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 תפתחות הכללית של עסקי התאגידהתיאור ה -חלק ראשון 
 הגדרות

 
 בפרק זה: עיםהנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופי לשם

 
  .בע"מ (1998החזקות )פתאל  " החברה"
 ניירות חוק"

 "ערך
 . 1968-ך, התשכ"חחוק ניירות ער

חוק "
 "החברות

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט

"תקנות 
 דוחות"ה

 . 1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

בעל "
 "השליטה

דוד " ו/או
  "פתאל

 .מר דוד פתאל

"מלונות 
 פתאל"

 ,של החברה ותמלא החברה פרטית ישראלית בבעלות ובשליט בע"מ,פתאל מלונות 
מלונות פתאל ; ובאירופה מרכזת, במישרין ובעקיפין, את פעילות החברה בישראלה

, וכן החברה בישראל החברהבעלת זכויות החכירה, בין היתר, בחלק ממלונות הינה 
 .המנהלת והשוכרת של מספר מלונות נוספים הנמנים על מלונות הקבוצה בישראל

 " " פרותאל
"פרותאל  או

 תיירות"

( על ידי מלונות 50%ישראלית המוחזקת ) חברה פרטיתבע"מ, פרותאל תיירות 
מלונות הפרוסים  11-המחזיקה )באמצעות חברות בבעלותה( בזכויות בפתאל, 

)לא פעיל( בצרפת. יתרת  , וכן במלון אחדמלונות פתאללכולם  בישראל המושכרים
: )להלן 1חברת א.מ.א מלונות בע"מ( מוחזקות על ידי 50%הזכויות בפרותאל )

  ."(השותף בפרותאל"
"תאגידים 
 מקומיים"

תאגידים )חברות בע"מ או שותפויות( שהתאגדו בישראל המחזיקים במישרין או 
 .בעקיפין בזכויות בעלות ו/או חכירה ו/או שכירות ו/או ניהול של מלונות בישראל

"קבוצת 
פתאל 

 ישראל"

ות וכלולות באמצעות חברות מאוחדפרותאל והתאגידים המקומיים המחזיקים 
 .בישראלבפעילות של החזקה, שכירות וניהול של פעילות החברה 

"פתאל 
נכסים 

 אירופה"

, 2שהינה חברת איגרות חובחברה פרטית ישראלית פתאל נכסים )אירופה( בע"מ, 
פתאל נכסים אירופה,  .( של מלונות פתאל100%) ה מלאותבבעלות ובשליט

בזכויות  - הדוחפרסום נכון למועד  -  הבאמצעות חברות מאוחדות וכלולות, מחזיק
)בספרד  , למעט שני מלונות)ברכיב הנדל"ני בלבד ללא תפעול בעלות ו/או חכירה

ומלון נוסף שמוחזק באמצעות חברה  המוחזקים באמצעות חברה כלולה ובאיטליה(
 49-ב( בהן היא מחזיקה הן ברכיב הנדל"ני והן ברכיב התפעולי מאוחדת )בסקוטלנד(

כאשר  ,הקמהתכנון או מלונות שנמצאים בשלבי  8-ו רופהאי ברחבי  פעילים תמלונו
פות הניהול נכסים אירופה מושכרים לשות פתאלהמוחזקים על ידי  המלונות מרבית

 Rennesאו לחברות מאוחדות של  3בשליטתה)כהגדרתה להלן( או תאגידים 
Holdings )משינוי מבנה  כחלק הוקמה נכסים אירופה פתאל . )כהגדרתה להלן

 ו/או החכירה שביצעה החברה בפעילותה באירופה במסגרתו רוכזו זכויות הבעלות
  נכסים אירופה. פתאלבמרבית מלונות החברה באירופה תחת 

Rennes 
Holdings 

Rennes Holdings S.a.rl( של 100%, חברה פרטית לוקסמבורגית בבעלות מלאה )
)בשרשור סופי( בשותפות הניהול  מלונות פתאל, אשר מחזיקה בבעלות מלאה

)כהגדרתה להלן( וכן הינה מחזיקה )בין במישרין ובין בעקיפין בשרשור סופי( 
 הולנד, בלגיה וצ'כיה., אירלנד, 4בחברות התפעול של מלונות החברה בבריטניה

 
 

 
 "מ הינה חברה בשליטתו ובבעלות של מר פרוספר אמויאל.  בע, חברת א.מ.א מלונות למיטב ידיעת החברה  1
 . החברות לחוק 1 בסעיף המונח  כהגדרת 2
באירלנד נעשה על ידי מטה  הניהול בפועל של כלל מלונות הקבוצה בבריטניה ו 2018כי החל מהרבעון הראשון של שנת  יובהר 3

Jurys Inn אירלנד( באמצעות  בדב( ליןFattal Jurys Operation  UK ו- Fattal Jurys Operation Ireland   שהינן חברות ,)כהגדרתן להלן(
 )כהגדרתה להלן(.      Rennes Holdingsבנות של  

 בבריטניה. Jurys Innרשת  מלונותבעיקר  4
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"שותפות 
 הניהול"

Sunflower Management GmbH&Co. KG, מלאה שותפות גרמנית בבעלות 
 מלונות הזרוע התפעולית של את , אשר מהווהמלונות פתאל( של סופי בשרשור)

  . , בלגיה,  בריטניה ואירלנד5למעט הולנד החברה באירופה
"Pandox"  ,למיטב ידיעת החברהPandox  הינה חברה מובילה בבעלות על נכסים מלונאים

 Nasdaqומניותיה נסחרות בבורסת  1995נוסדה בשנת  Pandoxבצפון אירופה. 
Stockholm . 

"Fattal 
Jurys UK" 

Fattal Jurys Operation (UK) Limited חברה פרטית אנגלית בבעלות ובשליטה ,
, אשר מהווה את הזרוע התפעולית  ( )בשרשור סופי( של מלונות פתאל100%מלאות )

 של מלונות החברה בבריטניה. 
"Fattal 

Jurys 
Ireland" 

Fattal Jurys Operation (Ireland) Limited חברה פרטית אירית בבעלות ,
( )בשרשור סופי( של מלונות פתאל, אשר מהווה את הזרוע 100%ובשליטה מלאות )

 התפעולית של מלונות החברה באירלנד. 
"Brick" ,Brick Heaven S.a.r.l פתאל ( של 100%) ותבבעלות ובשליטה מלא פרטית חברה

 הרשום משרדה את העבירה ,פריסיןבק 2006 בפברואר שהתאגדה ,נכסים אירופה
המרכזי מניקוסיה, קפריסין לעיר לוקסמבורג, בלוקסמבורג והחל מינואר  וניהולה

 62.4%-ב מחזיקה באופן ישיר ,יהינה רשומה ברשם החברות הלוקסמבורג 2015
, וכן בבעלותה חברות בנות וחברות )כהגדרתה להלן( פתאלמהזכויות בקרן 

אנגליה, אירלנד, , בגרמניה מלונות שבבעלותן המאזניי לפי שיטת השוו המטופלות
 .אוסטריה, הונגריה, שוויץ, פורטוגל ובלגיה ,ספרד ,איטליההולנד,  ,סקוטלנד

"השותף 
הכללי בקרן 

 אופתאל" 
"השותף 

 "הכללי

בבעלות ובשליטה  ,ישראלית קרן פתאל מלונות אירופה )ג'י.פי.(, שותפות מוגבלת
 אשר הינה השותף הכללי בקרן פתאל נכסים אירופה,של פתאל  (100%ות )מלא

 .)כהגדרתה להלן(

 "קרן פתאל"
 "הקרןאו "

Fattal Hotels Fund, LP בפברואר  23, שותפות מוגבלת אשר הוקמה ונרשמה ביום
מהזכויות בקרן מוחזקות  94.4%, כאשר בהתאם לחוק השותפות הקפריסאי 2007

מהזכויות  5.6%-ם בקרן, ויותפים כלליופתאל נכסים אירופה, כש Brickעל ידי 
( בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה 1998פתאל השקעות ) בקרן מוחזקים על ידי 

 בבעלות הקרן. ("פתאל השקעות"של בעל השליטה בחברה, מר דוד פתאל )להלן: 
החזקות ה)יצוין כי  מלון בשוויץכן מלונות בגרמניה ו )באמצעות חברות בנות(

   .המחזיקה בזכויות מיעוט במלונות אלו( Brickנן ביחד עם במלונות אלו הי
"Golmen" Golmen S.a.r.l ות מלא ובשליטה , בבעלותבורגמלוקסב, חברה פרטית שהתאגדה

בזכויות מיעוט  המחזיקה )באמצעות חברות מאוחדות( ,פתאל של מלונות (100%)
 .  Brickעל ידי  ותיתרת הזכויות במלונות אלו מוחזקאשר  ,במלונות בגרמניה

קבוצת "
פתאל 

 "אירופה

)בין במישרין ובין המחזיקות  Rennes Holdings-ו Golmen, אירופה פתאל נכסים
בפעילות של החזקה, שכירות  -באמצעות חברות מאוחדות וכלולות  -בעקיפין( 

 וניהול של פעילות החברה באירופה. 
קבוצת "

או  "פתאל
 "הקבוצה"

מחזיקה  דוחהמוחזקות על ידה, אשר נכון למועד ביחד עם החברות ה החברה
 בקבוצת פתאל ישראל וקבוצת פתאל אירופה.באמצעות חברות מאוחדות 

 או"הרשת" 
מלונות "

 "הקבוצה

 הקבוצה בישראל ובאירופה. מלונות

"תשקיף 
 "הנפקה

 15מדף אשר פורסם ביום  ותשקיף רישום למסחר הנפקה ראשונה לציבור, תשקיף
 2020 בפברואר 6כי ביום  יצוין .2018 בפברואר 16תאריך , הנושא 2018 בפברואר
(, כי הרשות החליטה, "הרשות"הודעה מרשות ניירות ערך )להלן:  החברהקיבלה 

א)ב( לחוק ניירות ערך, להאריך את התקופה להצעת 23מתוקף סמכותה לפי סעיף 
 15ד ליום חודשים נוספים, דהיינו ע 12-ב ההנפקהניירות ערך על פי תשקיף 

   .2021 בפברואר
"תשקיף 

 של הנפקה
 פתאל

 "אירופה
 

 21ביום  פורסםלציבור של פתאל נכסים אירופה אשר  ראשונה הנפקהתשקיף 
 .2016 פברוארב 22, הנושא תאריך 2016 פברוארב

 
alFatt יה נעשה באמצעות ונות הקבוצה בהולנד ובבלגבפועל של כלל מל הניהול 2018 שנת  של שי השלי מהרבעון החל כי יובהר 5

Netherlands Opcos B.V.   שהינה חברה בת שלRennes Holdings . 
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"מלונות 
 פעילים"

. למען הסר ספק יובהר ויודגש כי 2019מלונות שהפיקו הכנסות במהלך שנת 
)ונכון למועד פרסום  2020ו נכללים גם מלונות אשר החל מחודש מרץ בהגדרה ז

שהוטלו על ו/או צווי סגירה למלונות סגורים בשל מגבלות תנועה והתכנסות  הדוח(
 מגיפת הקורונה.ההתפשטות הגלובלית של ידי ממשלות באירופה ובישראל בשל 

"מלונות 
 עתידיים"

 .ו ניהול מלונות בהקמהאלהשכרה  והסכמים בהקמה מלונותקרקעות, 

"דוח תקופתי 
2017" 

]מס'  2018במרץ  30אשר פורסם ביום  2017הדוח התקופתי של החברה לשנת 
 [.2018-01-033880אסמכתא 

 2019 בדצמבר 31 "הדוח"מועד 
"מועד 

חתימת 
 הדוח"

 

 2020במרץ  29

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו 1.1

 שנת התאגדות וצורת התאגדות .1.1.1

לפי פקודת  מוגבלת במניות, כחברה פרטית 1998במרץ  4רה התאגדה בישראל ביום החב
 קמתמועד ה"-" ופקודת החברות" )להלן: 1983-החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

הנפקה לציבור של השלימה החברה  2018בפברואר  21ביום  (., בהתאמה"החברה
מניות  12,789,000רסה של רישומן למסחר בבווכן  מניות רגילות של החברה 1,652,800

ותו מועד החברה הפכה להיות חברה והחל מא מכוח תשקיף ההנפקה קיימות של החברה
 .)כהגדרת המונח בחוק החברות( ציבורית

 החברה קמתעד למועד ה בעל השליטהפרטים אודות  .1.1.2

לאחר  80-בתחום המלונאות בשנות ההחל את דרכו  פתאל, בעל השליטה בחברה,דוד 
בתפקידים בסיסיים דוגמת מנהל משמרת ערב במלון דן  סקעהמלונאות,  יתום לימוד

, . לאחר מספר שנים בתפקידים אלומנהל מכירות במלוןו כרמל בחיפה, מנהל אירועים
ניהל את מלונות  80-ועד סוף שנות ה בהרצליה סמנכ"ל מלון דן אכדיה קודם לתפקיד

 אילת.בלך שלמה סונסטה ים המלח )כיום לאונרדו קלאב ים המלח( והמ

מלונות אפריקה  ולשמש כמנכ"ל ישראל לייסד-חברת אפריקה מונה על ידי 1992 בשנת
שנים לרשת  5אותה פיתח בתוך ש הולידיי אין מלונות רשת ישראל בע"מ שייסדה את

 בתי מלון בישראל. 10המונה 

ך לצאת לדר דוד פתאל החליט כמנכ"ל קבוצת קלאב הוטל,שהועסק , לאחר 1998בשנת 
  ה.חברהעצמאית וייסד את 

 –בפרק ד'  26 תקנהבלפרטים נוספים אודות ניסיונו והשכלתו של מר דוד פתאל ראו 
 .דוח תקופתי זההמצ"ב ל "דוח פרטים נוספים"

 בשלש השנים האחרונות  תיאור תמציתי של התפתחות עסקי החברה .1.1.3

: זה בלבד"ק בס )להלן Pandox, התקשרה חברת בת של 2017חודש דצמבר  במהלך .1.1.3.1
 לרכישת בהסכם, השליטה לבעלאו /ו לחברה קשור שאינו' ג צד עם"( הרוכשת"

 7חדרים 8,013 הכוללים( 1)'כיה וצ( 4) אירלנד, 6(32) בבריטניה מלונות 37 של ליוופורטפ
את  הרוכשתלהסכם הרכישה רכשה  בהתאם .Jurys Inn"8" המותג תחת והפועלים

הקבוצה : "ביחד להלן) חברות בקבוצתהמחזיקה  מלוא הונה המונפק של חברת אחזקות
ואירלנד  בבריטניה מלונות 21)א( בעלים/חוכרים לטווח ארוך של  -שהינן  9"(הנרכשת

 להלןואירלנד ) בבריטניה מלונות 15' גמצדדי  שוכרות"(, )ב( Pandoxנכסי : "להלן)
 מלונותההוט והציוד של יהר בעלות"(, )ג( המושכריםהנכסים : ""ק זה בלבדבס

כל סימני המסחר ומטה הקבוצה הנרכשת לרבות העובדים שבמטה  "(FF&E)להלן:"
ח הסכם ניהול של מלון וזכויות מכ בעלות)ד( -"(, ונכסי התפעול: ""ק זה בלבדבס להלן)

, אירופה פתאלנעשתה ביחד עם קבוצת  העסקה "(.פראג ניהולהסכם : "להלןבפראג )
תשכיר לפתאל את  Pandoxהקבוצה הנרכשת; )ב(  תקנה את Pandox)א(  -באופן שבו 

תעביר לפתאל את הסכמי השכירות של הנכסים המושכרים;  Pandox; )ג( Pandoxנכסי 

 
 .  אירלנד  בצפון ומלון בווילס מלון, בסקוטלנד מלונות 5, באנגליה  מלונות 25 6
 (."HGI": להלן'רו בלונדון )היתהתעופה בנמל   Hilton Garden Inn מלון  את כולל לא 7
 . HGI למעט 8
 עובדים בבריטניה ובאירלנד על ידי הקבוצה הנרכשת.  2,500-למת העסקה הועסקו כהש ת החברה, נכון למועד למיטב ידיע 9
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תעביר לפתאל את הסכם  Pandox)ה( -תעביר לפתאל את "נכסי התפעול" ו Pandox)ד( 
התפעול  ' לעיל, הנכסים המושכרים, נכסיא"ק בס צוינוהסכמי השכירות ש) פראג ניהול

הכוללת של העסקה  התמורה ."(פתאל נכסי: "יקראו להלן ביחד פראג ניהולוהסכם 
החברה  של חלקה כך מתוך(, התאמותל בכפוףמיליון ליש"ט ) 823-כשל  בסךהסתכמה 
 עסקת)להלן: " 10(להתאמות בכפוף"ט )ליש מיליון 123-כ, הסתכם בפתאלבגין נכסי 

Jurys Inn").  עסקת לפרטים נוספים אודותJurys Inn ראו ,זו העסק נשוא המלונותו 
 )ה( 1.8.1בסעיף ו 2017 תקופתי"( בדוח "תיאור עסקי התאגידפרק א' )ב 1.19 בסעיף
של הקבוצה הנרכשת   הושלם הארגון מחדש 2018באוגוסט  31ביום  .)בהתאמה( להלן

ואת "(. במועד השלמת הארגון מחדש נפרעה הלומועד השלמת הארגון מחדש)להלן: "
לעניין זה. יצוין כי החל ממועד  Pandoxפתאל )בדרך של קיזוז( ופקעה ערבותה של 

 Pandoxשנה ביחס לנכסי  25הארגון מחדש נכנסו לתוקפם הסכמי שכירות לתקופה של 
(. לפרטים נוספים אודות הסכמי השכירות מלונות בבריטניה ובאירלנד 20)קרי 

 ".2017עסקי התאגיד  ( ב"תיאור3)ב()1.19האמורים ראו בסעיף 

 Leonardoביחס למלון Sale and Lease back, הושלמה עסקה מסוג 2018ביוני  22ביום  .1.1.3.2
Royal Munchen " :( במסגרתה התקשרו המלון)להלן בס"ק זה"Fattal Leonardo 

Royal München Operation GmbH & Co. KG  שותפות גרמנית המוחזקת )בשרשור(
על ידי החברה(, פתאל נכסים אירופה )כערבה(, צד ג', שאינו  94.65%סופי( בשיעור של 

 Sunflower Management GmbH & Co. KG -קשור לחברה ו/או לבעל השליטה בה ו
 שותפות)שותפות גרמנית בבעלות מלאה )בשרשור סופי( של מלונות פתאל ( )להלן: "

כירת מלוא זכויות "( בהסכמי רכישה ושכירות )בהתאמה ולפי העניין( ביחס למהניהול
הבעלות במלון והשכרתו מחדש לשותפות הניהול. לפרטים נוספים אודות העסקה ראו 

 אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.    2018במאי  21דיווח מיידי מיום 

הולנדית של מלונות  בת חברת רכשה , הושלמה עסקה במסגרתה2018אוגוסט ב 15ביום  .1.1.3.3
מיליון אירו )לאחר ניכוי  153של   לסך בתמורהג'  מצד( רוכשת""ה)להלן:  פתאל

מלוא הון  אתמיליון אירו הוצאות עסקה נלוות(  0.8-התאמה משוערת )בתוספת כ
)בעקיפין( בזכויות בעלות,  המחזיקההמניות המונפק של חברת החזקות הולנדית 

(. בד בבד עם "סקההע"מלונות בהולנד )להלן:  13בפורטפוליו של  11שכירות או ניהול
נכסים אירופה את מלוא הון המניות  לפתאלהרוכשת  מכרה כאמורהעסקה  השלמת

מלונות ובזכויות  3-בעלות ב זכויותהמונפק והנפרע של חברות נכסים המחזיקות ב
 48.1חדרים( וזאת בתמורה לסך של  472סה"כ  הכוללים) במלון נוסף 12"אלזחכירה 
כאמור(  ההחזקותעם ההחזקה )בעקיפין דרך חברת  הנותרוהרוכשת  13,14אירו מיליון

מלונות  8-ב המחזיקותבמלוא הון המניות המונפק והנפרע של מס' חברות תפעול 
חדרים(  1,466-בשכירות ומלון אחד בניהול ומפעילות אותם )מלונות הכוללים סה"כ כ

, 2018 ביוני 28מיום  מיידיים דיווחים ראו נוספים לפרטים. שבפורטפוליומתוך המלונות 
 מובא בהם הכלול המידע אשר, 201816באוגוסט  15 ומיום 201815ביולי  30מיום מיום 

 .הפניה של בדרך זה בדוח

 Jurys Hotel( של החברה, 100%התקשרה חברה נכדה ) 2019במרץ  15ביום  .1.1.3.4
Management (UK) Limited " :17שנה 30-ל"( בהסכמי שכירות השוכרת)להלן 

במרכז לונדון, אנגליה חדרים(  1,311)סה"כ מלונות  4קשר עם )בערבות החברה( ב
וכן התקשרה השוכרת  טמיליון ליש" 55בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך כולל של 

במערך הסכמים עם תאגידים זרים שהינם, למיטב ידיעת החברה, בשליטת קרן 
ה בה()להלן השקעות בינלאומית )שהינו צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לבעל השליט

"( שהעמידו לרוכש הבנקוכן עם תאגידים פיננסים זרים )להלן ביחד: " "(הרוכשביחד: "
האמור מימון לרכישת המלונות כאמור בקשר עם שיפוץ המלונות )בערבות החברה(. 

, 201919במרץ  15ומיום  182018בדצמבר  3לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מיום 
 .הפניה של בדרך זה בדוח באמו בהם הכלול המידע אשר

 
 "ט. ליש מיליון 3.7-של כ  בסך"ט בתוספת עלויות עסקה נלוות ליש מיליון   123.1-כלסך של  הסתכמה הכוללת לחברה  העלות 10
 .אחד  למלון ביחס 11
 (. 1998משנת  שנה )החל 42רה לתקופה של זכויות חכי 12
 .  משוערת התאמה  כויני לאחר 13
 בעלויות עסקה נלוות.  (אירו  מיליון   0.2-כ)נכסים אירופה  פתאל שלחלקה היחסי  בתוספת  14
 [.071539-01-2018]מס' אסמכתא  15
 . [077715-01-2018-ו 057264-01-2018: אסמכתאות'  מס] 16
 שנים נווספות.  5-בתוספת אופציה להארכה ב 17
 [.117441-01-2018כתא ]מס' אסמ 18
 [.021444-01-2019]מס' אסמכתא  19
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 Leonardo Royal Hotel Amsterdam (490הושלמה הקמתו של מלון  2019בחודש מרץ  .1.1.3.5
 50 -עלות הקמתו הסתכמה בכ . 2020 חדרים( והמלון נפתח לפעילות בחודש אפריל

מיליוני  115.5-הסתכם בכ 2019בדצמבר  31ליום המלון שוויו ההוגן של מיליוני אירו. 
 אירו.

כוללת  וביוון ריסיןפעילות הקבוצה בישראל, באירופה בקפ ,דוחה חתימת למועד ןנכו .1.1.3.6
מלונות  או ניהול להשכרת והסכמים בהקמה מלונות)לרבות החזקה, שכירות וניהול 

-כ  חדרים מתוכם אלף  43-( הכוללים כפעיליםמלונות  182)מלונות  222, של (20בהקמה
-וכינה בעלת )מלוא או חלק( הזכויות בהם חדרים מצויים במלונות שהחברה האלף  17
  .21מנהלת או שוכרת שהחברה במלונות המצויים חדריםאלף  26

 - הקורונה על הפעילות העסקית של החברה מגיפתגילוי בדבר השלכות התפשטות  .1.1.3.7

דוח זה, צפויה ברבעון הראשון של שנת חתימת נכון למועד  הערכת הנהלת החברה,י על פ
בישראל והן באירופה וכפועל יוצא הן  22בהכנסות החברהמאוד ירידה מהותית  2020

בישראל ובאירופה בהשוואה לרבעון המקביל בשנת  EBITDA-במהותית מאוד ירידה 
בגין ביטול הזמנות קיימות בשילוב עם ירידה בהזמנות עתידיות, אשר  , בעיקר201923

והן  24)הן הישירות ההקורונה והשלכותי להתפשטות מגיפתלהערכת החברה ניתן לייחסן 
הקורונה בעולם תימשך מצד אחד ומגבלות תנועה  מגיפת(. ככל שהתפשטות 25העקיפות

מצד שני תימשכנה ו/או ו/או צווי סגירה למלונות ו/או תעופה ו/או כניסת תיירים 
תורחבנה באירופה ו/או בישראל )לפי העניין(, אזי על פי הערכה ראשונית של החברה 

הן בישראל והן באירופה גם ברבעון  22בהכנסות החברהמאוד ת צפויה ירידה מהותי
  , אשר אין ביכולתה של החברה לכמתה בצורה מהימנה בשלב זה.2020השני של שנת 

ברבעון הראשון של  מגיפת הקורונההתפרצות נגיף הקורונה וההתפשטות הגלובלית של 
ת באשר לפעילות מהווים סיכון מאקרו כלכלי גלובלי ומשרים אי ודאו 2020שנת 

הכלכלית העתידית בעולם ולהשפעות הצפויות על האינפלציה ועל השווקים הפיננסיים. 
 התפשטות עם בקשר ובעולם בישראל ההתפתחויות אחרי באופן שוטף עוקבת החברה
על רקע  .ובאירופה בישראל העסקית פעילותה על את ההשלכות ובוחנת הקורונה מגיפת

השבתת כל תרבות הפנאי  ,ה וההתכנסות בישראל ובאירופההמגבלות שהוטלו על התנוע
נכון , ובאירופה וכן הוצאות צווי סגירה למלונות בחלק ממדינות הפעילות בישראל
סגרה החברה את מרבית המלונות המתופעלים על ידה  אישור הדוחות הכספייםלמועד 

תר, את הפעולות החברה ביצעה ומבצעת, בין היהן בישראל והן באירופה. כתוצאה מכך, 
הצפויה המהותית לירידה התזרימיות הבאות וזאת לצורך התאמת הוצאותיה 

  בהכנסות:

צמצומים והתייעלות של כוח אדם )הן בכמות עובדים והן בכמות שעות  (1
( לכל העובדים 45%-ל 20%הפחתת שכר מדורגת )בין  –העבודה( 
יו"ר ומנכ"ל  בהקשר זה יצוין כי מר דוד פתאל, וכן פיטורים. 26בקבוצה

כי הינו  2020 במרץ 28לחברה ביום החברה, בעל השליטה בה הודיע 
על דמי הניהול וכן  2019באופן בלתי חוזר על המענק בגין שנת מוותר 

הרבעון השני של שנת שהינו זכאי להם על פי הסכם עימו וזאת עד תום 
2020. 

החברה –ת עובדים לחל"ת )חופשה ללא תשלום(/לחופשות יזומות הוצא (2
)לרבות בניו של בעל  לחל"ת 27בישראל מעובדיה 5,500-כהוציאה עד כה 

עובדיה באירופה לחל"ת או את מרבית בכוונתה להוציא ו השליטה(
לחופשות יזומות )על חשבון ימי החופשה שצברו( וזאת בהתאם לחוק 

  .למדיניות הממשלתית בכל מדינהו
 צמצום כל פעילות הרווחה והדרכה בקבוצה. (3

 
 .  ת עתידייםמלונו 42 כולל 20
 .החברה  פעילות לכלל מהותי לא  בהיקף מלונות של  מועט במספר 21
 משירותי אירוח ואחרות.  22
 . םסקורי ואינם  מבוקרים אינם 2020 בינואר 1 ביום  שהחלה לתקופה חסיםהמתיי  הכספיים  הנתונים  כל כי יודגש 23
באופן שמונע  ולחלק ממדינות אירופה  וכן הגבלת כניסת תיירים לישראל  באסיה ובאירופה יעדים מסוימים ל ביטול טיסות מ/א 24

   .מלונות הקבוצה בפרט)לפי העניין( ולהתארח במלונות בכלל וב מתיירים מאותן מדינות להגיע לאירופה או לישראל 
צמצום כנסים מקצועיים, תערוכות ואירועים רבי   או ברחבי העולם, ביטול  ס' הטיסות ובכמות התייריםירידה כללית במ 25

 משתתפים אחרים ברחבי אירופה וכיו"ב. 
  מסייעת  הממשלה  - המשבר רקע על -  שבהן באירופה  מדינות באותן  עובדים ולמעט"ח ש 8,000 על העולה  משכר החל 26

 (. ועסקיםהמ העובדים להשארת)בכפוף  העובדים שכר בעלויות  למעסיקים
 .בחברה  השליטה  בעל, החברה "ל ומנכ"ר יו, פתאלבניו של מר דוד  – פתאלאת ה"ה אסף, נדב, ויובל  –זה  ובכלל 27
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ד תפקידים הן במטה, הן באזורי הפעילות והן באותם מלונות וחאי (4
 .שלא ייסגרובודדים 

סגירת מלונות שבהם התפוסה נמוכה והעברת אורחים למלונות אחרים  (5
 160-החברה כ סגרה הדוחות הכספייםאישור נכון למועד  –ברשת 

, כאשר בישראל ובאירופה מלונות הקבוצה הפעילים 182מלונות מתוך 
לונות אשר נותרו פתוחים שיעורי התפוסה נמוכים ביותר )בין מהביתרת 

. בכוונת החברה לשקול לסגור מלונות נוספים והכל בלבד( 30%-ל 5%
  בכפוף ובהתאם להתפתחויות.

ריטיינרים לנותני שירותים חיצוניים וקבלת הנחות או ביטול הפחתת  (6
 מספקים.

 חיונית העעצירת מרבית ההשקעות במלונות הקבוצה, למעט השק (7
 .שהחלו בהם לפני תחילת המשבר

 לפני בהם שהחלו שיפוצים למעט, עצירת כל השיפוצים במלונות הקבוצה (8
 .המשבר תחילת

 המלונות הפעילים )כולל המלונות הסגורים( בכל  -על בתי המלון  שמירה (9
 שעות ביממה. 24תוצב שמירה 

החברה  -פעילות לקבלת הנחות ודחיות תשלום מרשויות מדינה שונות  (10
מדינות הפעילות של הקבוצה בבקשה להעניק  בכלפנתה ותפנה לרשויות 

החזר עלויות  וכן הנחות ודחיות תשלום ביחס לתשלומי החובה השונים
ניתן פטור גורף  הפעילות בחלק ממדינותבעניין זה יצוין כי  .עובדים

)בכפוף  מעלות השכר 90%-והשתתפות בשכר העובדים עד ל מארנונה
 .העובדים המועסקים( בתקופת המשבר להשארת

 עצירת פרויקטי מיתוג ופרויקטים בתחום הדיגיטל בקבוצה. (11
בשל סיכול וכוח  שנסגרו 28השהיית תשלומי שכירות בגין חלק מהמלונות (12

 השהתההחברה כפועל יוצא מהפסקת פעילות מלונות וסגירתם,  –עליון
תשלומים בהתאם להסכמי ה או מתעתדת להשהות את מרבית

חוק או להנחיות הממשלתיות כמו כן, בהתאם להוראות ירות, כשה
דחות יבמדינות השונות, עתידים לההמיוחדות שנתנו לאור המצב, 

 .תשלומי דמי השכירות וזאת לתקופות שונות
החברה בוחנת אפשרות להכניס  – 29הכנסת שותפים למלונות באירופה (13

של עד  רולחלק מהמלונות שבבעלות הקבוצה שותפים עסקיים בשיע
  .עם סיום המשברוזאת מיד  50%

החברה החלה לבחון אפשרויות למכירת  – 24מכירת מלונות באירופה (14
חלק מהמלונות שבבעלות הקבוצה )ובכלל זה מלונות בבעלות חברת הבת 

 Sale and Manageפתאל אירופה( בעסקאות במתווה של  - 100% –
Back  או במתווה שלSale and Lease Back שיגדיל את יתרת  באופן

 . בסיום המשברוזאת  המזומנים בקבוצה
בחינת אפשרויות של מימון מחדש לנכסים לא  - 24מימון מחדש (15

נמוך באופן יחסי וכן פריסה  LTVעם  משועבדיםאו לנכסים  משועבדים
לאחר סיום וזאת  מחדש של חלק מהאשראי הבנקאי של החברה

מליוני  142-ווי של כשבנכון למועד הדוח יש לחברה נכסים .  המשבר
משועבדים כלל ונכסים משועבדים שאינם  מיליון ש"ח( 560-)כאירו 
   .50%-שיעור נמוך מב LTVעם רבים 

בחלק מהמדינות הכריזה הממשלה על הלוואות בערבות מדינה  (16
החברה פועלת בהתאם לעניין זה יצוין כי משמעותיים.  םבסכומי

תוכל לקבל בגרמניה הלוואה ולהערכתה  ת אלוולהנחיות לקבלת הלווא
  .של עשרות מיליוני אירושנים בהיקף  5-לתקופה של כ

אישור הדוחות לעיל כי נכון למועד  13-15יובהר לעניין האמור בס"ק    

 
נכסים )אירופה( בע"מ  תשלומי השכירות על פי הסכמי השכירות בין החברה וחברות מאוחדות של החברה לבין פתאל למעט  28

לחוק   1איגרות חוב )כהגדרת המונח בסעיף  רת( של החברה, שהינה חב100%ופה"(, חברה מאוחדת ))להלן: "פתאל איר
 (.1999-החברות, התשנ"ט

לעיל כי נכון למועד דוח זה לא מתקיים משא ומתן עם מאן דהוא להכנסת שותף לאיזה   14-12יובהר לעניין האמור בס"ק  29
 קבוצה.ב למימון מחדש של אשראי ונות החברה באירופה ו/או ות החברה באירופה ו/או למכירת איזה ממלממלונ
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לא מתקיים משא ומתן עם מאן דהוא להכנסת שותף לאיזה  הכספיים
ו/או  ממלונות החברה באירופה ו/או למכירת איזה ממלונות החברה באירופה

 למימון מחדש של אשראי בקבוצה.
)וכן לעיל  12עד  10-ו 8עד  1בס"ק החברה מעריכה שביצוע הפעולות כמתואר 

פעולות נוספות שהחברה עשויה לנקוט בהן בהמשך שאינן מפורטות לעיל 
עשוי להביא לקיטון משמעותי בתזרים והכל בהתאם לנסיבות ולהתפתחויות( 

בחודשים הקרובים, באופן שיהיה בו כדי ההוצאות השוטפות של הקבוצה 
מאוד להפחית במידה מסוימת את ההשפעה הישירה של הקיטון המהותי 

 16וביצוע הפעולות כמתואר בס"ק  שצפוי בהכנסותיה בחודשים הקרובים
 ההנהלהלהערכת . לעיל עשוי להביא לתוספת מקורות כספיים לחברה

 1-סך של כבשווי מזומנים ומזומנים עם , פעולות אלו יחד והדירקטוריון
 אישור הדוחות הכספייםמועד בסמוך ל הקבוצה אשר ברשות ש"חליארד ימ

צוין כי יכולתה של י .בשנה הקרובה מחויבויותיהה לעמוד בכל חבריאפשרו ל
החברה להשלים את הפעולות האמורות תלוי בהחלטות רגולטוריות שיתקבלו 

של צדדי ג' )כגון מלווים ונות והנכ יתוף הפעולהבמדינות השונות, במידת ש
   בעלי מלונות המושכרים לקבוצה(.ו

מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה וגורמים 
הקורונה או עצירתו, החלטות של מדינות  מגיפתכגון המשך התפשטות 

שונים,  ורשויות רלבנטיות בארץ ובעולם להפסיק או לחדש טיסות ליעדים
ל תיירים ממדינות מסוימות, הגבלות תנועה, הגבלות על יסה שלת כנהגב

להשפיע על  (לפי העניין)התכנסויות או שינויים בביקוש, עשויים או עלולים 
החברה בהתאם. בשל קצב ההתפתחויות המהיר של החלטות גורמי 
הממשלה בישראל ובאירופה, החברה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות 

 תאם.יה בהן את הערכותולעדכ
הערכות החברה בדבר ההשלכות התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה 
העסקית של החברה מהוות "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות 

 .1968-ערך, התשכ"ח
ומדנים של החברה נכון למועד דוח מידע זה מבוסס בין היתר, על הערכות וא

יות הרשויות והנח שא זהובעולם בנו זה ומתבססות על הפרסומים בארץ
מש באופן שונה הרלוונטיות. הערכות אלו עלולות שלא להתממש או להתמ

מהאמור לעיל, לרבות באופן שלהתפתחויות בעניין התפרצות מגפת הקורונה  
על פעילות החברה ומצבה והתפשטותה תהיינה השפעות מהותיות מאוד 

אשר  ורמיםאה מגהיתר, כתוצ העסקי לתקופה העולה על מס' חודשים, בין
שטות אינם ידועים לחברה ו/או אינם בשליטתה, ובכלל זה הרחבת התפ

מגפת הקורונה והחרפת עוצמתה ו/או החרפת ההשפעה של התפרצות מגפת 
ות לתחומי הקורונה על הכלכלה העולמית ובישראל, לרבות תוך התרחב

פיננסיים פעילות נוספים והרעה משמעותית בתנאים הכלכליים או ה
בעולם, ו/או התארכות ההשפעה של מגפת הקורונה ואי ו/או שראל בי

יסונה בטווח קצר ו/או נקיטת צעדי מניעה קיצוניים מצד בלימתה ו/או ר
רשויות בישראל ו/או בעולם ו/או קצב התאוששות נמוך מהמשבר הכלכלי 

 יננסי המיוחס להתפרצות המגפה וכיו"ב.והפ
 

ורים בפרק זה הינם התיא מרביתויודגש כי  בהמשך לאמור לעיל יובהר
עובר להתפרצות מגפת הקורונה ואין בנתונים  2019בדצמבר  31ם ליום נכוני

שמובאים להלן ו/או בתיאורים לגבי הפעילויות העסקיות של החברה 
ישור אמצבה העסקי של החברה נכון למועד  העיד עלכמפורט להלן בכדי ל

המצב  להעיד עלאו ו/ – המשבר האמורבעיצומו של  - הדוחות הכספיים
העסקי של החברה בחודשים הקרובים וכל עוד המשבר נמשך. הנהלת 

לצמצום השפעות המשבר על פעילותה העסקית ללא לאות החברה פועלת 
מצד אחד והשפעותיו הנרחבות המשבר ועוצמת חריגות היקף, ואולם בשל 

 אי נהישצד השני, ה של החברה והענף שבו היא פועלת מהואופי פעילות
דאות רבה לגבי היבטים מסוימים בפעילותה העסקית של החברה ובכלל וו

מועד הפתיחה מחדש של מלונות החברה שנסגרו/יסגרו, חידוש הזמנות  –זה 
בין משיעורים של במלונות הרשת, גידול בשיעורי התפוסה במלונות החברה 

-כם של וח( לשיעורי)נכון למועד פרסום הדות שלא נסגרו במלונ 30%-ל 5%
( וכן 2017-2019)שיעורי התפוסה הממוצעים במלונות החברה בשנים  79%

כפועל יוצא גידול בהכנסות החברה וחזרת פעילותה העסקית של החברה 
 או של שנים קודמות.  2019להיקפי הפעילות של שנת 
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, החזקה הכוללת) הקבוצה שמפעילה ריםהחד מספר צמיחת את המתאר גרף להלן
 בין התפלגות תוך הדוח חתימת למועד ועד היווסדה למועד מסמוך 30(ולוניה שכירות
בריטניה ואירלנד ולמעט  למעט) באירופה החברה פעילות ,בישראל החברה פעילות

 פעילות החברה בבריטניה ואירלנד ,(אחר תחת המסווגוביוון  קפריסיןהפעילות ב
  "אחרמגזר "תחת  תהחברה בקפריסין ויוון המסווג ופעילות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדינות, כמפורט  19על פני  מתפרסת הקבוצה של פעילותה, הדוחחתימת  למועד נכון
 להלן:  

 מספר חדרים  31מספר מלונות מדינה
 9,140 48 ישראל

 מערב, מרכז ודרום אירופה 
 13,448 71 גרמניה
 1,322 10 ספרד

 692 2 פורטוגל
 899 5 איטליה
 2,530 15 הולנד
 205 3 שוויץ
 82 1 יהצ'כ

 105 1 בלגיה
 213 1 אוסטריה
 253 2 הונגריה

 509 2 פולין
311 סה"כ במערב, מרכז ודרום אירופה   20,258 

 בריטניה ואירלנד
 8,522 34 אנגליה

 1,793 11 סקוטלנד
 270 1 צפון אירלנד

 142 1 וויילס
 873 5 אירלנד

 11,600 52 סה"כ בבריטניה ואירלנד
 1,572 6  קפריסין

345 3 יוון  
,2 9 סה"כ בקפריסין ויוון 502  

 43,023 222 סה"כ
החברה  הפעילים של מלונותה  182מתוך  160-כחתימת הדוח יצוין כי נכון למועד  

שהוטלו על ידי ו/או צווי סגירה למלונות  בשל מגבלות תנועה והתכנסות סגורים
 .רונהת הקומגיפ הגלובלית שלשלות באירופה ובישראל בשל ההתפשטות ממ

 
 . עתידייםלרבות מלונות  30
   .כולל מלונות עתידיים 31
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  32נכון למועד חתימת הדוח ההחזקות בחברה מבנה .1.1.4

  

 

 
  אה המל בבעלותה  תאגידים ללים כו לא אלו  החזקות תרשימי  לכך בהתאם. תה פעילו ואת במלונות החברה  החזקות  את(  בעקיפין  או  במישרין)  המרכזים, בחברה  עיקריים תאגידים   כולל להלן המפורט ההחזקות מבנה   32

 . במלונות בזכויות החברה  מחזיקה   באמצעותם אשר(  בעקיפין או  במישרין) ה החבר של  החלקית או
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 הפעילות של החברה מיתחו 1.2

תחומי פעילות  בשלושההחברה פועלת  דוחה חתימת ולמועד 2019 דצמברב 31נכון ליום  .1.2.1
 עיקריים:  

ן וכ בישראל תמלונוהחזקה, תפעול, שכירות וניהול  הכוללת - ת בישראלופעילות מלונא .א
לפרטים אודות  ."(בישראל המלונאות תחום)להלן: " ה והקמה של מלונות חדשיםישרכב

 .להלן 1.6 בסעיףתחום המלונאות בישראל ראו 

 - (וביוון קפריסיןבלמעט הפעילות למעט בריטניה ואירלנד ו) אירופהבת ופעילות מלונא .ב
וכן לנד( ואירטניה )למעט בריה אירופעול, שכירות וניהול בתי מלון בהכוללת החזקה, תפ

)להלן:  (וספרדהולנד בעיקר בגרמניה,  דוחה)למועד  חדשים רכישה והקמה של מלונותב
לפרטים אודות תחום  ."()למעט בריטניה ואירלנד( תחום המלונאות באירופה"

 .להלן 1.7 בסעיףראו  באירופה )למעט בריטניה ואירלנד(המלונאות 

חזקה, תפעול, שכירות וניהול בתי מלון ה לתכולה - ואירלנדבבריטניה ת ופעילות מלונא .ג
 למועד) ואירלנד בבריטניהשל מלונות חדשים  והקמהבבריטניה ובאירלנד וכן ברכישה 

 ."(תחום המלונאות בבריטניה ובאירלנד( )להלן: "וסקוטלנד באנגליה בעיקר הדוח
 .להלן 1.8 בסעיףונאות בבריטניה ובאירלנד ראו לפרטים אודות תחום המל

סוגי הסכמים:  3-לת את מלונות הרשת בישראל ובאירופה בהתאם למתפע החברה 
מלונות בבעלות, מלונות בשכירות ומלונות בניהול. באופן עקרוני, המודל העסקי של 

 מלונות החברה והיכולות והיתרונות העסקיים שלה באים לידי ביטוי בניהול והפעלה של
לא עיקרי( בעת בחינת )אך  נוסף מהווה שיקולועל כן שאלת הבעלות/שכירות 

בעלות במלונות, בלהחזיק  הינה הקבוצהת לתפעול מלון. יחד עם זאת, עדיפות ההתקשרו
הזכויות במלון.  יבעל של  םאך הדבר אינו מתאפשר תמיד בהיותו נתון לשיקול דעת

ימת ראיית הנהלת החברה לא קי מבחינתשת, לעניין התפעול השוטף של מלונות הר
 במלונותלמעט כך ש וזאת ,ניהולב או שכירותב ,בבעלות שנמצאים ותונמל ןיב הבחנה

 בבעלות נדרשת החברה להשקיע הון עצמי בתחזוקה שוטפת ושיפוץ של המלונות.
 ירווח שכן עצמי בהון הצורך והיעדר שבהם הנמוך הסיכון הינם ניהול בהסכמי היתרונות
 היא ואין(, קיים)באם  לוןמה של התפעולי ווחומהר מהמחזור נגזרים המנהלת החברה
 המנוהל המלון של והרווחיות במידה ,מנגד. בחוזה ההתקשרות בעת עצמי הון מסכנת
 זאת לעומת. ברווחיות מהגידול יחסית קטן מחלק רק נהנית הניהול חברת, עולה

 גם וכך החברה של הינו הסיכון מלוא, נותמלו על בבעלות או מלונות שכירות בהסכמי
 מדיניות, הדוח חתימת למועד ונכון האחרונות בשנים כי יצוין .ברווחיות הגלום הסיכוי
 בהסכמי בהתקשרויות ולמעט שכירות או רכישה בהסכמי בעיקר להתקשר היא החברה
 כישתהתקשרה החברה בהסכמים לר 2018חודש מרץ  במהלךיצוין כי  זה לעניין .ניהול

, (רכישתו כאמורלשהושכר עד ) יפהח רדו פלאזהמלון לאונב מלוא זכויות הבעלות
קורל ביץ'  Uנרכש  2019חודש ינואר . ב(שנוהל עד לרכישתו כאמורלאונרדו נגב באר שבע )

ות לדוח ב19 אורב ראו נוספים לפרטים( שנוהל עד לרכישתו כאמורקלאב אילת )
ק ג' המצ"ב בפר 2019בדצמבר,  31ברה ליום של החברה של החהמאוחדים הכספיים 

  .זה קופתיתלדוח 

זכויות חברה ( ב50%בשליטה משותפת ) מחזיקה החברה ,הדוחחתימת נכון למועד  .1.2.2
מלונות  בחמישהפרטית קפריסאית, המחזיקה )באמצעות תאגידים בשליטתה( 

במלוא  ,34ם(חדרי 623-מלונות ביוון )הכוללים כ 2 ,33חדרים 1,450-כבקפריסין הכוללים 
 217-אלו, במלון בשכירות )הכולל כונות לה מליסאית המפעיזכויות הבעלות בחברה קפר

 )להלן חדרים בקפריסין 122וכן בזכויות ניהול בלבד במלון בן  35חדרים( באתונה, יוון
 .  "(וביוון המלונות בקפריסין" או "וביוון הפעילות בקפריסין: "יחד

 
  516ויכלול ומלון בלימסול שיפתח בעוד כשנתיים  חדרים 198-כ ויכלול (2021)אפריל  כשנה  בעוד שיפתח  בניקוסיה  מלון כולל 33

ונות המתוארים לעיל, מהווה  מלתיחת ה נות ובהתאמה לפהמועד המשוער להקמת המלו  יצוין כי הערכות החברה בדבר חדרים.
מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך. הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע  

  י הערכות אלו תתממשנה כפי מות העבודות להקמתם , ואין כל וודאות כלהתקדמות בקבלת היתרים לבניית מלונות אלו והתקד
ר עיכובים בקבלת ההיתרים מהרשויות המקומיות, עיכובים בבנייה וכן עיכובים לא צפויים שיכול  אושמוערך, בין היתר, ל 

כות המאקרו כלכליות  ויחולו בעתיד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי לאור המצב )קרי התפשטות מגפת הקורונה וההשל
דמות של כל אחד מהפרויקטים האמורים והכל תקבהמשך את קצב הה  בחנה ותכעת  בוחנות תה בפעילותושותפ בגינה( החברה 

   בהתאם לנסיבות של כל פרויקט.
אחד  .המשותפת הקפריסאית החברה  של  שמה  על במלונות אלה  הבעלות זכויות  הועברו טרם הדוח  חתימת למועד  נכון  34

 . סייפא 33לאמור בה"ש  , בכפוף2021להיפתח בשנת  צפוי –חדרים(   122בסלונקי ) –נות הללו  מהמלו
 סייפא.  33, בכפוף לאמור בה"ש 2021אשר צפוי להיפתח בשנת  35
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רוטראס ס, פפאפובמלונות ב) כמלונות נופשפיינים מאווביוון המלונות בקפריסין  
נם עקב אפיו. עירוניים )המלונות בניקוסיה, לימסול, אתונה וסלוניקי( וכמלונותס( ורודו

משאבים וחשוף לסיכונים שונים חלוקה שונה של  , הדורשוביוון בקפריסיןשל המלונות 
וביוון ילות בקפריסין לא נכללת הפעמאשר פעילות החברה בתחום המלונאות באירופה, 

אינה עולה לכדי מגזר בר  ,וביוון ות החברה בקפריסיןילפעת, . יחד עם זאתחת פעילות זו
נכון  יודגש כי .בדוחות הכספיים של החברה "אחר" מגזר דיווח ולפיכך מוצגת תחת

. בכללותה החברהלפעילות  ביחסאינה מהותית וביוון הפעילות בקפריסין הדוח למועד 
   .להלן 1.21סעיף פריסין ראו ת הסכם שיתוף הפעולה בפעילות בקאודו לפרטים

לדוחות הכספיים  31 ביאורמגזרי הפעילות של החברה ראו  בקשר עם נוספיםלפרטים  .1.2.3
  .לדוח תקופתי זהבפרק ג'  המצ"ב 2019בדצמבר  31יום לשל החברה 

 

 בשנתיים האחרונות השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו  1.3

 השקעות בהוןעו בוצא ל ,הדוחסום ובסמוך למועד פרדוח הם שקדמו למועד שנתייב
מחוץ  במניותיהמהותיות עסקאות על ידי בעלי עניין בחברה לא בוצעו  החברה וכן

 , למעט כמפורט להלן:לבורסה
 

 השינוי  מהות  תאריך 
מניות לאחר  כמות 

 פרטים נוספים  תמורה מחיר מניה השינוי 
 מונפק רשום 

21  
פברואר ב 

2018 

הנפקה לציבור של 
 גילות מניות ר   1,652,800

 חברה של ה 

50,000,000  
מניות 
רגילות 
 ללא ע.נ. 

14,441,800  
מניות 
רגילות 
 ללא ע.נ. 

ש"ח    307
 למניה 

507.4  
מיליון 
 ש"ח 

ראו דיווח מיידי 
בדבר תוצאות 
הנפקת מניות 
 21לציבור מיום  

   201836בפברואר  
 

  ךובכלל כעים ניצ 70-אופציות לא רשומות ל 156,426הוקצו  2018בפברואר  12ביום 
ה"ה אביה מזרחי מגן,  –כולל נושאי המשרה הבכירה עובדי החברה תושבי ישראל ) 41-ל

כולל עובדי חברה שאינם תושבי ישראל ) 24(, אירגו-שחר עקה, עופר רפיח וענת פבריקנט
( וכן נימר ורון ברוך ה"ה דניאל רוג'ר, יורם ביטון, מאהר –נושאי המשרה הבכירה 

שהינם בניו של בעל השליטה, וכן למר ל פתאל, , יובפתאל נדב ף פתאל,לה"ה אסהקצאה 
. הרצל שלם )דירקטור( וכן לגב' הדס מישלסקי מאייר )מנהלת מכירות תיירות יוצאת(

האופציות הלא רשומות ניתנות למימוש )בכפוף לתקופות ההבשלה שנקבעו( למניות 
מימוש נון "למנג מניה ובהתאםש"ח ל 301רה בתמורה למחיר מימוש של רגילות של החב

 3.3(. לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות הלא ראו בסעיף Cashless Exerciseנטו" )
 לתשקיף ההנפקה אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה. 3בפרק 

 
שהינם נותני ניצעים  13-ת לאופציות לא רשומו 36,163הוקצו  2018במרץ  13ביום 

. האופציות (37Jurys Innשת מנהלים ועובדים בר 12 לל זה)ובכ לקבוצת פתאלשירותים 
הלא רשומות ניתנות למימוש )בכפוף לתקופות ההבשלה שנקבעו( למניות רגילות של 

ש"ח למניה ובהתאם למנגנון "מימוש נטו"  301החברה בתמורה למחיר מימוש של 
(Cashless Exerciseלפרטים נוספים אודות תנאי הא .) בדיווח  ת ראורשומוופציות הלא

[ אשר המידע הכלול בו מובא 2018-01-018042]מס' אסמכתא  2018במרץ  6מיידי מיום 
  בדוח זה בדרך של הפנייה.

 

 חלוקת דיבידנדים  1א.3

, יהמניות לבעלי דיבידנדים החברה חילקה הדוחהשנתיים שקדמו למועד  במהלך 1א.1.3
 :כדלקמן
אלפי  60,000ל חלוקת דיבידנד בסך ברה עון החיט דירקטוריהחל 2019במאי,  30ביום 
. לפרטים נוספים אודות החלטת 2019ביוני  27הדיבידנד שולם לבעלי המניות ביום  ש"ח.

[ 2019-01-046875]מס' אסמכתא  2019במאי  30החלוקה כאמור ראו בדיווח מיידי מיום 
 ה על דרך ההפניה.אשר מובא בדוח ז

 
 

 [.017473-01-2018: אסמכתא'  מס] 36
 ל בבריטניה ובאירלנד., שהינו מנהל פעילות פתאJason Carruthersאופציות לא רשומות שהוקצו למר  4,205ובכלל זה  37
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 ידנדת דיבעל חלוק לותמגב  2א.1.3

 הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה ב'(  שטר

שלא לבצע חלוקה )כהגדרתה  38החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(
בחוק החברות( כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק דיבידנד, אלא אם 

 שלי מהרווח הנק 50%סכום החלוקה לא יעלה על )א(  לן:מתקיימים כל התנאים שלה
הרבעוניים  או המבוקרים השנתיים המאוחדים הכספיים דוחותיה פי על החברה

מיליון ש"ח  500סכום של עד  בתוספת 2018בינואר  1מיום  החלהסקורים האחרונים 
 במידה ,לעיל האמור אף על; 392017בדצמבר  31סה"כ בגין עודפים שנצברו עד ליום 

 ,(2018בינואר  1מיום  החל) מתוימס הנש מרווחי 50% בגין חלוקה תבצע לא והחברה
בתקופות  את אותו חלק מרווחי שנה מסוימת שלא חולקו כאמור לחלק הזכות לה תהא

לחוק  302שלאחר מכן ועד לפירעון המלא של אגרות החוב, והכל בכפוף להוראות סעיף 
 םהכספיי ותוחהד פי עלזכויות מיעוט(,  כולל) חברהה של המאוחד ההון; )ב( החברות

, בניכוי החלוקה(, בטרם העניין לפי שנתי או)רבעוני  שפורסמו האחרונים יםוחדהמא
במועד החלטת הדירקטוריון על )ג( ; ח"ש מיליון 1,750-שיחולק, לא יפחת מ הסכום

לתקנות ( 14)ב()10לא קיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה  החלוקה
 עשר שניים של לתקופה החוזר בהון או רהחוז בהון ןגירעו םובלבד שאם קיי הדוחות
דירקטוריון החברה קבע כי  שוטפת מפעילות מתמשך שלילי מזומנים תזרים או חודשים

 המידה באמותהחברה עומדת )ד( -ואין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה; 
כספיים פי הדוחות ה על נאמנות אג"ח ב'לשטר  5.6הפיננסיות המפורטות בסעיף 

 כאמור בחלוקה ובהתחשברבעוני או שנתי לפי העניין( נים שפורסמו )האחרוחדים המאו
למחזיקי אגרות החוב  המהותיותמהתחייבויותיה  איזווכן החברה אינה מפרה את 

  (.מגבלת החלוקה בגין אג"ח ב'")להלן:  )סדרה ב'(.

על לוקה הניתנת לח חהרוו יתרת, לעיל כהגדרתהין אג"ח ב' החלוקה בג למגבלת בהתאם
 ובהתאם הפירעון יכולת במבחן לעמידה בכפוף -  2019 דצמברב 31די החברה ליום י

על סך  עומדת 2019 דצמברב 31 ליום החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות לנתוני
    "ח.ש מיליון 1,036-כשל 

  (ג'ה הנאמנות בגין אגרות החוב )סדר שטר

שלא לבצע חלוקה )כהגדרתה  40(ג'סדרה גרות החוב )החברה התחייבה כלפי מחזיקי א
בחוק החברות( כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק דיבידנד, אלא אם 

 שלמהרווח הנקי  50%סכום החלוקה לא יעלה על )א(  מתקיימים כל התנאים שלהלן:
הרבעוניים  או המבוקרים השנתיים המאוחדים הכספיים דוחותיה פי על החברה
סכום  בתוספתו 41מיליון ש"ח 60בניכוי  2018בינואר  1מיום  החלם רים האחרוניהסקו

 אף על; 422017בדצמבר  31מיליון ש"ח סה"כ בגין עודפים שנצברו עד ליום  500של עד 
 החל) מסוימת שנה מרווחי 50% בגין חלוקה תבצע לא והחברה במידה, לעיל האמור
נה מסוימת שלא וחי שק מרואת אותו חל לחלק הזכות לה תהא ,(2018בינואר  1 מיום

בתקופות שלאחר מכן ועד לפירעון המלא של אגרות החוב, והכל בכפוף  חולקו כאמור
זכויות מיעוט(,  כולל) החברה של המאוחד ההון; )ב( לחוק החברות 302להוראות סעיף 

(, ןהעניי לפי שנתי או)רבעוני  שפורסמו האחרונים המאוחדים הכספיים הדוחות פי על
במועד )ג( ; ח"ש מיליון 1,600-שיחולק, לא יפחת מ הסכוםבניכוי  ,קהלוהחבטרם 

לא קיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה  החלוקההחלטת הדירקטוריון על 
 ופהלתק החוזר בהון או החוזר בהון גירעון םובלבד שאם קיי הדוחות( לתקנות 14)ב()10
דירקטוריון  שוטפת מפעילות שךמתמ ישליל ומניםזמ תזרים או חודשים עשר שניים של

 באמותהחברה עומדת )ד( החברה קבע כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה; 

 
וכן הנפקה  ) 2019ביוני  16ומיום  2018באוקטובר  21, מיום 1820ביוני  24מדף מיום הצעת  דוחות לציבור על פי  הנפקות  במסגרת  38

בין החברה לבין הרמטיק )להלן:   2018ביוני  24( ועל פי שטר נאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'( מיום 2019פרטית מחודש ינואר 
 (.  '"ב"ח אג אמנותנ"שטר 

 .  2017ר בדצמב 31ברו עד ליום מיליון ש"ח עודפים שנצ 351,0-כמתוך סך של   39
  12( מיום ג'ועל פי שטר נאמנות לאגרות החוב )סדרה  2019בדצמבר  12וח הצעת מדף מיום דהנפקה לציבור על פי  במסגרת  40

 (.  "ג' "ח אג נאמנות"שטר בין החברה לבין הרמטיק )להלן:  2019 בדצמבר
 .2019 יוני בחודש חברה ה  מניות לבעלי ששולם  דיבידנד 41
   .2017בדצמבר  31ליון ש"ח עודפים שנצברו עד ליום מי 1,035-כמתוך סך של   42
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פי הדוחות הכספיים  על נאמנות אג"ח ב'לשטר  5.6הפיננסיות המפורטות בסעיף  המידה
מור אכ בחלוקה שבובהתח)רבעוני או שנתי לפי העניין(  המאוחדים האחרונים שפורסמו

וכן מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן אמות מידה  וזאת
למחזיקי אגרות החוב )סדרה  המהותיותמהתחייבויותיה  איזוהחברה אינה מפרה את 

לפגוע בכושר הפירעון )ו( אין בחלוקה כדי -; )ה( לא מתקיימת עילת פירעון מיידי; וב'(
  (.מגבלת החלוקה בגין אג"ח ג'" להלן:) רות החוב;של החברה את אג

הניתנת לחלוקה על  הרווח יתרת, לעיל כהגדרתה ג'החלוקה בגין אג"ח  למגבלת בהתאם
 ובהתאם הפירעון יכולת במבחן לעמידה בכפוף -  2019 דצמברב 31ידי החברה ליום 

על סך  מדתוע 2019 דצמברב 31 ליום החברה של דיםהמאוח הכספיים הדוחות לנתוני
    "ח.ש מיליון 1,036-כשל 

 נכסים אירופה פתאלהנאמנות של  שטרי

 43ג'(-א', ב' ו ותאירופה, התחיייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדר נכסים פתאלכן,  כמו
 םמתקיימי אם אלא, מניותיה לבעלי( החברות בחוק המונח)כהגדרת  השלא לבצע חלוק

לוקה, בכל שנה קלנדרית, בסך בצע חלא ת אירופה נכסים פתאל : )א(שלהלן התנאים כל
( מהרווח השנתי הנקי על פי דוחותיה הכספיים 50%העולה על חמישים אחוזים )

בנטרול רווחי/הפסדי  2016בינואר  1השנתיים המאוחדים לשנה רלוונטית החל מיום 
בות בחברות המטופלות בשיטת השווי שערוך נטו והמס בגינם )שטרם מומשו( )לר

 " שערוך"רווחי/הפסדי בשווים ההוגן של נכסי נדל"ן )להלן: ינוי ים משאזני( הנובעהמ
(. יובהר כי: )א( במקרה של מכירת נכס "לחלוקה הניתנים"הרווחים ולהלן ביחד: 

סדי )מימוש( ששוערך, יתווספו/יופחתו )לפי העניין( לרווחים הניתנים לחלוקה רווחי/הפ
י המאזני( בגין אותו נכס; השוו בשיטתת המטופלות השערוך והמס בגינם )לרבות בחברו

ם הניתנים לחלוקה אשר בגינם לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים יצטברו )ב( הרווחי
לרבעונים הבאים; מובהר בזאת, כי סכום שלא חולק בפועל בשנה קלנדארית מסוימת 

ו הייתה רשאית לחלק אירופה נכסים פתאלמתוך הרווחים הניתנים לחלוקה אשר 
אשר תהא  אירופה נכסים פתאל של לזכותהלעיל, יצטבר  "ק זהור בסבהתאם לאמ

רשאית לחלקו בתקופות שלאחר מכן ועד לפירעון המלא של אגרות החוב, והכל בכפוף 
)כולל  אירופה נכסים פתאלהמאוחד של  ההון( ב)לחוק החברות;  302להוראות סעיף 

, בטרם ורסמוים שפחדים האחרונמיעוט(, על פי הדוחות הכספיים המאו זכויות
החלטת  במועד)ג(  מיליון אירו; 140-לא יפחת מ החלוקה, בניכוי הסכום שיחולק,

על החלוקה לא קיימים "סימני אזהרה" כהגדרתם  פתאל נכסים אירופה דירקטוריון
בהון החוזר או בהון החוזר  ובלבד שאם קיים גירעון דוחותה( לתקנות 14)ב()10בתקנה 

שוטפת תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות  ים אוחודש ל שניים עשרלתקופה ש
 פתאלקבע כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות ב אירופה נכסים פתאלדירקטוריון 

הון למאזן על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים  יחס)ד(  ;אירופה נכסים
 יפחת לא, שיחולק הסכום בניכוי, קההחלו בטרם(, העניין לפי שנתי אווני )רבע שפורסמו

 בשטרעומדת בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות  אירופה נכסים פתאל ; )ה(28%-מ
על פי הדוחות הכספיים המאוחדים  (להלן 1.11.16בסעיף  המפורטות) הנאמנות

 האחרונים שפורסמו.

 
בהתאם לשטרי הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'(, אגרות החוב )סדרה ב'( ואגרות החוב )סדרה ג'( בין פתאל נכסים אירופה לבין   43

 התאמה., ב2017ספטמבר   5ומיום  2017באפריל  27, מיום 2016בפברואר  21ם הרמטיק מיו
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 מידע אחר -חלק שני   
 הפעילות של התאגיד   מיתחולגבי  מידע כספי   1.4

  :)באלפי ש"ח( 44של החברהעל בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים  2019-ו 2018ם נילשים ם כספינתונילהלן  .1.4.1

 

 

 

 

 

 
 "דוח הדירקטוריון" המצ"ב לדוח תקופתי זה.   –ב'  פרקתחויות בסעיפים הנ"ל ראו בתפלגבי ה  הסבר 44

 2018 בדצמבר 31לתקופה של שנה שנסתיימה ביום  2019 בדצמבר 31לתקופה של שנה שנסתיימה ביום   

 
תחום  

המלונאות  
 בישראל

  תחום
המלונאות  

)למעט  באירופה 
  בריטניה
 (ואירלנד

  חוםת
  ות המלונא 

  בבריטניה
 לנדואיר

 
 אחר

 השפעות
IFRS16  התאמות  

 מאוחד למאוחד
תחום  

המלונאות  
 בישראל

  תחום
המלונאות  

)למעט  באירופה 
  בריטניה
 (ואירלנד

  חוםת
  המלונאות 
  בבריטניה
 ואירלנד

 
 אחר

  התאמות 
 מאוחד למאוחד

 3,765,643 (105,758) 96,073 617,358 1,631,164 1,526,806 5,342,389 (103,660) - 137,034 1,700,754 1,899,463 1,708,798 הכנסות  כ "סה

  עלויות"כ  סה
 3,044,905 (14,673) 68,961 478,055 1,256,762 1,255,800 3,647,053 (10,700) (920,055) 117,201 1,569,147 1,486,474 1,404,986 המיוחסות 

(  הפסד) רווח
  לבעלים סהמיוח
 החברה  של

300,509 403,170 131,607 19,833 920,055 (92,960) 1,682,214 267,050 364,673 139,303 27,112 (91,084) 707,054 

  המיוחס רווח
  שאינן לזכויות
 שליטה  מקנות

3,303 9,819 - - - - 13,122 3,956 9,730 --- --- --- 13,686 

  בדוחהנכסים    סך
  על המצב הכספי
 לתום התקופה 

4,090,215 4,506,877 2,029,884 509,483 11,760,461 (1,108,453) 721,788,46 3,208,624 4,273,000 1,957,791 407,613 (958,128) ,9008888, 

  התחייבויותה  סך
על המצב    בדוח

לתום    הכספי
 התקופה 

3,107,236 2,850,655 1,319,082 318,309 12,183,537 (1,108,453) 618,670,36 2,258,246 2,816,824 1,300,750 250,978 (958,128) ,6705,668 
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  45הקבוצהבנוגע למלונות כספי מצרפי גילוי  .1.4.2

 5%-שלו בנפרד מהווה יותר מ EBITDA-יודגש כי הואיל ואין מלון אחד אשר ה. הדוחלמועד נכון  מלונות הקבוצהאודות מצרפיים להלן יובאו נתונים 
הכולל של הקבוצה  EBITDA-ביחס ל EBITDA-ה שיעורל פי ת לקבוצות ענעשה השנה פילוח של המלונו לא ,2019הכולל של החברה בשנת  EBITDA-מה

 כפי שניתן בדוחות התקופתיים הקודמים של החברה. 
 

 (1)(ADR) לחדרממוצעת  יומיתהכנסה  ש"ח( הכנסות )באלפי  שיעורי תפוסה )בממוצע(
 ברבדצמ 31 וםיב שנסתיימה לשנה בדצמבר 31 ביום ימהשנסתי לשנה בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

78.9% 77.6% 5,446,049 3,871,401 600 624 
 

 
CAPEX   (4)"ח(ש )באלפי EBITDA(2)  )באלפי ש"ח( EBITDAR(3)  )באלפי ש"ח( 

 בדצמבר 31 ביום סתיימהשנ לשנה בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

147,310 104,358 868,241 811,824 1,840,948 1,350,480 
 
  . במלון התפוסים מספר כל החדרים  לבין המלון שלשבין ההכנסות הכוללות  היחס ( 1)
 . אחרות  והוצאות פחת, הפחתות והכנסות רווח תפעולי לפני( 2)
 ות. שכיר רות והוצאותפני פחת, הפחתות, הכנסות והוצאות אח( רווח תפעולי ל3)
   )שכללו עלויות שיפוצים נרחבים שביצעה החברה(.  ההנפקה בתשקיף  6.5.2  בסעיף  Capex-ה נתוני הצגת מאופן בשונה, וזאת החברה במלונות  שוטפת השקעה   בגיןלהלן מוצגים   Capex נתוני כי יצוין( 4)

 

 
 לונות אלו.  היחסי של החברה במ ה לים נתונים לפי חלקבטבלאות שלהלן, ביחס למלונות המטופלים לפי שיטת השווי המאזני נכל EBITDA-וה  ההכנסות בנתוני כי  יצוין 45
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 ים חיצוניים על פעילות התאגיד  כללית והשפעת גורמ סביבה 1.5

מגורמים מאקרו כלכליים שונים. להלן פירוט  יםשפערה מול החבהפעילות ש ימתחו
אודות הגורמים החיצוניים העיקריים בכל אחת מהמדינות בהם פעילה החברה אשר, 

, יש להם, או צפויה להיות להם, השפעה מהותית על תוצאותיה דוחהנכון למועד 
  :46חברההרה או התפתחויות העסקיות של החב

 
  ישראל .1.5.1

שהינם  ישראל פתאל קבוצתעל תיירות פנים של אורחי מלונות  תנשענ החברה ילותעפ .1.5.1.1
תושבי ישראל, וכן על תיירות נכנסת של אורחים מחו"ל השוהים בישראל בדרך כלל 

 למטרות נופש או פעילות עסקית. 

-כ 2019 דצמברל נכוןעלים פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בישראל מופ על
וכוללים מגוון רחב של  (2018 שנתב 419)לעומת  ציתראיסה בפר תיירות לונותמ 429

החל ממלונות ברמת אירוח גבוהה ועד לכפרי נופש, אירוח כפרי  -מתקני אירוח 
  .וצימרים

 השנה השלישית ברציפות בה נרשם שיא בלינות תיירים במלונות הייתה 472019שנת 
לעומת שנת  14.1%של  גידולו  2018ומת לע 4.7%גידול של  –מיליון 12.1בכ:  שהסתכמו

מסך הלינות. מרבית לינות התיירים נרשמו בירושלים  47%-לינות התיירים היוו כ .2017
 13.7-כ מס' לינות ישראלים :  (.12%-( ובטבריה וסובב כנרת )כ24%-( , בת"א )כ34%-)כ

נות ראלים  במלו, יש לציין כי בלינות היש2018לעומת בלבד   0.8%גידול של  –מיליון 
ביציאות של ישראלים  56%דול של השנים האחרונות יש סטגנציה, לעומת גיארבע ב

(, זאת בשל פתיחת 2015-מיליון יציאות ב 5.9לעומת  2019-מיליון יציאות ב 9.2לחו"ל )
מסך  53%-ם הוו כלינות הישראלי השמיים והוזלת הטיסות וכן בשל חוזקו של השקל.

( 11%-( , בים המלח )כ45%-שמו באילת )כים נרישראלבית לינות ההלינות במלונות. מר
לעומת  2.6%גידול של  –מיליון  25.8-כ סה"כ הלינות: (.8%-ובטבריה וסובב כנרת )כ

הארצית הממוצעת התפוסה תפוסת החדרים:  .2017לעומת  6.6%וגידול של  2018
 כה.  ר שנרשמה עדת התפוסה הארצית השנתית הגבוהה ביותזא - 69.5%-הסתכמה בכ

, 72%, בירושלים: 73%באילת :  –, ואח"כ 76%התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בת"א : 
, בחיפה: 68%, בטבריה וסובב כנרת : 69%, בהרצליה : 70%,  בים המלח: 72%בנצרת : 

-תוספת של כ – 55,431על  2019מצבת החדרים : עמדה בסוף שנת  .59%ובנתניה :  65%
 .2018ת חדרים לעומ 800
 

של כל מספר שיא  נרשם 2019שנת  במהלך לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה וניתנפי  על .1.5.1.2
מיליון כניסות, ומשקף עלייה של  4.6 -במספר כניסות התיירים אשר עמד על כהזמנים 

 בשל בעיקר הנראה  ככל, 2018 שנתלישראל לעומת  תייריםבמספר כניסות  12%-כ
 תיירים כניסות מיליון 4.1-כ נרשמו 2018. בשנת זוראב הביטחוני במצב היחסית הרגיעה
 זה נתון. , שנה שהיוותה שנת שיא בביקורי תיירים בישראל עד לשנה הנוכחיתלישראל
 במספר העלייה 2017.48 לשנת בהשוואה תיירים בכניסות %27 -כ של עליה משקף
ירים תרמה לעלייה כללית במספר לינות תי 2018לישראל בשנת  התיירים כניסות
, זאת 2017 –והמשיכה את מגמת העלייה מ (, 27%-)בשיעור של כ 2018ת ת בשנבמלונו

 לינות במספר זו עלייה מגמת 49.הציגה ירידה לעומת השנה הקודמת 2015לאחר ששנת 
 5% –מיליון תיירים  12.1, בה נרשם שיא של 2019 שנתהתחזקה גם ב במלונות תיירים

. 2008מאז ם הגבוה ביותר תיירינות העם מספר לי , שהייתה השנה2018עלייה לעומת 
)על פי נתוני  2019 – 2004להלן תרשים המתאר את כניסת התיירים לישראל בשנים 

 : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(

 
שפירסמו את המידע האמור לקבלת הסכמתם להכללת המידע האמור להלן, שהינו ם החברה לא פנתה לגורמייצוין כי   46

 מידע פומבי שפורסם לציבור. 
 אחדות המלונות בישראל. , אשר נערך על ידי הת2019מתוך הדו"ח הסטטיסטי "לינות ותפוסת במלונות" סיכום שנת   47
 . 2020ל מעודכן ינואר ראשל כניסות תיירים לישבאתר הלשכה, חיפוש שנתי  חיפוש ספציפי  48
 . וסוג   רמה  לפי, תיירות במלונות  תיירים   לינות -28 לוח   49
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 התיירות מלונות של הפדיון הסתכם לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני פי על .1.5.1.3
שנת  לעומת 5%-כ של עלייה המשקף נתון, מליארד שקלים 12.7 –ב  2019בשנת  בישראל

מיליארד  5.5סך של הסתכמו ל 2019בשנת . הכנסות המלונות מתיירות נכנסת 50 2018
בפדיון מתיירים לעומת  5%נרשמה עלייה של  2019ברבעון האחרון של שנת  .2019 ש"ח

-כהגיע ל 2019בשנת  נכנסת מתיירות תההכנסו של חלקן .2018הרבעון המקביל בשנת 
  51.יון מישראליםדפ %57, לעומת %43

 141-והגיעו ל 3%-בקרוב ל 2019הפדיון ללינה והפדיון ללינת תייר עלו בשנת , בנוסף .1.5.1.4
דולר  127-דולר ארה"ב ו 136דולר ארה"ב, בהתאמה לעומת  131-דולר ארה"ב ול

לעומת  70%-הסתכמה ב 2019שנת בעוד תפוסת החדרים ב 2018ארה"ב, בהתאמה בשנת 
ה המתארת את שיעור התפוסה במלונות תיירות בישראל לבלן ט. לה2018נת בש 68%

  :(לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני פי)על  2011-2019בשנים 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

69.5% 68% 66.6% 62.4% 61.4% 62.6% 65.7% 65.7% 65.9% 

 

שליש מהפדיון  2019ת בשנ, בישראל ערים לפי המלונות פדיון בהתפלגות, כן מוכ .1.5.1.5
ממלונות בירושלים. הפדיון  32%ועוד   (33%יפו )-אביב-מתיירים התקבל ממלונות בתל

-בתל .יפו ובמלונות בירושלים-אביב-מסך הפדיון במלונות בתל 70%-מתיירים היווה כ
עלה ובמלונות בירושלים  2018שוואה לשנת בה 6%-יפו עלה הפדיון מתיירים ב-אביב

ביותר מפדיון מתיירים  . העלייה הגדולה2019בהשוואה לשנת  8%-ים במתיירהפדיון 
(. חלקן של אילת ושפת ים המלח בסך הפדיון 19%נרשמה בטבריה ) 2019בשנת 

בהשוואה  0.6%-. באילת הפדיון מישראלים עלה ב2019בשנת  46%מישראלים היווה 
פדיון . ה2019נת בש 7%-עלה בובשפת ים המלח הפדיון מישראלים  2018לשנת 

 . 201952בשנת  10%-יותר ממישראלים בטבריה ובנתניה עלה ב

 

 
  - 2019בשנת  תיירות פדיון ותעסוקה במלונות  –לתקשורת  הודעה   50

newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=202028092/erold.cbs.gov.il/read/https:/   
 . תיירות   במלונות פדיון - 1 לוח   51
 – 2019בשנת  תיירות פדיון ותעסוקה במלונות  –לתקשורת  הודעה   52

 l/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=202028092.ihttps://old.cbs.gov   . 

https://old.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=202028092
https://old.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=202028092
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  אירופה .1.5.2

 
 United Nations World Tourism)של האו"ם  הבינלאומי התיירות ארגון נתוני פי על

Organizatio  - UNWTO ,)הגיעה 2019 בשנת בעולם התיירים כמות  
של הייתה שנה נוספת  9201ת . שנ8201חס לשנת בי 4%-גידול של כ 53מיליארד 1.5-לכ

)גידול של  2018יוצאי הדופן של  םצמיחה חזקה אם כי איטית יותר בהשוואה לנתוני
הוביל  התיכוןכל האיזורים נהנו מעלייה בכניסות התיירים, המזרח . (6%) 2017-( ו7%

דול ואסיה עם גי, אירופה 5%זור הפסיפי עם גידול של , לאחריו אסיה והא8%בגידול של 
 .2%ואמריקה עם גידול של בהתאם לממוצע העולמי  4%ל ש
 

זו השנה העשירית ברציפות שמספר הלינות  – בגרמניה סקירת ענף התיירות
(Overnight stays)  2019בגרמניה במגמת עלייה ושיעורה הציב השנה שיא חדש. בשנת 

 אומיתות הלנחרות. הסוכומארצות א מגרמניהלינות של מבקרים  מיליון 495.6היו 
. 2018ממספר הלינות הכולל בשנת  3.7%בגרמניה מדווחת על עליה של  לסטטיסטיקה

-בכ ומסתכםהאחרונות  בשניםתפוסת מקומות הלינה בגרמניה בעלייה מתמדת  ממוצע
יה מתמדת, כאשר תעשיית המלונאות בגרמניה מצויה בעלי הכנסות. 201854 בשנת 52%

 .201855 בשנתלהכנסות  ביחס %3-ב ועלעשייה זו , הכנסות ת2019בשנת 
 

ענף התיירות בספרד הינו אחד העוגנים החשובים של  –סקירת ענף התיירות בספרד 
 תיירים מיליון  82.8-כ בספרד ביקרו 2018התאוששות הכלכלה הספרדית. בשנת 

 ההכנסות 2018 בשנת. 56לכן קודם נהלש ביחס 1%עלייה של  המגלמים בינלאומיים
. המחיר 57מיליארד דולר 81.5-כלסכום של  2017ביחס לשנת  4%-ב עלתה ריםיימת

 1.8% של)עלייה  אירו 102.8-כ על עמד 2019 יולי בחודש( ADRהממוצע לחדר במלון )
המקביל  מהחודש שינוי ללא) 71%-כ של ממוצעת תפוסה עם(, 2018 יולי לחודש ביחס
 של לסכום תהלע( RevPAR) זמין לחדר הממוצעת ההכנסה רמת אולם(, 2018 בשנת
 2018.58 בשנתמהחודש המקביל  %5.2-כעלייה של  המגלמים אירו 76.9

מיליון תיירים ביקרו בבריטניה בחודש נובמבר  2.9-כ – בבריטניה התיירות ענף סקירת
ים ביקרו בבריטניה מיליון תייר 3.2-( ו2018פחות מהחודש המקביל בשנת  1%) 2019

(. התיירים 2018ה לחודש המקביל בשנת השוואב 12%)גידול של  2019בחודש דצמבר 
 21%) 2019מיליארד ליש"ט בביקורים בבריטניה בחודש נובמבר  1.9בבריטניה הוציאו 

 2019מיליארד ליש"ט בחודש דצמבר  2.3-( ו2018יותר מאשר בחודש המקביל בשנת 
 9.6היו  2019של שנת ברבעון האחרון (. 2018המקביל בשנת  יותר מאשר בחודש 38%)
. ברבעון 2018יותר מהתקופה המקבילה בשנת  4%ירים לבריטניה, יליון כניסות תימ

יותר  26%מיליארד ליש"ט,  6.6הוציאו התיירים בבריטניה  2019האחרון של שנת 
 2018.59מהתקופה המקבילה בשנת 

 או צפויה להיות להן השפעה מהותית עלכלכליות שיש להן -ההשפעות המקרו .1.5.3
  החברה או התפתחויות החברהת של עסקיותוצאותיה ה

להשפעת התפשטות מגפת הקורונה והשלכותיה המקרו כלכליות על תוצאותיה העסקיות  1.5.3.1
 )א( להלן.1.22.1לעיל ובסעיף  1.1.3.7 להלן וכן בסעיפים 1.5.3.2בסעיף של החברה ראו 

 
 

 
 

 אלובישר ות באירופהבר הקורונה והשלכותיו על ענף המלונאמש  .231.5.
 

 
בכתובת:   ן , הזמי2019 לשנת( UN World Tourism Organizationעל פי נתוני ארגון התיירות העולמי של האו"ם )  53

https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.1 
 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.doובת: כתב Eurostat נתוניםוך מת  54
 (. Statistisches Bundesamtנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של גרמניה )  55
 . UNWTOהתיירות העולמי  ארגוןנתוני מ  56
 . UNWTOי התיירות העולמ ארגוןנתוני מ   57
 לסטטיסטיקה, הזמינים בכתובת:  ת  הלשכה הספרדית המרכזיעל פי נתוני   58

https://www.ine.es/en/daco/daco42/prechote/cth0719_en.pdf 
על פי נתוני השלכה הבריטית המרכזית לסטטיסטיקה הזמינים בכתובת    59

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/leisureandtourism/bulletins/overseastravelandtourism/latest 
 



 

 
 

 24 - א

, התפרצה בעולם מגפת הנגיף קורונה, אשר הינו נגיף ממשפחה 2019בחודש דצמבר 
גדולה של נגיפים אשר השפעתו נעה בין הצטננות למחלות קשות יותר כגון אי ספיקה רב 

חמורה. נגיף הקורונה מערכתית, תסמונת נשימתית המזרח תיכונית ותסמונת נשימתית 
בעיר ווהאן, בירת מחוז חוביי שבסין ומאז  2019 בחודש דצמברהתפרץ לראשונה 
הנגיף עלול לגרום למחלת ריאות קשה, מדינות בעולם.  למרביתהתפשט הווירוס 

אלף בני אדם נדבקו  425,000-במקרים מסוימים קטלנית. עד למועד פרסום הדוח, כ
נות יות במדידינהמ קובעי .6019,000-המתים עומד על כ בנגיף ברחבי העולם, ומניין

לפעול לבידוד אזרחים, לקבוע תקנות וכללים מחמירים למניעת או  נאלצועולם ה
מגבלות להגבלת אינטראקציות בינאישיות, העלולות להגביר את ההדבקה, לרבות 

 כנסים ,באופן שהביא לביטול אירועי ספורט, תרבותתנועה, תעופה וכניסה למדינות, 
ללימודים ו לעבודה מהבית עברית, מה הציבורבורהתחצימצום ואחרים,  מקצועיים
וכל זאת , סגר כללי במרבית מדינות אירופה ועד כדי הטלת במוסדות החינוךמרחוק 

 2020בחודש מרץ לצורך עצירת התפשטות המגיפה. בעקבות המגפה האמורה, שהוגדרה 
וקים ה )מגפה עולמית(, החל גל ירידות בשועל ידי ארגון הבריאות העולמי כפנדמי

יהיה למגר את המגיפה  באי הוודאות באשר למשך הזמן בה ניתן מקורםים, שהעולמי
ובשיתוק שאחז בענפי המשק השונים, כאשר מטבע הדברים, לאור אופי המגבלות 

בכלל ענפי המשק ובעיקר בענפי פרסום הדוח הינו שהוטלו, שיתוק זה נכון למועד 
 ה, תיירות, פנאי ובילוי. התעופ

 
בר באירוע קצר מועד או לחלופין במשבר יך אם מדולהער החברהלת אין ביכובשלב זה 

עולמי אשר יתמשך לאורך זמן, אשר עלול אף להתפתח למיתון עולמי. תרחיש האופטימי 
יחול שיפור מסוים במצב הכלכלה העולמית וכל  2020הוא שבמחצית השניה של שנת 

מטבע הדברים  .רונהמגיפת הקות שהעולם יצליח  להתגבר על התפשטו לכךזאת בכפוף 
ולאור חוסר הודאות בתחום האפדימיולוגי קיימות גם הערכות פסימיות יותר ולפיהן 
העולם עלול להיכנס למשבר כלכלי של ממש על כל המשתמע מכך. לפיכך ולאור חוסר 

 האמורים יתממשו.   הוודאות לחברה אין יכולת לחזות איזה מן התרחישים 
 המגיפההתפשטות  גדולה באשר להמשךדאות אי ו גלגל וקיימתמדובר באירוע מת

. החרפה של המגפה העולמית עלולה הויכולת המדינות השונות להדוף את התפשטות
לרעה על באופן מהותי להשפיע  עלוללהחזיר את הכלכלה הגלובלית למיתון חריף, אשר 

 תה. הכנסות החברה בתחום פעילו
 

חוק ניירות ערך, מעות המונח בד כמשי עתיידע צופה פנהינו בגדר מלעיל המידע האמור 
 ואינו בשליטת החברה ועשוי שלא להתממש או שלא להתממש באופן מלא.

 
, ארגון בינלאומי המייצג את הסקטור 61World Travel & Tourism Councilעל פי 

השהיית מרבית הטיסות הבינלאומיות  הפרטי של התיירות הגלובלית, סגירת מלונות,
אפקט  יצרויות, רוזים והגידול במגבלות התנועה הגלובלקת הק, הפסטיסות הפניםו

בכל רחבי העולם. לפי התיירות דומינו קטסטרופלי הפוגע במס' עצום של ספקים בענף 
 מיליון משרות ברחבי העולם מצויות בסיכון מיידי בעוד  50-כ ,מחקר שערך הארגון

ל פי מחקרים טי. עהדרמ ובדן העסקיםמיליון משרות תושפענה מהשלכות א 320-כ
מהתוצר המקומי הגולמי  10.4%-ענף התיירות העולמי אחראי לכ, עדכניים של הארגון

משרות, ובשמונה השנים האחרונות הענף צמח בקצב גבוה יותר  10מתוך כל  1-בעולם, ל
נקודות למאבק של  3תכנית בת  מקצב צמיחת הכלכלה הגלובלית. הארגון הציע

הגנה על המשכורות, הכנסות ומשרות של  (1נה: )הקורוגיפת ת בהשלכות מהממשלו
כדי לספק נזילות לעסקים גדולים  ( העמדת הלוואות ללא ריבית2מליונים בסיכון; )

לוותר על או לדחות תשלומי חובה לתקופה   (3)-וקטנים בענף כדי למנוע את קריסתם; ו
להישרדות  יטייםות קרועלולים להיודשים המשפיעים על תזרימי המזומנים ח 12של 

 עסקים. 
גרמניה, ישראל, בלהלן יובא תיאור תמציתי של התכניות אשר הוצגו על ידי ממשלות 

בכלל ולתמיכה להתמודדות עם השלכות משבר הקורונה  וספרדהולנד  , אירלנד,בריטניה
 .2020מחודש מרץ  בתקשורתמים וזאת על פי פרסובענף המלונאות בפרט 

 

 
   /https://www.worldometers.info/coronavirusבאתר  worldometerעל פי נתוני  60
61 -devastated-being-releases/2020/lives-releases/press-centre/press-https://www.wttc.org/about/media

pandemic/-coronavirus-to-due-lost-being-day-a-jobs-million-one-and 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.wttc.org/about/media-centre/press-releases/press-releases/2020/lives-being-devastated-and-one-million-jobs-a-day-being-lost-due-to-coronavirus-pandemic/
https://www.wttc.org/about/media-centre/press-releases/press-releases/2020/lives-being-devastated-and-one-million-jobs-a-day-being-lost-due-to-coronavirus-pandemic/
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 62ישראל
 

מיליארד שקל, כאשר בין  80-למשק בשל משבר הקורונה יעמוד על כ יועלת הסהיקף חבי
מיליארד שקל יהיו "תקציביים", והשאר יכללו גידול בערבויות מדינה, דחיית  50-ל 40

ן נוספת תשלומי חובה לעסקים ודחיית מיסים, לרבות ארנונה. עוד הוחלט על הקמת קר
מיליארד שקל  8סף לקרן בסך ת בנול. זאמיליארד שק 5לסיוע לעסקים גדולים, בסך 

 67בנוסף הוחלט להעניק דמי אבטלה לעובדים מעל גיל  .נים ובינונייםלעסקים קט
שהופסקה עבודתם )ואינם זכאים למדי אבטלה(. תקנה זו אושרה על ידי הממשלה, 

סף, יינתן שקל עבור חודש מרץ. בנו 2,000של עד ולפיה יינתן מענק הסתגלות חד פעמי 
ובה המשכורת. התקרה שקל עבור חודש אפריל, בהתאם לג 4,000ל עד ענק שמ

שקל  5,000-שקל. מי שמשכורתו גבוהה מ 2,000המקסימלית תינתן למי שמשכורתו עד 
הממשלה אישרה גם תקנות המסדירות רשמית את הבטחתה כי  לא יקבל כלל מענק.

ופה של ר מתקתקוצ דמי אבטלה, האכשרה לדמי אבטלה הנדרשת לשם קבלתיתקופת 
לתקופה של חצי שנה במשך אותה מסגרת זמן. תקופת שנה מתוך השנה וחצי האחרונות 

 -הזכאות הוארכה, כך שמי שהסתיימה התקופה בחודשים מרץ ואפריל ולא מצא עבודה 
שקל לחלק  6,000עניק יזכה לקבל דמי אבטלה עד לסוף חודש אפריל. הוחלט לה

ם בר על מענק שיכול להגיע בכמה מקרים גשמדו ם, כךלמשך חודשייאך  -מהעצמאים 
הממשלה אישרה בתקנות דחייה של תשלומי הביטוח הלאומי לעצמאים  אלף שקל. 12-ל

לחודש אפריל על מנת להקל עליהם בתקופה זו. החבילה כוללת תוספת תקציבית עצומה 
וך ת, חלקה תהפמיליארד שקל בשנה הנוכחי 5-10קף של למערכת הבריאות בהי

שקל למערכת הבריאות לטובת  מיליארד 1-2משרד האוצר העביר עד כה  בועה.לק
בנוסף, לצורך עידוד הצמיחה, האוצר יקצה תקציבים ייעודיים לצורך   המאבק בקורונה.

יוע לעצמאים פיתוח תשתיות פיזיות וגם תקציבים יעודים לסיוע בתעשיית ההייטק. הס
מארנונה, בנוסף לדחייה  -פטורים  עד - הנחותומי מיסים ויהיה באמצעות דחיית תשל

 לומי מים וחשמל. בתש
 

 גרמניה
 

תכנית סיוע נזילות קיימות  –ממשלת גרמניה הקציבה מילארדי אירו לסיוע לעסקים 
קיים מורחבות כדי להקל את הגישה של החברות להלוואות זולות. התקציב הפדרלי ה

רו וממשלת גרמניה הצהירה רד אימיליא 460של עד  כבר כולל מסגרות ערבויות בהיקף
 מיליארד אירו  נוספים.  93ל מסגרת זו בהתראה קצרה בסך של עד שניתן להגדי

 
מיליארד אירו בתקציב השנה הקרובה אשר  156ממשלת גרמניה אישרה גירעון של 

 ת של המגיפה. הכלכלה הגדולה באירופהשו למאבק בקורונה ובהשלכות הכלכליודיוק
סף לצעדים אחרים מזה שמונה שנים תקציב לא מאוזן, בנו אשונההל לרמתכוונת לנ

שנועדו לסייע לחברות ולבנקים גרמניים. תקציב החירום נועד למתן את השפעות 
במסגרת מהתל"ג הגרמני.  5%-המשבר על הכלכלה הגרמנית. שווי תקציב החירום הוא כ

מעסיקים  בעבורקוצר בוע עבודה מיבוצע, בין היתר, סבסוד מסיבי של ש התקציב
 גרמני ועוד.במטרה למנוע פיטורים במשק ה

 
מיליארד אירו שמטרתה לתמוך בחברות  600-במקביל גרמניה הקימה קרן סיוע של כ

 מיליארד לחברות במשבר  100מיליארד יוקדשו לערבויות,  400 –גדולות, מתוך הקרן 
 לחברות במשבר. ול ראי זשיציע אש (KFWיליארד אירו כתמיכה בבנק ממשלתי )מ 100-ו

 מיליארד(.  50כן נשקל סיוע נוסף לחברות קטנות ובינוניות ועצמאים )בסך של עד 
 

או שהינן בעצמן המדינות עצמן )המרכיבות את הפדרציה הגרמנית( כבר החלו להציע 
 בתהליך של הכנת תכניות סיוע נוספות.

 
 ואירלנד יהבריטנ

 
שימור מקומות העבודה באופן על תכנית  2020 במרץ 20ום יבממשלת בריטניה הודיעה 

שבו הממשלה תישא בחלק הארי של משכורות העובדים. כל העובדים בבריטניה רשאים 

 
 –" מיליארד שקל 10גובשה חבילת הסיוע למשק: תקציב הבריאות יזנק בעד " –פילוט  אןעל פי כתבתו של אדרי 62

 . 2020במרץ  27שפורסמה באתר "כלכליסט" ביום 
4038,00.html803-/articles/0,7340,Lww.calcalist.co.il/localhttps://w 

 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3804038,00.html
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להשתתף בתכנית. על פי התכנית, הממשלה תשלם חלק מהשכר של כל אותם עובדים 
ר רם )ולא יותמשכ 80%ית זו תבטיח שהעובדים יקבלו שיוצאו לחל"ת חלף פיטורין. תכנ

קופה של שלושה חודשים לפחות אך ליש"ט בחודש לעובד(. הסדר זה יחול לת 2,500-מ
 .2020במרץ  1יכול שיוארך, אם יידרש. התכנית הינה בתוקף רטראוקטיבי מיום 

החל מיום ( business ratesממשלת בריטניה החליטה על השעייה של תשלומי הארנונה )
ת החברה באנגליה, סקוטלנד, ווילס מלונולכל  אמור רלבנטי. יצוין כי ה2020באפריל  1

ון אירלנד. כמו כן הודיעה ממשלת בריטניה על דחייה של תשלומי המע"מ שתחול על וצפ
 .2020ביוני  30ועד ליום  2020במרץ  20כלל העסקים מיום 

ם לעסקים קטנים ובינוניים וכן לתאגידינוספות סיוע תכניות   כן הודיעה הממשלה על
 גדולים.

 
נד הודיעה על תכנית אשר במסגרתה עסקים רשאים לבקש דחייה של עד אירל ממשלת

(. הליך זה נעשה בדרך של כל מקרה business ratesשלושה חודשים בתשלומי הארנונה )
ה באירלנד לגופו חלף דחייה גורפת לכלל העסקים. יצויןן כי כלל המלונות של הקבוצ

 .צפויים להנות מהדחייה הזו
מדובר בתשלום רווחה  –ה על מענק אבטלה בגין מגיפת הקורונה כריזלנד הממשלת איר

אירו לשבוע לעובדים ועצמאים אשר איבדו את מקום עבודתם בשל  350חדש בסך של 
מגיפת הקורונה. כמו כן הוצגה תכנית זמנית לסבסוד משכורות, על פיה הממשלה תשלם 

של תכנית זו נקבע וקפה ע(. תאירו בשבו 410ממשכורת העובד )ועד לתקרה של  70%
. תכנית זו מיועדת למעסיקים אשר מוציאים 2020במרץ  26מיום חודשים  12-במקור ל

עובדים לחל"ת אך משאירים אותם במצבת העובדים במהלך כל תקופת המשבר, קרי 
 ם לתקופה שלאחר המשבר.המעסיקים שומרים על קשרי התעסוקה עם העובדי

 
 הולנד

 
בי בעלויות השכר של עסקים שהכנסותיהם ירדו ע מסיל סיויזה עלנד הכרת הוממשל

להאריך  יהאוניתן  2020במרץ  1מיום חודשים החל  3-תקף ל יהאהסיוע  .20%-ביותר מ
במהלך תקופת הסיוע, העובדים יכולים להמשיך  חודשים נוספים. 3אותו לתקופה של 

ת השכר לעלו סידיהל סובולה לקבה יכהחבר ויקבלו את שכרם במלואו מהחברה.לעבוד 
 משיעור אובדן ההכנסות. 90%בתקופה זו. שיעור הסובסידיה יהיה 

מעלות השכר,  90%מהכנסותיה, תקבל סובסידיה של  100%כך לדוגמא: חברה שתאבד 
בנוסף,  שכר.מעלות ה 45%מהכנסותיה תקבל סובסידיה בשיעור של  50%חברה שתאבד 

 ה מראש.כמקדמשוער ום הסיוע הממסכ 80%ניתן יהיה לקבל 
בהולנד כבר אישרו דחיה של לפחות חודשיים בכל הנוגע למיסי המקומיות רוב הרשויות  

מהכנסות החדרים  7%באמסטרדם, בה מיסי התיירים הם הכי משמעותיים ) תיירים.
מישות מלאה בנושא התשלום לשנת ה הכריזה על גיאירו לאדם ללילה(, העירי 3בשנה + 

 2020מקדמות על סמך תחזיות מעודכנות לסוף שנת של ה הקטנהניתן לבקש  .2020
כמו כן,  ובנוסף ניתן להחליט באופן עצמאי על אופן חלוקת התשלום עד סוף השנה.

יוכלו  2020ה הודיעה שחברות שלא יצליחו להשלים את כל הסכום עד סוף שנת יהעירי
יבוטל טרדם ר אמסופרסום בעי מס על שילוט לדחיה נוספת במועד זה. להגיש בקשה

 .2020לשנת 
חודשים על כל תשלומי המיסים כולל מס חברות, מע"מ  3ניתן לבקש דחיה של כמו כן 

את סכומי  ומיסי שכר. לאחר מכן ניתן לבקש דחיה נוספת בצירוף אישור רואה חשבון.
שלום ך תחזיות מעודכנות. כן, הריבית על תניתן להקטין על סמ 2020שנת המקדמות ל

 4%-לשנה על מס חברות ו 8% עמדה קודם לכן על) 0.01%-ית לה זמנהופחתמאוחר 
 לשאר סוגי המיסים(.

 .2020 נדחו בחודש לסוף אפריל 2020תשלומי ההפרשות לפנסיה של חודש מרץ 
 

  ספרד
ונה, בגין כוח עליון, הראש –( ERTEשתי חלופות לעניין אבטלה זמנית )ישנן בספרד 

מצב החירום בספרד מוארך(. בחלופה זו אם ר ה יותארוכ ש )או תקופהלתקופה של חוד
מתשלומי הביטוח הלאומי )קרי  25%-ל 0%המעסיקים )בתלות בגודלם( משלמים בין 

מהשכר( באותה תקופה. העובדים יקבלו דמי אבטלה גם אם לא עבדו תקופת  5%עד  0%
ת של משמעולה בעתיד. התקופה זו לא תיספר כחלק מתקופת אבט מום נדרשת וכןימינ

בעלויות השכר של העובדים. לאחר  95%של החלופה הזו מבחינת החברה הינו צמצום 
, ERTEתום התקופה הזו ניתן להעביר את העובדים לחלופה השנייה, החלק השני של 

טכניות, כלכליות, השהיית העבודה או צמצום שעות העבודה בגין סיבות בחלופה זו  
יישם את החלופה ונה. כל חברה יכולה לבחור להקור מגיפתייצור בגין ארגוניות וענייני 

יום. בחלופה זו החברה נושאת במלוא תשלומי  90הזו שתהא בתוקף לתקופה של 
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מהשכר( יתר עלויות השכר משולמות על ידי הממשלה. בשתי  25%הביטוח הלאומי )קרי 
תום  נוספים לאחרהמשיך ולהעסיק את העובד ששה חודשים החלופות על החברה ל

 האבטלה הזמנית.תקופת 
דחיות של תשלומי מסים )החל   מיליון אירו( 6כן אושרו לחברות קטנות )מחזור של עד 

מע"מ, מקדמות מסי חברות, ניכויים  -(  2020במאי  30ועד ליום  2020במרץ  13מיום 
א ריבית(. החודשים הראשונים לל 3חודשים ) 6עד דחייה של  –במקור, ניכויים לזרים 

 .2020ספטמבר ל 2020שלום מסי העירייה נדחה מאפריל נה, תברצלוב
מיליון אירו לחברות  400הבנקים בספרד מציעים קווי אשראי מיוחדים בהיקף כולל של 

 מיליון אירו הלוואה לחברה, החזרים בעוד שנתיים עד ארבע 0.5סך של  –בענף התיירות 
וזאת בכדי להבטיח  - 1.5%ור בשיע נתית מירביתשנים, גרייס בשנה הראשונה, ריבית ש

 ת תשלום שכר עובדים ותשלומים לספקים.נזילות ואפשרו
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  לפי תחומי פעילות התאגידתיאור עסקי  -חלק שלישי 
 

 תחום המלונאות בישראל 1.6

 מידע כללי על תחום הפעילות .1.6.1

 דוחה סוםפר נכון למועדתחום הפעילות  מבנה .א

 ל של בתי מלון, אשר במסגרתםוניהופעול ת בהחזקה, תפעילות החברה בישראל מתמקד •
מוענקים בעיקר שירותי אירוח ומכירת מזון ומשקאות לבאי בתי המלון. הכנסות תחום 

כן ו (מאירוח של אורחים ישראליםמתיירות פנים )קרי, הפעילות בישראל נובעות 
ם למגוון קהלי. מלונות הקבוצה בישראל פונים (חו"לתיירים ממתיירות נכנסת )קרי, 

 , נופש ופנאי, צליינות ותיירות עסקית. אירוח, ובכלל כך אירוח תיירותי נונותוסג

את  למועד הדוחפנים המהווה הבעיקר מתיירות  יםפעילות החברה בישראל מושפעהיקפי  •
פעילות החברה  יתרת היקף(. 68%-)כ בישראל מרבית הכנסות האירוח במלונות הרשת

לפי סגמנטים שונים  ואירוח קבוצות ודדיםרוח בהנחלקת לאי ,מושפע מתיירות נכנסת
 .)שהעיקריים בהם הינם תיירות עסקית, תיירות פנאי וצליינות(

, החזקה הכוללת מלון בתי רשת בישראל מפעילה הקבוצה, הדוח חתימת למועדנכון  •
הניהול שהקבוצה בישראל  בהסכמיים וניהול )לפרטים אודות תנאים עיקרי 63שכירות

 ,1409-כ הכוללים מלונות 4865,66של  64(להלן)יב(  7.11.ו סעיף ארבהם הגת להתקשר נו
  (. חלקית או מלאה בבעלות חדרים 6,078 )מתוכם חדרים

  : בישראל הקבוצה מלונות לגבי עיקריים נתונים הלןל •

ת )קרי, מלונות בהם קבוצת יצוין כי תוצאות פעילות החברה בישראל במלונות בבעלו
בעלות או החכירה( והמלונות בשכירות, נכללים ות הזכוי הינה בעלתל ישראפתאל 

הדוח למועד  מלונות בניהול, אשרביחס לבדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 
דמי תמריץ מאינם מהותיים לחברה והכנסות החברה מהן נובעות מדמי הניהול ו

כוללת , ל"("דמי הניהו :ביחד להלן) בלבד כאמור של המלונות הנגזרים מהמחזור והרווח
 רק את דמי הניהול להם היא זכאית.  המאוחדים החברה בדוחות הכספיים

 
 67בישראלהפעילים מלונות החברה   39מתוך  37הדוח יצוין כי נכון למועד חתימת 

בשל  ממשלת ישראלתנועה והתכנסות שהוטלו על ידי  בשל מגבלות סגורים
 .התפשטות הגלובלית של מגיפת הקורונהה

 

 
שנים   24-שנים ל 15 בין הנעות  לתקופות הינן )הנערכים מול מלונות פתאל(  בישראל להם צד שהקבוצה  השכירות  הסכמילרוב,  63

ובמקרים מסוימים   חברה ה  דעת לשיקול נתון האופציות מימוש, כללכ(: השכירות  תקופת תאופציות להארכב בהתחשב לרבות)
; שנקבעה  תקופה  משךת האופציה או להתנות את המימוש בהתקיימות תוצאות מינימליות לא  כירה תהיה רשאית לממשהמש
  רשאית  תהיה  המשכירה  מסוימים  ובמקרים כח עליון, ושל הפרה יסודית  במקרים לסיום  ניתנת  השכירות  תקופת , לרוב, כן כמו

 לדמי בתמורה (. הענין לפי, דשיםחו 12 לפחות של מוקדמת בהודעה  או' ג לצד מלון רתמכי של במקרה  ההסכם את לבטל
  בתמורה  גם ובחלקם( "הקבוע"הרכיב )להלן: ( רלוונטים למדדים צמודים מסוימים במקריםאשר ) קבועים  שנתיים  שכירות

 נכון כי יןלצי יש . מסוים מכירות זורמח  מעל  וזאת ,המושכר המלון של הכולל ותהמכיר ממחזור  הנגזרים משתנים שכירות לדמי
של החברה בהתאם להסכמי השכירות הקיימים. על פי   השכירות  בהוצאות העיקרי המרכיב מהווה  קבוע הרכיב ,ח דוה  למועד

נדרשת להפריש שיעור מסוים   רוב הסכמי השכירות הקבוצה אחראית על תפעול ותחזוקה של המלונות המושכרים  ולעיתים אף 
  הקבוצה  של המלונאות ותגי מ  תחת פועלים בשכירות לונות המה של המלונות. לרוב, לצורך קרן שיפוצים ותחזוק מההכנסותיה 

)למעט מלונות   חדרים 2,288-כ הכוללים בשכירות מלונות  16-כ בישראל פתאל לקבוצת, וח הד תימתח  למועד נכון . בישראל
פרק א',  ב 1.18.3רותאל, ראו סעיף י תנאי השכירות במלונות פאודות עיקר לפרטיםיחד(. ית ושכירות גם בבעלות חלקהמצויים 

  לשני מלונות  ביחס לקבוצה  שהוענקה  ראשונה  סירוב זכות  אודות  לפרטים .2017תקופתי "תיאור עסקי התאגיד" בדוח 
 .להלן 99-ו 97"ש ה  ראובישראל,  שוכרת שהחברה 

 .החברה  פעילות לכלל מהותי לא  בהיקף נותמלו של  מועט במספר 64
 . באילת הקבוצה  מעובדי חלק למגורי פועלב החברה  את המשמש, אילתב "תאלפ לב"מלון  כולל 65
, המצ"ב בפרק ג' לדוח תקופתי  2019בדצמבר  31ב לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 19 באור ראו נוספים לפרטים 66

    זה.
 דיים. לא כולל מלונות עתיי 67
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/   68( חכירה לרבות ) בעלות )  במלון  הזכויות המלון  שם עיר  

 ( שכירות/   ניהול
'  מס

 חדרים 
 החזקות שיעור

)%( 
  תחילת /המלון  רכישת  מועד

 ניהול  /השכירות 
 הפתיחה/  הניהול/    השכירות /החכירה   תקופת

לאונרדו ביץ' תל אביב )מלון   אביב  תל  .1
 2007 מאי 50%69 135 ות בעל ( בזל 

;  2024  ועד לשנת  2009 מיוניהחל  מלונות פתאל ניהול על ידי 
  5בנוסף, נקבעה תקופת אופציה להארכת ההסכם, לתקופה של 

 70,71שנים נוספות. 

 2009 אוגוסט -- 167 שכירות  לאונרדו בוטיק תל אביב  אביב  תל  .2
שתי אופציות להארכת    נקבעו; בנוסף, 2025שכירות עד לשנת  

 יהניהש, ושנים נוספות  5תקופה נוספת של ל הראשונהשכירות, ה
 שנים נוספות.  4לתקופה נוספת של  

 לאונרדו סיטי טאואר תל אביב   אביב  תל  .3
בעלות ב"מושע" במסגרת  )  חלקית בעלות

עסקה משותפת בחלקים המלונאיים  
 ושכירות ( 72בנכס 

 2009 מברנוב  %7573 167
  באמצעותובעקיפין  (50%במישרין ) מחזיקה במלון  החברה

  שנת לסוףעד    המלוןת את שוכר  ( וכן25%)  לפרותא   חברה בת של
   שנים נוספות. 5של    לתקופת שכירות אופציה  עם  ;2020

חמש  ב  השכירות הארכת; עם אופציה ל 2027  לשנתשכירות עד   2009 נובמבר -- 332 שכירות  אביב  -הרודס תל אביב  תל  .4
 74קדם על ידי השוכרת. שנים נוספות ; ללא אפשרות סיום מו

 -- 190 רות שכי תל אביב  NYX אביב  תל  .5

;  2014 ינואר   -ההסכם  חתימת מועד
,  2016  מינואר הינה השכירות תחילת
  ברבעון לפעול  החל  המלון בפועל  כאשר

 2016 שנת  של שלישי

בשלוש    השכירות; עם אופציה להארכת 2036  שנתשכירות עד ל
 חודשים.  11-שנים ו

 -- 160 שכירות  רדו ארט תל אביב לאונ אביב  תל  .6
  מאי -רות השכי חתימת הסכם מועד

 המלון החל לפעול   בפועל ;  2015
 2015 יולי חודשב

עם אופציה להארכת השכירות בחמש   ; 2025ליולי שכירות עד  
החל   עם אופציה לסיום מוקדם על ידי המשכירהשנים נוספות;  

חס  מן המועד בו תיכנס לתוקף תכנית שהינה מקדמת בי
 ושכר. למקרקעין בהם מצוי, בין היתר, המ

 -- 155 שכירות  22רוטשילד   אביב  תל  .7
  אפריל  -חתימת הסכם השכירות  מועד
; בפועל המלון החל לפעול בחודש  2014

 . 2015 אוקטובר

עם שתי תקופות אופציה להארכת  ;  2027לשנת    עדשכירות 
  שנים ושבעה   5-והשנייה ל נוספותשנים   7-, האחת להשכירות

 חודשים נוספים. 

  בת  - בויט תל אבי לאונרדו סו ים  בת  .8
)עם אופציה להארכת   2021 בשנת תקופת הניהול מסתיימת   2009 מברנוב -- 134 ניהול ים 

 לכל אחד מהצדדים(.   הנתונה שנים נוספות  5-ב הניהול

 -- 120 שכירות  לאונרדו רחובות  רחובות   .9
;  2010  דצמבר  -חתימת ההסכם  מועד

  בחודש  לפעול החל  ןהמלו בפועל
 2012  דצמבר

  11-שנים ו 9-פציה להארכת ההסכם באו  ם )עםשני  15  -לת שכירו
 חודשים נוספים(. 

 -- 152 שכירות  לאונרדו פלאזה נתניה  נתניה  .10
  אוקטובר -חתימת ההסכם  מועד

  בחודש  לפעול  החל המלון בפועל;  2012
 2014 ספטמבר

  5ההסכם, בנות ארכת השנים )עם שתי אופציות ל  13-שכירות ל
 ,75  (. אחת כלשנים 

 33% 185 שכירות בעלות חלקית ו ליה רצה NYX צליה רה  .11
;  2018מרץ  –  סכםה ה חתימת מועד

השני של  הרבעון  –מועד פתיחת המלון  
   2018שנת 

 . 2018ביולי  15מיום   החלשנים,  5לתקופה של   שכירות 

 50% 230 שכירות בעלות חלקית ו הרודס הרצליה  הרצליה   .12

 201976  מאי( מחודש %50ת ) בעלו

   2015  למחודש אפרי -שכירות  

  תקופת; עם אופציה להארכת 2034לחודש מאי    עדשכירות 
   שנים נוספות. 5-השכירות ב

 
 . ישראל  מקרקעי ממנהל   לרוב, טווח  ארוכת חכירה   68
 . בפרותאל   ברההח  של  שותפה  בידי  החזקהה יתרת  69
 . חודשים  שישה  בת  מראש  בהודעה,  סיום לידי ההסכם  את להביא   האופציה פתאל  למלונות נתונה, 2017 מיוני החל , הניהול להסכם בהתאם  70
פרק א',  ב 19.21. עיףס)ראו  אמור יו החברה שוכרת את המלון )חלף הסכם הניהול כ לפף, נחתם הסכם שכירות מלון לשותף בפרותאל. בנוסנחתם הסכם מותנה למכירת ה 2017ל, במרץ עם השותף בפרותא  ההסכמית המערכתבמסגרת   71

  30רות; או כים החל ממועד תחילת הש שני 7, מתייחס לתקופה של  הסכם השכירות, שטרם נכנס לתוקף כאמור .(. כניסת הסכם השכירות לתוקף תלויה בהשלמת עסקת מכירת המלון כאמור 2017"תיאור עסקי התאגיד", בדוח תקופתי 
 יום מיום מסירת הודעת המשכירה לחברה כי המלון ייהרס וייבנה מלון חדש במקומו, ובכפוף להוצאת היתר בניה למלון החדש ע"י המשכירה.  

לטובת פרותאל מוריה   ,טרם נרשמו הזכויות הנ"ל  דוחלמועד ה בית משותף, כאשר עד ו ויות הבעלים במסגרת צהוגשה בקשה לרישום זכ 0182בחודש אוגוסט . רשומים בבעלות צד ג' ןהמקרקעיהמשמש למגורים ומלונאות.  מבנה  72
   .האזהר , הערות דוח, נכון למועד ה ומלונות פתאל רשומותפרותאל(   של   )חברה פרטית, בבעלותה המלאה)ישראל( בע"מ 

 מהמלון.   75%-בשרשור סופי( וכפועל יוצא החל מאותו מועד מחזיקה החברה סה"כ ב 50%של מר יצחק שרון )תשובה( במלון )  ותון ש"ח את מלוא ההחזקמילי 61-תמורה כוללת של כרכשה החברה ב  2019בחודש אוגוסט    73
,  2024שנחתם בינה לבין בעלי המלון עד לשנת   1995ירות מאפריל שכות במלון, מכוח הסכם ( הינה בעלת זכויות השכיר"אביב תל מוריהותאל, בעקיפין( )להלן: "אביב בע"מ )חברה פרטית, בבעלותה המלאה של פר-חברת מלון מוריה תל  74

 מועד בין הצדדים.  הניהול שהיה נהוג עד אותובין מוריה תל אביב, אשר החליף את הסכם שנות שכירות נוספות. במסגרת המערכת ההסכמית עם השותף בפרותאל, נחתם הסכם שכירות משנה בין החברה ל 5עם אופציה לתקופה של  
 . םיזה בתנאים  המלון לרכישת  ראשונה  סירוב זכות לחברה תעמוד , כלשהו שלישי מצד  מוגמרת הצעה  ויקבל , כירותהש  תקופת  במהלך  המלון את  למכור מעוניין יהיה המלון ובעל במידה   ,השכירות  חוזה פי  לע  75
 . 2019. העסקה הושלמה בחודש מאי 2015לון הרודס הרצליה, שמושכר ומנוהל על ידי הקבוצה משנת  מ  מזכויות הבעלות של 0%5ה עם צד ג' בהסכם רכישת התקשרה הקבוצ 2018בחודש אוקטובר   76
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/   68( חכירה לרבות ) בעלות )  במלון  הזכויות המלון  שם עיר  

 ( שכירות/   ניהול
'  מס

 חדרים 
 החזקות שיעור

)%( 
  תחילת /המלון  רכישת  מועד

 ניהול  /השכירות 
 הפתיחה/  הניהול/    השכירות /החכירה   תקופת

  5-ב השכירות; עם אופציה להארכת 2024שנת  סוףשכירות עד    2014 אוגוסט -- 183 שכירות  לאונרדו פלאזה אשדוד  אשדוד   .13
 .77שנים נוספות 

 -- 131 ניהול לאונרדו אשקלון ן אשקלו  .14
  טמברפס  -ם חתימת ההסכ  מועד

  בחודש  לפעול  החל המלון בפועל;  2013
   2014 אפריל

 202478,79  לשנתניהול עד  

 -- 257 בעלות  באר שבע   –לאונרדו נגב   שבע  באר  .15

  201880 מאי מחודש בעלות

עד חודש   1999 אוגוסטמחודש   ניהול
 2018מאי 

 

 . 2029  שנתעד לירה כח זכויות 2005 ינואר 100% 388 בעלות  ב ים המלח  לאונרדו קלא  המלח  ים  .16

 2009 נובמבר 50% 223 ושכירות  חלקית בעלות הרודס ים המלח   המלח  ים  .17

(  50%)  פרותאל  חברת בת של מחזיקה במלון באמצעות החברה
בחודש   . 2020 מרץעד    הם החכירה  זכויותוכן שוכרת את המלון. 

ברה לרמ"י בבקשה להאריך את תקופת  פנתה הח 2019פברואר 
.  פות בהתאם להוראות חוזה החכירהוסנים נש  49-ב כירה הח
)עם    2027שנים, עד לשנת    10לתקופה של   נקבעה שכירותה

  81שנים(.   5אופציה להארכת ההסכם לתקופה של  

 2009 נובמבר 50% 280 ושכירות  חלקית בעלות לאונרדו פלאזה ים המלח   המלח  ים  .18

(  50%)  לפרותא  חברה בת של יקה במלון באמצעותמחז החברה
.  2044  לשנתעד    הם החכירה  זכויות המלון.ת את שוכר וכן
)עם    2027שנים, עד לשנת    10לתקופה של   נקבעה שכירותה

 82  שנים(.  5אופציה להארכת ההסכם לתקופה של  

   2010 אוגוסט 50% 96 ושכירות  חלקית בעלות לאונרדו אין ים המלח   המלח  ים  .19

(  50%)  פרותאל  שלחברה בת  מחזיקה במלון באמצעות חברהה
; 7.8.201783עד ליום   הם החכירה  זכויות וכן שוכרת את המלון.

)עם אופציה להארכת ההסכם   2027עד לשנת   נקבעה שכירותה
 84  שנים(.   5לתקופה של 

ברה פועלת לקבלת היתר בניה . הח 2041 לשנת  עד   חכירה הסכם  2008יולי  100% 282 בעלות  לאונרדו קלאב אילת   אילת   .20
   ים.נוספ חדרים 300-מלון בלהרחבת ה

 . 2027 לשנת  עד   חכירה הסכם  2008יולי  100% 247 בעלות  לאונרדו פריוילג' אילת   אילת   .21

 2007 מרץ  100% 228 בעלות    אילת  ריזורט רויאל   לאונרדו אילת   .22

 . 2039  לשנת  עד חכירה זכויות

 

 
  זכות  לחברה תעמוד , השכירות  תקופת במהלך( ןלוהמ  בבעל זכויות או/ו  מניות מכירת או/ו הקצאת  ל ש בדרך  לרבות) במלון המחזיקה בחברה  יטההשל את או במלון זכויותיו את  להעביר מעוניין יהיה המלון ובעל במידה, השכירות  חוזה פי על  77

 .  אלו זכויות לרכישת ראשונה  סירוב
  הסכם  לאכיפת  המלון בעל נגד ל פתא מלונות ידי  על  שהשהוג לתביעה נגדית כתביעה הוגש  זה הליך. הניהול הסכם  לביטול ישהדר היתר בין שעניינה תביעה  המלון בעל הגיש שבמסגרתו הליך  מתנהל, הדוח ולמועד 2015 משנת  החל  כי יצוין  78

 נכון למועד הדוח, ההליך המשפטי טרם הסתיים.   . הניהול
נכון למועד הדוח, ההליכים  . והבנייה התכנון מתחום נטענות לעבירות מתייחסיםה בחברה משרה נושאי מספר כנגד אשקלון תבעיריי ובניה לתכנון המקומית מהועדה אישום כתבי החברה בידי התקבלו  2018 מרץ חודש במהלך כי יצוין  79

      המשפטיים טרם הסתיימו.
  13חדים של החברה ליום ב לדוחות הכספיים המאו19 בביאור  ראו  נוספים לפרטים.  2018דש מאי . עסקת רכישת המלון כאמור הושלמה בחובמלון  הבעלות זכויות מלוא  לרכישת בהסכם החברה  התקשרה , 2018  מרץ חודש   במהלך,  לעיל   כמפורט  80

 .  , המצ"ב בפרק ג' לדוח תקופתי זה2019בדצמבר 
בדוח תקופתי   א', "תיאור עסקי התאגיד" בפרק 1.19.2ועד בין הצדדים( )ראו סעיף נחתם הסכם לפיו החברה שוכרת את המלון )חלף הסכם הניהול אשר היה בתוקף עד אותו מ 2017במסגרת המערכת ההסכמית עם השותף בפרותאל, במרץ   81

2017 .) 
ור עסקי התאגיד", בדוח תקופתי  בפרק א', "תיא 1.19.2נחתם הסכם לפיו החברה שוכרת את המלון )חלף הסכם הניהול אשר היה בתוקף עד אותו מועד בין הצדדים( )ראו סעיף  2017במסגרת המערכת ההסכמית עם השותף בפרותאל, במרץ   82

2017  .) 
החודשים האחרונים שלפני תום תקופת החכירה על רצונו   12שנים ובתנאי שיודיע למחכיר בתוך  49. הסכם החכירה הקנה לחוכר זכות להאריך את החכירה לתקופה נוספת של 2017ט באוגוס 7סתיימה ביום תקופת החכירה הראשונה ה  83

טרם התקבל אישור רמ"י להארכת תקופת החכירה. להערכת החברה, בתמורה להארכת החכירה תידרש החברה לשלם  , דוחירה. נכון למועד ה על רצונה בהארכת החכ 2016בנובמבר  21ה החברה החוכרת לרמ"י ביום בהארכתה. בפועל הודיע
 דמי חכירה לרמ"י בסכום שאינו מהותי לחברה.  

בפרק א', "תיאור עסקי התאגיד", בדוח תקופתי   1.19.2ד אותו מועד בין הצדדים( )ראו סעיף ע  הניהול אשר היה בתוקף וכרת את המלון )חלף הסכם נחתם הסכם לפיו החברה ש 2017תאל, במרץ במסגרת המערכת ההסכמית עם השותף בפרו 84
2017.)   
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23.  

  הרודס ארמונות קומפלקס אילת 
 2009 נובמבר   25% 440 ושכירות  חלקית בעלות 85ילת א

"( הינה  המלוןחברת ונות ספא ונופש בע"מ )להלן: "ס מלהרוד
  המלוןברת . חהרודס אילתארמונות בעלת הזכויות בקומפלקס 

פרותאל מוריה )ישראל( בע"מ  ו ( 50%חברה זרה )  מוחזקת על ידי
.  86ס למלונות פתאל את הקומפלק משכירה  המלוןחברת .  50%

עו  ת נקבשכירוה זכויות;2040  שנתל  עד נקבעוחכירה ה זכויות
)עם אופציה להארכת    2027שנים, עד לשנת   10לתקופה של 

 90  89 88 87  שנים(.   5ההסכם לתקופה של  

24.  

25.  

  ועד לוןהמ משטח  לחלק ביחס  2029  לשנתחכירה עד  ה זכויות 2009 נובמבר 50% 301 בעלות  לאונרדו פלאזה אילת   אילת   .26
  91. השטח ליתרת  ביחס  2053  לשנת

ועד למועד רכישת הבעלות כאמור לעיל המלון  2004החל ממרץ    2019בבעלות מינואר   100% 281 בעלות    אילת  קלאב ' ביץ   קורל U אילת   .27
 היה בניהול החברה. 

 . 2030 שנתניהול עד   2000 אפריל -- 322 ניהול מג'יק פאלאס  U אילת   .28

עסקת רכישת הבעלות הושלמה במרץ    .2017ת  שנ ף וסניהול עד ל 1999 מאי 51% 279 בעלות     אילת  לאב ק סאנרייז U ילת א  .29
 202092והמלון צפוי להפתח ביולי  2020

 2009 נובמבר 50% 397 ושכירות  חלקית בעלות   ירושלים לאונרדו ירושלים   .30

(  50%)  פרותאלבת של    חברהמחזיקה במלון באמצעות  החברה
;  2042 לשנתעד  נקבעו  חכירה זכויות מלון.וכן שוכרת את ה

)עם אופציה להארכת   2027עד לשנת   נקבעו רותשכי ה זכויות
 93  שנים(.   5ההסכם לתקופה של  

 2009 נובמבר 50% 260 ושכירות  חלקית בעלות לאונרדו פלאזה ירושלים   ירושלים   .31

בת של    חברתמלון באמצעות ב הבעלות  זכויותמחזיקה ב ברההח
עד    נקבעו תשכירוה זכויותוכן שוכרת את המלון.  (50%)  פרותאל

 94שנים(.  5ההסכם לתקופה של  )עם אופציה להארכת   2027  לשנת
95 

   2016 ספטמבר 100% 74 בעלות  לאונרדו בוטיק ירושלים   ירושלים   .32

החל   המלון . בפועל 2016ההסכם נערכה בחודש ספטמבר   חתימת
  בחודש  רשמי  באופן נפתח המלון  .2017לפעול מספטמבר 

  ליום שעד  קופהתלת משנה כיר בח   מוחכר. המלון 2017 אוקטובר
9.3.2110  .96 

 
 . אילת  בוטיק  סוהרוד  אילת ויטאליס  הרודס, אילת פאלאס הרודס – מלונות שלושה  כולל  הקומפלקס כי יצוין 85
 (. 2017בפרק א', "תיאור עסקי התאגיד", בדוח תקופתי  1.19.2חדש, בהתאם לעקרונות המקובלים בתחום זה )ראו סעיף ת  נחתם הסכם שכירו 2017עם השותף בפרותאל, במרץ  במסגרת המערכת ההסכמית 86
 חברה בעלת הזכויות במלון.  ל  יבת על פי ההסכם לשלםינימום שהחברה השוכרת מחועמידה בתשלומי מ-כם, לרבות במקרה של איאלא במקרים שהוגדרו בהס  המשכירההסכם השכירות אינו ניתן לביטול על ידי  87
 ים ות במגרשים עליהם בנוי, תוך שימוש בזכויות בניה קיימהקיימים נותהמלו יםפועלת לקבלת היתר בניה של מגדל נוסף המיועד למלונאות באחד משטחי המגרשים עליהם מצוימהזכויות(   25%-)אשר בה מחזיקה החברה בשרשור בחברת המלון  88

   לוונטית.הר על פי התב"ע  נותהמלו
 מיליוני ש"ח שיושת על חברת המלון עם מימוש זכויות בניה על פי התב"ע.   1.5  -קיימת חשיפה אפשרית לתשלום היטל השבחה בגין תב"ע מאושרת בסך של כ דוחלהערכת החברה, למועד ה  89
נחתם הסכם פשרה בין החברה בעלת הזכויות בקומפלקס   2019בשנת  .( "חפח"א" )להלן: בע"מ )חברה ממשלתית המופקדת על פיתוח החוף( לת לחברה לפיתוח חופי איקיים חוב בדמי פיתוח  לקס בקומפחברה בעלת הזכויות ל, דוחלמועד ה  90

 ם.  לת וכן לביצוע תנאים נוספיאיסמוך לקומפלקס הרודס של חפח"א בשטח הציבורי ה  בכפוף לביצוע עבודות פיתוחחפח"א בכפוף  )וחברות נוספות( לבין חפח"א על פיו נקבע כי ישולמו כספים ל 
  דוח . למועד ה 2017דוח תקופתי בפרק א', "תיאור עסקי התאגיד", ב  19.21.הוסכם כי הזכויות במלון ירכשו מפרותאל על ידי מלונות פתאל. לפרטים נוספים ראו סעיף   2017במסגרת המערכת ההסכמית עם השותף בפרותאל שנחתמה במהלך שנת  91

    זכויות.ה טרם הושלמה רכישת
כירתו  בדבר מ  חדשה  להסכמה  הצדדים הגעת  עד  הול הני להסכםלהיות מנוהל בהתאם  להמשיך המלוןיצוין כי , אלא אם יושגו הבנות חדשות בין הצדדים. 2017הודיעה החברה לבעלי המלון על סיום ההתקשרות בתום שנת  2017בחודש ספטמבר  92

מיליון ש"ח שולמו כמקדמה. בכוונת החברה לשפץ את המלון. עלות   5-מיליון ש"ח(, מתוכם סך של כ  38-)כ 51%חתמה הקבוצה על הסכמי רכישת זכויות הבעלות במלון. חלק הקבוצה ברכישה  2019כי בחודש אוגוסט  יצוין. כמפורט להלן 
 . 2020והמלון צפוי להיפתח )לאחר שיפוצו( בחודש יולי  2020בחודש מרץ  הושלמה ן ת זכויות הבעלות במלורכיש   (. 51%השיפוץ הינו  מיליון ש"ח )חלק החברה בעלות  54-רכת בכהשיפוץ מוע

אגיד", בדוח תקופתי  התפרק א', "תיאור עסקי ב  1.19.2דדים( )ראו סעיף הול אשר היה בתוקף עד אותו מועד בין הצ נחתם הסכם לפיו החברה שוכרת את המלון )חלף הסכם הני 2017במסגרת המערכת ההסכמית עם השותף בפרותאל, במרץ  93
2017 .) 

אגיד", בדוח תקופתי  בפרק א', "תיאור עסקי הת 1.19.2ו סעיף נחתם הסכם לפיו החברה שוכרת את המלון )חלף הסכם הניהול אשר היה בתוקף עד אותו מועד בין הצדדים( )רא 2017במסגרת המערכת ההסכמית עם השותף בפרותאל, במרץ  94
2017 ) . 

 מסכום השומה שולם על ידי פרותאל ולגבי היתרה הוגש ערר.  75%י לרכוש זכויות מרמ"י בקרקע סמוכה. נכון למועד הדוח התקבלה לעניין זה שומה מהמנהל.  שאיצוין כי המלון ר 95
 ה של החברה בלשכת רישום מקרקעין. , נרשמו זכויות החכיר2018בחודש מאי  96
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 97המסירה  ממועד  החל --- 168 שכירות  ירושלים  NYX ירושלים   .33

, לפיו תקופת  2018התקשרה בהסכם במהלך חודש מרץ  החברה
השכירות תחל ממועד המסירה )כהגדרתו לעיל( ולמשך תקופה  

שנים להארכת תקופת    5ות אופציות בנ 2שנים עם   15של  
 השכירות.   

  98.  9.6.2028עד ליום   חכירה  2014 אפריל 100% 400 בעלות  אב טבריה  קלו  נרדלאו טבריה  .34

 2009 נובמבר 50% 262 ושכירות  חלקית בעלות לאונרדו פלאזה טבריה   טבריה  .35
(  50%)  פרותאל  חברה בת של מחזיקה במלון באמצעות החברה

  2027 לשנת   עד  נקבעו שכירותה כויות ז  וכן שוכרת את המלון.
   99  (.שנים 5  של לתקופה  ההסכם ת להארכ אופציה)עם 

 2009 נובמבר 50% 198 ושכירות  חלקית בעלות לאונרדו טבריה  טבריה  .36

(  50%)  פרותאל  חברה בת של מחזיקה במלון באמצעות החברה
  ליוםעד  נקבעו חכירהה זכויותוכן שוכרת את המלון. 

  2027עד לשנת ש לתקופה   נקבעו שכירותה יותזכו; 22.10.2028
 100,101  שנים(. 5תקופה של  ת ההסכם ללהארכפציה או )עם 

  2009 בנובמבר  נרכש המלון שטח 50% 59 ושכירות  חלקית בעלות בוטיק כנרת  U טבריה  .37
 2017  מאיבלפעול    החל המלוןו

(  50%)  פרותאלמחזיקה במלון באמצעות חברה בת של   החברה
עד ליום   נקבעו חכירהה זכויותון. וכן שוכרת את המל

  2027עד לשנת  שלתקופה  נקבעו שכירותה  ת ויוזכ ;31.3.2047
  באגף מדובר   שנים(. 5)עם אופציה להארכת ההסכם לתקופה של  

 102  2017 בשנת   שנפתח  טבריה בלאונרדו  חדש

 חיפה  .38
לאונרדו פלאזה חיפה )לשעבר  
מרידיאן חיפה( )לרבות שטחים  

 מסחריים( 
 100% 187 בעלות 

 2018103 מאי מחודש החל בעלות
  2001  רוארב פ  דש וחמ  החל הולינ)

  לחודש  ועד 2012ושכירות החל משנת  
 ( 2018 מאי

 

 2043בתוספת אופציות להארכה עד   2027עד   2019נובמבר  --- 26 שכירות  בית בכר  תל אביב   .39

ת אופציות מלון בתוספשנה ממועד פתיחת ה  15תקופה של     2023 --- 90 שכירות  בית אליאנס  ירושלים   .40
   נוספות. ים שנ  10-להארכה ב

שנה ממועד המסירה בתוספת אופציות להארכה    10תקופה של   2022 --- 85 שכירות    מרכז הקבלה  ביב א  תל  .41
 שנים נוספות.   14.5-ב

 2021 --- 56 שכירות    15לילינבלום  תל אביב   .42

 שנה ממועד המסירה.   24.5תקופה של  

 
  מועד חודשים ממועד מתן הרשות לעבודות )להלן: "  18, המושכר יימסר לחברה עד לתום ההסכם להוראות בהתאם "(. המושכריה להקמת מלון על המקרקעין בירושלים )להלן: " ניהיתר ב לקבלת מקומיותה הרשויות מול  פועלת  כירה המש  97

 .    , המצ"ב בפרק ג' לדוח תקופתי זה2019בדצמבר    31חברה ליום ות הכספיים המאוחדים של ה ב לדוח19 בביאור  ראוודות הסכם השכירות נוספים א לפרטים  "(.המסירה
 ונות פתאל.  , מוזגו זכויות חברת הבת למל2015את הזכויות בחברה בת שהחזיקה את המלון, ולאחר מכן במסגרת הליך מיזוג שנעשה בשנת  2014מלונות פתאל רכשה בשנת  98
בפרק א', "תיאור עסקי   1.19.2החברה שוכרת את המלון )חלף הסכם הניהול אשר היה בתוקף עד אותו מועד בין הצדדים( )ראו סעיף  1.5.2017מיום ל נחתם הסכם לפיו הח 1720ם השותף בפרותאל, במרץ במסגרת המערכת ההסכמית ע  99

 (. 2017התאגיד", בדוח תקופתי  
בפרק א', "תיאור עסקי התאגיד", בדוח תקופתי   1.19.2ניהול אשר היה בתוקף עד אותו מועד בין הצדדים( )ראו סעיף ה ת את המלון )חלף הסכםחתם הסכם לפיו החברה שוכרנ 2017השותף בפרותאל, במרץ  עםההסכמית  המערכתבמסגרת  100

2017 .) 
ד עם עיריית טבריה ורשות מקרקעי ישראל תכנית בניין עיר חדשה, וזאת  יח , מקדמת החברה בדוחה  חתימתבנייה. נכון למועד  מדינה ולייעוד דרך, עניין המהווה חריגתמבנה המלון בנוי בחלקו מחוץ לגבולות החלקה ובתוך חלקה בבעלות ה 101

   לצורך הסדרת הנושא. 
 (. 7201התאגיד", בדוח תקופתי בפרק א', "תיאור עסקי   1.19.2ראו סעיף נחתם הסכם לפיו החברה שוכרת את המלון )  2017במסגרת המערכת ההסכמית עם השותף בפרותאל, במרץ  102
ם של החברה  לדוחןת הכספיים המאוחדי ב19  בביאור ראו  נוספים לפרטים.  2018, לרבות השטחים המסחריים. העסקה הושלמה בחודש מאי במלון  הבעלות זכויות מלוא לרכישת  בהסכם  החברה התקשרה, 2018  מרץ חודש לךמה ב,  לעיל כמפורט 103

   .בפרק ג' לדוח תקופתי זה  , המצ"ב2019בדצמבר  31ליום 
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ת להארכה  וספת אופציורה בתהמסי  ד שנה ממוע  15תקופה של   2023 --- 72 שכירות    גיד בית שמואל הנ ירושלים   .43
 שנים נוספות.    9.5-ב

44.  
ירושלים  
שנה ממועד המסירה בתוספת אופציות להארכה    10תקופה של   2023 --- 152 שכירות    מלון ספא צובה )צובה( 

 שנים נוספות.   14.5-ב

 ארכה  ת אופציה לה שנה ממועד המסירה בתוספ   15תקופה של   2022 --- 88 ניהול בן סירא   ירושלים   .45
 שנים נוספות.    5-ב

 --- 2022 100% 85 104בעלות  בית פלטין   תל אביב   .46

 --- 2024 100% 198 105בקרקע  בעלות   מלון ים המלח ים המלח   .47

 
לפרטים  ושלמה. הנכון למועד חתימת הדוח העסקה טרם מצד ג'.  בבית פלטין )בניין לשימור המשמש כבניין משרדים( בפינת הרחובות אחד העם ונחלת בנימין בתל אביב, הבעלותהתקשרה החברה בהסכם לרכישת זכויות  1920 נובמבר בחודש  104

והמלון צפוי להיפתח   מיליון ש"ח 27-. עלות השיפוץ מוערכת בכלהסב את בניין המשרדים למלון בוטיקבכוונת החברה המצ"ב בפרק ג' לדוח זה. יצוין כי  2019ר מב בדצ 31של החברה ליום לדוחות הכספיים המאוחדים  (3)20נוספים ראו ביאור 
 2022בסוף שנת )לאחר שיפוצו( 

 המכרז מחייבים את הזוכה לסיים את הבניה בתוך שש שנים כתנאי לקבלת חוזה חכירה מרמ"י.    כללימיליון ש"ח )כולל עלויות פיתוח(.  312.-שפת המים בתמורה למ"י במגרש להקמת מלון על זכתה החברה במכרז של ר 2019חודש דצמבר  ב 105
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  הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, מגבלות .ב

ומן הינו שר קידין אר, להוראות חזקות על ידה בישראל כפופה, בין היתפעילות החברה והחברות המו
להשפיע על פעילותה עשויות או משפיעות להוראות דין אשר וטפת, וכן תנאי על פי דין לפעילותה הש

  ותוצאותיה העסקיות: 

הקמת מבנים בישראל, ובכלל כך בתי מלון, כפופה  - 1965 -חוק התכנון והבניה, התשכ"ה (1)
בנייה  ללא קבלת היתר הבניי על ו, האוסרוהבניה והתקנות שהותקנו מכוח התכנון לחוק

ובחריגה מההיתר מתכניות מאושרות לבניה הניתנות על ידי עיריות, רשויות או מועצות 
מקומיות שבשטחן מצויים המבנים. הקמת מרביתם המוחלט של מלונות הרשת בישראל 

בין מהסכמי הרכישה ניתנו מצגי המוכרים  ובחלקבוצעה טרם רכישתם על ידי החברה, 
במקרקעין, ואף התחייבות יתרי בניה, אישורים והליכים הקשורים בלת החס לקהיתר בי

לשאת באחריות ביחס לכל טענה, דרישה או תביעה שעילתה קודמת למועד רכישת הנכס. 
 תכנוןכנגד החברה ומנהלים בה הליכים בקשר עם רישוי,  מתנהלים הדוח חתימת למועד
לפרטים אודות  .(להלן 1.15.3 סעיף ראוים נוספ לפרטים) לוןאשק לאונרדו למלון ביחס ובניה

 שוליים הערתראו  טבריה לאונרדו במלון הבעלות זכויותהליכים הנוגעים להסדרת רישום 
  לעיל. 124

פעילות בתי מלון בישראל מוסדרת בחוק שירותי  - 1976-חוק שירותי תיירות, התשל"ו (2)
רותים הניתנים על ידי ם השיפורטיכוחו, בהם מוהתקנות שהותקנו מ 1976-רות, התשל"ותיי

 יים, סיווגם וכן קבועה החובה לבטח את המשתמשים בשירות ואת רכושם. בתי מלון, רישו

הפעלת בית מלון, הפעלת מתקנים בו וכן מכירת מזון  - 1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח (3)
י רישו בהתאם לחוק לת רישיון עסק ועמידה בהוראות הדין.ומשקאות משכרים טעונים קב

קינות הרשויות המקומיות שבתחומן פועלים פיו, מת-, והתקנות על1968-ים, התשכ"חעסק
בתי המלון, תנאים למתן רישיונות עסק. בהתאם לתנאי ההסכמים במסגרתם שוכרות 

מוסדר אופן הטיפול  החברות המוחזקות על ידי החברה את בית המלון או מנהלות אותו,
סק על ר הינו הגורם האחראי לקבלת רישיון העהשוכ שככללמור, באופן בקבלת רישיון כא

שם המלון ובאופן שמנהל המלון פועל כשלוח של בעלי המלון לשם קבלת הרישיון כאמור. 
כחלק מהדרישות לקבלת חלק מהרישיונות לעיל, נדרשת החברה גם לאישורי כיבוי אש 

, 1972-תשל"בה לון(,מ-יבוי בבתישירותי הכבאות )ציוד כעמידה בתקנות )ובהתאמה ל
ובדרישות רשות הכבאות מכוחן( ולהיתרי רעלים )אותו מנפיק המשרד לאיכות הסביבה 

, בקשר עם הפעלתן של 1993-פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-לעוסקים ברעלים על
 ירישו חוק לתיקון הצעה פורסמה אחרונהל כי יצוין זה בהקשרבריכות שחיה בבתי המלון(. 

 רמות לפי, עסק רישיון לקבלת הבירוקרטי ההליך הקלת שמטרתה, 1968-"חשכהת, עסקים
 צפי ואין, בלבד מקדמיים בשלבים נמצאת כאמור ההצעה כי יובהר. העסק בית של סיכון
 106שראל בי הקבוצה ממלונות חלק, הדוח למועד .ויתוקן ככל, בפועל החוק תיקון למועד
  .במלונות למתקנים או תונולמל קעס רשיונות חידוש או הסדרת בהליכי מצויים

-בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו - בטיחות וגהות (4)
חלה על בתי מלון החובה להעסיק ממונה בטיחות, במקומות בהם מועסקים בבית  1996

 ל פי הוראות, במלונות הקבוצה, הנדרשים עעד הדוחלמוחמישים עובדים. המלון מעל 
 ות ובריאות העובדים. מור, מועסק ממונה בטיחות, גיהות כאהתקנ

פורסם חוק אזור סחר חופשי באילת,  1985באוגוסט  - חוק אזור סחר חופשי אילת (5)
וון מקורות תעסוקה באמצעות עידוד י, במטרה לסייע בפיתוח אזור אילת, ג1985-התשמ"ה

וק, נקבע בין היתר כי ות החלהוראזור. בהתאם ת בעיר והגדלה של התיירות הנכנסת לאיזמו
טובין הנרכשים מעוסק שמחוץ לאזור אילת ע"י עוסק תושב אילת לצורך עסקו באזור אילת 

מכירתם של טובין ושירותים המצויים באזור אילת וכי כלל במע"מ בשיעור אפס, כחייבים 
 ע"מ. לל פטורה ממלצריכה או לשימוש באזור אילת תהא ככע"י עוסק תושב אזור אילת 

ובהתאם  1967-חירום, התשכ"ז-שירות עבודה בשעתבהתאם לחוק  -" מפעל חיוני"אישור  (6)
העבודה מהווים חלק ממלונות הקבוצה "מפעל חיוני" באופן שבשעת חירום, להחלטת משרד 

 יפונו תיירים ואזרחים לבתי המלון. 

סקה( טול ען )בית הגנת הצרכנכנסו לתוקפן תקנו 2010בחודש דצמבר  -חקיקת הגנת הצרכן  (7)
והתקנות שהותקנו מכוחו קובעות  1981-תשמ"א. חוק הגנת הצרכן, ה2010-התשע"א

הוראות שונות הנוגעות במישרין לפעילות החברה והחברות המוחזקות על ידה בתחום ענף 

 
 .רייזיו סאנלאונרדו בת ים, לאונרדו ארט, לאונרדו אשקלון ,  106
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גילוי, זכויות ביטול של הצרכן,  המלונאות, כגון איסור הטעייה )לרבות בפרסומת(, חובת
ות באמצעות הטלפון(, ות, עסקאות מכר מרחוק )אינטרנט, הזמנמיוחדירות אות לגבי מכהור

רכישות של יחידות נופש וכיו"ב, הרלבנטיות לפעילותן של החברה והחברות המוחזקות על 
 ידה לצורך מכירת אירוח במלונות הקבוצה, לרבות פעילותן השיווקית. 

אנשים עם מוגבלות, יות לן זכות חוק שוויוהחברה כפופה להוראו - בנושא נגישות חקיקה (8)
, והתקנות שהותקנו על פיו, העוסקות בין היתר, בביצוע התאמות נגישות 1998 –"ח התשנ

 למלונות החברה והשירותים הניתנים על ידה לאנשים עם מוגבלות.

, 2013-תיירות )בתי מלון(, התשע"גבהתאם לתקנות שירותי  -חקיקה בנושא דירוג מלונות  (9)
נקבע על ידי חברה פרטית,  כוכבים "סופריור"( 5-)בין כוכב אחד לשראל ון בירוג בתי המלדי

הבוחנות שירותיות כאמור במימון משרד התיירות, לפי אמות מידה המפורטות בתקנות 
תקופה של לנקבע ככלל הדירוג  .הקיימת באירופהיטת הדירוג ונראות המלון, בהתאם לש

מדובר כי טוטורית בבקשת דירוג, ובה סטין חויודגש כי א שלוש שנים, הניתנת להארכה.
מלונות  100-דורגו כ דוחהלמיטב ידיעת החברה, נכון למועד  .וולונטרית בלבדבבקשה 

   .הקבוצהבישראל בהתאם לדירוג האמור, מתוכם מספר מלונות ממלונות 

ס' ד התיירות מהחברה כפופה לחוזר מנכ"ל משר –יוחד חוזר מנכ"ל בנושא אכסון מלונאי מ (10)
עמדת משרד התיירות בנושא האכסון המלונאי המיוחד המותר להקמה  שמרכז את 05.2009

קרי בעניין יחידות הנופש הממוקמות במלון ואופן  על קרקע שייעודה תיירות ו/או מלונאות,
 מכירתן לציבור הרחב. 

ר י עזלחוק ות ובכלל כךלהוראות דין רלוונטי כפופה החברה התבמסגרת פעילובנוסף לאמור לעיל, 
מלונות החברה בישראל ולדיני המיסוי עירוניים בכל אחת מהרשויות המקומיות בהן ממוקמים 

 המוניציפאלי. 

 הדין בהוראותהקבוצה בישראל  חברות עומדות הדוח חתימת למועד נכון, החברה להערכת
   .עליהן החלות המהותיות

 

 ורווחיותו  בתחום הפעילות בהיקף ייםשינו .ג

לות המלונאית בישראל מושפעת ממאפיינים הייחודיים לענף התיירות וכן עיהפ, הלהערכת החבר
  .המשפיעים במישרין על תחום זה, מגורמים כלכליים וביטחוניים

 על פי נתוני הלשכה המרכזית) 2008-2019 לשניםלינות תיירים וישראלים  נתונילהלן יפורטו 
  :(לסטטיסטיקה

 
הן כתוצאה מרכישתן של זכויות במלונות , בישראל השנים חל גידול בהיקף פעילות החברהורך אל

מלונות שהחברה רכשה את הזכויות בהם וכן  ,קרי)ניהול מלונות הגידול בהיקף והן כתוצאה מ
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לפרטים נוספים (. או לשכירתם הולםלנימלונות שאינם בבעלותה והחברה התקשרה בהסכמים 
תרשים אודות התפתחות הגידול  להלן .לעיל (א) 1.6.1 סעיףאל ראו בישר החברהדות מלונות או

 :חתימת הדוחלמועד ועד  2007בישראל במהלך השנים  של הקבוצהבמספר החדרים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כפי  )באלפי ש"ח( בישראל הקבוצה מפעילותלהלן תרשים אודות התפתחות בהכנסות החברה 
  :2019 ועד 2012החברה במהלך השנים  ם שלאוחדיים המיה הכספיחותבדו ףשמשתק
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 ףהקבוצה בישראל )באלפי ש"ח( כפי שמשתק מפעילות EBITDA-הלהלן תרשים אודות התפתחות 
 :2019 ועד 2012בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה במהלך השנים 

 

 

החזיקה באותה עת )באמצעות ר אש אלפרותכויות במחצית מהזרכשה החברה את  2009בשנת   .ד
בתי מלון המנוהלים על ידה, וכן בזכויות  11-חברות בבעלותה( בזכויות בעלות, חכירה או שכירות ב

ניהול מלון נוסף )מבלי להחזיק בזכויות בו(, בפריסה ארצית בישראל. רכישת רשת המלונות כאמור 
, הן בדרך של רכישת באותה עת תימשמעושראל באופן ותה הזדמנות להרחבת פעילות החברה ביהיו

בחודש  , וזאת במחיר ובתנאי תשלום נוחים.םניהולזכויות במלונות מובילים בישראל והן בדרך של 
, בין היתר, בין מלונות פתאל לבין השותף בפרותאל, לפיו, בין נחתמה מערכת הסכמים 2017מרץ 
י ניהול הקשור להסדרבכל  קשרותתד למועד ההתה קיימת עיחלף מערכת ההסכמים שהי ,השאר

"(, מלונות פרותאלמלונות שבבעלות ישירה או עקיפה של פרותאל ו/או חברות הבת שלה )להלן: "
המלונות  הוסכם כי מלונות פרותאל, באופן שבו הסכמי שכירות בקשר עם כל יתרת נכנסו לתוקף

 5-עם אופציה להארכה ל(, 1.5.2017יום משנים )החל  10לונות פתאל לתקופה של כאמור יושכרו למ
)הסכום כאמור אינו כולל  ש"חמיליון  80סך כולל של בדמי שכירות שנתיים ל , בתמורהשנים נוספות

, ובכלל כך בדבר הסדרים אודות מלונות המערכת ההסכמית. לפרטים אודות את מלון הרודס אילת(
( בדוח תקופתי גיד"י התאר עסק' )"תיאוק אבפר 1.18.2 סעיףמלונות פרותאל, ראו נוספים שאינם 

2017. 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו  .ה

האחרונות מאותרות מגמות בתחום הפעילות בישראל המיוחסות למאפייני לקוחות תחום  בשנים
מת והתא כת של שינוימגמה נמש -)א( שינוי בציפיות הלקוח הפעילות והעדפותיהם, ובכלל כך 

ובכלל כך עליה במודעות רמת השירות, חיפוש אחר  פיות הלקוח ודרישותיו מאירוח מלונאי,צי
הקולינרי, וכן דרישה  ולפאן לשהיהחווית אירוח כוללת באמצעות מגוון תכנים המשלימים 

מכירה ולוגיות; )ב( המשך מגמה של התחזקות להתאמת בתי המלון לשינויים ולהתפתחויות הטכנ
צעות מרכז ההזמנות של הרשת בישראל י לשיווק הפעילות ולביצוע הזמנות באמעיקר ככלי ישירה

)על פני הזמנות באמצעות סוכנים וסיטונאי תיירות( או באמצעות רשת האינטרנט, ובהתאמה המשך 
 ג מלונות הרשת ויצירת אפיון בין בתיהשקעת משאבים בצינורות שיווק ומכירה אלו; )ג( מיתו

וקהלי היעד השונים )תיירות, הגיאוגרפי, האטרקציות הסובבות אותו  יקומואם למהמלון, בהת
  עסקי, צליינות וכד'(.

  שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .ו

ומנועי חיפוש )סוכני תיירות  רשתות חברתיותב נרחב שימוש של מגמה מאותרת האחרונות בשנים
 Expedia ,Google -ו Trip Advisor ,Booking.comם, דוגמת המוניוכמת ם( מבוססי חמקווני

ועדכני על בתי מלון, מדרגות אותם לפי סולם  מיידיהפועלות בתחום התיירות ומספקות מידע 
של המתארחים  קרי, דירוגים על סמך סקרי שביעות רצון -)בהסתמך על 'חוכמת ההמונים' 

י להגביר חדרים באופן מיידי. מגמה זו יש בה כדה של והזמנואת מחירים במלונות( ומאפשרות השו
 דרך ובעיקר לרבותשיווק ה מאמציבהגברת  את התחרות בתחום והחברה פועלת, בין היתר,

לות באמצעותן מתקב ( אשרלהלן 1.6.4שבניהול החברה )לפרטים ראו סעיף  המקוונות הפלטפורמות
  .הדוח למועדמרבית ההזמנות 
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  והשינויים החלים בהם הפעילות בתחום יםקריטי הצלחה רמיוג .ז

 :בישראל הינם כדלהלן מלונאותלהערכת החברה גורמי ההצלחה הקריטיים בענף ה

מיקום אטרקטיבי המקנה לבית המלון יתרון על פני מלונות אחרים המצויים  -מיקום המלון  (1)
 ; באזור

ודו ובידולו של ת ייחחזק אבנה המלון מהשקעה בעיצוב חיצוני ופנימי של מ - עיצוב המלון (2)
 ; תורם למשיכת קהל יעדשות בעל מוניטין חיובי, באופן המלון כמותג מלונא

על  שמירה, בין היתר, תוך המלונותמיתוג ובידול של ו גבוהה ברמה אירוח חוויית הענקת (3)
ברמה  לרבות הפקות בידור, שירותים ללקוחותמגוון  יצירתאיכות המזון המוגש במלונות, 

 ; קיום שיתופי פעולהמית וומקו רשתית

לשם שיפור היעילות התפעולית , שיפור מתמיד ברמת מערכות המידע והטכנולוגיה במלונות (4)
 ; ורווחיות הפעילות

 ; המלונותניסיון עשיר וידע רב בניהול  (5)

לבית המלון את המוניטין הדרוש לו תחזוקה ושירות ברמה גבוהה מקנים  -תחזוקה ושירות  (6)
איכות אזור ; של המלון ה גבוהה ולצורך שמירה על האטרקטיביותן ברמכמלו ורך פעילותולצ

ברמת בניה וגימור איכותיים , בגודל, בין היתר, החדרים וחדרי האוכל המתבטאת, הלובי
 ; במיוחד

 ; מגוון שירותים ללקוחות  (7)

 ; אדם מיומן ואיכותי כחוהכשרת  איתור –כוח אדם איכותי  (8)

ובכלל זאת תפעול , תית עצמאיתכולות מכירה רשזוק ים וחישיווק ופרסוביצוע פעולות  (9)
 ;מאידך לקוחות וחוגמחד ושל שימור  מכירהשל  מקווןמערך 

ת השקעת הון נדרש לצורך ופיננסים מגוונים המאפשר למקורותאיתנות פיננסית ונגישות  (10)
וח ות וכטפת של מלונוכן יכולת פיננסית למימון תחזוקה שומלונות, ניהולם ותפעולם  רכישת

 ם לביצוע תחזוקה זו;אד
תגובה מהירה  תאיתור עסקאות כדאיות וזיהוי הזדמנויות עסקיות בשוק תוך יכול (11)

 ניהול מלונות./שכירותלהתקשרות לרכישה/

 
 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות .ח

אות והמשקתחום המזון תחום הפעילות הינם ספקי חומרי גלם בספקיה העיקריים של החברה ב
משותפת, באופן המקנה  החברה נערך במתכונת רשתיתבתחום הטקסטיל. עיקר פעילות הרכש של ו

  .מספקיה במי תלות לחברה, אין הדוח למועדלה ניצול מיטבי של יתרון לגודל. 

 
 נויים החלים בהם והשי הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכניסה חסמי .ט

 כניסה חסמי

  :יסה העיקריים לתחום הפעילות המלונאית בישראל הינםכנה ומימחס, החברה להערכת
 מלונאות;ה בתחום ומומחיות ניסיון, בידע הצורך (1)
המלונאות רווי  ענףגדולות ברכישת מלונות וצבירת מוניטין כרשת מלונות מוכרת.  השקעות (2)

 לייצרקושי ישנו  חדשות לרשתותת הנהנות ממוניטין רב. תחרות, ופועלות בו רשתות וותיקו
 לאחר תחילת הפעילות; המיידיבוודאי בטווח הזמן  מצליח, מותג

אשר מטבעם כרוכים בשחלוף ותחזוקה שוטפת  וחידוש  המלונותתחזוקה שוטפת של  (3)
 ;מתמיד של הציוד הכלול בו

 המשאיר ביחס יהיו הנדרשות תוהערבויו שההון באופן( ואחר)בנקאי  זר מימון גיוס יכולת (4)
 ;ההון לע תשואה

 אשר, עסקיות להזדמנויות נגישות נדרשת, רווחי פוטנציאל בעלי מלונות תישרכ רךלצו (5)
 ;ישראלב הקבוצה מעמד ביסוס עם בבד בד נוצרות

תקופות הרצה וחדירה ארוכות באופן יחסי )שנה עד שנתיים, בחלק מהמלונות( לצורך  (6)
רחבה רפית גיאוגאית ופריסה נפח פעילות מלונ לרשת מלונאית .הליםמיצוב, מיתוג וביסוס ק

 ;משמעותי וקריטי לגודל המקנה יתרון
 ;חדש מלון הקמת לצורך הנדרש הזמן ומשך מלון לפתיחת והיתרים אישורים קבלת (7)
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  חסמי יציאה

העיקרי ענף עתיר נכסים, נראה כי מחסום היציאה  ינוהענף התיירות והמלונאות שלאור העובדה, 
ברכישת נכס  ןם המצומצם המעוניישקיעילח המהיתר, עקב פהוא מימוש הנכסים עצמם, בין 

בשינוי ייעוד המלון לשימוש מטרות אחרות, הליך זה  ניםמלונאי, וככל שמדובר במשקיעים שמעוניי
ביטול או  תדרוש הפעילות מתחום יציאה בנוסףכרוך בקשיים סטטוטוריים ארוכים ומורכבים, ו

 "ו.וכ קיםפס עם יותשרוהתקום הסכמי שכירות וניהול קיימים, סי
 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .י

אירוח אלטרנטיבי על ידי בודדים המשכירים נכסים שבבעלותם  פעילות ניכרתהאחרונות  בשנים
 עבור תיתחרו גורם והמהוה באופן( Airbnb, באמצעות אתר למשל"; סאבלטיםלטווח קצר )"

עוד יצוין כי  .ובאזורים מסוימים מסוימים שוק פלחיל ביחס, בפרט החברה ומלונות בכלל מלונות
דירות בת"א, חיפה וב"ש.  50-והיא מפעילה כההשכרות לטווח קצר לאחרונה נכנסה החברה לתחום 

 הארחהי בת גם לדוח הדירקטוריון המצורף כפרק ב' לדוח תקופתי זה. 1לפרטים נוספים ראו סעיף 
החברה  שלהערכת הגם, החברה ידי על המוצעת יתונאהמל לחוויה אפשרי תחליף מהווים וצימרים
בנוסף לכך, בשנים האחרונות מתחזקים תחום  .השירות ובחווית באופינבדל בטיב,  זהתחליף 

 "( בעיקר בת"א וירושלים כמוצר תחליפי וזול למלונות עבור צעירים. החברהHostelsהאכסניות )"
דוח זה טרם החלה חתימת ועד ון למאך נכה הקיימים, לתחומי פעילות בוחנת תחום זה בנוסף

  .בהפעלת הוסטלים
 

 התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  מבנה .יא

פעילות החברה והחברות המוחזקות על ידה מושפעת מתחרות ענפה מצד גופים שונים הפועלים 
 .הלןל 1.6.5יף סע ראו. לפרטים ן באזור אגן הים התיכוןוכ ישראלהמלונאית ב בתחום הפעילות

 
 מוצרים ושירותים .יב

תיירות נופש, תיירות  -מלונות הקבוצה בישראל מציעים שירותים המתאימים למגוון סוגי תיירות 
כנסים ואירועים. הפריסה הגיאוגרפית עבור עסקים, בריאות ומרפא, צליינות וכן שירותי אירוח 

נרחבים יעד  לקהליחברה לפנות הרשת ורמות המיצוב השונות מאפשרים להרחבה של מלונות 
יעה החברה חבילות אירוח במגוון מחירים הנקבעים בהתאם ורבגוניים. במסגרת פעילותה מצ

לקהלי היעד השונים, תוך התחשבות במיצוב המלון ורמתו, במחירי מלונות מתחרים ובהיצע 
ות( ודדים וקבוצלפי חלוקה לתיירות פנים )של ב -נים והביקוש בכל תקופה בקרב קהלי היעד השו

נמנים השירותים  קבוצה בישראלה במסגרת פעילות ת נכנסת )של בודדים ושל קבוצות(.תיירוו
 העיקריים הבאים: 

השירות העיקרי שמציעה החברה לבאי המלונות שבניהולה והמהווה את  - שירותי אירוח (1)
ה וארוחת משווקים בעיקר בחבילות אירוח של לינה)עיקר הכנסותיה הינו שירותי אירוח 

חבילת לינה וארוחות בוקר, צהריים וערב  "(;חצי פנסיון)"נה וארוחות בוקר וערב יל; קרבו
; או חבילות אירוח עבור לינה בלבד "כלול-הכל"חבילות אירוח במתכונת  )"פנסיון מלא"(;

(room only).  

 או מסגרתב, על ידי מלונות הרשת כוללות שווקותחבילות האירוח המ - ומשקאות מזון (2)
 ישיר באופן הנמכרים ומשקאות מזון שירותי (,או הארוחות)הלינה והארוחה  מרכיבנוסף לב

 . במלונות ומסעדות אוכל בחדרי

הן למלונות שהיא בעלת , במסגרת פעילותה מספקת החברה שירותי ניהול - שירותי ניהול למלונות (3)
בוצה אשר הק נותלובמ .יות בהםוהן למלונות שהיא אינה מחזיקה בזכו מלוא או חלק מהזכויות בהם

, החברה אינה בעלת הזכויות בהם או במלונות אשר החברה מחזיקה בזכויות ביחד עם שותפים
 15 -ל 10לרוב, לתקופות שנעות בין  ,בהסכמי ניהול( באמצעות חברות מוחזקות)מתקשרת החברה 

 המלון נמכר כאשר , ובכלל כךמראש מוקדמת בהודעה ביטולל ניתנות מסוימיםושבמקרים  שנים
 שנקבעה ממושכת תקופה שלמשך במקרים או הניהול הסכם הוראות את עצמו על קיבל שלא' ג לצד

עם  חלקם ,(השליטה בעל להיות חדל פתאל דוד מר וב הבמקראו  שנקבע מרף נמוכות המלון תוצאות
 במועד רההפ מתקיימת שלא לכך בכפוף החברה דעת לשיקול, לרוב) שנים 5 -אופציה להארכה ב

 מעניקהלפיהם היא וש ,(האופציה את לממש רשאי השני הצד גם מסוימים ובמקרים כהארהה
ניהול וגיוס עובדים,  ,בין היתר ,כולליםו, החברה ימותגשירותי ניהול למלונות המנוהלים תחת 

ניהול חשבונות, רכישת מלאי, טיפול  , המזון והמשקאות, תחזוקת הציוד,האירוחתמחור שירותי 
עסקית  תוכניתיח"צ וכן הכנת ות לתפעול המלונות המנוהלים, פרסום והנוגעטיות בתביעות משפ

בתמורה לדמי ניהול המהווים, בדרך כלל, שיעור מהמחזור  .ותקציב שנתי שמובאים לאישור הבעלים
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 , בשיעור הנגזר מהרווח התפעולי נטו;של המלון ובדרך כלל גם בתמורה למרכיב נוסף של דמי תמריץ
צם של הסכמי ניהול עליהם חתומה החברה, היא התחייבה להבטיח רווח מצומספר מביצוין כי 

. ניהול המלון על פי הסכמי הניהול דומה ככלל למתכונת הניהול במלונות 107תפעולי שנתי מינימאלי
מלונות  5לקבוצת פתאל בישראל , חדוהנכון למועד . בהם הקנייניות החברה הינה בעלת הזכויותש
  חדרים. 954-כהכוללים  זכויות קניינות בהם( כלל שאין לחברה תמלונו)קרי,   להוניב

מאפייניו , בהתאם למלון)התמונה יצוין כי החברה מציעה שירותים נוספים אופציונאליים  לשלמות
כגון חופי )רותי פנאי ונופש שי( א) : ובכלל כך, הניתנים לאורחי המלון(, והמתקנים המצויים בו

שירותים כלליים הניתנים במסגרת ( ב(; )מתקני שעשועים לילדים ,יכהרב, רי כושרדח, רחצה
ככלל במסגרת חנויות שמרביתן מופעלות על ידי ברי רשות , השטחים המסחריים בבתי המלון

שירותים עסקיים ( ד; )בריאות מרפא ויופי, שירותי ספא( ג; )חודשיים כירותבתמורה לתשלומי 
הכוללים אולמות וחדרי ישיבות ( רשת פתאל ים שלת עסקצבים כמלונובעיקר במלונות הממו)

עריכת ( ה; )שירותי תקשורת מתקדמים וכיוצא באלו, טרקלין עסקי, המצוידים באמצעי מדיה
לכך  סמינרים וישיבות מרובות משתתפים באולמות ייעודיים, ימי עיון, כנסים, אירועים משפחתיים

 . בבתי המלון

הכנסות . ם נוסף הנגבה מהאורחיםאמור ניתנים בתשלופים כהנוס ופציונאלייםחלק מהשירותים הא
לשלמות התמונה יצוין כי מעת  .החברה משירותים אלו אינן מהותיות ביחס לכלל הכנסות החברה

 יש להערכתה אשר שונים ארגונים עםלעת מציעה החברה את שירותי האירוח לצד שיתופי פעולה 
 האפשרות את מציעה כך ובכלל, הקבוצה במלונות וחירהא חוויית תא להעמיק האפשרות את להם

 בידור הופעות)תאטרון,  תרבות לאירועי כרטיסים לצד הקבוצה במלונות אירוח שירותי להזמנת
 תשונו אטרקציות שילוב לצד, למלונות בסמוך או הקבוצה במלונות שנערכים"ב( וכיו אפ וסטנד

 . במלונותיה הקבוצה שעורכת

 נופש זכות הכוללות, נופש יחידות שווקו בישראל הקבוצה מלונות לש מצםמצו במספר, כן כמו
, ומוגדרת ממושכת התקשרות תקופת למשך, המלון בבית בשנה ימים של קצוב למספר לשהייה
)להלן:  חזוקהת בעלויות בהשתתפות הרוכשים מחויבים שלעיתים ובאופן קבוע לתשלום בתמורה

 הכנסות לסך זניחה ואף מהותית אינה הנופש ותיחיד שיווק פעילות כי יובהר. "(נופש יחידות"
 פעילות לא מתבצעת הדוח חתימת למועד נכוןו הדוח תקופת במהלך כמו כן יצוין כי .החברה ופעילות
  .חדשות נופש יחידות מכירת של שיווקית

 
 .ההפרש את ליםלבע להעביר מחויבת החברה  שנקבע ביעד עמידה  אי  של ובמקרה  107
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  108פילוח הכנסות ורווחיות .1.6.2

-ו  EBITDA ,(ADR) לחדר עתוצממ סההכנ, הכנסות נתוני, תפוסה שיעורי אודות גילויא יוב להלן .1.6.2.1
EBITDAR של מלונות החברה בישראל:  

 
שיעורי תפוסה  

הכנסה יומית ממוצעת לחדר  (ח "באלפי ש)הכנסות  (1)(בממוצע)
(ADR)(2) )בש"ח( 

EBITDA(3) ( באלפי
 (ח "באלפי ש) EBITDAR(4) (ח "ש

יום  לשנה שנסתיימה ב
 בדצמבר 31

  31לשנה שנסתיימה ביום 
 בדצמבר

  31ימה ביום סתישנ נה לש
 בדצמבר

לשנה שנסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  31לשנה שנסתיימה ביום 
 בדצמבר

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
73.69% 72.07% 1,708,798 1,526,806 911 909 303,812 271,006 430,857 402,319 

 
, בכל אחת מהתקופות הפעילותבתחום  ותנם שנימשירותי ברההח (1)הכנסות התפלגותיצוינו  להלן .1.6.2.2

  :כדלקמן

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
2019 2018 

שיעור מסך  הכנסות  הכנסות )באלפי ש"ח( 
שיעור מסך  הכנסות  הכנסות )באלפי ש"ח(  תחום הפעילות )%( 

 תחום הפעילות )%( 
 72  1,099,899  74.1  1,266,803  ( 5)ירוחשירותי א 

 22.2  338,811  20.8  355,501   (5ותאקומש מזון 
 5.8  88,096  5.1  86,494 ( 6)אחר
  100  1,526,806  100 1,708,798 "כסה

 
 מלונות בניהול שהכנסות החברה מהן נובעות מדמי הניהול.  כולל לא (1)
נסות  ל שהכבניהוונות ולל מל, לא כבמלון התפוסים החדרים כל מספר לבין במלון הכוללות ההכנסות שבין היחס (2)

   ברה מהן נובעות מדמי הניהול.הח 

   . והוצאות אחרות והכנסות הפחתותרווח תפעולי לפני הוצאות פחת,  (3)
 . שכירות והוצאות  אחרות  והוצאות הכנסות, הפחתות, פחת הוצאות  לפני תפעולי רווח  (4)
לשווים  צלה ועים אפנימיים קבוהחברה מייחסת ומקצה בהתאם למחירים  -" מזון ומשקאות"/"שירותי אירוח " (5)

החבילה הכולל שנמכר ללקוח הסופי )חבילות של לינה וארוחת בוקר או חצי  ההוגן של השירותים, חלק ממחיר
פנסיון( להכנסות מזון ומשקאות ואת יתרת מחיר החבילה הכולל כאמור להכנסות משירותי אירוח. הכנסות ממזון  

ות  ת בחדרי אוכל ומסעדות במלונות. במלונמשקאו זון וות ממכירת ממשקאות כוללות בנוסף גם הכנסות ישירו
 המופעלים במתכונת "הכל כלול", לא מבוצעת הקצאה כאמור וכלל ההכנסות מיוחסות להכנסות משירותי אירוח.

ול, מועדוני ספא, מופעי בידור, ההכנסות האחרות הינן הכנסות הנובעות מהשכרת שטחי מסחר, דמי ניה  -" אחר" (6)
 '.  י ספורט וכו שרות

 
 בישראלשל כלל המלונות  EBITDAR -ו EBITDA ,הכנסות בדבר( ח"ש באלפי) נתוניםיובאו  להלן .1.6.2.3

, 2019-ו 2018בשנים  בהם שינויים פיזיים מהותיים( בוצעו)קרי שלא  באופן מלא פעילים שהיו
  : תקופה אותה במהלך שנרכשו מלונות בנטרול

EBITDAR  ׂ(3) EBITDA)2) (1)הכנסות 
 2018שנת  2019שנת  2018שנת  2019שנת  2018ת נש 2019שנת 

392,989 386,920 264,033 262,975 1,542,925  1,483,852  
 

   מלונות בניהול שהכנסות החברה מהן נובעות מדמי הניהול. כולל לא (1)
   . ות אחרותוהוצא והכנסות הפחתותרווח תפעולי לפני הוצאות פחת,  (2)
 . שכירות והוצאות  אחרות  והוצאות ותנסהכ, תהפחתו, פחת הוצאות  לפני תפעולי רווח  (3)
 . לא כולל ייחוס הוצאות מטה  (4)

 
 

 

 
היחסי  ה בטבלאות שלהלן, ביחס למלונות המטופלים לפי שיטת השווי המאזני נכללים נתונים לפי חלק EBITDA-וה  ההכנסות בנתוניכי  יןיצו  108

 של החברה במלונות אלו. 
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 לקוחות .1.6.3

( תיירות פנים)לקוחות מלונות הקבוצה בישראל נחלקים ככלל ללקוחות ישראלים 
בוצות חלקם כאורחים בודדים וחלקם כחלק מק(, תיירות נכנסת)ל "וללקוחות מחו

מרכז ) ערוצי שיווק ישירים ת דרךמלונואל מגיעים ללקוחות הקבוצה בישר. מאורגנות
או דרך ערוצי שיווק '( או אתר האינטרנט של החברה וכורשת פתאל ההזמנות הארצי של 

 (.ארגונים ועוד, חברות, סוכני נסיעות)עקיפים 

משירותי אירוח מהכנסות מלונות הקבוצה בישראל הינם  חלק ניכר, דוחלמועד ה
)לפרטים ראו  סוכנויות נסיעות מקוונותכך  ובכללנים, ם מקוובאמצעישהזמנתם נעשית 

לרבות י השיווק הישיר של הקבוצה, הזמנה דרך ערוצ ( או באמצעות)ו( לעיל 1.6.1סעיף 
 הינם )בהיקפים הולכים ופוחתים( ויתרת ההכנסותמול חברות עסקיות וגופים מוסדיים 

עם אורחי שרים שמתק ונאי תיירותסוכני נסיעות וסיט ות שנעשות על ידיהזמנ באמצעות
וצה, במתכונת שבה סוכני הנסיעות וסיטונאי התיירות מבצעים את ההזמנות מלונות הקב

 למלון עבור האורחים ומשלמים עבור שירותי האירוח.

 ניםמגוו ממשלה גופי מול אל גם בישראל הקבוצה פועלת פעילותה במסגרת כי יצוין
 על אשר) הרלוונטי הממשלתי וףגה ידי על רסמיםתפהמ מכרזים בסיס על, ככלל, ורבים

 הצעות הקבוצה מגישה מכרזים אותם במסגרת(. שנים למספר אחת מתפרסמים רוב פי
, מלא פנסיון) האירוח חבילת, המלונות של גיאוגרפי חתך לפי, היתר בין, הנקבעות מחיר
 את בותיימח, לרוב, רהמחי הצעות. הרלוונטית והעונה החדר מאפייני(, ב"וכיו פנסיון חצי

 המשתנים, במכרזים הקבועים במועדים מינימליים בהיקפים חדרים לזמינות הקבוצה
 ידי על מיוצג הממשלתיים מהגופים אחד כל, כלל בדרך. לאחר אחד ממשלתי גוף בין

 הגשת עם בקשר פועלת הקבוצה ועימו בעיקרו תפעולי תפקיד ממלאים אשר סוכנים
 . הקבוצה לבין הממשלתי הגוף בין יםלומהתש וביצוע ההזמנות קבלת, הצעותיה

מחדרים מלקוחות  (ח"באלפי ש)להלן יפורטו נתוני התפלגות הכנסות החברה במאוחד 
שנה בכ"א מהשנים של  הבתי המלון בישראל לפי תיירות נכנסת ותיירות פנים לתקופ

  :2019-ו 2018
 2018שנת  2019שנת  

 %-ב הכנסות %-ב הכנסות
 67 1,018,180 68 1,168,845  ישראלות מלקוח

 33 508,626 32  539,953  לקוחות מחו"ל 
 100 1,526,806 100 1,708,798 סה"כ

ביחס למלונות הקבוצה המטופלים לפי  . ושאינם בבעלותה  שהחברה מנהלת לא כולל לקוחות המתארחים במלונות *
   (.לפי חלקה היחסי)ות מלונאותי אירוח ו הכנסות בגין שירהנתונים כוללים  –י שיטת השווי המאזנ

או יותר  10%בישראל ממנו מהוות  החברה, אין לחברה לקוח אשר הכנסות דוחלמועד ה
  .החברהמסך הכנסות 

 שיווק ומיתוג  .1.6.4

בישראל מתבצעת באמצעות ערוצי שיווק  פתאל תקבוצ של והמכירות השיווק פעילות
 והמכירותהשיווק וצי ל. ערישראל ובחו"ם ובפריסה רחבה לשם פניה לקהל יעד במגווני

  .זה 1.6.4מקיפים אמצעי שונים ומגוונים, לרבות במדיה הדיגיטלית, כמפורט בסעיף 

שתי יחידות  באמצעות בישראל מתבצעתקבוצת פתאל פעילות השיווק והמכירות של 
המשיקות אחת לשניה ומקיימות יחסי  חטיבת מכירות וחטיבת שיווק והזמנות, -מטה 

בישראל. קבוצת פתאל מיטבי של הערוצים השונים בהם פועלת  ניצולך תון, ומלין ביניהג
 לבאופן מרוכז לכל המכירות והשיווקמבצעת את פעילות  קבוצהה, ככלל, למועד הדוח

לות במקביל לפעי יחד עם זאת,לגודל.  ןיתרו בישראל לשם ניצולקבוצת פתאל מלונות 
 השיווק והמכירות של כל אזור יערכידי מירות גם על מתבצעת פעילות שיווק ומככאמור, 

בהתאם לצרכים ולמאפיינים הספציפיים של המלונות הממוקמים  פעילות בישראל,
העלויות בין המלונות השונים מקנה  חלוקתו אזור בכלבאותו אזור. ריכוז פעולות השיווק 

 השגתחרות ובבידולה מרשתות מתהבאים לידי ביטוי ביתרונות  קבוצה, להערכתה,ל
  בעלויות נמוכות באופן יחסי.זאת שיווקיים ובהיקפי פרסום רחבים יותר, ו םייעד

נתונים תמציתיים אודות ערוצי השיווק השונים )הן לבודדים והן לקבוצות( של  להלן
 בישראל: קבוצת פתאל

לונותיה באמצעות עובדי שיווק משווקת את מ ישראל פתאל קבוצת - פנים תיירות
 בנוסף. "(הסוכנים)להלן: " וכני נסיעות וסיטונאי תיירותמול סעיקר ת הפועלים בומכירו

 פתאל קבוצתהזמנות לכל מלונות  לבצע ניתן שבאמצעותו הזמנות מרכז מפעילה הקבוצה
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 בערוצי שיווק חיצוניים מול ישראל פתאל קבוצת. כמו כן, לצד פעילותה של בישראל
פעילות שיווק ומכירות  לראיש אלפת קבוצתמת סוכני נסיעות וסיטונאי תיירות, מקד
 בהתקשרותה של החברה עם הסוכנים,  עומדיםפנימית בקבוצה ללא תיווך צדדי ג'.  

 תוך)מול הלקוחות באופן שהם מבצעים את ההזמנות למלון עבור האורחים  הסוכנים
 מם.  עבור שירותי האירוח בעצ לחברהשלמים וכן מ( בעצמם הסופי ללקוח המחיר קביעת

-ל 10%בשיעורים משתנים הנעים בין או עמלה ה מעניקה לסוכנים הנחה החבר ככלל,
ממחיר המחירון הקיים בחברה באותה עת, וזאת כתלות בגודלו של הסוכן והיקפי  15%

ות עבודתו עם מלונות הקבוצה. במקרים מסוימים זכאים הסוכנים גם לעמלות, הנגזר
 מיעדים אותם קובעת החברה.

)הן ביחס לתיירות פנים והן ביחס  מקווניםתיירות וכני עם ס החברהתה של התקשרו
נערכת בחלק מהמקרים על בסיס מאפייני ההתקשרות כאמור לעיל,  לתיירות נכנסת(

ובחלק מהמקרים ההתקשרות עם האורח מתבצעת מול החברה באמצעות אתר 
אתר תבצעים דרך ות המקוונים )קרי, ההזמנה והתשלום מהאינטרנט של סוכני התייר

על ידי מערכות החברה( ובתמורה  נט של סוכני התיירות אך נסלקים בפועלאינטרה
לשירותים אלו מעבירה החברה לסוכן התיירות המקוון עמלה קבועה  )בשיעורים הנעים 

 מהתמורה ברוטו בגין האורח הרלוונטי(. 15%-ל 10%בין 

תיירות בארץ  אייטונסנסיעות וני סוכ פועלת מול ישראלקבוצת פתאל  - תנכנס תיירות
קבוצת כקהל היעד של מלונות  בחו"ל, ובחו"ל המתמחים בשיווק לקהל יעד רחב ומפולח

של סוכנים חיצוניים והן  מקומיים בישראל. הפעילות מבוצעת הן באמצעות סניפים פתאל
 האחרונות בשנים. מקומיים חיצוניים של סוכנים הממקומים בחו"ל באמצעות סניפים

ת בין קהלי היעד העיקריים של הקבוצה לקוחות במדינות בצפון למנו ניתן הדוח למועדו
  .והודו סין , ברזיל,אמריקה, רוסיה, צרפת, אנגליה, גרמניה

 שהוקמודיגיטליים  נכסים מספרפועלת באמצעות  ישראל ת פתאלקבוצ - דיגיטלי שיווק
 החברה של ומיקמר אינטרנט השנים, הכוללים, בין היתר, את במהלךופותחו על ידה 

 את המשווק בינלאומי אתר(; וצרפתית רוסית)אנגלית,  זרות ובשפות העברית בשפה
 פתאל)" באינטרנט ייעודי הזמנות אתר"ל; בחו יעד לקהלי ישראל ת פתאלקבוצ מלונות

; מוזלים ובמחירים ראשמ חודשים מספר הזמנות לביצוע אפשרותעל הזמן"( המציע 
 אתרי וכן"; האחרון"הרגע  של הזמנות ביצוע תפשרהמא( "yalaציה; ")אפליק ישימון

 ",הרודס", "אונרדו)"ל ישראל ת פתאלקבוצ של המלונות מותגי של ייעודיים אינטרנט
"U"" ,NYX"22 רוטשילד" ו.)" 

 -"וחברים פתאל"מועדון - מועדון חברים ישראל ת פתאלקבוצל - חברים מועדון
חות ות ומגוונות, הכוללות הן הנת שונהטבו ברי המועדוןשבמסגרתו מציעה הקבוצה לח

על מחירי האירוח והן הטבות עבור אירועי תרבות משלימים לחוויית האירוח במלונות 
 החברה. 

 ת פתאלקבוצ של העצמאיתלצד פעילות השיווק הדיגיטלי  - מקוונים תיירות אתרי
גם  ראלשי תאלת פקבוצעלת ל סוכני נסיעות וסיטונאי תיירות, פוופעילותה מו ישראל

אתרי הזמנות דרך האינטרנט, ובכלל  ותבאמצעות אתרי תיירות מקוונים )חברות המפעיל
ת קבוצ את משמשים מקוונים תיירות אתריוכיו"ב(.  Booking ,Google , Expediaכך 

 נכנסת. הן לצרכי תיירות פנים והן לצרכי תיירות ישראל פתאל

ותן העסקית של חברות וארגונים ילרת פעבמסג - ויותוכנסים והשתלמ עסקים מכירות
ארץ ובחו"ל, בין ארגונים בוחברות  מול ישראל ת פתאלקבוצשונים בישראל , פועלת 

 ת נופשולצורך מכירת חביל באופן ישיר ובין באמצעות חברות המתמחות בהפקה וארגון,
עלת הקבוצה רחים בערים שונות בישראל. כמו כן פולעובדי החברות המתא ואירוח
 .וסדות ציבור במלונות הקבוצהירה של כנסים והשתלמויות לארגונים ומק ומכבשיוו

פועלת, ככלל, באירועים ממוקדים, לשיווק  ישראל ת פתאלקבוצ - נוספיםשיווק  אמצעי
 ישראל  פתאל תקבוצבאמצעי הפרסום בטלוויזיה, ברדיו ובעיתונות הכתובה. כמו כן, 

 .חברתיותתות הת הרשכירה באמצעומקיימת פעילות שיווק ומ

ממותגים כחלק מ"רשת מלונות פתאל", וכוללים  בישראלפתאל  קבוצת מלונות - מיתוג
. "22 רוטשילד"ו "U" ,"NYX"מותגי מלונאות שונים, ובכלל כך "לאונרדו", "הרודס", 

, זוגותקהלי יעד מגוונים )משפחות, המלונות כוללים שירותי אירוח שונים הפונים ל
חותרת לבדל את שירותיה  ישראלפתאל  קבוצתת צליינים וכיו"ב(. רו, תיי, בוטיקקיםסע

משירותי מתחרותיה ובהתאם פועלת לייצר חוויית אירוח רחבה בהתאם לרצונה "לייצר 
פעולה לקדם שיתופי  ישראלפתאל  קבוצתחוויות וזיכרונות מרגשים". במסגרת זו, פועלת 

עמיק את חוויית האירוח ות לההאפשריש להם את  עם ארגונים שונים אשר להערכתה
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 קבוצת, שילוב אפשרות להזמנת שירותי אירוח במלונות ישראלפתאל  קבוצת במלונות
וכיו"ב(  אפ לצד כרטיסים לאירועי תרבות )תאטרון, הופעות בידור וסטנד ישראלפתאל 

 קציות שונותבסמוך למלונות, לצד שילוב אטר או אלישרפתאל  קבוצתשנערכים במלונות 
לפרטים נוספים אודות תתי המותגים של  במלונותיה. ישראלפתאל  קבוצתכת שעור

  .להלן 1.10.1.3החברה בישראל ראו סעיף 

 שאבדנם, להערכת החברה, אין לה תלות במי מצינורות השיווק שלה, באופן דוחה למועד
מהותית  הפעילות או שתיגרם לחברה תוספת עלותישפיע מהותית לרעה על תחום 

  להחליפם. הצורךצאה מכתו
 תחרות .1.6.5

מלונות הרשת בפני תחרות מתמודדים ענף המלונאות בישראל הוא ענף תחרותי במסגרתו 
. התחרות ובאזור אגן הים התיכון עזה מצד מספר רב של מתחרים, בפריסה ארצית

ות אחרים המצויים בסמיכות למלונות גורמים, לרבות מלונהינה למול מספר בתחום 
)קפריסין, התיכון -ן וכן מלונות בודדים(, נופש מוזל באגן היםלובתי מ)רשתות  רשתה

ואירוח במתכונת גם תורכיה(  –ובהיקפים נמוכים יחסית בשנים האחרונות  עקבה (יוון
נכסים אירוח אלטרנטיבי על ידי בודדים המשכירים , ובשנים האחרונות גם "הכל כלול"

  שבבעלותם לטווח קצר.

( מתמודדת החברה בעיקר מול ובסמיכות להך ישראל ם בתוביעדיקרי זורית )ברמה הא
מלונות ויעדי נופש בסגנון הכל כלול במזרח אגן הים התיכון, המציעים חבילות נופש 
במחירים נמוכים יחסית ומתחרים בחבילות האירוח של רשת פתאל באתרי הנופש 

מתמודדת  נוסף,לי. בהתייר הישראוים חלופה ממשית לנופש בישראל עבור בישראל, ומהו
 בעקבה ובסיני.  החברה מול אלטרנטיבות אירוח

רשת מלונות  – בישראלהמתחרים המרכזיים של רשת פתאל הינן הרשתות הגדולות 
אין"( פרט לכך מתחרים מלונות -"דן", רשת "ישרוטל", רשת מלונות אפריקה )"הולידיי

ם בסמיכות מוקמית והמבפריסה ארציה למול מלונות בודדים המצויים ככלל הקבוצ
 למלונות הקבוצה.

ביחס לסך מצבת החדרים  להלן יובאו פרטים אודות חלקם של מלונות הקבוצה בישראל
 :בישראל

  מצבת חדרים:

 

 חדרים מצבת

 **פתאל מלונות *ישראל

 חדרים מצבת שיעור
 פתאל בקבוצת
 סך למול ישראל
 החדרים תמצב
 באותו מועד בישראל

 16.6% 9,232 55,431 31.12.2019 וםיל נכון
 15.3%ֵֵ 8,315 54,396 31.12.2018נכון ליום 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. , בהתאם לנתוניפעיליםבחשבון רק חדרים במלונות  נלקחו* 
 כולל מלונות שבניהול. **  

  :)באלפים( לינות

מלונות  
 בישראל*

  מלונותב סה"כ
 בפתאל**

שיעור הלינות  
תאל ת פמלונו
ת הלינומסך 
 ישראלב

 פנים תיירות
שנים עשר חודשים שהסתיימו  

 31.12.2019ביום 

13,687 2,566 18.7% 
 12.2% 1,481 12,122 חוץ תיירות

 15.7% 4,047 25,809 לינות "כ סה
 פנים תיירות

שנים עשר חודשים שהסתיימו  
 31.12.2018ביום 

13,580 2,834 20.9% 
 12.3% 1,424 11,572 חוץ תיירות

 16.9% 4,258 25,152 לינות  "כסה
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  , בהתאם לנתוניפעיליםבחשבון רק חדרים במלונות  נלקחו*    
  בניהול.מלונות כולל **   
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בדרך  פועלת החברה בעיקר, על מנת להתמודד עם התחרות בתחום המלונאות בישראל
בדרך של השקעת משאבים , לונותשל המ ידושםשל שמירה שוטפת על תחזוקתם וח

הבידור והניהול של בתי המלון ובדרך של השקעת מאמצי שיווק , בשיפור מערך השירות
יתרונותיה , להערכת החברה(. בעיקר בדרך של קידום פעילות באינטרנט)ופרסום 

בפריסה ארצית רחבה ובעיקר ביכולות היחסיים של רשת פתאל מול מתחרותיה הינם 
יצירת יתרון משמעותי לגודל למול לקוחות מחד ולמול ב וכן חותת מוכעוליויהוליות ותפנ

ספקים ונותני שירותים מאידך. לצורך התמודדות עם התחרות בתחום פועלת החברה 
וור באופן מתמיד באמצעות ריכוז מאמצי שיווק ופרסום באפיקים מגוונים )אינטרנט, די

, ש בשמות המסחריים "פתאל")שימוצובה ר וכו'( ומיישיר, חברי מועדון, שידרוג המוצ
 (. וכיו"ב "U", "NYX",, "הרודס""לאונרדו"

 
 עונתיות .1.6.6

המלונאית בישראל מושפעת ממרכיב מובהק של עונתיות, ובכלל כך בהתאם פעילות ה
אחיד על  גות באופןלהכנסות החברה בתחום הפעילות בישראל אינן מתפ. למיקום המלון

ר בין עונות השנה. בשיעורי התפוסה ובמחיר לחדתיות תנוד , בעיקר בשלפני שנה קלנדרית
במהלך הרבעונים השני והשלישי ככלל עונות השיא בישראל במלונות התיור הינן 

קיימת , בהקשר זה. ת האביב הקיץ והסתיו וחלק ניכר מחגי ישראלוהכוללים את תקופ
לאופי התאם ן בישראל ובה בהתאם למיקומם האזורי של בתי המלוגם עונתיות שונ

 . אוכלוסיית היעד של בתי המלון

ושיעורן  בתחום הפעילות בישראלהקבוצה להלן פרטים ביחס להתפלגות שיעור הכנסות 
 : מכלל הכנסות החברה במאוחד על פני רבעונים קלנדרים*

 2018 בדצמבר 31ימה ביום לשנה שנסתי 2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 הכנסות

 באלפי ש"ח()
 נסותכה %-ב

 )באלפי ש"ח(
 %-ב

 19.3  294,380  19.3 329,713 רבעון ראשון
 26.8  410,357  27.7 472,699 רבעון שני

 28.1  428,460  29.4 502,563 רבעון שלישי
 25.8 393,609  23.6 403,823 רבעון רביעי

ומלונאות וכן הכנסות בגין דמי ניהול   וח י אירשירותנסות בגין כה  -המטופלים לפי שיטת השווי המאזני ביחס למלונות הקבוצה  *
   .)לפי חלקה היחסי( ותמריץ המשולמים לה 

   :*קלנדריםעל פני רבעונים  ממוצעת תפוסה שיעורי בדבר פרטים להלן 
 2019 2018 

 
 %-ב 

 66.68 67.4 רבעון ראשון
 75.67 79.4 רבעון שני

 71.35 78.4 רבעון שלישי
 74.5 70.6 רביעירבעון 

 . ושאינם בבעלותה שהחברה מנהלת כולל לקוחות המתארחים במלונות לא *
 

פועלת החברה , במטרה להתמודד עם העונתיות המובהקת הקיימת בפעילות בתחום
תוך ( בין היתר)ובכלל כך , להתאמת הוצאותיה להכנסותיה הצפויות באותה תקופה

  . ופהית באותה תקתאמת כוח האדם הנדרש לפעילות המלונאה
 

 חומרי גלם וספקים .1.6.7

  לחברה אין תלות במי מספקיה. הדוח למועד .עילל)ח( 1.6.1 סעיףלפרטים ראו 
 

  הון אנושי .1.6.8

 מבנה ארגוני .1.6.8.1

 : הדוחבסמוך למועד , המבנה הארגוני של פעילות החברה בישראל פירוטלהלן 
 

ת חשבת מלונו ,מלונות ישראל יתל"ישראל מורכב ממנכהמטה הניהולי של החברה ב
הזמנות, מנהל חטיבת וחטיבת שיווק  סמנכ"ל משאבי אנוש, מנהל, שראלרה ביהחב

, וכן , מנהל פרויקטים)האחראי על פעילות הרכש בחברה(מכירות, מנהל חטיבת מסחר 
 . מלונות ישראל יתל"הכפופים גם הם למנכמנהלי אזורים 

, ותשבהח, םהיבטי הכספיהאחראית על שראל כולל מחלקת כספים )מטה הפעילות בי
(, מחלקת משאבי אנוש )האחראית בין ובאירופה הנהלת החשבונות והביטוח בישראל
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היתר על מערך השכר, כוח אדם, הדרכה, הכשרה, מיון והשמה, תקציב שכר ורווחה 
ל המנכ"לים של בישראל( ומחלקת שיווק ומכירות. מנהלי האזורים מופקדים ככלל ע

מקומי הכולל מערכת -מטה אזוריופעל חתם מאחריותם, ותמלונות הרשת באזור שב
שיווק ומכירות, על פי המדיניות המתוות ובהכוונה מקצועית של המטה המקצועי כספים, 

 בדרג ההנהלה. 
 מחלקת קשרי לקוחות, בנוסף, מחלקות שונות בחברה )מחלקת שכר, מחלקת רכש,

ופן ות באראי(, מנוהלחלקת הדרכה, מחלקת הזמנות ומחלקת אשמחלקת מחשוב, מ
המוחזקות על ידה בישראל את ההיבטים שתי ומספקות לפעילות החברה והחברות ר

   המקצועיים הרלוונטיים לכל אזור ולכל מלון בישראל.
 

 31.12.2019 ליום)נכון  קבוצת פתאל ישראלבמלונות התפלגות כלל העובדים להלן תפורט 
  :109לפי תחומי עיסוקבחלוקה ,(2018.12.31-ו
 

 31.12.2018 נכון ליום 31.12.2019ום נכון לי 
 550 576 צוותים ניהוליים בבתי המלון

 2,551 2,351 מחלקת מזון ומשקאות
 1,504 1,831 שירות חדרים

 232 200 אדמיניסטרציה
 360 295 חזקהא

 102 117 שיווק 
 98 81 מכירות

 3 3 מחלקת פרוייקטים
 105 91 מחלקת ביקורת

 91 59 ואחרים כשמחלקת ר
 5,596 5,604 סה"כ
 

עובדים נוספים על  700-כמועסקים במלונות הקבוצה בישראל  למועד הדוחסמוך , בנוסף
במהלך  .בשטחי מלונות הקבוצה בישראל ידי חברות מיקור חוץ ועובדי חברות כח אדם

חוץ ור מיקעובדי השירותים הניתנים על ידי  היקףהשנים האחרונות חל קיטון מסויים ב
גידול במספר העובדים המועסקים במישרין על ידי  חל ובהתאמה, אדם ות כחוחבר

  .החברה
 
 

 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה  .1.6.8.2

בישראל מועסקים בהתאם להתקשרות בכתב המסדירה  חברות הקבוצהמרבית עובדי 
 .   את תנאי העסקתם

 2017 בנובמבר 14 מיוםבצעת על פי הוראות הסכם קיבוצי העסקת עובדי החברה מת
הכללית החדשה העובדים לבין הסתדרות בישראל התאחדות בתי המלון שנחתם בין 

הסתדרות עובדי המלונאות והאירוח. הסכם זה מסדיר את מכלול יחסי העבודה בענף ו
ניהול  ועובדים בתפקידילמעט מנהלים  ,המלונאות, וקובע )ביחס לכלל העובדים

 עבודת קבע, -וגי העסקת העובד את ס היתר,שיים(, בין המועסקים על פי הסכמי שכר אי
שבוע העבודה עבודה חלקית; או חודשים(, עשרים וארבעה )לתקופה של זמנית עבודה 

ובכלל כך תעריפי שכר וזכאות לתוספות שכר ושעות העבודה )לרבות שעות נוספות(, 
דה, עבודה דמי הבראה; שבוע העבודה, שעות העבו ;תוספת וותק, תוספת מקצועית

כי הנהלת בית המלון( ותעריפי אות להפסקות; שעות נוספות )בהתאם לצרת וזכמשמרוב
התשלום; חובת הפרשות לפיצויי פיטורין, תגמולים ופנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מחלה 

תוספות( של  ותאונות עבודה, המחושבים על פי המשכורת הכוללת )שכר בסיס בתוספת
ם הקיבוצי מתיר לחתום על הסכמים סכההה; תקנון עבוד גמישות תפעולית;העובד; 

מכל מלון )כהגדרתו  10%עד לשיעור  אישיים עם מנהלי מלונות, מנהלי אגפים ומחלקות
והכל בתנאי שהסכומים הללו יכללו תנאים שאינם נופלים מאלה  בהסכם הקיבוצי(,

כמי עבודה בהתאם לכך, נוהגת החברה להתקשר בהס החלים על פי ההסכם הקיבוצי.
חשבי אזורים ודרג המנהלים הבכירים היתר, עם דרג מנהלי מלונות, מנהלי ו , ביןישייםא

  בחברה.

 
ך לא כולל ות קצרות על בסיס יומי, ארה, כולל עובדים שעתיים המועסקים לתקופלרבות עובדי החברות הבנות של החב  109

מועסקים על   אינם  שרון שבבעלות צדדים שלישיים בניהול של החברה וחברות מוחזקות של החברה אמלעובדי בתי 
 ידן.
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מעביד מכוסות ברובן על ידי הפקדות שוטפות על -התחייבות החברה בגין סיום יחסי עובד

ישות פוליסות ביטוח מתאימות שם העובדים בקופות פנסיה והפיצויים או על ידי רכ
 ביטוח. בחברות 

 
העסקת עובדיה מספקות החברה והחברות המוחזקות על ידה פתרונות במסגרת , ףוסבנ

כן בו ו 110דיור לעובדיהן באילת )מלון "לב פתאל" באילת שהחברה רכשה את הזכויות
כירות מבנים נוספים שהחברה שוכרת באילת(, שעלויותיהם ממומנות ברובן מתשלומי ש

עלויות )אנרגיה, הוצאות תרת הדה. יוחזקות על ישהעובד משלם לחברה ולחברות המ
וכו'( ממומנות על ידי החברה והחברות המוחזקות על ידה )בדרך של חיוב  אחזקה, מיסים

 מועסק העובד(.  שבוזה על ידי המלון 
 

פיות אינם עובדי מלונות הקבוצה שהחברה אינה בעלת הזכויות בהם ושתוצאותיהם הכס
קים ככלל על ידי בעלי הזכויות מועס חברה,אוחדים של הכלולים בדוחות הכספיים המ

מעביד בגינם ובאופן שחובות -ת, באופן שהחברה אינה חבה בגין סיום יחסי עובדבמלונו
מיעוט  דוחלמועד האלו מטופלות למיטב ידיעת החברה על ידי בעלי הזכויות במלונות. 

בעלת החברה אינה בישראל מנוהלים במתכונת כאמור כך ש בתי המלון של הקבוצה
 ת בהם. זכויו

 
הוצאות העסקת עובדי המחלקות הרשתיות בחברה )כגון שיווק, הזמנות, מכירות 
ומשאבי אנוש( נחשבות להוצאות תפעוליות של כלל מלונות הרשת ומועמסות על כל 

  מלונות הרשת. 
 

רשת מלונות פתאל משקיעה משאבים  - יפיתוח הון אנוש, הדרכה, השקעות בהכשרה .1.6.8.3
ל מועמדים לקידום. דיה בהתאם לתפקיד ולאופק העסקה שלעוב ועיותבהדרכות מקצ
לחברה עומדת עתודה ניהולית בגוון רחב של מקצועות )ובכלל כך עתודת במסגרת זו, 

 . בעלי תפקידים בענף המלונאות, וכן עתודה ניהולית רלוונטית(

 
קר על ס בעיבהתבס, לשראבי החברה נוהגת לתגמל את עובדיה - םתכניות תגמול לעובדי .1.6.8.4

   .עמידה ביעדים הנקבעים בהתאם לתפקיד ודרג העובד

בחברה קיים נוהל ביחס לתנאי אירוח מועדפים לעובדי החברה במלונות הרשת בישראל 
, הוצאות החברה בהיבטים אלא הינם בהיקפים דוחלמועד ה .ובהתאם לדרגת העובד

  ותיים לחברה.שאינם מה
 

מעמידות חברות , מעובדיהן הןנות להמופ תאם לבקשותהב - הלוואות לעובדים .1.6.8.5
בהתבסס על עמידה בקריטריונים , המוחזקות על ידי החברה הלוואות לעובדים בישראל

בנוסף חברה החברה  .לחברה בסכומים שאינם מהותיים, המוגדרים על ידן מעת לעת
 ברדצמב 31 וםיל נכון. ועמדות הלוואות לעובדי הענףשמכוחה מקרן רווחה כלל ענפית ב

 אינו בישראל לעובדים כאמור שהועמדו ההלוואות של הכולל הסכום דוחה ולמועד 2019
  .מהותי

 
  - עובדי קבלן .1.6.8.6

ושירותים עם תאגידי כוח אדם  הקבוצה בישראלבמסגרת פעילותן מתקשרות חברות 
 ,תחזוקה, בעיקר עובדי אבטחה) ירותיםאו ש/ועובדי קבלן הקבוצה המעמידים לחברות 

אשר מקבלים את שכרם מחברות כוח , על פי דרישה( משק בית ומטבח ,ותצרמל, ניקיון
הקבוצה כאמור ובאופן שלא מתקיימים בינם לבין החברה וחברות והשירותים אדם ה

  שלוח או יחסי שותפות.-יחסי שולחיחסי עובד מעביד או בישראל 
 

תים שירו ובדיהן למתןלבין החברות הקבלניות המציבות את ע בהסכמים בין החברה
נכללת התחייבות של קבלני השירותים לעמוד בחוקי העבודה בכל הקשור , חברהל

והאחראי , להעסקת עובדיהם וכן הצהרה כי הקבלן הינו המעסיק הבלעדי של כל עובדיו
או ההסכמים  הבלעדי לכל תביעה של עובד בגין כל הפרה של איזה מחוקי העבודה

 
לזכותה הערת אזהרה  , טרם הושלם הרישום על שם מלונות פתאל, וכיום קיימת דוח יצויין כי נכון למועד חתימת ה   110

 קרקעין.  בלבד במרשמי רשם המ 
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הסכמי ההתקשרות של החברה עם קבלני , הדוח למועד. יהיוהחלים על העובד במידה ו
 2011-ב"התשע, השירותים מותאמים להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

  .ולצווי ההרחבה בענפי הניקיון והשמירה
 

  עובדים זרים .1.6.8.7

 ףנכנס לתוק 2017בחודש מאי  מעסיקים מלונות הרשת עובדים זרים; במסגרת פעילותם
מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן יפקיד לפיו  1991-א"התשנ ,זריםים חוק עובדתיקון ל

עבורו פיקדון חודשי לצורך הבטחת זכאותו של העובד המסתנן לזכויות פנסיוניות 
, פיקדון זה מחליף את החובה הקבועה בדין לתשלום לקרן פנסיה. ופיצויי פיטורים

רו לזכות ייצבקדון סכומי הפין בהתאם להוראת התיקו. פיצויי פיטוריםתגמולים ו
והוא , המסתנן מידי חודש בחשבון ייעודי המנוהל באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה

ופקד עבור עובדים זרים שהם מהפיקדון . מישראל יציאת קבע צאתו יוכל לקבלם במועד
 ;שוהים בישראל)ם מצטברים והעומדים בתנאי, כהגדרת המונח בחוק" מסתננים"

אשרת עולה או תעודת עולה או  ישראלית או זרחותכוח אמשראל אינה שהייתם בי
בעלי ; נכנסו לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים; לישיבת קבערישיון 
 הפקדות לכך עת בהתאםמיישמת החברה את הוראות החוק ומבצ הדוח למועד (.רישיון
  .כאמור

 
  יםעובדים ירדנ .1.6.8.8

העסקת להלן: "ם מירדן )זריים בדעו  530-ה כהחבר , מעסיקה2016שנת מסוף החל 
"( בבתי מלון באזור אילת על בסיס יומי בעבודות חדרנות, ניקיון העובדים הירדניים

העסקת העובדים הירדניים הינה מכוח  שטחים ציבוריים וניקיון במטבחים בלבד.
וכן בכפוף להוראת החוק  9.6.0002 החלטת ממשלה ובהתאם להוראות נוהל מס'

החברה פועלת מעת לעת ועל פי ל זכויות עובדים זרים. נית עה קפדחייבות שמירהמ
, לקבלת היתרי העסקה נוספים ירדנים עובדים העסקת עם בקשר לרבותהצורך, 

  ואשרות כניסה לצורך העסקת העובדים הירדניים, בהתאם להוראות הנוהל כאמור.
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  הפעילות א ל לו ואירלנד בריטניה למעט)  באירופה תמלונאוה תחום 1.7

   (וביוון סיןקפריב

 מידע כללי על תחום הפעילות .1.7.1

 תיאור תמציתי של התפתחות עסקי החברה בתחום המלונאות באירופה  .א

 באמצעות רכישת 2006נאות באירופה בשנת והחלה את פעילותה בתחום המלהחברה 
 Leonardo-ו (2009)אשר נמכר בשנת  Excelsior Hotel Berlinוניהול המלונות  זכויות

Hotel Munich City Center לאחר מכן, החברה הגדילה את (; )המוחזק על ידי החברה
 ,והשקת המותג הבינלאומי לאונרדופריסתה ברחבי אירופה באמצעות הקמת קרן פתאל 

הרחיבה החברה את פעילותה באירופה ו המשיכה 2011 עד 2007במהלך השנים כאשר 
יחד עם צד  ן פתאלה בקרשותפיכויות את ז רכשה 2015בשנת  , ולבסוףאמצעות הקרןב
החברה, התקשרה  2013בשנת ; באירופה החברהלצד רכישות והתרחבות פריסתה של  ,ג'

בעסקה לרכישת זכויות בעלות או (, 25%יחד עם שותף )חלקה של החברה ברכישה היה 
להלן: ) מלונות נוספים ברחבי גרמניה 2-ב תבהסכמי שכירו מלונות וזכויות 18-חכירה ב

 1.1.2.8)כהגדרתה בסעיף  QMHעסקת  הושלמה 2015בשנת "(; רכשיםנהנות המלו"
 החברהכאשר  Pandox-לכאמור  הנרכשים לונותהממ 18נמכרו במסגרתה  לעיל(

 PANDOXעם בהסכמים  ,PANDOX-, מיד עם מכירת המלונות הנרכשים להתקשרה
 בספרדלותה חברה את פעיהחלה ה 2015; בספטמבר של מלונות אלו להשכרתם וניהולם

יחד עם שותף עסקי  Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas באמצעות רכישת מלון
כאשר  להלן( 1.7.9סעיף )לפרטים נוספים אודות הסכם בעלי המניות עם השותף ראו 

 שותפים( יחד עם בות ב)לר ושכירות בעלותמחזיקה החברה בזכויות נכון למועד הדוח 
ו מרבית במסגרת שינוי מבנההחברה ערכה  2016 תך שנבמהל; 111ספרדמלונות ב 10-ב

מזכויות הבעלות על מלונות החברה באירופה רוכזו תחת פתאל נכסים אירופה, כאשר 
, בין את הרחבת פעילותה באירופהמימנה פתאל נכסים אירופה  2017-ו 2016בשנים 
ה לימהש 2018 וסטבחודש אוג ;בבורסה בישראלאגרות חוב הנפקת בדרך של  השאר

מלונות  13בפורטפוליו של  112זכויות בעלות, שכירות או ניהולברה עסקה לרכישת הח
ביולי  30, מיום 2018113 ביוני 28מיום  מיידיים דיווחים ראו נוספים לפרטיםבהולנד. 

 של בדרך זה דוחב מובא בהם הכלול המידע אשר, 2018115באוגוסט  15 ומיום 2018114
 פתאלחברה )בעקיפין, לרבות באמצעות יקה הח מחזלמועד הדו ןנכויצוין כי  ;הפניה

מלון )כולל מלונות בהולנד  15-וניהול בנכסים אירופה( בזכויות בעלות, שכירות 
 בתחילת אפריל החלותפעולו  2019בסוף חודש מרץ  הושלמהשבניתו  באמסטרדם

 4ר עם קשב 116שנה 30-בהסכמי שכירות ל רה החברההתקש 2019בחודש מרץ   (;2019
במרכז לונדון, אנגליה בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך חדרים(  1,311)סה"כ  ונותמל

 ; טמיליון ליש" 55כולל של 

כי תוצאות פעילות החברה באירופה במלונות בבעלות )קרי, מלונות בהם קבוצת  יצוין
ים או החכירה( והמלונות בשכירות, נכלל פתאל אירופה הינה בעלת זכויות הבעלות

, אשר אינם מהותיים וחדים של החברה. ביחס למלונות בניהולם המאכספייבדוחות ה
לחברה והכנסות החברה מהן נובעות מדמי הניהול הנגזרים מהמחזור והרווח 
)בהתאמה( של המלונות בלבד, כוללת החברה בדוחות הכספיים המאוחדים רק את דמי 

 ם היא זכאית. הניהול לה

 

 

 

 

 

 

 
    .מלוןהחברה ושותפה  מקימים  יועלבברצלונה  מגרשעלות בכולל זכויות ב 111
 .אחד  למלון ביחס 112
 [. 057264-01-2018 אסמכתא ]מס'   113
 [.071539-01-2018]מס' אסמכתא  114
 [. 077715-01-2018-ו 057264-01-2018: אסמכתאות'  מס] 115

 שנים נווספות.  5-ופציה להארכה בבתוספת א 116
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  הדוח מתתיח למועד לותתחום הפעי מבנה .ב

הדוח, קבוצת פתאל אירופה כוללת החזקה, שכירות וניהול )כולל  חתימת למועד נכון
)מתוכם  חדרים 258,20-הכוללים כ מלונות 113117 של (כהגדרתם להלן פיםהמלונות הנוס

. וקפריסין( , יווןרלנדניה, איבאירופה )לא כולל בריט בבעלות מלאה או חלקית( 7,246-כ
 ו ראו סעיף ה' להלן. לאנות מלו אודות םלפרטי

)למעט בריטניה להלן גרף המציג את הגידול בכמות החדרים של החברה באירופה 
)למעט בריטניה ממועד תחילת פעילות החברה בתחום המלונאות באירופה ואירלנד( 
  : הדוח חתימת ועד למועדואירלנד( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עקב רכישת זכויות הן לאורך השנים  רופהת החברה באיבהתאם לגידול בהיקף פעילו
בעלות ו/או חכירה במלונות והן כתוצאה מהתקשרויות בהסכמי שכירות וניהול, חל 

וכן חלה וקפריסין(  , יוון)לא כולל בריטניה, אירלנדגידול בהכנסות החברה באירופה 
 ם הפעילות.  עלייה ברווחיות החברה בתחו

 
  למטרות  ברלין של הפדראלית לרשות המושכר Berlin Brandenburg elLeonardo Airport Hot מלון : הבאים המלונות  את כולל 117

  א"כ שנתיים של הארכה  אופציות  שתי עם( 2015 מדצמבר החל) שנים  חמש של לתקופה  ופליטים מדיני  מקלט  מבקשי הלנת
  אופציות  ושה של  קיימות  לשוכר כאשר( 2015 ממאי  החל) שנים  חמש של לתקופה ' ג לצד המושכר Berlin Inn Spreewald ומלון

 .  א"כ נוספת בשנה  השכירות תקופת  להארכת
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 עד 2012 השנים בין הפעילות בתחום רההחב תהכנסו חותפתהת את המציג גרף להלן
 :"ח(ש)באלפי  2019

 

 

 עד 2012 השנים בין הפעילות בתחום החברה הכנסות התפתחות את המציג גרף להלן
 :(אירו)באלפי  2019
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 2019עד  2012עילות בין השנים בתחום הפ EBITDA-להלן גרף המציג את התפתחות ה
 :"ח(פי ש)באל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2019עד  2012בתחום הפעילות בין השנים  EBITDA-להלן גרף המציג את התפתחות ה

 :(אירו)באלפי 
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)למעט בריטניה ואירלנד ולמעט הפעילות פעילות החברה בתחום המלונאות באירופה 
  מהדרכים הבאות: תמתבצעת באח( וביוון בקפריסין

 המלונות"(, כאשר זכויות בבעלות מלונות")להלן: ונות של מלכירה ו/או חבעלות  .1
של  תפתושבנות מאוחדות או חברות בשליטה מ על ידי חברות ותמוחזק בבעלות

 הניהול לשותפות מושכרים בבעלות המלונות. Golmenפתאל נכסים אירופה ו/או 
 2)למעט  Rennes Holdingsאו לחברות מאוחדת של  (השל מוחזקות חברות)או 
 איטליהמלון בו ,בספרד מלוןולמעט  שלישייםות המושכרים לצדדים נמלו

, אירופה פתאל לקבוצת, הדוח חתימת למועד נכון. (הנכס תחבר"י עהמנוהלים 
באירופה )למעט בריטניה,  פעילים מלונות 38-ב (חלקית או)מלאה  בעלות זכויות
בעלות ראו נות בהמלו . לפירוטםריחד 5,553-כהכוללים ( ויוון קפריסין ,אירלנד
 . להלן 'הבסעיף 

)להלן:  במלונות בעלות בזכויות שמחזיקים שלישים מצדדים מלונות שכירת .2
( היא תאגידים המוחזקים על ידה "(. לרוב, שותפות הניהול )אובשכירות המלונות"

שנות שכירות  25עד  10ות הנעות בין השוכרת, כאשר הסכמי השכירות הינן לתקופ
 הנגזריםדמי שכירות משתנים חלק מהם בתיים קבועים וות שנשכיר בתמורה לדמי

ממחזור המכירות הכולל של המלון המושכר וזאת מעל מחזור מכירות מסוים כאשר 
המלונות בשכירות פועלים תחת המותג לאונרדו. בנוסף, במסגרת הסכמי לרוב 

על דה וביף לפיו במידורשת לכלול סע לרוב בשכירות, החברההשכירות במלונות 
הצעה ראשונה או במידת את המלון, תעמוד לחברה זכות  כס מעוניין למכורהנ

למועד  נכון סירוב ראשונה לרכישת המלון בתנאים זהים או מיטביים.האפשר זכות 
)למעט באירופה בשכירות  פעילים מלונות 46אירופה  פתאל, לקבוצת דוחהחתימת 

 המלונות אודות לפירוט חדרים. 8,330-כ הכולליםין( וקפריס , יווןבריטניה, אירלנד
אירופה ראו  פתאל קבוצת מתקשרת בהם השכירות הסכמי תנאי ועיקרי בשכירות

  .להלן ז'-ו' ה פיםסעי

( עם צדדים שלישיים תאגידים המוחזקים על ידהשותפות הניהול )או  התקשרות .3
       " הבעלים"בעלות במלונות )להלן בס"ק זה בלבד: בזכויות  יםהמחזיק

עד  לתקופות של עשר שנים ניהול מיבהסכ ", לפי העניין(,המלונות המנוהלים"-ו
)אופציה או מספר אופציות  הארכה של חמש שנים ותעם אופצי חמש עשרים שנה

ות במסגרתם שותפ"(, הסכמי הניהול)להלן בס"ק זה בלבד: " בנות חמש שנים כ"א(
 ותג לאונרדו, הכולליםהמ תחתם נות המנוהלימעניקה שירותי ניהול למלו הניהול

, תמחור שירותי הלינה, המזון המנוהלים למלונות ניהול וגיוס עובדים: בין היתר
עות , רכישת מלאי, טיפול בתביניהול חשבונותת הציוד, והמשקאות, תחזוק

וכן הכנת תוכנית  צום ויח", פרסמשפטיות הנוגעות לתפעול המלונות המנוהלים
שירותי )להלן בס"ק זה בלבד: " הבעלים לאישור יםובאשמ ציב שנתיעסקית ותק

לשירותי הניהול שותפות הניהול תהא זכאית לדמי ניהול  בתמורה "(.הניהול
הנגזרים דמי תמריץ וכן בשיעור קבוע ממחזור המכירות של המלון,  בסיסיים
רה החב חתימת הדוחלמועד  נכון .המנוהל ל המלוןהכולל ש התפעולי מהרווח

  חדרים.  517  והונגריה הכוללים הולנד ,נות בגרמניהמלו 4  נהלת מ

וקפריסין(  , יוון)למעט בריטניה, אירלנדניהול ותפעול המלונות באירופה כמתואר לעיל, 
או חברות מאוחדות  (תאגידים המוחזקים על ידה)או  ניהולשותפות ה מתבצע באמצעות

 ובדיםע 3,900 -כ ותמעסיק, דוחהימת תח נכון למועדאשר  ,Rennes Holdings של
)למעט בריטניה,  באירופה תפעול המלונותל הענקת השירותים הנדרשים האחראים על

האנושי בקבוצת פתאל אירופה הון ה . לפרטים נוספים אודותוקפריסין( , יווןאירלנד
   .להלן 1.7.8 בסעיףראו ( ןולמעט קפריסין ויוו)למעט בריטניה, אירלנד 
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  םגרפיגיאו אזורים .ג

)למעט בריטניה,  באירופהפעילותה של קבוצת פתאל , דוחה חתימת למועד נכון .1
   :כמפורט להלן מדינות, 11 על פני מתפרסת( ויוון קפריסין,אירלנד

 
 מספר חדרים  118מספר מלונות מדינה

 מערב, מרכז ודרום אירופה 
 13,448 71 גרמניה
 1,322 10 ספרד

 692 2 פורטוגל
 899 5 איטליה
 2,530 15 הולנד
 205 3 שוויץ
 82 1 צ'כיה
 105 1 בלגיה

 213 1 אוסטריה
 253 2 הונגריה
 509 2 פולין

 20,258 113 סה"כ במערב, מרכז ודרום אירופה 
 

במערב, מרכז  119הפעיליםמלונות החברה   90מתוך 75הדוח יצוין כי נכון למועד חתימת 
שהוטלו ו/או צווי סגירה למלונות נסות והתכנועה מגבלות ת שלב ודרום אירופה סגורים

 .על ידי ממשלות באירופה בשל ההתפשטות הגלובלית של מגיפת הקורונה

 (ויוון קפריסין ,)למעט בריטניה, אירלנדלהלן פריסת מלונות החברה באירופה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 כולל מלונות עתידיים  118
 לא כולל מלונות עתידיים.  119



 

 

 

 

 55 -א 

 
 מוצרים ושירותים .ד

לקהל היעד של  לונות עסקיים הפוניםים כמופיינבאירופה מא מרבית מלונות החברה
מלונות החברה מרבית לאירוח כנסים ואירועים. בהתאם לכך,  וכן תעסקיהתיירות ה

ממוקמים בקרבת שדות תעופה ו/או בסמיכות לפארקי תעשייה בערים מרכזיות 
חדרי  ם שלקיומלקוח העסקי, אשר בין היתר כולל ל שירותים נלווים ךמער מעניקיםו
תקשרות אמצעי או ו/ יםמחשב של מתקנים ושירותיםנסים, העמדת מות כואול שיבותי

בערים מינכן, קלן, פרנקפורט, נירנברג,  .שיאפשרו להפעיל ציוד מחשבי ושיחות ועידה
רכזיים, החברה מספר מלונות במיקומים מ מתפעלתהמבורג וברלין שבגרמניה, בהן 

על שיעורי  מהותים באופן שפיעיאשר מ, ותנלאומייב ותערוכות ירידים יםמתקיימ
באותם  התפוסה במלונות אלו, על מחירי האירוח וכתוצאה מכך על רווחי הפעילות

 .יםמתקיימ םהבתקופות בהן  המלונות

 השירותים העיקריים הניתנים במלונות החברה באירופה: 

ים , וכן שירותירותי לינה )עם או בלי שירותי מזון(ש הכוללים -שירותי אירוח .א
 ;והמתקנים המצויים בו( אופציונאליים )בהתאם למלון, מאפייניוספים נו

הכוללים שירותי מזון ומשקאות הנמכרים באופן ישיר בחדרי  -מזון ומשקאות .ב
 אוכל ומסעדות במלונות; 

באולמות כנסים שירותי כנסים והרצאות,  הכוללים -כנסים ואירועים עסקיים .ג
 . אירופהב חברההונות ם במרבית מלובחדרי ישיבות הפזורי

נובעת מפעילות וממתן שירותים הנלווים  בתחום הפעילות יתרת הכנסותיה של החברה
השכרת שטחי מסחר, אספקת שירותי  זהלפעילות המלונאית כמתואר לעיל, ובכלל 

מהותיים י סכומים אלו אינם יצוין כ תקשורת, שירותי אירוח נלווים וכיוצא באלו.
 לחברה.
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   למועד חתימת הדוחנכון  ת הפרטים העיקריים לגבי מלונות החברה בתחום הפעילותזת אהמרכ להלן טבלה .ה

 שם המלון  עיר מדינה  

  הזכויות 
  במלון

)בעלות 
)לרבות 

(, חכירה
  או ניהול

 (שכירות

מס'  
 חדרים

 שיעור
 )%(   החזקות

 דירוג
 )כוכבים(

  רכישת מועד
תחילת  / לוןהמ

תחילת    /השכירות
 ניהול 

  תקופת  םסיו
  ניהול/תירוהשכ

)לא כולל 
תקופת מימוש  
אופציות ככל 

 שקיימות( 

  תקופת  סיום
  ניהול/השכירות

)כולל מימוש כל  
תקופות  

  ככל, האופציות
 ( שישנן

זכות הצעה ראשונה או  
  ראשונה סירוב זכות

  לרכישת הנכס מהבעלים
 במקרה של מכירה  

  הסכמי )במסגרת  
 ניהול( /כירותהש

  ]כן/לא[

1.  

 גרמניה 

Berlin 
Leonardo Boutique Hotel Berlin 

City Süd 
 --- --- --- 2007-יולי 4 94.9% 82 בעלות

2.  Berlin Spreewald Inn 2006 --- 100.0% 60 בעלות --- --- --- 

3.  
Berlin 

Leonardo Airport Hotel Berlin-

Brandenburg 
 --- --- --- 2006-רספטמב --- 100.0% 151 בעלות

4.  Berlin Leonardo Hotel Berlin  לא 2034- יולי 2024 -יולי 2009 אוגוסט +3 --- 274 שכירות 

5.  Berlin Leonardo Mitte Berlin  כן 2034- אוגוסט 2024- אוגוסט 2014 –  אוגוסט 4 --- 309 שכירות 

6.  Berlin Leonardo Hotel Berlin City West  לא 2022 אוגוסט 2019 אוגוסט 2013 פברואר +3 --- 108 שכירות 

7.  
Berlin 

Leonardo Royal Hotel Berlin 

Alexanderplatz 
 --- --- --- 2009-אוגוסט +4 61.2% 346 בעלות

8.  
Munich 

Leonardo Hotel Munich 
Arabellapark 

 לא 2040 דצמבר 2035 דצמבר 2013 פברואר 4 --- 152 שכירות 

9.  Munich Leonardo Hotel Munich City North 2015-ינואר 4 50.0% 72 בעלות --- --- --- 

10.  
Munich 

Leonardo Hotel Munich City 

Center 
 --- --- --- 2006-2008 4 50.0% 80 בעלות

11.  
Munich 

Leonardo Hotel Munich 

Olympiapark 
 4 50.0% 195 בעלות

 2015-אפריל
 
 

--- --- --- 

12.  

Munich Leonardo Royal Hotel Munich120  4 --- 424 שכירות+ 

  תחילת) 2018-יוני
 רות(השכי

)בעלות מחודש  
ועד  2011-ינואר

 ( 2018לחודש מאי 

   לא 2053 יוני 2048 יוני

 
)שותפות גרמנית המוחזקת   KG. Operation GmbH & Co l Leonardo Royal MünchenFattaבמסגרתה התקשרו  do Royal MunchenLeonarביחס למלון Sale and Lease back, הושלמה עסקה מסוג 2018ביוני  22 ביום  120

 שהרכי בהסכמי הניהול ושותפות בה  השליטה  ללבעאו /ו לחברה   קשור  שאינו', ג צד)כערבה(, הרוכש  ופה נכסים איר פתאלעל ידי פתאל השקעות(,  5.35%על ידי החברה ובשיעור של  94.65%)בשרשור סופי( בשיעור של 
 21מיליון אירו והשכרתו מחדש של המלון לשותפות הניהול. לפרטים נוספים אודות העסקה ראו דיווח מיידי מיום  157-כוללת של כ בתמורה וא זכויות הבעלות במלון מלהעניין( ביחס למכירת )בהתאמה ולפי  ושכירות

 ח זה בדרך של הפניה.  [ אשר המידע הכלול בו מובא בדו2018-01-030341]מס' אסמכתא  2018במאי 
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 שם המלון  עיר

  הזכויות 
  במלון

)בעלות 
)לרבות 

(, חכירה
  או ניהול

 (שכירות

מס'  
 חדרים

 שיעור
 )%(   החזקות

 דירוג
 )כוכבים(

  רכישת מועד
תחילת  / המלון

תחילת    /השכירות
 ניהול 

  תופ תק  סיום
ל  ניהו/השכירות

כולל  )לא 
תקופת מימוש  
אופציות ככל 

 שקיימות( 

  תקופת  סיום
ניהול  /השכירות

)כולל מימוש כל  
תקופות  
  ככלהאופציות, 
 ( שישנן

זכות הצעה ראשונה או  
  ראשונה סירוב זכות

לרכישת הנכס מהבעלים  
 במקרה של מכירה  

  הסכמי )במסגרת  
 ניהול( /תהשכירו

  ]כן/לא[
13.  

Munich Leonardo Hotel Munich City East 94.9% 220 בעלות --- 

)מועד   2015-יוני
תחילת פעילות  

 (  2017אוגוסט 

 

--- --- --- 

14.  
Munich 

Leonardo Hotel & Residenz 

Munich 
 --- --- --- 2010-ספטמבר +3 100.0% 270 בעלות

15.  Munich Leonardo Hotel Munich City West 2010-ספטמבר 4 100.0% 98 בעלות --- --- --- 

16.  Munich Leonardo Boutique Hotel Munich  לא ---–  2023 -דצמבר 2009 –  ינואר 4 --- 74 שכירות 

17.  Munich Leonardo Hotel Munich City South  3-שנים ו 20 2016 ספטמבר 3 --- 159 שכירות  
 חודשים  

  5 שלאופציה 
 ת נוספו   שנים

)במכירה של המלון    כן
 ה למתחרה(בלבד ובמכיר

18.  Hamburg Leonardo Hotel Hamburg Airport 2007-אפריל 4 94.7% 147 בעלות --- --- --- 

19.  Hamburg Leonardo Inn Hamburg Airport 2009-ספטמבר 3 94.7% 37 בעלות --- --- --- 

20.  Hamburg Leonardo Hotel Hamburg Stillhorn 2007-נובמבר 4 94.7% 150 תבעלו --- --- --- 

21.  
Hamburg 

Leonardo Hotel Hamburg City 
North 

 למתחרה( )במכירה  כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר +3 --- 182 שכירות 

22.  
Hamburg 

Leonardo Hotel Hamburg 

Elbbrucken 
 --- --- --- 2017 אוקטובר 3 94.9% 93 בעלות

23.  Frankfurt Leonardo Hotel Frankfurt City 0072-מברספט 3 94.7% 106 בעלות --- --- --- 

24.  
Frankfurt 

Leonardo Hotel Frankfurt City 

South 
 כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר 4 --- 295 שכירות 

25.  Frankfurt Leonardo Royal Hotel Frankfurt  כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר +4 --- 449 שכירות 

26.  Dusseldorf  Savoy Hotel Dusseldorf 2017-יולי --- 94.9% 114 ותבעל --- --- --- 

27.  
Dusseldorf 

Leonardo Hotel Dusseldorf City 
Center 

 כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר +3 --- 134 שכירות 

28.  
Dusseldorf 

Leonardo Hotel Düsseldorf 

Ratingen Airport 
 כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר +3 --- 199 שכירות 

29.  
Dusseldorf 

Leonardo Royal Hotel Dusseldorf 
– Konigsallee 

 כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר +4 --- 253 שכירות 

30.  
Heidelberg 

Leonardo Hotel Heidelberg-

Walldorf 
 --- 161 שכירות 

3+ 
 כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר

31.  Heidelberg Leonardo Hotel Heidelberg  כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר +3 --- 169 שכירות 

32.  
Heidelberg 

Leonardo Hotel Heidelberg City 

Center 

 
 --- --- --- 2012-ספטמבר 4 100.0% 124 בעלות
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 שם המלון  עיר

  הזכויות 
  במלון

)בעלות 
)לרבות 

(, חכירה
  או ניהול

 (שכירות

מס'  
 ריםחד

 שיעור
 )%(   החזקות

 דירוג
 ()כוכבים

  תרכיש מועד
תחילת  / וןהמל

תחילת    /השכירות
 ניהול 

  תקופת  סיום
ניהול  /השכירות

)לא כולל 
תקופת מימוש  
אופציות ככל 

 שקיימות( 

  תקופת  סיום
ניהול  /השכירות

)כולל מימוש כל  
תקופות  
  ככלהאופציות, 
 ( שישנן

זכות הצעה ראשונה או  
  ראשונה סירוב זכות

ישת הנכס מהבעלים  לרכ
 במקרה של מכירה  

  י הסכמבמסגרת  )
 ניהול( /תירוהשכ

  ]כן/לא[
33.  Cologne Leonardo Hotel Koln 2008 - יולי 4 94.7% 165 בעלות --- --- --- 

34.  
Cologne 

Leonardo Royal Hotel Koln am 

Stadtwald 
 כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר +4 --- 150 שכירות 

35.  
Cologne 

Leonardo Hotel Cologne Bonn 

Airport 
 כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר 4 --- 177 שכירות 

36.  Mannheim Leonardo Royal Hotel Mannheim  כן 2044- ספטמבר 2039 – ספטמבר 2014 – ספטמבר +4 --- 192 שכירות 

37.  
Mannheim 

Leonardo Hotel Mannheim City 

Center 
 כן --- 2040 - דצמבר 2015 – צמברד 4 --- 148 שכירות 

38.  
Mannheim 

Leonardo Hotel Mannheim-
Ladenburg 

 --- --- --- 2007-נובמבר 4 94.7% 128 בעלות

39.  Nurmberg Leonardo Hotel Nurmberg 2007-יולי +3 94.7% 102 בעלות --- --- --- 

40.  Weimar Leonardo Hotel Weimar 2007 דצמבר +4 94.7% 294 בעלות --- --- --- 

41.   Dresden L-Hotel Dresden Altstadt 2007-יולי +3 94.7% 162 בעלות --- --- --- 

42.  

 גרמניה 

Karlsruhe 
Leonardo Hotel Hotel  

Karlsruhe 
 )במכירה למתחרה( כן  2040 - דצמבר 2015 – דצמבר 4 --- 147 שכירות 

43.  Aachen Leonardo Hotel Aachen  רה(במכירה למתח ) כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר +3 --- 99 שכירות 

44.  
Baden-Baden 

Leonardo Royal Hotel Baden-

Baden 
 )במכירה למתחרה( כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר +4 --- 121 שכירות 

45.  Hanover Leonardo Hotel Hanover Airport  במכירה למתחרה( כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר 4 --- 214 שכירות( 

46.  
Wolfsburg 

Leonardo Hotel Wolfsburg City 

Center 
 )במכירה למתחרה( כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר 4 --- 343 שכירות 

47.  Hanover Leonardo Hotel Hannover  במכירה למתחרה( כן --- 2040 - דצמבר 2015 – דצמבר +3 --- 178 שכירות( 

48.  Moenchengladbach Leonardo Hotel Monchengladbach במכירה למתחרה( כן --- 2040 - דצמבר 2015 – ברדצמ +3 --- 128 ת שכירו( 

49.  Volklingen Leonardo Hotel Volklingen לא  2027 אוקטובר 2022 אוקטובר 2012 אוקטובר +4 --- 98 ניהול 

50.  Ulm Leonardo Royal Hotel Ulm  כן 2048 2043 2018 +4 --- 150 שכירות 

51.  Bad Kreuznach Leonardo Hotel Bad Kreuznach לא 2038מאי  2028מאי  2018מאי  +4 --- 91 ניהול 

52.  Munich NYX Hotel Munich  במכירה למתחרה( כן 2043 2038 2018 +4 --- 220 שכירות( 

53.  Manheim 121NYX Manheim  כן 2043אוגוסט  2038אוגוסט  2018-אוגוסט +4 --- 140 שכירות 

 
    .וכן בפרויקט להקמת מלון בדבלין אירלנד NYX Hotel Madrid במלון החברה  של השותפה  מ"בע ן"נדל שלמה . ר.י .ש תחבר עם  הינה  ההתקשרות 121
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 שם המלון  עיר 

  הזכויות 
  במלון

בעלות )
ת )לרבו

(, רהחכי
  או ניהול

 (שכירות

מס'  
 חדרים

 שיעור
 )%(   החזקות

 דירוג
 )כוכבים(

  רכישת מועד
תחילת  / המלון

תחילת    /השכירות
 ניהול 

  תקופת  סיום
ניהול  /השכירות

)לא כולל 
תקופת מימוש  
אופציות ככל 

 שקיימות( 

  תקופת  סיום
ניהול  /השכירות

מימוש כל  )כולל 
תקופות  
  ככלהאופציות, 

 ( ןשישנ

או   ונהה ראשזכות הצע
  ראשונה סירוב זכות

לרכישת הנכס מהבעלים  
 במקרה של מכירה  

  הסכמי )במסגרת  
 ניהול( /השכירות

  ]כן/לא[
54.  

 Berlin 
Leonardo Boutique -Hotel 

California   165 שכירות --- 
אוגוסט   - 1בניין  2019אוקטובר  4

  -2בניין ו 2023
  2028ספטמבר 

אוגוסט    -1בניין 
  - 2בניין ו 2033
  2033 מברספט

 לא

55.  

 ספרד

 

Barcelona 
Leonardo Hotel Barcelona Las 

Ramblas 
 בעלות

 --- --- --- 2015-יולי +3 50% 115

56.  
Madrid 

Leonardo Hotel Madrid City 
Center 

 בעלות
 --- --- --- 2016-יולי 3 50% 153

57.  Madrid Leonardo Boutique Hotel Madrid 2016-יולי 3  50% 75 בעלות --- --- --- 

58.  Madrid NYX Hotel Madrid  2016-ספטמבר 4  50% 180 בעלות --- --- --- 

59.  Granada Leonardo Hotel Granada 2017 יולי 4 100% 176 בעלות --- --- --- 

60.  
Barcelona 

Leonardo Hotel Barcelona Gran 
Via 

 בעלות
 --- --- --- 2017 ספטמבר 3 50% 100 

61.  
Barcelona 

Leonardo Boutique Segarda 

Familia 
 כן 2037 - יולי 2027 – יולי 2015-יולי 3 --- 60 שכירות 

62.  Bilbao NYX Hotel Bilbao  חמש שנים   2034אפריל  2019אפריל  4 --- 109 שכירות
 לא 122נוספות 

 --- --- --- 2007 3 98.4% 67 בעלות Charleroi Leonardo Hotel Charleroi City123 בלגיה 

63.  Antwerpen Leonardo Hotel Florida Antwerpen 2008 4 99.9% 105 בעלות --- --- --- 

 --- --- --- 2015-ספטמבר 4 50% 130 בעלות Milan Leonardo Hotel Milan City Center איטליה  .64

65.  Milan NYX Hotel Milano  לא 2033 - דצמבר 2023- דצמבר 2016 דצמבר 4 --- 300 שכירות 

66.  Rome Venetia Palace Hotel Rome 2019פברואר  4 100% 81 בעלות --- --- --- 

 איטליה  .67

Venice Leonardo Hotel Venice Mestre 
אופציות בנות   2 2039יוני  2019יוני  +4 --- 243 שכירות 

 כן שנים כ"א  5

68.  Verona Leonardo Verona 2019אוקטובר  3 50% 145 בעלות --- --- --- 

 --- --- --- 2007-נובמבר 4 94.9% 67 בעלות Zurich Leonardo Hotel Rigihof Zurich ץוישו  .69

70.  
Zurich 

Alden Suite Hotel Splugenschloss 

Zürich 
 שכירות 

 לא 2032 - מרץ 2022 – מרץ 2012- אפריל +5 --- 22

 אוסטריה   .71
Vienna Leonardo Hotel Vienna 

 בעלות
213 94.9% 4 2015 --- --- 

--- 
 

 
  אחד  כן אם אלא "א כ שנים 5 של נוספות  בתקופות ורית בתום תקופת השכירות המק  יאוטומט באופן תוארך השכירות  תקופתן כי השוכר רשאי להפסיק את הסכם השכירות בתום עשר שנים. כמו כן יצוי כי  יצוין 122

   .ההתקשרות את  להאריך מעוניין   אינו שהוא  מראש חודשים 12 הודיע הצדדים
 .2020המלון נמכר בחודש פברואר  123
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 הולנד  .72

Amsterdam 
Leonardo Hotel Amsterdam City 

Center 

 ת שכירו
 2016 -אפריל 3 --- 102

 2036 - מרץ
--- --- 

 לא 2056 ספטמבר 2031 ספטמבר 2018 אוגוסט 4 --- 223 שכירות  Amsterdam Apollo Hotel Amsterdam הולנד  .73

 הולנד  .74
Amsterdam 

Apollo Museumhotel Amsterdam 

City Centre 
 לא 2057 מרץ 2037 מרץ 2018 אוגוסט 3 --- 188 שכירות 

 הולנד  .75
Amsterdam 

Leonardo Hotel Amsterdam 

Rembrandtpark 
 לא 2062 יולי 2042 יולי 2018 אוגוסט 4 --- 446 שכירות 

 הולנד  .76

Amsterdam 
Apollo Hotel Vinkeveen-

Amsterdam 
 2027 מרץ 2018 אוגוסט 4 --- 86 שכירות 

 2032 מרץ
)בכפוף 
  להסכמת
 (העירייה 

 כן

 לא 2046 אפריל 2036 לאפרי 2018 אוגוסט 4 --- 90 שכירות  Utrecht Apollo Hotel Utrecht City Center הולנד  .77

 לא ---124 2034 ספטמבר 2018 אוגוסט 4 --- 88 שכירות  Breda Apollo Hotel Breda City Center הולנד  .78

 לא ---125 2045 יולי 2018 אוגוסט 4 --- 105 שכירות  Groningen Apollo Hotel Groningen הולנד  .79

 לא ---126 2030 ינואר 2018 אוגוסט 4 --- 94 ות שכיר Pependrecht Apollo Hotel Pependrecht לנדהו  .80

 הולנד  .81
Den Haag 

Crowne Plaza Den Haag     
Promenade 

 

 --- --- --- 2018 אוגוסט 5 100% 178 127חכירה

 --- --- --- 2018 אוגוסט 4 100% 117 בעלות Almere Apollo Hotel Almere City Centre הולנד  .82

 --- --- --- 2018 אוגוסט 4 100% 86 בעלות Lelystad Apollo Hotel Lelystad City Center הולנד  .83

 --- --- --- 2018 אוגוסט 4 100% 91 בעלות Hulshorst Apollo Hotel Veluwe De Beyaerd הולנד  .84

 הולנד  .85
Ljmuiden 

Apollo Hotel Ljmuiden Seaport 

Beach 

 ניהול
614  ---- 

4 
 לא 2029- דצמבר 2024 – דצמבר 2018 אוגוסט

 --- --- --- 2019אפריל  4 100% 490 בעלות Amsterdam Leonardo Royal Hotel Amsterdam הולנד  .86

 כן 2046 - מרץ 2037 – מרץ 2017 – מרץ 4 --- 178 שכירות  Warsaw Leonardo Royal Hotel Warsaw פולין  .87

 כן 2046 -מאי 2036 –  מאי 2016 מאי 4 --- 82 שכירות  Prague NYX Prague 'כיהצ  .88

 
 . מראש חודשים  24 סיום הודעת  מתן תוך  שכירותה  תקופת  תום לפני משכירה  או השוכר"י ע  ביטולו על הודעה  ניתנה  אם אלא נוספות שנים 10-ב אוטומטית השכירות תקופת   תוארך   ההסכם תקופת  בתום 124
  לפני  המשכיר ו א השוכר"י ע"י ע ביטולו  על הודעה  ניתנה  אם אלא(, נוספות שנים  10-ב אוטומטית השכירות תקופת תוארך מכן )ולאחר  נוספות שנים  10-ב אוטומטית השכירות תקופת  תוארך ההסכם תקופת  בתום  125

 . מראש חודשים 12 סיום הודעת מתן   תוך( וארכתהמ או)המקורית   השכירות תקופת  תום
 . מראש  חודשים 12 סיום  הודעה  מתן ךתו,  השכירות  תקופת תום   לפני המשכיר"י ע ביטולו על הודעה  ניתנה  אם אלא  נוספות שנים  10-ב אוטומטית  השכירות  תקופת  תוארך ההסכם תקופת  בתום 126
 (. 1998שנה )החל משנת  42ויות חכירה לתקופה של זכ 127
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 --- 2026 - וסטאוג 2021 –  אוגוסט 2011 –  אוגוסט +3 --- 182 ניהול Budapest Leonardo Hotel Budapest הונגריה   .89

90.  
Budapest 

Leonardo Boutique Budapest M-

Square 2020ינואר  4 100% 71 בעלות --- --- ---- 

 13,558    "כסה 
 

   

 
   המלונות העתידייםלהלן פרטים אודות  .1
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91.  

 גרמניה

Dortmund   זכות לרכישת מקרקעין בדורטמונד
 --- --- --- במועד המסירה  4 94.9% 196 בעלות עליה ייבנה מלון128

92.  Hamburg   זכות לרכישת מקרקעין בהמבורג
 --- --- --- במועד המסירה  +4 94.9% 236 בעלות עליה ייבנה מלון129

93.  Duesseldorf Germany, Düsseldorf-NYX, 
Heinrichstr. 

 שכירות 
 כן --- שנה  25 130במועד המסירה  +4 --- 261

 
  במערך "( המוכר)להלן בה"ש זו: "  חרא' ג צד עם"( הרוכשים וביחד עם הרוכשת להלן בה"ש זו: " "2 רוכש' )להלן: "ג וצד"( הרוכשת)להלן בה"ש זו: " החברה של( 100%) מלאה בבעלות גרמניתנכדה  חברה התקשרה 2016 בדצמבר 21 ביום 128

  שתרכוש"( היעד חברת )להלן בה"ש זו: " גרמנית חברה של המונפק המניות הון מלוא  את הרוכשים ירכשו שבמסגרתם( "ההסכמים מערך : " זו"ש בה )להלן הלוואה והסכם הייבנ שירותי הסכם , ניותמ לרכישת הסכם הכוללים ים הסכמ
  מיליון  24.9 של  כוללת  בעלות  וזאת , ( "המלון: "זו"ש בה)להלן  אירוח חדרי 196 שיכלול כוכבים שלושה  בדרגתן לובלנית הקשורה אליו, מ נה המוכר, באמצעות חברה ק "( עליו ייבהמקרקעין )להלן בה"ש זו: " הגרמני, דורטמונד בעיר  מקרקעין

לם במלואה  ו המניות המונפק והנפרע בחברת היעד והתמורה תשן י הרוכשים את מלוא הומה כאמור יעביר המוכר ליד, כאשר במועד ההשל2020במהלך רבעון שני , הינו הדוחהצפי להשלמת הבנייה, נכון למועד  (.נלוות עסקה עלויות)כולל  אירו
 מהון המניות המונפק של חברת היעד, בהתאמה..  5.1%-ו 94.9%יחזיקו  2למוכר, באופן שלאחר השלמת הרכישה כאמור הרוכשת ורוכש  

(  " ההסכמים  מערך : "זו"ש בה"( במערך הסכמים הכולל הסכם לרכישת מניות, הסכם שירותי בנייה והסכם הלוואה )להלן הרוכשת " :זו"ש בה החברה )להלן ( של 100%ת בבעלות מלאה ) התקשרה חברה נכדה גרמני 2017במאי  11 ם ביו 129
)להלן  אירוח חדרי 236 שיכלול  כוכבים  שלושה בדרגת ו ייבנה מלון לי"( עהמקרקעין )להלן: " גרמניה, המבורג בעיר  עיןמקרק  שתרכוש "( היעד  חברת : "זו"ש בההלן מהון המונפק והנפרע של חברה גרמנית )ל 94.9%שבמסגרתם תרכוש הרוכשת 

כ"א על פי  , רת היעד באותם התנאים ירכשו את מלוא זכויות חב  "(. הרוכשיםהרוכשים: " הרוכשת עם ביחד ובוצעה כעסקה משותפת של החברה יחד עם פתאל השקעות )להלן בה"ש ז העסקה כי(.יצוין העניין לפי  "העסקה"-ו" המלון: "זו"ש בה
-רה הינו כקה נלווה( כאשר חלקה של החברה בסך התמומיליון אירו )כולל עלויות ציוד, ריהוט ומחוברים וכן עלויות עס 37.6הינה  העסקה)פתאל השקעות( בהון המונפק של חברת היעד. התמורה הכוללת בגין  5.1%-)הרוכשת( ו 94.9% -חלקו 
כאשר במועד ההשלמה כאמור יעביר המוכר לידי הרוכשים את מלוא הון המניות  2021רבעון שני ל , הינו עד דוחלהשלמת הבנייה, נכון למועד חתימת המיליון אירו. הצפי  1.9-ת בסך התמורה הינו כעו רו וחלקה של פתאל השקמיליון אי 35.6

   .במלואה למוכר  מונפק והנפרע בחברת היעד והתמורה תשולםה
 , להערכת החברה הפרויקט לא ייצא לפועל. בניה להקמת המלון.  תרכי המשכיר לא קיבל הייצוין  130
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94.  Ofenbach Ofenbach  לא שנים נוספות  5 שנה  20 2020131פברואר  4 --- 203 שכירות 

95.  Eschborn Leonardo Eschborn  ןכ שנים נוספות  5 שנה  20 132המסירה  ועדבמ 4 --- 234 שכירות 

96.  Augsburg Leonardo Augsburg  כן שנים נוספות  5 שנה  25 133במועד המסירה  4 --- 235 שכירות 

97.  Koln Leonardo Koln Messe  כן שנים נוספות  5 שנה  25 134במועד המסירה  4 --- 336 שכירות 

98.  

Frankfurt Leonardo Hotel in der 
Frankfurter Europaallee  אחר שנה ל 25 רה במועד המסי 3 --- 348 שכירות

 שנים נוספות  5 המסירה  ועדמ

כן, זכות הצעה ראשונה  
כאשר המלון נמכר  
כחלק נפרד משאר  

. איסור על  הקומפלקס
 מכירה למתחרים. 

99.  
Hamburg Leonardo Hotel Hamburg 

Harburg  שנה לאחר  20 במועד המסירה  3 --- 142 שכירות
 מועד המסירה 

  5 בנות אופציות 2
 "א כ שנים

נה  ראשות הצעה כן, זכו
  איסור עלוכר. לש

 מכירה למתחרים. 
100.  

Cologne Leonardo Hotel Köln Airport  שנה לאחר  20 במועד המסירה  3 --- 238 שכירות
 שנים נוספות  5 מועד המסירה 

כן, זכות סירוב  
ראשונה. איסור על  
 מכירה למתחרים. 

שנה לאחר  25 ירה במועד המס 3 --- 191 שכירות    Hamburg Leonardo Hamburg Altona גרמניה  .101
 מועד המסירה 

. איסור על מכירה  כן שנים נוספות  5
 למתחרים. 

102.  Berlin  Leonardo Royal Hotel in Berlin 
Adlreshof  שנה לאחר  20 במועד המסירה  4 --- 374 שכירות

. איסור על מכירה לא שנים נוספות  5 מועד המסירה 
 תחרים. למ

103.  Cologne Leonardo Royal Hotel at Cologne 
Airport  שנה לאחר  25 במועד המסירה  +4 --- 250 שכירות

. איסור על מכירה  כן שנים נוספות  5 מועד המסירה 
 למתחרים. 

104.  Leipzig NYX Hotel Leipzig  שנה לאחר  20 במועד המסירה  4 --- 236 שכירות
 לא שנים נוספות  5 מועד המסירה 

105.  Nurnberg Leonardo Royal Hotel Nürnberg שנה לאחר  25 במועד המסירה  +4 --- 238 ות שכיר
. איסור על מכירה  כן שנים נוספות  5 מועד המסירה 

 למתחרים. 
106.  Hamburg Leonardo Hotel in Hamburg  שנה לאחר  20 במועד המסירה  4 --- 209 שכירות

מכירה  . איסור על כן שנים נוספות  5 מועד המסירה 
 למתחרים. 

 
 . 2020המלון נפתח בפברואר  131
 .  החברה יליד המלון מסירת במועד  חל ת השכירות . 2021 באפריל   יסתיימו יפוציםהש  עבודה כי הינה  הדוח חתימת למועד נכון הצפי כאשר מלונאי לשימוש יוסב  אשר  קיים במבנה  מדובר 132
   .  הקבוצה לידי המלון מסירת  במועד  תחל השכירות. 2019התקבל ועבודות הבניה החלו בחודש אוקטובר  יההיתר הבנ 133
   .הקבוצה יליד המלון  מסירת  מועד ב תחל   השכירות. 2022שנת    רבעון ראשון של מהלךהשיפוצים יסתיימו בבמבנה קיים אשר יוסב לשימוש מלונאי כאשר הצפי נכון למועד הדוח הינה כי עבודה   מדובר 134
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107.  Nurnberg 

Leonardo Hotel in Nuremberg  
(Luitpoldviertel )  שנה לאחר  20 במועד המסירה  4 --- 222 שכירות

 כן שנים נוספות  5 מועד המסירה 

108.  

 Zurich Leonardo Hotel am Züricher שוויץ
Airport  שנה לאחר  20 במועד המסירה  3 - - - 116 שכירות

 מועד המסירה 

ה לשוכר אופצי
להאריך את  

תקופת השכירות  
תי תקופות  בש

כ"א   שנים  5נות ב
או להאריך את  
תקופת השכירות  

ופה אחת בת  בתק
 שנה  20

סירוב ראשונה  זכות  כן, 
השנים הראשונות   20-ב

 לתקופת השכירות 

109.  

 ספרד

Barcelona 
135Fira Barcelona 

 +4 )50% 204 בעלות )קרקע( 

)רכישת   2018יולי 
קרקע(  )הסכם  

ספטמבר   –ציה אופ
2017) 

--- --- --- 

110.  

Barcelona Leonardo Hospitalet136 100% 115 בעלות  

 2020ינואר 

 

 
--- --- --- 

 
רש  "( לרכישת מג הבעלים )להלן בה"ש זו: " טההשלי לבעל או /ו לחברה קשור שאינו' ג צד  עם"( האופציה  הסכם "( בהסכם אופציה )להלן בה"ש זו: "הרוכשת( של החברה )להלן בה"ש זו: "100%התקשרה חברה נכדה ספרדית )  2017בספטמבר  135

מיליון אירו )בגין רכישת המקרקעין ועלויות   40-"( בעלות כוללת צפויה של כהמלון חדרים )להלן בה"ש זו: "  204להקים מלון שיכלול  רוכשתבסמיכות למרכז הכנסים של העיר(, עליו בכוונת ה ) בפאתי ברצלונה, ספרד דונם 4-בשטח כולל של כ
הבעלים יפעל לאישור תוכנית מתאר להקמת המלון על המגרש ולקבלת היתר בנייה לבניית המלון על המגרש. יובהר כי אישור תוכנית   זה, כאשר עד למועד 2018בדצמבר  4המגרש עד ליום  ות הבנייה(. לחברה ניתנה אופציה לרכישתעבוד

  10 של   בסך תשלום  הבעלים לטובת  והעבירה המגרש לרכישת האופציה את ת הרוכש מימשה  ,כאמור  ה המתל התנאי התקיימות לאחר"(  המימוש  מועד" "ש זו:בה )להלן   2018 יביול 17  ביום  המתאר מהווה תנאי מתלה למימוש האופציה כאמור.
ועד קבלת  במלתשלום יתרת התמורה  יליון אירו(, וזאת כבטחוןמ 2בנקאית על יתרת מחיר רכישת הקרקע )  ערבות לבעלים( וכן מסרה כאמור האופציה הסכם על החתימה במועד לבעלים שהועברו אירו מיליון 4-ל בנוסף  וזאת) אירו מיליון

במתכונת זהה להסכם   הינו הצדדים בין ם שנחת המניות בעלי הסכםברוכשת.  50%כשותפה בשיעור של  נכנסה Sub Terminalכשותפה לעסקה, באופן בו   Sub Terminalלהסכמות עם  החברה הגיעה כן כמוהיתר לבניית המלון על המגרש. 
 Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas , Leonardo Hotel Milan City Center Leonardo Hotel Madrid City Center , Leonardo Boutique במניות חברות הנכס של המלונות   םלהחזקותיהמורים ביחס  עלי המניות בין הצדדים האב

Hotel Madrid ו- Barcelona HCC Hotel  " :של חברי דירקטוריון   אחד פה הסכמהלטה הנוגעת להתקשרות בהסכם לבניית המלון הדורשת הח  נוספהוב מיוחד ר סגרת החלטות המצריכות"( זאת למעט כך שבמ שותפיםהמ המלונות)להלן
התקשרה חברת   2019. בחודש נובמבר לה בניית המלוןהח  2019בחודש יולי  רו.מיליון אי 2ת התמורה בסך התקבל היתר הבניה ושולמה יתר  2019נואר בחודש י .להלן 1.7.9אודות עיקרי הסכם בעלי מניות כאמור ראו בסעיף  לפרטים . הרוכשת

  15-ותיפרע ב 2%עור את ריבית שנתית קבועה בשיתשלומי ריבית בלבד( נוש –יים הראשונות שנה )בשנת 17מיליון אירו. הלוואה זו הינה לתקופה של  21לפרויקט בהיקף כולל של   (Construction & Investment Loanהנכס בהסכם הלוואה ) 
 .  2021. המלון צפוי להיפתח ברבעון הראשון של שנת 2020צפויה להסתיים עד סוף שנת  ומים שווים מדי שנה החל מהשנה השלישית. הקמת המלון שלת

  מיליון אירו. השלמת העיסקה תלויה בהמצאת  7 -נין משרדים בתמורה לסך כולל של ככבכיום  נה, ספרד המשמש בהסכם לרכישת מבנה בברצלו( "הרוכשת" )להלן בה"ש זו:( של החברה %100נכדה ספרדית ) התקשרה חברה  2020בחודש ינואר  136
קבלת אישור העירייה לתכניות ר שלום תמורה נוספת לאח להבטחת ת ון אירו בנאמנותמילי 1.4 -התמורה הנ"ל ותפקיד סך של כ את  הרוכשת תשלם  . מיד לאחר שינוי הייעוד כאמור, 2020במרץ  31אישור לשינוי הייעוד על ידי המוכר וזאת עד 

 אלף אירו בנאמנות.  840הדוח, הפקידה הרוכשת סך של  חתימת בניה מתאימות. נכון למועד  הבניה והקצאת זכויות
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 שם המלון  עיר מדינה 
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חכירה(, 

ל או  ניהו
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  לש במקרה מהבעלים

   מכירה
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 ניהול( /השכירות

  ]כן/לא[
111.  

 4 --- 331 שכירות   Warsaw WarsawNYX פולין 

 במועד
 137,138המסירה 

 
 כן  --- שנה  25

 )זכות הצעה ראשונה( 

112.  

 פורטוגל
Porto  

Camilo HotelLeonardo Royal 139 

בעלות 
ת  חלקי

 ושכירות 
 --- שנה  25 שנה  15 ה במועד המסיר 4 33.33% 560

113.  Lisbon Leonardo Royal Hotel Lisbon 
 --- --- --- 2020ינואר  4 100% 132 בעלות 140)קרקע( 

 

 המתוארים לעיל,יתנו( )ככל שננות המלו פתיחתמועדי ל ובהתאמה)ככל שניתן( לסיום עבודות הקמת המלונות  המשוער המועד בדבר החברה תוהערכ כי יצוין
בקבלת היתרים לבניית  הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע להתקדמות .ערך ניירות בחוק תומעוכמש, עתיד פני פהצו מידע מהווה

בקבלת ההיתרים מהרשויות  ר עיכובים, ואין כל וודאות כי הערכות אלו תתממשנה כפי שמוערך, בין היתר, לאוהקמתםהעבודות למלונות אלו והתקדמות 
הקורונה  מגפתלאור המצב )קרי התפשטות מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי  לא צפויים שיכול ויחולו בעתיד. וביםכיה וכן עיבבני כוביםמקומיות, עיה

כלל זה לעיל )וב בטבלה זורויקטים המתוארים וההשלכות המאקרו כלכליות בגינה( החברה בוחנת כעת ותבחן בהמשך את קצב ההתקדמות של כל אחד מהפ
 –הפסקת הבנייה ו/או אי התחלת הבנייה, ככל שטרם החלה( והכל בהתאם לנסיבות של כל פרויקט )ובכלל זה ת בפרויקט ו/או צב ההתקדמואטת קות להשראפ

  מבנה ההחזקה בפרויקט, סוג ההתקשרות, אופי המימון שנלקח/שמוצע, מיקום הפרויקט וכיו"ב(.
 

 
 .  1820 מרץ  חודש במהלךמלון זה   לגבי העתידי  השכירות בהסכםצד ג'   עם התקשרה  החברה  כי יצוין 137
ואולם עבודות השלמה   2020יצוין כי מועד מסירת המלון נקבע לחודש מאי  "(.  המסירה מועד: "להלן)  הבנייה היתר קבלת ממועד חודשים 22 תוך  לחברה  יימסר  המלון ההסכם  להוראות  אםהת ב. 2018בחודש ספטמבר היתר בניה התקבל   138

 פשטות הנגיף במדינה(. )שנועדה למנוע את המשך הת הו בשלב זה בגלל סגירת הגבולות בפולין בפרויקט הוש
אולם  ו חדרים  260 -בית מלון הכולל כלהקים  שלושה בנייני שירותים ומסחר, הצמודים זה לזה בעיר פורטו, בפורטוגל, וזאת במטרה בעסקה לרכישת (33%חלק החברה ) איסתא נכסים בע"מ ושותף צד ג' התקשרה החברה עם  2019בחודש יוני  139

המבנים הקיימים. העסקה   חדרים, אשר יושכרו וינוהלו על ידי צד ג' וזאת תוך הריסת 160משותפים והוסטל בן  יחידות למגורי סטודנטים או מגורים  140סקה יוקם מבנה הכולל העבנוסף במסגרת  החברה.נגרסים אשר יושכר על ידי קו
   מיליון אירו. 23  -חברה בעסקה כ ה  מיליון אירו. חלק  67  -פרויקט יסתכמו לסך של כ ה  . החברה צופה כי עלויות לצורך 2019ט  הושלמה בחודש אוגוס

לשימור,  חדרים. הבניין  132הכולל לפיו ניתן להקים על החלקה מלון  (2020 עד יוני)קיים היתר בניה בתוקף . חברת הנכס הינה הבעלים של החלקה עליה בנוי הבניין לשימור ואשר לגביה 2020הסכם רכישת מניות חברת נכס מחודש ינואר  140
  4 בדרגת מלון קיים( ה יןילשימור של הבנ)תוך שימור חלקים מסוימים  החברה מתעתדת לבנות על החלקהמ"ר(,  פנוי ואינו מניב הכנסה כלשהי נכון למועד דוח זה.   1,840-מ"ר )בנוי על חלקה בשטח של כ 8,500-תכם בכמסששטחו הבנוי 

 אירו מיליון   64-כ)רכישת הבניין ועלויות הקמת המלון( תסתכם בכך שהעלות הכוללת של המלון    אירו,מיליון  22-כויות הבניה תסתכמנה ב על להערכת החברה  כוכבים.   5או   דה לקסכוכבים  
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  מלונות ומימוש מדיניות רכישת .ו
 , השכרתהחברה באירופה מבוססת על איתור הזדמנויות לרכישת שלת סקיהע האסטרטגיה

+ כוכבים בערים ראשיות ברחבי מרכז ומערב 4עד  3עסקיים ברמה של  מלונותניהול או 
 מגפתיחד עם זאת, לאור התפשטות . אירופהב"לאונרדו"  גמותהוך חיזוק אירופה ת

תוך שמירה על התזרים  שותות חדה יתרה עסקא, החברה תבחן בקפידוהשלכותיה קורונהה
  .וצמצום הוצאות

 
  החברה פועלת להגדלת פריסתה באירופה בדרכים הבאות:

 
הניהול עם צד ג' המחזיק בזכויות בעלות במלון, בהסכם שכירות  שותפות התקשרות .1

)להלן: דמי שכירות קבועים  גדכנלפיו שותפות הניהול תשכור ותתפעל את המלון 
 עוליתתפ מפעילות הנגזרים משתנים שכירות דמיקרים הממ לקחבו( "הקבוע "הרכיב

, דוחנכון למועד ה כי לציין יש תחת המותג לאונרדו. כאשר המלון מופעל המלון של
 בהתאם החברההשכירות של  הוצאותב העיקרי המרכיב את מהווה הקבועהרכיב 
הצעה זכות סעיף  קיים אלו שכירותמהסכמי  בחלק .יימיםהק השכירות להסכמי

, המלון את למכור מעוניין יהא והמשכיר מידהב לפיוזכות סירוב ראשונה, ראשונה או 
 המלון לרכישת ראשונה סירוב זכותזכות הצעה ראשונה או  לחברה להעניק ראשית עליו

י הסכמי השכירות נוספים אודות עיקר )לפרטים מיטביים בתנאים או זהים בתנאים
)קרי,  ובדרך ז ורכשנלמלונות ש גמאות(. דולהלן 'זאו בסעיף בהם מתקשרת החברה ר

 -ו  Leonardo Viennaהם:  תוך מימוש זכות הסירוב הראשונה לרכישת המלון(
Leonardo Hotel Heidelberg City Center.  

    
צע כעסקת רכישת רכישת מלון קיים כאשר העסקה עשויה להתבל בהסכמיםהתקשרות  .2

 . תאגיד המחזיק בזכויות במלוןשל  תזכויו/מניותנכס או עסקה לרכישת 
 

"( שבמסגרתם המוכר: "בלבד "ק זהבסהסכמים עם צד ג' )להלן  במערך התקשרות .3
, המוכר ידי על מוחזקתהיעד  תחבר של והנפרע המונפק הון החברה את מלוא רוכשת

ר או מתקש מלון ייבנה עליה מקרקעין קתחלבאמצעות חברת היעד רוכש  המוכר שרכא
-Turn עסקת)להלן: " ר הסבה לשימוש מלונאייים שיעבובנה קישת מלרכבהסכם 

Key" .)ה עסקת במסגרת-Turn-Key קבלן אשר  לע ולפקח אחראי להתקשר המוכר
 השלמת במועד. המלון או הסבת המלון לשימוש מלונאי יהא אחראי על עבודות בניית

י החברה ד לידת היעא מניות חברמועברות מלו ו הסבתו לשימוש מלונאי,א המלון בניית
התמורה בגין המקרקעין ועבודות הבנייה לידי המוכר. ה מנגד מעבירה את יתרת והחבר

 הם:  שהוקמו/מוקמים במתכונת זו דוגמאות של המלונות
Leonardo Hotel Munich City East, Leonardo Royal Hotel Amsterdam , 

Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz ו- Leonardo Royal Hotel 
Munich, בהמבורג ודורטמונד אשר  המוקמים מלונותחוזיות של החברה ל וכן זכויות

  .לעילכמפורט  מוקמים במתכונת זו
 

לשכירות או התקשרות בהסכם  (Turn-Keyרכישת מלון חדש )מלון קיים או עסקת תהליך 
 : באופן המפורט להלןמתבצע  מלון
ות בהתאם ת השקעה רלוונטימנויור הזדחראית לאיתומחלקת הפיתוח א ▪

 העסקית של החברה; הלאסטרטגי
בהנהלת  לדיון פנימי ראשוניריונים של החברה עולה טית שעומדת בקריטרלוונהצעה  ▪

ומנכ"ל  , סמנכ"ל הכספיםיו"ר הדירקטוריון, מנהל המיזוגים והרכישותהחברה )
 פסילתה; ה או בהצע תקדמותרוני להוקבלת ההחלטה למתן אישור עק אירופה(

הכנת תוכנית עיסקית לפרויקט ובחינת ההיתכנות, ת, ככל שההצעה מאושר ▪
 ;הסיכויים והסיכונים הכרוכים בה

 ;ניהול מו"מ ראשוני עם המוכרים ▪
 מיסויית, חתימת מזכר הבנות בלתי מחייב וביצוע בדיקת נאותות פיננסית, ▪

 .ועוד טכנית,משפטית
 עסקה.גבי מסמכי הניהול משא ומתן מפורט ל ▪
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סיכום המסמכים הטכניים של העסקה )תכניות המלון, מפרטים וכו'( באמצעות  ▪
 מחלקת הפרויקטים של החברה באירופה.

ככל שבכוונת החברה לממן את הרכישה באמצעות מימון בנקאי חיצוני, בשלב זה  ▪
הם, החלטה על הבנק המועדף, קבלת נערכת פניה למספר בנקים לקבלת הצעותי

TERM SHEETעם הבנק ב תקשרו, הת-TERM SHEET  מחייב, הכנת הסכמי
מסמכי חבילת הבטחונות(, חתימה/סגירה ומשיכת הלוואה בד בבד עם  מימון )כולל

 שלמת העסקה )ככל שתושלם()רלוונטי ביחס לרכישת מלון(;ה
נחתם "הסכם בעלי  לב זהבש ,בכוונת החברה לצרף שותף עסקי לרכישהשככל  ▪

המסדיר את מערך ההסכמות בין  השותף לבין ירופהתאל אבוצת פבין ק מניות"
)רלוונטי  המשותף או החברה המשותפת לרכישת וניהול המלון השותפים באשר

  ;ביחס לרכישת מלון(
  ;הרלוונטים קבלת אישור מוסדות החברה, ככל שנדרש, הבאת ההצעה לאישור סופי ▪
 ינג/תשלום התמורה/קבלת חזקה.חתימה/קלוז ▪

אסטרטגיית החברה הינה להחזיק את הנכסים לטווח ארוך תוך  ,ברהדי החעל י נכסיםמימוש ביחס ל
 תרצון לנצל את הניסיון והידע של החברה בתחום המלונאות ובכך להגדיל את התשואה הנובע

כירת נכס ו/או קבוצת המלונות. יחד עם זאת, ככל שתתקבל על ידי החברה הצעה אטרקטיבית לממ
 תשאף החברה ,ככל שתתקבל החלטה למימוש נכס כאשרלה, י הנהעל ידהצעה כאמור מלונות, תיבחן 

 ייקבע כי במסגרת הסכם המכירהכי  )ככל שמדובר במלון שטרם מיצה את עצמו מבחינת החברה(
דוגמת  (Sale and Leaseback agreement) לחברה וימשיך לפעול תחת המותג לאונרדו המלון יושכר

ועסקת  2017תיאור עסקי התאגיד" בדוח תקופתי ', "רק אפב 11.18.יף כמפורט בסע QMHעסקת 
Royal Munich  מס'  2018ביוני  24ומיום  2018במאי  21דיווחים מיידיים מיום בכמפורט[

של אשר המידע הכלול בהם מובא בדוח זה בדרך  [2018-01-054861-ו 2018-01-040341אסמכתאות 
  .הפנייה

 
   מלונותשכירת  .ז

המחזיקים בזכויות בעלות במלונות  ג'החברה שוכרת מצדדי  ,דוחה חתימת מועדנכון ל
 16מלונות וכן התקשרה בהסכמי שכירות להשכרת  63, "(המשכיר)להלן בס"ק זה בלבד: "

אשר מרביתם כמדינות ברחבי אירופה  7-ב ממוקמיםמלונות נוספים. המלונות המושכרים 
 1.19.1כמפורט בסעיף  -  QMHעסקת הינם חלק מ מתוכם 18, פעילים מלונות 30גרמניה )ב

מתוכם  8, פעילים מלונות 9) ובהולנד (2017בפרק א', "תיאור עסקי התאגיד" בדוח תקופתי 
לרוב ההתקשרות בהסכם השכירות מתבצעת על ידי שותפות – Apolloהינם חלק מעסקת 

מי הסכ בעל פי רו(. "השוכר: "בס"ק זה בלבד מלונות )להלןה הניהול אשר אחראית לתפעול
ת ואופצי שנים( ובחלקם קיימות 25שנים ועד  10 ביןהשכירות הינם לתקופות ארוכות )

. השוכר יהא שנים כ"א( עשר או)בין אופציה אחת לשלוש אופציות בנות חמש  הארכה
 יוהכנסותמש שיעור ילהפראחראי על תפעול ותחזוקה של המלונות המושכרים ולרוב נדרש 

זכאי לדמי שכירות  המשכירחזוקה של המלונות. ותוצים ן שיפ( לצורך קר3%-ל 2%)בין 
ניים וכן בחלק מהסכמי השכירות ותשלומים חודשיים או רבעבניתנים  שנתיים קבועים אשר

הנגזרים ממחזור המכירות הכולל של לדמי שכירות משתנים  בנוסף משכיריהא זכאי ה
פוליסות בהתקשר ונו לל חשבוכר ועות השבאחריוזאת מעל מחזור מכירות מסוים. המלון 
 General Liability Businessלנזקי גוף ורכוש שנגרמו לצד ג' ) ביטוח

InterruptionInsurance) חשבונו באחריות המשכיר ועל לרוב ו, כמפורט בהסכמי השכירות
 קייםהשכירות  הסכמימ בחלק ,לעיל כמפורט. להתקשר בפוליסות הנוגעות לביטוח המבנה

 זכות לחברה ולהעניקלמכור את המלון  כוונתו בדבר לשוכר להודיע רהמשכי לע לפיו יףסע
בנוסף, ישנם הסכמי שכירות בהם  .המלון לרכישת ראשונה סירובהצעה ראשונה או זכות 

ייב המלון טרם הוקם או מבנה קיים שמוסב לשימוש מלונאי, ובמקרה זה המשכיר מתח
ותו ועל חשבונו ולמסרו לשוכר אחריעל  ןוהמבנה למל ו/או הסבת להשלים את בנית המלון

 :המלונות, דוגמת בתוך לוחות זמנים שנקבעים בהסכם השכירות
Leonardo Royal Hotel Ulm,Leonardo Royal Hotel Nürnberg  ,ו- NYX Hotel 

Munich  (לעיל( ה) 1.7.1 בסעיף)כמפורט בטבלה. 
 

 ים בו התחרות בתחום הפעילות ושינויים החל מבנה .ח
  להלן. 1.6.5סעיף  ראו
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  גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות .ט

 ים במהותםבאירופה דומ ותאמלונההחברה סבורה כי גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום 
בכפוף להתאמות הנדרשות )בתחום המלונאות בישראל ההצלחה הקריטיים לגורמי 
 .לעיל )ז( 1.6.1 בסעיףט כמפור (לאירופה
 

  הפעילות תחום של ייםהעיקר והיציאה סההכני חסמי .י
 כניסה חסמי

באירופה דומים במהותם לחסמי  ותאמלונהבתחום  חסמי הכניסההחברה סבורה כי 
 בסעיףהכניסה בתחום המלונאות בישראל )בכפוף להתאמות הנדרשות לאירופה( כמפורט 

 , אשרתיחת מלונותקבלת אישורים והיתרים לפ( לעניין 7)סעיף קטן  למעט, לעיל( ט) .1.6.1
 אינודעת החברה לו ישראלבהפעילות באירופה הינו הליך מהיר ופחות מורכב מאשר  תחוםב

 באירופה. מהותי כניסה חסם מהווה
 

  יציאה חסמי .יא
החברה סבורה כי חסמי היציאה בתחום המלונאות באירופה דומים במהותם לחסמי 

בסעיף  ורטכמפ( שות לאירופהמלונאות בישראל )בכפוף להתאמות הנדרהיציאה בתחום ה
, למעט כך שבתחום המלונאות באירופה, בשונה מתחום הפעילות בישראל, לעיל (ט)1.6.1

 נכסים מלונאים.ותפעול  ברכישהישנו מספר גדול יותר של משקיעים המעוניינים 

 
 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינוים החלים בהם .יב

ם במהותם לתחליפים דומי ירופההמלונאות באהתחליפים למוצרי תחום ברה סבורה כי הח
 )ט( 1.6.1בסעיף  כמפורטם המלונאות בישראל )בכפוף להתאמות הנדרשות לאירופה( בתחו
 .לעיל

  שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .יג
 סוכניותההולך וגדל ברשת האינטרנט,  בשנים האחרונות, עקב השימושכאמור לעיל, 

, ים מקיפיםשירות יםנצרכל ספקות( המOTAאו  online travel agentת )וונוקמהנסיעות ה
ברחבי העולם )הכולל אפשרות לבצע הזמנות  נסיעות פנאי/עסקיםתכנון ל מיידים ועדכניים

מעבר למתן  .אותחדרים, טיסות, השכרת רכבים וכ"ו( הפכו להיות שחקני מפתח בענף המלונ
ות את המלונות בהסתמך על גרדמת המקוונות יעוהנסת סוכניו, עילם המתוארים לשירותיה

, במלונות מתארחיםה על סמך סקרי שביעות רצון של קרי, דירוגים – 'חוכמת ההמונים'
וכן דירוגים אשרו הפכו עם השנים לאלטרנטיבה לדירוג המסורתי של שיטת הכוכבים, 

הנסיעות  יותכנסושל הכנסה עיקר ה .ניםובין המלונות הש מחירים השוואת מעניקות
  .פרסומותכן מו המקוונות נובע מעמלות הנגזרות ממחיר ההזמנה שבוצעה

 
 ביצוע הזמנות חדרי מלון באינטרנט וספציפית בהשימוש העולמי להערכת הנהלת החברה, 

של  ןוהשפעת ןאם לכך כוחהנסיעות המקוונות צפוי להמשיך לגדול ובהתסוכניות באמצעות 
 בהתאמה לכך.  דול וי לגות צפת המקווניעוהנססוכניות 

 
של החברה  נטטרהחברה מקדישה מאמצים רבים לצורך תחזוקת ופיתוח אתר האינ

בתחזוקה שוטפת  השקעהלרבות  במלונות החברה חדרים מנותהזניתן לבצע  באירופה דרכו
 שקעה בשיווק ופרסום ברשתות החברתיותוכן ה שוטפיםשל האתר ופיתוחים טכנלוגיים 

, הנסיעות המקוונות יותוסוכנבים עם קשרים טו לתחזקידה פמק החברהוסף, השונות. בנ
מנהלי  – המקומי במישור: )א( מישורים שוניםבשלושה  זאת מתבצעת פעילות כאשר

 עם מנהלי אזור דו חודשיותפגישות  מקיימים באירופה של החברה התשואה האזוריים
(Market Managers)  שוטףלייעל את הקשר ה רהטמתוך ונות ת המקוהנסיעו סוכניותשל 

ת מקיימ באירופה מחלקת ניהול תשואה של החברה – הארצי במישור; )ב( עם נציגים אלו
של סוכניות הנסיעות  (Country Manager) ותהמדינ יעם מנהל דו חודשיות פגישות

ת ה במדינושל החבר ולסקור את הביצועים הכולליםהיחסים  חזק אתל רצון , תוךהמקוונות
הנהלה הבכירה  עםמקיים פגישות שנתיות ניהול תשואה של החברה  ראש מחלקת)ג( -לו; וא

 תמחור עמלות ברמה הרשתיתיון באסטרטגיה ודיות הנסיעות המקוונות לצורך ושל סוכנ
שניתנים למלונות חיוביות והשליליות חשיבות לדירוגים וחוות הדעת ההחברה מעניקה 
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שעלו במסגרת חוות ים )ככל שקיימים( הליקוי ןלתיקוופועלת  יותרשתות החברתבהחברה 
 .הדעת

 
   מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .יד

)למעט בריטניה ואירלנד ולמעט  במסגרת פעילותה של החברה בתחום המלונאות באירופה
ה מצאה החבר ונות,ניהול של מלרכישה ו/או השכרה ו/או  , הכולל(ווןובי בקפריסיןהפעילות 

במדינות העיקריות בהן היא פעילה, כמפורט  להתייחס לחוקים והתקנות היתר, ביןלנכון, 
  :בתחום הפעילותחברה העל פעילות שלהערכתה הינם בעלי השפעה להלן, 

 
 רגולציית הגנת הפרטיות האירופאית –כללי 

GDPR- General Data Protection Regulation - ת רופית האיפרטיות הגנת הלצירגו
, מסדירה את הדרישות הנוגעות לעיבוד מידע אישי של יחידים 2018שנכנסה לתוקף במאי 

 (. EEA( ומהאזור הכלכלי האירופי )EUמהאיחוד האירופי )
להגן על המידע הרגולציה קובעת חובה על גופים להחיל אמצעים טכניים וארגוניים על מנת 

ד המידע ומקנה זכויות ליחידים לצורך עיבו שר עםמחייבים בק האישי, קובעת עקרונות
הגברת השליטה על המידע המוחזק בקשר עמם. הרגולציה קובעת סנקציות שונות במקרה 
של הפרה ובכלל זאת אזהרות, ביקורות תקופתיות וקנסות חמורים. טרם כניסת התקנות 

ים י פערזיהו צוניים, לשםת הניהול ביקורת, באמצעות מומחים חילתוקף, יזמה שותפו
. בהתאם לתוצאות הבדיקה, הוגדרו תחומי הדרושים השלמה לצורך עמידה בתקנות

הסכמים בין חברתיים, הוטמעו נהלים פנימיים והוכנה ואחריות, נוסחו מסמכי מדיניות 
 בהטמעתלטפל באופן שוטף תכנית הכשרה לעובדים המיושמת בימים אלו. החברה ממשיכה 

 .ם עמידה ברגולציהששים לם הדרויגוניהאמצעים האר
 

  גרמניה
 

על פי הדין הגרמני, עסקאות מקרקעין מתבצעות באמצעות  - מכר מקרקעין בגרמניה דיני
 גוףמתפקד כ הנוטריוןנוטריון ציבורי, אשר לו תפקיד דומיננטי בהליך רכישת נכסים. 

רוכש של ה זכויותיהםת א להבטיחה עד להשלמת העסקה. תפקידו ערוב מעין ומהווה ניטרלי
בנאמנות  נוטריוןה לידיבגין הנכס הנרכש מועברת  התמורהפי רוב כל  עלוהמוכר, כאשר 

 השלמת לעצםזכות נוגדת כלשהי.  ללאשם הרוכש  עלהרישום  הבטחתומובטחת על ידו עד ל
 או הבעלות והעברת הזכויות רישוםב כרוכה, העסקה השלמת כי יודגש מקרקעין מכר עסקת

"( על שם הרוכש, במרשמי רשם המקרקעין. בהתאם הקניין זכויות: ")להלן החכירה יותזכו
לחוק הגרמני העברת זכויות הקניין מסתיימת עם רישומן במרשמי המקרקעין ובהתאם 
להסכם נוטריוני בעניין העברת זכויות הקניין. תנאי להעברת התמורה למוכר הינו 

אזהרה נוגדת על  הערתישום ר י איןומצא כ בדק ( הנוטריון1תקיימות התנאים הבאים: )ה
שם הרוכש להבטחת זכות הרוכש להעברת  עלהנכס. הנוטריון דואג לרישום הערת אזהרה 

האישורים המשפטיים  כל( הנוטריון בדק ומצא כי התקבלו 2הבעלות על שמו בממכר; )
 ירובהס זכותעל  ויתרה העירייהה, ובכלל זה שוהשלטוניים הנדרשים לביצוע העסק

בדק ומצא כי נתקבלו  ריון( הנוט3שלה ביחס לנכס )ככל שהייתה זכות כאמור(; ) שונההרא
הרוכש הסכים כי יוותרו רשומים על  אשר שעבודים)למעט  שעבודיםשחרור  עלאישורים 

 על העברת הזכויות בממכר.  ומגבלותהנכס( 
 

 וזכות ותעלהב ותזכ: ובכללן ,למקרקעין ביחס זכויות של סוגים ספרמ קיימים הגרמני בדין
 להורשה הניתנת( שנים 99)עד  ארוכה ולתקופה קניינית זכות הינה, החכירה זכות. החכירה
 הגרמני הדין הוראות לפי. המקרקעין במרשמי נפרד בחלק נרשמת האמורה הזכות. ולהסבה

. רכהלהא אפשרות עם שנים 99 עד בזמן גבלתמו אך הבעלות לזכות במהותה דומה זו זכות
, לרוב, תידרש זה במצב(, אחרים משכון וסוגי)משכנתא  זכותו את לשעבד רשאי החוכר
 .הקרקע של הבעלים הסכמת

בגרמניה מחולקים לחלקות, אשר מוגדרות במרשם המקרקעין כגושים ו/או  המקרקעין
ין. במסגרת התיעוד כאמור, חלקות אשר מתועדים באופן נפרד במסגרת מרשם המקרקע

צדדים שלישיים  הזכויות במקרקעין וכן לגבי זכויות שלבעלי עין, לגבי המקרק מצוי מידע
 -בקשר עם המקרקעין. המרשם כאמור מחולק לשלושה חלקים כדלקמן: חלק ראשון 

מסדיר  -(. חלק שני חוכריםאם  וביןמסדיר את זהות המחזיקים במקרקעין )בין אם בעלים 
וב כספי של צדדי ג' ה לחיערוב באות להבטיחההגבלות הקיימות על המקרקעין שאינן את 
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 -וכיו"ב( חלק שלישי החכירה, זכות סירוב של הרשות המקומית, זכות )למשל זיקות הנאה
לטובת צד ג' דוגמת משכנתא לגורם מממן  רישום שעבודים ומשכונות להבטחת התחייבויות

 וכיו"ב. 
 

יות בניין ת תכנוקביעגיות תכנון בהתאם להוראות הדין הגרמני, סו - יהוהבני התכנון דיני
ית פרויקטים, לרבות יהפדראלית של גרמניה, בעוד שסוגיות בנ עיר נדונות על פי החקיקה

 החלוקההיתרי בניה, נדונים על פי חוקים מדינתיים הייחודיים לכל אזור )על פי 
 מדינות(.  16-ל קהחלו הכוללתבתוך גרמניה,  האדמיניסטרטיבית

נות, בעיקר בנוגע לסוג השימוש שמשים כמלוים המלמבנ שרהגרמני באשל הדין  הדרישות
והיתרי בנייה, מוסדרות על פי רוב במסגרת תקנות בנייה מוניציפלית. בהיעדר הסדרה 
מוניציפלית ביחס למבנה מסוים, שימושים והיתרי בנייה יוגדרו לגביו על בסיס מבנים 

 ספציפיות למגבלות באשר נוספות אותהור ם אשר ביחס אליהם קיימת הסדרה. בקרבת מקו
 דרישות במסגרת המקומית הרשות ידי על וייקבעו אפשר, כמלונות המשמשים למבנים ביחס

, בנוסף. ורעש אש, בטיחות של לסוגיות הנוגעת ספציפית רגולציה לצד וזאת, העירוני התכנון
 ההחקיק סגרתמב רוב פי על הנקבעות טכניות לדרישות כפופים כמלונות המשמשים מבנים
 .לה הנלוות והתקנות( למדינה מדינה בין)ומשתנות  יתינתהמד
  
כי הרגולציה האמורה מחייבת ביחס להקמה של מלונות חדשים, וכן ביחס לשינויים  יצוין

על פי  במבנים של מלונות קיימים, בעוד שסטטוס המבנים של מלונות קיימים, מוסדר ומוגן,
שהופך את היתר הבנייה, במסגרתו  ן, מההמלו י הבנייה שלרוב באופן סופי וקבוע, בהיתר

רת בין היתר גם כמות המיטות במלון, לאישור הרגולטורי המרכזי הנדרש לשם הקמה מוגד
וניהול של מלונות בגרמניה. חריגות מהיתרי הבנייה יכולות לגרור צו איסור שימוש, 

 מבנים.  סה שלי הריות(, גם צווגון אי עמידה חמורה בתקנות אש ובטיחובמקרים חריגים )כ
 

הפעלה של מסעדה במסגרת פעילות  - מלון של מפעילות כחלק מסעדה הפעלת בנושא חקיקה
 2005"(. משנת המסעדות חוקהמלון כפופה לחוק המסעדות הפדרלי של גרמניה )להלן: "

ויידרשו לעמוד בהוראות החוק רק  מלונות כשלעצמם אינם כפופים לחוק המסעדות,
ורך בקבלת רישיון, מסעדה, וגם אז הוראות החוק, לרבות הצמלון עלת ברים בהם מופבמק

 יחולו רק ביחס לפעילות המסעדה. 
בבית  מיידיתמוגדרת בחוק המסעדות כבית עסק המספק מזון או שתייה, לצריכה  מסעדה

תדרוש רישיון באחד  לאמסעדה במלון העסק או בקרבת מקום אליו. על פי רוב, הפעלת 
)ב( כאשר  141קר את אורחי המלון;מסעדה מיועדת לשרת בעיאשר ה)א( כשני מקרים: מ

פעילות של  142המסעדה אינה מגישה אלכוהול, או שהיא מגישה אלכוהול רק לאורחי המלון.
ון מסעדה במלון אשר אינה נופלת לגדרי שני החריגים האמורים לעיל, תדרוש קבלת רישי

רישיון שכזה הינו היות מבקש קבלת כזי לון. תנאי מרמהרשות המוניציפלית בה ממוקם המל
", מה שעל פי רוב ניתן להוכיח באמצעות הצגת "תעודת good standingבעל "הרישיון 

 יושר" מהמשטרה. 
 

הפעלה של מלון בגרמניה, לרבות הפעלה של מסעדה  – ובטיחות בריאות בנושא חקיקה
עמידה בכל  דורשתוי(, בדרישות רישלא קשר לאפשרות שתקום דרישה לעמידה במלון )ול

ובטיחות, ובפרט ציות לרגולציה הנוגעת לבטיחות והיגיינה  דרישות הדין בנושא בריאות
במזון. בין החוקים המרכזיים בהקשרים אלה ניתן למנות את חוק המחלות הזיהומיות, 

סף, יש חי ופקודת ההיגיינה ביחס למזון. בנופקודת ההיגיינה ביחס למזון שמקורו מן ה
בעיקרה, ואשר הדרישות הנובעות  הנוגעת לסילוק פסולת אשר הינה טכנית ולציהד ברגלעמו

 ממנה, כמו גם המשמעויות בדבר אי עמידה בהן, הינן תלויות נסיבות. 
 , הפעלה של בית מלון בגרמניה דורשת עמידה בכל דרישות הוראות בטיחות האשבנוסף

ן מוסדר במסגרת היתר הבניה, י מלוש בבתשא בטיחות אהרלוונטיות. יצוין כי על פי רוב נו
קבלתו יש לא אחת דרישה להגשת סקר בטיחות אש, אשר ממצאיו ויישומו אשר לשם 

 נטמעים בהיתר הבנייה הסופי. 
   

 
 על פי רוב לא תידרש לקבל רישיון.  כך, מסעדה במלון המיועדת לארוחות בוקר ושירות חדרים עבור אורחי המלון,      141
 אשר אינם אורחי המלון, ובלבד שלא יוגש להם אלכוהול.   ות על בסיס קבוע גם לקוח במסעדה שכזו, ניתן לארח      142
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של הדין הגרמני על מבנים היסטוריים מוסדרת ברמת  ההגנה – אתרים מורושי הגנת
המדינות. בכל מדינה פועלת  16ל ים בכות הדין דוממדינה )ולא ברמה הפדרלית(, אך עקרונה

(, האוכפת את "רשות השימור"היסטוריים )להלן: -ושימור אתרים תרבותיים רשות להגנת
סטורי והמנהלת בין היתר, מרשם של בתים יה-נאותות השימוש במבנים בעלי רקע תרבותי

 פי על יכללוסטורי יה-תיההגנה על מבנים בעלי רקע תרבו וראותההמיועדים לשימור והגנה. 
 הנכסמכירת מקרקעין שעליה מצוי  - סירוב זכות( 1: )הבאות לסוגיות התייחסות רוב

סטורי, כפופה לזכות סירוב ראשונה הניתנת לרשות יה-המסווג על פי הדין כתרבותי
זכות סירוב זו ניתנת למימוש המקומית, במידה ובכוונת הרשות המקומית לשמר את הנכס. 

 שינוי( 2ה לרשות המקומית על מכירת הנכס; )דערת הוד מסידשיים ממועוחכבתוך 
השימור בדבר כל שינוי במאפייני השימוש  רשותיש לידע את  - במאפייני השימוש בנכס

על הבעלים בנכס כאמור ועל העושים שימוש בו חלה  - שימור ובניה מחדש חובות( 3בנכס; )
האפשר, להגן עליו מסכנה ולות י בגבהיסטור-בותיבת שימוש נאות בנכס, שימורו כנכס תרחו

השימור להורות על השבת המצב  רשותה וחלה פגיעה בנכס, רשאית אפשרית. במיד
פעולה כלשהי בנכס המסווג כנכס  - אישורים הנדרשים לביצוע פעולות בנכס( 4לקדמותו; )

יפוי ו, צביעה וחהיסטורי, שינויים ב-ש של נכס תרבותיהיסטורי, לרבות בניה מחד-תרבותי
  השימור. רשותאת אישור  שילוט ופרסום, פינוי והריסה מצריכים עילי,

 
בו המלון עצמו הינו מבנה היסטורי, שינויי מבנה ידרשו את הסכמתה של רשות  במקרה

לון אינו השימור. הסכמה של רשות השימור לשינויים במבנה תידרש גם במקרים בהם המ
. יצוין כי שינויים פנימיים שאינם שכזה מבנה ם בקרבתו שלמבנה היסטורי, אך הוא ממוק

אים מבחוץ לרוב לא ייתקלו בהתנגדות מצד רשות השימור. הגנה נוספת קיימת בדין נר
הגרמני ביחס לאתרים ארכיאולוגיים. ביצוע עבודות באתר המוגדר כאתר ארכיאולוגי ידרוש 

ים ממצא וי שלהשימור. גילוע סקר ארכאולוגי וקבלת היתר מרשות על פי רוב ביצ
, מחייב הודעה לרשות השימור, אשר בידה הסמכות ארכיאולוגיים תוך כדי עבודות בשטח

לעצור את ביצוע העבודות עד להשלמת בחינת האתר והסדרת ההיתרים הנדרשים בשל גילוי 
 ממצאים ארכיאולוגיים.  

 
, on Lawtectial Soil ProFederחוקק בגרמניה חוק בשם  1999נת בש -איכות הסביבה דיני

שמטרתו להסדיר טיפול בקרקעות ושיקום של קרקעות מזוהמות בהטילו את האחריות לכך 
על רוכשי הקרקעות. החוק שואף להגן על הקרקעות לטווח ארוך באמצעות מניעת ההשפעות 

ן הוראות נגד יצירת ליקויים חדשים. המזיקות לאיכות הקרקע, תיקון הנזקים הקיימים, וכ
( אשר במסגרתו נרשמות חלקות Altlastenות המקומיות מרשם )שויהר ותבנוסף, מנהל

במידה והאזור בו הן ממוקמות מסווג כאזור המכיל חומרים מזהמים. בהתאמה, במקרה 
של רכישת מקרקעין, רוכש הנכס אחראי כלפי הרשויות להסרת המטרד הזיהומי )בין עם 

או בניה על מקרקעין  קרקע פיתוח. במקרה של המקרקעין רשומים במרשם ובין אם לאו(
כמסוכנים או במקרה של שינוי מאפייני השימוש בנכס, רשאיות הרשויות המסווגים במרשם 

המתאימות לבצע בדיקה עצמאית לפוטנציאל הזיהום, ובמקרה של איתור זיהום מחויב בעל 
 רול הזיהום. הנכס או הגורמים לזיהום לנט

כאשר השני הוא קרקע וזיהום מי התהום, הום הם: זיוגים עיקרייהמזהמים נחלקים לשני ס
רציני יותר מאחר ועלות סילוקו גבוהה יותר. ברחבי גרמניה ישנם אזורים ומחוזות שלמים 
בהם מי התהום מזוהמים בשל נזקי מלחמה, תעשיה כבדה ומכרות, ושימוש בחומרים 

 רו באדמה ולא סולקו בצורה מסודרת. מזהמים אשר נקב
לקיים את הוראות התקינה הרלוונטיות  החברההנדל"ן נדרשות  ית נכסרכיש במסגרת הליך

 ככל שאלו קיימות בנוגע לזיהום אוויר ולאיכות סביבה. 
 

בדיקות מקדמיות הנדרשות לנושא איכות הסביבה: הן  נעשותבמסגרת בדיקת הנאותות 
ושא קת הנרק לאחר בדיאינדיקציות שונות וחשדות לזיהומים. למרשם הזיהומים והן ל

דיניות כי במקרה של חשד ממשי לזיהום, תקבלת החלטה בעניין הרכישה. לקבוצה ממ
 החברה , לא רכשהלמועד הדוח נכוןתיערך בדיקה על ידי מומחה לנושא טרם רכישת הנכס. 

של אותם  מימון מהחברהמנעו  לא ואלה מהותייםשהרישום לגביו או חששות לגביו היו  נכס
הערכת  למיטבאשר ביצעו לעצמם. ים בהערכות השווי הממנ בנקיםלא הפריעו לנכסים ו
הטיפול בסוגיות  עלותהבדיקות הנערכות על ידי חברות הקבוצה, וכן  עלותהחברה, 

 תהידיעת החברה, אין בבעלו למיטב. חברהלהקשורות עם איכות הסביבה אינן מהותיות 
( iiזיהום קרקע; ) בעיותעקב  ור או מוגבל( ששימושו הנוכחי עלול להיות אסi: )שום נכס
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( שנידרש תיקון/שיקום בגינו iiiידי הרשויות כאפשרי להיות מוגבל, או ) עלשנמצא בבדיקה 
 עקב בעיות זיהום קרקע או מי תהום. 

 
 קובעתה ODS Regulationבאיחוד האירופאי המכונה  תקנהנכנס לתוקפו  2004 משנת
 כאשר(, "ישן מזגנים גז( )להלן: "R22ישן )בגז מזגנים  קירור מערכות מילויעל  איסור

 היה ניתן 2010 שנת עד הראשון בשלב כאשר, שלבים במספר התבצע השימוש האיסור
עד שנת  2010ללא הגבלה, בשלב השני החל משנת  הישן המזגנים בגז להשתמש להמשיך

או "לכוד" ( Decommissioned) ממוחזרגנים הישן ניתן היה להשתמש בגז מז 2015
(Reclaimed )צורה בכל הישן מזגנים בגז להשתמש אסור 2015 משנת החל, השלישי ובשלב 

 לבצעאירופה  פתאל קבוצת תדרש קרובותתוצאה מכך, במהלך השנים הכ. 143שהיא
החדש.  תקן דרישותיעמדו ב שהמערכות כך, במלונות הקיימות המיזוג למערכות התאמות

 דשרכות המיזוג מתאימות לתקן החפה מעאירו פתאלת במרבית מלונות קבוצ כי יודגש
 .לחברהמהותיות  אינןועלויות התאמת המערכות שאינן מקיימות את התקן 

 
 2015 באפריל 15 ביום תוקן, EU144/2012/17 האירופי האיחוד החלטת מאימוץ כחלק
 2010 בנובמבר 4 ביום חוקק אשר, אנרגטית תליעילו וצעדים אנרגיה לשירותי הגרמני החוק

 SME (Small to שאינן החברות כל כי דורש החוק תיקון"(. החוק תיקוןה: "ז "קבס להלן)
Medium Entity)145 אנרגיה מבקר ימנו (Energy Auditor )על ביצוע  האחראי יהיה אשר

החברה בעניין  ביקורת אנרגטית של החברה במסגרתה יגיש דוח ממצאים ומסקנות להנהלת
 החוק תיקון דרישות את יקיימו לא והחברות דהבמי. ת של החברותשיפור הצריכה האנרגטי

 תיקון יישום עלויות כי יודגש. אירו 50,000 עד של בגובה לקנסות חשופות להיות עלולות הן
 .החברה לפעילות מהותיות אינן העתידיות והשלכותיו החוק

 
 הוצה באירופחברות הקב תועומד, החברה הערכתל, וחדה חתימת למועד נכון כי יצוין

  .בגרמניה הפעילות בתחום ןעליה החלות המהותיות והרגולציה החקיקה מגבלותו שותדריב
 

  ספרד
 ממשל המנהלות אוטונומיות קהילות 17-ל מחולקת ספרד(, 1978) הספרדית החוקה מכוח

 או" מקומיות ממשלות")להלן:  המרכזי מהממשל עצמאות של שונות בדרגות מקומי
 לפעילות באשר נרחבות מסמכויות הנהנות מקומיות ויותשר 8,000-וכ "(,מקומי ממשל"

 בתחומיהן.  נהלתתהמ העסקית
על חוקי התכנון והבנייה בתחומיו, אך כיוון שמרבית  האחראיהמקומי בספרד הוא  הממשל

אחיד שחל בספרד מערכות הממשל המקומי שואבות את מנגנוני ההסדרה שלהן מהדין ה
 ון בהסדרה הרגולטורית של האוטונומיותי דמים קווהחוקה, ישנ בתקופה שקדמה לחקיקת

 השונות.
  

הממשלות המקומיות הן שאמונות על תכנון אזורי ועירוני  - ובנייה תכנון בנושא חקיקה
בתחומיהן, כאשר הפרלמנטים המקומיים הם שמחוקקים את חוק התכנון האזורי אליו 

ונות לסמכות הממשל ת הנתסוגיואותו. בין הף על פי רוב צו תכנון אזורי המשלים מתווס
: שווי מקרקעין, הפקעות )מכירה כפויה של מקרקעין לשם מימוש צרכי המקומי ניתן למנות

 ציבור(, הגנה על חופים ונהרות, כבישים ודרכים.
הוראות רגולטוריות  העיר של הרשויות המוניציפליות אמונות על: ייזום וניסוח מועצות

עין ל ידי הממשלות המקומיות(, סיווג מקרקמשך עות בהייה )המאושרבנושא תכנון ובנ
)כקרקע עירונית, כקרקע המתאימה לפיתוח עירוני, או כקרקע המוגנת מפני פיתוח עירוני(, 
הגדרת סוגי הרישיונות הנדרשים לשם שימוש ופיתוח כל אחד מסוגי הקרקע, מתן היתרי 

הפעלת סנקציות על יהן, בתחומעשות בפועל ובנייה, פיקוח על עבודות הפיתוח שנ שימוש
 . מפרים, לרבות הפקעה

 
/:the-and-costs-conditioning-estate/air-arkets/realm--industries-ors/corelaw.com/en/sect-www.out/http-לפי התיאור באתר   143

r22-of-banning /   
א בכתובת:  , ונמצ 2015ביולי  8-, מיום ה "Guidelines for Energy Audit"(, BAFAלפי פרסום המשרד הפדראלי לכלכלה ויצוא )     144

http://www.bafa.eu/bafa/en/energy/energy_audits/energy_audits_edlg.pdf 
  מיליון 43 מעל של  נכסים ומצבת ואיר  מיליון 50 מעל של  מחזור עובדים לפחות; )ב( 250 הינה חברה בעלת : )א(  SMEחברה שאינה    145

 קות על ידי חברה או גוף ציבורי.  חזזכויות ההצבעה בה מו מההון או  25%אשר  חברה  ג() אירו
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 מוחלף להלן המתואר והרישוי ההיתרים מנגנון בהן מקומיות רשויות ישנן כי יצוין
 הקשורים הטכניים והמסמכים שרטוטים לצד היזם ידי על המוגשות מחייבות בהצהרות
 .המבנה של השיפוץאו /ו הבנייה לתהליך

 
 מבנה קיים והפעלה של מלון, נתונים כולם לקבלת  וץ, שיפה חדשבניית מבנ – פעילות היתרי
 ו/או רישיון ממועצת העיר.  היתר

 
לאחר קבלת היתר הפעילות לצורך בנייה/שיפוץ של המבנה, היזם נדרש  – בנייה היתרי

נייה של מבנה חדש והן לשם ביצוע בניה )הן לשם ב תריילפנות למועצת העיר לשם קבל ה
 . עבודותה ביצועיחל  בטרם, וזאת קיים(מבנה דות שיפוץ בעבו
 

עם השלמת עבודות הבנייה/ השיפוץ, פקחים של מועצת העיר בוחנים האם  - אכלוס אישורי
 . אכלוס אישוריעבודות הבנייה בוצעו בהתאם להיתרי הבנייה, ככל שכן יינתן 

 
ות פעיל היתר ממועצת העירשל מלון נדרש לקבל  מפעיל– סביבה ותלאיכ הנוגעת רגולציה

לקהל. היתר הפעילות מסדיר את אופי השימוש במבנה, ויינתן ככל לפני פתיחת המלון 
שפעילות המלון עונה לכל הדרישות הרגולטוריות הנוגעות לאיכות הסביבה ולבנייה החלות 

ישיון פתיחה ממועצת העיר. רישיון על הבניין. לשם פתיחת המלון לקהל יש לקבל גם ר
הרגולטוריות החלות של פקחים כי המלון עומד בכל הדרישות דיקה אחר במור יינתן לכא

 עליו. 
 

על פי רוב הממשל המקומי הוא שקובע רגולציה הנוגעת  – הנוגעת לתיירות רגולציה
מקומי, לתיירות, במסגרתה נדרש מפעיל של מלון להירשם במרשם התיירות של הממשל ה

 יש, אלה לדרישות בהתאם(. כוכבים 5 דע אחד)כוכב  מלוןבהתאם לקטגוריה אליה משויך ה
 המלון של עמידתו על המעידים מסמכים הרלוונטית האזורית התיירות לרשות להגיש

 .משויך הוא אליה לקטגוריה ביחס הנדרשים בקריטריונים
 

חברות הקבוצה באירופה  מדותעו, החברה להערכת, דוחה חתימת למועד נכון כי יצוין
  .בספרד הפעילות בתחום עליהן החלותהמהותיות  רגולציההו יקההחק ומגבלות בדרישות

  
 הולנד

 
( מכיל את המסגרת the Spatial Planning Actבהולנד, חוק התכנון העירוני ) - תכנון עירוני

(, zoning planלתב"ע )החוקית ביחס לתכנון עירוני. על פי משטר זה, כל עירייה קובעת את 
ניתן לעשות שימוש בנכס רק ללות בשטחי העיר. ת הנכלחלקומותר מוקצה כאשר השימוש ה

בהתאם לתב"ע. לפיכך חשוב לבחון האם פיתוח ו/או הפעלה של מלון מותרת בהתאם 
 לתב"ע.

 
על כל בניין בהולנד להיבנות בהתאם לדרישות הקבועות בצו הבניינים.  - תקנות הבינוי

דרישות טכניות מינימליות כולל הצו  ת באותו צו.יכך גם על מלון לעמוד בתקנות הנכללולפ
חייבים לעמוד בהם בכדי להבטיח בטיחות, דוגמת חוזק הקונסטרוקציה. הצו אשר המבנים 

כולל גם כללים בדבר בטיחות אש, כולל מס' מרבי של אנשים במבנה, יציאות ודרכי מילוט, 
בינוי נות הת בתקישות הקבועולגילוי אש. מלון יידרש לעמוד גם בדרציוד כיבוי אש וציוד 

 המוניציפליות הכלליות.
 

במקרה שבו המלון מפעיל גם מסעדה או בית קפה, חוק המוצרים יהא גם  - בטיחות מזון
הוא רלבנטי. חוק זה המספק את המסגרת הנורמטיבית לבטיחות במזון ומוצרים בהולנד, 

 לגבי כלליםים( כוללים אית. תקנות היגיינת מזון )חוק המוצרמבוסס על חקיקה אירופ
של מזון. יש להשתמש בקודים מאושרים של היגיינה היגיינה של צוותי מזון והכנה בטוחה 

 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points .)בהתבסס על מערכת 
 

ות סביבה( מבוסס על חוק ניהול צו הפעילויות )ניהול איכ - דרישות איכות סביבה כלליות
רות לשמור על כלליים של איכות סביבה. למשל, על חב רונותלל עקהסביבה וכו איכות

סטנדרטים של רעש וריח וכן יש לקחת בחשבון אמצעים חוסכי אנרגיה. מעבר לכך, באופן 
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ינוי שבועות לפני תאריך הקמה, הרחבה או ש 4כללי מלון יידרש להודיע לרשויות המוסמכות 
החברה כפי שמופיעים במרשם של  פרטיאת  –בין היתר  –של המלון. הודעה כאמור, תכלול 

מקומות חניה, הצו כולל  30-משרד הסחר. במקרה שבו המלון כולל מגרש חניה עם יותר מ
תקנות ספציפיות בהקשר זה, דוגמת דרישות אוורור מכניות. יצוין כי רשות מוסמכת יכולה 

 לתקנות ספציפיות ביחס לדרישות איכות הסביבה.להכפיף את המלון 
 
לכל עירייה בהולנד יש חוק עזר עירוני. חוק העזר  - עם חוק העזר העירוני קים בקשרחו

העירוני כולל תקנות וכללים מקומיים ביחס לסדר הציבורי והבטיחות, אשר על כל אחד 
פיות לגבי הפעלה של הפועל בשטחה לקחת בחשבון. חוק העזר העירוני כולל תקנות ספצי

גמת החובה לקיים רישום לילי במקום, שעות פתיחה וסגירה דומלונות, מסעדות ובתי קפה, 
מותרות של העסק וכן כללים ספציפיים לגבי מרפסות. חוק העזר העירוני גם מסדיר נושאים 

מועדים לפריקה וטעינה של סחורות,  –כלליים אשר גם הם רלבנטיים למלונות, למשל 
חיות לעניין פרסום ושימוש הניות חניה, כללים בקשר עם שימוש בדרך ציבורית ומדינ

 במנשרים. חוק העזר העירוני גם מתמקד במניעת מטרדים.
 

)א( אישור  –ישנם מס' אישורים הנדרשים לצורך הפעלת מלון בהולנד, ובכלל זה  - אישורים
ולל משטר הרשאות ביחס האישורים הסביבתיים )הוראות כלליות( כ חוק –אינטגרטיבי 

וי, תכנון אורבני וסביבתי. למשל, במקרה שבו התב"ע אינה ינלמס' נושאים, ובכלל זה ב
מאפשרת לעשות שימוש בנכס לעסקי מלונאות, אפשרי לפנות בבקשה להיתר להחריג את 

כן, גם היתר בניה יש לבקש תחת הנכס מתחולת המשטר התכנוני האורבני הרלבנטי. כמו 
הרחבה או שיפוץ של מלון. , ביחס לעבודות הכרוכות בבנייה –רת חוקית, למשל אותה מסג

מעבר לכך, על מלונות יידרש להחזיק בהיתר סביבתי לצורך בטיחות אש; )ב( רישיון על פי 
ת במקרה שבו נמכרים )או ניתנים בחינם ללקוחות( משקאו –חוק הרישוי וההסעדה 

יון בהתאם לחוק הרישוי וההסעדה. חוק זה כולל אלכוהוליים, על המלון יהא להחזיק ריש
חוקי העזר  –היתר הפעלת המלון  כללים בדבר הכשרת עובדי המלון ועיצוב המלון; )ג(ם ג

העירוניים על פי רוב מחייבים כי למלון יהא היתר הפעלה לצורך הפעלת מלון ו/או מסעדה 
ר, יכול ודרישות שונות יועמדו ת וחוקי העזר העירוניים שונים מעיר לעיו/או בית קפה. היו
במקרה שבו יוצבו במלון  –היתר למכונות משחק   )ד(-הפעלה כאמור; ור לצורך הוצאת הית

מכונות משחק, יתכן שיידרש היתר למכונות משחק. עניין זה יוסדר תחת חוק העזר העירוני. 
 לונאי עצמו.ייבחן על פי סוג מכונת המשחק והעסק המ בסופו של דבר הצורך בהיתר כאמור

 
 הסכמי שכירות בהולנד

 
"( כולל את המסגרת החוקית לשכירות בהולנד. הקודההולנדי )להלן: "י הקוד האזרח

בהתאם לדין בהולנד, הסכם נחשב להסכם שכירות אם זכות שימוש, אשר מתייחסת ל)חלק 
שבו הסכם נחשב להסכם שכירות בלי קשר לאופן ( נכס ספציפי, ניתנה בתמורה לתשלום. -מ

 )במרשם כלשהו( את הסכם השכירות. וםהצדדים הגדירו אותו. בהולנד אין דרישה לרש
מגורים, מסחרי  –דיני השכירות בהולנד מתייחסים לשלושה משטרי שכירות לנדל"ן בהולנד 
שכירות לגבי נכסים )כולל מלונות ומסעדות( ומשרדים ושטחי אחסון. לגבי מלונות, משטר ה

 ."290לקוד, ולפיכך מכונה גם "הסכמי  7:290סעיף מסחריים חל ומוסדר ב
, השוכר נהנה מהגנה )מנדטורית( אשר באה לידי ביטוי במס' נושאים, כולל 290על פי הסכם 

עדכון דמי שכירות, ביטול ההסכם, המחאה, העברת בעלות ופגמים. במקרה שבו הוראה 
של אותו סעיף. כדי  ת את הקוד, השוכר רשאי להפקיע את תוקפובהסכם השכירות סותר

להביא את ההסכם לכלל התאמה עם משטר השכירות  יםלהימנע מסיכון זה, על הצדד
המנדטורי, או לבקש מבית המשפט לאשר סעיפים הסותרים מאותו משטר. אישור כאמור 

השוכר נמצא במצב  יינתן רק אם אותם סעיפים אינם משפיעים על זכויות השוכר ו/או
גרת משטר מסשכיר, במצב שהוא אינו זקוק להגנה כפי שניתנת בחברתי דומה לזה של המ

 .290-הסכמי ה
 290הסכם  – ביטול אוטומטי של הסכם השכירות)א(  –הוראות מנדטורית עיקריות הינן 

 אינו מסתיים מכוח הדין, אלא אם ניתנה הודעת ביטול על ידי מי מהצדדים לפחות שנה
( השוכר iביאה לביטול ההסכם, אלא אם: )מראש. הודעת ביטול מטעם המשכיר אינה מ

( בית המשפט פסק באופן בלתי חוזר כי הודעת הביטול תקפה; ii) -ב לביטול; או כתהסכים ב
בית המשפט יבחן את דרישת הביטול של המשכיר בהתבסס על איזון אינטרסים בין 

ל כדין סים של השוכר. ככל שלא ניתנה הודעת בטוהאינטרסים של המשכיר לבין האינטר
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רך לתקופה שאינה קצובה על פי דין וזאת ואאשר נכנסה לתוקף כאמור, הסכם השכירות י
בתום התקופה ההסכמית. מעבר לכך, כל הודעת ביטול שניתנה על ידי המשכיר חייבת לכלול 

ה הדדית וללא הודעה, נימוקים לביטול כאמור. הסכם השכירות יכול להיות מבוטל בהסכמ
התאמת דמי  ב(כאמור נעשתה לאחר שהסכם השכירות נכנס לתוקף; )בכפוף לכך שהסכמה 

בהתאם לקוד, המשכיר והשוכר רשאים לקבוע בתחילת  – שכירות ועדכון דמי שכירות
הסכם השכירות את דמי השכירות שישולמו על ידי השוכר. כמו כן הינם רשאים לשנות את 

ל שהצדדים אינם מגיעים רות במהלך תקופת ההסכם. יחד עם זאת, ככסכום דמי השכי
מור, הרי גם המשכיר וגם השוכר זכאים לבקש מבית המשפט כאלכלל הסכמה לגבי שינוי 

לקבוע את דמי השכירות החדשים, אם כי יודגש כי צד יכול לדרוש עדכון דמי שכירות רק 
במקרה שבו  – פיצוי בגין מוניטיןג( )-לאחר תום התקופה ההסכמית של הסכם השכירות; ו

לשעבר את הזכות לתבוע  כרם השכירות מבוטל על ידי המשכיר, הקוד מקנה לשוהסכ
מהמשכיר פיצויים בגין מוניטין. זה אפשרי אם המשכיר הפיק תועלת ממוניטין כאמור 
 כפועל יוצא מכך שנעשה בנכס שימוש לעסקים דומים ובכפוף לכך שאותו שימוש בנכס החל

 בתוך שנה מתום תקופת השכירות. 
 

חברות הקבוצה באירופה  תדועומ, החברה להערכת, הדוחחתימת  למועד נכון כי יצוין
 . בהולנד הפעילות בתחום עליהן החלותהמהותיות  והרגולציה החקיקה ומגבלות בדרישות
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 146פילוח הכנסות ורווחיות .1.7.2

 מלונות החברה באירופה שלEBITDAR -ו  EBITDA,(ADR) לחדר ממוצעת הכנסה, ותהכנס נתוני, תפוסה שיעורי אודות גילוייובא  להלן .1.7.2.1
  :(וביוון הפעילות בקפריסיןואירלנד ולמעט  יה)למעט בריטנ

שיעורי תפוסה  
 (1)(בממוצע)

 ממוצעת יומיתהכנסה  ( ח "באלפי ש)הכנסות 
 )בש"ח(  (2)(ADR)לחדר 

EBITDA(3) (ח "באלפי ש ) EBITDAR(4) (ח"באלפי ש ) 

  31 ביום שנסתיימה שנהל
 בדצמבר

  31 ביום יימהשנסת לשנה
 בדצמבר

  31 ביום שנסתיימה לשנה
 ברצמבד

  31 ביום שנסתיימה לשנה
 בדצמבר

 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
79% 78% 1,899,463 1,631,164 494 529 412,989 374,403 735,374 639,921 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פירוט הכנסות: .1.7.2.2

 בכל אחת מהתקופות כדלקמן:  ,הפעילותבתחום  התפלגות הכנסות החברה משירותים שניתנו להלן יצוינו שירותים

 
 אלו.  היחסי של החברה במלונות ה בטבלאות שלהלן, ביחס למלונות המטופלים לפי שיטת השווי המאזני נכללים נתונים לפי חלק EBITDA-וה  ההכנסות  בנתוניכי  יצוין   146

 ממוצעת יומיתכנסה ה ( אירובאלפי )הכנסות 
 (אירו) (2)(ADR)לחדר 

AEBITD(3) ( אירובאלפי) EBITDAR(4) ( אירובאלפי) 

  31 ביום שנסתיימה לשנה
 בדצמבר

  31 ביום שנסתיימה לשנה
 בדצמבר

  31 ביום שנסתיימה לשנה
 בדצמבר

 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
475,655 384,245 124 125 103,419 88,234 184,149 150,742 
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 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
2019 2018 

באלפי הכנסות )
 ש"ח( 

הכנסות 
 (אירו)באלפי 

מסך  שיעור 
הכנסות 
תחום 

 הפעילות )%(

הכנסות )באלפי 
 ( "חש

הכנסות 
 (אירובאלפי )

שיעור מסך  
הכנסות תחום 
 הפעילות )%(

 78 301,255 1,278,862 77 367,353 1,466,971 ( 5) שירותי אירוח
 16 60,314 256,039 17 80,623 321,960 (5)מזון ומשקאות 

 6 22,676 96,263 6 27,679 110,532 ( 6)חרא

 100 384,245 1,631,164 100 475,655 1,899,463 "כסה
 

 מלונות בניהול שהכנסות החברה מהן נובעות מדמי הניהול.  כולל לא (1)
   ה מהן נובעות מדמי הניהול., לא כולל מלונות בניהול שהכנסות החברבמלון  התפוסים החדרים כל מספר לבין במלון נטו הכוללות ההכנסות שבין היחס (2)

   . תרווהוצאות אח  והכנסות הפחתותי לפני הוצאות פחת, רווח תפעול (3)
 . שכירות והוצאות והוצאות אחרות  הכנסות, הפחתותרווח תפעולי לפני הוצאות פחת,  (4)
לל שנמכר וגן של השירותים, חלק ממחיר החבילה הכות ומקצה בהתאם למחירים פנימיים קבועים אצלה ולשווים הה מייחס החברה   -" ומשקאות"/"מזון אירוח  שירותי" (5)

קר או חצי פנסיון( להכנסות מזון ומשקאות ואת יתרת מחיר החבילה הכולל כאמור להכנסות משירותי אירוח. הכנסות ממזון  בוללקוח הסופי )חבילות של לינה וארוחת 
 וכל ומסעדות במלונות.  ומשקאות כוללות בנוסף גם הכנסות ישירות ממכירת מזון ומשקאות בחדרי א

 דמי ניהול, מועדוני ספא, מופעי בידור, שרותי ספורט וכו'. ,  האחרות הינן הכנסות הנובעות מהשכרת שטחי מסחר ההכנסות -" אחר" (6)
 

 :הכנסות מנכסים זהים .1.7.2.3

 (מהותיים פיזיים יםשינוי בהם נערך שלא)קרי  מלא באופן פעילים שהיו המלונות כלל של EBITDAR-ו EBITDA ,הכנסות בדבר נתונים
 : ותתקופ ןטרול מלונות שנרכשו במהלך אותבנ 2018-2019בשנים 

RAEBITD(3) 

 (ש"ח)באלפי 
EBITDA(2 ) 

 ש"ח()באלפי 
 ( 1) הכנסות

 ש"ח()באלפי 
 2018שנת  2019שנת  (4)  2018שנת  2019שנת  2018שנת  2019שנת 

557,989 572,524 329,480 340,373 1,408,630 1,458,803 
 

EBITDAR(3) 
 אירו()באלפי 

EBITDA(2) 
 אירו(באלפי )

 (1) הכנסות
 אירו()באלפי 

 2018שנת  2019שנת  (4) 2018שנת  2019שנת  2018שנת  2019שנת 
139,729 134,866 82,507 80,180 352,743 343,643 

 
 מלונות בניהול שהכנסות החברה מהן נובעות מדמי הניהול.  כולל לא (1)
   .אחרות והוצאות  והכנסות הפחתותי הוצאות פחת, רווח תפעולי לפנ (2)
 . הוצאות אחרות והוצאות שכירותו  רווח תפעולי לפני פחת, הפחתות, הכנסות (3)
 לגבי מלון רויאל מינכן והוא עבר ממתווה בעלות למתווה שכירות.  sale and lease backהושלמה עסקת  2018בחודש יוני  (4)
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 לקוחות .1.7.3

רבית באירופה משתנה בהתאם למיקום המלונות. מאפיון הלקוחות במלונות החברה 
במלונות הרשת באירופה במהלך שבוע  יםלקוחות החברה הינם לקוחות עסקיים אשר שוה

כנסים מקצועיים או תערוכות. את יתרת לקוחות מלונות  ,עבודה למטרות פגישות עסקיות
ות החברה בערים הרשת באירופה ניתן לאפיין כלקוחות תיירות פנאי הבאים להתארח במלונ

 ברצלונה, פראג וורשה. תיירותיות כגון ברלין, 

 52%החברה משירותי האירוח נבעו מלקוחות עסקיים, כאשר  ותהכנסמ 69%-, כ2019שנת ב
נבעו  31%-נבעו מקבוצות עסקיות ויתרת ההכנסות, כ 17%-נבעו מלקוחות עסקיים בודדים ו

ות החדרים של החברה מתבצעות דרך מהזמנ 61%-הפנאי. יצוין כי כמלקוחות תיירות 
המקוונות( ויתרת ההזמנות ת האינטרנט )באמצעות אתר החברה וסוכנויות הנסיעורשתות 

מתבצעות באמצעות מרכז ההזמנות הטלפוני של הרשת באירופה, סוכני נסיעות ומארגני 
 כנסים ותערוכות. 

ההכנסות החברה  סךמ 10%מטבע הדברים בפעילות מלונאית אין לקוח עיקרי המהווה 
  במאוחד.

  שיווק והפצה .1.7.4

רצון לפניית קהל יעד רחב ברחבי  וךהחברה פועלת במספר רב ומגוון של ערוצי שיווק ת .1.7.4.1
רשת באירופה. להלן יפורטו ערוצי השיווק העיקרים של החברה האירופה תוך ניצול מוניטין 

 באירופה:

-www.Leonardoופה מרכז הזמנות בטלפון ובאינטרנט )באמצעות אתר החברה באיר .א
Hotel.com.) 

 יעות הפונים ללקוחות פוטנציאליים.סוכני נס .ב

 ת סוכני הנסיעות המקוונות. עוהזמנות באמצ .ג

סוכני הנסיעות וקמעונאי התיירות ועם אודות אופן התקשרות החברה עם  נוספים לפרטים
   לעיל. 1.6.4 בסעיףכני הנסיעות המקוונות ראו סו

ר, פרסום ישיר ירותיה בדרך קבע. הפרסום כולל, בין השאהחברה נוהגת לפרסם את ש .1.7.4.2
, פרסום בחוברות של סיטונאי בינלאומיים יירותת באמצעי התקשורת, השתתפות בירידי

תיירות וחברות תעופה, פרסום בדיוור ישיר, פעילות של קידום מכירות ויחסי ציבור, מתן 
ות )ובכלל תיפרסום ברשתות החבריות הנסיעות המקוונות וכן וחסויות, פרסום באתרי סוכנ

 האינטרנט של החברה(.  זאת באתר

המעניק לחבריו  (Leonardo Advantage Clubחינמי ) יםהחברה השיקה מועדון חבר .1.7.4.3
חברי יכולים אפשרות לצבירת נקודות בגין לינות במלונות החברה אשר במימוש נקודות אלו 

ברה וברכישת מזון ומשקאות המועדון לקבל הנחות בהזמנות באתר האינטרנט של הח
ה לפתח נאמנות של ברה באירופה. באמצעות מועדון חברים זה, שואפת החבמלונות החבר

 הלקוחות למותג לאונרדו. 

 תחרות .1.7.5

. התחרות מבוססות על עזהתעשיית המלונאות בכלל ובפרט באירופה מאופיינת בתחרות 
לונות נקבעת בהתאם ות המלונות, כאשר האטרקטיביות בעיני לקוחות המיאטרקטיב

)ללקוחות ם השירות, איכות המלונות, השירותים, חדרי הכנסי למיקום המלונות, רמת
המתחרים העיקריים של החברה בתחום כוללים רשתות . באירופה מוניטין הרשתועסקיים( 
וכן  האירופאיות( Steigenberger-ו Maritim ,Motel One )דוגמתמקומיות  מלונאות
 Wyndham ,Holidy Inn ,Accor )דוגמתות הפועלות בשוק האירופאי בינלאומירשתות 

Starwood, Hilton) חברה צריכה להתחרות בפן המיתוגי כרשתות מלונות אחרותה עימם . 
ביחס לרכישות ו/או  בנוסף, החברה במסגרת תחום הפעילות מתמודדת עם תחרות עזה

ם וחברות אחרות לרבות בנקים גופים פרטיי מולמכירות של נכסים המתאימים למלונות 
   רות מימון גדולים. קוברות ביטוח, קרנות השקעה פרטיות ואחרות בעלי ממסחריים, ח

התמודדות עם התחרות כנגד רשתות הבינלאומיות האחרות משקיעה החברה לצורך 
מאמצים בשימור ותחזוקה של המלונות הקיימים תוך שמירה על סטנדרט שירות ואיכות 
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ם יוח אדם איכותי וכן זיהוי שינויהה זאת בין השאר באמצעות גיוס והכשרת כמלונות גבו
המלונאות והתאמת המותג לאונרדו לשינויים אלו, דוגמת השקת המותג  יתומגמות בתעשי
NYX Hotels.  

לצורך התמודדות עם התחרות על רכישת נכסי מלונאות, החברה משקיעה מאמצים בזיהוי 
 .להלן 1.14 ףבסעיים בהתאם לאסטרטגיה העסקית כמפורט נכסים פוטנציאלי ובאיתור

לרוב בעלת ה וכן מבנה החברה במסגרתו היא ופלהערכת החברה, מוניטין הרשת באיר
( מהווה in houseזכויות הבעלות בנכס המלונאי והן בעלת ניסיון ויכולת לתפעול הנכס )

 תומתקשרים עם חבר יתרון יחסי לעומת המתחרים האחרים הרוכשים נכסים מלונאיים
 . מוכר לצורך תפעול המלוןשם עולמי  תניהול בעל

ות בקשר עם פעילות שיווק באמצעהחברה להתמודד היא  שתחרות נוספת עימה נדר
אלו אתרים ( כאשר לעיל יג.1.7.1 בסעיףכמפורט  – OTAמקוונות )הנסיעות סוכנויות ה

פתח בענף המלונאות )לרבות באמצעות שיווק אגרסיבי הפכו בשנים האחרונות לגורם מ
על קבלת חשיפה  ןיניהב יות אלו( כך שרשתות המלונות מתחרותורסמות סוכנהדירוגים שמפ

באתרים אלו, הן באמצעות פרסום באתרים אלו והן באמצעות קבלת דירוג גבוה 
לצורך התמודדות עם תחרות זו, משקיעה החברה  לעיל, יג.1.7.1 בסעיף. כמפורט ןלמלונותיה

וכן בשמירה על קשר שוטף עם סוכניות  ים בפיתוח ופרסום אתר האינטרנט של הרשתמאמצ
    לעיל. יג.1.7.1 בסעיףט כמפור אלו

    
 עונתיות .1.7.6

ענף המלונאות מושפע מאוד מגורם העונתיות. יחד עם זאת, עקב אפיון מלונות החברה 
ת זה. בדרך כלל באירופה כמלונות עסקיים, השפעת העונתיות פחותה יחסית בתחום פעילו

, ספטבר י(יוני )רבעון שנ –רה באירופה הינן בתקופות מאי עונות השיא בפעילות החב
אוקטובר )רבעון רביעי( בהם מתקיימים כנסים ותערוכות בינלאומיות, וכן במהלך חודש 

 דצמבר עקב חופשת חג המולד. 
)למעט  ירופההמלונאות באבתחום  החברהפרטים ביחס להתפלגות שיעור הכנסות להלן 

ושיעורן מכלל  םלפי רבעוני )באלפי ש"ח(( וביוון ילות בקפריסיןבריטניה ואירלנד ולמעט הפע
  :במאוחד התאגיד הכנסות

 
   2019שנת  

 
   2018שנת 

 
 הכנסות

 )באלפי ש''ח( 
)באלפי   הכנסות

 אירו(
 הכנסות %-ב

 )באלפי ש''ח( 
)באלפי   הכנסות

 אירו(
 %-ב

רבעון 
 18% 70,859 301,735 21% 95,959 397,137 ראשון

    רבעון
 24% 90,723 387,059 28% 131,345 532,474 שני

בעון ר
 28% 106,465 450,639 25% 122,120 480,376 שלישי 

רבעון 
 30% 116,198 491,731 26% 126,231 489,476 רביעי

 
 

ונאות להלן פרטים ביחס להתפלגות שיעור התפוסות של החברה בפעילותה בתחום המל
 באירופה, לפי רבעונים )באחוזים(:

 
 2018שנת  2019שנת 

 72% 69% רבעון ראשון
 81% 81% ן שני עורב

 83% 82% רבעון שלישי 
 78% 79% רבעון רביעי 
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 ומרי גלם וספקיםח .1.7.7

קקת החברה מתמקדים ופה, חומרי הגלם העיקריים להן נזבמסגרת תחום הפעילות באיר
ניקוי ומוצרי ם לללקוחות, כגון מזון, משקאות, חומרי במלאי הנדרש למתן השירותי

קשרות עם ספקים להספקת מוצרי המלאי מתבצעת הת"(. מוצרי מלאיטואלטיקה )להלן: "
לרוב באמצעות מחלקת הרכש של החברה אשר מנצלת את גודל החברה ומוניטין החברה 

ומתן לקבלת מוצרי באירופה ובאזור הפעילות הרלוונטי, ובכך מתאפשר לחברה לנהל משא 
ל בין שנה ש מחירים מוזלים. ההתקשרויות הינן לרוב לתקופהב המלאי בתנאים מיטביים

. 30לשלוש שנים, בתמורה לסכום שנתי קבוע שלרוב תנאי התשלום הינם שוטף פלוס 
להערכת החברה, אין לה תלות באף אחד מספקי מוצרי המלאי ויש באפשרותה להתקשר עם 

 ידת הצורך ללא קושי מהותי. ספקים חלופיים במ

ת המלון ופעלת מערכוהספקים לצורך תחזוקה י המלאי, החברה מתקשרת עם מעבר למוצר
)מעליות, מיזוג אוויר, חשמל וכ"ו(, כאשר בהתקשרות עם ספקים אלו, בדומה לספקי מוצרי 

 תנאי את ביהמלאי, החברה מנצלת את גודלה והיקף העבודה הנדרש במלונות החברה להיט
אלו, ניתן לציין את התקשרות החברה עם ההתקשרות בהסכמים אלו. במסגרת הסכמים 

יה, המהווים הוצאה משמעותית בתפעול של המלונות, כאשר לצורך התקשרות רגאנהספקי 
עם ספק אנרגיה, החברה מפרסמת מכרז הכולל את הדרישות התפעוליות של המלונות ואת 

עמם ניתן חברות אנרגיה  רב של באירופה ישנן מספרתקשרות הבסיסיים )יובהר כי הה תנאי
לה תלות באף אחד מספקים אלו ויש  אין הברהח להערכת. להתקשר לצורך אספקת חשמל(

   עם ספקים חלופיים במידת הצורך ללא קושי מהותי.באפשרותה להתקשר 

 
 הון אנושי .1.7.8

 
 קבוצת פתאל אירופהמבנה הארגוני של  .1.7.8.1

  : חדומועד הנכון ל, באירופהפעילות החברה  המבנה הארגוני של פירוטלהלן 
, אירופהל "ממנכגרמניה, ומורכב  ן,ממוקם בברלי רופהבאי החברה של ההנהלהמטה 
מחלקת רכש, מנהל השיווק, מנהל תמחור  מנהלמשאבי אנוש,  יתסמנכ"ל, ל כספים"סמנכ

  ומנהל מחלקת מערכות מידע, אשר כפופים למנכ"ל אירופה.
כמפורט לעיל, תחת כל  בטבלה להלן, כאשר תהמתוארו מהמחלקות כבמורטה הפעילות מ

 ומכירות ושיווק אנוש משאבי, תשואה ניהול מחלקת, פיםסכ מנהל אזורי קיימות מחלקת
   .האזורי למנהל הכפופות

 
 , יוון)למעט בריטניה, אירלנד , מועסקים בקבוצת פתאל אירופה2019 דצמברב 31 ליום נכון

בדצמבר של כל  31ות נכון ליום . להלן התפלגות העובדים לפי מחלקעובדים 3,921 וקפריסין(
  : 2019-ו 2018אחת מהשנים 

 שם המחלקה
 מספר עובדים נכון ליום

31.12.2019 31.12.2018 

 11 10 פרויקטים 
 94 87 כספים 

 2 3 משפטית 
 11 5 רכש

 203 170 שיווק ומכירות
 55 71 ניהול תשואה 
 36 45 משאבי אנוש 

 2 1 פיתוח 
 17 16 מערכות מידע

 3,399 3,513 די המלונות עוב
 3,830 3,921 סה"כ

 

נובע בעיקר עקב התרחבות פעילות החברה  דוחבכמות העובדים במהלך תקופת ה ידולהג
   באירופה ורכישת מלונות חדשים בתקופה זו.
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)למעט בריטניה,  פהאירומועסקים במלונות הקבוצה ב 2019 דצמברב 31נכון ליום , בנוסף
  .וץחברות מיקור חובדים נוספים על ידי ע 388-כין( וקפריס , יווןאירלנד

 

 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה  .1.7.8.2

המשרה הבכירה בחברה בתחום הפעילות באירופה הינם מנכ"ל החברה באירופה, מר  ינושא
 מנהלו ברוך רון מר, הפרויקטים מנהל, נימר מאהר"ל הכספים, מר סמנכ, דניאל רוג'ר

  .ביטון יורם מר פעילות החברה במרכז אירופה,

סקים ככלל על פי חוזים אישיים המסדירים את תנאי ועמבאירופה עובדי החברה מרבית 
העסקתם, ובכלל כך את שכר העובד ואת תנאיו הסוציאליים, בהתאם להוראות הדין 

קה מקומית(, אשר לפיו המקומי )חקיקה פדראלית, הסכמים קיבוציים, הסכמי עבודה ופסי
לתקופת ניסיון  אוקצובה ופת ההעסקה לתקופה בלתי מוגבלת, לתקופה ניתן לקבוע את תק

  כמוגדר בדין המקומי במדינה הרלוונטית.

 הדין הוראותב באירופה הקבוצה חברות עומדות, החברה להערכת, דוחה למועד נכון .1.7.8.3
  .באירופה עובדיםההעסקתם של  לעניין המהותיות החלות עליהן המקומיות

 רופה באימונים והדרכההשקעות קבוצת פתאל אי .1.7.8.4

איכותיים לצורך הקמת צוותי עבודה קטנים ויעילים  עובדים וסלגיחשיבות  ייחסתמהחברה 
 תנאי קבלה החברה דורשת עובדיה. לשם כך הנהלה זוטרה ובכירה מתוךבפיתוח וכן 

מסלולי חניכות בגרמניה ( או Hospitality)באירוח  ראמינימאלי של בוגרי תו
(Apprenticeship System) . 

"( לצורך האקדמיה)להלן: " Leonardo Academyאת  באירופה ייסדה החברה 2013בשנת 
, כאשר שירותי ההכשרה In Houseביצוע הכשרה ופיתוח מקצועיות לעובדים החברה 

ממועד  בכירים. מנהלים זוטרים ולדרגי הנהלה, לבאקדמיה ניתנים לעובדים בתחילת דרכם
 דמיה אקמעובדי החברה הכשרות במסגרת ה 500-יותר מ עברו 2019 דצמברלהקמתה ועד 

במלונות החברה באירופה. מטרת האקדמיה היא  לתפקידים ניהולייםמבוגריה מונו  250-ו
הקמת לשפר את עבודת הצוות ועידוד כישורי ניהול של העובדים וזאת, כאמור לעיל, לצורך 

  ה קטנים ויעילים.צוותי עבוד
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 בעלי המניותהסכמי  .1.7.9

מלונות ביחס להחזקה ב בהסכמי בעלי מניות ה, התקשרה החברבמסגרת תחום הפעילות
  :המפורטים להלן

  חלק החברה שם המלון  שותפתמההחברה שם 
  חשבונאי טיפול)שיטת 

 ( ווי מאזני ש/איחוד

 שם השותף

Fattal Leonardo Royal 
Berlin GmbH 

Leonardo Royal Berlin 
Alexanderplatz 

65% 
 )איחוד(

N.S Golden Bridge 
(2015) Limited147 

Fattal Hotel Mayerhof 
Munchen GmbH 

Leonardo Munich City 
Nord 

50% 
 )שווי מאזני(

David Piekarz 

SenefelderstraBe 4 
Grundstucks GmbH 

Leonardo Hotel  Munich 
City Center 

50% 
 י מאזני()שוו

Piettal GmbH 
 Leonardo Hotel Munich 

Olympiapark 

50% 
 )שווי מאזני(

 
Leonardo Verona Propco 

S.r.l 
Leonardo Verona 50% 

 )שווי מאזני(
Fattal Orchid B.V Leonardo Hotel 

Barcelona Las Ramblas 50% 
 )שווי מאזני(

Sub Terminal Holding 
148B.V 

Leonardo Hotel Milan 
City Center 

Cedrela Investments, 
S.L.U. 

מלון בהקמה בברצלונה, 
 ספרד 

50% 
 שווי מאזני()

Leonardo Holding 
Activities Madrid, S.L. 

Leonardo Hotel Madrid 
City Center 

50% 
 )שווי מאזני(

Leonardo Boutique Hotel 
Madrid 

Zialu ITG S.L. 
 

Leonardo Hotel 
Barcelona Gran Via  

Leonardo Holding 
Atlanta Madrid S.L NYX Hotel Madrid  50% 

 שווי מאזני()
S.H.I.R Hotels (Cyprus) 

149Limited 

Kingdomsymbol, LDA 
Massive Chanpion LDA  

Leonardo Royal Hotel 
Camilo; 

Camilo Hostel 
צד ו 150איסתא נכסים בע"מ 33%

 ג'

 

 
 מחוני. עלותה של גב' נטלי שטרן שחברה פרטית ישראלית, שנמצאת בב 147
 חברה, תאגיד בשליטת קבוצת נקש.  ה  למיטב ידיעת 148
בשרשור סופי( של חברת ש.י.ר   100%למיטב ידיעת החברה, השותפה הינה חברה בת פרטית קפריסאית בבעלות ובשליטה מלאות ) 149

ישראל, אשר הנפיקה  חברה פרטית המאוגדת בינה "(. למיטב ידיעת החברה, שלמה נדל"ן ה "ןנדל שלמהשלמה נדל"ן בע"מ )להלן: "
ור אגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה. שלמה נדל"ן הינה תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. למיטב ידיעת  יבלצ

 2014פטמבר גב' עתליה שמלצר. יצוין כי החל מחודש ס(, בעקיפין, של ה 100%החברה, שלמה נדל"ן הינה בבעלות ובשליטה מלאות )
בהסכם  שותפות הניהולעם  Leonardo Royal Hotel Mannheimה בזכויות הבעלות במלון יקשל שלמה נדל"ן המחז תב חברה התקשרה 

  מרץ  בחודשכי  ןיצויכן  כמושנה )עם אופציה להארכה בחמש שנים נוספות(.  25שכירות ארוך טווח של המלון האמור לתקופה של 
בהסכם   שותפות הניהולעם  Wyndam Mannheimויות הבעלות במלון ל שלמה נדל"ן המחזיקה בזכש בת חברה , התקשרה 2018

 בחמש להארכה  אופציה )עם  שנה  20של  לתקופה  (NYX Hotel Mannheimכמלון  מופעלשכירות ארוך טווח של המלון האמור )אשר 
,  בהחזקה בקרקע בדבלין  ו הינה גם שותפה של החברה כי חברה זיוסף  .המלון על ידי המשכירה  , וזאת לאחר שיפוץ( נוספות שנים 

 לעיל(.  1.8.8.4חדרים )לפרטים נוספים ראו בסעיף   175-אירלנד עליה מוקם מלון שיכלול כ
עות של הסטודנטים  ם בע"מ הינה חברת בת בבעלות מלאה של איסתא ליינס חברת הנסילמיטב ידיעת החברה, חברת איסתא נכסי 150

  מר  של ובשליטה  בבעלות הינה  בבורסה  הנסחרת  יתציבור חברה  הינה  יסתא א, החברה  ידיעת למיטב "(. איסתא בישראל )להלן: "
 שהינה  בישראל והסטודנטיות הסטודנטים  התאחדות  ידי ועל ממניותיה  35.49%-בכ המחזיק ( החברה "ל כמנכ גם )המכהן  גל  אחישי
 . ממניותיה  25.09%-בכ ומחזיקה  רשומה  עמותה 
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בעלי  הסכמי: "להלן) לזה זה במהותם יםדומ שותפיה עם החברה מתקשרת בהן המניותבעלי  הסכמי
 :בעלי המניות הסכמי מתוך מרכזיות תניות להלן ."(המניות

 הרכב והשותף החברה ידי על שווה בשיעור המוחזקות שותפות בחברות הרכב הדירקטוריון 
 בחברת. מטעמו טורדירק ימנה  צד כל כאשרם דירקטורי 2-מ יורכב הדירקטוריון

 ממניות חברת 25%-, כל צד המחזיק בברלין רויאל במלון המחזיקהשותפות 
 חברתב הדוח למועדשותפות יהיה רשאי למנות דירקטור מטעמו, כאשר נכון ה

דירקטורים מטעמה והצד השני מינה דירקטור  2, מינתה החברה הזוהשותפות 
 אחד. 

החלטות שמצריכות רוב 
 מיוחד

יון )אשר נקבע בהתאם אות דורשות רוב מיוחד של חברי הדירקטורהחלטות הב
(  50%/ 50%ברות המוחזקות בחלקים שווים )בחלהסכם בעלי מניות(, כאשר 

נדרשת הסכמת פה אחד: )א( שינוי מסמכי ההתאגדות; )ב( הקצאת מניות; )ג( 
ף זכויות חתימה; )ד( עסקה עם גורם קשור;)ה( השקעות הון מעל רקביעת/ שינוי 

; )ז( התקשרות בהסכם מלוןויות בהזכ מסוים שנקבע; )ו( מכירת או שעבוד
 . 151ן לוקבלנות לגבי המ

רכישה  הסכמי בעלי המניות כוללים את מנגנוני ההיפרדות הבאים : )א(  לרוב מנגנון היפרדות
: במידה והצדדים אינם מצליחים להגיע להחלטה  Deadlock -כפויה כתוצאה מ

  , המניות בעלי להסכם בהתאם מיוחדות כהחלטות המוגדרים  נושאים לגבי בנוגע
ש את מלוא החזקותיה הצד השני  כותעמוד לכל אחד מהצדדים אפשרות לר

 ואחד במידה: ראשונה סירוב(זכות בהתאם להוראות בהסכם בעלי המניות;)ב
 הנובעות זכות כל או מניותיו את למכור מעוניין המניות בעלי בהסכם הצדדים
 ביחס ראשונה סירוב ותזכ השני לצד להעניק ראשית עליו, אלו ותבמני מהחזקה
 את לרכוש לא /לרכוש האופציה עומדת השני הצד שרכא. כאמור המניות לרכישת
: במידה ואחד הצדדים מעוניין למכור את Tag Along; )ג( הנמכרות המניות

צטרפות "(, לצד השני קיימת זכות הבעל המניות המוכרמניותיו לצד ג' )להלן: "
 באותם תנאים שהוצעו לבעל המניות המוכר.   ,רטה, פרו לעסקה למכירת מניותיו

 . שנים תקופת חסימה של שלוש  קיימתהשותפות עם שלמה נדל"ן  הסכםב כי יןיצו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ספרד, בברצלונה  בהקמה  המלון לגבי 151



 

 

 

 

 83 -א 

 

   בבריטניה ואירלנד המלונאות תחום 1.8

 מידע כללי על תחום הפעילות .1.8.1

 תחום המלונאות בבריטניה ובאירלנדתיאור תמציתי של התפתחות עסקי החברה ב .א

 בהסכם לחברה קשור בלתי 'ג צד עם החברה של בריטית נכדה חברה התקשרה 2015במרץ 
 היתרו התעופה בשדה הממוקם, חדרים 230 בן מלון עם בקשר שנה 20 של לתקופה שכירות

 להתאמה הכפופים  ליש"ט וחצימיליון ב מסתכמים השנתיים השכירות דמי. שבאנגליה
 הסכם"י עפ השוכרת להתחיבויות ערבה אלמלונות פת. שנים 5 בכל המסחר מחירי מדדל

 .השכירות

 Leonardoהחלה החברה את פעילותה בסקוטלנד באמצעות רכישת מלון 2016אוקטובר ב
Royal Hotel Edinburgh  עד הדוח מוחזק בשותפות יחד עם חברות מקבוצת )אשר נכון למו

  להלן(. 1.8.8.4 הראל כמפורט בסעיף

רכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של חברת השלימה החברה את  2017ביולי 
זקות סקוטית המחזיקה בזכויות בעלות וחכירה בחמישה מלונות בסקוטלנד הכוללים הח

 חדרים.  536סה"כ 

באנגליה, סקוטלנד, צפון  מלונות 36)הכוללת  Jurys Inn, הושלמה עסקת 2017דצמבר ב
אודות עסקה  נוספים לפרטים. לעיל )ה(1.8.1 בסעיף כמפורטאירלנד וצכ'יה( ווילס, אירלנד, 

 להלן. 1.19.5סעיף ב ראוזו 

במערך הסכמים עם צד ג' ובינן לבין  Pandox-חברה מאוחדת והתקשרו  2018באוקטובר 
בעיר מנצ'סטר,  Midlandעצמן לרכישה )מאותו צד ג'( והשכרה )לחברה המאוחדת( של מלון 

( וזאת בתמורה מסעדות וספא 4ת, חדר כושר, חדרי ישיבו 12, םחדרי 312כולל נגליה )הא
וזכויות  FF&E בגין –מיליון ליש"ט )מתוכה, חלקה של החברה המאוחדת   115-של כת כולל

, מיליון ליש"ט(. כחלק ממערך ההסכמים האמור 14-מסתכם בכ– התפעול של המלון
את הסכם שכירות לפיו החברה המאוחדת תשכור והחברה המאוחדת ב Pandoxהתקשרו 
 10-, בתוספת אופציה ל2018בנובמבר  1ם שנים החל מיו 35לתקופה של  ,Pandox-המלון מ

שנים נוספות בתמורה לדמי שכירות קבועים בתוספת דמי שכירות משתנים )שיעור ממחזור 
 הכנסות החברה המאוחדת מהמלון(.

כוללת  וחדת מלון בסאות'המפטון, אנגליה בתמורהרכשה חברה מא 2018 אוקטוברבחודש 
 .חניות 179-כבריכת שחייה, ספא וחדרים,  173מיליון ליש"ט. המלון כולל  29.5-כשל 

, חלקה סמוכה פנויה וחלקה סמוכה 152רכשה חברה מאוחדת מלון קיים 2018בחודש נובמבר 
מיליון ליש"ט  52של נוספת עליה מבנה מגורים בעיר אדינבורו, סקוטלנד בתמורה כוללת 

לקה הפנויה אגף החבכוונת החברה להקים על כולל הוצאות ומיסים(.  מיליון ליש"ט 55.6)
חדרים  286-נוסף למלון הקיים באופן שהמלון הקיים יכלול לאחר השלמת ההרחבה סה"כ כ

 153יחידות דיור 31-חדרים ו 125-חדש )חלף מבנה המגורים( שיכלול כ NYXוכן להקים מלון 
  .154מבנה נפרד מהמלון החדש()ב

 Jurys Hotel Management (UK)( של החברה, 100%חברה נכדה ) התקשרה 2019בחודש מרץ 
Limited , )מלונות בלונדון )אנגליה(  4בפורטפוליו של בהסכמי שכירות )בערבות החברה

ה שנה )בתוספת אופציה להארכ 25חדרים( וזאת לתקופה של  1,311ך כולל של )הכוללים ס
 2019במרץ  15דיווח מיידי מיום ראו ות עסקה זו . לפרטים נוספים אודשנים נוספות( 5-ב
 [.2019-01-021444מס' אסמכתא ]

( של ש.י.ר. שלמה נדל"ן 100%השלימו החברה ושותפה )חברה בת ) 2019בחודש אפריל 
ם, בעלות דונ 1.3-בע"מ( רכישה )בעקיפין( של קרקע בעיר דבלין, אירלנד בשטח כולל של כ

על  (.)אשר שולמה על ידי הצדדים בחלקים שווים ביניהםמיליון אירו  18.2-כוללת של כ

 
 .2023בהסכם שכירות עד לחודש יולי  – Jyrus Edi limited –חדרים ומושכר לחברה המאוחדת  186לל כוה  urys Inn EdinburghJ מלון 152
 יחידות נוספות לשימוש מסחרי.  3 וכן 153
 בניה. למועד פרסום הדוח התקבל היתרנכון  154
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התקבל היתר בניה להקמת  2018חודש יוני בחדרים.  175-מלון אשר יכלול כיוקם הקרקע 
 החלו עבודות הריסת המבנה שהיה על המקרקעין. 2020הראשון של  וברבעוןהמלון 

 הדוח  עדלמותחום הפעילות  מבנה .ב

ות ירשכופעילות זה החזקה  בתחוםפתאל אירופה כוללת  הדוח, קבוצתחתימת  למועד נכון
בבעלות מלאה או חלקית(.  ,8271-כ)מתוכם  חדרים ,60011-הכוללים כ מלונות 15552של 

  .להלן )ה(1.8.1 שבסעיף בטבלהמלונות אלו ראו  אודות לפרטים

ת של החברה בבריטניה ובאירלנד ממועד תחיללהלן גרף המציג את הגידול בכמות החדרים 
 : מת הדוחתיפעילות החברה בבריטניה ובאירלנד ועד למועד ח

 
 2019 עד 2015 השנים בין הפעילות בתחום החברה הכנסות התפתחות את המציג גרף להלן

   :156"ח(ש)באלפי 

 
,  'סטר במנצ' ג צד ידי על שיוקם( חדרים 275-250שיכלול ) מלון לרכישת, 2018 צמברד בחודש שנחתם הסכם פי על, חוזית זכות כולל 155

וכן   (מלוןל  סביועליו המבנה ש) אנגליה , בליברפול במקרקעין בעלות זכויות חדרים( בדבלין, אירלנד,  175-מלון בהקמה )שיכלול כ
   על ידי צד ג'. בבריסטול )אנגליה( שיוקם חדרים(   200ל )שיכלוזכות חוזית לשכור מלון 

כוללות את   2018בספטמבר  30מבריטניה ואירלנד בתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  TDABIE-וה  החברה  הכנסות כי יצוין 156
ברה מדמי ניהול מלונות  )לאחר השלמת הארגון מחדש( וכן הכנסות הח  2018בחודש ספטמבר  Jurys Innההכנסה התפעולית ממלונות 

Jurys Inn ד השלמת הארגון מחדש כאמור(.  ועשל שנה זו )קרי עד למשמונת החודשים הראשונים  במהלך 
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 2019 עד 2015 השנים בין הפעילות חוםבת החברה הכנסות התפתחות את המציג גרף להלן
  :157(אירואלפי )ב

 

 

 

 

 
  2018בספטמבר  30מבריטניה ואירלנד בתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  EBITDA-וה  החברה  הכנסות  כי  יצוין  157

ה ון מחדש( וכן הכנסות החבר)לאחר השלמת הארג 2018בחודש ספטמבר  Jurys Innכוללות את ההכנסה התפעולית ממלונות 
 במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנה זו )קרי עד למועד השלמת הארגון מחדש כאמור(.   Jurys Innמדמי ניהול מלונות 
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 2019 עד 2015בתחום הפעילות בין השנים  EBITDA-ה התפתחות את המציג גרף להלן
  :)באלפי ש"ח(

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 2019 עד 2015בתחום הפעילות בין השנים  EBITDA-להלן גרף המציג את התפתחות ה

 :(אירו)באלפי 

 

 

 

 

 
 

 הבאות:  יםמהדרכ תמתבצעת באח ובאירלנד בבריטניההמלונאות החברה בתחום  פעילות
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"(, כאשר בבעלות מלונות)להלן: " ובאירלנד בבריטניהאו חכירה של מלונות  בעלות .4
על ידי חברות בנות מאוחדות או חברות בשליטה  מוחזקות בבעלות המלונותזכויות 

)או  הניהול פותלשות מושכרים בבעלות המלונותם אירופה. של פתאל נכסי שותפתמ
 Fattal -או ל (הנכס חברת"י ע סקוטלנד המנוהלב מלון( )למעט שלה מוחזקות חברות

Jurys UK .מלאה או חכירה  בעלות זכויות, אירופה פתאל לקבוצת, הדוח למועד נכון(
 1,793-כנבורו( הכוללים מתוכם בעיר אדי 4) בסקוטלנד פעילים מלונות 11-ב( חלקית או

 Jurysהמותג  חתתמתוכם פועלים  Leonardo ,5פועלים תחת המותג  מתוכם 6, חדרים
Inn  והפועל  חדרים 173וכן זכויות חכירה במלון פעיל בסאות'המפטון, אנגליה הכולל

 להלן. )ה(1.8.1 סעיף ראו בבעלותלפירוט המלונות  .Leonardoתחת המותג 

בבריטניה  ותבמלונ בעלות בזכויות שמחזיקים שלישים םמצדדי מלונות שכירת .5
 Leonardo Hotel Londonלמעט מלון . "(בשכירות המלונות)להלן: " ובאירלנד

Heathrow Airport  בלונדון המושכר על ידיLeonardo Heathrow Ltd    שהינה חברה(
ות שהזכויות נכדה של שותפות הניהול(, יתר המלונות בשכירות )הכוללים את כל המלונ

 Midlandוכן את מלון  "Jurys Inn"" ,Grange" סקאותעבהם הועברו לחברה במסגרת 
)המלונות  Jurys Hotel Management (UK) Limitedעל ידי, מושכרים )במנצ'סטר

מתוך  20)המלונות באירלנד(.  Fattal Jurys Operation  Ireland-על ידיבבריטניה( או 
 Pandox שלרה הינם בבעלות/בחכיבמנצ'סטר  Midlandלון וכן מ Jurys Innמלונות 

דמי  -בתמורה לסכום הגבוה מבין  159שנה 35ו א 158שנה 25 של לתקופהוהינם מושכרים 
 14-ו, 160במלון ההכנסות ממחזור הנגזרים משתניםודמי שכירות  קבועיםשכירות 

שנה  30 עד של לתקופותמהמלונות האמורים הינם בבעלות אחרים והינם מושכרים 
ה(. במרבית הסכמי שכירות אלה משולמים דמי שנ 24-)מח"מ שכירויות אלה הינו כ

 בהסכמי שנתיים קבועים הצמודים לעליית המדד )עדכון מדי חמש שנים(.  ותשכיר
השכירות האמורים ישנו מרכיב משתנה הנגזר ממחזור ההכנסות של המלון )בשיעור של 

 Leonardo Hotel)למעט מלון  בשכירותת המלונו מרבית .מהמחזור כאמור( 6%עד 
London Heathrow Airport ,4 קתהמלונות שנכללו בעס "Grange"  ומלוןMidland 

, במסגרת הסכמי השכירות יצוין כי . בנוסףJurys Innפועלים תחת המותג במנצ'סטר( 
 , לשוכר ניתנה זכות סירוב(Pandox)אשר הינם בבעלות/בחכירה של  במלונות בשכירות

בחברת הנכס, לפי העניין( במקרה של מכירה ראשונה לרכישת המלון )ו/או את השליטה 
אחד ממתחריה הישירים של קבוצת פתאל בבריטניה ובאירלנד. הובהר כי זכות ל כאמור

עצמה ו/או במקרה של מכירת מלון  Pandox-זו לא תחול במקרה של שינוי שליטה ב
 ( לצד ג' שאינו אחד המתחרים כאמור. )ו/או השליטה בחברת הנכס, לפי העניין

 בבריטניהנות פעילים בשכירות לומ 40אירופה  פתאל, לקבוצת דוחהחתימת למועד  וןנכ
 )ה( 1.8.1סעיף  בשכירות המלונות אודות לפירוט חדרים. 9,573-כוללים הכובאירלנד 

 פתאל קבוצת מתקשרת בהם השכירות הסכמי תנאי עיקריאודות  ולפרטים להלן
 .הלןל)ז( 1.8.1 בסעיףהפעילות ראו  בתחוםפה אירו

 Jurys באמצעות בעיקר מתבצע ובאירלנד הניבבריטותפעול המלונות  ניהוללעיל,  כמתואר
Hotel Management (UK) Limited  ו- Fattal Jurys Operation  Ireland  המעסיקות 

 נכון אשר הולהני שותפותבאמצעות חברות מאוחדות של  וכן 161עובדים 3,819-כ"כ סה
ם הענקת השירותי על האחראים עובדים 1,075"כ סה תמעסיקו, דוחה חתימת למועד

 האנושי ההוןלפרטים נוספים אודות . ובאירלנד בבריטניה המלונות לתפעולהנדרשים 
  .להלן 1.8.8בסעיף  ראוהפעילות  בתחוםאירופה  פתאלבקבוצת 

 
  גיאוגרפים אזורים .ג

 
 5 על פני מתפרסת דפעילותה של קבוצת פתאל בבריטניה ואירלנ, למועד חתימת הדוח נכון

   :מדינות, כמפורט להלן
 

 
 .2018 באוגוסט  31 מיום 158
 . וספותנ שנים 10-ל אופציה  בתוספת , 2018 ובמברבנ 1 מיום  החל שנים  35 של לתקופה  מושכרבמנצ'סטר   Midland  מלון 159
 .בלבד קבועים  שכירות  דמי ישולמו במנצ'סטר  Midlandשכירות של מלון  ה  שנים הראשונות לתקופתכי בשלוש ה  יוער 160
 עובדים מועסקים במיקור חוץ.   849לכך עוד  בנוסף 161
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 מספר חדרים  162מספר מלונות הינמד
 8,522 34 אנגליה
 1,793 11 סקוטלנד
 873 5 אירלנד

 270 1 אירלנד צפון
 142 1 וויילס
 ,60011 52 סה"כ

 
  ובאירלנד בבריטניהפריסת מלונות החברה  להלן

 
 
 
 

בבריטניה הפעילים ה ברהח מלונות  48מתוך  45הדוח נכון למועד חתימת  יצוין כי
ת בריטניה בשל מגבלות תנועה והתכנסות שהוטלו על ידי ממשלו ובאירלנד סגורים

 .בשל ההתפשטות הגלובלית של מגיפת הקורונהואירלנד 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
,  'סטר במנצ' ג צד דיי על שיוקם( חדרים 275-250)שיכלול  לוןמ לרכישת, 2018 דצמבר בחודש שנחתם הסכם פי על, חוזית זכות כולל 162

וכן    ( מלוןל סביו עליו המבנה ש) אנגליה , בליברפול במקרקעין בעלות  זכויות , רים( בדבלין, אירלנדחד 175-בהקמה )שיכלול כמלון 
  .(2020למת הקמתו )נובמבר חדרים( אשר יושכר לחברה עם הש 200בבריסטול, אנגליה )שיכלול  מלון בהקמה )על ידי צד ג'( 
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 מוצרים ושירותים .ד
 

מלונות הפונים הן לקהל היעד של ות החברה בבריטניה ואירלנד מאופיינים כמרבית מלונ
לכך,  בהתאםלאירוח כנסים ואירועים.  וכן פנאי תיירות של יעד לקהל הןו עסקית תיירות
 עסקיים מרכזים, תחבורה לצירי בסמוך, הערים במרכזיהחברה ממוקמים  מלונות מרבית

לל קיומם ם נלווים ללקוח העסקי, אשר בין היתר כושירותי ךמער ומעניקים פנאי ופעילויות
 אמצעי אוו/ יםשל מחשב ושירותים תקניםמ של חדרי ישיבות ואולמות כנסים, העמדת

 שיאפשרו להפעיל ציוד מחשבי ושיחות ועידה.  תקשרות

 השירותים העיקריים הניתנים במלונות החברה בבריטניה ואירלנד: 

תים נוספים ינה )עם או בלי שירותי מזון(, וכן שירושירותי ל הכוללים -שירותי אירוח .ד
 ;והמתקנים המצויים בו( יואופציונאליים )בהתאם למלון, מאפיינ

הכוללים שירותי מזון ומשקאות הנמכרים באופן ישיר בחדרי אוכל  -מזון ומשקאות .ה
 ומסעדות במלונות; 

כנסים  שירותי כנסים והרצאות, באולמות הכוללים -כנסים ואירועים עסקיים .ו
 . אירופהב חברהלונות הובחדרי ישיבות הפזורים במרבית מ

תחום הפעילות נובעת מפעילות וממתן שירותים הנלווים ב יתרת הכנסותיה של החברה
השכרת שטחי מסחר, אספקת שירותי  זהלפעילות המלונאית כמתואר לעיל, ובכלל 
 תקשורת, שירותי אירוח נלווים וכיוצא באלו. 

  הפעילות בתחום החברה מלונות .ה

ראו וח הדנכון למועד חתימת בתחום הפעילות  לונות החברה לפרטים העיקריים לגבי מ
 .בטבלה שלהלן
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 . להלן 1.8.8.4 בסעיף  ראו l Hotel EdinburghyaLeonardo Ro  למלון חסבי המניות בעלי הסכם  ודותא  לפרטים 163
  .2081המלון. זכויות החכירה הינן בתוקף עד לשנת חברת הנכס מחזיקה בזכויות החכירה של חלקת המקרקעין עליה בנוי בית   164

 
  

 שם המלון  עיר  מדינה 

הזכויות  
במלון  

)בעלות  
)לרבות  

חכירה(,  
ניהול או  
 שכירות( 

  'מס
 חדרים 

שיעור  
החזקות  

)%( 

דירוג  
 )כוכבים( 

מועד רכישת  
המלון/תחילת  

השכירות/  
 לת ניהול תחי

סיום תקופת  
השכירות/ניהול  

כולל תקופת   )לא
מימוש אופציות  
 ככל שקיימות( 

ופת  תק סיום  
השכירות/ניהול )כולל  

מימוש כל תקופות  
 האופציות, ככל שישנן( 

זכות סירוב ראשונה לרכישת  
הנכס מהבעלים במקרה של  

מכירה לאחד ממתחריה  
הישירים של החברה באזור  

)במסגרת הסכמי   הפעילות
 שכירות/ניהול(]כן/לא[ ה

1.  

 סקוטלנד 

Edinburgh Leonardo Royal 
Hotel Edinburgh 

 בעלות 
282 

16351% 

 --- --- --- 2016-אוקטובר 4 

2.  Aberdeen 
Speedbird Inn 

 
 164חכירה 

 --- --- --- 2017-יולי 4 100% 202

3.  
Edinburgh 

Edinburgh 
Capital Hotel 

New 

 בעלות 
 --- --- --- 2017-יולי 4 100% 111

4.  Edinburgh Edinburgh City 
Hotel 

 --- --- --- 2017-יולי 4 100% 52 בעלות 

5.  Glasgow Glasgow Pond 
Hotel New 

 --- --- --- 2017-יולי 3 100% 137 בעלות 

6.  Perth Huntingtower 
Hotel New 

 --- --- --- 2017-יולי 3 100% 34 בעלות 

7.  

Glasgow Jurys Inn 
Glasgow  4 --- 321 שכירות 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ ]
 [ 2013  בשנת

 כן 2043 ספטמבר 2043 ספטמבר

8.  

Inverness Jurys Inn 
Inverness 

 שכירות 
 118 --- 3+ 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  בשנת

 כן 2043 ספטמבר 2043 ספטמבר

9.  Aberdeen Jurys Inn 
Aberdeen  לא  8/2044 8/2044 2017  דצמבר 4 --- 203 שכירות 

10.  

Aberdeen 
Jurys Inn 
Aberdeen 

Airport 
 4 --- 147 שכירות 

 2017  דצמבר
  לאחרונה שופץ ]

 [ 2016  בשנת
12/2041 

12/2041 
"א מהצדדים  לכ כי  צוין]י

  12זכות להודיע למשנהו  
  תקופת תום  לפני  חודשים
  ככל.  סיומו על ההסכם

  כאמור  הודעה ניתנה שלא
  תימשך  השכירות תקופת

  2041 דצמבר לאחר 
  יהא  השכירות  םסכוה

  מי ידי על  לסיום ניתן
  ידי על עת בכל מהצדדים

  של   מוקדמת הודעה מתן
 [ . מראש  חודשים 12

 

 לא 
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  55.6מיליון ליש"ט ) 52נוספת עליה מבנה מגורים וזאת בתמורה כוללת של ה וכה פנויה וחלקה סמוכביחד עם חלקה סמ  dinburghJurys Inn Eרכשה חברה מאוחדת את מלון  2018בחודש נובמבר  165

" בהההרח ש"ט )להלן ובהתאמה: " מיליון לי 14-ם בעלות כוללת צפויה של כחדרי 100-ויה אגף נוסף למלון הקיים שיכלול כבכוונת החברה להקים על החלקה הפנמיליון ליש"ט כולל הוצאות ומיסים(. 
חדרים בעלות כוללת צפויה  125-חדש )חלף מבנה המגורים( שיכלול כ NYXחדרים וכן להקים מלון  286-, באופן שהמלון הקיים  יכלול לאחר השלמת ההרחבה כאמור סה"כ כ"(עלויות ההרחבה"-ו

מיליון ליש"ט )להלן ובהתאמה:  5-מהמלון החדש( בעלות כוללת צפויה של כד דות דיור  )במבנה נפריחי 31-"(, ות המלון החדשעלויות הקמ"-" והמלון החדשן ובהתאמה: "מיליון ליש"ט )להל 17-של כ
ן הקיים וההקמה של המלון  ריכה כי עבודות ההרחבה והשיפוץ של המלוהחברה מע נכון למועד פרסום הדוח התקבל היתר בניה."(. עלויות הקמת יחידות הדיור החדשות"-" ויחידות הדיור החדשות"

של שנת   במחצית הראשונה ויושלמו עד  2020במקביל( יחלו )בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים כאמור( במהלך המחצית הראשונה של  -ככל שניתן  –שות )אשר יבוצעו חדהחדש ויחידות הדיור ה 
2022.     

 

 שם המלון  עיר 

הזכויות  
במלון  

)בעלות  
)לרבות  

חכירה(,  
ניהול או  
 שכירות( 

  'מס
 רים חד

שיעור  
החזקות  

)%( 

דירוג  
 )כוכבים( 

ועד רכישת  מ
המלון/תחילת  

השכירות/  
 תחילת ניהול 

ם תקופת  יוס
השכירות/ניהול  
)לא כולל תקופת  
מימוש אופציות  
 ככל שקיימות( 

סיום תקופת  
השכירות/ניהול )כולל  

מימוש כל תקופות  
 האופציות, ככל שישנן( 

זכות סירוב ראשונה לרכישת  
רה של  הנכס מהבעלים במק 

מכירה לאחד ממתחריה  
חברה באזור  הישירים של ה

)במסגרת הסכמי   הפעילות
 (]כן/לא[ ולהשכירות/ניה 

11.  
Edinburgh Jurys Inn 

Edinburgh  3 --- 186 165בעלות+ 
 2018נובמבר 

 
--- --- --- 

12.  

 אנגליה 

London 

Leonardo Hotel 
London 

Heathrow 
Airport 

 לא  --- 2040-מרץ 2015מרץ  4 --- 230 שכירות 

13.  

Birmingham Jurys Inn 
Birmingham 

 שכירות 
 
 

445 --- 4 

 2018ספטמבר 
  דצמברמ )ניהול
עד אוגוסט    2017

2018 ) 
  לאחרונה שופץ] 

 [ 2012  בשנת

 כן 2043ספטמבר  2043ספטמבר 

14.  
Bradford Jurys Inn 

Bradford 
 שכירות 
 198 --- 4 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

 כן 2043ספטמבר  2043ספטמבר 

15.  

Cheltenham Jurys Inn 
Cheltenham 

 שכירות 
 122 --- 4 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  בשנת

 כן 2043ספטמבר  2043ספטמבר 

16.  

East Midlands 
Jurys Inn East 

Midlands 
Airport 

 שכירות 
 164 --- 4 

 2018 ספטמבר
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  בשנת

 כן 2043בר טמ ספ 2043ספטמבר 

17.  

Hinckley 
Island 

Jurys Inn 
Hinckley Island 

 שכירות 
 362 --- 3+ 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  בשנת

 ןכ 2043ספטמבר  2043ספטמבר 

18.  

Leeds Jurys Inn Leeds  שכירות 
 248 --- 4 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

סט  גועד או  2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2013  בשנת

 

 

 כן 2043ספטמבר  2043ספטמבר 
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 שם המלון  עיר 

הזכויות  
במלון  

)בעלות  
)לרבות  

חכירה(,  
ניהול או  
 שכירות( 

  'מס
 חדרים 

שיעור  
החזקות  

)%( 

דירוג  
 ם( )כוכבי

מועד רכישת  
המלון/תחילת  

השכירות/  
 ילת ניהול תח

סיום תקופת  
השכירות/ניהול  

ופת  תק )לא כולל 
מימוש אופציות  
 ככל שקיימות( 

סיום תקופת  
השכירות/ניהול )כולל  

מימוש כל תקופות  
 האופציות, ככל שישנן( 

זכות סירוב ראשונה לרכישת  
הנכס מהבעלים במקרה של  

מכירה לאחד ממתחריה  
של החברה באזור  הישירים 
)במסגרת הסכמי   הפעילות

 השכירות/ניהול(]כן/לא[ 

19.  

London 
Croydon  

Jurys Inn 
Croydon 

 שכירות 
 240 --- 4 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2011  בשנת

 כן 2043ספטמבר  2043ספטמבר 

20.  

 אנגליה 

Manchester Jurys Inn 
Manchester 

 כירות ש
 265 --- 4 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2017  נתבש

 כן 2043ספטמבר  2043ספטמבר 

21.  

Middlesbrough Jurys Inn 
Middlesbrough 

 שכירות 
 132 --- 4 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  בשנת

 כן 2043ספטמבר  2043ספטמבר 

22.  

Oxford Jurys Inn Oxford  שכירות 
 240 --- 3+ 

 2018ספטמבר 
  דצמברל מהו)ני

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  בשנת

 כן 2043ספטמבר  2043ספטמבר 

23.  
Sheffield Jurys Inn 

Sheffield 
 שכירות 
 259 --- 4 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

ט  עד אוגוס  2017
2018 ) 

 כן 2043ספטמבר  2043ספטמבר 

24.  

Swindon Jurys Inn 
Swindon 

 שכירות 
 229 --- 4 

 2018פטמבר ס
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  בשנת

 כן 2043ספטמבר  2043ספטמבר 

25.  

Brighton Jurys Inn 
Brighton  4 --- 234 שכירות 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  שנתב

   לא 2043ספטמבר  2043ספטמבר 

26.  

Brighton 
Waterfront 

Jurys Inn 
Brighton 

Waterfront 

 שכירות 
 210 --- 4 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  בשנת

 כן 2043ספטמבר  2043ספטמבר 

27.  

Derby Jurys Inn Derby  4 --- 213 שכירות 

 2018ר ספטמב 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה פץשו] 
 [ 2016  בשנת

 

 

 לא  6/2079 6/2044
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 שם המלון  עיר 

הזכויות  
במלון  

)בעלות  
)לרבות  

חכירה(,  
ניהול או  
 שכירות( 

  'מס
 חדרים 

שיעור  
החזקות  

)%( 

דירוג  
 )כוכבים( 

מועד רכישת  
ת  המלון/תחיל
השכירות/  

 תחילת ניהול 

סיום תקופת  
ירות/ניהול  השכ

)לא כולל תקופת  
מימוש אופציות  

 יימות( שקככל 

סיום תקופת  
השכירות/ניהול )כולל  

מימוש כל תקופות  
 האופציות, ככל שישנן( 

זכות סירוב ראשונה לרכישת  
הנכס מהבעלים במקרה של  

מכירה לאחד ממתחריה  
הישירים של החברה באזור  

במסגרת הסכמי  ) הפעילות
 השכירות/ניהול(]כן/לא[ 

28.  
Exeter Jurys Inn Exeter  4 --- 170 שכירות 

 2018בר טמ ספ
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

 לא  6/2079 6/2044

29.  
Gateshead Jurys Inn 

Gateshead  4 --- 203 שכירות 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

 לא  8/2046 8/2046

30.  

Liverpool 

 
Jurys Inn  
Liverpool 4 --- 310 כירות ש 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  בשנת

 לא  4/2078 4/2043

31.  

Milton Keynes Jurys Inn Milton 
Keynes  4 --- 279 שכירות 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  אחרונהל  שופץ] 
 [ 2015  בשנת

 לא  8/2041 8/2041

32.  

Newcastle Jurys Inn 
Newcastle  4 --- 274 שכירות 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2013  בשנת

 לא  2/2038 2/2038

33.  

Nottingham Jurys Inn 
Nottingham  4 --- 264 שכירות 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  בשנת

 לא  10/2040 10/2040

34.  

Plymouth Jurys Inn 
Plymouth  4 --- 247 שכירות 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  בשנת

 לא  6/2042 6/2042

35.  

 אנגליה 

Southampton Jurys Inn 
Southampton  4 --- 270 שכירות 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

ד אוגוסט  ע  2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  בשנת

 לא  6/2040 6/2040

36.  

Watford Jurys Inn 
Watford  4 --- 216 שכירות 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2016  בשנת

 

 

 

 לא  3/2079 3/2044
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 .2119בשנת  מת מסתיי החכירה  תקופת. שנים 125קומית לתקופה של יה המיון חכורה בחכירה לזמן ארוך מהעירהקרקע עליה בנוי המל 166

מיליון אירו )אשר   18.2-כוללת של כדונם, בעלות  1.3-ן( של קרקע בעיר דבלין, אירלנד בשטח כולל של כ( של חברת ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ( רכישה )בעקיפי100%השלימו החברה ושותפה )חברה בת )  2019בחודש אפריל  167
היתר בניה להקמת המלון   התקבל 2018. בחודש יוני החברה חדרים ולהשכירו, לאחר הקמתו, לחברה בשליטת  175-שותפים להקים על הקרקע מלון אשר יכלול כה ווים ביניהם(. בכוונתה על ידי הצדדים בחלקים ששולמ

 סת המבנה שהיה על המקרקעין החלו עבודות הרי 2020וברבעון הראשון של  

 

 שם המלון  עיר 

ת  הזכויו
במלון  

)בעלות  
)לרבות  

חכירה(,  
ו  ניהול א 

 שכירות( 

  'מס
 חדרים 

שיעור  
החזקות  

)%( 

דירוג  
 כבים( כו )

מועד רכישת  
המלון/תחילת  

השכירות/  
 תחילת ניהול 

סיום תקופת  
השכירות/ניהול  
)לא כולל תקופת  
מימוש אופציות  
 ככל שקיימות( 

סיום תקופת  
השכירות/ניהול )כולל  

מימוש כל תקופות  
 ככל שישנן(  האופציות,

זכות סירוב ראשונה לרכישת  
הנכס מהבעלים במקרה של  

מכירה לאחד ממתחריה  
ים של החברה באזור  ירהיש

)במסגרת הסכמי   הפעילות
 השכירות/ניהול(]כן/לא[ 

37.  

Southampton 

 
Leonardo Royal 

Hotel 
Southampton 

Grand Harbour  
 

 --- --- --- 2018אוקטובר  4 100% 173 166חכירה 

38.  Manchester Midland Hotel  2063נובמבר  2053נובמבר  2018נובמבר  5 --- 312 שכירות 
 כן 

39.  

 Bristol אנגליה 
 Jurys Inn 

Bristol, 
Glassfields 

 3-4 --- 200 שכירות 

תקופת  
השכירות תחל  
עם השלמת  
בניית המלון  
)מועד צפוי  

 ( 2020אוקטובר 

שנה ממועד    35
 תחילת השכירות 

ילת  שנה ממועד תח  35
 לא  השכירות 

40.  

 אירלנד 

Cork Jurys Inn Cork  4 --- 133 שכירות 

 2018ספטמבר 
  מברדצ)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2014  בשנת

 לא  2043ספטמבר  2043ספטמבר 

41.  

Christchurch Jurys Inn 
Christchurch  4 --- 182 שכירות 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

ט  עד אוגוס  2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2014  בשנת

 לא  2043ספטמבר  2043מבר ספט

42.  

Galway Jurys Inn 
Galway  4 --- 130 שכירות 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2012  בשנת

 לא  2043ספטמבר  2043ספטמבר 

43.  

Parnel Street, 
Dublin Jurys Inn Parnell  4 --- 253 שכירות 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2014  בשנת

 לא  8/2039 8/2039

44.  Dublin Leondardo 
Dublin 

Portobello 

  175 בעלות 
50% 

 

 .  1672019אפריל   3-4
 
 
 
 
 
 
 
 

--- --- --- 
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 .2023לשוכרת עד לחודש מאי אשר יושכרו   Hotels ardo Royal St. Paul’Leon-דירות במבנה צמוד ל 27בתוספת  168
 לשוכרת ישנה זכות הצעה ראשונה לרכישת המלון מהבעלים.  169
,  בהסכם , בה  השליטה  לבעלאו /ו רה לחב קשור שאינו(, "היזם" ' )להלן בה"ש זו:ג צד עם( של החברה 00%1) מאוחדת נכדה ( התקשרה חברה "החתימה"מועד  )להלן בה"ש זו: 2018 בדצמבר 4 ביום  170

"ט )כולל  ליש מיליון  36.4-כ של כוללת בתמורה  לחברה  יימכר אשר(, "המלון")להלן בה"ש זו:  חדרים 275-ל 250 בין שיכלול אנגליה 'סטר, במנצ מלון  היזם  יקים, מתלים תנאים להתקיימות  בכפוף לפיו
  בשנה  מסוימות בנסיבות להארכה  אפשרות )עם ( 2019)קרי עד דצמבר  החתימה  ממועד שנה  בתוך  להתקיים םאי התנחלק מ על ם מתלים.הותנה בהתקיימות מס' תנאיההסכם (.נלוות עסקה  עלויות
 ככל. לבטלו רשאי יהא להסכם מהצדדים"א כ אחרת, הראשונים  התנאים  התקיימו שבו מהמועד יםחודש 9 בתוך להתקיים נוספים תנאים על. לבטלו רשאי יהא להסכם מהצדדים"א כ אחרת(, נוספת

התקיימו כל התנאים המתלים.   2020 ברוארעד לחודש פיצוין כי במסגרתו יבנה הקבלן על המקרקעין את המלון.  קבלן( עם Turn-Keyבהסכם ) יתקשר היזם, כאמור התקיימו המתלים התנאיםש
  .2020 התחיל ברבעון השני שלצפויה ליים. בניית המלון עבודות הריסת המבנה הק חלוה  2019ון של ברבעון האחר

י הנכסים  מיליון ליש"ט )בתוספת מע"מ כדין(. יוער כי הרכישה בוצעה מכונס 6.85את רכישת מלוא זכויות הבעלות בבניין בליברפול, אנגליה וזאת בתמורה לסך של  החברה השלימה  2020בחודש ינואר  171
 חדרים.  200-את המבנה הקיים למלון בן כ  האישורים הנדרשים על פי דין  לתחברה להסב, בכפוף לקבקעין ואת נכסיה. בכוונת ה המנהלים את בעלת הזכויות במקר

 

 שם המלון  עיר  מדינה 

הזכויות  
במלון  

)בעלות  
)לרבות  

חכירה(,  
  ניהול או
 שכירות( 

  'מס
 חדרים 

שיעור  
החזקות  

)%( 

ירוג  ד
 )כוכבים( 

מועד רכישת  
המלון/תחילת  

  /השכירות
 תחילת ניהול 

סיום תקופת  
השכירות/ניהול  
)לא כולל תקופת  
מימוש אופציות  
 ככל שקיימות( 

סיום תקופת  
השכירות/ניהול )כולל  

מימוש כל תקופות  
 האופציות, ככל שישנן( 

זכות סירוב ראשונה לרכישת  
נכס מהבעלים במקרה של  ה

יה  מכירה לאחד ממתחר
הישירים של החברה באזור  

י  כמ)במסגרת הס  הפעילות
 השכירות/ניהול(]כן/לא[ 

45.  

צפון  
 Belfast Jurys Inn Belfast אירלנד 

 שכירות 
 
 

270 --- 4 

 2018ספטמבר 
  דצמבר)ניהול מ

עד אוגוסט    2017
2018 ) 

  לאחרונה שופץ] 
 [ 2006  בשנת

 כן 2043ר ספטמב  2043ספטמבר 

46.  

 שכירות  Cardiff Jurys Inn Cardiff ווילס 
 142 --- 4 

 2018ספטמבר 
  צמברדמ)ניהול 
עד אוגוסט    2017

2018 ) 
  לאחרונה שופץ] 

 [ 2016  בשנת

 כן 2043ספטמבר  2043ספטמבר 

47.  

 אנגליה 

 לונדון

Leonardo Royal 
St.  

Paul’s Hotel 
 

 169לא  2049מרץ  2044מרץ  2019מרץ  4 ---   168460 שכירות 

48.  
 לונדון

Leonardo Royal 
City  
Hotel 
 

 213לא 2049 רץ מ 2044מרץ  2019מרץ  4 ---   307 שכירות 

49.  
 לונדון

NYX 
Holborn Hotel 
 

 213לא 2049מרץ  2044מרץ  2019מרץ  4 ---   201 שכירות 

50.  
 לונדון

Leonardo Royal 
Tower Bridge 
Hotel 
 

 213לא 2049מרץ  2044מרץ  2019מרץ  4 ---   370 שכירות 

51.  
Manchester 

רכישת  ל זכויות
ברחוב  מלון שיוקם  

Adair 'סטר  במנצ
 על ידי צד ג' 170  

ההסכם נחתם   4 100% 275 בעלות  
 --- --- --- 2018בדצמבר 

52.  
 ליברפול  אנגליה

מבנה קיים שיוסב  
למלון בעיר  

 ליברפול, אנגליה 171
 100% 200 בעלות 

4 
 

ההסכם נחתם  
 --- --- --- 2020בינואר 

       11,600     סה"כ  
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 כישת ומימוש מלונות ר מדיניות .ו
 .לעיל)ו( 1.7.1 בסעיףראו 

 
  מלונות שכירת .ז

נכון למועד חתימת הדוח, החברה שוכרת מצדדי ג' המחזיקים בזכויות בעלות או חכירה 
מלונות, לתקופות  41"(,המשכירבלבד: "במלונות ברחבי בריטניה ואירלנד )להלן בס"ק זה 

מדינות ברחבי בריטניה ואירלנד כאשר  5-שנה. המלונות המושכרים ממוקמים ב 35ד של ע
 לרוב. Jurys Innהינם חלק מעסקת  מתוכם 24פעילים(  מלונות 40) גליהאנב מרביתם

)במלונות בבריטניה( או על  Fattal Jurys UKההתקשרות בהסכם השכירות מתבצעת על ידי 
לתיאור  .תהמלונו לתפעול ותות באירלנד( אשר אחראי)במלונ Fattal Jurys Irelandידי 

בשכירות שהינם בבעלות/חכירה של  Jurys Inn מלונות 20עיקרי הסכמי השכירות לגבי 
Pandox  יצוין  .2017בדוח תקופתי  "תיאור עסקי התאגיד"פרק א', ( ב3)ב()1.19ראו בסעיף

שנה( קיימת זכות  35ופה של בבריטניה )למעט סקוטלנד( בהסכמי שכירות לז"ק )עד לתקכי 
ל המשכיר, בתום ע רית )גם אם לא נקבעה בהסכם השכירות עצמו(. קריחידוש סטוטו

תקופת השכירות, להתקשר עם השוכר בהסכם שכירות חדש לאותה תקופת שכירות 
ובתנאים דומים )בכפוף להתאמות סבירות, לפי העניין(, אלא אם כן הוא עומד באחד 

כוונה אמיתית של המשכיר צדיקים התנגדות לחידוש כאמור ובכלל זה מהתנאים שנקבעו כמ
אותו בעצמו. במקרה שהמשכיר מצליח בהתנגדותו לחידוש  לסלפתח את המושכר או לאכ

ההסכם מכוח הזכות הסטוטורית כאמור, השוכר עשוי להיות זכאי לתשלום פיצוי 
לשוכר להאריך/לחדש את מהמשכיר. יוער כי גם אם בהסכם השכירות נקבעה זכות חוזית 

כם שכירות הסופה נוספת, המשכיר לא יידרש להתקשר עם השוכר בהסכם השכירות לתק
 חדש אם כוונתו האמיתית של המשכיר הינה לפתח את המושכר.

 
 התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  מבנה .ח

  .להלן 1.8.5סעיף  ראו
 

 הצלחה קריטיים בתחום הפעילות  גורמי .ט
ים המלונאות בבריטניה ואירלנד דומסבורה כי גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום החברה 

ההצלחה הקריטיים בתחום המלונאות בישראל )בכפוף להתאמות י במהותם לגורמ
 )ז( לעיל.1.6.1כמפורט בסעיף  הנדרשות לאירופה(

 
  הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכניסה חסמי .י

 כניסה חסמי
רלנד דומים במהותם מי הכניסה בתחום המלונאות בבריטניה ואיבורה כי חסהחברה ס

בישראל )בכפוף להתאמות הנדרשות לאירופה( כמפורט ת לחסמי הכניסה בתחום המלונאו
, קבלת אישורים והיתרים לפתיחת מלונות( לעניין 7סעיף קטן ) למעט )ט( לעיל,1.6.1בסעיף 
 ישראלבמהיר ופחות מורכב מאשר הינו הליך  בבריטניה ואירלנדהפעילות  תחוםבאשר 

   נד.רלבבריטניה ובאי מהותי כניסה חסם מהווה אינוברה לדעת החו
 

  יציאה חסמי .יא
דומים במהותם  ואירלנד בבריטניהסבורה כי חסמי היציאה בתחום המלונאות  החברה

לחסמי היציאה בתחום המלונאות בישראל )בכפוף להתאמות הנדרשות לאירופה( כמפורט 
, בשונה מתחום ואירלנד בבריטניה, למעט כך שבתחום המלונאות לעיל( ט)1.6.1בסעיף 

 נכסיםותפעול  ברכישהישנו מספר גדול יותר של משקיעים המעוניינים , הפעילות בישראל
 . מלונאים

 בהם החלים ושינוים הפעילות תחום למוצרי תחליפים .יב
דומים במהותם  אירלנדו בבריטניהסבורה כי התחליפים למוצרי תחום המלונאות  החברה

כמפורט בסעיף ( לונאות בישראל )בכפוף להתאמות הנדרשות לאירופהלתחליפים בתחום המ
  .לעיל)ט( 1.6.1

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  .יג
 )יג( לעיל.1.7.1ראו בסעיף 

 
   ילותהפע תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, מגבלות .יד

 )יד( לעיל.1.7.1ראו בסעיף 
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  172וח הכנסות ורווחיותפיל .1.8.2

בבריטניה מלונות החברה  שלEBITDAR -ו  EBITDA,(ADR) לחדר ממוצעת הכנסה, הכנסות נתוני, תפוסה ורייעש אודות גילוייובא  להלן .1.8.2.1
  :173ואירלנד

 
 ממוצעת יומיתהכנסה  (ח"באלפי ש)הכנסות  (בממוצע)שיעורי תפוסה 

 )בש"ח( (1)(ADR)לחדר 
EBITDA(2) (ח"באלפי ש) TDAREBI(3) (ח"באלפי ש) 

  31 ביום שנסתיימה לשנה
 מברדצב

  31 ביום שנסתיימה לשנה
 בדצמבר

  31 ביום שנסתיימה לשנה
 בדצמבר

  31 ביום שנסתיימה לשנה
 בדצמבר

 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

83% 81% 1,700,754 617,358 533 512 131,607 
 139,303 623,006 267,425 

 
 ממוצעת יומיתהכנסה  (ירוא באלפי)הכנסות 

 (אירו) (1)(ADR)לחדר 
EBITDA(2) ( אירובאלפי) EBITDAR(3) ( אירובאלפי) 

  31 ביום שנסתיימה לשנה
 בדצמבר

  31 ביום שנסתיימה לשנה
 בדצמבר

  31 ביום שנסתיימה לשנה
 בדצמבר

 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
425,898 146,164 134 121 33,107 32,988 156,010 63,359 

  ל., לא כולל מלונות בניהול שהכנסות החברה מהן נובעות מדמי הניהובמלון  התפוסים החדרים כל  מספר  לבין  במלון  הכוללות ההכנסות שבין היחס (1)
   .והוצאות אחרות והכנסות ותהפחתרווח תפעולי לפני הוצאות פחת,  (2)
 .שכירות  והוצאותוהוצאות אחרות  הכנסות,  הפחתותצאות פחת, הורווח תפעולי לפני  (3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ס(,  )החלק המשולם לשותף בנכ  ( מהוצאות השכירות49%רק חלק ) הופחתוי המטופל לפי שיטת השווי המאזנ Leonardo Royal Edinburgh למלוןבטבלאות שלהלן, ביחס  EBITDA-ה  בנתוניכי  יצוין  172

 ות השכירות משולמות לחברה מאוחדת של החברה. צא( הו51%שכן יתר )
)לאחר השלמת הארגון מחדש(   2018דצמבר -בחודשים ספטמבר Jurys Innכוללות את ההכנסה התפעולית ממלונות  2018מבריטניה ואירלנד בשנת  EBITDAR-וה  EBITDA-ה , החברה  הכנסות  כי  יצוין  173

 מהלך שמונת החודשים הראשונים של שנה זו )קרי עד למועד השלמת הארגון מחדש כאמור(. ב Jurys Innהול מלונות וכן הכנסות החברה מדמי ני
 הארגון מחדש( בלבד.)לאחר השלמת  2018דצמבר -חודשים ספטמברב Jurys Innכוללים את מלונות   2018מבריטניה ואירלנד בשנת   ,(ADR) לחדר ממוצעת הכנסה יצוין כי  עוד 
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   :174הכנסות פירוט .1.8.2.2

 
 כדלקמן, בכל אחת מהתקופות הפעילותלהלן יצוינו שירותים התפלגות הכנסות החברה משירותים שניתנו בתחום 

 
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

2019 2018 

הכנסות )באלפי 
 ש"ח( 

הכנסות 
 )י אירולפ)בא

שיעור מסך  
הכנסות 
תחום 

 הפעילות )%(

הכנסות )באלפי 
 ש"ח( 

הכנסות 
 ))באלפי אירו

שיעור מסך  
הכנסות תחום 
 הפעילות )%(

 63 92,009 388,620 73 311,450 1,243,730 ( 1) שירותי אירוח
 20 29,324 123,855 20 84,720 338,318 (1)מזון ומשקאות 

 17 24,831 104,883 7 29,728 118,706 ( 2)אחר
 100 146,164 617,358 100 425,898 1,700,754 "כסה

 
 

תים, חלק ממחיר החבילה הכולל שנמכר ת ומקצה בהתאם למחירים פנימיים קבועים אצלה ולשווים ההוגן של השירומייחס החברה  -" ומשקאות"/"מזון אירוח  שירותי" (1)
סיון( להכנסות מזון ומשקאות ואת יתרת מחיר החבילה הכולל כאמור להכנסות משירותי אירוח. הכנסות ממזון  פנ וח הסופי )חבילות של לינה וארוחת בוקר או חצי ללק

 במלונות.  ומשקאות כוללות בנוסף גם הכנסות ישירות ממכירת מזון ומשקאות בחדרי אוכל ומסעדות 
 ועדוני ספא, מופעי בידור, שרותי ספורט וכו'. מ  הכנסות הנובעות מהשכרת שטחי מסחר, דמי ניהול, ההכנסות האחרות הינן -" אחר" (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)לאחר השלמת הארגון מחדש( וכן הכנסות החברה מדמי  2018דצמבר -בחודשים ספטמבר Jurys Innכוללות את ההכנסה התפעולית ממלונות  2018ריטניה ואירלנד בשנת מבוין כי הכנסות החברה יצ  174

 ש כאמור(. ד למועד השלמת הארגון מחדונת החודשים הראשונים של שנה זו )קרי עבמהלך שמ Jurys Innניהול מלונות 



 

 

 

 

 99 -א 

 
 

 : 175זהים מנכסים הכנסות .1.8.2.3

 (מהותיים פיזיים שינויים בהם נערכו שלא)קרי  מלא באופן פעילים שהיו המלונות כלל של EBITDAR-ו EBITDA, הכנסות ברבד) נתונים 
  : ותתקופ ןבמהלך אות לפעילות נכנסו, בנטרול מלונות ש2018-2019בשנים 

 
 
 
 

   .והוצאות אחרות  והכנסות הפחתותרווח תפעולי לפני הוצאות פחת,  (1)
 כנסות והוצאות אחרות והוצאות שכירות. רווח תפעולי לפני פחת, הפחתות, ה  (2)
 לא יחוס הוצאות מטה. ל (3)

 
 

 

 
  המשולם ( מהוצאות השכירות  )החלק 49%רק חלק ) הופחתוהמטופל לפי שיטת השווי המאזני  Leonardo Royal Edinburgh למלון, ביחס 2019-2018 השנים  לעניין בטבלה  EBITDA-ה  נתוני ב כי  יצוין 175

  .החברה  של  מאוחדת לחברה  משולמות השכירות הוצאות ( 51%)  יתר שכן (, בנכס לשותף
 

EBITDAR(2) 

 )באלפי ש"ח( 
EBITDA(1) 

 )באלפי ש"ח( 
  הכנסות

 )באלפי ש"ח( 
 2019שנת  2018שנת  2019 שנת 2018שנת  2019שנת  2018שנת 

35,546 36,641 23,211 22,511 129,042 128,313 

EBITDAR(2)  (אירו)באלפי EBITDA(1)באלפי אירו( הכנסות (אירו לפי )בא( 

 2019שנת  2018שנת  2019שנת  2018שנת  2019שנת  2018שנת 

8,427 9,175 5,503 5,637 30,592 32,131 
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  לקוחות .1.8.3

במלונות החברה בבריטניה ואירלנד משתנה בהתאם למיקום המלונות. ת אפיון הלקוחו
מרבית לקוחות החברה הינם לקוחות עסקיים אשר שוהים במלונות הרשת בבריטניה 

ת, כנסים מקצועיים או תערוכות. את ואירלנד במהלך שבוע עבודה למטרות פגישות עסקיו
פיין כלקוחות תיירות פנאי לאלקוחות מלונות החברה בבריטניה ובאירלנד ניתן  יתרת

 הבאים להתארח במלונות החברה בערים תיירותיות כגון אדינבורו, דבלין וכיו"ב. 
ההכנסות החברה  סךמ 10%מטבע הדברים בפעילות מלונאית אין לקוח עיקרי המהווה 

   וחד.במא
  

 שיווק והפצה .1.8.4

יעד רחב בעיקר רחבי  הלר רב ומגוון של ערוצי שיווק תוך רצון לפניית קהחברה פועלת במספ .1.8.4.1
בריטניה ואירלנד תוך ניצול מוניטין הרשת שם להלן יפורטו ערוצי השיווק העיקרים של 

  החברה בבריטניה ובאירלנד:

באמצעות אתר החברה    מרכז הזמנות בטלפון ובאינטרנט של מלונות ליאונרדו ) .ד
    (.www.leonardo-hotels.com באירופה

)באמצעות אתר האינטרנט של  Jurys Innטרנט של מלונות ינמרכז ההזמנות בטלפון ובא .ה
 (. www.jurysinns.comהרשת 

 סוכני נסיעות הפונים ללקוחות פוטנציאליים. .ו

 . סוכני הנסיעות המקוונותהזמנות באמצעות  .ז

מעונאי התיירות ועם וקהתקשרות החברה עם סוכני הנסיעות ם אודות אופן לפרטים נוספי
   לעיל. 1.6.4סוכני הנסיעות המקוונות ראו בסעיף 

 ישיר פרסום, השאר בין, כולל הפרסום. קבע בדרך שירותיה את לפרסם נוהגת החברה .1.8.4.2
 נאיסיטו של בחוברות פרסום, בינלאומיים רותתיי בירידי השתתפות, התקשורת באמצעי
 מתן, ציבור ויחסי מכירות קידום של ילותפע, ישיר בדיוור פרסום, תעופה וחברות תיירות
)ובכלל  החברתיות ברשתות פרסום וכן המקוונות הנסיעות סוכנויות באתרי פרסום, חסויות

 (. החברה של האינטרנט באתר זאת

 לחבריו המעניק (Leonardo Advantage Club) ינמיח חברים מועדון השיקה החברה .1.8.4.3
 יכוליםאשר במימוש נקודות אלו  176החברה תנובמלו לינות בגין נקודות לצבירת אפשרות

 ומשקאות מזון וברכישת החברה של האינטרנט באתר בהזמנות הנחות לקבל המועדון חברי
 של נאמנות לפתח רההחב שואפת, זה חברים מועדון באמצעות. 27באירופה החברה במלונות
( Jurys Rewards) מימועדון חברים חינ Jurys Innיצוין כי לרשת . דולאונר למותג הלקוחות

המעניק לחבריו אפשרות לצבירת נקודות בגין רכישת לינות, מזון ומשקאות במלונות הרשת 
אשר במימוש נקודות אלו יכולים חברי המועדון לקבל לינות בחינם או שוברים לחנויות 

מקבלים הנחות בהזמנות באתר האינטרנט של  מובילות בבריטניה. כמו כן חברי המועדון
  הרשת.

 תחרות .1.8.5

תעשיית המלונאות בכלל ובפרט בבריטניה ובאירלנד מאופיינת בתחרות עזה. התחרות 
מבוססות על אטרקטיביות המלונות, כאשר האטרקטיביות בעיני לקוחות המלונות נקבעת 

ם, חדרי הכנסים ת, רמת השירות, איכות המלונות, השירותיבהתאם למיקום המלונו
בבריטניה ובאירלנד. המתחרים העיקריים של החברה ת )ללקוחות עסקיים( ומוניטין הרש

בתחום המלונאות בבריטניה ובאירלנד כוללים הן רשתות מלונאות מקומיות והן רשתות 
 ,Holiday Inn, Novotel, Mercureכדוגמת בינלאומיות הפועלות בשוק הבריטי והאירי 

Maldron, Village Hotels , Park Plaza, Hilton Garden Inn, Doubletree by Hilton 
( עימם החברה צריכה להתחרות בפן המיתוגי Premier Inns)ובמגזרים מסוימים גם 
 כרשתות מלונות אחרות. 

 
 . nnI Jurys מלונות   למעט 176
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ניה לעומת מס' בבריט Jurys Innלהלן טבלת השוואה בין מס' החדרים במלונות רשת 

 :  2019בשנת תיה העיקריות בתחום הפעילות החדרים במלונות של מתחרו

מס' חדרים במלונות הרשת  המלונאות שתשם ר
 בריטניה

Holiday Inn 20,294 

Holiday Inn Express  18,275 

Mercure Hotels 9,929 

Jurys Inn 8,080 

Novotel 6,669 

Park Inn 2,546 

Village Hotels 4,018 

Ramada 3,033 

 

לרכישות ו/או  ביחס העז תחרות עם מתמודדת הפעילות תחום במסגרת החברה ,בנוסף יצוין
גופים פרטיים וחברות אחרות לרבות בנקים  מולמכירות של נכסים המתאימים למלונות 

 מסחריים, חברות ביטוח, קרנות השקעה פרטיות ואחרות בעלי מקורות מימון גדולים.   

ינלאומיות האחרות משקיעה החברה עם התחרות כנגד רשתות הב התמודדות צורךל
חזוקה של המלונות הקיימים תוך שמירה על סטנדרט שירות ואיכות ותמאמצים בשימור 

 שינויים זיהוי וכןמלונות גבוהה זאת בין השאר באמצעות גיוס והכשרת כוח אדם איכותי 
 לאונרדו לשינויים אלו.  ומגמות בתעשיית המלונאות והתאמת המותג

 בזיהוי מאמצים היעמשק החברה, מלונאות נכסי רכישת על התחרות עם תהתמודדו לצורך
 .להלן 1.14ם בהתאם לאסטרטגיה העסקית כמפורט בסעיף נכסים פוטנציאליי ובאיתור
בעלת  לרובהחברה, מוניטין הרשת באירופה וכן מבנה החברה במסגרתו היא  להערכת
 מהווה( in house) הנכס לתפעול ויכולת ניסיון בעלת והן המלונאי בנכס תהבעלו זכויות
 תומתקשרים עם חבר מלונאיים נכסים הרוכשים האחרים המתחרים מתלעו יחסי יתרון

 שם עולמי מוכר לצורך תפעול המלון.  תניהול בעל

עם פעילות שיווק באמצעות  בקשרנוספת עימה נדרשת החברה להתמודד היא  תחרות
 אלו אתרים( כאשר לעיל( יג)1.7.1בסעיף  כמפורט – OTA) המקוונות הנסיעות כנויותסו

)לרבות  המלונאות בענף מפתח לגורם האחרונות בשנים הפכו אגרסיבי שיווק תבאמצעו
על קבלת חשיפה  ביניהן מתחרות המלונות שרשתות כך( אלו סוכנויות שמפרסמות הדירוגים

ה באתרים אלו והן באמצעות קבלת דירוג גבובאתרים אלו, הן באמצעות פרסום 
התמודדות עם תחרות זו, משקיעה  רךצו, ללעיל( גי)1.7.1. כמפורט בסעיף ןלמלונותיה

 שוטף קשר על בשמירה וכן  177הרשת של האינטרנט אתר ופרסום בפיתוחהחברה מאמצים 
   .שםכמפורט  אלו סוכניות עם
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 עונתיות .1.8.6

עילות זה בבריטניה מגורם העונתיות. פעילות החברה בתחום פ ענף המלונאות מושפע מאוד
שיות בבריטניה ובאירלנד מושפעת באותה מידה מגורם ראובאירלנד אשר ממוקדת בערים 

 העונתיות, במיוחד ברבעון הראשון של כל שנה, כאשר ישנה פחות תיירות פנאי באותן ערים.
המלונאות בבריטניה ואירלנד תחום בהחברה פרטים ביחס להתפלגות שיעור הכנסות להלן 
 : 178ושיעורן מכלל הכנסות התאגיד במאוחד עוניםלפי רב

 2018שנת  2019 נתש 
  הכנסות

 )באלפי ש''ח( 
הכנסות 

 )באלפי אירו( 
  הכנסות %-ב

 )באלפי ש''ח( 
הכנסות 

 )באלפי אירו( 
 %-ב

רבעון 
 ראשון

317,789 )**( 76,787 )**( 19 23,156 5,438 4 

     רבעון
 9 13,370 57,020 28 117,240 475,724 ניש

 רבעון
 27 39,587 168,056 27 117,673 464,245 שלישי 

רבעון 
   60 )*( 87,769 )*( 369,126 26 114,196 442,996 )*( רביעי

ומאז כל המחזור של הפעילות נכלל במחזור הקבוצה.  JURYSהושלמה עסקה  2018)*( ברבען הרביעי של שנת  
 .נכללו רק דמי ניהול עד אותו מועד

 .Grangeהושלמה עסקת  2019הראשון של שנת  בסוף הרבעון)**( 
 

פרטים ביחס להתפלגות שיעור התפוסות של החברה בפעילותה בתחום המלונאות ן להל
  בבריטניה ואירלנד, לפי רבעונים )באחוזים(:

 
 2018שנת  2019 שנת

 57% 77% רבעון ראשון
 78% 85% רבעון שני 

 88% 88% ן שלישי רבעו
 80% 81% רבעון רביעי 

 

 חומרי גלם וספקים .1.8.7

ה ואירלנד, חומרי הגלם העיקריים להן נזקקת החברה ניבמסגרת תחום הפעילות בבריט
מתמקדים במלאי הנדרש למתן השירותים לללקוחות, כגון מזון, משקאות, חומרי ניקוי 

קים להספקת מוצרי המלאי "(. התקשרות עם ספמוצרי מלאיומוצרי טואלטיקה )להלן: "
ל הרשת ודאשר מנצלת את ג Jurys Innמצעות מחלקת הרכש של מתבצעת לרוב בא

והמוניטין שלה בבריטניה ובאירלנד ובאזור הפעילות הרלוונטי, ובכך מתאפשר לחברה לנהל 
משא ומתן לקבלת מוצרי המלאי בתנאים מיטביים במחירים מוזלים . ההתקשרויות הינן 

תנאי התשלום הינם שוטף פלוס  של שנה, בתמורה לסכום שנתי קבוע שלרוב לרוב לתקופה
אין לה תלות באף אחד מספקי מוצרי המלאי ויש באפשרותה להתקשר , . להערכת החברה30

עם ספקים חלופיים במידת הצורך ללא קושי מהותי. מעבר למוצרי המלאי, החברה 
לון )מעליות, מיזוג אוויר, חשמל מתקשרת עם ספקים לצורך תחזוקה והפעלת מערכות המ

מנצלת  Jurys Innהמלאי,  ריכאשר בהתקשרות עם ספקים אלו, בדומה לספקי מוצ וכ"ו(,
את גודלה והיקף העבודה הנדרש במלונות הרשת כדי להיטיב את תנאי ההתקשרות 

עם ספקי  Jurys Innבהסכמים אלו. במסגרת הסכמים אלו, ניתן לציין את התקשרות 
ונות, כאשר לצורך התקשרות עם המהווים הוצאה משמעותית בתפעול של המל האנרגיה,

מפרסמת מכרז הכולל את הדרישות התפעוליות של המלונות ואת  Jurys Innספק אנרגיה, 
תנאי ההתקשרות הבסיסיים )יובהר כי בבריטניה ואירלנד ישנן מספר חברות אנרגיה עמם 

החברה אין לה תלות באף אחד מספקים אלו אספקת חשמל(. להערכת ניתן להתקשר לצורך 
 רך ללא קושי מהותי.  צוויש באפשרותה להתקשר עם ספקים חלופיים במידת ה

 
-בחודשים ספטמבר  Jurys Innכוללות את ההכנסה התפעולית ממלונות  2018כי הכנסות החברה מבריטניה ואירלנד בשנת  יצוין  178

הראשונים   יםבמהלך שמונת החודש Jurys Innדמי ניהול מלונות השלמת הארגון מחדש( וכן הכנסות החברה מ)לאחר  2018דצמבר 
 של שנה זו )קרי עד למועד השלמת הארגון מחדש כאמור(. 



 

 

 

 

 103 -א 

 
 הון אנושי .1.8.8

 
 מבנה הארגוני של קבוצת פתאל בבריטניה ואירלנד  .1.8.8.1

 
  : נכון למועד הדוח , בבריטניה ואירלנדלהלן תרשים המבנה הארגוני של פעילות החברה 

 
 

 
 

ומס' מחלקות מטה נוספות )כספים,  Jurys Innשל רשת ( Executive Departmentההנהלה )
יווק וטכנולוגיית מידע( ברשת ממוקמות בדבלין, אירלנד. מס' מחלקות מטה ש רכש, הכנסות,

. מחלקת משאבי אנוש פזורה )הכנסות ומכירות( של הרשת ממוקמות בווטפורד, אנגליה
 ת הלקוחות פועל מבירמינגהאם, אנגליה.ברחבי בריטניה ואירלנד ומרכז שירו

בכל ענייני הכספים התפעוליים ת חלקת הכספים נחלקת למחלקת כספים תפעולית העוסקמ
 במלונות ומחלקת כספים קבוצתית אשר עוסקת באיחוד, דיווח, מיסוי, משפטיות וביקורת.

ת חדשות מחלקת הפיתוח כוללת צוות קטן האחראי על הבאה, בחינה והצגה של הזדמנויו
 ת צוות רכש מרכזי אשר מנהל משאים ומתנים באופןלרכישת מלונות. מחלקת רכש כולל

רוכז עם ספקים והינו אחראי על הזמנה ותימחור בתוך מערכת הרכש. מחלקת שירותים מ
משותפים מספקת שירותים מרכזיים של ניהול חשבונות, משכורות ופונקציות אחרות 

רטגיית בור המלונות. מחלקת הכנסות אחראית לאסטהקשורות  לחשבונות מרכזיים ע
חלקת מכירות אחראית לניהול חשבונות של מ תימחור חדרים, ישיבות ואירועים בקבוצה.

סוכני המפתח צדדי ג' בתחום החברות, ישיבות ואירועים ומגזר סיטונאי התיירות והלקוחות 
ל תשתית טכנולוגיית הישירים שמזמינים דרכם. מחלקת טכנולגיית מידע אחראית על כ

 תחזוקה, התקנת מערכות חדשות וניהול סיכונים. המידע בקבוצה, כולל

 Loyalty, ניהול תוכניות הנאמנות )Jurys Innלקת שיווק אחראית על פיתוח המותג מח
schemes של הרשת, ערוצי הרשת החברתית, תחזוקה והנעה של הכנסות באמצעות אתר )

בהודעות דוא"ל,  ה בתשלום, פעילויות אופטימיזציה, שיווקהאינטרנט של הרשת, כולל מדי
 .OTAוכן ניהול מערכת היחסים עם 

 מחלקת משאבי אנוש אחראית על ניהול יחסי העבודה, גיוס, הכשרה ופיתוח צוות העובדים.
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 .עובדים 3,819 בבריטניה ואירלנד Jurys Innברשת מועסקים  2019בדצמבר  31 ליום נכון
 :  2018בדצמבר  31וליום  2019 בדצמבר 31עובדים לפי מחלקות נכון ליום להלן התפלגות ה

 שם המחלקה
 ובדים נכון ליוםע מספר

31.12.2019 31.12.2018 

 מכירות והכנסות
Sales and Revenue 187 150 

 משאבי אנוש
Human Resources 60 44 

 כספים
Group Finance  

 וניהול פיננסי
Operational Finance 

138 112 

 שיווק 
Marketing 8 6 

 רכש
Procurement 5 5 

 שירותים טכניים
Technical Services 2 2 

 מערכות מידע
IT 7 5 

 פיתוח
 Development 2 2 

 מרכז שירות לקוחות
Customer Contact Centre 78 86 

 עובדי המלונות
Hotel Operational Employees 3,327  2,072 

 5 5 ד הראשי עובדים אחרים במשר
 2,489 3,819 סה"כ

 
פים מועסקים על ידי חברות מיקור וסעובדים נ 1,075-כ 2019בדצמבר  31נכון ליום , ףבנוס
מלונות הקבוצה יתר מועסקים בה לעיל, יוסף כי בנוסף למצבת כוח האדם שתואר חוץ.

  .עובדים 849  -כ (Jurys Innחלק מרשת  שאינםבבריטניה )
 

 הסכמי העסקה  הטבות וטיבם של .1.8.8.2

מסדירים ה מועסקים ככלל על פי חוזים אישייםניה ובאירלנד בבריטעובדי החברה מרבית 
את תנאי העסקתם, ובכלל כך את שכר העובד ואת תנאיו הסוציאליים, בהתאם להוראות 
הדין המקומי )חקיקה פדראלית, הסכמים קיבוציים, הסכמי עבודה ופסיקה מקומית(, אשר 

כמוגדר לתקופה קצובה  או ע את תקופת ההעסקה לתקופה בלתי מוגבלתלפיו ניתן לקבו
 ונטית. לובדין המקומי במדינה הר

שהוקצו )הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה( א רשומות לפרטים אודות אופציות ל
 לעיל. 1.3ראו בסעיף  ,Jurys Innמנהלים ועובדים ברשת   12-ל, 2018 בחודש מרץ

בבריטניה ובאירלנד בהוראות ח, להערכת החברה, עומדות חברות הקבוצה נכון למועד הדו
  ות החלות עליהן לעניין העסקתם של העובדים באותן מדינות.תיהדין המקומיות המהו

 
 השקעות קבוצת פתאל בבריטניה ואירלנד באימונים והדרכה .1.8.8.3

טנים ויעילים החברה מייחסת חשיבות לגיוס עובדים איכותיים לצורך הקמת צוותי עבודה ק
שנה ויבכירה מתוך עובדיה. החברה רואה חשיבות בהכשרה וכן בפיתוח הנהלה זוטרה ו

תרבות חזקה של למידה ופיתוח בחברה. עבור מנהלים ישנן מס' תכניות הכשרה. אין 
 Jurys 2012דרישות סף לתפקידי הניהול. המנהלים ממונים על בסיס נסיון והתאמה. בשנת 

Inn הקימה פלטפורמ( ת לימוד מקוונתGROW online learing patform להכשרה ופיתוח )
מנהלים זוטרים ומנהלים בכירים. מטרת התכנית הינה לשפר , מקצועי של עובדים חדשים

את עבודת הצוות ולעודד כישורי ניהול של העובדים לצורך שמירה על צוותי עבודה קטנים 
  ויעילים.
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 הסכם בעלי מניות .1.8.8.4

אחד ביחס ה - בעלי מניות בשני הסכמילות, התקשרה החברה, עד כה, במסגרת תחום הפעי
ביחס לזכויות במקרקעין והשני Leonardo Royal Hotel Edinburgh להחזקה במלון 

 מלון. יוקםבדבלין עליו 

 חלק החברה  שם המלון  שם החברה המשותפת

  חשבונאי טיפול)שיטת 
 ( ווי מאזני ש/איחוד

 שם השותף

Leonardo Haymarket 
Ltd.  

הסכם השותפות )להלן: "
 "(עם הראל

Leonardo Royal Hotel 
Edinburgh  

51%179 
 מאזני( וי)שו 

חברות מקבוצת הראל 
 180חברה לביטוח בע"מ

 "(הראל)להלן: "

Silicaway Limited 
 )אירלנד(

 "הסכם השותפות )להלן: 

 מחזיקה השותפות חברת
 בדבלין במקרקעין בזכויות

  .מלון יוקם עליו

 

50% 
 )שווי מאזני(

S.H.I.R Hotels (Cyprus) 
Limited181 

האחרים  בעלי המניות הסכמיל םבמהות דומים "ןדלועם שלמה נ השותפות עם הראל הסכמי
 תניותלתיאור  "(.בעלי המניות הסכמי: "להלן)באירופה  שותפיה עם החברה מתקשרת בהן

   לעיל. 1.7.9בעלי המניות ראו בסעיף  הסכמי מתוך מרכזיות

 כבהר –הראל נכללות מס' תניות )ובכלל זה לעניין  יחד עם זאת יצוין כי בהסכם השותפות עם
 הדירקטוריון ומנגנון היפרדות( שאינן מופיעות, על פי רוב ביתר הסכמי בעלי המניות.

ות  ממני 25%-דירקטורים. כל צד המחזיק ב 3-דירקטוריון החברה המשותפת ימנה לא יותר מ הרכב הדירקטוריון  
 2ור מטעמו, כאשר נכון למועד הדוח, מינתה החברה חברת השותפות יהיה רשאי למנות דירקט

 דירקטורים מטעמה והראל מינה דירקטור אחד.  

אם  ולאחר תקופת החסימה  182בהסכם השותפות עם הראל קיימת תקופת חסימה של עשר שנים  מנגנון היפרדות 
  תיות ו/או במידה ובתקופת החסימה מתקיים קיימת מחלוקת בין הצדדים לעניין החלטות מהו

הצד  )להלן: " דעה לבעל המניות האחרהואירוע הפרה, רשאי כל אחד מבעלי המניות למסור 
"(, כאשר  הצד היוזםלפיה הוא מבקש למכור את המניות ו/או את המלון לצד ג' )להלן: " "(המקבל

בקשה למכור את המלון לצד  הצד המקבל רשאי להגיב לצד היוזם באחד מהאופנים הבאים: )א(
יימת זכות סירוב ראשונה  ק  היוזם שלצדראות הסכם בעלי המניות, כאשר יצוין ג' בהתאם להו

לרכישת המלון; או )ב( בקשה שהצד היוזם ירכוש את מלוא זכויותיו של הצד המקבל בחברת 
להוראות והכל בכפוף  לצד המקבל השותפות ו/או ימכור את מלוא זכויותיו בחברת השותפות 

 הסכם בעלי המניות. 

 

דבלין )אירלנד( אסור ב בהסכם השותפות עם שלמה נדל"ן לגבי המלון בהקמהיצוין כי 
למכור, להעביר או לבצע דיספוזיציה בכל או חלק מההחזקות בחברת הנכס עד להשלמת 

 הקמת המלון והתחלת תקופת השכירות בגינו.

 

 

 
  אסטרטגיות  חלטותהשותפות עם הראל, ה  ההסכם פי שעל מאחר, השותפות בחברת החברה  של ההחזקה  שיעור אף על כי יצוין 179

  על  אישור כוללות סיות ננ והפי האסטרטגיות לטותהח , היתר ביןשל השותפים.  אחד פה  החלטה  דורשות המלון עם  בקשר ותופיננסי
הראשונית, הוצאות הון   CAPEX -שנקבעו ואושרו על ידי הצדדים בתוכנית ה  CAPEX הוצאות  למעט ( CAPAX) הוניות  הוצאות
; מכירה ,העברה או הראל עם השותפות  בהסכם שנקבע כפי רף קבוע  עלמשאושר  CAPAX-סכום קבוע וכן חריגה ב מעלנוספות 

ק ניכר של הנכסים או ההתחייבויות של חברת הנכס; לקיחת מימון, מתן הלוואות, מתן ערבויות,  חליספוזיציה של נכס או ד
  מכניסת  החללכך  התאםב. הראל עם השותפות  בהסכם שנקבע כפי קבוע  סכום שיפויים על ידי כל חברה מהקבוצה ואשר עולה על 

  השווי  שיטת  לפי המטופלת כהשקעה  מוצגת לוןבמ וההשקעה  הכספיים תיה בדוחו המלון  את החברה  חדתמא לא לתוקף ההסכם
 . המאזני

 . המבורגר קבוצת בשליטת  ונמצאת והפיננסים הביטוח , הפנסיה  בתחום  עוסקת הראל, החברה  ידיעת  למיטב 180
"ן  נדל שלמה י.ר .ש חברת  של( סופי בשרשור 100%) מלאות ובשליטה  בבעלות קפריסאיתת פרטי בתחברה , החברה  ידיעת  למיטב 181

. למיטב ידיעת החברה, שלמה נדל"ן בע"מ, הינה חברה פרטית המאוגדת בישראל, אשר הנפיקה  "("ןנדל שלמההלן: ")ל "מבע
וק ן הינה תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בח לציבור אגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. שלמה נדל"

 (, בעקיפין, של הגב' עתליה שמלצר.  100%ינה בבעלות ובשליטה מלאות )ה  עת החברה, שלמה נדל"ןניירות ערך. למיטב ידי
  למשקיעים  המשותפת החברה  במניות  החזקותיה  של הראל ידי על העברה  ולמעט ( בהסכם)כמוגדר  מורשים לנעברים העברה  למעט 182

 . בישראל מוסדיים 
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 אגיד בכללותועניינים הנוגעים לפעילות הת -חלק רביעי 

   הון אנושי 1.9

  :דוחהחתימת ד , נכון למועהנהלת החברה הבכירהבנה הארגוני של להלן תיאור המ .1.9.1

 

  

 
ה מועסקים על פי הסכמים אישיים, עובדי ההנהלה הבכירה בחברה ונושאי המשרה הבכיר .1.9.2

באופן שעל פי תנאי העסקתם חלקם זכאים, בין היתר, למענקים בשיעורים משתנים בהתאם 
אודות תנאי העסקת חלק מנושאי המשרה לפרטים נוספים .צאות הפעילות ורווחיותהלתו

 . דוח תקופתי זההמצ"ב ל "פרטים נוספים" – 'ד בפרק 21 בתקנהם ג הבכירה ראו

ההנהלה הבכירה של החברה להלן פירוט מספר העובדים בקבוצת נושאי המשרה ועובדי  .1.9.3
ונכון למועד חתימת  2019-ו 2018מהשנים בדצמבר בכל אחת  31נכון ליום  בישראל וחו"ל

   :הדוח

 מספר עובדים ליום   

 31.12.2018 31.12.2019 הדוח ת כון למועד חתימנ

 1 1 1 יו"ר/מנכ"ל

 7 8 8 צוות ניהול בכיר

 8 9 9 סה"כ

 

ל, מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, הינו דמות מפתח מרכזית מר דוד פתא .1.9.4
ד והמנהל בפועל של פעילות החברה בפעילות החברה, נוכח היותו היזם, המייסודומיננטית 

ת מייצגת של פעילותה. מכוח תפקידו מחזיק מר פתאל בניסיון נצבר ובידע מוונוכח היותו ד
רב של שנים, קשרים עסקיים ייחודיים וחשובים להמשך ניהולה של החברה ופיתוחה וכן 

מימון  התחייבו בהסכמי הקבוצה. כמו כן, חברות ביכולות יזמיות וניהוליות מוכחות
 דוד ל, כי בכל תקופת ההסכמים יהיה מרהושנחתמו עם תאגידים בנקאיים ובהסכמי הני

השליטה בה. להערכת החברה, קיימת לה תלות במר פתאל  יבעל בני משפחתואו /ו פתאל
תה והתרחבותה המשך התפתחובחברה עשויה להשפיע על באופן שפרישתו מפעילות ניהולית 

  .הלןל (כה)1.22תה. ראו גם סעיף ועל היקפי פעילו החברהשל 

לעובדים לחלק , 2018מרץ -בחודשים פברוארשהוקצו  ציות לא רשומותופא לפרטים אודות .1.9.5
וביניהם עובדי ההנהלה הבכירה בחברה ונושאי המשרה הבכירה  שירותים לקבוצהונותני 

  .לעיל 1.3 בסעיףראו 
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 יים נכסים לא מוחש  1.10

 ישראל .1.10.1

ה ל שם מספר חברות המוחזקות בעקיפין על ידי החברהחברה ועעל שם  - סימני מסחר .1.10.1.1
סימני מסחר המשמשים אותה בפעילותה המלונאית ובכלל כך, בין  48-רשומים בישראל כ

"מג'יק -ו "U, "היתר "פתאל", "מלונות לאונרדו", "פלאזה" "דה פלאזה", "מג'יק קלאב"
ת בחקיקה וניתנות ני המסחר הרשומים מוגבל לתקופות הקבועופאלאס". תוקפם של סימ
 לחידוש בתום כל תקופה. 

המלח והרודס תל אביב, נעשה שימוש במסגרת ניהול מלונות הרודס ים  - ברישיונותש שימו .1.10.1.2
הרודס מלונות ספא ונופש בע"מ,  תלחברבשם, במותג ובסימן המסחר "הרודס", השייך 

. במסגרת 2017מרץ  מחודש ,השכירות הסכמי במסגרת שהשחוד ,וזאת מכוח הסכמה בכתב
בשם, במותג ובסימן המסחר "הרודס" כאמור,  ושניהול מלון הרודס הרצליה, נעשה שימ

ובתמורה לתשלום דמי  בין בעלי הזכויות בסימן לבין החברה כתבוזאת מכוח הסכמה ב
  .זיכיון לפי שיעור מהמחזור, בהיקפים שאינם מהותיים לחברה

  מותגים ישראל תתי .1.10.1.3

שירותים ה מאפיינים שונים לצורך התאמת יה תתי מותגים בעללאורך השנים פיתחה החבר
הניתנים במלונות החברה בישראל לקהל היעד הספציפי. להלן תיאור תתי המותגים, קהל 

  תחת המותג:הפועלים היעד המאפיין את המותגים הללו ומספר המלונות 

 הל יעדק תיאור המותג לוגו שם מותג

מספר מלונות הפועלים 

למועד נכון תחת המותג 

 הדוח

 הרודס

 
 

צה בוהרודס של הקמלונות 
בישראל מאופיינים על ידי 

 החברה בעיקר כמלונות יוקרה.

לקוחות 
 עסקיים
 ונופש

 ארצית בפריסה 6

 לאונרדו

  

מלונות הקבוצה תחת המותג 
לאונרדו מציעים בעיקר חוויית 

 כךאירוח מגוונת, ובכלל 
חופשה משפחתית, חופשה 

 ת ספא.וחופש רומנטית

תיירות 
נופש 

 וקבוצות
 עסקים

 יתרצבפריסה א 24

 מלונות יו

 

של הקבוצה כוללים מלונות יו 
לות יבעיקר שירותי אירוח וחב

 ."הכל כלול" נופש במתכונת

תיירות 
נופש 

 וקבוצות
 ובכנרת מלונות באילת 4

 22מלון רוטשילד 

 

ל הקבוצה ש 22מלון רוטשילד 
תל בישראל ממוקם במרכז 

 מותגם ומנימאופייהוא ואביב 
ק בוטי על ידי החברה כמלון

 יוקרתי

לקוחות 
עסקיים 
ותיירות 
 עירונית

 במרכז תל אביב 1מלון 

 NYXרשת מלונות 

 

של החברה ממוקם  NYXמלון 
מאופיין  והוא י עריםבמרכז

 בחוויית אירוח אורבנית

לקוחות 
עסקיים 
ותיירות 

 ניתעירו

 תל במרכז נותמלו 2
   183והרצליה אביב

 

 

 
 

 .  המותג תחת  בירושלים מלון הפעלתל  עתידי  שכירות בהסכם ה החבר התקשרה , הדוח  חתימת  למועד נכון כי  יצוין 183
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  אירופה .1.10.2

 יבסימן המסחרבשם ושימוש נה הבעלים הרשום להי, שותפות הניהול דוחנכון למועד ה .1.10.2.1
"Leonardo "ו-"Leonardo Hotels "הקניין הרוחני של האיחוד האירופאי  במרשם
( European Union Intellectual Property Office)  שירותי אירוח מזון תחת קטגוריה של

  שוויץ.  ו הבאות: גרמניה  מדינותב הקניין הרוחני במרשמי וכן ספציפית ומשקאות

לשימוש בשם ובסימן  זכותה רישום בהליכי מצויה, שותפות הניהול דוחה למועד נכון .1.10.2.2
 במרשמי הקניין הרוחני זמני אירוח,שתיה ומזון תחת קטגוריה של "NYX" המסחרי

לאחרונה,  ובריטניה. ספרד, איטליה'כיה, צ ,גרמניה: הבאות מדינותבו באיחוד האירופאי
יצוין כי במהלך  .בגרמניה" Nyxג' זכויות בסימן מסחרי רשום " צדרכשה שותפות הניהול מ

 ובריטניה ספרד, גרמניה, רישום סימן המסחר כאמור במרשם הקניין באיחוד האירופאי
 עשוי ליצור בלבול עם סימן NYXה כי השם אחר בטענ ישיצד של על ידי התנגדויות הוגשו

חתמו על  הצדדים 2018י במהלך שנת כ יצוין מסחר רשום המצוי בבעלות אותו צד שלישי.
במותג  משתשלה רשאית האת הניהול ששותפות כך, במותגפשרה לעניין השימוש  מתווה
NYX המילים את למותג תוסיף בתנאי כי "HOTELS "ו-" "by Leonardoאו "By Fattal" 
ש החברה רשומה כבעלת הזכות לשימויצוין כי לעיל  בהמשך לאמורמניעת בלבול.  לצורך

", כאשר על פי הסכם הפשרה השימוש בו ייעשה על פי התנאים NYXבסימן המסחר "
   .שצוינו לעיל

  אירופה מותגים תתי .1.10.2.3

לאורך מלונות החברה באירופה פועלים תחת המותג לאונרדו כאשר מרבית כאמור לעיל, 
מאפיינים שונים לצורך התאמת  ימותגים בעלהשנים פיתחה החברה למותג זה תתי 

המותגים, קהל היעד ם הניתנים במלונות לקהל היעד הספציפי. להלן תיאור תתי תיהשירו
  :תחת המותגהפועלים המאפיין את המותגים הללו ומספר המלונות 

 
 

 קהל יעד תיאור המותג לוגו שם מותג

ת מספר מלונו
הפועלים תחת 

נכון  המותג
 למועד הדוח

Leonardo Hotels 
 

 

-ו 3ות ונהמותג העיקרי המאופיין במל
כוכבים הממוקמים בקרבת שדות  4

 תעופה ומרכזי ערים

ללקוחות 
עסקיים 
וקבוצות 
 תיירים

 184מלונות 61

Leonardo  Royal 
Hotels 
 

 

 4מלונות יוקרתיים בעלי דירוג 
וללים ( הכSuperiorכוכבים + )

 שירותי אירוח בסטנדרט גבוה

ת לקוחו
עסקיים 
וקבוצות 
 עסקיות

 185מלונות 15

Leonardo 
Boutique Hotels 

 

מלונות קטנים וייחודיים בהם 
השקיעה החברה משאבים בפיתוח 
ארכיקטורה ועיצוב פנים ייחודיים 
לצורך מתן חוויה ייחודית ללקוחות 

 השוהים במלונות אלו

לקוחות 
עסקיים 
 םותיירי

 186מלונות 6

 
הדוח, החברה התקשרה החברה בהסכמים להקמת ו/או הסבת מבנים קיימים לשימוש מלונאות ו/או   חתימתכי נכון למועד  יצוין 184

   מלונות נוספים תחת המותג. 16הסכמי שכירות עתידיים להפעלת 
  הסכמי  או /ו  מלונאות  לשימוש  קיימים  מבנים  הסבת או/ ו קמת לה  בהסכמים  התקשרה  חברה ה , הדוח  חתימת  למועד  נכון  כי  יצוין  185

   .המותג  תחת  נוספים  מלונות 4 להפעלת עתידיים שכירות
 שיופעל תחת המותג. יצוין כי נכון למועד חתימת הדוח, החברה התקשרה בהסכם לרכישת מלון נוסף  186
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 קהל יעד תיאור המותג לוגו שם מותג

ת מספר מלונו
הפועלים תחת 

נכון  המותג
 למועד הדוח

NYX Hotels 

 

ומעניק  2016בשנת ושק מותג חדש שה
ערים ב חוויות אורבנית ייחודיות
 ת.אירופאיות שונו

לקוחות 
עסקיים 
ותיירות 
 עירונית

 187מלונות 7
 

Jurys Inn 

 

מלונות עירוניים ברחבי בריטניה 
 כוכבים  4+ ועד 3ואירלנד בדירוג 

לקוחות 
עסקיים 
ותיירות 
 פנים

 188תמלונו 35

Apollo Hotels 

 

, הולנד רחביב עירוניים מלונות
  189כוכבים 4 בדירוג מרביתם

 לקוחות
 קייםעס

 ותיירות
 עירונית

 מלונות 12
 

 

  מימון 1.11

 בתחום המלונאות, פעילותה ת פעילותה מהתזרים השוטף שמייצרתהחברה מממנת א .1.11.1
 ננסייםמתאגידים בנקאיים ומוסדות פי אשראיבאמצעות ההון העצמי של החברה ומ

 מגיוסך ובכלל כ (", לפי הענייןבנקאי אשראי"-ו "הלווים)להלן: " הקבוצההניתנים לחברות 
שבוצעה ההנפקות מהציבור במסגרת וחוב , גיוס הון למשקיעים מוסדיים שבוצע פרטי חוב

 משמשאשר שימש ו אירופה נכסים באמצעות פתאל ציבורי באמצעות גיוס חובכן ו לציבור
 .של החברה באירופה פעילותה למימון

 ללא, Non-recourseאירופה הינו על פי רוב מסוג  פתאל תלנכסי קבוצ ביחס ניטלש המימון .1.11.2
)להלן  חברת מלונות פתאלבאופן שבישראל,  לנכסי קבוצת פתאל , וביחסללווים חזרה זכות

מרבית ההלוואות שניטלו על ידי החברות ערבה לפירעון  "(הערבהבס"ק זה בלבד: "
כוללים במרבית המקרים הוראה לפיה  כאמור, שהסכמי ההלוואות כךות על ידה, המוחזק

תהווה  האו עילה לפירעון מיידי ביחס לערב הכערב הביכולת הפירעון שלה גם שינוי לרע
 . "(ההלוואות)להלן: " לפירעון מיידי עילה להעמדת ההלוואה

 בנכסי הלווים של ותהבעלבין השאר, בשעבוד ראשון על זכויות  ההלוואות מובטחות .1.11.3
כויות וכספים זד שעבו ,השכירות דמי המחאת, הלוויםניות מ לואל מ, בשעבוד עהמקרקעין

 דמי מופקדים בהם אשר בנק חשבונות שעבוד, מכוח הסכמי ניהול או מכוח זכויות ביטוח
 גםבחלק מהסכמי המימון ו המלונות מלאי שעבוד וכן ,המלונות בגין המתקבלים השכירות

לפי העניין.  והכלל בתפעול המלון חשבונות הבנק המשמשים את שותפות הניהו שעבוד
 נרשם במקרים מסוימים )ובכלל כך בעניינה של מלונות פתאל(ישראל, ב ותבמסגרת הפעיל

. בנוסף, בפעילות בישראל העמידה החברה )באמצעות הלווה החברה רכוש כללעל  שעבוד צף
רבויות ע להעמדת גרמה כך ובכלל, ערבויות וימיםבמקרים מס חברות המוחזקות על ידה(

שלישיים )בעיקר בעלי זכויות במלונות  יםבנקאיות להבטחת התחייבויותיהן כלפי צדד
לפרטים  .כירות או בהסכמי ניהול(שעימם התקשרה החברה בהסכמי ש אירופהבישראל וב

ג' לדוח  צ"ב בפרק המ 31.12.2019 ליום החברה של הכספיים בדוחותיה 20 באור ראו נוספים
 .תקופתי זה

ן הלוואות שנטלה קבוצת פתאל מ , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי בחלקצויןיכמו כן  .1.11.4
אירופה, ניתנו ערבויות פיננסיות אישיות מוגבלות בסכום על ידי דוד פתאל ו/או מלונות 

להבטחת  ללא תמורה, פתאל ו/או פתאל החזקות ו/או תאגידים בשליטת מלונות פתאל,
 ת הסכמי הלוואה. לפרטים נוספים אודות ערבויותפירעון התחייבויות הלווים במסגר

 
  או /ו מלונאות לשימוש קיימים מבנים הסבת  או/ ו תקמלה  בהסכמים החברה  שרה התק החברה , הדוח  חתימת עדלמו נכון כי יצוין 187

   . המותג תחת נוספים  מלונות 5 להפעלת עתידיים  שכירות  הסכמי
  ת מלון נוסף תחת המותג.להפעל  בהסכם שכירות עתידי יצוין כי נכון למועד חתימת הדוח, החברה התקשרה  188
 ]  .כוכבים 3  בדירוג אחד ון ומל כוכבים 5 בדירוג אחד מלון כוכבים,  4דירוג מלונות ב 11 189
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" פרטים נוספים" – 'ד בפרק 22 תקנה, ראו לעיל כאמור מר דוד פתאלועמדו על ידי שה
  .לדוח תקופתי זה המצ"ב

חות בטו)להלן: " במספר מקרים, החוב עשוי להיות מובטח על ידי מקבץ של מס' מלונות יחד .1.11.5
 רהשר נכסיהם משועבדים בבטוחות צולבות כאמור, במקביחס ללווים, א כי יודגש ."(תוצולב

למלווה תעמוד הזכות  -מלווה ה כלפי של הפרת ההתחייבות של אחד מהתאגידים הלווים
ולפעול למימוש כלל הבטחות הצולבות העומדות  להעמיד את כל ההלוואות לפירעון מיידי

 .לו

שנים ויותר מהמועד בו  10-כ הינן לתקופות ארוכות של בישראלו אירופהמרבית ההלוואות ב .1.11.6
ריבית  "( אוהריבית הקבועה, הנושאות ריבית שנתית קבועה )להלן: "יםנלקחו על ידי הלוו

 3לתקופות של חודש/  Euriborשנתית עם מרווח קבוע מעל הריבית הבסיס הנהוגה )ריבית 
", נהריבית משת"-" ומרווחי העניין( )להלן: ", לפ, ריבית הפרייםחודשים 6חודשים/ 

 דצמברב 31יום ל נכון הקיימות במחזור ותבהתאמה(, כאשר הריבית הקבועה בגין ההלווא
מההלוואות בהן נקבעו שיעורי ריבית בחלק  .190%96.5-ל .%331בין שבטווח  הינה 2019

לו משא ומתן שנים(, הצדדים ינה 3-5משתנה, נקבע כי לאחר מועד קבוע )לרוב לאחר 
 ם ליתר תקופת ההלוואה. לקביעת שיעור המרווח המתאי

ומבלי לגרוע  ובכלל זההלווה חלות מגבלות,  התאגידים כי על בעלרוב, הסכמי המימון קו .1.11.7
 ;מראש המלווה הסכמת קבלת ללא העסקית בפעילות נויאיסור על שי :מכלליות האמור

 מסוימים פיננסיים ביחסים עמידה ם;נכסים המשועבדיהשעבוד נוסף על  יצירת על מגבלה
             חוב יחס ון עצמי מינימלי,ה לרבות, פתאלמלונות  של גם מהמקרים בחלקלווים ושל ה

התחייבות  ;"בוכיו( DSCR) חוב כיסוי יחס, 191(LTV) נכסים לשווי חוב יחס, EBITDAל
ת להעמדת העילו לאי שינוי בשליטה ללא קבלת הסכמת הבנק המלווה מראש ובכתב.

ו/או ) ת בחלק מההתקשרויות, בין היתר, מקרה שבו הלווהההלוואות לפירעון מיידי כוללו
יידרש לפרוע פירעון מוקדם של חובות והתחייבויות )כולם או חלקם( שהוא  לווה(להערב 
אשר העמיד אשראי למספר גורמים  מלווהאחרים )לרבות לאותו  מלוויםלחייב 

 פעילותבמסגרת הבהקשר זה יצוין כי . "(ארוע הפרה צולבת)להלן בס"ק זה: "בקבוצה(
)תאגיד בנקאי  בודד מלווהשניתן לקבוצה על ידי  תרבישראל, היקף האשראי הגבוה ביו

לא מיליון ש"ח ) 563 -כ על 31.12.2019נכון ליום  עומד, מספר הלוואותבאמצעות  בישראל(
 פעילותן שתוצאות פרותאל בבעלות םתאגידי ידי על כאמור מהמלווה שניטלו הלוואות כולל
כוללות )בין היתר( עילה  ת אלואומרבית הלוו .(החברה של הכספיים בדוחות מאוחדות אינן

לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות  להעמדה לפירעון מיידי במקרה של ארוע הפרה צולבת.
יה הכספיים של בדוחות ב'14ראו באור  כלפי אותו מלווהמהותיות של החברה להן התחייבה 

 . ג' לדוח תקופתי זהמצ"ב בפרק ה 31.12.2019החברה ליום 

אין הפרות של הסכמי המימון  דוחה חתימת ונכון למועד 2019 דצמברב 31 וםלי עד כי יצוין
  .המהותיים של החברה

מסתכמת  2019 דצמברב 31יתרת ההתחייבויות המובטחות בשעבודים כאמור לעיל ליום  .1.11.8
הנכסים שאינם משועבדים, נכון כי שווים ההוגן של  יצוין. 192ש"ח מיליון 2,889-לסך של כ

 ש"ח. מיליון 600-לסך של כ ם, מסתכ2019 דצמברב 31 ליום

 חוב הנפקת  .1.11.9

אגרות  במסגרת הנפקת למשקיעים מוסדייםרטי הנפיקה החברה חוב פ 2014במהלך שנת 
 (,2018בפברואר  26ליום  אשר עד למועד השלמת ההנפקה ציבור )קרי עד  )סדרה א'( החוב
גרות החוב )סדרה א השלמת ההנפקה לציבור, נרשמובסמוך ל. רצף מוסדימערכת ב נסחרו

פדתה החברה בפדיון מוקדם מלא  2019בינואר  1יוער כי ביום .  רגיל בבורסה א'( למסחר
 את אגרות החוב )סדרה א'( שבמחזור. 

 
 180-מספר הלוואות מתאגיד בנקאי בשיעורי ריבית שונים בסך כולל של כל 2020שבוצע בינואר  פירעון מוקדםלפרטים אודות  190

 זה.המצ"ב בפרק ג' לדוח  2019בדצמבר  31יים המאוחדים של החברה ליום  לדוחות הכספי ג14ביאור מיליוני ש"ח ראו 
  על שנבחר חיצוני שווי מעריך ידי על, שנה  מדי שמבוצעת שווי  להערכת בהתאם  נקבע  הנכסים  שווי , הלוואה  הסכמי  ית במרב כי  יצוין  191

 . הלווה  חשבון על היא השווי הערכת עלות כאשר, המלווה  ידי
 100%מלאות )ה , חברה בבעלות ובשליטפתאל נכסים )אירופה( בע"מאמור כולל את אגרות החוב )סדרה ב'( של יצוין כי הסכום כ 192

 בשרשור סופי( של החברה.
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 אגרות חוב )סדרה ב'(  731,668,000"כ סה חברהההנפיקה  2019-ו 2018השנים  במהלך
  :לןכמפורט בטבלה שלהאגרות חוב )סדרה ג'(  229,021,000-ו

 

 מועד
 ההנפקה

 ברוטו כוללת תמורה ההנפקה היקף ההנפקה סוג
 ₪ באלפי  

 הערות

הנפקה לציבור על פי דוח הצעת  2018יוני 
 מדף

ש"ח ע.נ.  255,840,000
 255,480 אגרות חוב )סדרה ב'(

וספים לפרטים נ
אודות אגרות החוב 

בפרק )סדרה ב'( ראו 
גילוי ייעודי  –ב' 

למחזיקי אגרות 
מדוח  לקהחוב כח

הדירקטוריון המצ"ב 
 לדוח תקופתי זה. 

אוקטובר 
2018 

הנפקה לציבור על פי דוח הצעת 
 מדף

ש"ח ע.נ.  200,000,000
 203,200 אגרות חוב )סדרה ב'(

ינואר 
2019 

 למשקיעים פרטית הנפקה
 דייםמוס

ש"ח ע.נ.  125,828,000
 122,682 סדרה ב'(אגרות חוב )

י דוח הצעת פ הנפקה לציבור על 2019יוני 
 מדף

ש"ח ע.נ.  150,000,000
 156,900 אגרות חוב )סדרה ב'(

דצמבר 
2019 

הנפקה לציבור על פי דוח הצעת 
 מדף

ש"ח ע.נ.  229,021,000
 229,021 אגרות חוב )סדרה ג'(

לפרטים נוספים 
ודות אגרות החוב א

)סדרה ג'( ראו בפרק 
גילוי ייעודי  – ב'

למחזיקי אגרות 
 החוב כחלק מדוח

דירקטוריון המצ"ב ה
 לדוח תקופתי זה. 

 

 דירוג אשראי .1.11.10

, של החברהואגרות החוב )סדרה ג'( )סדרה ב'( , אגרות החוב הדוח חתימת למועדנכון 
 18ביום בעל אופק דירוג יציב.  A1.ilג "( בדירומידרוגמדורגות על ידי מידרוג בע"מ )להלן: "

( עם השלכות שליליות את CREDIT REVIEWמידרוג הציבה תחת בחינה ) 2020במרץ 
ג' שהנפיקה החברה. הצבת -דירוג המנפיק של החברה ואת דירוג אגרות החוב סדרות ב' ו

אשר הדירוג בבחינה הינה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, מגבלות התנועה וההתכנסות 
הכלכלה העולמית ועל ענף המלונאות בפרט  הוטלו בעקבות ההתפרצות, והשפעתה על

ל פעילות החברה. לפרטים נוספים ראו הודעת מידרוג אשר צורפה לדיווח המיידי ע ובהתאם
[ המובא בדוח זה בדרך של 2020-01-026463]מס' אסמכתא:  2020במרץ  18של החברה מיום 

 –בפרק ב' ראו  הסדרות האמורותות דירוג אגרות החוב של לפרטים נוספים אודהפניה.[
  כחלק מדוח הדירקטוריון המצ"ב לדוח תקופתי זה. ובגילוי ייעודי למחזיקי אגרות הח

מדורגות כולן על ידי מידרוג  בבורסה,אשר נסחרות , אירופה נכסים אגרות החוב של פתאל
במרץ  18ביום  יציב. דירוג בעל אופק A1.ilבדירוג  , גםומדורגות, נכון למועד פרסום דוח זה

את דירוג המנפיק של פתאל נכסים ת תחת בחינה עם השלכות שליליו הציבהמידרוג  2020
את  וכן שינתהג' שהנפיקה פתאל נכסי אירופה, -אירופה ואת דירוג אגרות החוב סדרות א' ו

ם כיוון לא ודאי. הבחינה של אגרות החוב סדרה ב' מבחינה עם השלכות חיוביות לבחינה ע
וההתכנסות  עהינה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, מגבלות התנוהצבת הדירוג בבחינה ה

אשר הוטלו בעקבות ההתפרצות, והשפעתה על הכלכלה העולמית ועל ענף המלונאות בפרט 
 ובהתאם על פעילות פתאל נכסים אירופה.

  הסכום יתרות אשראי בריבית קבוע .1.11.11

  
יתרה )אלפי 

 ש"ח(
עור ריבית שי

 )שנים(תקופת פירעון ממוצעת  משוקלל

ית יבהלוואות מבנקים ומתאגידים פיננסיים בר
בדצמבר  31נכון ליום מובטחות בשעבוד קבועה 

2019 
1,671,715 2.51% 3.2 
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 משתנה בריבית אשראי .1.11.12

נתונים בדבר אשראי בריבית משתנה שהועמדו לחברה על ידי גורמים מממנים )באלפי  להלן
   מאוחד(: – ש"ח

 השינוי מנגנון
 האשראי סכום

 דצמברב 31 ליום
2019 

 הריבית שיעור
 נתשב המקסימאלית

2019 

 הריבית שיעור
 בשנת המזערית

2019 

 הריבית שיעור
 דוחה למועד סמוך

 2.25% 2.25% 2.25% 46,853 חצי שנתי  0.5%פריים +  
חצי  2.55%לייבור +  

 4.46% 446 )$(שנתי 
3.95% 3.95 

 3.05% - 2.5%+  ריבוריו 
 2.57% 94,496 רבעוני 

2.41% 2.42% 

 3לייבור לתקופה של 
 3.82% 3.82% 5.18% 150,327  2.4%-3.9%חודשים 

-1.4%פריים +  -פריים  
 2.96% 2.96% 2.96% 577,819 רבעוני  0.8%

 1.25% - 1%פריים +  
 2.8% 2.8% 2.8% 54,246 חודשי 

 
ה והשלכותיה לאור התפשטות מגפת הקורונ ,הדוח חתימת למועד, נכון החברה הערכתל .1.11.13

צעדים תפעוליים ביצוע שורה של נים לצד ומהחברה תשתמש בחלק ניכר מיתרות המז
לפרטים נוספים אודות הפעולות שביצעה ותבצע החברה בהקשר זה ראו לצמצום הוצאות. 

 לעיל. 1.1.3.7בסעיף 

 חברות שנוטלות בנקאיים ואחרים הלוואות מתאגידיםנוספים אודות תנאי  לפרטים .1.11.14
בפרק ג'  "בהמצ, 2019 צמברדב 31ליום  המאוחדיםלדוחות הכספיים  14באור  ראו הקבוצה

    .לדוח תקופתי זה
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 תניית)לפירוט  הדוח למועד נכון במחזור שהינם תנאי אגרות החוב שהנפיקה חברת הבת, פתאל נכסים אירופה, אודות עיקריים פרטים להלן .1.11.15
  :(להלן הנוספתבלה בט ראו 2019בדצמבר  31מידה פיננסיות נכון ליום  ליטה, התחייבויות פיננסיות וחישוב אמותשינוי ש

 התאגיד 
 העמדת ההלוואה  מועד המלווה הלווה

  סכום
מסגרת  

ההלוואה  
המקורי  
 ( ש"ח)אלפי 

תשלומים   מספר
קרן  –רבעוניים 

 וריבית 
 

  קרן יתרת
  ליום

31.12.2019  
 ( ש"ח)אלפי 

  מועד
רעון  פי

 אחרון

  מיד  המחאת בטחונות/   / שעבודים
 ערבויות  / שכירות

 שנתית   ריבית
  יתאפקטיב)ריבית 
 )קבועה( 

 הערות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פתאל  
נכסים 
 אירופה

מחזיקי  
אגרות 
החוב 

 )סדרה א'(

)הנפקה  2016פברואר 
לראשונה לציבור על פי 

  2016תשקיף(, אפריל 
)הקצאה פרטית(, 

 )הקצאה 2016ספטמבר 
  2017פרטית(, ינואר 

עות לציבור באמצ הצעה)
 פברוארדוח הצעת מדף(, 

 )הקצאה פרטית( 2017

475,000 
 ש"ח ע.נ

 ריבית:
תשלומים חצי 
 15שנתיים ביום 
 15באוגוסט וביום 

בפברואר של כ"א 
עד  2017מהשנים  
 )כולל( 2025

 
 קרן:

תשלומים חצי  17
 15שנתיים ביום 

באוגוסט של השנים 
)כולל(  2025 -2017
בפברואר  15וביום 

 של כ"א מהשנים
 )כולל(  2025 – 2018

ש"ח  335,160
 ע.נ

15 
 סטבאוגו

2025 

שלא לשעבד  פתאל נכסים אירופההתחייבות 
את כלל רכושה )המוחזק על ידה במישרין 

בלבד( בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה 
מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 ילהא'( לכך בהחלטה רג

3.5% 
הריבית כפופה 

להתאמות במקרה 
ל שינוי בדירוג ש

אגרות החוב )סדרה 
ידה עמא'( ו/או אי 

 בהתניות פיננסיות . 

 לבצע  רשאית תהיה לא אירופה נכסים  פתאל :דיבידנד חלוקת
 יתר בין הכוללת הנאמנות שטר להוראות בכפוף דיבידנד חלוקת
 של הנקי חמהרוו 50% על העולה בסך שנתית חלוקה על מגבלה
 שערוך הפסדי/רווחי בניכוי םהשנתיי בדוחותיה אירופה פתאל
 .הנאמנות בשטר כמפורט פיננסיות מידה ותבאמ לעמידה ובכפוף
  מיידי  לפירעון להעמדה  מקובלות עילות: מיידי לפירעון עילות

 צו  וניתן במידה, החוב אגרות של פירעון אי היתר בין הכוללת
 עיקול, נכסים לכינוס בקשה ניתנה ,אירופהנכסים  לפתאל פירוק
 ה שליט שינוי התניית להוראות בניגוד העברה, הותימ נכס

 אחר חוב או אחרת חוב אגרות סדרת של מיידי לפירעון העמדה
  אירו  מיליון 25 על עולה המצטבר ששווים חובות מספר או

 .הנאמנות שטר הוראות בניגוד דיבידנד וחלוקת
 המצטבר שווים אשר נכסים מספר או נכס, מהותי נכס, זה לעניין
 .אירופה פתאל של במאזן הנכסים מהיקף 25% לע עולה

  יקיחזמ
 אגרות
 החוב
 '(ב)סדרה 

 2017מאי 
)הנפקה לציבור על פי דוח 

 הצעת מדף(
)הקצאה  2018מאי 

  2019ומאי  פרטית(
 )הקצאה פרטית(

ש"ח  202,760
 ע.נ

 :ריבית
 חצי תשלומים

 30 ביום שנתיים
 ביוני 

 )כולל( 2026 עד 2017
 
 :קרן

 יחצ תשלומים 15
 30 ביום שנתיים
  31 וביום ביוני
 םניהש של בדצמבר

 )כולל( 2026 -2019

ש"ח  734,193
 ע.נ

  ביוני 30
2026 

  נכסים פתאללהבטחת התחייבויות  כבטוחה
אירופה נרשמו שעבודים לטובת הנאמן של 
מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( בקשר למלון 

-דם, הולנד לרבות הלוואת הבהקמה באמסטר
Back to Back  אירופה   פתאל שניתנה על ידי

שבון נאמנות, זכויות ח לצורך הקמת המלון,
חברת הנכס בהסכם החכירה ותקבולים 

מהמלון וזכויות הסכמיות נוספות הקשורות  
למלון בהקמה כמפורט בשטר הנאמנות של 

 אגרות החוב )סדרה ב'(.

הריבית  %2.85
  כפופה להתאמות
במקרה של שינוי 

בדירוג אגרות החוב 
'( ו/או אי ברה )סד

עמידה בהתניות 
 פיננסיות .

 לבצע  רשאית תהיה לא אירופה  נכסים פתאל :דיבידנד תחלוק
 יתר בין הכוללת הנאמנות שטר להוראות בכפוף דיבידנד חלוקת
 של הנקי מהרווח 50% על העולה בסך שנתית חלוקה על מגבלה
 שערוך הפסדי/רווחי בניכוי השנתיים הבדוחותי אירופה פתאל

 .אמנותהנ בשטר כמפורט פיננסיות מידה באמות לעמידה כפוףוב
  מיידי  לפירעון להעמדה  מקובלות עילות: מיידי לפירעון עילות

 צו  וניתן במידה, החוב אגרות של פירעון אי היתר בין הכוללת
 נכס  עיקול, נכסים לכינוס בקשה ניתנה, אירופה לפתאל פירוק
 העמדה שליטה ינויש התניית להוראות בניגוד העברה, מהותי
 מספר  או אחר חוב או אחרת ובח אגרות סדרת של מיידי לפירעון
 וחלוקת  אירו מיליון  25 על עולה המצטבר ששווים חובות

  התחייבויות  הפרת, הנאמנות שטר הוראות בניגוד דיבידנד
 מספר או כסנ, מהותי נכס, זה לעניין .שעבודים לרישום החברה
 הנכסים מהיקף 25% על העול המצטבר שווים אשר נכסים
 .אירופה פתאל של במאזן

מחזיקי  
אגרות 
החוב 

 )סדרה ג'(

נובמבר  2017 ספטמבר
 )הקצאה פרטית( 2017
)הצעה לציבור  2019מרץ 

באמצעות דוח הצעת 
 193מדף(

ש"ח  200,000
 ע.נ

 :ריבית
 חצי תשלומים

 28 ביום שנתיים
 30 םוביו בפברואר
 השנים של באוגוסט

 ולל()כ 2027 עד 2018
 
 :קרן

 תשלומים 10
 30 ביום שנתיים
 השנים לש באוגוסט

 )כולל( 2027 -2018

"ח ש 363,234
 .נע

30 
 באוגוסט

2027 

שלא לשעבד  פתאל נכסים אירופההתחייבות 
את כלל רכושה )המוחזק על ידה במישרין 

בלבד( בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה 
ש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה מרא

 ( לכך בהחלטה רגילה'ג

הריבית  %2.65
ת  כפופה להתאמו

במקרה של שינוי 
בדירוג אגרות החוב 

'( ו/או אי ב)סדרה 
עמידה בהתניות 

 פיננסיות.

 לבצע  רשאית תהיה לא אירופה  נכסים פתאל :דיבידנד חלוקת
 יתר בין הכוללת הנאמנות שטר להוראות בכפוף דיבידנד חלוקת
 של הנקי מהרווח 50% על לההעו בסך שנתית חלוקה על מגבלה
 שערוך הפסדי/רווחי בניכוי השנתיים הבדוחותי אירופה פתאל
 .הנאמנות בשטר כמפורט פיננסיות  מידה באמות לעמידה ובכפוף
  מיידי  לפירעון להעמדה  מקובלות עילות: מיידי לפירעון עילות

 צו  וניתן במידה, החוב אגרות של פירעון אי היתר בין הכוללת
 ולעיק, נכסים לכינוס בקשה ניתנה, אירופהל נכסים לפתא פירוק
 שליטה  שינוי התניית להוראות בניגוד העברה, מהותי נכס

 אחר חוב או אחרת חוב אגרות סדרת של מיידי לפירעון העמדה
  אירו  מיליון 40 על עולה המצטבר ששווים חובות מספר או

 נכס , זה לעניין .הנאמנות שטר הוראות ניגודב דיבידנד וחלוקת
 25% על עולה רהמצטב שווים אשר נכסים מספר או נכס, מהותי
 .אירופה פתאל של במאזן הנכסים מהיקף

 
 הורחבה סדרה זו בדרך של הצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף.  2020בחודש פברואר  193
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  באגרות החוב שהנפיקה חברת הבת, פתאל נכסים אירופה שינוי שליטה ואמות מידה פיננסיות תניית .1.11.16

התאגיד  
 המלווה 

תאגיד  ה
 לווה ה

הקרן  יתרת 
  יוםל

31.12.2019 
 "ח(ש)באלפי 

 התחייבויות פיננסיות  ת שינוי שליטה תמצית תניי 

דה  מיחישוב אמת 
פיננסיות ותוצאותיו  

 דצמברב 31ליום 
2019 

 מחזיקי
  אגרות
  החוב
 '( א)סדרה  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

פתאל  
נכסים  
 אירופה 

"ח  ש  335,160
 .נ ע

  או במישרין, אירופה נכסים  בפתאל   השליטה הועברה אם
התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת   אול, בעקיפין

.  דתוח מי בהחלטהג'(  -ו' ב ', אזיקי אגרות החוב )סדרה מח
בחברה במועד הנפקת אגרות החוב   הקייםהשליטה  בעל

  בעל)להלן: "  פתאל מר דוד  הינוג'( -)סדרה א', ב' ו
עסקה   –"העברת שליטה"   –"(. לעניין זה השליטה 
  מדרגה משפחתו יבנאו  /והשליטה  בעלעל ידי   שנעשתה 
  יתרחש"( שכתוצאה ממנה, אל פת: "ביחד)להלן   ראשונה

( במקרה בו מחזיקים פתאל  1) מהמקרים הבאים:   אחד
פתאל    -, במישרין או בעקיפין, במניות החברה בעצמם

או יותר מהונה המונפק    50.1%-יחדלו מלהחזיק לפחות ב
( במקרה בו  2והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה; )

-ב, אחרים  עם ביחדקים פתאל, במישרין או בעקיפין,  מחזי
 ומזכויות החברה  של  והנפרע  המונפק מהונה יותר או  50.1%

פתאל    -: "קבוצת השליטה"( זה"ק בס)להלן   בה  ההצבעה 
מהונה המונפק    33%יחדלו בעצמם מלהחזיק לפחות: )א( 

  50.1%)ב(   -והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה; או 
 מניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויותהון ה מתוך

בו    רה( במק 3;)השליטה קבוצת ידי על   המוחזקיםההצבעה 
חדלו   אחרים עם ביחדפתאל, במישרין או בעקיפין,  

או יותר מהונה המונפק והנפרע    50.1%-מלהחזיק לפחות ב
של החברה ומזכויות ההצבעה בה. למען הסר ספק יובהר  

   . עסקה  מהווה אינה יןד פי  על ירושהלעניין זה כי 
 

ת  או)כולל זכויות מיעוט(, כולל הלוו 194נכסים אירופה פתאל נה של הו 1
 מיליון אירו. 100הבעלים, לא יפחת מסכום של 

 . 22.5%-לא יפחת מ 195למאזן  יחס הון 2
 71לא יעלה על   197מתואם  NOI-ל 196יחס החוב הפיננסי נטו מתואם  3

  עילה   מהווות  ולא  בלבד  ל לעליה בריביתלהובי  תעשוי התחייבויות פיננסיות אשר 
 :  מיידי לפירעון  העמדהל

כולל הלוואות   )כולל זכויות מיעוט(  פתאל אירופהשל  194ההון המאוחד  4
 מיליון אירו.  120-, לא יפחת מעל פי דוחותיה הכספייםבעלים 

 . %62-לא יפחת מ  195למאזן 194יחס הון 5
  15לא יעלה על  197מתואם NOI-ל 196יחס החוב הפיננסי נטו מתואם  6

:  אירופה פתאל הון
 אירו מיליון 426-כ
  הון חסי

 44.83%:למאזן
   9.12:פיננסי  חוב יחס

ר  דצמב ב  31ן ליום כו נ
נכסים   פתאל 2019

אירופה עומדת באמות  
 אלו מידה פיננסיות 

 

 מחזיקי
  אגרות
  החוב
 '( ב)סדרה  

ש"ח    193,734
 ע.נ 

1 
 

הלוואות  )כולל זכויות מיעוט(, כולל  פתאל נכסים אירופהנה של הו
 מיליון אירו. 100הבעלים, לא יפחת מסכום של 

 . 22.5%-יחס הון למאזן לא יפחת מ 2
 17מתואם לא יעלה על   NOI-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל 3
 82.5%לא יעלה על  198יחס ההלוואה לבטוחה  4

ולא מהווות עילה    בלבד  להוביל לעליה בריבית תעשוי התחייבויות פיננסיות אשר 
 :  דה לפירעון מיידילהעמ

כולל הלוואות   )כולל זכויות מיעוט( תאל אירופהפההון המאוחד של  5
 מיליון אירו.  120-, לא יפחת מעל פי דוחותיה הכספייםלים בע 

 . %62-לא יפחת מ יחס הון למאזן 6
 15מתואם לא יעלה על   NOI-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל 7
  80%ל יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה ע  8

נכסים   פתאל  הון
  426-כאירופה: 

 אירו מיליון
  הון יחס

 44.83%:למאזן
 9.12:נסיינפ  חוב יחס
הלוואה   יחס

לבטוחה: ל.ר מכוון  
שהמלון באמסטרדם  
הינו בשלבי ההקמה  

,  למועד הדוחנכון 
ובשטר הנאמנות  
נקבעו תנאים לפיהם  
תתחיל להימדד  

אשר טרם   ,תנייה זו
 התקיימו.  
  דצמבר ב  31נכון ליום 

  פתאל נכסים  2019
  באמות  תעומד אירופה 

 אלו  פיננסיות מידה
 

 
 . שקיימות ככל,  הבעלים אותווהל  כולל(  העניין לפי ,שנתיים או)רבעוניים  ניםהאחרו החברה של  המאוחדים הכספיים חותיהדו  לפי(  מיעוט זכויות)כולל  אירופה   נכסים פתאל של  ההון -"  הון"  194
 (.העניין לפי, שנתיים או)רבעוניים  האחרונים המאוחדים הכספיים דוחותיה  פי על אירופה פתאל  של  המאוחד המאזן סך -"מאזן"  195
חזיקי אגרות החוב שהנפיקה פתאל אירופה, בניכוי מזומן ושווי מזומן, וכן בניכוי השקעות לזמן  מ  חוב נושא ריבית כלפי ומוסדות פיננסיים בתוספת נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקיםחוב  -" חוב פיננסי נטו מתואם "  196

 ות הכספיים המאוחדים האחרונים. קצר, ניירות ערך סחירים ופיקדונות )לרבות נכסים כאמור המוגבלים בשימוש( והכל על בסיס הדוח
197  "NOI י, נטו )לא  המתקבלים מסך ההכנסות במאוחד מהשכרת נכסים בניכוי עלות ההשכרה בתוספת חלק החברה ברווחי/הפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזנח נתוני הרוו –ב מסוים לגבי מועד חישו –" מתואם

 השנתי האחרון של פתאל אירופה לפני מועד החישוב. ו הדוח הכספי הרבעוני אהבדיקה והמסתיימים במועד מתייחסים לארבעת הרבעונים שקדמו למועד כולל רווחי/הפסדי שערוך והמס בגינם(, ה 
הבדיקה  מוחזקים / יוחזקו במועד  ניכוי כספים, פיקדונות וניירות ערך אשרהסך השווה ליתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב )סדרה ב'( בלבד )בתוספת ריבית שנצברה עד לאותו מועד( )ב -" לבטוחה ההלוואה יחס" 191

  ישוב חכום השווה לשווי הבטוחתי של הנכס המשועבד. לצורך , במועד פרסום הדוחות הכספיים הרלבנטיים(, בחשבון הנאמנות, כפי שמוצגים בדוח יתרות שמנפיק הבנק בו מתנהל חשבון הנאמנות(, מחולק בס נוהרלבנטי )דהיי
זאת בהתאם לשער החליפין היציג של האירו כפי שיתפרסם על ידי בנק ישראל ביום העסקים הראשון לאחר ההנפקה לראשונה של  ו )סדרה ב'( יומר לאירוהכולל של קרן אגרות החוב אמת מידה פיננסית זו בלבד, הסכום 

ביחס לקרן אגרות החוב שהונפקה בכל אחד  ת )אם וככל שתהיה( וזא ראשון לאחר כל הרחבת סדרה יתפרסם על ידי בנק ישראל ביום העסקים האגרות החוב )סדרה ב'( וכן בהתאם לשער החליפין היציג של האירו כפי ש
טי.לעניין זה,  ה, אשר פורסמו עובר למועד הבדיקה הרלבניהא שוויו של הנכס המשועבד על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים של החבר -" המשועבד הנכס  של הבטוחתי  השווימהמועדים האמורים. "

 רעו במלואן. ממעריך שווי חיצוני, אחת לשנה ומדי שנה, אשר תצורף לדוחותיה הכספיים המאוחדים של פתאל אירופה, כל עוד אגרות החוב )סדרה ב'( טרם נפי יבת להזמין הערכת שווהחברה מתחי
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התאגיד  
 המלווה 

תאגיד  ה
 לווה ה

הקרן  יתרת 
  יוםל

31.12.2019 
 "ח(ש)באלפי 

 התחייבויות פיננסיות  ת שינוי שליטה תמצית תניי 

דה  מיחישוב אמת 
פיננסיות ותוצאותיו  

 דצמברב 31ליום 
2019 

מחזיקי  
ב אגרות החו
 '(ג)סדרה 

 
פתאל  
נכסים  
 אירופה 

 ש"ח ע.נ 363,234

)כולל זכויות מיעוט(, כולל הלוואות הבעלים,   פתאל נכסים אירופהנה של הו( 1)
 מיליון אירו.  120לא יפחת מסכום של  

 . 22.5%-יפחת מ יחס הון למאזן לא ( 2)
 17מתואם לא יעלה על    NOI-נטו מתואם ליחס החוב הפיננסי ( 3)

ולא מהווות עילה    בלבד  להוביל לעליה בריבית תעשוי ת פיננסיות אשר יוהתחייבו
 :  להעמדה לפירעון מיידי

על  כולל הלוואות בעלים  )כולל זכויות מיעוט(  פתאל אירופהההון המאוחד של ( 4)
 מיליון אירו. 130-, לא יפחת מיים פי דוחותיה הכספ

 . 26%-יחס הון למאזן לא יפחת מ( 5)
  15מתואם לא יעלה על    NOI-ננסי נטו מתואם לפייחס החוב ה( 6)

נכסים   פתאל  הון
  426-כאירופה:  

 אירו מיליון
  :למאזן הון יחס

44.83% 
חוב פיננסי:  יחס
9.12 

בדצמבר   31נכון ליום  
נכסים   פתאל 2019

עומדת באמות  אירופה  
 ו מידה פיננסיות אל
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   ימיסו 1.12

 בישראל והחברות החברה .1.12.1

לדוחות הכספיים  22החלים על החברה בישראל ראו ביאור ס אודות דיני המ לפרטים
 לדוח תקופתי זה. ג' בפרק "בהמצ 2019בדצמבר  31של החברה ליום  המאוחדים

 
  חברות הקבוצה בחו"ל .1.12.2

כספיים לדוחות ה 22ראו ביאור  בחו"ל ות הקבוצהחבראודות דיני המס החלים על  לפרטים
 .ג' לדוח תקופתי זה בפרק מצורפיםה 2019 בדצמבר 31של החברה ליום  המאוחדים

 
   ביטוח 1.13

 מבוטחים באירופהו בישראל ירות החברהמלונות החברה אשר נמצאים בבעלות ובשכ .1.13.1
, מים, אש נזקיגון: כ למבנההבאים: )א( נזקים  כיסויה רכיבי את ותהכולל ביטוח תובפוליס
 רכיבי הכוללים (Business Interruption) לעסק ביטוח פוליסות)ב( ; אדמה רעידת, סערה
 חביטו( ג)-ו;  אובדן הכנסותביטוח ו שלישי לצד שנגרמו רכוש נזקי, גוף נזקי בגין כיסוי

 תוהקשור תיופעילו בגין( General Liability) כולל אחריות וביטוח משפטיות הוצאות
 לרוב נקבע הביטוח בפוליסות הכיסוי היקף"(. הביטוח פוליסות:"להלן) המלונות לפעילות

החברה על אף האמור, פוליסות הביטוח של . המובטח הנכס של השוק למחיר םתאבה
פרטים  ראו .בגין נזקי בולענים בים המלחהחברה מחריגות כיסוי ביטוח ביחס למלונות 

   .להלן( טז) 1.22ובסעיף  1.20.3.2ם המלח בסעיף בי הבולעניםנוספים לעניין נזקי 

בטחות את פעילות החברה באופן נאות התואם מ , פוליסות הביטוחהנהלת החברה תלהערכ .1.13.2
  .החברה נכסיאת  המממנים המוסדותדרישות את 

 בחברה משרה ונושאי דירקטורים ביטוח .1.13.3

 22 תקנההחברה ראו פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של  אודות לפרטים
 המצ"ב לדוח תקופתי זה. "ספיםפרטים נו" – 'ד בפרק

 
   וצפי להתפתחות בשנה הקרובה התאגיד  שלסקית ע ואסטרטגיה יעדים 1.14

החברה צפויה  ,הנהלת החברה מעריכה כי לאור התפשטות מגפת הקורונה והשלכותיה
בתקופה . ותמתין להזדמנויות חדשותלהאט בצורה משמעותית את התרחבות עסקיה 

 ישראלזרים וצמצום הוצאותיה.תתמקד בניהול התהחברה הקרובה 

 את קזחלהחברה  תמשיך ,ובשים לב לאמור בריישא של סעיף זהאל שרבמסגרת פעילותה בי
חותרת לבדל  חברהה, עילל 1.6.4ולהשבחתם. כאמור בסעיף  בישראל מיתוג מלונות הקבוצה

, לת לייצר חוויית אירוח רחבה. במסגרת זואת שירותיה משירותי מתחרותיה ובהתאם פוע
ים אשר להערכתה יש להם את ונלקדם שיתופי פעולה עם ארגונים ש חברההפועלת 

 . בישראל האפשרות להעמיק את חוויית האירוח במלונות הקבוצה

 בגידול איטי ומצומצם יותר מאשר בעבר ביחס לפעילות בישראל,  בכוונת החברה להמשיך
 תמשיך, זאת עם יחד. עסקאות של קפדנית ברירה תוך מהותיות ותכספי השקעות ללא

ג שיעורי רווחיות דומים יהשלת אשר יאפשרו לחברה יולנצל הזדמנויות עסק החברה
 .לשיעורים המאפיינים את פעילות החברה באירופה, תוך צמצום רמת הסיכון

  אירופה

המלונאות  בתחוםולהתפתח בכוונת החברה להמשיך  ,בשים לב לאמור בריישא של סעיף זה
 התקשרות או תרושכי הסכמיעל  חתימה, לרכישההזדמנויות  לאיתור ולפעולבאירופה 
 ברחביבערים ראשיות  כוכבים+ 4 עד 3 של ברמהעסקיים  מלונותל ביחס ניהול בהסכמי

שדות תעופה ברחבי אירופה תוך חיזוק  קרבתוב ערים מרכזיב ובעיקראירופה  מערב ומרכז
 . אירופהב "JURYS"-ו" Apollo," "NYX" ,"לאונרדו" יםמותגה

המחפשים תשואה משקיעים  שיתופי פעולה עםר צויהחברה פועלת ומנסה ל, ךלכ בנוסף
 וזאת על מנת לצמצם את הסיכון ,לצורך רכישה משותפת של נכסים ,קבועה על השקעתם

  .באירופה החברהוההתרחבות  תפריס את דילולהג החברה
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 וןהתיכ הים אגן
 להרחבת עסקיות הזדמנויות לבחון תמשיך חברהה ,בשים לב לאמור בריישא של סעיף זה

)דוגמת קפריסין ויוון( הן באמצעות  הים התיכון אגן באזור נופש מלונות בתחום תהלופעי
 1.21של מלונות )דוגמת עסקת קפריסין כמתואר בסעיף  תהתקשרות בהסכמי רכישה משותפ

  באזור זה. מלונותה ישירה של באמצעות רכיש והן להלן(

 ילות משיקיםתחומי פע

 הרחבת פעילות החברהמקביל לפעילותה השוטפת, בובשים לב לאמור בריישא של סעיף זה 
 low)לינות מוזלות ), (Master) , כגון השכרת דירות לזמן קצרלמלונאות תחומים משיקיםל

– cost לטווח קצר וחדרי ישיבות , השכרת משרדים(Rooms).  

אודות הצפי להתפתחות בשנה הקרובה, מהווה מובהר, כי אסטרטגיית החברה והערכתה 
בחוק ניירות ערך המתבסס על הערכות, תכניות ותחזיות של  כהגדרתופה פני עתיד צומידע 

, שהתממשותן אינה ודאית ואינה בשליטת החברה מידע זה למועד הדוחהחברה בלבד, נכון 
עשויות להיות  קי או מלא, באופן שתוכניות החברה בפועלעלול שלא להתממש באופן חל

גפת הקורונה ובין בשל התממשות איזה מגורמי מ , בין בגלל השלכות התפשטותשונות
 .להלן 1.22הסיכון האחרים המפורטים בסעיף 

 

   הליכים משפטיים 1.15

דה הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד מלונות פתאל ולצי 2013בחודש מאי  .1.15.1
 אלת. עניינם של ההליכים בטענות, לפיהן מלונות פתבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגי

התנהלה שלא כדין, תוך הפרת חובת תום הלב המוגברת המוטלת על עוסקים כדוגמת 
מלונות פתאל, וכי מלונות פתאל הפרה חובה חקוקה והטעתה )בהתאם להוראות חוק הגנת 

ציעה הות אותם לצד המלונ שפירסמהאותה היא מייצגת, עת הצרכן( את התובעת והקבוצה 
לשימוש על בתי המלון  באותה עת בים, אשר נאסרוכלקהל לקוחותיה, דירוג באמצעות כ

)בתי  1976-עולה בקנה מידה אחד עם חוק שירותי תיירות, התשל"ו שאינו ובאופןבישראל, 
ש"ח )בערכי  מיליון 50 -בסך של כ מלון(. סכום התביעה הכולל )עבור כל חברי הקבוצה( הינו

שיב לחברי הקבוצה את תוספת להבנוסף, התבקש בית המשפט להורות למלונות פתאל  קרן(.
העושר שנצברה בידה, להצהיר כי החברה הפרה את הוראות הדין ולהורות בצו עשה לחברה 

יין דנן. לקיים את הוראות החוק ולהפסיק באופן צופה פני עתיד את ההפרה המתקיימת בענ
אושרה הבקשה לאשר את  הת בית המשפט במסגרתהתקבלה החלט 2016בחודש דצמבר 

התובענה כתובענה ייצוגית, תוך שנקבע שהתביעה מעוררת שאלות מהותיות הנוגעות ל ניהו
וכי הוכח לכאורה שמלונות פתאל הפרה את החובה שלא לפרסם  התובעת לחברי הקבוצה

של הפרת חובה ון, ותוך שאושר לנהל את התביעה בעילות דירוג כוכבים בקשר עם בתי המל
שו הצדדים כתב הגנה הגי 2017בחודש פברואר ט. שפחקוקה, הטעיה ועשיית עושר שלא במ

וכתב תשובה לכתב ההגנה. בחודש ינואר הודיעו התובעים לבית המשפט כי הליך הגישור בין 
על הצדדים להגיש כתבי תביעה קבע בית המשפט כי  2018צלח. בחודש ספטמבר  לאהצדדים 

הגישו  2019חודש פברואר ב .2018נים, אשר הוגשו בחודשים אוקטובר ונובמבר והגנה מתוק
הגישה החברה תצהיר מטעמה. בחודש  2019בחודש מאי התובעים תצהירים מטעמם. 

התקיים דיון קדם משפט ובמסגרתו הית המשפט הציע, מחוץ לפרוטוקול,  2019ספטמבר 
ה החברה לביהמ"ש כי היא אינה הודיע 2019יום המחלוקת. בחודש אוקטובר הצעה לס

 מצויה בו השלב נוכח. 2020במרץ  29ון קדם משפט נקבע ליום דימקבלת את ההצעה. 
 של החשיפה ומידת הצלחתה סיכויי את זה בשלב להעריך ניתן לא, האמורה התובענה
 .בגינה החברה

תאל כנגד מלונות פת המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה תביעה לבי 2016בחודש פברואר  .1.15.2
עושר ולא במשפט, רשלנות, הפרת חובה ת המבוססת בין היתר על עילות של הטעיה, עשיי

חקוקה וחוסר תום לב. ביחד עמה הוגשה בקשה לאשר את התביעה כייצוגית. עניינה של 
ג)ג( 14יף בקשת האישור הוא בין היתר בטענה כי החברה הפרה לכאורה את הוראות סע

 טלהקובעות כי בעסקת "מכר מרוחק" רשאי הצרכן לב 1981-לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א
ה)ב( לחוק הקובעות 14יום ממועד עשייתה, וכן הפרה את הוראות סעיף  14את העסקה בתוך 

כי בעת ביטול עסקת "מכר מרחוק" על העוסק להשיב לצרכן את מלוא הסכום ששולם על 
פי הנמוך מביניהם. כן טוען ש"ח, ל 100ממחיר העסקה או  5%ל בשיעור ידו בניכוי דמי ביטו

-בתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א 2ל הוראות תקנה ש התובע להפרה לכאורה
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יום מיום הרכישה.  14המאפשרות לצרכן לבטל רכישת שירות הארחה בישראל בתוך  2010
נו חדרים במלונות החברה בישראל  לטענת התובע החברה לא אפשרה ללקוחות אשר הזמי

לקבל החזר כספי  Booking.comת אתר האינטרנט ו/או האפליקציות של חברת באמצעו
 2020במקרה של ביטול ההזמנה בהתאם להוראות החוק ו/או התקנות. בחודש פברואר 

הגיש התובע בקשה לתיקון בקשת האישור, באופן שבו יורחבו חברי הקבוצה כך שהיא 
אפשר את ביטולה ושילמו מחיר גבוה כל הצרכנים אשר ביצעו הזמנה במסלול המ תכלול את

יר ביחס לאותה הזמנה ללא זכות ביטול. לטענת התובע, צרכנים אלה מחיותר לעומת ה
שילמו עבור זכות ביטול שמגיעה להם בכל מקרה על פי הדין )לפחות באופן חלקי(. מכיוון 

ה בקשת של ליבון ובדיקה, לא ניתן בשלב בו מצוישמספר סוגיות מצויות עדיין בתהליך 
 מידת החשיפה של החברה בגינה.ו האישור כאמור, להעריך את סיכויי הצלחתה

כנגד מלונות פתאל ולצידה בקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. עניינם של ההליכים  .1.15.3
גד מלונות הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי מרכז כנ 2018בחודש מאי  בטענות, לפיהן

א הובענה כתובענה ייצוגית. עניינה של בקשת האישור פתאל ולצידה בקשה לאישור התו
בטענה כי התנבעת יצרה מצגים מטעים כלפי ציבור הצרכנים בכל הנוגע לגודל החדרים בבתי 
המלון שבהם התארחו ו/או הפרה את התחייבותה באשר לגודל החדרים כאמור. התובע 

האישור, על סך של  ה הכולל של חברי הקבוצה, כהגדרתה בבקשתהעמיד את סכום התביע
נתו את הנזק הממוני והלא ממוני שנגרם לציבור הצרכנים. טעמיליון ש"ח, המגלמים ל 84-כ

הגישה הנתבעת את תגובתה לבקשת האישור, שבה נטען, בין היתר כי  2018בדצמבר 
יק, לרבות ביחס לגודל החדרים המשיבה פעלה באופן שיטתי ועקבי להצגת מידע נכון ומדו

החדר במ"ר, אין הדבר  דלן שלה וככל שהתגלתה טעות כזו או אחרת בהצגת גובבתי המלו
מלמד אלא על טעות אנוש אשראית ונקודתית בלבד; כי מסקר הצרכנים ייעודי עולה, כי 
בקרב שיעור אפסי בלבד מלקוחות הנתבעת, מהווה גודל החדר או מאפייני החדר שיקול 

דר שקיבל בפועל; וכי התובענה עולה כדי בחירת המלון ואף לא אחד מהם התאכזב מהחב
ים" שאינה ראויה להתברר במסגרת תביעה ייצוגית. ביון קדם משפט שהתקיים בר"זוטי ד

המליץ ביהמ"ש לצדדים להגיע לידי הסדר מתאים לסיום ההליכים.  2019בחודש מרץ 
)בדימוס(  דר ייערך במסגרת הליך גישור בפני השופטהצדדים הסכימו כי הניסיון להגיע להס

 סיכויי את זה בשלב להעריך ניתן לא, ישור כאמורהאבקשת  מצויה בו השלב נוכחאבי זמיר. 
 .בגינה החברה של החשיפה ומידת הצלחתה

 המקומית מהועדה אישום כתבי החברה בידי התקבלו 2018 מרץ חודש במהלך כי יצוין .1.15.4
 לעבירות מתייחסיםה בחברה משרה נושאי מספר כנגד אשקלון תבעיריי ובניה לתכנון
התקיים דיון הקראה בבית משפט  2019בחודש ינואר  .והבנייה התכנון מתחום נטענות

השלום באשקלון. החברה ונאשמים נוספים לא השיבו לאשמה במסגרת הדיון. התיק קבוע 
בו מצוי ההליך, לא ניתן  . נוכח השלב הראשוני2020לדיוני הוכחות במהלך חודש יוני 

 וייו.להעריך את סיכ

בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  19אור ב ראו נוספיםאודות הליכים משפטיים  פרטיםל .1.15.5
 . ג' לדוח תקופתי זה המצ"ב בפרק ,31.12.2019

 

 רכוש קבוע  1.16

, הוא מבני בישראל ובאירופה בפעילותה בתחום המלונאות החברההרכוש הקבוע של  עיקר .1.16.1
 זו. החברה בפעילותה  מלון והקרקע הצמודה להם, אשר משמשים אתבתי ה

שהחברה שכרה מבעל השליטה, לצורך פעילות מטה החברה ם לפרטים אודות שטחי משרדי .1.16.2
פרטים נוספים אודות התאגיד המצ"ב לדוח תקופתי  – 'ד בפרק (13)22 תקנהבישראל ראו 

  זה.

של הרכוש הקבוע של החברה ראה  תהמופחתהעלות לפירוט העלות, הפחת שנצבר ויתרת  .1.16.3
  .לדוח תקופתי זהב' "ב בפרק מצה 31.12.2019הכספיים של החברה ליום  בדוחותיה 10באור 

 הון חוזר 1.17

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה חודשים 12 של לתקופה החברה של החוזר ההון הרכב להלן
  )באלפי ש"ח(: 2019 דצמברב 31 וליום 2018
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31.12.2019 31.12.2018 

שנכלל בדוחות  הסכום
 הכספיים

שנכלל בדוחות  הסכום
 הכספיים

 1,671,928 1,823,454 שוטפים נכסים
 1,471,199 1,790,493 שוטפות התחייבויות

 על השוטפים הנכסים (גרעוןעודף )
 200,729 32,961 השוטפות ההתחייבויות

 

 החברה   במלונות שוטפות השקעות 1.18

נדרט גבוה ושיפוצים של המלונות לצורך שמירה על סטתחזוקה שוטפת משקיעה בהחברה 
)הן במלונות בבעלות והן במלונות בשכירות מכוח  רהבחזות ובמתקני המלונות. מדיניות החב

 השנתיות של מהכנסות 3%עד  2%-להשקיע כ נההי ובישראל באירופה הסכמי השכירות(
דת הצורך, מבצעת החברה . בנוסף, ובמיהמלונות בשיפוצים וחידוש ציוד ומלאי המלונות

 . וזאת בהתאם לתקציבים השנתיים שמאשרת החברה שיפוצים מקיפים

עידוד השקעות הון  חוק להוראות בהתאם השקעה מענקי לקבלת זכות בדבר רטיםלפ
, המצ"ב 31.12.2019בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  )ד(22ראו באור  1959-התשי"ט

 .בפרק ג' לדוח תקופתי זה

   מהותיים םהסכמי 1.19

 א', "תיאור עסקי בפרק .8.111ראו בסעיף  QMHקת לפרטים אודות עס – QMHעסקת  .1.19.1
  זה על דרך ההפניה. , אשר המידע הכלול בו מובא בדוח2017תאגיד" בדוח תקופתי ה

 לעיל. 1.1.3.4ראו בסעיף  Grangeלפרטים אודות עסקת  – Grangeעסקת  .1.19.2

 .18.21בסעיף  ראוהסכם בעלי המניות בפרותאל אודות  לפרטים- הסכם בעלי מניות פרותאל .1.19.3
 .2017 יתקופת דוחא', "תיאור עסקי התאגיד" ב בפרק

 פרטים - הסכם בין מלונות פתאל לבין השותף בפרותאל ולבין השותף במלון הרודס אילת .1.19.4
 ראואודות הסכם בין מלונות פתאל לבין השותף בפרותאל ולבין השותף במלון הרודס אילת 

 .2017 קופתית דוחא', "תיאור עסקי התאגיד" ב בפרק 1.18.3בסעיף 

 
 דוחא', "תיאור עסקי התאגיד" ב בפרק 19.1 סעיףו , ראJurys Innעסקת אודות  לפרטים .1.19.5

  .2017 תקופתי
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 סיכונים סביבתיים   1.20

בישראל לעמוד בתנאים  פעילותן נדרשות החברה והחברות המוחזקות על ידה במסגרת .1.20.1
רקעין ולתחום ביבה, לרבות בהיבטים הנוגעים לתחום המקובדרישות המשרד להגנת הס

ברגולציה בתחום הגנת הסביבה בישראל, ה הרישוי. בשנים האחרונות חלה הרחב
המתבטאת בחקיקה סביבתית חדשה, הרחבת התחולה של חקיקה קיימת, והגברת האכיפה 

נות הפוגעות בנושאים הסביבתיים. בנוסף, המודעות הציבורית הגוברת כנגד פעילויות שו
ביבה. חלק בסות ועתירות שונות כדי למנוע פעילויות הפוגעות בסביבה, מובילה להגשת תביע

מן החוקים בתחום הגנת הסביבה, מקימים חובה להחזיק בהיתרים או ברישיונות 
 סביבתיים או כאלה שכוללים תנאים סביבתיים. 

רה הם חוק התכנון והבניה, סביבתיים העיקריים המשפיעים על פעילותה של החבה החוקים .1.20.2
( חוק רישוי עסקים, תם)בהיבטים של בנייה ו/או שיפוץ המלונות והפעל 1965 –"ה התשכ
לפרטים  ותקנותיו )תנאי המשרד להגנת הסביבה במסגרת רישיונות העסק( 1968 –"ח התשכ

כל )ב 1993 –"ג התשנ; חוק החומרים המסוכנים, לעילב. 6.7.1נוספים בנושא זה ראו סעיף 
מרים שונים המשמשים לתפעול המלון( חוק מניעת הקשור לחובה להחזיק היתרי רעלים לחו

ותקנותיו )בכל הנוגע לחובה להחזקת היתרי  1988"ח התשמום הים ממקורות יבשתיים, יהז
; חוק (רעש בהיבטי)בעיקר  ותקנותיו 1961 –"א התשכהזרמה לים(; החוק למניעת מפגעים, 

כללי תאגידי מים  ;1983 -"גהתשמות ציבוריים והחשיפה לעישון, למניעת העישון במקומ
  ;2014-ים למערכת הביוב(, התשע"דרמוביוב )שפכי מפעלים המוז

 לפעילות כמהותיים להיחשב שעשויים או המהותיים סביבה איכות היבטי יפורטו להלן .1.20.3
 :בישראל החברה

   
)להלן:  המלח ים מפעלי את משמשהמלח -ים של הדרומי חלקו: המלח-ים מפלס עליית .1.20.3.1

ו הצפוני של ים לקאידוי מלאכותיות, המוזנות ממי הים הנשאבים מח "( כבריכות"המי"
"ה שלהם הזיכיון לניצול משאבי ים המלח וסביבתו מיהמלח )במסגרת תהליך הייצור על ידי 

מספר מלונות שחלקם  5(. במהלך השנים נבנו לאורך חופה של בריכה 2030עד לשנת 
אה מתהליך הייצור שוקע מלח ם על שפת הים. למיטב ידיעת החברה, כתוצממוקמי

באופן  5י לשמור על נפח מים קבוע מועלה מפלס המים בבריכה כדוב 5בקרקעית בריכה 
ס"מ בממוצע בשנה. נוכח החשש, בין היתר, לסכנת הצפת המלונות כתוצאה  20-מלאכותי ב

גון )סוללות, מערכי מעקב ושאיבת מים( מעליית מפלס המים כאמור, מוגבהים אמצעי המי
המלח, המשתנה בהתאם למצב ת מקיפים את הבריכות, בקצב ממוצע הזהה לקצב שקיעה

הקיים בכל תקופה. למיטב ידיעת החברה, החברה הממשלתית להגנת ים המלח בע"מ 
על ידי ממשלת ישראל, בחנה בשנים האחרונות  2008"(, שהוקמה בשנת "יחל)להלן: "
לות לקידום וביצוע במטרה לאפשר את ת אפשריים לטווח הארוך ונקטה במספר פעופתרונו

אישרה הוועדה  2015"ה מאידך. בסוף שנת מילונות מחד והמשך פעילות המהמשך תפקוד 
הארצית לתכנון ובנייה תכנית המסדירה ביצוע קציר מלח באגן הדרומי של הים )בריכות 

ה על אופן שאמור להוות פתרון ארוך טווח להגנהאידוי( ושאיבת מים מהאגן הצפוני, ב
 עיקר את שתממן זו היא"ה( מים של לי"ל )שהיא הבעכיהמלונות. לפי התכנית חברת 

התקשרה חברת כיל עם חברה ייעודית  2017בשנת  למיטב ידיעת החברה, (.90%) הפרויקט
   .טרם החל , השלב הביצועי של קציר המלח. לביצוע הפרויקט

 
)בורות הנפערים באופן  בולעניםשל  תופעת היווצרותם - באזור ים המלח לעניםהבו תופעת .1.20.3.2

בתהליך טבעי( נפוצה, בין השאר, בסביבות חלקו הצפוני של ים המלח, ע פתאומי בקרק
ומקורה בירידת מפלס ים המלח וכן בגידול ההתאיידות מאגן ים המלח. תופעה זו מהווה 

רה לח, לרבות המלונות המוחזקים על ידי החבים המ באיזורסכנה לפעילויות השונות 
 1.13וגודלם. כאמור בסעיף  הבולעניםם רי, שכן היא מתאפיינת בפתאומיות בה נפעבאיזור

, פוליסת הביטוח הקיימת בחברה ביחס למלונות בים המלח מחריגה כיסוי ביטוחי עילל
 .בולעניםבמקרה של נזק עקב היווצרות 
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 אחרת פעילות  1.21

בתחומים רופה, פעילה החברה , מעבר לפעילות המלונאית בישראל ובאיוחנכון למועד הד
לסיכונים שונים וחשופים  אחרים משאבים יםודורש ,נים באפיונםשואשר  להלן יםהמפורט

לכדי עולות  אינןאלו פעילויות ת בישראל ובאירופה. יצוין כי ומאשר תחומי הפעילות המלונא
 הכספיים של החברה.   יה"אחר" בדוחות ת מגזרדיווח ולכן סווגו תח מגזר בר

  וביוון עילות בקפריסיןפ

יחד עם חברת  (50%, החברה מחזיקה בשליטה משותפת )דוחהד כאמור לעיל, נכון למוע
 . במלונות בקפריסין וביוון כהגדרתם לעיל ,199איסתא נכסים בע"מ

ה של בבעלות מלא קפריסאית פרטית לחברה 200מושכרים וביוון המלונות בקפריסין
לתקופה של  "(חברת הניהול)להלן: " .Fattal Hotel Management (Cyrprus) Ltdהחברה

ות הכולל של שלושת הנגזרים ממחזור המכירשנים בתמורה לדמי שכירות שנתיים  14
 הסתכמו  2019ובשנת  2018בשנת  ממלונות אלוהמלונות יחדיו, כאשר היקף ההכנסות 

 לסכום הסתכמהבאותן תקופות  EBITDA-ואלפי ש"ח  111,585-בו אלפי ש"ח 96,073-ב
   .בהתאמה, אלפי ש"ח 26,226-לו ח"ש אלפי  27,112של

, אינה אינה מהותית ביחס לכלל פעילות החברה וביוון כאמור לעיל, הפעילות בקפריסין
  עולה לכדי מגזר בר דיווח ולפיכך מוצגת תחת "אחר" בדוחותיה הכספיים של החברה.

 

 
ל הסטודנטים  סתא ליינס חברת הנסיעות שם בע"מ הינה חברת בת בבעלות מלאה של אילמיטב ידיעת החברה, חברת איסתא נכסי 199

  מר  של ובשליטה  בבעלות הינה  בבורסה  הנסחרת ציבורית חברה  הינה  איסתא, החברה  ידיעת למיטב"(. איסתא לן: "לה בישראל )
  שהינה  בישראל והסטודנטיות סטודנטיםה  התאחדות ידי ועל ממניותיה  35.49%-בכ המחזיק( החברה "ל כמנכ גם)המכהן  גל אחישי

 . ממניותיה  25.09%-בכ ומחזיקה  רשומה  תה עמו
 ייחתם הסכם ניהול עם חברת הניהול.   2020לחברת הניהול. בשנת  2019המלון ברודוס לא היה מושכר בשנת  כייוער  200



 

 

 

 

 122 -א 

בעיקר ינים מאופי וביווןבקפריסין  המלונות - וביוון דות המלונות בקפריסיןפרטים או
  ללקוחות תיירות הפנאי. להלן פרטים נוספים אודות המלונות: יםהפונש כמלונות נופ

  

מס'   שם המלון 
 חדרים

 שיעור
 )%(   החזקות

 דירוג
 )כוכבים(

  רכישת מועד
 המלון 

1.  SENTIDO Cypria Bay Hotel by Leonardo 932  

 Leonardo Plaza Cypria Maris Hotel & Spa 382  .2 2017 מרץ 4 50%

3.  Leonardo Laura Beach Hotel & Splash Resort 412 

4.  Leonardo in Protaras 122 2018נובמבר  4 ניהול 

5.  NYX Nicosia 

198 50% 

 2018דצמבר  4
  כשנה )יפתח עוד 

אפריל   –
2021201) 

6.  Leonardo Kolymbia Beach 114 50%202 4  2019פברואר 

7.  Leonardo Royal Esperia Palace 
217 

 2019פברואר  4 שכירות 
יפתח בשנת  )י

2021201) 
8.  NYX Limassol 

165 
 2019אוקטובר  4 50%

)יפתח בעוד 
 ( 201כשנתיים

9.  NYX Thessaloniki 
122 

 2019אוקטובר   20250%
)ייפתח בשנת  

2021201) 
"כסה  2,025  

 

 בישראל טרמינל והפעלת הקמת 

ועד למהחברה )בעקיפין, באמצעות חברה בת בבעלות מלאה זכתה  2015בחודש אוגוסט 
"( לתכנון, הקמה רש"ת(, במכרז שפרסמה רשות שדות התעופה בישראל )להלן: "הדוח

( בנמל התעופה בן גוריון )להלן: General Aviationוהפעלה של טרמינל לתעופה כללית )
הרשאה לתכנון, הקמה כך נחתם בין רש"ת לבין חברת הבת הסכם  "(, ובעקבותהטרמינל"

שנים והינו בהיקפים שאינם מהותיים  10-לתקופה של כע והפעלת הטרמינל. ההסכם נקב
יוער כי סך ההכנסות מהטרמינל עד  .2019נפתח בחודש מאי   Fattal Terminalלחברה. 

   מיליון ש"ח. 17-בכ הסתכמו 2019לתום שנת 
   

 עבודה משותפים מתחמי
 

 CO-WORKING -בתחום הבאמצעות שותפות מוחזקת ילות כן, החברה החלה פע כמו
 מתחמים 5הדוח החברה חתמה על שכירות של פרסום נכון למועד . ROOMSתחת המותג 

 2019מתחם אחד בת"א נפתח ביולי אלף מ"ר ) 19-בשטח כולל של כ ובני ברק רעננה ת"א, ב
בחברה המחזיקה  50% השותפותמחזיקה (. כמו כן 2020ברואר והמתחם ברעננה נפתח בפ

 2019מתוכם נפתחו בשנת  10, במרכז הארץף מ"ר אל 23-מתחמים בשטח כולל של כ 14
  .2020והיתר יהיו פעילים במהלך שנת 

פי אל 676-בכהסתכמו  2019שנת יוער כי סך ההכנסות ממתחמי עבודה משותפים עד לתום 
 .חש"
 
 
 
 

 
המתוארים לעיל, מהווה מידע צופה  יצוין כי הערכות החברה בדבר המועד המשוער להקמת המלונות ובהתאמה לפתיחת המלונות 201

סות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע להתקדמות בקבלת  וס ת ערך. הערכות אלו מבתיד, כמשמעותו בחוק ניירופני ע
היתרים לבניית מלונות אלו והתקדמות העבודות להקמתם , ואין כל וודאות כי הערכות אלו תתממשנה כפי שמוערך, בין היתר,  

יחולו בעתיד. מבלי לגרוע  ו ובים לא צפויים שיכול, עיכובים בבנייה וכן עיככובים בקבלת ההיתרים מהרשויות המקומיותלאור עי
  ושותפתה בפעילות  מהאמור לעיל יצוין כי לאור המצב )קרי התפשטות מגפת הקורונה וההשלכות המאקרו כלכליות בגינה( החברה 

 . תאם לנסיבות של כל פרויקטשל כל אחד מהפרויקטים האמורים והכל בה  בהמשך את קצב ההתקדמות ותבחנה כעת  בוחנות
    .המשותפת הקפריסאית החברה  של שמה  על במלונות אלה  הבעלות זכויות  הועברו טרם דוח ה  חתימת  למועד נכון 202
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 השכרת דירות לטווח קצר
 

חתימת  נכון למועד , ות לטווח קצרהחברה החלה החברה בהשכרה של דיר 2018ת במהלך שנ
של דירות לטווח מהשכרה יוער כי סך ההכנסות  דירות כאמור. 50-כברה בהחהדוח מחזיקה 

  מליוני ש"ח. 8.1-בכהסתכמו  2019עד לתום שנת  קצר
 

   דיון בגורמי סיכון 1.22

, נכון החברה, להערכת הנהלת החברהל להלן פירוט גורמי הסיכון על תחום הפעילות ש .1.22.1
  :דוחעד הלמו

 כלייםכל-סיכונים מקרו

 הנגיף הקורונ התפרצות - התפשטות מגפת הקורונה בעקבות העולמית הכלבכל התפתחויות .א
ומשרים אי  סיכון מאקרו כלכלי גלובלי מהוויםבסין וההתפשטות הגלובלית של הנגיף 

 ולם ולהשפעות הצפויות על האינפלציה ועלודאות באשר לפעילות הכלכלית העתידית בע
לצמיחה ולכלכלה העולמית תלוי  רונהקוהיאל הנזק של מגיפת פוטנצ השווקים הפיננסיים.

במידת המהירות והיכולת למגר את התפשטות המחלה בעולם כולו ובשלב זה אין בידי 
ותו, החברה להעריך את משך ועוצמת המשבר. להערכת החברה, להעמקת המשבר והתמשכ

של חברות מתחומים  על פעילותןמהותית שלילית  בעולם ובישראל, עלולה להיות השפעה
ו/או ירידה מהותית לפגיעה  -קשורות לענפי התיירות הם, ובכלל זה פעילויות ביר

 בתחום חברות עללרעה מהותית בהיקפי הפעילות כאמור עלולה להיות השפעה משמעותית 
הינן מידע ערכותיה של החברה כאמור בסעיף זה לעיל ה. החברה על ן, ובכללהמלונאות

המבוסס על הערכותיה של  1968-"חהתשכרך, ע כהגדרתו בחוק ניירותצופה פני עתיד, 
, נכון למועד חתימת העסקית פעילותהוהבנתה את הגורמים המשפיעים על  החברההנהלת 

אופן שונה, לרבות הדוח. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן או להתממש ב
חויות שלא פתחים לא מיטביים, מהתהיתר, כתוצאה מהנחות וניתומהותית, מהצפוי, בין 

ניתן להעריכן באופן מלא בקשר עם המשבר, משכו ועוצמתו, אופן התאוששות חברות 
 בסעיףגורמי הסיכון המפורטים יתר ותחומי פעילות ו/או התממשותם של כל או חלק מ

גיפת הקורונה על הפעילות גילוי בדבר השלכות התפשטות מטים אודות לפר .להלן זה 1.22
 בפרק זה לעיל. 1.1.3.7עיף בסראו עסקית של החברה ה

פעילות החברה תלויה, בין היתר, במצב הכלכלי  -מיתון כלכלי במשק הישראלי והעולמי  .ב
ות במשק הישראלי כמו גם העולמי. למצב של מיתון כלכלי בארץ ובעולם, עלולה להי

ידי החברה, בין  חברה, שכן השירות הניתן עלהשפעה לרעה על התוצאות העסקיות של ה
, באירופה חברההובין אם הוא ניתן במלונות  ישראלבא ניתן במלונות הקבוצה הואם 

מהווה חלק מתרבות הפנאי ומטיבו משתייך לתחום המותרות ואינו מוצר חיוני. משבר 
קציבי ים )בעיקר בשוק המוסדי( ומביא לצמצום תכלכלי אף משפיע על חברות וארגונ

כלי מצמצם נסיעות עסקים, הן של ישראלים כלירות. כמו כן, משבר הרווחה המתועלים לתי
ואנשי עסקים זרים המתארחים בישראל והן של ישראלים ואנשי עסקים זרים המתארחים 

 .אירופהבמלונות הקבוצה ב

להתפתחויות שליליות בתחום  רגיש נאותהמלו ענף - ביטחוניים-אירועים פוליטיים .ג
ית ועם חלק מהמדינות ינתמשך עם הרשות הפלסטהסכסוך המבישראל,  .יטחוניהב

התיירות  בהיקף חדההגובלות בישראל מכתיבים מציאות ביטחונית הגורמת לירידה 
, וכך גם לגבי אירופה בה בטחוניים ארועים בעקבותהנכנסת ואף בהיקף תיירות הפנים 

אוגוסט  בברצלונה בחודש רמבלהת לה טרור, דוגמת אירוע הטרור שהתרחש בשדרו אירועי
ועל בסיס  החברה להערכת. החברה של העסקיות התוצאות על לרעה להשפיע םעלולי, 2017

 .טווח קצרת ככלל הינההנצבר, השפעה של אירועים ביטחוניים  נסיונה

 מדד ובשיעור הריבית בשיעורי עליה - המחירים לצרכן ובמדד ריבית בשיעורי שינויים .ד
 חלק כאשר בפרט ,ההחבר פעילות תוצאות על לרעה להשפיע עשויה צרכןל המחירים

 להגדלת תגרום לגרום עשויה במדד עליה ובהתאמה, למדד צמודות החברה מהתחייבויות
, עליה בשיעור הריבית בנוסף. משתנה בריבית ניטלות וחלקן, החברה של המימון הוצאות
 את הקטיןל עלולה וכן, נוספים לונותמ רכישת לממן החברה של יכולתה את הקטיןל עלולה
 נמוכה בריבית קיימות הלוואות" מיחזור" של בדרך נכסיה את מחדש לממן ההחבר יכולת
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 נוקטתלשם צמצום החשיפה הנובעת מהלוואות בריבית משתנה אותן נטלה החברה, . יותר
 . החוב מיתרת לחלק הגנות לרכישת גידור בפעולות לעת מעת החברה

 התיירות לשווקי, אלישרב חברהה במלונות האירוח תעריפי - החליפין יבשער שינויים .ה
 ברובן נקובות בישראל החברה הוצאותש בעוד, ארה"ב בדולר רוב פי על נקובים, הנכנסת
 השקל מול אל ארה"ב דולר של החליפין בשער לירידה או לעלייה, בהתאמה. בשקלים
 .רווחיותה ועל החברה הכנסות לע השפעה

 כתוצאה להתרחש עשויםה מס שינוי וכןירופאי מס באיחוד הא רפורמות -מס  רפרומות .ו
 משלמת אותם המסים על להשפיע עשויות, האירופאי האיחוד עזיבת על בריטניה מהחלטת
 . החברה פעילות תוצאות על ולהשפיע באירופה החברה

 סיכונים ענפיים

מחוצה לה(  הןבישראל ולקוחותיה )הן  מולהחברה ל פעילות –חות סיכוני אשראי לקו .ז
אשראי לקוחות כמקובל בענף התיירות. גם התקשרויות ב תשלום כנגדעת ברובן מתבצ

העמדת אשראים בהיקפים אלו מעמידה  החברה עם ספקים נעשית כנגד העמדת אשראים.
 פיזורהלהערכת החברה,  כלכלי. עם זאת, משבראת החברה בסיכון, במיוחד בתקופות של 

ים מסוימים, גביה קרבמ מספקיםלת מקדמות לקוחות וסוכנים, קב ור ביןהפיז ,הגיאוגרפי
באלו(  וכיוצא)בדבר מתן אשראי, תקופת אשראי  פנימייםנהלים ובאמצעות חברות אשראי 
 סיכון זה.  עשויים להקטין במידת מה

בתשומות העיקריות של ענף  התייקרות -התייקרות תשומות והעלאת שכר מינימום  .ח
 משמעותיהווה רכיב מ ר המינימום אשר הינוהעלאת שכ ובפרטראל, לרבות המלונאות ביש

 עלוליםבהוצאות ההפעלה של בתי מלון היות וחלק גדול מהעובדים מועסק בשכר מינימום, 
 לגרום לגידול בהוצאות החברה ולהשפיע על תוצאות פעילותה.  

תמודד באופן יעיל עם תחרותי ביותר ויכולת החברה להכ מאופייןענף המלונאות  - תחרות .ט
יווק ניכרים ושמירה על איכות בשירות ומקצועיות וניהול. ש מאמצי תת כאמור דורשהתחרו

של אירוח  תתפתחוה האחרונות בשנים מאותרתיחס לתיירות עירונית, ב עיקרבנוסף, ב
ם לטווח קצר )למשל, באמצעות אתר אלטרנטיבי על ידי בודדים המשכירים נכסים שבבעלות

Airbnb )פלחי שוק מסוימים. ל יחסב החברה מלונות עבור יתחרות גורם והמהוה באופן 

( הפכו OTCחברות הנסיעות המקוונות ) בשנים האחרונות–הנסיעות המקוונות  חברות .י
 לשחקני מפתח בתחום הזמנות חדרי מלון. המשך התחזקות גורמים אלו, עשויה לבוא לידי

סות החברה פר מנות חדרים ולהשפיע על הכנשהם גובים בגין הז ביטוי בהעלאת עמלות
בוצעת דרכן. כמו כן, כפי שצוין לעיל, חברות הנסיעות המקוונות מפרסמות דירוגי שמהזמנה 

מלונות אשר הפכו עם השנים לאלטרנטיבה לדירוג הכוכבים המסורתי. דירוגים נמוכים של 
השפיע על הכנסות ל עשויםעמלות חברות הנסיעות המקוונות  מלונות החברה או העלאת

  ה.שפיע על פעילות החברהחברה ולה

הכנסות ממתן שירותי לינה לתיירים חייבות במע"מ  – לתיירים אפס בשיעור"מ מע ביטול .יא
עלול להשפיע על  זו הטבה. ביטול 1975 -תשל"ו הבשיעור אפס בהתאם לחוק מס ערך מוסף, 

 . בישראל חברהלמלונות ה שהביקו המחירים ו/או על

דפים על ישראלים לקניות ועבת לאחד מהמקומות המאילת נחש -הטבות מס באילת ביטול  .יב
כתוצאה מפטור מתשלום מע"מ באילת בהתאם לחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים 

עלול להשפיע לרעה על התוצאות  זו ה. ביטול הטב1985-תשמ"ההוהנחות ממסים(, 
 . בישראל ל החברההעסקיות ש

כוח אדם ובסור בכוח אדם מיומן קיים מח בישראל ם המלונאותבתחו - זמינות כח אדם .יג
ייעודי, לתחום הנתפס בהיבטים תעסוקתיים כמושפע מאירועים חיצוניים המשליכים על 

 יציבות מקום העבודה.

חום החברה עלולה להיות חשופה לחבויות מסוימות בת -אחריות בגין נזקים סביבתיים .יד
ות בעמידה בחבויות יות לסביבה ולעלויות הכרוכשימור הסביבה והפעלת תכניות ידידות

 . דבר העלול להיות בעל השפעה שלילית לתוצאות פעילותה של החברה.להא
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החברה עלולה להיות חשופה לחבויות  - (GDPRפגיעה בהגנת הפרטיות )אחריות הגין  .טו
יה ם הגנת הפרטיות. לפרטים נוספים הרגולוצחומסוימות בגין הפרת הוראות רגולטריות בת

 ל.)יד( לעי1.7.1סעיף  בתחום הגנת הפרטיות ראו

במסגרת פעילותה בתחום הפעילות חשופה החברה  – המלונות תפעול בהוצאות שינוים .טז
לשינויים בעלויות מוצרי המלאי הנדרשים לתפעול המלונות וכן לעלויות תשתיות הנדרשות 

 עובדים 13,344-כ לחברה 2019 דצמברב 31 יוםבנוסף, נכון ל(. מים להפעלת המלונות )חשמל,
 .דוחה במועדהקיימים  אשר מועסקים בהתאם לדיני העבודה, ובישראל רחבי אירופהב

 העבודה בדיני שינוייםאו /ו המלונות לתפעול הנדרשים המלאי מוצרי בעלויות שינוים
 הוצאותעל  השפעה בעל להיות עשוי ובאירופה בישראל העובדים מועסקים לפיהם הקיימים
 .ביצועיה על לכך ובהתאם החברה

באזור ים המלח, בו יש לחברה  -באזור ים המלח הבולענים  תותופעיית מפלס המים על .יז
בתי מלון, קיימת חשיפה לעליית מפלס המים )ראו סעיף  מספרולחברות המוחזקות על ידה 

 -, אולם ביחס לחברה באזור הממוקמים ותהמלונ כלל ביחס(. החשיפה קיימת לעיל 1.20.3.2
מלח. להערכת החברה, להימנעות ה השוכנים על שפת ים החברהבעיקר לשניים ממלונות 

מנקיטה בפעולות מתאימות להתמודדות עם עליית מפלס המים וכן מציאת פתרון ארוך 
. באזור ועל תוצאות החברה חברההלהיות השפעה לרעה על מלונות  עלולהטווח לבעיה 

רוך טווח להגנה על באופן שאמור להוות פתרון אלפרטים אודות תכנית לביצוע קציר מלח 
; לפרטים לעיל. 1.20.3ונות )ואשר למיטב ידיעת החברה, טרם יצא לפועל(, ראו סעיף מלה

של החברה מפני  הביטוחיבאזור ים המלח, שאינה נכללת בכיסוי  הבולעניםאודות תופעת 
 .לעיל 1.20.3.2נזקים, ראו סעיף 

פרט, הפכו ב יבר כנגד מאגרי מידער בכלל, ותקיפות סית הסייבתופעת תקיפו -סיכוני סייבר  .יח
בעת האחרונה לסיכון בתחומי פעילות החברה. החברה, המפעילה במסגרת פעילותה 
המלונאית מאגרי מידע ממוחשבים שונים, חשופה למתקפות סייבר, שעלולות, כתלות 

אמור. לאור כך, וע בפרטיות המידע השמור במאגרי המידע כבהצלחתן ובעוצמתן, לפג
מתמודדת עם איומים אלו באמצעים שונים, לרבות ו קה יועץ אבטחת מידע,החברה מעסי

מערכי ניטור שונים הצפנת המידע בחוות השרתים בהן מאוחסן המידע של החברה; 
הול ולניטור מערכת לני) SIEMמערכת ; לשכבות השונות של חוות השרתים והמערכות

ורם חקלוי אירועי אבטחה ותלגי (רתים ובמערכות תשתיותהתערות על חריגות ברשת, בש
כמו כן, לחברה  .בקרות לגישה למערכות הרגישות ולמסדי הנתונים; בהנתן שהתרחשו

שלה במטרה לשמר הגנה מאירועי אבטחה כגון   מנגנוני הגנה על הנכסים הדיגיטליים
נוספים היקפיים ופנימיים מנגנוני הגנה ; לחברה ורציפות תפעולית פריצות ופעולות זדוניות

החברה מקשיחה את ; ולות זדוניות ברשת במאגרי המידע שלהפעצמצום היכולת למנוע ל
 .נהלי אבטחת המידע שלה והאכיפה שלהם באופן מתמיד

 סיכונים מיוחדים לחברה 

החברה מרוכזים  ממלונות 32.3%-כ 2019בדצמבר  31נכון ליום – יםגיאוגרפי יםריכוז .יט
(. כתוצאה 2019בר צמבד 31ברה נכון ליום של הח EBITDA-מ 31.2%-כוה בגרמניה )המהו

מכך, החברה חשופה להתפתחויות שליליות כגון: האטה כלכלית, פיטורים מסיביים, 
ים דמוגרפים בגרמניה אשר עשויים להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה עסקיות של שינוי

 24%-כלנד, בהן בבריטניה ובאירא בנוסף, ריכוז נוסף של מלונות החברה נמצהחברה. 
של החברה  EBITDA-מ 15.3%-מהווים מגזר פעילות נפרד )המהווה כה ממלונות החברה

ך החברה חשופה להתפתחויות שליליות כגון: (, כתוצאה מכ2019בדצמבר  31נכון ליום 
וגרפים בבריטניה ובאירלנד אשר עשויים האטה כלכלית, פיטורים מסיביים, שינויים דמ

כמו כן, ריכוז נוסף של מלונות  ה.ותיה עסקיות של החברהותי על תוצאהשפיע באופן מל
-כ המהווהממלונות החברה המהווים מגזר פעילות נפרד ) 22%-בישראל, בה כהחברה נמצא 

ביטחוני או כך ששינוי במצב ה,  (2019בדצמבר  31ליום של החברה נכון  EBITDA-מ 36%
 ערכתלהכי  יצויןות החברה. על השפעה משמעותית על תוצאהכלכלי בישראל עלול להיות ב

התרחבות פעילותה העסקית של הקבוצה בבריטניה ובאירלנד מגדילה את הנהלת החברה, 
מצמצת את היקף חשיפתה של הקבוצה למדינה/מדינות פיזור מלונות החברה באירופה ובכך 

ינן גלובליות אלא , וזאת בהינתן שההתפתחויות השליליות אהספציפי/יות באירופ
  . איזוריות בלבד/מדינתיות
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מלונות כנגד הסיכונים המקובלים לרבות ההחברה מבטחת את  – וני רכוש וחבויותיכס .כ
ביטוח מבנה )ביטוח כל הסיכונים, כולל, בין היתר נזקי אש, נזקי טבע, רעידות אדמה ואובדן 

אינה מצויה בתת ביטוח.  ת כלפי צד ג'(. להערכת הנהלת החברה היאהכנסה וביטוח אחריו
טוח המוצאות על ידי החברה, כפופות להחרגות ומגבלות אחריות ביד עם זאת, פוליסות היח

הוצאות משמעותיות ביחס לתיקון עשוים להשית הן בסכום והן ביחס לאירועים המבוטחים 
 תוצאות פעילותה.  ועל לרעה על עסקיה להשפיע באופן משמעותיו והשבת המצב לקדמותו

נקובים במטבע חוץ )בעיקר  ופהירבא והחברה של החברה הכנסות – יכוני שער חליפיןס .כא
ודוחותיה הכספיים של החברה וכן גיוסי אגרות החוב שביצעה החברה ו/או . מאחר באירו(

יפין של עשויה החברה להיות חשופה לשינוים בשער החל פתאל אירופה התבצעו בישראל,
 עללהשפיע באופן שלילי , עשוי אירושל השקל כלפי המול השקל, באופן שייסוף  אירוה

 התוצאות הכספיות של החברה. 

פעילות החברה מבוססת באופן משמעותי על הלוואות ואשראי  - פעילות ברמת מינוף גבוהה .כב
ונים על בנקאי שניטל לצורך מימון רכישת מלונות. אשראים אלו מובטחים בשעבודים ש

ל טח כלשהו עשוי להוביה בתנאי הפרעון של חוב מובנכסיה המהותיים. אי עמידת החבר
למימוש השעבוד על אותו נכס ואף להעמדתם לפרעון מיידי של נכסים מובטחים נוספים, 

 ולפגוע בפעילות החברה.

מותג בענף המלונאות ישנה חשיבות רבה למוניטין המותג. פגיעה ב – הרשת פגיעה במוניטין .כג
פגוע ל בארץ ובאירופה עשוי יחס לשירות ואיכות המלונותלאונרדו, אשר בעל מוניטין חיובי ב

 בתדמית החברה ולהוביל לירידה בתוצאות החברה.   

ובמסגרת אגרות החוב של החברה  המימון מהסכמי בחלק –באמות מידה פיננסיות  עמידה .כד
אמות מידה פיננסיות בהם  ל, נכללותלעי 1.11.16 בסעיף כמתואר אירופה, נכסים ושל פתאל

ים פיננסיים מסוימים, כאשר אי חסלעמוד בי פתאללונות ומ , פתאל אירופהים הלוויםנדרש
 בפעילותה הידרדרות. מיידיעמידה ביחס כאמור עשויה להוביל להעמדת הלוואה לפירעון 

, פיננסי גורם כל בשל או, הכלכליים בתנאים החמרה בשל זה ובכלל, החברה של העסקית
 םריתז על מהותי באופן עלהשפי עלול, החברה בשליטת אינם מרביתם אשר, אחר או עסקי

, כאמור הפיננסיות התניותעמוד בל אשר עשוי להקשות על החברה, החברה של המזומנים
 .אשר כתוצאה מכך, המלווה עשוי להעמיד את הלוואות לפירעון מיידי

ה בה, "ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה ובעל השליטמר דוד פתאל, יו -תלות במר דוד פתאל  .כה
 פרישתו החברה. להערכת וניהולה תדמיתה ,הבקבוצית ודומיננטית הינו דמות מפתח מרכז

 המשך התרחבותה של החברהלהשפיע על  עלולהמפעילות ניהולית בחברה  פתאל של מר דוד
 ועל היקפי פעילותה. 

 סיכוני מקרו, סיכונים –טיבם  יעיל על פבטבלה שלהלן מובאים גורמי הסיכון שתוארו ל .1.22.2
להערכת החברה, על פי השפעתם על  אםהתב, דורגו אשר, לחברהענפיים וסיכונים מיוחדים 

  השפעה גדולה, בינונית וקטנה: – בכללותם התאגידעסקי 

 
  חברהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות ה

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה
 ני מאקרו סיכו 

קבות תפתחויות בכלכלה העולמית בעה
 התפשטות מגפת הקורונה 

X   

   X ק הישראלי והעולמי משמיתון כלכלי ב

   X בטחוניים פוליטיים  אירועים

  X  שינויים בשיעורי ריבית ובמדד המחירים לצרכן 

  X  החליפין  בשערי שינוי

 X   מס רפורמות

 סיכון סייבר

 

 X  
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  חברהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות ה

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

 פיים גורמי סיכון ענ

  X  לקוחות אשראי סיכוני

  X  ימוםמינ שכר והעלאת תשומות ותהתייקר

  X  תחרות

  X   ברות הנסיעות המקוונותח

  X  ביטול מע"מ בשיעור אפס לתיירים 

 X   ביטול הטבות מס באילת 

  X  אדם כוח זמינות

 X   סביבתיים נזקים בגין אחריות
ם באזור ים עליית מפלס המים ותופעת הבולעני

 X   המלח 

 X   המלונות פעולת בהוצאות שינוים

  X  (GDPRפרטיות )הגנת הבפגיעה 

 לחברהגורמי סיכון ייחודיים 

 X   ים גיאוגרפי יםריכוז

 X   וחבויות רכוש סיכוני

  X  סיכוני שער חליפין 

 X   פעילות ברמת מינוף גבוהה 

  X  הרשת במוניטין פגיעה

   X  ה פיננסיותעמידה באמות מיד

 X   פתאלבמר דוד  תלות
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 דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 2019 בדצמבר 31ביום   השהסתיימ הלתקופ

( בע"מ )להלן: 1998החזקות ) פתאלדירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון של 
בהתאם  2019בדצמבר  31של שנה שנסתיימה ביום  תקופה( להעניין לפי", הקבוצהאו " "החברה"

 "(.דוחותהתקנות )להלן: " 1970-תש"להלתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, 

   העסקית וסביבתו התאגיד של תמציתי יאורת -חלק ראשון

 תיאור התאגיד וסביבתו העסקית .1
 

 : כללי 
 

"(, כחברה פרטית מועד הקמת החברה)להלן: " 1998במרץ  4החברה התאגדה בישראל ביום 
 2018בפברואר  21. ביום  1983-מוגבלת במניות לפי פקודות החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

רישומן למסחר כן מניות רגילות של החברה ו 1,652,800הנפקה לציבור של השלימה החברה 
מניות קיימות של  12,789,000של ( "הבורסה"אביב בע"מ )להלן: -לניירות ערך בתלבבורסה 

והחל מאותו מועד החברה הפכה להיות חברה ציבורית   1נפקה לציבורמכוח תשקיף הה  החברה
 "(. חוק החברות)להלן: " 1999-כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט

 
", רשת פתאלאו " "הקבוצה: "ביחד החברה, באמצעות התאגידים המוחזקים על ידה )להלן

החזקה, תפעול, שכירות ב ובאירופה, ובכלל זה בישראל המלונאותם (, פעילה בתחולפי העניין
וכן ברכישה והקמה של מלונות חדשים, כאשר באירופה, נכון למועד הדוח פועלת   מלונותוניהול  

 במערב ומרכז אירופה. בעיקר החברה 
 

בזכויות חברה פרטית קפריסאית המחזיקה   50%-ב  משותפת  שליטהב  הקבוצה, מחזיקה  בנוסף
ביוון  מלונות 2, 2חדרים( ,4501-)הכוללים כ בקפריסין מלונות בחמישהה בזכויות בעלות וחכיר

 זכויות הבעלות בחברה קפריסאית המפעילה מלונות אלו, במלוא, 3(חדרים 236-כ ים)הכולל
 נכס  קרי  שכירות  או  ניהול  הסכם  ללא  הופעל  הוא.  ברודוס  אחד  פעיל  מלון  ביוון  היה  2019  בשנת

וכן בזכויות ניהול  4, יווןבאתונהחדרים(  217-כ)הכולל  בשכירותבמלון  ,חברה באותה ותפעול
  .בקפריסין חדרים 122 בן במלוןבלבד 

 
פעילות  להרחבתת יולבחון אפשרו בשנתיים האחרונותכמו כן יצוין כי הנהלת החברה החלה 

השכרת בניינים ו/או דירות מגורים בישראל  –למלונאות ובכלל זה  משיקיםהחברה לתחומים 
-Co ;(”Master“לצורך שיווקם לתיירים כיחידות מלונאיות לתקופות שהיה קצרות )

Working ליצור  סיוןינ"ק של משרדים, חדרי ישיבות וחללי עבודה משותפים תוך לז, השכרה
 שישמש תעופה בן גוריון מתחם בשדה  ;)"Rooms)" סינרגיה עם המלונות העסקיים בקבוצה

יועמדו שירותי  ליוצאים לחו"ל וחוזרים. המתחם ישמש לאח"מים וטיסות פרטיות. במתחם
וכן השקעות בחברות פרטיות  5"(Terminalקרקע, בטחון, מעבר גבול והסעה למטוס )"

 .Travel-tech-ובמיזמים בעלי זיקה לעולם הטכנולוגי בתחומי התיירות והמלונאות, תחום ה
 בשלב הינו דלעילהפעילויות שתוארו מרבית פיתוח , זה דוח חתימת למועד נכוןיובהר כי 

 
 16, הנושא תאריך 2018בפברואר  15, הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף אשר פורסם ביום תשקיף רישום למסחר 1

 "(.תשקיף ההנפקה[ )להלן: "2018-01-015742]מס' אסמכתא:  2018 בפברואר
ומלון בלימסול שיפתח בעוד כשנתיים  חדרים 198-כ ויכלול( 2021)אפריל  כשנה בעוד שיפתח בניקוסיה מלון כולל 2

יצוין כי הערכות החברה בדבר המועד המשוער להקמת המלונות ובהתאמה לפתיחת המלונות  חדרים.  165ויכלול 
המתוארים לעיל, מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך. הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים 

מות העבודות להקמתם , ואין כל להתקדמות בקבלת היתרים לבניית מלונות אלו והתקדבידי החברה כיום בנוגע 
וודאות כי הערכות אלו תתממשנה כפי שמוערך, בין היתר, לאור עיכובים בקבלת ההיתרים מהרשויות המקומיות, 
עיכובים בבנייה וכן עיכובים לא צפויים שיכול ויחולו בעתיד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי לאור המצב )קרי 

כות המאקרו כלכליות בגינה( החברה ושותפתה בפעילות בוחנות כעת ותבחנה התפשטות מגפת הקורונה וההשל
 בהמשך את קצב ההתקדמות של כל אחד מהפרויקטים האמורים והכל בהתאם לנסיבות של כל פרויקט. 

אחד .המשותפת  הקפריסאית  החברה  של  שמה  על  במלונות אלה  הבעלות  זכויות  הועברו  טרם  הדוח  חתימת  למועד  נכון  3
 סייפא. 2, בכפוף לאמור בה"ש 2021צפוי להיפתח בשנת  –חדרים(  122בסלונקי ) –מהמלונות הללו 

 סייפא. 2, בכפוף לאמור בה"ש 2021אשר צפוי להיפתח בשנת  4
 .2019נפתח בחודש מאי   Fattal Terminalכי  יצוין 5
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ת השפעה מהותית על תחומי ולהיות בעל עתידותכי פעילויות אלו אינן  יצוין כן כמו. התחלתי
  תוצאותיה. עלפעילות החברה ו/או 

 זה. לפרק א' לדוח תקופתי  1.2לפרטים נוספים אודות תחומי הפעילות של הקבוצה ראו סעיף 
 

פוצל מגזר הפעילות "תחום מ  2018, מהרבעון השלישי של שנת  החברה  הנהלת  להחלטת  בהתאם
המלונאות באירופה" לשני מגזרי פעילות ברי דיווח "תחום המלונאות באירופה )למעט בריטניה 

 "תחום המלונאות בבריטניה ואירלנד".-ואירלנד(" ו
 

, פעילות הקבוצה בישראל, באירופה ובקפריסין כוללת החזקה, דוחלמועד חתימת ה נכון
 43-מלונות פעילים( הכוללים כ  182מלונות )   222(, של  6עתידיים  מלונותוניהול )לרבות   שכירות

חדרים מצויים במלונות שהחברה הינה בעלת )מלוא או חלק(  אלף 17-כחדרים מתוכם  אלף
  . 7מנהלת או שוכרת שהחברה במלונות המצויים חדרים אלף 26-וכהזכויות בהם 

בשל  סגורים הפעיליםהחברה  מלונות 182 מתוך 160-כ הדוחיצוין כי נכון למועד חתימת 
שהוטלו על ידי ממשלות באירופה למלונות  סגירה צוויאו /ומגבלות תנועה והתכנסות 

ושיעורי התפוסה במלונות  ובישראל בשל ההתפשטות הגלובלית של מגיפת הקורונה
 תפוסה בלבד(. 30%-ל 5%שנותרו פתוחים הינם נמוכים )בין הפעילים 

 
, פעילות הקבוצה בישראל, באירופה ובקפריסין כוללת (2019בדצמבר  31) דוחלמועד ה נכון

מלונות פעילים(  180מלונות )  216של (, עתידיים מלונותהחזקה, שכירות וניהול )לרבות 
חדרים מצויים במלונות שהחברה הינה בעלת אלף  16-כחדרים מתוכם אלף   42-הכוללים כ

 . 6מנהלת  או  שוכרת  שהחברה  במלונות  המצויים  חדריםאלף    26-וכ)מלוא או חלק( הזכויות בהם  
פעילות הקבוצה בישראל, באירופה ובקפריסין כוללת החזקה,  ,2018בדצמבר  31ליום  נכון

 37-מלונות פעילים( הכוללים כ 171מלונות )  192(, של עתידיים מלונותשכירות וניהול )לרבות 
חדרים מצויים במלונות שהחברה הינה בעלת )מלוא או חלק(  אלף 14כ חדרים מתוכם  אלף

  .6מנהלת או שוכרת שהחברה במלונות המצויים חדריםאלף  23-וכהזכויות בהם 
 

 גילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של החברה
 2020דוח זה, צפויה ברבעון הראשון של שנת חתימת נכון למועד  הערכת הנהלת החברה,על פי 

הן בישראל והן באירופה בהשוואה לרבעון המקביל  8בהכנסות החברהמאוד ירידה מהותית 
בישראל ובאירופה בהשוואה  EBITDA-במאוד  מהותיתוכפועל יוצא ירידה  2019בשנת 

בגין ביטול הזמנות קיימות בשילוב עם ירידה בהזמנות  , בעיקר92019לרבעון המקביל בשנת 
)הן  ההקורונה והשלכותי להתפשטות מגיפתעתידיות, אשר להערכת החברה ניתן לייחסן 

הקורונה בעולם תימשך מצד אחד ומגבלות   מגיפת(. ככל שהתפשטות  11והן העקיפות  10הישירות
מצד שני תימשכנה ו/או למלונות  ו/או צווי סגירהתנועה ו/או תעופה ו/או כניסת תיירים 

תורחבנה באירופה ו/או בישראל )לפי העניין(, אזי על פי הערכה ראשונית של החברה צפויה 
והן באירופה גם ברבעון השני של שנת  הן בישראל 22בהכנסות החברהמאוד ירידה מהותית 

  , אשר אין ביכולתה של החברה לכמתה בצורה מהימנה בשלב זה.2020
מגיפת הקורונה במהלך הראשון של שנת התפרצות נגיף הקורונה וההתפשטות הגלובלית של 

מהווים סיכון מאקרו כלכלי גלובלי ומשרים אי ודאות באשר לפעילות הכלכלית העתידית   2020
באופן  עוקבת בעולם ולהשפעות הצפויות על האינפלציה ועל השווקים הפיננסיים. החברה

את  ובוחנת הקורונה מגיפת התפשטות עם בקשר ובעולם בישראל ההתפתחויות אחרי שוטף
על רקע המגבלות שהוטלו על התנועה  .ובאירופה בישראל העסקית פעילותה על ההשלכות

ובאירופה וכן הוצאות צווי  השבתת כל תרבות הפנאי בישראל ,וההתכנסות בישראל ובאירופה
סגרה החברה  אישור הדוחות הכספיים , נכון למועדסגירה למלונות בחלק ממדינות הפעילות

את מרבית המלונות המתופעלים על ידה הן בישראל והן באירופה. כתוצאה מכך, החברה 
התזרימיות ביצעה ומבצעת, בין היתר, את הפעולות הבאות וזאת לצורך התאמת הוצאותיה 

  הצפויה בהכנסות:המהותית לירידה 

 
  .או ניהול מלונות בהקמהלהשכרה  והסכמים בהקמה מלונותקרקעות,  -"מלונות עתידיים"  6
 .החברה פעילות לכלל מהותי לא בהיקף מלונות של מועט במספר 7
 משירותי אירוח ואחרות. 8
 . סקורים ואינם מבוקרים אינם 2020 בינואר 1 ביום שהחלה לתקופה המתייחסים הכספיים הנתונים כל כי יודגש 9

ולחלק ממדינות אירופה  וכן הגבלת כניסת תיירים לישראל באסיה ובאירופהביטול טיסות מ/אל יעדים מסוימים  10
)לפי העניין( ולהתארח במלונות בכלל ובמלונות  באופן שמונע מתיירים מאותן מדינות להגיע לאירופה או לישראל

  .הקבוצה בפרט
ירידה כללית במס' הטיסות ובכמות התיירים ברחבי העולם, ביטול או צמצום כנסים מקצועיים, תערוכות ואירועים   11

 רבי משתתפים אחרים ברחבי אירופה וכיו"ב. 
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צמצומים והתייעלות של כוח אדם )הן בכמות עובדים והן בכמות שעות  (1
( לכל העובדים 45%-ל 20%הפחתת שכר מדורגת )בין  –העבודה( 

בהקשר זה יצוין כי מר דוד פתאל, יו"ר ומנכ"ל  וכן פיטורים. 12בקבוצה
כי הינו מוותר   2020  במרץ  28ביום    לחברההחברה, בעל השליטה בה הודיע  

דמי הניהול שהינו זכאי וכן על    2019המענק בגין שנת  על  חוזר    באופן בלתי
 .2020הרבעון השני של שנת להם על פי הסכם עימו וזאת עד תום 

החברה –הוצאת עובדים לחל"ת )חופשה ללא תשלום(/לחופשות יזומות  (2
 13בישראל מעובדיה 5,500-כלמועד אישור הדוחות הכספיים הוציאה עד 

 את מרביתלהוציא  בכוונתהו )לרבות בניו של בעל השליטה( לחל"ת
עובדיה באירופה לחל"ת או לחופשות יזומות )על חשבון ימי החופשה 

  למדיניות הממשלתית בכל מדינה.ווזאת בהתאם לחוק  ,שצברו(
 צמצום כל פעילות הרווחה והדרכה בקבוצה. (3
בודדים מלונות    איחוד תפקידים הן במטה, הן באזורי הפעילות והן באותם (4

 .שלא ייסגרו
סגירת מלונות שבהם התפוסה נמוכה והעברת אורחים למלונות אחרים  (5

מלונות   160  -החברה כ    סגרה  כספייםאישור הדוחות הנכון למועד    –ברשת  
, כאשר ביתרת הקבוצה הפעילים בישראל ובאירופה מלונות 182מתוך 

-ל 5%נמוכים ביותר )בין המלונות אשר נותרו פתוחים שיעורי התפוסה 
. בכוונת החברה לשקול לסגור מלונות נוספים והכל בכפוף בלבד( 30%

  ובהתאם להתפתחויות.
ריטיינרים לנותני שירותים חיצוניים וקבלת הנחות או ביטול הפחתת  (6

 מספקים.
שהחלו   עצירת מרבית ההשקעות במלונות הקבוצה, למעט השקעה חיונית (7

 .המשברבהם לפני תחילת 
 לפני בהם שהחלו שיפוצים למעט, עצירת כל השיפוצים במלונות הקבוצה (8

 . המשבר תחילת
)כולל המלונות הסגורים(  המלונות הפעיליםבכל  -על בתי המלון  שמירה (9

 .שעות ביממה 24תוצב שמירה 
החברה  -פעילות לקבלת הנחות ודחיות תשלום מרשויות מדינה שונות  (10

מדינות הפעילות של הקבוצה בבקשה להעניק  בכלפנתה ותפנה לרשויות 
וכן החזר עלויות  הנחות ודחיות תשלום ביחס לתשלומי החובה השונים

ניתן פטור גורף  הפעילות בחלק ממדינותבעניין זה יצוין כי  .עובדים
)בכפוף  מעלות השכר 90%-תתפות בשכר העובדים עד לוהש מארנונה

 להשארת העובדים המועסקים( בתקופת המשבר.
 עצירת פרויקטי מיתוג ופרויקטים בתחום הדיגיטל בקבוצה. (11
בשל סיכול וכוח  שנסגרו 14השהיית תשלומי שכירות בגין חלק מהמלונות (12

 התההשהחברה כפועל יוצא מהפסקת פעילות מלונות וסגירתם,  –עליון
תשלומים בהתאם להסכמי השכירות, ה או מתעתדת להשהות את מרבית

או להנחיות הממשלתיות  , הצעות חוקחוקכמו כן, בהתאם להוראות 
דחות יבמדינות השונות, עתידים להלאור המצב,  שפורסמוהמיוחדות 

 .תשלומי דמי השכירות וזאת לתקופות שונות
החברה בוחנת אפשרות להכניס  – הכנסת שותפים למלונות באירופה (13

 50%לחלק מהמלונות שבבעלות הקבוצה שותפים עסקיים בשיעור של עד 
  .וזאת מיד עם סיום המשבר

החברה החלה לבחון אפשרויות למכירת חלק  –מכירת מלונות באירופה  (14
 –מהמלונות שבבעלות הקבוצה )ובכלל זה מלונות בבעלות חברת הבת 

 Sale and Manage Backת במתווה של פתאל אירופה( בעסקאו - 100%
באופן שיגדיל את יתרת המזומנים   Sale and Lease Backאו במתווה של  

 
 מסייעת  הממשלה  -  המשבר  רקע  על  -   שבהן  באירופה  מדינות  באותן  עובדים  ולמעט"ח  ש  8,000  על  העולה  משכר  החל  12

 .)בכפוף להשארת העובדים המועסקים( העובדים שכר בעלויות למעסיקים
 .בחברה השליטה בעל, החברה"ל ומנכ"ר יו, פתאלבניו של מר דוד  – פתאלאת ה"ה אסף, נדב, ויובל  –זה  ובכלל 13
תשלומי השכירות על פי הסכמי השכירות בין החברה וחברות מאוחדות של החברה לבין פתאל נכסים )אירופה( בע"מ  למעט 14

לחוק   1( של החברה, שהינה חברת איגרות חוב )כהגדרת המונח בסעיף 100%)להלן: "פתאל אירופה"(, חברה מאוחדת )
 (.1999-החברות, התשנ"ט
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 . וזאת בסיום המשבר בקבוצה
 משועבדיםבחינת אפשרויות של מימון מחדש לנכסים לא  -מימון מחדש  (15

נמוך באופן יחסי וכן פריסה מחדש של  LTVעם  משועבדיםאו לנכסים 
.  נכון למועד לאחר סיום המשברוזאת    חלק מהאשראי הבנקאי של החברה
 מיליון ש"ח(  560-)כליוני אירו  ימ  142-הדוח יש לחברה נכסים בשווי של כ

-מ  נמוך  בשיעור  LTV  עם  רבים  משועבדיםכלל ונכסים    משועבדיםשאינם  
50%.  

 םהכריזה הממשלה על הלוואות בערבות מדינה בסכומיבחלק מהמדינות  (16
החברה פועלת בהתאם להנחיות לקבלת לעניין זה יצוין כי משמעותיים. 

 5-ולהערכתה תוכל לקבל בגרמניה הלוואה לתקופה של כ ת אלווהלווא
  .של עשרות מיליוני אירושנים בהיקף 

 אישור הדוחות הכספייםלעיל כי נכון למועד   13-15יובהר לעניין האמור בס"ק  
לא מתקיים משא ומתן עם מאן דהוא להכנסת שותף לאיזה ממלונות החברה 
באירופה ו/או למכירת איזה ממלונות החברה באירופה ו/או למימון מחדש של 

 אשראי בקבוצה.
לות נוספות )וכן פעולעיל  12עד  10-ו 8עד  1בס"ק החברה מעריכה שביצוע הפעולות כמתואר 

שהחברה עשויה לנקוט בהן בהמשך שאינן מפורטות לעיל והכל בהתאם לנסיבות 
עשוי להביא לקיטון משמעותי בתזרים ההוצאות השוטפות של הקבוצה ולהתפתחויות( 

שצפוי בהכנסותיה מאוד המהותי קיטון ל על מנת להתאימן, ככל האפשר,בחודשים הקרובים, 
לעיל עשוי להביא לתוספת מקורות  16וביצוע הפעולות כמתואר בס"ק  בחודשים הקרובים

מזומנים   ושווי  מזומניםפעולות אלו יחד עם    ,  והדירקטוריון  ההנהלהלהערכת  .  כספיים לחברה
 ות הכספייםהדוח אישורמועד בסמוך ל הקבוצה , אשר ברשות"חשליארד ימ 1-כסך של ב

  .בשנה הקרובה מחויבויותיהה לעמוד בכל חבריאפשרו ל
יצוין כי יכולתה של החברה להשלים את הפעולות האמורות תלוי בהחלטות רגולטוריות 

בעלי ושיתקבלו במדינות השונות, במידת שיתוף הפעולה והנכונות של צדדי ג' )כגון מלווים 
 מלונות המושכרים לקבוצה(.

מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה וגורמים כגון המשך 
הקורונה או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלבנטיות בארץ ובעולם   מגיפתפשטות הת

מסוימות,  ממדינותלהפסיק או לחדש טיסות ליעדים שונים, הגבלת כניסה של תיירים 
הגבלות תנועה, הגבלות על התכנסויות או שינויים בביקוש, עשויים או עלולים )לפי העניין( 

בשל קצב ההתפתחויות המהיר של החלטות גורמי הממשלה  להשפיע על החברה בהתאם.
 בישראל ובאירופה, החברה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן את הערכותיה בהתאם. 

הערכות החברה בדבר ההשלכות התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה העסקית של החברה 
 .1968-"חמהוות "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ

מידע זה מבוסס בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה נכון למועד דוח זה ומתבססות 
על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה והנחיות הרשויות הרלוונטיות. הערכות אלו עלולות 
שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהאמור לעיל, לרבות באופן שלהתפתחויות בעניין 
התפרצות מגפת הקורונה והתפשטותה תהיינה השפעות מהותיות מאוד על פעילות החברה 
ומצבה העסקי לתקופה העולה על מס' חודשים, בין היתר, כתוצאה מגורמים אשר אינם 
ידועים לחברה ו/או אינם בשליטתה, ובכלל זה הרחבת התפשטות מגפת הקורונה והחרפת 

ות מגפת הקורונה על הכלכלה העולמית ובישראל, עוצמתה ו/או החרפת ההשפעה של התפרצ
לרבות תוך התרחבות לתחומי פעילות נוספים והרעה משמעותית בתנאים הכלכליים או 
הפיננסיים בישראל ו/או בעולם, ו/או התארכות ההשפעה של מגפת הקורונה ואי בלימתה 

בישראל ו/או בעולם ו/או ריסונה בטווח קצר ו/או נקיטת צעדי מניעה קיצוניים מצד רשויות 
 ו/או קצב התאוששות נמוך מהמשבר הכלכלי והפיננסי המיוחס להתפרצות המגפה וכיו"ב. 
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 31לאמור לעיל יובהר ויודגש כי מרבית התיאורים בפרק זה הינם נכונים ליום  בהמשך
ים עובר להתפרצות מגפת הקורונה ואין בנתונים שמובאים להלן ו/או בתיאור 2019בדצמבר 

לגבי הפעילויות העסקיות של החברה כמפורט להלן בכדי להעיד על מצבה העסקי של החברה 
ו/או להעיד על המצב  –בעיצומו של המשבר האמור  - אישור הדוחות הכספייםנכון למועד 

העסקי של החברה בחודשים הקרובים וכל עוד המשבר נמשך. הנהלת החברה פועלת ללא 
על פעילותה העסקית ואולם בשל היקף, חריגות ועוצמת  לאות לצמצום השפעות המשבר

המשבר והשפעותיו הנרחבות מצד אחד ואופי פעילותה של החברה והענף שבו היא פועלת 
מהצד השני, ישנה אי וודאות רבה לגבי היבטים מסוימים בפעילותה העסקית של החברה 

הזמנות במלונות חידוש  מועד הפתיחה מחדש של מלונות החברה שנסגרו/יסגרו, –ובכלל זה 
במלונות שלא   30%-ל  5%בין  הרשת, גידול בשיעורי התפוסה במלונות החברה משיעורים של  

)שיעורי התפוסה  79%-( לשיעורים של כאישור הדוחות הכספיים)נכון למועד  נסגרו
( וכן כפועל יוצא גידול בהכנסות החברה וחזרת 2017-2019הממוצעים במלונות החברה בשנים  

 או של שנים קודמות.  2019הפעילות של שנת  להיקפיפעילותה העסקית של החברה 
 
 

 :החברה התפתחות סקירת
 

 החל ממועד הקמת החברה ועד לסמוך למועד  תהרש מלונות מספר גידול את המייצג ףגר להלן
  : 15דוחה חתימת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  מלונות עתידיים כולל 15
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, כולל נתונים של מלונות IFRS 16השפעת יישום תקן  לפניהרשת ) של EBITDA -ו  הכנסות להלן 
   :2019-ו  2018בשנים (  50%המוחזקים בשיעור של 
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, IFRS 16לפני השפעת יישום תקן  )    EBITDAR   -ו   EBITDAמנכסים זהים,  הרשת    להלן הכנסות  
   :2019-ו  2018בשנים  ( 50%כולל נתונים של מלונות המוחזקים בשיעור של 

 
 

 

דמי הניהול  רקלגבי המלונות שבניהול  - מלונות בניהול שהכנסות החברה מהן נובעות מדמי הניהול )קרי  מחזור כולל לא (1)
 . (במחזור ההכנסות נכללים

 

 

1,483,852 
1,542,925 

1,458,803 
1,408,630 

129,042 128,313 96,073 106,651 

2018 2019

התפתחות רשת פתאל
(ח"אלפי ש)( 1)סך הכנסות הרשת 

ישראל אירופה   בריטניה ואירלנד אחר

262,975 264,033 

340,373 
329,480 

23,211 22,511 27,112 28,132 

2018 2019

(ח"אלפי ש)EBITDA (2 )-התפתחות רשת פתאל

ישראל אירופה   בריטניה ואירלנד אחר
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 והוצאות אחרות.   והכנסות הפחתותרווח תפעולי לפני הוצאות פחת,  (2)
 שכירות. רווח תפעולי לפני פחת, הפחתות, הכנסות והוצאות אחרות והוצאות  (3)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386,920 392,989 

572,524 557,989 

35,546 36,641 40,815 41,384 

2018 2019

(ח"אלפי ש)EBITDAR (3 )-התפתחות רשת פתאל

ישראל אירופה   בריטניה ואירלנד אחר
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   המצב הכספי .2

 
 עים על תוצאות הפעילות בתקופת הדוח: ילהלן הגורמים עיקריים  המשפ

 עונתיות .א
 ישראל מגזר

 במהלך חודשי האביב, הקיץ ובחלק ניכר של חגי ישראל.  הינן השיא עונות - הנופשמלונות 
 -  אוקטובריוני והחודשים  -מאי  החודשיםבמהלך  הינןת השיא ועונ -במלונות העסקים 

 ממוקמים בהם באזורים מיוחדים אירועים מתקיימים, וכן במהלך תקופות בהן נובמבר
 .המלונות

 

 )כולל בריטניה ואירלנד( אירופה מגזר
במהלך  הינןת השיא במלונות הקבוצה בחו"ל, המתאפיינים ברובם כמלונות עסקים, ועונ

 מתקיימיםאוקטובר, וכן במהלך תקופות בהן  -יוני והחודשים ספטמבר  -מאי  החודשים
 .המלונות ממוקמים בהם באזורים מיוחדים אירועים

 

 התיכון הים אגן
ביתר השנה מרבית מלונות הנופש   .בסתיו  ומסתיימת  באביב  מתחילה  באזור  התיירות  עונת

 באזור סגורים.
 

 

ים אשראי לזמן ארוך וקצר נקובפעילות מלונאית ולחברה    -החליפין  בשערי  שינויים  השפעת .ב
"ח של המטבעות הנ"ל בתקופות בשע"ט. להלן השינויים וליש"ב ארהבאירו, דולר 

 רלוונטיות: 
 

 
 מימון בהוצאות ירידהתקופת הדוח  במהלך"ח, רשמה החברה ש מייסוף כתוצאה, מחד
 . אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה"ח שמיליוני  9-כ של בסך

בקרן  ירידהבהונה העצמי של החברה עקב  לקיטוןהחליפין תרמה  בשערה יריד, המאידך
 יהעל בקיזוז ,"חשמיליוני  288 -הון מהפרשי תרגום על פעילות החברה בחו"ל בסך של כ

  "ח.ש מיליוני 90 -בקרן ההון בגין עסקאות גידור על פעילות החברה חו"ל בסך של כ
כמן כן, ירידה בשע"ח הממוצע של אירו וליש"ט גרמה לירידה בתוצאות פעילות החברה 

 מיליון ש"ח, והירידה  102-במחזור ההכנסות הינה כירידה הנקובה במטבעות אלה )
 ש"ח ירידה(. מיליון 24-מנכסים זהים הסתכמה בכ EBITDA  -ב

 

  

12.1912.18יום נוכחי
----------------------------

12.1812.17יום בסיס

8.10%-7.79%דולר

3.34%-9.63%אירו

2.38%-4.88%ליש"ט

1-12.20191-12.2018

-3.994.255.93%אירו

-4.554.805.09%ליש"ט

מט"ח

שע"ח ממוצע לתקופה

שינוי
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    "(IFRS 16"חכירות" )להלן: " 16תקן דיווח כספי בינלאומי  .ג
 

 –)להלן  חכירות – (IFRS16) 16 בינלאומי כספי דיווח תקןפורסם  2016 ינוארבחודש 
 "התקן"(. 

 את  לתשלום בתמורה מעביר אשר, מחוזה חלק או, כחוזה מוגדרת חכירה, לתקן בהתאם
 .זמן לתקופת בנכס השימוש זכות

 
 :התקן השפעות עיקר להלן

 
 לחריגים)פרט  הכספי המצב על בדוח החכירות בכל להכיר מחוכרים דורש התקן. 1

דומה   באופןזכות שימוש    בנכס  יכירו  ומנגד  החכירה  תשלומי  בגין  התחייבותכ  (מסוימים
 ובהוצאות  ריבית  בהוצאות  יכירו  החוכרים,  כן  כמו  .מימוניתלטיפול החשבונאי בחכירה  

 .בנפרד פחת
ביצוע או  על םמבוססי אשרשאינם תלויים במדד או בריבית משתנים תשלומי חכירה .  2

 החוכרים במועד היווצרותם. שלשימוש יוכרו כהוצאה 
 החוכר על, למדד מהצמדה כתוצאה המשתנים חכירה בתשלומי שינוי של במקרה. 3

- זכות לנכס תיזקף השינוי השפעת כאשר החכירה בגין ההתחייבות את מחדש להעריך
 השימוש.

 
בהתאם לחלופה שבחרה   .31.12.19  ליום  החברה  של  כספייםלראשונה בדוחות    יושם  התקן

 הוכרה 1.1.19שימוש עד  זכותהחברה ליישם ההשפעה המצטברת בגין הפחתת הנכס 
 כתאום להון.

 
 בהן קיימים חכירה לחוזיבהתייחס  הייתהעיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה 

כל חוזה חכירה בה היא מהווה  בגין חברה. על פי התקן, מכירה החוכרת מהווה החברה
ביתרת התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש וזאת בשונה מהמדיניות שיושמה  תחוכר

 הסיכונים כל ממשי באופן הועברו לא בהן חכירה בחוזי ולפי הישן התקןתחת הוראות 
 או ברווח כהוצאה החכירה תשלומי הוכרו, החכור הנכס על בבעלות הגלומים וההטבות

הריבית התוספתי, כהגדרתו בתקן, הממוצע   שיעור.  החכירה  תקופת  פני  על  ישר בקו  הפסד
 בגין ההתחייבות יתרת בחישוב העתידיים החכירה תשלומיהמשוקלל ששימש להיוון 

 .6.76%-3.32%הינו התקן של לראשונה היישום במועד חכירה
 

מימון בגין התחייבות בגין חכירת   הוצאותהחברה ב מכירהלאחר ישום התקן כאמור לעיל  
שכירות בגין הרישום הוצאות  אילו  ו   שימוש  זכות  נכס  בגין  פחת, הוצאות  נכס זכות שימוש  

  הרכיב הקבוע בוטל.
מימון ההוצאות הקיימים  )חכירה( השכירות הסכמי חיי אורך של הראשונה במחצית

בדוחות בעבר  שכירות בגין המרכיב הקבוע שהוכרו  הגבוהות מביטול הוצאות  הינן    פחתהו
ת ומחצית השנייה של תקופב  . לעומת זאתשל החברה בהתאם לתקינה הישנה  רווח והפסד

, הוצאות המימון והפחת יהיו נמוכות מביטול הוצאות שכירות בגין )החכירה( השכירות
 עקב המרכיב הקבוע שהוכרו בהתאם לתקינה הישנה בעבר בדוחות רווח והפסד, וזאת 

 נכס חכירת בגין ההתחייבות שמרכיב ככל וקטנים הולכים אשר ,מימון הוצאותהקיטון ב
 .קטן שימוש זכות

 
 ראה להלן.לפרטים אודות השפעת יישום התקן, 
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     IFRS16   התקן  השפעת  יישום  

 

 

 * FFO) FUNDS FROM OPERATIONS(   ריאלי 

אינו מייצג תזרים מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות F.F.O -יש להדגיש כי מדד ה
החברה ואת יכולתה לחלקם ואינו מחליף את הרווח הנקי המדווח. מקובלים, אינו משקף מזומנים שבידי  

 מובהר בנוסף כי נתון זה אינו נתון המבוקר או סקור על ידי רואה החשבון המבקר של החברה.

משקף באופן נאות פן נוסף של תוצאות   F.F.O-החברה סבורה כי בכפוף ובנוסף לדוחות הכספיים שלה, ה
סיס להשוואה של תוצאות הפעילות של החברה בתקופת מסוימת הפעילות של החברה, ומאפשר ב

 לתקופות קודמות.

 

 

 

 

 סעיף

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה שנה של לתקופה
 

 שנה של לתקופה
 ביום שהסתיימה

 בדצמבר 31
 

2019 2018 
לפני  נתונים

 IFRS16 יישום 
 השפעות
IFRS16 

 בדוחות כמוצג
 הכספיים

 

 

  "חש אלפי

 3,765,643 5,342,389 - 5,342,389 הכנסות משירותי אירוח ואחרות

EBITDAR 1,810,609 - 1,810,609 1,320,002 

 599,262 115,273 ( 920,055)  1,035,328 שכירות הוצאות

EBITDA 775,281 920,055 1,695,336 720,740 

 ( 212,787) ( 894,174) ( 584,363) ( 309,811) (IFRS16וחכירה לפי   )כולל פחת שיערוך והפחתות פחת

 ( 125,138) ( 718,397) ( 617,942) ( 100,455) , נטומימוןהוצאות 

 ( 44,392) ( 36,313) - ( 36,313) נטו, אחרות הוצאות

 המטופלות ושותפויות חברות)הפסדי(  ברווחי הקבוצה חלק
 2,966 10,944 13,096 ( 2,152) המאזני השווי שיטת לפי

 341,389 57,396 (269,154) 326,550 ההכנסהלפני מסים על  ( הפסדרווח )

 ( 99,463) ( 16,554) 81,684 ( 98,238) (הכנסה על מיסיםהטבת מס )

 241,926 40,842 (187,470) 228,312 לתקופה (הפסדרווח )

     

     :לפי גישת ההנהלה FFOלחישוב  התאמות

 437,388 1,629,125 1,120,621 508,504 הכנסה על ומיסים מימון, פחת הוצאות נטרול

 ( 123,257) ( 109,296) - ( 109,296) , נטובתקופה ששולמו מימון הוצאות

 ( 133,256) ( 121,114) - ( 121,114) הוצאות מיסים ששולמו בתקופה

 - ( 920,055) ( 920,055) - הוצאות שכירות בתקופה

 - ( 13,096) ( 13,096) - התאמות חברות המוצגות בשיטת השווי המאזני

 44,392 36,313 - 36,313 הוצאות אחרות

 467,193 542,719 - 542,719 *  ריאלי FFO"כ סה
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 סעיף

  31.12.2019 ליום יתרה
 לפני יישום  נתונים

IFRS16 
 השפעות
IFRS16 

 בדוחות כמוצג
 הכספיים

 

31.12.2018 
 

 "חש אלפי

 899,981 1,120,263 - 1,120,263 למסחר מוחזקים ערך וניירות מזומנים ושווי מזומנים

 223,988 147,327 ( 121,921) 269,248 חייבים ויתרות חובה

 404,207 411,320 - 411,320 אחר שוטף רכוש

 143,752 144,544 - 144,544 למכירה  מוחזקים  נכסים

 5,151,003 5,751,589 - 5,751,589 קבוע רכוש

 522,432 94,516 ( 538,697) 633,213 חייבים לזמן ארוך
 הלוואות והשקעות בחברות ושותפויות המטופלות 

 941,919 1,236,312 16,142 1,220,170 בהתאם לשיטת השווי המאזני

 - 12,227,795 12,227,795 - נכסי זכות שימוש, נטו

 - 177,142 177,142 - מיסים נדחים בגין נכסי זכות שימוש

 601,618 477,659 - 477,659 אחרים שוטפים לא נכסים

 8,888,900 21,788,467 11,760,461 10,028,006 נכסים"כ סה

 463,573 455,254 - 455,254 אשראי לזמן קצר )כולל חלויות בגין אג"ח(
 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירת נכסי 

 - 257,520 257,520  זכות שימוש

 961,897 1,033,858 - 1,033,858 אחרות שוטפות התחייבויות

 45,729 43,854 - 43,854 למכירה מוחזקים נכסים בגין התחייבויות

 3,392,380 4,132,977 - 4,132,977 "ח(אג)כולל  ארוך לזמןהלוואות 

 335,349 395,572 - 395,572 נדחים מיסים
 בגין חכירת נכסי זכות שימוש  התחייבויות

 469,742 12,351,331 11,926,017 425,314 ת אחרותשוטפו לא  תחייבויותוה
 5,668,670 18,670,366 12,183,537 6,486,829 התחייבויות"כ סה
 3,220,230 3,118,101 (423,076) 3,541,177 הון"כ סה

 8,888,900 21,788,467 11,760,461 10,028,006 והון התחייבויות"כ סה
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  )באלפי ש"ח(: הכספי המצב על הדוחלהלן נתונים עיקריים מתוך סעיפי 

 סעיף
 יתרה ליום 

 31.12.2018 31.12.2019 הסבר
 ₪ אלפי

 1,528,176 1,678,910 נכסים שוטפים

  .1831.12העלייה לעומת נתוני הדוחות ליום  עיקר
 : גורמים ממספרנובעת 

 והרחבה'  ג. תמורה בגין הנפקת אגרות חוב סדרה 1
  חוב אגרות  הנפקת בנוסף, החברה  שלסדרה ב'  של

  . מאוחדת פתאל נכסים )אירופה( חברה  של' ג סדרה 
לדוחות הכספיים של   15לפרטים נוספים ראה ביאור 

 .31.12.19החברה ליום 

  חדשות  עסקאותל ששימשו. הנ"ל בניכוי מזומנים 2
  נוספים  לפרטים . באיטליה, אירלנד וישראל בעיקר

  ליום החברה  של הכספיים  דוחותב 19 ביאור ראה 
31.12.19. 

מפעילות מלונות   הנובעלקוחות  יתרותב גידול. 3
  באור  ראה  נוספים לפרטים.  בתקופה חדשים שנוספו 

 .31.12.19  ליום החברה  של הכספיים לדוחות 20
 

נכסים  מוחזקים  
 למכירה

144,544 143,752 

תל אביב. לפרטים נוספים    ביץאת מלון לאונרדו    כולל
 החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות 9 באור ורא

 . זה  תקופתי לדוח ' ג בפרק"ב המצ 31.12.19 ליום

 
  

זכות שימוש  ינכס
 מיסים השפעת בניכוי

 נדחים
12,404,937 - 

תקן    אתהחברה מיישמת לראשונה  1.1.19 יוםמ החל
.IFRS16   עיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה

קיימים אשר בגינם    שכירות לחוזיהינה בהתייחס 
ביתרת התחייבות כנגד   התקן פי על החברה  הכירה 

וזאת בשונה מהמדיניות  יתרת נכס זכות שימוש 
  בחוזי ולפי הישן   התקןשיושמה תחת הוראות  

לא הועברו באופן ממשי כל הסיכונים   ם בה שכירות
  הוכרו, השכור  הנכס  על בבעלות הגלומים   בותוההט

  בקו  הפסדאו  רווח  דוח כהוצאה ב השכירות   תשלומי
 .  תהשכירו תקופת פני על ישר

השכירות   לתקופת  בהתאםמופחת בקו ישר  הנכס
 .  הנכס של

שום התקן והשפעתו ראה  ינוספים אודות י לפרטים
  של המאוחדים  הכספיים לדוחות 16-ו כז'2 יםבאור

המצ"ב בפרק ג' לדוח תקופתי   31.12.19 ליום החברה 
 להלן.  4סעיף ב כןו זה.

 שוטפים לא נכסים
זכות  י)למעט נכס

שימוש בניכוי השפעת 
 מיסים נדחים(

7,560,076 7,216,972 

  בין , נובע .1831.12 נתוני לעומת זה  בסעיף  השינוי
 :שלהלן  גורמיםהיתר, מ

 : נטו, קבוע רכוש
בעיקר   ח מיליון ש" 320 -נכסים כ משיערוך. 1

אשר בנייתו הושלמה  מלון באמסטרדם שיערוך
 "ח(; ש'  מ  153-כשל שנה זו ) ברבעון הראשון

'  מ 513-בכ ל" ובחו בארץ נוספים נכסים   מרכישת.2
(, 33%"ח )מלונות יו קוראל ביץ', ניקס הרצליה )ש

  כן איטליה ו  ,(, מלון ברומא50%)  ורוואלאונרדו סיטי 
 (;  יוון , רודוסמלון ב

  הכספיים לדוחות 20 באור ראו, נוספיםלפרטים 
"ב בפרק המצ 31.12.19 ליום החברה  שלהמאוחדים 

ירידה הנובעת  בנטרול"ל הנזה.  תקופתי' לדוח ג
  3.87אירו  )ה בשע"ח של  שינוימהפרשי שער עקב 

  ליום"ח  ש 4.29לעומת  31.12.19"ח ליום ש
 "ח. ש' מ 316-כ -(31.12.18

 
 "א  ונכסים בלתי מוחשיים: לז חייבים

  במחצית Apollo-ו  Jurysעם השלמת עסקאות 
  עלות יחוס החברה  ביצעה  2018השנייה של שנת 

"ח ש'  מ 450-כ של   סך, והתחייבויות לנכסים הרכישה 
  410-כ של וסך אלה   בעסקאות ומותג למוניטין  יוחס

. בהתאם להוראות  מטיבים שכירות  להסכמי"ח ש'  מ

  שכירותסכום שיוחס להסכמי  ה  IFRS16תקן 
  מסעיף "נכס  כחלק 1.1.19מטיבים מוצג החל מיום 

 ". שימוש זכות
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 סעיף
 יתרה ליום 

 31.12.2018 31.12.2019 הסבר
 ₪ אלפי

 ראה, הרכישה  עלות  יחוס אודות  נוספים לפרטים
 החברה שלהמאוחדים  הכספיים לדוחות 4 ביאור

 זה.אשר צורפו בפרק ג' לדוח תקופתי   .1931.12  ליום
  

  8,888,900 21,788,467 סה"כ נכסים

 התחייבויות שוטפות
 שוטפות חלויות למעט)

 ינכס חכירת חוזי בגין
 (שימוש זכות

1,489,112 1,425,470 

  לעומת 19.12.31ליום  שוטפות בהתחייבויות  השינוי
 מ:   בעיקר נובע 31.12.18

 
. יתרות שוטפות בגין פעילות מלונות חדשים 1

  חדשים מלון בתי  4שנוספו בתקופת  הדוח בעיקר 
  ביאור ראה  נוספים לפרטים (. חדרים 1,311) בלונדון

 31.12.19 ליום החברה  של הכספיים בדוחות 19
 זה; תקופתי ' לדוח ג"ב בפרק המצ

גידול בחלויות השוטפות של הלוואות לזמן ארוך  . 2
 ;ואג"ח כתוצאה מהנפקת סדרות חדשות

  של'( אשל אג"ח )סידרה  מלא מוקדם  פדיוןבניכוי . 3
 ;2019 ינואר בחודש"ח ש'  מ 90-כ של בסךהחברה 

 בגין שוטפות חלויות
 זכות ינכס חכירת חוזי

 שימוש
257,520 - 

 IFRS 16לראשונה של  יישום 
 

 בגין התחייבויות
 מוחזקים נכסים

 למכירה
43,854 45,729 

 
 - 

חוזי  ןבגי התחייבות
 זכות ינכס רתיחכ

 שימוש
12,279,543 - 

החברה מיישמת לראשונה את תקן   1.1.19מיום  החל
.IFRS16  כמפורט בסעיף נכס זכות שימוש לעיל 

חושבה בהתאם להיוון תזרימי   ההתחייבות
המזומנים הצפויים בגין הסכמי השכירות הקיימים  

למועד הדוח  וזאת בהתבסס על הריבית האפקטיבית  
)מיקום,    מסויימיםהרלוונטית בהתאם למאפיינים 

 תקופה וכו'(. 
  הכספיים לדוחותיה  16-ו כז'2 יםבאור ראו, בנוסף

"ב בפרק המצ 31.12.19 ליום החברה  של  המאוחדים
 . להלן 4 סעיף כן ו זה  יתקופת' לדוח ג

 לא התחייבויות
 למעט) שוטפות

 בגין התחייבויות
 זכות נכס חכירת

 (שימוש

4,600,337 4,197,471 

 1912.31.לא שוטפות ליום  ת יובהתחייבו השינוי
 בעיקר מ:  נובע 31.12.18לעומת 

מ' ש"ח   229  -הנפקת אג"ח )סדרה ג'( בסך של כ. 1
מ'  275-בכב'( של החברה  ה "ח )סדראג  הרחבתוכן 

 החברה  של' גבנוסף להרחבת סידרה  ש"ח,
-כ של  בסך"מ בע( אירופה )  נכסים פתאלהמאוחדת, 

 15 באור' ש"ח. לפרטים נוספים ראו מ 200
של החברה ליום   המאוחדים בדוחותיה הכספיים

 זה; תקופתי' לדוח ג"ב בפרק המצ 31.12.19
 החדשות;  העיסקאות בגין בנקאי  מימון. 2
מעלות הרכישה  חלק 2018 בשנת יחוס  בניכוי. 3

להסכמי שכירות   Apollo-ו  Jurys Innבעסקאות 
קיימים בשוק  ה  מהתנאים שונים ה ישנים בתנאים 

זכות   ס כחלק מנכ הוצגו מ' ש"ח( אשר  269-היום )כ
בהתאם לדרישות תקן   31.12.19 ביום שימוש 
IFRS16; 

 3,220,230 3,118,101 סה"כ הון

  נובעים 31.12.18 ליום הנתונים לעומת בהון השינוי
 : עיקריים גורמים  ממספר

 אשר גרמה ל: לתוקף  IFRS16של תקן  וכניסת . 1
מ'   252 -כ של בסך ( פתיחה )יתרת  בעודפים קיטון.  א

  התקן  ביישום  חלופה  בחירת  קבש"ח, נטו ע
  הפחתת בגין מצטברת   השפעה  רישום  שאיפשרה 

 ;בעודפים 1.1.19 ליום עד שימוש  זכות נכס
  רטרו התחייבות בגין  מימון  הוצאות רישום . ב

מ'   617) שימוש זכות  נכס אקטיבית בגין חכירת  
מ' ש"ח(   584) שימוש  זכות  נכס  בגין פחתש"ח(, 
'  מ 920הרכיב הקבוע ) בגיןהוצאות שכירות  וביטול

. במחצית  מ' ש"ח  282השפעה נטו של  – "ח(ש
הוצאות   השכירותהראשונה של אורך חיי  הסכמי 

  השכירותמביטול הוצאות  גבוהות  והפחת המימון
בגין המרכיב הקבוע שהוכרו בהתאם לתקינה הישנה  

  זאת  לעומתשל החברה.  והפסד רווח  בדוחות בעבר
הוצאות    השכירות תקופת   של השנייה  במחצית

המימון והפחת נמוכות מביטול הוצאות השכירות  
בגין המרכיב הקבוע שהוכרו בהתאם לתקינה הישנה  

  עקבבעבר בדוחות רווח והפסד של החברה, וזאת 
 שמרכיב ככל וקטנות  הולכות מימון אשר  הוצאות

 ; קטן  שימוש זכות נכס חכירת בגין ההתחייבות
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 סעיף
 יתרה ליום 

 31.12.2018 31.12.2019 הסבר
 ₪ אלפי

לדוחותיה הכספיים   16-ו  כז'2 יםבאור ראו.בנוסף, ג
המאוחדים של החברה המציג את השפעת תקן  

IFRS16  ;על הדוחות הכספיים 
ירידה   עקב"ח שמ'   198-בהון  בסך של כ קיטון. 2

"ח של אירו וליש"ט לעומת  שע"ח ליום  בשע
31.12.19  

  כמפורט נכסים מספר שיערוך עקב בהון עליה . 3
 ;לעיל

   "להנ ההשפעות בנטרול הרבעון בגין  נקי . רווח  4
IFRS16; 

סה"כ התחייבויות 
 והון

21,788,467 8,888,900  

 
   הפעילות תוצאות .3

 סעיף

 ביום שהסתיימה שנה של לתקופה
 בדצמבר 31

 הסבר
2019 2018 

 ₪ אלפי

הכנסות משירותי אירוח 
 ואחרות

5,342,389 3,765,643 

 : לשינוי העיקריים  הגורמים
מלונות  מ הכנסות  מתוספתנובע בעיקר הגידול 
לפורטפוליו החברה במחצית השנייה של  שנוספו

היתר עקב השלמת   בין 2019ותחילת   2018שנת 
  המלון  בתי 4-ו Apollo-ו   Jurysעסקאות

 .בלונדון

 1,994,383 2,909,106 ההכנסות עלות
 ההמקביל  ה תקופלעומת ה   בתקופת הדוח   הגידול

  המתוארים  מהגורמים בעיקרנובע  אשתקד
 . לעילאירוח ואחרות  משירותי  הכנסות בסעיף

 111,029 145,773 ושיווק מכירה הוצאות
  ההכנסות  בסעיף המתוארים  מהגורמים נובע

 אירוח ואחרות לעיל.  משירותי 

 340,229 476,901 וכלליות הנהלה הוצאות
  ההכנסות  בסעיף המתוארים  מהגורמים נובע

 אירוח ואחרות לעיל.  משירותי 

 בתי שכירות הוצאות
 מלון

115,273 599,262 

הוראות   אתהחברה מיישמת  1.1.19 מיום החל
  של הכספיים בדוחותיה , במסגרתו IFRS16תקן 

עוד הוצאות שכירות בגין   נרשמות לא החברה 
  בגין המרכיב הקבוע בהסכמי השכירות אלא רק 

  בגין שכירות הוצאות במקום המשתנה.  יבהמרכ
  קו לפי הפחתה  החברה  רושמת  הקבוע המרכיב

  במסגרת  נוצר אשרשימוש  זכותשל נכס  ישר
  יתרת על"ל וגם הוצאות מימון הנ התקן

.  לעיל  כמפורטזכות שימוש    סההתחייבות בגין נכ 
  16-ו 'כז2 יםובאורלהלן   4סעיף  ראו , בנוסף

לדוחותיה הכספיים של החברה המציג את  
על סעיפי הדוחות  IFRS16השפעת תקן 

 הכספיים השונים. 

רווח תפעולי לפני פחת 
והפחתות והוצאות 

 אחרות
1,695,336 720,740 

 בדבר הסברוכן  לעיל ההסברים מכלול ראו
א'  2 בסעיף כמפורט החברה  בפעילות  עונתיות 

 .לעיל

 170,061 264,207 והפחתות פחת

לתקופה המקבילה  בהשוואה זה  בסעיף העלייה 
  שנוספו  חדשים ממלונות בעיקר נובעת אשתקד

 . דווחותבתקופות המ

 מחדש הערכה בגין פחת
 42,726 45,604 קבוע רכוש של

- 

פחת בגין נכסי זכות 
 - 584,363 שימוש

מלון   בתיהסבר בסעיף הוצאות שכירות  ראו
להלן    4סעיף  ראו , בנוסף . לעיל עצמי  הון  וסעיף
לדוחותיה הכספיים   16-ו 'כז2 יםובאור

של החברה המציג את השפעת תקן  המאוחדים 
IFRS16 על סעיפי הדוחות הכספיים השונים . 

 - ( 44,392) ( 36,313) הוצאות אחרות, נטו

 - 463,561 764,849 תפעולי רווח

 - 4,815 5,940 מימון הכנסות

 129,953 106,395 מימון הוצאות

לעומת   הדוח  בתקופת מימון  בהוצאות הירידה 
 :  מ נובעת  אשתקדהתקופה המקבילה 

בגין פעילות החברה  מימון  בהוצאות ירידה . 1
-אירו )כ של הממוצע  "ח שע ירידת בחו"ל עקב 

בתוספת ירדה בהוצאות מימון בגין אשראי    (6%
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 סעיף

 ביום שהסתיימה שנה של לתקופה
 בדצמבר 31

 הסבר
2019 2018 

 ₪ אלפי
במטבע חוץ בישראל )כולל הפרשי שער( עקב  
ירידה בשע"ח לעומת העלייה בתקופה מקבילה.  

בשע"ח בתקופות המדווחות,   ם השינויילטבלת 
 . )ב( לעיל2ראה סעיף 

בהיקף האשראי    מעליה גידול כתוצאה  בניכוי. 2
ויתרת אגרות חוב לעומת תקופה מקבילה 

  .אשתקד
הוצאות מימון 

מהתחייבויות בגין 
חכירת נכסי זכות 

 שימוש

    617,942 - 

מלון   בתיהסבר בסעיף הוצאות שכירות  ראו
- ו ' כז2 יםובאור להלן  4סעיף  ראו , בנוסףלעיל. 

של החברה  המאוחדיםלדוחותיה הכספיים  16
על סעיפי   IFRS16המציג את השפעת תקן 

 . הדוחות הכספיים השונים 
הקבוצה ברווחי  חלק

חברות ושותפויות 
המטופלות לפי שיטת 

 המאזניהשווי 

10,944 2,966 
בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה   הגידול

אשתקד נובע בעיקר מיישום לראשונה של  
IFRS16 בחברות המוחזקות של החברה 

 על מסים לפני רווחי
 הכנסה

57,396 341,389 
 לעיל ההסברים מכלול ראו

 99,463 16,554 ההכנסה על מסים
השינוי תואם לתוצאות פעילות החברה לרבות 

 IFRS 16השפעת יישום לראשונה של  

 ראו מכלול ההסברים לעיל 241,926 40,842 :נקי רווח

  :ל מיוחס

  238,682 38,010 החברה מניות בעלי

 מקנות שאינן זכויות
 שליטה

2,832 3,244   
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  המימוןנזילות מקורות  .4

 סעיף

 ביום שהסתיימה שנה של לתקופה
 בדצמבר 31

 2018 2019 הסבר
"חש אלפי  

 מזומנים תזרימי
 שוטפת לפעילות

972,774 361,764 

השינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע   עיקר
(. בהתאם  IFRS 16משינוי התקינה החשבונאית ) 

  בתזרים חלק מתשלומי השכירות מוצגים  ,לדרישות התקן 
פעילות שוטפת   בתזריםמפעילות מימון לעומת ההצגה 

  בתקופה המקבילה אשתקד.

 מזומנים תזרים
 השקעה לפעילות

(1,036,982 ) (1,163,624 ) 

 :להלן התזרים כולל בעיקרת הדוח בתקופ
  כמפורט"ל ובחו בארץ חדשים  מלונות רכישת .1

 . לעיל שוטפים  בלתי נכסים  בסעיף
 הלוואות לחברות מוחזקות חדשות בעיקר.   .2

 :להלן ת המקבילה אשתקד כולל בעיקרבתקופ
 תמורה בגין מכירת מלון רויאל מינכן.  .1

 בתי מלון בהולנד .   13רכישת  .2

רכישת מלונות באדינבורו, סאות'המפטון, בחיפה  .3
 ובאר שבע. 

 ניירות ערך והלוואות לחברות מוחזקות    מימוש. 4

 מזומנים תזרים
 מימון מפעילות

303,676 1,051,639 

 המקבילה  התקופה  לעומת הדוח  בתקופת השינוי עיקר
 :להלן המצויות  מהסיבות   נובע, אשתקד

 כמפורט בסעיףה או הרחבה של אג"ח  הנפק  בגין  תמורה .  1
מ' ש"   708-התחייבויות לא שוטפות לעיל בסך כולל של כ

   מ' ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 524לעומת סך של 
 בסך החברה  של' א סידרה "ח אג של מלא  מוקדם פדיון. 2

 "ח;ש' מ 90-כ של
  50-₪ לעומת כ מיליוני 110-דיבידנד בסך של כ תשלום. 3

 .  מ' ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
  אשר   מלונות  בגין  2019בתחילת שנת    בנקאי   מימון  קבלת.  3

 ;2018 שנת השנייה של  במחצית נרכשו
. הצגת חלק מתשלומי שכירות בפעילות מימון בהתאם  4

 "ח.ש'  מ 439 - כ של סך,  IFRS 16לדרישת תקן 
 של   בסך. כנגד תמורה בגין הנפקת הון מניות 5
 ;2018 שנת  של  הראשון ברבעוןמיליון ש"ח  480-כ
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    וכולל איחוד יחסי IFRS 16לפני השפעת יישום  נתונים מציתת .5
 

הנתונים בטבלאות שלהלן מתבססים על נתוני הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 
כולל חלקה היחסי של החברה בנתוני חברות   ,IFRS 16השפעת יישום  לפני 2019 בדצמבר 31

   :המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני
 

 סעיף
 ליום יתרה

31.12.2019 31.12.2018 
 "חש אלפי

 926,888 1,163,010 למסחר מוחזקים ערך וניירות מזומנים ושווי מזומנים

 619,026 700,443 אחר שוטף רכוש

 143,752 144,544 למכירה  מוחזקים  נכסים

 6,709,233 7,566,217 קבוע רכוש

 1,448,129 1,562,245 אחרים שוטפים לא נכסים

 9,847,028 11,136,459 נכסים"כ סה

 521,382 541,229 אשראי לזמן קצר )כולל חלויות בגין אג"ח(

 1,007,656 1,093,976 אחרות שוטפות התחייבויות

 45,729 43,854 למכירה מוחזקים נכסים בגין התחייבויות

 3,848,764 4,660,201 "ח(אג)כולל  ארוך לזמןהלוואות 

 420,608 503,559 נדחים מיסים

 782,659 752,463 שוטפות לא התחייבויות

 6,626,798 7,595,282 התחייבויות"כ סה
 3,220,230 3,541,177 הון"כ סה

 9,847,028 11,136,459 והון התחייבויות"כ סה

 

 סעיף

 31 ביום שהסתיימה שנה של לתקופה
 בדצמבר

2019 2018 
 "חש אלפי

 3,871,401 5,446,049 הכנסות משירותי אירוח ואחרות

 1,350,480 ,949,8401 אחרות והוצאות והפחתות פחת, שכירות הוצאות לפי תפעולי רווח

 811,824 868,241 אחרות והוצאות והפחתות פחת לפי תפעולי רווח

 258,591 355,596 )כולל פחת שיערוך( והפחתות פחת

 45,082 39,647 הוצאות אחרות, נטו

 163,736 131,043 נטו, מימון הוצאות

 102,388 113,643  ההכנסה על מסים 

 242,027 228,312 נקי רווח
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 היבטי ממשל תאגידי  –חלק שני  

 פטור מצירוף חוות דעת רואה חשבון מבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית .6
 ים )להלן בס"קילתקנות דוחות תקופתיים ומייד  3, פורסם תיקון מספר  2009בנובמבר    24ביום  

"( המחייב בצירוף דוח ההנהלה והדירקטוריון על אפקטיביות התיקון לתקנותזה בלבד: "
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, הצהרות אישיות של המנהל הכללי ושל נושא 
המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

ה החשבון המבקר לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי הגילוי וכן דוח רוא
"( החל מהדוח התקופתי ליום הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר דוח)להלן יחד בסעיף זה: "

 לגבי)ב( להוראות התחולה של התיקון לתקנות, 7. בהתאם לאמור בסעיף 2010בדצמבר  31
תאגיד אשר מציע ניירות ערך לראשונה לציבור, התיקון כאמור יחול החל בדוח התקופתי הכולל 

 לפרסוםהשנה העוקבת לשנה בה ניתן היתר  שלבדצמבר  31דוחות כספיים הערוכים ליום 
את היתר רשות ניירות ערך והבורסה לפרסום  הבלישהחברה ק העבודה לאורתשקיף החברה. 

בדבר אפקטיביות הבקרה  הדוחאת  , החברה מפרסמת לראשונה2018התשקיף במהלך שנת 
  . בדוח תקופתי זההפנימית 

לתקנות  (ג)ב9לתקנות הדוחות, הוראותיה של תקנה  (3ב)ג9 כן, בהתאם להוראות תקנה-כמו
פיה יש לצרף לדוחותיה השנתיים של חברה את חוות דעתו של רואה החשבון -על ,הדוחות

המבקר שלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ובדבר חולשות מהותיות 
לא יחולו על החברה בטרם חלפו חמש שנים מעת שנעשתה תאגיד מדווח   ,שהוא זיהה בבקרה זו

 .תקנה באותה למעט בקרות מקרים מסוימים שנקבעו
 

 כהונה כפל .7
 החברות  לתקנות  1  תקנה  להוראות  בהתאם,  החברה  דירקטוריון  אישר  2017  ,בדצמבר  27ביום  

ולתקנון ההתאגדות של החברה, את   2016-"והתשע(,  לחוק  121  סעיף  לפי  החלטה  תוקף)תקופת  
חמש שנים חלוף  עדכמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה, וזאת  פתאלכפל כהונתו של מר דוד 

 . (2023בפברואר  21)קרי, עד ליום  ציבורית לחברה פרטית מחברה החברה של הפיכתהממועד 
 

  תרומות .8
 

 .ושא מתן תרומותניות בנלחברה אין מדי
 

מלוניות לילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם במרכזים רפואיים  5החברה להקים  בכוונת
התקשרה החברה בהסכם  2018ספטמבר  בחודשלאמור לעיל יצוין כי  בהמשךברחבי הארץ. 
אביב ע"ש -עמותת הידידים ליד המרכז הרפואי תל עם בהסכםכן ו"ר( ע)"ש חעם עמותת לב 

החברה סך כולל   תעמיד  פיהם  עלבתל אביב יפו    סוראסקי  והמרכז הרפואי ע"ש   "ר(ע)  סוראסקי
מיליון  5וסך כולל של  16בחיפה כאמור מלונית הקמת מימון עבורכתרומה מיליון ש"ח  5של 

 .)בהתאמה( 17אביב בתלמימון הקמת מלונית כאמור  עבורכתרומה ש"ח 
 הסתכמו 2019 בדצמבר 31סתיימה ביום שהה שנשל  בתקופההוצאות התרומות של החברה 

 הינם הדוח חתימת  למועד  נכון שהסתכמו  התרומות  ההוצאות  סך. "חש  לפיא  1,700-לסך של כ
 ."חשאלפי  1,763-לכ

ש"ח נתרם  אלפי 805-כ של סכום)א(  : אלף ש"ח 50בסך העולה על  תרומותיובא פירוט  להלן
ידידי  לאגודת נתרם"ח ש אלפי 150של  סך ; )ב(המקימה את המלונית בחיפה ש"ח לב לעמותת

; שיבא רפואי מרכז ידידי חוגאלפי ש"ח נתרם לעמותת  105-סך של כ  ; )ג(אוניברסיטת חיפה
"ח נתרם לעמותת ש אלפי 100 של סךו; כנסת בית להקמת"ח נתרם שאלפי  100סך של  )ד(

 בעל או /ו לחברה קיימים לא ,החברה ידיעת למיטב, כי צוין .להתמכרויותהמרכז הישראלי 
זה  8 סעיףמי מהגופים שצוינו  עם קשרים החברב משרה ינושאאו /ו קרובואו /ו בה השליטה

  .דלעיל
 
 
 

 
 בהקמה. 16
 טרם החלה הקמת המלונית. 17
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 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .9
( 12)א() 92סעיף ל בהתאםהחליט הדירקטוריון,  2017 בדצמבר 27בישיבת הדירקטוריון מיום 

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, לחוק החברות כי המספר המזערי הראוי של 
 "(. המספר המזערי הראוידח"צים( )להלן: " )כולל שנייםלרבות הדח"צים, הוא 

המספר המזערי הראוי נקבע בהתחשב, בין השאר, בגודל החברה, תחומי פעילותה וטיב 
הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בבדיקת מצבה הכספי של החברה, עריכת 

 דוחותיה הכספיים ואישורם. 

 לעניין זה יצוין כי נכון למועד הדוח, לחברה יש חמישה דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית
, שחר עקה, שמשון אדלר ויוכבד חיאקשמשון הראל, אמיר ופיננסית. החברה רואה בה"ה 

 .כדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיתיעקובי 

  דירקטורים בלתי תלויים .10
תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. יצוין כי נכון למועד 

)דירקטור  חיאקאמיר ה"ה  –דירקטורים בלתי תלויים  3הדוח מכהנים בדירקטוריון החברה 
  .(דירקטורית חיצונית) וכבד יעקוביי( ודירקטור חיצוני)שמשון אדלר בלתי תלוי(, 

 
  מבקר פנימי .11

 הרביעית והתוספת( 11()ב)10 תקנה) התאגיד של הפנימי המבקר בדבר פרטים יובאו להלן
 : הדוחות( לתקנות

 רו"ח חיים חלפון  שם המבקר:
 2018במאי  30 תאריך תחילת כהונה: 
הביקורת  לחוק)א( 3הקבועים בסעיף  בתנאיםהמבקר הפנימי עומד  עמידה בהוראות הדין:

"(. למיטב ידיעת חוק הביקורת הפנימית)להלן: " 1992-הפנימית, תשנ"ב 
, מבקר הפנים עומד בהוראות הפניםשנמסר לה על ידי מבקר  וכפיהחברה 

 לחוק הביקורת הפנימית.  8)ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף 146סעיף 
החזקה בניירות ערך של 

 התאגיד: 
או של   החברההמבקר הפנימי, על פי הודעתו, אינו מחזיק בניירות ערך של  

 , כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות.לחברהגוף קשור 
מהותיים  קשרים עסקיים/

 עם התאגיד: 
אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים 

 הרביעית עם החברה או עם גוף קשור לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת 
לתקנות הדוחות. מבקר הפנים יעניק את שירותי הביקורת הפנימית כנותן 
שירותים חיצוני. מבקר הפנים אינו בעל עניין בחברה, אינו נושא משרה 

ואינו קרוב של כל אחד מאלה. המבקר הפנימי אינו ממלא תפקיד בחברה 
מחוץ לחברה היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר 

 הפנים בחברה ותפקידו היחיד בחברה הינו מבקר הפנים של החברה. 
, על פי הצעת ועדת הביקורת של החברה, אישר 2018במאי  30ביום  מינוי המבקר הפנימי 

רקטוריון החברה את מינויו של רו"ח חיים חלפון למבקר הפנים של די
החברה. אורגני החברה קבעו, לאחר בחינה של השכלתו וניסיונו רב השנים 
ולאחר בחינת כישוריו של רו"ח חיים חלפון בהתחשב, בין היתר, בסוג 
החברה, גודלה, היקף פעילותה ומורכבותה, כי רו"ח חיים חלפון הינו  

 מתאים ביותר לתפקיד מבקר הפנים של החברה. המועמד ה
 הגורם הממונה על מבקר הפנים הינה יו"ר וועדת הביקורת.  הממונה הארגוני על המבקר:

לשנת   ביקורת הפניםתכנית    קבעה ועדת הביקורת כי  2019בינואר    13ביום   תכנית הביקורת:
( פיקוח ובקרה על הפעילות הבינלאומית )מרכז 1ים: בנושאתהיה  2019

דוח   (3 -וכן( מערכות מידע במרכז אירופה ובריטניה 2אירופה ובריטניה(; 
 800-כיצוין כי היקף תכנית הביקורת השנתית הינו מעקב יישום המלצות. 

 . שעות
 עמית חלפון.  PKF : הפנימי  המבקר משרד
היקף העסקתו של המבקר הפנימי משתנה על פי תכנית הביקורת השנתית.  : השירותיםהיקף 

מבקר הפנים  .בהתאם לצרכי תכנית הביקורתהיקף שעות העבודה נקבע 
שעות עבודה, שעות אלו  800השקיע בביקורת פנימית בתקופת הדוחות כ 
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הושקעו בהכנת דוחות ביקורת שכללו את החברה והתאגידים המוחזקים 
 .ו"ל שלה בארץ ובח

הביקורת נערכת על פי תקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית,  תקנים מקצועיים: 
הנחיות מקצועיות ותדריכים של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. 

 המבקר הפנימי עמד בדרישות שנקבעו בתקנים האמורים.
החברה, למבקר לעניין מידע ומסמכים של החברה ושל חברות פרטיות של  גישה למידע: 

הפנימי ניתנת גישה חופשית למערכות המידע של התאגידים כאמור, לרבות 
לצורך כך, בין היתר, ביקר מבקר הפנים באתרים השונים  .נתונים כספיים

 .ולערוך ביקורת בתאגידים המוחזקים שם על ידי החברה, בהתאם לצורך
 ותהציג מבקר הפנים את דוח 2019לאוגוסט  7וביום  2019במאי  30ביום  דין וחשבון של מבקר הפנים: 

 ים האמורים.ביקורת הפנים בנושא
הערכת דירקטוריון החברה 

 את פעילות מבקר הפנים: 
לדעת דירקטוריון החברה היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי 
ותכנית עבודתו הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את 

 .ורת הפנימית בחברהמטרות הביק
המבקר הפנימי מקבל את שכרו כנגד שעות עבודה המושקעות בפועל   תגמול:

בביצוע המטלות בהתאם לתקציב אשר מאושר על ידי ועדת הביקורת של 
החברה. להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון, תגמול מבקר הפנים הינו  

המקצועי של מבקר סביר ואין בו כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו 
 .הפנים בעריכת הביקורת

 
 

  פרטים בדבר המבקר של התאגיד .12
הינם משרד רואי חשבון קוסט פורר   -רואי החשבון המבקרים של החברה והישויות המאוחדות  

 , רואי חשבון. EY יאנג  גבאי את קסירר, ארנסט אנד
 

)כולל  השעות שבוצעו בחברהלהלן נתונים לגבי שכר טרחת רואה החשבון המבקר, והיקף 

 : בחו"ל( EYמשרדי 
בחו"ל( בגין שירותי  EYהסתכם שכר טרחת רואה החשבון המבקר )כולל משרדי  2019בשנת 

 -אלפי ש"ח בגין כ 2,750 – 2018שעות )שנת  17,000 -אלפי ש"ח בגין כ 4,200ביקורת בסך של 
סך  2019ים לביקורת שולם בשנת שעות(. בגין שירותים אחרים לרבות שירותים הנלוו 11,800

 אלפי ש"ח(.  730 -כ 2018אלפי ש"ח )שנת  1,450 -של כ
 

שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים מובא לאישור דירקטוריון החברה על בסיס שנתי. 
גובה שכר הטרחה נקבע בהתבסס בין היתר, על תנאי השוק ולדעת דירקטוריון החברה הינו 

 י החברה ולהיקף הפעילות שלה. סביר ומקובל בהתאם לאופ
 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  – חלק שלישי 

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .13
"ב בפרק המצ 2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  33ראו בביאור 

 ג' לדוח תקופתי זה.
       

 מהותי שווי מעריך .14
. שיעור הנכסים שהוערכו Colliers Internationalהשווי העיקרי של נכסי החברה הוא  מעריך

 Colliersמשווי הנכסים במאזן החברה.  53%-מהווה כ Colliers Internationalעל ידי 
International .אינו תלוי בחברה  
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   החברה של  החוב  אגרות למחזיקי  ייעודי גילוי –  רביעיחלק 

 ג'(-סדרות ב' ו) חוב אגרות .15

ת בידי הציבור נכון למועד ואגרות חוב שהנפיקה החברה ונמצא בדבר פרטים יובאו להלן .15.1
 הדוח: 

 אגרות חוב )סדרה ג'( '(באגרות חוב )סדרה  

הסדרה הינה מהותית  האם
כהגדרתה בתקנה 

()א( לתקנות 13)ב()10
 הדוחות

 כן כן

 פי על לציבור ראשונה)הנפקה  2018 יוני הנפקה מועד
 2018 אוקטובר(; מדף הצעת דוח

לציבור באמצעות דוח הצעת  הנפקה)
)הנפקה פרטית  2019; ינואר מדף(

 2019למשקיעים מוסדיים(; ויוני 
לציבור באמצעות דוח הצעת  הנפקה)

 ;מדף(

 2019דצמבר 

 ההנפקה במועד נקוב שווי
 )בש"ח(

 ש"ח ע.נ.  229,021,000 ש"ח ע.נ.  000668,731,

 31.12.2019 ליום נקוב שווי
 )בש"ח(

 ש"ח ע.נ.  229,021,000 ש"ח ע.נ.  000668,731,

סכום הריבית שנצברה נכון 
 )בש"ח( 31.12.2019ליום 

- 203,295 

 ליום הכספיים בדוחות ערך
 )בש"ח( 31.12.2019

733,124,199 227,214,187 

שווי בבורסה נכון ליום 
 ש"ח( אלפי)ב 31.12.2019

775,714 228,563 

 3.25% של בשיעור קבועה שנתית ריבית הריבית ושיעור סוג
, שנתיים חצי בתשלומים המשולמת

 שינוי של במקרה להתאמות כפוף
 באמות עמידה אי של ובמקרה בדירוג

 .פיננסיות מידה

 2.16% של בשיעור קבועה שנתית ריבית
, שנתיים חצי בתשלומים המשולמת

 שינוי של במקרה להתאמות כפוף
 באמות עמידה אי של ובמקרה בדירוג

 .פיננסיות מידה

ביוני של כל אחת  30בדצמבר וביום  31 הקרן תשלום מועדי
)כולל()החל  2026עד  2020מהשנים 

 (.2020 בדצמבר 31מיום 

 

של כל  באוגוסט 31וביום  בפברואר 28
 2031עד  2021אחת מהשנים 
 (. 2021 בפברואר 28)כולל()החל מיום 

 

 כאשר, ביוני 30 וביום בדצמבר 31 הריבית תשלום מועדי
 31 ביום יושלם הראשון הריבית תשלום

 האחרון והתשלום 2018 בדצמבר
 .2026 בדצמבר 31 ביום ישולם

 כאשרבאוגוסט,  31וביום  בפברואר 28
 31 ביום ישולם הראשון הריבית תשלום

 האחרון והתשלום 2020 באוגוסט
 .2031 באוגוסט 31 ביום ישולם

 צמוד לא צמוד לא (וריבית)קרן  הצמדה בסיס

 .לא .לא להמרה ניתנות האם

 פדיון לבצע החברה זכות
 כפויה המרה או מוקדם

החברה תהא רשאית )אך לא חייבת(, 
בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה 

הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם של חלק או 
'( כפי בשל כל אגרות החוב )סדרה 

שתבחר וזאת עד למועד פירעונן הסופי 
'( והכל בשל אגרות החוב )סדרה 

החברה תהא רשאית )אך לא חייבת(, 
בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה 

הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם של חלק או 
( כפי ג'של כל אגרות החוב )סדרה 

שתבחר וזאת עד למועד פירעונן הסופי 
( והכל ג'של אגרות החוב )סדרה 
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 אגרות חוב )סדרה ג'( '(באגרות חוב )סדרה  

בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה 
לשטר הנאמנות.  8.2וכמפורט בסעיף 

ברה לבצע פדיון מוקדם זכות הח
כמתואר לעיל, תהיה בכפוף להנחיות 
רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון 

הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו 
 במועד הרלוונטי.

בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה 
לשטר הנאמנות.  8.2וכמפורט בסעיף 

זכות החברה לבצע פדיון מוקדם 
כמתואר לעיל, תהיה בכפוף להנחיות 
רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון 

הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו 
 הרלוונטי.במועד 

 לתשלום ערבות ניתנה האם
 פי על החברה התחייבויות

 הנאמנות שטר

 .לא .לא

 בע"מ מידרוג בע"מ מידרוג המדרגת החברה

 ( בע"מ. 1975נאמנות ) הרמטיק הנאמן בדבר פרטים
הנאמן הוא חברה הרשומה בישראל, העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות 

 ניירות ערך והתקנות שהותקנו על פיו, לנאמן לאגרות חוב.הכשירות הקבועות בחוק  
 להלן פרטי ההתקשרות של הנאמן: 

 אביב.-, תל113( בע"מ, מרחוב הירקון 1975הרמטיק נאמנות )
 . 03-5271451; פקס: 03-5544553טלפון: 

 אורן ו/או דן אבנון; -אנשי הקשר: מרב עופר
 . hermetic@hermetic.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 

 הנאמנות שטר פי על והתחייבויות בתנאים עמידה .15.2
 בכל החברה עמדה, הדוח חתימת ולמועד 2019בדצמבר  31 ליום נכון, החברה ידיעת למיטב

 בין, 2018ביוני  24הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'( מיום  שטר לפי וההתחייבויות התנאים
ולפי שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ג'( מיום  "מבע( 1975) נאמנות הרמטיק לבין החברה

להלן ובהתאמה: ו לעיל) ( בע"מ1975בין החברה לבין הרמטיק נאמנות ) 20019בדצמבר  12
 שטר  לפי החברה התחייבויות"- ו" ג'"ח אג הנאמנות שטר", "ב'אג"ח  הנאמנות שטר"

 . ("הנאמנות
 

 פיננסיות מידה אמות .15.3
 

אג"ח ב' )למונחים שלהלן  הנאמנות בשטר המפורטותלהלן פירוט אמות המידה הפיננסיות  .15.3.1
  תהיינה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות אג"ח ב'(:

לשטר הנאמנות אג"ח ב', עמידת החברה באילו מאמות המידה  5.6.5להוראות סעיף  בהתאם
, עמידת החברה בהתחייבויות בקשר עם הנאמנות לשטר 5.6הפיננסיות האמורות בסעיף 

לתנאים  4.4וההתחייבויות המפורטות בסעיף  אמנותהנ לשטר 5.4חלוקה האמורות בסעיף 
הרשומים מעבר לדף, תחושבנה לפי התקינה החשבונאית שחלה על החברה בדוח הכספי 

 2018במרץ  31ובדוח הכספי המאוחד הרבעוני ליום  2017בדצמבר  31המאוחד השנתי ליום 
, IFRS16אשונה של תקן  יישום לר  בשל(. לאור זאת,  IFRS16ללא השפעת יישום תקן  )ובכלל זה  

לתקינה החשבונאית שלפיה נערכו  , בהתאםמאזן פרופורמה במתכונת מקוצרת ערכההחברה 
את עמידתה   ובחנה, 2018במרץ    31וליום   2017בדצמבר    31הדוחות הכספיים של החברה ליום 

"(. עמידת בחינת הפרופורמהפי מאזן הפרופורמה )להלן: "-באמות המידה הפיננסיות על
 פי בחינת הפרופורמה-על נקבעת להלןהחברה באמות המידה הפיננסיות המפורטות 

 פיננסית התחייבות
 ותוצאותיו פיננסיות מידה אמות חישוב אופן
לדרישות בהתאם  2019בדצמבר  31 ליום נכון

 לחישוב אמות מידה אלה

 הערות
 

)כולל זכויות מיעוט( לא   18של החברה  נההו
 "ח.שמיליון  1,250יפחת מסכום של 

 3,546(= מיעוט זכויות)כולל  החברה הון
 "ח.ש מיליוני
 הפיננסית  המידה באמת עומדת החברה

 לשטר 5.6.1 סעיף
 אג"ח ב' הנאמנות

 
ההון של החברה )כולל זכויות מיעוט( לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה האחרונים )רבעוניים   -"הון  "  18

 .או שנתיים, לפי העניין(
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 פיננסית התחייבות
 ותוצאותיו פיננסיות מידה אמות חישוב אופן
לדרישות בהתאם  2019בדצמבר  31 ליום נכון

 לחישוב אמות מידה אלה

 הערות
 

 .22.5%-לא יפחת מ 19יחס הון למאזן

   3,541(= מיעוט זכויות)כולל  החברה הון
 "ח.ש מיליוני

 "ח.ש מיליון 10,028=סך המאזן 
 %3.35=למאזן הון יחס

 
 הפיננסית  המידה באמת עומדת החברה

 לשטר 5.6.2 סעיף
 אג"ח ב' הנאמנות

-ל 20יחס החוב הפיננסי נטו מתואם
EBITDA 8לא יעלה על  21מתואם 

 "חש מיליוני 3,454פיננסי נטו =  חוב
EBITDA   =775 ח"ש מיליוני 

: EBITDAחוב פיננסי נטו במאוחד לבין  יחס
46.4 

 הפיננסית  המידה באמת עומדת החברה

 לשטר 5.6.3 סעיף
 אג"ח ב' הנאמנות

)כולל זכויות מיעוט( לא   22של החברה  נההו
 "ח.שמיליון  1,750יפחת מסכום של 

 3,541(= מיעוט זכויות)כולל  החברה הון
 "ח.ש מיליוני

 .  הפיננסית המידה באמת עומדת החברה

 לתנאים 4.4.1.1 סעיף
 לדף מעבר הרשומים

אג"ח  הנאמנות בשטר
 .ב'

עמידה באמת  אי
המידה אינה מהווה 

מיידי,  לפרעוןעילה 
אלא עשויה להקנות 

התאמה בשיעור 
 הריבית 

 .26%-לא יפחת מ 23יחס הון למאזן

     3,541(= מיעוט זכויות)כולל  החברה הון
 "ח.ש מיליוני

 מיליון ש"ח. 10,028=סך המאזן 
 %3.35= למאזן הון יחס

 
 הפיננסית  המידה באמת עומדת החברה

 לתנאים 4.4.1.2 סעיף
 לדף מעבר הרשומים

אג"ח  הנאמנות בשטר
 .ב'

עמידה באמת  אי
המידה אינה מהווה 

מיידי,  לפרעוןעילה 
אלא עשויה להקנות 

התאמה בשיעור 
 הריבית

 
)רבעוניים  סך המאזן המאוחד של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה האחרונים -מאזן""  19

 או שנתיים, לפי העניין(.
חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסיים בתוספת חוב נושא   -"ואםחוב פיננסי נטו מת"  20

ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה, בניכוי מזומן ושווי מזומן, וכן בניכוי השקעות לזמן קצר, 
הדוחות הכספיים ניירות ערך סחירים ופיקדונות )לרבות נכסים כאמור המוגבלים בשימוש( והכל על בסיס 

חוב  –" חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה" של החברה. האחרונים המאוחדים
  המאוחדים האחרונים של החברה.החברה למחזיקי כלל סדרות אגרות החוב בהתאם לדוחות הכספיים 

21  "EBITDA הרווח התפעולי  לארבעת הרבעונים הסכום המצטבר של  –לגבי מועד חישוב מסוים  –" מתואם
שקדמו למועד הבדיקה והמסתיימים במועד הדוח הכספי המאוחד הרבעוני או השנתי האחרון של החברה לפני 
מועד החישוב, לפני הוצאות מימון ומיסים בתוספת הוצאות פחת והפחתות שנרשמו באותה תקופה. למען הסר 

ם לא תכלול סעיפים בהתאם למפורט להלן: רווחי/הפסדי המתוא EBITDA-ספק יובהר ויודגש כי הגדרת ה
 שערוך נדל"ן להשקעה; רווחי/הפסדי הון; רווחי/הפסדי שערוך השקעות; רווח ממחיקת מוניטין שלילי.

ההון של החברה )כולל זכויות מיעוט( לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה האחרונים )רבעוניים   -"הון  "  22
 .העניין(או שנתיים, לפי 

)רבעוניים  סך המאזן המאוחד של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה האחרונים -מאזן""  23
 או שנתיים, לפי העניין(.
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 פיננסית התחייבות
 ותוצאותיו פיננסיות מידה אמות חישוב אופן
לדרישות בהתאם  2019בדצמבר  31 ליום נכון

 לחישוב אמות מידה אלה

 הערות
 

-ל 24יחס החוב הפיננסי נטו מתואם
EBITDA 6.5לא יעלה על  25מתואם 

 "חש מיליוני 3,454פיננסי נטו =  חוב
EBITDA   =775 ח"ש מיליוני 

: EBITDAחוב פיננסי נטו במאוחד לבין  יחס
46.4 

 הפיננסית  המידה באמת עומדת החברה

 לתנאים 4.4.1.3 סעיף
 לדף מעבר הרשומים

אג"ח  הנאמנות בשטר
 .ב'

עמידה באמת  אי
המידה אינה מהווה 

מיידי,  לפרעוןעילה 
אלא עשויה להקנות 

התאמה בשיעור 
 הריבית

 

)למונחים שלהלן  ג'אג"ח  הנאמנות בשטר המפורטותלהלן פירוט אמות המידה הפיננסיות  .15.3.2
  (:ג'תהיינה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות אג"ח 

 פיננסית התחייבות
 ותוצאותיו פיננסיות מידה אמות חישוב אופן

 דוחות לפי 2019בדצמבר  31 ליום נכון
  מאוחדים כספיים

 הערות
 

)כולל זכויות מיעוט( לא   26של החברה  נההו
 "ח.שמיליון  1,400יפחת מסכום של 

 3,118 (=מיעוט זכויות)כולל  החברה הון
 "ח.ש מיליוני
 הפיננסית  המידה באמת עומדת החברה

 לשטר 5.6.1 סעיף
 ג'אג"ח  הנאמנות

 CAP-ל 27יחס החוב הפיננסי נטו מתואם
 .76%לא יעלה על  28נטו

 "חש מיליוני 3,454פיננסי נטו =  חוב
CAP   ח"ש מיליוני ,7736= נטו 

 : נטו CAPלבין  מתואםחוב פיננסי נטו  יחס
%00.51 

 הפיננסית  המידה באמת עומדת החברה

 לשטר 5.6.2 סעיף
 ג'אג"ח  הנאמנות

 ש"ח נימיליו EBITDA  =1,695 ₪מיליון  700-לא יפחת מ 29EBITDA-ה
 הפיננסית  המידה באמת עומדת החברה

 לשטר 5.6.3 סעיף
 ג'אג"ח  הנאמנות

 
חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסיים בתוספת חוב נושא   -"חוב פיננסי נטו מתואם"  24

וב שהנפיקה החברה, בניכוי מזומן ושווי מזומן, וכן בניכוי השקעות לזמן קצר, ריבית כלפי מחזיקי אגרות הח
ניירות ערך סחירים ופיקדונות )לרבות נכסים כאמור המוגבלים בשימוש( והכל על בסיס הדוחות הכספיים 

חוב  –" חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה" של החברה. האחרונים המאוחדים
 ה למחזיקי כלל סדרות אגרות החוב בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה.החבר

25  "EBITDA הסכום המצטבר של הרווח התפעולי  לארבעת הרבעונים  –לגבי מועד חישוב מסוים  –" מתואם
החברה לפני שקדמו למועד הבדיקה והמסתיימים במועד הדוח הכספי המאוחד הרבעוני או השנתי האחרון של 

מועד החישוב, לפני הוצאות מימון ומיסים בתוספת הוצאות פחת והפחתות שנרשמו באותה תקופה. למען הסר 
המתואם לא תכלול סעיפים בהתאם למפורט להלן: רווחי/הפסדי  EBITDA-ספק יובהר ויודגש כי הגדרת ה

 רווח ממחיקת מוניטין שלילי.שערוך נדל"ן להשקעה; רווחי/הפסדי הון; רווחי/הפסדי שערוך השקעות; 
המבוקרים או הסקורים )לפי ההון של החברה )כולל זכויות מיעוט( לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים  -"הון "  26

 .העניין( שפורסמו
חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסיים בתוספת חוב נושא   -"חוב פיננסי נטו מתואם"  27

, בניכוי מזומן ושווי מזומן, וכן בניכוי השקעות לזמן קצר,  מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברהריבית כלפי 
 שהועמדו משועבדים פיקדונות למעט)לרבות נכסים כאמור המוגבלים בשימוש, ניירות ערך סחירים ופיקדונות 

 כי יובהר ספק הסר למעןשל החברה.  האחרונים המאוחדיםהדוחות הכספיים  והכל על בסיס (ערבויות כנגד
חוב נושא ריבית "  .דלעיל  כהגדרתו  הפיננסי  מהחוב  חלק  מהווים  אינם  שימוש  זכות  נכסי  חכירת  בגין  התחייבויות

חוב החברה למחזיקי כלל סדרות אגרות החוב בהתאם לדוחות   –"  כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה
  המאוחדים האחרונים של החברה.הכספיים 

28  "CAP בתוספת סך ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( מתואם חוב פיננסי נטו  –" נטו
 .ובתוספת מסים נדחים

29  "EBITDA " –  לפני פחת והפחתות והוצאות  התפעולי הרווח של המצטבר הסכום –לגבי מועד חישוב מסוים
לארבעת הרבעונים שקדמו למועד הבדיקה והמסתיימים במועד הדוח הכספי אחרות )בהתאם לדוחות הכספיים(  

  הגדרת כי שויודג יובהר ספק הסר למען. הרבעוני או השנתי האחרון של החברה לפני מועד החישוב המאוחד
; הון  הפסדי/רווחי;  להשקעה  ן"נדל  שערוך  הפסדי/רווחי:  להלן  למפורט  בהתאם  סעיפים  תכלול  לא  EBITDA-ה

 .שלילי מוניטין ממחיקת רווח; השקעות שערוך הפסדי/רווחי
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 פיננסית התחייבות
 ותוצאותיו פיננסיות מידה אמות חישוב אופן

 דוחות לפי 2019בדצמבר  31 ליום נכון
  מאוחדים כספיים

 הערות
 

)כולל זכויות מיעוט( לא   30של החברה  נההו
 "ח.שמיליון  1,600יפחת מסכום של 

  3,118 (=מיעוט זכויות)כולל  החברה הון
 "ח.ש מילניוני

 .  הפיננסית המידה באמת עומדת החברה

 לתנאים 4.4.1.1 סעיף
 לדף מעבר הרשומים

אג"ח  הנאמנות בשטר
 .ג'

עמידה באמת  אי
המידה אינה מהווה 

מיידי,  לפרעוןעילה 
אלא עשויה להקנות 

התאמה בשיעור 
 הריבית 

 CAP-ל 31חוב פיננסי נטו מתואםבין יחס 
 74%לא יעלה על  32נטו

 "חש מיליוני  3,454פיננסי נטו =  חוב
CAP   ח"ש מיליוני ,7736 = נטו 

 : נטו CAPלבין  מתואםחוב פיננסי נטו  יחס
%00.51 

 הפיננסית  המידה באמת עומדת החברה

 לתנאים 4.4.1.2 סעיף
 לדף מעבר הרשומים

אג"ח  הנאמנות בשטר
 .ג'

עמידה באמת  אי
המידה אינה מהווה 

מיידי,  לפרעוןעילה 
אלא עשויה להקנות 

התאמה בשיעור 
 הריבית

מיליון  800-לא יפחת מ 33EBITDA-ה
 ש"ח

EBITDA  =1,695 ש"ח נימיליו 
 הפיננסית  המידה באמת עומדת החברה

 לתנאים 4.4.1.3 סעיף
 לדף מעבר הרשומים

אג"ח  הנאמנות בשטר
 .ג'

עמידה באמת  אי
המידה אינה מהווה 

מיידי,  לפרעוןעילה 
אלא עשויה להקנות 

התאמה בשיעור 
 הריבית

 
 

 החוב אגרות דירוג .15.4

 אגרות החוב )סדרה ג'( )סדרה ב'(אגרות החוב  

 מידרוג בע"מ מידרוג בע"מ שם החברה המדרגת

במועד הנפקת  חברההדירוג שנקבע ל
 הסדרה

A1.il  אופק יציב )יוני
2018 ) 

A1.il   אופק יציב )דצמבר
2019 ) 

הדירוג שנקבע לאגרות החוב במועד הנפקת 
 הסדרה

A1.il  אופק יציב )יוני
2018 ) 

A1.il   אופק יציב )דצמבר
2019 ) 

 
המבוקרים או הסקורים )לפי ההון של החברה )כולל זכויות מיעוט( לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים  -"הון "  30

 .העניין( שפורסמו
חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסיים בתוספת חוב נושא   -"חוב פיננסי נטו מתואם"  31

, בניכוי מזומן ושווי מזומן, וכן בניכוי השקעות לזמן קצר,  ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה
 שהועמדו משועבדים פיקדונות למעט)לרבות נכסים כאמור המוגבלים בשימוש, ניירות ערך סחירים ופיקדונות 

 כי יובהר ספק הסר למעןשל החברה.  האחרונים המאוחדיםהדוחות הכספיים  והכל על בסיס (ערבויות כנגד
חוב נושא ריבית "  .דלעיל  כהגדרתו  הפיננסי  מהחוב  חלק  מהווים  אינם  שימוש  זכות  נכסי  חכירת  בגין  התחייבויות

חוב החברה למחזיקי כלל סדרות אגרות החוב בהתאם לדוחות   –"  כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה
 המאוחדים האחרונים של החברה.הכספיים 

32  "CAP בתוספת סך ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( מתואם חוב פיננסי נטו  –" נטו
 .ובתוספת מסים נדחים

33  "EBITDA " –  לפני פחת והפחתות והוצאות  התפעולי הרווח של המצטבר הסכום –לגבי מועד חישוב מסוים
לארבעת הרבעונים שקדמו למועד הבדיקה והמסתיימים במועד הדוח הכספי אחרות )בהתאם לדוחות הכספיים(  

  הגדרת כי ויודגש יובהר ספק הסר למען. הרבעוני או השנתי האחרון של החברה לפני מועד החישוב המאוחד
; הון  הפסדי/רווחי;  להשקעה  ן"נדל  שערוך  הפסדי/רווחי:  להלן  למפורט  בהתאם  סעיפים  תכלול  לא  EBITDA-ה

 .שלילי מוניטין ממחיקת רווח; השקעות שערוך הפסדי/רווחי
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אופק יציב )דצמבר   A1.il 2019 בדצמבר 31הדירוג הקבוע לחברה ליום 
2019 ) 

A1.il   אופק יציב )דצמבר
2019 ) 

אופק יציב )דצמבר   A1.il 2019 בדצמבר 31דירוג אגרות החוב ליום 
2019 ) 

A1.il   אופק יציב )דצמבר
2019 ) 

בין מועד  לחברהדירוגים נוספים שנקבעו 
  2019 בדצמבר 31 ליום הנפקת הסדרה

 )לרבות ציון מועדיהם(

A1.il  אופק יציב )אוגוסט
2018 ;)) A1.il   אופק יציב

  A1.il (; 2018)אוקטובר 
  (;2019אופק יציב )ינואר 

A1.il  אופק יציב )יוני
2019 ;) 

 --- 

בין  החוב לאגרותדירוגים נוספים שנקבעו 
 2019 בדצמבר 31מועד הנפקת הסדרה ליום 

 )לרבות ציון מועדיהם(

A1.il  אופק יציב )אוגוסט
2018  ;) A1.il  אופק יציב

  A1.il (; 2018)אוקטובר 
  (;2019אופק יציב )ינואר 

A1.il  אופק יציב )יוני
2019 ;) 

 --- 

 

( עם השלכות שליליות CREDIT REVIEWמידרוג הציבה תחת בחינה ) 2020במרץ  18ביום 
ג' שהנפיקה החברה. הצבת -את דירוג המנפיק של החברה ואת דירוג אגרות החוב סדרות ב' ו

הדירוג בבחינה הינה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, מגבלות התנועה וההתכנסות אשר 
הוטלו בעקבות ההתפרצות, והשפעתה על הכלכלה העולמית ועל ענף המלונאות בפרט ובהתאם 

פעילות החברה. לפרטים נוספים ראו הודעת מידרוג אשר צורפה לדיווח המיידי של החברה   על
 .[ המובא בדוח זה בדרך של הפניה2020-01-026463]מס' אסמכתא:  2020במרץ  18מיום 

 

 החוב אגרות להבטחת ושעבודים בטוחות .15.5
 

 )סדרה ב'( .15.5.1
 אגרות החוב )סדרה ב'( אינן מובטחות בבטוחות.

כלל רכושה )המוחזק על ידה במישרין בלבד( לפרטים בדבר התחייבות החברה שלא לשעבד את  
'( לכך בבשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

 לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'(. 5.5ראו סעיף  מיוחדתבהחלטה 
 

 (ג')סדרה  .15.5.2
 ינן מובטחות בבטוחות.( אג'אגרות החוב )סדרה 

כלל רכושה )המוחזק על ידה במישרין בלבד( לפרטים בדבר התחייבות החברה שלא לשעבד את  
( לכך ג'בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 (.ג'לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה  5.5ראו סעיף  מיוחדתבהחלטה 
 
 
 
 
 

 2020 ,סבמר 29תאריך: 

 פתאל דוד

 "לומנכ"ר יו

 



2020במרס,29

לכבוד

הדירקטוריון של
) בע"מ1998פתאל החזקות (

94יגאל אלון 
תל אביב

,נ.א.ג

פברוארבקשר לתשקיף המדף מחודש הצעת מדף ותדוחבמכתב הסכמה להכללת דוח רואה החשבון המבקר הנדון:

)"החברה"–(להלן בע"מ) 1998החזקות (פתאל של 8201

בדוחות של הדוחות שלנו המפורטים להלן יה) יהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנ

של החברה:2018בפברואר 16הצעת מדף בקשר לתשקיף המדף מיום 

ים של החברה לימים הדוחות הכספיים המאוחדעל2020במרס, 29מיום רואה החשבון המבקר דוח ) 1(

.2019בדצמבר 31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ולכל אחת 2018-ו2019,בדצמבר31

המידע הכספי הנפרד של החברהעל2020במרס, 29החשבון המבקר מיום מיוחד של רואה דוח ) 2(

בדצמבר 31לימים 1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לג' 9בהתאם לתקנה 

.2019בדצמבר 31שלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ולכל אחת מ2018-ו2019

קוסט פורר גבאי את קסירר

רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
, 144מנחם בגין ' רח
6492102אביב -תל

+972-3-6232525טל.   
972-3-5622555+פקס  

ey.com



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 ( בע"מ 1998פתאל החזקות )
 

 2019בדצמבר,  31דוחות כספיים מאוחדים ליום 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד  
 
 

 2 חשבון המבקר  הדוח רואה 
 
 

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 

 5 הפסדאו  רווחמאוחדים על דוחות 

 

 
 6 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

 
 

 7 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 

 8-10 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  
 
 

 11-83 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 
 
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  -   
 
 



 

2 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 

 
 
 

 דוח רואה החשבון המבקר 
 

 בע"מ( 1998לבעלי המניות של פתאל החזקות )
 

החברה(    -( בע"מ )להלן  1998ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של פתאל החזקות )
ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי   2018-ו  2019בדצמבר  31לימים 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות 2019בדצמבר    31המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  
 ורתנו. הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביק

 
המוצגת על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בה הסתכמה  הלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חבר

, ואשר חלקה של החברה , בהתאמה2018-ו  2019בדצמבר   31 מיםלי ש"חאלפי  17,983- אלפי ש"ח ו 41,178 לסך של
  ו שהסתיימ ים לשנ אלפי ש"ח 1,742-ש"ח ו אלפי  2,707אלפי ש"ח,  4,596 הנ"ל הסתכם לסך של  ההחבר הפסדיב
בוקרו על ידי רואי חשבון   החבר ההדוחות הכספיים של אות , בהתאמה.2017-ו  2018, 2019בדצמבר  31 מיםבי

, מבוססת החבר האחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אות
 על דוחות רואי החשבון האחרים.

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון           

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה    . על1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
ת מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעי

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 בדוחות  

  בסיס נאות לחוות דעתנו. מספקת שביקורתנוהכספיים בכללותה. אנו סבורים 
 

וחות רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים  דלדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל  
בדצמבר  31באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 

הן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה  ואת תוצאות פעולותי 2018- ו 2019
והוראות תקנות ניירות ערך ( (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 .2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 

ג' בדבר אי הוודאות הקיימת  1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 
בשל התפשטות נגיף הקורונה אשר הובילה למשבר בשווקים באופן כללי ולעצירה כמעט מוחלטת של ענף התיירות 

ות שמבצעת ומתכננת החברה לבצע ין הפעוליוהמלונאות בעולם בכללותו ובמדינות בהן פועלת החברה בפרט. לענ
לצורך התאמת הוצאותיה התזרימיות לירידה המהותית הצפויה בהכנסות וכן לתוכניות ההנהלה והדירקטוריון  

 ג'.1בהקשר זה, ראה באור  
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר   אביב,-תל
 רואי חשבון    2020במרס,  29 
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 
 
 בדצמבר 31ליום     
    2019  2018 
 אלפי ש"ח  באור  
       

       נכסים שוטפים
       

 661,260  859,646  א'5  מזומנים ושווי מזומנים 
 238,721  260,617  ב'5  מוחזקים למסחרניירות ערך 

 320,081  344,455  6  לקוחות
 223,988  147,327  7    חייבים ויתרות חובה

 67,790  ,27349    מס הכנסה לקבל 
 16,336  ,25917    מלאי

       
    0911,678,  1,528,176 
       

 143,752  144,544  9  נכסים מוחזקים למכירה
       
    5441,823,  1,671,928 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 605,098  94,516  8  לזמן ארוךויתרות חובה חייבים 
 32,342  46,078    מקדמות על חשבון השקעות 

המטופלות בהתאם לשיטת השקעות בחברות ושותפויות  הלוואות ו
 941,919  1,236,312  9  השווי המאזני

 5,151,003  5,751,589  10  , נטורכוש קבוע
 -  12,227,795  16  נכסי זכות שימוש, נטו

 -  177,142  ו' 23  מסים נדחים בגין נכסי זכות שימוש 
 22,966  17,976  ו' 23  מסים נדחים

 463,644  413,605  4  נכסים בלתי מוחשיים 
       
    19,965,013  7,216,972 
       
    21,788,467  8,888,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 

 

 בדצמבר 31ליום     
    2019  2018 
 אלפי ש"ח  באור  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 285,857  296,837  11  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים
 -  257,520  16  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירת נכסי זכות שימוש 

 177,716  158,417  15  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
 173,725  196,179  12  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 118,592  810,79    מס הכנסה לשלם
 613,673  048,752  13      זכאים ויתרות זכות

 55,907  5,821  ה' 22  בעלי מניות
       
    6321,746,  4701,425, 
       

 45,729  43,854  9  למכירה  מוחזקים נכסים בגין התחייבויות
       
    486,7901,  1,471,199 
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 2,245,324  2,448,924  14  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
 1,147,056  1,684,053  15  אגרות חוב,נטו

 -  12,279,543  16  התחייבויות בגין חכירת נכסי זכות שימוש 
 335,349  395,572  ו' 23  מסים נדחים

 14,851  21,065  18  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 448,862  634,48  19  אחרות  התחייבויות לא שוטפות

 6,029  2,089  ה' 22  בעלי מניות
       
    16,879,880  4,197,471 
       

     22  מניות החברההון המיוחס לבעלי 
       

 635,177  635,177    הון מניות פרמיה  
 765,876  996,352    קרנות הון 
 ,938,5771  ,877,3451    יתרת רווח

       
    4062,977,  8803,089, 
       

 130,350  140,695    זכויות שאינן מקנות שליטה 
       

 ,2303,220  ,1013,118    סה"כ הון  
       
    67421,788,  8,888,900 
       
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
 
 

     2020במרס,  29
 תאריך אישור הדוחות הכספיים

 
 דוד פתאל 

 יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל
 שחר עקה  

 סמנכ"ל כספיםדירקטור ו
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 הפסד  או  רווח    מאוחדים על   וחות ד 

 

 

    
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
    2019  2018  2017 

 אלפי ש"ח   באור  
         

 2,586,084  3,765,643  ,389,3425  24  ואחרות משירותי אירוח הכנסות
 1,442,030  1,994,383  ,106,9092  25  עלות ההכנסות 

         
    283,4332,  1,771,260  1,144,054 
         

 77,421  111,029  145,773  26  הוצאות מכירה ושיווק 
 211,827  340,229  901,476  27  הוצאות הנהלה וכלליות

         
    609,8101,  1,320,002  854,806 
         

 365,588  599,262  273,115    הוצאות שכירות בתי מלון 
         

 489,218  720,740  ,336,6951    אחרות הוצאותורווח תפעולי לפני פחת והפחתות 
         

 115,467  170,061  264,207    פחת והפחתות
 33,401  42,726  45,604    פחת בגין הערכה מחדש של רכוש קבוע 

 -  -  584,363    פחת בגין נכסי זכות שימוש 
 30,041  44,392  313,36  28  אחרות, נטו הוצאות

         
 310,309  463,561  849,764    רווח תפעולי 

         
 3,197  4,815  5,940  29  הכנסות מימון
 ( 52,680)  ( 129,953)  ( 106,395)  29  הוצאות מימון 

הוצאות מימון מהתחייבויות בגין חכירת נכסי זכות  
 -  -  ( 617,942)    שימוש 

ושותפויות המטופלות לפי    חברות רווחיחלק הקבוצה ב
 7,123  2,966  10,944    שיטת השווי המאזני  

         
 267,949  341,389  ,39657    כנסה הרווח לפני מסים על ה

 70,488  99,463  ,55416  ' ז23  ההכנסה על מסים
         

 197,461  241,926  842,40    רווח נקי 

         
         מיוחס ל:

 193,679  682,238  ,01038    בעלי מניות החברה 
 3,782  3,244  2,832    זכויות שאינן מקנות שליטה 

         
    842,40  926,241  197,461 

         
רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה  

       31  )בש"ח(
         

 15.14  .5216  .632    רווח בסיסי למניה  
         

 15.14  .5116  .622    רווח מדולל למניה 

    
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
       

 197,461  241,926  40,842  רווח נקי 
       

       רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(: 
       

       : הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
 1,387  717  ( 4,229)  נטו, אקטוארי (הפסדרווח )
 242,623  267,371  277,921   , נטורכוש קבוע של מחדש הערכה

 חברותרכוש קבוע ב ברווח כולל בעיקר בגיןחלק הקבוצה 
 ( 33,041)  54,910  93,336  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  ושותפויות

       
 210,969  322,998  367,028  הפסד או לרווח מכן לאחר יסווגו שלא רכיבים"כ סה
       

  בהתקיים הפסד או לרווח מחדש המסווגים או שיסווגו סכומים
       :ספציפיים תנאים

 ( 21,838)  ( 34,995)  90,421  )הפסד( בגין עסקת גידור תזרימי מזומנים   רווח
 42,360  84,343  ( 288,429)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים  

       
 הפסד או לרווח מחדש המסווגים או  שיסווגוסה"כ רכיבים 

 20,522  49,348  ( 198,008)  : ספציפיים תנאים בהתקיים
       

 231,491  372,346  169,020  סה"כ רווח כולל אחר

       
 428,952  614,272  209,862  סה"כ רווח כולל

       
       מיוחס ל:

 407,905  598,149  197,616  בעלי מניות החברה 
 21,047  16,123  12,246  שליטה זכויות שאינן מקנות  

       
  209,862  614,272  428,952 

       
       
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון  
   החברה מניות לבעלי המיוחס הון  

  
 הון מניות 

 פרמיהו

 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 יתרת
 רווח

התאמות  
הנובעות 

מתרגום דוחות 
  כספיים

קרן בגין 
 עסקאות גידור

 

 הערכה קרן
 מחדש

 

 סה"כ

 
 זכויות

שאינן מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון

 ש"ח אלפי 
                   

 51,7131,9  76,632  ,875,0811  583,782  3,613  (139,539)  ,079,9371  -  ,487148  2017בינואר,  1יתרה ליום 
 197,461  3,782  193,679  -  -  -  193,679  -  -  נקי רווח
 231,491  17,265   226,214   195,272  (21,837)  40,791  -  -  -  אחר כולל)הפסד(  רווח
 ,952428  21,047   905,407   195,272  (21,837)  40,791  193,679  -  -  "כ רווח )הפסד( כוללסה

 2,490  3,192  (702)  -  -  -  (702)  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה שאוחדו לראשונה
 (1,961)  (1,961)  -  -  -  -  -  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי שניתנה הלוואה
 (280,000)  -  (280,000)  -  -    (280,000)  -  -  החברה מניות לבעלי שהוכרז דיבידנד
 -  -  -  ( 8,247)  -  -  8,247  -  -  מקרן הערכה מחדש, עקב מימוש, נטו  העברה
 -  -  -  (420,33)  -  -  420,33  -  -  נטו, הפחת בגובה, מחדש הערכה מקרן העברה

                   
 2,101,194  98,910  2,002,284  936,188  (18,224)  (98,748)  1,034,581  -  148,487  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

                   
 241,926  3,244  238,682  -  -  -  238,682  -  -  נקי רווח
 346,372  12,879  467,359  486,308  (,99534)  ,97685  -  -  -  אחר כולל)הפסד(  רווח
 ,272614  16,123  149,598  486,308  (,99534)  ,97685  238,682  -  -  "כ רווח )הפסד( כוללסה

 486,690  -  486,690  -  -  -  -  -  486,690  )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( הנפקת הון מניות
 15,317  15,317  -  -  -  -  -  -  -  החזר הלוואה מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 2,757  -  2,757  -  -  -  -  2,757  -  עלות תשלום מבוסס מניות לעובדים
 -  -  -  (264,881)  -  -  264,881  -  -  מקרן הערכה מחדש, עקב מימוש, נטו  העברה
 -  -  -  (794,39)  -  -  794,39  -  -  נטו, הפחת בגובה, מחדש הערכה מקרן העברה

                   
 ,2303,220  130,350  ,8803,089  999,939  (,21953)  (772,12)  ,938,5771  2,757  635,177  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

                   
 IFRSמצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של  השפעה

  כז' 2באור  ראה – 2019בינואר  1ליום  16
-  -  (252,919)  -  -  -  (252,919)  -  (252,919) 

                   
)לאחר אימוץ לראשונה של  2019בינואר  1יתרה ליום 
IFRS 16 )  

635,177  2,757  1,325,019  (772,12)  (21953,)  999,939  2,836,961  130,350  2,967,311 

 40,842  2,832  38,010  -  -  -  38,010  -  -  נקי רווח
 169,020  9,414  159,606  366,053  90,421  (296,868)  -  -  -  אחר כולל)הפסד(  רווח
 209,862  12,246  197,616  366,053  90,421  (296,868)  38,010  -  -  "כ רווח )הפסד( כוללסה

 (60,000)  -  (60,000)  -  -  -  (60,000)  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה
 (1,901)  (1,901)  -  -  -  -  -  -  -  החזר הלוואה מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 2,829  -  2,829  -  -  -  -  2,829  -  עלות תשלום מבוסס מניות לעובדים
 -  -  -  (42,848)  -  -  42,848  -  -  נטו, הפחת בגובה, מחדש הערכה מקרן העברה

                   
 3,118,101  140,695  2,977,406  1,263,204  37,202  (309,640)  1,345,877  5,586  635,177  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

                   
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 

  
 ביום לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

       
 197,461  241,926  842,40  רווח נקי  

       
       התאמות לסעיפי רווח והפסד:

       
 148,868  212,787  894,174  פחת בגין הערכה מחדש של רכוש קבוע ו פחת והפחתות

 49,152  125,327  ,225728  הוצאות מימון, נטו
חברות ושותפויות המטופלות לפי שיטת השווי   ברווחי חלק הקבוצה

 המאזני
 

(10,944 )  (2,966 )  (7,123 ) 
 ( 1,082)  ( 1,081)  ( 1,024)  שינוי בהתחייבויות בגין זכויות נופש, נטו 

 1,255  ( 666)  1,093  בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו שינוי
 -  18,124  -  עלויות נלוות לעסקאות רכישת נכסים

 -  -  7,466  קבוע רכוש ערך מירידתהפסד 
 70,488  99,463  ,55416  כנסההמסים על ה

 5,411  -  -  הפסד מירידת ערך השקעות 
 ( 3,952)  -  -  שטופלו לפי שיטת השווי המאזנירווח ממימוש השקעה בחברות 

 -  2,757  2,829  עלות תשלום מבוסס מניות לעובדים
 ( 1,512)  2,538  ( 9,640)  ניירות ערך מוחזקים למסחרהפסד )רווח( משינוי בשווי 

       
  7331,628,  456,283  261,505 

       : שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
       

 ( 87,317)  ( 21,468)  ( 15,378)  בלקוחות  עלייה
 (  62,574)  ( 18,548)  ,434116  בחייבים ויתרות חובה)עלייה(  ירידה

 ( 1,108)  ( 778)  ( 815)  עלייה במלאי  
 27,517  1,263  ( 58,446)  )עלייה( בחייבים לזמן ארוך ירידה

 44,291  ( 23,553)  8,863  שירותים עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני 
 80,746  ( 25,919)  020,28  בזכאים ויתרות זכות  )ירידה( עלייה
 15,528  9,071  138,74  בהתחייבויות לא שוטפות אחרות עלייה 

       
  816152,  (79,932 )  17,083 

       עבור:  השנהמזומנים ששולמו במהלך 
       

 20,797  -  28,896  שהתקבלו מיסים 
 ( 93,594)  ( 133,256)  ( 150,010)  מסים ששולמו 

 -  -  ( 619,207)  מימון ששולם בגין חכירת נכסי זכות שימוש 
 ( 49,634)  ( 123,257)  ( 109,296)  ששולם, נטו אחר מימון

       
  (849,617 )  (256,513 )  (122,431 ) 
       

 353,618  361,764  972,774  שנבעו מפעילות שוטפתמזומנים נטו 
       
       
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 ש"חאלפי   

       פעילות השקעה לתזרימי מזומנים 
       

 33,636  668,051  -  קבוע  רכוש ממכירת תמורה
 ( 279,434)  ( 765,193)  ( 787,459)  ע רכישת רכוש קבו

 -  ( 1,627)  ( 14,562)  מקדמה על חשבון השקעה ברכוש קבוע 
 ( 309,578)  ( 728,962)  ( 83,449)  רכישת חברות שאוחדו לראשונה )נספח א'(

 156,092  20,741  -  '(ב)נספח יציאה מאיחוד 
 21,315  ( 210,673)  ( 12,256)  מימוש ורכישת ניירות ערך מוחזקים למסחר, נטו

תמורה ממימוש השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי  
 המאזני, נטו

 
-  -  3,952 

המטופלות לפי שיטת בחברות ושותפויות   ותהשקע הלוואות ו
 השווי המאזני, נטו

 
(176,478 )  (86,539 )  (191,348 ) 

 (  616,587)  -  -  השקעה בחברה מוחזקת  חשבון על מקדמה
 -  ( 167)  ( 1,501)  רכוש אחר, נטו

 ( 35,534)  ( 59,142)  65,770  שינוי בפיקדון מיועד, נטו 
 ( 3,484)  ( 113)  ( 27,047)  בחברות שונות, נטו השקעה

       
 ( 1,220,970)  ( 1,163,624)  ( 1,036,982)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 ( 182,353)  ( 49,544)  ( 110,039)  ששולם דיבידנד
 -  480,497  -  )הוצאות הנפקה  ניכוי )לאחר מניות הון  הנפקת

 76,332  ( 19,958)  ( 29,857)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 ( 215,860)  ( 383,771)  ( 284,211)  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים

 ( 43,075)   ( 82,814)  ( 191,732)  פרעון אגרות חוב  
 -  -  ( 439,491)  שימוש  זכות נכסי חכירת בגין התחייבויות  פרעון

 912,309  582,774  650,935  ואחריםקבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 433,788  524,455  708,071  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו

       
 981,141  ,6391,051  303,676  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

       
 20,518  1,489  ( 40,809)  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים  

       
 134,307  251,268  198,659  עלייה במזומנים ושווי מזומנים

       
 ( 732)  321  ( 273)  מזומנים הכלולים בנכסים המוחזקים למכירה

       
 276,096  409,671  661,260  שנהמזומנים לתחילת היתרת מזומנים ושווי 

       
 409,671  661,260  859,646  שנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
       

       במזומן שלא  מהותית פעילות
       

 -  -  3,449,542  חכירות בגין התחייבויות כנגד שימוש זכות בנכסי הכרה
 97,650  -  -  דיבידנד שהוכרז 

 5,858  3,184  -  רכישת רכוש קבוע 
       

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 

 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
   2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
        

       לראשונה  שאוחדו מאוחדות חברות רכישת )א(
        
       : הרכישה ליום המאוחדות החברות של והתחייבויות  נכסים 
        
 12,964  199,968  19,948  ( מזומנים ושווי  מזומנים)למעט  חוזר הון  
 -  ( 471,292)  ( 34,626)  נכסים לא שוטפים 
 2,717  47,818  411  נדחים מסיםהתחייבות  
 ( 442,544)  ( 902,188)  ( 103,394)  קבוע  רכוש 
 -  ( 451,036)  2,102  מוניטין שנוצר ברכישה )כולל מותג( 
 114,795  273,385  32,110  שוטפות  לא התחייבויות 
 -  574,383  -  בניכוי מקדמות ששולמו בתקופות קודמות  
בחברה שאוחדה  זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו  

 לראשונה
 
-  -  2,490 

        
   (83,449 )  (728,962 )  (309,578 ) 

        
       איחודמ יציאה (ב)

        
 12,953  23,262  -  שוטפים נכסים 
 194,184  17,913  -  שוטפים בלתי נכסים 
 ( 2,826)  ( 255)  -  שוטפות התחייבויות 
 ( 48,219)  ( 20,179)  -  שוטפותהתחייבויות בלתי  
        
   -  20,741  156,092 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 כללי - : 1באור 

 

החברה( הינה חברת החזקות, הפועלת בעצמה ובאמצעות  - ( בע"מ )להלן 1998החזקות )  פתאל .א
בתי מלון   תתאגידים המוחזקים על ידה בענף המלונאות, התיירות והנופש בדרך של החזק

בפברואר  21 ביוםבישראל ומחוצה לה, וכן בדרך של תפעול וניהול בתי מלון בישראל ובחו"ל. 
בתמורה  מניות רגילות של החברה    1,652,800לציבור של  ראשונה  קה  השלימה החברה הנפ  2018
 .22, לפרטים נוספים ראה ביאור ובכך הפכה לחברה ציבוריתש"ח מיליוני  507.4 -של כ

 

 החברה, באמצעות החברות המוחזקות, הינה המפעילה  אישור הדוחות הכספייםלתאריך  נכון .ב
  - בתי מלון ברחבי ישראל ואירופה הכוללים כ  222 הכוללת של רשת מלונות פתאל, והמנהלת

חדרי מלון,   9,140- בתי מלון בישראל שבהם סך כולל של כ 48 מתוכם אשר חדרי מלון,אלף  43
חדרים המצויים במלונות שהחברה הינה בעלת מלוא או חלק מהזכויות בהם,  6,078-מתוכם כ

חדרים המצויים במלונות שהחברה שוכרת או מנהלת בלבד. בנוסף, מפעילה החברה   3,062-וכ
חדרי   31,858-שבהם סך כולל של כ (ויוון  )למעט קפריסין מלונות ברחבי אירופה 165ומנהלת 

חדרים מצויים במלונות שהחברה הינה בעלת מלוא או חלק מהזכויות   9,074-כ , מתוכםמלון
החברה  בנוסף,  .מצויים במלונות שהחברה שוכרת או מנהלת בלבדחדרים  22,784-כובהם, 

חדרים מצויים   1,684-כ מתוכםחדרים,  2,025-בהם כ ויוון מלונות בקפריסין 9 מפעילה ומנהלת
חדרים מצויים במלונות  339-כובמלונות שהחברה הינה בעלת מלוא או חלק מהזכויות בהם, 

לגבי   .32ספים בדבר מגזרי פעילות, ראה באור לפרטים נו שהחברה שוכרת או מנהלת בלבד.
 השפעת התפשטות נגיף הקורונה על מצב עסקי החברה לאחר תאריך המאזן, ראה סעיף ג' להלן.

 

במהלך הרבעון הראשון   מגיפת הקורונה  של הגלובלית  וההתפשטות"קורונה" ה נגיף התפרצות .ג
 הכלכלית  לפעילות  באשר  ודאות  אי  ומשרים  גלובלי  כלכלי  מאקרו  סיכון   מהווים    2020של שנת  
 עוקבת החברה . הפיננסיים השווקים   ועל האינפלציה על הצפויות  ולהשפעות  בעולם העתידית

 ובוחנת הקורונה  מגיפת התפשטות עם בקשר ובעולם בישראל ההתפתחויות אחרי שוטף באופן

על רקע המגבלות שהוטלו על התנועה   .ובאירופה בישראל העסקית פעילותה על ההשלכות את
ובאירופה וכן  וההתכנסות בישראל ובאירופה ובכלל זה השבתת כל תרבות הפנאי בישראל 

למועד אישור הדוחות הכספיים  נכון הוצאות צווי סגירה למלונות בחלק ממדינות הפעילות,
כתוצאה מכך,   סגרה החברה את מרבית המלונות המתופעלים על ידה הן בישראל והן באירופה.

החברה ביצעה ומבצעת, בין היתר, את הפעולות הבאות וזאת לצורך התאמת הוצאותיה  
 הצפויה בהכנסות: המהותיתלירידה  התזרימיות

 

 החברה   –צמצומים והתייעלות של כוח אדם )הן בכמות עובדים והן בכמות שעות העבודה(   (1
 בוחנת הינהכן ו, בקבוצה( לכל העובדים 45%- ל 20%מבצעת הפחתת שכר מדורגת )בין 

, יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה הודיע  פתאלזה יצוין כי מר דוד  בהקשר פיטורים. 
וכן   2019באופן בלתי חוזר על המענק בגין שנת  כי הינו מוותר    2020במרץ    28לחברה ביום  

בעון  הרוזאת עד תום ( 30)ראה באור  על דמי הניהול שהינו זכאי להם על פי הסכם עימו
 .  2020השני של שנת 

עד  ה החברה הוציא– הוצאת עובדים לחל"ת )חופשה ללא תשלום(/לחופשות יזומות  (2
)לרבות בניו של בעל השליטה(   מעובדיה בישראל  5,500  -כ  הכספיים  הדוחות   אישור  למועד

עובדיה באירופה לחל"ת או לחופשות יזומות )על  את מרבית  להוציא בכוונתהולחל"ת 
 וזאת בהתאם לחוק ולמדיניות הממשלתית בכל מדינה. ,ימי החופשה שצברו(חשבון 

 צמצום כל פעילות הרווחה והדרכה בקבוצה.  (3

 שלא יסגרו.בודדים איחוד תפקידים הן במטה, הן באזורי הפעילות והן באותם מלונות  (4

נכון   –סגירת מלונות שבהם התפוסה נמוכה והעברת אורחים למלונות אחרים ברשת  (5
מלונות הקבוצה   182מלונות מתוך  160 - החברה כ  סגרה ות הכספייםהדוחאישור למועד 

כאשר ביתרת המלונות אשר נותרו פתוחים שיעורי התפוסה הפעילים בישראל ובאירופה  
בכוונת החברה לשקול לסגור מלונות נוספים והכל   בלבד(. 30%-ל 5%נמוכים ביותר )בין 

 בכפוף ובהתאם להתפתחויות.

 ריטיינרים לנותני שירותים חיצוניים וקבלת הנחות מספקים.ביטול או הפחתת  (6
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שהחלו בהם לפני  תוחיוני  ותעצירת מרבית ההשקעות במלונות הקבוצה, למעט השקע (7
 .תחילת המשבר

 . , למעט שיפוצים שהחלו בהם לפני תחילת המשברעצירת כל השיפוצים במלונות הקבוצה (8

  24בכל המלונות הפעילים )כולל המלונות הסגורים( תוצב שמירה    - שמירה על בתי המלון   (9
 שעות ביממה. 

החברה פנתה ותפנה  -פעילות לקבלת הנחות ודחיות תשלום מרשויות מדינה שונות  (10
מדינות הפעילות של הקבוצה בבקשה להעניק הנחות ודחיות תשלום ביחס ה  בכללרשויות  

ממדינות   בחלק . בעניין זה יצוין כי עובדים עלויות החזר  וכן לתשלומי החובה השונים 
מעלות השכר  90%-ניתן פטור גורף מארנונה והשתתפות בשכר העובדים עד ל הפעילות

 .  המשבר בתקופת)בכפוף להשארת העובדים מועסקים( 

 עצירת פרויקטי מיתוג ופרויקטים בתחום הדיגיטל בקבוצה. (11

על פי הסכמי השכירות בין חברות  למעט)ק מהמלונות לומי שכירות בגין חלהשהיית תש (12
סגרו בשל סיכול וכוח נש  (פתאל אירופה -  100%  –חברת הבת מאוחדות של החברה לבין 

החברה השהתה או מתעדת  כפועל יוצא מהפסקת פעילות מלונות וסגירתם, –עליון
אות כמו כן, בהתאם להור תשלומים בהתאם להסכמי השכירות, ה להשהות את מרבית

במדינות  לאור המצב, שפורסמואו להנחיות הממשלתיות המיוחדות  , הצעות חוקחוק
 וזאת לתקופות שונות.  השונות, עתידים להדחות תשלומי דמי השכירות

החברה בוחנת אפשרות להכניס לחלק מהמלונות   – הכנסת שותפים למלונות באירופה  (13
 .עם סיום המשברוזאת מיד  50%שבבעלות הקבוצה שותפים עסקיים בשיעור של עד 

החברה החלה לבחון אפשרויות למכירת  חלק מהמלונות   –מכירת מלונות באירופה  (14
פתאל אירופה(   -  100% –בת שבבעלות הקבוצה )ובכלל זה מלונות בבעלות חברת ה

 SALE AND LEASEאו במתווה של    SALE AND MANAGE BACKבעסקאות במתווה של  

BACK המשבר בסיוםוזאת   קבוצהבאופן שיגדיל את יתרת המזומנים ב. 

או לנכסים  משועבדיםבחינת אפשרויות של מימון מחדש לנכסים לא  - מימון מחדש  (15
כן פריסה מחדש של חלק מהאשראי הבנקאי של  נמוך באופן יחסי ו LTVעם  משועבדים

יש לחברה נכסים   ות הכספייםהדוחאישור . נכון למועד לאחר סיום המשבר וזאתהחברה 
ונכסים משועבדים כלל  שאינם"ח( ש מיליוני  560- )כ אירומליוני  142- בשווי של כ

   .50%-בשיעור נמוך מ LTVעם  משועבדים רבים

משמעותיים.   םעל הלוואות בערבות מדינה בסכומימהמדינות הכריזה הממשלה  בחלק (16
תוכל   ולהערכתה  ,אלו  הלוואת  לקבלת  להנחיות  בהתאם  פועלת  החברהלעניין זה יצוין כי  

 . בהיקף של עשרות מיליוני אירושנים   5- ת לתקופה של כולקבל בגרמניה הלווא
 

לא מתקיים   אישור הדוחות הכספייםלעיל כי נכון למועד    13-15יובהר לעניין האמור בס"ק  
משא ומתן עם מאן דהוא להכנסת שותף לאיזה ממלונות החברה באירופה ו/או למכירת 

 איזה ממלונות החברה באירופה ו/או למימון מחדש של אשראי בקבוצה.

 
ולות נוספות  )וכן פעלעיל  12עד  10-ו  8עד  1בס"ק החברה מעריכה שביצוע הפעולות כמתואר 
והכל בהתאם לנסיבות  לעילשאינן מפורטות שהחברה עשויה לנקוט בהן בהמשך 

עשוי להביא לקיטון משמעותי בתזרים ההוצאות השוטפות של הקבוצה  ( ולהתפתחויות
שצפוי בהכנסותיה מאוד קיטון המהותי ל, האפשר ככל, להתאימן מנת עלהקרובים, בחודשים 

לעיל עשוי להביא לתוספת מקורות   16ולות כמתואר בס"ק וביצוע הפע בחודשים הקרובים
  .כספיים לחברה

מליארד ש"ח אשר   1-סך של כמזומנים ביחד עם  פעולות אלו,    ההנהלה והדירקטוריון,להערכת  
לעמוד בכל  חברהיאפשרו ל ,הדוחות הכספיים אישורברשות הקבוצה בסמוך למועד 

 . בשנה הקרובה מחויבויותיה
יצוין כי יכולתה של החברה להשלים את הפעולות האמורות תלוי בהחלטות רגולטוריות  

בעלי  ושיתקבלו במדינות השונות, במידת שיתוף הפעולה והנכונות של צדדי ג' )כגון מלווים 
 מלונות המושכרים לקבוצה(. 
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מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה וגורמים כגון המשך  

הקורונה או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלבנטיות בארץ ובעולם   מגפתהתפשטות 
להפסיק או לחדש טיסות ליעדים שונים, הגבלת כניסה של תיירים ממדינות מסוימות, הגבלות 

ת או שינויים בביקוש, עשויים או עלולים )לפי העניין( להשפיע  תנועה, הגבלות על התכנסויו
בשל קצב ההתפתחויות המהיר של החלטות גורמי הממשלה בישראל על החברה בהתאם. 

 ובאירופה, החברה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן את הערכותיה בהתאם.
 

 הגדרות .ד
 

 -בדוחות כספיים אלה 
 

 ( בע"מ.1998החזקות ) פתאל - החברה

   

 החברה והחברות והשותפויות המוחזקות שלה.   - הקבוצה 

   
 מלונות פתאל בע"מ, חברה מאוחדת. - מלונות פתאל

   

חברות ושותפויות  
 מאוחדות

( ואשר IFRS  10-ב  החברות ושותפויות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרת -
 דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה. 

   
חברות בשליטה 

)עסקאות   משותפת
 (משותפות

חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיימת הסכמה חוזית   -
בהן מוצגת בהתאם לשיטת השווי   ההשקעה לשליטה משותפת, ואשר 

 .המאזני

   
חברות ושותפויות  

 מוחזקות  
חברות בשליטה משותפת וחברות חברות ושותפויות מאוחדות או  -

 .ושותפויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

   

 .IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים 

   
 . 2010-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע - יטה שלבעל עניין ובעל 

 
 

 המדיניות החשבונאיתעיקרי   - : 2באור 
 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות,  
 למעט אם נאמר אחרת.

 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א
 

כמו כן, הדוחות  (.  IFRS  -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן
 . 2010-הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 
רכוש קבוע, המוצג בהתאם  עלות, למעטההדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס 

 ש ולמעט נגזרים ומכשירים פיננסיים מסויימים המוצגים בשווי הוגן.למודל הערכה מחד

 
 את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות. מציגההחברה 

 

 תקופת המחזור התפעולי  .ב
 

 חודשים. 12המחזור התפעולי הינו 
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 דוחות כספיים מאוחדים .ג
 
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות  

בנות(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות  
לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה  

שינבע מהישות המושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון  כדי להשפיע על סכום התשואות 
השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל 

 ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה. 
  
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות   

חשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה  ה
בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים  

 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 
 

חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן זכויות שאינן מקנות שליטה בגין  
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 

 ולזכויות שאינן מקנות שליטה.  
 

ההחזקה בחברה הבת, אשר אינם מביאים למצב של איבוד שליטה, מוכרים שינויים בשיעור 
כשינוי בהון על ידי התאמה של יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה כנגד ההון המיוחס לבעלי 

 מניות החברה ובניכוי/ ובתוספת של תמורה ששולמה או התקבלה. 
 

 : החברה,  שליטה איבוד תוך  בת חברה בעת מימוש
 
 . הבת החברה של  ההתחייבויות ואת )לרבות המוניטין( נכסיםה את גורעת -
 . שליטה מקנות שאינן  הזכויות של הכספיים בדוחות היתרה את גורעת -
 גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון.  -
 . שהתקבלה התמורה של  ההוגן בשווי מכירה -
 . שנותרה כלשהי  השקעה של  ההוגן בשווי מכירה -
  אופן  באותו, אחר כולל)הפסד(  ברווח לכן קודם שהוכרו הרכיבים מסווגת מחדש את -

 ההתחייבויות או הנכסים את ישירות מממשת הייתההבת  החברה אם נדרש שהיה
 .הקשורים

 .כהפסד או  כרווח( גרעון או)עודף  שנוצר  כלשהו  בהפרש מכירה -
 
 
 ומוניטין  צירופי עסקים .ד
 

התמורה  הרכישה נמדדת לפי השווי ההוגן של   עלותשיטת הרכישה. בצירופי עסקים מטופלים 
שהועברה במועד הרכישה, בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים,  
החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשווין ההוגן  

 לקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.במועד הרכישה או לפי ח
 

 עלויות ישירות הקשורות לרכישה נזקפות מיידית כהוצאה ברווח או הפסד.
 

מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות  
תחייבויות שניטלו. אם סכום שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל הה

 המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה. 
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 רכישת חברות בנות שאינן צירופי עסקים  

 
תמורת הרכישה מוקצית בין הנכסים  ,במועד רכישת חברות מאוחדות אשר אינן מהוות עסק

תחייבויות המזוהים בלבד של החברה הנרכשת בהתאם ליחס שוויים ההוגן במועד הרכישה  והה
 .ומבלי לייחס סכום כלשהו למוניטין או למסים נדחים

 
 השקעה בהסדרים משותפים  ה.
 

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא  
הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות  שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על 

 הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה. 
 

 (Joint Ventures) עסקאות משותפות ( 1
 

בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של 
 .  ההסדר. עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 
 (  perationsOJoint) פעילויות משותפות ( 2

 
בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים 
ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה  

 היחסי בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.  
, מטופלת בשיטת IFRS 3 -ת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק כהגדרתו ברכיש

הרכישה לרבות מדידת הנכסים וההתחייבויות המזוהים על פי שוויים ההוגן, הכרה 
במסים נדחים הנובעים ממדידה זו, טיפול בעלויות עסקה והכרה במוניטין או ברווח 

ל הזכות הראשונית וזכויות נוספות  מרכישה במחיר הזדמנותי. האמור חל על הרכישה ש
 בפעילות משותפת המהווה עסק.

 
 בחברות כלולות השקעות ו.

חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית  
 שלהן, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני. 

 
 המאזני המטופלות לפי שיטת השווי  השקעות ז.

 
השקעות הקבוצה בחברות ושותפויות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי  

 המאזני.
 

לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה או השותפות הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת  
לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר 
של החברה או השותפות הכלולה או העסקה המשותפת. רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות 

או העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור    הכלולהאו השותפות    החברה  לבין  הקבוצהבין  
 ההחזקה. 

 
הדוחות הכספיים של החברה והחברה או השותפות הכלולה או העסקה המשותפת ערוכים   

לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה או השותפות  
ד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של  הכלולה או העסקה המשותפת יושמה באופן אחי

 הקבוצה. 
 

שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה או בשותפות  
   הכלולה או איבוד השליטה המשותפת בעסקה המשותפת.

החברה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים בהם השקעה בחברה או בשותפות   
 ת להשקעה בעסקה משותפת, ולהיפך.  כלולה הופכ
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במועד איבוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת, הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה  
כלשהיא שנותרה בחברה או בשותפות הכלולה או בעסקה המשותפת, ומכירה ברווח או הפסד 

שקעה בחברה או השותפות הכלולה או העסקה המשותפת בהפרש שבין התמורה ממימוש הה 
 והשווי ההוגן של ההשקעה שנותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה שמומשה במועד זה. 

 
 מטבע הפעילות ומטבע חוץ  ח.
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 מטבע הפעילות של החברה ומטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח. 
חברות ושותפויות המוצגות לפי שיטת  לרבות, בקבוצההקבוצה קובעת עבור כל חברה 

 השווי המאזני, מהו מטבע הפעילות של כל חברה.
 

,  שנוצרו  עלות   עודפי  לרבות  חוץ  פעילות  המהווה  מוחזקת   חברה  של   והתחייבויות  נכסים
  לפי  מתורגמים הפסד או רווח דוח פריטי מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח.

 לרווח נזקפים שנוצרו התרגום הפרשי. המוצגות התקופות בכל ממוצעים חליפין שערי
 אחר. כולל)הפסד( 

 
, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד בקבוצה חברתיות-בין הלוואות 

הנראה לעין מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, ולפיכך הפרשי שער 
  מהלוואות נזקפים, בניכוי השפעת המס, לרווח )הפסד( כולל אחר.

 
בעת מימוש פעילות חוץ, תוך איבוד שליטה, הרווח )הפסד( המצטבר המתייחס לאותה  
פעילות, שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח או הפסד. בעת מימוש חלקי של פעילות 

הסכום שהוכר ברווח הכולל חוץ תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, חלק יחסי של 
 האחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה.

 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2

 
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין  
במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע 

תורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי  חוץ מ
למעט הפרשי שער הנזקפים לנכסים כשירים או כאלו הנזקפים להון בעסקאות שער, 
 , נזקפים לרווח או הפסד.גידור

 
 לפי מתורגמים לפי עלות המוצגים חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים

 חוץ במטבע כספיים הנקובים לא והתחייבויות  נכסים .העסקה במועד ין החליפ שער

 שבו במועד החליפין בהתאם לשער הפעילות למטבע מתורגמים הוגן  שווי לפי המוצגים

 .ההוגן השווי נקבע
 
 פריטים כספיים צמודי מדד .3

 
 לצרכן  המחירים במדד לשינויים  תנאיהם פי  על הצמודים כספיים  והתחייבויות נכסים

 לתנאי  בהתאם,  דיווח  תאריך  בכל,  הרלוונטי  המדד  לפי  מותאמים(  המדד  -)להלן    בישראל
  .ההסכם

 
 שווי מזומנים  ט.
 

בתאגידים בנקאיים לזמן   שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות 
שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד   ,קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד

   .ההשקעה
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 פקדונות לזמן קצר י.
 

פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד 
 ה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.ההשקע

 
 (2017בדצמבר,  31)המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  הפרשה לחובות מסופקים .יא
 

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם  
חלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם מוטלת בספק. חובות לקוחות ש

 ניתנים לגבייה.
 
 מלאי  .יב

 
המלאי הינו מלאי מזון ומשקאות ונמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי 

שווי מימוש נטו הינו אומדן   יוצא ראשון". -על בסיס "נכנס ראשון לפי עלות הרכישה נקבעת 
כירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע  מחיר המ
 המכירה.

 
 מכשירים פיננסיים .יג

 
מכשירים   –  9תקן דיווח כספי בינלאומי מספר    אתלראשונה    מה החברהייש  2018בינואר    1ביום  

ללא הצגה מחדש של  למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקן להלן ") פיננסים
 מספרי השוואה.  

 
בגין מכשירים פיננסים הינה   2017בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 

 כדלקמן:

 
 נכסים פיננסיים .1

 
מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 

גבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי  , למעט לובתוספת עלויות עסקה המיוחסות ישירות
 הוגן דרך רווח או הפסד, אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.

 
לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על 

 להלן: כמפורטסיווגם 
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  
בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר יועדו עם  

 ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
 

נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו מהחוזה המארח, מסווגים כמוחזקים למסחר,  
 להגנה אפקטיבית.למעט אם הם מיועדים לשמש כמכשירים 

 
 הלוואות וחייבים 

 
תשלומים  המוחזרים על ידי הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים )שאינם נגזרים( 

קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, 
בתוספת עלויות ישירות תוך שימוש בשיטת   עלותההלוואות מוצגות על פי תנאיהן לפי  

ובניכוי הפרשה לירידת  עלויות עסקה המיוחסות ישירות ובניכוי  יבית האפקטיביתהר
   ערך. חייבים לזמן קצר מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. 
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 התחייבויות פיננסיות .2

הנמדדות  אגרות חובהלוואות ו בשווי הוגן.  לראשונה התחייבויות פיננסיות מוכרות
 מוצגות בניכוי עלויות עיסקה ישירות.  בעלות מופחתת

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  

  בניכוי עלות  המוצגות על פי תנאיהן לפי  ואגרות חוב  לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות  
 .תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית עלויות עסקה המיוחסות ישירות

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות  
פיננסיות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית 

 מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.בהן להיות 
 

נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם  
 מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.

 
ניתן לייעד התחייבות במועד ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, בכפוף  

 . IAS 39-לתנאים שנקבעו ב
 

 מכשירים פיננסייםגריעת  .3

 
 נכסים פיננסיים א(

 
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 

החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים  כאשר  הפיננסי, או  
נטלה על עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים כאשר  מהנכס הפיננסי או  

לואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי, ובנוסף העבירה באופן  שהתקבלו במ
ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא הותירה  
באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה  

 על הנכס.
 

 התחייבויות פיננסיות ב(
 

מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה    התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא 
או פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה( פורע את 
ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או 

 שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות. 
 

פי אותו מלווה  כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כל
בתנאים שונים מהותית, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת,  
ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של  

ל בדוחות "התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ
ינוי אינם מהותיים,  הכספיים נזקף לרווח או הפסד. במקרה בו ההחלפה או הש

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.
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 ירידת ערך נכסים פיננסיים .4

 
האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס  דיווחהקבוצה בוחנת בכל תאריך  

  פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים: 
 

 נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
 

קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי  לירידת ערך  ה אובייקטיבית  יראי
על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. סכום ההפסד הנזקף 

הפסד נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של הנכס לבין הערך הנוכחי  וארווח ל
עתידיים שטרם  של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים הפסדי אשראי

  התהוו(, המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי.
אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית 
האפקטיבית הנוכחית. בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס 

לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד.  ל הנכסבאופן אובייקטיבי את השבת ערכו ש
 לגובה ההפסד שהוכר. ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד

 
 

   מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור )הגנה(  .5
 

הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון עסקאות החלפה   
( כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשיעורי  IRSשל שיעורי ריבית )

 הריבית.  
 

הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים שנועדו להגן על נכסים  
והתחייבויות במטבע חוץ הרשומים בדוחות על המצב הכספי, כנגד החשיפה לשינויים  

ם פיננסיים נמדדים לפי שווי הוגן, כאשר בשערי החליפין של מטבעות החוץ הנ"ל. נגזרי
רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות 

 גידור נזקפים מיידית לדוח רווח או הפסד.
 

עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין היתר כאשר במועד יצירת הגידור קיים  
הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של  ייעוד ותיעוד פורמלי של יחסי

 הקבוצה לבצע גידור. הגידור נבחן על בסיס מתמשך ונקבע בפועל שהוא בעל אפקטיביות 
גבוהה במהלך תקופת הדיווח הכספי שאליהן יועד הגידור. עסקאות גידור )הגנה(   

 מטופלות כדלקמן:
 

 גידור תזרימי מזומנים  
 

וח או ההפסד מהמכשיר המגדר נזקף לרווח כולל אחר בעוד  החלק האפקטיבי של הרו 
 שחלק לא אפקטיבי מוכר מיידית בדוח רווח והפסד.

 
סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר מועברים לדוח רווח או הפסד כאשר תוצאות עסקת  

הגידור נזקפות לדוח רווח או הפסד, לדוגמה, כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת 
 או הפסד או כאשר עסקה חזויה מתרחשת. בדוח רווח 

 
במקרים בהם עסקה חזויה או התחייבות איתנה כבר לא צפויות להתרחש, הסכומים 

 שהוכרו בעבר ברווח כולל אחר מועברים לדוח רווח או הפסד  .
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בגין מכשירים פיננסים הינה   2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום  

 כדלקמן:
 

 נכסים פיננסים .1  
 

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן 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.  
בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים  החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב

 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: א(1  

 
המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים 
חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים 

 לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
וצגו על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו י 

 תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.
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 

ות במדידה או בהכרה, לדוגמה במקרה בו ההתחייבויות הפיננסיות  חוסר עקבי
 המתייחסות נמדדות  אף הן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 
 החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר: ב(1  

 
המודל העסקי של החברה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
מזומנים חוזיים והן מכירת הנכסים הפיננסים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי 
מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין  

 סכום הקרן שטרם נפרעה.   
 או רווחיםה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגן. לאחר ההכר

 כולל ברווח מוכרים שער הפרשיו ריבית למעט, הוגן שווי  מהתאמות כתוצאה הפסדים
 .אחר

 החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר: ג(1  
 

בקריטריונים למדידתו בעלות מופחתת או נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד 
בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי  
 הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד.

 
 מכשירים הוניים ונכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר ד(1  

 
השקעות במכשירים הוניים אינן עומדות בקריטריונים האמורים לעיל ועל כן נמדדות 

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 

נכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר כגון נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו  
מחוזה מארח ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אלא אם הם מיועדים לשמש 

 ים להגנה אפקטיבית.כמכשיר
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
בקשר עם מכשירים הוניים שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה, החברה  
ביצעה בחירה שאינה ניתנת לשינוי, להציג ברווח כולל אחר שינויים עוקבים בשווי ההוגן  

דרך רווח או הפסד. שינויים אלה לא ייזקפו  אשר אילולא כן היו נמדדות בשווי הוגן 
 לרווח או הפסד בעתיד גם לא בעת גריעת ההשקעה. 

 
הכנסות מדיבידנד מהשקעות במכשירים הוניים מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד 

 בדוח על הרווח או הפסד.
 

 ירידת ערך נכסים פיננסים .2  
 

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 
 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 
 
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז  חוב  מכשירי א(

להפסד  הפרשה ה – או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך ,מועד ההכרה לראשונה
  12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  בגין מכשיר חוב זה שתוכר

 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או
אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד  חוב  מכשירי ב(

 להפסד ההפרשה  ,נו נמוךההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אי
   .תקופת חיי המכשיר  יתרת לאורך    - שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים  

 
החברה מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי  
של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע 

סיכון אשראי נמוך, למשל כאשר המכשיר במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל 
 הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה". 

 
ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד 
הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 

את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב תיזקף כנגד קרן הון ולא תקטין 
 הכספי.

לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא רשאית  
ליישם את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום 

ם את ההקלה השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. החברה בחרה לייש
 .לגבי נכסים פיננסים אלה

 
 גריעת נכסים פיננסים .3  

 
 החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: 

 
 או, הפיננסי מהנכס המזומנים לתזרימי החוזיות  הזכויות  פקעו )א(
  מהזכויות  הנובעים וההטבות הסיכונים כל את מהותי באופן מעבירה החברה )ב(

 מהסיכונים חלק כאשר או הפיננסי מהנכס המזומנים תזרימי לקבלת החוזיות
  כי  לומר ניתן  אך החברה בידי  נותרים הפיננסי הנכס העברת בעת וההטבות 
 .הנכס  על השליטה את העבירה

  הנובעים המזומנים תזרימי לקבלת החוזיות הזכויות  את בידיה  מותירה  החברה )ג(
  אלה  מזומנים  תזרימי  לשלם  חוזית  מחויבות  עצמה  על  נוטלת  אך,  הפיננסי  מהנכס

 . מהותי עיכוב ללא, שלישי לצד במלואם
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 פיננסיות התחייבויות .4  

 
 מופחתת בעלות הנמדדות פיננסיות התחייבויות א(4  

 
  הוגן  בשווי הפיננסיות ההתחייבויות את מודדת החברה, לראשונה ההכרה במועד
 .הפיננסית  ההתחייבות  של  להנפקה במישרין לייחס  שניתן  עסקה עלויות בניכוי
  העלות  לפי פיננסיות התחייבויות כל את מודדת החברה, הראשונית ההכרה לאחר

 :ל  פרט, האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך המופחתת
 

 כגון נגזרים; הפסד  או רווח דרך הוגן  בשווי  פיננסיות התחייבויות )א(
  לגריעה  כשירה אינה פיננסי נכס העברת כאשר שנוצרות פיננסיות התחייבויות )ב(

 ;חלה הנמשכת  המעורבות גישת כאשר או
 ;פיננסית ערבות  חוזי )ג(
 ; השוק ריבית משיעור הנמוך  ריבית בשיעור הלוואה למתן מחויבויות )ד(
 בינלאומי   כספי   דיווח  שתקן  עסקים   בצירוף   רוכש   ידי  על   שהוכרה   מותנית  תמורה )ה( 

 . עליה חל 3
 

 הפסד  או  רווח דרך הוגן   בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות ב(4  
 

 נמדדות  שאינן  הפיננסיות התחייבויות מודדת החברה, לראשונה ההכרה  במועד
 כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.  הוגן  בשווי  מופחתת בעלות

 
 .הפסד  או לרווח נזקפים ההוגן בשווי  שינויים, הראשונית ההכרה לאחר

 
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות .5  
 

, כאשר דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  כאשרהחברה גורעת התחייבות פיננסית 
 פוקעת.המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או 

כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,  התחייבות פיננסית מסולקת
 .בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות

במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי 
 קיימים.ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים ה

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.
ות, קרי להוון את החברה מעדכנת את סכום ההתחייב  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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 )המשך(  החשבונאיתעיקרי המדיניות  - : 2באור 

 
 מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור )הגנה(  .יד

 
הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון עסקאות החלפה של  

 כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשיעורי הריבית.  (IRS)שיעורי ריבית 
 

מכשירים פיננסיים נגזרים שנועדו להגן על נכסים מבצעת לעתים התקשרויות ב הקבוצה
והתחייבויות במטבע חוץ הרשומים בדוחות על המצב הכספי, כנגד החשיפה לשינויים בשערי  
החליפין של מטבעות החוץ הנ"ל. נגזרים פיננסיים נמדדים לפי שווי הוגן, כאשר רווחים או  

ם משמשים למטרות גידור נזקפים  הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינ
 מיידית לדוח רווח או הפסד.

 
כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד   עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין היתר

והאסטרטגיה של הקבוצה לבצע   ותיעוד פורמלי של יחסי הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים
 גבוהה במהלך תקופת ועל שהוא בעל אפקטיביות  גידור. הגידור נבחן על בסיס מתמשך ונקבע בפ

 הדיווח הכספי שאליהן יועד הגידור. עסקאות גידור )הגנה( מטופלות כדלקמן:
 

 גידור תזרימי מזומנים 
 

החלק האפקטיבי של הרווח או ההפסד מהמכשיר המגדר נזקף לרווח כולל אחר בעוד שחלק  
 לא אפקטיבי מוכר מיידית בדוח רווח והפסד.

 
ו הפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור  אסכומים שנזקפו לרווח כולל אחר מועברים לדוח רווח 

ו הפסד, לדוגמה, כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת בדוח רווח  אנזקפות לדוח רווח 
 הפסד או כאשר עסקה חזויה מתרחשת.  או

 
להתרחש, הסכומים שהוכרו בעבר    צפויות במקרים בהם עסקה חזויה או התחייבות איתנה כבר לא  

 הפסד.    או רווח כולל אחר מועברים לדוח רווח  ב 
 

 מדידת שווי הוגן  טו.
 

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות  
 ועד המדידה. בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במ

 
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או  

 ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי ביותר.
 

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת  
ק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשו

 שלהם.
 

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות  
כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק  

 שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו. 
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 )המשך(  ונאיתעיקרי המדיניות החשב  - : 2באור 

 
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים  
שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים 

 לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. 
 

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים  
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 
 

 זהים.   מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות : 1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין   1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  :  2רמה 

 או בעקיפין. 
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש   :  3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
 

ווי הוגן בהתבסס החברה נעזרת לרוב במעריכי שווי חיצוניים לצורך מדידת הש 
 . 3על נתונים ברמה 

 
 חכירות .טז

 
חכירות   –  16בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  1'כז2כמפורט בבאור 

)להלן "התקן"(, החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של 
 מספרי השוואה(. 

 
 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019בינואר,  1 המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום

 
החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט 

 בנכס מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.
 
 הקבוצה כחוכר .  1
 

עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות   
  12כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד שימוש 

 חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר חודשים ועסקאות
 בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. 

 
כירה שטרם שולמו במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי הח 

מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור  
הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין  

 חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
 

תוספת תשלומי נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה ב 
 חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו. 

נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות  ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או  
 תקופת החכירה לפי הקצר שבהם.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
   

 הצמודים למדדתשלומי חכירה  .  2
  
במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב  

 תשלומי החכירה העתידיים. 
 

בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה 
רה(  משינוי במדד מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכי

ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר 
חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי  

 החכירה נכנס לתוקף(.
 

 תשלומי חכירה משתנים .  3
 

תלויים במדד או  תשלומי חכירה משתנים אשר מבוססים על ביצוע או שימוש ואינם 
בריבית, מוכרים כהוצאה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר וכהכנסה בעסקאות בהן  

 החברה מהווה מחכיר, במועד היווצרותם. 
 

 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה  .  4
 

תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה   
שר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות להאריך את החכירה כא

המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול  
 לא תמומש.

במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, 
בהתאם לתקופת החכירה  מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה 

המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת 
 נכס זכות השימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.

 
 תיקוני חכירה  .  5
 

כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל  
חכירה נפרדת, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם כעסקת  

לתנאי החכירה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום התיקון וזוקפת את סך 
 השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש. 

 
מכירה החברה  כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה,

 ברווח או בהפסד הנובע מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש  
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
וההתחייבות בגין החכירה. לאחר מכן, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין  

המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן במועד התיקון  חכירה בהתאם לתנאי החכירה 
 וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש. 

 
 בגין חכירות הינה כדלקמן:  2018בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  

 
 נבחנים  הסכמים והם המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ה 

 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על
 

 הקבוצה כחוכר  
 
 חכירה מימונית  .1

 
הועברו לקבוצה,  כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס נכסים אשר בהם 

הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין   מסווגים כחכירה מימונית.
 השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים.  

 
הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה, כנמוך  

 שבהם.
 

 חכירה תפעולית .2
 

כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על ממשי  נכסים אשר בהם לא מועברים באופן   
הנכס החכור מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או 

 הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
 
 

 רכוש קבוע  . יז
 

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר,  
בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם ואינם כוללים 

 הוצאות תחזוקה שוטפת. 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
ות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי על

 לפי שיטת הרכיבים.  
 

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים  
 השימושיים בנכס, כדלקמן:

  %   
     

   1.2-2.5  בניינים   

 קרקעות בחכירה מימונית 
 בהתאם לחוזה החכירה כולל תקופת האופציה   

 ( 2%-1%)בדרך כלל 
   6.5-33  ריהוט וציוד 
   40-50  ציוד תפעולי 

   ראה להלן  שיפורים במושכר 
 

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת  
האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת  

 של השיפור, לפי הקצר שבהם. 
 

אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה  
 ולהבא.  השינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאןו

הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו  
 .הנכס נגרע

 
 .  IAS16הקבוצה מיישמת את מודל ההערכה מחדש בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
ם( נזקף לקרן הערכה מחדש המוצגת בהון, בניכוי השפעת  שערוך הרכוש הקבוע )מקרקעין ומבני

המס. קרן הערכה מחדש מועברת ישירות לעודפים כאשר הנכס נגרע, או במהלך השימוש בנכס 
 בהתאם לקצב הפחתתו.

 
אינה שונה   יתרה בדוחות הכספיים הערכות מחדש מבוצעות באופן סדיר על מנת לוודא שה

 השווי ההוגן בתאריך הדיווח. באופן מהותי מהערך שהיה נקבע לפי
 

ירידת ערך של נכס שהוערך מחדש נזקפת ישירות לרווח כולל אחר, עד לסכום שבו קיימת  
יתרת זכות בקרן ההערכה מחדש בגין אותו נכס. ירידת ערך נוספת, אם קיימת, נזקפת לרווח  

ד לסכום או הפסד. עלייה בערכו של נכס כתוצאה מהערכה מחדש, מוכרת ברווח או הפסד ע
שבו היא מבטלת ירידה, שהוכרה קודם לכן ברווח או הפסד. כל עלייה נוספת לאחר מכן נזקפת  

 לקרן הערכה מחדש.

 
 נכסים בלתי מוחשיים .יח

 
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי עלות בתוספת 

ירופי עסקים נכללים לפי השווי  עלויות רכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצ
 ההוגן במועד הרכישה.  

 
מופחתים על פני אורך החיים   אורך חיים שימושיים מוגדרבעלי נכסים בלתי מוחשיים 

השימושיים שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך.  
תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר 

 נבחנות לפחות בכל סוף שנה. 
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נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי  
וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת  

 אורך החיים הערכת אם לקבוע כדי שנה מדי נבחן אלה נכסים של השימושיים החיים אורךערך.  

 השינוי  ,כאמור בהערכה  עוד תומכים אינם והנסיבות  האירועים תקפה. אם עדיין מוגדר יכבלת
 מועד חשבונאי ובאותו באומדן כשינוי מטופל למוגדר מוגדר מבלתי השימושיים החיים באורך
 החיים אורך פני תקופת על שיטתי באופן הנכס מופחת מועד מאותו ערך. החל ירידת גם נבחנת

 .שלו השימושיים
 

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .טי
 

כאשר ישנם סימנים כתוצאה פיננסיים  החברה בוחנת את הצורך בבחינת ירידת ערך נכסים לא  
השבה.  -מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת

ההשבה  - ננסיים עולה על הסכום ברבמקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פי
ההשבה הינו הגבוה מבין שווי  -ההשבה שלהם. הסכום בר-שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר

בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש. 
 ס. הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכ

השבה עבור היחידה מניבת -בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
 הפסד. וארווח להמזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים 

מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו   , למעט מוניטין,הפסד מירידת ערך של נכס
נכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול  ההשבה של ה-בקביעת הסכום בר

ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או 
ביטול הפסד כאמור לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ההשבה של הנכס. -סכום ברההפחתה( או 

 נזקף לרווח והפסד. 
 

השקעות בחברות ושותפויות  הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של 
 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, לרבות עסקאות משותפות: 

 
אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת  החברה בוחנת לאחר יישום שיטת השווי המאזני, 

. בכל תאריך דיווח  פי שיטת השווי המאזניבחברות ושותפויות המטופלות לערך של ההשקעה 
אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה. בחינת ירידת הערך  מתבצעת בחינה 

 נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה. 
 

בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר  31החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, ליום 
 שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.אם אירועים או 

 
ההשבה של היחידה מניבת -בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת הסכום בר

-המזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין. כאשר הסכום בר
דות מניבות מזומנים( נמוך מהיתרה  ההשבה של היחידה מניבת המזומנים )או קבוצה של יחי

בדוחות הכספיים של היחידה מניבת המזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה  
הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין. הפסדים מירידת ערך  

 מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות. 
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 )המשך(  ות החשבונאיתעיקרי המדיני - : 2באור 

 
 מסים על הכנסה .כ
 

הפסד, למעט אם הן מתייחסות  וארווח לתוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות 
 הון.ל לרווח כולל אחר אולפריטים הנזקפים 

 
 מסים שוטפים .1

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 

, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס הדיווחחקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך  
 לתשלום בגין שנים קודמות.

 
 מסים נדחים .2

 
יים מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספ

 לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
 

הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה  ההתחייבות תסולק
 עד לתאריך הדיווח.  

 
הפסדים מועברים  .בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם

והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך  
 תאים אם צפוי שינוצלו.דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מ

 
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש  
ההשקעות בחברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה  
בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי  

יבידנדים בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חברות מוחזקות כד
 חבות מס נוספת. 

 
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס 

 .שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס
 
 לעובדיםהתחייבויות בשל הטבות  .כא
 

 בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:  
 

 הטבות עובד לזמן קצר  .1
 

  12הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  הטבות לעובדים לזמן קצר
חודשים לאחר תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 

מחלה, הבראה, בונוסים כוללות משכורות, ימי חופשה,  המתייחסים. הטבות אלו
ומענקים והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. 
  התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה 

מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על קיימת  
 מוד באופן מהימן את הסכום.ידי העובד בעבר וניתן לא
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 הטבות לאחר סיום העסקה  .2
 

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לקרנות פנסיה ולחברות ביטוח והן  
 מסווגות כתוכניות להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.

 
לחוק פיצויי   14הפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף ל תוכניות לחברות הקבוצה בישראל

פיטורין, שלפיהן הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות 
משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים 
מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה  

ופות קודמות. הפקדות לתוכנית הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין  השוטפת ובתק
תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה 

 .מהעובד
 

בנוסף, לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי  
פיטורין. לפי החוק, זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. 
ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות 

עתידיות ושיעור עזיבת עובדים,  החזויה. החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר
וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. 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 

 ות המתייחסת לפיצויי הפרישה. ההתחייב
 

הקבוצה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן  
נכסי התוכנית הם נכסים  נכסי התוכנית(. -שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן 

המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי 
 אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.  התוכנית

  ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך
 הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.

 
כולל רווח לנזקפים )מדידות מחדש של ההתחייבות נטו(  רווחים והפסדים אקטואריים

   ם.בתקופת התהוות אחר
 

 הכרה בהכנסה .כב
 

הכנסות   –   15תקן דיווח כספי בינלאומי מספר    אתלראשונה    יישמה החברה  2018בינואר    1  ביום
  הקלות   עם  למפרע  התקן  הוראות  את  ליישם  בחרה  החברה(,  "התקןלהלן " מחוזים עם לקוחות )

 הצגה מחדש של מספרי השוואה. וללא 
 

 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2017בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  
 

 בהכנסה הכרה
 

הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות   וארווח בהכנסות מוכרות 
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות  
 למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות. 
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אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה  להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה 

 :בהכנסה
 

 הכנסות משירותי אירוח מוכרות בדוחות הכספיים עם מתן השירותים. .1
 

הכנסות מדמי ניהול בתי מלון מוכרות בדוחות הכספיים על בסיס מצטבר, במשך תקופת  .2
 הניהול של כל מלון.

 
 הכנסות מדמי שכירות מוכרות בדוחות הכספיים על פני תקופת השכירות. .3
 
 

 הנחות ללקוחות
 

 הנחות שוטפות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם הענקתן ונזקפות לסעיף ההכנסות. 
 

עמלות יתר(, על בסיס פעילות  -חלק מהסוכנים )לקוחות( זכאים לעמלות מסוימות )להלן 
אותם הציבה הקבוצה. רישום   מסויימיםדתם של סוכנים אלה ביעדים שנתית וזאת לאחר עמי

ההוצאה בגין עמלות יתר הינו יחסי להיקף ההכנסות מאותו סוכן, ובהתבסס על צפי עבודתו  
הפסד בסעיף עלות    ו ארווח  לבמשך השנה וזכאותו לעמלת יתר, אם בכלל. עמלות היתר נזקפות  

 ההכנסות.
 

 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן:  2018בינואר,   1החל מיום   המדיניות החשבונאית שמיושמת
 

 בהכנסה הכרה
 

רות מועברות ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות  
בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי  התמורה שצפוי להתקבל מחיר העסקה הוא סכום ללקוח. 

 שלישיים )כגון מסים(.הסכומים שנגבו לטובת צדדים 
 
 

 הכנסות ממתן שירותים
 

הלקוח מקבל וצורך את  הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה 
החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי  .ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה

להיות טרום תקופת מתן התשלום שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים 
השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין  

 החוזה עם הלקוח.
 

  ההכרה  לפני  שיתקיימו נדרש אשרלהלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה 
 :בהכנסה

 
 .הכנסות משירותי אירוח מוכרות בדוחות הכספיים עם מתן השירותים .1

 
הכנסות מדמי ניהול בתי מלון מוכרות בדוחות הכספיים על בסיס מצטבר, במשך תקופת  .2

 הניהול של כל מלון.
 
 הכנסות מדמי שכירות מוכרות בדוחות הכספיים על פני תקופת השכירות. .3
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 הפרשות  .כג

 
מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או  IAS 37-הפרשה בהתאם ל

 משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת
    לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

 
 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים: 

 
 תביעות משפטיות 

 
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות  

(  more likely than notיותר סביר מאשר לא ) כאשר משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר,
 כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.  

 
 בוסס מניותעסקאות תשלום מ .כד

 
עובדים אחרים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות  
במכשירים הוניים וחלק מהעובדים אחרים זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות 

 המסולקות במזומן והנמדדות על בסיס עליית ערך מניות החברה. 
    

 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
  

ות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של  על
המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור 

 אופציות מקובל. 
לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או  

   השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו.  
  

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל  
תיימת במועד שבו העובדים  בהון על פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים ומס

תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות    -הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן  
המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף 
תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים  

   יבשילו בסופו של דבר. ש
   

   .הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת
 

 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים .כה
 

 השיקולים 
 

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת  
בי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים ושקלה את השיקולים לג
 שהוכרו בדוחות הכספיים: 
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 רכישת חברות בנות שאינן צירופי עסקים  -

 
, מעריכה החברה האם הרכישה מהווה  בנות, במועד רכישת חברות IFRS 3-בהתאם ל

הערכה מתבססת על הנסיבות הבאות המצביעות על ה. IFRS 3-צירוף עסקים בהתאם ל
רכישת עסק, כגון: מספר רב של נכסים שנרכשו, קיומם של שירותים נלווים בהיקף רב 

 מורכבות ניהול הנכס. והקשורים לתפעול הנכס 
 

 שליטה אפקטיבית -
 

יות החברה מעריכה אם קיימת לה שליטה בחברה שבה היא מחזיקה פחות ממרבית זכו 
ההצבעה, בין היתר על פי החלק שהיא מחזיקה בזכויות ההצבעה ביחס לחלק שמחזיקים 
בעלי זכויות הצבעה אחרים ואופן הפיזור של ההחזקות האחרות וכן דפוסי ההצבעה  

 באסיפות בעלי המניות הקודמות.
 
 קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות -
 

ום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות  השווי ההוגן של עסקאות תשל 
שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר 

 המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.
 
 שיעור היוון של התחייבות בגין חכירה -  

  
קל את שיעור הריבית הגלומה בחכירות ולכן לצורך חישוב  אינה יכולה לקבוע בנ  החברה 

חברה. שיעור הההתחייבויות בגין חכירה היא משתמשת בשיעור הריבית התוספתי של 
הריבית התוספתי שקובעת החברה מהווה את שיעור הריבית שהחברה הייתה צריכה  

ם השגת לשלם על הלוואה לתקופה הדומה לתקופת החכירה ועם בטוחה דומה וזאת לש
 .נכס בערך דומה לנכס זכות השימוש הנובע מהחכירה והכל בסביבה כלכלית דומה

במצבים בהם אין עסקאות מימון עליהן החברה יכולה להתבסס היא קובעת את שיעור  
הריבית התוספתי בהתאם לסיכון המימוני המיוחס לחברה, תקופת החכירה וכן משתנים 

  .מתנאים ומגבלות הקיימות בחוזה החכירהכלכליים נוספים הנובעים 
הקבוצה נעזרה במעריך שווי חיצוני לצורך קביעת שיעור הריבית הנומינלי המתאימה   

להיוון חוזי החכירה, זאת בהתאם לסיכון המימוני של החברות, בהתאם למח"מ חוזי  
ע בו  החכירה וכן בהתאם למשתנים כלכליים אחרים כגון: טיב, אזור גיאוגרפי והמטב

 נקוב חוזה החכירה. 
 

 אומדנים והנחות
 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים  
על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות 

ים באומדנים והוצאות. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינוי 
 החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן. 

 
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים 
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את 

 בדוחות הכספיים בתקופות הדיווח הבאות: ערכם של נכסים והתחייבויות 
 

 הערכה מחדש של רכוש קבוע -
 

מודדת מבנים ומקרקעין המהווים רכוש קבוע בסכומים משוערכים, והשינויים הקבוצה 
בשווי ההוגן נזקפים לרווח כולל אחר. הקבוצה התקשרה עם מעריכים חיצוניים על מנת 

 , או בפרקי זמן  לשנהווי ההוגן אחת להעריך את השווי ההוגן. הקבוצה מודדת את הש 
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ארוכים יותר לגבי נכסים מסויימים אשר שווים אינו צפוי להשתנות באופן מהותי. 
המבנים ומקרקעין מוערכים בדרך כלל בשיטת היוון תזרימי המזומנים הנובעים 

תוך שימוש בנתוני השוואה המותאמים לגורמי במדרג השווי ההוגן(,  3מהנכסים )רמה 
 שוק ספציפיים כגון סוג הנכסים, מיקומם ומצבם.

 
   אורך החיים של הרכוש הקבוע -

 
הרכוש הקבוע מופחת על פני תקופת השימוש המשוערת בו באופן שיטתי. שיעורי הפחת 

ל נכס המחושבים על הרכוש הקבוע, מבוססים על הערכת ההנהלה לגבי אורך החיים לכ
 ועל פיו מחושבים שיעורי ההפחתה השנתיים. 

תקופות ההפחתה משקפות להערכת ההנהלה את האומדן הטוב ביותר של התקופות 
 בהן צפויות לנבוע לקבוצה הטבות כלכליות מנכסים אלה בעתיד.

 
 נכסי מסים נדחים -

 
ניתנים  זמנייםנכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים 

, שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה  לניכוי
לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן  
להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ומקורה  

 ואסטרטגיית תכנון המס. 
 
 משפטיות  תביעות -

 
בהערכת סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה, 
הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים 
המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, 

ים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה  וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונ
 בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

 
 עסקאות חכירה הכוללות אופציות הארכה וביטול  -
 

לצורך הערכה האם ודאי באופן סביר שהחברה תממש אופציה להארכת תקופת חכירה   
בדות והנסיבות או לביטול תקופת חכירה, מביאה בחשבון החברה את כל העו

הרלוונטיות אשר יוצרות עבור החברה תמריץ כלכלי לממש או לא לממש את האופציה,  
כגון: סכומים משמעותיים שהושקעו בגין שיפורים במושכר, חשיבות נכס הבסיס 
והייחודיות הטמונה בו לצורך פעילותה של החברה, ניסיון העבר של החברה בעסקאות 

 חכירה דומות ועוד.
ועד התחילה החברה מעריכה מחדש האם ודאי באופן סביר שהיא תממש או לא לאחר מ 

תממש אופציה כאשר מתרחש אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות אשר יש  
בהן כדי להשפיע על החלטות החברה בדבר מימוש האופציה, כגון: שיפורים משמעותיים 

רות בחכירת משנה של נכס שבוצעו במושכר ולא היו חזויים במועד התחילה, התקש
 הבסיס לתקופה העולה על סוף תקופת החכירה שנקבעה קודם לכן ועוד.

 
 רווח )הפסד( למניה כו.

 
רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות 

 הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה. 
נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה אם השפעתן מדללת את  מניות רגילות פוטנציאליות

הרווח למניה מפעילויות נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות 
 ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה.  

י חלקה ברווח למניה של אותן חברות  חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפ
 מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי החברה.
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יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני  -במדיניות החשבונאית  שינוי  .זכ

 חשבונאות קיימים 
 

 חכירות  - IFRS 16לראשונה של  יישום  .1
 

)להלן    חכירות   –   16תקן דיווח כספי בינלאומי     IASB- פורסם על ידי ה  2016  ינוארבחודש  
התקן מפרט את העקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של חכירות. . ("התקן" –

פר (, את פרשנות מס"התקן הישן"   –)להלן    17התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי  
של הוועדה המתמדת לפרשנויות.  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4

בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את 
 בנכס לתקופת זמן.  לשלוטזכות ה
 
 

  החברה  בחרה התקן פי על כמתאפשר. אלה כספיים בדוחותמיושם לראשונה  התקן
  נמדדו  השימוש זכות נכסי יתרת כאשר חלקי למפרע יישוםאת התקן לפי גישת  לאמץ
  בשיעור   שימוש  נעשה   החישוב  לצורך   אך  החכירה  תחילת  ממועד  מיושם  היה  התקן  כאילו

   . לראשונה היישום במועד החוכר  של  התוספתי הריבית
 

הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות  נדרשתלא  זו  הגישבהתאם ל
ל תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי ש  מחושבתלמועד יישום התקן לראשונה, 

 . לראשונההחברה הקיימת במועד יישום התקן 
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דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני יישום לראשונה של תקני  -במדיניות החשבונאית  שינוי  .כז
 )המשך(  חשבונאות קיימים

 
 )המשך(  חכירות – IFRS 16לראשונה של  יישום  .1

 
 

לחוזי חכירה קיימים בהן  עיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס 
  חברהמכירה הלמעט חריגים,  ,  לעיל  ב'2בבאור    . על פי התקן, כאמורהחברה מהווה חוכר

בגין כל חוזה חכירה בה היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש  
בחוזי חכירה בהן לא  ו לפי התקן הישןוזאת בשונה מהמדיניות שיושמה תחת הוראות 

הועברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, הוכרו  
   סד בקו ישר על פני תקופת החכירה.תשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפ

 
חוזי  בגין  2019בינואר  1ליום להלן נתונים המתייחסים ליישום לראשונה של התקן 

 חכירה אשר בתוקף במועד היישום לראשונה:  
 

הסעיפים המאזניים של החברה  ריכוז השפעות היישום לראשונה של התקן על  א(
 : 2019בינואר  1יום ל

 

  

בהתאם 
למדיניות 
  הקודמת

  השינוי
בעקבות  
יישום  
IFRS16  

כמוצג 
בדוחות 

 כספיים אלה
 אלפי ש"ח  
       
       

       נכסים לא שוטפים
       

 89,074  ( 516,024)  605,098  חייבים לזמן ארוך 
 9,482,516  9,482,516  -  , נטונכסי זכות שימוש

השקעות בחברות ושותפויות  הלוואות ו
המטופלות בהתאם לשיטת השווי  

 944,965  3,046  941,919  המאזני
 103,409  103,409  -  מסים נדחים בגין נכסי זכות שימוש 

       
       התחייבויות שוטפות

       
ת בגין  יות של התחייבו ות שוטפיוחלו

 ( 310,033)  ( 310,033)  -    ת נכסי זכות שימוש חכיר
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

ת נכסי זכות  ת בגין חכיריוהתחייבו
 ( 9,363,563)  ( 9,363,563)  -    שימוש 

 ( 97,265)  347,730  ( 444,995)  התחייבויות לא שוטפות אחרות
       

 ( 1,325,019)  252,919  ( 1,577,938)  יתרת רווח
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני  -במדיניות החשבונאית  שינוי  .כז

 )המשך(  חשבונאות קיימים
 

 )המשך(  חכירות – IFRS 16לראשונה של  יישום  .1
 

הריבית הנומינלי   הקבוצה נעזרה במעריך שווי חיצוני לצורך קביעת שיעור ב(
, המתאימה להיוון חוזי החכירה, זאת בהתאם לסיכון המימוני של החברות

כגון: טיב,  וכן בהתאם למשתנים כלכליים אחרים בהתאם למח"מ חוזי החכירה
הממוצע   שיעור הריבית התוספתי  .והמטבע בו נקוב חוזה החכירה אזור גיאוגרפי

דיים בחישוב יתרת ההתחייבות  העתי תשלומי החכירהששימש להיוון המשוקלל 
 .6.76%-3.32%בגין חכירה במועד היישום לראשונה של התקן הינו  

 
כפי שדווחו  עתידיים התאמה בין סך התחייבויות לתשלומי חכירה מינימליים  ג(

לבין יתרת  2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים ליום  ב'19בבאור 
 : 2019בינואר   1ההתחייבות בגין חכירה ליום 

 
 ליום    

בינואר   1
2019 

 אלפי ש"ח 
  

סך תשלומי חכירה מינימליים עתידיים בגין חכירות, שאינן  
לפי הדוחות   IAS 17ניתנות לביטול, בהתאם להוראות 

   2018בדצמבר  31הכספיים ליום 

 

14,953,073 
שינויים בצפי למימוש אופציות הארכה ו/או השפעה בגין 

 החכירהביטול של תקופת  
 

1,426,352 

לפני  IFRS 16סך התחייבויות בגין חכירה בהתאם להוראות 
 השפעת היוון התשלומים 

 
16,379,425 

השפעת היוון התשלומים העתידיים בשיעור הריבית התוספתי 
 של החברה במועד היישום לראשונה

 
(6,741,182 ) 

  1ליום  IFRS 16סך התחייבויות בגין חכירה בהתאם להוראות 
 2019בינואר 

 
9,638,243 

 IASיתרת התחייבויות בגין חכירה מימונית בהתאם להוראות 

 2018בדצמבר  31ליום   17
 

35,353 
סך התחייבויות בגין חכירה שנוצרו כתוצאה מיישום לראשונה  

 2019בינואר   1ביום   IFRS 16של 
 

9,673,596 
 
 הקלות אשר יושמו בעת יישום לראשונה של התקן:  ד(

 
החברה בחרה להשתמש בשיעור היוון יחיד עבור חוזי חכירה הכוללים   ( 1)

 מאפיינים דומים.
החברה בחרה להשתמש בהערכה קודמת שבוצעה לצורך בחינת חוזה   ( 2)

, חלף בדיקת ירידת ערך ליתרת  IAS 37מכביד בחוזה החכירה לפי הוראות 
 . נכס זכות שימוש במועד היישום לראשונה

החברה בחרה שלא לכלול עלויות עסקה שהתהוו במועד היישום לראשונה   ( 3)
 ש. במדידת נכס זכות שימו

החברה בחרה להשתמש ב"ראייה לאחור" בקביעת תקופת החכירה בחוזים   ( 4)
 .אשר כוללים אופציות להארכת תקופת החכירה או ביטול תקופת חכירה
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
לתקני יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים  -שינוי במדיניות החשבונאית  .כז

 )המשך(  חשבונאות קיימים
 

 )המשך(  חכירות – IFRS 16לראשונה של  יישום  .1
 

 : 2019  בדצמבר  31  הסעיפים המאזניים שלהלן ליום יישום התקן על  ריכוז השפעות   ה( 

 

  

בהתאם 
למדיניות 
  הקודמת

  השינוי
בעקבות יישום  

IFRS16  
כמוצג בדוחות 
 כספיים אלה

 אלפי ש"ח  
       שוטפיםנכסים 

       
 147,327  ( 121,921)  269,248  חייבים ויתרות חובה 

       
       נכסים לא שוטפים

       
השקעות בחברות ושותפויות  הלוואות ו

 1,236,312  16,142  1,220,170    המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני
 94,516  ( 538,697)  633,213    חייבים לזמן ארוך
 12,227,795  12,227,795  -  , נטונכסי זכות שימוש

 177,142  177,142  -  מסים נדחים בגין נכסי זכות שימוש 
       

       התחייבויות שוטפות
       

ת  ת בגין חכיריות של התחייבו ות שוטפיוחלו
 ( 257,520)  ( 257,520)  -  נכסי זכות שימוש 

       
       התחייבויות לא שוטפות 

       
 ( 12,279,543)  ( 12,279,543)  -  ת נכסי זכות שימוש ת בגין חכיריוהתחייבו

 ( 48,634)  353,526  ( 402,160)  התחייבויות לא שוטפות אחרות
       

 ( 3,118,101)  423,076  ( 3,541,177)  הון 
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 )המשך(  המדיניות החשבונאיתעיקרי   - : 2באור 

 
יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני  -שינוי במדיניות החשבונאית  כז.

 )המשך(  חשבונאות קיימים
 

 )המשך(  חכירות – IFRS 16לראשונה של  יישום  .1
 

שהסתיימה ביום    לשנהסעיפי רווח והפסד שלהלן  יישום התקן על  ריכוז השפעות   ו( 
 : 2019בדצמבר  31

  

בהתאם 
למדיניות 
  הקודמת

  השינוי
בעקבות  
יישום  
IFRS16  

כמוצג 
בדוחות 

 כספיים אלה
 אלפי ש"ח  
       

  והוצאותרווח תפעולי לפני פחת והפחתות 
 1,695,336  920,055  775,281  אחרות 

       
 ( 894,174)  ( 584,363)  ( 309,811)  פחת והפחתות

 ( 718,397)  ( 617,942)  ( 100,455)  הוצאות מימון, נטו
  ושותפויות  חברות ברווחיחלק הקבוצה 

 10,944  13,096  ( 2,152)  המאזנילפי שיטת השווי   ותהמטופל
       

 57,396  ( 269,154)  326,550  מיסים על הכנסהלפני רווח )הפסד( 
       

 ( 16,554)  81,684  ( 98,238)   ( ההכנסה על מסים) הטבת מס
       

 40,842  ( 187,470)  228,312  רווח )הפסד( לתקופה 
 
  גידול  הינה 2019 דצמברב 31שהסתיימה ביום  לשנה והפסד רווח על ההשפעה עיקר 

ומנגד קיטון בהוצאות  ש"ח ני מיליו 617-ומימון כ ש"ח נימיליו 584-כ פחת בהוצאות
 ש"ח.  נימיליו 920-שכירות כ

 
 

 
 משותפות  ובעסקאות כלולות בחברות השקעות IAS 28 -תיקון ל .2

 
  בחברות   השקעות  28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB  -, פרסם ה2017באוקטובר  

)כגון    ארוך  לזמן  זכויות  כי  מבהיר  התיקון(.  התיקון  -)להלן    משותפות  ובעסקאות  כלולות
  בחברה  נטו מההשקעה חלק מהוות אשר( בכורה במניות השקעה או לקבל הלוואות

באופן מלא )הן   IFRS 9 להוראות ראשית  כפופות תהיינה , משותפת עסקה או כלולה
  לעניין המדידה והן לעניין ירידות ערך( ולאחר מכן היתרות של אותן זכויות תהיינה 

ראות התיקון כאמור יישום "שיטת השכבות" כפי  לאור הו .IAS 28כפופות להוראות 
של רשות ניירות ערך, איננה רלוונטית  11-2שקיבלה ביטוי בהחלטת אכיפה חשבונאית 

 עוד.
 

ליישום התיקון לא הייתה השפעה   התיקון מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלו.
 מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
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 )המשך(  המדיניות החשבונאיתעיקרי   - : 2באור 

 
יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני  -שינוי במדיניות החשבונאית  כז.

 )המשך(  חשבונאות קיימים
 
3. IFRIC 23 – ודאות הקשורה למסים על ההכנסה- טיפול באי 

 
ודאות הקשורה למסים על -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB - פרסם ה 2017בחודש יוני 

הפרשנות(. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או  - ההכנסה )להלן 
ודאות -מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי  IAS 12התחייבויות בהתאם להוראות  

הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ  
ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, - אי  מקרים של

הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול -מדידת השלכות אי
 הודאות.-בשינויים בעובדות ובנסיבות של אי

 
ליישום הפרשנות לראשונה לא  הפרשנות מיושמת לראשונה בדוחות הכספיים אלו.  

 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה. הייתה 
 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  - : 3באור 
 
 צירופי עסקים  IFRS 3 .א
 

צירופי   3תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי  BIAS -, פרסם ה2018באוקטובר 
התיקון(. מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה תטופל    -)להלן  עסקים  

 כצירוף עסקים או כעסקת רכישה של נכסים. 

 
 התיקון כולל: 

 

הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו   .1
באופן משמעותי ביכולת לייצר לכל הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים 

 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. 

 "עסק" כך שההגדרות יהיו ממוקדות ומצומצמות יותר.   -שינוי הגדרת "תפוקה" ו  .4

מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך בבחינות  .5
 נוספות.

 
התיקון ייושם עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה חל החל  

 .או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי 2020בינואר  1יום  מהתקופה השנתית המתחילה ב
 

 IAS 39- , וIFRS 9 ,IFRS 7-תיקונים ל .ב

 
, לתקן  מכשירים פיננסים  9לתקן דיווח כספי בינלאומי    תיקונים  IASB  - , פרסם ה2019  בספטמבר

מכשירים  39ולתקן חשבונאות בינלאומי  מכשירים פיננסים: גילויים  7דיווח כספי בינלאומי 
 התיקון(.    -)להלן  פיננסים: הכרה ומדידה

 
לאור שינויים רגולטורים המתרחשים בעולם, לא מעט מדינות שוקלות להחליף את ריביות  

( )אשר אחת הדוגמאות הנפוצות לריבית זו הינה  IBORs (Interbank Offered Ratesהבנצ'מרק 
 - RFRsת אלטרנטיבית חסרת סיכון )הנקבעת על ידי בנקים בלונדון( בריבי  LIBOR -ריבית ה

Risk Free Interest Rates  .אשר מתבססת במידה רבה יותר על נתוני העסקאות הספציפיות ) 
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 )המשך(  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  - : 3באור 

 
 )המשך(  IAS 39- , וIFRS 9 ,IFRS 7-תיקונים ל .ב

 
ודאות בכל הקשור למועדים ולסכומים הרלוונטיים לתזרימי -רפורמה זו בריביות מובילה לאי

מזומנים עתידיים הקשורים הן למכשירים מגדרים והן לפריטים מגודרים, המתבססים על ריבית 
 הקיימת. IBORs -ה
 

ן  עבור ישויות שיש לה ,IAS 39 -ו IFRS 9תחת הוראות התקינה החשבונאית הקיימת לפי 
הודאות השוררת בגין רפורמת הריבית, עלולה להשפיע הן על יכולת  -עסקאות גידור כאמור, אי

ת והן לעמוד הישות להמשיך ולעמוד בדרישות אפקטיביות הגידור עבור עסקאות קיימו
על מנת לפתור את חוסר הודאות הקיים בגין רפורמת   בדרישות הגידור עבור עסקאות עתידיות.

את התיקון וזאת על מנת לספק הקלות זמניות עבור ישויות המיישמות    IASB  -הריבית, פרסם ה
. תיקון כאמור הוא שלב ראשון בפרויקט אשר  IBORs  - חשבונאות גידור המתבססת על ריבית ה

 יכלול בעתיד גם תיקונים נוספים בהקשר זה.   
 

קופת המעבר  התיקון כולל הקלות לעניין יישום מבחני האפקטיביות וחשבונאות הגידור בת
 (. הקלות אלו מניחות כי ריבית הבנצ'מרקRFRsלריבית חסרת סיכון ) IBORs -מריבית ה

המשמשת כבסיס לגידור אינה משתנה וזאת על אף רפורמת הריבית הצפויה. הקלות אלו יהיו  
בתוקף ללא הגבלת זמן, אלא אם יחול אחד מהאירועים המצוינים בתיקון. התיקון מחייב ישויות  

 לשימוש שנעשה על ידן בהקלות. םגם לתת גילויים ספציפיי
או    2020בינואר    1ביום    פה השנתית המתחילההחל מהתקו  יושם באופן רטרוספקטיביי  התיקון

 .. יישום מוקדם אפשרילאחר מכן
 

החברה, לתיקון לא תהיה השפעה על הדוחות כספיים של החברה שכן היא אינה  להערכה
 .IBORs - מבצעת בסכומים מהותיים עסקאות גידור המתבססות על ריבית ה
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 צירופי עסקים  - : 4באור 
 

)להלן:     PANDOX  שוודיתה  חברהההתקשרה הקבוצה עם חברה בת של    2017בדצמבר,    13  ביום .א
 , (5)  סקוטלנד  , (4)  אירלנד(,  25)  בבריטניה  מלונות   37לרכישת פורטפוליו של    בהסכם"(  הרוכשת"

  ארגון   לאחר  -  PANDOX"( באופן שבו  הפורטפוליו( )להלן: "1וצ'כיה )   ( 1)  , ווילס(1)  צפון אירלנד
)להלן:   ואירלנד בבריטניה מלונות 21- ב בבעלות  תחזיק  -  הפורטפוליו של מחדש

)בדרך של   מלונות 36"(, בעוד הקבוצה תרכוש את הפלטפורמה התפעולית של  PANDOXנכסי"
  "( HGI)להלן: "מלון    HILTON GARDEN INN HEATHROW)למעט מלון     PANDOX  נכסישכירת  

 של  הבעלים שהינה) בפורטפוליו הנרכשות מהחברות אחת בין זיכיון הסכם תחת מופעלה -
  הכוללים ג' וניהול מלון בפראג(    מצדדי  האחרים  המלונות  15  יתרת  שכירת(,  הילטון   לבין (  המלון
 ". התמורה הכוללת של העסקה הסתכמה JURYS INN" המותג תחת והפועלים חדרים  8,013

תמורה הכוללת של העסקה הסתכמה בסך במיליוני ליש"ט. חלקה של הקבוצה  823-לסך של כ
 על  ההועמד אשר "ט(ליש יונימיל 2-של כ עיסקהמיליוני ליש"ט ) לא כולל הוצאות  123-כ  של
)להלן: "ערבות  שלה הערבות כנגד"( פתאל)להלן: "הלוואת   PANDOX-ל כהלוואה  הקבוצה  ידי

PANDOX .)"2017, בדצמבר 20  ביום הושלמה העסקה.   
 

, PANDOXהשלמת העסקה החל תהליך ארגון מחדש וזאת בהתאם להסכם מסגרת בין  עם
- , אשר במסגרתו הפלטפורמה התפעולית ב)להלן: "הסכם המסגרת"(  בקבוצה   וחברות,  הרוכשת

בין במישרין ובין בעקיפין לחברות התפעול של הקבוצה וזאת כנגד פירעון  הועברהמלונות  36
ובכפוף להתאמות  PANDOXשהועמדה על ידי הקבוצה וביטולה של ערבות  ת פתאלהלווא

 כאמור להלן. 
  .ט"ליש מיליוני 3.7-בכ הסתכם מחדש הארגון   עלויותחלק החברה ב

 בחודש אוגוסטשלמת הארגון מחדש תקופת הביניים ממועד השלמת העסקה ועד לה  במהלך
( תחת HGI מלוןלמעט  – Pandox)כולל נכסי  Jurys Innאת כל מלונות  תפעלההחברה  , 2018

הסכמי ניהול אשר עקרונותיהם המסחריים תואמים להסכמי שכירות מבוססי הכנסות, כולל 
בקשר עם הנכס הבטחת דמי שכירות מינימאליים למשכיר והתחייבויות מקובלות של השוכר 

 המושכר.
 

  מועד השלמת הארגון מחדש בכמפורט להלן   בהסכמי שכירות   הוחלפוהסכמי הניהול האמורים  
  הקבוצה על ידי  Pandoxהחל ממועד השלמת הארגון מחדש מתופעלים נכסי  .(2018)אוגוסט 

  (, בעוד יתר עם שכירות מינימלית מופתחת שנה )על בסיס הכנסות 25- תחת הסכמי שכירות ל
השכירות הקיימים   הסכמי לתנאי בהתאם הקבוצהעל ידי  מתופעליםהמלונות בפורטפוליו  15

 במועד השלמת העסקה.  מול צדדי ג' 
(  HGI מלון למעט) Pandox נכסי בגין השנתית בשכירות הקבוע המרכיב של הכולל הסכום
 נכסי בגין המשתנה  השכירות שיעורי  טווח. בשנה ט"ליש מיליוני 32.8-כ של כולל בסך מסתכם
Pandox הכנסות עם ביחד מחדרים ברוטו מהכנסות הנובע מהמחזור 39.5% עד 15% על עומד 
  בחישוב  נכלל שלא המחזור  יתרת מתוך 15% עד 10% ועל  משנה ושכירויות הישיבות  מחדרי
  יתרת ( Pandox נכסי את כוללים שאינם) המלונות ליתר ביחס השכירות הסכמי לגבי .הקודם
  של  הממוצעת השכירות ותקופת שנה 30 על עולה אינה אלה בהסכמים השכירות תקופות

  שנתיים  שכירות  דמי משולמים אלה שכירות הסכמי במרבית. שנה 24-כ הינה  אלה שכירויות
 האמורים  השכירות   מהסכמי  קטן  בחלק(.  שנים  חמש  מדי   עדכון)  המדד  לעליית   הצמודים   קבועים 

 ם והסכ(.  מהמחזור   6%  עד  בשיעור של)   המלון  של  ההכנסות  ממחזור  הנגזר  משתנה  מרכיב  ישנו
  33-כ של כולל בסך מסתכם אלה מלונות בגין השנתית בשכירות הקבוע המרכיב של הכולל
 . בשנה ט"ליש מיליוני

 
ן מחדש, אוחדה הפעילות  , עם השלמת התנאים המתלים והארגו2018באוגוסט  31ביום 

 לראשונה. 
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 )המשך(  צירופי עסקים - : 4באור 

 
  וההתחייבויות  המזוהים הנכסים של ההוגן  השווי ( של PPA) הרכישה  עלות יחוס פירוט  להלן

לש"ח  "טהליש )מתורגמים לפי שער חליפין של  הרכישה במועד הנרכשת החברה  של המזוהות
 :  ( 4.6941אשר היה  2018באוגוסט,  31ליום 

 
 הוגן  שווי  
 "חש אלפי  
   

 124,737  מזומנים  ושווי  מזומנים
 377,187  ( חכירה חוזי בגין נכסים)בעיקר  שוטפים לא נכסים

 ( 188,793)  ( מזומנים ושווי  מזומנים)למעט  חוזר הון 
 ( 26,957)  נדחים מסים  התחייבות

 410,592  קבוע  רכוש
 53,642  מותג

 80,633  מוניטין שנוצר ברכישה  
 ( 256,239)  (חכירה חוזי בגין התחייבויות)בעיקר  שוטפות לא התחייבויות

   
   
 574,802  הרכישה  עלות סך

 
  

החזקות המחזיקה   חברת רכישתל החברה עסקה עם צדדי ג' שלימהה  2018 אוגוסט בחודש .ב
  מלונות בהולנד  13של מלונות(  1מלונות( וניהול ) 8מלונות(, שכירות ) 4בעלות ) בזכויות 

הסכמי שכירות לזמן ארוך   חתמובמועד השלמת העסקה נ  .אירו  מיליוני  153-בתמורה לסך של כ
בין חברה  נחתם הסכם  לצורך מימון העסקה .חברת תפעול בבעלות החברהל סבין חברות הנכ

   .ואיר מיליוני 65- הלוואה בסך של כ ועמדההו מול תאגיד בנקאי בקבוצה 
 

  וההתחייבויות  המזוהים הנכסים של ההוגן  השווי ( של PPA) הרכישה  עלות יחוס פירוט  להלן
)מתורגמים לפי שער חליפין של האירו לש"ח  הרכישה במועד הנרכשת החברה של המזוהות

 :  ( 4.2119אשר היה  2018ט, באוגוס 31ליום 
 
 הוגן  שווי  
 "חש אלפי  
   

 1,912  מזומנים  ושווי  מזומנים
 56,878  ( חכירה חוזי בגין נכסים)בעיקר  שוטפים לא נכסים

 ( 7,588)  ( מזומנים ושווי  מזומנים)למעט  חוזר הון 
 ( 22,007)  נדחים מסים התחייבות

 353,471  קבוע  רכוש
 16,402  מותג

 294,887  מוניטין שנוצר ברכישה  
 ( 49,254)  שוטפות  לא התחייבויות

   
 644,701  הרכישה  עלות סך
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 וניירות ערך מוחזקים למסחר מזומנים ושווי מזומנים  - : 5באור 
 

 מזומנים ושווי מזומנים  א.
 בדצמבר 31  

  2019  2018 
 אלפי ש"ח  

     
 322,536  458,570  מיידית מזומנים למשיכה 

 338,724  401,076    פקדונות לזמן קצר - שווי מזומנים 
     
  859,646  661,260 

     הרכב לפי סוג מטבע:
     

 4339,73  386,186  שקל
 360,287  436,842  אירו

 30,992  34,146  ליש"ט
 174,3  2,472  אחר 

     
  859,646  661,260 

  
 ניירות ערך מוחזקים למסחר ב.

 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
     

 11,136  45,469  מניות
 141,616  151,689  חוב אגרות
 84,466  62,525  נאמנות בקרנות השתתפות יחידות
 1,503  934  אחרות

     
  260,617  238,721 

 
 

 לקוחות - : 6באור 
 

 בדצמבר 31  

  2019  2018 
 אלפי ש"ח  

     
 247,035  262,590  חובות פתוחים    

 81,425  95,602  המחאות לגבייה וחברות אשראי 
     
  358,192  328,460 

 8,379  13,737  הפרשה לחובות מסופקים  -בניכוי 
     

 320,081  344,455  לקוחות, נטו

 
אין לקוחות  לקבוצה    באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים.ירידת ערך חובות לקוחות מטופלת  

 מהותיים בפיגור שלא נכללו בהפרשה לחובות מסופקים לעיל.
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 חייבים ויתרות חובה  - : 7באור 

 בדצמבר 31  

  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
     

 74,993  58,073  הוצאות מראש
 80,500  28,032  מלונות הרשת

 24,432  22,386   לקבלהכנסות 
 22,133  18,413  מוסדות
 21,930  20,423  אחרים 

     
   147,327  223,988 

 
 לזמן ארוךויתרות חובה חייבים  - : 8באור 

 בדצמבר 31  

  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
     

 -  70,179  נגזרים פיננסיים
 495,102  -  עסקים )*( נכסים בגין חוזי חכירה שהוכרו בצירופי 

 82,666  10,859  פקדון מיועד )**( 
 330,27  13,478  אחרים

     
  94,516  605,098 

 
בתקופת הדוח היתרה מוצגת כחלק מסעיף נכסי זכות שימוש,   .4לפרטים נוספים ראה באור    )*(

 נטו.
של חברה מוחזקת, פתאל נכסים אגרות חוב סדרה ב'    פקדון בגיןעיקר הסכום נבע מ  2018בשנת     )**(

 .)אירופה(
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  השקעות    - : 9באור 

 
 אחרות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזניהשקעות בחברות ושותפויות הלוואות ו

 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
     

אחרות המטופלות בהתאם השקעות בחברות ושותפויות 
 405,984  645,246  לשיטת השווי המאזני

אחרות המטופלות חברות ושותפויות שטר הון והלוואות ל
 535,935  591,066  בהתאם לשיטת השווי המאזני

     
  1,236,312  941,919 
 

 נוסף מידע
 

  - בע"מ )להלן  פרותאל תיירות מחברת 50% הקבוצה למועד אישור הדוחות הכספיים מחזיקה
בתי מלון   10בזכויות של מחזיקה  ,שלהמאוחדות באמצעות חברות אשר  ,תיירות( פרותאל

בעסקאות  ן הינ הנ"ל מלון אחד שאינו פעיל בחו"ל. הזכויות בחלק מהמלונותבובישראל 
 דדים נוספים.משותפות עם צ

 
 מלונות העברו  2017במאי,  1 ביוםהסכמים לפיה  מערכת הנחתמ 2017 ץבמהלך חודש מר

למתווה של השכרת   הקבוצהפרותאל תיירות , ממתווה של ניהול בידי  ידי  על המוחזקים
החל מיום זה לא מתקבלים דמי ניהול ודמי תמריץ בקבוצה אלא הקבוצה   .לקבוצההמלונות 

הנמצא בבעלות   אזה אילתבנוסף סוכם על רכישת מלון לאונרדו פלמשלמת דמי שכירות. 
  על ידי הקבוצה. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים הרכישה טרם הושלמה.  פרותאל תיירות

מלון  בסיכמו הצדדים על מכירת חלקה של הקבוצה במניות חברה בת אשר מחזיקה  ,כמו כן
בגין    הנכסים וההתחייבויות   . המכירה טרם הושלמה.לשותף בפרותאל תיירות  לאונרדו ביץ' ת"א

 .המלון סווגו כזמינים למכירה
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 רכוש קבוע  - : 10באור 

 
 הרכב ותנועה:  א.
 

 2019 שנת 
 

 

  
 קרקע ומבנים

  להלן( ג'-ו )ב'
 ריהוט
  וציוד

 ציוד 
  תפעולי

שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח  
           עלות

           
 6,623,248  224,449  56,799  ,0231,476  4,865,977  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 459,787  915,88  870,12  180,293  494,392  תוספות במשך השנה
 394,103  -  -  -  394,103  חברות שאוחדו לראשונה

הערכה מחדש שהוכרה ברווח כולל 
 877,336  -  -  -  877,336  אחר

 (466,7)  -  -  -  (466,7)  ירידת ערך רכוש קובע
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 (330,403)  -  -  (265,122)  (065,281)  כספיים 
           

 7,440,182  313,364  69,669  1,646,938  5,410,211  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
           

           פחת שנצבר
           

 51,472,24  49,802  ,31045  ,124469  9908,00  2019בינואר,  1יתרה ליום 
 257,623  837,12  410,10  349,173  027,61  תוספות במשך השנה

 604,45  -  -  -  604,45  פחת בגין הערכה מחדש
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 (879,86)  -  -  (978,29)  (901,56)  כספיים
           

 ,593,6881  639,62  55,720  612,495  957,739  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
           

 5,751,589  725,250  949,13  ,443,0341  472,452,4  2019בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום 
 

 2018 שנת 
 

 

  
 קרקע ומבנים

  להלן( ג'-ו )ב'
 ריהוט
  וציוד

 ציוד 
  תפעולי

שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח  
           עלות

           
 ,4485,157  209,721  46,194  725,459  4,176,074  2018בינואר,  1יתרה ליום 

 750,255  14,728  10,605  149,891  575,031  תוספות במשך השנה
 (649,160)  -  -  -  (649,160)  גריעות במשך השנה

 902,188  -  -  572,089  330,099  לראשונהחברות שאוחדו 
הערכה מחדש שהוכרה ברווח כולל 

 320,476  -  -  -  320,476  אחר
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 132,567  -  -  ,58428  983,103  כספיים 
 9,474  -  -  -  9,474  תוספת בגין חכירה מימונית

           
 6,623,248  224,449  56,799  ,0231,476  4,865,977  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

           
           פחת שנצבר

           
 1,240,322  38,949  37,439  356,030  807,904  2018בינואר,  1יתרה ליום 

 636,167  10,853  7,871  107,250  662,41  תוספות במשך השנה
 726,42  -  -  -  726,42  פחת בגין הערכה מחדש

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 21,561  -  -  5,844  15,717  כספיים

           
 51,472,24  49,802  ,31045  ,124469  9908,00  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

           
 5,151,003  174,647  11,489  1,006,899  3,957,968  2018בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום 
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 )המשך(  רכוש קבוע - : 10באור 

 
 מידע נוסף לגבי מקרקעין   ב.

 
  - בסך של כ  2019בדצמבר,    31חלק ממלונות החברה בישראל אשר ערכם בספרים מסתכם ליום  

מיליארד ש"ח( בנויים על מקרקעין החכורים מרשות מקרקעי    1.08  - , כ2018מיליארד ש"ח )  1.23
 שנים נוספות.  49-עם אופציה להארכה ב  2047- ל  2028ישראל לתקופות המסתיימות בין השנים  

 
 

 הקבוע  הרכוש  של ההוגן  השווי בדברמידע  ג.
 

עין והמבנים. השווי ההוגן של הקבוצה מיישמת את מודל ההערכה מחדש לגבי המקרק  .1
מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים. השווי   ידי  הרכוש הקבוע שהוערך מחדש נקבע על

( או בהתבסס על Income Capitalizationשיטת היוון ההכנסה )ההוגן נקבע בהתבסס על 
. בחישוב  הקבוצההמזומנים העתידיים הצפויים מכל נכס שבבעלות    תזרימי  היוון אומדן  

לגבי נכסים בישראל  8.5%שיעורי היוון של בבעיקר המעריכים השווי ההוגן השתמשו 
לגבי נכסים באירופה   5.18%של  Cap rate)) עיקריים(, ובשעורי היוון 8.5%בעיקר  -2018)
(2018 - 6.5%-4.6%.)   

 
 . IFRS 13-ב  בהתאם להגדרות  , ההוגן  השווי  במדרג  3  ברמה  גן הינן ההו  השווי  כל מדידות .2

 
 מעריכי  את שימשו אשר  לצפייה ניתנים אינם אשר העיקריים הנתונים מפורטים להלן .3

 . הקבוצה בבעלות והמקרקעין  המבנים של ההוגן   שוויים  בקביעת השווי
 
 נגזרים ממנו, המוערכים במקרקעין  המופעל  המלון של תפעולי רווח תחזית א(

 . להיוון המזומנים תזרימי
  הספציפיים  והסיכונים מיקומו , למצבו בהתאם נכס לכל ספציפי היוון  שיעור ב(

 .נכס לאותו
 . בשיפוץ נדרשות השקעות ג(
 ועוד.  ימשפטואחרים כגון זכויות בנייה, מצב תכנוני  גורמים ד(

 
 : ההוגן השווי  על לצפיה ניתנים שאינם  המהותיים הגורמים השפעת .4

 
 2.5%-כ של בשיעור החזוי  המזומנים  תזרים של  ההיוון בשיעור  )עלייה(/ירידה
 . "חש ( מיליוני175.4/)197.4-בסך של כ הנכסים)תקטין( את שווי /תגדיל

 
 ארוכים  זמן  בפרקי  או, לשנה אחת תבוצע  הנכסים של מחדש הערכה כי קבעה  הקבוצה .5

 . מהותי באופן להשתנות צפוי   אינו שוויים אשר, מסויימים נכסים לגבי יותר
 

 . 21באשר לשעבודים, ראה באור  ד.
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 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים - : 11באור 

 
 ההרכב: א.

 בדצמבר 31    

    2019  2018 
 אלפי ש"ח    

       
 ,32840  ,18010    אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 ,529245  ,657286    חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך  

       
    296,837  285,857 

 
 . 21באשר לבטחונות, ראה באור  ב.
 
 .ב'14באשר לאמות מידה פיננסיות, ראה באור  ג.

 
 

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  - : 12באור 
 בדצמבר 31  

  2019  2018 

 אלפי ש"ח  

     
 140,440  158,417  חובות פתוחים
 33,285  37,762  שטרות לפרעון 

     
  196,179  173,725 

 
 

 זכאים ויתרות זכות  - : 13באור 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
     

 245,644  309,679  הוצאות לשלם  
 141,511  154,496  שכר והוצאות נלוות *( 

 132,998  165,980  מלקוחותמקדמות 
 8,881  19,680  מלונות הרשת
 11,626  15,366  ריבית לשלם 

 18,288  12,703  מוסדות
 7,777  8,408  מועדון לקוחות   חברי

 46,948  65,736   אחרים
     
  752,048  613,673 

     
 26,720  28,713  כולל הפרשה לחופשה והבראה  *( 
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 הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים - : 14באור 

 
 ההרכב  א.

 בדצמבר  31    
    2019  2018 

 

שיעור   
הריבית 
השנתית  

  יתרה  *(

יתרה בניכוי  
חלויות  
  יתרה  שוטפות 

יתרה בניכוי  
חלויות  
 שוטפות 

 אלפי ש"ח   %  
           

 560,537  667,607  622,848  746,641  2.84  ללא הצמדה  
 141,530  173,978  288,798  350,429  3.03  בהצמדה למדד   
 72,226  81,932  122,894  139,866  4.58  ר/נקוב בדולר בהצמדה לדול 
 1,078,424  1,153,161  985,975  1,045,613  2.10  נקוב באירו/בהצמדה לאירו

ללירה שטרלינג/נקוב  בהצמדה  
 בלירה שטרלינג 

 
3.67  453,032  428,409  414,175  392,607 

           
 2,245,324  ,8532,490  2,448,924  2,735,581    סך הכל 

 
 . 2019בדצמבר,  31משוקלל ליום  שיעור ממוצע  *( 
 

 אמות מידה פיננסיות .ב
 
בחלק ממסמכי ההלוואות מתאגידים בנקאיים נקבעו התחייבויות הכוללות, בין היתר,  .1

   התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות, שהמהותיות בהן הינן כדלקמן:
 

 :החברה
 
ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת שהיא מסכום  - התחייבות להון עצמי א(

 ש"ח;   מיליוני 750של 
 
של החברה   EBITDA-לבין ה נטו היחס בין חוב החברה - EBITDA-יחס חוב ל ב(

 ;  6בתוספת הרווח מחברות כלולות לא יעלה על  
 

סך כל חובות החברה למוסדות כספיים ואגרות חוב  -"חוב החברה" לעניין זה 
כולל להמרה )נטו בניכוי מזומן( בגין מלונות שבבעלותה ו/או בניהולה של החברה  

לפני מועד הבדיקה   ארבעה רבעוניםהרלוונטית, ושהניבו הכנסה לפחות 
רווח תפעולי לפני הוצאות מימון, פחת   -של החברה"  EBITDA-ה" הרלוונטי.

הפחתות ומיסוי של מלונות בבעלותה ו/או בניהולה ושהניבו הכנסה לפחות חצי  
 שנה לפני מועד הבדיקה.  

 
 ללא קבלת הסכמת הבנק המלווה מראשהתחייבות לאי שינוי בשליטה   - שליטה (ג

  ובכתב. 
 

  15באור  התחייבויות החברה לאמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות חוב, ראהבדבר 
 להלן.
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 )המשך(  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים - : 14באור 

 
 :פתאל מלונות

 
שהיא    לא יפחת בכל עת מלונות פתאלההון העצמי של   - התחייבות להון עצמי  א(

 ;מסך המאזן 18%-השווה ל מסכום
 

שהיא    לא יפחת בכל עת מלונות פתאלההון העצמי של   - התחייבות להון עצמי  (ב
 מליוני ש"ח.  450של  מסכום

 
  ה של EBITDA-לבין ה נטו מלונות פתאלהיחס בין חוב  - EBITDA-ל יחס חוב ג(

 . 7לא יעלה על 
 

 פתאל נכסים )אירופה(: 
 
  לא יפחת בכל עת פתאל נכסים )אירופה(  ההון העצמי של    -   התחייבות להון עצמי  א(

 ; מסך המאזן 22.5%-השווה ל שהיא מסכום
 

  לא יפחת בכל עת פתאל נכסים )אירופה(  ההון העצמי של    -   התחייבות להון עצמי  (ב
 . מיליוני אירו 120של  שהיא מסכום

 
מתואם, כהגדרתם בשטר  NOI-ל מתואם נטו פיננסי חוב יחס - NOI-ליחס חוב  ג(

 . 17הנאמנות, לא יעלה על 
 

במסגרת הסכמי הלוואות שנטלה הקבוצה לרכישת בתי מלון בגרמניה, התחייבו החברות  .2
יחסי  ,78%-60%בין  ים שונים( בשיעור LTVהלוות לעמוד ביחס של חוב לשווי נכס )

 מינוף ויחסי כיסוי חוב. 
 

  ות הלוואמספר ת מידה פיננסיות מסויימות ביחס לכמו כן התחייבה מלונת פתאל לעמוד באמו
 .  חברות המוחזקות בשיטת השווי המאזני של

 
 יהן התחייבה. פיננסיות אלהמידה האמות מלוא עומדת ב הקבוצה  2019, דצמברב 31ליום   נכון

 
לאחר תאריך הדיווח פרעה החברה  , 2019בחודש דצמבר  תאגיד בנקאיבהתאם להסכמות עם  .ג

מיליוני ש"ח בפירעון    180-בשיעורי ריבית שונים בסך כולל של כמתאגיד בנקאי  מספר הלוואות  
מיליוני ש"ח,  320 - לחברה הלוואות בסך של כהתאגיד הבנקאי מוקדם. באותו מועד העמיד 

ה בתקופת הדוח . כתוצאה מהאמור לעיל הכירה החבר1.18%צמודות למדד בשיעור ריבית של 
 מיליוני ש"ח.    8-בהפסד מפדיון מוקדם בסך של כ

 
 . 21ראה באור  ,באשר לבטחונות שניתנו .ד
 
  15, פתאל נכסים )אירופה(, בקשר עם אגרות חוב ראה באור מוחזקתבדבר התחייבות חברה  .ה

 להלן.
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 אגרות חוב - : 15באור 

 בדצמבר  31    
    2019  2018 

 

שיעור   
הריבית 
   השנתית

  יתרה    *(

יתרה בניכוי  
חלויות  
  יתרה  שוטפות 

יתרה בניכוי  
חלויות  
 שוטפות 

 אלפי ש"ח   %  
           

 455,340  544,921  904,073  960,338  2.99  (1בחברה )  חוב  אגרות
 691,716  779,851  779,980  882,132   2.69  ( 2אגרות חוב חברה מוחזקת )

           
 ,0561,147  ,7721,324  ,0531,684  ,4701,842    סך הכל 

 
 . 2019בדצמבר,  31שיעור ממוצע משוקלל ליום   *(  
 

 אגרות חוב בחברה  

 '(גאגרות חוב )סדרה  '(באגרות חוב )סדרה  

מועד הנפקה ראשונית של 
הסדרה/ מועדי הרחבות במהלך 

 השנה 

.2018. יוני 1  
)הרחבת סדרה(. 2018. אוקטובר 2  

)הרחבת סדרה(. 2019 ינואר. 3  
)הרחבת סדרה(. 2019 יוני. 4  

 

.2019 דצמבר   
 

 במועד נקוב ערך
( ח"ש אלפי) ההרחבה/ההנפקה  

1 .255,840  
2 .000,200  
3 .828,125  
4 .,000150  

 021,229  
 

סך ערך נקוב אגרות חוב במחזור 
)אלפי  2019בדצמבר,  31ליום 
 ש"ח(

668,731  021,229  

)אלפי ש"ח(הוצאות הנפקה   8831,  025,2  
ערך התחייבותי בדוחות 

 2019בדצמבר,  31הכספיים ליום 
(ש"ח)אלפי   

124,733  214,227  

הנקוב הריבית שיעור  3.25% %16.2  

שיעור ריבית אפקטיבית על כלל 
הסדרה )לרבות הרחבות 

 שבוצעו(

1 .3.45%  
2 .%113.  
3 .%893.  
4 .%43.2  

%32.2  

הקרן תשלום מועדי  
31/12/2026-31/12/2020  

שנתיים לא שוויםחצי תשלומים  13  
3120/0831/-1202/02/28  

שנתיים לא שווים חצי תשלומים 22  
(וריבית קרן) הצמדה בסיס  לא צמוד לא צמוד 

פיננסיותאמות מידה   

עיקרן של אמות המידה שנקבעו בהנפקת 
 אג"ח )סדרה ב'(:

.5%22. -מ יפחת לא מאזןסך הל ההון יחס( 1)  
-לבין ה נטו היחס בין חוב החברה ( 2)

EBITDA  
.8לא יעלה על כהגדרתה בשטר הנאמנות,   

 -ההון העצמי של החברה לא יפחת מ ( 3ׁ )
.ש"חמיליוני  1,250  

 
 

עיקרן של אמות המידה שנקבעו בהנפקת אג"ח 
'(:גסדרה   

 ,4001 -( ההון העצמי של החברה לא יפחת מ1)
.ש"חמיליוני   

  נטו CAP -למתואם   נטו פיננסי חוב יחס ( 2)
שיעור כהגדרתם בשטר הנאמנות, לא יעלה על 

 .76%של 

 700 -של החברה לא יפחת מ EBIDTA -ה ( 3ׁ )
 .ש"חמיליוני 
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 )המשך(  אגרות חוב - : 15באור 

 
 אגרות חוב בחברה מוחזקת  

 אגרות חוב )סדרה ג'(  אגרות חוב )סדרה ב'(   אגרות חוב )סדרה א'(  

 מועד הנפקה

 .2016. פברואר 1
 )הרחבת סדרה(. 2016. אפריל 2
 )הרחבת סדרה(. 2016. ספטמבר 3

 )הרחבת סדרה(. 2017ינואר . 4

 .2017. מאי 1
 )הרחבת סדרה(. 2018. מאי 2
 )הרחבת סדרה(. 2019. אפריל 3

 .2017. ספטמבר 1
)הרחבת  2017. נובמבר 2

 סדרה(.
 )הרחבת סדרה(. 2019. מרס 3

 
ערך נקוב במועד ההנפקה )כולל 

 הרחבות( )אלפי ש"ח(
475,000 215,260 400,000 

אגרות חוב במחזור סך ערך נקוב 
 2019בדצמבר,  31ליום 

335,160 193,734 363,234 

בדצמבר,  31הוצאות הנפקה  ליום 
 )אלפי ש"ח(  2019

5,864 1,828 1,210 

ערך התחייבותי בדוחות הכספיים 
 )אלפי אירו( 2019בדצמבר,  31ליום 

86,306 49,903 91,250 

 2.65% 2.85% 3.5% שיעור הריבית הנקוב

 עסקת גידור

עסקאות גידור מלאות  פתאל נכסים )אירופה(בסמוך למועד קבלת התמורות מן ההנפקות , ביצעה 
בתאגיד בנקאי במסגרתן הומר החוב השקלי )קרן וריבית( בחוב במטבע המצויין מטה, כך שבכל 
 מועד תשלום של ריבית ו/או קרן ישולם על ידי התאגיד הבנקאי סכום שקלי כנגד קבלת סכום

במטבע מטה שנקבע במועד עסקת הגידור. כתוצאה מהעסקאות הוחלף החוב השקלי בחוב במטבע 
 מטה בריבית נומינלית שנתית כלהלן:

 אירו אירו
 . ליש"ט1
 . אירו2

 
ב' כאמור מטופלות כעסקאות גידור תזרים -עסקאות החלפת הקרן והריבית של אגרות חוב א' ו

. 1והריבית של אגרת חוב ג' כאמור פוצלה לשני נגזרים רעיוניים: מזומנים. עסקת החלפת הקרן 
. עסקת 2-עסקת החלפת קרן וריבית שקל/אירו אשר משמשת כגידור תזרים מזומנים של אג"ח ג' ו
 החלפת קרן וריבית אירו/ליש"ט אשר משמשת כגידור ההשקעה בפעילות חוץ בבריטניה.

על המצב הכספי לפי שווי הוגן אשר חושב ע"י  עסקאות הגידור המתוארות לעיל מוצגות בדוח
 מעריך שווי חיצוני בשיטת היוון תזרים מזומנים עתידי.

 2.73% שיעור ריבית בעקבות עסקת גידור
1 .2.13% 
2 .2.1% 
3 .1.86% 

1 .3% 
2 .1.9% 
3 .1.6% 

 שיעור ריבית אפקטיבית
2.8% 1 .2.2% 

2 .1.8% 
3 .1.74% 

1 .3.17% 
2 .1.94% 
3 .2.57% 

 מועדי תשלום הקרן
15/08/2017-15/08/2025 

 תשלומים חצי שנתיים לא שווים 17

30/06/2019-30/06/2026 
תשלומים חצי שנתיים לא  15

 שווים

30/08/2018-30/08/2027 
תשלומים שנתיים לא  10

 שווים
 לא צמוד לא צמוד לא צמוד בסיס הצמדה )קרן וריבית(

 אמות מידה פיננסיות

עיקרן של אמות המידה שנקבעו 
 בהנפקת אג"ח סדרה א'(:

 -( יחס ההון למאזן לא יפחת מ1)
22.5%. 

 -(  יחס חוב פיננסי נטו מתואם ל2)
NOI   מתואם  כהגדרתם בשטר

 .17הנאמנות, לא יעלה על 
פתאל נכסים (  ההון העצמי של 3)

מיליוני  100 -לא יפחת מ )אירופה(
 אירו.

ה עיקרן זהה לאמות המיד
שנקבעו בהנפקת אגרות חוב 
)סידרה א'( למעט המפורט 

 להלן:
יחס הלוואה לבטוחה לא יעלה 

.  בעת הרחבת סדרה 82.5%על 
יחס הלוואה לבטוחה לא יעלה 

 . 75%על 

עיקרן זהה לאמות המידה 
שנקבעו בהנפקת אגרות חוב 
)סידרה א'( למעט המפורט 

 להלן:
התחייבות לשמירה על הון 

עצמי של ההון ה -מינימלי 
לא  פתאל נכסים )אירופה(

 מיליוני אירו. 120 -יפחת מ
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 )המשך(  אגרות חוב - : 15באור 

 

 בחברה חוב אגרות (1)
 

 '(:ב)סדרה  חוב אגרות )*(  
 

)עד    הריבית  שיעור  התאמת  מנגנוןבנוסף לאמות המידה המפורטות לעיל נקבע בשטר הנאמנות  
  של  ובמקרה החוב  אגרות בדירוג לשינוי  בהתאם( 1.5% של בשיעור  נוספת ריבית  של לתקרה
 : הבאות הפיננסיות המידה אמות הפרת

 
 .26% -מ יפחת לא למאזן ההון  יחס .1
 . 6.5, כהגדרתם בשטר הנאמנות, לא יעלה על  EBITDA-ל נטו פיננסי חוב יחס .2
  ש''ח. ני מיליו 1,750 -לא יפחת מ העצמי של החברה ההון .3

 
מהרווחים   50%העולה על   חלוקה  תבצע לא היא כי  מתחייבת החברה -חלוקת דיבידנד  מגבלת 

 הניתנים לחלוקה )כהגדרתם בשטר נאמנות( ובהתחשב במגבלות הבאות: 
 

 בטרם האחרון הרבעון  בתום( מיעוט זכויות)כולל  החברה של המאוחד העצמי ההון .א
 ש''ח.  נימיליו 1,750-מ יפחת לא, שיחולק הדיבידנד בניכוי, הדיבידנד חלוקת

 . 22.5%-מ יפחת לא למאזן ההון  יחס .ב
 . 8, כהגדרתם בשטר הנאמנות, לא יעלה על  EBITDA-ל נטו פיננסי חוב יחס .ג
 מיידי  לפרעוןהחלטת הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד לא קיימים בחברה עילות  במועד .ד

 של אגרות החוב.
 

, תחושבנה לפי התקינה   בשטר הנאמנותעמידת החברה באמות המידה הפיננסיות המפורטות 
ובדוח   2017בדצמבר  31החשבונאית שחלה על החברה בדוח הכספי המאוחד השנתי ליום 

 . 2018 במרס 31הכספי המאוחד הרבעוני ליום 
 נכון למועד אישור הדוחות הכספיים עומדת החברה בהתניות אלה.

 
 (:ג')סדרה  חוב אגרות )*( 
 

)עד    הריבית  שיעור  התאמת  מנגנוןבנוסף לאמות המידה המפורטות לעיל נקבע בשטר הנאמנות  
  של  ובמקרה החוב  אגרות בדירוג לשינוי  בהתאם( 1.5% של בשיעור  נוספת ריבית  של לתקרה
 : הבאות הפיננסיות המידה אמות הפרת

 
 ני ש''ח.מיליו 1,600 -לא יפחת מ העצמי של החברה ההון .1
שיעור , כהגדרתם בשטר הנאמנות, לא יעלה על  נטו  CAP-למתואם   נטו  פיננסי  חוב  יחס .2

 . 74%של 
  .ש"חמיליוני   800 -של החברה לא יפחת מ EBIDTA -ה .3

 
מהרווחים   50%העולה על   חלוקה  תבצע לא היא כי  מתחייבת החברה -חלוקת דיבידנד  מגבלת 

 הניתנים לחלוקה )כהגדרתם בשטר נאמנות( ובהתחשב במגבלות הבאות: 
 

 בטרם האחרון הרבעון  בתום( מיעוט זכויות)כולל  החברה של המאוחד העצמי ההון .א
 ש''ח.  נימיליו 1,600-מ יפחת לא, שיחולק הדיבידנד בניכוי, הדיבידנד חלוקת

שיעור , כהגדרתם בשטר הנאמנות, לא יעלה על נטו CAP-למתואם  נטו פיננסי חוב יחס .ב
 . 76%של 

  .ש"חמיליוני   700 -של החברה לא יפחת מ EBIDTA -ה .ג
 מיידי  לפרעוןהחלטת הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד לא קיימים בחברה עילות  במועד .ד

 של אגרות החוב.
 

, תחושבנה לפי התקינה  בשטר הנאמנותעמידת החברה באמות המידה הפיננסיות המפורטות 
 .2019 בספטמבר 30החשבונאית שחלה על החברה בדוח הכספי המאוחד הרבעוני ליום 
 .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים עומדת החברה בהתניות אלה

 
 



 ( בע"מ 1998פתאל החזקות ) 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 55 

 
 )המשך(  אגרות חוב - : 15באור 

 
 חברה מוחזקתבאגרות חוב  ( 2)
 
 '(:א)סדרה  חוב אגרות )*(  
 

)עד    הריבית  שיעור  התאמת  מנגנוןבנוסף לאמות המידה המפורטות לעיל נקבע בשטר הנאמנות  
  של  ובמקרה החוב  אגרות בדירוג לשינוי  בהתאם( 1.5% של בשיעור  נוספת ריבית  של לתקרה
 : הבאות הפיננסיות המידה אמות הפרת

 
 .26% -מ יפחת לא למאזן ההון  יחס .1
 . 15מתואם, כהגדרתם בשטר הנאמנות, לא יעלה על    NOI-ל  מתואם  נטו  פיננסי  חוב  יחס .2
 מיליוני אירו.  120 -לא יפחת מפתאל נכסים )אירופה( העצמי המאוחד של  ההון .3

 
העולה על   חלוקה תבצע לא היא כי  מתחייבתפתאל נכסים )אירופה(  -חלוקת דיבידנד  מגבלת 

 מהרווחים הניתנים לחלוקה )כהגדרתם בשטר נאמנות( ובהתחשב במגבלות הבאות:   50%
 

  הרבעון  בתום ( מיעוט זכויות )כולל  פתאל נכסים )אירופה( של  המאוחד העצמי  ההון .א
 . אירו  מיליוני   120-מ  יפחת  לא,  שיחולק   הדיבידנד  בניכוי,  הדיבידנד  חלוקת  בטרם  האחרון

 . 28%-מ יפחת לא למאזן ההון  יחס .ב
 של אגרות החוב )סדרה א'(. מיידי לפרעוןמתקיימת עילה  לא .ג
 מיידי  לפרעוןהחלטת הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד לא קיימים בחברה עילות  במועד .ד

 של אגרות החוב.
 

 '(:ב סדרה) חוב אגרות בטחונות )*(  
 

 מלונאי  נכס בעלתבת  הוחברפתאל נכסים )אירופה( פי אגרות החוב )סדרה ב'( התחייבה -על
 כמפורט להלן:   בטוחות להעמיד )להלן: חברת הנכס( באמסטרדם

 
   .מלוא זכויות חברת הנכס בהסכם החכירה ותקבולים מהמלוןשעבוד  ( 1)
זכויות חברת הנכס כמבוטח  וכן Turn Key-מלוא זכויות חברת הנכס בהסכם השעבוד  ( 2)

 . ( בפוליסת ביטוח עבודות קבלניותCo-insured Partyנוסף )
 .מלוא זכויות חברת הנכס בהסכם השכירותשעבוד  ( 3)
   Back to Back.-מלוא זכויות החברה מכוח הסכם הלוואת השעבוד  ( 4)

 
 

, תחושבנה בשטר הנאמנותפורטות  באמות המידה הפיננסיות המ  פתאל נכסים )אירופה(  עמידת           
 .במועד ההנפקה לראשונה של אגרות החוב לפי התקינה החשבונאית שחלה

 נכון למועד אישור הדוחות הכספיים פתאל נכסים )אירופה( עומדת בהתניות אלה.
 

לאחר תאריך המאזן ( של פתאל נכסים )אירופה( ג'לפרטים אודות הרחבת אגרות חוב )סדרה          
 . 33ראה באור 
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  חכירות - : 16באור 

 
אשר משמשים לצורך קיום הפעילות השוטפת של   מלונותלחברה הסכמי חכירה הכוללים חכירות של 

 החברה. 
חלק מהסכמי החכירה שבהן התקשרה החברה .  שנים 35 - ל 5הסכמי החכירות הינם לתקופה הנעה בין 

 ביטול וכן תשלומי חכירה משתנים. כוללים אופציות הארכה ו/או
שנים עד לשנת   49בנוסף, החברה חוכרת קרקע בחכירה מהוונת ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 

הקרקע החכורה משמשת את החברה לצורך קיום פעילותה השוטפת. בידי החברה אופציה   .2047
   שנים נוספות. 49-להארכת תקופת החכירה ב

 

 ירהפירוטים בדבר עסקאות חכ .1
 

   

לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום 

2019 
 אלפי ש"ח   
    

 970,1,160  סך תזרים מזומנים שלילי עבור חכירות 
    

 

  דמי לכירה משתניםפירוטים בדבר  .2
 

את החברה כוללים תשלומי חכירה המשתנים בהתאם   המלונות המשמשיםחלק מחוזי החכירה של 
הספציפי. מטרת החברה בביצוע התקשרויות   מהמלון הנובע  למחזור ההכנסות ו/או הרווח התפעולי

 המלוןחכירה הכוללות תשלומי חכירה משתנים הינה לבצע הקבלה בין העלויות הנובעות מחכירת 
קבלה זו להפחית את העלויות הקבועות  ובאמצעות ה המלון הנובעות מפעילות  התוצאות לבין 

 מלונות. להלן פירוט בגין תשלומי החכירה הנובעים מחוזי החכירה של במלוןהנובעות מהפעלת 
 הכוללים תשלומי חכירה משתנים ותשלומי חכירה קבועים:

 

   

לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום 

2019 
 אלפי ש"ח   
    

 851,281  תשלומי חכירה קבועים   
 272,102  תשלומי חכירה משתנים 

    
 384,123  סה"כ תשלומי חכירה 
    

 

 רכה וביטול אאופציות ה .3
 

לחברה הסכמי חכירה הכוללים הן אופציות הארכה והן אופציות ביטול. אופציות אלה מקנות לחברה 
 לצרכים העסקיים של החברה.גמישות בניהול עסקאות החכירה והתאמה 

החברה מפעילה שיקול דעת משמעותי בבחינה האם ודאי באופן סביר כי אופציות הארכה וביטול  
 ימומשו. 

שנים, כללה החברה   10עד  5בהסכמי חכירה הכוללים תקופות חכירה שאינן ניתנות לביטול של 
במסגרת תקופת החכירה גם מימוש של אופציות הארכה הקיימות בהסכמים. בהסכמי חכירה אלו 
נוהגת החברה לממש את אופציות הארכה שכן במקרה שבו אם נכס חלופי לא יהיה זמין באופן מיידי  

בפעילות  במועד סיום תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול, תיווצר לחברה פגיעה משמעותית 
 השוטפת של החברה.

שנים, לא כללה החברה   35עד  10בהסכמי חכירה הכוללים תקופות חכירה שאינן ניתנות לביטול של 
במסגרת תקופת החכירה מימוש של אופציות הארכה שכן החברה לא צופה כי ודאי באופן סביר 

 שתפעל למימושן.  
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 )המשך(  חכירות - : 16באור 

 

 שימוש  גילויים בדבר נכסי זכות .4
 
   מלונות   
  

     עלות 
     

   9,235,405  2019בינואר,    1יתרה ליום  
     

     תוספות במשך השנה: 
   3,866,308  בתקופה   חדשות  חכירות  בגין   שימוש  זכות  לנכסי   תוספות
   41,459  למדד   הצמדות  בגין   שימוש  זכות  לנכסי   עדכונים
   3,870  החכירה  בתנאי   שינויים  בגין   שימוש  זכות  לנכסי   עדכונים
   (630,587)  חוץ   פעילויות  של  כספיים  דוחות  מתרגום  הנובעות  התאמות

בגין חוזי חכירה שהוכרו בצירופי    והתחייבויות  נכסים  סיווג
   388,247  עסקים 

     
     
     

   12,806,800  2019בדצמבר,    31יתרה ליום  
     

     נצבר שפחת  
     

   -   2019בינואר,    1יתרה ליום  
     

     תוספות במשך השנה: 
   589,972  והפחתות   פחת

   (159)  למדד   הצמדות  בגין   והפחתות  לפחת  עדכונים
   (5,449)  החכירה   בתנאי   שינויים  בגין   והפחתות  לפחת  עדכונים
   (5,359)  חוץ   פעילויות  של  כספיים  דוחות  מתרגום  הנובעות  התאמות

     
     

   579,005  2019בדצמבר,    31יתרה ליום  
     

   12,227,795  2019,  בדצמבר  31  ליום  מופחתת  עלות  יתרת

 

 ב'.17  ראה ביאור חכירה התחייבויות  של פירעון מועדי ניתוח .5
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 מכשירים פיננסיים - : 17באור 

 
 פיננסייםגורמי סיכון  א.

 
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )סיכון מטבע חוץ,  

מחירים לצרכן וסיכון ריבית(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים  הסיכון מדד  
אפשריות על  הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות 

הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר 
 חשיפות מסוימות לסיכונים.

 
 סיכוני שוק 

 
 סיכון מטבע חוץ -
 

בינלאומית והיא חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה  ה סבפריהקבוצה פועלת 
יכון שער חליפין נובע מנכסים שהוכרו  ולדולר. ס  , ליש"טלמטבעות שונים, בעיקר לאירו

והתחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע חוץ שאינו מטבע הפעילות וכן מהשקעות נטו 
 בפעילויות חוץ.  

 
של מטבעות חוץ אליהם חשופה   חלו שינויים משמעותיים בשערי החליפין 2019בשנת 

  מפעילויות  נובעתהחשיפה  עיקר)ש"ח(.  קבוצהה  מטבע הפעילות של מול  אל קבוצה ה
 - בסך של כל אחר כול הפסדחוץ שמטבע הפעילות שלהן הינו האירו ואשר בגינן נזקף 

  ה לתקופ )לקרן הון בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים( ש"ח אלפי 288,430
 וליש"ט האירו במטבע הנקובות מכירה מעסקאות, 2019 ,בדצמבר 31ביום  השהסתיימ

  האירו  בהן  שמעורב  פיננסיים בנגזרים  חוץ מטבע מעסקאות וכן  בגינן  תהלקוחו ויתרת
 .והליש"ט

 
  תעריפי האירוח במלונות הקבוצה באירופה נקובים במטבע חוץ )בדרך כלל באירו 

( וכך גם ההוצאות של מלונות אלו. לפיכך, לשינויים בשער החליפין של מטבע  וליש"ט
 . קבוצהתוצאותיה הכספיות של הפעה על החוץ למול השקל יש הש

 
הן במט"ח באופן שתנודות בשערי החליפין   קבוצהמההלוואות אותן נוטלת ה מרבית

י בשערי את השפעת השינו בדרך כלל משפיעות על הוצאות המימון ובכך ממתנות
 .קבוצה החליפין על רווחיות ה

 
  האירו ,החליפין של דולר ארה"ב שער על בנגזרים עסקאות מבצעת הקבוצה , בנוסף

  .וליש"ט
 

 סיכון אשראי -
 

הקבוצה מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים ומכשירים פיננסיים אחרים במוסדות פיננסיים 
 .  ושוויץספרד, סקוטלנד, הולנד  ,גרמניה, בישראלשונים מהדרג הגבוה 

 
 סיכון ריבית    -
 

תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי סיכון ריבית הוא הסיכון שהשווי ההוגן או 
 ישתנו כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית שוק. 

  
לסיכון של שינויים בשיעורי ריביות השוק מתייחסת בעיקר  קבוצה החשיפה של ה

מנהלת את סיכון    הקבוצההנושאות ריבית משתנה.    קבוצהלהתחייבויות לזמן ארוך של ה
ו מאזן של הלוואות בריבית משתנה לבין הלוואות הריבית באמצעות שימוש בפרוטפולי

 בריבית קבועה.  
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 17באור 

 
 :ניתוח רגישות שיעור הריבית 

 
הטבלה שלהלן מציגה את הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר בשיעורי הריבית על 
החלק המושפע מכך בהלוואות ובאשראים, לאחר השפעת חשבונאות גידור. כאשר כל 

על הרווח לפני   המשתנים האחרים ללא שינוי, ההשפעה של שינויים בשיעורי הריבית 
 ה תהיה כדלקמן:מס של הקבוצ 

 

  

עליה/ירידה  
קודת בנ

  המוצא

ההשפעה על  
הרווח לפני  

 מס
 אלפי ש"ח    

2019 :     
     

 ,6861  +0.25%  הלוואות בש"ח 
 ,0201  +0.25%  הלוואות בליש"ט
 233  +0.25%  הלוואות באירו 
 165  +0.25%  הלוואות בדולר 

     
 ( 1,686)  -0.25%  הלוואות בש"ח 

 ( 1,020)  -0.25%  הלוואות בליש"ט
 ( 165)  -0.25%  הלוואות באירו 
 ( 153)  -0.25%  הלוואות בדולר 

     
     

2018 :     
     

 1,729  +0.25%  הלוואות בש"ח 
 1,054  +0.25%  הלוואות בליש"ט
 233  +0.25%  הלוואות באירו 
 106  +0.25%  הלוואות בדולר 

     
 ( 1,729)  -0.25%  הלוואות בש"ח 

 ( 1,054)  -0.25%  בליש"טהלוואות 
 ( 233)  -0.25%  הלוואות באירו 
 ( 106)  -0.25%  הלוואות בדולר 

 
התנועה המוערכת בנקודת המוצא עבור ניתוח הרגישות בשיעור הריבית מבוססת על 
סביבת השוק הנוכחית הניתנת לצפייה, לפיה קיימת תנודתיות משמעותית גבוהה יותר 

 משנים קודמות.
 
 ריכוז סיכון נזילות  .ב

 
מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות הקיימת  

ה שוקלת לקחת אשראי ר, הלוואות מבנקים ואגרות חוב. הקבוצבאמצעות שימוש במשיכות ית
 לתקופה ארוכה או קצרה על פי תנאי הריבית השוררים במשק.

 
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים  

 : )כולל סכומים בגין ריבית( החוזיים בסכומים לא מהוונים
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 17באור 

 
   2019בדצמבר,  31ליום 

  עד שנה  
 משנה עד
  שנתיים 

 משנתיים 
  שנים  3עד 

שנים   3-מ
  שנים  4עד 

שנים   4-מ
  שנים  5עד 

 5מעל 
 סה"כ  שנים 

 "ח שאלפי   
               

התחייבויות לספקים ולנותני  
 179,196  -  -  -  -  -  179,196  שירותים 

 ,869757  -  -  -  -  -  869,757  זכאים ויתרות זכות 
 13,622  827,5  1,867  1,482  1,482  1,482  1,482  התחייבויות לא שוטפות אחרות  

 2,095,415  076,758  298,278  024,286  841,276  168,284  008,212  אגרות חוב 
התחייבויות בגין חכירת נכסי זכות  

 20,799,304  15,747,980  1,019,833  1,026,285  942,630  1,031,560  1,031,016  שימוש 
הלוואות מתאגידים בנקאיים  

 3,013,867  453,960  249,161  809,512  816,696  384,300  156,382  ואחרים  
               

  7102,580,  1,617,594  1,917,769  1,826,600  1,461,247  17,472,336  25626,876, 

 
   2018בדצמבר,  31ליום 

  עד שנה  
 משנה עד
  שנתיים 

 משנתיים 
  שנים  3עד 

שנים   3-מ
  שנים  4עד 

שנים   4-מ
  שנים  5עד 

 5מעל 
 סה"כ  שנים 

 "ח שאלפי   
               

התחייבויות לספקים ולנותני  
 173,725  -  -  -  -  -  173,725  שירותים 

 613,673  -  -  -  -  -  613,673  זכאים ויתרות זכות 
 35,351  21,771  2,716  2,716  2,716  2,716  2,716  מימונית התחייבות בגין חכירה 

 57,634  40,307  5,690  4,122  3,710  3,140  665  התחייבויות לא שוטפות אחרות  
 1,511,548  575,217  187,197  184,327  189,456  159,007  216,344  אגרות חוב 

הלוואות מתאגידים בנקאיים  
 2,846,841  773,295  454,999  733,033  234,427  278,663  372,424  ואחרים  

               
  5471,379,  443,526  430,309  924,198  650,602  1,410,590  7725,238, 

 
 שווי הוגן   .ג
 

של   ההוגן של מכשיריה הפיננסייםהטבלה שלהלן משווה בין היתרה בספרים לבין השווי 
 פי שווים ההוגן: -ה, המוצגים בדוחות הכספיים שלא עלהקבוצ 

 
 הוגן  שווי  בספרים יתרה  הוגן  שווי  בספרים יתרה  
 בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2019  2019  2018  2018 
 מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  
         

  הלוואות אגרות חוב ו
   בנקאיים מתאגידים

  
 

    

         
 במדרג 1)רמה  חוב אגרות
 1,951,994  ,4701,842  ( הוגן שווי

 
772,1,324  962,1,324 

בריבית קבועה    הלוואות 
 1,385,703  1,346,330  במדרג שווי הוגן(     3)רמה  

 
573,0071,  507,0481, 

           
 469,373,2  345,332,2  3,337,697  3,188,800  "כסה
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 17באור 

 

 שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון  .ד
 

  
בינואר   1

2019  

יישום  
לראשונה של 

IFRS 16 

 
תזרים  
  מזומנים 

השפעת 
שינויים  

  בשערי חליפין
דיבידנד 
  שהוכרד

שינויים  
  אחרים 

 בדצמבר 31
2019 

 אלפי ש"ח  
               

 -  -  -  -  -  (35,353)  35,353  התחייבות בגין חכירה
               

 -  (146)  60,000  -  (039,110)  -  50,185  דיבידנד לשלם
               

 1,842,470  1,406  -  -  516,292  -  1,324,772  חוב  אגרות
               

  נכסי חכירת  בגין התחייבויות
 12,537,063  (143,516)  -  (602,862)  3,609,845  9,673,596  -  שימוש  זכות

               
 2,799,800  ( 4,400)  -  (887,117)  336,867  -  2,585,220  הלוואות מתאגידים בנקאיים  

               
  3,995,530  9,638,243  4,352,965  (749,720)  60,000  (146,656)  333,179,17 

 

  
בינואר   1

2018  
תזרים  
  מזומנים 

השפעת 
שינויים  

   בשערי חליפין

הכרה 
בהתחייבויות בגין  
  שינויים אחרים   חכירה מימונית 

 בדצמבר 31
2018 

 ש"ח אלפי   
              

 35,353  -  8,549   -  -  26,804  התחייבות בגין חכירה מימונית 
              

 50,185  642  -   -  ( 49,544)   087,99  דיבידנד לשלם
              

 1,324,772  7,918  -   -  441,641  875,213  חוב  אגרות
              

 2,585,220  69,822  -   33,778  179,045  2,302,575  הלוואות מתאגידים בנקאיים  
              

  3,303,679  571,142  33,778   8,549  78,382  3,995,530 
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 , נטוהתחייבויות בשל הטבות לעובדים - : 18באור 

 
   .הטבות לאחר סיום העסקהוהטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר  

 
 הטבות לאחר סיום העסקה 

 
לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין  הקבוצהדיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את 

לחוק פיצויי פיטורין   14או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות להפקדה מוגדרת לפי סעיף 
כמתואר להלן. התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות  

בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד   בוצההק
כי בחברות הקבוצה בגרמניה לא  יצויין  ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.

 קיימת התחייבות כזו, בהתאם לחוקי העבודה שם.
 

ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית 
 להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.

 
 יות להפקדה מוגדרתנתוכ .1

 
פיו  -, על1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  14ם, חלים תנאי סעיף  לגבי חלק מתשלומי הפיצויי 

הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה  
מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות  

 דה מוגדרת.בגין תגמולים מהוות תוכניות להפק
 

 הטבה מוגדרתלתוכניות  .2
 

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת, כאמור 
לעיל, מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות  

פוליסות ביטוח עובדים ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים וב
 מתאימות.
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 אחרות התחייבויות לא שוטפות - : 19באור 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
     

 268,636  -  )*(  התחייבות בגין חוזי חכירה שהוכרו בצירופי עסקים
 75,060  28,673  נגזרים פיננסיים

 47,608  -  תפעולית שכירות  בגין התחייבויות
 35,353  -  חכירה מימונית

 22,205  961,19   ותאחר
     
  634,48  448,862 

 
 בתקופת הדוח היתרה מוצגת כחלק מסעיף נכסי זכות שימוש, נטו. )*(

 
 התחייבויות תלויות והתקשרויות  - : 20באור 

 
 התחייבויות תלויות  א.

 
חלקו הדרומי של ים המלח משמש את מפעלי ים המלח כבריכות אידוי  (א .1

מלאכותיות, המוזנות ממי הים הנשאבים מחלקו הצפוני של ים המלח. במהלך 
חברות או של קבוצהה מלונות של 4השנים נבנו באזור מספר מלונות, ביניהם 

לס זכויות בהם. נוכח החשש לסכנת הצפת המלונות כתוצאה מעליית מפ כלולות
 המים, מוגבהים מעת לעת אמצעי המיגון המקיפים את הבריכות. 

", המלח  קציר, מפעלי ים המלח אמורים להתחיל בעבודות "הקבוצה  ידיעת  למיטב
 .למלונות נוספת עלות ללא

 
חברות הביטוח מחריגות בפוליסות הביטוח נזקים שייגרמו מתופעת ה"בולענים"   (ב

באזור ים המלח. כיוון שכך, אין כיום בשוק הביטוח אפשרויות לבטח את נושא  
 ה"בולענים", בעיה זו הינה נחלת הכלל.

 
  י מיליונ  19  -כנגד הקבוצה הוגשו תביעות שונות על ידי צדדים שלישיים בסכום כולל של  כ .2

בדוחות הכספיים של החברה נכללו הפרשות מתאימות, אשר להערכת הנהלת  ש"ח.
ת באופן נאות את והקבוצה ובהסתמך על חוות דעת של יועציה המשפטיים, משקפ

 ההתחייבויות האפשריות בגין תביעות אלה. 
 

  ה הוגשה לצידאשר , , תביעה2013במאי  22הוגשה ביום כנגד מספר חברות בקבוצה  .3
בדבר פרסום דירוג מיליוני ש"ח,  50- בסך כולל של כייצוגית,  הכתובענ ה לאשר הבקש

אושרה הבקשה להגשת תביעה ייצוגית  2016בדצמבר,  15ביום  באמצעות כוכבים.
יועציה המשפטיים של הקבוצה, לא ניתן  להערכת ההנהלה על סמך חוות הדעת בנושא. 

ת הכספיים לא נכללה הפרשה בגין תביעה  להעריך את סיכויי התביעה בשלב זה, בדוחו
 . זו

 
 ותבקש  ו הוגש ן לציד אשר, תביעות 6  הוגשו  הקבוצהכנגד  נכון למועד חתימה על הדוח,  .4

שעניינן קשורים בנושאים תפעוליים )כדוגמא גודל חדרים, ייצוגית,  הכתובענ ןלאשר
יועציה המשפטיים של על סמך חוות הדעת וכדומה(.  זכויות נופש , עישון, נגישות

בשלב זה, בדוחות הכספיים לא נכללה   ותהקבוצה, לא ניתן להעריך את סיכויי התביע
  אלו.  ותהפרשה בגין תביע
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 )המשך(  תהתחייבויות תלויות והתקשרויו - : 20באור 

 
 חדשים מלונות לפתיחת באשר הדיווח תקופת במהלך הקבוצה התקשרויות טבלת להלן .ב

 : ובאירופה בישראל
   מיקום 
 הנכס 

  מספר  העסקה   סוג  העסקה   תאריך 
 חדרים 

  אחוז
 אחזקה 

/    הנכס   עלות 
 שכירות שנתית 

 צפוי  פתיחה  תאריך 

 בריסטול,
 2020במהלך שנת  מ' ליש"ט 1.4-כ 100% 200 שכירות 2019ינואר  אנגליה

 קלן, 
 גרמניה 

 2022במהלך שנת  מ' אירו 1.6 -כ 100% 238 שכירות 2019ינואר 

 תל אביב, 
 ישראל 

 2019 אוגוסט מ' ש"ח 2.2 -כ 100% 26 שכירות 2019ינואר 

 ירושלים, 
 ישראל 

 2023במהלך שנת  מ' ש"ח 2.7 -כ 100% 90 שכירות 2019פברואר 

 רודוס, 
 יוון 

 2019במהלך שנת  מ' אירו 4.5 -כ 50% 127 בעלות 2019פברואר 

 אתונה, 
 יוון 

 2021במהלך שנת  מ' אירו 1.3 -כ 100% 217 שכירות 2019פברואר 

 רומא, 
 איטליה  

מופעל ממועד  מ' אירו 16 -כ 100% 81 בעלות 2019פברואר 
 הרכישה

 לונדון,
(1אנגליה )  מ' ליש"ט 55-כ 100% 1,311 שכירות 2019מרץ  

מופעל ממועד 
 העסקה

 דבלין, 
  אירלנד

 2022במהלך שנת  מ' אירו 23.6 -כ 50% 175 בעלות 2019מרץ 

 תל אביב, 
 2022במהלך שנת  מ' ש"ח 2.7 -כ 100% 85 שכירות 2019אפריל  ישראל 

 המבורג,
 2023במהלך שנת  אירו' מ 1.9 -כ 100% 191 שכירות 2019יוני  גרמניה

 תל אביב,
 2021במהלך שנת  מ' ש"ח 1.8 -כ 100% 56 שכירות 2019יוני  ישראל

 פורטו,
(2פורטוגל )  2022במהלך שנת  רומ' אי 23-כ 33.3% 560 בעלות 2019יוני  

 ברלין, 
 2023 שנת במהלך אירו' מ 4.5 -כ 100% 374 שכירות 2019יולי  גרמניה

 קלן,
 2023במהלך שנת  אירו' מ 2.3 -כ 100% 250 שכירות 2019יולי  גרמניה

 ורונה,
 2019אוקטובר  מ' אירו 10.75 50% 145 בעלות 2019יולי  איטליה 

 אילת,
(3ישראל )  2020במהלך שנת  מ' ש"ח 60 -כ 51% 279 בעלות 2019 אוגוסט 

 רמת גן,
 מ' ש"ח 61 -כ 50% 167 50% בעלות 2019 אוגוסט ישראל

 ידי על ומנוהל מושכר
 -100% ב החברה
 50% נרכש

 2019 באוגוסט 
 ירושלים,
 2023במהלך שנת  מ' ש"ח 3.2 -כ 100% 72 שכירות 2019ספטמבר  ישראל

 לייפציג,
 2023במהלך שנת  אירו' מ 2.3 -כ 100% 236 שכירות 2019ספטמבר  גרמניה

 ברלין,
 אירו' מ 1.3 -כ 100% 165 שכירות 2019אוקטובר  גרמניה

מופעל ממועד 
 העסקה

 לימסול,
 2021במהלך שנת  מ' אירו 7.5 -כ 50% 165 בעלות 2019אוקטובר  קפריסין

 ירושלים )צובה(,
 2023במהלך שנת  מ' ש"ח 7.1 -כ 100% 152 שכירות 2019אוקטובר  ישראל

 סלוניקי, 
 2021במהלך שנת  מ' אירו 4.75 -כ 50% 122 בעלות 2019אוקטובר  יוון

 תל אביב,
(4) ישראל  2022במהלך שנת  מ' ש"ח 108 -כ 100% 85 בעלות 2019נובמבר  

המלח,ים   
 2024במהלך שנת  מ' ש"ח 12.3 -כ 100% 198 בעלות 2019דצמבר  ישראל

 המבורג,
 2023במהלך שנת  אירו' מ 2 -כ 100% 209 שכירות 2019דצמבר  גרמניה
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 )המשך(  תהתחייבויות תלויות והתקשרויו - : 20באור 

 

בתי מלון    4  לשכירתהתקשרה החברה באמצעות חברה נכדה שלה בהסכם    2019  מרסבחודש   .1
מיליוני ליש"ט. דמי השכירות  55חדרים( בתמורה לדמי שכירות שנתיים של  1,311בלונדון )

יעודכנו מדי חמש שנים ויוצמדו לעליית מדדי המחירים בבריטניה. הסכם השכירות הינו  
המלונות  כי סוכם הצדדים ה לחמש שנים נוספות. ביןשנים עם אופציה להארכ  25לתקופה של  

 מיליוני  34.5 להעמיד סך של  שהתחייב המשכיר כוללת במימון שיפוץ לתכנית בהתאם ישופצו

למימון השיפוץ. בנוסף בעלי המלון התחייבו להשלים לחברה את החוסר ברווחיות  ט"ליש
מיליוני ליש"ט וזאת בהתאם   34.5  מיליוני ליש"ט בשנה ובסך כולל של  55המלונות עד לסך של  

מיליוני ליש"ט   55במקרה בו רווחיות המלונות תעלה על סך של    לתנאים שסוכמו בין הצדדים.
 במשך שנתיים רצופות תועבר כל יתרת הסכום שנותרה לשוכרת.

לתשלום בעלי המלונות הנ"ל ערבות מוגבלת בסכום כלפי במסגרת ההסכם העמידה החברה 
-עד למועד שבו מכפיל ה. דמי השכירות במועדםכרת לרבות תשלום התחייבויות השו

EBITDAR   ( מועד השינוי -   להלן)  1:1.5- מ הינו שווה או גבוהלאותו מועד  שקדמובשנתיים  
"ט(. ליש  ני מליו  275בחמש שנים )  דמי השכירות השנתייםלסכום השווה לסכום הערבות יוגבל  

מדמי השכירות השנתיים  שניים סך השווה לפי החל ממועד השינוי, יוגבל סכום הערבות ל
 .)ליש"ט נימליו 110)

 

בעסקה לרכישת שלושה  (  33%)חלק החברה  צדי ג'    2 החברה עם   התקשרה    2019בחודש יוני   .2
וזאת במטרה להקים בית   ,בפורטוגל , בנייני שירותים ומסחר, הצמודים זה לזה בעיר פורטו

. בנוסף במסגרת חדרים ואולם קונגרסים אשר יושכר על ידי החברה 260 - מלון הכולל כ
מגורים משותפים והוסטל בן או  יחידות למגורי סטודנטים 140מבנה הכולל  העסקה יוקם

העסקה   .תוך הריסת המבנים הקיימיםוזאת חדרים, אשר יושכרו וינוהלו על ידי צד ג'  160
  - סך של כ ל יסתכמולצורך הפרויקט  כי עלויות . החברה צופה 2019ושלמה בחודש אוגוסט ה
 מיליון אירו.  23-חלק החברה בעסקה כ . אירו יליוןמ 67

 

יו   במלון הבעלות זכויות על הסכמי רכישה  הקבוצה חתמה 2019 אוגוסט חודש  במהלך .3
חלק הקבוצה   , (הדוח חתימת למועד נכון  הקבוצה "י ע מנוהל אשר) סאנרייז קלאב אילת

מיליון ש"ח שולמו כמקדמה. בכוונת  10 -מיליון ש"ח(, מתוכם סך של כ 40- )כ 51%ברכישה 
מיליוני ש"ח )חלק החברה בעלות  37 -החברה לשפץ את המלון. עלות השיפוץ מעורכת בכ

 (.  51%השיפוץ הינו 

 

בסך כולל של לשימור בהסכם לרכישת בניין  חברה מוחזקת התקשרה 2019 נובמבר בחודש .4
נכון למועד חתימה על  מיליון ש"ח. 27 -עלויות השיפוץ מוערכת בכ .מיליון ש"ח 108-כ

 ש"ח. וןמילי 36של  החברה שילמה סךהדוחות הכספיים 
 

תחת המותג   CO-WORKING  - בתחום ה  פעילותבאמצעות שותפות מוחזקת בהחלה    החברה .5
ROOMS.  מתחמים בת"א,  5חתמה על שכירות של  השותפותהדוח  חתימתנכון למועד

והמתחם   2019אלף מ"ר )מתחם אחד בת"א נפתח ביולי    19-רעננה ובני ברק  בשטח כולל של כ
מתחמים   14בחברה המחזיקה    50%  השותפות(. כמו כן מחזיקה  2020ברעננה נפתח בפברואר  

צפויים להיפתח אר לים והשיעמתחמים פ 11) אלף מ"ר במרכז הארץ 23- בשטח כולל של כ
 .  (2020שנת במהלך 
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 שעבודים וערבויות - : 21באור 

 
 יתרות ההתחייבויות המובטחות בשעבודים על הנכסים, הינן:  א.

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"חאלפי   
     

 ,32840  10,178  אשראי לזמן קצר 
חלויות  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים, כולל 

 2,490,853  ,056,6842  שוטפות 

     
  2,694,234  2,531,181 

 
הינה בעלת   קבוצהבוד קבוע על מלונות הקבוצה שהמובטחות בשע  קבוצההתחייבויות המרבית   .ב

זכויות הבעלות או החכירה שלהם, בשעבוד על זכויות וכספים מכוח הסכמי ניהול או מכוח 
זכויות ביטוח, בחלק מהמקרים נרשם שעבוד גם על הזכויות במניות של התאגיד המחזיק  

  .בזכויות בנכס
ן  במקרים מסוימים נרשם שעבוד צף על כלל רכוש החברה הלווה )חברות המוחזקות בעקיפי 

נרשם שעבוד צף לטובת מדינת ישראל   ( לטובת הגורם המלווה )בחלק מהמקרים,על ידי הקבוצה
 כמקובל בנסיבות אלו, בגין מענקי מדינה(.

 מלונות פתאל.על קיים שעבוד שלילי על החברה ו ,כמו כן
 

  מיליוני  74.4-ש"ח וכ מיליוני 69.4 -לתאריך המאזן, הקבוצה נתנה ערבויות בנקאיות בסך של כ .ג
להבטחת הסכמי שכירות והסכמי ניהול שונים והתחייבויות לתאגידים בנקאיים  בעיקר אירו, 

 בישראל או בחו"ל של חברות ושותפויות מוחזקות. 
 

אירו להבטחת ההתחייבויות לתאגידים בנקאיים  מיליוני  282-עד לסך של כ הערב הקבוצה .ד
  16.5%  -ערבה מלונות פתאל  ל   ,מוחזקות בחו"ל. כמו כןשל חברות ושותפויות    והסכמי שכירות 

 .מוחזקת לחברה הבנקאיים התאגידים דאח ידי על  שהועמדו  ההלוואות מסך
 
  מיליוני  15יחד ולחוד, בערבות מוגבלת בסכום של  ערבים ,בחברה מוחזקתוהשותף  הקבוצה ה.

, אשר תבטיח ותגבה את וחזקתשהועמד לחברה מ ש"ח לתאגיד בנקאי בקשר עם האשראי
   מימוש הערבויות שהועמדו על ידי בעלי המניות בחברה זו.

 
 משעבדת הניהול שותפות , רוב פי על, כי יצוין  לעיל שתוארו הפיננסיות לערבויות מעבר ו.  

את שותפות הניהול בהפעלת המלון(   הציוד המשמש -רבות בנכס"( את מלאי המלון )קרי )"ע
לטובת הבנק שהעמיד מימון לחברת הנכס וזאת כחלק ממערך הבטוחות שניתן לבנק בגין 

   המימון האמור.
 
בלונדון  לארבעה בתי מלון שכירות  בהסכמיהעמידה החברה מוגבלת בסכום ש לערבותבנוגע  ז.  

   .לעיל 1ב'20ראה באור 
 
   .לעיל 15בנוגע לבטוחות שניתנו בפתאל נכסים )אירופה( כנגד אגרות חוב סדרה ב' ראה באור  . ח
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 הון  - : 22באור 

 
 והנפקת הון   הרכב הון המניות א.

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ונפרע מונפק    רשום  ונפרע מונפק    רשום  
 מניות מספר  
         
         

 14,441,800  50,000,000  14,441,800  50,000,000  ללא ע.נ. מניות רגילות 
 

מניות רגילות של החברה   1,652,800השלימה החברה הנפקה לציבור של    2018בפברואר    21  ביום
מניות קיימות של  12,789,000ורישומן למסחר בבורסה של מיליוני ש"ח  507.4 -בתמורה של כ

החברה והחל מאותו מועד החברה הפכה להיות חברה ציבורית כהגדרת המונח בחוק החברות, 
מיליוני ש"ח )לפני השפעת הטבת  27.1-סך עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של כ. 1999-התשנ"ט
 דוד פתאל הינו בעל השליטה העיקרי בחברה.מר המס(. 

 
 אופציות הנפקת  ב.

 
  36,163)ובכלל זה  ניצעים 70-אופציות לא רשומות ל 156,426הוקצו  , 2018בפברואר  12ביום 

  השליטה  בעל שללשלושת בניו  10,933- נושאי משרה בכירה )כולל דירקטור( ו  9- אופציות ל
אופציות    54,497המשמשים בתפקידי ניהול בקבוצה(. באותו מועד אושר כי כמות נוספת של עד  

  רשומות  הלא האופציותלא סחירות תוקצה במסגרת תכנית הנ"ל לניצעים נוספים בעתיד. 
  בכפוף ו  למניה  ח"ש  301  של  מימוש  למחיר  בתמורה  החברה  של  רגילות  למניות  למימוש  ניתנות

  שנקבעו  מימוש ה תקופות שנים ממועד ההקצאה.  7- ל 3שהינן בין  קבעו שנ ההבשלה  לתקופות
 (. CASHLESS EXERCISE" )נטו  מימוש"  למנגנון  ובהתאםשנים ממועד ההבשלה    4-ל  2הינן בין  

 
ניצעים שהינם נותני שירותים   13-אופציות לא רשומות ל 36,163הוקצו  2018 ס,במר 13ביום 

 תנאי האופציות זהים לאופציות המתוארות לעיל. .לקבוצת פתאל
 
 זכויות הנלוות למניות  .ג

 
 זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד וזכויות בפירוק החברה.  

 
 ניהול ההון בחברה .ד

 
ההון הינה לשמור על רווחיות תפעולית לאורך זמן על מנת לספק תשואה  מטרת החברה בניהול  
   נאותה לבעלי המניות.

 
 . 15 -ו  ב'14באשר לאמות מידה פיננסיות, ראה באור 

 
 דיבידנד .ה

 
  מיליוני  250 של בסך דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט 2017, בספטמבר 18 ביום

 עלוהיתרה הועמדה לחברה כהלוואת בעלים ש"ח   מיליוני 151-שולם כ 2017ש"ח. במהלך שנת 
 .  מניות בעל אותו לו זכאי הדיבידנדיתרת  לסכום השווה בסכום מניות בעל כל ידי

 נהתיפרעות ההלווא. ההלוואות הועמדו לחברה ללא ריבית והינן צמודות לעליית המדד
תפרענה בסמוך לאחר מועד קבלת תמורת מיתרת ההלוואות  50% -במועדים ובאופן כדלקמן

  1 ביוםוהיתרה תיפרע ( 2018בפברואר  27הנפקת ניירות ערך של החברה )בפועל נפרע ביום 
 במלואה. נפרעההדוחות כספיים היתרה לתאריך   נכון יצוין כי   .2019 באפריל,

 
 "ח.ש אלפי 60,000 בסך דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט 2019, במאי 30 ביום

 . 2019הדיבידנד שולם בחודש יוני  
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 כנסה המסים על ה - : 23באור 

 
 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  א.
 

 חברות בישראל .1
 

 1985- חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה א(
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן   2007פי החוק, עד לתום שנת -על
 מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן. 

 
התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל   2008בחודש פברואר 

  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985- אינפלציה(, התשמ"ה
מדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט , נ2008ואילך. החל משנת 

  31תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח(  2007בדצמבר, 

 וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל בין היתר את
)לנכסים בני פחת ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת  

 . 2008החל משנת (  2007שנרכשו לאחר שנת המס 
 
 "( "זחנ משטר חברה נשלטת זרה בישראל )להלן: " (ב

 
מספר שינויים    כוללהתיקון  לפקודה.    198לתוקף תיקון    נכנס  2014בינואר,    1  ביום

"ז אשר חלים על הכנסות אשר הופקו או נצמחו לחברה זרה החל החנבחקיקת 
 ואילך.   2014בינואר,  1מיום 

רווחיה הבלתי מחולקים שמקורם בהכנסות פסיביות , הפקודה בהתאם להוראות
)"רווחים שלא שולמו"( של "חברה נשלטת זרה" )להלן בסעיף זה: "החברה הזרה"(,  

ילו חולקו לתושבי ישראל שהינם בעלי השליטה בה כ"דיבידנד יראו אותם כא
 רעיוני".

 
"חברה נשלטת זרה" מוגדרת בפקודה כחברה תושבת חוץ העומדת בתנאים 

 המצטברים שלהלן: 
 
מניותיה או הזכויות בה אינן רשומות למסחר בבורסה ואולם אם נרשמו,  -

ור או נרשמו  מהמניות או מהזכויות בה הונפקו לציב 30%- אזי פחות מ
 למסחר.  לעניין זה לא יילקחו בחשבון זכויות המוחזקות בידי בעל שליטה. 

רוב הכנסתה של החברה בשנת המס או רוב רווחיה נובעים מהכנסות  -
פסיביות. שיעור המס החל על הכנסתה הפסיבית במדינת החוץ אינו עולה  

 . 15%על 
מוחזקים, במישרין    באחד או יותר מאמצעי השליטה בחברה  50%-למעלה מ -

 או בעקיפין, בידי תושבי ישראל.
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 )המשך(  כנסההמסים על ה - : 32באור 

 
 1969-חוק עידוד התעשייה )מסים(, התשכ"ט (ג

 
לחלק מחברות הקבוצה מעמד של "חברה תעשייתית" כמשמעותו בחוק זה.  
בהתאם למעמד זה ומכוח תקנות שפורסמו זכאיות החברות לתבוע, ואף תבעו, 
ניכוי פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בבית מלון כפי שנקבע בתקנות  

 מכח חוק התיאומים.
 

מאוחדות מסוימות דוח מאוחד בנוסף, בהתאם להוראות החוק, מגישות חברות 
 לצורכי מס הכנסה.

 
 1959-הטבות מתוקף החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט (ד

 

החוק( לחברות   - )להלן  1959-בהתאם לחוק עידוד השקעות הון התשי"ט ( 1
מאוחדות מסוימות המפעילות חלק ממלונות הקבוצה ניתן מעמד של 

י השקעה ו/או להטבות מס "מפעל מאושר", המקנה להן זכות לקבלת מענק
החברות המאוחדות לא ניצלו הטבות במס למעט הזכאות לניכוי    .מסוימות

פחת מואץ במשך חמש שנות מס ולקבלת מענקי השקעה מהמדינה, מאחר 
  2011סתיימו בין השנים  הלהן הכנסה חייבת. תקופות ההטבות    שלא היתה

 . 2012-ו
 

בחוק ובכתבי האישור שלפיהם  ההטבות מותנות בקיום תנאים שנקבעו 
עמידה בתנאים עלולה לגרום לביטול ההטבות, כולן  -בוצעו ההשקעות. אי

או מקצתן, ולהחזר סכומי ההטבות בתוספת ריבית או הפרשי הצמדה. על  
 פי הערכת ההנהלה, החברות המאוחדות עומדות בתנאים האמורים.

 
שבמסגרתו נקבע שתאגידים נכנס לתוקף תיקון לחוק,  2005בשנת  א( ( 2

העומדים בקריטריונים שנקבעו, ובכלל כך כאלו שהינם בעלים  
לפחות מכלל הלינות   25%- במפעל תעשייתי או בית מלון ללינה ש

בו )בכל שנת מס, או לפי חישוב הממוצע בשנת המס ובשתי שנות  
המס שקדמו לה( הן לינות של תושבי חוץ, הינם בעלי "מפעל מוטב" 

 הטבות המס כמפורט לעיל ללא צורך בקבלת אישור מראש. וזכאים ל
 

את מלון לאונרדו בוטיק  בין היתר  )השוכרת ומפעילה    פתאל  מלונות ב(
מעמד של  את אישור רשות המסים לקבלת קיבלהרמת החייל(, 

  , מלוןב השקעתה"מפעל מוטב" )כהגדרת מונח זה בחוק( בקשר ל
 ד' לחוק.  51יף כ"שנת בחירה" בהתאם לסע 2009ובחרה בשנת 

 
מלון לאונרדו בוטיק  בין היתר  )השוכרת ומפעילה את    מלונות פתאל ג(

רשות המיסים לקבלת מעמד של "מפעל  רחובות( קיבלה את אישור
מוטב" )כהגדרת מונח זה בחוק( בקשר להשקעתה במלון, ובחרה  

 ד' לחוק.51כ"שנת בחירה" בהתאם לסעיף  2012בשנת 
 
  22את מלון רוטשילד בין היתר )השוכרת ומפעילה  מלונות פתאל ד(

בתל אביב( קיבלה את אישור רשות המיסים לקבלת ואת מלון ניקס  
מעמד של "מפעל מוטב" )כהגדרת מונח זה בחוק( בקשר להשקעתה  

 ד' לחוק. 51כ"שנת בחירה" בהתאם לסעיף    2016במלון, ובחרה בשנת  
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 )המשך(  כנסההמסים על ה - : 23באור 

 
 הטבות מס אחרות ( ה

 
הרשומים   בבעלות ומספר בתי מלון בניהול לקבוצה שישה מלונות ( 1

 ופועלים באזור אילת, המוגדר כ"אזור סחר חופשי". 
התקבל בכנסת תיקון לחוק אזור סחר חופשי    2011בנובמבר,    21ביום  

 ובו    2011  - (, התשע"ב6אילת )פטורים והנחות ממסים(, )תיקון מס' 
 

נקבע כי מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אילת יהיה זכאי באותה  
מהכנסתו החייבת ממשלח יד   10%שנה לזיכוי ממס הכנסה בשיעור  

חה או הופקה בתחום העיר אילת או בתחום או עבודה, ובלבד שנצמ
 אזור חבל אילות. 

 
מכח תקנות מס הכנסה )הנחות במס על הכנסות תושבי אילת  ( 2

ומכח תקנות מס הכנסה )הנחות ממס   1975-וישובי הערבה(, התשל"ו
, מנכה  1978-בישובים מסויימים והיאחזויות נח"ל(, התשל"ח

מי הפחת לצורכי מס  מסכו 50%הקבוצה ניכוי פחת נוסף בגובה 
  25%הכנסה בגין נכסים באיזור אילת וניכוי פחת נוסף בגובה 

מסכומי הפחת לצורכי מס הכנסה בגין נכסים באיזור ים המלח 
  2003ביוני,  30וטבריה. הניכוי הנוסף בשל נכסים שנרכשו עד ליום 

  2008בדצמבר,  8נתבע בהתבסס על הודעות רשות המסים מיום 
ובשל נכסים שנרכשו לאחר המועד האמור,  2010, באפריל 28ומיום  

 נתבע בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה.
 

 חברות בחו"ל .2
 

 .על החברות הזרות בקבוצה חלה חובת תשלום מס בחו"ל בהתאם לדיני המס המקומיים
ן  נה בגין רווח מפעילות )כגויהבלבד מס של החברות הזרות המחזיקות בנדל"ן החבות 
( או לחילופין בגין דמי השכירות שהתקבלו )במקרים מסוימים, בתוספת יםנכס מימוש

המקומיים(, בניכוי  הפרשי שער שנצברו או מומשו בגין נכסים שאינם נקובים במטבעות  
אשר הוצאו בקשר ישיר עם הנכסים והכל בהתאם לדיני המס המקומיים במדינה   תהוצאו
 . החברה הזרה התאגדהשבה 

 
 שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה  ב.

 
 בישראל חברות .1

 
 . 24%הינו   2017בשנת ו, 23%הינו  2018- ו 2019ים שיעור מס החברות בישראל בשנ

 
 .  23%יתרות המיסים הנדחים הנכללים בדוח הכספי מחושבות לפי שיעור מס של 

 
 חברות בחו"ל .2

 
הינו שאין להן הכנסות עסקיות החל על חברות תושבות גרמניה  החברות שיעור מס
מס בנוסף  )כולל מס סולידאריות(. על חברות שלהן פעילות עסקית חל    15.825%בשיעור  

 .  17%-ל  14%מסחר בשיעור שנע בין  
 

 . 21%הינו  )קנטון ציריך(  שוויץ החל על חברות תושבות  החברות מס שיעור
 . 24.94% של  בשיעור הינו  לוקסמבורג תושבות חברות  על החל החברות מס שיעור
  200,000על הכנסות של עד    19%  הינו הולנד    תושבות   חברות  על  החל  החברות  מס  שיעור 
  200,000על הכנסות שמעל    25%-(, ו 2021החל משנת    15%  - ו  2020החל משנת    16.5%יורו )
 .(2021%החל משנת  21.7%יורו ) 
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 )המשך(  כנסההמסים על ה - : 23באור 

 
 כמו כן, על .24% של בשיעור הינו  איטליה תושבות חברות  על החל החברות מס שיעור

 .3.9%חברות שלהן פעילות עסקית חל מס מסחר בשיעור של 
 . 25% של  בשיעור הינו ספרד תושבות חברות  על החל החברות מס שיעור
 . 25%  של בשיעורמס החברות החל על חברות תושבות אוסטריה הינו  שיעור
, החל 19% בשיעור הינו סקוטלנדאנגליה ו תושבות חברות על החל החברות מס שיעור
 . 17%שיעור המס הינו  2020משנת 

 
באופן עצמאי לצורכי מס. רווחי השותפויות המוחזקות מותאמים  שותפויות אינן נישומות ג.

 לצורכי מס מועברים לשותפים בהתאם לחלקם ברווחי השותפות.  
 
 שומות מס .ד

 
 ובמחלוקת  שומות מס סופיות 

 
 ובכפוף לתנאים מסוימים.  2014עד וכולל שנת המס  בהסכםשומות  הלחבר 
לשאר חברות הקבוצה בישראל שומות סופיות או נחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס  

 , בכפוף לתנאים מסויימים.2014
 

 להערכת.  2013-2015  לשנים   שומות  דיון   בתהליך   נמצאות חברות הקבוצה בגרמניה    מספר 
שאר חברות הקבוצה בחו"ל   .אלו  שומות  לכיסוי  מספקות  הפרשות  נכללו  הקבוצה  הנהלת
 .נישומוטרם 

 
 

 הפסדים מועברים לצורכי מס .ה
 

  31לחברות מאוחדות בישראל הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 
 ש"ח.    מיליוני 18  -כלסך של  2019בדצמבר, 

 
  31ם הפסדים לצרכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליו בחו"ללחברות מאוחדות 

 .אירו מיליוני  19.5-כלסך של  2019בדצמבר, 
 

  23-ש"ח, הקבוצה יצרה נכס מס נדחה בסך של כ מיליוני  94-כבגין הפסדים נצברים בסך של 
ש"ח. בגין יתרת ההפסדים המועברים לא נוצרו נכסי מסים נדחים בשל אי הוודאות   מיליוני

 באשר לצפי ניצולם בעתיד הנראה לעין.
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 )המשך(  כנסההמסים על ה - : 23באור 

 
 מסים נדחים .ו

 ההרכב:
 דוחות על המצב הכספי   
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ח"שאלפי   

     התחייבויות מסים נדחים
 -  ( 173,3,100)  נכסי זכות שימוש, נטו

 ( 260,053)  ( 142,295)  נכסים קבועים בני פחת
 ( 47,684)  -  מיסים שנוצרו בצירוף עסקים

 ( 43,067)  ( 222,114)    הפרשים זמניים אחרים
     
  (537,3,509 )  (350,804 ) 

     נכסי מסים נדחים
 -  3,277,315  שימוש התחייבויות בגין חכירת נכסי זכות  

 6,829  8,685  נכסים קבועים בני פחת
 31,592  23,083  הפסדים מועברים לצורכי מס

     
  3,309,083  38,421 
     

 ( 312,383)  ( 200,454)  התחייבויות מסים נדחים, נטו

 
 כדלקמן: בדוח על המצב הכספיהמסים הנדחים מוצגים 

 בדצמבר 31  

  2019  2018 
 ח"שאלפי   

     
 22,966  118,195  נכסים לא שוטפים

 ( 335,349)  ( 395,572)  התחייבויות לא שוטפות 
     
  (454,200 )  (312,383 ) 

 
ובהתאם בגין חברות בישראל  23%המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של 

בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת   ,( בחו"ל2)ב'23לשיעורי מס המפורטים בבאור 
 המימוש. 

 
 הפסד אורווח בכנסה הכלולים  המסים על ה .ז

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 

 ח"שאלפי   
       

 73,188  157,961  813,103  מסים שוטפים
 5,524  2,283  ( 3,470)  מסים בגין שנים קודמות 

 ( 8,224)  ( 60,781)  ( 789,83)  נדחיםמסים 
       
  554,16  99,463  70,488 

 
  אחר כולל רווחעל ההכנסה המתייחסים לסעיפי  מסים .ח

 
אלפי   60,612  -ו  53,105,   58,956  בעיקר בגין הערכה מחדש של רכוש קבוע ומסתכמים לסך של 

 בהתאמה., 2017- ו  2018, 2019בדצמבר  31לימים ש"ח 
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 )המשך(  כנסההמסים על ה - : 23באור 

 
 מס תאורטי .ט

 
להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים  
וההפסדים בדוח רווח והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים 

 הפסד:או רווח לכנסה שנזקף העל ה
 

  
 שהסתיימה ביום לשנה 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 

 ח"שאלפי   
       

 267,949  341,389  57,396  הכנסההרווח לפני מסים על 

       
 24%  23%  23%  שיעור המס הסטטוטורי   

       
 64,308  78,519  13,775  מס לפי שיעור המס הסטטוטורי   

       
במסים על ההכנסה הנובעות  עלייה )ירידה( 

 מהגורמים הבאים:
 

     
 ( 1,710)  ( 682)  ( 2,517)  המס בגין חלק החברה ברווחי חברות כלולות
התאמת יתרות המסים הנדחים עקב שינוי  

 בשיעורי המס
 

(3,323 )  -  - 
הפסדים בשנת הדוח שלא נוצרו בגינם מסים 

 נדחים
 

3484,  4,475  4,157 
 8,625  8,838  ,3048  שונים  בשיעורי מסהכנסות 

 5,524  2,282  ( 3,470)  מסים בגין שנים קודמות 
 ( 10,416)  6,031  ( 563)  הפרשים אחרים

       
  16,554  463,99  70,488 
       

 26%  29%  29%  שיעור מס אפקטיבי 
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 ואחרות הכנסות משירותי אירוח - : 42באור 

  
 שהסתיימה ביום לשנה 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 

 ח"שאלפי   
       

 1,948,898  2,746,001  ,018,9773  חדרים
 464,349  726,424  1,025,798  מזון ומשקאות  
 142,030  198,801  618,311  שירותים אחרים

 30,807  94,417  27,955    דמי ניהול מלונות
       
  389,3425,  3,765,643  2,586,084 

 
הזכויות בהם )בבעלות או בחכירה( ומלונות שהיא שוכרת  קבוצה מלונות שהיא בעלת מלוא  ברשות ה

 בשכירות תפעולית, אשר נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים.
 

הסכם כולל תשלום של דמי שכירות מובטחים והקבוצה נושאת במרבית הסיכונים  הבמלונות בהם 
הנובעים מהניהול, כוללת הקבוצה בדוחות הכספיים את מלוא הכנסות והוצאות התפעול ואת הנכסים 
וההתחייבויות הנובעים מהתפעול. במלונות האחרים, בהם הכנסות הקבוצה נובעות מדמי ניהול  

 וח, כוללת הקבוצה בדוחות הכספיים רק את דמי הניהול להם היא זכאית.  הנגזרים מהמחזור והרו
למתווה   הקבוצהממתווה של ניהול בידי  2017בשנת פרותאל תיירות  מלונות מעבר אודות לפרטים

 . 9ביאור  ראה לקבוצהשל השכרת המלונות 
 .א'4ביאור  ראה JURYS INNדמי ניהול בתקופת ביניים בגין עסקת  אודות לפרטים

 
 

 עלות ההכנסות  - : 52באור 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 

 ח"שאלפי   
       

 614,548  860,569  ,033,2761  משכורות והוצאות נלוות
 295,160  411,326  619,953  הוצאות מחלקת חדרים

 273,108  364,994  479,246  מזון ומשקאות 
 177,721  231,422  298,480  הוצאות אחזקה ואנרגיה 

 54,481  92,253  ,348166  מסים וביטוח
 27,012  33,819  046,69  אחרות

       
  106,9092,  1,994,383  1,442,030 

 
 

 הוצאות מכירה ושיווק  - : 62באור 

  
 שהסתיימה ביום לשנה 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 

 ח"שאלפי   
       

 56,874  79,319  109,082  פרסום ושיווק 
 20,547  31,710  36,691  שכר והוצאות נלוות 

       
  145,773  111,029  77,421 
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 הוצאות הנהלה וכלליות - : 27אור ב

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 

 ח"שאלפי   
       

 120,586  194,072  721,219  שכר והוצאות נלוות 
 28,995  47,067  270,102  שירותים מקצועיים

 15,778  27,981  50,400  עמלות כרטיסי אשראי
 22,705  30,137  38,257  משרדיות, תקשורת ודואר 

 4,197  5,311  5,122  אחזקת רכב
 19,566  35,661  ,13161  אחרות

       
  901,476  340,229  211,827 

 
 אחרות, נטו (הוצאות) הכנסות - : 28באור 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 

 ח"שאלפי   
       
       

 -  ( 44,516)  ( 872,19)  עלויות צירופי עסקים ורכישת נכסים
 ( 23,327)  3,012  ( 3,555)  קודמות  שנים  בגין( הוצאות) הכנסות

 2,915  -  -  , נטוהשקעות ממכירת הון רווח
 ( 9,629)  ( 2,888)  ( 886,12)  הוצאות אחרות

       
  (313,36 )  (44,392 )  (30,041 ) 

 
 

 הכנסות והוצאות מימון  - : 29באור 

   
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
   2019  2018  2017 

 ח"שאלפי    
        
       הכנסות מימון א.
 3,197  4,815  5,940   אחרות 
        
   5,940  4,815  3,197 
       הוצאות מימון  .ב

        
ואגרות   הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך 

 50,566  103,325  100,511  חוב לזמן ארוך 
 1,098  19,492  4,663  בגין מכשירים פיננסיים נגזריםהוצאות מימון  
 1,016  7,136  1,221  אחרות 

        
   106,395  129,953  52,680 

 
  



 ( בע"מ 1998פתאל החזקות ) 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 76 

 
 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - : 30באור 

 
 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  א.

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 אלפי ש"ח  

     נכסים שוטפים
 66,505  20,100  מלונות הרשת

     
 535,935  591,066  קשורות  חברות - שוטפים לא נכסים

     
     התחייבויות שוטפות

 55,907  5,821  בעלי עניין 
 6,228  18,457    מלונות הרשת

     
     

     לא שוטפות  התחייבויות
 6,029  2,089  בעלי עניין 

 3,950  3,864  המאזני חברות  המטופלות לפי שיטת השווי  
 

 *(  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  ב.

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 ח"ש אלפי  
       

 ( 10,846)  ( 17,573)  ( 753,16)  שכר והוצאות אחרות לבעלי עניין **( ***( 

       
לפי   המטופלותדמי ניהול מחברות ושותפויות 

 26,584  006,16  22,604  המאזני שיטת השווי 

       
 270  628  652  גמול דירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה 

       
 1  5  5  אליהם מתייחסת ההטבה הדירקטוריםמספר 

 
 הנהלת החברה. עסקאות אלו אינן כוללות עסקאות זניחות כהגדרתן על יד  *( 
 כולל תשלום דמי ניהול לחברה קשורה כאמור בסעיף ג' להלן. **( 
כולל את בעל  2016  -ו  2017כולל גם דירקטור המועסק בחברה. בשנים  2018החל משנת  ***( 

 שליטה וילדיו בלבד.
  מיליון   5.9על בונוס בסך    ויתר, בעל השליטה  הדוח,לאחר תאריך  לעיל  'ג1  בבאורלמרות האמור  

 "ח.שמיליון  0.4על בונוס בסך  דיוויל ש"ח
 
 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים ג.

 
השקעות  ייעוץ ויזמות בין פתאל  מנכ"לות,  נחתם הסכם למתן שירותי    2016באוקטובר,    30ביום  

  1מיום לבין החברה בתוקף החל )חברה פרטית בבעלות בעל השליטה בחברה( ( בע"מ 1998)
הינם )בין   תנאיו העיקריים של ההסכם  .2017בדצמבר מחודש תוספת להסכם ו  2016בנובמבר 

 אלפי ש"ח )בתוספת מע"מ(  243של  בסך  חודשיים  דמי ניהול  היתר( כדלקמן: )א( זכאות המנהל ל
  2016כשהם צמודים לעלייה במדד המחירים לצרכן במועד התשלום ביחס למדד חודש אוגוסט  

מהרווח הנקי השנתי, כהגדרתו בהסכם, על פי  10%-ת לבונוס שנתי בסכום השווה ל)ב( זכאו
חברת פתאל השקעות  במאוחד , ובלבד שהבונוס לו יהיו  החברהדוחות כספיים שנתיים של 

אלפי ש"ח בשנה בהצמדה למדד )מדד   5,824לא יעלה על    מהחברהוהמנהל זכאים  ( בע"מ  1998)
העסקה נלווים נוספים. הסכם זה מבטל כל הסכם קודם בין  ( )ג( תנאי 2016אוגוסט -בסיס

 הצדדים.
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 )המשך(  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - : 30באור 

 
 בתקופות המדווחות: תשלום דמי ניהול לחברה קשורה להלן 

 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 

 ח"שאלפי   
       
  020,9 )**  9,581   )*  8,973 

                            
 "ח. ש  אלפי   500  של  הנפקה  מענק  כולל  (*

 .זכאי   על מלוא המענק לו הואבאופן בלתי חוזר  ויתר  השליטה  הקורונה בעל  משבר  **( בעקבות  
 
 התקשרויות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  ד.

 
לטובת בנקים   אישיות מוגבלות בסכוםערבויות בעל השליטה בחברה העמיד  א( 

הערבויות כאמור   ,המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  לחברותאשראי    שהעמידו
 . אירו מיליוני  1.5-מסתכמות למועד אישור הדוחות הכספיים בסך של כ

 
בתקופות   שונים תפקידים ב בקבוצה  מועסקים בניו של בעל השליטה  שלושת (ב

 המדווחות.
 

חתמה הקבוצה עם חברה בבעלות מלאה של בעל שליטה  2017בחודש ספטמבר  ג(  
על הסכם שכירות משרדי המטה של הקבוצה בישראל וזאת החל מחודש ינואר 

מיליוני ש"ח. תקופת השכירות    1.8- דמי שכירות שנתיים בסך של כלבתמורה    2018
 תקופות האופציה(.  3חודשים )כולל  11 -שנים ו   24נקבעה על  

 
על באופן בלתי חוזר מגיפת הקורונה בעל השליטה מוותר התפשטות בעקבות  ד(

   , 2020הרבעון השני של שנת וזאת עד תום  דמי הניהול השוטפים להם הוא זכאי
 .סיום המשבר דובניו של בעל השליטה יצאו לחל"ת ע

 
 

 רווח נקי למניה  - : 31באור 
 

 למניה נקיהששימשו בחישוב הרווח   המניות והרווחפרוט כמות 
 

  
 ביום  שהסתיימה  לשנה

 בדצמבר  31
  2019  2018  2017 

  

  מניות  כמות
  משוקללת

)*  

  נקי   רווח
המיוחס  

לבעלי מניות  
  החברה

  מניות  כמות
  משוקללת

)*  

  נקי   רווח
המיוחס  

לבעלי מניות  
  החברה

  מניות  כמות
  משוקללת

)*  

  נקי   רווח
המיוחס לבעלי  
 מניות החברה 

 אלפי ש"ח   אלפים   אלפי ש"ח   אלפים   אלפי ש"ח   אלפים   
             

רווח  חישוב    לצורך
 193,679  12,789  238,682  14,441  ,01038  14,441  בסיסי  נקי 

  מניות  השפעת
 -   -   -   13  -   58  מותנית   שהנפקתן 

רווח  לצורך חישוב  
 193,679  12,789  238,682  14,454  38,010  14,499  מדולל נקי  

 
 למניה, בסיסי ומדולל מפעילות שהופסקה חסים גם לצורך חישוב הרווחהנתונים מתיי *( 
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 מגזרי פעילות - : 32באור 

 
  כללי א.
 

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי  
(CODM  לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. עד לתום הרבעון )

פעילות הקבוצה התבצעה באמצעות שני מגזרי פעילות בני דיווח: בארץ  2018השני של שנת 
השלמת רכישת  בעקבות, 2018ובאירופה )למעט קפריסין(. החל מהרבעון השלישי לשנת 

 –  חדש מגזר מציגה הקבוצה ', א4 בבאורמפורט מלונות כ 36הפלטפורמה התפעולית של 
, פעילות הקבוצה מתבצעת 2018השלישי בשנת מרבעון החל , ועל כן, ואירלנד בריטניה

אגן הים ובאמצעות שלושה מגזרי פעילות בני דיווח: בארץ, באירופה )למעט בריטניה אירלנד 
מוחזקות  מצעות חברות ( ובבריטניה ואירלנד. בנוסף לכך, לקבוצה ישנה השקעה באהתיכון

ת  ולכדי מגזר בר דיווח ולפיכך מוצג  ותעול  ן אשר אינבאגן הים התיכון ומספר השקעות נוספות  
 כאחר.

  
ביצועי המגזרים מוערכים בעיקר בהתאם להכנסות ולרווח התפעולי לפני פחת והפחתות, מימון  

 שמוחזקים באמצעות חברות כלולות.(, לרבות בגין מלונות EBITDAמסים והוצאות אחרות )
 

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים 
ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר. פריטים שלא הוקצו, כוללים בעיקר  

לים על בסיס נכסי מטה של הקבוצה, עלויות הנהלה וכלליות, מימון ומסים על הכנסה, המנוה
נכסי המגזר כוללים נכסים אשר ניתנים לייחוס למגזר על בסיס סביר, והתחייבויות   קבוצתי.

 .המגזר כוללות התחייבויות אשר ניתנות לייחוס למגזר על בסיס סביר
 

ממשיך לבחון את מגזרי הפעילות לפי תקן החכירות הישן,  מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי  
IAS 17התאמות בגין תקן החכירות החדש,    . משכך, נוספוIFRS 16. 
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 )המשך(  מגזרי פעילות - : 32באור 

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.
 

  ישראל  

אירופה  
)בעיקר  
  גרמניה(

בריטניה 
  אחר  ואירלנד

התאמות 
לדיווח  
 כספי 

 לפני)
התאמות 

 בגין  
 IFRS 16)  סה"כ  

התאמות 
לדיווח  

 בגיןכספי 
 IFRS 16  סה"כ 

 אלפי ש"ח  
                 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

                 

 5,342,389  -  5,342,389  ( 103,660)  137,034  1,700,754  ,4638991,  1,708,798  הכנסות המגזר

                 
  , הוצאותרווח תפעולי לפני פחת והפחתות

 1,810,609  -  1,810,609  ( ,34030)  ,71251  623,006  374735,  430,857  והוצאות שכירות  אחרות
  והוצאותרווח תפעולי לפני פחת והפחתות 

 ,336,6951  055,920  281,775  ( 960,92)  833,19  607,131  989,412  812,303  אחרות 
                 

 ( 174,894)  ( 363,584)  ( 811,309)  785,45  ( 994,10)  ( 787,94)  ( 710,165)  ( 105,84)  פחת והפחתות
 ( 313,36)                אחרות, נטוהוצאות 

 ( 397,718)                הוצאות מימון, נטו
  ושותפויות  חברות ברווחיחלק הקבוצה 

 944,10                המאזנילפי שיטת השווי   ותהמטופל
 396,57                מיסים על הכנסהלפני רווח 

 554,16                מיסים על הכנסה
                 

 842,40                רווח לתקופה 
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 )המשך(  מגזרי פעילות - : 32באור 
 
 

  ישראל  

אירופה  
)בעיקר  
  גרמניה(

בריטניה 
  אחר  ואירלנד

התאמות 
לדיווח  
 כספי 

 לפני)
התאמות 

 בגין  
 IFRS 16)  סה"כ  

התאמות 
לדיווח  

 בגיןכספי 
 IFRS 16  סה"כ 

 אלפי ש"ח  
                 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

                 

 467,788,21  461,760,11  006,028,10  ( 453,1,108)  483,509  884,029,2  ,877,5064  215,090,4  סך הנכסים

                 

 18,670,366  537,183,12  ,8296,486  ( 453,1,108)  310,318  ,081,3191  ,654,8502  237,107,3  סך ההתחייבויות 
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 )המשך(  מגזרי פעילות - : 32באור 

 
 

 

 

  ישראל

אירופה  
)בעיקר  
  גרמניה(

בריטניה 
  אחר  ואירלנד

התאמות 
לדיווח  
 סה"כ  כספי

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

             
  31לשנה שהסתיימה ביום  

   2018בדצמבר, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
             
             

 3,765,643  ( 105,758)  96,073  617,358  1,631,164  1,526,806  הכנסות המגזר
             

רווח תפעולי לפני פחת  
  , הוצאותוהפחתות

 והוצאות שכירות  אחרות

 

,319402 

 

639,921 

 

267,425 

 

40,815 

 

(30,478 ) 

 

1,320,002 
             

רווח תפעולי לפני פחת  
והפחתות והכנסות 

 אחרות

 

271,006 

 

374,403 

 

139,303 

 

27,112 

 

(91,084 ) 

 

720,740 
             

 212,787  ( 45,804)  8,080  32,891  140,791  76,829  פחות והפחתות  
 ( 44,392)            הוצאות אחרות נטו
 הוצאות מימון, נטו

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (125,138 ) 

חלק הקבוצה ברווחי  
חברות ושותפויות  

המטופלות לפי שיטת  
 המאזניהשווי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,966 
             

רווח לפני מסים על 
 ההכנסה

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
341,389 

 
 

 

 

  ישראל

אירופה  
)בעיקר  
  גרמניה(

בריטניה 
  אחר  ואירלנד

התאמות 
לדיווח  
 סה"כ  כספי

 אלפי ש"ח  
             

  31לשנה שהסתיימה ביום  
   2018בדצמבר, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             
             

 8,888,900  ( 958,128)  407,613  1,957,791  4,273,000  3,208,624  סך הנכסים
             

 5,668,670  ( 958,128)  250,978  1,300,750  2,816,824  2,258,246  סך ההתחייבויות  
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 )המשך( מגזרי פעילות  - : 32באור 

 

 

 

 

  ישראל

אירופה  
)בעיקר  
  גרמניה(

בריטניה 
  אחר  ואירלנד

התאמות 
לדיווח  
 סה"כ  כספי

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

             
  31לשנה שהסתיימה ביום  

   2017בדצמבר, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
             
             

 2,586,084  ( 158,245)  65,286  89,746  1,283,578  1,305,719  הכנסות המגזר
             

רווח תפעולי לפני פחת  
 אחרות , הוצאותוהפחתות

 והוצאות שכירות 

 

331,981 

 

501,398 

 

28,690 

 

24,922 

 

(32,185 ) 

 

854,806 
             

רווח תפעולי לפני פחת  
והפחתות והכנסות 

 אחרות

 

228,192 

 

301,562 

 

15,081 

 

16,227 

 

(71,844 ) 

 

489,218 
             

 148,868  ( 44,585)  4,718  5,502  110,181  73,052  פחות והפחתות  
 ( 30,041)            הוצאות אחרות נטו
 הוצאות מימון, נטו

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (49,483 ) 

  ברווחיחלק הקבוצה 
חברות ושותפויות  

המטופלות לפי שיטת  
 המאזניהשווי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,123 
             

רווח לפני מסים על 
 ההכנסה

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
267,949 
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  אירועים לאחר תקופת הדיווח - : 33באור 

 
 בקבוצה: באשר לפתיחת מלונות חדשים    לאחר תקופת הדיווח  הקבוצהלהלן טבלת התקשרויות   א.
 

   מיקום 
 הנכס 

  מספר  העסקה   סוג  העסקה   תאריך 
 חדרים 

  אחוז
 אחזקה 

  הנכס   עלות 
( / שכירות  100%) 

 שנתית 

 צפוי  פתיחה  תאריך 

,בודפשט  
הונגריה   אירו' מ 17 -כ 100% 71 בעלות 2020, ינואר 

מופעל ממועד 
 הרכישה

, ליסבון  
  (1) פורטוגל

 2022 במהלך מ' אירו 64 -כ 100% 132 בעלות 2020, ינואר

,ברצלונה  
(2) ספרד   2022 במהלך אירו' מ 18 -כ 100% 115 בעלות 2020, ינואר 

 ליברפול,
 2022 במהלך ט"לישמ'  7 -כ 100% 200 בעלות 2020ינואר,  אנגליה

 נירנברג,
 2023דצמבר  אירו' מ 2.1 -כ 100% 222 שכירות 2020ינואר,  גרמניה

 ירושלים,
 2022 במהלך )*( 0% 88 ניהול 2020ינואר,  ישראל

 
 . הסכם ניהול  (*)
 

בהסכם לרכישת מניות חברה אשר בבעלותה   חברה מוחזקת התקשרה 2020 ינואר בחודש (1)
ניתן    לפיו(  2020קיים היתר בניה בתוקף )עד יוני    הבניין לשימור אשר לגביההחלקה עליה בנוי  

 מיליון אירו. החברה   42חדרים וזאת בתמורה לסך כולל של    132להקים על החלקה מלון הכולל  
כוכבים. להערכת  5או  לקס דהכוכבים  4מתעתדת לבנות על החלקה מלון בדרגת  המוחזקת

 תסתכםהעלות הכוללת של המלון , כך שאירומיליון  22-החברה עלויות הבניה תסתכמנה בכ
הושלמה והתמורה בסך    העיסקה. נכון למועד חתימה על הדוחות הכספיים  אירומיליון    64-כב

 .במלואה שולמה אירו ון מילי 42של 

 

המשמש   ספרדלרכישת מבנה בברצלונה,    בהסכםמוחזקת    חברה  התקשרה  2020ינואר    בחודש (2)
תלויה בהמצאת   העיסקה  השלמתמיליון אירו.    7-ככיום כבנין משרדים בתמורה לסך כולל של  

. מיד לאחר שינוי הייעוד כאמור, 2020 במרץ 31וזאת עד  המוכר  ידי עלאישור לשינוי הייעוד 
בנאמנות  אירו מיליון  1.4-כ של  סך ותפקידאת התמורה הנ"ל המוחזקת החברה  תשלם

  זכויות הבניה והקצאת    לתכניות  העירייה   אישורלאחר קבלת    נוספת  תמורהלהבטחת תשלום  
 אלף אירו בנאמנות. 840הפקידה הרוכשת סך של  נכון למועד הדוח,. מתאימות בניה

 

הרחבה של סדרת אגרות חוב )סדרה   פתאל נכסים )אירופה(, ביצעה  2020  פברוארחודש    במהלך .ב
ת  , רשומוש"ח ע.נ כ"א 1)סדרה ג'( בנות  אגרות חוב 198,679,000ג'( בדרך של הקצאה לציבור 

ש"ח לכל  201,857,000-ש"ח ע.נ אגרות חוב ובסה"כ כ 1ש"ח לכל  1.016למסחר, במחיר של 
)סדרה  החוב אגרות סך , כאמור האמורות ההקצאות  לאחראגרות החוב )סדרה ג'( האמורות. 

ש"ח ע.נ. בסמוך למועד קבלת התמורה מן ההנפקה   561,913,000-ל מסתכמת במחזור'( ג
עסקת גידור מלאה בתאגיד בנקאי במסגרתה  פתאל נכסים )אירופה(המתוארת לעיל, ביצעה 

מועד תשלום של ריבית ו/או קרן ישולם    שהכל)קרן וריבית( בחוב באירו, כך    השקליהומר החוב  
שנקבע במועד עסקת הגידור.  על ידי התאגיד הבנקאי סכום שקלי כנגד קבלת סכום באירו 

. עסקת  2.12%בחוב באירו בריבית נומינלית שנתית של    השקלי כתוצאה מהעסקה הוחלף החוב  
הריבית האפקטיבית החלפת הקרן והריבית כאמור מטופלת כעסקת גידור תזרים מזומנים. 

 . 1.92%באירו של הרחבת אגרות החוב סדרה ג' כאמור לעיל )לרבות עלויות ההנפקה( הינה 

 

 ג'.1לאחר תאריך המאזן ראה באור על עסקי החברה לגבי השפעת התפשטות נגיף הקורונה  .ג
 

 
 -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   - 

 
F:\W2000\w2000\917465\M\19\C12-HOLDINGS-IFRS.docx 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 
 המיוחסים לחברה 

 
 2019 בדצמבר,   31ליום  

 
 

 
 תוכן עניינים 

 
 

 
 

 עמוד 
  

 2-3 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה 
  

 4 לחברההמיוחסים  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי
  

 5 המיוחסים לחברה רווח או הפסדנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 
  

 6 וח הכולל המיוחסים לחברהונתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הר
  

 7 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
  

 8-13 מידע נוסף
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה  
 
 המאוחדים   הדוחות הכספיים   נתונים כספיים ומידע כספי מתוך 
 
 לחברה המיוחסים  

 
 
 

  31מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום    לחברההמיוחסים  להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
 ' ג9לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  -  המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2019בדצמבר, 

 . 1970-התש"ל  ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(
 

 לדוחות המאוחדים. 2המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור עיקרי  
 

 בדוחות המאוחדים. 1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 

 לכבוד 
 בע"מ   ( 1998פתאל החזקות )   בעלי המניות של חברת 

 96יגאל אלון  
 תל אביב 

 
 א.ג.נ.,

 
 
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות  9ל מידע כספי נפרד לפי תקנה  ע   דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הנדון:  
 1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
ים ומיידיים(,  ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתי9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

ולכל אחת משלוש  2018- ו 2019בדצמבר  31החברה( לימים  - ( בע"מ )להלן 1998של  פתאל החזקות ) 1970-התש"ל
  הכספי  המידע  ואשר נכללו בדוח התקופתי של החברה. 2019בדצמבר,  31השנים שהאחרונה בהן הסתיימה ביום 

 הנפרד הכספי המידעות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על באחריו הינ הנפרד
 בהתבסס על ביקורתנו.

 
לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי 

  2019בדצמבר  31ש"ח לימים  אלפי  20,820- אלפי ש"ח ו 48,268 התחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של
אלפי  9,449 אלפי ש"ח, 9,672 , בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של2018-ו

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של 2017-ו  2018, 2019בדצמבר  31לשנים שהסתיימו בימים  אלפי ש"ח 4,653-ו ש"ח
ם שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרי

  ם.לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרי
 

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את   .ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת   שאין במידע הכספי הנפרדטחון  הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בי

. ביקורת כוללת גם הכספי הנפרדמידע פרטים הכלולים בכוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים וב 
ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי  בעריכת המידע הכספי הנפרד בחינה של כללי החשבונאות שיושמו

בכללותה. אנו סבורים  של המידע הכספי הנפרדהדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 
 בסיס נאות לחוות דעתנו.  תשביקורתנו מספק

 
ות  המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להורא, בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו

 . 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9תקנה 
 

' בדבר אי הוודאות הקיימת  ב1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  
ות בשל התפשטות נגיף הקורונה אשר הובילה למשבר בשווקים באופן כללי ולעצירה כמעט מוחלטת של ענף התייר

ין הפעולות שמבצעת ומתכננת החברה לבצע יוהמלונאות בעולם בכללותו ובמדינות בהן פועלת החברה בפרט. לענ
לצורך התאמת הוצאותיה התזרימיות לירידה המהותית הצפויה בהכנסות וכן לתוכניות ההנהלה והדירקטוריון  

 '.ב1בהקשר זה, ראה באור  
 

 פורר גבאי את קסירר קוסט  אביב,-תל
 רואי חשבון   2020במרס,  29
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 ה חבר המיוחסים ל  המצב הכספי על    ות המאוחדים נתונים כספיים מתוך הדוח 

 
 

 בדצמבר 31ליום    
 2018  2019  מידע נוסף 

 אלפי ש"ח   
      שוטפיםנכסים 

      
 851  83,100   מזומנים ושווי מזומנים 

 139,343  37,878  4 ( מוחזקות ותלחבר ותהלווא)בגין  חובה ויתרות חייבים
      

   120,978  140,194 
      

      נכסים לא שוטפים
      

 436  -   חייבים לזמן ארוך 
 2,434,875  2,410,287   בחברות מוחזקות   ותהשקע 

 416,803  416,803  2 שהונפקו על ידי צדדים קשורים  שטרי הון 
 692,831  990,094  4 הלוואות לחברות מוחזקות

      
   3,817,184  3,544,945 
      
   3,938,162  3,685,139 

      התחייבויות שוטפות
      

 89,581  56,265  3 חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
 153  418     זכאים ויתרות זכות

 50,185  -   בעלי מניות
      
   56,683  139,919 
      

      שוטפות לא התחייבויות 
      

 455,340  904,073  3 אגרות חוב, נטו
      
      

      הון  
 635,177  635,177   הון מניות פרמיה 

 765,876  996,352   קרנות הון 
 ,938,5771  1,345,877   יתרת רווח

      
   2,977,406  8803,089, 
      
   3,938,162  3,685,139 

 
 

 מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.חלק בלתי נפרד  המידע הנוסף המצורף מהווה
 
 
 

     2020במרס,  29

 פתאלדוד   תאריך אישור הדוחות הכספיים
 יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל

 שחר עקה  
 סמנכ"ל כספים
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 ה חבר המיוחסים ל רווח או הפסד  על    ות המאוחדים נתונים כספיים מתוך הדוח   

 
 

 

 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2017  2018  2019  מידע נוסף 
 אלפי ש"ח   
        
        

 184,042  240,280  37,848   חברות מוחזקות  חלק החברה ברווחי 
 -  746  1,959   החזר הוצאות מחברות מוחזקות 

 ( 27)  ( 746)  ( 1,866)   הוצאות הנהלה וכלליות  
        

 184,015  240,280  37,941   רווח תפעולי 
        

 13,769  18,600  24,088   הכנסות מימון
 ( 4,105)  ( 17,709)  ( 23,998)   מימון  הוצאות

        
 193,679  241,171  38,031   כנסה הרווח לפני מסים על ה

 -  2,489  21  5 ההכנסה על מסים
        

 193,679  238,682  38,010   נקי המיוחס לחברה רווח
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדחלק בלתי נפרד  הווהמהמידע הנוסף המצורף 
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 ה חבר המיוחסים ל     הרווח הכולל על    ות המאוחדים נתונים כספיים מתוך הדוח 

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
   

 193,679  238,682  38,010  נקי המיוחס לחברה רווח
       

       רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(: 
       

       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח והפסד: 
 195,272  308,486  366,053  קרן הערכה מחדש בגין רכוש קבוע 

       
 195,272  308,486  366,053  סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד

       
שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים   סכומים

       תנאים ספציפיים
       

 40,791  85,976  ( 296,868)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
 ( 21,837)  ( 34,995)  90,421  קרן בגין עסקת גידור

       
שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד  סכומיםסה"כ 

 ,95418  50,981  ( 206,447)  בהתקיים תנאים ספציפיים 
       

 ,226214  ,467359  159,606  סה"כ רווח כולל אחר
       

 407,905  598,149  197,616  סה"כ רווח כולל לתקופה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.הווה חלק בלתי נפרד מהמידע הנוסף המצורף 
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 דוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה נתונים כספיים מתוך ה 

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
       

 ,679193  238,682  38,010  לחברה המיוחסרווח נקי  
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 

 החברה:
      

       :התאמות לסעיפי רווח או הפסד של החברה
 ( 184,042)  ( 240,280)   ( ,84837)  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 

 182,703  -  50,039  קבלת דיבידנד מחברה מוחזקת
 ( 9,664)  ( 891)  ( 90)  הכנסות מימון, נטו
 -  2,489  21  מיסים על ההכנסה

       
       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 

 ( 219)  302  ( 2,720)  בחייבים  (עליה ירידה )
 -  ( 698)  265  בזכאים ויתרות זכות  (ירידה עליה )

       
 -  ( 2,283)  -  מסים ששולמו 

 ( 4,238)  ( 11,955)  ( 30,399)  ריבית ששולמה
 4,282  12,122  22,858  ריבית שהתקבלה 

       
 182,501  ( 2,512)  40,136    מזומנים נטו שנבעו מפעילות )שימשו לפעילות( שוטפת

       
        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 

 13,470  ( 868,055)  ( 263,986)  קשורים, נטושינוי ביתרת צדדים 
 -  -  436  מזומן מיועד 

       
 13,470  ( 868,055)  ( 263,550)  השקעה שנבעו מפעילות )שימשו לפעילות(  מזומנים נטו 

       
       תזרימי מזומנים לפעילות מימון של החברה 

 ( 180,913)  ( 49,544)  ( 110,039)  דיבידנד ששולם  
 -  480,497  -  )הנפקה  הוצאות ניכוי אחר)ל מניות הון  הנפקת

 -  455,292  505,282  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 ( 14,955)  ( 14,955)  ( 89,580)  פרעון אגרות חוב

       
 ( 195,868)  ,290871  305,663  לפעילות מימוןמזומנים נטו שנבעו מפעילות )שימשו לפעילות( 

       
 103  723  82,249  במזומנים עליה 

       
 25  128  851  יתרת מזומנים לתחילת השנה

       
 128  851  83,100  יתרת מזומנים לסוף השנה 

       
       
 
 

 הווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.מהמידע הנוסף המצורף 
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 כללי -  :1באור 

 

מניות רגילות של החברה   1,652,800השלימה החברה הנפקה לציבור של  2018בפברואר  21 ביום .א
מניות קיימות של החברה   12,789,000ורישומן למסחר בבורסה של  מיליוני ש"ח    507.4  -בתמורה של כ

.  1999-והחל מאותו מועד החברה הפכה להיות חברה ציבורית כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט
דוד פתאל מר מיליוני ש"ח )לפני השפעת הטבת המס(.  27.1- ויות ההנפקה הסתכמו לסך של כסך על

 הינו בעל השליטה העיקרי בחברה.
 

במהלך הרבעון הראשון של   מגיפת הקורונה של הגלובלית וההתפשטות"קורונה" ה נגיף התפרצות .ב
 העתידית  הכלכלית  לפעילות  באשר  ודאות  אי  ומשרים  גלובלי  כלכלי  מאקרו  סיכון  מהווים    2020שנת  

 שוטף באופן עוקבת החברה. הפיננסיים השווקים ועל האינפלציה על הצפויות ולהשפעות בעולם

 על ההשלכות את ובוחנת הקורונה מגיפת התפשטות  עם בקשר ובעולם בישראל ההתפתחויות אחרי

וההתכנסות בישראל על רקע המגבלות שהוטלו על התנועה  .ובאירופה בישראל העסקית  פעילותה
ובאירופה וכן הוצאות צווי סגירה למלונות ובאירופה ובכלל זה השבתת כל תרבות הפנאי בישראל 

למועד אישור הדוחות הכספיים סגרה החברה את מרבית המלונות   נכון בחלק ממדינות הפעילות,
המתופעלים על ידה הן בישראל והן באירופה. כתוצאה מכך, החברה ביצעה ומבצעת, בין היתר, את 

 הצפויה בהכנסות:  המהותיתלירידה  התזרימיותהפעולות הבאות וזאת לצורך התאמת הוצאותיה 
 

  החברה  –בכמות עובדים והן בכמות שעות העבודה( צמצומים והתייעלות של כוח אדם )הן  (1
פיטורים.    בוחנת  הינהכן  ו,  ( לכל העובדים בקבוצה45%-ל  20%מבצעת הפחתת שכר מדורגת )בין  

  28, יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה הודיע לחברה ביום פתאלזה יצוין כי מר דוד  בהקשר
על דמי הניהול שהינו  וכן    2019ענק בגין שנת  באופן בלתי חוזר על המכי הינו מוותר    2020במרץ  

 .  2020הרבעון השני של שנת וזאת עד תום    זכאי להם על פי הסכם עימו

  למועד עד  ה החברה הוציא– הוצאת עובדים לחל"ת )חופשה ללא תשלום(/לחופשות יזומות  (2
ת )לרבות בניו של בעל השליטה( לחל" מעובדיה בישראל 5,500 - כ הכספיים הדוחות אישור

עובדיה באירופה לחל"ת או לחופשות יזומות )על חשבון ימי  את מרבית  להוציא בכוונתהו
 וזאת בהתאם לחוק ולמדיניות הממשלתית בכל מדינה.  ,החופשה שצברו(

 צמצום כל פעילות הרווחה והדרכה בקבוצה.  (3

 בודדים שלא יסגרו.איחוד תפקידים הן במטה, הן באזורי הפעילות והן באותם מלונות  (4

נכון למועד   –סגירת מלונות שבהם התפוסה נמוכה והעברת אורחים למלונות אחרים ברשת  (5
מלונות הקבוצה הפעילים   182מלונות מתוך  160 -החברה כ  סגרה ות הכספייםהדוחאישור 

כאשר ביתרת המלונות אשר נותרו פתוחים שיעורי התפוסה נמוכים ביותר  בישראל ובאירופה 
בכוונת החברה לשקול לסגור מלונות נוספים והכל בכפוף ובהתאם  בלבד(. 30%- ל 5%)בין 

 להתפתחויות.

 קים.ריטיינרים לנותני שירותים חיצוניים וקבלת הנחות מספאו ביטול הפחתת  (6

שהחלו בהם לפני תחילת  תוחיוני  ותעצירת מרבית ההשקעות במלונות הקבוצה, למעט השקע (7
 .המשבר

 ., למעט שיפוצים שהחלו בהם לפני תחילת המשברעצירת כל השיפוצים במלונות הקבוצה (8

שעות    24בכל המלונות הפעילים )כולל המלונות הסגורים( תוצב שמירה    -שמירה על בתי המלון   (9
 ביממה.

החברה פנתה ותפנה לרשויות   - ילות לקבלת הנחות ודחיות תשלום מרשויות מדינה שונות פע (10
מדינות הפעילות של הקבוצה בבקשה להעניק הנחות ודחיות תשלום ביחס לתשלומי ה בכל

ניתן פטור   הפעילות ממדינות  בחלק . בעניין זה יצוין כיעובדים  עלויות החזר וכן החובה השונים 
מעלות השכר )בכפוף להשארת העובדים   90%-תפות בשכר העובדים עד לגורף מארנונה והשת

 . המשבר  בתקופתמועסקים( 

 עצירת פרויקטי מיתוג ופרויקטים בתחום הדיגיטל בקבוצה. (11
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 )המשך( כללי  -  :1באור 

 

על פי הסכמי השכירות בין חברות   למעט)לומי שכירות בגין חלק מהמלונות השהיית תש (12
  – סגרו בשל סיכול וכוח עליון נש  (פתאל אירופה  -   100%  –חברת הבת  מאוחדות של החברה לבין  

 החברה השהתה או מתעדת להשהות את מרבית  כפועל יוצא מהפסקת פעילות מלונות וסגירתם,
או להנחיות   וק, הצעות חחוקכמו כן, בהתאם להוראות תשלומים בהתאם להסכמי השכירות, ה

במדינות השונות, עתידים להדחות תשלומי דמי   לאור המצב, שפורסמוהממשלתיות המיוחדות 
 וזאת לתקופות שונות.  השכירות

החברה בוחנת אפשרות להכניס לחלק מהמלונות שבבעלות    –הכנסת שותפים למלונות באירופה   (13
 . משברעם סיום הוזאת מיד   50%הקבוצה שותפים עסקיים בשיעור של עד 

החברה החלה לבחון אפשרויות למכירת  חלק מהמלונות שבבעלות   – מכירת מלונות באירופה  (14
פתאל אירופה( בעסקאות במתווה של    -   100%  –הקבוצה )ובכלל זה מלונות בבעלות חברת הבת  

SALE AND MANAGE BACK    או במתווה שלSALE AND LEASE BACK   באופן שיגדיל את יתרת
 .המשבר יוםבסוזאת   קבוצההמזומנים ב

  משועבדים או לנכסים  משועבדים בחינת אפשרויות של מימון מחדש לנכסים לא  - מימון מחדש  (15
לאחר   וזאתנמוך באופן יחסי וכן פריסה מחדש של חלק מהאשראי הבנקאי של החברה    LTVעם  

מליוני   142-יש לחברה נכסים בשווי של כ ות הכספייםהדוחאישור . נכון למועד סיום המשבר
בשיעור נמוך    LTVעם    משועבדים רביםונכסים  משועבדים כלל    שאינם"ח(  ש  מיליוני  560-)כ  אירו

   .50%-מ

לעניין זה  משמעותיים.    םמהמדינות הכריזה הממשלה על הלוואות בערבות מדינה בסכומי  בחלק (16
תוכל לקבל בגרמניה  ולהערכתה ,אלו הלוואת לקבלת להנחיות בהתאם פועלת החברהיצוין כי 

 .בהיקף של עשרות מיליוני אירושנים   5-ת לתקופה של כוהלווא
 

לא מתקיים משא    אישור הדוחות הכספייםלעיל כי נכון למועד    13-15יובהר לעניין האמור בס"ק  
ומתן עם מאן דהוא להכנסת שותף לאיזה ממלונות החברה באירופה ו/או למכירת איזה ממלונות  

 ו/או למימון מחדש של אשראי בקבוצה. החברה באירופה 

 
)וכן פעולות נוספות שהחברה  לעיל    12עד    10- ו  8עד    1בס"ק  החברה מעריכה שביצוע הפעולות כמתואר  

עשוי להביא  ( והכל בהתאם לנסיבות ולהתפתחויות לעילשאינן מפורטות עשויה לנקוט בהן בהמשך 
, להתאימן מנת עלההוצאות השוטפות של הקבוצה בחודשים הקרובים,  לקיטון משמעותי בתזרים

וביצוע הפעולות כמתואר  שצפוי בהכנסותיה בחודשים הקרוביםמאוד קיטון המהותי ל, האפשר ככל
 . לעיל עשוי להביא לתוספת מקורות כספיים לחברה 16בס"ק 

מליארד ש"ח אשר ברשות    1- של כסך  מזומנים ביחד עם  פעולות אלו,    ההנהלה והדירקטוריון, להערכת  
בשנה   מחויבויותיהלעמוד בכל  חברהיאפשרו ל ,הדוחות הכספיים אישורהקבוצה בסמוך למועד 

 .  הקרובה
יצוין כי יכולתה של החברה להשלים את הפעולות האמורות תלוי בהחלטות רגולטוריות שיתקבלו  

בעלי מלונות המושכרים ו)כגון מלווים  במדינות השונות, במידת שיתוף הפעולה והנכונות של צדדי ג'  
 לקבוצה(. 
 

מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה וגורמים כגון המשך התפשטות  
הקורונה או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלבנטיות בארץ ובעולם להפסיק או לחדש  מגפת

נות מסוימות, הגבלות תנועה, הגבלות על טיסות ליעדים שונים, הגבלת כניסה של תיירים ממדי
בשל התכנסויות או שינויים בביקוש, עשויים או עלולים )לפי העניין( להשפיע על החברה בהתאם. 

קצב ההתפתחויות המהיר של החלטות גורמי הממשלה בישראל ובאירופה, החברה תמשיך לעקוב  
 אחר ההתפתחויות ולעדכן את הערכותיה בהתאם.

 
 לחבורת קשורות שטרי הון  -  :2באור 

 
שטרי ההון הונפקו על ידי חברה מאוחדת לתקופה שלא תפחת מחמש שנים ואינם נושאים ריבית 
והפרשי הצמדה ואינם ניתנים לפדיון מוקדם לפני חלוף חמש שנים ממועד הנפקתם. פרעון שטרי 

בסמוך לקבלת   ההון נדחה בפני פרעון כל התחייבות אחרת וקודם רק לחלוקת עודפי רכוש בפירוק. 
מיליוני    400שטרי הון לחברה בסכום כולל של    10, הנפיקה החברה הבת  א'1המפורטת בבאור  התמורה  

 ש"ח בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.
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 גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה  -  :3באור 

 
 בדצמבר  31    
    2019  2018 

 

שיעור   
הריבית 
 השנתית 

  יתרה    *(

יתרה בניכוי  
חלויות  
  יתרה  שוטפות 

יתרה בניכוי  
חלויות  
 שוטפות 

 אלפי ש"ח   %  
           

 455,340  544,921  904,073  960,338  2.99  חוב  אגרות
           

 455,340  544,921  904,073  960,338    סך הכל 

 
 . 2019בדצמבר,  31שיעור ממוצע משוקלל ליום   *(  

 
בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים של החברה  אגרות החובהטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון 

 בגין ריבית(: 
 

 2019בדצמבר,  31ליום 

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים 

 משנתיים 
  שנים  3עד 

שנים   3-מ
  שנים  4עד 

שנים   4-מ
  שנים  5עד 

 5מעל 
 סה"כ  שנים 

 אלפי ש"ח   
               

 1,088,069  393,001  146,738  150,801  154,903  159,006  83,620  אגרות חוב 

 
 2018בדצמבר,  31ליום 

  
 עד
  שנה

 משנה עד
  שנתיים 

 משנתיים 
  שנים  3עד 

שנים   3-מ
  שנים  4עד 

שנים   4-מ
  שנים  5עד 

 5מעל 
 סה"כ  שנים 

 אלפי ש"ח   
               

 619,536  222,440  78,652  80,931  83,209  49,909  104,395  אגרות חוב 

 
 

 מידע נוסף
 

ש"ח   1בנות  ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ב'( אלפי 255,840לציבור  החברה הנפיקה   2018  יוניב 26ביום  .א
אלפי ש"ח )לפני ניכוי  255,840ע.נ כל אחת של החברה, רשומות למסחר, בתמורה כספית ברוטו של 

אינן צמודות ונושאות ריבית קבועה של   אלפי ש"ח(. אגרות החוב 2,213 -עלויות הנפקה בסך של כ
הסדרה הנ"ל  .3.45%הריבית האפקטיבית של אגרות החוב )לרבות עלויות ההנפקה( הינה  .3.25%

ביוני של כל אחת מהשנים  30בדצמבר וביום  31תשלומים חצי שנתיים ביום  13 -בעומדת לפירעון 
  מעשרת התשלומים הראשונים ל אחדבאופן שכ ,2020 בדצמבר 31החל מיום ( כולל) 2026עד  2020
ונים יהווה  משלושת התשלומים האחר  ל אחדמקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב, וכ  7.69%יהוו  

. לחברה זכות להרחבת הסדרה בהתאם לתנאים מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב 7.70%
המפורטים בשטר הנאמנות של אגרות החוב. במסגרת ההנפקה התחייבה החברה לאמות מידה 

 פיננסיות, שעיקרן כדלקמן:
 

 .  22.5% -יחס ההון העצמי לסך המאזן לא ירד מ .1

 . 8, כהגדרתה בשטר הנאמנות, לא יעלה על EBITDA-יחס חוב נטו ל .2

 מיליוני ש"ח. 1,250 -ההון העצמי של החברה לא יפחת מ .3
  

 
ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות החוב )סדרה ב'( המוזכרות בסעיף   2018 באוקטובר  23ביום 

ש"ח ע.נ  1בנות  ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ב'( אלפי 200,000ד' לעיל, בדרך של הקצאה לציבור של 
אלפי ש"ח )לפני ניכוי עלויות    203,200כל אחת של החברה, רשומות למסחר, בתמורה כספית ברוטו של  

ש"ח ע.נ. לאחר  1ש"ח לכל  1.016אלפי ש"ח(, רשומות למסחר, במחיר של  1,507 -הנפקה בסך של כ
 אלפי ש"ח ע.נ. 455,840-( במחזור מסתכמת לההקצאות כאמור, סך אגרות החוב )סדרה ב'
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 )המשך( גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה  -  :3באור 

 
ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות החוב )סדרה ב'( בדרך של הקצאה פרטית   2019בינואר    14ביום  

ח ע.נ כל אחת של החברה, ש" 1אלפי ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ב'( בנות  125,828למשקיעים של 
- אלפי ש"ח )לפני ניכוי עלויות הנפקה בסך של כ 122,682רשומות למסחר, בתמורה כספית ברוטו של 

 ש''ח ע.נ.  1ש"ח לכל  0.975אלפי ש''ח(, במחיר של  250
 

ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות החוב )סדרה ב'( בדרך של הקצאה פרטית   2019ביוני    17  ביום
ש"ח ע.נ כל אחת של החברה,  1ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ב'( בנות  אלפי 150,000 של למשקיעים

- כ  של  בסך  הנפקה  עלויות  ניכוי"ח )לפני  ש  אלפי    156,900רשומות למסחר, בתמורה כספית ברוטו של  
וכן ההקצאה המפורטת    כאמור  ההקצאה. לאחר  ''ח ע.נש  1"ח לכל  ש  1.046של    במחיר''ח(,  ש  אלפי  1,030

 ''ח ע.נ.שאלפי  731,668-בסעיף ג' לעיל, סך אגרות החוב )סדרה ב'( במחזור מסתכמת ל
 

עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל , תחושבנה לפי התקינה החשבונאית שחלה 
ובדוח הכספי המאוחד הרבעוני ליום   2017בדצמבר  31על החברה בדוח הכספי המאוחד השנתי ליום 

 . 2018 במרץ 31
 עומדת החברה בהתניות אלה.  2019בדצמבר,  31נכון ליום  

 

 1בנות  '(גש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה  אלפי 229,021לציבור החברה נפיקה ה 2019 בדצמבר 16ביום  .ב
אלפי ש"ח )לפני  229,021ש"ח ע.נ כל אחת של החברה, רשומות למסחר, בתמורה כספית ברוטו של 

אינן צמודות ונושאות ריבית קבועה   אלפי ש"ח(. אגרות החוב 2,025 -ניכוי עלויות הנפקה בסך של כ
הסדרה הנ"ל  .2.32%האפקטיבית של אגרות החוב )לרבות עלויות ההנפקה( הינה  הריבית .2.16%של 

של כל אחת מהשנים   בפברואר  28וביום    באוגוסט  31תשלומים חצי שנתיים ביום    22  -בעומדת לפירעון  
  התשלומים הראשונים  מעשרים ל אחדבאופן שכ , 2021בפברואר  28החל מיום ( כולל) 2031עד  2021
  5%התשלומים האחרונים יהווה    משני  ל אחדמקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב, וכ  4.5%יהוו  

. לחברה זכות להרחבת הסדרה בהתאם לתנאים המפורטים מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב
בשטר הנאמנות של אגרות החוב. במסגרת ההנפקה התחייבה החברה לאמות מידה פיננסיות, שעיקרן  

 כדלקמן:
 

 מיליוני ש"ח. 1,400 -ן העצמי של החברה לא יפחת מההו  .1

 . 76%, כהגדרתה בשטר הנאמנות, לא יעלה על נטו CAP-ל פיננסי מתואםיחס חוב  .2

 מיליוני ש"ח. 700 -של החברה לא יפחת מ EBIDTA -ה .3
 

תחושבנה לפי התקינה החשבונאית שחלה עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל ,  
   .2019 בספטמבר 30ה בדוח הכספי המאוחד הרבעוני ליום  על החבר

 עומדת החברה בהתניות אלה.  2019בדצמבר,  31נכון ליום  
 
 

 הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות  -  :4באור 
 

 הרכב .1
 בדצמבר 31  

  2019  2018 

 אלפי ש"ח  

     
 555,840  775,840  ( 2) ( 1)  לחברה מוחזקת ותהלווא

 136,991  214,254  ( 3) והלוואות נוספות לחברה מוחזקתלקבל  דיבידנד

     
  990,094  692,831 
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 )המשך(  הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות -  :4באור 

 

 אגרות חוב )סדרה ב'(' לעיל, בסמוך לקבלת התמורה מהנפקת  א3בבאור  לאמור  בהמשך   (1)
בסך כולל של   Back To Backהלוואות  מוחזקתומההרחבה, העמידה החברה לחברה 

. מועדי פירעונות ההלוואות זהה  3.3%נושאות ריבית בשיעור של  ש"חאלפי  455,840
 למועדי פירעונות אגרות החוב המפורט לעיל.

 
אגרות חוב ב' לעיל, בסמוך לקבלת התמורה מהנפקת 3בבאור  לאמורבנוסף בהמשך 

בסך כולל של   Back To Back, העמידה החברה לחברה מוחזקת הלוואות '(ג)סדרה 
. מועדי פירעונות ההלוואות זהה  2.21%אלפי ש"ח נושאות ריבית בשיעור של  220,000

 למועדי פירעונות אגרות החוב המפורט לעיל.
 

לעיל, העמידה החברה לחברה בת הלוואה    א'1בסמוך לקבלת התמורה המפורטת בבאור   (2)
להוראות פקודת מס הכנסה   בהתאם ריבית נושאתההלוואה מיליוני ש"ח,  100בסך 

 . החברה הבתבהתחשב בתזרים המזומנים של ותיפרע 

 

)למועד הדוח  מיליוני ש"ח בחברה בת 400הוכרז דיבידנד בסך  2016בחודש דצמבר  (3)
ת ריבית בהתאם להוראות ונושאנוספות    ותההלוואוכן    מיליון ש"ח(,  233התקבל סך של  

  פקודת מס הכנסה.
 

 ערבויות  .2
 

אירו להבטחת ההתחייבויות לתאגידים  יליונימ 22.2 -כעד לסך של  ערבה החברה  א.
 של חברות ושותפויות מוחזקות בחו"ל.בנקאיים 

 
ההלוואות מתאגידים בנקאיים נקבעו התחייבויות הכוללות, בין היתר, בחלק ממסמכי  ב.

, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות
 שהמהותיות בהן הינן כדלקמן: 

 
 של החברה לא יפחת בכל עת שהיא המאוחד  ההון העצמי    -   התחייבות להון עצמי  .1

 .מיליוני ש"ח 750של  מסכום
 
של החברה   EBITDA-לבין ה נטו היחס בין חוב החברה - EBITDA-יחס חוב ל .2

   .6בתוספת הרווח מחברות כלולות לא יעלה על  
 

סך כל חובות החברה למוסדות כספיים ואגרות חוב כולל להמרה )נטו   -"חוב החברה" לעניין זה  
החברה הרלוונטית, ושהניבו הכנסה  בניכוי מזומן( בגין מלונות שבבעלותה ו/או בניהולה של 

רווח תפעולי לפני   -של החברה"  EBITDA-ה" לפחות חצי שנה לפני מועד הבדיקה הרלוונטי.
הוצאות מימון, פחת הפחתות ומיסוי של מלונות בבעלותה ו/או בניהולה ושהניבו הכנסה  

 לפחות חצי שנה לפני מועד הבדיקה.  
 

רה אמות המידה בהן נדרשת החברה לעמוד הינן  בהתאם להסכמי המימון בהם התקשרה החב
, דצמברב 31ליום  נכון בהתאם לתקינה החשבונאית אשר הייתה בתוקף במועד קבלת המימון.

 יהן התחייבה. פיננסיות אלהמידה האמות מלוא עומדת ב החברה  2019
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  כנסההמסים על ה - : 5באור 

 
 סופיות  שומות מס א.

 
 . 2014עד וכולל שנת המס  בהסכםשומות  הלחבר

 
 שיעורי המס החלים על החברה ב.

 
 

 . 24%הינו   2017בשנת ו, 23%הינו  2018- ו 2019ים שיעור מס החברות בישראל בשנ
 

 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 
 
 

 נוספיםאירועים מהותיים  - : 6באור 
 

במסגרת הסכם שנחתם בין החברה לחברה בת, מכיוון שהחברה הינה חברה ציבורית אשר פועלת  .א
לגיוס הון וחוב לצורך מימון פעילותה של החברה הבת וחברות הבנות שלה, תישא החברה הבת  

אלפי ש"ח בתקופת  1,959 -של כבמלוא ההוצאות הכרוכות בהיותה של החברה ציבורית )סך 
 הדוח(.

 

ש"ח.    מיליוני  250  של  בסך  דיבידנד  חלוקת  על  החברה  דירקטוריון  החליט  2017,  ספטמברב  18  ביום .ב
 כל ידי עלוהיתרה הועמדה לחברה כהלוואת בעלים מיליוני ש"ח  151-שולם כ 2017במהלך שנת 

 .  מניות בעל אותו  לו זכאי הדיבידנדיתרת  לסכום השווה בסכום מניות בעל
במועדים    נהתיפרעות  ההלווא.  ריבית והינן צמודות לעליית המדדההלוואות הועמדו לחברה ללא  

מיתרת ההלוואות תפרענה בסמוך לאחר מועד קבלת תמורת הנפקת ניירות    50%  -ובאופן כדלקמן
יצוין  .  2019באפריל,    1  ביום( והיתרה תיפרע  2018בפברואר    27ערך של החברה )בפועל נפרע ביום  

 במלואה. נפרעההדוחות כספיים היתרה לתאריך  נכון כי
 

 "ח.ש אלפי 60,000 בסך דיבידנד חלוקת על  החברה דירקטוריון  החליט 2019, במאי 30 ביום
 . 2019הדיבידנד שולם בחודש יוני  

 
 
 
 
 
 

 -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -   - 
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 1 -ד  

 פרטים נוספים על התאגיד – פרק ד'
 

 "(החברה)להלן: " ( בע"מ1998) החזקותפתאל  :שם החברה
 512607888 :מספר חברה

 (תאריך הדוח")להלן: " 2019בדצמבר  31  י:דוח על המצב הכספתאריך ה

 (תאריך חתימת הדוח")להלן: " 2020 במרס 29 :הדוחחתימת תאריך 

 
  :רבעונייםהכולל ח רווחות תמצית דו  א'10תקנה 

 2019של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת על הרווח הכולל להלן תמצית דוח 
  (:ש"ח)באלפי 

 

 
לשנה שהסתיימה  

בדצמבר  31ביום 
2019 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

הכנסות משירותי שירוח 
 1,024,443 1,491,285 1,489,504 1,337,157 5,342,389 ואחרות

 624,229 782,750 790,876 711,251 2,909,106 ות נסההכעלות 
 400,214 708,535 698,628 625,906 2,433,283 רווח גולמי

 35,027 37,609 41,129 32,008 145,773 הוצאות מכירה ושיווק
 106,172 123,139 125,325 122,265 476,901 הוצאות הנהלה וכלליות 

 16,110 25,448 49,919 23,796 115,273 בתי מלון הוצאות שכירות
רווח תפעולי לפני פחת  

 אחרות הוצאותוהפחתות 
1,695,336 447,837 482,255 522,339 242,905 

 199,975 227,256 231,712 235,231 894,174 פחת והפחתות 
 ( 5,097) ( 3,343) ( 8,335) ( 19,538) ( 36,313) הוצאות אחרות, נטו

 37,883 291,740 242,208 193,068 764,849 רווח תפעולי
 141,886 206,973 178,628 190,910 718,397 ,נטוהוצאות מימון

ׁ )הפסדי(  רווחיחלק הקבוצה ב
המטופלות לפי שיטת  חברות

 , נטוהשווי המאזני
10,944 (1,427 ) 10,860 (932 ) 2,443 

לפני מסים על   )הפסד( רווח
 ( 101,610) 83,835 74,440 731 57,396 כנסההה

 ( 13,712) 20,983 8,153 1,130 16,554  (ההכנסה על מסיםס )ת מהטב
 ( 87,898) 62,852 66,287 ( 399) 40,842 )הפסד( רווח נקי

  מיוחס ל: 
 ( 88,044) 61,469 65,401 ( 816) 38,010 בעלי מניות החברה

 146 1,383 886 417 2,832 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 



 2 -ד  

  :רךת עשימוש בתמורת ניירו ג'10קנה ת
 

 12018במסגרת דוחות הצעת המדף שפרסמה החברה בחודשים יוני ואוקטובר 
 ונקבע כילא נקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה  22019ובחודשים יוני ודצמבר 

תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה על פי החלטות הנהלת החברה כפי 
מוש בתמורת שי שותכי אין בכוונת החברה לעשם ובהר השתהיינה מעת לעת. 

 ה לצורך השקעה בנגזרי מטבע שלא למטרות הגנות מטבע ו/או ריבית.ההנפק
 

מהותיות לתאריך הדוח על המצב  כלולותבת ובחברות  –רשימת השקעות בחברות  – 11תקנה 
  הכספי

 

מדינת  שם החברה
 ההתאגדות

ההשקעה  סך היקף
 בחברה המוחזקת נכון 

 31.12.2019ליום 
  (ש"ח)באלפי 

החזקה בהון, ור שיע
בהצבעה ובסמכות למנות 

 דירקטורים 

מלונות )להלן: " בע"מפתאל מלונות 
 100% 3,816,455 ישראל "( פתאל

פתאל נכסים )אירופה( בע"מ )להלן:  
 100% 1,577,115 ישראל "( פתאל נכסים אירופה"

Rennes Holdings S.a.r.l  
 100% 411,338 גרמניה  ( "Rennes")להלן: 

 
  שינויים בהשקעות בחברות בת : 21 תקנה

 ---  
 

  ( ש"ח)באלפי  מהותיות תוהכנסות של חברות בת וחברות קשור 31תקנה 
 

 ההחבר שם

 2019לשנת 

  לפני)הפסד(  רווח
 מס

 )הפסד( רווח
 מס  אחרי

מעליית  )הפסד( רווח
ערך של נדל"ן  

 להשקעה

 הוצאות
 (הכנסות)
 *( ריבית 

 ( 718,532) - 40,954 57,487 פתאל מלונות 
פתאל נכסים 

 אירופה 
428,316 363,479 279,335 (31,819 ) 

Rennes  (85,715 ) (69,410 ) - (524,117 ) 
 
 חברתית אשר מתבטלות בדוח המאוחד-יןכולל הוצאות ריבית ב*( 
 

 ני"ע שנרשמו למסחר: –מסחר בבורסה  20ה תקנ
 

)סדרה ב'( של וב אגרות ח 125,828,000נרשמו למסחר  2019ואר בינ 14ביום 
 .למשקיעים מוסדייםבהנפקה פרטית החברה אשר הוקצו 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב  150,000,000נרשמו למסחר בבורסה  2019ביוני  17ביום 
 2019 ביוני 16על פי דוח הצעת מדף מיום )סדרה ב'( של החברה אשר הוקצו 

יך תארשא )נו 2018בפברואר  14של החברה מיום  והמדף ההנפקהמכוח תשקיף 
ובהתאם לתוצאות ההנפקה ובכפוף ( "2018"תשקיף ( )להלן: 2018בפברואר  16

 .2018 תשקיףלתנאי 
ש"ח ע.נ. אגרות חוב  229,021,000נרשמו למסחר בבורסה  2019בדצמבר  16ביום 

 2019 בדצמבר 12 על פי דוח הצעת מדף מיום)סדרה ג'( של החברה אשר הוקצו 
 .2018תשקיף הנפקה ובכפוף לתנאי ה אותתוצובהתאם ל 2018מכוח תשקיף 

 
 

 

 
, 320095-01-8120-ו 900604-01-2018תא ]מס' אסמכ 2018באוקטובר  21וביום  2018ביוני  24דוחות הצעת מדף שפורסמו ביום  1

 [. בהתאמה 
, 120709-01-2019-ו 050622-01-2019]מס' אסמכתאות  2019בדצמבר  12ום ובי 2019ביוני  16דוחות הצעת מדף שפורסמו ביום  2

 . [מה בהתא
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  תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה :21נה תק
 וכל 2019החברה בשנת  ששילמהפירוט התגמולים )באלפי ש"ח(  להלן

בעלי התגמולים מ אחד לכל, עצמה על שקיבלה לתשלומים ההתחייבויות
  בחברה:  ןיינע ובעלי הבכירה המשרה נושאיים ביותר מבין הגבוה

 בעבור שירותים  תגמולים תגמול פרטי מקבל ה

 סה"כ 
 תפקיד שם 

היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 החברה

 מענק  שכר 
 תשלום
מבוסס 
 מניות 

   3אחר

ויו"ר  4"ל מנכ [1] פתאל דוד
 3,109 150 - - 2,960 56.57% מלאה יון דירקטור

 [ 2רוג'ר ] ליאדנ

"ל פעילות מנכ
 בקבוצתאירופה 

"ל מנכו אלפת
נכסים  פתאל
 ירופה א

 3,061 96 146 1,609 1,210 5__ מלאה

 [ 3עופר רפיח ] 
  מיזוגים מנהל

 3,564 65 146 2,300 1,053 5__ מלאה ורכישות

Jason 
Carruthers [4 ] 

מנהל פעילות 
ה פתאל בבריטני

 אירלנדוב
 2,606 - 107 669 1,830 5__ מלאה 

 כספים"ל סמנכ [ 5] עקה שחר
 2,494 93 146 885 1,370 60.01% מלאה ורודירקט

התמודד עם השלכות מגיפת הקורונה נת לעל מ צעדי ההתייעלות והצמצום שנוקטת החברהמכחלק 
את הוויתור של  2020במרץ  29ביום רה ועדת התגמול ודירקטוריון החבעל פעילותה העסקית, אישרו 

, זאת בגין פורט להלןות כמפחתלה כמהוהסכלל נושאי המשרה בחברה על חלק מהשכר והתגמול 
יון החברה יחליט לבטל את כלל ועד למועד שבו דירקטור 2020באפריל  1התקופה החל מיום 

 והמנהלים הבכיריםל הסמנכ"לים משכר הבסיס החודשי ש 40%-הפחתה של כ הפחתות השכר:
לחברי  מהגמול 25%-של כהפחתה כן ( ו2019ם בגין שנת )וכן ויתור על מחצית מהבונוס לו הינם זכאי

יצוין כי ההפחתה האמורה בתוקף גם לגבי  .7ן )בגין ישיבות וכן בגין הגמול השנתי(הדירקטוריו
דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים )לגביהם נקצבה ההפחתה בשלב זה בהתאם לדין, וזאת עד ליום 

וה התקשרות ור מהוור כאמחברי ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי הווית(.  2020באוגוסט  31
 רה.ת את החבשאין בה אלא כדי לזכו

פתאל בע"מ )להלן: " 1998 לפרטים אודות העמדת שירותי ייעוץ ויזמות על ידי פתאל השקעות [1]
מר דוד ל, לרבות באמצעות ל מר דוד פתאתו ובשליטתו המלאה שפרטית בבעלו, חברה "(השקעות

 30שנחתם  ביום י ייעוץ ויזמות שירותלמתן סכם ההל פי כי ע יצוין .להלן 22נה בתקפתאל, ראו 
 של  למענקפתאל השקעות זכאית  (2017בדצמבר  27)אשר תוקן ביום  2016באוקטובר 

אל פתהודיעה  נהופת הקורים הנובעים ממגעיוריהאבשל  , אולם2019בגין שנת אלפי ש"ח  5,911-כ
יוסף  .זה למענק על זכאותהר לתי חוזת באופן בכי הינה מוותר 2020במרץ  28לחברה ביום השקעות 

ם דמי השירות החודשיי עלבאופן בלתי חוזר תרת מווהינה ה באותו מועד כי תאל השקעות הודיעכי פ
תשלום ועד הכן במבמדד המחירים לצר ש"ח בתוספת מע"מ כדין, כשהם צמודים לעלייה 243,000)

 )להלן: 2020ביוני  30ליום ועד  2020באפריל  1החל מיום  ( וזאת2016ביחס למדד חודש אוגוסט 
לחברה כי ככל ויהא צורך בהארכת תקופת  ההודיעהשקעות פתאל  ."תקופת הוויתור המקורית"(

לא יאוחר מתום תקופת  -הבלעדי להודיע לחברה  הלפי שיקול דעת תהא רשאית היאהוויתור 
 על הארכה כאמור -הוויתור המקורית  

החל שותפות הניהול ידי  על, ומועסק פתאלבקבוצת  אירופה פעילות"ל כמנכמשמש רוג'ר  דניאלמר  [ 2] 
דשי 'ר לשכר חורוגכאי מר ( ז2018נואר ודש יקף מחנוכחיים )בתוקתו הי העס. על פי תנא2006משנת 
 ולתנאים ( 2017 עד 2015 בשנים זכאי שהיה כפי אירואלפי  12)חלף  אירואלפי  20-בסך של כ ברוטו
רמניה, כשהמדד המחירים לצרכן המתפרסם בג מדד עליית. שכרו החודשי צמוד ללהלן רטפוכמ נלווים

, בלכמקו נלווים תנאיםתנאי העסקתו כוללים  .2017 דצמבר בחודש םפרסשהת המדדסודי הוא הי
והשוטפות בקשר אליו )מלוא המס שיוטל על  רכב כולל נשיאה במלוא ההוצאות הקבועות כך ובכלל

תו כאמור לעיל, יגולם על חשבון החברה(, שתיזקף לו עקב העמדת הרכב לרשו וי ההטבההעובד בגין שו
 תתפות הש וכןודמי מחלה בהתאם לדין הגרמני, ת שנתי דמי הבראה, חופשה ומי ביטוח מנהלים,תשל

 או הניהול שותפותאחד מבין  כל. התפקיד ישותרד פי על בחודש אירו 2,000 של בסך דיור בהוצאות

 
   .הוצאות העמדת רכב וכן הוצאות דיור -"אחר"   3
 . 2017דצמבר ב 27מכהן גם כמנכ"ל החברה החל מיום  פתאל מר 4
המניות המונפק והנפרע ומזכויות   מהון  0.03%-ה כאופציות לא רשומות אשר תהוונ 4,205-ירה מחזיק/ה ב משרה הבכה נושא/ת  5

 ההצבעה בחברה בדילול מלא.
נו מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה וכן הי 0.01%-מניות החברה המהוות כ 1,603-ק במחזימר שחר עקה  6

בעה בחברה בדילול ע ומזכויות ההצמהון המניות המונפק והנפר 0.03%-מות אשר תהוונה כת לא רשוואופצי 4,205-מחזיק ב
 מלא. 

נכ"ל החברה למעט יו"ר הדירקטוריון ומחברה )ל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון ה כ 2020באפריל  1החל מיום באופן שבו  7
שתתפות  גמול ה ל שנתי ול( יהיו זכאים לגמומורלגמול הא כהן גם כדירקטור, אשר אינם זכאיםולמעט סמנכ"ל הכספים המ

)כללים בדבר גמול והוצאות   תקנות החברותל רטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית , המפוהמזעריים הסכומים  בגובה 
  גת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה ובהתאם לדרגה שבה מסוו( "נות הגמול"תק )להלן: 2000-י(, תש"סחיצונ לדירקטור
 סכומים הקבועים המפורטים שם. וזאת חלף ה  גמוללתקנות ה 
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 אף  עלשל שלושה חודשים.  מוקדמתהודעה ב הצדדים בין ההתקשרות את יםלסי רשאי 'ררוגמר 
א דעה מוקדמת וללתר ללא כל צורך בהוה לאלהעבודיחסי  ית לסיים אתהניהול זכא שותפות, האמור

, בנוסףשלילת פיצויי פיטורין על פי דין.  תשלום פיצויי פיטורים, אם התקיימו נסיבות המצדיקות
, כל עוד לא ייקבע אחרת על ידי ואילך 2018 שנת בגיןשבו באופן  ,שנתי למענק'ר רוגזכאי מר 

תוגדל )כאשר התקרה  אירו אלפי 900קרה של ד לתתי ענמר רוג'ר למענק ש וריון החברה, זכאידירקט
-מה שנקבע שיעורסך המשקף  לפי(, 3%ור של , בשיע2018, החל מתום שנת קלנדריתבתום כל שנה 

EBITDA באירופה, כפי שישתקף בדוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים  ההחברת של השנתי
שולם למר רוג'ר מענק בסך של  2018שנת בגין יצוין כי  .טיתוונהרל השנה בגין הברהחהמבוקרים של 

סכום המענק בגין שנת  .אירואלפי  403סך של ישולם למר רוג'ר מענק ב 2019ובגין שנת  אלפי אירו 850
וזאת בהתאם להחלטת וועדת  תנאי העסקתועל פי זכאי  הינורוג'ר לו  מענקהמכמחצית  מהווה 2019

 . לעילהחברה כאמור התגמול ודירקטוריון 
. על פי פתאל מלונותידי  עלועסק ומ 2004 משנת החלגים ורכישות מר עופר רפיח משמש כמנהל מיזו [3] 

 60-בסך של כ ברוטושכר חודשי ל רפיחמר  ( זכאי2018מחודש ינואר תנאי העסקתו הנוכחיים )בתוקף 
 כמפורט נלווים ולתנאים (2017 עד 2015 בשנים זכאי יהשה כפי"ח ש אלפי 50)חלף  ברוטו"ח שאלפי 
  30י של מעניק באמצעות חברה בבעלותו המלאה, בסך חודש שהואשירותים  בגין, וכן לדמי ייעוץ להלן

 בשנים יזכא שהיה כפי"ח ש אלפי 20לף חמע"מ )פת תוסנגד חשבונית כדין, באלפי ש"ח המשולמים כ
 המדד א כשהמדד היסודי הוהמחירים לצרכן,  מדד עלייתל שכרו החודשי צמוד (.2017 עד 2015

, כמקובל נלווים תנאים. תנאי העסקתו כוללים 2017 נובמבר חודש בגין, 2017 דצמבר בחודש שפורסם
מלוא ההוצאות הקבועות והשוטפות בה לל נשיאסמ"ק כו 3,200של עד וע מנ בנפחרכב  כך ובכלל

ב העמדת הרכב לרשותו גין שווי ההטבה שתיזקף לו עקשיוטל על העובד ב בקשר אליו )מלוא המס
פשה שנתית ודמי ה, חוון החברה(, וכן תשלומי ביטוח מנהלים, דמי הבראכאמור לעיל, יגולם על חשב

ההתקשרות בין הצדדים בהודעה  לסיים את או מר רפיח רשאי פתאלת אחד מבין מלונו כלמחלה. 
לאלתר ללא  ותקשרההתזכאית לסיים את  פתאל נותמלו, האמור אף על חודשים. שישהשל  מוקדמת

; זאתהמצדיקות שלום פיצויי פיטורים, אם התקיימו נסיבות כל צורך בהודעה מוקדמת וללא ת
עוד לא ייקבע אחרת על ידי  , כלואילך 2018 שנתבגין בו ש ןופבא, זכאי מר רפיח למענק שנתי, בנוסף
, צמוד ש"ח  מיליון 2.5יח למענק שנתי עד לתקרה של פאי מר רהחברה, זכ דירקטוריוןו התגמול וועדת

, (4%, בשיעור של 2018שנת  מתום להח, קלנדריתום כל שנה ה תוגדל בת)כאשר התקר 8למדד הקובע
הכספיים ישתקף בדוחותיה שכפי  ברהחההשנתית של  EBITDA-מה שנקבע שיעור המשקף סך לפי

וץ השנתיים ית בניכוי דמי הייעה הרלוונטבגין השנ החברהשל המאוחדים המבוקרים  השנתיים
רפיח מענק בשיקול  מרעדת התגמול ודירקטוריון, ישולם לור וולאיש בכפוףהמשולמים לו. לחילופין, 

שולם למר רפיח  2018 תשנבגין  יכיצוין  .האמורה התקרה דעת בסך אשר בכל מקרה לא יעלה על
ביום  .ש"ח ליוןימ  1.3 סך שללם למר רפיח מענק בישו 2019גין שנת בו ש"ח מיליוני 2.5מענק בסך של 

אישרו וועדת התגמול ודירקטוריון החברה )בהתאמה(, להעניק  2019ץ במר 26וביום  2019במרץ  18
, בשל מיליון ש"ח 1בסך י מיוחד מענק כספ ות התגמול של החברה,ינילמר רפיח, בהתאם להוראות מד

, אשר יש בה כדי 9והשלמת עסקת המלונות בלונדוןקידום ח לרפימר ותרומתו של מאמציו הניכרים 
בגין שנת לרפיח סכום המענק  .יתה האסטרטגית בראייה ארוכת טווחלקדם את טובת החברה ותכנ

וזאת בהתאם להחלטת וועדת  ואי העסקתנתעל פי זכאי  הינורפיח לו  מהמענקכמחצית  מהווה 2019
 . לעילהחברה כאמור התגמול ודירקטוריון 

מחודש  Jurys Innומנכ"ל  מנהל פעילות פתאל בבריטניה ובאירלנדמשמש כ Jason Carruthersמר  [4]
 306-תי ברוטו בסך של כנשלשכר  Carruthersעל פי תנאי העסקתו הנוכחיים זכאי מר  .2016ינואר 

של המעביד, סיות הפרשות פנגם ללים תנאי העסקתו כו כמפורט להלן.ם נלווים "ט ולתנאיאלפי ליש
ההתקשרות בין הצדדים ם את לסיי תרשאי החברה. בריאותביטוח זכאות לכן תשלומי ביטוח לאומי ו

קשרות בין הצדדים ההתרשאי לסיים את  Carruthersר מ חודשים. עשר שניםשל  מוקדמתבהודעה 
אלפי  180)עד לתקרה של  שנתי למענק Carruthersמר  בנוסף .ודשיםה חשישמת של בהודעה מוקד

מענק  Carruthersשולם למר  2018יצוין כי בגין שנת  .שנקבעו כמותייםעדים בימידה , בגין עליש"ט(
  ו.אלפי איר 147בסך של 

. על 2003ל משנת חה פתאל מלונות ידי עלמר שחר עקה משמש כסמנכ"ל הכספים של החברה ומועסק  [ 5]
 37.4 –שי בסך של כ( זכאי מר עקה לשכר חוד2018פי תנאי העסקתו הנוכחיים )בתוקף מחודש ינואר 

מעניק באמצעות  שהואם שירותי בגיןלדמי ייעוץ ולתנאים נלווים כמפורט להלן, וכן  ברוטואלפי ש"ח 
מע"מ , בתוספת ונית כדיןנגד חשבולמים כאלפי ש"ח המש 55חברה בבעלותו המלאה, בסך חודשי של 

 מדדעליית  ל צמודים םוריהאמ הסכומים(. 2017 עד 2015 בשנים זכאי שהיה כפי"ח ש אלפי 50)חלף 
עסקתו כוללים תנאי ה(. 2017נובמבר  חודש יןבג, 2017דצמבר  בחודש שפורסם לצרכן המחירים

הוצאות מלוא השיאה בל נכולק מ"ס 3,500בנפח מנוע של עד רכב  ובכלל כך כמקובל, נלווים תנאים
לו עקב טבה שתיזקף הקבועות והשוטפות בקשר אליו )מלוא המס שיוטל על העובד בגין שווי הה

ם, דמי מנהלי ברה(, וכן תשלומי ביטוחהעמדת הרכב לרשותו כאמור לעיל, יגולם על חשבון הח
את  י לסייםשאר ר עקהאו מ אלפתאחד מבין מלונות  כלה שנתית ודמי מחלה כדין. הבראה, חופש

זכאית  לפתא מלונות, האמור אף עלחודשים.  שישהשל  מוקדמתהודעה בקשרות בין הצדדים ההת
 לום פיצויי פיטורים, אםלאלתר ללא כל צורך בהודעה מוקדמת וללא תשההתקשרות ים את לסי

 ואילך 2018שנת בגין ו בשעקה למענק שנתי, באופן  מרזאת. בנוסף, זכאי מצדיקות מו נסיבות ההתקיי
 1.7ה של מענק עד לתקרדירקטוריון החברה, זכאי לו התגמול וועדתעוד לא ייקבע אחרת על ידי  לכ
שנת , החל מתום קלנדריתשנה תוגדל בתום כל  התקרה כאשר) 10, צמוד למדד הקובע"ח ש וןלימי

של  EBITDA –וה י השנתמהרווח הנקי  ושנקבע יםשיעורך המשקף ס לפי, (4%, בשיעור של 2018

 
לתקנות החברות   3ב1ברה, מר דוד פתאל, בהתאם להוראות תקנה ל הח אישר יו"ר הדירקטוריון ומנכ" 2019במרץ  18ביום  8

ק השנתי  תוספת הצמדה למדד כאמור לתקרת המענ( לות"קנות ההק"ת)להלן:  2000-)הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס
 .החברה  של מולהתג  מדיניות  להוראות בהתאם, רפיח   מר  של והעסקתו כהונתו  בתנאי מהותי לא  שינויכ וזאת  מר רפיח נקבעה לש

 "ב בפרק ג' , המצ0192בדצמבר  31 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום (1)ב20לפרטים אודות עסקה זו ראו ביאור  9
 [.2019-01-021444]מס' אסמכתא  2019מרץ ב 15מיום לדוח תקופתי זה וכן דיווח מיידי  

אישרו   2019במרץ  26וביום  2019במרץ  18ביום ברה )לאחר שת בח אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניו  2019במאי  5ביום  10
, בגין 2017וד לעליית מדד המחירים לצרכן בחודש דצמבר יהא צמ קתקרת המענ ום כי סכ (וועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

רה שנקבעה )התקמליון ש"ח  4.65שמוצמדים השכר החודשי ודמי הייעוץ(, ובלבד שלא יעלה על  )כפי 2017נובמבר  חודש
 .במדיניות התגמול של החברה(
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 השנה בגין החברההמאוחדים המבוקרים של  השנתייםכפי שישתקף בדוחותיה הכספיים  החברה
מענק בשיקול דעת  קהע מרלאישור וועדת התגמול ודירקטוריון, ישולם ל בכפוףופין, . לחילתונטיהרלו

סך מענק ב למר עקהשולם  2018שנת יצוין כי בגין  .האמורה התקרהבכל מקרה לא יעלה על  סך אשרב
ק סכום המענ   .ש"ח ליוןימ  0.89ישולם למר עקה מענק בסך של  2019ש"ח ובגין שנת מיליוני  1.7של 

בהתאם וזאת  תנאי העסקתועל פי אי כז הינו עקהלו  מהמענקכמחצית  מהווה 2019בגין שנת  לעקה
 . לעילהתגמול ודירקטוריון החברה כאמור  להחלטת וועדת

 

ונות שבהם רבות חלק החברה בגין מלי )לעולתפ רווח -משמע  EBITDA-ה -זה  בסעיף
וצאות במלון( לפני הוצאות מימון, פחת, הכנסות והמהזכויות  50%היא מחזיקה 

יים המאוחדים ת הכספבדוחו יםגיאוגרפ מגזרים בביאוראחרות )כמשמעות מונח זה 
 החשבונאות החלים במועד פרסום  על פי כלליובכל מקרה  (החברהוקרים של המב

  .2017של החברה לשנת כספיים הדוחות ה

 

 השליטה בתאגיד  א:21תקנה 
 8,170,000 -ישרין ב, מכוח החזקה במחברהמר דוד פתאל הינו בעל השליטה ב

מזכויות ובחברה פרע ת המונפק והנמניוון המה 56.57%-כהמהוות  החברה מניות
 .בה ההצבעה

 
  עסקאות עם בעל שליטה :22תקנה 

עסקאות בהן התקשרה החברה עם בעל  ם בדבררטין פלהלחברה, למיטב ידיעת ה 
בהן  השליטה עניין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה השליטה או שלבעל

דוח זה או ד פרסום ועד למוע 2019או במועד מאוחר לסוף שנת  2019במהלך שנת 
 :11עד דוח זהדיין בתוקף במושהן ע

  

 
 בטרם הפיכתה לחברה ציבורית. ל החברה י האורגנים שיצוין כי מרבית העסקאות כאמור אושרו ו/או אושררו על יד 11
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 :אחרות ועסקאות ת( לחוק החברו4)270עסקאות על פי סעיף 
 

 
 ה. והיה בתוקף עד למועד חתימת הסכם ז 2010בנובמבר  29בין פתאל השקעות ביום  שנחתם בין החברה להול הסכם הני אשר החליף את  12
 ה )לרבות פטירה(. חתומה רפואית ו ליקוי שבגוף או בנפש, המאושרת על ידי תעודל מחלה אאו זמני, בש הינה אי יכולת למלא תפקיד ולדאוג לעניינים באופן רגיל וסביר, באופן קבוע  ,"נבצרות"לעניין זה   13
ת  הודעה המוקדמ( ימים לפחות, ובכפוף להחלטה בכתב של דירקטוריון החברה, תקוצר תקופת ה 60למשך תקופה של שישים ) קידובמקרה של נבצרות של יו"ר הדירקטוריון, אשר בשלה נמנע ממנו למלא את תפ  14

 . לעיל 9ש מפורט בה"כ ,"נבצרות"; לעניין זה ( חודשים6שישה ) לש לתקופה 
הקצאת עודף   , לפני חישוב הבונוס והשפעת המס בגינו ובנטרול רווחי או הפסדי שערוך או הפחתה כתוצאה מביצועריםמבוקהמאוחדים ה  רווח החברה לפי דוחותיה הכספיים השנתיים -ה "רווח נקי שנתי" לעניין ז  15

 .עלות

שאישרו את  האורגנים  #
העניין האישי של בעל   תיאור העסקה וצדדיה  ההתקשרות 

 פרטים נוספים  השליטה 

ריון החברה והאסיפה קטודיר  .1
הכללית של בעלי מניות  

בפברואר  12ביום החברה 
2018 

  ייעוץ  שירותי  למתן כםבהס אל פתמר דוד פרטית בבעלות מלאה של בעל השליטה בחברה,  חברה קעות, ברה עם פתאל הש התקשרות הח 
שירותי  לפיו תעניק פתאל השקעות  12(2017 בדצמבר 27)אשר תוקן ביום  2016בר באוקטו 30יום ב "( שנחתם  ההסכם)להלן: " ויזמות 

  עיקרי  ובא יו להלן. "(השירותים)להלן: " וריון החברה הובלת דירקט"ל ומנכ שירותי מות, פיתוח עסקי לחברה, טגיה, יז ייעוץ, אסטר
 : ההסכם

מצעות עובדיה  אבנשוא ההסכם  במסגרת ההסכם התחייבה פתאל השקעות, בין היתר, לספק את השירותים: השירותים והיקף מהות 
קית לטובת פיתוח עסקי  אסטרטגיה עס ייעוץ ובניית  שירותי)א( העמדת  : אתל זבכל, וותלפתאל השקע פיםכפו אשר יהיו ,ונציגיה 
, אשר בגינה נמנע  13במקרה של נבצרות . בהתאם לתנאי ההסכם, ויו"ר דירקטוריון החברה כו"ל כמנכל תאר דוד פכהונת מה; )ב( החבר

יו"ר  מנכ"ל ו ו, ימונ)כהגדרתה להלן( המוקדמת או בתקופת ההודעה יום לפחות ו/ 60ידו למשך תקופה של ממנו למלא את תפק
את פתאל השקעות לספק את   ההסכם לא מחייב ה.ן החברראות תקנועל ידי דירקטוריון החברה בהתאם להו ים יפין חלרקטוריודי

בכפוף   ותים עבור לקוחות אחרים ו/או בביצוע השקעות, כל זאת שירותיה באופן בלעדי לחברה, והיא חופשיה להתקשר בהספקת שיר
   .ןדול כמפורט להלאי תחרות ואיסור שיתנאי  ל

לחוק החוזים )חלק  בכפוף להוראות לא קצובה.  לתקופה  ה הינ ות ההתקשרין בכפוף להוראות הד: והודעה מוקדמת  תקשרות הה  תקופת 
ית לסיים  רשא תהא  (יוןדירקטורה  כפוף להחלטתב)( החברה 1: ) ויים להלן בלבדהסכם ניתן לביטול במקרים המנה , 1973-כללי(, תשל"ג
הורשעו במעילה  ה ונציגיה בדימעומי ות או , בכל מקרה בו פתאל השקע)כהגדרתה להלן( תהודעה מוקדמ אלתר, ללא מתן את ההסכם ל

  ם מוקדם רשאי להביא לסיו ארקטוריון(, יה ת דיהחלטבכפוף להחברה ו( כל אחד מהצדדים להסכם )2או בעבירה אחרת שיש עמה קלון; )
דה לסיום  מועד שנקבע על יעובר לחודשים  שניים עשר לפחותהשני, בכתב לצד וראש מ הודעה מוקדמת ןידי מת זאת על םשל ההסכ
  סיום  הסכם לידי את ה  תביא החברה במידה ו. 14(, בהתאמה " תקופת ההודעה המוקדמת" -" וההודעה המוקדמתלהלן: "לעיל ו)ההסכם 
ספק את  פן מיידי מלשקעות תחדל באופתאל ה ן החברה החליט כי ירקטוריובמידה וד אף, תשלם החברה לפתאל השקעות )מוקדם

למשך   )לרבות הזכות לשירותי אירוח כמפורט להלן(התנאים הנלווים יתר ה את ד לעמיות להלן( )כהגדרתם ( את דמי השירות השירותים
וי  לפיצזכאית פתאל השקעות  א, תה עילהמתוארות ליבות של סיום ההסכם על ידי החברה שלא בנסתקופת ההודעה המוקדמת. במקרה 

אחר תום תקופת מתן  שישה חודשים ל  ופה של למשך תק ()למעט הבונוס כהגדרתו להלן תנאים הנלווים ה שירות וה י דממוסכם של 
וסכם  במסגרת ההסכם ה . ום תקופת מתן השירותיםתבלפתאל השקעות  םבמלוא מוישולאשר  (" הפיצוי המוסכםהשירותים )להלן: "

את   צעות תספקעובדיה ונציגיה שבאמיהם של פתאל השקעות והתחייבויות תר, תמורה בגין ווה, בין היוי המוסכם יה הפיצכי  וצהרה ו
ונותן השירות  שקעות פתאל ה נקבע כי עם זאת, להלן(. כמפורט )תחרות ושידול -לסודיות, אי "(נותן השירותירותים לחברה )להלן: "הש

דו לשימושם במהלך תקופת  רה אשר הועמים השייכים לחבשימוש באמצעים העסקי שותלע המעברבמהלך תקופת  יהיו רשאים להמשיך
 ן השירותים. מת
בתוספת מע"מ כדין, כשהם  ש"ח  243,000לפתאל השקעות דמי שירות חודשיים בסך של  החברה  משלמת רותים ישלורה : בתמ רהמוהת

 "(.  השירותדמי )להלן: " 2016וגוסט ד חודש א במועד התשלום ביחס למדם לעלייה במדד המחירים לצרכן צמודי
מהרווח הנקי השנתי של   10%-השווה ל ס שנתי בסכום לבונו זכאית  תהא פתאל השקעותהמפורטים לעיל, שירות לדמי ה בנוסף  - וסבונ

ידוע ביום לצרכן ה  ש"ח בשנה )כשהוא צמוד למדד המחיריםאלפי  8245,ה על לא יעלכאמור "(, ובלבד שהבונוס הבונוס)להלן: " 15החברה
בשנה שבה   יצוין כי "(. נתית ה השקרהתלהלן: "( )2016אוגוסט נק הבונוס ביחס למדד חודש שבגינה יוע כל שנה קלנדריתבדצמבר של  31

ותהא  סכומים בגובה התקרה השנתית בלבד, יעלה סך הבונוס לה זכאית פתאל השקעות מעל התקרה השנתית, תקבל פתאל השקעות 

מר דוד פתאל הינו צד 
להתקשרות באמצעות  

   שליטתו. חברה ב

---- 
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ת  לא תקבל פתאל השקעו  בה עומד ההסכם בתוקף נה כל שנה ושבתנאי שב זאת ,בשנות ההתקשרות העוקבות  התשלומיםזכאית לעודף 
גין שנת  אלפי ש"ח. יצוין כי ב 5,824שילמה החברה לפתאל השקעות בונוס בסך של  2017בגין שנת   על התקרה השנתית. העוליםסכומים 

  500מענק הנפקה בסך  2018ות בשנת תאל השקעכמו כן שולם לפ אלפי ש"ח. 5,893ל ברה לפתאל השקעות בונוס בסך שהח  שילמה  2018
 200נציגי פתאל השקעות או מי מטעמה זכאים להתארח במלונות הקבוצה בהיקף מצטבר של עד  -  י אירוח זכאות לשירות אלפי ש"ח. 

החברה בזאת כי ידי פתאל השקעות. מובהר  יתנים עלנועד לקדם את השירותים הנה את כל עוד מדובר באירוח לינות בשנה קלנדארית, ז
 פתאל השקעות(.  ישרין ובין אם בדרך של החזר הוצאות למ ות )בין בים הנלווים של אירוח במלונ במלוא העלות של התנאשא תי

ראות  על פי הוים ונושאי משרה כמקובל בחברה ויטוח אחריות דירקטוראת  נותן השירות בב מבטחתהחברה  - ושיפוי אחריות, ביטוח 
  התחייבות  כתבי  אודות טיםרלפבחברה. כתב התחייבות לשיפוי ופטור במתכונת המקובלת  ה העניקהחברה כמו כן, הדין ותקנון החברה. 

השקעות ונותן   פתאל - ואיסור שידול ותתחר אי .להלן 14-ו 13, 12 סעיפים ראו השליטה  לבעל הוענקו  אשר מאחריות ופטור לשיפוי
של   קה החזבעל מניות )מלבד  ו יהי ר מכן, לא יעסקו ולא לאח חודשים  12פה של שך תקופת ההסכם ובמשך תקובו כי במהשירות התחיי

המלונאות  מהון המניות של חברה(, דירקטור או מנהל, במישרין או בעקיפין, בגוף בישראל המתחרה עם החברה בתחום  5% -ותר מילא 
פין,  דל, במישרין או בעקילש ירות שלאונותן הש התחייבו פתאל השקעות סף,בנו רה. אלא בהסכמה מראש ובכתב של דירקטוריון החב

  12החברה ולא להעסיק מי שהינו או מי שהיה במהלך  קוח של החברה, להפסיק את התקשרותו עםל , ספק או כל נושא משרה או עובד
  של דירקטוריון החברה.ש ובכתב חלקם, נושא משרה או עובד של החברה אלא בהסכמה מרא החודשים שקדמו לכך, או 

חמש   מחלוף החלברה מדי שלוש שנים, וזאת ח מוסמכים בכפוף לאישורו על ידי האורגנים ה  םשל ההסכקפו ות , אות הדיןפוף להורבכ
 .(2023בפברואר  20)קרי החל מיום   שנים ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית

( בדוח התקופתי של החברה התאגיד" יתיאור עסק"א' )בפרק  1.1.2ט בסעיף ל החברה כמפורעילות שם פאל לתיחור דוד פתהתחייבות מ ---  .2
  .("2018"תיאור עסקי התאגיד  לן:[ )לה 2019-01-027001 ]מס' אסמכתא  2019במרץ  27, אשר פורסם ביום 2018לשנת 

צד  הינובעל השליטה 
צדדית כל יבות החד להתחי
ליטה א בעל השעוד הו
וכן כל עוד לחברה רה בחב
ורות לצורך ביצוע מק

 . האמורות העסקאות 

סעיף  רטים נוספים ראו פל
בתיאור עסקי התאגיד   1.1.2

2018. 

ל נכסים  ( פתא100%ציבור של חברה מאוחדת )סגרת תשקיף הנפקה ראשונה למתן התחייבות חד צדדית על ידי מר דוד פתאל )במ  ---  .3
או חברות נכס קיימים  / "ן ונדל נכסי  אירופה שלא נמנים על סים נכ פתאל  של כי לא ירכוש נכסי נדל"ן מתחום הפעילות ( )אירופה 

 "נכס חדש"להלן: ) אירופה נכסים  פתאלפתאל וחברות קשורות של דוד פתאל פרט ל המוחזקים )בין במישרין ובין בעקיפין( על ידי דוד
ס  ת הנכלרכיש אירופה  נכסים  פתאל אירופה, אלא בכפוף לזכות סירוב ראשונה של  נכסים  פתאלות שלא באמצע, (קט חדש"פרוי"או 
פתאל נכסים  ס חדש כהגדרתו לעיל, הוא יפנה לפתאל כי בכל מקרה בו יוצע לו נכבמסגרת זו התחייב דוד ו הפרויקט החדש. דש אהח 

(. ההצעה "ההצעה"ש )להלן: בנכס החדכס החדש ו/או תשקיע הנ תרכוש את דש ו/או ם את הפרויקט הח היא תיזו  בהצעה כי אירופה 
מלוא   ימי עסקים ממועד קבלת 5ידרש לתת את החלטתו ביחס להצעה בתוך י, אשר אירופה  ל נכסיםתאפ דירקטוריוןפנה ראשית לתו

עה תתקבל  ההצבר קבלת החלטה בדת השקעה בקשר עם ההצעה. טלקבל החלהחומר והמידע הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו 
א ההחלטה בדבר דחיית ההצעה לאישור תובה, ת ההצעאת קבלכאמור דירקטוריון בלבד. לא אישר ה  פתאל נכסים אירופה ן בדירקטוריו

של פתאל   דת הביקורתאישרה וע, אשר החלטתה על דחיית ההצעה תהיה סופית. היה ולא של פתאל נכסים אירופה  בוועדת הביקורת
כסים  פתאל נ ון לדיון נוסף של דירקטורי פתאל לקבל את ההצעה, וההצעה תועבר דוד רשאי  צעה, לא יהיה את דחיית הה  אירופה  נכסים

ימי עסקים   5להצעה בתוך  פתאל נכסים אירופה צד , אשר יהיה רשאי לאשר את קבלת ההצעה. בכל מקרה של העדר הענות מרופה אי
בקשר עם ההצעה, תחשב ההצעה כאילו  או לקבל החלטת השקעה בבוון סביר דירקטורילוא החומר והמידע הנדרש לד קבלת מממוע

ן( רשאי לקבל את  פתאל )בין במישרין ובין בעקיפי דוד ועדת הביקורת( או העדר היענות, יהיה די צעה )על יחתה, ובמקרה של דחיית הה נד
פתאל( הסכם   בדוד ינן תלויותשא )מסיבות  א ישתכלללהצעה, ל נכסים אירופה  אלפת הענות גם במקרה בו על אף ההצעה. בנוסף, 

פתאל )בין במישרין ובין בעקיפין(   דוד , יהיה רשאיופה סים אירפתאל נכי כישת הפרויקט החדש על ידלהשקעה בפרויקט החדש ו/או לר
בות  ההתחיי ."(תם הפעילומנגנון תיחו)להלן: " לעיליף זה סעב ה ו/או הרכישה בכפוף למנגנון זכות הסירוב המתוארלבצע את ההשקע

  פתאל נכסים אירופה וכן כל עוד ל ה ופסים אירפתאל נכינו בעל השליטה ביחום פעילות כאמור תעמוד בתוקפה כל עוד דוד פתאל ה לת
בו כדי   כמתואר דלעיל איןפעילות  ן לתיחוםן הסר ספק יובהר ויודגש כי קיומו של מנגנו מקורות לצורך ביצוע העסקאות האמורות. למע

 רה בהתאם להוראות כל דין. רים ונושאי משרה בחבקטוובות דירלגרוע מח 
  אירופה  נכסים  לפתאלבמסגרת החלטת המסגרת לעיל ומתן זכות סירוב ראשונה  לותוום את פעידוד פתאל לתח  של חייבות תה יצוין כי 

   ללא תמורה. ניתנו 
 
 

צד הינו בעל השליטה 
דית כל ת החד צדלהתחייבו

ה השליטעוד הוא בעל 
לפתאל  וכן כל עוד  בחברה 

מקורות   נכסים אירופה 
לצורך ביצוע העסקאות  

 . האמורות

---- 
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.  "( המצ"ב לדוח תקופתי זה תיאור עסקי התאגידא' )"  פרק ב ( עתידייםשכירות מלונות בהקמה והסכמי קרקעות, ה( )בטבלת )17.1. בסעיף ו ראיה ייבנה המלון ג עלעיר המבורלפרטים נוספים אודות הזכות לרכישת מקרקעין ב 16

בוצעה כעסקה משותפת של  ונח בחוק החברות( עם בעל השליטה, לאור העובדה כי העסקה מ)כהגדרת ה נכסים אירופה כ"עסקה חריגה"  ל פתאודירקטוריון  הביקורת  על ידי וועדת 2017במאי  11יצוין כי עסקה זו אושרה ביום 
 יחד עם פתאל השקעות. ופה נכסים איר פתאל

תיאור עסקי  א' )" פרקב . תיאור עסקי התאגיד פרקב (ים עתידית שכירונות בהקמה והסכמי מלוקרקעות, ה( )בטבלת )1.7.1 עיף בס ראועליה ייבנה המלון  דורטמונדנוספים אודות הזכות לרכישת מקרקעין בעיר  לפרטים 17
 . "( המצ"ב לדוח תקופתי זה התאגיד

   . אירו אלפי 1,500-במסתכם לקבוצה  הכולל של הערבויות האישיות שהעמיד מר דוד פתאל לטובת תאגידים בנקאיים שהעמידו מימון למועד הדוח הסכום כון יצוין כי נ 18
 בטבלה זו להלן. 15השיווק והטכנולוגיה בחברה. לפרטים נוספים ראו בס"ק  נדב משמש כסמנכ"ל  9012במרץ  26יצוין כי החל מיום  19

ה של בעל השליטה בחברה, שהינה כאמור לעיל חברה פרטית בבעלות מלא) השקעות  פתאל ( על ידי 5.1%מיעוט ) זכויות  תרכישהחזקה ו ---  .4
  Leonardo Hotel Vienne ,  Savoy Hotel Dusseldorf ות במלונות המחזיקות בזכויות בעלברה ליטת הח שבנכס  בחברות( מר דוד פתאל

 ,Gresham Carat Hotel Hamburg ,Leonardo Hotel Munchen City East ,Leonardo Royal Hotel Munich  רכישת זכויות מיעוט ,
  מקרקעין  לרכישת מיותההסכ תיוזכומה  5.1%תאל השקעות של על ידי פהחזקה ורכישה  וכןן פתאל ( על ידי פתאל השקעות בקר5.6%)

קעין בעיר דורטמונד )עליה ייבנה מלון  שת מקר ולרכי 16(ח חדרי אירו 236ים שיכלול עליה ייבנה מלון בדרגת שלושה כוכב)בעיר המבורג 
 . 17( חדרי אירוח  196בדרגת שלושה כוכבים שיכלול 

מר דוד פתאל הינו צד  
צעות  להתקשרות באמ

 ה בשליטתו.   חבר

---- 

ה סיפחברה והאטוריון ה דירק  .5
יות  הכללית של בעלי מנ

בפברואר  12החברה ביום 
2018 

( דוד  1יודגש כי: )המפורטות להלן.  להבטחת התחייבויות הקבוצה  18בחברה בעל השליטה  פתאל,  דודמר פיננסיות שהעמיד יות ערבו
  –הערב )קרי  ות כאמור אזיבוימבין הערלט איזו אם וככל שתחו( 2)-; ותורוהאמויות תמורה שהיא בגין העמדת הערב כלא קיבל פתאל ל

 .  הנערבהערבות שחולטה( של דוד פתאל( יהפוך לנושה )בסכום 
 

שי של בעל  ן האיהעניי
השליטה נובע מהיותו צד  

לערבויות האישיות  
 האמורות. 

---- 

רקטוריון החברה והאסיפה יד  .6
הכללית של בעלי מניות  

בפברואר  12רה ביום החב
2018 

בוצה  ת הקחברו של השיווק חטיבת  הלכמנ 201919במרץ  25שימש עד ליום "(, נדב"טה בחברה )להלן: על שלישל ב , בנו תאלפ  נדבמר 
  2017בכל אחת מהשנים  נדב של והעסקתו תו ונכה  תנאי .  עלות 2007 אוקטוברמחודש  החל פתאל מלונות ידי  על, ומועסק בישראל

 .  בהתאמה , ש"ח(אלפי   200של בסך ל מענק הנפקה ול)כ ש"ח אלפי   1,675 -"ח וכש אלפי  743 -כשל  ךסבהסתכמה  2018-ו
  ד ועלמ המועסקהעסקתו של נדב,  בתנאי עדכוןהכללית של בעלי המניות בחברה  האסיפה ן החברה ואישרו דירקטוריו 27.12.2017ביום 

זכאי  הוא לחברה  נדב שמעניק  ותיםלשיר ורה בתמלתנאי העדכון,  בהתאם  .2018אר מחודש ינו בתוקף וזאת (, 100%) מלאה  במשרה  דוח ה 
ביחס  6%, בשיעור של 2018, החל מתום שנת קלנדריתם כל שנה )אשר יועלה בתוברוטו "ח אלפי ש 60חודשי קבוע בסכום של  שכרל

ן  וכ (2017חודש דצמבר  למדד ביחס כן ירים לצרצמוד לעליית מדד המח  יהיה  וכן רון של השנה החולפת; למשכורת החודש הקלנדרי האח 
קת הרווח מחלו תקבלתמ ה ה ( במנלעת מעת שתהא)כפי  בגין כל שנה קלנדרית, אשר יחושב בהתאם למכפלת המשכורתתי בונוס שנל

פעולי",  "רווח ת . לעניין זה, הרלוונטי  במועד משכורות  5 על העולה ום סכהתפעולי )כהגדרתו להלן( במאה מיליון, ובכל מקרה לא יותר מ 
ות או  נות בבעלות, חכירה, שכירהמנוהלים ו/או שינוהלו בישראל )קרי, מלו הקבוצה ת ל מלונו( של כלNOP)לי שנתי רווח תפעו -משמע 

, המשמשים לצורך עריכת  קלנדריתאותה שנה  כאמור בגיןבישראל  ה קבוצה י שישתקף בדוחות התפעוליים של כלל מלונות ול(, כפניה 
ם השנתיים של החברה. בנוסף החברה אישור הדוחות הכספיי עד סמוך למום לנדב בישול המענק . מלונות פתאל ספיים שלהדוחות הכ

על  יעלה שלא א הוצאות ההחזקה והשימוש בו )כולל גילום מס מלא בגין רכיב זה(, רכב לובמונושאת ידה לנדב מכשיר סלולארי מעמ
ף לו ין שווי ההטבה שתיזקבג על העובדס שיוטל מלוא המ ;וטפות בקשר אליוועות והש)כולל נשיאה במלוא ההוצאות הקבסמ"ק  3,500

  זהים  בתנאיםהקבוצה  במלונותלינות בשנה קלנדרית  150לעד  זכאותה(, יל, יגולם על חשבון החברעקב העמדת הרכב לרשותו כאמור לע
ה מחלית ודמי ופשה שנתדמי הבראה, ח  טוח מנהלים, מי בישלובת נושאת על פי נהלי הקבוצה, וכן  הבכיר ההנהלה  רגדל הניתנים  לתנאים 

, תהא החברה לעיל אף האמור השני. על ל שלושה חודשים מראש לצדכל אחד מהצדדים להסכם יהיה רשאי לסיימו בהודעה ש. כדין
ות המצדיקות  ימו נסיבבהודעה מוקדמת וללא תשלום פיצויי פיטורים, אם התקי זכאית לסיים את יחסי העבודה לאלתר ללא כל צורך 

מרץ  הלך חודש ששולם במלואו במ 2017ת נשגין באלפי ש"ח  200כמו כן, נדב היה זכאי למענק בסך של  ין.על פי ד פיטורין  שלילת פיצויי 
נדב  ישולם ל 2019ובגין שנת  אלפי ש"ח  295מענק בסך של  שולם לנדב 2018בגין שנת  .אלפי ש"ח  200בנוסף למענק הנפקה בסך של  2018
ת וועדת  וזאת בהתאם להחלט תנאי העסקתועל פי זכאי  הינו נדבלו  נק מהמעכמחצית  מהווה סכום ה   .אלפי ש"ח  155 בסך  מענק

ורו  לאיש כפוף של נדבהעסקתו תוקפו של הסכם בכפוף להוראות הדין,  .לעיל 21בתקנה [ 2מור בס"ק ]כא  ברהיון הח ירקטורהתגמול וד
  20ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית )קרי, החל יום  חמש שנים וזאת בחלוף שלוש שנים,  דיברה מים בח די האורגנים המוסמכעל י
  מעובדי החברה בישראל לחל"ת 5,500-וזאת כחלק מהוצאה של כ 2020 במרץ 15ל מיום ח ה לחל"ת הוצא נדב יצוין כי  (.2023ר ברואבפ

 . על מנת להתמודד עם השלכות מגפת הקורונה על פעילותה העסקית   צעדי ההתייעלות והצמצום שנוקטת החברה כחלק מ
 

ין אישי  יטה עניהשל בעלל
  רוההתקשרות לאבאישור 

צד  היות בנו, נדב, 
 ת.  להתקשרו

---- 
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והאסיפה  ון החברה דירקטורי  .7
הכללית של בעלי מניות  

בפברואר  12ה ביום החבר
2018 

ידי   על, ומועסק לבישרא מנהל עסקים ופתיחת מלונות חדשיםכ"(,  משמש אסף, בנו של בעל שליטה בחברה )להלן: "פתאל אסףמר 
אלפי ש"ח   742-של כ בסךהסתכמה  2018-ו 2017ם בשני נדב לש והעסקתו  כהונתו  תנאי עלות   .2004 דצמבר מחודש החל פתאל  מלונות 

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית  27.12.2017ביום . בהתאמה , ש"ח(אלפי  200)כולל מענק הנפקה של ש"ח אלפי  1,638 -וכ
  ותים ירלש בתמורה .  2018אר מחודש ינו בתוקף( 100%מלאה ) של אסף המועסק במשרה  העסקתו דכון בתנאי של בעלי המניות בחברה ע

  שנת  מתום החל, קלנדרית)אשר יועלה בתום כל שנה ברוטו אלפי ש"ח  60בוע בסכום של שי קחוד לשכר זכאי הינו לחברה  אסף שמעניק
ביחס כן מדד המחירים לצר תיצמוד לעלי ; וכן יהיה החולפתון של השנה ביחס למשכורת החודש הקלנדרי האחר 6%ור של בשיע, 2018
ולארי  ביחס לנדב. בנוסף החברה מעמידה לאסף מכשיר סל( וכן לבונוס שנתי במנגנון זהה למפורט לעיל (2017מבר חודש דצ דדלמ

)כולל נשיאה במלוא  סמ"ק  3,500ל עלה עשלא יבמלוא הוצאות ההחזקה והשימוש בו )כולל גילום מס מלא בגין רכיב זה(, רכב ונושאת 
העמדת הרכב לרשותו כאמור  בד בגין שווי ההטבה שתיזקף לו עקב ל על העוטא המס שיו אליו; מלו  וטפות בקשרצאות הקבועות והשוה ה 

 ההנהלה  רגדל הניתנים לתנאים  הזהים בתנאים  הקבוצה  במלונות לינות בשנה קלנדרית  150לעד  זכאותלעיל, יגולם על חשבון החברה(, 
שנתית ודמי מחלה כדין. כל אחד מהצדדים  אה, חופשה ם, דמי הבריטוח מנהליבתשלומי ב נושאת ןכעל פי נהלי הקבוצה, ו הבכיר
ברה זכאית לסיים את יחסי  ם יהיה רשאי לסיימו בהודעה של שלושה חודשים מראש לצד השני. על אף האמור לעיל, תהא הח להסכ

רין על  ויצויי פיטות שלילת פבות המצדיק, אם התקיימו נסיםי מת וללא תשלום פיצויי פיטורבהודעה מוקדהעבודה לאלתר ללא כל צורך 
בנוסף למענק    2018ששולם במלואו במהלך חודש מרץ  2017שנת גין באלפי ש"ח  200בסך של  כמו כן, אסף היה זכאי למענקי דין. פ

נק בסך של  ישולם לאסף מע 2019ובגין שנת  ש"ח אלפי  295 של ף מענק בסך שולם לאס 2018בגין שנת  .אלפי ש"ח  200הנפקה בסך של 
וזאת בהתאם להחלטת וועדת התגמול   תנאי העסקתועל פי זכאי  הינו אסףלו  מהמענק כמחצית  מהווה ה  סכום . "ח אלפי ש 155

כפוף לאישורו על ידי  העסקתו של נדבתוקפו של הסכם ת הדין, בכפוף להוראו  .לעיל 21בתקנה [ 2ודירקטוריון החברה כאמור בס"ק ]
  20ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית )קרי, החל יום  שנים משח  חלוףת בשלוש שנים, וזא ה מדינים המוסמכים בחברהאורג

   די החברה בישראל לחל"ת ובמע 5,500-וזאת כחלק מהוצאה של כ 2020 במרץ 15החל מיום  לחל"תהוצא  אסףיצוין כי  (.2023בפברואר 
 . העסקית פעילותה  קורונה עלעל מנת להתמודד עם השלכות מגפת ה   צעדי ההתייעלות והצמצום שנוקטת החברה כחלק מ

השליטה עניין אישי  ל בעל
ר ההתקשרות לאור  באישו

אסף, צד  ו, היות בנ
 להתקשרות. 

---- 
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 קבלה  הלמנ בתפקיד 2017מבר בדצ 31ם ולי עד פתאל במלונות הועסק, ("יובל")להלן:  בחברה  השליטה  בעל של בנו, פתאליובל  מר
אלפי ש"ח. כמו כן, יובל היה  939-אלפי ש"ח ו 388הסתכמה לסכום של  2018-ו 2017שכרו של יובל בשנים  ותעל. הרשת של וחדשנות

  190ך ק בסנמע שולם ליובל 2018 שנת בגין .2018לך חודש מרץ לואו במה ששולם במ 2017שנת גין ב אלפי ש"ח  200זכאי למענק בסך של 
 במשרה של בעלי המניות בחברה את העסקתו של יובל כללית יון החברה והאסיפה ה אישרו דירקטור 2018 ינואר ב 23 ביום  ש"ח. פי אל

  פתאל  קבוצתאופרציה חדשה שבמסגרתה תעסוק  כמנהל( 2018ר נואבי 1יום )בתוקף מ קצובה של חמש שנים  לתקופה ( 100%) מלאה 
לק מפעילותה  ת לתקופות שהיה קצרות, וכח ם בישראל לצורך שיווקם לתיירים כיחידות מלונאיוריגורות מ כרת בניינים ו/או דיהשב

חודשי   לשכר  זכאי  הוא רה לחב יובל  יק שמענ לשירותים  בתמורה (. "האופרציה"בתחום המלונאות בישראל )להלן:  הקבוצה העסקית של 
 ביעד דה לעמי, וזאת בכפוף ברוטו"ח ש אלפי  42-ל 2019שנת ר ואבינ 1החל מיום  הועלה )אשר  ברוטו אלפי ש"ח  38קבוע בסכום של 

צמוד  יהיה  השכר החודשי; (שנקבע ביעד דה לעמי בכפוף , וזאתברוטו"ח ש אלפי 45-ל 2020 בינואר 1 מיום לח ה  יעלה  ואשר שנקבע
-בהתאם לשיעור מ אשר יחושבקלנדרית, ( וכן לבונוס שנתי בגין כל שנה 2017 ברבמנוחודש  למדד ביחסים לצרכן לעליית מדד המחיר

EBITDA ( דת רווח עצמאשר תנוהל כיחישל האופרציה)מ 25% - אית ונפרדת-EBITDA  2018-2021 מהשנים של האופרציה בכל אחת 
  משכורות )כפי שתהא מעת לעת כאמור לעיל(   שחמפחות מסכום של ל מקרה לא , ובכ2022 בשנתהאופרציה של  EBITDA-מ 20%-)כולל( ו

  הינו  ל יובלו  מהמענק כמחצית  מהווה סכום ה   אלפי ש"ח. 104נק בסך של ישולם ליובל מע 2019בגין שנת "ח. ש אלפי 500-מ יותר  ולא
החברה  ,בנוסף .לעיל 21בתקנה [ 2אמור בס"ק ]וזאת בהתאם להחלטת וועדת התגמול ודירקטוריון החברה כ קתו תנאי העס פי על זכאי 

יעלה על  לאש בגין רכיב זה(, רכבמס מלא גילום  וש בו )כוללא הוצאות ההחזקה והשימת במלוונושא ארי סלולמכשיר  ליובלמעמידה 
א ההוצאות הקבועות והשוטפות בקשר אליו; מלוא המס שיוטל על העובד בגין שווי ההטבה שתיזקף לו ק )כולל נשיאה במלוסמ" 3,500

  בתנאים  ה הקבוצ ת במלונודרית לינות בשנה קלנ 150לעד  אותכז ,ה(החברבון עקב העמדת הרכב לרשותו כאמור לעיל, יגולם על חש
בתשלומי ביטוח מנהלים, דמי הבראה, חופשה שנתית   נושאתעל פי נהלי הקבוצה, וכן  הבכיר ההנהלה  לדרג יםתנהני לתנאים הזהים

אף האמור לעיל, תהא  י. על צד השנש למרא חודשים ארבעה ודמי מחלה כדין. כל אחד מהצדדים להסכם יהיה רשאי לסיימו בהודעה של 
רים, אם התקיימו נסיבות  לא תשלום פיצויי פיטוורך בהודעה מוקדמת ולצ עבודה לאלתר ללא כליחסי ה  סיים את ברה זכאית להח 

 כחלק מהוצאה של   וזאת 2020 במרץ 15החל מיום לחל"ת הוצא  יובליצוין כי  המצדיקות שלילת פיצויי פיטורין על פי דין.
על מנת להתמודד עם השלכות מגפת    צעדי ההתייעלות והצמצום שנוקטת החברה כחלק מ חברה בישראל לחל"תדי ה מעוב 5,500-כ

 . הקורונה על פעילותה העסקית

יין אישי  נשליטה על ה בעל
ר ההתקשרות לאור  באישו

ת בנו, יובל, צד היו
 רות. קשלהת

---- 
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רואר בפב 12ום החברה בי

ת  בחברה ובחברות מוחזקו  )לרבות בעל השליטה בחברה( החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה התקשרות 
ורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה, כפי הדירקט , ביחס לכל 2018ביוני  14ום ועד לי 2017ביוני  15 מיום  החלופה קטתה, לתבשלי

מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ולתקופה.  35היא בגבולות אחריות של וח האמורה חלה בארץ ובחו"ל וליסת הביטת לעת. פושיהיו מע

ויתר רה ה בחבהשליט עללב
נושאי המשרה המכהנים,   

  תם היו לאורעניין אישי, 

---- 



 10 -ד  

 
  . יסות ביטוח עתידיות ולשרות בפעומדת בתנאים שנקבעו לגבי התק החברה רה הנוכחית של נושאי משכי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ווועדת התגמול של החברה  אישררה  2019בספטמבר  26 כי ביום זה יצוין  נייןלע 20

התאם לסעיף  חריות( במיליון דולר ארה"ב )למקרה ולתקופה( בתוספת הוצאות הגנה סבירות )בנוסף לגבולות הא 60ליסה שבתוקף הינן הפו כדלקמן: גבולות האחריות של הינם החברה פרטיה של פוליסת הביטוח הנוכחית של 
בארה"ב וקנדה ולכל תביעה בגין   פי דולר לכל תביעה אל 35אלפי דולר ארה"ב למקרה ולתקופה )בארץ ו/או בחו"ל( וסך של  7.5כמת בסך של בלבד( מסת לחברה ית )צמתפות הע. ההשת1981-בחוק חוזה ביטוח, התשמ"א 66

  ברה.הח "ב ושולמה על ידי רה דולר א 81,000-.  העלות השנתית הסתכמה ב2020ביוני  30יום ועד ל 2019ביולי  1הפרת חוק ניירות ערך ותהא בתוקף החל מיום 

או מקום  ע לפי סוג התביעה דולר ארה"ב וסכום ההשתתפות העצמית של החברה ייקב 41,250על סך של  פרמיית הביטוח השנתית עומדת 2018
"ב בארה דולר ארה"ב בגין תביעות המוגשות  35,000ירות ערך בישראל; יעה בדיני ני"ב לתבארה דולר  7,500התביעה כמפורט להלן: 

 בסך( 2018ביוני  14ורה )שהינה בתוקף עד ליום האמ יסה הפול של יטוחיהבהכיסוי  היקףהגדלת  אושרה  2018 בפברואר 12 ביום. וקנדה 
גבולות   דוח ה  חתימת ארה"ב(, באופן שנכון למועד דולראלפי   11-כבסך דולר ארה"ב )וזאת כנגד תשלום פרמיה נוספת  ןמיליו 25כולל של 

ההתקשרות בפוליסת הביטוח   דברלטה בסגרת ההח , במ בנוסף .ולתקופה  לתביעה "ב, ארה  דולר מיליון 60האחריות של הפוליסה הינם 
נוספות, אשר לא  קופות ביטוח למשך תשל החברה,   התגמול וועדתמעת לעת, באישור    ,ח פוליסת הביטו ארכתה כאמור אושרה המעודכנת 

, החברה גנים של )בין בחברת הביטוח הנוכחית ובין באחרת(, ללא צורך באישור מחדש של האור הכלתעלינה במצטבר על שבע שנים בסך 
ח  ידת הפוליסה בתנאים הבאים: )א( פרמיית הביטויסה מעת לעת את עמתאשר בעת חידוש הפול התגמול שוועדת זאת בכפוף לכך ו

"ב, לתביעה  ארה  דולר מיליון 150שאינו עולה על  בהיקף הינןארה"ב; )ב( גבולות האחריות  דולראלפי  200ית לא תעלה על סך של השנת
   .20ולתקופה 

  ת בהתקשרו מוטבים
 .האמורה 
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בחברות בנות   או/ברה וליטה( בח דירקטורים ונושאי משרה בכירה )לרבות בעל השה שיפוי ל"( כתב ההתחייבותמתן התחייבות )להלן: "
פורט להלן, שתוטל  צאה כמ"(, בשל כל חבות או הונושאי משרה: "בסעיף זה  לעת )להלן, יחדיושלה, המכהנים או כפי שיכהנו בה מעת 

(,  על נושא המשרה עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה )לרבות פעולות שבוצעו עובר למועד הענקת כתב ההתחייבות
ושסווגו כאירועים המזכים בשיפוי )להלן: ו בכתב ההתחייבות ין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי אירועים שנכללישרות במהקשור

ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי. התחייבות לשיפוי נושאי  המזכים "( ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים המזכיםרועים האי"
חר על  המשרה לטובת אדם אדלקמן: )א( כל חבות כספית אם וככל שתוטל על נושא ה כהוצא חבות או  המשרה, כאמור לעיל, תחול בגין 

ן שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט; )ב( כל חבות כספית שהוטלה על  פסק דיפי פסק דין, בישראל ומחוצה לה, לרבות 
ת  ()א( לחוק ניירו 1נד)א()52נפגע הפרה כאמור בסעיף  בורלום ע( בשל תשנושא המשרה )לרבות כנושא משרה כהגדרתו בחוק ניירות ערך

המשרה הוציא או חויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו   שנושא  התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, ערך; )ג( הוצאות 
שע בעבירה שאינה דורשת הוכחת  יורשבו  ום פלילי בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו יזוכה או באיש

עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו  המשרה  ירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושאוצאות התדיינות סבמחשבה פלילית; )ד( ה 
יך להללופה כספית כח בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות 

שאינה   בעבירה דו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי הגשת כתב אישום נגפלילי )כהגדרתו בחוק החברות(, או שהסתיים ללא 
דורשת הוכחת מחשבה פלילית, או בקשר לעיצום כספי; )ה( הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל או מתנהל  

פי חוק  -ת המותרת בשיפוי עלחבות או הוצאה אחרנות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; )ו( כל דייות התבות הוצאבעניינו, לר
שתשלם החברה )בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת  הכולל סכום השיפוי  ו/או יהיה ניתן לשפות נושא משרה.ניתן  החברות אשר בגינן 

ו יותר מסוגי  המשרה, במצטבר, על פי כתב ההתחייבות, בגין אחד א שאיכל נוהחברה( לביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה 
במועד תשלום השיפוי בפועל, לפי הדוח הכספי המאוחד של החברה  החברה  מההון העצמי של 25%ועים המזכים, לא יעלה על האיר

ברה, אם התקשרה. כתב  הח  תקשרה טוח בו ה )סקור או מבוקר(, מעבר לסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו מחברת ביטוח במסגרת בי
 לחוק החברות. 263המפורטים בסעיף  ההתחייבות אינו חל על המקרים

השליטה בחברה ויתר  לבעל
רה המכהנים,  אי המשנוש

  היותם  לאור, אישי עניין
  בהתקשרות  מוטבים
 .האמורה 

---- 
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 נושא )להלן: " לעת מעת שיכהנו אול השליטה( )לרבות בע המכהנים המשרה  לנושאי"( הפטור כתבתחייבות לפטור )להלן: "ה  ןמת
מאחריותו, בשל נזק שנגרם ו/או יגרם על ידו לחברה עקב הפרת חובת   כאמורמשרה ה נושא  את, לפיו החברה פוטרת מראש "( משרהה

 זה  ובכלל, דיןפי -על החברה  יכלפ מאחריותו  המשרה  נושא את מראש  לפטור יהיה  ניתן  לא בהם במקרים טלמעכלפיה,  שלוהזהירות 
. בהתאם להחלטת הדירקטוריון והאסיפה הכללית כאמור  החברות בחוק  זה  מונח  תכהגדר "בחלוקה", הזהירות  חובת הפרת עקב

ושא המשרה לשיפוי כאמור בכתב ההתחייבות,  ת נמזכאוי לגרוע ובהתאם לנוסח כתב ההתחייבות, אין במתן הפטור או באי תחולתו כד
החברה על פי כתב הפטור לא תחולנה על  יותתחייבוה ה בגדר אירוע מזכה ובכפוף להוראות כל דין. לת נושא המשרה הינככל שפעו

עניין בה ( יש תב הפטורהחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כ
 ברות. אישי, כמשמעותה בחוק הח 

 

חברה ויתר השליטה ב לבעל
משרה המכהנים,  נושאי ה 

  היותם  לאור, אישי עניין
  קשרות בהת יםמוטב

 .האמורה 

---- 
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 לחוק החברות( עם בעל השליטה. 1ה" )כהגדרתה בסעיף ות כ"עסקה לא חריגתקשרסיווגה וועדת הביקורת של החברה האת הה  2018במאי  30יצוין כי ביום  21

דירקטוריון החברה והאסיפה   .12
הכללית של בעלי מניות  

בפברואר  12החברה ביום 
2018 

ליטה עניין אישי  לבעל הש   .2018נת יות לשאופצ  התכנית להקצאתבמסגרת  -של בעל השליטה ניו ב –  דב ויובלהקצאת אופציות לא סחירות לה"ה אסף, נ
באישור ההקצאה לאור  

יצעים  ניו, נהיות ב
 בהקצאה. 

בסעיף  לפרטים נוספים ראו 
 .2018 לתשקיף 3ק בפר 3.3

דירקטוריון החברה והאסיפה   .13
הכללית של בעלי מניות  

ואר בפבר 12החברה ביום 
201821 

 
 

זה "( עם פתאל השקעות )להלן בס"ק מלונות פתאל"פתאל בע"מ )להלן: ( של החברה, מלונות 100%שכירות של חברה מאוחדת ) הסכם
מועד  "-" והסכם השכירות( )להלן: "2018בינואר  23)ותוספת לו מיום  2017בספטמבר  18( אשר נחתם ביום "המשכירה"ד: בלב

"ר מ 1,374 -כ של כולל בשטח  יםמשרד 2017 דצמבר שפתאל מפתאל השקעות החל מתום חודנות מלו יו שוכרת", לפי העניין( לפהחתימה
 10 של לתקופה  נקבעה  השכירות"(. המשרדים)להלן: " אביב בתל משרדים בבניין, מחסנים יושנ ות מקור חניות 24 של בתוספת ברוטו
  מלונות  ה "א )אלא אם הודיעכשנים  5ספות בנות ת נוכירותקופות שיתחדש ההסכם אוטומטית, ל כשבסיומה  החתימה  ממועד שנים 
)לרבות   המצטברתתקופת השכירות ש ובאופןכאמור(  תקופה   ימים טרם תום כל 90בחידוש ההסכם לפחות  ונה רצלמשכירה על אי  פתאל

עומדים על  שייםהחודהשכירות . דמי החתימה חודשים ממועד  11-שנים ו 24במימוש אופציות הארכה, ככל שימומשו( לא תעלה על 
שדמי השכירות   ןבאופ, 1.1.2018החל מיום  רבעוני באופןולמים מראש והם מש ,"( השכירות דמיש"ח )לפני מע"מ( )להלן: " 145,060
דלו  כאמור לעיל, יג תבחר להאריך את תקופת השכירותמלונות פתאל במידה ו .2018 בינואר 1המחירים לצרכן הידוע ביום  למדדצמודים 

שפועל   רות נקבע כי פתאל השקעות וכל מי סכם השכיה  במסגרת שקדמה לה.  התקופה לעומת  5% -בכל תקופת אופציה ב רות,השכידמי 
ו/או לעסקיה ו/או לרכושה, אלא אם כן הנזק נגרם   מלונות פתאל היו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לה לא ימטעמ

יטוחים  ערוך ולקיים את הבכמו כן, במסגרת ההסכם התחייבה מלונות פתאל ל עמה.י מטאו מהשקעות  פתאלכתוצאה מזדון של 
דכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של  וכן לעהרלוונטיים לשכירות ולעבודות הגמר, 

או את מי מהבאים מטעמה וכן בעלי זכויות אחרים  ת ו/שקעות פתאל ה פיהם. בנוסף, מלונות פתאל פטרה א -נשוא הביטוח המבוטח על
פי  -מאחריות בגין נזק שהיא זכאית לשיפוי בגינו על , פתאל נכלל פטור מקביל כלפי מלונות  עמםאשר בהסכם נשוא המושכר  ויקטבפר

ם הפטור מאחריות  אול ות(, ת בפוליסביטוחים שנערכו על ידה )או שהיא זכאית לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובו
 לנזק בזדון.    כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם 

דוד פתאל הינו צד  מר 
להתקשרות באמצעות  

    ליטתו. חברה בש

--- 

וועדת הביקורת )"בכובעה"   .14
כוועדת התגמול( ודירקטוריון  

 2019במרץ  18ביום  החברה 
  2019במרץ  26וביום 

 )בהתאמה( 

( לתקנות  5ב)1תקנה (, בהתאם להוראות אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה )בהתאמה  2018רץ במ 26וביום  2019במרץ  18ביום 
יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה  –התגמול של החברה, את הכללתם של בניו של מר דוד פתאל  דיניותובהתאם להוראות מ ההקלות

ת דירקטורים ונושאי משרה )בחברה ובחברות מוחזקות  חריווח אליסת ביטה"ה נדב פתאל , אסף פתאל  ויובל פתאל , בפו -בה 
ושאי משרה )בחברה ובחברות מוחזקות בשליטתה( אשר  רים ונוכן בפוליסות ביטוח אחריות דירקטו של החברה בשליטתה( הנוכחית 

חברת הביטוח  ין בל )בם בסך הכהחברה תתקשר בהן, מעת לעת, למשך תקופות ביטוח נוספות, אשר לא תעלינה במצטבר על שבע שני
ביחס לשאר נושאי   ם זהיםתאל ויובל פתאל בפוליסה הנוכחית הינה בתנאיה נדב פתאל, אסף פהיות והכללת ה" הנוכחית ובין באחרת(. 

המשרה בחברה, נעשית בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה, הרי שבהתאם  
 ה.לי המניות של החברות ההקלות, התקשרות זו אינה טעונה אישור אסיפת בעלתקנ ( 5)ב1לסעיף 

לבעל השליטה עניין אישי  
  לאור  באישור ההתקשרות 

  מוטבים  בניו היות
 .האמורה  בהתקשרות

 

--- 

וועדת הביקורת )"בכובעה"   .15
כוועדת התגמול( ודירקטוריון  

 2019במרץ  26ביום  החברה 

ו מועד לכהונת סמנכ"ל שיווק  של דוד( החל מאות וריון החברה את מינויו של מר נדב פתאל )שהינו בנוירקטשר דאי 2019 במרץ 26ביום 
בחברה כמנהל חטיבת השיווק בישראל. באותו מועד אישרו   נדבהקיימים של  העסקתווזאת ללא שינוי בתנאי  החברה,וטכנולוגיה של 

קה מזכה" עסקה הקיימים של נדב כנושא משרה בחברה  וזאת כ"עסי הה תנא את המשך חברי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה 
ועדת התגמול  בטבלה זו לעיל.  8ההעסקה הקיימים של נדב ראו בס"ק  ט תנאי ההקלות. לפירו( לתקנות 2)1-( ו1ב)א()1קנות בהתאם לת 

בהתאם להוראות   -ישרו  כן ארה וטובת החבאת ההתקשרות האמורה, כעסקה שהינה ל באותו מועדודירקטוריון החברה אישרו 
כי   סברומול והדירקטוריון דת התגחברי וע. אין בעסקה אלא כדי לזכות את החברה כי  -קנות ההקלות ( לת2)1-( ו1ב)א()1לתקנות 

חוסנה,  ההתקשרות האמורה ותנאיה הינם לטובת החברה והינם סבירים והוגנים וזאת, בין היתר: )א( בהתחשב בגודלה של החברה,
ל התגמו ; )ג( נתוני ההשוואה שהוצגו בפני חברי ועדתח של החברה ויעדיה , ואופי והיקף פעילותה; )ב( מדיניותיה ארוכת הטוויותה רווח 

בנוסף, ולאור הנאמר לעיל, קבעו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כי ההתקשרות   והדירקטוריון; )ד( מדיניות התגמול של החברה.
 בחוק החברות.רתה כהגדחלוקה", אינה מהווה "

לבעל השליטה עניין אישי  
שרות לאור  באישור ההתק

, צד  נדבו, היות בנ
 להתקשרות. 

--- 
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 : ודות ערבויות פיננסיות שהעמיד בעל השליטה להבטחת התחייבויות הקבוצה אשר הינן בתוקף נכון למועד הדוחריים אלהלן פרטים עיק
 

 שם המלון 
 )מיקומו(

 הסכם סוג
 

 תהנערב ותזה
 מאוחדת/שותפות ברה)ח

 (חברה בשליטה משותפת/מאוחדת
 (ההתאגדות )מדינת

 עמדתה מועד
 הערבות

 זהות
 הערבות היקף הערב

Leonardo Hotel Munich 
Olympiapark 

 )גרמניה( 

 הסכם
 הלוואה 

22Piettal GmbH 
 ( בשליטה משותפת)חברה 

 )גרמניה( 

בדצמבר  6
2013 

 דוד
 פתאל

הלוואה )קרן, ריבית ין ה, בגפתאלדוד אישית, של מר  ערבות
 ו. אלפי איר 1,000של  מירביוהוצאות נכס( עד לסכום 

Leonardo Munich City 
Nord 
 )גרמניה( 

 כםהס
 ואה הלו

Fattal Hotel Mayerhof München 
8GmbH 

 ( בשליטה משותפת)חברה 
 )גרמניה( 

בדצמבר  22
2014 

 דוד
 פתאל

 תריביקרן ) הלוואהה בגין, פתאלאישית, של מר דוד  ערבות
 . אירו אלפי 500 של מרבי לסכום עד( נכס והוצאות

 
22  Piettal GmbH " :להלן(Piettal" ,הינה )ר מאוחדת ומ חברה ת של תפ יטה משו למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית גרמנית בבעלות ובשלDavid Piekarz  .כי גם מר  יוסףDavid Piekarz   העמיד ערבות אישית מוגבלת

 האמור.   סכוםב
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   הדוח חתימתת בעלי עניין ונושאי משרה במועד החזקו :24תקנה 

 
בניירות הערך של רטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בחברה לפ

בינואר  5ראו דיווח מיידי של החברה מיום  נכון למועד חתימת הדוחהחברה 
בא בדוח תקופתי זה על דרך המו [2020-01-001992 ]מס' אסמכתא: 2020

 ההפניה.
 

  23ותוקשור בנות חברות ערך של ניירות
 

 שם
 התאגיד שם המחזיק

שהזכויות בו  המלון שם
די התאגיד קות על יזמוח

 )במישרין או בעקיפין(

 דוחה חתימת למועד בסמוך

ות ניירוסוג ' מס
 ערך

 מההון שיעור
 והנפרע המונפק

 התאגיד של
 ההצבעה וזכויות

עור שי/וב
 מהזכויות

)לפי  בשותפות
 (העניין

 פתאל
 השקעות

Savoy Hotel Dusseldorf 
GmbH 

Savoy Hotel 
24usseldorfD 

 בערך אחת מניה
 אירו 1,306 של קובנ

מהון  5.1%
 התאגיד

Sunflower 
Hotelverwaltungs 
GmbH  

Leonardo Hotel 
25Vienne 

 בערך אחת מניה
מהון  5.1%  אירו 1,785 של נקוב

 דתאגיה

Continental Leisure 
Holdings Limited. 

Gresham Carat Hotel 
26Hamburg 

ת רגילו מניות 8,809
 1בערך נקוב של 

 כ"א אירו

ן מהו 5.1%
 התאגיד

 פתאל
 27השקעות

Fattal Hotels Fund, L.P 
או  הקרן"")להלן: 
 ("תהשותפו"

בבעלות הקרן )באמצעות 
חברות בנות( מלונות 

   28וויץן בשבגרמניה וכן מלו
--- 

מהזכויות  5.6%
)כשותף מוגבל( 

 בשותפות

 פתאל
 27השקעות

LR CWS Munich 
GmbH 

Leonardo Hotel 
Munchen City East 

 בערך ניותמ 1,275
 אירו 1 של נקוב

 "אכ

מהון  5.1%
 התאגיד

 

 פתאל
 72קעותהש

 

Fattal Leonardo Royal 
Munchen Gmbh 

 Leonardo - 29בעקיפין
Royal Hotel Munich – 
אשר נמכר בחודש יוני 

2018 

 בת אחת מניה
"נ ע אירו 1,000
 275 בת אחת ומניה

 "נע אירו

מהון  5.1%
 התאגיד

 
מקרקעין בעיר   ת לרכישתמהזכויות ההסכמיו  5.1%-על האמור בטבלה זו, יצוין כי פתאל השקעות מחזיקה )בעקיפין( בבנוסף  23

 חדרי אירוח(.  236שה כוכבים שיכלול לובדרגת שדורטמונד בגרמניה )עליה ייבנה מלון 
השקעות   פתאלתפת יחד עם מאוחדת( בעסקה משוברת נכסים אירופה )באמצעות ח  פתאל התקשרה  2017ביולי  14 ביום 24

  השקעות  פתאל של היחסי חלקה  כאשר, אירו ליוןמי 16.8 של כולל לסכום בתמורה ' ג מצדלרכישת מלון בדיסלדורף, גרמניה 
  רה אוש העסקה (. הנכס חברת של והנפרע המונפק בהון החזקתה  שיעור את  המשקף) אירו מיליון 0.85-כ על דעמ הרכישה  בעלות

ופה  כסים אירנ  פתאל של הביקורת וועדת ידי על שסווגה  לאחר) 2017 ביולי 14 ביוםנכסים אירופה  פתאל דירקטוריון ידי לע
 עניין  בחברה  משרה  ולנושאי השליטה  בעלשל אחר עם( החברות קחול 1 עיףבס המונח  כהגדרת" )חריגה  לא" כעסקה  מועד  באותו
 .        באישורה  אישי 

השקעות   פתאלסים אירופה )באמצעות חברת מאוחדת( בעסקה משותפת יחד עם נכ פתאלהתקשרה  1720י ביול 26 ביום 25
  פתאל  של היחסי חלקה  כאשר ,ואיר יוןמיל 21.7 של  כולל לסכום בתמורה  הניהול משותפותריה , אוסטנה בוי לרכישת מלון 

  העסקה (. הנכס חברת של והנפרע המונפק הוןב תה החזק שיעור את  המשקף)  אירו מיליון 1.1-כ על עמד הרכישה  בעלות השקעות
נכסים   פתאל של  הביקורת וועדת ידי  על שסווגה  לאחר) 2017 ביוני  19 ביוםנכסים אירופה  פתאל דירקטוריון ידי על אושרה 
  משרה  ולנושאי השליטה  שלבעל אחר עם( החברות לחוק 1 בסעיף המונח  כהגדרת" )חריגה  לא" כעסקה  ועדמ באותוה אירופ

הנכס  בשרשור סופי( בחברת 94.9%( ושל החברה )5.1%יצוין כי החזקותיהן של פתאל השקעות ) .רה באישו אישי עניין חברה ב
    ון המימון האמור.   רעבטחת פיועבדות לטובת בנק שהעמיד מימון לחברת הנכס וזאת לה מש

השקעות   פתאל ם עסקה משותפת יחד עת( בנכסים אירופה )באמצעות חברת מאוחד פתאל  התקשרה  2017 באוקטובר 26 ביום  26
  בעלות  השקעות פתאל של היחסי חלקה  אשרכ, אירו  מיליון 8.2 של כולל לסכום בתמורה ' ג מצד, גרמניה בהמבורגלרכישת מלון 

  ידי  על אושרה  העסקה (. הנכס חברת של והנפרע המונפק  בהון החזקתה  את המשקף) אירו  מיליון  0.42-כ לע עמד הרכישה 
  ו באות נכסים אירופה  פתאל  של  הביקורת  וועדת ידי על שסווגה  לאחר) 2017 בנובמבר 14 ביוםנכסים אירופה  תאל פ ון דירקטורי

  אישי  עניין  בחברה  משרה  אי ולנוש השליטה  שלבעל חרא עם ( תהחברו לחוק 1 בסעיף  המונח  כהגדרת" )חריגה  לא " עסקה כ מועד
          .באישורה 

ים אודות העברת ההחזקה בתאגיד האמור לפתאל השקעות בחודש  לפרט עלותה המלאה.ת בבבאמצעות חברה פרטי – בעקיפין  27
 ראו להלן.  2018ינואר 

 יעוט במלונות אלו. ה המחזיקה בזכויות מברהח  של( 100%) מאוחדת חברה חזקות במלונות אלו הינן ביחד עם ין כי הה יצו 28
Leonardo Royal Munchen  Fattalות הגרמנית שותפמהזכויות ב 94.9%-בכשותף מוגבל מחזיק  זה גרמני  תאגיד 29

Operation Gmbh & Co. KG  :מההון המונפק בתאגיד הגרמני   94.8%-ב כןו( מנית""השותפות הגר )להלן בס"ק זה בלבד
MS Verwaltungs GmbH Objekt Moosacher Strasse הגרמנית  בשותפות מהזכויות 5.1%-ב כללי כשותף המחזיק  ,

  Sale and Lease Backיצוין כי מלון זה נמכר בעסקת  . Leonardo Royal Hotel Munich מלון  של ליםהבע הייתה  אשר
-2018-01מכתאות ]מס' אס 2018ביוני  24ומיום  2018במאי  21טים נוספים ראו דיווחים מיידיים מיום . לפר2018בחודש יוני 

 [.2018-01-054861-ו 040341
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 שם
 התאגיד שם המחזיק

שהזכויות בו  המלון שם
די התאגיד קות על יזמוח

 )במישרין או בעקיפין(

 דוחה חתימת למועד בסמוך

ות ניירוסוג ' מס
 ערך

 מההון שיעור
 והנפרע המונפק

 התאגיד של
 ההצבעה וזכויות

עור שי/וב
 מהזכויות

)לפי  בשותפות
 (העניין

MS Verwaltungs GmbH 
Objekt Moosacher 
StraBe 

מניה אחת בת 
 אירו ע"נ 1,300

מהון  5.2%
 התאגיד 

 Fattal Hotels Belgium פתאל דוד
Fund SA 

  -  30בעקיפין
Leonardo Hotel Florida 

Antwerpen 
 

 100 בת אחת מניה
 "נע אירו

מהון  0.01%
 התאגיד

 Hotel Florida SA Leonardo Hotel Florida פתאל דוד
Antwerpen 

-כאחת בת  מניה
 אירו ע"נ 5.49

מהון  0.01%
 התאגיד

 פתאל דוד
Fattal Hotels 
Management (Belgium) 
NV 

 100 בת אחת מניה ---
 "נע אירו

הון מ 0.01%
 התאגיד

 
רף, יסלדונות בדיצוין כי הסכמי בעלי המניות של חברות הנכס המחזיקות בזכויות הבעלות במלו

ות אמצע"( בין פתאל נכסים אירופה )בחברות הנכסלעיל )להלן: " טבלה זו רג נשואוינה והמבו
י רוב על פ"( דומים במהותם זה לזה וכוללים הצדדיםחברות מאוחדות( ופתאל השקעות )להלן: "

ל על ( כל אחד מהצדדים מתחייב להתקשר בהסכמים וכן ליטו1את התניות המרכזיות הבאות: )
וקת המלונות וזאת בהתאם לחלקו היחסי בחברת עלת ותחזל התחייבות הקשורה להפצמו כע

קב נסיבות כלשהן, פתאל נכסים אירופה תישא לבדה בהתחייבויות הקשורות ה ועהנכס. במיד
ל השקעות מתחייבת לשפות את פתאל נכסים אירופה בגין כל חיוב והוצאות פתא לחברת הנכס,

( 2היחסי בחברת הנכס; )ם לחלקה בויות כאמור והכל בהתאהתחיימאותן נלוות אשר ינבעו 
ני היפרדות הבאים: )א( השתתפות במכירת מניות החברה נגנוהסכמי בעלי המניות כוללים את מ

(Tag Along )– או יותר מהון  10%נכסים אירופה מעוניינת למכור לצד שלישי תאל לפיו במידה ופ
למכור את למכירה ועות תהא רשאית להצטרף ל השקס, פתאהמניות המונפק של חברות הנכ

נכס לאותו צד שלישי ובאותם התנאים; )ב( ות ה( חלקה בהון המניות המונפק של חבר5.1%מלוא )
במידה ופתאל נכסים אירופה מתקשרת עם צד פיו ל –( Bring Alongמכירה כפויה של מניות )
נה של חברת הנכס, אשר תותונפק יות המ( החזקותיה בהון המנ94.9%שלישי למכירת מלוא )

תאל השקעות תידרש י, פת מלוא הון המניות המונפק של חברת הנכס לאותו צד שלישבמכיר
 ים.      התנא( בהון המניות המונפק של חברת הנכס באותם 5.1%למכור את חלקה )

 
, ות בחברהורכיש מנהל מיזוגים, רפיח פרכמו כן יצוין כי נכון למועד חתימת הדוח מחזיק מר עו

 0.02%-וחדת, פתאל נכסים אירופה, המהווים כהחברה המאסדרה א'( של אגרות חוב ) 75,000-ב
 ור.שבמחזת של החברה המאוחד( מסך אגרות החוב )סדרה א'

 

 
במלון   הבעלות, אשר מחזיק בזכויות Hotel Florida SAנפרע של המניות המונפק וה  מהון 99.99%-ב מחזיק האמור התאגיד 30

Leonardo Hotel Florida Antwerpen  .   
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   הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים א:24תקנה 
 ערך נקוב לא ת לרגילומניות  50,000,000        :               הון רשום

 ות רגילות ללא ערך נקוב מני 14,441,800  :          הון מונפק ונפרע
 וש למימרשומות הניתנות אופציות לא  192,589  ניירות ערך המירים:

 לות של החברה. מניות רגי 192,589-ל
 

 
  הדוח חתימת דמרשם בעלי המניות של התאגיד נכון למוע ב:24תקנה 

 
שם בעל 

יות המנ
 םרשו ה

וג מס' ס
 זיהוי 

מספר 
 זיהוי 

אזרחות/ארץ 
ו התאגדות א

 רישום 
סוג  מען

 המניות

מס' נייר  
ערך 

 בבורסה
 כמות

האם מחזיק  
את המניות 

 כנאמן ?
החברה 

של   ומיםלריש
בנק הפועלים  

 בע"מ

מס' חברה 
ברשם 
החברות 
 בישראל

510356603 
התאגד 
 בישראל

יהודה 
, 62הלוי 
תל 
 אביב

מניה 
רגילה  

 ע.נ. ללא 
 לא 14,441,800 1143429

 סה"כ
  14,441,800  

 
 
 

 הרשום של התאגיד המען א:52תקנה 
 בע"מ (1998החזקות )שם חברה: פתאל 

 , תל אביב 94יגאל אלון כתובת: 
 03-6081888ון: טלפ

 03-6081880פקס':  
 pninabl@fattal.co.ilדואר אלקטרוני: 
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  דוחה מתחתיטורים של התאגיד במועד הדירק :26תקנה 
  

דוד פתאל, יו"ר  שם
 ומנכ"ל

, דירקטור שחר עקה הרצל שלם, דירקטור
 וסמנכ"ל כספים

, שמשון הראל
 דירקטור

, אמיר כדורי חיאק
 דירקטור בלתי תלוי

, דלרון אשמש
 רקטור חיצונידי

, יוכבד יעקובי
 דירקטורית חיצונית

 051338556 054246004 058633439 006330336 028769099 008429383 54152673 מספר זיהוי: 
 14.03.1952 16.03.1957 03.03.1964 18.03.1947 08.10.1971 16.9.1942 22.6.1957 ה:תאריך ליד

-מען להמצאת כתבי בי
 דין:

ורד,   , עין 4הלימון  הרצלייה  10משכית  , תל אביב 94יגאל אלון  , ת"א  94יגאל אלון  "א , ת 94 אלון יגאל 
 , תל אביב 1רשי  ן , חולו16יגאל ידין  4069600

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ית ישראל נתינות: 
חברות בוועדה או וועדות  

 אל לא 31ת יקורכן,חבר וועדת ב לא של הדירקטוריון: 
חבר בוועדת הביקורת 
ובוועדת התגמול של  

 החברה

חבר בוועדת הביקורת 
ל  גמול שובוועדת הת

 החברה

ת  חברה בוועדת הביקור
עדת התגמול של  ובוו

 החברה
הינו דירקטור בלתי  האם 

תלוי או דירקטור חיצוני  
 כהגדרתו 

 בחוק החברות?

 יצונית טורית ח דירק דירקטור חיצוני  דירקטור בלתי תלוי  לא לא לא לא

דירקטור  "האם הינו 
 כן כן כן לא לא לא לא ?  "חיצוני מומחה 

ובד  ע ור הנוהאם הדירקט
 של החברה, של חברה בת

רה קשורה שלה או  או חב
 יין בה ? של בעל ענ

כן. יו"ר דירקטוריון  
כן, סמנכ"ל הכספים   לא בחברות בנות

 לא לא לא לא בחברה ובחברות בנות 

 2018 2018 2018 2018 2018 2012 329981 תחילת כהונה:
תואר ראשון במדעי   השכלה:

התמחות  -החברה 
ה  יולוגיבכלכלה, סוצ

אוניברסיטת   -וחינוך
לימודי בוגר  ;חיפה 

תעודה בית הספר  
ור, בתחום ניהול  תדמ

 בתי מלון 

A.B  כלכלה
  -וסטטיסטיקה 

האוניברסיטה העברית  
בירושלים; דיפלומה  

במנהל עסקים; מוסמך  
משרד  -י מלוןל בתלניהו

 ממשלת ישראל  -התיירות

B.A   כלכלה וחשבונאות
 -)אוניברסיטת תל אביב( ו

M.B.A  ל  מוסמך במנה
מון(  עסקים )התמחות במי

  אוניברסיטת תל אביב(.)
 רואה חשבון מוסמך. 

אוניברסיטת  בוגר כלכלה )
ארסמוס, רוטרדם,  

( ומוסמך במנהל  הולנד
אוניברסיטת  עסקים )

ארסמוס, רוטרדם,  
 (ולנדה 

בוגר חשבונאות וכלכלה 
)אוניברסיטת תל אביב(.  
בעל רישיון רואה חשבון  

רואי   מאת מועצת 
 שבון.הח 

חשבונאות וכלכלה  בוגר
סיטה העברית  אוניבר)ה 

(; רואה חשבון  בירושלים
מוסמך בישראל משנת  

1985. 

בוגרת כלכלה וחשבונאות  
)האוניברסיטה העברית  
בירושלים(. רואת חשבון  

 מוסמכת. 

השנים   5-בסוק עי
 האחרונות:

בעלים, דירקטור  
ומנהל פעיל 

קבוצת  מבתאגידים  
 פתאל

"ר חברה; יודירקטור ב
המכללה  לועד מנה 

ה בתל להנדסה אפק
ן  אביב; יו"ר דירקטוריו 
  -חברת אתרים בחוף ת"א 

 סמנכ"ל הכספים בחברה

מנכ"ל אמריקה ישראל  
 להשקעות בע"מ 

נשיא התאחדות המלונות  
בישראל )החל מחודש  

"ל  (, מנכ2017מרץ 
חדות התעשיינים  תאה 

עד אוקטובר   2011)אפריל 

שותף ביקורת במשרד 
רואי החשבון קוסט פורר 

 & Ernstגבאי את קסירר 
Young   עד סוף חודש

 .2016מרץ 

סמנכ"לית כספים בחברת  
מ עד  בע" עופר השקעות

 ; 2016באפריל  13
  -תים בע"מ   -מלם

לויה  לתי תדירקטורית ב

 
 .2019במרץ  26מיום  31
לתקנות החברות )תקופת תוקף החלטה לפי   1ם לתקנה ל החברה וזאת בהתאמנכ"כיו"ר הדירקטוריון, למלא גם את תפקיד  אשר כיהן באותה עתאת דוד פתאל,  ברה הסמיך דירקטוריון הח  7201מבר בדצ 27יצוין כי ביום  32

 . 2016-לחוק(, התשע"ו 121סעיף 
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דוד פתאל, יו"ר  שם
 ומנכ"ל

, דירקטור שחר עקה הרצל שלם, דירקטור
 וסמנכ"ל כספים

, שמשון הראל
 דירקטור

, אמיר כדורי חיאק
 דירקטור בלתי תלוי

, דלרון אשמש
 רקטור חיצונידי

, יוכבד יעקובי
 דירקטורית חיצונית

חברה לפיתוח אתרי  
תיירות בתל אביב יפו  

(; 2016בע"מ )עד יוני 
דירקטור בחברות מגדל  

"מ,  בע( 1965שוקי הון )
מגדל ניהול תיקי השקעות  

( בע"מ ומגדל  1998)
בריאות בע"מ )עד אוגוסט  

שקעות  אילהר ה  (,2017
, יו"ר אגש"ח מלון  בע"מ
יו"ר  אגש"ח  פיים, ש

 ם שפיים פארק המי

(, מנכ"ל נשיאות  2015
  הארגונים העסקיים

קטובר  עד או 2011)אפריל 
הקרן  (, מנכ"ל 2015

הדדית של המעסיקים  ה 
עד אוקטובר   2011פריל )א

(, סגן יו"ר מכון  2015
התקנים הישראלי )אפריל  

(,  2015עד אוקטובר  2011
 BRTמנהל חברת 

Global  דתאגייו"ר  
-2012המיחזור תמי"ר )

תאגיד  "ר יו  ,(2019
משנת  אל"ה )המיחזור 

צוני  ודירקטור חי (2019
בחברת אלון חיפושי גז  

מאי   ש מחוד)טבעי בע"מ 
2019) 

עד  2012ודש ינואר )מח 
 (;2018חודש דצמבר 

  תתעשיו אשקלון   -עשות 
דירקטורית   –בע"מ 

חיצונית )מחודש ינואר  
2016;) 

משמש כדירקטור  
 בחברות הבאות:

תאגידים מקבוצת  
 אילהר השקעות בע"מ  פתאל

טור בחברות בנות  דירק
 חברה.של ה 

ע"מ;  ו ליפט בלדיק
קבוצת עמוס לוזון יזמות  

 ואנרגיה בע"מ.  
יו"ר  בגופים הציבוריים: 

מועצת המנהלים של מכון  
גודת  יו"ר אויצמן, 

הידידים של מכון ויצמן  
למדע, חבר הנהלת אגודת  
הידידים "אילן", חבר 
בחבר הנאמנים של  

 יפה. ברסיטת ח אוני
 

יו"ר תאגיד המיחזור 
לת לתוע)חברה  אל"ה 

ת  משנהחל  הציבור(
2019 ; 

דירקטור חיצוני בחברת  
טבעי  אלון חיפושי גז 

 (2019 חודש מאי  )ממ בע"

אדלר שמשון חברת רואי  
 חברה פרטית  –שבון ח 

אשקלון תעשיות   -עשות 
דירקטורית   –בע"מ 

ואר  חיצונית )מחודש ינ
2016 ;) 

קרבה משפחתית לבעל  
 אין  אין  אין  אין  ין א לא לא עניין אחר בחברה:

האם הינו דירקטור  
שהחברה רואה אותו  

כבעל מומחיות  
חשבונאית ופיננסית  

לצורך עמידה במספר 
המזערי שקבע  

ף  יפי סען להדירקטוריו
( לחוק החברות 12)א()92
? 

 כן כן כן כן כן אל לא

נו מורשה חתימה  האם הי
 לא כן עצמאי ? 

כן, מורשה חתימה עצמאי  
צה במרבית חברות הקבו

 בישראל
 לא לא לא אל
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  התאגידנושאי משרה בכירה של א: 26תקנה 
 . אגידתרים בקטו, שאינם דיריובאו פרטים בדבר נושאי המשרה הבכירה בתאגיד להלן     

דניאל רוג'ר,  שם 
מנכ"ל פעילות 

אירופה בקבוצת 
ומנכ"ל   פתאל

אל נכסים  פת
 אירופה

אביה מזרחי  
מגן, מנכ"לית  
פעילות מלונות 
 פתאל בישראל 

יח, ר רפעופ
אחראי   
מיזוגים  
 ורכישות

 יורם ביטון, 
מנהל פעילות 
פתאל במרכז 

 אירופה

Jason 
Carruthers, 

ל פעילות מנה
 ניהפתאל בבריט

 לנד רובאי

מאהר נימר, 
סמנכ"ל כספים  

פתאל ודירקטור ב
 ה נכסים אירופ

, נדב פתאל
סמנכ"ל שיווק 

 הוטכנולוגי

מנהל רון ברוך, 
פרויקטים  

 אירופה

ענת פבריקנט  
 ו, חשבתאירג

מספר 
 33NR903277D 055212385 021715693 56141898 313690182 022754337 050673243 033377037 12832796 זיהוי: 

ריך תא
 דה: יל

10.5.1946 8.8.1977 3.3.1951 8.4.1967 24.06.1969 27.8.1958 29.10.1985 21.12.1959 8.6.1980 

התפקיד 
שהוא 
ממלא 

בחברה, 
בחברה בת 

שלה,  
 חברהב

קשורה 
שלה  או 

בבעל עניין  
 בו: 

מנכ"ל פעילות 
אירופה בקבוצת 
פתאל ומנכ"ל 
פתאל נכסים 

 אירופה 

לית הרשת מנכ"
 בישראל; 

ורית רקטדי
חברות בנות ב

  של החברה
 בישראל

אחראי מיזוגים 
ורכישות 
 בחברה

ות מנהל פעיל
פתאל במרכז 

 אירופה 

מנהל פעילות 
פתאל בבריטניה 

 ובאירלנד

סמנכ"ל כספים 
תאל נכסים פשל 

ושל   אירופה
חברות בנות של 
 החברה באירופה 

סמנכ"ל שיווק 
 ה וטכנולוגי

מנהל 
פרויקטים 

 פה אירו

מנהלת כספים 
 ותוחשב

 ךתארי
תחילת 
 כהונה: 

2006 15.5.2017 2004 1.1.2018 
26.03.2019 

2007 
26.03.2019 

2006 2008 

ניהול בתי מלון,  השכלה: 
מוסדות בגרמניה 

מוסמך ושוויץ; 
 -ול בתי מלון לניה

 -משרד התיירות
 ממשלת ישראל

תואר ראשון 
 במשפטים
הקריה 

האקדמית 
אונו; בוגרת 

תעודה לימודי 
בשלוחת בן 

ל  ובמסל יוןגור

תואר ראשון 
בכלכלה,  

אוניברסיטת 
ב; תל אבי

MBA 
יברסיטת אונ

 תל אביב

מנהל בתי מלון, 
 טכניון תל אביב

HND (Higher 
National 

Diploma) Hotel 
Management  - 
 Blackpool and 
Fylde College 

תואר ראשון 
בכלכלה 

וחשבונאות 
 מאוניברסיטת

 חיפה 

 שנות לימוד 12
ה  לא השכלל

אקדמית. 
מרצה בתכנית 
של רקנאטי 
באוניבסיטת 

 -ת"א 
Executive 

תיכונית; מנהל 
 –בתי מלון 

המדור ללימודי 
חוץ של  
 הטכניון

כת;  מוסמרו"ח 
תואר ראשון 
בכלכלה 

וחשבונאות, 
האוניברסיטה 

העברית 
 ירושלים 

 
 ריטי. דרכון ב מס' 33
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דניאל רוג'ר,  שם 
מנכ"ל פעילות 

אירופה בקבוצת 
ומנכ"ל   פתאל

אל נכסים  פת
 אירופה

אביה מזרחי  
מגן, מנכ"לית  
פעילות מלונות 
 פתאל בישראל 

יח, ר רפעופ
אחראי   
מיזוגים  
 ורכישות

 יורם ביטון, 
מנהל פעילות 
פתאל במרכז 

 אירופה

Jason 
Carruthers, 

ל פעילות מנה
 ניהפתאל בבריט

 לנד רובאי

מאהר נימר, 
סמנכ"ל כספים  

פתאל ודירקטור ב
 ה נכסים אירופ

, נדב פתאל
סמנכ"ל שיווק 

 הוטכנולוגי

מנהל רון ברוך, 
פרויקטים  

 אירופה

ענת פבריקנט  
 ו, חשבתאירג

לניהול בתי  
 מלון

MBA תואר ל
 שני. 

 5-עיסוק ב
השנים  

 האחרונות: 

"ל פעילות מנכ
ת בוצאירופה בק

ומנכ"ל  לפתא
פתאל נכסים 

 אירופה 

מנכ"לית 
מלונות פתאל 

 לתבאזור אי

יזוגים אחראי מ
ורכישות 
 בחברה

מנהל אזורי 
באווריה 

)גרמניה(, שוויץ  
ובריטניה 

תאל צת פבקבו
  21)סה"כ 

 מלונות( 

 Jurys Innמנכ"ל 
)מחודש ינואר 

2016 ) 
 Andrewמנכ"ל

Brownsword 
Hotels  

 תיים( )שנ

סמנכ"ל כספים 
אל תוצת פבקב

 אירופה 

מנהל חטיבת 
השיווק 
בישראל 

מחודש מרץ )
2017 ;) 

נהל מחלקת מ
דיגיטל ישראל  

)מחודש 
 2010אוקטובר 

עד חודש מרת 
2017 ) 

מנהל 
פרויקטים 

תאל ות פמלונ
 אירופה 

חשבת בחברה 
ובחברות בנות 
 של הקבוצה 

 

האם הוא 
בעל עניין  
בחברה או 
בן משפחה 
של נושא 
משרה 
בכירה 

ל אחר או ש
ין  יעל ענב

 בחברה ?

 לא לא  לא לא לא לא לא לא

האם הינו 
מורשה 

ימה חת
 ?עצמאי 

כן, מורשה 
חתימה עצמאי 
בחלק מחברות 

 הקבוצה באירופה  

כן, מורשית 
חתימה 

ית עצמא
 במלונות פתאל

 

כן, מורשה 
חתימה עצמאי 

בחלק 
מחשבונות 

 הבנק בקבוצה

 לא לא  34לא לא לא

 
 בפתאל נכסים אירופה, שהינה תאגיד מדווח.  (( לחוק ניירות ערך)ד37רת המונח בסעיף גדאי" )כה יצוין כי מאהר נימר הינו "מורשה חתימה עצמ 34
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 אגידתיים בצמאמורשי חתימה ע ב:   26תקנה 
זרחי מגן יח, אביה מ, שחר עקה, עופר רפדוד פתאל, חתימת הדוחנכון למועד 

)ד( 37עיף כהגדרת המונח בס  בחברה יםחתימה עצמאי ימורשודניאל רוג'ר הינם 
 . לחוק ניירות ערך

 רואי החשבון של התאגיד :27תקנה 
 סיררקוסט פורר גבאי את ק –יאנג  דאנארנסט 

 ביב תל א ,144גין דרך מנחם ב
ל עניין או שותפו אינו בע לפי מיטב ידיעת החברה, רואה החשבון של החברה או

 .בכירה בחברהמשרה נושא 
 

 שינוי בתקנון של התאגיד :82תקנה 
 .2019שינוי בתקנון החברה בשנת  היה לא
 

 והחלטות הדירקטוריוןהמלצות  :29תקנה 
 60,000דיבידנד בסך לוקת חברה על ט דירקטוריון החהחלי 2019במאי,  30ביום 

. לפרטים נוספים 2019ביוני  27מניות ביום הדיבידנד שולם לבעלי ה אלפי ש"ח.
]מס'  2019במאי  30יום אודות החלטת החלוקה כאמור ראו בדיווח מיידי מ

 [ אשר מובא בדוח זה על דרך ההפניה.2019-01-046875אסמכתא 
 

 יוחדתת אסיפה כללית מהחלטו :)ג(29תקנה 
בעלי , התקבלו החלטות האסיפה הכללית המיוחדת של 2019 במאי 5ום יב

 החברה לאשר את הנושאים שלהלן: המניות של
סח המצ"ב כנספח א' בנו לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, .1

[ )"דוח 2019-01-027169]מס' אסמכתא  2019במרץ  27לדוח הזימון מיום 
ניו של מר דוד פתאל, יו"ר ומנכ"ל אל, בתויובל פלה"ה נדב, אסף  הזימון"(,

 בה.החברה, בעל השליטה 
תחייבות לפטור בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון לה"ה אשר מתן הל .2

בניו של מר דוד פתאל, יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל אל, נדב, אסף ויובל פת
 ;השליטה בה

 םל הכספישחר עקה, סמנכ" לאשר כי סכום תקרת המענק השנתי אשר מר .3
לעליית מדד  חברה, זכאי לו על פי תנאי העסקתו הנוכחיים, יהא צמודשל ה
)כפי  2017, בגין חודש נובמבר 2017חירים לצרכן בחודש דצמבר המ

מיליון  4.65ודשי ודמי הייעוץ(, ובלבד שלא יעלה על ר החשמוצמדים השכ
 ול של החברה(.במדיניות התגמ 10.1ש"ח )התקרה שנקבעה בסעיף 

 6 וםומי 2019במרץ  27 ראו דיווחים מיידיים של החברה מיוםספים ופרטים נל
המובאים  [2019-01-043492-ו 2019-01-027169: ות]מס' אסמכתא 2019במאי 

 הפניה.רך הבדוח זה על ד
 

 החלטות החברה א:29תקנה 
ניקה המשרה שהע ילפרטים אודות פטור, ביטוח והתחייבויות לשיפוי לנושא

 לעיל.  22ה ראו בתקנה בחבר ההמשר יאהחברה לנוש
 
 

  .2020 רסבמ 29הדוח:  חתימת תאריך
 
 

 בע"מ (1998החזקות )אל פת
 

   
 

 שם החותם
 

 תפקיד
 

 חתימה

  "לומנכיו"ר  דוד פתאל
____________ 
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אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי על דוח  – חלק ה'

 והגילוי והצהרות מנהלים
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 :דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי
 ב)א( לתקנות9להלן דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

, אחראית לקביעתה והתקיימותה "( התאגיד" להלן)( בע"מ 1998) החזקותפתאל  קטוריון של, בפיקוח הדירההנהלה

  של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. 

 ם: ינלעניין זה, חברי ההנהלה ה

 ;מנכ"ליו"ר הדירקטוריון ו, דוד פתאל

 ;ודירקטור הכספים סמנכ"ל, שחר עקה

נושא  והמנכ"ל  ספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידיבקרה פנימית על הדיווח הכ

המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח 

כספי ולהכנת הדוחות דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח ה

נאסף,  ,בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין

 מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

ור, נצבר לותו כאמגהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש ל

ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל  המנהל הכלליומועבר להנהלת התאגיד, לרבות 

 את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי. 

ינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה  בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי א

 מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד 

 והאפקטיביות שלה;  

 ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:  הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה 

לדיווח הכספי. רכיבי הבקרה  מיפוי וזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותיים (1

ות; )ג( בקרות כלליות על עריכה וסגירת הדוח הפנימית שזוהו הינם: )א( בקרות ברמת הארגון; )ב( תהליך

השקעות בחברות  ,רכוש קבועמאוד לדיווח הכספי והגילוי )תהליכי  מערכות המידע; )ד( תהליכים מהותיים

 (.הכנסותו המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזניושותפויות 

הערכת אפקטיביות  מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד אשר נועדו לתת מענה לסיכוני הדיווח והגילוי, (2

בתכנון הבקרה ובחינת קיומן של בקרות  ליקויים התכנון של הבקרות וניתוח פערי הבקרה הקיימים, תיקון

 מפצות.

 הערכת אפקטיביות התפקוד של בקרות המפתח. (3

, הדירקטוריון והנהלת ת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעילבהתבסס על הערכ

היא  2019בדצמבר  31ום הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד לי התאגיד

  אפקטיבית.
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 ( לתקנות1ב)ד()9 תקנה לפי  מנכ"ל להלן הצהרת

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 כי: , מצהירדוד פתאל, אני

 ;("הדוחות") 2019לשנת  ("התאגיד"להלן ) ( בע"מ1998) החזקותפתאל  בחנתי את הדוח התקופתי של .1

א נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג ל .2

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות  המהותיות, את

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

, בהתבסס על התאגיד של עדת הביקורתוהתאגיד, לדירקטוריון ולוגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4

 הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  את כל .א

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח 

   -וכן  ים בהתאם להוראות הדין;הכספי והכנת הדוחות הכספי

במישרין  ואו מי שכפוף למנהל הכללי הכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  .ב

או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי;

 :בתאגידיחד עם אחרים לבד או אני,  .5

קיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם ו .א

כהגדרתן בתקנות ניירות  ו, לרבות חברות מאוחדות שלתאגידלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

ובחברות  תאגיד, מובא לידיעתי על ידי אחרים ב2010-עערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"

 -וכן במהלך תקופת ההכנה של הדוחות;  המאוחדות, בפרט

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;

של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את  הערכתי את האפקטיביות .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. 

 

יו"ר הדירקטוריון , דוד פתאל

 מנכ"ל ו
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 ( לתקנות2ב)ד() 9 תקנה  לפי א המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםושנ להלן הצהרת

 כי: , מצהירשחר עקה אני,

)להלן:  ( בע"מ1998) החזקותפתאל  בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של .1

 ;("הדוחות" :)להלן 2019 ( לשנת"התאגיד"

אינם כוללים כל מצג לא נכון של  הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לפי ידיעתי, הדוחות .2

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור 

 הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

חר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי א .3

לתאריכים ולתקופות  התאגידהמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

, בהתבסס על תאגידהשל  עדת הביקורתוהתאגיד, לדירקטוריון ולוגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4

 ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: הערכתי העדכנית

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  .א

ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול , על הדיווח הכספי ועל הגילוי

על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח  העלולים באופן סביר להשפיע לרעה ,בדוחות

על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

   -וכן  בהתאם להוראות הדין;

במישרין  ושכפוף ל או מי המנהל הכללי מעורבכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה  .ב

ם אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל או מעורבים עובדי

 הגילוי;

 :בתאגידיחד עם אחרים לבד או אני,  .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים  .א

נות ניירות כהגדרתן בתק ו, לרבות חברות מאוחדות שלתאגידלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי , 2010-עערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"

ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תאגיד מובא לידיעתי על ידי אחרים ב ,אחר הכלול בדוחות

 -וכן תקופת ההכנה של הדוחות; 

ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות  .ב

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ככל שהיא מתייחסת הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,  .ג

מסקנותיי לגבי הערכתי  ;י האחר הכלול בדוחות למועד הדוחותלדוחות הכספיים ולמידע הכספ

 .הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה לפניכאמור הובאו 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

 2020 במרס 29תאריך:   ודירקטור הכספים שחר עקה, סמנכ"ל
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