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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה  מידע צופה פני עתיד

המידע הכלול בה הינו , ומשכך, לצרכי הצגה כללית אודות החברה"( החברה)"מ "בע( אחזקות)בכורי שדה ידי -מצגת זו הוכנה על

אין במצגת זו כדי לתאר את פעילות החברה  , אשר על כן. ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה, תמצית בלבד

לרבות תשקיף להשלמה ולתשקיף מדף  , והיא אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחי החברה לציבור, באופן מלא ומפורט

.מכוח דין, ויש לקרוא אותה יחד עם הדיווחים אותם מפרסמת החברה, "(התשקיף: "להלן )של החברה 

המידע הנכלל במצגת זו איננו מתיימר להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע 

החברה אף אינה מתחייבת לעדכן או לשנות את המידע הנכלל במצגת כדי שישקף אירועים או  . להשקעה בניירות ערך של החברה

.שינויים שיתרחשו לאחר מועד הכנתה .או פילוח שונים מהאופן בו מוצג במצגת, עיבוד, עריכה

אומדנים ומידע אחר  , הערכות, לרבות תחזיות,1968-ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מצגת זו מכילה מידע צופה פני עתיד

ובפרט האמור בשקפים  , בנוגע לאירועים ועניינים שיתרחשו או עשויים להתרחש בעתיד לרבות בקשר עם תחזית הכנסות ורווחיות

מידע צופה פני העתיד במצגת מבוסס על הערכות והנחות  . שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתו של התאגיד בלבד18-ו6,7

ושאינם  , שהן בלתי ודאיות מטבען בהיותן כרוכות בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה, הנהלת החברה נכון למועד הכנת המצגת

עשוי לפגוע בתוצאות פעילות החברה וממילא בהתממשות אותן  , או שילוב שלהם, אשר כל אחד מהם, מצויים בשליטת החברה

-אשר תוכנם לא נבדק על, ידי צדדים שלישיים-המצגת עשויה לכלול נתונים ופרסומים סטטיסטיים שפורסמו על. הערכות ותחזיות

.והחברה אינה אחראית לנכונותם, ידי החברה

.המידע הנכלל במצגת איננו מהווה הצעה או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של החברה



קבוצת החקלאות העצמאית  

הגדולה ביותר בישראל

טון  3,000אחסון יומי של 

טון1,300כושר הובלה יומי של 

שלושה מגזרי פעילות 

תחום הרכש שיווק והפצת תוצרת  

באמצעות  )תחום הקמעונאות , חקלאית

ותחום  "( שוק העיר"רשת הסופרים 

המימון החוץ בנקאי

ונמצאת  1994פועלת מאז שנת 

של האחים  ( 100%)בבעלות מלאה 

(  ר דירקטוריון"ל ויו"מנכ)אילן שבע 

ל  "משנה למנכ)וששון שבע 

(ודירקטור

מערך הובלה לוגיסטי רחב

משאיות המשרתות בממוצע130-כ

ג לוגיסטי  "נקודות קצה ומרלו1,500-כ

דונם60-מתקדם בשטח של כ

בעלת רשת הסופרים  2016החל משנת 

סניפים עם 8המכילה "שוק העיר"

תכנית התרחבות משמעותית

₪ מיליון23מעבר מהפסד שנתי של 

₪ מיליון7.9לרווח לפני מס שנתי של 

בתוך שלוש שנים

לחברה מנועי צמיחה משמעותיים  

בכל מגזרי הפעילות

הייצור  שליטה בכל שרשרת 

החקלאי מהחקלאי ועד הצרכן  

פיזור לקוחות וספקים מאפשר  

יעילות תפעולית גבוהה.
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה כרטיס ביקור

נתונים מתוך דוחות הפרופורמה  

2018

ח בלבד"מיליון ש102-חוב פיננסי נטו של כ

(חוב פיננסי בנטרול מזומנים-נטו )

₪ מיליארד1.3-כ-מחזור הכנסות 

₪מיליון 47-כ-רווח תפעולי 

₪מיליון 45.1-כ-* רווח נקי

₪ מיליון 81.3-כ - EBIDTA 

נתונים מתוך דוחות הפרופורמה

בגילום שנתי** 2019

₪ מיליארד 1.7-כ-מחזור הכנסות

₪מיליון 66.5-כ-רווח תפעולי 

₪מיליון 57.1-כ-*  רווח נקי

₪ מיליון 99.7-כ - EBIDTA

(CAGR) 16.8%-של כעלייה שנתית ממוצעת 

2017-2019ברווח הנקי בשנים 

נתוני תשעה חודשים ראשונים  -2019שנת **

בגילום שנתי

IFRS 16 *בנטרול הפחתת עודף עלות ו-



גרין ארק

מ"בע
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה עסקת נטו

*אחרי ההנפקה

נטו

ביכורי השדה דרום שיווק

מ"בע( 2002)תוצרת חקלאית 

לפני ההנפקה

האחים שבע

מ"בע( אחזקות)ביכורי שדה 

100%

50%22.97%

22.97% 50%

האחים שבענטוהציבור

מ"בע( אחזקות)ביכורי שדה 

60%-כ15%-כ25%-כ

100%45.94%

ח הקצאת מניות של"שמיליון600-של כ( לפני הכסף)לפי הנחת שווי גיוס * 
.ח לנטו"מיליון ש150מהחברה ובד בבד הקצאת מניות בשווי 30%-כ

ח בגין העיסקה וליתר  "מיליון ש150לפרטים אודות תשלום מזומן בסך ** 
.בתשקיף6.6.13התנאים המתלים לעסקה ראו סעיף 



5

מ"בע( אחזקות)בכורי שדה הנהלה

בוגר  ( ר דירקטוריון"ל ויו"מנכ)הינם האחים אילן שבע , בעלי השליטה בחברה

( ל ודירקטור"משנה למנכ)תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים וששון שבע 

שיווק והפצה של , בעלי ידע וניסיון בתחום הרכש. ס חקלאי מקווה ישראל"בוגר בי

. שנים40-כמזה , תוצרת חקלאית טרייה

ו"מנכ י ו ן"ל  ו ל כספים "סמנכששון שבעל ודירקטור ”משנה למנכאילן שבער דירקטורי (MBA) ןח "רו אלכס לוקוטקי
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה התפתחות על ציר הזמן 

**2020

המשך צמיחה אורגנית< 

עסקת נטו  < 

2017
מתחילה  " גרין ארק"

לפעול בתחום האשראי  

החוץ בנקאי

2016
רכישה של רשת  

חנויות הסופרים

"שוק העיר"

2015
סיום השותפות עם  

י רמי לו

2011
הקמת חברת גרין  

מ לפעילות  "ארק בע

יצוא תוצרת חקלאית

2002
הקמת ביכורי שדה  

ביחד עם  ( 2002)דרום 

חברת נטו

1994
תחילת פעילות שיווק  

תוצרת חקלאית על  

ידי משפחת שבע

1952
תחילת פעילות סיטונאית  

שייסד וניהל אבי 

ל  "המשפחה מוניר שבע ז

בשוק הסיטונאי בפתח  

תקווה לאחר מכן בשוק  

א"הסיטונאי בת

מידע צופה פני עתיד*
מ  "נכון למועד זה מתקיימים מו** 

12כמתואר בשקף 



100%*
חקלאות
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה מגזרי פעילות

שיווק  , בתחום זה עוסקת הקבוצה ברכש

והפצה של תוצרת חקלאית טרייה מקומית  

יבוא תוצרת חקלאית טרייה, כן

מעת  , החברה פועלת, בהתאם לתנאי השוק

באמצעות  )לעת בגידול המיועד לקבוצה 

(צדדים שלישיים להם מעמידה החברה מימון

אריזה ומיון לספקים של  , שירותי אחסון

הקבוצה

**80%
קמעונאות

במסגרתו מפעילה  , תחום הקמעונאות

"שוק העיר"הקבוצה רשת מרכולים 

,  סניפים ברחבי הארץ וכן8הרשת מונה 

אתר סחר מקוון

סניפי שוק העיר מציעים לצרכן הפרטי  

מגוון רחב של מוצרים ובראשם מחלקת  

עופות ודגים, בשר, פירות וירקות

46%*
מימון חוץ בנקאי

,  בתחום זה מעניקה הקבוצה אשראי
בעיקר  , בדרך של מסחר בממסרים דחויים

בממסרים דחויים עצמיים, וכן' של צדדי ג

עיקר לקוחות הקבוצה בתחום המימון  
הינם לקוחותיה וספקיה של  , החוץ בנקאי
במסגרת תחומי פעילותה  , הקבוצה

האחרים

.ומאפשרת לחברה למקסם את יכולותיה וניסיונהיתרון משמעותי הקיימת בין תחומי הפעילות מהווה הסינרגיה
,בכפוף להשלמת עסקת נטו*

.למעט ביכורי קדש וביכורי שדות ישראל

בדילול מלא** 

החברה פועלת בשלושה מגזרי פעילות



וייבוא של פירות וירקות טריים, (באמצעות צדדים שלישיים)גידול , אריזה, הפצה, שיווק, רכישה
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה מגזר החקלאות

נקודות מידי יום1,500-משאיות הכוללות יחידות קירור המשרתות בממוצע כ130-מערך הובלה של כ

(כוח אדם לשעת חירום)י משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים "החברה אושרה כמפעל חיוני ע

אשר הינו מהמתקדמים בארץ, ג בתימורים"החברה מנהלת את פעילותה מהמרלו

התמחות בייבוא ירקות ופירות טריים מכל רחבי העולם כפתרון למחסור בתוצרת מקומית

ידע והכרה מעמיקים בענף וקשר ארוך טווח עם לקוחות וספקים

שילוב לקוחות קמעונאים ומוסדיים המאפשר מתן מענה מלא לחקלאים בדרך של רכישת מלוא התוצרת  

החקלאית על מגוון איכותה

פיזור רב של לקוחות וספקים 



אוטומציה

תכנון פונקציונלי לשילוב אוטומציה  

ג תימורים"והגדרת תהליכים למרלו

גורמים מעצבים
הזמנת סחורה ממגדלים, הזמנת לקוח-תזמון פעילויות

מאפייני יחידות הניטול

הקצאת מלאי ללקוחות

תהליכי וחלוקת המחסנים במרכז הלוגיסטי

התאמת משאבי הזמנות מוכנות/ תזמון 

חלונות אספקה ללקוח

תפעולית לביצוע התאמות  / בחינה כלכלית 

במאפייני השרשת
חסכון בכוח אדם, הוזלת עלויות תפעול

תכנון פונקציונלי לשילוב אוטומציה
(מלא / חלקי ) תהליכי קליטה ואחסנה 

המשך ליקוט ידני

אוטומציה להזמנות מוכנות
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה מגזר החקלאות

https://www.youtube.com/watch?v=EVRbt8eti14&


מ"בע( אחזקות)בכורי שדה מגזר החקלאות
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רווח לפני מס

הכנסות

1,427,600

1,119,114
1,038263

-
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פרופורמה-נתונים פיננסים 

נתוני תשעה  -2019שנת *

חודשים ראשונים בגילום שנתי

60,868
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה שוק העיר-הנהלה 

ן–ל משותף "מנכ רפי שטיינברג–ל משותף "מנכעומר גולדי

,ל פיתוח עסקי בביכורי השדה דרום"כסמנכ, ל משותף בשוק העיר וכן"מכהן כמנכ, מר רפי שטיינברג

.ל תפעול ומכירות בביכורי שדה דרום"כיהן כסמנכ1994משנת  

ל מערכות מידע וכלכלה  "מכהן כסמנכ2008משנת , ל משותף בשוק העיר"מכהן כמנכ, גולדיןמר עומר 

.בביכורי השדה דרום
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה מגזר הקמעונאות

המציעה ללקוחותיה שפע של מוצרי מזון טריים ואיכותיים במחירים מוזליםייחודיתרשת סופרמרקטים

2016בכורי שדה אחזקות רכשה את השליטה בשוק העיר בדצמבר 

:בתוך שלוש שנים₪ מיליון 7.9לרווח שנתי לפני מס של ₪ מיליון 23מעבר מהפסד שנתי של 

שיפור תמהיל המוצרים ומיתוג, צמצום הוצאות, סגירת שלושה סניפים מפסידים

ן , סניפים בגדלים שונים8הרשת מונה  ר"מ3,800-ר ל"מ900הנעים בי

ר"מ18,064כ השטח במטרים של שמונת הסניפים הינו "סה

עלה לאוויר אתר סחר מקוון, 2018בסוף שנת –אתר סחר מקוון 

היכרות מעמיקה של החברה עם תחום הקמעונאות מאפשרת הזדמנויות רכישה

פעיליםסניפים

רמות

גבעת זאב

בני ברק

מזרחכפר סבא

לב אשדוד

אשקלון המכללה

צפוןאשקלון

קרית גת

סניפים8כ סניפים פעילים  "סה

/סניפים בהקמה 

מ"מו/ פיתוח 

*רמלה–סניף בהקמה 

מ מתקדם  "במוסניפים 4

'מול צד ג

מ לרכישה  "במוסניפים10

.מגה/ מרשת יינות ביתן 

כ סניפים"סה

מ"מו/ פיתוח / בהקמה 
סניפים15

כ סניפים בפועל  "סה

הקמה  / וסניפים בפיתוח 
סניפים23

רשימת סניפים

2020אפריל -הקמה צפי*
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה מגזר הקמעונאות

אחרילפני

סניף רמות



-
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה מגזר הקמעונאות

לחברה הפסדים להעברה

2019לשנת המס 

₪מיליון 52-הפסד מעסק

₪מיליון 3.4-הפסד הון

נתונים פיננסים

רווח

מסלפני
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נתוני תשעה  2019שנת **

חודשים ראשונים בגילום שנתי
סניפים3נסגרו 2018במהלך *

463,391

2016
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ן ארק-הנהלה  מ"בע( אחזקות)בכורי שדה גרי

דן מירביס -ל "מנכ

ות  ח בת אל קינן"רו–קצינת צי

(  מקומי ובינלאומי)שנה בניהול אשראי 12ותק של מעל , ל גרין ארק"מר דן מירביס הינו בעל שליטה ומנכ

.  ובמסחר וייצוא

.ח בת אל קינן הינה קצינת הציות"רו



מ"בע( אחזקות)בכורי שדה 
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מגזר המימון החוץ בנקאי

,היכרות וקשרים רבות שנים עם לקוחותיה ובעיקר עם מושכיה•

בתחום ענף המזון

זכויות קיזוז אל מול פעילויות אחרות של אותם ספקים ולקוחות•

ייחודיםמאפיינים

הפעילותתחוםשל

רמתהמייצרים

גבוההביטחון

בענףמהמקובל

ונמצאת בהתפתחות רחבה ומתמדת2017פעילות המגזר החלה בתחילת שנת •

בעלת רישיון מורחב למתן אשראי•

,₪מיליון 129-תיק אשראי של כ, 2019נכון לסוף ספטמבר •

10.7%יום חשיפה מקסימלית  למושך  53-מ תיק קצר של כ"מח

₪מיליון 4.5-כ: 2019*רווח לפני מס לשנת •

מיתרת הלקוחות מגובים בבטוחות95%•

נתוני תשעה  2019שנת *

חודשים ראשונים בגילום שנתי



מ"בע( אחזקות)בכורי שדה 
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מגזר המימון החוץ בנקאי

 -
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ח"תיק אשראי באלפי ש
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3,828 

7,816 
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 6,000
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*

הכנסות

305 

2,608 

4,369 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

2017 2018 2019

ח "אלפי ש

*

רווח 

לפני מס

30.09.2019פיזור מושכים 

10.72%

3.94% 3.03%

2.33%

2.08%

1.68%

1.67%
1.63%

1.60%

1.56%

69.76%

נתוני תשעה חודשים בגילום שנתי2019שנת *



18

מ"בע( אחזקות)בכורי שדה אסטרטגית צמיחה

המשך צמיחה במגזר החקלאות תוך המשך פיזור לקוחות

הרחבת בסיס הפעילות מול לקוחות קיימים, הגדלת שיווק וייבוא לשוק המקומי תוך גיוס לקוחות חדשים

הרחבת פעילות גידול תוצרת חקלאית

הגדלת תיק האשראי על ידי עיבוי לקוחות קיימים וגיוס לקוחות חדשים-מגזר המימון חוץ בנקאי 

(  12ראו שקף –מ "חלקם במו)שיפוץ סניפים קיימים ופתיחת סניפים חדשים -מגזר הקמעונאות 

השקעה בחברת המיזם המשותף להקמת חממה טכנולוגית בתחום האגרוטק והפודטק



נתונים פיננסיים
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה ריכוז תוצאות הקבוצה 

(ח"באלפי ש)בספטמבר 30לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 

(ביאור מגזרים)30.9.19דוח פרופורמה 

קמעונאות

2019שנת * 

נתוני תשעה  

חודשים  

בגילום שנתי

תחום הרכש שיווק וההפצה  

של תוצרת חקלאית טרייה

2017 2018 *2019 2017 2018 *2019 2017 2018 *2019

985 3,828 7,816 463,391 365,761 379,581 1,038,263 1,119,114 1,427,600 הכנסות

305 2,608 4,369 931 3,923 7,953 37,123 47,753 60,868 מסרווח לפני

2017 2018 2019** 2017 2018 2019** 2017 2018 2019**

31,461 99,291 142,420 94,760 84,548 197,688 423,848 545,102 616,641 סך הנכסים

31,257 96,841 136,051 152,727 134,786 244,529 213,432 298,502 339,470 סך ההתחייבויות

(ח"באלפי ש)נתונים מהדוחות ניהוליים 

מימון חוץ בנקאי

2019נתוני ** 

הינם ליום  

30.9.19
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה נתוני רווח והפסד מאוחד פרופורמה

2019*20182017

₪אלפי 

1,692,1271,351,6591,387,998הכנסות

381,807318,231322,206רווח גולמי

66,49246,80133,318רווח תפעולי

52,15340,45922,542רווח נקי

נתוני רווח והפסד מאוחד פרופורמה

נתוני תשעה חודשים בגילום שנתי2019שנת *
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה 30.9.19נתוני מאזן מאוחד פרופורמה 

2019בספטמבר 30ליום 
(בלתי מבוקר)ח "אלפי ש

נכסים שוטפים

מזומנים ושווי מזומנים

נכסי מס נדחה

לקוחות

חייבים ויתרות חובה

מלאי

כ נכסים שוטפים"סה

נכסים לא שוטפים

השקעה בחברות 

המטופלות

לפי שיטת השווי מאזני

נטו  , רכוש קבוע

נכסי מסים נדחים

נכסים בלתי מוחשיים

נכס בגין זכות שימוש  

חייבים אחרים  

כ נכסים לא שוטפים"סה

כ נכסים"סה

51,230

375,384

98,747

17,369

543,226

14,608

289,550

5,122

264,418

75,065

5,834

654,597

1,197,823

נכסים

התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים

ספקים ונותני שירותים

זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בגין חכירה 

כ התחייבויות שוטפות"סה

התחייבויות לא שוטפות

התחייבות מסים נדחים

התחייבויות בגין הטבות לעובדים

התחייבויות חכירה לזמן ארוך  

כ התחייבויות לא שוטפות "סה

הון

הון מניות

פרמיה על מניות

קרן הון עסקאות עם בעלי שליטה 

עודפים  

כ הון המיוחס לבעלים של החברה"סה

הון המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה  

כ הון  "סה

כ התחייבויות"סה

221,987

219,418

41,235

15,069

497,709

28,931

2,333

64,323

95,587

-

321,097

(201)

282,735

603,623

902

604,527

1,197,823

התחייבויות והון

2019בספטמבר 30ליום 
(בלתי מבוקר)ח "אלפי ש

496



קבוצת החקלאות העצמאית

הגדולה ביותר בישראל

שנה לבעלי השליטה  60-ניסיון מצטבר של יותר מ

ממשפחת שבע בתחום הרכש וההפצה של תוצרת  

זאת משום ששורשי החברה נטועים , חקלאית

בפעילות סיטונאית 20-של המאה ה50-בשנות ה

ל אבי המשפחה"שייסד וניהל מוניר שבע ז

:  יכולת ניהולית מוכחת בתחום הקמעונאות

לרווח לפני  ₪ מיליון 24מעבר מהפסד של 

בתוך שלוש שנים  ₪ מיליון * 7.9מס של 

ברשת החנויות שוק העיר

פעילות מימון צומחת בתחום

האשראי החוץ בנקאי עם היקף  

בטווח פעילות  ₪ מיליון 129תיק של 

של שנתיים וחצי בלבד

אפשרויות צמיחה משמעותיות  

בכל מגזרי הפעילות של החברה 

בדגש על תחום החקלאות 

והקמעונאות

 (CAGR)עלייה שנתית ממוצעת

ברווח הנקי בשנים16.8%של  

2019 *-2017

מרלוג לוגיסטי מתקדם ויעילות מערכת  

124-כ)הפצה בשרשרת קירור מלאה 

(נקודות קצה מידי יום1,500-משאיות וכ

נגישות גבוהה למקורות מימון

ח  "מיליון ש102-חוב פיננסי נטו של כ)

(בלבד

(חוב פיננסי בנטרול מזומנים-נטו)
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מ"בע( אחזקות)בכורי שדה סיכום

נתוני תשעה חודשים בגילום שנתי2019שנת * 
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