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משפטיתהבהרה 
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 הקבוצה וחברות החברה אודות כללית כמצגת מ"בע ישראל מספנות תעשיות ידי על הוכנה זו מצגת

 הצעות לקבלת הזמנה או/ו ערך ניירות לרכישת או/ו להשקעה הצעה מהווה אינה המצגת .")החברה("

 מתיימרת אינה זו מצגת .כלשהו מסוג "לציבור מכירה" או "לציבור הצעה" מהווה אינה ובפרט כאמור

  בניירות להשקעה בנוגע כלשהי החלטה קבלת לצורך רלבנטי להיות העשוי המידע כל את להכיל או להקיף

 הצגה לשם ,נערכה המצגת .עצמאיים מידע וניתוח איסוף מחליפה אינה והיא ובכלל החברה של הערך

 הצורך את מחליפה ואינה ופעילותה החברה אודות הנתונים מלוא את ממצה אינה והיא ,ותמציתית נוחה

  הסופי החברה בתשקיף או התשקיף בטיוטות ובייחוד ,לציבור החברה שתפרסם בדיווחים לעיין

  מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה לראשונה מניותיה את לפיו ולרשום לפרסם החברה שמתעתדת

  בנתונים שינויים יתכנו ,התשקיף של הסופי הנוסח גיבוש לפני עוד נערכת זו ומצגת הואיל .")התשקיף("

  ,כלשהם התחייבות או מצג משום זו במצגת לראות ואין זו מצגת על להסתמך אין .זו במצגת המוצגים

  זו במצגת המידע בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל .בה הכלול המידע לדיוק או לשלמות לא לרבות

 בספרי הרשום במידע האמור יגבר ,רשמיים בפרסומים המופיע או/ו החברה בספרי הרשום המידע לבין

 הערכות ,תכניות ,תחזיות החברה כללה זו במצגת .כאמור רשמיים בפרסומים המפורסם או/ו החברה

  בחוק כהגדרתו,עתיד פני צופה מידע מהווים אשר ,עתידיים לעניינים או לאירועים המתייחס אחר ומידע

  ,היתר בין ,תושפע עתיד פני צופה המידע של התממשותו אי או התממשותו .1968-ח"התשכ ,ערך ניירות

 חיצוניים ובגורמים הכלכלית בסביבה מההתפתחויות וכן ,החברה פעילות את המאפיינים סיכון מגורמי

 .החברה בשליטת מצויים אינם והם מראש להעריכם ניתן לא ואשר ,החברה פעילות על המשפיעים

  להיות עלולים בעתיד החברה של בפועל והישגיה תוצאותיה כי ,בזאת מוזהרים זו מצגת קוראי ,לפיכך

 פני צופות והערכות תחזיות ,כן כמו .זו במצגת המובא עתיד פני צופה במידע שהוצגו מאלו מהותית שונים

  או בעדכון מחויבת אינה והחברה המצגת במועד החברה בידי המצויים ומידע נתונים על מתבססות עתיד

.המצגת מועד לאחר שיחולו נסיבות או אירועים שישקפו מנת על כאמור הערכה או/ו תחזית כל שינוי



  כרטיס ביקור

 תשתית אסטרטגית ייחודית  
 עם פוטנציאל צמיחה משמעותי 
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44  
 ₪מיליון 

EBITDA  רבעון ראשון

2020 

185 
 ₪מיליון 

הכנסות רבעון ראשון 

2020 

 יבואן המלט הגדול בישראל  

 צי אוניות מטען  

 -מספנה מהמתקדמות בעולם בבניית כלי שיט צבאיים 
 פתרון כולל למדינות  

 הנמל הפרטי הראשון בישראל  

תמיכה לוגיסטית בתעשיית 
 הפקת גז ונפט  

 שנה 60-מקצועיות ומוניטין של למעלה מ, ניסיון



מבנה בעלות  

4 ).13%-כ(אחרים והציבור ) 29%( בורכרד לוסי, )29%(עתליה שמלצר , )29%(שלומי פוגל : מוחזקת על ידי*   

 *מ"קבוצת גולד בונד בע משפחת שמלצר סמי קצב  שלומי פוגל

25% 25% 25% 25% 

100%100%70% 

 מ"תעשיות מספנות ישראל בע



  צוות ניהולי מנוסה
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 שלומי פוגל
 מבעלי החברה

ר דירקטוריון  "יו
 סימנטר "החברה ויו

 סמי קצב
 מבעלי החברה

ר דירקטוריון  "יו
 מספנות ישראל

 אסי שמלצר
 מבעלי החברה

ר דירקטוריון נמל "יו
 מספנות ישראל

 שכטרמןח צבי "רו
 ל החברה"מנכ

ל נמל מספנות "מנכ
 ישראל

 .שנים בחברה 17

ל כספים "כהן כסמנכ
 במספנות ישראל 

 איתן צוקר
 ל מספנות ישראל"מנכ

כהן  . שנים בחברה 9
ל הנדסה  "כסמנכ

 . במספנות ישראל

בעבר מפקד מספנות 
 .חיל הים

 איל הכט
 סימנטל "מנכ

 . שנים בחברה 6

ל טמבור "בעבר מנכ
 גבס

 ח יעל צור"רו
 ל הכספים"סמנכ

.שנים בחברה 12  
לית  "בעברה סמנכ

בת -כספים בחברה
 של צים בהונג קונג

 . שנים בחברה 13

בעברו עורך דין 
במשרד מסחרי 

 ומרצה לדיני חוזים

 ד בועז טל"עו
ל ויועץ  "משנה למנכ

 משפטי



  אבני דרך   –מספנות ישראל 
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1959 1995 1997 2007 2010 2013 2016 2020 

 הפרטה
הקמת מספנות  

 ישראל  

 הקמת הנמל
תחילת ייצוא  

 ספינות

חבירה לתעשיות  
תמיכה   -קידוחי הגז 

 ושירות לוגיסטי

הקמת צי אוניות 
 המטען

 חדירה לענף המלט



  ₪  מחזור במיליוני   

8

93% 

7% 

2009   
 ₪ מיליון  317

35% 

17% 

38% 

10% 

2019   
  ₪מיליון  741

 

77% 

17% 

6% 

2014  
   ₪מיליון  577

 מספנה

 נמל

 מלט

 אחר



, ר קרקע"מ 334,500
מטר קו רציף 1,000-כ  
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 מסוף המלט

 פעילות נמלית

תמיכה 
 בקידוחי הגז

 בניית כלי שיט

תשתית  
אסטרטגית  

בקו המים



מספנה
שנות מצוינות   61

תוצרת הארץ



תכנון ובניית כלי שייט צבאיים ואזרחיים  

 :מוניטין המבוסס על
 הכחשנים בבניית  60-ניסיון של למעלה מ•

 הימי של מדינת ישראל ומדינות שונות בעולם
  -ל "שימוש בכלים בפעילות מבצעית בצה•

Combat proven
שילוב מערכות מתוצרת התעשיות  •

 הביטחוניות של ישראל  

ניסיון מוכח  
בפרויקטים  

מורכבים של 
 העברת ידע

שיתוף פעולה אסטרטגי עם חיל 
הים הישראלי בפיתוח ספינת  

המיועדת להחליף  , טילים חדשה
 . חלק מהצי הקיים של חיל הים

מסוגים כלי שיט  100מעל 
שונים נבנו ונמסרו בישראל  

,  ובמדינות רבות באסיה
 .  אירופה ואמריקה, אפריקה

מתן פתרונות  
שלמים למדינות  

כולל פתרונות מימון  
 מיוחדים

11



מוצרים מרכזיים

"  סער"-ספינות סיור ממשפחת ה"OPV"ספינות סיור ממשפחת  "שלדג"-משפחת ה ספינות

12

מוצרים  
 מרכזיים

S-72 OPV 45

פיתוחים  
 חדשים



  המספנה –נתונים פיננסיים 
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  ₪מיליון  300-כ
 צבר הזמנות עתידי

  Q1 20202019 2018 2017 

 323,773 251,461 267,073 39,735 מחזור

EBITDA7,653 25,297 23,156 41,999 

          

EBITDA 
 )הוצאות אחרותבנטרול (

7,653 36,297 23,156 44,058 



הנמל
הנמל הפרטי  

  הראשון בישראל



  עיקרי הפעילות

15  הינם נתוני חציון בגילום שנתי   2020נתוני * 

תשתית נמלית  
כבסיס לפעילות  

 בקבוצה

התמחות במטען  
מטעני צובר , כללי

 בחופנים ומלט

רישיון 
 להפעלת נמל

מתקנים אוטומטיים 
אחרים

 18,617  |32% 

-מתקנים אוטמטיים
 דגון חיפה

 3,031  |5% 

צובר חופנים
 5,593  |10% 

 מכולות
26,580  |46% 

מטען כללי
3,875  |7%  

  59כ "סה
 מיליון טון  

 )באלפי טונות( 2019פילוח מטענים בישראל 



  צמיחה משמעותית בנתח השוק –מבנה השוק בישראל 
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 מיון הפצה אחסון פריקה

פתרון לוגיסטי כולל ללקוח  
 באמצעות שליטה בכל שרשת האספקה

511
980 1,029 1,183

1,474

777

489

675
1,101 803

500

592

942 1,101

686

1,000

1,655

2,130

2,928
3,075

2,055

2011 2013 2015 2017 2019 Q1-Q2 2020

 כ "סה מתקנים אוטומטיים  צובר חופנים   מטען כללי 

פריקת מטענים נמל מספנות ישראל 



  הנמל –נתונים פיננסיים 
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  Q1 20202019 2018 2017 

 134,351 136,336 128,052 35,904 מחזור

EBITDA9,642 26,484 35,008 35,089 

          

EBITDA 
 )הוצאות אחרותבנטרול (

9,642 33,417 35,008 35,089 



סימנט
  יבואן המלט הגדול בישראל  



שליטה מלאה בשרשרת הערך  

19

מייצרת ערך  סימנט
עבור כלל צרכני המלט  
 ותורמת לתחרות בענף

 תובלה ימית
 ,  שתי אוניות בבעלות מלאה

 שתי אוניות בחכירה ארוכת טווח

 נמל פרטי
 רציף ייעודי לפריקת צמנט

,  טרמינל המתקדם בעולם
 עם כושר ערבוב ואריזה

 תובלה יבשתית
 משאיות בבעלות פרטית 20
משאיות קבלני משנה   25

 עם חוזים לטווח ארוך) ממותגות(

 טורקיה/יוון
הסכם רב שנתי ליבוא צמנט עם  

תאגיד מוביל בעולם בתחום  
 מוצרי הבניה

 בעל יכולת פריקה גבוהה, מסוף צמנט מהמתקדמים בעולם

 מתקן לערבוב וייצור מוצרי צמנט שונים  

 טון 34,000-מערך אריזה אוטומטי לשקים וכושר אחסון לצובר של כ

 טון 12,500אוניות ייעודיות להובלת מלט בעלות כושר הובלה של 

משאיות בבעלות   25ועוד משאיות להובלת מלט בצובר  20-צי של כ
 קבלני משנה



0.33Mt

0.96Mt

1.19Mt

1.04Mt

0.75Mt

2016 2017 2018 2019 H1 2020

  סימנט -כמות מכירות לפי שנים 

שוק המלט בישראל

20

הבטחת זמינות תוך שליטה  
 מלאה בשרשרת הלוגיסטית

שירות מעולה ותמיכה  
מקצועית של מומחים עולמים  

 24/7בתחום הצמנט והבטון 

מוצר איכותי ויציב מתאגיד עולמי  
 מוביל בתחום מוצרי הבניה והצמנט

 מותג חזק וייחודי

יצירת ערך אמיתי עבור השחקנים  
הקטנים בינונים וצמצום הפערים מול  

 הלקוחות הגדולים

שוק בו פועלת יצרנית מקומית 
המחזיקה  , משמעותית אחת

משוק המלט 50%-במעל ל

יצרן מקומי נוסף בעל יכולת  
ויצרן נוסף  , א טון700ייצור של 

א טון400בעל כושר יצור של 

המייבאים מלט  מספר יבואנים 
 בצובר ובשקים

עומד   סימנטנתח השוק של 

 12%-ל 10על בין 

2023202220212020201920182017

צמנט/יבוא קלינקר   5.55.24.94.64.94.74.3

5.45.45.45.45.45.45.4 צמנט מקלינקר מיוצר מקומית

5.45.45.45.45.45.45.4

5.55.24.94.64.94.74.3

  מקורות היצע המלט בישראל



  סימנט –נתונים פיננסיים 
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Q1 2020201920182017

  297,592  340,522  283,768  90,940 מחזור

EBITDA18,022  39,735  41,038  44,943  



פעילות תמיכה  
בתעשיות קידוחי  

והפקת גז ונפט

22

 תשתית ייחודית המאפשרת תמיכה לוגיסטית וטכנית ללקוח

 לחברות הפועלות בתחום קידוחי והפקת גז ונפטסל שירותים לוגיסטיים 

 ציוד מתקדםיכולת ייצור של 

 עם חברה מובילה בתחוםשיתוף פעולה ארוך טווח 

 והייצור לכלל מחפשי הגזתפתח את מגוון השירותים החברה 

 בישראללהקמת חברות ומקומות עבודה חדשים תעשיית חיפושי הגז מהווה הזדמנות 



23

אוניות המטען

 אוניות מטען  10

מסוג צובר יבש  8(
 )אוניות מלט 2-ו

₪מיליון  115

עלות צי אוניות הצובר 
₪ מיליון  80-וכן עלות של כ(

 ).לאוניות המלט

החברה תפתח פעילות זו תוך ניצול יתרונות  
הסחר בקבוצה ותכנס לרכישת אוניות  

 ייחודיות

התמחות בהפעלה וניהול של אוניות מטען  
 קטנות מאפשרת המשך גידול בתחום

האוניות פועלות בהובלת מטען כללי וצוברים 
 .באירופה ובאפריקה

אפשרות שילוב האוניות בפעילות הנמל  
 למתן פתרון כולל ללקוחות



  מנועי צמיחה
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הקמת מסוף 
רכבת בשטח  

 הנמל  

רכישת  
טרמינל  /נמל

 ל"בחו

הקמת ממגורות  
למטעני  
 גרעינים

הטמעת טכנולוגיות  
,  לפריקה אוטומטית

על מנת להגדיל את  
 ניצול הרציפים

רכישת   ביטומן
 נמל חיפה  



הדמיית טרמינל מוצרי גרעיניםממגורות לגרעינים

המשך 
פיתוח

25  בכפוף להסדרה רגולטורית* 

 2019נתונים לשנת *

כניסה  
לפעילויות 

 נמליות נוספות

הקמת שלוחת  
רכבת ושריון  
לכמות רכבות  

 יומית

רכישת נמלים 
 ל"בחו

פריקת 
 *כלי רכב

הקמת ממגורות 
לגרעינים ומוצרי  

 גרעינים



נמל חיפה

החברה תשתתף בהליך ההפרטה בעצמה או בשותפות עם  
בשילוב  , גופים בינלאומיים מהענף התשתיות הייחודיות

תוך ניצול  , יאפשרו להציע סל ייחודי של מוצרים, התחרות בענף
 הניסיון והיתרונות של החברה

  2019פעילות נמל חיפה בשנת 

מתקנים אוטומטיים 
 33%|  אחרים

צובר חופנים
5% 

 מכולות
49% 

מטען כללי
3% 

התפלגות לפי  
סוג המטען  

 2019שנת 
-מתקנים אוטמטיים

 10%|  דגון חיפה

26

 מ 29.1 -כ
 טון מטענים

מ אורך  "ק 5-כ

 רציפים 

  1,000-כ

 עובדים



  -יבוא ביטומן 

312 311

264

2017 2018 2019 

 צריכה שנתית באלפי טון 

משמש לזיפות (כניסה לשוק הביטומן 
באמצעות ) ולייצור מוצרי איטום, כבישים

 קליטת והפצת ביטומן, הקמת מתקן לייבוא

 שליטה בשרשרת הערך

27



  אסטרטגיה

28

01 
ניצול התשתיות 

האסטרטגיות של 
החברה ליצירת מנועי  

 צמיחה חדשים

02 
מיקוד בתחומי פעילות  
וענפים בהם לחברה  

פוטנציאל להגיע  
 לנתח שוק משמעותי

03 
מיקוד בתחומים בהם  

קיימת אפשרות  
לשליטה בשרשרת  

 האספקה

שימור וחיזוק הקשר  
 עם חיל הים הישראלי  

05 04 
התפתחות בינלאומית 

,  בתחום הביטחוני
 הנמלי ובתחום הסחר



  נתונים פיננסיים



    31/03/2020תמצית מאזן ליום  -נתוני מאזן 
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 :נכסים שוטפים

177  ופקדונותמזומן 

238  נכסי הון חוזר שוטפים

415  כ נכסים שוטפים  "סה

 :נכסים לא שוטפים

71  נכסי הון חוזר לא שוטפים

410  רכוש קבוע

50  נכס זכות שימוש

4  נדחים מסים

535  כ נכסים לא שוטפים"סה

950  סך נכסים

 :התחייבויות שוטפות

43  חוב פיננסי

12  חוב חכירה

343  התחייבויות הון חוזר שוטפות

398  כ התחייבויות שוטפות"סה

 :התחייבויות לא שוטפות

104  חוב פיננסי

39  התחייבויות חכירה

26  התחייבויות נוספות

169  כ התחייבויות לא שוטפות  "סה

383  הון עצמי

950 כ התחייבויות והון עצמי "סה  

40%יחס הון למאזן   
0.38יחס חוב להון   



  התפתחות הכנסות ורווח
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  Q1 20202019 2018 2017 

 808,271 787,310 741,329 185,503 מחזור

EBITDA44,225 125,077 130,983 151,408 

          

EBITDA 
 )הוצאות אחרותבנטרול (

44,201 143,010 131,023 153,467 

)אחרי מס(רווח נקי   21,114 71,844 54,795 90,056 
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 תשתית אסטרטגית
01 

 יציבות פיננסית
02 

מגוון פעילויות  
 מניבות

03 

 פוטנציאל צמיחה  

04 
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