; במערכות דיפוכםמכירת חומרים מסוכים תבו
ת לגבי כל היתרי הרעלים של לקוחותיה לרבות סוגי החומרים המותרים, כמויות ותאריכי תוקף; כמו כן, חברות קבוצת כימוביל מקפידות על שמיר

 עובדים הבאים במגע עם חומרים מסוכים. לעיין זה עוגו הלי עבודה קפדיים וכן מציידות חברות קבצת כימובילהגהות והבטיחות התעסוקתית של ה
  לעיל.5.22 כאמור, ראו סעיףאת עובדיהן באמצעי בטיחות, בוסף לביצוע הדרכות, תרגולים וריעון הלים מעת לעת. לפרטים וספים אודות הדרכות 

 הכספיים של החברה. הסכומים אים כוללים את העלויות הסביבתיות שהוציאה טביב, אשר תויה הכספיים אים מאוחדים בדוחותיה 113
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 האכיפה כי ותמעריכ חברות קבוצת כימוביל. משא רכבי על החלים השוים התעבורה דיי של אכיפתם

 דיי את יקיימו עובדיהן כי מקפידות וטביב וכימוטל היות, ןעבודת סדרי את מהותית תשה לא המוגברת

   .בתחום הקבוצה לפעילות הרלבטיים התעבורה

 בחוק זה מוח כהגדרת, עתיד פי צופה מידע מהוות, לעיל כמפורט האכיפה הגברת השפעת לגבי הקבוצה הערכות
 יהןעובד על כימוביל קבוצת חברות פיקוח, החקיקה על מבוססות אלה הערכות. 1968-"חהתשכ, ערך יירות

. התממשותן של הערכות אלו איה ודאית ואיה כימוביל קבוצת לחברותומדייות האכיפה הקיימת הידועה כיום 
וסף במדייות משרד התחבורה או רשויות  שיויבשליטת הקבוצה בלבד. כל שיוי בהחות ה"ל ו/או בקרות 

 מהותי באופן שוות לתוצאות או בלבד חלקי באופן תמומשה הקבוצה שהערכות כך לידי להביא עשוייםהאכיפה, 
  .לעיל מהאמור

 1997-ז"התש, הובלה שירותי חוק -

  .לעיל 5.28.2ראו סעיף 

 1973-ג"תשחומרים מסוכים,  חוק -

  .לעיל 5.28.2ראו סעיף 

  1953-התקים, התשי"ג חוק -

ם הישראלי. דרשים לעמוד בתקי מכון התקי עמגל-דיפוכםחומרי הגלם המשווקים על ידי מחלק 

 היתרים. ידה על המשווקים מוצריםבתו תקן  לסמןהתקים  ממכון היתרים עשרותעמגל -לדיפוכם

מידי שה. תוקף  מתחדשים והםלשה אחת  כשתוקפם, שים עשרות מזה לקבוצת כימוביל יתים כאמור

  . העיין לפי, 2017 שת במהלך שוים במועדים מסתיים יםהוכחי יםההיתר

 1978-ז"תשמ ,לישראל הגה לצבא וגיוסו ציוד רישום חוק -

 לצבא וגיוסוד ציו רישום חוק כפופים להוראות כימובילחלק מחברות קבוצת  בבעלות והציוד הרכב כלי

 ציוד לרשום הביטחון ולשר ל"לצהם המאפשרי, מכוחו שהותקו , והתקות1978-ז"תשמלישראל,  הגה

הפעלה במשק לשעת ל כמיועד רשוםקבוצת כימוביל  ציודחלק מ .ל"לצה הצורך בשעת ולגייסו, אזרחי

על ידי צה"ל  תקופתיותערכות ביקורות  כימוביל תשל קבוצ הלוגיסטי במרכזהכן,  כמו .חרום (מל"ח)

  .האמור הציוד לבדיקת

 פימיות דלק תחות רישוי -

  .לעיל 5.28.2ראו סעיף 

 תקיה 

 ההובלה , בקשר עם שירותיISO 9301 -וISO 9001 ים בילאומי יםתקלכימוטל אישור עמידה ב -

. ההסמכה לתקן מתבצעת באופן תקופתי על ידי מכון התקים הלווים המסופקים על ידההשירותים ו

  וכפופה לעמידת כימוטל בתאי התקים.י הישראל

למערכת יהול האיכות ביחס לאיסוף, פיוי, טיפול,  ISO9001 :2008לטביב אישור עמידה בתקן בילאומי  -

מיון, מיחזור, אריזה, אחסה וייצוא של פסולת חומרים מסוכים. כן מחזיקה טביב, באמצעות אקו 

למערכת יהול האיכות ביחס לטיפול  SO9001 :2008I, באישור עמידה בתקן בילאומי 114מדיקל בע"מ

  . ISO14001 :2004ועיקור של פסולת זיהומית (קבלה, טיפול, הטמה) ותקן בילאומי 

                                                           
 חברה פרטית בשליטתה ובבעלותה המלאה של טביב. 114



  98 -א 

 

הישראלי.  דרשים לעמוד בתקי מכון התקיםעמגל -מחומרי הגלם המשווקים על ידי דיפוכםחלק  -

. תוקף דהי על המשווקים מוצרים בתו תקן לסמןהתקים  ממכון היתרים עשרותעמגל -דיפוכםל

עמגל אישור -, לפי העיין. בוסף, לדיפכם2018מסתיים במועדים שוים במהלך שת  יםהוכחי יםההיתר

וגע בכל הISO-14001: ; תקן בין לאומי וגהות לבטיחות הוגע בכל: OHSAS-18001עמידה בתקן בין לאומי 

תקן  - 22000FSCC- -ו רוהוגע למערכות יהול איכות בייצ: בכל ISO-9001ישראלי  ; תקןסביבתי יהולל

  בין לאומי לאיכות ייצור מזון. 

 ,סוכר רכז לייצור, 2019 במרץ 31 ליום עד בתוקף, הבריאות ממשרד יצרן רישיוןעמגל -לדיפוכםבוסף,  -

 רישוי תתקו עם בקשר לרבות, שוות לדרישות, בכפוף המזון לתעשיית וזלים ותערובות מזון תוספי

מגל ברישיון ע-דיפוכםכן מחזיקה  .1972-"בתשל), מזון לייצור לעסקים תברואתיים(תאים  עסקים

 .  2019 ץבמר 2יבואן, לפיו רשמה כיבואן מזון בשרות המזון הארצי, בתוקף עד ליום 

למערכות יהול האיכות לפיתוח וייצור מערכות חומרי גלם  9001:2008ישראלי  תקן תעשיות לקיסריה -

ולוחות בידוד על בסיסי פוליאוריתן ושיווק ומתן שרות לציוד תהליכי לייצור מוצרי פוליאוריתן, בתוקף 

   .2018בספטמבר  13עד ליום 

  .טיחת ואיכות המזוןבקשר לשירותי הייעוץ, פיקוח, ב ISO 9001 :2008לדרך המעבדה תקן איכות  -

 :כגון ,שוים מרגולטורים הכרותמאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות,  ISO 17025לבקטוכם תקן  -

הסמכה  תעודתיוצ"ב, וכן וכ הכלכלה משרד, ת הסביבהלהג המשרד, החקלאות משרד, הבריאות משרד

 .מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

בדלקים, יטור אוויר  ,שות הלאומית להסמכת מעבדותמאת הר ISO 17025תקן למבדקה הכימית  -

, וכן הכרות כולל הסמכה למתן חוות דעת בתחום הדלקים, רעש ומים קרקע, אסבסט, במקומות העבודה,

למבדקה אישור  בוסף אסבסט.ל יחסהגת הסביבה בומהמשרד ל יטור אוויריחס להכלכלה ב משרדמ

  .יר ומיםודלקים, אול יחסתקים ישראליים במהממוה על התקיה לאשר תעודות עפ"י 

 כשרות 

 הכשרים של במערךעמגל -דיפוכם מחזיקה, המזון לעף המיועדיםעמגל -דיפוכם ממוצרי לחלק ביחס

 הראשית הרבות, בירושלים החרדית העדה"ץ בד, רובין. א הרב של הכשרים ובייהם, שוים מגורמים

   בכשרות מהגורמים השוים יתו ביחס למוצרים שוים.י רואיש כי יצויין. OKכשרות וארגון ה

 רישיוות עסק  

והתקות  )"ישוי עסקיםרחוק " (להלן: 1968-כפופה לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח קבוצת כימוביל פעילות

   :שהותקו מכוחו

, שים שמוה עד(בתוקף לשה  יהטוב בבאר אתרעמגל מחזיקה ברישיוות עסק זמיים עבור -דיפוכם -

) לייצור, עיבוד ואריזה של חומרי קבוצת כימובילהמתחדשים מעת לעת ובאופן שוטף על ידי ההלת 

חיטוי או יקוי; עיבוד, טיהור ואחסון שפכים וקולחין; טיפול באריזות משומשות (חומרים מסוכים); 

חומרי גלם מן החי ייצור, עיבוד, אריזה, אחסון ומכירת חומרים מסוכים; ייצור מזון (לרבות משקאות ו

איסוף ושיוע  ;ומן הצומח); אחסון ואריזת מזון (לרבות משקאות וחומרי גלם); הפעלת מסגריה להובלה

 חומרים מסוכים. 

 באתרים בחיפה ובראם. 115כימוטל מחזיקה ברישיון המאפשר לה, בין היתר, להפעיל תחות תדלוק -

                                                           
  לוק רכבים או ציוד של כימוטל וחברות וספות בקבוצת כימוביל, לפי הצורך. לתד 115



  99 -א 

 

המעבר בפתח תקווה ולטיפול בשפכים, עיבודם לתחת  זמירישיון עסק לטביב וחברות הבות שלה  -

וטיהורם, חומרים מסוכים ואריזות משומשות ואיסוף, הובלת ומיון  פסולת מסוכת ורישון זמי 

 להפעלת תחת המעבר באזור התעשיה מעלה אפריים לחומרים מסוכים ופסולת רפואית בתוקף עד ליום

 .2018באפריל,  1

 , המאפשר לה להפעיל מעבדה לבדיקות כימיות2018מבר בדצ 31עד ליום רישיון עסק בתוקף  -לבקטוכם  -

 מיקרוביולוגיות. ו

ול מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות (למעט בדיקות רישיון ליה -למבדקה הכימית  -

 .31.12.2019ג' לצו רישוי עסקים, בתוקף עד ליום 5.1-ב' ו5.1ללא הרס ומעבדות המפורטים לפי פרטים 

 , לאחסת כימיקלים שתוקפו לצמיתות. כימוביל"ש ערישיון עסק  חיפה מפרץ ואתר ראם פארק לאתר -

  ייצוא רישיוות 

  לעיל.- 5.28.7 ראו ס"ק

 הסכמים מהותיים .5.30

 ותקוה בטביב השקעה הסכם 

התקשרה כימוביל בהסכם השקעה  2008ביואר  24-") והסכם ההשקעה(להלן: " 2005במרץ  8בימים 

מהזכויות בה) (להלן יחד:  50%-ב ותוספת להסכם השקעה עם טביב, עופר טביב ואייל טביב (המחזיקים יחד

"), בדבר מכירת מיות טביב ע"י טביב, עופר ואיל ובי משפחתם, לכימוביל. הסכם ההשקעה עופר ואיל"

כאשר דירקטוריון טביב ימה ארבעה חברים, כולל, בין היתר, הוראות שוות בדבר יהול טביב כדלקמן: 

זכאי למות  טביבמהון המיות המופק של  25%-ב בעל מיות המחזיק לבדו, או יחד עם אחרים, כל

; החלטות וכיוצ"ב לבחור חבר דירקטוריון ממלא מקום ,לפטרדירקטור אחד מכוח המיות ה"ל, 

 משפחת יחידי או, בקבוצה אחרת חברה או/ו( דיפוכם עוד כלעם זאת, בדירקטוריון טביב יתקבלו רוב רגיל, 

 ל"מכ מיוי ,ופיטוריו ד"עו מיוי ,ופיטוריו ח"רו מיוי בטביב: הזכויות מכלל 25%-מ ביותר יחזיקו טביב

 תכית אישור ,ח"ש אלפי 250 על העולה בסך השקעות אישור ,ופיטוריהם משרה ושאי מיוי ,ופיטוריו

 פה טביב דירקטוריוןלאישור  יהיו כפופים הסביבה באיכות ןשאי תיולפעילו וכיסה שתי ותקציב עבודה

"), הסוגיה שוא המבוי הסתום תועבר לדיון סתום מבוי(להלן: " )deadlockשל מבוי סתום ( במקרה; אחד

 בטביב. היה ולא הושגה הכרעה באסיפה הכללית כאמור, כל אחד מבעלי המיות טביבבאסיפה הכללית של 

ת הגורם כרע. הימים 30יהיה רשאי להביא את הסוגיה לגורם מכריע, אשר ימסור את החלטתו בתוך 

רשאי לחייב יהיה . על אף האמור, הגורם המכריע כאמור לא טביבתיחשב כאילו תקבלה על ידי  המכריע

במישרין (מימון בדרך אחרת  טביבאו להעמיד לרשות  בטביבלבצע השקעה  בטביבמי מבעלי המיות 

כיסה לתחומי פעילות בכלל, ו טביבתחומי הפעילות של יו רשאי לקבל החלטה בדבר שיוי ובעקיפין), וא

 ויצוא יהול, איסוף, הובלה לרבות, הסביבה לאיכות בקשר פעילות כל; גלם בפרט מריווחשל הובלת מזון 

 טביב באמצעות תעשה, מחזור ותוצרי פסולת מחזור וכן, ופסולת בשפכים וטיפול 116ופסולת שפכים של

 ).לטביב(פרט  או מי מבעלי השליטה בה ידה על המוחזקות מהחברות מי או כימוביל באמצעות ולא בלבד

ההסכם כולל הוראות בדבר זכות סירוב ראשוה, איסור על שעבוד מיות טביב ללא אישור הצד  ,בוסף

מדייות חלוקת דיבידד בשיעור של הוראות לגבי  השי, וזכות הצטרפות במקרה של מכירת מיות טביב.

                                                           
  סולת תעשייתית, פסולת רעילה, פסולת רפואית וכיוצ"ב.פ -לעיין סעיף זה "פסולת" משמע  116
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(באמצעותן  ואיל חלקם של כימוביל וחברות בשליטת עופרוהוראות לגבי  מהרווח הראוי לחלוקה 25%

  . 50%:50%מחזיקים במיות טביב) בסכומים המובטחים בערבויות בעלי מיות טביב 

-חתם הסכם בין טביב לדיפוכם עמגל בדבר מכירת שירותי הטיפול במתקן ה 2016יצויין כי בחודש דצמבר 

MVR יים.-של דיפוכםעמגל ללקוחות חיצו 

  עמגלרכישת  הסכם 

) בע"מ במערך הסכמים עם צד שלישי שאיו קשור 1989התקשרה דיפוכם ( 2011במהלך חודש דצמבר 

"), עמגל ייצורמגל (יצור כימיקלים) בע"מ (להלן בסעיף זה: "ע-") ועם דיפוכםהמוכרתלקבוצת פלר (להלן: "

 108המוכרת תמורת סך של  ") מאתהחברות המועברותבדבר רכישת עמגל ייצור ובקטוכם מע"מ (להלן: "

והמבוססת על ביצועי החברות  2017באפריל  30מיליון ש"ח ותמורה עתידית מותית אשר משולמת עד ליום 

(להלן בסעיף זה:  2012באפריל  23"). ביום התמורה המותית(להלן: " 2014עד  2012המועברות בשים 

  ").מערך ההסכמיםלהלן: "") הושלמה העסקה שוא החברות המועברות (מועד ההשלמה"

לא  התחייבההיתר, כדלקמן: המוכרת  בין, והמוכרת הקבוצה התחייבומערך ההסכמים,  במסגרת

וחברת  כםובקטעמגל, -דיפוכם ;ההשלמה ממועד שים 7 של תקופה למשך המועברות בחברות להתחרות

 החברות: "זה בסעיף יחד) (להלן שרכשה במועד מאוחר יותר בקטוכםבע"מ (חברה בת של  ווידקס

(כהגדרת מוח זה להלן)  התחרות אי ורכיב המותית התמורה תשלום למועדעד  כיהתחייבו ") המתחייבות

: מכירה או שעבוד של עיקר כסיהן, למעט שעבוד 117היןפעולות מסוימות שהעיקריות שבהן  תבצעה לאהן 

התקשרות בעסקאות  בחברות המתחייבות,שלילי לצורך קבלת אשראי לפעילות עסקית, העברת שליטה 

 העצמי ההון יפחת ממה כתוצאה אשר דיבידד חלוקת ביצוע בעלי עיין אלא במהלך העסקים הרגיל,

אי עמידה בהתחייבות המפורטת לעיל, תקה  .2010118בדצמבר  31 ליום בהשוואה 75%-מ שלהן המצטבר

  התחרות) לפירעון מיידי. -המותית ורכיב אי למוכרת את הזכות להעמיד את יתרת החוב כלפיה (התמורה

המוכרת ובעל השליטה בה, במסגרתו התחייב הסכם אי תחרות עם מכ"ל בוסף כולל מערך ההסכמים, 

תשולם  כגד, 2012 מאפריל שים 7המוכרת לא להתחרות בחברות המועברות במשך תקופה של  למכ"

 31ימים בותשולם  2012-2014ת המועברות בשים תמורה אשר תעודכן בהתאם לתוצאות פעילות החברו

תחרות, ראו ה-"). לפרטים וספים אודות רכיב איהתחרות-אי כיבר(להלן: " 2019במרץ  31-ו 2018במרץ 

  .הכספיים לדוחות' ט 20 באור

התשלום בגין  . יתרת"חש מיליון 25-כ שלשולמו בגין התמורה המותית, סך כולל  2017-ל 2013בין השים 

 .2019עד  2018בועה לתשלום לשים קמיליון ש"ח,  12.2-התחרות בסך של כ-התמורה המותית ורכיב אי

 הפרשה בסכום זהה.  כוללים החברההדוחות הכספיים של 

 יתו, החברות המתחייבות לתשלום התמורה המותית ורכיב אי התחרות במועד ההתחייבויות להבטחת

-דיפוכםמהון המיות של  40%על  מדרגה ראשוהושעבוד ערבויות  119ת כימובילקבוצב חברותע"י מספר 

שיעבוד . ושל דרך המעבדה בע"מ בע"מ בקטוכםעמגל (ייצור כימיקלים) בע"מ, של -בע"מ, של דיפוכם עמגל

על השליטה במוכרת ב סוכם כי ,המותית כן, עד לפירעון מלוא התמורה כמו.  2017 ,באוגוסט 15זה סולק ב 

                                                           
   .2019במרץ  31ליום המגבלות הין בתוקף עד לפירעון התמורה המותית ורכיב אי התחרות, אשר בהתאם לתאי ההסכמים ה"ל ישולמו עד  117

, ההון 2016בדצמבר  31ח וכון ליום מיליון ש" 58-הסתכם לסך של כ 2010בדצמבר  31יצוין כי ההון העצמי המצטבר של החברות המתחייבות ביום  118
  יליון  ש"חמ 102-העצמי המצטבר של החברות המתחייבות מסתכם לסך של כ

  כימוביל ודיפוכם. 119
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בעקבות רכישת הכסים בבאר טוביה וס ציוה ע"י באלק  אחת מהחברות המועברות. בכלור כדירקטיכהן 

  כמיקלס, בעל השליטה ברוכשת סיים את כהותו כדירקטור בחברות המועברות. 

 PNV-הסכם רכישת מיות אבישר, רואב, יתרת ההחזקות בדרך המעבדה ו 

חומרים מתוחכמים בע"מ (להלן:  -בהסכם עם אבישר ) בע"מ 1989רה דיפוכם (התקש 2015 בובמבר 1 ביום

"), למכירת מלוא הון המיות של אבישר המוכרים") ובעלי המיות באותה עת של אבישר (להלן: "אבישר"

  לדיפוכם.

) בע"מ בהסכם עם צדדים שלישים שאים קשורים לקבוצה 1989התקשרה דיפוכם ( 2016ביואר  28ביום 

, המחזיקה במלוא ההון ")רואברים ברואב אחזקות והשקעות בע"מ (להלן:"לרכישת מלוא החזקות המוכ

  המופק של המבדקה הכימית.

דרך  ) בע"מ בהסכם עם צד שלישי לרכישת יתרת מיות1989התקשרה דיפוכם ( 2016בפברואר  2ביום 

 פוכםמההון המופק של דרך המעבדה, באופן שעם השלמת העסקה החזיקה די 40%המעבדה אשר היוו 

  ) בע"מ במלוא ההון המופק של דרך המעבדה. 1989(

") PNVהתקשרה דיפוכם עמגל בע"מ בהסכם עם פי.אן.וי אגרו בע"מ (להלן: " 2016בובמבר  24וביום 

(למעט התקשרויות מסוימות שפורטו בהסכם), הכוללת,  PNVובעלי מיותיה בהסכם לרכישת כל פעילות 

וסחר של חומרי גלם לתעשיית המזון וייצוג יצרים וספקים בשוק חומרי הפצה  ,שיווקבין היתר, ייצור, 

  גלם לתעשיות המזון. 

שילמה  PNV) בדרך המעבדה ופעילות 40%בתמורה לרכישת מיות אבישר, רואב, יתרת ההחזקות (

 מיליון ש"ח. כמו כן, ההסכם לרכישת אבישר, 17.35-) בע"מ לכל המוכרים סך כולל של כ1989דיפוכם (

"ח המותית בתוצאותיהן ש מיליון 7.6 של כוללכולל תשלום תמורה מותית מוגבלת בסך  PNV-רואב ו

לא קמה  2016). בעקבות תוצאות אבישר ורואב בשת 2017גם תוצאותיה לשת  PNV(ולגבי  2016לשת 

הואיל והעסקה  - PNVהזכות לביצוע התשלום המותה מכוח ההסכם לרכישותיהן. באשר לרכישת פעילות 

כמקדמה על חשבון  כימובילמופיע בדוחות הכספיים של  2016, התשלום בשת 2017ביואר  1הושלמה ביום 

  תשלום תמורת העסקה. 

כולל מצגים בקשר לפעילותן וכן התחייבות המוכרים לשיפוי  PNV-הסכם הרכישה של אבישר, רואב ו

כום מיימלי ובסכום שיפוי מירבי, לפי העיין, כאשר ) בע"מ, אשר מוגבלת בתקופה, בס1989דיפוכם (

  ההתחייבות לשיפוי היה בגין זקים העולים על הסכום המיימלי הקבוע ובתאים כמפורט בהסכם. 

תחרות, העקת שירותי יעוץ בהיקפי שעות כמפורט -חלק מהסכמים כוללים התחייבות של המוכרים לאי

חברות ה"ל בדיפוכם עמגל, לתקופות ובתאים כמפורט העסקת בעלי המיות של הבהסכמים או 

  בהסכמים.  

  לעיל. 5.2.5ראה סעיף  המעבדה דרך ובין אבישר בין מיזוגלפרטים בדבר 
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 הליכים משפטיים .5.31

  . כמוביל של השוטף מהרכוש 10% על עולה שסכומם משפטיים להליכים צד ןאי כימוביל קבוצת חברות

 וחותלד ו' 24-ו ז' 24 באור גשו כגד חברות קבוצת כימוביל ראהלפרטים בדבר הליכים משפטיים שהו

מיליון ש"ח בגין  1.1-כוללים הפרשה בסך כולל של כ החברהשל  הכספיים. יצויין כי הדוחות הכספיים

 .קבוצת כימובילתביעות שהוגשו כגד חברות 

 יעדים ואסטרטגיות עסקיות .5.32

כון למועד דוח זה, האסטרטגיה של קבוצת כימוביל היה להרחיב את היקפי השירותים והמוצרים 

המשווקים ע"י חברות קבוצת כימוביל, תוך התמקדות בשירותים ובלקוחות בעלי פוטציאל הצמיחה 

   המשמעותי ביותר, בין היתר, בשם לב לשיויים רגולטוריים צפויים:

חברות קבוצת כימוביל, בוחות, מעת לעת, רכישת חברות העוסקות  -הרחבת פעילות באמצעות רכישות  -

 ושירותים משלימים למוצרים ולשירותים המוצעים כיום. במכירת או הפצת מוצרים

חברות קבוצת כימוביל בוחות, מעת לעת, התקשרות  -התקשרות בהסכמים עם לקוחות חדשים  -

בהסכמים עם לקוחות לאספקת שירותים משיקים או דומים לשירותים המבוצעים כיום ע"י חברות 

 יל את היצע השירותים המוצעים על ידן.קבוצת כימוביל, מתוך מטרה לפתח את עסקיהן ולהגד

 ספקי איתורעמגל פועלת, באופן שוטף, ל-דיפוכם -המיוצגים  הספקים והיקף ההפצה פעילות הרחבת -

רכישת או בעלות זכות הפצה של חומרי גלם בישראל חברות  רכישת ,בארץ מיוצגים שאים חומרי גלם

 .קפי המוצרים המשווקים על ידהפעילות ההפצה של חברות כאמור, במטרה להרחיב את הי

(לעיל  -2015כס לתוקף חוק ההגה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו 2016במאי  30ביום  -חוק המזון  -

"). חוק המזון קובע הסדרים חדשים, מעודכים ומורחבים בוגע לפיקוח על שרשרת חוק המזוןולהלן: "

הובלתו ואחסתו ועד לייצוא שלו, וכן בוגע לייבואו החל מייצור המזון, דרך שיווקו,  -אספקת המזון 

לישראל. חוק המזון ועד לקדם מספר מטרות ובהן אבטחת איכות, תקיה ובטיחות מזון, ייעול והקלה 

על תהליך ייבוא מזון לישראל, הגברת התחרות בשוק המזון, בין היתר, באמצעות יבוא מקביל ועידוד 

יויים, תוך הסדרה מחדש של הפיקוח על המזון בהתאם למערכות מותגים פרטיים ועסקים קטים וב

הפיקוח ההוגות בארה"ב ובאיחוד האירופי. בשם לב להוראות חוק המזון ומטרותיו, בכוות דרך 

 ליצרי ומשווקי מזון.שיווק של השירותים המוצעים על ידה המעבדה להרחיב את פעילות ה

לת המבדקה, במהלך השים האחרוות ישה מגמה של הגברת להערכת הה -גהות תעסוקתית וסביבתית  -

האכיפה והפיקוח בושא גהות תעסוקתית וסביבתית. בהתאם, בכוות ההלת המבדקה לפעול לשיווק 

 שירותי הבדיקות והמדידות של גיהות תעסוקתית.

ים בחו"ל מתקי קצה סופי איתורטביב פועלת, באופן שוטף, ל -איטגרציה וטיפול בפסולת מסוכת  -

במטרה להוזיל את עלויות הטיפול בפסולת מסוכת ולהרחיב את היצע שירותי האיטגרציה והטיפול 

בוסף, טביב פועלת  .בפסולת, והצעת שירותי איטגרציה וטיפול ביחס לסוגים וספים של פסולת מסוכת

 תקי טיפול וספים.  לשיפור והגדלת כושר ואיכות מתקי הטיפול שבבעלותה ובכלל זה בוחת הקמת מ

 צפי להתפתחות בשה הקרובה .5.33

בכוות חברות קבוצת  לעיל, 5.32בסעיף ולאסטרטגיות של חברות קבוצת כימוביל כמפורט בהתאם ליעדים 

  להרחבת היצע המוצרים והשירותים המסופקים על ידן כלדקמן: 2018כימוביל לפעול במהלך שת 

  .הביהקוסמטיקה ו המזון,חומרי גלם לשוק  הגברת הפצת חומרי הגלם, ובפרט הפצת -
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סטיים לוגיהשירותיים הפעילות לצד הגדלת התמקדות בשוק המלט,  המשך צמיחה בהובלות בצובר תוך -

 .אחסוןשירותי הובפרט 

עם בתחום שירותי מעבדות ושירותי פיקוח וייעוץ , שיפור ויעול תהליכי עבודה והעמקת פעילות מיתוג -

(חברה גלובאלית מובילה בתחום אבטחת   Intertekאסטרטגיים והמשך שיתוף פעולה עם חברת לקוחות 

  הצעת שירותים מתמחים ברמה עולמית.ואיכות בתעשיה) 

וות מידע צופה פי עתיד, כהגדרת מוח עיל, מהל 5.33 -ו 5.32בסעיפים תוכית חברות קבוצת כימוביל המפורטות 

. תוכיות אלו מבוססות על מצב עסקי חברות קבוצת כימוביל ופעילותן במועד 1968-זה בחוק יירות ערך, התשכ"ח

ה בשליטת חברות קבוצת כימוביל בלבד. כל שיוי במצב זה. התממשותן של הערכות אלו איה ודאית ואיהדוח 

עסקי חברות קבוצת כימוביל ופעילותן, לרבות עקב התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

  .ביעדים, באסטרטגיות ובתוכיות חברות קבוצת כימוביל , עלולים להביא לשיוילהלן 5.34

 סיכון גורמי .5.34

 כלכליים מאקרו סיכוים 

 האטה כלכלית  -

היקף הפעילות הכלכלית במשק הישראלי. האטה מ מושפעת, באופן ישיר, פעילות חברות קבוצת כימוביל

 , ובכך להקטין אתבהיקף הפעילות התעשייתית המקומיתבשווקים או מיתון, עשויים להוביל לקיטון 

  הביקוש למוצרים ולשירותים המסופקים ע"י חברות קבוצת כימוביל.

  החליפין בשער שיויים -

י חברות קבוצת כימוביל רכשים בחו"ל יד על המשווקים והשירותים המוצרים ,הגלם מחומרי 33%-כ

ת לפיכך לקבוצ .הן בעיקר שקליות ן, בעוד שהכסותיה)USD( ובדולר ארה"ב) EURO(בעיקר באירו 

פיחות . כמו כן, הובעת משיויים בשערי החליפין של המטבעות ה"לקיימת חשיפה מטבעית  כימוביל

לישראל ל מול הדולר האמריקאי או האירו, עלול להוביל לגידול בהיקף ייבוא מוצרים אבערכו של השקל 

מפי החשיפה לשיויים חברות קבוצת כימוביל מגות באופן חלקי . )מובלים לרוב באריזות ולא בצובר(ה

 הזר למטבעהמופצים על ידן מוצרים ע"י הצמדת מחירי המכירה של חלק מה בשערי המטבעות הזרים

עם זאת, מטבע הדברים קיים פרק זמן מסויים בין מועד השיוי בשער החליפין למועד עדכון  .טיהרלב

  .מחיר המוצרים

 שיויים בשיעורי ריבית  -

, משתה בריביתמתאגידים בקאיים  מתקבל ת כימובילקבוצחברות מרבית המימון המשמש את פעילות 

 הוצאות עלישפיעו  הבקאית הריבית בשערי שיויים . לפיכך,על מרווח משיעור ריבית הפריים מבוססו

לאור שיעורי הריבית המוכים השוררים כיום במשק והיקפי האשראי של  .ת כימובילקבוצ של המימון

חברות קבוצת כימוביל, כון למועד דוח זה חברות קבוצת כימוביל אין מגדרות את הסיכון מפי עליית 

   שיעור הריבית. 

 יהבטחו במצב הרעה -

חברות קבוצת כימוביל פועלות בישראל ומשווקות את מוצריהם והשירותים המוצעים על ידן ללקוחות 

 שהרעה באופן, בישראל הביטחוי במצב להרעה חשופהבמשק הישראלי. בהתאם פעילות קבוצת כימוביל 

יה לירידה בביקוש למוצרעלולה להביא  שתפגע בפעילות המשק הישראלי בישראל הביטחוי במצב

  . ושירותיה
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 עפיים סיכוים 

  הפט בעולם במחירי עליה -

חלק  יםמהווומוצרים המיוצרים באמצעותו (כגון: מוצרי פלסטיקה ופולימרים) כמפורט לעיל, סולר 

. שוק הפט העולמי מאופיין באופן מסורתי, משמעותי מעלויות המכר של חברות קבוצת כימוביל

 בין הדוחע במהלך תקופת  האמריקאי הסחורות בשוקחבית פט המחיר ל כך לדוגמא,בתודתיות רבה. 

פתאומית  . עלייה2017בדצמבר,  29 ביום  66.52, לשיא של 2016ביואר,  22ביום  דולר  32.19שפל של 

ועלויות חומרי הגלם והמוצרים המופצים על במחירי הסולר העולמיים עלולה לייקר את עלויות השיוע 

, אין וודאות כי חברות קבוצת כימוביל תצלחה לעדכן את הדוחת כימוביל. כון למועד קבוצחברות  ידי

  . מחירי שירותי ההובלה או המוצרים המכרים על ידם בהתאם לשיויים במחירי הפט

 ובתעריפי מכס ימית הובלה במחירי שיויים -

וכן טביב מיצאת פסולת מסוכת  "למחו מיובאים הפעילות לתחום המשמשים הגלם מחומרי 72%-כ

 חברותתוצאות על  השלכהבמחירי ההובלה ו/או בתעריפי המכס  לשיוי לפיכך. למתקי קצה בחו"ל

 .קבוצת כימוביל

  מויטין -

 דרישותיהם לע עויםשספקים ל ,הספקים שלהםוזהות מגבילים את מספר  עמגל-דיפוכםמרבית לקוחות 

 עם היחסים בביסוס רבים משאבים להשקיע אלצת דיפוכם עמגלבהתאם,  ואושרו על ידם ככאלו.

 לפגוע עלולים כאמור ביעדים עמידה אי. לקוחותיה לצרכי מוצרים ובהתאמת ופיתוח קרחבמ, לקוחותיה

  .הפעילות תחום תוצאות על לרעה להשפיע ובכך עמגל-דיפכם של התחרותי במיצובה

  ואוויר ים במלי שביתות -

וכן טביב מיצאת  מיובאים מחו"ל סריהעמגל ותעשיות קי-דיפוכםמחומרי הגלם אותם רוכשות  חלק

. לפיכך, במקרה של שביתת מלים או הפסקת הייבוא מגורמים אשר פסולת מסוכת למתקי קצה בחו"ל

וחלק היות בוסף,  .האמורים הגלם חומרי בהפצת ואספקת להמשיך יכולתן תיפגע, בהןאים תלויים 

וחלק  מבוצעים בקשר עם משלוחים המגיעים למלי ישראלבתחום הפעילות משירותי ההובלה משמעותי 

בלתי מבוטל מהכסות תחום הפעילות משירותי טיפול בפסולת מסוכת ופיויה ובע מייצוא פסולת 

ל תוצאות לתקופות ארוכות עלולות להשפיע לרעה עשביתות במלים  מסוכת, להערכת קבוצת כימוביל,

  . פעילותה

   ברגולציה תמורות -

או להגברת כאמור לעיל, להוראות הדין השפעה מהותית על פעילות חברות קבוצת כימוביל ולקוחותיהן. 

, ייצורם, אחסתם, שיועם, לישראל כימיקליםיבוא טיפול בחומרים מסוכים, ביחס ל 120הרגולציהשיוי 

לה להיות השפעה מהותית על פעילות חברות קבוצת עלו םהטיפול בהם, ייצואם או הפצתם לעפים שוי

  .כימוביל

  משפטיים  הליכים -

אי עמידה בתאים ובדרישות המוחלים על חברות קבוצת כימוביל בכל הוגע לאיכות הסביבה, בריאות 

ובטיחות עלולה לחשוף אותן לסקציות פליליות, לרבות חובת תשלום קסות בסכומים משמעותיים. 

ימים הוגעים לאיכות הסביבה מטילים אחריות, יחד ולחוד, על הגורמים המפרים, וכך עלולה חוקים מסו

                                                           
 ם הוגעים לבריאות, בטיחות ואיכות הסביבה.ובכלל זה, חוקים ותקי 120
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קבוצת להיווצר לקבוצת כימוביל חשיפה בגין שימוש לא כון ע"י לקוחותיה או ספקיה. כמו כן, לחברות 

  חשיפה לקיטת הליכים משפטיים אזרחים בקשר למוצרים ושירותים המסופקים על ידן.כימוביל 

  לקוחות אשראי -

על ידן ושירותים בגין אספקת מוצרים  לחברות קבוצת כימובילהמשולמת  התמורהבשוק,  כמקובל

 קבוצת כימוביל. בהתאם, קיים חשש כי לקוחות 120 לשוטף + 60+  שוטף ביןמשולמת בתאי תשלום של 

 61%-כשירותים. מוצרים או לשלם לאחר שיסופקו להם ה יביםמחולא ישלמו את מלוא התמורה שהם 

 מגווןמסך חובות הלקוחות בתחום הפעילות מבוטחים בביטוח אשראי. בשים לב לביטוח כאמור כמו גם ל

מידע ה אחר שוטף מעקבלקוחות, ה מרביתשים עם ההיכרות רבת ה, קבוצת כימוביל לקוחות של הרחב

 10%ממו עולה על העובדה כי לא קיים לקוח שהיקף ההכסות הקיים בשוק בדבר מצב הלקוחות, 

  . משמעותית איה הלקוחות אשראי בגיןהחשיפה  כיסבורה  קבוצת כימוביל, מהכסות קבוצת כימוביל

 התחרות התגברות -

חברות קבוצת  רווחיותאת  לצמצם עלולהתחרות מוגברת ממתחרים קיימים וכיסה של מתחרים חדשים 

 .קבוצת כימובילושירותי ולשחוק את היתרון הקיים למוצרי  כימוביל

  זקי גוף   -

. מסוכיםכרוכה בהפעלת ציוד כבד ועבודה עם חומרים  כימוביל תקבוצ חברותהפעילות המבוצעת ב

 כימוביל צתוקבת באמצעי הבטיחות הדרשים למיעת תאוות עבודה. לווקט כימוביל קבוצת חברות

 ,גוף. במקרה בו פוליסת הביטוח לא תכסה את אותם זקים זקיפוליסת ביטוח המכסה תביעות בגין 

. שמעותייםלשלם לאותם פגעים סכומים מ )מהן מי(או  כימוביל קבוצת חברות ותעשוי ,כולם או חלקם

 .אדם כוח במציאת לקושי לגרום עלול ביטוחי אירוע, כן כמו

  ייחודיים סיכוים 

 לתחום הפעילות מהותיים לקוחות -

למס' מצומצם היתים על ידי הקבוצה  םמהכסות הקבוצה בתחום הפעילות ובעות משירותי 20%-כ

בהיקף השירותים אותם צורכים לקוחות כאמור מהקבוצה, עלול ליצור . שיוי משמעותי של לקוחות

 השפעה מהותית על פעילותה.

  הפלסטיאית הרשות עםפוליטיים -גיאו סיכוים -

 ייצוא להפסקת להוביל עלול הפלסטיאית הרשות לבין ישראל מדית בין ביחסיםפוליטי -גיאו משבר

 ייצוא בהיקף משמעות להאטה הפחות לכל או, הפלסטיאית הרשות לשטחי מישראל וגז דלק מוצרי

 קבוצת כימוביל ההלת, אלה לשטחים וגז דלק מוצרי הובלתחלק מפעילות כימוביל כולל ו היות. כאמור

    .ייחודי סיכון גורם הפלסטיאית הרשות בשטחי פוליטי-הגיאו באקלים בתמורות רואה

  ספקיםהפסקת פעילות עם  -

. לעיל, הפצת חלק מחומרי גלם מבוצע מכוח הסכמי הפצה עם יצרי חומרי גלם ברחבי העולם כמפורט

ספק  למציאתעמגל -דיפוכםל התארגות תקופת מתן ללא, ספקים אלובהתאם, סיום ההתקשרות עם 

 . בהיקפי המכירות של קבוצת כימובילוהביוי בטווח הזמן הקצר  החלופי, עלול להביא לפגיע

 גיבת ידע  -

לדרישות הלקוחות.  והתאמתםייחודיות מוצרים אלו  היהעמגל -דיפוכם מוצרי למכירות הסיבות אחת

וסחאות אלו  פרסוםעמגל. -דיפוכם שבבעלות בוסחאות שימוש תוך מבוצעהשוים  החומריםהתאמת 

 עמגל.-דיפוכםלפגוע בביקוש למוצרי  עלוליםאו העברתם למתחרים של דיפוכם עמגל 
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  לעליה  בשכר מיימום בישראל חשיפה -

כימוביל  קבוצתמעובדי  20%-כושכרם של  הוצאות שכרהין  בקבוצת כימובילמעלויות המכר  20%-כ

 קבוצתשל המכר ימום עשויים להשפיע על עלויות שכר מיימום. כתוצאה מכך שיויים בשכר מיצמוד ל

 .ושירותי קבוצת כימובילועל המרווחים של מוצרי כימוביל 

 תלות באשי מפתח -

לחברות קבוצת כימוביל תלות במר עודד פלר ולטביב תלות בה"ה עופר ואייל טביב, כמפורט לעיל, 

  המכהים כמכ"ל וסמכ"ל טביב, בהתאמה. 

  השפעת הסיכוים על תחום הפעילותלהלן תיאור מידת  

  תחום הפעילותמידת השפעת הסיכון על   

  גדולה  ביוית  קטה סוג הסיכון

   X   האטה כלכלית

   X   שיויים בשער החליפין

     X  שיויים בשערי ריבית

   X    הרעה במצב הבטחוי

  X   בעולם הפט במחירי עליה

    X  שיויים במחירי הובלה ימים ובתעריפי המכס

   X   מויטין

  X    ואוויר ים במלי שביתות

  X     תמורות ברגולציות המוחלות על תחום הפעילות

     X  הליכים משפטיים

   X    אשראי לקוחות

   X    הגברת התחרות

       Xזקי גוף

 X     לקוחות מהותיים לתחום הפעילות

   X    הפלסטיאית הרשות עם פוליטיים-גיאו סיכוים

    X    עם ספקים הפסקת פעילות

    X    גיבת ידע

    X    חשיפה לעליה בשכר מיימום

  X      תלות באשי מפתח

בדבר גורמי הסיכון דלעיל, ובכלל זה מידע ההשפעה של גורמי הסיכון על פעילות  הקבוצה חברותההלת  הערכות

. החברהזה, כפי שהתקבל אצל ההלת  דוחכון למועד פרסום  חברהב הקיים המידע על מבוססת, הקבוצה חברות

, כי חברות הקבוצה עלולות להיות חשופות בעתיד לגורמי סיכון וספים וכן כי מידת השפעתו של כל גורם יודגש

 כפי שהוצגו לעיל. הקבוצהסיכון, אם יתממש, עשויה להיות שוה מהערכותיה של 
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  תיאור השקעות אחרות .6

  השקעה בפלציב .6.1

התקשרה החברה בהסכם עם פלציב עין הציב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ועם  2008ביואר  8ביום 

 פרסום הדוח") וכון למועד עין הציב"-ו "קבוצת פלציבאו " "פלציבקיבוץ עין הציב (להלן בהתאמה: "

והחברה  הציב עיןהוסדרו בוסף יחסי  האמורבמסגרת ההסכם  מהזכויות בפלציב. 25%-מחזיקה החברה ב

; פלציבובכלל זה הוראות הוגעות לאופן יהול האסיפות וישיבות הדירקטוריון של  בפלציבכבעלי מיות 

; זכויות וטו שיתו לחברה ביחס לושאים מסוימים כל עוד תחזיק פלציב שלייצוג החברה בדירקטוריון 

ת הצטרפות (לחברה בלבד) ביחס הדדית) וזכו(; מתן זכות סירוב פלציבמהון  15%החברה במיות המהוות 

הוראות  ,לפלציב הציב ועין; עיגון תאי שירותי היהול שיעיקו החברה בפלציב הציב עיןהחזקות  מכירתל

יים לחלוקה, בכפוף ולפחות מהרווחים הרא 50%, מדייות חלוקת דיבידד בשיעור של הוגעות לאי תחרות

יתה זכות לרכוש מעין  לחברה -ה של מיות פלציב  לציבור עד הפקה לראשוכן,  כמו .להתיות וסייגים

 פלציב מיות הקצאתהחזקותיה בפלציב במקרה של  אתמלא)  בדילול( 20%-הציב החזקות המשלימות ל

במחיר ההקצאה או  20%-ל מתחת אל בפלציב החבר של החזקותיה את את שמדללת שלישיים לצדדים

 .ממחיר המיה האפקטיבי המשוקלל הגזר מהפקה במקרה של הפקה לציבור 10%בהחה של 

מוצרים (להלן: " מפוליאתילן מוקצף ומצולב פלציב עוסקת בייצור מגוון רחב של מוצרים מוקצפיםקבוצת 

בייצור חומרים מוקצפים, או על ידי לקוחות קבוצת פלציב ללקוחות קצה וכן  ה") המכרים על ידסופיים

") המשמשים את לקוחות קבוצת פלציב לשם ייצור מוצרים מוצרי ביייםהמשמשים כחומרי גלם (להלן: "

 סופיים. אתרי הייצור של קבוצת פלציב בישראל מוהלים תוך שמירה על קדושת השבת.

 מידע כללי על תחום הפעילות, הסביבה הכלכלית והשפעות גורמים חיצויים 

ם ייצור ושיווק המוצרים אותם מייצרת פלציב איו מוסדר בחקיקה, למעט חקיקה פיסקאלית (מסי תחו

קיה, מכסים וכיו"ב). יחד עם זאת, קיימים במדיות שוות תקים רשמיים המסדירים את השימוש 

במוצרים סופיים ליישומים שוים. מרבית התקים הרשמיים וגעים למגבלות על השימוש במוצרים 

 הסופיים בשל ושאים הוגעים לסכות הובעות מאש.

להערכת פלציב, ההיקף הכולל של שוק מוצרי הפוליאתילן המוקצף והמצולב בו פועלת פלציב באירופה 

 מיליארד דולר.  0.5-ובצפון אמריקה מוערך בכ

ד לקוחות היקף הפעילות בתחום הפעילות של פלציב מתאפיין בצמיחה, וזאת הן לאור עליה בביקוש מצ

קיימים והן לאור העובדה כי למוצרים המיוצרים על ידי פלציב יתרוות איכות ועמידות על פי מוצרים 

ם תחליפיים. מאידך, בשים האחרוות גוברת התחרותיות בתחום הפעילות של פלציב, בעיקר עקב הפיכת

 .לקומודיטישמייצרת פלציב חלק מהמוצרים  של

מאופיין במיעוט שחקים ברמה העולמית, והוא עובר קוסולידציה. עלות תחום הפעילות של פלציב 

ההשקעה במכוות ובציוד ובשיווק ללקוחות גדולים מהווה חסם גבוה לכיסה לתחום הפעילות, כמו גם 

חסמי ידע גבוהים יחסית הקשורים בתהליך הייצור. פלציב פועלת בסביבה תחרותית למדי, הן בשוק 

בילאומי. התחרות יוצרת קושי עבור פלציב בהעלאת מחירים בתקופות בהן עולה מחיר המקומי והן בשוק ה

 חומר הגלם.

מחיר הפוליאתילן, חומר הגלם העיקרי המשמש את פלציב ביצור מוצריה, חשוף לתודתיות רבה, הובעת 

 במחירי הפט. היצע וביקוש וכן מהתודות במהשיוי 
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מהותיים, תלויה פלציב באופן משמעותי בשירותי תובלה ימית  בהיותה יצואית של תוצרתה בהיקפים

שוטפים וסדירים לישראל וממה. השבתת מלי הים עלולה לגרום לפלציב הוצאות וזקים, לרבות סכת 

 אבדן לקוחותיה. פלציב פועלת להפחתת תלות זו, באמצעות הגדלת תשתיות הייצור שלה מחוץ לישראל. 

פלציב וחומרי הגלם המשמשים בייצורם הים דליקים. במקרה של שריפה  המוצרים המיוצרים על ידי

 במפעל, קיים סיכון לאובדן מוחלט. לפלציב כיסוי ביטוחי מתאים, כולל כיסוי בגין אבדן רווחים.

 גורמי הצלחה משמעותיים בתחום הפעילות 

הווה הקרבה ללקוחות פחיים, מ מוצריםעקב התחרות הרבה בתחום, ועקב העובדה שמוצרי פלציב הים 

מרכיב משמעותי להצלחה בתחום. עקב כך, פועלת פלציב להרחבת הוכחות המקומית שלה בשווקי היעד 

 בחו"ל כמוף לצמיחה.

מרכיב החדשות הבא לידי ביטוי בפיתוח מוצרים חדשים, תחליפיים למוצרים המיוצרים כיום בטכולוגיות 

 משמעותי להצלחה.שוות מאלו של פלציב, מהווה גורם 

הקמת ערוצי שיווק ישירים ללקוחות הסופיים, שחלקם רוכש מוצרים בהיקף קטן, מהווה גורם משמעותי 

להצלחה ולפיכך פועלת פלציב להגדלת פח פעילותה מול לקוחות סופיים. פלציב מימשה מדייות זו 

 דה.וכן בק , במקסיקובאגליהברומיה באמצעות הקמת חברות בות בארה"ב, 

להערכת פלציב, איכות המוצרים והדיוק בביצוע ובאספקה מהווים גורם קריטי להצלחה בתחום הפעילות. 

לצורך כך פועלת פלציב ומפעילה מערכת בקרת איכות, וכן היא מקפידה על אספקת מוצרים במועדים 

 המסוכמים עם הלקוחות.

 מחסומי הכיסה העיקריים של התחום ושיויים החלים בהם 

 טכולוגי מקצועי משמעותיידע  -

פעילותה של פלציב שעת על ידע שצבר במשך שים בכל הקשור לתהליך ייצור המוצרים. למבקשים 

 להיכס לתחום דרש יסיון בייצור וביישום.

 השקעות בהקמת מפעל ייצור -

  הקמת תשתיות ייצור דומות לאלו של פלציב מחייבת השקעות יכרות בהון.

 תקיה ואישורים -

 אישורים והיתרים. פעילות בתחום טעוה השגתהלהלן,  6.1.18 כמפורט בסעיף

 סוגי המוצרים המיוצרים על ידי קבוצת פלציב 

מוצרים סופיים ומוצרי בייים. מספר המוצרים הגדול ובע  קבוצת פלציב מייצרת מגוון של למעלה מאלף

-כהן ממגוון מוצרים רחב והן מקיומו של מגוון צבעים רחב, המגדיל באופן משמעותי את כמות המוצרים. 

  ממכירות פלציב ובעות ממוצרי בייים, יתר המכירות הן מוצרים מוגמרים. 70%

  להלן פירוט וסף על המוצרים:

 הביייםמוצרי  -

מוצרי הבייים משווקים על ידי קבוצת פלציב ללקוחות בתעשייה העושים בהם שימוש כחומר גלם 

בתהליך ייצור מוצרים סופיים. חלק ממוצרי הבייים מיוצרים לשימוש עצמי של פלציב בתהליך ייצור 

  המוצרים הסופיים.

המקומי ובחו"ל, בעיקר בצפון אמריקה חומרי הבייים משווקים על ידי קבוצת פלציב ללקוחות בשוק 

ובאירופה. בדרך כלל, מייצרת פלציב את מוצרי הבייים על פי מפרט כללי, ולא על פי דרישה ספציפית 
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של לקוח כזה או אחר. מוצרי הבייים שמייצרת פלציב משמשים בדרך כלל לשם ייצור מוצרים סופיים 

 .בתחומי בייה, פאי וספורט, אורתופדיה ואריזה

פעילות ייצור מוצרי הבייים מתבצעת במתקי ייצור גלילים הממוקמים באתרי הייצור של פלציב 

 בישראל ובארה"ב, וכן במתקי ייצור פלטות הממוקמים בכל אתרי הייצור של קבוצת פלציב.

  מוצרים סופיים  -

צרים לתחום פלציב מייצרת מוצרים סופיים לתחומים הבאים: פתרוות אריזה עם חומרי שיכוך, מו

הבייה (לדוגמא: יריעות בידוד תרמו אקוסטיות), מוצרים לתחום הרכב ומוצרים לתחום הפאי 

והספורט (לדוגמא: מזרוים). מרבית המוצרים הסופיים מיוצרים בהתאם למפרטים הקבעים על ידי 

וספות. חלק הלקוחות, במותגי הלקוחות או ללא מיתוג ומבלי שפלציב תידרש לעמוד בדרישות תקיה 

 קטן מהמוצרים, בעיקר בתחום הבייה והבידוד התת רצפתי, משווק ללקוחות קמעואיים. 

בוסף, מייצרת פלציב מוצרים סופיים מחומר ממוחזר. מוצרים אלו משמשים בעיקר כתשתית לכרי 

  דשא, ולמגרשי ספורט.

  מוצרים חדשים -

דשים, מעקב אחר צרכי השוק המשתים, בפלציב מספר בעלי תפקיד המופקדים על פיתוח מוצרים ח

ואיתור ההזדמויות הובעות מהן. במסגרת זו, מפעילה פלציב מעבדת פיתוח בה מתבצע פיתוח מוצרים 

  חדשים. 

 צבר ההזמות 

  צבר ההזמות של פלציב כולל, בדרך כלל, הזמות להספקה במהלך שבועיים ימים עד חודש. 

  לקוחות 

מוצריה ללקוחות תעשייתיים, לרשתות קמעואיות ולחברות הפצה. חלק  קבוצת פלציב מוכרת את עיקר

קטן מהמוצרים מכר ללקוחות סופיים. מרבית מוצריה של קבוצת פלציב, כולל מוצרי הבייים, ממותגים 

ת של פלציב ות בוחברתחת שם היצרן של פלציב, כאות לאיכות. המוצרים הסופיים המיוצרים על ידי 

 ., ממותגים, בדרך כלל, תחת שם הלקוחותת אטמים תלת מימדיים לתחום הרכבוהמייצר("פומוטיב") 

להערכת החברה, אין הבדלים מהותיים בשיעור רווחיות מכירת המוצרים בין סוגי לקוחותיה השוים של 

  קבוצת פלציב.

  ואירופה. צפון אמריקהשווקי הפעילות העיקריים של קבוצת פלציב הם השוק המקומי, 

  גיאוגרפי: , בחתך לפי שיוך 2017 -ו 2016 ,2015לשים ן התפלגות הכסות קבוצת פלציב (במאוחד) להל

  בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשה

2017  2016  2015  

  שיעור מסך הכסות פלציב

  24%  23%  24% ישראל

  36%  29%  29%  אירופה

  40%  48%  47% צפון אמריקה

  100%  100%  100% סה"כ
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לקוחות הרוכשים ממה מוצרים. אין לפלציב לקוחות  650-, לפלציב למעלה מ2017בדצמבר  31כון ליום 

  מהותיים.

פלציב רכשה ביטוח אשראי למרבית האשראי היתן למרבית לקוחותיה בארץ ובחו"ל. חלק ממכירות 

 קבוצת פלציב אין מכוסות על ידי חברת הביטוח.

 שיווק והפצה 

מוצרי פלציב משווקים לשוק המקומי ולחו"ל, על ידי מחלקת השיווק והמכירות של פלציב, וכן באמצעות 

סוכים וציגים. חלק גדול מהמוצרים מכר באמצעות מפיצים אשר רוכשים מפלציב מוצרים ומשווקים 

 ציב.מתבצע על ידי החברות הבות של פלובצפון אמריקה אותם ללקוחותיהם. השיווק באגליה 

 מבה השוק והתחרות 

של מוצרים  כמפורט לעיל, מתאפיין תחום פעילותה של פלציב בתחרותיות רבה, בעיקר עקב קיומם

תחליפיים רבים וזאת על אף קיומם של מעט שחקים שלהם התמחות בתחום. התחרותיות יוצרת קושי 

  עבור פלציב בהעלאת מחירים בתקופות בהן עולה מחיר חומר הגלם.

 Trocellenיצרים גדולים מאוד: קבוצת  2-מתחרים, מתוכם כ 20-בילאומי מתחרה פלציב מול כבשוק ה

  בארה"ב. שתי קבוצות אלו מחזיקות בתח עיקרי מהשוק בתחום הפעילות.  Alveoבאירופה וקבוצת 

 הגורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי של פלציב 

 מפעילותה רבת השים בתחום הפעילות.: לפלציב מויטין חיובי הובע מויטין רב שים -

: קיומו של צוות פיתוח מאפשר לפלציב להמשיך בפיתוח מוצרים חדשים, באופן המאפשר צוות פיתוח -

 לה לבסס וכחות בשווקים חדשים תוך שמירה על יתרוות תחרותיים.

מרבית המוצרים המיוצרים על ידי פלציב תפשים כמוצרים איכותיים.  שמירה על איכות המוצרים: -

  פלציב מייחסת חשיבות רבה לשמירה על איכות מוצריה ווקטת בפעולות לשימור איכות זו. 

: עובדת ייצורם בישראל של המוצרים מעיקה לפלציב יתרון על פי מתחרים המייבאים קרבה ללקוחות -

ועלת להשגת יתרוות תחרותיים דומים בקרב לקוחותיה בחו"ל, באמצעות מוצרים אלו לישראל. פלציב פ

 הרחבת תשתיות הייצור מחוץ לישראל. מאידך, עלות הובלת המוצרים לחו"ל מהווה חסרון תחרותי.

בשל היותה שחקן קטן יחסית, בחלק מהשווקים הית פלציב מיתרוות של גמישות ביחס למתחרותיה  -

 ידך. מחד ומחסרוות לקוטן מא

 עותיות 

  מכירות קבוצת פלציב אין מושפעות באופן מהותי מעותיות. 

 רכוש קבוע ומתקים 

הרכוש הקבוע של פלציב כולל בעיקר מכוות, , ברומיה ובארה"ב במקסיקולפלציב אתרי ייצור בישראל,  -

הוקמה  2016במהלך  .מלגזות, ציוד שיוע, כלי עבודה שוים, פרטי מיחשוב, כלי רכב וציוד משרדי מבים,

 2017בשת  חברה בת במקסיקו. החברה עוסקת בשיווק ויצור חלקים לתעשיית הרכב בצפון אמריקה.

 הועברה פעילות יצור הפלטות מהאתר בקדה לאתר בארה"ב.

אשר גזרים מכמות  90%-70% שיעורי יצול כושר הייצור במתקי פלציב היו בטווח שיעורים 2017בשת  -

 פועל כל מתקן, ומדדים במוחים כמותיים בתאי ייצור רגילים.המשמרות בהן 

  ישראל. בארה"ב ובבתשתיות הייצור היו  2017עיקר ההשקעות בפלציב בשת  -
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   מקרקעין 

עין הציב לתקופה קיבוץ על הסכם שכירות עם  והחברות הבות שלהחתמו פלציב  2008ביואר  8ביום  -

מדי הצדדים הסכימו כי דום.  35מ"ר של מבים, הבויים על שטח של  13,000שים. האתר כולל  24של 

שות הסכם, ימוה על ידי הצדדים שמאי מוסכם אשר יקבע את דמי השכירות לפי מחיר השוק,  3כל 

 3את ההסכם בהודעה של  ובכפוף לתאים ולהתאמות וספות הקבועות בהסכם. לצדדים זכות לסיים

שים מראש, בכפוף לתאים ומגבלות שקבעו בהסכם. עין הציב לא יוכל לעשות שימוש בזכות זו אלא 

 לאחר חלוף שתים עשרה שות שכירות. 

וכן מקסיקו ברומיה,  ,ארה"ב מצא על קרקע בבעלות. בוסף, לפלציב אתרי יצור בשכירותבאתר היצור  -

 .ובקדה מחסן באגליה

 כסים בלתי מוחשיים ורישיוות שימוש 

בבעלות פלציב מספר סימי מסחר הרשומים בישראל ובקדה. כמו כן מחזיקה פלציב בבעלות על פטטים  -

 הרשומים בארה"ב.

ייצור מוצרי הבייים בפלטות מתבצע על בסיס רישיון בלתי מוגבל בזמן לשימוש בטכולוגיה אשר רכש  -

 שור.מצד שלישי לא ק 1988בשת 

 הון אושי 

הים חברי עין הציב, המועסקים  34עובדים, מתוכם  620מועסקים בקבוצת פלציב  דוחכון למועד פרסום ה

מכוח הסכם שירותי כח אדם בין עין הציב לבין פלציב. עובדים שאים חברי עין הציב מועסקים מכוח 

 הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים. 

 ספקים וחומרי גלם 

חומרי הגלם העיקריים בשימוש פלציב הים פוליאתילן ברמות צפיפות שוות, חומרי יפוח, חומרים  -

מצליבים, צבעים ותוספים שוים. השימוש בחומר גלם ברמת הצפיפות השוה קבע בהתאם לייעודו של 

 המוצר. מקורו של חומר הגלם היו מישראל, ממדיות אירופה, מארה"ב ומהמזרח הרחוק. 

ירי חומרי הגלם מקבוצת הפוליאתילן הם עולמיים ותוים לתודות בשוק העולמי. לתודות במחיר מח -

הפוליאתילן השפעה על רווחיות פלציב. פלציב מעדכת את מחירי המוצרים בהתאם למשא ומתן עם 

קוח לקוחותיה. הספק היחיד המייצר את חומר הגלם מסוג פוליאתילן בישראל היו מוופול התון לפי

בוסף לספק המקומי כאמור, רוכשת פלציב ממשלתי אולם קיימות חלופות לייבוא חומר גלם זה. 

כמו כן עקב כך מעריכה פלציב כי אין לה תלות בספק כלשהו.  .פוליאתילן משי ספקי וספים בחו"ל

יש  קיימים בישראל מספר ספקים וספים לחומרי הגלם האחרים. לגבי כל אחד מחומרי הגלם כאמור

רים בהם רכשים חומרי הגלם לפלציב יכולת לרכישתם מספקים חלופיים במחירים תחרותיים למחי

  .כיום

 מימון 

פלציב מממת את פעילותה השוטפת בהון עצמי, באשראי בקאי וכן באשראי מספקים וותי שירותים. 

 148 -המסתכמות בכארוך לפלציב מסגרות אשראי בקאיות לזמן קצר ולזמן  2017בדצמבר  31כון ליום 

ש"ח,  מיליון 109 -האשראי של פלציב מבקים בכ יצולהסתכם סך  2017בדצמבר  31כון ליום  מיליון ש"ח.

  מיליון ש"ח לזמן קצר. 9 -מתוכו כ
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 מפעלים מאושרים מהטבות  

פלציב זכאית למעקים ולהטבות מס שוות מתוקף החוק לעידוד ההשקעות. ההטבות מהן הית פלציב  -

 שיעורי מס מופחתים ופחת מואץ.מעקים, הן בעיקר 

פלציב תוכית השקעות וספת במסלול מעקים, להשקעות ל אישר מרכז ההשקעות 2015בחודש אוגוסט  -

  עיקרה מיועדת להגדלת יכולת הייצור, אשר ח"מיליון ש 25  -בהיקף כולל של כ

 מגבלות ופיקוח 

  מכון התקים -

חלק ממוצרי פלציב דרשים לעמוד בתקים המוצאים על ידי מכון התקים הישראלי בהתאם להוראות 

ותקות מכוחו וכן על ידי מוסדות תקיה דומים בחו"ל. פלציב מייצרת את  1953 -חוק התקים, תשי"ג 

להוראות התקים הרלווטיים לתחומי פעילותה. בוסף, בידי פלציב היתרים לסמן מוצריה בהתאם 

  תקן של מכון התקים הישראלי. ההיתרים תקופתיים, ומתחדשים מעת לעת.-מספר מוצרים בתו

 בקרת איכות -

פלציב רואה באיכות מוצריה יעד בעל חשיבות גבוהה המיועד להבטיח מילוי צרכי לקוחותיה בארץ 

לוב של כל מהלי פלציב ועובדיה הפועלים על ימופעלת ומיושמת בששל פלציב מערכת האיכות ובעולם. 

  פי עקרוות הבקרה העצמית. כל זאת תוך חתירה לשיפור תהליכי הליבה והייצור.

יהול למערכות  הבילאומימערכת האיכות מוהלת ומתוחזקת באופן שוטף על בסיס דרישות התקן 

  .   ISO:14001יהול סביבתיולמערכת  ISO9000:;-2015איכות 

 ליהול איכות בתעופה הבילאומילדרישות התקן מתאימה  אריזה בפלציבההאיכות של חטיבת  מערכת

AS 9100 .   

   .TS16949מערכת האיכות של פומוטיב מתאימה לדרישות תקן 

  יתו ע"י מכון התקים הישראלי. בפלציבכל ההסמכות 

  חומרים מסוכים -

חלק מן החומרים בהם משתמשת פלציב הים חומרים מסוכים, כמשמעות מוח זה בחוק חומרים 

. לפלציב היתר לאחזקה, אפסה ושימוש ברעלים מסוכים בתחומי פעולתה 1993 –מסוכים, התש"ג 

  בתוקף לתקופה של שה, המתחדש מדי שה במהלך חודש ספטמבר.

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 

שעיקריהם: הרחבת  תוכית אסטרטגית אותה הכיה פלציב, הגדירה פלציב יעדים ואסטרטגיה,במסגרת 

תשתיות הייצור בשוק בצפון אמריקה, הרחבת בסיס הלקוחות, הרחבת היצע המוצרים, הרחבת פעילות 

, הרחבת הפעילות באירופה והגדלת המכירות על בסיס תשתית הייצור ובמקסיקוקבוצת פומוטיב באירופה 

  הקיימת.

 צפי להתפתחות בשה הקרובה 

הבייים בגלילים, יריעות  עתידה פלציב להעמיק את יצול כושר הייצור של מתקן ייצור מוצרי 2018בשת 

באמצעות המשך הפעלת תשתית הייצור שבתה בצפון אמריקה באופן וקו מוצרים מחומר ממוחזר, זאת 

ב כסת לבדיקת שוק בתחום מוצרים לבידוד מתחת שיביא לגידול במכירות הקבוצה ביבשת זו. פלצי

כושר יצור הפלטות עבור השוק  תהגדלממש את הלפלציב בכוות לפרקט ולשטיחים עם חברת הום דיפו. 
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אתר מ לייצר ולשווק חלקים לתעשיית הרכב ללקוחות בצפון אמריקה החלהחברת בת של פלציב האירופאי. 

באופן משמעותי את היקף עשוי להגדיל ביצוע הפעולות האמורות בהצלחה  מצא במקסיקו.שהיצור 

  המכירות של פלציב תוך שיפור בשיעור הרווח הגולמי.

היו מידע צופה פי עתיד המבוסס על היעדים, הכווות והתוכיות  6.1.19,6.1.206.1.19 פיםהאמור בסעי

, אשר אין בשליטת החברה. התוכיות עשויות להשתות ממגוון הדוחשל ההלת פלציב כון למועד פרסום 

חדשות שייווצרו לפלציב העשויות לשות את תוכיותיה  סיבות, בהתאם להתפתחויות בשוק, הזדמויות

במקרה שיחול שיוי בתאי השוק, לרבות בעקבות להתממש  וכולי. בוסף, התוכיות והיעדים עשויים שלא

  .שיויים במצב הכלכלי, הביטחוי או הפוליטי

  דיון בגורמי סיכון 

  להלן גורמי הסיכון העיקריים של פלציב:

 כלכלייםסיכוים מאקרו  -

חלק יכר מהכסות פלציב ומרבית הוצאות רכש חומרי הגלם שלה הם במט"ח (בעיקר בדולר ארה"ב, 

בליש"ט וביורו). לפיכך, חשופה פלציב לתודות בשערי המטבעות. פלציב פועלת לגידור החשיפה, בעיקר 

  באמצעות רכישת חומרי גלם במט"ח וכן באמצעות קבלת אשראי במט"ח.

 שיויים בשיעור הריבית, גורמים לשיויים בהוצאות המימון של פלציב.  �

חוסר יציבות כלכלית ופוליטית בארץ ובעולם עשוי להשפיע על היקף  –מצב כלכלי ובטחוי במשק  �

  המכירות ורמת החשיפה הפיסית של פלציב.

 סיכוים עפיים -

צור מוצריה, חשוף לתודתיות רבה, מחיר הפוליאתילן, חומר הגלם העיקרי המשמש את פלציב בי �

הובעת מהיצע וביקוש ומהשיוי במחירי הפט. כפועל יוצא מהשיויים במחירי הפוליאתילן, 

מעדכת פלציב את מחירי מוצריה, אך לא תמיד במלוא שיעור השיוי. כמו כן קיים פער עיתוי בין 

ללקוחות, באופן השוחק את שיעורי מועד שיוי מחיר חומרי הגלם לבין מועד עדכון מחיר המכירה 

  הרווחיות.

תחום הפעילות של פלציב מאופיין בתחרות, המביאה לירידת מחירים ולשחיקת הרווחיות. על מת  �

להתמודד עם התחרות עושה פלציב מאמצים לייעל את הליכי הייצור והלוגיסטיקה ולהביא 

שירות טוב ללקוח וכן פועלת לייצור להוזלתם, לשמר את יתרוה היחסי על ידי הקפדה על אמיות ו

 מוצרים חדשים ומוצרי ישה.

 סיכוים ייחודיים -

מתוצרתה) באתרי הייצור בישראל  45%-פלציב מייצאת את מוצריה (כ –שביתות במלי הים  �

ומייבאת לישראל חומרי גלם לשם ייצורם. שביתות במלי הים של ישראל עשויות לשבש ולעכב את 

 ל ובשל כך לגרום להוצאות וזקים.משלוח המוצרים לחו"
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  להלן תיאור מידת השפעת הסיכוים המתוארים לעיל על פעילות פלציב:

  סוג הסיכון

  מידת השפעת הסיכון על פלציב

  גדולה  ביוית  קטה

  X   סכות הקשורות להאטה במשק

   X  חשיפה לשיוי בשערי ריבית

    X  חשיפה לשיוי בשערי חליפין

  X   בעלות חומרי גלםשיויים 

 X    תחרות

    X  שביתות במלים

   

  "מקסימה") :המרכז להפרדת אויר בע"מ (להלן השקעה במקסימה .6.2

מקסימה עוסקת בפעילות ייצור,  בע"מ בת"אליירות ערך בבורסה היא חברה ציבורית הסחרת מקסימה  -

 ייבוא ושיווק של גזים לתעשייה, רפואה, ביטחון ומדע.

 . מהון המיות של מקסימה 13.52%החברה בשיעור של החזיקה  ,2016 ביואר 7עד ליום  -

מהון  1.13%המהוות  ,מקסימה מיות 221,180רכשה החברה בעסקה מחוץ לבורסה  ,2016 ביואר 7ביום  -

 מהון המיות של מקסימה. - 14.65%כון למועד פרסום דוח זה, מחזיקה החברה ב .המיות של מקסימה

פלר, עודד בחברה, מר עודד פלר, מכהן כדירקטור במקסימה. לחברה, ולמיטב ידיעתה אף לבעל השליטה  -

  כדירקטור במקסימה. פלרמר אין זכות חוזית המבטיחה את המשך כהותו של 

רשמה  ,ההשקעה במקסימה מוצגת בספרי החברה בשווי הוגן. בשל השיוי בשווי ההוגן של מקסימה -

בשת ומיליון ש"ח  6.1הכסה בסך של  2016בשת  ,מיליון ש"ח 10.3 בסך של הוצאה 2017בשת החברה 

 ,בדצמבר 31כון ליום . כתוצאה מהשיוי בשווי ההוגן של השקעה זוש"ח מיליון  4.7הכסה בסך של  2015

   מיליון ש"ח. 31-הסתכם שווי השוק של מיות מקסימה המוחזקות על ידי החברה בסך של כ 2017

 השקעה בטא .6.3

היא שותפות מוגבלת רשומה בישראל המתמקדת ") טאהון צמיחה (קרן השקעות), ש.מ. (להלן: "טא 

  בעיקר בהשקעות בתעשייה הקיבוצית.

 החברה בטאהשקעות  

השותף התקשרה החברה עם טא הון צמיחה (ג'י פי) שותפות מוגבלת (להלן: " 2006באוגוסט  23ביום  -

הון צמיחה שותפות ") כשותף הכללי של טא, בהסכם הצטרפות לפיו הוקצו לחברה זכויות בטא הכללי

(להלן:  מיליון דולר ארה"ב 10המייצגות התחייבות להשקעה עד לסכום של ") 2טא (להלן: " 2מוגבלת 

-. בסך הכל קיבל השותף הכללי התחייבויות לרכוש זכויות בשותפות, בהיקף של כ")הסכם ההשקעה"

 .2011 בספטמבר 1הסתיימה ביום  2מיליון דולר ארה"ב. תקופת ההשקעות של טא  137

עד ליום השה על פי הסכם השותפות אמורה היתה לפעול ו 2006בספטמבר  1החלה לפעול ביום  2טא  -

, 2015-2016 יםשהבמהלך "). תקופת השותפות), (להלן: "2015בספטמבר  1יום התשיעית לו (הייו: עד ל

וזאת על פי זכות  ,2017באוגוסט  31ותפות עד ליום הוארכה תקופת השהשותף הכללי ע"פ החלטת 

תקופת הארכה  2אושרה על ידי השותפים בקרן טא , 2017 בחודש יולי .לו בהסכם ההשקעה תוהה

כל סמכויות היהול תוות לשותף הכללי. בהתאם לסיבות, יכולה . 2019, באוגוסט 31עד ליום , וספת
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החברה להשתתף עם טא בהשקעות בתאים שיקבעו. כמו כן, מכהן ציג החברה כחבר בוועדת ההשקעות 

 .של טא

עות . תקופת ההשקארה"ב מיליון דולר 9.7-כ 2בטא השקיעה החברה בפועל  2017 ,בדצמבר  31כון ליום -

המהווים  ש"חמיליון  32.8-היו כ 2017 ,דצמברב 31, ליום 2 חלקה של החברה בהון טא בקרן הסתיימה.

 . 7.28% כ

  :2017בדצמבר  31כון ליום  2 להלן השקעות טא 

 תחום עיסוק שם החברה

שיעור 
החזקה 
על ידי 

  %-טא ב

שיעור החזקה 
על ידי החברה 
 (בשרשור סופי)

 %-ב

ריקור מערכות ואקום 
  וקריאוגיקה, שותפות מוגבלת

  1.82  25.00  .יצור מערכות ואקום וקריאוגיקה

  כרומגן אגש"ח בע"מ
יצור דודי שמש וחשמל, קולטי שמש ומערכות 

  .סולאריות
32.76  2.39  

  3.64  50.00  .מוליכים וכבליםיצור   טלדור כבלים ומערכות בע"מ

 אגש"ח בע"מ פלזיתתעשיות 
מוצרי פלסטיק קשיחים לשימושים  יצור

  .שוים
23.00  1.67  

ת.א.ג מכשירים רפואיים 
  אגש"ח בע"מ

  3.71  51.00  .ייצור כלים ליתוחים אורתוסקופיים

  1.81  24.90  רמית.תפיתוח וייצור פתרוות להמרת ארגיה   אגש"ח בע"מ 2010קיורג'י 

 פלר אחזקות בטאהשקעות  

בטא מיליון דולר ארה"ב,  5סך של התקשרה פלר אחזקות בהסכם לפיו התחייבה להשקיע  2013בשת  -

השקיעה בפועל פלר אחזקות  2017 ,בדצמבר 31כון ליום  ").3 טא(להלן: " 3הון צמיחה שותפות מוגבלת 

 פלר אחזקותיתרת התחייבות ההשקעה של ) מיליון ש"ח 16.5-כ( ארה"ב מיליון דולר 4.15סך של  3בטא 

 31, ליום 3 בהון טא פלר אחזקותאלפי דולר ארה"ב. חלקה של  842-מסתכמת בסך של כ 3בטא 

  .1.841%-היו כ 2017 ,בדצמבר

  :2017 ,בדצמבר 31כון ליום  3 להלן השקעות טא 

 תחום עיסוק שם החברה

שיעור 
החזקה 
על ידי 

  %-טא ב

שיעור החזקה 
ידי החברה על 

(בשרשור 
 %-סופי)ב

טא להשקעה בגדות בע"מ, 
 שותפת מוגבלת

סחר והובלת כימיקלים בארץ, ואחסת 
  0.91  49.52 כימיקלים באירופה

  0.74  40.00 פיתוח, ייצור ושיווק מערכות יהול חיוים )1986ת.י.ב.א מחקר ופיתוח (

  0.91  49.24 בוטים ופרות יבשיםעיבוד, שיווק ויצוא  תוצרת השדה בע"מ
אורטל מערכות חימום ומיזוג 

  0.92  50.00 ייצור ושיווק קמיים מבוססי גז אוויר בע"מ

 אבן קיסר בע"מ
ייצור משטחי קוורץ למטבחים ולחדרי 

  0.05  2.91 אמבטיה

  1.07  58.28 פיתוח וייצור מערכות לגילוי אש ועשן טלפייר גלאי אש וגז בע"מ

 בע"מסקודיקס 
פיתוח וייצור מדפסות דיגיטליות להשבחת 

  0.25  13.41 דפוס

 מעבדות שרון בע"מ
פיתוח, יצור ושיווק כימיקלים ותוספים 

  1.10  59.80 .לתעשיות המזון והקוסמטיקה
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 2שיויים בהשקעות בטא  

עסקה למכירת מלוא אחזקותיה באס.סי.אר מהדסים בע"מ,  2 השלימה טא 2015ביואר,  19ביום  -

חברת פורטפוליו, העוסקת בפיתוח, יצור, שיווק ומכירה של רכיבים למערכות חליבה ומוצרים לבקרה, 

 22-התזרים שבע לחברה ממימוש זה הסתכם בכ 2017בדצמבר,  31מעקב ושליטה ברפתות. עד ליום 

) וסך הרווח ממימוש ההשקעה האמורה 2017ון ש"ח התקבל בשת מילי 2-"ח (מתוכו סך של כמיליון ש

  .בשים קודמות כרווח משערוך ההשקעה הוכראשר  מיליון ש"ח 17-הסתכם בכ

עסקה למכירת מלוא אחזקותיה בפישמן טכולוגיות תרמיות  2השלימה טא  2015באוקטובר,  29ביום  -

 לחברה של מערכות קירור לכלי רכב, התזרים מ, חברת פורטפוליו, העוסקת בפיתוח, יצור, שיווק"בע

 ,2017(במהלך השים  ש"ח, שיתקבל על פי תקופה של שלוש שים מיליון 9-כ הוא בע ממימוש זהיש

 בהתאמה).מיליון ש"ח  2-ש"ח וכמיליון  4-כש"ח, מיליון  2-התקבלה תמורה בסך כ 2015-ו 2016

   הוכר בשים קודמות כרווח משיערוך. אשר"ח שמיליון  7-כהרווח לחברה ממימוש זה הסתכם ב

תעשיות פלזית אגש"ח בע"מ, חברת בעסקה למכירת מלוא אחזקותיה  2השלימה טא  2018, במרץ 6ביום  -

 שבע ממימוש זה לחברה פורטפוליו, העוסקת ביצור מוצרי פלסטיק קשיחים לשימושים שוים. התזרים

מיליון  4-בכהרווח לחברה ממימוש זה הסתכם . 2018רץ במ 23 ביוםתקבל הש"ח, ש מיליון 8.3-כ הוא

והיתרה הוכרה כרווח שערוך בשים  2017הוכר כרווח שערוך בשת  אשר מיליון 1-כ של סך מתוכוש"ח, 

 קודמות.

הכסה  2017מוצגות בשווי הוגן. בשל ההשקעות בטא, רשמה החברה בשת  3-ו 2השקעות החברה בטא  

הכסה  2015מיליון ש"ח ובשת  6-הכסה משערוך בסך של כ 2016מיליון ש"ח, בשת  3-משערוך בסך של כ

מסתכם השווי ההוגן של ההשקעות בטא  2017בדצמבר,  31מיליון ש"ח. כון ליום  4-משערוך בסך של כ

  מיליון ש"ח. 49-לסך של כ

 הסכם הצטרפות לטא 

. טא התחילה פעילותה (השותף הכללי) ות מוגבלתיהול טא מתבצע על ידי טא הון צמיחה (ג'י.פי) שותפ

 ").מועד תחילת הפעילות(להלן: " 2006לספטמבר  1ביום 

בספטמבר  1) בתקופת ההשקעות, שהסתיימה ביום 1השותף הכללי זכאי לדמי יהול המשולמים, כדלקמן: (

ה, בתוספת מע"מ; מסך ההתחייבויות להשקעה שקיבלה טא משותפי 2%, דמי יהול שתיים בגובה 2011

 2%שים מתום תקופת ההשקעות האמורה לעיל, דמי יהול שתיים בגובה  4) בתקופת המימוש, שמשכה 2(

משווי יתרת ההשקעות של טא, בתוספת מע"מ. לשותף הכללי זכות להאריך את תקופת המימוש בתקופה 

הרווחים בטא: השותף הכללי חלוקת  חודשים, בתאים שקבעו בהסכם ההשקעה. 24וספת שלא תעלה על 

יבחן מעת לעת את היתרות הכספיות שבידי טא ויחלק את היתרות שאין דרושות לפי שיקול דעתו לכיסוי 

) ראשית יחולקו הסכומים לשותפים על פי יחס הסכומים 1הוצאות. הסכומים לחלוקה יחולקו באופן הבא: (

שותרה יתרת סכום לחלוקה לאחר החלוקה לפי  ) ככל2שהכיסו להון טא עד להחזר מלוא ההשקעה; (

) לעיל, תחולק היתרה לכל השותפים עד אשר כל שותף יקבל באופן מצטבר על ההון שהכיס לקרן 1ס"ק (

) 4לעיל; ( 2מסך הסכומים בס"ק  20%-) חלוקה לשותף הכללי עד לסך השווה ל3; (8%תשואה שתית של 

 80% –כאמור תחולק היתרה באופן הבא  1-3בסעיפים ככל שותרה יתרה לחלוקה לאחר החלוקות 

 לשותף הכללי.  20% -לשותפים המוגבלים בהתאם לחלקם בהון הקרן ו

מיליון דולר) לקבל דמי  10לטא את מלוא הסכום לו התחייבה (החברה זכאית, לאחר שתסיים להעמיד 

 לעיל. )4(-) ו3(ס"ק מסך הסכומים ששולמו לשותף הכללי  3%-הצלחה השווים ל
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) ביצוע 1הסכם ההצטרפות והסכם השותפות כוללים, בין היתר, הוראות המתייחסות לושאים הבאים: (

מיליון  10רטה לסכום התחייבותם לשותפות, מעבר לסכום המחויבות הכולל של -השקעות וספות בהון, פרו

לקיום התחייבותה  דולר וזאת במקרה שטא דרשת לשפות את השותף הכללי ואין ברשותה הון מספיק

 ) אפשרות שטא תמף את השקעותיה באמצעות אשראי בקאי או מימון חיצוי אחר.2כאמור; (

 הלוואות לחברות דל"ן .6.4

בעבר, השקיעה החברה בהשקעות פיסיות בדל"ן באמריקה הצפוית (ארה"ב וקדה) וכן במזרח אירופה 

באמצעות הלוואות שהחברה שהעמידה לתאגידים מקומיים העוסקים ביזמות דל"ן. יתרת השווי ההוגן 

   אלפי ש"ח. 3,598 מסתכמות לסך של כ 2017 בדצמבר 31של ההלוואות לחברות הדל"ן ליום 
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  עייים הוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה -רביעי  פרק

  רכוש קבוע, מקרקעין, דל"ן להשקעה ומתקים .7

 משרדי החברה .7.1

  כימוביל בחיפה. משרדיב רשומההחברה כתובת 

  הון אושי .8

כושא גם  שכיהן(בחברה צוות של עובדים וותי שירותים, כולל מכ"ל הועסק  2017ביולי,  2עד ליום 

מועסקים בחברה צוות  2017ביולי,  2מיום  החל ויו"ר דירקטוריון פעיל.) הבכיר בתחום הכספיםהמשרה 

, חברה ומזכירת משפטית יועצת, כספים"ל סמכ"ל, מכיו"ר דירקטוריון, של עובדים וותי שירותים, כולל 

   .חשבו ראשי חשב

(באמצעות חברה בבעלות ובשליטה מלאה לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם יהול עם מר עודד פלר 

   בפרק פרטים וספים. 22 -ו 21של מר פלר) ראה תקות 

 הון חוזר .9

בעיקר מיליון ש"ח ומורכב  269-(במאוחד) מסתכם בכ 2017בדצמבר  31ההון החוזר טו של החברה ליום 

(מזומים  של החברה מיתרות זילותכן ולקוחות, ביכוי אשראי מספקים ואשראי לזמן קצר ו מלאי מכסי

   .)לזמן קצר ושווי מזומים וכסים פיסיים

 מימון ואשראי . 10

מסגרות  ,הוה העצמי, דמי יהול, דיבידדים מחברות מוחזקותבאמצעות  האת פעילות החברה מממת

   ים אחרים.מגורמים ממהלוואות מו בקאייםמתאגדים הלוואות אשראי מאושרות מתאגידים בקאיים, 

  החברה של מקורות מימון .10.1

  :2017 ,בדצמבר 31של החברה (סולו) ליום  המימוןן פירוט מקורות ללה

  מימון בקאי .10.2

כל ההלוואות שקיבלה החברה (סולו) מבקים הן הלוואות לזמן ארוך. יתרת ההלוואות שתקבלו מבקים 

מיליון ש"ח. יתרת החלויות  64.6 לבסך שמסתכמת  2017 ,בדצמבר 31(לא כולל חלויות שוטפות) כון ליום 

מיליון ש"ח. מעבר לכך, אין לחברה (סולו) מסגרות  8.9ל מסתכמת בסך שהשוטפות של הלוואות אלו 

   אשראי.

  סה"כ  זמן קצר  כולל חלויות שוטפות  -זמן ארוך  

 פרטי מקור מימון

  סכום 
(אלפי 
 ש"ח)

שיעור 
ריבית 
 ממוצעת

שיעור ריבית 
  אפקטיבית

  סכום
(אלפי 
  ש"ח)

שיעור 
ריבית 
 ממוצעת

שיעור 
ריבית 

   אפקטיבית

  21,550  -  -  -  3.3% 3.3%  21,550  קוסמטיקס -חברת בת 

 41,169  -  - -  3.08% 3.06%  41,169  בריבית משתה -תאגידים בקאיים 

  32,442  -  -  -  4.21% 4.17% 32,442  הקבוע בריבית -תאגיד בקאי 

 14,152  -  -  -  6.6%  6.5% 14,152  סדרה א' -אגרות חוב 

  109,313            109,313  חובסה"כ הלוואות ואגרות 

  569,989  המיוחס לבעלי מיות החברה הון 
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העמיד בק מסחרי בישראל לחברה מימון בעקבות רכישת השליטה במדלסון  2016בפברואר,  7ביום 

כגד העמדת האשראי שיעבדה החברה לטובת הבק, , ון ש"חמילי 62תשתיות ותעשיות בע"מ בסך כולל של 

   .מלוא החזקותיה במיות מדלסוןבשיעבוד קבוע ראשון בדרגה, את 

  .תווספהמיות הלרכישת  מיליון ש"ח 7בק לחברה מימון בסך ההעמיד  ,2016בובמבר  8ביום 

 הכספיים בדוחות 1' ב 14 באורהשקעה במדלסון ראה מימון הלפרטים בוגע ל

  אגרות חוב .10.3

 .הדירקטוריון בדוח 3ראה סעיף  ")'א"ח אג(להלן: " החברהלפרטים בדבר אגרות חוב (סדרה א') שהפיקה 

ע.. של  174,621  -ב , כון למועד הדוח,במסגרת תכיות רכישה שאושרו בעבר מחזיקה חברה בת של החברה

  .ח א'"אג

  ע.. של אג"ח א'. 22,876 -חברה, בבוסף, מחזיקה גב' תמי גוטליב, דירקטורית ב

-מסתכמים הכסים המהותיים של החברה (סולו) אשר אים משועבדים לסך של כ 2017 ,בדצמבר 31ליום 

לזמן קצר ולזמן  זמיים למכירה כסים פיסיםו ושווי מזומים,מזומים בעיקר מיליון ש"ח וכוללים  121

  .ארוך

  מהותי מימון .10.4

או אשראי אשר היקפו או יתרתו בדוחות הכספיים  הלוואה טלו לאהקבוצה  חברותזה  דוחלמועד  כון

, במאוחדאו יותר מסך הלוואות  10%החברה במאוחד וכן מהווה  כסיאו יותר מסך  5%מהווה  המאוחדים

  .הכספיים לדוחות' ג 14, לפרטים וספים ראה באור הכספיים בדוחות מוצגות שהן כפי

  בקבוצהבריבית משתה פירוט אודות אשראי  .10.5

מסך כסי הקבוצה במאוחד. להלן  5% זה לקבוצה אשראי בריבית משתה בשיעור העולה על כון למועד דוח

   פרטים בדבר האשראי:

  

  סך הלוואות 
  בריבית משתה 

  מגון הריבית  (באלפי ש"ח)
טווח הריבית 
  בתקופת הדוח

שיעור הריבית במועד 
  פרסום הדוח

  1.35% - 4.6%  1.35% - 4.6%  פריים + מרווח  390,588  31.12.2016

  1.35% - 4.1%  1.35% - 4.1%  פריים + מרווח  271,917  31.12.2017

  אופן השקעת עודפי המזומים על ידי החברה והחברות המאוחדות שלה .10.6

שטרם יתרות תעשייה. הבעיקר בתחומי  ,בעיקר לביצוע רכישות של חברות ות, המיועדיתרות זילותלחברה 

בהשקעות פיסיות, בעיקר בפיקדוות בתאגידים בקאיים וביירות ערך  ותוצלו לפעילות זו מושקע

סחירים, הכוללים בעיקר השקעה באגרות חוב ובמיות. כמו כן כוללות ההשקעות הפיסיות הלוואות 

 2017 ,ברבדצמ 31לתאריך  של החברה במאוחדהפיסיות לחברות מתחום הדל"ן. יתרת ההשקעות 

  ש"ח.מיליון  70- מסתכמת לכ
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  להלן הרכב תיק ההשקעות לפי סוגי ההשקעות:

  בדצמבר 31ליום   

  2015  2016   2017 סוגי השקעות

 
אלפי 
  ש"ח

% 
אלפי 
  ש"ח

% 
אלפי 
  ש"ח

%  

 60% 61,603 18% 30,098 59% 41,243  מזומים, פיקדוות וקרות כספיות

  אג"ח ממשלתי
                    

-    
                  

-    
25,683 16% 6,176 6% 

 11%  11,033 21% 34,633 22% 15,448  ומעלה) BBBאג"ח קוצרי בדרוג השקעה (

 BBB  1,073 2% 7,172 4% 11,735 11%אג"ח קוצרי בדרוג מוך מדירוג השקעה 

  8%  7,886 1% 1,840 2% 1,242  מיות

   7,336 10% 455 0% 407 0%אמות, ת.סל ואחריםקרות 

 4% 4,000 2% 3,892 5% 3,598  הלוואות לחברות דל"ן

  פקדוות מיועדים
                    

-     
                  

-     
60,000  37%  -  -  

 100% 102,840 100% 163,773 100% 69,940  סה"כ

  

 מיסוי  . 11

   .2017 ,בדצמבר 31החברה ליום לדוחות הכספיים של  17אור בראה 

  הסכמים מהותיים  . 12

 ע. פלר עם מיזוג  הסכם .12.1

 בדוחות' ב 1 באורלעיל וכן  1.2לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם ע. פלר ראה סעיף 

  הכספיים.

  רכישת השליטה במדלסון .12.2

"), רוקו קפיטל תעשיות ץהתקשרות החברה עם קבוצת ץ בע"מ (להלן: " הושלמה 2016ביואר  31ביום 

 ") (ץ, רוקו ורקי יקראו להלן ביחד:רקי) (להלן: "גבלת") ורקי כסים (שותפות מורוקובע"מ (להלן: "

 מהון 54.89% -ביחד בכ החזקהבעלות השליטה המשותפת במדלסון מכח שהיו באותה עת "), המוכרות"

"), בהסכם לרכישת הון מדלסוןהמיות המופק והפרע של מדלסון ומזכויות ההון וההצבעה בה (להלן: "

המוכרות במיות מדלסון, כולן או עיקרן, המהוות את גרעין השליטה במדלסון החזקותיהן האמורות של 

  "):העסקה" ").להלן יובאו עיקרי ההתקשרות בהסכם הרכישה (להלן:הסכם הרכישה(להלן: "

המיות (להלן: " 121מהון מדלסון 51%-מיות מדלסון, המהוות כ 17,050,744מהמוכרים  החברה רכשה

), כשהן קיות וחופשיות מכל זכות לטובת צד שלישי בתמורה לסך במזומן AS IS("), כפי שהן הרכשות

 "). המחיר למיה מכרתאגורות למיה מכרת (להלן: " 583.26אלפי ש"ח, המשקף  99,450-השווה ל

                                                           
  מהון מדלסון בהחת דילול מלא. 49.5% -כ 121
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 122מהון מדלסון 3.89%-מיות מדלסון המוחזקות על ידי המוכרות והמהוות כ 1,298,948ביחס ליתרת 

ראטה להחזקותיהן במיות הוספות) -"), העיקה החברה ליחידי המוכרות (פרומיות הוספותה(להלן: "

), כשהן קיות וחופשיות, בתמורה AS ISאופציה למכור לה את המיות הוספות, כולן או חלקן, כפי שהן (

הייה "). המוכרות תPUT-אופציית הלמחיר למיה מכרת עבור כל מיה, בכפוף להתאמות (להלן: "

בתקופה של שתיים שתחל בתום שתיים ממועד ההשלמה ותסתיים  PUT-רשאיות לממש את אופציית ה

   בתום ארבע שים ממועד ההשלמה.

(מס' אסמכתא:  2015בדצמבר  6לפרטים וספים אודות העסקה, ראה דיווחים מיידיים של החברה מימים 

מס' אסמכתא: ( 2016ביואר  31 -) ו2016-01-019126תא: (מס' אסמכ 2016ביואר  28, )2015-01-173307

2016-01-020575(.  

מיות מדלסון  625,587, רכשה החברה בעסקה מחוץ לבורסה מקבוצת ץ בע"מ, 2016בפברואר  3ביום 

לאור האמור לעיל, פקעה  .אגורות למיה 489.17ש"ח, המשקפת מחיר של אלפי  3,060בתמורה כוללת של 

  מדלסון כאמור. מיות 625,587-יחס לב PUT -הית אופצי

 4.92% המהוות מדלסון מיות 1,645,010 לבורסה מחוץ בעסקה החברה רכשה, 2016 בספטמבר 29 ביום

 538.2 של מחיר המשקפת"ח, ש אלפי 8,853 של כוללת בתמורה, מדלסון של והפרע המופק המיות מהון

  .למיה אגורות

 קהמופ מיות מהון)  59.81% אופציה(כולל  57.79%-ב החברה מחזיקה כאמור המיות רכישת לאחר

 .בה ההצבעה ומזכויות מדלסון של והפרע

 .לעיל 6.1 סעיףראה  -הסכם השקעה בפלציב  .12.3

 לעיל. 6.3 ראה סעיף -הסכם הצטרפות לטא .12.4

 לעיל. 4.26סעיף  הרא –בקבוצת מדלסון אודות הסכמים מהותיים לפרטים  .12.5

  לעיל. 5.30 סעיףראה  -בקבוצת כימוביל  מהותייםלפרטים אודות הסכמים  .12.6
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 משפטיים מהותייםהליכים  . 13

אשר החברה וחברות קשורות לחברה הן צד להם, לפי מיטב לפרטים בדבר ההליכים המשפטיים המהותיים 

  . לדוחות הכספיים 24ידיעת החברה ו/או תוצאות הליכים מהותיים שהסתיימו, ראה באור 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשה הקרובה . 14

הזילות שלה לצורך  יתרותעסקי החברה כחברת השקעות תוך שימוש בהוה וההלת החברה פועלת לפיתוח 

תעשייה התואמות הרכישות. החברה בוחת באופן שוטף הצעות להשקעה בפעילויות בעיקר בחברות בתחומי 

  .את מדייות ההשקעה שלה ובכוותה להמשיך ולבחון השקעות כאמור בעתיד

 דיון בגורמי סיכון . 15

להיות להם השפעה מהותית  עשויהפעילותה של החברה כחברת השקעות מושפעת מהגורמים הבאים, אשר 

  על פעילות החברה ותוצאותיה העסקיות:

 סיכוי מאקרו .15.1

היתרות הזילות של החברה מושפעות בעיקר מסיכוים מאקרו כלכליים ומגורמים  - סיכוי שוק -

עים על השיויים בשערי הריבית ושערי החליפין של כלכליים ופוליטיים בארץ ובעולם, אשר משפי

המט"ח. שיויים בשוק ההון בארץ ובעולם עשויים להשפיע על סחירותם ושווים של יירות הערך 

המוחזקים על ידי החברה. כמו כן הרעה בשוקי ההון עלולה להשפיע על יכולתה של החברה לגייס מימון 

 לפעילותה.

. שיויים בשערי הריבית הבקאית יגרמו לשיויים צמודות לפריים הלוואותחברה ל :ריביתסיכון  -

 . החברהבהוצאות המימון של 

 14 -היה כ 2017, בדצמבר 31 ליום יתרתן אשר') א(סדרה  החוב אגרותהחברה הפיקה  - מדדסיכון  -

 הקרן תשלומי על ישפיעבמדד המחירים לצרכן  שיוייםלמדד המחירים לצרכן.  צמודותמיליון ש"ח ה

  .והריבית

עיקר ההשקעות בבטוחות סחירות המושפעות משיויים מאקרו כלכליים הן  - סיכון יכולת פירעון -

חשופות לשיוי בדירוג של אג"ח, המושפע משיוי ביכולת הפירעון של החברה אשר השקעות באגרות חוב, 

ת מקטין את מידת משפיע על מחיר האג"ח. פיזור ההשקעה באגרות חוב שווהשהפיקה את האג"ח 

 הסיכון אליו חשופה החברה.

 סיכוים המיוחדים לחברה .15.2

 בסעיפיםהגורמים המשפיעים על החברות המוחזקות כמפורט לעיל  - סיכוי חברות מאוחדות וכלולות -

 עשויים להשפיע על רווחיות החברה ועל תוצאותיה העסקיות. לעיל 5.34 -, ו4.30, 3.26

מביצועי החברות המוחזקות  ,מושפעים מהשפעות מאקרו כלכליותהמוחזקות ע"י החברה  שערי המיות -

  . וכן מתודות בשערי המיות בשל סחירות מוכה ןהמושפעות בין היתר מסיכוים עפיים, בתחום פעילות

השקעות החברה במימון עסקאות דל"ן בארה"ב ובמזרח אירופה חושפות  - סיכון ירידת ערך כסים -

 .אותה לסיכון של ירידת ערכם של הכסים, לסיכוים בשערי המט"ח אל מול השקל

   



  123 -א 

 

 :החברהלהלן תיאור השפעת הסיכוים המתוארים לעיל על פעילות  .15.3

 

  

  

מידת השפעת הסיכון על 

  תחום הפעילות

  גדולה  ביוית  קטה סוג הסיכון

  סיכוי מאקרו
    X    סיכוי שוק

  
    X   סיכון ריבית

  
     X  סיכון מדד

  
     X  סיכון יכולת פירעון

  סיכוים המיוחדים לחברה
 X     סיכוי חברות מאוחדות וכלולות

  
  X    שערי מיה חברות מוחזקות

  
     X  ירידת ערך כסים

  

הערכת החברה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על החברה, כוללת מידע 

וכן כוללת הערכות וכווות של  דוחצופה פי עתיד, המבוסס על איפורמציה הקיימת בחברה כון למועד ה

החברה. החברה עלולה להיות חשופה בעתיד לגורמי סיכון וספים והשפעתו של כל גורם סיכון, אם יתממש, 

  עשויה להיות שוה מהערכותיה של החברה.
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 אמיליה פיתוח )מ.עו.פ.( בע"מ

 דוח הדירקטוריון לבעלי המניות של החברה
 2017, בדצמבר 31ליום 

 

 

 

 

דוחות תקופתיים )ג תקנות ניירות ערך 5כמשמעות המונח בתקנה , "תאגיד קטן"עד למועד הבחינה לעניין 
)להלן: "מועד הבחינה"( החברה היתה  2018בינואר,  1דהיינו , ת"()להלן: "התקנו 1970 -ומיידיים(, התש"ל 

(, 1ד)ב()5אישר דירקטוריון החברה את ההקלות המנויות בתקנות  2014במרץ  5"תאגיד קטן". בהתאם, ביום 
( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון 1נות, שעיקרן: )( לתק4ד)ב()5-( ו2ד)ב()5

נוסח ההצהרות של המנהל הכללי ושל נושא המשרה הבכירה בתחום המבקר על הבקרה הפנימית וכן שינוי 
כמותי לצירוף  ( העלאת סף3)-( הכפלת סף המהותיות הכמותי בקשר עם צירוף הערכות שווי; ו2הכספים; )

 .40%-דוחות חברות כלולות לדוחות ביניים ל

 ,ש"ח. עם זאת, ובהתאם לתקנותמיליון  300-במועד הבחינה, שווי השוק של מניות החברה בבורסה היה גבוה מ
 .2018בספטמבר,  30החברה ממשיכה ליישם את ההקלות האמורות עד וכולל הדוח הרבעוני ליום 
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 2017, בדצמבר 31דוח הדירקטוריון לבעלי המניות של החברה ליום 

 לההמזומנים שותזרימי ות פעולותיה, הונה פרק א': הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצא

מתכבד להציג להלן את "( החברה" - ( בע"מ )להלן.אמיליה פיתוח )מ.עו.פדירקטוריון בהתאם לתקנות, 
 ,בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה "( הקבוצה" - )להלןבהחזקתה ותאגידים הסבריו לגבי פעילות החברה 

כולו, לרבות פרק  הדוח מוגש בהנחה שבפני הקורא מונח הדוח התקופתי ."(תקופת הדוח" -להלן ) 2017
 תיאור עסקי התאגיד לתקופת הדוח.

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה .1

  הקבוצה תיאור תמציתי של פעילות  1.1

ה לרכישת וביתרות הנזילות של משתמשת בהונה אשר, תפעולית החברה הינה חברת השקעות והחזקות
 יה וההפצה. חברות בעיקר בתחום התעש

 צור מוצרי צריכה בתחוםי - פרטי כמותג טיפוח מוצרייקריים: תחומים ע 3-החברה פועלת ב

 וחברות מ"בע קוסמטיקס אמיליה פעילות את הכולל, הטואלטיקה והתרופות ללא מרשם הקוסמטיקה,
, שיווק צנרת, אביזרי צנרת, מגופים - זורמים וסניטציה הולכת ;"(קוסמטיקס" - להלן) השל נותב

דלסון מנ" -)להלן ותעשיות בע"מ לותה של מנדלסון תשתיות הכולל את פעי, מחברים ושסתומים
כימיקלים,  שיווק והפצת - יהתעששירותים ל ;"(סוןקבוצת מנדל" -וחברות בנות שלה )להלן "( תשתיות

שירותי לוגיסטיקה, שרותי מעבדות, פינוי וטיפול בפסולת מסוכנת הכולל את פעילות כימוביל בע"מ 
 ."(קבוצת כימוביל" - שלה )להלן מוחזקותוחברות 

הון צמיחה )קרן השקעות(,  , טנאבע"מ ש"חעין הנציב אג - הקבוצה בפלציבשל השקעות בנוסף, תחום ה
עות פיננסיות, והשק"( מקסימה" -)להלן המרכז להפרדת אוויר בע"מ , מקסימה "(טנא" - ש.מ. )להלן

 . יהלויות שונות בתחומי התעשקעה בפעיואשר במסגרתו נבחנות באופן שוטף הצעות והזדמנויות להש

 ואחריה הדוחבתקופת מהותיים אירועים  1.2

חברה ע. פלר אחזקות בע"מ, )באמצעות  פלרעודד התקשרה החברה בהסכם עם מר  2017באפריל,  6ביום  1.2.1
, לביצוע עסקת מיזוג בדרך של החלפת ("ע.פלר)להלן: " שהיתה באותה עת בבעלות מלאה של מר פלר

 29א לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ )להלן: "עסקת המיזוג"(. ביום 104סעיף  מניות בהתאם להוראות
הונפקו מניות החברה למר  2017ביולי,  2 וביוםהתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה  2017ביוני, 

פלר ומר פלר העביר לחברה את מניות ע. פלר שהוחזקו על ידו עד לאותו מועד. נכון למועד הדוח מחזיק 
 .בדוחות הכספייםב.  1באור לפרטים נוספים ראה מההון המונפק והנפרע של החברה.  82.29%1ר מר פל

תשתיות בפידיון מוקדם אגרות חוב )סדרה ג' וסדרה ח'( ואגרות חוב פרעה מנדלסון במהלך תקופת הדוח  1.2.2
 ם.בדוחות הכספיי 5ב.  15סדרה ח' הומרו למניות מנדלסון תשתיות, לפרטים נוספים ראה באור 

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית וכתב תביעה  לאמיליה קוסמטיקסהומצאו  2018בינואר,  28ביום  1.2.3
לפרטים נוספים ראה דוחות מיידים של  .ואמיליה קוסמטיקסכנגד טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ 

-2018-01תא: )אסמכ 2018בינואר,  30( ומיום 2018-01-003834)אסמכתא:  2018בינואר,  11החברה מיום 
 (, אשר האמור בהם מובא כאן על דרך ההפניה.008862

שניתן בבית המשפט התקיים דיון בבית המשפט העליון בערעור על פסק הדין  2018בפברואר,  21ביום  1.2.4
, בסופו, לאחר שמיעת עיקרי טענות 2007-2012לשנים  שומהעל  לרשויות מע"מהמחוזי בקשר להשגה 

ר בה מהערעור, החברה הסכימה לכך וההליך הסתיים בדחיית הערעור, ללא הצדדים, הוצע לחברה לחזו
 .בדוחות הכספיים א. 24נוספים ראה באור , לפרטים צו הוצאות

אישרה האסיפה הכללית של החברה את הארכת כהונתו של מר ישראל עוז,  2018בפברואר,  20ביום  1.2.5
 15רטים נוספים ראה דוחות מיידים מיום , לפ2018בפברואר,  27כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 

 -ו 2018-01-017449)אסמכתאות:  2018בפברואר,  20(, מיום 2018-01-004581)אסמכתא:  2018בינואר, 
 (, אשר האמור בהם מובא כאן על דרך ההפניה.2018-01-017452

                                                      

טל, בתו של עודד פלר, -יעל  פלרמניות, מוחזקות ע"י  232מניות, יתרת  3,036,7562 -פלר במישרין ב מרלמיטב ידיעת החברה, מחזיק  1
ת רדומות מניו 59,000 -ה בואשר לעניין גילוי אודות אחזקות בעלי עניין תחשב כמחזיקה יחד עם עודד פלר. כמו כן, מחזיקה החבר

 . 7,301,050 -מחזיקה ב פלר. ועשל החברה 
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לפי ש"ח, לפרטים א 14,500החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2018במרס,  27ביום  1.2.6
 ד.-ג. ו 25ראה באורים של מנדלסון תשתיות נוספים אודות חלוקת הדיבידנד וכן אודות חלוקת דיבידנד 

 בדוחות הכספים. 

 

 .םילדוחות הכספי 25באור  הראהדוח תקופת לאחר פרטים בדבר אירועים נוספים ל
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 ש"ח( באלפי)והשינויים בהון  תמצית תוצאות הפעילות 1.3

אך  2017עסקת המיזוג הושלמה בסוף חודש יוני, תוצאות הפעילות. יובהר כי, עיקרי  ולהלן יובא
קבוצת כימוביל( כאילו היו בכל הקשור לתוצאות את תוצאות פלר אחזקות )בעיקר  הנתונים כוללים

 'ב 1באור למידע נוסף בדבר עסקת המיזוג והטיפול החשבונאי שיושם ראה מאוחדות מאז ומעולם. 
  פיים.לדוחות הכס

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 20162 
שיעור 
 השינוי

 7% 1,439,751 1,534,110 ממכירות ומתן שירותיםהכנסות 

 %48 56,721 83,903 3רווח תפעולי 

EBITDA 2 120,496 95,432 26% 

 24% 38,830 48,293 רווח נקי

 

נובע בעיקר , השיפור 2016שנת לעומת ית משמעותהשתפרו  2017בשנת תוצאות הפעילות של הקבוצה 
 ,הוצאות המכירהבמסויימת עלייה  בקיזוזועלייה בשיעור הרווח הגולמי  הקבוצה מגידול בהכנסות
ויים בשווי משינבעיקר, הנקי הושפע לרעה הרווח  .קופה המקבילה אשתקדלעומת הת השיווק וההנהלה

   מקבילה אשתקד. בהשוואה לתקופה המיליון ש"ח,  16-החזקות החברה במקסימה, בסך של כ

 

 להלן. 1.7.2 סעיףלפירוט בדבר ניתוח תוצאות פעילות הקבוצה לפי פילוח מגזרי ראה 

 

  הון החברה

מיליון  128-של כבסך  מיליון ש"ח, גידול 699-לסך של כ 2017, בדצמבר 31הון החברה הסתכם ליום 
בהון  הגידול .22%-בשיעור של כמהווים גידול ה 2016 ,בדצמבר 31הון החברה ליום ל, בהשוואה ש"ח
למניות  (סדרה ח')המרת אגרות חוב  ;, במסגרת עסקת המיזוגמהנפקת מניות על ידי החברהבעיקר נובע 
חלוקת דיבידנד כמפורט בקיזוז , לעיל 1.2.2 בסעיףכמפורט  תשתיות ומהרווח בתקופהמנדלסון של 

  .בדוחות הכספיים ד. 10בבאור 

 

                                                      

כנתוני פרופורמה וכוללים  2016ולצורך ההשוואה מוצגים נתוני שנת  2016מאחר וקבוצת מנדלסון אוחדה לראשונה בחודש פברואר   2
 .2016את נתונים חודש ינואר 

 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזניבם את חלקה של החברה ברווח הנקי כוללי EBITDA-נתוני הרווח התפעולי והיצויין כי   3
 .פחת והפחתות, מימון ומיסיםלאחר ניכוי שהינו 
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 ספי כהצב מה 1.4

 לעומת 2017, בדצמבר 31 ליום הכספי המצב על הדוח בסעיפי שחלו ההתפתחויות עיקרי יפורטו להלן
  :2016בדצמבר,  31ליום  הכספי המצב הדוח על

 נכסים שוטפים 1.4.1

 31ליום  מיליוני ש"ח 885-כ מיליוני ש"ח, לעומת סך של 932-הינו כלתאריך הדוח סך הנכסים השוטפים 
יתרת מיליון ש"ח ב 71-כ בסך שלעלייה מיליון ש"ח נובעת בעיקר מ 47-כ ייה בסך שלהעל .2016לדצמבר, 
במלאי, שנבעה מיליון ש"ח  29-כ עלייה בסך שלמ; מגידול בהיקפי הפעילות, שנבעה בעיקר הלקוחות

פקדונות ונכסים פיננסיים ירידה בבקיזוז,  ,מהתאמת רמות המלאי לגידול בהיקף הפעילותבעיקר 
ת החוב פדיון מוקדם של יתרת אגרושימוש בפקדונות לצורך משנבעה מיליון ש"ח  23-כ סך שלמיועדים ב

 מיליון 18-כ בסך שלבשווי הוגן דרך רווח והפסד ם יפיננסיבנכסים  ירידה, כאמור לעיל וממנדלסוןשל 
ר הון פרעון שטלצורך , בעיקר מיליון ש"ח 41-כ בסך םיימוש הנכסים הפיננסיממש"ח הנובעת בעיקרה 

בקיזוז, רכישות נכסים פיננסיים  הכספיים(, לדוחות ב' 22ראה באור  לפרטים נוספים) שליטההמול בעל 
 .מיליון ש"ח 23-כ בשווי הוגן בסך של

 שוטפים לאנכסים  1.4.2

וני מילי 703-כ מיליוני ש"ח, לעומת סך של 593-כ הינו 2017בדצמבר,  31ליום שוטפים  הלאסך הנכסים 
פים כסשחרור ושימוש בנובע בעיקר מ ש"חמיליון  110-בסך של כ. הקיטון 2016מבר, לדצ 31ש"ח ליום 

דיון פביצוע לצורך  ,מיליון ש"ח 90-בסך של כ ,של מנדלסוןהחוב אגרות מחזיקי לשהוחזקו בנאמנות 
ברכוש הקבוע ובנכסים מיליון ש"ח  9-כמירידה נטו בסך של  ,של מנדלסון מוקדם של יתרת אגרות החוב

 .תי מוחשיים בעיקר בשל פחת והפחתות התקופההבל

 התחייבויות שוטפות 1.4.3

 700-כ מיליוני ש"ח, לעומת סך של 659-כ ההתחייבויות השוטפות לתאריך הדוח מסתכמות לסך של
טר הון מול מיליון ש"ח נובע בעיקר מפרעון ש 41-בסך של כ . הקיטון2016לדצמבר,  31מיליוני ש"ח ליום 

 23-מנדלסון בסך כאגרות החוב של שוטפות של החלויות פרעון ה ;מיליון ש"ח 25-כ בעל שליטה בסך של
בקיזוז עלייה , נטו ,מיליון ש"ח 17-באשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר בסך של כ וירידהמיליון ש"ח 

ועלייה בזכאים ויתרות  עילות, כתוצאה מעלייה בפמיליון ש"ח 15-בספקים ונותני שירותים בסך של כ
  מיליון ש"ח. 8-ת בסך כזכו

 טפותשו לאהתחייבויות  1.4.4

מיליוני ש"ח, לעומת סך של  167-כ מסתכמות לסך של 2017בדצמבר,  31יום שוטפות ל הלאההתחייבויות 
יון מוקדם מיליון ש"ח נובע בעיקר מפד 150-בסך של כ . הקיטון2016לדצמבר,  31מיליוני ש"ח ליום  317

ח הומר מיליון ש" 46-)מתוכו סך של כ מיליון ש"ח 94-בסך של כ מנדלסוןשל חוב המלא של אגרות 
מיליון ש"ח הנובעת בעיקר  28-ירידה בהלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך בסך של כ ;למניות(
 6-מותנית שוטפת בסך של כ תשלום תמורה ;מנדלסוןקבוצת בבחברה והלוואות תקופתי של מפרעון 

 .מיליון ש"ח 8-רידה בהתחייבות מסים נדחים בסך של כיו כימובילקבוצת מיליון ש"ח ב

 הון 1.4.5

 31ההון ביום  מסך הנכסים, לעומת 46%-מיליוני ש"ח והיווה כ 699-כההון לתאריך הדוח הסתכם ב
מיליון ש"ח  128-ל כשבסך מסך הנכסים. הגידול  36%-מיליוני ש"ח שהיווה כ 571בסך של  2016בדצמבר, 

מיליון  66-, במסגרת עסקת המיזוג, בסך של כמהנפקת מניות על ידי החברה בעיקרנובע בהון של החברה, 
ש"ח ומהרווח הנקי  יליוןמ 46-בסך של כ תשתיותמנדלסון למניות של המרת אגרות חוב סדרה ח' ש"ח; 
מיליון  25-חלוקת דיבידנד בסך של כ קיזוז, בלעיל 1.3, כמפורט בסעיף מיליון ש"ח 48-בסך של כלשנה 

 .ש"ח
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  תוצאות הפעילות 1.5

בהשוואה  2017בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  לשנה החברה של המאוחד והפסד רווח על הדוח בסעיפי שחלו ההתפתחויות עיקרי יוסברו להלן
מנדלסון קבוצת ללא פעילות קוסמטיקס,  הקבוצההמקבילה )באלפי ש"ח(. בוצע ניתוח תוצאות הפעילות תוך הבחנה בין כלל פעילות  תקופהל
 כימוביל. קבוצת מנדלסון וקבוצת "( ובין פעילות קוסמטיקס, מטה הקבוצה" - בסעיף זהלהלן כימוביל )קבוצת ו

 סעיף

 מאוחד התאמות למאוחד 4מנדלסוןקבוצת  קוסמטיקס כימובילבוצת ק מטה הקבוצה

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

ומתן  הכנסות ממכירות
 1,378,380 1,534,110 (13,273) (18,361) 714,105 849,010 213,951 213,059 454,047 480,073 9,550 10,329 שירותים

 1,071,741 1,177,862 (3,723) (8,032) 539,445 627,992 176,670 173,701 359,349 384,201 - - עלות המכירות והשירותים

 306,639 356,248 (9,550) (10,329) 174,660 221,018 37,281 39,358 94,698 95,872 9,550 10,329 גולמירווח 

 164,433 176,201 2,073 2,701 110,514 119,493 23,438 26,635 28,408 27,372 - - הוצאות מכירה ושיווק

 93,262 104,101 (9,194) (9,973) 41,274 48,494 12,610 12,628 40,229 43,606 8,343 9,346 הוצאות הנהלה וכלליות

חלק הקבוצה ברווחי 
חברות המטופלות לפי 

 שיטת השווי המאזני
(4,314) (3,797) (3,643) (2,926) - - - - - - (7,957) (6,723) 

 55,667 83,903 (2,429) (3,057) 22,872 53,031 1,233 95 28,987 28,537 5,004 5,297 רווח תפעולי

 (17,518) (14,243) - - (8,631) (6,400) (1,399) 977 (2,689) (2,770) (4,799) (6,050) סות )הוצאות( מימוןהכנ

בגין ( הוצאות) הכנסות
 נכסים פיננסיים לזמן ארוך

(6,808) 13,146 - - - - - - - - (6,808) 13,146 

 51,295 62,852 (2,429) (3,057) 14,241 46,631 (166) 1,072 26,298 25,767 13,351 (7,561) רווח לפני מסים על הכנסה

 12,620 14,559 (765) (1,929) 3,281 12,618 (3,081) 116 4,542 5,870 8,643 (2,116) מסים )הכנסות( הוצאות

 38,675 48,293 (1,664) (1,128) 10,960 34,013 2,915 956 21,756 19,897 4,708 (5,445) לשנהרווח 

                                                      

 2017 צמבר,בד 13בלבד, בעוד שהדוחות הכספיים של החברה ליום  2016אוחדה פעילות קבוצת מנדלסון החל מחודש פברואר  2016, בדצמבר 31בדוחות הכספיים של החברה ליום   4
 כוללים את פעילות קבוצת מנדלסון בכל תקופת הדוח.
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  2017בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  לשנה ניתוח תוצאות 1.5.1

  הכנסות ממכירות ומתן שירותים

מיליון  1,378-לעומת כ ש"ח,מיליון  1,534-בכ מוהסתכ בתקופת הדוחההכנסות ממכירות ומתן שירותים 
 135 -עלייה בסך של כמ נובעת בעיקרהש"ח  מיליון 156-של כ עלייהבתקופה המקבילה אשתקד.  ש"ח

כתוצאה  ביקושים בתחומי הבניה, אינסטלציה ותשתיות וכןבשל עלייה ב מנדלסוןוצת קבבמיליון ש"ח 
( מיליון ש"ח 61-הסתכמו המכירות בכ 2016 ,)בחודש ינואר 2016 ,מאיחוד לראשונה בחודש פברואר

 .צההנובעת בעיקרה מגידול בפעילות הקבו כימובילקבוצת ב ש"ח מיליון 62-עלייה בסך של כו

  השירותיםעלות המכירות ו

 ש"ח וןמילי 1,072-לעומת כ ,ש"ח מיליון 1,178-בכ מההסתכ בתקופת הדוחעלות המכירות והשירותים 
מיליון  89-עלייה בסך של כמ נובעת בעיקרהה ש"חמיליון  106-בתקופה המקבילה אשתקד. עלייה של כ

 2016 ,ש פברוארכתוצאה מאיחוד לראשונה בחודבשל עלייה בהיקף הפעילות ו מנדלסון קבוצתבש"ח 
 25-עלייה בסך של כו מיליון ש"ח( 47-מנדלסון בכקבוצת הסתכמה עלות המכר ב 2016 ,ינוארחודש )ב

 .הנובעת בעיקרה מגידול בפעילות כימובילקבוצת ב ש"ח מיליון

 הוצאות מכירה ושיווק

תקופה בש"ח  מיליון 164-לעומת כ ,ש"ח מיליון 176-בכ מוהסתכ בתקופת הדוחהוצאות מכירה ושיווק 
מנדלסון קבוצת של  מאיחוד לראשונהנובעת בעיקרה ה ש"חמיליון  12-כבסך  עלייההמקבילה אשתקד. 

 9-הסתכמו הוצאות המכירה והשיווק בקבוצת מנדלסון בכ 2016)בחודש ינואר,  2016בחודש פברואר 
 .ות בחו"לבעיקר עקב עלייה בפעיל יון ש"ח בקוסמטיקסמיל 3-ועלייה בסך של כ מיליון ש"ח(

 הוצאות הנהלה וכלליות

תקופה ב ש"ח מיליון 93-לעומת כ ,ש"ח מיליון 104-בכ מוהסתכ בתקופת הדוחהוצאות הנהלה וכלליות 
בוצת מיליון ש"ח בק 7-כבסך של עלייה נובעת בעיקרה מה ש"ח מיליון 11-המקבילה אשתקד. עלייה של כ

הסתכמו הוצאות  2016)בחודש ינואר,  2016ר, בחודש פברוא כתוצאה מאיחוד לראשונהבחלקה  מנדלסון
 .כימובילבקבוצת  מיליון ש"ח 3-בסך של כעלייה ומיליון ש"ח(  6-הנהלה וכלליות בקבוצת מנדלסון בכ

 מימון )הוצאות( הכנסות

פה בתקו ש"ח מיליון 17-לעומת כ ,ש"ח מיליון 14-בכ מוהסתכ בתקופת הדוח , נטומימון הוצאות
מיליון  2-מנדלסון בסך של כמקבוצת  נובעת בעיקרה ש"ח מיליון 3-של כ ידה בסךירה המקבילה אשתקד.

סדרה  )בעיקר בשל המרת אג"ח בשל שינויים בשערי חליפין וירידה ביתרת החוב הממוצעת בתקופהש"ח 
בשער חליפין של שינויים מנובעת בעיקרה ה מיליון ש"ח 2-חלה ירידה בסך כ בקוסמטיקס, ח' למניות(

משינויים בשער מיליון ש"ח במטה הקבוצה, בעיקר בשל  1-כ של , בקיזוז עלייה בסךול השקלמ הדולר
 חליפין של הדולר מול השקל.

 בגין נכסים פיננסיים לזמן ארוך( הוצאות) הכנסות

 מיליון ש"ח 13-כהכנסות בסך של לעומת  מיליון ש"ח, 7-כשל ההוצאות לסך  מוהסתכ בתקופת הדוח
 ניות מקסימהממשינויים בשווי השוק של  נובעתה מיליון ש"ח 20-תקד. ירידה של כבתקופה המקבילה אש

בסך של  2016ה בשנת ימיליון ש"ח לעומת עלי 10-ירידה בסך של כ 2017מיליון ש"ח )בשנת  16-בסך של כ
ל בסך שעלייה  2017מיליון ש"ח )בשנת  3בסך של  ההשקעה בקרן טנא ימיליון ש"ח( ומשינויים בשוו 6 -כ
 .מיליון ש"ח( 6-בסך של כ 2016יליון ש"ח לעומת עלייה בשנת מ 3-כ

 סיםמ וצאות )הכנסות(ה

בתקופה המקבילה מיליון ש"ח  13-לעומת כ מיליון ש"ח, 15-בכ מוהסתכ בתקופת הדוח הוצאות מסים
 . ה מעלייה ברווח לפני מסנובעת בעיקרה מיליון ש"ח 2-של כבסך עלייה  אשתקד.
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 בדצמבר 31של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  תוצאות לתקופה 1.5.2

 סעיף

 מאוחד התאמות למאוחד מנדלסוןקבוצת  קוסמטיקס קבוצת כימוביל מטה הקבוצה

 בדצמבר 31ביום  ושהסתיימ לשלושה חודשים

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

ומתן  הכנסות ממכירות
 338,804 375,519 (3,410) (6,711) 173,585 218,813 44,302 41,492 121,951 119,267 2,376 2,658  שירותים

 258,782 291,025 (1,034) (4,053) 128,552 162,529 35,322 36,404 95,942 96,145 - - עלות המכירות והשירותים

 80,022 84,494 (2,376) (2,658) 45,033 56,284 8,980 5,088 26,009 23,122 2,376 2,658 רווח גולמי

 42,988 44,463 682 675 30,178 30,088 5,760 7,070 6,368 6,630 - - הוצאות מכירה ושיווק

 28,002 31,919 (2,287) (2,569) 13,716 15,221 3,113 3,327 11,301 12,713 2,159 3,227 הוצאות הנהלה וכלליות

חלק הקבוצה ברווחי 
חברות המטופלות לפי 

 שווי המאזנישיטת ה
(1,372) (594) (664) 165 - - - - - - (2,036) (429) 

 9,461 10,148 (771) (764) 1,139 10,975 107 (5,309) 8,175 4,443 810 803 רווח תפעולי

 (3,410) (2,893) - - (1,803) (1,145) (297) (491) (1,156) (493) (154) (764) הכנסות )הוצאות( מימון

בגין ( תהוצאו) הכנסות
 7,138 (1,147) -   - - - - - - - 7,138 (1,147) נכסים פיננסיים לזמן ארוך

 13,189 6,108 (771) (764) (664) 9,830 (190) (5,800) 7,019 3,950 7,794 (1,108) רווח לפני מסים על הכנסה

 3,691 973 (350) (1,378) (89) 2,975 (3,431) (580) 135 934 7,426 (978) מסים )הכנסות( הוצאות

 9,498 5,135 (421) 614 (575) 6,855 3,241 (5,220) 6,884 3,016 368 (130) לשנהרווח 
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  2017בדצמבר,  31ביום  ושהסתיימלשלושה חודשים ניתוח תוצאות  1.5.3

 הכנסות ממכירות ומתן שירותים 

 339-לעומת כיון ש"ח, מיל 376-בכ מוסתכה 2017ברבעון הרביעי לשנת ההכנסות ממכירות ומתן שירותים 
 45-עלייה בסך של כנובעת בעיקר ממיליון ש"ח ה 37-של כ עלייהבתקופה המקבילה אשתקד. מיליון ש"ח 

בקיזוז ירידה בשל עלייה בביקושים בתחומי הבניה, אינסטלציה ותשתיות  מנדלסוןמיליון ש"ח בקבוצת 
 .וקוסמטיקס כימובילקבוצת הכנסות בב

  רווח תפעולי

 רבעון המקבילמיליון ש"ח ב 9-מיליון ש"ח לעומת כ 10-פעולי ברבעון הרביעי השנה הסתכם לכהרווח הת
מיליון ש"ח שקוזז בירידה ברווח התפעולי בקבוצת  10-עלה הרווח התפעולי בכ מנדלסוןבקבוצת אשתקד. 
 מיליון ש"ח. 5-בכ בקוסמטיקסמיליון ש"ח ו 4-בכ כימוביל

 נסיים לזמן ארוךבגין נכסים פינ( הוצאות) הכנסות

 מיליון ש"ח 7-כהכנסות בסך של לעומת  מיליון ש"ח, 1-כההוצאות לסך של  מוהסתכ בתקופת הדוח
שווי השוק של מניות מקסימה ב מירידה נובעתה מיליון ש"ח 8-בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה של כ

יעי רבעון הרבן ש"ח )במיליו 5מיליון ש"ח ומשינויים בשווי ההשקעה בקרן טנא בסך של  3-בסך של כ
מיליון  7-בסך של כ 2016שנת רבעון המקביל במיליון ש"ח לעומת עלייה ב 2-עלייה בסך של כ 2017שנת ב

 ש"ח(.

 סיםמ וצאות )הכנסות(ה

לה בתקופה המקבימיליון ש"ח  4-לעומת כ מיליון ש"ח, 1-בכ מוהסתכ בתקופת הדוח הוצאות מסים
 ברווח לפני מס. מירידהה נובעת בעיקרה "חמיליון ש 3-של כבסך  ירידה אשתקד.

 זילותנ 1.6

 273-הסתכם ליתרה של כ 2017, בדצמבר 31סך הנכסים השוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות ליום  1.6.1
 .2016 ,בדצמבר 31מיליון ש"ח ליום  185-ש"ח וליתרה של כ ליוןימ

 .1.26-ינו כה 2016בדצמבר,  31וליום  1.41הינו  2017, בדצמבר 31היחס השוטף ליום 

 6-של כחיובי , הסתכם בתקופת הדוח לסך הקבוצהפעילותה השוטפת של ל ששימשתזרים המזומנים 
התאמת הוצאות והכנסות בתוספת ש"ח ליון ימ 48-כלשהסתכם  לשנהונבע בעיקר מרווח מיליון ש"ח 

וההתחייבויות  כושהרשינויים בסעיפי מ שקוזזו ש"חליון ימ 36-שאינן כרוכות בתזרים מזומנים בסך של כ
 , בעיקר כתוצאה מעלייה ביתרת הלקוחות והמלאי.ש"חליון ימ 78-בסך של כ

משחרור בעיקר  ונבעו, ש"ח ליוןימ 92-פעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמו בכשנבעו ממזומנים 
 טו, נבקיזוז, רכישת רכוש קבוע חש"ליון ימ 114-כפקדונות ונכסים פיננסיים מוגבלים בשימוש בסך של 

  מיליון ש"ח. 25-בסך של כ

. המזומנים שימשו בעיקר ש"חליון ימ 100-מזומנים ששימשו לפעילות מימון הסתכמו בתקופת הדוח בכ
, ש"חליון ימ 43-לזמן ארוך בסך של כ הלוואות, לפרעון ש"חליון ימ 84-בסך של כ אגרות חובלפרעון 

-לחלוקת דיבידנד בסך של כן ש"ח, מיליו 14-כ לפרעון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו בסך של
, תמורה הנפקת מניות , בקיזוזמיליון ש"ח 11-כלפרעון שטר הון לבעל שליטה בסך של ו מיליון ש"ח 25

ב'  1באור  לפרטים נוספים ראהמיליון ש"ח, כחלק מהשלמת עסקת המיזוג ) 67-לציבור בסכום של כ
 ש"ח.ליון ימ 12-כבסך של  קבלת אשראי לזמן ארוךו לדוחות הכספיים(
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 בחינת קיומם של סימני אזהרה 1.6.2

 ובתקופה אשתקדמפעילות שוטפת אשר בתקופת הדוח שלילי תזרים )סולו( ה בדוחות הנפרדים של החבר
חן את קיומם בדירקטוריון החברה בשל כך,  ש"ח, בהתאמה. ןמיליו 3-מיליון ש"ח וכ 9-הסתכם לסך של כ

הדירקטוריון בחן את מקורות וצרכי . ( לתקנות14)ב()10גדרתם בתקנה השל סימני אזהרה בתאגיד, כ
 ואתהקיימים בדק את מקורות המימון . כמו כן, המזומנים הקיימים והצפויים בטווח הנראה לעין

ועל בסיס  ובכללם גיוסי חוב וגיוס כספים החברהמקורות המימון האפשריים הנוספים העומדים לרשות 
זרים השלילי המתמשך כאמור כדי להעיד על בעיית נזילות של החברה. לפיכך, ליום כל אלו קבע כי אין בת

 לא מתקיימים בתאגיד סימני אזהרה כאמור בתקנה.  2017, בדצמבר 31

מידע צופה הערכת החברה לפיה אין החברה צפויה להיתקל בתקופה הקרובה בבעיית נזילות הינה בגדר 
וההערכות השונות עליהם מבוססת הערכת הדירקטוריון יתממשו  . אין כל וודאות, כי ההנחותפני עתיד

במלואן או בחלקן, הואיל והן תלויות בגורמים חיצוניים שאין לחברה שליטה עליהם או שיכולת ההשפעה 
עליהם מוגבלת, בין היתר, שינוי במצבה הפיננסי של החברה, שינוי במדיניות האשראי של מי מהתאגידים 

בנקאיים ושינוי במצב הכללי במשק. במידה והנחות החברה לא יתממשו במלואם או בחלקם, עלול לחול ה
 שינוי לרעה בתזרים המזומנים ובנזילות של החברה.

 מימון 1.7

מממנת את פעילותה באמצעות הלוואות לזמן ארוך אשר הועמדו לה לצורך ביצוע השקעות )סולו( החברה 
קה, שיתרתן באמצעות אגרות חוב שהנפי ,מיליון ש"ח 74-מסתכמת בכ 2017, בדצמבר 31אשר יתרתן ליום 

ת מניות הנפקבמסגרת ובאמצעות כספים שהתקבלו  מיליון ש"ח 14-מסתכמת בכ 2017,בדצמבר 31ליום 
  .מיליון ש"ח 67-סך כולל של כב 2017בחודש יולי החברה לציבור 

אשראים מתאגידים בנקאיים ו ,ילות שוטפתתזרים מפע נת את פעילותה באמצעותמקבוצת כימוביל ממ
הלוואה ומ מיליון ש"ח 60-מסתכמת בכ 2017, בדצמבר 31 ליום םיתרתלזמן קצר ולזמן ארוך אשר 

 .מיליון ש"ח 20מהחברה בסך של 

 לזמן קצר בנקאי אשראיבאמצעות תזרים מפעילות שוטפת וכן  השוטפת פעילותה את מממנת קוסמטיקס
 .יון ש"חמיל 68-מסתכמת בכ 2017צמבר, בד 31אשר יתרתו ליום 

לזמן קצר ולזמן ארוך,  נת את פעילותה באמצעות אשראים מתאגידים בנקאייםמממ מנדלסוןקבוצת 
, ביוני 30יון מוקדם ביום דנפרעו בפאשר  מנדלסוןל ששראי ספקים, אשראי חוץ בנקאי )אגרות חוב א

2017.) 

 י ש"ח(:היקף ממוצע של מקורות המימון ועלותם )באלפ 1.7.1

 

 2016 בשנת  2017 בשנת 
 היקף

 % עלות ממוצע
 היקף

 % עלות ממוצע
 ממוסדות ארוך לזמן פיננסי חוב

 3.26% 5,933 181,853 3.22% 5,522 171,278 חלויות ים כולליפיננס
 ח"אג בגין ארוך לזמן פיננסי חוב

 3.45% 5,710 165,678 4.65% 3,710 79,849 5 חלויות כולל
 מקנות שאינן זכויות למבע הלוואה

 2.20% 33 1,497 2.61% 26 998 בת בחברה שליטה
 ממוסדות קצר לזמן אשראי

 2.14% 4,399 205,315 2.36% 4,739 200,411 חלויות כולל לא פיננסיים
 - - 270,365 - - 281,863 מספקים אשראי
 - - 485,018 - - 520,614 ללקוחות אשראי

 - - 27,500 - - 9,167 6הון מבעל השליטה  שטר

                                                      

אלף ש"ח בגין הפסד מפדיון מוקדם של יתרת האג"ח )סדרה ג'  006-אינה כוללת סכום של כ 2017, בדצמבר 13סתיימה ביום שה לשנהימון מ עלות  5

 .דוחות הכספייםל 5ב'  15ח'( במנדלסון. לפרטים נוספים ראה באור -ו

 לדוחות הכספיים.ב'  22ים בדבר פרעון שטר הון מול בעל שליטה, ראה באור לפרט  6
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, להלן שפורסמה ע"י סגל רשות ני"ע בדבר הגילוי הנדרש מחברות אחזקה, גילוי בדבר "זרימת המשאבים בתוך הקבוצה" 105-31המשך לעמדה משפטית ב 1.7.2
 :2017, בדצמבר 31יום ב לתקופה שהסתיימהזרימת המשאבים בתוך הקבוצה טבלה המפרטת את אופן 

אמצעים 

נזילים

אמצעים 

נזילים נטו

אמצעים 

נזילים

אמצעים 

נזילים נטו

אמצעים 

נזילים

אמצעים נזילים 

אמצעים נזיליםנטו

אמצעים 

נזילים נטו

אמצעים 

נזילים

אמצעים נזילים 

נטו

אמצעים 

נזילים

אמצעים 

נזילים נטו

(310,606)   -              (39,270)(181,684)(43,077)(46,575)חוב פיננסי שוטף

הפרש יתרות פתיחה ניי"ע בי.פלר - סכום העברה לעודד אישי )לא במזומן(255,017) 12,304(38,595)(128,739)   -             (99,987)חוב פיננסי בלתי שוטף :

(476,901)(565,623) 88,722 12,304 12,304   -                (66,204)(77,865) 11,661(299,360)(310,423) 11,063(35,029)(43,077) 8,048(88,612)(146,562) 57,950יתרת פתיחה

 113,761   -                113,761   -                     -                 -                   -                -                    -                 113,545   -              113,545   -                -                -               216   -                  216פקדונות ונכסים פיננסים

יתרת פתיחה כולל יתרות 

בנאמנות עבור מחזיקי אגרת 

(363,140)(565,623) 202,483 12,304 12,304   -                (66,204)(77,865) 11,661(185,815)(310,423) 124,608(35,029)(43,077) 8,048(88,396)(146,562) 58,166חוב

(5,642)   -               (5,642)   -                     -                 -                (5,642)   -                 (5,642)   -                     -                -                  -                -                -                 -                -                    -              תשלום תמורה מותנית

   -              (36,699) 36,699   -                     -                 -                   -             (12,200) 12,200   -                     -                -                  -             (24,499) 24,499   -                -                    -              נטילת הלוואות מחיצוניים

פירעון הלוואות ואגרות חוב 

 46,058 211,278(165,220)   -                     -                 -                   -              29,488(29,488) 46,058.00      159,695(113,637)   -                -                -                 -              22,095(22,095)מחיצוניים

קבלה )פירעון( הלוואות 

   -                 -                  -               8,500 28,500(20,000)(2,864)(20,000) 17,136   -                     -                -               (8,500)   -             (8,500) 2,864(8,500) 11,364מחברות קשורות בקבוצה

פירעון יתרות זכות מול בעל 

   -               25,412       (25,412)   -                     -                 -                   -                -                    -                   -                     -                -                  -                -                -                 -              25,412(25,412)השליטה

 3,985 3,985   -               1,595 1,595   -                   -                -                    -                 2,390 2,390   -                  -                -                -                 -                -                    -              צבירת ריבית והפרשי הצמדה

 8,342   -                8,342   -                     -                 -                   -                -                    -                 420                  -              420               -                -                -               7,922   -                  7,922הפסד משיערוך נכסים פיננסיים

קבלה )תשלום( דיבידנד ודמי 

 1,214   -                1,214   -                     -                 -                (7,211)   -                 (7,211)(5,361)   -             (5,361)(908)   -             (908) 14,694   -                  14,694ניהול מחברות אחרות בקבוצה

תמורה מהנפקת מניות בניכוי 

 66,705   -                66,705   -                     -                 -                   -                -                    -                   -                     -                -                  -                -                -               66,705   -                  66,705הוצאות הנפקה

   -                 -                  -               20,000   -              20,000   -                -                    -                   -                     -                -                  -                -                -              (20,000)   -                 (20,000)מתן הלוואות לחברות בקבוצה
דיבידנד ששולם לבעלי המניות 

(25,500)   -               (25,500)   -                     -                 -                -                    -                   -                     -                -                  -                -                -              (25,500)   -                 (25,500)של החברה

(1,378) 4,472(5,850)   -                     -                 -                 23,218 148 23,070 10,747   -             10,747(12,203) 6,987(19,190)(23,140)(2,663)(20,477)תזרים אחר מפעילות שוטפת

(28,264)(6,987)(21,277)   -                     -                 -                (15,888)   -                 (15,888)(2,053)   -             (2,053)(6,987)(6,987)   -              (3,336)   -                 (3,336)תזרים אחר מפעילות השקעה

(297,619)(364,161) 66,542 42,399 42,399   -                (74,591)(80,429) 5,838(133,614)(148,338) 14,724(63,627)(67,576) 3,949(68,187)(110,217) 42,031יתרת סגירה

(246,109) 20,000 20,000(47,798)(126,684)(67,576)(24,051)חוב פיננסי שוטף

(118,901) 21,550 21,550(32,631)(21,654)   -             (86,166)חוב פיננסי בלתי שוטף

מאוחדהשלמה למאוחד והתאמות כימובילמנדלסוןאמיליה קוסמטיקסהחברה

מגבלות על העברת משאבים 

 (4)(3)(2)(1))לרבות יתרת הרווחים הראויים 

  בדוחות הכספיים. 1.ג.14-ו 1.ב.15סעיפים ראו  בדבר אמות מידה פיננסיות לפרטים נוספים ואת פלר אחזקות. לרבות חברות בנות לא מהותיות כוללים את החברה בעמודההנתונים המוצגים  (1)

 הכספיים. בדוחות 2.ג.14מוד ביחסים פיננסיים כמפורט בסעיף לעמיליון ש"ח. כמו כן מחוייבת קוסמטיקס  31-כ עומדת על 2017, בדצמבר 31יקס ליום טיתרת העודפים הראויים לחלוקה של קוסמ (2)

בדוחות  3ג..14 בסעיף לעמוד ביחסים פיננסיים כמפורט מנדלסוןקבוצת כמו כן מחוייבת  מיליון ש"ח. 68-כ עומדת על 2017, בדצמבר 31מנדלסון ליום קבוצת יתרת העודפים הראויים לחלוקה של  (3)
 הכספיים.

בדוחות  4.ג.14 בסעיףלעמוד ביחסים פיננסיים כמפורט  כימובילקבוצת כמו כן מחוייבת  .מיליון ש"ח 286-כ עומדת על 2017, בדצמבר 31כימוביל ליום קבוצת לחלוקה של  יתרת העודפים הראויים  (4)
 .הכספיים
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 אמות מידה פיננסיות  1.7.3

לפרטים בדבר למועד הדוח החברה וחברות הקבוצה עומדות באמות המידה הפיננסיות. 
 .בדוחות הכספיים 1ג'  14באור ות מידה פיננסיות על אשראים שנטלה החברה ראה אמ

  הוראות גילוי בקשר עם ממשל תאגידי -' בפרק 

 הוראות גילוי בקשר עם ממשל תאגידי .2

  הנהלת החברה 2.1

למנכ"ל החברה ובאותו מועד הסתיימה כהונתו כיו"ר  רהתמנה מר פל 2017 ,ביולי 2ביום 
שחק לדירקטור ויו"ר  יכמו כן, באותו מועד מונה מר יוס דירקטוריון החברה.

 דירקטוריון החברה וכן מונו ה"ה תמי גוטליב ורונן נקר לדירקטורים בחברה.

בנוסף, באותו מועד הסתיימה כהונתם של ה"ה עירן טאוס וז'ק יששכר כדירקטורים 
 בחברה. 

ו של מר עודד פלר, מנכ"ל רעייתהתמנתה גב' יוכבד )יוכי( פלר,  2017בנובמבר,  1ביום 
 , לכהן כדירקטורית בחברה.החברה ובעל השליטה

אישרה האסיפה הכללית של החברה את הארכת כהונת מר  2018בפברואר,  20ביום 
 .2018בפברואר,  27ישראל עוז כדח"צ בחברה, החל מיום 

  .א. בפרק פרטים נוספים 26 -ו 26אודות הנהלת החברה ראה תקנות לפרטים נוספים 

 תרומות 2.2

 לחברה אין מדיניות בנושא תרומות ואין לחברה התחייבות למתן תרומות בעתיד. 

 ודירקטורים בלתי תלויים דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 2.3

בתקופת הדוח לא חל שינוי בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות 
 יה"ה יוסמונו  במהלך תקופת הדוחיצויין כי  .דירקטורים 2שהינו  ופיננסית חשבונאית

, תמי גוטליב ורונן נקר, אשר סווגו כדיקטורים בעלי )יו"ר דירקטוריון החברה( שחק
, נכון למועד דוח זה מכהנים על כן מומחיות חשבונאית ופיננסית, לדירקטורים בחברה.

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית. 6בדירקטוריון החברה 

 . בפרק פרטים נוספים 26תקנה ראו בדבר הדירקטורים לפרטים 

 יגילוי בדבר המבקר פנימ 2.4

 פרטים בקשר למבקר הפנימי 2.4.1

 .גיל רוגוזינסקישם המבקר הפנימי:  רו"ח 

רו"ח רוגוזינסקי מונה לתפקיד מבקר הפנים על ידי דירקטוריון  תאריך תחילת כהונתו:
ורת של החברה, ולאחר שבחנו את לאחר המלצת ועדת הביק 2013 ,במאי 29החברה ביום 

היקף תפקיד המבקר הפנימי, בהתחשב בין השאר בסוג החברה, גודלה, היקף פעילותה 
 ומורכבותה.

מר רוגוזינסקי הינו רואה חשבון מוסמך בעל השכלה כבוגר במנהל עסקים עם התמחות 
ראשית בחשבונאות והתמחות משנית במימון מהמכללה למנהל, בעל הסמכה כמבקר 

נימי ומוסמך ובעל הסמכה כמנהל סיכונים מוסמך. מר רוגוזינסקי הינו שותף במשרד פ

Focus . 

המבקר הפנימי אינו עובד של החברה אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנים. כמו כן, 
 .של החברה הבת, מנדלסון תשתיותהמבקר הפנימי משמש כמבקר פנימי 
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 הממונה על המבקר הפנימי 2.4.2

 המבקר הפנימי הינו יו"ר דירקטוריון בחברה.  הארגוני על הממונה

ועדת הביקורת בוחנת אחת לשנה את מערך הביקורת הפנימית של החברה, תפקודו של 
אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי  וכןהמבקר הפנימי 

אחרונה תפקידו, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. בחינתה ה
 ומצאה שהמבקר הפנימי עומד בדרישות. 2018בינואר,  30של ועדת הביקורת בוצעה ביום 

 תוכנית העבודה 2.4.3

אושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה וכללה,  2017תוכנית הביקורת של החברה לשנת 
עריכת סקרי סיכונים בחברות בנות מהותיות של החברה,  את עסקת המיזוגבין היתר, 
 .רב שנתיתשנתית ותוכנית ביקורת  תיקבעממצאים שיעלו בסקרי הסיכונים שבהתאם ל

 .התקבלה תוך התייעצות עם הנהלת החברה ועדת הביקורתהחלטה זאת של 

)ו( לתוספת רביעית של תקנות דוחות תקופתיים, אשר 5עסקאות מהותיות, כאמור בסעיף 
פרטי ירקטוריון החברה. התבצעו במהלך תקופת הדוח, אושרו על ידי ועדת הביקורת וד

 העסקאות מובאות טרם לישיבה לידיעתו של המבקר הפנימי.

מאחר והחברה מדווחת במאוחד, כל הנושאים בתוכנית ביקורת הפנים מתייחסים לכל 
 שבשליטתה של החברה.הפרטיות החברות 

היקף ואופי תוכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם 
די ליישם את מטרות הביקורת הפנימית, היות והנושאים שנבחרו הינם מהותיים בחברה כ

 ונבדקו מאספקטים שונים.

 היקף העסקה  2.4.4

שעות. היקף השעות  400 -בחברה עמד על כ 2017העסקתו של המבקר הפנימי לשנת  היקף
נקבע על ידי ועדת הביקורת וזאת לאחר בחינת מערך צרכיה של החברה, עם הנהלת 

 החברה ומבקר הפנים.

 עריכת הביקורת 2.4.5

להודעתו של המבקר הפנימי, הוא ערך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים  בהתאם
, המבקר . כמו כן1992-)ב( לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב4מקובלים בהתאם לסעיף 

לחוק הביקורת  8( לחוק החברות ובהוראות סעיף 4)146הפנימי עמד בהוראות סעיף 
 "(.יקורתחוק הב)להלן: " 1992-ת, התשנ"בהפנימי

 גישה למידע 2.4.6

למבקר הפנימי ניתן חופש פעולה מלא ובלתי אמצעי לכל מערכות המידע של החברה, 
 לחוק הביקורת. 9לרבות גישה לנתונים כספיים של החברה לפי סעיף 

 תגמול המבקר הפנימי 2.4.7

ינו מותנה בתוצאות שכר הטרחה המשולם למבקר הפנים מבוסס על תקציב שעות שנתי וא
הביקורת. אופן התשלום האמור הנו מקובל ובתנאי שוק ולדעת הדירקטוריון אינו גורם 

 היכול להשפיע על שיקול דעתו בעבודת הביקורת.
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 דין וחשבון המבקר הפנימי 2.4.8

 : 2017בדבר דוחות ביקורת שהוגשו בכתב בשנת  פירוטלהלן 

 מועד הדיון בדוח מועד הגשת הדוח וזהות הגורם המקבל שם הדוח

 עסקת המיזוג בין החברה
 לע. פלר אחזקות בע"מ

יו"ר הדירקטוריון, סמנכ"ל  2017באוגוסט,  22
 2017באוגוסט,  28 יועצת משפטיתהכספים וה

ברת ח -סקר סיכונים 
 אמיליה קוסמטיקס בע"מ

הנהלת קוסמטיקס, מנכ"ל  2017בדצמבר,  5
 2018בינואר,  30  יועצת משפטית הכספים וההחברה, סמנכ"ל 

ברת ח -סקר סיכונים 
 כימוטל בע"מ

, מנכ"ל כימוטלהנהלת  2017בדצמבר,  21
 2018בינואר,  30 יועצת משפטית  הכספים וההחברה, סמנכ"ל 

עסקאות מהותיות של 
 החברה

מנכ"ל החברה, סמנכ"ל  2017בדצמבר,  28
 2018בינואר,  30 יועצת משפטית  הכספים וה

ת העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם תוכני ואופיהיקף 
הביקורת הפנימית, היות והנושאים שנבחרו הינם מהותיים בחברה  מטרותכדי ליישם את 

 ונבדקו מאספקטים שונים.

 גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר 2.5

 .בריטמן אלמגור זהרדלויט  משרדרואה החשבון המבקר של החברה הינו 

שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים של החברה ושל חברות מאוחדות מהותיות  לןלה
  בקבוצה )באלפי ש"ח(:

   2017 2016 

 
שם רואה 

  החשבון
 שירותי

 ביקורת ומס
 שירותים
 אחרים

 שירותי
 ביקורת ומס

 שירותים
 אחרים

 החברה
דלויט 

בריטמן 
 אלמגור זהר

 31 120 255 225 שכר

 42 1,386 1,560 1,500 שעות

 חברות
אחרות 
 מהותיות

ארנסט אנד 
 יאנג

 150 235 35 370 שכר

 1,339 1,750 94 2,400 שעות

דלויט 
בריטמן 

 אלמגור זהר

 134 555 - 580 שכר

 414 4,271 - 4,240 שעות

 מועלם
 מועלםו

 - 178 - - שכר

 - 891 - - שעות

 

 2017מול רואה החשבון המבקר לשנת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את תג
. שכר 2015-2016היקף פעילותו ושכר טרחתו בשנים  בחינתוקבעו שהינו סביר לאחר 

 טרחת רואה החשבון נקבע בשיטה גלובלית. 
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 גילוי יעודי למחזיקי אגרות החוב –פרק ג' 

 גילוי יעודי למחזיקי אג"ח .3

 ת בידי הציבור במועד הדו"ח:להלן פרטי תעודות התחייבות שהנפיקה החברה ונמצאו

 אגרות חוב )סדרה א'( 

 16.11.2010 מועד ההנפקה

 80,878,000 ע.נ. במועד ההנפקה

 אלפי ש"ח 80,878 שווי במועד ההנפקה 

 13,479,936      31.12.2017ע.נ. ליום 

 אלפי ש"ח 14,201  31.12.2017שווי נקוב כולל הצמדה ליום 

 אלפי ש"ח 79    31.12.2017סכום הריבית שנצברה ליום 

 אלפי ש"ח )לאחר הפחתת הוצאות הנפקה( 14,152    31.12.2017ליום  7שווי בדוחות הכספיים

 אלפי ש"ח 15,011 31.12.2017שווי בורסאי ליום 

 לשנה 6.5%ריבית קבועה בשיעור של  סוג ושיעור הריבית

 מועדי תשלום הקרן

ובמבר של כל שנה בנ 30תשלומים שנתיים שווים ביום  6
 30ועד ליום  2013בנובמבר  30החל מיום  קלנדרית,
 )ועד בכלל( 2018בנובמבר 

 מועדי תשלום הריבית

בנובמבר של כל  30-במאי ו 31תשלומים חצי שנתיים בכל 
ועד למועד פירעונן הסופי  2011שנה קלנדרית החל משנת 

 .2018בנובמבר  30ביום 

 בסיס הצמדה ותנאיה
וריבית למדד המחיר לצרכן שפורסם בגין  הצמדה קרן

 .2010חודש ספטמבר 

 אין זכות המרה

זכות החברה לפדיון מוקדם או המרה 
 אין כפויה

 אין ערבות לתשלום ההתחייבות

 אין דרוג

האם החברה עמדה נכון למועד הדוח בכל 
התנאים וההתחייבויות על פי שטר 

 כן הנאמנות

                                                      

, מוחזקות של אגח )סדרה א'( אשר הנפיקה החברה אלף ש"ח 184-., כע.נ 174,623שווי בדוחות הכספיים סולו,   7
 ע"י חברה בת בבעלות מלאה.
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 '(אגרות חוב )סדרה א 

האם התקיימו תנאים המקימים עילה 
 להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי

 לא

 החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(: מגבלה על הנפקת תעודות התחייבות נוספות

  )'שלא לבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב )סדרה א
ש"ח  140,000,000באופן שבו היקף הסדרה יעלה על 

 ע.נ..

 תשלום בה חוב חדשה אגרות סדרת פיקלהנ שלא 
 תשלום ממועד מוקדם במועד יהיה הראשון הקרן
 וכן א'( החוב )סדרה של אגרות הראשון הקרן

לא  החדשה הסדרה של לפדיון הממוצעת שהתקופה
 אגרות של לפדיון הממוצעת מהתקופה קצרה תהיה

 החוב )סדרה א'(.

  מיליון ש"ח. 100ההון העצמי לא יפחת מ 

 ין ההון העצמי לסך המאזן של החברה )סולו( היחס ב
 30%-י במידה ויחס יפחת מ. יצוין כ25%-לא יפחת מ

 תחייבה החברה לשלם תוספת ריבית.

 מסך תשלומי יפחתו מזומנים ושווי מזומנים לא 
 חודשים 12של  החוב לתקופה אגרות בגין הריבית

 עוקבים.

 

 פרטים אודות הנאמן לסדרת אגרות החוב:

 בע"מ 2007רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות  שם הנאמן

 מיכל אבטליון ראשוני שם האחראי בחברת הנאמנות

 , תל אביב14יד חרוצים  כתובת למשלוח דואר

 03-6389200 טלפון

 03-6389222 פקס

 Michal@rpn.co.il דוא"ל

ום ראה דוח מיידי של החברה מי 2015לפרטים אודות דוח נאמנות לאגרות החוב לשנת 
 , המובא בדוח זה על דרך הפניה.2016-01-034290מס' אסמכתא  2016 ,במאי 25

 

                 

 ,יוסי שחק

 יו"ר דירקטוריון

 

 2018במרס,  27

 עודד פלר,

 מנכ"ל
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פרטים בדבר עבודות כלכליות והערכות שווי 
ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות 8בהתאם לתקנה 

 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 פרק ג' לדוח תקופתי זה(.ב. א' 1ב.  4ב )ט( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ) ראה באור 8להלן יובאו פרטים אודות הערכות שווי בהתאם לתקנה 

 וןלמנדלס המיוחס מוניטין של ערך ירידת בחינת בנושא 7201 ,בדצמבר 31 ליום כלכלית עבודה בדבר פרטים .1

 ביצעה הנהלת החברה בחינה שנתית לגבי האפשרות שחלה ירידת ערך של נכס המוניטין במנדלסון. IAS36כחלק מהנחיות התקן חשבונאי 

 

     
 של הבסיס הנחות 

 (4) ההערכה מודל
 

 הערכה נושא
 עיתוי

 ההערכה

בדוח כספי  ערך
 נושאשל  

 השווי הערכת
 במיליוני)

 ( 1)"ח(ש

 שוויה מעריך אודות פרטים

 ההערכה מודל

 

 מגזרים
 שיעורי
 היוון

)לפני 
 מס(

 שיעור
 הצמיחה

 התזרים
 המייצג

 במיליוני)
 ש"ח(

 השווי מעריך
 שיפוי הסכם
 השווי מעריך

בחינת ירידת ערך מוניטין 
  מגזר מנדלסוןהמוקצה ל

31 
בדצמבר 

2017 

 35.8 מוניטין

 מניבת)יחידה 
 המזומנים

418.2)(2) 

 

PKF (3)בע"מ.  יכלכל ייעוץ 

רו"ח אמיר סוראיה, בוגר 
תואר ראשון במנהל עסקים, 

בהתמחות בחשבונאות 
בהצטיינות, שותף וראש 

 PKF -בהמחלקה הכלכלית 

ישראל, PKF ייעוץ כלכלי, 
מרצה במוסדות אקדמאיים, 
אחראי ומעורב במספר רב של 

הערכות שווי של מניות 

, PPAומכשירים פיננסיים, 
ד לבתי "חוו"ד כלכליות, חוו

משפט וייעוץ חשבונאי, לרבות 
חברות ציבוריות בישראל 

  .ובחו"ל 

חובת השיפוי 
בהליך 

משפטי או 
בהליך אחר, 

מעבר לפי 
שלוש משכר 

 הטרחה.

בהתאם לשיטת 

 .DCF -ה

בחינת ירידת ערך 
 הבניה מגזרמוניטין 

 והאינסטלציה
14.2% 2.5% 27.5 

בחינת ירידת ערך 
מוניטין מגזר 

 התשתיות
14.1% 2.0% 19.7 

בחינת ירידת ערך 
מוניטין מגזר 

 ומיזוג אוויר התעשיה
14.3% 1.5% 12.8 
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 ירידת ערך של נושא הערכת השווי. משקף אינו הערך  (1)

: פרמטרים לבחינת 23-105מספר  עמדה משפטית - ערך ניירות רשות סגל בעמדת הגדרתה" כקטן בתאגיד מאוד מהותית שווי הערכות" הינן ותהשווי האמור הערכות (2)
 אולם, תשתיות ומגזר והאינסטלציה הבניה מגזר של המזומנים מניבת יחידה של ערכה לאור"(, לעניין מהותית הערכות שווי העמדהמהותיות הערכות שווי )להלן: "

 שלא דעתה את הניחה שהחברה כך בשלשאלות ותשובות(, וזאת ) שווי הערכות מהותית לעניין לעמדהלהבהרה  8לשאלה מס'  לתשובה בהתאם, בצירוף מחויבת אינה
 .האמורות המזומנים מניבות יחידות שלהתקיימו סממנים לירידת ערך 

למעריך : גילוי על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין התאגיד וגילוי בנוגע 30-105השווי הינו מעריך שווי בלתי תלוי, לרבות בהתאם עמדת סגל משפטית  מעריך (3)
 תלות אי לעניין בעמדה כהגדרתו", מאוד מהותי שווי"מעריך  וכן"(, השווי מעריך ומהותיות תלות אי לעניין העמדהשווי שהערכותיו מהותיות מאוד לתאגיד )להלן: "

 של המאוחדים הכספיים דוחותיה פי)על  רההחב נכסי מסך 25% על עולה הכולל ערכם אשר לעיל כאמור ערכים של שווי הערכות ביצוע בשל, השווי מעריך ומהותיות
 (.החברה

 )נוסף על המתואר בטבלה לעיל(: השווי מעריך עם ההתקשרות פרטי להלן 

 רוני"מ, באמצעות בע ותעשיות תשתיות מנדלסוןהאורגן בתאגיד כאמור שהחליט על ההתקשרות עם מעריך השווי:  וזהותזהות התאגיד שהזמין את ההערכה ( 1
 "ל כספים., סמנכןביטו

 .2018בינואר  8מועד ההתקשרות בין מזמין ההערכה למעריך השווי: ( 2
, בהתאם החברה שלהכספיים  בדוחות ןקביעה כי אין צורך בשינוי ערכ אולעיל וקביעת ערכו  היחידות שלטין יהשווי הוזמנו לצורך בחינת ירידת ערך מונ הערכות( 3

 (. IAS 36) 36 בינלאומי חשבונאותלתקן 
 :הבסיס להנחות רגישות ניתוח להלן (4)

 

 מבחן רגישות לשינויים 

 (מס)לפי  היוון בשיעור

 מבחן רגישות לשינויים

 הצמיחה בשיעור

 "ח(ש)במיליוני  המזומנים מניבת יחידת בשווי שינוי 

 0.5% של ירידה 0.5% של תוספת 0.6% של ירידה 0.6% של תוספת 

     

 (5) 6 12 (10) והאינסטלציה הבניה מגזר

     
 (4) 4 8 (7) התשתיות מגזר

     
 (2) 3 5 (4) ומיזוג אוויר התעשיה מגזר
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 קבוצת כימובילל המיוחס מוניטין של ערך ירידת בחינת בנושא 7201 בדצמבר 31 ליום כלכלית עבודה בדבר פרטים .2

 .קבוצת כימובילבפשרות שחלה ירידת ערך של נכס המוניטין שנתית לגבי הא בחינההחברה  הנהלתביצעה  IAS36חשבונאי  התקןמהנחיות  כחלק

     
 של הבסיס הנחות
 (5) ההערכה מודל

 

 הערכה נושא
 עיתוי

 ההערכה

בדוח כספי  ערך
 נושאשל  

 השווי הערכת
 במיליוני)

 ( 1)"ח(ש

 השווי מעריך אודות פרטים

 ההערכה מודל

 שיעורי
 היוון

)לפני 
 מס(

 שיעור
 הצמיחה

 התזרים
 המייצג

 במיליוני)
 ש"ח(

 השווי מעריך
 שיפוי הסכם
 השווי מעריך

 טביב 

31 
בדצמבר 

2017 

 21מוניטין 

)יחידה מניבת 
המזומנים 

46.3)(2) (4) 

PWC Israel -  רו"ח שלום
סופר, בוגר תואר ראשון 

בחשבונאות וכלכלה 
בהצטיינות, ותואר שני 

בכלכלה בהצטיינות, שניהם 
מאוניברסיטת תל אביב. 

ף בקסלמן וקסלמן שות
PWC ומומחה במימון ,

 והערכות שווי.

חובת השיפוי 
בהליך 

משפטי או 
בהליך אחר, 

מעבר לפי 
שלוש משכר 

 הטרחה.

בהתאם לשיטת 

 .DCF -ה

13.8% 2.5% 16 

 עמגל-דיפוכם

 37 מוניטין

)יחידה מניבת 
המזומנים 

129.3) (2) 

14.1% 2.0% 23.8 

TIC 

 9 מוניטין

)יחידה מניבת 
 (36ומנים המז

13.9% 2% 12.2 
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 ירידת ערך של נושא הערכת השווי. משקף אינו הערך  (1)
: פרמטרים לבחינת 23-105עמדה משפטית מספר  - ערך ניירות רשות סגל בעמדת הגדרתה" כקטן בתאגיד מאוד מהותית שווי הערכות" הינן ותהשווי האמור הערכות (2)

 אולם, תשתיות ומגזר והאינסטלציה הבניה מגזר של המזומנים מניבת יחידה של ערכה לאור"(, לעניין מהותית הערכות שווי עמדההמהותיות הערכות שווי )להלן: "
 שלא דעתה את הניחה שהחברה כך בשל)שאלות ותשובות(, וזאת  שווי הערכות מהותית לעניין לעמדהלהבהרה  8לשאלה מס'  לתשובה בהתאם, בצירוף מחויבת אינה

 .האמורות המזומנים מניבות יחידות שלמו סממנים לירידת ערך התקיי
: גילוי על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין התאגיד וגילוי בנוגע למעריך 30-105השווי הינו מעריך שווי בלתי תלוי, לרבות בהתאם עמדת סגל משפטית  מעריך (3)

 תלות אי לעניין בעמדה כהגדרתו", מאוד מהותי שווי"מעריך  וכן"(, השווי מעריך ומהותיות תלות אי נייןלע העמדהשווי שהערכותיו מהותיות מאוד לתאגיד )להלן: "
 של המאוחדים הכספיים דוחותיה פי)על  החברה נכסי מסך 25% על עולה הכולל ערכם אשר לעיל כאמור ערכים של שווי הערכות ביצוע בשל, השווי מעריך ומהותיות

 (.החברה
 .(50%) שותפת טביבבעסקה המשל כימוביל  משקפים את חלקהנתונים ה (4)

 )נוסף על המתואר בטבלה לעיל(: השווי מעריך עם ההתקשרות פרטי להלן 
, סמנכ"ל אורלי דונסקי"מ, באמצעות בע כימובילהאורגן בתאגיד כאמור שהחליט על ההתקשרות עם מעריך השווי:  וזהותזהות התאגיד שהזמין את ההערכה ( 1

 ם.כספי
 .2017 בדצמבר 20ריך השווי: מועד ההתקשרות בין מזמין ההערכה למע( 2
, בהתאם החברה שלהכספיים  בדוחות ןקביעה כי אין צורך בשינוי ערכ אולעיל וקביעת ערכו  היחידות שלטין יהשווי הוזמנו לצורך בחינת ירידת ערך מונ הערכות( 3

 (. IAS 36) 36 בינלאומי חשבונאותלתקן 
 :הבסיס להנחות רגישות ניתוח לןלה (5) 

 

 מבחן רגישות לשינויים 

 (מס)לפי  היוון בשיעור

 מבחן רגישות לשינויים

 הצמיחה בשיעור

 "ח(ש)במיליוני  המזומנים מניבת יחידת בשווי שינוי 

 0.5% של ירידה 0.5% של תוספת 0.6% של ירידה 0.6% של תוספת 

     

 (2) 2 4 (3) טביב

     
 (5) 5 10 (9) עמגל דיפוכם 

     
TIC (4) 5 2 (2) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 בע"מ (.פיתוח )מ.עו.פאמיליה 

 מאוחדים דוחות כספיים

 7201לשנת 
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 "מבע( ..עו.פמ) פיתוח אמיליה

 מאוחדים דוחות כספיים

 2017לשנת 

  

 

 

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 ע מ ו ד 

  
 2            המבקרים החשבון רואי דוח

  
 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  
 5-6 או הפסד ורווח כולל דוחות מאוחדים על הרווח 

  
 7-8 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  
 9-10 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
 26-11 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  

 
 
 
 
 

 
  



2 

 

 
 

 החשבון המבקרים לבעלי המניות שלדוח רואי 
 מ"( בע.אמיליה פיתוח )מ.עו.פחברת 

 
 

 
בדצמבר,  31"החברה"( לימים  –ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של אמיליה פיתוח )מ.עו.פ.( בע"מ )להלן 

ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים  ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל, השינויים בהון 2016 -ו 2017
. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה 2017בדצמבר,  31שהסתיימו ביום 

 על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
 

מכלל הנכסים המאוחדים  32%-וכ 33%-באיחוד מהווים כלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים 
מכלל ההכנסות המאוחדות  66% -וכ 33% -, כ31%-בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2016-ו 2017בדצמבר  31לימים 

חברה המטופלת לפי  , בהתאמה. כמו כן, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31לשנים שהסתיימו בימים 
אלפי ש"ח  36,067-אלפי ש"ח וכ 37,209 -הסתכמה לסך של כ 2016-ו 2017בדצמבר  31שיטת השווי המאזני, אשר ההשקעה בה ליום 

 3,565 -אלפי ש"ח, כ 4,204 -, הסתכם לסך של כ2015 -ו 2016, 2017בדצמבר  31בהתאמה, והחלק בתוצאותיה לשנים שהסתיימו בימים 
אלפי ש"ח, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו ע"י רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו  4,523-כאלפי ש"ח ו

 וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין -. על1973-חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. 
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה 

ודוחות רואי חשבון אחרים מספקים בסיס נאות לחוות וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 
 דעתנו.

 
לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל 

את תוצאות פעולותיהן, ו 2016-ו 2017בדצמבר  31הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 
בהתאם לתקני דיווח כספי  2017בדצמבר,  31השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום 

 .2010-והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע (IFRS)בינלאומיים 
 

 תשומת הלב:מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, הרינו להפנות את 
 
ב' בדוחות הכספיים המאוחדים בדבר המיזוג בין החברה לחברת האם "ע.פלר אחזקות בע"מ", ובדבר הטיפול  1לאמור בבאור  •

 החשבונאי והתאמה למפרע של מספרי ההשוואה בדוחות כספיים אלה.
 
 דת ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגיתה' לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר תביעה שהוגשה כנגד חברה מאוח 24לאמור בבאור  •
 
 
 

 אלמגור זהר ושות' בריטמן
 חשבון רואי

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 

 2018, במרץ 27, חיפה
 
 
 
 
 

 
 



 מ"אמיליה פיתוח )מ.עו.פ.( בע
 מאוחדים על המצב הכספידוחות 

 

3 

 

 

20172016

באור

נכסים

נכסים שוטפים

41,24345,180מזומנים ושווי מזומנים

521623,648פקדונות ונכסים פיננסיים מיועדים

625,08343,542נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

7555,802485,225לקוחות

829,89236,818חייבים ויתרות חובה

9279,452250,939מלאי

931,688885,352

נכסים לא שוטפים

680,03686,391נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

90,113   -               5פקדונות ונכסים פיננסיים מיועדים

830,50336,577יתרות חובה לזמן ארוך

63,5983,892הלוואות והשקעות ביישויות אחרות בשווי הוגן

1083,49979,470השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

)*(1268,17667,516מוניטין

1235,11139,720נכסים בלתי מוחשיים אחרים

11282,480287,123רכוש קבוע, נטו

179,31712,224נכסי מסים נדחים

592,720703,026

1,524,4081,588,378סה"כ נכסים

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

 
 
 

 
 '.ד 2 באור ראה –התאמה לא מהותית של מספרי השוואה )*( 

  
 

.הםמהמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד הכספיים הבאורים לדוחות       



 מ"אמיליה פיתוח )מ.עו.פ.( בע
 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
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20172016באור

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות

14231,102248,522אשראי מתאגידים בנקאיים

2365524,750יתרות זכות מול בעל שליטה

1513,95837,334חלויות שוטפות של אגרות חוב

13289,296274,429 א'ספקים ונותני שירותים

13117,371109,651 ב'זכאים ויתרות זכות

206,1705,364 ט'תמורה נדחית

658,552700,050
התחייבויות לא שוטפות

14118,103145,680הלוואות מתאגידים בנקאיים

57,315   -               15אגרות חוב

51,024   -               15אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה הבת

167,7876,768התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

14798998הלוואה מבעל זכויות שאינן מקנות שליטה 

3,761   -               13 ב'התחייבויות אחרות לזמן ארוך

206,07911,983 ט'תמורה נדחית

1733,91539,563התחייבויות מסים נדחים

 166,682317,092
18הון

27,99324,214הון מניות רגילות 

   -               103,562פרמיה על מניות

8,74513,353קרנות הון 

)*(429,689426,621עודפים

569,989464,188סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

129,185107,048זכויות שאינן מקנות שליטה

699,174571,236סה"כ הון

1,524,4081,588,378סה"כ התחייבויות והון

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

 
 
 

 '.ד 2 באור ראה –)*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
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 שחק יוסי  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 הדירקטוריון"ר יו

 פלר עודד 
 כללי מנהל

 סלהוב יגאל 
 כספים"ל סמנכ

      
      
 .הםמהמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד  הכספיים הבאורים לדוחות      



 מ"אמיליה פיתוח )מ.עו.פ.( בע
 דוחות מאוחדים על הרווח או ההפסד ורווח כולל 

5 

 

 
 
 

201720162015

באור

191,534,1101,378,380670,470 א'הכנסות ממכירות ומתן שירותים

191,177,8621,071,740549,910 ב'עלות המכירות והשירותים

356,248306,640120,560רווח גולמי

19176,201164,43356,221 ג'הוצאות מכירה ושיווק

19104,10193,26343,726 ד'הוצאות הנהלה וכלליות

11,799   -                   -                19 ה'הוצאות אחרות, נטו
חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת 

השווי המאזני, נטו ממס
)7,957()6,723()8,798(

83,90355,66717,612רווח תפעולי

196,8695,7753,821 ו'הכנסות מימון

1921,11223,29310,747 ז'הוצאות מימון

)6,926()17,518()14,243(סה"כ הוצאות מימון נטו

13,14616,457)6,808(19 ח'הכנסות )הוצאות( בגין נכסים פיננסיים לזמן ארוך

62,85251,29527,143רווח לפני מסים על ההכנסה

1714,55912,6207,173מסים על ההכנסה

48,29338,67519,970רווח לשנה

רווח )הפסד( כולל אחר נטו ממס

סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד נטו ממס

(760)584(1,600)מדידות מחדש של התחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת

(1,600)584(760)

סכומים אשר  יסווגו בעתיד לרווח או הפסד נטו ממס

)4(22)2,930(הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ

)1,165()577()1,041(

)4,095()555()1,045(

42,59838,70418,165סה"כ רווח כולל לשנה

חלק הפסד כולל  של חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

המאזני

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח
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201720162015

רווח לשנה מיוחס ל:

29,97232,21119,749בעלים של החברה

18,3216,464221זכויות שאינן מקנות שליטה

48,29338,67519,970

רווח כולל לשנה מיוחס ל:

24,95532,18518,118בעלים של החברה

17,6436,51947זכויות שאינן מקנות שליטה

42,59838,70418,165

            0.82            1.33            1.15רווח למניה בסיסי  

            0.82            1.33            1.15רווח למניה מדולל

26,104,10524,214,43524,214,435

כמות מניות משוקללת לצורך חישוב רווח בסיסי ומדולל 

למניה

רווח  למניה רגילה אחת )בש"ח( בת 1 ש"ח ע.נ. המיוחס 

לבעלי המניות של החברה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח
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הון 

מניות

פרמיה 

על מניות

קרן בגין 

עסקאות 

עם בעל 

שליטה

קרן הון בגין 

עסקאות עם 

זכויות 

שאינן 

מקנות 

שליטה

קרן הון בגין 

עסקאות 

תשלום 

מבוסס 

מניות 

ואחרות

קרן הון 

בגין 

הפרשי 

עודפיםתרגום

סה"כ הון 

המיוחס 

לבעלים 

של 

החברה

זכויות 

שאינן 

מקנות 

סה"כשליטה

426,621464,188107,048571,236)1,958(6,985)86(8,412   -             24,214יתרה ליום 1 בינואר, 2017

תנועה בשנת 2017

29,97229,97218,32148,293   -                -                       -                     -                -                -          רווח לשנה
)5,695()678()5,017()1,404()3,613(   -                       -                     -                -                -          הפסד כולל אחר לשנה

116   -             116   -                -                -                       -                  116   -                -          עסקאות עם בעל שליטה

5,47040,58846,058   -                -                -                    5,470   -                -                -          המרת אג"ח למניות בחברה מאוחדת

   -                   )34,298(34,298   -                -                -                    )6,581(   -             1,38239,497רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה 

66,462   -             66,462   -                -                -                       -                     -             2,39764,065הנפקת מניות של החברה
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 

מקנות שליטה בחברה מאוחדת
          -                -                -                     -                       -                -                -                -   )1,796()1,796(

)25,500(   -             )25,500()25,500(   -                -                       -                     -                -                -          דיבידנד ששולם
429,689569,989129,185699,174)5,571(6,985)1,197(27,993103,5628,528יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017

393,969429,34632,545461,891)1,491(6,985   -                  5,669   -             24,214יתרה ליום 1 בינואר, 2016

תנועה בשנת 2016

32,21132,2116,46438,675   -                -                       -                     -                -                -          רווח לשנה
5529)26(441)467(   -                       -                     -                -                -          רווח )הפסד( כולל אחר לשנה

77,85377,853   -                -                -                -                       -                     -                -                -          רכישת חברה מאוחדת
2,743   -             2,743   -                -                -                       -                  2,743   -                -          עסקאות עם בעל שליטה

)9,203()9,117()86(   -                -                -                    )86(   -                -                -          רכישת מניות נוספות בחברה מאוחדת

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 

מקנות שליטה בחברה מאוחדת
          -                -                -                     -                       -                -                -                -   )752()752(

426,621464,188107,048571,236)1,958(6,985)86(8,412   -             24,214יתרה ליום 31 בדצמבר, 2016

אלפי ש"ח
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הון 

מניות

פרמיה 

על מניות

קרן בגין 

עסקאות 

עם בעל 

שליטה

קרן הון בגין 

עסקאות עם 

זכויות 

שאינן 

מקנות 

שליטה

קרן הון בגין 

עסקאות 

תשלום 

מבוסס 

מניות 

ואחרות

קרן הון 

בגין 

הפרשי 

עודפיםתרגום

סה"כ הון 

המיוחס 

לבעלים 

של 

החברה

זכויות 

שאינן 

מקנות 

סה"כשליטה

374,972408,42633,612442,038)612(6,985   -                  2,867   -             24,214יתרה ליום 1 בינואר, 2015

תנועה בשנת 2015

19,74919,74922119,970   -                -                       -                     -                -                -          רווח לשנה
)1,805()174()1,631()752()879(   -                       -                     -                -                -          הפסד כולל אחר לשנה

2,802   -             2,802   -                -                -                       -                  2,802   -                -          עסקאות עם בעל שליטה
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 

מקנות שליטה
          -                -                -                     -                       -                -                -                -   )1,114()1,114(

393,969429,34632,545461,891)1,491(6,985   -                  5,669   -             24,214יתרה ליום 31 בדצמבר, 2015

אלפי ש"ח

 
 
 
 
 
 .הםמהמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד  הכספיים לדוחות הבאורים 



 מ"מ.עו.פ.( בעאמיליה פיתוח )
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

9 

 

 

 

201720162015

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

38,67519,970 48,293    רווח לשנה

)42,555(62,30261,683

5,738100,97781,653
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

(27,488)(39,095)(28,899)

)1,681((4,194)(1,810)

       3,321 3,6463,913
(1,564)(95,891)   -              רכישת חברות מאוחדות 

              -   1,116                 -   

98             -                    -   
(2,190)(7,635)(5,424)השקעה בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לזמן ארוך

4,5324,15725,549תמורה ממימוש השקעה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לזמן ארוך

3,38123,73352,545

)5,642((9,941)(12,649)
(2,865)   -             5,549תקבול מס )מס ששולם( בגין רווחי הון ממימוש השקעות

1,081(6,648)                 -   
   -                 3,352 113,965  שחרור פקדונות ונכסים פיננסיים בשווי הוגן מוגבלים בשימוש

91,692(127,400)32,030
תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 -  - )25,500(דיבידנד ששולם
 -  - )5,486(פרעון אגרות חוב המירות

)14,073()36,180()78,214(פרעון אגרות חוב
 -  - 66,705 תמורה מהנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה

)771()6,586()11,053(שינוי ביתרות זכות מול בעל שליטה

 - )19,779( - פרעון הלוואות מול צדדים קשורים

)29,224()46,429()42,656(פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 - )997( - פרעון הלוואה לבעל זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בת

 - )9,203( - 

)1,114()752()1,796(דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת

)26,891(3,059 )14,366(שינוי באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 12,200 91,200 12,000
(100,166)(25,667)(60,073)

)2,736()52,090(53,610

45,18097,30243,954

(1,201)(32)(262)
41,24345,18097,302

   -                    -              14,359    פרעון שטר הון לבעל שליטה כנגד העברת נכסים פיננסיים בשווי הוגן

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

השתתפות ברכישת רכוש קבוע

רכישת רכוש קבוע

תמורה ממימוש רכוש קבוע

תשלום בגין רכישת פעילות לרבות מקדמות

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )א(

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

תנועות מהותיות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

תשלום בגין תמורה נדחית

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

קבלת הלוואות לזמן ארוך
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

יתרות חובה אחרות לזמן ארוך

רכישת מניות מבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדת

פדיון קרן הלוואות ליישויות אחרות בשווי הוגן

מכירה של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

לזמן קצר, נטו
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201720162015

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת)א(

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

(149)506(335)הפסד )רווח( הון ממימוש רכוש קבוע
36,59337,86333,448פחת והפחתות

(47)221(125)הוצאות )הכנסות( מימון בגין הפרשי שער
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים המוחזקות 

במטבע חוץ
77216265

 180             6(175)שערוך )שחיקה( התחייבויות לתאגידים בנקאיים

(251)(2,908)(1,957)שערוך אגרות חוב
196108163שחיקת הלוואות לזמן ארוך שניתנו

חלק החברה בתוצאות חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

המאזני בניכוי דיבידנד שהתקבל, נטו ממס
(5,457)(2,973)(5,548)

2,865   -             (5,549)מס ששולם )תקבול מס( בגין רווחי הון ממימוש השקעות
   -                 (210)(420)שערוך פקדונות  ונכסים פיננסיים מיועדים

 9,675             -                -              תשלום בגין התאמת תמורת השקעת עבר
2794901,076הוצאות מימון בגין תמורה נדחית

2,124   -                -              הפסד מירידת ערך מוניטין

3,0063,034 600          הוצאות בגין עסקאות עם בעל שליטה

(4,602)(4,004)(2,269)שינוי במסים נדחים, נטו
(88)(768)(92)שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

שערוך נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות הנמדדים 

בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
7,966(11,119)(7,987)

30,02720,23434,158
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

3,34123,302)62,558(ירידה )עלייה( בלקוחות וחייבים ויתרות חובה

14,12712,934)16,494(

5,85110,2685,599עלייה בזכאים ויתרות זכות

15,52515,118)30,002(ירידה )עלייה(  במלאי

)72,582(42,06827,525

)42,555(62,30261,683

מידע נוסף על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת)ב(

מזומנים ששולמו בתקופה בגין:

 6,991           19,328     19,062    ריבית

 4,642           11,552     13,482    מסים על ההכנסה, נטו

מזומנים שהתקבלו בתקופה בגין:

 1,881           3,918       2,877       ריבית

דיבידנד מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

ומנכסים פיננסיים בשווי הוגן
       4,689       4,837           8,198 

עלייה )ירידה( בספקים ונותני שירותים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח
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 כללי - 1באור 

 המדווחת הישות א.
והחברות  החברה .1945התאגדה בישראל בשנת "( החברה" -אמיליה פיתוח )מ.עו.פ.( בע"מ )להלן 

מוצרי טיפוח כמותג , שירותים לתעשיה: תחומים 3-פועלות בעיקר ב"( הקבוצה" -להלן )המאוחדות שלה 
  .להלן 21 באורראה מגזרי הפעילות של החברה בדבר מידע נוסף ל .רמים וסניטציהופרטי והולכת ז

בדבר השלמת עסקת המיזוג  לפרטים. מ"בע אביב-רסה לניירות ערך בתלומניות החברה רשומות למסחר בב
 ' להלן.ב 1 באור"( ראה אחזקות פלר" -אחזקות בע"מ )להלן  פלרבין החברה לבין ע. 

 
 אחזקות לפלר החברה בין מיזוג עסקת  .ב

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה  2017 ,במאי 16-ו 2017 ,באפריל 6בימים 
"(, בדבר ביצוע עסקת מיזוג בדרך של מר פלר" -השליטה בחברה )להלן בהסכם עם מר עודד פלר, בעל 

א לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, בין החברה לבין פלר אחזקות, 104החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 
"(, עסקת המיזוג"-" והסכם המיזוג" -חברה שהיתה באותה עת בבעלות מלאה של מר פלר )להלן בהתאמה 

, כנגד הקצאת אחזקות בפלרמלוא ההחזקות של מר פלר  חברהתועברנה ל עסקת המיזוגבאופן שבמסגרת 
אישרה האסיפה  2017 ,במאי 23"(. ביום ההקצאה הפרטית" -למר פלר )להלן  החברהמניות של  24,214,435

פרסמו החברה ומר פלר דוח הצעת  2017 ,ביוני 28ביום  .הכללית של החברה את ההתקשרות בעסקת המיזוג
מניות רגילות וכן הוצעו לציבור ע"י מר פלר  3,260,021מדף במסגרתו הוצעו לציבור על ידי החברה עד 

עסקת התקיימו התנאים המתלים להשלמת  2017 ,ביוני 29ביום  .מניות רגילות של החברה 1,177,679
מניות פלר אחזקות הונפקו מניות החברה למר פלר, מר פלר העביר לחברה את  2017 ,ביולי 2וביום  המיזוג

מניות לציבור כנגד העברת מלוא תמורת כספי  2,397,121שהוחזקו על ידו עד לאותו מועד וכן הונפקו 
 ההנפקה. 

שחק ליו"ר  יכמו כן, באותו מועד נכנסו לתוקף מינויו של מר פלר למנכ"ל החברה, מינויו של מר יוס
 קר לדירקטורים בחברה.גוטליב ומר רונן נ ידירקטוריון החברה ומינוי הגב' תמ

 המיזוג בוצע, 2017 ביוני 29 ביום עסקת המיזוג, להשלמת המתלים התנאים התקיימות של יוצא כפועל

 .אחזקות לפלר החברה בין
 

 המיזוג בעסקת החשבונאי הטיפול
הביא לכך שמבחינה משפטית  פלר אחזקות תוצאת עסקת המיזוג בדרך של החלפת מניות בין החברה לבין

החברה מחזיקה במניות פלר אחזקות. אולם, בעוד החברה נחשבת כרוכשת המשפטית היא אינה נחשבת 
רוכשת למעשה את הזכויות שאינן מקנות שליטה חזקות אהרוכשת הכלכלית. במהות הכלכלית, חברת פלר 

. עסקת המיזוג הינה המיזוג סקתבעהחלפת/הקצאת מניות ומהווה את הרוכשת הכלכלית בדרך של  בחברה
. הדוחות הכספיים, בשל היותם מייצגים את המהות הכלכלית, כוללים את  Downstream Mergerכמעין

 כחברה הנרכשת.  החברהחברת פלר אחזקות כחברה הרוכשת ואת 
אחזקות הייתה חברת האם, הדוחות הכספיים משקפים את  בשל העובדה כי אף קודם לעסקת המיזוג, פלר

 "As Pooling". בדרך של   המיזוג עסקת
 

 להלן השפעות הטיפול החשבונאי על הדוחות הכספיים:
 
  מספרי ההשוואה המוצגים בדוחות כספיים אלה, משקפים למעשה את דוחותיה הכספיים המאוחדים

 .אחזקות של פלר ההוןכלל כך את סך קודם לביצוע עסקת המיזוג וב פלר אחזקותשל 

  הישות המשפטית )היות ומבחינה החברה שהינה הון המניות בדוחות כספיים אלה מייצג את מניות
 משפטית הינה החברה המדווחת(.

 24-הון המניות לתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות כספיים אלה מוצג בסכום של כ 
מהווה את כמות מניות החברה המוחזקות ע"י מר פלר אשר עד למועד עסקת המיזוג היה ו"ח ש מיליון

, נרשם כנגד החברההבעלים היחידי של פלר אחזקות. הצגת הון המניות כך שישקף את הון המניות של 
 סעיף עודפים.

 .כתוצאה מהאמור לעיל, נתוני הרווח למניה הוצגו אף הם מחדש בהתאמה 
 

 בוצע רישום כדלקמן: 2017ביוני,  29בתאריך  געסקת המיזו במועד
  רוכשת למעשה את אחזקות לעיל, במהות הכלכלית פלר  כאמור -רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

וחלף זאת מעניקה להם מניות בחברה הממוזגת. בהתאם לכך  ההזכויות שאינן מקנות שליטה בחבר
ופרמיה בגין ( ע.נ. ש"חאלפי  1,382-)כ ון מניות, הוכר הבחברהנגרעו הזכויות שאינן מקנות שליטה 

עסקאות עם זכויות  בגין . הפער נזקף כנגד "קרן הוןהמיזוג עסקתמניות אלה לפי השווי ההוגן במועד 
 שאינן מקנות שליטה".
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 )המשך( כללי - 1באור 

 )המשך(עסקת מיזוג בין החברה לפלר אחזקות   .ב

 )המשך( המיזוג בעסקת החשבונאי הטיפול
  ש"ח אלפי  66,705-אלפי מניות כנגד יתרת חייבים בסך של כ 2,397נרשמה הנפקת המניות לציבור של

-הוצאות ההנפקה עומדות על סך של כ (.2017יולי,  חודש)תמורת ההנפקה הועברה לחברה בתחילת 
 בקיזוז מתמורת ההנפקה. ומוצגות ש"חאלפי  2,718

 החשבונאיתעיקרי המדיניות  - 2באור 

  (IFRSבינלאומיים )הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי  .א

 תקני" -הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
IFRS ופרשנויות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )"(IASB) עיקרי המדיניות .

המוצגות בדוחות כספיים  המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווחהחשבונאית 
  .מאוחדים אלה

 יישום תקנות ניירות ערך .ב

 -)להלן  2010-הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
  "(.כספיים דוחות תקנות"

 מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כוללכספיים  דוחותהצגת סעיפי  ווג מחדש לסדרסי .ג

מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל, ה הדוחות הכספייםהחברה ביצעה סיווג מחדש לסדר הצגת סעיפי 
, בייחוד לאחר קבוצההיות ולדעת ההנהלה, צורת הצגה זו משקפת באופן רלוונטי יותר את פעילותה של ה

 אחזקות. השלמת עסקת המיזוג עם פלר

 השוואההתאמה לא מהותית של מספרי  .ד

מיליון ש"ח לתחילת תקופת  2.5-בוצע תיקון לא מהותי של יתרת המוניטין אל מול יתרת עודפים בסך של כ
הדיווח המוקדמת ביותר, הנובע מעודף עלות היסטורי שנוצר בעת רכישת החברה על ידי פלר אחזקות בשנת 

 ל תקופת הדיווח המוקדמת ביותר.ונכלל כחלק מיתרת הפתיחה ש 2001

 תקופת המחזור התפעולי .ה

 .חודשים 12הינה  הקבוצהתקופת המחזור התפעולי של 

 מטבע חוץ .ו

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא 

איחוד הדוחות הכספיים, התוצאות והמצב הכספי של כל אחת (. למטרת "פעילותה מטבע"להלן פועלת )
 מחברות הקבוצה, מתורגמים לש"ח, שהוא מטבע הפעילות של החברה.

 תרגום עסקאות שאינן במטבע פעילות  .2
בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע 

עסקאות. ה( נרשמות לפי שער החליפין שבתוקף במועדי "חוץ עמטב" -הפעילות של אותה חברה )להלן
בתום כל תקופת דיווח, פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שער חליפין שבתוקף לאותו 

כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שער החליפין למועד -מועד; פריטים לא
כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שער חליפין -יטים לאבו נקבע השווי ההוגן; פר

 כספי.-שבתוקף במועד ביצוע עסקה בקשר לפריט הלא

 אופן רישום של הפרשי שער  .3
הפרשי שער מוכרים ברווח או הפסד בתקופה בה הם נבעו, פרט להפרשי שער בגין פריטים כספיים לקבל 
או לשלם מפעילות חוץ, אשר יישובם אינו מתוכנן או צפוי לקרות ועל כן מהווים חלק מהשקעה נטו 

 פעילויות חוץ". בגין מוכרים ברווח הכולל האחר בסעיף "הפרשי תרגוםהבפעילות חוץ, 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 )המשך( מטבע חוץ .ו

                                תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות שבמטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע הפעילות של  .4
 החברה

מוניטין  לצורך הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים, הנכסים והתחייבויות של פעילויות חוץ, לרבות
ועודפי עלות מיוחסים, מוצגים עפ"י שער החליפין שבתוקף לתום תקופת הדיווח. פרטי הכנסות והוצאות 
מתורגמים לפי ממוצע שערי החליפין בתקופת הדיווח, אלא אם כן חלה במהלכה תנודתיות משמעותית 

צוע העסקאות, והפרשי בשערי חליפין. במקרה זה, תרגום פריטים אלה נעשה לפי שערי חליפין במועד בי
 ."תרגום המתייחסים, מוכרים ברווח הכולל האחר במסגרת "קרן הון בגין הפרשי תרגום

 מזומנים ושווי מזומנים .ז

מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן 
ל עלזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה  פקדונות

 שלושה חודשים.

ונכסים  פקדונות" סעיףבמסגרת  ע"י הקבוצה פקדונות אשר קיימת מגבלה לגבי השימוש בהם מסווגים
 ."מיועדים פיננסיים

  דוחות כספיים מאוחדים .ח

הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות, הנשלטות 
חברה משקיעה שולטת בחברה מושקעת כאשר היא חשופה, או שיש לה על ידי החברה, במישרין או בעקיפין. 

ותן תשואות זכויות, לתשואות משתנות הנובעות מהחזקתה במושקעת, וכאשר יש לה יכולת להשפיע על א
 באמצעות הפעלת כוח על המושקעת.

תוצאות הפעילות של חברות בנות שנרכשו או מומשו במהלך תקופת הדיווח נכללות בדוחות הרווח והפסד 
 המאוחדים של החברה החל מהמועד בו הושגה השליטה או עד למועד בו הופסקה השליטה, לפי העניין.

 חברתיות.-ת, היתרות, ההכנסות וההוצאות הביןלצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאו

 זכויות שאינן מקנות שליטה .ט

של חברות בנות שאוחדו, מוצג בנפרד  חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו, למעט מוניטין,
במסגרת ההון של הקבוצה. זכויות שאינן מקנות שליטה כוללות את הסכום של זכויות אלה במועד צירוף 

ה להלן( וכן את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשינויים שאירעו בהון החברה העסקים )רא
 המאוחדת לאחר מועד צירוף העסקים.

בעסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה שעניינן רכישת חלק נוסף בחברה מאוחדת, לאחר מועד 
שאינן מקנות שליטה במועד הרכישה  השגת השליטה, נזקף עודף עלות הרכישה על ערכן בספרים של זכויות

 להון המיוחס לבעלים של החברה האם.

 עסקים צירופי .י

 פעילויות וחברות מאוחדות המהוות עסק נמדדות תוך שימוש בשיטת הרכישה. עלות צירוף העסקים רכישת
 להשגת בתמורה שהתהוו התחייבויותוו שניתנ נכסים של( ההחלפה)למועד  המצרפי ההוגן כשווי נמדדת

 .בנרכשת השליטה
 .התהוותן עם הפסד או לרווח נזקפות העסקים לצירוף במישרין הקשורות, עסקה עלויות

)מתוקן(  IFRS 3-ל בהתאם להכרה בתנאים העומדים, הנרכש העסק של המזוהים וההתחייבויות הנכסים
 ."צירופי עסקים" מוכרים לפי שווים ההוגן במועד הרכישה

נמדד בגובה עודף עלות הרכישה, על חלק החברה בשווי ההוגן נטו של הנכסים  מצירוף עסקיםמוניטין הנובע 
 שהוכרו במועד הרכישה. המזוהים, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה המאוחדת

זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת נמדדות לראשונה במועד צירוף העסקים בגובה חלקן בשווי ההוגן של 
 .ויות וההתחייבויות התלויות של הישות הנרכשת למעט חלקן במוניטיןהנכסים, ההתחייב

 אופציית מכר לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה:

אופציות מכר אשר מוענקות לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות בקבוצה, באופן אשר בעלי 
מטופלות ומוצגות בדוחות הכספיים המאוחדים זכויות אלו יכולים לחייב את הקבוצה לרכוש את מניותיהם, 

של הקבוצה כאילו מומשו על ידי בעלי הזכויות. בהתאם לכך, מכירה הקבוצה בהתחייבות בדוח על המצב 
הכספי בגובה הערך הנוכחי של סכום הפדיון הצפוי בעת מימוש האופציות. כמו כן, הקבוצה אינה מכירה 

ופציה, ועל כן מכירה בחלק הרווחים של אותן חברות בנות המשויך בזכויות שאינן מקנות שליטה נשואות הא
לאותן מניות כרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה האם. דיבידנדים המשולמים בגין אותן מניות לבעלי 

 הזכויות שאינן מקנות שליטה, מוכרים כהוצאות מימון על ידי הקבוצה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 )המשך( עסקים צירופי .י

 צירופי עסקים תחת אותה שליטה:

ידי אותו בעל שליטה, הן טרם והן לאחר -עסקאות צירופי עסקים, בהם כל הישויות המצורפות נשלטות על
. "As Poolingצירוף העסקים, נמדדות תוך שימוש בשיטה הדומה לשיטת איחוד העניין, המוכרת בשם "

 .ב' 1 באור ראהמיזוג בין החברה לפלר אחזקות ה למידע נוסף בדבר עסקת

 הסדרים משותפים .יא

"הסדר משותף" הוא הסכמה חוזית לפיה הקבוצה וצדדים אחרים מבצעים פעילות כלכלית הכפופה לשליטה 
משותפת. שליטה משותפת מתקיימת כאשר ההסדר החוזי כולל דרישה, כי החלטות הנוגעות לאסטרטגיה 

העסקה, יתקבלו בהסכמה פה אחד של הצדדים ששולטים במשותף בעסקה  הפיננסית והתפעולית של
 המשותפת.

 קיימים שני סוגי הסדרים משותפים. סוג ההסדר תלוי בזכויות ובמחויבויות הצדדים להסדר:
 "עסקה משותפת" הינה הסדר משותף אשר לצדדים לו יש זכויות בנכסים נטו המיוחסים להסדר.

סקה משותפת, הקבוצה מכירה בעסקה המשותפת כהשקעה ומטפלת בה בהסדרים משותפים המהווים ע
  .בשיטת השווי המאזני

"פעילות משותפת" היא הסדר משותף אשר לצדדים לו יש זכויות בנכסים, ומחויבויות בנוגע להתחייבויות, 
 המיוחסים להסדר.

בהסדרים משותפים המהווים פעילות משותפת, הקבוצה מכירה בדוח על המצב הכספי של הקבוצה בחלקה 
היחסי בנכסי הפעילות המשותפת והתחייבויותיה, לרבות נכסים המוחזקים והתחייבויות שהתהוו באופן 

לות ו הפסד כולל את חלקה היחסי של הקבוצה בהכנסותיה והוצאותיה של הפעיאמשותף. דוח רווח 
עסקאות בין חברות הקבוצה לפעילויות  המשותפת, לרבות הכנסות שהופקו והוצאות שהתהוו באופן משותף.

 משותפות המוחזקות בידי החברה מוכרות רק בגובה חלקם של הצדדים האחרים בפעילות המשותפת.

 השקעות בחברות כלולות .יב

השפעה  .הסדר משותףה חברה בת, או חברה כלולה הינה ישות שלקבוצה יש בה השפעה מהותית, והיא אינ
מהותית היא הכוח להשתתף בקבלת ההחלטות הנוגעות למדיניות הפיננסית והתפעולית של החברה 

 המוחזקת, אך אינה מהווה שליטה או שליטה משותפת במדיניות זו. 

שווי ה בשיטתהתוצאות, הנכסים וההתחייבויות של חברות כלולות נכללים בדוחות כספיים אלה תוך שימוש 
על פי שיטת השווי המאזני, השקעות בחברות כלולות נכללות בדוח על המצב הכספי המאוחד בעלות  .המאזני

המותאמת לשינויים שאירעו לאחר הרכישה בחלקה של הקבוצה בנכסים נטו, לרבות קרנות הון, בניכוי ירידת 
 ערך, במידה וחלה, בערכה של החברה הכלולה. 

 .'גי 2 באור ראהכלולות  בחברותדת ערך של השקעה לעניין בחינת ירי
עודף עלות הרכישה של חברה כלולה מעל חלקה של הקבוצה בשווי ההוגן של נכסים מזוהים, התחייבויות 

של  בספריםוהתחייבויות תלויות של הכלולה שהוכרו במועד הרכישה, מוכר כמוניטין. המוניטין נכלל בערך 
ההשקעה בחברה הכלולה, ונבחן לצורך ירידת ערך כחלק של ההשקעה. עודף כלשהו של חלק הקבוצה בשווי 
ההוגן נטו של נכסים מזוהים, התחייבויות והתחייבויות תלויות על עלות הרכישה של החברה הכלולה, לאחר 

 הערכה חוזרת, מוכר מיידית בדוח הרווח והפסד. 

מעסקאות המבוצעות בין החברה ו/או חברה מאוחדת לבין חברה כלולה של  רווחים או הפסדים הנוצרים
 הקבוצה, מבוטלים בהתאם לחלקה של הקבוצה בזכויות החברה הכלולה הרלוונטית.

 המאזני השווי שיטת לפי המטופלות השקעות ערך ירידת .יג

הקבוצה בוחנת את קיומם של סימנים לירידת ערך של השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני. 
ירידת ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים 

 מההשקעה הושפעו לרעה. בחינת ירידת ערך של ההשקעה נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה.

 יטיןמונ .יד

נמדד בגובה עודף עלות הרכישה, על חלק החברה בשווי ההוגן נטו של הנכסים  עסקמוניטין הנובע מרכישה של 
 המזוהים, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה המאוחדת שהוכרו במועד הרכישה.

הפסדים מירידת ערך מוניטין מוכר לראשונה כנכס לפי עלותו, ונמדד בתקופות עוקבות לפי עלותו בניכוי 
 שנצברו.

לצורך בחינת ירידת ערך, מוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויה להן 
תועלת מהסינרגיה של צירוף העסקים. יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה מוניטין, נבדקות לצורך בחינת 

יש סימנים המעידים על ירידת ערך אפשרית של יחידה  ירידת ערכן מידי שנה או בתדירות גבוהה יותר כאשר
כאמור. כאשר סכום בר השבה של יחידה מניבה מזומנים נמוך מערכה בספרים של אותה יחידה, מוקצה 
ההפסד מירידת הערך ראשית להפחתת הערך בספרים של מוניטין כלשהו המיוחס ליחידה מניבת המזומנים. 

דת ערך, אם נותרה, לנכסים אחרים של היחידה מניבת המזומנים, לאחר מכן, מוקצה יתרת ההפסד מירי
 באופן יחסי לערכם בספרים. הפסד מירידת ערך של מוניטין אינו מבוטל בתקופות עוקבות.
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 רכוש קבוע .טו

 כללי .1
סחורות או שירותים, או  שימוש בייצור או בהספקתצורך רכוש קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק ל

 .ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחתכי אשר חזוי , להשכרה לאחרים

פריטי רכוש קבוע  ,הקבוצה מציגה את פריטי הרכוש קבוע שלה על פי מודל העלות. על פי מודל העלות
לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.  על המצב הכספיבדוח מוצגים 

העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב 
עלות נכסים כשירים כוללת גם עלויות אשראי  .הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה

 .'חי 2 באור ראה רכוש קבוע לעניין בחינת ירידת ערך .'זט 2 בבאור ורמשיש להוונן כא

 הפחתת רכוש קבוע .2
פחת בעל עלות משמעותית -הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר

ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים ביחס לסך העלות של הפריט. 
השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של 

 .ערך שייר צפוי בתום החיים השימושיים

 אורך החיים השימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת, הינו כדלקמן:
 

  שימושיים חיים אורך פחת שיעורי נכס
   

 6.67-16 6.25%-15% במושכר שיפורים
 25-50 2%-4%  יםמבנ

 5-15 6.67%-20% וציוד מכונות
 5-15 6.67%-20% משאיות ונגררים ,רכב כלי

 3-16.67 6%-33% משרדי וריהוט מחשבים ציוד
 50 2% בחכירה  קרקע

 
 

בתום כל  הקבוצהערכי השייר, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת 
  .שנת כספים. שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא"

נקבע לפי ההפרש שבין  פריט רכוש קבוערווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של 
 הפסד. וא, ונזקף לרווח בספרים במועד המכירה או ההוצאה משימושהתקבולים ממכירתו לבין ערכו 

 בותעוק עלויות .3
עלויות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע, הניתנת לאמידה בצורה מהימנה מוכרת כגידול של הערך 
בספרים במועד התהוותה, אם צפוי כי ההטבות הכלכליות העתידיות המיוחסות לפריט יזרמו אל הישות. 

 עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לרווח או הפסד במועד התהוותן.

 עלויות אשראי .טז

עלויות אשראי הניתנות לייחוס באופן ישיר לרכישה, הקמה או יצור של נכסים כשירים אשר הכנתם לשימוש 
המיועד להם או למכירתם מצריכה פרק זמן משמעותי, מהוונות לעלות אותם נכסים עד למועד בו נכסים אלו 

  מוכנים בעיקרם לשימושם המיועד או למכירתם. 

 ניטיןלמו פרט, מוחשיים בלתי נכסים .יז

 נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים בקו ישר על פני אורך החיים השימושיים 

בעל המשוער שלהם בכפוף לבחינת ירידת ערך. שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי 
 אורך חיים מוגדר, מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".
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 )המשך( למוניטין פרט, מוחשיים בלתי נכסים .יז

חיים שימושיים מוגדר   אורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך
 הינו כדלקמן:

 

 שימושייםאורך חיים  
 שנים  6.35-8 קשרי לקוחות

 שנים 8 רוחני קניין
 אי תחרות 

 זיכיון
 שנים 4-9

 שנים 5
   
 .'די 2ראה באור  ,לעניין הטיפול החשבונאי במוניטין   

 
 כלהלן:הנכסים הבלתי מוחשיים של הקבוצה מוכרים ונמדדים בהתאם לאופן היווצרותם, 

 עסקים צירופי במסגרת שנרכשו מוחשיים בלתי נכסים
נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים הינם מוכרים בנפרד ממוניטין כאשר הם עומדים 

וניתנים לזיהוי. נכסים בלתי מוחשיים ניתנים לזיהוי כאשר הינם ניתנים להפרדה או נובעים בהגדרת נכס 
ים ישוורו במועד צירוף העסקים ביוכנכסים בלתי מוחשיים כאלה מזכויות חוזיות או משפטיות אחרות. 

 .ההוגן

בתקופות העוקבות להכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים מוצגים לפי 
עלותם בניכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו. הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר, 

יים השימושיים המשוער שלהם. אומדן משך החיים ושיטת מחושבת על בסיס הקו הישר על פני משך הח
 ."ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת שינויי אומדן מטופלת בדרך של "מכאן ולהבא

 , פרט למוניטיןערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשייםירידת  .יח

למעט  ,והבלתי מוחשיים םיהמוחשישל נכסיה  בספריםאת הערך  הקבוצה בוחנת, דיווח תקופת כל בתום
 בדברלמידע נוסף נכסים אלו.  שלאם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך המלאי, במטרה לקבוע 

 .ב.1ב. 4 באור ראה מזומנים מניבת היחידירידת ערך של  בחינת

 מלאי .יט

חומרים  מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל, בתהליך ייצור לצרכי מכירה או
 .צרכו בתהליך הייצור או במהלך הספקת השירותיםיש

השווי מימוש נטו שלו. עלות המלאי כוללת את כל עלויות הרכישה, לבין הנמוך מבין עלותו לפי מלאי מוצג 
עלויות עבודה ישירות, עלויות תקורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו 

 .ומצבו הנוכחיים

שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה 
 ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה.

 :העלות נקבעה כדלהלן
 יוצא ראשון.-נע, או על בסיס נכנס ראשוןבשיטת ממוצע  - חומרי גלם, רכיבים ואריזה

 .ועקיפות ישירות ייצור הוצאות, עבודה, חומריםהכוללת  לפי עלות מחושבת -בעיבוד  תוצרת
  .עקיפותו ישירות ייצור הוצאות חומרים, עבודה, הכוללת מחושבת עלות לפי - גמורה תוצרת

 יוצא ראשון.-בשיטת ממוצע נע, או על בסיס נכנס ראשון -סחורות ומוצרים קנויים 
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 פיננסיים לא נכסים ערך ירידת .כ

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים 
 השבה.-בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת

שלהם, ההשבה -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר
ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות -ההשבה שלהם. הסכום בר-מופחתים הנכסים לסכום בר

למימוש ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס 
י מזומנים עצמאיים נקבע הסכום המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימ

ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד. -בר
הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום 

הפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ה-בר
ההשבה של הנכס. לגבי -מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או סכום בר

 נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.

 כסים הספציפיים הבאים:הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנ

 מוניטין בגין חברות מאוחדות
בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר אם אירועים  31החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, ליום 
 או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.

היחידה מניבת המזומנים )או ההשבה של -בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת הסכום בר
ההשבה של היחידה מניבת -קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין. כאשר הסכום בר

המזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה מניבת 
וקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה ה

 המיוחס ראשית למוניטין. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.

  השקעה בעסקה משותפת
לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של השקעה 

יווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של בעסקאות משותפות. בכל תאריך ד
ההשקעה בעסקה משותפת. בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס 

 להשקעה בעסקה המשותפת. 

  מסופקים לחובות הפרשה .כא

רה נאותה, לפי הערכת בדוחות הכספיים נכללות הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים המשקפות בצו
ההנהלה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. החברה לא מכירה בהפרשה לחובות מסופקים 

  בגין קבוצות לקוחות המוערכות באופן קבוצתי בשל העדר מהותיות.

 נכסים פיננסיים .כב

 כללי .1

נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של 
 המכשיר. 

השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה על פי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט אותם 
מוצגים בכל תקופת חתך בהתאם לשוויים נכסים פיננסיים המסווגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר 

  ההוגן.

 נכסים פיננסיים בעלות מופחתת ושיטת הריבית האפקטיבית  .2
 ם:מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים הבאי

 המודל העסקי של הקבוצה הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן 

  של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים התנאים החוזיים
 .אשר מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד

מכשירי חוב אשר עונים לתנאים אלו נמדדים בהכרה לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה. לאחר 
ית האפקטיבית ההכרה לראשונה נמדדים מכשירים אלו בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריב

 .ובניכוי ירידות ערך
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 )המשך( נכסים פיננסיים .כב

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד .3
מכשירי חוב שאינם עונים לתנאים לסיווגם בעלות מופחתת, או שעונים לתנאים אלו אך במועד ההכרה 

אותם בשווי הוגן דרך רווח והפסד, נמדדים בשווי הוגן דרך רווח  לראשונה בהם בחרה הקבוצה לייעד
 והפסד.

 נכס פיננסי מסווג כמוחזק למטרות מסחר אם:

 הוא נרכש בעיקרו למטרת מכירה בעתיד הקרוב; או 

 ידי הקבוצה ולגביהם -הוא מהווה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים, המנוהלים יחד על
 שבוצע לאחרונה לצורך הפקת רווחים בזמן הקצר; או קיימת ראיה לדפוס פעילות

 .הוא נגזר שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר מגדר 

 השקעות במכשירי הון מסווגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצגים בשווי הוגן, כאשר רווחים או הפסדים הנובעים 
 רווח והפסד. משערוך הנכסים מוכרים ב

הרווח או ההפסד נטו המוכר ברווח או הפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד או ריבית שנצמחו בגין הנכס 
 הפיננסי.

 ירידת ערך של נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת  .4
 של קיומם זיהוי לצורך דיווח תקופת כל בתום נבחנים, מופחתת בעלות הנמדדים פיננסיים נכסים

 מאירוע שכתוצאה לכך אובייקטיביות ראיות יש כאשר מתהווה כאמור ערך ירידת. ערך לירידת סימנים
 המזומנים תזרימי לרעה הושפעו, הפיננסי בנכס הראשונית ההכרה מועד לאחר שהתרחש יותר או, אחד

 .ההשקעה של הצפויים העתידיים

 :היתר ןבי, סימנים לירידת ערך עשויים לכלול
  משמעותיים של המנפיק או החייבקשיים פיננסיים;  

 אי עמידה בתשלומים שוטפים של קרן או ריבית;  

 צפי כי החייב ייקלע לפשיטת רגל או ארגון מחדש של חובות; 
 

לגבי נכסים פיננסיים המוצגים לפי העלות המופחתת, ירידת ערך מוכרת בגובה ההפרש בין ערכם 
הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהם, הפנקסני של הנכסים הפיננסיים לבין הערך 

הריבית  המשקפים את השפעתם של בטחונות כלשהם וערבויות שהתקבלו, כשהם מהוונים בשיעור
 האפקטיבית המקורית שלהם.

 אובייקטיבית קשור קיטון ואותו, קטן פיננסי נכס של ערך מירידת ההפסד סכום עוקבת בתקופה אם
, בעבר שהוכר ערך מירידת ההפסד מבוטל זה במקרה אזי, הוכרה הערך שירידת לאחר שהתרחש לאירוע
 מירידת ההפסד מבוטל בו במועד בנכס ההשקעה של הפנקסני הערך. והפסד רווח דרך, בחלקו או במלואו

 בעבר הוכרה לא אילו מועד לאותו קיים שהיה הנכס של המופחתת העלות של הסכום על יעלה לא ערך
 .הערך ירידת

, ישיר באופן הפיננסי הנכס של הפנקסני מהערך מוקטן הפיננסיים הנכסים כל לגבי ערך מירידת ההפסד
 חובות מחיקת. הפרשה לחשבון נזקף אשר מסחריים וחייבים לקוחות של ערך מירידת הפסד למעט

 שנמחקו סכומים של עוקבות בתקופות גבייה. ההפרשה לחשבון נזקפתגבייה -ברי אינם אשר לקוחות
 .והפסד לרווח נזקפים ההפרשה חשבון של הפנקסני בערך השינויים. ההפרשה חשבון כנגד מזוכים בעבר

 התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה .כג

 הוני כמכשיר או פיננסית התחייבות סיווג .1
 ההסדרים למהות בהתאם, הוני כמכשיר או פיננסית כהתחייבות מסווגים נגזרים לא פיננסיים מכשירים
 .שבבסיסם החוזיים

הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה.  מכשיר
שהונפקו על ידי הקבוצה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות  הונייםמכשירים 

 במישרין להנפקת מכשירים אלו.

 הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהתחייבויות פיננסיות  .2
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות פיננסיות המיועדות 

 הפסד או הרווחעם ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות בשווי הוגן עם שינויים בו הנזקפים לדוח על 
 .אחר כולל ורווח
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 )המשך( ות החשבונאיתעיקרי המדיני - 2באור 

 )המשך( התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה .כג

 הצמודות למדד המחירים לצרכןהתחייבויות פיננסיות אחרות  .3
לקבוצה התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד המחירים לצרכן )אגרות החוב שהנפיקה החברה( שאינן 

או הפסד. בגין התחייבויות אלה הקבוצה קובעת את שיעור הריבית נמדדות לפי שווי הוגן דרך רווח 
האפקטיבי כשיעור ריאלי בתוספת הפרשי הצמדה על פי השינויים במדד שהיו בפועל עד לתום תקופת 

 .הדיווח

 החזקה הדדית של אגרות חוב .4
חברה ונרכשו על ידי חברה אחרת בקבוצה מבוטלות בדוחות היתרות בגין אגרות חוב, אשר הונפקו על ידי 

הכספיים המאוחדים. בעת רכישת אגרות החוב בידי חברה מאוחדת, נזקף ההפרש בין ערכו בספרים של 
ידי חברה  עלאגרות חוב  רכישת בדבר לפרטיםהרכיב ההתחייבותי לבין עלות רכישתו כרווח או כהפסד. 

 .15מאוחדת ראה באור 

 מאוחדת חברה במניות להמרהב הניתנות חו אגרות .5
, אשר תשלומי הקרן ו/או המאוחדת הניתנות להמרה במניות החברהחברה מאוחדת  שלאגרות חוב 

, או למדד המחירים לצרכן הבת השונה ממטבע הפעילות של החברההריבית בגינם אינם צמודים למטבע 
הנפקת אגרות החוב, מופרדים רכיבי אגרות החוב . במועד (Compound) ווים מכשיר פיננסי מורכבמה

להמרה, כאשר הרכיב ההתחייבותי מוצג במסגרת ההתחייבויות, והרכיב ההוני מוצג במסגרת ההון. 
השווי ההוגן של הרכיב ההתחייבותי נקבע בהתבסס על שיעור הריבית המקובלת בשוק למכשירים 

אופציית המרה. עלויות ההנפקה מוקצות באופן פיננסיים בעלי מאפיינים דומים, אשר אינם כוללים 
מוקדם של  פדיוןבדבר  לפרטים יחסי לרכיבי המכשיר הפיננסי המורכב בהתאם להקצאת התמורה.

באור  ראה "(תשתיות מנדלסון" -"מ )להלן בע ותעשיות תשתיות מנדלסון שלח' -ו' ג סדרה חוב אגרות
15. 

 הכרה בהכנסה .כד

התמורה שהקבוצה זכאית לקבל בגין הכנסה ו/או  של התמורה שהתקבלההכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן 
במהלך העסקים הרגיל. ההכנסה מוצגת בניכוי אומדנים להחזרות, הנחות או שירותים ממכירת סחורות 

 .וכדומה

 הכנסה ממכירת סחורות .1
 ההכנסה ממכירת סחורות מוכרת בהתקיים כל התנאים הבאים:

  הסיכונים וההטבות המשמעותיים הנובעים מהבעלות על הסחורות;הקבוצה העבירה לקונה את 

  הקבוצה אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת, בדרך כלל, בעלות ואינה
 שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו;

 ;סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן 

 לקבוצה; וכן צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו 

 העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. 

  ממתן שירותים  הכנסות .2
בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה בסוף תקופת הדיווח. שלב ההשלמה נמדד לפי השירותים  מוכרות
 .לביצוע השירותים מכלל הדיווח תקופת לסוף עד שבוצעו

 ללקוחות הנחות .3
הניתנות ללקוחות אשר לגביהן לא מחויב הלקוח לעמוד ביעדים מסוימים, נכללות בדוחות הנחות 

 הכספיים עם ביצוע המכירות היחסיות המזכות את הלקוח בהנחות האמורות, ומנוכות מסעיף המכירות.
הנחות ללקוחות שהזכות בקבלתן מותנית בעמידת הלקוח ביעדים מסוימים, כגון עמידה בהיקף רכישות 

תי )כמותי או כספי( מינימלי, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד, נכללות בדוחות שנ
הכספיים, באופן יחסי, בהתאם להיקף הרכישות שביצע הלקוח בתקופה המדווחת המקדמות אותו 
לקראת העמידה ביעדים, וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן 

 סביר. 

 הכנסות ריבית .4
 בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. יהכנסות ריבית נצברות על בסיס עית

 הכנסות מדיבידנד .5
 מדיבידנד בגין השקעות מוכרות במועד בו נוצרה הזכאות לקבלת הדיבידנד.  הכנסות
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 הפרשות .כה

מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש הפרשות 
 בעבר, בגינה צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.

ות הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויב
 .בהווה במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות

 מסים על ההכנסה .כו

 כללי .1
הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות 

ישירות להון העצמי, ולעסקאות צירופי המסים הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו 
 עסקים.

 מסים שוטפים .2
הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה וחברות 
מאוחדות במהלך תקופת הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או 

בים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם אי הכללת פריטי הכנסות והוצאות אשר חיי
חייבים במס או ניתנים לניכוי. נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס 

  וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.

גים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה נכסים והתחייבויות מסים שוטפים מוצ
לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו 

 זמנית.

 מסים נדחים .3
חברות הקבוצה יוצרות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות 

כם בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים )נכס או התחייבות( מחושבות לפי שיעורי המס לבין ער
הצפויים בעת מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה 

התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל למעשה, עד תאריך הדוח על המצב הכספי. 
ניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים. נכסי ההפרשים הזמ

מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת 
 שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.

סים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המ
הינם בשליטת  מסים נדחים אלו נשואיםלהערכת הנהלת הקבוצה, ההפרשים הזמניים שככל מוחזקות, 

 הקבוצה ואינם צפויים להתהפך בעתיד הנראה לעין.

לאכיפה נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת 
לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה 
המוטלים על ידי אותה רשות מס, ובכוונת הקבוצה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על 

 בסיס נטו.

 חכירות .כז

סכמים והם נבחנים במועד ההתקשרות המבחנים לסיווג חכירה מימונית או כתפעולית מבוססים על מהות הה
 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-על

 חכירה תפעולית
לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור,  בהםנכסים אשר 

מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת 
  .3.ב.3 באור ראה"חכירות"  - IFRS16פרסום תקן חדש בנושא חכירות לפרטים בדבר  החכירה.

 עובדים הטבות .כח

 קצר לטווחלעובדים  הטבות .1
חודשים מתום  12להיות מסולקות במלואן לפני  צפויותהטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות אשר 

ידי העובדים. הטבות עובדים לטווח קצר בקבוצה כוללות את  על המזכההשנה בה ניתן השירות 
תשלומי מענקים. הטבות אלו נזקפות לרווח ו הבראה, מחלה, חופשה, שכרהתחייבות הקבוצה בגין 

והפסד, במועד היווצרותן. ההטבות נמדדות על בסיס לא מהוון אותו חזויה החברה לשלם. הפרש בין 
 עובד, לבין הסכום ששולם בגינן מוכר כנכס או כהתחייבות.גובה ההטבות לזמן קצר להן זכאי ה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 )המשך( עובדים הטבות .כח

 העסקה סיום לאחר הטבות .2
. הטבות שנתי חצי שימהעובדים  ולחלקפיטורין  פיצוייהטבות הקבוצה לאחר סיום העסקה כוללות: 

הקבוצה לאחר סיום העסקה הינן בחלקן תוכניות להפקדה מוגדרת ובחלקן תוכניות להטבה מוגדרת. 
 Definedהוצאות בגין התחייבות הקבוצה להפקדת כספים במסגרת תכנית להפקדה מוגדרת )

Contribution Planהוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת )( נזקפות לרווח והפסד .Defined Benefit 
Plan( נזקפות לרווח והפסד, בהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה )Projected Unit Credit Method,) 

במועד  האחר תוך שימוש בהערכות אקטואריות. רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח הכולל
 .היווצרותם

 ארוך לטווח אחרותלעובדים  הטבות .3
 חודשים 12עובד אחרות לטווח ארוך הן הטבות אשר לא חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  הטבות
ואינן מהוות הטבות לאחר סיום  המתייחס השירות את מספק העובד בה השנתית הדיווח תקופת לאחר

 פיטורין. בגיוהעסקה או הטבות 

  .שעון הטבות עובדים אחרות בקבוצה כוללות התחייבויות בגין חופשה ומענק

 למניה  רווח .כט

החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות של  החברה על 
ידי חלוקת רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, בממוצע משוקלל של מספר המניות 

מתאמת החברה את  הרגילות הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח. לצורך חישוב הרווח המדולל למניה
הרווח או ההפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות, ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות 

 במחזור, בגין ההשפעות של כל המניות הפוטנציאליות המדללות. 

 התקבלו בדוח על תזרימי המזומניםש /ים ששולמו דדיבידנ/סיווג ריבית  .ל

ן ריבית ודיבידנדים אשר התקבלו בידיה וכן תזרימי מזומנים בגין הקבוצה מסווגת תזרימי מזומנים בגי
ריבית ששולמה כתזרימי מזומנים אשר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת. תזרימי מזומנים בגין מיסים על 
הכנסה מסווגים ככלל כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות שוטפת, למעט אלו אשר ניתנים לזיהוי בנקל 

מנים אשר שימשו לפעילות השקעה או מימון. דיבידנדים המשולמים על ידי הקבוצה מסווגים עם תזרימי מזו
 כתזרימי מזומנים מפעילות מימון.

 לתקנים ותיקונים שפורסמו פרשנויות, חדשים כספי דיווח תקני - 3באור 

 קודמות דיווח תקופות עלאו /ו הנוכחית התקופה על המשפיעים לתקנים תיקונים .א

"דוח על תזרימי מזומנים" )בדבר גילויים אודות שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות   7IAS תיקון
 מימון(

התיקון קובע כי נדרש לתת גילוי למידע שיאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך את השינויים 
מזומנים והן שינויים שאינם  בהתחייבויות אשר נובעות מפעילויות מימון, הן שינויים הכרוכים בתזרימי

התיקון מיושם בדרך של 'מכאן ולהבא' לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום . כרוכים בתזרימי מזומנים
 או לאחריו. במועד היישום לראשונה של התיקון, לא נדרש להציג מידע השוואתי.  2017בינואר  1

  הקבוצה ידי על מוקדם באימוץ אומצו ולא, ףבתוק ואינם שפורסמו לתקנים ותיקונים פרשנויות, תקנים .ב

1. )2014( IFRS 9 "מכשירים פיננסיים" 

 כללי (א
"( הינו התקן הסופי התקן -"מכשירים פיננסיים" )להלן  IFRS 9 (2014)תקן דיווח כספי בינלאומי 

שפורסמו בשנים  IFRS 9של פרויקט מכשירים פיננסיים. התקן מבטל את השלבים הקודמים של 
. התקן הסופי כולל הוראות סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים אשר תוקנו ביחס 2013-ו 2010, 2009

ומיושמות על ידי החברה וכן, כולל את הוראות הסיווג  2009לאלו שפורסמו בשלב הראשון בשנת 
לגבי חשבונאות גידור והמדידה של התחייבויות פיננסיות, מציע מודל מעודכן יותר ומבוסס עקרונות 

ומציג מודל חדש לבחינת הפסד חזוי מירידת ערך כמפורט להלן. בנוסף, מבטל התקן את פרשנות 
IFRIC 9  בחינה מחדש של נגזרים משובצים". הגרסה של התקן אותה מיישמת הקבוצה כיום שונה"

הוראות אותן מהגרסה הסופית של התקן. החברה תיישם את הוראות התקן הסופי, לרבות תיקון ה
 או לאחריו.  2018בינואר  1ביום  היא מיישמת כיום, החל מתקופות דיווח שנתיות המתחילות
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 )המשך( לתקנים ותיקונים שפורסמו פרשנויות, חדשים כספי דיווח תקני - 3באור 

 הקבוצה ידי על מוקדם באימוץ אומצו ולא, בתוקף ואינם שפורסמו לתקנים ותיקונים פרשנויות, תקנים .ב
 )המשך(

1. )2014( IFRS 9 "מכשירים פיננסיים" )המשך( 

 נכסים פיננסים (ב
 התקן קובע שכל הנכסים הפיננסיים יטופלו כלהלן:

עלות מופחתת, מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה תחת אחת החלופות הבאות: 
קביעת מודל המדידה יהיה בהתחשב או הפסד, או שווי הוגן דרך רווח כולל אחר. שווי הוגן דרך רווח 

במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים 
 החוזיים הנובעים מאותם נכסים פיננסיים.

ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 
רווח או הפסד, אך ורק אם הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר  לשווי הוגן דרך

 או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.אילו הנכס היה נמדד בעלות מופחתת 

 מכשירי הון יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

מכשירים שיועדו  ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
לרווח או הפסד, כאמור, לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד בגינם לא יועבר 

 .ושלרבות בעת המימ

נגזרים משובצים לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקן. חלף זאת, חוזים מעורבים יימדדו 
המודל העסקי ותזרימי המזומנים  כללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן, בהתאם למבחניב

 החוזיים.

 מכשירי חוב יסווגו מחדש רק כאשר הישות משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים.

השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו יימדדו 
ת מסוימות בוטלה. יחד עם זאת התקן מציין תמיד לפי השווי ההוגן. חלופת המדידה לפי עלות בנסיבו

 שבנסיבות ספציפיות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.

 התחייבויות פיננסיות (ג
 התקן קובע גם את ההוראות הבאות בדבר התחייבויות פיננסיות:

רווח או השינוי בשווי ההוגן של התחייבות פיננסית המיועדת בעת ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך 
לל אחר אלא אם הפסד, והמיוחס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות, ייזקף ישירות לרווח כו

 (.Accounting Mismatchמגדילה חוסר עקביות במדידה החשבונאית ) אוזקיפה זו יוצרת 

כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת או מסולקת, סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו מחדש 
  לרווח או הפסד.

כל הנגזרים, בין אם נכסים או התחייבויות, יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לרבות מכשיר 
דוד את שוויו ההוגן פיננסי נגזר המהווה התחייבות הקשור למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למ

 באופן מהימן.

 גידור (ד
התקן הסופי קובע הוראות גידור חדשות ונותן אפשרות לבחור כמדיניות חשבונאית האם ליישם את 

. כאשר IAS 39הוראות הגידור החדשות שיפורטו להלן בקצרה, או לחלופין את אלו הקיימות על פי 
 אפשרות בחירת המדיניות האמורה. IASB-יושלם בעתיד פרויקט הגידור, תיבחן שוב על ידי ה

רת התקן הסופי נותרו על כנם שלושת סוגי חשבונאות הגידור: גידורי תזרים מזומנים, שווי במסג
הוגן והשקעה נטו בפעילות חוץ. עם זאת, בוצעו שינויים מהותיים ביחס לסוגי העסקאות הכשירות 

פיננסיים.  -לחשבונאות גידור, בייחוד הרחבת הסיכונים הכשירים לחשבונאות גידור של פריטים לא
מו כן, חלו שינויים באופן בו חוזי אקדמה ואופציות נגזרים יטופלו כאשר הם מהווים מכשירים כ

 מגדרים.

בנוסף, הוחלפו חלק מבדיקות אפקטיביות הגידור במבחן עקרוני יותר המבוסס על "יחסים 
 ות הגידור למפרע לא תידרש עוד.כלכליים". הערכת אפקטיבי

 ול הסיכונים של החברה הורחבו במסגרת התקן החדש.דרישות הגילוי ביחס לפעילויות ניה
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 )המשך( לתקנים ותיקונים שפורסמו פרשנויות, חדשים כספי דיווח תקני - 3באור 

 הקבוצה ידי על מוקדם באימוץ אומצו ולא, בתוקף ואינם שפורסמו לתקנים ותיקונים פרשנויות, תקנים .ב
 )המשך(

1. )2014( IFRS 9 "מכשירים פיננסיים" )המשך( 

 ירידת ערך (ה
מודל ירידת הערך החדש המבוסס על הפסדי אשראי צפויים ייושם למכשירי חוב הנמדדים לפי עלות 

 IFRSמופחתת או לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר, חייבים בגין חכירה, נכסי חוזה המוכרים לפי 
  ומחויבויות כתובות למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית. 15

החודשים  12-ון ברך תהיה לגבי הפסדים חזויים לפי הסתברות לחדלות פירעהפרשה לירידת עה
(. lifetime)בשנה הקרובה(, או לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר )הקרובים 

בחינה לכל אורך חיי המכשיר נדרשת אם סיכון האשראי עלה משמעותית ממועד ההכרה לראשונה 
  (.credit-impairedכס הפיננסי נוצר או נרכש כאשר הוא פגום )בנכס. גישה אחרת חלה אם הנ

  התקן הסופי מוסיף הנחיות הצגה וגילויים בקשר עם ירידות ערך של מכשירים פיננסיים.

התקן הסופי ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח  - מועד תחילה ואפשרויות אימוץ מוקדם
 או לאחריו.  2018בינואר  1שנתיות המתחילות ביום 

ככלל, הוראות התקן הסופי לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיות ייושמו למפרע. עוד נקבע, כי על אף 
עם יישום למפרע היישום למפרע, הוראות המתייחסות לגידור ייושמו, ככלל, בדרך של 'מכאן ולהבא' 

 מוגבל.

 דוחותיה על מהותית השפעה צפויה לא התקן לראשונה של ליישום, החברה הנהלת להערכת
 .הקבוצה של הכספיים

2. FRS 15I "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" 
התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם 

 IAS"הכנסות" ותקן חשבונאות בינלאומי  IAS 18לקוחות. התקן מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי 
"חוזי הקמה" והפרשנויות הנלוות להם. עיקרון הליבה של התקן הוא שההכרה בהכנסה תשקף את  11

העברת הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל 
בתמורה להם. לשם כך, קובע התקן כי ההכרה בהכנסה תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את 
הסחורות ו/או השירותים המנויים בחוזה עמו באופן שהלקוח משיג שליטה על אותם סחורות או 

 שירותים.
 קן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:הת
 זיהוי החוזה )או החוזים( עם הלקוח. .1
 זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. .2
 קביעת מחיר העסקה. .3
 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע. .4
 .ביצוע בותימחו משלימה הישות כאשר בהכנסה הכרה .5

 לחוזה ומחייב, לעיתים, הפעלת שיקול דעת נרחב.יישום המודל תלוי בעובדות ובנסיבות ספציפיות 
נוסף, קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות, האומדנים המשמעותיים והשינויים ב

בהם אשר שימשו בעת יישום הוראות התקן, וזאת על מנת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין 
כנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם את המהות, הכמות, העיתוי והמהימנות של הה

 הלקוחות.

 ריו. או לאח 2018בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 הכספיים דוחותיה על מהותית השפעה צפויה לא התקן של לראשונה ליישום, קבוצהה הנהלת להערכת
 .הקבוצה של

3. IFRS 16 חכירות"" 

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע  IAS 17מבטל את  2016החדש אשר פורסם בחודש ינואר  התקן
את הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'( 

 והספק )'מחכיר'(.
 וקובע תפעוליות לחכירות ממוניות חכירות בין, חוכר לגבי כיום הקיימת ההבחנה את מבטל החדש התקן
 נדרש החוכר, חכור נכס כל בגין, החדש למודל בהתאם. החכירות סוגי לכל ביחס אחיד חשבונאי מודל
 .החכירה דמי בגין פיננסית בהתחייבות ומאידך השימוש זכות בגין בנכס להכיר מחד
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 )המשך( לתקנים ותיקונים שפורסמו פרשנויות, חדשים כספי דיווח תקני - 3באור 

 הקבוצה ידי על מוקדם באימוץ אומצו ולא, בתוקף ואינם שפורסמו לתקנים ותיקונים פרשנויות, תקנים .ב
 )המשך(

3. IFRS 16 המשך( ""חכירות( 

 חודשים 12 עד של לתקופה החכורים נכסים לגבי יחולו לא כאמור והתחייבות בנכס ההכרה הוראות
 את משנה אינו התקן (.אישיים מחשבים)דוגמת  נמוך ערך בעלי נכסים של לחכירות ביחס וכן בלבד

יכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות  התקן .המחכיר בספרי כיום הקיים החשבונאי הטיפול
"הכנסות  IFRS 15או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי, אך זאת בתנאי כי  2019בינואר  1המתחילות ביום 

מחוזים עם לקוחות" מיושם אף הוא. ככלל, התקן ייושם למפרע, אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור 
 התאמות מסוימות במסגרת הוראות המעבר של התקן לעניין יישומו לתקופות דיווח קודמות.

בחינה זו טרם  .שברשותה נכסים לחכירת חוזים על התקן הוראות השפעת את הקבוצהזה, בוחנת  בשלב
 :למועד פרסום הדוחלהלן פירוט ההשפעות העיקריות הצפויות, כפי שמוערכות  הסתיימה.

  הקבוצה, עקב רישום כל עסקאות החכירה של הקבוצהגידול בהיקף הנכסים וההתחייבויות של 
 כזכויות שימוש בצד הנכסים כנגד מחויבות לתשלום דמי החכירה בצד ההתחייבויות. 

 בעוד שעל פי התקן הקיים )הקבוצהשפעה גם על הדוח על הרווח והפסד של לתקן החדש ה .IAS 
(, מוכרות הוצאות החכירה בקו ישר על פני תקופת החכירה, על פי התקן החדש תוכרנה הוצאות 17

החכירה כהפחתה של זכות השימוש בנכס וכהוצאות מימון על צד ההתחייבות הפיננסית. לאור 
העובדה ששיטת הריבית האפקטיבית מביאה להכרה בהוצאה גבוהה יותר בתחילת תקופת 

לקראת סופה, לשינוי עיתוי ההכרה בהוצאות כאמור צפויה השפעה על  החכירה, ולנמוכה יותר
 ותכומת בהמשך.  הקבוצה, אשר נבחנת כעת על ידי הקבוצהתוצאות 

  קיטון בהוצאות החכירה שנכללות כיום בדוח רווח והפסד, כנגד גידול בהוצאות הפחת והפחתות
גלומה בהתחייבות לתשלומי דמי )הפחתת זכות השימוש( וגידול בהוצאות המימון בשל הריבית ה

 .הקבוצההחכירה, יביאו לשינוי ברווח התפעולי של 
 ( בהתאם לתקן הקייםIAS 17 תזרימי המזומנים בגין החכירות של ,)מסווגים כתזרימי הקבוצה ,

מזומנים מפעילות שוטפת. בהתאם לתקן החדש, תשלומי החכירה, מהווים למעשה פירעון של 
פי המחכיר, ועל כן צפוי התקן להביא לגידול בתזרים המזומנים מפעילות ההתחייבות הפיננסית כל

, וזאת בשל סיווג מרכיב הקרן בתשלומי החכירה כתזרים מזומנים לפעילות הקבוצהשוטפת של 
 מימון. 

לבחון את השלכות התקן על דוחותיה הכספיים, לרבות שיעורי הקבוצה , תמשיך 2018במהלך שנת 
וכיוצ"ב.  הסכמי החכירה על תקופות החכירה ן של אופציות יציאה או הארכה שלההיוון, הערכת השלכת

את מדיניותה החשבונאית בדבר הוראות המעבר על פיהן ייושם התקן החדש הקבוצה כמו כן, תגבש 
 וכפועל יוצא מכך תכמת את ההשפעה למועד היישום לראשונה של התקן.

 "עמדות מס לא ודאיות" IFRIC 23 פרסום .4

הפרשנות מבהירה את הוראות ההכרה והמדידה של מסים על הכנסה כאשר קיימת אי ודאות לגבי עמדת 
רשויות המס. הפרשנות קובעת כי על הישות לקבוע האם עמדות המס הלא ודאיות צריכות להיות 
מוערכות בנפרד או כחלק מקבוצה של עמדות מס לא ודאיות. כמו כן, על הישות להעריך האם סביר כי 
רשויות המס יקבלו את הטיפול שבו נקטה החברה, או צפויה לנקוט בו, בקשר עם עמדות המס הלא 
ודאיות בהנחה כי רשויות המס יבדקו את דיווחי הישות וכל המידע הרלוונטי יהיה בידיהן )סיכון חשיפה 

ופן עקבי (. במידה וכן, הישות נדרשת לקבוע את הטיפול החשבונאי בעמדות המס הלא ודאיות בא100%
עם עמדת המס שבה היא נקטה או צפויה לנקוט בה. במידה ולא, הישות נדרשת לשקף את השפעת אי 

 most( או בשיטת הסכום הסביר ביותר )expected valueהודאות באמצעות שימוש בשיטת התוחלת )
likely amount.בהתאם לשיטה שצופה באופן הטוב ביותר את תוצאת אי הוודאות ,) 

או לאחריו. ניתן ליישם את  2019בינואר  1ייושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום התיקון 
התיקון למפרע באופן מלא או ללא תיקון מספרי השוואה כאשר ההשפעה המצטברת של היישום 

 .2019בינואר  1לראשונה תוכר כתיקון יתרת העודפים ליום 

 .פרסוםאת השפעת הוראות ה קבוצההבשלב זה, בוחנת 
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  יקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדןש   - 4 באור

 כללי .א
לעיל, נדרשת הנהלת החברה, במקרים  2 בבאור כמפורטביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, 

מסוימים, להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים 
והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון 

 ות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. התוצא
האומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים 
רק בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה 

 .תהנוכחית והן על התקופות העתידיוינוי משפיע הן על התקופה ובתקופות עתידיות במקרים בהם הש

 באומדן ודאות לחוסר מפתח גורמי .ב

 ירידת ערך  .1

 מוניטין ערך ירידת בחינת (א
לצורך הקביעה האם חלה ירידת ערך של מוניטין, מבצעת הנהלת החברה אומדן של שווי השימוש 
של יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה המוניטין. לצורך חישוב שווי השימוש מחשבת הקבוצה את 
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, הנובעים מכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים, וכן 

 שיעור הניכיון המתאים בכדי לחשב את הערך הנוכחי. את 

יחידות מניבות כן של ו מנדלסון תשתיות השימוש של את שווי קבוצההבהתאם לאמור, בחנה 
לתאריך הדוח לצורך בחינת המוניטין כנדרש בהתאם  ,"(כימוביל"מ )להלן:"בע כימובילבמזומנים 

באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי. בהתאם להערכות  IAS 36לתקן חשבונאות בינלאומי 
  .השווי, הסכום בר השבה של היחידות גבוה מערכן בספרים ולכן לא נדרשת ירידת ערך

 מזומנים מניבת יחידתירידת ערך של  בחינת (ב
, 2017בתכנית העבודה לשנת  "(קוסמטיקסבע"מ )להלן: " קוסמטיקס אמיליה אי עמידת חברת בשל

, קוסמטיקס שלבהפרשה לירידת ערך  את הצורך , 2017 בדצמבר 31 ביום, באופן פנימי החברה בחנה
בוצעה על בסיס  הבחינה. פרטי כמותג טיפוח מוצריהשייכת למגזר פעילות  מזומנים מניבת היחיד

בשיעור ניכיון  (DCF)קוסמטיקס לשווי השימוש שלה, בהתבסס על היוון תזרימי המזומנים הצפויים 
בספרי  קוסמטיקסשל  ונט ,. נכסי הפעילות2%שיעור צמיחה פרמננטי של וב 11%לאחר מס של 

, סכום שבוצעה לבחינהש"ח. בהתאם  מיליון 122-כהסתכמו לסך של  2017 ,בדצמבר 31החברה ליום 
 .ערך ירידת נדרשת לא ולכן בספרים מערכה גבוה היחידה של השבההבר 

 על הכנסה מסים .2

מכירה  המאוחדת חברההאשר תוצאות המס לגביהן אינן וודאיות.  עסקאות מאוחדת לחברה
בהתחייבויות בגין תוצאות המס של עסקאות אלה, בהתבסס על אומדני ההנהלה, אשר מסתמכת על 
יועצים מקצועיים, בנוגע לעיתוי וגובה חבות המס הנובעת מעסקאות אלה. כאשר תוצאות המס של 

עת עסקאות אלה שונה מאומדני ההנהלה, יוקטנו או יוגדלו, לפי העניין, הוצאות המסים במועד קבי
 השומה הסופית. 

כן, נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים, שטרם נוצלו,  כמו
במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת 

וי, סכום ההכנסה החייבת במס לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העית
 הצפויה, מקורה ואסטרטגית תכנון המס.

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .3

, מפעילה הנהלת החברה שיקול דעת בבחירת טכניקות הערכה נאותות למכשירים 6כמתואר בבאור 
ימוש פיננסיים, שאין להם מחיר שוק מצוטט בשוק פעיל. טכניקות ההערכה בהן עושה הנהלת החברה ש

נקבע בהתבסס על היוון  הלוואות וחייביםהינן כאלה המיושמות בידי משתתפי שוק. השווי ההוגן של 
הנהלת  תזרימי המזומנים החזויים מהם, בהתבסס על הנחות הנתמכות במחירי ושיעורי שוק נצפים.

המשמשים  EBITDAהחברה בוחנת את ההנחות שנקבעו לגבי הפרמטרים, שיעורי ההיוון ומכפילי 
לחישוב השווי ההוגן בהתאם לטכניקת ההערכה שנבחרה. שינוי של אחד או יותר מהפרמטרים עשוי 

השווי ההוגן של שותפויות שאינן  לשנות את השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים באופן משמעותי.
המכשירים הערך בספרים של על דוחותיהם הכספיים המבוקרים.  ,בין היתר ,מתבסס החברהבשליטת 

אלפי  52,967 מסתכם לסך של ,2017בדצמבר  31המוערכים באמצעות טכניקות הערכה ליום  הפיננסיים
 אלפי ש"ח(.  49,309: 2016 בדצמבר 31 ליוםש"ח )
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 )המשך( יקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדןש   - 4באור 

 )המשך( באומדן ודאות לחוסר מפתח גורמי .ב

 הפרשות לתהליכים משפטיים .4

בין היתר על חוות דעת  החברה הסתמכה, החברהבהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו כנגד 
יועציה המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, 

שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות סיון המשפטי יבהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הנ
 התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

 .כים משפטיים והתחייבויות ותלויותהליבדבר  24לתביעות ראה באור  החברהלמידע נוסף בדבר חשיפת 

 מלאי איטי .5

שלו, בהתבסס על מדיניות ונהלים  הקבוצה עורכת ניתוח של יתרות המלאי יחסית להיקף הצריכה
שקבעה הקבוצה המתחשבת, בין היתר, באומדני הנצלת המלאי ומכירתו בהתבסס על ניסיון העבר. 

את ההפרשה בגין מלאי איטי. ראה מידע נוסף  תקופהבהתאם לניתוח האמור מעדכנת הקבוצה מדי 
 .9אור בב

  פקדונות ונכסים פיננסיים מיועדים   - 5באור 

 שטר פי על החברה התחייבויות להבטחת נועדהאלפי ש"ח אשר  216-מוצגת יתרה בסך של כ 2017, בדצמבר 31ליום 
 הפקדונות יתרת, בנוסף ליתרה המתוארת לעיל, 2016בדצמבר,  31 ליום .שלה החוב אגרות למחזיקי הנאמנות

 פיאל 113,545של  בסך, לזמן קצר וזמן ארוך, הקבוצה ידי על לשימוש זמינים ואינםוהנכסים הפיננסיים המיועדים 
 ראה) השל החוב אגרות למחזיקי הנאמנות לשטרי תיקון פי על תשתיות מנדלסון התחייבויות להבטחת נועדהש"ח 
 . (4' ב 15 באור

 .5' ב 15אור ראה בלפרטים בדבר פדיון מוקדם של אגרות חוב סדרה ג' וסדרה ח' 

  שווי הוגן   - 6באור 

 הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן הנכסים פירוט .א

 רמות שלהלן:בלצורך מדידת שווים ההוגן של הנכסים, מסווגת אותם הקבוצה בהתאם למדרג הכולל 

מחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים שלישות יש גישה אליהם  :1רמה 
 במועד המדידה.

, שהם ניתנים לצפייה עבור הנכס, במישרין 1מצוטטים שכלולים ברמה  נתונים, מלבד מחירים :2רמה 
 או בעקיפין.

 נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס. :3רמה 

סיווג הנכסים הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש משמעותי לצורך 
 מדידת השווי ההוגן של הנכס בכללותו.
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 )המשך( שווי הוגן   - 6באור 

 )המשך( הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן הנכסים פירוט .א

להלן פירוט של נכסי הקבוצה, אשר נמדדים בדוח על המצב הכספי של הקבוצה, בשווים ההוגן, בהתאם 
 לרמות המדידה שלהם:

 

20172016

נכסים פיננסיים שוטפים הנמדדים  בשווי הוגן 1.
16,52134,663אגרות חוב קונצרניות )1(

1,2426,545מניות

7,3202,334קרנות נאמנות, תעודות סל ואחרים
13,507   -                  נכסים פיננסיים מיועדים )2(

25,08357,049

נכסים פיננסיים לא שוטפים הנמדדים בשווי הוגן 2.
30,66740,972השקעה במניות מקסימה )3(

49,36945,416השקעות בשותפות טנא הון צמיחה )4(
40,256   -                  נכסים פיננסיים מיועדים )2(

80,036126,644

נכסים פיננסיים אחרים3.
3,5983,892הלוואות והשקעות בישויות אחרות )5(

רמה 1

רמה 1

רמה 1

רמה 1

רמה 3

רמה 3

אלפי ש"ח

מדרג

מדידת

שווי הוגן

ליום 31 בדצמבר

רמה 1

רמה 1

 
 

 .(אלפי ש"ח 878,20 – 2016)בשנת  BBBש"ח בדירוג השקעה נמוך מ  אלפי 1,073זה סך של  מסכום (1)
כללו  2016בדצמבר,  31ליום  תשתיותבנאמנות עבור מחזיקי האג"ח של מנדלסון  הוחזקו אשרנכסים פיננסים מיועדים  (2)

במלוות ממשלתיים וסך של  הושקעו"ח, ש אלפי 25,684סך של  מתוכם"ח, לזמן קצר ולזמן ארוך, שאלפי  53,763סך של 
ח' -ו' ג סדרות חוב אגרות של מוקדם פדיון. לעניין BBBקונצרניות בדרוג גבוה מ באגרות חוב  הושקעו "חשאלפי  28,079

 '.ב 15 באור ראה תשתיות מנדלסון של
, ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א חברה, ("מקסימה": להלן"מ )בע אויר להפרדת המרכז מקסימה חברת במניות השקעה (3)

 משערוך הפסד הוכרהדוח  בשנת. מקסימה של והנפרע המונפק מההון 14.65%-בכ החברה מחזיקה הדוח למועד נכון
בתקופת הדוח, קיבלה   ."ח(ש אלפי 6,185-כ בסך רווחהוכר  2016 בשנתאלפי ש"ח ) 10,308-כ בסךבמקסימה  ההשקעה

 10הוחלט על חלוקת דיבידנד לתשלום ביום  2018במרץ,  20בתאריך  "ח.ש אלפי 439דיבידנד בסך  מהיממקס החברה
  חלקה של החברה(. מייצג את אלפי ש"ח ) 586-בסך של כ 2018באפריל, 

 שותפות צמיחה הון בטנא"ב ארהדולר  מיליון 10 סך של להשקיע התחייבה לפיו, בהסכם החברה התקשרה 2006 בשנת (4)
 ארה"ב. דולר מיליון 9.7-כ סך של II טנאב החברההשקיעה  2017, דצמברב 31 ליום נכון. ("II טנא": להלן) II מוגבלת

סך  )מתוכם II"ח שנבעו ממימושי החזקות שביצעה טנא ש מיליון 12.8-כסך של  IIמטנא  התקבלו ולאחריוהדוח  בתקופת
 באור ראהטנא לאחר תאריך הדוח החזקה שביצעה בדבר מימוש . לפרטים נוספים מיליון ש"ח בתקופת הדוח( 4.5-כ של
לפעול עד ליום השנה התשיעית לו  היתהועל פי הסכם השותפות אמורה  2006 ,בספטמבר 1לפעול ביום  החלה II טנא. 25

, 2017 ,באוגוסט 31(. ע"פ החלטת השותף הכללי הוארכה תקופת השותפות עד ליום 2015 ,בספטמבר 1)היינו: עד ליום 
תקופת הארכה  אושרה על ידי השותפים בקרן טנא 2017בחודש יולי,  וזאת על פי זכות הנתונה לו בהסכם ההשקעה.

 5בהסכם לפיו התחייבה להשקיע סך של  אחזקות פלרהתקשרה  2013בשנת , כמו כן .2019באוגוסט  31נוספת, עד ליום 
 פלרהשקיעה  2017בדצמבר,  31"(. נכון ליום IIIטנא "להלן: ) IIIמיליון דולר ארה"ב בטנא הון צמיחה שותפות מוגבלת 

 דולר ארה"ב.מיליון  4.15סך של  IIIבטנא  אחזקות
  .אירופה ומזרח"ב בארה"ן בנדל שקעותההעוסקות בתחום ה ה בשתי שותפויותוהשקע הלוואה לחברה זרה (5)
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 )המשך( הוגן שווי   - 6 באור

 3מדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן על פי רמה הנ נכסים .ב

 

טנא הון 

צמיחה

הלוואות 

סה"כנדל"ן

45,4163,89249,308יתרה לתחילת השנה

5,424   -             5,424השקעות במהלך השנה

)98()98(   -              פדיון קרן הלוואות נדל"ן

)4,532(   -             )4,532(תמורה ממימוש השקעה

2,865)196(3,061רווחים )הפסדים( המיוחסים לנכסים שטרם מומשו

49,3693,59852,967יתרה לסוף השנה

טנא הון 

צמיחה

הלוואות 

סה"כנדל"ן

38,8384,00042,838יתרה לתחילת השנה

4,859   -             4,859השקעות במהלך השנה

)4,157(   -             )4,157(תמורה ממימוש השקעה

5,768)108(5,876רווחים )הפסדים( המיוחסים לנכסים שטרם מומשו

45,4163,89249,308יתרה לסוף השנה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 

2016

אלפי ש"ח  

אלפי ש"ח  

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 

2017

 
 

 :3הנחות משמעותיות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של נכסים על פי רמה 

ההשקעות של קרן  רוב(. Net asset valueנטו ) נכסיםהקרן טנא נמדד בהתאם לערך  השקעותההוגן של  השווי
 6.0-10.9בטווח  ועל פי מכפילים הרלוונטית הבשנבסיס תוצאות החברות  על EBITDAטנא חושב בשיטת מכפיל 

השקעות הקרן מוצגות  יתר .11%וון יבשיעור ה מזומנים תזרים ווןיה עותבאמצאו  (6.3-9.6בטווח  2016)בשנת 
  .האחרונה בתקופה במניותיהן שהתבצעו בעסקאות או מימושןללפי אינדיקציות לשווי בעסקה 
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  לקוחות  - 7באור 

20172016

472,056404,911חשבונות פתוחים בארץ

16,23714,666חשבונות פתוחים בחו"ל 

84,32180,656המחאות לגביה

572,614500,233

בניכוי

)15,008()16,812(הפרשה לחובות מסופקים

555,802485,225

אלפי ש"ח

ליום 31 בדצמבר

 
 . (ימים 110: 2016) ימים 113 הינה ומתן שרותים במכירת סחורותהקבוצה של  תקופת האשראי הממוצעת

 
טרם קבלת לקוח חדש, הקבוצה בודקת את חוסנו הפיננסי, תוך שימוש בחברות לדרוג אשראי, ומגדירה בהתאם 
מסגרות אשראי ברמת לקוח. המסגרות והדירוג המיוחסים ללקוחות הקבוצה נבחנים מעת לעת, בהתבסס על מידע 

רים בלקוח ומכושר עמידתו וים עסקיים הקשחדש שמתקבל ביחס לכל לקוח, ממקורות מידע שונים, לרבות אירוע
האשראי השוטפת שנקבעה להם,  תבתשלומי חובות קודמים. מרבית מיתרת לקוחות הקבוצה הינה בתקופ

כשלקוחות אלו מדורגים על ידי הקבוצה כלקוחות ברמת איכות אשראי נאותה וזאת, בין היתר, בהתבסס על נסיון 
 עבר ו/או בטחונות קיימים בגין חלק מיתרת הלקוחות הנ"ל. 

 
 את, ההנהלה הערכת ילפ, נאותה בצורה המשקפות מסופקים לחובות ספציפיות הפרשות נכללות הכספיים בדוחות
 לקוחות קבוצות בגין מסופקים לחובות בהפרשה מכירה לא החברה. בספק מוטלת שגבייתם בחובות הגלום ההפסד

 .מהותיות העדר בשל קבוצתי באופן המוערכות
 

 
  מסופקים לחובות הפרשה בגינם נכללה לא אשר הלקוחות חובות גיל .א

 

20172016

 452,349   531,041      חובות שטרם הגיע מועד פרעונם

 26,280     14,568        חובות בפיגור עד 90 ימים

 6,596       10,193        חובות בפיגור מעל 90 ימים

555,802485,225סך הכל

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח
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 )המשך( לקוחות  - 7באור 

 תנועה בהפרשה לחובות מסופקים  .ב
 

20172016

        15,008       3,571 

                  -         6,587 

           2,882       6,652 

)541()1,482(
)537()320(

16,81215,008

אלפי ש"ח

ליום 31 בדצמבר

יתרת פתיחה

כניסה לאיחוד

עדכון הפרשות 

הכרה בחובות אבודים שנמחקו
חובות מסופקים שנגבו וסכומים שהופרשו בעבר ולא נוצלו

יתרה לסוף השנה 
 

  חובה חייבים ויתרות   - 8באור 

 

20172016

7,38614,618מוסדות ממשלתיים

8,5447,936מקדמות לספקים

1,2811,103עובדים

9,9897,940הוצאות מראש

8242,827הכנסות לקבל

306   -                  צדדים קשורים

1,8682,088חייבים אחרים
29,89236,818

30,50336,577יתרות חובה לזמן ארוך )*(

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

 
   תשתיות במנדלסון"( "גמרלו)"וגיסטי למרכז הקמת בגין  בעיקרנובעת  2016-ו 2017 ,בדצמבר 31לימים היתרה )*( 

 (.'ב 23 באור ראה)

 מלאי   - 9באור 

20172016

66,07556,606חומרי גלם ואריזות

206,572187,000תוצרת גמורה

6,8057,333מלאי תוצרת בתהליך 

279,452250,939

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

 
במסגרת סעיף עלות המכר הסתכם לסך של  2017בשנת כהוצאה  ושהוכרצריכת חומרים ושינויים במלאי  עלות

 "ח(.ש אלפי 827,036 – 2016ש"ח )בשנת  אלפי 910,408
אלפי  23,795-ו "חש אלפי 23,747של  סךההפרשה לירידת ערך מלאי על  עמדה 2016-ו 2017בדצמבר  31 לימים נכון

  .בהתאמה ,ש"ח
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 מוחזקותבחברות  השקעה  - 01באור 

  מוחזקותהחברות פירוט ה .א

תחום הפעילותשם החברה

מדינת 

התאגדות

20172016

%%

חברות בנות מהותיות

100%100%ישראלשירותים לתעשיהכימוביל בע"מ )1(

100%100%ישראלמוצרי טיפוח כמותג פרטיאמיליה קוסמטיקס בע"מ )2(

50.5%59.8%ישראלהולכת זורמים וסניטציהמנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ )3(

השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני 

25%25%ישראליצור מוצרים מוקצפיםפלציב עין הנציב אגש"ח בע"מ )4(
טביב- החברה הארצית לטיפול ופינוי 

50%50%ישראלפינוי פסולת מסוכנתפסולת רעילה בע"מ )1(

שיעור החזקה בזכויות 

בהון החברה

ליום 31 בדצמבר

 
החברה הארצית  - טביבמלאה המאוגדות בישראל ובאמצעות עסקה משותפת  בבעלות, פועלת באמצעות מספר חברות בנות כימוביל (1)

 . 50% בשיעור של "(טביבלטיפול ופינוי פסולת רעילה בע"מ )"
אשר  ,"מבע ושיווק הפצה קוסמטיקס אמיליה, בישראל בת חברהו "בבארה תובבעלות מלאה הפועל תנוב ותחבר שתיקוסמטיקס ל (2)

 אינה פעילה.
 . בישראל בנות חברות מספר תשתיות למנדלסון (3)

במסגרת השלמת עסקת רכישת מנדלסון  למוכריםשהעניקה החברה  PUTההחזקה המוצג הינו בהתחשב במימוש אופציית  שיעור
 . בהתאמה, 57.8%-ו 48.8%הינו  2016-ו 2017בדצמבר,  31 ליום בפועלשיעור ההחזקה . 2016בחודש פברואר 

"ח האגש"(. "חאגש": "מ )להלןבע חקלאית שיתופית אגודה צרעה וקיבוץתשתיות  מנדלסון ידי על הוקמה 2015 ,בנובמבר 18 ביום
 ."חהאגשמכירה בחלקה היחסי בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של תשתיות מסווגת כפעילות משותפת ולפיכך מנדלסון 

 ובאירופה. מקסיקוב, אמריקה בצפון לאהמחברות בנות בבעלות  פרמס, "(פלציב)" הנצי"ב אגש"ח בע"מ עין לפלציב (4)

  כלולה המחבר דיבידנדים .ב
לפרטים בדבר דיבידנד שהוכרז  אלפי ש"ח. 1,750דיבידנד בסך של  מפלציב החברההדוח, קיבלה  בתקופת

 ו'. 25לאחר תאריך הדוח ראה באור 
 משותפת  מעסקה דיבידנדים .ג

 אלפי ש"ח. 750דיבידנד בסך של  מטביב כימובילהדוח, קיבלה  בתקופת

 מחברה מאוחדת  דיבידנדים .ד
 יהמיליון ש"ח לבעלי מניות 3.5מנדלסון תשתיות דיבידנד במזומן בסך של  חילקה 2017, בדצמבר 12ביום 

בדבר דיבידנד שהוכרז לאחר  לפרטים .מיליון ש"ח( 1.7-)חלקה של החברה מתוך הדיבידנד הינו סך של כ
 ג'. 25תאריך הדוח ראה באור 

 אחזקות לפלרהחברה  בין מיזוג .ה
התקיימו התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג בין החברה לפלר אחזקות. לפרטים  2017ביוני  29ביום 

 '.ב 1נוספים בדבר עסקת המיזוג ראה באור 
  מנדלסון בקבוצת מיזוג .ו

, אישרו דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי מניות של החברה, 2017בדצמבר  28וביום  2017בנובמבר,  23ביום 
של  ש.בר בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה-לבין מנדלסון תשתיות מנדלסוןביצוע מיזוג בין  בהתאמה,

( )מנת"ש תעשיות המחדש לביןתשתיות  מנדלסון"( ובין בר.ש-מנדלסון( )להלן: "100%) תשתיות מנדלסון
-"(, לפיו תתמזגנה מנדלסוןהמחדש( )להלן: "100%תשתיות ) מנדלסון המלאה בבעלותה בת חברה"מ, בע

, והמחדש.בר ש-מנדלסון נכסי כל יועברו המיזוג שבמועד באופן, תשתיות מנדלסוןש.בר והמחדש עם ולתוך 
להוראות  בהתאם הכל.בר והמחדש, תתחסלנה, ש-מנדלסוןו תשתיות למנדלסון והתחייבויותיו זכויותיהן
לחוק החברות, וזאת ללא תשלום תמורה או הקצאת מניות מאת מנדלסון תשתיות  315-ו 314סעיפים 

הכנסה ]נוסח חדש[, -לפקודת מס 103ש.בר או המחדש. המיזוג יתבצע בהתאם להוראות סעיף -מנדלסוןל
סים. המיזוג יהא בתוקף , בפטור ממס ובכפוף לקבלת החלטת מיסוי מקדמית מרשות המי1961 -התשכ"א

"(, בכפוף לקיום התנאים המתלים כמפורט המיזוג מועד)להלן: " 2017,בדצמבר 31רטרואקטיבי החל מיום 
ש.בר ושל מנדלסון תשתיות והמחדש( יושלם -ןמנדלסובהסכם. כל אחד מהמיזוגים )של מנדלסון תשתיות ו

זוג( ויבוצעו כל ההליכים והפעולות הנדרשים במועד בו יתקיים אחרון התנאים המתלים )כמפורט בהסכם המי
ע"פ הפרק הראשון בחלק השמיני לחוק החברות או במועד שיצויין בתעודת המיזוג שתונפק ע"י רשם 

 למיזוג האמור. ,התקבלה החלטת רשות המיסים למיסוי בהסכם 2017, ץבמר 26ביום  החברות.
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 )המשך( עה בחברות מוחזקותהשק  - 10 באור
 קוסמטיקסעבודה ב סכסוך .ז

"( ההסתדרות"-במהלך הרבעון השני, הוכרז סכסוך עבודה ע"י הסתדרות העובדים הכללית )להלן
בקוסמטיקס, לאחריה התרחשו שיבושי עבודה והשבתה של המפעל בירוחם. במהלך תקופת הדיווח, 

הגיעה להסכמה עם ההסתדרות בדבר ניהול משא ומתן בנוגע להסכם עבודה חדש וחזרה לפעילות  קוסמטיקס
  רגילה.

 רכוש קבוע - 11באור 

 ההרכב והתנועה .א

קרקע, 

מבנים 

ושפורים 

מכונות וציודבמושכר

ריהוט, 

ציוד 

משרדי 

סה"ככלי רכבומחשבים

עלות

169,442123,49822,331103,430418,701יתרה ליום 1 בינואר, 2016

9,8436,3901,78920,23938,261רכישות

)1,116(   -                 -              )694()422(מענק שהתקבל ותקבולי ביטוח

)17,090()10,934()133()5,945()78(גריעות

 120,269  48,97034,80220,01016,487תוספות - צירופי עסקים

227,755158,05143,997129,222559,025יתרה ליום 31 בדצמבר,2016

1,6049,11182717,32228,864רכישות

)2,674()9,477()2,232()10,472()24,855(

)65()515()139(              -   )719(

226,620157,17042,453136,072562,315יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017

פחת שנצבר

)197,652()48,794()18,328()89,091()41,439(יתרה ליום 1 בינואר, 2016

)28,993()11,698()1,970()8,184()7,141(הוצאות פחת

34510557,4228,021גריעות

)53,278()7,148()14,398()16,638()15,094(תוספות - צירופי עסקים

)271,902()60,218()34,641()113,403()63,640(יתרה ליום 31 בדצמבר, 2016

)29,979()11,688()2,160()8,551()7,580(הוצאות פחת

2,5759,2332,2317,82821,867גריעות

278963              -   179

)279,835()64,078()34,507()112,632()68,618(יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017

יתרה, נטו 

158,00244,5387,94671,994282,480

164,11544,6489,35669,004287,123

גריעות

ליום 31 בדצמבר, 2017

ליום 31 בדצמבר, 2016

הפרשי שער נטו הנובעים 

מתרגום פעילויות חוץ

הפרשי שער נטו הנובעים 

מתרגום פעילויות חוץ

אלפי ש"ח
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 אחרים  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים - 12באור 

 ההרכב והתנועה .א

אי 

תחרות

קשרי 

סה"כאחרמוניטיןלקוחות

עלות

176,731     4,675      72,566  83,491 15,999יתרה ליום 1 בינואר, 2017  

      2,665          -            660     2,005        -תוספות - צירופי עסקים

179,396     4,675      73,226  85,496 15,999יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017  

הפחתה שנצברה וירידת ערך

)69,495()902()5,050()47,916()15,627(יתרה ליום 1 בינואר, 2017

)6,614()777(            -)5,532()305(הפחתה שהוכרה במהלך השנה

)76,109()1,679()5,050()53,448()15,932(יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017

יתרה, נטו

103,287     2,996      68,176  32,048          67ליום 31 בדצמבר, 2017  

אי 

תחרות

קשרי 

סה"כאחרמוניטיןלקוחות

עלות

108,097     2,072      47,291  42,874 15,860יתרה ליום 1 בינואר, 2016  

    68,634     2,603      25,275  40,617       139תוספות - צירופי עסקים

176,731     4,675      72,566  83,491 15,999יתרה ליום 31 בדצמבר, 2016  

הפחתה שנצברה וירידת ערך

)58,082()425()*()5,050()40,494()14,608(יתרה ליום 1 בינואר, 2016

)8,918()477(            -)7,422()1,019(הפחתה שהוכרה במהלך השנה

)69,495()902()5,050()47,916()15,627(יתרה ליום 31 בדצמבר, 2016

יתרה, נטו

107,236     3,773      67,516  35,575       372ליום 31 בדצמבר, 2016  

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

 

 .'ד 2 באור ראה -של מספרי השוואה מהותית לא התאמה)*(                       
 

 הוצאות הפחתה: .ב

201720162015

)12,069()8,452()6,279(הוצאות מכירה ושיווק

)466()466()335(הוצאות הנהלה וכלליות

אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
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 )המשך( מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים - 12באור 

  מוניטין נכסי של ערך ירידת בגין בחינה .ג
מיליון  48-יתרת המוניטין מיוחסת לחברות מאוחדות במגזר שירותים לתעשיה )כ 2017בדצמבר,  31ליום 

 מיליון ש"ח(. 20-ש"ח( ולמגזר הולכת זורמים וסניטציה )כ
 

 מבחן לקביעת ירידת ערך מוניטין 
המוניטין אחת לשנה או בקרות סממנים העלולים להצביע על הצורך הקבוצה בוחנת את הצורך בהפחתת 

 בהפחתת ערכם.
, על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים, 2017כתוצאה מהבחינה שבוצעה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

 לא עלה הצורך בהפחתה כאמור.
 

רך שבשימוש. תחזית תזרים הסכום בר השבה של יחידת מניבה מזומנים נקבע בהתבסס על חישובי הע
המזומנים מבוססת על התקציב לשנה הקרובה, המאושר על ידי ההנהלה, ועל הנחות נוספות לגבי קצב גידול 
המכירות וההוצאות בארבע השנים שאחריה. בתזרים מזומנים אשר מעבר לחמש שנים מבוצעת 

 אקסטרפולציה בעזרת שיעורי הצמיחה הצפויים הרשומים להלן.
 

 ההשבה בר הסכום בחישוב ששימשו העיקריות ההנחות
 2.5%-1.5% – הארוך בטווח פרמננטי צמיחה שיעור 

 14.2%-13.8% –( מס לפני) היוון שיעור 
 

 פרטים נוספים על ההתחייבויות השוטפות - 13באור 

 ספקים ונותני שרותים .א

20172016

279,927255,415חובות פתוחים

9,36919,014שטרות לפרעון

289,296274,429

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

 
 

  .(ימים 93 :2016)ימים  90 היא בקבוצהסחורות י הממוצעת הניתנת בגין רכישת תקופת האשרא
 
 זכאים ויתרות זכות .ב

20172016

24,69222,339הוצאות לשלם

40,86840,761מוסדות 

2001,796חלויות שוטפות של התחייבויות אחרות לזמן ארוך 

38,75537,825שכר ונלוות והפרשות לחופשה ולהבראה

5,3954,431הכנסות מראש ומקדמות מלקוחות 

PUT 3,9143,761התחייבות בגין אופציית)*(

3,5472,499זכאים אחרים 
117,371113,412

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

 

 )*( הוצג בדוח כספי אשתקד כחלק מסעיף התחייבויות אחרות לזמן ארוך.  

 



 מ"אמיליה פיתוח )מ.עו.פ.( בע
 ים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאור

 

35 

 

  מתאגידים בנקאייםהלוואות     - 14אור ב

 הרכב התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת .א

201720162017201620172016

8,9944,93964,61673,60973,61078,548לא צמוד2.85%-4.16%ב.1החברה

23,074   -            -            -         23,074   -         דולר

67,57620,003   -            -         67,57620,003לא צמוד1.95%-2.05%

186302   -            -         186302מדד

126,298158,02320,85633,226147,154191,249לא צמוד

2502503,161   -         2502,911לא צמוד

27,79839,27032,63138,59560,42977,865

231,102248,522118,103145,680349,205394,202

התחייבויות 

סך הכללא שוטפות

ליום 31 בדצמברליום 31 בדצמברליום 31 בדצמבר

התחייבויות 

שוטפות

קבוצת כימוביל

קבוצת מנדלסון

ב.2קוסמטיקס

אלפי ש"ח

שעור ריבית

שנתית 

 בסיס

הצמדה

לא צמוד1.45%-3.05% 

2%-3%ב.3,4

2.8%פלר אחזקות

 
 

 היותבנקאיים אינו שונה מהותית מערכן בספרים  תאגידיםמ קיבלהשההוגן של ההלוואות  שוויןכי  סבורה החברה
 .(3)רמה  הפרייםצמוד לשינויים בריבית  מרביתןושיעור הריבית של 

 
 מידע נוסף .ב

בהסכם מימון, לפיו בעקבות רכישת השליטה  תאגיד בנקאי החברה עם התקשרה 2016, בפברואר 7 ביום .1
מיליון ש"ח באמצעות שלוש הלוואות,  62-, העמיד הבנק לחברה מימון בסך של כתשתיות במנדלסון

כנגד העמדת האשראי שיעבדה החברה  .4.16%-3.1% של שנתית שנים ובשיעורי ריבית 10לתקופה של 
 .תשתיות את מלוא החזקותיה במניות מנדלסון, לטובת הבנק

אשראי תשתיות העמיד הבנק המסחרי אשר מימן את רכישת השליטה במנדלסון  2016בנובמבר,  8ביום 
שיעבדה החברה לטובת הנוסף נגד העמדת האשראי . נוספות מניות לרכישתמיליון ש"ח,  7נוסף בסך 

התחייבויות בהן ו, כמו כן, הוחלו על אשראי זה כל ההנוספות שנרכשתשתיות את מניות מנדלסון , הבנק
 . התחייבה החברה במסגרת המימון שניטל לצורך רכישת השליטה

ח "מיליון ש 68-לקוסמטיקס מסגרות אשראי מנוצלות המסתכמות בסך של כ 2017 ,בדצמבר 31 ליום .2
, למנדלסון תשתיות מסגרות אשראי מנוצלות המסתכמות ח"מיליון ש 90מתוך מסגרת מאושרת של 

מסגרות אשראי כימוביל לו מיליון ש"ח 328-מיליון ש"ח מתוך מסגרת מאושרת של כ 168-סך של כל
 .ש"חמיליון  36-מיליון ש"ח מתוך מסגרת מאושרת של כ 12-של כמנוצלות המסתכמות בסך 

מיליון ש"ח  28בסך של הלוואה מבנק מסחרי  .ברש-מנדלסוןחברת ל הועמדה 2015 ,בדצמבר 1 ביום .3
תשלומי קרן חודשיים שווים )עד  60-ההלוואה תפרע ב ."("גלומרכז לוגיסטי )"מרלמטרת מימון הקמת 

 באור ראה) 2.9%-הינה כ 2017 ,בדצמבר 31( ונושאת ריבית משתנה אשר נכון ליום 2020בדצמבר  1ליום 
 .('ב 23

 בחברה מאוחדתהלוואה מבעל זכויות שאינן מקנות שליטה  .4

מבעל זכויות שאינן מקנות שליטה  מיליון ש"ח 2-בסך של כ הלוואההועמדה  מנדלסון בקבוצת לחברה
אלפי ש"ח )לאחר  998הינה  2016-ו 2017בדצמבר  31יתרת ההלוואה ליום  כמנכ"ל. בה (, המכהן35%בה )

, 1%ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת (.2016אלף ש"ח בשנת  997פרעון בסך 
, יוני, ספטמבר ודצמבר בכל שנה. ץם מרהריבית משולמת ביום העסקים האחרון של כל אחד מהחודשי

, יוני, ספטמבר ודצמבר ץם בכל אחד מהחודשים מריתשלומים רבעוני 20-קרן ההלוואה תפרע ב יתרת
 .2018 מרץהחל מחודש 
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 )המשך( הלוואות מתאגידים בנקאיים    - 14באור 

  פיננסיות מידה ואמות מגבלות .ג

 :בקשר עם ההתחייבויות הנ"ל מגבלותההפיננסיות ואמות המידה  עיקרישל  להלן תיאור

 החברה .1

  :2018, בדצמבר 30 ליום עד (א
 25%-מ יפחת לאהחברה  שלהעצמי )לרבות הלוואות בעלים הנחותות לאשראי הרכישה(  ההון -

 .82%היחס הינו  2017בדצמבר,  31ליום  )סולו(. המאזן מסך
 העצמי ההון יתרת 2017בדצמבר,  31ליום  "ח.ש מיליון 100-מ יפחת לא החברה של העצמי ההון -

 "ח.ש מיליון 570-כ ההינ
 -כן הוסכם כי במידה והיחס בין סכום ההון העצמי לסך המאזן של החברה )סולו( יפחת מ כמו -

 אשראי של מסולקת הבלתי היתרה על הריבית שיעור יועלה אזי( 25%-מלא יפחת  אך) 30%
  .הרלוונטיים התשלום במועדי תשולם אשר, לשנה 0.5% של בשיעור הרכישה

 :2018 בדצמבר 31 יוםמ חלה (ב
 .המאזן מסך 30%-מ יפחת לא)סולו(  החברה של העצמי ההון -
, יעלה לא)כולל(  30/9/2022 ועד 31/12/2018 מיום החלה בתקופה מנדלסון של חוב כיסוי יחס -

 .4 על, עת בכל, יעלה לא ואילך 31/12/2022 ליום הכספיים מהדוחות והחל; 6 על, עת בכל

)חובות  נטו הפיננסי החוב של המצטבר הסכום מחלוקת המתקבלת המנה - חוב כיסוי יחס
 בשיעור משוקלל הרכישה אשראי יתרת בתוספת במנדלסון( נזילות יתרות בניכוי פיננסיים
 של מנדלסון.  EBITDA-, בבמנדלסון המשועבדות במניות החברה של ההחזקה

, עת בכל, יפחת לא, החברה של סולו הכספיים בדוחות כמופיע, מזומנים ושווי המזומנים סך -
 תשלומי בתוספת הרכישה אשראי של מסולקת הבלתי היתרה בגין לבנק הריבית מתשלומי

 למועד עוקבים חודשים 12 של לתקופה, החברה"י ע שהוצאו החוב אגרות בגין הריבית
 .הבדיקה

 .לעיל תוהמנוי הפיננסיות מידההעומדת החברה באמות  2017 ,בדצמבר 31ליום  נכון

  קוסמטיקס .2

 :כדלהלן קוסמטיקס התחייבהקבלת האשראי  נגדכ

 .אשראי לה שהעמידו הבנקים הסכמת ללא נכסיה על שעבודים לרשום שלא -
 .מביניהם הגבוה לפי המאזן מסך 25% או"ח ש מיליון 55-מ יפחת לא המוחשי העצמי ההון -

-מסך המאזן הינו כ 25%) מיליון ש"ח 74-ההון העצמי המוחשי הינו כ 2017בדצמבר,  31ליום 
  מיליון ש"ח(. 48

)שמונה  8/9-מיליון ש"ח או מ 80-מ פחתייתרת הלקוחות והמלאי בניכוי יתרת הספקים לא  סך -
 כאמור היתרה 2017בדצמבר,  31ליום  .מביניהם( מהיקף האשראי המנוצל לפי הנמוך תשיעיות

 ."חש מיליון 60-כהינו  המנוצל האשראי מהיקף 8/9-ומיליון ש"ח  84-הינה כ
 .לעיל תוהמנוי הפיננסיות מידההבאמות  קוסמטיקסעומדת  2017 ,בדצמבר 31ליום  נכון

  מנדלסון .3

 .בר ש-מנדלסון (א

 :כדלהלן.בר ש-מנדלסון"ג התחייבה המרלוקבלת הלוואה להקמת  כנגד
"ג, היא תשלם את דמי השכירות שיהיה עליה למרלוהסכם שכירות בקשר  עימהשייחתם  ככל -

 לשלם למשכיר, רק לאחר שתשלם לבנק את התשלומים החודשיים בגין ההלוואה. 
 קבלת ללא"ג המרלוהקמת  הסכםעפ"י  מזכויותיהלמשכן ולא לשעבד נכס ו/או זכות כלשהי  לא -

 .ומראש בכתב לכך הבנק הסכמת

 תודכנו כתבי ההתחייבות לעמידה באמות המידה הפיננסיות לגבי אשראים אותן נוטל, ע2015בחודש יוני 
  :לפיהם בנקאיים ממוסדות .ברש-מנדלסון

, כהגדרתו בהסכם, בתוספת הלוואות בעלים מוכפפות, לא יפחת מסך המתואםההון העצמי  -
, ברצמבד 31ליום  )סולו(. המסך המאזן של 20%מיליון ש"ח וכן לא יפחת משיעור של  70של 

 .31%-הינו כ מהמאזן שיעורוומיליון ש"ח  148-כ והינ כאמור העצמי הוןה 2017
במאזן )סולו( בקיזוז סעיף ספקים במאזן  )*( המלאי בתוספת)סולו(  במאזן לקוחות חוב יחס -

 לא)סולו(( )סולו( לבין האשראי השוטף )אשראי בנקאי )סולו( בניכוי מזומנים ושווי מזומנים 
 .1.22-כ הינו היחס 2017, ברצמבד 31ליום  .1-מ יפחת

)סולו( אך לא יותר  השל הכספיים הדוחות פי על המלאי 50% -מלאי שווי לעניין הבנקאיים מהמוסדות באחד)*(  
היחס  2017, ברצמבד 31 ליום .1 -)סולו(, לא יפחת מ המסכום חוב לקוחות במאזן )סולו(, בסך האשראי של 25%-מ

 .2.73הינו 
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 )המשך( בנקאיים מתאגידים הלוואות    - 14 באור

 )המשך( פיננסיות מידה ואמות מגבלות .ג

 )המשך( מנדלסון .3

 .בר )המשך(ש-מנדלסון (א

ש.בר, ללא קבלת -מנדלסוןלא יעשה שום שינוי בזהות בעלי המניות ובשיעור אחזקותיהם ב -
 הסכמת הבנק לכך בכתב ומראש.

 .מבנה שינוי או שליטה שינוי של במקרה ומראש בכתב הבנק הסכמת קבלת -

 "(פרופילון)"שיווק בע"מ  פרופילון.ב. א (ב

 כדלהלן: פרופילון קבלת אשראי התחייבה כנגד
ואילך(,  2017מיליון ש"ח )החל משנת  5.8העצמי, כהגדרתו בהסכם, לא יפחת מסך של  ההון -

 2017בדצמבר,  31ליום  .10%-, כהגדרתו בהסכם, לא יפחת מהמאזן שלהושיעורו ביחס לסך 
 .15%-הינו כ מהמאזן שיעורומיליון ש"ח ו 7.5-כ הינו כאמור העצמי ההון

לא לשלם ולא לפרוע הלוואות בעלים )לרבות ריבית והפרשי הצמדה( וכן לא לשלם ולא  -
 להתחייב לכל תשלום לבעלי המניות אלא באישור הבנק בכתב ומראש.

 .מבנה שינוי או שליטה שינוי לש במקרה ומראש בכתב הבנק הסכמת קבלת -

 "( פלעדח.י תעשיות בע"מ )" פלעד (ג

 :כדלהלן פלעדקבלת אשראי התחייבה  כנגד

מיליון ש"ח )צמוד למדד חודש  8מוחשי, כהגדרותו בהסכם, לא יפחת מסך של העצמי ההון ה -
 ההון 2017בדצמבר,  31ליום  .22% -לא יפחת מ ה(, ושיעורו ביחס לסך המאזן של2010מאי 

 .43%-הינו כ מהמאזן שיעורומיליון ש"ח ו 37-כ הינו כאמור העצמי

לבין סכום החלויות השוטפות בצירוף הוצאות מימון יעלה בכל עת על  EBITDAהיחס שבין  -
 .18.6-היחס הינו כ 2017בדצמבר,  31ליום  .1.2

לזמן קצר לא בניכוי ריבית  EBITDAשבין סך החוב הפיננסי נטו בניכוי הון חוזר לבין  היחס -
 .)שלילי( -1.27-היחס הינו כ 2017בדצמבר,  31ליום  .5יעלה בכל עת על 

 .מבנה שינוי או שליטה שינוי של במקרה ומראש בכתב הבנק הסכמת קבלת -

 :)להלן ש.בר והמחדש-, מנדלסוןבדבר המיזוג של מנדלסון תשתיות 'ו 10 בבאורלאמור  בהמשך
  לקבלת האישורים מהבנקים. "(, פנו חברות הקבוצההקבוצה חברות"

 לעיל. תוהמנויבאמות המידה הפיננסיות  מנדלסון קבוצת תעומד 2017, בדצמבר 31ליום  נכון

  כימוביל .4

חברות בקבוצת כימוביל כלפי תאגיד בנקאי, בין היתר, כי ההון העצמי קבלת אשראי התחייבו  כנגד
 104-יתרת ההון העצמי הינה כ 2017בדצמבר,  31)ליום  ש"ח מיליון 60המצרפי שלהן לא יפחת מסך של 

)ליום  25%-מ, שיעור ההון העצמי המצרפי מסך כל המאזן המצרפי של החברות לא יפחת מיליון ש"ח(
 3.5לא יעלה בכל עת על  EBITDA-לויחס החוב הפיננסי נטו ( 44%-השיעור הינו כ 2017בדצמבר,  31

יתרת החוב אליהן מתייחסות  2017בדצמבר,  31-ל נכון. (2.07-כ היחס הינו 2017בדצמבר,  31)ליום 
 מיליון ש"ח. 49.7-כ של אמות המידה הפיננסיות עומד על סך

 לעיל. המנויות באמות המידה הפיננסיות כימוביל קבוצתעומדת  2017בדצמבר,  31 יוםנכון ל

 .23באור  ראהבדבר שעבודים וערבויות  לפרטים .5
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   חוב אגרות    - 15 באור

  ההרכב .א

20172016201720162017201620172016

13,82413,95827,79915,01129,873             -6.50%13,95813,975צמוד

67,350      -66,850      -43,491             -23,359          -6.50%צמוד

49,298      -51,024      -51,024             -           -          -4.50%לא צמוד

ליום 31 בדצמברליום 31 בדצמברליום 31 בדצמברליום 31 בדצמבר

התחייבויות 

 שוטפות

התחייבויות 

שווי הוגן סך הכללא שוטפות

החברה - סדרה א' )1(, ב.1

אלפי ש"ח

 בסיס

הצמדה

 שיעור

 ריבית

שנתית

מנדלסון - סדרה ח' ניתנות 
להמרה במניות ב.3, ב.4, ב.5

מנדלסון - סדרה ג' ב.2, ב.4, ב.5

 
  לתום תקופת הדיווח. פעיל בשוק מצוטטים מחירים על מבוסס ההוגן השווי (1)

 נוספים פרטים .ב

  'א סדרה אמיליה חוב אגרות .1

 '(,א)סדרה  חוב אגרות נקוב ערך ח"ש אלפי 80,878 תשקיף לפי החברה הנפיקה 2010 ,בנובמבר 16 ביום
, הנפקה הוצאות ניכוי לאחר ההנפקה תמורת .6.5% בשיעור שנתית ריבית נושאותמדד,  צמודות

 . כלשהם בשעבודים מובטחות אינן החוב אגרות .ח"ש אלפי 79,381 של לסך הסתכמה

עד  2013 של כל שנה בשנים בנובמבר 30 בימים שווים שנתיים תשלומים 6-ב לפירעון עומדות חוב אגרות
 .2018וכולל 

 מחזיקה 2017 ,בדצמבר 31ליום  נכון, החברה דירקטוריון"י ע שאושרו עצמית רכישה תכניות במסגרת
 רכישות בוצעו לא)סדרה א'( אשר הנפיקה החברה. בתקופת הדוח  חוב אגרותע.נ. של  174,623 בת חברה

 .כאמור עצמיות

 אלפי ש"ח.  15,173-פרעה החברה קרן וריבית בסך של כ 2017בנובמבר,  30 ביום

  .נקוב ערך ח"ש אלפי 14,152 הינה 2017 ,בדצמבר 31 ליום במחזור החוב אגרות יתרת

 :הבאות המידה אמותב תעמוד היא, במחזור קיימות החוב אגרות תהיינה עוד כל כי התחייבה החברה

 2017, בדצמבר 31 ליום. 25%-מ יפחת לא החברה של סולו בדוח המאזן לסך מתואם עצמי הון יחס -
 ;82% הינו היחס

 ההון יתרת 2017, בדצמבר 31 ליום. ח"ש מיליון 100-מ יפחת לא החברה של המתואם העצמי ההון -
 ;"חש מיליון 570-כ הינה העצמי

 חודשים עשר שנים של לתקופה החוב אגרות בגין הריבית תשלומי מסך יפחתו לא הנזילים אמצעיה -
 תשלומי ויתרת"ח ש מיליון 14-כ הינה מזומנים ושווי המזומנים יתרת ,בדצמבר 31 ליום. עוקבים
 ;מיליון ש"ח 3.5-לעיל הינם כ כאמור הריבית

 לא החברה, המדף הצעת דוח פי על שהונפקה החוב אגרות מקרן מחצית לפחות נפרעה לא עוד כל -
 פי על במאוחד החברה של הנקי השנתי מהרווח 50% על העולה בשיעור דיבידנדים חלוקת תבצע

 -להלן הדיבידנד לחלוקת הקובע המועד לפני שפורסמו האחרונים השנתיים הכספיים דוחותיה
 קרן יתרת 2016 ,בנובמבר 30 ביום החוב אגרות קרן של שוטף פירעון בעקבות"(. הדיבידנד מגבלת"

מסך אגרות החוב שהונפקו, ולפיכך במועד  33%-כ של בשיעור הסתכמה שבמחזור החוב אגרות
 פקעה מגבלת הדיבידנד. אמורה

  .לעיל המנויות הפיננסיות מידהה, עומדת החברה באמות 2017בדצמבר  31ליום  נכון

   'ג סדרה תשתיות מנדלסון חוב אגרות .2
כל  .נש"ח ע 1חוב )סדרה ג'( בנות  אגרות 66,822,000 תשתיות מנדלסוןהנפיקה  2013 ,בינואר 31 ביום
  .6.5%מדד, בריבית נקובה בסך  צמודות, אחת

 .בספטמבר 30 ובכל במרץ 31 בכל שנתיים חצי בתשלומים שולמה הריבית
 2016-2019 בשנים במרץ 31 ביום שווים שאינם שנתיים תשלומים 4-ב לפירעון עמדואגרות החוב 

 31 ביום, 35% – 2018 במרץ 31 ביום, 35% – 2017 במרץ 31 יוםב, 5% – 2016במרץ  31 ביום :כדלקמן
 .25% – 2019 במרץ
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 )המשך( חוב אגרות    - 15 באור

 )המשך( נוספים פרטים .ב
 )המשך( 'ג סדרהתשתיות  מנדלסון חוב אגרות .2

ראשון והשני של קרן התשלום ה את תשתיות מנדלסוןפרעה  2016במרץ,  31-ו 2017 ,במרץ 31ם ובי
, בהתאמה. הסכום ששולם בגין הקרן ש"ח ע.נ. 3,341,100סך של בו ע.נ. 23,387,700אגרות החוב  בסך של 

 , בהתאמה.אלפי ש"ח 3,341-ובכ אלפי ש"ח 23,434-כב)כולל הפרשי הצמדה( הסתכם 

 ח'סדרה תשתיות אגרות חוב מנדלסון  .3

אגרות חוב )סדרה ח'(  49,844,000הנפקה לציבור של תשתיות  מנדלסוןהשלימה  2013 ,בדצמבר 8ביום 
, 4.5% של , בריבית נקובה החל מיום הנפקתן ועד ליום פירעונן יההניתנות להמרה במניות .נש"ח ע 1בנות 

מיליון  1.8מיליון ש"ח, ולאחר ניכוי הוצאות הנפקה בסך  50.2-תמורת ההנפקה, הסתכמה לסך של כ
 מיליון ש"ח. 48.4-ש"ח, התמורה נטו הסתכמה לסך של כ

 בדצמבר. 31ביוני ובכל  30בתשלומים חצי שנתיים בכל שולמה הריבית 

 . 2019-ו 2018בדצמבר  31תשלומים שנתיים שווים בימים  2-לפירעון בעמדו אגרות החוב 

ש"ח  7.16933לפי יחס המרה של תשתיות מנדלסון אגרות החוב )סדרה ח'( היו ניתנות להמרה במניות 
ע.נ. לכל מניה. יחס ההמרה היה כפוף להתאמות במקרים של חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות 

 וחלוקת דיבידנד.

  ח'(-ו' ג)סדרות  חוב אגרות הנאמנות שטרי תיקון .4

 16ומיום  2015 ,ביוני 29מיום  תשתיות מנדלסוןבהמשך להחלטות דירקטוריון  2015 ,באוגוסט 26 ביום
  .מיליון ש"ח 100חלוקת דיבידנד במזומן בסך של  תשתיות מנדלסון אישר דירקטוריון 2015 ,באוגוסט
 אגרות" -ח'( )להלן -)סדרות ג' ו תשתיות מנדלסוןהותנתה באישור מחזיקי אגרות החוב של  החלוקה

 16 מיום"( לתיקוני שטרי הנאמנות כמפורט להלן, אשר אושרו באסיפות מחזיקי אגרות החוב החוב
באסיפת בעלי מניות של  אושרה אשר, תשתיות מנדלסוןוכן לאישור בעלי המניות של  2015 ,בספטמבר

 .  2015 ,בנובמבר 1ביום  תשתיות מנדלסון
ות של כלל יתרות סכומי הקרן הבלתי מסולקת של שטרי הנאמנות כללו, בין היתר, מתן בטחונ תיקוני

אגרות החוב )לרבות הפרשי ההצמדה בגין אגרות חוב סדרה ג'(, באמצעות הפקדה בידי הנאמנים לאגרות 
החוב בחשבונות נאמנות על שמם של הנאמנים, של מזומנים בסך השווה ליתרת הקרן הבלתי מסולקת 

במקביל, בשטרי הנאמנות של  .מיליון ש"ח 117-חלוקה בכשל אגרות החוב, אשר הסתכמו נכון למועד ה
כלפי מחזיקי אגרות החוב לעניין התחייבויות  תשתיות מנדלסוןאגרות החוב התבטלו התחייבויותיה של 

לאי יצירת שעבודים שוטפים וכן לעניין התחייבויות פיננסיות, ובכלל זה לעניין עמידה באמות מידה 
 (.1999-ביצוע חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט פיננסיות ולעניין מגבלות על

 תשתיות מנדלסוןמוקדם אגרות החוב )סדרה ג' וסדרה ח'( והמרת אגרות חוב )סדרה ח'( למניות  פדיון .5

החליט דירקטוריון מנדלסון תשתיות על ביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות  2017במאי,  16ביום  (א
 הפידיון מועד" -)להלן  2017ביוני,  30"( ביום החוב אגרות" -ח'( )להלן ביחד -החוב )סדרות ג' ו

 "(.המוקדם

בהתאם להוראות שטרי הנאמנות שנחתמו בקשר עם אגרות החוב, מנדלסון תשתיות הייתה רשאית  (ב
( שווי השוק של אגרות החוב )לפי ממוצע 1לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב על פי הגבוה מבין: )

( הערך ההתחייבותי של אגרות החוב 2ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון(; ) 30
( יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם 3לפדיון מוקדם; או )העומדות 

כשהיא מהוונת לפי תשואת אג"ח ממשלתי של שלוש סדרות )צמודות למדד לגבי אג"ח ג' ולא 
ח'( אשר משך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אג"ח  צמודות לגבי אג"ח

 לאג"ח ח'.  1%-לאג"ח ג' ו 1.5%ור בתוספת ריבית בשיע

ח'( הייתה מובטחת במלואה בפיקדונות כספיים )מזומנים ותיק ניירות -קרן אגרות החוב )סדרות ג' ו (ג
גם באור  ראה ערך( שהוחזקו על ידי הנאמנים ושועבדו לטובתם בשעבודים יחידים מדרגה ראשונה.

 .עילל 4 ב' 15

מניות רגילות  6,187,276-ע.נ. אגרות חוב )סדרה ח'( ל 44,358,623הומרו  2017יוני -בחודשים מאי (ד
 46-ש"ח ע.נ. בעקבות המרת אגרות חוב סדרה ח' גדל הונה העצמי של החברה בסך של כ 0.01בנות 

יון ש"ח מיל 5-מיליון ש"ח נזקף לזכויות שאינן מקנות שליטה וכ 41-מיליון ש"ח, מתוכם סכום של כ
נזקפו לקרן הון עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה. כמו כן, כחלק מהמרת אגרות החוב 

  59.8%-)סדרה ח'( על ידי בעלי אגרות החוב ירד שיעור ההחזקה של החברה במנדלסון תשתיות מ
של המוכר(. שיעור ההחזקה  PUT)שיעור ההחזקה המוצג הינו בהתחשב במימוש אופציית  50.5%-ל

 .48.8%הינו  2017 ,דצמברב 31ליום  תשתיות בפועל של החברה במנדלסון
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 )המשך( אגרות חוב    - 15באור 

 )המשך( פרטים נוספים .ב

מנדלסון תשתיות מוקדם אגרות החוב )סדרה ג' וסדרה ח'( והמרת אגרות חוב )סדרה ח'( למניות  פדיון .5
 )המשך(

וסופי לכל יתרות הקרן והריבית של אגרות החוב אשר בוצע פדיון מוקדם מלא  2017 ,ביוני 30ביום  (ה
ע.נ. אגרות  5,485,377-ע.נ אגרות החוב סדרה ג' ו 40,093,200טרם נפדו נכון למועד הפדיון המוקדם )

 החוב סדרה ח'(.

אלפי ש"ח,  43,671-סכומי הפירעון ששולמו למחזיקי אגרות החוב סדרה ג' הסתכמו לסך של כ (ו
אלפי ש"ח שולמו מכספי הנאמנות. סכומי הפירעון ששולמו למחזיקי  40,620-כאשר מתוכם סך של כ

אלפי ש"ח. לאחר התשלום  6,004-אגרות החוב סדרה ח' שלא הומרו למניות הסתכמו לסך של כ
 אלפי ש"ח הועברה למנדלסון תשתיות. 43,822-הנ"ל, היתרה בחשבון הנאמנות בסך של כ

, למועד רשמה מנדלסון תשתיות הוצאות מימון נוספות כתוצאה מהפדיון המוקדם של אגרות החוב, (ז
אלפי ש"ח בגין אגרות החוב סדרה ג' וסדרה ח',  152-אלפי ש"ח וכ 449-בסך של כהפדיון המוקדם, 

 בהתאמה. 

  .מדף תשקיף החברה פרסמה 2017, בנובמבר 28 ביום .6

  עובדים הטבות - 16 באור

 הרכב .א

20172016

הטבות לאחר סיום העסקה:
1,0611,093שי חצי שנתי

6,7584,982פיצויי פיטורין, נטו
7,8196,075

)673((547)לא שוטף )*(

2020הטבות בגין מענק שעון
8,3666,748הטבות לאחר סיום העסקה )**(

7,8396,095

הצגה בדוח על המצב הכספי:

התחייבות בגין הטבות עובדים:

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

נכס בגין הטבות עובדים:

 
 .לזמן ארוך יתרות חובהיתרה מוצגת כחלק מסעיף ה  )*(             
 זכאים ויתרות זכות.סעיף אלף ש"ח מוצגת כחלק מ 599-יתרה בסך של כ 2017בדצמבר,  31ליום  )**(            

 הטבות לאחר סיום העסקה .ב

 תוכניות בגין פיצויי פרישה ופיטורין
לעובד בעת דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה וחברות מאוחדות לשלם פיצויים 

פיטורין או פרישה )לרבות עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות ספציפיות אחרות(. חישוב 
מעביד מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד, -ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד

 אשר, לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.

לחוק  14ועסקים בה, לקבוצה אישור ממשרד העבודה והרווחה בהתאם לסעיף ביחס לחלק מהעובדים המ
, על פיו הפקדותיה השוטפות בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות חברות ביטוח, 1963-פיצויי פיטורין, תשכ"ח

פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הקבוצה מפקידה 
מהשכר החודשי של עובדיה. לקבוצה לא תהיה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם  8.33%ות בתוכניות שונ

תשלומים נוספים אם לתוכניות השונות לא יהיו מספיק נכסים כדי לשלם את כל הטבות העובד המתייחסות 
 לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות.

הפסד בגין תוכניות להפקדה מוגדרת בשנה שנסתיימה  ואח על הרוו בדוחהסכום הכולל של ההוצאות שהוכרו 
 אלפי ש"ח(. 7,654הינו סך של  2016 ,בדצמבר 31 ליוםאלפי ש"ח ) 9,936הינו סך של  2017 ,בדצמבר 31ביום 
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 )המשך( עובדים הטבות - 16 באור

 )המשך( הטבות לאחר סיום העסקה .ב

 כללי .1

 ופיטורין פרישה פיצויי בגין התחייבויות (א
לחוק הפיצויים  14המחויבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין לעובדים אשר לא מכוסים תחת סעיף 

 האקטוארית בוצעה על ידי חבר אגודת הערכהה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית.
האקטוארים בישראל. הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת והעלויות המתייחסות של 

 עבר, נמדדו תוך שימוש בשיטת יחידת הזכאות החזויה.שירות שוטף ושירותי 
 שנתי חצי שי (ב

ש"ח בשנה. שארים אינם זכאים  1,400קיימים גימלאים של הקבוצה הזכאים לשי לחג בגובה 
 .להטבה כאמור

 

 האקטואריות העיקריות לתום תקופת דיווח   ההנחות .2

20172016

1.9-3.61.7-4.2שיעורי ההיוון

0-3.00-3.0שיעורי העלאות משכורות חזויים

2.0-28.02.0-20.0שיעורי תחלופה ועזיבה

ליום 31 בדצמבר

%

 
 

 ופיטורין פרישה פיצויי בגין המחויבות של הנוכחי בערך התנועה .3

20172016

48,61726,730יתרת פתיחה

22,094   -             כניסה לאיחוד

2,1432,659עלות שירות שוטף

1,0311,072עלות ריבית

)767(3,487הפסד )רווח( אקטוארי

)3,171()6,237(הטבות ששולמו

49,04148,617

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

 
 וריןופיט פרישה פיצויי בגין תוכנית נכסי של ההוגן בשווי התנועה .4

20172016

43,63521,867יתרת פתיחה

20,675   -             כניסה לאיחוד

848954הכנסות ריבית

)290(1,240רווח )הפסד( אקטוארי

2,2343,129הפקדות על ידי המעביד

)2,700()5,674(הטבות ששולמו

42,28343,635

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח
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 הכנסהמסים על     - 17באור 

 המוצגים בדוח על המצב הכספייתרות מסים נדחים  .א

 

20172016

   39,563     33,915בהתחייבויות לא שוטפות
)12,224()9,317(בנכסים לא שוטפים

   27,339     24,598סה"כ

אלפי ש"ח

ליום 31 בדצמבר

 
 
  יםנדחה יםמסה הרכב .ב

 
יתרה 

ליום  1 

בינואר 

2017

הוכר 

ברווח 

והפסד

הוכר 

ברווח 

והפסד 

כולל אחר

יתרה 

ליום 31 

בדצמבר 

2017

התחייבויות מסים נדחים

7,085   -            )2,526(9,611נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

33,663   -            )39(33,702נכסים שאינם פיננסיים

)243(   -            )415(172נכסים בלתי מוחשיים

40,505   -            (2,980)43,485סה"כ התחייבויות מסים נדחים

נכסי מסים נדחים

)3,739(   -            )326()3,413(הפרשה לחובות מסופקים

)4,606()394()102()4,110(הטבות לעובדים

   -              -            1,822)1,822(מכשירים פיננסיים

)167()78(120(*))209(אחרים

)7,395(   -            )803()6,592(הפסדים לצרכי מס

(15,907)(472)711(16,146)סה"כ נכסי מסים נדחים

24,598)472()2,269(27,339סה"כ

אלפי ש"ח

 
 

  .)*( מוין מחדש 
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    )המשך( הכנסהמסים על     - 17באור 

 )המשך( הנדחים המסים הרכב .ב

 
יתרה 

ליום  1 

בינואר 

2016

הוכר 

ברווח 

והפסד

הוכר 

ברווח 

והפסד 

כולל אחר

כניסה 

לאיחוד

יתרה 

ליום 31 

בדצמבר 

2016

התחייבויות מסים נדחים

9,611   -               -             6,9512,660נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

12,17833,702   -             )2,946(24,470נכסים שאינם פיננסיים

2,278172   -             )4,090(1,984נכסים בלתי מוחשיים

14,45643,485   -             (4,376)33,405סה"כ התחייבויות מסים נדחים

נכסי מסים נדחים

)3,413()1,728(   -             )804()881(הפרשה לחובות מסופקים

)4,110()1,800(6949)3,013(הטבות לעובדים

)1,822()3,022(   -             1,200   -             מכשירים פיננסיים

)209(   -            285193)687(אחרים

)6,592((4,672)   -             (1,003)(917)הפסדים לצרכי מס

(16,146)(11,222)372202(5,498)סה"כ נכסי מסים נדחים

2023,23427,339)4,004(27,907סה"כ

אלפי ש"ח

 

 סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחה .ג

20172016

     14,545    18,223הפסדים עסקיים לצרכי מס

     35,949    38,818הפסדי הון לצרכי מס

     50,494    57,041סה"כ

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

 

 מסים על הכנסה שהוכרו בדוח רווח והפסד )הכנסות( הוצאות .ד

201720162015

מסים שוטפים 

17,03610,22912,103הוצאות מסים שוטפים

)328(6,395)208(מסים בגין שנים קודמות 

16,82816,62411,775סה"כ 

)4,602(808)2,457(שינוי במסים נדחים

   -             (4,812) 188          מסים נדחים בגין שנים קודמות

14,55912,6207,173סה"כ הוצאות מס

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח
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 )המשך( סהמסים על הכנ    - 17באור 

 המס האפקטיבי .ה

201720162015

אלפי ש"ח

62,85251,29527,143סה"כ רווח לפני מסים על הכנסה 

24%25%26.5%שיעור מס סטטוטורי

15,08412,8247,193הוצאות מס לפי שיעור מס סטטוטורי

תוספת )חיסכון( במס בגין:

)1,121()148()89(הכנסות פטורות

163540572הטבה מבעל שליטה

214)581()1,025(מיסים שוטפים בשיעור מס מופחת

16)45(744

)202()61()1,317(ניצול הפסדים מועברים שלא נוצרו כנגדם מסים נדחים בעבר

9743571הפרשים זמניים והפסדים שלא נוצרו כנגדם מסים נדחים

1,7503,076546הוצאות שאינן מותרות בניכוי

)328(1,583)20(מסים בגין שנים קודמות

67123285הוצאות מימון בגין תמורה נדחית

)1,115()732()874(חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

   -             )1,148(   -             הכרה לראשונה במסים נדחים בגין הפסדים מועברים

   -             )3,407(29השפעת שינוי בשיעור מס

)186()147(766אחרות

14,55912,6207,173סה"כ מסים על הכנסה כפי שהוצגו בדוח רווח והפסד

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

הפרש בשיעור המס החל על הכנסות  מחברות הממוקמות 

בתחומי שיפוט אחרים

 
 
 נוסף מידע .ו

 סופיותמס  שומותמאוחדות הוצאו  חברותל .2014 המס שנת וכולל עדמס סופיות  שומות הוצאו לחברה
 .2012-2015 המס תושנ וכולל עד והנחשבות כסופיות

ן לצרכי מס ההורווח שלטונות המס בקשר עם ל מנדלסון תשתיותבין התקיימו דיונים ראשוניים  2016בשנת 
 :)להלן Dodson Global Inc תחבר( למימוש זכויות ב2014)בשנת  עסקהשנוצר כתוצאה מהשלמת 

 ."(דודסון"

זכאית  היאהיא כי , בהתבסס על יועצי המס שלה, בניגוד לעמדת שלטונות המס, מנדלסון תשתיותעמדת 
 122-ממימוש הזכויות בדודסון את הרווחים הראויים לחלוקה, בסך של כ שנוצרלקזז מהרווח לצרכי מס 

  מיליון ש"ח, שהצטברו בדודסון למועד המימוש.

, בהסתמך על חוות דעת של מנדלסון תשתיותלהערכת  "ח.שמיליון  32-סכום המס השנוי במחלוקת הינו כ
משקפת באופן נאות את הסכומים שהיא עלולה  מנדלסון תשתיותיועצי המס שלה, ההפרשה שכללה 

 .50%להתחייב בהם, בסבירות העולה על 

 

 

 

 

 

 

 



 מ"אמיליה פיתוח )מ.עו.פ.( בע
 ים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאור

 

45 

 

 )המשך( מסים על הכנסה    - 17באור 

  הטבות מס .ז

הוגשה ע"י קוסמטיקס בקשה לרשויות המס לקבלת מעמד של "מפעל מאושר"  2010 ,במרץ 15ביום  .1
-2013 השניםכתב אישור לתוכנית. במהלך  קוסמטיקסבלה יק 2011 ,בדצמבר 5ביום במסלול מענקים. 

. זו בגין תוכנית ,בהתאמה ש"ח,אלפי  1,579-ואלפי ש"ח  493סך של מענקים ב קוסמטיקסקיבלה  2012
התקבל סך  2016ביולי,  4. ביום צוע סופי לתוכנית זוידוח ב קוסמטיקס, הגישה 2014בדצמבר  31ביום 
 אלפי ש"ח בגין גמר חשבון לתוכנית זו. 1,116-של כ

התקבל כתב  2016 ,למאי 25וביום  ,בקשה למענק חדש קוסמטיקסהגישה  2015 ,רוארבפב 25יום ב
  האישור עבור התוכנית החדשה.

כאזור פיתוח  1959-התשי"ט קוסמטיקס פועלת באזור ירוחם המוגדר בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, .2
לחוק, ובהתאם שיעור המס שחל על  68לת תיקון ובחרה קוסמטיקס להיכנס לתח 2011החל משנת  א'.

 ,בדצמבר 29בהמשך לפרסום חוק לתיקון מס הכנסה מיום  .9%הוא  2015-ו 2016בשנים  קוסמטיקס
 .7.5% שחל על קוסמטיקס הינו שיעור המס 2017 ,בינואר 1החל מיום  2016

 החוק לתיקון מס הכנסה .ח
פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  2016 ,בדצמבר 29ביום 

-ל 25%-מופחת ה(. במסגרת החוק, שיעור מס החברות "החוק" -)להלן 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017לשנות 
על הכנסה  2018בשנת  23%-ויופחת ל 2017 ,בינואר 1על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום  2017בשנת  24%

 . 2018 ,בינואר 1שהופקה או שנצמחה מיום 

 :הון השקעות עידוד חוק תיקון

     במקום 7.5%-ל ופחתה מועדף ממפעל הכנסותיה על מועדף מפעל בעלת חברה לכל החברות מס שיעור 
 .2017 ,רבינוא 1 מיום החל 'א פיתוח באזור 9%

א פיתוח באזור 7.5% של מס שיעור(מועדף  טכנולוגי למפעל חדשים נוספים מס מסלולי יצירת' 
 (. 6%ל ש מס מיוחד )שיעור מועדף טכנולוגי ולמפעל (ראח באזור 12% של מס ושיעור

    ענק המקנה לחברות הרלבנטי "מיוחד מועדף מפעל "של למסלול להיכנס הסף בתנאי הקלות קביעת 
 .אחר באזור 8% או' א באזור 5% של מס שיעורי

 
 המניות על ופרמיה מניות הון    - 18 באור

 
   תהמניו הון .א

רשום

50,00027,993מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ.

 ליום 31 בדצמבר, 2017

מונפק ונפרע

מספר מניות )באלפים(

  
 

 למניות הנלוות זכויות .ב

 .פירוק של במקרה וזכויות דיבידנד לקבלת זכות, כללית באסיפה הצבעה זכויות

 עסקת מיזוג בין החברה לפלר אחזקות .ג

, חברהה של המניות על והפרמיה מניותהאחזקות על הון  לפלרבין החברה  המיזוג עסקת השפעת לעניין
 '.ב 1 באור ראה ,השוואה מספרי לרבות
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 )המשך( המניות על ופרמיה מניות הון    - 18 באור

   דיבידנד חלוקת .ד

, התחייבה החברה שתמורת ההנפקה 'ב 1 בבאור כאמור לפלר אחזקותבין החברה  כחלק מעסקת המיזוג .1
מניות( תיועד לחלוקת דיבידנד  882,643) 87%-ל 90%-מ בע מירידה בשיעור ההחזקה של מר פלרשתנ

 מיליון ש"ח. 25.5חילקה החברה דיבידנד בסך של  2017בספטמבר,  17לכלל בעלי המניות. בהתאם, ביום 

כלפי בעלי אגרות החוב )סדרה  החברהבדבר מגבלות על חלוקת דיבידנד הנובעת מהתחייבות  לפרטים .2
 .(1)' ב 15א'( ראה באור 

 תפעל החברהלאמץ מדיניות חלוקת רווחים לפיה  החברה החליט דירקטוריון יווח,הד תקופת במהלך .3
. יודגש כי יישום לחלוקה הראוי השנתי מהרווח 30%-בשיעור שלא יפחת מ דיבידנד, שנה מידי לחלק

 החברהבוצע על פי החלטות דירקטוריון בכפוף להערכתו בדבר עמידת י המדיניות האמורה,
בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות ובשים לב לתזרים המזומנים הצפוי שלה, תוכניותיה, צרכי המימון 

 הכלתוכניות ההשקעות שלה וושלה, מצבה הכספי, מגבלות ותניות פיננסיות שיחולו עליה מעת לעת 
 בכפוף להוראות כל דין.

 ד'. 25ראה באור  הכספי מועד הדוח על המצבלפרטים בדבר החלטה על חלוקת דיבידנד לאחר  .4

  .מדף תשקיף החברה פרסמה 2017, בנובמבר 28 ביום .ה
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  והפסד רווח לסעיפי נוספים פירוטים    - 91 באור

2017)*( 20162015

הכנסות ממכירות ומתן שירותיםא.

1,418,8101,276,605560,299הכנסות ממכירות בישראל

115,300101,775110,171הכנסות ממכירות בחו"ל )1(

1,534,1101,378,380670,470

עיקר המכירות הינן לארה"ב(1)

עלות המכירות והשירותיםב.

909,743827,036345,745חמרים שנצרכו

134,678123,66399,282שכר ונלוות 

109,98898,53885,468הוצאות תפעול וייצור

23,45322,50319,415פחת והפחתות

1,177,8621,071,740549,910

הוצאות מכירה ושיווקג.

103,31094,93521,434שכר עבודה ונלוות

32,85526,35614,440הובלה ללקוחות

5,0224,2151,394פרסום וקידום מכירות

8,2299,31212,228פחת והפחתות

   -           19,21818,779דמי שכירות ואחזקת מבנים

7,56710,8366,725אחרות

176,201164,43356,221

הוצאות הנהלה וכלליותד.

62,60347,13624,965שכר ונלוות

8,0869,0915,750שכר דירה והוצאות אחזקה

8,96213,0075,032שרותים מקצועיים

4,7325,7561,528פחת והפחתות

920718403שכר דירקטורים

4,3504,0133,814מחקר ופיתוח

2,2966,032126חובות אבודים ומסופקים

12,1527,5102,108אחרות
104,10193,26343,726

הוצאות אחרותה.

2,124   -                  -              הפסד בגין ירידת ערך 

9,675   -                  -              תשלום עבור התאמת תמורה לרכישת מניות 
              -                  -   11,799

אלפי ש"ח

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

 

 .מחדש מוין)*( 
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 )המשך( פירוטים נוספים לסעיפי רווח והפסד    - 19באור 

2017)*( 20162015

הכנסות מימוןו.

1,5322,4891,544רווח משערוך השקעות בבטוחות ואגרות חוב כולל ריבית

13176ריבית מפקדונות

516   -               226ריבית בגין החזר ממס הכנסה

)267(201,660רווח )הפסד( מעסקאות אקדמה

4,1841,1021,835רווח משינוי בשערי חליפין

894507187אחרות

6,8695,7753,821

הוצאות מימוןז.

10,2599,9903,575בגין הלוואות שנתקבלו 

4,3105,7103,361בגין אגרות חוב

              -   464           -   

2,3732,599199הפסד משינוי בשערי חליפין

2794901,076הוצאות מימון בגין תמורה מותנית

240846874ריבית רעיונית בגין הלוואה מבעל שליטה

3,6513,1941,662אחרות

21,11223,29310,747

הכנסות )הוצאות( בגין נכסים פיננסיים לזמן ארוך )**(ח.

1,0874,948 439           דיבידנד שנתקבל

 11,509  12,059)7,247(שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסיים

)6,808(13,14616,457

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

ריבית בגין מס הכנסה

 

 )*(  מוין מחדש. 

 .6 באור ראהין נכסים פיננסיים לזמן ארוך ( למידע נוסף בדבר הכנסות )הוצאות( בג*)* 

 מכשירים פיננסיים  - 20 באור

  מטרות ניהול סיכונים פיננסיים .א

חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק )לרבות סיכון מטבע, סיכון שווי  הקבוצהפעילויות 
ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת  סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית הוגן בגין שיעור ריבית(,

 בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.

 .שלה המוחזקות החברות עבור הסיכונים ניהול מדיניות את קובעת אינה ברההח

"ל סמנכ של וליווי פיקוח תוך, הקבוצה חברות של החשבים אוהכספים  יניהול הסיכונים מבוצע על ידי מנהל
בהתאם למדיניות ו חברות אותן של בדירקטוריונים כחברים הפועלים החברה ונציגי החברה של הכספים

שאושרה על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון מתווה עקרונות לניהול הסיכונים הכולל, כמו גם את המדיניות 
ן שער חליפין, סיכון שיעור ריבית, סיכון אשראי וכן הספציפית לחשיפות מסוימות לסיכונים, כגון סיכו

  נגזרים, והשקעות עודפי נזילות. שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים פיננסיים לא
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 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 20 באור

  סיכון שוק .ב

לקבוצה מזומנים, שווי מזומנים ונכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד בסך  2017 ,בדצמבר 31ליום 
 ,הושקעו בעיקר בפקדונות לזמן קצר בבנקים מסך המאזן, אשר 4.4%-כ המהווים"ח, ש מיליון 66-כ של

 . ובמניותבאג"ח קונצרני 

ושווים של ניירות הערך המוחזקים על ידי  שינויים בשוק ההון בארץ ובעולם עשויים להשפיע על סחירותם
 .לגייס מימון לפעילותה הקבוצה. כמו כן הרעה בשוקי ההון עלולה להשפיע על יכולתה של קבוצהה

סעיף  ראהפעילות הקבוצה חושפת אותה לסיכונים פיננסיים של שינוי בשערי חליפין של מטבע חוץ )בנוסף, 
  (.להלן' ז)ראה סעיף להלן( ולסיכוני מחיר אחרים  'ד סעיףלשינויים בשיעורי ריבית )ראה  להלן(, 'ג

 סיכון מטבע .ג

ממדיניות השקעותיה הפיננסיות, הכוללות השקעות בניירות ערך הקבוצה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע 
ו"ל בעיקר בדולר ובאירו. מחשיפה למטבעות שונים בגין רכישות מספקים בחובפיקדונות הנקובים במט"ח ו

סיכון שער חליפין נובע מעסקאות מסחריות עתידיות והתחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע שאינו מטבע 
לנהל את  מנהלי הכספים של חברות הקבוצה אחראיםהמדידה של הקבוצה וכן מהשקעה נטו בפעילות חוץ. 

  .הפוזיציה נטו של כל מטבע זר

יבוא( בגין "ח לחודשים העוקבים )בעיקר במטהיא לבחון באופן שוטף עסקאות חזויות  הקבוצהמדיניות 
 .ואופציות מטבע פורוורדגידורן על ידי עסקאות בהצורך  בדיקתו

סך לבמטבע חוץ  יםהנקוב יםהכספי נכסיםה על ותהכספי התחייבויותההסתכם עודף  2017בדצמבר,  31 ליום
במטבע  ותהכספי ההתחייבויותהסתכם עודף  2016בדצמבר,  31 ליום. )בעיקר באירו( אלפי ש"ח 29,490של 

 אלפי ש"ח. 3,180סך של לבמטבע חוץ  יםהנקוב הכספיים הנכסים עלחוץ 
של הקבוצה הנקובים במטבע חוץ הינם  העיקריים הערכים הפנקסניים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים

 כדלקמן:

2017201620172016

41,26078,37944,44068,303 צמוד לדולר ארה"ב 

5,06511,23631,57528,137 צמוד לאירו 

1,0261,77282655 צמוד לליש"ט 

ליום 31 בדצמברליום 31 בדצמבר

אלפי ש"חאלפי ש"ח

התחייבויותנכסים

 
 בירידהמסתכמת  מס השפעת לפניהאמריקאי  הדולרבשער החליפין של השקל מול  10%-ב עלייה של השפעה

ברווח לפני  עלייה - 2016בדצמבר,  31)ליום  2017בדצמבר,  31ליום  "חש אלפי 318-כ של בסך מס לפני ברווח
בשער החליפין של השקל מול האירו לפני השפעת  10%-השפעה של עלייה ב .(ש"ח אלפי 1,008-כשל  מס בסך

בדצמבר,  31ליום ) 2017בדצמבר,  31ליום "ח שאלפי  2,651-ברווח לפני מס בסך של כ בירידהמס מסתכמת 
 . (אלפי ש"ח 1,690-כירידה ברווח לפני מס בסך של  - 2016

  סיכון ריבית .ד

 חוב מאגרותו סיכון שיעור הריבית של הקבוצה, נובע בעיקר מאשראי שקלי לא צמוד מתאגידים בנקאיים
. התחייבויות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין לזמן ארוך

תזרים מזומנים ואלו הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין שווי 
 הוגן. 

ם השונות, כאשר ת באופן שוטף את תנאי האשראי מתאגידים בנקאיים על חלופותיהובוחנ חברות הקבוצה
 .את הריבית הריאלית הנגזרת מהחלופות השונות החברותהעדפה לחלופה מסוימת נקבעת על בסיס הערכת 

  



 מ"אמיליה פיתוח )מ.עו.פ.( בע
 ים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאור

 

50 

 

 )המשך( פיננסייםמכשירים   - 20 באור

 )המשך( ריבית סיכון .ד

   ן פירוט בדבר מידת החשיפה של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה לסיכוני ריבית:ללה

20172016

271,917390,588התחייבויות פיננסיות בריבית משתנה

91,246149,287התחייבויות פיננסיות בריבית קבועה

363,163539,875

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

 
  ניתוח רגישות שעורי הריבית

 ם פיננסיים לא נגזרים בתאריך המאזן. ניתוח הרגישות נקבע על בסיס החשיפה לשיעורי ריבית של מכשירי
ניתוח הרגישות בדבר התחייבויות נושאות ריבית משתנה הוכן תחת ההנחה כי סכום ההתחייבות לתאריך 

 המאזן עמד לאורך כל שנת הדיווח.
 נקודות בסיס ושאר הפרמטרים היו נשארים קבועים, רווח החברה 100-ששיעור הריבית היה גדל ב בהנחה

 חאלפי ש" 3,915-וב ח"ש אלפי 2,308-בקטן  יהה 2017בדצמבר,  31לשנה שנסתיימה ביום  לפני מס במאוחד
 . 2016 ,לדצמבר 31 יוםב שנסתיימה לשנה

 ניהול סיכון נזילות .ה

ע"י פיקוח  ,והלוואותאמצעים בנקאיים  יתרות נזילות,הקבוצה מנהלת את סיכון הנזילות ע"י שמירה על 
והתאמת מאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות  תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפוייםמתמשך על 

 .פיננסים

   
 ןהטבלה שלהלן מציגה את הערכים בספרים של קבוצות מכשירים פיננסיים בהתאם למועדי הפירעו

 החזויים:

שיעור ריבית 

אפקטיבית

שנה 

ראשונה

מעל שנה 

ועד 5 שנים
מעל 5 שנים

טרם נקבע 

מועד פרעון
סה"כ

%

)327,044(   -                  -                 -             )327,044(ספקים וזכאים

)13,958(   -                  -                 -             )13,958(6.60%אגרות חוב  

)12,386(   -                  -              )6,193()6,193(1.5%תמורה נדחית

)349,205(   -               )28,387()89,716()231,102(1.45%-4.15%הלוואות מתאגידים בנקאיים

)998(   -                  -              )798()200(הלוואה מאחרים

41,243   -                  -                 -             41,243מזומנים ושווי מזומנים 

216   -                  -                 -             216פקדונות מיועדים

               -                -                 -   25,08325,083

80,03680,036   -                 -                -               נכסים פיננסים בשווי הוגן

559,775   -                  -                 -             559,775לקוחות וחייבים

הלוואות שניתנו לזמן ארוך:

2,2132,213   -                 -                -               בדולר ארה"ב

1,385   -                  -              1,385   -               באירו

22,737)95,322()28,387(107,3326,360

נכסים פיננסיים

התחייבויות פיננסיות

אלפי ש"ח

ליום 31 בדצמבר 2017

נכסים פיננסים שוטפים בשווי 

הוגן דרך רווח והפסד
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 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 20 באור

 )המשך( ניהול סיכון נזילות .ה

שיעור ריבית 

אפקטיבית

שנה 

ראשונה

מעל שנה 

ועד 5 שנים
מעל 5 שנים

טרם נקבע 

מועד פרעון
סה"כ

%

)305,494(   -                  -                 -             )305,494(ספקים וזכאים

)145,673(   -                  -              )108,339()37,334(2.13%-7.46%אגרות חוב

)17,765(   -                  -              )12,386()5,379(4.00%תמורה נדחית

)394,202(   -               )36,497()109,183()248,522(1.9%-6.6%הלוואות מתאגידים בנקאיים

)998(   -               )401()597(   -               הלוואה מאחרים

45,180   -                  -                 -             45,180מזומנים ושווי מזומנים

113,761   -                  -              23,43290,329פקדונות מיועדים

               -                -                 -   43,54243,542

86,39186,391   -                 -                -               נכסים פיננסים בשווי הוגן

491,545   -                  -                 -             491,545לקוחות וחייבים

הלוואות שניתנו לזמן ארוך:

2,4432,443   -                 -                -               בדולר ארה"ב

1,449   -                  -              1,449   -               באירו

)36,572()138,727()36,898(132,376)79,821(

אלפי ש"ח

ליום 31 בדצמבר 2016

נכסים פיננסיים

נכסים פיננסים שוטפים בשווי 

הוגן דרך רווח והפסד

התחייבויות פיננסיות

 
 

 ניהול סיכון אשראי .ו

ות ויגרום להפסד פיננסי לקבוצה. סיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזי
והשגת  , ביטוח אשראי לקוחותהקבוצה נוקטת במדיניות של ביצוע עסקאות עם צדדים בעלי דירוג אשראי

 בטוחות מספקות, כאמצעים להקטנת הסיכון להפסדים פיננסיים כתוצאה מכשלים. 
וצגים נטו מירידות ערך, הערכים הפנקסניים של נכסים פיננסיים שנרשמו בנתונים הכספיים, כשהם מ

מייצגים את החשיפה המרבית של הקבוצה לסיכון אשראי, זאת מבלי לקחת בחשבון את הערך של בטוחה 
 .כלשהיא שהושגה

 סיכוני מחיר אחרים .ז

 פיננסיים נכסיםכ המטופלות, מוחזקותבחברות  מהשקעותהקבוצה חשופה לסיכוני מחיר מניות הנובע 
 .והפסד רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסיםמ חלקכ ומוצגות

 סיכון מדד מחירים לצרכן .ח

  משמעותיותלא  בעקבות פרעון אגרות החוב )סדרה ג'( של מנדלסון תשתיות נותרו לקבוצה התחייבויות
 ,בדצמבר 31אשר יתרתן ליום  )בעיקר אגרות החוב )סדרה א'( של החברהצמודות למדד המחירים לצרכן ה

 .באופן מהותי ולפיכך הקבוצה אינה חשופה לשינויים במדד המחירים לצרכןמיליון ש"ח(  14-הינה כ 2017
 נדחית תמורה .ט

שתי  רכישתאי תחרות בגין כוללת רכיב . התמורה נדחיתיימת התחייבות בגין תמורה בקבוצת כימוביל ק
מצרפי לשנים  EBITDAעל יעדי  התבססהות י, התמורה היתה מותנ2014עד שנת . 2012חברות בנות בשנת 

אלפי ש"ח תשולם  12,249בסך  2017בדצמבר,  31ליום  רהיתרת התמו .הנרכשותשל החברות  2012-2014
   .2019-ו 2018 יםבשנ תשלומים שוויםשני ב
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  מגזרי דיווח    - 21 באור

  כללי .א

: קוסמטיקה וטואלטיקה בשמו)מגזר מוצרי טיפוח כמותג פרטי ( 1לחברה ארבעה מגזרי פעילות מדווחים: )
יצור מוצרי צריכה בתחום הקוסמטיקה, הטואלטיקה והתרופות ללא מרשם, הכולל את פעילות  -לשעבר( 

 - מים וסניטציהמגזר הולכת זור( 2"(; )קוסמטיקס" -)להלן  שלה בנות וחברות"מ בעאמיליה קוסמטיקס 
שיווק צנרת, אביזרי צנרת, מגופים, מחברים ושסתומים, הכולל את פעילותה של מנדלסון תשתיות וחברות 

שיווק והפצת כימיקלים, שירותי  - מגזר שירותים לתעשיה( 3) ;"(מנדלסון קבוצת" -בנות שלה )להלן 
רותי מעבדות, פינוי וטיפול בפסולת מסוכנת הכולל את פעילות כימוביל בע"מ וחברות ילוגיסטיקה, ש

 טנא קרןהכולל את השקעות הקבוצה בפלציב,  מגזר אחר( 4) ;"(כימוביל קבוצת" -מוחזקות שלה )להלן
"( אשר במסגרתו נבחנות באופן שוטף הצעות מקסימה" -"מ )להלן בע אוויר להפרדת מרכז ומקסימה

ויות להשקעה בפעילויות שונות בתחומי התעשיה, יתרות מזומנים מושקעות בהשקעות פיננסיות לזמן והזדמנ
 קצר. 

בדבר שינוי  'ג 2פלר אחזקות ולאמור בבאור לבין בדבר עסקת המיזוג בין החברה  'ב 1בהמשך לאמור בבאור 
מדיניותה החשבונאית של החברה ביחס לצורת ההצגה של הדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר, חל 

 (.CODMבהתאמה שינוי גם בצורת המידע המסופק למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החברה )

 . חדשה ההצגה צורת את שישקפו כך המגזרי הדיווח נתוני מולאור זאת, הותא

  מגזרהוצאות תת והכנסו .ב

שירותים

 לתעשיה

מוצרי 

טיפוח 

כמותג פרטי

הולכת 

זורמים 

אחרוסניטציה

התאמות

סך הכל למאוחד

1,534,110)18,361(480,073213,059849,01010,329הכנסות ממכירות ושירותים

83,903)3,057(28,5379553,0315,297רווח )הפסד( תפעולי

62,852)3,057()7,561(25,7671,07246,631רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

18,3565,5439,5051323,05736,593פחת והפחתות

שירותים

 לתעשיה

מוצרי 

טיפוח 

כמותג פרטי

הולכת 

זורמים 

אחרוסניטציה

התאמות

סך הכל למאוחד

1,378,380)13,273(454,047213,951714,1059,550הכנסות ממכירות ושירותים

55,667)2,429(28,9881,23222,8725,004רווח )הפסד( תפעולי

51,295)2,429(14,24113,350)166(26,299רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

20,3035,6229,3301792,42937,863פחת והפחתות

שירותים

 לתעשיה

מוצרי 

טיפוח 

אחרכמותג פרטי

התאמות 

סך הכללמאוחד

670,470)9,924(445,084226,4888,822הכנסות ממכירות ושירותים

17,612)356(85)5,023(22,906רווח )הפסד( תפעולי

27,143)356(12,036)5,813(21,276רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

27,5155,39518235633,448פחת והפחתות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

אלפי ש"ח
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 )המשך( דיווח מגזרי    - 21ר באו

 מגזרהמידע נוסף לתוצאות  .ג

שירותים

 לתעשיה

מוצרי 

טיפוח 

כמותג פרטי

הולכת 

זורמים 

אחרוסניטציה

התאמות

סך הכל למאוחד

6,869)907(2372,7993,6651,075הכנסות מימון

21,112)907(3,0071,82210,0657,125הוצאות מימון

3,643-              -          4,314-         7,957

-        -              -          )6,808(-         )6,808(

שירותים

 לתעשיה

מוצרי 

טיפוח 

כמותג פרטי

הולכת 

זורמים 

אחרוסניטציה

התאמות

סך הכל למאוחד

5,775)390(7604062,8992,100הכנסות מימון

23,293)388(3,4491,80411,5306,898הוצאות מימון

2,926-              -          3,797-         6,723

-        -              -          13,146-         13,146

שירותים

 לתעשיה

מוצרי 

טיפוח 

אחרכמותג פרטי

התאמות 

סך הכללמאוחד

3,821)376(1,7276811,789הכנסות מימון

10,747)376(3,3571,4716,295הוצאות מימון

4,206-              4,592-          8,798

-        -              16,457-          16,457

חלק ברווחי חברות המטופלות לפי 

שיטת השווי המאזני

הכנסות בגין נכסים פיננסיים לזמן 

ארוך

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

אלפי ש"ח

חלק ברווחי חברות המטופלות לפי 

שיטת השווי המאזני

הוצאות בגין נכסים פיננסיים לזמן 

ארוך

הכנסות בגין נכסים פיננסיים לזמן 

ארוך

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

אלפי ש"ח

חלק ברווחי חברות המטופלות לפי 

שיטת השווי המאזני
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 )המשך( דיווח מגזרי    - 21באור 

 המגזרנכסי והתחייבויות  .ד

שירותים

 לתעשיה

מוצרי 

טיפוח 

כמותג פרטי

הולכת 

זורמים 

אחרוסניטציה

התאמות

סך הכל למאוחד

1,524,408)69,751(516,701190,657700,530186,271נכסי המגזר

825,234)50,186(220,360115,102411,048128,910התחייבויות המגזר

46,296-              -          37,203-         83,499

שירותים

 לתעשיה

מוצרי 

טיפוח 

כמותג פרטי

הולכת 

זורמים 

אחרוסניטציה

התאמות

סך הכל למאוחד

1,588,378)33,071(508,463172,626749,572190,788נכסי המגזר

1,017,142)14,639(231,66594,607536,265169,244התחייבויות המגזר

43,403-              -          36,067-         79,470
השקעות בחברות המטופלות לפי 

שיטת השווי המאזני

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

אלפי ש"ח

השקעות בחברות המטופלות לפי 

שיטת השווי המאזני

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

אלפי ש"ח

 
 

  קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות  -  22 באור
 ובעלי עניין ניהוליים מפתח אנשי תגמול .א

201720162015

12,341927943בעל שליטה )בתפקיד יו"ר ו/או מנכ"ל( )ב' 3 להלן(

1446709702מנכ"ל )שאינו בעל השליטה(

                  -                  -1190יו"ר הדירקטוריון 

5583436403דירקטורים שאינם מועסקים בחברה 

52,0321,7271,459בעלי עניין אחרים )ב' 4 להלן(

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

כמות מקבלי 

אלפי ש"חתגמול
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 )המשך( קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות  -  22 באור

  ידו על המוחזקות חברות ועם השליטה בעל עם ויתרות עסקאות .ב

  :קשורים צדדים יתרות הרכב להלן .1

20172016

נכסים שוטפים

306              -חייבים ויתרות חובה

2,311728לקוחות )1(

2,3111,034

נכסים לא שוטפים

1,7162,000הלוואה לחברה קשורה )2(

התחייבויות שוטפות

2,029287ספקים וזכאים חברות קשורות )1(,)3(,)9(

)*(655997יתרת זכות מול בעל שליטה )4(

24,439              -שטר הון מבעל שליטה )5(

2,68425,723

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

 
 .במאזן שוטפות לא בהתחייבויות מוצגתאשר "ח ש אלפי 686 בסך פיצויים יתרת כולל)*( 

 

  :קשורים וצדדים שליטה בעל עם עסקאות להלן .2

201720162015

            728            700         2,968הכנסות ממכירות ושירותים )1(

)4,169()2,751()7,138(עלות מכירות ושירותים )1(,)3(

         1,070         1,211         1,631הנהלה וכלליות - דמי ניהול והשתתפות בהוצאות )6(,)7(

)569()569()655(הנהלה וכלליות - דמי שכירות )3(

)585()549()164(הוצאות מימון, נטו )8(

(3,358)       )1,958((3,525)       

אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

 
ומנגד, התקשרות של טביב  טביבל על ידי חברות מאוחדות של החברהשירותים מתן חומרי גלם ו מכירות (1)

 למתן שירותים עם חברות מאוחדות של החברה.
 בבעלות ובשליטה מלאה של מר פלר.  לחברהבהסכם הלוואה בין כימוביל  התקשרות (2)
עם חברות מאוחדות של  התקשרויות בהסכמי שכירות של חברות בבעלות ובשליטה מלאה של מר פלר (3)

  למתן שירותים. החברה של מאוחדותבהסכמים עם חברות החברה וכן התקשרות טביב 
 שנים קודמות.בגין  צוייםילפ התחייבותלרבות  מר פלרחו"ז שוטף מול  (4)
מיליון ש"ח המופיעה בסעיף "יתרות  25, בסך של מר פלרבמהלך תקופת הדיווח, יתרת שטר ההון מול  (5)

 שליטה", נפרעה במלואה כנגד העברת נכסים פיננסיים בשווי הוגן ומזומן. זכות מול בעל
  עם כימוביל. טביבשל  בהוצאות והשתתפותבהסכמי דמי ניהול  התקשרות (6)
והתקשרות למתן שירותי עם החברה דמי ניהול והשתתפות בהוצאות של פלציב  בהסכמי התקשרות (7)

 הנהלת חשבונות מול חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר פלר עם החברה. 
ובגין שטר הון  2016בדצמבר,  27-הוצאות ריבית והצמדה בגין הלוואה מחברה קשורה אשר נפרעה ב (8)

בבעלות כמו כן, כולל הכנסות מימון בגין הלוואה לחברה . 2017שליטה אשר נפרע בחודש אפריל מול בעל 
 .ובשליטה מלאה של מר פלר

 .3ראה להלן סעיף ב. מר פלרלעניין הסכם עם 
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 )המשך( קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות  -  22 באור

 )המשך( ידו על המוחזקות חברות ועם השליטה בעל עם ויתרות עסקאות .ב
  בעל השליטה עםניהול  הסכם .3

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את התקשרות החברה  2017 ,באפריל 6-ו 4בימים 
חברת חברה, מר פלר )להלן: "בבהסכם ניהול עם חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאה של בעל השליטה 

מר פלר  ", בהתאמה(. בהתאם להוראות הסכם הניהול חברת הניהול באמצעותהסכם הניהול" -" והניהול
בלבד העמידה לחברה ולמנדלסון תשתיות שירותי ניהול באמצעות מר פלר אשר כיהן בתפקיד מנכ"ל החברה, 
יו"ר דירקטוריון מנדלסון ודירקטור בחברות בשליטת החברה ומנדלסון. בתמורה לשירותי הניהול, חברת 

 2017 ,ביולי 2ועד  2017 ,במאי 5ש"ח בתוספת מע"מ החל מיום  100,000הניהול היתה זכאית לסך חודשי של 
. 2017 ,ביולי 2ש"ח בתוספת מע"מ החל מיום  150,000)מועד מינוי מר פלר כמנכ"ל החברה(, וסך חודשי של 

בהתאם להסכם הניהול מר פלר להחזר הוצאות כמקובל, לרכב והוצאות רכב. מר פלר רשאי היה שלא ליתן 
 שנה מכל סיבה.ימי עבודה ב 30את שירותי הניהול לתקופה של עד 

בנוסף, מר פלר היה זכאי לקבלת מענק מבוסס יעדים, אשר יחושב בהתאם לרווח לפני מיסים על הכנסה )לפני 
תשלום המענק( על פי הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לאחר קיזוז הפסד משנה קודמת, 

 במדיניות התגמול של החברה. הכל כמפורט בהסכם הניהול ובכפוף לתנאי הסף לקבלת מענק כמפורט 

כמו כן, מר פלר זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שהחברה תערוך, וכן לשיפוי 
לרבות התחייבות מראש לשיפוי בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא, לפי העניין, עקב פעולה 

רה בחברה. תקופת שנעשתה על ידי מר פלר כנושא משרה בחברה, בתנאי השיפוי המקובלים לנושאי המש
 שנים, בכפוף להודעה מוקדמת כמפורט בהסכם הניהול.  3-ההתקשרות הינה ל

 גמול לבעלי עניין אחרים .4

 .בחברה כדירקטורית לכהןהתמנתה גב' יוכבד )יוכי( פלר, רעייתו של מר פלר,  2017בנובמבר,  1 ביום (א
בגין גמול שנתי וגמול השתתפות  אלפי ש"ח, 11סך של לגב' פלר החל ממועד מינויה שילמה החברה 

. כיהנה הגב' פלר כדירקטורית בפלר אחזקות ,עם פלר אחזקותשל החברה המיזוג עד למועד  בישיבות.
אלפי ש"ח  189אלפי ש"ח,  74-הסתכמו בכ 2015-ו 2016, 2017בשנים פלר אחזקות הסכומים ששילמה 

השתתפות בישיבות דירקטוריון, הפרשה גמול בגין סכומים אלו כוללים אלפי ש"ח, בהתאמה.  209-ו
 לפיצויים ואחזקת רכב.

, במשרה מלאה. חברה בת של כימוביל, כמנכ"לית פלרשל מר  בתומכהנת הגב' יעל פלר,  2014החל משנת  (ב
השנים  , בגיןאלפי ש"ח 791-ו אלפי ש"ח 921 ,"חש אלפי 968 -להסתכמו  פלר' יעל לגב הסכומים ששולמו

גמול בגין הפרשות סוציאליות ואחזקת רכב וכן סכומים אלו כוללים , בהתאמה. 2015-ו 2016 ,2017
 .2015-ו 2016פלר אחזקות בשנים  השתתפות בישיבות דירקטוריון

, קוסמטיקס של העסקי הפיתוח כמנהלת, פלר מר של בתו, פלר ענבר' הגב מכהנת 2014 משנת החל (ג
אלפי  412-ו "חש אלפי 428 ,ש"ח אלפי 602-להסתכמו לגב' ענבר פלר הסכומים ששולמו . במשרה מלאה

סכומים אלו כוללים הפרשות סוציאליות ואחזקת רכב,  , בהתאמה.2015-ו 2016, 2017השנים בגין  ,ש"ח
וכן גמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון פלר אחזקות בשנים  2017השתתפות בשכר לימוד בשנת 

 .2015-ו 2016

בכימוביל, במשרה מלאה.  TICמכהן מר עומר פלר, בנו של מר פלר, כמנהל מוצר  2016החל מיולי  (ד
השנים  בגין, אלפי ש"ח 23-ו "חש אלפי 163  ,"חש אלפי 378-להסתכמו  פלר עומרלמר הסכומים ששולמו 

ל בגין סכומים אלו כוללים הפרשות סוציאליות ואחזקת רכב וכן גמו, בהתאמה. 2015-ו 2016, 2017
 .2015-ו 2016השתתפות בישיבות דירקטוריון פלר אחזקות בשנים 

כדירקטורית בפלר  , בתו של מר פלר,עד למועד המיזוג של החברה עם פלר אחזקות, כיהנה הגב' נועה פלר (ה
בגין גמול השתתפות  2015-ו 2016פלר אחזקות בשנים לגב' נועה פלר על ידי  ולמואחזקות. הסכומים שש

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 23-אלפי ש"ח, ו 25-הסתכמו בכבישיבות דירקטוריון 
הסכומים ששולמו לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה ושאינם דירקטורים בלתי תלויים אינם  (ו

כוללים סכומים ששולמו, בגין שירותי ייעוץ ושירותי דירקטורים, על ידי חברות בשליטת מר פלר עד 
 ד המיזוג.למוע
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 )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  22באור 

 )המשך( עסקאות ויתרות עם בעל השליטה ועם חברות המוחזקות על ידו .ב

 למנדלסון ניהול שרותי מתן הסכם .5

, בעצמה ו/או החברה תעניק פיו על בהסכם תשתיות מנדלסון עם החברה התקשרה, הדיווח תקופת במהלך
"(. הניהול הסכם" -)להלן  מנדלסון לקבוצת ניהול שירותיבאמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן, 

"(, שירותי דירקטורים, למעט ניהול שירותי" -שירותי הניהול כוללים, שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל )להלן 
"(, שירותי מזכירות חברה, דירקטורים שירותי" - דירקטורים חיצוניים ו/או דירקטורים בלתי תלויים )להלן

יעוץ משפטי, דוברות, יחסי ציבור, שירותים פיננסים, חשבונאיים וקשרי משקיעים, פיתוח עסקי, משאבי 
 תשתיות מנדלסוןלמתן שירותי הניהול תשלם  בתמורה"(. נוספים שירותים" - להלןאנוש ומערכות מידע )

לעלייה במדד וכן מענק ניהול שנתי הנגזר  יםאלפי ש"ח, צמוד 580ם בסך של דמי ניהול שנתיים קבועי חברהל
בשנה הרלבנטית,  תשתיות מנדלסוןמהרווח המצטבר לפני מס בהתאם לדוחות השנתיים הכספיים של 

המפורטות בהסכם הניהול ובלבד שסכום המענק  למדרגות בהתאם, הניהול מענק תשלום השפעת בנטרול
 מנדלסוןלמתן שירותי הדירקטורים תשלם  בתמורה"ח בתוספת מע"מ כדין. שאלפי  510השנתי לא יעלה על 

ה, עבור כל דירקטור המכהן או שיכהן בחברה, שאינו דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי חברל תשתיות
השליטה בחברה או קרובו, אך למעט יו"ר דירקטוריון החברה(, גמול )ובכלל זה דירקטורים שהינם בעל 

בסכומים הקבועים הנקובים בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול 
תשלם  תשתיות מנדלסוןלמתן השירותים הנוספים  בתמורה. 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 צמודים למדד המחירים לצרכן. ש"ח 83,333של חודשי עד סך  תשלום, חברהל
 .2017 ,במאי 5 מיום החל רטרואקטיבית שנים שלוש בת תקופה למשך בתוקפו יעמוד הניהול הסכם

  זניחות נוהל .ג

החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של  החברה  2009במרץ,  26 ביום .1
"( כעסקה עסקת בעל ענייןאו של חברה מאוחדת שלה או של חברה כלולה שלה עם בעל עניין בחברה )להלן: "

. כללים 2010-התש"ע  ( לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(1()ד()3)64זניחה בהתאם לתקנה 
וקווים מנחים אלו ישמשו את החברה גם לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי, בתשקיף ובתשקיף מדף, לגבי 
עסקה עם בעל שליטה או לגבי עסקה שלבעל שליטה יש עניין אישי באישורה, כמו גם לגבי בחינת הצורך 

 בגין עסקה כאמור. מיידיבפרסום דווח 

 אישר דירקטוריון החברה את עדכון נוהל זניחות באופן הבא: 2016 ,בספטמבר 21ביום  .2

במהלך העסקים הרגיל שלהן, החברה ו/או חברות מאוחדות שלה ו/או חברות כלולות שלה מבצעות 
עשויות לבצע עסקאות בעלי עניין, מהסוגים הבאים: עסקאות רכישת שירותים מבעלי עניין )כגון שירותי   או

ול בפסולת תעשייתית או שירותים לוגיסטיים אחרים(, עסקאות רכישת טובין מבעלי הובלה או שירותי טיפ
עניין )כגון עסקאות לרכישת חומרי גלם(, עסקאות לשכירות או לשכירות משנה של נכס מקרקעין )לרבות 

 עסקאות למתן שירותי משרד(, בהן לבעל השליטה בחברה עניין אישי.
ובהיעדר שיקולים איכותיים העולים מנסיבות העניין, תחשב עסקה של על ידי ועדת הביקורת,   כפי שנקבע

החברה או של חברה מאוחדת שלה או חברה כלולה שלה בשליטה משותפת בה לבעל השליטה בחברה עניין 
כעסקה זניחה,  -"( אשר סווגה על ידי ועדת הביקורת כעסקה לא חריגה בעל עניין ה עםעסקאישי )להלן: "
 התנאים הבאים:בכפוף לקיום 

עסקת בעל עניין לשם רכישת / מכירת מוצרים או שירותים אשר מתבצעת במחירי שוק, בתנאי שוק  (א
השנתיות בגין ההתקשרות האמורה אינן עולות   ובמהלך העסקים הרגיל של הרוכשת, כאשר ההוצאות

הנהלה וכלליות(  מההוצאות הגולמיות התפעוליות )עלות המכר, הוצאות מכירה ושיווק והוצאות 1%על 
השנתיות של הרוכשת בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של הרוכשת בשנה שקדמה למועד 

 ההתקשרות.

עסקת בעל עניין לרכישה משותפת של שירותים או מוצרים מצד ג' ביחד עם צדדים קשורים לבעל  (ב
י שוק, ואשר ועדת השליטה, שהינה לטובת הרוכשת, ונעשתה במהלך העסקים הרגיל של הרוכשת ובתנא

הינה הוגנת ושוויונית בנסיבות  הביקורת של החברה קבעה כי חלוקת ההוצאות והעלויות התקשרות
מההוצאות התפעוליות  1%העניין, כאשר ההוצאות השנתיות בגין ההתקשרות האמורה אינן עולות על 

תיות של הרוכשת בדוחות והגולמיות )עלות המכר, הוצאות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות( השנ
 ההתקשרות. הכספיים המאוחדים האחרונים של הרוכשת בשנה שקדמה למועד

עסקת בעל עניין המתבצעת במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק, ואשר ההיקף הכספי השנתי של  (ג
 הוצאותיה, לפי העניין.  מהכנסות החברה או 1%אלפי ש"ח או מסך של  200ההתקשרות נמוך מסך של 
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 )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  22 באור

 )המשך( זניחות נוהל .ג

 .ח"ש אלפי 121-כ של בסך רותיםש וקיבלה אלפי ש"ח 60-בסך של כם העניקה שרותי החברה הדוח בתקופת
 מהוות כאמור העסקאות כי ,תסקאות זניחות שהיה בתוקף באותה עע לנוהל בהתאםאישרה,  הביקורת ועדת

 ידי דירקטוריון החברה. על שאומץ זניחות עסקאות לנוהל זניחות, בהתאם עסקאות

אישר דירקטוריון החברה עדכון לנוהל זניחות לפיו עודכנה הגדרת  2018, ץבמר 27לאחר מועד הדוח, ביום  .3
עסקת בעל עניין, לעסקאות מהסוגים הבאים: עסקאות מכירת/רכישת שירותים מבעלי עניין, עסקאות 
מכירת/רכישת טובין מבעלי עניין, עסקאות לשכירות או לשכירות משנה של נכס מקרקעין, בהן לבעל 

. ג( לעיל, לסך הנמוך 2ג.  22ן אישי וכן ההיקף השנתי של ההתקשרות, כמפורט בבאור השליטה בחברה עניי
מהכנסות החברה או הוצאותיה, לפי העניין, יתר תנאי הנוהל נותרו ללא  1%אלפי ש"ח או מסך של  500-מ

 כל שינוי.  

 משרה נושאי ושיפוי ביטוח .ד

מיליון דולר  15בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, בגבולות אחריות בסך של  התקשרההחברה 
 30, בתוקף עד ליום בפוליסה המבוטחים המשרה ונושאי הדירקטורים לכל, הביטוח תלתקופ במצטברלמקרה ו

 אלפי דולר.  19, בפרמיה שנתית בסך 2018ביוני, 
 כתבי העניקהות הדין ולתכנית התגמול של החברה, החברה השיפוי ובכפוף להורא כתב להוראות בהתאם

 לרבות, לעת מעת, בחברה שיכהנו או המכהנים המשרה ונושאי לדירקטורים ובדיעבד מראש לשיפוי התחייבות
 כתבי במתן אישי עניין השליטה שלבעלי או קרוביהם, השליטה בעלי על הנמנים משרה ונושאי לדירקטורים

כל אחד מהזכאים לשיפוי בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב  לשפות, לפיהם התחייבה החברה להם השיפוי
 הבת בחברות החברה של נציגה או בחברה משרה נושא היותו בתוקףהשיפוי, שתוטל עליו עקב פעולה שעשה 

 כמפורט ולסכומים האירועים לסוגי מוגבלת לשיפוי ההתחייבות כאשר אחרים וגופים שלובות חברות שלה
השיפוי כאמור לכל נושאי המשרה במצטבר, בגין כל אחד מהאירועים הקובעים במצטבר,  סכום. השיפוי בכתב

)עשרים וחמישה( מההון העצמי של החברה כפי שיהיה על פי הדוחות הכספיים  25%יהיה מוגבל לגובה של 
 המשרה נושא את תשפה לא ברההח השיפוי כתב פי עלהמאוחדים האחרונים של החברה לפני מועד השיפוי. 

 או סעיף או ביטוח פוליסת מכח בפועל תשלום המשרה לנושא שולם מקרה אותו בגין אם השיפוי מקרה בקרות
 .האחר השיפוי הסכם או הביטוח פוליסת מכח ששולם לסכום מעבר שהוא בסכום אלא אחר שיפוי הסכם

   והתקשרויות ערבויות, שעבודים    - 23 באור

  וערבויות שעבודים .א

 קוסמטיקס .1

 .משועבדים בשעבוד צף לטובת מדינת ישראל, כנגד מענקי השקעות שקיבלה קוסמטיקסנכסי  כל (א
 משועבדים להבטחת התחייבויותיה.  קוסמטיקסכמו כן, חלק מנכסי 

אלפי ש"ח  1,230התחייבויות בגין ערבויות פטור מותנה בסך  לקוסמטיקס 2017בדצמבר,  31-ל נכון (ב
 אלפי ש"ח למנהל מקרקעי ישראל. 98וערבות נוספת בסך 

 כימוביל קבוצת .2

להבטחת ההתחייבויות מכוח  ת( ערבו"דיפוכם( בע"מ )להלן "1989) דיפוכםוחברת הבת  ימובילכ (א
לבעל מניות של  2012"( בשנת נרכשותחברות " להלןהסכם רכישת מניות של חברות נכדות שנרכשו )

מניות לשעבר על הנתנו החברות הנרכשות שיעבוד מדרגה ראשונה לבעל  ,החברות הנרכשות. כמו כן
מהון המניות, הזכויות הנלוות למניות הנ"ל והכספים שיגיעו בגין המניות של החברות  40%

 כאמור לעיל. השיעבודסולק  2017באוגוסט,  15ביום  הנרכשות.
 כלפי מותנית ובלתי חוזרת בלתי הדדית בערבות ערבות ,לעיל( א 2בסעיף כאמור  ,נרכשותה ברותחה (ב

 היתרה כי התחייבו החברות, כן כמו. בנקאי לתאגיד חובותיהן כל פירעון להבטחת בנקאי תאגיד
 חלוקה כל כי, ח"ש מיליון 15 על יעלו לא קשורה בקבוצה לגוף שיועמדו הלוואות של מסולקת בלתיה

 ניהול דמי ישולמו לא כי, כך על אישור לבנק ויומצא הפירעון יכולת ובמבחן הרווח במבחן תעמוד
 זכות לבנק מקנה ההתחייבות בכתב עמידה אי. בשנה ח"ש מיליון 10 על העולה בסך קשור לגוף

 מניות רכישת הסכם מכוח התחייבויות לקיום ערבה, החברה. מיידי לפירעון כלפיו החובות להעמדת
 נדחית תמורה נותרה זו התחייבות בגין .לשעבר שלהן והבעלים ל"מנכ כלפי כאמור נרכשות חברות

 .ח"ש מיליון 12-כ של בסך תחרות אי מרכיב הכוללת
 הנרכשות החברות שיעבדו, 2012 בשנת בכימוביל בנות חברות לרכישת שהועמדו להלוואות ביטחוןכ (ג

 התחייבות תנהינ וכנגדם 2017 ,ינואר בחודש בוטלו אלו שיעבודים. נכסיהן כל את  שוטף שיעבודב
 ורק אך יבטיח שהשעבוד ובלבד רכישתו את שיממן הגורם להבטחת ן"שסל למעט) שלילי לשעבוד

 יוסר והשעבוד השעבוד את ליצור הכוונה על מראש הודעה לבנק ניתנה .שהועמד המימון סכום את
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 )המשך(  והתקשרויות ערבויות, שעבודים    - 23 באור

 )המשך( וערבויות שעבודים .א

 )המשך( כימוביל קבוצת .2

(, בקבוצה גוף למעט) כלשהו שלישי צד לטובת ערבות להעמיד לא והתחייבות( המימון פירעון עם (ג
 .הבנק הסכמת קבלת ללא

שיעבדה בשיעבודים קבועים מדרגה ראשונה משאיות ונגררים שבבעלותה  כימוביל תבקבוצ חברה (ד
יתרת  2017 ,בדצמבר 31נכון לתאריך  להבטחת הלוואות שהועמדו על ידי תאגידים בנקאיים.

 .ח"ש מיליון 30-כ הינהההלוואות שבגינן שועבדו הנכסים 
בגין השתתפות במכרזים שיתרתן ליום  ללקוחות בנקאיות ערבויות העמידו כימוביל בקבוצת חברות (ה

 .ח"ש אלפי 7,949-בכ הסתכמה 7201 ,בדצמבר 31

 מנדלסון קבוצת .3

 ביצועערבויות בנקאיות ללקוחות בגין השתתפות במכרזים,  והעמיד מנדלסון בקבוצת חברות (א
 אלפי ש"ח. 6,639-בכ הסתכמה 2017בדצמבר  31טיב העבודה שיתרתן ליום  ואחריות עבודות

 2017 ,בדצמבר 31 ליום שיתרתו לספקים דוקומנטרי אשראי העמידו מנדלסון בקבוצת חברות (ב
  .ח"ש אלפי 6,219-בכ הסתכמה

-הסתכמה בכ 2017 ,בדצמבר 31שיתרתן ליום  מכר הסכמי להבטחת ערבויות העמידה מנדלסון (ג
 אלפי ש"ח. 1,361

לתאגידים  מנדלסוןת בנות בקבוצת בויות לטובת התחייבויות של חברוהעמידה ער מנדלסון (ד
 הבנקאים ושיעבדה בשיעבוד שוטף את נכסיה.

ש.בר לתאגידים -ויות לטובת התחייבויות של חברות בנות של מנדלסוןש.בר העמידה ערב-מנדלסון (ה
 בנקאים ושיעבדה בשיעבוד שוטף את נכסיה.

יהן שיעבדו בשיעבוד שוטף את נכסיהן להבטחת חובותיהן והתחייבויות בקבוצת מנדלסוןחברות  (ו
 לתאגידים הבנקאים.

  התקשרויות .ב

 בצרעה מקרקעין ולשכירות במקרקעין זכויות לרכישת כםהס .1

בהסכם עם קיבוץ צרעה )להלן  התקשרותה את, מנדלסון דירקטוריון אישר 2013 ,באוקטובר 20 יוםב
 לעסקה 2013 ,בדצמבר 15 ביום הצדדים בין נחתם אשר(, בהתאמה", הצדדים"-ו" הקיבוץבסעיף זה: "

ושכירת  מנדלסוןשישמש את חברות הבנות של  מרלו"גזכויות במקרקעין, הקמת  לרכישתמשותפת 
 "(. ההסכם" -המרכז כמתואר להלן )להלן בסעיף זה 

והקיבוץ,  מנדלסוןלהסכם, הוסכם על הקמת אגודה חקלאית שיתופית בבעלות שווה של  בהתאם
 הזכויות בעלת תהיה אשר"ח"(, האגשאגודה שיתופית חקלאית בע"מ )"האגודה" או " -מנדלסון צרעה 

הסכמי חכירה עם מנהל  מכחדונם, אותם חוכר הקיבוץ ומחזיק בהם  25.2-כ של שטח) במקרקעין
ו לבעלותה ", בהתאמה(. המקרקעין יעברהמקרקעין" -" ובמקרקעין הזכויותלהלן: " -מקרקעי ישראל 

 מנדלסוןשל האגודה, אחר השלמת הליך דו שלבי: הראשון, העברת מחצית מהזכויות במקרקעין על שם 
"( ובהמשך, העברה התמורה" -אלפי ש"ח ובתוספת מע"מ כדין )להלן בסעיף זה  7,500בתמורה לסך של 

בימים אלו, הצדדים  במקרקעין יחד עם זכויות הקיבוץ במחצית המקרקעין לאגודה. מנדלסוןשל זכויות 
 ם להשלמת העברת המקרקעין לאגודה.פועלי

 7,500את התמורה בגין חלקה במקרקעין ) מנדלסוןלהסכם, במועד חתימת ההסכם הפקידה  התאםב
אלפי ש"ח  3,500אלפי ש"ח( בידי נאמנים לעסקה אשר הפקידו את התמורה בחשבון נאמנות. מכלל זה, 

)על פירותיו( שוחרר לקיבוץ והיתרה מופקדת עדיין בחשבון הנאמנות עד קבלת אישורי המיסים להשלמת 
 העברת המקרקעין לאגודה.

, פעילותה ומימון ועסקיה האגודה לניהול הוראותלבין הקיבוץ, על תוספותיו, קובע  מנדלסוןבין  ההסכם
 מקרה ובכל, לחלוקה הניתנים הסכומים מלוא את שנה בכל לחבריה תחלק האגודה כי נקבע, היתר ובין
 לבצע יוכלו לא הצדדים כי הוסכם, כן כמו. להלן כהגדרתה, המינימאלית השנתית מהתשואה פחות לא

 בניית השלמת ממועד חודשים 18 חלוף עד של תקופה במשך שלהם ההשתתפות ביחידות דיספוזיציה
 בכפוף היתר בין, שבבעלותו ההשתתפות יחידות להעברת לפעול רשאי צד כל יהיה ולאחריה המבנה
 .ראשון סירוב לזכות

"ח כפעילות האגשמנדלסון את פעילות  גהוסיו 2015 ,בדצמבר 30 ביום ההסכם של לתוקף כניסתו עם
 משותפת ולפיכך מכירה בחלקה היחסי בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות.
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 )המשך( והתקשרויות ערבויות, שעבודים    - 32 באור

 )המשך( התקשרויות .ב
 ההקמה ומימון)מרלו"ג(  לוגיסטי מרכז הקמת .2

"ר )להלן מ אלפי 10 -כ של בשטח הצדדיםעל ידי  שאושרהבהתאם לתוכנית  מרלו"גהמקרקעין הוקם  על
 ואלכסנדרוביץש. בר -מנדלסון - מנדלסוןחברות בנות של  שוכרות"(, אשר אותו המבנה" -בסעיף זה 

וזאת על פי הסכם שכירות  שנכנס לתוקף  "(אלכסנדרוביץ)"( בע"מ 2005קמ"ן ) -פלסטיקה הנדסית וגומי 
  .2016 ,ביולי 1ביום 

ובמימונה ולא באמצעות  מנדלסוןעל ידי  לו"גהמר, בוצעה הקמת המרלו"גמנת לקדם את הליך הקמת  על
והאגודה על הסכם מימון שעל פיו  מנדלסון. בהתאם, חתמו 2015 ,לנובמבר 18-האגודה, שהוקמה רק ב

 ."חמיליון ש 39.4הינו  מנדלסוןשהועמד על ידי  המרלו"גהוסכם בין הצדדים כי סך המימון של 

)שהינו מועד תחילת שכירות  2016 ,ביולי 1, החל מיום 4%ריבית שנתית בשיעור של  נושאתהלוואה ה
תשלומים רבעוניים שווים, צמודים לעליית  80-( ועד למועד פירעונה, והיא תיפרע בלהלן ראההמבנה, 

אחד מהחודשים לחודש של כל  5-(, של קרן וריבית ב11/2013מדד המחירים לצרכן )מדד בגין חודש ה
-non) ריקורס-נון בתנאי. הלוואה הועמדה 2016 ,ביולי 1ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר, החל מיום 

recourse ,)דמי בגין האגודה אצל שיתקבלו התקבולים מיתרת ורק אך יהיה ההלוואות שפירעון באופן 
מיליון  1.5תעמוד על סך של , אשר הוסכם בין הצדדים כי המינימלית השנתית לתשואה שמעבר, שכירות

  .2013ש"ח, צמוד למועד חתימת ההסכם בין הצדדים בשנת 
שנים ממועד תחילת תקופת השכירות )"תקופת  20חלוף בההלוואה תפקע  יתרתלפירעון  מנדלסוןזכות 
או הקיבוץ /ו האגודהלא תעמוד כל טענה כלפי  מנדלסוןללפרעון"(. בחלוף תקופה זו,  מנדלסוןזכות 

בקשר עם סכומים שלא נפרעו מתוך ההלוואות ו/או הריבית ו/או בקשר עימן, ובלבד שנפרעו כל 
לפרעון ואשר דמי השכירות  מנדלסוןהתשלומים בהתאם ללוח הסילוקין עד למועד תום תקופת זכות 

 המיועדים להוות מקור להם התקבלו אצל האגודה.

ש.בר ואלכסנדרוביץ -לחברות הבנות של מנדלסון, מנדלסון כאמור לעיל, האגודה השכירה את המבנה
"(. השכירות תקופת" -שנים )לעיל ולהלן  20ולמשך תקופה של  2016 ,ביולי 1לתקופה שמתחילה מיום 

אלפי ש"ח, צמודים לעליית המדד  4,268דמי השכירות השנתיים בשנת השכירות הראשונה נקבעו על סך 
   (.11/2013ש המחירים לצרכן )מדד בגין חוד

 
  ותלויות והתחייבויות הליכים משפטיים    - 42באור 

  "ממע שומת .א

, לפיה נדרשת החברה לשלם סך של 2007-2012על שומת מע"מ לשנים  החברה הגישה השגה לרשויות מע"מ
מיליון ש"ח בגין הפרשים בין מע"מ תשומות אשר תבעה החברה בדיווחיה השוטפים ובין סכומי מע"מ  1.1

לאחר שטענות החברה נדחו בדיוני השומה עם רשויות מע"מ, התשומות המותרים בקיזוז לפי עמדת מע"מ. 
לביהמ"ש המחוזי, הגישה החברה ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. בדיון וכן בערעור שהוגש 

הוצע לחברה לחזור בה מהערעור, החברה הסכימה  2018 ,בפברואר 21שהתקיים בבית המשפט העליון ביום 
 לכך וההליך הסתיים בדחיית הערעור, ללא צו הוצאות.

 "הדרום מעיינות" והביוב המים מתאגיד תשלום דרישות .ב

 והביוב המים מתאגידדרישה לתשלום היטלי ביוב ומים  קוסמטיקסהתקבלה במשרדי  2014בחודש מאי 
הגיעה קוסמטיקס להסכם פשרה  2017חודש אוגוסט, ב ."חשמיליון  1.7-בסך כולל של כ" הדרום מעיינות"

  לסגירת החוב.אלף ש"ח  100פיו שילמה סך של לתאגיד המים עם 

 מאוחדת בחברה לקוח תביעת .ג

של מנדלסון  מאוחדתמיליון ש"ח כנגד חברה  2.3-הוגשה תביעה משפטית על סך כ 2016בינואר,  11ביום 
תשתיות. התביעה הוגשה על ידי לקוח הטוען כי סופקו לו מוצרים פגומים וכפועל יוצא נגרמו לו נזקים 

"ח, על ידי מבצע עבודות ש מיליון 2 של סך עלהוגשה תביעה משפטית נוספת,  2017כספיים. בספטמבר, 
באותו המועד, בטענה  המאוחדת החברהוחברת הביטוח שביטחה את  המאוחדת החברההבניה, כנגד הלקוח, 

כי המוצרים פגומים והתקנתם לקויה. התביעות האמורות אוחדו על ידי ביהמ"ש לצורך הדיון בתיקים 
 . אביב-שלום בתלהבביהמ"ש  האמורים

, בשלב המאוחדת המשפטיים של החברה היועצי ובהתבסס על חוות דעתמנדלסון תשתיות להערכת הנהלת 
 זה טרם ניתן להעריך את סיכויי התביעות שהוגשו.
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 )המשך( ותלויותהליכים משפטיים והתחייבויות     - 42באור 

  החברה כנגד"מ בע חקלאית שיתופית אגודה דליה זהר בתביעת"ד פס .ד
(, בטענה כי "דליה זהר"הוגשה תביעה מאת זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )להלן:  החברה כנגד

"(, התביעה סכום"–מיליון ש"ח )להלן  9.3בזהר דליה, עליה לשלם סך של  החברהעל פי הסכם ההשקעה של 
 .תמורה התאמת מנגנון בגין

בתוספת  התביעה סכום את לשלם החברה על לפיו, בתביעה הדין פסק התקבל 2015 ,בספטמבר 24 ביום
 .פסק הדין לבית המשפט העליוןאלפי ש"ח. החברה הגישה ערעור על  9,675בסך של  הוצאות משפט

התקיים דיון בבית המשפט העליון, במהלכו המליץ בית המשפט העליון לצדדים לחזור  2017ביולי,  27ביום 
 ללא צו להוצאות. הסתיים ההליךוהצדדים הסכימו לכך , בהם מן הערעורים באופן הדדי

  צוגיתיי לתובענה בקשה .ה
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית וכתב תביעה )להלן:  קוסמטיקס,להומצאו  2018בינואר,  28ביום 

. קוסמטיקסו"( טבעפרמצבטיות בע"מ )להלן: " ", בהתאמה( כנגד טבע תעשיותהתביעה" -" והבקשה"
ייצרו ושיווקו משחת החתלה המשווקת תחת השם "עדינול קוסמטיקס ועניינה של הבקשה בטענה כי טבע 

"( שהוגבל לשימוש בשנת החומרהלן: ")ל  Propylparaben"(, המכילה חומר בשם המוצרמועשר" )להלן: "
הליך של קריאה ע"י משרד הבריאות, וכפועל יוצא בוצע לגבי המוצר, לפי דרישת משרד הבריאות,  2017

המוצר שווק כשהוא מכיל את החומר מבלי שהדבר הובא לידיעת  ,התובע-"(. לטענת המבקשריקול)"להחזרה 
התביעה העיקריות  מכיל את החומר. עילות שהוא ידע אילו המוצר את רוכש היה לא אשרהצרכנים ציבור 

הן הטעיה לפי דיני הגנת הצרכן, עשיית עושר ולא במשפט, עוולות של רשלנות והפרת חובה חקוקה, הפרת 
חוק זכויות החולה, הפרת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ופגיעה באוטונומיה של  הצרכן. הקבוצה אותה 

. הסעד 2017 ם שרכש את המוצר בשנת, כל אדקוסמטיקס בבקשה הינה, למיטב הבנתמבקש התובע לייצג 
לכל אחד מחברי הקבוצה כאשר להערכת  אלפי ש"ח 15העיקרי הנתבע בתביעה ובבקשה הוא פיצוי בסך 

מיליון ש"ח(. להערכת הנהלת  150חברים )סה"כ  10,000המבקש הקבוצה מונה מספר מינימאלי של 
מי זה טרם ניתן להעריך את סיכויי המשפטיים, בשלב מקד הבהתבסס על חוות דעת יועצי, קוסמטיקס

 הבקשה.

  עובדים תביעות .ו
הוגשו תביעות על ידי עובדים שלה לשעבר לתשלום הפרשי שכר ופיצויים בסכום  כימובילנגד קבוצת  .1

 הקבוצהעל חוות דעת יועציה המשפטיים, בגין תביעות אלו רשמה  בהסתמךמיליון ש"ח.  2.1-כ שלכולל 
 .בו להתחייב עשויה היא להערכתה אשר בסכוםהפרשה 

 נהג י"ע כימוביל תבקבוצ חברה נגד ייצוגית כתביעה תביעה לאישור בקשה הוגשה 2016 ,במרץ 14 ביום .2
 בשם, העובד תובע והתביעה הבקשה במסגרת. ח"ש מיליון 3-כ בסך תביעה צורפה לבקשה. השל לשעבר
 הודעה עבור תשלום הפרש, פיטורים לפיצויי הפרשות הפרשי, לפנסיה הפרשות הפרשי, עובדים קבוצת

, ביולי 10 ליום נקבע ראשון דיון. מחלה דמי תשלום והפרש בחירה ויום חגים דמי תשלום, מוקדמת
 את יךערלה ניתן טרם זה מקדמי בשלב החברה של המשפטיים יועציה דעת חוות על בהסתמך. 2018

 .התביעה סיכויי

 איכות סביבה  תביעות .ז

, עובדים שלהן ונושאי משרה הוגשו כתבי אישום ביחס לאירועים של איכות כימוביל בקבוצת חברות נגד
כי  יצוייןהסדרי פשרה ובסכומים שאינם מהותיים לחברה. בתהליכים לקראת , רובם הסתיימו או הסביבה

חשיפת החברה מוגבלת להשתתפות העצמית בפוליסה לצד ג', המשוערכת לפי דין, בסך  מסויימיםבאירועים 
 ש"ח.אלפי  20-כ של
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 הכספי המצב על הדוח מועד לאחר אירועים  -  52 באור
 

 כדירקטור, עוז ישראל מר של כהונתו הארכת את החברה של הכללית האסיפה אישרה 2018, בפברואר 20 ביום .א
 .2018, בפברואר 27 מיום החל, בחברה חיצוני

כמנכ"ל מנדלסון  דנקוראישר דירקטוריון מנדלסון תשתיות את מינויו של מר שאול  2017בדצמבר,  28 ביום .ב
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של מנדלסון תשתיות, לאחר אישור  2018במרס,  4תשתיות. ביום 

 תיות.כמנכ"ל מנדלסון תש דנקורועדת התגמול והדירקטוריון, את תנאי כהונתו של מר שאול 

מיליון ש"ח  11.9תשתיות על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של  מנדלסוןהחליט דירקטוריון  2018, במרץ 25 ביום .ג
. הדיבידנד "ח(ש מיליון 5.8-כ של סך הינו הדיבידנד מתוך החברה של חלקה) תשתיות מנדלסון של המניות לבעלי

 . 2018באפריל,  16ישולם ביום 

מיליון  14.5בסך של לבעלי מניותיה על חלוקת דיבידנד במזומן החברה החליט דירקטוריון  2018, במרץ 27ביום  .ד
 .2018באפריל,  23. הדיבידנד ישולם ביום (למניה"ח ש 0.518-כש"ח )

תעשיות פלזית אגש"ח בע"מ, חברת בעסקה למכירת מלוא אחזקותיה  2השלימה טנא  2018, במרץ 6 ביום .ה
 הוא שנבע ממימוש זה לחברה מוצרי פלסטיק קשיחים לשימושים שונים. התזריםפורטפוליו, העוסקת ביצור 

, מיליון ש"ח 4-בכ. הרווח לחברה ממימוש זה הסתכם 2018 ,במרץ 23 ביוםתקבל ה אשרש"ח,  מיליון 8.3-כ
 והיתרה הוכרה כרווח שערוך בשנים קודמות. 2017בשנת כרווח שערוך  הוכרש"ח מיליון  1-מתוכו סך של כ

מיליון ש"ח )חלקה  8.5-החליט דירקטוריון פלציב על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של כ 2018במרץ,  19ביום  .ו
 2שווים בתאריכים  תשלומים 2-במיליון ש"ח(. הדיבידנד ישולם  2.1-של החברה מתוך הדיבידנד הינו סך של כ

 .2018ביולי,  2-ו 2018באפריל, 
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 לכבוד
 בעלי המניות של 

 אמיליה פיתוח )מ.עו.פ.( בע"מ
 
 .נ.ג.,א
 

 נפרד כספי מידע על המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח :הנדון
 1970-"להתש(, ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות לתקנותג' 9 תקנה לפי 

 
של אמיליה  1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

שהאחרונה שבהן הסתיימה  השנים משלוש אחת ולכל 2016 -ו 2017בדצמבר  31"החברה"( לימים  -פיתוח )מ.עו.פ.( בע"מ )להלן 
 על דעה לחוות היא החברה. אחריותנו של וההנהלה הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון. המידע הכספי 2017בדצמבר,  31ביום 

 .ביקורתנו על המידע הכספי הנפרד בהתבסס
 

 -הסתכם לסך של כ ןבה הת אשר סך ההשקעומוחזק ותלא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חבר
 אלה מוחזקות מחברות הרווח, בהתאמה, ואשר 2016 -ו 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  312,865 -אלפי ש"ח וכ 333,550

, 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  22,460-כו"ח שאלפי  25,321 -אלפי ש"ח וכ 24,101 -הסתכם לסך של כ
בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו, וחוות  ותחבר ןחות הכספיים של אות, בהתאמה. הדו2015 -ו 2016

 , מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.ותחבר ןדעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אות
 

 ולבצעה הביקורת את לתכנן ומאיתנ נדרש אלה תקנים פי-מקובלים בישראל. על ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 של מדגמית בדיקה כוללת מהותית. ביקורת הצגה מוטעית שאין במידע הכספי הנפרד ביטחון של סבירה במטרה להשיג מידה

החשבונאיים שיושמו  בחינה של הכללים גם כוללת במידע הכספי הנפרד. ביקורת ובפרטים הכלולים ראיות התומכות בסכומים
 נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים הנפרד בעריכת המידע הכספי

 .דעתנו לחוות נאות בסיס ודוחות רואי חשבון אחרים מספקים סבורים שביקורתנו ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו
 

דע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המי
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9בהתאם להוראות תקנה 

 
 :הלב תשומת את להפנות הרינו"ל, הנ דעתנו חוות את לסייג מבלי

 
 ובדבר"מ", בע אחזקות פלר"ע.  האם לחברת החברה בין המיזוג בדבר"ל, הנ הנפרד הכספי למידעב' 1 בבאור לאמור 

 .זה נפרד כספי במידע ההשוואה מספרי של למפרע והתאמה החשבונאי הטיפול
 

 למידע הכספי הנפרד הנ"ל, בדבר תביעה שהוגשה כנגד חברה מוחזקת ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית. 6בבאור  לאמור 
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20172016

נכסים
נכסים שוטפים

13,70310,730מזומנים ושווי מזומנים
216216פקדונות ונכסים פיננסיים מיועדים

23,86515,976נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
   -                20,000הלוואות לזמן קצר לחברות הקבוצה

1,853455חייבים ויתרות חובה
59,63727,377

נכסים לא שוטפים
363,51374,657נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

3,5983,892הלוואות והשקעות ביישויות אחרות בשווי הוגן
567,232500,760השקעות בחברות מוחזקות

2072רכוש קבוע, נטו
634,363579,381

694,000606,758סה"כ נכסים

התחייבויות והון 
התחייבויות שוטפות

8,9944,939אשראי מתאגידים בנקאיים
14,15214,158חלויות שוטפות של אגרות חוב

167148ספקים ונותני שירותים
7,79510,058זכאים ויתרות זכות

31,10829,303
התחייבויות לא שוטפות

64,61673,609הלוואות מתאגידים בנקאיים
14,010   -                אגרות חוב

21,55012,304הלוואות מחברה מוחזקת
3,761   -                התחייבויות אחרות לזמן ארוך

46,7379,583התחייבויות מסים נדחים
 92,903113,267

הון 
569,989464,188הון  המיוחס לבעלי מניות החברה

694,000606,758סה"כ התחייבויות והון 

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח באור
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201720162015

באור

הכנסות

בוצע מיון בין תאים הכנסות אחרות והכנסות מימון - ראה פקודת מיון השייכת לסולו40,50136,62511,585חלק החברה ברווחי  חברות מוחזקות

6,4561,2521,150הכנסות דמי ניהול )*(

8917071,581הכנסות מימון

12,34715,236)6,174(הכנסות )הוצאות( בגין נכסים פיננסיים לזמן ארוך )*(

1,228   -               47הכנסות אחרות )*(

41,72150,93130,780סה"כ הכנסות

 

הוצאות

8,2165,0412,939הוצאות הנהלה וכלליות

6,5875,9454,659הוצאות מימון

5652,056   -               הוצאות אחרות )*(

14,80311,5519,654סה"כ הוצאות

26,91839,38021,126רווח לפני מסים על ההכנסה

7,1691,377)3,054(4הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה

29,97232,21119,749רווח לשנה

רווח )הפסד( כולל אחר

)5,017()26()1,631(

)1,631()26()5,017(הפסד כולל אחר לשנה

24,95532,18518,118סה"כ רווח  כולל לשנה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

חלק בהפסד כולל אחר של חברות מוחזקות

 

 
 
 .לזמן ארוךוהכנסות בגין נכסים פיננסיים  דמי ניהול כנסותהבוצע מיון למספרי השוואה של  )*(  
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201720162015

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

29,97232,21119,749רווח לשנה

)38,723()35,033()5,827(

)8,751()2,822(13,922

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

   -                  )2(   -               רכישת רכוש קבוע

 215                 -              45תמורה ממימוש רכוש קבוע

   -                  )2,776(   -               השקעה בנכסים פיננסיים בשווי הוגן לזמן ארוך

   -                  )111,363(   -               רכישת חברת מוחזקת

)7,775(   -              )17,665(מתן הלוואות לחברות בקבוצה, נטו

)8,246(20,73949,654

4,5324,15725,549תמורה ממימוש השקעה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לזמן ארוך

)9,675(   -                 -               תשלום בגין התאמת תמורת השקעת עבר 

(2,865)   -              3,210תקבול מס )מס ששולם( בגין רווחי הון ממימוש השקעות

98              -                     -   

)18,026()89,245(55,103

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

)7,000(   -              )25,500(דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה 

   -                     -              8,500קבלת הלוואות לזמן ארוך מחברה בת

   -                  68,700   -               קבלת הלוואות לזמן ארוך 

   -                     -              66,705תמורה מהנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה

)14,258()14,216()14,244(פרעון אגרות חוב

)6,480()8,531()4,939(פרעון הלוואות לזמן ארוך

)27,738(30,52245,953מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(  מימון

41,286)46,114(3,745עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

10,73056,86015,838יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

)265()16()772(הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

13,70310,73056,860יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

        2,906               -                     -   

 951                 -                 -               תמורה ממימוש נכס מקרקעין

תנועות מהותיות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

פדיון קרן הלוואות ליישויות אחרות בשווי הוגן

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )א(

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

מכירה  )רכישה( של ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

והפסד לזמן קצר, נטו

פרעון שטר הון מול חו"ז חברה מאוחדת
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201720162015

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת)א(

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

62225פחת והפחתות
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

המוחזקות במטבע חוץ
77216265

)261(22883שחיקת )שערוך( אגרות חוב

87)134(171שחיקת )שערוך(  הלוואות לזמן ארוך שניתנו

9711,172985שערוך הלוואות לזמן ארוך שנתקבלו מצדדים קשורים

9,675   -                 -               תשלום בגין התאמת תמורת השקעת עבר
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות בניכוי דיבידנד שהתקבל, 

נטו
)37,045()34,375()9,585(

)2,731(3,324)2,846(שינוי במסים נדחים, נטו
שערוך נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות הנמדדים בשווי 

הוגן דרך רווח או הפסד
6,971)10,495()8,710(

 2,865              -              )3,210(מס ששולם )תקבול מס( בגין רווחי הון ממימוש השקעות
)1,012(   -                 -               רווח הון ממימוש רכוש קבוע

)33,982()40,387()8,397(

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

1,446807)1,398(ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

186714עלייה בספקים ונותני שרותים

3,8411,749)3,361(עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

)4,741(5,3542,570

)38,723()35,033()5,827(

מידע נוסף על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת)ב(

מזומנים ששולמו בתקופה בגין:

4,5384,1653,749ריבית

5,302383138מסים על ההכנסה, נטו

מזומנים שהתקבלו בתקופה בגין:

767986434ריבית

3,8953,3376,948דיבידנד

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח
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 כללי .1

ערוכים בהתאם להוראות תקנה  "(החברה" –( בע"מ )להלן .אמיליה פיתוח )מ.עו.פהדוחות הכספיים התקופתיים של  .א

  והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(. 'ג 9

  לבין מר עודד פלר  המיזוג בין החברה עסקת .ב

 מלאה בבעלות עת באותה שהיתה חברה)באמצעות  פלרעודד התקשרה החברה בהסכם עם מר  2017באפריל,  6 ביום

]נוסח  הכנסה מס לפקודתא 104 סעיף להוראות בהתאם מניות החלפת של בדרך מיזוג עסקת לביצוע, (פלר מר של

 2017ביולי,  2 וביוםהתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה  2017ביוני,  29"(. ביום המיזוג עסקת[ )להלן: "חדש

. לפרטים מועד לאותו עד ידו על שהוחזקו פלר.ע מניות את לחברה העביר פלר ומר פלר למר החברה מניות הונפקו

 ב' בדוחות הכספיים המאוחדים. 1ראה באור בדבר עסקת המיזוג 

תכלית הדוח הנפרד הינה מתן מידע שיסייע בידי משקיעים להעריך את מצב הנזילות וכושר הפירעון של התאגיד  .ג

האם וזאת בשונה  תכחברוישות משפטית חברה כזאת, נתוני המידע הכספי הנפרד מתייחסים להמדווח. לאור 

דוחות הכספיים ב ב' 1אור ב ראה ,תיאור טיפול חשבונאי שיושם לפרטים בדבר .מהדוחות הכספיים המאוחדים

 המאוחדים.

 :הנפרד כספי המידע על החשבונאי הטיפול השפעות להלן

 השוואה יכולת יצירת לשם, אלה בדוחות. אחזקות פלר מניות את החברה רכשה המיזוג עסקת במסגרת ,

 .ומעולם מאז אחזקות בפלר החזיקה החברה כאילו למפרע שוקפה זו החזקה

 את המהווה אחזקות פלר של לבעלים המיוחס הון להציג מנת על וזאת למפרע תוקן החברה של ההון 

 .בעסקה הכלכלית הרוכשת

 מדיניות חשבונאית .2

המאוחדים של  לדוחות הכספיים 2הדוחות הכספיים הנפרדים נערכו בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בבאור 

 לסכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים בגיןוכן  לעיל, 'ב 1לאמור בסעיף  החברה פרט

  חברות מוחזקות, כמפורט להלן:

בגובה ערכם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, למעט השקעות  הנכסים וההתחייבויות מוצגים .א

 בחברות מוחזקות.

השקעות בחברות מוחזקות מוצגות כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות המציגים בדוחות המאוחדים  .ב

 המוחזקות, לרבות מוניטין.של החברה מידע כספי בגין החברות 

הוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה סכומי ההכנסות וה .ג

 כחברה אם, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות.

המציגים בדוחות  חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות .ד

המאוחדים של החברה תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה בפילוח בין רווח 

 או הפסד לבין רווח כולל אחר.

סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם,  .ה

 י המזומנים בגין חברות מוחזקות.למעט סכומי תזרימ

 הלוואות שניתנו ו/או נתקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם. .ו
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 נכסים פיננסיים בשווי הוגן .3

 בחברות אחרותפרטים בדבר השקעות  .א

20172016

30,66740,974מקסימה המרכז להפרדת אוויר בע"מ

32,84633,683השקעה בשותפות טנא הון צמיחה

63,51374,657

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

 

 פרטים בדבר הכנסות מדיבידנד  .ב

201720162015

6484,340   -                טנא הון צמיחה )קרן השקעות(
439439608מקסימה המרכז להפרדת אוויר בע"מ

4391,0874,948

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

אלפי ש"ח

 

 בדוחות הכספיים המאוחדים. 6לפרטים נוספים בדבר השקעות החברה בטנא הון צמיחה ומקסימה ראה באור 
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 מסים על הכנסה .4

 יתרות מסים נדחים .א

 הרכב התחייבויות מס נדחה מפורטים כדלהלן:

יתרה ליום 

   1 בינואר 

2017

הוכר 

ברווח 

והפסד

הפרשים זמניים
6,741)2,448(9,189נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

1,731   -                1,731הפרשי עיתוי אחרים
8,472)2,448(10,920סה"כ

הפסדים והטבות מס שלא נוצלו
)1,735()398()1,337(הפסדים לצרכי מס

9,583)2,846(6,737

יתרה ליום 

   1 בינואר 

2016

הוכר 

ברווח 

והפסד

יתרה ליום 

31 בדצמבר 

2016

הפרשים זמניים
6,6702,5199,189נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

2,1421,731)411(הפרשי עיתוי אחרים
6,2594,66110,920סה"כ

הפסדים והטבות מס שלא נוצלו
)1,337()1,337(   -                הפסדים לצרכי מס

6,2593,3249,583סה"כ

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

יתרה ליום 

31 בדצמבר 

2017

סה"כ

 
  

 הוצאות מיסים על ההכנסה שהוכרו בדוח רווח והפסד: .ב

201720162015

מסים שוטפים 
                -                   -   4,108

   -                 3,845)208(מסים בגין שנים קודמות 
)208(3,8454,108

)2,731(3,324)2,846(הוצאות )הכנסות( מסים נדחים
7,1691,377)3,054(סה"כ הוצאות מס

אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מסים נדחים

הוצאות מסים שוטפים

סה"כ 
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  התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות .5

 הלוואות .א

ש"ח  מיליוני 3שטר הון בסך  ,מלאה ובשליטה בבעלות, בת ה, העמידה החברה לחבר2004 ,באפריל 20ביום  (1)
 . 4%נושא ריבית שנתית בשיעור 

 מועד באותו שהסתכםהבת את שטר ההון,  החברהפרעה  2017בינואר,  1בהסכמה הדדית בין החברות, ביום 
יתרת שטר ההון,  כנגד ,בנוסףש"ח.  מיליוני 2.9-ש"ח כנגד יתרת החוב לחברה בסך של כ מליוני 3.7-סך של כל

 -מ תפחת אלתקופה של ,ריבית והצמדה ללאשטר הון,  הבת לחברהש"ח, הנפיקה החברה  אלפי 800-בסך של כ
 .ממועד הנפקתו שנים 5

 36המסתכמים לסך של  הון שטרי ,מלאה ובשליטה בבעלות, בת הלחברהעמידה החברה  2013באפריל  1 ביום (2)
 .שנים ממועד הנפקתם 5-מיליוני ש"ח, ללא ריבית והצמדה ולתקופה שלא תפחת מ

 מיליוני 5.7-שטר הון בסך של כ ,מלאה ובשליטה בבעלות, בת ההנפיקה החברה לחבר 2017בינואר,  1ביום  (3)
 .הנפקתו ממועד שנים 5-מ תפחת שלא ולתקופה והצמדה ריבית ללאש"ח, 

ריבית ב, לחברהש"ח  מיליוני 39.5הלוואה בסך של , העמידה אמיליה קוסמטיקס 2010בפברואר,  26ביום  (4)
 סך נפרע  2011 - 2010  השנים. במהלך 2019 משנת יאוחר שלא, ללא הצמדה, לפרעון 3.3%שנתית בשיעור של 

 12.7 הינה מועד לאותו עד בגינה שנצברה והריבית ההלוואה קרן יתרת ,הדוח למועד נכוןש"ח.  מיליוני 28.5 של
 "ח.ש מיליוני

ש"ח הנושאת ריבית שנתית  מיליוני 8.5לחברה בסך  הלוואה נוספת קוסמטיקסהעמידה  2017בינואר,  5ביום 
 .2021שנת מ יאוחר שלא, ללא הצמדה, לפרעון 3.3%בשיעור של 

מיליון ש"ח,  50בסכום כולל של עד החליט דירקטוריון החברה לאשר מסגרת אשראי  2017באוגוסט,  30ביום  (5)
להעמדה ו/או לקבלה של הלוואות בין החברה לחברות הבנות הפרטיות שלה. ההלוואות האמורות יישאו את 
ריבית השוק ויועמדו ללא בטחונות. המלוות יהיו זכאיות לדרוש מהלוות את פירעון ההלוואה או כל חלק ממנה 

)להלן: "כימוביל"( העמידה החברה לכימוביל בע"מ  ,הדוח למועדכון נ יום מראש. 30בכל עת בהודעה בכתב של 
 ש"ח. מיליוני 20בסך של  הלוואה

 מוחזקות חברותמ דיבידנדיםו ניהול דמי .ב

, 2012הסכם ניהול, החל מחודש ספטמבר באמיליה קוסמטיקס  עםהחברה  התקשרה 2012 ,באוגוסט 21 ביום (1)
רותי ניהול הכוללים בין השאר, פיתוח עסקי, ליווי ויעוץ פיננסי ישהחברה לאמיליה קוסמטיקס  תעניקלפיו 

 אלפי ש"ח בשנה. 900סך של ל בתמורהומשפטי, 

 אלפי 300 של בסך, )להלן:"פלציב"( לחברה הסכם לקבלת דמי ניהול מחברת פלציב עין הנציב אגש"ח בע"מ (2)
 .בשנה"ח ש

במועד הדוח ובדבר החלטה על חלוקת דיבידנד לאחר תקופת הדוח ראה  פלציבבדבר דיבידנד שחילקה לפרטים  (3)
 ' בדוחות הכספיים המאוחדים, בהתאמה.ו 25-' וב 10באורים 

ותעשיות בע"מ )להלן: "מנדלסון  עם מנדלסון תשתיותניהול  בהסכםהתקשרה החברה  הדוח בתקופת (4)
 .כספיים המאוחדיםה בדוחות 5ב'  22הניהול ראה באור  הסכםבדבר  לפרטים, תשתיות"(

ובדבר החלטה על חלוקת דיבידנד לאחר תקופת  הדוח במועד תשתיות מנדלסון שחילקה דיבידנד בדבר לפרטים (5)
 . , בהתאמההמאוחדים הכספיים בדוחות 'ג 25-ו' ד 10 יםראה באור הדוח

 השליטה בעל של המלאה ובשליטתו בבעלותו פרטית חברה עםהדוח התקשרה החברה בהסכם ניהול  בתקופת (6)
 בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.  3' ב 22 באורראה  יםפלפרטים נוס פלר עודד מרחברה, ב

. שירותי הניהול ניהול שירותי, בשליטתה פרטיות חברותבעצמה ו/או באמצעות  ,לכימוביל מעניקה חברהה (7)
כוללים, שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל, שירותי דירקטורים, שירותי מזכירות חברה, יעוץ משפטי, דוברות, 

דמי ניהול  חברהכימוביל ל משלמתלמתן שירותי הניהול  בתמורהיחסי ציבור, שירותים פיננסים וחשבונאיים. 
 במשרדי חלקיבגין שימוש  ,מהותי לא בסכום, כירותש דמי בקיזוזאלפי ש"ח,  610קבועים בסך של  חודשיים
 .גן ברמת כימוביל

 דיבידנד חלוקת .ג

במועד הדוח ובדבר החלטה על חלוקת דיבידנד לאחר תקופת הדוח ראה  החברהלפרטים בדבר דיבידנד שחילקה 
 בדוחות הכספיים המאוחדים, בהתאמה.  ד' 25-ו 1 ד' 18 יםבאור

 מאוחדתבקשה לתובענה ייצוגית בחברה  .6

 .המאוחדים הכספיים בדוחות' ה 24 באור ראה קוסמטיקסכנגד בדבר בקשה לתובענה ייצוגית  לפרטים
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  מכשירים פיננסיים .7

 סיכון שוק .1

שינויים בשוק ההון בארץ ובעולם עשויים להשפיע על סחירותם ושווים של ניירות הערך המוחזקים על ידי 
 לגייס מימון לפעילותה. החברה. כמו כן הרעה בשוקי ההון עלולה להשפיע על יכולתה של החברה

 2חושפת אותה לסיכונים פיננסיים של שינוי בשערי חליפין של מטבע חוץ )ראה סעיף  החברהבנוסף, פעילות 
 לן(. לה 4להלן( ולסיכוני מחיר אחרים )ראה סעיף  3להלן(, לשינויים בשיעורי ריבית )ראה סעיף 

 סיכון מטבע .2

, הכוללות השקעות בניירות ערך החברה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע ממדיניות השקעותיה הפיננסיות
הנובע משינוי שער החליפין של מטבעות שונים )בעיקר דולר ארה"ב ואירו( ביחס  ,ובפיקדונות הנקובים במט"ח

 לשקל. 

 ריביתסיכון  .3

, נובע בעיקר מאשראי שקלי לא צמוד מתאגידים בנקאיים ומאגרות חוב לזמן החברהסיכון שיעור הריבית של 
 לסיכון שיעור ריבית בגין שווי הוגן.  החברהארוך. התחייבויות הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות את 

 אחרים מחיר סיכוני .4

 ומוצגות פיננסיים כנכסים המטופלות, מוחזקותבחברות  מהשקעותחשופה לסיכוני מחיר מניות הנובע  החברה
 .והפסד רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים מנכסים כחלק

 נזילות סיכון ניהול .5

, בסכומים והלוואות, אמצעים בנקאיים נזילות יתרותמנהלת את סיכון הנזילות ע"י שמירה על  החברה
והתאמת מאפייני הבשלה המתאימים לצרכיה, ע"י פיקוח מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפויים 

 של נכסים והתחייבויות פיננסים.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים .7

 )המשך( נזילות סיכון ניהול .5

 
 :החזויים הפרעון למועדי בהתאם פיננסיים מכשירים קבוצות של בספרים הערכים את מציגה שלהלן הטבלה

שיעור 

ריבית 

אפקטיבית

שנה 

ראשונה

מעל שנה

ועד

5 שנים

מעל 5 

שנים

טרם נקבע

מועד 

סה"כפרעון

%

התחייבויות פיננסיות

)7,962(   -                        -              -              )7,962(ספקים וזכאים

)14,152(   -                        -              -              )14,152(6.60%אגרות חוב  )סדרה א'(

)21,550(   -                        -           )21,550(   -              3.30%הלוואה מחברה מאוחדת

)73,610(   -                     )36,497()28,119()8,994(2.48%הלוואות מתאגידים בנקאיים

נכסים פיננסיים

15,267   -                        -              -               15,267    מזומנים ושווי מזומנים וחייבים

216   -                        -              -               216          פקדונות מיועדים

23,865 23,865               -              -                 -              נכסים פיננסים שוטפים בשווי הוגן

63,513 63,513               -              -                 -              נכסים פיננסים לא שוטפים בשווי הוגן

הלוואות שניתנו:

2,213 2,213                 -              -                 -              הלוואות לזמן ארוך בדולר ארה"ב

1,385   -                        -            1,385          -              הלוואות לזמן ארוך באירו

56,723 36,723               -              -               20,000    מימון לחברות מוחזקות
4,375)48,284()36,497(126,31445,908

שיעור 

ריבית 

אפקטיבית

שנה 

ראשונה

מעל שנה

ועד

5 שנים

מעל 5 

שנים

טרם נקבע

מועד 

סה"כפרעון

%

התחייבויות פיננסיות

)10,206(   -                        -              -              )10,206(ספקים וזכאים

)28,168(   -                        -           )14,010()14,158(7.02%אגרות חוב  )סדרה א'(

)12,304(   -                        -           )12,304(   -              3.30%הלוואה מחברה מאוחדת

)78,548(   -                     )36,497()37,112()4,939(2.40%הלוואות מתאגידים בנקאיים

נכסים פיננסיים

11,068   -                        -              -               11,068    מזומנים ושווי מזומנים וחייבים

216   -                        -            216              -              פקדונות מיועדים

15,976 15,976               -              -                 -              נכסים פיננסים שוטפים בשווי הוגן

74,657 74,657               -              -                 -              נכסים פיננסים לא שוטפים בשווי הוגן

הלוואות שניתנו:

2,443 2,443                 -              -                 -              הלוואות לזמן ארוך בדולר ארה"ב

1,449   -                        -            1,449          -              הלוואות לזמן ארוך באירו

42,164 42,164               -              -                 -              מימון לחברות מוחזקות

)18,235()61,761()36,497(135,24018,746

ליום 31 בדצמבר 2016

אלפי ש"ח

ליום 31 בדצמבר 2017

אלפי ש"ח
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החברהפרטים וספים על  -פרק ד'   

  בע"מ אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.): התאגידשם 

  52-001484-6 .פ.: חברשם תאגידמספר ה

   , חיפה1הגביש  .:המען הרשום של התאגיד

י:כתובת דואר אלקטרו carmitme@emilia.co.il   

  04-8471111 :טלפוןמספר 

  04-8410647: פקסימיליהמספר 

  2017בדצמבר  31: תאריך המאזן

  2018 במרץ 27 תאריך הדוח:
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או הפסד ורווח כולל אחר לכל אחד מהרבעוים בשת רווח על התמצית דוחות   א':  10תקה 

   ש"ח)באלפי ( 2017

 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  

  375,519  392,965  355,182  410,444  שירותים ומתן ממכירות הכסות
  291,025  300,716  272,648  313,473 עלות המכירות והשירותים

      
  84,494  92,249  82,534  96,971  רווח גולמי

      
  44,463  43,923  43,772  44,043  הוצאות מכירה ושיווק

  31,919  25,478  22,931  23,773  וכלליות ההלה הוצאות
  חברות חלק הקבוצה ברווחי

  המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, 
   (2,075)  (2,345)  (1,501)  (2,036)טו ממס

      
  10,148  24,349  18,176  31,230  רווח תפעולי

      
  1,536  (206)  1,344  4,195  מימון הכסות
  4,429  3,639  6,750  6,294  מימון הוצאות

      
  (2,893)  (3,845)  (5,406)  (2,099)  מימון, טו הכסות (הוצאות)

      
הכסות (הוצאות) בגין כסים 

  )1,147(  2,184  )4,083(  )3,762(  פיסיים לזמן ארוך
      

  6,108  22,688  8,687  25,369  רווח לפי מסים על ההכסה
      

  973  6,535  1,542  5,509  ההכסה על מסים הוצאות
      

  5,135  16,153  7,145  19,860  לתקופהרווח קי 
         

              מיוחס ל:
  901  10,825  4,779  13,467  החברה של ההויות הזכויות בעלי

  4,234  5,328  2,366  6,393  מיעוט זכויות
  5,135  16,153  7,145  19,860  רווח קי לתקופה
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 ג': שימוש בתמורת יירות הערך שהוצעו בתשקיף 10תקה 

אלפי ש"ח באמצעות הפקת אגרות חוב  80,878גייסה החברה סך של  2010בובמבר  16ביום  .1

תשקיף מכוח  2010בובמבר  14דוח הצעת מדף של החברה מיום על פי בערכן הקוב (סדרה א') 

 הצעת המדף . על פי דוח")המדף הצעת דוח: "בפסקה זאת (להלן 2010באוגוסט  31מדף מיום 

של החברה על פי העסקית למימון פעילותה ועדה לשמש , תמורת ההפקה וובכפוף לאמור ב

, לצד יתרות המזומים של תמורת ההפקה כפי שיהיו מעת לעת.החברה החלטות ההלת 

גידים לפירעון התחייבויות החברה לתא ,ארבין הש ,משהיש החברה ממקורות וספים,

   .שלה ולחברות בות בקאיים

ההפקה עד מועד פרסום הדוח, לצד מזומים וספים שבעו לחברה שימוש מלא בתמורת 

בשים האחרוות בעיקר מפעילות ההשקעה, יתן לייחס בעיקר לפעילות המימון של החברה 

 ולפעילות ההשקעה של החברה (לרבות רכישת החזקות במדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

  בפרק תאור עסקי התאגיד. 7.7.2"), לפרטים וספים ראה סעיף מדלסון(להלן: "

, דוח הצעת מדף בחברה השליטה בעלפלר,  עודדפרסמו החברה ומר  2017ביוי,  28 ביום .2

מיות רגילות וכן הוצעו לציבור ע"י מר  3,260,021במסגרתו הוצעו לציבור על ידי החברה עד 

 על פי דוח .")המדף הצעת דוח(להלן בפסקה זאת: " מיות רגילות של החברה 1,177,679פלר 

יתרת תמורת ההפקה שתתקבל בחברה בגין המיות  ,ובכפוף לאמור בו הצעת המדף

המופקות, מיועדת למימון פעילות החברה, ביצוע השקעות חדשות ו/או וספות ומיחזור חובות 

החברה ו/או החברות הבות שלה, כפי שיקבע על ידי ההלת החברה מעת לעת, על פי שיקול 

  דעתה.
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  2017בדצמבר  31 ליום מהותיות וכלולות: רשימת השקעות החברה בחברות בות 11 תקה

                                                           

לות מלאה של החברה אשר אין לה כל נכסים אחרים למעט האחזקה בפלציב עין הנציב אגש"ח חברה בת בבע -חברה זו הינה חברה כלולה מהותית המוחזקת על ידי החברה בשרשור סופי, באמצעות אמיליה החזקות בפלציב    1
  בע"מ.

  שם החברה

מספר 

מיה 

  סוג המיה  בבורסה

מספר 

  ערך קוב  מיות

ערך מאזי 

של ההחזקה 

בדוח בהון 

הכספי הפרד 

  (אלפי ש"ח)

שיעור 

ההחזקה 

  הוןב

שיעור 

החזקה 

בסמכות 

למיוי 

דירקטורים 

  והצבעה

שער 

בורסה 

  באג'

  

לחברות יתרת הלוואות שהועקו ע"י החברה 

יתרת הלוואות שהועקו או (בות או כלולות 

כון  )שלהאו כלולות ע"י חברות בות לחברה 

  לתאריך הדוח

אלפי 

  ש"ח

תאי 

  הצמדה

מועד 

  פירעון

 אחוז ריבית

  שתי

 אמיליהה קוסמטיקס בע"מ ("אמילי

  ---  100%  100% 77,257 19,404  19,404  ש"ח 1רגילה   ---  ")קוסמטיקס

)12,774(  ---  2019  %3.3  

)8,776(  ---  2021  3.3%  

  2.56%  ---  ---   20,216  ---  100%  100%  296,341  199,999  199,999  ש"ח 0.005 הרגיל  ---  ")כימובילבע"מ (" כימוביל

  ---  ---  ---  ---  ---  25%  25%  37,209  50  50  ש"ח 1רגילה   --- 1פלציב עין הציב אגש"ח בע"מ

מדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ 

  ---  ---  ---  ---  581.20  48.8%  48.8%  139,037  0.01  39,620,107  ש"ח 0.01רגילה   1129444  ")מדלסון("
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 וחברה : פרטים בדבר שיויים בהשקעות התאגיד בשת הדיווח בכל חברת בת12תקה 
  כלולה

 השקעה במדלסון

  .תאגידתיאור עסקי ה בפרק 7.7.2סעיף  ראהלפרטים בדבר רכישת החזקות החברה במדלסון, 

  

 והכסות החברה מהן בתקופת הדוחה כלול ה: הכסות של חברות בות וחבר13תקה 
 ולאחריה

  שם החברה

הבת או החברה  חברתרווח 
  הכלולה 

  (באלפי ש"ח) 2017בשת 

מחברת הבת או מהחברה הכסות החברה 
  הכלולה 

  (באלפי ש"ח) 2017בשת 

בת או מהחברה מחברת ההכסות החברה 
לאחר תאריך הדו"ח על המצב הכלולה 

(באלפי  פרסום הדוח למועדהכספי ועד 
  ש"ח)

 רווח
(הפסד) 

  קי

 רווח
(הפסד) 

 כולל
  אחר

 סך
 הרווח

(הפסד) 
   דיבידד  הכולל

 דמי
  ריבית  יהול

 סך
הכסות 
  החברה

 דיבידד
)1(    

 יהול דמי
  ריבית  )2(

 סך
הכסות 

  רההחב

 אמיליה
 קוסמטיקס 

956 )3,420( )2,464(  --- 908 --- 908 ---  225  ---  225  

  2,200  ---  75  2,125 2,050 --- 300  1,750 12,156 )4,661( 16,817  פלציב

  6,365  ---  558  5,807  3,222  ---  1,516  1,706  33,617  )396(  34,013 מדלסון 

  ---  3,888  216  3,672  ---  19,183  )714(  19,897 כימוביל

  

1,714  

  

128 

  

1,842  

  

ומדלסון, בהתאמה, על  פלציבשל  הדירקטוריים והחליט 2018, במרץ 25-ו 2018, במרץ 19) בימים 1(

 לדוחות 25 באור ראה וספים לפרטים. בפועל חולק טרם הדוח למועד כוןאשר  דיבידדחלוקת 

  .הכספיים

  .משוער בסכום הים הדוח אישור למועד ועד 2018 במרץ 1 שמיום התקופה בגין היהול דמי) 2(

  מסחר להפסקת וסיבות מועדים, למסחר שרשמו"ע י: 20 תקה

ש"ח ע.. כל  1מיות רגילות, רשומות על שם, בות   ,24,214,435רשמו למסחר בבורסה 2017יולי בחודש 

ראה , עסקת המיזוגלפרטים בדבר  .עסקת המיזוגאחת של החברה אשר הופקו על ידי החברה במסגרת 

  . ב. בדוחות הכספיים 1באור 

  המסחר בי"ע של החברה (למעט הפסקות מסחר קצובות).  הופסקלא הדוח  בתקופת
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  : תגמולים לבעלי עיין וושאי משרה בכירה21תקה  4.1
בין ממקבלי השכר הגבוה ביותר  שבעת, לכל אחד מבין 2017במהלך ובגין שת וכל ההתחייבויות לתשלומים,  ששולמו(א) להלן  פירוט התגמולים 21בהתאם לתקה 

   באלפי ש"ח):התוים על בסיס עלות, ( בחברהולבעלי עיין בחברה או בחברות בשליטתה ושאי המשרה הבכירה 

  תגמולים* אחרים  תגמולים* בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים
היקף   תפקיד  שם

  משרה
שיעור 
החזקה 

בהון 
  החברה

תשלום   2מעק  שכר
מבוסס 

  מיות

דמי 
  יהול

דמי 
  ייעוץ

דמי   ריבית  אחר  עמלה
  שכירות

  סה"כ  3אחר

                              

  )1( שרגא בר
מכ"ל של 
חברה בת 
  (מדלסון)

100%  -  -  3,527  -  1,272  -  -  -  -  -  231  5,030  

  )2( 4עודד פלר

יו"ר 
דירקטוריון 

פעיל של 
החברה ושל 

  מדלסון

  2,341  195  -  -  -  -  -  1,145  -  600  401  82.29%  חלקית

  )3( שאול דקור
 1,602  -  662  -  -  100%  מדלסוןמכ"ל 

  
-  -  -  -  -  51  2,315 

  

  )4( שאול שלח
מכ"ל חברה 

יה אמיל -בת 
  קוסמטיקס

-  -  -  -  -  1,405 

  
-  -  -  -  -  220  1,625  

  )5( מיכאל שפי
מכ"ל חברה 

 בת של 
  מדלסון

100%  -  -  459 
  

-  960 
  

-  -  -  -  -  114  1,533 

  

  )6( יגאל סלהוב
 956  -  100%  סמכ"ל כספים

  
464 
  

-  -  -  -  -  -  -  86  1,506 

  
  )7( כהן קייזרארז 

  
  256  26  -  -  -  -  -  -  -  30  200  -  100%  חשב ראשי

  

  

                                                           

  ו/או שנרשמה בגינם הפרשה.  2017יצוין כי המענקים המוצגים בטבלה לעיל, כוללים את הסכומים שניתנו בפועל לנושאי המשרה הבכירה בגין שנת  2
  כולל הוצאות רכב והחזר הוצאות כמקובל בחברה. 3
  ועד השלמת המיזוג.ועד למ 2017בינואר,  1אלף ש"ח שולם ע"י פלר אחזקות עבור התקופה שמיום  398. השכר בסך 2017ביוני,  30ועד ליום  2017, במאי 4אלפי ש"ח לבאלק כמיקלס בגין שירותי ניהול לתקופה שמיום  184דמי הניהול בסך של  4
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 השהששילמה החברה לדירקטורים בחברה (למעט יו"ר דירקטוריון החברה) בגין  התגמולים

 הקבועים הסכומים בגובה השתתפות וגמול שתי גמול הכוללים, 2017 ,בדצמבר 31 ב שהסתיימה

 והוצאות גמול בדבר(כללים  החברות לתקות השלישית ובתוספת השיה בתוספת המפורטים

 אלפי 444 -כ של כולל בסך הסתכמו"), הגמול תקות(להלן: " 2000-"סהתש), חיצוי לדירקטור

  ש"ח בגין כהותם בתקופה כאמור. 

 מר שרגא בר -לשעבר תאי ההעסקה של מכ"ל מדלסון  ) 1(

מר שרגא בר העיק שירותי . כיהן מר שרגא בר כמכ"ל מדלסון 2017בדצמבר,  31עד ליום 

ובשליטתו המלאה, תמורת דמי יהול חודשיים יהול למדלסון באמצעות חברה בבעלותו 

) בתוספת מע"מ. בוסף, מר בר היה זכאי 2016 אלפי ש"ח (צמוד למדד ובמבר 106  -בסך של כ

 -מה 5.5% -מיליון  40המאוחד של מדלסון כדלקמן: עד  EBITDA -למעק שתי מבוסס על ה

EBITDA  מה 6%תווסף י -מיליון ש"ח  50 -מיליון ש"ח ל 40המצטבר; בין-EBITDA  המצטבר

המצטבר העולה  EBITDA-מה 7%יתווסף גם  -מיליון ש"ח  50מיליון ש"ח; מעל  40העולה על 

מיליון ש"ח. כמו כן, היה זכאי מר בר להחזר תחזוקת הרכב וטלפון סלולארי. ההסכם  50על 

   .2017בדצמבר  31הסתיים ביום 

 א. להלן. 21ראה תקה אודות תאי כהותו של מר פלר  )2(

  מר שאול דקור  - לשעבר של חברה בת של מדלסוןשל מכ"ל  כהותותאי  )3(

 1כיהן מר שאול דקור כמכ"ל חברה בת של מדלסון, החל מיום  2017בדצמבר,  31עד ליום 

 לחברה הבתשירותי יהול  העיקמר דקור מכהן מר דקור כמכ"ל מדלסון.  2018ביואר, 

 133  -ו ובשליטתו המלאה, תמורת דמי יהול חודשיים בסך של כבאמצעות חברה בבעלות

למעק שתי היה זכאי דקור מר ) בתוספת מע"מ. בוסף, 2017אלפי ש"ח (צמוד למדד דצמבר 

היה זכאי דקור  מרתשלומים חודשיים בגין דמי היהול כאמור לעיל. כמו כן,  4שלא יעלה על 

  להחזר הוצאות דלק.

 :מר שאול שלח - קוסמטיקס אמיליההחברה הבת, "ל כמ של כהותו תאי )4(

שלח  מר. 2015 במרץ 15 ביום קוסמטיקס אמיליה"ל כמכ כהותו את החל שאול שלח מר

למעק שתי  שלח, זכאי מר בוסף. 2015למדד יואר  צמודיםזכאי לדמי יהול חודשיים 

 דעתו שיקול פי על יקבע אשר, החודשיים היהול דמי פעמים ארבע עדבסכום של  המוגבל

. כאמות מידה מחות להחלטת הדירקטוריון קוסמטיקס אמיליה דירקטוריון של הבלעדי

 ושיעור אסטרטגיים ביעדים עמידה על יבוסס האמורמהמעק  50%של  שיעורכאמור קבע, כי 

 . קוסמטיקס אמיליהעל עמידה בתקציב  יבוסס האמורמהמעק  50% של

מההפרש בשוויה של אמיליה  2%זכאי מר שלח למעק וסף בגובה , 2018 מרץ מחודש החל

 המעק .המעק חישוב ביום לשוויה בחברה שלח מר של עבודתו תחילת ביוםקוסמטיקס 

  .מקרים המפורטים בהסכם היהול בקרות ישולם כאמור הוסף

 :שפי מיכאלמר  -מכ"ל חברה בת של מדלסון העסקתו של  תאי )5(

באמצעות חברה בבעלותו ה בת של מדלסון מעיק שירותי יהול לחבר שפי מיכאלמר 

 החברה הבתידי  על שפי למריהול החודשיים המשולמים הובשליטתו המלאה. דמי 
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שפי למעק שתי בשיעור  מר, זכאי בוסףאלפי ש"ח בתוספת מע"מ.  80 -מסתכמים לסך של כ

, בטרול הוצאות שאין קשורות לפעילותה של החברה הבתמהרווח לפי מס של  10%של 

שפי לרכב וטלפון סלולארי לרבות הוצאות  מר, כהגדרתן בהסכם. כמו כן, זכאי החברה הבת

יום וזאת ממועד  90אחזקתם. הצדדים רשאים לסיים את הסכם היהול בהודעה מוקדמת של 

  ). 2015רץ חודשים ממועד כיסתו לתוקף של ההסכם (חודש מ 48סיום תקופה של 

  מר יגאל סלהוב -תאי ההעסקה של סמכ"ל הכספים של החברה  )6(

 28וח מיידי של החברה מיום יוד תאי העסקתו של  מר יגאל סלהוב ראולפרטים בדבר 

  על דרך הפיה.כאן ) המובא 2016-01-083130(מס' אסמכתא  2016בובמבר, 

   יזרמר ארז כהן קי -ההעסקה של החשב הראשי של החברה תאי  )7(

להסכם  בהתאם .2017, ביולי 1 מיום, החברהראשי של  כחשב ןמכה קייזרארז כהן  מר

אלפי ש"ח ולתאים וספים שאים חורגים  23לשכר חודשי בסך  קייזרהעסקתו זכאי מר כהן 

 טלפון ייד וכדומה). סוציאליםמהמקובל (לרבות רכב, תאים 

   ד. לדוחות הכספיים של החברה.  22באור  החברה ראהשל וביטוח ושאי משרה  שיפוילפרטים בדבר 

  

 : בעל השליטה בחברה.א21תקה 

בפרק תאור  1.2לפרטים וספים ראה סעיף  מר עודד פלר. היו בחברה (בשרשור סופי)  השליטהבעל 

עסקי התאגיד. 



   

 

 

9 - ד

 באישורן אישי עיין יש השליטה לבעלי אשר עסקאות או השליטה י(א): עסקאות עם בעל 22 תקה

בחברה יש עיין אישי באישורה, אשר החברה, חברות  השליטהעל לבעל השליטה בה או שלב החברה בין עסקה כל בדבר, החברה ידיעת למיטב, פרטים יובאו להלן

 או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדוח ומויות, בין היתר,או במועד מאוחר יותר ועד למועד הדוח,  2017בשליטתה וחברות קשורות שלה התקשרו בהן במהלך שת 

  :")חוק החברות(להלן: " 1999 -, התש"ט) לחוק החברות4( 270על סעיף 

האורגן שאישר את העסקה   

  ומועד האישור

העיין האישי של בעלי   תיאור העסקה וזהות הצדדים לה

  השליטה בעסקה

  לפרטים וספים

1. 
 4ועדת הביקורת מהימים 

במאי,  16-ו 2017באפריל, 

, דירקטוריון החברה 2017

 16-ו 2017באפריל,  6מהימים 

ואסיפת בעלי  2017במאי, 

במאי,  23מיות החברה מיום 

2017.  

העברת ומכירת  המסדיר אתמיזוג בין החברה ובין מר פלר, בעל השליטה בחברה, הסכם 

למר פלר, הקצתה החברה , כגדן מאת מר פלר לחברה 5ממיות פלר אחזקות %100

לאחר הקצאתן היוו , אשר מיות של החברה 24,214,435במסגרת הקצאה פרטית חריגה, 

מהוה המופק והפרע של החברה בטרול המיות הרדומות והמיות באוצר  94.6%

  "), בתאים כדלקמן:המיות המוקצות(להלן: " ע"י החברה ופלר אחזקות תחזקוהמו

א לפקודת מס 104ל החלפת מיות בהתאם להוראות סעיף המיזוג בוצע בדרך ש .1
במישרין בכל ההון המופק והפרע של  החזיקההכסה [וסח חדש], בסיומו החברה 

למיות באוצר, ללא זכות הפכו פלר אחזקות ובכלל זה (בעקיפין) במיות החברה, ש
 ").המיות באוצרהצבעה וללא זכויות בהון (לעיל ולהלן: "

למר פלר כשהן קיות וחופשיות (למעט המגבלות מכוח הוקצו קצות המיות המו .2
  כללי החסימה על פי חוק יירות ערך ופקודת מס הכסה).

מיות מתוך  1,177,679במועד השלמת העסקה הצעת מכר של התחייב לבצע מר פלר  .3
בצע הפקה התחייבה למהמיות המוקצות) והחברה  4.86%-המיות המוקצות (כ

מיות של החברה, באופן שיבטיח כי במועד הקצאת  882,643לפחות לציבור של 
המיות המוקצות, שיעור החזקותיו של מר פלר בחברה (במישרין ובעקיפין) לא יעלה 

הצעת הוסכם כי "). הפעולות ההויות הדרשותממיות החברה (להלן: " 87%על 
ומר פלר. כמו  המכר וההפקה לציבור יבוצעו מכוח דוח הצעת מדף מטעם החברה

מיות החברה תשמש  882,643כן, תמורת ההפקה טו שתתקבל בחברה בגין הפקת 
 לחלוקת דיבידד לבעלי מיות החברה. 

על השליטה עודד פלר, ב

בחברה, היו לצד 

  להסכם זה.

לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים 

(מס'  2017 ,באפריל 7יום של החברה מ

-2017-ו 2017-01-039018אסמכתא 

 מווהושל ו), אשר תוק01-039021

(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 9בימים 

) 2017-01-047043-ו 2017-01-047037

-2017כתא (מס' אסמ 2017 ,במאי 16-ו

ואשר ) 2017-01-049728 -ו 01-049722

על דרך  כאןמובא  המידע האמור בהם

  .ההפיה

                                                           

5
  ת אלו תוחזקנה ע"י פלר אחזקות. כתוצאה מכך במועד ההשלמה, החזקותיה של פלר אחזקות בחברה הפכו למניות באוצר, ללא זכויות הצבעה וללא זכויות בהון, וזאת כל עוד מניו 
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כמפורט בדוח זימון  עסקת המיזוג כוללת מצגים, הצהרות והתחייבויות של הצדדים .4
 האסיפה שפרסמה החברה בעיין זה.

המיזוג הותו בהתקיימותם של מספר תאים מתלים  הסכםהשלמת וביצוע  .5
, אשר כללו: אישור האסיפה הכללית של בעלי 2017בובמבר  30מצטברים, עד ליום 

המיות של החברה להתקשרות החברה בהסכם המיזוג; אישור הבורסה לרישום 
למסחר של המיות המוקצות; השלמת ביצוע הצעת מכר והפקה לציבור של מיות 

על ידי מר פלר וחברה, לפי העיין באופן שלאחר הקצאת המיות המוקצות,  החברה
ממיות החברה וכן  87%שיעור ההחזקות של מר פלר במיות החברה לא יעלה על 

כי במועד ההשלמה שיעור החזקות הציבור במיות החברה (בטרול המיות 
על ההגבלים ; קבלת אישור הממוה 13%-הרדומות והמיות באוצר) לא יפחת מ

העסקיים, ככל שיידרש; קבלת אישור הבקים המממים את פעילות החברה, פלר 
אחזקות והתאגידים בשליטתה, ככל שיידרש; וכי במועד ההשלמה לא יהיה תלוי 

 ועומד צו שיפוטי האוסר על ביצוע העסקה. 
במהלך תקופה של שתיים ממועד ההשלמה, יהיו החברה ומר פלר כפופים למגבלות  .6

 לפקודת מס הכסה [וסח חדש]. 105עד  103החלות מכוח סעיפים 
כל צד ישא בעלות שכר טרחת עורכי הדין שלו בגין הכת הסכם המיזוג.  החברה ופלר  .7

אחזקות ישאו, בחלקים שווים, ביתר העלויות הכרוכות בהתקשרות בהסכם המיזוג 
לא תאשר את  וביצועו. על אף האמור לעיל, ככל שהאסיפה הכללית של החברה

לחוק החברות, אזי מר  275התקשרות החברה בהסכם המיזוג ברוב הקבוע בסעיף 
פלר (בעצמו או באמצעות חברות בשליטתו, למעט החברה) ישא בכל עלויות שכר 
טרחת עורכי הדין והיועצים אחרים ששולמו בגין ההתקשרות בהסכם והבאתו 

  לאישור אסיפת בעלי מיות החברה. 

2. 
ועדת הביקורת של החברה 

 16-ו 2017באפריל,  4מהימים 

, דירקטוריון 2017במאי, 

באפריל,  6החברה מהימים 

ואסיפת  2017במאי,  16-ו 2017

 23בעלי מיות החברה מיום 

  .2017במאי, 

באלק להלן: "לעיל והתקשרות החברה בהסכם יהול עם באלק כמיקלס בע"מ (

"), חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאה של בעל השליטה חברה, מר עודד כמיקלס

באלק כמיקלס תספק לחברה ולמדלסון "), לפיו הסכם היהול: "בסעיף זה פלר (להלן

, 2.7.2017מיום מכ"ל החברה החל אשר יכהן בתפקיד  ,שירותי יהול באמצעות מר פלר

יום יו"ר דירקטוריון מדלסון ודירקטור בחברות בשליטת החברה ומדלסון וכן עד ל

  , בתאים כדלקמן:כיו"ר דירקטוריון החברה (חלף כהותו כמכ"ל החברה) 2.7.2017

 ויסופקו באמצעות מר פלר בלבד.  100%שירותי היהול יתו בהיקף משרה כולל של  .1
באלק כמיקלס תספק את שירותי היהול לחברה ולמדלסון כקבלן עצמאי מבלי  .2

מעביד בין החברה, מדלסון או מי מהחברות האחרות בקבוצה -שיחולו יחסי עובד
לבין מר  פלר. אם וככל שייקבע אחרת על ידי גורם שיפוטי מוסמך, באלק כמיקלס 

חברה בשליטתו של 

עודד פלר, בעל השליטה 

בחברה, היה צד 

להתקשרות. כמו כן, 

שירותי היהול יתים 

  באמצעות מר פלר.

לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים 

(מס'  2017 ,באפריל 7יום של החברה מ

-2017-ו 2017-01-039018אסמכתא 

 מווהושל ו), אשר תוק01-039021

(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 9בימים 

) 2017-01-047043-ו 2017-01-047037

-2017(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 16-ו

ואשר ) 2017-01-049728 -ו 01-049722



   

 

 

11 - ד

האורגן שאישר את העסקה   

  ומועד האישור

העיין האישי של בעלי   תיאור העסקה וזהות הצדדים לה

  השליטה בעסקה

  לפרטים וספים

העיין) בגין מלוא העלויות  תשפה את החברה, מדלסון או מי מחברות הקבוצה (לפי
במקרה זה. במקרה כאמור, החברה תהיה זכאית לעכב ו/או  ההוספות בהן תישא

  לקזז כל חיוב ו/או תשלום אותו חבה על פי הסכם היהול לבאלק כמיקלס.

 100,000תהיה זכאית לקבלת סך חודשי של  בתמורה לשירותי היהול באלק כמיקלס .3
, וסך חודשי של 2017ביולי,  2יום ועד ל 2017 ,במאי 5ש"ח בתוספת מע"מ החל מיום 

. בוסף יהא זכאי מר פלר 2017ביולי,  2יום ש"ח בתוספת מע"מ החל מ 150,000
(באמצעות באלק כימיקלס) לקבלת טלפון וטלפון ייד, עיתוות וספרות מקצועית, 

חשב, מתות לחג, סקר רפואי, החזר הוצאות כמקובל, איטרט, אש"ל, הוצאות מ
אירוח (בגין משרתו), הוצאות סיעה וטיסה (בגין משרתו), רכב והוצאות רכב. כמו 
כן, מר פלר יהיה רשאי שלא ליתן את שירותי היהול (באמצעות באלק כימיקלס) 

  ימי עבודה בשה מכל סיבה. 30לתקופה של עד 
4. ק מבוסס יעדים, אשר יחושב בהתאם לרווח בוסף, מר פלר יהיה זכאי לקבלת מע

לפי מיסים על הכסה (לפי תשלום המעק) על פי הדוחות הכספיים השתיים 
") רווח לשההמאוחדים של החברה לאחר קיזוז הפסד משה קודמת (להלן: "

שהרווח לשה  כדלקמן: מר פלר יהיה זכאי לקבלת המעק מבוסס היעדים בתאי
מיליון  1.5"). בגין כל עליה של הרווח המיימלימיליון ש"ח (להלן: " 44-לא יפחת מ

ש"ח ברווח לשה לעומת הרווח המיימלי יגדל סכום המעק מבוסס היעדים בסך 
השווה לדמי יהול חודשיים. במקרה של עליה חלקית ברווח לפי מס יגדל סכום 

ומה. סך המעק מבוסס היעדים בגין שה כלשהי המעק מבוסס היעדים בשיעור ד
דמי יהול חודשיים. תאי הסף לקבלת המעק הים  8 -לא יעלה על סכום השווה ל

 כמפורט במדייות התגמול של החברה. 
 60%המעק ישולם בכל שה קלדרית בגין השה שחלפה במועדים כדלקמן: 

הכספיים השתיים על ידי יום ממועד אישור הדוחות  30מהמעק ישולם בתוך 

יום  30מהמעק ישולם בתוך  20%"); התשלום הראשוןדירקטוריון החברה (להלן: "

התשלום ממועד אישור הדוחות הכספיים השתיים של השה העוקבת (להלן: "

יום ממועד אישור הדוחות הכספיים של  30מהמעק ישולם בתוך  20%-") והשי

תאי לקבלת התשלום השי והשלישי  ").שלישיהתשלום ההשה השלישית (להלן: "

היו כי הרווח לשה ע"פ כל אחד מהדוחות הכספיים השתיים שיחתמו בסמוך 

מיליון ש"ח. ככל שבשה  35-למועד ביצוע התשלום השי והשלישי, לא יפחת מ

מיליון ש"ח, ידחה מועד ביצוע התשלום השי  45-השיה יהיה לחברה רווח המוך מ

שלום השלישי. במקרה כאמור תאי לקבלת התשלום השי היו כי הרווח למועד הת

על דרך  כאןמובא  המידע האמור בהם

  .ההפיה
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לשה המצטבר של החברה ע"פ הדוחות הכספיים השתיים של החברה בשלושת 

"). הרווח לשה המצטברמיליון ש"ח (להלן: " 135-השים הרלווטיות לא יפחת מ

ח לשה על פי מיליון ש"ח אולם הרוו 135-ככל שהרווח לשה המצטבר יהיה מוך מ

הדוחות הכספיים שיחתמו בסמוך למועד ביצוע התשלום השלישי יהיה בסך השווה 

בגין  מיליון ש"ח, מר פלר יהיה זכאי לקבלת התשלום השלישי בלבד. 45-או הגבוה מ

שה אשר במהלכה הסתיימה תקופת ההתקשרות ישולם למר פלר מעק יחסי, אשר 

, מר 2017תי היהול באותה שה. בגין שת יחושב בהתאם לתקופה שבה סופקו שירו

פלר יהיה זכאי למעק יחסי, מיום תחילת כהותו כמכ"ל החברה ועד לתום שת 

  או מועד סיום העקת שירותי היהול, לפי המוקדם.  2017

  . 2017ביולי,  2שים שתחילתה ביום  3-תקופת ההתקשרות היה ל .5

3. 
ועדת התגמול של החברה ביום 

, ודירקטוריון 2016במרץ,  29

באוגוסט,  31החברה ביום 

, וזאת בהתאם לתקה 2016

  ) לתקות ההקלות.5ב(1

, בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה בחברה, הכללתו של מר עודד פלר

), והכל 2019במרץ,  31בהתאם לתקות ההקלות, לתקופה של שלוש שים (עד ליום 

ד.  22בבאור בתאים זהים לתאים כאמור ביחס ליתר ושאי המשרה בחברה כמפורט 

השפיע באופן , כהתקשרויות בתאי שוק שאין עשויות לבדוחות הכספיים של החברה

מהותי על רווחיות החברה רכושה או התחייבויותיה, ואשר תואמות את עקרוות מדייות 

  התגמול.

עודד פלר, בעל השליטה 

בחברה, היו מוטב על 

פי ההתקשרות 

  האמורה.

לפרטים ראו דוחות מיידי שפרסמה 

(מספר  2016במרץ,  31החברה ביום 

), אשר 2016-01-022290אסמכתא: 

דרך  כאן עלמור בו מובא המידע הא

  ההפיה.

4. 
אישור ועדת התגמול של 

בפברואר,  24מדלסון מיום 

, החלטת דירקטוריון 2016

 2016במרץ,  10מדלסון מיום 

וכן אישורם המעודכן, לפי 

 2016במאי,  1העיין, מיום 

ואישור האסיפה הכללית של 

(בהתאם למדייות תגמול  ושאי משרה במדלסון) ביחס למר  אישור מסגרת ביטוחית

  . . בדוחות הכספיים3ב.  22ראה סעיף עודד פלר, 

ההתקשרות אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון של מדלסון, בתוקף ממועד מיויו 

שים ממועד כיסתו לתוקף של  3כושא משרה במדלסון לתקופה שתסתיים בתום 

) לתקות החברות (הקלות בעסקאות 5ב(1רות האמורה, בהתאם לתקה אישור ההתקש

, כהתקשרות בתאי שוק שאיה עשויה להשפיע באופן 2000-עם בעלי עין), התש"ס

מהותי על רווחיות מדלסון רכושה או התחייבויותיה ובתאים זהים לתאי הכיסוי 

לחברה, בעלת השליטה 
במדלסון וכן למר עודד 
פלר (יו"ר דירקטוריון 
מדלסון, ומכ"ל 
החברה), בעל השליטה 
בחברה ובשרשור גם 

לסון, עיין אישי במד
בהתקשרות הובע 
מהיותו של מר פלר 
מוטב על פי 

  ההתקשרות.

לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים 

 2016במרץ,  10של מדלסון מהימים 

 -ו 2016-01-004374(מס' אסמכתאות 

 2016במרץ,  23),  2016-01-004365

 21), 2016-01-012759(מס' אסמכתא 

-2016(מס' אסמכתא  2016באפריל, 

(מס'  2016במאי,  1), 01-054634
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במאי  5בעלי המיות מיום 

,2016.  

גדות של בעל מיות אשר הביטוחי של יתר ושאי המשרה במדלסון. יצוין כי לאור הת

החזיק במועד הרלבטי מעל לאחוז מההון המופק והפרע בחברה להקלה, ההתקשרות 

  אושרה על ידי אסיפת בעלי המיות של מדלסון.

במאי,  5 -) ו2016-01-056527אסמכתא 

-2016-01(מס' אסמכתא  2016

), אשר המידע האמור בהם 060418

  על דרך ההפיה.כאן מובא 

5. 
ביואר,  7ועדת התגמול ביום 

 12, הדירקטוריון ביום 2015

והאסיפה  2015ביואר, 

בפברואר,  17הכללית ביום 

2015.  

העקת התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, למר עודד פלר כושא משרה בחברה בתאים 

, ד. בדוחות הכספיים של החברה 22בבאור זהים ליתר ושאי המשרה בחברה, כמפורט 

  ). 2015בפברואר,  17בתוקף לשלוש שים  ממועד האישור (מיום 

עודד פלר, בעל השליטה 

בחברה, היו צד 

  להתקשרות.

ראה דווח מיידי של החברה  לפרטים

(מספר  2015ביואר,  12מיום 

אשר ), 2015-01-010015אסמכתא 

על דרך  כאןהמידע האמור בו מובא 

   ההפיה.

6. 
אישור ועדת התגמול וועדת 

 24הביקורת של מדלסון מיום 

, החלטת 2016בפברואר, 

דירקטוריון של מדלסון מיום 

וכן אישורם  2016במרץ  10

 1י העיין, מיום המעודכן, לפ

ואישור האסיפה  2016במאי 

הכללית של בעלי המיות מיום 

  .2016במאי  5

מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, לכל אחד מהדירקטורים הבאים במדלסון: עודד 

בתוקף ממועד מיוים כושאי משרה במדלסון ועד לסיום  פלר, זק יששכר ועירן טאוס

כהותם כושאי משרה בחברה, למעט ביחס לעודד פלר, אשר לגביו ההתחייבות לשיפוי 

ד. בדוחות  22בבאור שים ממועד אישורה, בתאים המפורטים  3כאמור תפקע בתום 

  .6הכספיים של החברה

לחברה ולמר עודד פלר 

עיין אישי באישור 

תקשרות בשל הה

היותם של עודד פלר וכן 

ה"ה זק יששכר, עירן 

טאוס, וליאור סום, 

המכהים כושאי 

משרה בתאגידים 

בשליטת פלר,לרבות 

, מוטבים על 7החברה

פיהן, לרבות באופן 

פרטים וספים פורסמו בדיווחים 

במרץ,  10מיידים של מדלסון מימים 

-2016-01(מס' אסמכתאות:  2016

 23),  2016-01-004365 -ו 004374

-2016-01(מס' אסמכתא:  2016במרץ, 

(מס'  2016באפריל,  21), 012759

במאי,  1), 2016-01-054634אסמכתא: 

-2016-01(מס' אסמכתא:  2016

(מס'  2016מאי, ב 5 -) ו056527

), אשר 2016-01-060418אסמכתא: 

                                                           

  , החל מאותו מועד. 2017בינואר  8יובהר כי התחייבות לשיפוי כאמור פקעה ביחס למר ליאור סום, בהתאם לסיום כהונתו כדירקטור בחברה ביום  6
  .2017בינואר  8פרט למר ליאור סום, שכהונתו כאמור הסתיימה ביום  7
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האורגן שאישר את העסקה   

  ומועד האישור

העיין האישי של בעלי   תיאור העסקה וזהות הצדדים לה

  השליטה בעסקה

  לפרטים וספים

שעשוי להטיב עם 

  .החברה

על דרך  כאןהמידע האמור בהם מובא 

  ההפיה.

7. 
ועדת התגמול ודירקטוריון 

באפריל,  23החברה מיום 

, והאסיפה הכללית של 2014

, 2014במאי,  29החברה מיום 

 4וכן ועדת התגמול מיום 

, דירקטוריון 2017באפריל, 

 2017באפריל,  6החברה מיום 

ואסיפת בעלי מיות החברה 

  .2017במאי,  23מיום 

  

") כמהלת פיתוח עסקי באמיליה עבראישור תאי העסקתה של הגב' עבר פלר (להלן: "

 אשר עיקרם כדלקמן:  8קוסמטיקס

אלפי ש"ח בחודש, בתוספת תאים  22שכרה ברוטו של עבר בשה הראשוה עמד על  .1
והחזר הוצאות, עד לעלות העסקה  סוציאליים מקובלים באמיליה קוסמטיקס,

  אלפי ש"ח. 376שתית (בשה הראשוה) של 

החל מתום שת העבודה הראשוה, יעודכן שכר הבסיס על פי החלטת מכ"ל אמיליה  .2
בוצע  2016אלפי ש"ח בחודש. בחודש אוקטובר  25קוסמטיקס, עד למקסימום של 

  .2015העידכון האמור בתחולה מחודש אוגוסט 

סמטיקס תעמיד לרשות עבר רכב צמוד לצרכי התפקיד, ותשא במלוא אמיליה קו .3
 הוצאות ההחזקה בגיו (יובהר כי שווי השימוש ברכב לא יגולם).

עבר זכאית למימון לימודים אקדמאיים בתאים כמקובל  2017החל משת  .4
באמיליה קוסמטיקס וכן לתגמול משתה מותה יעדים אשר יחושב בהתאם ליחס 

התפעולי של אמיליה קוסמטיקס בשה מסויימת ליעד הרווח התפעולי בין הרווח 
שיקבע לצורך תגמול כלל חברי ההלת אמיליה קוסמטיקס. גובה התגמול המשתה 
(במוחי משכורת חודשית) שעבל תהא זכאית לקבל כל שה לא יעלה על המוך מבין 

ישולם לכלל חברי השיים: (א) ממוצע התגמול המשתה (במוחי משכורת שתית) ש
  משכורות חודשיות. 3ההלת אמיליה קוסמטיקס; או (ב) 

והיא הוארכה  2014ביוי,  1חילתן ביום שים אשר ת 3-תקופת ההתקשרות היה ל .5
. 2020במאי,  31ועד ליום  2017יוי, ב 1החל מיום לתקופה של שלוש שים וספות 

  יום.  60ה מוקדמת של כל אחד מהצדדים להסכם רשאי לבטל את ההסכם בהודע

עודד פלר, בעל השליטה 

בחברה, היו אביה של 

עבר, אשר היה צד 

  להסכם.

לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה 

(מספר  2014באפריל,  23החברה ביום 

עיף ס) וכן 2014-01-049188אסמכתא 

יום לדיווחים מיידים של החברה מ 4.5

-2017(מס' אסמכתא  2017 ,באפריל 7

 ), אשר2017-01-039021-ו 01-039018

 2017 ,במאי 9בימים  מווהושל ותוק

-ו 2017-01-047037(מס' אסמכתא 

 2017במאי  16-) ו2017-01-047043

 -ו 2017-01-049722(מס' אסמכתא 

מידע האמור הואשר ) 2017-01-049728

  .על דרך ההפיה כאןמובא  בהם

8. 
 4ועדת הביקורת מיום 

, דירקטוריון 2017באפריל, 

 2017באפריל,  6החברה מיום 

ואסיפת בעלי מיות החברה 

") לבין יעל פלר בגין בקטוכםהתקשרת בהסכם העסקה בין בקטוכם בע"מ (להלן: "

  כהותה כמכ"ל בקטוכם, בתאים כדלקמן:

במשרה מלאה והיא אמוה, בין היתר, על יהול עסקיה כמכ"ל בקטוכם יעל מכהת  .1
 ופעילותה העסקית של בקטוכם, בכפוף להחיות דירקטוריון בקטוכם והחלטותיו. 

עודד פלר, בעל השליטה 

בחברה, היו אביה של 

לפרטים ראו דיווחים מיידים של 

(מס'  2017 ,באפריל 7יום החברה מ

-2017-ו 2017-01-039018אסמכתא 

 מווהושל ו), אשר תוק01-039021

                                                           

 , חברה בת זרה בבעלות מלאה של אמיליה קוסמטיקס.Emilia Personal Care Inc -ת פיתוח עסקי ב עד לאותו מועד, כיהנה ענבר כמנהל 8
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האורגן שאישר את העסקה   

  ומועד האישור

העיין האישי של בעלי   תיאור העסקה וזהות הצדדים לה

  השליטה בעסקה

  לפרטים וספים

. עם זאת, כל 2014 ,בדצמבר 7תקופת העסקה היה לתקופה בלתי קצובה החל מיום  .2  .2017במאי,  23מיום 
 יום מראש.  90צד להסכם העסקה רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת בכתב 

אלפי ש"ח,  48עסקתה של יעל בבקטוכם, זכאית יעל לשכר ברוטו בסך של בגין ה .3
תאים סוציאליים (ביטוח פסיוי והפרשות לקרן השתלמות), חופשה שתית, דמי 

 הבראה ודמי מחלה. 
יעל זכאית לקבלת תגמול משתה מותה יעדים מוגבל בסך השווה לשלוש משכורות  .4

שקבע בתקציב  EBIT-: עמידה ביעד החודשיות, המחושב בהתאם לוסחה שלהלן
מיעד התקציב יוקטן הגמול  1%מזכה במשכורת חודשית אחת, בגין כל סטיה של 

-או יותר ב 15%ממשכורת חודשית אחת; גידול בשיעור של עד  20% -בסך השווה ל
EBIT לעומת ה-EBIT ה קודמת מזכה במשכורת חודשית,  גידול בשיעור  50%-בש

משכורת  70%-בשה קודמת מזכה ב EBIT-לעומת ה EBIT-ב 25% -ל 15.1%של בין 
 EBIT-לעומת ה EBIT-או יותר ב 30% -ל 25.1%חודשית אחת, וגידול בשיעור של בין 

משכורת חודשית בגין עמידה  33%בשה קודמת מזכה במשכורת חודשית אחת; 
ביעדים משכורת חודשית בגין עמידה  33%ביעדי פיתוח עסקי והרחבת קו מוצרים; 

בגין עמידה ביעד של קיטון בתחלופת  33%של ירידת היקף תלוות הלקוחות; 
 עובדים. 

*יעדי התקציב, הפיתוח העסקי, היקף תלוות הלקוחות ותחלופת העובדים יקבעו 

  ע"י מכ"ל כימוביל. 

בקטוכם מעמידה לרשות יעל טלפון סלולארי, רכב צמוד לרבות מלוא הוצאות  .5
שווי השימוש ברכב איו מגולם. יעל זכאית להחזר הוצאות  ההחזקה בגיו כאשר

פי והלי החזר ההוצאות -שיוצאו על ידה הקשורות בתפקיד, כגד קבלות ועל
  .ההוגים בבקטוכם

בהתאם להוראות הסכם ההעסקה יעל מחויבת לשמירה על סודיות, אי תחרות  .6
סקתה בבקטוכם והתחייבות כי כל קיין רוחי שיווצר על ידה במשך תקופת הע

  . הקשור לתחומי עיסוקה של בקטוכם, יהיה הרכוש הבלעדי של בקטוכם
ועד  2017ביוי  1הסכם העסקתה של יעל בתוקף לתקופה של שלוש שים החל מיום  .7

"). במהלך תקופת ההעסקה כל אחד תקופת ההעסקה(להלן: " 2020במאי  31ליום 
  יום.  90מת של מהצדדים יהיה רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מוקד

יעל פלר, אשר היה צד 

  להסכם.

(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 9בימים 

) 2017-01-047043-ו 2017-01-047037

-2017(מס' אסמכתא  2017במאי  16-ו

ואשר ) 2017-01-049728 -ו 01-049722

על דרך  כאןמובא  המידע האמור בהם

  .ההפיה

9. 
 4ועדת הביקורת מיום 

, דירקטוריון 2017באפריל, 

 2017באפריל,  6החברה מיום 

בתאים עומר פלר בו של מר פלר, התקשרות בהסכם העסקה בין כימובל לבין מר 

  כדלקמן:

עודד פלר, בעל השליטה 

בחברה, היו אביו של 

לפרטים ראו דיווחים מיידים של 

(מס'  2017 ,באפריל 7יום החברה מ

-2017-ו 2017-01-039018אסמכתא 
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האורגן שאישר את העסקה   

  ומועד האישור

העיין האישי של בעלי   תיאור העסקה וזהות הצדדים לה

  השליטה בעסקה

  לפרטים וספים

ואסיפת בעלי מיות החברה 

  .2017במאי,  23מיום 

במסגרת זו, עומר מכהן במשרה מלאה והוא  .בכימוביל TICמכהן כמהל מוצר עומר  .1
אמון, בין היתר, על הגדרת מגוון שירותים עסקיים לבדיקות מעבדה, שירותי פיקוח, 

במגוון שווקים תעשייתיים, פיתוח קווי מוצרים חדשים, הרחבת קווי  יעוץ והתעדה
, תמחור שירותים, Intertekמוצרים קיימים, אחריות ליהול ופיתוח הקשר עם 

הגדרת המשאבים הדרשים לצורך מתן שירותים, הגדרת ערוצי שיווק דרשים לכל 
 המכירות וכיוצ"ב.  מוצר, הגדרת חומרים שיווקים דרשים לכל מוצר, תמיכה באשי

. עם זאת, כל צד 2016יולי  11תקופת העסקה היה לתקופה בלתי קצובה החל מיום  .2
להסכם רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפטורים 

 .2001-ולהתפטרות, התשס"א
ש"ח  19,000עומר מכהן בתפקידו במשרה מלאה, בתמורה לשכר ברוטו בסך של  .3

ם סוציאלים (ביטוח פסיוי והפרשות לקרן השתלמות), חופשה לחודש, תאי
שתית, דמי הבראה ודמי מחלה. בוסף, כימוביל מעמידה לרשות עומר טלפון 
סלולארי ורכב צמוד לרבות מלוא הוצאות ההחזקה בגיו, כאשר שווי השימוש ברכב 

 איו מגולם. 
מוגבל בסך השווה למשכורת כמו כן, עומר זכאי לקבל תגמול משתה מותה יעדים  .4

ליעד  TIC-חודשית אחת, אשר מחושב בהתאם ליחס בין הרווח התפעולי של מוצרי ה
  שיקבע בתקציב החברה מידי שה. TIC-הרווח התפעולי של מוצרי ה

בהתאם להוראות הסכם ההעסקה עומר מחויב לשמירה על סודיות בוגע לעסקי  .5
   חר סיום ההעסקתו. כימוביל במשך תקופת העסקתו ובכל זמן לא

עומר פלר, אשר היו צד 

  להסכם.

 מווהושל ו), אשר תוק01-039021

(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 9בימים 

) 2017-01-047043-ו 2017-01-047037

-2017(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 16-ו

ואשר ) 2017-01-049728 -ו 01-049722

על דרך  כאןמובא  המידע האמור בהם

  .ההפיה

10 . 
 4ועדת הביקורת מיום 

, דירקטוריון 2017באפריל, 

 2017באפריל,  6החברה מיום 

ואסיפת בעלי מיות החברה 

  .2017במאי,  23מיום 

הסכם שכירות בין באלק כמיקלס לכימוביל, המסדיר את שכירת מבה התקשרות ב

חיפה ע"י כימוביל (להלן בסעיף זה  1מ"ר ברחוב הגביש  519המשרדים בשטח של 

 "), בתאים כדלקמן:המושכר"-" והסכם השכירותבהתאמה: "

תקופת (להלן: " 2017 ,במרץ 1שים החל מיום  12הסכם השכירות היו לתקופה של  .1
"), כאשר בתום תקופת השכירות הצדדים רשאים להסכים על הארכתו, רותהשכי

  בכפוף לקבלת האישורים הדרושים ע"פ דין.

מטרת השכירות היה יהול מתקי אחזקה, תפעול, חיון, תחת דלק, אחסה וכל  .2
פעילות אחרת, כפי שתבוצע מעת לעת על ידי כימוביל, גוף קשור לכימוביל או צד 

  ישכור את המושכר בשכירות משה.שלישי כלשהו ש

בתמורה לשכירות המושכר התחייבה כימוביל לשלם לבאלק כמיקלס דמי שכירות  .3
(כולל) ועד  2017ש"ח בחודש בגין התקופה שמחודש מרץ  21,000חודשיים בסך של 

 2022ש"ח בגין התקופה שמחודש מרץ  22,000(כולל), וסך של  2022לחודש פברואר 
תקופת השכירות. הסכומים המפורטים לעיל צמודים (לעליה בלבד) (כולל) ועד לתום 

  .2017למדד המחירים לצרכן בגין חודש מרץ 

חברה בשליטתו של 

ליטה עודד פלר, בעל הש

בחברה, היה צד 

  להתקשרות. 

לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים 

(מס'  2017 ,באפריל 7יום של החברה מ

-2017-ו 2017-01-039018אסמכתא 

 מווהושל ו), אשר תוק01-039021

(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 9בימים 

) 2017-01-047043-ו 2017-01-047037

-2017(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 16-ו

אשר ) 2017-01-049728 -ו 01-049722

על דרך  כאןמובא  המידע האמור בהם

  .ההפיה
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האורגן שאישר את העסקה   

  ומועד האישור

העיין האישי של בעלי   תיאור העסקה וזהות הצדדים לה

  השליטה בעסקה

  לפרטים וספים

הסכם השכירות כולל הוראות בדבר אחריות כימוביל לקבלת כל האישורים  .4
וההיתרים הדרושים לעשיית שימוש במושכר, שיאת כימוביל בעלות הטיפול 

יבוצע במשותף ע"י כימוביל ובאלק  בזיהום קרקע בשטחי המושכר (הטיפול
כמיקלס), שיאת כימוביל בתשלום כל המיסים, ההיטלים והאגרות הקשורים 
למושכר (לרבות היטלי פיתוח, חשמל, מים, טלפון, גז, ארוה, אגרות שילוט 
וכיוצ"ב), אחריות כימוביל לכל זק שיגרם לשטחי המושכר, לבאלק כמיקלס או מי 

ות בלאק כמיקלס לזקים כאמור), התחייבות כימוביל מטעמה (ופטור מאחרי
לרכישת ביטוחים בקשר לשטחי המושכר (לרבות ביטוח מבה, אחריות צד ג' וביטוח 
חבות מעבידים), והתחייבות כימוביל לתשלום היטלים הובעים מעבודות פיתוח 

 שעשו או יעשו ע"י הרשות המקומית ובכל תשלום לווה אליהם.
השכירות הוראות בדבר ביצוע שיויים ותוספות במושכר (להלן:  כן כולל הסכם .5

"), לפיהם כל שיוי יבוצע על חשבון כימוביל ויהיה כפוף לאישור באלק השיויים"
כמיקלס מראש ובכתב. כימוביל תישא בעלויות השיויים כאמור (לרבות פוליסת 

והרישיוות  ביטוח עבודות קבליות/הקמה) ותהיה אחראית לקבלת כל ההיתרים
הדרושים לשיויים. התוספות יחשבו כרכושה של באלק כמיקלס ובעת סיום תקופת 

  ההתקשרות לא תהיה לכימוביל זכות לקבלת תמורה כלשהי בעדם. 

סקר קרקע שיבחן את רמת הזיהום במקרקעי המושכר ותפעל תבצע באלק כמיקלס  .6
סיום תקופת השכירות, ליקוי מקרקעי המושכר על חשבוה. כמו כן, בסמוך לאחר 

כימוביל ובאלק כמיקלס יזמיו, במשותף, סקר קרקע שיבחן את רמת הזיהום 
במקרקעי המושכר, כאשר עלות סקר הקרקע תתחלק בין כימוביל ובאלק כמיקלס 

). ככל שסקר הקרקע יצביע על זיהום במקרקעי המושכר כימוביל תישא 50%:50%(
 בעלות יקוי מקרקעי המושכר.

כירות יתן לביטול מוקדם במקרה של הפרתו, מתן צו פירוק, או עיקול הסכם הש .7
כגד עיקר כסי מי מהצדדים או הכרזת מי מהצדדים כפושט רגל. במקרה של סיום 
ההסכם מכל סיבה שהיא על כימוביל להחזיר את שטחי המושכר כשהם קיים 

ם לשימוש. ופויים מכל אדם וחפץ וכאשר מערכותיהם במצב טוב, תקין וראויי
במקרה של עיכוב בפיוי המושכר, באלק כמיקלס זכאית לקבלת פיצוי מוסכם וקבע 

  לכל יום שכירות). 1/30מראש בסך השווה לכפל דמי השכירות (בחישוב 

מעבר למקרים המפורטים לעיל, הסכם השכירות איו יתן לביטול מוקדם אולם הוא  .8
רות משה (לגוף קשור לכימוביל מאפשר לכימוביל זכות להשכיר את המושכר בשכי

ללא צרוך באישור באלק כמיקלס ולצד שלישי בהסכמת באלק כמיקלס, אשר תהיה 
רשאית להתגד לזהות שוכר המשה מטעמים סבירים שיומקו), ובלבד שכימוביל 

  תישאר אחראית כלפי באלק כמיקלס לקיום הוראות הסכם השכירות. 
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  ומועד האישור

העיין האישי של בעלי   תיאור העסקה וזהות הצדדים לה

  השליטה בעסקה

  לפרטים וספים

11 . 
 4ועדת הביקורת מיום 

, דירקטוריון 2017באפריל, 

 2017באפריל,  6החברה מיום 

ואסיפת בעלי מיות החברה 

  .2017במאי,  23מיום 

"), כימוטלהסכם שכירות בין באלק כמיקלס לכימוטל בע"מ (להלן: "התקשרות ב

חיפה (להלן  1מ"ר ברחוב הגביש  15,036המסדיר את שכירת כס מקרקעין בשטח של 

  , בתאים כדלקמן:")המושכר"-" והסכם השכירותבסעיף זה בהתאמה: "

תקופת (להלן: " 2017במרץ  1שים החל מיום  12הסכם השכירות היו לתקופה של  .1
ים על הארכתו, "), כאשר בתום תקופת השכירות הצדדים רשאים להסכהשכירות

  בכפוף לקבלת האישורים הדרושים ע"פ דין.
מטרת השכירות היה יהול מתקי אחזקה, תפעול, חיון, תחת דלק, אחסה וכל  .2

פעילות אחרת, כפי שתבוצע מעת לעת על ידי כימוביל, גוף קשור לכימוביל או צד 
  שלישי כלשהו שישכור את המושכר בשכירות משה.

שכר התחייבה כימוביל לשלם לבאלק כמיקלס דמי שכירות בתמורה לשכירות המו .3
(כולל) ועד  2017ש"ח בחודש בגין התקופה שמחודש מרץ  159,000חודשיים בסך של 

 2022ש"ח בגין התקופה שמחודש מרץ  167,000(כולל) וסך של  2022לחודש פברואר 
ליה בלבד) (כולל) ועד לתום תקופת השכירות. הסכומים המפורטים לעיל צמודים (לע

  .2017למדד המחירים לצרכן בגין חודש מרץ 
  ) לעיל.7(10) עד 4(10 יתר הוראות הסכם השכירות הים כמפורט בסעיפים

חברה בשליטתו של 

עודד פלר, בעל השליטה 

בחברה, היה צד 

  להתקשרות. 

לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים 

(מס'  2017 ,באפריל 7יום של החברה מ

-2017-ו 2017-01-039018אסמכתא 

 מווהושל ו), אשר תוק01-039021

(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 9בימים 

) 2017-01-047043-ו 2017-01-047037

-2017(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 16-ו

אשר  )2017-01-049728 -ו 01-049722

על דרך  כאןמובא  המידע האמור בהם

  .ההפיה

12 . 
 4יום ועדת הביקורת מ

, דירקטוריון 2017באפריל, 

 2017באפריל,  6החברה מיום 

ואסיפת בעלי מיות החברה 

  .2017במאי,  23מיום 

עמגל (יצור כימיקלים) בע"מ -הסכם שכירות בין באלק כמיקלס לדיפוכםהתקשרות ב

מ"ר הכולל מבים  37,000-"), בדבר שכירת מקרקעין בשטח של כעמגל-דיפוכם(להלן: "

מ"ר המצאים באזור התעשיה באר טוביה (להלן בסעיף זה  11,000-של כ בשטח כולל

 , בתאים כדלקמן:")המושכר"-" והסכם השכירותבהתאמה: "

תקופת (להלן: " 2017 ,במרץ 1שים החל מיום  12הסכם השכירות היו לתקופה של  .1
") כאשר בתום תקופת השכירות הצדדים רשאים להסכים על הארכתו, השכירות

  לקבלת האישורים הדרושים ע"פ דין. בכפוף

מטרת השכירות היה יהול, ייצור, אחסה, סחר בכימיקלים, ביצוע בדיקות מעבדה  .2
-עמגל, גוף קשור לדיפוכם-וכל פעילות אחרת, כפי שתבוצע מעת לעת על ידי דיפוכם

  עמגל או צד שלישי כלשהו שישכור את המושכר בשכירות משה.

עמגל לשלם לבאלק כמיקלס דמי -תחייבה דיפוכםבתמורה לשכירות המושכר ה .3
ש"ח בחודש בגין התקופה שעד לחודש אפריל  291,973שכירות חודשיים בסך של 

ועד לחודש  2017ש"ח בגין התקופה שמחודש מאי  306,572(כולל), סך של  2017
ועד  2022ש"ח בגין התקופה שמחודש מאי  321,900(כולל), וסך של  2022אפריל 

חברה בשליטתו של 

עודד פלר, בעל השליטה 

בחברה, היה צד 

  להתקשרות. 

לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים 

(מס'  2017 ,באפריל 7יום החברה משל 

-2017-ו 2017-01-039018אסמכתא 

 מווהושל ו), אשר תוק01-039021

(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 9בימים 

) 2017-01-047043-ו 2017-01-047037

-2017(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 16-ו

אשר ) 2017-01-049728 -ו 01-049722

על דרך  כאןמובא  המידע האמור בהם

יהההפ.  
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פת השכירות. הסכומים המפורטים לעיל צמודים (לעליה בלבד) למדד לתום תקו
  .2011המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 

עמגל ובאלק כמיקלס יזמיו, -בסמוך לאחר סיום תקופת השכירות, דיפוכם .4
במשותף, סקר קרקע שיבחן את רמת הזיהום במקרקעי המושכר, כאשר עלות סקר 

). ככל שסקר הקרקע 50%:50%אלק כמיקלס (עמגל וב-הקרקע תתחלק בין דיפוכם
יצביע על זיהום במקרקעי המושכר, אזי עלויות יקוי מקרקעי המושכר יתחלקו בין 

עמגל ובאלק כמיקלס בהתאם ליחס בין תקופת השכירות החל ממועד -דיפוכם
עמגל) לבין תקופת -השלמת עסקת המיזוג ועד לתום תקופת השכירות (דיפוכם

עמגל ממועד עריכת סקר הקרקע הקודם ועד למועד השלמת -םהשכירות של דיפוכ
 עסקת המיזוג (באלק כמיקלס).

) 8(10-) ו7(10), 5(10), 4(10 יתר הוראות הסכם השכירות הים כמפורט בסעיפים .5
  לעיל. 

13 . 
 4ועדת הביקורת מיום 

, דירקטוריון 2017באפריל, 

 2017באפריל,  6החברה מיום 

ואסיפת בעלי מיות החברה 

  .2017במאי,  23מיום 

"), בדבר בקטוכם(להלן: " ות בין באלק כמיקלס לבקטוכם בע"מהסכם שכירהתקשות ב

מ"ר   1,222-שכירת מקרקעין הכוללים מבה משרדים ומעבדות בשטח כולל של כ

-" והסכם השכירותבס ציוה (להלן בסעיף זה בהתאמה: " 11המצאים ברחוב החרש 

 , בתאים כדלקמן:")המושכר"

תקופת (להלן: " 2017במרץ  1שים החל מיום  12הסכם השכירות היו לתקופה של  .1
") כאשר בתום תקופת השכירות הצדדים רשאים להסכים על הארכתו, השכירות

  האישורים הדרושים ע"פ דין.בכפוף לקבלת 

מטרת השכירות היה יהול ותפעול מעבדה כימית, אליטית, מיקרו ביולוגית,  .2
משרדים וכל פעילות אחרת, כפי שתבוצע מעת לעת על ידי בקטוכם, גוף קשור 

  לבקטוכם או צד שלישי כלשהו שישכור את המושכר בשכירות משה.

לשלם לבאלק כמיקלס דמי שכירות בתמורה לשכירות המושכר התחייבה בקטוכם  .3
(כולל),  2017ש"ח בחודש בגין התקופה שעד לחודש אפריל  55,166חודשיים בסך של 

(כולל),  2022ועד לחודש אפריל  2017ש"ח בגין התקופה שמחודש מאי  57,925סך של 
ועד לתום תקופת השכירות.  2022ש"ח בגין התקופה שמחודש מאי  60,821וסך של 

פורטים לעיל צמודים (לעליה בלבד) למדד המחירים לצרכן בגין חודש הסכומים המ
  .2011דצמבר 

מ"ר ושטחי חיה  2,278הסכם השכירות כולל הוראות בדבר ביצוע תוספת ביה של  .4
 36תוספת הביה תבוצע במהלך . Tailor Made-למושכר אשר של יבוצע בשיטת ה

מיליון ש"ח בתוספת  25-ל כחודשים על פי מפרט שיוגדר ע"י בקטוכם בתקציב ש
מע"מ. במהלך תקופת העבודות בקטוכם תידרש לפות חלק מהשטחים שהיא עושה 
בהם שימוש. כמו כן, לאחר סיום תוספת הביה תשלם בקטוכם לבאלק כמיקלס 

חברה בשליטתו של 

עודד פלר, בעל השליטה 

בחברה, היה צד 

  להתקשרות. 

לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים 

(מס'  2017 ,באפריל 7יום של החברה מ

-2017-ו 2017-01-039018אסמכתא 

 מווהושל ו), אשר תוק01-039021

(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 9בימים 

) 2017-01-047043-ו 2017-01-047037

-2017(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 16-ו

אשר ) 2017-01-049728 -ו 01-049722

על דרך כאן מובא  המידע האמור בהם

  .ההפיה
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מסך עלויות תוספת הביה (לרבות עלויות  8.25%-דמי שכירות שתיים בסך השווה ל
לים) ועלות רכישת משרדי בקטוכם צמוד למדד חודש מימון, יועצים, אגרות והיט

יעלו דמי  1.5.2022"). והחל מיום דמי השכירות המעודכים(להלן: " 2017יואר 
מעלות תוספת הביה ורכישת משרדי  8.6625%-(ל 5%השכירות בשיעור של 

תשלומים חודשיים. ככל שדמי  12-בקטוכם). דמי השכירות המעודכים ישולמו ב
 1.5.2022מיליון ש"ח לשה (והחל מיום  3-המעדכים יהיו בסך הגבוה מהשכרות 

ש"ח) בתוספת מע"מ וצמוד למדד המחירים לצרכן, עדכון  3,150,000 -בסך הגבוה מ
 דמי השכירות יהיה כפוף לאישור האורגים המוסמכים של החברה.  

) 8(10-) ו7(10), 5(10), 4(10 יתר הוראות הסכם השכירות הים כמפורט בסעיפים .5
  לעיל.

14 . 
 4ועדת הביקורת מיום 

, דירקטוריון 2017באפריל, 

 2017באפריל,  6החברה מיום 

ואסיפת בעלי מיות החברה 

  .2017במאי,  23מיום 

שכירות בין כימוביל לחברה שלבעל השליטה זיקה אליה (להלן: סכם התקשרות בהה

מ"ר ברוטו (כולל  276-"), בדבר שכירת מערכת חדרי משרד בשטח של כהמשכירה"

העמסה בגין שטחי שירות, שטחים ציבוריים וכיוצ"ב) המצויה במגדל ברחוב מחם בגין 

, בתאים ")כרהמוש"-" והסכם השכירותברמת גן (להלן בסעיף זה בהתאמה: " 11

 כדלקמן:

תקופת (להלן: " 2017ביואר  1שים החל מיום  5הסכם השכירות היו לתקופה של  .1
  ").השכירות

  מטרת השכירות היה לשם שימוש במושכר כמשרדים. .2
בתמורה לשכירות המושכר התחייבה כימוביל לשלם למשכירה דמי שכירות  .3

לבד) למדד המחירים לצרכן ש"ח בחודש, צמוד (לעליה ב 28,840חודשיים בסך של 
. בגין עיכוב בתשלום דמי השכירות התחייבה כימוביל לשלם 2017בגין חודש דצמבר 

למשכירה ריבית פיגורים על הסכום שבפיגור בשיעור שיהיה הוג בבק לאומי 
  לישראל בע"מ על יתרות בלתי מאושרות בחשבוות חח"ד.

במועד את כל המיסים, אגרות,  הסכם השכירות כולל התחייבות של כימוביל לשלם .4
היטלים, דמי שירותים ותשלומי חובה החלים ו/או שיחולו של השימוש במושכר 
(לרבות ארוה, חשמל, גז, טלפון, מיזוג אוויר, מים, דמי יהול ותשלומים אחרים 
לחברת היהול וכל יתר ההוצאות בגין אחזקת המושכר), התחייבות לתיקון זקים 

איסור ביצוע שיויים במושכר ללא אישור המשכירה, הוראות  שיתגלו במושכר,
בדבר אחריות כימוביל לקבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים לעשיית שימוש 
במושכר, התחייבות כימוביל לרכישת ביטוחים בקשר לשטחי המושכר (לרבות 

לכל  ביטוח תכולת מושכר, אחריות צד ג' וביטוח חבות מעבידים), ואחריות כימוביל
זק שיגרם לשטחי המושכר, למשכירה או מי מטעמה (ופטור מאחריות למשכירה 

 לזקים כאמור).

חברה אשר למר עודד 

פלר, בעל השליטה 

, בחברה זיקה אליה

  היה צד להתקשרות. 

לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים 

(מס'  2017 ,באפריל 7יום של החברה מ

-2017-ו 2017-01-039018אסמכתא 

 מווהושל ו), אשר תוק01-039021

(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 9בימים 

) 2017-01-047043-ו 2017-01-047037

-2017(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 16-ו

אשר ) 2017-01-049728 -ו 01-049722

על דרך  כאןמובא  המידע האמור בהם

  .ההפיה
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האורגן שאישר את העסקה   

  ומועד האישור

העיין האישי של בעלי   תיאור העסקה וזהות הצדדים לה

  השליטה בעסקה

  לפרטים וספים

 ההסכם איו יתן להסבה לצד שלישי או להשכרת המושכר בשכירות משה. .5
 10-הסכם השכירות יתן לביטול מוקדם במקרה של פיגור בביצוע תשלום ביותר מ .6

יוחד או מפרק לעסקי או רכוש כימוביל, ימים, מיוי כוס כסים, אמן, מהל מ
קבלת החלטה על פירוק כימוביל, הטלת עיקול זמי או סופי על כלל או מרבית כסי 

ימים, הפרה מהותית של ההסכם ע"י כימוביל או  30כימוביל אשר לא יבוטל בתוך 
אם יתברר כי הצהרה מהותית של כימוביל איה כוה. במקרה של סיום ההסכם 

ה שהיא על כימוביל להחזיר את שטחי המושכר כשהם קיים ופויים מכל מכל סיב
אדם וחפץ וכאשר מערכותיהם במצב טוב, תקין וראויים לשימוש. במקרה של עיכוב 
בפיוי המושכר, המשכירה תהא  זכאית לקבלת פיצוי מוסכם וקבע מראש בסך 

  לכל יום שכירות). 1/30השווה לכפל דמי השכירות (בחישוב 

טחת קיום התחייבויות כימוביל ע"פ הסכם השכירות חתמה כימוביל על שטר להב .7
ש"ח. במקרה של שיוי שליטה בכימוביל (כמשמעות מוח זה  140,000חוב בסך של 

  בחוק יירות ערך) יוחלף שטר החוב בערבות בקאית אוטוומית לטובת המשכירה.

15 . 
 4ועדת הביקורת מיום 

, דירקטוריון 2017באפריל, 

 2017באפריל,  6החברה מיום 

ואסיפת בעלי מיות החברה 

  .2017במאי,  23מיום 

בהסכם המסדיר הלוואה בסך  כימוביל ובאלק כמיקלסהתקשרות בהסכם הלוואה בין 

, "), שכימוביל העמידה לבאלק כמיקלסהקרןש"ח (להלן בסעיף זה: " 2,000,000של 

  כדלקמן:

ריבית שתית בשיעור של פריים +  1.1.2017יתרת קרן ההלוואה ושאת החל מיום  .1
  "). ההלוואה(קרן ההלוואה בתוספת הריבית תוגדר להלן: " 1%

תשלומים רבעויים שווים של קרן  30 -ב 1.4.2017ההלוואה תיפרע החל מיום  .2
 וריבית, אשר יחושבו בהתאם ללוח סילוקין שפיצר. 

הסכם ההלוואה כולל הוראות בדבר תשלום ריבית פיגורים לכימוביל במקרה של  .3
ימים. בוסף, לכימוביל עומדת זכות להעמיד  14איחור בתשלום לסכום העולה על 

אחד או יותר מהאירועים המפורטים  יתקיימוכל ולפירעון מיידי את ההלוואה, כ
להלן: (א) אם באלק כמיקלס לא תשלם לכימוביל, באופן מלא ומדויק, תשלום 
כלשהו מהתשלומים שעפ"י הסכם ההלוואה היא חייבת בתשלומם, ולא תתקן את 

ימים מקבלת דרישה בכתב מאת כימוביל לתקה; או (ב) אם הוגשה  30ההפרה תוך 
ק או גדה בקשה לפתיחת הליכי חדלות פרעון, ובקשה זו לא מחקה או על ידי באל

 ימים.  30דחתה תוך 
לכימוביל זכות קיזוז (ללא הודעה מוקדמת) ביחס לסכומים, כסים, זכויות  .4

, המגיעים או שיגיעו לבאלק, ומגד לבאלק לא תעמוד זכות קיזוז כגד ב"חוצוכ
 כימוביל.

אף אחד מהצדדים איו רשאי להעביר את זכויותיו מכוח ההסכם לצד שלישי ללא  .5
  הסכמת הצד השי. 

חברה בשליטתו של 

עודד פלר, בעל השליטה 

בחברה, קיבלה את 

ההלוואה והיה צד 

  להתקשרות.

לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים 

(מס'  2017 ,באפריל 7יום של החברה מ

-2017-ו 2017-01-039018אסמכתא 

 מווהושל ואשר תוק), 01-039021

(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 9בימים 

) 2017-01-047043-ו 2017-01-047037

-2017(מס' אסמכתא  2017 ,במאי 16-ו

, ואשר )2017-01-049728 -ו 01-049722

על דרך  מובא כאן המידע האמור בהם

  .ההפיה
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האורגן שאישר את העסקה   

  ומועד האישור

העיין האישי של בעלי   תיאור העסקה וזהות הצדדים לה

  השליטה בעסקה

  לפרטים וספים

16 . 
ועדת הביקורת של החברה 

, 2017באפריל,  4מיום 

 6דירקטוריון החברה מיום 

ואסיפת בעלי  2017באפריל, 

במאי,  23מיות החברה מיום 

2017.  

לכל חברי דירקטוריון החברה שאים דירקטורים החלטת מסגרת לפיה, החברה תשלם 

חיצויים או יו"ר דירקטוריון החברה, גמול בגובה הסכומים הקבועים הקובים בתקות 

תקות (להלן: " 2000-צאות לדירקטור חיצוי), התש"סהחברות (כללים בדבר גמול והו

")(סכום הגמול השתי הקבוע וסכום גמול ההשתתפות הקבוע), בהתאם לדרגת הגמול

החברה, כפי שתהיה מידי שה. למעט אם יאושר אחרת, תגמול זה ישולם לכל דירקטור 

 אחר ו/או וסף שיכהן בחברה.

  

למר פלר, בעל השליטה 

ות בחברה, עשוי להי

עיין אישי, בעקיפין 

בהחלטה זו, לוכח 

העובדה כי הגמול 

כאמור ישולם גם 

לדירקטורים אשר למר 

פלר יהיה עיין אישי 

בתשלום התגמול 

  אליהם.

יום ראו דיווחים מיידים של החברה מ

-2017(מס' אסמכתא  2017 ,באפריל 7

), אשר 2017-01-039021-ו 01-039018

 2017 ,במאי 9בימים  מווהושל ותוק

-ו 2017-01-047037(מס' אסמכתא 

 2017 ,במאי 16-) ו2017-01-047043

 -ו 2017-01-049722(מס' אסמכתא 

ואשר המידע האמור ) 2017-01-049728

  .על דרך ההפיה כאןמובא  בהם

17 . 
ועדת הביקורת של החברה 

 16-ו 2017באפריל,  4מהימים 

, דירקטוריון 2017במאי, 

באפריל,  6החברה מהימים 

ואסיפת  2017במאי,  16-ו 2017

 23בעלי מיות החברה מיום 

  .2017במאי, 

החלטת מסגרת המאשרת לחברה, בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, 

להעיק כתבי התחייבות לשיפוי מראש ובדיעבד לדירקטורים וושאי משרה המכהים או 

משרה המים על בעלי השליטה,  שיכהו בחברה, מעת לעת, לרבות לדירקטורים וושאי

 לפרטים וספים ראהקרוביהם או שלבעלי השליטה עיין אישי במתן כתבי השיפוי להם, 

  .ד. בדוחות הכספיים של החברה 22בבאור 

למר פלר, בעל השליטה 

בחברה, עשוי להיות 

עיין אישי, בעקיפין 

בהחלטה זו, לוכח 

העובדה כי יתן יהיה 

להעיק את כתבי 

וי כאמור גם השיפ

לדירקטורים ולושאי 

משרה אשר למר פלר 

יהיה עיין אישי במתן 

  כתב השיפוי אליהם.

פרטים וספים פורסמו בדיווחים 

 ,באפריל 7יום מיידים של החברה מ

 2017-01-039018(מס' אסמכתא  2017

 ו), ואשר תוק2017-01-039021-ו

(מס'  2017 ,במאי 9בימים  מווהושל

-2017-ו 2017-01-047037אסמכתא 

(מס'  2017 ,במאי 16-) ו01-047043

-2017 -ו 2017-01-049722אסמכתא 

 ואשר המידע האמור בהם) 01-049728

  .על דרך ההפיה כאןמובא 
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 עסקאות זיחות

ועסקאות זיחות בתקופה ראה לפרטים בדבר והל זיחות אשר אומץ על ידי דירקטוריון החברה 
 הכספיים של בחברה. לדוחותג.  22 באור

סמוך ככל  : החזקת יירות ערך על ידי בעלי עיין וושאי משרה בכירה24תקה 

  האפשר לתאריך הדוח

ראו דיווח מיידי של החברה בדבר מצבת ביירות ערך של החברה החזקות בעלי עיין  אודותלפרטים 
 7 יום, שפורסם על ידי החברה ב2017בדצמבר  31ליום וושאי משרה בכירה החזקות בעלי עיין 

, מובא בדוח זה בדרך של הפיה בואשר המידע ) 2018-01-001980(מס' אסמכתא:  2018ביואר, 
ביירות ערך של החבר בסמוך לתאריך עיין הבעלי  יהם של החזקותאשר המפורט בה משקף את 

  הדוח. 

             

 וי"ע המירים ביכוי מיות רדומות א: הון רשום, הון מופק24תקה 

ראו דיווח מיידי של החברה  ואג"ח (סדרה א') שלפק ההון הרשום, ההון המו אודותלפרטים 
מובא בדוח זה  בואשר המידע ) 2017-01-107674(מס' אסמכתא:  2017בדצמבר  2 יוםמהחברה 

  . בדרך של הפיה

(מס'  2017ביולי  2מיום ראו דיווח מיידי של החברה לפרטים אודות המיות הרדומות של החברה 
  . מובא בדוח זה בדרך של הפיה בואשר המידע ) 2017-01-068379אסמכתא: 

   מיות בעלי מרשם ב:24 קהת

ראה בדבר החזקות בעלי העיין וושאי משרה בכירה בחברה ביירות הערך של החברה,  לפרטים
מובא בדוח זה  בואשר המידע ) 2017-01-107674(מס' אסמכתא:  2017בדצמבר  2מיום דוח מיידי 

   .בדרך של הפיה
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  כון למועד פרסום הדוח  : הדירקטורים של התאגיד26תקה 

  יוסי שחק,  שם
  יו"ר הדירקטוריון

ישראל עוז,   תמי גוטליב  יוכי (יוכבד) פלר
  דירקטור חיצוי

אליעזר שריר, 
  דירקטור חיצוי

אירית שלומי, 
  דירקטור בלתי תלוי

  רון קר

  023635436  053992913  057859530  030236152  054584198  051661411  008025009  מספר זיהוי
  1968  1956  1962  1950 1957  1953  1945  תאריך לידה

, תל אביב 32פרוג  רעה 10רח' השרון   , חיפה1רחוב הגביש   , תל אביב28בורלא   יןד-מען להמצאת כתבי בי
6341734  

 ..קיבוץ מירב, ד
  19148גלבוע 

, רמת השרון 6הס 
8702825  

  תל מוד 62הצבר 

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  תיות
חברות בוועדה או וועדות 

  של הדירקטוריון
ועדת ביקורת, ועדת   לא  לא  לא

תגמול, ועדה לבחית 
  הדוחות כספיים. 

ועדת ביקורת, ועדת 
ועדה , תגמול

לבחית הדוחות 
  הכספיים.

ועדת ביקורת, ועדת 
תגמול, ועדה לבחית 

  הדוחות הכספיים.

  לא

האם הדירקטור בלתי 
תלוי או הדירקטור חיצוי 

והאם היו בעל מומחיות 
חשבואית ופיסית או 

  מקצועיתכשירות 

דירקטור חיצוי בעל   ---  ---  ---
מומחיות חשבואית 

  ופיסית 

דירקטור חיצוי בעל 
מומחיות חשבואית 

  ופיסית

דירקטורית בלתי 
תלויה בעלת 

מומחיות חשבואית 
  ופיסית

---  

האם הדירקטור הו עובד 
של החברה, של חברה בת 
או חברה קשורה שלה או 

  של בעל עיין בה

בשים האחרוות 
ועד למועד השלמת 

עסקת המיזוג בין 
החברה לפלר 

אחזקות, מר שחק 
העיק לפלר 

אחזקות וחברות 
בות שלה שירותי 

ייעוץ תאגידי 
  ופיסי. 

בשים האחרוות   לא
ועד למועד השלמת 

עסקת המיזוג בין 
החברה לפלר 

אחזקות, גב' תמי 
גוטליב העיקה 

אחזקות  לפלר
וחברות בות שלה 

שירותי ייעוץ 
  תאגידי ופיסי.

עד למועד השלמת   לא  לא  לא
עסקת המיזוג בין 

החברה לפלר 
אחזקות מר קר 

סיפק שירותי ייעוץ 
  לכימוביל.

  2.7.201711  31.07.2011  24.11.2010  27.2.2015 2.7.201710  1.11.2017  2.7.20179  תחילת כהוה

 - בוגר חשבואות  השכלה
האויברסיטה 

העברית בירושלים. 

תואר בהוראה 
ממכלת לויסקי, תל 

אביב; בוגרת 
השתלמויות שוות 

בוגר יחסים 
ם בילאומיי

מהאויברסיטה 
העברית ירושלים. 

בוגר כלכלה 
וסוציולוגיה 

מהאויברסיטה 
  עברית.

BA  דסהבה
  חקלאית בטכיון.

בוגרת כלכלה 
באויברסיטת חיפה, 

MBA   התמחות
באסטרטגיה 

אקדמאית, בוגר 
חשבואות וכלכלה 

באויברסיטת בן 
גוריון בגב. מוסמך 

                                                           

  בין פלר אחזקות. למועד השלמת עסקת המיזוג בין החברה  9
  בין פלר אחזקות. למועד השלמת עסקת המיזוג בין החברה  10
   בין פלר אחזקות.למועד השלמת עסקת המיזוג בין החברה  11
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  יוסי שחק,  שם
  יו"ר הדירקטוריון

ישראל עוז,   תמי גוטליב  יוכי (יוכבד) פלר
  דירקטור חיצוי

אליעזר שריר, 
  דירקטור חיצוי

אירית שלומי, 
  דירקטור בלתי תלוי

  רון קר

 רואה חשבון מוסמך
.  

בחיוך חברתי 
ממשרד החיוך 

והתרבות; בוגרת 
יהול מהיגות 

מהאויברסיטה 
הפתוחה; ובוגרת 
קורס דירקטורים 

בעמותות עירויות 
  של עיריית חיפה

מוסמך בכלכלה 
מאויברסיטת 

אידיאה 
בלומיגטון, 

  אידיאה, ארה"ב. 

גלובאלית במרכז 
הביתחומי הרצליה. 

בשיתוף בי"ס 
למע"ס 

WHARTON 
  .פילדלפיה

  במהל עסקים

השים  5-עיסוק ב
  האחרוות

עיסוק וכחי: יועץ 
חשבואי פיסי 

לחברות 
ולדירקטוריוים 

  וחבר דירקטוריוים.
קודם: חבר עיסוק 

  ועדת
ביקורת של בק 

  ישראל,
דירקטור בד"ש 

יהול קופות גמל 
בע"מ, דירקטור 
באלול תמאריד 
  בע"מ, דירקטור

בפסגות בית 
השקעות בע"מ, פלג 
גיא בע"מ, המסלול 

האקדמי של 
המכללה למהל, 

דירקטור בבק 
מזרחי טפחות בע"מ 

.  

חברת מועצה ויו"ר 
ועדת טלוויזיה 

במסגרת הרשות 
ה לטלוויזיה השי

  ורדיו.

עיסוק וכחי: 
בעלים, יו"ר ומכ"ל 

משותף בחברות יבול 
שוקי הון בע"מ, 

חברת חבר האמים 
וחברת הדירקטוריון 

 –במכללה למהל 
המסלול האקדמי, 

חברות 
בדירקטוריוים 

ויעוץ 
  לדירקטוריוים.

יו"ר מטה הסדר 
הקיבוצים, יו"ר 

מועצת המהלים 
 ,פיתוח הגליל בע"מ

יו"ר מועצת 
המהלים לורדן 

אגש"ח בע"מ, 
דירקטור בעתודות 

 ,קרן פסיה בע"מ
דירקטור באופטיקה 

שמיר בע"מ, חבר 
הועד המהל מכללת 
תל חי, יו"ר המועצה 
  הכלכלית קיבוץ געש

-מכ"ל חברת ביו
פליי מקיבוץ שדה 

אליהו. בעבר: מהל 
עיסקי של מושב 

שיתופי רמות 
מגשימים,  יהול 

וייעוץ  פרוייקטים
  כלכלי.

מכ"ל חב' א. שלומי 
יעוץ בע"מ, סמכ"ל 

וחברת ההלת הבק 
הבילאומי כראש 

  החטיבה הבקאית.

עיסוק וכחי:  חבר 
ועדת אשראי 

אלטשולר שחם, 
דירקטור בחברת 
 כלכלית ירושלים
וביצוע השקעות 
  פרטיות בדל"ן.

  
עיסוק קודם: 

סמכ"ל כספים 
ביטוח ישיר 

השקעות פיסיות 
בע"מ וצור שמיר 

אחזקות בע"מ 
ודירקטור 

באורבקורפ איק 
  וחברות פרטיות 

תאגידים בהם משמש 
  כדירקטור

תפרון בע"מ, יוגי 
ייעוץ והשקעות 

שליטה,  – בע"מ בעל
כסים  שחק ושות

בעל מיות,  –בע"מ 
חבר המועצה 
הציבורית של 

לתקיה  המוסד

יבול שוקי הון בע"מ,   ---
חקלאות עסקים 
אחזקות ויהול 
שפיים אגש"ח 
בע"מ, אקסטל 
למיטד, על בד 
משואות יצחק 

בע"מ, ערד השקעות 

עתודות קרן פסיה 
בע"מ, יו"ר געש 
עסקים אגש"ח 

  .בע"מ

בק אוצר החייל   -
 1בק מסד, ריט 

בע"מ, קרסו 
  מוטורס.

-  
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  יוסי שחק,  שם
  יו"ר הדירקטוריון

ישראל עוז,   תמי גוטליב  יוכי (יוכבד) פלר
  דירקטור חיצוי

אליעזר שריר, 
  דירקטור חיצוי

אירית שלומי, 
  דירקטור בלתי תלוי

  רון קר

 חשבואית,
התיאטרון הלאומי 

הבימה (דח"צ), ווה 
הון דל"ן בע"מ, 

סאותורן פרופרטיס 
קפיטל בע"מ, בק 

  מזרחי טפחות בע"מ. 

ופיתוח תעשיה 
חוצות שפיים  בע"מ,

אגש"ח בע"מ, 
 –המכללה למהל 

המסלול האקדמי, 
סאותורן פרופרטיס 

קפיטל בע"מ ובק 
  לאומי

קרבה משפחתית לבעל 
  עיין אחר בחברה

רעייתו של מר עודד   לא
, ומכ"ל החברה פלר

  ובעל השליטה

  לא  לא  לא  לא  לא

האם היו דירקטור 
שהחברה רואה אותו כבעל 

מומחיות חשבואית 
ופיסית לצורך עמידה 
במספר המזערי שקבע 

הדירקטוריון לפי סעיף 
  ) לחוק החברות12(א)(92

  כן  כן  כן  כן  כן  לא  כן
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  א: ושאי משרה בכירה של התאגיד כון למועד פרסום הדוח  26תקה 

עודד פלר, מכ"ל  שם
ויו"ר דירקטוריון 
מדלסון תשתיות 

  12ותעשיות בע"מ

יגאל סלהוב, 
  סמכ"ל כספים

כרמית 
מאירובסקי, 

יועצת משפטית 
  ומזכירת חברה

ארז כהן קייזר, 
  חשב ראשי

שאול שלח, 
מכ"ל אמיליה 

קוסמטיקס 
  13בע"מ

, שאול דקור
מכ"ל מדלסון 

תשתיות ותעשיות 
  14בע"מ

דב הררי, מכ"ל 
  כימוביל בע"מ

גיל רוגוז'יסקי, 
  מבקר פימי

שם באגלית כפי 
  שמופיע בדרכון

Oded Feller  Yigal Salhov Carmella 
Meirnovski  

Erez Cohn Kaiser Shaul Shelach  Shaul Dancourt  Nadav Harary Gil Rogozinski 

  47  51  55  62  31  40  53  64  גיל
התפקיד שהוא 
ממלא בתאגיד, 

בחברה בת שלו, 
בחברה קשורה שלו  

  או בבעל עיין בו

מכהן כמכ"ל 
החברה ויו"ר 

דירקטוריון 
מדלסון תשתיות 

ותעשיות בע"מ 
וחברות בות שלה 
וכן בחברות בות 

פרטיות של 
החברה. בוסף, 

מכהן מר פלר 
כדירקטור  

 בבאלק כמיקלס
  בע"מ,

מקסימה המרכז 
להפרדת אויר 
עין בע"מ, פלציב 

אגודה  -הצי"ב 
שיתופית חקלאית 

וטביב  בע"מ
החברה ארצית 

לטיפול ופיוי 
פסולת רעילה 

  בע"מ

סמכ"ל כספים 
ודירקטור 

במדלסון תעשיות 
ותשתיות בע"מ 

וחברות בות שלה 
וכן בחברות בות 

פרטיות של 
  החברה 

יועצת משפטית 
ה ומזכירת חבר

בחברה ובמדלסון 
תשתיות ותעשיות 

  בע"מ

מכ"ל אמיליה   חשב ראשי
  קוסמטיקס בע"מ 

מכ"ל מדלסון 
תשתיות ותעשיות 

ודירקטור בע"מ 
 בחברות בות 

  בקבוצת מדלסון
  

מכ"ל קבוצת 
  כימוביל

מבקר פימי של 
החברה ושל חברת 
מדלסון תשתיות 

  ותעשיות בע"מ

                                                           

  לתשקיף.  3.6הינו בעל השליטה בחברה, כמפורט בסעיף  עודד פלר 12
  נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על החברה.  13
  נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על החברה. 14



   

 

 

28 - ד

עודד פלר, מכ"ל  שם
ויו"ר דירקטוריון 
מדלסון תשתיות 

  12ותעשיות בע"מ

יגאל סלהוב, 
  סמכ"ל כספים

כרמית 
מאירובסקי, 

יועצת משפטית 
  ומזכירת חברה

ארז כהן קייזר, 
  חשב ראשי

שאול שלח, 
מכ"ל אמיליה 

קוסמטיקס 
  13בע"מ

, שאול דקור
מכ"ל מדלסון 

תשתיות ותעשיות 
  14בע"מ

דב הררי, מכ"ל 
  כימוביל בע"מ

גיל רוגוז'יסקי, 
  מבקר פימי

בוגר כלכלה   השכלה
וחשבואות 

מאויברסיטת 
 .חיפה

בכלכלה  B.Aבוגר 
וחשבואות 

באויברסיטת 
  חיפה.
מהל  MBAבוגר 

עסקים, 
אויברסיטת תל 

  אביב. 
רואה חשבון 

  מוסמך. 

בוגרת תואר 
ראשון במשפטים 

ותואר ראשון 
במהל עסקים, 

המרכז הביתחומי 
  בהרצליה.

  עו"ד מוסמכת.

רואה חשבון 
 מוסמך.

בוגר תואר ראשון 
)B.Aהלבמ ( 

עסקים התמחות 
ראשית 

בחשבואות, 
התמחות משית 
בסביבה עסקית 

אמריקאית, 
המסלול האקדמי 

  המכללה למהל.

בוגר הדסת 
תעשיה ויהול 

מאויברסיטת תל 
אביב, מוסמך 

במיהל עסקים 
מאויברסיטת תל 

  אביב

בוגר הדסת 
תעשיה ויהול 

מאויברסיטת בן 
גוריון, מוסמך 
מהל עסקים 

ר מאויברסיטת ב
  אילן

תואר ראשון 
 –במהל עסקים 

  התמחות במימון.
שי במהל תואר 

 –עסקים 
התמחות בשיווק 
מאויברסיטת בן 

  גוריון באר שבע 

בוגר מהל 
-עסקים

חשבואות, 
  המכללה למהל.

הסמכה מבקר 
 –פימי מוסמך 

CIA , הסמכה
  CPAרו"ח ארה"ב 

הסמכה מהל 
 -סיכוים מוסמך 

CRMA  

השים  5-עיסוק ב
  האחרוות

מכ"ל כימוביל 
אחזקות בע"מ וע. 

פלר אחזקות 
בע"מ, יו"ר 
דירקטוריון 

החברה ויו"ר 
דירקטוריון 

מדלסון תשתיות 
   בע"מ

מ"מ מכ"ל 
וסמכ"ל כספים 

, סמכ"ל 15בחברה
כספים אידיבי 

חברה לפתוח 
בע"מ, סמכ"ל 

לפרויקטים 
בתי   -מיוחדים

זיקוק לפט בע"מ, 
 -סמכ"ל כספים

לפט  בתי זיקוק
  בע"מ.

עד  2008מרס 
עו"ד  2017אוגוסט 

במחלקה 
המשפטית של 

קבוצת אקויטל 
ומזכירת השותף 

הכללי של 
, 2ישראמקו גב 

  שותפות מוגבלת  

*ייעוץ, ליווי 
והכת חברות 

 להפקה.
-*מג'ר
מגזר ב  מהל

דל"ן ופיסים 
  .Deloitteבמשרד 

*רפרט מחלקה 
מקצועית במשרד 

Baker Tilly.   

מכ"ל אמיליה 
קוסמטיקס, 

מכ"ל צלפ 
תעשיות בע"מ 
ומכ"ל סולבר 

  .תעשיות בע"מ

מכ"ל מרב 
הדסה וביין 

 בע"מ
  

ועד  2017מיואר 
כיהן  2018יואר 

 -כמכ"ל מדלסון 
  ש.בר

מכ"ל טבע 
  מדיקל.

  GTVיזם 

שותף אחראי על 
תחום הביקורת 

הפימית במשרד 
FOCUS  

 

                                                           

עד זה מכהן , חדל מר סלהוב לכהן כמ"מ מנכ"ל החברה, והחל ממו2017ביולי  2ינוי של מר עודד פלר למנכ"ל החברה ביום שימש מר סלהוב גם כמ"מ מנכ"ל החברה. בעקבות מ 2017ביולי  2ועד ליום  2017בינואר  9החל מיום  15
 כסמנכ"ל הכספים של החברה, בלבד. 
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  ב': מורשי חתימה עצמאיים26תקה 

 )(ד37איים, כהגדרת המוח בסעיף מורשי חתימה עצמאין (לרבות תאגידים בשליטתה) חברה ב

  ..1968-לחוק יירות ערך, התשכ"ח

  של התאגיד  : רואה החשבון27תקה 

  , חיפה.5השחרור  מעלהרואי חשבון, רחוב ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', 

לפי מיטב ידיעת החברה, רואה החשבון המבקר או שותפו איו בעל עין או בן משפחה של בעל עין 

  .או של ושא משרה בכירה בחברה

  : שיוי בתזכיר ובתקון28תקה 

  בשת הדיווח לא בוצע שיוי בתזכיר או בתקון החברה.

 הדירקטורים והחלטות המלצות  (א):29 תקה

תשלום דיבידד או ביצוע חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, בדרך אחרת או חלוקת מיות  )1(

 לדוחות כספיים.ד.  25 -ד. ו 18ים אור, ר' בתשלום דיבידדהטבה:  לפרטים בדבר 

, רשמו למסחר בבורסה 2017 יוליבחודש שיוי ההון הרשום או המופק של החברה:  )2(

ש"ח ע.. כל אחת של החברה אשר הופקו  1ל שם, בות מיות רגילות, רשומות ע 24,214,435

(אסמכתא:  2017ביולי,  2ראה דוח מיידי מיום לפרטים . המיזוג עסקתעל ידי החברה במסגרת 

 לדוחות הכספיים.   ב. 1באור ו ההפייה דרך על כאן המובא) 2017-01-068370

 שיוי תזכיר או תקון החברה: אין.  )3(

 פדיון יירות ערך בי פדיון: אין.  )4(

 .  איןפדיון מוקדם של אגרות חוב:  )5(

 עסקה שאיה בהתאם לתאי השוק, בין החברה ובעל עיין בה: אין. )6(

) לעיל שתקבלו שלא 6) עד (1החלטות האסיפה הכללית בעייים המפורטים בסעיפים ( )7(

 בהתאם  להמלצות הדירקטוריון: אין. 

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת:  )8(

 מר של כהותו הארכת את החברה של הכללית האסיפה אישרה 2018, בפברואר 20 ביום

 ראה וספים לפרטים, 2018, בפברואר 27 מיום החל, בחברה חיצוי כדירקטור, עוז ישראל

 2018, בפברואר 20 מיום), 2018-01-004581(אסמכתא:  2018, ביואר 15 מיום מיידים דוחות

 דרך על כאן מובא בהם האמור אשר), 2018-01-017452 -ו 2018-01-017449(אסמכתאות: 

 .ההפיה

(א)  22וכן תקה  א.21 התק אהרלפרטים בדבר החלטות אסיפות כלליות מיוחדות וספות 

 לעיל.

                

                                

  יוסי שחק
  יו"ר הדירקטוריון

  

  2018במרץ,  27
  עודד פלר

  מכ"ל
       



 

 

 הצהרות מנהלים – 'החלק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 הצהרת מנהלים

 (:1ב)ד()9 הצהרת מנהל כללי לפי תקנה

 

 , מצהיר כי:עודד פלראני, 

 2017"( לשנת התאגידבחנתי את הדוח התקופתי של אמיליה פיתוח )מ.עו.פ.( בע"מ )להלן: " (1)
 "(;הדוחות)להלן: "

 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 

ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים (3)
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  (4)
, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף כל תרמית בין מהותית ובין שאינה מהותית התאגיד,

גילוי וב בדיווח הכספילו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 
 ;ובבקרה עליהם

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

 

 

 

 

 _____________________     2018במרץ,  27

 עודד פלר
 מנהל כללי

 

 

 

  



 הצהרת מנהלים

 (:2ב)ד()9תקנה  הצהרת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים לפי תקנה

 , מצהיר כי:סלהוב יגאלאני, 

( בע"מ .אמיליה פיתוח )מ.עו.פומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  הכספיים ותבחנתי את הדוח (1)
 "(;הדוחות)להלן: " 2017"( לשנת התאגיד)להלן: "

 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  (2)
נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

 ות;בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוח

 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  (4)
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף 

 הגילויבדיווח הכספי לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 
 ;ובבקרה עליהם

 

 באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. אין

 

 

 

 _____________________     2018במרץ,  27

 יגאל סלהוב
 סמנכ"ל הכספים
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  1תאגידי ממשל שאלון

  

  הדירקטוריון עצמאות

   
  כון 

  
 כון לא

1.  

 יותר. או חיצויים דירקטורים שי בתאגיד כיהו הדיווח שת בכל 

 חיצויים דירקטורים שי כיהו לא בה הזמן תקופת אם" כון" לעות יתן זו בשאלה
 תשובה בכל ואולם, החברות לחוק) 10)(ב.(א363 בסעיף כאמור, ימים 90 על עולה איה

 דירקטורים שי בתאגיד כיהו לא בה) בימים( הזמן תקופת תצוין) כון לא/כון( שהיא
 תוך, בדיעבד שאושרה כהוה תקופת גם זה ובכלל( הדיווח בשת יותר או חיצויים

  ): השוים החיצוים הדירקטורים בין הפרדה

  ישראל עוז.':  א דירקטור

  .אלי שריר':  ב דירקטור

 .2 :זה שאלון פרסום למועד כון בתאגיד המכהים החיצויים הדירקטורים מספר

  

X 

 

:  זה שאלון פרסום למועד כון בתאגיד המכהים 3תלויים הבלתי הדירקטורים 2שיעור   .2
3/6.  

 לא X  : ______.5התאגיד 4בתקון שקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור
 _____ _____  ).בתקון הוראה קבעה לא( רלווטי

3.  
 הבלתי והדירקטורים( החיצויים הדירקטורים עם בדיקה ערכה הדיווח בשת

 לחוק) ו(-ו) ב(240 סעיף הוראת את הדיווח בשת קיימו הם כי ומצא) תלויים
 המכהים) תלויים והבלתי( החיצויים הדירקטורים של זיקה היעדר לעיין החברות
 בלתי או( חיצוי כדירקטור לכהוה הדרשים התאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד

 ).תלוי

  

X 

 

4.  
 למהל 6כפופים אים, הדיווח שת במהלך בתאגיד כיהו אשר הדירקטורים כל

 בתאגיד קיימת אם, עובדים ציג שהוא דירקטור למעט( בעקיפין או במישרין, הכללי
  ).לעובדים ציגות

 יןיצו  -) כאמור הכללי למהל כפוף הדירקטור, קרי" (כון לא" היה תשובתכם אם
 : _____.האמורה במגבלה  עמדו שלא הדירקטורים שיעור

  

X 

 

5.  
 סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי עין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל

 או/ו דיון למעט( כאמור בהצבעה השתתפו ולא בדיון כחו לא, הישיבה של יומה
  ):החברות לחוק) ב(278 סעיף לפי המתקיימות בסיבות הצבעה

   -"  כון לא" היה תשובתכם אם

 :סיפה) א(278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים ושא הצגת לשם זה היה האם

  ).המתאימה במשבצת   xלסמן יש(    לא �   כן �

 בהצבעה השתתפו או/ו בדיון כחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין
  :  _____. א ק"בס כאמור בסיבות למעט

  

  

  

X 

 

                                                                 
  . 16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  1
  .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 2
 לרבות "דירקטורים חיצויים" כהגדרתם בחוק החברות. 3
  הוראות המפקח על הבקים). -"תקון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד (לדוגמא בתאגיד בקאי  -לעין שאלה זו  4
 חברת איגרות חוב איה דרשת לעות על סעיף זה. 5
עצם כהוה כדירקטור בתאגיד מוחזק המצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהות  דירקטור בתאגיד המכהן  -לעיין שאלה זו   6

  כושא משרה (למעט דירקטור) ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעיין שאלה זו.  



3 

6.  
 בכירה משרה ושא או דירקטור שאיו), מטעמו מי או/ו קרובו לרבות( השליטה בעל

  . הדיווח בשת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות כח לא, בתאגיד אחר

 חבר שאיו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" (כון לא" היה תשובתכם אם
 –) כאמור הדירקטוריון בישיבות כח בתאגיד בכירה משרה ושא או/ו דירקטוריון

  :כאמור הדירקטוריון בישיבות וסף אדם כל וכחות לגבי הבאים הפרטים יצויו

  : _____.זהות

  ): _____.וקיים ככל( בתאגיד תפקיד

 ): _____.עצמו השליטה בעל איו שכח מי אם( השליטה לבעל הזיקה פירוט

 במשבצת   xלסמן יש(    לא   כן : ידו על מסוים ושא הצגת לשם זה היה האם

  ).המתאימה

 ושא הצגת לשם הדיווח בשת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות 7וכחותו שיעור
  : _____אחרת וכחות: _____, ידו על מסוים

 ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא�

  

  

  

  

X 

 

 

  

                                                                 

  ובו ו/או מי מטעמו.תוך הפרדה בין בעל השליטה, קר 7
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 הדירקטורים וכישורי כשירות

   
 כון

  
  כון לא

7.   
 כהותם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקון 

 ברוב קביעה – זה לעיין( חיצויים דירקטורים שאים, בתאגיד הדירקטורים כלל של

  . 8)מגבלה חשבת איה רגיל

   – יצוין) כאמור מגבלה קיימת, קרי" (כון לא" היה תשובתכם אם

  
  

X 

 

    ._____ פרק הזמן שקבע בתקון לכהות דירקטור:  א.   

    ._____הרוב הדרוש שקבע בתקון לסיום כהותם של הדירקטורים:   ב.   

מין חוקי שקבע בתקון באסיפה הכללית לשם סיום כהותם של   ג.   
  .___הדירקטורים: 

  

    ._____הרוב הדרוש לשיוי הוראות אלו בתקון:   ד.   

8.  
 התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכית לעריכת דאג התאגיד
 להכשרת המשך תכית לעריכת דאג וכן, והדירקטורים התאגיד על החל הדין ובתחום

  . בתאגיד ממלא שהדירקטור לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהים דירקטורים

   לא   כן : הדיווח בשת הופעלה התוכית האם יצוין -"כון" היה תשובתכם אם

 )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

   

  

X 

 א.  .9
 להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של דרש מזערי מספר קבע בתאגיד

  . ופיסית חשבואית מומחיות בעלי

 .2: שקבע המזערי המספר יצוין -" כון" היה תשובתכם אם

  

X 

  

_____ 

 ב.
  - הדיווח שת במהלך בתאגיד שכיהו הדירקטורים מספר

  . 6: 9ופיסית חשבואית מומחיות בעלי

  .0: 10מקצועית כשירות בעלי

 התון ייתן, הדיווח בשת כאמור הדירקטורים במספר שיויים שהיו במקרה
 של) השיוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת למעט( ביותר המוך המספר של

 .הדיווח בשת שכיהו סוג מכל דירקטורים

  

 א.  .10
  .המיים משי חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שת בכל

: רהאמו התקיים לא בו) בימים( הזמן פרק יצוין -" כון לא" היה תשובתכם אם
._____  

 משי דירקטורים כיהו לא בה הזמן תקופת אם" כון" לעות יתן זו בשאלה
 תצוין) כון לא/כון( שהיא תשובה בכל ואולם, ימים 60 על עולה איה המיים
 : _____.המיים משי דירקטורים בתאגיד כיהו לא בה) בימים( הזמן תקופת

  

X 

 

 למועד כון התאגיד בדירקטוריון המכהים מין מכל הדירקטורים מספר  ב.
  : זה שאלון פרסום

  . :3שים,  4: גברים

_____  _____ 

 

                                                                 

  חברת איגרות חוב איה דרשת לעות על סעיף זה. 8

לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל  9
  .2005 –כשירות מקצועית), התשס"ו 

  . 9ר' ה"ש  10
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 (וכיוס אסיפה כללית) הדירקטוריון ישיבות

   
 כון

  
 כון לא

11.   
 

א
.  

  הדיווח:  כל רבעון בשת במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

  9      ):2017רבעון ראשון (שת 

  11רבעון שי:                              

  5רבעון שלישי:                          

  2רבעון רביעי:                           

_____  
  

_____ 

 יצוין, הדיווח שת במהלך בתאגיד שכיהו הדירקטורים משמות אחד כל לצד  ב.

 ועדות ישיבות לרבות - זה ק"בס( הדירקטוריון בישיבות השתתפותו 11שיעור
 הדיווח שת במהלך שהתקיימו) להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון

  ): כהותו לתקופת ובהתייחס(

  ).הדירקטורים מספר לפי וספות שורות להוסיף יש(

_____  _____ 

שם 
  הדירקטור

שיעור 
השתתפו

תו 
בישיבות 

דירקטה
  וריון

  

 שיעור
השתתפות

           בישיבות ו
 ועדת

  12ביקורת

 שיעור
השתתפ

 ותו
בישיבו

  ת
 הועדה
 לבחית
 הדוחות
כספיי

                13ם

 שיעור
השתתפו

 תו
               בישיבות

 ועדת

                                  14תגמול

שיעור 
השתתפותו 

  תבישיבו

ה ועד 
בחית ל

עסקה עם 

  15ע.פלר

  ר.ל  ל.ר  ל.ר  ל.ר  3/3  יוסי שחק

  ר.ל  ל.ר  ל.ר  ל.ר  1/1  יוכי פלר

תמי 
  גוטליב

  ר.ל  ל.ר  ל.ר  ל.ר  3/3

      7/7  4/4  4/4  4/4  9/9  ישראל עוז   

      7/7  4/4  4/4  4/4  9/9  אלי שריר   

אירית    
  שלומי

9/9  4/4  4/4  4/4  7/7      

      ל.ר  ל.ר  ל.ר  ל.ר  3/3  רון קר   

12.  

 בידי התאגיד עסקי יהול לעיין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשת
 להביע הזדמות להם ויתה וכחותם בלא, לו הכפופים המשרה וושאי הכללי המהל

 . עמדתם את

  

X 

 

  

   

                                                                 

  . 2ר' ה"ש  11
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 12
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 13
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 14
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 15
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 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המהל תפקידי בין הפרדה

   
 כון

  
  כון לא

13.  

  דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שת בכל 

בתאגיד יו"ר בשאלה זו יתן לעות "כון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן 
) לחוק החברות), 2א.(363ימים כאמור בסעיף  60דירקטוריון איה עולה על 

 לא (בימים) בה הזמן ואולם בכל תשובה שהיא (כון/לא כון) תצוין תקופת
 ._____ :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור

  
  

X 

 

14.   
  מהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שת לכב 

"כון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מכ"ל בשאלה זו יתן לעות 
) לחוק החברות, ואולם בכל 6א.(363ימים כאמור בסעיף  90איה עולה על 

כיהן  לא (בימים) בה הזמן תשובה שהיא (כון/לא כון) תצוין תקופת
  ._____ :בתאגיד מכ"ל כאמור

  
  

X 

 

15.  

ו/או מפעיל את בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמכ"ל התאגיד  
(ג) לחוק 121סעיף הוראות סמכויותיו, כפל הכהוה אושר בהתאם ל

  .16החברות

X טילא רלוו .(ה כאמורככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהו) 

  

16.  

   הדירקטוריון. ר"יו של קרוב איו ל"המכ 

(קרי, המכ"ל הו קרוב של יו"ר  לא כון"אם תשובתכם היה "
  –הדירקטוריון) 

X  

  א.
 _____ _____  ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים: 

  ב.
     :17(ג) לחוק החברות121בהתאם לסעיף  כהוה אושרהה

  כן  

 לא  

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

  

_____ 

  

_____ 

17.   
, בתאגידבכירה מכהן כמכ"ל או כושא משרה  איובעל שליטה או קרובו  

  ו/או יו"ר הדירקטוריון למעט כדירקטור

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) טילא רלוו  

  

X 

 

  

   

                                                                 

  (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  16
 (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  17



7 

 הביקורת ועדת 

   
 כון

  
 כון לא

18.  

 _____ _____ - בשת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת 

  קרובו. או השליטה בעל  א.

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) טילא רלוו  

X  
 

 
  הדירקטוריון. ר"יו  ב.

X  
 

בתאגיד או  השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  ג.
  בשליטתו. תאגיד בידי

X   

 תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הותן דירקטור  ד.
  קבע. דרך שירותים בשליטתו

X   

  השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרסתו  ה.

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) טילא רלוו  

X   

19.   
 

מי שאיו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

בהתאם להוראות בשת הדיווח בישיבות ועדת הביקורת, למעט  לא כח

  . (ה) לחוק החברות115סעיף 

  

X 

 

20.  

 
 שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מין

 דירקטורים היו הוכחים רוב כאשר, הועדה חברי של רוב היה הדיווח בשת

  . חיצוי דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי

 התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  -" כון לא" היה תשובתכם אם

 : _____. כאמור הדרישה

  

X  

 

 הפימי המבקר בוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשת קיימה הביקורת ועדת  .21

, הוועדה חברי שאים בתאגיד משרה ושאי של וכחות ובלא המבקר החשבון ורואה

 .התאגיד של העסקי ביהול ליקויים לעיין

  

X 

 

 זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאיו מי כח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל  .22

 התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי( הועדה לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור

  ). קרובו או שליטה בעל שאיו

  

X 

 

 הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשת  .23

 שתיתן ההגה ולגבי עסקיו ביהול לליקויים בקשר התאגיד עובדי של בתלוות

 .כאמור שהתלוו לעובדים

  

X 

 

 היקף כי דעתה את היחה )הכספיים הדוחות לבחית הועדה או/ו( הביקורת ועדת   .24

 בשת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו ושכר המבקר החשבון רואה של עבודתו

  .ראויים  וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם אותים היו, הדיווח

  

X 
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 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה) בעבודתה -הועדה לבחית הדוחות הכספיים (להלן  תפקידי

   
 כון

  
 כון לא

 הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו) בימים( הזמן פרק יצוין  .א   .25
  .שי ימי עסקים: הכספיים הדוחות לאישור  בדירקטוריון הדיון לקראת

  

_____ 

  

_____ 

  

  .ב

הדיון בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד בפועל מספר הימים שחלפו 
  : הכספיים הדוחות לאישורבדירקטוריון 

   כספיים דוחות ועדת המבטלת הקלה יישום     ):   2017דוח רבעון ראשון (שת 

  כספיים דוחות ועדת המבטלת הקלה יישום :                               דוח רבעון שי

  ימים 3 :                          שלישי רבעון דוח

  ימים 4  :                                     שתי דוח

  

_____  

  

_____ 

מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד   ג.
  :)2017שת ל( אישור הדוחות הכספייםהדיון בדירקטוריון ל

  ימים 2דוח רבעון ראשון:                       

  ימים 6דוח רבעון שי:                            

  ימים 7 דוח רבעון שלישי:                       

  ימים 4דוח שתי:                                    

    

 הדוחות דוו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה    .26
  .הדיווח בשת הכללות לתקופות המתייחסים התאגיד של הכספיים

  : ______השתתפותו שיעור יצוין", כון לא" היה תשובתכם אם

  

X  

 

 _____    להלן: המפורטים התאים , כלועד לפרסום הדוח השתי התקיימו בכל שת הדיווח הבועד   .27

   X  .(במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור) מספר חבריה לא פחת משלושה  א.

כהות  (ג) לחוק החברות (לעין-וב) (115בה כל התאים הקבועים בסעיף  התקיימו  ב.
  חברי ועדת ביקורת).

  

X  

 

   X  יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוי.  ג.

   X  כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד.

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי   ה.
  תלויים הוא בעל מומחיות חשבואית ופיסית.  

X   

   X  חברי הוועדה תו הצהרה עובר למיוים.  ו.

המיין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הוכחים   ז.
  בלתי תלויים ובהם דירקטור חיצוי אחד לפחות.היו דירקטורים 

X   

יצוין ביחס לאיזה אם תשובתכם הה "לא כון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשה של שאלה זו, 
  ._____: התקיים שלא התאי וכןדוח (תקופתי/רבעוי) לא התקיים התאי האמור 

_____ _____ 
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 ועדת תגמול 

 לא כון כון 

 החיצויים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשת, מתה הועדה   .28
  ).בועדה הדיון במועד( רוב בה היוו

  ).דיון התקיים לא( רלווטי לא �

X  

 בהתאם הים הדיווח בשת הגמול ועדת חברי כל של והעסקתם כהותם תאי    .29
-ס"התש), חיצוי לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים( החברות לתקות

2000.  

X  

 _____   - הדיווח בשת כיהן לא התגמול בועדת   .30

  .קרובו או השליטה בעל  .א

  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא �

X   

   X  .הדירקטוריון ר"יו  .ב

 או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  .ג
  .בשליטתו תאגיד בידי

X   

 בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הותן דירקטור  .ד
  .קבע דרך שירותים

X   

  .השליטה בעל על פרסתו שעיקר דירקטור  .ה

  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא �

X   

 למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשת כחו לא קרובו או שליטה בעל    .31

  .מסוים ושא הצגת לשם דרש מהם מי כי הועדה ר"יו קבע אם
X  

) 3)(ג(272), ג(א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת  .32
 האסיפה של התגדותה למרות, תגמול מדייות או עסקה לאישור) ג)(1)(1ג(272-ו

  . הכללית

  – יצוין" כון לא" הה תשובתכם אם

  : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

  : ______ הדיווח בשת בסמכותם שימוש עשה בהן הפעמים מספר

X  
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 ה לבחית עסקה עם ע.פלרועד 

 לא כון כון 

 החיצויים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשת, מתה הועדה   .33
  ).בועדה הדיון במועד( רוב בה היוו

  ).דיון התקיים לא( רלווטי לא �

X  

 בהתאם הים הדיווח בשת הועדה חברי כל של והעסקתם כהותם תאי    .34
-ס"התש), חיצוי לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים( החברות לתקות

2000.  

X  

 _____   - הדיווח בשת כיהן לא הבועד   .35

  .קרובו או השליטה בעל  .א

  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא �

X   

   X  .הדירקטוריון ר"יו  .ב

 או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  .ג
  .בשליטתו תאגיד בידי

X   

 בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הותן דירקטור  .ד
  .קבע דרך שירותים

X   

  .השליטה בעל על פרסתו שעיקר דירקטור  .ה

  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא �

X  

 קבע אם למעט, הועדה בישיבות הדיווח בשת כחו לא קרובו או שליטה בעל    .36

  .מסוים ושא הצגת לשם דרש מהם מי כי הועדה ר"יו
X  

-ו) 3)(ג(272), ג(א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון הועדה  .37
  . הכללית האסיפה של התגדותה למרות, עסקה לאישור) ג)(1)(1ג(272

  – יצוין" כון לא" הה תשובתכם אם

  : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

  : ______ הדיווח בשת בסמכותם שימוש עשה בהן הפעמים מספר

X  
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   מבקר פים

 

  
 כון

  
 לא כון

 הפימי המבקר על הארגוי הממוה הוא התאגיד ל"מכ או הדירקטוריון ר"יו  .38
 .בתאגיד

X    

  . הדיווח בשת העבודה תכית את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר"יו  .39

עסקת המיזוג : הדיווח בשת הפימי המבקר עסק בהם הביקורת ושאי יפורטו, בוסף
, סקר עסקאות מהותיות (לרבות עסקאות עם בעל השליטה)עם ע. פלר אחזקות בע"מ, 

  .בע"מ סיכוים בחברת כימוטל בע"מ וסקר סיכוים בחברת אמיליה קוסמטיקס

  במשבצת המתאימה).   x(יש לסמן  

X   

  _____  _____  שעות 400): 18בשעות( הדיווח בשת בתאגיד הפימי המבקר העסקת היקף  .40

 המבקר בממצאי) בדירקטוריון או הביקורת בועדת( דיון התקיים הדיווח בשת
   .הפימי

X    

 איו וכן מטעמו מי או מבקר ח"רו, קרובו, בתאגיד עין בעל איו הפימי המבקר  .41
 תאגידים או קרובו, בו השליטה בעל, התאגיד עם מהותיים עסקיים קשרים מקיים

  .  בשליטתם

X    

 

   

                                                                 

  כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העיין.  18
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 עיין בעלי עם עסקאות

 

  
 כון

  
 לא כון

 או התאגיד ידי-על מועסק איו) שבשליטתו חברה לרבות( קרובו או השליטה בעל  .42
 .יהול שירותי לו ותן

 התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" (כון לא" היה תשובתכם אם
   – יצוין) יהול שירותי לו ותן או

 חברות לרבות( התאגיד ידי-על המועסקים) השליטה בעל לרבות( הקרובים מספר -
  .   :(2יהול חברות באמצעות או/ו שבשליטתם

 הקבועים האורגים בידי אושרו כאמור היהול שירותי או/ו העסקה הסכמי האם  -
  : בדין

X כן  

  לא �

  )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

 ). _____.שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא �

   

X 

43.  

 

 של פעילותו בתחום וספים עסקים אין השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב
  ).יותר או אחד בתחום( התאגיד

 בין פעילויות לתיחום הסדר קבע האם יצוין –" כון לא"  היה תשובתכם אם
 :בו השליטה ובעל התאגיד

   כן  �

X לא  

  )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא �

X  

  

  

  

        : ___________הביקורת ועדת ריו"      : ___________        הדירקטוריון ר"וי
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