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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה -לק ראשון ח
 סקיהפעילות החברה ותיאור התפתחות ע 1

 ייסוד החברה ושינויי השליטה בה 1.1

כחברה  1963התאגדה בשנת  "(ערד" או "החברהתעשיה בע"מ )" פתוחערד השקעות ו
"(, רסקוידי רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ )"-פרטית בישראל, על

נרשמו מניות החברה  1965שהיתה באותה עת בשליטת הסוכנות היהודית. בשנת 
מכרה  1988"(. בשנת הבורסה)" בע"מ ר בבורסה לניירות ערך בתל אביבלראשונה למסח

 רסקו את החזקותיה בחברה לקבוצה שכללה את ה"ה שלמה איזנברג, אברהם גזונטהייט
 . "(קבוצת אג"ש)" ורודולף שפיצר ז"ל ז"ל

במהלך השנים התגלעו מחלוקות שונות בין חברי קבוצת אג"ש בקשר עם תוקפו של 
למיטב ידיעת החברה, החזקותיהם במניות החברה. ים ביניהם בקשר עם הסכם שהיה קי

כמו כן,  .למועד הדוח, מסכימים כל חברי קבוצת אג"ש כי הסכם אג"ש אינו בתוקף עוד
למיטב ידיעת החברה, התקיימו הליכים משפטיים בין ה"ה איזנברג ויורשי גזונטהייט 

ניהם במסגרת החזקות קבוצת אג"ש, )ז"ל( בנוגע לחלוקת ההחזקות הפנימית שהייתה בי
ממניות החברה. למיטב ידיעת החברה,  8% -לכ 6% -בנוגע להחזקת מניות המהוות בין כ

דחה  2018דחה בית המשפט את התביעות ההדדיות, ובחודש אפריל  2016בחודש פברואר 
  בית המשפט העליון את הערעורים שהוגשו על ידי שני הצדדים.

 
קיבלה החברה הודעה בדבר התקשרותו של מר איזנברג בהסכם  2013בפברואר  24ביום 

, ביחס קבוצת שפיצר באמצעות מר אלי רוזנגרטן, חתנו של מר רודולף שפיצר המנוח עם
אשר  ,א' בפרק ד' לדו"ח התקופתי21תקנה ר' לפרטים נוספים  למניותיהם בחברה.

גיש מר אברהם לפרטים אודות תביעה שה. מובא כאן על דרך ההפניה ההאמור ב
כנגד החברה וכנגד מר שלמה איזנברג ויורשי רודולף שפיצר בטענות  )ז"ל( גזונטהייט

 . לדו"ח התקופתי בפרק ד' 'א21ותקנה  להלן 24.1.1 סעיף 'קיפוח שונות, ר
 

 חזקות ומחזיקה בחברות העוסקות בתחומי פעילות כדלקמן: ההחברה פועלת כחברת 
, ולמכירה למגורים נדל"ן( תחום ה2עות קבוצת ישרס; )( תחום הנדל"ן המניב, באמצ1)

( תחום 4תים; )-( תחום מיקור חוץ, באמצעות קבוצת מלם3) ;באמצעות קבוצת ישרס
( תחום התוכנה והפרוייקטים, 5) תים;-התשתיות )חומרה(, באמצעות קבוצת מלם

 וך טווחשרותי שכר, משאבי אנוש וחסכון אר( תחום 6) -; ותים-באמצעות קבוצת מלם
ייצור ושיווק תחום בנוסף, לחברה פעילות לא מהותית ב .תים-באמצעות קבוצת מלם

 ., באמצעות קבוצת חסין אש)נכון לומעד הדוח ייצור בלוקים מחרס( מוצרי בנייה קרמיים
, מספר תביעות מקבוצת ישרס"(, חברה ארנסוןלא. ארנסון בע"מ )להלן: " ,כמו כן

יסטורית של ארנסון שפעלה בתחום התשתיות והבניה שמתנהלות בקשר עם פעילות ה
  .)ביצוע עבודות קבלניות בפרויקטים בתחום התשתיות והבניה למגזר הפרטי והציבורי(

או  "קבוצת ערדבדו"ח זה, החברה, חברות בנות שלה וחברות בשליטתן, יחד: "
, ת שלה"(, לרבות כל החברות המאוחדוישרס; ישרס חברה להשקעות בע"מ )""הקבוצה"

-מלם)" , לשעבר תים מחשבים ומערכות בע"מתים בע"מ-מלם"; קבוצת ישרסיחד: "
"; חסין תים-קבוצת מלם(, לרבות כל החברות המאוחדות שלה, יחד: ""תיםאו " "תים

"(, לרבות כל החברות המאוחדות חסין אש( בע"מ )"1990אש חברה למוצרים קרמיים )
 ."קבוצת חסין אששלה, יחד: "
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 הדו"ח פרסום החזקות של הקבוצה במועדמבנה ה 1.1
  :)בהון ובהצבעה( בחברות עיקריות שלה החברהקות של להלן תרשים מבנה האחז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 במישרין ובעקיפין, באמצעות ברזברין בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה. (1)
 ברה פרטית אשר נתאגדה בישראל. ח (2)
  .חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (3)

 

 ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ

חסין אש חברה למוצרים קרמיים 
  (2)( בע"מ1990)

אלטל 
טכנולוגיסטיקה 

 (2)בע"מ

ג.ט.י. הגן הטכנולוגי 
 (2)בע"מירושלים 

רסקו חברה להתיישבות 
 (2) חקלאית ועירונית בע"מ

  (3)ישרס חברה להשקעות בע"מ 
  (3)תים בע"מ-מלם

מערכות  מלם
 (2)בע"מ

100%  
 

100%  

100%  

100% (1) 

 

59.37%  

 
55.47% (1) 

100%  

תים נטקום 
 (2)בע"מ

 

100%  

קומטק 
 (2)בע"מ

רסקו מגורים בע"מ 
אוסיף )לשעבר 

השקעות ופיתוח 
רסקו )" בע"מ

 (2)"( מגורים

עוגן נדל"ן 
 מניב בע"מ

 (2)"( עוגן)"

74%  

82.92%  

א.ארנסון 
 (2)בע"מ

הר  נכסי
 (2)בע"מ החוצבים

50%  

100%  

100%  

17.08%  

50%  
 (2)חסין אש תעשיות בע"מ

100% 

מלם שכר 
 (2)בע"מ

100%  
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 תחומי פעילותה של הקבוצה  1

ידה, -חזקות, הפועלת, באמצעות חברות המוחזקות עלהכאמור לעיל, החברה הינה חברת 
יים המאוחדים חותיה הכספ"תחומי פעילות, המדווחים גם כמגזרים עסקיים בדו בשישה

 זה(. תקופתי ח"חות הכספיים הכלולים בפרק ג' לדו"לדו 37 ביאורגם  'של החברה )ר
לחברה מספר תביעות שמתנהלות בקשר עם פעילות היסטורית של חברת ארנסון  בנוסף,

שפעלה בתחום התשתיות והבניה )ביצוע עבודות קבלניות בפרויקטים בתחום התשתיות 
  .יבורי(והבניה למגזר הפרטי והצ

 תחום הנדל"ן המניב  1.1

ייזום, תכנון, הקמה ב ,במסגרת תחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות קבוצת ישרס
וניהול פרויקטים להשכרה בישראל, המיועדים לחברות בתעשיות עתירות ידע, למסחר 

ולשירותים, וכן רכישה, פיתוח, ניהול והפעלת נכסים מניבים אחרים, לרבות בית דיור 
  .הלןל 7סעיף  ר'לפרטים נוספים אודות תחום הנדל"ן המניב,  .ןמוג

  ולמכירה למגורים נדל"ןתחום ה 1.1

 ,מכירת מלאי דירותבבמסגרת תחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות קבוצת ישרס, 
, וכן המשך קידום י מגוריםהמיועדות למבנ ישרס קרקעות בבעלותשל  המכירהשבחה ו

פעילות זו מתבצעת בעיקר באמצעות רסקו, רסקו  .בינוי-מספר פרויקטים של פינוי
  .הלןל 8 ףר' סעי, מגורים וחברות בנות שלהן

 תחום מיקור החוץ 1.2

מיקור חוץ, בתים, -מלםבמסגרת תחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות קבוצת 

ת על ניהול תהליכים או הפעלת שירותים מוטי קבלת אחריות חלקית או כולל תכולל
השמת כוח אדם מקצועי אצל לקוחות ו, באופן שוטף ומתמשך ותגיה עבור הלקוחוטכנול

 .להלן 10 סעיף ', רעל פי דרישה

 תחום התשתיות )חומרה(  1.3

שיווק ומכירה בתים, -במסגרת תחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות קבוצת מלם
ומוצרי  , מחשבים מרכזייםתוכנות תשתית, מוצרי אחסון ,יקפישל מחשבים, ציוד ה

תקשורת, ייעוץ ותכנון פתרונות תשתית אינטגרטיביים לגבי מוצרים כאמור, וכן מתן 
 Help -)לרבות תמיכה ו ותשירותי אחזקה ושירותים מקצועיים אחרים אצל הלקוח

Desk ם המוצרים ( בקשר עוהשמת כוח אדם מקצועי אצל לקוחות על פי דרישה
סעיף  'לפרטים נוספים אודות תחום התשתיות )חומרה(, ר .ופתרונות ענן האמורים לעיל

 . הלןל 11

 תחום התוכנה והפרוייקטים 1.4

תים, -פעילות החברה בתחום התוכנה והפרוייקטים, המתבצעת באמצעות קבוצת מלם
ואינטגרציה מתן פתרונות תוכנה, לרבות פיתוח, ייעוץ, תכנון, הטמעה, יישום כוללת 

, תוך שימוש הן בתוכנות תשתית והן בתוכנות IT -לפרויקטים מגוונים בתחום ה
 .להלן 12 סעיף ', רשירותי תחזוקה ותמיכהלרבות  ,ידי הקבוצה עצמה-המפותחות על

  ארוך טווח שרותי שכר, משאבי אנוש וחסכוןתחום  1.5

, המתבצעת רותי שכר, משאבי אנוש וחסכון ארוך טווחש רה בתחוםפעילות החב
לשכת שירות לחילול שכר באמצעות מגוון פתרונות כוללת תים, -באמצעות קבוצת מלם

: מערכות שכר, מערכות משאבי אנוש, םמקיף לניהול ולתחקור מידע ארגוני, וביניה
ת לניהול ותפעול חיסכון מערכות נוכחות, שירותי תפעול ובקרה פנסיוניים וכן מערכו

  להלן. 13ר' סעיף , ארוך טווח

מסוים עשויים תים בתחום פעילות -בחלק מהמקרים, מוצרים אותם מספקת קבוצת מלם
תים. כך -להיות תחליפיים למוצרים המוצעים בתחום פעילות אחר של קבוצת מלם
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ות בתחום מיקור החוץ כוללת לקיחת אחריות על ניהול תהליכים או למשל, היות והפעיל
הפעלת שירותים אצל הלקוח, עשויים השירותים הניתנים ללקוח בתחום מיקור החוץ 
לכלול גם הספקת מוצרי תשתית וחומרה )אשר משווקים גם בנפרד במסגרת תחום 

 .התשתיות(

, באמצעות קבוצת בנייה קרמיים ייצור ושיווק מוצריתחום בלחברה פעילות לא מהותית  1.6
חסין אש בתהליך להקמת קו ייצור למוצר  סיימה 2018במהלך שנת כאשר  חסין אש

 'לפרטים נוספים ר .בלוקים מחרס כאמור , והחלה בייצור)בלוקים מחרס( קרמי חדש
  .להלן 14סעיף 

פעלה מספר תביעות שמתנהלות בקשר עם פעילות היסטורית של ארנסון שלחברה בנוסף,  1.7
בתחום התשתיות והבניה )ביצוע עבודות קבלניות בפרויקטים בתחום התשתיות והבניה 

 להלן. 9סעיף  'ר נוספים לפרטים. למגזר הפרטי והציבורי(
 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  2

תקופתי דו"ח למועד פרסום שקדמו  למיטב ידיעת החברה, במהלך השנתיים האחרונות 2.1
על זה לא בוצעו השקעות בהון החברה, ולא נעשתה עסקה מהותית אחרת במניות החברה 

לא ידוע לחברה על התחייבויות להשקעות בהון  ,מחוץ לבורסה. כמו כןידי בעלי עניין בה 
 החברה.

כישה עצמית ח תקופתי זה לא היו לחברה תוכניות לר"בשנתיים שקדמו למועד פרסום דו 2.1
  של מניות בתוקף.

 

 חלוקת דיבידנדים 3

מיליון ש"ח )אשר  23.1 -הכריזה החברה על חלוקת דיבידנדים בסך כולל של כ 2018בשנת  3.1
הכריזה החברה על חלוקת דיבידנדים בסך כולל  2017בשנת (, 2018שולמו בחודש דצמבר 

הכריזה החברה על  2016בשנת ו (2017מיליון ש"ח )אשר שולמו בחודש דצמבר  15.4 -של כ
 .(2016דצמבר שולמו בחודש אשר מיליון ש"ח ) 13 -חלוקת דיבידנדים בסך כולל של כ

 .לדוחות הכספיים בפרק ג' לדו"ח תקופתי זה 31לפרטים נוספים, ר' ביאור 

 1,750,292 -הסתכמה לסך של כ 2018בדצמבר  31יתרת הרווחים הראויים לחלוקה ליום  3.1
 .חי שערוך()כולל רוו ש"חאלפי 

ר'  בעתיד יםלפרטים אודות מגבלות העשויות להשפיע על יכולת החברה לחלק דיבידנד 3.2
 .להלן 17.2סעיף 

קיבלה החברה הודעה בדבר התקשרותו של מר איזנברג בהסכם  2013בפברואר  24ביום  3.3
טן, חתנו של מר רודולף שפיצר המנוח, ביחס עם קבוצת שפיצר באמצעות מר אלי רוזנגר

ת ההסכם במסגר. ", בהתאמה(ההסכם" -" והצדדים)להלן יחד: " למניותיהם בחברה
לפעול כמיטב יכולתם, בכפוף לכל דין, על מנת שהחברה הסכימו הצדדים, בין היתר, 

 2.5, מדיניות דיבידנד על פיה תחלק כל שנה דיבידנד בסך של 2014תאמץ החל משנת 
דולר לפחות, ואם וככל שחובה של החברה לבנקים ירד משמעותית, יפעלו הצדדים  ןמיליו

להכפלת הסכום. הסכום הנ"ל יחושב על בסיס מצטבר, כך שאם בשנה מסוימת נמנעה 
החלוקה יגדל בהתאמה סכום היעד לחלוקה בשנה העוקבת. מובהר כי האמור לעיל כפוף 

 וכן למגבלות החלות על חלוקה על פי כל דין.להחלטת דירקטוריון החברה מעת לעת 
נוספים לפרטים  שנים ממועד חתימתו, בכפוף להוראותיו. 10 -להינו תוקף ההסכם 

יצוין ויובהר, כי נכון למועד  .' לדו"ח התקופתידא' בפרק 21תקנה אודות ההסכם ר' 
 דיבידנד. חלוקת מדיניות החברהפרסום הדו"ח התקופתי לא אימץ דירקטוריון 
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 מידע אחר -חלק שני 

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה 4
 תחומי הפעילות של קבוצת ערד:לגבי ( ש"ח)באלפי  כספייםלהלן ריכוז נתונים 

 2018שנת 

 סך הנכסים
ההתחייבויות 

המיוחסות 
לתחום 
 הפעילות

 סך הנכסים
המיוחסים 

לתחום 
 הפעילות

ת עלויות תחום הפעילו מפעולות רגילות רווח 
)**(

 

שיעור 
מסה"כ 
 הכנסות

הכנסות תחום 
)*(הפעילות 

 

 תחום הפעילות

המיוחס 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

המיוחס 
לבעלי 

 השליטה

 קבועות משתנות

 נדל"ן מניב 650,163  21.77% 20,560  63,102  294,910  271,591  5,605,470  1,357,442 

 נדל"ן למגורים 339,745  11.38% 9,671  287,030  25,555  17,489  820,313  106,764 

 מיקור חוץ 436,387  14.61% 158,522  261,474  9,092  7,299  285,397  86,612 

 תשתיות 1,001,316  33.53% 150,475  823,911  14,938  11,992  436,861  237,522 

 ופרויקטיםתוכנה  414,335  13.87% 77,345  318,181  10,261  8,548  252,584  100,277 

 35,848  170,742  20,212  25,178  126,122  12,348 6.16%  183,860 
שרותי שכר, משאבי אנוש 

 וחסכון ארוך טווח

 אחר 2,070  0.07% 5,998  5,758  (9,245) (440) 35,778  44,119 

 התאמות (41,438) (1.39%) -  (41,438) -  -  269,000  2,314,693 

 סה"כ 289868438  100% 4348919  188448140  3708689  3368691  788768145  482838277 

 הכנסות מחיצוניים בלבד לקבוצה    *()

 עלויות המהוות הכנסות מתחום פעילות אחר. לקבוצהאין    )**(

 

 2017שנת 

 סך הנכסים
ההתחייבויות 

המיוחסות 
לתחום 
 הפעילות

 סך הנכסים
המיוחסים 

לתחום 
 הפעילות

עלויות תחום הפעילות  מפעולות רגילות רווח 
)**(

 

שיעור 
מסה"כ 
 הכנסות

הכנסות תחום 
)*(הפעילות 

 

 תחום הפעילות

המיוחס 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

המיוחס 
לבעלי 

 השליטה

 קבועות משתנות

 יבנדל"ן מנ 565,209 21.74% 6,295 66,563 292,712 199,639 4,969,943 1,225,185

 נדל"ן למגורים 121,342 4.67% 8,559 83,680 19,132 9,971 874,394 112,786

 מיקור חוץ 398,406 15.33% 150,854 231,455 9,003 7,094 295,915 90,170

 תשתיות 1,008,871 38.81% 153,481 828,790 14,877 11,723 423,386 257,018

 ופרויקטיםתוכנה  358,923 13.81% 53,419 287,002 10,265 8,237 224,531 91,840

37,394 161,363 18,418 23,374 119,837 13,343 6.73% 174,972 
שרותי שכר, משאבי אנוש 

 וחסכון ארוך טווח

 אחר 11,053 0.43% 6,462 6,336 (2,394) 650 38,004 35,673

 התאמות (39,383) (1.52%) - (39,383) - - 339,254 2,274,556

 סה"כ 285998393 100% 3928413 185848280 3668970 2558731 783268790 481248622

 הכנסות מחיצוניים בלבד לקבוצה    *()

 עלויות המהוות הכנסות מתחום פעילות אחר. לקבוצהאין    )**(
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 6201שנת 

 סך הנכסים
ההתחייבויות 

המיוחסות 
לתחום 
 הפעילות

 סך הנכסים
המיוחסים 

לתחום 
 הפעילות

עלויות תחום הפעילות  ות רגילותמפעול רווח 
)**(

 

שיעור 
מסה"כ 
 הכנסות

הכנסות תחום 
)*(הפעילות 

 

 תחום הפעילות

המיוחס 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

המיוחס 
לבעלי 

 השליטה

 קבועות משתנות

 נדל"ן מניב 469,072 18.77% 19,430 63,945 236,338 149,359 4,737,630 1,421,200

 נדל"ן למגורים 78,537 3.14% 11,954 60,561 4,120 1,902 907,690 100,266

 מיקור חוץ 378,011 15.13% 132,342 229,908 8,965 6,796 281,846 74,240

 תשתיות 1,090,278 43.63% 157,002 903,604 16,877 12,795 391,273 219,408

 ופרויקטיםכנה תו 308,478 12.34% 39,503 251,556 10,030 7,389 196,466 60,306

35,149 152,826 17,575 23,183 114,735 12,257 6.71% 167,750 
שרותי שכר, משאבי אנוש 

 וחסכון ארוך טווח

 אחר 56,691 2.27% 8,851 8,106 22,255 17,479 22,449 21,206

 התאמות (49,779) (1.99%) - (49,779) - - 160,218 2,289,468

 סה"כ 284998038 10000% 3818339 185828636 3218768 2138295 688508398 482218243

 הכנסות מחיצוניים בלבד לקבוצה    *()

 עלויות המהוות הכנסות מתחום פעילות אחר. לקבוצהאין    )**(

 

 .תקופתיהדירקטוריון בפרק ב' לדו"ח ה דוח 'ההתפתחויות שחלו בנתונים הכספיים לעיל, ר בדברלהסברים 
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות קבוצת ערד  5

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה 5.1

חזקות המחזיקה מספר של חברות העוסקות במספר תחומי ההחברה הינה חברת 
נתוניה הכספיים ותוצאותיה העסקיות של החברה מושפעים מנתוניהן הכספיים  פעילות.

יהן העסקיות של החברות המוחזקות על ידה, וכן מפעולות של מימוש או רכישה ותוצאות
של החזקות באותן חברות על ידי החברה. תזרים המזומנים של החברה מושפע, בין 
היתר, מדיבידנדים המחולקים על ידי חברות מוחזקות שלה ומתקבולים הנובעים 

 מפעולות מימוש אחזקותיה בהן.

 ,מוחזקות על ידי החברה מושפעת, בין היתר, מהמצב הביטחוניפעילותן של החברות ה
. המצב הביטחוני והמצב פירוט להלן( ')ר ממצב המשק והמצב הכלכלי בישראל ובעולם

הכלכלי בישראל יכולים להשפיע גם על נכונותם של גורמים זרים להתקשר ביחסים 
 עסקיים עם חברות ישראליות.

ובעולם עלולים להשפיע על מחירי ניירות הערך של שינויי מגמה בשוקי ההון בישראל 
החברות המוחזקות על ידי החברה, ועל יכולתה של החברה להפיק רווחי הון ממימוש 
השקעותיה אלה. זאת בין היתר, לאור קושי אפשרי לבצע הנפקות פרטיות או ציבוריות על 

כמו כן, לחברה ידי חברות מוחזקות או למצוא מקורות מימון חלופיים לחברות אלה. 
חברות מוחזקות מסוימות שלה רגישות לשינויים בשיעורי ריבית, אינפלציה ושערי לו

חליפין ולשינויים במחירי חומרי גלם ובביקוש למוצריהן, המשפיעים על התוצאות 
 העסקיות של החברות האמורות ועל שווי הנכסים וההתחייבויות שלהן. 

ת גורמים חיצוניים על פעילותן של החברות להלן פירוט אודות סביבה כללית והשפע

 ידי החברה:-המוחזקות על

 לית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות קבוצת ישרס כסביבה כל 5.1

הגורמים המפורטים להלן השפיעו או עשויים להשפיע על התוצאות העסקיות או 
 ההתפתחותיות של קבוצת ישרס בתחומי פעילותה השונים:

 לל וענף הנדל"ן בפרטמצב המשק הישראלי בכ 5.1.1

מושפעת משינויים במצב המשק פעילותה של קבוצת ישרס, העוסקת בתחום הנדל"ן, 
ביטחוני בישראל השפעה ישירה  -בכלל, וממצב ענף הבניה בפרט. כמו כן, למצב המדיני 

 .על ענף הנדל"ן המקומי

 השפעות מוניטאריות ופיננסיות 5.1.1

ר העבודה בענף הבניה מושפעים מעליות מחירי חומרי הגלם ושכ - יהמדד תשומות הבנ 5.1.1.1
המשיכה מגמת ההתייקרות של  2016-2018במדד תשומות הבניה. במהלך השנים 

 -ו 2017בשנת  1.9%, 2016בשנת  1.5%תשומות הבניה, ומדד זה רשם עלייה בשיעור של 
. במידה ותימשך העלייה במדד תשומות הבניה, היא עלולה להשפיע על 20181בשנת  2%

, זאת לאור הגידול בעלויות הבניה מחד, בעוד שדמי ישרסות העסקיות של התוצא
הינם פונקציה של מחירי השוק ולא תולדה של  ישרסהשכירות ומחירי הדירות שגובה 

שינוי בעלויות כאמור. בנוסף, עליה מתמשכת במחירי מרכיבים בסיסיים בתשומות 
 .פרויקטים חדשיםהבניה, עשויה למתן את נכונותם של קבלנים להיכנס ל

 

 

                                                 
" הודעה לעיתונות 2018וסיכום שנת  2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "מדדי מחירי תשומות לחודש דצמבר   1

 https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2018/013/10_19_013b.pdf. 15.01.2019מיום 
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תנודות במדד המחירים לצרכן עשויות להשפיע על תוצאותיה  - מדד המחירים לצרכן 5.1.1.1

 ישרס, שכן, רוב חוזי השכירות נקובים בש"ח וצמודים למדד. כמו כן, ישרסהעסקיות של 
מממנת חלק ניכר מפעילותה העסקית באמצעות אגרות חוב והלוואות הצמודות למדד 

בשנים  1% -ו 0.2%וירידה של  2013בשנת  1.8%ועל, לאחר עלייה של המחירים לצרכן. בפ
 -ו 2017. בשנים 0.2% -ב 2016, בהתאמה, ירד מדד המחירים לצרכן בשנת 2015 -ו 2014
. לנתונים אודות מדד 2, בהתאמה0.8% -וב 0.4% -עלה מדד המחירים לצרכן ב 2018

 .להלן 7.11ר' סעיף  ,2018עד  2016המחירים לצרכן בשנים 

שער החליפין של הדולר ארה"ב עשוי להשפיע על  - שער החליפין של דולר ארה"ב 5.1.1.2
תוצאותיה העסקיות של החברה היות וסכום דמי השכירות בחלק מחוזי השכירות של 

ים חדשים. נקוב בדולרים למ"ר, ורק לאחר מכן מתורגם סכום זה לשקל קבוצת ישרס
כתוצאה משינויים בשער החליפין של דולר ארה"ב ביחס לשקל, עשויה להשתנות, לאורך 

זמן, התשואה השוטפת עבור נכסים מניבים בהם מתקיימת תחלופה שוטפת של שוכרים, 
שכן סכום דמי השכירות בשקלים משתנה בעת החלפת השוכרים, בעוד שעלות רכישת 

עד  2016ם אודות שער החליפין של דולר ארה"ב בשנים הנכס המניב היא קבועה. לנתוני
 .להלן 7.11ר' סעיף , 2018

ענף הנדל"ן בישראל מושפע מהיקף האשראי  – מימון, אשראי ומצב שוק ההון הישראלי 5.1.1.3
המקומי  אשר מעמידה לו המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית. כמו כן, מצב שוק ההון

והיקף פעילותו משפיע על מגוון האפשרויות של החברה לגיוס כספים לצורך מימון 
פעילותה העסקית, לרבות השקעות בנכסים. שיעור הצמיחה הנמוך, המאפיין את הכלכלה 
העולמית, מהווה גורם סיכון מהותי בהקשר לפעילות ולמגמות בשוקי ההון בעולם בשנים 

 .הקרובות

התנהלה על רקע שיעורי הריבית  2017בנקאי בשנת -וק האשראי החוץהפעילות הערה בש
המאפיינים את השוק המקומי בשנים האחרונות. אלה יחד עם רמת  והמרווחים הנמוכים,

הנזילות הגבוהה בשוק וצורכי המיחזור הגבוהים של החברות הובילו לשנת שיא בהיקף 
החלפת מימון יקר במימון זול יותר, הנפקות האג"ח. מרבית הגיוסים יועדו למיחזור חוב ו

 .אך גם להשקעות חדשות, אשר תורמות לאורך זמן לגידול בשיעור הצמיחה

התחרות בתחומי האשראי השונים התעצמה מצד שחקנים חוץ בנקאיים, גם  2018בשנת 
בתמיכת הרגולציה. השחקנים המוסדיים לקחו נתח גדול מהאשראי העסקי, ובתחום 

בנקאי. כיום מספקת מערכת  וניים אלו הם לרוב נותני אשראי חוץבינ-העסקים הקטנים
מסך האשראי הצרכני והשחקנים החדשים צפויים לנגוס בנתח זה.  80% -הבנקאות כ

 רווחיותם של הבנקים עשויה להיפגע כתוצאה מהתחרות. 

הייתה השפעה ישירה מתונה בלבד על  2018לירידות החדות שהיו בשווקים בסוף שנת 
ם, שכן מרביתם שמרניים למדי בהשקעות הנוסטרו שלהם. עם זאת, החשש הבנקי

בין אם משקי בית,  –העיקרי הוא מהאטה במשק והרעה בכושר ההחזר של הלווים 
עסקים קטנים ובינוניים או חברות שיתקשו למחזר את התחייבויותיהן בשוק האג"ח אם 

 המצב בשווקים יימשך לאורך זמן. 

                                                 
" הודעה לעיתונות 2018וסיכום שנת  2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר   2

  .15.1.2019מיום 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/Pages/2018/%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-

%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-

2018.aspx 
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שוק אגרות החוב למקור מימון משמעותי עבור חברות מימון חוץ בשנים האחרונות הפך 

בנקאיות הפעילות בעיקר בתחום ניכיון השקים. בעבר מימנו חברות אלו את פעילותן 
באמצעות הון עצמי והלוואות מהמערכת הבנקאית, אולם כיום חברות רבות כבר ניגשו 

ון מקורות המימון שלהם, דבר לשוק ההון והנפיקו אגרות חוב וניירות ערך מסחריים לגיו
שבמקרים רבים תורם לירידה כוללת בעלות המימון. חברות רבות ניגשו לשוק ההון כדי 
לגוון את מקורות המימון שלהן, במטרה להגדיל את היקפי הפעילות. הסברה הינה 
שתמשיך ההתעצמות בתחרות על מתן אשראי מצד נותני אשראי חוץ בנקאי, שממוקדים 

הפעילות  2018בשנת  .בינוניים ובמקרים רבים בתחום הנדל"ן-ים קטניםבעיקר בעסק
בשוק ההנפקות המקומי התנהלה על רקע התנודתיות בשווקים הגלובאליים, העלאת 

פוליטיות  –הריבית בארה"ב ועליית התשואות בשוק האמריקאי וכן התפתחויות מאקרו 
ה הפוליטית באיטליה. בשוק באירופה וארה"ב, ביניהן מלחמת הסחר, הברקזיט והסביב

הינה שנת מפנה לאחר כמעט עשור של ריבית אפסית. כבר  2018ההון הישראלי, שנת 
התשואות ומרווחי הסיכון בשוק החלו לעלות בעקבות עליית התשואות  2018במהלך 

בארה"ב והמשקיעים ספגו הפסדים בהשקעות באגרות החוב בעקבות ירידות השערים 
דיונות בהיקפים משמעותיים בקרנות המתמחות באגרות חוב. בנוסף, שבאו לידי ביטוי בפ

הועלתה לראשונה הריבית המוניטרית, לאחר שהאינפלציה התייצבה  2018בסוף שנת 
(. העלייה בריבית המוניטרית ותהליך התאמת התשואות צפויים 3%-1%בתחום היעד )

לויות גיוס גבוהות , כאשר החברות מצדן תידרשנה להסתגל לע2019להמשך גם בשנת 
יותר ולכן יש להניח שתגייסנה פחות מהיקפי הגיוס בעידן של ריבית אפסית, תוך שהן 
ממשיכות לפעול להורדת המינוף. העלייה ברמת אי הוודאות תגביר עוד יותר את רמת 
הסלקטיביות של המשקיעים והנטייה לצמצום סיכונים, ולכן נגישות טובה לשוק תהיה 

 .עם איכות אשראי גבוהה, או להנפקות המלוות בביטחונות ראויים בעיקר למנפיקים

, הירידה מבטאת את 1.8% -ירד מדד אג"ח החברות הכללי בשיעור של כ 2018בשנת 
עלה מדד אג"ח החברות הכללי בשיעור  2017העלייה במרווחי הסיכון, זאת בעוד שבשנת 

 .6% -של כ

מיליארד ש"ח,  65 -בסכום של כ 2018ת גיוס ההון באמצעות אג"ח קונצרני הסתכם בשנ
. בהמשך לכך יצוין, כי 20173בהשוואה להיקף הסכום שגויס בשנת  8%-ירידה של כ
מיליארד ש"ח,  71.5 -הסתכם גיוס ההון באמצעות אג"ח בסכום של כ 2017במהלך שנת 
והסכום הגבוה ביותר מאז  2016בהשוואה להיקף הסכום שגויס בשנת  12%-עלייה של כ

 )טרם המשבר הפיננסי העולמי(. 2007נת ש

 45% -בהשוואה לכ 36% -חלה ירידה במשקל ההנפקות של סקטור הנדל"ן לכ 2018בשנת 

 23 -בתקופה המקבילה אשתקד. במונחים כספיים מדובר בהיקף הנפקה כולל של כ
, כאשר חשוב 2015-2016מיליארד ש"ח, מעט גבוה מהיקף ההנפקות של הסקטור בשנים 

היתה שנת שיא מבחינת היקפי ההנפקות, לרבות ההנפקות של חברות  2017ר כי שנת לזכו
 .הנדל"ן

בלטה העלייה במרווחי הסיכון באגרות החוב הקונצרניות, שהתעצמה  2018כמו כן, בשנת 
ברבעון האחרון של השנה, כאשר לצד המשך עליית מרווחים של חברות ברמת דירוגים 

במרווחים של חברות ברמות דירוג גבוהות יותר. יחד עם  נמוכה החלה עלייה מסוימת גם
זאת, פער התשואות בין חברות ברמות דירוג נמוכות וגבוהות המשיך להתרחב. כך, 

  -נרשמה עליית מרווחים חדה באגרות החוב של קבוצת החברות הלא מדורגות וקבוצת ה
ilBBB קבוצת ה. גם מרווחי הסיכון של 2018בסוף שנת  5% -לכ 3%-2% -מכ-ilA   עלו

 1.5% -בהשוואה לכ 2% -הגיע המרווח לרמה של כ 2018באופן משמעותי ובחודש דצמבר 
 .2018בתחילת שנת 

                                                 
3 https://www.maalot.co.il/Publications/TS20190113151720.pdf. 



 

14 

 

מספר פארקים טכנולוגיים, אשר דייריהם הינם לקבוצת ישרס  – טק-מצב תעשיית ההיי 5.1.1.4

מושפעות ממצב  ישרסטק ותעשיות עתירות ידע. לפיכך, תוצאות -בעיקר חברות היי
טק, שכן פגיעה בה עלולה להביא לצמצום הביקושים עבור השטחים -שיית ההייתע

טק הושפעה מאי הודאות ששררה במשק -טק. תעשיית ההיי-הנדרשים על ידי חברות היי
ניכרה מגמה של  2010 -ו 2009אך במהלך השנים  2008עקב המשבר הפיננסי שהחל בשנת 

ק, וקצב התאוששותה של תעשייה זו ט-התייעלות וצמיחה בקרב חברות מתעשיית ההיי
. מגמה זו המשיכה 4הוא המהיר ביותר בהשוואה לתעשיות אחרות אשר נפגעו מהמשבר

החלה האצה בגידול הפעילות  2011, כאשר החל מחודש יולי 2011בחציון הראשון של שנת 
אשר באה לידי ביטוי בהיקף ההשקעות, מספר שעות העבודה הנדרשות ועליית הפדיון 

. 5במכירות ליצוא –פי אשר בא לידי ביטוי במכירות לשוק המקומי, ובמידה פחותה הענ
ובחודשים אפריל עד  6טק בירידה בייצור-התאפיינה תעשיית ההיי 2012בתחילת שנת 

. 7אף ניכרה מגמת ירידה בייצוא שנבעה ברובה מירידת מחירים בעולם 2012אוגוסט 
ייסוף הוזיל את מחירם של מוצרי היבוא נמשכה מגמה זו ובמהלך השנה ה 2013בשנת 

ופגע ברווחיות ובתחרותיות של היצוא שהתמודד גם עם המשך הדשדוש וחולשת 
נמשכה מגמת הייסוף של השקל  2014. בתחילת שנת 8הביקושים בכלכלה העולמית

במונחי השער הנומינלי האפקטיבי שאפיינה את השנים האחרונות, אולם מתחילת חודש 
השתנתה המגמה. בשנת  , לאחר הפחתת שיעור הריבית על ידי בנק ישראל,2014אוגוסט 

, בעיקר עקב חולשה בביקוש 2015בהשוואה לשנת  6.9% -ירד היצוא בשיעור של כ 2016
בהשוואה  5% -בכ 2017העולמי וייסוף השקל בתקופה זו, אך מנגד עלה היצוא בשנת 

, 6.7% -קל ביחס לדולר של ארה"ב בכהתחזק הש 2017. בנוסף יצוין, כי בשנת 2016לשנת 
ביחס לשער  6.3% -ש"ח, נמוך ב 3.5998כאשר שערו הממוצע של הדולר ארה"ב היה 

שערו הממוצע של הדולר ארה"ב היה  2018, בעוד שבשנת 2016החליפין הממוצע בשנת 

 .ש"ח 3.597

ת מגמהמשיכה  2016-2018טק יצוין, כי במהלך השנים -ביחס לשוק התעסוקה בהיי
כמו כן, תאוצה בכמה מהפרמטרים.  הטק ואף צבר-הצמיחה של שוק התעסוקה בהיי

 -כשנה ) 30שיעור האבטלה בכלל המשק, שירד לרמה הנמוכה ביותר שנמדדה במשק זה 
(, מעיד על חוזקו של שוק 2016בשנת  4.8% -וכ 2017בשנת  4.2% -, כ2018בשנת  4.1%

  .טק בפרט-התעסוקה במשק בכלל ובהיי

 

 

 

                                                 
4  http://www.bankisrael.gov.il/develheb/develheb128/develheb.pdf 

 .2011בנק ישראל, ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים, ספטמבר עד דצמבר   5

http://www.bankisrael.gov.il/develheb/develheb132/develheb.pdf 
 .2012יות הכלכליות בחודשים האחרונים, ינואר עד אפריל בנק ישראל, ההתפתחו  6

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelo

pments/develop133h.pdf 
 .2012בנק ישראל, ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים, מאי עד אוגוסט   7

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelo

pments/develop134h.pdf 
 .2013בנק ישראל, ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים, אפריל עד ספטמבר              8

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/deve

lop136h.pdf 

http://www.bankisrael.gov.il/develheb/develheb128/develheb.pdf
http://www.bankisrael.gov.il/develheb/develheb132/develheb.pdf
http://www.bankisrael.gov.il/develheb/develheb132/develheb.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/develop136
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/develop136
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9רוסיה 5.1.2
 

, המיועדים למגורים, אשר נרכשו על ידי רסקו בפרברי מוסקבה, רוסיה לישרס מקרקעין
מגורים )לשעבר אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ( בהליך רכישה שהחל טרם רכישת רסקו 

אושרה תב"ע לבנייה רוויה בשטח מקרקעין  2015בחודש אוגוסט . מגורים על ידי ישרס
ישרס השלימה תכנון מקדמי אשר יכול לאפשר ועד הדוח דונמים. נכון למ 671 -של כ

בהמשך נקיטת פעולות לקידום תוכניות בינוי אשר יקנו זכויות בניה רוויה ביתרת שטח 
לכלכלת רוסיה עשויה  להלן. 8.10.5 , כמפורט בסעיףדונמים( 205 -)שטח של כהמקרקעין 

המקרקעין האמורים.  להיות השפעה על תוצאותיה של החברה ועל הסיכויים לממש את
 :וסיהלהלן יובאו נתונים עיקריים אודות כלכלת ר

 2018 2017 2016 

 8,945 10,248 11,441 10תמ"ג לנפש )דולר ארה"ב(

שיעור צמיחה התמ"ג השנתית במחירים 

 11קבועים 
1.5% 1.8% (0.23%) 

 7.05% 4.24% 4.3% 12שיעור אינפלציה

 31דולר ארה"ב )ליום -שער חליפין רובל

 13בדצמבר(
0.0152 0.0173 0.0164 

על פי סוכנות  . למרות זאת,13.5%14 -חובה הציבורי של רוסיה ביחס לתוצר, עומד על כ

יציב ואילו דירוג  -BBB, דירוג האשראי לזמן ארוך הינו Standard & Poor’sהדירוג 
אי . ממשלת רוסיה מתכוונת לנסות ולשפר את דירוג האשרB 15האשראי לזמן קצר הינו 

של המדינה, על מנת שיתמוך בתוכניתה להגדלת החוב החיצוני לצורך מימון הגירעונות 
. צעד זה מגדיל את הסיכון 13.5%16 -על כ 2018תוצר עמד בשנת  -השנתיים. יחס החוב 

 שרוסיה נוטלת על עצמה, וזאת לאור תלות כלכלתה במחיר הנפט. 

ראיני ובעיות ברפורמות הכלכליות המשבר האוקעקבות צניחת מחירי הנפט, העיצומים ב
שיעור במיתון.  רוסיהמאיימים להשקיע את  , כמו גם ירידה חדה ברובל,המבניות

 15.5% -וכ 2016בשנת  7% -לעומת כ 4% -לרמה של כ 2017-2018ירד בשנים  האינפלציה
 .5% -הינו כ רשמי שקבע הבנק המרכזיהיעד . יצוין, כי ה2015בשנת 

חודש אוגוסט בו 2013פברואר החל מחודש נחלש בהדרגה עוד, כי הוא ביחס לרובל יצוין 
ירידתו צברה תאוצה כאשר המשבר האוקראיני וירידת מחירי הנפט החלו להיות  2013

                                                 
, Trading Economics – Global Economics Reasearchהנתונים מבוססים על המקורות הבאים: אתר האינטרנט   9

 ; rate.aspx?Symbol=RUB-http://www.tradingeconomics.com/Economics/Unemploymentבכתובת: 

: The Economistאתר האינטרנט של העיתון  
http://www.economist.com/research/articlesBySubject/displaystory.cfm?subjectid=349002&story_id=1

3145095 
10  http://www.statista.com/statistics/263777/gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-russia  
11   http://www.oecd.org/eco/outlook/russian-federation-economic-forecast-summary.htm 

12  ht http://www.inflation.eu/inflation-rates/russia/historic-inflation/cpi-inflation-russia-2014.aspx 

13  http://www.oanda.com/currency/converter 

14  http://www.tradingeconomics.com/russia/government-debt-to-gdp 

15  http://www.businessinsider.com/russia-cut-to-junk-by-sp-2015-1 

16  http://www.tradingeconomics.com/russia/government-debt-to-gdp/forecast 

http://www.tradingeconomics.com/Economics/Unemployment-rate.aspx?Symbol=RUB
http://www.economist.com/research/articlesBySubject/displaystory.cfm?subjectid=349002&story_id=13145095
http://www.economist.com/research/articlesBySubject/displaystory.cfm?subjectid=349002&story_id=13145095
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 2014, כאשר בתחילת חודש נובמבר מערכוחלק ניכר  איבד המטבע 2014 בשנת .מורגשים

החלטת הבנק  .בלבד שבוע אחדב ארה"ב, וזאת מול הדולר 12% -כ צניחה שלנרשמה אף 
המרכזי לנייד את הרובל ולהגביל את ההלוואות קצרות המועד לבנקים ברוסיה הצליחה 

סוף ב כאשר של הרובל חדותנראה לרסן את הספקולציה ולסיים את התנודות הכל הכ
המשיכה היחלשות  2015, כאשר בשנת הרובל התייצב ועלה במקצת 2014חודש נובמבר 
 2016. עם זאת, בשנים 20.8% -הדולר והוא ירד בסיכום שנתי בשיעור של כהרובל לעומת 

, בהתאמה, אך 16.5% -וכ 6% -התחזק הרובל לעומת הדולר בשיעור שנתי של כ 2017 -ו
 .20.6% -נחלש הרובל לעומת הדולר והוא ירד בסיכום שנתי בשיעור של כ 2018בשנת 

וא שצניחת הרובל תגביר את הלחצים אחד החששות ארוכי הטווח של החברות ברוסיה ה
לממן מחדש את החובות שלהן במט"ח, מפני שהעיצומים המערביים חסמו במידה רבה 

המצב מסובך במיוחד במגזר , כאשר את הגישה להלוואות נוספות בדולרים ובאירו

 הבנקאי, שנותק במידה רבה ממקורות מימון זרים. 

 Doing. על פי מדד 0.3%17יעור מתון של בש 2019התמ"ג של רוסיה צפוי לגדול בשנת 

Business מדינות, דירוג  190מתוך  31 -של הבנק העולמי, מדורגת רוסיה במקום ה
 .18מקומות ביחס לשנה שעברה 4המשקף עלייה של 

, אימצו גופי השלטון המקומי במוסקבה תוכנית רב שנתית )עד שנת 2010במאי  5ביום 
ונת השלטון המקומי לקדם, בין השאר, פרויקטים של במסגרתה בכו 19( לפיתוח העיר2025

. במסגרת 21, כחלק מהפיתוח העירוני המואץ20מיליון מ"ר 90נדל"ן למגורים בהיקף של 
 671 -אושרה תב"ע לבניה רוויה בשטח מקרקעין של כ 2015מגמה זו, בחודש אוגוסט 

קנו זכויות בניה דונמים ונכון למועד הדוח פועלת החברה לקידום תוכניות בינוי אשר י

 .דונמים( 205 -רוויה ביתרת שטח המקרקעין )שטח של כ

 26 סעיף 'ר ישרסקבוצת פירוט נוסף בדבר השפעת התחרות וגורמי הסיכון על פעילות ל 5.1.3
 .להלן

 תים-מלםלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות קבוצת כסביבה כל 5.2

קבוצת ן פרטים אודות מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של להל
תים, שיש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או -מלם

  ה:תים או בתחומי פעילות של-ההתפתחויות בקבוצת מלם

  םיגלובלי כלכליים שינויים 5.2.1

הינו רגיש ומושפע במידה ניכרת  ,ככזההינו בבואה של הפעילות המשקית, ו IT -שוק ה
חברות וארגונים  ,בתקופות שפל ומיתון ממחזורי הצמיחה והמיתון בפעילות הכלכלית.

 . ובתקופות של צמיחה גדלות הוצאות אלו ,ITמצמצמים את הוצאותיהם על 

משבר . ITביאה לעלייה בביקושים למוצרי ושירותי מההתאוששות בכלכלה העולמית 
הישראלי להיכנס למיתון. הדבר בא לידי ביטוי  IT -למית גורר גם את שוק הבכלכלה העו

תחילה, בהקפאת רכישות של ציוד, בביטול של פרויקטים חדשים, בהקפאה/צמצום של 
 .  היקפי פרויקטים קיימים, הקטנת היקפי כוח אדם ובהתייעלות חד צדדית של הלקוחות

                                                 
17   https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_winter_2017_non_russia_en.pdf 

18  http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profiles/Country/RUS.pdf  

19  http://www.mos.ru/en/about/plan / 

20  http://moscow.ru/en/infrastructure/business_finance/investment_projects/  

21  Tkachenko.pdf-Ludmila-Plan-Master-Moscows-server.com/arxius/1310presentacions/C2/6-http://www.metropolis  

http://www.mos.ru/en/about/plan/
http://moscow.ru/en/infrastructure/business_finance/investment_projects/
http://www.metropolis-server.com/arxius/1310presentacions/C2/6-Moscows-Master-Plan-Ludmila-Tkachenko.pdf
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 6.7 -הישראלי הסתכם בכ IT -וק ה, שSTKIבהתאם לנתוני חברת המחקר והייעוץ 

מיליארד  7.1 -, והסתכם בכ2017מיליארד דולר בשנת  6.8 -בכ 2016מיליארד דולר בשנת 
 .2018דולר בשנת 

אשר לשוק העבודה, שיעור התעסוקה התייצב ברמה גבוהה ושיעור האבטלה נותר נמוך. 
ומינלי הממוצע בתקופה הנסקרת האיץ הגידול בשכר במרבית ענפי המשק, והשכר הנ

לשנה. כמו כן נמשכה העלייה בשיעור המשרות  3%-כ -למשרת שכיר גדל בקצב מהיר
הפנויות, ומספרן של משרות השכיר התייצב. מגמות אלו עשויות להעיד כי הביקוש בשוק 
העבודה ער עד כדי התפתחות מגבלות היצע, מצב שבולם את המשך התרחבותה של 

נתונים מסקר החברות מצביעים על גידול במספר החברות הפעילות בחלק מהענפים. גם ה
 המדווחות על מחסור בעובדים.

הישראלי איננו יוצא דופן מהמגמה הכלל עולמית, אשר מראה נתוני צמיחה  IT -שוק ה

, התוכנה, השירותים וכמעט בכל תחום IT, דרושים אנשי IT -מתמידים בהיקפי שווקי ה
 אחר. הסיבות לכך הן מרובות:

נולוגיות חדשות נכנסות ודוחקות את רגלי הישנות אל מחוץ לתחום הכדאיות טכ .א

 העסקית;

פלטפורמות מודרניות שמאפשרות לארגונים לעבוד מכל מקום, בכל זמן ופותחות  .ב

 אפשרויות לשיתופי פעולה חדשים;

אפליקציות עסקיות מותאמות יותר לצרכים הארגוניים, וכן, גם שירותים מסוגים  .ג

ים על הארגונים את ההתמודדות עם כל החידושים והשינויים שהם שונים, שמקל

 חייבים לבצע, על מנת ליישר קו ולשמור על יתרון עסקי ביחס למתחריהם. 

קיימת מגמת טרנספורמציה דיגיטלית בשוק. הטרנספורמציה  2018נכון לסוף שנת 
 .הדיגיטלית בולטת בעיקר במגזר הפיננסי

, המעורבות החברתית, המגמה הירוקה וגם תחום IoT -, המגמות המוביליות, הביג דאטה
הישראלי  IT -, איומי הסייבר והאבטחה גורמים לפריחתו המשמעותית של שוק הDR -ה

מהמנמר"ים בארגונים צופים שאיומי  95%והעולמי בשנים האחרונות. יתר על כן, 
 . הסייבר יגדלו ויהפכו קשים יותר

, פרויקטים ושירותים לניהול מוצר. מגמה זו ITהול של בנוסף, קיימת מגמה של מעבר מני
. Devops -תביא לקיצור זמן ההגעה לשוק, לצמצום ההוצאות ולפיזור רחב של תפיסת ה

כעת זה תהליך מתגלגל ונמשך.  –בעבר, פרויקטים ארכו זמן רב, עם מועדי התחלה וסיום 
וד רב יותר בהגעה לשוק מהארגונים המובילים יש מיק 75% -על פי מחקר של גרטנר, ל

ובשחרור מהיר של גרסאות חדשות. המיקוד עבר מהתהליכים למיקוד בהנגשה טכנולוגית 
 .התומכת בישות עסקית

כלל מדדי השוק התחזקו מאוד בחציון החולף, כתוצאה ישירה של שיעורי הצמיחה 
וקה במשק. יחד איתם ממשיך לעלות גם הביקוש לעובדים בתעשיות ההייטק. שוק התעס

נמצא כיום בחוסר מובנה של עובדים, כל עוד מצב זה יימשך, אנחנו נחווה עליות בשכר 
והתפשרות מצד ארגונים על הקריטריונים שהם מציבים לעצמם בגיוס עובדים חדשים 

 .22לשורותיהם

חוסר וודאות כלכלית, ביטחונית ופוליטית בשוק המקומי, מביאה לכך שחברות וארגונים 
. כתוצאה מכך, גם כאשר מוקצים IT -תקציבים רחבי היקף לתחום הנזהרים בהקצאת 

תקציבים כאמור, קיימת תחרות עזה בין הגופים השונים הפועלים בתחום, דבר המביא, 

במקרים מסוימים, לירידה ברווחיות. כמו כן, בשנים האחרונות ניכרת מגמה לפיה חברות 

                                                 
22 http://www.ethosia.co.il/content 

http://www.ethosia.co.il/content
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יעל ולצמצם הוצאותיהם בעיקר פרטיות וגופים ממשלתיים וציבוריים, נאלצים להתי

 .בנושאים שאינם קריטיים בטווח הקצר, לרבות בפרויקטים בתחום טכנולוגיות המידע

   ITחיפוש אלטרנטיבות זולות לרכישת שירותי  5.2.1

מאופיינת בכך שחברות וארגונים מחפשים אלטרנטיבות  IT -הצמיחה בשוק שירותי ה
 IT -זו באה לידי ביטוי בהוצאת פעילות ה באיכות גבוהה. מגמה ITזולות לרכישת שירותי 

מיקור חוץ(, בהעברת חלק  - outsourcingאל מחוץ לארגון לניהולו של צד שלישי )
למדינות בהן העלויות הקשורות לפעילות זו )בעיקר עלות כוח אדם(   IT-מפעילות ה

ל ארגונים (, וכן בהתרחבות התופעה של מיזוגים ורכישות שOffshoreנמוכות באופן יחסי )
קטנים ובינוניים לגופים גדולים המאפשרים ללקוחות פתרונות מקצה לקצה תוך ניצול 

 .היתרון לגודל

   בעלויות כח אדם שינויים 5.2.2

 הוכיח ענף ההייטק שניתן להגדירו כיציב. 2017-2018בשנים 

טק בישראל. -, עולה כי השנה החולפת היתה שנה תוססת בענף ההיי2018מסיכום שנת 
 זו:בשנה 

 הביקוש לעובדים מנוסים עלה על ההיצע ונרשמה חזרה לשוק של מועמדים.  .א

 שכרם של מנהלים ועובדים במקצועות ההיי טק עלה משמעותית.  .ב

 החברות מחפשות מועמדים בעלי ידע וניסיון ספציפיים וחזקים טכנולוגית. .ג

 התפתחות מוצרים חדשים  5.2.3

טאת גם בהתפתחות מתמדת של מתאפיין בדינאמיות וחדשנות, אשר מתב IT -שוק ה

מוצרים וטכנולוגיות חדשים. במקרים מסוימים, נדרשת התאמת מערכות קיימות 
למוצרים ולפיתוחים הטכנולוגיים החדשים, והצלחתן של חברות בתחום תלויה, בין 
היתר, ביכולתן לשפר את פתרונותיהן ומוצריהן ולפתח מערכות חדשות שיעמדו בקצב 

גיות. התדירות הגבוהה שבה מפותחות מערכות מביאה לכך ההתפתחויות הטכנולו
שלקוחות פונים לחברות עם מערכות מוכחות וידע, אשר ביכולתן ליישם פתרונות תוכנה 

 טובים במהירות ובעלויות נמוכות. 

(. מחשוב CLOUD COMPUTINGהיא מחשוב הענן ) IT -מגמה בולטת בעולם פתרונות ה
 - PASSתשתית על פי שימוש,  - IAASקריים: הענן מתחלק לשלושה תחומים עי

תוכנה לפי שימוש. מימוש מחשוב הענן יכול להתבצע  - SAAS -פלטפורמה לפי שימוש ו 
וכמובן   Softlayerאו    Amazon( והן בענן ציבורי כגון On Premiseהן באתר הלקוח )

 באופן היברידי.

ביאה לשינוי בהתפתחות גישת התפתחות האינטרנט והירידה החדה במחירי הפס הרחב ה
( כך שהמחשב המריץ את האפליקציה יכול להיות מרוחק Data Centersמרכזי המידע )

פיזית ממשתמש הקצה שלה וכל מה שנחוץ הוא חיבור אינטרנט מהיר ביניהם. דבר זה 
הוביל להתפתחות מחשוב הענן, כך שלקוחות יכולים לרכוש שטחי אחסון פיזיים במרכזי 

וחקים, וכן פלטפורמות פיתוח ותוכנה כשרות. הלקוחות משלמים רק בגין אחסון מר
 השימוש כדוגמת מינוי טלפון או שימוש בחשמל. 

.  Open Source)התפתחות נוספת נובעת מהפופולריות של תוכנות מבוססות קוד פתוח )
 .תחום זה מתפתח בקצב מהיר וצובר לגיטימציה בארגונים מובילים בארץ

  רי החליפין, אינפלציה וריביתשינויים בשע 5.2.4

חשופה במהלך פעילותה בעיקר לשינויים בשערי החליפין של הדולר תים -מלםקבוצת 
ארה"ב, בשיעורי אינפלציה ושיעורי ריבית, המשפיעים על תוצאותיה העסקיות ועל שווי 

  .הנכסים וההתחייבויות שלה
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הכנסות קבוצת ק מחל - ארה"ב שינוי בשערי החליפין של הדולרסיכון הנובע מ (א)

תשומותיה של חלק מ. 23ארה"ב או צמודות לדולר ארה"ב תים נקובות בדולר-מלם
נרכשות במחירים הצמודים לשער הדולר. לאור האמור, חשופה  תים-קבוצת מלם
לשינויים בשער החליפין של הדולר למשך תקופת גלגול המלאי.  תים-קבוצת מלם

וברווח  תים-קבוצת מלםפוגע בהכנסות  דולרל ביחסתיסוף בשערו היציג של השקל 
בתחום התשתיות )חומרה(, מרבית המכירות הגולמי שלה ואילו פיחות מגדילן. 

נקובות בדולר, ולכן מחזור המכירות והרווח התפעולי מושפעים מהשינויים בשער 
חשופה לשינוי בשער הדולר לגבי יתרות הלקוחות תים -קבוצת מלםהדולר. כמו כן, 

 .החשבונית ועד למועד התשלום ממועד הפקת

 ארה"ב עיקר האשראי ללקוחות אינו צמוד לדולר - סיכון הנובע משינוי באינפלציה (ב)
. עודף אשראי ללקוחות שאינו צמוד על "(המדד)" או למדד המחירים לצרכן

לשחיקת יתרות כספיות,  תים-מלםהתחייבויות כספיות שאינן צמודות חושף את 
תים לא -לקבוצת מלם 2018בדצמבר  31ליום  בוהה במדד.בתקופות של עליה ג ,נטו

 .קיימות הלוואות צמודות למדד

 בין היתר,, מעת לעת תים-מלםבמהלך פעילותה השוטפת צורכת  - סיכוני ריבית (ג)
עשויה זמן קצר המבוסס על ריבית הפריים. עליה בשיעור ריבית הפריים לאשראי 
 .תים-מלםלגידול בעלויות המימון של להביא 

 'תים ר-לפירוט נוסף בדבר השפעת התחרות וגורמי הסיכון על פעילות קבוצת מלם 5.2.5
 .להלן 26 -ו 13.6, 12.6, 11.6, 10.6 סעיפים

כולל גם תחזיות8 הערכות8 אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים זה לעיל6  8סעיף 

)"מידע  הקבוצהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של ועניינים עתידיים8 שה
צופה פני עתיד"(0 העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם עובדות 

ועסקיה )כגון8 שיעור רווחיות8 התקשרויות  הקבוצהונתונים הנוגע למצב הנוכחי של 
ולם של תחומי הפעילות עסקיות ועוד(8 עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי בארץ ובע

)כגון התפתחויות כלכליות ענפיות8 מתחרים ועוד( ועובדות ונתונים  הקבוצהבהם פועלת 
הדולר ארה"ב מקרו כלכליים )כגון מצב כלכלי בישראל ובעולם8 שערי חליפין של 

במועד דו"ח זה0 אין כל ודאות כי הציפיות  קבוצהוכיו"ב(8 והכל כפי שידועים ל
עלולות להיות שונות  הקבוצהאכן יתממשו8 ותוצאות הפעילות של וההערכות הנ"ל 

באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל8 בין היתר עקב שינוי 
 בכל אחד מהגורמים דלעיל0

                                                 
 . קובות בדולר ארה"בם התשתיות )חומרה( נבתחו תים-קבוצת מלםמרבית מכירות  23
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 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות –חלק שלישי 

 פעילות הקבוצה בתחום הנדל"ן המניב 6

 כללי 6.1

בייזום, תכנון והקמת פרויקטים להשכרה לחברות בתעשיות עוסקת ס כאמור, קבוצת ישר
עתירות ידע, למסחר ולשירותים, וכן ברכישה, פיתוח, ניהול והפעלת נכסים מניבים 

עשויות להיות מושפעות, בין היתר, בתחום זה ה והכנסותיה קבוצפעילות האחרים. 
 : מהגורמים הבאים

 תפתחויות ומגמות מקרו כלכליות הביקוש לנדל"ן עסקי ומסחרי בהתאם לה
בארץ. בין היתר חשופה החברה לסיכון של אי חידוש חוזי שכירות או חידושם 

 . בתנאים נחותים יותר מהיבט המשכיר

  ,האיתנות הפיננסית של שוכרי הנכסים של קבוצת ישרס, המושפעת, בין היתר
 ממגמות גלובליות.

ונים הבאים: סיכונים הנובעים מתנאים לסיכזה  בתחום פעילותהכן חשופה קבוצת ישרס 
כלכליים ואחרים דוגמת היעדר נזילות בהשקעות בנדל"ן; נשיאה בהוצאות בגין רכישה 

; נשיאה בעלויות לא מתוכננות בגין פעולות תיווך טרם הושכרוואחזקה של נכסים ש
ואיתור שוכרים חדשים; הסיכון שבאי איתור הזדמנויות השקעה מתאימות; הפקת 

 .ות בשיעור נמוך מההוצאות התפעוליות; וסביבה תחרותיתהכנס

רוכשת קרקע ובמשך מספר שנים עוסקת בשינויי יעוד ובשינויי  קבוצת ישרס ,בדרך כלל
פועלת להקמתו של הפרויקט, לשיווקו  ובמקביל תב"ע של הקרקע )לרבות הגדלת זכויות(,

 .והשכרתו

   התקשרות עם קבלנים מבצעים.הקמת הפרויקטים של קבוצת ישרס נעשית באמצעות 

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 6.1

לאחר שנים של עלייה מתמדת ממשיכים לראות סימנים להתייצבות בדמי השכירות ואף 
לירידות בנכסים מסוימים. שיעורי התפוסה ממשיכים להיות גבוהים אך במספר מרכזי 

בין השאר בשל עליית  ,2018שנת במסחר מובילים ואיכותיים נרשמו ירידות בפדיונות 
מגמה אשר צפויה להתחזק בשנים הקרובות. לעומת , חלקו של המסחר האלקטרוני בענף

זאת, במגזר המשרדים קיימת תנופת בנייה ערה, המלווה בשיעורי השכרה מקדמיים 
גבוהים. יחס כיסוי הריבית, מהאינדיקטורים המובילים בדירוג חברות נדל"ן מניב, 

זאת בזכות הורדות מינוף, מיחזורי חוב בריביות נמוכות  ,יות חריג לטובהממשיך לה
יחסית שנעשו בשנים האחרונות, וסביבת אינפלציה נמוכה. במגזר מרכזי המסחר 

של החברות המדורגות לצד התמתנות בעליית  NOI -והקניונים ממשיכים לראות עליה ב

להתמתנות  NOI -בין יציבות ה את הפער, כאשר דמי השכירות בהשוואה לשנים קודמות
ניתן להסביר באמצעות העלאת דמי הניהול על חשבון דמי יכול והעלייה בדמי השכירות 

השכירות בחלק ניכר מהנכסים, אך זהו הסבר חלקי, שכן גם עלויות התקורה עלו, וחלה 
עלייה בהקצאת שטחים לבתי קולנוע ורשתות בינלאומיות, הנהנים מדמי שכירות נמוכים 

 .יותר

במגזר המשרדים קיימת מזה זמן מה תנופת בנייה ערה, המלווה בשיעורי השכרה 
ביקושים ערים והמשך פעילות ייזום בתל אביב ובאזור המרכז . מקדמיים גבוהים יחסית

של נכסי משרדים במיקומים איכותיים, שנתמכים בעיקר בצמיחת ענף ההייטק ובגידול 
כי הערכות הינן בדמי השכירות הארציים.  1.5% -בתמ"ג, הביאו לעלייה ממוצעת של כ

בטווח הקצר תימשך הצמיחה בענף המשרדים, אך בטווח הבינוני, הבשלתם של מספר 
עלולה להאט את העליות בדמי השכירות, בעיקר בנכסי משרדים  2022פרויקטים עד שנת 

אזור תל ישנים יותר אשר ייאלצו להתחרות בנכסים חדשים ונגישים למוקדי תחבורה ב
מהזווית הפיננסית, בשנים האחרונות ניצלו חברות הנדל"ן את תנאי השוק להורדת . אביב

מינוף, להארכת מח"מ ולהורדת שיעור הריבית של חוב מדורג, תוך שיפור הנזילות 
והגמישות הפיננסית. השיפור נובע מסביבת הריבית והאינפלציה הנמוכה לאורך זמן 
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. (לצד ירידה מתונה בשיעורי ההיוון)ביל לשערוכים חיוביים ובשיפור ריאלי בפעילות שהו
כתוצאה מכך, חל שיפור בפרופיל הפיננסי של החברות בהשוואה לתקופה של לפני המשבר 
הפיננסי לפני עשור, ולכן אנו מעריכים כי לחברות יכולת טובה יותר להתמודד עם סיכונים 

מנם להגדיל את הוצאות המימון של עסקיים עתידיים. עלייה ברמת האינפלציה צפויה א
חברות הנדל"ן, בעיקר בחברות שרכיב משמעותי מהחוב שלהן צמוד מדד, אך השפעתה 

 .24תתקזז חלקית היות שחוזי השכירות בארץ גם הם צמודי מדד

 201825פרסם השמאי הממשלתי דוח למחצית הראשונה של לשנת  2019בחודש פברואר 
נצפתה יציבות בשיעורי התשואה של משרדים  2018במחצית הראשונה של שנת לפיו 

ומסחר וחלה ירידה קלה בנכסי תעשיה ולוגיסטיקה, לעומת השיעורים שנצפו במחצית 

מגמה זו מעידה על יציבות בשוק הנכסים . (2017ה של ימחצית השני)שקדמה לה 

ן יצויי. המניבים, ונובעת, בין היתר, מהעדר חלופה אטרקטיבית להשקעה וממצב המשק
כי בנכסים גדולים ניתן לזהות שונות בשיעורי התשואה, באותו הנכס, כאשר לשוכרים 

 .בטוחים יותר מיוחס שיעור תשואה נמוך יותר ולהפך

היו 2018 שנת  של הראשונה למחצית הכולל( הממוצעים ההיוון התשואה )שיעור שיעורי
 מגמהכסים מסחריים. בנ 7.2% -בנכסי תעשיה ולוגיסטיקה ו 7.6%בנכסי משרדים,  7.5%

 חלופה מהעדרונובעת, בין היתר,  המניבים הנכסים בשוק יציבות על מעידה זו
 .המשק וממצב אטרקטיבית להשקעה

גורמים פרטים אודות ל .להלן 7.19סעיף  'ר נדל"ן המניבלפרטים אודות התחרות בתחום ה
 .לעיל 6.2סעיף  'ר הבנייהם על כלל ענף ליים המשפיעיככל

זה לעיל8 כולל גם תחזיות8 הערכות8 אומדנים ומידע אחר המתייחסים  702סעיף 
 הקבוצהלאירועים ועניינים עתידיים8 שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של 

ידע זה מתבסס8 בין היתר8 על הערכות ואומדנים בלבד )"מידע צופה פני עתיד"(0 מ
וכן על פרסומים8 נתונים8 וסקרים  של הקבוצה סובייקטיביים בהתחשב בניסיון העבר

שפורסמו על ידי גורמים מקצועיים בקשר עם מצב המשק הישראלי וענף הנדל"ן0 אין 
 קבוצההאכן יתממשו8 ותוצאות הפעילות של הנ"ל הערכות הציפיות והכל ודאות כי 

עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל8 
 0בין היתר עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 6.2

ישרס, הגורמים המפורטים להלן הינם גורמי מפתח להצלחת פעילות קבוצת להערכת 
ניסיון ומוניטין; מיקום אטרקטיבי של נכסים; פיזור והיצע הנדל"ן המניב:  ישרס בתחום

של מגוון נכסי נדל"ן עבור מגזרים שונים; התקשרות עם שוכרים בעלי בסיס פיננסי איתן, 

בשכירויות לטווח ארוך, והקפדה על בטוחות נאותות; גיוון ורענון מקורות המימון; תכנון 
 .וניהול גבייה

 חסמי כניסה 6.3

סם הכניסה העיקרי בתחום הנדל"ן המניב הינו הצורך בהון עצמי גבוה ואיתנות ח
 פיננסית שיאפשרו גיוס אשראי לצורך השקעות בנכסים.

 אזורים גיאוגרפים 6.4

פועלת בכל רחבי ישראל ללא העדפה כלשהי לפעילות למועד פרסום הדו"ח, קבוצת ישרס 
, ממוקמים באזורים בעלי ביקושבאזורים מסוימים. הנכסים המניבים של קבוצת ישרס 

 .והותק-ופתח, חולון רחובותגן, -ירושלים, רמתאביב, -תלב בין היתר,

 

 

                                                 
24 https://www.maalot.co.il/Publications/SR20180704101514.pdf. 

25
  https://www.justice.gov.il/Units/ShomatMekrkein/ProfessionalInfo/MehkarimSkarim/Nehasim/tsua2018.pdf 
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 סוגי נכסים מניבים )שימושים( 6.5

משמשים לפארקים טכנולוגים, משרדים, מסחר, תעשייה  ישרסהשטחים המניבים של 
ות בניה מלאכה ואחסנה, מקומות חניה ודיור מוגן. בחלק מנכסים אלו קיימות זכוי

לקבוצת להלן(. בנוסף, למועד הדוח,  7.12.12בסעיף טבלה )ר'  נוספות אשר טרם נוצלו
תקווה ובגנים הטכנולוגיים )ירושלים( בשלבי הקמה -פרויקטים בפתחפרויקטים ישרס 

 .תקווה וברחובות-וכן קרקעות בשלבי פיתוח ותכנון בעיקר בירושלים, בפתח

 תמהיל שוכרים 6.6

 .להלן 7.16 סעיף 'רבתחום הנדל"ן המניב  קבוצת ישרסלפרטים אודות לקוחות 

 מדיניות רכישת נכסים ומימוש נכסים 6.7

 סעיף 'ר קבוצת ישרסלפרטים אודות מדיניות רכישת נכסים ומדיניות מימוש נכסים של 
25.1.3 .להלן 

 השלכות מס ייחודיות במסגרת הפעילות 6.8

  .להלן 26.2.4סעיף  'רלפרטים בדבר השלכות המס במסגרת הפעילות 

 תמצית תוצאות תחום הפעילות 6.17

שנים ה לושתחום הפעילות לתקופה של ש להלן תובא תמצית התוצאות הכספיות של
 :2018בדצמבר  31שנסתיימו ביום 

 לשנה שנסתיימה ביום 
 3101202016 3101202017 3101202018 פרמטר

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 345,474 360,983 364,283 סך הכנסות הפעילות

 123,598 200,747 285,880 )*(רווחים משערוכים 

 385,697 492,351 566,501 )**(עילות רווחי תחום הפ

NOI ( מנכסים זהיםSame Property NOI) 299,237 290,659 274,885 

 NOI 301,181 294,420 281,487סה״כ 

 * לא כולל רווח ממימוש נדל"ן להשקעה.

 **  כוללים רווח משערוך נכסים.

  אזורים גיאוגרפיים 6.11

 )ישראל(: ישרסבו פועלת  יפלהלן יובאו פרמטרים כלכליים לאזור הגיאוגר

 פרמטרים מאקרו כלכליים*:
 לשנה שנסתיימה ביום

3101202018 3101202017 3101202016 

 תוצר מקומי גולמי*
1,327,942 

 מיליון ש"ח

1,271,609  

 מיליון ש"ח

1,051,499  

 מיליון ש"ח

 ש"ח 123,127 ש"ח 163,900 ש"ח 165,867 תוצר לנפש*

 3.8% 4.2% 3.1% מקומי*שיעור צמיחה בתוצר ה

 1.8% 2.4% 1.2% שיעור צמיחה בתוצר לנפש*

 (0.2%) 0.4% (0.1%) שיעור אינפלציה*

 10התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך )
 שנים(**

2.34% 1.74% 2.22% 

דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך*** )דירוג 
Standard &Poor's) 

A+ )אג"ח חו"ל( 
AA-  )אג"ח מקומי( 

A+ )אג"ח חו"ל( 
AA-  )אג"ח מקומי( 

A+ )אג"ח חו"ל( 
AA-  )אג"ח מקומי( 

 ש"ח לדולר 3.845 ש"ח לדולר 3.467 ש"ח לדולר 3.748 דולר ארה"ב ביום האחרון של השנה-שע"ח ש"ח
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 .bs.gov.il/ts/http://www.c* ע"פ פרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

צמודות בריבית -לוח שיעורי התשואה הנומינלית לפדיון של אג"ח לא -שנים ע"פ פרסום באתר בנק ישראל  10 -תשואת שחר ל**   
 . קבועה )שחר(

 .Standard & Poor'sישראל על פי  דירוג האשראי של  –ע"פ פרסום באתר החשב הכללי ***  

 פילוחים ברמת הפעילות בכללותה 6.11

 לפי שימושים. ישרסלאות שלהלן יוצגו פילוחים שונים לגבי נכסי הנדל"ן המניב של בטב

 פילוח שטחי נדל"ן מניב לפי שימושים 6.11.1

 )במ"ר( *: 2018בדצמבר  31ליום 

 שימושים
פארקים 
 טכנולוגים

תעשיה8 
מלאכה 
 ואחסנה 

 דיור  מוגן ***משרדים  מסחר 

**** 
 סה"כ

 6308051 8,212 127,306 93,209 226,088 175,236 במאוחד

חלק התאגיד 
** 

 83,079  134,228  55,338  75,582  4,875  3538102 

אחוז מסך 
 שטח הנכסים

24% 38% 16% 21% 1% 100% 

 * השטחים שנלקחו לצורך חישוב כוללים שטחי חניונים. 

של החברה בנכסים )קרי, שיעור  ** חלק התאגיד מתקבל מהכפלת הנתון בדבר השימושים במאוחד בשיעור ההחזקה האפקטיבי
בגן  43.93%במישרין, שיעור של  , ובכלל זה עוגן,בנכסים המוחזקים על ידי ישרס ועל ידי חברות בנות בבעלות מלאה 59.37%של 

בפארק הטכנולוגי בהר חוצבים ירושלים. הערה זו נכונה ביחס לחלק התאגיד בכל  51.65%הטכנולוגי במלחה ירושלים, שיעור של 
 טבלאות שלהלן.ה

, 2018בדצמבר  31את הנכס בנוה אילן אשר העסקה לרכישתו הושלמה ביום  אינם כוללים*** השטחים שנלקחו לצורך חישוב 
 להלן. 7.12.14כמפורט בסעיף 

 להלן.  7.15סעיף  'ים אודות בית האבות ר**** הנתונים כוללים את המחלקה הסיעודית המופעלת בבית האבות. לפרט

 )במ"ר( *:  2017בדצמבר  31ליום 

 שימושים
פארקים 
 טכנולוגים

תעשיה8 
מלאכה 
 ואחסנה

 דיור  מוגן משרדים מסחר

** 
 סה"כ

 6168472 8,212 107,364 95,128 223,203 182,565 במאוחד

 3448113  4,870  63,667  56,411  132,359  86,806  חלק התאגיד 

אחוז מסך 
 שטח הנכסים

25% 38% 17% 19% 1% 100% 

 * השטחים שנלקחו לצורך חישוב כוללים שטחי חניונים.

 .להלן 7.15סעיף  'רהנתונים כוללים את המחלקה הסיעודית המופעלת בבית האבות. לפרטים אודות בית האבות ** 
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 פילוח שווי הוגן נדל"ן לפי שימושים 6.11.1

 )באלפי ש"ח(: 2018בדצמבר  31ליום 

 שימושים
פארקים 
 טכנולוגים

תעשיה8 
מלאכה 
 ואחסנה 

 סה"כ דיור מוגן *** **משרדים  מסחר *

 487858406 77,000 1,572,878 794,589 981,773 1,359,166 במאוחד

 286778989  45,715  933,818  471,747  582,879  643,830  ידחלק התאג

אחוז מסך שווי 
 הנכסים

24% 22% 18% 34% 2% 100% 

 אלפי מ"ר חניון( הנמצא בתהליכי שידרוג. 19.7אלפי מ"ר )מתוכם  30.9 -מיליון ש"ח הכולל שטח של כ 124 -* כולל נכס בשווי של כ

 .להלן 7.12.14בסעיף כמפורט  2018בדצמבר  31לן אשר העסקה לרכישתו הושלמה ביום את הנכס בנוה אי כוללים** הנתונים 

 .להלן 7.15סעיף  'ר '*** לגבי דיור מוגן ר

 )באלפי ש"ח(: 2017בדצמבר  31ליום 

 שימושים
פארקים 

 נולוגיםטכ

תעשיה8 
מלאכה 
 ואחסנה

 סה"כ דיור מוגן משרדים מסחר *

 481488615 75,000 1,083,173 711,973 953,139 1,325,330 במאוחד

 283038220  44,475  642,322  422,200  565,211  629,012  חלק התאגיד

אחוז מסך שווי 
 הנכסים

32% 23% 17% 26% 2% 100% 

אלפי מ"ר חניון( הנמצא בתהליכי  19.7אלפי מ"ר )מתוכם  30.9 -מיליון ש"ח הכולל שטח של כ 95.6 -כולל נכס בשווי של כ* 

 .שידרוג

 לפי שימושים ncomeIperating Oet Nפילוח  6.11.2

 )באלפי ש"ח(: 2018בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 שימושים
פארקים 
 טכנולוגים

תעשיה8 
מלאכה 

 ואחסנה **
 סה"כ קרקעות ***דיור מוגן  משרדים ** מסחר *

 3018181 605 2,370 78,855 45,486 69,364 104,501 במאוחד

 1668559  359 1,407  46,816  27,005  41,181  49,791  חלק התאגיד

אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים
30% 25% 16% 28% 1% - 100% 

 אלפי ש"ח הנמצא בתהליכי שידרוג. 2,748 -בגינו הינו כ  NOI-* כולל נכס ש

 7.12.14בסעיף , כמפורט 2018בדצמבר  31את הנכס בנוה אילן אשר העסקה לרכישתו הושלמה ביום  אינם כוללים* הנתונים *

 .להלן

 .2018*** הנתונים כוללים את המחלקה הסיעודית אשר נסגרה בחודש מרץ 
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 )באלפי ש"ח(: 2017בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 שימושים
פארקים 
 טכנולוגים

תעשיה8 
מלאכה 
 ואחסנה

 סה"כ קרקעות דיור מוגן ** משרדים  מסחר *

 2948420 1,420 4,460 73,226 45,163 69,153 100,998 במאוחד

 1628375  842  2,645  43,423  26,782  41,008  47,675  חלק התאגיד

אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים
29% 25% 17% 27% 2% - 100% 

 אלפי ש"ח הנמצא בתהליכי שיפוץ. 277 -בגינו הינו כ  NOI-* כולל נכס ש

 ** הנתונים כוללים את המחלקה הסיעודית.

  )באלפי ש"ח(: 2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 שימושים
פארקים 
 טכנולוגים

תעשיה8 
מלאכה 
 ואחסנה

 סה"כ קרקעות דיור מוגן ** משרדים  מסחר *

 2818487 1,085 5,584 71,410 48,598 52,513 102,297 במאוחד

 1788427  742  3,821  48,859  33,251  35,929  55,825  חלק התאגיד

אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים
31% 20% 19% 28% 2% - 100% 

 אלפי ש"ח, הנמצא בתהליכי שידרוג. 500 -בגינו הינו כ  -NOI* כולל נכס ש

 לים את המחלקה הסיעודית.** הנתונים כול

 רווחי או הפסדי שערוך לפי שימושים 6.11.3

 )באלפי ש"ח(: 2018בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 שימושים
פארקים 
 טכנולוגים

תעשיה8 
מלאכה 
 ואחסנה 

 סה"כ דיור מוגן משרדים * מסחר 

 1718652 2,000 32,538 35,429 26,067 75,618 במאוחד

 938442  1,187  19,318  21,034  15,476  36,427  חלק התאגיד

אחוז מסך כל 
 רווחי השערוך

39% 16% 23% 21% 1% 100% 

 .להלן 7.12.14בסעיף כמפורט  2018בדצמבר  31את הנכס בנוה אילן אשר העסקה לרכישתו נסתיימה ביום  כוללים* הנתונים 

 )באלפי ש"ח(: 2017בדצמבר  31 לשנה שנסתיימה ביום

 שימושים
פארקים 
 טכנולוגים

תעשיה8 
מלאכה 
 ואחסנה

 סה"כ דיור מוגן משרדים מסחר

 1638918 5,900 28,601 33,319 38,676 57,422 במאוחד

 918379  3,499  16,960  19,758  22,935  28,227  חלק התאגיד

אחוז מסך כל 
 רווחי השערוך

31% 24% 22% 19% 4% 100% 
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 )באלפי ש"ח(: 2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 שימושים
פארקים 
 טכנולוגים

תעשיה8 
מלאכה 
 ואחסנה

 סה"כ דיור מוגן משרדים מסחר

 1148651 (900) 43,524 12,445 11,121 48,461 במאוחד

 728444  (616) 29,779  8,515  7,609  27,157  חלק התאגיד

אחוז מסך כל 
 רווחי השערוך

37% 11% 12% 41% (1%) 100% 

 פילוח דמי שכירות ממוצעים למ"ר לפי שימושים 6.11.4

 : * פילוח דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר בפועל )בש"ח(

תעשיה8 מלאכה  פארקים טכנולוגים שימושים
 ואחסנה 

 מסחר 
 

 משרדים **

 

 לשנה שנסתיימה ביום
31 

בדצמבר 
2018 

31 
בדצמבר 

2017 

31 
בדצמבר 

2018 

31 
בדצמבר 

2017 

31 
בדצמבר 

2018 

31 
בדצמבר 

2017 

31 
בדצמבר 

2018 

31 
בדצמבר 

2017 

61 61 29 31 95 96 73 71 

 120 112 192 203 90 91 116 116 מקסימום

 27 35 33 42 9 9 48 55 מינימום

 * השטחים שנלקחו לצורך חישוב כוללים שטחי חניונים. 

 7.12.14בסעיף , כמפורט 2018בדצמבר  31ה אילן אשר העסקה לרכישתו הושלמה ביום את הנכס בנו אינם כוללים** הנתונים 

 .להלן

  * באחוזים )%( פילוח שיעורי תפוסה ממוצעים לפי שימושים 6.11.5

 מסחר תעשיה8 מלאכה ואחסנה  פארקים טכנולוגים שימושים

** 
 משרדים ***

 דיור מוגן

**** 

 

 31ליום 

בדצמבר 

2018 

לשנת 

2018 

לשנת 

2017 

 31ליום 

בדצמבר 

2018 

לשנת 

2018 

לשנת 

2017 

 31ליום 

בדצמבר 

2018 

לשנת 

2018 

לשנת 

2017 

 31ליום 

בדצמבר 

2018 

לשנת 

2018 

לשנת 

2017 

 31ליום 

בדצמבר 

2018 

לשנת 

2018 

לשנת 

2017 

98 94 91 97 97 97 90 91 91 91 90 89 40 45 55 

 שיעור התפוסה הממוצע חושב על בסיס נתוני ההשכרות לתחילת תקופה ולסוף כל תקופה.* 

 ** כולל נכס הנמצא בתהליכי שידרוג.

 .להלן 7.12.14בסעיף כמפורט  2018בדצמבר  31את הנכס בנוה אילן אשר העסקה לרכישתו נסתיימה ביום  אינם כוללים*** הנתונים 

 . להלן 7.15 סעיףב , כמפורט2018**** הנתונים כוללים את המחלקה הסיעודית אשר נסגרה בחודש מרץ 

  * פילוח מספר נכסים מניבים לפי שימושים 6.11.6

 פארקים טכנולוגים שימושים
תעשיה8 מלאכה 

 ואחסנה 
 מוגןדיור  משרדים *** מסחר 

 לימים: 

 
31 

בדצמבר 
2018 

31  
בדצמבר 

2017 

31 
בדצמבר 

2018 

31  
בדצמבר 

2017 

31 
בדצמבר 

2018 

31  
בדצמבר 

2017 

31 
בדצמבר 

2018 

31  
בדצמבר 

2017 

31 
בדצמבר 

2018 

31  
בדצמבר 

2017 

סה"כ מספר 
 מבנים מניבים

2 ** 2 ** 17 17 21 21 7 7 1 1 
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 ספר שימושים שונים, ובמקרים כאמור סווגו המבנים בטבלה בכל אחד מהשימושים כאמור.* ישנם מספר מבנים שהינם בעלי מ

 ** כל אחד מהפארקים הטכנולוגיים כולל מספר מבנים מניבים.

 .להלן 7.12.14בסעיף , כמפורט 2018בדצמבר  31את הנכס בנוה אילן אשר העסקה לרכישתנו הושלמה ביום  אינם כוללים*** הנתונים 

 

  * פילוח שיעורי תשואה ממוצעים בפועל )באחוזים, לפי שווי בסוף השנה( לפי שימושים 6.11.7

 פארקים טכנולוגים שימושים
תעשיה8 מלאכה 

 ואחסנה 
 משרדים ** מסחר 

 דיור מוגן 
*** 

 

 לשנה שנסתיימה ביום

31 
בדצמבר 

2018 

31 
בדצמבר 

2017 

31 
 בדצמבר

2018 

31 
בדצמבר 

2017 

31 
בדצמבר 

2018 

31 
בדצמבר 

2017 

31 
בדצמבר 

2018 

31 
בדצמבר 

2017 

31 
בדצמבר 

2018 

31 
בדצמבר 

2017 

8% 8% 7%  8% 6% 6% 7% 7% 3% 6% 

 .2017בדצמבר  31מתואם לחלק לשווי הוגן של הנכס ליום  NOIבפועל ולא  NOI*  התשואה מחושבת לפי 

 .להלן 7.12.14בסעיף , כמפורט 2018בדצמבר  31את הנכס בנוה אילן אשר העסקה לרכישתנו הושלמה ביום  םאינם כוללי** הנתונים 

 . 2018*** הנתונים כוללים את המחלקה הסיעודית אשר נסגרה בחודש מרץ 

 : * הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 6.11.8

 ה בהכנסהתקופת הכר

 מימוש תקופות אופציות שוכרים-בהנחת אי

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 
)באלפי 

 ש"ח(

הכנסות 
מרכיבים 
משתנים 
)אומדן( 
)באלפי 

 ש"ח(

מספר 
חוזים 

 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
 )באלפי מ"ר(

 2019שנת 

 22 99 - 87,594 1רבעון 

 29 79 - 84,080 2רבעון 

 23 66 - 82,156 3רבעון 

 20 80 - 81,352 4רבעון 

 86 179 - 288,200 2020שנת 

 86 139 - 258,738 2021שנת 

 110 141 - 200,594 2022שנת 

 195 102 - 259,969 ואילך 2023שנת 

 571 885 - 183428683 סה"כ

 * הנתונים אינם כוללים את הדיור המוגן.

 שוכרים עיקריים 6.11.17

ישרס או או יותר מסך הכנסות  10%ההכנסה ממנו היוותה  לא היה שוכר אשר 2018בשנת 
  החברה במאוחד.
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 נכסים בהקמה )מצרפי( 6.11.11

להלן נתונים אודות נכסים בהקמה, לפי שימושים, לתקופות של שנה שהסתיימו ביום 
 :31.12.2018 -ו 31.12.2017, 31.12.2016

 פרמטרים 
 לשנה שנסתיימה ביום:

3101202018 3101202017 3101202016 

 משרדים

 

 

 

 

 

 

 2 2 *4 מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

 82,056 85,243 201,339 סה"כ שטחים בהקמה בתום התקופה כולל חניון )באלפי מ"ר(

סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת )מאוחד( )באלפי 
 ש"ח(

56,427 41,085 57,026 

מאוחד( הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה )
 )באלפי ש"ח(

260,383 242,138 172,019 

 49,000 36,650 103,440 תקציב הקמה בתקופה העוקבת )אומדן( )מאוחד( )באלפי ש"ח(

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה 
 )מאוחד( )אומדן לתום התקופה( )אלפי ש"ח(

811,105 237,755 234,421 

 - 29%  28% ו נחתמו חוזי שכירות )באחוזים()**(שיעור מהשטח הנבנה לגבי

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה העוקבת 
או יותר מהשטח )מאוחד(  50%ושנחתמו בהם חוזים לגבי 

 )אומדן( )באלפי ש"ח(
- - - 

 תקווה. -קווה וכפר גנים פתחת-* מדובר בנכסים הבאים: ג.ט.י הגן הטכנולוגי ירושלים, הר חוצבים ירושלים, אוליבקס פתח

 אותו הנכס.ל ביחס** היחס נלקח לפי שטחים שלגביהם נחתמו חוזים 

 קרקעות )מצרפי( 6.11.11

)במאוחד(.  של החברהוזכויות בנייה בטבלה שלהלן מוצג ריכוז של נתונים אודות עתודות קרקע 
 :נוניות ואחרותבשל מגבלות תכ נכון למועד הדוח, לא ניתן לבנות בחלק מן השטחים, בין היתר,

 לשנה שנסתיימה ביום: פרמטרים

3101202018  3101202017  

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה )מאוחד( 
 **** )אלפי ש"ח(

350,730 ** 380,188 * 

 * 360,552 ** 322,509 סה"כ זכויות הבניה על הקרקעות בתום התקופה 

 90,179 54,179 תעשיה8 מלאכה ואחסנה 

 27,001 27,001 מסחר

 155,642 147,676 משרדים

 87,730 93,653 אחרים ***

מומשה האופציה והנכס  2018הסכם אופציה למכירתו ובמהלך שנת  2017כולל את הנכס בחולון שלגביו נחתם בשנת * 
 .לןלה 7.12.14סעיף נמכר, ר' גם 

 .להלן 7.12.14סעיף , ר' גם 2018בדצמבר  31כולל את הנכס בנוה אילן אשר העסקה לרכישתנו הושלמה ביום ** 

 בעיקר מלונאות ופנאי. ***

מ"ר המיועד  17,516במכרז לרכישת מקרקעין בטירת הכרמל בשטח של  ישרסיצוין כי לאחר תאריך המאזן זכתה **** 
 מליון ש''ח אשר כולל עלויות פיתוח. 38 -למטרות תעסוקה ומסחר וזאת בתמורה לסך כולל של כ

 מנוצלות בנכסים מניבים למעט קרקעותבלתי זכויות בניה  6.11.12

אלפי  206 -כ 2017בדצמבר  31אלפי מ"ר )ליום  231 -לחברה כ 2018בדצמבר  31נכון ליום 
בסעיף וצלות בנכסים מניבים שאינם מהווים קרקעות ושהוזכרו מ"ר( זכויות בניה בלתי מנ

7.12.12 לעיל. 
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 רכישת ומכירת נכסים מניבים )מצרפי( 6.11.13

להלן יובאו נתונים בדבר נכסים שנרכשו ונמכרו על ידי החברה )במאוחד( בתקופה של שלוש 
 :31.12.2018שנים המסתיימת ביום 

 פרמטרים 
 שנה שנסתיימה ביום

3101202018 3101202017 3101202016 

נכסים 
 שנמכרו

 - - *1 מספר נכסים שנמכרו בתקופה

תמורה )לפני מס( ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
 )מאוחד( )באלפי ש"ח(

62,564 - - 

 - - 36,000 שטח נכסים שנמכרו בתקופה )מאוחד( )מ"ר(

NOI נמכרו )מאוחד( )באלפי ש"ח(של נכסים ש - - - 

רווח )הפסד( שנרשם בגין מימוש הנכסים )מאוחד( 
 )באלפי ש"ח(

17,387 - - 

נכסים 
 שנרכשו

 - - **1 מספר נכסים שנרכשו בתקופה

 - - 255,000 עלות נכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( )באלפי ש"ח(

NOI  של נכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( )באלפי
 ש"ח(

- - - 

 - - 43,500 שטח נכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( )מ"ר(

בהסכם אופציה עם צד ג' למכירת מלוא זכויותיה במקרקעין  2017באפריל  4הנתונים כוללים את התקשרות ישרס ביום * 
"(. האופציה"מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, צמוד למדד המחירים לצרכן )להלן:  60.7ברחוב הלהב בחולון, בתמורה לסך של 

בתמורה לקבלת האופציה שילם הרוכש במועד חתימת הסכם האופציה סכום שאינו מהותי לישרס. בהסכם האופציה נקבע, כי 
הסכום הלא מהותי ששולם בגין האופציה לא יוחזר לרוכש בכל מקרה ולא יהווה חלק מהתמורה בגין המקרקעין, וכן שהרוכש 

 14. ביום 2018בפברואר  15ו החל ממועד חתימת הסכם האופציה ועד )כולל( יום יהא רשאי לממש את האופציה שניתנה ל
הודיע הרוכש לישרס כי הוא מבקש לממש את האופציה שניתנה לו כאמור. מכירת המקרקעין, כולל הסכום הלא  2018בינואר 

יליון ש''ח אשר נכלל בדוחותיה מ 17 -מהותי ששולם בגין קבלת האופציה כאמור, הניבה לישרס רווח לפני מיסים בסך של כ
בדצמבר  31. למען שלמות התמונה יצוין עוד, כי בדוחות הכספיים של החברה ליום 2018בדצמבר  31הכספיים של ישרס ליום 

 .הוצג הנכס בסעיף נכסים המוחזקים למכירה 2017

שני הסכמי רכישה, הראשון לרכישת  2018בנובמבר  25הנתונים כוללים את התקשרות ישרס בעסקה במסגרתה נחתמו ביום ** 
מ"ר ומגרש בשטח  30,500 -מ"ר )מגרש בשטח של כ 59,300 -מגרשים בשטח כולל של כ 2זכויות החכירה המהוונות במקרקעין )

 -מבנים )אחד המבנים, בשטח של כ 7"קריית התקשורת"(, עליהם בנויים כיום  -מ"ר( בנווה אילן )הידועים גם כ 28,800 -של כ
"ר, מיועד להריסה לצורך הקמת מבנים חדשים(, והסכם שני לרכישת הבעלות במקרקעין סמוכים למתחם האמור, שהינם מ 400

 ה'13. לפרטים נוספים ר' באור 2018בדצמבר  31מ"ר. עסקאות הרכישה הושלמו ביום  21,000 -מקרקעין פנויים בשטח של כ
 .2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום 
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 מהותייםמניבים  מבניםימת רש 6.12

; או 2018מסך הכנסותיה )במאוחד( בשנת  5% -אשר הניב לה למעלה מ ,31.12.2018ליום החברה  מניב בבעלות מבנהבטבלה שלהלן מוצג ריכוז נתונים אודות  6.12.1

מניב אשר דווח כמהותי מאוד באחת משתי  ; או מבנה2018 .31.12או יותר מסך נכסי החברה )במאוחד( ליום  5%מבנה מניב שהסכום בו הוא מוצג מהווה 

  .להלן 7.14ר' סעיף שנות הדיווח הקודמות. לפרטים אודות המבנים המניבים המהותיים מאוד של קבוצה 

 שנה שם הנכס ומאפייניו

 
 פרטי מידע

ב)ט( 8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

 ()לפי העניין

שווי הוגן 

בסוף 

 תקופה

הכנסות 

מדמי 

שכירות 

בתקופה 

)כולל 

דמי 

ניהול 

 )מאוחד(

NOI 

בפועל 

בתקופה 

 )מאוחד(

שיעור 

התשואה 

 )באחוזים(

שיעור 

התשואה 

המותאם 

 )באחוזים(

שיעור 

תשואה 

על העלות 

 )באחוזים(

יחס חוב 

לשווי 

הנכס  

(LTV) 

רווחי 

שערוך 

 )מאוחד(

שיעור 

התפוסה 

לתום 

התקופה 

 )באחוזים(

דמי 

שכירות 

ממוצעים 

למ"ר 

)כולל 

שטחי 

 חניה(

דמי 

שכירות 

ממוצעים 

למ"ר )לא 

כולל 

שטחי 

 חניה(

זיהוי 

מעריך 

השווי 

)שם 

 וניסיון(

מודל 

ההערכה 

שמעריך 

השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות 

 בבסיס ההערכה

נכסי הר  .1.1.1

 חוצבים

 שימוש עיקרי .1.1.1
גנים  .1.1.2

 טכנולוגים

2018 582,615* 54,090 48,403 8% 10% 13.5% 37.76% 39,991 99% 51 83 

קונפורטי  .1.1.3

רביב, 

שמאי 

מקרקעין 

** 

גישת  .1.1.4

היוון 

הכנסות 

וגישת 

  השוואה

שיעור היוון  .1.1.5

7.8% 

 8%שיעור היוון  .1.1.6 74 46 87% 37,841 24.64% 11.9% 7.7% 7.1% 41,916 49,017 592,470 2017

 * 357,433 עלות מקורית

2016 551,545 48,996 43,641 7.9% 8.9% 12.5% 28% 28,376 84% 51 79 
 שיעור היוון .1.1.7

1.1.8. 8.15% 

 87% חלק התאגיד

 * 76,000 שטח כולל )מ"ר(

שטח כולל ללא 

 חניון )מ"ר(
47,000 * 

 חולון

  34 25 94 15,236 - 8.3 6.4 6.4 23,021 23,443 358,900 2018 תעשיה שימוש עיקרי .1.1.17

גרינברג 

אולפינר 

ושות', 

שמאות 

 מקרקעין

*** 

היוון 

 הכנסות

 

 7%שיעור היוון 

 

 34 25 94 12,425 - 8.3 6.7 6.7 22,976 23,331 344,300 2017 275,968 עלות מקורית
שיעור היוון 

7.25% 
 100% חלק התאגיד

 86,159 שטח כולל )מ"ר(

2016 330,891 14,617 14,472 4.4 7 5.3 - 10,775 94 24 34 
 שיעור היוון

שטח כולל ללא  7.5%

 חניון )מ"ר( 
53,630 



 

31 

 

 * לא כולל שטח שמוין לנדל"ן בהקמה.

מר קונפורטי הינו  105-30בהתאם לעמדה משפטית של רשות ניירות ערך מס'  , בוגר תואר ראשון בכלכלה, בוגר לימודי תעודה בחוג לשמאות וניהול מקרקעין.1995מאי מקרקעין מוסמך החל משנת ** הערכת השווי נערכה ע"י רפאל קונפורטי, ש

 להלן. 7.14.1.8מעריך שווי מהותי מאוד )כהגדרת מונח זה בעמדה המשפטית האמורה(. לפרטים נוספים ר' סעיף 

חקלאית  , בוגר כלכלה1997, בוגרת לימודי הנדסה אזרחית ולימודי שמאות מקרקעין וניהול נכסים, ועל ידי רונן כץ, שמאי מקרקעין מוסמך משנת 1990עדינה גרינברג, שמאית מקרקעין מוסמכת החל משנת  הערכת השווי נערכה על ידי*** 
 ומינהל ובוגר לימודי תעודה בשמאות מקרקעין וניהול נכסים.

 .50% -ונמצא נכון למועד הדוח התקופתי בשלבי איכלוס ובשעור תפוסה של כ 2018' בחודש אוגוסט 4**** כולל מבנה שקיבל 'טופס 

 שנה שם הנכס ומאפייניו

 
 פרטי מידע

ב)ט( 8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

 )לפי העניין(

שווי הוגן 

בסוף 

 תקופה

הכנסות 

מדמי 

שכירות 

בתקופה 

)כולל 

דמי 

ניהול 

 מאוחד()

NOI 

בפועל 

בתקופה 

 )מאוחד(

שיעור 

התשואה 

 )באחוזים(

שיעור 

התשואה 

המותאם 

 )באחוזים(

שיעור 

תשואה 

על העלות 

 )באחוזים(

יחס 

חוב 

לשווי 

הנכס  

(LTV) 

רווחי 

שערוך 

 )מאוחד(

שיעור 

התפוסה 

לתום 

התקופה 

 )באחוזים(

דמי 

שכירות 

ממוצעים 

למ"ר 

)כולל 

שטחי 

 חניה(

דמי 

שכירות 

 ממוצעים

למ"ר )לא 

כולל 

שטחי 

 חניה(

זיהוי 

מעריך 

השווי 

)שם 

 וניסיון(

מודל 

ההערכה 

שמעריך 

השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות 

 בבסיס ההערכה

 רחובות .1.1.11

 משרדים .1.1.12 שימוש עיקרי .1.1.11

2018  447,920 
**** 21,899 17,400 3.9 3.9 4.6 - 28,236 67**** 63**** 85 

גרינברג  .1.1.13

אולפינר 

ושות' 

שמאות 

מקרקעין

*** 

וון הי .1.1.14

 הכנסות

שיעור היוון  .1.1.15

7.25%-7.75% 

2017 225,760  20,470 16,324 7.2 7.2 8.1 - 5,036 97 62 83 
שיעור היוון  .1.1.16

7.5%-8.25% 

 עלות מקורית
381,208 

**** 

2016 220,350 20,631 16,765 7.6 7.6 8.3 0.5 4,000 99 57 83 
 שיעור היוון .1.1.17

1.1.18.  7.75%-8.25% 

עלות מקורית לא 

 ניין חדשכולל ב
 

 100% חלק התאגיד

 שטח כולל )מ"ר(
64,948 

**** 

שטח כולל ללא 

 חניון )מ"ר(

40,483 

**** 

יתר הנכסים )למעט מהותיים ומהותיים 

 מאוד(

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 111,323 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 110,369 149,625 2,329,090 2018

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 78,035 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 109,179 144,212 1,850,623 2017

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 41,219 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 111,525 148,554 2,044,021 2016
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 התאמות הנדרשות ברמת החברה

 :התאמת שווי הוגן לערכים בדו"ח על המצב הכספי

 ליום 

 )באלפי ש"ח(

3101202018 3101202017 

הצגה בדו"ח תיאור 
 עסקי התאגיד

סה"כ שווי נכסי נדל"ן להשקעה שהקמתם 
נסתיימה )כפי שמוצג בעמודת סה"כ בטבלה 

7.12.2 ))מאוחד( 
4,785,406 4,148,615 

שמוצג  סה"כ נכסי נדל"ן להשקעה בהקמה )כפי
 )מאוחד( 7.12.11בעמודת סה"כ בטבלה 

260,383 242,138 

סה"כ קרקעות שסווגו כנדל"ן להשקעה )כפי 
 7.12.12שמוצג בעמודת סה"כ בטבלה שבסעיף 

 )מאוחד(לעיל 
350,730 380,188 

 487708941 583968519 סה"כ )מאוחד(

נכסים שנכללו במסגרת "רכוש בלתי שוטף  התאמות
 המוחזק למכירה" בדוח על המצב הכספי

- 61,065 

 - - התאמות לשווי הנובעות מסעיפי זכאים וחייבים

 - - התאמות הנובעות מהצגה של נכסים לפי עלות

 87,430 - *קרקעות המוצגות במלאי  –התאמות אחרות 

 148,495 - סה"כ התאמות

 486228446 583968519 סה"כ8 אחרי התאמות

הצגה בדו"ח על המצב 
 הכספי

קרקעות ונכסים בנויים בסעיף נדל"ן להשקעה 
 )מאוחד(בדוח על המצב הכספי 

5,136,136 4,380,308 

קרקעות ונכסים בפיתוח בסעיף נדל"ן להשקעה 
 )מאוחד( בדוח על המצב הכספי

260,383 242,138 

סה"כ בסעיף נדל"ן להשקעה בדוח על המצב 
 הכספי

583968519 486228446 

  .דוחות הכספייםבכולל קרקע המיועדת לנדל"ן מניב ומוצגת כמלאי קרקעות לא משוערך *   
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 מהותיים מאודמבנים  6.13

מבנה  .31.12.2018ליום  ישרסשל מהותי מאוד  המבנשלהלן מוצג ריכוז נתונים אודות בטבלאות 
; 2018)במאוחד( לשנת מסך הכנסותיה  10% -למעלה מ לישרסאשר הניב מהותי מאוד הינו מבנה 

ליום  )במאוחד( ישרסאו יותר מסך נכסי  10%מניב שהסכום בו הוא מוצג מהווה  מבנהאו 
מוצג ריכוז נתונים אודות  שלהלן 7.14.3 -ו 7.14.2 פיםשבסעיכמו כן, בטבלאות  .31.12.2018

 לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה טו'( של ישרס. יםאשר משועבד יםמבנ

 מתחם מלחה -גן טכנולוגי בירושלים שם הנכס:  6.13.1

 3101202018פירוט ליום  

 מלחה, ירושלים מיקום הנכס:

מ"ר שטחי חניון. לפרטים אודות  38,000 -מ"ר וכ 61,237 -כ ס:שטחי הנכ
 להלן   7.14.1.5 ר' סעיףשטחים שבהקמה ר' 

ע"י חברת ג.ט.י הגן הטכנולוגי ירושלים  100%הנכס מוחזק  מבנה האחזקה בנכס:
בידי  26% -ו ישרסבידי  74%"(, המוחזקת ג0ט0יבע"מ )להלן: "

 הרשות לפיתוח ירושלים בע"מ     

 *43.93% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס:

 הרשות לפיתוח ירושלים בע"מ ציון שמות השותפים לנכס:

  1993רכשה את המניות בג.ט.י בשנת  ישרס תאריך רכישת הנכס:

 חכירה פירוט זכויות משפטיות בנכס )בעלות8 חכירה וכדומה(:

 חוזה חכירה מצב רישום זכויות משפטיות:

מ"ר. לפרטים נוספים אודות יתרת זכויות הבניה בנכס  26,500 נוצלות משמעותיות:זכויות בניה בלתי מ
 להלן   7.14.1.5 סעיףופרטים אודות שטחים שבהקמה ר' 

 גבלות משפטיות מהותיות בנכסשעבודים ומ - 7.14.1.7ר' סעיף  נושאים מיוחדים )חריגות בניה מהותיות8 זיהום קרקע וכיו״ב(:

 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים:

מזכויות הבעלות  74% ישרסבהסכם לפיו רכשה  26"(הרשותעם הרשות לפיתוח ירושלים )להלן: " ישרסהתקשרה  1993בחודש אפריל  *

על  ישרסון והשליטה בג.ט.י נמכרו למזכויות הה 24%"(. רכישת המניות בג.ט.י נעשתה באופן הבא: ההסכםוהשליטה בג.ט.י )להלן: "

 14.3 -במניות ג.ט.י תמורת סך של כישרס מזכויות מההון והשליטה הוקצו ל 50% -מיליון ש"ח ו 28.8 -ידי הרשות תמורת סך של כ

ויקט מיליון ש"ח. בהתאם להסכם ניתנו לרשות הזכויות הבאות, אשר מטרתן הינה שמירה על אופיו וצביונו של פרויקט ג.ט.י כפר

לתעשיות עתירות ידע: לרשות הזכות למנות דירקטור מטעמה והזכות לאשר או לסרב לאשר )מטעמים סבירים( את זהות שלושת 

וזהות מנהל העסקים של ג.ט.י; הקוורום המינימלי לישיבות דירקטוריון ג.ט.י חייב לכלול דירקטור מטעם  ישרסהדירקטורים מטעם 

קבלת ההחלטות המפורטות להלן דרושה נוכחותו והסכמתו של הדירקטור מטעם הרשות: העמדת הרשות. כמו כן נקבע בהסכם כי ל

ידי מימון חיצוני( ודילול חלקו בהון של -ידי הון עצמי ובין על-הון, אשראי וביטחונות לג.ט.י על ידי בעלי המניות; מימון נוסף )בין על

; החלטות שיש בהן כדי לשנות 27נולוגי; אישור המלצות ועדת ההשכרותצד שלא עמד בדרישות המימון; שינוי התוכנית של הגן הטכ

; החלטות והמלצות לאסיפה הכללית לגבי הקצאת מניות, שינוי זכויות מניות ושינוי תקנון ישרסאת הוראות ההסכם בין הרשות ל

הזכויות אשר ניתנו לרשות, אינן  רסישבג.ט.י ושיעבודן מחייבת את הסכמת הרשות. להערכת  ישרסג.ט.י. כן נקבע כי העברת מניות 

 .את יישום השליטה בפועל בג.ט.יישרס מונעות מ

 

 

 

                                                 
 .1988-הרשות הינה רשות סטטוטורית לפי חוק הרשות לפיתוח ירושלים התשמ"ח   26
ר שיקבע מפעם לפעם לכל על פי ההסכם, לג.ט.י אמורה להיות ועדת השכרות שתפקידה להמליץ לדירקטוריון על מדיניות ההשכרות ועל המחי 27

יקט. כל התקשרות המוצעת על ידי ועדת ההשכרות תובא לאישור הדירקטוריון ותהיה כפופה לקבלת הסכמתו של נציג הרשות חלקי הפרו

, לא קיימת ועדת התקופתי בפועל, למועד הדוחבתהליכי האישור הנ"ל כדי להפריע למהלך העסקים הרגיל של ג.ט.י(.  , איןישרס)להערכת 

השכרות בג.ט.י. הפעילות להשכרת המבנים מבוצעת על ידי מנהל שיווק שהינו עובד של ג.ט.י, הפועל לפי הנחיות שהוא מקבל במסגרת ישיבות 

 נציג הרשות.בהיוועצות עם "ר דירקטוריון ג.ט.י ג.ט.י, יו ים המשותפים שלמנכ"להות הנהלה המתקיימות, ככלל, בהשתתפ
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 נתונים עיקריים: 6.13.1.1

 2016שנת  2017שנת  2018שנת  (43093% –0 חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 711,675 732,860 776,550 (ש"חשווי הוגן בסוף תקופה )באלפי 

 95% 93% 93%  שיעור תפוסה ממוצע )%(

 95% 88% 97% שעור תפוסה לסוף שנה

 20,086 19,581 35,627 רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 57,818 54,023 59,328 שטחים מושכרים בפועל )מ״ר(

 66,289 67,603 65,364 (ש"חסה״כ הכנסות )באלפי 

 49 51 49 (ש"ח))כולל שטחי חניה(  דמי שכירות ממוצעים למטר )לחודש(

 79 81 80 (ש"ח))לא כולל שטחי חניה(  שכירות ממוצעים למטר )לחודש(דמי 

)כולל שטחי דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו בתקופה 
 (ש"ח)חניה( 

53 54 52 

)לא כולל דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו בתקופה 
 (ש"ח)שטחי חניה( 

85 92 84 

NOI )58,656 59,079 56,282 )אלפי ש"ח 

NOI )63,488 63,346 63,119 מותאם )אלפי ש"ח 

 8.2% 8.1% 7% שיעור תשואה בפועל )%(

 8.9% 8.7% 8% שיעור תשואה מותאם )%(

 86 79 92 מספר שוכרים לתום שנת דיווח

 :פילוח מבנה הכנסות ועלויות 6.13.1.1

 2016שנת  2017שנת  2018שנת  (43093% –0 חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 711,675 732,860 776,550 (ש"חווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש

 95% 93% 93%  שיעור תפוסה ממוצע )%(

 95% 88% 97% שעור תפוסה לסוף שנה

 20,086 19,581 35,627 רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 57,818 54,023 59,328 שטחים מושכרים בפועל )מ״ר(

 66,289 67,603 65,364 (ש"חסה״כ הכנסות )באלפי 

 49 51 49 (ש"ח))כולל שטחי חניה(  דמי שכירות ממוצעים למטר )לחודש(

 79 81 80 (ש"ח))לא כולל שטחי חניה(  דמי שכירות ממוצעים למטר )לחודש(

)כולל שטחי דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו בתקופה 
 (ש"ח)חניה( 

53 54 52 

)לא כולל וזים שנחתמו בתקופה דמי שכירות ממוצעים למטר בח
 (ש"ח)שטחי חניה( 

85 92 84 

NOI )58,656 59,079 56,282 )אלפי ש"ח 

NOI )63,488 63,346 63,119 מותאם )אלפי ש"ח 

 8.2% 8.1% 7% שיעור תשואה בפועל )%(

 8.9% 8.7% 8% שיעור תשואה מותאם )%(

 86 79 92 מספר שוכרים לתום שנת דיווח
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 :ריים בנכסשוכרים עיק 6.13.1.2

 .20% -אין שוכר אשר ההכנסות ממנו בנכס מהוות למעלה מ

 :הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 6.13.1.3

 
לשנה שתסתיים 

 3101202019ביום 

לשנה שתסתיים 
 3101202020ביום 

לשנה שתסתיים 
 3101202021ביום 

לשנה שתסתיים 
 3101202022ביום 

לשנה שתסתיים 
 3101202023ביום 

 ואילך

 (43093% –0 חלק התאגיד בנכס 100%ש"ח )נתונים לפי פי אל

 41,507 45,283 55,103 57,190 63,409 מרכיבים קבועים

מרכיבים משתנים 
 )אומדן(

- - - - - 

 41,507 45,283 55,103 57,190 63,409 סה״כ

 :השבחות ושינויים מתוכננים בנכס 6.13.1.4

בשטח עיקרי ימת מאפשרות הקמת בניינים יתרת זכויות הבניה במתחם ג.ט.י על פי התוכנית הקי

. חלק מעבודות החפירה והדיפון להקמת מ"ר 31,000 -של כ י שירותמ"ר ושטח 26,500 -של כ

חניונים של בניינים חדשים שצפויים להיבנות במתחם, על מנת לנצל את יתרת זכויות הבניה 

כוונת ג.ט.י להקים פרויקט בהמשך לכך יובהר, כי נכון למועד זה ב הקיימות, בוצעו זה מכבר.

 .במתחם שהיקפו צפוי להיות, לכל הפחות, בהתאם ליתרת זכויות הבנייה הקיימות כאמור לעיל

 מימון ספציפי: 6.13.1.5

 הלוואות מימון ספציפי

יתרות בדוח על 
 המצב הכספי

3101202018 

 )אלפי ש"ח(

מוצג כהלוואות לזמן 
 קצר וחלויות שוטפות:

10,000 

ן מוצג כהלוואות לזמ
 ארוך:

150,000 

3101202017  
 )אלפי ש"ח(

מוצג כהלוואות לזמן 
 קצר וחלויות שוטפות:

10,000 

מוצג כהלוואות לזמן 
 ארוך:

160,000 

 160,000 )אלפי ש"ח( 3101202018שווי הוגן ליום 

תוקן התקשרה ג.ט.י בהסכם הלוואה, כפי ש 2014 בנובמבר 25 ביום וסכום * תאריך נטילת הלוואה מקורי
 15"(, כפי שתוקן ביום המלווהמעת לעת, עם גוף מוסדי )להלן: "

, לפיו תועמד לג.ט.י על ידי המלווה הלוואה בסך כולל 2015בדצמבר 
 "(. הסכם ההלוואהמיליון ש"ח )להלן: " 300של עד 

מיליון ש"ח  200העמיד המלווה לג.ט.י סך של  2014בדצמבר  17ביום 
"( כאשר בהסכם ועד העמדת ההלוואהממתוך סך ההלוואה )להלן: "

מיליון ש"ח יועמד לג.ט.י, בכפוף  100ההלוואה נקבע שסך נוסף של 
 -" והסך הנוסףלהתקיימותם של מספר תנאים מוקדמים )להלן: "

"( עד חלוף שנה ממועד העמדת המועד להעמדת הסך הנוסף"
ההלוואה. האופציה פקעה ולא הועמד לג.ט.י הסך הנוסף על ידי 

 וה.המלו

מיליון ש"ח כאמור( הינה  200ההלוואה שהועמדה לג.ט.י )סך של 
, צמודה לעליית מדד המחירים 2.28%בריבית שנתית בשיעור של 

 "(.הריביתלצרכן )להלן: "

 מיליון ש"ח 200סך של  *גובה הלוואה מקורי 

 2.28% 3101202018שיעור ריבית אפקטיבית ליום 

 שנים, שתחילתן במועד העמדת ההלוואה.  7.5פת ההלוואה הינה תקו * מועדי פירעון קרן וריבית

הריבית תשולם מדי רבעון וקרן ההלוואה, הצמודה לעליית מדד 
תשלומים רבעוניים, ביום  29המחירים לצרכן, תפרע באופן הבא: )א( 
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 -האחרון של כל רבעון החל ממועד העמדת ההלוואה, סכום השווה ל
היתרה הבלתי מסולקת של קרן  )ב( -מקרן ההלוואה; ו 1.25%

מקרן  63.75%ההלוואה, לאחר הפירעונות האמורים, המהווה 
 ההלוואה, תפרע בתום תקופת ההלוואה

; יחס ההלוואה לשווי בטוחות 1.4 -יחס שירות החוב לא יפחת מ * תניות פיננסיות מרכזיות
; יחס ההלוואה לשווי בטוחות נטו לא יעלה 60%ברוטו לא יעלה על 

 300מסך של לא יפחת  ג.ט.י של המוחשי העצמיההון  ;75%על 
על  ג.ט.יסך נכסי ג.ט.י ל של המוחשי העצמי ההון יחסו מיליון ש"ח;

 35% -מפי הדו"ח כספי אחרון לא יפחת 

הגבלה על חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות והגבלה על עסקאות עם  *תניות מרכזיות אחרות 
 בעלי עניין

תניות מרכזיות או אמות מידה פיננסיות ציון האם הופרו 
 לתום שנת הדיווח

 לא

 לא ?non-recourseהאם מסוג 

 :שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס 6.13.1.6

 פירוט סוג

 הסכום המובטח ע"י השעבוד

 3101202018ליום 

 )באלפי ש"ח(

דרגה  שעבודים
 ראשונה

לעיל,  7.14.1.6 בסעיף כביטחון להחזר ההלוואה האמורה
לעיל, שועבדו לטובת המלווה )כהגדרתו לעיל( זכויותיה של 

)להלן:  מתחם מלחה -טכנולוגי בירושלים הגן ג.ט.י ב
"(, לרבות שעבוד הזכויות והתקבולים הנכס המשועבד"

המגיעים לג.ט.י מכח הסכמי השכירות בגין הנכס 
 **המשועבד 

150,000 

 .מ"ר בנוסף לשטחי שירות וחניה 68,000 -עיקרי כולל של כ הנכס כולל שטח *
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 *: פרטים אודות הערכת השווי 6.13.1.7

 2016שנת  2017שנת  2018שנת  (43093% –0 חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 711,675 732,860 776,550 (ש"חהשווי שנקבע )באלפי 

 ** רקעיןקונפורטי רביב, שמאי מק זהות מעריך השווי

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי?

 כן כן כן האם המעריך הינו מעריך שווי מהותי מאוד? ***

 כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי?

תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו מתייחסת 
 הערכת השווי(

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

 היוון הכנסות אחר( /תמודל הערכת השווי )השוואה/הכנסה/עלו

 פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי

אם ההערכה 
בגישת היוון 

 תזרימי מזומנים

Income  )
(Approach 

 (Gross Leasable Area) השכרה -שטח בר
 שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר(

 –חוזים חתומים 
 מ"ר 59,328

 1,909 –שטחים פנויים  
 מ"ר

 –חוזים חתומים 
 מ"ר 54,023

 6,934 –שטחים פנויים  
 מ"ר

 –חוזים חתומים 
 מ"ר 57,520

 3,075 –שטחים פנויים  
 מ"ר

 95% 89% 97% )%( 1שיעור תפוסה בשנה +

דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ״ר מושכר 
 **** 1לצורך הערכת שווי בשנה +

 מגדל –ש"ח  91

מבנים  –ש"ח  71
 נמוכים

 מגדל –ש"ח  92

מבנים  –ש"ח  68
 מוכיםנ

 מגדל –ש"ח  87

מבנים  –ש"ח  66
 נמוכים

תקופתיות ממוצעות לשמירה על  אותהוצ
  הקיים

- - - 

שיעור היוון / שיעור תשואה / מכפיל שנלקח 
 לצורך הערכת השווי )%(

7.8% 8% 8.15% 

 שינוי בשווי )באלפי ש"ח( ניתוחי רגישות לשווי )בהתאם לגישה שנבחרה(:

 680,000 692,000 730,000 [%5ל ]עליה ש שיעורי היוון

 750,000 779,000 830,000 [%5ירידה של ]

(, ואשר המידע האמור בה מובא על 2019-01-024475)מס' אסמכתא:  2019במרץ  20הערכת השווי מצורפת לדו"ח התקופתי של ישרס אשר פורסם ביום * 
 . דרך ההפניה

, בוגר תואר ראשון בכלכלה, בוגר לימודי תעודה בחוג לשמאות 1995אי מקרקעין מוסמך החל משנת ** הערכת השווי נערכה ע"י רפאל קונפורטי, שמ
 וניהול מקרקעין.

בדבר גילוי על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין התאגיד וגילוי בנוגע למעריך שווי  105-30* בהתאם לעמדה משפטית של רשות ניירות ערך מס' **
( מעריך השווי הינו מעריך שווי מהותי מאוד )כהגדרת 2) -( לא קיימת תלות בין מעריך השווי לבין החברה; ו1ד לתאגיד, )שהערכותיו מהותיות מאו

 מונח זה בעמדה המשפטית האמורה(. 

 להלן הגילוי הנדרש בקשר למעריך השווי לאור העמדה המשפטית האמורה:

, בוגר תואר ראשון בכלכלה, בוגר לימודי תעודה בחוג 1995מאי מקרקעין מוסמך החל משנת רפאל קונפורטי, ש -זהותו של מעריך השווי המהותי מאוד 
 לשמאות וניהול מקרקעין.

מעליות ערך נדל"ן להשקעה  2018מיליון ש"ח; וההכנסות בשנת  2,917.8 -הנכסים שהוערכו על ידי מעריך השווי המהותי מאוד מסתכמים לסך של כ
 . מיליון ש"ח 202.5 -המהותי מאוד מסתכמות לסך של כ שהוערכו על ידי מעריך השווי

 2019במרץ  20ישרס אשר פורסם ביום פרטי ההתקשרות עם מעריך השווי המהותי מאוד הינם כמפורט בהערכת השווי שצורפה לדוח התקופתי של 
 .(, ואשר המידע האמור בה מובא על דרך ההפניה2019-01-024475)מס' אסמכתא: 

 ת דמי ניהול.* ללא הכנסו***
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 רמת החיילשם הנכס:  6.13.1
 3101202018פירוט ליום  

 יפו -ברמת החייל, תל אביב  6-10רחוב הברזל  מיקום הנכס:

 500-מ"ר; מסחרי כ 700 -מ"ר; תעשיה כ 32,100 -משרדים כ שטחי הנכס:
 מקומות חניה 874מ"ר; וכן 

רה בת בבעלות מלאה, שהינה כאמור חב אחזקה ישירה של עוגן מבנה האחזקה בנכס:
 של ישרסבמישרין ועקיפין, 

 59.37% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס:

 אין ציון שמות השותפים לנכס:

 הנכס נבנה על מקרקעין בבעלותה המלאה של עוגן תאריך רכישת הנכס:

 חניות 66 -זכויות בעלות של עוגן למעט חכירת משנה ביחס ל פירוט זכויות משפטיות בנכס:

בעלות רשומה על שם עוגן למעט הערת אזהרה לרישום חכירת  רישום זכויות משפטיות:מצב 
חניות. יצוין, כי הנכס משועבד לטובת  66 -משנה ביחס ל

 ישרסמחזיקי אגרות החוב )סדרה טו'( של 

 אין זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות:

 אין נושאים מיוחדים:

 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים:

 :נתונים עיקריים 6.13.1.1

  2016שנת  2017שנת  2018שנת  (59037% –0 חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 

 479,210 484,620 505,060 (ש"חשווי הוגן בסוף תקופה )באלפי 

עלות 
ההקמה 
)באלפי 

 ש"ח(

371,961 

 97% 90% * 83%  שיעור תפוסה ממוצע )%(
מועד 

 הרכישה

הנכס נבנה על 
קרקע בבעלותה 

 עוגןל ש

   94% 83% 83% שעור תפוסה לסוף שנה

 16,433 5,293 19,870 רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(
  

 31,392 27,891 27,736 שטחים מושכרים בפועל )מ״ר(
  

 44,461 42,322 38,802 (ש"חסה״כ הכנסות )באלפי 
  

)כולל שטחי  דמי שכירות ממוצעים למטר )לחודש(
 (ש"ח)חניה( 

59 58 58 
  

)לא כולל  דמי שכירות ממוצעים למטר )לחודש(
 (ש"ח)שטחי חניה( 

98 96 98 
  

דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו 
 (ש"ח))כולל שטחי חניה( בתקופה 

47 52 98 
  

דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו 
 (ש"ח))לא כולל שטחי חניה( בתקופה 

114 101 
98 

  

NOI 35,863 33,591 30,332 ()אלפי ש"ח 
  

NOI )34,800 29,900 30,332 מותאם )אלפי ש"ח 
  

 7.48% 6.93% 6.01% שיעור תשואה בפועל )%(
  

 7.26% 6.17% 6.01% שיעור תשואה מותאם )%(
  

 17 15 15 מספר שוכרים לתום שנת דיווח
  

   פנוי בנכס.במכרז להשכרת יתרת השטח ה עוגןזכתה  2019* ברבעון הראשון לשנת 
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 :פילוח מבנה הכנסות ועלויות 6.13.1.1

0 חלק התאגיד 100%)נתונים לפי 
 (59037% –בנכס 

 2016שנת  2017שנת  2018שנת 

 )באלפי ש"ח( הכנסות:

 35,773 33,903 30,898 קבועות –מדמי שכירות 

 - - - משתנות -מדמי שכירות 

 8,420 7,470 6,715 ואחרים מדמי ניהול

 268 949 1,189 מהפעלת חניונים

 448461 428322 388802 סה״כ הכנסות

       עלויות:

 8,016 8,244 7,999 ישירות ניהול, אחזקה ותפעול

 - - - פחת )ככל שנרשם(

 582 487 471 הוצאות אחרות

 88598 88731 88470 סה״כ עלויות:

 358863 338591 308332 רווח:

:NOI 308332 338591 358863 

 :קריים בנכסשוכרים עי 6.13.1.2

  

שיעור 
משטח 
הנכס 

המשויך 
 לשוכר 

האם 
מהווה 
שוכר 
 עוגן?

האם אחראי 
או  20% -ל

יותר 
מהכנסות 

הנכס בשנת 
2018? 

שיוך 
ענפי 
של  

 השוכר

 תיאור הסכם השכירות

תקופת ההתקשרות 
המקורית והתקופה שנותרה 

 )שנים(

אופציות 
 להארכה )שנים(

מנגנון 
עדכון או 
הצמדה 
של דמי 

 שכירותה

פירוט 
ערבויות 

)ככל 
 שקיימות(

ציון 
תלות 

 מיוחדת

 הייטק 32% -כ לא 27% -כ שוכר א'

מ"ר  9,000  -שטח של כ
שההתקשרות ביחס אליו 

החלה במועדים שונים 
, 2012, יולי 2008)אפריל 
 2013, אפריל 2012דצמבר 

(  מושכר עד 2016ונובמבר 
 2021חודש אוקטובר 

שתי אופציות 
ת להארכת תקופ

 12 -השכירות ב
 חודשים כל אחת

צמוד 
למדד 

המחירים 
 לצרכן 

 - פיקדון
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 :הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 6.13.1.3

 
לשנה שתסתיים 

 3101202019ביום 

לשנה שתסתיים 
 3101202020ביום 

לשנה שתסתיים 
 3101202021ביום 

לשנה שתסתיים 
 3101202022ביום 

לשנה שתסתיים 
 3101202023ביום 

 ואילך

 ש"חאלפי 

 1,843 10,339 28,210 30,736 31,507 מרכיבים קבועים

מרכיבים משתנים 
 )אומדן(

- - - - - 

 1,843 10,339 28,210 30,736 31,507 סה״כ

 :השבחות ושינויים מתוכננים בנכס 6.13.1.4

 אין.

 מימון ספציפי:  6.13.1.5

פרעה  ישרסרה טו'( של של אגרות החוב )סד 2016בסמוך למועד הנפקתן לראשונה בחודש אוגוסט 

לתאגיד בנקאי את כל האשראי שנטלה ממנו בגין הנכס. לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה  ישרס

 .2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  ו'25באור , ר' ישרסטו'( של 

 :שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס 6.13.1.6

החל ממועד  ישרסת החוב )סדרה טו'( של הזכויות בקשר לנכס משועבד לטובת מחזיקי אגרו

לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה טו'(  .2016הנפקתן לראשונה של אגרות החוב בחודש אוגוסט 

. למען שלמות התמונה 2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  ו'25באור ר' , ישרסשל 

ב )סדרה טו'( הזכויות בקשר לנכס היו עד בסמוך למועד הנפקתן לראשונה של אגרות החו כי, יצוין

 .לטובת תאגיד בנקאי וללא הגבלה בסכום ראשון מדרגה ,קבוע שעבודמשועבדות ב

 * פרטים אודות הערכת השווי 6.13.1.7

 –0 חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
59037%)  

 2016שנת  2017שנת  2018שנת 

 479,210 484,620 505,600 השווי שנקבע )באלפי ש"ח(

 ** קונפורטי רביב, שמאי מקרקעין ת מעריך השוויזהו

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי ?

 כן כן כן האם המעריך הינו מעריך שווי מהותי מאוד? ***

 לא לא לא האם קיים הסכם שיפוי?

תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו 
 מתייחסת הערכת השווי(

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

 ממוצע בין גישת היוון הכנסות וגישת ההשוואה מודל הערכת השווי

 פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי

אם ההערכה 
בגישת 

 ההשוואה

השכרה  שנלקח -שטח בר
 בחשבון בחישוב

 מ"ר ברוטו למסחר 500
 מ"ר ברוטו למשרדים 31,590
 מ"ר ברוטו לתעשיה 741

 מקומות חניה תת קרקעיים 874

 מ"ר ברוטו למסחר 500
 מ"ר ברוטו למשרדים 31,550
 מ"ר ברוטו לתעשיה 740

 מקומות חניה תת קרקעיים 874

 מ"ר ברוטו למסחר 505
 מ"ר ברוטו למשרדים 31,550
 מ"ר ברוטו לתעשיה 740

מקומות חניה תת  850
 קרקעיים
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 –0 חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
59037%)  

 2016שנת  2017שנת  2018שנת 

-מחיר מכירה למ״ר בר
 השכרה שנלקח בחישוב

 ש"ח למ"ר ברוטו מסחר 23,000
ש"ח למ"ר ברוטו  12,250-12,750

 משרדים
 ש"ח למ"ר ברוטו תעשיה 8,000

ש"ח למקום חניה  75,000-100,000
 תת קרקעי

 ש"ח למ"ר ברוטו מסחר 23,000
ש"ח למ"ר ברוטו  12,250-12,750

 משרדים
 ש"ח למ"ר ברוטו תעשיה 8,000

ש"ח למקום  75,000-100,000
 חניה תת קרקעי

ש"ח למ"ר ברוטו  23,000
 מסחר

ש"ח למ"ר  12,000-12,500
 ברוטו משרדים

ש"ח למ"ר ברוטו  8,000
 תעשיה

ש"ח למקום  65,000-85,000
 חניה תת קרקעי

-טווח מחירי מכירה למ״ר בר
השכרה של נכסים ברי 

 השוואה שנלקחו בחישוב

למ"ר  10,900-17,800משרדים: 
 ברוטו

למ"ר  10,300-15,000משרדים:  
 ברוטו

ש"ח למ"ר  19,000מסחר: 
 נטו

 11,300 - 18,500משרדים:  
 ש"ח למ"ר נטו

מספר הנכסים ברי השוואה 
 10 12 9 שנלקחו בחישוב

הנכסים הרלוונטיים 
העיקריים שנלקחו לצורך 

 ההשוואה

כל הנכסים המופיעים בנתוני 
 ההשוואה ****

 נכסי השוואה נכסי השוואה

שיעור התשואה נטו המשתקף 

 7.5% 6.9% 6.2% הנוכחי של הנכס NOI -מה

 - - - פרמטרים מרכזיים אחרים

אם ההערכה 
בגישת היוון 

 תזרימי מזומנים 

שנלקח  השכרה -שטח בר
 מ"ר 32,896 מ"ר 33,373 מ"ר 33,414 בחשבון בחישוב

 94% 83% 83% 1שיעור תפוסה בשנה +

דמי שכירות חודשיים 
ממוצעים למ״ר מושכר לצורך 

 1הערכת שווי בשנה +
 ש"ח למ"ר 78 ש"ח למ"ר 76 ש"ח למ"ר 77

הוצאות תקופתיות ממוצעות 
 - - - לשמירה על הקיים

שיעור היוון / שיעור תשואה / 
מכפיל שנלקח לצורך הערכת 

 השווי

 לשטחי משרדים ומסחר 7.4%
 לשטחי תעשיה  8%

 להכנסות ממבקרים בחניון 10%

 לשטחי משרדים ומסחר 7.4%
 לשטחי תעשיה  8%

 רים בחניוןלהכנסות ממבק 10%

לשטחי משרדים  7.6%
 ומסחר

 לשטחי תעשיה  8%
להכנסות ממבקרים  10%

 בחניון

 שינוי בשווי באלפי ש"ח ניתוח רגישות לשווי

 שיעורי תפוסה
 234 1,075 1,139 5%עליה של 

 (234) (1,075) (1,139) 5%ירידה של 

 שיעורי היוון
 (6,494) (6,827) (6,780) 0.25%עליה של 

 7,067 7,142 7,458 0.25%של  ירידה

דמי שכירות ממוצעים 
 למטר

 9,694 8,848 8,983 5%עליה של 

 (9,694) (8,848) (8,983) 5%ירידה של 

ואשר המידע האמור בה מובא על  2019-01-024475)מס' אסמכתא:  2019במרץ  20הערכת השווי מצורפת לדו"ח התקופתי של ישרס אשר פורסם ביום * 
 . יהדרך ההפנ

, בוגר תואר ראשון בכלכלה, בוגר לימודי תעודה בחוג לשמאות 1995** הערכת השווי נערכה ע"י רפאל קונפורטי, שמאי מקרקעין מוסמך החל משנת 
 וניהול מקרקעין.

וגילוי בנוגע למעריך שווי  בדבר גילוי על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין התאגיד 105-30*** בהתאם לעמדה משפטית של רשות ניירות ערך מס' 
( מעריך השווי הינו מעריך שווי מהותי מאוד )כהגדרת 2) -( לא קיימת תלות בין מעריך השווי לבין החברה; ו1שהערכותיו מהותיות מאוד לתאגיד, )
 מונח זה בעמדה המשפטית האמורה(. 
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 להלן הגילוי הנדרש בקשר למעריך השווי לאור העמדה המשפטית האמורה:

, בוגר תואר ראשון בכלכלה, בוגר לימודי תעודה בחוג 1995רפאל קונפורטי, שמאי מקרקעין מוסמך החל משנת  -ו של מעריך השווי המהותי מאוד זהות
 לשמאות וניהול מקרקעין.

יות ערך נדל"ן להשקעה מעל 2018מיליון ש"ח; וההכנסות בשנת  2,917.8 -הנכסים שהוערכו על ידי מעריך השווי המהותי מאוד מסתכמים לסך של כ
 מיליון ש"ח.  202.5 -שהוערכו על ידי מעריך השווי המהותי מאוד מסתכמות לסך של כ

 2019במרץ  20ישרס אשר פורסם ביום פרטי ההתקשרות עם מעריך השווי המהותי מאוד הינם כמפורט בהערכת השווי שצורפה לדוח התקופתי של 
 .ע האמור בה מובא על דרך ההפניהואשר המיד 2019-0-1024475)מס' אסמכתא: 

 שמותיהם, מיקומם ושיטחם של הנכסים העיקריים שנלקחו לצורך השוואה הינם כדלקמן: ****

 שטח הנכס ברוטו שם הנכס / מיקום הנכס
 מכירה

 מ"ר משרדים 486 34הברזל 

 מ"ר משרדים 418 5הברזל 

 מ"ר משרדים 121 11הברזל 

 מ"ר משרדים 197 24הברזל 

CU 275 מ"ר משרדים 

 שכירות

 מ"ר משרדים 1,500 הברזל

 מ"ר משרדים 1,800 הברזל

 מ"ר משרדים 1,100 הברזל

 מ"ר משרדים 19,600 122דבורה הנביאה 

 מ"ר תעשיה 1,200 שכונת מונטיפיורי

 מ"ר תעשיה 2,000 מרכז תל אביב )ליד גינדי(

 מ"ר תעשיה 1,500 יצחק שדה

 

 פארק סיבלשם הנכס:  6.13.2

 3101202018פירוט ליום  

 , פארק אפק, ראש העין22רחוב המלאכה  מיקום הנכס:

 400 -מ"ר; מסחרי כ 9,421 -מ"ר; משרדים כ 16,340 -תעשיה כ שטחי הנכס:
 מקומות חניה 347מ"ר; וכן 

 אחזקה ישירה של עוגן מבנה האחזקה בנכס:

 59.37% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס:

 אין כס:ציון שמות השותפים לנ

 50% -ו 2006ביוני  19מהזכויות בנכס ביום  50%עוגן רכשה  תאריך רכישת הנכס:
 2009בספטמבר  7מהזכויות בנכס ביום 

ביולי  6שנים המסתיימת ביום  49חכירה מהוונת לתקופה של  פירוט זכויות משפטיות בנכס:
2041 

עוגן בלשכת רישום זכות החכירה רשומה על שמה של  מצב רישום זכויות משפטיות:
המקרקעין. יצוין, כי הנכס משועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב 

 ישרס)סדרה טו'( של 

 אין זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות:

 אין נושאים מיוחדים:

 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים:
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 :נתונים עיקריים 6.13.2.1

0 חלק התאגיד 100%)נתונים לפי 
 (59037% –בנכס 

 2016שנת  2017שנת  2018שנת 
  

שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי 
 130,000 132,000 136,000 ש"ח(

עלות ההקמה 
 100,314 )באלפי ש"ח(

רווחי או הפסדי שערוך )באלפי 
  2006ביוני  19ביום  50% מועד הרכישה (2,167) (1,385) 2,626 ש"ח(

 2009בספטמבר  7ביום  50% -ו

     77% 84% 87% שיעור תפוסה ממוצע

   74% 87% 92% שיעור תפוסה לסוף שנה

   19,299 22,887 24,101 שטחים מושכרים בפועל )מ״ר(
 

    11,325 11,358 11,563 סה״כ הכנסות )באלפי ש"ח(

8 לא דמי שכירות ממוצעים למטר
 )ש"ח לחודש( כולל שטחי חניה

41 41 41   
 

8 כולל דמי שכירות ממוצעים למטר
 33 33 33 "ח לחודש()ש שטחי חניה

  

דמי שכירות ממוצעים למטר 
בחוזים שנחתמו בתקופה )ש"ח 

 לחודש(
43 44 47 

   

דמי שכירות ממוצעים למטר 
בחוזים שנחתמו בתקופה )ש"ח 

 )כולל שטחי חניה( לחודש(
29 33 31 

  

NOI )8,579 8,583 9,096 )אלפי ש"ח    

NOI )7,500 8,583 10,200 מותאם )אלפי ש"ח    

    6.6% 6.5% 6.7% שיעור תשואה בפועל

    5.77% 6.5% 7.5% שיעור תשואה מותאם

    23 24 24 מספר שוכרים לתום שנת דיווח

 :פילוח מבנה הכנסות ועלויות 6.13.2.1

0 חלק התאגיד 100%)נתונים לפי 
 2016שנת  2017שנת  2018שנת  (59037% –בנכס 

 )באלפי ש"ח( הכנסות:

 9,107 9,123 9,159 ותקבוע –מדמי שכירות 

 - - - משתנות -מדמי שכירות 

 2,218 2,235 2,404 מדמי ניהול והחזר הוצאות

 - - - מהפעלת חניונים

 11,325 11,358 11,563 סה״כ הכנסות

    עלויות:

 2,582 2,642 2,340 ישירות ניהול, אחזקה ותפעול

 - - - פחת )ככל שנרשם(

 164 132 128 הוצאות אחרות

 2,746 2,774 2,468 סה״כ עלויות:

 8,579 8,584 9,095 רווח:

:NOI 9,095 8,584 8,579 
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 :שוכרים עיקריים בנכס 6.13.2.2

  

שיעור 
משטח 
הנכס 

המשויך 
 לשוכר 

האם 
מהווה 
שוכר 
 עוגן?

האם אחראי 
או  20% -ל

יותר 
מהכנסות 

הנכס בשנת 
2018? 

שיוך 
ענפי 
של  

 השוכר

 תיאור הסכם השכירות

ההתקשרות תקופת 
המקורית והתקופה שנותרה 

 )שנים(

אופציות 
 להארכה )שנים(

מנגנון 
עדכון או 
הצמדה 
של דמי 
 השכירות

פירוט 
ערבויות 

)ככל 
 שקיימות(

ציון 
תלות 

 מיוחדת

 אופנה 21% -כ לא 26%  שוכר א'

השכירות החלה בחודש יולי 
 1,278ביחס לשטח של  2007

חודשים  24מ"ר לתקופה של 
 24ומשה( ל ואופציה )שמ

 חודשים נוספים.
הוגדל  2011החל מחודש יוני   

מ"ר והוארכה  4,293השטח ל 
תקופת השכירות לתקופה בת 

חודשים עד ליום  60
ואופציה  30.6.2016
חודשים   60)שמומשה( ל 

 .30.6.2021נוספים, עד ליום 
 2015החל מחודש ינואר 

מ"ר  4,668 -הוגדל השטח ל
הוגדל  2015והחל מדצמבר 

מ"ר לתקופת  5,324 -השטח ל
שכירות כאמור עד ליום 

החל מחודש  30.6.2021
הוגדל השטח ל  2018אוגוסט 

מ"ר לתקופת שכירות  6,877-
בחודש ינואר  31.7.22עד ליום 

 7128,-הוגדל השטח ל  2019
מ"ר לתקופת שכירות עד 

 31.7.22ליום 

 24אופציה ל 
חודשים החל מ 

ועד  1.8.22
אופציה  31.7.24

 36ספת ל נו
חודשים החל מ 

ועד  1.8.24
31.7.27 

צמוד 
למדד 

המחירים 
 לצרכן 

ערבות 
 בנקאית

- 

 

 :הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 6.13.2.3

 
לשנה שתסתיים 

 3101202019ביום 

לשנה שתסתיים 
 3101202020ביום 

לשנה שתסתיים 
 3101202021ביום 

לשנה שתסתיים 
 3101202022ביום 

לשנה שתסתיים 
 3101202023 ביום

 ואילך

 ש"חאלפי 

 499 3,847 5,932 7,337 10,111 מרכיבים קבועים

מרכיבים משתנים 
 )אומדן(

- - - - - 

 499 3,847 5,932 7,337 10,111 סה״כ

 :השבחות ושינויים מתוכננים בנכס 6.13.2.4

 אין.

 מימון ספציפי:  6.13.2.5

שקיף מדף שפרסמה , על פי ת2017בפברואר  20ביום  ישרסבהמשך לדו"ח הצעת מדף שפרסמה 

ערך נקוב אגרות חוב )סדרה טו'(  133,600,000, נרשמו למסחר, בין היתר, 2016במאי  2ביום  ישרס

, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, והנכס שועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה טו'( ישרסשל 

ות הכספיים של לדוח ו'25באור לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה טו'( של ישרס, ר' . ישרסשל 

 .2018בדצמבר  31החברה ליום 
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 :שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס 6.13.2.6

, וזאת לאחר ישרסהזכויות בקשר לנכס משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה טו'( של 

 20ביום  ישרסשפרסמה בהתאם לדו"ח הצעת המדף )סדרה טו'( הרחבת סדרה אגרות החוב 

לדוחות הכספיים  ו'25באור אודות אגרות החוב )סדרה טו'( של ישרס, ר' לפרטים  .2017בפברואר 

 .2018בדצמבר  31של החברה ליום 

 * פרטים אודות הערכת השווי 6.13.2.7

 –0 חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
59037%)  

 2016שנת  2017שנת  2018שנת 

 130,000 132,000 136,000 השווי שנקבע )באלפי ש"ח(

 **שמאות וניהול מקרקעין  –עדי נאור  וויזהות מעריך הש

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי ?

 לא לא לא האם המעריך הינו מעריך שווי מהותי מאוד?

 כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי?

תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך 
 שאליו מתייחסת הערכת השווי(

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

 ממוצע משוקלל בין גישת היוון הכנסות  וגישת ההשוואה  רכת השווימודל הע

 פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי

אם ההערכה 
בגישת 

 ההשוואה

השכרה  שנלקח -שטח בר
 בחשבון בחישוב

 מ"ר ברוטו לתעשייה 16,340
 מ"ר ברוטו למשרדים 9,421
 מ"ר למסחר 400 

 מקומות חניה 347

 טו לתעשייהמ"ר ברו 16,340
 מ"ר ברוטו למשרדים 9,421

 מ"ר למסחר 400
 מקומות חניה 347

 מ"ר ברוטו לתעשייה 16,340
 מ"ר ברוטו למשרדים 9,421

 מקומות חניה 347

-מחיר מכירה למ״ר בר
 השכרה שנלקח בחישוב

 ש"ח למ"ר ברוטו תעשיה 4,500
 ש"ח למ"ר ברוטו משרדים 5,700

 ש"ח למ"ר ברוטו מסחר 12,000
 ש"ח למקום חניה 30,000

 ש"ח למ"ר ברוטו תעשיה 4,500
 ש"ח למ"ר ברוטו משרדים 5,500

 ש"ח למ"ר ברוטו מסחר 12,000
 ש"ח למקום חניה 30,000

ש"ח למ"ר ברוטו  4,500
 תעשיה

ש"ח למ"ר ברוטו  5,500
 משרדים

ש"ח למ"ר ברוטו  13,000
 מסחר

 ש"ח למקום חניה 30,000

-טווח מחירי מכירה למ״ר בר
רה של נכסים ברי השכ

 השוואה שנלקחו בחישוב

 ש"ח למ"ר 4,800-8,500תעשיה: 
 ש"ח למ"ר 10,000משרדים: 

 ש"ח למ"ר 4,200-8,400תעשיה: 
ש"ח  7,800-10,400משרדים: 

 למ"ר

ש"ח  8,400-4,200תעשיה: 
 למ"ר

 ש"ח למ"ר 7,700משרדים: 

מספר הנכסים ברי השוואה 
 8 12 10 שנלקחו בחישוב

לוונטיים הנכסים הר
העיקריים שנלקחו לצורך 

 ההשוואה

כל הנכסים המופיעים בנתוני 
 ההשוואה **

 נכסי השוואה נכסי השוואה

שיעור התשואה נטו המשתקף 

 6.6% 6.4% 6.7% הנוכחי של הנכס NOI -מה

 - - - פרמטרים מרכזיים אחרים

אם ההערכה 
בגישת היוון 

תזרימי 

שנלקח  השכרה -שטח בר
 מ"ר 26,167 מ"ר 26,325 מ"ר 26,568 בון בחישובבחש

 74% 86% 91% 1שיעור תפוסה בשנה +
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 –0 חלק התאגיד בנכס 100%)נתונים לפי 
59037%)  

 2016שנת  2017שנת  2018שנת 

 מזומנים 
דמי שכירות חודשיים 

ממוצעים למ״ר מושכר לצורך 
 1הערכת שווי בשנה +

 ש"ח למ"ר 32 ש"ח למ"ר 31 ש"ח למ"ר 33

הוצאות תקופתיות ממוצעות 
 - - - לשמירה על הקיים

 שיעור היוון / שיעור תשואה /
מכפיל שנלקח לצורך הערכת 

 השווי

 לשטחים מושכרים 8%
 לשטחים פנויים 9.25%

 לשטחים מושכרים 8.25%
 לשטחים פנויים 9%

 לשטחים מושכרים 8.25%
 לשטחים פנויים 9%

 שינוי בשווי באלפי ש"ח ניתוח רגישות לשווי

 שיעורי תפוסה
 416 469 684 5%עליה של 

 (416) (469) (684) 5%ירידה של 

 שיעורי היוון
 (2,673) (2,770) (2,154) 0.25%עליה של 

 2,887 2,941 2,217 0.25%ירידה של 

דמי שכירות 
 ממוצעים למטר

 3,481 3,910 3,169 5%עליה של 

 (3,481) (3,910) 3,169 5%ירידה של 

ואשר המידע האמור בה מובא על  2019-01-024475מכתא: )מס' אס 2019במרץ  20הערכת השווי מצורפת לדו"ח התקופתי של ישרס אשר פורסם ביום * 
 . דרך ההפניה

, בוגר לימודי שמאות מקרקעין וניהול נכסים, אוניברסיטת תל אביב, 1991הערכת השווי נערכה על ידי עדי נאור, שמאי מקרקעין מוסמך החל משנת ** 
 מורחב(, אוניברסיטת תל אביב. B.Aובוגר במדע המדינה )

 ם, מיקומם ושיטחם של הנכסים העיקריים שנלקחו לצורך השוואה הינם כדלקמן:שמותיה ****

 שטח הנכס ברוטו שם הנכס / מיקום הנכס

 ממאגר מס שבח "מידע נדל"ן" מכירהעסקאות 

 מ"ר לתעשיה 339 12חלקה  8739גוש 

 מ"ר לתעשיה 300 11חלקה  8738גוש 

 מ"ר לתעשיה 6,521 11חלקה  8738גוש 

 מ"ר לתעשיה 267 11חלקה  8738גוש 

 מ"ר לתעשיה 107 10חלקה  8738גוש 

 מ"ר לתעשיה 500 5חלקה  8739גוש 

 מ"ר לתעשיה 790 12חלקה  8739גוש 

 מ"ר לתעשיה 325 12חלקה  8739גוש 

 מ"ר לתעשיה 146 12חלקה  8739גוש 

 משרדיםמ"ר  13,000 פארק התעשייה "אפק" 

 נכסים המוצעים להשכרה 

 מסחרמ"ר  172 אפק" רעש העיןפארק "

 מ"ר למשרדים 750 פארק "אפק" ראש העין

 מ"ר למשרדים 520 פארק "אפק" ראש העין

 תעשיהמ"ר  750 פארק "אפק" ראש העין

 תעשיהמ"ר  650 פארק "אפק" ראש העין
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 שטח הנכס ברוטו שם הנכס / מיקום הנכס

 תעשיהמ"ר  870 פארק "אפק" ראש העין

 תעשיהמ"ר  320 פארק "אפק" ראש העין

 משרדיםמ"ר  500 העין פארק "אפק" ראש

 משרדים מ"ר ל 150 פארק "אפק" ראש העין

 משרדים מ"ר ל 300 פארק "אפק" ראש העין

 מ"ר לתעשיה 118 פארק "אפק" ראש העין

 משרדיםמ"ר  620 פארק "אפק" ראש העין

 

 

אודות נכס נדל"ן מסחרי נוסף של קבוצת ישרס בתחום הדיור המוגן )אשר לפי תקני להלן פירוט  6.14
 :חשבונאות מסווג כנדל"ן להשקעה(

  מועדון נוה אביב -בית אבות 

 , חברה בת בבעלות מלאה, במישרין ובעקיפין, של ישרסשמריהו בע"מ-מועדון נוה אביב כפר
 -שטח של כב"( היא הבעלים והמפעילה של בית אבות הממוקם בכפר שמריהו נוה אביב)להלן: "

 "(.בית האבות" :וי )להלןמ"ר שטח בנ 8,230 -כ ומ"ר, ועלי 8,260

בית האבות מעמיד לרשות הדיירים יחידות דיור ובנוסף לכך שירותים מיוחדים הכוללים 
בית האבות כולל מחלקה לעצמאיים  פעילות תרבותית וחברתית.ו ארוחות, כביסה, שירות רפואי

מחלקה  חדרים, וכן 34בת לתלויים עם מטפלת צמודה חדרים )כולל סוויטות(, מחלקה  71בת 
סגרה ישרס את המחלקה  2018יצוין, כי במהלך הרבעון הראשון של שנת  מיטות. 27 -סיעודית לכ
 הסיעודית.

, זאת לעומת שיעור 40% -, הסתכם שיעור התפוסה בבית האבות בכ2018בדצמבר  31נכון ליום 
 -כהסתכם ב 2018. שיעור התפוסה הממוצע בשנת 2017בדצמבר  31ביום  50% -תפוסה של כ

 . 2017בשנת  54% -, לעומת שיעור תפוסה ממוצע של כ45%

 -, הסתכמו הכנסותיה של החברה מדמי שכירות בבית האבות לסך של כ2017 -ו 2018בשנים 
אלפי ש"ח, בהתאמה, בין היתר כתוצאה מסגירתה של המחלקה  14,688 -אלפי ש"ח וכ 10,961

 הסיעודית כאמור לעיל.

בוחנת את האפשרות להשבחת הנכס  ישרסה של בית האבות כאמור, לאור הירידה בשיעור התפוס
 או מימושו.

 לקוחות 6.15

מושכרים לתקופות שונות. עיקר דמי השכירות צמודים למדד  קבוצת ישרסהנכסים המניבים של 
 ישרסבחלק מהשטחים המסחריים של  .ארה"ב המחירים לצרכן והיתר צמודים לשער הדולר

 .מהמחזור, אך לא פחות מסכום מינימלי לכל שוכר מושכרים שטחים תמורת אחוזים

דה הינם בדרך כלל הסכמים יהנכסים שביזום ופיתוח על  ילגב קבוצת ישרסהסכמי השכירות של 
יעודית לשוכר ספציפי ומסירת בהתאם לרמת הביקוש באותם אזורים וכן בניה של בניה והשכרה 

 האמורים שכירותה". הסכמי Turn Key Project" תר לרשות השוכר בשיטכהנכס המוש
מייעדת את הנכסים להשכרה  קבוצת ישרס .מתאפיינים בדרך כלל בתקופות שכירות ארוכות

 ללקוחות איכותיים, בעלי חוסן פיננסי ראוי. 

וללים בדרך כלל אופציות לשוכר כ השכירות כמקובל בעסקאות שכירות בישראל, הסכמי
מדד ו/או שכר, הצמדת דמי השכירות למוהירות ו/או להגדלת השטח כלהארכת תקופת הש

רים. כס וקבלת בטחונות מהשוכו/או למדדים מוכרים אחרים, הסדרת נושא ביטוח הנ בע חוץמטל
טחון ישטרי ב ל ידיהתחייבויות השוכרים על פי הסכמי השכירות מובטחות במרבית המקרים ע

 .או באמצעות פיקדון ערבות בנקאית ל ידיע או 2חתומים על ידי 
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וכרים בגין דמי השחובות נכון למועד הדוח התקופתי לישרס אין תלות בשוכר כלשהו. כמו כן, 
ליום  , הן כדלקמן:)ללא דיור מוגן( שכירות, באחוזים מסה"כ הכנסות השכירות השנתיות

בחינת הצורך בביצוע הפרשה בגין חוב ושיעור . 4.1% -כ 31.12.2017וליום  6.8% -כ 31.12.2018
לפרטים אודות הפרשות  באופן ספציפי לגבי כל מקרה ומקרה על פי נתוניו. יתעשההפרשה, נ

 .2018בדצבמר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  8באור  'לחובות מסופקים ר

 חומרי גלם וספקים 6.16

אינה עוסקת בביצוע של פרויקטי הנדל"ן המניב שאותם היא יוזמת ומקימה, קבוצת ישרס ככלל, 
קבלנים וקבלני משנה לביצוע עבודות פיתוח ספקים, הרגיל עם העסקים במהלך ולפיכך, מתקשרת 

פי רוב בהסכם -ת קבוצת ישרס עם קבלנים מבצעים נעשית עליותשתית, בניה וגימור. התקשרו
על עצמם את מלוא האחריות לביצוע הקבלנים נוטלים , במסגרתם Turn Key Projectמסוג 

קבוצת ישרס . לות עם קבלני משנה, יועצים וספקים שוניםולניהול הפרויקט, לרבות ההתקשרוי
 אין תלות במי מהספקים או הקבלנים עימם התקשרה.

 שיווק והפצה 6.17

מבוצע על ידי מערך , קבוצת ישרסשיווק, המהווה את אחד מגורמי ההצלחה בפעילותה של 
 בוצת ישרסקוכן באמצעות גורמי שיווק חיצוניים, הנשכרים על ידי  קבוצת ישרסהשיווק של 

משולב באופן אינטגרטיבי החל מתהליכי  קבוצת ישרסבהתאם לצרכיה. מערך השיווק של 
הרכישה או הייזום וההקמה של הפרויקטים, וכלה בשלב השכרת הנדל"ן המניב. מערך השיווק 

קובע את אסטרטגיית השיווק לגבי כל אחד מן הפרויקטים, בהתאם לתנאי  קבוצת ישרסשל 
עם מתווכים  קבוצת ישרס, אפיון הנכס, מחירו ומיקומו. לעיתים מתקשרת השוק, קהל היעד

 .לאיתור שוכרים פוטנציאליים, בתמורה לתשלום עמלה על בסיס הצלחה

 מתחרים ותחרות  6.18

שוק הנדל"ן המניב בישראל מתאפיין בתחרותיות רבה הנובעת ממספר הגורמים הרב הפעיל בענף 
הקבוצה בשוק זה אינו מהותי. עיקר התחרות מולה  וכן מההיצע הרב של הנכסים. חלקה של

מקומית, כך שמתחרה -בתחום הנדל"ן המניב מתבטאת ברמה הגיאוגרפית קבוצת ישרסניצבת 
מתמקדת באופן כללי התחרות של ישרס באזור מסוים עשוי להיות פחות רלוונטי באזור אחר. 

 .רה או מכירהכבתחומים של חיפוש מקרקעין למטרות ייזום, פיתוח, הקמה, הש

מציעה מגוון רב של סוגי נכסים ומתאימה את מצבת הנכסים המניבים שלה למגמות  קבוצת ישרס
)כדוגמת הגן הטכנולוגי הרווחות בשוק של הקמת מתחמים ייעודיים, כגון פארקים טכנולוגיים 

 .במלחה ופארק התעשייה בהר חוצבים, המצויים שניהם בירושלים(

החיוביים העיקריים המשפיעים על מעמדה התחרותי בתחום פעילות זה הגורמים  ישרסלהערכת 
 הינם:

הם נכסים גדולים באופן יחסי קבוצת ישרס נכסיה העיקריים של  -גודל הנכסים  (1)
 ;ר לכל שוכרכהמאפשרים לתת מענה לצרכי השוכרים תוך התאמת המוש

 בירושלים;ממוקמים בגוש דן וקבוצת ישרס נכסיה העיקריים של  -מיקום הנכסים  (2)

הן בעמידה בלוחות הזמנים  ,ביחס לאמינותהחיובי מוניטין קבוצת ישרס ל -מוניטין  (3)
למסירת המושכר לשוכר והן באופן שהמחיר החוזי שנקבע למושכר בהתחשב במפרט 

 ;שנקבע בחוזה תואם למחיר הסופי בעת מסירת הנכס

הינם גופים בעלי  ,הדוח מועדנכון ל ,קבוצת ישרסריה הגדולים של כשו -רים כאיתנות שו (4)
 ;מוניטין ואיתנות פיננסית הנוהגים לשכור נכסים לתקופות ארוכות

מוניטין חיובי במערכת קבוצת ישרס ל - וחוץ בנקאי היכולת להשיג מימון בנקאי (5)
  .וחוץ בנקאי נגישות נוחה להשגת מימון בנקאי הל ההמקנובשוק ההון הבנקאית 

יעים בהתמודדות בתנאי התחרות הקשים השוררים בשוק היתרונות הנזכרים לעיל כמכלול מסי
 הנכסים המניבים. לא ניתן ליחס משקל יחסי לתרומה של כל גורם בהשוואה לגורם האחר.

להערכת קבוצת ישרס הגורמים השליליים העיקריים המשפיעים על מעמדה התחרותי של קבוצת 
מאלה  וזולים יותר וליםישרס הינם העובדה שלרשות חלק מהמתחרים עומדים משאבים גד

העומדים לרשות קבוצת ישרס, כגון מלאי קרקעות שנרכשו בתקופות בהן היו מחירי הקרקע 
חלק מהמתחרים הינם גופים מוסדיים/פיננסיים בהם התשואה הנדרשת על ההון כן כי נמוכים ו
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מים ממוקבניה ופיתוח העומדים לפני תהליך  קבוצה. כמו כן, נכסי החברהנמוכה מזו של ה
יני משרדים ומסחר נוספים. לגידול בשטח המשרדים ובשטחי יבאזורים מתפתחים הכוללים בנ

עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על יכולתה  קבוצההמסחר באזורים בהם מצויים נכסי ה
 .להשכיר שטחים פנויים ולשמור על רמת דמי השכירות הנגבים בנכסים שבבעלותה

 בוצה בתחוםמגבלות ופיקוח על פעילות הק 6.17

 .להלן 20.1בתחום הנדל"ן המניב ר' סעיף קבוצת ישרס לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות 

 פעילות הקבוצה בתחום הבנייה למגורים ולמכירה 7

 כללי 7.1

רסקו, רסקו  בתחום הנדל"ן למגורים ולמכירה מבוצעת באמצעותקבוצת ישרס פעילותה של 
 מגורים וחברות בנות שלהן. 

 36קיימות  31.12.2018לקבוצת ישרס אין פרויקטים בבנייה. עם זאת, ליום  31.12.2018ליום 
יחידות דיור  4, כולל 31.12.2018יחידות דיור שטרם נמכרו בפרויקטים שנסתיימו נכון ליום 

 להלן(. 8.7.1סעיף  ')לפרטים נוספים רבפרויקט המוחזק בחברה כלולה 

ישרס  31.12.2018יח"ד צמודות קרקע. ליום  66 -דונם בטבעון המיועדת ל 45לישרס קרקע של 
נמצאת בעיצומן של עבודות הפיתוח ונערכת לתחילת שיווק הקרקעות. ישרס מתעדת למכור 

 יחידות קרקע מפותחות.

 38מקדמת מספר פרויקטים של פינוי בינוי ו/או תמ"א דוח, קבוצת ישרס , נכון למועד הבנוסף
יחידות דיור.  1,350 -בראשון לציון, בנימינה, רעננה וחיפה, במסגרתם מתוכננות להיבנות כ

 8.10.5קבוצת ישרס ר' סעיף לפרטים נוספים אודות פרויקטים של פינוי בינוי אותם מקדמת 

 להלן.

הממוקמים ם מידונ 876 -בשטח כולל של כ בבעלות קבוצת ישרס לפרטים אודות מקרקעין
 להלן. 8.10.4סעיף  ', רבפרברי מוסקבה, רוסיה

ן מיועד ן ואשר מרביתשטרם הוחל בבניה בה לפרטים אודות קרקעות בבעלות קבוצת ישרס
 להלן. 8.10.4סעיף  'למגורים, ר

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 7.1

תחום ייזום הנדל"ן בישראל הינו רחב ומגוון. בתחום זה פועלים גופים רבים העוסקים ביזמות 
עים פרויקטים בודדים הכוללים ובבניה למגורים, בהיקפים שונים, החל ביזמים קטנים המבצ

מספר קטן של יחידות דיור וכלה בחברות גדולות אשר מבצעות בו זמנית מספר פרויקטים 

הכוללים אלפי יחידות דיור והינן בעלות מאגר קרקעות גדול. הפעילות בתחום זה כוללת איתור 
קרקעות, תכנון אפשרויות להשקעות פוטנציאליות, גיוס מימון ו/או שותפים להשקעה, רכישת 

 .והקמת הפרויקטים ומימושם
 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 7.2

ענף הנדל"ן למגורים מאופיין בשנים האחרונות, ככלל, בצמיחה גדולה הבאה לידי ביטוי הן 
בהיקפי הבנייה למגורים והן במחירי המכירה של יח"ד. עליית המחירים האמורה נרשמה, ככלל, 

 .וכללה את כל מגוון הדירות )גודל, אזור גיאוגרפי, יד שנייה ודירות חדשות( בכל רחבי הארץ

עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות )דירות חדשות ודירות שלא למכירה  2018בשנת 
דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב  57% -יחידות, מתוכן כ 38,240 -שהחלה בנייתן( על כ

רה שהחלה בנייתן )לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה , דירות שלא למכי43% -והיתרה, כ
בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד(. לפיכך, נרשמה בכמות המבוקשת של הדירות החדשות 

באותה תקופה,  הסתמנה. לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, 2017שנת לעומת  11.2% -כ של ירידה
 .9% -כ של ירידה
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 20.7% -כה של עלי דירות חדשות, 6,140 -כ נמכרו 2018בר דצמ-אוקטוברבחודשים כמו כן, 

(. לאחר 2018ספטמבר -יוליהדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים )כמות לעומת 
 .15.9% -כשל  עלייהבאותה תקופה  הסתמנהניכוי הגורמים העונתיים, 

ת הבנייה בקרקע, הדירות שלא למכירה )דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויו כמות
 הה גבוהתהי 2018דצמבר -אוקטוברלקבוצות רכישה, להשכרה ועוד( שהחלה בנייתן בחודשים 

(. לאחר ניכוי הגורמים 2018 ספטמבר-יוליבהשוואה לשלושת החודשים הקודמים ) 5.9% -כב
 .17.8%28 -כשל ירידה באותה תקופה  הסתמנההעונתיים, 

בקרב משפחות רבות, כאשר הרווח על השקעה בדירה  דירות להשקעה הפכו מאוד פופולאריות
בשנה בעשר השנים האחרונות( וגם דרך השכרת  8%-7%הוא גם ההשבחה )ומדובר בממוצע של 

 הדירה שמניבה כמה אחוזים בודדים )תלוי מיקום(. 

 אמנם. מס רכישה קיים לא מסוימת תקרה ועד במיוחד נמוך הדירה השכרת על המס, ועוד זאת

 שכר שעל בשעה, כלומר. העסקה כדאיות על המידה על יתר משפיע לא אבל למשקיעים עלה

 בבורסה רווחים ועלויותר, בהינתן ביטוח לאומי וביטוח בריאות(,  50%)עד  גבוה מס משלמים

 .נמוך יחסית להשקעה דירות על הכולל המיסוי, 25% של מס משלמים

 ריבית עלהיות והריבית נמוכה מאוד, דבר אשר משפיע בין היתר גם  זול המימוןכמו כן, 

שפיעה על מ זו הריבית. שפל ברמת, היא בסה"כ האחרונים בחודשים שעולה למרותש המשכנתא
 בנדל"ן. חדשים למשקיעים האחרונות בשנים וגרמה להשקעה הדירותשוק 

באירועים שלהלן יש כדי להשפיע על היקף הפעילות בתחום וברווחיותו: מחסור בקרקעות זמינות 
ה; מחסור בכוח אדם לבניה; צעדי ממשלה לבלימת עליות המחירים בשוק הנדל"ן; וזמינות לבני

  מקורות המימון של רוכשים פוטנציאלים ושיעור הריבית במשק.

ודות פרטים אל .להלן 8.14ר' סעיף  הנדל"ן למגורים ולמכירהלפרטים אודות התחרות בתחום 
 .לעיל 6 ר' סעיף הבניהגורמים כלליים המשפיעים על כלל ענף 

זה לעיל8 כולל גם תחזיות8 הערכות8 אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים  803סעיף 
דע צופה בלבד )"מי ישרסועניינים עתידיים8 שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של 

 ישרספני עתיד"(0 מידע זה מתבסס8 בין היתר8 על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של 
בהתחשב בניסיון העבר וכן על פרסומים8 נתונים8 וסקרים שפורסמו על ידי גורמים מקצועיים 

כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן  ישרסבקשר עם מצב המשק הישראלי וענף הנדל"ן0 אין ל
עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות  ישרס8 ותוצאות הפעילות של יתממשו

 .או המשתמעות מהאמור לעיל8 בין היתר עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל

 נתוני התחלות בנייה 7.3

החלה  2018ספטמבר  - 2017בחודשים אוקטובר  ,29על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בתים )דירות  2-1מהדירות נבנו בבניינים בני  25.2% -כ דירות, ומתוכן 44,510 -בנייתן של כ

 17.2% -כזו היה נמוך ב . מספר הדירות שהחלה בנייתן בתקופה(משפחתיים-בודדים ובתים דו
 .(2017ספטמבר  - 2016אוקטובר )מזה שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד 

, החל (הסדירות מהנתונים מנוכי העונתיות-יהנאמדים לאחר הסרת השפעת א)על פי נתוני המגמה 
 1% -כ החלה מגמת עלייה בהתחלות הבנייה בקצב של (יוני-אפריל) 2018 שנת השני שלון ברבע

בממוצע  5.1%נצפתה ירידה של  2016הרביעי של שנת  וןשמהרבע וזאת לאחר וןבממוצע לרבע
 ון(.דירות לרבע  12,460-כ) וןלרבע

                                                 
 .2019בפברואר  14תקשורת מיום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה ל        28

29
  .2018בדצמבר  19תקשורת מיום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה ל  

http://www.hon.co.il/%d7%9e%d7%a1-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94/
http://www.hon.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90/
http://www.hon.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90/
http://www.hon.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90/
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נרשם  2018ספטמבר  - 2017אוקטובר בחודשים ירות שהוחל בבנייתן המספר הגדול ביותר של ד

. בלבד מסך כל הדירות 8% -מכלל הדירות ואילו במחוז ירושלים כ 29% -במחוז המרכז המהווה כ
ספטמבר  - 2016המקבילה בחודשים אוקטובר תקופה נרשמה, בהשוואה לתקופה כמו כן, באותה 

2017 . 

 -ל כעלייה ש) ירות שהחלה בנייתן בכל המחוזות למעט במחוז מרכזחלה ירידה במספר הדכמו כן, 
( 26.5% -)כבמחוז הדרום (, 49.5% -)כ הירידות הגדולות ביותר היו במחוז חיפה(, כאשר 5%

 (.23.2% -)כ ובמחוז הצפון

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 7.4

ם גורמי מפתח להצלחת פעילות קבוצת ישרס הגורמים המפורטים להלן הינלהערכת ישרס, 
ניסיון ומוניטין; הקפדה על איכות וסטנדרט בניה גבוה; בתחום הנדל"ן למגורים ולמכירה: 

איתנות פיננסית תזרימית המאפשרת מימון לביצוע הפרויקטים, לרבות לצורך העמדת ההון 
מלאי קרקעות המיועדות  העצמי; יכולת איתור קרקעות לביצוע פרויקטים עתידיים וכן החזקת

קטים יפרולמגורים; מיקום מלאי הקרקעות המיועדות למגורים; יכולת שיווק ומכירה; הקמת 
; בחירה איכותית של הפרויקטים שיפור במיצוב התדמיתישמירה ואף גדולים המאפשרים 

 .ומיקומם; ובניה באמצעות קבלנים בעלי ניסיון רב שנים, מומחיות רבה ואיתנות פיננסית

 חסמי כניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות 7.5

איתנות פיננסית המאפשרת קבלת  חסמי הכניסה בתחום הפעילות הינם:, ישרסלדעת הנהלת 
; מוניטין וניסיון, לרבות יכולת מימון נוח לביצוע פרויקטים והשקעה של ההון העצמי הנדרש

בקרקעות זמינות; תחרות גבוהה; הערכת רווחיות פרויקטים; מחירי קרקעות גבוהים; מחסור 
 ועתודות קרקע זמינות לבניה.

; תקופת ביצוע ארוכה של פרויקטים , חסמי היציאה בתחום הפעילות הינם:ישרסלדעת הנהלת 
התחייבויות "(; חוק המכר)להלן: " 1973-)דירות(, תשל"ג אחריות כלפי רוכשים על פי חוק מכר

מפחית את המימוש מהיר של נכסים ; ורשויות ורוכשים חוזיות ארוכות טווח כלפי בעלי זכויות,
 .התמורה עבורם

 תמצית התוצאות 7.6

 פרמטר

 לשנה שנסתיימה ביום

3101202018 3101202017 3101202016 

 באלפי ש"ח

 78,537 121,342 339,745 )מאוחד(הכנסות תחום הפעילות 

 17,976 37,662 52,715 )מאוחד(תחום הפעילות  ירווח

 17,976 37,662 52,715 )חלק התאגיד(תחום הפעילות  ירווח

 * 907,690 * 874,394 820,313  )מאוחד( סך נכסי תחום הפעילות במאזן

 מדד פיננסי נוסף

 144.207 146.985 149.9 מדד תשומות הבניה

ברבעון השלישי של  * יובהר, כי סך נכסי תחום הפעילות אינו כולל את מתחם אוליבקס שסווג לראשונה כנדל"ן להשקעה

 .2017אלפי ש"ח בשנת  87,430 -, סך של כ2016אלפי ש"ח בשנת  85,458 -)סך של כ 2018שנת 
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 נתונים מצרפיים

 :31.12.2018פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה ליום  7.6.1

 שחלפומספר חודשים  
 הבניה סיום ממועד

2018 

חסת יתרת מלאי בספרים  המתיי

 הסתיימהלפרויקטים שהקמתם 

במלואה  הסתיימהושמכירתם טרם 

 )באלפי ש"ח( )במונחי עלות(

0-6 - 

6-12 - 

12-18 7,094 

18-24 - 

 108,162 24מעל 

 1158256 סך הכל

פרויקטים שהקמתם גיול מלאי יח"ד ב

 הסתיימהושמכירתם טרם  הסתיימה

 )במונחי מספר יח"ד(במלואה 

0-6 - 

6-12 - 

12-18 6 

18-24 - 

 26 24מעל 

 32 סך הכל

 53,244 רווח גולמי צפוי

ועד סמוך למועד  31.12.2018מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מיום 

פרסום הדוח )לגבי פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם 

 הסתיימה במלואה לתום שנת הדיווח(

1 

 .שהסתיימובפרויקטים ומחסנים בודדים  מרתף חניות,כמו כן, לישרס מספר * 

 .31.12.2018לישרס אין פרויקטים בהקמה ליום  7.6.1

 צבר הזמנות ומקדמות 7.7

 

הכנסות שיוכרו בגין חוזי מכירה 
 *ש"ח(אלפי )במחייבים 

 הצפויים ותשלומים מקדמות
 מכירה חוזי בגין להתקבל

 ש"ח(אלפי )ב מחייבים

שנת 
2019 

 10,845 - 1רבעון 

 - - 2רבעון 

 75 - 3רבעון 

 - - 4רבעון 

 - - 2020שנת 

 - - 2021שנת 

 - - 2022שנת 

 - - ואילך 2023שנת 

 108920 - סה"כ

 .IFRS-15את תקן  2018החברה מיישמת החל משנת * 

 

 



 

53 

 

 ספקים וקבלני משנה 7.8

לצורך ביצוע העבודות  קבלניםספקים ו הרגיל עםהעסקים במהלך ככלל, קבוצת ישרס מתקשרת 
 ספקיה העיקריים של ישרס בתחום הכוללים:נות. השו

קבלנים המבצעים עבור ישרס עבודות פיתוח, תשתית ובניה. ברוב המקרים ההתקשרות היא עם  (א)
קבלנים ראשיים )קבלני מפתח( בחוזים פאושליים לבניית בניינים, ועם קבלנים ראשיים בחוזים 

אשי מקבל על עצמו את כל מלאכת הבניה למדידה לביצוע עבודות פיתוח ותשתית. ככלל, הקבלן הר
עד להשלמתה ומסירת המפתח לדיירים כשהמבנה ראוי לאכלוס והשלמת ליקויי ותיקוני הבניה 
בתקופת הבדק. הקבלן הראשי של הפרויקט נוהג להתקשר, בהתאם לצרכיו המשתנים, עם קבלני 

 ;משנה או עם קבלני מפתח נוספים לביצוע העבודות השונות

אדריכלים, מתכננים, מנהלי פרויקטים, מתאמים, מפקחים, ויועצים  -תים הנדסיים ספקי שירו (ב)
 שונים )כדוגמת יועצי חשמל, מים, אקוסטיקה, כבישים, מיזוג אוויר וכיו"ב(, ובכלל זה שמאים;

  מתווכים, משווקים ומפרסמים. –ספקי שירותי שיווק  (ג)

 או בקבלן מסוימים. לא קיימת תלות בספק ישרסנכון למועד הדוח התקופתי, ל

 :31.12.2018להלן פרטים אודות ספקים וקבלני משנה עיקריים ליום 

קבלן /זיהוי הספק

 המשנה

סוג 
קבלן \הספק

 המשנה

 צד האם
 קשור

היקף רכישות 
מהספק בתקופת 
הדיווח )באלפי 

 ש"ח(

 משקל
 מכלל הספק

 רכישות
 *החברה 

 תלות
 מיוחדת
 בספק

 נוספים ** עניינים ציון

 - לא 2% 5,824 לא בלן מבצעק ספק א'

 משקל הספק חושב בהתאם להיקף ההתקשרות הכולל של הספק ביחס לעלות המכר. * 

)פאושלי(, ובמסגרתה התחייב הספק לבצע את כל שלבי הבניה עד לגמר  Turn Key Projectהתקשרות עם הספק הנ"ל נעשתה בשיטת ** 
ורה לסכום קבוע מראש כאשר נקבע מנגנון לביצוע שינויים ולתשלום בגינם. הקבלן הפרויקט ואכלוסו הסופי על ידי הדיירים וזאת בתמ

הראשי בכל אחד מהפרויקטים עומד, למיטב ידיעת ישרס, בסיווג הקבלני הנדרש. הספק נושא באחריות כלפי החברה עד למועד סיום 
קויים בפרויקט בתקופת הבדק והאחריות. הפרויקט הפרויקט כמקובל בהסכמים מסוג זה ובין היתר מתחייב לשאת באחריות לתיקון לי

מבוטח על ידי החברה והספק. בנוסף, נקבע מנגנון לביצוע שינויים ולתשלום בגינם. התשלום לספק מתבצע לאחר שהושלם השירות אשר 
ע העבודות בפרויקט התבצע על ידו )בהתאם ללוחות זמנים מוסכמים התלויים בהשלמת העבודה( כאשר מלוא התמורה משולמת גמר ביצו

 .ערבויות טיב ובדק ישרסואכלוסו, אך בכפוף לכך שהספק משאיר בידי 
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 פרויקטים שאינם מהותיים מאוד 7.17

נחשבים "פרויקטים שאינם מהותיים מאוד" )כהגדרת מונח זה בנוסח להערות  31.12.2018להלן יובאו פרטים אודות פרויקטים של החברה שנכון ליום 
אשר פורסם על ידי רשות ניירות ערך, לרבות הנוסח  2014ה לתיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום הנדל"ן היזמי מיולי ציבור של הצעת חקיק

 :(2016העדכני מפברואר 

 פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה 7.17.1

 הפרויקטים )א( על כלליים נתונים - 3101202018 ליום במלואה הושלמה טרם ושמכירתם הסתיימה שהקמתם פרויקטים

שם 

 הפרויקט

מיקום 

 הפרויקט

מועד 

רכישת 

 הקרקע

מועד 

תחילת 

הבניה 

 בפרויקט

מועד 

סיום 

 הבניה

חלק 

התאגיד 

האפקטיבי 

 בפרויקט

יח"ד 

שנותרו 

במלאי 

 ליום

31.12.2018 

עלות 

המלאי 

המיוחסת 

ליח"ד 

שנותרו 

במלאי 

ליום 

31.12.2018 

)אלפי 

 ש"ח(

שיעור 

ההון 

העצמי 

מתוך 

 העלות

מ"ר 

ממוצע 

ליח"ד 

שנותרו 

 במלאי

מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו 

 בפרויקט, לפי תקופות

הכנסות 

צפויות 

מדירות 

 במלאי

)אלפי 

 ש"ח(

רווח 

גולמי 

צפוי 

מדירות 

במלאי 

)אלפי 

 ש"ח( 

 

שיעור 

רווח 

גולמי 

צפוי 

על 

דירות 

 במלאי 

 

יתרת 

עודפים 

צפויה 

בסיום 

הפרויקט 

לרבות 

ן עצמי הו

שהושקע 

בפרויקט 

)אלפי 

 ש"ח(

 

מתום 

התקופה 

עד 

סמוך 

למועד 

 הדוח

רבעון 

4 

לשנת 

2018 

רבעון 

3 

לשנת 

2018 

רבעון 

2 

לשנת 

2018 

רבעון 

1 

לשנת 

2018 

 -כתר דוד 
 ימק"א )ב(

 8/2006 12/1999 ירושלים

רבעון 
1 

2013 
 )ג(

100% 20 98,651 100% 213.3 - 2 - - 1 143,000 44,349 31% 140,651 

 1/2008 08/1990 ירושלים המושבה
רבעון 

4 
2010 

100% 6 9,511 100% 81.5 - - - - - 15,000 5,489 36.6% 12,701 

רסקו על 
שלב  -הים 

 ג'
 8/2015 )ד( נהריה

רבעון 
4 

2017 
100% 6 7,094 100% 148.4 1 - 1 1 - 10,500 3,406 32.4% 10,500 

 שהסתיימו. ישרסנשארו מספר חניות, מרתף ומחסנים בודדים בפרויקטים אחרים של ישרס בטבלה, ל )א( בנוסף לכל המפורט
 YMCAדונם, התחומים על ידי הרחובות דוד המלך, וושינגטון ולינקולן בירושלים, והידועים כמתחם  31 -"(, בעלת הזכויות בשטח של כימק"א)להלן: " YMCA of the USA)ב( את הפרויקט יזמה 

מ"ר(, לייעודי מלונאות  26,100 -מ"ר שטחים עיקריים, המיועדים, בעיקר, למגורים )כ 34,800 -רכשה החברה חלק ממתחם ימק"א עליו זכויות בניה בהיקף של כ 1999"(. בשנת מתחם ימק"אהלן: ")ל
מקומות חניה ומרכז ספורט. לפרטים נוספים אודות הפרויקט, בין היתר, אודות הסכם לפיתוח של  900 -מ"ר(. בנוסף, כוללת התב"ע של הפרויקט חניון לכ 4,500 -מ"ר( ולמשרדים ומסחר )כ 4,200 -)כ

 . 2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  )ב(3ב'30וימק"א, וכן הליכים משפטיים עקב חילוקי דעות שנתגלעו, ר' ביאור קבוצת ישרס מתחם ימק"א בין 
 יקט.)ג( סיום השלב האחרון בפרו

 .2012ודצמבר  2010, דצמבר 2005)ד( הקרקע נרכשה בשלושה חלקים )שווים( בחודשים מרץ 
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 פרויקטים בתכנון 7.17.1

 אין פרויקטים בתכנון.ישרס ל

 

  פרויקטים שהסתיימו בתקופת הדוח 7.17.2

 .לישרס לא היו פרויקטים שהסתיימו בתקופת הדוח
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 מרבית יח"ד נמכרות במצב מעטפת. 30

 נתונים נוספים על יתרת ההכנסות הצפויות - 3101202018 ליום במלואה הושלמה טרם ושמכירתם הסתיימה שהקמתם פרויקטים

 שם הפרויקט

מחיר ממוצע למ"ר  ופה(, ללא מע"מ )אלפי ש"ח(מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים שנתחמו בפרויקט )בכל תק
לפיו חושב צפי 
ההכנסות של 
המלאי הבלתי 

 מכור )אלפי ש"ח(

מתום התקופה ועד סמוך 
 למועד הדוח

 2018לשנת  1רבעון  2018לשנת  2רבעון  2018לשנת  3רבעון  2018לשנת  4רבעון 

ימק"א -כתר דוד 
30 - 36.6 - - 32.8 33.5 

 30.7 - - - - - המושבה

 11.8 - 12.1 11.8 - 15.6 שלב ג' -רסקו על הים 
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31עתודות קרקע 7.17.3
 

 על עתודות קרקע נתונים כלליים

שם עתודת 
 הקרקע

מיקום 
עתודת 

 קרקעה

מועד 
רכישת 
עתודת 
 הקרקע

 )אלפי ש"ח( 31.12.2018עלויות הקשורות בעתודת הקרקע, ליום 

חלק 
התאגיד 

האפקטיבי 
בעתודת 
 הקרקע

שטח 
עתודת 
 הקרקע
 )דונם(

 זכויות בניה בעתודת הקרקע

עלות 
מקורית 

של 
עתודת 
 הקרקע

 )א(

עלויות 
מימון 
שהוונו 
לעתודת 
הקרקע 

 )ב(

עלויות 
תכנון 
 ואחרות

 )ג(

ירידות 
ערך 

שנרשמו 
 במצטבר

 )ד(

סה"כ עלות 
נוכחית של 

הקרקע 
בספרים 

ליום 
31.12.2018 
)א( + )ב( + 

 )ד( -)ג( 

  מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן  מצב תכנוני נוכחי

 יח"ד/ייעוד אחר

מ"ר 
 ממוצע

ליח"ד/ 
ייעוד 
 אחר

יח"ד/ייעוד 
 אחר

מ"ר 
 ממוצע
/ ליח"ד
ייעוד 
 אחר

סטטוס 
 הליכי
 תכנון

מתחם 
 - 100% 67,639 - 34,459 17,180 16,000 12/1999 ירושלים מק"אי

 עיקרי לבניהשטח מ"ר  2,400 -כ
מ"ר שטח  4,200 -למגורים, וכ

עיקרי לייעודי מלונאות 
מ"ר  500 -בתוספת חניות וכן כ

המיועדים למשרדים, מסחר 
 ומלון דירות 

- - - (1) 

 נווה שאנן

בין נתיב 
חן לרח' 

 להגלי
 בחיפה

 17 100% 23,947 - 5,802 - 18,145 היסטורי
יח"ד צמודות  66יח"ד ) 82בניית 

יח"ד בבניה רוויה(  16 -קרקע ו
 מ"ר 10,400על 

140 - - (2) 

טבעון, 
מתחם 
 אורים

 (3) - - 180 יח"ד צמודות קרקע 66בניית  45 100% 39,391 - 22,396 - 16,995 09/2007 טבעון

 ,ירושלים
יח"ד  61 -יח"ד מתוכן כ 202 6 100% 1,298 - 1,298 - - היסטורי ירושלים בית הכרם

 (4) - - 90 חלק החברה

חבצלת 
 השרון

חבצלת 
השרון 
)שכונת 
 צוקי ים(

 29 100% 26,353 - 2,700 - 23,653 היסטורי
לפי תכנית שבתוקף ניתן לבנות 

 2בניה וכן  40%יח"ד בניצול  72
 בניה 40%קומות מסחר בניצול 

230 
למגורים 

1,200 
 למסחר

- - (5) 

                                                 
לבניה למגורים  ותהמיועד קרקעותמימוש משאים ומתנים עם צדדי ג' בקשר ל ת מעת לעתנהלמ ישרסלהלן,  25.1.3המפורטת בסעיף  ,ישרסההשקעות והמימושים של למדיניות  בהתאםי יצוין, כ 31

 הכפי שמופיע קרקעותמה תאח כל עלותצפויה להיות גבוהה מ ישרסהתמורה שתקבל  ,סכמי מכר מחייביםככל והמשאים ומתנים האמורים יבשילו לכדי הסכם או ה , כאשרהבבעלות ותהמצוי
 .החברהבספרי 
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זיכרון  זיכרון יעקב
 יעקב

 - בניה לתעשיה ולמלאכה 19 100% 10,071 - 1,057 - 9,014 היסטורי
יח"ד  88

)חלק 
 החברה(

140 (6) 

 - - - 450 יח"ד 1 -זכויות בניה ל 0.5 -כ 100% 201 - - - 201 היסטורי עתלית עתלית

החולה, רמת 
 גן

רחוב 
החולה 
 ברמת גן

07/2013 41,327 - 1,492 - 42,819 100% 1.2 
 82ישנה תוכנית תקפה לבניית 

יח"ד. כאשר זכויות הבניה הינן 
 מ"ר עילי 11,400 -לכ

135 - - (7) 

 16,000מגורים )זכויות נוספות ל 14 100% 4,075 - - - 4,075 1998 טבריה טבריה
 - - - - קומות( 8 -מ"ר ב

אור  אור יהודה
 יהודה

 (8) - - - קרקע חקלאית 220 100% 486 - - - 486 1955

 (9) - - -  קרקע חקלאית 101 100% 1,616 - 1,371 - 245 היסטורי רכסים רכסים

 (10) - - - יח"ד ומשרדים 12 -קרקע ל - 100% 11,909 - 1,961 562 9,386 03/2013 ירושלים משרד החוץ

מוסקבה,  וונוקובו
 רוסיה

04/2009 117,923 - 1,944 (4,984) 114,883 100% 876 

בניה רוויה למגורים, מסחר 
ומשרדים )תב"ע מאושרת ביחס 

דונמים ותכנון מקדמי  671 -לכ
המאפשר המשך הליכי תב"ע 

 דונמים( 205 -ביחס לכ

- (11) 

 .להלן 8.10.5 -ו לעיל 8.10.1 פים( לפרטים ר' סעי1)

 9 -קיבלה שומת היטל השבחה על סך של כישרס . ישרסהגישה בקשה להיתרים להריסת מבנים קיימים והיתרי ההריסה התקבלו. קיימת פרצלציה והחלקות רשומות על שם ישרס ( נכון למועד הדוח התקופתי 2)
החלה בקידום ישרס מיליון ש"ח בגין היטל השבחה. בנוסף,  4.5לפשרה במסגרתה סוכם כי היא תשלם סך של ישרס הגיעה  2019ערר, כאשר בחודש ינואר ישרס ליה הגישה מיליון ש"ח בגין כל התוכניות התקפות, ע

 תוכנית להכפלת כמות יח"ד במתחם.

ההסכם עם המועצה, ובמועד סיום העבודות הצפוי בתקופה הקרובה שלאחר חתימת הדוח התקופתי היא צפויה להתחיל  נמצאת לקראת סיום עבודות הפיתוח של שלב א' על פיישרס ( נכון למועד הדוח התקופתי 3)
ותירה את סכום השומה ערר. ההחלטה בערר שהתקבלה הישרס מיליון ש"ח, הוגשה השגה והתקבלה שומה מכרעת, עליה הגישה  10 -קיבלה דרישה לתשלום היטל השבחה בסך של כישרס בפעולות שיווק. כמו כן, 

, והתשלום בגין היטל ההשבחה ייעשה בעת מימוש, קרי בעת לישרס, בגובה מחצית מסכום היטל ההשבחה, תוחזר ישרסהמכרעת על כנו. הטיפול בהיטל ההשבחה הסתיים כאשר סוכם שהערבות שנמסרה על ידי 
 גורים על פי התב"ע התקפה. עוד יצוין, כי בוצעה פרצלציה וכל חלקות המגורים נרשמו על שם רסקו בלשכת רשם המקרקעין.מכירה או בנייה של כל מגרש ומגרש. הופק על ידי המנהל הסכם חדש למ

נית בדרישה שהזכויות שהופקעו לצורכי לאחר שהתוכנית בוטלה כאמור, יזמה רסקו תב"ע לבניה של מגורים. עיריית ירושלים התנגדה לתוכיעוד הקרקע הוא דרך, אך התוכנית לסלילת דרך בקרקע זו התבטלה. ( 4)
העירייה, וזאת  הגיעו רסקו ועיריית ירושלים להסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין, לפיו הזכויות במקרקעין אשר לגביהן היתה מחלוקת, יחולקו שווה בשווה עם 2007דרך צריכות להרשם על שמה. בחודש ינואר 

תביעה ישרס הוגשה על ידי  . נכון למועד הדוח התקופתי התוכנית אושרה למתן תוקף וכןאינה יכולה להעריך בשלב זה את סכום היטל ההשבחהישרס (. 50%)במקום  72.5%בדרך של תשלום היטל השבחה מוגדל של 
 לפרוק שיתוף כנגד יתר הבעלים של הקרקע. 

ם למסחר. לאחר תקופה ארוכה אשר במהלכה לא הצליחה רסקו לקדם את התוכניות בקשר עם המקרקעין, התקשרה רסקו עם דונמי 1.5 -דונמים הינם למגורים ו 27.5דונמים, כאשר  29 -( שטח הקרקע הינו כ5)
ונכון למועד הדוח התקופתי  2019בינואר  1מיליון ש"ח. הסכם הפיתוח הוארך עד ליום  18.8 -, שילמה החברה לרשות מקרקעי ישראל סך של כ91% -רשות מקרקעי ישראל בהסכם פיתוח. תמורת היוון הקרקע ל
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הל בתהליך ועדה לבניה למגורים. במקביל פועלת רסקו כאשר בוצעה פנייה להארכת ההסכם לתקופה נוספת. המנהל ורסקו בוחנים אפשרות לשילוב מתחם רסקו במסגרת פרויקט רחב יותר שמקודם ע"י המינ
 לקבלת היתר בניה וקידום ושיווק הקרקע.

דונמים. למועד הדוח התקופתי אושרה תוכנית המיעדת את המתחם למגורים ומסחר,  1.9דונמים והשלישית בשטח של  3.8 -דונמים, השנייה בשטח של כ 13.3 -ות קרקע, האחת בשטח של כ( מדובר על שלוש חלק6)
ת התוכנית בכפוף למספר תנאים. רסקו והחברה הנוספת מילאו את התנאים שנקבעו. הוועדה רסקו פועלת עם חברה נוספת )לה קרקע סמוכה( לשינוי יעוד הקרקע למגורים. הועדה המחוזית החליטה להפקיד א

אים מילאה אחר התנישרס , התוכנית אושרה למתן תוקף בתנאים והמחוזית אישרה להפקיד את התוכניות. התוכניות הופקדו והוגשו התנגדויות. נכון למועד הדוח התקופתי נשמעו ההתנגדויות וחלקן הגדול נדחה
 וממתינה לאישור סופי של הועדה המחוזית למתן תוקף לתוכנית.

פעלה למלא את התנאים להיתר החפירה והדיפון שנקבעו בהחלטת הועדה והתקבל ההיתר. במקביל, ולאחר תיאום עם הרשות המקומית, ישרס לקבלת היתר חפירה ודיפון והיתר בניה. ישרס ( אושרו בקשות 7)
יח"ד על המקרקעין ללא תוספת שטחים. הועדה המקומית המליצה לועדת המחוזית לאשר תוכנית זו. התוכנית נדונה בוועדה מחוזית ואושרה  22כות הועדה המחוזית לתוספת של תוכנית בסמישרס קידמה 

 יח"ד. התוכנית אושרה למתן תוקף.  18עדה המחוזית לאשר תוכנית לתוספת לאחר פרסום התוכנית הוגשו מספר התנגדויות והוחלט על ידי הו מילאה את כל התנאים והתוכנית פורסמה.ישרס להפקדה. 

 -דונמים, בחלקה הצפוני של העיר )מתוכם כ 80 -מתחלק לחטיבת קרקע של כ( וצדדים שלישיים, אשר 50%דונמים בחכירה משותפת של החברה ) 440 -( מדובר בקרקע חקלאית מעובדת באור יהודה בשטח של כ8)
פנתה לרשות מקרקעי ישראל לצורך ישרס שנים נוספות.  49 -וקיימת אופציה להארכתה ב 2003תקופת חכירת השטח הסתיימה בשנת דונמים, בחלקה הדרומי.  360 -עו לטובת עיריית אור יהודה(, וכדונם הופק 17

"( לפיה בכוונת רמ"י לפעול להשבת המקרקעין בחלקה הדרומי שבחכירה עקב שינוי ייעוד מחקלאות רמ"י"נשלחה הודעה מרשות מקרקעי ישראל ) 2017בינואר  10ביום  מימוש האופציה להארכת תקופת החכירה.
ם השבה עם על הסכישרס חתמה  2018בשנת  .2014-דונמים, וזאת בהתאם להוראות החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"ד 179 -הינו שטח של כישרס למגורים, כאשר חלקה של 

 מיליון ש''ח. 10 -רמ"י וזאת בתמורה לסך של כ

ורים. גבול השטח המוניציפאלי של הקרקע שונה והשטח עבר מהמועצה האזורית זבולון למועצה האזורית רכסים והוגשה תוכנית לשינוי יעוד הקרקע למגדונמים.  101 -( מדובר על קרקע חקלאית בשטח של כ9)
. התוכנית יח"ד 420 -תטמיע בתוכנית המתאר שבהכנה את תיקון הייעוד לחלק מהשטח כך שיהיה לכישרס יעוד חלק מהשטח למגורים מקובלת על מועצת רכסים אשר למיטב ידיעת התוכנית המבוקשת לשינוי י

 ים. הוגשה לוועדה המחוזית ובדיון שהתקיים אישרה הועדה המחוזית להפקיד את התוכנית בתנאים והחברה פועלת למילוי התנא

 12", בהתאמה( ביחס למכירת כל זכויותיה במקרקעין של פרויקט משרד החוץ בירושלים, למעט קרקע עליה ייבנו הסכם המכר" -" והרוכשהתקשרה רסקו מגורים בהסכם עם צד ג' )" 2018בנובמבר  8ביום ( 10)
והרוכש בהסכם  רסקו מגוריםבד בבד עם ההתקשרות בהסכם המכר התקשרו פרויקט אותו מתכוון הרוכש להקים על המקרקעין.  יחידות משרדים )לרבות חניות ומחסנים הצמודים להם( במסגרת 12 -יחידות דיור ו

תשלם לרוכש בגין השירותים  ו מגוריםרסק"(. השירותים)" רסקו מגוריםלמתן שירותי תכנון ובנייה ושירותים נוספים אשר יינתנו לרסקו מגורים על ידי הרוכש בקשר עם בניית היחידות הנ"ל שיישארו בבעלות 
פים אודות הסכם המכר ר' מיליון ש"ח, שהינו סכום המשקף את הוצאות הבנייה הצפויות של היחידות שיישארו בבעלות חברת הבת, בתוספת רווח קבלני מקובל. לפרטים נוס 19 -סכום פאושלי וסופי בסך של כ

 .2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  5ב'11באור 

בסמוך ליישוב דונמים, הממוקם  876 -חלקות מקרקעין, בשטח כולל של כ 10 -רכישת נכס המורכב מהשלימה רסקו מגורים )תהליך הרכישה החל טרם רכישת רסקו מגורים על ידי ישרס(  2009בחודש אפריל ( 11)
Golenischevo יורחב  2012ביולי  1התקבלה החלטה על ידי ממשלת רוסיה כי החל מיום  2011בדצמבר  27מיליון דולר ארה"ב. ביום  30 -מורה לסך של כבפרברי מוסקבה, רוסיה, ואשר מיועד לבניה למגורים, בת

דונמים המאפשרת בנייה  671 -לגבי שטח של כאושרה תב"ע  2015שטחה המוניציפאלי של העיר מוסקבה באופן שהמקרקעין יכללו גם הם בתחום המוניציפאלי של העיר מוסקבה החל ממועד זה. בחודש אוגוסט 
אלפי מ"ר )על קרקעי(; ושטח ציבורי )על קרקעי(  50 -אלפי מ"ר )על קרקעי(; חניונים בשטח של כ 465 -אלפי מ"ר )על קרקעי(; משרדים )ומסחר( בשטח )ברוטו( של כ 477 -רוויה כלדקמן: מגורים בשטח )ברוטו( של כ

אלפי מ"ר )על קרקעי(  77 -מגורים )ברוטו( בשטח של כ –תכנון מקדמי לפני הליכי תב"ע לפיו עשוי לכלול המגרש לכשיושלמו הליכי תב"ע  דונמים הינו 205 -לגבי שטח של כ צב התכנוניאלפי מ"ר. המ 55 -בשטח של כ
דונמים כאמור, תבוצע מעתה באופן  205 -ת הליכי התכנון של קרקעות באזור בו מצוי המתחם בשטח של כ, השלמ2017אלפי מ"ר )על קרקעי(. עקב שינויים רגולטוריים שחלו בשנת  21 -ומסחר בשטח )ברוטו( של כ

לממש החזקותיה  פועלת לאיתור רוכשים פוטנציאלים במטרה ישרסבוחנת את השלכות הנושא. נכון למועד הדוח,  ישרסנקודתי ועצמאי על ידי בעלי הקרקעות ולא באופן מקיף וריכוזי על ידי עיריית מוסקבה. 
 .לעיל 6.2.3סעיף ר'  במקרקעין האמורים. לפרטים אודות המצב הכלכלי ברוסיה אשר עשוי להשפיע על האפשרות למימוש החזקות החברה כאמור
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 פרויקטים אחרים 7.17.4

 שם הפרויקט

 נתונים כלליים על הפרויקטים האחרים

 מקום

 פרויקטה

חלק 
התאגיד 

 האפקטיבי

מספר יח"ד 
הכולל 

שהחברה 
מבקשת 
לכלול 
 *בפרויקט 

סוג התקשרות 
** 

 חזוי מועד
 לאישור

 *** "עתב

 בינוי-פרויקטים של פינוי

כמות יח"ד  סטטוטורי תכנוני מצב
 לפינוי

שיעור הדיירים 
שחתמו על הסכם 

מתוך סך 
 הדיירים

שיעור 
ההסכמה 

הנדרש 
להתחלת 

 קטהפרוי

סה"כ עלויות צפויות 
הכרוכות בפינוי 
הדיירים )לרבות 
שכירות חלופית 

 והריסה(

 יחס

 לפינוי בינוי

ברעננה  38תמ"א 
 1:2.5 מיליון ש"ח 29 80% 80%-כ 138 12/19 38תמ"א  355 100% רעננה הריסה ובניה

הוגשה בקשה להיתר הכוללת הקלות. 
ידי -לבקשה הוגשו התנגדויות שנדחו על

המתנגדים הגישו ערר אשר  הוועדה.
התקבל באופן חלקי. החברה, הרשות 
המקומית וב"כ הדיירים הגישו עתירה 

 כנגד החלטת ועדת ערר

פינוי בינוי ראשון 
 1:4 מיליון ש"ח 18 80% 85%-כ 52 12/19 פינוי בינוי 254 95% ראשון לציון לציון

הוגשה תביעה כנגד דיירים סרבנים. 
שה תוכנית התב"ע בתוקף. החברה הגי

בסמכות מקומית לתוספת שטחים 
לתעסוקה ומסחר. הוועדה המקומית 
אישרה כפוף לתנאים אותם מילאה 

החברה. בוצע פרסום והוגשו התנגדויות 
 אשר יישמעו ויידונו בוועדה המחוזית

פינוי בינוי 
 בנימינה 

 1:3 מיליון ש"ח 20 80% 91% -כ 192 12/19 פינוי בינוי 550 85% בנימינה

ועדה המקומית אישרה להפקדה הו
יח"ד. הוחלט כי התוכנית  550-תוכנית ל

תדון בועדה מחוזית לפיכך התקיים דיון 
להפקדה בועדה המחוזית והתוכנית 

אושרה להפקדה בתנאים. הוועדה פועלת 
למילוי התנאים להפקדה. במקביל 

מנוהלת הליך מול רשות מקרקעי ישראל 
 לאשור קרקע משלימה לתעסוקה 

וי בינוי חיפה פינ
 **** 

 1:4 מיליון ש"ח 4.5 80% 79% 28 12/19 פינוי בינוי *****162 70% נווה דוד, חיפה 

צפויה להיות . אושרה למתן תוקףהתב"ע 
מוגשת תוכנית להוספת יח"ד על חלק 

מהמתחם המתייחס לבניינים הקיימים. 
והשבחת הפרויקט במסגרת הועדה 

 המקומית

 .* כולל יח"ד בעלי הקרקע
בינוי", לפיה הדיירים יפנו את דירותיהם -בהסכמים עם דיירים במתחמים אשר בהם ניתן לדעתה להקים פרויקטים של "פינוי ישרסבינוי" במסגרתם מתקשרת -מקדמת מספר פרויקטים של "פינוי ישרס** 

וקם. ביצוע הפרויקטים מותנה, בין היתר, בקבלת אישור תב"ע חדשה, קבלת הסכמת הדיירים, הסדר מיסוי וקבלת הישנות, יקבלו מימון לשכירות לתקופת הפינוי, ולאחר מכן יקבלן דירות חדשות בפרויקט שי
 פטור מתשלום דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל ופטור מתשלום היטל השבחה לועדה המקומית.

 *** מועד חזוי לאישור תב"ע או קבלת היתר.
 **** הנתונים לא מתייחסים למרכז מסחרי.

 **** תב"ע בתוקף.*
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 בית האבות בשוהם –פרויקט אחר נוסף 

בחוזה כקבלן מבצע להקמת בית אבות / דיור מוגן על  30.5.1995הינה בעלת הזכויות בהם, התקשרה רסקו ביום  שקבוצת ישרסבנוסף לפרויקטים המבוצעים על מקרקעין 

", בהתאמה(. לעמותה למען החבר הסכם הבניה" ו"הפרויקטים מעל מרתף שירות ומסחר )להלן: "דונם(, על פי תב"ע הכוללת חמישה מבנ 11 -קרקע בשוהם )בשטח של כ

, אשר בעקבותיו התקשרו היזם והעמותה בהסכם הבניה עם 30.7.1992"(, היה הסכם עם יזם הפרויקט מיום העמותההוותיק במודיעין, בעלת הזכויות במקרקעין )להלן: "

היזם )לשיטתה של רסקו העמותה נושאת אף היא באחריות להפרה זו( ובעקבות כך התנהלו הליכים משפטיים בבוררות בין רסקו והעמותה רסקו. הסכם הבניה הופר על ידי 

יו די ראיות. שבסופם נקבע שההסכם בוטל כדין עקב הפרתו על ידי היזם אך נקבע שהבורר לא ידון בתביעות הכספיות הנובעות מכך הואיל ולא הוצגו בפנ מצד אחד לבין היזם

 )ב(1ב'30שני הצדדים הגישו תביעות הדדיות. לפרטים נוספים אודות ההליכים המשפטיים המתנהלים בין רסקו והעמותה בקשר לפרויקט ר' ביאור  2018בדצמבר  31נכון ליום 

 .2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום 

 בפרויקט ימק"א  Aמתחם  –פרויקט אחר נוסף 

דונם, התחומים על ידי הרחובות דוד המלך, וושינגטון ולינקולן  31 -"(, בעלת הזכויות בשטח של כימק"א)להלן: " YMCA of the USAעיל, את פרויקט ימק"א יזמה כאמור ל

מ"ר שטחים עיקריים,  34,800 -של כרכשה החברה חלק ממתחם ימק"א עליו זכויות בניה בהיקף  1999"(. בשנת מתחם ימק"א)להלן: " YMCAבירושלים, והידועים כמתחם 

מקומות  900 -מ"ר(. בנוסף, כוללת התב"ע של הפרויקט חניון לכ 4,500 -מ"ר( ולמשרדים ומסחר )כ 4,200 -מ"ר(, לייעודי מלונאות )כ 26,100 -המיועדים, בעיקר, למגורים )כ

 -מ"ר שטח עיקרי לבניה למגורים, וכ 2,400 -ם בפרויקט שזכויות הבניה בו הינן בהיקף של כנקבע, כי מתח 2016חניה ומרכז ספורט. במסגרת פסק בוררות בין הצדדים משנת 

 3. לימק"א ניתנו Aתהא זכאית לדמי השבה כערכו של מתחם  "(, יושב לידי ימק"א והחברהAמתחם חניות )להלן: " 150 -מ"ר שטח עיקרי לייעודי מלונאות בתוספת כ 4,200

רשאית לקבל את ערך ההשבה של  ישרסבתקופה האמורה, תהיה  Aאחר, כאשר במידה ולא יעלה בידי ימק"א להשלים את מכירת מתחם  לגורם Aשנים למכירת מתחם 

פנתה  סישרמיליון ש''ח, כאשר לעניין זה יצוין כי  90 -. ערך ההשבה שנקבע על ידי שמאי מכריע הינו כ2019בספטמבר  23, ללא קשר למכירה כאמור וזאת עד ליום Aמתחם 

אלפי ש"ח,  67,639 -, המסתכמות לסך של כ2018בדצמבר  31, ליום Aלשמאי המכריע והביעה את השגותיה ביחס לשמאות. יצוין, כי במסגרת עלויות תכנון ואחרות של מתחם 

יון התת קרקעי בפרויקט. בנוסף יצוין, כי העלויות הנ"ל נכלל חלקו היחסי של המתחם בעלויות הפרויקט השונות, ובכללן עלויות תכנון, חפירה, דיפון, ביסוס ובניית החנ

לפרטים נוספים אודות לעיל.  8.10.4 -ו 8.10.1ר' סעיפים  Aומתחם . לפרטים נוספים אודות הפרויקט חניות תת קרקעיות בחניון הפרויקט 150כוללות את עלויות הבנייה של 

 .2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  )ב'(3ב'30ביאור  'ר, הליכים משפטיים עקב חילוקי דעות שנתגלעווכן  ,וימק"א ישרסהסכם לפיתוח של מתחם ימק"א בין 
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 ם משרד החוץ בירושליםזכאות לקבלת תקבולים ויח"ד בקשר עם מתח –)ג( פרויקט אחר נוסף 

", בהתאמה( ביחס למכירת כל זכויותיה במקרקעין של פרויקט משרד החוץ הסכם המכר" -" והרוכשהתקשרה רסקו מגורים בהסכם עם צד ג' )" 2018בנובמבר  8ביום 

להם( במסגרת פרויקט אותו מתכוון הרוכש להקים על יחידות משרדים )לרבות חניות ומחסנים הצמודים  12 -יחידות דיור ו 12בירושלים, למעט קרקע עליה ייבנו 

מיליון ש"ח, בתוספת  161 -בתמורה לרכישת המקרקעין שילם הרוכש לרסקו מגורים תמורה במזומן בסך של כ", בהתאמה(. הפרויקט" -" והמקרקעין)" 32המקרקעין

ו/או שטחים אחרים בפרויקט, בניכוי סכום  33בפרויקט שיקים על המקרקעין מכל התקבולים שיקבל מרוכשי יחידות הדיור 25%מע"מ כדין, וכן התחייב לשלם לה 

, נכון למועד פרסום הדוח, התמורה מתקבולים שתשולם לרסקו מגורים על ידי הרוכש צפויה להסתכם לסך כולל ישרס"(. להערכת התמורה מתקבוליםהמע"מ בגינם )"

 בהתאם לקצב מכירת יחידות הדיור בפרויקט. מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ כדין, והיא תשולם 170 -של כ

והרוכש בהסכם למתן שירותי תכנון ובנייה ושירותים נוספים אשר יינתנו לרסקו מגורים על ידי הרוכש  רסקו מגוריםבד בבד עם ההתקשרות בהסכם המכר התקשרו 

מיליון ש"ח,  19 -שלם לרוכש בגין השירותים סכום פאושלי וסופי בסך של כת רסקו מגורים"(. השירותים)" רסקו מגוריםבקשר עם בניית היחידות שיישארו בבעלות 

 שהינו סכום המשקף את הוצאות הבנייה הצפויות של היחידות שיישארו בבעלות חברת הבת, בתוספת רווח קבלני מקובל.

. נכון למועד פרסום הדוח רסקו מגורים טרם דות דיור בפרויקטולמועד פרסום הדו"ח התקופתי לא מכר הרוכש יחי 2018בדצמבר  31, נכון ליום ישרסלמיטב ידיעת 

 קיבלה סכום כלשהו בגין התמורה מתקבולים.

. יצוין, כי נכון ליום 2022רסקו מגורים צפויות להימסר לה במחצית השנייה של שנת היחידות שיישארו בבעלות , בהתאם למידע שנמסר לה על ידי הרוכש, ישרסלהערכת 

 ולמועד פרסום הדו"ח התקופתי רסקו מגורים טרם שילמה לרוכש סכום כלשהו בגין השירותים, וזאת בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים. 2018בדצמבר  31

 .2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  5ב'11ביאור לפרטים נוספים אודות הסכם המכר ר' 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ל חניון תת קרקעימעשייבנו בניינים  5 -רסקו מגורים( בבבעלות כאמור שיישארו  משרדיםיחידות  12 -ו ידות דיוריח 12 כולללא ידות דיור )יח 254 הפרויקט צפוי לכלול, ישרסלמיטב ידיעת  32

  , תתקבל במלואה הרסקו מגורים, ככל ותימכרנ שיישארו בבעלות רסקו מגורים, כאשר התמורה בגין מכירת היחידות שיישארו בבעלות היחידותהנ"ל אינן כוללות את  ידות הדיוריובהר, כי יח 33

  .על ידה
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 2018.31.12ביצוע המהותיים לפרויקטים נכון ליום  הסכמי מימון או ליווי בנקאי והסכמים עם קבלני 7.17.5

 שם

 קבלן ביצוע מידע על אשראי לליווי הפרויקט 

תקרת 
אשראי 
 פיננסי
)אלפי 
 ש"ח(

יתרה 
לניצול 
אשראי 
פיננסי 

לתאריך 
 המאזן
)אלפי 
 ש"ח(

תקרת 
אשראי 
 ערבויות
)אלפי 
 ש"ח(

יתרה 
לניצול 

ערבויות 
לתאריך 

 המאזן
)אלפי 
 ש"ח(

סה"כ 
מסגרת 
 אשראי
)אלפי 
 ש"ח( *

Non-

Recourse? 

טווח 
ריביות 
אשראי 
 פיננסי

ריבית 
צמודה/ 

 לא צמודה

עמידה בתנאי 
הסכם הליווי 

לתאריך 
המאזן ולמועד 

 פרסום הדוח

התאגיד 
משמש 
כקבלן 
 ראשי?

סוג 
התקשרות 
עם קבלן 

 ראשי

כיסוי 
אחריות 
בגין בדק 

על ידי 
קבלן 
 ראשי?

 הצמדת תמורה?

ימק"א  -כתר דוד 
 - - - - - - - לא 60,000 34,779 60,000 - - **

 מסגרת זו כוללת ערבויות מכר בלבד. *

 (.B34 -ו C ,B12** הפרויקט הסתיים. הנתונים מתייחסים לכל הבניינים בפרויקט )בניינים 
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  ניתוח רגישות 7.17.6

 ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים במחיר המכירה )אלפי ש"ח(

 
פרויקטשם ה  

השפעת עליה של 
במחירי  10%

המכירה על 
הרווח הגולמי 

 שטרם הוכר

השפעת עליה של 
במחירי  5%

המכירה על 
הרווח הגולמי 

 שטרם הוכר

סך הכל רווח 
גולמי שטרם 

 הוכר

השפעת ירידה 
במחירי  5%של 

המכירה על 
הרווח הגולמי 

 שטרם הוכר

השפעת ירידה 
במחירי  10%של 

המכירה על 
 הרווח הגולמי
 שטרם הוכר

פרויקטים 
שהקמתם 
הושלמה 

ושמכירתם 
טרם הושלמה 

 במלואה

 (14,300) (7,150) 44,349 7,150 14,300 ימק"א  -כתר דוד 

 (1,500) (750) 5,489 750 1,500 המושבה

 -רסקו על הים 
 שלב ג'

1,050 525 3,406 (525) (1,050) 

 (168850) (88425) 538244 88425 168850 סך הכל

 

 תונים אודות פרויקט בחברה כלולהנ 7.11

"(, הינה חברה המוחזקת בחלקים שווים ים רסקו-גבים רסקו בע"מ )להלן: "-רמת הנשיא גב

ים רסקו, המוצגת -"(. גבהשותףים לקרקעות בע"מ )להלן: "-על ידי רסקו מגורים וחברת גב

ם בכרמל המערבי דונ 60 -במאזן על בסיס שווי מאזני והינה הבעלים של מקרקעין בשטח של כ

 1,060 -ים רסקו שכונת מגורים יוקרתית, סובבת פארק, בהיקף של כ-בחיפה, עליהם מקימה גב

ה של "(. יובהר, כי חלקפרויקט רמת הנשיאיח"ד לפי התב"ע שבתוקף במועד הדוח )להלן: "

 .50%בפרויקט רמת הנשיא הינו כאמור ישרס 

 שלבי הפרויקט 7.11.1

  -זה להלן  8.11.1 לצרכי סעיף

יח"ד, כולם הושלמו ואוכלסו  279בפרויקט רמת הנשיא כולל שלושה בניינים, סה"כ  שלב א'

 . 2018בדצמבר  31נכון ליום 

בדצמבר  31יח"ד, נכון ליום  216בפרויקט רמת הנשיא כולל שלושה בניינים, סה"כ  שלב ב'

 יח"ד.  214נמכרו  2018

יח"ד, מתוכן  216נייתם הושלמה, סה"כ בפרויקט רמת הנשיא כולל שלושה בניינים שב שלב ג'

 יח"ד. 214נמכרו 

נכון למועד פרסום הדוח פרויקט רמת הנשיא אינו נמצא בשלבי ביצוע ו/או תכנון ורישוי. כן 

 יצוין, כי רסקו מגורים והשותף בוחנים את צעדיהם ביחס להמשך הפעילות. 
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 - 2018031012שלמה במלואה ליום טבלאות ביחס לפרויקט שהקמתו הסתיימה אך מכירתו טרם הו

 נתונים כלליים על הפרויקט

שם 
 הפרויקט

מיקום 
 הפרויקט

מועד 
רכישת 
 הקרקע

מועד תחילת 
הבניה 

 בפרויקט

מועד 
סיום 
 הבניה

חלק התאגיד 
האפקטיבי 

 בפרויקט

יח"ד שנותרו 
 במלאי ליום
31.12.2018 

עלות 
המלאי 

המיוחסת 
ליח"ד 
שנותרו 

במלאי ליום 
31.12.2018 

 לפי ש"ח()א

רמת הנשיא 
 שלב ג'

 1,434 2 50% 12/2017 11/2013 02/2006 חיפה

 

שם 

 הפרויקט

שיעור 

ההון 

העצמי 

מתוך 

 העלות

מ"ר 

ממוצע 

ליח"ד 

שנותרו 

 במלאי

מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בפרויקט, לפי 

 תקופות

הכנסות 

צפויות 

מדירות 

 במלאי

)אלפי 

 ש"ח(

רווח 

גולמי 

צפוי 

ות מדיר

במלאי 

)אלפי 

 ש"ח( 

 

שיעור 

רווח 

גולמי 

צפוי על 

דירות 

 במלאי 

 

יתרת 

עודפים 

צפויה 

בסיום 

הפרויקט 

לרבות הון 

עצמי 

שהושקע 

בפרויקט 

)אלפי 

 ש"ח(

 

מתום 

התקופה 

עד סמוך 

למועד 

 הדוח

רבעון 

4 

לשנת 

2018 

רבעון 

3 

לשנת 

2018 

רבעון 

2 

לשנת 

2018 

רבעון 

1 

לשנת 

2018 

רמת 
 הנשיא
 שלב ג'

- 138 - 3 - 2 7 1,524 90 6% 25,600 

 

 נתונים נוספים על יתרת ההכנסות הצפויות

 שם הפרויקט

מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים שנתחמו בפרויקט )בכל תקופה(, ללא מע"מ )אלפי 
 ש"ח(

מחיר ממוצע 
למ"ר לפיו 
חושב צפי 

ההכנסות של 
המלאי 

הבלתי מכור 
 )אלפי ש"ח(

 מתום התקופה
ועד סמוך למועד 

 הדוח

לשנת  4רבעון 
2018 

לשנת  3רבעון 
2018 

לשנת  2רבעון 
2018 

לשנת  1רבעון 
2018 

רמת הנשיא שלב 
 11 14 15 - 14 - ג'
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 ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים במחיר המכירה )אלפי ש"ח(

 
 שם הפרויקט

השפעת עליה של 
במחירי  10%

המכירה על 
גולמי הרווח ה

 שטרם הוכר

השפעת עליה של 
במחירי  5%

המכירה על 
הרווח הגולמי 

 שטרם הוכר

סך הכל רווח 
גולמי שטרם 

 הוכר

השפעת ירידה 
במחירי  5%של 

המכירה על 
הרווח הגולמי 

 שטרם הוכר

השפעת ירידה 
במחירי  10%של 

המכירה על 
הרווח הגולמי 

 שטרם הוכר

פרויקט שהקמתו 
הושלמה 

ושמכירתו טרם 
 למה במלואההוש

רמת הנשיא 
 שלב ג'

242 166 90 14 (62) 

 (62) 14 90 166 242 סך הכל

 ליווי בנקאי 7.11.1

 .2016ההלוואה נפרעה במלואה בחודש ספטמבר 

 שלבי הפרויקט שבנייתם הסתיימה 7.11.2

 ים רסקו מלאי דירות גמורות שטרם נמכרו, כדלקמן:-יש לגב 2018בדצמבר  31נכון ליום 

 

מספר יחידות 

ום גמורות לי

3101202018 

סה"כ הכנסות 

צפויות ליום 

)אלפי  3101202018

 ש"ח( *

רווח צפוי )אלפי 

 ש"ח( *

 17 1,205 2 רמת הנשיא שלב ב'

 90 1,524 2 רמת הנשיא שלב ג'

* הנתונים הכספים מתייחסים לחלקה של החברה בפרויקט. הנתונים המפורטים בעמדות 

בין היתר על הערכות ישרס, בהתחשב במחירי  אלו, הם בגדר מידע צופה פני עתיד המבוסס

הדירות שכבר נמכרו ובמצב השוק נכון למועד דוח זה. הערכות החברה עשויות שלא 

להתממש כתוצאה משינוי מחירי הדירות בפרויקט או כתוצאה מהתממשות אחד או יותר 

 לדוח זה להלן. 26מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 
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 צבר הזמנות ביחס לפרויקט 7.11.3

צבר ההזמנות כולל את התמורות בגין יחידות דיור שנמכרו למועד מסוים, אשר בנייתן 
הושלמה וההכנסות מהן טרם נזקפו לדוח רווח והפסד של החברה. להלן פירוט ההכנסות, 

ביחס לפרויקט. החברה באלפי ש"ח, מיחידות דיור שנמכרו וטרם נזקפו לדוח רווח והפסד 
 31ובהתאם לכך ליום  2018בינואר  1החל מיום   IFRS-15מיישמת את תקן חשבונאות

 הדירות שנמכרו הוכרו בספרים. 2018בדצמבר 

 :2018.31.12עתודות קרקע קיימות המיועדות לבנייה, נכון ליום  7.11.4

 

שם 
 הפרוקט

 

 מיקום

סה"כ 
יח"ד 

שטרם 
הוחל 

 בביצוען

 

חלק 
החברה 
ביח"ד 

 "להנ

 

מועד 
רכישת 
 הזכויות

 

מהות 
הזכויות 
 בקרקע

 

 תנאים ואישורים נדרשים

 

עלויות 
 שנצברו

)אלפי 
 ש"ח(

רמת 
352 חיפה הנשיא

*
ינואר  50% 

2007 
בעלות 

(50%) 
 טרם נתקבלו היתרי בניה

 וטרם התקבל ליווי בנקאי
27,302 

 יח"ד. 30-50ים רסקו פועלת לאישורה של תוכנית בסמכות ועדה מקומית להוספת -* גב

מותנות בקבלת אשר מתייחס לזכויות, לעיל לעניין היקף יחידות הדיור הצפויות ה זהאמור בסעיף 
. התוצאות בפועל עשויות בקבלתםוהינו מידע הצופה פני עתיד, אשר התממשותו תלויה היתרי בנייה, 

 .כאמור יינתן היתר בנייהלהיות שונות מההערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי ולא 

זה לעיל )על תתי סעיפיו(8 לרבות בדבר מועדי הביצוע והסיום של  8חברה בסעיף ההערכות 
הפרויקטים8 היקף הפרויקטים8 היקף ההכנסות והעלויות הצפוי ורווח גולמי צפוי מהפרויקטים8 ככל 

רות ערך0 שהמידע לא נכלל בדוחות הכספיים של החברה8 הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניי
נכון למועד הדוח התקופתי8 וניסיונה של  ישרסההערכות כאמור מתבססות על מידע הקיים בידי 

0 הערכת ההכסנות הצפויות מהבוססת8 בין היתר8 על מחירי מכירת דירות בפרויקטים עצמם ישרס
ובפרויקטים אחרים דומים באזור8 וכן על דוחות "אפס" שנערכו לפרויקטים הרלוונטיים על ידי גורם 
חיצוני בלתי תלוי0 הערכת העלויות הצפויות מבוססת8 בין היתר8 על חוזים חתומים והצעות מחיר 

בייזום והקמה של פרויקטים0 הערכות אלו מתבססות8 בין  ישרסבלנים ויועצים שונים וכן מניסיון מק
והן עלולות שלא להתממש8 כולן או חלקן או להתממש  ישרסהיתר8 על נתונים ומידע שאינם בשליטת 

באופן שונה מהותית מכפי שנצפה8 וזאת8 בין היתר8 בשל שינויים מאקרו כלכליים8 שינויים 
8 שינויים בשיעורי ריבית8 זמינות מקורות מימון8 ישרסטחוניים8 שינויים בתוכניות העבודה של בי

שינויים בביקוש וביצע לדירות8 שינויים במחירי תשומות הבניה ובמחירי מכירת דירות ו/או בשל 
 להלן26 0התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 שיווק והפצה 7.11

פעילויות השיווק והמכירה של הפרויקטים למגורים מבוצעת הן באמצעות מערך שיווק עצמאי 
של קבוצת ישרס והן באמצעות חברות שיווק חיצוניות, לרבות משרדי מכירות ופרסום ארציים 

 ומקומיים ליצירת כיסוי שיווקי כוללני ומקיף, בהתאם להיקפו של הפרויקט.

רך השיווק של קבוצת ישרס משולב באופן אינטגרטיבי בתהליכי ייזום והקמת הפרויקטים מע
של קבוצת ישרס, החל משלב תכנון הפרויקט וכלה בשלב מכירת דירות המגורים. בין היתר, 

מערך השיווק של קבוצת ישרס שותף בתכנון קווי המתאר של הפרויקטים השונים, בעיצוב 
עד הצרכני ובהתאמת תוכניות הבניה של החברה לביקוש הקיים האדריכלי, באפיון קהל הי

בשוק. מערך השיווק של קבוצת ישרס קובע את אסטרטגיית השיווק לגבי כל אחד מן 
 הפרויקטים של ישרס, בהתאם לתנאי השוק, קהל היעד, אפיון הנכס, מחירו ומיקומו. 
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ל החברה הפזורים באתרי כמו כן, מערך השיווק של קבוצת ישרס תומך במשרדי המכירות ש

הבניה השונים ומשלב בתוכניות השיווק של הפרויקטים את הקמתן של "דירות לדוגמא" 
הפתוחות לסיור לקהל הרחב, וכן עורך מבצעים המופנים לקבוצות רוכשים פוטנציאליות 
ולמועדוני לקוחות. לעיתים מתקשרת קבוצת ישרס עם מתווכים ואנשי מכירות אחרים לאיתור 

 שים פוטנציאליים, בתמורה לתשלום עמלה על בסיס הצלחה.רוכ

אמצעי השיווק של קבוצת ישרס כוללים פרסום באמצעי המדיה השונים לרבות עיתונות 
מקומית וארצית, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, שילוט חוצות, חוברות מידע, ירידים וכן עריכת 

הקבוצה והיותה עתירת ניסיון  מבצעי מכירות תקופתיים. לאור ותק הפעילות הארוך של
המקפידה איכותית ממותגת כחברת בניה  והיא, רבלה מוניטין בפעילות הבניה בישראל, נוצר 

בניה ברמה גבוהה, העולה על רמת הבניה הנהוגה בישראל, דבר אשר מסייע  על איכות וטיב
 לחברה בשיווק הפרויקטים שלה

 לקוחות ומאפייני ההתקשרות עימם 7.12

ת דירות נעשית לרוכשי דירות המאופיינים לרוב כלוקוחת חד פעמיים, שלרוב לא מכיר - כללי 7.12.1
ירכשו נכס מקרקעין נוסף בסמוך למועד הרכישה. קהל היעד של קבוצת ישרס בתחום זה הינו 

קבוצת , התקופתי הדוח עדולמ נכוןברובו רוכשים משפרי דיור, תושבי חוץ ומשקיעים זרים. 
 ,גבוהה עד בינונית כלכלית ברמה לאוכלוסיה בונה היא אותם הפרויקטים את מייעדת ישרס

 . מלקוחותיה במי תלותלקוח מהותי או  לה אין, ישרס הנהלת להערכתו

ההתקשרות עם רוכשי הדירות נעשית על בסיס הסכם מכר בכתב בתנאים  - הסכם המכר 7.12.1
כס הנמכר, לוח חוזה בסיסי כולל, בין היתר, פרטים אודות הנהמקבולים לעסקאות מסוג זה. 

ישרס בהתאם זמנים להשלמת הממכר ומסירתו, התמורה בגינו, והביטחונות הניתנים על ידי 
י כח בלתי חוזר לרישום זכויות י; מפרט טכני אודות הנכס הנמכר; ויפולהוראות חוק המכר

, לרבות רישום הערת אזהרה ומשכנתא לטובת הגורם המממן של ישרסהרוכש בנכס לבאי כח 
 .ככל שרלוונטי, ונסח שינויים להסכם המפרט החרגות ביחס להסכם, בהתאם לצורך ,הרוכש

לחתום גם על הסכם ניהול עם חברת ניהול, לשם ניהול ואחזקת  רוכשלעיתים, מתחייב ה
 השטחים המשותפים בפרויקט.

, בינוי(-בש"ח )למעט בעסקאות קומבינציה ופינוי נקובה החוזית התמורה - תמורת הרכישה 7.12.2
התמורה משולמת לשיעורין בהתאם למועדים המפורטים . תשומות הבניה למדד צמודה היאו

 לרוב בהסכם המכר ומשולמת במלואה עד מועד מסירת החזקה בנכס לרוכש. לרוכש ניתנת
 בתמורה לתשלום נוסף.וזאת במפרט, וצע אפשרות לבצע שינויים בנכס לעומת המ

להבטיח את הכספים המשולמים על ידי  חברות יזמיות נדרשות - הבטחת כספי הרוכשים 7.12.3
הרוכשים על חשבון התמורה עבור הנכס, בהתאם להוראות חוק המכר )דירות( )הבטחת 

וזאת בעיקר , "(חוק המכר הבטחת השקעות)להלן: " 1974-השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה
יחד:  )להלן ביטוחרכישת פוליסות  , ובחלק מהמקריםתות בנקאייוערבובדרך של הענקת 

עם השלמת הבניה ומסירת החזקה או מוחלפות, לפי העניין, . הבטוחות מתבטלות "(הבטוחות"
. , והכל בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת השקעותרישום הערת אזהרהכן בנכס לרוכש ו

בנוסף, ניתנים לרוכשים מכתבי החרגה המוציאים את הנכס הספציפי מתחולת השעבוד לטובת 
 .בכפוף לתשלום מלוא התמורה , ככל שקיים, וזאתת הפרויקטהגופים המממנים א

במסגרת הסכם המכר מתחייבת הקבוצה כלפי רוכשי הדירות  -רישום זכויות הרוכשים  7.12.4
להעביר את הזכויות שרכשו בנכס על שמם בלשכת רישום המקרקעין ובמקביל מתחייבת כלפי 

ם משכנתאות על הדירות בנקים למשכנתאות וגורמים מממנים אחרים של הרוכשים לרשו
שרכשו. רישום הזכויות מתבצע רק לאחר השלמת הליך איחוד וחלוקה )פרצלציה( של הקרקע 
וחלוקתה לחלוק רישום נפרדות )באופן שכל בניין או מספר בניינים בפרויקט ימצאו על חלקת 

  רישום נפרדת( ורישום הבית כבית משותף.
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ם להוראות חוק המכר, מתחלקת האחריות לטיב בהתא - כלפי הרוכשים קבוצת ישרסאחריות  7.12.5

( תקופת הבדק, שתחילתה במועד העמדת הנכס לרשות 1הבניה לשתי תקופות עיקריות: )
 -"(; ותקופת הבדקהרוכש וסיומה בין שנה לשבע שנים בהתאם למהות ליקוי הבניה )להלן: "

 מכר.( תקופת האחריות המתחילה בתום תקופת הבדק, בהתאם להוראות חוק ה2)

 מתחרים ותחרות 7.13

תחום הבניה ובפרט תחום ייזום הנדל"ן למגורים בישראל מאופיין בתחרותיות רבה וקבוצת 
ישרס חשופה לתחרות מצד מספר רב של שחקנים, הן חברות בניה גדולות המבצעות פרויקטים 
בפריסה ארצית ובהיקף גדול, הן חברות יזמיות קטנות הפועלות באזורים גיאוגרפים 

מים והן קבוצות רכישה. יצוין, כי התחרותיות אף הלכה והחריפה בשנים האחרונות, מצומצ
 בעיקר באזורי הפריפריה, וכתוצאה מכך ניכרת שחיקה ברווחיות ענף הבניה בכללותו. 

התחרות קיימת החל משלב היזמות ואיתור הקרקע לבניה וכלה בשלבי הבניה ושיווק 

 המצויים פרויקטים בין היא רוכשים באיתור התחרות עיקרהפרויקטים השונים, כאשר 
. תחרותית השפעה ישנה אחרים באזורים לפרויקטים גם אולם, לזה זה גיאוגרפית בסמיכות
 המחיר על הן הינה התחרות. שניה מיד דירות היצע מול גם תחרות מתקיימת בנויים באזורים

 .ניכהט המפרטכן על ו המימון יתנא על והן

קבוצת  של התחרותי מעמדה על המשפיעים העיקריים החיוביים יםהגורמ, ישרס להערכת

 :הינםזה  פעילות בתחום ישרס

 בלוחות העומד אמין כיזם ,פוטנציאליים לקוחות בקרב הן, חיובי מוניטין ת ישרסלקבוצ 
, הפועלת קבוצת ישרס כן כמו. הבנקאית המערכת אצל והן, הנכסים למסירת זמנים

מהמוניטין של  נהניתבעיקר תחת המותג "רסקו",  כירההנדל"ן למגורים ולמבתחום 
 ;שנים שצבר מותג זה 80 -למעלה מ

 לצרכי מותאם, מהממוצע גבוה בסטנדרט הינו קבוצת ישרס של למגורים הבניה מפרט 

 ;שוק ימחקר על גם, השאר בין, ומבוסס, הלקוחות

  אמון כישתבר וכן הון בגיוס לה המסייעת, פיננסית מאיתנות נהניתקבוצת ישרס 
 ;ן"הנדל בשוק שפל בזמני גם התחייבויותיה ובקיום הלקוחות

  קיום התחייבויותיה גם בזמני שפל בשל  , בין היתר,אמון הלקוחותמנהנית קבוצת ישרס
 .בשוק הנדל"ן

 התחרות יבתנא בהתמודדותהקבוצת ישרס  יביד עיםסיימ כמכלול לעיל ריםכהנז היתרונות
 בהשוואה גורם כל של לתרומה יחסי משקל ליחס ניתן לא. ן"הנדל בשוק השוררים הקשים

 .האחר לגורם

השליליים העיקריים המשפיעים על מעמדה התחרותי של הגורמים קבוצת ישרס להערכת 
הינם העובדה שלרשות חלק מהמתחרים עומדים משאבים גדולים מאלה  קבוצה בתחוםה

ופות בהן היו מחירי הקרקע , כגון מלאי קרקעות שנרכשו בתקקבוצההעומדים לרשות ה
 .נמוכים

 כושר ייצור 7.14

"כושר הייצור" של קבוצת ישרס בתחום זה מושפע בעיקר מזמינותן של קרקעות בייעוד 
 .מתאים ומיכולת המימון של קבוצת ישרס

 

 מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה בתחום 7.15

 20.1גורים ר' סעיף לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות קבוצת ישרס בתחום הנדל"ן למ
 .להלן
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  בתחום הבניה והתשתיותפעילות  8

מספר תביעות שמתנהלות בקשר עם פעילות היסטורית של חברת ארנסון שפעלה לישרס 
בתחום התשתיות והבניה )ביצוע עבודות קבלניות בפרויקטים בתחום התשתיות והבניה למגזר 

 . ז"ל מר אברהם ארנסון(, ואשר את השליטה בה רכשה רסקו מגורים מטי והציבוריהפר
 

 מוצרים ושירותים 8.1

 .במהלך תקופת הדוח לא החלה ארנסון בביצוע פרויקטים חדשים כלשהם 
 

 נכסים לא מוחשיים, רישוי וקניין רוחני 8.1

שום קבלנים חוק רי רשומה כקבלן מורשה בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים ארנסון 
, ובהתאם, היא רשאית לבצע עבודות הנדסה קבלניות 1969-תשכ"ט ,לעבודות הנדסה בנאיות

 .בסיווגים שונים, המאפשרים לה לעסוק בעבודות בניה בהיקף כספי בלתי מוגבל
 

 ארנסון חברת 8.2

חתמה ארנסון על הסכם פשרה עם מזמין עבודה, בקשר לתביעה כספית  2016בחודש ינואר  
"(. במסגרת הפשרה נקבע, הפשרהבגין עבודות שביצעה בפרויקט שהסתיים )להלן: "שהגישה 

 . 2016מיליון ש"ח, סכום אשר שולם לארנסון בשנת  16 -כי ארנסון תקבל )נטו( סך של כ

 תחום פעילות מיקור חוץ 17

 פעילות מיקור החוץמידע כללי על תחום  17.1

היטב המבוצעים על ידי  מיקור חוץ משמעותו הוצאת פעילות או תהליך המוגדרים
עובדים פנימיים של הארגון לספק חיצוני, המתמחה בביצוע פעילויות או תהליכים אלו. 

מיקור חוץ של שירותי מערכות מידע ומחשוב הוא אחד היישומים הנפוצים ביותר בשנים 
 .האחרונות בתחום

גון, תוך מיקור חוץ מאפשר להנהלת מקבל השירות להתמקד במיומנויות הליבה של האר
חיסכון במשאבים )זמן ועלויות( הנדרשים לצורך טיפול בנושאים תפעוליים לגביהם ניתן 
מיקור חוץ. שירותי מיקור חוץ של טכנולוגיות מידע ומיחשוב מקלים על מקבל השירות 
את ההתמודדות עם המורכבות הטכנולוגית של מערכות המידע השונות. אגפי מערכות 

ם לעיתים לתחזק, לתפעל וליישם את מגוון הפתרונות מידע של ארגונים מתקשי
הטכנולוגיים הקיימים. כמו כן, מתקשים ארגונים בגיוס צוות מקצועי ברמה גבוהה 
הדרושה לניהול מערכות המיחשוב של הארגון )ולעיתים לארגון לא דרושים עובדים 

 .במשרה מלאה(

רת למרכז המחשבים של קיימת תקשו תים-קבוצת מלםשל לחלק מלקוחות מיקור החוץ 
 . לצורך קבלת השירותים אותו מספק מרכז המחשבים הקבוצה

מספקת מגוון רחב של בעלי מקצוע למגזר הממשלתי,  תים-קבוצת מלםבנוסף לאמור, 
 והפרטי. הפיננסי

 ושינויים החלים בו מיקור החוץמבנה תחום  17.1.1

צעים תחת כותרת זו, חוץ מתאפיין במגוון הרחב של השירותים המוהשוק שירותי מיקור 
דרך  ,תוכנה בסיסית ומערכות הפעלה( תמיכה בשירותי התשתית )חומרה,מתן החל מ

של   IT-תמיכה ברמות שונות של המערכות האפליקטיביות, תמיכה במכלול שירותי ה
השירותים . )ולא רק המיחשובי( ועד לתמיכה בתהליכים בארגון בהיבט העסקי ,הארגון

אחת מרמות השירות המוצעות לעיל ועד יהיו בללקוח יכול ש הספקשיינתנו על ידי 
, "בנה, תפעל והחזר"על בסיס BOT (Build Operate Transfer )פרוייקט  להצעה של
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בניית האחריות לתהליך בו הספק המבצע את העבודה מקבל מהלקוח את  שהינו

יר את אשר לאחריו הוא מעבהפעלתה לפרק זמן מוגדר מראש, את הזכות להמערכת, 
שוק מיקור החוץ מתאפיין בתחרותיות גדולה של מספר ספקי מיקור  ללקוח.המערכת 

בין הספקים השונים באה לידי ביטוי בצורך להרחיב את סל  גדולהחוץ. התחרות ה
 .מחירים להורידהמוצרים, לשפר את רמת השירות ו

 מיקור החוץ מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום  17.1.1

ת קבוצלהלן תמצית ההסדרים החוקיים העיקריים המשפיעים באופן מהותי על פעילות 
  :בתחום מיקור החוץ תים-מלם

מחזיקה במחשביה המרכזיים, על פי הסכמים עם מספר לקוחות, תים -קבוצת מלם
מאגרי מידע השייכים לאותם לקוחות ואשר באמצעותם היא מספקת את השירותים 

 1981-וחות אלו, וזאת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"אנשוא ההתקשרות עם לק

 :"(, והתקנות שהותקנו על פיו ובכלל זאתחוק הגנת הפרטיות)"

 ;ע שנרשם על ידי בעליו על פי החוקהחזקת מאגר מיד (א)

 ;מינוי ממונה על אבטחת מידע (ב)

 שימוש במאגר על פי הנחיות בעליו; (ג)

 ;למי שהורשו לכך במפורשנתונה רק  וידוא כי אפשרות הגישה למאגר תהיה (ד)

מעניקה שירותי מיקור חוץ למשרד הביטחון באמצעות אלטל תים -בנוסף, קבוצת מלם
"( בהקשר זה אלטל)" תים-מלםטכנולוגיסטיקה בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של 

יצוין, כי על אלטל לעמוד בדרישות מסוימות, ובכללן היותה ספק מוכר של משרד 
אבטחת איכות; סיווג ביטחוני והכשרה מתאימה לעובדי אלטל הביטחון; עמידה בתקני 

בהתאם לדרישות משרד הביטחון; ורישיונות, היתרים והכשרות ספציפיים בהתאם 
 .לדרישת הלקוח

נכנסו לתוקף שינויים בתקנות הגנת הפרטיות, מאגרי המידע שבבעלות  2018בחודש מאי 
כמחזיקת מאגרי תים -מלםלתפקיד  דווחו כנדרש בתקנות, כמו כן בכל הנוגעתים -מלם

 עומדת בדרישות החוק.תים -מלםמידע 

 וברווחיותו הפעילות בתחום מיקור החוץשינויים בהיקף  17.1.2

יותר ויותר שפונים חברות גדולות משרדי ממשלה ומגמה של  הניכרבשנים האחרונות 
 . הדבר בא לידיהלקוחלמיקור חוץ, מתוך אסטרטגיה של התרכזות בעסק הליבה של 

ביטוי הן בהיקף החברות הנזקקות לשירות זה והן בהיקף השירותים הנדרשים על ידי 
הרחבה של בהפעילות בשוק מיקור חוץ בשיפור ו אופיינה, מכך אותן חברות. כתוצאה

רותים המועמדים על ידי נותן השירות, לצד שיפור ברמת השרות המובטחת יהש
 פעילותן של חברות נוספות בתחום זה.  התרחבהללקוחות. מנגד, ולאור המגמה האמורה, 

שוק שירותי מיקור החוץ הינו שוק המאופיין ביציבות. התפעול של אתר מיקור חוץ 
 מאופיין במורכבות גבוהה וכתוצאה מכך, סף הכניסה לתחום זה גבוה.

 הינם: ITגורמים המשפיעים על הביקושים למיקור חוץ של 

טכנולוגיות  - ך בהתאמות לשינויים כאמורשינויים והתפתחויות טכנולוגיים והצור .א
מורכבות יותר ויותר כל העת, והמחשוב והמידע המשמשות ארגונים נעשות מגוונות 

דבר המצריך הבנה וידע במספר גדול של מערכות תקשורת, תשתיות, יישומים 
ותוכנות. השינויים הטכנולוגיים גורמים לקשיים גוברים בהפעלת ותחזוקת המערכות, 

 ,ייעוץ מיטבי לארגונים. זאתעל מתן ים מקשים על ביצוע ניתוח של הנתונים וולעית

בעיקר לאור האפשרויות הקיימות כיום לנהל מערכות מידע על בסיס אינטגרטיבי של 
מכלול מערכות. בנוסף, הכשרת כוח אדם מתאים ועדכונו בדבר התפתחויות 
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משאבים על חשבון פעילויות טכנולוגיות בזמן אמת כרוכה בעלויות גבוהות ובהשקעת 

הליבה של הארגון. שינויים והתפתחויות אלו מביאים אפוא להגברת הביקוש לשירותי 
 .מיקור חוץ של טכנולוגיות מידע

ה בביקוש לכוח אדם עלולה לעורר יהעלי - קושי בגיוס כוח אדם מקצועי ואחזקתו .ב
וס כוח אדם איכותי עלויות( בגי קשיים גם לקבוצה )הן מבחינת זמינות והן מבחינת

ובכך בולם את המשך התרחבותה של  אשר יספק את שירותי מיקור החוץ ללקוחותיה
 .הפעילות

משרד הביטחון להעביר של בעשור האחרון ניכרת מגמה  - העתקת בסיסי צה"ל .ג
הקמת בסיסים כאמור ומעבר הפעילות  .ממרכז המדינה לפריפריה פעילות ביטחונית

 .תים-לקבוצת מלםהזדמנויות חדשות  לפריפריה עשויים ליצור

תים -סעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד8 המבוסס על אינפורמציה הקיימת במלם
)למשל לגבי השפעת  תים נכון לתאריך הדוח-של מלםהערכות כולל בתאריך הדוח8 ו

וההשפעה של עלייה בביקוש  תים-ת מלםהעלייה בביקוש לכוח אדם על קבוצ
תים -למלם(0 אין תים-קבוצת מלםל תחומי פעילות אחרים של לשירותי מיקור חוץ ע

והן עשויות שלא להתממש8 בין אכן יתממשו8  יהערכותהו יהציפיותכל ודאות כי 
היתר כתוצאה מהתפתחויות אפשריות בשוק שאינן בשליטת הקבוצה8 או אם 

 0להלן 26 יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון האמורים בסעיף

 'ליים המשפיעים על כלל ענף המחשוב וטכנולוגיית המידע רכלפירוט אודות גורמים כל
 לעיל. 6.3סעיף 

 והשינויים החלים בהם  מיקור החוץגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  17.1.3

 מיקור החוץ הם:ההצלחה הקריטיים בתחום גורמי 

הגדלת שביעות רצון הלקוח מושגת באמצעות מתן שירות איכותי,  - איכות השירות .א
ספקה או תפעול של מערכות איכותיות, בלוחות הזמנים הנדרשים, בתנאי אהכולל 

על ספקה נוחים ובמתן שירותים מסייעים. מושג איכות השרות הופך לנורמה נדרשת ה
מדדי איכות כגון חתימה על חוזה  פי-לומנוהל כיום עלקוחות בשוק מיקור החוץ  ידי

 ."פרס-קנס"ומנגנוני ( SLA)רמת שרות 

גורם הצלחה מרכזי בהתקשרות עם לקוחות הינו  - מוניטין )לרבות ניסיון וותק( .ב
הקבוצה נחשבת כיום לגוף מוביל בארץ, בעל ותק ומקצועיות המהווה מתחרה חדשים. 

 . ום מיקור החוץראוי לחברות מובילות בחו"ל בתח

החלטה על קבלת שירות במודל מיקור חוץ מלווה  - יתרון לגודל ואיתנות פיננסית .ג
בסיכון מנקודת מבטו של הלקוח, מאחר וחלק מפעילותו יוצא משליטתו. האיתנות 

הפיננסית של ספק מיקור החוץ וגודלו מהווים אלמנט חלקי של נטרול הסיכון מצידו 
 . של הלקוח

איכות ניהול גבוהה בפעילות מיקור חוץ הינה גורם משמעותי  - איכות הניהול .ד
 הקבוצהלהצלחה. באיכות הניהול יש כדי להשפיע על פרמטרים קריטיים לפעילות 

הצגת פורטפוליו לקוחות גדול ואיכותי, שמירה על  ,רותימוניטין, איכות הש כגון:
השיווק ויכולת  ראשוניות בשיווק חידושים ושכלולים במוצרים, שיפורים בתמהיל

 .התקשרות בהסכמי הפצה עם ספקים מובילים

הפרויקטים אותם מבצעות  - תים-קבוצת מלםסינרגיה בין תחומי הפעילות של  .ה
תים משלבים בין תוכנה וחומרה, ודורשים רמה גבוהה של ידע -חברות קבוצת מלם

מעצם בתחום מערכות המידע והמחשוב. ידע זה תורם לפעילות בתחום מיקור החוץ, 

הצטברות הידע והניסיון הרב, החל מפיתוח מערכות והקמתן, דרך הפעלתן, וכלה 
תים מציעה מגוון -תים, העובדה שקבוצת מלם-במסירת תוצרים ללקוח. להערכת מלם
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(, תורמת אף one stop shop) IT -מוצרים ומספקת מאגר כולל של פתרונות בתחום ה

 . היא לפעילותה בתחום מיקור החוץ

על מנת להרחיב את היקף הטמעת  - שיתופי פעולה עם יצרני המערכות יצירת .ו
המערכות של יצרן מסוים, יש צורך בשיתוף פעולה עמו, דבר אשר מאפשר את פעילות 
הקבוצה כקבלן משנה של אותו יצרן, הן במסגרת פרויקטים חדשים והן בפרויקטים 

 .קיימים

 ר החוץ והשינויים החלים בהםמיקומחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום  17.1.4

במספר רב של פעילויות, כאשר בחלקן נדרשת התמחות תחום מיקור החוץ מאופיין 
מחייבת  זה כניסה לתחום פעילות ,תים-מלם, יחד עם זאת, להערכת ייחודית ובחלקן לא

להציע  יהיה כוח אדם מקצועי, ניסיון ומוניטין, ידע וסל שירותים רחב אותו ניתן
 . ללקוחות

 :תים-הקבוצה מלם, להערכת מיקור החוץלהלן מחסומי הכניסה העיקריים לתחום 

ההתקשרויות לשירותי מיקור חוץ  - איתנות פיננסית8 גודל ופריסה גיאוגרפית .א
נעשות בדרך כלל לטווח ארוך ומיועדות למערכות קריטיות בארגונים. לפיכך, לשם 

לו איתנות  אתהכי יה גדול ומתן שירותי מיקור חוץ נדרש כי נותן השירותים יה
על  שיםחלק מצרכני השירותים פרו ,פיננסית למתן השירותים לאורך זמן. כמו כן

יעדיפו להתקשר עם ספקים  , יש להניח כי הםולפיכךפני מיקומים גאוגרפיים שונים 
 .גיאוגרפית מתאימה פריסהבעלי 

הות לרכישת לשם מתן השירותים יש צורך בביצוע השקעות גבו - עלויות הקמה .ב
חומרה ותוכנה בהיקף הנדרש למתן שירותי תמיכה וסיוע )כגון: מחשב מרכזי, 

 (.תשתיות מבנה ותקשורת, אבטחה ועוד

השקעה ברכישת ידע, שימורו והקנייתו לעובדים העוסקים  - צבירת והעברת ידע .ג
בתחומי השירות השונים. ידע זה אינו נלמד בדרך כלל במסלולי ההכשרה הרגילים 

סדות הלימוד השונים אלא תוך כדי הניסיון הנרכש בביצוע הפעילות ועל פני במו
 שנים.

קבלת היתרים ורישיונות, כמו גם שמירה על תוקפם  - קבלת היתרים ורשיונות .ד
תים בתחום -מהווה גורם משמעותי המאפשר את פעילות חברות קבוצת מלם

 .מול משרד הביטחון פעילות זה, בפרט כאשר מדובר בחברות כגון אלטל, הפועלות

התחייבויות חוזיות כוללים בעיקר מיקור החוץ מחסומי היציאה העיקריים של תחום 
כלפי הלקוחות וחוסר יכולת להחזיר בדרך אחרת את סכומי ההשקעה בחומרה, 

 .בתשתיות ובתוכנה

 מוצרים ושירותים 17.1

תקדמות מעמידה מגוון רחב של שירותי מיקור חוץ במתודולוגיות מתים -קבוצת מלם 17.1.1
בתחום  תים-קבוצת מלםלשוק העסקי והציבורי. השירותים העיקריים המועמדים על ידי 

 :הינם מיקור החוץ

 Malam Helpניהול ותמיכת משתמשי קצה ובכלל זה תפעול מרכז תמיכה מרכזי ) .א
Desk;) 

 ;ITניהול ותמיכת תשתיות  .ב

 ניהול מלא של מערך המחשוב ומערכות המידע; .ג

 י בתחומי מחשוב, הנדסה וטכנולוגיה;הצבת כוח אדם מקצוע .ד

 שרותי תחזוקה ותפעול ליישומים אפליקטיביים;  .ה
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 Businessשרותי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון בתחום המחשוב ) .ו
Continuity & Disaster Recovery ;) 

 חוץ, לרבות ניהול מקצועי; -פיתוח, יישום, ניהול ותחזוקת מערכות סחר .ז

 בקרה ארגוני, ניהול וניטור תשתיות ואפליקציות; אספקת פתרונות שליטה ו .ח

 ;IPוניטור תשתיות  IPאספקת פתרונות שו"ב לספקי שירותים, ניהול שירותי  .ט

 אספקת פתרונות אבטחת מידע;  .י

שירותי מיקור חוץ הכוללים הדרכה, אימונים ולוגיסטיקה במרכז הלאומי לאימוני  .יא
 יבשה עבור כוחות היבשה של צה"ל; 

מון יחידות צבאיות באימונים באש חיה ובאימונים סימולטיביים. פתרונות לאי .יב
פעילות זאת מתבצעת בעיקר מול מפקדת זרוע היבשה אך גם מול גורמים וזרועות 
אחרים בצה"ל, במשטרה ומול צבאות זרים בחו"ל. אחזקה, הדרכה והטמעה של 

ני מערכות טכנולוגיות בזרוע היבשה של צה"ל, בעיקר כקבלן משנה של יצר
 המערכות.

מתן פתרונות לאבטחת גבולות יבשתיים, אוויריים וימיים ובכלל זה שירותי תכנון  .יג
ואינטגרציה של מערכות אבטחה ובידוק, הדרכה, התקנה ואחזקה של מערכות בידוק 

 ומערכות שיקוף רנטגן לסחורות ולכבודת יד.

יגום כלי רכב, ייצור ודיגום אמצעים ומערכות לאימונים, ייצור ודיגום נגררים, ד .יד
 .תק"שים/חפ"קים ומכולות לשוק הביטחוני והאזרחי

 

 פילוח הכנסות מוצרים ושירותים 17.2
או שירותים דומים קבוצת מוצרים  ,בתחום מיקור החוץ ,יתהילא התים -לקבוצת מלם

כל אחת ב תים-קבוצת מלםאו יותר מסך הכנסות  10%ה היוו מנאשר ההכנסות מ
 . 2018עד  2016ים שנמה

 

  ותלקוח 17.3

 מפוזרים בכל המגזרים במשק, החלבתחום מיקור החוץ תים -קבוצת מלםלקוחות  17.3.1
גופים עסקיים ממגזרי וכלה ב , לרבות משרד הביטחון,גופים מממשלתיים ומוניציפלייםב

המשק השונים. השוק הציבורי מתאפיין ביציבות ברמת הביקושים, עם מגמת גידול 
, מאופיין ביתר תנודתיות, הנגזרת ממצב בצורכי המחשוב. השוק העסקי, לעומת זאת

 .ם לענף בו פועל העסקיגורמים רלבנטימהמשק ו

עם לקוחותיה הינם חוזים לביצוע עבודה או תים -קבוצת מלםעיקר חוזי ההתקשרות של  17.3.1

או  פרויקט כנגד תשלום מחיר כולל המשולם עבור התוצר הסופי אותו אמור הלקוח לקבל
 .אשר מתעדכן בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן כנגד תשלום סכום חודשי קבוע

ציוד במסגרת מתן שירותי מיקור החוץ, תים -מלםבחלק מההתקשרויות מספקת 
ובמקרה כזה עשויה התמורה המשולמת בגין הציוד להיפרש על פני תקופת ההתקשרות. 

, בדרך כלל, תקופת ההתקשרות הממוצעת עם הלקוחות נעה בין חמש שנים לשבע שנים
בהתאם לסוג השירות הניתן ללקוח, כאשר חלק מההסכמים כוללים אופציה להארכת 

 . ההתקשרות בתקופה נוספת של בין שנה לשלוש שנים

או יותר  10%אין לקוח בתחום מיקור החוץ אשר ההכנסות ממנו היוו תים -קבוצת מלםל 17.3.2
זאת, נכון  . עם 2018בדצמבר  31מסך הכנסותיה בדוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 

עשוי אובדנם שני לקוחות מהסקטור הציבורי, אשר תים -קבוצת מלםללמועד דוח זה, 

 :מיקור החוץעל תחום לרעה שפיע באופן מהותי לה
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 "(אגף המכסאגף המכס והמע"מ )" -משרד האוצר  (א)

מלם  –חברת הבת של מלם תים בין  2008שנחתם בחודש ספטמבר  הסכםבהמשך ל .1
אגף המכס והמע"מ שבמשרד האוצר להקמת מערכת חדשה  לבין מערכות )"מלם"(

ע"י  והופעלה אגף המכסאת  ששימשהלאגף המכס במקום המערכת )"שער עולמי"( 
ד'  28ם ולמחלוקות שהתגלעו בין הצדדים בקשר להסכם האמור )ר' גם ביאור מל

 בינואר 14 ביום (.2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה של החברה ליום 
של  קריטיי", שהוא השלב העיקרי והבסיס יבוא" שלב בהצלחה לאוויר עלה, 2018

 .עולמי שער פרויקט

על ידי  הוגשה, 2018, בחודש מאי שמתקיים בין הצדדים במקביל להליך הבוררות .2
בגין הפרת מלם כנגד ירושלים תביעה כספית לבית המשפט המחוזי ב אגף המכס

נזקים מיליון ש"ח  100וכן זקים ישירים נמיליון ש"ח  69, שהועמדה על החוזה

מימוש התועלות -עקיפים, אשר נגרמו, לכאורה, למשק הישראלי בכללותו )נוכח אי
, שטרם מלם הגישה בקשה. עולמי' בתקופת הדחייה(-הצפויות ממערכת 'שער

 "עניין תלוי ועומד".  שלעד לסיום הבוררות בההליך להתליית  הוכרעה,

ות המסים הציגה לבורר טענת קיזוז של נזקים ישירים רש 2019בחודש פברואר  .3
מיליון ש"ח. מלם סבורה כי תביעת רשות המסים  94-שנגרמו לה, לטענתה, בסך של כ

סכום התביעה מנופחת ומופרזת ביותר ובכוונתה להוכיח עמדה זו בבוררות )יצוין כי 

 .(תבבית המשפט לא עודכן נוכח הגשת טענת הקיזוז במסגרת הליך הבוררו

בגין אומדני החברה,  כוללים יתרות 2018 בדצמבר 31הדוחות הכספיים ליום 
הסכומים שיתקבלו  המתבססים, בין היתר, על הערכות יועציה המשפטיים, בדבר

במסגרת הבוררות שמתקיימת כאמור ובגין השלמת שלבים נוספים בפרויקט, 

שלב "יבוא בסיסי" המביאים בחשבון בין היתר, את העלייה המוצלחת לאוויר של 
וכן אומדנים באשר לתוצאות תביעת רשות המסים נגד מלם  2018בחודש ינואר 

 וטענת הקיזוז כאמור לעיל.

 פרוייקט מתב"ת (ב)

אלטל מספקת שירותי הפעלה ואחזקה של מתקן תחקור ובקרת תרגילים של כוחות שדה 
בקרה ותחקור "( ובכלל זאת מתן שירותי הפעלה ואחזקה של מערכת שליטה, המתב"ת)"

 .של תרגילי שדה בזמן אמת

זכתה אלטל במכרז להפעלת המתב"ת לתקופה של שלוש שנים  2012בתחילת שנת 
מפעילה אלטל את מתקן  2012בתוספת אופציה לשלוש שנים נוספות, והחל מחודש יולי 

המתב"ת כקבלן ראשי מול משרד הביטחון. משרד הבטחון מימש את האופציה והחוזה 

נחתם הסכם מול משרד הביטחון להפעלת  2018. במהלך שנת 2018יולי הוארך עד 
 .בתוספת אופציה לשנתיים נוספות 2020המתב"ת עד  לחודש יולי 

 החשב הכללי (ג)

, להספקת 1-2009מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי פרסם מכרז מרכזי מספר 
וב במשרדי הממשלה שירותי מחשוב ונותני שירותים בתחומי טכנולוגיות המידע והתקש

"(, חברה בת מרטנס"(. במכרז זכתה מרטנס הופמן שירותי מחשוב בע"מ )"המכרז)"
בבעלות מלאה של מלם, אשר מספקת שירותי יועצים בתחומי המחשוב השונים. כלל 

 השירותים ניתנים באתרי הלקוח.

כפי  מאגרי ספקים, אחד לכל אשכול תפקידים מקצועיים מוגדרים, 6 -במסגרת המכרז 
שיפורט להלן. תקופת ההתקשרות המקורית, לרבות זכויות הברירה, הסתיימה בתאריך 

 .2016ביוני  30 -ה 
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 2016ביולי  1 -ההתקשרות בנושא המכרז מתקיימת בפטור מחובת מכרז מהתאריך ה

 .2020ביוני  30 -והוארכה עד ל

סגרת ההתקשרות , ספקים חדשים החלו לספק שירות במ2017ביולי  1 -החל מהתאריך ה 
 ועודכן אופן הפנייה לספקים לצורך קבלת הצעות.

לפי  תים )באחוזים( בתחום מיקור חוץ-להלן פרטים אודות התפלגות הכנסות קבוצת מלם 17.3.3
 פילוח מאפייני אוכלוסיית הלקוחות: 

 מאפיין לקוח  2018שנת  2017שנת 

מסך הכנסות  %
-קבוצת מלם

תים בתחום 
 )במאוחד(

באלפי 
 ש"ח

ך הכנסות מס %
-קבוצת מלם

תים בתחום 
 )במאוחד(

באלפי 
 ש"ח

 לקוחות עסקיים 110,646 25% 98,641 25%

 גופים ממשלתיים וציבוריים 325,741 75% 299,765 75%

 סך הכל 4368387 100% 3988406 100%

 צבר הזמנות   17.4

שר , אמבוסס על הסכמים ו/או הזמנות חתומים בלבד תים-קבוצת מלםצבר ההזמנות של 
. לעניין הכנסות 2018בדצמבר  31טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים של החברה ליום 

מהתקשרויות שמועד סיומן אינו מוגבל, נלקחו בחשבון הכנסות לשנה בלבד. מניסיון 
קבוצת , בשל אופיים המתמשך של שירותי מיקור החוץ הניתנים ללקוחות תים-מלם
, צבר ההזמנות אינו ר מעבר לתקופת ההזמנהוהצפי למתן שירותים כאמו, תים-מלם

או לתקופה  החודשים הבאים 12לתקופת  תים-קבוצת מלםמשקף את היקף פעילות 

 .ארוכה יותר

 2018בדצמבר  31בתחום מיקור החוץ ליום  תים-קבוצת מלםצבר ההזמנות מלקוחות 
אלפי  751,657 -אלפי ש"ח ולסך של כ 756,828 -הסתכם לסך של כ 2017בדצמבר  31וליום 

 , בהתאמה.ש"ח

 31לא היו ביטולים או שינויים מהותיים בפועל מול צבר ההזמנות ליום  2018בשנת 
 .2017בדצמבר 

בתחום מיקור החוץ )באלפי ש"ח(  תים-קבוצת מלםלהלן התפלגות צבר ההזמנות של 
 להלן:דכ ,ובתקופות העתידיות הבאות 2018בדצמבר  31ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הזמנות תקפות סמוך 
  לתאריך הדוח

הזמנות תקפות ליום 
  2018בדצמבר  31

 

 2019ברבעון הראשון של שנת  77,942 34,887

 2019ברבעון השני של שנת  71,494 72,505

 2019ברבעון השלישי של שנת  72,406 73,178

 2019ברבעון הרביעי של שנת  67,849 68,805

 ואילך 2020בשנת  467,137 469,553

 סה"כ 7568828 7188928

 31הזמנות תקפות ליום 
  2017בדצמבר 

 

 2018ברבעון הראשון של שנת  73,527

 2018ברבעון השני של שנת  67,706

 2018ברבעון השלישי של שנת  66,344

 2018ברבעון הרביעי של שנת  69,157

 ואילך 2019בשנת  474,923

 סה"כ 7518657
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קבוצת מבוססים על חוזים והזמנות שנתקבלו בידי המצוינים בטבלה לעיל הנתונים 

0 מועדי ההכרה בהכנסות8 כמו גם היקף ההכנסות8 הם בבחינת מידע צופה פני תים-מלם
 ואין וודאות לכך שהזמנות אלו ימומשו0 עתיד8

 תחרות 17.5

. התחרות  IT-בתחום ה בישראל קיימים גופים רבים העוסקים במתן שירותי מיקור חוץ 17.5.1
ם השונים גורמת להגברת הצורך להרחיב את סל המוצרים ולשפר את הקשה בין הספקי

רמת השירות, וכן גורמת להורדת המחירים ולמדיניות אשראי גמישה יותר כלפי 
 תים-קבוצת מלםהלקוחות, ולהקפדה על שימור לקוחות. חלק גדול מלקוחותיה של 
ים בביצוע מכרזים בתחום פעילות מיקור חוץ הם גופים ממשלתיים או ציבוריים המחויב

. גם גופים שאינם "(חוק חובת המכרזים)" 1992-על פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב
כפופים לחוק חובת המכרזים נוהגים לפנות למספר ספקי שירותים לקבלת הצעות 

 .עובדה זו מגבירה אף היא את התחרות הגבוההתים, -להערכת מלםמתחרות. 

אינם מאופיינים בהתמחות  תים-קבוצת מלם חלק משירותי מיקור החוץ אותם מספקת 17.5.1
נה קלה יייעודית או ייחודית, ולכן לגבי שירותים אלה כניסת מתחרים פוטנציאליים ה

, יש לה יתרונות יחסיים חשובים תים-קבוצת מלםבאופן יחסי. יחד עם זאת, להערכת 
ל הלקוח ש IT -ניסיונה ויכולתה לתת מענה מקיף לכל צורכי ה םביחס למתחריה, ובראש

 .וכוח האדם המיומן והמקצועי העומד לרשותה

פועלים כיום בישראל מספר גופים שהינם המתחרים , תים-קבוצת מלםלהערכת  17.5.2
)כולל  1ONEטלדור,  ,IBMהעיקריים של הקבוצה בתחום מיקור החוץ, וביניהם: 

, חילן )נס(, ואלביט מטריקסבינת, אמן מחשבים, , SQLINKהחברה לאוטומציה(, 
 .כותמער

, נכון לתאריך הדוח, חלקה בשוק מיקור החוץ בישראל נע בין תים-קבוצת מלםלהערכת  17.5.3
 . 11%34 -ל  9%

בסביבתה העסקית, לרבות על ידי שימור לקוחות קיימים  תים-קבוצת מלםהתמודדות  17.5.4
והרחבת בסיס הלקוחות, מתבצעת בין השאר על ידי שיתופי פעולה עם ספקים, קבלני 

-השקעה מרובה בפעילות קדם תים-קבוצת מלםים. בנוסף משקיעה משנה ושותפים עסקי
 (.pre-saleמכירות )

 חומרי גלם וספקים 17.6

בתחום מיקור החוץ הינם בעיקר תים בתחום -חומרי הגלם המשמשים את קבוצת מלם
בציוד תים -קבוצת מלםההון האנושי המועמד לרשות לקוחותיה. כמו כן משתמשת 

שימוש  מלםהחוץ. המחשבים המרכזיים בהם עושה  חומרה בפעילותה בתחום מיקור

. וקיוביק Software A.G., IBMבתחום, פועלים באמצעות תוכנות הפעלה מתוצרת 
למצוא תים -קבוצת מלםבמקרה של הפסקת פעילות יצרני התוכנה האמורים, תידרש 

תוספת תים -קבוצת מלםלתחליפים אחרים. במקרה של החלפה כאמור עלולה להיגרם 
התלות בספקים . בתחום מיקור החוץ ת מהותית, ולפיכך יש לה תלות בספקים אלהעלו

אלה בתחום הפעילות נובעת מכך שהמחשבים המרכזיים של מלם מופעלים באמצעות 
תוכנות ההפעלה מתוצרת היצרנים האמורים, ואינה נובעת מהיקף הרכישות מספקים 

חוץ הינם ספקים אשר יש להם בתחום מיקור התים -קבוצת מלםיתר הספקים של אלה. 
 . אין תלות בהםתים -קבוצת מלםולחלופות בשוק 

                                                 
  .2017לשנת  IT :STKI.info - Schwarzkopf, The Knowledge Integrators -בהתבסס על נתוני סקר שוק ה   34
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 תחום התשתיות )חומרה( 11

 הפעילות התשתיות )חומרה(מידע כללי על תחום  11.1

שיווק ומכירה של מחשבים, כוללת בתחום התשתיות )חומרה( תים -פעילות קבוצת מלם
ייעוץ ותכנון פתרונות תשתית  ציוד היקפי תוכנות תשתית, מוצרי אחסון ומוצרי תקשורת,

אינטגרטיביים לגבי מוצרים כאמור, וכן מתן שירותי אחזקה ושירותים מקצועיים אחרים 
 . ( בקשר עם המוצרים האמורים לעילHelp Desk -אצל הלקוח )לרבות תמיכה ו

הינה אחד מהגורמים המובילים בישראל בתחום שיווק ומכירה של תים -קבוצת מלם
. לאורך שנות פעילותה בתחום תשתיתותוכנות  , ציוד תקשורתציוד היקפיציוד מחשבים, 

תים מוניטין וניסיון רבים בתחום, ויצרה קשרים מבוססים -זה, צברה קבוצת מלם
וארוכי טווח הן עם ספקים )הקבוצה משמשת כמשווקת לא בלעדית בישראל של מספר 

ים עסקיים מובילים במשק ועם והן עם גופ ,יצרני חומרה בינלאומיים מובילים בתחומם(

גופים ממשלתיים וציבוריים, הנמנים על לקוחותיה. במסגרת פעילותה בתחום זה, 
עה של פתרונות מהקמה והט ,תים במתן שירותי ייעוץ, תכנון-מתמחה קבוצת מלם

אינטגרטיביים מושלמים לתשתיות מחשבים ותקשורת ומספקת שירותי אחזקה ותמיכה 
ידי צדדים  ה או עלייד המשווקים עלולתוכנות התשתית חומרה הנות לפתרו, טכנית לציוד

 .שלישיים

 ושינויים החלים בו התשתיות )חומרה(מבנה תחום  11.1.1

הביקוש למוצרים ולשירותים אותם  - שינויים בביקוש לפתרונות ושירותי חומרה (א)

תלוי במידה ניכרת במחזורי  (חומרהתשתיות )בתחום התים -קבוצת מלםמספקת 

והשפל בכלכלה. בתקופות שפל ומיתון חברות וארגונים מצמצמים את הגאות 

ובתקופות של צמיחה גדלות ההוצאות התשתיות )חומרה( הוצאותיהם בתחום 

הודאות הכלכלית, הביטחונית והפוליטית בשוק המקומי מביאה  חוסרבתחום זה. 

ארוכי לכך שחברות וארגונים נזהרים בהקצאת תקציבים לפרוייקטים רחבי היקף ו

. כתוצאה מכך, גם כאשר מוקצים תקציבים כאמור קיימת IT -טווח בתחום ה

תחרות עזה בין הגופים השונים הפועלים בתחום, דבר המביא במקרים מסוימים 

 .לירידה ברווחיות

 בעולםמתגברת  בשנים האחרונות - התופעה של מיזוגים ורכישות התרחבות (ב)

גדול ת על ידי גופים גדולים. חלק התופעה של רכישת חברות קטנות ובינוניו

ללקוחותיה בתחום זה,  קבוצהמהשירותים, הפתרונות והמוצרים, אותם מספקת ה

בחו"ל. אם וככל שיצרנים  םרוכשת מיצרני תים-שקבוצת מלםמבוסס על מוצרים 

-קבוצת מלםידי יצרנים אחרים עשוי הדבר להשפיע על הכנסות -כאמור יירכשו על

של אותם יצרנים, כתלות ישירה בזהות הרוכש והנרכש בעסקה ממכירת מוצרים תים 

 . נתונה

ההתפתחות  - חידוש/החלפת מערכות מחשב בארגונים גדולים ומחשוב ענן (ג)

הטכנולוגית המואצת בשנים האחרונות מניעה ארגונים רבים לחדש או להחליף את 

מערכות המחשב הקיימות במערכות חדשות המשפרות ומרחיבות את מגוון 

השפעה מנוגדת  מגמה זולירותים אותם מספקים ארגונים כאמור ללקוחותיהם. הש

לעלייה בביקוש  מצד אחד שינויים טכנולוגיים גורמים -על הביקוש לחומרה 

 תים-קבוצת מלםאותם מספקת  המתקדמים לשירותים ולפתרונות החומרה

ענן אשר  ומצד שני, גוברת בשנים האחרונות התופעה של מעבר למחשוב ללקוחותיה
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קבוצת מורידה את הביקושים לשירותים ולפתרונות החומרה המסורתית שמספקת 

 .תים-מלם

סעיף  'כמו כן, לגורמים כלכליים המשפיעים על כלל ענף התשתיות )חומרה( המידע ר
 לעיל. 6.3

 התשתיות )חומרה( מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום  11.1.1

התקשרות בנושא מעבר מ"רישיון מיוחד למתן שירותי גישה לאור מדיניות משרד 
-קבוצת מלםלאינטרנט" )כפי שהיה בידי הקבוצה בעבר( לקבלת "היתר כללי", פועלת 

לקבלת ההיתר הכללי כאמור עבור החברות מלם מערכות ותים נטקום על מנת  תים
 .שתוכל להמשיך לספק מגוון שירותים מקוונים באמצעות חוות השרתים

נכנסו לתוקף שינויים בתקנות הגנת הפרטיות, מאגרי המידע שבבעלות  2018ודש מאי בח

תים כמחזיקת מאגרי -תים דווחו כנדרש בתקנות, כמו כן בכל הנוגע לתפקיד מלם-מלם
 .תים עומדת בדרישות החוק-מידע מלם

 וברווחיותו התשתיות )חומרה( שינויים בהיקף הפעילות בתחום 11.1.2

מגמה של הפחתת תעריפים ושחיקה במרווחים בתחום  בשנים האחרונות קיימת
הן בשל התפתחויות טכנולוגיות והן  ,לאור התגברות התחרותוזאת , (חומרההתשתיות )

י, המאפשרות גביית נמוכות באופן יחסהייצור בשל הוצאת פעילות למדינות בהן עלויות 
לפגוע  יםלהמשך הפחתת התעריפים ושחיקת המרווחים עלו .מחירים נמוכים יותר

 .תים-קבוצת מלםהעסקיות של  יהבתוצאות

בשנים האחרונות קיימת מגמה הולכת וגוברת, בעיקר בקרב ארגונים ציבוריים, מוסדות 
ממקדת את  תים-קבוצת מלםממשלה ולקוחות עסקיים, בינוניים וגדולים )השוק בו 

ממחיר נמכרות במחירים גבוהים אשר לרוב  35פעילותה(, לרכוש מערכות ממותגות
של מערכות רבים  משווקיםהמוצרים של מערכות לא ממותגות. בישראל פועלים 

  .עוסקת בשיווקן תים-קבוצת מלםיצרני המערכות אשר מתוצרת ממותגות 

-בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בביקוש למערכות אחסון מרכזיות מקבוצת מלם
ם ובינוניים שהם לקוחותיה של מצד ארגונים גדולי DRP -תים ולהקמת מערכות גיבוי ו

 תים.-קבוצת מלם

 הפעילות התשתיות )חומרה(גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  11.1.3

, הגורמים המפורטים להלן הינם גורמי מפתח להצלחת פעילותה תים-מלםלהערכת 
 בתחום פעילות התשתיות )חומרה(:

  ;עדכנות טכנולוגית וזיהוי צרכים ומגמות בשלבים ראשוניים .א

שמירה על רמת שירות גבוהה, מתן מענה מקיף רך מוסף ללקוח תוך יצירת ע .ב
. תים-ת מלםקבוצואיכותי למגוון רחב של דרישות וצרכים משתנים של לקוחות 

, ואינטגרציה עמידה בקריטריונים גבוהים של איכות אספקת שירותי התקנה
 ;תמיכה ותחזוקה באיכות גבוהה ובזמני תגובה תחרותיים

אדם איכותי ומקצועי בתחום הפעילות, והכשרתו השוטפת  גיוס והעסקת כוח .ג
 ;במקביל להתפתחויות ולחידושים בתחום הפעילות

, ושימור יכולת התקשרות בהסכמי הפצה עם יצרנים ועם ספקים מובילים מחו"ל .ד
תוך הרחבת סל המוצרים ומגוון  רמה גבוהה של יחסי עבודה עם ספקים מרכזיים,

 ; תים-ת מלםקבוצהפתרונות המוצעים ללקוחות 

                                                 
. מערכות אלה מופצות וכו' HP ,DELL ,LENOVO ,IBM ,CISCO מערכות המיוצרות על ידי יצרנים מובילים, דוגמת  35

   ללקוחות כמערכות שלמות על ידי משווק מורשה בלבד, ונושאות את סימן המותג של יצרן החומרה.



 

79 

 

, תים-ת מלםקבוצלידי מערך הפצה השייך -ביצוע השיווק וההפצה באופן עצמאי על .ה
 .חיצונייםללא תלות בערוצי שיווק 

 ושינויים החלים בהםהתשתיות )חומרה( העיקריים של תחום  מחסומי הכניסה והיציאה 11.1.4

 הם: התשתיות )חומרה(מחסומי הכניסה העיקריים לתחום 

כדוגמת מוקד שירות לקוחות  - כהפעול שוטף של מערכי התמיהקמה ותעלויות  .א
הנותן מענה לקריאות לקוחות על פי תנאי ההתקשרות איתם במהלך שעות היום 

 .והלילה

צרכני תשתיות יעדיפו, בדרך כלל, להתקשר  - ומוניטין יכולת מוכחת8 ניסיון וותק .ב
רבות ניסיון עם יכולות מוכחות בתחום הנדרש, למוניטין ועם ספקים אשר להם 

מחו"ל. נושא זה בא לידי ביטוי בעיקר בתנאי הסף הנדרשים על ידי מפרסמי  יצרנים
 .המכרזים לרכישת חומרה, תשתיות ושירותי תחזוקה

, )חומרה( תחום התשתיותבמחסומי יציאה מהותיים  לא קיימים, תים-מלםלהערכת 
 ים.למעט עמידה בהתחייבויות חוזיות ארוכות טווח למתן שירות

 מוצרים ושירותים  11.1

תים בתחום -להלן תיאור עיקרי המוצרים והשירותים אותם מספקת קבוצת מלם
 התשתיות )חומרה(: 

  ת )חומרה( ופתרונות תשתית כולליםשיווק ומכירה של מוצרי תשתי 11.1.1

עוסקת במכירת מוצרי חומרה, מוצרי אחסון, תוכנות תשתית,  תים-קבוצת מלם (א)
ת מחשבים, תוך שיווק מוצרים המיוצרים על ידי מערכות הפעלה ומערכי תקשור

היא במכירת מגוון מוצרי  תים-קבוצת מלםבינלאומיים מובילים. פעילות  יצרנים
שולחניים וניידים, דרך ציוד היקפי, כגון  -חומרה, החל ממחשבים אישיים 

שרתים גדולים, מערכות אחסון וגיבוי ומוצרי במסכים, סורקים ומדפסות, וכלה 
כשותפה עסקית  תים-קבוצת מלםמשמשת  בתחום המחשוב האישי,ת. תקשור

שהן מהיצרניות המובילות בעולם בתחום  של חברות שווקתבישראל וכמ
 ; ( LENOVO -ו ,HP,CISCO ,DELL)השרתים, תחנות עבודה ומחשבים ניידים 

בישראל בישראל  תים-קבוצת מלםבתחום מערכות אחסון המידע משווקת  (ב)

קבוצת . כמו כן, משווקת HP -ו EMC ,NETAPP ,,IBM ,DELL פתרונות של
 ;SYMANTEC תוכנת התשתית של חברת בישראל את מוצרי תים-מלם

, CISCOאת מוצריהן של  תים-קבוצת מלםבתחום התקשורת משווקת  (ג)
JUNIPER, ו- HP. 

, ומדפסות  DELL-, וHPמשווקת מסכים מתוצרת  תים-קבוצת מלםכמו כן,  (ד)
 ים;מתוצרת יצרנים שונ

מתמחה במתן פתרונות אינטגרטיביים מושלמים לתשתית  תים-קבוצת מלם (ה)
בסביבות פתוחות וסגורות ופלטפורמות ענן שונות  מחשבים ותקשורת

ביצוע פרויקטים המשלבים חומרה ותוכנה  ובכלל זאת AZZURE -ו  AWSכגון:
 תים-קבוצת מלםומערכות הפעלה של מיקרוסופט ) UNIX ,LINUXבסביבת 
 .(36של מיקרוסופט בישראל כשותף עסקי משמשת

                                                 
שווקים ולקוחות בתוכניות שותפים, אשר מקנות לשותפים העסקיים הטבות שונות מיקרוסופט מתקשרת עם מפיצים, מ  36

(. רמת השותפות, joint venture)הדרכות, תמיכה והנחות(, יובהר, כי אין מדובר ביחסי סוכנות, שותפות או מיזם משותף )
סופט, וכן על פי הסמכות נקבעת בדרך כלל על פי היקף שיתוף הפעולה העסקי עם מיקרו -הזכות להטבות  -ובהתאם 

    שהעבירה מיקרוסופט לנציגי החברה.
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בהקמה של תשתיות תקשורת באחריות כוללת,  מתמחה תים-קבוצת מלם (ו)

קבוצת ידי -בשירותי אינטגרציה, בהתקנה והטמעה של כל המוצרים הנמכרים על
באתרי הלקוח, בהסבת ארגונים לסביבות עבודה מתקדמות, בהקמת  תים-מלם

. DRP -ק, ובפתרונות אחסון, גיבוי ומערכות שליטה, בקרה ותחזוקה מרחו
גם בייעוץ, תכנון, הקמה ותמיכה של  תים-קבוצת מלםבמסגרת זו, עוסקת 

כולל פתרונות ליבת רשת והפצה, פתרונות לרשתות גישה רחבת רשתות תקשורת 
 Datacenter ,Campusסרט, פתרונות להאצת רשתות ופתרונות תקשורת בתחום 

LAN ,WANלפוניה מבוסס, פתרונות לתחום טIP   ותחוםContact Center 
 .לספקי שירותים  NGNוטכנולוגיות

 

במסגרת שיתוף הפעולה,  IBMמשמשת כשותף עסקי של  תים-קבוצת מלם (ז)
 IBMמשווקת החברה מחשבים מרכזיים, מערכות אחסון ופתרונות ענן של 

(SoftLayer ;) 
 

וות שרתים מספקת מגוון שירותים מקוונים באמצעות ח תים-קבוצת מלם (ח)
חדשנית השוכנת בירושלים, ביניהם שירותי גלישה באינטרנט, אירוח שרתים, 

( וקישור למערכות מסחר ASP(, אירוח מערכות תוכנה )DRPמערכות גיבוי )
 אלקטרוני; 

 

משמשת כשותף בכיר של  תים-קבוצת מלםהשו"ב )שליטה ובקרה(  בתחום (ט)
 ;Microsoft -ו CA, Symantec ,HP -היצרניות המובילות בתחום

 

אבטחת מידע. ו Cyberמספקת פתרונות בתחום  תים-קבוצת מלםכמו כן,  (י)

, Checkpointשל בישראל במסגרת זאת משמשת הקבוצה כשותף עסקי 
Symantec ,PaloAlto ,Juniper ,Imperva ,Safenet ו-Mcafee  ;לקבוצת מלם-

 .ואבטחת מידע Cyberמומחים בנושא  50 -למעלה מ תים

קבוצת מספקת פתרונות בתחום הענן, במסגרת זאת מציעה  תים-לםקבוצת מ (יא)
ללקוחותיה פתרונות ענן פרטי, ציבורי, היברידי ושיתופי פעולה  תים-מלם

 Data-ושירותי אירוח ב IBM ,Vmwareשל  Aws  ,Azzure ,Softlayerעם

Center   תים-מלםשל. 

 מתן שירותי אחזקה ושירותים מקצועיים  11.1.1

שירותי אחזקה תים -מלםקבוצת תחום התשתיות )חומרה( מציעה במסגרת פעילותה ב
 Help Deskושירותים מקצועיים, ובהם שירותי תמיכה, תחזוקת ציוד, והעמדת שירותי 

 .והשמת   כוח אדם מקצועי ללקוחותיה על פי דרישה

 פילוח הכנסות מוצרים ושירותים 11.2

)חומרה( ום התשתיות להלן פרטים אודות התפלגות המכירות של מוצרי ושירותי תח
 10% -אשר מהוות יותר מ ,או שירותים דומים (, לגבי קבוצות מוצריםש"ח)באלפי 

  )במאוחד(: תים-קבוצת מלםמהכנסות 

  שם המוצר/שירות 2018 2017 2016

מכלל  %
הכנסות 
 הקבוצה

באלפי 
 ש"ח

מכלל  %
הכנסות 
 הקבוצה

באלפי 
 ש"ח

מכלל  %
הכנסות 
 הקבוצה

באלפי 
 ש"ח

 

WINTELמוצרי  381,663 19% 387,124 20% 466,685 25%
37 

 מוצרים בתחום האחסון )כולל מיינפריים(  296,927 15% 299,254 16% 280,501 15%

                                                 
 .ומערכות הפעלה של מייקרוסופט INTELבעיקר תחנות ושרתים המבוססים על מעבדים מתוצרת   37
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 לקוחות 11.3

 Endבתחום התשתיות )חומרה( הינם בעיקר לקוחות סופיים ) תים-קבוצת מלםלקוחות  11.3.1

Users ,) לקוחותOEM. ן רחב של לקוחות, מספקת את מוצריה למגוו תים-קבוצת מלם
 .מוסדות ציבור וממשלהלרבות ממגזרי המשק השונים, 

על בסיס על פי הזמנות )לגבי מכירת ציוד(  הניהההתקשרות בתחום התשתיות )חומרה(  11.3.1
ועל פי הסכמי שירות )לגבי מתן שירותי תחזוקה ושירותים מקצועיים(,  ,יפרויקטאל

 .ון )שעתי, יומי, חודשי וכיו"ב(במחיר קבוע לרבות בנק שעות או בהתבסס על מחיר

או יותר מסך הכנסותיה  10%אין לקוח אשר ההכנסות ממנו היוו  תים-לקבוצת מלם 11.3.2
, נכון למועד תים-מלם, ולהערכת 2018בדצמבר  31בדוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 

 תלות בלקוח כלשהו בתחום התשתיות )חומרה(. תים-לקבוצת מלםדוח זה, אין 

בתחום התשתיות )באחוזים(  תים-ת מלםודות התפלגות הכנסות קבוצלהלן פרטים א 11.3.3
 : 2018 -ו 2017ים )חומרה( לפי פילוח מאפייני אוכלוסיית הלקוחות לשנ

 

 מאפיין לקוח  2018שנת  2017שנת 

מסך הכנסות  %
תים -קבוצת מלם

 בתחום )במאוחד(
 באלפי ש"ח

מסך הכנסות  %
 תים-קבוצת מלם

 בתחום )במאוחד(
 ש"חבאלפי 

 לקוחות עסקיים 755,465 77% 724,582 73%

 גופים ממשלתיים וציבוריים 222,435 23% 262,155 27%

 סה"כ 9778900 100% 9868737 100%

 צבר הזמנות 11.4

, אשר מבוסס על הסכמים ו/או הזמנות חתומים בלבד תים-קבוצת מלםצבר ההזמנות של 
. 2018בדצמבר  31החברה ליום  טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים המאוחדים של

לעניין הכנסות מהתקשרויות שמועד סיומן אינו מוגבל, נלקחו בחשבון הכנסות לשנה 
, ובשל הקשרים עם הלקוחות, בשל אופיים המתמשך של תים-קבוצת מלםבלבד. מניסיון 

היות צבר ההזמנות קטן יחסית בהשוואה להיקף ההזמנות אשר מתקבל בפועל בגין שנה 
 12לתקופת  תים-קבוצת מלםצבר ההזמנות אינו משקף את היקף פעילות  נתונה,

  .או לתקופה ארוכה יותר החודשים הבאים

 31וליום  2018בדצמבר  31 ליוםבתחום התשתיות )חומרה( צבר ההזמנות מלקוחות 
, 38אלפי ש"ח 392,573 -אלפי ש"ח ולסך של כ 373,134 -הסתכם לסך של כ 2017בדצמבר 

 בהתאמה.

 31לא היו ביטולים או שינויים מהותיים בפועל מול צבר ההזמנות ליום  2018ת בשנ
 .2017בדצמבר 

בתחום התשתיות )חומרה( )באלפי  תים-מלםת להלן התפלגות צבר ההזמנות של קבוצ
 ובתקופות העתידיות הבאות כלהלן: 2018בדצמבר  31ש"ח( ליום 

                                                 
ואילך, וסך של  2020מיליון ש"ח ביחס לשנת  255 -יצוין, כי כמעט כל הסכומים האמורים מעבר לשנה השוטפת, בסך של כ  38

ואילך, מתייחסים לפרויקט שלחברה ספקות בקשר להמשך מימושו, ואשר לא תהיה לו  2019מיליון ש"ח לשנת  264 -כ
  השפעה על התוצאות הכספיות של החברה ועל הדוח על המצב הכספי של החברה.
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הזמנות תקפות סמוך 
  לתאריך הדוח

 31יום הזמנות תקפות ל
  2018בדצמבר 

 

 2019ברבעון הראשון של שנת  107,817 98,930

 2019ברבעון השני של שנת  3,641 15,560

 2019ברבעון השלישי של שנת  3,111 3,312

 2019ברבעון הרביעי של שנת  3,111 3,312

 7ואילך 2020בשנת  255,454 255,454

 סה"כ 3738134 3768568

 

 

 

 

 

 

 

 

בלו בידי קבוצת לעיל מבוססים על חוזים והזמנות שנתק אותהמצוינים בטבלהנתונים 
תים0 מועדי ההכרה בהכנסות8 כמו גם היקף ההכנסות8 הם בבחינת מידע צופה פני -מלם

  עתיד8 ואין וודאות שהזמנות אלו ימומשו0

 תחרות 11.5

מאופיין בתחרות עזה ומושפע, בין השאר, מהמצב תחום התשתיות )חומרה( הינו דינמי,  11.5.1
התשתיות )חומרה( חרות בתחום התהכלכלי בארץ ובעולם ומהתפתחויות טכנולוגיות. 

מבוססת, בראש ובראשונה, על מחיר הפתרון כמרכיב הדומיננטי בהחלטת הלקוח 
ובבחינתו את החלופות המוצגות בפניו. התייחסות הלקוח הינה כוללת ומקיפה את 

בישראל קיימות חברות רבות . המחיר, תנאי התשלום, פריסת התשלומים ותנאי האשראי
מוצרים ושירותים בתחום. מרבית הפתרונות והשירותים המוצעים המוכרות ומספקות 

וכניסת מתחרים  ,אינם ייחודיים ולכן התחרות קשה תים-קבוצת מלםי ל ידע

 .הינה קלה יחסית לתחוםפוטנציאליים 

בקשר עם  -התשתיות )חומרה( הם  בתחוםמתחריה העיקריים , תים-מלםלמיטב ידיעת  11.5.1
, HP ,EMC, אמת מחשוב, HDS ,IBM, טלדור: ויוספריות גיב STORAGE -מוצרי ה

בקשר עם מוצרים בתחום  ;)כולל הראל( ובינת  ONE(, מטריקס,WE-כולל אנקור ו) חילן
בקשר עם פתרונות וטלדור תקשורת;  HP, בינלאומי בזק, IBMבינת,  :תשתיות תקשורת
 ום(אמת מחשוב )כולל דורק, בינת, )כולל הראל( ONE: אישיות לתשתיות מחשוב

, HP, מטריקס: בקשר עם מכירת שירותי תמיכה ותחזוקה, בתחום הפעילות; ומטריקס
 . EMC -ו IBM  ,HDS, )כולל דורקום( אמת מחשוב טלדור, ,)כולל הראל(  ONE,בינת

 2018, היקף שוק החומרה המקומי הסתכם בשנת STKIעל פי חברת המחקר הישראלית,  11.5.2
 3.574 -על כ 2018ים )אינטגרציה( עמד בשנת מיליארד דולר. עולם השירות 1.71 -בכ

 .מיליארד דולר

בשוק התשתיות )חומרה( בישראל נכון  תים-קבוצת מלם, חלקה של תים-מלםלהערכת  11.5.3
 .11%39 -ל 9%לתאריך הדוח נע בין 

                                                 
  .2017לשנת  IT :STKI.info - Schwarzkopf, The Knowledge Integrators -בהתבסס על נתוני סקר שוק ה   39

 31 הזמנות תקפות ליום 
  2017בדצמבר 

 89,737 2018ברבעון הראשון של שנת 
 21,662 2018ברבעון השני של שנת 

 12,815 2018ברבעון השלישי של שנת 
 4,055 2018ברבעון הרביעי של שנת 

ואילך 2019בשנת 
7

 264,304 
 3928573 סה"כ
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 תים כדלקמן:-לשם התמודדות עם מתחריה, פועלת קבוצת מלם 11.5.4

 ;חתימת הסכמי שיווק והפצה עם יצרנים מובילים 

 ע פעולות להגדלת שביעות רצון ונאמנות הלקוחות באמצעות מכירת מוצרים ביצו
איכותיים, מתן תנאי אספקה נוחים, זמינות מלאי ומתן שירותים מסייעים, תוך 

 ;הקפדה על טיב השירות

 ;נקיטת יוזמה אצל לקוחותיה לזיהוי צרכים משתנים 

 ת בין היתר על ידי שמירה על ראשוניות בשיווק חידושים ושכלולים במוצרים, וזא
 החדרת מוצרים חדשים;

 והתאמת הפתרון לצורכי הלקוח, לרבות סביבת העבודה  הגדלת יכולות האינטגרציה
וזמינות  DRPבתחומים ספציפיים כגון מערכות גיבוי,  וכן והתשתית בה הוא משתמש

 ;המידע

  קבוצת להמשך ביצוע השיווק וההפצה בעיקר באופן עצמאי על ידי מערך הפצה השייך
 , ללא תלות בערוצי שיווק חיצוניים.תים-מלם

שוק טכנולוגיית המחשבים מאופיין בשינויים טכנולוגיים מהירים. במידה והקבוצה לא  11.5.5
 בתוצאותיה העסקיות.לפגוע הדבר עשוי  ,מסוגלת להתאים עצמה לשינויים הנ"ל אתה

ונה והמוניטין סייבתחום הפעילות, נ תים-קבוצת מלםהתמחותה של תים, -להערכת מלם
הרב שצברה במהלך השנים, ובנוסף סל המוצרים הרחב והמגוון שיש ביכולתה להציע 

 .יתרון חשוב בתחרות מול הגופים המתוארים לעיללה  יםללקוחותיה, מעניק

 ספקים 11.6

 שיווקתים בהסכמי -בתחום התשתיות )חומרה(, מתקשרת קבוצת מלם הלצורך פעילות 11.6.1
מובילים בתחום התשתיות ותוכנות התשתית, אשר הפצה עם יצרנים בינלאומיים ו

  HP ,LENOVO ,IBM ,DELL EMC, NETAPP,,SYMANTECהעיקריים בהם הם 
CISCO ו- JUNIPER .תים הסכמים מחייבים לתקופות קצובות עם -קבוצת מלםל
נקבע כי הם מוארכים באופן אוטומטי, אלא אם מסר צד למשנהו  ברובם אשרספקיה, 

זמן מוגדר מראש, ובחלקם נדרשת הסכמת הצדדים לצורך הארכתם. הודעה על סיומם 
תים הינה משווקת, לא -בדרך כלל, נקבע במסגרת ההסכמים האמורים כי קבוצת מלם

 הקבוצה מעניקה, מהיצרנים חלק עם בהסכמיםבלעדית, בישראל, של מוצרי היצרן. 
קבוצת ל מהיצרנים חלק משלמים בגינם, למוצר היצרן אחריות במסגרת תיקונים שירותי

תים מחויבת לעמוד ביעדי -כלל נקבע בהסכמים כי קבוצת מלם בדרךתים. כמו כן, -מלם
, אשר אי עמידה בהם מאפשרת ליצרן לסיים את ההסכם מינימאלייםמכירות שנתיים 

 . שבהודעה מרא

בתחום התשתיות )חומרה(, אך עם זאת,  ואין תלות בספק כלשהתים -לקבוצת מלם 11.6.1

 או בתחום מספקיה יותר או אחד עם הקבוצה התקשרות תיפסק אםרה, החב להערכת

באופן מהותי תנאי ההתקשרות עמם, עלולות להיפגע הכנסות הקבוצה מתחום  ישתנו אם
  .פעילות זה באופן מהותי

תים מספקים מרכזיים בתחום התשתיות -להלן פירוט בדבר היקפי רכישות קבוצת מלם
 )במאוחד(:  תים-קבוצת מלםרכישות  , מתוך סך2018)חומרה( בשנת  

2018  
 

 ספק
רכישות מכלל  %

 תים-קבוצת מלם

 ספק א' 26.2%

 ספק ב' 16.9%

 ספק ג' 11.0%
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 תחום התוכנה והפרוייקטים 11

 קטיםה והפרויהתוכנ מידע כללי על תחום  11.1

בתחום התוכנה והפרוייקטים כוללת מתן פתרונות תוכנה, תים -פעילות קבוצת מלם
 -פיתוח, ייעוץ, תכנון, הטמעה, יישום ואינטגרציה לפרוייקטים מגוונים בתחום הלרבות 

IT תים -קבוצת מלם, תוך שימוש הן בתוכנות תשתית והן בתוכנות המפותחות על ידי
כולל שירותי תחזוקה  ,עצמה, וכן השמת כוח אדם מקצועי אצל לקוחות על פי דרישה

 .ותמיכה

הבולטים בשוק הישראלי בתחום מתן פתרונות  הגופיםאחד הינה תים -קבוצת מלם
מוניטין וניסיון רב בתחום זה,  הקבוצהושירותי תוכנה. לאורך שנות פעילותה, צברה 

כמשווקת, בישראל משמשת תים -קבוצת מלםויצרה קשרים ארוכי טווח הן עם ספקים )
חות, אשר לא בלעדית, של מספר יצרני תוכנה בינלאומיים מובילים בתחומם( והן עם לקו

עליהם נמנים בעיקר גופים עסקיים מובילים במשק הישראלי, וגופים ממשלתיים 
 .וציבוריים

 ושינויים החלים בו יקטיםהתוכנה והפרומבנה תחום  11.1.1

, חיפוש אלטרנטיבות זולות מיחשובלתיאור מגמות העלייה בביקוש לפתרונות ושירותי 
נות על ידי גופים טשל חברות ק )וכתוצאה מכך מעבר למיקור חוץ ורכישות ITלרכישת 

נן ימגמות אשר ה -וחידוש/החלפת מערכות מחשב בארגונים גדולים  בינלאומיים גדולים(,
 לעיל. 11.1.1סעיף  'ר –והתוכנה  (חומרהתשתיות )משותפות לתחום ה

סעיף  'ף המחשוב וטכנולוגיית המידע רליים המשפיעים על כלל ענכלגורמים כלכמו כן, 
6.3 .לעיל 

 וברווחיותו  יקטיםהתוכנה והפרו שינויים בהיקף הפעילות בתחום 11.1.1

במסגרת המגמה של הפיכת מערכות המידע והמיחשוב לחלק אינטגרלי מפעילות ארגונים 
וכתוצאה ממנה, בשנים האחרונות ניכרת עלייה בביקוש לעיל(,  11.1.1)כמפורט בסעיף 

התוכנה הביקוש ההולך וגובר לכוח אדם בתחום לאור לפתרונות ושירותי תוכנה 
  .(במיוחד )המאופיין בכוח אדם איכותי ויקר והפרויקטים

עובדים ובדרישות העובדים לעליית ל בביקושיםניתן לראות עלייה  2018עד  2011בשנים 
 .שכר

ERPהוא מעבר מפרויקטי  בישראל בשנים האחרונות,שינוי שהחל 
גדולים כפי שמלם  40
, בנק ישראל,קופת זכתה בהם בשנים האחרונות )גילת לווינים, דיפלומט, רכבת ישראל

ל ( לפרויקטי שדרוג, הסבות, השבחות שחולים לאומית והחברה הלאומית לדרכים בע"מ

 .ERPקיימות ומעבר של לקוחות למיקור חוץ של תחזוקות מערכת  ERP רכתמע

התעצמה המגמה של חשיבות מערכות המידע והמחשוב כתשתית  2018 עד 2011 בשנים
היצור העסקית של הארגונים. כפועל יוצא ניכרה עלייה בביקוש לפתרונות ושירותי תוכנה 

)בינה  BI -הקשר העסקי עם הלקוחות(, ה)לחיזוק ומיצוי  CRM -ופרויקטים בתחומי ה
)למיצוי יכולות הארגון למקסום הביצועים העסקיים(  Big Data-עסקית( וה

 . DIGITALה  טכנולוגיותוב

ענן  נרשמה עלייה בביקושים לפרויקטים בתחום מחשוב 2014-2018בנוסף, בשנים 
  והיברידי(. )ציבורי, פרטי

 

                                                 
40 ERP  כיו הספציפיים של הלקוחאשר מצריכות התאמה לצרמשאבי הארגון כלל לניהול  חבילות תוכנה המיועדותהן. 
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תים -הערכות מלםצופה פני עתיד המבוסס על דע בסעיף זה לעיל8 כוללות מיהערכות ה

ממש8 בין השאר נוכח היעדר בעניין זה עשויות שלא להתתים -מלםהערכות ה בלבד0
 לחזות את התנהגות השוק בתקופות המתוארות בסעיף זה לעיל0תים -מלםיכולת 

 והשינויים החלים בהםקטים תוכנה והפרויהגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  11.1.2

פעילות קבוצת , הגורמים המפורטים להלן הינם גורמי מפתח להצלחת תים-םמללהערכת 
 בתחום התוכנה והפרוייקטים: תים-מלם

  שמירה על ראשוניות בשיווק חידושים ושכלולים במוצרים, וזאת בין היתר על ידי
 החדרת מוצרים חדשים;

 ן מיטבי לפני מנגנון שיווק ומכירות יעיל, המסוגל לזהות הזדמנויות ולנצל אותן באופ

 המתחרים;

 תים -הרחבת פעילות אצל הלקוחות הקיימים, תוך ניצול היכולת של הקבוצה מלם
להציע מגוון רחב של פתרונות לצרכי הלקוח ועדכון שוטף בהתאם להתפתחויות 

 הטכנולוגיות; 

  )הינו גורם הצלחה מרכזי בהתקשרות עם לקוחות  -מוניטין )לרבות ניסיון וותק

תים נחשבת היום לגוף מוביל, בעל ותק ומקצועיות בתחום -מלם חדשים. קבוצת
 התוכנה והפרויקטים;

  שמירה וטיפוח כוח אדם איכותי ומקצועי קיים, ומנגנון גיוס והכשרה  -הון אנושי
 יעיל;

  הינו גורם  -ובעיקר, כוח אדם  -ניהול נכון ויעיל של משאבי התחום  -איכות הניהול
 ;ת של כל פרויקט ופרויקט ושל הפעילות בתחום בכללותהחשוב מאוד בשיפור הרווחיו

  ת שמירה על שביעות רצון אצל הלקוחות הקיימים מאפשרת לקבוצ -איכות השירות

לחזק את מעמדה ואת המוניטין שרכשה, ומתוך כך להרחיב את הפעילות  תים-מלם
 אצל לקוחות קיימים וחדירה ללקוחות חדשים;

 תים-לקבוצת מלםידי מערך הפצה השייך -צמאי עלביצוע השיווק וההפצה באופן ע ,
 ללא תלות בערוצי שיווק חיצוניים.

 

והשינויים החלים תוכנה והפרויקטים המחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום  11.1.3
 בהם

שחלק מהפעילויות בתחום  מחסומי הכניסה העיקריים לתחום התוכנה והפרויקטים הם
וייקטי אינטגרציה, מצריכות ידע וניסיון בתחום, ופר ERPזה, כגון פיתוח ויישומי 

היכרות עם שינויים והתפתחויות טכנולוגיות, יצירת מוניטין וקשרים עם מערך לקוחות 
והקמת המנגנונים הדרושים למתן שירות ותמיכה. כמו כן, דרישות סף גבוהות שמציבים 

(, Presaleמכירות ) הלקוחות )בעיקר איתנות פיננסית, ניסיון ונתח שוק(, משאבי קדם
 .שיווק והיקפי כוח אדם מקצועי יכולים אף הם להוות חסמי כניסה לתחום

הגדולות בשוק  IT -מגמת רכישת חברות קטנות על ידי חברות ה, תים-מלםלהערכת 
בתחום התוכנה  תים-קבוצת מלםתימשך, ומחסומי הכניסה לרוב הפעילויות בהן עוסקת 

 . יות קשיחים יותרוהפרויקטים עשויים לעלות ולה

גדולות והשפעתה על  ITהערכה זו בנוגע למגמת רכישת חברות קטנות על ידי חברות 
-מלםהערכות מחסומי הכניסה לתחום היא בבחינת מידע צופה פני עתיד8 המבוסס על 

יתממשו8 בין היתר8 אלה  הערכותוודאות כי תים -למלםהדוח0 אין  מועדתים נכון ל

או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון  ה לא תימשךבמקרה בו המגמה האמור
 0להלן 26האמורים בסעיף 
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, מחסומי היציאה מהתחום אינם משמעותיים, וכוללים בעיקר את תים-מלםלהערכת 

 לקוחות.הההתחייבויות החוזיות כלפי 

 מוצרים ושירותים 11.1

 יםשל הפתרונות והשירותים המוצעים על ידי הקבוצה נקבעם וטיבהיקפם  ,אופיים
בהתבסס על צרכיו הייחודיים של הלקוח )גודל הארגון, סוג הפעילות ומבנה הארגון(. 

ידי צד שלישי, אשר -חלק מהמוצרים ניתנים בהתבסס על מערכות ותוכנות שפותחו על
ים פותח על ידי התאמות לצורכי הלקוח, וחלק אחר של המוצר ןה עושה להקבוצה

ה שירותי תמיכה ותחזוקה בקשר למוצרים המפורטים להלן, קבוצהקבוצה. כן מעמידה ה
 Helpמתן שירותי ולרבות תמיכה באתר הלקוח, מתן ייעוץ לפתרון תקלות וכשלים, 

Desk. 

 פתרונות תוכנה 11.1.1

 תים:-קבוצת מלם בין חברות התוכנה המיוצגות ע"י

- AUTODESK - תכנון הנדסי הכולל  תרונות מחשוב הנדסי.היצרנית הגדולה של פ

ולייצור, בין היתר, בתחומי בנייה ואדריכלות, מכניקה, הנדסה אזרחית ומיפוי 

  ;ממוחשב

- MicroFocus -  תוכנה המאפשרת לחברות לפתח, לבדוק, להתקין, להעריך ולחדש

 ; יישומים ארגוניים קריטיים לעסק

- Information Builders - יצרנית כלי ה- BI  )בינה עסקית(FOCUS ו- WebFocus; 

- Jetro Platforms -  יצרנית פתרון וירטואליזציה של סביבות עבודה, ופתרון לגלישה

  ; מאובטחת באינטרנט

- E-Type -  טכנולוגיה ושירותים בתחום הקלדנות, פרוטוקולים מסונכרנים עם

ממניות  51%)החברה מחזיקה )בעקיפין(  טקסט וידאו, מערכת חיפוש בפרוטוקולים

 חברה זו(;

- AVPOINT -  פתרונות לניהול, גיבוי והסבה של חוותSharePoint; 

- FireGlass –  ;מוצר לגלישה מובטחת 

- Hyland-  ;ארכיב דיגיטלי מבוסס ענן 

 .מוצר אבטחת מידע –טראפקס  -

 והפיננסים פתרונות לענף הביטוח 11.1.1

ברות בבעלותה המלאה, )ח ובנועם טכנולוגיות  KCS,באמצעות קומטק, תים-קבוצת מלם
 :, מספקת פתרונות תוכנה כדלקמןתים(-במישרין ו/או בעקיפין, של מלם

( לניהול Total Insurance System) TISפתרונות לחברות ביטוח באמצעות תוכנת  )א(
פוליסות, תביעות, גביה, ביטוחי משנה ועוד לענפים האלמנטריים והבריאות. המערכת 

בישראל וכן מספר לקוחות בקפריסין. כמו כן, נחתם  בשימוש רוב חברות הביטוח
שמספקת פתרונות מתקדמים לחברות ביטוח  EISהסכם הפצה בישראל עם חברת 

 .לענפים אלמנטריים במספר מדינות בעולם

. המערכת בשימוש INFOBAYפתרונות להפצה מאובטחת של מידע באמצעות תוכנת  )ב(
 . חברות מכל מגזרי המשק
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ניהול ידע ורגולציה בחברות מתחום הפיננסי, הבריאות והפארמה, פתרונות ל )ג(
בין הלקוחות ניתן לציין את משרד  KCSמבית חברת  Genericaבאמצעות תוכנת 

הבריאות, בנקים )הפועלים, לאומי, דיסקונט, בנק ירושלים(, חברות ביטוח )ביטוח 
 ., ועוד,Nobel Energyישיר, שומרה, שלמה, הכשרה(, שרותי בריאות כללית, טבע 

ניהול ( (Enterprise Legal Management ELM מתמחה בתחוםטכנולוגיות בנועם  )ד(
ובקרה ממכונים ואינטראקטיביים של הליכים משפטים/סיכונים משפטיים והליכי 

מספקת מערכות לניהול מחלקות משפטיות, מוקדי גביה, לשכות  החברהגבייה, 
טיים, ניהול מיקור חוץ של עורכי דין, ניהול משפטיות, הליכי גביה והליכים משפ

 המשפטיים פניות ציבור ועוד, תוך ניטור מקוון של ההיבטים התפעוליים,/פניות
ים, המערכת תומכת ברגולציה רלוונטית לעולמות המשפט )לרבות לניהול והכספי

 בנקאי תקין בעולמות התוכן( ובשינויים סטאטטורים )סדרי דין(.

מתמחה בתחום הדרכה והטמעה של מערכות תומכות קבלת  קאסט מערכות4 )ה(
החלטות, מערכות מיון ושיבוץ כ"א ומערכות סימולציות מתקדמות לאימונים, 
למחקר ולקבלת החלטות מבצעיות, פיתוח מערכי הדרכה מתקדמים ולומדות כולל 
שימוש בטכנולוגיה של מציאות רבודה החברה פועלת באמצעות פיתוח עצמי ושיתופי 

קאסט מערכות בע"מ( 4עולה בארץ ובחו"ל באמצעות חברת הבת שהתאגדה בארץ )פ
 .וחברת הבת שלה שהתאגדה בארה"ב

 וניהול מידע הנדסי   פתרונות בתחום התיב"ם 11.1.2

"( ותים תוכנה מתמחה מקיטבאמצעות מקיט מערכות בע"מ )", תים-קבוצת מלם
( CAD-CAMחשב )בפיתוח, שיווק והטמעה של מערכות לתכנון וייצור בעזרת מ

(, מערכות לתכנון מפעלים PLM"(, מערכות לניהול מידע הנדסי )מערכות תיב"ם)"
( ומערכות CIVIL ENG(, מערכות להנדסה אזרחית )PLANT DESIGNתהליכיים )

  . גיאוגרפיות ממוחשבות

 פרויקטים לפיתוח ואינטגרציה של מערכות מידע 11.1.3

ם ללקוחותיה בכל הקשור ליישומם של התמחות במתן פתרונות כולליתים -מלםקבוצת ל
פרויקטים בתחומי מערכות המידע, החל מהגדרת הדרישות דרך איפיון והגדרת הפיתרון 

, ועד תים-בקבוצת מלםהנדרש, פיתוח הפיתרון במגוון הכלים והיכולות הקיימים 
ליישומו והטמעתו של הפיתרון תוך אינטגרציה עם כלל מערכות המידע של הלקוח. 

בניהולם של פרויקטים מורכבים המצריכים אינטגרציה  תים-קבוצת מלםמתמחה  בנוסף,

של קבלני משנה חוצי תחומים תוך לקיחת אחריות כוללת לניהול וביצועם של פרויקטים 
 .המשלבים תשתיות תקשורת, מערכות אפליקטיביות שונות וכיוצ"ב

  תים המיועדים למרכזי שירות לקוחופרויקטים המבוססים על מוצר 11.1.4

"(, לרבות CRMיישום מוצרי ניהול ומתן פתרונות אלקטרוניים של קשרי לקוחות )"
 -ו Help Deskמוצרים לניהול נתוני לקוחות והיסטוריית הקשר עימם, ניהול מערך 

Contact Centre .ניהול השיווק, ניהול מערך המכירות, ניהול מערך השירות וכיו"ב ,
 Server Based Computing -תים בתחום השירו תים-קבוצת מלםבנוסף, מעניקה 

. השווקים העיקריים של מוצרים אלה  Internet Planningובתחום בניית אתרים בתהליך
הינם חברות גדולות עם מרכזי שירות לקוחות, בעיקר בענפי התקשורת, חברות סליקה 

 . וחברות ביטוח

 ERP (Enterprise Resource Planning)הטמעת מערכות  11.1.5

, הינה תוכנה ארגונית לניהול משאבי הארגון אשר מאפשרת שילוב של כל ERPמערכת 
תשתיות המחשוב הארגוניות למערכת אחת, כגון: הנהלת חשבונות, לוגיסטיקה, מלאי, 

 ERPמספקת שירותי יעוץ והטמעה של חבילות  תים-קבוצת מלםמשאבי אנוש וכיו"ב. 

   .Microsoft -ו SAPשל היצרניות המובילות בענף: 
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 הסבת מערכות תשתית ובסיסי נתונים במחשבים מרכזיים 11.1.6

(. ביצוע DB2( לסביבת עבודה אחרת )ADABASהסבת מערכות מסביבת עבודה אחת )
ההסבה במערכות אלה הינו תחום מורכב וייחודי, וקיימות יחסית מעט חברות בישראל 

 .רץ ובעולםלתת פתרון לצורך זה. הפעילות מיועדת לחברות וארגונים בא שמסוגלות

 פרויקטים לשוק התחבורה 11.1.7

תים מערכות כרטוס חכם, מערכות -בתחום התחבורה הציבורית מספקת קבוצת מלם
ניהול צי רכב, מערכות ניהול תחבורה ציבורית מטרופולינית, מערכות מידע לנוסעים 

  .מערכות איסוף נתונים, בקרת הסכם הפעלה, ניתוח ותכנון תחבורה ציבוריתו

 ת ורווחיות מוצרים ושירותיםפילוח הכנסו 11.2

תים לא היתה, בתחום התוכנה והפרויקטים, קבוצת מוצרים או שירותים -לקבוצת מלם
תים באיזו -או יותר מסך הכנסות קבוצת מלם 10%דומים אשר ההכנסות מהם היוו 

 .2018עד  2016מהשנים 

 לקוחות 11.3

רויקטים למגוון מספקת את הפתרונות והשירותים בתחום התוכנה והפתים -קבוצת מלם 11.3.1
בתחום תים -קבוצת מלםרחב של לקוחות בישראל ואף מחוץ לישראל. מרבית לקוחות 

טק ותקשורת, מפעלי -פעילות זה הינם חברות בינוניות וגדולות כגון: בנקים, חברות היי

-קבוצת מלםכן נמנים על לקוחות  תעשיה ושירותים, מוסדות פיננסיים וחברות ביטוח.
אשר  ורמים ציבוריים וממשלתיים, לרבות ועדת הבחירות המרכזיתבתחום מספר גתים 

מערכת המחשוב אותה פיתחה עבודה מלם הופעלה לראשונה  ביחס אליה יצוין כי
, וכן הופעלה בהצלחה 2009במערכת הבחירות הארצית שהתקיימה בחודש פברואר 

חירות ותופעל במערכת הב 2015, מרץ 2013במערכות הבחירות שהתקיימו בינואר 

 . 2019באפריל 

, לא קיים לקוח בתחום התוכנה והפרויקטים שהפסקת ההתקשרות תים-מלםלהערכת  11.3.1
 עמו עשויה להשפיע מהותית על תוצאות פעילות הקבוצה בתחום זה. 

ללקוחותיה ניתנים לרוב במסגרת תים -פתרונות התוכנה אותם מספקת קבוצת מלם 11.3.2
(, Turn-key projectsללקוחות )פרויקטים "סגורים" לפיתוח ושילוב מערכות 

פי תשומות בפועל, או במסגרת -( או עלFixed priceהמתומחרים במחיר קבוע מראש )
עבודות לפיתוח שוטף של מערכות התוכנה הקיימות אצל הלקוחות. בהתקשרויות לביצוע 

תים במקרה של -קבוצת מלםלפרויקטים המתומחרים במחיר קבוע מראש קיימת חשיפה 
מדויקת של עלויות הפרויקט, באופן שעשוי לצמצם את רווחיה מהפרויקט. -תיהערכה בל

להלן. בשנים האחרונות קיימת מגמה של  26.3.4, ראו סעיף לפרטים בדבר גורם סיכון זה

 .לתמחור בשיטות אחרות fixed priceמעבר הדרגתי מתמחור פרויקטים בשיטת 

מוסדרות,  תים-קבוצת מלם התקשרויות לצורך השמת כוח אדם מקצועי אצל לקוחות 11.3.3
שעות פי -ידי הלקוח לביצוע עבודה על-בדרך כלל, בהסכמים או בהזמנות מאושרות על

 .עבודה

בתחום התוכנה )באחוזים(  תים-ת מלםלהלן פרטים אודות התפלגות הכנסות קבוצ  11.3.4
 פי סוגי לקוחות: על  2018 -ו 2017 יםוהפרויקטים לשנ
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 בר הזמנותצ 11.4

אשר  מבוסס על הסכמים ו/או הזמנות חתומים בלבד תים-קבוצת מלםצבר ההזמנות של 
. לעניין 2018בדצמבר  31ליום  תים-מלםטרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים של 

הכנסות מהתקשרויות שמועד סיומן אינו מוגבל, נלקחו בחשבון הכנסות לשנה בלבד. 
קבוצת , בשל אופיים המתמשך של שירותי התוכנה הניתנים ללקוחות תים-מלםיון מניס
, ובשל היות צבר ההזמנות קטן יחסית בהשוואה להיקף ההזמנות אשר מתקבל תים-מלם

 תים-קבוצת מלםבפועל בגין שנה נתונה, צבר ההזמנות אינו משקף את היקף פעילות 
 .יותראו לתקופה ארוכה  החודשים הבאים 12לתקופת 

הסתכם  2017בדצמבר  31וליום  2018בדצמבר  31צבר ההזמנות מלקוחות בתחום ליום 
 . ש"ח, בהתאמהאלפי  203,867 -של כסך אלפי ש"ח ול 307,226 -לסך של כ

 31לא היו ביטולים או שינויים מהותיים בפועל מול צבר ההזמנות ליום  2018בשנת 
 .2017בדצמבר 

של הקבוצה בתחום התוכנה והפרויקטים )באלפי ש"ח( להלן התפלגות צבר ההזמנות 
 :ובתקופות העתידיות הבאות כלהלן 2018בדצמבר  31ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תים0 -לעיל מבוססים על חוזים והזמנות שנתקבלו בידי מלם אותנתונים המצוינים בטבל
מועדי ההכרה בהכנסות8 כמו גם היקף ההכנסות8 הם בבחינת מידע צופה פני עתיד8 ואין 

 אלו ימומשו0וודאות שהזמנות 

 מאפיין לקוח  2018שנת  2017שנת 

מסך הכנסות  %
-קבוצת מלם

תים בתחום 
 )במאוחד(

 באלפי ש"ח

מסך הכנסות   %
-קבוצת מלם

תים בתחום 
 )במאוחד(

 באלפי ש"ח

 לקוחות עסקיים 266,112 65% 226,851 64%

 גופים ממשלתיים וציבוריים 143,224 35% 126,185 36%

 סך הכל 4098336 100% 3538036 100%

הזמנות תקפות סמוך 
  לתאריך הדוח

 31הזמנות תקפות ליום 
  2018בדצמבר 

 

 2019ברבעון הראשון של שנת  67,118 32,070

 2019ברבעון השני של שנת  65,704 73,772

 2019ברבעון השלישי של שנת  60,843 67,565

 2019ברבעון הרביעי של שנת  55,204 63,035

 ואילך 2020בשנת  58,357 58,457

 סה"כ 3078226 2948899

 31הזמנות תקפות ליום 
2017בדצמבר   

 

 2018ברבעון הראשון של שנת  47,324

 2018ברבעון השני של שנת  39,362

 2018נת ברבעון השלישי של ש 40,126

 2018ברבעון הרביעי של שנת  41,816

 ואילך 2019בשנת  35,239

 סה"כ 2038867
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 תחרות 11.5

 1.798 -על כ 2018בשנת , תחום התוכנה עמד STKIעל פי חברת המחקר הישראלית  11.5.1
 .מיליארד דולר

בישראל ובעולם קיימים גופים רבים העוסקים בפיתוח, ייצור, ואספקת מוצרים  11.5.1
ושירותים בתחום התוכנה והפרויקטים. חלק משירותי ומוצרי פתרונות התוכנה אותם 

תים אינם מאופיינים בהתמחות ייעודית או ייחודית ולכן לגבי -מלםמספקת קבוצת 
מוצרים אלה כניסת מתחרים פוטנציאליים הנה קלה באופן יחסי. יחד עם זאת, להערכת 

ה יתרונות יחסיים חשובים ביחס למתחריה, ובראשם כוח האדם המיומן קבוצהחברה, ל
אותם צברה הקבוצה במתן ה, והניסיון והמוניטין קבוצוהמקצועי העומד לרשות ה

ללקוחותיה.  קבוצהפתרונות תוכנה רחבי היקף וכן סל המוצרים הרחב אותו מציעה ה
במרבית המקרים מתחרה הקבוצה בחברות ישראליות המשווקות תוכנות מתחרות 

ידי יצרני תוכנה בחו"ל, ובחלק מהמקרים מתחרה הקבוצה בחברות -המיוצרות על
 .וצרי תוכנה מתחריםמבעצמן ישראליות אשר פיתחו 

המתחרים העיקריים של הקבוצה בתחום התוכנה והפרויקטים , תים-מלםלמיטב ידיעת  11.5.2
כנה ומערכות, טלדור, ו, מטריקס, יעל ת((Nessנס טכנולוגיות בע"מ )חילן )כולל הינם 
ONE ו- IBM.)  כן פועלות בשוק מספר חברות תוכנה קטנות יותר המעניקות פתרונות

לעסקים שונים. בחלק מהפעילויות ישנה תחרות מול ספקים קטנים  תוכנה נקודתיים

להערכת החברה, חלקה של הקבוצה בשוק המתמקדים ומתמחים בנישה אחת של השוק, 
 .5%41 -ל  3%התוכנה והפרויקטים בישראל נכון לתאריך הדוח נע בין 

 תים כדלקמן:-לשם התמודדות עם מתחריה, פועלת קבוצת מלם 11.5.3

 ווק והמכירה בקרב לקוחות פוטנציאליים; הגדלת מאמצי השי 

  הגדלת שביעות רצון ונאמנות הלקוחות באמצעות מתן מענה למגוון דרישות וצרכים

 רחב של הלקוח על ידי מתן פתרונות תוכנה איכותיים ובזמן תגובה מהיר יחסית;
  שמירה על ראשוניות בשיווק חידושים ושכלולים בתחום, וזאת בין היתר על ידי

מוצרים חדשים והתאמת מוצרים קיימים לטכנולוגיות חדשות ולדרישות  החדרת
 משתנות כתוצאה מהתפתחויות עסקיות וארגוניות;

 תים-לקבוצת מלםידי מערך השיווק השייך -המשך ביצוע השיווק באופן עצמאי על ,
 ללא תלות בערוצי שיווק חיצוניים;

  השנים, תוך הדגשת לאורך  תים-קבוצת מלםשמירה וחיזוק המוניטין שצברה

העונים על מרבית צרכי  ITיתרונותיה כקבוצה המספקת מגוון רחב של פתרונות 
 .הלקוחות

 ספקים 11.6

בתחום התוכנה והפרויקטים מבוססת על פיתוחים של תים -חלק מפעילות קבוצת מלם
בתחום מבוסס על מספר ספקים אשר מהפעילות הקבוצה, אך חלק משמעותי נוסף 

מורשה של מוצרי התוכנה שלהם, כמפורט לעיל.  משווקשת תים משמ-קבוצת מלם
תים עם מי מספקיה בתחום -, אף אם תיפסק התקשרות קבוצת מלםתים-מלםלהערכת 

תים -או אם ישתנו תנאיה באופן מהותי, לא יהיה בכך כדי לפגוע בהכנסות קבוצת מלם
 .מתחום פעילות זה באופן מהותי
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 כון ארוך טווחשרותי שכר8 משאבי אנוש וחסתחום  12

 , משאבי אנוש וחסכון ארוך טווחתחום שרותי שכר, מערכות  נוכחות מידע כללי על 12.1

 וניתוח אנוש, איסוף משאבי ניהול שירותיתים -קבוצת מלם מעניקה זה פעילות בתחום
שכר, שירות בתחום חיסכון ארוך טווח ושירותי תפעול ובקרה  שעות עבודה, חילול

ס על פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לניהול המשאב האנושי פנסיוניים. השירות מבוס
בארגון. הקבוצה מציעה מגוון פתרונות מקיף ומוכח לניהול המשאב האנושי בארגון  
ביניהם: מערכות שכר, מערכות משאבי אנוש ומערכות לניתוח  נוכחות עובדים. 

ארוך טווח השירותים בתחום זה ניתנים לרוב במודל לשכת שירות. בתחום חיסכון 
בפיתוח והטמעה של מערכות ליבה לניהול זכויות עמיתים לרבות תים -מלםמתמחה 

תשלומים שוטפים למקבלי קצבאות מכל סוג שהוא. המערכת האינטגרטיבית המוצעת 
שכר, נוכחות  -מאפשרת לנהל את כל מרכיבי ההון האנושי תים -קבוצת מלםללקוחות 

גון ועל בסיס נתונים אחד בסביבה טכנולוגית באופן המותאם לכל אר -ומשאבי אנוש 
. המערכת מקנה גמישות ועצמאות תפעולית מלאה, שקיפות Oracleמתקדמת מבוססת 

מרבית על המידע ונתונים, וכן מתפקדת הלכה למעשה ככלי ממוכן אוטומטי לביצוע 
גון תהליכים חשובים בארגון, על פי צרכי הלקוח ותוך בקרה בהתאם לכללים שנקבעו באר

כמו כן, במערכת קיימים כלים לאחזור מידע ומערכת הרשאות היררכית   או בתקנות.
מתקדמת על מנת להגן על מידע רגיש ולהבטיח שהאינטרסים הארגוניים ישמרו בכל עת. 
כל מרכיבי המערכת מתוכננים ומיושמים מתוך הבנה וראייה מקיפה של צרכי הלקוחות, 

 .יתו ומספקים מענה כולל לאורך שניםלפיכך הם גדלים ומתפתחים יחד א

מגוון פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, הניתנים לשילוב מודולרי  תים-לקבוצת מלם
לביצוע סימולציות שכר אישיות וקבוצתיות, מודול מודול  במערכות הקיימות בכל עת:

, מודול ומחסן נתוניםאלקטרוני, כלי תחקור  101לביצוע סימולציות פרישה, מערכת 
יבוץ עובדי הוראה, שיבוץ אחיות, שיבוץ לענף המלונאי/קמעונאי, דיווח באמצעות ש

שעונים ואפליקציות בסלולר לאיסוף נתוני נוכחות והצגת נתוני השכר ומגוון מודולים 
 .נוספים לטובת ניהול המשאב האנושי בארגון

ובילות ניסיון רב בתחום פעילות זה והיא נחשבת לאחת החברות המתים -לקבוצת מלם
ללקוחותיה )כולל גמלאים(,  בשנה שכר תלושי מיליון 12 מעל תים מנפיקה-בענף. מלם

 לקוחות בישראל, כאשר עם השכר תלושי מכלל 28% -תים כ-המהווים להערכת מלם

 .המשק בישראל מגזרי גדול מכל בקנה מידה מובילים תים נמנים חברות וארגונים-מלם

בתחום  שצברה הרב לקוחותיה והנסיון והידע על ססהמבו רב מוניטין תים-לקבוצת מלם
 הפעילות של ניהול משאבי אנוש נוכחות ותשלום שכר.

בהיקפם, ברמת  השירותים, אספקת באופן מזה זה נבדלים תים-מלם ומערכות שירותי
 תים-קבוצת מלם .המערכת של הפונקציונאליות וברמת מהמערכת הנדרשת המורכבות

 של מתמיד פיתוח ידי על בענף מעמדה על לשמור מנת על משקיעה משאבים רבים

 .גבוהה ברמה מקצועי שרות ומתן פועלת היא מוצריה והמערכות באמצעותן

 מבנה תחום שכר שרותי השכר, משאבי אנוש וחסכון ארוך טווח 12.1.1

 חסמי עם מפותח ענף הוא השירות בתחום השכר לשכות ענף הדוח הדוח למועד נכון

מהשקעה גדולה הנדרשת להקמת מערך תוכנה ושירות וקשר  הנובעים כניסה גבוהים
זה  בתחום בשוק המובילות החברות תים-קבוצת מלם להערכת ארוך טווח עם לקוחות

מציעות  יותר הקטנות החברות מערכת מחשב ואילו מתמקדות במתן שירותים מבוסס
 טנים עדק בעיקר ללקוחות המתאימות מורכבות פחות, מדף תוכנות ללקוחותיהם בעיקר

 .בינוניים
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מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום שרותי שכר, משאבי אנוש  12.1.1

 וחסכון ארוך טווח

 את העלתה השכר הגנת בנושאי האכיפה והגברת עבודה דיני בנושאי הרגולציה מגמת

 וניתוח איסוף ולמערכת בכלל תים-מלם למערכות מעסקים מקרב הביקוש ואת המודעות

 חובת את מחדש מסדיר אשר השכר הגנת לחוק 24תיקון  לדוגמא בפרט. הנוכחות עותש

 שכר תלוש ומתן שוטף באופן עבודה שעות על השכר, דיווח ניהול נושא בכל המעסיק

  .מוגדר דיווח בפורמט

מחוייבים המעסיקים במסגרת תקנות התשלומים להעביר מידע אודות  2016החל מינואר 
וסדיים במבנה אחיד בצורה מאובטחת, מעסיקים רבים נעזרים הפקדות לגופים המ

 לצורך עמידה בתקנות.  תים-מלםבשירותי 

נכנסו לתוקף שינויים בתקנות הגנת הפרטיות, מאגרי המידע שבבעלות  2018בחודש מאי 
כמחזיקת מאגרי  תים-מלםהחברה דווחו כנדרש בתקנות, כמו כן בכל הנוגע לתפקיד 

 דרישות החוק.מידע החברה עומדת ב

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום שרותי שכר, משאבי אנוש וחסכון ארוך טווח 12.1.2

 תים-לעמוד בגידול בפעילות הסליקה ובתחום חיסכון ארוך טווח במסגרת זו מלם בכדי
 מעמדה על ולשמור הטכנולוגיים השינויים בחזית לעמוד מנת על משאבים משקיעה
 .הפעילות בתחום המוביל

 חה קריטיים לפעילות בתחום שרותי שכר, משאבי אנוש וחסכון ארוך טווחגורמי הצל 12.1.3

שכר,  רותיש בתחום לפעילותה קריטיים הצלחה גורמי מספר קיימים תים-מלם לדעת
 הינם: שבהם העיקריים אשר וחסכון ארוך טווח אנוש משאבי

 מוכרת שירות מבוסס תוכנה, תחום השירות הוא  תים-קבוצת מלם – שירות
 אדם כוח בגיוס רבים משאבים משקיעהתים -וקבוצת מלםים בפעילות מהחשוב

 .ובהכשרת העובדים איכותי

 של ומקצועי שוטף, עדכון חקיקה לשינויי בהתאם - והמיסויחוקת השכר  עדכון 

 .השירותים  ניתנים באמצעותן אשר המערכות

 ף רגישות המידע המנוהל בתחום זה והיות המערכות משלמות כס - אבטחת מידע
 .בהתאם לחישוב מקנות חשיבות גדולה לאבטחה המידע והמתונים ושלומתם

 מוניטין של וצבירה ניסיון של שנים עשרות - מוניטין וניסיון. 

 איכות ניהול גבוהה בתחום הפעילות הינה גורם משמעותי להצלחה. - איכות הניהול 
 

-לעיל כולל מידע צופה פני עתיד8 המבוסס על אינפורמציה הקיימת במלםזה  13.1סעיף 
תים כל -לםמתים נכון לתאריך הדוח0 אין ל-של מלם הערכותתים בתאריך הדוח8 וכולל 

ודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו8 והן עשויות שלא להתממש8 בין היתר 
תים8 או אם יתממש -וצת מלםכתוצאה מהתפתחויות אפשריות בשוק שאינן בשליטת קב

 .להלן 26אחד או יותר מגורמי הסיכון האמורים בסעיף 

 שרותי שכר, משאבי אנוש וחסכון פנסיוניהכניסה והיציאה העיקריים של תחום מחסומי  12.1.4
 ושינויים החלים בהם

ות, אשר ברובן נדרשת התמחות ייחודית, במספר רב של פעילוימאופיין  פעילות זה תחום
 מחייבת כוח אדם מקצועי זה כניסה לתחום פעילות הקבוצה,להערכת ולאור האמור 
 .להציע ללקוחות יש שירותים רחב אותו ניתן ומגוון, ידע עשיר, ניסיון במגוון תחומים

 תים:-תחום הפעילות, להערכת קבוצת מלםמחסומי הכניסה העיקריים ל
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 איתנות תהיה השירותים לנותן כי נדרש השירותים מתן לשם - נסיתאיתנות פינ 

 ;פיננסית

 שירותי תחום הפעילות יש צורך בביצוע  מתן לשם - פיתוח ותחזוקה, עלויות הקמה

השקעות גבוהות בפיתוח תוכנת ליבה, פיתוח מוצרים משלימים, רכישת סביבה 
 ;מינות גבוההמתקדמת של חומרה, ולכל אלה נוספים שירותי תחזוקה בז

 השקעה ברכישת ידע מקצועי, שימור ידע בארגון על ידי העובדים  - צבירת ידע
 .העוסקים בתחום הפעילות

 מוצרים ושירותים 12.1

מגוון רחב של שירותי  באמצעות מערכות שפותחו על ידה, מעמידה תים-קבוצת מלם
י והציבורי. , במתודולוגיות מתקדמות לשוק העסקשכר, משאבי אנוש וחסכון ארוך טווח

שירותי שכר, משאבי בתחום  תים-קבוצת מלםהשירותים העיקריים המועמדים על ידי 
 :הינם אנוש וחסכון ארוך טווח

 רות שכר ומשאבי אנוש. השירותים כוללים הפקת תלושי שכרימתן שרותי לשכת ש ,
מערכת לניהול משאבי אנוש, מערכת לניהול נוכחות עובדים, מערכת לשיבוץ עובדים 

 ;לבקרה כספית  BIמשמרות ומערכתב

 מחשוב לגופים מוסדיים פתרונות אספקת  – פתרונות חסכון ארוך טווח שרותי

פתרון מלא לתפעול ו )ותיקות וחדשות( קרנות פנסיהלניהול מערכות זכויות עמיתים ב
ל וקה"ש, הכל בהתאם לכללי הרגולציה שמכתיב הממונה על הביטוח קופות גמ

תים -התקשרה קבוצת מלם 2015וין, כי ברבעון השלישי של שנת והחיסכון באוצר. יצ
בעסקה לרכישת פעילות בתחום תפעול קופות הגמל, אשר הושלמה במהלך הרבעון 

. כמו תים-לקבוצת מלם, וזאת בתמורה לסכום שאינו מהותי 2016הראשון של שנת 
הפועלים התקשרה מלם גמל ופנסיה בעסקה עם בנק  2017כן, ברבעון השני של שנת 

בלתי מוגבל  רישיוןמבנק הפועלים במסגרתה, בין היתר, רכשה מלם גמל ופנסיה 
 קופותל תפעול שירותי אספקת לצורךשל בנק הפועלים  בתוכנות שימוש לעשות בזמן
שחלקו שולם תים -למלם, וזאת בתמורה לסכום שאינו מהותי וקרנות השתלמות גמל

 2018ך לכך, ברבעון הראשון של שנת . בהמש2018וחלקו שולם בשנת  2017בשנת 
"( פסגותהתקשרה מלם גמל ופנסיה עם פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "

הרבעון לקראת סוף בהסכם )שתוקן מעת לעת( לפיו תספק מלם גמל ופנסיה לפסגות, 
של פסגות. עוד  שתלמותהוקרנות ה גמלה קופותל תפעול שירותי, 2019השני של שנת 

באשר להפעלת מערכת לניהול זכויות עמיתים השלימה החברה פיתוח  יצוין, כי
מערכת בהתאם לתקנון האחיד של קרן פנסיה חדשה ויישמה לראשונה את הפתרון 

בהסכם הכולל מערכת מידע  2018בקרן הפנסיה של הלמן אלדובי החל מאמצע 
 ;לניהול הזכויות  ושירותי תפעול

  עובדים  כספי על לרבות פנסיוניים, תפעול ובקרה שירותי -ממשק מעסיקים
החיסכון  וסכומי הביטוחים פנסיה, הכיסויים גמל וקרנות בקופות המופקדים

מערכת מידע  באמצעות מתבצעת זו פעילות ושירותים נוספים. המוענקים לעובדים
המופעל במתודולוגיה התואמת את תקנות  ייעודי תפעול  מוקדו לסליקה פנסיונית 

ואת העדכונים הרגולטוריים כפי  2016 בינואר 1 ביום לתוקף ושנכנסהתשלומים 
 שמתפרסמים מעת לעת.

  הפעלת מערכת לדיווח נוכחות באמצעות טלפון קווי למט"ב )מטפלים בבתים( עבור

במכרז של המוסד לביטוח לאומי  החברהזכתה  2013שנת המוסד לביטוח לאומי. ב

טפלות סיעודיות בביתם של להקמה ולהפעלה של מערכת לרישום נכוחות של מ
 בוצע נחתם ההסכם בין הצדדים. 2014זכאים לפי חוק הביטוח הלאומי ובינואר 
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זכאים  5,000 -תמכה ברישום נוכחות של כהמערכת  ובבאר שבע  באזור פיילוט

 אשר האחרונה שבהםפריסת המערכת הורחבה בכמה פעימות והאחרונה  סיעודיים.
 80,000 -כם באמצעות המערכת דיווחי נוכחות של סיומה מבוצעיעם ו 2018ביולי 

 .זכאים סיעודיים בפריסה ארצית

 ושירותים פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים 12.2

 שרותי שכר, משאבי אנוש וחסכון ארוך טווחבתחום  ,יתהילא התים -לקבוצת מלם
או יותר מסך הכנסות  10%ה היוו מנאשר ההכנסות מאו שירותים דומים קבוצת מוצרים 

 .2018 עד 2016ים שנכל אחת מהב הקבוצה

 לקוחות 12.3

 מפוזרים טווח ארוך וחסכון אנוש משאבי, שכר שרותיבתחום תים -קבוצת מלםלקוחות 

, הביטחון  מערכת לרבותגופים מממשלתיים ומוניציפליים, ב החל, במשק המגזרים בכל
בות ברמת גופים עסקיים ממגזרי המשק השונים. השוק הציבורי מתאפיין ביציב וכלה

הביקושים, עם מגמת גידול בצורכי המחשוב והשירותים. השוק העסקי, לעומת זאת, 
ם לענף בו פועל העסק. יגורמים רלבנטיממאופיין ביתר תנודתיות, הנגזרת ממצב המשק ו

 חיסכון בתחום גופים מוסדיים )חברות מנהלות( גם עם לקוחות הקבוצה בתחום נמנים
 .טווח ארוך

אין לקוח בתחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחסכון ארוך טווח אשר  תים-לקבוצת מלם 12.3.1
או יותר מסך הכנסותיה בדוחותיה הכספיים המאוחדים ליום  10%ההכנסות ממנו היוו 

מספקת שירותי עיבוד משכורות ושכר  תים-קבוצת מלםעם זאת,  .2018בדצמבר  31
נחתם בחודש  הכללי החשב. ההסכם עם למשרדי ממשלה ומנהלת הגמלאותעבודה 

 30, בשלב זה, עד ליום מספר פעמיםבפטור  , ולאחר מכן תוקן והוארך1993אוגוסט 

  נוסף בתקופה הקרובה. להערכת החברה צפוי להתקבל פטור .2019באפריל 

פרסמה משטרת ישראל מכרז לחילול שכר עובדי המשטרה. תנאי המכרז  2016בשנת 
-. מלםSAPתרון לחילול שכר מבוסס טכנולוגית מגדירים כי על הספק הזוכה ליישם פ

פרסם  2018תים זכתה במכרז והחלה בהתאמות הנדרשות במערכת. כמו כן בחודש ינואר 
אגף החשב הכללי מכרז ליישום, תפעול ותחזוקה של מערכת לחילול קצבאות גמלאי 

לא זכתה במכרז ותמשיך לספק את תים -מלםהמדינה במתכונת של לשכת שירות. 
 רות עד להחלפתה על ידי הספק הזוכה.השי

שרותי שכר, )באחוזים( בתחום  תים-קבוצת מלםלהלן פרטים אודות התפלגות הכנסות  12.3.1
 :הלקוחות מאפייני אוכלוסייתלפי פילוח  סכון ארוך טווחמשאבי אנוש וח

 מאפיין לקוח  2018שנת  2017שנת 

מסך הכנסות  %
-קבוצת מלם

תים בתחום 
 )במאוחד(

 באלפי ש"ח

מסך הכנסות  %
-קבוצת מלם

תים בתחום 
 )במאוחד(

 באלפי ש"ח

 לקוחות עסקיים 88,970 50% 84,554 50%

 גופים ממשלתיים וציבוריים 88,583 50% 85,769 50%

 סך הכל 1778553 100% 1708323 100%

 צבר הזמנות 12.4

, אשר טרם מבוסס על הסכמים ו/או הזמנות חתומים בלבדה קבוצצבר ההזמנות של ה

. לעניין הכנסות 2018בדצמבר  31וכרו כהכנסות בדוחות הכספיים של החברה ליום ה
מהתקשרויות שמועד סיומן אינו מוגבל, נלקחו בחשבון הכנסות לשנה בלבד. מניסיון 
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 שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח, בשל אופיים המתמשך של שירותי תים-מלם

, צבר תים כאמור מעבר לתקופת ההזמנהוהצפי למתן שירוה, קבוצהניתנים ללקוחות ה
 החודשים הבאים 12לתקופת  תים-קבוצת מלםההזמנות אינו משקף את היקף פעילות 

 . או לתקופה ארוכה יותר

משאבי אנוש וחיסכון בתחום שירותי שכר, תים -קבוצת מלםצבר ההזמנות מלקוחות 
 479,566 -לסך של כהסתכם  2017בדצמבר  31וליום  2018בדצמבר  31ליום ארוך טווח 

 ., בהתאמהאלפי ש"ח 274,038 -אלפי ש"ח ולסך של כ

 31לא היו ביטולים או שינויים מהותיים בפועל מול צבר ההזמנות ליום  2018בשנת 
 .2017בדצמבר 

שרותי שכר, משאבי אנוש בתחום  תים-קבוצת מלםלהלן התפלגות צבר ההזמנות של 
 ,ובתקופות העתידיות הבאות 2018בדצמבר  31)באלפי ש"ח( ליום  סכון ארוך טווחוח

 :להלןדכ

 

הזמנות תקפות סמוך 
 לתאריך הדוח

 31הזמנות תקפות ליום 
 2018בדצמבר 

 

 2019ברבעון הראשון של שנת  41,609 43,744

 2019ברבעון השני של שנת  43,615 45,842

 2019ברבעון השלישי של שנת  53,149 55,561

 2019רביעי של שנת ברבעון ה 54,795 57,300

 ואילך )*( 2020בשנת  286,398 297,328

 סה"כ 4798566 4998775

 )*( השינוי נובע בעיקר מתחום תפעול קופות הגמל והפנסיה

 
הזמנות תקפות ליום 

 2017בדצמבר  31
 

 2018ברבעון הראשון של שנת  47,716

 2018ברבעון השני של שנת  44,611

 2018ל שנת ברבעון השלישי ש 41,895

 2018ברבעון הרביעי של שנת  40,321

 ואילך 2019בשנת  99,495

 סה"כ 2748038

המצוינים בטבלאות לעיל מבוססים על חוזים והזמנות שנתקבלו בידי קבוצת  הנתונים
תים0 מועדי ההכרה בהכנסות8 כמו גם היקף ההכנסות8 הם בבחינת מידע צופה פני -מלם

 הזמנות אלו ימומשו0עתיד8 ואין וודאות לכך ש

 תחרות 12.5

בישראל קיימים מספר גופים העוסקים במתן שירותי לשכת שירות בתחום השכר 
התחרות בין הספקים השונים מחייבת את  ובמערכות לניהול משאבי אנוש ונוכחות.

הקבוצה לשפר את רמת השירות, בד בבד עם שמירה על מובילות טכנולוגית באמצעות 
כמו כן  מחייבת התחרות להשקעה בשימור לקוחות. חלק גדול השקעה בתשתיות ופיתוח 

הם גופים ממשלתיים או ציבוריים  מלקוחותיה של הקבוצה בתחום פעילות השכר
חוק חובת )" 1992-המחויבים בביצוע מכרזים על פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב

ספר ספקי "(. גם גופים שאינם כפופים לחוק חובת המכרזים נוהגים לפנות למהמכרזים
תים, עובדה זו מגבירה אף היא את -להערכת מלםשירותים לקבלת הצעות מתחרות. 

 .התחרות הגבוהה

כמו כן קיימים מספר גופים המספקים מערכות בתחום חיסכון ארוך טווח, כמו גם גופי 
מחשוב עצמאיים שמחזיקות חלק מחברות הביטוח. התחרות בתחום מחייבת השקעות 



 

96 

 

לדרישות הלקוח,  מלא מענה למתן כחתי להציג בפני הגופים יכולת מוגדולות בפיתוח בכד

הערכת כאשר בתפעול קופות גמל המתחרים המרכזיים הם עדיין הבנקים ואולם על פי 
 במהלך מהתחום לצאת יםלפחות חלק מהבנקים המתפעלים קופות גמל צפוי תים-מלם

בפלח שוק הגורמים  זאת צפויים שינויים משמעותיים ובעקבות הקרובות השנתיים
 . המתפעלים

פועלים כיום בישראל מספר גופים שהינם המתחרים , תים-קבוצת מלםלהערכת 
תים בתחום מערכות לניהול משאבי אנוש נוכחות ושכר, -העיקריים של קבוצת מלם

)כולל החברה לאוטומציה(,  1ONEיוניק,  ,(NESSטק )כולל -וביניהם: קבוצת חילן
ם בישראל בתי תוכנה נוספים המספקים תוכנות מדף לחישוב שכר וסינאל, בנוסף פועלי

ובינהם: מיכפל עוקץ וטמל וכן חברות הפעילות בתחום פתרונות מערכות נוכחות בעבודה 
 . כגון חילן וסינאל

להערכת הקבוצה, פועלים כיום בישראל מספר גופים שהינם המתחרים העיקריים של 
גמל ובניהם: בנק לאומי באמצעות לאומי בתחום תפעול קופות ה תים-קבוצת מלם

שירותי שוק ההון, בנק מזרחי טפחות, הבנק הבינלאומי )צפוי להפסיק את פעילותו 
 .( ואמן מחשבים ובתחום תפעול קרנות הפנסיה סאפיינס ונס2019בתחום בסוף שנת 

 -ל 26%, נכון לתאריך הדוח, חלקה בשוק השכר בישראל נע בין תים-קבוצת מלםלהערכת 

28%. 

בסביבתה העסקית, לרבות על ידי שימור לקוחות קיימים תים -קבוצת מלםהתמודדות 
והרחבת בסיס הלקוחות, מתבצעת בין השאר על ידי שיתופי פעולה עם ספקים, קבלני 

מכירות -משנה ושותפים עסקיים. בנוסף, משקיעה הקבוצה השקעה מרובה בפעילות קדם
(pre-sale). 

 ספקים 12.6

הינם שכר וחסכון ארוך טווח בתחום  תים-ת מלםשמשים את קבוצחומרי הגלם המ
 תים-ת מלםכמו כן משתמשת קבוצבעיקר ההון האנושי המועמד לרשות לקוחותיה. 

של מערכות פתוחות עם  טכנולוגיה באמצעותייעודיות שפותחו על ידה ומופעלות  בתוכנות
ת תוכנות הפעלה באמצעו הפועל MFבמחשב מרכזי  וכן. ORACLEבסיס נתונים של 

. במקרה של הפסקת פעילות יצרני התוכנה האמורים, Software A.G. ,IBMמתוצרת
למצוא תחליפים אחרים. במקרה של החלפה כאמור עלולה  תים-ת מלםקבוצתידרש 

תוספת עלות מהותית, ולפיכך יש לה תלות בספקים אלה  תים-ת מלםקבוצללהיגרם 
ם הפעילות נובעת מכך שהמחשבים המרכזיים בספקים אלה בתחו התלות. השכרבתחום 

של מלם מופעלים באמצעות תוכנות ההפעלה מתוצרת היצרנים האמורים, ואינה נובעת 

בתחום מיקור החוץ  תים-ת מלםקבוצמהיקף הרכישות מספקים אלה. יתר הספקים של 
 .אין תלות בהם תים-ת מלםקבוצולהינם ספקים אשר יש להם חלופות בשוק 

  ייצור ושיווק מוצרי בנייה קרמייםתחום ב פתנוספעילות  13

, ייצור ושיווק מוצרי בנייה קרמייםלחברה פעילות נוספת לא מהותית בתחום  ,כאמור
 אשר מבוצעת באמצעות קבוצת חסין אש.  

 כללי 13.1

עסקה חסין אש בעיקר בייצור ושיווק רעפים מחרס בישראל.  2017עד לחודש אפריל 
רעפים בישראל בשנים האחרונות הנובעת בעיקר כתוצאה הירידה החריפה בקצב מכירת ה

מעלייה בבנית גגות שטוחים, בעיקר בפרויקטים ומהאטה בקצב הבנייה העצמית במהלך 
העשור האחרון ובמקביל עודף יכולת הייצור של רעפים בישראל, שהינה גדולה באופן 

נמוך, גרמו משמעותי מצריכת הרעפים, ומעליה בייבוא הרעפים לאור שער היורו ה
במהלך השנים  לשחיקת מחירים ולירידה חריפה בכמות הרעפים שחסין אש מכרה.
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האחרונות בחנה חסין אש מספר אפשרויות ביחס לפעילותה, לרבות ייצור מוצרים 
 במפעלה שאינם רעפים.

על ייצור  2017בהמשך לבחינה שביצעה חסין אש כאמור, החליטה חסין אש בשנת 
ה, כאשר הוחלט בשלב הראשון להתמקד בייצור ושיווק בלוקים מוצרים אחרים במפעל

מחרס ולצורך כך הוחלט על ביצוע פרויקט הקמת קו ייצור לבלוקים מחרס, חלף קו ייצור 
הרעפים, וזאת תוך הטמעת חדשנות וטכנולוגיות ייצור מתקדמות, ותוך הקפדה על איכות 

 .שקעות מסוימותהמוצרים לצד תהליכי ייצור יעילים, דבר אשר דורש ה

, והיא 2018והסתיימה בחודש מאי  2017הקמת קו הייצור לבלוקים החלה בחודש מאי 
בוצעה, בין היתר, באמצעות חברת פרויקטים יוונית המתמחה בהקמת קווי יצור למוצרי 
חרס בעולם, מעבדה גרמנית המתמחה בטכנולוגיית חרס בשילוב צוות טכני, ותיק, 

אש אשר גם יעניק ללקוחותיה של חסין אש תמיכה מקצועית  מקצועי ומנוסה של חסין
 והדרכה וילווה את לקוחותיה בשימוש במוצריה החדשים והפתרונות השונים.

 נכון למועד הדוח התקופתי החלה חסין אש בייצור הסדיר והשיווק של הבלוקים מחרס.

עלויות  היוון לכול)מיליון ש"ח  25 -כ של כולל סך אש חסין השקיעה 2017-2018בשנים 
 החברה כי, יצוין. מחרס הבלוקים ייצור קו הקמת בפרויקט( שכר של עובדי חסין אש

 בשנת כי, יצוין כן .ל"הנ ההשקעות לביצוע לה שנדרש המימון את אש לחסין העמידה
 מתוכו אשר, ח"ש אלפי 750 -כ של בסך מענק אש לחסין החדשנות רשות אישרה 2017

ש"ח בסל הכל בגין הבקשה הראשונה. בשנת לפי א 620 -דשנות כהרשות לח ידי על התקבל
 חסין אש הגישה בקשה נוספת למענק לרשות לחדשנות בקשה זו טרם אושרה.  2019

חסין אש והחברה רואות חשיבות גדולה בהשקעות הנ"ל, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה 
מוקם בנגב ומעסיק חברתית, בין היתר מהסיבות הבאות: תעשייה מסורתית, המפעל מ

עובדים, מוצר ייחודי בשוק הישראלי )בלוק העשוי מחרס(, ידידותי לסביבה  50 -למעלה מ
 ויופעל באנרגיה ירוקה.

מהווים תשומה בענף הבנייה, קיים קשר הדוק בין היקף הפעילות בתחום  בלוקיםמאחר ו
ישראל בכלל וענף לאור זאת, למצב הכלכלי ב הבלוקים לבין היקף הפעילות בענף הבנייה.

הבנייה בפרט עשויה להיות השפעה מהותית על חסין אש אשר צפויה לספק לגופים 
הפועלים בענף הבנייה את הבסיס לבנייה למגורים ובנייה שלא למגורים. מובהר, כי 
מדיניות הממשלה בנושא הבנייה, לרבות היקף הבנייה הציבורית למגורים, מדיניות 

קלת התכנון והרישוי של פרויקטים עשויה להשפיע על שיווק קרקעות ופעולות לה
שינויים בהיקף פעילות תחום סביבה למידע אודות הלקוחותיה העתידיים של חסין אש. 

 לעיל. 8.3ר' גם סעיף הבניה למגורים בישראל 

 

 מוצרים ושירותים 13.1

יקריים של חסין אש היו רעפים מחרס מדגם מרסיי המוצרים הע 2017עד חודש אפריל 
 לסוגיו, רעף חרס מדגם "פורטוגז" ורוכבים שיוצרו על ידה במפעל בבאר שבע. עם השלמת

, אשר בלוקים מחרסהעיקריים של חסין אש הינם קו הייצור החדש כאמור, מוצריה 
על הנ"ל בבאר המיוצרים על ידי חסין אש במפלחציצה ו/או ההפרדה לחדרים, ישמשו גם 

שבע. הבלוקים מחרס של חסין אש ישמשו לבנייה למגורים ובנייה שלא למגורים, ויעשה 
 בהם שימוש הן לבניית קירות חיצוניים והן לבניית מחיצות ו/או הפרדות פנימיות. 

 בלוקים מחרסייצור  13.2

חסין אש מייצרת את הבלוקים מחרס בשימוש בטכניקות וותיקות משולבות עם פיתוחים 
בהליך שריפה בטמפרטורות גבוהות,  םחדשים, בלוקים בעלי מרקם, צבע וגוון ייחודיי

המציגים ביצועים מעולים ועומדים בדרישות התקן בהם בידוד תרמי, חוזק, בידוד 

אקוסטי, עמידות באש, נתונים גיאומטריים, ספיגות מיטבית וכו'. הבלוקים מחרס של 
וקים מחרס מהיוצרים ומשווקים ברחבי העולם, חסין אש, שהינם זהים בתכונותיהם לבל



 

98 

 

מתוכננים לתנאי מזג אויר קיצוניים, והם חסינים להשפעות הזמן, בליה )קורוזיה( 

 וסכנות אש ואינם מושפעים מטרמיטים, מכרסמים ומריקבון.

של חסין אש מיוצרים מתמהיל חומרי גלם הכוללים חרסיות ותוספים הבלוקים מחרס 
את עיקרם  כורה חסין אש בעצמה מכוח רשיונות מאת משרד  מסוגים שונים )אשר

שמיוצרים על ידי חסין אש הינם בעלי תו תקן הבלוקים מחרס התשתיות הלאומיות(. 
 ישראלי ותו תקן אירופאי.

עוברות החרסיות תהליך של גריסה בתהליך הייצור של הבלוקים מחרס בשלב ראשון 
מוזנת האבקה למיכל ערבול תוך שהיא  וטחינה עד שהן הופכות לאבקה. לאחר מכן

מקבלת הרטבה בתמיסה. התערובת עוברת תהליך דחיסה וחיתוך לבלוקים. לאחר מכן 
עוברים הבלוקים תהליך של ייבוש בחדרים מחוממים, ולאחר מכן הם מועברים לתנור בו 
מתבצע תהליך של שריפה. בתום תהליך הייצור נארזים הבלוקים על גבי משטחים והם 

 מסירה ללקוחות.כנים למו

כושר הייצור של חסין אש הינו מטבע הדברים מוגבל לגודל מתקני הייצור, כמפורט לעיל. 
ניתן יהיה להרחיב את כושר הייצור על דרך של השקעות שונות שיושקעו במפעלים 

 נוספים ו/או הוספת מתקני ייצור במפעל הקיים, ככל שיתאפשר.

מפעל הבפרויקט הסבת  חסין אשהחלה  2011שנת בלמען שלמות התמונה יצוין, כי 

המפעל החל  2016ובשנת  לשימוש בגז טבעי במקום בתשומות האנרגיה הגפ"מ והמזוט
  .לצרוך את הגז הטבעי

 , שיווק והפצהלקוחות 13.3

חסין אש מייצרת ומשווקת את הבלוקים לקהל רחב של צרכנים ובעיקר לסקטור הפרטי 

קבלנים, סוחרים, מגרשים לחומרי בניה ועוד( והסקטור )צרכנים פרטיים, חברות בנייה, 
 הציבורי )משרדי ממשלה, מועצות מקומיות ועוד(.

הלקוחות הקיימים והפוטנציאלים של לחסין אש בתחום הבלוקים הינם רבים וכוללים 
לקוחותיה חסין אש מתקשרת וצפויה להתקשר עם קבלנים, קמעונאים ואנשים פרטיים. 

מסגרת, התקשרויות מזדמנות והתקשרויות עקב זכייה במכרזים.  על בסיס התקשרויות
כמו כן, מכירותיה של חסין אש בתחום הבלוקים אינן מתבצעות ואינן צפויות להתבצע על 
פי הזמנות ארוכות טווח, אלא על פי הזמנות שוטפות בסמוך למועד אספקתן. נכון למועד 

ופן עצמאי ומשתתפת, בין היתר, פרסום הדוח, חסין אש מבצעת את תהליך השיווק בא
בכנסים מקצועיים ותערוכות שונות בארץ בהם היא מציגה חסין אש את מוצריה 

הבלוקים נמסרים ללקוחות בשערי המפעל, והאחריות בגין הובלתם חלה על החדשים. 
 הלקוחות. 

 מתחרים ותחרות  13.4

כגון: בלוקי בענף הבלוקים שבו פועלת חסין אש מתחרים רבים והוא מושפע מחלופות 
בטון, בלוקי פומיס, בלוקי בטון תאי מאושפר באוטוקלב, לוחות גבס ועוד. למיטב ידיעת 
חסין אש, קיימים בישראל מספר יצרנים של בלוקים )המפורטים להלן(, אך לא קיימים 
למיטב ידיעתה, נכון למועד זה, יצרני בלוקים מחרס. המתחרים העיקריים של חסין אש 

החציצה ו/או ההפרדה לחדרים הינם כדלקמן: איטונג, ייבואני בלוק בשוק הבלוקים ו
רביד, טרמודן, אבן וסיד, בלוק גיל ובלוק סכנין. כמו כן, קיימת -דומה לאיטונג, בלוקל

 אפשרות לבצע ייבוא של בלוקים מחרס, בעיקר ממדינות אירופה. 

 נו זניח.להערכת החברה, נכון למועד הדוח חלקה של חסין אש בשוק האמור הי
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זה לעיל8 כולל גם תחזיות8 הערכות8 אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים  14סעיף 

בלבד חסין אש ועניינים עתידיים8 שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של 
)"מידע צופה פני עתיד"(0 מידע זה מתבסס8 בין היתר8 על הערכות ואומדנים 

בניסיון העבר וכן על פרסומים8 נתונים8 בין היתר  בהתחשב חסין אשסובייקטיביים של 
וסקרים שפורסמו על ידי גורמים מקצועיים בקשר עם מצב המשק הישראלי וענף 

כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו8 ותוצאות חסין אש הנדל"ן0 אין ל
ו עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות א חסין אשהפעילות של 

 0המשתמעות מהאמור לעיל

 

 עניינים הנוגעים לפעילות קבוצת ערד בכללותה -חלק רביעי 

 הון אנושי 14

 כללי 14.1

הינה חברת החזקות. מעורבותה של החברה בהשקעותיה השונות מתבטאת  החברה
 .קבוצת ערדשל חברות ובהנהלות בעיקר בהשתתפות נציגיה בדירקטוריונים 

 מצבת עובדים 14.1

 בת העובדים של קבוצת ערד: להלן פרטים אודות מצ
 

2017 2018  

)*( החברה - -
 

 )קבוצת ישרס(תחום הנדל"ן  118 123

  תים(-מלםתחומי המחשבים )קבוצת  3,551 3,336

 מוצרי בנייה קרמיים )קבוצת חסין אש( תחום 50 40

 סה"כ 38719 38499

 . כנושאי משרה בחברות הקבוצה, המשמשים גם נושאי משרה, במשרה חלקית לושהשבחברה מכהנים )*( 

 הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה 14.2

פי חוזי עבודה אישיים. רכיב השכר של חלק מהעובדים -עובדי קבוצת ערד מועסקים על

העוסקים בשיווק ומכירות כולל, בנוסף, עמלות משתנות ממכירות. כמו כן, משלמת 
לפירוט בדבר ספציפיים. קבוצת ערד לחלק מהעובדים מענקים, על בסיס עמידה ביעדים 

בדוחות הכספיים בפרק ג'  29ר' ביאור מעביד -התחייבויות הקבוצה בשל סיום יחסי עובד
 . לדו"ח התקופתי

 נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה 14.3

פי חוזי עבודה אישיים. -נושאי המשרה וההנהלה הבכירה של קבוצת ערד מועסקים על
נהלה הבכירה מענקים, על בסיס עמידה קבוצת ערד משלמת לחלק מנושאי המשרה והה

  .תקופתיפרק ד' לדו"ח הב 21תקנה  'לפרטים נוספים ר ביעדים ספציפיים.

 הון חוזר 15

 כללי 15.1

 חוזר במאוחד הון  15.1.1

 1,681 -בכ 31.12.2018 הרכוש השוטף )כולל נכסים המיועדים למימוש( הסתכם ביום
ההתחייבויות השוטפות )כולל . 31.12.2017 -מיליון ש"ח ב 1,883 -כ מיליון ש"ח לעומת

 1,083 -בכ 31.12.2018 התחייבויות המיוחסות לנכסים המיועדים למימוש( הסתכמו ליום
 .31.12.2017 -מיליון ש"ח ב 1,190 -כלעומת   מיליון ש"ח
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מיליון ש"ח  598 -מסתכם בכ 31.12.2018 החוזר במאזנה המאוחד של החברה ליוםהון ה
   .31.12.2017מיליון ש"ח ביום  693 -כבסך של הון חוזר לעומת 

 ביום  1.58 יחס שוטף של לעומת 1.55הוא  31.12.2018 כתוצאה מכך היחס השוטף ביום
31.12.2017. 

 הון החוזר )סולו(  15.1.1

מיליון ש"ח  156 -בכ 31.12.2018הרכוש השוטף בדוחות החברה )סולו( הסתכם ביום 
דיבידנדים מחברות ידול נובע בעיקר מ)הג 31.12.2017 יוםמיליון ש"ח ב 138 -לעומת כ

 31.12.2018 כל אחד מהימיםוההתחייבויות השוטפות הסתכמו ב ,(הבנות בתקופת הדוח
מיליון  153 -סתכם בכה 31.12.2018ביום  הון החוזר .חמיליון ש" 3 -בכ 31.12.2017 -ו

 .31.12.2017 יוםב ש"חמיליון  135 -כ לעומת ש"ח

בנקאי )אשר שנטלה מתאגיד הלוואה פרעה החברה במלואה  2017במהלך שנת יצוין, כי 

, וזאת בהתאם ללוח הסילוקין של מיליון ש"ח( 36.3 -עמדה על סך של כ 31.12.2016ליום 
 .ההלוואה

מניות ישרס, וזאת  230,000מכרה החברה, בעסקה מחוץ לבורסה,  2017בדצמבר  12ביום 
וספים ר' דיווח מיידי שפרסמה החברה מיליון ש"ח. לפרטים נ 95.5 -בתמורה לסך של כ

(, אשר המידע האמור בו מובא 2017-01-115632)מס' אסמכתא:  2017בדצמבר  12ביום 
 כאן על דרך ההפניה.

 -מיליון ש"ח לעומת כ 1,883 -בכ 31.12.2018סתכמו ביום הההשקעות בחברות מוחזקות 
החברות המוחזקות ומנגד  . העלייה נובעת מרווחי31.12.2017 יוםמיליון ש"ח ב 1,680

 .ירידה כתוצאה מקבלת דיבידנד מישרס

  .31.12.2017, בדומה ליום לא שוטפותהתחייבויות לא היו לחברה  31.12.2018ליום 

מיליון ש"ח ומהווה  2,073 -בכ 31.12.2018סתכם ביום הההון העצמי של החברה )סולו( 
 99.8% -כ שהיווה 31.12.2017ום מיליון ש"ח בי 1,839 -מסך המאזן לעומת כ 99.9% -כ

 .מסך המאזן

 (תחום הנדל"ן )קבוצת ישרס 15.1

 אשראי ספקים ולקוחות 15.1.1

להלן נתונים אודות היקפי הממוצעים של אשראי הספקים ואשראי הלקוחות )באלפי 
 ש"ח(:

 היקף אשראי ממוצע ממוצע ימי אשראי

2017 2018 2017 2018  
 לקוחות 17,874 13,736 12 14

 ספקים 12,948 12,181 13 30

 בדק ואחריות 15.1.1

על פי חוק המכר, מחויבת בתקופות הבדק והאחריות הקבועות בחוק המכר. קבוצת ישרס 
בחוק המכר( כלפי רוכש הדירה, בגין אי התאמה בדירה,  ואחראי מוכר דירה )כהגדרת

במשך תקופה מסוימת לאחר העמדת הדירה לרשות הקונה. תקופת הבדק ותקופת 
גדרתן על פי חוק המכר, משתנות בהתאם לסוג הליקוי. תיקון הליקויים האחריות, כה

הפרויקטים. ה את קבוצמכח האחריות מוטל ככלל על הקבלנים באמצעותם מבצעת ה
סכומי ההפרשה לבדק ואחריות בגין מבני מגורים מחושבים לפי שיעורים מסוימים 

עמד סכום  31.12.2018 מעלויות הבניה בהתאם לנסיונה הנצבר של קבוצת ישרס. ליום

אלפי ש"ח, וליום  650 -ההפרשה המצטבר לבדק ואחריות בגין מבני מגורים על סך של כ
 .אלפי ש"ח 650 -על סך של כ 31.12.2017
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 מדיניות אשראי ללקוחות 15.1.2

את מראש אשר משלמים  שוכריה השוניםלאינה נותנת אשראי  קבוצת ישרסככלל 
, חודשים 3 -ממפגר בתשלום למעלה  /רוכשוכרשבמקרה ש תשלומי השכירות החודשיים.

 . הנושא לטיפול משפטי מועבר

רוכשי הנכסים מן החברה משלמים בהתאם להוראות הסכם המכר, לשיעורין, בדרך כלל 
שיעור מסויים על פי רוב, נדרשים רוכשי נכסים לשלם  לפי התקדמות הפרויקט.

לוח בהתאם למשולמת  תמורההת יתרר שאהתמורה במעמד חתימת חוזה המכר, כמ
מן התמורה  10% -זמנים הנפרס על פני תקופת הבניה. בדרך כלל, נותרים לתשלום כ

 .למועד מסירת החזקה ביחידת הדיור

 מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם 15.1.3

לצורך פעילותה אינה נדרשת להחזיק מלאי חומרי גלם, זאת בשל העובדה קבוצת ישרס 
 .י משנה לביצוע עבודות פיתוח תשתית, בניה וגימורעם קבלנים וקבלנהיא מתקשרת  כי

 (תים-מלם)קבוצת  מחשביםתחום ה 15.2

 מלאי 15.2.1

מחזיקה מעת לעת ולגבי מוצרים מסוימים מלאי, לשם פעילותה תים -קבוצת מלם

השוטפת ולצורך מתן מענה מהיר לצרכים מיידיים של הלקוחות וזאת כחלק מהשירות 
זיקה הקבוצה לצרכים אלה נקבע לפי תחזית הכולל הניתן להם. היקף המלאי אותו מח

ידי מערך השיווק של המוצרים השונים ובהתחשב בזמני האספקה של  אשר נערכת על
תים מלאי מוצרים אשר להערכתה -יצרני הציוד. במקרים מסוימים רוכשת קבוצת מלם

 . לא תתקשה למכור ללקוחות הקצה ואשר היצרן מציע אותם במחיר הזדמנותי

 של השנה הקלנדרית, דומה בין הרבעונים השונים תים-של קבוצת מלםהמלאי מחזוריות 
נוהגת לבצע אחת  תים-ימי מלאי בממוצע. קבוצת מלם 30 -על כ 2018בשנת ועמדה 

 .לתקופה בדיקה והפחתה של פריטי המלאי

 ספקים אשראי  15.2.1

ין בלימים  14בין ך כלל מקבלת מספקיה אשראי לתקופות הנעות בדר תים-ת מלםקבוצ
ימים  89 -על כ 2018תקופת האשראי הממוצעת מספקים עמדה בשנת . ימים 90+  שוטף

 .מיליון ש"ח 311 -הסתכם לסך של כ 2018וההיקף הממוצע של האשראי מספקים לשנת 

 אשראי לקוחות 15.2.2

ימים  30 + בין שוטף ך כללנותנת ללקוחותיה אשראי לתקופות הנעות בדרתים -מלם

. בחלק מהמקרים חורגים הלקוחות מתנאי האשראי האמורים, אולם ימים 90 + לשוטף
בפועל, תקופת אשראי הלקוחות הממוצעת עולה על תקופת האשראי ההסכמית מול 

ימים וההיקף  103 -עמדה על כ 2018תקופת אשראי הלקוחות הממוצעת בשנת . הלקוחות
 . מיליון ש"ח 658 -הסתכם לסך של כ 2018הממוצע של אשראי הלקוחות לשנת 

 ואשראי מימון 16

 מקורות מימון 16.1

 קבוצת ערד מממנת את פעילותה בהון עצמי ובאשראי בנקאי לזמן קצר, ולזמן ארוך.  16.1.1

בפרק ג' לדו"ח  דוחות הכספייםל 19 ביאור 'לפרטים אודות אשראי לזמן קצר, ר 16.1.1
  ח לא חלו שינויים מהותיים ביתרות האשראי לזמן קצר ובתנאיו.למועד הדו. התקופתי

בפרק ג' לדו"ח  לדוחות הכספיים 24 ביאור 'אודות אשראי לזמן ארוך, רלפרטים  16.1.2
 . למועד הדוח לא חלו שינוים מהותיים ביתרות האשראי לזמן ארוך ובתנאיו. התקופתי
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  .הקבוצהידי -עלמסגרות האשראי  בחלקןנוצלו  31.12.2018ליום  16.1.3

)לרבות הון מניות  ןנכסים מנכסיה ת לשעבד במהלך העסקים הרגילונוהג הקבוצהחברות  16.1.4
הסכמי בחלק משל חברות מאוחדות( לטובת בנקים שונים לצורך קבלת מימון ואשראי. 

, כלולים תנאים מקובלים להעמדת האשראי ו חברות הקבוצההשעבוד בהם התקשר
, שינוי מבנה, הליכים ות הקבוצה: שינוי שליטה בחבר, בין היתרלפירעון מיידי, ובהם

ים )לרבות בהקשר של פירוק והליכי מימוש נכסים והוצאה משפטיים מהותיים מסוימ
  .חברות הקבוצהשל הפסקת מסחר בניירות הערך ולפועל(, הפסקת פעילות 

 'ושוטפים שנרשמו על נכסי חברות הקבוצה ר לפרטים נוספים אודות שעבודים קבועים 16.1.5
  .בפרק ג' לדו"ח התקופתי לדוחות הכספיים 32 ביאור

 ת החלות על קבוצת ערד בקבלת אשראימגבלומקורות מימון ו 16.1

 ערד )סולו( 16.1.1

פרעה החברה במלואה הלוואה שנטלה מתאגיד בנקאי )אשר ליום  2017במהלך שנת 
מיליון ש"ח(, וזאת בהתאם ללוח הסילוקין של  36.3 -עמדה על סך של כ 31.12.2016
 ההלוואה. 

 )מאוחד( קבוצת ערד 16.1.1

 וסדות פיננסיים לשם העמדת אשראיבמסגרת התקשרות חברות הקבוצה עם בנקים או מ
תניות פיננסיות ה, מתחייבות חברות הקבוצה בלציבור או במסגרת הנפקת אגרות חוב

הפיננסיות להן התחייבו בהתניות  כל חברות הקבוצהעמדו  2018בדצמבר  31. ליום שונות
כאמור. להלן תפורטנה התניות פיננסיות להן התחייבו חברות הקבוצה במסגרת הסכמי 

 הלוואה מהותיים )במאוחד(: 

 קבוצת ישרס 16.1.2

לדוחות הכספיים של  25 ביאורר' ומועדי פירעונן  ישרסאגרות החוב של רטים אודות פל 16.1.2.1
 .בחלק ג' לדו"ח זה 31.12.2017ליום החברה 

לפרטים אודות אגרות חוב )סדרה יא'( שהנפיקה החברה וכן עמידתה בהתחייבויות  16.1.2.1
לדוחות הכספיים של  (ח')25 -ו ('ג)25 יםביאור' רובאמות המידה הפיננסיות שנקבעו 

 .בחלק ג' לדו"ח זה 31.12.2018ליום החברה 

וכן עמידתה בהתחייבויות ובאמות  ישרסלפרטים אודות אגרות חוב )סדרה יג'( שהנפיקה  16.1.2.2

ליום לדוחות הכספיים של החברה  )ח'(25 -ו ('ד)25 יםביאורר' המידה הפיננסיות שנקבעו 
 .ק ג' לדו"ח זהבחל 31.12.2018

וכן עמידתה בהתחייבויות ובאמות  ישרסלפרטים אודות אגרות חוב )סדרה יד'( שהנפיקה  16.1.2.3
ליום לדוחות הכספיים של החברה  )ח'(25 -ה'( ו)25ביאורים ר' המידה הפיננסיות שנקבעו 

 בחלק ג' לדו"ח זה. 31.12.2018

תה בהתחייבויות ובאמות לפרטים אודות אגרות חוב )סדרה טו'( שהנפיקה ישרס וכן עמיד 16.1.2.4
לדוחות הכספיים של החברה  )ט'(25-ו )ח'(25 -ו '(ו)25ביאור ר' המידה הפיננסיות שנקבעו 

 בחלק ג' לדו"ח זה. 31.12.2018ליום 

לפרטים אודות אגרות חוב )סדרה טז'( שהנפיקה ישרס וכן עמידתה בהתחייבויות  16.1.2.5
)ט'( לדוחות הכספיים 25 -)ח'( ו25 -'( וז)25ביאור ר' ובאמות המידה הפיננסיות שנקבעו 

 בחלק ג' לדו"ח זה. 31.12.2018ליום של החברה 

עם גוף מוסדי , חברה מקבוצת ישרס נכסי הר חוצבים התקשרה 2018בחודש דצמבר  16.1.2.6
מיליון ש"ח הועמד  220מיליון ש"ח )סך של  319 -בהסכם לקבלת הלוואה בסך כולל של כ

מיליון ש"ח  143 -ת מהגוף המוסדי בסך של כופרע הלוואה קודמ 2018בחודש דצמבר 
במועד אשר ייקבע  2019מיליון ש"ח, תועמד עד סוף שנת  99 -ויתרת ההלוואה, סך של כ

 .על ידי נכסי הר חוצבים(
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ישרס באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בגין הלוואות ו/או  קבוצת עמידתלפרטים אודות  16.1.2.7
בחלק ג'  31.12.2018ליום פיים של החברה לדוחות הכס ('ח)25 ביאור ר' אשראיים אלה

 לדו"ח זה.

נכסים מנכסיה לטובת  נוהגת לשעבד במהלך העסקים הרגיל קבוצת ישרסכמו כן,  16.1.2.8
תאגידים בנקאיים שונים לצורך קבלת מימון ואשראי, כמו גם לטובת מחזיקי אגרות 

ו גם )כמ חברות מאוחדות שלההסכמי השעבוד בהם התקשרה ישרס ו/או בחלק מחוב. 
, בין , כלולים תנאים מקובלים להעמדת האשראי לפירעון מיידי, ובהםבמסמכי ההלוואה(

או בחברות מאוחדות, שינוי מבנה, הליכים משפטיים  בישרס: שינוי שליטה היתר
מהותיים מסוימים )לרבות בהקשר של פירוק והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל(, 

 של ישרס.הערך  הפסקת מסחר בניירותוהפסקת פעילות 

  תים-ת מלםקבוצ 16.1.3

"( נקבעו אמות מידה תים-קבוצת מלםלמלם תים ולחברות הבנות של מלם תים )"

 תים באמות המידה שנקבעו.-קבוצת מלםעומדת  2018בדצמבר  31נכון ליום פיננסיות, 

 רכוש קבוע 17

ום של החברה לי לדוחות הכספיים 17 ביאור 'לפרטים אודות הרכוש הקבוע של הקבוצה ר
 .2018בדצמבר  31

  יסוימ 18

לפרטים אודות דיני המס החלים על קבוצת ערד, אודות שומות מס סגורות, אודות שומות 
אודות הפסדים צבורים לצורכי מס וסכומי המיסים הנדחים  מס בדיון עם הרשויות,

 31של החברה ליום  לדוחות הכספיים 35 ביאור 'שהוכרו בגינם בדוחות הכספיים, ר
 .2018בדצמבר 

 מגבלות ופיקוח על פעילות קבוצת ערד 17

 הנדל"ן  םמגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה בתחו 17.1

, והתקנות שהוצאו 1965-כפופה להוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה קבוצת ישרס 17.1.1
, ונדרשת לעמוד בהוראותיו הנוגעות, בין השאר, "(חוק התכנון והבניה)להלן: " מכוחו

בניה, בטיחות באתרי הבניה ואישורי אכלוס. חוק התכנון לתכנון בניה, קבלת היתרי 
והבניה אוסר על בניה ללא קבלת היתר בניה מהרשויות. בניה ללא היתר בניה או סטייה 

. בנוסף, פעילות קבוצת חוק התכנון והבניה להוראותממנו מהווה עבירה פלילית בהתאם 
קי עזר, בין היתר, לגביית ישרס כפופה לחוקי עזר שונים לאגרות ולהיטלי פיתוח. חו

היטלי ביוב, מים, סלילה, ניקוז וכיו"ב, משפיעים על תעריפי היטלי הפיתוח, כאשר לשינוי 
התעריפים כאמור עלטלה להיות השפעה על רווחיות הפרויקטים ועל מחירי המכירה של 

ון נדרשת לעמוד בדרישות רשויות וועדות התכנקבוצת ישרס כמו כן,  הדירות בפרויקטים.
  .השונות

-, ולתקנים שהוצאו מכוחו על1953-כפופה להוראות חוק התקנים, תשי"ג קבוצת ישרס 17.1.1
ידי מכון התקנים הישראלי, בנוגע לטיב הבניה ולאיכות החומרים המשמשים לבניה, 

  .ידי משרד התעשייה והמסחר-ואשר נקבעו כמחייבים על

להוראות ת השקעות, וכן ולחוק המכר הבטחחוק המכר הוראות כפופה ל קבוצת ישרס 17.1.2
חקיקה נוספות המגדירות את טיב הבניה, אחריות הקבלן כלפי הרוכשים, היקף הפירוט 

קבוצת ישרס הנדרש בחוזי הבניה והבטוחות הנדרשות להבטחת כספי הרוכשים. כמו כן, 
האחריות בקשר עם הטיפול בתלונות ו הבדק תומבצעת פיקוח ומעקב שוטפים בכל תקופ

חל גם צו מכר דירות )טופס של מפרט(, קבוצת ישרס על  קויי בניה.ובלי רוכשים
, שבעיקרו נוגע לדרישות והוראות בנוגע למפרט הטכני של הדירות 2008-התשס"ה
 .הנמכרות

מושפעת, בין היתר, ממדיניות הממשלה ובנק ישראל בתחומים פעילות קבוצת ישרס  17.1.3
אשראי, זמינות משכנתאות ועלותן, שונים אשר עיקריהם מדיניות שיווק קרקעות, היקפי 



 

114 

 

מיסוי המוטל על מכירת ורכישת נכסים והיקף ההטבות לרוכשי דירות הניתנות על ידי 
המדינה. המדיניות המוניטרית של בנק ישראל בכלל, וקביעת שיעור הריבית בפרט, 

 משפיעה גם היא על הביקוש לדירות.

וכן לרגולציה הקשורה  למכסות הנקבעות על ידי הממשלה בדבר עובדים זרים, 17.1.4
  .בהעסקתם, השפעה על פעילות קבוצת ישרס

בינוי, גם לדין הקשור -לאור העובדה כי קבוצת ישרס מבצעת פרויקטים של פינוי 17.1.5
, השפעה על פעילות קבוצת 2006-בפרויקטים אלה, ובכלל זה חוק פינוי בינוי, תשס"ו

 .ישרס

בכל בנוגע , 1971-תשל"א כפופה להוראות חוק השכירות והשאילה, קבוצת ישרס 17.1.6
להתקשרויותיה עם שוכרים בתחום הנדל"ן המניב. האחריות להשגת רשיונות עסק חלה 

 . קבוצת ישרס על שוכרי הנכסים של

 .של רסקו כקבלן, עליה לקבל רשיון קבלנים המתחדש כל שנה כתנאי לפעילותה 17.1.7

רותי שכר, וש והפרויקטיםהתוכנה , מי מיקור החוץ, התשתיות )חומרה(מגבלות בתחו 17.1
 סכון ארוך טווחמשאבי אנוש וח

תים מכוח דיני הגנת הפרטיות לאור היותה -לפרטים בדבר מגבלות החלות על קבוצת מלם 17.1.1
 לעיל. 10.1.2סעיף  'מחזיק במאגרי מידע, ר

 קינה תרישוי ו 17.2

 ,וק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיותרסקו הינה קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי ח 17.2.1
בסיווגים שונים,  רשאית לבצע עבודות הנדסה בנאיות, ובהתאם, היא 1969-תשכ"ט

 .המאפשרים לה לעסוק בעבודות בניה בהיקף כספי בלתי מוגבל

אישורי ניהול איכות ממכון התקנים הישראלי להתאמה תים -לחברות בקבוצת מלם 17.3

, תקן לפיתוח  9001:2015ISO  -ומי עיסוקן: תקן איכות לתקנים בינלאומיים לפי תח

 ISO/IECתקן לניהול מערכת אבטחת מידע  , - ISO 90003 תוכנה ובקרת התכן

ותקן לניהול  ISO22301  -לניהול מערכת המשכיות עסקית  , תקן   - 27001:2013

    .ISO13485 -איכות לספקי ציוד רפואי 

  .ספק מוכר למשרד הביטחוןלו אישור קיב תים-קבוצת מלםחלק מחברות  17.4

לפרטים בדבר מגבלות החלות על הקבוצה מכוח דיני הגנת הפרטיות לאור היותה מחזיק  17.5

 . לעיל 10.1.2סעיף  'רבמאגרי מידע, 

ר' שורת )חברות בקבוצה מחזיקות ברישיונות למתן שירותי גישה לאינטרנט ממשרד התק 17.6

 (. לעיל 11.1.2סעיף 

תים -לצורך ייבוא מוצרי חומרה ותוכנה מספקים שונים בחו"ל, מקבלת קבוצת מלם 17.6.1
היתרי ייבוא על פי צו ייבוא חופשי ממשרד התעשייה המסחר והתעסוקה. היתרים אלה 

 .ודשים אחת לתקופהניתנים בדרך כלל בהתאם לזהות הספק ומח
 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 11

כפופה לדרישות חוקיות בתחומים שונים, לרבות בתחומים הקשורים  קבוצת ישרס 11.1
באיכות הסביבה )מטרדים, זיהום תת קרקעי ועילי, פסולת רעילה וכד'(, ועליה לשאת 

 . רסקבוצת ישבעלויות הכרוכות בעמידה בהן, באופן העלול להשפיע לרעה על 

ה לכל פרויקט, לעיתים אף כחלק מאישור תב"ע חדשה, יכחלק מתהליך קבלת היתר בנ 11.1
הום מים לאיתור יעשוי המשרד לאיכות הסביבה לדרוש ביצועו של סקר קרקע ו/או סקר ז

מזהמים )חומרים מסוכנים( ושיקום הקרקע במידת הצורך ובמקרה כזה קבלת ההיתר 
קבוצת ד למועד הדוח ההוצאות הכספיות שנגרמו למותנית בביצוע הסקר ובתוצאותיו. ע

 . בגין ביצוע סקרי קרקע כאמור לעיל היו לא מהותיות ישרס
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משכירה שטח הממוקם באזור התעשייה קריית עקרון לתדיראן  חברה בת של ישרס 11.2
למטרת תעשייה לרבות ייצור ואכסון סוללות. דרישות  "(תדיראן)להלן: " סוללות בע"מ

. כמו כן, נקבע בהסכם רכישת הנכס ישרסיבה נענו למיטב ידיעת המשרד להגנת הסב
כי דרישות המשרד להגנת הסביבה, לביצוע  26.06.2006שנחתם עם מוכרת הנכס מיום 

התאמת מערכות מפעלה של תדיראן לעמידה בתנאי מבחן הקבילות אשר נדרשו על ידי 
. על המוכרתחשבונה של המשרד להגנת הסביבה, המפורטות בהסכם ונספחיו, יבוצעו על 

פי הסכם השכירות עם תדיראן, זו אחראית לכל נזק אשר ייגרם בשטח המושכר ו/או 
כתוצאה מניהול עסקיה ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל רשלניים שלה ו/או של כל 

בגין כל תביעה בשל  חברה הבתתדיראן התחייבה לשפות את  ,כן . כמוגורם אחר מטעמה
 .כל נזק כאמור

 כלשהם בגין איכות סביבה.קבוצת ישרס סכומים ועד הדו"ח לא הפרישה למ 11.3

 הסכמים מהותיים 11

 .הסכמים מהותיים שאינם במהלך העסקים הרגיל חברהלמועד הדו"ח אין ל

 הסדר תיחום פעילות 12

למועד דוח זה לא קיים הסדר תיחום פעילות בין החברה לבין מי מבין נושאי המשרה 
מיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, אין למי מבין נושאי בחברה. בנוסף יצוין, כי ל

 .הקבוצההמשרה בחברה עסקים נוספים בתחום פעילותה של 

 הליכים משפטיים 13

אשר  התלויים ועומדים בבתי משפט ו/או צפויים(ההליכים המשפטיים המהותיים )
  30 יאורובבמפורטים בסעיף זה להלן  החברה ו/או חברות בקבוצת ערד הינן צד להם

 . בפרק ג' לדו"ח התקופתי לדוחות הכספיים

"(, בעל התובעהגיש מר אברהם גזונטהייט )ז"ל( )להלן: "הגיש  2010בינואר  12ביום 
מניות בחברה, תביעה כנגד החברה וכנגד שניים מבעלי המניות בה, מר שלמה איזנברג 

עה העלה התובע "(. במסגרת התביהתביעה הראשונהויורשי רודולף שפיצר )להלן: "
 ביוםטענות שונות בדבר התנהלות החברה ומנהליה העולה לכאורה לכדי קיפוח המיעוט. 

הוגשה מטעם התובע בקשה להחלפת בעל דין כך שגב' שושנה  2017בפברואר  12
 עקב וזאתתהיה לבעלת הדין תחת התובע המנוח, "( גב' גזונטהייט )להלן: "גזונטהייט 

 31לדוחות הכספיים של החברה ליום  1א'30ם נוספים ר' ביאור לפרטי .התובע של פטירתו
וכן דיווח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  2018בדצמבר 

(, אשר המידע 2019-01-001644)מספר אסמכתא:  2019בינואר  3שפרסמה החברה ביום 
 .האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה

גב' גזונטהייט לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה נוספת  הגישה 2019במרץ  4ביום  13.1.1
להסרת קיפוח המיעוט כנגד החברה ובעלי השליטה בה )מר איזנברג )וחברה בבעלותו( 

"(. במסגרת התביעה החדשה מעלה גב' התביעה החדשה" :ויורשי שפיצר( )להלן
לכדי קיפוח  גזונטהייט טענות שונות בדבר התנהלות החברה ומנהליה העולה לכאורה

)כאמור  המיעוט, טענות שדומות בחלקן לטענות שהועלו במסגרת התביעה הראשונה
, ובכלל זה: העדר סחירות במניות החברה; חלוקת דיבידנד לא מספקת על (לעיל 0בסעיף 

לפרטים נוספים ר'  .העדר הצדקה כלכלית או אחרת לקיומה של החברהוידי החברה; 
 .2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  (2א')30ביאור 

 לדוחות הכספיים 2'(ד)35 ביאורר'  ישרסקבוצת של ת מס ועל שומות ועררים לעניין השג 13.1
 .בפרק ג' לדו"ח התקופתי
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 עסקית ואסטרטגיהעדים י 14

. ריאלית עצמאית פעילות ללא החברה הינה חברת החזקות התקופתי ח"למועד הדו
ביצוע  בחברות המוחזקות שלה, לרבות השקעותיה הקיימות את מעת לעתהחברה בוחנת 

 .לעיל 14 לפרטים נוספים ר' סעיף פעולות בחברות המוחזקות שיש בהן כדי להציף ערך.

( 1)בוססת על העקרונות הבאים: מדיניות החברה ביחס לניהול השקעותיה הקיימות מ
שאיפה להגדלת ערך ( 2) -; ומעורבות ויכולת השפעה על ניהול וביצועי החברות המוחזקות

 ביחס התייעלות בחברות המוחזקות.צמיחה והשקעותיה על ידי עידוד מדיניות של 
מר שלמה איזנברג, כי נכון למועד הדו"ח התקופתי , יצוין האמורה מדיניות החברהל

מכהן כיו"ר דירקטוריון  חברה והינו מבעלי השליטה בחברה,ה יוןדירקטוריו"ר הן כהמכ
נושאי המשרה בחברה יתר כל גם ו פעיל בחברות המוחזקות )הציבוריות( של החברה,

של  )הציבוריות( , מכהנים גם כנושאי משרה בחברות המוחזקותשאינם דירקטורים

רבות תפקידיהם בחברות המוחזקות של לפרטים אודות נושאי המשרה בחברה, ל החברה.
בכוונת החברה להמשיך ולהיות מעורבת  בפרק ד' לדו"ח התקופתי. א26ר' תקנה החברה, 

 להשביח את השקעותיה.להציף ערך ובחברות המוחזקות, וזאת מתוך כוונה 

 81 -לחברה )סולו( מזומנים בהיקף משמעותי )סך של כנכון למועד הדו"ח התקופתי 
מצבה הכספי של לאור . )סולו( לא נטלה אשראי כלשהוחברה ה(, ומנגד מיליון ש"ח

 ., בתחומים שוניםחדשות השקעותלבחון ביצוע  ה, בכוונתהחברה )סולו( כאמור
המידע האמור לעיל מהווה תיאור היעדים והאסטרטגיה הנוכחיים של החברה בהתבסס 

משום הערכה של יכולת על הערכת החברה לגבי התפתחותה הכלכלית והעסקית ואין בו 
0 השגת היעדים והאסטרטגיה של החברה האמוריםאסטרטגיה היעדים וההמימוש של 

אינם וודאיים ואינם תלויים רק בחברה והם עשויים שלא להתממש8 או להתממש באופן 
שונה8 בין היתר בשל תלותם בגורמים חיצוניים0 יובהר8 כי החברה תהא רשאית לסטות 

 לעיל על פי החלטותיה כפי שיתקבלו מעת לעת0 מהאסטרטגיה המתוארת

 -ו 25.1 סעיפיםחלוקה לתחומי פעילות, ר' פי -יעדים ואסטרטגיה עסקית על לפרטים בדבר
25.2 .שלהלן 

 ל"ןים ואסטרטגיה עסקית בתחום הנדיעד 14.1

האסטרטגיה העיסקית שלה ואת יעדיה, מעת נוהגת לבחון את האסטרטגיה  קבוצת ישרס
כלכלית. בכוונת קבוצת ישרס -לעת, על רקע ההתפתחויות בסביבתה העיסקית והמאקרו

להמשיך ולבחון באופן שוטף פיתוח אתרים חדשים בישראל לנכסים מניבים ובמקביל 
ח הקצר והבינוני יינתן דגש מיוחד לפיתוח תחום לפעול להשבחה של אתרים קיימים. בטוו

הנדל"ן המניב, כאשר הזדמנויות עסקיות, ככל שתהיינה, בתחום הנדל"ן למגורים 
  .ולמכירה תמשכנה להיבחן

 ויעדיה: ת ישרסקבוצאסטרטגיית עיקרי להלן 

 בתחום הנכסים המניבים 14.1.1

-ירושלים, בפתחבוחנת פיתוח של עתודות הקרקע שבבעלותה, בעיקר בקבוצת ישרס 
משקיעה מאמצים להשאת רווחיה על ידי אכלוס קבוצת ישרס תקווה וברחובות. כמו כן, 
בוחנת מעת לעת רכישת קרקעות לייזום נכסים קבוצת ישרס השטחים הפנויים. בנוסף, 

מניבים או נכסים מניבים שיש בהם מרכיב ייזום, ומנגד מכירת נכסים מניבים או 
 . ם נכסים מניביםקרקעות המיועדות לייזו

 
 בתחום הבנייה למגורים 14.1.1

 קרקעות בבעלותשל  המכירהשבחה ו ,מכירת מלאי דירותבבעיקר  עוסקת קבוצת ישרס

למען . בינוי-, וכן המשך קידום מספר פרויקטים של פינויהמיועדות למבני מגורים ישרס
לרכישת  נכון למועד זה קבוצת ישרס אינה מעורבת בפעולות שלמות התמונה יצוין, כי
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 בהתאם. עוד יצוין, כי עתודות קרקע נוספות לצורך הקמת פרויקטים חדשים למגורים

ההשקעות והמימושים למדיניות  בהתאם. עוד יצוין, כי ההשקעות והמימושיםלמדיניות 
משאים מעת לעת  תנהלמ קבוצת ישרסלהלן,  25.1.3המפורטת בסעיף  ,קבוצת ישרסשל 

 .הבבעלות ותלבניה למגורים המצוי ותהמיועד קרקעותמימוש ומתנים עם צדדי ג' בקשר ל
   

 מדיניות השקעות ומימושים 14.1.2

מעת לעת אפשרות למימוש נכסיה, כתלות בתנאי השוק ובמחיר בו בוחנת  קבוצת ישרס
כסיה במחירים מקבלת מעת לעת הצעות למכירת נ ישרסניתן לממש נכסים. יוער, כי 

בעניין זה יצוין עוד, כי . ישרסהגבוהים משמעותית משוויים בדוחותיה הכספיים של 
מתאימים לליבת במדיניות של מימוש נכסים שאינם  , בין היתר,נוקטת קבוצת ישרס

מסחר(, כאשר עיתוי  או )בעיקר עתודות קרקע ומבנים המיועדים לתעשייה עסקיה
עומדות מעת לעת לרכישת הנכסים ותנאיהן של הצעות המימוש נקבע בהתאם להצעות ש

קרו כלכליים הקיימים כיום, אכאמור. מדיניות זו ננקטת מתוך ההכרה כי בתנאים המ
בא לידי ביטוי בייזום ופיתוח פרויקטים גדולים  קבוצת ישרסיתרונה היחסי של 

ים ומתנים משאמעת לעת  תנהלמ קבוצת ישרסבהמשך לאמור יצוין, כי  ומורכבים יותר.
 .הבבעלות ותלבניה למגורים המצוי ותהמיועד קרקעותמימוש עם צדדי ג' בקשר ל

התקשרה ישרס )באמצעות רסקו מגורים( עם צד ג'  2018בנובמבר  8יצוין, כי ביום 
"( בהסכם למכירת כל זכויותיה במקרקעין של פרויקט משרד החוץ בירושלים, הרוכש)"

יחידות משרדים )לרבות חניות ומחסנים  12 -ת דיור ויחידו 12למעט קרקע עליה ייבנו 
לפרטים ר' . הצמודים להם( במסגרת פרויקט אותו מתכוון הרוכש להקים על המקרקעין

וכן סעיף  בחלק ג' לדו"ח זה 31.12.2018ליום לדוחות הכספיים של החברה  5ב'11ביאור 
8.10.5 ללעי.  

זכויותיה  הסכמי אופציה למכירת 2 -התקשרה ישרס ב 2017עוד יצוין, כי במהלך שנת 
בעתודות קרקע המיועדות לבנייה מגורים שבבעלות החברה )רחוב הגליל בחיפה ורחוב 

אופציות אשר לא מומשו, וכן בהסכם אופציה למכירת זכויותיה  –החולה ברמת גן( 
אופציה אשר מומשה  –מניב )רחוב הלהב בחולון( בעתודת קרקע המיועדת לבניית נכס 

. לפרטים אודות ההתקשרות בהסכם האופציה אשר מומשה כאמור 2018בחודש ינואר 
 .לעיל 7.12.14ר' סעיף ביחס לקרקע המיועדת לבניית נכס מניב ר' 

ם מתאימים למדיניות ישרס כאמור, בכדי חלק מנכסיה שאינ תמשיך לממש קבוצת ישרס
לרכז משאבים בפעילות הליבה שלה. היות ואין לקבוצת ישרס מצבת עובדים גדולה, 
המחייבת אותה בשמירת היקף פעילות מסוים, היא גמישה יותר בנוגע לאפשרות מימוש 
 נכסיה, והיא נוהגת כך גם במקרים שמכירת קרקע רווחית יותר מהרווח הצפוי ממכירה

 .לאחר בניה

ממשיכה לפעול לאיתור הזדמנויות לרכישת עתודות קרקע חדשות בעיקר  קבוצת ישרס
 בתחום הנכסים המניבים.

היעדים האמורים לעיל הינם צופים פני עתיד8 הם בבחינת חזון ויעד8 המבוססים במידה 
8 מהותית על ציפיות והערכות לגבי התפתחויות כלכליות )ענפיות וכלליות(8 חברתיות

 ה של קבוצת ישרסמדיניות ואחרות ועל השתלבותן אלה באלה0 אין כל ודאות לגבי יכולת
העמידה לעצמה8 אשר במידה בלתי מבוטלת שלממש את החזון ולהשיג את היעדים 

מובהר כי תוצאות הפעילות  מבוססים גם על גורמים שמעצם טבעם8 אינם בשליטתה0
מהותי מן התוצאות המוערכות או  עלולות להיות שונות באופן ת ישרסקבוצשל 

האמורים  הסיכון מגורמי8 בין היתר אם יתממש אחד או יותר משתמעות ממידע זה

 .להלן 26בסעיף 
   



 

118 

 

רותי שופרויקטים ותוכנה , ומי מיקור החוץ, תשתיות )חומרה(יעדים ואסטרטגיה בתח 14.1

 סכון ארוך טווח שכר, משאבי אנוש וח

הינו להמשיך להיות גוף מוביל במדינת הינו  תים-קבוצת מלםהיעד האסטרטגי של  14.1.1
, תוך יצירת אפשרות לאספקת מכלול השירותים והמוצרים IT -ישראל בתחום ה

 .(ONE STOP SHOPהנדרשים ללקוחות המגוונים בתחום זה על ידי הקבוצה )

טוי את מגוון עיסוקיה, יכולותיה למטרה להביא לידי בישמה  תים-קבוצת מלם
 סינרגיה בין מרכיבי ליצירתהאפשרויות  מיצוי מגוון, תוך IT -ועוצמותיה בכל תחומי ה

 .תים-קבוצת מלם

השקעות בתחום הפעילות של תפעול הגמל וקרנות  תים-מלםביצעה  2018 -ו 2017בשנים 
מיליון ש"ח  11 -כהפנסיה החדשות הכוללות רכישות של רכוש קבוע בסכום כולל של 

, ורכישת תוכנות ועלויות פיתוח )שהוונו 2018מיליון ש"ח בשנת  6 -וסך של כ 2017בשנת 

 -וסך של כ 2017מיליון ש"ח בשנת  12 -לנכס בלתי מוחשי( שהסתכמו לסכום כולל של כ
  .2018מיליון ש"ח בשנת  34

פעילויות בתחומים תים תמשיך לבחון מעת לעת רכישת חברות ו-יובהר, כי קבוצת מלם
 שונים הקשורים או משיקים לתחומי פעילותה.

פעילותה בתחום מערכות אחסון את תים -קבוצת מלםהרחיבה השנים האחרונות במהלך 

והיא שואפת להמשיך , DRP  ((Disaster recorevy plan -מתוחכמות בפרוייקטי גיבוי ו
למצב את  תים-קבוצת מלםת . כמו כן, בתחום החומרה שואפ2019מגמה זו במהלך שנת ב

על מנת  תים-קבוצת מלם. בהתאם לאמור, פועלת מוביל system integrator -עצמה כ
להגדיל את היקף פעילותה ואת מגוון השירותים המוצעים על ידה בתחום מתן שירותי 

 . התמיכה

ואת שיתופי   WINTEL-את פעילותה בתחום הלשמר ולבסס תים -מלםקבוצת  בכוונת
במקביל תמשיך ו (LENOVO -ו HP ,DELL ,IBM)עם היצרנים העיקריים בתחום  הפעולה

גם תים -קבוצת מלםהקבוצה לפעול לשם חיזוק שיתוף הפעולה עם מיקרוסופט. בכוונת 
להמשיך ולפעול בשנה הקרובה לשם המשך הרחבת פעילותה בתחום מוצרי האחסון 

(Storageמערכות הגיבוי ו ,)- ת במטרה להיות גוף מוביל בישראל "זמינות המידע", וזא
להרחיב בשנים הקרובות את פעילותה בתחום תים -קבוצת מלםבתחומים אלה. בכוונת 

 .ואנליטיקה BIG DATA, התקשורת ואבטחת המידע

הינו הרחבת היקף הינו בתחום מיקור החוץ  תים-קבוצת מלםהיעד העסקי העיקרי של  14.1.1
כאחד הגורמים בהמשך מיצוב החברה הפעילות וקידום מספר מהלכי מפתח שיתמכו 

 המשך צמיחה וגידול בתחום פתרונות אימוניםבשנים הבאות ובינהן  בתחוםהמובילים 

להרחיב את פעילותה  תים-קבוצת מלםוסימולטורים לשוק הביטחוני. כאשר בכוונת 
, גם בדרך של כניסה לאתרי מיקור חוץ חדשים, גם בגידול 2019בתחומים אלו גם בשנת 

 .והן על ידי רכישת פעילויות תים-מלםהן בגידול עצמי של  תים-מלםת היועצים של בכמו

הרחבת הפעילות בתחום מערכות תומכות החלטה וסימולציה באמצעות פיתוח עצמי  14.1.2
תים שהתאגדה בארץ -ושיתופי פעולה בארץ ובחו"ל באמצעות חברת הבת של מלם

"ב לצורך מיקסום קאסט מערכות בע"מ( וחברת הבת שלה שהתאגדה בארה4)
 .הפוטינציאל וכניסה לשווקים חדשים

המשך השיפור הוא  2019בשנת  , היעד המרכזי של הקבוצההפרויקטיםהתוכנה ובתחום  14.1.3
בתוצאות בכל מרכיבי תחומי הפעילות כולל שיווק והפצה של מוצרי תוכנה שפותחו על 

 .תים ומוצרי תוכנה אחרים-ידי מלם
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 לפעול להשגת תים-קבוצת מלם, בכוונת האלמנטרי ביטוחבתחום פתרונות תוכנה לענף ה 14.1.4

ידי המשך הגידול -וזאת, בין היתר, על ,)באמצעות קומטק(בתחום מובילה מעמד של 
במכירת פתרונות התוכנה לענף הביטוח בישראל, הן ללקוחות חדשים והן במכירת 

אמריקאית בנוסף, מתגבש שיתוף פעולה עם חברה  ,מוצרים משלימים ללקוחות קיימים
(EIS שבמסגרתו יוצע ללקוחות נבחרים בישראל פתרון תוכנה מתקדם, מגוייר לעברית ,)

 .ומותאם לרגולציה המקומית

משאבי אנוש וחסכון בתחום שירותי שכר,  תים-קבוצת מלםהיעד העסקי העיקרי של  14.1.5
הוא המשך הגידול בתחום הפעילות, השקעה ופיתוח בתחום פנסיה וחסכון  ארוך טווח

וך טווח הן על ידי פיתוח והן על ידי רכישת פעילויות, שיפור והגדלת פעילות תפעול אר
 .קופות הגמל

חזון ויעד8  בבחינתהינם צופים פני עתיד8 הם  בסעיף זה לעילהיעדים האמורים 

המבוססים במידה מהותית על ציפיות והערכות לגבי התפתחויות כלכליות )ענפיות 
על השתלבותן אלה באלה0 אין יות8 מדיניות ואחרות ווכלליות( טכנולוגיות8 חברת

בקשר עם כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו8 לרבות  תים-ת מלםלקבוצ
העמידה לעצמה8 אשר  תים-ת מלםקבוצשלממש את החזון ולהשיג את היעדים יכולתה 

ובהר מ במידה בלתי מבוטלת מבוססים גם על גורמים שמעצם טבעם8 אינם בשליטתה0
עלולות להיות שונות באופן מהותי מן  תים-ת מלםקבוצכי תוצאות הפעילות של 

8 בין היתר אם יתממש אחד או יותר התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה
 0להלן 26האמורים בסעיף  הסיכון מהגורמי

 

 של הקבוצה סיכוןהגורמי  15

קבוצת ערד תלויה בגורמים חיצוניים, אשר עשויים להשפיע על אופי פעילותה  פעילות

 ורווחיותה, כדלקמן:

 סיכון חיצוניים גורמי 15.1

 , בטחוני ומדינימצב כלכלי 15.1.1

התדרדרות במצב הפוליטי והביטחוני בישראל והאטה כלכלית בישראל עלולות להביא 
ומי יש השפעה על החברות להרעה בתוצאות פעילותה של קבוצת ערד. להאטה בשוק המק

לפרטים אודות השפעת  הפועלות בו, בין היתר, בקשר למחירים ולביקושים של מוצרים.
המצב הכלכלי, פוליטי וביטחוני על פעילותה של קבוצת ערד, לרבות ההשפעה על 

 . עילל 6.3.2 -ו 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1הביקושים למוצריה ומחיריהם, ר' סעיפים 

 שינויים בשערי החליפין, אינפלציה וריבית 15.1.1

ערי חליפין של מטבעות, קבוצת ערד חשופות במהלך פעילותן לשינויים בשחברות 
לשיעורי אינפלציה ולשיעורי ריבית בארץ ובחו"ל, המשפיעים הן באופן ישיר והן באופן 

. לפרטים נוספים ר' עקיף על תוצאותיהן העסקיות ועל שווי הנכסים וההתחייבויות שלהן
 .לעיל 6.3.5 -ו 6.2.2.3סעיפים 

לקבוצה הלוואות צמודות למטבע חוץ. תנודות בשערי מטבעות אלה למול מדד המחירים 
של השוטפת  ןבמהלך פעילותכמו כן,  לצרכן משפיעות על הוצאות המימון של הקבוצה.

ריבית תביא ה. עליה בשיעור משתנהריבית בת מעת לעת אשראי וצורכחברות הקבוצה הן 
 .קבוצהלגידול בעלויות המימון של ה

לעיל  6.2.2.2ר' סעיף  במדד המחירים לצרכן שינוייםלפרטים אודות חשיפת הקבוצה ל 15.1.2
 .לדוחות הכספיים בפרק ג' לדוח התקופתי ('ה)29 ביאורו

מימון בנקאי בהיקף נרחב לצורך רכישת נוטלת  קבוצת ישרס –עלייה בעלות גיוס הון  15.1.3
לשינויים בעלות המימון ובזמינות המימון ולפיכך, נכסי נדל"ן ולצורך מימון פעילותה, 
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ת לפרטים אודות חשיפת קבוצ .ורווחיותה קבוצהעלולה להיות השפעה לרעה על עסקי ה

לדוחות הכספיים בפרק ג' לדוח  ('ה)27 ביאורלעיל ו 6.2.2ר' סעיף  עליית הריביתל ישרס
לעלייה בריבית השפעה לרעה על מחיר המשכנתאות ועל מחירי הנדל"ן בנוסף,  .התקופתי

ויכולת השיווק, וכן היא עלולה להביא להסטה של השקעה בנדל"ן לנכסים פיננסים )אשר 
 .גורם לירידה במחיר הנדל"ן(

 6.2.3ר' סעיף  להליכי תכנון ובניה במוסקבה8 רוסיה קבוצת ישרס לפרטים אודות חשיפת 15.1.4
 לעיל.

תלות ישירה ועקיפה בתקציבי המדינה, והיא תים -למלם - תלות בתקציבי המדינה 15.1.5
 .קיימת בעיקר ביחס לתקציבי מערכת הביטחון בכל הקשור לפעילותה של אלטל

 

 סיכון בתחום הנדל"ן גורמי 15.1

 היקפי הביקושים בענף הנדל"ן 15.1.1

תוצאות הפעילות בתחום הנדל"ן למגורים ולמכירה עשויות להיות מושפעות בין השאר 
משינויים כלליים במשק לגבי היצע וזמינות הקרקעות לבניה למגורים ולמכירה, 

הנדל"ן  ומהביקוש לדירות ולשטחי משרדים ומסחר ומחיריהן. תוצאות הפעילות בתחום
המניב עשויות להיות מושפעות בין השאר מירידה בביקושים לשטחים, ירידת מחירי 
שכירות, ירידה בכושר התשלומים של שוכרים, גידול בעלויות מימון וצמצום מקורות 

 .תזרימיים
 

 שינויים בתשומות הבניה 15.1.1

 יה,בעלויות תשומות הבנ גם משינוייםמושפעות של קבוצת ישרס תוצאותיה העסקיות 
ה במדד תשומות הבניה, יבמידה ותתרחש עליחומרי הגלם ושכר העבודה.  יחירמלרבות 

 עם קבלנים איתם תתקשר קבוצת ישרסהדבר עשוי להשפיע על מחירי ההתקשרות של 
לביצוע עבודות בניה. בשל הפער בין ההשקעה בבניה שנעשית על פי רוב במחירים 

ת הצמודות, על פי רוב, למדד המחירים הצמודים למדד תשומות הבניה ובין ההכנסו
להיות חשופה במקרה  קבוצת ישרסדולר ארה"ב, עלולה שער החליפין של הלצרכן או ל

 .לעיל 6.2.2.1לפרטים נוספים ר' סעיף  .של שינוי במדדים האמורים

 ביטוח נזקי רעידת אדמה 15.1.2

בהשתתפות עצמית בגין  קבוצת ישרס, מחויבת קבוצת ישרסח של על פי פוליסות הביטו
נזקי רעידת אדמה. במידה וייגרם נזק נרחב לנכסי קבוצת ישרס עקב רעידת אדמה, 

 .עלולה להיגרם לה חשיפה מהותית אשר לא ניתן לאמוד אותה

 דיני המס 15.1.3

חים כפופה לדיני המס השונים. בין היתר, עסקאות מכירת שט קבוצת ישרספעילות 
ה בשיעור המע"מ, בפרט יחייבות במע"מ. עלי קבוצת ישרסוהשכרת שטחים על ידי 

 קבוצת ישרסבתקופת מיתון, עלולה להשפיע לרעה על ביקוש לדירות. בנוסף חייבת 
בהיטלים ותשלומי חובה שונים, מכח דיני התכנון והבניה ודיני מיסוי מקרקעין. ייקור 

רה, מס רכוש ותשלומי חובה אחרים החלים על היטלי השבחה, אגרות פיתוח, מס מכי
תוכל לגלגל את התוספת על לקוחותיה, עלול לפגוע לרעה  קבוצה, ללא שהקבוצת ישרס

 .קבוצת ישרסבתוצאות הכספיות של 

 מחירי מכירה והשכרהתנודתיות  15.1.4

כגון שיעורי הריבית, שיעור המט"ח, שיעורי מושפעים מגורמים שונים מחירים אלו 
קף השקעות על ידי זרים, היקף התחלות הבניה, מדיניות הממשלה בנוגע הצמיחה, הי

לשיווק קרקעות לבניה, היצע קרקעות על ידי גורמים פרטיים, ושינויים בהעדפות 
משקיעים, לרבות בשל שינוי מדיניות בתחום המיסים. כמו כן, לירידה במחירי הדירות 

פרט למשפרי דיור. מחירי דירות יד בשוק המשני יש השפעה על מחירי הדירות החדשות, ב
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שניה מושפעים ממגוון גורמים, לרבות הצמיחה במשק וכן שער החליפין של הדולר 
ירידה של מחירי דירות בדולר ארה"ב(. לעיתים ארה"ב )מחירי דירות יד שניה נקובים 

עלולות להשפיע לרעה  קבוצת ישרסמיד ראשונה וכן של הנכסים להשכרה שברשותה של 
 .קבוצת ישרסשל וצאותיה העסקיות על ת

 תחרות 15.1.5

שוק הנדל"ן מאופיין בתחרות, הן על הקרקעות הפנויות, והן על לקוחות. התחרות 
בנוסף,  משפיעה על רמות המחירים של הקרקעות כמו גם על מחירי היחידות הגמורות.

 תחום עבודות הבניה והתשתית הקבלניות מאופיין אף הוא בתחרות גבוהה המשפיעה על
 .רמות המחירים

 יהיחוקי התכנון והבנ 15.1.6

מושפעת וכפופה לדרישות החוק בתחום התכנון והבניה.  קבוצת ישרספעילות הייזום של 

למשל, הליכי תכנון לאישור תב"ע המתבצעים במסגרת חוק התכנון והבניה הינם הליכים 
אשר , וקבוצהממושכים התלויים ברשויות התכנון ובגורמים נוספים שאינם בשליטת ה

קשה לצפותם ולהעריך את פרק הזמן הנדרש להסדרתם. פרק זמן זה אף עלול להתארך 
בנוסף, באותם מקרים בהם מוגשות התנגדויות על ידי גורמים שונים לאישור התב"ע. 

הבניה בישראל כפופה למאות תקני בניה ותווי תקן בקשר עם אופן הבניה, איכות 
י התכנון והבניה ו/או החמרה ו/או הוספת תקני החומרים ובטיחותם. שינוי בהוראות דינ

 .הוצאות נוספות ולהשפיע לרעה על תוצאותיה קבוצהבניה ותווי תקן, עלולים להטיל על ה

 איתנות שוכרים 15.1.7

לקבוצת ישרס אין תלות בשוכר כלשהו. יחד עם זאת, פגיעה ביכולת התשלומים של 
 .על הכנסותיה , עלולה להשפיע לרעהקבוצת ישרסהשוכרים המהותיים של 

ושרותי שכר, ופרויקטים גורמי סיכון בתחומי מיקור החוץ, תשתיות )חומרה(, תוכנה  15.2
 סכון ארוך טווחמשאבי אנוש וח

 IT -כלליים בתחום הושינויים טכנולוגיים  15.2.1

 תים-קבוצת מלםמאופיין בהתפתחויות מהירות ומתמידות. הצלחתה של  IT -שוק ה
ה ומוצריה הנוכחיים, ולפתח או לרכוש מערכות תלויה ביכולתה לשפר את פתרונותי

חומרה ותוכנה חדשות שיעמדו בקצב ההתפתחויות הטכנולוגיות ותקני הענף 
להגיב לשינויים בצורכי הלקוחות. אין כל  תים-קבוצת מלםהמתפתחים. בנוסף, על 

תצליח לשפר, לפתח או לרכוש מערכות חומרה ופתרונות  תים-שקבוצת מלםביטחון 
דשים בזמן המתאים על מנת להתמודד עם טכנולוגיות חדשות ו/או עם תוכנה ח

בפיתוח  תים-קבוצת מלםדרישותיהם המשתנות של לקוחותיה. כל עיכוב או כישלון מצד 
או רכישה של שיפורים טכנולוגיים או בהתאמת מערכות חומרה ופתרונות תוכנה 

ות. כמו כן, התחרותיות לשינויים הטכנולוגיים עלולים להשפיע על תוצאותיה העסקי
הגדולה והתדירות הגבוהה בה מפותחות מערכות חדשות, מביאה לכך שלקוחות פונים 

מערכתית -לחברות עם מערכות מוכחות, ידע בניהול פרויקטים ויכולות באינטגרציה בין
והנדסת תוכנה, אשר ביכולתן ליישם פתרונות תוכנה טובים במהירות ובעלויות נמוכות. 

יח הקבוצה לשמור על יכולתה להציע מגוון פתרונות עדכניים בתחום אם לא תצל
 . טכנולוגית המידע במחירים תחרותיים, עלולות הכנסותיה להיפגע

 שינויים בביקוש לעובדים בתחום התוכנה והפרויקטים ושינויי שכר 15.2.1

עלייה בביקוש חלה  ,טק בפרט-התאוששות כלכלית בכלל ובתחום ההייבזמנים של 
. , ובראשם תחום התוכנה והפרויקטיםתים-תחומים בהם פועלת קבוצת מלםלעובדים ב

תים הן בהיבט של עלויות השכר, -עלייה זו בביקוש עלולה להשפיע על פעילות קבוצת מלם
-קבוצת מלםלהן בהיבט של עזיבת עובדים, והן בהיבט של קשיים בגיוס כוח אדם חדש 
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עבודה מתוך עלות ההכנסות, המכירה בגין שכר  תים-קבוצת מלםשיעור הוצאות תים. 
בהתאמה,  38.5% -וכ 41% -עמד על כ 2017 -ו 2018השיווק והנהלה וכלליות בשנים 

תים בשנים האמורות, עמד על -ושיעור ההוצאות בגין שכר עבודה מתוך סך הכנסות מלם
 . מההכנסות, בהתאמה 36.6% -וכ 38.9% -כ

עלולה . אי עמידה ביעד זה תים-וצת מלםקבאחד מיעדי  השמירה על ההון האנושי הינ
 לפגועביכולת הקבוצה להציע מתן פתרונות איכותיים ויעילים ועל כן עלולה  לפגוע

 . לפרטים נוספים אודות שינויים בביקוש לעובדים בתחוםהעסקיות.  יהבתוצאות

 לעיל.  6.3.3סעיף  'לפרטים נוספים אודות שינויים בביקוש לעובדים בתחום, ר

 תים-נזקים אצל לקוחות הנובעים מפעילות קבוצת מלם 15.2.2

שלא ניתן לתקנו עלול  תים-קבוצת מלם דייל רות/מוצר עינזק אצל לקוח שנוצר ממתן ש
דואגת לקיום כיסוי ביטוחי  תים-קבוצת מלםלגרור תביעת נזיקין. להקטנת הסיכון, 

גבוהה מסכום הביטוח  אטחון כי התביעה לא תהיזאת אין בלפעולותיה. יחד עם 
טענה לאי תחולת הכיסוי הביטוחי מסיבה  אכאמור, או כי תה תים-מלםשהעמידה 

 אחרת. 

 תמחור פרויקטים במחיר קבוע 15.2.3

נגזרות מהתקשרויות )כמו גם חברות אחרות בענף(  תים-קבוצת מלםחלק מהכנסות 
בגין התחייבויות אלה מבוסס על הערכת עלויות בחוזים על בסיס מחיר קבוע. התמחור 

נושאת בסיכון של הערכות שגויות וחריגות בעלויות בקשר עם  תים-קבוצת מלםעתידיות. 
להעריך במדויק את המשאבים הדרושים  הקבוצההתחייבויות אלה. אי יכולתה של 

לביצוע פרויקט במחיר קבוע, להעריך את עלויות שכר עובדים או להשלים את 
ולהשפיע על  תים-קבוצת מלםלפגוע ברווחי  עלולתחייבויותיה במועדים שנקבעו לכך, ה

 .תוצאותיה העסקיות

ככלל, החשיפה קיימת בעיקר בנוגע לתמחור עלויות כוח אדם, ולא לתמחור מוצרים 
מוחשיים )חומרה, תוכנה( שמחירם נתון. החשיפה הנובעת מהתקשרות בחוזים על בסיס 

ותר בהתקשרויות בתחום התוכנה והפרויקטים, אשר משלבות פיתוח מחיר קבוע ניכרת י
ותחזוקה, והיא קיימת בצורה פחות משמעותית גם בתחום מיקור החוץ, שבו קיים סיכון 
פחות להערכה לא מדויקת של עלויות ההתקשרות )בעיקר נוכח האופי הייחודי של 

על הערכה מדויקת של הפרויקטים המבוצעים בתחום התוכנה והפרויקטים, אשר מקשה 
 .(עלויות ההתקשרות

 שינויים בשיטות המסחר 15.2.4

שינוי בשיטות המסחר כתוצאה משינויים טכנולוגיים ושינויים בהרגלי הרכישה והמכירה 

של העוסקים בענף, וכן שיווק ישיר על ידי יצרנים כגון מכירות ישירות באמצעות מסחר 
 לצמצם את היקף מכירותיה של וליםעלרות לגופים גדולים, יאלקטרוני או מכירות יש

 .ולהשפיע על רווחיותה תים-קבוצת מלם

 תחרות ושחיקת מחירים 15.2.5

תים, ובפרט בהתקשרויות בהן -התחרות החריפה בחלק מתחומי הפעילות של קבוצת מלם
מכרז לצורך ההתקשרות, כמו -תים להשתתף בהליכי מכרז או מעין-נדרשת קבוצת מלם

חומים מסוימים, מובילים להורדת מחירים ולסיכון גם חסמי הכניסה הנמוכים בת
תים ולהשפיע על -להקטנת היקף ההתקשרויות, אשר עלולים לפגוע ברווחי קבוצת מלם

 . תוצאותיה העסקיות

, 10.6 ,11.6 סעיפים 'תים, ר-לפירוט בדבר השפעת התחרות על תחומי פעילות קבוצת מלם

12.6 ו- 13.6 .לעיל  
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 מכסים 15.2.6

רוכשת חלק מהמוצרים המשווקים ללקוחותיה מספקים בחו"ל. גידול תים -קבוצת מלם
תים -קבוצת מלםבוא על מוצרי חומרה או תוכנה עלול לפגוע ברווחי בשיעור מכסי הי

 . ולהשפיע על תוצאותיה העסקיות

 תלות במחשב מרכזי 15.2.7

ללקוחותיה בתחומי )באמצעות מלם( תים -קבוצת מלםחלק מהשירותים אותם מספקת 
פעילותה השונים ניתנים באמצעות מחשב מרכזי גדול ותוכנת ההפעלה שלו. קיים סיכון 

במקרה שבו תהיה מלם מנועה מלהשתמש במחשב המרכזי או בנתוני הלקוחות כי 
תים באופן משמעותי. על -המאוחסנים אצלה מכל סיבה שהיא תפגע פעילות קבוצת מלם

תים בכל הקשור למצבי חירום מעין אלה, התקשרה -מנת להקטין את חשיפת קבוצת מלם
תים כוח מחשוב על -וצת מלםלקב IBMבהסכם לפיו במקרה חירום תספק  IBMמלם עם 

מנת שמלם תוכל להמשיך במתן השירותים ללקוחותיה. מתן גיבוי כאמור כפוף לכך שכוח 
כוח המחשוב  .IBMיהיה פנוי ולא מנוצל על ידי לקוח אחר של  IBMהמחשוב של 

 להגדלה וניתן, מלם מצרכי בהרבה גדול הינו הגיבוי במתקן ללקוחותיה  IBMשמקצה
 המחשב ללקוחות מחויבת מלם .קטן הינו למלם שהסיכון כך, טחבש מידית כמעט

, התאוששות ניסוי נעשה שנה מידי. שעות 48 תוך הגיבוי באתר להתאוששות, המרכזי
 מההתחייבות משמעותית קצר בזמן המתקן את להעמיד קושי שאין מראות והתוצאות

 .החוזית

לקוחותיה, בעזרתם היא  תים באופן שוטף את הנתונים של-, מגבה קבוצת מלםבנוסף
מספקת ללקוחותיה את השירותים השונים. גיבוי הנתונים נשמר בכספות המאוחסנות 

 גיבוי קלטות ואחסון בשינוע המתמחה, DATABANKבחברת  הקבוצהמחוץ למבנה 

תים מעריכה כי היערכותה מבעוד מועד בכל הקשור -. קבוצת מלםמאובטחת בצורה
  .לקוחות מקטינה חשיפתה במצבי חירוםלגיבוי כוח המחשוב ונתוני ה

 

 התקשרות עם ספקים מהותיים 15.2.8

אין תלות בספקים תים -קבוצת מלםללעיל,  13.7-ו 12.7, 11.7, 10.7 כאמור בסעיפים
תים עם אחד או יותר -כלשהם. יחד עם זאת, במידה ותיפסק התקשרות קבוצת מלם
ות עמם, עלולות הכנסות מספקיה המרכזיים או אם ישתנו באופן מהותי תנאי ההתקשר

  .תים להיפגע כתוצאה מכך-קבוצת מלם
 

 התקשרויות קצרות טווח עם לקוחות מרכזיים 15.2.17
עם לקוחותיהן )ביניהם לקוחות תים -בקבוצת מלםחלק מהתקשרויותיהן של חברות 

מבוצעות על לעיל(  13.4.1 בסעיףהאמור , למשל, ההסכם עם החשב הכללי 'ר –מרכזיים 
-הוק, בלא הסכמים המסדירים התקשרות ארוכת טווח. קבוצת מלם-בסיס הזמנות אד

קבלת הזמנות -הארכת ההסכם על ידי לקוחות אלה או אי-תים חשופה לאפשרות של אי
לקוחות מהמגזר הציבורי אשר כפופים לחובת עריכת מכרז  -מאותם לקוחות )בפרט 

מם טעונה אישור תקציבי(. עם זאת, סיכון זה מצטמצם במקרים וההתקשרות ע
תים עם הלקוח, שכתוצאה -מסוימים, נוכח קשרי העבודה הממושכים של קבוצת מלם

מהם התקשרות הלקוח עם גורם חלופי עשויה להיות כרוכה בעלויות גבוהות ללקוח או 
 .בהתארכות משך הזמן לצורך ההתקשרות

 נכסים בלתי מוחשיים 15.2.11
כוללים בין היתר מוניטין, תיקי לקוחות תים -קבוצת מלםים הבלתי מוחשיים של הנכס

מבצעת אחת לשנה בחינה לירידת ערך תים -קבוצת מלםונכסים בלתי מוחשיים אחרים. 
של המוניטין הרשום בספריה, אשר במסגרתו נבחנת החשיפה של כל יחידה מניבת 

גולמית  והתפעולית, השקעות נדרשות, מזומנים להיקף הכנסות, קצב הצמיחה, הרווחיות 
הסיכון הגלום ביחידה מניבת מזומנים והתשואה הנדרשת. במידה וקיימים סממנים 
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לירידת ערך של הנכסים הבלתי מוחשיים במהלך השנה )ירידה משמעותית בהכנסות, 
 .ביטול הסכמים, סטייה מהותית מהרווחיות וכיוצ"ב( מבוצעת בחינה לירידת ערך

 טחת מידעסייבר ואב 15.3

בשנים האחרונות חל גידול בתכיפות וחומרת אירועי סייבר וזליגת מידע בישראל ובעולם, 
, וכן לפגוע תים-קבוצת מלםאירועים אשר יכולים להפריע לפעילותה השוטפת של 

בשירותי המחשוב אותם היא מעניקה עד למניעת פעילותם, להשביתם או להאט אותם 
סוף מידע. יצוין, כי הצפי הינו שמגמה זו תימשך ואף באופן משמעותי או לחלופין לא

עלולה לשאת בעלויות ולסבול תים -קבוצת מלםתחמיר. במידה ויתרחשו אירועי סייבר, 
קבוצת מהשלכות שליליות, כגון שיבוש פעילותה ו/או פעילות לקוחותיה, גניבת מידע של 

תשפיע על אמון  ו/או של לקוחותיה, פגיעה במוניטין של הקבוצה אשרתים -מלם
לקוחותיה, וכן חשיפה לתביעות משפטיות בגין השלכות של אירועים כאמור. במקרים 

קבוצת . תים-קבוצת מלםכאמור הדבר עלול להביא לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של 
משקיעה מאמצים ומשאבים רבים )ארגוניים, מקצועיים ומחשוביים( במטרה תים -מלם

מידע שלה ולמזער את האפשרות לאירועי סייבר וסיכוני להגן על מערך טכנולוגיות ה
אבטחת המידע, ולשם כך, בין היתר, מפעילה תוכנית המשכיות עסקית, מפעילה יחידת 
אבטחת מידע פנימית ועמידה בתקני אבטחת מידע, ואף רוכשת ביטוח ייעודי לסיכוני 

 .סייבר

 כניסה לתחומי פעילות חדשים 15.4

ה לתחומים טכנולוגים חדשים ותחומי פעילות חדשים, תים מבצעת מעת לעת כניס-מלם
כמו גם התרחבות לתחומי פעילות משיקים, אשר יש בהם פוטנציאל עסקי להמשך צמיחה 
לאורך זמן. מטבע הדברים מדובר בכניסה )לרוב על בסיס רכישות( לתחומי פעילות אשר 

 תים-למלםרם לחברה אין ניסיון מצטבר רב שנים בהם, וכפועל יוצא עלולים להיג
 הפסדים בגין קשיים בתחומים חדשים כאמור.

  הערכת הסיכונים 15.5

, חיצונייםפי טיבם: סיכונים -בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על
-ייחודים לחברה, אשר דורגו, בהתאם להערכות קבוצת ערד, על סיכונים ענפיים וסיכונים

 :, בינונית וקטנההשפעה גדולה -פי השפעתם על עסקי הקבוצה 
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 8 הקבוצההערכת החברה בדבר גורמי הסיכון שלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על 

הדו"ח8 וכן כוללת  מועדנכון ל קבוצהכוללת מידע צופה פני עתיד8 המבוסס על אינפורמציה הקיימת ב
סיכון נוספים והשפעתו של  עשויה להיות חשופה בעתיד לגורמי הקבוצה0 הקבוצההערכות או כוונות של 

 כל גורם סיכון8 אם יתממש8 עשויה להיות שונה מהערכותיה של החברה0

 

  תוח תעשיה בע"מערד השקעות ופ
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  2018.12.13ח הדירקטוריון ליום דו
 
 

 
 

ערד הכולל את פעילות  2018שנת ל ח הדירקטוריוןד להגיש בזאת לבעלי המניות את דודירקטוריון החברה מתכב
 וחברות הבנות שלה.  "(החברההשקעות ופיתוח תעשיה בע"מ )"

 
 
 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -חלק א' 
 
 
 
 

 מתוך תאור עיסקי התאגיד נתונים עיקריים א.
 

מאחדת בדוחותיה הכספיים את פעילות ישרס ה , ללא פעילות ריאלית עצמאית,חזקותההינה חברת החברה 
מלם תים בע"מ את פעילות ו(, "קבוצת ישרסאו " "ישרס)" )כולל חברות הבנות שלה(חברה להשקעות בע"מ 

 ."(הקבוצה" או "קבוצת ערד)להלן יחד: " ("קבוצת מלם תיםאו " "מלם תים") )כולל חברות הבנות שלה(
 

)נדל"ן מניב ונדל"ן למגורים  נדל"ןפעילות ישרס בתחום ה: הקבוצה במאוחד פועלת בשישה מגזרי פעילות
)תשתיות )חומרה(, תוכנה ופרויקטים, מיקור חוץ ושירותי שכר,  טכנולוגיהולמכירה(, פעילות מלם תים בתחום ה

 טווח( ומגזר אחר.משאבי אנוש וחיסכון ארוך 
 

 

 2-ב , במישרין ובאמצעות חברות בנות ומסונפות,הינה מהחברות הציבוריות הוותיקות בישראל העוסקת ישרס
 תחומי פעילות עיקריים:

 

 עוסקת "( עוגןבעצמה ובאמצעות חברות בנות שלה, ובכללן עוגן נדל"ן מניב בע"מ )להלן: " ישרס נדל"ן מניב: -
   ניהול של מבני תעשיה ואחסנה, פארקים לתעשיות עתירות ידע ומרכזים מסחריים.ביזום, תכנון, הקמה ו

 

להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ  הת רסקו חברנות הבובאמצעות חברנדל"ן למגורים ולמכירה: ישרס  -
 ירתמכבבעיקר עוסקת , "(מגורים רסקומגורים בע"מ )לשעבר: אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ()" ורסקו ("רסקו")

מלאי דירות, השבחה ומכירה של קרקעות בבעלותה המיועדות למבני מגורים, וכן ממשיכה בקידום מספר 
 בינוי.-פרויקטים של פינוי

 
 

אינטגרציה,  ,לרבות ייעוץ, תכנון, יישום IT -עוסקת במתן מגוון שירותים ובמכירת מוצרים בתחום ה מלם תים
תן שירותי אחזקה, תמיכה ושירותים מקצועיים נוספים הדרכה והטמעה של מערכות מחשוב כוללות, מ

למערכות מחשוב, עיבוד נתונים ותקשורת, פיתוח עצמי של תוכנות, שיווק מוצרי חומרה ותוכנות תשתית של 
, מתן שירותי מיקור חוץ, הקמת ותחזוקת מערכות תקשורת, מכירת ציוד יצרנים בינלאומיים מובילים בתחומם

 .שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח ועודתקשורת, מתן שירותי 
  

 

פועלת בתחומי התשתיות )חומרה(, תוכנה ופרויקטים, מיקור החוץ ושירותי שכר, משאבי אנוש  קבוצת מלם תים
מערכות בע"מ  מלם, "(נטקום תים"מ )"בעתים נטקום  :הבת ותבאמצעות חברבעיקר וחיסכון ארוך טווח 

אלטל טכנולוגיסטיקה ו "(קומטקבע"מ )" קומטק"((, מלם שכרכר בע"מ )""( )כולל חברת הבת מלם שמלם)"
  ."(אלטלבע"מ )"

 
 

 
 
 
 

, הגידול 2017עובדים בסוף שנת  3,336 -עובדים בהשוואה ל 3,551 תיםמלם העסיקה קבוצת  2018שנת  סוףב
 .חברות בקבוצת מלם תיםהשל  נובע בעיקר מגידול אורגני בפעילויות השונות

 

 

 

העוסקת בייצור ושיווק מוצרי  "(חסין אש)"לחברה פעילות לא מהותית המבוצעת על ידי חסין אש בע"מ  בנוסף,
והחלה בתהליכי מכירה של  תהליך להקמת קו ייצור לבלוקים מחרס 2018שסיימה בסוף שנת בנייה קרמיים, 

רים, מספר תביעות "(, חברה בת של רסקו מגוארנסוןכן לא. ארנסון בע"מ )" . כמו2019הבלוקים בשנת 
שמתנהלות בקשר עם פעילות היסטורית של ארנסון שפעלה בתחום התשתיות והבניה )ביצוע עבודות קבלניות 

בתחום התשתיות והבניה )ביצוע עבודות בפרויקטים בתחום התשתיות והבניה למגזר הפרטי בפרויקטים 
 .והציבורי(

 

  אביב.-לניירות ערך בתל ורסהנסחרות בב תים-ומלם מניותיהן של ישרסלמועד הדוח, 
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 )באלפי ש"ח(: הפעילות להלן נתונים על החזקות החברה בחברות המאוחדות

 

 ערך בבורסה  (2)ערך בספרים  שיעור ההחזקה 
 31.12.18 26.03.19 31.12.17  31.12.18  31.12.17 (3) 31.12.18 26.03.19 (1) 

  1,610,664 1,278,906  1,367,358  1,615,719  1,428,513  59.37% 59.37%  ישרס
  791,455 098,411  498,461  885,272  318,247  55.47% 55.47% תים-מלם

    831,675,1  604,888,1  856,828,1  004,690,1 455,066,2  
    30,818  186,27  100% 100%  (4) חסין אש

    422,919,1  017,703,1    סה"כ 
 

 .2018 בדצמבר 31כמות המניות שהוחזקה ביום מחושב על פי  (1)

החזקות החברה בחברות המאוחדות מוצגות בהתאם לכללים החשבונאיים המקובלים בדבר שיטת השווי המאזני. הערך בספרים משקף את  (2)
 חלק החברה )כולל חלק חברת ברזברין בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה( בהון העצמי של החברות המאוחדות. 

תים. חלק החברה בדיבידנדים שחולקו על ידי ישרס -על ידי ישרס ומלם 2018ערך בבורסה אינו כולל התאמה לדיבידנדים שחולקו בשנת ה (3)
מיליון  10.9 -תים הסתכם לסך של כ-מיליון ש"ח וחלק החברה )כולל חלק ברזברין( בדיבידנדים שחולקו על ידי מלם 48.1 -הסתכם לסך של כ

 ש"ח.

 - 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח )ליום  36,230 -סך של כל 2018בדצמבר  31אשר הסתכמו נכון ליום  החברה לחסין אש שהעמידה תלוואוכולל ה (4)
 אלפי ש"ח(.  23,266 -סך של כ

 מאזןב.  
 

 מאזן מאוחד
 

 השינויים במאזן החברה המאוחד נובעים בעיקר מפעילות חברות הבנות של החברה.
 

מיליון ש"ח  7,327 -כ סך של מיליון ש"ח לעומת 7,876 -כלסך של סתכם ה 31.12.2018ליום המאוחד  סך המאזן
 . 31.12.2017 יוםב
 

 

מיליון ש"ח לעומת  1,681 -הסתכם לסך של כ 31.12.2018ליום  (מוחזקים למכירההרכוש השוטף )כולל נכסים 
מקיטון נטו, במזומנים ושווי השינויים העיקריים נובעים . 31.12.2017מיליון ש"ח ביום  1,883 -סך של כ

טז'( של ישרס, רכישת מתחם  -מזומנים, הנובע בעיקר מפרעונות חלקיים של אגרות חוב )סדרות יא', יד', טו' ו
ומנגד מהנפקת אגרות חוב )סדרה טז'( של ישרס,  ,ותשלום דיבידנדים בתקופת הדוח על ידי ישרס נווה אילן

ת בגין מימוש אופציה למכירת קרקע בחולון, מהתמורה ממכירת בדרך של הרחבת סדרה וכן מקבלת התמורו
מקיטון     גוף מוסדי על ידי נכסי הר חוצבים,מקבלת הלוואה לזמן ארוך מ רקע במתחם משרד החוץ בירושלים,הק

 5ב'11במלאי מקרקעין הנובע בעיקר ממכירת הקרקע במתחם משרד החוץ בירושלים )לפרטים נוספים ר' באור 
מקיטון בנכסים מוחזקים למכירה הנובע  ,(2018בדצמבר  31ספיים המאוחדים של החברה ליום לדוחות הכ

, מקיטון בבניינים בהקמה, כאמור אופציה למכירתה, שמומשה בתקופת הדוחמקרקע בחולון שנחתם הסכם 
 ,בירושליםנהריה וכתר דוד במלאי דירות ומלאי מבנים הנובע בעיקר ממסירת דירות בפרויקטים רסקו על הים 

מהשקעות של החברה בניירות ערך, מגידול בפקדונות בנאמנות הנובע  מגידול בהשקעות לזמן קצר הנובעומנגד 
בעיקר  מפקדון בנאמנות בגין עסקת מכירת הקרקע במתחם משרד החוץ בירושלים וכן מפקדון ממכירת דירה 

. מיתרת 2019ישרס במהלך חודש ינואר הפקדונות שוחררו לחשבון  יצוין כי בפרויקט כתר דוד בירושלים.
ההכנסות לקבל בגין חלק החברה בתמורות הצפויות ממכירת דירות בגין עסקת מכירת הקרקע במתחם משרד 

 הבגין מרכיב המע"מ ונפרע השהתקבל המחאהחובה הנובע בעיקר ממגידול בחייבים ויתרות  החוץ בירושלים
מתחם משרד החוץ בירושלים וכן ומהכנסות לקבל בגין השבת בגין עסקת מכירת הקרקע ב 2019בחודש ינואר 

לדוחות כספיים המאוחדים של החברה ה' 33ר לפרטים נוספים ר' ביאוקרקע חקלאית למנהל מקרקעי ישראל )
 (.2018 בדצמבר 31ליום 

 

 מיליון 313 -סך של כש"ח לעומת  מיליון 236 -לסך של כ מוהסתכ 31.12.2018ליום  הקרקעות וזכויות בקרקע
הקיטון נובע בעיקר ממיון הקרקע באוליבקס פתח תקווה מסעיף זה לסעיף נדל"ן . 31.12.2017 ליום"ח ש
לדוחות כספיים המאוחדים של  14-ו 13 יםלפרטים נוספים ר' ביאור השקעה ולסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה.ל

 .2018 בדצמבר 31החברה ליום 
 

"ח ש מיליון 4,380 -סך של כש"ח לעומת מיליון  5,136 -סך של כהסתכם ל 31.12.2018ליום  להשקעה"ן הנדל
ממיון הנכס ברחובות מסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה משיערוך נכסי ישרס, הגידול נובע בעיקר . 31.12.2017 ליום

לסעיף זה, מיון של הקרקע באוליבקס פתח תקווה מסעיף קרקעות וזכויות בקרקע לסעיף זה כולל שיערוך, 
מנגד מיון בניין  בנתניה ובפתח תקווה.מתחם נווה אילן וכן מביצוע התאמות לשוכרים בעיקר בנכסים  תומרכיש

A .בהר חוצבים והקרקע בכפר גנים ג' בפתח תקווה מסעיף זה לסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה 
 

 מיליון 242 -סך של כש"ח לעומת מיליון  260 -הסתכם לסך של כ 31.12.2018ליום  בהקמה להשקעה"ן הנדל
פתח תקווה מסעיף קרקעות וזכויות  ס,הקרקע באוליבק את בתקופת הדוח מיינה ישרס. 31.12.2017 ליום"ח ש

 בהר חוצבים והקרקע בכפר גנים ג' פתח תקווה  Aבנייןאת  . כמו כן, מיינה ישרסבקרקע לסעיף זה כולל שיערוך
 עה.מסעיף זה לסעיף נדל"ן להשק, בותהנכס ברחושל מיון מסעיף נדל"ן להשקעה לסעיף זה. מנגד בוצע 
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 חמיליון ש" 59 -לסך של כ מוהסתכ 31.12.2018ליום  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
בעיקר ממכירת מניות חברת גטי רם בתמורה נובע  הקיטון. 31.12.2017 ליום"ח ש מיליון 89 -סך של כעומת ל

כספיים הלדוחות  'ד15מיליון ש''ח )לפרטים נוספים ר' ביאור  27 -כ של וברווחש"ח  מיליון 58 -לסך של כ
 גידולוכן מפרעון שטר הון על ידי החברה הכלולה מנגד, קיים ( 2018 בדצמבר 31המאוחדים של החברה ליום 

               IFRSחשבונאות  מהכרה ברווח לפי יישום תקןכן יקט רמת הנשיא חיפה ווזאת כתוצאה ממכירת דירות בפרו
15 . 

 

ליון ש"ח הסעיף כולל הכנסות לקבל בגין מי 84 -כשל  לסךהסתכמו  31.12.2018ליום  לזמן ארוך הכנסות לקבל
  .חלק ישרס בתמורות הצפויות ממכירת דירות בגין עסקת מכירת הקרקע במתחם משרד החוץ בירושלים

 
מיליון ש"ח ביום  86 -עומת סך של כמיליון ש"ח ל 95 -הסתכם לסך של כ 31.12.2018ליום רכוש קבוע 

הגידול נובע בעיקר מרכישות במגזר שרותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח בקיזוז הוצאות . 31.12.2017
 פחת שוטפות.

  
 

מיליון ש"ח לעומת סך של          267 -הסתכמו לסך של כ 31.12.2018ליום  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים
הגידול נובע בעיקר מרכישת תוכנות ורישוי והיוון עלויות פיתוח במגזר . 31.12.2017יליון ש"ח ביום מ 243 -כ

 שרותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח בקיזוז הוצאות פחת שוטפות.
 

 מיליון 1,190 -כסך של  מיליון ש"ח לעומת 1,083 -כלסך של  31.12.2018הסתכמו ליום  ההתחייבויות השוטפות
מקיטון בהתחייבות לספקים ולנותני שירותים של מפירעון הלוואות ו הקיטון נובע בעיקר. 31.12.2017 יוםש"ח ב

מגידול בזכאים ויתרות זכות הנובע בעיקר מזכאים בגין מרכיב המע"מ בעסקת רכישת מתחם מלם תים ומנגד 
 נווה אילן ומגידול בדיבידנד לשלם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה.

 
מיליון ש"ח  688 -של כ לסךהסתכמו  31.12.2018 ליום לתאגידים בנקאיים ואחרים שוטפות הלאבויות יההתחי

מקבלת הלוואה מגוף מוסדי בחברה בת הקיטון נובע בעיקר  .31.12.2017 ביוםמיליון ש"ח  670 -לעומת סך של כ
 של ישרס ומנגד פרעון הלוואות.

 

מיליון ש"ח ביום  1,690 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 1,858 -ו לסך של כהסתכמ 31.12.2018ליום  אגרות חוב
ומנגד בדרך של הרחבת סדרה מהנפקת אגרות חוב )סדרה טז'( של ישרס  בעיקר נובעהגידול . 31.12.2017

 טז'( של ישרס. -מפירעונות חלקיים של אגרות חוב )סדרות יא', יד', טו' ו
 

מיליון ש"ח  2,073 -ש"ח )סך של כמיליון  3,593 -כלסך של  31.12.2018 יוםהסתכם ב ההון העצמי של החברה
 (שאינן מקנות שליטהמיליון ש"ח מיוחס לזכויות  1,520 -הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה וסך של כ

הון  מיליון ש"ח 1,839 -)סך של כמיליון ש"ח  3,202 -, לעומת סך של כמסך המאזן המאוחד 45.6% -ומהווה כ
ביום  (שאינן מקנות שליטהמיליון ש"ח מיוחס לזכויות  1,363 -עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה וסך של כ

מיישום  ,הגידול בהון כאמור נובע בעיקר מהרווח השוטף. מסך המאזן המאוחד 43.7% -כהמהווה  31.12.2017
מיליון  16 -בסך של כ  2018בינואר  1 ליום בדרך של עליה ביתרת העודפים IFRS 15לראשונה של תקן חשבונאי 

( בקיזוז 2018בדצמבר  31לדוחות כספיים המאוחדים של החברה ליום  1לב'()2ש''ח )לפרטים נוספים ר' ביאור 
 .בתקופת הדוח דיבידנדים ששולמו

 

  מאזן החברה )סולו( 
 

 

סך  מיליון ש"ח לעומת 81.4 -כלסך של  31.12.2018ביום  מוהסתכבדוחות החברה )סולו(  מזומנים ושווי מזומנים
הקיטון נובע בעיקר מהשקעה בניירות ערך סחירים ומנגד מקבלת  .31.12.2017 יוםמיליון ש"ח ב 138.1 -כ של

 דיבידנדים מחברות הבנות בתקופת הדוח.
 

 -כך של לס 31.12.2018ביום  מוהסתכבדוחות החברה )סולו(  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הגידול נובע מהשקעה בניירות ערך סחירים  .31.12.2017 יוםמיליון ש"ח ב 0.1 -כ סך של מיליון ש"ח לעומת 71.5

 בתקופת הדוח.
 

החברה )סולו( הינה חברת החזקות ללא פעילות ריאלית עצמאית. החברה )סולו( בוחנת מעת לעת, בין היתר, את 
, לרבות ביצוע פעולות בחברות המוחזקות שיש בהן כדי להציף השקעותיה הקיימות בחברות המוחזקות שלה

 ערך.
 

לחברה )סולו( מזומנים ונכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהיקף משמעותי  31.12.2018נכון ליום 
סולו( מיליון ש"ח(, ומנגד החברה )סולו( לא נטלה אשראי כלשהו. לאור האמור, בכוונת החברה ) 152.9 -)סך של כ

 להמשיך לבחון ביצוע השקעות חדשות, בתחומים שונים, לרבות המשך ביצוע השקעות בניירות ערך סחירים.
 

 1,680 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 1,883 -לסך של כ 31.12.2018הסתכמו ביום  ההשקעות בחברות מוחזקות
ברות המוחזקות בתקופת הדוח בקיזוז . העלייה נובעת בעיקר כתוצאה מרווחי הח31.12.2017מיליון ש"ח ביום 

 דיבידנדים שהתקבלו בתקופת הדוח. 
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מסך  99.9% -ח ומהווה כ"מיליון ש 2,072 -לסך של כ 31.12.2018הסתכם ביום  ההון העצמי של החברה )סולו(
 מסך המאזן. 99.9% -המהווה כ 31.12.2017מיליון ש"ח ביום  1,839 -המאזן לעומת סך של כ

 
 
 
 

 לותיהפע תוצאות ג.
 

 תים-מלם ,)מגזרי: נדל"ן מניב ונדל"ן למגורים ולמכירה( המאוחד כולל את תוצאות ישרסהכולל הרווח על ח דוה
חסין ו( ושרותי שכר משאבי אנוש וחסכון ארוך טווח תוכנה ופרויקטים,)מגזרי: מיקור חוץ, תשתיות )חומרה( 

מהוצאות הנהלה ותוצאות החברות המוחזקות חזקות תוצאותיה נגזרות מהנה חברת ימאחר והחברה ה .אש
 מימון של החברה. הוצאות הוכלליות ו

  
 : )באלפי ש"ח( להלן פירוט תרומות החברות המוחזקות לתוצאות החברה

 

 18 /3-1 18 /6-4 18 /9-7 18 /12-10 2018 2017 
 203,275  224,056  113,406  76,744  14,299 19,607  ישרס 

  36,044  37,299  14,178  5,354  8,633 9,134  תים  -מלם
 (7,585) )*((13,171) )*((8,707) (2,709) (725) (1,030) ואחרות , חסין אשהוצאות ערד

מאוחד מיוחס לבעלי רווח נקי 
 231,734  248,184  118,877  79,389  207,22  27,711  המניות של החברה 

 
 
 

 של חברת חסין אש. דוחות הכספייםמהפסד בנובע הוצאות הגידול בעיקר )*( 
 
 
 
 

 )באלפי ש"ח(: הכוללרווח על הדוחות הלהלן תמצית 
 18 /3-1 18 /6-4 18 /9-7 18 /12-10 2018 2017 

       הכנסות:
 2,398,646  2,700,558  994,871  532,492  582,508 590,687    ושירותיםמכירות מ

 8,927  (372) 359  (652) (704) 625  חלק בתוצאות חברות כלולות
שערוך נדל"ן להשקעה ונדל"ן 

 200,747  285,880  181,952  103,928  - -  להשקעה בהקמה, נטו

רווח ממימוש השקעות בנכסים, 
 15,887  1,500  -  -  - 1,500  רכוש קבוע ואחרות

 -  27,090  -  27,090  -  -  רווח ממימוש חברה כלולה
 8,366  5,487  5,553  (123) (186) 243  , נטוותאחר)הוצאות( הכנסות 

 2,632,573  3,020,143  1,182,735  662,735  581,618 593,055  סה"כ הכנסות
       

       עלויות והוצאות:
 1,802,772  2,088,011  797,756  399,193  441,266 449,796  ושירותיםעלות המכירות 

 208,780  206,407  54,679  49,953  49,271 52,504  הנהלה וכלליות מכירה הוצאות
 763,126  126,718  30,343  28,108  44,140 24,127  מימון, נטו  הוצאות

 2,138,315  2,421,136  882,778  477,254  534,677 526,427  סה"כ עלות ההכנסות
       

 494,258  599,007  299,957  185,481  46,941 66,628  רווח לפני מיסים על ההכנסה
       

 106,831  135,195  77,021  39,543  4,144 14,487   ההכנסה מיסים עלהוצאות  
       

 387,427  463,812  222,936  145,938  42,797 52,141  רווח נקי 
       

 231,734  248,184  118,877  79,389  22,207 27,711  מיוחס לבעלי המניות של החברה 
       

מיוחס לזכויות שאינן מקנות 
 155,693  215,628  104,059  66,549  20,590 24,430  שליטה

 

 
 ח:בתקופת הדובמאוחד להלן תיאור השינויים המהותיים בפעילויות הקבוצה 

 

 2,399 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 2,701 -ח הסתכמו לסך של כבתקופת הדובמאוחד  הכנסות הקבוצה
הגידול בהכנסות נובע בעיקר מעליה במגזרי תוכנה ופרויקטים, מיקור מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
 חוץ, נדל"ן מניב  ונדל"ן למגורים ולמכירה.

 

 

 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 2,088 -ח הסתכמו לסך של כתקופת הדובמאוחד ב עלויות המכירות ושירותים
 בתקופה המקבילה, הגידול נובע בעיקר מהגידול בהכנסות. מיליון ש"ח 1,802.8

 

מיליון ש"ח בהשוואה לסך של  206.4 -ח הסתכמו לסך של כבתקופת הדו הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות במאוחד
 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  208.8 -כ
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 200.7 -יליון ש"ח לעומת סך של כמ 285.9 -בסך של כבתקופת הדוח עלה במאוחד  ערך הנדל"ן להשקעה, נטו
( ירידה 3( גידול בשיעורי התפוסה; )2( השבחה יזמית; )1נובע מארבע סיבות עיקריות )מיליון ש"ח אשתקד. 

 .תקווה-( שיערוך לראשונה של ישרס ברבעון השלישי לשווי שוק של הקרקע באוליבקס פתח4) -בשיעורי ההיוון; ו
 .2018בדצמבר  31וחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום ו' לד 13לפרטים נוספים ר' באור 

 

 -כולל בעיקר רווח ממימוש מניות חברת גטי רם בתמורה לסך של כרווח ממימוש חברה כלולה ונדל"ן להשקעה 
 .2018 בדצמבר 31לדוחות כספיים המאוחדים של החברה ליום ' ד15. לפרטים נוספים ר' ביאור "חמיליון ש 58
 

עם  ישרסמיליון ש"ח בעקבות הסכם השבה שחתמה  5.5 -כוללות בעיקר רווח בסך כולל של כ תהכנסות אחרו
 בדצמבר 31לדוחות כספיים המאוחדים של החברה ליום ' ה33ר לפרטים נוספים ר' ביאומנהל מקרקעי ישראל. 

2018. 
 

מיליון  126.8 -כשל  סךש"ח בהשוואה למיליון  126.7 -כשל סך לבתקופת הדוח הסתכמו  , נטוהמימוןהוצאות 
, נובע 2018לעומת שאר הרבעונים של שנת  2018הגידול ברבעון השני של שנת בתקופה המקבילה אשתקד. ש"ח 

מיליון ש"ח בגין החלפת חלק מאגרות חוב )סדרה יא'( באגרות  4 -בעיקר מרישום של הוצאה חד פעמית בסך של כ
 1.2%"( ברבעון השני בשיעור של המדדהמחירים לצרכן )להלן: "חוב )סדרה טז'( ברבעון השני וכן מעליית מדד 
, 0.1% -ו 0.2% -, ועליית המדד ברבעונים השלישי והרביעי ב0.3%לעומת ירידת המדד ברבעון הראשון בשיעור של 

 בהתאמה.
 

ליון מי 494.3 -לסך של כ, בהשוואה ש"חליון מי 599 -כלסך של הסתכם בתקופת הדוח  המאוחד לפני מס הרווח
 בתקופה המקבילה אשתקד.ש"ח 

 

 

 107 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 135 -בתקופת הדוח במאוחד הסתכמו לסך של כ הכנסה על מיסים הוצאות
הגידול נובע בעיקר מרישום מס נדחה בגין שערוך לראשונה לשווי שוק ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, מיליון 

 ברה כלולה של ישרס.של קרקע באוליבקס וכן מהרווח ממימוש ח
 

יליון ש"ח מ 387.4 -כלסך של  בהשוואה ש"ח,מיליון  463.8 -כלסך של הסתכם בתקופת הדוח  הרווח הנקי
 בתקופה המקבילה אשתקד. 

 
 ש"ח,מיליון  248.2 -כלסך של הסתכם החברה בתקופת הדוח  המיוחס לבעלי מניותהמאוחד  הרווח הנקי

 בתקופה המקבילה אשתקד.ש"ח יליון מ 231.7 -כלסך של  בהשוואה
 

 
 

 )סולו( החברההוצאות 
 

הוצאות הנהלה וכלליות )שכר, משפטיות כוללות בעיקר תים וחסין אש( -הוצאות החברה )ללא ישרס, מלם
 הוצאות מימון. (  ווהוצאות משרד

 
  

 ש"ח מיליון  3.5 -כסך של לעומת  ,מיליון ש"ח 2.8 -כלסך של ח הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדו
חברה לעומת אופציות פאנטום למנכ"ל המשערוך נמוך יותר של    בעיקרנובע  הקיטון .אשתקדבתקופה המקבילה 

  התקופה המקבילה אשתקד.
 
 
 

בתקופה מיליון ש"ח  0.2 -סך של כלעומת  מיליון ש"ח 1.1 -כלסך של הסתכמו בתקופת הדוח הוצאות המימון 
 משערוך נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.בע בעיקר הקיטון נואשתקד. המקבילה 
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 תוצאות הפעילות לפי מגזרים חניתו .ד
 

בשישה  באמצעות חברות בנות הפועלת , ללא פעילות ריאלית עצמאית,הינה חברת החזקותכאמור, החברה 
)מיקור חוץ, תשתיות )חומרה(, תוכנה ופרויקטים ה טכנולוגיו (גורים)נדל"ן מניב ונדל"ן למ : נדל"ןמגזרי פעילות

 :בתקופת הדוח לפי מגזרי הפעילותהפעילות עיקרי להלן פירוט ושירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נדל"ן 
 

  מניבנדל"ן מגזר  .1
 נכסים מניבים

 

2016 2017 2018 12/18-10 9/18-7 6/18-4 3/18-1  

 הכנסות 85,713 86,705 89,996 90,908 353,322 346,295 329,558
 הוצאות אחזקה 13,861 12,978 13,758 13,914 54,511 56,335 53,655
275,903 289,960 298,811 76,994 76,238 73,727 71,852  

 הפעלת בית אבות       
 הכנסות 3,229 2,752 2,631 2,349 10,961 14,688 15,916
 הוצאות 2,471 2,227 2,034 1,859 8,591 10,228 10,332
5,584 4,460 2,370 490 597 525 758  

 רווח גולמי 72,610 74,252 76,835 77,484 301,181 294,420 281,487
 

 

הגידול בהכנסות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מגידול בהכנסות בנכסים בנתניה 
 .בנכסים התפוסה בשיעורי מגידול כתוצאה בעיקר ,ובהר חוצבים בירושלים

לעומת שני הרבעונים הראשונים נובע בעיקר מגידול  2018שנת הגידול בהכנסות בשני הרבעונים האחרונים של 
 .לעיל כאמור, בהכנסות מהנכס בנתניה

כס בהר הקיטון בהוצאות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מקיטון בהוצאות מהנ
 במתחם. A חוצבים כתוצאה מהריסת בנין

הקיטון בהכנסות מהפעלת בית האבות נובע בעיקר מקיטון בשיעור התפוסה בבית האבות ומסגירת המחלקה 
 הסיעודית בתקופת הדוח.

 לדוח הדירקטוריון. 'א נספח 'מאוד ר ותומהותי ותמהותיהערכות שווי פרטים אודות ל
 

 תכנון ופיתוח נכסים מניבים

נייה, בשתי דרכים, האחת רכישת נכסים מניבים, והש הקבוצת ישרס פועלת לפיתוח תיק הנכסים המניבים של
 קרקעות אשר נמצאות בבעלותה.על  העיקרית, הינה פיתוח ובנייה

 

 להלן פירוט הקרקעות הנמצאות בשלבים של בניה או פיתוח ותכנון עליהם יוקמו נכסים מניבים.
 

מקומות חניה. סה"כ  2,000 -מ"ר בתוספת כ 82,500 -בשלבי בנייה מסתכמים בכ סה"כ הנכסים הנמצאים
מיליון ש''ח )לא כולל שווי קרקע בספרים בסך של  605 -סתכם לסך של כצפויה לה 2019-2021ההשקעה בשנים 

 מיליון ש''ח(. 185 -כ
 

 שלב שימושים מיקום שם
 שטח

 להשכרה
 ("רמ)

 כמות
 מקומות

 חניה

 קרקע שווי
 יםבספר

 )אלפי ש"ח(

 בניה עלות
  לסיום משוערת

 )אלפי ש"ח(

 זמנים לוח
 לסיום צפוי

 הקמה
 – טכנולוגי גן

)בניין  חוצבים
A) 

 2021 250,000 60,374 555 38,000 בנייה משרדים ירושלים

 - אוליבקס
 'א שלב

פתח 
 2021 270,000 61,915 1,100 35,000 בנייה משרדים תקווה

פתח  'ג גנים כפר
 2020 85,000 62,500 300 9,500 בנייה מסחר תקווה

 – טכנולוגי גן
 ירושלים

 (677)בניינים 
פתוח  משרדים ירושלים

 2022 220,000 75,594 726 32,000 ותכנון

 תעשיות פארק
פתוח  משרדים רחובות 'ג שלב - מדע

 2022 260,000 21,945 614 37,500 ותכנון
 

  1,085,000 282,328 3,295 152,000    "כסה
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  מכירהמגורים ולנדל"ן למגזר  .2
 

 

  :)*( )באלפי ש"ח( 31.12.2018ליום  לדוח רווח והפסד להלן נתונים בדבר פרויקטים למגורים בבצוע ושטרם נזקפו
 
 

 רווח
 שנזקף

 עלויות
 שנזקפו

 הכנסות
 שנזקפו

היקף 
כספי 
 כולל

"כ סה
 מספר
 יחידות

 נזקפוש

 מספר
 יחידות

  נזקפוש
בתקופת 

 הדוח

 מספר
 יחידות
 שנמכרו
 לאחר
 תאריך
 המאזן

מספר 
יחידות 
 מכורות

31/12/18 

מספר 
 אתר יחידות 

 

 1 ימקא -כתר דוד 140 120 - 3 120 715,000 21,382 14,842 6,540

 2 שלב ג'–רסקו על הים  46 40 1 2 40 73,000 3,446 2,488 958

 3 (2()1)3שלב  רמת הנשיא חיפה 216 214 - 12 214 164,000 10,144 6,177 3,967

 4 (3)קרקע משרד החוץ ירושלים - - - - - - 304,337 254,113 50,224

 5 (4)אחרים  - - - - - - 10,580 15,587 (5,007)

  "כסה 402 374 1 17 374 952,000 349,889 293,207 56,682

 
 .100%( פרט למס' היחידות שמוצג 50%הנתונים מתייחסים לחלק החברה בעסקה המשותפת ) (1)
 מוצג בדוחות הכספיים בסעיף השקעה בחברות כלולות. (2)

 .2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  5ב'11ביאור  'ים נוספים רלפרט (3)
 מיליון ש"ח. 6.5 -מיליון ש"ח והפרשה לירידת ערך מלאי בסך של כ 6 -כולל פיצוי בהתאם להסכם פשרה שנחתם עם בעלי קרקע בסך של כ (4)

 
 ולמכירה למגורים"ן נדל 3/18-1 6/18-4 9/18-7 12/18-10 2018 2017 1620

  אלפי ש''ח

 הכנסות 11,665 10,396 3,929 323,899 349,889 194,217 128,331
 עלות המכירות 8,330 5,853 2,768 276,256 293,207 134,594 96,603
 מיגול רווח  3,335 4,543 1,161 47,643 56,682 59,623 31,728

13,752 21,961 3,967 705 - 1,110 2,152 
 רמת גולמי רווח בניכוי
 )*( נשיא

 "כסה 1,183 3,433 1,161 46,938 52,715 37,662 17,976
 

תחת סעיף חלק החברה  2018 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום  מוצגים הנשיא רמת פרויקט של למיהרווח הגוו המכירות עלות, ההכנסות* 
  ות כלולות.ברווחי חבר

 
 IFRS-15יישום תקן חשבונאות 

 

מיליון ש''ח ישירות  16 -נזקף רווח בסך של כ IFRS-15תקן חשבונאי כתוצאה מיישום לראשונה של יצוין, כי 
מסרו נכון ליום להון העצמי של החברה ולא בדוח על רווח הכולל בתקופת הדוח, מדירות שנמכרו ולא נ

  ימקא ורמת הנשיא חיפה. -הים בנהריה, כתר דוד קטים רסקו עלבפרוי 31.12.2017
  

 :על הדוח הרווח הכולל של החברה בתקופת הדוח IFRS-15להלן השפעת יישום התקן החשבונאי 

  2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

   כפי שהוצג בעבר השפעה כמוצג בדוחות אלה

  אלפי ש''ח

 הכנסות 392,182 (42,293) 349,889
 עלות המכירות 321,623 (28,416) 293,207
 רווח גולמי 70,559 (13,877) 56,682
 )*( נשיא רמת גולמי רווח בניכוי 18,428 (14,461) 3,967

 "כסה 52,131 584 52,715

 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום  מוצגים הנשיא רמת פרויקט של למיהרווח הגוו המכירות עלות, ההכנסות* 
 לק החברה ברווחי חברות כלולות.תחת סעיף ח 2018
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 טכנולוגיה
 

 )באלפי ש"ח(:בתקופת הדוח לדוח רווח והפסד  פואשר נזקלהלן יובאו נתונים כספיים 
 

 18/12-10 17/12-10 2018 2017 
     הכנסות

 986,737  977,900  291,940  284,308  תחום התשתיות )חומרה(
 353,036  409,336  97,366  127,625  תחום תוכנה ופרויקטים

 398,406  436,387  104,690  124,723  תחום מיקור חוץ
תחום שרותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון 

 170,323  177,553  43,980  655,44  ארוך טווח

 1,908,502  2,001,176  976,537  581,311  סה"כ הכנסות
     רווח מפעולות רגילות ושיעור הרווח

 11,985 ת )חומרה(תחום התשתיו
4.2% 

12,683 
4.3% 

26,930 
2.8% 

26,600 
2.7% 

 8,427 תחום תוכנה ופרויקטים
6.6% 

4,701 
4.8% 

18,809 
4.6% 

18,502 
5.2% 

 3,944 תחום מיקור חוץ
3.2% 

3,118 
3.0% 

16,391 
3.8% 

16,097 
4.0% 

תחום שרותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון 
 ארוך טווח.

12,502 
28.0% 

10,243 
23.3% 

45,390 
25.6% 

41,792 
24.5% 

 (7,490) (7,503) (1,887) (1,848) הוצאות  אחרות ולא מיוחסות
 4,041  - (1,035) - התאמות לדוח המאוחד ואחרות

 010,35 סה"כ  רווח מפעולות רגילות 
6.0% 

823,27 
5.2% 

017,100 
5.0% 

542,99 
5.2% 

          
 

  )חומרה(תחום התשתיות  .3
 

 הכנסות 
 986.7 -ח, לעומת סך של כ"מיליון ש 977.9 -הסתכמו בסך של כ 2018נת ההכנסות בתחום התשתיות בש

 ח בתקופה המקבילה אשתקד. "מיליון ש
 

סך ש"ח, לעומת  מיליון 284.3 -כסך של הסתכמו ב 2018 שנת של הרביעיבתחום התשתיות ברבעון  ההכנסות
 קד.ש"ח בתקופה המקבילה אשת מיליון 291.9 -כשל 

 רווח תפעולי
מההכנסות  2.8% -ח )כ"מיליון ש 26.9 -הסתכם בסך של כ 2018הרווח התפעולי בתחום התשתיות בשנת 

מההכנסות בתחום התשתיות( בתקופה  2.7% -ח )כ"מיליון ש 26.6 -בתחום התשתיות( לעומת סך של כ
  המקבילה אשתקד.

 

  -)כמיליון  12 -כסך של הסתכם ב 2018של שנת  הרביעיהתפעולי בתחום התשתיות ברבעון  הרווח
מההכנסות בתחום  4.3% -כמיליון ש"ח ) 12.7 -כסך של  לעומת מההכנסות בתחום התשתיות( 4.2%

 הקיטון ברווח ובשיעורו נובע בעיקר מהקיטון בהכנסות. .אשתקד המקבילה בתקופה( התשתיות

 
 

 תחום התוכנה והפרויקטים .4
 
 הכנסות 

 353 -ח, לעומת סך של כ"מיליון ש 409.3 -הסתכמו בסך של כ 2018פרויקטים בשנת ההכנסות בתחום תוכנה ו
הגידול נובע בעיקר מכניסה לאיחוד של חברות ופעילויות במחצית  ח בתקופה המקבילה אשתקד."מיליון ש

 ומעליה בפעילות מוצרי התוכנה. 2017השנייה של שנת 
 

ח, "מיליון ש 127.6 -הסתכמו בסך של כ 2018 שנת של הרביעי ההכנסות בתחום תוכנה ופרויקטים ברבעון
הגידול נובע בעיקר מחגי תשרי שחלו כולם  ח בתקופה המקבילה אשתקד."מיליון ש 97.4 -לעומת סך של כ

(, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד חלו חלקם ברבעון 2018)בחודש ספטמבר  2018ברבעון השלישי של שנת 
)מה שגרם לכמות גדולה יותר של ימי עבודה  2017בעון הרביעי של שנת וחלקם בר 2017השלישי של שנת 

 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד(, וכן מגידול אורגני. 2018ברבעון הרביעי של שנת 
 

  

 רווח תפעולי 

 4.6% -ח )כ"מיליון ש 18.8 -הסתכם בסך של כ 2018הרווח התפעולי בתחום התוכנה והפרויקטים בשנת 
מההכנסות בתחום  5.2% -מיליון ש"ח )כ 18.5ום התוכנה והפרויקטים( לעומת סך של מההכנסות בתח

הגידול נובע בעיקר מהגידול בהכנסות כאמור, חלק התוכנה והפרויקטים( בתקופה המקבילה אשתקד. 
 מהקיטון בשיעור הרווח נובע מכמות ימי עבודה קטנה יותר בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
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 מיליון 8.4 -כסך של הסתכם ב 2018שנת  של הרביעיבתחום התוכנה והפרויקטים ברבעון  התפעולי חהרוו
 4.8% -כש"ח ) מיליון 4.7 -כשל  סךלעומת  מההכנסות בתחום התוכנה והפרויקטים( 6.6% -)כ ש"ח

קר בעיהגידול ברווח ובשיעורו נובע  אשתקד. ה( בתקופה המקבילמההכנסות בתחום התוכנה והפרויקטים
 .מהגידול בהכנסות כאמור

 

 

 מיקור חוץחום ת .5
 

 הכנסות
 398.4 -ח, לעומת סך של כ"מיליון ש 436.4 -הסתכמו בסך של כ 2018בשנת ההכנסות משירותי מיקור חוץ 

 הגידול נובע בעיקר מגידול אורגני. ח בתקופה המקבילה אשתקד."מיליון ש
 

ח, לעומת "מיליון ש 124.7 -הסתכמו בסך של כ 2018 שנת של הרביעי ברבעוןההכנסות משירותי מיקור חוץ 
הגידול נובע בעיקר מגידול בהכנסות שנבע מחגי תשרי ח ברבעון המקביל אשתקד. "מיליון ש 104.7 -סך של כ

(, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד חלו 2018)בחודש ספטמבר  2018שחלו כולם ברבעון השלישי של שנת 
)מה שגרם לכמות גדולה יותר של  2017וחלקם ברבעון הרביעי של שנת  2017נת חלקם ברבעון השלישי של ש

 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד(, וכן מגידול אורגני. 2018ימי עבודה ברבעון הרביעי של שנת 
 

 
 

 רווח תפעולי 
הכנסות מה 3.8% -ח )כ"מיליון ש 16.4 -הסתכם בסך של כ 2018בשנת הרווח התפעולי משירותי מיקור חוץ 

יקור חוץ( בתקופה מההכנסות משירותי מ 4% -ח )כ"מיליון ש 16.1 -משירותי מיקור חוץ( לעומת סך של כ
הגידול נובע בעיקר מהגידול בהכנסות כאמור, הקיטון בשיעור הרווח נובע בעיקר מכמות  המקבילה אשתקד.

 ימי עבודה קטנה יותר בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
 

 -מיליון ש"ח )כ 3.9 -הסתכם בסך של כ 2018ח התפעולי משירותי מיקור חוץ ברבעון הרביעי של שנת הרוו
יקור מההכנסות משירותי מ 3% -ח )כ"מיליון ש 3.1 -מההכנסות משירותי מיקור חוץ( לעומת סך של כ 3.2%

ת כאמור ומקיטון הגידול ברווח ובשיעורו נובע בעיקר מהגידול בהכנסו. חוץ( בתקופה המקבילה אשתקד
 בפחת והפחתות.

 
 

 
 
 

 שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווחתחום  .6
 

 הכנסות
מיליון  177.6 -הסתכמו בסך של כ 2018ההכנסות בתחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח בשנת 

בתחום השכר גידול אורגני הגידול נובע מ ח בתקופה המקבילה אשתקד."מיליון ש 170.3 -ח, לעומת סך של כ"ש
 ומשאבי האנוש.

 

הסתכמו בסך  2018 שנת של הרביעי ההכנסות בתחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח ברבעון
הגידול נובע בעיקר ח בתקופה המקבילה אשתקד. "מיליון ש 44 -ח, לעומת סך של כ"מיליון ש 44.7 -של כ

 מגידול אורגני.
 

 רווח תפעולי 

 45.4 -הסתכם בסך של כ 2018ח התפעולי בתחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח בשנת הרוו
 41.8מההכנסות בתחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח( לעומת סך של  25.6% -ח )כ"מיליון ש

וח( בתקופה המקבילה ההכנסות בתחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טו 24.5% -מיליון ש"ח )כ
 הגידול ברווח ובשיעורו נובע בעיקר מהגידול בהכנסות כאמור.אשתקד. 

הסתכם  2018שנת  של הרביעיברבעון בתחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח  התפעולי הרווח
לעומת  וך טווח(ההכנסות בתחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון אר 28% -)כ ש"ח מיליון 12.5 -כסך של ב

( ההכנסות בתחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח 23.3% -כש"ח ) מיליון 10.2 -כשל  סך
הגידול ברווח ובשיעורו נובע בעיקר מהתייעלות בתחום שירותי השכר ומקיטון  אשתקד. הבתקופה המקביל

 בתחום חיסכון ארוך טווח.ההפסד 

  נזילות ומקורות המימון .ה
 מאוחד

 
 .תים-ומלםבפעילות ישרס בעיקר בפעילות השקעה מקורם במאוחד המזומנים המשמשים את הקבוצה 

 

 מיליון 349 -כלסך של ח הסתכמו פעילות שוטפת בתקופת הדומ שנבעובדוחות המאוחדים תזרימי המזומנים 
 ברווח הנקי ולמגידעיקר השינוי נובע  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מיליון 276.7 -כסך של ש"ח לעומת 

 אל מול תקופה מקבילה אשתקד. בקיזוז שינויים בסעיפי ההון החוזר
 

סך  ש"ח לעומת מיליון 439.9 -כלסך של ח הסתכמו פעילות השקעה בתקופת הדול ששימשותזרימי המזומנים 
 בתקופה המקבילה אשתקד. ש"ח מיליון 140.5 -כ של

  
 -כסך של ש"ח לעומת  מיליון 3.7 -כלסך של ח הסתכמו הדו פעילות מימון בתקופתמ שנבעותזרימי המזומנים 

 בתקופה המקבילה אשתקד. ששימשו לפעילות מימון ש"ח  מיליון 32.3
 

 



10 
 

  

 432 -כסך של היקפן הממוצע של הלוואות לזמן קצר )מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב( בתקופת הדוח עמד על 
סך תאגידים בנקאיים ואגרות חוב( בתקופת הדוח עמד על היקפו הממוצע של אשראי לזמן ארוך )מ ש"ח. ןמיליו
לפרטים אודות הסכמי אשראי מהותיים של חברות הקבוצה, לרבות התניות  ש"ח. מיליון 2,452.7 -כשל 

בפרק א' לדוח התקופתי )לתאריך הדוח הקבוצה עומדת בכל  17הפיננסיות להן התחייבו במסגרתם, ר' סעיף 
 ההתניות הפיננסיות(.

 

מיליון ש"ח )ליום  206 -קיים הון חוזר חיובי בסך של כ 31.12.2018חות הכספיים המאוחדים של ישרס ליום בדו
מיליון ש"ח(. למען שלמות התמונה יצוין, כי בהתאם  342 -היה קיים הון חוזר חיובי בסך של כ 31.12.2017

יש לבצע התאמות שונות נים חזוי בדבר גילוי תזרים מזומ 105-27מס' רשות ניירות ערך  לעמדה משפטית של
 מיליון ש"ח. 30  -המסתכם לסך של כ 31.12.2018המביאות לגרעון בהון החוזר ליום 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  14)ב(10בחן האם מתקיימים סימני אזהרה כאמור בתקנה  ישרס דירקטוריון
 החוזר בהון גרעון של בקיומו אין כי, סישרלכך קבע דירקטוריון  ובהתייחס, 1970-תקופתיים ומידיים(, תש"ל

לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות  שישרסוכי אין חשש סביר  בישרסנזילות  בעיית על להצביע כדי כאמור
סימני אזהרה המפורטים  ישרסוהצפויות בשנתיים הקרובות שלאחר מועד הדוח, ובהתאם, לא מתקיימים לגבי 

, ישרסמתבססת, בין היתר, על יתרת המזומנים של  ישרסרקטוריון בתקנה האמורה. קביעתו האמורה של די
, היכולת למחזר חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ו/או לנצל מסגרות ישרסהמזומנים השוטף של תזרים 

 ישרס של הנכסים מימוש מדיניות, ההון בשוק כסף לגייס היכולת, נוצלו וטרםאשראי המאושרות בבנקים 
( ונכסים לא 2018של החברה לשנת  לדוח התקופתיבפרק א' "תיאור עסקי התאגיד"  25.1.3 ףבסעי)כמפורט 

 3.45) "חשמיליון  3,450 -סך של כל הסתכם 2019 מרץמשועבדים אשר עלותם/שווים ההוגן הכולל לחודש 
  .מיליארד ש"ח(

. עתיד פני צופה מידע בגדר הנצפויה להיתקל בתקופה הקרובה בבעיית נזילות הי יאה אין לפיה ישרס הערכת
כיום,  ישרסהנתונים שבידי  על מבוססיםבקביעתו הנ"ל  ישרסההנחות והאומדנים ששימשו את דירקטוריון 

 , בין היתר,תלויים והם הואילאולם אין כל וודאות כי הנחות והאומדנים אלה יתממשו במלואם או בחלקם, 
 ליהם או שהשפעתה עליהם מוגבלת.יכולת השפעה ע לישרסבגורמים חיצוניים, אשר אין 

 החברה )סולו(
 

 ,ש"ח מיליון 53.3 -כלסך של בתקופת הדוח הסתכמו פעילות שוטפת מ שנבעובדוחות החברה תזרימי המזומנים 
הקיטון נובע בעיקר מדיבידנדים שהתקבלו  .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד מיליון 80.9 -כ סך של לעומת

 קבילה אשתקד.בתקופת הדוח לעומת התקופה המ

 
מיליון  86.9 -הסתכמו לסך של כ בתקופת בדוח פעילות השקעהששימשו לבדוחות החברה תזרימי המזומנים 

נובע עיקר השינוי  בתקופה המקבילה אשתקד,פעילות השקעה שנבעו ממיליון ש"ח  80.2 -סך של כלעומת   ש"ח,
 יים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.מהשקעה בנכסים פיננס

 

 סך של לעומתש"ח  מיליון 23.1 -כסך של בתקופת הדוח הסתכמו בששימשו לפעילות מימון תזרימי המזומנים 
השינוי נובע בעיקר מפירעון הלוואה לתאגיד בנקאי בתקופה . ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד מיליון 51.7 -כ

ת, נובעים מהלוואות . תזרימי המזומנים מפעילות מימון בחברה, ככל שישנם מעת לעהמקבילה אשתקד
 מתאגידים בנקאיים ומחלוקת דיבידנדים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מדיניות דיבידנד
 

 ישרס

 2018, החל משנת ישרסעל עדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד של  ישרסהחליט דירקטוריון  2018 ץבמר 19 ביום .1
עד אישור הדוחות , במהלך הרבעון הראשון של כל שנה קלנדרית, במוישרסתודיע  2018כך שהחל משנת 

הכספיים השנתיים, על סכום חלוקת הדיבידנד המינימאלי בגין אותה שנה. הדיבידנד האמור יחולק פעמיים 
 ישרסבשנה, מחציתו בחודש יוני ומחציתו בחודש דצמבר של אותה שנה, וזאת בכפוף להחלטת דירקטוריון 

קשרה ו/או תתקשר )אלו אשר תהיינה ולהתניות הפיננסיות בהן הת ישרס, להתחייבויות טרם כל חלוקה
, תוכנית ההשקעות שלה, נזילותה וצרכיה, ישרסבתוקף בעת הרלוונטית(, ובשים לב לפעילותה השוטפת של 

. בנוסף 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 302ובכפוף להוראות כל דין ובכלל זה מבחני החלוקה הקבועים בסעיף 
 הדוחות אישור במועד, קלנדרית שנה כל של סיומה לאחר ןהראשו ברבעון כי, ישרסהחליט דירקטוריון 

 לדיבידנדים בנוסף וזאת, סתיימההש השנה בגין נוסף דיבידנד חלוקת ישרס תשקול, השנתיים הכספיים
 "ל.הנ הדיבידנד למדיניות בהתאם שנה אותה בגין שחולקו

 
ס לבצע חלוקת דיבידנד, וזו תיבחן ישרס הבהירה, כי אין לראות במדיניות הדיבידנד הנ"ל התחייבות של ישר

ותישקל בכל פעם, בנפרד, על ידי דירקטוריון ישרס. עוד ישרס הבהירה, כי מדיניות הדיבידנד הנ"ל תהא 
ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידי דירקטוריון ישרס שאף יהא רשאי לקבל החלטות בדבר ביצוע חלוקות 

 לרבות(, כלל חלוקה ביצוע אי או יותר קטנות, יותר גדולותת "ל )חלוקוהנ במדיניות מהאמור שונותדיבידנד 
 .הדין להוראות בכפוף והכל, במזומן דיבידנד תשלום של בדרך שאינן חלוקות
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במרץ  19ביום  ישרסכאמור לעיל, החליט דירקטוריון  ישרסבהמשך לאימוץ מדיניות חלוקת הדיבידנד של  .2

מיליון ש"ח, אשר מחציתו שולם  60 -בסך כולל של כ 2018 לחלק דיבידנד בגין שנת ישרסעל כוונת  2018
 . 2018בחודש דצמבר שולם ומחציתו  2018בחודש יוני 

 

 בגין כוונת ישרס לחלק דיבידנד בדבר 2019במרץ  20מיום , להחלטת דירקטוריון ישרס לעילבהמשך לאמור  .3
 ן.להל 5ר' סעיף טו' ,ש"ח למניה( 14מיליון ש"ח ) 76בסך של  2019שנת 

 
 מלם תים

 

 ,2018משנת  אשר תהא בתוקף החל מדיניות חלוקת דיבידנדלאמץ  מלם תיםהחליט דירקטוריון  2018 ץבמר 18 ביום .4
תודיע מלם תים, במהלך הרבעון הראשון של כל שנה קלנדרית, במועד אישור הדוחות  2018משנת כך שהחל 

ן אותה שנה. הדיבידנד האמור יחולק פעמיים הכספיים השנתיים, על סכום חלוקת הדיבידנד המינימאלי בגי
בשנה, מחציתו בחודש יוני ומחציתו בחודש דצמבר של אותה שנה, וזאת בכפוף להחלטת דירקטוריון מלם 

תים ולהתניות הפיננסיות בהן התקשרה ו/או תתקשר )אלו אשר -תים טרם כל חלוקה, להתחייבויות מלם
לפעילותה השוטפת של מלם תים, תוכנית ההשקעות שלה, תהיינה בתוקף בעת הרלוונטית(, ובשים לב 

. לחוק החברות 302נזילותה וצרכיה, ובכפוף להוראות כל דין ובכלל זה מבחני החלוקה הקבועים בסעיף 
ברבעון הראשון לאחר סיומה של כל שנה קלנדרית, במועד אישור  כי, מלם תיםבנוסף החליט דירקטוריון 

קול מלם תים חלוקת דיבידנד נוסף בגין השנה שנסתיימה, וזאת בנוסף הדוחות הכספיים השנתיים, תש
 לדיבידנדים שחולקו בגין אותה שנה בהתאם למדיניות הדיבידנד הנ"ל.

 

מלם תים הבהירה, כי אין לראות במדיניות הדיבידנד הנ"ל התחייבות של מלם תים לבצע חלוקת דיבידנד, 
דירקטוריון מלם תים. עוד הבהירה מלם תים, כי מדיניות  וזו תיבחן ותישקל בכל פעם, בנפרד, על ידי

הדיבידנד הנ"ל תהא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידי דירקטוריון מלם תים שאף יהא רשאי לקבל החלטות 
בדבר ביצוע חלוקות דיבידנד שונות מהאמור במדיניות הנ"ל )חלוקות גדולות יותר, קטנות יותר או אי ביצוע 

 בות חלוקות שאינן בדרך של תשלום דיבידנד במזומן, והכל בכפוף להוראות הדין.חלוקה כלל(, לר
 

 18ביום  מלם תיםכאמור לעיל, החליט דירקטוריון  מלם תיםבהמשך לאימוץ מדיניות חלוקת הדיבידנד של  .5
יתו מיליון ש"ח, אשר מחצ 20 -בסך כולל של כ 2018לחלק דיבידנד בגין שנת  מלם תיםעל כוונת  2018במרץ 

 . 2018בחודש דצמבר שולם ומחציתו  2018שולם בחודש יוני 
 

כוונת מלם תים לחלק  בדבר 2019במרץ  19מלם תים מיום  בהמשך לאמור לעיל, להחלטת דירקטוריון .6
 להלן. 7ר' סעיף טו' ,ש"ח למניה( 14מיליון ש"ח ) 30בסך של   2019שנת  בגין דיבידנד
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להלן טבלה המרכזת את "זרימת" המשאבים בתוך  הגילוי הנדרש מחברות החזקה, ( בדבר2015מחודש דצמבר ) 105-31ערך מס'  עמדה משפטית של רשות ניירות לאור
 :)באלפי ש"ח( הקבוצה

 סך הכל השלמה למאוחד והתאמות תים בע"מ-מלם ישרס חברה להשקעות בע"מ החברה 

אמצעים  
 נזילים

חוב 
 פיננסי

אמצעים 
נזילים 

 נטו

אמצעים 
 םנזילי

אמצעים  חוב פיננסי
 נזילים

 נטו 

אמצעים 
 נזילים

חוב 
 פיננסי

אמצעים 
נזילים 

 נטו

אמצעים 
 נזילים

חוב 
 פיננסי

אמצעים 
נזילים 

 נטו

אמצעים 
 נזילים

אמצעים  חוב פיננסי
 נזילים

 נטו
 
 
 
 

 יתרת פתיחה

 
 
 
 
 
 
 
 

138,106 

חוב 
פיננסי 
 שוטף:

- 
חוב 

פיננסי 
בלתי 

 שוטף:
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

138,106 

 
 
 
 
 
 
 
 

135,635 

 חוב 
פיננסי 
 שוטף:

(246,016) 
 חוב 

 פיננסי 
בלתי 

 שוטף:
(2,260,464) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2,370,845) 

 
 
 
 
 
 
 
 

179,819 

חוב 
פיננסי 
 שוטף:

(235,226) 
חוב 

פיננסי 
בלתי 

 שוטף:
(99,614) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(155,021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1,681 

חוב 
פיננסי 
 שוטף:

- 
חוב 

פיננסי 
בלתי 

 שוטף:
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1,681 

 
 
 
 
 
 
 
 

455,241 

 חוב 
פיננסי 
 שוטף:

(481,242) 
 חוב 

 פיננסי
בלתי  

 שוטף:
(2,360,078) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2,386,079) 
 (1,514) - (1,514) - - - - - - - - - (1,514) - (1,514) השקעות הוניות

השקעות הוניות על ידי 
 - - - - - - - - - - - - - - - חיצוניים

 - - - - - - - - - - - - - - - םמכירת מניות לחיצוניי
הלוואות לחברות אחרות 

 - - - 12,225  -  12,225  -  - - - - - (12,225) - (12,225) בקבוצה

 - (311,280) 311,280  - - - -  (89,000) 89,000  -  (222,280) 222,280  - - - קבלת הלוואות מחיצוניים
 -  385,135 (385,135) -  -  -  -  163,305  (163,305) -  221,830  (221,830) -  -  -  םרעון הלוואות מחיצונייפ

 -  (285,528) 285,528  -  -  -  -  -  -  -  (285,528) 285,528  -  -  -  הנפקת אג"ח
 -  141,600  (141,600) (7,443) -  (7,443) -  -  -  -  134,157  (134,157) -  -  -  פרעון אג"ח
ידנדים לחברות חלוקת דיב

 (58,997) -  (58,997) -  -  -  (10,930) -  (10,930) (48,067) -  (48,067) -  -  -  אחרות בקבוצה

קבלת דיבידנדים מחברות 
 59,190  -  59,190  2,750  -  2,750  -  -  -  119  -  119  56,321  -  56,321  אחרות בקבוצה

חלוקת דיבידנדים 
 (64,947) -  (64,947) (49) -  (49) (8,800) -  (8,800) (32,991) -  (32,991) (23,107) -  (23,107) לחיצוניים

תזרים אחר מפעילות 
 341,299  (8,366) 349,665  (1,728) -  (1,728) 80,309  -  80,309  271,205  (8,366) 279,571  (2,987) -  (2,987) שוטפת

תזרים אחר מפעילות 
 (439,870) -  (439,870) 1,140  - 1,140  (58,983) -  (58,983) (308,875) -  (308,875) (73,152) -  (73,152) השקעה

 
 
 
 
 

 יתרת סגירה

 
 
 
 
 
 
 
 

81,442 

חוב 
פיננסי 
 שוטף:

- 
חוב 

פיננסי 
בלתי 

 שוטף:
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

81,442 

 
 
 
 
 
 
 
 

177,213 

 חוב 
פיננסי 
 שוטף:

(216,568) 
 חוב 

 פיננסי 
בלתי 

 שוטף:
(2,450,099) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2,489,454) 

 
 
 
 
 
 
 
 

107,110 

חוב 
פיננסי 
 שוטף:

(165,315) 
חוב 

פיננסי 
בלתי 

 שוטף:
(95,220) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(153,425) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,076 

חוב 
פיננסי 
 שוטף:

- 
חוב 

פיננסי 
בלתי 

 שוטף:
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3,076 

 
 
 
 
 
 
 
 

368,841 

 חוב 
פיננסי 
 שוטף:

(381,883) 
 חוב 

 פיננסי
בלתי  

 טף:שו
(2,545,319) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2,558,361) 
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 דוחבתקופת ה עיקרייםאירועים  .ו
 

 

 החברה
 

ש"ח למניה אשר הסתכם לסך של  3, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 2018בנובמבר  26ביום 
 .2018בדצמבר  19מיליון ש"ח ושולם במלואו ביום  23.1 -כ

 
 

 קבוצת ישרס
 

 

למחזיקי אגרות חוב )סדרה יא'(,  ישרסבמסגרת הצעת רכש חליפין מלאה שפרסמה , 2018במאי  9 ביום .1
ש''ח ע.נ אגרות חוב )סדרה  70,303,688ע.נ אגרות חוב )סדרה יא'( תמורת הנפקת  67,340,697 ישרסרכשה 

 .2018 בדצמבר 31 ליוםשל החברה  המאוחדים הכספיים לדוחותג' 25 באור' ר.  ישרסטז'( של 

המאפשרת הקמת מגדל  התב"ע חדש תוקף ישרס של )"חברת הבת"( הבת חברה קבלה, 2018, לאפריבחודש  .2
 2018 בשנת. ר"מ אלף 7-כ ששטחואלף מ"ר במקום בניין  38 -קומות בהר חוצבים, בשטח של כ 25חדש של 

 החברה. החדש  Aה בעבודות החפירה ודיפון של מגדלוהחל הישן Aבניין  את הריסת  חברת הבתסיימה 
 .בהקמה להשקעה"ן לנדל הנכס את סיווגה

 לסעיף הנכס את סיווגה החברה. ברחובות שלה לנכס 4 טופס ישרס של בת חברה קבלה, 2018 ביוני 21 ביום .3
 .להשקעה"ן נדל

שבמחזור,  ישרסלאגרות החוב )סדרה טו'( של  ilAA)) -על העלאת דירוג ל מעלותהודיעה  הדוח בתקופת .4

 ישרס שלטז'(  -)סדרות  יא', יג', יד' ו חוב ולאגרות לישרס( -ilAAדירוג ) אישור וכן, בשעבודים המובטחות
 ישרסשבמחזור. כמו כן, הודיעה חברת הדירוג מדרוג בע"מ על העלאת הדירוג של סדרות אגרות חוב של 

  באופק יציב. Aa3 -חיובי לדירוג באופק A1 –מדירוג 

ולוגי ירושלים בע"מ )"ג.ט.י"(, האוניברסיטה העברית התקשרו ג.ט.י הגן הטכנ 2018באוגוסט  2 ביום .5
גבעת רם בע"מ )"גטי רם"(,  –גן טכנולוגי  –בירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים )"הרל"י"( וג.ט.י רם 

בין היתר, כי  ו נקבע בהסכם פשרה שמסיים את כל המחלוקות בין הצדדים )"הסכם הפשרה"(. במסגרת
מיליון  58 -( בגטי רם, וזאת בתמורה לסך של כ76%ל"י את כל אחזקותיה )ג.ט.י תמכור לאוניברסיטה ולהר

 27 -ש"ח, השלמת מכירת האחזקות בגטי רם במסגרת הסכם הפשרה הניבה לג.ט.י רווח לפני מס בסך של כ
 בדצמבר 31 ליום החברה של המאוחדים הכספים לדוחות ד'15 באור גם' רנוספים  לפרטיםמיליון ש''ח. 

2018 . 

היתר חפירה דיפון וביסוס בגין קרקע  ישרסקיבלה חברה הבת של  2018של שנת  רבעון השלישיה לךבמה .6
ברבעון זה את  ישרס, בהתאם לכך סיווגה והחלה בעבודות חפירה ודיפוןבפרויקט אוליבקס שבפתח תקווה 

נרשם  ולכןלראשונה לשווי שוק  שוערכה הקרקע. בהקמהולנדל"ן להשקעה  להשקעההקרקע ממלאי לנדל"ן 
 ''ח.שמיליון  104 -כ של בסךשערוך 

 שאינו' ג צד עם בהסכם"( הבת)"חברת  ישרס של מלאה בבעלות בת חברה התקשרה 2018 בנובמבר 8 ביום .7
 זכויותיה כל למכירת ביחס( בהתאמה", המכר"הסכם  -ו)"הרוכש"  בה השליטה לבעלי/או ו לישרס קשור

 12 -ו דיור יחידות 12 ייבנו עליה קרקע למעט, בירושלים החוץ משרד פרויקט של במקרקעין הבת חברת של
 על להקים הרוכש מתכוון אותו פרויקט במסגרת( להם הצמודים ומחסנים חניות)לרבות  משרדים יחידות

 בדצמבר 31 ליום החברה של המאוחדים הכספים לדוחות 5ב'11 באור גם' ר נוספים לפרטים. המקרקעין
2018. 

בשני הסכמים לרכישת זכויות חכירה של ישרס  בבעלות מלאה בתהתקשרה חברה  2018 בנובמבר 25ביום  .8
בדצמבר  31עסקת הרכישה הושלמה ביום מיליון ש''ח.  255מהוונות במקרקעין בנווה אילן בתמורה לסך של 

 .2018בדצמבר  31ה' לדוחות הכספים המאוחדים של החברה ליום 13לפרטים נוספים ר' גם באור . 2018
 

 .2018במזומן במהלך שנת  וט חלוקת הדיבידנדים שישרס הכריזה וחילקהלהלן פיר .9
 

 דיבידנד למניה דיבידנד באלפי ש"ח תאריך חלוקה תאריך הכרזה
 5.5 29,721 2018בדצמבר  18 2018בנובמבר  19

 5.5 29,721 2018ביוני  11 2018במאי  22
 4.0 21,616 2018באפריל  10 2018במרס  19

  81,058 15.0 
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 קבוצת מלם תים
 

 
 

 

 

 ("המכס )"אגף מ"והמע המכס אגף - האוצר משרד .11
 

 

לבין אגף המכס חברת בת של מלם תים )"מלם"( בין  2008שנחתם בחודש ספטמבר  הסכםבהמשך ל .א
 ששימשהלאגף המכס במקום המערכת )"שער עולמי"( והמע"מ שבמשרד האוצר להקמת מערכת חדשה 

ם ולמחלוקות שהתגלעו בין הצדדים בקשר להסכם האמור )ר' גם ביאור ע"י מל והופעלה אגף המכסאת 
 עלה, 2018 בינואר 14 ביום (.2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה של החברה ליום  (3)'ג 30

 .עולמי שער פרויקטשל  קריטיי", שהוא השלב העיקרי והבסיס יבוא" שלב בהצלחה לאוויר
 

לבית  על ידי אגף המכס הוגשה 2018שמתקיים בין הצדדים, בחודש מאי  יל להליך הבוררותבמקב .ב
מיליון ש"ח  69, שהועמדה על בגין הפרת החוזהמלם כנגד ירושלים תביעה כספית המשפט המחוזי ב

נזקים עקיפים, אשר נגרמו, לכאורה, למשק הישראלי בכללותו )נוכח מיליון ש"ח  100וכן נזקים ישירים 
, שטרם מלם הגישה בקשה. עולמי' בתקופת הדחייה(-מימוש התועלות הצפויות ממערכת 'שער-אי

 "עניין תלוי ועומד".  שלעד לסיום הבוררות בההליך להתליית  הוכרעה,
 

רשות המסים הציגה לבורר טענת קיזוז של נזקים ישירים שנגרמו לה, לטענתה,  2019בחודש פברואר  .ג
מלם סבורה כי תביעת רשות המסים מנופחת ומופרזת ביותר ובכוונתה  מיליון ש"ח. 94-בסך של כ

סכום התביעה בבית המשפט לא עודכן נוכח הגשת טענת הקיזוז להוכיח עמדה זו בבוררות )יצוין כי 
 .(במסגרת הליך הבוררות

 
, על בגין אומדני החברה, המתבססים, בין היתר כוללים יתרות 2018 בדצמבר 31הדוחות הכספיים ליום 

הסכומים שיתקבלו במסגרת הבוררות שמתקיימת כאמור ובגין  הערכות יועציה המשפטיים, בדבר
השלמת שלבים נוספים בפרויקט, המביאים בחשבון בין היתר, את העלייה המוצלחת לאוויר של שלב 

 וכן אומדנים באשר לתוצאות תביעת רשות המסים נגד מלם וטענת 2018"יבוא בסיסי" בחודש ינואר 
 הקיזוז כאמור לעיל.

 
 .2018במזומן במהלך שנת  חלוקת הדיבידנדים שמלם תים הכריזה וחילקהלהלן פירוט  .11

 
 דיבידנד למניה דיבידנד באלפי ש"ח תאריך חלוקה תאריך הכרזה

 4.5 9,850 2018ביוני  11 2018במאי  22
 4.5 9,850 2018בדצמבר  18 2018בנובמבר  20

  19,700 9.0 
 

 הילה תרומה לק .ז
 

לחברה אין מדיניות בנושא ידי מתן תרומות. -ת לקהילה עלוקבוצת ערד, באמצעות חברות הבנות שלה, מסייע
אלפי ש"ח, וזאת למטרות  1,754 -תרומות בסך כולל של כ ערדבתקופת הדוח העניקה קבוצת מתן תרומות. 

 חינוך, רפואה וחסד.
 

 
 
 
 
 
 
 

 לםחשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהו -חלק ב' 
 

 דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .ח
 

היא אינה קובעת את מדיניות ניהול הסיכונים של החברות הבנות שלה,  ,החברה הנה חברת החזקותמכיוון ש
 והיא אינה אחראית על קביעת המדיניות כאמור או על אמצעי הפיקוח למימושה. 

 
 

 

 החברה רכי ניהולם של להלן דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק וד .1
 

 :שם האחראי (א)
 

 א' בחלק ד' 26תקנה  ', ראודותיו ים)לפרט החברה מנכ"להאחראי לניהול סיכוני שוק הינו רו"ח אילן טוקר, 
 (.של הדוח התקופתי

 

 :תיאור מפורט של סיכוני השוק אליהם חשוף התאגיד (ב)
 

זקות של החברה. הרישום החשבונאי מרבית נכסי החברה מורכבים מהשקעות בניירות ערך של החברות המוח
התחייבויות החברה כל  של ההשקעות הוא על בסיס השווי המאזני ואינו מושפע משערי ניירות הערך בבורסה.

  לשינויים בריבית השקלית במשק.  החברהללא הצמדה. כתוצאה מכך חשופה  הן
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 :מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק (ג)
 

ת, מעריכה החברה כי אין מקום לשימוש במכשירים נגזרים לצורך הגנה על בהתאם למידת החשיפה הנוכחי
 סיכוני שוק. 

 

 :אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות (ד)
 

קבלת החלטות לגבי סוג המימון נעשית ע"י ההנהלה ומאושרת ע"י  .דירקטוריון החברה מאשר ביצוע השקעות
או רווחים מהותיים שנבעו מסיכוני שוק הדירקטוריון. להערכת הנהלת החברה לא נגרמו לחברה הפסדים 

 בתקופת הדוח. 
 

 בסיסי הצמדה: דוח (ה)
 

 אין לחברה נכסים פיננסיים ו/או התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד או למט"ח.לתאריך המאזן 
 

 פוזיציות בנגזרים: (ו)
 

 לתאריך המאזן אין לחברה החזקה בנגזרים.
 

 מבחני רגישות (ז)
 ם הרגישים לשינויים בגורמי שוק.מכשירילתאריך המאזן אין לחברה 

 
 

  החברות במאוחדלהלן דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם של  .2
 

 שם האחראי: (א)
 
 

, המכהן גם כמנכ"ל הינו רו"ח אילן טוקרתים -בקבוצת ישרס ובקבוצת מלםהאחראי לניהול סיכוני שוק 
  תי(.א' בחלק ד' לדוח התקופ 26תקנה  ')לפרטים אודותיו ר החברה

 

  :פות חברות הבנותתיאור מפורט של סיכוני השוק אליהם חשו (ב)
  

ביזום, תכנון, הקמה וניהול של מבני תעשיה ואחסנה, פארקים לתעשיות עתירות  בעיקר קבוצת ישרס עוסקת
ת מבני מגורים למכירה בפריסה גיאוגרפית רחבה. כתוצאה מאופי יידע, מרכזים מסחריים וכן ביזום בני

 במדד המחירים לצרכן ,פה הקבוצה לסיכוני שוק המתייחסים לשינויים במדד תשומות הבניהעסקיה חשו
 -, וחלקם )בעיקר בפרויקט כתר דויד חוזי הקבוצה נקובים בש"ח וצמודים למדד חלקם של .ובשערי המט"ח

 .ימק"א בירושלים( צמודים לשער הדולר ארה"ב
 

. כתוצאה מכך חשופה לא צמודות כללות למט"ח וחלקן צמודות למדד, חלקן צמוד ישרסהתחייבויות חלק מ
לשינויים בגורמים  ישרסקלית במשק. בנוסף חשופה יערי החליפין ולשינויים בריבית השלשינויים בש ישרס

 כגון מצב שוק הנדל"ן בישראל ומצב המשק הישראלי ככלל. ,חיצוניים
 

 ם לצרכן )למעט ההכנסות מפרויקט כתרלאור העובדה שמרבית הכנסותיה של ישרס צמודות למדד המחירי
ומספר מצומצם של שוכרים הצמודים לדולר ארה"ב( וכך גם הוצאות המימון שלה, עלייה בשיעורי  ימקא -ד דו

האינפלציה במשק הישראלי, המתבטאת בעליית המדד, היא הגורם העיקרי המשפיע על המצב הכספי של 
כמו כן, ישרס חשופה לירידת שערי ניירות הערך בבורסה  ן.החברה הן בצד ההכנסות והן בצד הוצאות המימו

של ניירות ערך סחירים המוצגים בדוחות הכספיים לפי מכפלת שער הבורסה של נייר הערך במועד הדוח 
 בכמות ניירות הערך שהחזיקה החברה באותו מועד. 

 
 

המחירים לצרכן, לפיכך, עודף אינו צמוד לדולר של ארה"ב או למדד תים -קבוצת מלםעיקר האשראי ללקוחות 
 לשינוי באינפלציה. תים-מלםאשראי ללקוחות שאינו צמוד על התחייבויות כספיות שאינן צמודות חושף את 

 

 
נרכש  תים-מלםשל ארה"ב. חלק מתשומותיה של  לדולרנקוב בדולר או צמוד  תים-מלםחלק מהכנסות 

לשינויים בשער החליפין של  תים-מלםחשופה  במחירים הצמודים לשער הדולר ארה"ב. לאור האמור לעיל
הדולר של ארה"ב למשך תקופת גלגול המלאי. תיסוף בשערו היציג של השקל כלפי הדולר פוגע בהכנסות 

 החברה וברווח הגולמי של החברה ואילו הפיחות מגדילן.
 

מנים בגין שינוי לסיכון תזרימי מזו חברות הקבוצההלוואות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את 
 שיעורי ריבית שאינן מלוות בשינוי מקביל בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים.

 

ואינה יכולה להשפיע באופן מהותי על  לה מעריכה שהחשיפה לסיכונים פיננסיים אינה מהותית החברה
 תוצאותיה העסקיות של החברה לאורך זמן.

 

 .2018בדצמבר  31ליום של החברה  המאוחדים םלדוחות הכספיי 'ב27לפרטים נוספים ר' באור 
 

 להלן. ט'לפרטים נוספים בדבר שינויים בחשיפה לשינויים בשערי החליפין ר' סעיף 
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 בניהול סיכוני שוק:  חברות הבנותמדיניות  (ג)
 

ונמנעת או הלוואות בריבית משתנה לזמן ארוך נוקטת במדיניות של לקיחת הלוואות צמודות למדד  ישרס
להערכת ישרס לא קיימת חשיפה כלכלית וחשבונאית בגין  וק בפעילות ספקולטיבית בשוק הנגזרים.מלעס

חשיפה  לישרס, נוצרה 2004בעקבות ביטול תיאום הדוחות הכספיים למדד בשנת  הצמדת הלוואות למדד.
חת , מעת לעת, אפשרות של לקיישרסשוקלת בכדי להקטין את סיכוני המט"ח, מעבר לכך,  חשבונאית.

שוקלת  הריבית לזמן ארוך וזאת כנגד נכסיה הצמודים למט"ח ובכדי להקטין את סיכוני הלוואות במט"ח
, מעת לעת, אפשרות של לקיחת הלוואות או באשראי בנקאי שקלי לזמן קצר בריבית משתנה וזאת על ישרס

כון מעבר לסיכון ללא לקיחת סי ישרסמנת לנצל מצבים בשוק המאפשרים להוזיל את עלויות האשראי של 
 סביר ומוגבל.

ונמנעת  ריבית שקלית משתנהו נוקטת במדיניות של לקיחת הלוואות בריבית שיקלית קבועה תים-מלם
, מעת לעת, אפשרות של לקיחת תים-מלםמעבר לכך, שוקלת   מלעסוק בפעילות ספקולטיבית בשוק הנגזרים.

משתנה וזאת על מנת לנצל מצבים בשוק  הלוואות במט"ח או באשראי בנקאי שקלי לזמן קצר בריבית
 ללא לקיחת סיכון מעבר לסיכון סביר ומוגבל.  תים-מלםהמאפשרים להוזיל את עלויות האשראי של 

 
 

 מצעי פיקוח ומימוש המדיניות: א (ד)
 

הנהלת ישרס עוקבת באופן שוטף אחרי ההתפתחויות בשווקים השונים ובוחנת את מידת החשיפה של ישרס 
מחליטה בהתאם על שינויים במדיניות ניהול הסיכונים ועל שינויים בתמהיל ההלוואות של לסיכוני שוק ו

ישרס. במקרה של התפתחויות חריגות בשווקים השונים מתכנסת ההנהלה לשם בחינת הצורך במתן הנחיות 
נעשית ע"י הנדרש לרכישת נכסים קבלת החלטות לגבי סוג והיקף המימון מתאימות לאירועים השונים. 

 . ישרס ההנהלה ומאושרת ע"י דירקטוריון
, השקעות האמצעים הנזילים וסוג המימון, נעשית באופן שוטף תים-במלםהחלטות לגבי ניהול סיכוני השוק 

 .תים-מלם ומובאות מפעם לפעם לדיון והחלטה בדירקטוריוןתים -מלםע"י הנהלת 
 :פוזיציות בנגזרים (ה)

 

 לתאריך המאזן אין לחברה החזקה בנגזרים.
 

 :מבחני רגישות (ו)
 

 .2018בדצמבר  31המאוחדים של החברה ליום  לדוחות הכספיים 'ה 29באור  'ר לפרוט מבחני רגישות
 

 

 שינויים בחשיפה לשינויים בשערי החליפין .ט
 

 

 .8.1% -השקל לעומת הדולר בשיעור של כשל  פיחותהיה  31.12.2018ועד ליום  1.1.2018החל מיום 
 

 .3.5% -לעומת הדולר בשיעור של כהשקל  של תיסוףהיה ח פרסום הדולסמוך למועד ועד  1.1.2019החל מיום 
  

שינויי מט"ח  החל מתאריך המאזן ועד סמוך ליום פרסום הדוחות הכספיים הסתכמה החשיפה של החברה עקב
 בסכום לא מהותי.

 

 

 היבטי ממשל תאגידי -חלק ג' 
 

  דתגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בקבוצה במאוח .י
 

מדיניות תגמול מעודכנת של  הוחלט לאשר 2017באוקטובר  30באסיפה כללית מיוחדת של החברה מיום 
 23שנים החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום  3החברה, לתקופה של 

 23רה בימים לפרטים נוספים אודות האסיפה האמורה ר' דיווחים מיידיים שפרסמה החב .2017בספטמבר 
-2017-01, 2017-01-073252)מס' אסמכתאות:  2017באוקטובר  30 -ו 2017באוקטובר  23, 2017באוגוסט 

 .(, אשר המידע האמור בהם מובא כאן על דרך ההפניהבהתאמה, 2017-01-094921 -ו 092960
א כי הגמול לנושאי בחן ומצ תים,-, בהסתמך על שיקול דעתם של דירקטוריון ישרס ומלםדירקטוריון החברה

של ישרס  לפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי, תואם את מדיניות התגמול 21המשרה המפורט בתקנה 
  .תים-מלםו
 

 והנהלה  םדירקטורי .יא
 

 בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית ם דירקטורי .1
 

 ' ה פרקהמצורף כ שאלון ממשל תאגידי 'לפרטים אודות דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ר

 .בחלק ד' של הדוח התקופתי 26וכן תקנה  לדוח התקופתי

  ם בלתי תלוייםדירקטורי .2
 

וכן תקנה  שאלון ממשל תאגידי המצורף כפרק ה' לדוח התקופתי אודות דירקטורים בלתי תלויים ר' לפרטים
 .בחלק ד' של הדוח התקופתי 26
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 פעילות מבקר הפנים .יב
 

 זהות מבקר הפנים
 

. להערכת החברה, הכישורים הינו מר דורון כהן )רו"ח( 2010בנובמבר  30החל מיום פנימי של החברה המבקר ה
לתפקידו כמבקר הפנימי של החברה הינם השכלתו ועיסוקו כמבקר פנימי של  דורון כהן מרהמכשירים את 

 חברות ציבוריות ואחרות.
 

וני, באמצעות משרדו שבו מחלקת ביקורת פנימית המבקר מעניק שירותי ביקורת פנים כמינוי אישי, כגורם חיצ
 הכוללת עובדים בעלי מיומנויות שונות ומומחים בתחומם.

 
לחוק הביקורת  8 )ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף146עומד בהוראות סעיף  , על פי הודעתו,המבקר הפנימי

מחזיק בניירות  ובקר הפנימי אינ)"חוק הביקורת הפנימית"(. למיטב ידיעת החברה, המ 1992-הפנימית, התשנ"ב
 .ערך של החברה או של גוף קשור אליה

 
 תוכנית הביקורת 

 

 השנתית הינם:השיקולים העיקריים בקביעת תכנית הביקורת 
  הצעות מבקר הפנים לתכניות עבודה.

רת הצעות חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתבסס בין היתר על הצעות מבקר הפנים, נושאי ביקו
 פנים בשנים עברו, ונושאים שנידונו בישיבות שוטפות של ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה.

 גודל החברה, המבנה הארגוני שלה, מהות פעילויותיה העסקיות והיקפם. 
 תוכנית העבודה אינה מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה.

  

 תקנים מקצועיים מנחים בביצוע הביקורת
 

קנים המקצועיים המקובלים על פיהם עורך המבקר הפנימי את ביקורת הפנים בחברה, על פי הודעת מבקר הת
 .הפנים לחברה, הינם התקנים המפורסמים על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל

 

 זהות הממונה על מבקר הפנים
 

 כממונה אדמיניסטרטיבי, ויו"ר הממונה הארגוני על המבקר הפנימי של החברה הינו יו"ר דירקטוריון החברה
 ועדת הביקורת של החברה כממונה מקצועי.

 
 2018ישיבות ועדת ביקורת במהלך שנת 

 

 
להלן פירוט המועדים בהם הוגש דין וחשבון בכתב על ממצאי המבקר הפנימי ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל 

 דת הביקורת בממצאי המבקר: הכללי וליושב ראש ועדת הביקורת והמועדים בהם התקיים דיון בוע
 

  ישיבת הביקורתמועד  דוחמועד הגשת ה 
בנושא הוצאות ובקרה על חשבונות דוח ביקורת 
 .2017-2018הבנק בשנים 

 24.03.2019 2019 מרץ

 

 

 שכר רואה חשבון המבקר .יג
 

 

 

 (.EY) משרד קוסט פורר גבאי את קסירררואה החשבון המבקר של החברה הוא 
בגין שירותי ביקורת תים וחסין אש( -)ללא קבוצת ישרס, קבוצת מלםון המבקר של החברה רואה חשב שכרו של

 100 -הסתכם בסך של כ 2017 לשנתושעות(  597)אלפי ש"ח  100 -בסך של כ, הסתכם 2018ושרותי מס לשנת 
 . שעות( 582אלפי ש"ח )

 

ציגי משרד רואי החשבון, בהתאם שכר טרחת רואה החשבון של החברה נקבע במו"מ בין הנהלת החברה ובין נ
לתעריף המוערך למתן השירותים המתבסס על כמות השעות שמושקעות, ומאושר על ידי דירקטוריון החברה 

 )לאחר קבלת המלצת ועדת המאזן(.
 

קבוצת ישרס )ישרס וחברות מאוחדות רואה חשבון המבקר של הינו גם משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, 
 שלה(. 

, הסתכם בסך 2018בגין שירותי ביקורת ושרותי מס לשנת  ל רואה החשבון המבקר מקבוצת ישרסהשכר שקיב
  שעות(. 5,466 -כאלפי ש"ח ) 907 -לסך של כ 2017שעות( ולשנת  5,586 -כאלפי ש"ח ) 843 -של כ

 

 יטמן אלמגור זהר ושות'. תים הוא משרד בר-קר של קבוצת מלםרואה החשבון המב
שירותים יטמן אלמגור זהר ושות' בגין שירותי ביקורת ושרותי מס ושכרו של משרד ברהסתכם  2018בשנת 

 6,206אלפי ש"ח ) 1,233 -לסך של כ 2017שעות( ולשנת  7,000אלפי ש"ח ) 1,485 -בסך של כ אחרים לקבוצה
 .שעות(
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של הקבוצה -חלק ד' 
 

 

 ייםאומדנים חשבונאים קריט  .יד
 

הכנת הדוחות הכספיים על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים מחייבת את הנהלת החברה לבצע הערכות 
ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של הנכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות וכן בקשר לנכסים 

 והתחייבויות מותנים.
 

גורמים נוספים שלדעתה הינם רלוונטיים ההנהלה מבססת את האומדנים וההערכות על ניסיון העבר ועל 
ן. התוצאות בפועל יכול שתהיינה שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שונים. יבהתחשב בנסיבות העני

 ם שחייבו שיקול דעת מהותי בהכנת הדוחות הכספיים יההנהלה לא זיהתה הערכות ואומדנים חשבונאים קריטי
 

 מאוחדיםה כספייםהלדוחות  3ביאור  'נחות בעריכת הדוחות הכספיים רוההאומדנים עיקרי ה לפרטים אודות
 .2018בדצמבר  31ליום 

 
בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי,  105-23בהתאם לעמדה משפטית של רשות ניירות ערך מס' 

כנולוגי הגן הט: מהותיות שווי להערכות נחשבותיחס אליהם ב השווי הערכות אשר נכסים ארבעה קיימים
אודות  נוספים. לפרטים ורחובות החייל רמת ,הפארק הטכנולוגי בהר חוצבים ירושליםבמלחה ירושלים, 

ב)ט( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 8מאוד בהתאם להוראות תקנה  ומהותיותת ומהותיהשווי הת והערכ
  .זה להלןלדוח  'אנספח , ר' 1970-ומיידיים(, התש"ל

 
 
 

 הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר רייםעיק אירועים .טו
 

 

 ישרס
 

מ"ר,  17,516 -לאחר תאריך המאזן זכתה ישרס במכרז לרכישת מקרקעין בטירת הכרמל בשטח של כ .1
 כולל עלויות פיתוח. ש"ח,  מיליון 38 -וזאת בתמורה לסך כולל של כ

 

ש''ח ע.נ אגרות חוב  75,000,000 הסחיר ה, בדרך של הרחבת סדרישרסהנפיקה  2019בינואר  2ביום  .2
, וזאת בדרך של הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים. תמורת ההנפקה ברוטו, ישרס)סדרה טו'( של 

 ש''ח. מיליון 73.7 -כ הסתכמה לסך של
 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב  107,252,000הנפיקה ישרס, בדרך של הרחבת סדרת סחירה,  2019בינואר  21ביום  .3
. תמורת ההנפקה ברוטו, 2019בינואר  20פי דוח הצעת מדף מיום  )סדרה טז'( של ישרס, וזאת על

 מיליון ש"ח. 109.6 -הסתכמה לסך של כ
 

ש"ח למניה  7בסך של  2018בגין שנת  נוסףחלוקת דיבידנד  ישרסאישר דירקטוריון  2019במרץ  20 ביום .4
 מיליון ש"ח(. 22.6 -חלק החברה יסתכם לסך של כ) מיליון ש"ח 38 -כ לש כולללסך  סתכםאשר י

 

 20ביום  ישרס, החליט דירקטוריון ה' לעיל חלקבכאמור  ישרסבהמשך למדיניות חלוקת הדיבידנד של  .5
שר מחציתו מיליון ש"ח, א 76 -בסך כולל של כ 2019לחלק דיבידנד בגין שנת  ישרסעל כוונת  2019במרץ 

בסך של  2019חציתו בחודש דצמבר ומש"ח למניה(  7מיליון ש"ח ) 38 -בסך של כ 2019תשולם בחודש יוני 
  ש"ח למניה(. 7מיליון ש"ח ) 38 -כ

 
בלבד  2019בגין שנת  ישרסהינו בגדר הצהרת מדיניות הדיבידנד של בסעיף זה לעיל מובהר, כי האמור 

 ישרסטרם כל חלוקה. עוד יובהר, כי דירקטוריון  ישרסהמותנית בהחלטות ספציפיות של דירקטוריון 
ת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות הדין, לשנות את מדיניות הדיבידנד יהא רשאי בכל ע

בהמשך  .ו/או לשנות את הסכומים שיחולקו כדיבידנד או להחליט שלא לחלקם כלל 2019הנ"ל בגין שנת 
 ישרס, במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של 2020לאמור מובהר, כי ברבעון הראשון של שנת 

, וזאת בנוסף לדיבידנדים שחולקו בשנת 2019חלוקת דיבידנד נוסף בגין שנת  ישרס, תשקול 2019לשנת 
 45.1 -יסתכם לסך של כמתוך סכום הדיבידנד האמור  )חלק החברה , ככל שחולקו2019בגין שנת  2019

 .מיליון ש"ח(
 

 

 
 

 תים מלם
 

ש"ח  7בסך של  2018בגין שנת  נוסף חלוקת דיבידנד מלם תיםאישר דירקטוריון  2019במרץ  19ביום  .6
 מיליון ש"ח(. 8.5 -יסתכם לסך של כ חלק החברה) מיליון ש"ח 15.3 -כל שכולל לסך  סתכםאשר י למניה
 

 מלם תים, החליט דירקטוריון לעיל ה'כאמור בסעיף  תיםמלם בהמשך למדיניות חלוקת הדיבידנד של  .7
 14) מיליון ש"ח 30 -בסך כולל של כ 2019גין שנת לחלק דיבידנד ב מלם תיםעל כוונת  2019במרץ  19ביום 

ומחציתו ש"ח למניה(  7מיליון ש"ח ) 15 -בסך של כ 2019שר מחציתו תשולם בחודש יוני אש"ח למניה( 
  ש"ח למניה(. 7מיליון ש"ח ) 15 -בסך של כ 2019בחודש דצמבר 
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 2019בגין שנת  מלם תיםהדיבידנד של הינו בגדר הצהרת מדיניות ( זה לעיל 2בסעיף יד')מובהר, כי האמור 
טרם כל חלוקה. עוד יובהר, כי דירקטוריון  מלם תיםבלבד המותנית בהחלטות ספציפיות של דירקטוריון 

יהא רשאי בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות הדין, לשנות את מדיניות  מלם תים
ומים שיחולקו כדיבידנד או להחליט שלא לחלקם ו/או לשנות את הסכ 2019הדיבידנד הנ"ל בגין שנת 

, במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים 2020. בהמשך לאמור מובהר, כי ברבעון הראשון של שנת כלל
, וזאת בנוסף לדיבידנדים 2019, תשקול מלם תים חלוקת דיבידנד נוסף בגין שנת 2019של מלם תים לשנת 

כל שחולקו )חלק החברה מתוך סכום הדיבידנד האמור יסתכם לסך , כ2019בגין שנת  2019 שחולקו בשנת
 מיליון ש"ח(. 16.6 -של כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הדירקטוריון מביע הערכה לעובדי הקבוצה  ומנהליה, על הישגיהם בתקופת הדוח
 
 
 
 

 
 אילן טוקר  שלמה איזנברג   

 מנכ"ל   דירקטוריון ר"יו  27.03.2019
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 מאוד ומהותיותאודות הערכות שווי מהותיות גילוי  - 'אנספח 
 

ב)ט( לתקנות ניירות ערך 8בהתאם להוראות תקנה  2ומהותיות מאוד 1מהותיותלהלן יינתן גילוי אודות הערכות שווי 
 :1970 –)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 

 נושא זיהוי
 ההערכה

 מועד
 ההערכה

ליום  שווי
31.12.2018 

 "ח(ש)אלפי 

 ליום שווי
31.12.2017 

 "ח(ש)אלפי 

 המעריך זיהוי
 ואפיונו

 מודל
 ההערכה

העיקריות לפיהן  ההנחות
 מועדבוצעה ההערכה ליום 

 הערכה
 מהותיות שווי הערכות

גן טכנולוגי  –.ט.י ג
  ירושלים

  נדלן ללא
 )*(בהקמה

31.12.2018 776,550 732,860 
 –רביב  קונפורטי

 3שמאי מקרקעין
 היוון

 הכנסות

 7.8% של וןהיו שיעור
 1.7.14.1ר' סעיף  לפרטים

בפרק "תיאור עיסקי 
 התקופתי  בדוחהתאגיד" 

 החוצבים הר נכסי
ללא נדלן  ירושלים

 בהקמה 
31.12.2018 582,615 )***( 592,470 

 –רביב  קונפורטי
 3שמאי מקרקעין

 היוון
 הכנסות

 7.8% של היוון שיעור
 1.7.14.1ר' סעיף  לפרטים

בפרק "תיאור עיסקי 
 התקופתי  בדוחאגיד" הת

 484,620 505,060 31.12.2018 )**( החייל רמת
 –רביב  קונפורטי

 3שמאי מקרקעין

 היוון
 הכנסות
7גישת 
 השוואה

 
 7.4% של היוון שיעור
  ומסחר משרדים לשטחי

 10%-ו תעשיה לשטחי 8%
 מזדמנים מאורחים הכנסות

ר' סעיף  לפרטים בחניון
"תיאור  בפרק 1.7.14.3

  בדוחגיד" עיסקי התא
 התקופתי

 )****( 392,450 447,920 31.12.2018 רחובות
גרינברג אולפינר 
ושות' שמאות 

 מקרקעין

היוון 
 הכנסות

- 7.75%שיעור היוון של 
7.25% 

עדי נאור שמאות  132,000 136,000 31.12.2018 פארק סיבל )**(
 וניהול מקרקעין

היוון 
הכנסות7גי
 שת השוואה

 8.0% –מושכרים  שטחים
 9.25% פנוים שטחים

 1.7.14.4ר' סעיף  לפרטים
בפרק "תיאור עיסקי 

 התקופתי  בדוחהתאגיד" 

 
 2019במרץ  20שפרסמה ישרס ביום  .2018 לשנת ישרסשל  לו להערכת השווי אשר צורפה לדוח התקופתיניתן לפנות לפרטים נוספים אודות ההנחות הל )*(

 בה מובא כאן על דרך ההפניה (, אשר האמור2019-01-024475)מס' אסמכתא: 
. ישרסכס משועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה טו'( של הנ זה דירקטוריון דוח פרסום למועד שנכון העובדה לאור ניתן הנכס אודות הגילוי *(*)

)מס'  2019במרץ  20רס ביום שפרסמה יש 2018ת לשנ ישרסשל  התקופתי לדוחהערכת השווי אשר צורפה ר' אודות ההנחות הללו לפרטים נוספים 
 (, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה2019-01-024475אסמכתא: 

 ן להשקעה בהקמה."שנהרס ועבר לנדלA ללא בנין  )***( 
 ''ח.שאלפי  166,690כולל נכס בהקמה בשווי של  2017בדצמבר  31שווי הנכס ליום  )****( 

 

                                                           
בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי,  (2014 יוליב 16)עדכנית מיום  105-23ל רשות ניירות ערך מס' על פי המבחנים שנקבעו בעמדה משפטית ש 1

מסך נכסי החברה כפי  5%נושא הערכת השווי מהווה לפחות  (1)הערכת שווי מהותית הינה הערכת שווי אשר עומדת בלפחות אחד מבין המבחנים הבאים: 
( השפעת השינוי בשווי כתוצאה מהערכת השווי על הרווח הנקי או על הרווח 2)מאוחד ליום האחרון של תקופת הדיווח; או שמוצגים בדוח על המצב הכספי ה
מההון העצמי של  2.5%וכן מהווה לפחות  מסך הרווח הנקי או הרווח הכולל בהתאמה, של החברה לתקופת הדיווח 5%הכולל, לפי העניין, מהווה לפחות 

   .דיווחהחברה לתום תקופת ה

 
בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי,  (2014 יוליב 16)עדכנית מיום  105-23על פי המבחנים שנקבעו בעמדה משפטית של רשות ניירות ערך מס'  2

מסך נכסי החברה  10%ת נושא הערכת השווי מהווה לפחו (1)הערכת שווי מהותית מאוד הינה הערכת שווי אשר עומדת בלפחות אחד מבין המבחנים הבאים: 
( השפעת השינוי בשווי כתוצאה מהערכת השווי על הרווח הנקי או על 2)כפי שמוצגים בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום האחרון של תקופת הדיווח; או 

מההון העצמי של  5%וכן מהווה לפחות  מסך הרווח הנקי או הרווח הכולל בהתאמה, של החברה לתקופת הדיווח 10%הרווח הכולל, לפי העניין, מהווה לפחות 
 .החברה לתום תקופת הדיווח

 
3

בדבר גילוי על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין התאגיד וגילוי בנוגע למעריך שווי  105-30בהתאם לעמדה משפטית של רשות ניירות ערך מס' יצוין, כי  
( מעריך השווי הינו מעריך שווי מהותי מאוד )כהגדרת מונח זה 2) -ריך השווי לבין החברה; ו( לא קיימת תלות בין מע1שהערכותיו מהותיות מאוד לתאגיד, )

 :בעמדה המשפטית האמורה(. להלן הגילוי הנדרש בקשר למעריך השווי לאור העמדה המשפטית האמורה
גר תואר ראשון בכלכלה, בוגר לימודי תעודה בחוג , בו1995רפאל קונפורטי, שמאי מקרקעין מוסמך החל משנת  -זהותו של מעריך השווי המהותי מאוד 

 וניהול מקרקעין.לשמאות 
 מעריך ידי על שהוערכו וההכנסות"ח ש מיליון 2,917.8 -כ של לסך מסתכמים 2018בדצמבר  31 ליום מאוד המהותי השווי מעריך ידי על שהוערכו הנכסים

 ש"ח;  מיליון 202.5 -כ של לסך מסתכמות 2018 בדצמבר 31 ליום מאוד המהותי השווי
)מס'  2019במרץ  20שפרסמה ישרס ביום  .ישרס של התקופתי לדוח שצורפה השווי בהערכת כמפורט הינם מאוד המהותי השווי מעריך עם ההתקשרות פרטי

 .(, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה2019-01-024475כתא: מאס
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 מ"תעשיה בע פתוחערד השקעות ו
 
 2018לשנת דוחות כספיים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 מ"ערד השקעות ופתוח תעשיה בע

 
 2018, בדצמבר 31 ליוםמאוחדים דוחות כספיים 

 
 

 הענייניםתוכן 
 
 
 

  עמוד  
 

 2 דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
 
 

 3 דוח רואה החשבון המבקר
 
 

 4-5 המצב הכספידוחות מאוחדים על 
 
 

 6 הפסדאו על רווח מאוחדים דוחות 
 
 

 7 מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 
 
 

 8-10 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 
 

 11-12  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
 
 

 13-82 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים
 
 

 83-84 רשימת חברות הקבוצה -נספח לדוחות הכספיים המאוחדים 
 
 
 

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',411דרך מנחם בגין 
  2116446אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 בע"מ תעשיה פתוחערד השקעות ו לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר

 
 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

 
 ניירות ערךתקנות ב )ג( ב9סעיף בהתאם ל

 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 -להלן ביחד )ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ וחברות בנות  בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיביביקרנו 
הדירקטוריון וההנהלה של  .בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאהרכיבי  .2018 בדצמבר 31החברה( ליום 

בקרה של רכיבי אפקטיביות ה ם אתהחברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
בקרה רכיבי עה על יאחריותנו היא לחוות ד .המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"לפנימית על דיווח כספי 

 ח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.פנימית על דיוו
 
לא בדקנו את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן 

, בהתאמה, מהסכומים המתייחסים בדוחות הכספיים 66% -ו 18%והכנסותיהן הכלולים באיחוד מהווים 
ה באותו תאריך. האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על ולשנה שהסתיימ 2018בדצמבר  31המאוחדים ליום 

דיווח כספי של אותן חברות בוקרה על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, 
ככל שהיא מתייחסת לאפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אותן חברות, מבוססת על דוחות 

 ים האחרים.רואי חשבון המבקר
 

 של לשכת רואי חשבון בישראל 104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו, נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
בקרות ברמת  (1) (. רכיבים אלה הינם:104תקן ביקורת  -"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" )להלן 

( בקרות 2; )ווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידעהארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של די
)כל  ( רכש למלאי6( הטבות לעובדים; )5( הכנסות; )4) ( מלאי;3על נדל"ן להשקעה והכנסות מנדל"ן להשקעה; )

 (."רכיבי הבקרה המבוקרים" –אלה יחד מכונים להלן 
 

 במטרהנדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  תקן זהפי -. על104לתקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי להשיג מידה סבירה של ביטחון לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ו

זיהוי רכיבי הבקרה , בקרה פנימית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי מכל הבחינות המהותיות
בחינה והערכה של וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיקשון הערכת הסיכ המבוקרים,

ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי  שהוערך. סיכוןהבהתבסס על אותם רכיבי בקרה תכנון והתפעול של אפקטיביות ה
ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי ים בהתאם לנסיבות. כנחוצחשבנו כאלה שביצוע נהלים אחרים בקרה, כללה גם 

בקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות ה
דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי 

ה בחשבון השפעות אפשריות הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביא
 בסיס נאות לחוות דעתנו יםמספק ודוחות רואי החשבון המבקרים האחריםאנו סבורים שביקורתנו כאלה. 

 .בהקשר המתואר לעיל
 

 ותע או לגללמנולא עשויים ש בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי
ה לסיכון חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס מסקנות  הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת

ם תשתנה נהליה ואמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפשבקרות 
 לרעה.

 
אפקטיבי, מכל החברה קיימה באופן  בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים, לדעתנו,

 .2018בדצמבר  31ליום  הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים
 

 31לימים של החברה  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
 27מיום , והדוח שלנו 2018בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ו 2017-ו 2018 בדצמבר

בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי  בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים כלל חוות דעת, 2019, ץבמר
 .החשבון המבקרים האחרים

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2019במרץ,  27
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 דוח רואה החשבון המבקר

 
 לבעלי המניות של 

 
 בע"מתעשיה  פתוחערד השקעות ו

 
 -בע"מ )להלן  השקעות ופיתוח תעשיה ערדהמצב הכספי של  עלהמאוחדים המצורפים  הדוחותביקרנו את 

הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון או ואת הדוחות המאוחדים על רווח  2017-ו 2018בדצמבר  31החברה( לימים 
דוחות כספיים אלה  .2018בדצמבר  31 וםבי השהסתיימבתקופה השנים שלוש ותזרימי המזומנים לכל אחת מ

הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס 
 ורתנו.על ביק

 
 18% -וכ 18% -לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ

 -, בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ2017-ו 2018בדצמבר  31מכלל הנכסים המאוחדים לימים 
  2017, 2018בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  76% -וכ 73%-כ ,66%

על בסיס השווי המאזני, אשר  תוהמוצג ותחברלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של  ,, בהתאמה. כמו כן2016 -ו
  2018בדצמבר  31 מיםלי אלפי ש"ח 57,184-ו אלפי ש"ח 59,398הסתכמה לסך של  ןבה ההשקעה

 8,927 ,אלפי ש"ח( 372)הנ"ל הסתכם לסך של  ותהחבר)הפסדי(  ברווחיואשר חלקה של החברה  מה,בהתא ,2017 -ו
. הדוחות , בהתאמה2016-ו 2017, 2018 בדצמבר 31 מיםבי ושהסתיימ יםלשנ אלפי ש"ח 3,656 -אלפי ש"ח ו

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא  ותחבר ןהכספיים של אות
 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 

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  תנוימא. על פי תקנים אלה נדרש 1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. 

ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו 
ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 

ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 
 דעתנו.

 
לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן 

 2018בדצמבר  31שלה לימים  המאוחדותנאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות 
בתקופה השנים שלוש אות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת מואת תוצ 2017-ו

( והוראות תקנות ניירות ערך (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2018בדצמבר  31 וםבי השהסתיימ
 .2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 
 דיווח על פנימית בקרה רכיבי של"ביקורת  בישראל שבוןח רואי לשכת של 104 ביקורת לתקן בהתאם, גם ביקרנו

 2019, במרץ 27, והדוח שלנו מיום 2018 בדצמבר 31 ליום החברה של כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי", כספי
 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

 
 
 
 

 קסירראת  גבאיקוסט פורר     אביב,-תל
 רואי חשבון    2019, במרץ 27
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 על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 
 בדצמבר 31ליום     
    2018  2017 
 אלפי ש"ח  באור  

       נכסים שוטפים
       

 455,241   368,841   5  מזומנים ושווי מזומנים
 4,034   2,440     מזומנים משועבדים

 1,398   -     מזומנים מוגבלים בחשבונות ליווי
 9,066   70,172   6  השקעות לזמן קצר 
 5,305   38,664   7  פיקדונות אצל נאמן

 656,995   695,141   8  לקוחות
 -   58,715   5ב'11  הכנסות לקבל

 77,582   125,529   9  חייבים ויתרות חובה
 45,963    42,319   10  מלאי

 13,297   13,080     נכסי מס שוטפים
 144,773   116,341   11  בניינים בהקמה, מלאי דירות ומלאי מבנים

 408,608   150,050   11  מלאי מקרקעין

       
     1,681,292   1,822,262 
       

 61,065   -   12  נכסים המיועדים למימוש

       
     1,681,292   1,883,327 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 313,470   235,579   ב'11  קרקעות וזכויות בקרקע

 4,380,308   5,136,136   13  נדל"ן להשקעה
 242,138   260,383   14  נדל"ן להשקעה בהקמה

 88,630   59,398   15  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 -   84,006   5ב'11  הכנסות לקבל

 36,190   19,117   16  השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
 85,704   95,435   17  רכוש קבוע

 243,308   266,614   18  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים
 18,822   17,012   29  נכסים בשל הטבות לעובדים, נטו

 34,893   21,173   35  נדחים מסים

       
     6,194,853   5,443,463 

       
     7,876,145   7,326,790 

 
 

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
 בדצמבר 31ליום     
    2018  2017 
 אלפי ש"ח  באור  

       התחייבויות שוטפות
       

 481,242   381,883   19  לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוךאשראי 
 345,825   307,909   20  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 267,120   318,232   21   זכאים ויתרות זכות
 15,225   16,749   22  מקדמות ופיקדונות משוכרים 

 14,012   11,078   23  הפרשות
 46,847   46,847   30  התחייבות לשירותי בניה

 10,895   -     מקדמות מלקוחות 
 8,866   370   35  מסים שוטפיםהתחייבויות 

       
     1,083,068   1,190,032 
       

       א שוטפותהתחייבויות ל
       

 669,930   687,580   24  לתאגידים בנקאיים ואחריםהתחייבויות 
 1,690,148   1,857,739   25  אגרות חוב

 13,947   13,820   26  פיקדונות
 9,110   19,956   28  לא שוטפות אחרותהתחייבויות 

 8,685   8,689   29  הטבות לעובדים, נטוהתחייבויות בשל 
 542,770   612,425   35  מסים נדחים

       
     3,200,209   2,934,590 
       
     4,283,277   4,124,622 
       

       סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה 
       

 119,789   119,789   31  הון מניות
 1,516,778   1,750,292     יתרת רווח

 201,174   201,174     קרנות 
 1,086   1,550     התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

       
     2,072,805   1,838,827 
       

 1,363,341   1,520,063     זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 3,202,168   3,592,868     סה"כ הון
       
     7,876,145   7,326,790 

 
 חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים 

 
 

       2019במרץ,  27
 אלדר ברוקמאייר  אילן טוקר  שלמה איזנברג  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 

 יו"ר דירקטוריון  

 

  מנכ"ל

 

ונושא המשרה  חשב
 הבכיר בתחום הכספים
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 הפסדאו רווח על  מאוחדיםדוחות 

 
 בדצמבר 31 סתיימה ביוםהלשנה ש    
    2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  באור  
         הכנסות 

         
 2,354,274  2,398,646   2,700,558   א'33  הכנסות ממכירות ושירותים 
 14,474  13,522   7,643   ד'33  הכנסות מימון 
 3,656  8,927   -     חלק החברה ברווחי חברות כלולות 
 16,690  8,366   5,487   ה'33  הכנסות אחרות, נטו 
 124,738  200,747   285,880     עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה 
רווח ממימוש השקעות בנכסים, רכוש קבוע  

 20,026  15,887   1,500     ואחרות
 -   -   27,090     רווח ממימוש חברה כלולה

         
 2,533,858  2,646,095   3,028,158     הכנסות סה"כ

         
         עלויות והוצאות

         
 1,772,609  1,802,772   2,088,011   ב'33  עלות המכירות ושירותים

 209,473  208,780   206,407   ג'33  הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות
 128,385  140,285   134,361   ד'33  הוצאות מימון
 -   -   372     חברות כלולות בהפסדיחלק החברה 

         
 2,110,467  2,151,837   2,429,151     סה"כ עלות ההכנסות

         
 423,391  494,258   599,007     רווח לפני מסים על ההכנסה 

 8,111  106,831   135,195   35  הוצאות מיסים על הכנסה
         

 415,280  387,427   463,812     רווח נקי 

         
         מיוחס ל:

         
 252,714  231,734   248,184     בעלי מניות החברה

 162,566  155,693   215,628     זכויות שאינן מקנות שליטה
         

     463,812   387,427  415,280 

 מניות החברה רווח נקי למניה המיוחס לבעלי
         :)בש"ח(

         
 32.80  30.07  32.21  34  ומדולל בסיסי רווח נקי

 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 הרווח הכוללעל  מאוחדיםדוחות 

 
 בדצמבר 31 סתיימה ביוםהלשנה ש  
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 415,280  387,427   463,812    נקי רווח
       

        אחר כוללרווח )הפסד( 
       

)לאחר  לרווח או הפסד לאחר מכןסכומים שלא יסווגו מחדש 
       השפעת המס(

       
 (1,998)  (444)  (1,663)  בגין תוכניות להטבה מוגדרת ממדידה מחדש הפסד

       
              לרווח או הפסד לאחר מכןיסווגו מחדש  אשרסכומים 
 (148)  (1,119)  836   כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

       
 (2,146)  (1,563)  (827)  אחר כולל הפסד "כסה
       

 413,134  385,864   462,985   כולל רווח"כ סה

       
       :ל מיוחס

       
 251,452   230,824   247,720   החברה מניות בעלי

 161,682   155,040   215,265   שליטה מקנות שאינן זכויות
       
   462,985   385,864   413,134 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 הוןעל השינויים במאוחדים דוחות 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
 יתרת
  קרנות  רווח

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
               

 3,202,168   1,363,341   1,838,827   1,086   201,174   1,516,778   119,789   )מבוקר( 2018 בינואר, 1יתרה ליום 
               

 IFRSהשפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 
 15,657   6,373   9,284   -   -   9,284   -   (1)ד()2ראה באור  - 2018בינואר  1ליום  15

 השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 
IFRS 9  (755)  (336)  (419)  -   -   (419)  -   (2)ד()2ראה באור  - 2018בינואר  1ליום 

               
  )לאחר אימוץ לראשונה של 2018ואר בינ 1יתרה ליום 
IFRS 15 ו- IFRS 9)   119,789    1,525,643   201,174   1,086   1,847,692   1,369,378   3,217,070 

               
 463,812   215,628   248,184   -   -   248,184   -   רווח נקי

 (827)  (363)  (464)  464   -   (928)  -   הפסד כולל אחר, נטו ממס
 462,985   215,265   247,720   464   -   247,256   -   סה"כ רווח כולל 

               
 (1,514)  (2,014)  500   -   -   500    -   רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה 
 (41,766)  (41,766)  -   -   -   -   -   מאוחדת

לזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה  שהוכרזדיבידנד 
 (20,800)  (20,800)  -   -   -   -   -   מאוחדת

 (23,107)  -   (23,107)  -   -   (23,107)  -   דיבידנד ששולם
               

 3,592,868   1,520,063   2,072,805   1,550   201,174   1,750,292  119,789   )מבוקר( 2018 ,בדצמבר 31יתרה ליום 
               

 
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 הוןעל השינויים במאוחדים דוחות 
 
 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
 יתרת
  קרנות  רווח

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
               

 2,629,155  1,002,745  1,626,410  1,714  201,174  1,303,733  119,789  )מבוקר( 2017 ,בינואר 1יתרה ליום 
               

 387,427   155,693   231,734   -   -  231,734   -  רווח נקי
 (1,563)  (653)  (910)  (628)  -  (282)  -  הפסד כולל אחר, נטו ממס

 385,864   155,040   230,824   (628)  -  231,452   -  סה"כ רווח כולל 
               

  חזקה כתוצאה ממכירת מניות באוצר הירידה בשיעור 
 88,868   89,383   (515)  -   -   (515)  -   בחברה מאוחדת 

  מניות בחברה  מהנפקתחזקה כתוצאה הירידה בשיעור 
 88,956   84,427   4,529   -   -   4,529     מאוחדת 

 (3,425)  (3,425)  -   -   -   -   -   כניסה לאיחוד של זכויות שאינן מקנות שליטה
 95,519   102,530   (7,011)  -   -   (7,011)  -   מאוחדתחברה  של מכירת מניות

 דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה 
 (67,359)  (67,359)  -   -   -   -   -   מאוחדת 

 (15,410)  -   (15,410)  -   -   (15,410)  -   דיבידנד ששולם
               

 3,202,168   1,363,341   1,838,827   1,086   201,174   1,516,778   119,789   )מבוקר( 2017 ,בדצמבר 31יתרה ליום 
               

 
 
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 הוןעל השינויים במאוחדים דוחות 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
 יתרת
  קרנות  רווח

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
               

 2,230,982  843,523  1,387,459  1,798  201,174  1,064,698  119,789  )מבוקר( 2016 בינואר, 1יתרה ליום 
               
               

 415,280  162,566  252,714  -  -  252,714  -  רווח נקי
 (2,146)  (884)  (1,262)  (84)  -  (1,178)  -  הפסד כולל אחר, נטו ממס

 413,134  161,682  251,452  (84)  -  251,536  -  סה"כ רווח כולל 
               

 12,900  13,315  (415)  -  -  (415)  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 חזקה כתוצאה ממכירת מניות באוצר הירידה בשיעור 

 4,260  3,247  1,013  -  -  1,013  -  בחברה מאוחדת 
 דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה 

 (19,022)  (19,022)  -  -  -  -  -  מאוחדת 
 (13,099)  -  (13,099)  -  -  (13,099)  -  דיבידנד ששולם

               
 2,629,155  1,002,745  1,626,410  1,714  201,174  1,303,733  119,789  )מבוקר( 2016 ,בדצמבר 31יתרה ליום 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 415,280  387,427   463,812   רווח נקי 
       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

       
       התאמות לסעיפי רווח והפסד:

       
 (3,656)  (8,927)  372   חברות כלולות, נטו )הפסדי( ירווחחלק החברה ב

 (452)  696   (505)  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 32,066  36,368   30,655   והפחתותפחת 

 8,111  106,831   135,195   הוצאות מסים על הכנסה
 (20,020)  (15,859)  (1,500)  ואחרותרווח ממימוש השקעות בנכסים, רכוש קבוע 

 113,911  126,763   126,718   מימון, נטו הוצאות
 -   -   (27,090)  רווח ממימוש חברה כלולה

 (124,738)  (200,747)  (285,880)  , נטורווח ממימושווערך נדל"ן להשקעה  עליית
 -   -   1,804   ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 -  (205)  -   ירידת ערך מלאי
 -  (5,076)  -   רווח מעליה לשליטה בחברה מוחזקת

 -  1,035   -   הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות
       
  (20,231)   40,879  5,222 

       והתחייבויות: שינויים בסעיפי נכסים
       
 (3,282)  (10,644)  (46,224)  עליה בלקוחות 
 37,146  (23,424)  (177,424)  ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה 
 21,454  (8,453)  3,813   במלאי )עליה( ירידה 
 3,675  27,281   262,271   ירידה בבניינים בהקמה ומלאי מבנים, קרקעות וזכויות בקרקע, נטו 
 (64,271)  65,251   (30,200)  עליה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 (40,904)  (19,400)  36,519   בזכאים ויתרות זכות (ירידהעליה ) 
 (7,250)  889   1,154   עליה )ירידה( במקדמות ופיקדונות משוכרים ורוכשי נכסים  

       
   49,909   31,500  (53,432) 
       

       עבור: תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במשך ה
       

 (110,642)  (134,812)  (102,290)  ריבית ששולמה
 8,813  1,373   724   ריבית שהתקבלה
 265  4,267   119   דיבידנד שהתקבל

 (51,308)  (53,955)  (43,082)  , נטומסים ששולמו
       
  (144,529)  (183,127)  (152,872) 
       

 214,198  276,679   348,961   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 על תזרימי המזומניםמאוחדים  דוחות

 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (23,071)   (14,075)  (100)  יות שאוחדו לראשונה ופעילורכישת חברות 
 17,881   (1,234)  1,398   שינויים במזומנים חשבונות ליווי

 (137,774)   (132,710)  (432,475)  ורכוש קבוע בנדל"ן להשקעההשקעות 
 422   (1,266)  1,594   מזומנים משועבדים, נטו

 143,896   440   61,201   ורכוש קבוע נדל"ן להשקעהתמורה ממימוש 
 -   -   58,539   תמורה ממימוש חברה כלולה

 100,000   -   -   לרוכש נכס פירעון הלוואה 
 6,748   4,306   (64,493)  ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

 (5,002)   (13,373)  (35,774)  עלויות פיתוח אשר הוונו לנכסרכישת נכסים בלתי מוחשיים ו
 24,352   3,896   (25,605)  פיקדון לזמן ארוך ושינויים במזומנים המוגבלים בשימוש, נטו

 (21,543)   15,750   12,500   חברות כלולות, נטו
 -  1,500   -   תמורה בגין אופציה למכירת נדל"ן להשקעה

 (10,060)   (3,774)  -   מסים בגין שבח מקרקעין
 (19,127)   -   (16,655)  ששולמו בגין שבח ורווח הוןמסים 

       
 76,722   (140,540)  (439,870)  השקעה (שימשו לפעילותנבעו מפעילות )שמזומנים נטו 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 526,651   758,861   285,528   הנפקת אגרות חוב

 (116,998)   (706,992)  (141,600)  פירעון אגרות חוב חברה מאוחדת
 36,435   176,107   311,280   קבלת התחייבויות לזמן ארוך 

 (429,061)   (272,481)  (283,627)  רעון התחייבויות לזמן ארוך יפ
 (128,598)   (157,536)  (101,508)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 (19,022)   (88,159)  (41,766)  בחברה מאוחדת מוששוללזכויות שאינן מקנות שליטה דיבידנד 
 (13,092)   (15,410)  (23,107)  דיבידנד ששולם

 (10,017)   -   -   תשלום דיבידנד בגין שנים קודמות
 -  95,519   -   (1ב' 31מכירת מניות של חברה מוחזקת )ראה גם באור 

 -   88,956   -   מניות לזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדתהנפקת 
 4,260   88,868   -   מכירת מניות באוצר בחברה מאוחדת

 -   -   (1,514)  זכויות שאינן מקנות שליטה תרכיש
       

 (149,442)  (32,267)  3,686   מימון ששימשו לפעילותמזומנים נטו 
       

השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות במטבע השפעת 
 (143)   (629)  823   חוץ

       
 141,335   103,243   (86,400)  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עליה

       
 210,663   351,998   455,241   השנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

       
 351,998   455,241   368,841   השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

       
       

       פעולות שלא במזומן בתקופת הדוח -נספח א' 
 -   -   74,414   החלפת אג"ח

       
 -   13,000   20,800   דיבידנד שהוכרז לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

       
 -  -   2,520   מוחשיים, נטו כנגד חייבים לזמן ארוךנכסים בלתי 

       
 -   7,290   (5,686)  רכוש קבוע כנגד ספקים

        
 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 כללי -: 1באור 
 

שתי חברות שישה מגזרי פעילות עסקיים באמצעות בהחברה הינה חברת החזקות הפועלת  א.
  כמפורט להלן: ישרס חברה להשקעות בע"מ ומלם תים בע"מ :בנות

 

 ישרס( -להלן ישרס חברה להשקעות בע"מ ) .1
 

מההון ומזכויות  59.37% -בכ החברההסתכמה ההחזקה של , 2018 בדצמבר 31ליום 
 ההצבעה של ישרס.

 
החברה( הינה חברה ציבורית אשר מניותיה ואגרות  -חברה להשקעות בע"מ )להלן  -ישרס 

 -חברה חברות מוחזקות )להלן לאביב. -החוב שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל
ירה, מגורים המיועדים למכלקטים לבנייה קבוצה עוסקת בייזום ובפיתוח פרויהקבוצה(. ה

קטים להשכרה לחברות בתעשיות עתירות ידע, למסחר בייזום, תכנון והקמת פרוי
 ולשירותים, וכן בייזום, פיתוח, ניהול והפעלת נכסים אחרים, לרבות בית דיור מוגן. 

 

 תים(-מלם -להלן )תים בע"מ -מלם .2
 

תים, הסתכמה -, בהתחשב במניות רדומות המוחזקות על ידי מלם2018בדצמבר  31ליום 
 תים.-מלםההון ומזכויות ההצבעה של מ 55.47%-ההחזקה של החברה בכ

 
"החברה"( התאגדה בישראל. החברה, ישירות ובאמצעות חברות  -תים בע"מ )להלן -מלם

-IT מוחזקות )"הקבוצה"(, עוסקות במתן מגוון שירותים ובמכירת מוצרים בתחום ה

לרבות ייעוץ, תכנון, יישום, אינטגרציה, הדרכה והטמעה של מערכות מחשוב כוללות, 
מתן שירותי אחזקה, תמיכה ושירותים מקצועיים נוספים למערכות מחשוב, עיבוד 

, שכר ישוב בשיטת מיקור חוץ, שירותנתונים ותקשורת, מגוון פתרונות ושירותי מח
 ושרותי תוכנה הנגזרים מהפעילות האמורה. טווח ארוך חיסכון שירותי, משאבי אנוש

 
( 1990מצעות חסין אש חברה למוצרים קרמיים )לחברה פעילות שסווגה למגזר אחר בא בנוסף

 תהליך להקמת קו ייצור לבלוקים מחרס 2018שסיימה בסוף שנת , חסין אש( - להלןבע"מ )
 .2019הבלוקים בשנת בתהליכי מכירה של והחלה 

 
 

 הגדרות ב.
 

 -בדוחות  כספיים אלה 
   

 בע"מ. תעשיה פתוחערד השקעות ו - החברה
   

לדוחות הכספיים בנספח והחברות המוחזקות שלה המצוינות  החברה - הקבוצה
 .המאוחדים

 
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, 

 למעט אם נאמר אחרת. 
 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב

 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

 (.IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 

 .2010-התש"ע
 

ן להשקעה; נכסים פיננסיים "הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט: נדל
 בשווי הוגן דרך רווח והפסד. המוצגים

 
 החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב
 

 תקופת המחזור התפעולי .ב
 

, המחזור ביצועבעבודות ורים תפעוליים. בהתייחס לעבודות קבלניות ולקבוצה שני מחז
משנה ועשוי להימשך עד שלוש שנים. בהתייחס לכל יתר הפעילויות,  התפעולי הינו יותר

המחזור התפעולי הינו שנה. לפיכך, ביחס לעבודות הקבלניות, כאשר תקופת המחזור התפעולי 
ארוכה משנה, הנכסים וההתחייבויות הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות מסווגים בדוח על 

 ות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי.המצב הכספי במסגרת הנכסים וההתחייבוי
 

 דוחות כספיים מאוחדים .ג
 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות 
בנות(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות 

וכן היכולת להשתמש בכח שלה כדי  לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת
להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון 
השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל 

 ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.
 

ברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות הדוחות הכספיים של החברה והח
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 
בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים 

 ת הכספיים המאוחדים.בוטלו במלואם בדוחו הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 
 

זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן 
לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד 
במסגרת ההון של החברה. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה 

לזכויות שאינן מקנות שליטה. הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה ו
 מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית.

 
 מימוש החזקה בחברה בת, ללא איבוד שליטה מוכר כשינוי בהון.

 

 משותפים בהסדריםהשקעות  .ד
 

משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא  הסדרים
שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות 

 הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה. 
 

 (Joint Ventures) משותפות עסקאות .1
 

דר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של משותפות לצדדים להס בעסקאות
 . המאזניההסדר. עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי 

 

 (Joint Operations) משותפות פעילויות .2
 

 לנכסים זכויות, ההסדר על משותפת שליטה יש להסדר לצדדים משותפות בפעילויות
 היחסי בחלקה המשותפת הפעילות בגין מכירה החברה. ההסדר של להתחייבויות ומחויבויות

 .המשותפת הפעילות של ובהוצאות בהכנסות, בהתחייבויות, בנכסים

 , מטופלת בשיטתIFRS 3 -רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק כהגדרתו ב
הרכישה לרבות מדידת הנכסים וההתחייבויות המזוהים על פי שוויים ההוגן, הכרה במסים 
נדחים הנובעים ממדידה זו, טיפול בעלויות עסקה והכרה במוניטין או ברווח מרכישה במחיר 
הזדמנותי. האמור חל על הרכישה של הזכות הראשונית וזכויות נוספות בפעילות משותפת 

 המהווה עסק.
 

 כלולות בחברות השקעות .ה
 

כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית  חברות
 .המאזנישלהן, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי 
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 המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי  השקעות .ו
 

 .המאזניהקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי  השקעות
, ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות המאזנישיטת השווי  לפי

בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של 
 לבין הקבוצהם והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה הכלולה או העסקה המשותפת. רווחי

 או העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה.  הכלולה החברה
 

 לתאריכים ערוכים המשותפת העסקה או הכלולה והחברה החברה של הכספיים הדוחות
 העסקה או הכלולה החברה של הכספיים בדוחות החשבונאית המדיניות. זהים ולתקופות
 .הקבוצה של הכספיים בדוחות שיושמה זו עם ועקבי אחיד באופן יושמה המשותפת

 

 חוץ ומטבע , מטבע ההצגההפעילות מטבע .ז
 

 לות ומטבע ההצגהימטבע הפע .1
 

 מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
 

חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני,  לרבות, בקבוצההקבוצה קובעת עבור כל חברה 
מהו מטבע הפעילות של כל חברה ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה 

 של כל חברה בנפרד.
 

נתוני הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר מטבע הפעילות שלה שונה ממטבע 
עילות של החברה לצורך פעילות חוץ(, מתורגמים למטבע הפ -הפעילות של החברה )להלן 

 הכללתם בדוחות הכספיים המאוחדים.
 

מוניטין שנוצר ברכישה  נכסים והתחייבויות מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח.
של פעילות חוץ והתאמות שווי הוגן ליתרות של נכסים והתחייבויות, במועד רכישת 

החוץ ומתורגמים לפי שער הסגירה פעילות חוץ, מטופלים כנכסים והתחייבויות של פעילות 
פריטי דוח רווח והפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל  בתאריך הדיווח.

התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים כרווח )הפסד( כולל אחר לסעיף נפרד 
 ."התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים"בהון, ב

 

 ע חוץעסקאות, נכסים והתחייבויות במטב .2
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד 
העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ 
מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, 

ירים או נזקפים להון בעסקאות גידור, נזקפים לרווח או למעט אלה המהוונים לנכסים כש
 הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים 

לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ 
לשער החליפין במועד שבו המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם 

 נקבע השווי ההוגן.
 

 פריטים כספיים צמודי מדד .3
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 

המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי  -בישראל )להלן 
ר, למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים ההסכם. הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כאמו

 או נזקפים להון בעסקאות גידור, נזקפים לרווח או הפסד.
 

 שווי מזומנים .ח
 
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר 

 שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ,אשר אינם מוגבלים בשעבוד
או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים חלק מניהול 

 המזומנים של הקבוצה. 
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 מזומנים מוגבלים  .ט
 

 קטיםמוגבלים בחשבונות ליווי של פרוי מזומנים .1
 

המזומנים המוגבלים בחשבונות ליווי של פרויקטים מוצגת בנפרד בדוח על המצב הכספי  יתרת
 של החברה.

מזומנים בחשבונות בתאגידים בנקאיים המשועבדים לטובת מקורות ליווי של פרויקטים. 
הקבוצה קשורה בהסכמים לקבלת ליווי בנקאי, בין היתר לפרויקטים למגורים אותם היא 

אשר במסירתם מתקבלות ערבויות בנקאיות לטובת רוכשי דירות, בהתאם לחוק מקימה ו
 .1975-המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשל"ה

 

 יםמשועבד ניםמזומ .2
 

 מזומנים בחשבונות בתאגידים בנקאיים אשר משועבדים ומוגבלים בשימוש.
 

 פקדונות לזמן קצר .י
 

קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן 
 קדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.יההשקעה. הפ

 

 הפרשה לחובות מסופקים .יא
 

גבייתם  החברההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת 
 .(2לב'2מוטלת בספק ועל בסיס בחינה קבוצתית )ראה באור 

 

 מלאי .יב
 

הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל, בתהליך ייצור לצרכי מכירה או  מלאי
 חומרים שייצרכו בתהליך הייצור או במהלך הספקת השירותים.

 
מלאי מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין השווי מימוש נטו שלו. עלות המלאי כוללת את כל 

ורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות עלויות הרכישה, עלויות עבודה ישירות, עלויות תק
 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.

 
מוצג לפי עלות התואמת את עלות מלאי הנרכש בתנאי אשראי, אשר כוללים מרכיב מימון, 

הקנייה בתנאי אשראי רגילים. ההפרש בין סכום הקנייה בפועל לבין העלות התואמת את עלות 
 הקנייה בתנאי אשראי רגילים, מוכר כהוצאת ריבית בתקופת האשראי.

 

 עלות מלאי מחשבים וציוד היקפי וחלפים נקבעת בשיטת "נכנס ראשון יוצא ראשון".
 

 ן, מלאי בניינים ודירות למכירהמלאי מקרקעי .יג
 
עלות מלאי בניינים ודירות למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע, כגון מסים, 
אגרות והיטלים וכן עלויות בנייה. כמו כן, החברה מהוונת לעלות מלאי בניינים ודירות למכירה 

 בפעילות לפיתוח הקרקע.עלויות אשראי אשר התהוו מהתקופה שבה החברה החלה 
 
מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן דירות למוכר המקרקעין, 

 מוכר לפי שוויו ההוגן במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בנייה.
 
מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציית תקבולים, במסגרתה מתחייבת הקבוצה 
למסירת מזומן כתלות בגובה המחיר שבו יימכרו הדירות שייבנו על הקרקע, נמדד בהתאם לשווי 
ההוגן של הקרקע במקביל להכרה בהתחייבות הפיננסית שנוצרה בגין התשלומים העתידיים 
הצפויים. בתקופות עוקבות, ההתחייבות הפיננסית נמדדת מחדש בהתאם לתזרימי המזומנים 

מים, כאשר הם מהוונים לפי שיעור הריבית האפקטיבית המקורית. השינויים הצפויים להיות משול
 בערך הנוכחי של תזרימי המזומנים המהוונים, נזקפים לסעיף הוצאות מימון.
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 מקרקעין בבנייה נמדדים על בסיס העלות. עלות המקרקעין כוללת עלויות אשראי המתייחסות
למימון הקמת הנכס עד למועד ההשלמה, עלויות תכנון ועיצוב, עלויות בנייה עקיפות שהוקצו 

 ועלויות קשורות אחרות. 
 
מלאי בניינים ודירות למכירה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. שווי מימוש נטו הינו 

השלמה ועלויות הדרושות אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות ל
 לביצוע המכירה. 

 

 הכרה בהכנסה .יד
 

 הכנסות – 15יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר 1'בל2בבאור  כמפורט
 הקלות עם למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקןלהלן "מחוזים עם לקוחות )

 וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.
 

 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2017בדצמבר,  31החשבונאית שיושמה עד ליום המדיניות 
 
הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות 
הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן 

 מהימן. 
 

 הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה בהכנסה: להלן
 

 הכנסות ממכירת מקרקעין/דירות מגורים
הכנסות ממכירת מקרקעין/דירות מגורים מוכרות ביחס ליחידת המקרקעין/דירת המגורים כאשר 

רות, בדרך כלל, האמור הסיכונים וההטבות העיקריים הכרוכים בבעלות עברו לרוכש. לעניין די
מתקיים עם השלמת הבנייה למעשה, מסירת דירת המגורים ותשלום מלוא מחיר הדירה על ידי 

 הרוכש. לענין מקרקעין, האמור מתקיים בדרך כלל עם מסירת החזקה במקרקעין.
 

 הכנסות מדמי שכירות 
עלייה קבועה בדמי הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. 

השכירות לאורך תקופת החוזה, מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני תקופת 
 השכירות.

 
 הכנסות ריבית

הכנסות ריבית בגין נכסים פיננסיים, הנמדדים בעלות מופחתת ונכסים פיננסיים נושאי ריבית 
 האפקטיבית.המסווגים כזמינים למכירה, מוכרות על בסיס צבירה בשיטת הריבית 

 
 הכנסות מדיבידנד

הכנסות מדיבידנד מהשקעות במניות המטופלות כהשקעות המסווגות כנכסים פיננסיים זמינים 
 למכירה, מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד.

 
 הכנסה ממכירת חומרה

 ההכנסה ממכירת חומרה מוכרת בהתקיים כל התנאים הבאים:
 

  וההטבות המשמעותיים הנובעים מהבעלות על הקבוצה העבירה לקונה את הסיכונים
 הסחורות;

  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 

  ;וכןצפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה 

 .העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן 
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 הכנסה מהספקת שירותים
 

הכנסה מעסקה להספקת שירותים מוכרת בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה ובהתקיים כל 
 התנאים הבאים:

 
  מהימן;סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן 

  ;צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה 

 שלב ההשלמה של העסקה בתום תקופת הדיווח ניתן למדידה באופן מהימן; וכן 

 באופן  העלויות שהתהוו במסגרת העסקה והעלויות הנדרשות להשלמתה ניתנות למדידה
 מהימן. 

 

 הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
 

פי חוזי הקמה מחושבות בנפרד עבור כל חוזה הקמה ומוצגות בדוח -מעבודות עלהכנסות לקבל 
על המצב הכספי בסכום הנצבר של סך העלויות שהתהוו בתוספת סך הרווחים שהוכרו ובניכוי 
סך ההפסדים שהוכרו וחשבונות על התקדמות העבודה. במידה שהסכום שלילי, הוא מוצג בדוח 

 בגין עבודות בחוזי הקמה".על המצב הכספי כ"התחייבויות 
 

 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
 

  ההכרה בהכנס
רות מועברות ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות 

לתנאי החוזה, בניכוי בהתאם התמורה שצפוי להתקבל מחיר העסקה הוא סכום ללקוח. 
 הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(.

 
 בישראל הכנסות מפיתוח והקמה של נדל"ן ביזום

 
פועלת בתחום נדל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים, משרדים ושטחי מסחר  ישרס

משרדים מזהה את יחידות הדיור או ה ישרסבמועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח,  בישראל.
 כמחויבויות ביצוע.

 
הגיעה למסקנה על סמך חוזי  ישרסבתחום הנדל"ן היזמי בישראל,  ישרסבקשר עם פעילות 

ועל סמך הוראות החוק והרגולציה בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, המכירה שלה עם לקוחות 
ת מתקשרת בחוזה למכיר ישרסהרלוונטיות, ובהתאם לחוות דעת משפטיות שהתקבלו, שכאשר 

, וכן לישרסדירות מגורים, משרדים ושטחי מסחר בישראל, לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי 
קיימת לה זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד. בנסיבות 

 .מכירה בהכנסה לאורך זמן ישרסהללו, 
 

קדמות הביצוע כאשר לצורך מדידת הת (Input method)מיישמת את שיטת התשומות  ישרס
מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה  ישרסמחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. 
לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה  ישרסמוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה 

מעריכה את העלות  ישרסביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, 
הדרושה להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים 

הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות לכל את העלויות 
אינה כוללת במדידת "שיעור  ישרסכמו כן,  חוזה בנפרד על בסיס מפתח העמסה סביר.

ת התקדמות בביצוע כגון עלות קרקע, אגרות והיטלים ועלויות ההשלמה" עלויות שאינן משקפו
 אשראי

 
קובעת את שיעור ההתקדמות על פיו מוכרת ההכנסה בכל חוזה מכר כשיעור ההתקדמות  ישרס

הנכס נשוא  של כל הבניין או הפרויקט לפי ההקשר, וזאת כל עוד לא ניתן לבצע מסירה של
 או הפרויקט לפי ההקשר במלואו.ההסכם בטרם הסתיימה הבנייה של הבניין 

קובעת את גובה ההכנסה מכל חוזה בהתאם למחיר העסקה עם כל לקוח בנפרד ומכירה  ישרס
 בהכנסה, ביחס לכל חוזה בנפרד.
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כאשר החברה מתחילה לבצע פעולות בקשר לחוזה הצפוי עוד בטרם נחתם החוזה עם הלקוח, 
בעת חתימת החוזה כאמור מכירה החברה בהכנסה על בסיס מצטבר בסכום המשקף את שעור 

 ההשלמה של מחויבות ביצוע לאותו מועד.
 

 הכנסות מדמי שכירות  
 
הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. עלייה קבועה 

בהתאם לשיטת הקו הישר על פני תקופת  בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה, מוכרת כהכנסה
 השכירות.

 
 מהסדרי זיכיון למתן שירותיםהכנסות  

 
בתקופת התפעול של הנכסים תחת הסדרי זיכיון כאמור, החברה מכירה בהכנסות מתפעול   

על פני תקופת מתן השרות מאחר והלקוחות מקבלים וצורכים בו זמנית את ההטבות  הנכסים 
מבצעת. התשלומים מהלקוחות בגין מתן השרות  שהחברהככל  החברהעי המופקות על ידי ביצו

 כאמור מתקבלים באופן שוטף, בקצב מתן השירותים.
 

 הכנסות ריבית
 
הכנסות ריבית בגין נכסים פיננסיים, הנמדדים בעלות מופחתת ונכסים פיננסיים נושאי ריבית 

 הריבית האפקטיבית.המסווגים כזמינים למכירה, מוכרות על בסיס צבירה בשיטת 
 

 

 ומוניטין צירופי עסקים .טו
 

רכישת פעילויות וחברות מאוחדות המהוות עסק נמדדות תוך שימוש בשיטת הרכישה. עלות 
צירוף העסקים נמדדת כשווי ההוגן המצרפי )למועד ההחלפה( של נכסים שניתנו, התחייבויות 

שליטה בנרכשת, השווי ההוגן שהתהוו, מכשירי הון שהונפקו על ידי הקבוצה בתמורה להשגת ה
 של החזקות הקבוצה בישות הנרכשת טרם צירוף העסקים.

 
 עלויות עסקה, הקשורות במישרין לצירוף העסקים נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

 
  IFRS 3-הנכסים וההתחייבויות המזוהים של הנרכשת, העומדים בתנאים להכרה בהתאם ל

ם ההוגן במועד הרכישה, פרט למספר סוגי נכסים, אשר "צירופי עסקים" מוכרים לפי שווי
 נמדדים בהתאם להוראות התקנים המתייחסים.

 
מוניטין הנובע מצירוף עסקים נמדד בגובה עודף עלות הרכישה, בתוספת השווי ההוגן של 
הזכויות שאינן מקנות שליטה, על חלק החברה בשווי ההוגן נטו של הנכסים המזוהים, 

תחייבויות התלויות שהוכרו במועד הרכישה. אם, לאחר הערכה חוזרת, סך ההתחייבויות והה
זכויות הקבוצה בשווי ההוגן נטו בנכסים המזוהים, בהתחייבויות ובהתחייבויות תלויות שהוכרו 

 עולה על עלות צירוף העסקים, העודף מוכר מיידית ברווח והפסד.
 

במועד צירוף העסקים בגובה חלקן זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת נמדדות לראשונה 
בשווי ההוגן של הנכסים, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הישות הנרכשת למעט חלקן 

 במוניטין.
 

 IAS 32תמורה מותנית מסווגת כמכשיר הוני או כהתחייבות פיננסית בהתאם להוראות 
"מכשירים פיננסיים: הצגה". בתקופות עוקבות, במידה ומרכיב התמורה המותנית סווג 
כהתחייבות פיננסית, נזקפים שינויים בשווייה ההוגן לרווח והפסד. במידה והתמורה המותנית 

 סווגה כמכשיר הוני, ערכה אינו נמדד מחדש בתקופות דיווח עוקבות.
 

הנכסים,  ר מספר רכישות )רכישה בשלבים(, נמדדיםבצירופי עסקים, בהם מושגת השליטה לאח
ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הנרכשת בשווי הוגן במועד השגת השליטה, תוך 
זקיפת ההפרש בין ערכן בספרים של החזקות החברה בישות הנרכשת טרם צירוף העסקים לבין 

 שוויין ההוגן במועד צירוף העסקים לרווח או הפסד.
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 מוניטין .טז
 

, על חלק החברה בשווי ההוגן נמדד בגובה עודף עלות הרכישה עסקמוניטין הנובע מרכישה של 
שהוכרו נטו של הנכסים המזוהים, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה המאוחדת 

מפורטות לעיל נקבע באופן פרטני במועד הרכישה. אופן מדידת המוניטין, בהתאם לחלופות ה
 בכל צירוף עסקים.

 
מוניטין מוכר לראשונה כנכס לפי עלותו, ונמדד בתקופות עוקבות לפי עלותו בניכוי הפסדים 

 מירידת ערך שנצברו.
 

לצורך בחינת ירידת ערך, מוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה 
של צירוף העסקים. יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה  שצפויה להן תועלת מהסינרגיה

מוניטין, נבדקות לצורך בחינת ירידת ערכן מידי שנה או בתדירות גבוהה יותר כאשר יש סימנים 
המעידים על ירידת ערך אפשרית של יחידה כאמור. כאשר סכום בר השבה של יחידה מניבה 

צה ההפסד מירידת הערך ראשית להפחתת מזומנים נמוך מערכה בספרים של אותה יחידה, מוק
הערך בספרים של מוניטין כלשהו המיוחס ליחידה מניבת המזומנים. לאחר מכן, מוקצה יתרת 
ההפסד מירידת ערך, אם נותרה, לנכסים אחרים של היחידה מניבת המזומנים, באופן יחסי 

 ות.לערכם בספרים. הפסד מירידת ערך של מוניטין אינו מבוטל בתקופות עוקב
 

בעת מימוש של חברה מאוחדת או ישות תחת שליטה משותפת, סכום המוניטין המתייחס נכלל 
 בקביעת הרווח או ההפסד מהמימוש.

 
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה 

 שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, 
 

החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן 
 פי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.במועד הרכישה או ל

 
 עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.

 

בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת 
או הפסד משערוך ההשקעה  השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח

 הקודמת במועד העלייה לשליטה.
 

תמורה מותנית מוכרת בשוויה ההוגן במועד הרכישה. תמורה מותנית מסווגת כנכס או 
. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית IFRS 9 -כהתחייבות פיננסית בהתאם ל

אם התמורה המותנית מסווגת מוכרים ברווח או הפסד או בדוח על הרווח הכולל האחר. 
 כמכשיר הוני, היא נמדדת לפי שוויה ההוגן במועד הרכישה ללא מדידה עוקבת.

 
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות 
שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום 

 מוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.ה
 

 נכסים בלתי מוחשיים, פרט למוניטין .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 המשוער שלהם בכפוף לבחינת ירידת ערך. שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של 

 נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר, מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".
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אורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים 
 שימושיים מוגדר הינו כדלקמן: 

 
 אורך החיים השימושיים  

 שנים 4-7.5 ידע
 שנים 5 טכנולוגיה

 על פני תקופת ההסכמים הוצאות נדחות בגין הסכמי שירות ארוכי טווח
 שנים 1-5 התחייבות לאי תחרות

 שנים 10 פיתוח תוכנה
 שנים 5-10 תיקי לקוחות/קשרי לקוחות

 שנים 10 תיק ספקים
 

הנכסים הבלתי מוחשיים של החברה מוכרים ונמדדים בהתאם לאופן היווצרותם, לפי הקבוצות 
 הבאות:

 

 בנפרד שנרכשו מוחשיים בלתי נכסים .1
הפחתה והפסדים מירידת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד מוצגים לפי העלות בניכוי 

ערך שנצברו. הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר, מחושבת על בסיס הקו 
הישר על פני משך החיים השימושיים המשוער שלהם. אומדן משך החיים ושיטת ההפחתה 

 נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת שינויי אומדן מטופלת בדרך של "מכאן ולהבא".
 

 ופיתוח מחקר עלויות - פנימי באופן שנוצרו מוחשיים בלתי נכסים .2
עלויות בגין פעילויות מחקר נזקפות לרווח והפסד במועד התהוותן, בניכוי מענקים 

 והשתתפויות.
 
נכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי מפעילויות הפיתוח של הקבוצה )או משלב הפיתוח 

למתן שירותים מוכר, בניכוי מענקים והשתתפויות, של פרויקט פנימי( בגין פיתוח תוכנה 
 בהתקיים כל התנאים הבאים:

 

 ( קיימת היתכנות טכניתTechnical Feasibility להשלמת הנכס כך שהוא יהיה זמין )
 לשימוש או למכירה;

 

 ;בכוונת הקבוצה להשלים את הנכס ולהשתמש בו או למוכרו 
 

 בו או למוכרו; ביכולתה של הקבוצה להשלים את הנכס ולהשתמש 
 

 האופן שבו הנכס יפיק הטבות כלכליות עתידיות ניתן לקביעה; 
 

 ( קיימים בידי הקבוצה משאבים טכנייםTechnical פיננסיים ואחרים זמינים להשלמת ,)
 הפיתוח ולשימוש בנכס או למכירתו; וכן

 

 .עלויות במהלך הפיתוח שניתן לייחסן לנכס, ניתנות למדידה באופן מהימן 
 

לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי, עלויות הפיתוח נזקפות לרווח  כאשר
 והפסד במועד התהוותן.

 

נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת 
 החיים השימושיים שלהם, ומוצגים בעלות, בניכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו.

 

 סים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקיםנכ .3
נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים הינם מוכרים בנפרד ממוניטין כאשר 

וניתנים לזיהוי. נכסים בלתי מוחשיים ניתנים לזיהוי כאשר הינם הם עומדים בהגדרת נכס 
נכסים בלתי מוחשיים ת. ניתנים להפרדה או נובעים מזכויות חוזיות או משפטיות אחרו

 .ים ההוגןישוויוכרו במועד צירוף העסקים בכאלה 
 

בתקופות העוקבות להכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי 
עסקים מוצגים לפי עלותם בניכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו. הפחתת נכסים 

על בסיס הקו הישר על פני משך החיים  בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר, מחושבת
השימושיים המשוער שלהם. אומדן משך החיים ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת 

 דיווח כאשר השפעת שינויי אומדן מטופלת בדרך של "מכאן ולהבא".
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 טיןירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, פרט למוני .יח
בתום כל תקופת דיווח, בוחנת הקבוצה את הערך בספרים של נכסיה המוחשיים והבלתי 
מוחשיים, למעט מלאי, במטרה לקבוע האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של 

השבה של הנכס במטרה לקבוע את -נכסים אלו. במידה וקיימים סימנים כאמור, נאמד סכום בר
השבה של -ערך שנוצר, אם בכלל. כאשר לא ניתן לאמוד את הסכום ברסכום ההפסד מירידת 

המזומנים אליה שייך הנכס. -השבה של היחידה מניבת-נכס בודד, אומדת הקבוצה את הסכום בר
נכסים משותפים מוקצים אף הם ליחידות המניבות מזומנים הבודדות במידה וניתן לזהות בסיס 

יתן להקצות את הנכסים המשותפים ליחידות מניבות סביר ועקבי להקצאה כזו. במידה ולא נ
המזומנים הבודדות על בסיס האמור, מוקצים הנכסים המשותפים לקבוצות הקטנות ביותר של 

 מזומנים שלגביהן ניתן לזהות בסיס הקצאה סביר ועקבי.-יחידות מניבות
 

השימוש  ש לבין שוויהשבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מימו-סכום בר
בו. בהערכת שווי השימוש, אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך 
שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף את הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף 

 .ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן תזרימי המזומנים העתידיים
 

מזומנים( נאמד כנמוך מערכו בספרים, -השבה של נכס )או של יחידה מניבה-אשר סכום ברכ
השבה שלו. הפסד -מזומנים( מופחת לסכום בר-הערך בספרים של הנכס )או של היחידה מניבה
 מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה ברווח והפסד.

 

פרים של הנכס )או של כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל, הערך בס
השבה מעודכן, אך לא יותר מערכו -מזומנים( מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר-היחידה מניבה

מזומנים( שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות -בספרים של הנכס )או של היחידה מניבה
 קודמות הפסד מירידת ערך. ביטול הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח והפסד. 

 

 ם על ההכנסהמסי .יט
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות 

 לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
 

 מסים שוטפים .1
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 

וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס  חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח,
 לתשלום בגין שנים קודמות.

 

 מסים נדחים .2
 לבין הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

 .הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס
 

 הנכס ימומש אויתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד 

 .לתאריך הדיווח
 

בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם. הפסדים מעוברים 
והפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח מחדש 

 מוכר נכס מס נדחה מתאים. ובמידה שניצולם צפוי
 

( substantially all) מרבית את להשיב במטרהנדל"ן להשקעה המוחזק  המסים הנדחים בגין
לפי אופן  נמדדים, שימושולא בדרך של  מימושבדרך של  בו הגלומות הכלכליות ההטבות

 על בסיס מימוש ולא שימוש.היישוב הצפוי של נכס הבסיס, 
 

בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש  מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 
כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה ההשקעות בחברות מוחזקות, 

לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי  ,כמו כןבעתיד הנראה לעין. 
או , דיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספתחברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת ה

הגוררת חבות מס  על ידי חברה מאוחדת בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד
 נוספת.

 

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס 
 רשות מס.שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה 



 מ"ערד השקעות ופתוח תעשיה בע
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

- 23 - 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב
 

 נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו .כ
בעיקר  השבתם תעשהנכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר 

סים זמינים באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. האמור מתקיים כאשר הנכ
למכירה מיידית במצבם הנוכחי, קיימת מחויבות של החברה למכירה, קיימת תוכנית לאיתור 

( להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג. HIGHLY PROBABLEקונה והמימוש צפוי ברמה גבוהה )
נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד, לפי 

רווח )הפסד( כולל ין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות למכירה. הנמוך מב
 אחר בגין נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המסווגים כמוחזקים למכירה מוצגים בנפרד בהון.
כאשר החברה משנה את תכנון המכירה כך שההשבה של הנכס לא תתבצע באמצעות עסקת 

הנכס כמוחזק למכירה ומודדת אותו לפי הנמוך מבין ערכו  מכירה, היא מפסיקה לסווג את
בספרים אילו לא היה מסווג כמוחזק למכירה או לפי סכום בר ההשבה של הנכס במועד בו 

 התקבלה ההחלטה לסגת מכוונת המכירה.
 

 רכוש קבוע .כא
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי 

 הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. 
 

לפי  רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד,
 שיטת הרכיבים.

 

טי רכוש קבוע כוללת את האומדן הראשוני של העלויות לפירוק ופינוי של הנכס ושיקום עלות פרי
 האתר בו ממוקם הנכס.

 
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

 השימושיים בנכס, כדלקמן:
 

 בעיקר %  %  
     

 2  2-6.5  בניינים 
 10  9-20   מכונות וציוד

 15-33  6-33  ריהוט וציוד משרדי
 33  20-33  מחשבים וציוד הקפי

 15  15  כלי רכב
 לאורך תקופת השכירות כולל תקופת האופציה  שיפורים במושכר

 

 
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת 

לממשה( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה 
 של השיפור, לפי הקצר שבהם.

 
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 

 ולהבא.-והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
 

וחזק למכירה לבין המועד שבו הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמ
 הנכס נגרע. 

 

נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות 
מהשימוש בנכס. רווח או הפסד מגריעת הנכס )המחושב כהפרש בין התמורה נטו מהגריעה 

 נכס.והעלות המופחתת בדוחות הכספיים( נכלל ברווח או הפסד בתקופה בה נגרע ה
 

 עלויות אשראי  .כב
הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה, הקמה או ייצור של נכסים כשירים אשר 

 נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתם, לשימושם המיועד או מכירתם.
 

היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, התחילו הפעולות 
לויות אשראי, ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס להכנת הנכס ונגרמו ע

הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו. הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל 
 עלויות אשראי ישירות ועלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.
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 ן להשקעה"נדל .כג
 

)קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר בחכירה  ן"נדל הינו להשקעה ן"נדל
לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או שתיהן,  מימוניתתפעולית( או חוכר בחכירה 

 ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה
 במהלך העסקים הרגיל.

 הטבות צפויות ולא בו השימוש נפסק כאשר או ממומש הוא כאשר נגרע להשקעה"ן נדל
 בדוחות היתרה לבין הנכס ממימוש נטו התמורה בין ההפרש. ממימושו עתידיות כלכליות
 .הנכס נגרע שבה בתקופה הפסד או ברווח מוכר הכספיים

 

 ההכרה לאחר. ישירות רכישה עלויות כולל העלות לפי לראשונה נמדד להשקעה ן"נדל
. הדיווח במועד השוק תנאי את משקף אשר, ההוגן בשווי נמדד להשקעה ן"נדל, הראשונית

להשקעה, נזקפים לרווח או  ן"הנדל של ההוגן בשווי משינויים הנובעים הפסדים או רווחים
  הפסד במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי. 

 

"ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן לנד
כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה. 

מדד על פי עלותו, בניכוי הפסדים מירידת נ הוא אזי, הפרויקט סיכוני והיקף אופי בשלמהימנה, 
ערך במידה שקיימים, עד למועד שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה או השלמת הבנייה, 

בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין בתוספת  ביניהם.מכמוקדם 
ות תוספתיות ודמי תיווך עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה, עלויות תכנון ופיתוח ישיר

 בשל התקשרויות בהסכמים להשכרתו.
 

 על שמבוצעת שווי הערכת על ישרס מתבססת להשקעה ן"הנדל של ההוגן השווי קביעת לצורך
והינם בעלי הידע  ן"נדל של שווי בהערכות מומחים שהינם תלויים בלתי חיצוניים מעריכים ידי

הינה בעלת ידע מקצועי נרחב וכן על ידי מעריכי הנדרשים ועל ידי הנהלת הקבוצה ש והניסיון
 שווי מומחים פנימיים. 

 

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .כד
 

בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים  החברה
 השבה.-או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת

 

ההשבה -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר
ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן -ההשבה שלהם. הסכום בר-שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר

בניכוי עלויות למכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי 
ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי שיעור 

ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. -מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר
  הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.

 
ו שינויים באומדנים ששימשו נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חל של ערך מירידת הפסד

ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול -בקביעת הסכום בר
ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( 

ור נזקף לרווח או ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמ-או סכום בר
 הפסד.

 

 השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת
לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת 
ערך של ההשקעה בחברות כלולות או בעסקאות משותפות. בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה 
אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת. 

בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה  בחינת ירידת הערך נעשית
 או לעסקה המשותפת. 
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 מכשירים פיננסיים .כה
 

מכשירים  – 9יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר 2'בל2בבאור  כמפורט
ללא הצגה מחדש של  למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקןלהלן ") פיננסים

 .מספרי השוואה
 

 
 בגין מכשירים פיננסים הינה כדלקמן: 2017בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 

 
 נכסים פיננסיים .1

מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
עלויות עסקה ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 

 אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
 

 
לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם כמפורט 

 שלהלן:
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .א
בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר יועדו עם 

 ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
 

 הלוואות וחייבים .ב
בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות 

נאיהן לפי וצגות על פי תשאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מ
, ובניכוי סקה ישירות, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיביתהעלות בתוספת עלויות ע

 לי.הפרשה לירידת ערך. אשראי לזמן קצר מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינ
 

 התחייבויות פיננסיות .2
ת ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלו

 סקה ישירות.מופחתת מוצגות בניכוי עלויות ע
 

לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם 
 כמפורט להלן:

 
 מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות

לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות אחרות, מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות 
 בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.  

 

 גריעת מכשירים פיננסיים .3
 

 נכסים פיננסיים .א
מהנכס הפיננסי,  נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים

או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי 
או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד 
השלישי, ללא עיכוב משמעותי. בנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות 

א העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס, או ל
 הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.

 

( ושוברי אשראי של לקוחות מטופלת כגריעה כאשר Factoringעסקת מכירת לקוחות )
 מתקיימים התנאים כאמור לעיל.

 

 התחייבויות פיננסיות .ב
מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא 

פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה( פורע את ההתחייבות על ידי 
תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית 

 מההתחייבות.
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התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים כאשר 
שונים מהותית, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, ההחלפה או השינוי 
מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין 

ספיים נזקף לרווח או הפסד. במידה ל בדוחות הכ"היתרה של שתי ההתחייבויות הנ
שההחלפה או השינוי אינם מהותיים, הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא 
מוכר באותו מועד רווח או הפסד מההחלפה. בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי 

 בתנאי התחייבות קיימת, מביאה החברה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.
 

 ערך נכסים פיננסייםירידת  .4
 
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פיננסי 

 או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:
 

 מופחתת בעלות המוצגים פיננסיים נכסים
 

ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על 
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. ראיות לירידת ערך, כוללות, בין 
היתר, סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים, לרבות קשיי נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי 
קרן או ריבית. סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות 

הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים הפסדי הכספיים לבין 
אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של 
הנכס הפיננסי. אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית 

הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן  האפקטיבית הנוכחית. בתקופות עוקבות
את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור  יאובייקטיב

 נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
 

בגין מכשירים פיננסים הינה  2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
 כדלקמן:
 

 פיננסים נכסים .1
נכסים פיננסיים נמדדים במועד ההכרה לראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות     

עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי 
 אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.

 
את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים  החברה מסווגת ומודדת

 להלן:

 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן .א

 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. .ב
 

  החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר : 
 

לגבות תזרימי המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת 
מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים 
מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם 

 נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי עלות 

 ית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.המופחתת תוך שימוש בשיטת הריב
 

כמו כן, במועד ההכרה לראשונה חברה יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, 
מכשיר חוב כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין 
משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה, לדוגמה במקרה בו ההתחייבויות 

 יות המתייחסות נמדדות  אף הן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.הפיננס
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  החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר: 
 

נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים למדידתו בעלות מופחתת או 
כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי בשווי הוגן דרך רווח 

 הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד.
 

 פיננסים נכסים ערך ירידת .2
 
החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 

 וח או הפסד. אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רו
 

ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד 
 הפרשה.

 

 גריעת נכסים פיננסים .3
 

 החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:
 

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או )א(
הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החברה מעבירה באופן מהותי את כל  )ב(

החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 
וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי 

 העבירה את השליטה על הנכס.
נובעים החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים ה )ג(

מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים 
 אלה במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.

 

 התחייבויות פיננסיות .4
 
במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן 

 .ייבות הפיננסיתבניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתח
לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות  

 המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות .5
 

, כאשר דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  כאשרהחברה גורעת התחייבות פיננסית 
 או מבוטלת או פוקעת.המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת 

כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום  התחייבות פיננסית מסולקת
במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית 

 .מההתחייבות
במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי 

 תית מהתנאים הקיימים.ההתחייבות שונים מהו
כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטופל כגריעה של 
ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי 

 ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי להוון את  מהותי, ובמקרה בו השינוי אינ

תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים 
 נזקפים לרווח או הפסד.

מביאה החברה  בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת,
 בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים
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 הוגן שווי מדידת .כו
 

 התחייבות להעברת משולם שהיה המחיר או נכס במכירת מתקבל שהיה המחיר הוא הוגן שווי
 .המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה

 
 או הנכס של העיקרי בשוק מתרחשת העסקה כי ההנחה על מבוססת הוגן שווי מדידת

 ( ביותר. ADVANTAGEOUS) הכדאי בשוק, עיקרי שוק בהיעדר או, ההתחייבות
 

 בעת ישתמשו בשוק שמשתתפים בהנחות שימוש תוך נמדד התחייבות או נכס של ההוגן השווי
 הכלכליים האינטרסים לטובת פועלים בשוק שמשתתפים בהנחה, ההתחייבות או הנכס תמחור
 .שלהם

 
שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות  מדידת

כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק 
 שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו. 

 
 משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים הקבוצה

השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים  מיקסוםשניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך 
 השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. ומיזעורלצפייה 

 
 הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים כל

השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית  מידרגלקטגוריות בתוך 
 למדידת השווי ההוגן בכללותה:

 
 זהים. והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק( התאמות)ללא  מצוטטים מחירים :1 רמה
    או במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים : 2 רמה

 .קיפיןבע           
  שימוש ללא הערכה)טכניקות  לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים : 3 רמה

 (.לצפייה ניתנים שוק בנתוני           
 

 מניות אוצר .כז
 
מניות החברה המוחזקות על ידי החברה ו/או חברות מאוחדות נמדדות לפי עלות רכישתן ומוצגות 

הנובע מרכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר בקיזוז מהון החברה. כל רווח או הפסד 
 נזקף להון, בסעיף פרמיה על מניות.

 

 הפרשות .כח
 

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(  IAS 37-הפרשה בהתאם ל
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את 
המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר 

פרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נ
 הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.

 
 תביעות משפטיות

 

פרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות ה
 MORE LIKELY THANמשתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא )

NOT .כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן ) 
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 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .כט
 

 בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים: 
 

 הטבות עובד לזמן קצר .1
 

חודש  12קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני הטבות לעובדים לזמן 
לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. 
הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי 

וס במזומן או תוכנית להשתתפות ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונ
ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום 

 האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
 

 הטבות לאחר סיום העסקה .2
 

והן מסווגות כתוכניות להפקדה התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח 
 מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.

 

לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה  14לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 
משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם 

ספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מ
 המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. 

הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה 
 לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.

 

תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי בנוסף לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין 
 סיוםהחוק, זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל 

נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. החישוב האקטוארי מביא העסקה 
סיס הערכה של עיתוי התשלום. בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים, וזאת על ב

הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית 
בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה, אשר 

 מועד פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה.
 

מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות החברה 
נכסי התוכנית(. נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על ידי קרן  -פנסיה וחברות ביטוח )להלן 

הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי 
 ניתן לשלמם ישירות לקבוצה. הקבוצה, ולא

 

ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של 
 התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית, בניכוי עלות שירותי עבר.

 
 תם.רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לדוח על הרווח הכולל בתקופת התהוו

 

 למניה רווח .ל
 

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות 
 הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה.

 

 תשלום מבוסס מניות .לא
 

מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים, המסולקים במכשירים  תשלומים
הוניים של הקבוצה נמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה. הקבוצה מודדת במועד ההענקה את 
השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים על ידי שימוש במודל בלק ושולס. כאשר 

ם מבשילים עד אשר אותם עובדים משלימים תקופת שירות המכשירים ההוניים המוענקים אינ
מוגדרת, במהלכה העובדים עשויים להידרש לעמוד גם בתנאי ביצוע מסוימים, הקבוצה מכירה 
בהסדרי התשלום מבוססי המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבשלה כנגד גידול בהון, 

כל תקופת דיווח, אומדת הקבוצה את  תחת סעיף "קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות". בתום
מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל. שינוי אומדן ביחס לתקופות קודמות מוכר ברווח או 

 הפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.
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סחורות או בעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים, בהן מתקבלות 
שירותים, מוצגים הסחורות או השירותים שנתקבלו והגידול המקביל בהון, לפי השווי ההוגן של 

 הסחורות או השירותים שנתקבלו.
 

כאשר הענקה הונית מוחלפת בהענקה המסולקת במזומן, שוויה ההוגן של ההתחייבות מוכרת 
 במלואה כנגד ההון.

 

לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני  יישום -במדיניות חשבונאיתשינוי   .לב
 חשבונאות קיימים

 

  לקוחות עם מחוזים הכנסות – IFRS 15לראשונה של  יישום (1
 

)להלן: הכנסות מחוזים עם לקוחות  – IFRS 15את  IASB-פרסם ה 2014בחודש מאי 
תכניות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18מחליף את "(, ההחדש התקן"

העברות של נכסים  IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15נאמנות לקוחות, 
 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות   31SIC-מלקוחות ו

התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם 
  לקוחות:

 
לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים , זיהוי החוזה עם הלקוח -   1שלב 

(modifications.בחוזים )  
  

 .בחוזה( distinct)מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי  -   2 שלב
  

לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון  ,קביעת מחיר העסקה -   3 שלב
 משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.

  
על בסיס מחיר המכירה  מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל -   4 שלב

היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים 
  והערכות.

  
, תוך הבחנה בין קיום מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה  -   5 שלב

  לאורך זמן. מחויבות במועד מסוים לבין קיום מחויבות
 

התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. החברה בחרה ליישם את הוראות התקן 
מכירה בכל  למפרע עם הקלות מסוימות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. החברה

הפרש בין הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום לראשונה ביתרת 
 ר של הון, כפי שמתאים(. הפתיחה של העודפים )או רכיב אח

 
 השפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של החברה הינה כדלקמן:

 
 (קבוצת ישרס )"ישרס"

 
תחת הוראות  ישרסבקשר עם מכירת דירות מגורים הכירה  – הכנסות ממכירת דירות מגורים

IAS 18 ו- IFRIC 15  ,בהכנסה רק במסירת הדירה לידי הקונה. תחת הוראות התקן החדש
ב' לעיל, מכירה החברה בהכנסה בגין חוזים למכירת דירות בישראל לאורך זמן 2כאמור בבאור 

מכירה בהכנסות  ישרסובהתאם להתקדמות העבודה. בהתאם לכך, תחת התקן החדש 
 הקודמת.בתקופה מוקדמת יותר מאשר הכירה תחת הוראות התקינה 
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 כדלקמן:  םכאמור על הדוחות הכספיים של החברה הינ יםהשינוי השפעת
 

 הכספי המצב על המאוחדים דוחותב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קבוצת מלם תים
 .ליישום לראשונה של התקן לא היתה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של מלם תים

 
 מכשירים פיננסים – IFRS 9לראשונה של  יישום (2

 
( "מכשירים פיננסיים" )"התקן"( הינו התקן הסופי של IFRS 9תקן דיווח כספי בינלאומי )

התקן מציג מודל חדש לבחינת הפסד חזוי מירידת ערך פרויקט מכשירים פיננסיים. 
"בחינה מחדש של נגזרים   IFRIC 9כמפורט להלן. בנוסף, מבטל התקן את פרשנות

    משובצים".

  
 
 

כפי שדווח  
  השינוי   בעבר

 -בהתאם ל
IFRS 15 

 אלפי ש''ח   
        2018, בינואר 1ליום 

        
 1,526,062   9,284   1,516,778    רווחיתרת 

 1,369,714   6,373   1,363,341    זכויות שאינן מקנות שליטה
        

  

בהתאם   
למדיניות 
  השינוי   הקודמת

כמוצג  
בדוחות 

 כספיים אלה
 אלפי ש''ח   

        2018, בדצמבר 31ליום 
        

 695,141   10,921   684,220    לקוחות
בניינים בהקמה מלאי דירות ומלאי 

  מבנים
 
 128,970  (12,629)   116,341 

המטופלות לפי בחברות  ותהשקע
  שיטת השווי המאזני

 
 58,515  883   59,398 

 -   7,263   (7,263)  ¤  מקדמות מלקוחות
 1,750,292   3,822   1,746,470    ¤  יתרת רווח

 1,520,063   2,616   1,517,447    זכויות שאינן מקנות שליטה

  

בהתאם  
למדיניות 
  השינוי   הקודמת

כמוצג  
בדוחות 

 כספיים אלה
 אלפי ש"ח   

       2018בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
       

 2,700,558   14   2,700,544   ות ושירותיםהכנסות ממכיר
 2,088,011   598   2,087,413   המכירות ושירותיםעלות 

       
חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברה 

 (372)  (9,802)  9,430   כלולה, נטו
       

       רווח נקי
 248,184   (5,473)  253,657   מיוחס לבעלי מניות החברה

 215,628   (4,329)  219,957   מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
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 ירידת ערך
 

דים מודל ירידת הערך החדש המבוסס על הפסדי אשראי צפויים ייושם למכשירי חוב הנמד
, חייבים בגין חכירה, נכסי חוזה שווי הוגן דרך רווח כולל אחר לפי עלות מופחתת או לפי

 ומחויבויות כתובות למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית. IFRS 15המוכרים לפי 
 

 12-ההפרשה לירידת ערך תהיה לגבי הפסדים חזויים לפי הסתברות לחדלות פירעון ב
ובה(, או לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי החודשים הקרובים )בשנה הקר

(. בחינה לכל אורך חיי המכשיר נדרשת אם סיכון האשראי עלה lifetimeהמכשיר )
משמעותית ממועד ההכרה לראשונה בנכס. גישה אחרת חלה אם הנכס הפיננסי נוצר או 

 (.credit-impairedנרכש כאשר הוא פגום )
 

  ילויים בקשר עם ירידות ערך של מכשירים פיננסיים.התקן מוסיף הנחיות הצגה וג

 
 מועד תחילה ואפשרויות אימוץ מוקדם

 

או  2018בינואר  1לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  נכנסהתקן 
  לאחריו.

 
 

 אופן יישום לראשונה של התקן
למפרע, למעט חריגים ככלל, הוראות התקן לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיות ייושמו 

מסוימים אשר נקבעו בהוראות המעבר של התקן. עוד נקבע, כי על אף היישום למפרע, 
חברות המיישמות את התקן לראשונה לא תחויבנה לתקן את מספרי ההשוואה שלהן 
לתקופות קודמות. זאת ועוד, מספרי ההשוואה יהיו ניתנים לתיקון אך ורק כאשר תיקונם 

(. הוראות המתייחסות לגידור ייושמו, hindsightשימוש במידע בדיעבד )כאמור אינו עושה 
 ככלל, בדרך של 'מכאן ולהבא' עם יישום למפרע מוגבל.

 
השפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של החברות בקבוצה הינה 

 כדלקמן:
 

 קבוצת ישרס
דוחותיה הכספיים של לאימוץ התקן לראשונה בקבוצת ישרס לא הייתה השפעה על 

 .ישרס
 

 קבוצת מלם תים
בחרה ליישם את הגישה המקלה למדידת ההפרשה לירידת ערך  מלם תיםלגבי לקוחות, 

 (.lifetimeהסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר )לפי 
 

אלפי ש"ח נטו ממס,  755הכירה בהפרשה לירידת ערך בסך של  מלם תיםכתוצאה מכך, 
 336 -אלפי ש"ח ביתרת הרווח וסך של כ 419 -בסך של ככנגד קיטון  2018בינואר  1ליום 

 אלפי ש"ח ביתרת זכויות שאינן מקנות שליטה, לאותו מועד.
 

  העברות של נדל"ן להשקעה –נדל"ן להשקעה  IAS 40 -תיקונים ללראשונה של  יישום (3
 

 .)"התיקונים"הלן: ללהשקעה ) ן"נדל IAS 40 - ל תיקונים IASB - ה פרסם 2016 דצמבר בחודש
 ן להשקעה"מנדל העברות לגבי IAS 40 להוראות יישום הנחיות ומספקים מבהירים התיקונים

 המפורטת בתקן האירועים רשימת כי הקביעה הינם התיקונים עיקרי .להשקעה ן"לנדל או

 ואינן מהוות ן"הנדל בשימוש לשינוי לראיות דוגמאות מהוות להשקעה ן"נדל העברות לגבי

 לא מספקת כשלעצמה, ההנהלה, בכוונת שינוי כי מבהירים התיקונים כן, כמו סגורה. רשימה

  .בשימוש לשינוי ראיה
 

באופן פרוספקטיבי )מכאן ואילך( החל מהתקופה בה התיקונים  מיושמיםהתיקונים 
. כאשר קיים מידע זמין לתקופות קודמות, אזי ניתן 2018בינואר,  1 – מיושמים לראשונה

 ליישם את התיקונים למפרע. תיאומים למועד היישום לראשונה אם קיימים, ייזקפו להון.
 

 בי )מכאן ואילך(.החברה בחרה ליישם את התיקונים באופן פרוספקטי
 לאימוץ התקן לראשונה לא הייתה השפעה על דוחותיה הכספיים של החברה.
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 אומדנים והנחות הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים קרייע -: 3באור 
 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על יישום 
הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. שינויים המדיניות החשבונאית ועל 

 באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.
 

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים 
ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים 

 נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת: 
 

  להשקעה ן"נדל -
 לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי מוצגלהשקעה הניתן למדידה מהימנה  ן"נדל

 בלתי חיצוניים שווי מעריכי ידי עלבדרך כלל . השווי ההוגן נקבע הפסד או רווחל זקפיםנההוגן 
, בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים תלויים

אלה.  של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים
ומיקום דומים ן בעל אופי "אם ניתן, השווי ההוגן נקבע בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל

 לזה המוערך.
 
במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה להשתמש בהנחות 
מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה, מחירי ההשכרה העתידיים, שיעורי 

הנכסים, איתנותם התפוסה, חידושי חוזים, הסתברות להשכרת שטחים פנויים, הוצאות תפעול 
הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי, על מנת להעריך את 
תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים. שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי 

 לגרום לשינוי בשווי ההוגן.
 

 מדידה מהימנה של נדל"ן להשקעה בהקמה -
 

האם השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה ניתן למדידה מהימנה, מביאה לצורך הבחינה 
 הקבוצה בחשבון, בין היתר, את הקריטריונים הרלוונטיים הבאים:

 

 מיקום הנדל"ן בהקמה באיזור שבו השוק מפותח ונזיל. .1
 אחוז מהשטחים המיועדים להשכרה אשר הושכר מראש לשוכרים. .2
 קמה.אומדן מהימן של עלויות ה .3
 אומדן מהימן של שווי הנכס המוגמר. .4

 
כאשר בחינת הגורמים לעיל מעלה כי שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה בהקמה ניתן למדידה 
מהימנה, הנדל"ן נמדד לפי שוויו ההוגן בהתאם למדיניות הקבוצה לגבי נדל"ן להשקעה. כאשר 

עלות בניכוי הפסד מירידת ערך,  מדידה מהימנה אינה אפשרית, נדל"ן להשקעה בהקמה נמדד לפי
 במידה שקיים. 

 
 מלאי מקרקעין בבנייה -

שווי המימוש נטו נקבע בהתאם להערכת החברה, הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים 
הצפויים ממכירת המלאי בפרויקט ולגבי עלויות ההקמה הנדרשות על מנת להביא את המלאי 

 למצב של מכירה.
 

 תביעות משפטיות -
מוחזקות שלה,  התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברותתוצאות בהערכות סיכויי 

יועצים המשפטיים ההסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של 
 ןהניסיומתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על 

. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות המשפטי שנצבר בנושאים השונים
 תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

 

 נכסי מיסים נדחים -
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים ניתנים 

לנצלם.  לניכוי, שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה
נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו 

 בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.  
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 )המשך( הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים קרייע -: 3באור 
 

 ירידת ערך מוניטין -
בתום כל תקופת דיווח, בוחנת הקבוצה את הערך בספרים של נכסיה הבלתי מוחשיים במטרה 
לקבוע האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים אלו. במידה וקיימים 

השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך -סימנים כאמור, נאמד סכום בר
השבה של נכס בודד, אומדת הקבוצה -א ניתן לאמוד את הסכום ברשנוצר, אם בכלל. כאשר ל

 המזומנים אליה שייך הנכס. -ההשבה של היחידה מניבת-את הסכום בר
 
לצורך הקביעה האם חלה ירידת ערך של מוניטין, מבצעת הנהלת החברה אומדן של שווי 

שווי השימוש השימוש של יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה המוניטין. לצורך חישוב 
מחשבת הקבוצה את אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, הנובעים מכל אחת 

 מהיחידות מניבות המזומנים, וכן את שיעור הניכיון המתאים בכדי לחשב את הערך הנוכחי.
 

 עבודות על פי חוזה הקמה -
ההכנסות כאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את התוצאה של עבודה על פי חוזה הקמה, 

והעלויות מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העבודה, נכון לתום תקופת הדיווח. שיעור 
ההשלמה נמדד, בדרך כלל, בהתאם ליחס שבין העלויות שנוצרו לתום תקופת הדיווח בגין 
העבודה שבוצעה לבין סך כל העלויות החזויות לצורך השלמת החוזה, ולמעט עלויות שאינן 

 שלמה.מייצגות את שלב הה
 
שינויים בהיקף העבודה, תשלומי תביעות ותמריצים נכללים בהכנסות חוזה ההקמה, במידה 

  וקיים צפי לגבייתם.
 

 
כאשר לא ניתן למדוד באופן מהימן את התוצאה של עבודה על פי חוזה הקמה, ההכנסות 

חוזה מוכרות עד לגובה העלויות שנוצרו בגין ביצוע החוזה ואשר צפוי שיושבו. עלויות ה
מוכרות כהוצאה בתקופה בה הן התהוו. כאשר צפוי שסך כל העלויות להקמת החוזה יעלה על 

 ההכנסות מהקמת החוזה, ההפסד הצפוי נזקף מידית לרווח והפסד.
 

 .3'ג30באשר לעבודה על פי חוזה הקמה ראה גם ביאור 
 

 
 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 

 

 לחברהשל נכסים בין חברה מחזיקה  העברהבדבר מכירה או  IAS 28 -ול IFRS 10 -ל תיקונים .א
 שלה משותפת עסקה או כלולה

 
התיקונים( אשר דנים  -)להלן  IAS 28 -ול IFRS 10-ל תיקונים IASB-, פרסם ה2014בספטמבר 

 בטיפול החשבונאי במכירה או העברה של נכסים )נכס, קבוצת נכסים או חברה בת( בין
 החברה המחזיקה לבין חברה כלולה או עסקה משותפת שלה.

התיקונים קובעים כי כאשר החברה המחזיקה מאבדת שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים 
שאינה מהווה עסק בעסקה עם חברה כלולה או עסקה משותפת שלה, יבוטל הרווח באופן 
חלקי, כך שהרווח שיוכר הוא הרווח בגין המכירה לחיצוניים בלבד. התיקונים מוסיפים כי 

, IFRS 9 -די החברה המחזיקה מהוות נכס פיננסי כהגדרתו בבמקרה בו הזכויות הנותרות בי
 יוכר הרווח באופן מלא.

אם מדובר באיבוד שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים שמהווה עסק בעסקה עם חברה 
 כלולה או עסקה משותפת שלה, יוכר הרווח באופן מלא.

 
, IASB-נקבע ע"י ה התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא. מועד התחילה המנדטורי טרם

 אולם אימוץ מוקדם אפשרי.
 

 

  חכירות IFRS 16 .ב
 

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את הכללים להכרה,  IAS 17התקן החדש מבטל את 
מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק 

 החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר. )'מחכיר'(. התקן אינו משנה את הטיפול
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 )המשך( הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים קרייע -: 4באור 
 

התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, בין חכירות מימוניות לחכירות 
 תפעוליות וקובע מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל

נכס חכור, החוכר נדרש מחד להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין 
 דמי החכירה.

 12הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד 
 חודשים בלבד וכן ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך.

 :לאור זאת

המטופלות  בחברה שכירות נדל"ן וליסינג כלי רכבחכירות של  -בדוח על המצב הכספי  .1
 . כיום כחכירות תפעוליות, תוכרנה בעת יישום התקן כנכסים וכהתחייבויות

הפחתת מרכיב הקרן בגין ההתחייבות מוצג בתזרים  –בדוח על תזרימי המזומנים  .2
 פעילות מימון. –המזומנים 

 .2019בינואר  1וח שנתיות המתחילות ביום התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיו
 

התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור מבין מספר גישות היישום והחברה בחרה ליישם את גישת 
לפי גישה זו, לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת  –יישום למפרע חלקי 

וש בשיעור הריבית ההתחייבות הפיננסית למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימ
התוספתי של החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכות 

החברה בחרה ליישם את ההקלה השימוש, החברה מכירה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה. 
 מטפלת בכל רכיבי החכירה וברכיבים שאינם חכירה כחכירה אחת.והמעשית 

 
 כדלקמן: הינה בקבוצה החברות של הכספיים דוחותיה על החדש התקן של יישומו השפעת

 
 קבוצת ישרס

 
השפעה להיות לא צפויה  , לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומוישרסלהערכת 

 מהותית על הדוחות הכספיים.
 

 קבוצת מלם תים
 

בהתאם לגישת היישום למפרע החלקי, מלם תים בוחנת את אופן  –שיעור ריבית תוספתי 
קביעת שיעור הריבית התוספתי של החוכר אשר ישמש למדידת ההתחייבות בגין חכירה ונכס 

התקן, וזאת בשים לב לתקופת החכירה ולאופי של  זכות השימוש במועד היישום לראשונה
    דידת התחייבות בגין חכירה נע ביןהנכס החכור. טווח שיעורי ההיוון בו נעשה שימוש למ

 . טווח זה מושפע מהבדלים באורך תקופת החכירה וסוג החכירה.5.0%-2.7%
 

 2019בינואר  1מעריכה כי השפעת היישום לראשונה של התקן החדש ליום  מלם תיםבשלב זה, 
 צפויה להוביל להשפעות הבאות בדוחות הכספיים של החברה:

 
 מיליוני ש"ח. 200 -בהיקף של כגידול בסך הנכסים וההתחייבויות  .1

מיליוני  77 -בהיקף של כ 2019קיטון בהוצאות השכירות וליסינג כלי רכב של החברה בשנת  .2
מיליוני ש"ח  74 -בהיקף של כ 2019ש"ח ומכנגד לעלייה בהוצאות הפחת והפחתות בשנת 

 מיליון ש"ח.  5 -של כ 2019ולעלייה בהוצאות המימון בשנת 

מיליוני ש"ח ומכנגד  72 -בהיקף של כ 2019פעילות שוטפת בשנת  –גידול בתזרים המזומנים  .3
 מיליוני ש"ח. 72 -בהיקף של כ 2019פעילות מימון בשנת  –קיטון בתזרים המזומנים 

הגילוי הכמותי לעיל מתייחס להשפעות הידועות לחברה למועד אישור הדוחות הכספיים 
 . 2019בינואר  1ובהתאם לחוזי החכירה הקיימים אשר בתוקף נכון ליום 
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 
 

 2017-2015פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית לשנים  .ג
 

 את התיקונים הבאים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור  IASB -פרסם ה 2017בחודש דצמבר 
 . להלן עיקרי התיקונים:2017-2015

 
תקנים 

 רלוונטיים
 

 עיקרי התיקון
  

IFRS 3    התיקון מבהיר כי כאשר שותף בפעילות משותפת משיג שליטה על הפעילות
(, עליו IFRS 3 -המשותפת והפעילות המשותפת מהווה עסק )כהגדרתו ב
 למדוד את הזכויות הקיימות בפעילות המשותפת בשווי הוגן.

  
IFRS 11  התיקון מבהיר כי צד לפעילות משותפת שמשיג לראשונה שליטה משותפת

 ת לא ישערך את הזכויות הקודמות שהחזיק בפעילות המשותפת. בפעילו
  

IAS 12  התיקון מבהיר כי על חברה להכיר בהשלכות המס הנובעות מתשלום דיבידנד
במסגרת רווח או הפסד, רווח כולל אחר או בהון, לפי הסיווג בדוח הכספי של 

 אותה עסקה או אירוע אשר יצרו את הרווח הניתן לחלוקה.  
  

IAS 23  התיקון מבהיר כי אשראי אשר נלקח ישירות להקמתו של נכס כשיר יסווג
לצורך היוון עלויות אשראי לנכסים כשירים אחרים כאשראי כללי של 
החברה, וזאת כאשר הנכס הכשיר לשמו נלקח אותו אשראי, מוכן לשימוש או 

 למכירה וכן האשראי טרם נפרע.
 

של . אימוץ מוקדם 2019בינואר  1ביום התיקונים ייושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות  
 כל אחד מהתיקונים בנפרד אפשרי תוך מתן גילוי מתאים.

 
 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לתיקונים לעיל לא, החברה להערכת

 

 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי – IFRIC 23 .ד
 

ודאות הקשורה למסים על -באי טיפול – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017יוני  בחודש
 כללי ההכרה והמדידה של נכסים או הפרשנות(. הפרשנות מבהירה את -ההכנסה )להלן 

ודאות -במצבים בהם קיימת אי ההכנסה על מסים IAS 12התחייבויות בהתאם להוראות 
הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של 

ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות -אי
ת הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדו-אי

 הודאות.-ובנסיבות של אי
 

. 2019בינואר,  1תיושם החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  הפרשנות
אימוץ מוקדם אפשרי. במועד היישום לראשונה, החברה תיישם את הפרשנות באחת משתי 

 השיטות: 

 למועד המצטברת ההשפעה וזקיפת השוואה מספרי תיקון ללא מלא למפרע יישום .1
 .הרווח יתרת של הפתיחה ליתרת לראשונה יישוםה

 .השוואה מספרי תיקון לרבות מלא למפרע יישום .2
 

 לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. לפרשנותלהערכת החברה, 
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 
 

 משותפותהשקעות בחברות כלולות ובעסקאות  IAS 28 .ה
 

השקעות בחברות כלולות  28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2017באוקטובר 
התיקון(. התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך )כגון הלוואות לקבל  -)להלן ובעסקאות משותפות 

או השקעה במניות בכורה( אשר מהוות חלק מההשקעה נטו בחברה כלולה או עסקה משותפת, 
באופן מלא )הן לעניין המדידה והן לעניין ירידות ערך(  IFRS 9ינה כפופות ראשית להוראות תהי

  . IAS 28ולאחר מכן היתרות של אותן זכויות תהיינה כפופות להוראות 
 

. יישום 2019בינואר  1יש ליישם את התיקון למפרע החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 מוקדם אפשרי.

 
 מהותית השפעה צפויה איישומם ל, ללאחר בחינת השלכות יישום התיקונים ,החברה להערכת

 של החברה. הכספיים הדוחות על
 

 צירופי עסקים IFRS 3 ו. 
 

צירופי  3תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB -, פרסם ה2018באוקטובר 
התיקון(. מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה  -)להלן עסקים 

 תטופל כצירוף עסקים או כעסקת רכישה של נכסים. 

 
 התיקון כולל:

 

הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו  .1
מעותי ביכולת לייצר מהותי אשר יחדיו תורמים באופן מש לכל הפחות תשומה ותהליך

 תפוקות.

השמטת ההתייחסות להערכה האם משתתף שוק יכול להמשיך בהפעלת עסק נרכש  .2
 באמצעות החלפה של תשומות ותהליכים.

הנחיות נוספות ודוגמאות אשר יסייעו לחברות להעריך האם תהליכים שנרכשו הינם  .3
 מהותיים.

 קדות ומצומצמות יותר. "עסק" כך שההגדרות יהיו ממו -שינוי הגדרת "תפוקה" ו .4

מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך  .5
 בבחינות נוספות.

 
ושם עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה חל החל יי התיקון

 .. יישום מוקדם אפשריאו לאחר מכן 2020בינואר  1ביום  מהתקופה השנתית המתחילה
 

 מזומנים ושווי מזומנים -: 5באור 
 

 ההרכב: א.
 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
     

 283,067   189,330   מזומנים
 165,098   177,453   קדונות לזמן קצר במטבע ישראלייפ
 7,076   2,058   קדונות לזמן קצר במטבע חוץיפ

     
   368,841   455,241 

 
, בועלש יוםקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין יפ .ב

קדונות נושאים ריבית יליתרות מזומנים שאינם משועבדים. הפ הקבוצהבהתאם לדרישות 
 .0.21% -בשיעור של כקדונות יהנקבעת בהתאם לתקופת הפ
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  השקעות לזמן קצר -: 6באור 
 

 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
     

 9,066  70,172   מניות סחירותקרנות נאמנות ו

 
 פיקדונות אצל נאמן -: 7באור 

 
 מיליון ש''ח. 33 -שוחררו מהפיקדונות סך של כ 2019בחודש ינואר  

 
 לקוחות -: 8באור 

 ההרכב: .א

 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  

 652,580   679,232   והכנסות לקבל  חובות פתוחים
 -   10,921   ((1')לב2)ראה גם באור  הכנסות לקבל בגין חוזה

 14,113   13,135   שוכרים בגין דמי שכירות והוצאות 
 (9,698)  (8,147)  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים 

   695,141   656,995 
 

 ימים. 90-120חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי אשראי לקוחות הינו 
 

 חובות מסופקים: ב.
 ירידת ערך חובות לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים.

 להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:
 

 2018 2017 
הפרשה  

לחובות 
מסופקים 
על בסיס 
בחינה 
 קבוצתית

 הפרשה
לחובות 

מסופקים 
בגין 

לקוחות 
 ספציפיים

סה"כ 
הפרשה 
לחובות 
 מסופקים

הפרשה 
לחובות 

מסופקים 
על בסיס 
בחינה 
 קבוצתית

הפרשה 
לחובות 

מסופקים 
בגין לקוחות 

 ספציפיים

סה"כ 
הפרשה 
לחובות 
 מסופקים

 אלפי ש"ח 
 13,028  13,028  -  9,698  9,698  -  בינואר 1יתרה ליום 

 IFRSתיאום בגין יישום 
 980  לראשונה 9

 
 - 

 
 980 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 (3,330) (3,330) -  (2,531) (2,531) -  תנועה השנה, נטו

 9,698  9,698  -  8,147  7,167  980  בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 חייבים ויתרות חובה -: 9באור 

 
 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  

 1,489   53,406   )*( ממשלתייםמוסדות 
 10,731   14,726   )**( הכנסות לקבל ואחרים

 49,365   46,567   הוצאות מראש 
 15,997   10,830   מקדמות לספקים ואחרים

   125,529   77,582 
 

)ראה  2019כולל צ'ק שהתקבל בגין תשלום המע"מ ונפרע לאחר תאריך המאזן בחודש ינואר  )*(
 ((.5ב')11גם באור 

 '.ה33ראה באור  )**(



 מ"ערד השקעות ופתוח תעשיה בע
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

- 39 - 

 מלאי - :10באור 
 

 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
     

 45,963   42,319   קפי וחלפיםימחשבים, ציוד ה
 

 , מלאי מקרקעין וקרקעות וזכויות בקרקעמלאי מבנים, בניינים בהקמה, מלאי דירות - :11באור 
 

 בהקמה, מלאי דירות ומלאי מבניםבניינים  .א
 

 ההרכב: .1
 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

     
 144,773   116,341    )כולל קרקע(ודירות מלאי מבנים 

 

אלפי  6,971 - 2017בדצמבר  31ליום אלפי ש"ח ) 5,657עלויות אשראי שהוונו בסך של  כולל .2
 ש"ח(.

 

 הבנייה:להלן מידע בקשר לפעילות  .3
 

 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

 88,683  26,283    סכום חוזי המכירות שנקשרו במהלך השנה
 

 ש"ח מתוך היתרה של בניינים בהקמה, מלאי דירות מיליון 83 -כצופה כי סך של  ישרס .4
ימומש לאחר יותר משנים עשר חודשים מתום תקופת  2018בדצמבר,  31ליום  ומלאי מבנים

 הדיווח. 

 , בהתאמה.32-ו (2))ב'(30ראה באורים , באשר לערבויות ושעבודים .5
 

 מקרקעין, קרקעות וזכויות בקרקע מלאי .ב
 

 ההרכב: .1
 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

     
 408,608   150,050   )ראה סעיף ג' להלן(  זמן קצר
 313,470   235,579   זמן ארוך

   385,629   722,078 
 

 אלפי ש''ח )בעיקר בגין  6,460ירידת ערך מלאי  שנזקפה לעלות המכר הסתכמה לסך של  .2
   (.3הקרקע ברוסיה ראה סעיף  

ש''ח )מוצג בניכוי  מיליון 115 -קרקע ברוסיה בסך של כ כולל ארוךמקרקעין לזמן  מלאי .3
 10. המקרקעין כולל מיליון ש''ח המוצג בעלות המכר( 4-בסך של כהפרשה לירידת ערך 

 דונם הממוקמים בפרברי מוסקבה. 876 -חלקות מקרקעין בשטח כולל של כ
 

 31ליום מלאי מקרקעין זמן קצר ש"ח מתוך היתרה של  מיליון 94 -כצופה כי סך של  ישרס .4
 פת הדיווח.ימומש לאחר יותר משנים עשר חודשים מתום תקו 2018בדצמבר, 

 

)"חברת הבת"( בהסכם  ישרסהתקשרה חברה בת בבעלות מלאה של  2018בנובמבר  8ביום  .5
"הסכם המכר", בהתאמה(  -ו/או לבעלי השליטה בה )"הרוכש" ו לישרסעם צד ג' שאינו קשור 

במקרקעין של פרויקט משרד החוץ בירושלים,  ביחס למכירת כל זכויותיה של חברת הבת
יחידות משרדים )לרבות חניות ומחסנים  12 -יחידות דיור ו 12ייבנו למעט קרקע עליה 

 -הצמודים להם( במסגרת פרויקט אותו מתכוון הרוכש להקים על המקרקעין )"המקרקעין" ו
 "היחידות שיישארו בבעלות חברת הבת", בהתאמה(.  
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 )המשך( וקרקעות וזכויות בקרקע, מלאי מקרקעין מלאי מבנים, בניינים בהקמה, מלאי דירות - :11באור 

 בתמורה לרכישת המקרקעין ישלם הרוכש לחברת הבת את הסכומים הבאים:

 26מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ כדין )"התמורה במזומן"(. מתוכו סך של  161 -סך של כ .א
 .2019מיליון ש''ח הועבר לנאמנות ומרביתו שוחרר לאחר תאריך המאזן בחודש ינואר 

 

יחידות הדיור בפרויקט שיקים על  מרוכשיהרוכש שיקבל לים תקבוכל המ 25% .ב
בגינם )"התמורה  בניכוי סכום המע"מ, או שטחים אחרים בפרויקטהמקרקעין ו/

, נכון למועד זה, התמורה מתקבולים שתשולם לחברה הבת ישרסמתקבולים"(. להערכת 
ת מע"מ כדין, מיליון ש"ח, בתוספ 170 -על ידי הרוכש צפויה להסתכם לסך כולל של כ

היתרה הצפויה מוצגת  והיא תשולם בהתאם לקצב מכירת יחידות הדיור בפרויקט.
 .בספרי החברה בסעיף הכנסות לקבל

 

בד בבד עם ההתקשרות בהסכם המכר התקשרו חברת הבת והרוכש בהסכם למתן שירותי 
תכנון ובנייה ושירותים נוספים אשר יינתנו לחברת הבת על ידי הרוכש בקשר עם בניית 
היחידות שיישארו בבעלות חברת הבת )"השירותים"(. חברת הבת תשלם לרוכש בגין 

מיליון ש"ח, שהינו סכום המשקף את הוצאות  19 -השירותים סכום פאושלי וסופי בסך של כ
הבנייה הצפויות של היחידות שיישארו בבעלות חברת הבת, בתוספת רווח קבלני מקובל. 

 יתרת היחידות בבעלות החברה מוצגות בדוחות הכספיים בסעיף קרקעות וזכויות בקרקע.
 

בין היתר לצורך  יצוין, כי במסגרת ההתקשרות בהסכם המכר הועמדו לחברת הבת בטוחות,
 הבטחת תשלום התמורה מתקבולים וקבלת היחידות שיישארו בבעלות חברת הבת.

 

מיליון ש"ח, אשר נרשם  52 -מכירת המקרקעין הניבה לחברה רווח לפני מס בסך של כ
בהכנסות ממכירה, ניהול ואחזקה של קרקעות ועלות מכירה, ניהול ואחזקה של קרקעות 

לחברה בגין מכירת היחידות שיישארו  רח עתידי שיכול וייווצבהתאם. וזאת לא כולל רוו
  בבעלות חברת הבת.

 
 

 המיועדים למימוש נכסים -: 12באור 
 

 ההרכב:
 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
 61,065  -  (*) למימוש ד"ן להשקעה מיוענדל

 
 
 
 

 למכירת אופציה בהסכם ישרס של מלאה בבעלות בת חברה התקשרה 2017 באפריל 4 ביום )*(
מיליון ש"ח,  60.7הלהב בחולון, וזאת בתמורה לסך של  ברחוב במקרקעין זכויותיה מלוא

בתמורה לקבלת האופציה שילם הרוכש במועד  .לצרכן המחירים למדד צמודהבתוספת מע"מ, 
 את מימש הרוכש 2018, ינוארבחודש  .לחברה מהותי שאינו סכום האופציה הסכם חתימת

 לישרס הניבה ם ששולם בגין קבלת האופציה,המקרקעין, כולל הסכו מכירת. כאמור האופציה
אשר נרשם בסעיף רווח ממימוש נדל"ן להשקעה  ''ח.שמיליון  17-רווח לפני מסים בסך של כ

 .2017בשנת 
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 נדל"ן להשקעה -: 13באור 
 

 הרכב ותנועה .א
 

  2018  2017 
 ש"חאלפי   
     

 4,204,793  4,380,308  בינואר  1יתרה ליום 
     

     תוספות במשך השנה
     

 -   284,854  רכישות נדל"ן להשקעה )ראה גם סעיף ה' להלן(
 48,980   80,934   תוספות נדל"ן להשקעה

 187,600   252,909  התאמת שווי הוגן 
 -    181,990  (14 באור גם)ראה מיון מנדל"ן להשקעה בהקמה 

 -    62,937  מיון מקרקעות וזכויות בקרקעות )ראה סעיף ו' להלן(
     

 236,580  863,624  סה"כ תוספות
     

     גריעות במשך השנה
     

 -   (107,796)  העברה לנדל"ן בהקמה
 (61,065)  -  העברה לנכסים המיועדים למימוש

     
 (61,065)  (107,796)  סה"כ גריעות

     
 4,380,308  5,136,136  בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 כיעל ידי מערי ות שווי שבוצעונדל"ן להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכ  .ב
סיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן יכישורים מקצועיים מוכרים ונ יבעל יםשווי חיצוני

על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס 
ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה, וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים 

בחשבון הסיכון המובנה שלהם. נלקחו באמידת תזרימי המזומנים  .מהנכס העתידיים הצפויים
 .9%-7%היוון שבין השווי בשיעורי  כימערי ובחישוב השווי ההוגן השתמש
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 13באור 
 

 ( ששימשו בהערכות השווי מוצגות להלן:ממוצעים משוקללים הנחות משמעותיות )על בסיס .ג
 

 הנמדד המכשיר תיאור
 31הוגן ליום  שווי

 2018 בדצמבר 31 )לפי ממוצע שנתי(הנתונים שאינם נצפים  תיאור הערכה טכניקת  2018 בדצמבר

     

 1,359,166 טכנולוגים פארקים
( DCF) מזומנים תזרימי היוון

 ההשוואה ושיטת

 61 ש''ח(דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )באלפי 
 8% (%-)ב הנכסתשואה על 

 4% (%-פנויים להשכרה )בשטחים 
  

 981,773 ומלאכה תעשייה
( DCF) מזומנים תזרימי היוון

 ההשוואה ושיטת

 29 "ח(שדמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )באלפי 
 7% (%-)ב הנכסתשואה על 

 3% (%-שטחים פנויים להשכרה )ב
  

 794,589 מסחרים שטחים
( DCF) מזומנים תזרימי היוון

 ההשוואה ושיטת

 95 "ח(שדמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )באלפי 
 6% (%-)ב הנכסתשואה על 

 10% (%-שטחים פנויים להשכרה )ב
  

 1,572,878  משרדים
( DCF) מזומנים תזרימי היוון

 ההשוואה ושיטת

 73 "ח(שדמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )באלפי 
 7% (%-)ב הנכסתשואה על 

 9% )*( (%-שטחים פנויים להשכרה )ב
  

 77,000 מוגן דיור
( DCF) מזומנים תזרימי היוון

 ההשוואה ושיטת

 278 "ח(שדמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )באלפי 
 3% (%-)ב הנכסתשואה על 

 60% (%-שטחים פנויים להשכרה )ב
  

   ההשוואה שיטת 350,730 מבונות לא קרקעות
 

  
ומצוי בשלבי איכלוס 2018בחודש יוני  4)*( הנתון לא כולל נכס שקיבל טופס        
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 13באור 
 

 ( ששימשו בהערכות השווי מוצגות להלן:ממוצעים משוקללים הנחות משמעותיות )על בסיס .ג
 

 הנמדד המכשיר תיאור
 31הוגן ליום  שווי

 2017 בדצמבר 31 )לפי ממוצע שנתי(הנתונים שאינם נצפים  תיאור הערכה טכניקת  2017 בדצמבר

     

 1,325,330 טכנולוגים פארקים
( DCF) מזומנים תזרימי היוון

 ההשוואה ושיטת

 61 ש''ח(דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )באלפי 
 8% (%-)ב הנכסתשואה על 

 10% (%-שטחים פנויים להשכרה )ב
  

 953,139 ומלאכה תעשייה
( DCF) מזומנים תזרימי היוון

 ההשוואה ושיטת

 31 "ח(שדמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )באלפי 
 7% (%-)ב הנכסתשואה על 

 2% (%-שטחים פנויים להשכרה )ב
  

 711,973 מסחרים שטחים
( DCF) מזומנים תזרימי היוון

 ההשוואה ושיטת

 96 "ח(שדמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )באלפי 
 6% (%-)ב הנכסתשואה על 

 8% (%-שטחים פנויים להשכרה )ב
  

 1,083,173  משרדים
( DCF) מזומנים תזרימי היוון

 ההשוואה ושיטת

 71 "ח(שדמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )באלפי 
 7% (%-)ב הנכסתשואה על 

 11% (%-פנויים להשכרה )בשטחים 
  

 75,000 מוגן דיור
( DCF) מזומנים תזרימי היוון

 ההשוואה ושיטת

 298 "ח(שדמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )באלפי 
 6% (%-)ב הנכסתשואה על 

 50% (%-שטחים פנויים להשכרה )ב
  

   ההשוואה שיטת 231,693 מבונות לא קרקעות
 
 

משמעותית בדמי השכירות תביא לעליה משמעותית בשווי ההוגן של הנכסים )למעט קרקעות(. עליה משמעותית בשיעור התפוסה או ירידה עליה 
 משמעותית בשיעור ההיוון יביאו לעלייה בשווי ההוגן של הנכסים.
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 13באור 
 

 במידרג השווי ההוגן(: 3רמה התאמה בגין מדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ) .ד

 
 להשקעה"ן נדל  

 
פארקים  

 טכנולוגים
תעשייה  

 ומלאכה
שטחים  

 מסחרים
 

 משרדים
  

 דיור מוגן
 לא קרקעות 

 מבונות
 

 כ"  ה ס
 ''חש אלפי  
               

 4,204,793  261,446  69,100  1,043,491  683,065  884,471  1,263,220  2017בינואר  1 ליום יתרה
               

               :השנה במהלך שינויים
 48,980  7,630  -  17,595  15,212  3,855  4,688  ורכישות השקעות

 187,600  23,682  5,900  28,601  33,319  38,676  57,422  התאמת שווי הוגן
 -  -  -  (6,514)  (19,623)  26,137  -  מיון

המוחזקים העברה לנכסים 
 למכירה

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 -  
(61,065) 

 (61,065) 

               
 4,380,308  231,693  75,000  1,083,173  711,973  953,139  1,325,330  2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

               
               :השנה במהלך שינויים

 365,788  27,399  -  290,478  31,886  2,567  13,458  ורכישות השקעות
 252,909  81,257  2,000  32,538  35,429  26,067  75,618  התאמת שווי הוגן

 -  -  -  3,848  (3,848)  -  -  מיון
 181,990  -  -  162,841  19,149  -  -  מיון מנדל"ן בהקמה

 62,937  62,937  -  -  -  -  -  מיון מקרקעות וזכויות בקרקע
 (107,796)  (52,556)  -  -  -  -  (55,240)  מיון לנדל"ן בהקמה

               
 5,136,136  350,730  77,000  1,572,878  794,589  981,773  1,359,166  2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 13באור 
 

בת של ישרס )"חברת הבת"( בשני הסכמים לרכישת  התקשרה חברת 2018בנובמבר  25ביום  .ה
ה אילן )הידועים גם כ "קרית התקשורת"( עליהם זכויות חכירה מהוונות במקרקעין בנוו

מ"ר בנוי להשכרה  22,500מבנים ולרכישת מקרקעין סמוכים למתחם בשטח של  7ים כיום יבנו
מיליון ש''ח בתוספת מע"מ.  255מ"ר. וזאת בתמורה לסך כולל של  21,000וקרקע בשטח של 

 .ברת הבתחוהמתחם הועבר לבעלות  2018בדצמבר  31העסקה הושלמה ביום 
 
היתר חפירה  ישרס )"חברת הבת"(בת של קיבלה חברת  2018של שנת במהלך רבעון השלישי  .ו

 הריסת את סיימה ,הקיים השוכר את פינתההבת  חברהדיפון וביסוס בגין קרקע שברשותה, 
את בהתאם לכך סיווגה החברה  והחלה בעבודות החפירה והדיפון .בחלקה הקיימים המבנים

 שוערכה הקרקע. בהקמהולנדל"ן להשקעה  להשקעהלנדל"ן  מקרקעין הקרקע ממלאי
 ''ח.שמיליון  104 -כ , השיערוך הסתכם לסך שללראשונה לשווי שוק 

 
 הינן כדלקמן: 2018בדצמבר  31הזכויות בנדל"ן להשקעה ליום  .ז
 

 
 סה"כ  
 באלפי ש''ח  

   
 2,046,599   נכסים בבעלות

 3,089,537   (1()2נכסים בחכירה )
   

   5,136,136 
 

, לרוב עם זכות להארכת 2054לבין שנת  2021תקופות החכירה מסתיימות בין שנת  .1
 .שנים 145-ו 999-התקופה. בנוסף קיימים שני נכסים אשר הינם בחכירה ל

 

 עיקר הנכסים הינם בחכירה מהוונת. .2
 
 .32באשר לשעבודים, ראה באור  .ח
 

 בהקמה נדל"ן להשקעה -: 14באור 
 

 :ותנועה הרכב .א
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
     

 172,019  242,138   בינואר 1יתרה ליום 
     

 29,034  32,971  התאמת שווי הוגן
 41,085  33,553  עלויות הקמה בשנת הדוח

 -  133,711  העברה מנדל"ן להשקעה ומקרקעות
 -  (181,990)  (1) העברה לנדל"ן להשקעה

     
 242,138  260,383  בדצמבר 31יתרה ליום 

 

 למבנה ברחובות. 4התקבל טופס  2018ביוני  21ביום  (1)

 

שטחי משרדים בסך  ש''ח,ליון ימ 62 -כמסחר בסך של  שטחימ מורכב בהקמה להשקעה"ן נדל .ב
מיליון  136 -ש''ח ושני שטחים המיועדים לפארקים טכנולוגיים בסך כולל של כ ליוןימ 62 -של כ
 ש''ח.

 

. שנצברו הקמה עלויות בתוספת קרקע שווי לפיההתחלתי  בשלב מוצג בהקמה"ן להשקעה הנדל .ג
 .הקמה עלויות יתרת בניכוי כגמור הנכס שווי נכס נדל"ן בהקמה בשלבי הקמה סופיים מוצג לפי
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 )המשך( בהקמה נדל"ן להשקעה -: 14באור 
 

.ט.י בהסכם עקרונות עם שוכרת עתידית ג -בת של ישרס חברה התקשרה  2016באפריל  12ביום  .ד
. רקעי שייבנה במתחם הגן הטכנולוגיהשוכרת תשכור מבנה מסחרי וחניון תת קשבו ,פוטנציאלית 

, הסכם העקרונות שנחתם בין הצדדים 2017על פי הודעה שקיבלה ג.ט.י מהשוכרת בחודש מאי 
 מיליון ש''ח.  3.5 -הכנסה אחרת בסך של כ 2017בשנת  ישרסבטל. כתוצאה מכך רשמה 

 

המאפשרת  התב"ע חדש תוקף ישרס )"חברת הבת"( של הבת חברה קבלה, 2018, אפרילבחודש  .ה
-כ ששטחואלף מ"ר במקום בניין  38 -קומות בהר חוצבים, בשטח של כ 25הקמת מגדל חדש של 

והחלה בעבודות החפירה  הישן Aבניין  את הריסת  חברת הבתסיימה  2018 בשנת. ר"מ אלף 7
 .בהקמה להשקעה"ן לנדל הנכס אתבהתאם  סיווגה החברה. החדש  Aודיפון של מגדל 

 
 מוחזקותהשקעות בחברות  -: 15באור 

 
 החברה

 ערדהמוחזקות במישרין על ידי  מהותיות מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות .א
 

    
החברה  זכויות

 בהון 
 הצבעה  ובזכויות   מדינת  

 %  התאגדות   2018בדצמבר  31ליום 
 59.37  ישראל  ישרס חברה להשקעות בע"מ

 55.47  ישראל  תים בע"מ-מלם
 

 זכויות שאינן מקנות שליטה קיבלו או זכאים לקבלשסכומי דיבידנד מחברות מאוחדות  .ב
 

  
 ביום שהסתיימהלשנה 

 בדצמבר 31
  2018  2017  2016 

 19,022  67,359  62,566   מחברות מאוחדות
 

 תמצית מידע פיננסי של חברות מאוחדות של ערד עם זכויות שאינן מקנות שליטה מהותיות .ג
 )כפי שמוצג בדוחות הכספיים של חברות הבנות של ערד(

 
 ישרס

 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 
 ש"ח  אלפי  

     הדיווח לתאריך הכספי המצב על דוח
 796,253   643,088   שוטפים נכסים
 5,064,442   5,801,613   לא שוטפים  נכסים

 (454,475)  (437,528)  שוטפות התחייבויות
 (2,811,389)  (3,090,035)  שוטפות לא התחייבויות

 2,594,831   2,917,138    הון"כ סה
 

 

 
 

 ביום שהסתיימה לשנה
 בדצמבר 31

  2018  2017 
 ''חש אלפי  

          המאוחדת החברה של מזומנים תזרימי
 173,553   279,690   שוטפת  מפעילות
 השקעה  לפעילות

 (308,875)  (77,820) 
 (176,159)  70,763   מימון )לפעילות( מפעילות

 (80,426)  41,578   מזומנים ושווי במזומנים נטו (ירידהעליה )
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 )המשך( מוחזקותהשקעות בחברות  -: 15באור 
 

 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 

 ש"ח  אלפי  
     

 185,859   195,869   שליטה מקנות שאינן זכויות של יתרות

 22,210   30,810   שליטה מקנות שאינן לזכויות המיוחס כולל רווח

 
 מלם תים

 
 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 
 ש"ח  אלפי  

      הדיווח לתאריך הכספי המצב על דוח
 941,865   888,977   שוטפים נכסים
 352,229   359,075   לא שוטפים  נכסים

 (726,757)  (639,553)  שוטפות התחייבויות
 (122,996)  (116,970)  שוטפות לא התחייבויות

 444,341   491,529    הון"כ סה
 

 
 

 ביום שהסתיימה לשנה
 בדצמבר 31

  2018  2017 
 ''חש אלפי  

      המאוחדת החברה של מזומנים תזרימי
 103,922   79,503   שוטפת  מפעילות
 השקעה  לפעילות

 (58,983)  (44,897) 
 18,385   (94,010)  מימוןמפעילות )לפעילות( 

השפעות שינוי בשער חליפין על יתרות מזומנים 
 (1,262)  781   המוחזקות במטבע חוץ

 76,148   (72,709)  מזומנים ושווי במזומנים נטו (ירידהעליה )

 

 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 

 ש"ח  אלפי  
 (1,540)   (445)   שליטה מקנות שאינן זכויות של יתרות

 169    1,095    שליטה מקנות שאינן לזכויות המיוחס כולל רווח

 
 )כולל שליטה משותפת( השקעות בחברות כלולות

 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 
 ש"ח  אלפי  

 88,630  59,398   השקעות בחברות כלולות
 

  
 31 ביום שהסתיימהלשנה 

 בדצמבר
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

 3,656   8,927   (372)  חברות כלולות  )הפסדי( חלק החברה ברווחי
 

 מידע נוסף .ד
גט"י ") טכנולוגי גבעת רם בע"מגן  -ממניות חברת גט"י רם  76%חזיקה באמצעות ג.ט.י ה ישרס

הקמת גן טכנולוגי עתיר מדע בסמוך לקמפוס גבעת רם, האוניברסיטה ל זכותגט"י רם רם(. ל
מ"ר.  63,500-מ"ר ושטחי שירות בשטח של כ 64,000-העברית ירושלים בשטח בנוי עיקרי של כ

מקרקעי ישראל לתקופה ייבנה על קרקע אשר תוחכר לגט"י רם על ידי מינהל האמור הפרוייקט 
 שנה. 25-של כ
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 )המשך( מוחזקותהשקעות בחברות  -: 15באור 
 

הסכם שנחתם בין הצדדים באוגוסט חילוקי דעות ביחס ל היובין גט"י רם לבין האוניברסיטה 
 . בנוגע להקמת המרכז הטכנולוגי בגבעת רם 2000

בירושלים, הרשות לפיתוח התקשרו ג.ט.י, האוניברסיטה העברית  2018באוגוסט  2ביום 
ירושלים )"הרל"י"( וגט"י רם, בהסכם פשרה שמסיים את כל המחלוקות בין הצדדים במסגרת 

נקבע, בין היתר, כי ג.ט.י תמכור  2018באוגוסט  6הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין ביום 
מיליון  58 -( בגטי רם, וזאת בתמורה לסך של כ76%לאוניברסיטה ולהרל"י את כל אחזקותיה )

מיליון ש"ח מתוך התמורה הינו בגין פירעון הלוואות בעלים שהעמידה  5 -ש"ח,כאשר סך של כ
ג.ט.י לגט"י רם. השלמת מכירת האחזקות בגטי רם במסגרת הסכם הפשרה הניבה לג.ט.י רווח 

 מיליון ש''ח. 27 -לפני מס בסך של כ
 

 השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך -: 16באור 
 

 ההרכב
 

 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

 5   -   הלוואות לזמן ארוך 
 36,190   19,117   )*(הכנסות לקבל ואחרים 

 (5)  -    חלויות שוטפות של הלוואות -בניכוי 
   19,117   36,190 

 
 

   
ישרס )"חברת פסק בורר להסכם פשרה בין חברה בת של של ניתן תוקף  2018ביוני  26ביום )*(  

במסגרת  .("הסכם הפשרה", בהתאמה -" וצד ג'"בעלי קרקע )להלן: שהינו לבין צד ג'  הבת"(
שצד ג' ישלם וכן  צד ג' שלא כדין, בין הצדדים בוטל על ידיהסכם ה הסכם הפשרה הוסכם, כי

 מיליון ש''ח. 6 -הבת החזר הוצאות ופיצוי בסך כולל של כ תלחבר
 

 
 רכוש קבוע - :17באור 

 

 :בהרכ
 

 2018שנת 
 

  
קרקעות 
  ובניינים  

 מכונות
  וציוד 

ריהוט וציוד 
  משרדי

 כלי
  רכב

רכוש 
 סה"כ  בהקמה

 אלפי ש"ח     
             עלות

             

 310,182   21,522   3,839   86,807   144,780   53,234   2018בינואר  1יתרה ליום 
             

 25,577   6,890   481   1,346   15,466   1,394   תוספות במשך השנה
 (1,146)  -   (435)  (38)  (618)  (55)  גריעות במשך השנה

             
 334,613   28,412   3,885   88,115   159,628   54,573   2018בדצמבר  31יתרה ליום 

             
             פחת שנצבר

             
 224,478   209   1,027   58,513   116,222   48,507   2018בינואר  1יתרה ליום 

             
 15,667   -   431   1,408   9,778   4,050   תוספות במשך השנה
 (967)  -   (256)  (38)  (618)  (55)  גריעות במשך השנה

             
 239,178   209   1,202   59,883   125,382   52,502   2018בדצמבר  31יתרה ליום 

             

  בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 
2018   2,071   34,246   28,232   2,683   28,203   95,435 
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 )המשך( רכוש קבוע - :17באור 
 

 2017שנת 

  
קרקעות 
  ובניינים  

 מכונות
  וציוד 

ריהוט וציוד 
  משרדי

 כלי
  רכב

רכוש 
 סה"כ  בהקמה

 אלפי ש"ח     
             עלות

             

 305,268  4,160   3,337   85,152   163,446   49,173   2017בינואר  1יתרה ליום 
             

 43,634   17,362   1,385   1,431   20,109   3,347   תוספות במשך השנה
 7,585   -   114   1,262   5,490   719   כניסה לאיחוד

 (46,305)  -   (997)  (1,038)  (44,265)  (5)  גריעות במשך השנה
             

 310,182   21,522   3,839   86,807   144,780   53,234   2017בדצמבר  31יתרה ליום 
             

             פחת שנצבר
             

 247,376  70   1,034   57,165   145,216   43,891   2017בינואר  1יתרה ליום 
             

 16,223   139   408   1,375   10,370   3,931   תוספות במשך השנה
 6,716   -   114   1,011   4,901   690   כניסה לאיחוד

 (45,837)  -   (529)  (1,038)  (44,265)  (5)  גריעות במשך השנה
             

 224,478   209   1,027   58,513   116,222   48,507   2017בדצמבר  31יתרה ליום 
             

  בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 
2017  4,727   28,558   28,294   2,812   21,313   85,704 

 

 אחריםמוניטין ונכסים בלתי מוחשיים   -: 18באור 
 

 ההרכב: .א

  מוניטין  
קשרי 
 לקוחות

נכסים בלתי  
מוחשיים 
 סה''כ  אחרים 

 אלפי ש"ח  
         עלות

 486,960   154,221   162,345   170,394   2017בינואר  1יתרה ליום 
         

 20,906   600   12,776   7,530   רכישת חברות ופעילויות
 13,373   13,373   -   -   היוון עלויות פיתוחרכישות ו

 (6,852)  (420)  (6,432)  -   גריעות
         

 514,387   167,774   168,689   177,924   2017בדצמבר  31יתרה ליום 
         

 38,294   38,294   -   -   היוון עלויות פיתוחרכישות ו
 (2,972)  (2,972)  -   -   גריעות 

         
 549,709   203,096   168,689   177,924   2018בדצמבר  31ליום יתרה 

         
         הפחתה שנצברה 

 257,786   89,901   145,686   22,199   2017בינואר  1יתרה ליום 
 20,145   11,537   8,608   -   הפחתה
 (6,852)  (420)  (6,432)  -   גריעות

         
 271,079   101,018   147,862   22,199   2017בדצמבר  31יתרה ליום 

         
 14,988   8,940   6,048   -   הפחתה
 (2,972)  (2,972)  -   -   גריעות

         
 283,095   106,986   153,910   22,199   2018בדצמבר  31יתרה ליום 

         
         יתרה, נטו

 266,614   96,110   14,779   155,725   2018בדצמבר  31ליום 
         

 243,308   66,756   20,827   155,725   2017בדצמבר  31ליום 
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 )המשך( מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים  -: 18באור 
 

 מידע נוסף .ב
 

 

כוללת הוצאות בגין  אחרים יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים 2018בדצמבר  31נכון ליום  .1
בגין מערכת לתפעול  של מלם תים רכישת תוכנות והיוון עלויות פיתוח של חברה בת

 קופות גמל ופנסיה. 
 

כוללת הוצאות בגין  אחרים יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים 2018בדצמבר  31נכון ליום  .2
 בגין מערכת גביה של מלם תים )"חברת הבת"( היוון עלויות פיתוח של חברה בת

(Billing .לרשויות המקומיות ) 
 

חברת הבת בחנה את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך בגין מערכת הגבייה וביצעה 
הערכת שווי למערכת האמורה. הערכת השווי בוצעה על בסיס שווי הוגן בניכוי עלויות 

 מכירה.
 

 ירידת ערך מוניטיןבחינת  .ג
 

של יחידות מניבות  בה של המוניטיןבמהלך שנת הכספים, אמדה הקבוצה את סכום בר ההש
 אין צורך ברישום הפרשה לירידת ערך. וקבעה כי מזומנים 

 
 .24%-14%בטווח של בין  לפני מס לצורך חישוב שווי השימוש, נעשה שימוש בשיעור ניכיון

 

 .24%-14%בטווח של בין  לפני מס לצורך חישוב שווי השימוש, נעשה שימוש בשיעור ניכיון

מניבת יחידה 
  מזומנים

ערך בספרים של 
היחידה מניבה 

  מזומנים
מוניטין מוקצה 

  ליחידה
 הבסיס למדידת
 סכום בר השבה

       
 שווי שימוש  49134  94,247   פעילות א'

 שווי שימוש  25,737   151,790   פעילות ב'

 שווי שימוש  21,452   43,446   פעילות ג'

 שווי שימוש  12,423   25,725   פעילות ד'

 שווי שימוש  14,500   86,778   פעילות ה'

 שווי שימוש  32,479   69,171   אחרות
 

 הקצאת מוניטין ליחידות מניבות מזומנים .ד
 

 של מוניטין הוקצה ליחידות המניבות מזומנים כדלקמן: היתרה בדוחות הכספיים
 

 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

 25,737   25,737   חומרהה חברות ממגזר
 43,150   43,150   תוכנה חברות ממגזר ה
 33,875   33,875   מיקור חוץחברות ממגזר 

 52,963   52,963   חברות ממגזר שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח
     

   155,725   155,725 
 

המזומנים נקבע באמצעות חישוב שווי שימוש המבוסס  -בר השבה של היחידות מניבות הסכום  .ה
של בטווח  לפני מס לתקופה של חמש שנים ושיעור ניכיון DCF - על תחזיות תזרימי מזומנים

(. תזרימי מזומנים מעבר לתקופת חמש השנים 25% -ל 14%: בין 2017) 24% -לכ 14% -בין כ
, הזהה לקצב לכל שנה 2% -ל 0%בין חושבו תוך שימוש בשיעור צמיחה שנתי קבוע ומשוער של 

הגידול המשוער בשווקים הספציפיים בהם פועלת כל חברה. הנחות המפתח ששימשו בחישוב 
 שווי השימוש הן:
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 )המשך( מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים  -: 18באור 
 

  נתח השוק חושב בהתבסס על נתח השוק של החברות בשנת הדיווח, הנחות  -נתח שוק
ברות  מתבססות על ניסיון העבר, למעט שיעור הצמיחה, אשר מתבסס על תחזיות הח

 ההנהלה.
 

  שיעור הרווח הגולמי חושב בהתבסס על שיעורי הרווח הגולמי  -שיעור רווח גולמי
הממוצע של כל חברה בשנת הדיווח, הנחות החברות מתבססות על ניסיון העבר, למעט 

 החברה.סס על שיפור צפוי ביעילות השיפור ברווחיות הגולמית, אשר מתב
 

 לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפותאשראי  - :19באור 
 

 ההרכב: .א
 2017בדצמבר  31  2018בדצמבר  31    

  
 שיעור
  ריבית

 
  צמוד

 
    ללא

 
  צמוד

 
   ללא

 סה"כ  הצמדה  למדד  סה"כ  הצמדה  למדד    
 אלפי ש"ח  %  

הלוואות לזמן קצר לא 
  -   P+ (0.35 - 0.7)   -   76,604   76,604   צמודות בריבית משתנה

 
178,112  178,112 

חלויות שוטפות של   
 137,918   83,035   54,883   151,731   94,768   56,963     הלוואות לזמן ארוך

חלויות שוטפות של אגרות   
    חוב 

 
100,210   53,338   153,548   85,131   80,081   165,212 

    
 

157,173   224,710   381,883   140,014  
 

341,228   481,242 
 

 .32באשר לביטחונות שניתנו להבטחת האשראי הנ"ל, ראה באור  .ב
 

 רותיםינותני שלספקים והתחייבויות ל  - :20באור 
 

 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  

 226,064   181,109   חובות פתוחים במטבע ישראלי
 77,494   76,999   חובות פתוחים במטבע חוץ

 39,368   46,927   הוצאות לשלם
 2,899   2,874   קבלנים בגין בניה

 345,825   307,909   סה"כ
 

 זכאים ויתרות זכות -: 21באור 
 

 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

 90,584   101,279    שוניםהוצאות לשלם, הכנסות מראש וזכאים 
 82,833   88,936   עובדים ומוסדות בגין שכר
 29,108   40,601   מוסדות ממשלתיים אחרים

 -   26,350   זכאים בגין מוסדות )*(
 804   300   יהירותי בניהתחייבות בגין ש

 7,961   6,518   ניםיהפרשות להשלמת בני
 10,180   -   זכאים לדיבידנד וזכויות שלא נוצלו

 13,000   33,800   דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה 
 32,650   20,448   אחרים

   318,232   267,120 
 

 
)*( צ'ק לפירעון בגין תשלום המע"מ בעסקת רכישת מתחם נווה אילן שנפרע לאחר תאריך המאזן  

 ה'(13ראה באור . )לפרטים נוספים 2019בחודש ינואר 
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 קדונות משוכרים ימקדמות ופ - :22באור 

 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  

     
 10,524   11,678   מקדמות משוכרים ורוכשי נכסים

 4,701   5,071   קדונות יחלויות שוטפות של פ
     

   16,749   15,225 
 
 
 

 הפרשות  -: 23באור 
 

 ההרכב .א

 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
     

 250   250   הפרשה לבדק ואחריות
 13,762   10,828   הליכים משפטיים 

     
   11,078   14,012 

 

 .30באור , ראה יםמשפטי להליכיםלמידע נוסף בדבר הפרשות  .ב
 

 ואחרים התחייבויות לתאגידים בנקאיים -: 24באור 
 

 ההרכב: .א
 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 
 אלפי ש"ח   

     
 492,553   459,254   התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 315,295   380,057   התחייבויות לגופים מוסדיים
 (137,918)  (151,731)  חלויות שוטפות -בניכוי 

     
   687,580   669,930 

 

 כדלקמן:מסווגות הלוואות ה ,מבחינת תנאי הצמדה ושיעורי הריבית .ב
 

 בדצמבר 31ליום   שיעור ריבית  
 2017  2018  משוקלל  
 אלפי ש"ח   %  

       
 P+ (0.45-0.80)   49,459   20,727   ללא הצמדה )*(
 P+ (0.85-2.50)   48,982   63,018   ללא הצמדה )*(

 117,260   113,478   2.10-2.45  ריבית קבועה -ללא הצמדה 
 22,288   13,238   2.60-3.80  ריבית קבועה -ללא הצמדה 

 315,295   380,057   2.28-2.34  לצרכןהמחירים בהצמדה למדד 
 269,260   234,097   4.65-6.25  המחירים לצרכןבהצמדה למדד 

       
     839,311   807,848 
 

 (1.6% - 2016בדצמבר  31)ליום  1.75%הינה  2017בדצמבר  31יום ריבית הפריים ל (*)
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 )המשך( התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים -: 24באור 
 

 :כדלקמן רעון בשנים הבאות לאחר תאריך המאזןיההתחייבויות עומדות לפ ג.
 

 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   

 137,918   151,731   שנה ראשונה )חלויות שוטפות(
     

 246,703   139,661   שנה שנייה
 96,038   146,224   שנה שלישית
 128,023   181,162   שנה רביעית

 199,166   220,533   חמישית ואילךשנה 
   687,580   669,930 
     
   839,311   807,848 

 
 .32, ראה באור לשעבודיםבאשר  ד.

 

 קטים בביצוע.וצת ישרס ליווי בנקאי בגין הפרוילקב ה.
 

 

 אמות מידה פיננסיות ו.
 

 ישרס  קבוצת .1
 

נקבעו אמות מידה פיננסיות. נכון לתאריך הדיווח,  לישרס ולחברות הבנות של ישרס
  .ישרס והחברות בקבוצת ישרס עומדות באמות המידה שנקבעו

 

 קבוצת מלם תים .2
 
לחברות הבנות של מלם תים נקבעו אמות מידה פיננסיות. נכון לתאריך הדיווח, החברות 

  .בקבוצת מלם תים עומדות באמות המידה שנקבעו
 

 חובאגרות  - :25באור 
 

 ההרכב:  .א

  ע.נ.  

 שיעור
 ריבית
  נקוב

 שיעור
 ריבית

  יתרה  אפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

 אלפי ש"ח  %  %  באלפים  2018בדצמבר  31ליום 
           

 19,760   59,280  5.93  7.20  58,471  )ג( ' חברה(יאאגרות חוב )סדרה 
 424,666   482,590  2.62  3.48  464,940  )ד( ' חברה(יגאגרות חוב )סדרה 
 573,283   587,101  4.33  5.05  555,316  )ה( ' חברה(ידאגרות חוב )סדרה 
 374,054   396,043  1.89  1.58  396,714  )ו( ' חברה(טואגרות חוב )סדרה 
 465,976   486,273  1.91  2.40  460,692  )ז(' חברה(טזאגרות חוב )סדרה 

           
  1,936,133      2,011,287   1,857,739 

 
 

  ע.נ.  

 שיעור
 ריבית
  נקוב

 שיעור
 ריבית

  יתרה  אפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

 אלפי ש"ח  %  %  באלפים  2017בדצמבר  31ליום 
           

 100,121  167,696  5.93  7.20  164,792  )ד( (ישרס' יאאגרות חוב )סדרה 
 482,577  540,501  3.51  3.48  520,733  )ה( (ישרס' יגאגרות חוב )סדרה 
 587,100  599,606  4.80  5.05  567,131  )ו( (ישרס' ידאגרות חוב )סדרה 
 398,732  420,872  1.68  1.58  426,702  )ז((ישרס' טואגרות חוב )סדרה 
 121,618  126,685  2.40  2.40  126,784  )ז((ישרס טז'אגרות חוב )סדרה 

           
  1,806,142      1,855,360  1,690,148 
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 )המשך( אגרות חוב -: 25באור 
 

 מועדי הפרעון לאחר תום תקופת הדיווח .ב
 

  
 שנה

  ראשונה
שנה 
  שנייה

 שנה
  שלישית

 שנה
  רביעית

 שנה
 חמישית
 סה"כ  ואילך

 ש"חאלפי   
             

 59,280   -   -  -  19,760  39,520   ' חברה(יאאגרות חוב )סדרה 
 482,590   135,155   115,848  115,848  57,815  57,924   ' חברה(יגאגרות חוב )סדרה 
 587,101   357,559   71,908  71,908  71,908  13,818   ' חברה(ידאגרות חוב )סדרה 
 396,043   308,089   21,989  21,989  21,989  21,989   ' חברה(טואגרות חוב )סדרה 
 486,273   405,094   20,294  20,294  20,294  20,297  ' חברה(טזאגרות חוב )סדרה 

             
  153,548   191,766  230,039  230,039   1,205,897   2,011,287 

 

 )סדרה יא'( ואגרות חוב )סדרה יב'( הנפקת אגרות חוב .ג
 

אלפי ע.נ. אגרות חוב )סדרה יא'( של ישרס, על  140,000הנפיקה ישרס  2013בינואר  14ביום 
, )כפי שתוקן 2011בפברואר  28פי דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף שפרסמה ישרס ביום 

אלפי ש"ח. קרן אגרות החוב  140,000מעת לעת(. תמורת ההנפקה ברוטו, הסתכמה לסך של 
 31ביוני החל מיום  30בדצמבר ובכל  31שנתיים בכל  תפרע בעשרה תשלומים שווים חצי

 30שתשולם פעמיים בשנה בימים  7.2%ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  2015בדצמבר 
 .2013ביוני  30בדצמבר החל מיום  31 -ביוני ו

יש זכות לפדיון מוקדם  לישרס. ישרס'( אינן ניתנות להמרה במניות יא האגרות החוב )סדר
 (, כפי שנקבע בשטר הנאמנות.'יא האגרות החוב )סדרפי תנאי -על

במהלך התקופות הרחיבה ישרס מעת לעת את אגרות החוב )סדרה יא'( בהתאם לתשקיפי  
מדף המאושרים של ישרס, כך שאגרות החוב אשר הוקצאו במסגרת ההרחבות השונות זהות 

, במסגרת הצעת רכש 2018במאי  9ביום לתנאיהן של אגרות חוב הקודמות לכל דבר ועניין. 
אלפי ע.נ  67,341יא'(, רכשה ישרס חליפין מלאה שפרסמה ישרס למחזיקי אגרות חוב )סדרה 

אלפי ש''ח ע.נ אגרות חוב )סדרה טז'( של ישרס.  70,304אגרות חוב )סדרה יא'( תמורת הנפקת 
 מיליון ש''ח. 4-כתוצאה מהחלפה זו רשמה ישרס הפסד בסך של כ

 אלפי ע.נ. 58,471סדרה יא'( אשר במחזור ליום תאריך המאזן הינם יתרת אגרות החוב )
 

במסגרת הנפקת אגרות חוב )סדרה לפירוט אודות עמידת ישרס באמות המידה כפי שנקבעו 
 , ראה סעיף ח' להלן.יא'(

 
אלפי ע.נ. אגרות חוב )סדרה יב'( של ישרס, אשר  224,374הנפיקה ישרס  2013בפברואר  21ביום 

רסקו מגורים, על פי דוח הצעת מדף מכוח שעבוד על מניות עוגן שבבעלותה ובבעלות ב מובטחות
, )כפי שתוקן מעת לעת(. תמורת ההנפקה 2011בפברואר  28תשקיף מדף שפרסמה ישרס ביום 

 אלפי ש"ח.  224,374ברוטו, הסתכמה לסך של 
יש זכות לפדיון מוקדם על  לישרס. ישרסמניות ל'( אינן ניתנות להמרה יב האגרות החוב )סדר

 '(, כפי שנקבע בשטר הנאמנות.יב הפי תנאי אגרות החוב )סדר
 

, ביצעה ישרס ביוזמתה פדיון מוקדם של מלוא אגרות חוב סדרה יב' וזאת 2017במרס  13ביום 
 14-אלפי ש''ח, הכולל בתוכו תשלום בגין פדיון מוקדם בסך של כ 411,102 -בתמורה לסך של כ

 ח.מיליון ש''
 

  )סדרה יג'( הנפקת אגרות חוב .ד
 

אלפי ע.נ. אגרות חוב )סדרה יג'( של ישרס, על פי  120,358הנפיקה ישרס  2013בנובמבר  28ביום 
, )כפי שתוקן מעת 2013בפברואר  28דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף שפרסמה ישרס ביום 

רן אגרות החוב תפרע אלפי ש"ח. ק 120,358לעת(. תמורת ההנפקה ברוטו, הסתכמה לסך של 
בדצמבר של כל  31מסך הקרן יפרעו ביום  7.5%בעשרה תשלומים כדלקמן: שבעה תשלומים של 

בדצמבר  31מסך הקרן יפרעו ביום  15%)כולל(, שני תשלומים של  2020עד  2014אחת מהשנים 
צמבר בד 31מסך הקרן יפרע ביום  17.5%, ותשלום אחרון של 2022 -ו 2021של כל אחת מהשנים 

2023 . 
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 )המשך( אגרות חוב -: 25באור 
 

, 3.48%אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 
 .2014ביוני  30בדצמבר החל מיום  31 -ביוני ו 30פעמיים בשנה בימים  שמשולמת

 
פי -יש זכות לפדיון מוקדם על לישרס. ישרסמניות ל'( אינן ניתנות להמרה יג האגרות החוב )סדר

 שטר הנאמנות. בהתאם להוראות'(, יג התנאי אגרות החוב )סדר
 

במהלך התקופות הרחיבה ישרס את אגרות החוב )סדרה יג'( מעת לעת בהתאם לתשקיפי מדף 
החוב אשר הוקצאו במסגרת ההרחבות השונות זהים לתנאיהן המאושרים של ישרס, כך שאגרות 

 465,049יתרת אגרות החוב במחזור ליום תאריך המאזן רה יג'( לכל דבר ועניין. של אגרות חוב )סד
 אלפי ע.נ. 

 
במסגרת הנפקת אגרות חוב )סדרה לפירוט אודות עמידת ישרס באמות המידה כפי שנקבעו 

 ראה סעיף ח' להלן. יג'(
 

 )סדרה יד'( הנפקת אגרות חוב .ה
 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה יד'( של ישרס, על פי אלפי  106,339הנפיקה ישרס  2015ביולי  17ביום 
, כפי שתוקן מעת לעת. 2013בפברואר  28דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף שפרסמה ישרס ביום 

-אלפי ש"ח. קרן אגרות החוב תפרע בשניים 106,339תמורת ההנפקה )ברוטו( הסתכמה לסך של 
במרס של כל אחת  1פרעו ביום מסך הקרן י 2%עשר תשלומים כדלקמן: ארבעה תשלומים של 

במרס של  1מסך הקרן יפרעו ביום  11.5%)כולל(, ושמונה תשלומים של  2019עד  2016מהשנים 
 )כולל(. אגרות החוב )סדרה יד'(. 2027עד  2020כל אחת מהשנים 

 
שתשולם  5.05%אגרות החוב אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו ונושאות ריבית שנתית של 

 . 2016במרס  1בספטמבר החל מיום  1 -במרס ו 1נה בימים פעמיים בש
 

פי -אגרות החוב )סדרה יד'( אינן ניתנות להמרה במניות ישרס. לישרס יש זכות לפידיון מוקדם על 
 תנאי אגרות החוב )סדרה יד'(, כפי שנקבע בשטר הנאמנות.

 
בהתאם לתשקיפי מדף במהלך התקופה הרחיבה ישרס את אגרות החוב )סדרה יד'( מעת לעת 

 המאושרים של ישרס, כך שאגרות החוב אשר הוקצאו במסגרת ההרחבה זהים לתנאיהן של
 555,316אגרות חוב )סדרה יד'( לכל דבר ועניין. יתרת אגרות החוב במחזור ליום תאריך המאזן 

 ע.נ. 
דרה יד'( לפירוט אודות עמידת ישרס באמות המידה כפי שנקבעו במסגרת הנפקת אגרות חוב )ס 

 ראה סעיף ח' להלן.
 

 הנפקת אגרות חוב )סדרה טו'( .ו
 

אלפי ע.נ. אגרות חוב )סדרה טו'( של ישרס, על פי  315,560הנפיקה ישרס  2016באוגוסט  4ביום 
. תמורת ההנפקה )ברוטו( 2016במאי  3דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף שפרסמה ישרס ביום 

עשר תשלומים כדלקמן: -אגרות החוב תפרע באחד אלפי ש"ח. קרן 315,560הסתכמה לסך של 
עד  2017במאי של כל אחת מהשנים  15כל אחד מסך הקרן יפרעו ביום  5%עשרה תשלומים של 

. שעור הריבית השנתי 2027במאי  15מסך הקרן יפרע ביום  50%)כולל( ותשלום אחרון של  2026
במאי  15בנובמבר החל מיום  15 -במאי ו 15שתשולם פעמיים בשנה בימים  1.58%שנקבע הינו 

. קרן אגרות החוב והריבית בגינה תהיינה צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן שפורסם 2017
 .2016בגין חודש יוני  2016בחודש יולי 

פי -אגרות החוב )סדרה טו'( אינן ניתנות להמרה במניות ישרס. לישרס יש זכות לפידיון מוקדם על
 טו'(, כפי שנקבע בשטר הנאמנות. תנאי אגרות החוב )סדרה

לצורך הבטחת תשלומי הקרן והריבית אגרות החוב )סדרה טו'( שעבדה ישרס את הנכס "רמת  
החייל" תל אביב ואת הנכס "פארק סיבל" ראש העין של עוגן נדל"ן מניב בע"מ חברה בת בבעלות 

 מלאה של ישרס.
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 )המשך( אגרות חוב -: 25באור 
 

הרחיבה ישרס את אגרות החוב )סדרה טו'( מעת לעת בהתאם לתשקיפי מדף במהלך התקופה 
המאושרים של ישרס, כך שאגרות החוב אשר הוקצאו במסגרת ההרחבה זהים לתנאיהן של 

 404,244אגרות חוב )סדרה טו'( לכל דבר ועניין. יתרת אגרות החוב במחזור ליום תאריך המאזן 
 אלפי ע.נ.

 תאריך המאזן ראה )סעיף ט'( להלן.לנושא הרחבות הסדרה לאחר 
לפירוט אודות עמידת ישרס באמות המידה כפי שנקבעו במסגרת הנפקת אגרות חוב )סדרה טו'( 

 ראה סעיף ח' להלן.
 

 הנפקת אגרות חוב )סדרה טז'( .ז

אלפי ע.נ. אגרות חוב )סדרה טז'( של ישרס, על פי  126,784הנפיקה ישרס  2017במאי  29ביום 
. תמורת ההנפקה 2016במאי  3מכוח תשקיף מדף שפרסמה ישרס ביום דוח הצעת מדף 

אלפי ש"ח. קרן אגרות החוב )סדרה טז'( תפרע  129,446 -)ברוטו( הסתכמה לסך של כ
כל אחד מסך הקרן שיפרעו ביום  4%עשר תשלומים כדלקמן: שישה תשלומים של -בארבעה

כל אחד מסך הקרן  9%מים של ארבעה תשלו 2023עד  2018בינואר של כל אחת מהשנים  31
כל אחד  10%, וארבע תשלומים של 2027עד  2024ביולי של כל אחת מהשנים  30שיפרעו ביום 

)כולל(. שעור הריבית  2031עד  2028ביולי של כל אחת מהשנים  30מסך הקרן שיפרעו ביום 
החל מיום  ביולי 30 -בינואר ו 31שתשולם פעמיים בשנה בימים  2.4%השנתית שנקבעה הינה 

. קרן אגרות החוב והריבית בגינה תהיינה צמודות לעלייה במדד המחירים 2017ביולי  30
 . 2017בגין חודש אפריל  2017לצרכן שפורסם בחודש מאי 

פי -אגרות החוב )סדרה טז'( אינן ניתנות להמרה במניות ישרס. לישרס יש זכות לפידיון מוקדם על
  י שנקבע בשטר הנאמנות.תנאי אגרות החוב )סדרה טז'(, כפ

 
במהלך התקופה הרחיבה ישרס את אגרות החוב )סדרה טז'( מעת לעת בהתאם לתשקיפי מדף 
המאושרים של ישרס, כך שאגרות החוב אשר הוקצאו במסגרת ההרחבה זהים לתנאיהן של 

ע.נ אגרות חוב  אלפי 268,676הרחיבה ישרס  2018ת בשנאגרות חוב )סדרה טז'( לכל דבר ועניין. 
 .אלפי ש''ח 288,289 -)סדרה טז'( בתמורה לסך של כ

 
, במסגרת הצעת רכש חליפין מלאה שפרסמה ישרס למחזיקי אגרות חוב 2018במאי  9ביום 

אלפי  70,304אלפי ע.נ אגרות חוב )סדרה יא'( תמורת הנפקת  67,341)סדרה יא'(, רכשה ישרס 
שרס. כתוצאה מהחלפה זו רשמה ישרס הפסד בסך של ש''ח ע.נ אגרות חוב )סדרה טז'( של י

 מיליון ש''ח. 4-כ
 אלפי ע.נ.  460,692יתרת אגרות החוב במחזור ליום תאריך המאזן 

 לנושא הרחבות הסדרה לאחר תאריך המאזן ראה )סעיף ט'( להלן.
 

טז'( לפירוט אודות עמידת ישרס באמות המידה כפי שנקבעו במסגרת הנפקת אגרות חוב )סדרה 
 ראה סעיף ח' להלן.

 

 עמידת החברה באמות מידה פיננסיות .ח
במסגרת הנפקת אגרות חוב להלן פירוט לעניין עמידת ישרס באמות המידה כפי שנקבעו 

, אגרות חוב )סדרה טו'( ואגרות חוב )סדרה יד'(, אגרות חוב )סדרה יג'(, אגרות חוב )סדרה יא'(
 )סדרה טז'(:

 
 2018בדצמבר  31ליום   נדרש  

     
      מיליון ש''ח 2,721 -כ  מליון ש"ח 800-לא יפחת מ  )*(סך ההון של ישרס 

בסיס נטו לבין פיננסי היחס בין החוב 
 75%על  לא יעלה  נטו (CAP)ההון 

 
      41.2% –כ 

 -הנטו לבין הפיננסי היחס בין החוב 
NOI 17לא יעלה על   של ישרס 

 
      8.2 –כ 

ההון העצמי של ישרס  היחס שבין
 15%לא יפחת משיעור של   )**(לבין סך המאזן של ישרס

 
 42.2% -כ 

 

 מליון ש''ח. 700-לעניין אגרות חוב סדרה יא' ויג' הון ישרס לא יפחת מ )*(
 אמות מידה שנקבעו רק במסגרת הנפקת אגרות חוב )סדרה יג', יד', טו' וטז'( )**(
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 )המשך( אגרות חוב -: 25באור 
 

לא לחלק דיבידנד לבעלי  ישרסיג'(  התחייבה -בנוסף, ביחס לאגרות חוב )סדרות יא ו .1
מיליון ש"ח בתוספת הרווח השנתי הנקי המיוחס לבעלי  50מניותיה בסכום העולה על 

בינואר  1, בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים, שיצטבר החל מיום ישרסהמניות של 
דנד הרלבנטי ובניכוי חלוקות דיבידנד קודמות ואילך, עד למועד חלוקת הדיבי 2011

עד  2013בפברואר  21שחל ביום  שבוצעו החל ממועד ההנפקה הראשונה של אגרות החוב
 700-שלא לבצע חלוקה כך שההון העצמי יקטן מ ישרסכמו כן, מתחייבת  .מועד הדוחוכולל 

 מיליון ש''ח.
 

התחייבה שלא תחלק  ישרס, כי טו'( יצוין בנוסף -ביחס לאגרות החוב )סדרות יד' ו .2
דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום העולה על הרווח השנתי הנקי המיוחס לבעלי המניות 

 2011בינואר  1, בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים, שיצטבר החל מיום ישרסשל 
ובניכוי חלוקות דיבידנד קודמות שבוצעו החל ממועד ההנפקה הראשונה של אגרות 

שלא לבצע חלוקת  ישרס)מתייחס לסדרה יד'(. כמו כן, מתחייבת  סישרהחוב  של 
 מיליון ש''ח.  950דיבידנד כך שההון העצמי יקטן מסך של 

 

שלא לבצע חלוקת דיבידנד כך שההון  ישרסביחס לאגרת חוב )סדרה טז'( מתחייבת  .3
 .מיליון ש''ח 1,100יקטן מסך של  ישרסהעצמי של 

 
"ח, לפרטים נוספים ש אלפי 81,058 בגובההכריזה על חלוקת דיבידנד  ישרסבמהלך תקופת הדוח, 

  .(4)'(ג)31ראה באור 
 

 לאחר תאריך המאזן סחירות סדרות הרחבת .ט
 

אלפי ש''ח ע.נ אגרות  75,000, בדרך של הרחבת סדרות סחירות ישרסהנפיקה  2019בינואר  2ביום 
למשקיעים מסווגים. תמורת ההנפקה , וזאת בדרך של הקצאה פרטית ישרסחוב )סדרה טו'( של 

 אלפי ש''ח. 73,687ברוטו, הסתכמה לסך של 
אלפי ע.נ. אגרות  107,252, בדרך של הרחבת סדרות סחירות, ישרסהנפיקה  2019בינואר  21ביום 

 3ביום  ישרס, וזאת על פי דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף שפרסמה ישרסחוב )סדרה טז'( של 
 אלפי ש"ח. 109,612 -נפקה ברוטו, הסתכמה לסך של כ. תמורת הה2016במאי 

 

  ישרסדירוג האשראי של אגרות החוב של  .י
 

 :ישרסלהלן מובא דוח הדירוג העדכני שבידי  
 Standard & Poor's Maalotדו"ח דירוג שהעבירה לידיה  ישרספרסמה  2019 בפברואר 6 ביום

לאגרות החוב )סדרה טו'( של  ilAA)) -דירוג המשך על  מעלות)להלן: "מעלות"( במסגרתו הודיעה 
 חוב ולאגרות לישרס( -ilAAדירוג ) אישורהמשך  וכן, בשעבודים המובטחותשבמחזור,  ישרס

  שבמחזור. ישרס שלטז'(  -)סדרות  יא', יג', יד' ו
   

הדירוג מידרוג בע"מ  חברתלידיה  שהעבירה דירוג דוח ישרס פרסמה 2018 בדצמבר 12 ביום
סדרות אגרות כל ל יציבבאופק  Aa3דירוג  המשךעל  מידרוגהודיעה . במסגרתו  "(מידרוג)להלן: "

עת.  ותהאבקיימות במחזור  אשר ישרס ל'( שטז -ו , יד', טו' שבמחזור )יא', יג' ישרס שלחוב 
מיליון  200ד אישור להרחבת סדרות קיימות או הנפקה של אג"ח חדש בסכום של עבמסגרתו 

 ש''ח
דוח דירוג שהעבירה לידיה חברה הדירוג מידרוג במסגרתו  ישרספרסמה  2018ביוני  28ביום 

שבמחזור )יא',  ישרסבאופק יציב לכל סדרות אג"ח של  Aa3.ilהודיעה מידרוג על העלאת דירוג ל 
 טז'(. -יג', יד', טו' ו
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 קדונותיפ -: 26באור 
 

 ההרכב: .א
 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
 18,648   18,891   (1קדונות משוכרים )יפ

 (4,701)  (5,071)  חלויות שוטפות  -בניכוי 
   13,820   13,947 

 
 קדונות משוכריםיפ (1)

פי חוזים. -קדונות עלילהבטחת תשלומי דמי שכירות שולמו על ידי השוכרים פ
 לצרכן ואינם נושאים ריבית.קדונות צמודים למדד המחירים יהפ

 

 רעון לאחר תום תקופת הדיווח הינם כדלקמן:ימועדי הפ .ב
 

  
 ליום

 בדצמבר 31
  2018 
 אלפי ש"ח   

 5,071   חלויות שוטפות -שנה ראשונה 
   

 2,153   שנה שניה
 2,915   שנה שלישית
 1,714   שנה רביעית

 7,038   שנה חמישית ואילך
   13,820 
   
   18,891 

 
 

 מכשירים פיננסיים -: 27באור 
 

 סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות .א
 

להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות במאזן לקבוצות המכשירים הפיננסיים 
 :IAS 39-בהתאם ל

 

 בדצמבר 31ליום  
 2018  2017 
 אלפי ש"ח 

        נכסים פיננסיים
 9,066   70,172  שסווגו כמוחזקים למסחרנכסים פיננסיים 

    
הלוואות וחייבים    836,652   760,825 

    
        התחייבויות פיננסיות

 2,841,320   2,927,202  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 
 

 יםפיננסי סיכון גורמי .ב
 

פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )סיכון מטבע חוץ, פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים 
סיכון מדד מחירים לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול 
הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות 

 על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.
 

ראי לניהול הסיכונים בחברה הינו רו"ח אילן טוקר, מנהל סיכונים ודיווח. ניהול הסיכונים האח
 מבוצע בהתאם למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 27באור 
 

 סיכוני שוק .1
 

 מטבע חוץ סיכון .א
במטבע חוץ  סיכון שער חליפין נובע מנכסים שהוכרו והתחייבויות שהוכרו הנקובים

 שאינו מטבע הפעילות.
 

תנודות שערי המטבעות אלו משפיעות על הוצאות המימון של הקבוצה. חלק 
מהכנסות הקבוצה צמוד לדולר ארה"ב. לאור האמור לעיל חשופה הקבוצה לשינויים 
בשער החליפין. תיסוף בהכנסות של השקל ביחס לדולר מביא לירידה בהכנסת הקבוצה 

 מבצעת עסקאות גידור או הגנה.ילו פיחות מגדילן. הקבוצה אינה אוברווח הגולמי ו
 

 סיכון מדד המחירים לצרכן .ב
 
לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב שהונפקו אשר צמודות לשינויים במדד 
המחירים לצרכן בישראל. כמו כן, לקבוצה הלוואות שניתנו אשר צמודות לשינויים במדד 

אשר צמוד למדד המחירים לצרכן ושבגינו קיימת זה. הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים 
 31 ליום נטו, אלפי ש"ח 1,988,753 -לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן, הינו כ

 . 2018בדצמבר 
מנגד לקבוצה הסכמי שכירות עם שוכרים אשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן 

 בישראל. 
 

 סיכון ריבית .ג
ואגרות  ת השוק הנובע מהלוואות לזמן ארוךהקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבי

שהתקבלו ונושאות ריבית משתנה. מדיניות הקבוצה היא לנהל את עלויות המימון  חוב
המתייחסות לריבית תוך שימוש בתמהיל בין ריבית משתנה לריבית קבועה בגין הלוואות 

 ואגרות חוב לזמן ארוך מהלוואות 97% -כ 2018בדצמבר  31לזמן ארוך של הקבוצה. ליום 
 נושאות ריבית קבועה.

 

 סיכון מחיר .ד
 לניירות ערך, מניות ואגרות חוב לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה

הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר בגינן הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינוי בשווי 
 ההוגן הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה.

 

 אשראי סיכון .2
בחשבונות ליווי הסתכמו המזומנים ושווי מזומנים והמזומנים המוגבלים  2017בדצמבר  31ליום 

 אלפי ש"ח. 2,440של  בסך יםמשועבד ומזומניםאלפי ש"ח  368,841 -כבסך של 
 

הכנסות הקבוצה נובעות בעיקר מלקוחות בישראל. הקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר חובות 
מסופקים המשקפות בצורה נאותה, לפי  הלקוחות, ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות

 הערכת הקבוצה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.
 
לקבוצה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי, בשל מדיניות החברות המאוחדות, 

או באמצעות כרטיסי אשראי,  עם קבלת שטרות לגבייהמתבצעות לרוב  ההכנסותהמבטיחה כי 
ובתחום הנדל"ן מובטחות המכירות על ידי היחידות הנמכרות עצמן עד למסירתן, המתבצעת רק 

 בגמר התשלום בעדן.
 

מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר ולזמן ארוך ומכשירים פיננסיים  הקבוצה
ה ביזור השקעותיה בין המוסדות הינ הקבוצהאחרים במוסדות פיננסיים שונים. מדיניות 

, מבוצעות באופן שוטף הערכות על איתנות האשראי הקבוצההשונים. בהתאם למדיניות 
 היחסית של המוסדות הפיננסיים השונים.

 

מתקבלות מחברות בעלות איתנות פיננסית גבוהה  תים מלם קבוצתשל  הכנסותיה מרבית
הממוצעת במכירת סחורות/אספקת וממוסדות ציבוריים וממשלתיים. תקופת האשראי 

מבצעת באופן שוטף הערכת האשראי הניתן  תים מלם קבוצתיום.  120שירותים הינה 
 ללקוחותיה, תוך בדיקת התנאים הפיננסיים הסביבתיים שלהם. 

 

 (2לב')2מכשירים פיננסיים ראה גם באור  -  IFRS 9למידע נוסף לגבי יישום לראשונה של תקן
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 27באור 
 

 סיכון נזילות .3
 

מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות הקיימת 
באמצעות שימוש במשיכות יתר, הלוואות מבנקים, אגרות חוב, חכירה מימונית והסכמי 

 שכירות אחרים. 
 

הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים רעון של ההתחייבויות יהטבלה להלן מציגה את זמני הפ
 החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
 3עד 

  שנים

שנים  3-מ
 4עד 

  שנים

שנים  4-מ
 5עד 

  שנים
 5מעל 
 סה"כ  שנים

 ח''שאלפי   
הלוואות מתאגידים 

 1,003,577   203,046   41,147   189,484   162,278   159,809   247,813   בנקאיים
התחייבויות לספקים 

 307,909   -   -   -   -   -   307,909   ולנותני שירותים
 366,700   -   -   -   -   -   366,700   ויתרות זכות זכאים

  274,659   264,199   272,339   243,033   198,713   אגרות חוב
 

1,024,433   2,277,376 
               

   1,121,135   402,842   434,617   453,683   315,806  1,227,479   3,955,562 
 

 2017בדצמבר  31ליום 
 

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
 3עד 

  שנים

שנים  3-מ
 4עד 

  שנים
שנים  4-מ

  שנים 5עד 
 5מעל 
 סה"כ  שנים

 ח''שאלפי   
הלוואות מתאגידים 

 1,056,597   33,427   169,958   139,201   111,050   266,483   336,478   בנקאיים
התחייבויות לספקים 

 345,825   -   -   -   -   -   345,825   ולנותני שירותים
 297,401   -   -   -   -   -   297,401   ויתרות זכות זכאים

 2,127,021   965,325  242,033   249,825   233,899   220,028   215,911   אגרות חוב
               

  1,195,615   486,511   344,949   389,026   411,991  998,752   3,826,844 
 
 

 שווי הוגן .ג
 
הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים 

 פי שווים ההוגן:-המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על פיננסיים,
 

 שווי הוגן  יתרה  
 בדצמבר 31  בדצמבר 31  

  2018  2017  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

                  התחייבויות פיננסיות
 1,993,915  2,038,274   1,867,239  2,026,453   (1אגרות חוב )

         
 626,675  641,946   588,426  535,783   (2קבועה )הלוואות בריבית 

 

 1)רמה  השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתום תקופת הדיווח. (1)
 .במדרג השווי ההוגן(

 .שווי הוגן המבוסס על שימוש בנתונים נצפים 2רמה  (2)
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 27באור 
 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, לקוחות, חייבים ויתרות 
חובה, השקעות לזמן קצר, הלוואות לחברות כלולות, הלוואות שניתנו לזמן ארוך, אשראי מתאגידים 
 בנקאיים ואחרים, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה

 לשווי ההוגן שלהם.
 

 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן .ד
 
המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן מסווגים, לפי קבוצות בעלות 
מאפיינים דומים, למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי 

 ההוגן: 
 

 מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים. מחירים  :1רמה 
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 

  2018בדצמבר  31
 1רמה   
 אלפי ש"ח  

   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 70,172   , אג"ח וקרנותמניות

 
  2017בדצמבר  31
 1רמה   
 אלפי ש"ח  

   פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:נכסים 
 9,066  , אג"ח וקרנותמניות

 
 

 מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק .ה
 

  
 מבחן רגישות לשינויים
 במדד המחירים לצרכן

 רווח )הפסד( מהשינוי  

  
 ריביתעליית 
  2%של 

 ריביתירידת 
 2%של 

 אלפי ש"ח  
     

2018  (820)   820 

2017  (1,321)   1,321 
 
 

  
 מבחן רגישות לשינויים
 במדד המחירים לצרכן

 רווח )הפסד( מהשינוי  

  
 עליית מדד

  1%של 
 ירידת מדד

 1%של 
 אלפי ש"ח  
     

2018  (19,888)   19,888 

2017  (17,501)   17,501 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 27באור 
 

 העיקריות מבחני רגישות והנחות העבודה
 

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים 
 אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.

 

החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 
מציגים את הרווח או ההפסד ו/או השינוי הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות 

בהון העצמי )לפני מס(, עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל 
מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או 

 ילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפע
 
 

בהלוואות לזמן  בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית.
 ארוך בריבית משתנה, מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשתנה בריבית.

 
טט )מחיר בורסה( התבססו על מבחני הסיכון להשקעות סחירות שלגביהן קיים מחיר שוק מצו

 שינויים אפשריים במחירי שוק אלה.
 

 

 שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון .ו
 

 
יתרה  

 1ליום 
בינואר 

2018  
תזרים 
  מזומנים

פעילות 
שאינה 
  במזומן

שינויים 
  אחרים

יתרה 
 31ליום 

בדצמבר 
2018 

 באלפי ש"ח 
          

 76,604   -   -   (101,508)  178,112  הלוואות לזמן קצר
 839,311   3,810   -   27,653   807,848  הלוואות לזמן ארוך

 2,011,287   11,999   -   143,928   1,855,360  אגרות חוב
 33,800   -   20,800   -   13,000  דיבידנד לשלם

הנובעות כ התחייבויות סה"
 2,961,002   15,809   20,800   70,073   2,854,320  מפעילות מימון

 
 
 

יתרה  
 1ליום 

בינואר 
2017  

תזרים 
  מזומנים

פעילות 
שאינה 
  במזומן

שינויים 
  אחרים

יתרה 
 31ליום 

בדצמבר 
2017 

 באלפי ש"ח 
          

 178,112   -   -   (157,536)  335,648  הלוואות לזמן קצר
 807,848   3,773   -   (96,374)  900,449  הלוואות לזמן ארוך

 1,855,360   9,077   -   51,869   1,794,414  אגרות חוב
 13,000   -   13,000   (33,800)  33,800  דיבידנד לשלם

סה"כ התחייבויות הנובעות 
 2,854,320   12,850   13,000   (235,841)  3,064,311  מפעילות מימון
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 שוטפות אחרותהתחייבויות לא  -: 28באור 
 

 

 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 

 אלפי ש"ח   
     

 872   807   (1רישום בפנקסי המקרקעין של דירות שנמכרו )
 -   11,999    זכאים בגין דיבידנד

 1,195   1,243    פיקדון דיירים בגין דמי ניהול
 3,132   2,740   הפרשה למחלה 

 3,911   3,167   ופעילויותהתחייבות בגין חברות 
     

   19,956   9,110 
 

   רישום בפנקסי המקרקעין של דירות שנמכרו (1)
בגין רישום דירות  רסקו( -)להלן  וחברות מאוחדות שלה היתרה מייצגת את התחייבות רסקו

שנמכרו על ידן בעבר וטרם נרשמו על שם רוכשיהם בלשכת רישום המקרקעין. היתרה נקבעת 
 להערכת עורכי הדין של רסקו באשר לעלות הרישום הממוצעת של כל דירה. בהתאם

 

 הטבות לעובדים -: 29באור 
 

 הטבות לאחר סיום העסקה .א
 

 תוכניות להפקדה מוגדרת .1
 
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה וחברות מאוחדות לשלם 

עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה )לרבות 
מעביד מתבצע על -נסיבות ספציפיות אחרות(. חישוב ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד

פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר לדעת ההנהלה, יוצרת את 
 הזכות לקבלת הפיצויים.

 
לחוק  14סעיף לחברה ולחברות מאוחדות אישור ממשרד העבודה והרווחה בהתאם ל

, עבור חלק מעובדי הקבוצה, על פיו הפקדותיה השוטפות 1963-פיצויי פיטורין, תשכ''ג
בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת 
לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הקבוצה מפקידה בפוליסות ביטוחי 

 או י של עובדיה. לקבוצה לא תהיה מחויבות משפטיתמהשכר החודש 75%מנהלים 

 כל את לשלם כדי נכסים יהיו מספיק לתכנית לא אם נוספים תשלומים משתמעת לשלם

 .הקודמות ובתקופות השוטפת בתקופה העובד העובד המתייחסות לשירות הטבות
 

 מאחר הכספיים בדוחות מוצגים אינם המנהלים ביטוחי בפוליסות הנצברים הסכומים

 בקופות מופקדים היעודה כספי הקבוצה. חברות של ובניהולם בשליטתם אינם שהם

 תקופת לתום עד שנצברו הרווחים את וכוללים הקבוצה חברות שם על מאושרות פיצויים

  פיטורין. פיצויי בחוק המפורטות ההוראות בקיום מותנית היעודה כספי משיכת הדיווח.
 

 התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין .2
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה וחברות מאוחדות לשלם 
פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה )לרבות עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת 

מעביד מתבצע על פי -חישוב מחויבות בשל סיום יחסי עובדנסיבות ספציפיות אחרות(. 
הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על המשכורת האחרונה של העובד אשר, לדעת ההנהלה, 

 יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים וכן בהתחשב במספר שנות העבודה שלו.
 

 המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית. הערכה האקטוארית בוצעה
על ידי אלן דובין, חבר אגודת האקטוארים בישראל. הערך הנוכחי של המחויבות להטבה 
מוגדרת והעלויות המתייחסות של שירות שוטף ושירותי עבר, נמדדו תוך שימוש בשיטת 

 יחידת הזכאות החזויה.
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 )המשך( הטבות לעובדים -: 29באור 
 

 :ההנחות האקטואריות העיקריות לתום תקופת הדיווח
 

 2017בדצמבר  31ליום   
  2018  2017 
  % 

     
 2.43  3.14  שיעורי ההיוון 

     
 1.47  1.61  שיעורי העלאות משכורות חזויים

     
 15.47  16.31  שיעורי תחלופה ועזיבה

 
   ניתוחי רגישות להנחות אקטואריות עיקריות .3

אפשריים באופן סביר בהנחות ניתוחי הרגישות שלהלן נקבעו בהתבסס על שינויים 
האקטואריות לתום תקופת הדיווח. ניתוח הרגישות אינו מתחשב בתלות הדדית כלשהי 

 הקיימת בין ההנחות:

  אם שיעור ההיוון היה גדל )קטן( בנקודת אחוז אחת, המחויבות להטבה מוגדרת
 אלפי ש"ח(. 8,451 -אלפי ש"ח )גדלה ב 5,845 -הייתה קטנה ב

  אם שיעור העלאות משכורות חזויים היה גדל )קטן( בנקודת אחוז אחת, המחויבות
 אלפי ש"ח(. 4,474 -אלפי ש"ח )קטנה ב 6,222 -להטבה מוגדרת הייתה גדלה ב

 

 :השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבויות בגין תוכניות להטבה מוגדרת .4
 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
     

 189,918   209,814   פתיחהיתרת 

 17,850   -   כניסה לאיחוד

 12,326   12,142   עלות שירות שוטף

 5,730   4,999   עלות ריבית

 (21,112)  (20,026)  הטבות ששולמו

     בגין מדידות מחדש: )רווחים( הפסדים
בגין  אקטואריים הנובעים משינויים )רווחים( הפסדים

 1,658   (2,992)  ניסיון העבר
בהנחות  אקטואריים הנובעים משינויים )רווחים( הפסדים

 3,444   (3,519)  פיננסיות
     

 209,814   200,418   יתרת סגירה
 
 

 :התנועה בשווי ההוגן של נכסי תוכנית שהוכרה כנכס .5

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

 203,542   219,951   יתרת פתיחה
 15,602   -   כניסה לאיחוד

 6,252   5,317    התשואה על נכסי תכנית
 (1,971)  (1,230)  העברה לתגמולים

 12,248   12,248   הפקדות על ידי המעסיק
 (20,240)  (18,874)  הטבות ששולמו

     בגין מדידות מחדש: (הפסדיםרווחים )
בגין  אקטואריים הנובעים משינויים (הפסדיםרווחים )

 4,518   (8,671)  ניסיון העבר
 219,951   208,741   יתרת סגירה
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 )המשך( הטבות לעובדים -: 29באור 
 

 הסכמי העסקה הטבות וטיבם של .6
פי חוזי עבודה אישיים. רכיב השכר של חלק מהעוסקים -עובדי הקבוצה מועסקים על

ממכירות. כמו כן, בשיווק ומכירות כולל, בנוסף למשכורת הבסיס, עמלות משתנות 
משלמת הקבוצה לחלק מהעובדים מענקים על בסיס עמידה ביעדים ספציפיים. חלק 
ממנהלי הקבוצה )בעיקר מנהלי חברות הבת( זכאים למענקים שנתיים הנמדדים על בסיס 
אחוזים מהרווחים השנתיים של החברות אשר תחת ניהולם. מענקים אלו נמדדים אחת 

 ספיים של חברות הקבוצה.לשנה, על בסיס הדוחות הכ
 

 

 משרה לנושאי הטבות .ב
 

אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורה של ועדת התגמול של  2015בספטמבר  2 ביום
של אופציות "פאנטום" למניות החברות המוחזקות  החברה"ל למנכהחברה, הקצאה 

למדיניות , חלף תשלום דמי ניהול, שלא בהתאם וישרסתים -הציבוריות של החברה, מלם
 האופציות שווי. גדותה של האסיפה הכללית של החברההתגמול של החברה ועל אף התנ

 "ח. ש אלפי 550 -כ של סךהיה  ההענקה למועד
 

אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורה של ועדת התגמול, לעדכן  2016באוגוסט  25ביום 
את תנאי אופציות ה"פאנטום" שהוענקו למנכ"ל החברה ביחס למניות החברות המוחזקות 

חלף ויתור נוסף על תשלום דמי ניהול, שלא בהתאם וישרס, תים -הציבוריות של החברה, מלם
אושר עדכון תנאי האופציות כאמור  2016באוקטובר  10ה. ביום למדיניות התגמול של החבר

על ידי האסיפה הכללית של החברה. שוויין של האופציות במועד אישור דירקטוריון החברה 
מימש מנכ"ל החברה אופציות  2016בשנת  .מיליון ש"ח 2.4 -סך של כהיה  לעדכון תנאיהן

מימש מנכ"ל החברה אופציות  2017בשנת  .אלפי ש"ח 855 -פאנטום וקיבל בגינן תמורה של כ
מימש מנכ"ל החברה  2018בשנת  אלפי ש"ח. 1,197 -פאנטום וקיבל בגינן תמורה של כ

 אלפי ש"ח. 1,261 -אופציות פאנטום וקיבל בגינן תמורה של כ

 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות -: 30באור 
 

 החברה .א
 

גזונטהייט )ז"ל(, בעל מניות בחברה, תביעה כנגד הגיש מר אברהם  2010בינואר  12ביום  .1
 –החברה וכנגד שניים מבעלי המניות בה, מר שלמה איזנברג ויורשי רודולף שפיצר )להלן 

"התביעה הראשונה"(. במסגרת התביעה מעלה התובע טענות שונות בדבר התנהלות החברה 
קש התובע מבית המשפט בגין טענות אלה בי .ומנהליה העולה לכאורה לכדי קיפוח המיעוט

 ליתן סעדים שונים.
 

 . בתיק הוכחות דיוני התנהלו 2012 דצמבר-נובמבר החודשים במהלך
 

 או, תנאי כל ללא התביעה הפסקת על להורות בקשה התובע הגיש 2014בדצמבר  30ביום 
 בכל הצדדים את יחייבו ההליך במהלך שנאספו והעדויות הראיות שכל יחיד בתנאי לחילופין

 של התנגדותם לאור"(. התובענה להפסקת הבקשה" - להלן) להוצאות צו וללא, עתידי הליך
 כי וקבע התובענה להפסקת הבקשה את 2015בספטמבר  6ביום  המשפט בית דחה, הנתבעים

 תובענה להגיש רשאי יהיה לא שהתובע בתנאי התובענה הפסקת על להורות מוכן יהיה
 אינו הוא כי התובע הודיע 2015באוקטובר  29ביום . בהליך נידונו אשר לעניינים ביחס חדשה
 .המשפט בית ידי על שיקבע במועד להוצאות בנוגע יטען וכי התובענה את להמשיך מבקש

 

הגיש התובע טיעון בנוגע לפסיקת הוצאות משפט. במהלך החודשים  2015בדצמבר  17 ביום 
הגישו הנתבעים את תגובותיהם לטיעון בנוגע לפסיקת  2016עד פברואר  2015דצמבר 

 .הנתבעים לתגובות מטעמו תשובה התובע הגיש 2016באפריל  3ביום  ההוצאות.
 

 על המשפט בית הורה הדין פסק במסגרת. דין פסק המשפט בית נתן 2016בנובמבר  22ביום   
 לעניינים ביחס חדשה תובענה להגיש רשאי יהיה לא שהתובע בתנאי וזאת, התובענה הפסקת

 בית קבע בנוסף. 2013הדברים קודם ליום הסכם ההצבעה מפברואר  למצב המתייחסים
  אלפי ש"ח. 125של  בסך החברה בהוצאות יישא התובע כי המשפט
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 מועד להארכת העליון המשפט לבית בקשה התובע מטעם הוגשה 2016בדצמבר  22ביום   
 ארכה, כוחו באי בהחלפת והצורך התובע פטירת לאור, התבקשה במסגרתה, ערעור להגשת

ינואר  חודש במהלך. הדין בעל החלפת בעניין החלטה מתן לאחר ימים 75 יוגש שהערעור כך
 להגשת קצובה ארכה למתן הסכמה הביעו במסגרתן תגובותיהם את הנתבעים הגישו 2017

 בעל החלפת בעניין ההחלטה מתן ממועד החל שתימנה ארכה תינתן כי התנגדו אך ערעור
 .הדין

 

 הגישה הגב' שושנה גזונטהייט ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי 2017במרץ  26 ביום  
להתנות את הפסקת התובענה בכך שהתובע לא יהיה רשאי להגיש תובענה חדשה ביחס 

 לעניינים המתייחסים למצב הישן.  
 

 הגישה החברה ערעור שכנגד על החלטת בית המשפט המחוזי לפסוק 2017במאי  14 ביום  
וק בלבד, במסגרתו ביקשה מבית המשפט העליון כי יפס ש"ח אלפי 125 לטובתה הוצאות בסך

 לטובתה הוצאות ריאליות.
 

הגישו כל הצדדים, לרבות החברה, סיכומים,  2017במהלך החודשים אוגוסט עד דצמבר   
 סיכומי תשובה וסיכומי תגובה מטעמם בערעור ובערעור שכנגד.

 

התקיים דיון בערעורים ובערעור שכנגד. במהלך הדיון העלה בית המשפט  2018ביולי  23ביום   
האם היא מבקשת להמשיך  2018בספטמבר  3כי הגב' גזונטהייט תודיע עד ליום העליון הצעה 

בניהול ההליך בפני בית המשפט המחוזי או האם היא מסכימה שהתביעה שהתנהלה בפני בית 
המשפט המחוזי תידחה. לחלופין, רשאית גב' גזונטהייט להודיע כי היא מבקשת שבית 

 המשפט העליון יכריע בערעור.
 
הודיעה גב' גזונטהייט כי היא מבקשת להמשיך בניהול  2018בספטמבר  3לכך, ביום בהמשך   

ההליך בפני בית המשפט המחוזי. בעקבות הודעתה הנ"ל, קבע בית המשפט העליון כי 
 הצדדים יחזרו להתדיין בפני בית המשפט המחוזי.

 
בית המשפט כי התקיים דיון בפני בית המשפט המחוזי במהלכו הציע  2019במרץ  7ביום   

 ניתנה טרםלמועד זה  נכוןהצדדים יפנו להליך גישור שיעסוק במכלול הסכסוך בין הצדדים. 
 .לפניה להליך גישור המשפט בית להצעת הצדדים כל תשובת

 

גזונטהייט לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה נוספת הגישה גב'  2019במרץ  4ביום  .2
להסרת קיפוח המיעוט כנגד החברה ובעלי השליטה בה )מר איזנברג )וחברה בבעלותו( ויורשי 

התביעה החדשה מעלה התובעת טענות שונות  התביעה החדשה"(. במסגרת" –שפיצר( )להלן 
המיעוט, טענות שדומות בחלקן  בדבר התנהלות החברה ומנהליה העולה לכאורה לכדי קיפוח
העדר סחירות במניות החברה; לטענות שהועלו במסגרת התביעה הראשונה, ובכלל זה: 

העדר הצדקה כלכלית או אחרת לקיומה של ; חלוקת דיבידנד לא מספקת על ידי החברה
  החברה.

 

מתנהלים בגין בין היתר טענות אלה ביקשה התובעת מבית המשפט להצהיר כי ענייני החברה 
התמחרות בין הצדדים שבסופה  בדרך של קיפוח וכי הקיפוח יוסר באחת מהדרכים הבאות:

חלוקת מניות החברות הבנות כדיבידנד בעין ; מי מהם ירכוש את מניותיו של משנהו בחברה
ורכישה עצמית של מניות התובעת בחברה, במזומן או בתמורה ; לבעלי המניות בחברה
בנוסף ולחלופין ביקשה התובעת כי הסרת הקיפוח הנטען תבוצע  .למניות בחברות הבנות

באמצעות חלוקת דיבידנד בשיעור מתאים מתוך סך הרווחים הראויים לחלוקה. לחלופי 
 .חילופין ביקשה התובעת מבית המשפט לתת כל סעד אחר להסרת הקיפוח הנטען

 

ן בתביעה זו עם בד בבד עם הגשת התביעה החדשה הגישה התובעת בקשה לאחד את הדיו
החברה טרם הגישה כתב הגנה ותשובה לבקשה  .הדיון בתביעה הראשונה, המתוארת לעיל

 .לאיחוד הדיון
 

התקיים דיון בפני בית המשפט בתביעה הראשונה, במהלכו  2019במרץ  7כאמור לעיל, ביום 
, לרבות הציע בית המשפט כי הצדדים יפנו להליך גישור שיעסוק במכלול הסכסוך בין הצדדים

 לפניה המשפט בית להצעת הצדדים כל תשובת ניתנה טרםלמועד זה  נכוןבתביעה החדשה. 
 .גישור להליך



 מ"תעשיה בע פתוחערד השקעות ו
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

- 67 - 

 )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות -: 30באור 
 

 קבוצת ישרס .ב
 

 תביעות משפטיות .1
 

בדצמבר  31שלה הוגשו תביעות משפטיות, המסתכמות ליום ישרס וחברות הבנות נגד  .א
 ישרס והנהלת חברות הבנות שלהליון ש"ח. לדעת הנהלת ימ 35 -כ של לסך 2018

 -בוצעה הפרשה בספרים בסך של כ ובהתבסס על חוות דעת שקיבלה מיועציה המשפטיים,
 .ליון ש''חימ 10

 

 בית להקמת מבצע כקבלן בהסכם בעבר התקשרה של ישרס )"חברת הבת"( חברה בת .ב
 יזם עם הסכם היה שלה הוותיק החבר תעמות למען, בשוהם קרקע על מוגן/דיור אבות

 .הפרויקט
העמותה נושאת אף היא באחריות  הבת תחבר, )לשיטתה של היזם ידי על הופר הסכםה

והעמותה מצד  בתה תחברלהפרה זו( ובעקבות כך התנהלו הליכים משפטיים בבוררות בין 
 אחד לבין היזם. 

ל כדין עקב הפרתו על ידי של הבוררות ניתן פסק דין אשר קובע שההסכם בוט בסופה
היזם אך קובע כי הבורר לא ידון בתביעות הכספיות הנובעות מכך הואיל ולא הוצגו בפניו 

 די ראיות. 
והעמותה מו"מ להגעה להסכם ביניהם אשר לא  בתה תחברקבלת פסק הבורר ניהלו  לאחר
 צלח. 

והעמותה  בתה תחברהסכמה להעביר את המחלוקת בין בשעתו  לכך, הושגה בהתאם
 לבוררות וזו החלה להתנהל.

 להגיע במטרה"מ במו הצדיים החלו מקדמיים הליכים ותחילת טענות כתבי החלפת לאחר
 . פשרה להסכם

 

הבת תובעת אכיפה של ההסכם שבין  חברת בעוד הדדיות תביעות הגישו הצדדים שני
הצדדים או לחילופין תשלום פיצויים הרי שהעמותה תובעת פסק דין הצהרתי שלפיה 

מחברת פיצוי  תובעתלה זכות להחזיק במקרקעין וכן  ואיןהפרה את ההסכם  חברת הבת
במסגרת כתב ההגנה של העמותה זו טענה שיש לדחות את תביעת חברה הבת  .הבת

נערך דיון מקדמי וכן  2018ות, אולם טענה זו נדונה ונדחתה. בחודש מאי מחמת התיישנ
 .2019מועדים להגשת תצהירים שאחרונה בהם הינה לחודש מרס נקבעו 

 
ממשיכה לתפוס את החזקה בפרויקט מכוח זכות העיכבון ולהבטחת  בתה תחבר, כי יצויין

 תביעותיה הכספיות.  
 

שרה עם מזמין עבודה בקשר לתביעה כספית , חתמה ארנסון על הסכם פ2017בשנת  .ג
שהגישה בגין עבודות שביצעה בפרויקט שהסתיים )להלן בסעיף זה: "הפשרה"(. בהתאם 

 מליון ש"ח.  3.3 -להסכם פשרה ארנסון קיבלה סך נטו של כ
 

 

 ערבויות .2
 

 קבוצת ישרס
 ערבויות בנקאיות כדלקמן: קיימות לקבוצת ישרסלתום תקופת הדיווח 

 ש"חאלפי   
   

 32,246  ערבויות מכר 
 18,143  ובדק  ערבויות ביצוע

 8,072  אחרות וערבויות כספיות 
  58,461 

 
 קבוצת מלם תים

 
לצדדים  ת מלם תים, קיימות ערבויות בנקאיות שנתנה קבוצ2018 בדצמבר 31 ליום נכון

"ח שאלפי  111,515 -"ח, בהשוואה לסך של כשאלפי  113,934 -שלישיים בסכום כולל של כ
 .2017בדצמבר  31נכון ליום 

 



 מ"תעשיה בע פתוחערד השקעות ו
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

- 68 - 

 )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות -: 30באור 
 

 התקשרויות .3
 

 .36בדבר התקשרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין, ראה באור  .א
 

 התקשרויות לשירותי בנייה ותשלומים בגין קרקע )פרוייקט י.מ.ק.א( .ב
 

 -)להלן  .YMCA OF THE U.S.Aעם  ישרסת התקשרה קבוצ 1999בדצמבר  23ביום 
ימק"א(, בעלי הזכויות במתחם בין הרחובות: דוד המלך, ושינגטון ולינקולן בירושלים, 

 המתחם(. -מתחם ימק"א )להלן של הידוע כמתחם ימק"א, בהסכם לפיתוח 
 

ואולם קונצרטים וכן יחידות מסחריות  ,קיימים מלון, מתקני ספורטימק"א במתחם 
אלפי מ"ר שטחים עיקריים  34.5-זכויות בנייה נוספות בהיקף של כגביו קיימות ל

של למגורים, מלונאות, משרדים ומסחר. כמו כן, כוללת התב"ע  המיועדים, בעיקר,
 מרכז ספורט.ו מקומות חנייה 900-חניון לכהפרוייקט 

 
 שנים בגין אותו חלק 150משך זכויות חכירה ל ת ישרסלקבוצ הוקנובהתאם להסכם, 

. כמו כן, המוחכר( –)להלן  אלפי מ"ר שטחים עיקריים, כאמור 34.5מהמתחם עליו ייבנו 
הצמודות הקיימות והעתידיות,  ,מנוצלות בלתיכל זכויות הבנייה ה לקבוצת ישרסוקנו ה

 לשטח המוחכר.
 

לימק"א  שולמהכאמור,  ת ישרסוקנו לקבוצהעל פי ההסכם, בתמורה לזכויות ש
תבצע עבור ימק"א ת ישרס בנוסף הוסכם כי קבוצ. ליון דולרימ 14.5תמורה בסך של 

)כחלק מהתמורה( עבודות קבלניות, תכנון, בנייה, ופיתוח, בחלק המתחם שיישאר 
בבעלותה ובהחזקתה הבלעדית של ימק"א, הכולל בניית מרכז ספורט תת קרקעי 

בעלות  מקומות חניה מתוך החניון, 400-)כולל עבודות הפנים במרכז הספורט( וכ
 ליון דולר. ימ 22-מוערכת כוללת של כ

 
המכירות בפרויקט המגורים אשר יוקם במתחם, תעלנה שכן נקבע בהסכם כי במידה 

ליון דולר, ישולם לימק"א סכום נוסף אשר יחושב ימ 135על סכום מינימלי של 
בין ישרס ובין מתוך הסכום העולה על הסכום המינימלי האמור.  17%כשיעור של 

חילוקי דעות בעיקר א קיימת מחלוקת ביחס לאופן חישוב הסכום הנ"ל, וכן ימק"
 .בנוגע ללוח הזמנים לביצוע הפרויקט

 
ניתן פסק בורר שבו נקבע כי חברה בת של ישרס )"חברת  2016בספטמבר  23ביום 

 מיליון דולר ארה"ב, נטו.  1 -הבת"( תשלם לימק"א סך של כ
ע את רישום המוחכר ע"ש חברת הבת ולחתום בנוסף פסק הבורר כי על ימק"א לבצ

 לאלתר על כל המסמכים הנדרשים לתיקון שטר המשכנתא ולרישום הערת האזהרה.
חתמו הצדדים על הסכם פשרה ראשון במסגרתו שילמה ישרס  2018ביולי  15ביום 

את מלוא פסק הבורר ומנגד ימק"א חתמה על מסמכי הערות אזהרה ועל מסמכי 
 הרישום.
פסק הבורר על ביטול חלקי של ההסכם ככל שהוא מתייחס לשטח מסוים  כמו כן,

מהמתחם וכי חברת הבת זכאית לדמי ההשבה מימק"א כערכו של שטח מסוים 
מהמתחם בהתאם להערכת שמאי. בחודש אפריל הוגשה חוות דעתו של השמאי אשר 

ת ערכו קבע בין היתר, כי הדרך הראויה לקבוע את ערך השבה הינו באופן שישקף א
ממוכר מרצון לקונה מרצון. הצדדים ממשיכים לנהל מו"מ על מנת לנסות וליישב את 

 שאר הסוגיות הפתוחות.
 

 מלם תיםקבוצת  .ג
 

 

לצורך בחינת הנפקות המשפטית של תביעות אלה, וקביעת הסבירות כי הן תתממשנה 
. לאחר על חוות דעת של יועצים משפטיים ומקצועיים מלם תיםלרעתה, מסתמכת הנהלת 

באשר  מלם תיםמגבשים את עמדתם המשפטית ואת סיכוייה של  מלם תיםשיועציה של 
תצטרך לשאת בתוצאותיה או שיש ביכולתה לדחות  מלם תיםלנשוא התביעה, בין אם 

 את הסכום אותו יש לרשום בדוחות הכספיים, אם בכלל. מלם תיםאותה, אומדת הנהלת 
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 )המשך( שרויותהתחייבויות תלויות והתק -: 30באור 
 

 תלויות ועומדות התביעות הבאות: קבוצת מלם תיםנגד 
 

אלפי  450 -אלפי ש"ח בגינן נזקפה הפרשה של כ 13,300 -תביעות בסכום כספי כולל של כ 9 .1
 ש"ח.

 

של  , נגד חברה בת2016בדצמבר  25בקשה לאישור תביעה ייצוגית אשר הוגשה בתאריך  .2
בנושא אי הפרשה פנסיונית על כל רכיבי השכר, והכללת רכיבי שכר פיקטיביים  מלם תים

אלפי ש"ח. בהליך התקיים  3,986 -בתלוש השכר. השווי המשוער של התביעה הינו בסך של כ
 דיון מוקדם במסגרתו, העלה בית הדין לעבודה הצעה לפיה מגיש הבקשה יסתלק מבקשתו 

 
ע לרכיב השעות הנוספות הגלובאליות וכן, לרכיב הנלווים לאישור תובענה ייצוגית בכל הנוג

, בהתאם למתווה ההצעה, הדיון בבקשת 2014בינואר  1שולם בתקופה שקדמה ליום אשר 
 2ואילך. ביום  2014בינואר  1האישור יתמקד ברכיב הנלווים אשר שולם בתקופה שמיום 

להמשיך את ההליך כסדרו. , הודיע מגיש הבקשה לבית הדין כי הוא מבקש 2017באוגוסט 
התקיימו דיונים לאישור התובענה כייצוגית. כעת על  2019בפברואר  7-בדצמבר ו 6בימים 

הצדדים להגיש סיכומים לטענותיהם ולאחר מכן, תתקבל החלטת בית הדין בנושא אישור 
התובענה הייצוגית. בשלב זה ובהתבסס, בין היתר על חוות דעת יועציה המשפטיים אין 

 להעריך את סיכויי הבקשה להתקבל. מלם תיםולת ביכ

 

 ("המכס )"אגף מ"והמע המכס אגף - האוצר משרד .3

 

 מלם –חברה בת של מלם תים בין  2008שנחתם בחודש ספטמבר  הסכםבהמשך ל .א
)"שער והמע"מ שבמשרד האוצר להקמת מערכת חדשה  לבין אגף המכס מערכות )"מלם"(

ם ע"י מל והופעלה אגף המכסאת  ששימשהלאגף המכס במקום המערכת עולמי"( 
ד'  28שנחתם ולמחלוקות שהתגלעו בין הצדדים בקשר להסכם האמור )ר' גם ביאור 

 (.2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה של החברה ליום 

 
י", שהוא השלב העיקרי בסיס יבוא" שלב בהצלחה לאוויר עלה, 2018 בינואר 14 ביום

 .עולמי שער פרויקטשל  קריטיוה
 

ירושלים הוגשה לבית המשפט המחוזי ב, 2018במקביל להליך הבוררות, בחודש מאי  .ב
נזקים ישירים מיליון ש"ח  69, שהועמדה על בגין הפרת החוזהמלם כנגד תביעה כספית 

נזקים עקיפים, אשר נגרמו, לכאורה, למשק הישראלי בכללותו )נוכח מיליון ש"ח  100וכן 
מלם הגישה . עולמי' בתקופת הדחייה(-צפויות ממערכת 'שערמימוש התועלות ה-אי

 "עניין תלוי ועומד".  שלעד לסיום הבוררות בההליך להתליית  , שטרם הוכרעה,בקשה
 

רשות המסים הציגה לבורר טענת קיזוז של נזקים ישירים שנגרמו  2019בחודש פברואר  .ג
מיליון ש"ח. מלם סבורה כי תביעת רשות המסים מנופחת  94-לה, לטענתה, בסך של כ

סכום התביעה בבית ומופרזת ביותר ובכוונתה להוכיח עמדה זו בבוררות )יצוין כי 
 .(ז במסגרת הליך הבוררותהמשפט לא עודכן נוכח הגשת טענת הקיזו

 

בגין אומדני החברה,  כוללים יתרות 2018 בדצמבר 31הדוחות הכספיים ליום 
הסכומים שיתקבלו  המתבססים, בין היתר, על הערכות יועציה המשפטיים, בדבר

במסגרת הבוררות שמתקיימת כאמור ובגין השלמת שלבים נוספים בפרויקט, המביאים 
יה המוצלחת לאוויר של שלב "יבוא בסיסי" בחודש ינואר בחשבון בין היתר, את העלי

וכן אומדנים באשר לתוצאות תביעת רשות המסים נגד מלם וטענת הקיזוז כאמור  2018
 לעיל.
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 הון  -: 31באור 
 

 המניות הון הרכב .א
 

 2017 -ו 2018בדצמבר  31  
 ונפרע מונפק  רשום  
 המניות מספר  

 7,705,184   110,000,000   "אכ.נ. ע"ח ש 1 בנות רגילות מניות
 

 אביב.-מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל
 

 ברההח .ב
 

 95.5 -מניות של ישרס בתמורה לסך של כ 230,000מכרה החברה  2017בדצמבר  19ביום  .1
הגדלת שיעור החזקות הציבור במניות ישרס וכן את הסחירות מיליון ש"ח וזאת לצורך 

 כתוצאה. אביב בתל ערך לניירות הבורסה ידי על שבוצעה במדדים הרפורמהבמניות לאור 
הכירה החברה בהפסד שנזקף להון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה  כאמור מהמכירה

הקטינה את שיעור החזקותיה של  האמורה המניות מכירת"ח. ש מיליון 7 -כ של בסךהאם 
 .  61.34% -לכ 65.74% -החברה בישרס מכ

 

ש"ח למניה  3, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 2018בנובמבר  26ביום  .2
  .מיליון ש"ח ושולם במלואו 23.1 -הסתכם לסך של כ אשר

 

 רכישת בסכום שאינו מהותי לחברה.רכשה החברה מניות של ישרס  2018בדצמבר  בחודש .3
 .  59.37% -לכ 59.30% -מכ הגדילה את שיעור החזקותיה של החברה בישרס האמורה המניות

 
 

 ישרס קבוצת .ג
 

 ואופציות מניות הנפקת .1
 1מניות רגילות בנות  204,890הנפיקה ישרס )באמצעות דוח הצעת מדף(  2017במאי  3ביום 

( הניתנים למימוש )כל אחד( למניה 15כתבי אופציה )סדרה  409,780ש''ח ערך נקוב וכן 
 28ש''ח לכל כתב אופציה, וזאת עד למועד המימוש שנקבע ליום  450במחיר מימוש של 

 כולל''ח )לא ש מיליון 90 -כ של לסךורת ההנפקה הסתכמה )כולל(. תמ 2017באוגוסט 
לצורך הגדלת שיעור החזקות הציבור במניות ישרס וכן את הסחירות  וזאת .(הנפקה עלויות

האופציות  במניות לאור הרפורמה במדדים שבוצעה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
מורה הקטינה את שיעור החזקותיה )מכירת המניות הא האמורות לעיל פקעו מבלי שמומשו

 (.65.74% -לכ 68.42% -של החברה בישרס מכ
 

 126,784ישרס הנפיקה ישרס  של'( טזאגרות חוב )סדרה  כחלק מהנפקת 2017במאי  29 ביום
( הניתנים למימוש )כל אחד( למניה במחיר מימוש של 15אלפי ש''ח כתבי אופציה )סדרה 

 .שמומשוש''ח לכל כתב אופציה. האופציות פקעו מבלי  450
 

למשקיעים הנמנים על  ישרסמניות רדומות של  179,320 ישרסמכרה  2017בדצמבר  19 ביום
 410, במחיר של 1968"ח התשכת הראשונה לחוק ניירות ערך, המשקיעים המפורטים בתוספ

מיליון ש"ח, וזאת לצורך הגדלת שיעור החזקות  74 -ש"ח לכל מניה ובתמורה כוללת של כ
)מכירת המניות האמורה הקטינה את  .30% של לשיעור מעבר לא ישרסהציבור במניות 

 .(59.30% -לכ 61.34% -שיעור החזקותיה של החברה בישרס מכ
 

, ישרסעל עדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד של  ישרסהחליט דירקטוריון  2018 ץבמר 19 ביום .2
, במהלך הרבעון הראשון של כל שנה ישרסתודיע  2018כך שהחל משנת  2018החל משנת 

קלנדרית, במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים, על סכום חלוקת הדיבידנד המינימאלי 
בגין אותה שנה. הדיבידנד האמור יחולק פעמיים בשנה, מחציתו בחודש יוני ומחציתו 

, טרם כל חלוקה ישרסבחודש דצמבר של אותה שנה, וזאת בכפוף להחלטת דירקטוריון 
ולהתניות הפיננסיות בהן התקשרה ו/או תתקשר )אלו אשר תהיינה  ישרסלהתחייבויות 

 , תוכנית ההשקעות שלה, ישרסבתוקף בעת הרלוונטית(, ובשים לב לפעילותה השוטפת של 
 302נזילותה וצרכיה, ובכפוף להוראות כל דין ובכלל זה מבחני החלוקה הקבועים בסעיף 

  לאחר הראשון ברבעון כי, ישרסבנוסף החליט דירקטוריון  .1999-לחוק החברות, התשנ"ט
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 )המשך( הון  -: 31באור 
 

 ישרס תשקול, השנתיים הכספיים הדוחות אישור במועד, קלנדרית שנה כל של סיומה
 אותה בגין שחולקו לדיבידנדים בנוסף וזאת, שנסתיימה השנה בגין נוסף דיבידנד חלוקת

 "ל.הנ הדיבידנד למדיניות בהתאם שנה
לבצע חלוקת דיבידנד,  ישרס, כי אין לראות במדיניות הדיבידנד הנ"ל התחייבות של יובהר

. עוד יובהר, כי מדיניות ישרסוזו תיבחן ותישקל בכל פעם, בנפרד, על ידי דירקטוריון 
שאף יהא רשאי  ישרסהדיבידנד הנ"ל תהא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידי דירקטוריון 

"ל )חלוקות הנ במדיניות מהאמור שונותדבר ביצוע חלוקות דיבידנד לקבל החלטות ב
 תשלום של בדרך שאינן חלוקות לרבות(, כלל חלוקה ביצוע אי או יותר קטנות, יותר גדולות
 .הדין להוראות בכפוף והכל, במזומן דיבידנד

 

 החליטלעיל,  1כאמור בסעיף  ישרסבהמשך לעדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד של  .3
בגין שנת  מינימאלילחלק דיבידנד  ישרס, על כוונת 2018במרץ  19ביום  ישרס דירקטוריון

 סכום שלאשר מחציתו כ"(, המינימאלימיליון ש"ח )"סכום הדיבידנד  60בסך כולל של  2018
 בהמשך. 2018בחודש דצמבר שולם ומחציתו  2018בחודש יוני  שולם המינימאלי הדיבידנד

, במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים 2019לאמור מובהר, כי ברבעון הראשון של שנת 
, וזאת בנוסף 2018חלוקת דיבידנד נוסף בגין שנת  ישרס, תשקול 2018לשנת  ישרסשל 

חלק החברה מתוך סכום הדיבידנד . 2018בגין שנת  2018לדיבידנדים שחולקו בשנת 
 מיליון ש"ח. 35.6 -המינימאלי האמור יסתכם לסך של כ

 

 הכריזה וחילקה במזומן במהלך השנתיים האחרונות: שישרסלהלן פירוט חלוקת הדיבידנדים  .4
 

  תאריך חלוקה הכרזהתאריך 
 דיבידנד

 ח''שבאלפי 
חלק החברה  

 באלפי ש"ח
 17,625  29,721  2018בדצמבר  18   2018בנובמבר  19
 17,625  29,721  2018ביוני  11 2018במאי  22
 12,818  21,616  2018באפריל  10 2018במרץ  19
 17,172     26,122  2017בדצמבר  13 2017בנובמבר  20
 6,869  10,449  2017בספטמבר  12 2017באוגוסט  20
 6,869  10,449  2017ביוני  27 2017במאי  21
 10,303  15,059  2017באפריל  6 2017במרץ  17

 

א' 38דירקטוריון ישרס על חלוקת דיבידנד לאחר תקופת הדיווח ראה ביאור באשר לאישור  .5
 ( להלן. 4)

 
 

 מלם תים קבוצת .ד
 

אשר תהא  מדיניות חלוקת דיבידנדלאמץ  מלם תיםהחליט דירקטוריון  2018 ץבמר 18 ביום .1
תודיע מלם תים, במהלך הרבעון הראשון  2018משנת כך שהחל  ,2018משנת בתוקף החל 
קלנדרית, במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים, על סכום חלוקת הדיבידנד של כל שנה 

המינימאלי בגין אותה שנה. הדיבידנד האמור יחולק פעמיים בשנה, מחציתו בחודש יוני 
ומחציתו בחודש דצמבר של אותה שנה, וזאת בכפוף להחלטת דירקטוריון מלם תים טרם 

ת הפיננסיות בהן התקשרה ו/או תתקשר )אלו כל חלוקה, להתחייבויות מלם תים ולהתניו
אשר תהיינה בתוקף בעת הרלוונטית(, ובשים לב לפעילותה השוטפת של מלם תים, תוכנית 
ההשקעות שלה, נזילותה וצרכיה, ובכפוף להוראות כל דין ובכלל זה מבחני החלוקה 

רבעון הראשון ב כי, מלם תים. בנוסף החליט דירקטוריון לחוק החברות 302הקבועים בסעיף 
לאחר סיומה של כל שנה קלנדרית, במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים, תשקול מלם 
תים חלוקת דיבידנד נוסף בגין השנה שנסתיימה, וזאת בנוסף לדיבידנדים שחולקו בגין 

 אותה שנה בהתאם למדיניות הדיבידנד הנ"ל.
 

יובהר, כי אין לראות במדיניות הדיבידנד הנ"ל התחייבות של מלם תים לבצע חלוקת 
דיבידנד, וזו תיבחן ותישקל בכל פעם, בנפרד, על ידי דירקטוריון מלם תים. עוד יובהר, כי 
מדיניות הדיבידנד הנ"ל תהא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידי דירקטוריון מלם תים שאף 

ת בדבר ביצוע חלוקות דיבידנד שונות מהאמור במדיניות הנ"ל לקבל החלטויהא רשאי 
)חלוקות גדולות יותר, קטנות יותר או אי ביצוע חלוקה כלל(, לרבות חלוקות שאינן בדרך 

 של תשלום דיבידנד במזומן, והכל בכפוף להוראות הדין.
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 )המשך( הון  -: 31באור 
 

 החליטלעיל,  1כאמור בסעיף  מלם תיםמדיניות חלוקת הדיבידנד של  לאימוץ בהמשך .2
 2018על כוונת מלם תים לחלק דיבידנד בגין שנת  2018במרץ  18ביום  החברה דירקטוריון

ומחציתו בחודש  2018מיליון ש"ח, אשר מחציתו תשולם בחודש יוני  20 -בסך כולל של כ
 11.1 -. חלק החברה מתוך סכום הדיבידנד המינימאלי האמור יסתכם לסך של כ2018דצמבר 

 מיליון ש"ח.
 

חלוקת  מלם תיםאישר דירקטוריון  2018במאי  22לעיל, ביום  2בהמשך לאמור בסעיף  .3
ושולם  מיליון ש"ח 9.9 -כל שכולל לסך  סתכםאשר ה ש"ח למניה 4.5דיבידנד בסך של 

 מיליון ש"ח(. 5.5 -)חלק החברה הסתכם לסך של כ במלואו
 

חלוקת  מלם תיםאישר דירקטוריון  2018בנובמבר  20לעיל, ביום  2בהמשך לאמור בסעיף  .4
ושולם  מיליון ש"ח 9.9 -כל שכולל לסך  סתכםאשר ה ש"ח למניה 4.5דיבידנד בסך של 

 מיליון ש"ח(. 5.5 -)חלק החברה הסתכם לסך של כ במלואו
 

יאור על חלוקת דיבידנד לאחר תקופת הדיווח ראה ב מלם תיםבאשר לאישור דירקטוריון  .5
 להלן.  (6)'ב38

 
 שעבודים -: 32אור ב

 
 ישרסקבוצת  .א

 
וכן מסגרות , 24-ו 19, כמפורט בבאורים ואחרים לתאגידים בנקאיים ת ישרסהתחייבויות קבוצ .1

נכסי מ חלק מובטחות על ידי שעבודים קבועים עלאשראי מאושרות מתאגידים בנקאים ה
 וזכויותיה. ת ישרסקבוצ

 

קשורה עם בנקים בחוזים לקבלת ליווי בנקאי לפרוייקטים שונים אשר במסגרתם  ת ישרסקבוצ .2
רבויות בנקאיות לטובת רוכשי דירות בהתאם לחוק המכר )דירות( ת ישרס עמקבלת קבוצ

 . 1975-)הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשל"ה
 

בת של ישרס להבטחת אגרות החוב סדרה טו' של ישרס, שעבדה ישרס שני נכסים של חברה  .3
 נכס ברמת החייל תל אביב ונכס בפארק סיבל בראש העין.

 

 גופים מוסדיים .4
 

חברות  ורשמ כלפי גופים מוסדיים הם של חברות בנות של ישרסלהבטחת התחייבויותי
 שעבודים כלהלן: בנות של ישרס

 

 .ןהמקרקעין שלה ינכסחלק משכנתא מדרגה ראשונה על  -
 

הזכויות חלק משעבודים קבועים ושוטפים ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכום על  -
 .החוזיות במקרקעין, על כל הרכוש, הנכסים, זכויות מכל סוג שהוא ומוניטין

 

שעבודים קבועים ושוטפים ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכום על הזכויות לקבלת  -
 שאר השוכרים. כספים והמחאה על דרך השעבוד מהשוכר העיקרי ומכל

 

וכן על ציוד  חברות הבנות של ישרסשעבודים קבועים ושוטפים על חשבון הבנק של  -
וכן על כספים  ןוחומרים ועל תקבולים מרוכשים ו/או יחידות בנכס המקרקעין שלה

 ממרכז השקעות. לישרסהמגיעים 
 

 31) מיליון ש''ח 380 -מסתכמת לסך של כ 2018בדצמבר  31היתרה המובטחת ליום 
  מיליון ש''ח(. 315 -כ 2017בדצמבר 

 
 

 קבוצת מלם תים .ב
 
 

 יים בדרגה שווה )פרי פסו(, לטובתקיימים שעבודים שוטפים כלל של מלם תים בנות לחברות
 הבטחת התחייבויותיהן לבנקים. 

 

 31 ליום נכון הסתכמו, בשעבודים המובטחות בנקאיים לתאגידיםקבוצת מלם תים  התחייבויות
 31 ליום נכון"ח ש אלפי 247,025 -כ של לסך בהשוואה"ח, ש אלפי 196,969 -בכ 2018 בדצמבר
 .2017 בדצמבר
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 פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד  - :33אור ב
 

 בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשנה    
   2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח   
       הכנסות ממכירות ושירותים א.
 347,419   346,761   346,606   והכנסות אחרות ממבנים להשכרהדמי שכירות  
 78,537   121,342   339,745   מכירת קרקעות ודירות 
 843,444   921,765   1,023,276   ביצוע עבודות תוכנה, שירותים ואחרות 
 1,058,007   986,737   977,900   מכירת חומרה 
 10,951   7,353   2,070   רותי אחסוןימכירת מוצרי בניה וש 
 15,916   14,688   10,961   דיור מוגן 
    2,700,558   2,398,646   2,354,274 
        
        
       והשירותים עלות המכירות ב.
 63,987   66,563   63,102   (1) )כולל פחת( ודיור מוגן אחזקת מבנים להשכרה 
 60,561   83,680   287,030   (2)עלות מכירת קרקעות ודירות  
 1,635,956   1,642,981   1,729,943   (3רותים )יעלות מכירת ציוד מחשבים וש 
 10,903   8,710   7,514   (4רותי אחסון )יעלות מכירות מוצרי בניה וש 
 1,202   838   422   עלות ביצוע העבודות 
     2,088,011   1,802,772   1,772,609 
        

 
)כולל  ודיור מוגן אחזקת מבנים להשכרה (1) 

       פחת(
 53,655   56,335   54,511   אחזקת מבנים להשכרה  
 10,332   10,228   8,591   הפעלת דיור מוגן  
     63,102   66,563   63,987 

 

         
       עלות מכירת קרקעות ודירות (2) 
 15,604   17,877   258,130   והדירות שנמכרועלות הקרקעות   
 24,046   47,493   12,174   קבלני משנה  
 3,362   3,564   3,375   עלות ניהול דירות  
 -   -   6,460   ירידת ערך מלאי מקרקעין  
 17,549   14,746   6,891   הוצאות אחרות )כולל פחת(  
     287,030   83,680   60,561 

         
       רותיםיעלות מכירות ציוד מחשבים וש (3) 
 1,001,723   998,181   991,929   מוצרי חומרה וחלפים  
 562,588   598,047   672,155   שכר עבודה ונלוות  
 13,497   16,548   16,452   פחת  
 34,869   40,163   45,763   אחרות  
 23,279   (9,958)  3,644   וחלפים שינויים במלאי מוצרי חומרה  
     1,729,943   1,642,981   1,635,956 
         
         
       רותי אחסוןיעלות מכירות מוצרי בניה וש (4) 
 176   3,410   849   שימוש בחומרים  
 5,213   2,145   2,525   שכר עבודה ונלוות  
 604   400   3   פחת  
 4,910   2,755   4,137   אחרות  
     7,514   8,710   10,903 
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 )המשך( פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד  - :33אור ב
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     
    2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח    
         
       הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ג.
        
 120,124   122,471   126,661   ונלוות עבודה שכר 
 2,021   2,106   2,105   דירקטורים וביטוח שכר 
 17,462   19,061   13,884   והפחתות פחת 
 69,866   65,142   63,757   אחרות הוצאות 

        
    206,407   208,780   209,473 
        
        
       מימוןהכנסות והוצאות  ד.
        
       הכנסות מימון 
 438   1,006   1,357   לזמן קצר ומס הכנסה תהכנסות ריבית על פיקדונו 
 -   1,997   -   רווח מניירות ערך סחירים, נטו 
 4,066   5,894   4,404   ריבית חברות כלולות 
 8,711   -   -   ריבית הלוואה לרוכש 
 1,259   4,625   1,882   אחרות 

        
    7,643   13,522   14,474 

        
        
       הוצאות מימון 
 31,198   22,751   20,806   קצרלזמן  אשראיהוצאות מימון בגין  
 24,912   18,921   20,565   הוצאות מימון בגין אשראי לזמן ארוך 
 63,700   84,492   82,395   הוצאות מימון בגין אגרות חוב 
 8,575   14,121   10,595   הוצאות מימון אחרות, נטו 

        
    134,361   140,285   128,385 
        
        
       הכנסות אחרות, נטו ה.
        
 903   -   (43)  רווח )הפסד( הון 
 -   -   5,630   רווח ממכירת זכויות בקרקע )*( 
 17,831   -   -   ג'(1)ב'( 30)ראה באור  שהתבררה מתביעה הכנסות 
 (2,044)  8,366   (100)  אחרות, נטו 

        
    5,487   8,366   16,690 
        
        

 
 

חתמה ישרס על הסכם השבה עם רשות מקרקעי ישראל לגבי קרקע  2018באוקטובר  8ביום  )*(
 מיליון ש''ח. 5.6 -מיליון ש''ח וברווח לפני מס בסך של כ 10-כ שבבעלותה וזאת בתמורה לסך של
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 למניה רווח נקי - :34באור 
 

  הרווח הנקי למניה:ששימשו בחישוב והרווח רוט כמות המניות יפ
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  2018  2017  2016 

  
 מניות כמות

  משוקללת
 רווח
  נקי

 מניות כמות
  משוקללת

 רווח
  נקי

 מניות כמות
  משוקללת

 רווח
 נקי

 "חש אלפי  אלפים  "חש אלפי  אלפים  "חש אלפי  אלפים  
 ח"ש אלפי  

 והרווחמניות  כמות
 חישוב לצורך הנקי
 בסיסי נקי רווח

 252,714   7,705   231,734   7,705   248,184   7,705   ומדולל
 
 

 מסים על ההכנסה - :35באור 
  

 המס החלים על חברות הקבוצהשיעורי  .א
אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית  2016בדצמבר 

, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל 2017 –(, התשע"ז 2018 -ו 2017לשנות התקציב 
ור של לשיע 2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1מיום 

23%. 
 

 .26.5%היה  2015ובשנת  25%היה  2016, בשנת 24%היה  2017שעור המס חברות בישראל בשנת 
 

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי פורסם ה 2013בחודש אוגוסט 
חי מיסוי רוו )חוק התקציב(, אשר כולל בין היתר 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013התקציב לשנים 

, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי 2013באוגוסט  1וזאת החל מיום שערוך 
רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן 
תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד 

 .פורסמו טרם כאמור תקנותאישור דוחות כספיים אלה, 
     

  חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

 

 הפסדים מועברים לצורכי מס .ב
 

 -הפסדים מועברים לשנים הבאות לצורכי מס הכנסה בסך של כ ולחברת הבנות שלה לישרס .1
וכן הפרש מיליון ש''ח(.  423 -של כש''ח )מתוכם לא נוצרו מסים נדחים על סך  מיליון 711

 8.5 -ריאלי מועבר בגין ניירות ערך סחירים אשר לא נוצר נכס מסים נדחים בגינם בסך של כ
מס  נכס נוצר לא אשר הון הפסד קיים לחברות בנות של ישרסו לישרסש"ח. כמו כן,  מיליון
 "ח.ש מיליון 191 -כ של בסךבגינן 

 

לצרכי מס המועברים לשנים הבאות בסך הפסדים עסקיים למלם תים ולחברות הבנות שלה  .2
הפסדי הון ברי  ת מלם תיםולחברות בקבוצ למלם תיםמיליון ש"ח. כמו כן יש  86 -של כ

. לא נרשמו מיסים נידחים בגין מיליון ש"ח 45 -בסך של כ ניצול כנגד ריווחי הון בעתיד
 מיליון ש"ח. 45 -בסכום של כוהפסדי הון מיליון ש"ח  25 -בסכום של כהפסדים עסקיים 

 

לחברה מאוחדת של חסין אש הפסדים וניכויים לצורכי מס, המועברים לשנים הבאות בסך  .3
מיליון ש"ח  1.7 -מיליון ש"ח. בנוסף לחסין אש הפסדי הון לצרכי מס בסך של כ 30.3 -של כ

ש"ח. לא מיליון  0.5 -וכן הפסד מניירות ערך סחירים המועבר לשנים הבאות בסך של כ
 דחים בגין ההפסדים. נרשמו מיסים נ

 

 הוצאות מימון, הנהלה וכלליות וניכוי בשל אינפלציה .ג
ד' לפקודת מס 18יתרות הוצאות מימון, הנהלה וכלליות )על פי סעיף  ישרס לחברות הבנות של

ליון ש"ח שיוחסו ליחידות עבודה המועברות ימ 170 -כהכנסה( וניכוי בשל אינפלציה בסך של 
 ליון ש"ח.ימ 71 -כסך של ב על יתרה נה הבאה, מתוכם נוצרו מסים נדחיםלש
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 )המשך( מסים על ההכנסה - :35באור 
 

 מסים נדחים .ד
 

 ההרכב:
 

 דוחות רווח או הפסד  דוחות על המצב הכספי  
 בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשנה   בדצמבר 31ליום   
  2018  2017  2018  2017  2016 
 ח"אלפי ש  

נכסי )התחייבויות( 
           מסים נדחים, נטו

           
נכסים קבועים והפרשי 

עיתוי, בעיקר נדל"ן 
 40,573  (68,769)  (79,030)  (578,168)  (657,198)  להשקעה 

הפסדים מועברים 
 9,644  8,401   (3,727)  66,668   62,941   לצורכי מס ואחרים

הפרשה לחובות 
והטבות מסופקים 
 2,111  (423)  (1,299)  3,623   3,005   לעובדים

           
 53,328  (60,791)  (84,056)  (507,877)  (591,252)  סה"כ

 
 כדלקמן: בדוח על המצב הכספיהמסים הנדחים מוצגים 

 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

     
 34,893   21,173   נכסים לא שוטפים

 (542,770)  (612,425)  התחייבויות לא שוטפות
     
  (591,252)  (507,877) 

 

 
 שומות סופיות

 

 .2014עד לשנת שומות סופיות  לחברה
 

 קבוצת ישרס
 

 ת המסולמרבית החברות בקבוצת ישרס הוצאו שומות הנחשבות סופיות עד וכולל שנ .1
 למעט המפורט להלן. 2013

 
 

שומות בצו בהתייחס לשנים  2014 -ו 2013בשנים  הוצאו אירופה מזרח אוסיף לחברת .2
. בהתאם לשומות שהוצאו, לאוסיף מזרח אירופה הכנסה חייבת נטענת בסך 2007-2011

 ליון ש"ח בשנים האמורות.ימ 115 -של כ
אוסיף מזרח אירופה הגישה ערעור על הקביעות שבצו לבית המשפט המחוזי בתל אביב 

הסתיימו דיוני ההוכחות  2017הקביעות בשומות. בשנת  במסגרתו היא חולקת על מלוא
 בתיק והוגשו סיכומים מטעם אוסיף מזרח אירופה. 

 

אוסיף מזרח אירופה, לאחר שזו מחקה את מלוא השקעותיה ברומניה בעקבות  לחברת
, אין מזה שנים נכסים כלשהם ואין לה מקורות לתשלום 2008המשבר הכלכלי של שנת 

 נגדה. כלשהו ככל שייפסק 
דוחותיה הכספיים של אוסיף מזרח אירופה אינם מאוחדים  2017בדצמבר  31 מיום החל

מזרח אירופה מכל  באוסיףעם דוחות החברה עקב התפטרות כל נושאי המשרה 
  .החברה של ההתחייבויות/או ו הנכסים על השפעה כל אין האיחוד להפסקת תפקידיהם.

 ביצעה ישרס הפרשה בספרים.בהתבסס על יועציה המשפטים של ישרס 
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 )המשך( מסים על ההכנסה - :35באור 
 

חתמה חברה בת של ישרס )"חברת הבת"( על הסכם שומות לשנים  2018באפריל  26ביום  .3
במסגרת הסכם שומות לא הוכרו הוצאות מסוימות כהוצאות שוטפות בשנים  2013-2016

כיר בהם לאורך חיי הנכס. וחברת הבת נדרשה להוון אותם לנכס ולה 2016 -ו 2015
מיליון  1.2מיליון ש''ח מתוכו סך של  1.7-בהתאם לכך חברת הבת נדרשה לשלם סך של כ

 ש''ח הוצאת מס שוטפת הוכרו כבר בדוחות אלו והיתרה לאורך חי הנכס. 
 

 קבוצת מלם תים
 

שומות מס סופיות עד וכולל שנת  ולחברות המוחזקות העיקריות של מלם תים למלם תים
 .2013המס 

 
 

 חסין אש קבוצת 
 

חברות מאוחדות אחרות בקבוצת חסין אש שומות סופיות עד וכולל שנת המס לחסין אש ול
2014. 

 
 

 מס תאורטי .ה
 

מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים להלן 
מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים וההפסדים בדוח רווח והפסד היו 

 על ההכנסה שנזקף בדוח רווח והפסד:
 

 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימהלשנה   
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

ולפני חלק החברה  רווח לפני מסים על ההכנסה
 419,735  485,331  599,379   ברווחי חברות כלולות

       

 25%   24%      23%    הסטטוטורי המסעור יש
       

        104,934  116,479  137,857   המס הסטטוטורי עורילפי שמס 
       במסים בגין: עלייה )ירידה(

רכי מס, והוצאות שאינן מותרות בניכוי לצ
 2,383  1,635   1,290   הכנסות פטורות והפרשי אינפלציה, נטו

 (68,320)  -   -   שינוי בשיעור המס
 518  4,722   1,847   מסים בגין שנים קודמות

 6,529  2,704   6,978   הפסדים בגינם לא חושבו מסים נדחים
 (19,443)  (5,000)  (3,020)  יצירת מסים נדחים לראשונה

ניצול הפסדים מועברים שבגינם לא נוצרו בעבר 
 (19,888)  (11,157)  (2,318)  מסים נדחים

 1,398  (2,552)  (7,439)  השפעת האינפלציה
       

 8,111  106,831   135,195   מסים על ההכנסה
       

 19.32%  22.01%  22.55%  שיעור מס אפקטיבי
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 קשורים וצדדים עניין בעליעם  עסקאות -: 36באור 
 

 עניין ובעלי קשורים לצדדים הטבות .א
 

 בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשנה   
  2018  2017  2016 
 "חש אלפי  

       
יו"ר דירקטוריון החברה בגין ל ונלוות שכר

 6,548   8,244   4,883    כהונתו כנושא משרה בכל חברות הקבוצה
       

 ביטוח)כולל  קטורים אחרים בחברהגמול לדיר
 648   710   679   (דירקטורים

       
 השכר מתייחסים אליהם האנשים מספר

              וההטבות
 1  1  1  או מטעמה  בקבוצההעניין המועסקים  בעלי

       
 5  5  5  דירקטורים שאינם מועסקים בחברה

 
  

 קבוצת ישרס .ב
 

 של ישרס הראשי העסקים כמנהל איזנברג שלמה מר עסקוה 2017באוקטובר  30עד ליום  .1
. ישרס של המניות בעלי אסיפתשל  רהואישבישרס( בהתאם ל)אשר הינו גם מבעלי השליטה 

 65% -ב וכן, איזנברג למר רכב העמדת מעלות 65% -ב תנאי העסקתו נשאה ישרס במסגרת
. קנסות תשלום למעט(, מס גילום)כולל  ובהחזקתו ברכב בשימוש הכרוכות מההוצאות

יהיה הוא ת העסקתו א ישרסאם תסיים בנוסף, בהתאם להסכם העסקתו של מר איזנברג, 
)כולל הפרשות לביטוח  בסכום של משכורתו החודשית האחרונה מישרסזכאי לפיצוי 

חודשים,  18לתקופה של  מנהלים, אך ללא הפרשות לקרן השתלמות וללא שאר ההטבות(
  )"פיצויי הפרישה"(. 7%אשר תשולם בתשלום חד פעמי מראש, לפי כללי היוון בריבית של 

שלא לאשר ולהאריך את  של ישרס החליטה אסיפת בעלי המניות 2017באוקטובר  30ביום 
תוקף ההתקשרויות הקיימות של ישרס עם מר איזנברג, ובכלל זה את הסכם העסקתו של מר 
איזנברג כמנהל עסקים הראשי של ישרס. לאור האמור, קיבל מר איזנברג את פיצויי הפרישה 

)מועד סיום תקופת ההודעה המוקדמת  2018באפריל  30והסכם העסקתו הובא לסיומו ביום 
 כאמור(.  

 
 הניהול הסכם את להאריךגם  ישרס של המניות בעלי אסיפת אישרה 2014 בדצמבר 31 ביום .2

 רסקו .2014 בנובמבר 15 מיום בתוקף, נוספות שנים שלוש בעוד רסקו עםשל מר איזנברג 
 משמש)אשר  רסקו דירקטוריון"ר כיו גם שמכהן, איזנברג שלמה מר בשליטת לישרס שילמה

אלפי ש"ח לרבעון  105של  בסך ניהול דמי( ישרס, כאמור לעיל של הראשי העסקים מנהל גם
בדצמבר  15ליום  ועד ש"ח לרבעון נכון אלפי 203-כ) 1994באוקטובר  1צמוד למדד החל מיום 

 איזנברג מר של שירותיו בגין ניתן התשלום(. מועד סיום הסכם הניהול, כמפורט להלן( 2017
של  החליטה אסיפת בעלי המניות 2017באוקטובר  30ביום . רסקו של הדירקטוריון"ר כיו

עם מר איזנברג,  ישרסשלא לאשר ולהאריך את תוקף ההתקשרויות הקיימות של  ישרס
 45הסתיים הסכם הניהול עם רסקו,  2017בדצמבר  15ובכלל זה את הסכם הניהול, וביום 

ר מועד האסיפה הכללית האמורה )בהסכם הניהול נקבע כי ניתן יהיה לסיימו ימים לאח
 (.ימים 45לפחות בהודעה מוקדמת של 

 
)לאחר אישורה של ועדת התגמול( לאשר מחדש  ישרסהחליט דירקטוריון  2016במאי  26ביום  .3

ל על מר איזנברג, בתוקף החימשיכו לחול  ישרסכי תנאי ביטוח אחריות נושאי המשרה של 
ב לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי 1, וזאת בהתאם לתקנה 2016ביולי  1מיום 

. תנאי הביטוח אשר אושרו מחדש למר איזנברג זהים לתנאי הביטוח של 2000-עניין(, התש"ס
  .בישרסיתר נושאי המשרה והדירקטורים 
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 )המשך( עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין -: 36באור 
 

 ישרסאת מדיניות התגמול של  ישרסאישרה אסיפת בעלי המניות של  2014במרס  10ביום  .4
 2017בינואר  4 ביוםלנושאי המשרה, בתוקף לשלוש שנים החל ממועד האישור הנ"ל. 

 ישרס של העדכניתלא לאשר את מדיניות התגמול  ישרס של המניות בעלי אסיפתהחליטה 
, לאחר אישורה ישרסהחליט דירקטוריון  2017 במרס 19בהמשך לכך, ביום  .לנושאי המשרה

, חרף התנגדות האסיפה ישרסשל ועדת התגמול, לאשר את מדיניות התגמול העדכנית של 
 .2017 במרס 10 מיוםהכללית כאמור, וזאת בתוקף לשלוש שנים 

 
, בהמשך לאישור דירקטוריון ישרס של המניות בעלי אסיפתהחליטה  2018באפריל  26ביום  .5

התקשרות  לאשר ,2018 סבמר 14 מיום התגמול ועדת של אישורהו 2018 סבמר 19 יוםמ ישרס
בהסכם עם חברה פרטית )"חברת הניהול"( בשליטתו של מר שלמה איזנברג, מבעלי  ישרס

שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל באמצעות מר שלמה  לישרס, לפיו יוענקו בישרסהשליטה 
 : להלן כמפורטהינם  שעיקריה, 2018במאי  1יזנברג, לתקופה של שלוש שנים החל מיום א

 בהיקף, באמצעות מר איזנברג, פעיל דירקטוריון"ר יו שירותי לישרס תעמיד הניהול תחבר
"ח, ש 100,000 של בסך חודשיים ניהול דמי לתשלום בתמורה וזאת, משרה 65% -ל המקביל
 מקרה)ובכל  2018 מאי חודש למדד צמודים יהיו, אשר כדין מס חשבונית כנגד"מ, מע בתוספת

 (. האמור מהסכום יפחתו לא
 2018תהא זכאית לתשלום תגמול משתנה )בונוס שנתי(, ביחס לשנים  יהול, חברת הנבנוסף 

עד  2018בכל אחת מהשנים  ישרסהעודף של  FFO -מסך ה 6%)כולל(, כמפורט להלן:  2020עד 
)כולל("  2020עד  2018העודף של החברה בכל אחת מהשנים  FFO -ה סךל(, כאשר ")כול 2020

)כולל( העולה על סך של  2020עד  2018בכל אחת מהשנים  ישרסהשנתי של  FFO -יהא סך ה
עד  2018מיליון ש"ח. הבונוס השנתי יוגבל לסך שנתי מקסימאלי )בגין כל אחת מהשנים  130

 2018בהתאם לנוסחה האמורה, זכאי מר איזנברג בגין שנת  ש"ח. מיליון 1.7)כולל(( של  2020
 ש"ח. מיליון 1.7 -כ לבונוס השנתי בסך של

 

 קבוצת מלם תים .ג
 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של מלם תים את הנושאים  2017בינואר  24ביום  .6
וינטראוב, מנכ"ל משותף ( אישור עדכון תנאי אופציות פאנטום שהוענקו למר אודי 1הבאים: )

( אישור הארכת תקופת 2תים נטקום; ) -של מלם תים  של מלם תים ומנכ"ל חברת הבת
, ללא שינוי בתנאי 2019בדצמבר  31ההתקשרות עם מר וינטראוב בשנה נוספת שסיומה ביום 

אשר  במלם תים( אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה 3) -ההתקשרות עימו; ו
)מועד פקיעת  2017בפברואר  11תוקף למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום תהיה ב

המענק במסגרת מדיניות התגמול העדכנית נקבע כי תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת(. 
השנתי ישולם לנושאי משרה רק במקרה בו התקיימו לגביו תנאי סף לתשלום המענק, ככל 

מפעילות שוטפת בשנה הרלוונטית  EBITDA -שנקבעו תנאים כאמור, וכן בכפוף לכך שה
 מיליון ש"ח. 80בגינה ישולם המענק, לא יפחת מסך של 

 
ליו"ר מנגנון בונוס מותנה ביעדים  מלם תיםאישרה האסיפה הכללית של  2017ביוני  26ביום  .7

)כולל(, כי במקרה שהרווח הנקי  2020עד  2018ביחס לשנים  מלם תיםהדירקטוריון הפעיל של 
מיליון ש"ח לשנה, יהא יו"ר  20יעלה על סך של  מלם תיםס לבעלי המניות של המיוח

מיליון ש"ח ועד  20על הרווח העודף שמעל  2%הדירקטוריון הפעיל זכאי למענק בשיעור של 
מיליון ש"ח לא יהא יו"ר הדירקטוריון הפעיל זכאי  65מיליון ש"ח. בגין רווח העולה על  65

 למענק נוסף. 
 

אישר למר אילן טוקר המכהן כמנכ"ל משותף ונושא המשרה הבכיר  מלם תים דירקטוריון .8
פעמים השכר  6 -בסכום הנמוך מ 2018מענק שנתי בגין שנת , במלם תים בתחום הכספים

 החודשי ו/או דמי ניהול חודשיים )אשר תוקננו לשכר חודשי בהתאמה(. 
 

זכאי למענק שנתי בגין שנת  של מלם תים )"חברת הבת"( ובחברה בת במלם תיםנושא משרה  .9
מהרווח התפעולי של חברת הבת )כהגדרתו בהסכם ההעסקה(, ובלבד  2%בשיעור של  2018

כי בעקבות  למלם תיםמיליון ש"ח. נושא המשרה הודיע  0.6שהמענק לא יעלה על סך של 
לעיל( הוא מסכים על הפחתת סכום  6עדכון אופציות הפאנטום שהוענקו לו )ראה סעיף 

 מיליון ש"ח. 0.5לסך של  2018ק המקסימלי שמגיע לו בגין שנת המענ
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 מגזרים עסקיים  - :37באור 
 

 כללי א.
 

למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי יחידות עסקיות בהתבסס על המוצרים והשירותים של 
 היחידות העסקיות ולה שבעה מגזרי פעילות כדלקמן:

 
 

, ייעוץ מערכות מחשובמחשבים,  תכולל שיווק ותחזוק - חומרה
 חכוואספקת  ותכנון פתרונות תשתית לגבי מוצרים כאמור

 .על פי דרישה אדם מקצועי אצל לקוחות
   

מערכות תוכנה, מחשוב  תשיווק ותחזוק ,ולל פיתוחכ - תוכנה
אדם מקצועי לפיתוח ותחזוקת תוכנה  חכוואספקת  םארגוני

      החברה.אצל לקוחות 
כולל קבלת אחריות חלקית או כוללת ניהול תהליכים או  - מיקור חוץ

הפעלת שירותים מוטי טכנולוגיה עבור הלקוח באופן שוטף 
    ומתמשך. 

שירותי שכר, משאבי 
אנוש, נוכחות וחסכון 

 ארוך טווח

כולל מתן שירותי לשכת שירות לחילול שכר באמצעות מגוון  -
מערכות משאבי פתרונות מקיף לניהול ותחקור מידע ארגוני, 

אנוש, מערכות נוכחות, שירותי תפעול פנסיוני וחיסכון ארוך 
    טווח )כולל תפעול קופות גמל(.

הפעילות מרוכזת בישראל וכוללת השכרת מרכזים מסחריים  - נדל"ן מניב ודיור מוגן
 משרדים, מבני תעשייה ופארקים לתעשיות עתירות ידע.

   
כולל בעיקר מכירת מלאי דירות, השבחה ומכירה של  - נדל"ן למגורים ולמכירה

 קרקעות בבעלותה המיועדות למבני מגורים.
 

 
ההנהלה עוקבת אחר תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות שלה בנפרד לצורכי קבלת 

 החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. 
 

ביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על רווח או הפסד תפעולי אשר נמדד באופן זהה לרווח 
 או הפסד תפעולי בדוחות הכספיים המאוחדים. 

 

מימון והכנסות מימון( ומסים על ההכנסה מנוהלים על בסיס  הוצאותמימון הקבוצה )כולל 
 קבוצתי ואינם מיוחסים למגזרי פעילות.
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 )המשך( עסקיים מגזרים  - :37באור 
 

 להלן פרטים אודות מגזרי הפעילות העסקית של הקבוצה:
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימהלשנה   
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

       מחזור הכנסות
 1,090,278  1,008,871   1,001,316   חומרה 
 308,478  358,923   414,335   תוכנה 

 378,011  398,406   436,387   מיקור חוץ
 167,750  174,972   183,860   שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח

 469,072  565,209   650,163   נדל"ן מניב
 78,537  121,342   339,745   ולמכירה למגורים נדל"ן
 56,691  11,053   2,070   אחר

       
   3,027,876   2,638,776  2,548,817 

       
 (49,779)  (39,383)  (41,438)  הכנסות בין מגזרים

       
   2,986,438   2,599,393  2,499,038 
       

       תוצאות המגזר
 29,672  26,600   26,930   חומרה 
 17,419  18,502   18,809       תוכנה

 15,761  16,097   16,391   מיקור חוץ
 40,758  41,792   45,390   שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווחשירותי 

 385,697  492,351   566,501   נדל"ן מניב
 6,022  29,103   43,044   ולמכירה למגורים נדל"ן
 39,734  (1,744)  (9,685)  אחר

       
 535,063  622,701   707,380    רווח תפעולי

       
 3,656  8,927   (372)  , נטוחברות כלולות )הפסדי( ברווחיחלק החברה 

 (1,417)  (10,607)  18,717   לא מוקצות, נטו (הוצאותהכנסות )
 (113,911)  (126,763)  (126,718)  , נטוהוצאות מימון לא מוקצות

       
 423,391  494,258   599,007   על ההכנסה רווח לפני מסים

 
 

 המאזןאירועים לאחר תאריך  -: 38באור 
 

 ישרסקבוצת  .א
 

 17,516לאחר תאריך המאזן זכתה ישרס במכרז לרכישת מקרקעין בטירת הכרמל בשטח של  .1
מיליון ש''ח אשר  38 -מ"ר המיועד למטרות תעסוקה ומסחר וזאת בתמורה לסך כולל של כ

 עלויות פיתוח. ותכולל

אלפי ש''ח ע.נ אגרות  75,000סדרות סחירות  הנפיקה ישרס, בדרך של הרחבת 2019בינואר  2ביום  .2
חוב )סדרה טו'( של ישרס, וזאת בדרך של הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים. תמורת ההנפקה 

 אלפי ש''ח. 73,687 -ברוטו, הסתכמה לסך של כ
 

ע.נ. אגרות  אלפי 107,252, ותסחיר ות, בדרך של הרחבת סדרישרסהנפיקה  2019 בינואר 21ביום   .3
 3ביום  ישרסעל פי דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף שפרסמה  , וזאתישרס'( של טזדרה חוב )ס
 אלפי ש"ח. 109,612 -כשל  . תמורת ההנפקה ברוטו, הסתכמה לסך2016 במאי
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 )המשך( אירועים לאחר תאריך המאזן -: 38באור 
 

ש"ח  7בסך של  2018בגין שנת  נוסףחלוקת דיבידנד  ישרסאישר דירקטוריון  2019במרץ  20 ביום .4
מיליון  22.6 -)חלק החברה יסתכם לסך של כ מיליון ש"ח 38 -כ לש כולללסך  סתכםלמניה אשר י

  .ש"ח(
 

לעיל, החליט דירקטוריון  (2ג') 31אור בבכאמור  ישרסבהמשך למדיניות חלוקת הדיבידנד של  .5
 76 -בסך כולל של כ 2019לחלק דיבידנד בגין שנת  ישרסעל כוונת  2019במרץ  20ביום  ישרס

 7מיליון ש"ח ) 38 -בסך של כ 2019, אשר מחציתו תשולם בחודש יוני ש"ח למניה( 14) מיליון ש"ח
  .ש"ח למניה( 7מיליון ש"ח ) 38 -בסך של כ 2019ומחציתו בחודש דצמבר ש"ח למניה( 

 
 2019בגין שנת  ישרסמדיניות הדיבידנד של הינו בגדר הצהרת בסעיף זה לעיל מובהר, כי האמור 

טרם כל חלוקה. עוד יובהר, כי  ישרסבלבד המותנית בהחלטות ספציפיות של דירקטוריון 
יהא רשאי בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות הדין,  ישרסדירקטוריון 

מים שיחולקו כדיבידנד ו/או לשנות את הסכו 2019לשנות את מדיניות הדיבידנד הנ"ל בגין שנת 
, במועד 2020. בהמשך לאמור מובהר, כי ברבעון הראשון של שנת או להחליט שלא לחלקם כלל

חלוקת דיבידנד נוסף בגין  ישרס, תשקול 2019לשנת  ישרסאישור הדוחות הכספיים השנתיים של 
חלק  קו., ככל שחול2019בגין שנת  2019, וזאת בנוסף לדיבידנדים שחולקו בשנת 2019שנת 

 מיליון ש"ח. 45.1 -החברה מתוך סכום הדיבידנד האמור יסתכם לסך של כ
 

 קבוצת מלם תים .ב
 

אשר  ש"ח למניה 7חלוקת דיבידנד בסך של  מלם תיםאישר דירקטוריון  2019במרץ  19ביום  .6
 . מיליון ש"ח( 8.5 -)חלק החברה יסתכם לסך של כ מיליון ש"ח 15.3 -כל  שכולל לסך  סתכםי
 

לעיל, החליט  1)ד'(31אור בכאמור ב מלם תיםבהמשך למדיניות חלוקת הדיבידנד של  .7
 2019לחלק דיבידנד בגין שנת  מלם תיםעל כוונת  2019במרץ  19ביום  מלם תיםדירקטוריון 

בסך  2019, אשר מחציתו תשולם בחודש יוני ש"ח למניה( 14ש"ח )מיליון  30 -בסך כולל של כ
מיליון ש"ח  15 -בסך של כ 2019ומחציתו בחודש דצמבר ש"ח למניה(  7מיליון ש"ח ) 15 -של כ

 . ש"ח למניה( 7)
 

בגין  מלם תיםהינו בגדר הצהרת מדיניות הדיבידנד של זה לעיל  בסעיףמובהר, כי האמור 
. עוד טרם כל חלוקה מלם תיםבלבד המותנית בהחלטות ספציפיות של דירקטוריון  2019שנת 

יהא רשאי בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם  מלם תיםיובהר, כי דירקטוריון 
ו/או לשנות את הסכומים  2019להוראות הדין, לשנות את מדיניות הדיבידנד הנ"ל בגין שנת 

. בהמשך לאמור מובהר, כי ברבעון הראשון שיחולקו כדיבידנד או להחליט שלא לחלקם כלל
, תשקול 2019לשנת  מלם תיםועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של , במ2020של שנת 
 2019, וזאת בנוסף לדיבידנדים שחולקו בשנת 2019חלוקת דיבידנד נוסף בגין שנת  מלם תים
 16.6 -חלק החברה מתוך סכום הדיבידנד האמור יסתכם לסך של כ , ככל שחולקו.2019בגין שנת 

 מיליון ש"ח.
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 2018בדצמבר  31רשימת חברות מוחזקות ליום 
 

 חברות אשר דוחותיהן מאוחדים בדוחות הכספיים:

   
 שיעור
 החזקה

   % 
   החברה של מאוחדות חברות א.
 59.37  ישרס חברה להשקעות בע"מ )ב( 
 55.47  (התים  בע"מ )-מלם 
 100.00  (ו( בע"מ )1990חסין אש חברה למוצרים קרמיים ) 
 100.00  חברת ברזברין בע"מ 
 
 חברות אשר דוחותיהן מאוחדים בדוחות הכספיים: 

   
 שיעור
 החזקה

   % 
 *( חברה להשקעות בע"מ -ישרס  .ב

   אשר דוחותיהן מאוחדים בדוחות הכספיים באיחוד מלאפעילות חברות  .1
 100  דירות עם בע"מ 
 100  בני מיכל )עתודות( בע"מ 
 100  ופיתוח( בע"מישרס )נכסים  
 100  מועדון נווה אביב )כפר שמריהו( בע"מ 
 100  ישרס )נהול ואחזקה( בע"מ 
 74  ג.ט.י הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ 
 100  רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ  
 87  (1נכסי הר חוצבים בע"מ ) 
 100  בע"מרסקו מגורים  
 100  (2)עוגן נדל"ן מניב בע"מ  

 

 *( בבעלות רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מפעילות חברות  .ג
   

 100  רסקו ניהול ופיתוח בע"מ
 100  עין שרה בע"מ )חברה שעיסוקה היחיד הינו אחזקת קרקע(

 100  נ.ד.י. ניהול בתים בע"מ 
 100  כתר דוד ניהול בע"מ

 
 הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ. -על ידי ג.ט.י  50%-ו החברהעל ידי  50%חברה המוחזקת בשיעור של  (1)
 על ידי רסקו מגורים בע"מ. 82.92%על ידי החברה ו  17.08%חברה מוחזקת בשיעור של  (2)

 מקום הפעילות והתושבות של חברות הקבוצה בישראל. *(
 
 רסקו מגורים חברות בבעלות  .ד

 

   

 מקום

פעילות 

  עיקרי

מקום 

  תושבות

החזקה במניות 

המקנות חלק 

 ברווחים

החזקה במניות  

מקנות זכויות 

 הצבעה

       %  % 

         של רסקו מגורים פעילות חברות מאוחדות .1
 65.00  100.00  ישראל  ישראל  ( בע"מ1998אוסיף חברה ליזום פרוייקטים ) 
 100.00  100.00  ישראל  ישראל  בע"מאוסיף אלקטרוליין שיווק והפצה  
 100.00  100.00  ישראל  ישראל  )*( א. ארנסון בע"מ 
 Divazu Holdings Ltd   100.00  100.00  קפריסין  קפריסין 
 Zemtorg Limited  100.00  100.00  רוסיה  רוסיה 
 Zemtorg Ug LLC  100.00  100.00  רוסיה  רוסיה 
 Zemtorg Sever LLC  100.00  100.00  רוסיה  רוסיה 
 Zemtorg Vostok LLC  100.00  100.00  רוסיה  רוסיה 
 Zemtorg Zapad LLC  100.00  100.00  רוסיה  רוסיה 
 Zemtorg Terra LLC  100.00  100.00  רוסיה  רוסיה 
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 )המשך( 2018בדצמבר  31רשימת חברות מוחזקות ליום 
 

   

מקום 

פעילות 

  עיקרי

מקום 

  תושבות

החזקה במניות 

המקנות חלק 

 ברווחים

החזקה במניות  

מקנות זכויות 

 הצבעה

       %  % 

          

2. 
ה בשליטה משותפת המוחזקת על ידי חבר

       רסקו מגורים
 

 
 50.00  50.00  ישראל  ישראל  בע"מ ים רסקו-רמת הנשיא גב 
          

 
 
 תים מלםחברות בבעלות  .ה
 

 שם החברה הבת

 
מקום 
 תושבות

 
 שיעור
 החזקה

 
   % 

     מוחזקות במישרין
     

 100.00  ישראל  מלם מערכות בע"מ
 100.00  ישראל  נטקום בע"מתים 

 100.00  ישראל  קומטק בע"מ
 90.01  ישראל  מקיט מערכות בע"מ

 100.00  ישראל  קי סי אס ניהול ידע בע"מ
 100.00  ישראל  אל טל טכנולוגיסטיקה בע"מ

 100.00  ישראל  קאסט מערכות בע"מ4
     

     שאינן מוחזקות במישרין 
 100.00  ישראל  תים תוכנה בע"מ

 51.00  ישראל  טייפ בע"מ-אי
 100.00  ישראל  תפנית מערכות בע"מ 

 100.00  ישראל  המומחים למידע בע"מ -טי.איי.אי 
EU T.I.E LIMITED  100.00  קפריסין 

Netcom Systems,Inc  100.00  ארה"ב 
4Cast Inc  100.00  ארה"ב 

 100.00  ישראל  תים תחבורה בע"מ מלם 
 66.70  ישראל  מוסט טכנולוגיות תוכנה מודרניות בע"מ 

 100.00  ישראל  מלם שכר בע"מ
 100.00  ישראל  מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע"מ

 100.00  ישראל  מלם גמל ופנסיה בע"מ
 100.00  ישראל  מלם תפעול גמל בע"מ

 100.00  ישראל  בנועם טכנולוגיות בע"מ
     
     

 
 ( בע"מ1990) קרמייםשל חסין אש חברה למוצרים  מוחזקותחברות  .ו

   
 100.00  חסין אש תעשיות בע"מ 

   
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תעשיה בע"מ פתוחערד השקעות ו
 

 2018מידע כספי נפרד לשנת 
 
 
 
 
 



2 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',411דרך מנחם בגין 

  2116446אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 

 לכבוד
 תעשיה בע"מ פתוחערד השקעות ובעלי המניות של 

 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר  הנדון:
 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 
 

 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש השנים  2017-ו 2018בדצמבר  31החברה( לימים  -בע"מ )להלן  ערד השקעות ופיתוח תעשיהשל 

פרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של . המידע הכספי הנ2018בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
 על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו. דעההחברה. אחריותנו היא לחוות 

 
מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות  הנפרדלא ביקרנו את המידע הכספי 

, 2017-ו 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  285,160-ח ואלפי ש" 302,751 המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של
-ואלפי ש"ח  38,383 אלפי ש"ח, 27,748 "ל הסתכם לסך שלהנ החברות ברווחי החברה של חלקהבהתאמה, ואשר 

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן 2016-ו 2017, 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  45,837
 לסכומיםחברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת 

 בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. שנכללו
 

ה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אל
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של 

המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי  הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותה. אנו סבורים 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. יםאחרים מספקהחשבון הרואי  ודוחותשביקורתנו 
 

, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות רואי חשבון אחרים בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות שללדעתנו, 
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
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 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
 
 

 נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 
 

 המיוחסים לחברה 
 
 

ערד השקעות הכספיים המאוחדים של המיוחסים לחברה מתוך הדוחות להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
חדים(, דוחות מאו - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2018בדצמבר,  31ליום תעשיה בע"מ  פתוחו

 .1970-התש"ל)דוחות תקופתיים ומיידיים(  ג' לתקנות ניירות ערך9לתקנה המוצגים בהתאם 
 

 .המאוחדיםהכספיים  לדוחות 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 

 המאוחדים.הכספיים בדוחות  ב'1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
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 חברהלהמצב הכספי המיוחסים על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

 בדצמבר 31ליום     
    2018  2017 
 אלפי ש"ח  באור  

       נכסים שוטפים
       

 138,106   81,442   1  מזומנים ושווי מזומנים
 122   71,470   2  הפסד רווח אונכסים פיננסים בשווי הוגן דרך 

 173   102     חייבים ויתרות חובה
 27   3,188   3  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות

       
     156,202   138,428 
       

       נכסים לא שוטפים
 1,679,791   1,883,152     השקעות בחברות מוחזקות

 23,266   36,230   3  הלוואה לחברה מוחזקת
       

     1,919,382   1,703,057 
       

     2,075,584   1,841,485 

       
       התחייבויות שוטפות
 2,502   2,718     זכאים ויתרות זכות

 156   61   3  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות
       

     2,779   2,658 
       

       לבעלי מניות החברהמיוחס הון 
 119,789   119,789     הון מניות

 1,516,778   1,750,292     יתרת רווח
 201,174   201,174     קרנות אחרות

 1,086   1,550     התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
       

 1,838,827   2,072,805   3  סה"כ הון 
       

     2,075,584   1,841,485 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 
 
 

       2019במרץ,  27

 אלדר ברוקמאייר  אילן טוקר  שלמה איזנברג  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 

 יו"ר דירקטוריון  

 

 מנכ"ל 

 

חשב ונושא המשרה 
 הבכיר בתחום הכספים
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 חברהלהמיוחסים  הרווח הכוללעל  יםהמאוחד ותכספיים מתוך הדוחנתונים 

 
 
 

 בדצמבר 31 סתיימה ביוםהלשנה ש    
    2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  באור  
         

 2,709  3,455   2,755     4  הוצאות הנהלה וכלליות
         

 (2,709)  (3,455)  (2,755)    הפסד תפעולי
         

 (1,565)  (187)  (1,078)     הוצאות מימון, נטו
 256,988  235,376   252,017     רווח מחברות מוחזקות 

         
 252,714  231,734   248,184     מסים על ההכנסהרווח לפני 

 -  -   -   5  מסים על ההכנסה
         

 252,714  231,734   248,184     רווח נקי המיוחס לחברה
         

         רווח )הפסד( כולל אחר
         

 (1,178)  (282)  (928)     הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת
 (84)  (628)  464     כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

         
 (1,262)  (910)  (464)    כולל אחר לתקופה, נטו ממס הפסד

         
     247,720   230,824  251,452 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 חברהלהמיוחסים על תזרימי המזומנים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
       

 252,714  231,734   248,184   רווח נקי המיוחס לחברה
       

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
 החברה:

 
     

       
              התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

 (256,988)  (235,376)  (252,017)  רווח בגין חברות מוחזקות
       

              :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה
 -   -   1,804   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, נטו

 (85)   (585)   (1,079)  בחייבים ויתרות חובה עליה
 679  1,394   121   ויתרות זכותעליה בזכאים 

       
   846   809  594 
       

       :מזומנים שהתקבלו במהלך השנה בחברה עבור
 41,214  83,745   56,321   דיבידנד שהתקבל

       
 37,534  80,912   53,334   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה

       
              מפעילות השקעה של החברהתזרימי מזומנים 

 50  435   (73,152)  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 (7,000)  (15,744)   (12,225)  הלוואה לחברה מוחזקת

 -   95,519   -   מכירת מניות של חברות מוחזקות
 -  -   (1,514)  רכישת מניות של חברות מוחזקות

       
 (6,950)   80,210   (86,891)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה של החברה

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

       
 (6,600)  (36,300)  -   פירעון הלוואות לזמן ארוך

 (13,092)  (15,410)  (23,107)  דיבידנד ששולם
 (10,017)  -   -   בגין שנים קודמות תשלום דיבידנד

       
 (29,709)  (51,710)  (23,107)     מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה

       
 875  109,412   (56,664)  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עליה

       
 27,819  28,694   138,106   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

       
 28,694  138,106   81,442   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

       
       

              פעולות שלא במזומן בתקופת הדוח –נספח א' 
 -   -   2,750   דיבידנד כנגד חייבים ויתרות חובה 

 -  7,225   -   דיבידנד כנגד התחייבות לחברה מאוחדת 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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    מזומנים ושווי מזומנים -: 1באור 
 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 
 ש"חאלפי   

     
 138,106  81,442   מזומנים ושווי מזומנים

 

   
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד -: 2באור 

 

 

 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
     

 122   71,470   מניות סחירותקרנות נאמנות ו 
 
 

  עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 3באור 

 

 החברה .א
  

 -מניות של ישרס לצורך בתמורה לסך של כ 230,000מכרה החברה  2017בדצמבר  19ביום  .1
הגדלת שיעור החזקות הציבור במניות ישרס וכן את מיליון ש"ח וזאת לצורך  95.5

 .הסחירות במניות לאור הרפורמה במדדים שבוצעה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב
עלי מניות בלהון העצמי המיוחס לרה בהפסד שנזקף הכירה החבכתוצאה מהמכירה כאמור 

מכירת המניות האמורה הקטינה את שיעור החזקותיה  מיליון ש"ח. 7 -בסך של כ החברה
 .  61.34% -לכ 65.74% -של החברה בישרס מכ

 

ש"ח למניה  3, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 2018בנובמבר  26ביום  .2
 מיליון ש"ח ושולם במלואו.  23.1 -אשר הסתכם לסך של כ

 

 רכשה החברה מניות של ישרס בסכום שאינו מהותי לחברה. רכישת 2018בדצמבר  בחודש .3
 .  59.37% -לכ 59.30% -מכ הגדילה את שיעור החזקותיה של החברה בישרס האמורה המניות

 

 קבוצת ישרס .ב
 

 ואופציות  מניות הנפקת .1
 1מניות רגילות בנות  204,890הנפיקה ישרס )באמצעות דוח הצעת מדף(  2017במאי  3ביום 

( הניתנים למימוש )כל אחד( למניה 15כתבי אופציה )סדרה  409,780ש''ח ערך נקוב וכן 
 28לכל כתב אופציה, וזאת עד למועד המימוש שנקבע ליום  ש''ח 450במחיר מימוש של 

 כולל''ח )לא ש מיליון 90 -כ של לסך)כולל(. תמורת ההנפקה הסתכמה  2017באוגוסט 
לצורך הגדלת שיעור החזקות הציבור במניות ישרס וכן את הסחירות  וזאת .(הנפקה עלויות

 יירות ערך בתל אביב.במניות לאור הרפורמה במדדים שבוצעה על ידי הבורסה לנ
האופציות האמורות לעיל פקעו מבלי שמומשו )מכירת המניות האמורה הקטינה את שיעור 

 (.65.74% -לכ 68.42% -החזקותיה של החברה בישרס מכ
 

 126,784ישרס הנפיקה ישרס  של'( טזאגרות חוב )סדרה  כחלק מהנפקת 2017במאי  29 ביום
הניתנים למימוש )כל אחד( למניה במחיר מימוש של ( 15אלפי ש''ח כתבי אופציה )סדרה 

 ש''ח לכל כתב אופציה. האופציות פקעו מבלי שמומשו. 450
 

למשקיעים הנמנים  ישרסמניות רדומות של  179,320 ישרסמכרה  2017בדצמבר  19 ביום
, במחיר של 1968 "חהתשכעל המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, 

מיליון ש"ח, וזאת לצורך הגדלת שיעור  74 -ש"ח לכל מניה ובתמורה כוללת של כ 410
)מכירת המניות האמורה  .35% של לשיעור מעבר לא ישרסהחזקות הציבור במניות 

 (.59.30% -לכ 61.34% -הקטינה את שיעור החזקותיה של החברה בישרס מכ
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 )המשך( יים בתקופת הדיווחעסקאות ואירועים מהות -: 3באור 
 

על עדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד של  ישרסהחליט דירקטוריון  2018 ץבמר 19 ביום .2
, במהלך הרבעון הראשון של כל ישרסתודיע  2018כך שהחל משנת  2018, החל משנת ישרס

שנה קלנדרית, במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים, על סכום חלוקת הדיבידנד 
לי בגין אותה שנה. הדיבידנד האמור יחולק פעמיים בשנה, מחציתו בחודש יוני המינימא

טרם כל  ישרסומחציתו בחודש דצמבר של אותה שנה, וזאת בכפוף להחלטת דירקטוריון 
ולהתניות הפיננסיות בהן התקשרה ו/או תתקשר )אלו אשר  ישרסחלוקה, להתחייבויות 

, תוכנית ישרסלפעילותה השוטפת של תהיינה בתוקף בעת הרלוונטית(, ובשים לב 
ההשקעות שלה, נזילותה וצרכיה, ובכפוף להוראות כל דין ובכלל זה מבחני החלוקה 

 כי, ישרס. בנוסף החליט דירקטוריון 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 302הקבועים בסעיף 
 הכספיים הדוחות אישור במועד, קלנדרית שנה כל של סיומה לאחר הראשון ברבעון

 בנוסף וזאת, שנסתיימה השנה בגין נוסף דיבידנד חלוקת ישרס תשקול, השנתיים
 "ל.הנ הדיבידנד למדיניות בהתאם שנה אותה בגין שחולקו לדיבידנדים

לבצע חלוקת דיבידנד,  ישרס, כי אין לראות במדיניות הדיבידנד הנ"ל התחייבות של יובהר
. עוד יובהר, כי מדיניות ישרסטוריון וזו תיבחן ותישקל בכל פעם, בנפרד, על ידי דירק

שאף יהא רשאי  ישרסהדיבידנד הנ"ל תהא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידי דירקטוריון 
"ל )חלוקות הנ במדיניות מהאמור שונותלקבל החלטות בדבר ביצוע חלוקות דיבידנד 

 של בדרך שאינן חלוקות לרבות(, כלל חלוקה ביצוע אי או יותר קטנות, יותר גדולות
 .הדין להוראות בכפוף והכל, במזומן דיבידנד תשלום

 

 החליטלעיל,  2כאמור בסעיף  ישרסבהמשך לעדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד של  .3
בגין שנת  מינימאלילחלק דיבידנד  ישרס, על כוונת 2018במרץ  19ביום  ישרס דירקטוריון

 סכום שלאשר מחציתו כ"(, המינימאלימיליון ש"ח )"סכום הדיבידנד  60בסך כולל של  2018
 . 2018בחודש דצמבר שולם ומחציתו  2018בחודש יוני  שולם המינימאלי הדיבידנד

 

, במועד אישור הדוחות הכספיים 2019לאמור מובהר, כי ברבעון הראשון של שנת  בהמשך
, וזאת 2018חלוקת דיבידנד נוסף בגין שנת  ישרס, תשקול 2018לשנת  ישרסהשנתיים של 

חלק החברה מתוך סכום הדיבידנד . 2018בגין שנת  2018בנוסף לדיבידנדים שחולקו בשנת 
 מיליון ש"ח. 35.6 -המינימאלי האמור יסתכם לסך של כ

 

ש"ח למניה  4, אישר דירקטוריון ישרס חלוקת דיבידנד בסך של 2018במרץ  19ביום  .4
מיליון ש"ח )חלק החברה  21.6 -. הדיבידנד הסתכם לסך של כ2017גין שנת כדיבידנד סופי ב

 מיליון ש"ח( ושולם במלואו. 12.8 -הסתכם לסך של כ
 

ש"ח למניה,  11אישר דירקטוריון ישרס חלוקות דיבידנד נוספות בסכום כולל של  2018בשנת  .5
ק החברה הסתכם לסך מיליון ש"ח )חל 59.4 -הסכום הכולל של הדיבידנדים הסתכם לסך של כ

 מיליון ש"ח( ושולם במלואו. 35.2 -של כ
 

      אור דיבידנד לאחר תקופת הדיווח ראה בבאשר לאישור דירקטוריון ישרס על חלוקת  .6
 להלן.  1א'8
 

 קבוצת מלם תים .ג
 

אשר תהא  מדיניות חלוקת דיבידנדלאמץ  מלם תיםהחליט דירקטוריון  2018 ץבמר 18 ביום .1
תודיע מלם תים, במהלך הרבעון הראשון  2018משנת כך שהחל  ,2018משנת בתוקף החל 

, במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים, על סכום חלוקת הדיבידנד של כל שנה קלנדרית
המינימאלי בגין אותה שנה. הדיבידנד האמור יחולק פעמיים בשנה, מחציתו בחודש יוני 
ומחציתו בחודש דצמבר של אותה שנה, וזאת בכפוף להחלטת דירקטוריון מלם תים טרם 

סיות בהן התקשרה ו/או תתקשר )אלו כל חלוקה, להתחייבויות מלם תים ולהתניות הפיננ
אשר תהיינה בתוקף בעת הרלוונטית(, ובשים לב לפעילותה השוטפת של מלם תים, תוכנית 
ההשקעות שלה, נזילותה וצרכיה, ובכפוף להוראות כל דין ובכלל זה מבחני החלוקה 

ראשון ברבעון ה כי, מלם תים. בנוסף החליט דירקטוריון לחוק החברות 302הקבועים בסעיף 
לאחר סיומה של כל שנה קלנדרית, במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים, תשקול מלם 
תים חלוקת דיבידנד נוסף בגין השנה שנסתיימה, וזאת בנוסף לדיבידנדים שחולקו בגין 

 אותה שנה בהתאם למדיניות הדיבידנד הנ"ל.
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 )המשך( עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 3באור 
 
בהר, כי אין לראות במדיניות הדיבידנד הנ"ל התחייבות של מלם תים לבצע חלוקת יו

דיבידנד, וזו תיבחן ותישקל בכל פעם, בנפרד, על ידי דירקטוריון מלם תים. עוד יובהר, כי 
מדיניות הדיבידנד הנ"ל תהא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידי דירקטוריון מלם תים שאף 

בדבר ביצוע חלוקות דיבידנד שונות מהאמור במדיניות הנ"ל יהא רשאי לקבל החלטות 
)חלוקות גדולות יותר, קטנות יותר או אי ביצוע חלוקה כלל(, לרבות חלוקות שאינן בדרך 

 של תשלום דיבידנד במזומן, והכל בכפוף להוראות הדין.
 

 החליטלעיל,  1כאמור בסעיף  מלם תיםמדיניות חלוקת הדיבידנד של  לאימוץ בהמשך .2
 2018על כוונת מלם תים לחלק דיבידנד בגין שנת  2018במרץ  18ביום  החברה דירקטוריון

ומחציתו בחודש  2018מיליון ש"ח, אשר מחציתו תשולם בחודש יוני  20 -בסך כולל של כ
 11.1 -. חלק החברה מתוך סכום הדיבידנד המינימאלי האמור יסתכם לסך של כ2018דצמבר 

 מיליון ש"ח.
 

חלוקת אישר דירקטוריון מלם תים  2018במאי  22לעיל, ביום  2מור בסעיף בהמשך לא .3
ושולם  מיליון ש"ח 9.9 -כל שכולל לסך  סתכםאשר ה ש"ח למניה 4.5דיבידנד בסך של 

)כולל חלק חברת ברזברין בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של  )חלק החברהבמלואו 
 מיליון ש"ח(. 5.5 -הסתכם לסך של כ החברה(

 

חלוקת אישר דירקטוריון מלם תים  2018בנובמבר  20לעיל, ביום  2בהמשך לאמור בסעיף  .4
ושולם  מיליון ש"ח 9.9 -כל שכולל לסך  סתכםאשר ה ש"ח למניה 4.5דיבידנד בסך של 

)כולל חלק חברת ברזברין בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של  במלואו )חלק החברה
 ש"ח(.מיליון  5.5 -הסתכם לסך של כ החברה(

 

באשר לאישור דירקטוריון מלם תים על חלוקת דיבידנד לאחר תקופת הדיווח ראה ביאור  .5
 להלן.  1ב'8

 

 חברת ברזברין .ד
 

 .מיליון ש"ח 5.5חלוקת דיבידנד בסך של  ברזבריןאישר דירקטוריון  2018 בנובמבר 25ביום 
 

 יתרות עם חברות מוחזקות
 

 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017 
 ש"חאלפי   

 122  7,639   החזקה באגרות חוב חברות הקבוצה

 27  3,188   חוב שוטף

 23,266   36,230   הלוואה לחברה מוחזקת )*(

 (156)  (61)      התחייבות שוטפת
 

  31)י( לפקודת מס הכנסה )3)*( הלוואה לחברה מוחזקת הנושאת ריבית שנתית בהתאם לסעיף 
זכות בלעדית לדרוש את פירעון ההלוואה בכל עת על פי שיקול   (, לחברה2.61% - 2018בדצמבר 

 ימים מיום העמדת ההלוואה. 30דעתה ובעד שיחלפו לפחות 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות -: 4באור 
  

 בדצמבר  31 סתיימה ביוםהלשנה ש  
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

 1,604  2,083   861   ייעוץ, שכר ונלוות 
 648  710   749   דירקטורים )כולל ביטוחים(שכר 

 457  662   1,145   שירותים מקצועיים ואחרות
   2,755   3,455  2,709 
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  מסים על ההכנסה -: 5באור 
 

 .2014לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .א
 

 החברהשיעורי המס החלים על  .ב
אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית  2016בדצמבר 

, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל 2017 –(, התשע"ז 2018 -ו 2017לשנות התקציב 
לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1מיום 
היה  2015ובשנת  25%היה  2016, בשנת 24%היה  2017בישראל בשנת  . שיעור מס החברות23%

26.5%. 
 

 

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי פורסם ה 2013בחודש אוגוסט 
מיסוי רווחי  )חוק התקציב(, אשר כולל בין היתר 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013התקציב לשנים 

, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי 2013באוגוסט  1וזאת החל מיום שערוך 
רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן 
תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד 

 .פורסמו טרם כאמור תקנותאישור דוחות כספיים אלה, 
  חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

 
 הטבות לנושאי משרה -: 6באור 

 

אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורה של ועדת התגמול של החברה,  2015בספטמבר  2 ביום
" למניות החברות המוחזקות הציבוריות של החברה, של אופציות "פאנטום החברה"ל למנכהקצאה 

, חלף תשלום דמי ניהול, שלא בהתאם למדיניות התגמול של החברה ועל אף וישרסתים -מלם
 550 -כ של סךהיה  ההענקה למועד האופציות שוויהתנגדותה של האסיפה הכללית של החברה. 

 "ח. ש אלפי
 

אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורה של ועדת התגמול, לעדכן את תנאי  2016באוגוסט  25ביום 
אופציות ה"פאנטום" שהוענקו למנכ"ל החברה ביחס למניות החברות המוחזקות הציבוריות של 

תים וישרס, חלף ויתור נוסף על תשלום דמי ניהול, שלא בהתאם למדיניות התגמול -החברה, מלם
אושר עדכון תנאי האופציות כאמור על ידי האסיפה הכללית  2016באוקטובר  10ה. ביום של החבר

 -של החברה. שוויין של האופציות במועד אישור דירקטוריון החברה לעדכון תנאיהן היה סך של כ
 855 -מימש מנכ"ל החברה אופציות פאנטום וקיבל בגינן תמורה של כ 2016בשנת מיליון ש"ח.  2.4

אלפי  1,197 -מימש מנכ"ל החברה אופציות פאנטום וקיבל בגינן תמורה של כ 2017בשנת  .אלפי ש"ח
 אלפי ש"ח. 775 -מימש מנכ"ל החברה אופציות פאנטום וקיבל בגינן תמורה של כ 2018ש"ח. בשנת 

 
 תביעות משפטיות -: 7באור 

 

  הסכם שליטה בערד .1
 

התקשרותו של מר איזנברג בהסכם עם קיבלה החברה הודעה בדבר  2013בפברואר  24ביום 
קבוצת שפיצר )אשר ייקראו להלן יחד: "הצדדים"(, ביחס למניותיהם בחברה. תנאי ההסכם כפי 

 שפורטו בהודעה האמורה, הנם כדלקמן:
 

שפיצר קבוצת ו )באמצעות חברה בת( הסכם מתייחס לכל המניות שמחזיקים איזנברגה .א
מהונה  55%-מניות, בהתאמה, המהווים יחד כ 1,339,976-מניות ו 2,869,990בהווה ) חברהב

של החברה( ולמניות שיחזיקו בה בעתיד, והוא בא בהמשך להסכמים בהם התקשרו 
, ומתוך מטרה ליישב את חילוקי חברההצדדים בעבר, בקשר עם ניהול והחזקת מניותיהם ב

 הדעות שנתגלעו בין הצדדים בקשר עימם.
 

הצדדים הסכימו לפעול יחד למינוי משותף של דירקטוריון החברה, באופן שהדירקטוריון  .ב
חברים )כולל הדירקטורים החיצוניים( אשר זהותם תיקבע על ידי הצדדים. כן  7ימנה עד 

הסכימו הצדדים כי מר איזנברג ימשיך בתפקיד מנהל העסקים הראשי ו/או יו"ר 
וכי עד כמה שהדברים תלויים בהם, שאר הדירקטורים הדירקטוריון בחברות קבוצת ערד, 

 (.1999-בקבוצה יהיו בלתי תלויים )כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט
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 )המשך( תביעות משפטיות -: 7באור 
 

הצדדים הסכימו לפעול כמיטב יכולתם, בכפוף לכל דין, על מנת שהחברה תאמץ החל  .ג
מיליוני דולר  2.5לק כל שנה דיבידנד בסך של , מדיניות דיבידנד על פיה תח2014משנת 

לפחות, ואם וככל שחובה של החברה לבנקים ירד משמעותית, יפעלו הצדדים להכפלת 
הסכום. הסכום הנ"ל יחושב על בסיס מצטבר, כך שאם בשנה מסוימת נמנעה החלוקה יגדל 

טת בהתאמה סכום היעד לחלוקה בשנה העוקבת. מובהר כי האמור לעיל כפוף להחל
 דירקטוריון החברה מעת לעת וכן למגבלות החלות על חלוקה על פי כל דין.

 

הצדדים יתאמו את אופן הצבעתם גם ביחס לנושאים אחרים המובאים להצבעת בעלי  .ד
 המניות של החברה.

 

הוסכם כי בין הצדדים יקבעו הסדרים לעניין מגבלות על מכירת מניותיהם, זכות סירוב  .ה
 (.Drag Along( וזכות לחיוב הצטרפות למכירה )Tag Alongבמכירה )ראשון, זכות הצטרפות 

 

 שנים ממועד חתימתו, בכפוף להוראותיו. 10-תוקף ההסכם ל 
 

הגיש מר אברהם גזונטהייט )ז"ל(, בעל מניות בחברה, תביעה כנגד  2010בינואר  12ביום  .2
 –רודולף שפיצר )להלן החברה וכנגד שניים מבעלי המניות בה, מר שלמה איזנברג ויורשי 

"התביעה הראשונה"(. במסגרת התביעה מעלה התובע טענות שונות בדבר התנהלות החברה 
בגין טענות אלה ביקש התובע מבית המשפט  .ומנהליה העולה לכאורה לכדי קיפוח המיעוט

 ליתן סעדים שונים.
 

 . בתיק הוכחות דיוני התנהלו 2012 דצמבר-נובמבר החודשים במהלך
 

 או, תנאי כל ללא התביעה הפסקת על להורות בקשה התובע הגיש 2014בדצמבר  30 ביום
 בכל הצדדים את יחייבו ההליך במהלך שנאספו והעדויות הראיות שכל יחיד בתנאי לחילופין

 של התנגדותם לאור"(. התובענה להפסקת הבקשה" - להלן) להוצאות צו וללא, עתידי הליך
 כי וקבע התובענה להפסקת הבקשה את 2015בספטמבר  6 ביום המשפט בית דחה, הנתבעים

 חדשה תובענה להגיש רשאי יהיה לא שהתובע בתנאי התובענה הפסקת על להורות מוכן יהיה
 מבקש אינו הוא כי התובע הודיע 2015באוקטובר  29ביום . בהליך נידונו אשר לעניינים ביחס

 .המשפט בית ידי על שיקבע במועד להוצאות בנוגע יטען וכי התובענה את להמשיך
 

הגיש התובע טיעון בנוגע לפסיקת הוצאות משפט. במהלך החודשים  2015בדצמבר  17 ביום
הגישו הנתבעים את תגובותיהם לטיעון בנוגע לפסיקת  2016עד פברואר  2015דצמבר 

 .הנתבעים לתגובות מטעמו תשובה התובע הגיש 2016באפריל  3ביום  ההוצאות.
 

 על המשפט בית הורה הדין פסק במסגרת. דין פסק המשפט בית נתן 2016בנובמבר  22ביום 
 לעניינים ביחס חדשה תובענה להגיש רשאי יהיה לא שהתובע בתנאי וזאת, התובענה הפסקת

 בית קבע בנוסף. 2013הדברים קודם ליום הסכם ההצבעה מפברואר  למצב המתייחסים
  אלפי ש"ח. 125של  בסך החברה בהוצאות יישא התובע כי המשפט

 

 מועד להארכת העליון המשפט לבית בקשה התובע מטעם הוגשה 2016בדצמבר  22ביום 
 כך ארכה, כוחו באי בהחלפת והצורך התובע פטירת לאור, התבקשה במסגרתה, ערעור להגשת

 2017ינואר  חודש במהלך. הדין בעל החלפת בעניין החלטה מתן לאחר ימים 75 יוגש שהערעור
 אך ערעור להגשת קצובה ארכה למתן הסכמה הביעו במסגרתן תגובותיהם את הנתבעים ישוהג

 .הדין בעל החלפת בעניין ההחלטה מתן ממועד החל שתימנה ארכה תינתן כי התנגדו
 

הגישה הגב' שושנה גזונטהייט ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי  2017במרץ  26 ביום
להתנות את הפסקת התובענה בכך שהתובע לא יהיה רשאי להגיש תובענה חדשה ביחס 

 לעניינים המתייחסים למצב הישן.  
 

הגישה החברה ערעור שכנגד על החלטת בית המשפט המחוזי לפסוק  2017במאי  14 ביום
בלבד, במסגרתו ביקשה מבית המשפט העליון כי יפסוק  ש"ח אלפי 125 לטובתה הוצאות בסך

 לטובתה הוצאות ריאליות.
 

הגישו כל הצדדים, לרבות החברה, סיכומים, סיכומי  2017במהלך החודשים אוגוסט עד דצמבר 
 תשובה וסיכומי תגובה מטעמם בערעור ובערעור שכנגד.
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 )המשך( תביעות משפטיות -: 7באור 
 

התקיים דיון בערעורים ובערעור שכנגד. במהלך הדיון העלה בית המשפט  2018ביולי  23ביום 
האם היא מבקשת להמשיך  2018בספטמבר  3העליון הצעה כי הגב' גזונטהייט תודיע עד ליום 

בניהול ההליך בפני בית המשפט המחוזי או האם היא מסכימה שהתביעה שהתנהלה בפני בית 
פין, רשאית גב' גזונטהייט להודיע כי היא מבקשת שבית המשפט המשפט המחוזי תידחה. לחלו

 העליון יכריע בערעור.
 

הודיעה גב' גזונטהייט כי היא מבקשת להמשיך בניהול  2018בספטמבר  3בהמשך לכך, ביום 
ההליך בפני בית המשפט המחוזי. בעקבות הודעתה הנ"ל, קבע בית המשפט העליון כי הצדדים 

 בית המשפט המחוזי.יחזרו להתדיין בפני 
 

התקיים דיון בפני בית המשפט המחוזי במהלכו הציע בית המשפט כי  2019במרץ  7ביום 
 ניתנה טרםלמועד זה  נכוןהצדדים יפנו להליך גישור שיעסוק במכלול הסכסוך בין הצדדים. 

 .לפניה להליך גישור המשפט בית להצעת הצדדים כל תשובת
 

זונטהייט לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה נוספת גהגישה גב'  2019במרץ  4ביום  .3
להסרת קיפוח המיעוט כנגד החברה ובעלי השליטה בה )מר איזנברג )וחברה בבעלותו( ויורשי 

"התביעה החדשה"(. במסגרת התביעה החדשה מעלה התובעת טענות שונות  –שפיצר( )להלן 
בדבר התנהלות החברה ומנהליה העולה לכאורה לכדי קיפוח המיעוט, טענות שדומות בחלקן 

חלוקת העדר סחירות במניות החברה; לטענות שהועלו במסגרת התביעה הראשונה, ובכלל זה: 
  צדקה כלכלית או אחרת לקיומה של החברה.העדר ה; דיבידנד לא מספקת על ידי החברה

 
בגין בין היתר טענות אלה ביקשה התובעת מבית המשפט להצהיר כי ענייני החברה מתנהלים 
בדרך של קיפוח וכי הקיפוח יוסר באחת מהדרכים הבאות: התמחרות בין הצדדים שבסופה מי 

ות כדיבידנד בעין מהם ירכוש את מניותיו של משנהו בחברה; חלוקת מניות החברות הבנ
לבעלי המניות בחברה; ורכישה עצמית של מניות התובעת בחברה, במזומן או בתמורה למניות 
בחברות הבנות. בנוסף ולחלופין ביקשה התובעת כי הסרת הקיפוח הנטען תבוצע באמצעות 
חלוקת דיבידנד בשיעור מתאים מתוך סך הרווחים הראויים לחלוקה. לחלופי חילופין ביקשה 

 ובעת מבית המשפט לתת כל סעד אחר להסרת הקיפוח הנטען.הת
 

בד בבד עם הגשת התביעה החדשה הגישה התובעת בקשה לאחד את הדיון בתביעה זו עם 
הדיון בתביעה הראשונה, המתוארת לעיל. החברה טרם הגישה כתב הגנה ותשובה לבקשה 

 לאיחוד הדיון.
 

פני בית המשפט בתביעה הראשונה, במהלכו התקיים דיון ב 2019במרץ  7כאמור לעיל, ביום 
ע בית המשפט כי הצדדים יפנו להליך גישור שיעסוק במכלול הסכסוך בין הצדדים, לרבות הצי

 לפניה המשפט בית להצעת הצדדים כל תשובת ניתנה טרםלמועד זה  נכוןבתביעה החדשה. 
 .גישור להליך

 

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן -: 8באור 
 

 קבוצת ישרס .א
 

ש"ח  7בסך של  2018בגין שנת  נוסףחלוקת דיבידנד  ישרסאישר דירקטוריון  2019במרץ  20 ביום .1
מיליון  22.6 -)חלק החברה יסתכם לסך של כ מיליון ש"ח 38 -כ לש כולללסך  סתכםלמניה אשר י

  ש"ח(.
 

המאוחדים דוחות הכספיים ל (2ג') 31בבאור כאמור  ישרסבהמשך למדיניות חלוקת הדיבידנד של  .2
 ישרסעל כוונת  2019במרץ  20ביום  ישרס, החליט דירקטוריון 2018בדצמבר  31של החברה ליום 

, אשר מחציתו ש"ח למניה( 14) מיליון ש"ח 76 -בסך כולל של כ 2019לחלק דיבידנד בגין שנת 
 2019ומחציתו בחודש דצמבר ש"ח למניה(  7מיליון ש"ח ) 38 -בסך של כ 2019תשולם בחודש יוני 

  .ש"ח למניה( 7מיליון ש"ח ) 38 -בסך של כ
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 )המשך( אירועים לאחר תאריך המאזן -: 8באור 
 

 2019בגין שנת  ישרסהינו בגדר הצהרת מדיניות הדיבידנד של בסעיף זה לעיל מובהר, כי האמור 
טרם כל חלוקה. עוד יובהר, כי  ישרסבלבד המותנית בהחלטות ספציפיות של דירקטוריון 

יהא רשאי בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות הדין,  ישרסדירקטוריון 
ו/או לשנות את הסכומים שיחולקו כדיבידנד  2019לשנות את מדיניות הדיבידנד הנ"ל בגין שנת 

, במועד 2020ת . בהמשך לאמור מובהר, כי ברבעון הראשון של שנאו להחליט שלא לחלקם כלל
, תשקול ישרס חלוקת דיבידנד נוסף בגין 2019אישור הדוחות הכספיים השנתיים של ישרס לשנת 

חלק  , ככל שחולקו.2019בגין שנת  2019, וזאת בנוסף לדיבידנדים שחולקו בשנת 2019שנת 
 מיליון ש"ח. 45.1 -החברה מתוך סכום הדיבידנד האמור יסתכם לסך של כ

 

 קבוצת מלם תים .ב
 

אשר  ש"ח למניה 7חלוקת דיבידנד בסך של  מלם תיםאישר דירקטוריון  2019במרץ  19ביום  .1
 מיליון ש"ח(.  8.5 -)חלק החברה יסתכם לסך של כ מיליון ש"ח 15.3 -כ לשכולל לסך  סתכםי
 

דוחות הכספיים ל 1)ד'(31באור כאמור ב מלם תיםבהמשך למדיניות חלוקת הדיבידנד של  .2
במרץ  19ביום  מלם תים, החליט דירקטוריון 2018בדצמבר  31ליום  המאוחדים של החברה

 14ש"ח )מיליון  30 -בסך כולל של כ 2019לחלק דיבידנד בגין שנת  מלם תיםעל כוונת  2019
ש"ח למניה(  7מיליון ש"ח ) 15 -בסך של כ 2019, אשר מחציתו תשולם בחודש יוני ש"ח למניה(

 . ש"ח למניה( 7מיליון ש"ח ) 15 -כ בסך של 2019ומחציתו בחודש דצמבר 
 

בגין  מלם תיםהינו בגדר הצהרת מדיניות הדיבידנד של בסעיף זה לעיל מובהר, כי האמור 
טרם כל חלוקה. עוד  מלם תיםבלבד המותנית בהחלטות ספציפיות של דירקטוריון  2019שנת 

יהא רשאי בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם  מלם תיםיובהר, כי דירקטוריון 
ו/או לשנות את הסכומים  2019להוראות הדין, לשנות את מדיניות הדיבידנד הנ"ל בגין שנת 

. בהמשך לאמור מובהר, כי ברבעון הראשון שיחולקו כדיבידנד או להחליט שלא לחלקם כלל
, תשקול 2019ל מלם תים לשנת , במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים ש2020של שנת 

 2019, וזאת בנוסף לדיבידנדים שחולקו בשנת 2019מלם תים חלוקת דיבידנד נוסף בגין שנת 
 16.6 -חלק החברה מתוך סכום הדיבידנד האמור יסתכם לסך של כ , ככל שחולקו.2019בגין שנת 

 מיליון ש"ח.
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 שם החברה: ("התאגידאו " "החברה)להלן: " בע"מערד השקעות ופיתוח תעשיה 

 מס' חברה ברשם:  52-002519-8

 כתובת: 6581603 ,יפו - אביב , תל3הר סיני 
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 :ח על המצב הכספיהדותאריך   2018בדצמבר  31

 תאריך הדוח: 2019במרץ  27

 תקופת הדוח:  2018בדצמבר  31השנה שנסתיימה ביום 
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  ערךהג': שימוש בתמורת ניירות 10תקנה 

 
 . לא רלוונטי

 
  8201.31.12ליום  כלולותובחברות  פעילות תנו: רשימת השקעות בחברות ב11תקנה 

 
 : )*( 31.12.2018נכון ליום  שלההפעילות חברות הבנות במת ההשקעות של החברה רשילהלן 

 

 שם החברה
סוג נייר 

הערך וערכו 
 הנקוב

 כמות
 מוחזקת

שיעור 
 החזקה

  % -ב

מכוח שיעור 
 הצבעהה

ומהסמכות 
למנות 

 דירקטורים
 % -ב

 
 

 הלוואות
 )אלפי ש"ח(

ערך השער נייר 
ח תאריך הדוב

על המצב הכספי 
ייר )במידה ונ

הערך נסחר 
 בבורסה(
 באגורות

ח ערכם בדו 
הכספי הנפרד 

ליום 
31.12.2018 
 )אלפי ש"ח(

 
ישרס חברה להשקעות 

 "(ישרסבע"מ )"
 

 1מניה רגילה 
1,615,719  39,860 - 59.37 59.37 3,208,494 ש"ח ע.נ.  

אגרות חוב 
 0.02 113,407 )סדרה יג'(

*(*)
 == - 107.3 108 

אגרות חוב 
 1.62 7,443,355 ('טז)סדרה 

*(*)
 == - 101.26  7,530  

-מלםתים בע"מ )"-מלם
 "( תים

 1מניה רגילה 
 ש"ח ע.נ.

 
 1,214,469 

 
55.47 55.47 - 33,850  272,885  

חסין אש חברה למוצרים 
( בע"מ 1990קרמיים )

 "( חסין אש)"

 1מניה רגילה 
(5,412) == 36,230  100  100 3,972,736 ש"ח ע.נ.  

מוצגות בהתאם לכללים החשבונאיים המקובלים בדבר שיטת השווי המאזני. הערך בספרים משקף  הבנותות החברה בחברות החזק )*(
בבעלות מלאה של החברה( בהון העצמי של החברות לא פעילה ברזברין בע"מ, חברה בת חברת את חלק החברה )כולל חלק 

 המאוחדות.

 .וגשיעור ההחזקה מסך ניירות הערך מאותו ס)**( 

 
  בתקופת הדוח כלולותובחברות פעילות ת נו: שינויים בהשקעות בחברות ב12תקנה 

 
 אלפי ש"ח. 36,230 -כ בת  חסין אש בסך שלה לחברת הלוואות

 
  והכנסות מהן כלולותחברות ופעילות ת נו: הכנסות של חברות ב13תקנה 

 

 )באלפי ש"ח(:  2018חברה בשנת של ה הפעילות הבנות חברותפירוט הרווח )ההפסד( הכולל של להלן 

 רווח )הפסד(  שם החברה
רווח )הפסד( 

 כולל אחר
רווח )הפסד( 

 כולל לשנה
ריבית 
 והצמדה

דמי ניהול 
 דיבידנד וייזום

31.12.2018עד יום    

408,644  ישרס  (136)   408,508  - -  48,067  

תים-מלם   68,339  (691)   67,648  - -  10,930  

(9,332) חסין אש  - (9,332)  - - - 

 

 הלוואות : רשימת14תקנה 
 

 .חברההעיקריים של ה המתן הלוואות אינו אחד מעיסוקי
 

 : מסחר בבורסה20תקנה 

ניירות ערך  "(הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-לניירות ערך בתל בתקופות הדוח לא נרשמו למסחר בבורסה
 .שהנפיקה החברה
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 8201בשנת  ה בכירהתגמולים לבעלי עניין ולנושאי משר: 21תקנה 

וכן  ה(,או בתאגיד שבשליטת קבוצה )החברהמחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה ב כל אחדל 2018התגמולים שניתנו בשנת להלן פירוט 
 :)באלפי ש"ח( 2018י שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת , כפפרטים בדבר תגמולים אשר ניתנו לבעלי עניין בחברה . כמו כן, יובאו1שלושת נושאי המשרה כאמור בחברה

 כלהסך 
 2018 

תמלוגים 
 יםאחר

 פרטי מקבל התגמולים (1) תגמולים עבור שירותים )באלפי ש"ח(

חר
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ש

 

(2)מכהן במספר תפקידים בקבוצה  מלאה (3)37.25% 950 (4) 2,600 - -  1,333 - - - - - 4,883  מר שלמה איזנברג 

3,585 - - - - - 1,410 1,675 (6)  מלאה - - 500 - 
חברות  מנכ"לתים ו-מנכ"ל משותף של מלם

(5)שלה תים נטקום ומלם מערכות  הבנות  
אודי וינטראובמר   

2,613 - - - - - 300  1,261 (8)
 מר אילן טוקר  (7)מכהן במספר תפקידים בקבוצה  75% - 622 430 - 

(9)מנכ"ל ישרס  מלאה - 526 350 - - 876 - - - - - 1,752  מר שי טאובר  

 מר זאב קרויזמן  (10)תים -מלםבת של חברה  –מנכ"ל מקיט  מלאה - 1,315 200 - - - - (11) 61 - - - 1,576

  (12)דירקטורים  - -  -  679 - - - - - - - - - 679

  .וכוללים עלויות בגין רכב ( סכומי התגמול הינם במונחי עלות לחברה1)
מכהן כיו"ר דירקטוריון  2018במאי  1והחל מיום  2018יל באפר 30עד ליום  מנהל עסקים ראשי ודירקטור בישרסכהן כ; )עד אותו מועד כהן כדירקטור רגיל בחברה( 2018במאי  30החל מיום  חברהה יוןדירקטוריו"ר ( 2)

 )א( להלן.21איזנברג ר' תקנה אודות תנאי העסקתו של מר  נוספים לפרטיםתים; יו"ר דירקטוריון בחברות בנות פרטיות בקבוצה. -במלםיו"ר דירקטוריון פעיל  ;פעיל של ישרס
  להלן. 24תקנה  'לפרטים ר( 3)
 להלן. )א(21ר' תקנה  2018בגין שנת להם זכאי מר איזנברג  יםשנתי יםמענקאודות  לפרטים( 4)
 )ב( להלן.21ר' תקנה  וינטראובאודות תנאי העסקתו של מר  נוספים לפרטים( 5)
 )ב( להלן.21לפרטים ר' תקנה ( 6)
טוקר וכן אודות תנאי העסקתו של מר  נוספים לפרטיםתים; ודירקטור בחברות בנות פרטיות בקבוצה. -םונושא המשרה הבכיר בתחום הכספים במלמנכ"ל החברה; מנהל סיכונים ודיווח בישרס; מנכ"ל משותף ( 7)

 ( להלן.ג)21ר' תקנה  2018מענקים שנתיים אשר אושרו לו בגין שנת 
 ( להלן.ג)21לפרטים ר' תקנה ( 8)
 ( להלן.ד)21ר' תקנה  2018בגין שנת טאובר וכן מענק שנתי אשר אושר לו אודות תנאי העסקתו של מר  נוספים לפרטים( 9)
 ( להלן.)ה21קרויזמן ר' תקנה אודות תנאי העסקתו של מר  נוספים לפרטים( 10)
 .( להלןה)21ר' תקנה  לפרטיםפידיון ימי חופשה. ( 11)
 ."באלפי דולר ארה 15משרה בסך של . כולל פרמיה בגין ביטוח אחריות נושאי לגבי כל הדירקטורים יחד( גמול הניתן לדירקטורים והוצאות הנלוות אליו, שאינו חורג מהמקובל. הסכום המצוין לעיל הינו סכום כולל 12)

 2014באוקטובר  7ם . לפרטים ר' דיווח מיידי שפרסמה החברה ביו2000-כל הדירקטורים בחברה זכאים לתשלום גמול לפי הסכומים הקבועים בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס
, מועד מינויו 2018במאי  30מיום החל  (הינו זהה לגמול המשולם לכל יתר הדירקטורים של החברה)ש גמול דירקטוריםלתשלום  2018בשנת זכאי היה יובהר, כי מר שלמה איזנברג  (.2014-01-173643)מס' אסמכתא: 

(, אשר המידע האמור בו 2018-01-082146מס' אסמכתא: ) 2018באוגוסט  29לפרטים נוספים ר' דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  ודירקטוריון החברה. וזאת בהתאם לאישור ועדת התגמולכיו"ר דירקטוריון החברה, 
 מובא כאן על דרך ההפניה.

 

                                                           
 . אלפי ש"ח 70 -בסך כולל של כ 2018אשר החברה נשאה בעלות העסקתם בשנת בחברה מכהנים שני נושאי משרה נוספים )חשב ויועץ משפטי ומזכיר חברה(  1
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 מר שלמה איזנברג עם התקשרויות .א

ו"ר כי 2018במאי  1מר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, מכהן החל מיום ( 1)

, ישרסוכן כיו"ר הדירקטוריון במרבית החברות הבנות של  ישרסשל פעיל  דירקטוריון

 ודירקטור ישרסכהן מר איזנברג כמנהל עסקים ראשי של  2018באפריל  30כאשר עד ליום 

היקף . כאמור( ישרסכיו"ר הדירקטוריון במרבית החברות הבנות של )בנוסף לכהונתו 

 .משרה 65% -בהיקף המקביל ל הינויון הפעיל העמדת שירותי יו"ר הדירקטור

 מישרס ורכב תגמול קבוע

בהסכם עם  ישרסהתקשרות האסיפה הכללית של ישרס אישרה את  2018באפריל  26ביום 

שירותי יו"ר ישרס חברה פרטית בשליטתו של מר שלמה איזנברג, לפיו יוענקו ל

, 2018במאי  1שנים החל מיום שלוש דירקטוריון פעיל באמצעות מר איזנברג, לתקופה של 

דמי ניהול חודשיים , ל2018במאי  1כאשר בתמורה לכך יהא זכאי מר איזנברג, החל מיום 

, בתוספת מע"מ, כנגד (2018צמודים לעליית מדד חודש מאי ש"ח ) אלפי 100בסך של 

בהתאם ישרס. חשבונית מס כדין. יובהר, כי מר איזנברג לא זכאי לגמול דירקטורים מ

מההוצאות  65% -בונושאת  לרשות מר איזנברג רכב ההתקשרות מעמידה ישרסאי לתנ

. )כולל גילום מס במידה שחל(, למעט תשלום קנסות אחזקתוהכרוכות בשימוש בו וב

, כאשר כל אחד מהצדדים 2018במאי  1שנים, החל מיום  3ההתקשרות הינה לתקופה של 

 .חודשים 6וקדמת בת רשאי להביאה לסיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מ

 מישרס (מענק שנתיתגמול משתנה )

באפריל  26תנאי ההתקשרות, אשר אושרו כאמור על ידי האסיפה הכללית של ישרס ביום 

)כולל(,  2020עד  2018המותנה ביעדים בגין השנים מנגנון בונוס שנתי , כוללים גם 2018

  בהתאם לנוסחה שלהלן:

FFO -מסך ה 6%
סך )כולל(, כאשר " 2020עד  2018ל אחת מהשנים בכ ישרסהעודף של  2

 FFO -" יהא סך ה)כולל( 2020עד  2018בכל אחת מהשנים  ישרסהעודף של  FFO -ה

מיליון  130על סך של  העולה)כולל(  2020עד  2018בכל אחת מהשנים  ישרסהשנתי של 

 .ש"ח

)כולל((  2020עד  2018הבונוס השנתי יוגבל לסך שנתי מקסימאלי )בגין כל אחת מהשנים 

NOI -בכפוף לכך שההוא ישולם ומיליון ש"ח  1.7של 
בשנה הרלוונטית לא פחת מסך של  3

 .מיליון ש"ח 192

מיליון ש"ח )שהינו  1.7בסך של מישרס לבונוס שנתי זכאי מר איזנברג  2018בגין שנת 

לסך הסתכם  2018לשנת  ישרסשל  FFO -וסך ה הבונוס השנתי המקסימאלי כאמור( היות

מיליון  301 -הסתכם לסך של כ 2018לשנת  ישרסשל  NOI -ש"ח )סך ה מיליון 207.9 -של כ

 .זו 21שבתקנה  לעיל סכום מענק זה נכלל בטבלה (.ש"ח

באפריל  30עד ליום של ישרס תגמול בגין כהונתו של מר איזנברג כמנהל עסקים ראשי 

2018 

וכדירקטור,  ישרסהעסקים הראשי של כמנהל כהן מר איזנברג  2018באפריל  30עד ליום 

 .65%של  ההיקף משרת של החברה, בוכן כיו"ר הדירקטוריון במרבית החברות הבנו
                                                           

2
, בנטרול שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות, כפי ישרסמזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת של    

לא מבוצע בהתאם להנחיית  FFO -חישוב סך ה. יצוין, כי ישרסאלה בדוחותיה הכספיים של שמופיעים סעיפים 
 .להשקעה ל"ןהגילוי של רשות ניירות ערך בנוגע לפעילות נד

3
 , על בסיס מאוחד. ישרסווח גולמי ממגזר נדל"ן מניב אשר נרשם בדוחות הכספיים של ר   
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שלא לאשר  2017באוקטובר  30ביום  ישרסבהמשך להחלטתה של האסיפה הכללית של 

, סיים מר איזנברג את כהונתו ומר איזנברג ישרסקיימות בין ארכת תוקף התקשרויות 

מוקדמת ההודעה , בתום תקופת ה2018באפריל  30קים ראשי של החברה ביום כמנהל עס

מר איזנברג היה זכאי . שנקבעה בהסכם העסקתו של מר איזנברג כמנהל עסקים ראשי

 2018באפריל  30בגין כהונתו כמנהל העסקים הראשי של החברה בתקופה שעד ליום 

לתנאים סוציאליים והטבות  וכן אלפי ש"ח, 130 -כשל בסך מישרס חודשית למשכורת 

 .שאינם חורגים מהמקובל

בנובמבר  15תים החל מיום -מר שלמה איזנברג מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של מלם( 2)

 , כאשר עד למועד זה כהן מר איזנברג כמנכ"ל, מנהל עסקים ראשי ודירקטור.2014

 תים-תגמול קבוע ורכב ממלם

)בתוקף לשלוש שנים  2017ביוני  26תים מיום -בהתאם לאישור האסיפה הכללית של מלם

 בתמורה לשירותים המועמדים על ידיו( זכאי מר איזנברג 2017בנובמבר  15החל מיום 

(, 2019)נכון לחודש פברואר  ש"ח 38,100 -כ שכר חודשי בסך שללמשרה  35%בהיקף של 

הפרשה ובל )תנאים סוציאליים והטבות שונות כמקבצירוף צמוד למדד המחירים לצרכן, 

 14 -ו 13וכן משכורות  ,לפוליסת ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, החזר הוצאות וטלפון(

משולם התגמול לו זכאי מר איזנברג  2018. החל מחודש מאי ללא תנאים סוציאליים

ש"ח, נכון לחודש  56,849 -)בגובה עלות העסקתו המסתכמת לסך חודשי של כתים -מלםמ

 .שליטתו של מר איזנברג, בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין(, לחברה ב2019פברואר 

 -מעלות העמדת רכב לרשות מר איזנברג, ונושאת ב 35% -משתתפת בתים -מלםבנוסף, 

תים -מלםמכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב ובאחזקתו, למעט תשלום קנסות.  35%

. עם סיום העסקתו מכל מגלמת את תשלום המס אשר מוטל על מר איזנברג בגין הטבה זו

סיבה שהיא יהא זכאי מר איזנברג לתקופת הסתגלות של שישה חודשים אשר במהלכם 

 תשולם לו משכורת )ללא תנאים סוציאליים(.

 תים-ממלםתגמול משתנה )מענק שנתי( 

מנגנון בונוס המותנה ביעדים  תים-מלםאישרה האסיפה הכללית של  2017ביוני  26ביום 

עד  2018ג בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה ביחס לשנים למר שלמה איזנבר

 , כדלקמן:)כולל( 2020

יהא , ש"ח מיליון 20יעלה על סך של  4תים-מלםשל הנקי לבעלי המניות במקרה שהרווח 

 65מיליון ש"ח ועד  20הרווח העודף שמעל על  2%בשיעור של  מענקלמר איזנברג זכאי 

 מיליון ש"ח לא יהא מר איזנברג זכאי למענק נוסף.  65העולה על מיליון ש"ח. בגין רווח 

 67.2 -הסתכם לסך של כ 2018לשנת  תים-מלםהיות והרווח הנקי לבעלי המניות של 

 -בסך של כ תים-ממלםמיליון ש"ח זכאי מר איזנברג, בהתאם למנגנון הנ"ל, למענק שנתי 

 אלפי ש"ח אשר מורכב כולו ממענק תוצאתי. 900

כיו"ר דירקטוריון , מועד מינויו 2018במאי  30זכאי החל מיום ר שלמה איזנברג מ( 3)

לתשלום גמול דירקטורים לפי הסכומים הקבועים בתקנות החברות )כללים בדבר , החברה

הינו זהה לגמול המשולם לכל יתר ש, 2000-גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 29ר' דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום לפרטים נוספים . הדירקטורים של החברה

                                                           
במאוחד, המיוחס לבעלי המניות של  תים-מלםסה"כ הרווח הנקי של  –" תים-מלםהרווח הנקי לבעלי המניות של "  4

רווח  תים-מלם. במידה ובשנה מסוימת הציגה תים-מלם, כפי שיפורסם בדוחותיה הכספיים המאוחדים של תים-מלם
שנתי בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, כאשר בשנה שקדמה לה הציגה הפסד בדוחותיה הכספיים, יקוזז ההפסד 

 לצורך חישוב המענק השנתי. תים-מלםצג בשנה הקודמת העוקבת בלבד מסך הרווח השנתי של שהו
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(, אשר המידע האמור בו מובא כאן על 2018-01-082146)מס' אסמכתא:  2018באוגוסט 

  דרך ההפניה.

החברה )לפרטים ר' תקנה מבוטח בביטוח אחריות נושאי משרה של  כמו כן, מר איזנברג

   .א להלן(29

 מר אודי וינטראוב עם העסקה  מיהסכ .ב

יקרי הסכם למתן שירותי מנכ"ל בין תים נטקום )חברה בבעלות מלאה של להלן פירוט ע

תים( לבין מר אודי וינטראוב, המכהן כמנכ"ל תים נטקום )וכמנכ"ל משותף של -מלם

 , ללא שינוי בתנאי העסקתו(:2016בינואר  19תים החל מיום -מלם

לותו המלאה, מר אודי וינטראוב מספק שירותי מנכ"ל לתים נטקום באמצעות חברה בבע

"(. על פי הסכם ההעסקה)להלן: " 2019בדצמבר  31מכוח הסכם שתוקפו הינו עד ליום 

הסכם ההעסקה, מר וינטראוב מעניק שירותי מנכ"ל לתים נטקום ולחברות הבנות 

אלפי ש"ח בחודש,  120משרה, וזאת בתמורה לסך של  100%והקשורות שלה בהיקף של 

 2015)בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית כדין(. החל משנת  צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן

מהרווח התפעולי של תים נטקום  2%זכאי מר וינטראוב למענק שנתי בשיעור של 

אלפי ש"ח לשנה. כל  600)כהגדרתו בהסכם ההעסקה(, ובלבד שהמענק לא יעלה על סך של 

 6של אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בהסכם ההעסקה בהודעה מוקדמת 

חודשים )למעט בנסיבות חריגות הקשורות במר וינטראוב, שאז רשאית תים נטקום לסיים 

את ההתקשרות באופן מיידי(. למען שלמות התמונה יצוין, כי במסגרת סמכויותיו של מר 

וינטראוב כמנכ"ל משותף, אחראי מר וינטראוב, בין היתר, על חלק מפעילות מיקור החוץ 

 תים.-של קבוצת מלם

החליט  2014בפברואר  27וסף לאמור לעיל, בהתאם לתנאי הסכם ההעסקה, ביום בנ

על הצעה פרטית לא מהותית לחברה בבעלותו המלאה של מר  תים-מלםדירקטוריון 

וינטראוב, אשר באמצעותה מספק מר וינטראוב לתים נטקום את שירותי הניהול, של 

-מלםתן למימוש למניה רגילה של כתבי אופציה לא סחירים, אשר כל אחד מהם ני 45,000

כי כל כתבי האופציה יפקעו  סוכם, 2015באוגוסט  25"(. ביום כתבי האופציה)להלן: " תים

החברה בבעלותו המלאה של מר וינטראוב, חלף כתבי האופציה, בין  מיידית, ומנגד תקבל

נק )אופציות המקנות זכות לקבלת מע תים-מלםאופציות פאנטום בקשר למניות  היתר,

 .כספי במזומן(

 27,000תנאי אופציות הפאנטום שהוענקו הינם כמפורט להלן: למר וינטראוב הוענקו 

 בעת ,פנטום אופציית כל בגין לקבל זכות המקנות אופציות פאנטום, ללא תמורה,

 השוק מחיר עלה שבו להפרש השווה בסכוםמתים נטקום  , מענק כספי במזומןמימושה

 כל עבור וזאת)כהגדרתו להלן(,  המימוש מחיר על רתו להלן()כהגד תים-מלם מניית של

 מנייתהממוצע של שער הסגירה  -" תים-מלם מניית של השוק מחיר. "פנטום אופציית

ם )קלנדריים( שקדמו למועד מסירת הודעת מימוש ימי 30במהלך בבורסה  תים-מלם

סך של  -" ימושמחיר המימים )קלנדריים( שלאחר מסירת הודעה כאמור; " 30ובמהלך 

תקופת  .2014ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בגין חודש פברואר  85.424

 2015בינואר  1ביום שתחילתן שלוש שנים במשך  הינה של אופציות הפנטום הבשלהה

 בשלושה אופציות הפנטוםרשאי לממש את  איה מר וינטראוב, כאשר "(המועד הקובע)"

 הראשונההשנה , החל מתום שנהלאחר תום כל  פנטוםמאופציות  1/3, שווים חלקים

. אופציות הפנטום יהיו ניתנות למימוש (2016 בינואר 1)קרי, החל מיום  הקובעמועד המ
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יפקעו במהלך תקופה של שנה אחת ממועד הבשלת כל מנה רלוונטית, ובחלוף שנה כאמור, 

לא יקנו עוד זכויות ו נשוא המנה הרלבנטית אשר לא מומשו בפועל אופציות הפנטוםכל 

במקרה  .הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או מכירה לאחרהפנטום אופציות  כלשהן.

הזכות  את לההמקנות  נסיבותבתים נטקום על ידי מר וינטראוב  עם ההתקשרותשל סיום 

כל  ההתקשרות סיוםללא הודעה מוקדמת, יפקעו מיידית במועד  ההתקשרותלסיים את 

 אשרו לממשןזכות ה, לרבות אלה אשר עד לאותו מועד נתגבשה שהוענקו וםפנטה אופציות

זכות למימוש ה, לעילשלא בנסיבות כאמור  ההתקשרותבמקרה של סיום  .מומשוטרם 

נתגבשה  לממשןזכאות האשר  פנטוםה אופציותרק בגין  אשהוקצו תה פנטוםה אופציות

 סיום ממועד ימים 30 לתום דעלמימוש  ניתנות יהיו ן, והההתקשרותעד למועד סיום 

 הפנטום אופציות. כל יתר המוקדם לפי, הבשלתן מרגע שנה לתום עד או ההתקשרות

. לא תבוצענה התאמות במחיר המימוש במקרה של חלוקת ההתקשרותיפקעו במועד סיום 

 תים.-דיבידנד במזומן על ידי מלם

מהוות את מנת האופציות אופציות פאנטום, ה 9,000הבשילו כאמור  2016בינואר  1ביום 

הודיע מר וינטראוב כי ברצונו לממש את  2016במאי  4הראשונה )מתוך שלוש(, וביום 

 האופציות שהבשילו כאמור.

)לאחר אישור ועדת התגמול  תים-מלםאישרה האסיפה הכללית של  2017בינואר  24ביום 

מר וינטראוב באופן ( לעדכן את תנאי אופציות הפאנטום שהוענקו לתים-מלםודירקטוריון 

 הבא:

אופציות( יבשילו בשלוש מנות שנתיות  18,000אופציות הפאנטום שטרם הבשילו )   (א)

 ;5)כולל( 2019עד  2017בינואר של כל אחת מהשנים  1שוות ביום 

האופציות שיבשילו במסגרת כל מנה כאמור בס"ק )א( לעיל יהיו ניתנות למימוש    (ב)

שלת כל מנה רלוונטית, ובחלוף שנה במהלך תקופה של שנה אחת ממועד הב

נטית אשר לא מומשו וונשוא המנה הרל אופציות הפאנטוםיפקעו כל כאמור, 

 ;6ולא יקנו עוד זכויות כלשהן בפועל

כפי  תים-מלםש"ח ביחס למחיר השוק של מניית  250נקבע מחיר מינימאלי של    (ג)

 שיהיה במועדי המימוש העתידיים.

אים ביחס להענקת האופציות למר וינטראוב, כפי שצוינו יובהר, כי ביתר הפרטים והתנ

 מיליון ש"ח. 5.1 -סך של כ היהשווי האופציות למועד ההענקה  לעיל, לא חל שינוי.

בנוסף, מר וינטראוב הודיע לחברה, כי בכפוף לעדכון תנאי האופציות שהוענקו לו, כמפורט 

ענק השנתי המקסימאלי בגין לעיל, הוא מסכים, באופן בלתי חוזר, על הפחתת סכום המ

 :)כולל(, כדלקמן 2018עד  2016השנים 

 600אלפי ש"ח )חלף סך של  100תהא סך של  2016( שתקרת המענק השנתי בגין שנת 1)

 אלפי ש"ח כאמור(; 

 600אלפי ש"ח )חלף סך של  300תהא סך של  2017( שתקרת המענק השנתי בגין שנת 2)

 אלפי ש"ח כאמור(; 

                                                           
 אופציות פאנטום. 6,000)כולל( יבשילו  2019עד  2017בינואר של כל אחת מהשנים  1קרי, ביום  5
 31ליום  תהיינה ניתנות למימוש החל מאותו מועד ועד 2017בינואר  1האופציות שיבשילו במנה הראשונה ביום  6

תהיינה ניתנות למימוש החל מאותו מועד  2018בינואר  1, בלבד; האופציות שיבשילו במנה השנייה ביום 2017בדצמבר 
תהיינה ניתנות למימוש  2019בינואר  1, בלבד; והאופציות שיבשילו במנה השלישית ביום 2018בדצמבר  31ועד ליום 

בד. יובהר למען הסר ספק, כי האופציות שתבשלנה בכל אחת מהמנות , בל2019בדצמבר  31החל מאותו מועד ועד ליום 
 בדצמבר של אותה שנה בה הבשילו, ככל ולא מומשו קודם לכן. 31תפקענה ביום 



8 

 600אלפי ש"ח )חלף סך של  500תהא סך של  2018ענק השנתי בגין שנת ( שתקרת המ3)

 אלפי ש"ח כאמור(.

מימש מר וינטראוב את מנת האופציות הראשונה )מתוך שלוש(  2017במהלך שנת 

 שהבשילה.

אופציות פאנטום, המהוות את מנת האופציות  6,000הבשילו כאמור  2018בינואר  1ביום 

הודיע מר וינטראוב  2018עדכון תנאי האופציות, ובמהלך שנת  השנייה )מתוך שלוש( לאחר

 1,675 -כי ברצונו לממש את האופציות שהבשילו כאמור ותים נטקום שילמה סך של כ

)סכום זה נכלל  2018אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ, בגין האופציות שמומשו במהלך שנת 

 .זו( 21שבתקנה לעיל בטבלה 

הסתכם  2018טקום )כהגדרתו בהסכם ההעסקה( בשנת היות והרווח התפעולי של תים נ

אלפי ש"ח, בהתאם לנוסחת המענק השנתי הנ"ל זכאי מר וינטראוב  31,745 -לסך של כ

אלפי ש"ח, אך עם זאת, לאור הסכמתו האמורה של מר וינטראוב לכך  600 -לסך של כ

אלפי  600 אלפי ש"ח )חלף סך של 500תהא סך של  2018שתקרת המענק השנתי בגין שנת 

 אלפי ש"ח, בלבד. 500למענק שנתי של  2018ש"ח(, זכאי מר וינטראוב בגין שנת 

יצוין עוד, כי נכון למועד זה מכהן מר וינטראוב בנוסף לתפקידיו הנ"ל גם כמנכ"ל מלם 

תים )למעט החברות הבנות של מלם -מערכות בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של מלם

 מערכות(.

 ר אילן טוקרמ עםהסכמי ההעסקה  .ג

 2011ביוני  1החברה מיום  משרה 10%בהיקף של החברה  כמנכ"ל מר אילן טוקר מכהן (1)

כנגד המצאת )זכאי לדמי ניהול היה . מר טוקר (כסמנכ"ל כספים בחברה)עד אז כיהן 

, מועד הקצאתן של 2015 יוניעד לחודש  אלפי ש"ח לחודש 15( בסך של חשבונית

 ., כמפורט להלןהחברות המוחזקות הציבוריות של החברהאופציות "פאנטום" למניות 

אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורה של ועדת התגמול של  2015טמבר פסב 2ביום  

הקצאה למר טוקר של אופציות "פאנטום" למניות החברות המוחזקות החברה, 

, האמורים לעיל ניהולהחלף תשלום דמי תים וישרס, -מלם הציבוריות של החברה,

ועל אף התנגדותה של האסיפה הכללית של  שלא בהתאם למדיניות התגמול של החברה

לפרטים  אלפי ש"ח. 550 -שווי האופציות למועד ההענקה הסתכם לסך של כ .החברה

אישור וכן פרטים אודות  לרבות תנאי הקצאתן, נוספים אודות הקצאת האופציות

דיווחים  האסיפה הכללית, ר' ועדת התגמול ודירקטוריון החברה על אף התנגדות

 2015בספטמבר  2 -ו 2015ביולי  27, 2015ביוני  26מיידיים שפרסמה החברה בימים 

, בהתאמה(, 2015-01-112560 -ו 2015-01-082566, 2015-01-046701)מס' אסמכתא: 

 אשר האמור בהם מובא כאן על דרך ההפניה.

שתיים( של אופציות הפאנטום הבשילה המנה הראשונה )מתוך  2016במרץ  31ביום  

הודיע מר טוקר  2016ביוני  26"( וביום המנה הראשונה)להלן: " 7שהוענקו למר טוקר

מימוש המנה "להלן: לחברה, כי ברצונו לממש את כלל האופציות שהבשילו כאמור )

"(. לאחר מימוש המנה הראשונה, ובטרם שולם למר טוקר מענק הפאנטום הראשונה

ה ומר טוקר בעדכון תנאי האופציות, לרבות ביחס לחלק מהאופציות בגינה, דנו החבר

 שמומשו, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, כמפורט להלן.

                                                           
, המהוות תים-למניות מלם ביחס אופציות 7,500 -למניות ישרס וביחס אופציות  5,000הבשילו  2016במרץ  31ביום  7

 .ים( של האופציות שהוענקו למר טוקראת המנה הראשונה )מתוך שתי
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אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור ועדת  2016באוקטובר  10ביום  

, בהתאמה, 2016באוגוסט  25 -ו 2016באוגוסט  23התגמול ודירקטוריון החברה מימים 

 לאשר לעדכן את תנאי אופציות הפאנטום שהוענקו למר טוקר, באופן הבא:

 1,500 -אופציות( ו 5,000אופציות פאנטום ביחס למניות ישרס )מתוך  4,000  (א)

אופציות(, המהוות חלק  7,500תים )מתוך -אופציות פאנטום ביחס למניות מלם

להלן: ציות שטרם הבשילו )מהמנה הראשונה, לא ימומשו בפועל ויתווספו לאופ

"(. חלק המנה הראשונה שלא מומש חלק המנה הראשונה שלא מומש בפועל"

האופציות שטרם יקראו להלן יחד " 8בפועל יחד עם האופציות שטרם הבשילו

 ;9"הבשילו

במרץ  31ביום  10( מנות שנתיות שוות3האופציות שטרם הבשילו יבשילו בשלוש )      (ב)

 )כולל(; 2019עד  2017של כל אחת מהשנים 

יהיו ניתנות האופציות שיבשילו במסגרת כל מנה )בהתאם לאמור בס"ק ב' לעיל(       (ג)

ביוני של כל אחת  30( חודשים החל מיום 6למימוש במהלך תקופה של שישה )

יפקעו ( חודשים כאמור, 6ובחלוף שישה ) )כולל(, 2019עד  2017 מהשנים

ולא יקנו עוד זכויות  ו בפועלמנה אשר לא מומשאותה נשוא  ותהאופצי

 ;11כלשהן

תים -נקבעו מחירים מינימאליים ביחס למחיר הממוצע של מניות ישרס ומלם      (ד)

בבורסה כפי שיהיו במועדי המימוש העתידיים, שהינם המחירים הממוצעים של 

תים בבורסה לצורך חישוב מענק הפאנטום במסגרת מימוש -מניות ישרס ומלם

, ואשר מר טוקר יהיה זכאי בכל 12כאמור 2016ביוני  26המנה הראשונה ביום 

מקרה להפרש בינם לבין מחירי המימוש שנקבעו ביחס למניות ישרס וביחס 

 .13תים במסגרת הענקת האופציות-למניות מלם

 ביתר הפרטים והתנאים ביחס להענקת האופציות למר טוקר לא חל שינוי. 

קר, באופן חד צדדי ובלתי חוזר על במועד הענקת אופציות הפאנטום, ויתר מר טו 

אלפי ש"ח בחודש,  15קבלת תשלום דמי ניהול מהחברה בגין כהונתו כמנכ"ל )בסך של 

                                                           
 5,000הכוללת  2017במרץ  31להבשיל ביום שצפויה  מנה השנייההינן האופציות הכלולות בהאופציות שטרם הבשילו  8

 תים. -אופציות ביחס למניות מלם 7,500 -אופציות ביחס למניות ישרס ו
 9,000 -אופציות ביחס למניות ישרס ו 9,000 לתו" כולאופציות שטרם הבשיליובהר למען הסר ספק, כי כמות "ה 9

 תים.-אופציות ביחס למניות מלם
 3,000 -אופציות ביחס למניות ישרס ו 3,000)כולל( יבשילו  2019עד  2017במרץ של כל אחת מהשנים  31, ביום קרי 10

 תים.-אופציות ביחס למניות מלם
 31ועד ליום  2017ביוני  30היינה ניתנות למימוש החל מיום ת 2017במרץ  31ביום  במנה הראשונה אופציות שיבשילוה 11

 30תהיינה ניתנות למימוש החל מיום  2018במרץ  31ביום במנה השנייה אופציות שיבשילו ה; , בלבד2017בדצמבר 
ות תהיינה ניתנ 2019במרץ  31ביום במנה השלישית אופציות שיבשילו ה; ובלבד ,2018בדצמבר  31ועד ליום  2018ביוני 

כל אחת מהמנות שתבשלנה ב אופציותהיובהר, כי . בלבד ,2019בדצמבר  31ועד ליום  2019ביוני  30למימוש החל מיום 
 ., ככל ולא מומשו קודם לכןבדצמבר של אותה שנה בה הבשילו 31יום תפקענה ב

נק הפאנטום לצורך חישוב מע תים בבורסה-אופציות, המחיר הממוצע של מניות ישרס ומלםהבהתאם לתנאי  12
בבורסה  תים-ומלם ת ישרסושער הסגירה הממוצע של מני , הינו2016ביוני  26במסגרת מימוש המנה הראשונה ביום 

. לאור זאת, 2016ביוני  26יום ימים )קלנדריים( לאחר  30 -וב 2016ביוני  26יום ימים )קלנדריים( שקדמו ל 30 -ב
ש"ח והמחיר המינימאלי  335.8יהא סך של ה במועד המימוש בבורסהמחיר המינימאלי הממוצע של מניית ישרס 

ש"ח )"המחירים הממוצעים של מניות ישרס  278.29תים בבורסה במועד המימוש יהא סך של -הממוצע של מניית מלם
האמורים יהיו גם  תים בבורסה לצורך חישוב מענק הפאנטום במסגרת מימוש המנה הראשונה"(. הסכומים-ומלם

 תים בבורסה במועדי המימוש העתידיים. -ימאליים ביחס למחיר הממוצע של מניות ישרס ומלםהמחירים המינ
ש"ח, ומחיר המימוש של  271.5מחיר המימוש של מניית ישרס כפי שהוגדר בתנאי האופציות נכון למועד זה הינו  13

 ש"ח. 146.5תים כפי שהוגדר בתנאי האופציות נכון למועד זה הינו -מניית מלם
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 2015ביולי  1חודשים שתחילתה ביום  24בתוספת מע"מ כדין(, וזאת למשך תקופה של 

מר טוקר עם זאת, "(. תקופת הויתור הראשונה)להלן: " 2017ביוני  30וסיומה ביום 

הוא מוותר באופן חד  כאמור הפאנטום אופציותבמסגרת עדכון תנאי  דיע לחברה, כיהו

צדדי ובלתי חוזר על קבלת תשלום דמי ניהול מהחברה בגין כהונתו כמנכ"ל לתקופה 

ביולי  1חודשים החל מתום תקופת הויתור הראשונה, קרי החל מיום  30נוספת של 

 .2019בדצמבר  31ועד ליום  2017

זימון האסיפה הכללית של וספים אודות עדכון תנאי האופציות הפאנטום ר' לפרטים נ 

המידע (, אשר 2016-01-110482)מס' אסמכתא:  2016באוגוסט  25החברה מיום 

 מובא כאן על דרך ההפניה. והאמור ב

את מנת האופציות הראשונה )מתוך שלוש(  טוקרמימש מר  2017במהלך שנת  

 .שהבשילה

 -ביחס למניות ישרס ו פאנטוםאופציות  3,000הבשילו כאמור  2018מרץ ב 31ביום  

 השנייה, המהוות את מנת האופציות תים-ביחס למניות מלם פאנטוםאופציות  3,000

כי  טוקרהודיע מר  2018)מתוך שלוש( לאחר עדכון תנאי האופציות, ובמהלך שנת 

אלפי  1,261 -כ שלשילמה סך החברה כאמור וברצונו לממש את האופציות שהבשילו 

סכום זה נכלל ) כאמור 2018ש"ח, בתוספת מע"מ, בגין האופציות שמומשו במהלך שנת 

 .זו( 21שבתקנה לעיל בטבלה 

כמנכ"ל משותף ונושא המשרה הבכיר  2016בינואר  19מר טוקר מכהן החל מיום ( 2)

הל תים )עד למועד זה כהן מר טוקר כממלא מקום מנכ"ל ומנ-בתחום הכספים של מלם

מר טוקר לשכר זכאי  משרה, 45%במסגרת תנאי העסקתו, בהיקף של אגף כספים(. 

צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת , ש"חאלפי  35.8 -כ חודשי )ברוטו( בסך של

 .תנאים סוציאליים מקובליםאחזקת רכב ו

אחריות כוללת על נושא תים כוללות -יצוין עוד, כי סמכויותיו של מר טוקר במלם 

וכן סמכויות בקשר קשר עם שוק ההון הו תים-קבוצת מלםים והדיווחים ברמת הכספ

וכן  תים-קבוצת מלם)סולו(, פיקוח על חברות  תים-מלםעם פעילותה השוטפת של 

 .תים-קבוצת מלם)סולו( לבין חברות  תים-מלםהממשק בין 

 -)כאלפי ש"ח  150בסך של  2018תים למענק שנתי בגין שנת -מר טוקר זכאי ממלם 

מסך המענק  25% -)כ תים-מלםמסך המענק הינו בהתאם למדדי חברה של  36%

מסך המענק  45% -)כ תים-מלםבהתאם להערכת דירקטוריון  64% -המקסימאלי( וכ

)סכום זה נכלל בטבלה  תים-, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של מלםהמקסימאלי((

 .זו( 21שבתקנה לעיל 

 20%בהיקף של כמנהל סיכונים ודיווח בישרס  2010יולי מכהן החל מחודש  מר טוקר (3)

  .(חשבוניתכנגד שולם מאשר ) ש"חאלפי  25תמורה לסך של , וזאת במשרה

)המורכב  אלפי ש"ח 280בסך של  2018למענק שנתי בגין שנת ישרס מר טוקר זכאי מ 

וכן מענק  ישרסשל  / תחום אחריות מדדי יחידה עסקיתממענק תוצאתי בהתאם ל

לעיל )סכום זה נכלל בטבלה  ישרסשיקול דעת(, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של ב

  .זו( 21שבתקנה 

 מר שי טאובר עם ההעסק םהסכ .ד

)עד למועד זה כיהן כמ"מ מנכ"ל  2011החל מחודש מאי  ישרסמר שי טאובר מכהן כמנכ"ל 

 5ום רסקו( על פי הסכם העסקה עם החברה מי-ומנהל כספים של קבוצת ישרס ישרס
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 "(.הסכם ההעסקה)כפי שתוקן מעת לעת( )להלן בסעיף זה: " 2008במרץ 

)נכון אלפי ש"ח  102 -כ של בסך זכאי למשכורת חודשית על פי הסכם ההעסקה, מר טאובר

אלפי ש"ח  73 -, כאשר כמדד המחירים לצרכןעליית צמודה ל (,2018בדצמבר  31ליום 

 משכורתו החודשית של מר טאובר עלות. מתוך סכום זה ישולמו כנגד המצאת חשבונית

בנוסף, בהתאם להסכם אלפי ש"ח.  114 -כהסתכמה בסך של  2018בדצמבר  31 ליום

כן ההעסקה, זכאי מר טאובר לתנאים סוציאליים והטבות שאינם חורגים מהמקובל. 

רכב ותישא בכל הוצאות מר טאובר תעמיד לרשות  ישרסכי  ההעסקה נקבע בהסכם

ההעסקה מתחדש אוטומטית לשנה נוספת בכל פעם, אלא אם יודיע אחד  הסכםאחזקתו. 

 ימים מראש.  90הצדדים למשנהו על סיום ההסכם בכתב לפחות 

)לאחר אישור ועדת התגמול  ישרסאישרה האסיפה הכללית של  2013באוקטובר  2ביום 

ת בעת ( עדכון תנאי העסקתו של מר טאובר כך שיכללו מענק הסתגלוישרסודירקטוריון 

 אלפי ש"ח. 200פיטורין בסך של 

שהינו המענק  ,אלפי ש"ח 350למענק שנתי בסך של  מישרס זכאי מר טאובר 2018בגין שנת 

המקסימאלי שניתן להעניק למר טאובר בהתאם למדיניות התגמול של ישרס. כן יצוין, כי 

 -לי( ומסך המענק המקסימא 75%)של ישרס מסך המענק הינו בהתאם למדדי חברה  75%

סכום מענק מסך המענק המקסימאלי((.  25%) ישרסבהתאם להערכת דירקטוריון  25%

 .זו 21שבתקנה  לעיל זה נכלל בטבלה

 הסכם העסקה עם מר זאב קרויזמן .ה

תים )להלן: -מר זאב קרויזמן מכהן כמנכ"ל מקיט מערכות בע"מ, חברה בת של מלם

 67 -כ שכר חודשי )ברוטו( בסך שלזכאי ל קרויזמןמר "(. במסגרת תנאי העסקתו מקיט"

החזר הוצאות ותנאים  רכב, בתוספת ,צמוד למדד המחירים לצרכןאלפי ש"ח, 

 אושר 2018בגין שנת  שנה.במשכורות  14זכאי לתשלום  קרויזמןמר כמו כן, סוציאליים. 

אלפי ש"ח )סכום מענק זה נכלל בטבלה  200 בסכום שלממקיט מענק שנתי  קרויזמןמר ל

בוצע פידיון ימי חופשה  2018למען שלמות התמונה יצוין, כי בשנת  זו(. 21בתקנה שלעיל 

 .זו 21שבתקנה לעיל בטבלה אלפי ש"ח, אשר נכלל  61 -למר קרויזמן בסכום כולל של כ

מכהן מר קרויזמן כיו"ר דירקטוריון מקיט, חלף  2019בינואר  1יצוין, כי החל מיום 

משרה עד לאותו מועד(,  100%)חלף  60%משרה של  כהונתו כמנכ"ל מקיט, וזאת בהיקף

 אלפי ש"ח. 40.2 -כ לשכר חודשי )ברוטו( בסך שלובתמורה 

 א להלן.29תקנה  'לפרטים אודות פטור, שיפוי וביטוח שהוענקו לנושאי המשרה בחברה ר

ים שפרסמה מיידי"( ר' דיווחים מדיניות התגמולאודות מדיניות התגמול של החברה )"לפרטים 

: ות)מס' אסמכתא 2017באוקטובר  30 -ו 2017באוקטובר  23, 2017באוגוסט  23 חברה בימיםה

 הם(, אשר המידע האמור בבהתאמה, 2017-01-094921 -ו 2017-01-092960, 2017-01-073252

 .מובא כאן על דרך ההפניה
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 שמו של בעל השליטה בתאגיד :א'21תקנה 

 החזקות גם בדילול מלא.אין שינוי ב* 

 .ז"לחתנו של מר רודולף שפיצר ** 

 .ז"ל ורעייתו של מר אלי רוזנגרטןרודולף שפיצר בתו של מר  ***

 ז"ל.רודולף שפיצר של מר  ** בנו**

)יחד עם רעייתו תרזה איזנברג  שלמהבעלי השליטה בחברה הם ה"ה למיטב ידיעת החברה, 
של מר רודולף בתו רוזנגרטן )פליסיה  אלי רוזנגרטן )חתנו של מר רודולף שפיצר ז"ל(, ,איזנברג(

מיכאל ו (ז"ל ליאו שפיצר )בנו של מר רודולף שפיצר ,אלי רוזנגרטן(ורעייתו של מר  שפיצר ז"ל
 .(ז"לשפיצר )בנו של מר רודולף שפיצר 

)מועד רכישת השליטה בחברה על ידי קבוצת אג"ש,  1988על פי דיווחי החברה מאז שנת  .1
ממניות החברה(  80% -כהגדרתה להלן(, דבוקת השליטה בחברה )בסמוך למועד דוח זה, כ

ויורשי רודולף  )ז"ל( זונטהייטשלמה איזנברג, אברהם גה"ה הוחזקו על ידי קבוצה הכוללת את 
במהלך השנים התגלעו מחלוקות "(. קבוצת אג"ש"( )להלן יחד: "קבוצת שפיצרשפיצר המנוח )"

בקשר עם  שונות בין חברי קבוצת אג"ש בקשר עם תוקפו של הסכם שהיה קיים ביניהם
וצת למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח, מסכימים כל חברי קבהחזקותיהם במניות החברה. 

 .אג"ש כי הסכם אג"ש אינו בתוקף עוד

למיטב ידיעת החברה, התקיימו הליכים משפטיים בין ה"ה איזנברג ויורשי גזונטהייט )ז"ל( 
בנוגע לחלוקת ההחזקות הפנימית שהייתה ביניהם במסגרת החזקות קבוצת אג"ש, בנוגע 

החברה, בחודש  ממניות החברה. למיטב ידיעת 8% -לכ 6% -להחזקת מניות המהוות בין כ

דחה בית המשפט  2018דחה בית המשפט את התביעות ההדדיות, ובחודש אפריל  2016פברואר 
למיטב ידיעת החברה, התקיימו כמו כן,  העליון את הערעורים שהוגשו על ידי שני הצדדים.

בנוגע לחלוקת ההחזקות הפנימית  )ז"ל( הליכים משפטיים בין קבוצת שפיצר לבין מר גזונטהייט
ממניות  4% -שהיתה ביניהם במסגרת החזקות קבוצת אג"ש, בנוגע להחזקת מניות המהוות כ

החברה. על פי מידע שנמסר לחברה, במסגרת פשרה לסיום ההליכים המשפטיים האמורים, 
וחברה בשליטתו לקבוצת שפיצר בהמחאה בלתי חוזרת את זכותם  )ז"ל( המחו מר גזונטהייט

עבור  2019עד  2014טו )לאחר ניכוי מס( שישולמו בגין השנים לקבלת כל סכומי הדיבידנד נ
  מיליון ש"ח. 9מניות החברה שבבעלותם, וזאת עד לסך כולל של  2,022,803

קיבלה החברה הודעה בדבר התקשרותו של מר איזנברג בהסכם עם  2013בפברואר  24ביום 
)אשר ייקראו להלן  יצר המנוחבאמצעות מר אלי רוזנגרטן, חתנו של מר רודולף שפ קבוצת שפיצר

"(, ביחס למניותיהם בחברה. תנאי ההסכם כפי שפורטו בהודעה האמורה, הנם הצדדיםיחד: "
 כדלקמן:

שפיצר קבוצת ו )באמצעות חברה בת( הסכם מתייחס לכל המניות שמחזיקים איזנברגה .א
מהונה  55%-מניות, בהתאמה, המהווים יחד כ 1,339,976 -מניות ו 2,869,990בהווה ) חברהב

של החברה( ולמניות שיחזיקו בה בעתיד, והוא בא בהמשך להסכמים בהם התקשרו 
, ומתוך מטרה ליישב את חילוקי חברההצדדים בעבר, בקשר עם ניהול והחזקת מניותיהם ב

 הדעות שנתגלעו בין הצדדים בקשר עימם.

 שם המחזיק
שם, סוג וסדרה של 

 נייר ערך
 כמות ניירות ערך

שיעור ההחזקה 
 )הון( *

שיעור ההחזקה 
 )הצבעה( *

 37.25% 37.25% 2,869,990 ש"ח 1מניה רגילה  שלמה איזנברג

 4.54% 4.54% 349,994 ש"ח 1מניה רגילה  אלי רוזנגרטן **   

 4.54% 4.54% 349,994 ש"ח 1מניה רגילה  **פליסיה רוזנגרטן *   

 4.54% 4.54% 349,994 ש"ח 1ה רגילה מני ****ליאו שפיצר    

 4.54% 4.54% 349,994 ש"ח 1מניה רגילה  ****מיכאל שפיצר    

 55.41% 55.41% סה"כ  
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ופן שהדירקטוריון הצדדים הסכימו לפעול יחד למינוי משותף של דירקטוריון החברה, בא  .ב

חברים )כולל הדירקטורים החיצוניים( אשר זהותם תיקבע על ידי הצדדים. כן  7ימנה עד 
הסכימו הצדדים כי מר איזנברג ימשיך בתפקיד מנהל העסקים הראשי ו/או יו"ר 
הדירקטוריון בחברות קבוצת ערד, וכי עד כמה שהדברים תלויים בהם, שאר הדירקטורים 

 תלויים )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(. בקבוצה יהיו בלתי

הצדדים הסכימו לפעול כמיטב יכולתם, בכפוף לכל דין, על מנת שהחברה תאמץ החל משנת  .ג
מיליוני דולר לפחות,  2.5, מדיניות דיבידנד על פיה תחלק כל שנה דיבידנד בסך של 2014

פלת הסכום. ואם וככל שחובה של החברה לבנקים ירד משמעותית, יפעלו הצדדים להכ
הסכום הנ"ל יחושב על בסיס מצטבר, כך שאם בשנה מסוימת נמנעה החלוקה יגדל 
בהתאמה סכום היעד לחלוקה בשנה העוקבת. מובהר כי האמור לעיל כפוף להחלטת 

 דירקטוריון החברה מעת לעת וכן למגבלות החלות על חלוקה על פי כל דין.

ים אחרים המובאים להצבעת בעלי הצדדים יתאמו את אופן הצבעתם גם ביחס לנושא .ד
 המניות של החברה.

הוסכם כי בין הצדדים יקבעו הסדרים לעניין מגבלות על מכירת מניותיהם, זכות סירוב  .ה
 (.Drag Along( וזכות לחיוב הצטרפות למכירה )Tag Alongראשון, זכות הצטרפות במכירה )

 שנים ממועד חתימתו, בכפוף להוראותיו. 10-תוקף ההסכם ל .ו

 

"(, בעל מניות בחברה, התובעהגיש מר אברהם גזונטהייט )ז"ל( )להלן: " 2010בינואר  12ביום  .2
תביעה כנגד החברה וכנגד שניים מבעלי המניות בה, מר שלמה איזנברג ויורשי רודולף שפיצר 

"(. במסגרת התביעה העלה התובע טענות שונות בדבר התנהלות התביעה הראשונה)להלן: "

הוגשה מטעם  2017בפברואר  12ביום העולה לכאורה לכדי קיפוח המיעוט. החברה ומנהליה 
תהיה "( גב' גזונטהייט )להלן: "התובע בקשה להחלפת בעל דין כך שגב' שושנה גזונטהייט 

 1א'30לפרטים נוספים ר' ביאור  .התובע של פטירתו עקב וזאתלבעלת הדין תחת התובע המנוח, 
וכן דיווח מיידי על מצבת החזקות בעלי  2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום 

-2019-01)מספר אסמכתא:  2019בינואר  3בכירה שפרסמה החברה ביום  עניין ונושאי משרה
 .(, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה001644

 

ת להסרת הגישה גב' גזונטהייט לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה נוספ 2019במרץ  4ביום  .3
קיפוח המיעוט כנגד החברה ובעלי השליטה בה )מר איזנברג )וחברה בבעלותו( ויורשי שפיצר( 

"(. במסגרת התביעה החדשה מעלה גב' גזונטהייט טענות שונות בדבר התביעה החדשה" :)להלן

התנהלות החברה ומנהליה העולה לכאורה לכדי קיפוח המיעוט, טענות שדומות בחלקן לטענות 
, ובכלל זה: העדר סחירות במניות (לעיל 2)כאמור בסעיף  במסגרת התביעה הראשונה שהועלו

העדר הצדקה כלכלית או אחרת לקיומה והחברה; חלוקת דיבידנד לא מספקת על ידי החברה; 
בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  2א'30לפרטים נוספים ר' ביאור  .של החברה

2018. 
 

  בעל שליטהעסקאות עם : 22תקנה 
 

 (א)21 תקנה 'לפרטים בדבר תגמול הניתן למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, ר .א
 לעיל. 

, (א להלן29ר' תקנה ) החברהוח אחריות נושאי משרה של ביטבמבוטח שלמה איזנברג  מר .ב

 ישרס. ותים -מלם

 .שרסיו תים-מלםעל ידי לו הוענק שלמה איזנברג כתב שיפוי לנושאי משרה אשר מר ל .ג

  עסקאות זניחות .ד

החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של  2010במרץ  30ביום 

עסקה של החברה עם בעלי השליטה בה, או עם חברות בשליטה של בעלי השליטה בה, או 

"(, הצדדים הקשוריםבעסקאות שונות אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהן )להלן: "
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לתקנות ניירות ערך )עריכת דו"חות כספיים ()א( 6)א()41כקבוע בתקנה כ"עסקה זניחה" 

. על פי ההחלטה דלעיל, "עסקה זניחה" תהא כל התקשרות של 2010-"עהתששנתיים(, 

)או עסקה של אחר עם צדדים קשורים, אשר לחברה עניין אישי  עם צדדים קשורים החברה

רגיל של החברה ובמחירי שוק, , שהינה לטובת החברה ושנעשית במהלך העסקים הבה(

)ובלבד  ש"ח אלפי 300ואשר ההכנסות הצפויות ממנה לחברה לשנה אחת אינן עולות על 

שסך כל ההכנסות השנתיות מעסקאות כאמור )שהינן בתוקף במועד ההתקשרות, במצטבר, 

; או שההוצאות מיליון ש"ח( 1כולל ההתקשרות הנוספת כאמור לעיל(, אינו עולה על 

)ובלבד שסך כל ההוצאות השנתיות  ש"ח אלפי 300ת ממנה לחברה אינן עולות על הצפויו

מעסקאות כאמור )שהינן בתוקף במועד ההתקשרות, במצטבר, כולל ההתקשרות הנוספת 

כל הסכומים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים . מיליון ש"ח( 1כאמור לעיל(, אינו עולה על 

השוק ביחס לעסקאות כאמור לעיל ייבחנו ביחס תנאי  .2011לצרכן של חודש פברואר 

סוג שהחברה מתקשרת בהן וביחס לעסקאות מאותו לעסקאות דומות ככל האפשר מאותו 

 סוג הנעשות במשק.

  ונושאי משרה בכירה החזקות בעלי עניין: 24תקנה 
בעלי עניין  וח מיידי על מצבת החזקותיוד 'ר עניין יעל ידי בעל המוחזקיםניירות ערך לפרטים אודות 

, (2019-01-001644: )מספר אסמכתא 2019בינואר  3שפרסמה החברה ביום ונושאי משרה בכירה 

 על דרך ההפניה.כאן אשר המידע האמור בו מובא 

וניירות הערך ההמירים שכל בעל עניין  פירוט, לפי מיטב ידיעתה של החברה, בדבר מניותלהלן 

  , בסמוך לתאריך הדוח:של החברה מוחזקתבחברה מחזיק בכל חברה 

 שם החברה שם המחזיק
שם סוג וסדרה של 

 ניירות ערך )ע.נ.(
כמות ניירות 

 ערך

% -שיעור החזקה ב  

 הצבעה הון

 
 איזנברגשלמה 

 
 14.48 14.48 317,112 ע.נ. ש"ח 1 הרגיל המני תים-מלם

 שלמה איזנברג
 

 ישרס
 

 10.54 10.54 569,700 ע.נ. ש"ח 1מניה רגילה 

 0.07 0.07 3,846 ע.נ. ש"ח 1מניה רגילה  ישרס ן טוקראיל

 ערך המירים וניירות : הון רשום, הון המונפקא24תקנה 

 
 רשם בעלי המניות של התאגיד מ: ב24תקנה 

מניותמספר  שם בעל המניות  

 7,701,056 בע"ממזרחי טפחות חברה לרישומים 
 4,135 מניות רשומות על שם*

 7,705,191 סה"כ

 'מדובר במספר רב של בעלי מניות )חלקם הגדול מחו"ל( ואשר מניותיהם רשומות על שמם. לפרטים נוספים, ר* 
 (.2019-01-008856)מספר אסמכתא:  2019ינואר ב 23 חברה כפי שפורסם ביוםמרשם בעלי המניות של ה

 התאגידהרשום של  מען: הא25 תקנה

 6581603, יפו - אביב תל, 3הר סיני      כתובת:

 03-7130200     טלפון:

 03-5606955     פקס:

 toker@malamteam.com  כתובת הדואר האלקטרוני:       

בניכוי )מונפק הון סה"כ  רדומותמניות סה"כ  מונפקהון  רשוםהון  סוג נייר הערך
 (רדומותמניות 

 7,705,191 === 7,705,191 110,000,000 ש"ח 1מניה רגילה 
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 ם של התאגידהדירקטורי - 26תקנה 

 מישאל וקנין תמר גוטליב מרדכי ביגניץ אברהם בן משה יצחק חלמיש , יו"ראיזנברג שלמה שם

 028690592 054584198 063808133 75432732 008712795 065532236 מספר ת.ז.

 25.06.1971 27.01.1957 25.08.1951 02.12.1937 22.08.1948 15.02.1949 תאריך לידה

 , רחובות56בארי  , רעננה10השרון  , נתניה5/66עוזי חיטמן  רעננה, 21רבוצקי  , בני ברק17האדמור מרוזין  יפו - , תל אביב3הר סיני  דין-תבי בילהמצאת כ מען

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות

 לא לא לא דירקטוריון בועדותחברות 
)יו"ר(; ועדה  ועדת ביקורת

דוחות כספיים לבחינת 
 )יו"ר(; וועדת תגמול )יו"ר(

; ועדה ועדת ביקורת
לבחינת דוחות כספיים; 

 וועדת תגמול

; ועדה ועדת ביקורת
לבחינת דוחות כספיים; 

 וועדת תגמול

 כן לא כן לא לא לא ירקטור חיצוניד

 כן כן כן לא לא לא דירקטור בלתי תלוי

בעל מיומנות חשבונאית 
 ית/ כשירות מקצועפיננסית

בעל ו כשירות מקצועיתבעל 
 מיומנות חשבונאית ופיננסית

 כשירות מקצועיתבעל  כשירות מקצועיתבעל 
 כשירות מקצועיתבעל 

בעל מיומנות חשבונאית ו
 ופיננסית

 כשירות מקצועית תבעל
מיומנות חשבונאית  תבעלו

 ופיננסית

בעל ו כשירות מקצועיתבעל 
מיומנות חשבונאית 

 ופיננסית

ה, חברת החברעובד של 
 יןיבעל ענבת/קשורה או של 

יו"ר  חברה; ה יוןדירקטוריו"ר 
 תים-מלםדירקטוריון פעיל של 

ויו"ר דירקטוריון בחברות בנות 
יו"ר דירקטוריון פעיל של  ;שלה

בחברות יו"ר דירקטוריון ישרס ו
 בנות שלה

 לא לא לא לא לא

 12.02.2014 27.02.2013 12.02.2014 14.07.2005 27.02.2013 27.02.2013מינוי מחדש ביום  תאריך תחילת כהונה

 ההשכל
 ,מוסמך במתמטיקה

 האוניברסיטה העברית בירושלים

בוגר במתמטיקה ופיזיקה, 
האוניברסיטה העברית 

מוסמך במנהל  ירושלים;
חקר ביצועים,   -עסקים 

אוניברסיטת תל אביב; בוגר 
במשפטים,  מכללת נתניה; 

מוסמך במשפטים, 
 ר אילןאוניברסיטת ב

בוגר בכלכלה ומדעי 
האוניברסיטה המדינה, 

; בוגר העברית ירושלים
קורס דירקטורים בכירים, 

 אביב-אוניברסיטת תל

תואר ראשון בחשבונאות 
ת תל אוניברסיט וכלכלה,

אביב; תעודת רואה חשבון 
 –מוסמך; תוכנית מנהלים 

ניהול ואסטרטגיות 

 Babsonבקמעונאות, 

Collegeבוסטון, ארה"ב , 

וגרת ביחסים ב
בינלאומיים, 

האוניברסיטה העברית 
ירושלים; מוסמכת 

בכלכלה, אוניברסיטת 
 אינדיאנה, ארה"ב

תואר ראשון בכלכלה, מדע 
המדינה וסוציולוגיה, 

אילן; -אוניברסיטת בר
תואר שני במנהל עסקים 

 MBA executiveבמסלול 
אילן; -, אוניברסיטת בר

ותואר שני במשפטים, 
 לןאוניברסיטת בר אי
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 .21.03.2019ים את כהונתו כדירקטור ביום סי 14 

 מישאל וקנין תמר גוטליב מרדכי ביגניץ אברהם בן משה יצחק חלמיש, יו"ר , יו"ראיזנברג שלמה 

עיסוק בחמש השנים 
 האחרונות

)עד  ישרס של מנהל עסקים ראשי
(; מנהל עסקים ראשי 2018מאי 

)עד נובמבר  תים-מלם ומנכ"ל של
(; יו"ר דירקטוריון פעיל 2014
 (2014)החל מנובמבר תים -במלם

ויו"ר דירקטוריון בחברות בנות 
יו"ר דירקטוריון פעיל של  ;שלה

ויו"ר ( 2018)החל ממאי  ישרס
; דירקטוריון בחברות בנות שלה

 ודירקטור בחברה

 מנהל חברות
דירקטור בחברות; יועץ 

 כלכלי

 יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל  

Owc pharmaceutical 

research corp דח"צ ;
במגדל קרנות נאמנות 

ודח"צ באלומיי בע"מ; 
 קפיטל

דירקטורית בחברות ובעלת 
 פמילי אופיס

 
 כלכלן יזם ויועץ עצמאי

פירוט החברות בהן מכהן 
 כדירקטור )מלבד החברה(

חברות בנות של החברה; ישרס 
תים -מלם ה;ברות בנות שלוח

חברות ; ווחברות בנות שלה
 פרטיות בבעלותו

הבורסה לניירות ערך בתל 
אביב בע"מ; המכללה 

קדמית נתניה; י. חלמיש הא
אחזקות בע"מ; אחים בויאר 

חברה להשקעות בע"מ; 
הילת שהם בע"מ; ב.א.י.ח 

 פיננסים בע"מ

כרמית תעשיות ממתקים 
 14בע"מ

אלומיי קפיטל בע"מ 

 Owc)דח"צ(; 

pharmaceutical 

research corp ; גלוב
אקספלוריישן 

; )י.ח.ד.(,שותפות מוגבלת
ומגדל קרנות נאמנות בע"מ 

 צ()דח"
 

בנק לאומי לישראל בע"מ; 
אקסטל לימיטד בע"מ, על 
בד משואות יצחק בע"מ; 

 –חקלאות עסקים שפיים 
אגש"ח בע"מ; יבול שוקי 

הון בע"מ; סאות'רן 
פרופרטיס לימיטד; 

אמיליה פיתוח )מ.עו.פ( 
בע"מ; והמסלול האקדמי 

 המכללה למנהל

י.ס.פ. מטעי הדר ישראל 
מגדל חברה בע"מ )דח"צ( ו

 בע"מ )דח"צ( לביטוח

 ןיבן משפחה של בעל עני
 אחר בחברה

 לא לא לא לא לא לא
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 החברהנושאי משרה בכירה של  - א26תקנה 

 תאריך ת.ז.מספר  שם
 לידה

תחילת 
 כהונה

בחברה, בחברה בת, בחברה קשורה או  תפקיד
 בבעל עניין 

ין בחברה יבעל ענ
בן משפחה של או 

נושא משרה 
או  בחברה בכירה

 אחר יןשל בעל עני

סיונו העסקי בחמש השנים ינ השכלה
 האחרונות

 20.02.1969 14282099 אילן טוקר

11.05.2011 
)עד מועד 
זה כהן 

כסמנכ"ל 
 כספים
 בחברה(

; ואחראי על ניהול סיכוני שוק מנכ"ל החברה
 ישרסמנהל סיכונים ודיווח בדירקטור בחסין אש; 

מנכ"ל משותף ונושא ; ודירקטור בחברות בנות שלה
 תים-במלם שרה הבכיר בתחום הכספיםהמ

 ודירקטור בחברות בנות שלה

 לא
רו"ח, בוגר כלכלה וחשבונאות 
ומוסמך מנהל עסקים )מימון(, 

 אביב-אוניברסיטת תל

מנהל סיכונים ודיווח  החברה; מנכ"ל
 תים-מנכ"ל משותף של מלםבישרס; 

ממלא ; (2016)החל מחודש ינואר 
מקום מנכ"ל ומנהל אגף כספים 

עד  2014)מחודש נובמבר  תים-במלם
(; משנה למנהל 2016חודש ינואר 

עסקים ראשי ומנהל אגף כספים 
; (2014תים )עד חודש נובמבר -במלם

דירקטור חיצוני באנקור פרופרטיס 
 סטרווד ווסט לימיטדבולימידט 

אלדר 
פים סמנכ"ל כסתים ו-חברה; חשב במלםבחשב  31.08.2011 21.11.1977 034525170 ברוקמאייר

 לא בנות שלההחברות בחלק מ
רו"ח, בעל תואר ראשון 

בחשבונאות ומנהל עסקים 
 מהמכללה למינהל

 תים -חשב בחברה; חשב במלם
וסמנכ"ל כספים בחלק מחברות הבנות 

 שלה

 29.03.2015 22.11.1983 065946691 יהונתן גלר
משפטי היועץ המשפטי ומזכיר החברה; היועץ ה
משפטי ומזכיר הועץ יה; ישרסחברה של הומזכיר 

 תים-חברה של מלםה
 לא

( LL.Mבוגר משפטים )
מאוניברסיטת ת"א, מוסמך 

( מהמרכז LL.Bמשפטים )
הבינתחומי בהרצליה ומוסמך 

מנהל עסקים מהמרכז 
 הבינתחומי בהרצליה

יועץ המשפטי ומזכיר החברה; היועץ ה
; ישרסחברה של המשפטי ומזכיר ה
חברה של המשפטי ומזכיר היועץ ה

 תים-מלם

 מבקר פנים בחברה )אינו עובד החברה(; מבקר פנים  30.11.2010 10.10.1970 28015592 דורון כהן
 לא תים -ומבקר פנים במלם ;בישרס

רו"ח, בוגר במנהל עסקים 
התמחות בחשבונאות מהמכללה 

למינהל ומבקר פנימי מוסמך 
 בארה"ב

מנהל ביקורת בכיר ושותף בחברת 
 מפהאן קנה ניהול בקרה בע"
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 של התאגידב: מורשה חתימה 26תקנה 

 נכון לתאריך הדוח, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.

 החשבון של התאגידה : רוא27תקנה 

 .אביב-, תל3עמינדב  –קוסט, פורר גבאי את קסירר 

 החברה ן: שינוי בתזכיר או בתקנו28תקנה 

וסחו העדכני של תקנון החברה צורף בשנת הדיווח לא נעשה שינוי בתזכיר או בתקנון של החברה. נ

 .(2013-01-017286)מס' אסמכתא:  2013 ינוארב 18לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 

 ם: המלצות והחלטות הדירקטורי29תקנה 

חרת או חלוקת מניות א תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, בדרך .א

טים אודות דיבידנדים שהחברה הכריזה וחילקה להחלטות הדירקטוריון בנושא ולפר הטבה:

 לדוחות 2)ב'(33התקופתי ובאור לדוח בפרק ב'  לדו"ח הדירקטוריון ו', ר' סעיף במזומן

 .הכספיים בפרק ג' לדוח התקופתי

 אין. הון הרשום או המונפק של החברה:השינוי  .ב

 .אין שינוי תזכיר או תקנון החברה: .ג

 אין.  :לחוק החברות 312מעותם בסעיף ניירות ערך בני פדיון, כמש פדיון .ד

 אין. פדיון מוקדם של אגרות חוב: .ה

 אין. :הובעל עניין ב חברהעסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק, בין ה .ו

לעיל שנתקבלו שלא  א' עד ו'כללית בעניינים המפורטים בסעיפים האסיפה ההחלטות  .ז

 אין. בהתאם להמלצות הדירקטוריון:

 אין. החלטות אסיפה כללית מיוחדת: .ח

התקיימה אסיפה כללית שנתית של  2018 אוקטוברב 14למען שלמות התמונה יצוין, כי ביום 

קוסט, פורר גבאי את משרד  אתמחדש  בעלי המניות של החברה במסגרתה הוחלט לאשר למנות

את כל הדירקטורים מחדש , וכן לאשר למנות קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה

ט הדירקטורים החיצוניים(. לפרטים נוספים ר' דיווח מיידי אודות זימון המכהנים בחברה )למע

וכן את הדיווח המיידי אודות תוצאות  2018 אוגוסטב 29האסיפה הכללית של החברה מיום 

-2018-01 -ו 2018-01-082170)מס' אסמכתאות:  2018 אוקטוברב 14האסיפה הכללית מיום 

 .ם מובא כאן על דרך ההפניהאמור בה, בהתאמה(, אשר המידע ה095964

 א: החלטות החברה29תקנה 

 .איןלחוק החברות:  255אישור פעולות לפי סעיף  .א

)א( לחוק החברות אשר לא אושרה, בין אם הובאה לאישור כאמור בסעיף 254פעולה לפי סעיף  .ב

 .אין לחוק החברות ובין אם לאו: 255

וק החברות, ובלבד שהמדובר ( לח1)270עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  .ג

 אין. :, אשר התקבלו בשנת הדוחבעסקה חריגה, כהגדרתה בחוק החברות
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פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, שבתוקף בתאריך  .ד

  הדו"ח:

הביטוח, השיפוי והפטור מאחריות תחולתם של תנאי בהתאם למדיניות התגמול של החברה, 

 בית ואחידה לכלל נושאי המשרה )דירקטורים ונושאי משרה אקזקוטיביים(.רוח אתה

 ושיפוי פטור 

לאשר פטור מאחריות לנושאי המשרה  החליטה האסיפה הכללית של החברה 2005 ץבמר 7ביום 

ידם לחברה, במישרין -כפי שיהיו מעת לעת, מכל אחריות לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם על, בחברה

 שנושא כמה ועד רק יחול כאמור הפטורהפרת חובת הזהירות כלפי החברה. או בעקיפין, עקב 

 שתהא בחברה, כפי משרה נושאי לביטוח אחריות פוליסה פי על לשיפוי אינו זכאי המשרה

 לעת ובכפוף להוראות החוק.  מעת

 כתב השיפוי המקורילהחליטה האסיפה הכללית של החברה לאשר תיקון  2010בינואר  13ביום 

(, 3, לצורך התאמתו להוראות חוק החברות )תיקון מספר (2004בדצמבר  8אושר ביום )אשר 

כתב השיפוי המתוקן שאושר, כולל מתן  ."(כתב השיפוי המתוקן)להלן: " 2005-התשס"ה

התחייבות מראש לשיפוי נושאי המשרה בחברה )המכהנים בה כיום ו/או אשר כיהנו בה בעבר 

נושאי משרה העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, ולרבות ו/או יכהנו בה בעתיד(, לרבות 

נושא משרה בחברה המכהן כנושא משרה מטעם החברה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה 

 מהזכויות בהון ו/או מזכויות ההצבעה ו/או מהזכות למינוי דירקטורים 25%בה לכל הפחות 

ף להוראות כל דין, החברה בהתאם לכתב השיפוי המתוקן, ובכפו ."(חברה אחרת)להלן: "

מתחייבת לשפות את נושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט בכתב השיפוי המתוקן, 

שתוטלנה עליהם, או שיוציאו עקב פעולות שעשו, לרבות פעולות לפני תאריך כתב השיפוי 

, המתוקן ו/או שיעשו, בתוקף היותם נושאי משרה בחברה או נושאי משרה בחברה אחרת

שורות, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי הק

המתוקן, או כל חלק מהם, או כל הקשור בהם, במישרין ובעקיפין, ובלבד שהסכום המרבי של 

מההון העצמי של החברה לפי הדו"חות  25%השיפוי במצטבר לכל נושאי המשרה, לא יעלה על 

   מן מתן השיפוי בפועל.הכספיים המאוחדים בז

תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח החליטה האסיפה הכללית לאשר את  2013 ינוארב 17ביום 

ושיפוי נושאי משרה, באופן שיאפשר גם שיפוי לנושאי המשרה בגבולות המותר על פי חוק ייעול 

 .2011-הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א

טה האסיפה הכללית לאשרר הענקת פטור מראש לנושאי המשרה יהחל 2014מבר בנוב 25ביום 

( מאחריותם בשל , מבעלי השליטה בחברהוהדירקטורים של החברה )למעט מר שלמה איזנברג

נזק שנגרם ו/או יגרם על ידם לחברה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, למעט במקרה של הפרת 

וכן לאשרר את הענקת כתבי  זה בחוק החברות(חובת הזהירות בחלוקה )כהגדרת מונח 

 ההתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה )למעט מר שלמה איזנברג(.

 ביטוח נושאי משרה 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מוסמכים לאשר,  בהתאם למדיניות התגמול של החברה,

חברה או הארכה ו/או חידוש מעת לעת, רכישת פוליסת ביטוח אחריות של נושאי משרה ב

"(, ללא צורך באישור האסיפה הכללית, בכפוף רכישת פוליסת ביטוחפוליסת ביטוח כאמור )"

 15מיליון דולר ארה"ב ולא יעלה על סך של  5גבול אחריות הפוליסה לא יפחת מסך של לכך ש

של הדולר מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח, והכל בתוספת שיעור הפיחות השנתי 
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בגין הפוליסה לא תעלה על סך של השנתית פרמיה ה ;ארה"ב ביחס לשקל החדש )ככל שיהיה(

מדי שנה ועד לפרמיה שנתית שבכל מקרה לא תעלה  20%בתוספת של עד  אלפי דולר ארה"ב 35

ההתקשרות ברכישת פוליסת הביטוח היא בתנאי שוק ואינה ; ושאלפי דולר ארה"ב 50על 

נכון למועד זה התחייבויותיה. ופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או עשויה להשפיע בא

 .לחברה פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בתוקף, העומדת בכל התנאים המפורטים לעיל

תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח החליטה האסיפה הכללית לאשר את  2013 ינוארב 17ביום 

שיפוי לנושאי המשרה בגבולות המותר על פי חוק ייעול ושיפוי נושאי משרה, באופן שיאפשר גם 

 .2011-הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א

אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול( לאשר כי תנאי  2016 מאיב 31ביום 

על מר חולו גם ביטוח אחריות נושאי המשרה והדירקטורים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, י

ב 1שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה המכהן בה כדירקטור בחברה, וזאת בהתאם לתקנה 

. נקבע כי תנאי הביטוח יהיו 2000-לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס

ים נוספים ר' דיווח זהים לתנאי הביטוח של יתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה. לפרט

אשר המידע  ,(2016-01-040842)מס' אסמכתא:  2016 מאיב 31יום שפרסמה החברה בדי מיי

 על דרך ההפניה. כאןהאמור בו מובא 

 

  9201 מרץב 27
 בע"מערד השקעות ופיתוח תעשיה  תאריך       

 
 

 תפקידים:     שמות החותמים:
 

   יוןדירקטוריו"ר ה     שלמה איזנברג
  

  מנכ"ל     אילן טוקר
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 1תאגידי ממשל שאלון

 

 הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

1. 
 

  יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל

 

 כאמור, ימים 90 על עולה אינה חיצוניים דירקטורים שני כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק( 10()ב.)א363 בסעיף

 בין הפרדה תוך, בדיעבד שאושרה כהונה תקופת גם זה ובכלל) הדיווח בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד
  (: השונים החיצונים הדירקטורים

 .רצופה()כהן שנה  רדכי ביגניץממר ':  א דירקטור

 .)כהן שנה רצופה( מישאל וקניןמר ':  ב דירקטור

 .2: זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים החיצוניים הדירקטורים מספר

√ 
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 . 16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  
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2. 
 

 .(50% )כלומר, 3/6: זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים 3תלויים הבלתי הדירקטורים 2שיעור

 

 : ______.5התאגיד 4בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

 

 (.בתקנון הוראה נקבעה לא) רלוונטי לא 

_____ _____ 

3. 
 

 בשנת קיימו הם כי ונמצא( תלויים הבלתי והדירקטורים) החיצוניים הדירקטורים עם בדיקה נערכה הדיווח בשנת
( תלויים והבלתי) החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק( ו)-ו( ב)240 סעיף הוראת את הדיווח

 (.תלוי בלתי או) חיצוני כדירקטור לכהונה הנדרשים התנאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד המכהנים
√ 

 

4.  
 למעט) בעקיפין או במישרין, הכללי למנהל 6כפופים אינם, הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל

 (.לעובדים נציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים נציג שהוא דירקטור

  עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  -( כאמור הכללי למנהל כפוף הדירקטור, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 : _____.האמורה במגבלה

√ 
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 .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 
3

 לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות. 
4

 הוראות המפקח על הבנקים(. -"תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד )לדוגמא בתאגיד בנקאי  -שאלה זו  לענין 
5

 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 
6

דך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה )למעט דירקטור( ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאי -לעניין שאלה זו   
 התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.  
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5. 
 

 ולא בדיון נכחו לא, הישיבה של יומה סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי ענין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל
 (:החברות לחוק( ב)278 סעיף לפי המתקיימות בנסיבות הצבעה או/ו דיון למעט) כאמור בהצבעה השתתפו

  -"  נכון לא" הינה תשובתכם אם

 :סיפה( א)278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 (.המתאימה במשבצת   xלסמן יש)    לא    כן 

:  א ק"בס כאמור בנסיבות למעט בהצבעה  השתתפו או/ו בדיון נכחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין
 ._____  

√ 

 

6. 
1.  

 בישיבות נכח לא, בתאגיד אחר בכירה משרה נושא או דירקטור שאינו(, מטעמו מי או/ו קרובו לרבות) השליטה בעל
 . הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון

 משרה נושא או/ו דירקטוריון חבר שאינו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 בישיבות נוסף אדם כל נוכחות לגבי הבאים הפרטים יצוינו –( כאמור הדירקטוריון בישיבות נכח בתאגיד בכירה

 :כאמור הדירקטוריון

 : _____.זהות

 (: _____.וקיים ככל) בתאגיד תפקיד

 (: _____.עצמו השליטה בעל אינו שנכח מי אם) השליטה לבעל הזיקה פירוט

 (.המתאימה במשבצת   xלסמן יש)    לא   כן : ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 נוכחות: _____, ידו על מסוים נושא הצגת לשם הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות 7נוכחותו שיעור
 _____: אחרת

√ 
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 תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו. 
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 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא

 
 

 הדירקטורים וכישורי כשירות

  
 נכון

 
 נכון לא

7. 
 

, בתאגיד הדירקטורים כלל של כהונתם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקנון

 . 8(מגבלה נחשבת אינה רגיל ברוב קביעה – זה לעניין) חיצוניים דירקטורים שאינם

   – יצוין( כאמור מגבלה קיימת, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

√ 

 

  
 ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: א.

  

  
 ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.

  

  
 ._____מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:  ג.

  

  
 ._____הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:  ד.
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 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 
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8. 
 

 התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכנית לעריכת דאג התאגיד
 לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהנים דירקטורים להכשרת המשך תכנית לעריכת דאג וכן, והדירקטורים

 . בתאגיד ממלא שהדירקטור

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)  לא   כן: הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין -"נכון" הינה תשובתכם אם

 

X 

9. 
 א

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של נדרש מזערי מספר נקבע בתאגיד א.
 . ופיננסית

 .2: שנקבע המזערי המספר יצוין -" נכון" הינה תשובתכם אם

√  

 - הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים מספר ב.

 . 4: 9ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי

 .6: 10מקצועית כשירות בעלי

 למעט) ביותר הנמוך המספר של הנתון יינתן, הדיווח בשנת כאמור הדירקטורים במספר שינויים שהיו במקרה
 .הדיווח בשנת שכיהנו סוג מכל דירקטורים של( השינוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

_____ _____ 

10. 
 

 .המינים משני חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שנת בכל א.

 : _____.האמור התקיים לא בו( בימים) הזמן פרק יצוין -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

, ימים 60 על עולה אינה המינים משני דירקטורים כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 משני דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם

 : _____.המינים

√ 
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 .2005 –אם להוראות תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו לאחר הערכת הדירקטוריון, בהת 
10

 . 9ר' ה"ש  
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 : זה שאלון פרסום למועד נכון התאגיד בדירקטוריון המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר ב.

 .1: נשים,  5: גברים
_____ _____ 

 

 )וכינוס אסיפה כללית( הדירקטוריון ישיבות

  
 נכון

 
 נכון לא

11. 
 

 א.
 הדיווח:  בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

 1    (:  2018רבעון ראשון )שנת 
 1            רבעון שני:                 

 1רבעון שלישי:                        
 1 רבעון רביעי:                         

_____ 
 

_____ 

 .ב
 בישיבות השתתפותו 11שיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד

 במהלך שהתקיימו( להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות - זה ק"בס) הדירקטוריון
 (: כהונתו לתקופת ובהתייחס) הדיווח שנת

 (.הדירקטורים מספר לפי נוספות שורות להוסיף יש)
_____ _____ 

שיעור  שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
 דירקטוריוןה

 שיעור
 השתתפותו

           בישיבות

ביקורת ועדת
12

 

 שיעור
 השתתפותו

  בישיבות
 הועדה
 לבחינת

 שיעור
 השתתפותו

               בישיבות
 ועדת

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
)תוך  בהן הוא חבר

                                                                 
 . 2ר' ה"ש  11
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 12
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 הדוחות 

כספיים
13                 

תגמול
 ציון שם הועדה(                                   14

 - - - - 4/4 שלמה איזנברג 

  
  - - - - 4/4 יצחק חלמיש

 

  
  - - - - 4/4 אברהם בן משה

 

  
  - 2/2 4/4 2/2 4/4 מישאל וקנין

 

  
  - 2/2 3/4 1/2 4/4 תמר גוטליב

 

  
  - 2/2 4/4 2/2 3/4 מרדכי ביגניץ

 

                                                                 
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 13

14
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 
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12. 
1.  

 המשרה ונושאי הכללי המנהל בידי התאגיד עסקי ניהול לעניין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת
 . עמדתם את להביע הזדמנות להם וניתנה נוכחותם בלא, לו הכפופים

 

√ 

 

 

 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

13. 
 

 דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

 60"נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על בשאלה זו ניתן לענות 
 הזמן ( לחוק החברות(, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת2א.)363ימים כאמור בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור לא )בימים( בה

 

√ 

 

14. 
 

 מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

ימים כאמור  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 
 )בימים( בה הזמן ( לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת6א.)363בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור לא
 

√ 

 

15. 
יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בתאגיד בו מכהן  

)ג( לחוק החברות121סעיף הוראות בהתאם ל
15

. – 
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 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  
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 ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(. לא רלוונטי( 

16. 
  הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ 

  –)קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון(  לא נכון"אם תשובתכם הינה "
√ 

 

 _____ _____ ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א.

 ב.

)ג( לחוק החברות121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה
16

:    

 כן  

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

_____ _____ 

17. 
 

 ., למעט כדירקטורבתאגידבכירה מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה  אינובעל שליטה או קרובו 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

√  
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 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  
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 הביקורת ועדת 

  
 נכון

 
 נכון לא

18. 
 

 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת
_____ _____ 

 קרובו. או השליטה בעל א.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

√ 
 

 
  √ הדירקטוריון. ר"יו ב.

  √ בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור ג.

  √ קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור ד.

 השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו ה.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

√ 
 

19. 
 

בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

 . )ה( לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 
√ 

 

20. 
 

 חברי של רוב היה הדיווח בשנת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מנין

 . חיצוני דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו הנוכחים רוב כאשר, הועדה

 : _____. כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

√ 
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 נוכחות ובלא המבקר החשבון ורואה הפנימי המבקר בנוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .21

 .התאגיד של העסקי בניהול ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם בתאגיד משרה נושאי של
√ 

 

 לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .22

 (. קרובו או שליטה בעל שאינו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי) הועדה
√ 

 

 בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשנת .23

  .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים

 
X 

 המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את הניחה (הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו) הביקורת ועדת .24

 .ראויים וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח בשנת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו ושכר
√ 

 

 

 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה( בעבודתה -הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן  תפקידי

  
 נכון

 
 נכון לא

 הדיון לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו( בימים) הזמן פרק יצוין .א .25

 ימי עסקים. 2 –ימי עסקים. דוחות רבעוניים  2 –דוחות תקופתיים : הכספיים הדוחות לאישור בדירקטוריון

_____ _____ 
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 .ב
 לאישורהדיון בדירקטוריון בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד בפועל מספר הימים שחלפו 

 : הכספיים הדוחות

 .ימי עסקים 2   (:  2018דוח רבעון ראשון )שנת 
 .ימי עסקים 2דוח רבעון שני:                             
 .יםימי עסק 2דוח רבעון שלישי:                        
 .ימי עסקים 2דוח שנתי:                                    

 
_____ 

 
_____ 

 
הדיון בדירקטוריון מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד  ג.

 :אישור הדוחות הכספייםל

 ימי עסקים. 2(:     2018דוח רבעון ראשון )שנת 
 ימי עסקים. 2                        דוח רבעון שני:     

 ימי עסקים. 2דוח רבעון שלישי:                        
 ימי עסקים. 2דוח שנתי:                                    

  

 התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה  .26

 .הדיווח בשנת הנכללות לתקופות המתייחסים

 : ______השתתפותו שיעור יצוין", נכון לא" הינה תשובתכם אם

√ 

 

27. 
 _____ _____ להלן: המפורטים התנאים , כלועד לפרסום הדוח השנתי התקיימו בכל שנת הדיווח הבועד

 
 √ .ואישור הדוחות כאמור( )במועד הדיון בועדה מספר חבריה לא פחת משלושה א.

 

 
 ב.

 

 כהונת חברי ועדת ביקורת(. )ג( לחוק החברות )לענין-ב( ו)115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו
√ 

 

 
 √ יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.

 

 
 √ כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.  ד.
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 תגמול ועדת 

  

 נכון

 

 נכון לא

 הדיון במועד) רוב בה היוו החיצוניים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשנת, מנתה הועדה  .28

 (.בועדה

 (.דיון התקיים לא) רלוונטי לא 

√ 

 

 בדבר כללים) החברות לתקנות בהתאם הינם הדיווח בשנת הגמול ועדת חברי כל של והעסקתם כהונתם תנאי  .29

    .2000-ס"התש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול

 

√ 

 

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל  ה. 
 √ מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

 

 
 √ חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו.

 

 
 ז.

בלתי המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים 
 √ תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

 

 
יצוין ביחס לאיזה דוח )תקופתי/רבעוני( אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, 

 ._____: התקיים שלא התנאי וכןלא התקיים התנאי האמור 
_____ _____ 
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 - הדיווח בשנת כיהן לא התגמול בועדת  .30
 

_____ 
 

_____ 

 .קרובו או השליטה בעל .א

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 
√ 

 

  √ .הדירקטוריון ר"יו .ב 

  √ .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור .ג

  √ .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור .ד

 .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור .ה

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

√ 
 

 מהם מי כי הועדה ר"יו קבע אם למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשנת נכחו לא קרובו או שליטה בעל  .31

 .מסוים נושא הצגת לשם נדרש
√  

 או עסקה לאישור( ג()1()1ג)272-ו( 3()ג)272(, ג)א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת .32
 . הכללית האסיפה של התנגדותה למרות, תגמול מדיניות

 – יצוין" נכון לא" הנה תשובתכם אם

√ 
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 : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

 : ______ הדיווח בשנת בסמכותם שימוש נעשה בהן הפעמים מספר

 

  מבקר פנים

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 √ .בתאגיד הפנימי המבקר על הארגוני הממונה הוא התאגיד ל"מנכ או הדירקטוריון ר"יו .33
 

 . הדיווח בשנת העבודה תכנית את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר"יו .34

הוצאות ובקרה על חשבונות הבנק בשנים  :הדיווח בשנת הפנימי המבקר עסק בהם הביקורת נושאי יפורטו, בנוסף

2017-2018. 

√  

 90(: 17בשעות) הדיווח בשנת בתאגיד הפנימי המבקר העסקת היקף .35
_____ _____ 

  .הפנימי המבקר בממצאי( בדירקטוריון או הביקורת בועדת) דיון התקיים הדיווח בשנת

 .2012הדיון התקיים בחודש מרץ 

√ 
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 עם מהותיים עסקיים קשרים מקיים אינו וכן מטעמו מי או מבקר ח"רו, קרובו, בתאגיד ענין בעל אינו הפנימי המבקר .36

 .  בשליטתם תאגידים או קרובו, בו השליטה בעל, התאגיד
√ 

 

 

 עניין בעלי עם עסקאות

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 .ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי-על מועסק אינו( שבשליטתו חברה לרבות) קרובו או השליטה בעל .37

  – יצוין( ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

 באמצעות או/ו שבשליטתם חברות לרבות) התאגיד ידי-על המועסקים( השליטה בעל לרבות) הקרובים מספר -

 (:  ניהול חברות

 : בדין הקבועים יםנהאורג בידי אושרו כאמור הניהול שירותי או/ו העסקה הסכמי האם  -

 כן 

 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

 (. _____.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

√  
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38. 

 

 

 (.יותר או אחד בתחום) התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב

 :בו השליטה ובעל התאגיד בין פעילויות לתיחום הסדר נקבע האם יצוין –" נכון לא"  הינה תשובתכם אם

  כן  

 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

√ 

 

 

 מרדכי ביגניץ: יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים   מרדכי ביגניץ: הביקורת ועדת יו"ר   שלמה איזנברג: הדירקטוריון ר"יו

 

 2012 במרץ 27תאריך החתימה: 

 



 

 

 

 הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה -פרק חמישי 

 



 

לפי תקנה  דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 ב)א(9

התאגיד(, אחראית  –)להלן  בע"מערד השקעות ופיתוח תעשיה ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

 ה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאות

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 .מנכ"ל החברהאילן טוקר,  .1

 .החברה אלדר ברוקמאייר, חשב .2

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי 

תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל  המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או

את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון 

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד 

סף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נא

 הקבועים בדין.

לותו ו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננ

כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

ידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד הכספים או למי שמבצע בפועל את התפק

 המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 

 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה 

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה בתאגיד והאפקטיביות שלה; 

  ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:

החברה רואה אותם כמהותיים מאוד לדיווח  אשרמיפוי וזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים  .1

 הכספי והגילוי.

בחינת בקרות מפתח ובדיקת אפקטיביות הבקרות. רכיבי הבקרה הפנימית כללו בקרות ברמת  .2

הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות 

 מידע.

ירקטוריון כמפורט לעיל, הדהדירקטוריון בפיקוח  הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלהבהתבסס על 

 31והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 

 אפקטיבית. היא 2112בדצמבר 



 

 0719-תש"ל(, הדוחות תקופתיים ומיידייםתקנות ניירות ערך )ל (1ב)ד()9על פי תקנה  הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:אילן טוקראני, 

: )להלן 2112"( לשנת התאגיד)להלן: " בע"מערד השקעות ופיתוח תעשיה דוח התקופתי של בחנתי את ה (1)

 (;"הדוחות"

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  (2)

יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  (3)

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, המבקר של התאגיד גיליתי לרואה החשבון (4)

 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  )א(

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף,  על הדיווח הכספי ועל הגילוי

ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת  לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל

 –הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

שכפוף לו במישרין כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי  )ב(

או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים  )א(

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2111-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"עערך 

 –בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן המאוחדות, 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים  )ב(

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ת האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את הערכתי א )ג(

 מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

22.3.2112 ________________________ 

 אילן טוקר    

 מנכ"ל  

 

 



 

דוחות תקנות ניירות ערך )ל (2ב)ד()9בתחום הכספים לפי תקנה  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר
 0719-תש"ל(, התקופתיים ומיידיים

 , מצהיר כי:אלדר ברוקמאייראני, 

 בע"מתעשיה ערד השקעות ופיתוח בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)

 (;"הדוחות: ")להלן 2112( לשנת "התאגיד" :)להלן

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של  (2)

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות 

 ם, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;שבהן נכללו אותם מצגי

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  (3)

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, גיליתי לרואה  (4)

 הכספי ועל הגילוי: בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  )א( 

הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול  הדיווח הכספי ועל

בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על 

מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 –להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או  )ב( 

 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם  )א( 

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר 2111-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

תקופת  בפרט במהלך ,יד ובחברות המאוחדותהכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאג

 –ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים  )ב( 

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 ת מקובלים;לרבות בהתאם לכללי חשבונאו

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת  )ג( 

לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי 

 כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

 רוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לג

 22.3.2112  _____________________ 

 אלדר ברוקמאייר   

 חשב   
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