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  בע"מ  מניף שירותים פיננסיים
  ("החברה")  

  להשלמה  תשקיף 

  הנפקה ראשונה לציבור

  של

", לפי  ניירות הערך המוצעיםאו "  המוצעות" המניות  של החברה ("  כל אחת   מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב   18,200,000
    .)העניין

  

תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור),  כהגדרת מונח זה ב,  משקיעים מוסדייםל  תוצענה  ,על פי תשקיף זה   המניות המוצעות 
ומשקיעים מוסדיים"(  2007-תשס"ז זה    ,אחידהלא  בדרך של הצעה  ,  ), בהתאמה "תקנות ההצעה"-"  ניירות ערך,  כהגדרת מונח  בחוק 

ניירות הערך("  1968-התשכ"ח ובחוק  "  יחידות   91,000-ב  ,תקנות ההצעה")  להלן:  תקרא  במחיר אחיד  ו,  ")יחידה(כל אחת מהיחידות 
  ) לתקנות ההצעה, כשהרכב ומחיר כל יחידה הינם כדלקמן: 1(א)(11ליחידה כאמור בתקנה 

  מחיר    הרכב היחידה  

  ש"ח 2,200    ש"ח למניה  11.00במחיר של  מניות רגילות  200

  (*)  ח "ש 2,200    ה סה"כ המחיר ליחיד

(*) כל היחידות תימכרנה לניצעים המוסדיים במחיר ליחידה הנקוב לעיל ללא כל הנחה או הטבה (בכפוף לשינויים בהודעה המשלימה,  
  ככל שיהיו).

 משקיע שאינו למי מוסדי, ובלבד שהמכירה משקיע שאינו למי  מהמניות המוצעות על פי התשקיף  30%עד   להציע רשאית תהיה החברה
 לכל שתוקצה היום, והכמות ובאותו המוסדיים למשקיעים היחידות בו שיוקצו ליחידה אחידה, באותו מחיר בהצעה תיעשה מוסדי

 משקיע  כל מוסדי, כאשר משקיע שאינו  מי של ההזמנות כל סך מתוך הזמנתו של היחסיחלקה   לפי מוסדי, תהיה משקיע שאינו משקיע
  לתשקיף.   2 בפרק  2.4 ףראה סעי נוספים בלבד. לפרטים אחת הזמנה  להגיש יוכל

  

  .תירשמנה למסחר בבורסה היה ותבוטל הנפקת המניות המוצעות מסיבה כלשהי, המניות המוצעות לא תוקצינה למזמינים ולא
  

ותתבצע על פי התשקיף    )Initial Public Offeringהחברה לציבור (  ניירות הערך של ההצעה על פי תשקיף זה היא הצעה ראשונה של  
    .וההודעה המשלימה שתפורסם מכוחו כמפורט לעיל ולהלן

  

מותנה זה  תשקיף  לפי  ערך  ניירות  של  למסחר  שווי ב  רישומם  מזערי,  בהנחיות   פיזור  יפחתו מהקבוע  לא  אשר  ציבור  החזקות  ושיעור 
  לתשקיף זה.  2לפרק  2.9הבורסה. לפרטים ראו סעיף 

תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה  פי    ל ע) לחוק ניירות ערך ו2)(1(א16סעיף  על פי  תשקיף זה תפרסם החברה הודעה משלימה  ם  לאחר פרסו
  יושלמו  הודעה המשלימהה  במסגרת.  ), בהתאמה"תקנות ההודעה המשלימה"-" וההודעה המשלימה"(  2007-וטיוטת תשקיף), תשס"ז

ובתנאי ההצעה והמועד שבו תחל התקופה  שינויים, ככל שיהיו, בכמות  , אך לא רק,  הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות  ו/או יעודכנו
מחיר היחידה ייערך, ככל שייערך, לא מוקדם מחמישה  ההודעה המשלימה תפורסם והמכרז הציבורי על לגשת הזמנות על פי תשקיף זה. 

  ימי עסקים ממועד פרסום התשקיף.

תסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן   הודעה משלימה, התקופה להגשת הזמנות לרכישת המניות המוצעות על פי תשקיף זהפורסמה  
ימים מתחילת    45-ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה או מ  75-המשלימה ולא יאוחר מ  חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה 

)  1א(1  השיעורים הקבועים בתקנה  בהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים עללהגשת הזמנות, לפי המוקדם. ככל ש  התקופה 
לרכישת המניות המוצעות לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום  הודעה משלימה, תתחיל התקופה להגשת הזמנותהלתקנות  )3עד (

  . לפחותלא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר  ההודעה המשלימה, ותסתיים

. 1) לתקנות ההצעה 1(א)(11  בהתאם לתקנההכל  הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה, תובטח במלואה או בחלקה בהתחייבות חיתומית,  
בכוונת החברה לפעול לקבלת התחייבות בלתי חוזרת לרכישת מניות החברה ממספר  בהתאם לתקנה זו, עם פרסום ההודעה המשלימה  

 
 מניירות הערך המוצעים לפי תשקיף זה.  25%) לתקנות ההצעה, הצעה לא אחידה תובטח בחיתום של לפחות 1(א)(1לפי תקנה  1



קונסורציום חתמים בראשות דיסקונט קפיטל   עם להתקשר החברה בכוונת.  בהתאם לתנאי ההצעה על פי תשקיף זהמוסדיים,   משקיעים
) ולידר הנפקות  " 1993חיתום בע"מ  (להלן:  והפצה   ")החתמים) בע"מ  חיתום להנפקהלה  בהסכם חיתום  ובכפוף .  עמדת  לכך,  בהתאם 

 על כחתימה  כאמור  םויראו בחתימת המניות המוצעות  יוצעו  מכוחה  המשלימה, אשר ההודעה על יחתמו  ם מיהחתלהתקשרות בהסכם,  
חיתום עם החתמים    יודגש, כי החברה אינה מחויבת להתקשר בהסכם .כאמור תהווה תנאי לפרסום ההודעה המשלימה  וחתימה התשקיף

  לתשקיף זה.   2לפרק    2.14לפרטים נוספים ראו סעיף  (ככל שייחתם).   וההתחייבות החיתומית תיכנס לתוקף בכפוף לחתימת הסכם חיתום 
, יושלמו ו/או יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות אך לא רק, פרטי הסכם החיתום, עמלת חיתום, במסגרת ההודעה המשלימה

  כוז.עמלת הפצה ורי

המוצעות, פרטי ההצעה, אופן הצעת המניות    לפרטים אודות המניות  . עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה
  לתשקיף.  2המוצעות וההודעה המשלימה, ראו פרק 

ציבורית, כמשמעותה בחוק החברות,  לחברה החברה תהפוך ,  בבורסה למסחר  המוצעיםהערך    ניירות  םורישו  של ההנפקה השלמת לאחר  
  .1999-תשנ"ט

החברה תפרסם, במסגרת ההודעה המשלימה, את מועד פתיחת רשימת החתימות במכרז ואת מועד סגירת    ,ככל שיתקיים מכרז לציבור
  רשימת החתימות במכרז.  

המזערי של יחידות שיצוין בהודעה    מספר ביצוע הצעת ניירות ערך לפי תשקיף זה מותנה בכך, שמספר היחידות המוזמנות יהיה גבוה מה
 במסגרת תיקבע שזו שיתכן אף מינימאלית, יחידות כמות נקבעה לא התשקיף למועד נכון.  )ככל שיצוין בה מספר מזערי כאמור  המשלימה)

  המשלימה. ההודעה

(אשר הינה בעלת    שמיר פיננסים בע"מ מבטח  פירעון חובותיה של החברה לל  ש"ח שיתקבל מתמורת ההנפקה ישמש  אלפי   82,010סך של  
(כמפורט בסעיף    ")המשקיעים  המניות   בעלי ודיסקונט קפיטל בע"מ ("  השליטה בחברה)   268סך של    .. להלן)8.5.1בגין תשואת הסיכון 

, לרבות בעלת  לחברה על ידי בעלי המניות המשקיעים  נו שנית  פירעון הלוואות בעליםלפירעון  ש"ח שיתקבל מתמורת ההנפקה ישמש    אלפי
יובהר כי הסכומים לעיל   .לתשקיף  8.5.1  -ו  5.2פים  סעי. לפרטים נוספים אודות השימוש בכספי תמורת ההנפקה, ראו  ההשליטה בחבר

י שיהיו במועד הפירעון  הינם סכומים הנכונים למועד התשקיף, והסכומים שייפרעו בפועל מתמורת ההנפקה יהיו סכומים מעודכנים כפ
  .  במסגרת ההודעה המשלימהאשר יפורטו  בפועל

  ביחד עם 

  תשקיף מדף 
ניירות ערך    רשאיתהחברה  תהא    מכוחואשר    תשקיף מדף,תשקיף זה מהווה גם     , לרבות להוראות הדין  בכפוףשונים,  מסוגים  להנפיק 

(  שאינן ניתנות להמרה   אגרות חוב,  ")מניות רגילותללא ערך נקוב של החברה (" מניות רגילות   לרבות בדרך של הרחבת סדרות  למניות 
(לרבות בדרך של הרחבת סדרות    , אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה , ככל שתהיינה מעת לעת)קיימות של אגרות חוב של החברה

ככל שתהיינה מעת לעת) חוב של החברה,  של אגרות  כתבי אופציה הניתנים , כתבי אופציה הניתנים למימוקיימות  למניות החברה,  ש 
או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכל נייר    להמרה למניות החברהניתנות  שאינן    למימוש לאגרות חוב

  ").ףהכלולים בתשקיף המד  ניירות הערך ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי ("
  

באמצעות דוחות הצעת מדף אשר  ,  א(ו) לחוק ניירות ערך23מדף, תיעשה בהתאם להוראות סעיף  ה תשקיף  ב  הכלוליםהצעת ניירות הערך  
בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין  

  הבורסה, כפי שיהיו באותה עת.  ובהתאם לתקנון והנחיות
  

   ". התשקיףהתשקיף להשלמה ותשקיף המדף, יחדיו, ייקראו להלן: " 
  

מרווחי החברה לאותה שנה וזאת מבלי לגרוע מיתרת הרווחים הצבורה    50%דירקטוריון החברה קבע מדיניות לחלוקת דיבידנד בשיעור של  
הגורמים   נקבעו בתנאים המסחריים של  . יחד עם זאת, חלוקת הדיבידנד בפועל כפופה לאמות מידה נוספות אשר  כמפורט בתשקיף זה

בכוונת החברה  עימם  מחייבים  להתקשר   המממנים  וחלוקת  בהסכמים  ואבסולוטית)  (כאחוז מהמאזן  מינימלי  הון  שמירת  זה  ובכלל   ,
לפרטים נוספים בדבר מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה ראו    ואילך.  2020דיבידנדים אך ורק מרווחיה השוטפים של החברה לשנת  

  לתשקיף.  6.5סעיף 

סיכון,   גורמי  למגוון  החברה  חשופה  העסקית,  פעילותה  ביניהם  במסגרת  המהותיים  המשק אשר  במצב  משמעותית  הרעה  הינם: 
הישראלי, תנודות בשוק הנדל"ן, מגבלות מימון, סיכוני נזילות ומקורות מימון, תלות באנשי מפתח והתמקדות במימון תחום הנדל"ן  

    לתשקיף. 6בפרק   6.19 סעיףלפרטים נוספים אודות גורמי הסיכון אליהם חשופה פעילותה של החברה, ראו  למגורים.

 הצפויה  ההנפקה מתמורת  ההנפקה  הוצאות  שמהוות  והשיעור  זה  תשקיף פי-על המוצעים  הערך  ניירות  בהנפקת  הכרוכות  ההוצאות כל סך
  יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה. זה,   תשקיף פי-על  המוצעים הערך  ניירות כל  עבור

ניירות ערך  הפצה ה  באתר   הציבור   לעיון   עומד   מתשקיף זה   עותק  רשות  האינטרנט של    ובאתר   www.magna.isa.gov.ilשכתובתו    , של 

  .www.tase.co.il שכתובתולניירות ערך בתל אביב בע"מ הבורסה 

  

  2020  נובמבר, ב  30תשקיף: התאריך 
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  מבוא  -1 פרק    
1.  

 הגדרות . 1.1

במפורש   נאמר  כן  אם  אלא  לצידם,  המופיעה  המשמעות  הבאים  למונחים  תהיה  זה  בתשקיף 

  אחרת:

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנה שהסתיימה ביום    -  "דירקטוריון דוח"
ה חודשים שהסתיימה ביום  ולתקופה של שיש  2019בדצמבר    31
  לתשקיף זה.  6, הנכלל בפרק  2020 ביוני  30

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.   -  "הבורסה"

  הכספיים הדוחות"
  " השנתיים

לתקופה של שנה שהסתיימה ביום    של החברה  כספייםה  יהדוחות   -
  לתשקיף זה.  9המצורפים בפרק  2019בדצמבר  31

  הכספיים הדוחות"
  לשנת הראשון לחציון

2020 "  

לשנת    - הראשון  לחציון  החברה  של  הכספיים    2020דוחותיה 
  לתשקיף זה.  9המצורפים בפרק 

הכספיים לחציון הראשון  דוחותיה הכספיים השנתיים והדוחות   -  " הכספיים הדוחות"
  של החברה. 

  שירותים פיננסיים בע"מ. -מניף   -  " החברה"

  מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב.   -  " המניות"

  תשקיף זה.   -  " התשקיף"

  .1999-חוק החברות, התשנ"ט   -  " החברות חוק"

  . 1968- חוק ניירות ערך, התשכ"ח  -  " ערך ניירות חוק"

  דוחות תקנות"
  " ומידיים תקופתיים

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

תקנות הודעה  "
  " משלימה

-ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז ניירות תקנות  -
2007  

התשקיף    -  " תשקיף  פרטי תקנות" וטיוטת  התשקיף  (פרטי  ערך  ניירות  מבנה    -תקנות 
  . 1969-התשכ"טוצורה) 

 כללי  . 1.2

 , כחברה פרטית על פי פקודת החברות1999במרץ    30החברה התאגדה בישראל, ביום   . 1.2.1

 . 1983- [נוסח חדש], תשמ"ג

 בתחום ליזמים אשראי במתן מיום הקמת החברה וכן למועד תשקיף זה, החברה עוסקת   . 1.2.2

 אל היזמים  התחייבו הון עצמי, לגביו  השלמת לצורך ובעיקר למגורים והבנייה ן"הנדל

לפרטים אודות .  ושעבודים בטוחות הפרויקט, כנגד את המלווה הבנקאי התאגיד מול

 . לתשקיף זה 6פעילות החברה, ראו פרק  
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עם רישומן של מניות החברה למסחר בבורסה על פי תשקיף זה, תהפוך החברה לחברה  . 1.2.3

רת מונח זה בחוק  כהגד  , וכן לתאגיד מדווח,ציבורית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות

    ערך. ניירות

 ההצעה על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור. 

   להשלמה זה  על פי תשקיף  הראשונה של ניירות הערך  להצעההיתרים ואישורים  . 1.3

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעתם  . 1.3.1

    ולהנפקתם של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, וכן לפרסום תשקיף זה.

רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו  אין בהיתר . 1.3.2

או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך 

 .יםהמוצע

אישורה   הבורסה  . 1.3.3 את  ל  נתנה  עלר העקרוני  למסחר  לפיו,  פי  -ישום  להשלמה,  תשקיף 

החברה,    המניות בהון  החברה  הקיימות  למנכ"ל  שיוקצו    לתוכנית   בהתאם(המניות 

(בכפוף לאישור תכנית הקצאת המניות   לפקודה  102  סעיף  לפיאופציות  /מניות  הקצאת

הכנסה) ידי מס  על  עומדות    לציבור  המוצעות  המניותו  )והאופציות  זה,  תשקיף  פי  על 

") פיו  שעל  ובהנחיות  הבורסה  בתקנון  הקבועים  לתשקיף בתנאים  הבורסה  אישור 

  ").  להשלמה

אישור לפרטים המובאים בתשקיף זה   לתשקיף להשלמה  אין לראות באישור הבורסה . 1.3.4

על החברה או על טיבם   כלשהי או למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה 

או על המחיר בו הם יוצעו בתשקיף ו/או בהודעה   של ניירות הערך המוצעים בתשקיף זה 

 המשלימה. 

ניירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף להשלמ . 1.3.5  ה זהרישום למסחר בבורסה של 

  הרישום של הבורסה לרבות קיום פיזור  דרישותוההודעה המשלימה, כפוף לקיומם של  

ציבור   מזערי של החזקות הציבור במניות החברה וקיום שווי ושיעור מזערי של החזקות

 2לפרק    2.9כנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה, כמפורט בסעיף    במניות המוצעות

 . לתשקיף זה

אישור . 1.3.6 לתשקיף  מתן  לרישום  להשלמה  הבורסה  אישור  מהווה  הערך   אינו  ניירות 

יהיה כפוף לקבלת אישור    של ניירות הערך המוצעים  למסחר  והרישום  ,  למסחרהמוצעים  

 בהתאם משלימה הודעה פי עללמסחר  ניירות הערך המוצעים  רישום  בקשה ללהבורסה  

הודעה משלימה   ערך ניירות חוק להוראות העני הודעה משלימה"(ותקנות  לפי   ין, "), 

 .לתשקיף 2בפרק   2.9כמפורט בסעיף 

 לרישום אישור למתן התחייבות משום  להשלמה לתשקיף הבורסה אישורמתן  ב  אין . 1.3.7

 ניירות לרישום בקשה אישור על .  המשלימה ההודעה פי על שיוצעו  למסחר   הערך ניירות

 וההנחיות הבורסה תקנון הוראות יחולו המשלימה ההודעה  פי על שיוצעו למסחר הערך

 .המשלימה ההודעה פי על למסחר לרישום הבקשה  הגשת בעת בתוקף שיהיו כפי, פיו על

טרם   אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, יינתן  . 1.3.8

 . זהלתשקיף  2לפרק  2.9פרסומה של ההודעה המשלימה, כמפורט בסעיף 
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לרשם החברות יוגשו  לפרסומו,  וכן העתק של ההיתר  זה,  יאוחר מיום   עותק של תשקיף  לא 

  העסקים הראשון לאחר תאריך התשקיף. 

 היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף המדף  . 1.4

 לפרסוםדין    כלקיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי    החברה . 1.4.1

 ניירות   לחוקא  23  בסעיף  כהגדרתו  מדף  תשקיף  גם  מהווה  זה   תשקיף  .זה  המדףתשקיף  

בהתאם אשר יפורסמו  הצעת מדף ב  ותתיעשה על פי דוח   ועל פי  הצעת ניירות ערך ו  ,ערך

דוח (" 2005- (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ולחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך 

בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה   ", בהתאמה) תקנות הצעת מדף"- " והצעת מדף

  . הצעה

משום אימות הפרטים   המדף  תשקיף  את  םשות ניירות ערך לפרסר  של   ה אין בהיתר . 1.4.2

של    םהמובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיב

  . שיוצעו על פי תשקיף המדףניירות הערך 

החברה קיבלה מהבורסה אישור עקרוני המתייחס לרישומם למסחר של ניירות הערך  . 1.4.3

עו, ככל שיוצעו,  ואשר יוצ  ")של הבורסה  העקרוני  האישור("   הכלולים בתשקיף המדף

    על פי דוחות הצעת מדף.

או   המדף,  לפרטים המובאים בתשקיף של הבורסה אישור    העקרוניאין לראות באישור   . 1.4.4

של    םהחברה או על טיב  על   כלשהי  משום הבעת דעה  וואין ב  ,למהימנותם או לשלמותם

  .המדף קיףתש הכלולים ב ניירות הערך

ניירות הערך  של הבורסה  מתן האישור העקרוני . 1.4.5 לרישום  אישור  , למסחר   אינו מהווה 

לבקשה לרישום   הבורסה  יהיה כפוף לקבלת אישור  של ניירות הערך   ורישומם למסחר

אשר  הניירות   מדף,  הצעת  דוח  פי  על  למסחר  ערך   יפורסםערך  ניירות  לחוק  בהתאם 

 ותקנות הצעת מדף.

 ניירות לרישום אישור למתן התחייבות משום של הבורסה עקרוניהאישור ה במתן אין . 1.4.6

 על למסחר ערך  ניירות   לרישום  בקשה  אישור  על.  המדף  הצעת  דוח פי על  למסחר  הערך

 בתוקף   שיהיו  כפי ,  פיו  על  וההנחיות  הבורסה  תקנון   הוראות  יחולו,  מדף הצעת דוח פי

 .המדף הצעת  דוח פי  על למסחר  לרישום הבקשה  הגשת בעת

 הון החברה . 1.5

, זה  לתאריך תשקיף של החברה נכון  נפרע  המונפק ו והון המניות ה  רשום המניות  ההון   . 1.5.1

נשוא תשקיף זה     המוצעות   לאחר הנפקת המניות, הון המניות המונפק של החברה  כןו

 ם הינ  ,   ,והקצאת המניות למנכ"ל)  בהנחה של היענות מלאה להצעה על פי תשקיף זה(

   :כדלקמן
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הרשום של  הון המניות    סוג המניות* 
החברה לתאריך  

  תשקיף זה* 

הון המניות המונפק  
והנפרע של החברה  

ללא   לתאריך תשקיף זה
   דילול

  1* (בדילול מלא)

הון המניות המונפק  
והנפרע של החברה  

בסמוך לאחר ההנפקה  
ללא   על פי התשקיף זה 

  דילול 
  2(בדילול מלא) 

ללא ערך  מניות רגילות 
  נקוב 

100,000,000  40,160,000    

)40,160,000 ( 
58,360,000  

)58,360,000 (  

  להלן.  3 פרק* לאחר ביצוע שינויים בהון כמפורט ב

(המאוחדים) הדוחות הכספיים  על פי   ,2020  ביוני  30נכון ליום    ,מרכיבי ההון של החברה . 1.5.2

   הינם כמפורט להלן:  2020לשנת  לחציון הראשון

  אלפי ש"ח ב  

  1  הון מניות  

  48,200  עודפים 

  48,201  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

  775  זכויות שאינן מקנות שליטה 

  48,976  הון "כ סה

, המובאים 2020  ביוני  30לפרטים נוספים ראו הדוחות הכספיים ביניים של החברה ליום  

  להלן.  9בפרק 

המרה   . 1.5.3 או  למימוש  הניתנים  ערך  ניירות  לחברה  אין  התשקיף,  למועד    למניות נכון 

בפרק  3החברה  מפורטות  הרגילות  למניות  הנלוות  הזכויות  לפרטים   4.  זה.   לתשקיף 

כאמור,   נוספים בדבר הון המניות של החברה, לרבות ביחס לשינויים שחלו בהון המניות

  לתשקיף.  3ראו פרק  

 

 
  ניירות ערך המירים למניות.נכון למועד התשקיף, לחברה אין   1
בהון המונפק של החברה, לרבות המניות    הקיימות  כל המניות הרגילות.  בהנחה של היענות מלאה להצעה על פי תשקיף זה2

  שתונפקנה לפי תשקיף זה, תהיינה נפרעות במלואן. נכון למועד התשקיף, לחברה אין ניירות ערך המירים למניות.  

  לעיל.  2ראו ה"ש מס'  3
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 הצעת ניירות ערך פרטי ורישום למסחר    - 2פרק 

, לציבור, תתבצע על פי תשקיף זה והודעה משלימה, וזאת מכוח  הצעת ניירות הערך נשוא תשקיף זה על ידי החברה

 ותפורסם כאמור. ככל תקנות הודעה משלימה. ניירות הערך המוצעים יוצעו לציבור על פי ההודעה המשלימה 

 הצעת  ערך )אופן ניירות תקנותכהגדרת מונח זה ב  מוסדיים למשקיעים תוצענה זה תשקיף פי-על המוצעות המניות

 לא הצעה  של  בדרך (  , בהתאמה"המוסדיים  הניצעים"-ו  "תקנות ההצעה )"   2007-לציבור(, התשס"ט ערך ניירות

לתקנות1)א)11תקנה  ב  כאמור אחידה התשקיף,    פרסומולאחר    ההצעה. (  משלימה של  הודעה  החברה  תפרסם 

אשר במסגרתה יושלמו הפרטים החסרים  ( לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה,  2()1)א16  בהתאם לסעיף

, ככל  ייערךוהמכרז הציבורי  ,  ההודעה המשלימה תפורסםו/או יעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון בתשקיף.    בתשקיף

ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות,    45-או מ  התשקיף להשלמהימים מיום פרסום    75-לא יאוחר מ  שייערך,

וההודעה המשלימה תפורסםלפי המוקדם.   ייערךו/או    ככל  שייערך,המכרז  ככל  למועדים   ,    במועדים מאוחרים 

 המניות של ההצעה.  החברה להגיש בקשה לתיקון תשקיף טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף זההאמורים לעיל, תידרש  

קונסורציום   םע ובהתאם, בכוונת החברה להתקשר  בחיתום בחלקה תובטח ימההמשל וההודעה התשקיף פי-על

"  1חתמים בראשות דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ  )חיתום  דיסקונט)להלן:  להלן: )   ( בע"מ1993"( ולידר הנפקות 

 5.5בסעיף  ( לתקנות ההצעה וכמפורט  1)א()11בהתאם לתקנה    הכל"(,  החתמים: "להלן ביחד)  "(החתם המתמחר "

המשלימה.  לתשקיף ההודעה  ו/יעודכנו  במסגרת  יושלמו  בתשקיף,  החסרים  עמלת הפרטים  רק,  לא  אך  לרבות   ,

 . בפרק זה להלן 2.12לפרטים נוספים ראו בסעיף  חיתום, עמלת הפצה וריכוז.  

, תקנון והנחיות  ל הוראות חוקי העזר של מסלקת הבורסהע   ,בין היתר  ,הנכללות בפרק זה מתבססותההוראות  

"( , כנוסחן במועד פרסום התשקיף. אם יחול שינוי בהוראות הבורסה לאחר פרסום "(הוראות הבורסה הבורסה 

 התשקיף, יחול האמור להלן:

הצעת   (1) על  המשלימה יחולו  ההודעה  פי  על  הערך  במועד  ניירות  שיהיו  כפי  הבורסה  הוראות  ההודעה  , 

 המשלימה; 

יפורט, במסגרת ההודעה המשלימה, השינוי בהוראות הבורסה הרלוונטיות לפרק ההצעה )לגבי המניות   (2)

 המוצעות( לעומת הוראות הבורסה שנכללו בתשקיף. 
1.  

2.  

 ותנאיהם המוצעים לציבורניירות הערך   .2.1

ללא ערך    ,שם עלמניות רגילות, רשומות    18,200,000 ציבור בדרך של הנפקה, עדהחברה תציע ל .2.1.1

או    "המניות המוצעות"זה, "המניות המונפקות" או    2לעיל ולהלן בפרק  של החברה )  כל אחת,  נקוב

 (."המוצעים  הערך ניירות"

להלן, בהתאם    2.10לאחר פרסומו של התשקיף, תפרסם החברה הודעה משלימה, כמפורט בסעיף   .2.1.2

 .( לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה2()1)א16לסעיף  

לא רק,    במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות אך

ובתנאי המניות   פרטי הסכם החיתום, התחייבויות משקיעים מוסדיים ושינויים ככל שיהיו בכמות

 . המוצעות

 

 דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ הינה חברה פרטית בשליטת דיסקונט קפיטל בע"מ, בעלת עניין בחברה.  1
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ההנפקה  כספי קבלת לפני עת הערך )חלקה או כולה( בכל ניירות הצעת את לבטל רשאית החברה

כל   המשקיעים, מאת יראו את  כל טענה בקשר לכך. במקרה כאמור    מבלי שתהיה למשקיעים 

 .ההזמנות שניתנו לחברה כבטלות

 ניירות הערך  הצעה לא אחידה של .2.2

כפי שיפורט  ,  תקנות ההצעה( ל1)א()11סעיף  המניות המוצעות, מוצעות בדרך של הצעה לא אחידה, כאמור ב

   .כדלקמן

"(, בהצעה לא אחידה ובמחיר  היחידותיחידות )"  91,000-, יוצעו למשקיעים המוסדיים בהמניות המוצעות

 אחיד ליחידה, כשהרכב של יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

 ש"ח 2,200  למניה:  ש"ח 11.00מניות רגילות, ללא ערך נקוב של החברה, במחיר של  200 

 )*( ש"ח  2,200  סה"כ המחיר ליחידה: 

)בכפוף    היחידות תימכרנה לניצעים המוסדיים במחיר ליחידה הנקוב לעיל ללא כל הנחה או הטבהכל  )*(  

 לשינויים בהודעה המשלימה, ככל שיהיו(. 

 תנאי ניירות הערך המוצעים  .2.3

למנכ"ל,  המוצעות המניות  שוות זה תהיינה  תשקיף פי-על והמניות הקיימות בחברה  המניות שתוקצנה 

המוצעות הקיימות  הרגילות למניות  זכויות  המניות  החברה.  למנכ"ל  בהון  שתוקצנה  המניות  והמניות    , 

  "(החברה לרישומיםהקיימות בהון החברה תרשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך )"

 עליה  יוכרז אשר אחרת חלוקה הטבה, ובכל  מניות ,דיבידנדים  בזכויות שוות לקבלת בעליהן את ותזכינה

 . תאריך התשקיף לאחר ידי החברה-על שתחולק או

למניות   תיאור ל הנלוות  במועד  ,  החברה  הזכויות  לתוקפו  שייכנס  כפי  החברה  תקנון  להוראות  בהתאם 

 לתשקיף.  4פרק ו רא השלמת ההנפקה לציבור על פי תשקיף זה ובכפוף לה, 

 תנאים מתלים להשלמת ההצעה על פי תשקיף זה  .2.4

פי ת ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה, מותנים בכךהשלמת ההצעה על  ורישום  שמספר    שקיף זה 

יחידות שיצוין בהודעה המשלימה   גבוה מהמספר המזערי של  יהיה  שיצוין בה    ככל)היחידות המוזמנות 

 . להלן 2.9.4-ו   2.9.3וכן בהתקיימות דרישות הבורסה. לפרטים ראו סעיפים    (,מספר מזערי כאמור

 הצעה לא אחידה של מניות  -ור תיאור ההצעה לציב .2.5

 כללי  .2.5.1

באופן  יחידות,    91,000-אחידה, ב  לא  הצעהב  במסגרת מכרז לציבור כאמור המוצעות, יוצעו המניות  

 מוצעות.   מניות של שווה  מספר מכילה יחידה כל כאשר ,( לתקנות ההצעה1)א()11 תקנה המפורט ב 

  25%לפחות    ל שביחס   בחיתום תובטח  זו אחידה  לא  הצעה ( לתקנות ההצעה,  1)א()11  תקנה לפי 

 כהגדרת  מוסדיים משקיעים יהיו בהצעה לא אחידה    והניצעים,  זה תשקיף מהמניות המוצעות לפי

ואולם  ההצעה בתקנות  זה  מונח   שאינו למי  ההנפקה  מן  30%עד   למכור רשאית תהא  החברה , 

 אחידה, באותו מחיר  בהצעה  ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה  ,מוסדי משקיע

  משקיע  לכל שתוקצה  יום, והכמות ובאותו המניות המוצעות לניצעים בהצעה לא אחידה בו שיוקצו

שאינו   מי של ההזמנות כל סך מתוך הזמנתו של היחסי חלקה לפי תהיה מוסדי משקיע שאינו
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בישראל   חלקה ההצעה נעשתה  ;בלבד אחת הזמנה להגיש יוכל משקיע כל כאשר  ,משקיע מוסדי

 מתוך כלל ההנפקה. 30%יימנו אותם   -וחלקה מחוץ לישראל 

 התקופה להגשת בקשות  .2.5.2

על פי תשקיף     ובהצעה האחידה, ככל שייערך מכרז,  אחידה  הלא להגשת בקשות בהצעה  ותהתקופ 

 במסגרת ההודעה המשלימה. תפורטנה זה, 

   התחייבויות מוקדמותהתחייבות רכישה ו .2.5.3

לחיתום והתחייבות  מוסדיים  ממשקיעים  רכישה  זה  –  התחייבות  תשקיף  פרסום  בכוונת    עם 

משקיעים מוסדיים,   החברה לפעול לקבלת התחייבות בלתי חוזרת לרכישת מניות החברה ממספר

. דבר קיומם של  ("המוסדיים  התחייבות" )בהתאם לתנאי ההצעה הלא אחידה על פי תשקיף זה  

לפני פרסום ההודעה המשלימה, יפורט    משקיעים מוסדיים שהצעותיהם תיענינה, ככל שתיענינה,

בכוונת כן,  כמו  המשלימה.  ההודעה  החתמים    במסגרת  עם  חיתום  בהסכם  להתקשר  החברה 

. בהתאם לכך, יחתמו החתמים  ("התחייבות החתמים")  להעמדת חיתום להנפקה  (כהגדרתם לעיל)

בחתימתם כאמור כחתימה על התשקיף וחתימה כאמור תהווה תנאי   דעה המשלימה ויראו על ההו

המשלימה. יובהר, כי נכון למועד התשקיף, ההתחייבות החיתומית טרם נכנסה    לפרסום ההודעה

 .(ככל שייחתם)וההתחייבות החיתומית תיכנס לתוקף רק עם חתימת הסכם חיתום   לתוקף

  , (שייחתם  ככל)במידה והחתמים יידרשו לממש את התחייבותם החיתומית על פי הסכם החיתום  

יהפכו כאמור  ממימוש  כתוצאה  הערך  ניירות  רכישת  שלאחר  כזה  ענין    באופן  לבעלי  החתמים 

על פיו לשווי ושיעור אחזקות    בחברה, כך שהחברה לא תעמוד בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות

רישום מניותיה למסחר בבורסה, תתבטל    ם הנדרשים מחברה חדשה מסוגה לצורךציבור מינימאליי

 למסחר.   ההנפקה וניירות הערך של החברה לא ירשמו

 והחתמים החברה יפנו ההודעה המשלימה למועד עובר  -  מוסדייםממשקיעים    מוקדמתהתחייבות  

הזמנות לרכישת היחידות    מהם לקבל  במטרה מוסדיים למשקיעיםלהלן(    2.11)המפורטים בסעיף  

על זה.-המוצעות  תשקיף  המשקיעים    פי  הזמנות  אחידה  המוסדייםכל  הלא   תוגשנה  בהצעה 

ותנקובנה במחיר    החתמים  טפסי הזמנה בנוסח שיישלח אליהם על ידיולחברה על גבי    לחתמים

 ות בקש להגיש יהיה לרכישה. ניתן המבוקש  ליחידה שיפורסם בהודעה המשלימה ובמספר היחידות

בקשה שלמות  יחידות לרכישת כבקשה   של  כלשהו חלק לגבי  שתוגש בלבד.  אותה  יראו  יחידה, 

 ואות בלבד,  וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו בה הנקוב היחידות השלמות מספר לגבי  המוגשת

  אחת, לא תתקבל. מיחידה פחות בה הנקוב היחידות מלכתחילה. בקשה שמספר בה נכלל לא כאילו

 תחשב בקשה כל  .חוזרות בלתי  תהיינה כאמור יחידות לרכישת המוסדיים המשקיעים בקשות

 או מלאה  מהיענותה  כתוצא לו שיוקצו המניות  את לקבל המבקש מצד חוזרת בלתי  כהתחייבות 

רכז  אשר שמו יפורט במסגרת ההודעה המשלימה )" ההנפקה רכז באמצעות ולשלם לבקשתו חלקית

 המוצעות  המניות של,  המשלימה וההודעה  התשקיף  תנאי  פי-המלא, על המחיר את "(  ההנפקה

 לבקשתו.  המשלימה התשקיף וההודעה  תנאי פי -על היענות עקב  לו שיוקצו

 הקצאת היחידות למשקיעים מוסדיים  .2.5.4

 לפיבהצעה לא אחידה    למזמינים תוקצינה המוצעות היחידות,  הזמנות להגשת התקופה תום  לאחר

 הכמות תעלה לא ההקצאה במסגרת  בחברה. היוועצות , לאחרהמתמחרם  החתשל   דעתו שיקול
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ידי  - בין שנמכרו לו עלשל חתם להצעה )  בקבוצתו המנויים  המוסדיים המשקיעים לכלל שתוקצה

על  לו  שנמכרו  ובין  בקבוצתו  המנוי  אח-החתם  מפיץ  או  חתם  או   או(  רידי  מפיץ  בקבוצת 

על   ידי-על מנוהלות שהשקעותיהם בהצעה.  5%קבוצתו,  שנמכרות  היחידות   שווי היה  מכמות 

  כאמור   החתם או המפיץ בקבוצת המוסדיים  המשקיעים כלל בידי הציבור עבור המנוהלים הנכסים 

  . יחידות המוצעותכמות המ  10%  על להם שתוקצה הכמות תעלה מיליארד ש"ח, לא  10-גבוה מ

חתם" "קבוצת  או  מפיץ"  העניין,  קבוצת  לפי   כל   ההצעה. בתקנות המונח כהגדרת משמעה", 

  בהודעה  שיפורסם ליחידה המחיר שהינו ליחידה אחיד במחיר למשקיעים תימכרנה היחידות

 חתמיםה  לעמלות מעבר הטבה או הנחה כל ללא,  "(המחיר האחיד)להלן בסעיף זה: "  המשלימה

 המשלימה.  בהודעה ות בפרק זה ו/או כפי שתפורסמנה פורטמש כפי

 שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לכלל הציבור  הקצאת יחידותהזמנת ו .2.5.5

למי   שהמכירה ובלבד,  מוסדי משקיע שאינו למימן ההנפקה    30%  עד למכור רשאית תהא החברה

כל בהצעה תיעשה מוסדי משקיע שאינו במחיר   אחת הזמנה להגיש יוכל מזמין  אחידה.  בלבד, 

המשלימה  םשתפורס  בקשות להגשת התקופה ובמהלך האחיד הכמותבהודעה   לכל שתוקצה . 

אם    .כלל הפתוח ההנפקה בחלק ההזמנות סך מתוך הזמנתו של היחסי חלקה לפי תהאקיע,  מש

בהקצאת ניירות הערך על פי ההיענות במכרז לציבור כאמור לעיל, יווצרו שברי יחידות, הם יעוגלו  

ווצרו כתוצאה מהעיגול כאמור  ככל הניתן ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שי

 לא אחד מזמין בידי ותהמוזמנ המניות כל  סך  .ירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר ליחידה שנקבע

 : להלן הקבועים השיעורים על יעלה

שאינםלמשקיע ותהמוצע המניות שווי כאשר (1) ש"ח    100-מ  נמוך יםמוסדי  ים    15%  -מיליון 

 מהכמות המוצעת; 

  25%  -מיליון ש"ח ומעלה    100הינו    יםמוסדי ים שאינםמשקיע ותהמוצע המניות שווי כאשר (2)

 מהכמות המוצעת. 

תודיע  .2.5.6 המכירה,  השלמת  שלאחר  הראשון  המסחר  ערך   ניירות  לרשות  מיידי  בדוח החברה  ביום 

 הרכישה. תוצאות  על ולבורסה

 חיתום והפצה .2.6

ההצעה,    לתקנות   (1)א()11פי תקנה  -הצעת המניות על פי תשקיף זה תתבצע בדרך של הצעה לא אחידה על

החברה להתקשר    מההצעה. לפרטים בדבר כוונת   25%וככזו תובטח ההצעה הלא אחידה בחיתום של לפחות  

סעיף   ראו  חיתום,  עם  2.14בהסכם  התקשרויות  קיימות  בו  מקרה  בכל  לא   חתמים  להלן.  לו  נוספים 

זה בתשקיף  זהותם,   , המפורטים  בדבר  המשלימה  ההודעה  במסגרת  גילוי  שהם    החיתוםעמלות    יינתן 

בין   הקשר  בדבר  פירוט  וכן  כשירות,  בתנאי  עמידתם  לקבל,  ובין  חתמים  אמורים  מסווגים  למשקיעים 

 . לחברה ו/או לבעלי העניין בה, ככל שקיים  החתמים

 נותני שירותים נוספים  .2.7

ההנפקה,    בגין  (לפי העניין)לימה יינתן גילוי אודות זהות נותני השירותים הנוספים  במסגרת ההודעה המש 

פוטנציאלים, אם וככל    תפקידם והעמלה ו/או השכר אותו הם זכאים לקבל, וכן גילוי לגבי ניגודי עניינים

 שיהיו. 
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 מכתבי הקצאה ותעודות  .2.8

 . במועד פרסום ההודעה המשלימההוראות סעיף זה כפופות לאמור בכל דין והוראות הבורסה  .2.8.1

התמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה לפי תשקיף זה, תקצה החברה למבקשים, את ניירות הערך   .2.8.2

הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על ידי משלוח תעודות בגין המניות המוצעות לחברה  

ש )כפי  המיוחד  בחשבון  שהופקדו  הכספים  העברת  כנגד  החברה,  של  במסגרת  לרישומים  יפורט 

רכז   נוכח  ובלבד שההקצאה לא תעשה בטרם  ידי רכז ההנפקה לחברה,  על  ההודעה המשלימה(, 

 להלן.  2.9ההנפקה, כי התקיימו דרישות הבורסה במלואן, כאמור בסעיף 

יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת המניות המוצעות על שם החברה לרישומים טרם הועברה לחברה   .2.8.3

וח החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון המונפק, בו  מלוא תמורת ההנפקה, תדו

מצוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. עם קבלת תמורת ההנפקה במלואה בידי רכז ההנפקה  

בעבור החברה או בידי החברה, תפרסם החברה דיווח נוסף על שינויים בהון בו תצוין קבלת תמורת  

לא התק עוד  כל  כי  יובהר,  ניתן  ההנפקה.  לא  בגין המניות המוצעות  בלה מלוא תמורת ההנפקה 

 לרושמן למסחר בבורסה. 

תעודות המניות תהיינה ניתנות לפיצול או להעברה או לוויתור לטובת אחרים בכפוף למילוי כתב   .2.8.4

העברה או פיצול או ויתור, לפי העניין, ומסירתו בצירוף התעודות, לחברה, ובכפוף לתשלום על ידי  

 מס או היטל או הוצאה הכרוכים בכך.  המבקש של כל

הבורסה .2.8.5 בתקנון  לאמור  פיו  בהתאם  על  החברהוההנחיות  בהון  הקיימות  המניות  כל  המניות  ,   ,

והמניות המוצעות לציבור על פי תשקיף זה תירשמנה במרשם בעלי המניות על    שתוקצנה למנכ"ל

ניות שתנבענה מהמרת  שם החברה לרישומים. כמו כן, מניות חדשות שתנפיק החברה, לרבות מ

ניירות ערך המירים למניות שתנפיק החברה, ככל שתנפיק, תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם  

 החברה לרישומים של החברה.

 רישום למסחר בבורסה  .2.9

ניירות הערך המוצעים להשלמה לתשקיף  העקרוני אישורה את  נתנה הבורסה  .2.9.1  פי-על  לפיו תנאי 

 יםעומד והמניות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף,  שתוקצנה למנכ"ל המניות  זה,   תשקיף

   פיו.-על ובהנחיות הבורסה בתקנון הקבועים בתנאים

ירות  ינ  את למסחר בה לרשום בבקשה לבורסה החברה תפנה ,המשלימה ההודעה מה שלפרסו טרם .2.9.2

   .החברה בהון המניות הקיימות  הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף זה ואת

על פי    ימי עסקים לאחר יום המכרז תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר,  (2)תוך שני  

להתקיימות דרישות    אישור הבורסה כאמור, את ניירות הערך האמורים. אישור הבורסה יהיה כפוף

 . זה להלן  2.9הבורסה כמפורט בסעיף  

המניות  ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה,    של בבורסה  למסחר  רישוםפי הנחיות הבורסה,    על .2.9.3

למנכ"ל יתרהחברה    שתוקצנה  של  בהון הקיימות המניות ושל  התשקיף  החברה המונפק  ,  ערב 

לאחר במניות הציבור החזקות ושיעור ששווי בכך מותנה לא החברה,  למסחר,   יפחתו הרישום 

   .ורסההנרשמת בב החברה של מסוגה חדשה  לחברה הבורסה בהנחיות  מהקבוע

בבורסה למסחר  המוצעים  רישום  הערך  ניירות  ב  של  שמותנה  במניות כך  הציבור  החזקות    שווי 



 
 

 6-ב

 

 

 

 

 

 

 

הרישום לאחר  שווי    החברה  )לרבות  הנובעלמסחר  הציבור  הערך  מהנפקת    החזקות  ניירות 

וששיעור החזקות הציבור לאחר הרישום למסחר יעמוד על    ,ש"חמיליון    80-לא יפחת מ  המוצעים( 

 , בהנחה של היענות מלאה להצעה. %7.52לפחות 

לתקנון   .2.9.4 בהתאם  כן,  פיו  הנחיותול   הבורסהכמו  רישומם  ,  על   הערך ניירות של למסחרמותנה 

בפיזור תשקיף  פי -על  המוצעים  במניות    להלן:כמפורט   מזערי זה  המזערי  המחזיקים  מספר 

 אלפי ש"ח לפחות.   16של כל אחד מהם  ( מחזיקים ששווי האחזקה  100יהיה לפחות מאה )   המוצעות 

  מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק   -" משמעו  מחזיקבסעיף זה "

לעיל כאמור  החזקותיהם,  הנדרש  ששווי  אחרים  עם  ביחד  מחזיק  שווי   או  על  עולה    במשותף 

 . ההחזקה המזערי למחזיק כאמור

החברה    על אף האמור לעיל, קיימת אפשרות, כי קודם למועד פרסום ההודעה המשלימה תתקשר .2.9.5

ישמש עושה השוק כעושה שוק במניות החברה, על פי הכללים הקבועים    לפיו  ,עושה שוק  בהסכם עם

ל פיו. פעילות עושה השוק כפופה לקבלת אישור  וההנחיות ע  (פרק ט)חלק שלישי    -  בתקנון הבורסה

  במסגרת ההודעה המשלימה תעדכן החברה האם בוצעה התקשרות עם עושה שוק ויפורטו   הבורסה.

המחזיקים מספר  יפחת  כאמור,  התקשרות  תבוצע  שבו  במקרה  עמו.  ההתקשרות  המזערי    תנאי 

 . מחזיקים 35-מחזיקים ל 100-לעיל, מ 2.9.4שבסעיף  החברהבמניות 

לעיל  2.9  בסעיף  כמפורט הבורסה דרישות  כל  התקיימו לא .2.9.6  הערך ניירותההצעה,   טלותב   ,זה 

 מהמזמינים.  כספים בגינם ייגבו לאו בבורסה למסחר ירשמו ולא לא יוקצו המוצעים

בהתאם למועדים  )התבטלה ההצעה כאמור לעיל, תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ולבורסה   .2.9.7

ותפרסם הודעה בנדון ביום העסקים הראשון בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה  ,  (הקבועים בדין

 רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית. 

 שאינם כתובים בתשקיף   הימנעות מעשיית הסדרים .2.10

ההודעה   תשקיףה על בחתימתם מתחייביםבחברה,    והדירקטורים החברה .2.10.1 פי  על  )והחתמים, 

יתחייבו  המשלימה המשלימה(,,  ההודעה  על  שאינם   הסדרים מלעשות להימנע בחתימותהם 

ייכתבו בהודעה המשלימה,  בתשקיף כתובים  הערך, הפצתם ניירות  הצעת  עם בקשר ו/או שלא 

וההודעה    התשקיף פי -על ערך  ניירות לרוכשי זכות  להימנע מלהעניק  ומתחייבים  בציבור ופיזורם

 . ובהודעה המשלימה  למפורט בתשקיף זה מעבר שרכשו הערך ניירות את למכור המשלימה, 

)והחתמים, על פי ההודעה המשלימה,    זה תשקיף על בחתימתם מתחייבים והדירקטורים החברה .2.10.2

 מיטב  שלפי כלשהו  ג' צד עם מלהתקשר להימנע הם על ההודעה המשלימה(,ייתחייבו בחתימות

 לעיל.  2.10.1בניגוד לאמור בס"ק  הסדרים ערך ידיעתם

ההודעה    זה תשקיף על בחתימתם מתחייביםבחברה   והדירקטורים ההחבר .2.10.3 פי  על  )והחתמים, 

הסדר   כל  על ערך  ניירות  לרשות  להודיע  המשלימה, יתחייבו בחתימותהם על ההודעה המשלימה(,

ופיזורם   צד עם להם הידוע  הפצתם  זה,  תשקיף  פי  על  המוצעים  הערך  ניירות  להצעת  בקשר  ג' 

 לעיל.  2.10.1בסעיף   כאמור ההתחייבות את הסותר בציבור,

 

 . מיליון ש"ח  200-יות החברה, סמוך לאחר הרישום למסחר, לא יפחת מנבכפוף לכך ששווי החזקות הציבור במ  2
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ההודעה    והחתמים, על פי)החברה והדירקטורים בחברה מתחייבים בחתימותיהם על תשקיף זה   .2.10.4

המשלימה ההודעה  על  בחתימותיהם  יתחייבו  הזמנות(המשלימה,  יקבלו  לא  כי  ערך    ,  לניירות 

 זה.  להוראות סעיףמהצעה לציבור זו, ממפיץ שלא התחייב בכתב לנהוג בהתאם 

 מדילול הון הימנעות  .2.11

זה, לא    בתקופה שתחל מתאריך פרסום התשקיף ועד להשלמת הצעת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף

אשר יש בה    תעשה החברה כל פעולה, להוציא המכירה לציבור לפי התשקיף ועל פי ההודעה המשלימה,

 תשקיף.משום "דילול הון" כמשמעותו בתקנות פרטי 

 ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף  מיסוי .2.12

, האמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין כי ביחס ל"יחיד שהיה  כי  יובהר

בפקוד כהגדרתם  ותיק"  חוזר  ו"תושב  לראשונה"  ישראל  הכנסלתושב  מס  התשכ"אהת  )להלן:    1961-, 

ת מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור, יפנו לקבלת  , עשויות לחול השלכות מס שונו"(הפקודה"

יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו   ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן 

כ"בעלי שליטה" או כבעלי מניות מהותיים כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו  

 המתוארות להלן. 

ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו תושבי  כמו כן,  

או יותר מההכנסות או הרווחים של תושב    25%  -ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל

 . א לפקודה68החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף  

בהשקעה   הקשורות המס השלכות את לשקול  יש,  כספים להשקעות בנוגע החלטות קבלת  בעת כמקובל

 מיסוי בדבר זה להשלמה בתשקיף הכלולות זה. ההוראות להשלמה בתשקיף המוצעים הערך בניירות

 בתשקיף הנזכרות החוק הוראות של מוסמכת פרשנות להוות מתיימרות אינן בו המוצעים ניירות הערך

ואינן זה,  בהתאם יעוץ במקום תבאו להשלמה   לכל הייחודיות ולנסיבות המיוחדים לנתונים מקצועי, 

בתשקיף, הנן למועד התשקיף ואלה עשויות להשתנות עד למועד   בנוסף, הוראות הדין המתוארות  משקיע.

 האמורים על פי תשקיף זה. הצעתם בפועל של ניירות הערך

, הסדרי המס  זה להשלמה תשקיף פי-על לציבור המוצעים הערך  ניירות  על חלים  כיום  הקיים  הדין לפי

 המתוארים בתמצית להלן:

 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים .2.12.1

 ישראל, חייב תושב יחיד ידי-על ערך ניירות לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת 91 לסעיף בהתאם

 עשרים על יעלה שלא בשיעור לפקודה, אך   121בהתאם לסעיף   היחיד של  השולי המס בשיעור  במס

החייבת. זאת,   הכנסתו בסולם ביותר הגבוה ההון כשלב רווח את (, ויראו25%אחוזים ) וחמישה

קרי, המחזיק,    - שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה   יחיד  ידי -על ערך ניירות  מכירת לגבי  למעט

 מאמצעי יותר או באחד ( לפחות10%), בעשרה אחוזים  3במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר 

 שקדמו  ( החודשים12עשר )-בשנים כלשהו או במועד הערך ניירות  מכירת במועד  -בחברה    4השליטה 

 בשיעור יהיה בידיו ריאלי הון רווח "(, אשר שיעור המס לגביבעל מניות מהותיכאמור )" למכירה

 

 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף  3

 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף  4
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לעיל,   האמור אף ריאלי. על הון כרווח ההון רווח כל ( ויראו את30%אחוזים ) שלושים על יעלה שלא

 על  יעלה שלא בשיעור במס  יחויב  5חוב שאינה צמודה למדד אגרת במכירת  יחיד בידי הון רווח

 כל את ויראו מהותי מניות בעל ( לעניין20%(, או של עשרים אחוזים )15%אחוזים )  עשר חמישה

 הצמדה  והפרשי ריאלית ריבית הוצאות ניכוי שתבע ריאלי.  כמו כן, לגבי יחיד הון כרווח ההון רווח

(,  30%אחוזים ) שלושים של בשיעור במס הערך ניירות ההון ממכירת רווח הערך, יחויב ניירות בשל

א)ב( לפקודה.  101( או  9א)א()101סעיף   לפי ריאלית  ריבית לניכוי הוצאות ותנאים הוראות קביעת  עד

 בגדר היא הערך ניירות ממכירת בידיו שההכנסה יחיד לגבי לא יחול כאמור המופחת המס שיעור

 שולי מס שיעור יחול ( לפקודה שאז1)2סעיף   "עסק" או "משלח יד", בהתאם להוראות-הכנסה מ

 (. 2020בשנת  47%לפקודה )עד  121בסעיף  כקבוע

חלק    עללהלן    2.13.5כאמור בסעיף  ,  3%בנוסף לשיעורי המס האמורים, יחול מס יסף בשיעור של  

הסכום מתעדכן מדי    –  2020ש"ח )בשנת    651,600של    הכנסתו החייבת של יחיד, העולה על סכום

 שנה בהתאם לעליית המדד(. 

  23%החברות ) מס בשיעור ערך ניירות ממכירת ריאלי הון רווח על במס חייב יהיה אדם בני חבר

 (. 2020בשנת 

בגין   ממס ( לפקודה, פטורים2)9סעיף   לפי ממס הפטורים וגופים גמל קופות וכן  פטורה נאמנות  קרן

של   הכנסותיה סעיף. על באותו הקבועים התנאים בהתקיים כאמור ערך ניירות ממכירת הון רווחי

  אינ  שההכנסה יחיד של הכנסתו על החל המס  שיעור יחול ערך ניירות ממכירת חייבת נאמנות קרן

להכנסה   אחרת. נקבע מפורשות נקבע  כן אם  "עסק" או "משלח יד", אלא-מהווה בידיו הכנסה מ

 לפקודה.  121בסעיף  הקבוע המרבי  בשיעור  במס ההכנסה מיוחד, תחויב מס  שיעור

ערך   ניירות ממכירת נבע אשר הון רווחי על ממס ככלל, תושב יחיד )יחיד או חבר בני אדם( פטור

אם הנסחרים בהתאם בישראל שלו הקבע  במפעל אינו ההון רווח בבורסה,   לתנאים והכל 

 תושבי אם חוץ תושב אדם בני חבר לגבי יחול לעיל לא ( לפקודה. האמור2)ב97בסעיף   המפורטים

או שליטה בעלי הם  ישראל לעשרים הנהנים בו,  הזכאים  ) וחמישה א  או 25%אחוזים   יותר ( 

ישראל,   תושבי החוץ, במישרין או בעקיפין, בידי תושב אדם ניב חבר של הרווחים או מההכנסות

המס )אם   אמנת הוראות חל, יחולו אינו כאמור שפטור א לפקודה. במקרה68בסעיף   לקבוע בהתאם

 החוץ.   תושב של התושבות למדינת  ישראל קיימת( בין

המוצעים, בהתאם לתקנות   הערך ניירות  במכירת הריאלי  ההון  מרווח  במקור  המס ניכוי לעניין 

לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן  

 , חייב )כהגדרת מונח "(תקנות ניכוי רווח הון)להלן: "  2002  –נאמנות או בעסקה עתידית(, התשס״ג  

 עשרים של בשיעור מס כהניירות הערך, ינ במכירת  תמורה למוכר  האמורות( המשלם בתקנות זה

) וחמישה  חמישה של בשיעור  6שאינו צמוד למדד  ערך  ובנייר הריאלי ההון ( מרווח25%אחוזים 

(  2020בשנת    23%יחיד, ובשיעור מס חברות ) הינו  המוכר  כאשר ההון  ( מרווח15%אחוזים ) עשר

פטור )או שיעור מופחת(   לאישוריאדם. זאת, בכפוף   בני  חבר הינו  המוכר כאשר הראלי ההון מרווח 

 במקור מס ינוכה במקור לבצע. כמו כן, לא  המנכה שרשאי  הפסדים לקיזוז וכפוף במקור מס  מניכוי

קרנות לקופות מס הפטורים נוספים וגופים נאמנות גמל,  ו לפי במקור מניכוי  המפורטים  הדין 

 

 לפקודה. 91רת מונח זה בסעיף כהגד 5

 לפקודה. 91כהגדרת מונח זה בסעיף  6
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)להלן:    2005- ומרווחים מסוימים( התשס"ובתוספת לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד,  

וריביתהתקנות  " מדיבידנד  ידםניכוי  על  המתאימים  האישורים  המצאת  לאחר  וזאת  אם"(,   . 

 )ד( לפקודה 91הריאלי, יחולו הוראות סעיף   ההון  מרווח  במקור  המס  מלוא נוכה  לא המכירה במועד

 כאמור.  ן מכירהבגי  המוכר ידי-על מקדמה ותשלום דיווח בדבר מכוחו וההוראות

הניכוי   בבורסה, שיעור  ממסחר יימחקו זה להשלמה תשקיף פי-על המוצעים הערך שניירות ככל

לא   עוד  ( מהתמורה, כל30%אחוזים ) שלושים מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה בעת שינוכה במקור

במקור )לרבות   מס ניכוי של אחר במקור מס  ניכוי שיעור על המורה השומה מפקיד אישור הומצא

 במקור(.  מס מניכוי פטור

 תנאים בהתקיים חוץ לתושב בורסה חבר או בנקאי תאגיד ידי-על במקור מס כמו כן, לא ינוכה

 לפטור  אישור מראש להמציא המוכר  יידרש מס אמנת  מהוראות להנות  מנת מסוימים )יצוין כי, על

 . המסים( מרשות מופחת בשיעור במקור מס מניכוי מס במקור/ ניכוי

 קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים  .2.12.2

הון   רווחי היו ושאילו המס בשנת המוצעים הערך ניירות במכירת המס, שמקורם בשנת הפסדים

 לרבות  מקרקעין ושבח הון רווחי  כנגד מקבלם )יחיד או חבר בני אדם(, יקוזזו בידי במס חייבים היו

)למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר  זר,   או  נסחר, ישראלי שאינו או  נייר ערך, נסחר ממכירת  רווח 

 . לפקודה 92(, והכל בהתאם להוראות סעיף 3.5  -ל 1יקוזז ביחס של  

 ששולמו דיבידנדים , כנגדהפסד הון כתוצאה ממכירת נייר ערך בשנת המס ניתן יהיה לקיזוז גם

 החל המס אחרים )בתנאי ששיעור ערך ותנייר בשל  ודיבידנד ריבית או בגין המוצעות המניות  בגין

 עלה  ולא חברה ( לגבי2020בשנת    23%) החברות מס שיעור על עלה לא כאמור  דיבידנד או ריבית על

(,  25%ג)ב( לפקודה לגבי יחיד )שיעור מס של  125- ( לפקודה ו1ב)125בסעיפים הקבוע המס שיעור על

 הכנסות או הון רווחי כנגד ההון הפסד קיזוז  של יבוצע בדרך ההפסדים באותה שנת מס. קיזוז

(, והכל  3.5-ל  1למעט רווח האינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של  כאמור ) מדיבידנד או מריבית

 . לפקודה  92בכפוף להוראות סעיף 

הפסד הון שלא ניתן לקזזו בשנת המס, יקוזז כנגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד כאמור בסעיף  

נות המס הבאות, לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה  )ב( לפקודה בש92

 דוח לשנת המס בה היה ההפסד.

 ממכירת במקור המס ניכוי לצורך ההון רווח  לתקנות הניכוי מרווח הון, במסגרת חישוב בהתאם

 החייב  יקזז"(,  ניירות סחיריםעתידיות )" נאמנות ועסקאות קרנות של יחידות,  נסחרים ערך ניירות

 שהרווח לכך ובכפוף בניהולו  שהיו סחירים ממכירת ניירות  שנוצר ההון הפסד את  במקור בניכוי

 האמור.  המועד לאחר ובין  ההפסד ההפסד, בין טרם יצירת נוצר שבה מס שנת באותה נוצר

 הפסד מסכום אדם, יופחת בני חבר ידי-על מניה ג לפקודה, במכירת94בהתאם להוראות סעיף  

 עשרים במשך המניה בשל האדם בני חבר שקיבל המניה, סכום דיבידנד ממכירת נוצר אשר ההון

 מחוץ ששולם מס )למעט מס  עליו  ששולם דיבידנד למכירה, למעט שקדמו ( החודשים 24וארבעה )

 ההפסד. מסכום יותר לא ( או יותר, אך15%אחוזים ) עשר-חמישה  של  לישראל( בשיעור

 הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברהשיעור המס שיחול על  .2.12.3

 יחידים בידי במס ככלל חייב החברה, יהיה  במניות שמקורו ב לפקודה, דיבידנד125בהתאם לסעיף  

) וחמישה  בשיעור של עשרים   - ישראל   תושבי  מניות בעל שהינו יחיד  לגבי (, למעט 25%אחוזים 
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הדיבידנד במועד בחברה מהותי החודשים 12)  עשר-בשנים כלשהו  במועד או קבלת  לו,   שקדמו ( 

 (.  30%אחוזים ) יהיה שלושים לגביו המס שיעור אשר

על חלק  להלן    2.13.5כאמור בסעיף  ,  3%בנוסף לשיעורי המס האמורים, יחול מס יסף בשיעור של  

הסכום    –  2020ש"ח )בשנת    651,600של    , העולה על סכוםתושב ישראל  הכנסתו החייבת של יחיד

 מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית המדד(. 

סעיף   תושבות חברות בידי  דיבידנד  להוראות  בהתאם  ככלל,  לפקודה,  126ישראל,  יבוא  )ב(  לא 

בלבד שמקור הדיבידנד אינו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל  והחייבת  תןבמניין הכנס

שמקור הדיבידנד כאמור בהכנסות עליהן חל שיעור מס  , או  ואינו מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל

 מיוחד, והכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף. 

 הינו  לישראל, שיעור המס מחוץ בהכנסה שמקורו או לישראל מחוץ מקורו הדיבידנד  אולם, כאשר

 (.2020בשנת  23%)  חברות מס

עשרים וחמישה   של במס בשיעוריהיה חייב   – מהותי מניות בעל תושב חוץ )יחיד או חברה( שאינו

 בעל מניות שהנו חוץ תושב  ישראל, ולגבי מדינת  חתומה עליהן המס לאמנות (, כפוף 25%אחוזים ) 

)-בשנים כלשהו  במועד או הדיבידנד קבלת  במועד בחברה מהותי   - שקדמו לו   ( החודשים12עשר 

) שלושים  של בשיעור  ובידי קרן   מדינת חתמה  עליהן המס לאמנות (, כפוף30%אחוזים  ישראל, 

וגופים   גמל  קופות וכן פטורה  נאמנות יחיד. קרן על  החלים  המס לשיעורי בהתאם - חייבת  נאמנות

ובלבד   כאמור דיבידנד בגין ממס פטורים ( לפקודה, יהיו 2)9לסעיף  בהתאם ממס הפטורים אחרים

 "עסק" או "משלח יד". - הכנסה מ מהוות אינן כאמור  שההכנסות

על דיבידנד    7במקור  לנכות שיש המס הניכוי מדיבידנד וריבית כאמור לעיל, שיעור לתקנות בהתאם

 מהותי מניות בעל שהנו כאמור מניות לבעל בחלוקה ליחיד ולתושב חוץ בגין מניות החברה, לרבות

 וחמישה עשרים של בשיעור הרישומים, יהיה בחברת ומוחזקות ואשר מניותיו רשומות  8בחברה 

 ואינן רשומות אינן  מניותיו אשר מהותי  מניות בעל שהנו חוץ  תושב (. לגבי יחיד או 25%אחוזים )

 שלושים  של בשיעור כאמור מדיבידנד הכנסות בשל במקור מס הרישומים, ינוכה בחברת מוחזקות 

 כפל למניעת אמנה להוראות כפוף יהיה במקור המס ניכוי (. לגבי תושב חוץ, שיעור30%אחוזים )

שיעור בין שנכרתה מס  מס כפל למניעת אמנה להוראות כפוף יהיה  במקור המס ניכוי מדינת 

על פי תקנות אלו, שולם דיבידנד  תושבותו.   מדינת לבין החברה  של מדינת התושבות בין שנכרתה

 . שנקבע  ליחיד תושב ישראל, לגביו נקבע שיעור מס מוגבל לפי כל דין, ינוכה המס לפי השיעור

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים  כמו כן,  

 מניכוי מס במקור לפי הדין. 

 גבוהות  הכנסות  על מס .2.12.4

יחיד121בהתאם לסעיף   ש"ח    651,000על    2020המס   בשנת  עולה  החייבת שהכנסתו ב לפקודה, 

האמור,   הסכום על העולה  החייבת מהכנסתו חלק על במס חייב שנה(, יהא מידי שמתואם )סכום

 

בשל   בבורסה למסחר רשומות שמניותיו ישראל תושב אדם בני חבר ששילם מדיבידנד במקור המס ניכוי,  2013בינואר    1החל מיום    77

 כספי. מוסד  רישומים, יהיה באמצעות בחברת שמוחזקות  מניות

 לתשלום. שקדמו  ( החודשים12עשר )-בשנים כלשהו במועד או  הדיבידנד  קבלת במועד  8
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מניירות   הון  רווחי חלות, בין היתר, על זה  סעיף  (. הוראות3%אחוזים ) שלושה של  נוסף בשיעור 

 ומריביות.  מדיבידנדים הכנסות ועל ,האינפלציוני ההון רווח מרכיב על ערך, למעט

לייעוץ אינ ואינו מהווה תחליף    ידי מומחים, בשים לב -דיבידואלי עלהתיאור לעיל הינו כללי בלבד 

  פי תשקיף להשלמה זה,-לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על 

 לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות

 .של המשקיע ושל נייר הערך המוצע

 משלימה הודעה  .2.13

 ( לחוק 2()1)א   16סעיף   להוראות  בהתאם  משלימה  הודעה החברה לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם 

המשלימה  במסגרת  .משלימה הודעה ולתקנות ערך ניירות כל  יושלמ ההודעה  יעודכנו  ו/או   הפרטיםו 

ההצעה. בהודעה המשלימה   ובתנאי שינויים, ככל שיהיו, בכמות , אך לא רק,  לרבות ,  זה החסרים בתשקיף

 :זאת, הנתונים כדלקמן ובכלל , הנדרשים בהתאם לתקנות הודעה משלימה פרטיםיכללו ה

 התשקיף; פי-על לציבור המוצעים הערך  ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור .2.13.1

הבקשות לרכישת היחידות מטעם הציבור ופרטי   להגשת המועד ככל שייערך,  מועד המכרז לציבור,   .2.13.2

 ; ההנפקהרכז 

 ריכוז והפצה;  עמלותווהנפקתם,  המוצעים הערך ניירות הצעת בשל ההוצאות פירוט .2.13.3

יעלה על   בשיעור שלאים על פי התשקיף )ככך שיהיו( המוצע ו/או במחיר ניירות הערך בכמות שינוי .2.13.4

המחיר  20% ו/או  בסעיף  מהכמות  בהתאמה,    2.2  המצוינים  כמות  שמגבלת  לכך     בכפוףולעיל, 

מ ביותר  תשונה  לא  במחיר  המוצעות  המחיר    30%- היחידות  מן  הנגזרת  האמורה  המכפלה  מן 

 המשלימה; בהודעה יפורטו העדכניים המחיר ו  כמותוהכמות שצוינו בתשקיף. ה

מבין המחיר    לעיל יתאפשר ובלבד שלא ישונה אף אחד  2.13.4שינוי העולה על השינוי האמור בסעיף   .2.13.5

לעיל,   2.5שצוינו בסעיף   מן הכמות ומן המחיר   50%-מאו הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר 

ביותר   תשונה  לא  בכמות  המחיר  ומכפלת  העניין,  מן    מן   50%-מלפי  הנגזרת  האמורה  המכפלה 

 .יפורטו בהודעה המשלימה הכמות והמחיר שצוינו בתשקיף. הכמות והמחיר העדכניים

לעיל, לרבות    2.3  ף, כאמור בסעי הערך ירותני בתנאי מהשינוי כתוצאה מתחייב תיקונו אשר פרט כל .2.13.6

הוצאות, תמורת ניירות הערך וייעודה. בנוסף יינתן פירוט ההתחייבויות המוקדמות שניתנו, לרבות  

שמות המשקיעים המסווגים כהגדרתם בתקנות ההצעה, הכמות והמחיר להם התחייבו והתקופה  

ות לרכישת ניירות הערך על ידי הציבור. בנוסף, החברה מתחייבת לעדכן האם בוצעה  להגשת בקש 

 ;התקשרות עם עושה השוק ויפורטו תנאי ההתקשרות עמו 

וההודעה    פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך על פי התשקיף .2.13.7

שבע   תום  לפני  לא  תסתיים  הציבור,  ידי  על  חמש    (7)המשלימה,  ומתוכן  מסחר  (  5)שעות  שעות 

 לפחות, ממועד פרסום ההודעה המשלימה. 

 ובמקומות באופן מערכת המגנ"א ותופץ באמצעות ערך ניירות  לרשות תוגש המשלימה ההודעה .2.13.8

  זה מתשקיף נפרד  בלתי חלקל המשלימה ההודעה תהפוך פרסומה זה. עם תשקיף שבהם פורסם

 .לכל עותק מהתשקיף אשר תפיץ החברה לאחר פרסום ההודעה המשלימהותצורף 
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 להלן.  2.14במסגרת ההודעה המשלימה יפורטו עיקריו של הסכם החיתום, כמפורט בסעיף  .2.13.9

 חיתום, ריכוז והפצה .2.14

להתקשר,   רשאית החברה  זה, תהיה תשקיף פי -על ערך  ניירות  הצעת  דין, בגין  כל להוראות בכפוף .2.14.1

לתנאים   בהתאם הנפקה, והכל כרכז שישמש למי ריכוז עמלת ריכוז, לשלם בהסכם הנפקה רכז עם

 המשלימה.  בהודעה שיפורטו

הבטחת    בכפוף להוראות כל דין, תהיה החברה רשאית להתקשר עם חתם או מספר חתמים, לצורך .2.14.2

חיתום   עמלות  ולשלם  בחיתום  זה  תשקיף  פי  על  אחרים.ההצעה  תשלומים  הסכם    ו/או  עיקרי 

השתתפותם  שיעור  המתמחר,  החתם  זהות  החתמים,  שמות  לרבות  ההצעה,    החיתום,  בהבטחת 

יפורטו בהודעה המשלימה.    העמלות השונות וקיומה של התחייבות לשיפוי החתמים, ככל שיהיו,

זה תהיה חייבת פי תשקיף  על  ניירות הערך  כי הצעת  ש  יובהר,    25%ל לפחות  בחיתום לרכישתן 

כי   וודאות,  כל  אין  למועד התשקיף,  נכון  זה.  פי תשקיף  על  המוצעות  היחידות  מהיחידות מתוך 

 . החברה יובטחו בחיתום מלא או חלקי  הסכם חיתום כאמור ייחתם וניירות הערך של

לעיל(  החתמים עם חיתום בהסכם להתקשר החברה בכוונת .2.14.3 העיקריים אשר )כהגדרתם   תנאיו 

 הפצה, ריכוז ועוד. הסכם חיתום,  עמלת רק,   לא אך ההודעה המשלימה, לרבות במסגרת יפורטו

 המשלימה.   ההודעה עם פרסום לתוקף יכנס החיתום

רשאית   החברה זה, תהיה תשקיף  פי -על ערך  ניירות הצעת דין, בגין כל להוראות כמו כן, בכפוף .2.14.4

כפי   התנאים  יתר פי-ועל בשיעורכמפיץ,   שישמש הפצה, למי עמלות מפיצים, לשלם  עם  להתקשר

 המשלימה.  בהודעה שיפורטו

 הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף  .2.15

מניות רגילות של החברה, אגרות חוב  יכול שיוצעו לציבור  ,  תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף מכוחו

היינה,  בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, כפי שת)לרבות    שאינן ניתנות להמרה

אגרות חוב    בדרך של הרחבת סדרות קיימות של)לרבות    , אגרות חוב הניתנות להמרה למניותלעת(  מעת

לעת מעת  שתהיינה,  כפי  החברה,  למניות  להמרה  אופציה(הניתנות  כתבי  למניות    ,  למימוש  הניתנים 

ו להמרה  ניתנות  שאינן  חוב  לאגרות  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  ה החברה,  חוב    ניתנות לאגרות 

 ."(ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף)ביחד בפרק זה: "ניירות ערך מסחריים ולהמרה  

א לחוק ניירות ערך,  23  סעיף להוראות בהתאם תיעשה  ,מדףה תשקיףב הכלולים ערךה  ניירות הצעת

רטי ותנאי  לרבות פבהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה,  אשר  דוחות הצעת מדף  באמצעות  

,  הבורסהתקנון והנחיות  ל  ובהתאם  בהתאם להוראות כל דיןדות המוצעות,  יניירות הערך והרכב היח 

 לעת.   מעת שיהיו כפי

 1981-( לחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א8)ב()21עמידה בהוראות סעיף  .2.16

- ו  2015הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב    במסגרת חוק התכנית 

)רישוי(, התשמ"א  21, תוקן סעיף  2015- (, התשע"ו2016 "  1981-לחוק הבנקאות  זה:  ,  "(החוק)בסעיף 

כן  באופן ש,  שאינו תאגיד בנקאי לא יכול לגייס אג"ח על מנת להעמיד אותו כאשראי  אשר קובע כי מי 

תאגידים   אינם  אשר  אשראי  נותני  לתאגידים  התחייבות  בנקאיים  מאפשר  תעודות  לציבור  להנפיק 
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ולעסוק במתן אשראי כאחת, כלומר, לגייס חוב למימון פעילותם באמצעות הנפקת תעודות התחייבות  

וגיוון את אפיקי המימון של תאגידים אלו, תרם להתפתחותם ואיפשר את   לציבור. תיקון זה הרחיב 

 ברת התחרות בשוק האשראי.הג

סעיף  בהתאם,   חוץ  8)ב()21הוראות  לתאגיד  המאפשר  באופן  דלעיל,  להוראה  חריגים  קובעת  לחוק   )

בנקאי להנפיק לציבור תעודות התחייבות )אגרות חוב שהוצאו לציבור על פי תשקיף(, ולעסוק במתן  

 רט להלן: אשראי כאחת, דהיינו גיוס חוב מהציבור לצורך מימון פעילותו, כמפו

סך הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות שתנפיק החברה לציבור לא יעלה על חמישה מיליארד   (א)

ש"ח. בחישוב התקרה כאמור לא יבוא בחשבון הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות שנפרעו,  

 החלק היחסי שנפרע;  – ואם נפרעו בחלקן 

שנתית בשנה שקדמה למועד  הכנסתו ה  –מקבל האשראי הוא יחיד או תאגיד ואם הוא תאגיד   (ב)

 ;9ש"ח מיליון  400מתן האשראי לא עלתה על 

תעודות ההתחייבות מדורגות במועד ההנפקה על ידי חברת דירוג בדרגת השקעה, קרי דירוג   (ג)

BBB  מינוס אוBaa3  ;.ומעלה 

תמורת ההנפקה לא תשמש להעמדת אשראי למטרת דיור שפירעונו מובטח על ידי הבטוחות   (ד)

 ()ד( לחוק הבנקאות; 8)ב()21ף המפורטות בסעי

()ה( 8)ב()21תמורת ההנפקה אינה אשראי שפירעונו מובטח על ידי הבטוחות המפורטות בסעיף   (ה)

 לחוק הבנקאות על דירת מגורים.

שפירעונם מובטח על ידי    העמדת אשראי למטרות דיור)ה( קבעו מגבלות על  -הוראות סעיפי משנה)ד( ו

 אחד מאלה:  

 רישום משכנתא;  .1

 - התחייבות לרישום משכנתא שבשלה נרשמה הערת אזהרה; ו  .2

 מישכון זכויות לגבי מקרקעין,  .3

 וכן כאשר האשראי הניתן אינו אשראי שפירעונו מובטח על ידי אחד מאלה על דירת מגורים: 

 רישום משכנתא;  .1

 - הערת אזהרה; ו  התחייבות לרישום משכנתא שבשלה נרשמה .2

 מישכון זכויות לגבי מקרקעין. .3

ו/או לקבלנים  במסגרת פעילותה, מרבית המימון שהחברה מעמידה ליזמים הינו הלוואות מזנין ליזמים  

בתחום הנדל"ן. מכוח האמור, הסכמי המימון שהחברה חותמת עם היזמים והמימון שהיא מעמידה,  

מו, אשר במסגרתו משעבד הבנק או הגורם המלווה את  ווי בנקאי סגור או בקשר עיי הינם במקביל לל

 

)יחיד או תאגיד( אשר הכנסתם    9 על ידי    השנתית בשנה שקדמה למועד מתן האשראי מובהר כי למועד התשקיף, לחברה אין לקוחות 
 ח. ש"מיליון   400עלתה על החברה 
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נכסי הפרויקט בדרגה ראשונה )בעוד שהחברה עצמה רושמת לזכותה שעבודים בדרגה שנייה(. נוסף על  

גם אם המימון המועמד על ידי החברה הינו על  ו/או טרום    רכישת  האמור,  מקרקעין, טרום פרויקט 

וגם אפילו אם השעבודים שהו  בנקאי,  זה בדרגה ראשונה,  מימון  נרשמים בשלב  עמדו לזכות החברה 

אמור להיות על הפרויקט לצורך  ווי בנקאי עתידי, אשר  י קיימת בהסכם המימון הוראות המתייחסות לל

המלווה   הבנק  לפירעון  המתייחסות  הוראות  לרבות  בו,  העסקי  המלאי  מכירת  ועד  והשלמתו  בנייתו 

קבלת   עם  זה  ובכלל  בפרויקט,  דיור  יחידות  ומכירת  הפרויקט  בניית  התקדמות  עם  החברה.  ומימון 

דות הדיור והמקרקעין, עד  התקבולים מרוכשי הדירות, החברה מחריגה אט אט את שעבודיה על יחי

הסרת כל השעבודים שיש לחברה על הפרויקט )ובכלל זה כמובן על יחידות הדיור שנותרו במלאי, ככל  

 ונותרו(.  

מדובר באשראי עסקי למטרות עסקיות של  ה,  ובהסתמך על יועציה המשפטיים   להערכת הנהלת החברה

 . למטרות דיורובר במימון ישיר  מד  ואיןהחברות היזמיות, ולצורך הפעילות העסקית שלהן,  

)רישוי()תיקון מס'()הרחבת מקורות    2020באוקטובר    2ביום   חוק הבנקאות  התפרסם תזכיר לתיקון 

התשפ"א  בנקאי,  חוץ  אשראי  לתאגידי  את  התזכיר)"   2020-המימון  ולהגדיל  להמשיך  נועד  אשר   ,)"

תחרות בשוק האשראי למשקי  בנקאי, ובכך להגביר את ה-אפשרויות המימון של תאגידי אשראי חוץ

באוקטובר    23בית ולעסקים קטנים ובינוניים. התזכיר, אשר בימים אלו הועבר להערות הציבור עד ליום  

)ב(  21להגדרת "מתן אשראי" שבסעיף    8משנה )ב( עד )ה( בפסקה  האת סעיפי  , מציע לבטל כליל  2020

 לחוק. 

לעיל,    לאור "למ  החברה  הנהלתהאמור  המונח  כי  ()ד( 8) 21  בסעיף  שנכתב   כפי"  דיור טרות  מעריכה 

  לא, החברה ן למטרת עסק ובעניי להלוואה  לא  כלומר, גרידא  בית משקי עבור לדיור  להלוואות  מתייחס

אשראי לטובת בנייה, הוא מכונה  העמדת  קבלנים. כמו כן, כאשר מדובר ביזמים ו/או לל  מזנין   להלוואות 

המופיע בלשון החוק, מתייחס למימון לדיור  טרות דיור"  בניה ונדל"ן, והביטוי "אשראי למ  ענףלאשראי  

 עבור משק בית. 

ככל שהחברה תבקש להנפיק אגרות חוב במסגרת דוחות הצעת מדף עתידיים, תעדכן החברה במסגרת  

 ה בתנאי החוק כאמור לעיל. ת דוח הצעת המדף את עמיד

 

 



 

 

 1-ג
 

   והמחזיקים בו החברה  הון  - 3פרק   

 טרם השלמת ההנפקה  של החברההון המניות  3.1

 מניות)"  ללא ערך נקוב  מניות רגילות  100,000,000תשקיף הינו  ה  למועדן המניות הרשום של החברה  הו 3.1.1

 ."(רגילות

כל המניות  .  ללא ערך נקוב  רגילותמניות    40,160,000-מ   מורכב  למועד התשקיף  של החברה  המונפק  הונה 3.1.2

   .בהונה המונפק של החברה נפרעות במלואן

 זה   בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך תשקיף שינויים שבוצעו 3.2

בעלי המניות של החברה שינוי בהון המניות של החברה, במסגרתו  אסיפת  אישרה  ,  2020באוקטובר    18ביום   3.2.1

אשר היו קיימות נכון למועד האמור   ש"ח ערך נקוב כל אחת 0.01בנות  "צוברות דיבידנד"מסוג   מניותהכל 

 .          1:1ביחס של  ש"ח ערך נקוב כל אחת 0.01בנות  ומרו למניות רגילות הבהון המניות של החברה, 

, במסגרתו  שינוי בהון המניות של החברהאסיפת בעלי המניות של החברה  אישרה  ,  2020  במבר בנו  25ביום   3.2.2

נכון למועד האמור בהון המניות של החברה,    אשר היו קיימות  ש"ח ערך נקוב כל אחת  0.01בנות    כל המניות 

 . ומרו למניות רגילות ללא ערך נקובה

שכל  הון המניות של החברה כך פיצול  את  החברה  המניות של אסיפת בעלי  אישרה,  2020 בנובמבר 25ביום  3.2.3

"(. המניות  הון  פיצול)"  נקוב  ערך  ללא  רגילותמניות    400-פוצלה לללא ערך נקוב  של החברה    מניה רגילה אחת

  .הגדלת ההון הרשום ופיצול הון המניות  השלמתלאחר  המפורטים לעיל הינם  הנתונים

בשלוש השנים שקדמו למועד    החברה  של  המונפק   המניות  ובהוןשינויים שחלו בהון המניות הרשום    להלן  3.2.4

 התשקיף: 

 

 מונפק  הון  רשום  הון  המניות  סוג השינוי   מהות תאריך
  0.01רגילות  יתרת פתיחה 30.06.2017

ש"ח וצוברות  
 ש"ח  0.01

100,000,000  
 מניות

- רגילות ו מניות 100,000
 מניות צוברות  400

המרת מניות צוברות למניות   18.10.2020
 רגילות 

  0.01רגילות 
ש"ח וצוברות  

 ש"ח  0.01

100,000,000  
 מניות

 מניות רגילות  100,400

ללא ערך הפיכת מניות למניות  25.11.2020
 נקוב

  100,000,000 ללא ערך נקוב
 מניות

 מניות רגילות  100,400

- כל מניה ללא ערך נקוב ל פיצול 25.11.2020
 ללא ערך נקוב מניות 400

  100,000,000 ללא ערך נקוב
 מניות

מניות  40,160,000
 רגילות 

  למועד
 התשקיף

ללא   רגילות -
 נקוב ערך 

100,000,000  
 מניות

 מניות 40,160,000

 

 בניירות ערך של החברה המחזיקים  3.3

דיסקונט  עבור    מוחזקות בנאמנות של החברה    מניות רגילות ללא ערך נקוב  2,636,800,  התשקיףנכון למועד   3.3.1

בע"מ ידי    ,"(דיסקונט)"  קפיטל  בע"מעל  לנאמנות  חברה  ש.א.ג.  המוחזקות    .1"( הנאמן)"  חברת  המניות 

יועברו   דיסקונט  עבור  בסעיף  בנאמנות  )כהגדרתו  המניות  לחסימת  לנאמן  עבורלהלן  3.7.7.5במלואן   )  

ל   דיסקונט ולפני  השלמת  סמוך  התשקיף ההנפקה  במסגרת  בבורסה  למסחר  המוצעות  המניות    ,  רישום 

 

המניות מוחזקות בנאמנות עבור דיסקונט קפיטל בע"מ בשל מגבלות החלות על דיסקונט קפיטל בע"מ מכוח חוק הבנקאות )רישוי(,    1
 .1981-התשמ"א
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   להלן. 3.7.7.5ותהיינה חסומות בהתאם לאמור בסעיף 

לאחר ביצוע  ,  בעלי העניין המחזיקים ניירות ערך של החברה סמוך למועד התשקיףלמיטב ידיעת החברה,   3.3.2

 כמפורט להלן:   הינם  ,לעיל 3.2השינויים בהון המונפק כמפורט בסעיף  

 

 )בדילול מלא(*  במועד התשקיף שם נייר הערך שם בעל העניין 
 % כמות מניות

 ההחזקה בהון ובהצבעה 
מבטח שמיר פיננסים  

 בע"מ
 29,651,600 מניות רגילות ללא ערך נקוב

(29,651,600 ) 
73.84% 

(73.84% ) 
 

 7,871,600 ערך נקובמניות רגילות ללא  דיסקונט קפיטל בע"מ
(7,871,600 ) 

19.60% 
(19.60% ) 

 
 2,636,800 מניות רגילות ללא ערך נקוב 2נאמן 

(2,636,800 ) 
6.56% 

(6.56% ) 

 40,160,000 סה"כ
(40,160,000 ) 

100% 
(100% ) 

 , וכמו כן, במסגרת ההנפקה, לא מוצעים ניירות ערך המירים. * למועד התשקיף אין בחברה ניירות ערך המירים

 

 כמו כן, במסגרת ההנפקה, לא מוצעים ניירות ערך המירים. יף אין בחברה ניירות ערך המירים, ו* למועד התשק

  השלמת   לאחר  סמוךב,  להלן  8.2.1.3.4  בסעיף   כמפורט,  החברה"ל  מנכ  של   החדש   ההעסקה  להסכם  בהתאם  .**

למנכ"ל  2021  ינואר  חודש  לסוף  ועד  זה  תשקיף   נשוא   ההנפקה יוקצו  החברה    מניות  2,113,684,    בהתאם של 

)בכפוף לאישור תכנית הקצאת המניות והאופציות על   לפקודה  102  סעיף  לפיאופציות  /מניות  הקצאת  לתוכנית

הכנסה מס  ככל    .(ידי  כי,  כאמור,  מובהר  המניות  להקצאת  מכוח  ועובר  בחברה  ענין  לבעל  יהפוך  דואק  מר 

ידרש   דואק  החזקותיו,  שמר  המניות  בגין  של  ילשלם  סכום  לו  וזאתלמניה  ש"ח  1וקצו  להנחיות    םבהתא  , 

  .3הבורסה

 

במלואן לנאמן לחסימת המניות )כהגדרתו  המניות מוחזקות בנאמנות עבור דיסקונט קפיטל בע"מ עד לאחר השלמת תשקיף זה ויועברו  2
בע"מ  להלן(    3.7.7.5בסעיף   קפיטל  דיסקונט  ולפני  עבור  ההנפקה  להשלמת  למסחר  סמוך  התשקיף  במסגרת  המוצעות  המניות  רישום 

 בבורסה והשלמת ההנפקה. 
  5%חזקות שלו בחברה יהיה  הבאופן ששיעור ה  על פי תשקיף זה,   במסגרת ההנפקהשל החברה  ברה מתחייב שלא ירכוש מניות  מנכ"ל הח  3

 ומעלה.

שם נייר   שם בעל העניין 
 הערך 

 

לאחר השלמת ההנפקה על פי  
 * )בדילול מלא( תשקיף זה

כולל מניות שיוקצו למאור דואק, מנכ"ל 
  *)בדילול מלא(החברה, לאחר ההנפקה 

 % כמות מניות % כמות מניות
 ובהצבעה ההחזקה בהון 

מבטח שמיר 
 פיננסים בע"מ 

מניות רגילות 
ללא ערך 

 נקוב

29,651,600 
(29,651,600 ) 

50.81% 
(50.81% ) 

 

29,651,600 
(29,651,600 ) 

49.03% 
(49.03% ) 

 

דיסקונט קפיטל 
 בע"מ

מניות רגילות 
ללא ערך 

 נקוב

10,508,400 
(10,508,400 ) 

18% 
(18% ) 

 

10,508,400 
(10,508,400 ) 

17.37% 
(17.37% ) 

 

מאור דואק  
)מנכ"ל  
 **החברה(

מניות רגילות 
ללא ערך 

 נקוב

 -  - 2,113,684 
(2,113,684 ) 

3.50% 
(3.50% ) 

 

 18,200,000 -  ציבור
(18,200,000 ) 

31.19% 
(31.19% ) 

18,200,000 
(18,200,000 ) 

30.10% 
(30.10% ) 

 

 58,360,000 סה"כ
(58,360,000 ) 

100% 
(100% ) 

60,473,684 
(60,473,684 ) 

100% 
(100% ) 
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 תוכנית אופציות לא סחירות 3.4

ו תכנית החברה דירקטוריון אימץ,  2020  בנובמבר  28ביום   3.4.1 )"מניות  סחירות(  )שאינן  תכנית  אופציות 

והאופציות התחילה"- "  בהתאםמועד  התגמול   ובכפוף  "(.   תכנית להוראות ו  החברה   שללמדיניות 

סחירות לדירקטורים, עובדים   לא אופציות מניות ו  להקצות  החברה האופציות, יהיה רשאי דירקטוריון

  .4לאישורים הנדרשים על פי דין   , והכל בכפוף"(הניצעיםונושאי משרה בחברה )"

יהיה   3.4.2 האופציות,  לתוכנית  החברה   מניות   להקצות  החברה דירקטוריון רשאיבהתאם  של   ו/או  רגילות 

על ידי    נקוב. מחיר מימוש האופציה יקבע ערך ללא החברה של רגילות למניות הניתנות למימוש אופציות

ן הבורסה  בהוראות תקנו לעמידה ובכפוף החל לדין בהתאם,  ול דעתו המוחלטהדירקטוריון, בהתאם לשיק 

המזעריוההנחיות   המחיר  לעניין  ולרבות  ההקצאה,  במועד  שתהיינה  כפי  במועד  מכוחו  שתהיינה  כפי   ,

 . ההקצאה

למועד    נכון כמו כן,    לפי תוכנית האופציות. לניצעים  התשקיף, החברה טרם הנפיקה אופציות  נכון למועד  

והזכות של    ,התשקיף, טרם נקבעו כמויות לאופציות הלא רשומות שיוקצו לעובדים ונושאי משרה בחברה

  העובדים ונושאי המשרה לקבלת האופציות טרם התגבשה.

דין פי  על  הנדרשים  האישורים  כל  לקבלת  כפופה  תהיה  רשומות  הלא  האופציות  כל    , הקצאת  לרבות 

וכן תהיה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות    רה,האורגנים המוסמכים על ידי החב

   .שתנבענה ממימוש האופציות הלא רשומות שתוקצנה ולהוראות כל דין

 רווח  כך שתהיה בהתאם למסלולה ניכויים של החברה  ומ לאישורו של פקיד ש  תוגש תכנית האופציות,   3.4.3

ו2)ב()102בהתאם לסעיף   הון  )נוסח חדש(, תשכ"א(  3)ב()102-(    "(. הפקודה)"  1961- לפקודת מס הכנסה 

)ט(  3)ג( או  102)ב( לפקודה, יחולו הוראות סעיפים  102בדרישות סעיף   עומדות שאינן אופציות עליובהר כי  

 לפקודה. 

על ידי ועדה   או החברה דירקטוריון ידי על תנוהל האופציות תכנית,  האופציות תכנית להוראות בהתאם 3.4.4

דירקטוריוןמוועדותיו,   זה   תכנית יישום לצורך הסמיך החברה אשר  )בסעיף  "(. הדירקטוריון"  -זו 

הדירקטוריון יחליט, בין היתר, על זהות הניצעים, על מועד ההענקה וכמות האופציות שתוענקנה, מחיר  

החברה( ובכל   של משרה  נושאי האופציות )בכפוף למדיניות תגמול של מימושן/רכישתן, מועדי ההבשלה

רשאי תכנית ניהול לצורך הדרוש נוסף ניןע יהא  וכן  בהתאם את  לפרש האופציות,  לפעול   התוכנית, 

לעמדתו התוכנית תנאי את לשנות וכן כאמור  לפרשנות  עוד   נובעות אשר בזכויות  יפגע לא השינוי  כל 

 בהוראות לעמידה  לתיקון, והכל בכפוף  הסכים הניצע  לתכנית, או אם בהתאם הוענקו אשר  מאופציות

 שנים.  10של  ולתקופה התחילה ממועד החל בתוקף תעמוד פיו. התכנית על  וההנחיות הבורסה תקנון 

 : כדלקמן היתר בין קובעת האופציות תכנית 3.4.5

 הענקה, במסגרתו ייקבעו כתב  באמצעות תיעשה האופציות  לתוכנית בהתאם  אופציות  הענקת  3.4.5.1

מחיר האופציות מספר הבשלה,  מועדי  מסלול המימוש המוענקות,  האופציות,   המס של 

 . הדירקטוריון דעת ולשיקול תכנית האופציות להוראות נוספים, כפוף ותנאים הרלוונטי 

 בתמורה   מניות הקצאת של  בדרך יעשה האופציות לתכנית בהתאם שהוענקו אופציות מימוש 3.4.5.2

 

 הבורסה   תקנון  בהוראות  ועמידה הבורסה  אישור לקבלת  בכפוף ותיעשה דין  לכל בכפוף  תהיה  החברה של ערך  ניירות הקצאת  כל כי יובהר  4
 .,כפי שיהיו במועד ההקצאהלרבות לעניין מחיר מזערי, פיו,  על וההנחיות 
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  . ידי הדירקטוריוןעל   שנקבע , כפיCashlessבדרך של    הניצע,  או ידי על המימוש מחיר לתשלום

במנגנון מימוש לחייב  או  לאפשר רשאי  יהא  הדירקטוריון בכפוף   מימוש של  אופציות  נטו, 

( של רשות המיסים. במקרה שייקבע מנגנון מימוש ללא תשלום,  Pre-Rulingלאישורה מראש )

 המימוש.  בגין תמורה כל בפועל לשלם הניצעים ידרשו לא המימושבמועד 

 בשל שינוי החברה של הרגילות המניות במספר שינוי של בנסיבות התאמה בעניין הוראות 3.4.5.3

מניות  אירוע דומה(, חלוקת  כל או מחדש מניות, סיווג החברה )כגון פיצול מניות, איחוד בהון

זכויות, הנפקת  במזומן,  דיבידנד  חלוקת  בשל  התאמה   מבני שינוי בשל התאמות  הטבה, 

 ובכפוף  וההנחיות על פיו   הוראות תקנון הבורסהפיצול, הכל בהתאם ל עסקת בשל והתאמה 

 המס, ככל שאלה נדרשים: מרשויות אישורים לרבות הנדרשים האישורים כל לקבלת

מניות,   של פיצול בדרך החברה של המונפק המניות בהון שינוי של מקרה בכל  -  שינוי בהון (א)

 מספר החברה, אזי  או של ידי  איחוד, חלוקה או החלפה של מניות או כל אירוע דומה על

 יחסי התכנית, יותאמו באופן  הוענקו מכוח אשר  אופציות ממימוש שתנבענה  המניות וסוג 

השיעור פרופורציוני באופן לשמר מנת  על  ומחיר משקפות  האופציות אשר בהון את 

ישתנה )אך יותאם באופן   לא לאופציה הכפופות  מניות המימוש כל בגין הכולל המימוש

 מניה תחת האופציות(. יחסי לגבי כל 

הטבה   (ב) מניות  הטבה,  מניות הרגילות המניות לבעלי החברה ותחלק היה  -חלוקת 

הבא: מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות   באופן  ניצע כל  של זכויותיו תישמרנה

 האופציות הנובעות ממימוש  המניות "( יגדל מספר התאריך הקובעההטבה )בסעיף זה: "

 זכאי היה  שהניצע מניות מספר וסוג הוספת ידי על לקבל, וזאת איזכ כאמור ניצע כל אשר

לו )בין אם הבשילו   ושהוקצו  מימש האופציות שטרם את  מימש להם, כמניות הטבה, אילו 

 לא לאופציה הכפופות המניות כל בגין  הכולל שכזה, מחיר המימוש ובין אם לאו(. במקרה

 האופציות(.   תחת  מניה  כל לגבי ישתנה )אך יותאם באופן יחסי

בתקופה  תשלום של  מקרה בכל   - דיבידנד חלוקת בשל התאמה (ג)  מועד שבין  דיבידנד, 

תוכפל מועד  לבין  ההקצאה  המימוש  תוספת  שבין  המימוש,  "אקס  שער  ביחס  הבסיס 

יום "האקס  לפני האחרון  ביום המסחר בבורסה  המניה של הנעילה דיבידנד" לבין שער

 דיבידנד". 

ביום  לבעלי  החברה ידי על  זכויות  הנפקת  של  במקרה  -  זכויותהנפקת   (ד) יופחת  המניות, 

מחיר  זכויות"  ההטבה.  השווה  סכום בגובה אופציה כל של המימוש ה"אקס  למרכיב 

 ביום המניה בבורסה של הנעילה  שער לעניין זה, "מרכיב ההטבה" משמעו ההפרש בין 

 של המניה "אקס זכויות". יום ה"אקס" לבין שער הבסיס  לפני האחרון המסחר

ניתנות למימוש,   וטרם האופציות לתוכנית האופציות אשר הוענקו בהתאם 3.4.5.4 מומשו, תהיינה 

 בתכנית פקיעה אחרות להוראות שנים ממועד הענקתן, בכפוף  10לתום   עד  מקצתן או כולן

 העסקה. סיום של במקרה כגון

 משרה או נושאי לעובדים שהוענקו אופציות  למימוש ביחס הוראות כוללת האופציות  תכנית 3.4.5.5

 סיום במועד יפקעו האופציות, כלל האופציות לתכנית בחברה. בהתאם העסקתם סיום בעת

מוצדקת )כהגדרת   מסיבה כתוצאה החברה שלא ביוזמת העסקה סיום של העסקה. במקרה

 תקופה למשך ההעסקה סיום לפני הבשילו אשר אופציות , יהיה ניתן לממשהמונח בתכנית(

מביניהם.   חודשים ממועד סיום ההעסקה או מועד פקיעת האופציות כאמור, המוקדם  3של  
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 מוות, יהיה ניתן לממש אופציות אשר הבשילו  או מנכות כתוצאה העסקה סיום של במקרה

של    6של   תקופה  למשך  ההעסקה סיום לפני  פקיעתן  או  ההעסקה  סיום  ממועד  חודשים 

 המוקדם מביניהם.  האופציות כאמור,

הדירקטוריון, האופציות אינן ניתנות למכירה, העברה, המחאה,   ידי על אחרת נקבע אם אלא 3.4.5.6

 נכות.  או ירושה או צוואה של בדרך שעבוד או לשמש כערבות, אלא

זכויות,   בדרך להצעה הטבה מניות לחלוקת הקובע ביום האופציות של מימוש יבוצע לא כי יובהר 3.4.6 של 

"(.  אירוע חברה דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל יקרא להלן "לחלוקת  

יבוצע אירוע של הקובע היום לפני חברה אירוע של האקס יום אם חל  האקס ביום מימוש חברה, לא 

 כאמור. 

האופציות, לדירקטורים, עובדים   תכנית מכח אופציות להקצאת אפשרות בוחנת , החברההתשקיףלמועד   3.4.7

אשר החלו את כהונתם או העסקתם בחברה לפני מועד השלמת גיוס ההון על פי  )ונושאי משרה בחברה  

החברה במועד תחילת   שווי  על בהתבסס יקבע האופציות של ואשר בהתאם לה, מחיר המימוש   ( תשקיף זה

למשך תקופה    למימוש ניתנות  יהיו לא ר כאמו . האופציות 5העסקתו או תחילת הכהונה של הניצע בחברה 

( שנים )במנות שוות או במנות שאינן  5יבשילו על פני חמש ) . האופציותהקצאתןחודשים ממועד    12של  

 יוקצו  אשר האופציות  כי  צופה החברה. החברה  ידי דירקטוריון על שיקבע הרלבנטי מהמועד שוות( החל

מהון המניות    8%-ונושאי משרה כאמור יהוו עד כ  לדירקטורים, עובדים התוכנית במסגרתלכל הניצעים  

   של החברה בדילול מלא.

 בחברה    השליטה תבעל 3.5

בעלת השליטה בחברה נכון למועד התשקיף, וכן לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, הינה מבטח שמיר  

בבורסהבע"מ  אחזקות נסחרות  שמניותיה  ציבורית  חברה  ב)  ,  השליטה  שמירשבעל  מאיר  מר  הינו  אשר    (ה 

בחברה   מניותיה  את  )"מחזיקה  בע"מ  פיננסים  שמיר  מבטח  חברה  "(שמיר  מבטחבאמצעות  פרטית    שהינה 

 . מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 73.84%-במחזיקה מבטח שמיר למועד התשקיף, בבעלותה המלאה. 

  החזקתה   ושיעור,  הוחזקו בנאמנות עבור מבטח שמיר  רגילותמניות    6,567  ,2020באוקטובר    1  ליום  עדכי    ,מובהר

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. 67.27%  במניות החברה עד למועד זה עמד על

  הסכמים בין בעלי מניות בחברה 3.6

הסכם בעלי  )"(  2011ביוני    30)אשר הינו בתוקף מיום    2011דצמבר    29על פי הסכם בעלי המניות מיום   3.6.1

התחייבו  "(הקיים   המניות פיננסי,  שמיר  )"מבטח  בע"מ  קפיטל  ודיסקונט  בע"מ  המניות  ם  בעלי 

אלפי ש"ח )סכום צמוד    176,000להעמיד לרשות החברה ערבויות או מימון במזומן בסך של  "(  המשקיעים

לצרכן   המחירים  ש"ח(  196,424  - למדד  בפאלפי  ועל,  ו.  החברה  פעילות  הצלחת  רצון  בשל  שביעות 

את מסגרות הערבויות ו/או  ובהתאם, בעלי המניות המשקיעים הגדילו  היקף פעילותה,    לקוחותיה, גדל  

  30וליום    2019בדצמבר    31ם  נכון ליו.  ש"חאלפי    600,000- חברה עד לכה  לרשותיועמדו  המימון במזומן ש

,  ש"חאלפי    452,564ושל    ש"חאלפי    398,258החברה ערבויות בסך כולל של  , הועמדו לבקשת  2020ביוני  

 . בהתאמה

מתחייבת   3.6.1.1 הוצאות,  לאחר  כספים  עודפי  בחברה  יווצרו  כאשר  המניות,  בעלי  הסכם  פי  על 

 

 המימוש מעביד בין החברה לבין הניצע, בקביעת מחיר המימוש, תידרש החברה לעמוד במחיר- יצוין כי ככל שלא מתקיימים יחסי עובד 5
 פיו.  על וההנחיות הבורסה בתקנון הקבוע  המזערי
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 החברה לשלם לבעלי המניות המשקיעים סכומים עודפים כאמור לפי הסדר הבא: 

הערבויות שחולטו, אם חולטו בתוספת ריבית צמודה למדד  תחילה, יפרעו סכומי  3.6.1.1.1

יבית  לשנה, וכספי המזומן שהופרש בספרי החברה, בתוספת הר  5%בשיעור של  

על מימון מזומן זה )הכל כמפורט בהסכם  סיכון ת  על המימון במזומן וללא תשוא

 בעלי המניות(. 

הש  3.6.1.1.2 פעילותה  למימון  שנועדו  הבעלים  הלוואות  תפרענה  מכן,  של  לאחר  וטפת 

 החברה )ככל שיועמדו(. 

לאחר מכן, החברה תשלם לבעלי המניות המשקיעים יתרות סיכון וריבית בגין   3.6.1.1.3

 מימון במזומן בתוספת מס ערך מוסף כחוק. 

ו/או    ל המחזיקכי כ  בעלי המניותהוסכם בין    נוי דירקטורים לדירקטוריון החברה,לעניין מי  3.6.1.2

זכאי למנות דירקטור    יה נפרע של החברה, יה מהון המניות המונפק וה   17%-ב  המחזיקים יחד 

 אחד מטעמו לדירקטוריון החברה. 

הוסכם  3.6.1.3 בחברה,  מניות  המניות   לעניין העברת  בעלי  מי    בין  ידי  על  מניות  מבעלי  כי העברת 

תהיה כפופה לזכות סירוב ראשונה ולזכות השתתפות של יתר הצדדים להסכם )לפיה    המניות

של   הבעלים  יהיה  שלישי  צד  אותו  לפיו  באופן  שלישי  לצד  מניות  של  מכירה  שתבוצע  ככל 

מ החברה,    50%- למעלה  בחברה  לממניות  המניות  בעלי  כצד   להצטרףזכות  הקיימת  יתר 

 (.  כאמור להסכם עם השלמת המכירה 

תשקיף זה, בכוונת החברה לטייב ולגוון את מבנה ההון שלה, ולגייס    נשואבמסגרת ההנפקה    ,כי  יובהר

אשראי לזמן ארוך באופן שתקופת האשראי שתיטול החברה תתאים לתקופת האשראי של המימון הניתן  

העמיד  ל   יצטרכובעלי המניות המשקיעים לא  בגין הפרויקטים. כתוצאה משינוי מבנה המימון כאמור לעיל,  

 .ערבויות בנקאיות ו/או מזומן לחברה

נחתם הסכם בעלי מניות חדש בין בעלי המניות המשקיעים לאור כוונת החברה    2020בנובמבר    4ביום   3.6.2

את   בתללרשום  ערך  לניירות  בבורסה  למסחר  בע"מ-מניותיה    "(.החדש   המניות  בעלי  הסכם)"  אביב 

, וכי כל  דיסקונט כי היא תפעיל את אמצעי השליטה שלההתחייבה כלפי    מבטח שמיר  סכםה במסגרת ה

)עד(  יכהנו  שבדירקטוריון החברה  גרום לכך  מההון המונפק של החברה, ת  14%עוד דיסקונט תחזיק מעל  

 , בכפוף לתנאים כלהלן:טדיסקונ אשר יומלצו על ידיחברי דירקטוריון ( 2)שני 

כולל הדירקטורים מטעם דיסקונט,  ( דירקטורים )7אם בדירקטוריון החברה יכהנו שבעה ) 3.6.2.1

( מטעמה לדירקטוריון  1דח"צים ובלתי תלוי(, דיסקונט תהיה זכאית למנות דירקטור אחד )

 החברה. 

( דירקטורים )כולל הדירקטורים מטעם דיסקונט,  10אם בדירקטוריון החברה יכהנו עשרה ) 3.6.2.2

מטעמה לדירקטוריון    ( דירקטורים2דח"צים ובלתי תלוי(, דיסקונט תהיה זכאית למנות שני ) 

 החברה. 

,  7%-מההון המונפק והנפרע של החברה, ויותר מ  14%-דיסקונט תחזיק פחות מבמקרה בו    3.6.2.3

בחברה, ובלבד שבדירקטוריון החברה יכהנו    (1)  לדיסקונט תהיה זכות למינוי דירקטור אחד

 . ( חברי דירקטוריון5לפחות חמישה )
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אשר הדירקטורים  שיעור  כי  מובהר  מקרה,  על    ובכל  יעלה  לא  דיסקונט  ידי  על  ממספר    20%ימונו 

 הדירקטורים שיכהנו באותה עת בחברה. 

בנוסף, ניתנה על ידי מבטח שמיר לדיסקונט זכות הצטרפות למכירת מניות בכל מקרה בו מבטח שמיר   

, במישרין או בעקיפין, את מניות החברה שבבעלותה, ואולם, מבטח שמיר תהא רשאית למכור  תמכור

מההון המונפק של החברה במצטבר במשך תקופה של    5%המסחר בבורסה או מחוץ לבורסה עד    במסגרת

שתחול    12 מבלי  לדיסקונט  עלחודשים,  שניתנה  ההצטרפות  זכות  כאמור  מכירות  או  בכפוף  )  מכירה 

 .  החסימה עפ"י הנחיות הבורסה(  לתקופת

התחייבויות חד צדדיות כלפי דיסקונט ואינן מטילות  בשים לב לעובדה כי התחייבויות מבטח שמיר הינן  

על דיסקונט חובה כלשהי, לעמדת החברה אין בהסכמות אלה בכדי ליצור "החזקה ביחד עם אחרים"  

של מניות החברה, ומשכך אין לראות בדיסקונט כחלק    (1968-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח  )כמשמעות המונח

 מקבוצת השליטה בחברה. 

הסכם בעלי המניות החדש ייכנס לתוקפו רק במועד ההנפקה ועם השלמת הרישום של ניירות  יובהר כי,  

למסחר זה  נשוא  הערך  ההנפקה    .תשקיף  מתמורת  בחלק  להשתמש  החברה  בכוונת  לאמור,  בהתאם 

הסיכו תשואת  בגין  המשקיעים  המניות  לבעלי  החברה  של  חובותיה  פירעון  פירעון  ולצורכי    ןלצורכי 

לטובת  אשרא המשקיעים  מניות  בעלי  בערבויות  ומובטח  בנקאיים  תאגידים  ידי  על  לחברה  שניתן  י 

  5.2. לפרטים נוספים ראו סעיפים  החברה )כך שניתן יהיה להחזיר את מלוא הערבויות לבעלי המניות(

  תשקיף.ל 8לפרק  8.5.1 סעיף וכן 5לפרק 

 חסימת ניירות ערך   3.7

 הגדרות  3.7.1

בהנחה    -״  עניין  בעל״ אשר  מניות  לקבלת  כלשהי  בזכות  או  המירים  ערך  בניירות  שמחזיק  מי  לרבות 

 שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל עניין. 

 כל אחד מאלה:  -״ למסחר הרישום לפני שהוקצו מניות״

)  (א) עשר  שניים  ענין, בתקופה שתחילתה  מבעל  או שנרכשו  הגשת  12מניות שהוקצו  לפני  חודשים   )

 מסחר וסופה במועד הרישום למסחר;הבקשה לרישום ל

( חודשים  12מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים, בתקופה שתחילתה שניים עשר )  (ב)

 לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר וסופה במועד הרישום למסחר; 

ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הרישום למסחר, ולא מומשו לפני   (ג)

 שום למסחר. הרי

 למעט: 

 מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף; (א)

)  (ב) לפני הגשת הבקשה לרישום  12מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים עשר  ( חודשים 

 למסחר וסופה במועד הרישום למסחר, בגין מניות שהוקצו לפני התקופה האמורה. 

חסומות או קבלתה אף אם מועד מימושה חל  לרבות השאלה, מתן אופציה על מניות    -״  פעולהאו    עסקה״

לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל מניות חסומות או הסכם אחר, שנכרת בין בכתב  

ושיש בו התחייבות של מחזיק במניות   נשוא ההסכם,  ניירות הערך  ובין בעל פה בתקופת החסימה של 

 ותן מניות בדרך הקבועה בהסכם.חסומות להפעיל את אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל א 

 לרבות נייר ערך המיר. -  ״מניה״
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(, מבטח שמיר פיננסים בע"מ ודיסקונט קפיטל בע"מבמועד הרישום למסחר )קרי,    העניין בחברה  בעלי  על 3.7.2

הצעה לציבור על  הלמעט על מי שנהיה בעל עניין במועד כאמור כתוצאה מרכישת מניות שיוצעו במסגרת  

 פי תשקיף זה )על פיו תירשם החברה לראשונה למסחר(, יחולו תנאי החסימה הבאים: 

כל  3)  בשלושת 3.7.2.1 עניין  בעל  יעשה  לא  למסחר,  המניות  רישום  במועד  שתחילתם  החודשים   )

המניות ״  זה:   3.7.2יות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר )בסעיף  עסקה או פעולה במנ 

 ״(.החסומות

( שלאחר מועד הרישום למסחר ועד תום החודש השמונה  4החל מתחילת החודש הרביעי ) 3.7.2.2

( שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל עניין לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות  18עשר )

על   עולה  המניות  מכמו  2.5%בשיעור שאינו  כמות  חישוב  חודש.  מדי  ת המניות החסומות 

 החסומות לצורך פסקה זו יעשה על בסיס מצטבר. 

( החודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע  18בתום שמונה עשר ) 3.7.2.3

 כל עסקה או פעולה במניות החסומות. 

ועל מחזיק במניות שנהיה בעל עניין    6למסחר על מחזיק במניות החברה שאינו בעל עניין במועד הרישום   3.7.3

כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור על פי תשקיף זה לפיו נרשמת החברה לראשונה  

 למסחר, יחולו תנאי החסימה הבאים: 

( החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה מחזיק במניות  3בשלושת ) 3.7.3.1

במניו  פעולה  או  עסקה  )בסעיף  כל  למסחר  הרישום  לפני  שהוקצו  "   3.7.3ת    המניותזה: 

 "(.החסומות

(  9( שלאחר מועד הרישום למסחר ועד תום החודש התשיעי )4החל מתחילת החודש הרביעי ) 3.7.3.2

שלאחר מועד הרישום, רשאי מחזיק במניות החסומות לבצע כל עסקה או פעולה במניות  

 מניות החסומות, מדי חודש.  מכמות ה 12.5%החסומות בשיעור שאינו עולה על 

 חישוב כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו ייעשה על בסיס מצטבר. 

3.7.3.3 ( כל  9בתום תשעה  עוד מניעה לביצוע  ( חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר, לא תהיה 

 עסקה או פעולה במניות החסומות. 

 תו בפרק ה' להנחיות הבורסה. האמור בסעיף זה לא יחול על עובד שאינו "עובד שהינו בעל עניין" כהגדר 3.7.4

ח החזקת מניות או שיהיה לבעל  ון בחברה מכ יעובד שהינו בעל עני  -"  עובד שהינו בעל ענייןה, "לעניין ז 

ניירות הערך    ,ח החזקת מניות לאחר ההנפקה לעובדיםו ענין בחברה מכ לרבות בהנחה שיממש את כל 

 .שיוקצו לו בהנפקה לעובדים לרבות אלה  ,ההמירים שאינם רשומים למסחר בבורסה המוחזקים על ידו

בסעיף   3.7.5 האמור  ובתנאים    3.7למרות  במקרים  החסומות  במניות  פעולה  או  עסקה  לבצע  ניתן  לעיל,  זה 

 המפורטים להלן: 

 ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות.  3.7.5.1

 

 .בה עניין בעלי  שאינם מניות   בעלי בחברה אין   התשקיף למועד יצוין כי   6
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המניות  חברה רשומה המחזיקה מניות חסומות בחברה רשומה אחרת, רשאית להעביר את   3.7.5.2

.ד לתקנון הבורסה(  וזאת   91החסומות לבעלי מניותיה במסגרת הליך פיצול )כהגדרתו בסעיף  

הבנקאות   בשוק  הריכוזיות  ולצמצום  התחרות  להגברת  החוק   הוראות   מימוש   לשם  

תשע"ז חקיקה(,  )תיקוני  "  2017-בישראל  זה:  בשוק )בפרק  התחרות  להגברת  החוק 

ור כפופה לכך שהחברה המחזיקה במניות החסומות תודיע  "(. העברת המניות כאמהבנקאות

על מועד ההעברה ועל הכמות המועברת    ,על היום הקובע להעברת המניות לבעלי מניותיה

  .( יום לפניו45( יום לפני היום הקובע אך לא יותר מארבעים וחמישה )30לפחות שלושים )

ל  מזערית  כמות  בין  הנע  טווח  בהודעה  לקבוע  רשאית  מרבית  החברה  כמות  לבין  העברה 

בין הכמות המזערית להעברה לבין הכמות המרבית להעברה לא   ובלבד שהפער  להעברה, 

הודעה על הכמות הסופית שתועבר בפועל    .( מהכמות המזערית5%יעלה על חמישה אחוזים  )

 ( ימי מסחר לפני היום הקובע. 5תינתן לפחות חמישה ) 

הרישום למסחר ניתן להעביר מניות חסומות בעסקה  ( חודשים ממועד  6החל מתום שישה ) 3.7.5.3

תנאי   לחול  ימשיכו  שקיבל  המניות  על  כי  יתחייב  המניות  שמקבל  ובלבד  לבורסה,  מחוץ 

 זה לעיל.   3.7החסימה שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף 

על אף האמור לעיל, ניתן להעביר מניות חסומות בעסקה מחוץ לבורסה החל ממועד הרישום 

 חר במקרים ובתנאים הבאים:למס

מחזיק שהחזיק במניות לפני הרישום לראשונה יוכל להעביר מניות חסומות לצורך   )א( 

הוראות   המניות מימוש  שמקבל  ובלבד  הבנקאות  בשוק  התחרות  להגברת  החוק 

הרישום  במועד  שחלו  החסימה  תנאי  לחול  ימשיכו  שקיבל  המניות  על  כי  יתחייב 

 זה; 3.7למסחר, כאמור בסעיף 

ככל שמדובר במניות חסומות שקיבל בעל עניין במסגרת הסדר לשינוי תנאים, ניתן   )ב( 

שמקבל  ובלבד  הסדר,  במסגרת  חסומות  מניות  שקיבל  אחר  עניין  לבעל  להעבירן 

במועד   שחלו  החסימה  תנאי  לחול  ימשיכו  שקיבל  המניות  על  כי  יתחייב  המניות 

 זה.  3.7הרישום למסחר, כאמור בסעיף 

מנכ״ל הבורסה, או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות וזאת לשם  3.7.5.4

הבורסה   לתקנון  השלישי  בחלק  לאמור  בהתאם  שוק  עשיית  לצורך  שוק  לעושה  העברתן 

 ובהנחיות על פיו. 

ניתן להעמיד את המניות החסומות כמשכון ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום  3.7.5.5

כל   של  המניעה  בסעיף  תקופת  כאמור  פעולה  או  בהנחיות    3.7עסקה  שנקבעה  לעיל,  זה 

 הבורסה. 

ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות לתאגיד בבעלותו המלאה או לתאגיד   3.7.5.6

המחזיק במלוא הבעלות בו, בתנאי שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו  

 זה לעיל.   3.7כאמור בסעיף לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר 

 ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בהתקיים התנאים הבאים:  3.7.5.7

ידי   (א) על  המוחזקות  אחרות  מניות  יחסמו  הפעולה  או  העסקה  מושא  המניות  במקום 

במלוא  המחזיק  ידי  על  או  החסומות  במניות  המחזיק  של  המלאה  בבעלותו  תאגיד 

 הבעלות במחזיק המניות החסומות; 
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או   (ב) העסקה  מושא  החסומות  למניות  הזהים  ובכמות  מסוג  יהיו  שיחסמו  המניות 

המניות  על  שחלו  החסימה  תנאי  עליהם  יחולו  כי  יתחייב  בהן  והמחזיק  הפעולה, 

זה לעיל, למשך תקופת החסימה   3.7החסומות מושא העסקה או הפעולה כאמור בסעיף  

 שנותרה. 

לעיל על ידי תאגיד בבעלותו המלאה    3.7.5.7  או  3.7.5.6נחסמו ניירות ערך כאמור בפסקאות   3.7.5.8

תקופת   לתום  עד  כאמור  בתאגיד  בבעלות  שינוי  יחול  לא  החסומות,  במניות  המחזיק  של 

   החסימה.

 זה:  3.7.5לעניין סעיף קטן 

 בין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לא.    -״ חסומות במניות מחזיק״

 בין במישרין ובין בעקיפין.  - ״ המלאה בבעלותו״ ״ אוהבעלות מלוא״

להעביר מניות חסומות שהתקבלו במסגרת הסדר לשינוי תנאים מהנאמן להסדר לשינוי    ניתן  3.7.5.9

כי   ובלבד שמקבל המניות מתחייב  לבורסה,  מחוץ  בעסקה  בחברה,  עניין  לבעל  על  תנאים 

שחלו במועד הרישום למסחר על הנאמן להסדר    החסימההמניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי  

שינוי תנאים. ניתן להעביר מניות חסומות שהתקבלו במסגרת הסדר לשינוי תנאים, מהנאמן  

 להסדר לשינוי תנאים, למי שאינו בעל עניין בחברה, בעסקה מחוץ לבורסה. 

העביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות למי  רשומה, ניתן ל מחברהבחברה שפוצלה  3.7.5.10

למניות   וזכאי  פיצול  שביצעה  הרשומה  החברה  של  המירים  ערך  ניירות  לממש  שמבקש 

 החסומות על פי התנאים שנקבעו בהליך הפיצול. 

 .ד לתקנון הבורסה. 91כהגדרתו בסעיף  -" פיצולזה, " 3.7.5.11לעניין סעיף  

רה במיזוג ובלבד שהמניות שיקבלו המחזיקים בהן בגינן,  להעביר מניות חסומות של חב  ניתן 3.7.5.11

 במסגרת המיזוג, יחסמו למשך תקופת החסימה שנותרה למניות החסומות כאמור. 

 .ד לתקנון הבורסה. 91כהגדרתו בסעיף  -" מיזוגזה, " 3.7.5.12לעניין סעיף  

מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות לשם השאלתן   3.7.5.12

)אופן  לחתם לצורך הקצאת יתר בהקצאה לא אחידה, כקבוע בתקנות   ניירות ערך  תקנות 

( יום לאחר תאריך  30, וזאת לתקופה בת שלושים )2007-הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז

 פרסום התשקיף. 

 לעיל לא יחולו במקרים ובתנאים המפורטים להלן:  3.7.4עד   3.7.2הוראות סעיפים  3.7.6

שיקבלו 3.7.6.1 מניות  מיזוג   ,על  במסגרת  או  פיצול  העני   ,במסגרת  חברה    ,ן ילפי  של  מניות  בעלי 

ושבגינן    ובלבד שהמניות של החברה שביצעה פיצול או מיזוג  ראו מיזוג כאמו  שביצעה פיצול 

 .או המיזוג כאמור לא היו חסומות בעת הפיצול  תיתקבלו המניו

פיצול או מיזוג כאמור חסומות בעת הפיצול או המיזוג   ,היו המניות של החברה שביצעה 

או המיזוג   לעיל על המניות שיתקבלו במסגרת הפיצול 3.7.4עד   3.7.2 יחולו הוראות סעיפים

את הפיצול או   שביצעה   עד תום תקופת החסימה של המניות של החברה  ,בגין מניות אלה

 .המיזוג כאמור
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 .לתקנון הבורסה .ד91.כהגדרתם בסעיף  -״ מיזוג״-״ ופיצול״ ,זה 3.7.6.1סעיף   ןילעני 

  ,למסחר  על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף לפיו נרשמת החברה לראשונה 3.7.6.2

 .ונרכשו לפני הרישום למסחר 

במועד    על ידי מי שאינו בעל עניין בחברה  ,על מניות שהתקבלו במסגרת הסדר לשינוי תנאים 3.7.6.3

 .הרישום למסחר

 הוראות כלליות  3.7.7

הטבה   3.7.7.1 מניות  על  החסימה  תחול  לעיל,  זה  בסעיף  האמורות  ההנחיות  פי  על  מניות  נחסמו 

ך המירים חסומים ועל זכויות שחולקו  שחולקו בגינן על מניות הנובעות מהמרת ניירות ער

 בגינן ללא תמורה. 

נחסמו מניות על פי ההנחיות האמורות בסעיף זה לעיל והוצעו בגינן מניות בדרך של זכויות   3.7.7.2

 בתמורה, ינהג המחזיק במניות החסומות על פי אחד הדרכים שלהלן:

ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה ירכוש   )א(

יחולו הוראות החסימה החלות על המניות  ועליהן  למניות החסומות  מניות הזהות 

 החסומות המוחזקות בידו.  

ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות. על המניות שינבעו מניצול הזכויות, למעט   )ב(

"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול -ל מניות ששוויה על פי מחיר האותה כמות ש

 הזכויות, יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו. 

זה יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר, על זכויות    3.7הוראות סעיף   3.7.7.3

נובעים מהם. תקופת החסימה תימנה מיום  הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות הערך ה 

 הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה. 

נאמן  3.7.7.4 בידי  תופקדנה  חסומות  החסומות    7מניות  שהמניות  באופן  החסימה,  תקופת  במשך 

בפיקדון   בורסה  חבר  אצל  תוחזקנה  לרישומים  חברה  שם  על  החברה  בספרי  הרשומות 

המתנהל על שם הנאמן למניות החסומות, כאשר רק לנאמן למניות החסומות זכות חתימה  

 . בפיקדון

הינו   3.7.7.5 החסומות  המניות  הפקדת  לעניין  נאמנויות  הנאמן  שחם    הנאמן)"   בע"מאלטשולר 

 "(. לחסימת מניות

 ניירות הערך של החברה למועד התשקיף שעליהם תחול החסימה:  ריכוז להלן 3.7.8

 

 

 

פי החלק השני לתקנון הבורסה, "נאמן" לעניין סעיף זה, הינו חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא החברה -בהתאם להנחיות על  7
אשר  האם שלה או החברה אחות שלה; עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין; רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי חשבון; חברה  

או חברה אשר   -1994לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד    9ידי יושב ראש רשות ניירות ערך לשמש כנאמן לפי סעיף  -אושרה על
. ככל 2003-תשס"ג,  (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים)לכללי מס הכנסה    (1))א(3פי סעיף  -ידי פקיד השומה לשמש כנאמן על-אושרה על

הנאמן לאחר פרסום תשקיף זה, במסגרתו יוצעו מניות החברה לציבור, תפרסם על כך הודעה לציבור, עם   שתבקש החברה לשנות את 
 .פרטים אודות הנאמן החדש, ובלבד שהינו עומד בתנאים האמורים לעיל
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סעיף בתשקיף  כמות  סוג נייר הערך שם המחזיק 
 המתייחס לחסימה

מבטח שמיר פיננסים  
 בע"מ

 3.7.2 29,651,600 מניות רגילות

 10,508,400 מניות רגילות דיסקונט קפיטל בע"מ
 

3.7.2 
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  החברה מניות  ל הנלוות  הזכויות  - 4פרק 

 הזכויות הנלוות למניות החברה . 4.1

, כפי שמפורסם על ידי  ")תקנון החברה" או "התקנון("  1הזכויות הנלוות למניות החברה מעוגנות בתקנון החברה

בכתובת  ערך  נירות  רשות  של  באתר  התשקיף  לפרסום  במקביל  הבורסה   www.magna.isa.gov.il  החברה  ושל 

. להלן תובא תמצית הוראות מסוימות מתקנון החברה www.maya.tase.co.ilלניירות ערך בתל אביב, בכתובת  

א להלן הוא תמציתי ואינו תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון אודות הזכויות הנלוות למניות החברה. הנוסח המוב

  .  החברה

ערך תחולנה   ב לחוק ניירות46הוראות סעיף    (א)כל עוד מניות החברה תהיינה רשומות למסחר בבורסה:    יובהר, כי . 4.2

תחולנה    הוראות התקנון  (ג)  - במלואן; ו  כל המניות בהון המוצא של החברה תהיינה מניות שנפרעו  (ב)על החברה;  

לחוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו מעת לעת ויחולו על   בכפוף להוראות תקנון הבורסה והנחיותיו, לרבות

 ובכלל כך הקצאת ניירות ערך ורישומן למסחר בבורסה, חלוקת מניות הטבה וחלוקת  ,)"כללי הבורסה"(החברה  

    .דיבידנד תיעשנה בכפוף לכללי הבורסה

 2החברה  הצמודות למניותהזכויות  . 4.2.1

לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל דבר וענין, לכל מניה רגילה אחרת, לרבות הזכות   . 4.2.1.1

  לדיבידנד, למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק.  

  כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפות בעלי המניות של החברה, . 4.2.1.2

  כאשר כל מניה רגילה של החברה מקנה למחזיק בה קול אחד בהצבעה כאמור. 

בעל מניה לא יהא זכאי לדיבידנד או להשתתפות בהקצאת מניות הטבה ולא יהא רשאי להפעיל   . 4.2.1.3

זכות כלשהי של בעל מניות בחברה, בטרם שילם את כל הסכומים ודרישות התשלום בהם הוא  

ל אחת ממניות החברה שבבעלותו, בין בעצמו ובין במשותף  חב כלפי החברה עד לאותה עת לגבי כ

 .3ר עם אדם אח

  

 

 
הכללית של החברה את החלפת תקנון החברה הנוכחי בתקנון חדש המותאם לחברה ציבורית    אישרה האסיפה   2020בנובמבר    25ביום    1

"). התקנון החדש יכנס לתוקף עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה ורישום מניות החברה למסחר  התקנון החדש(בהערת שוליים זו: " 
המלא של התקנון החדש באתר ההפצה של רשות ניירות    בבורסה. לאחר רישום מניות החברה למסחר בבורסה, ניתן יהיה לעיין בנוסח

ב לחוק 46. ההוראות המפורטות בפרק זה מובאות מתוך התקנון החדש. בהתאם להוראות סעיף  www.magna.isa.gov.ilערך בכתובת  
זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. כל המניות בהון המוצא של החברה  ניירות ערך, הון החברה יכלול סוג מניות אחד בלבד המקנה 

תירשמנה במרשם ניירות הערך של    תשקיף זהמסגרת  ב תהיינה נפרעות במלואן. כל המניות בהון המוצא של החברה וכל המניות שיוצעו  
  החברה על שם חברה לרישומים בהתאם לתקנון הבורסה.

סוג מניות אחד בלבד, המקנה    יהיההון החברה  שבתנאי לרישום מניות החברה הוא    1968-ת ערך, התשכ"חב' לחוק ניירו 46על פי סעיף    2
כל המניות בהון המוצא של החברה   ביחס לכמותן)  –ערך נקוב    ללאהינן  (היות ומניות החברה    ביחס לערכן הנקוב זכויות הצבעה שוות  

וכל המניות שתנבענה מימוש האופציות הלא   ותוקצנה  החברה, כל המניות שתונפקנה   תהיינה נפרעות במלואן. כל המניות בהון המוצא של
 . של החברה על שם חברה לרישומים בהתאם לתקנון הבורסה רשומות תרשמנה במרשם בעלי המניות

ן, לאחר רישום  כל חלוקת דיבידנד ומניות הטבה תהיה כפופה לחוק העזר של מסלקת הבורסה והוראותיה כפי שיהיו מעת לעת. כמו כ  3
 מניות החברה למסחר, כל המניות תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן כך שלא יוותר חוב בגינן. 
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 העברת מניות או הסבתן  . 4.2.2

לרבות העברה על ידי    כל העברה של מניות החברה הנרשמת במרשם בעלי המניות של החברה, . 4.2.2.1

תיעשה בכתב, ובלבד שכתב ההעברה ייחתם על ידי המעביר ועל ידי   החברה לרישומים או אליה,

למשרדה הרשום של    ויימסר  וכן על ידי עדים לחתימתם  הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם,

זו. למטרה  הדירקטוריון  ידי  על  שייקבע  אחר  מקום  לכל  או  חוק    החברה  להוראות  בכפוף 

בעלי המניות, אלא לאחר שנמסר לחברה כתב  החברות, העברת מניות כאמור לא תירשם במרשם  

המניות המועברות עד לרישום הנעבר כבעל    המעביר ימשיך להיחשב כבעל  ,העברה כאמור לעיל

מרשם בעלי המניות יהיה ראיה לכאורה    .של החברה  המניות המועברות במרשם בעלי המניות 

לבין תעודת מניה, ערכו   בין הרשום במרשם בעלי המניות לנכונות הרשום בו, במקרה של סתירה

 הראייתי של מרשם בעלי המניות עדיף על ערכה הראייתי של תעודת המניה. 

 כתב העברת מניות ייערך כמפורט בתקנון החברה, באופן דומה ככל האפשר, או באופן אחר אשר . 4.2.2.2

  ככל שהמעביר או הנעבר הינו תאגיד, יינתן אישור עורך דין או  אושר על ידי דירקטוריון החברה.

רואה חשבון או אדם אחר שזהותו מקובלת על ידי הדירקטוריון בדבר סמכות החותמים לבצע  

 או לקבל את ההעברה, לפי העניין. 

  בכפוף להוראות תקנון החברה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, מניות החברה יהיו . 4.2.2.3

 . ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון

מניות . 4.2.2.4 העברת  כתב  שיקבע  יוג   כל  כפי  אחר  מקום  לכל  או  החברה,  של  הרשום  למשרדה  ש 

וכל   הוצאה כזו,  ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן, אם  רישום,  הדירקטוריון, לשם 

ההוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון בדבר זכות 

תב ההעברה שירשם יישאר בידי החברה אך  הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כ

שהגישו, לפי   רב לרושמו יוחזר למייס ו כל כתב העברה שהדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על יד

 . דרישתו

החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך הזמן שייקבע על ידי הדירקטוריון ובלבד   . 4.2.2.5

עת שהמרשם יהא סגור לא תירשם העברת  יום בכל שנה. ב  )30(  שלא יעלה, בסך הכל, על שלושים

מניות במרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע יום קובע על מנת שהחברה  

או לקבל  ת בעלי המניות  תוכל לקבוע מי מבין בעלי המניות זכאי להודעה או זכאי להצביע באסיפ

 אחרת. זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית ת  דיבידנד או הקצא תשלום

  החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה בסכום שייקבע על ידי הדירקטוריון,  . 4.2.2.6

 . מעת לעת, ואשר יהיה סביר בהתחשב בנסיבות העניין

  בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון החברה, אם הוכח לחברה כי נתקיימו התנאים שבדין . 4.2.2.7

  המניות, תכיר החברה בנסב, ובו בלבד, כבעללהסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם בעלי  

 . הזכות במניות האמורות

במניות   . 4.2.2.8 הבעלות  רישום  את  תשנה  החברה  החברה,  תקנון  ולהוראות  דין  כל  להוראות  בכפוף 

במרשם בעלי המניות אם נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחברה,  
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ו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של  להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבע 

 .במניות הזכות

  4.1.2.7בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון החברה, אדם שנעשה זכאי למניה כאמור בסעיף   . 4.2.2.9

  לעיל, יהיה זכאי לבצע העברה של המניות כשם שהיה רשאי לעשות הבעלים הרשום, בעצמו, לפני 

 .הסבת הזכות

ן  ם, כשרבמ  שום רימיום הם  בע שניש  לאחר תום ת  וני רת מבעה תבי  כ   דלהשמי  ת יה רשארהחב . 4.2.2.10

היה  , ות לןטו יבים מתאריך  שנ ע  שבמניות שבוטלו, לאחר תום    תודתעו   שמידה להר בחאית הרש

בעו,  מדעודות שהושת הרה וההעבכתבי    לה שכלכאור קה  זקיימת ח תוקף מלא    ליכאמור, היו 

 .ןי ד נעשו כ,  ןיעני ה  יפ לים והרישומים, ול יטהב ת, רועבההוש

 אסיפות כלליות  . 4.2.3

באסיפה  . 4.2.3.1 שתתקבל  בהחלטה  רשאית,  הכללית  סמכויות    האסיפה  ליטול  מיוחדת,  או  שנתית 

הנתונות לדירקטוריון או למנהל הכללי של החברה, או להורות כי סמכויות המנהל הכללי יועבר  

לדירקטוריון, ובלבד שהחלטה כאמור תהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, שלא יעלה על  

 פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין. 

תימסר ל . 4.2.3.2 על אסיפה כללית  יעשה    בעלי המניות ככל שנדרש עלהודעה  דין ופרסום ההודעה  פי 

כינוס   על  הודעה  פרסום  לעניין  ותקנותיהם  ערך  ניירות  וחוק  החברות  חוק  להוראות  בהתאם 

 .כללית בחברה ציבורית אסיפה

ן חוקי. מנין חוקי יתהווה בשעה  י אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מני . 4.2.3.3

עצמם או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר  שיהיו נוכחים, ב

וחמישה   עשרים  שלהם  יותר,  או  מניות  בעלי  שני  דין,  פי  (על  מזכויות    )25%אחוזים  לפחות 

 . בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה ההצבעה

החוקי היא תידחה לאותו יום    אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין . 4.2.3.4

צוין בהודעה    כך  , באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר או מוקדם יותר, אםהעוקבבשבוע  

אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי    ").אסיפה נדחית("המקורית על האסיפה  

 . שהוא שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים

בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי חוק   . 4.2.3.5

  החברות ותקנותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לעניין 

 .הוכחת הבעלות במניות החברה

להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג בעצמו, ב . 4.2.3.6 אמצעות שלוח, באמצעות  בעל מניות רשאי 

או   הדין  כתב הצבעה  ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם להוראות  מערכת  שלוח  באמצעות 

 . להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה
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בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף במניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל   . 4.2.3.7

היחי הזכאי  היה  כאילו  כזו,  למניה  ביחס  מאחד  אסיפה,  יותר  באסיפה  והשתתפו  היה  לה.  די 

  הבעלים במשותף במניה, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס 

באישור   או  הבורסהלמניה  ידי  לעניין    חבר  על  שייקבע  אחר  במסמך  או  במניה  בעלותו 

זה.   לעניין  שלהדירקטוריון  אחדים  עיזבון  מנהלי  או  אחדים  רשום   אפוטרופוסים  מניות    בעל 

 . חשבו לצרכי סעיף זה כבעלים במשותף במניות אלוישנפטר, י 

דין וכיו . 4.2.3.8 (מכוח ירושה, הסבה על פי  ) רשאי זאתב צא  כל אדם הזכאי למניה לפי תקנון החברה 

ובלבד    המני  הלהצביע מכוחה בכל אסיפה כללית באותו אופן כאילו היה הבעלים הרשום של אות

שעות לפני מועד    )48ארבעים ושמונה (טוריון, את זכותו למניה לפחות  שיוכיח, להנחת דעת הדירק

הכירה   אם  למעט  להצביע,  בכוונתו  שבה  העניין,  לפי  הנדחית,  האסיפה  או  הכללית  האסיפה 

 באסיפה. ה זו של מני  הקודם לכן בזכותו להצביע מכוח החברה

יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, אם הממנה    ")כתב המינוי ("  המסמך הממנה שלוח להצבעה . 4.2.3.9

הוא תאגיד יערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד; הדירקטוריון או מי  

הנחת  ללפני כינוס האסיפה, אישור בכתב,    ,רשאי לדרוש כי יימסר לחברהו  שהוסמך לכך על יד 

החברה לקבוע    רשאי דירקטוריון  דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כמו כן,

 .הוראות ונהלים בכל הקשור בכך

,  וכתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על יד

קבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם,  ייופקד במשרדה הרשום של החברה או במקום אחר כפי שי 

האסיפה    שעות לפני תחילת )  48(  ארבעים ושמונהלפחות    –באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד  

או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף  

לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר יושב ראש האסיפה רשאי,    האמור לעיל, 

  . לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו, המועד האמור, אם מצא זאת לראוי לפי שיקול דעתו

 . לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה

  של החברה מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של   כל אחת מהמניות הרגילות . 4.2.3.10

 . החברה ולקול אחד בהצבעה

החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במניין קולות המצביעים; ההצבעה   . 4.2.3.11

תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה. במקרה של חילוקי דעות  במניין קולות  

יקבע יושב ראש האסיפה את הדבר והחלטתו בתום    ,לקבל איזה קול בהצבעה או לפסול אותו  אם

 .תהא סופית ומכרעת לב

בכפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון החברה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה הכללית   . 4.2.3.12

מספר הקולות בעד ונגד שווה, לא יהיה ליושב ראש האסיפה קול  שברוב רגיל. במקרה  יתקבלו  

 .או קול מכריע נוסף

והתקנות   . 4.2.3.13 החברות  חוק  להוראות  בהתאם  הצבעה  כתב  באמצעות  להצביע  ניתן  בהן  באסיפות 

דירקטוריון החברה לאפשר הצבעה   יחליט, מעת לעת,  וכן בנושאים לגביהם  שהותקנו מכוחו, 

תב הצבעה, בעלי המניות יהיו רשאים להצביע באסיפה הכללית או באסיפת סוג (לפי  באמצעות כ
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  העניין) באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שכתבי ההצבעה, יחד עם אישור הבעלות במניות, יתקבלו 

 . במשרדי החברה במועדים הקבועים בדין וכפי שיפורט בזימון האסיפה

 הזכות למינוי דירקטורים  . 4.2.4

 .להלן 4.5להוראות התקנון בדבר מינוי דירקטורים בחברה, ראו סעיף  . 4.2.4.1

 השתתפות בחלוקת דיבידנד ומניות הטבה  . 4.2.5

יחולקו, באופן יחסי לכמות  ככל שכל מניה תקנה לבעליה זכות לקבלת דיבידנדים ומניות הטבה,   . 4.2.5.1

תהא כפופה    המניות ומבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עבורן. חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

 . לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ולהוראותיה, כפי שיהיו מעת לעת

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שלגביה   . 4.2.5.2

לעיל,    4.1.2.8או    4.1.2.7זכאי אדם להירשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה, לפי סעיפים  

 .4אותו אדם כבעליה של המניה או עד שיעבירה כדין, לפי העניין  לפי העניין, עד שירשם

 ניירות ערך הניתנים לפדיון  . 4.2.6

ובדרך   בכפוף להוראות חוק החברות וכל דין, רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים 

 . שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו

 חוק החברות  הסדרים בתקנון החברה הנוגעים להוראות . 4.3

  החברה:  להלן הסדרים מסוימים המתייחסים לזכויות הנלוות למניות החברה לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון

לתקנון החברה קובעת כי החברה רשאית לשנות את תקנון   7תקנה : לחוק החברות) 20שינוי תקנון (סעיף  . 4.3.1

 . המשתתפים בהצבעה  החברה בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית של החברה, ברוב רגיל של בעלי המניות

את החברה    תקנון החברה לא כולל הוראה שמגבילה  :לחוק החברות)  22הגבלת אפשרות שינוי תקנון (סעיף   . 4.3.2

 . לשנות הוראה מהוראותיו

לתקנון החברה קובעת כי    91תקנה  :  לחוק החברות)  50סמכויות בין האורגנים לפי התקנון (סעיף    העברת . 4.3.3

הכללי את ההוראה    הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל 

במקומו.   ההוראה  לביצוע  הנדרשת  הסמכות  את  להפעיל  הדירקטוריון  בתקנון  רשאי  נקבע  ככל  עוד  כי 

 . הדירקטוריון להפעילן במקומו שנבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי 

4.3.4 . ) את    תקנון החברה אינו כולל הוראה אשר מבטלת:  א) לחוק החברות)61אי קיום אסיפה שנתית (סעיף 

 .החובה לקיים אסיפה שנתית 

 . לעיל  .3.44.1ף או סעילעניין זה ר: לחוק החברות)  81מנין חוקי לקיום אסיפה כללית (סעיף  . 4.3.5

 
  לעיל.  3ראו הערת שוליים  4
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 . לעיל  .3.124.1לעניין זה ראו סעיף : לחוק החברות) 85רוב לקבלת החלטות האסיפה הכללית (סעיף  . 4.3.6

דיבידנד    תקנון החברה אינו כולל מגבלות על חלוקת:  לחוק החברות)  301מגבלות על חלוקת דיבידנד (סעיף   . 4.3.7

 .מעבר להוראות חוק החברות

  הדירקטוריון לתקנון החברה קובעת כי    89.10תקנה  :  לחוק החברות)  307ף  החלטה על חלוקת דיבידנד (סעי . 4.3.8

 . רשאי לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד

ביחס לביצוע    תקנון החברה אינו כולל התחייבות או התנאה:  לחוק החברות)  324התנאה לעניין מיזוג (סעיף   . 4.3.9

 . מיזוג
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 ת אגדון התתקנו

 של 

 בע"מ   שירותים פיננסיים   - מניף  

MENIF - FINANCIAL SERVICES LTD 

 מבוא

בהתאם להוראות  תקנון זה מותאם לתקנון של חברה ציבורית. לפיכך, כל עוד החברה הינה חברה ציבורית, 

ב לחוק ניירות ערך, הון החברה יכלול סוג מניות אחד בלבד המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן  46סעיף  

 הנקוב. כל המניות בהון המוצא של החברה תהיינה נפרעות במלואן.  

1.  

   –ם מחייב אחרת דברישר הם הקבד אה, מלון זבתקנ .1.1

 גיד;ת תאלרבו         "אדם  "בניאו  ""אדם, ""איש

ידבכת ב""בכת בדפב  ב,  כתמכונ וס,  בצילום,  יבה,  ת 

א אופן  בכל  או  בפקסמיליה  ה בטלקס,    ניתן חר 

 יאה; לקר

 ק;ו ( לח2) 177סעיף בותו משמעות כמני בעל שום"ות רמני "בעל

 וק;( לח1) 177ף בסעי ותו משמעות כמני בעל ם"רשו אינוות שמני "בעל

 לניירות ערך בתל אביב בע"מ; הבורסה   "הבורסה" 

  ;בע"מ שירותים פיננסיים -מניף  רה""החב

כפ1999-טנ"שתרות,  החב  חוק   רות"החב "חוקאו  ק""החו שי,    מעת היה  י 

 ; ות שיותקנו מכוחונהתק וכן, , לעת

  שיתוקן  כפי,  1968-התשכ״ח ,  ערך  ניירות  חוק "חוק ניירות ערך"

  יותקנו  או  שהותקנו  התקנות  וכן,  לזמן  מזמן

 . מכוחו

 ה; ברהחר מזכינה כ מושיי מ כיר""המז

בעמרש ניות"המ ם בעלי "מרשאו  שם""המר ה ם  שלמניולי  שהחב  ת  לנהלו  רה  יש 

 בהתאם לחוק;

שהמש "רשוםרד ה"המשאו  רד""המש החרד  יה שמענ ברה,  ל  רו  אצל  יה  שום 

 ת;על  תעמהרשם, כפי שיהיה 

, כפי  1983- תשמ"ג(, הדשסח ח)נות  חברוה   דתפקו ת"ברוחהדת "פקואו  ודה""הפק

 ה; וחמכ ו קנות שיותלעת, וכן התקנמעת שתהיה 

ז' "מערכת הצבעה אלקטרונית" לפרק  ב'  סימן  לפי  הפועלת  לחוק    2המערכת 

 ניירות ערך; 

 כמשמעות מונח זה בחוק החברות; "נושא משרה" 
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מכ רגי   רוב ל"י"רוב רג ק ל  המ בעל   ולותלל  הנוכחים  י  ניות 

הכללי סוג,  א  תבאסיפה  באסיפת  העניין,    י פלו 

להביא   מבלי  בה,  והצביעו  להצביע  הרשאים 

 ;ם יהנמנע תובחשבון את קול 

 ;יאניור גריגה הלוחיין  למנ ש" "חודאו  ""שנה

שוחבר "יד"תאג אותתפ ה,  שגו ,  עיתיתופדה  וכל  מו,  תה 

 ד; אוגמ תיבל או  דגואחר מא  דםא  ניב חבר

התקנ נון""התקאו  ה"ון ז"תקנ במשנוסדות  התאגון  כפי  סמך  ח  זה, 

 שישתנה מעת לעת;

ברות,  החחוק  הנודעת לו ב   תועמשמ יל, תהיה הע ל  וז   הבתקנ  וגדרלא הזה שנון  בתק   מונחלכל   .1.2

י כן  מ נוו לתוכא   תובכ שא הלנו  תירהום סש בכך מש אלא אם  ם  יבהר  אף  –ביחיד  לים  י; 

 אף מין נקבה במשמע.  - ר מין זכב  םלימך, פי הל  , וכןשמעמב

 נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה.   לשם  ודה נועז ון נ בתק ת והכותר .1.3

ף  בכפואו  /דה ות הפקווראולה  בכפוףו  ול יו יחתו כי הורא  קבענ ו  שבזה    נוןקבת  םמקו  בכל .1.4

ו  דה ו/אקוהפ  ותא רוההיא לה  וונ הכ ן,  דילהוראות כל    כפוף חברות ו/או בק הות ח וראולה

ו/או החברות  חוק  דין,  הל  להוראות  כל  הקשר י אשוראות  אם  אלא  להתנאה,  ניתנות  נן 

 הדברים מחייב אחרת.  

בחיהל ע ת  תנולה  תן שנית  ורא ההו .1.5 יח   קו ן  שלא,  הרבחהל  ע   ול והחברות  ת  אחרע  בקנ  ככל 

 . זהתקנון  ראותבינן לבין הוסתירה ן כל שאי וכזה  נוןתקב

על   .1.6 החלות  הדין  הוראות  עליה  ויחולו  ציבורית,  חברה  הינה  לפי  החברה  ציבורית  חברה 

 העניין. 

 חברה שם ה

 כדלקמן:  הוא ברהחשם ה .2

   בע"מ שירותים פיננסיים - מניף   -בעברית 

 .Menif - Financial Services Ltd -  תגליבאנ             

 יות ר חאגבלת ה

 גבלת וחריות מא .3

רעון הסכום )כולל פרמיה( שבו הוקצו לו  יל מניות לחובות החברה מוגבלת לפעחריות ב א .3.1

המניות, אולם לא פחות מהערך הנקוב של המניות שהוקצו לו, אלא אם המניות הוקצו לו  

רעון התמורה שבה הוקצו לו  יאז אחריותו מוגבלת לפ והנקוב,    ן כדין בתמורה הנמוכה מערכ 

 המניות. 

מניות  כוש ה רשאית לשנות את האחריות של בעל מניות או לחייב בעל מניות לרינ חברה אה .3.2

 מתו. נוספות ללא הסכ

 ברה ת החמטרו

 ה:חברהדה  וסנ שלשמן  תוהמטר .4
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 . החברה תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי

 ותתרומ

סכ לתרואית  רשהחברה   .5 סביימום  רא ם  למטרות  אם  ,  תויורים  א רומהתאף  במסני ה  ת  גרנה 

הדיר החברה.  של  העסקיים  סכומי  לפ ,  ועלקבך  סמ מוריון  וטקהשיקולים  את  דעתו,  שיקול  י 

 ך. כל ר קשחר בשמן יבוצעו, את זהות מקבל התרומה וכל תנאי א ת שלמטרואת ההתרומות, 

 שוםד הרהמשר

 ת.  מעת לע השתני שיכפן, יוע הדירקטור קבשי ן עה במ יהי חברהשל השום ד הרהמשר .6

 וןהתקנ

אלא אם נקבע רוב    ילרג  ב רוב  יתלל הכהחלטה שהתקבלה באסיפה  זה בנון  ת תקלשנואית  ה רשהחבר .7

 .  אחר בחוק החברות או בתקנון זה

נה  , המש לעיל  7נה  קהתקנון, כאמור בתינוי  שלהנדרש    בובר   יתכללה  היפבאס ה  לתקבנה שטהחל .8

ש  יין במפורצוא  ל  אף אם הדבר ה,  ז  ון זה, תיחשב כהחלטה לשינויו של תקננון  ת תק וראות מה ראוהו

 טה.  בהחל

  ה כך בחבר ל  ע  טהחל ההת בלק  םויהיו תקפים מי ,  הז יים בתקנון  ו ני, שתרו בק החות חווראה ף לובכפ .9

 ה.  ט לחבה בענקש יותר אוחרמ דועמב וא

 וםת רשמניוהון 

"  המניות)להלן בתקנון זה: "  ללא ערך נקובמניות רגילות    100,000,000הינו  ונה הרשום של החברה  ה .10

" הרגילותאו  רהחב"(.  המניות  אלשנ   שאית רה  הוות  המת  חוקניות  ן  להוראות  בהתאם    הרשום 

 . זה וןקנ ותת  רוחבה

 תוהמני

זכות  הות  בת, לראחר  גילהיה רנמל  ן, לכ דבר ועניי  יות שוות, לכלוזכ  החבר ה ון  ה לה ברגי   מניהלכל   .11

ול  עפותתהשלדיבידנד, למניות הטבה  פירוק, באופןנכ ף  ודת בחלוקת    רך לע  חסי י   סי החברה בעת 

 קנון זה.  ת  ותראהו ל  וףכפוהכל ב,  הימיה ששולמה עלרפ ה, מבלי להתחשב בכלמניל כל ש  ובקהנ

  לקול ו  הברהח  לש ת  ילכל ה האסיפ עליה בזכות להשתתף באת ב  מזכהלות  רגי הות  יהמנ מ חת  אכל   .12

 הצבעה.  ב אחד

13.   

ומה  שר תו  וכזאו מי שליות,  נמ הבעלי מניה במרשם בעלי  כ  וםשר י שוא מה הרביה בחמנ בעל   .13.1

ל ת שיו נהמ י  עלמניות הרשומות במרשם בה  ןנכללת בי מניה    הת ואו  יהרסה מנבוחבר    לאצ

 שומים. ירלחברה  םשה על רבחה

במרשם בעלי המניות, תוך    תו ה תרשום אורבחה ולחברה,    ךכ  וח עלדו מן ינאא  שהו ניה  מ על  ב .13.2

החבר חוק  לעניין  אותו  ויראו  נאמנותו,  כוציון  לעיל,  ומ האמ  וע ר לג  י מבל.  ניהמעל  בת  ר 

,  ןנייער ו בלכל דניה,  לי מ, כבעורמא כ  ןמ אבנ  רכית  החברהרה,  ב הח  ןקנו תות  אלהורפוף  ובכ

  מור רוע מהאגללי  מב יה.  נ במ  יהשכל  ל זכותעבהנה, כנ ה  ותו, לרבה שם אחר כלדבא   ריכת  לאו

  דםר אוכיא  ל, ל עי לור  מכא   החברבלהוראות תקנון החברה, פרט לבעלי מניות  כפוף  בו,  ילעל

  תכיר בכל טובת ולא  ורה  ה קשתהי  ה לאהחבר יה וכלשהי במנכות  החברה כבעל זידי  על  
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או    המני  ל כב  לקיתו חה אד יעתאויה,  כות ר בזות או  אמנ נ סי  היושר או ביח  נידיי  לפה  נאה

ו  תזכוברק  ואך    אלא ,  ת לגבי מניהר חאת  וכ זבכל    ו ה אי נמשל    שבר י בכלשה  הנאה ובת  בט

כאי מנ  לבע  לש בעל ר  ומ ה  והכלבשלמותה  מניה יל,  משפב   אם  טעלמ   ,    ורההמך  וס מט  ית 

 ת.אחר

ור  , כאמחברהות במני   בעלירט לזה, פ נון  אות תקלהורפוף  , ובכילר לעהאמווע מ לגר   מבלי .13.3

ות כלשהי במניה והחברה  ככבעל ז  החברהאדם על ידי    וכרילא    לעיל  13.2-ו  13.1  ותתקנב

  ת או בזכותנאמנו  סייחיושר או בה   יי דינ לפת הנאה  ובבכל ט  ירולא תכה  לא תהיה קשור

  כותזכל  ו ב א יה  מנל  ש  בר בטובת הנאה כלשהי בש  ו א  מניה   לכ ב לקית  ח  ו ידה את ע  יה, ראו

ה  ינמל, ביע ל  13.2- ו  13.1  ותתקנ בר  מו אכ  הי נמ   של בעלותו  בזכורק    לא אךאיה  נ י מבלג  תאחר

 אחרת. ה למעט אם בית משפט מוסמך הור,  תה, והכלולמבש

 או כתב הקצאה  יהת מנתעוד

ת  אא  שית ניות  במ   ןקניכות  על ז  הדהמעי"(  תעודה )להלן בתקנה זו: "כתב הקצאה או תעודת מניה   .14

  עם ד  ביח  או ה  רחבה  של  י ללהכל  יהם של דירקטור אחד ביחד עם המנהת ומ חתי  תאו  הר החב  ת חותמ

 ו על ידי הדירקטוריון.  ז  הרמטם שיתמנו לה שלכם י אנשינ חתימותיהם של ש תחברה או איר המזכ

אחרת   .15 נקבע  כן  אם  שם  אלא  על  יונפקו  החברה  מניות  כל  הבורסה,  בתקנון  ו/או  הדין  בהוראות 

החברה   של  בקשתה  פי  ועל  אלה,  מניות  שירכשו  זכאים  מניות  בעלי  עבור  לרישומים  החברה 

תעודה או תעודות מניה  ה  לרישומים, תנפיק לה החברה, תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצא

 .ומות על שמה במרשם בעלי המניותהמעידות על מספר המניות וסוג המניות הרש

התתהחהוש .16 אבק קל,  לצווהדותעה  הגמנפ  או  ה דלה,  הדירקטוריון  רשאי  על,  ו לביטו  ת  א  צילהוה 

ח לשביעות  כ, או שהוהיד   לע  הוהושמד  צאה לחברהומה   התעוד המה, ובלבד שקובמה  שדח  הדעות

קיבלה   והחברה  הושמדה  או  אבדה  התעודה  כי  הדירקטוריון  ל עררצון    של ו  עת ד  חתהנ ובות 

  ה עודל ת כ  בעדדירקטוריון החברה רשאי, מעת לעת, לקבוע כי  י.  שראפ  נזק  כל  ד עב  ןו טורירקדיה

 ר.  יסב םשתוצא לפי תקנה זו ישולם סכו

 ות נימבעד מים תשלו

 פרעו במלואן.  נש מניות  ויהי ה, החברשל   מוצאון הת בהמניוכל ה .17

 והסבתן יותת מנהעבר

י  בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על יד  מרשםות ברשומ ות המני  עברת כל ה .18

יד בלבד, על ידי    תימת רה ייחתם בחב ההעבתשכבכתב, ובלבד    השעי, תו אליהא   ישומיםלרהחברה  

  רד שלמ  ימתם, ויימסרתחל   םיעד   יד על י  ם, וכןוחכ   איב די  י  עלו  מם אעצ נעבר, בדי ה ל יע ר ויהמעב

י הדירקטוריון למטרה זו. בכפוף להוראות חוק החברות,  יד ל  ע   ום או לכל מקום אחר שייקבעהרש

רה, כאמור  ההעבחברה כתב  ל  אחר שנמסרל   אליות, אהמנ עלי  ב  שםרמב   רשםלא תי  ותרת מני עבה

,  המועברות  המניותל  ע בכבר  הנע  שום ריל  דע ,  רותעבמו ת הומניהעל  בב כש להיח  שיךמר יימעב ה  ;לעיל

 המניות.  עלי  ם בשרבמ

במרשם    םרשוה רה בין  יתס   לקרה שמה לנכונות הרשום בו. ברואכ ל  היא יה רת יהו ינמ ה  י לם בעמרש

  ייתי של איות עדיף על ערכה הרהמנ  ל מרשם בעלייתי שראי הניה, ערכו  מ דת  ובעלי המניות לבין תע 

 ניה. מתעודת ה 
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מ רהעבכתב   .19 בצבכתבערך  ייה  נת  המקובלת  ו,  בכלרה  או  אחצור  בישראל  שה  עלרת  די  י  תאושר 

ן  חשבו ואה  תאגיד יינתן אישור עורך דין או ר  ונ רה היבעה קבל המ  ויר אבמעהכל ש . כטוריוןרקהדי

או    עצבל  דיגבשם התא  םמיותת החכוסמ  ר בדב  יון,רקטורהדי  לע   תמקובלותו  ר שזהחא  אדם   או

 ן.  יי הענאת ההעברה, לפי  ללקב

א  של  דבלבו  ןויר קטוירד י היד יקבע על  ן שיהזמ  למשךיות  מנ לי העם בשמר  ת אור  גס ת ליה רשא רהחב .20

שלכהך  סביעלה,   על  יוםלושי ,  בעכב  ם  שנה.  סגהי  שהמרשםת  ל  לא  תרור,  העא  ות  מני   תרבשם 

ין הזכאות להצביע  ינ עד קובע למוע  בועוריון לקט רקידה  יא ר לעיל, רשמאמו  רוע גלי לבמ.  מרשםב

 .  תרחאית  רה חוקמטאו לכל    לשהןות כזכויו הקצאה של  אנד  ד ביידום  לקבל תש לאו  כללית,    הפיאסב

ה  העברות לניתנהיו  ות יהמני שהו,  נאי הוצאתן של מניות מסוג כלת ו לא זה    נון קת תווראהף לובכפ .21

 ריון.  ירקטו הד  רללא צורך באישו

עם   יחד, בםשורים  לשיון,  ורמקום אחר כפי שיקבע הדירקטכל  לאו    שרד מש לגיו  העברהתב  ככל   .22

וש הדירקטוריון  דר רות שיאחכחות ההוהל  וכ,  וזהוצאה כ, אם  בירןלהע  יות שעומדים מנתעודת ה

ידי  ו ברשירשמו, ישא  הרבי ההע. כתבמניותה  תיר אלהעבותו  ו זכאר  המעבי   שלבדבר זכות הקנין  

 ו. שתי רד פיי שהגישו, למלרושמו, יוחזר לב רסקטוריון ריהדש  העברהכתב  כלך א רהחבה

  תיך קבלארמים מתי  מחודש  חר א יאול  למעביר  ל כך יע ע , יודניותמרת  בהע   רלאש  יוןר קטורהדי  סרב .23

 תב ההעברה.  כ

  מעת ן,  וי ורטם שיקבע על ידי הדירקוכסברה, בההע  רישום  רועב  שלוםות תלגב   כאיתזיה  ה ה תרהחב .24

 ין.  י ב בנסיבות הענשבהתחיר, בס ההי יר  לעת, ואש

25.  

להכפוב .25.1 החו  תוראוף  להנ וראהול  תרובחק  לחברה  הוכח  אם  זה,  תקנון  דע ות    ל ש  ותחת 

כ ידו  לע   ונקבעש ם  יכרדוב  טוריוןקרידה ל,  שבדין  התנאים  נתקיימו  שלהסבתי  ות  הזכ  ה 

ובובנס  החברה   רתכי  על שם בעל מניות רשום,  םשת במרשומוות הרינמב כבע  ב  ל  בלבד, 

 ת במניות האמורות.  הזכו

  שותף מ אחדים מהבעלים הרשומים ב  אוד  אחל  ש  הירפט  לש  ה רקיל, במעמור ל אף האעל   .25.2

יים,  הרשומים הנותרים בחם  בבעלי  רה חבה   ר יתכם,  שרמב  מםעל ש  ומות שרהת  ונימ  של

 באותן מניות.    קניןכות לי ז, כבע בלבדוהם 

26.  

ניות  מות במרשם בעלי ה יבמנלות  ת רישום הבע שנה את  הרחבזה, ה נון  ת תקוראוף להבכפו .26.1

ו של  ת עד מרשם או אם הוכח לחברה, להנחת  ה  ון יק לתט  שפית מלחברה צו של ב  סר אם נמ

יבעשנק   םכירובד  ןו ירקטור ידה על  נדוו  כי  היקת ,  שאתנימו    הזכות   לשבתה  להס  בדיןים 

ו במנ כלשהי  בחהיות,  בזכות  תכיר  לא  בטמב  דם א  שלרה  מור  אכ כותו,  זה  כחוה   רםניות, 

 .  לעיל

  ה לעכבו, כפי שהיו  א  וםיש הרע  צורב לבי לסוריון רשאי  טקרהדייל,  ער ל ואמהמוע  ר לג  ימבל .26.2

 .  זכותהת ני הסבלפהמניה,  ת עצמו, א ב ,םוש ים הרלעבה   ריו העב, איל תו שלע יאשר

ו    25  ותבתקנר  מוכאכאי למניה  ז  שהנעוראות תקנון זה, אדם שולה ת  ו בר ק החת חו ראוהול ף  בכפו .27
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י  פנ , ל מוהבעלים הרשום, בעצ  תעשולאי  שהיה רש  םשכשל המניות    רהבהע כאי לבצע  ז  יהיהל,  ילע  26

 זכות.  ה בתהס

אית ן רשם, כשרבמ  שוםרימיום הם  בע שניש   לאחר תוםת  וני רת מבעהתבי  כ  דלהשמי  תיה רשארהחב .28

קה  זהיה קיימת ח, ות לןטו יב ים מתאריך  שנע  שבמניות שבוטלו, לאחר תום    תודתעו  שמידה להרבחה

שכלכאור וההעבכתבי    ל ה  שהושת הרה  בעו,  מד עודות  היו  וש  ליכאמור,  מלא  ת,  רועבההתוקף 

 .  ןידנעשו כ,  ןיהעני   יפל ים והרישומים, וליטהב

 ןובהים וינשי

וב רגיל, להגדיל את הון המניות הרשום  ת, ברכלליפה ה אסיבלה  בנתקשטה  החלבאית,  שר  ההחבר .29

 תקבע.  שפי חברה, והכל כ הון הם ב יות נוספיסוגי מנ ו ליצורא חברה, ו/השל 

 רגיל:   ברובלית, ל כהבאסיפה ה בלתקשנה לטהחית החברה, בא, רשתברו חק הו ת חוורא הף ל ובכפ .30

לים יותר מערכן  ודגבים  נקו  ערכיםת  יות בנומנ חלקן לול ן,  צתאו מק  ולןכיה,  תניומ את    לאחד .30.1

 יימות. קה  יהות ניהנקוב של מ

חלצתמק  או   ןכול ,  יהתמניו  את  קלחל .30.2 קטנים  נים  ערכ  בנות  ניות מ ל ,  המשנ  קתו ן,  קובים 

   מות.ימערכן הנקוב של מניותיה הקי

 הון.  פדיוןמ השמור  ןר ק וכל ברהחל ה שנה ות האית ח להפ .30.3

לנה וכל התמורה ששולמה  להפחית מניות בהון המונפק של החברה באופן שמניות אלו תבוט .30.4

בגין ערכן הנקוב תרשם בספרי החברה כקרן הון שדינה יהיה, לכל דבר ועניין, כדין פרמיה  

 ששולמה על המניות שיוותרו בהון המונפק של החברה.

ושי שיתעורר  ק כלו,  יון ליישב, לפי שיקול דעתר וטקירד אי הש, רילעל  רמו לטה כאהח ביצוע כל  לשם  

 כך.  ל שרבק

אה מהאיחוד או החלוקה,  וצתאם כלעיל,  מור  ן, כאוי ורט קריהד  ו שלותכ סמת  כלליווע מלגר   מבלי .31

לעיל,   ש שת  יומנלי  בעי  ביד   ו רתוו יכאמור  לפי  הדירקטוריון  רשאי  מניה,  ל  עו לפו,  דעת  יקול ברי 

 :  ןקמלכד

ורת  מחברה ות ה י  ידל  עה, ימכרו  מ שלה  ניבמאת בעליהם    יזכושלא  יות  י מנ שבר  ע כי לקבו .31.1

 ו.  עב יקשובאופן  המכירה תשולם לזכאים, בתנאים

החלוקה    דיחואשה  תניומ על  ב כל  לות  צלהק .31.2 שבר   ורי ת ויו/או  ג  סומ  ותני מ ,  הינ מ  בידיו 

ן עם  ודיחא  ר שכזה, א  פר , במסהוקחל ה או  /ד וואיחה  ני ברה לפ הח יים בהון ק  ה ת שהיוי המנ

חוד או  י סמוך לפני האר ייצור מניה אחת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף  שבה

 ן.  יי נעה  פיהחלוקה, ל

  הנר בתקומאקצו כוה שמניות  ה  עד ב   מים שיש לשלמםו הסכרעו  ה יפבך שרהד  ע את לקבו .31.3

 .  ההטב ת וי נחשבון מ  על  םומיהסכ  רך שבה ניתן לפרוע אתבדת בורל, לעיל 32.2

 שבר של מניה.  ן ניה שלמה בגי מ  בללקהיו זכאים ילא  ניותמרי  בי של בע יע כ ולקב .31.4

  בוקנ   ךרה שלמה בעמני  גין שבר שלב  שלמהה  י אים לקבל מנכז  ו י המניות לא י  עליבי  ע כולקב .31.5

ה  ערכמה ש ה שלמני   לש  ין שבר בג,  מהשלה  נימ   בללקאים  כז  ויהיו   ו נממ   תו פחוים איוסמ

 .  האמור  ובך הנקרעהמן  בוה וב גנקה
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רגיל, לבטל הון מניות רשום שטרם ית, ברוב  לסיפה הכלאלה בתקבהטה ש חלה באית,  ה רשהחבר .32

 ת המניות. א תוצ קהל, תימותנ בות רבות התחייל, חברהה  ליבות שחי , ובלבד שאין הת צההוק

 ויות י זכשינו

לה  קבחלטה שהתת בהרשאיה  ברהחהיה  ים, ת שונ  וגיםק לסחולמות  המני הון  היה  בה יעת שבכל   .33

אחרת, לבטל,  צאה של המניות מאותו סוג מתנים  ותנאי הה אם לבד מ, ילרגוב ר , ביתה הכלליפבאס

חברה,  ה  תיונמ סוג משל    וית יוו כזת  א  אחרן  לשנות באופ   וקן אלת  ף, לצמצם,סילהרחיב, להו מיר,  לה

שהתקבלה  לבו בכהסך  לכבד  שלתבכמה,  מנהמ  יבעל  כל  ,  סת ואיות  אוו ו  אוטלחשהה   ג  שרה  ה 

  ה אאחרת בתנאי ההוצ  במקרה שבו הותנה  ורגיל, א   בברו  ותו סוגמא ת  והמני  ליעל בש   כללית  פהבאסי

 .גו ס אותוההוצאה של  יבתנאה נ יות החברה, כפי שהותנממ  םויס מ סוג לש

  סוג   סיפתל אכ   ל, עביםמחויים הינו שי ב  לוחו י  ות כללי  ת ופן אסיי יה בענ ז ון  נבתק   עותוהקב  אותרההו .34

  האסיפה, בעצמם או על ידיפתיחת  ב  יםכחונ   שיהיו   עה שב  וה וה תסוג י  פת וקי באסיין ח שמנ  דבלוב

נפקו  שהו  ספר המניותממזים  חואת עשרים וחמישה  חושבבעלותם לפ  ותנית שני בעלי מוח, לפחולש

סוגתואמ יתהל  םולם אאו.  ו  כאמו  הו וא  חוקי  א עלמו  הסוג  תפסיא  החדת ר,  מנין  ובאחד  ה  פ יסר 

 ם.תלו שבבע ת וניהמ ות במספרלת  לא, ל םיפר משתת ספקי בכל מן חומני הו ויתה תדחינה

 םאחריערך  רות וניייות קת מנהנפ

35.  

מנ הקצול  או  יק פ להנ  רשאייון  ר טוקהדיר .35.1 ארות  וניייות  ת  החר ערך  נית  ם יירמ ים,    ניםאו 

לומימל עד ינמ ש  הובג  ות,  החברהרה  מניות ה  ןול  של  לשום    ערך   רות יינ  או ירה  ז   יןיענ; 

ההנפקה. מבלי  ד  ו במועומשו מא  רולו הומכאיות  יבמנמוש  למי  להמרה אונים  נית ה   םריהמי

נפיק את המניות וניירות הערך  להרשאי    ן ריווירקטדה  הל, יהייכלליות האמור לע מלגרוע  

 רך ם בדלהקנותו  ת א וי צאופ  בותרם ל תכישרירה ל רב  זכויות   עניקור לעיל, להמאים, כחראה

,  דול יע   יקבעושי,  םאיתנוברים  במחיעדים,  במו   וכן   ידו   על  וקבעישי   םנשיאל  כלוהת,  חרא

כלקבו  ןכו הקשע  אחרת  הוראה  ובכללול  לכך,  לענ,  זה  רה  לחלוקת    יןיהוראות  הדרכים 

ר, תי  חתימת  לשמקרה  ב  תבורל,  ןיהשוכה, בין ררבי החדי  על  המניות וניירות הערך שיונפקו

 ן. יוור קטירהדל ש  תופי שיקול דעל , לוהכ

או  (  1)ות  א סקפרט בומפ כצילה  לאנת  נית   לעיל  35.1נה  קבת  ורטפ מכ  ןוורי ירקטהד  תומכס .35.2

(2 )– 

ב  הבהנפק  -ון  רי רקטודי  דתעולו (1) נ ה  הקצאאו  עריישל  תגמתרת  סגבמך  רות  ול כנית 

 ים ן עובדבי החברה ו  ן יבה, או  י ד בה ובין עוהחבר ו שכר בין  א   עסקהה  י עובדים או הסכמ

ק חברה  שלה  ורקטרדישה  רהשושל  שהכ סהיון  ובלבד  מראש,  לכך    או  ההנפקים 

 ; יוןר וטקדירהשהתווה ואישר    מפורטות,  דהאמות מי  הכוללתת  ינ כת  י פלה היא  אצהקה

דעד וול (2) או  הכלמנהל  ,  ןריוקטורית  תפלממלללי  )בתק כאמוקיד  א  הל נהמ  –זו  ה  נר 

ו א   ושימ עקב מ  ות נימ  אתקצבה   - ו  לי ע  מליץלי הכלנהל המ שה  ראח  םאדל  או (,  יכללה

 המרה של ניירות ערך של החברה.

יון  זה, רשאי הדירקטור החברות ותקנון  ק  אות חו ורפוף לה בכל, וילע  ראמו הת  וכללימע  ולגר   יבלמ .36

או בכל    ערך  ה בניירותז ל  ובכל,  ןנים או בנכסים בעי מלקבוע, כי התמורה בעד המניות תשולם במזו
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וה  ו השורה  ו כי המניות יוקצו בתמא   טבהה  יות מנ כו  צקיו  מניות ה  י , או כתויקול דעש   דרך אחרת, לפי

  דיו על יע יקביש ים  דועמם וביבתנא כל,  והסדרות,  ן בות ובייד ן ביח, ביממנוהה  בו גה  וא   ן הנקובכערל

 הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

הסכמה    וימה אתח  ד אדם, בע  לם לכוחית  ימדמילות או  ע  ימדלשלם    ליט ח לה  ירשא  יוןר קטורהדי .37

  לש  יםרחא  ערך  ת חוב או ניירותרואגו  , אותני מ   לע  תחתימו  תחו הבטא   תחתימו   תגלחתום או הש

דמי    שלםלט  י החלל החברה לש  רות ערךייצאת נ הו  קרה של מ  ן בכלריוירקטוד ה  י שארן  כ ברה.  הח

בכל  , או  ידי החברה  לעפקו  ונ הניירות ערך אחרים שב  אוה,  ך, והכל, במזומנים, במניות החבר וותי

 ראות כל דין. הוף לפוכב כל, וה תרחא הר וצבוחלק  תחצורה אב ו חלק, אדרך אחרת

 ון דיפ ינב ךרע ותירני

ובדרך    יםלפדיון בתנא  יםתנ ות ערך הניריני   יקה להנפברחה ית  ארש  ברותחה   קת חווראוף להבכפו .38

 ול דעתו. קי ש יפלשיקבעו על ידי הדירקטוריון, 

 ים מרשמ

39.  

ת רהחב .39.1 מנה  וימנ  יבעל רשם  הל  הפרטים  ות  ושאר  המניות  בעלי  שמות  את  בו  תרשום 

בסחברוה   וקח  פיל  ע  יםרשהנד שלכלשה  ותנימ  קתהנפ  לאחרמוך  ת,  בכפוהחב  ן  ף  רה. 

עת  להוראו רישומוהחוק,  ייחב  ם  המניות  מרשם  של  כבעלים  הרשום  המניות  בעל  שב 

 ה. לא ת וימנ  יןג בהרשומות בשמו, וזאת אף אם לא הוצאו תעודות מניה 

 . ותכנדרש על פי חוק החבר, םיהותי מ  תיומנ  לי עב רשםמ  לנהה ת רהחב .39.2

באגרות חוב ובניירות ערך המירים למניות החברה, וכל הוראות    קיםימחזה של    רשםמהל  נה ת רהחב .40

ת,  במרשם, הוצאת תעודו  םוין הרישינ עללה,  אים  רת המיוריי גבי נל   ת יחולווי למנ  שרקתקנון זה ב

  ה של אצקי ההתנא ל   פוףבכן, והכל  יינ העלפי  בים  חויימנויים הי שב,  בהיתס וברה  הע,  דותתעו  לפת הח

 . ת הערךירוינ

 ת לליוות כאסיפ

 יתקבלו באסיפה הכללית:אים ם הבייניבענ חברהות ההחלט .41

 ירה; כזתב  או ברהחהון בתקניים שינו  .41.1

עיל  פלה   ןיו רוקט ריהד   ר מןנבצ  ת, אםדי האסיפה הכלליין ב וי ר ירקטוד ת הוכוימס  הפעלת  .41.2

סמכות   והפעלת  סמכויותיו  ח ויות מסמכאת  לני יו  התקהויונית  הח  יןלה  כאמוברשל  ר  ה, 

 לחוק החברות; )א( 52בסעיף 

רו מינ .41.3 הוחשבה אה  וי  כהונתו הרחבהשל    בקרמן  תנאי  לחוק    ת והפסק  ,  בהתאם  כהונתו 

 ; החברות

בהתאם לקבוע בחוק    ם וסיום כהונת  , לרבות דירקטורים חיצונייםהרבלח  םריוקטדירי  ו מינ .41.4

 ; החברות

  270-ו   255ם  יפיע ס  ותרא והלפי  ת  י ל הכל  פהיסר הא אישו  תנוועהט   תקאוסוע  תולוע ר פואיש .41.5

 ות; לחוק החבר   275ד ע

לחוק החברות    287-ו  286  יםת סעיפ אום להורתאתו בה פחתהו ום  שת הרמניוון ה לת ההגד .41.6
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 יל; לע  29וכן שינויים בהון כאמור בתקנה 

 רות;חבה  קלחו(  )א320ף יבסע מורא ג כומיז .41.7

 ל האסיפה הכללית. ש טהל חבהזה,   וןנ קתי פ  על  להבקל  ששי החלט הכל  .41.8

הכללית רשאית בהחלטה שתתקבל באסיפה שנתית או מיוחדת, ליטול סמכויות הנתונות    האסיפה .42

יועבר   הכללי  המנהל  סמכויות  כי  להורות  או  החברה,  של  הכללי  למנהל  או  לדירקטוריון 

לדירקטוריון, ובלבד שהחלטה כאמור תהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, שלא יעלה על פרק  

 ניין.הזמן הנדרש בנסיבות הע

כלליאסיפ ים  י תק  ההחבר .43 שנהשנתית  ה  בכל  מתום  ת  יאוחר  חודשיח  ולא  עשר  לאחר  מישה  ם 

 . ןוי רוטרק ידי הדיל ע  עבקשי במקום ו נה, במועדאחרו ית ה השנת האסיפה 

 :ןכדלקמ, םישאנויכלול ית  שנתהית  להכל יפהסבא םהיו סדר .44

היים  הכספחות  בדו   דיון  .44.1 החניינ עצב  משל  יון  הדירקטור   ו"ח ד וב  חברה של  המוגש  ברה,  י 

 לאסיפה הכללית; 

 ; יםרורקטיי דו מינ .44.2

 ר; קמב ןשבוחאה וי רו מינ .44.3

 ]נמחק[   .44.4

  לושא אחר שנקבע ענ   כלנתית  שה  פהסי אה  לום שיה  רסדב  ללולכ  ןיתנ יל,  ע ר לוהאמ   על  ףנוס .44.5

 . ןלהל 47  הנק תר בוסדר היום, כאמ

לעואמכ  יתלל כ  הפסיא תר  ש"אסי  כונהיל  כיפסאל  כ ו  "נתיתפה  פה  "אסי  כונהת  רתחא  לליתה 

 .ת"יוחדמ

 כל אחד מאלה: תשיחלטתו, וכן לדר ה  ימיוחדת על פיפה ס אס יכנ חברהון הטורידירק .45

 המכהנים.  טוריםקריהד  מן רבע  ם אויורטק ירדשני  .45.1

מזכויות    חדא  וזאח ו  פקונות חמישה אחוזים מההון המ חלפ  ו, שלריות  או  ד, אחהמני   בעל .45.2

בעה  צה הת  יום מזכו זישה אחויחמ  פחותלו  לותר, שאו י אחד  ניה,  ההצבעה בחברה, או בעל מ 

 ה. רבחב

לקרוא לאסיפה יש  המטרות שלשמן  כינוס תפרט את  דרישת  ידי הדורשים    כל  על  חתומה  ותהא 

ותימסר למשרד הרשום של החברה. אפשר שהדרישה תהא מורכבת ממספר מסמכים בנוסח זהה  

 אשר כל אחד חתום על ידי דורש אחד או יותר. 

לע יפה  סא   לזמן   ריוןרקטויד הנדרש   כאמור  עשבתו  זמנהייל,  מיוחדת,    יום מם  יימ   אחד ו  רים ך 

לא    הי הי  וסנכי ועד השמד  לבוב ,  יוחדתהמה  ה על האסיפעדשיקבע בהוועד  מל,  השה לו הדריששהוג

  ה נולתק   תורק החבוח  וראותהל   ףפוהכל בכ, ו ההודעהם  ד פרסוועה ימים ממחמישם ושיול מש  יאוחר

 להלן.  50.1

ובר בבעלי  שמדש, וכ רוי הד שאר, לעיל 45ה נ קפי תשה ל שנדרוחדת ה מי אסיפ יון קטורהדירימן לא ז .46

פה בעצמו,  סיהא ת  א  נסלכ ם,  הצבעה שלהה   חצית מזכויותממר  ש לו יותים ש מהם חלק  ג  -יות  מנ

, ככל  סנויא תכוה כאמור,    שהה הדריגששהום  והים משים אחרי עבור שלושה חודתקיילא תבד שובל

 . ןו ירוטק רידהדי  יבו מכונסות אסיפות ב ש ן האופ ות והאפשר, בא
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47.  

ם שבשלם נדרש  יושאנ ם  ו גב לו  לכי י ו  ן טוריוהדירק   י דיב   בעקיית  כללי  ה פבאסי  היוםסדר   .47.1

 להלן.  47.2  נהמור בתקאכ  שקבתנן נושא ש יל וכעל   45  הנתק   פיל   דת וחמי ה  כינוסה של אסיפ 

, רשאי  ליתיות ההצבעה באסיפה הכל ו כזפחות מל   דז אחואח  ו, של תריו  חד או, א המני  עלב .47.2

 בדובלד,  בעתי  סללית שתתכניפה כהיום של אס  רושא בסדנכלול  ון לטורידירקש מהקלב

 לית.כלה יפיות נדון באסלהנושא מתאים שה

ימים ממועד הפרסום    משבעהלא יאוחר    בכתבברה  חלש  גול ת ילע  47.2  התקנבור  מכא  הבקש .47.3

 ות.ני מ ה לבע יידעל   ף אליה נוסח ההחלטה המוצערוציפה הכללית, ויס אהאודות כינוס 

48.  

בשני עיתונים  ורסם  פ תלחוק החברות, הודעה על אסיפה כללית    69בכפוף להוראות סעיף   .48.1

רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית או באתר האינטרנט של   צהלי תפות, בע פחול  יםי מוי

   החברה;

לבעל מניה הרשום במרשם בעלי  הן  החברה אינה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית   .48.2

 .והן לבעל מניה שאינו רשום, בכפוף להוראות החוק מניות 

49.  

ל  פה והיא תכלוהאסיס  והשעה שבהם תתכנ   המקום, היום  ורטות יפ כללייפה  ל אס עה ע בהוד .49.1

ההחלטות, המועד לקביעת    תלבקל  רוב הנדרשה,  תוע צוסדר היום, תמצית ההחלטות המ  את

ן. קבעה  די על פי  ש  הנדרחר  א  רוטי פ   לת, וכיכללה  יפהסאע בצביהלזכאות כל בעלי המניות  

 ת ן א י י, תצ)ב( לחוק  78יף  עסוע במועד מאוחר מן הקב ברך  תיע  תחיד נה  פאסי  יכ  ההחבר

 ה. בהודע אמורה  דמועה

אופן הפירוט של הנושאים    תא  עו בטוריון לקקרידה  אי, רשהסיפ און  מזי  רבדב  טתולבהח .49.2

והכל  ה,  באסיפ  תףשתלה  םיהזכא  תוהמני  יעלב לו  ר סמר ייאש,  פההאסי   לש  יוםה   רשעל סד

 . תף להוראות חוק החברופוכ ן ובוריו ט רקיל הדש ו תעד  לשיקו פיל

כארקטורהדי   תיוו סמכמ וע  ר לג  ימבל .49.3 בתיון  מכלליות  ומבללעיל    49.2קנה  מור  לגרוע  י 

  ירשא  ןריוקטוריבנוגע להעברת סמכויות על ידי הדירקטוריון, יהיה הד  הוראות תקנון זה

ו/וריו ט רקיד  תד עו, לו יללע  49.2  נהתקאמור בכ  וי תכויומס  יר אתבלהע  רהמש  נושאו לאן 

 לתקופה.  אםן מסוימת ובי לליתכ רה, בין אם לצורך אסיפהחבב

ללית או בניהולה לרבות, פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי  הכ  הסיפאוס הבכינ לב    תוםבפגם   .50

ל  כ   סולפילה, לא  הוניית או  לל ה הכהאסיפ  סונ פן כיו א  יןינ לע  תולרב,  ה ז  וןתקנב או    שנקבעו בחוק 

 כל דין.  תואר והל  ףופ, בכ ים שהתקיימו בהנ ובדי  פגוםי א ול ית ללכה  פהסי אב התקבל שה ה טלחה

 ת לליות כוסיפאים בדיונ

. מנין חוקי  ן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפהכ   םא  א לת אכלליה  היפ סאב  יוןח בדלפתואין   .51

עשרים  ,  הםלשר  א  תו מניעלי  בלפחות שני  ,  וחידי שלל  או עיתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם  

( מחציע בצההת  ויוכמז  תוח פ ל  (25%וחמישה אחוזים  תוך  תיחת  לפ  נקבעשהמועד    ןמ   ת השעהה, 

 קנון זה. תב תרח א ם נקבע לא אהאסיפה, א
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ם  ות באו  )  הפהאסי   תחיל ת לבע  קנד ש מועהמ ית בתום מחצית השעה  להכל  יפהס בא  יחוק   ניןמ כח  נלא   .52

ידחה האסיפה  תת(,  אחה שעמ תר ע על ידי יו"ר האסיפה, אך בכל מקרה לא יוייקבפי שחר כמועד א 

יע על כך לבעלי  להודי שתהא חובה  בלמום,  קמו  אותול  עה ה שת ו, לאםיוו  תם, לאו מיי(  7)  עולשב

ח החוקים הנ"ל, או למועד  ומכ   תהתקנוו  ך ער  ת ורהחברות, חוק נייחוק  פוף להוראות  ובכ   המניות

י  כפ ים,קום אחרמו העשיום, ל  ה על האסיפה, אועדוהזה בין כצו אחר )מאוחר או מוקדם( יותר אם

 . תוי נמ ה יל בעל הע דירקטוריון בהודה בעקשי

ור מחצית השעה לאחר המועד  לעיל כעב  51א נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי הקבוע בתקנה  ל .53

 שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. 

מי שמונה שמטעמו לצורך כך בהודעה בכתב לחברה, יישב בראש כל    או  ןריוורקט יהד  שרא  ביוש .54

מש  ח  עבור   כח אחריואין מי מהם נ   לשהיסיפה כו אם בא ר א כאמו,  אשר שב  וי  . באיןאסיפה כללית

ועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סרבו לשמש כיושב ראש האסיפה, רשאים  המעשרה דקות מ 

שאי המשרה  ונ   ן מבי  או   ם אש מביניהריושב  ב   ר, לבחוםהי הנוכחים, ברוב קולות בינם  רקטורידיה

שלוח    יד בעצמם או על י  חיםהנוכ יות  המנ  בעליחרו  יב   – ן  כ  שו א יעם לה, ואבאסיפ   םוכחינבחברה ה 

בא הד אחד  ב או  לשבת    חדירקטורים  הנוכחים  נושאי המשרה  י סיפה. אם  אה  שארבמבין  יו  הלא 

  שארו לשבת בב רסי ם לכו ה המשר  יאשאו נו ם יטורים או נושאי משרה או שהדירקטורק דיר וכחיםנ

 פה.יסהאת בראש  ר, לשבמואכמניות  ל בעל ש וח שלואו ב  ותהמני יל מבע ד האסיפה, יבחרו באח

 ליכים באסיפה הכללית, שיכללו פרטים, כדלקמן: הל השים  ל קוטו פרו וךערה ת רהחב .55

 ם; די ות עלק זחסיפה הכללית ומספר המניות המום באתתפיהמש ניותי המ בעל  שמות .55.1

 ו.תקבל ת שהית וההחלטו להכל  היפאסב םיונ נדה םיניי הענ .55.2

 ו. ב לאמורורה ווה ראיה לכאת, מהאסיפה הכלליה שרא  ושבי  בידי םחתשנ קולוטפרו .56

 כלליות ות הבאסיפטות החלבלת עה וקהצבזכויות 

רה את בעלותו במניה, כנדרש על פי חוק  חב וכיח ל, י הכללית  הפבאסי  עיב ן להצעוני ת הממניובעל   .57

)הו .  2000-סתש"ה(,  תכלליפה היאס ב  עהבך הצניה לצורת במבעלוכחת  החברות ותקנות החברות 

ן הוכחת הבעלות במניות  יינ לעם  הלינ ע הוראות ובו קאי לן רשוירקטוריל, הדעיר למומהא   ערוגלי לבמ

 החברה. 

או באמצעות  ,  חת שלו ועצאסיפת סוג, בעצמו או באמב לית אולכ  הפיסא ב  עיבצהל אי שת רומני בעל .58

וף  בכפו  הז   נוןתק  ת ואלהורתאם  כל בההכתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית,  

 .  הברבח תוימנ  על ב היותל יביו ח ה אינצבע וח לה. שלותקנותיו  תחברווק הות ח הורא ל

כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה,  י  במניה, רשאותף  עלים במשל ברה שק , במןדי  ת כלוראו הף ל ובכפ .59

סיפה  אב  תתפווהש   ה. היה ל  יהיחיד  יאכזו, כאילו היה הזכ  החס למני יח, בו של  י על יד  ן יוב  ומ צבין בע

יע  ופמ ו  שמ  רשא   םיהנ ע זה מבייביצח,  שלוידי    על   מו או , בעצתף במניהבמשולים  מאחד הבע  רתוי

או    ת ביחסבעלי המניו רשם  ראשון במ :  ןלהל )  ניהמישור חבר הבורסה בדבר בעלותו בבא למניה, 

ה"איש או  ת"בעלוור  לידי  ל  ע  בע שייק  ר אחבמסמך  (,  זה,  י ינ עהדירקטוריון  .  ן יי הענ  י פלן 

  יף זה עס  יכרלצ  בוחשי,  רפטם שנשור  תיונמ ל  עדים של בן אחעזבום אחדים או מנהלי  יס ופפוטרו א

 לו. תף במניות אומש ב םילעבכ

ן כאילו  פוותו א ללית בא ה כיפל אסלהצביע מכוחן בכ  ירשא   ילע ל  26  פי תקנהל   יה נלמ אי  זכה  םאדכל   .60
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או בעלים הרשום שה  ההי מל  דענה לוכיח  יש   ובלבד  ניותתן  איר ודירקטה  תחת  ה  ימנ ל  תוזכו  ת ון, 

, שבה  ןיי הענת, לפי  חי פה הנדסיו האא  יתהכלל   הפיאס הד  עי מופנל  תו שע   הונמ שו  פחות ארבעיםל

  הבאסיפ ניות אלה מ ל ש ן חזכותו להצביע מכו בדם לכן והכירה החברה ק  א אם תו להצביע, אל כוונב

 זו.

המהמס .61 יערינוי"מה  "כתב:  ןללה )  הבעצ לה  חשלו  מנהמך  בכ(  והמנמה  י די  לע ם  תחוייתב  ך    אם , 

ן  יו ירקטורהדתאגיד;  ה  יבת אתחי דרך המב   םתחיב, וי בכת  ויב המינ ך כת, יערתאגיד  ואה  נהממה

,  ןדירקטוריו ה  ל ש   ותתב, להנחת דעכאישור ב  פה,סינוס האכי  יפנל  רהב לח  רי יימסוש כ רשאי לדר

ל  הלים בכנ ו  וראותה  עלקבו  ן וי רקטורידה  רשאי . כן  אגידסמכותם של החותמים לחייב את הת  רבדב

 ך. כב ורקשה

רד  משופקד ב, יון וכן כתב ההצבעהריטוקשל הדיר  ות עד  ת חנלהנו,  מהים  י מתא  עתק ו האוי  המינכתב  

ון מפעם  טורי דירקדי העל יקבע  י שיכפ –או מחוצה לה ראל שיב, אחרים  ואחר אאו במקום  וםהרש

  ו א סיפה  אה  לתיח לפני ת  תונה שעומשוים  ע ארב  חותפל  –למקרה מיוחד    סחיופן כללי או באב,  לפעם

ר  מואף הא   עלמינוי.  תב  ותו כא  ד סוי  לעיע  בלהצ  חו לשה  ן וו כתמבה  שן,  יני העי  לפ ת,  חי דנה   יפהסהא

אמור,  ד הועהמ  ראמור, גם לאחכמינוי    בכתל  תו, לקב דע  יקול ה רשאי, לפי ש אסיפ ושב ראש ה, ילעיל

יה לו  הי   יל, לא לע   נה זו ק תבאמור  כ  י נוהמי  כתב   תקבלשיקול דעתו. לא ה  יפ ת לראוי, לאז  אם מצא

 ה. יפאס  הות באף וקת

כפי שהיה    פהש האסיראכיושב  ר  ולהיבחת  אסיפה הכללי ב  םינ וידב  ףתתהשל   יאשר  העב צהל  וחשל .62

 . יוני מת בכתב הר וין אחצממנה ובלבד שלא ות הלכך בעל המני כאי ז

ה ני מכתב ה .62.1 בי  צבעההל   שלוח  ממנה וי  צ  ו אשראל  יהיה בצורה המקובלת    תה אחררובכל 

 ירקטוריון.דה  ידיר על  שואשת

פר  מסמינוי ה  ן בכתבוין הוא ניתן. לא צנ ות שבגיי נר המ ספואת מוג את ס ציין וי יהמינ כתב .62.2

 ם ש  לע הרשומות    תומניה  מספרמפר מניות הגבוה  בו מס  ו צויןא   תןא נית שבגינן הויוהמנ

גין  ב  ניתן  כאילו  יו ינתב המכ  תראו אי,  ןי על המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי העניב

 ות. ימנ  עלמניותיו של ב  כל

ות  ינהמ   לעב  שםות על  ומות הרשנית הנמוך ממספר המיומנ  פרמס   יןג בניתן    נוימיהתב  כ  אם .62.3

ח  כוננמנע מלהיות    וליניות כא מת בעל האין, יראו  יי הענ ת, לפבאישור הבעלו ובות  הנק  או

 . הנקובות בון מספר המניות גי ב תקף  יהיהבהצבעה בגין יתרת מניותיו וכתב המינוי 

חת  א   ממניה  תרצבעה, בעל מניות המחזיק ביוהשלוח ל   יונ מי  רבון זה בדנ תקת  או ורלגרוע מה   מבלי .63

 אלה: ראות, בכפוף להווח אחדשל מ ות יותרמנ זכאי לה יהי

 ת מספר המניות שבגינן הוא ניתן. ג ואת סון איציי נויתב מי כל כ .63.1

  ות יל מנע ב  ידי  לעו  נ תישנ בכתבי המינוי    הנקובות  הושכל  וגסמת  וימנ   של  וללכ ר הפהמס  עלה .63.2

הרשומות  ל  ע  חדא סוג  מאותו  המניות  הנקוב   לעמספר  או  להבעלותר  באישו  ותשמו  פי  , 

 על מניות. ב  וידי אות  עלו תניי שנל כתבי המינוים כ, יהיו בטל יןי הענ

שמש שלוח  וא משהו תו אולע בות שבני מקצת המ חע מכויב צי לה, רשאצבעה ח להשלו ת אומניובעל  .64

 כוח מקצתן באופן אחר.ומפן אחד וא בת וי נת המצקמכוח מ ע י בצלה  אהושאי בגינן, ור

  ז רכוה או הממנה  רטפנ   להצבעהודם  וקף אף אם קת   רב  היהי  יינומ  בח כתומכ   ניתןשעה  בבהצ  קול .65
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ה  תקבלנכן אם  אלאינוי, המ  ן כתבתי נגינה ב רוטל כתב המינוי או הועברה המניה אשב דין או  ולספ

ין. על  יל או ההעברה, לפי הענטובי, הותלס הפ,  הטירר הפ, בדבבכתבדעה,  והה  רד לפני האסיפ במש

לע האמור  לפ אישר  יפה אס ה  ש אר  שב יו  לי אף  ליקש י  ,  דעתו,  כאמ קבל  ול  גרו הודעה,  במהלך    ם, 

 ראוי, לפי שיקול דעתו. ל  אתם מצא ז, אהפ האסי

א  בד שלובל,  י ו ינמהב  תכס  אליה מתייחה שאסיפ   ת שלחיד נ  ה פיל אס כ  י גבל   גםקף  ת  ה היי י נוי מ  כתב .66

 נוי. מיה  בבכתת חרא  יןצו

ל  החברה ולקו   שלכללית  ה  באסיפהף  להשתת  ותאת בעליה בזכ  זכהמות  לרגי הות  יהמנ מ חת  אכל   .67

 בעה. צהב חדא

ן  י ינ מבעה בצההיעים;  ב צמלות הו ק  יןיית תוכרע בהצבעה במנלל כפה  יסא ב  בעהצלה  תומד עה הטהחל .68

ל  בת אם לקעוד   של חילוקי  הר במק  .הפהאסיש  ארושב  די יי  עלך שתיקבע לכך  רה בדת תיעשלוקו

הא  לב, ת   בתוםטתו  הדבר והחל  תא  ה פיש האסאר   שבוייקבע    ות ול אוס פלאיזה קול בהצבעה או  

 . תערכמו  תיפוס

ו  הלש ברוב כ  ןי באחד ו  הפ ית נתקבלה או נדחתה, בין  ללהכ פה  יבאס  לטהשהח  ראש  ושבי ת הזהכר .69

ך  ריהיה צו  לאמור בה, ולא  אורהתהיה ראיה לכיפה,  רוטוקול האסבפין זה  יענרשמה בשנ  רהוהע

 לטה או נגדה.ח ד הצעת התנו בעיסי(, שנחי הם ת חלקא ולות )אוק הלהוכיח את מספר 

חאוורהל   ףופכב .70 הות  הכללית  חה ,  ראחב  רור  דבב   זהתקנון    ת הוראוו  א  תור בחק  האסיפה  לטות 

 יע. מכר לקו ו א ףסנו ל היה קוי  יפה לאאסראש ה שביל. ליוג ב רובר ו קבלתי

  דיון ה  ת את וחד או ל  ה ותי, לדחק וחמנין    הב סיפה שיש  אסכמת הבהי,  ארש  ת לליכפה  יאס  שרא  ביוש .71

ן  כ ות עשל  יבחיא  ע, והושתקב קום ר ולמאח דוע, למדר היוםס לע ש םיושא מס בנו חלטהה  תל או קב

ה  בלתקושלא נ  םויה  דרעל ס  יהושא שהנ  ון אלאא ידאמור, לכ  נדחית  הפי ה. באס פיס על פי דרישת הא

רים  עשעל    עולהה ד  עלמו  תלילהכ פה  סיאה   חתה. נדל הדחיהע פה שבה הוחלט  יאס ה בהחלטיו  בגל

ת  כללי יפה  ה אסת דחנ.  עילל  50-ו   49כאמור בתקנות  ת,  ידחהנ  ה יפס הא  על   דעה הו  ן נתי , תםימיחד  וא

עד  המו  לגביימים, יינתנו הודעות והזמנות    21ינו עולה על  א ש  דעו מדר יומה, לס  ת ות אנשלי  למב

ת  ועדפה הכללית; ההויהאס   ודםקשתיים שעות  ובעים  מש  ריאוחולא  חדש, מוקדם ככל האפשר,  ה

 בים. יחו מהם י וי נ שי, ביללע  50-ו  49נות  לפי תקתנו  יינ אמורות כנהזמ וה

בכפוף להוראות חוק החברות ותקנותיו, רשאים בעלי המניות להצביע באסיפה כללית ובאסיפת סוג   .72

שבו יציין בעל  "(  כתב הצבעה"להלן:  לחוק החברות )  87כמשמעותו בסעיף    באמצעות כתב הצבעה

 .  )א( לחוק החברות87בסעיף  מניה את אופן הצבעתו, בהחלטות בנושאים המנויים 

להצביע באסיפה כללית ובאסיפת סוג באמצעות  רשאי  לעיל, בעל מניה    72ף  נוסף על האמור בסעי  .73

באמצעות לחברה  שיועבר  הצבעה  האלקטרונית  כתב  ההצבעה  הצבעה  " להלן:  )  מערכת  כתב 

 . שעל סדר יומה של אסיפה כאמור גם בהחלטות בכל נושא אחר ,("אלקטרוני

תוקפם, ייערכו    שיש לצרף לצורך הוכחתכתב הצבעה ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, לרבות מסמכים  .74

הוראות בעניינים אלה על    ויומצאו לחברה באופן ובמועד הקבוע על פי כל דין, ובמידה שלא נקבעו

 . באופן ובמועד שנקבע על ידי הדירקטוריון  פי כל דין ו/או שניתן להתנות על הוראות בעניינים אלה

המאוחרת,    ה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתולחוק החברות, הצביע בעל מני   )ד(83בהתאם לסעיף   .75

מאוחרת להצבעה באמצעות    כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב
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 . כתב הצבעה

הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע לגבי אסיפה כלשהיא או באופן כללי, את החלטות האסיפה   א.  75

צבעה. במקרים הקבועים בחוק החברות, בעל מניות יהיה  הכללית שניתן לקבלן גם בדרך של כתב ה

שיותקנו   ולתקנות  החברות  לחוק  ובכפוף  הצבעה,  כתב  באמצעות  כללית  באסיפה  להצביע  זכאי 

 מכוחו. 

 וןיקטורהדיר

 הדירקטורים החיצוניים(.  )כולל (10ה )ולא יעלה על עשר( 3)שלושה מפחת לא ירים קטויר דה מספר .76

לתום האסיפה השנתית שתתקיים   .77 עד  הינו  כהונתם  ומשך  ימונו באסיפה השנתית,  הדירקטורים 

להוראות חוק החברות    לראשונה לאחר מועד המינוי, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם

בכהונתם   ימשיכו  דירקטורים באסיפה השנתית,  מונו  לא  לעיל, אם  האמור  על אף  זה.  או תקנון 

שמ הקודמתהדירקטורים  השנתית  באסיפה  יוכלו  .  ונו  כהונתם  תקופת  שנסתיימה  דירקטורים 

יחולו   לגביהם  אשר  החיצוניים,  לדירקטורים  ביחס  יחול  לא  זו  בתקנה  האמור  שוב.  להתמנות 

 .הוראות חוק החברות ותקנותיו

פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית, לא ימונה דירקטור באסיפה השנתית אלא   .78

כן המליץ הדירקטוריון על מינויו, או אם בעל מניות בחברה המבקש להציעו, הגיש למשרד, לא   אם

יאוחר מתום שבעה ימים מיום פרסום ההודעה על האסיפה, מסמך בכתב חתום על ידי בעל המניות,  

ימונה כדירקטור, כשלמסמך זה מצורפת   המודיע על כוונת אותו בעל מניות להציע כי מועמד זה 

 . ו בכתב של המועמד לכהן כדירקטורהסכמת

לעיל, הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או דירקטורים    77על אף האמור בתקנה   .79

נוספים לחברה, בין על מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור  

ריון פחת מהמספר המינימלי  וכן בכל מקרה שמספר חברי הדירקטו  דירקטור או דירקטורים נוספים

בתקנה   הקבוע  76כקבוע  המרבי  המספר  על  יעלה  לא  הדירקטורים  של  הכולל  שהמספר  ובלבד   ,

שתתקיים    76בתקנה   השנתית  האסיפה  בתום  כהונתו  את  יסיים  כאמור,  שמונה  דירקטור  לעיל. 

 .לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב

לעיל, החברה רשאית, באסיפה מיוחדת, למנות דירקטור או דירקטורים    77ל אף האמור בתקנה  ע .80

נוספים לחברה, בין אם לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או  

דירקטורים נוספים, ובלבד שהמספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי הקבוע  

כ  76בתקנה   דירקטורים שמונו  כהונתם  לעיל.  יסיימו את  למעט הדירקטורים החיצוניים,  אמור, 

 . בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויים ויוכלו להתמנות שוב

ין, רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על  יהאסיפה הכללית או הדירקטוריון, לפי הענ .81

 . ין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד מינויויידם, לפי הענ

ל  כ לסיים כהונת  ב רגיל,  ורבל עת, בהחלטה  ת בכרשאילית  כל הפה  יהאס,  עיללור  מאה  לף כאעל   .82

תום תקופת כהונתו,  פני  ות(, לברח החוק  ת  ו וראולו ה חגביו יל  שר)א  נירקטור חיצודי  טמע, לרטוירקד

  ל כ ת  ירשא  כן.  יתללהכני האסיפה  עמדתו בפ  ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את

אדם  ,  לעי לר  ומ אדירקטור שהועבר ממשרתו, כקום  ת במלמנוברוב רגיל,  בהחלטה  לית,  כל ה  פיסא

 ר.  וט קירדכ חרא

 ל אחד מהמקרים הבאים: כ ה ביה מאלנ תתפ רורקטישל ד ושרתמ
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 לחוק החברות ;  231עד  229פים יהתפטר או פוטר כאמור בסעאם   .82.1

 ;  גלר טרז כפושכוהאם  .82.2

 לחוק;  232ר בסעיף מוכאה ורשע בעבירה אם  .82.3

 ; בוטל .82.4

 ; לחוק 233כאמור בסעיף  טמשפ  י החלטת ביתפעל  .82.5

 משפטית; שיר כוכרז כבלתי האם  .82.6

 ה; לימא  כהונתו ה יימת ל פי חוק הסעאם  .82.7

 פטר; נאם  .82.8

בסעיף   .82.9 כאמור  אכיפה  אמצעי  הטלת  על  הודעה  מתן  לחוק  232במועד  א 

 החברות; 

 א לחוק החברות;245או  232א,227במועד מתן הודעה לפי סעיף   .82.10

 ]נמחק[   .83

ה,  בראו לח  וןי רוט קירראש הד  שבויל ,  ןוריוהודעה לדירקט  תרי סמידי  - על  תפטרהל  ירשא   טורקדיר .84

שנ במועד  לתוקף  תיכנס  וההתפטרות  החברות,  בחוק  נא  א לא ודעה,  הה  מסרהכנדרש  כן  בע  קם 

 ותו. תפטר לה ת סיבוה תא  ורסמיור  טקריר. דותר יח אומ ד ועמה בהודע

לובכפ .85 חו וראה ף  הו ת  להחב  יתארש,  תברוחק  תפקידם  שלם  רה  מילוי  בעד  גמול  לדירקטורים 

ובמילוי    יםור כדירקט הדירקטוריון  בישיבות  בהשתתפותם  הקשורות  סבירות  הוצאות  החזר  וכן 

 .תפקידם כדירקטורים

86.   

  הונ ימ  לא,  יללע   אמוראף ה(. על  ף"חלי  קטור"דירהלן:  לף )יו חללת  ו למנ  ישארטור  קירד .86.1

ור  ירקטן כד שמכה מי  , וכן  ררקטודי כנות  להתמ  ירכש ו  שאינ  מי  ף יור חלט קרן כדיכהלא יו

 . החברב בחברה או כדירקטור חליף לדירקטור 

למתני דירקטורן  לחלי  נות  ו בחף  שמ  את,  ןוטורי ירק דדת  ער  וררקטודיכ  ןכה מי  ד  בלב, 

החבל   יףחל ר  רקטוכדי  תנומ להת  דעמושהמ בא בכח  ן מכה  ו אינ,  עדהו ר    ועדתותה  ר 

רקטור חיצוני בעל  ימד דעמוהיהא  ,  ניור חיצ וטק ריף לדחלי  טורקדיר  הוא  ואם   יון קטור דיר

  רוטקהדיר  ל ש תאם לכשירותות, בהצועי ת מקרוישכבעל  ו א מומחיות חשבונאית ופיננסית

 וחלף.מה

ח טוקירד של    ו ינד .86.2 לו  קטירד ה  דיןכ  ףליר  נומו ור  להיות  רשאי  יהיה  והוא  כחליף,    חכ נה 

ו/א ורטק ריד  ת ובישיב אי  שר   שהיה  י פכבהן,    ע יולהצב  ף תתלהשיון,  ור טירקד   ועדות  ויון 

 לעשות הדירקטור שמינה אותו.  

ין, לבטל בכל עת את המינוי.  הדת  אוורלהף  פושאי, בכריף  לר ח ורקט יה דנשמי   טורקדיר .86.3

רקטור  הו כדיני , אשר מורקטרהדי  רתת שמשאימ, כל  ר חליףטוירק ת ד שרכן, תתפנה מ-כמו

 יא.ך שהרחליף, התפנתה בכל ד

 בכתב שתימסר   ה עודבה ו  יל, יעשלע   ר אמוכ,  יטול המינויב   ואחליף    ר ודירקט  לש ינוי  מכל   .86.4
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החקטוירדל לתוקפ ליף  ר  ויכנס  כתב  ונ ימה  בתכ  רתסימ  חרלאו  ולחברה,  או  ,  לוטיב הי, 

ואם לא ננקבה תקופה  חר,  ואמהיטול, לפי  בו כתב ה, איהמינו ב  בע בכת נקשכאמור או במועד  

 ה. נהממ  ת לתקופת כהונתו של הדירקטורחופפה פהתקו יה התנוי בהודעת המי 

 ם יוניצחי םוריטדירק

אופן  וק החברות לעניין  חב   עוקבנש  ות ראההו  ול וח ירים חיצוניים, ורקטוי דית שנלפחוהנו  ה יכבחבר .87

 בחירתם, תנאי כשירותם, תקופת כהונתם ופקיעתה וגמולם.

 פקידיוותוריון קטת הדיריוסמכו

י כל  פ- לת ועוחברה   וק ח  פי-ה, עלז   נוןתקי  פ- והכוחות הנתונים לו על  ויות הסמככל    יהיו יון  קטור לדיר .88

 דין. 

יות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי  מדינאת    התווייון  קטור , הדירן זהתקנו אות  הורמוע  ר לג  ימבל .89

 , ובכלל זה: יוות ולפעו  ליכל המנהל ה

 ת ביניהן; עדיפויו וסדרין  נו מרונות למיעקה, חברה ולה של פעות ה י תכנאת  יקבע .89.1

 ; ליטולת  ישאברה רחהשאי שראה מסגרת   , ויקבע אתהחברהשל   ספיכה הבמצ  תק אויבד .89.2

 ;והתגמול כריניות השמד אתי ונ רגואה הבנ מה  את עיקב .89.3

 ל אגרות חוב; ש רותדס של  הנפק ה  לט עיחללה  ירשא .89.4

 ברות; החלחוק   171 יףולאישורם, כאמור בסע  ייםפהכס חותו הד  תריכעי ל אאחר .89.5

  173  ףיע בס  ראות העסקיות, כאמוצותועל ה  הרבחיני ה י נעמצב    להשנתית ע  ה סיפאח לו ידו .89.6

 ת;ברו הח  וקלח

 י;להכל  נהלמת ה אטר פוי   הימנ .89.7

- ו   255ם  ו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפיישור נות א הטעו ות  אעסקבת וו עולפט בי יחל .89.8

 ברות; ק החו חל  275  דע 270

 ום של החברה; שרהניות  מ הון  ה  לבו גות עד  למני ם  יריך המ רעות  ייר נ וות  מני  צותקלה  ירשא .89.9

 ;ןי יניות הטבה, לפי הענ קת מניים או חלויד ב נביד, דיידנדיבלוקת דח  ליט עלחלה  ירשא .89.10

ה  תי לי מניועב חוק החברות, מכל  ל  1ח זה בסעיף  ת מונשמעוה כמכישרעל    ליט חלה   ירשא .89.11

 . ועת לקם או מי מהם, לפי שיקול דחו מ א  רהבחהל ש

 רות; בחק ה ולח 329 ףסעיבת, כאמור דיוחמ כש  רעת צל הע תו עדה ויחו  .89.12

אקבי .89.13 ההמספ  תע  הערזמר  דירש  רשדני  בדירקטורי ור טקל  שוים  בלהי   ליהםען,  עלי  ות 

ופיננסיתיות  מומח כמשחשבונאית  לפ מעות,  סעיף  ה  הדירקטוריון    וקלח  240י  החברות; 

ת  לו פעי  ףקהיגודלה,  ה,  החברג  סוזערי כאמור בהתחשב, בין היתר, ב המ  רספהמ  ע אתקבי

 . ליע ל 77 נהתק  יפקבע ל ם שנטוריקרידפר המסכפוף לובעילותה,  פ תורכבומו  החברה

השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור    ידווח לאסיפה  .89.14

 . שירותים נוספים, לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפי רואה החשבון

 . ימנה מבקר פנימי לפי הצעת ועדת הביקורת .89.15
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 (. 2)35.2  נהרט בתקופ כמ  מעטל,  לליזו אינן ניתנו לאצילה למנהל הכ  תקנהלפי  יון  קטור הדיריות  סמכו

 . להלהפעי ריוןטודירקר, רשאי האחן רגו בתקנון זה לאו א  בחוקנתה הוק  לארה ש החב  ת שלסמכו .90

91.  

יועברו לסמכותוכי סליט,  להח  רשאייון  קטור הדיר .91.1 והכל  ,  מכויות הנתונות למנהל הכללי 

 ם. סוימ  ן מק זפרל או וים, סמ  ןיני לע

לוהאמ מוע  ר לג  ימבל .91.2 רשקטורידירהל,  יע ר  לענין  פעול  לד  ציכ   כלליה  למנהל  להורות י  און 

הדירהמ ם  ייק  לאם.  ימסו רשאי  ההוראה  את  הכללי  אלהוריון  קטנהל    הסמכותת  פעיל 

 ; קומוה במ ראוע ההויצנדרשת לב ה

 מו. במקון ילפע הל  ןורי וקטירהדי  אשר, וי תות סמכוי איל ע להפי לכל ל הה המנ מן צרבנ .91.3

  מסמכויותיו למנהל הכללי, לנושא משרה   ילירקטוריון להאצ דה  אישרת,  ו רחבה  ת חוקוראוף להבכפו .92

ל   ברהחב האחר  דםאאו  הדימס  תאצל.  שתי  קטוריון,רכות  לעניהי כול  לפרקן  יה  או  מן  ז  מסוים 

 ל הדירקטוריון.ש ודעת  יקול לפי ש  לכם, והסוימ

 ת חוטוובת רבויון עמתו יאאשר  קבלת

ריון, מעת לעת, לפי  והדירקטי  , רשאזה  תקנון ן לפי  נה לדירקטוריונתו השהי  ת כלסמכו וע מלגר  מבלי .93

 :עלט יל חהל , ושיקול דעת

 מצא לנכון: שי, בדרך קות סילוטחהו והבלשם כבסכוברה י החל יד אי עאשר קבלת .93.1

 כל סוג שהוא; מות בערו ו ות, ח בטו, יותוערב  מתן .93.2

ב,  חוולרבות איגרות  ות,  ביי חתה  י בתכ   וא  ון רי ה ות שטב, לרבחו   ותרגי ל אש   רהדת סקהנפ .93.3

את תנאיהם,  ע  בולקן  וכ,  תוי נלמים למימוש  תנ ניו  בי התחייבות המירים או כתן א הו   יטרש

  וד שוטף ובין בשעבודבעשין ביד, בין בעת ובווה הב   ן, בי קצתואו מולו  ולשעבד את רכושה, כ 

חיגרא .  עובק בטוחובוחיית ה  כתבי  ון,ה   ירשט,  ובות  או  אחת,  ירו ת  לעיל,  כאמור  כול  ת, 

  ת ויוזכם  ען  יבו  חותויות נד כזם  ע  ין ובין בכל אופן אחר, ב ה  מיבפר   יןבכיון,  בנ, בין  ושיונפק

י שיקול  פל,  ריוןרקטובע הדייקפי שכל  כות, והחרויות אזכאו  / ותר  יות  יזכו   מיוחדות ו/או 

 דעתו. 

חליט על  י שהסמיך לכך, להמ או  המנהל הכללי    של  ומכות לל את ס וו שנ, איללעי  93קנה  ר בתהאמו .94

ידיבק על  אשראי  על ו/א   חברהה  לת  י  ו  על  בטוחות  הדמתן  בגבולוהבר חי  י  ראהאש  תרמסגת  , 

 . ות שנקבעו על ידי הדירקטוריוןוחהבטו

 ן ווריטירקת הדועדו

באופן כללי או  עדות  ים ו , להקנכוןצא לשימ  רקטוריון רשאי, כפי, הדיברותק החת חווראוף לה בכפו .95

ת  ועדלהלן: "טוריון )רקמקרב חברי הדי  יםות להן חברנ, למ רברים או יותח  ינ ת שבנו,  לעניין מסוים

 .  ןתמקצ און ול, כיוות וי סמכ  תא ןו ריוירקטדת דע ולו  ל ציא"(, ולהריוןרקטודי

  בנושאים   דירקטוריון  עדתו לו  מסמכויותיו  להאציל  רשאי  לא  הדירקטוריון,  לעיל  האמור  אף  על

 .בלבד המלצה לשם אלא , החברות לחוק   92 בסעיף  הקבועים

  עולה טה שהתקבלה או פ לוה כהחמיון, כטורקר יד  תד עווב   תהשנעלה שפעו   ה אותקבלה שההחלט .96

בי  לג  ם און מסויי ענילן,  ו רקטוריהדי  ידיעל    תאחר  שורפבע במקנ  לא אםא,  ןשנעשתה בדירקטוריו
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לו   יד מון רשאי  רי קטורהדי.  ימתמסודה  עו עדת  ופעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות 

ה  עד ושל    הטהחלל  ש  וקפהתב  י לפגועויות כאמור, כדכסמיטול  ו בא  וםצמ אין בצ  ולםואן,  דירקטוריו

 .  טולהיעל ב דעי, שלא רחאאדם   יפלחברה פעלה על פיה כ שה

97.  

י הועדה המכהנים במועד  בררוב ח  יהיה  ןריו רקטות דיועד  של  ה שיביחת  ילפת וקי  ן החהמני  .97.1

 הדירקטוריון. הישיבה, הם או חליפיהם, כל עוד לא נקבע אחרת על ידי  

המחויבים, גם  יים  , יחולו, בשינווריון רקט יהד  תעולופ   ןי ניבעה  ן ז ו תקנב ות  ל כלוהות  אהור .97.2

ן  יני לעריון,  וטקהדירדי  י  על  תנוינת שוראוומן המק באו ב  לאל עוד  כ   על ועדות הדירקטוריון,

 בכפוף להוראות חוק החברות. כל וה, זה

החלטות   ה.תי ותיה או המלצוטעל החל ףטשוח אור קטוריון בדירלוח תדו  יוןרקטורדי תועד .97.3

לידיעת   תובאנה  הדירקטוריון,  אישור  את  הטעונות  דירקטוריון  ועדת  של  המלצות  או 

 הדירקטורים בזמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון. 

98.  

ביועריו  בח ן  מבי   ימנה יון  קטור הדיר .98.1 הבעו   שליה  בר חמספר  לעניין  .  תר קודת    תורקי דת 

 . הוראות חוק החברותוכשירותם יחולו  

  לטיו  שרא  תפקיד אחר  ל כ  תוברל  ת החברו  קווע בח ב קהפי    לעו  י יה  ורתיקהב  עדת ודי  יתפק .98.2

 ון. ירקטודירה ידי  לעה  ליע

 ון טורידירקה תלופעו

בותיו  ית את ישויו ולדחדטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידירקזה, ה נון  ת תקוראוף לה בכפו .99

 ימצא לנכון. ש  ודיוניו כפייו ותהסדיר את פעול לו

"(. הדירקטוריון  יו"רריון )להלן: "והדירקטאש  ר  בכיוש  ןהכ ל  ריובח  יןמב  חדאה  ימנ   ריוןרקטוהדי .100

וריון, אשר ישמש  קט ירהדש  ראב  ושחבריו אחד או יותר כסגן לי  מביןנות  י למשא ר  וןריטורקדיה

אש הדירקטוריון  ר  נו יושבכה י  בהשרשאי לקבוע את התקופה    וןרי טורקבהעדרו. הדי ו  ומ מקכממלא  

  , כל שרתםיו במנ גסו  ןו הדירקטורי שארב שוי  ו , יכהנרומכאפה ותק קבעה א נ וסגניו במשרתם. אם ל 

 ם.פת חלה  עלה לטבדירקטוריון החברה הח  הללא התקבו טוריםרקם כדיניהמכ הם ד וע

יו ורירקטיהד   שרא  ביוש .101 ברן  יאשב  ראשנ  וינהלן.  ןרקטוריוידה  ות שיבש  יושב  קטוריון  רדיה  עדר 

  ת דקו   15  וריון תוךקטר יד  תבישיפיע ל הו  א או ל,  שארמסר  מש  ת דירקטוריון, על פי הודעהבמישי

)הישיב  וםלקי   נקבעש  עדוממה כי  רות""העד:  ןלהל ה  י(,  באז  סהישיראש  שב  יבה    אשר  ושבגן 

ם יחד יבחרו  וסגנו מהישיבה ג  וןקטוריריהדש  רא  של יושב  םדרהעב  ון )אם מונה כזה(.ריטורקדיה

 .היב היש ש אר ושביכ  הדירקטוריון הנוכחים, באחד מביניהם ריחב

 חודשים.  שהות אחת לשלופחול , הר חבכי הלפי צר תיוו שיב יס ל ניתכ  יוןר קטורהדי .102

יבת  שים ולקיד  ם והמועומקהאת  ולקבועת,  ע כל ב ון רי טונס את הדירק כי ל א רש ןריו ורקטייו"ר הד  .103

 רקטוריון. יהד

ם כל אחד  קייבהת ,  ןוריוקטריד את ה  סנכייב לח   היו"ר הדירקטוריון יהיל,  לעי  האמור  ןמע  רולג  ימבל .104

 ה: מאל
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נושא שיפורט  ב  ם דיון לשלפחות,    ים ררקטודיאת שני  מ   יוןורקטירהדס  נוכיל  שהריד  לתקב .104.1

ואם מכהנ )  הש ימח  רהחבב  יםבדרישתם,  דיחופ  אודירקטורים  ה  שירד   תלבקב  הי הי   ת(, 

 תו;  שיר רט בדופי ושא שנ ב רקטור אחד לפחות, לשם דיוןיון מאת ד ריירקטוד לכינוס ה

ואותו  .104.2 במידה  אחד,  דירקטור  מאת  הדירקטוריון  לכינוס  דרישה  מציין    קבלת  דירקטור 

שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק    בדרישתו כי הכינוס נדרש היות ונודע לו על ענין של החברה

 ;תקין או פגיעה בנוהל עסקים 

 רקטוריון; דיהל לה שעויכים פצרי המלל הכ  להנהמשל ח יוואו דעה ד הות קבל .104.3

ליקויים מהותיים בבקמבהון  בשהח  רואה  מאתדעה  וה   תקבל .104.4 על  של  ת  אי נבושחה  רהקר 

 ה. רבחה

ו"ר הדירקטוריון את הדירקטוריון, ללא דיחוי, ולא  י   לעיל, יכנס  וח כאמורדיו  ה אוהודעת  בלעד ק

 ין. י הענ י, לפ דיווחאו הדעה והה,  השהדרי מועדמ םימ י 14יאוחר מתום 

105.  

הודעה מראש על כינוס הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון, לפחות ארבעים ושמונה   .105.1

שעות לפני מועד כינוס   ריון או במועד הקצר מעשרים וארבעשעות לפני מועד כינוס הדירקטו

ויו"ר הדירקטוריון יחליט כי   ין חיוני וסביר לכנס את  י בנסיבות הענהדירקטוריון במידה 

 .  הדירקטוריון בהתראה קצרה מעשרים וארבע שעות

לישיבה ללא    ס נ, להתכםיר ירקטוד ה  כל   מתכסהוריון, בטרקדיי ה א, רשללעי   מוראף האעל   .105.2

 הודעה. 

 קטוריון, והוא יכלול:ירהד ש אר ושבי יע בידייקביון קטורדירהות  יביש  של םהיוסדר  .106

 ן; יור רקטויהד  ראש בושי קבע שם ינושא .106.1

 יל; ע ל 105ה נבתק  ורמאכ ו עקבנש ם יאנוש .106.2

 םרטב   ריראש הדירקטוריון, זמן סב   בקש מיושביי  ללכ ה  לההמנש  או  רקטורשדי  ושאנכל   .106.3

 "(.היוםסדר : "ןהל ם )להיו  בסדרללו ן, לכ קטוריוריד ת ביכינוס יש

  ם ענייניהל  ש  יר בפירוט ס  ןוכס  כנתת  צוין מועד הישיבה והמקום בויון יטור הדירקנוס  ל כיעה עבהוד .107

פה, בשיחה טלפונית או בכתב, ובלבד  -תוכל להינתן בעל  ה עדוה ה.  םויה, על פי סדר הישיבנו ב שידו

שההודעה תינתן זמן סביר טרם למועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון או  

על התכנסות ללא הודעה.    דחופים, במקרים  ,  ממלאי מקומם )אם יהיו כאלה( על מועד קצר יותר או

ידי מי מהם  -ההודעה תימסר לדירקטור ו/או הדירקטור החליף, לפי העניין, לפי הפרטים שנמסרו על 

 . מראש לחברה

 ]נמחק[   .108

רוקטוריורדי  תשיב י  חתיתלפ  יוקח הן  י נהמ .109 יהיה  דירקרחב ב  ן    ה הישיב  דעבמו  םנימכה הן  יו טור י 

 . יפיהםל ח וא  םשתתף בה, ההל  םיאכהזו

110.  

בלו ברוב  יתק  אחד לכל דירקטור. החלטות הדירקטוריוןקול  היה  ון י טורידירקעה בבהצב .110.1
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הלקו קו  וןחשב ב  אלהבי  ילבמ,  בה  יםיעב צמו  היבשבי  םכחי ונה קטורים  ירדות  ת  לואת 

 בעה. צבה וןוי ו ש לש קרהבמ יעהנמנעים. ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול מכר 

 ירקטוריון כנדחית.י הדחבר ביעוהצ ה יעלש טהלהח  תצעשב הח, תתולוקת שוהדע  היו .110.2

ייקל רשאי    ןו קטוריהדיר .111 שימו ת  בושיים  התק  כלבש  באמצעות  שכל  בבלו  ת ורש אמצעי  ד 

  האופן   תאת זה בו בזמן. הדירקטוריון רשאי להסדיר  א  מוע זה לשים  לכוי  פיםת שתהמ  םירקטורידה

 . תרקשותאמצעי ב ה בישי  של הולהי לנ  דרכיםהו

לקרשא  ריוןרקטוהדי .112 ה י  אף  חלטובל  הדת  שכל  ובלבד  בפועל,  התכנסות  ים  אהזכ  ריםו רקטיללא 

,  זו התקבלו החלטות כאמור בתקנה  לכך.    מוכיהס  הט ללהח  באהוש  עניןב  ולהצביעבדיון    תףשתהל

לו   ויצרף  החלטות  פרוטוקול  הדירקטוריון  ראש  יושב  או  ירשום  חתימתו  חתימות  את  את 

 . הדירקטורים

ה  נס כו ש  וןריוטירק ד   תשיביב, נתקבלה  לוי, כאןייוענ   ברל דכלה,  קפתתהא  ר  כאמוטה שנתקבלה  החל

 ונוהלה כדין. 

ובו יצוינו   התקבלו החלטות כאמור בתקנה זו, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות

הדירקטורים הסכימו    אופן הצבעתו של כל דירקטור בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל

 . לקבלת ההחלטה ללא התכנסות

 ים וקולפרוט

רכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון; הפרוטוקולים  ייע  ך כים לכיגרויון  קטור הדיר .113

 לן:שלהוכנו למטרה זו, ויכללו, בין היתר, את הפרטים יספרים ש ביירשמו, 

 רקטוריון; יישיבת ד  לכ בם יחרכחים האנוה ו יםפת תהמש ריםורקטהדי שמות .113.1

 . לוות שנתקבט לחון וההריקטוריהד  בותישבי ונוד נם שיניי הענ .113.2

  וקול טו פרנין;  עה   ה, לפי ביש בידי יושב ראש הי  ו א  ןו יר הדירקטו  ראש  בשיו די  תם ביח ייקול  רוטוכל פ

 . וור ב אמאורה לאיה לכמש רשר ונחתם, כאמור, ישואש

תהורא .114 על  ,  לעי ל  113קנה  ות  גם  שלותייבישיחולו  ו  ה  דירקטוריון  ועדת  החלטבלק   עלכל    ות ת 

 לעיל.  112 הנ קתב רואמכות,  כנס תהלא  ן לקטוריוירד

 ללי הל הכהמנ

כללי אחד )כל    לתר ממנהיו  תלמנו  אוה רשאי  ו ,  הלחבר   י לל ל כ, מנה לעת  , מעת ימנהיון  קטור הדיר .115

מ כן  "הכלליהל  "המנ:  ןללה  אקריי ם  האחד  אטלפ ריון  קטוהדיר  רשאי (.  הת  ר    או י  ללכ המנהל 

 . וןנכ ל  להחליפו בכל עת שימצא

 דירקטור.  תוי הל  בחברה ואינו חייב ותעל מני ביות הב ל יחי  ו אינ לליכל הההמנ .116

הההמנ .117 לא אחר  ללי כ ל  הו הש  ליהו נ י  במסגרת  החברה,  ענייני  של  הדירקשדיניות  מטף    ריון טוקבע 

 . הנחיותיווף לוכפ

גן  ורלא או מכוחו    ו בתקנון זהוק א שלא הוקנו בחוע  צהביול ו הניה  יותוסמכ   כל  ויהי   ללי כ ל ההלמנ .118

  91.1ון, בהתאם להוראות תקנה  יר וו ממנו לדירקטר בעאמור שיוכ  מכויותס  למעט   ברהחל ה ש  אחר

 . וןיקטור ריל הדש ויה נתון לפיקוח הי  הכללי  להו; המנרבעאם יו , לילע

  עניק למסור ולהעת,  ל  עת , מאישריון  ורטקיר הדזה,  תקנון    תו ולהורא  תברו חק הוח  ותורא הף ל ובכפ .119
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כפ  נון קת  י לפ  ון רי דירקטול  ישש   למנהל הכללי סמכויות בעיניוי  זה,    ק שאי להעניר   א והו ,  שיראה 

יני  עשייראה ב   ם ובאותן הגבלות כפייאנותם תא ב,  מטרות  ןתה, לאופו ק יות אלה לאותה תוכמסמ

  והן   מכויות בנדוןל סעור  ית ו  ללא  הן,  האלת  ויוניק סמכעה ן לוטורי רקהדי   רשאי  יון, וכןקטור הדיר

  ו א   אלה, כולן  תו י וכמס לול ולשנות  לשלבטל,    עתמעת ל  אירשא  קן, והוחלו  א   במקומן או תחתן, כולן

 ן. קלח

לו;   יםפ כפו, הלאחרים  וא   רלאחו,  תיכויומסמ   ון, לאצולטורי הדירקור  ש יבאשאי,  לי רהכל   מנהל ה .120

 ם. מסוי יןענ ל  בין באישור כללי ובין ינתןכאמור יכול ש ון יטור דירקה רואיש

אים,  שונחים, בו וי יון דרוט כל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקו  ותחברהוק  ח ות  רא ומהוע  ר לג  ימבל .121

 ן.  יו ר הדירקטו  יהל נרת  סגן במיבו יימת  מסולטה  בהח  , ביןריוןדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטועומב

 תסקאוור עואישלות פעו תוקף

- ן או על ו ירקטורידת  דוע  די י-או על   וןיטורק רדיהידי  -על  שוענ ש  תול ועפה כל  ,  דין  לת כראוולה  ףבכפו .122

יו  יה  –ין  ני הע  פימשרה, ל א  ושנ  ידי-דירקטוריון או על  ועדתטור או כחבר  ירקדל כהפועאדם  די כל  י

יאף    קפותת הדירקטוריון,  לאח   תגלהאם  ועדת  הדירקטוריון,  במינוי  כלשהו  פגם  שהיה  מכן  ר 

פסול    רים היהואמה  רהשנושאי הממי  מו ש, א יןי הענ  לפני,  שרהמה  שאנו   או  ועדהה הדירקטור חבר  

 ידו. מלכהן בתפק

123.   

ן  ל עניי בע בחברה  ה  שר מ  ת נושאיוה  כן קת מניות בחברה והחז,  תו החבר  וק חת  בכפוף להוראו .123.1

  על הינו באו שינה בעלת עניין בו ה השהחבר  דית תאג ובראחר, ל  דיתאג או נושא משרה בכל 

כן, לא יפסל  -מהיות נושא משרה בחברה. כמו,  המשרה  את נושא   לופס ת  אל,  חברהות ב מני

נונושא משרה, מהיו ד  גיתאל  ות כרקשהת  באו עקותו  רה, עקב התקשרבחב  שרהשא מ ת 

 יא. הש ובכל דרךין שהוא ינע  כלברה בהח םע  הזובח , ילר לע ואמכ

את    וו/א  אותוא תפסול  רה לבחב  משרהא  תו של אדם נושו, היתברו חק הות ח ווראהף לובכפ

ו ברוק תאגיד/ו  ע ושה ר  אח  או  בעל  שנא  בעסקאות  החברה  עם  מלהתקשר  בו,  יש  בהן  יין 

  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, נושא משרה היודע  דרך כלשהי.שי ב אי  ןי ה ענירמשה   אנושל

לו   ולאשיש  דיחוי,  ללא  לחברה,  יגלה  של החברה,  או מוצעת  קיימת  בעסקה  אישי    עניין 

לרבות  ,  יאוחר מישיבת הדירקטוריון שבה נידונה העסקה לראשונה, את מהות עניינו האישי

 .כל עובדה או מסמך מהותיים

  ןבעניי  ם יבדיונ  עיולהצב   ףתלהשת  אי היה רשי   שא משרה ו, נתחברו ה ק  ות חווראהף לובכפ .123.2

   י.שיא  ןיני ע  הןב ישור עסקאות או פעולות שיש לו א

)כולל( יאושרו בהתאם להוראות חוק    275עד    268- ו  255סעיפים    של החברה לפיופעולות  עסקאות   .124

   החברות ותקנותיו.

 ברה הח שםבה חתימ

להבכפו .125 חווראוף  החת  וברק  תלהורות  לפעול  ה ל  ישא ר  ןוי רטורקי דה,  זהן  וקנ אות  אדם  כל  סמיך 

 ים. מ ם מסויין לעניינ בי ו לי ן באופן כלביר,  ם אחדעם איחד ין בבו ולבד , בין חברהם הום בשולחת 

  אם  אלא ,חברהאת הב לא תחיי  מךם החברה. החתימה על מסשאת  שאתוהנ תותמ חיה הה ת רלחב .126

 ודפס.מה  הו שמא  הרהחב  תמתוח  רוףציה בברהחם לחתום בש םיכ מסוהמ עליוו מתח, ןכ
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 ח כו-יי באמינו

ות בא  י את כוחו של כל אדם להת  פוליבכל עת,    ן ורי טורקירשאי הד,  בכפוף להוראות חוק החברות .127

ועם אוכ דעוות  ימכו סתן  וחה של החברה לאותן מטרות  לובכפופה  תקת, לאותה  שיקול    ם תואוף 

 ן. כולנרקטוריון ימצא  יד הש יפ ים, והכל, כאנת

להא רש  יהיה  וןיקטור רדיה ס  קני עי  היתר,  בין  אדם,  להמכולאותו  או    אלמ   ןאופב   ,רלאח  עבירת 

 לו.  ם סמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסוריה, את קילח

 ביטוח אחריותשיפוי ו ,פטור

מאחריותו, כולה או  ,  בכפוף להוראות כל דין, רשאית החברה לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה בה .128

החברה אינה רשאית לפטור  ,  הזהירות כלפיה. על אף האמורמקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת  

 . מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה

לעיל תחול גם ביחס לפטור של נושא משרה בחברה בקשר עם   128  בתקנהזכאות לפטור כאמור  ה .129

ה בו במניות,  כהונתו מטעם החברה או על פי בקשתה כנושא משרה בתאגיד אחר שהחברה מחזיק

 . במישרין או בעקיפין, ו/או תאגיד קשור של החברה, כפי שיהיו מעת לעת

שהוציא עקב פעולה    החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או .130

 שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

שניתן בפשרה    דין   פי פסק דין, לרבות פסק-חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על   .130.1

 או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה   .130.2

חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא    או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל

פלילי, או שהסתיים    עליו חבות כספית כחלופה להליך   הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה 

  אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה   בלא הגשת כתב

 ;כספי לעיצום  בקשר או דורשת הוכחת מחשבה פלילית

 – זו  130.2בתקנה 

משמעו סגירת    -"  ין שנפחתה בו חקירה פליליתיסיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענ"

חוק    -)בתקנה זו    1982  -לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב    62התיק לפי סעיף  

לחוק סדר    231בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף    הליכים   סדר הדין הפלילי(, או עיכוב

 הדין הפלילי. 

ה להליך  כחלופ   חבות כספית שהוטלה על פי חוק  -"  חבות כספית כחלופה להליך פלילי " 

, קנס על עבירה    1985  -התשמ"ו    פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות,

 סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.  שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק

המשרה או שחויב    הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא .130.3

בהל משפט,  בית  בידי  החברהבהן  בידי  נגדו  שהוגש  או   יך  אחר,  אדם  בידי  או  בשמה  או 

פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת    באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום

 מחשבה פלילית. 

וכן בקשר עם    בעניינו  שהתנהל,  לעיל  130.2  תקנה  לפי,  ״הליך״  עם  בקשר  שהוציא   הוצאות .130.4

  לרבות ,  ו/או בקשר אליו  1988-התחרות הכלכלית, התשמ"חהליך שהתנהל בעניינו לפי חוק  
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 .דין עורך טרחת שכר זה ובכלל, סבירות התדיינות  הוצאות

  לחוק   4'ח  פרק  לפי  ערך  ניירות  לחוק(  א()1() א)נד52  בסעיף  כאמור  ההפרה  לנפגע  תשלום .130.5

 . ערך ניירות

 . דין כל  פי על בשיפוי המותרת  אחרת הוצאה או חבות .130.6

  כמפורט  הוצאה   או  חבות   בגין  לשפותו  משרה  נושא   כלפי   מראש  להתחייב  רשאית  החברה

 .לעיל 130.5עד  130.1  תקנותב

בהתאם  .130.7 במצטבר,  בה,  המשרה  נושאי  לכל  החברה  שתשלם  הכולל  המרבי  השיפוי  סכום 

מההון העצמי של החברה    25%לשיעור של  זו, לא יעלה על סכום השווה    130להוראות תקנה  

 לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שיפורסמו לפני תשלום השיפוי בפועל. 

נושא משרה בה, בשל    בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות .131

סעיפי המשנה שלה( שהוטלה עליו או שיוציא,    לעיל )על כל   130ה  חבות או הוצאה כמפורט בתקנ

 "(: ובלבדהתחייבות לשיפויהיותו נושא משרה בחברה כאמור )להלן: "  עקב פעולה שעשה בתוקף

בתקנה   כאמור  חבות  בגין  לשיפוי  המשנה  130שההתחייבות  סעיפי  כל  תוגבל    )על  לעיל(  שלה 

בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי    לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה

או לסכום  שהדירקטוריון  וכן  מידה  ושבהתחייבות    לאמת  העניין,  בנסיבות  סבירים  הם  כי  קבע 

האירועים  יצוינו  מתן   לשיפוי  בעת  בפועל  החברה  פעילות  לאור  צפויים  הדירקטוריון    שלדעת 

 בנסיבות העניין.  ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים

 משרה בה בדיעבד. לעיל, החברה רשאית לשפות נושא 131  סעיףמבלי לגרוע מהוראות  .132

 ביטוח אחריות 

ניתן להתנות עליהן, להתקשר בחוזה לביטוח   .133 החברה תהא רשאית, בכפוף להוראות כל דין שלא 

 אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל אחת מאלה : 

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.  .133.1

  ת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח הפרת חוב .133.2

 שהפעולה לא תפגע בטובת החברה. 

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה .133.3

 בחברה. 

א  שהוציא נוש, הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין .133.4

הליך עם  בקשר  תקנה  המשרה,  לפי  לעיל,  2)130,  בעניינו(  הליך  ,  שהתנהל  עם  בקשר  וכן 

 . ו/או בקשר אליו 1988-שהתנהל בעניינו לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח

 . חוק ניירות ערךל  4'ח פרק לפי ()א(1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  .133.5

 . דין כל פי על  בביטוח המותרת  אחרת פעולה .133.6

להוראות כל דין, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של כל אדם לרבות נושא  בכפוף 

משרה בחברה, המכהן או שכיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת שהחברה  

מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה ענין כלשהו בה, בשל חבות שתוטל עליו מכוח  

 .עולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרתפ
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  1או ט'  4,ח'  3" הינו לרבות הליך לפי פרק ח' הליך"  פטור, שיפוי וביטוח אחריות  יובהר כי לצורך .134

והל  לעת  מעת  שיתוקנו  כפי  ערך  ניירות  בחלקלחוק  הרביעי  לפרק  ד'  סימן  לפי  לחוק    יך  התשיעי 

 ן.פי די -לשיפוי עלהחברות וכל הליך מנהלי דומה לו הניתן  

 ת ורווחיםונקרון יוהונות קר, םדנדיבייד 

ברשאייון  קטור הדיר .135 עלחלי  םטר,  כאמור  דיבידנדת  קחלו  יט  מתוך  ןלהל   137בתקנה  ,  להפריש   ,

קת  לחלולקרן שמורה ו א  יתללכ רןלקכל דין, ל וףכפובן כולנהם, כפי שימצא שומים כלכהרווחים ס

.  תודעל  שיקוירקטוריון לפי  הדע  קבשיי  כפי,  כלשה חרת  א   למטרהה או  הטב   תונד, לחלוקת מני יבידד

בטרם  רשא  הבר החן  וריוטירקד עליחי,  מת ח  ליט  להפריש  דיבידנד,  סכומי  ךולוקת    ם הרווחים 

וריון  קט לקרן כללית או לקרן שמורה למטרה כלשהי, כפי שיקבע הדיר,  א לנכוןצלשהם, כפי שימכ

שלפ עועתד  ולקיי  דעת  פי  ל.  השיקול  של  יעברו  החרווח ת,  קבעו ה  נהלשו  דירקטוריון  אשר י  ברה 

 יון החליט שלא לחלקם כדיבידנד. קטור הדיר

כאמור    וים שהופרשכומהס  תאיע  השקל ן  וטורי קרהדירשאי  ,  תרו אמוהות  נ בקר  מושיה ששייעשעד   .136

ותן או  נה, לשלא   תועקבהשל  טפון, לצא לנכמיש   יפכשהיא,  קעה  לעיל ואת כספי הקרנות, בכל הש

  רן קל  כב  שמשתה ל דות, וחות מיונורה לקרהשמ  ת הקרןא  לקי לחרשא  ואשימוש אחר, וה  ןבהת  שולע

  לי שיקו פ-על  ל הכ ,  חברהה י  סנכ  משאר  נפרדבזיקה  חה לסקי החברה, מבלי  ע  רךולצ ממנה    קלחב  או

 דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שיקבע. 

  ריון טולוקת דיבידנד. הדירקחה על  לט לקבל הח  ןוריו טרקיי הד א, רשתברו חק ה ות ח וורא הף ל ובכפ .137

מנים או בדרך  ו במז ,  קצתומ   ולו אכו ,  לםישו  דנד הדיבי  יכ   להחליט  ידנד רשאייב קת דולעל ח ט  לי המח

 דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.  או בכל ערך תרובניי הז ובכלל, יןים בעס ת נכשל חלוק 

138.   

לבכפ )א(  .138.1 חראהווף  ה ות  הדת,  חברווק  להחליטוריירקרשאי  מניות    טון  הקצאת  על 

  וק ( לח)ב302  ףיבסע  תםעומ כמש,  הר חבהווחי  מר  לקת חמניו  וןהטבה, ולהפוך לה 

  מורים א, ההעצמי  הונהב  ללוהכ  אחר  ל מקורכמ  על מניות או  מיהפרמ,  חברותה

  א ון ואשר ליר וטקריידי הד-ם שלה, בסכום שיקבע על יהאחרונ   פייםהכסת  וחובד

 בה. הטקוב של מניות ההנמערכן   תחפי

 כנפרעות במלואן.  שבוו ייחז  נהתקפי  -ל עו יוקצ בה שת הטמניו (ב)

לזבכפו .139 הנכויוף  זה, מנה  גיסול  ות לות  תקנון  ולהוראות  בחברה  המונפקות    ות נימ  ו א  ידנדבדי  יות 

של  ותני מה   ילבעל  וחולק י,  הטבה הנקוב  לערך  יחסי  לה, מבל מניהכל    באופן  יה  פרמ  בכל  תחשבי 

 יה. ששולמה על

 שי הצמדה. הפר  ואת ריבי ולא ישא   תין מניוגב חרותאה אהנ ת כויו או זדנד  דיבי .140

מורה  שהת מניהאחרות בגין  הנאהזכויות    וא  האו מניות הטב דנדייבד  לב ככלע אירשן יו ר קטורהדי .141

  קבל תתה שרו תמו  אכום כאמור ס לכ תושנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגב

  ן המניה יויות בג בההתחיי  וחרת, על חשבון החובות א יות ההטבה או זכות הנאה א מנ כל  רת  כיממ

  ף שותמאם בבין  ב ויהחי  מניהל הע ב  לותו הבלעדית שבעלב  מורההאמניה  ם הא  , ביןאתורה, זמאה

 בעלי מניות אחרים.  עם

ביה  לגה שמנין  בגי ות  אחר   ההנאת  ויכוז  ו א  הבטה  תו דנד או מנייבדי  ל כ  בלעכ  ירשא  יוןר קטורהדי .142
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  ן, עדיינעה   ייל, לפעל   28  או  27ת  ו נק, לפי ת הרישזכאי להעב   להירשם כבעליה במרשם אוזכאי אדם  

 . יןינע י הפין, לה כדביר עשי דאו ע יההמנ ל ש  יהעל דם כבא  ותוא שירשם

  ו א בה  ההט  מניות  אתעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצלעת  מוע,  בלק  ירשא  יוןר קטורהדי .143

הן  ו  ומיםשרמניות הה י בעלי  בוראות, נהלים והסדרים בקשר לכך, הן לגה   וכןהם  ל  איםלזכ  םברתהע

וע,  בלק  ירשא  ריוןקטורהדי,  עילל  וראמה  ותליכלמבלי לגרוע מם.  מישוות שאינם רניהמי  בעל   ביגל

 כדלקמן: 

)נת מבתק  מוראוף לבכפ )א( .143.1 דיבידנד  לןב( להשנה    יות ו לבעלי מנ ק לוחיש  יםפסכ  וא , 

, כפי  ולכתובת   ררשום, על ידי משלוח המחאה בדואת  ניול מבע ו לולמיש ים  שומר

ה  ני מ ב  ףים רשומים במשותלבע  של  רהקו במ, א תוי נהמ  ליערשם במא רשומה בישה

מניות ביחס למניה. כל משלוח של המחאה  לי העשם בבמר   שוןאע רי מו מופי ששלמ

  שאי , רעילר למומהא  עוגרבלי ל ת הרשום; מוינ מה  לעבו של  נ וכ יס  לע  כאמור ייעשה

דיבידנריהד סכום  כי  לקבוע  מסמהנמוך    דקטוריון  שייוסכום  יד  עקב יים    י על 

  שנה מת  נק ת  תוהורא   ביו גו לל ויח חאה, כאמור לעיל, ומבה   לחשיי  ן, לאיו ר וטקירדה

 ן. להב( ל)

כלקב  רשאייון  קטור הדיר (ב) תשוע  דיבידנד  י  שאלום  כספים  לק לוחיו  מניות    ילעב ו 

 על ידי הדירקטוריון.  בעייקר שאחום מק כלו ב ד א שרבמרשומים, יעשה 

בעלי המניות האמורים באמצעות  ל  ר, יועבםימ ם רשוניות שאי נמ בעלי  לק לשיחו דנד  דיבי .143.2

 רקטוריון. הדי תיקבע על ידי ש רתאחרך ד  כלב או םמיושלריברה הח

לת  בע   להקב  ל אחד מהם רשאי לתת , כ במשותף על מניהם כבעלים  במרשמים  ורש   יותראו    נייםאם ש .144

ן  גי בם  יהמגיע   ההנאת  ווי כאו ז  םירכספים אח  וא,  ך אחררע   ד, מניה או ניירדניבידל  כ  בעדקף  תו

 . הי נהמ

 קר בן מוחשב רואה

בכל אסיפה שנתית, וישמשו בתפקידם עד תום    נו ן מבקרים יתמבושח  יואאו ר בקר  ון מחשב   רואה .145

 .ריהאחשל האסיפה השנתית

146.  

פי  לרת,  קויהבלת  ו עפאת שכרו עבור    ןוקבע הדירקטורי קר, ין מבחשבוואה  רה רלחב  מונה .146.1

 רקטוריון.הדי ו של תדע ליקוש

החרוא  של  ושכר .146.2 פאיש  ה רבחל  םפי סונ   םית וירש  ור בבע  רמבקה   שבוןה  ביקנם  ת,  ורעולת 

 ייקבע בידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו. 

 ותהודע

י  ל פע   והחוק א הוראות   י פל  , ע יםשומירל  רהבלח   ןכ ו  יותנהמ י  ל עבלכים  רת מסמ מסי  ת אוהודעמתן   .147

 זכרות להלן בפרק זה. הנ םרכידת החבא יעשו זה, י נון תק

 ל. לעי 48תקנה  ב רומכא רמסי ת תליכלפה יאס ל ה עעודה .148

149.  

ך לבעל  מרשאית )אך אינה חייבת( למסור הודעה או מס חברהיל, ה ר לע האמווע מלגר מבלי .149.1
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אר  בדואר או על ידי דו  לוחשמ  ידי   על  וא   ליהמיקסיפ  ידי  לאו ע  דיב  הדי מסיר יניה, על  מ

ם אין  א   המניה, הרשומה במרשם, אובעל של    ובתוה לפי כתייעשואר  ח בדמשלווני;  לקטרא

לשם משלוח הודעות אליו. הודעה  ברה  ל ידו לחע  רהשנמס תובתהכ ילפ ו, כזמה  ובת רשוכת

  ה לייימ ס פקספר הלמ  תאםהב,  מניההל  עבל, תישלח  היל ימיסקפ ב  גוריש   הנמסרת באמצעות

ת  כתובלפי  ניה  לבעל המ  ח ישלתני,  וקטר לר אאבדו  סרת מהנ  הע דוה על ידו לחברה.    רמסשנ

 . הר בלחרוני שנמסרה על ידו אלקטהדואר ה

תם  ריה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסיל מנ של בע דיו  לי  ומסרנמך ש ו מסעה א הוד א() .149.2

 לידיו.

ו  סר נמ, אם  כההלרו כמסנ   כאילוו  ב, יחשראוהד די  י  לע   לחונש שך  מסמ  ה אוהודע (ב)

רה  המסידין.  ים כהכתובת הנכונה ומבוייל   ם את ושאיהם נ ר כשדוא  בבית לוח  למש

י הדואר, ולא  ל ידילה ערגה   רךבדר  מסנ  תיחשב כאילו בוצעה בזמן שבו היה המכתב

ית  בב  רמו אהודעה כהכיל את  מהמכתב ה  משלושה ימים מהתאריך שבו נמסר   יותר

 . וארדה

רבע  ם ואעשריסרת  כנמ  תחשבטרוני,  לקאר אבדו  אוה  מילי סיפקחה בשלה שנהודע (ג)

 שעות לאחר שיגורה. 

מלגר   מבלי .150 רילע   ראמוהוע  הו ל,  למסור  החברה  המניות    דעהשאית  באתר    וםרספ  דיי  לע לבעלי 

ת, הן בנוסף והן  יר בעה השפב,  לשראים יומיים המתפרסמים בתוניבשני עי  האינטרנט של החברה או

ת לעיל  149נה  קבת  רמוכא הודעה  הירת  סמ  וםבמק האר.  שכתארחשב  ייתון  בעם  פרסויך  בו  יך 

 תקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות. נ

בכל    ן אוטוריו רקדיה  בעקשי  חרא   וםבכל מק  ומשרד א ב  ך מסמ  ירתסל מ עיע  להוד   שאיתרה  רהחב .151

 בות באמצעות האינטרנט. ת, לרדרך אחר

  ו משש  הינ מ  בעלל  וחםשל מ  ידיעל    ךמדעה או מסוה   למסור  הרב חת האישר  ניה במ   ףתמשוב ים  ללבע .152

 בעלי המניות, לגבי אותה מניה.  מרשםנה בראשו לר כזנ

כל   אותו ב ייתחת, חר א רךין, על פי העברה או בדדה  חוכמכל מניה,  ל תכו ז יויד ל לה גלנתג שדם אכל  .153

  נרשמו   םר, בטהינ לאותה מ  ות ה זכובאשנ  ם שממנו דכדין לא  , שנמסרההמני   אותההודעה ביחס ל 

 במרשם. טיופר

ז  יותנ מ  ל בעלו  רס מ שנ  עהד וה  או ך  מסמכל   .154 תקנון  להוראות  בהתאם  יח בחברה,  כנמסרים  ה  שבו 

פי  , על  מניותב  ותזכה  בתהסו  על מניות אבאותו    שלו פירוקו  א  ולשיטת רגפו,  ירתטפ  תרוכהלכה למ

יות, ומשלוח  נ מהעל  כבמו  קוחר במא  םשנר  ד לאל עוכו(,  א ל  םובין א  ךכ  לה ע דעי  הברחה  םדין )בין א

ו/או  יכמספיקים לגבי כל אדם המעונ  היאשה  רטל מכ ל  וביחש  ורמ אה כרימס  או ין באותן מניות 

ל הזכ סה  ח כמ  הן הזכאי  על בת  א  יפ   ות,  בין  בעעביחד  ם  דין,  אותו  מכוא   יןובת  יומנל  ם  א ם  ו  חו 

 במקומו. 

  זכאי לקבל הודעה לפי   ר ר, אשחא  דםא  ו כלא   רוטק יר, דהי על מני בשאר ין,  ד כל    אותרלהו  פותיבכפ .155

  ן פוא קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין ב  ר עלתלוו חוק,  הפי  או ל ה  ז  קנון ת

ת  יך לת ה צריינן ה שבג   עולה,פ  אוך  ליה   כלו  ילו ניתנה ההודעה כדין,כאב הדבר  שחי  ןכשה  ומשע,  ליכל

 ים. רושרי ים פקת יחשבו כ,  עהד ההות א
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הודעה    תןמ  או  ךסממ  לוחשמ  רבבד  הברחה יר  מזכ   ידי  לעור או  טירקד י  יד   על  תוםחתב  כר בואיש .156

 הכלול בו.ט רפ  לכ ביכרעת לגמ ה חכוה כ רטים בתקנון זה, יחשבהמפובאיזה מהאופנים 

,  תמיויסתקופה מבמשך פה ישכוחה   הודעהם או מיי  פרמסל ת שמקדוה מ עהוד   לתת שיש ימתאכל  .157

ת  חאר מתיוב  דעהוה   הננית חרת.  בע אנק  םא ו התקופה, פרט  אהימים    פרסמ  ןבמני ה  ר יסמה  םיו  יובא

ביותר  ה  יםהדרכ המוקדם  במועד  נתקבלה  כאילו  אותה  יראו  לעיל,  היא  שבמפורטות  ת  בשנחו 

 לעיל.  , כאמוררתכנמס

 קפירו

פה  האסי לטת  על פי הח ,  רחא  ןפ ואב   וא  ןפרק, בין בפירוק מרצוי המ, רשאדין  ת כלוראוף לה בכפו .158

  כן וקצתו,  ו מא   וש, כולכורה  עודףת  , אותני המי  עלשנתקבלה ברוב רגיל, לחלק בעין בין בכללית  ה

  וש הרכ  דףמעו  חלק  ד כלהפקייל ל האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב רג  תטלפי הח   לעמפרק  ה  אירש

לשם חלוקת  . ןונכ לרק ימצא פמ הש יפהמניות, כי ו בו בנאמנות לטובת בעליק חזשר י א יםנאמנ י ידב

  ד צכיחליט  הול  חלוקהד ל עומה  שכוהרל  ש  ויראוש בעין, רשאי המפרק לקבוע את הערך הכ דף הרעו

החובת בזתבהות  י נהמ  יל עבן  ביקה  ו לצע  לכ חשב  הנלוות  ה ומניהי  גוס ויות  רה  בבח  םונישת 

 . םלותעבבש

 מי יפנ מבקר

כ"ל  מנ  –יון  רוקט הדיר יקבע כך    םיהיה יו"ר הדירקטוריון, או, א  מיפני קר המבהל  ני ערגואה הנ הממו .159

 ה או יו"ר ועדת הביקורת.החבר

לוהצע .160 עיוכנ ת ת  דיר  מיהפנימבקר  ה י  ידל  ע  שוגיו   תישנת   ודהבת  לאחר  קטורלאישור  החברה  יון 

הדירקטוריון   כך  יקבע  אם  או,  העבודה,  תכנית  את  תבחן  הביקורת  ת  דווע   ישורלא  – שוועדת 

 ת. ריקובה

 נושאי משרה בחברה 

מנהל הכללי יהיה רשאי מזמן לזמן למנות לחברה נושאי משרה )למעט דירקטורים ומנהל כללי(  ה .161

לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיה  

לזמן ובכל זמן, לפי  המנהל הכללי רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהנזכרים מזמן  

 שיקול דעתו המוחלט. 

הכללי ה .162 נושאי  י  מנהל  של  והתפקידים  הסמכויות  את  החברות,  חוק  להוראות  כפוף  לקבוע,  וכל 

 ידו כאמור, וכן את תנאי כהונתם. -המשרה שמונו על

 אישור עסקאות שאינן חריגות

החברה עם אדם    חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עסקה של  להוראותבכפוף  .163

 יש בה עניין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, יאושרו בדרך, כדלקמן:   בחברה אחר שלנושא משרה  

על (א) תאושר  חריגה  שאינה  בעסקה  לעיל  כאמור  על-התקשרות  או  הדירקטוריון  גורם  - ידי  ידי 

ידי ועדת הביקורת של החברה או על ידי נושא משרה בחברה שאין לו עניין  - אחר, לרבות על

אישי בעסקה )ובלבד שנושא משרה כאמור לא יאשר התקשרויות שעניינן תנאי כהונה והעסקה  

שיו נושאי המשרה(,  עלשל  לכך  במסגרת  -סמך  ובין  בהחלטה מסוימת  בין  ידי הדירקטוריון, 

נוהלי הדירקטוריון, בין בהסמכה כללית, בין בהסמכה לסוג מסוים של עסקאות ובין בהסמכה  

 לעסקה מסוימת.
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ידי מתן אישור כללי לעסקאות  - אישור עסקאות שאינן חריגות, כאמור לעיל, יכול שייעשה על (ב)

של  מסוים  לסוג  או  על  כאמור  מידה  אמות  קביעת  באמצעות  כאמור  ועדת  -עסקאות  ידי 

   ברה אשר יאושרו על ידה אחת לשנה.הביקורת של הח



 1-ה
 

  וייעודה  ההנפקה תמורת  - 5 פרק

 לתשקיף להשלמה  תמורת ההנפקה הצפויה 5.1

, ההוצאות המשוערות  זה  תשקיף להשלמה  של ניירות הערך המוצעים על פימההנפקה  לחברה  התמורה הצפויה  

בהודעה  יפורטו  מההנפקה  הצפויה  נטו  והתמורה  להשלמה  בתשקיף  המוצעים  הערך  ניירות  בהנפקת  הכרוכות 

  ) לחוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה.  2)(1(א16המשלימה אשר תפרסם החברה בהתאם לסעיף  

הכמ בסיס  על  המוצעות  בגין המניות  ברוטו  הצפויה  התמורה  זאת,  עם  והמחיר  יחד  המוצעת  המקסימאלית  ות 

 .  ש״ח 200,200,000-תעמוד על כהמוצע הרלוונטיים, כמפורט בתשקיף זה, 

 תמורת ההנפקה  ייעוד 5.2

מורכבים הן ממסגרות אשראי מבנקים , בהיותה חברה פרטית,  מקורות המימון של החברהנכון למועד התשקיף,  

מבטח שמיר פיננסים בע"מ ודיסקונט קפיטל שונים אשר הועמדו כנגד קבלת ערבויות מבעלי מניותיה של החברה, 

") המשקיעיםבע"מ  של ")בעלי המניות  עצמאיים  הוניים  והן ממקורות  סולו של החברה  הן ממסגרות אשראי   ,

גיבהתאם,    החברה. לחברה  תאפשר  עבורה,  ההנפקה  יותר  וכלכליים  מגוונים  מימון  מקורות  החברה וס  בכוונת 

לשם מימון פעילותה העסקית, השוטפת, ולשם   ביחד עם מימון בנקאי מקביל,  לעשות שימוש בתמורת ההנפקה

שיתקבל מתמורת    1ש"ח   אלפי  82,010סך של  )  1(  :ובכלל זהמבנה ההון והחוב של החברה,  וחיזוק    ההסדרטיוב,  

בגין תשואת הסיכון (כמפורט בסעיף    בעלי המניות המשקיעיםלצורכי פירעון חובותיה של החברה לההנפקה ישמש  

הלוואות בעלים פירעון  לצורכי  שיתקבל מתמורת ההנפקה ישמש    2ש"ח אלפי    268סך של  )  2(  ;)לתשקיף  8בפרק    8.5.1

  רכיולצשמש  יתרת תמורת ההנפקה שתתקבל ת)  3(  ;בת החברהלטו  לחברה על ידי בעלי מניות המשקיעים  נושנית

החברה    הלוואות  פירעון צמיחה   תשמש   וכן   חלקי   או  מלא  באופןבנקאיים    מתאגידים  קצרלזמן  של  להמשך 

 מעת   רשאי  החברה  דירקטוריון .  לעת  מעת  שיהיו  כפי  החברה  דירקטוריון  החלטותפי  - עלוהתרחבות של החברה  

  . ההנפקה תמורת יעוד את לשנות, הבלעדי דעתו שיקול פי -על , לעת

  רקטוריון די  להחלטות  בהתאם  להשתנות  עשויה(אשר    התשקיף  למועד  נכון  החברה  אסטרטגיית   אודות  לפרטים

  תשקיף. ל 6בפרק  6.18סעיף  ראו), לעת מעת החברה

בדוח הדירקטוריון    13לפרטים אודות דוח רווח והפסד פרופורמה, בהנחה של החלפת מקורות המימון, ראו סעיף  

  .לתשקיף 6המצורף כנספח לפרק  2020ביוני  30ליום של החברה  

לשימוש בתמורת ההנפקה כאמור, החברה תפקיד ותשקיע את תמורת ההנפקה כי שתמצא למתאים, בהשקעות   עד

בעלות דירוג אשראי גבוה, מק"מ   קונצרניותון בפיקדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות או  סולידיות, כג 

ידי דירקטוריון החברה מעת לעת. לצורך האמור לעיל, לא תחשב כהשקעה באפיקים סולידיים, -וכד', כפי שיקבע על 

ת או אופציות במעוף או רכישת  השקעה במניות או בתעודות סל, אשר נכס הבסיס שלהן הינו מניות או מדדי מניו

  או כתיבת פוזיציות בנגזרים.

 מינימאלי  סכום 5.3

נכון למועד תשקיף  זה, לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בהנפקה זו, אף שייתכן שזה ייקבע במסגרת ההודעה 

  המשלימה שתפרסם החברה. 

 המדף  לתשקיף  בהתאם ההנפקה תמורת 5.4

ה כל תמורה מיידית החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם מכוחו, ועל כן לא תהי במועד פרסום תשקיף מדף זה 

 
יובהר כי הסכומים לעיל הינם סכומים הנכונים למועד התשקיף, והסכומים שייפרעו בפועל מתמורת ההנפקה יהיו סכומים מעודכנים    1

 ., אשר יפורטו במסגרת ההודעה המשלימהבפועלכפי שיהיו במועד הפירעון  
הסכומים לעיל הינם סכומים הנכונים למועד התשקיף, והסכומים שייפרעו בפועל מתמורת ההנפקה יהיו סכומים מעודכנים    יובהר כי  2

 ., אשר יפורטו במסגרת ההודעה המשלימהכפי שיהיו במועד הפירעון בפועל
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  .המדף תשקיףבעקבות פרסום 

. במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך  על פי תשקיף המדף  בהתאם לאמור, לא נקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה

ש-על ההנפקה  תמורת  זה,  מדף  תשקיף  מכוח  שיפורסמו  מדף  הצעת  דוחות  פעילותה  פי  למימון  תשמש  תתקבל 

  פי החלטות דירקטוריון החברה כפי שיתקבלו מעת לעת. - העסקית על

ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על  וייקבע  הצעת  -היה  בדוח  פי דוח הצעת המדף, שתפרסם החברה, הוא יפורט 

  .  המדף

 חיתום 5.5

קונסורציום חתמים בראשות   ר עם, ובכוונת החברה להתקשפי תשקיף זה תובטח בחלקה בחיתום-המניות על   הצעת

חיתום קפיטל  (ובע"מ    דיסקונט  הנפקות  בע"מ1993לידר   (  " לתקנה    הכל  ,")החתמים(להלן:  ) 1(א)(11בהתאם 

על ההודעה המשלימה, אשר    החתמים יחתמו.  2017-לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז

בחתימת ויראו  יוצעו המניות  ו/או    םמכוחה  יושלמו  ההודעה המשלימה  על התשקיף. במסגרת  כחתימה  כאמור 

סעיף   וחיתום, עמלת הפצה, ריכוז וכו'. לפרטים נוספים רא  יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות אך לא רק,

  . לעיל 2לפרק  2.14
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  ופעילותה  החברה עסקי  תיאור  - 6 פרק  

  

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  -חלק ראשון 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה   6.1

  - מניף  כחברה פרטית בעירבון מוגבל בשם    1999במרץ    30החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום   6.1.1

   .שירותים פיננסיים בע"מ

למועד   6.1.2 הינםתשקיף,  הנכון  החברה  במניות  (  המחזיקים  בע"מ  פיננסים  שמיר  ),  73.84%מבטח 

נט קפיטל בע"מ  ויתרת מניות החברה מוחזקות בנאמנות עבור דיסקו  )19.6%דיסקונט קפיטל בע"מ (

   על ידי חברת נאמנות.

ליזמים בענף הבניה, כאשר עיקר המימון הינו השלמת הון עצמי   6.1.3 החברה עוסקת בהעמדת מימון 

נכון  מיום התאגדותה ו לצורך קבלת ליווי בנקאי לפרויקטים בתחום הבניה.  ם כאמור  הנדרש ליזמי

 תחום הבנייה. למועד התשקיף, החברה הייתה מעורבת במימון מאות פרויקטים ב

לשנת   ועד למועד    2010עד  ומהמועד האמור  אירופה  במזרח  גם למיזמים  מימון  העמידה החברה 

 התשקיף, החברה לא העמידה מימון חדש למיזמים מחוץ לישראל. 

 ההצעה לפי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור.   6.1.4

עצמה, כאשר נכון למועד התשקיף, אין לחברה    כלל פעילותה של החברה מבוצעת על ידי החברה 6.1.5

החזקות בתאגידים נוספים, למעט התאגידים הזרים שנדרשים לצורך אחזקת נכסי הנדל"ן בחו"ל  

 ). להלן 6.8.3.6.5(כאמור בסעיף 

 תחום הפעילות 6.2

עיקר  , כאשר  ליזמי נדל"ןמימון    -פעילות אחד    בתחוםפועלת  החברה    מיום התאגדותה ועד למועד תשקיף זה,

במסגרת לווי בנקאי סגור    נדל"ן  מימון ההון העצמי הנדרש מיזמי  -, קרי  ליזמים  המימון הינו השלמת הון

   המימון מועמד כאשר לרוב    שנים,  5-הינה בין שנה ל. תקופת המימון המקובלת בפעילות החברה לפרויקטים

הקיים   המח"מ הממוצע בתיק חודשים (תקופה זו גם משקפת את 36-48 בתלתקופה על ידי החברה ליזמים 

של ריבית קבועה או משתנה או  בדרך  בתמורה להשלמת ההון כאמור, מקבלת החברה תמורה    .)החברה  של

    ., וכן עמלות שונות ממחזור המכירות של הפרויקט או מרווחיותו שיעור

למעט  , וכן עמלות שונות,  החברה מקבלת תמורה רק בדרך של ריבית קבועה או משתנהתשקיף,  הנכון למועד  

אחוז מעליית שווי המקרקעין  לגם     ,בנוסף לאחוז קבוע מסכום התמורה  ,פרויקט אחד בו זכאית החברה

   .אפסי הינו שווי הקיקר  התשקיף,למועד  נכון "). מובהר כי קיקר(" ניםהממומ 

  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  6.3

  .  יהעסקאות במניותו מועד התשקיף לא בוצעו השקעות בהון החברה שלפני בשנתיים 

 החזקות בחברה המבנה  6.4

למעט אחזקת החברות    ,תשקיף, החברה אינה מחזיקה בחברות בנות או כלולותה למועד  ו  2020ביוני    30ליום  

  . שאינן מהותיות לפעילות החברה ותוצאותיה כאמור לעיל, הזרות
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  חלוקת דיבידנדים 6.5

לבעלי    משלמת החברה  .על דיבידנד  חילקה או הכריזה בשנתיים שקדמו למועד התשקיףהחברה לא   6.5.1

בגין הערבויות שהעמידו בעלי מניותיה של  ,  את עודפי הכספים שמצטברים אצלה מעת לעתמניותיה  

סעיף    להלן וכן  6.13.1  סעיף  ו . לפרטים נוספים ראמהחברה  החברה, בגינן זכאים הם לתשואת סיכון 

 . להלן 8.5.1

מסתכם    2019בדצמבר    31ליום    של החברה   סך העודפים הראויים לחלוקה על פי הדוחות הכספיים 6.5.2

  .ש"חאלפי  48,200 -מסתכם לסך של כ 2020 ביוני 30ליום ו   "חש י אלפ 38,397לסך של 

  שנה   התלאו החברה    מרווחי  50%של    שיעורבדיבידנד    לחלוקתמדיניות    קבעהחברה    דירקטוריון  6.5.3

זאת,  .לעיל  הצבורה  הרווחים  מיתרת  לגרוע  מבלי  וזאת עם  כפופה  ובפ  הדיבידנדחלוקת    יחד  על 

  החברה בכוונת   עימם מניםמהמ  הגורמים שלנקבעו בתנאים המסחריים אשר  נוספות  מידה  לאמות

מחייבים  תקשרלה מ   ,זה  ובכלל,  בהסכמים  (כאחוז  מינימלי  הון  ואבסולוטית השמירת    ) מאזן 

  ה וחלוק  להלן  6.13.7.1קבעו על ידי כל התאגידים הבנקאיים בסעיף  כמפורט בתנאים המסחריים שנ

כאמור בתנאים המסחריים שנקבעו על    ואילך  2020שנת  לשל החברה  אך ורק מרווחיה השוטפים  

   .6.13.7.1תאגיד בנקאי ב' כמפורט בסעיף  ידי
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  מידע אחר  -  שניחלק 

  חברה המידע כספי לגבי תחום הפעילות של  6.6

על בסיס הדוחות    2020ביוני    30ולששת החודשים שהסתיימו ביום    2019- ו  2018להלן נתונים כספיים לשנים 

  :1הכספיים המאוחדים של החברה (באלפי ש"ח) 

 
  2020ביוני  30נכון ליום 

  

  בדצמבר (באלפי ש"ח)   31-לשנה שהסתיימה ב

2019 2018  

  55,235  68,744  40,038  הכנסות מחיצוניים 
  44,076  50,675  30,235 סה"כ עלויות מיוחסות

  3,916  4,207  2,093 עלויות קבועות 
  40,160  46,468  28,142 עלויות משתנות

מפעולות  רווח  סה"כ 
 רגילות 

9,803  18,069  11,159  

  456,390  599,597  737,350 סך הנכסים  
  435,286  560,424  688,374 ההתחייבויותסך 

  2019בדצמבר    31  דוחות הכספייםבלמידע כספי נוסף ולהסברים בדבר תוצאותיה הכספיות של החברה, ראו  

לאותן תקופות המצורפים בסוף  הדירקטוריון של החברה    ות לדוח  להלן וחלק א'   9בפרק    2020  ביוני  30ליום  ו

  .פרק זה

  בדוח   13  סעיף  ראו,  המימון  מקורות  החלפת  של  בהנחההיינו  ,  פרופורמה  והפסד  רווח  דוח  אודות  לפרטים

  .  החברה  של 2020 ביוני  30 ליום הדירקטוריון

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה 6.7

והאירועים העיקריים בסביבה המלהלן   קרו כלכלית בה פועלת החברה,  איתוארו המגמות, ההתפתחויות 

יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של החברה    ,החברה  למיטב ידיעתאשר  

  : 2או על התפתחות עסקיה בתחום בו היא פועלת 

 הכלכלה הישראלית  6.7.1

  3הסביבה המאקרו כלכלית  6.7.1.1

  , 3.5%- ב  2019צמח בשנת  , התוצר המקומי הגולמי בישראל  4נתוני בנק ישראל פי  על  

בהוצאות הן  עלייה זו משקפת עלייה   , כאשרבדומה לקצב הצמיחה בשנתיים הקודמות

 -הסתכם ב   2019התוצר לנפש בשנת  לצריכה ציבורית.  הן בהוצאות  לצריכה פרטית ו

  . במחירים שוטפים אלפי דולרים, 43.6, או ש"חאלפי  155.5

 
  בדוח   13  סעיף  ראו ,  המשקפים את תוצאות החברה לפי מודל המימון לאחר ההנפקה,  פרופורמה  והפסד  רווח   דוח  אודות   לפרטים   1

  . החברה של  2020 ביוני  30 ליום  הדירקטוריון 
י  נת מידע צופה פנ ן בבחינ הי  החברה הערכות החברה באשר למגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית בה פועלת    2

בחוק כהגדרתו  תשכ"חנ  עתיד  ערך,  כי    .1968-יירות  כי  מובהר  וודאות  כל  ואומד הנאין  החברהחות  לעיל    ני  יתממשו  כמפורט 
יים ומאקרו כלכליים שאין לחברה כל יכולת השפעה עליהם או שיכולת  נם חיצום תלויים בגורמינהואיל והי  ,במלואם או בחלקם

  .החברה להשפיע עליהם מוגבלת
 של  האינטרנט שהתפרסמו באתר  כפי ומידע נתונים על מבוסס החיצוניים והגורמים הסביבה המאקרו כלכלית בישראל  תיאור 3

( בנק  באתר האינטרנט www.boi.gov.ilישראל  ( משרד  של ),   הבינוי  משרד  של האינטרנט  באתר   ),www.mof.gov.ilהאוצר 
 המרכזית  הלשכה של האינטרנט באתר ),www.gov.il/he/Departments/ministry_of_construction_and_housing( והשיכון 

המפורטים   ), ובפרסומים נוספים כמפורט בתשקיף. למען הסר ספק, מובהר כי, המידע והנתוניםwww.cbs.gov.ilלסטטיסטיקה (
 עצמאית בדיקה  נערכה לא ,מהימנותם או/אליהם ו/או נכונותם ו ביחס  אשר שהתפרסמו באופן פומבי נתונים בתשקיף זה, הינם

  להכללתם בתשקיף זה. אישור לקבלת פנתה לא היאו החברה  ידי  על
  המשק והפעילות הכלכלית":   -א'   , "פרק2019ישראל , דוח בנק ישראל  בנק אתר  ראה 4

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%
93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202019/
%D7%A4%D7%A8%D7%A7%20%D7%90.pdf. 
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אשר פורסמה בעיצומו של משבר כלכלית של בנק ישראל,  -בהתאם לתחזית המאקרו

, על רקע הצעדים שננקטו בעולם ")נגיף הקורונה(להלן: "  )COVID-19נגיף הקורונה (

התוצר המקומי הגולמי צפוי להתכווץ   2020בשנת  למניעת התפשטות נגיף הקורונה,  

צפוי התוצר המקומי הגולמי לצמוח   2021ומאידך, בשנת    7%-ל   4.5%בשיעור שנע בין  

תחזיות המאקרו כלכליות של אגף הכלכלן הראשי  על פי    .3%5-ל  6%שיעור שנע בין  ב

האוצר  לאחרונה,    6במשרד  פורסמו  של  אשר  הראשון  המק  2020ברבעון  ומי  התוצר 

ההתכווצות הרבעונית הגדולה  כאשר זו   ,בשיעור שנתי  6.9%-ב  למעשה  התכווץהגולמי 

האחרונים בעשורים  שנרשמה  האוצר,.  ביותר  משרד  המלווה ה  לדעת  תאוששות 

בתחלואה מעלייה  כתוצאה  יחסית  מצומצם  בהיקף  חדשות  לפגיעה   ,בהגבלות  תביא 

, שעמדה על 2020ודמת לשנת  בתוצר בהשוואה לתחזית הצמיחה הק   8.9%-כוללת של כ 

3% .  

להיות   שוק העבודה המשיך2020 שנת   של וברבעון הראשון  2019 של השנייה במחצית

העסקי, שיעור גבוה   דבר שהתבטא בשיעור נאה של עליית שכר בהובלת הסקטור  ,הדוק

מספר זאת,  עם  היסטורית.  ביותר  הנמוך  אבטלה  שיעור  לצד  פנויות  משרות   של 

נחלש מעט לקראת תום שנת  אינדיקטורים הצביעו שייתכן שההידוק בשוק העבודה 

אוגוסט  ובתום לעלות המשיך במשק העיקריים העבודה בגילאי האבטלה . שיעור2019

(בהשוואה לשיעור   9.8% של היסטורי  לרמת שפל שיעור האבטלה (הרחב) הגיע 2020

 המשרות  שיעור י משבר הקורונה בעוד שלפנ .7לפני משבר הקורונה)   3.2%אבטלה של  

נכון לחודש   -   נותר הדוק העבודה כאשר שוק  3.5% של  גבוהה ברמה היה במשק הפנויות 

מאשר   5.7יחס הגבוה פי    -מובטלים על כל משרה פנויה    8.3קיים יחס של    2020אוגוסט  

  .8י משבר הקורונה נלפשהייתה בתקופה 

  האינפלציה  6.7.1.2

שיעור האינפלציה   2019בשנת      -נמוכה   להיות ממשיכהבישראל  האינפלציה   סביבת

על   עמד  הת   ,0.6%בישראל  מהגבול  יותר  נמוך  שהיה  יציבות שיעור  יעד  של  חתון 

עדיין חיובי  ידי בנק ישראל, אך  הירידה בסביבת האינפלציה,   .9המחירים שנקבע על 

 2020בחודש אפריל    -אשר החלה עוד לפני פרוץ משבר הקורונה, המשיכה גם במהלכו  

הרמה הנמוכה   -  2020בחודש מאי    - 1.6%שיעור האינפלציה ירד בחדות והגיע לשפל של  

 
  :  2020ישראל שפורסמה באפריל  בבנק המחקר  חטיבת של כלכלית-המאקרו התחזית מתוך 5

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/forcast0420.aspx .  
  : 2020באוגוסט ישראל שפורסמה  בבנק  המחקר חטיבת של כלכלית-המאקרו התחזיתו

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/24-8-2020a.aspx 
 : 03.08.2020ביום   שפורסמה 2023-2020ים קרו כלכלית לשנא תחזית מראה אתר משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי,  6

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/development-and-income-forecast-corona . 
, שפורסמה  2020ד האוצר, אגף הכלכלן הראשי, השפעת משבר הקורונה על שוק העבודה נכון לחודש אוגוסט  ראה אתר משר  7

  :04.10.2020ביום 
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-
04102020/he/weekly_economic_review_periodic-review-04102020.pdf  

  לעיל.  6ראו הערת שוליים מס'  8
  ":  והאינפלציההמדיניות המוניטרית    -ג'   , "פרק2019ישראל , דוח בנק ישראל  בנק אתר  ראה 9

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%
93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
%202019/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%20%D7%92.pdf. 
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- .%60, שיעור האינפלציה עומד על  2020ספטמבר  נכון לחודש    .200410מרץ  ביותר מארז  

.  

. נכון למועד פעילות החברה חשופה לסיכונים הנובעים משינויים בשיעור האינפלציה

למעט הסכם ,  הלוואות צמודות מדדו/או ב  התקשרה בהסכמיםתשקיף זה, החברה לא  

הינו    יחיד לצראשר  המחירים  למדד  בסכום  צמוד  של כן,  המאזן  לסך  מהותי  שאינו 

  החברה. 

 המדיניות המוניטרית  6.7.1.3

של בנק ישראל להפחית את הריבית החליטה הוועדה המוניטרית  2020אפריל ב 6יום ב

  הוועדה החליטה    2020  אוגוסטב  24יום  ב .  0.1%- ל  0.25%  של  מרמההמוניטרית  

רעה  ה  רקע  על.  11להותיר את הריבית המוניטרית על כנה המוניטרית של בנק ישראל  

והצעדים  קורונה  נגיף  התפשטות  בעקבות  במשק  הכלכליים  בתנאים  משמעותית 

הפעיל   לבלימתה,  לסייע    ישראל  בנקשננקטו  במטרה  כלים  הישראלי    למשקמגוון 

בהתמודדות עם המשבר. הצעדים העיקריים שננקטו נועדו להבטחת המשך פעילותם 

מ התמסורת  להגברת  הפיננסיים,  השווקים  של  לריביות התקינה  ישראל  בנק  ריבית 

לרכישת אגרות   תוכנית , הפעיל בנק ישראל  היתר  בין השוק, ולהקלה בתנאי האשראי.  

") חוזר  מכר  לעסקאות  ותוכנית  המשני  בשוק  ותאגידיות  ממשלתיות   עסקאותחוב 

מטבע   בשוק )SWAP (לקשור עסקאות החלף  החל   ואף,  המוסדיים  הגופים  עם")  ריפו

על הפחתת הריבית   נוסף "ח המתבצעות מעת לעת. כמו כן,  המט החוץ בנוסף על רכישות  

חדש    ישראל  בנק המוניטרית,   מוניטרי  כלי  לבנקים   – הפעיל  מוניטריות  הלוואות 

  .12לטווחים ארוכים להגדלת היצע האשראי לעסקים הקטנים

העלאת ריבית תגדיל    -שינויים בשיעורי הריבית עשויים להשפיע על רווחיות החברה  

את ההכנסות (אם כי, מנגד, עלולה לייקר את האשראי וכפועל יוצא להקטין את מספר 

. )הדירות הנרכשות ואת מספר התחלות הבניה; קרי תקטין את השוק בו פועלת החברה

ת עלולה להקטין את מספר הדירות הנרכשות בדומה, עליה בשיעורי הריבית למשכנתאו

  וכפועל יוצא את מספר התחלות הבניה והשוק בו פועלת החברה). 

 ענף הנדל"ן בישראל  6.7.2

ענף הנדל"ן והבנייה בישראל מושפע מהמצב המאקרו כלכלי בישראל, המצב הביטחוני, מציפיות  

  ) גון הריבית במשק ועודכ(  לשינוי מחירים, ממדיניות ממשלת ישראל, ממגוון פרמטרים כלכליים

 ומהיצע הדירות הקיים ומהביקוש להן, כאשר הביקוש שונה מאזור לאזור, כמפורט להלן: 

 
  : 2020של שנת מתוך דוח המדיניות המוניטרית שפרסם בנק ישראל למחצית הראשונה  10

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0
%d7%99%d7%95%d7%aa%20%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%aa%20%d
7%93%d7%95%d7%97%20%d7%9e%d7%9c%d7%90.pdf 

להותיר את הריבית ללא שינוי    2020לאוגוסט    24-הוועדה המוניטרית החליטה ב  נות, " ראה אתר בנק ישראל, הודעות לעיתו  11
  ": 0.1%ברמה של 

https://boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/24-8-20b.aspx 
  : 2020מתוך דוח המדיניות המוניטרית שפרסם בנק ישראל למחצית הראשונה של שנת  12

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0
%d7%99%d7%95%d7%aa%20%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%aa%20%d
7%93%d7%95%d7%97%20%d7%9e%d7%9c%d7%90.pdf 
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  היצע וביקוש לנדל"ן  6.7.2.1

הייתה עלייה    2019, במהלך המחצית השנייה לשנת  13ומשרד האוצר  על פי נתוני בנק ישראל

העסקאות   בהיקף משמעותית  בעלייה שהשתקפהבהיקף הפעילות בשוק הדיור בישראל  

גדל ,  2018אלף דירות. בהשוואה לשנת    110- , נמכרו כ2019בסיכום שנת  בשוק הנדל"ן.  

העסקאות   ממשלתי  כולל(מספר  של    )בסבסוד  כאשר  11%בשיעור  העסקאות  ,  בנטרול 

הג  שיעור  מצטמצם  ממשלתי  ל  ידולבסבסוד  המחצית .  בלבד  4%-בעסקאות  במהלך 

, בעקבות התפרצות משבר הקורונה, התקיימה תנודתיות במספר  2020השנייה של שנת  

בשיעורים   לסירוגין  ויורד  עולה  העסקאות  מספר  קרי  הנדל"ן,  בשוק  העסקאות 

- כמספר העסקאות בשוק הנדל"ן הסתכמו ב   2020משמעותיים, כאשר בחודש אוגוסט  

ד  10.5 עליה חדה של  אלף  ל  23%-כירות, אשר מהווה  אוגוסט אשתקד חודש  בהשוואה 

  . (יולי) בהשוואה לחודש הקודם 8%-כועלייה של 

זאת,   האחרונות,  עם  בשנים  מהאטה  סובל  בישראל  למגורים  הנדל"ן  הגיעה  ענף  אשר 

נמכרו  בו  2020של שנת  השניברבעון לידי ביטוי באה  לשיאה לאחר פרוץ משבר הקורונה ו

  , מדובר בירידה 2019אלף דירות בשוק החופשי, ובהשוואה לרבעון המקביל בשנת   16.8-כ

, שעמדה  2003, כאשר זהו הרבעון החלש ביותר במכירת דירות מאז שנת  27%של    חדה

. בהכללת המכירות בסבסוד ממשלתי  המיתון במשק הישראלי והאינתיפאדה השנייהבצל  

ע למשתכן),  העסקאומ(מחיר  סך  על  ד  דירות,    19.5ת  מאז אלף  ביותר  הנמוכה  הרמה 

  .14, אשר עמד בצל המחאה החברתית 2011הרבעון הרביעי של 

דירות חדשות שנמכרו ודירות  (פי נתוני הלמ"ס, הכמות המבוקשת של דירות חדשות  -על

שלא בנייתן  חדשות  שהחלה  אוגוסט    )למכירה  לחודש  כ   2020נכון  על    38,900  -עמדה 

לעומת התקופה   2020אוגוסט  - מהשוואת העסקאות שבוצעו נכון בחודשים יולי  .  15דירות 

יולי (קרי  אשתקד  ב2019אוגוסט  -המקבילה  עלו  בישראל  הדירות  מחירי  כי  נמצא   ,( -

  .1.7%-, כאשר מחירי הדירות החדשות עלו ב 3%216.

  להלן.   6.7.3. לפרטים נוספים ראו סעיף פרץ משבר הקורונה  2020בתחילת שנת 

  לות בנייה וגמר בניה התח 6.7.2.2

, נתון המהווה ירידה  )אומדן שנתי ראשון(דירות    50,860-הוחל בבנייתן של כ  2019בשנת  

דירות. המספר הגדול ביותר    51,950-בה הוחל בנייתן של כ  2018בהשוואה לשנת    2.2%של  

בשנת    .)מכלל הדירות  26.9%(  היה במחוז המרכז  2019בנייתן בשנת    של דירות שהחלה

 
  ":שוק הדיור -ח'   , "פרק2019ישראל , דוח בנק ישראל  בנק אתר ראה  13

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%
93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
%202019/%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A4%D7%A8%D7%A7%20%D7%97.pdf 

 ": 2020אוגוסט  למגורים ן "הנדל ענף  "סקירת " ,הראשי הכלכלן אגף  - האוצר  משרד  תר וכן א
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly-review-
.10022020/he/weekly_economic_review_weekly-review-10022020.pdf 

  : 2020אשר פורסם בספטמבר   2020ם לרבעון השני כן ראה משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי, סקירת ענף הנדל"ן למגורי 14
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-real-estate-2020-
q2/he/weekly_economic_review_periodic-review-real-estate-2020-q2.pdff 

  ": 2020אוגוסט   -חדשות  דירות של המבוקשת  "הכמות  לסטטיסטיקה המרכזית  הלשכה  אתרראה  15
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/320/04_20_320b.pdf 

  ": 2020ספטמבר  – "שינוי במחירי שוק הדירות  לסטטיסטיקה המרכזית  הלשכה  אתרראה  16
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2020/324/10_20_324b.pdf 
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  .  2018ללא שינוי לעומת שנת כמעט דירות,  50,590הסתיימה בנייתן של    ,2019

  16מיליון מ"ר, לעומת    12.9-הסתכם שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים ב  2019בשנת  

  נועדו לבנייה   76.1%- , כ2019. מכלל שטח התחלות הבנייה בשנת  2018בשנת    מיליון מ"ר

וכ שלא    21.4%-למגורים  לבנייה  לשנת  נועדו  בהשוואה  הבנייה  2018למגורים.  שטח   ,

  .16.2%-ושטח הבנייה שלא למגורים ירד בכ 4.5%-למגורים עלה ב

  11.5-ב  ) למגורים ושלא למגורים(הסתכם שטח גמר הבנייה לכל הייעודים  ,  2019בשנת  

. מכלל שטח גמר 2.4%-ירידה של כ  קרי,  -  2018  ליון מ"ר בשנתימ  11.7לעומת    ון מ"ר,י לימ

לא למגורים. נועד לבנייה ש   26.1%  - נועד לבנייה למגורים וכ  71.9%  -, כ   2019הבנייה בשנת  

הבנייה שלא למגורים   ושטח  1.8%- הבנייה למגורים ירד בכ  , שטח2018בהשוואה לשנת  

  . 4.1%-ירד בכ

  שינויים בשערי הריבית אשראי ו 6.7.2.3

הנדל"ן   גבוההענף  מינוף  ברמת  והנדל"ן    -  מאופיין  הבנייה  ענף  של  האשראי  סיכון  סך 

  מהם שייכים ישירות לענף   73%מיליארד שקל,    2.271-ב   2018ברבעון השלישי של  הסתכם  

אשראי ענף  ב.  פעילויות שאינן בנייה כמו נדל"ן מני  לענף הנדל"ן, הכולל  27%הבנייה ואילו  

. 201717בסוף שנת    .8%18  מהאשראי שבידי הציבור, לעומת  19.4%  הבנייה והנדל"ן הוא 

מתיק האשראי של ענף    62%-בכ  בנק הפועלים ובנק לאומי מחזיקים יחד כל זאת, כאשר  

  .18) 2017יותר מאשר בשנת  2%(  2018הבנייה והנדל"ן בשנת 

הביקושים לנדל"ן,  שינויים בשערי ריבית משפיעים על  לעיל,    6.7.2.1בדומה לאמור בסעיף  

  ים לבניה. שינויים בלתי צפויים בשערי הריבית עשויים האשראי למימון פרויקט ועל עלות  

  בתחום זה. להשפיע על רווחיות הפעילות 

  הקורונה  משברהשפעות   6.7.3

גלובלי בעל השלכות מאקרו כלכליות  החל העולם להתמודד עם אירוע    2020ברבעון הראשון של שנת  

בידי ארגון הבריאות העולמי    הוכרזאשר    , בעולם  התפשטות נגיף הקורונה משמעותיות שמקורו ב

עולמית.   לקצבכמגיפה  בקשר  הוודאות  ואי  הקורונה  נגיף  להנחיות  הנגיף  התפשטות  התפרצות   ,

ידי הממשלה להתמודדות עם משבר על  וינקטו  ולמשך הזמן    ולפעולות השונות שננקטו  הקורונה 

הפעילות הכלכלית    על   שיידרש לתהליך החזרה לשגרה, משרים אי וודאות על מגוון תחומים לרבות

, ואף גורמים להאטה כלכלית ולצמצום בהיקף  העתידית בעולם ובישראל ועל השווקים הפיננסיים

  הפעילות הכולל במשק הישראלי. 

בעליית מחירי דירות כתוצאה מעודף  בעשור האחרון  יחד עם זאת, שוק הנדל"ן בישראל מאופיין  

על ההיצע בשוק  נ19הביקוש  על האמור, ישראל  ו.  בעלות שיעור האוכלוסין  בין המדינות    הינה סף 

 
  : 2020-2019ותחזית לשנים    2018והתשתיות של התאחדות בוני הארץ לשנת מתוך סקירת התפתחויות ענף הבנייה  17

http://acb.org.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-
%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-
%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99-
%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA-2019.pdf 

  
  לעיל.  2ראו ה"ש מס'  18
  : מדד מחירי דירות:  2.1), לוח 2020מתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הירחון לסטטיסטיקה של מחירים (ספטמבר  19

https://old.cbs.gov.il/www/price_new/aa2_1_h.pdf 
  הנ"ל להכללת המידע האמור אשר הינו מידע פומבי שפורסם לציבור). (יצוין כי, החברה לא פנתה לקבלת אישור האתר 
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  וכן שיעור הילודה   י תושביהבתוחלת חי   מגמתית  עלייה  בה  , קיימתOECD-ביותר בהשוואה ל   הצפוף

שוק הנדל"ן בישראל  הערכת החברה,  אור האמור לעיל ול . ל20עולם שאר מדינות הגבוה ביחס ל  בה

  צפוי להמשיך ונים בשוק על רקע מגמות ומשברים שונים, ואף  הוכיח את עצמו כחסין לזעזועים ש 

  לצמוח. 

הקורונה ובוחנת    משברהחברה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם ובישראל בקשר עם  

פעילותה על  ההשלכות  החברה  .  את  בשליטת  אינו  אשר  משתנה  באירוע  מדובר  הדברים,  מטבע 

או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלוונטיות    הקורונה  וגורמים כגון המשך התפשטות נגיף

, משך הזמן שיחלוף  מצום בפעילות המגזר העסקי בישראלובעולם, לרבות החלטות בדבר צ  בישראל

עד למציאת חיסון או תרופה לנגיף ורמת התמיכה הממשלתית במשק, עלולים להשפיע על פעילותה  

טה כלכלית, ישנן פחות עסקאות בשוק הנדל"ן ובמצב  כאשר יש האכמו כן,    . העסקית של החברה

גוברים   הוודאות  וחוסר  הסיכון  באישור    -האמור,  יותר  שמרנית  החברה  עולה,  הסיכון  כאשר 

) הבנקים  גם  וכך  חדשות  מימון  היקפי  אשר  עסקאות  על  משפיע  למשק  ידם  על  הניתן  האשראי 

  הפעילות העסקית של המשק). 

נויים במשק כתוצאה מהתפשטות הנגיף והעובדה שמדובר באירוע  לאור התדירות התכופה של השי

חברה אינה יכולה לאמוד, בשלב זה, את משך המשבר ומלוא השפעתו  ההמאופיין באי וודאות רבה, 

תוצאותיה  על  האירועים  השפעת  מכך,  וכתוצאה  ובעולם  בישראל  העסקית  הפעילות  יקף  וה  על 

החברה של  ע  .הפגיעה בפעילותה העתידית  שקיבלה החברה  יחד  לאור היקפי הביטחונות  זאת,  ם 

מהלווים, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, מעריכה החברה כי להמשך התפשטות הנגיף בארץ,  

אין השפעה מהותית על פעילות החברה ותוצאותיה, אך היא תמשיך לבחון את ההשפעות בתקופות  

  הבאות.  

  . "הוראות הצווים הרלוונטיים והנחיות "התו הסגולבהתאם להחברה פועלת  נכון למועד תשקיף זה,  

הקורונה על פעילות    משבריובהר, כי ההנחות, ההערכות והנתונים המפורטים לעיל בדבר השפעת  

החברה הינם תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק  

  וכולל הערכות, אומדנים או כוונות של החברהניירות ערך, המבוססים על מידע הקיים בחברה,  

מצב המשק הישראלי   מקצועיים בקשר עם  גורמים  ידי  על  ולסקרים שנכתבו  לפרסומים  ביחס 

בפועל עשויות להיות   המשבר. השפעות  תשקיף זה, נכון למועד  בכלל ובתחום פעילות החברה בפרט

מהתוצאות   החברשונות  ידי  על  הצפויות  או  הנהלת המוערכות  אחר    ה.  מקרוב  עוקבת  החברה 

ההתפתחויות והמגמות במשק על מנת להיערך, ככל שניתן, לצמצם את ההשפעה השלילית של  

  הקורונה על פעילות החברה. משבר

  

  

  

  

  

  

 
 . https://data.oecd.org/israel.htmביחס לישראל:  DATA OECDראו אתר  20
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  פעילות ה  םתיאור עסקי החברה לפי תחו - שלישיחלק 

 הנדל"ןליזמים בתחום  העמדת מימון 6.8

 מידע כללי  6.8.1

 והשינויים החלים בו מבנה תחום הפעילות   6.8.1.1

, כמו גם הנדל"ןליזמים בתחום  מימון  עמדת  תשקיף, הפעילות בתחום ה ה נכון למועד  

מסיבות שונות, היקף הפעילות של תחום זה, הולכת וגדלה בעיקר בשנים האחרונות,  

פיתוח   היזמים)  המימון של  גידול בצרכי  ,ח זהוגידול בהיקף העסקאות בענף (ומכ   כגון

  . מודלי המימון בתחום והכרת התחום בקרב יותר ויותר שחקנים בענף

מקובלים בתחום הפעילות מושפעת בעיקר מהאפיון  של החברה לסיכונים ההחשיפה  

ושל כל פרויקט הממומן לאותו לקוח, והן מהביטחונות   האישי של כל לקוח של החברה

  שקיבלה החברה מכל לקוח. 

להלן, בין היתר בהנפקת רישיון   6.8.1.2כתוצאה משינוים רגולטורים, כמפורט בסעיף  

  עיסוק בתחומים פיננסיים, קיים יתרון לחברה מבוססת ובעלת הון עצמי משמעותי. 

 ם החלים על תחום הפעילות  מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדי 6.8.1.2

מוסדרים),   6.8.1.2.1 פיננסיים  (שירותים  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוק 

 2016-התשע"ו 

לתוקף  2017יוני  ב  1ביום   פיננסיים   נכנס  שירותים  על  הפיקוח    חוק 

"), אשר חל  חוק הפיקוח("  2016-התשע"ו  ),שירותים פיננסיים מוסדרים(

רישום    דרישות  ראי, הכולל על תאגידים העוסקים, בין היתר, במתן אש

לרבות  ו רישו ענייןקבלת  י  ובעלי  שליטה  לבעלי  או    היתרים  לשליטה 

מסוג   בתאגיד  שליטה  אמצעי  העסקים    זה,להחזקת  ניהול  על  הגבלות 

ביטוח    ממונה על שוק ההון לבתחום וחובות דיווח שיחולו על העוסקים.  

  ולצורך יישום הוראותיומכוח החוק אשר מונה  ,וחיסכון באגף שוק ההון

פיננסיים שירותים  נותני  על  פיקוח,    ,כמפקח  אסדרה,  סמכויות  הוקנו 

  אכיפה ובירור מנהלי, לרבות הטלת עיצומים כספיים.  

  8ביום  .  2017במאי    24הרישיון ביום  ת  הגישה את הבקשה לקבל  החברה

הודעה ממחלקת רישוי שירותים פיננסיים,    בחברה התקבלה    2017ביוני  

ותיק"  החברהכי   "עוסק  להגדרת  הפיקוח(  עונה  בחוק  והיא    )כהגדרתו 

רשאית להמשיך ולעסוק במתן אשראי כל עוד לא ניתנה החלטת המפקח  

פיננסיים בבקשתה של   נותני שירותים  האישור שניתן    , , קריהחברהעל 

להמשך העיסוק  זה  אישור  בהתאם לתנאי  .  לחברה הינו ללא הגבלת זמן 

אשראי מסמכים  עבירה  ה  החברה  ,במתן  לרבות  מלאה  רישוי  בקשת 

כל עוד לא ניתנה החלטת המפקח לקבלת הרישיון, החל   .הנלווים לבקשה

על    2017ביוני    1מיום   יחולו  בבקשה,  המפקח  להחלטת    החברה ועד 

רישיון  בעלת  הייתה  כאילו  הפיקוח  חוק  זמן  הוראות  הגבלת  נכון    ללא 

התשקיף פ.  למועד  שירותים  רישוי  מחלקת  החברה לבקשת    יננסיים, 

ליום   עד  נוסף  מסמך  להמציא  השלמת    2019במאי    1נדרשה  לצורך 
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לבין  הבקשה.   של החברה  יועציה המשפטיים  בין  שהתקיים  דיון  לאחר 

פיננסיים,   שירותים  רישוי  מחלקת  ביום  נציגי  הוגש  במאי    15המסמך 

או  ,  2019 הערה  כל  וללא  הרישוי  מחלקת  ידי  על  לנדרש  בהתאם  וזאת 

  . בענייןהשגה 

פורסם נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים    2019בנובמבר    28ביום  

החברה  נדרשת  והפעם    לפיו  רישיון  לקבלת  הבקשה  את  שוב  להגיש 

התקבלה הודעה מרשות שוק    2020באוגוסט    2. ביום  בהתאם לנוהל זה

באוקטובר    1ההון כי על החברה להגיש את המסמכים לא יאוחר מיום  

מסמכי  2020 ביום  .  החברה  ידי  על  במלואם  הוגשו  הרישיון    30בקשת 

סומך    KPMGתוך ליווי מקצועי של משרד רואי החשבון    ,2020בספטמבר  

  . חייקין

החברה   התשקיף,  למועד  להודע  פועלתנכון  רישוי    הבהתאם  ממחלקת 

  . 2017ביוני  8מיום  שירותים פיננסיים

שוק    2020בנובמבר    25ביום   מרשות  דרישה  להמצאת  התקבלה  ההון 

  מסמכים נוספים. החברה פועלת להמצאת המסמכים כמבוקש.

הדין  של החברה,    ה להערכת עומדת בדרישות  לקבלת  והיא  היא  זכאית 

  .הרישיון הנדרש לפעילותה כאמור לעיל

חיובית    עשויה להיות השפעה   לחוק הפיקוח כי    ,סבורה  החברהכי    , יצוין

מעמדה   זועל  פעילות  סביבת  הערכתין  ב,  ועל  לאור  החלת  כי  ה,  היתר, 

זו    פיקוח ובקרה פעילות  לייצוב על  ה ל  ו,תוביל  ולשיפור  שקיפות  הגברת 

מנגנוני  ו  אופי התנהלותה ופעילותה של החברה, בהינתן  ודרכי התנהלות

הקיימים   עם    צפוייםאשר    בה,הבקרה  בהתמודדות  לה  הוראות  לסייע 

  הדין. 

בזאת השפע  מובהר  לעניין  לעיל  המובא  חוק  המידע  של  האפשרית  תו 

פעילות   על  בחוק   החברה הפיקוח  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  הינו 

תשכ"ח ערך,  ואינה  1968-ניירות  ודאית  אינה  התממשותו  אשר   ,

כי אין   ,. יודגשהחברהבלבד והוא מבוסס על הערכות    החברהבשליטת  

לייצוב  יביאו  אכן  מוגברות,  ופיקוח  רישוי  דרישות  כי החלת  ודאות  כל 

באופן שתואר   החברהתחום הפעילות וישפיעו באופן חיובי על פעילות  

לעיל. לפיכך, אי התממשות איזה מההנחות שצוינו לעיל עשויים לשנות  

הערכות   את  חוק    החברהמהותית  של  האפשריות  להשפעות  ביחס 

  היקפי פעילותה והכנסותיה.הפיקוח על 

 והצווים שהותקנו מכוחו  2000-חוק איסור הלבנת הון, תש"ס 6.8.1.2.2

חוק איסור ("  2000- המטרה הראשית של חוק איסור הלבנת הון, תש"ס

הון עולמי  הלבנת  מרכז  להיות  הופכת  ישראל  בו  מצב  למנוע  הינה   ("

(סעיף   ההלבנה  פעולת  בחוק  נאסרה  כך  ולשם  הון,  לחוק  3להלבנת  (א) 

איסור הלבנת הון). המטרה השנייה של חוק איסור הלבנת הון הינה מניעת  
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היכולת להלבין את ההון באמצעות מוסדות פיננסיים לסוגיהם, ולשם כך  

נקבעו חובות זיהוי, אימות, ניטור פעולות, הכר את הלקוח ודיווח רחבות  

ים  היקף. חובות אלו הוטלו, בין היתר, על התאגידים הבנקאיים, על מבטח 

  וסוכני ביטוח ועל חברות המנהלות קופות גמל. 

(חובות    2018במרץ    15כמו כן, ביום   נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון 

זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון  

"), אשר מטיל משטר איסור הלבנת  הצו("  2017- ומימון טרור), התשע"ח

ותני אשראי. הצו מחייב את נותני שירותי האשראי  הון ומימון טרור על נ 

בזיהוי ואימות מבקש ומקבל השירות, ביצוע הליך הכרת לקוח, דיווח על  

  פעולות מסוימות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ביצוע בקרה על  

פעילות מקבל השירות, בדיקות האם הלקוחות מופיעים ברשימת פעילי  

ת מסמכים. כמו כן, הצו קובע הקלות מסוימות  טרור, וכן תיעוד ושמיר

  כאשר האשראי ניתן במערכת סגורה או סגורה למחצה. 

על   החלות  עיקריות  חובות  שתי  קיימות  הון  איסור הלבנת  חוק  בבסיס 

פיננסיים   ואימות,    -נותני שירותים  רישום  זיהוי,  הראשונה הינה חובת 

נ  הדיווח  חובות  מטרת  לרגולטור.  הדיווח  כספים  והשנייה   לאתר  ועדה 

המערכת   לתוך  בכניסתם  אחריהם  מעקב  ולאפשר  בפשיעה  שמקורם 

הלגיטימית, ובכך למנוע הסוואתם. חובות הדיווח לגבי פעולות חריגות או  

נועדו לאפשר שיקוף מרבי   פעולות שלכאורה אין להם הצדקה כלכלית, 

  של כספי הלבנת הון ושל העברתם במערכת הבנקאית והפיננסית. 

ציות,  בהתאם   קצינת  בחברה מכהנת  הלבנת הון,  איסור  חוק  לדרישות 

אשר במסגרת תפקידה ותחומי אחריותה פועלת לקיום החובות המוטלות  

על החברה מכוח חוק איסור הלבנת ההון והצווים שהותקנו בכוחו. למועד  

  תשקיף זה, משמשת חשבת החברה כקצינת הציות של החברה. 

 שראל בי התפתחות בהיקף פעילות החברה 6.8.1.3

וכך גם היקף ,  בכללותו גדלבישראל  השנים האחרונות תיק הלקוחות של החברה    3-ב

  המימון שהעמידה החברה ללקוחותיה.  

השנים   3-ב   בישראל  תיק הלקוחות של החברההיקף  ב  להלן יובא פירוט לגבי הצמיחה

  :21ש"ח  באלפי, האחרונות

  

  

  

  

  

 
,  ),0.05%שואף לאפס (פחות מחצי פרומיל מהקרן < על הקרן בשנים המתוארות בתרשים להלן הינו    Default-מובהר כי שיעור ה  21

 השנים האחרונות (ביחס לעסקאות אשר נחתמו באותן שנים). 12-ר גם בכאשר שיעור זה נשמ
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 בישראל התפתחות בהיקף פעילות החברה  6.8.1.4

 רמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות גו 6.8.1.4.1

ההון    -  עסקית  גמישות  המאפשר  עסקי  ניסיון 6.8.1.4.1.1 תחום השלמת 

הניתן   האשראי  את  לנהל  יש  במסגרתו  מורכב,  תחום  הינו 

וודאות אי  מוביל    ,בתנאי  הפרויקט  את  המלווה  הגוף  כאשר 

בנק, משלים  כדלקמן:  רעון הינו  יפיננסית את העסקה. סדר הפ

כ יזם.  כןהון,  שוק    ,מו  ממצבי  לסבול  עלול  הפעילות  תחום 

ועוד.   משתנים, מכשלים בפרויקטים או אצל היזמים הלווים 

איכותי    האמור, לאור   חיתום  לביצוע  יתרה  חשיבות  ישנה 

וכן ליכולת לנהל את האשראי באופן שוטף ולקבלת    ,לעסקאות

הינה החברה  הנכונות.  ב וה   ההחלטות  ב ותיקה  ישראל  יותר 

לפעולו  ,בתחומה בשווקים    ממשיכה  והן  עולים  בשווקים  הן 

רב   נוסף על האמור,הסובלים ממיתון.   החברה מימנה מספר 

 החברה צברה   בעקבות זאת,מאד ומגוון של פרויקטים ויזמים.  

המאפשר לה לבצע חיתום סלקטיבי ואיכותי  רחב ניסיון עסקי 

 המאפשרים מצבים את  לחברה היכולת לזהות  ו ,של פרויקטים

עסקיתגמישו ליזמים    ,ת  מוסף  ערך  לייצר  מנת  על  וזאת 

 . העובדים מולה

ה 6.8.1.4.1.2 בסיס    יכולתלחברה  על  עסקאות  של  איכותי  חיתום  לבצע 

העסקיתינ ההבנה  בסיס  ועל  העשיר  של    סיונה  תפקידו  של 

בניי  בעסקת  ההון  מחד  פמא ה,  נדל"ןנכסי  ת  משלים  לה  שר 

יכולת  מעניק לה את הומאידך    ,איכותיעסקאות    תזריםקבלת  

את הפרויקטים והיזמים אשר הסיכון הכרוך במימונם    לממן
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יותר.  מירבי של הסיכונים הכרוכים בהעמדת ה  מזעורה  נמוך 

ליזמים   ומוניטין  מתבצע  המימון  איתנות  בדיקת  באמצעות 

,  השוק  ומצבהיזם כאמור לעיל, בדיקת הפרויקט (בדיקת תנאי  

 ומצאהמ   אפס"ח  דו  ובחינת   מכירה  מחירי,  ביקוש  אזורי

תחום מימון הנדל"ן הינו    .מתאימות  בטוחות  וקבלת)  לחברה

יכולת השפעה   בעלי  רבים  מורכב המושפע מפרמטרים  תחום 

והניסיון   הידע  האמור,  לאור  הפרויקט.  ועל  היזם  על  מגוונת 

מנת למזער  עילות החברה  בתחום זה על  המצטברים במהלך פ

בפעילות הכרוכים  הסיכונים  קריטי,  את  להצלחת    יםהינם 

מנגישות   בתחום,  עשיר  מניסיון  נהנית  החברה  הפעילות. 

רבים בענף היכולים לספק לה את המידע הרלוונטי  לגורמים  

על מנת לנהל תהליך קבלת החלטות  ומהיכולת לאגד כל אלו  

בתחום   החברה  והצלחת  הסיכונים  מזעור  מאפשרות  אשר 

  הפעילות. 

כן במצבים  ,כמו  ביטוי  לידי  באות  אלו  המשתנים    יכולות 

לגמישות   נדרש  היזם  כאשר  הפרויקט,  החברה  מצד  בניהול 

בה במצבים  הן  החוב  ו ח נו  הפרויקט  םבניהול  הצלחה  הן  ל 

לקשיים נקלע  הפרויקט  בהם  את   ,במצבים  מגייסת  והחברה 

פתרונות    המגוונים  הי תוויכול סיונה  ינ ליזם  לאפשר  מנת  על 

ל האפשריים  חיי  פתרון  במהלך  שהתגלו  בעיות 

מבלי להידרש להליכי חדלות    ,זאת  .הפרויקט/תקופת המימון

שיכולים    הפוטנציאליים, ובכך למזער גם את ההפסדים  פירעון

 . היזם  לחברה כתוצאה מהכשל בפעילותלהיגרם  

מימון ובפרט מימון יזמות  התחום פעילות    -  פיננסית  איתנות 6.8.1.4.1.3

נדל"ן, בו הסכומים הנדרשים גבוהים ומועדי ההחזר גמישים  

ויכולת  (לא דורש איתנות  ור התלות בעודפי הפרויקט היזמי), 

וזאת על מנת לתת מענה לצרכים   , פיננסית של חברת המימון

ועל מנת להגיב למצבי החזר משתנים עם   של הצדדים,  השונים 

נהנית מבעלי מניות בעלי יכולת    החברהאי וודאות נמוכה יותר.  

מוכחת כל צרכיה  ,פיננסית  במהלך    אשר העמידו לחברה את 

שנות פעילותה. בנוסף, לאור הניסיון היכולות והביצועים של 

החברה במהלך השנים, הביעה המערכת הבנקאית את אמונה  

תוך הגדלת מסגרת הפעולה של החברה    ,בחברה במהלך השנים

עקבי ובצמיחתה  מתן  ו  ,באופן  בצרכיה  של השוטפת  תמיכה 

תקבל    ,ההון בהתאם לתשקיף זההחברה. לאחר ההנפקה וגיוס  

נוספת   הון  שכבת  בדמות  שלה  ההון  למבנה  חיזוק  החברה 

ואיתנות   גמישות  לחברה  יאפשרו  אשר  ההון,  לשוק  וגישה 

 . פיננסית גבוהה

,  לעיל   16.8.1.2.  בסעיף  כמפורט  -  הפיקוח  חוק  בתנאי  עמידה 6.8.1.4.1.4

  ויועציה   המשפטיים  יועציה,  החברה   להערכות  בהתאם
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  הרישיון   בקשת  הגשת  בהליך  החברה  את  ליוו  אשר  המקצועיים

כי,    .האמור  החוק  במסגרת מחזיקה  מובהר  שאינה  חברה 

בתחום  לפעול  רשאית  אינה  אשראי  למתן  הנדרש    ברישיון 

לפרטים נוספים אודות פעולות החברה  .  הפעילות של החברה

. נכון  לעיל   6.8.1.2.1בנוגע לקבלת הרישיון הנדרש, ראו סעיף  

התשקיף,   להולמועד  בהתאם  פועלת  ממחלקת    הדע החברה 

  30, והגישה ביום  2017ביוני    8מיום    רישוי שירותים פיננסיים

לרשות שוק ההון את כל המסמכים הנדרשים  2020בספטמבר 

  .במלואם בהתאם לנוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים

  מערך לרבות    -  הבנקאית   המערכת  עם   מוסדר  פעולה  שיתוף 6.8.1.4.1.5

לא ניתן  כידוע,    . השונים  הבנקים  עם  עקרונית  מוסכם     הסכמים

לרשום שעבודים מדרגה שניה על פרויקט ללא קבלת הסכמה  

מפורשת של הבנק המלווה. החברה, בזכות ניסיונה והמוניטין  

מקבלת באופן שוטף ועקבי את  לאורך שנות פעילותה,  שצברה  

המלוויםהסכמת   וכן  מדרגה שנייה שעבוד    לרישום  הבנקים   ,

  , נדרשים לצורך הכנסת תוכן לשעבודים אלוהלתנאים נוספים  

  .וזאת במסגרת מערך הסכמים מוסכם עם הגופים השונים

הנכנס    -  מוניטין 6.8.1.4.1.6 יזם,  של  אסטרטגי  ספק  הינו  הון  משלים 

לקרבה של פעילות היזם ולקרבו של הפרויקט הרלוונטי. לאור  

זאת, היזמים והגופים המממנים אינם ממהרים לשתף פעולה  

.  פעילות החברה  חברה המבקשת לפעול בתחוםולעבוד עם כל  

החברה צברה ניסיון רב עם מספר רב של יזמים ועם המערכת  

בענף  ,הבנקאית נוספים  שחקנים  מול  דין,    ,וכן  עורכי  כגון 

הגינות ומקצועיות   לשחקנים השונים  והוכיחה  ועוד,  שמאים 

גבוהים. המוניטין של החברה בקרב כל אלו מאפשר לה לפעול  

 . לות וביעילות ללא מגבלות הנובעות מכךבתחום בק

 חסמי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות  6.8.1.5

 . נמוכות בעלויותה ונגישות גבוהה למקורות מימון והון עצמי גב  6.8.1.5.1

הפיקוח 6.8.1.5.2 חוק  בתנאי  בסעיף    -  עמידה  בהתאם  לעיל  6.8.1.2כמפורט   ,

החברה ליוו את  להערכות  ויועציה המקצועיים אשר  יועציה המשפטיים   ,

 .החברה בהליך הגשת בקשת הרישיון במסגרת החוק האמור

 מוסדרת מול המערכת הבנקאית.  התנהלות 6.8.1.5.3

העסקה   בפרטיהואיל ומשלים ההון הינו גורם קריטי אשר מצוי  – לקוחות 6.8.1.5.4

ואשר חתום מול היזם ובנק על מערכת הסכמים פרטניים, ישנה חשיבות  

ת והיכולות לגלות  קריטית כי למשלים ההון יהיה הניסיון, ההבנה העסקי 

העסקה בניהול  בשוק    ,גמישות  המשתנים  המצבים  של  הכרה  תוך 

ובפרויקט. לאור אלו, לקוחות וכן בנקים יעדיפו להתקשר בהסכמי השלמת  

 בעבר. מוכחות הון עם חברות בעלות ניסיון אשר הוכיחו יכולות 
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 חסמי היציאה העיקריים של תחום הפעילות  6.8.1.6

למעט עמידה בהתחייבויות גורמים ,  משמעותיים  חסמיםלות אין  ליציאה מתחום הפעי

 .וללקוחות בהתאם לתנאי ההסכמים עימם  מממנים

 תחליפים לשירות הניתן במסגרת תחום פעילות החברה  6.8.1.7

חוץ בנקאיים העשויים בנקאיים וכן קיימים בשוק גורמי מימון  למיטב ידיעת החברה, 

המעניקות הלוואות   קרנות/חברות  , כגוןלשמש תחליף לשירות אותו מעמידה החברה

(מסוג   הון  בנקים )Mezzanin  -   מזניןלהשלמת  ופרטיות,  מוסדיות  מימון  קרנות   ,

ו/או יחידים ואף תאגידים  ביטוח  כןוחברות  כמו  להוות תחליף    ,.  יכול  גיוס אג"חים 

) ו ה  בשקלולחלקי  מול  היתרונות  אל  מימון    החברה).  שמציעה  מוצרהחסרונות  גיוס 

ידי, בעקבות פקת אג"ח עומדת מול החיסרון בכך שהיא לא זמינה לגיוס מיבאמצעות הנ 

הכנת תשקיף, וכן תלויה במצב שוק ההון    , בין היתר,הכוללת  הביורוקרטיה המורכבת

קשיחים ולא מאפשרים ליזם להיות גמיש   , מועדי החזרי האג"חכמו כןבמועד הגיוס.  

בלה  נוסף על האמור, בגיוס אג"ח אין הק  .במצבים של עיכובים בהשלמת הפרויקטים

 מסוים  הגיוס הוא מיידי וההוצאה היא על פני זמן   -בין מועד קבלת הכספים להוצאתם  

משלם ריבית על תקופות בהן  היזם למעשה  מגדיל את העלות הגלומה ליזם (ה  דבר  -

  .לתשקיף 6.8.5למידע נוסף ראו סעיף  ).כסף טרם שימשה

 ורווחיות מוצרים ושירותים   הכנסותפילוח  6.8.2

, הכנסות החברה  2018בדצמבר    31וליום    2019בדצמבר    31, כמו גם ליום  2020ביוני    30נכון ליום  

   .מהוות את הרוב המוחלט מהכנסותיה של החברהבישראל הנדל"ן מהעמדת מימון ליזמים בתחום 

 כהכנסה ומוכרות ליזמים החברה ידי על שניתנו  ברובן המוחלט מהלוואות  נובעות  החברה הכנסות 

    האפקטיבית. הריבית שיטת לפי צבירתן, עם

  יותר   או  10%  המהוות  מהותיות  אחרותולמועד התשקיף, אין לחברה הכנסות    2020ביוני    30  ליום

    .החברה מהכנסות

 לקוחות  6.8.3

של   העיקרי  הפעילות  הינותחום  בתחום  החברה  לפרויקטים  אשראי  לצד  ה   מתן  למגורים.  נדל"ן 

   בתחומי נדל"ן נוספים. ,החברה  בהיקף יחסית קטן לתיק נוספת, פעילות זו ישנה פעילות 

לקוחותיה של  , כאשר  שונים  לקוחות  41-ל   פרויקטים  56  מממנת  החברה  ,2020  ביוני  30  ליום  נכון

אשר    וקבלנים יזמיםמ  : החלים העוסקים בתחום הנדל"ןמורכבים ממגוון תאגידים ישראלי  החברה

 חברה  תחת מאוגדים יחידים (שאינם יזמיםמ  גם , כמופרטיות או ציבוריות קטנות חברות מהווים

התשקיף,  .)פרטית למועד  כי  הל  מובהר  ידיעת  הכנסתם  לחברה    ,חברהמיטב  אשר  לקוחות  אין 

   מיליון ש"ח. 400עלתה על על ידי החברה, השנתית בשנה שקדמה למועד מתן האשראי 

וניסיונם מתאימים   דרישות החיתום שלה, ואשר יכולותיהם  על  לקוחות העונים  החברה מממנת 

באמצעות לממן  מבקשים  הם  אותו  הפרויקט  ידי  לצרכי  על  להם  שיועמד  חלק    המימון  החברה. 

ידי המערכת הבנקאית וגופים אחרים המעניקים ליווי פיננסי  מל קוחות החברה מופנים אליה על 

במקביל  כלפרויקטים,   שיתופי    החברהאשר  במסגרת  וזאת  מלקוחותיה,  חלק  אלו  לגופים  מפנה 

  .פעילותה בתחום החברהפעולה של 
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לאחר ניכוי החוב הכספי של  שווי הבטוחה לשירות החוב של החברה המצוין בטבלאות להלן הינו  

כי, מסגרת האשראי הכספי   לבנק. מובהר  היזם לבנק בפרויקטים השונים, ככל שיש חוב כאמור 

הינה   רגיל,  עסקים  בהליך  תקין  באופן  מתנהלים  אשר  בליווי,  בפרויקטים  בבנק  המקסימלי 

ולרוב לא תעלה על היקף העודפים הצפוי    ,להיקפי הפרויקט ולעודפים הצפויים בופרופורציונלית  

  להלן ש בטבלאות המפורטים  מהפרויקטים  אחד באף, בהתאםלחברה לאחר ניכוי המימון הבנקאי. 

שווי הבטוחה לשירות החוב של    על   עולה   אינו  המצוין  החתך  ליום  של היזם  הבנקאי   החוב   היקף

  . החברה

- ו   2018,  2019בדצמבר    31עשרת הלקוחות הגדולים של החברה ליום  בי  להלן נתונים לג 6.8.3.1

ידי החברה ללקוחותיה    2020ביוני    30וליום    0172 על  שניתן  יתרת האשראי  במונחי 

  השונים לתום כל תקופה כאמור:

  

מכיל נתונים לגבי לקוחות שונים של החברה בתקופות   אותבטבלכי המידע    מובהר

 ללקוחות   שניתן  האשראי  היקף  לכלל   בהתאם משתנה    אותבטבלהאמורות ומיקומם  

  תקופה  בכל החברה

  

  :2020ביוני,  30יום  לעשרת הלקוחות הגדולים של החברה  

  לקוח 

מספר  
הפרויקטים  
של הלקוח  
הממומנים 

על ידי 
  החברה 

היקפי  
המימון  

של  
החברה  

בכל  
פרויקט  

של הלקוח  
(במיליוני 

  ש"ח) 

דרגת  
השעבודים  
של החברה  

  22בפרויקט 

שלב  
  הפרויקט 

שווי   
הבטוחה  
לשירות  

החוב של  
החברה*  
(במיליוני 

  ש"ח) 

  הערות 

יתרת  
המימון  
ללקוח  

לתקופה  
האמורה  
(במיליוני 

  ש"ח) 

שיעור  
המימון  
שניתן  
ללקוח  
ביחס 

לכלל תיק  
האשראי  

של  
לקוחות  
החברה  
לתקופה  
  האמורה 

  71.5  פרויקט אחד   1
דרגה  

  ראשונה 

  קרקע
מאוגוסט  

2018  
214  -  71.523  12.2%  

  פרויקטים  3  2

29.7  
דרגה שנייה  
עם שעבוד  
צולב בין  

  הפרויקטים 

דירות  
  גמורות 

188  
שעבוד צולב  

בין  
  הפרויקטים 

60.2  10.3%  
17.5  

  קרקע
מדצמבר  

2018  
  ביצוע   13

  פרויקטים  4  3

  דרגה שניה   16.25
  קרקע

מספטמבר  
2017  

40  

  90  ביצוע   שניה  דרגה  12.5  7.2%  42.32  -
  33.5  ביצוע   שניה  דרגה  9.27

4.3  
  דרגה

  ראשונה 
  דירות
  14.5  גמורות 

  פרויקטים  3  4

  דרגה שניה   15
  ביצוע 

128  
שעבוד צולב  

בין חלק  
  מהפרויקטים

46.1 
  

7.9% 
  

16  
  דרגה

  ראשונה 

  קרקע
מנובמבר  

2016  

  שנייה  דרגה  15.1
  קרקע

מאפריל  
2019  

  דרגה שניה   13.77  פרויקטים  2  5
  ביצוע 

83  
חלק מהעודף  
מבטיח את  
הפרויקט  

30.414  

 
  על כלל נכסי הפרויקט הרלוונטיים.  22
קרקע לפרויקט מסחרי הנמצאת בתכנון מתקדם. לאור אופי הפרויקט, מיקומו ומצבו התכנוני לא ניכרת פגיעה מהותית בשווי   23

  הבטוחה בעקבות נגיף הקורונה.
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  לקוח 

מספר  
הפרויקטים  
של הלקוח  
הממומנים 

על ידי 
  החברה 

היקפי  
המימון  

של  
החברה  

בכל  
פרויקט  

של הלקוח  
(במיליוני 

  ש"ח) 

דרגת  
השעבודים  
של החברה  

  22בפרויקט 

שלב  
  הפרויקט 

שווי   
הבטוחה  
לשירות  

החוב של  
החברה*  
(במיליוני 

  ש"ח) 

  הערות 

יתרת  
המימון  
ללקוח  

לתקופה  
האמורה  
(במיליוני 

  ש"ח) 

שיעור  
המימון  
שניתן  
ללקוח  
ביחס 

לכלל תיק  
האשראי  

של  
לקוחות  
החברה  
לתקופה  
  האמורה 

השני של  
  הלקוח 

5.2%24  
  שניה  דרגה  16.664

קרקע  
ממרץ  
2020  

250  -  

  דרגה שניה   30  פרויקט אחד   6
  ביצוע 

140  -  30  5.1%  

  פרויקטים  2  7

  דרגה שניה   10.8

  ביצוע 

83  

חלק מהעודף  
מבטיח את  
הפרויקט  
השני של  

  4.7%25  27.791  הלקוח 

  שניה  דרגה  16.991
קרקע  
ממרץ  
2020  

250  -  

  דרגה שניה   23  פרויקט אחד   8
  ביצוע 

74.4  -  23  3.9%  

  פרויקטים  2  9

דרגה    1.918
  ראשונה 

  הסתיים
  הופרש  0

  במלואו 

16.618  2.8%  
  דרגה  14.7

  ראשונה 

  – קרקע
שווי  עדכון 

ממרץ  
2020  

הופרש    13.3
  26בהתאמה 

10  
פרויקטים   4

  דרגה שניה   16.52  בהצלבה 
  ביצוע 

16.7  
  צולב שעבוד

  בין
  הפרויקטים 

16,520  2.8%  

פרויקט, מדובר בעודפים  כוללת את הנכסים המשועבדים לחברה כנגד החוב, כגון נכסי נדל"ן ו/או במקרה של  * הבטוחה כאמור  

  הגלומים בפרויקט (אחרי הלוואות הבנק, כלומר אחרי שהחובות שקודמים לחברה נפרעו). 

  אשר   עתיד  פני  הצופה  מידע  בבחינת  הינו  ים,הפרויקט  עם  בקשר  עודפיםבדבר ה: המידע  עתיד  פני  צופה  מידע  בדבר  אזהרה*  *

  מהלקוחות   חברהה  בלהשקי  מידע  על  מבוסס  המידע  .וודאית  אינה  בפועל  התקיימותו  ואשר  החברה  של  המלאה  בשליטתה  אינו

  (מצבו,   הפרויקט  בגין  ביצוע  דוחות  על  מבוסס  המידע  הביצוע,  בשלבי  נמצאים  אשר  בפרויקטים  כאשר    זה,  תשקיף  למועד  נכון

 העמדת  למועד  נתונים   על  מתבסס  המידע  בניה,  טרם   פרויקטים   ולגבי  שוטף  באופן  החברה  מקבלת   אשר  ועוד)  כספיות  יתרות

 שלא   עשויים  אשר  לקוחותה  של  ותכנונים  הערכות  כולל  שוטף),  באופן  בעדכונו)  (הצורך  המידע  עדכניות  בחינת  (תוך  המימון

 יחולו  )1(  :להלן  המפורטים  מהגורמים  יותר  או  אחד  ויתקיים  במידה  לרבות  ,לקוחותה  מתכנוני  שונה  באופן  להתקיים  או  להתקיים

 יםהפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל  למגורים  הדירות  שוק  במצב  או/ו  הנדל״ן  שוק  במצב  או /ו  המשק  במצב  לרעה  שינויים

 ו/או  הבניה  תשומות  במחירי  ו/או  בזמינותם)  (ו/או  הגלם  חומרי  במחירי  ו/או  הבנייה  בעלויות  שינויים  יחולו  )2(  הספציפיים;

    מיומן. אדם כוח של בזמינותו

  ערבויות אישיות. כן ריקורס ללקוחות ו קייםויקטים  *** בכל הפר 

  

  

  

 
  טבלת אשראי מתאגיד פיננסי א'.   -להלן  6.13.5יין לקוח זה בסעיף ראו פרטים נוספים לענ 24
  טבלת אשראי מתאגיד פיננסי א'.   -להלן  6.13.5ראו פרטים נוספים לעניין לקוח זה בסעיף  25
 הליכים משפטיים.  -להלן  6.17ראו פרטים נוספים לעניין לקוח זה בסעיף  26
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  : 2019בדצמבר,  31יום  לעשרת הלקוחות הגדולים של החברה  

  לקוח 
  
  
  

מספר  
הפרויקטים  
של הלקוח  
הממומנים 

על ידי 
  החברה 

היקפי  
המימון  

של  
החברה  

בכל  
פרויקט  

  של הלקוח
ני (במיליו
  ש"ח) 

דרגת  
השעבודים  
של החברה  

  27בפרויקט 

שלב  
  הפרויקט 

שווי   
הבטוחה  
לשירות  
החוב של  
  החברה* 

ני (במיליו
  ש"ח) 

  הערות 

יתרת  
המימון  
ללקוח  

לתקופה  
האמורה  

 במיליוני(
  ש"ח) 

שיעור  
המימון  
שניתן  
ללקוח  
ביחס 

לכלל תיק  
האשראי  

של  
לקוחות  
החברה  
לתקופה  
  האמורה 

  71.5  פרויקט אחד   1
דרגה  

  ראשונה 

  קרקע
מאוגוסט  

2018  
214  -  71.528  14.9%  

  פרויקטים  2  2

דרגה שנייה    29.7
עם שעבוד  
צולב בין  

  הפרויקטים 

דירות  
  גמורות 

162  
שעבוד צולב  

בין  
  הפרויקטים 

46.2  9.6%  
16.5  

  קרקע
מדצמבר  

2018  

  פרויקטים  4  3

  דרגה שניה   16.25
  קרקע

מספטמבר  
2017  

40  

-  38.45  8.0%  
  90  ביצוע   דרגה שניה   12.5

  שניה דרגה   5.4
  קרקע

ממרץ  
2016  

33.5  

4.3  
דרגה  

  ראשונה 
דירות  
  14.5  גמורות 

  פרויקטים  3  4

  דרגה שניה   15
  ביצוע 

140  
שעבוד צולב  

בין חלק  
  מהפרויקטים

46.1 
  

9.6% 
  

16  
דרגה  

  ראשונה 

  קרקע
מנובמבר  

2016  

  דרגה שנייה   15.1
  קרקע

מאפריל  
2019  

  שניה דרגה   23  פרויקט אחד   5
  ביצוע 

74.5  -  23  4.8%  

פרויקטים   4  6
  בהצלבה 

  דרגה שנייה    21.120
  ביצוע 

23.5  
שעבוד צולב   

בין  
    הפרויקטים

21.12  4.4%  

  פרויקטים  2  7

1,961  
דרגה  

  ראשונה 
  הסתיים

0  
הופרש  
  במלואו 

16.661  3.5%  
14.7  

דרגה  
  ראשונה 

  – קרקע
  שווי  ןועדכ

מדצמבר  
2019  

14.15  
הופרש  
  29בהתאמה 

  פרויקטים  3  8
  דרגה שנייה   3.5

  קרקע
מנובמבר  

2019  
62  -  

16.6  3.5%  
  -  54  ביצוע   דרגה שנייה   5

  -  46  ביצוע   דרגה שנייה   8.1

  פרויקטים  4  9

  דרגה שנייה   6.85
  קרקע

מינואר  
2019  

33  -  

16.28  3.4%  

  קרקע  דרגה שנייה   5.13
  2019וני מי

30  -  

  -  10  ביצוע   דרגה שנייה   2.7

1.6  

שעבוד  
מדרגה  

ראשונה על  
נכסי הלקוח  
וכן שעבוד  

  קרקעחלק 
מינואר  

,  2019ויוני 
  חלק ביצוע 

  
נפרע מחלקו  
של היזם בכל  

  הפרויקטים 

 
  על כלל נכסי הפרויקט הרלוונטיים.  27
ויקט מסחרי הנמצאת בתכנון מתקדם. לאור אופי הפרויקט, מיקומו ומצבו התכנוני לא ניכרת פגיעה מהותית בשווי  קרקע לפר 28

  הבטוחה בעקבות נגיף הקורונה.
  הליכים משפטיים.  -להלן  6.17ראו פרטים נוספים לעניין לקוח זה בסעיף  29
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  לקוח 
  
  
  

מספר  
הפרויקטים  
של הלקוח  
הממומנים 

על ידי 
  החברה 

היקפי  
המימון  

של  
החברה  

בכל  
פרויקט  

  של הלקוח
ני (במיליו
  ש"ח) 

דרגת  
השעבודים  
של החברה  

  27בפרויקט 

שלב  
  הפרויקט 

שווי   
הבטוחה  
לשירות  
החוב של  
  החברה* 

ני (במיליו
  ש"ח) 

  הערות 

יתרת  
המימון  
ללקוח  

לתקופה  
האמורה  

 במיליוני(
  ש"ח) 

שיעור  
המימון  
שניתן  
ללקוח  
ביחס 

לכלל תיק  
האשראי  

של  
לקוחות  
החברה  
לתקופה  
  האמורה 

מדרגה שנייה  
על דירת  

  היזם
  3.1%  15  -  140  ביצוע   דרגה שנייה   15  פרויקט אחד   10

החוב, כגון נכסי נדל"ן ו/או במקרה של פרויקט, מדובר בעודפים  * הבטוחה כאמור כוללת את הנכסים המשועבדים לחברה כנגד  

  הגלומים בפרויקט (אחרי הלוואות הבנק, כלומר אחרי שהחובות שקודמים לחברה נפרעו). 

  אשר   עתיד  פני  הצופה  מידע  בבחינת  הינו  ים,הפרויקט  עם  בקשר  עודפיםבדבר ה: המידע  עתיד  פני  צופה  מידע  בדבר  אזהרה**  

  מהלקוחות   חברהה  בלהשקי  מידע  על  מבוסס  המידע  .וודאית  אינה  בפועל  התקיימותו  ואשר  החברה  של  המלאה  בשליטתה  אינו

 (מצבו,   הפרויקט  בגין  ביצוע  דוחות  על  מבוסס  המידע  הביצוע,  בשלבי  נמצאים  אשר  בפרויקטים  כאשר  זה,  תשקיף  למועד  נכון

 העמדת  למועד  נתונים   על  מתבסס  המידע  בניה,  טרם   פרויקטים   ולגבי  שוטף  באופן  החברה  מקבלת   אשר  ועוד)  כספיות  יתרות

  שלא   עשויים  אשר  לקוחותה  של  ותכנונים  הערכות  כוללשוטף),  באופן  בעדכונו)  (הצורך  המידע  עדכניות  בחינת  (תוך  המימון

 יחולו  )1(  :להלן  פורטיםהמ  מהגורמים  יותר  או  אחד  ויתקיים  במידה  לרבות  ,לקוחותה  מתכנוני  שונה  באופן  להתקיים  או  להתקיים

 יםהפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל  למגורים  הדירות  שוק  במצב  או/ו  הנדל״ן  שוק  במצב  או /ו  המשק  במצב  לרעה  שינויים

 ו/או  הבניה  תשומות  במחירי  ו/או  בזמינותם)  (ו/או  הגלם  חומרי  במחירי  ו/או  הבנייה  בעלויות  שינויים  יחולו  )2(  הספציפיים;

    מיומן. אדם כוח של בזמינותו

  *** בכל הפרויקטים קיים ריקורס ללקוחות וכן ערבויות אישיות. 

  

  : 2018בדצמבר,  31יום  לעשרת הלקוחות הגדולים של החברה  

  לקוח 

מספר  
הפרויקטים  
של הלקוח  
הממומנים 

על ידי 
  החברה 

היקפי  
המימון של  

החברה  
בכל  

פרויקט  
  של הלקוח

ני (במיליו
  ש"ח) 

דרגת  
השעבודים  
של החברה  

  30בפרויקט 

שלב  
  פרויקט 

שווי   
הבטוחה  
לשירות  
החוב של  
  החברה* 

ני (במיליו
  ש"ח) 

  הערות 

יתרת  
המימון  
ללקוח  

לתקופה  
האמורה  

 במיליוני(
  ש"ח) 

שיעור  
המימון  
שניתן  
ללקוח  

ביחס לכלל 
תיק  

האשראי  
של לקוחות  

החברה  
לתקופה  
  האמורה 

דרגה    71.5  פרויקט אחד   1
  ראשונה 

  קרקע
מאוגוסט  

2018  
214  -  71.531  18.8%  

  פרויקטים  2  2

דרגה שנייה    29.7
עם שעבוד  
צולב בין  

  הפרויקטים 

  ביצוע 

162  
שעבוד צולב  

בין  
  הפרויקטים 

46.2  12.1%  
16.5  

  קרקע
מדצמבר  

2018  

  פרויקטים  3  3

  דרגה שנייה   16.25
  קרקע

מספטמבר  
2017  

40  

-  25.95  6.8%  
  דרגה שנייה   5.4

  קרקע
  33.5  2016ממרץ 

4.3  
דרגה  

  ראשונה 
דירות  
  14.5  גמורות 

פרויקטים   4  4
  בהצלבה 

  דרגה שנייה   24
  ביצוע 

שעבוד צולב    35
בין  

24  6.3%  

 
  על כלל נכסי הפרויקט הרלוונטיים.  30
הנמצאת בתכנון מתקדם. לאור אופי הפרויקט, מיקומו ומצבו התכנוני לא ניכרת פגיעה מהותית בשווי  קרקע לפרויקט מסחרי  31

  הבטוחה בעקבות נגיף הקורונה.
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  לקוח 

מספר  
הפרויקטים  
של הלקוח  
הממומנים 

על ידי 
  החברה 

היקפי  
המימון של  

החברה  
בכל  

פרויקט  
  של הלקוח

ני (במיליו
  ש"ח) 

דרגת  
השעבודים  
של החברה  

  30בפרויקט 

שלב  
  פרויקט 

שווי   
הבטוחה  
לשירות  
החוב של  
  החברה* 

ני (במיליו
  ש"ח) 

  הערות 

יתרת  
המימון  
ללקוח  

לתקופה  
האמורה  

 במיליוני(
  ש"ח) 

שיעור  
המימון  
שניתן  
ללקוח  

ביחס לכלל 
תיק  

האשראי  
של לקוחות  

החברה  
לתקופה  
  האמורה 

  הפרויקטים 

  פרויקטים  2  5

  ביצוע   דרגה שנייה   15

75  
שעבוד צולב  

בין  
  הפרויקטים 

31  8.1%  
16  

דרגה  
  ראשונה 

  קרקע
מנובמבר  

2016  

  פרויקטים  2  6

דרגה    6.183
  ראשונה 

  - קרקע
  שווי  עדכון

מאוגוסט  
2015  

הופרש    4.2
  בהתאמה 

20.883  5.5%  

דרגה    14.7
  ראשונה 

-  קרקע
שווי  עדכון 

מאוקטובר  
2018  

16.4  -  

  3.9%  15  -  100  ביצוע   דרגה שנייה   15  פרויקט אחד   7
  3.8%  14.5  -  41  ביצוע   דרגה שנייה   14.5  פרויקט אחד   8

דרגה    13.3  פרויקט אחד   9
  ראשונה 

  קרקע
  2016ממאי 

30  -  13.2  3.5%  

  3.2%  12  -  33  ביצוע   דרגה שנייה   12  פרויקט אחד   10

המשועבדים לחברה כנגד החוב, כגון נכסי נדל"ן ו/או במקרה של פרויקט, מדובר בעודפים  * הבטוחה כאמור כוללת את הנכסים  

  הגלומים בפרויקט (אחרי הלוואות הבנק, כלומר אחרי שהחובות שקודמים לחברה נפרעו). 

  אשר   עתיד  פני  הצופה  מידע  בבחינת  הינו  ים,הפרויקט  עם  בקשר  עודפיםבדבר ה: המידע  עתיד  פני  צופה  מידע  בדבר  אזהרה**  

  מהלקוחות   חברהה  בלהשקי  מידע  על  מבוסס  המידע  .וודאית  אינה  בפועל  התקיימותו  ואשר  החברה  של  המלאה  בשליטתה  אינו

 (מצבו,   הפרויקט  בגין  ביצוע  דוחות  על  מבוסס  המידע  הביצוע,  בשלבי  נמצאים  אשר  בפרויקטים  כאשר  זה,  תשקיף  למועד  נכון

 העמדת  למועד  נתונים   על  מתבסס  המידע  בניה,  טרם   פרויקטים   ולגבי  שוטף  באופן  ברההח  מקבלת   אשר  ועוד)  כספיות  יתרות

  שלא   עשויים  אשר  לקוחותה  של  ותכנונים  הערכות  כוללשוטף),  באופן  בעדכונו)  (הצורך  המידע  עדכניות  בחינת  (תוך  המימון

 יחולו  )1(  :להלן  המפורטים  מהגורמים  יותר  או  אחד  ויתקיים  במידה  לרבות  ,לקוחותה  מתכנוני  שונה  באופן  להתקיים  או  להתקיים

 יםהפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל  למגורים  הדירות  שוק  במצב  או/ו  הנדל״ן  שוק  במצב  או /ו  המשק  במצב  לרעה  שינויים

 ו/או  הבניה  תשומות  במחירי  ו/או  בזמינותם)  (ו/או  הגלם  חומרי  במחירי  ו/או  הבנייה  בעלויות  שינויים  יחולו  )2(  הספציפיים;

    מיומן. אדם כוח של בזמינותו

  *** בכל הפרויקטים קיים ריקורס ללקוחות וכן ערבויות אישיות. 

  

  : 2017בדצמבר,  31יום  לעשרת הלקוחות הגדולים של החברה  

  לקוח 

מספר  
הפרויקטים  
של הלקוח  
הממומנים 

על ידי 
  החברה 

היקפי  
המימון של  

החברה  
בכל  

פרויקט  
  של הלקוח

ני (במיליו
  ש"ח) 

דרגת  
השעבודים  
של החברה  

  32בפרויקט 

שלב  
  הפרויקט 

שווי   
הבטוחה  
לשירות  

החוב של  
  החברה* 

ני (במיליו
  ש"ח) 

  הערות 

יתרת  
המימון  
ללקוח  

לתקופה  
האמורה  

 במיליוני(
  ש"ח) 

שיעור  
המימון  
שניתן  
ללקוח  

ביחס לכלל 
תיק  

האשראי  
של לקוחות  

החברה  
לתקופה  
  האמורה 

  פרויקטים  2  1
דרגה    36.5

  ראשונה 
  קרקע

  2016מיוני 
200  

-  5.7133  23.2%  
  100  קרקעדרגה    35

 
  על כלל נכסי הפרויקט הרלוונטיים.  32
שווי  קרקע לפרויקט מסחרי הנמצאת בתכנון מתקדם. לאור אופי הפרויקט, מיקומו ומצבו התכנוני לא ניכרת פגיעה מהותית ב 33

  הבטוחה בעקבות נגיף הקורונה.
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  לקוח 

מספר  
הפרויקטים  
של הלקוח  
הממומנים 

על ידי 
  החברה 

היקפי  
המימון של  

החברה  
בכל  

פרויקט  
  של הלקוח

ני (במיליו
  ש"ח) 

דרגת  
השעבודים  
של החברה  

  32בפרויקט 

שלב  
  הפרויקט 

שווי   
הבטוחה  
לשירות  

החוב של  
  החברה* 

ני (במיליו
  ש"ח) 

  הערות 

יתרת  
המימון  
ללקוח  

לתקופה  
האמורה  

 במיליוני(
  ש"ח) 

שיעור  
המימון  
שניתן  
ללקוח  

ביחס לכלל 
תיק  

האשראי  
של לקוחות  

החברה  
לתקופה  
  האמורה 

מדצמבר    ראשונה 
2017  

  פרויקטים  2  2

  ביצוע   דרגה שנייה   15

93  
שעבוד צולב  

בין  
  הפרויקטים 

31  
10.1% 

דרגה    16  
  ראשונה 

  קרקע
מנובמבר  

2016  

  פרויקטים  3  3

  דרגה שנייה   12.5
  קרקע

מספטמבר  
2017  

40  

  דרגה שנייה   5.4  7.6%  23  -
  קרקע

ממרץ  
2016  

33.5  

5.5  
דרגה  

  ראשונה 
דירות  
  14.5  גמורות 

  פרויקטים  2  4

דרגה    7.933
  ראשונה 

  – קרקע
שווי  עדכון 

מאוגוסט  
2015  

הופרשו    6.3
  בהתאמה  

15.675  5.1%  

7.742  
דרגה  

  ראשונה 

  – קרקע
שווי  עדכון 

מדצמבר  
2017  

9.4  -  

  4.9%  15  -  100  ביצוע   שנייה דרגה   15  פרויקט אחד   5
  4.7%  14.5  -  59  ביצוע   דרגה שניה   14.5  פרויקט אחד   6

דרגה    13  פרויקט אחד   7
  ראשונה 

  4.2%  13  -  25.5  ביצוע 

  12.3  פרויקט אחד   8
דרגה  

  ראשונה 

  קרקע
ממאי  
2016  

30  -  12.3  4.0%  

  10.7  פרויקט אחד   9
דרגה  

  ראשונה 

  קרקע
ממרץ  
2015  

37  -  10.7  3.5%  

דרגה    10  פרויקט אחד   10
  ראשונה 

  קרקע
  2014מיולי 

27  -  10  3.2%  

כוללת את הנכסים המשועבדים לחברה כנגד החוב, כגון נכסי נדל"ן ו/או במקרה של פרויקט, מדובר בעודפים  הבטוחה כאמור    *

  הגלומים בפרויקט (אחרי הלוואות הבנק, כלומר אחרי שהחובות שקודמים לחברה נפרעו). 

  אשר   עתיד  פני  הצופה  מידע  בבחינת  הינו  ים,הפרויקט  עם  בקשר  עודפיםבדבר ה: המידע  עתיד  פני  צופה  מידע  בדבר  אזהרה**  

  מהלקוחות   חברהה  בלהשקי  מידע  על  מבוסס  המידע  .וודאית  אינה  בפועל  התקיימותו  ואשר  החברה  של  המלאה  בשליטתה  אינו

 (מצבו,   הפרויקט  בגין  ביצוע  דוחות  על  מבוסס  המידע  הביצוע,  בשלבי  נמצאים  אשר  בפרויקטים  כאשר  זה,  תשקיף  למועד  נכון

 העמדת  למועד  נתונים   על  מתבסס  המידע  בניה,  טרם   פרויקטים   ולגבי  שוטף  באופן  החברה  מקבלת   אשר  ועוד)  כספיות  יתרות

  שלא   עשויים  אשר  לקוחותה  של  ותכנונים  הערכות  כוללשוטף),  באופן  בעדכונו)  (הצורך  המידע  עדכניות  בחינת  (תוך  המימון

 יחולו  )1(  :להלן  המפורטים  מהגורמים  יותר  או  אחד  ויתקיים  במידה  לרבות  ,לקוחותה  מתכנוני  שונה  באופן  להתקיים  או  להתקיים

 יםהפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל  למגורים  הדירות  שוק  במצב  או/ו  הנדל״ן  שוק  במצב  או /ו  המשק  במצב  לרעה  שינויים

 ו/או  הבניה  תשומות  במחירי  ו/או  בזמינותם)  (ו/או  הגלם  חומרי  במחירי  ו/או  הבנייה  בעלויות  שינויים  יחולו  )2(  הספציפיים;

    מיומן. אדם כוח של בזמינותו

  *** בכל הפרויקטים קיים ריקורס ללקוחות וכן ערבויות אישיות. 
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   :(באלפי ש"ח) במונחי הכנסות לחברהעשרת הלקוחות הגדולים להלן נתונים לגבי   6.8.3.2

  

בתקופות  החברה  של  שונים  לקוחות  לגבי  נתונים  מכיל  בטבלה  המידע  כי  מובהר 

בהתאם לשיעור ההכנסות מכלל לקוחות החברה האמורות ומיקומם בטבלה משתנה 

  לאותה תקופה

  

לתקופה של שישה   
חודשים שהסתיימו 

  2020ביוני  30ביום 

לשנה שהסתיימה  
לשנה שהסתיימה ביום   2019בדצמבר  31ביום 

  2018בדצמבר  31
לשנה שהסתיימה  

  2017בדצמבר  31ביום 

הכנסות    לקוח
מלקוח  
(באלפי 

  ) ש"ח

שיעור 
מכלל 

הכנסות  
  החברה

הכנסות  
מלקוח  
(באלפי 

  ) ש"ח

שיעור 
מכלל 

הכנסות  
  החברה

הכנסות  
מלקוח  
(באלפי 

  ) ש"ח

שיעור מכלל 
הכנסות  
  החברה

הכנסות  
מלקוח  
(באלפי 

  ) ש"ח

שיעור 
מכלל 

הכנסות  
  החברה

1  6,081  15.01%34  10,558  15.36%35  10,454  18.93%%  5,197  %7012.36  
2  4,171  10.30%  6,951  10.11%  4,526  8.19%  4,167  10.18%  
3  4,061  10.02%  6,767  9.84%  4,281  7.75%  2,541  6.21%  
4  3,527  8.70%  5,397  7.85%  3,985  7.21%  2,667  6.52%  
5  2,915  7.20%  3,653  5.31%  3,133  5.67%  2,297  5.61%  

6  1,925  4.75%  3,031  4.41%  3,118  5.65%  2,226  5.44%  

7  1,817  4.48%  2,505  3.64%  2,438  4.41%  2,222  5.432%  
8  1,673  4.13%  2,387  3.47%  2,199  3.988%  2,073  5.07%  
9  1,428  3.52%  2,293  3.34%  2,182  3.95%  1,622  3.96%  

10  1,254  3.10%  1,893  2.75%  1,622  2.94%  1,441  3.52%  

  : החברה לקוחותבחינת והתקשרות עם  תהליך 6.8.3.3

 תהליך סינון לקוחות  6.8.3.3.1

מ 6.8.3.3.1.1 הפרויקטיםכחלק  חיתום  מבצעת,  תהליך   שהחברה 

אשר   הלקוחות  של  סינון  אתמתבצע  הפרויקטים   יוזמים 

במסגרת   האמור,סההנדונים.  עם   ינון  מפגשים  נערכים 

) כמותי  מידע  הלקוח  על  נאסף  דוחות לרבות  הלקוח, 

תשאול לרבות  וכן מידע איכותי (  ,כספיים ודוחות כלכליים)

 גורמים בענף על יכולות ומוניטין הלקוח הרלוונטי).

בעלילקוחות   6.8.3.3.1.2 אינם  היכולת   אשר  ו/או  הפיננסי  החוסן 

לקוחות אשר , כמו כן  יון המתאימים לפרויקט הנדוןוהניס

על   נפסלים  ,לגביהם התגלו סימני שאלה בדבר מהימנותם

 ואינם צולחים את הליך הסינון.  ידי החברה

  

  

 

 
מובהר כי ללקוח זה לא קיימים מאפיינים מיוחדים ואופי קשריו ומאפייני ההתקשרות שלו עם החברה דומים בעיקרם לשאר    34

  לקוחות החברה.
ם לשאר  מובהר כי ללקוח זה לא קיימים מאפיינים מיוחדים ואופי קשריו ומאפייני ההתקשרות שלו עם החברה דומים בעיקר  35

  לקוחות החברה.
מובהר כי ללקוח זה לא קיימים מאפיינים מיוחדים ואופי קשריו ומאפייני ההתקשרות שלו עם החברה דומים בעיקרם לשאר    36

  לקוחות החברה.
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 תהליך החיתום עם הלקוח  6.8.3.4

החיתום מורכב מפרמטרים שונים המורכבים מאיכות היזם, ניסיון    תהליך  6.8.3.4.1

היזם, נתונים כלליים על היזם בשוק, סוג הפרויקט, אופי הפרויקט, מיקום  

  הפרויקט, רווחיות הפרויקט והתאמה של היזם ויכולותיו לפרויקט המוצע.  

 להלן תיאור תהליך החיתום על פי שלביו:  6.8.3.4.2

ידי מנכ"ל החברה, מר מאור   -  סינון ראשוני 6.8.3.4.2.1 מתבצע על 

בוח  אשר  הפרויקט,   ןדואק,  ואופי  מיקום  היזם,  את 

הנדרש  המימון  היקף  הנדון,  לפרויקט  היזם  התאמת 

  וכיו"ב.  

ומתן 6.8.3.4.2.2 ומשא  שלב    -  פגישה  את  עבר  והפרויקט  במידה 

מנכ"ל  ובין  היזם  בין  פגישה  נערכת  הראשוני  הסינון 

רווחיו הפרויקט,  מוצג  ובה  הפגישה  החברה  ובסיום  תו 

נשלחת ליזם הצעה למימון הפרויקט כולל תנאי המימון. 

לאחר קבלת ההצעה מתנהל משא ומתן בין מנכ"ל החברה 

  ליזם על התנאים המסחריים.  

לאישור 6.8.3.4.2.3 הכספים    -  הכנה  החברה  חשבת  מכינה של 

עסקה נייר  החברה  הפרויקט.   מפורט  לדירקטוריון  על 

א האפס  דוח  בסיס  על  מוכן  של הנייר  עסקית  תכנית  ו 

נעשית בדיקה נוספת של הנתונים,   , הפרויקט. גם בשלב זה

  הפרויקט והיזם. 

דיון של מנכ"ל החברה עם יו"ר הדירקטוריון    -   דיון מעשי 6.8.3.4.2.4

לבחינת העסקה לרבות עריכת סיור בשטח הפרויקט (ככל 

  ונדרש). 

בדירקטוריון 6.8.3.4.2.5 הדירקטוריון,   –  דיון  לחברי  מופץ  החומר 

  מון המוצע והעסקה עולה לאישור. נערך דיון על המי

מנכ"ל החברה מעביר את נתוני הפרויקט   -  הכנת הסכם 6.8.3.4.2.6

ההסכם  הכנת  לצורך  החברה  של  המשפטית  ליועצת 

המשפטיים   וליועציו  ליזם  מועבר  ההסכם  המשפטי. 

  כאשר בסופו של שלב זה מתגבש הסכם המימון לחתימה. 

הפרויקט בהתאם   -  רישום בטוחות 6.8.3.4.2.7 על  רישום שעבודים 

  סכם המימון.לה

 העמדת המימון בפועל ליזם.   - העמדת המימון 6.8.3.4.2.8

בבחינת    לאורך 6.8.3.4.3 פרמטר חשוב  הינו  לעיל מצב השוק  המפורט  כל התהליך 

המימון והתנאים להעמדתו. בהתאם, בשוק מאתגר, תהליך סינון הלקוחות  

 יותר קפדני ובסופו של תהליך פחות פרויקטים מאושרים למימון.   

ובהתאם   6.8.3.4.4 הפעילות,  שנות  לאורך  עצמו  את  הוכיח  במניף  החיתום  הליך 

הפירעון שיעור   בישראלשהחברה    ההלוואות   קרןל  ש  אי  מיום  ,  העמידה 

בלבד מהקרן שהעמידה    0.6%עמד על  ועד למועד תשקיף זה,    התאגדותה

ב  , ללקוחות. כמו כן האחרונות, שיעור    12-בעסקאות שנחתמו  אי  השנים 
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(ביחס לפעילות החברה    0.05%-מ  פחות   עמד על   ההלוואות   מקרן   הפירעון 

שבבישראל) אף  על  נשמר  זה   שיעור  אלו  .  היושנים  עסקאות    6  לחברה 

וזאת לאור פעילות החברה    ,דיישנקלעו לפיגור/לקשיים והועמדו לפירעון מי

סכום  התיקים נגבתה או יגבו  6מתוך   4-לכך שב הובילהבתיקים אלו אשר 

הקרן  סכום  עסקאות נוספות נגבו/ייגבו כל    2-הקרן ותמורותיה המלאות, וב

 ואף חלק מהתמורות.  

 סוגי המימון הניתנים על ידי החברה   6.8.3.5

החברה עוסקת במימון יזמי נדל"ן, בעיקר למגורים, כאשר מרבית פעילותה מתרכזת 

במימון הון עצמי בפרויקטים בלווי סגור כמפורט להלן.  כמו כן, החברה מממנת עבור 

  יזמים פרויקטים ו/או נכסים אשר אינם נעשים בלווי/מימון בנקאי.  בחלק מהמקרים, 

מקבל  הפרויקט  מכן,  ולאחר  בנקאי  לווי  ללא  נעשים  הפרויקטים  ראשון,  בשלב 

  ומימון החברה הופך להיות מימון הון עצמי בפרויקטים בלווי סגור.   ,מימון/לווי בנקאי

 המימון שהחברה מעניקה ללקוחותיה: להלן פירוט סוגי 

 . עבור פרויקטים עם לווי בנקאי סגור - מימון הון עצמי 6.8.3.5.1

או עם חברת ביטוח  במימון מסוג זה היזם מתקשר עם הבנק נותן האשראי 

בהסכם המבטיח לו את מכלול  ")  הבנק"יחדיו:    או גוף מלווה דומה (להלן

השירותים הפיננסיים הנצרכים על ידו במהלך חיי הפרויקט, לרבות הוצאת  

בהתאם הדירות  לרוכשי  (הבטחת    ערבויות  (דירות)  המכר  חוק  להוראות 

. במסגרת התקשרותו של היזם  1974- השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה

הבנק הפרויקט  ,עם  של  הצפויה  הרווחיות  רמות    נבדקת  מראש  ונקבעים 

היזם.   מחויב  להם  הבניה  התקדמות  וקצב  המכירות  קצב  המחירים, 

ומעק פיקוח  סמכויות  לבנק  מוענקות  הליווי,  אחר  בהסכמי  צמודות  ב 

בקריטריונים   עמידה  אי  של  במקרה  כאשר  הנ"ל,  ביעדים  היזם  עמידת 

שנקבעו כאמור, קיימות לבנק סמכויות להתערב בניהול הפרויקט, עד כדי  

תפיסתו בפועל. הביטחונות אותם מעמיד היזם לרשות הבנק לצורך מימון  

הפרויקט    הפרויקט כוללים, על פי רוב, שעבוד זכויותיו של היזם במקרקעי

וכן שעבוד זכויותיו של היזם כלפי רוכשי הדירות בפרויקט, כאשר תזרים  

המזומנים בפרויקט מנוהל כולו דרך חשבון מיוחד בשליטת הבנק, המבטיח  

") והוצאות  הכנסות  של  סגורה  כיחידה  הפרויקט  של  קיומו  חשבון את 

מום של  "). בהסכמי ליווי בניה נדרש היזם, בין היתר, להשקעות מיניסגור

זה   עצמי  הון  שיעור  מהבנק.  אשראי  לו  יינתן  בטרם  בפרויקט  עצמי  הון 

מעמידה   החברה,  עם  להתקשר  הבוחר  ליזם  לפרויקט.  מפרויקט  משתנה 

בתמורה   המלווה,  הבנק  ידי  על  הנדרש  עצמי  הון  מאותו  חלק  החברה 

  .  מוסכמת וכנגד בטוחות, כמפורט להלן

לטובת הפרויקטים הן    על ידי החברה  להינתןמימון הון עצמי יכול    , כייצוין

זה   מימון  כן,  כמו  הבניה.  בשלב  והן  הקרקע,  החברה    ניתןבשלב  ידי  על 

הקיימות עסקאות  סוגי  קרקע  במגוון  מקרקעין  לרכישת  רכישת  לרבות   ,

תמ"א   עסקאות  בינוי,  פינוי  עסקאות  קומבינציה,  עסקאות  במזומן, 

  וכיוצ"ב. 
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שלב בו לפרויקט  לאחר הבינוי אשר נמצאים  -החברה מממנת פרויקטי פינוי

יועמדו    ניתן במסגרתו  אשר  בנקאי  לווי  על  אישור  בפועל,  היתר 

לדיירים/בעלי הדירות הקיימות ערבויות (מתן ערבויות אלו מאפשר לבנק  

  ו/או לחברה לרשום שעבודים על המקרקעין לפי שוויים המלא).  

ון אשר ניתן ליזם בדרך כלל  מימ  - נקאיב  ליווי ללא לפרויקטים כולל מימון  6.8.3.5.2

ו/או מימון נכסים או    בכללותו, לצורך מימון פעילות שוטפתלייזום פרויקט  

 מימון מסוג זה הינו זניח בפעילות החברה.  .קרקעות

 פעילות המימון הניתנים לחברה במסגרת  הביטחונות 6.8.3.6

מעמידה ליזם ותשלום התמורה ויתר    שהחברהלהבטחת השבת המימון   6.8.3.6.1

המגיעים   מתנה  לחברההסכומים  בקבלת    החברה ,  המימון  העמדת  את 

בטוחות מהיזם. הבטוחות כוללות לרוב שעבוד בדרגה שנייה (אחרי הבנק  

מתקשרת גם    החברההמלווה) על נכסי הפרויקט וערבות אישית של היזם.  

ל מנת לאפשר את  עם הבנק המלווה בהסכם להסדרת מערכת היחסים וע

ללא   ליזם  מועמד  המימון  כאשר  לחברה.  הבטוחות    מלווה  בנקרישום 

  :כמפורט להלןשעבודים בדרגה ראשונה,  החברהנרשמים לטובת 

כאשר החברה    -  החברה  לטובת  שנייה  בדרגה  שעבודים 6.8.3.6.1.1

בפרויקטים ,  ללקוחותיה  הון עצמיהשלמת  ל מימון  מעמידה  

מסגרת לווי בנקאי, רושמת החברה להבטחת  המבוצעים ב

נכסי  ה על  שנייה  בדרגה  שעבודים  כלפיה  התחייבויות 

המלווה הבנק  לאחר  לריקורס הפרויקט  בנוסף  וזאת   ,

לחברה היזמית (גם במקרים בהם היזם הינו חברת פרויקט 

יצוין    .ומתקבל ריקורס לחברת האם שלו) וערבויות אישיות

המימונים שהחברה העמידה כי נכון למועד התשקיף, בכל  

 ליזמים, הועמדו לחברה ערבויות אישיות על ידי היזמים.  

במקרים בהם   -  לטובת החברה  ראשונהבדרגה    שעבודים 6.8.3.6.1.2

בנקאי   לווי/מימון  ללא  לפרויקטים  מועמד  החברה  מימון 

מדובר  אם  והן  בביצוע  בפרויקטים  מדובר  אם  (הן 

דרגה  בקרקעות) , אזי החברה רושמת לטובתה שעבודים ב

בנוסף  וזאת  הפרויקט/המקרקעין,  נכסי  על  ראשונה 

הינו   היזם  בהם  במקרים  (גם  היזמית  לחברה  לריקורס 

חברת פרויקט ומתקבל ריקורס לחברת האם שלו) וערבויות 

יצוין כי נכון למועד התשקיף, בכל כל המימונים   . אישיות

שהחברה העמידה ליזמים, הועמדו לחברה ערבויות אישיות 

 זמים. על ידי הי

לערבויות    נוסף 6.8.3.6.1.3 בנוסף  לעיל, בחלק מהמקרים,  האמור  על 

ככל  והריקורסהאישיות   הליך מהלך  בסבורה  חברה  וה, 

החיתום, כי הביטחונות בפרויקט אינם מספקים ו/או אינם 

מהיזם  ומקבלת  מבקשת  החברה  אזי  מספיק,  ודאיים 
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מסוג   ביטחונות  דווקא  (לאו  חיצוניים  נוספים  בטחונות 

  נדל"ן) לפרויקט להבטחת התחייבויותיו.  

, כל הפרויקטים להם מעמידה  החברהבהתאם למדיניות  ו  התשקיףלמועד   6.8.3.6.2

מובטחים בבטוחות. בנוסף, במסגרת המערכת ההסכמית    מימון  החברה

, כגון,  החברהמול היזם, נקבעים תנאים נוספים המבטיחים את זכויות  

,  החברההתניות פיננסיות על הפרויקט ועל היזם, עילות מימוש לבטוחות  

  אופן ניהול הפרויקט ועודפיו על ידי היזם.

  תאגיד   תהא  המהחבר   ההלוואה  את   הנוטלת  המשפטית   הישות,  לרוב 6.8.3.6.3

. משכך, בחלק מהמקרים בהם החברה  שונים  פרויקטים  במספר  העוסק

יזם,   לאותו  פרויקטים  מספר  להישען  מממנת  עודפים  גם  עליה  על 

מהלקוח, בכפוף להסכמת    תקבלמ , החברה  של אותו יזם   בפרויקט אחר

ואלו קיימים בעסקה, הצלבת ביטחונות חלקית   הבנקים המלווים, ככל 

ודפי פרויקט אחד ישרתו את עודפי הפרויקטים האחרים  או מלאה כך שע 

  החברה   של  הלקוחות  מתיק  21%-כ ,  2020  ביוני  30  ליום  נכון  .יזםעם אותו  

  מדרגה  בשעבודים  מובטח  והיתר  ראשונה  מדרגה  בשעבודים  מובטח

  . שנייה

ו(  החברה  של  האשראי   היקפי  פירוט  להלן  6.8.3.6.4 הפרשות  לפני  במונחי  ברוטו 

  : אותם המבטיחה הבטוחות  דרגת לפי "ח  ש באלפי) קרן

  דרגת
  חוב

  "ח ש  באלפי)  קרן(במונחי   החברה  של  האשראי  היקפי  מועד

  2020ביוני  30
בדצמבר   31

2019  
בדצמבר   31

2018  
בדצמבר   31

2017  
  חוב

  מובטח
  בשעבוד 
  ראשון 

127,197  127,232  144,141  153,166  

  חוב
  מובטח
  בשעבוד 

  שני

466,742  360,579  244,925  166,419  

  319,586  389,066  487,810  593,940  "כ סה

תאגידים זרים בנכסי נדל"ן    באמצעות החברה מחזיקה  כמו כן, יצוין כי   6.8.3.6.5

מיזמים   בגין  בטוחות  כמימוש  לידיה  הגיעו  אשר  ובבולגריה  ברומניה 

ביאור   ראו  זה  בעניין  נוספים  לפרטים  אירופה.  לדוחותיה    6במזרח 

  . 2019הכספיים של החברה לשנת 

 ללקוחות החברה   תנאים עיקריים בהסכמי המימון 6.8.3.7

קביעת שיעור המימון וההתניות הפיננסיות הנדרשות, כאשר שיעור מימון   6.8.3.7.1

מההון העצמי הנדרש    70%-50%עומד לרוב בטווח של    החברהשניתן על ידי  

של שנתיים    בפרויקט  לתקופה  שניםוהמימון מועמד   ,בממוצע  עד ארבע 

 . ההתקשרות בהסכם הצדדים בין כמוסכם הכל

של ריבית  בדרך   תמורה לחברה ישלם היזם ,ההסכמים של המוחלט ברוב 6.8.3.7.2

משתנה או  הפרויקט   קבועה  בסיום  לחברה  ממחזור    או  שתשולם  חלק 

. מובהר כי נכון  עמלות שונותבנוסף ל,  המכירות של הפרויקט או מרווחיותו

למעט פרויקט אחד בו זכאית החברה בנוסף לאחוז קבוע  תשקיף,  הלמועד  
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אחוז   בדמות  ל"קיקר"  גם  התמורה  המקרקעין  מסכום  שווי  מעליית 

תמורה    מלקוחותיה  החברה מקבלתהממומן (למועד זה שווי הקיקר אפסי),  

משתנה או  קבועה  ריבית  של  בדרך  בסיום    רק  לחברה  תשולם  אשר 

שונות37הפרויקט  עמלות  וכן   מחושבת בה והתקופה הריבית  שיעור ., 

 לסיכוני בהתאם נקבעים)  לקרן הריבית מצטרפת בו המועד(  הריבית

   .השוק ולתנאי היזם מול המסחרי "מלמו, הפרויקט

משתנה מהסכם להסכם וזאת בהתאם לצורכי  של כל לקוח  תקופת המימון   6.8.3.7.3

ו והפרויקט  מועמד  החברההסכמת  כן  הלווה  המימון  בממוצע  כאשר   ,

שנתיים   של  לתקופה  החברה  המקרים,  שנים  ארבעעד    -ללקוחות  ברוב   .

למימו מינימום  לתקופת  ההסכם  ן בכפוף  חתימת  ממועד  שנה  ליזם  בת   ,

 קיימת אופציה להחזיר את המימון בכל עת, גם לפני תום הפרויקט בפועל.  

שנקבע   המוקדם  הפירעון  בהסכם)  מנגנון  כזה  שנקבע  מתן  (ככל  במועד 

פיצוי    ,ההלוואה עתידיים    לחברהמעניק  ריבית  תשלומי  אובדן  בגין  רק 

בהסכם   מראש  שקבועה  מקסימלית  לגופוכאשר  (לתקופה  פרויקט    ), כל 

 ,לאור זאת.   9IFRSולכן מהווה "פיצוי סביר" לפי    ,ובסכום שאינו מהותי

 . 38SPPI- ה  מתקיים קריטריון

זה, 6.8.3.7.4 תשקיף  למועד  בספרי  כל    נכון  כיום  הקיימות  הן    החברהההלוואות 

פרויקטים מרווחי  מושפעות  ואינן  ומשתנות  קבועות  בריביות    הלוואות 

("plain vanilla")  ה בקריטריון  בעלות  ,  SPPI-העומדות  נמדדות  לכן 

   .S 9IFR39-לתקן ה מופחתת בהתאם 

מקבלת  הסכם  במסגרת   6.8.3.7.5 בהחזר    החברה המימון  היזם  פני  על  עדיפות 

בהתאם להוראות ההסכם, היזם יכול למשוך כספים    השקעתה ותמורתה. 

  מהפרויקט הממומן רק לאחר החזר מלוא המימון לחברה.

שמעמידה   6.8.3.7.6 בשעבוד שני אחרי    החברהמרבית המימון  ללקוחותיה מובטח 

בין   הסכם  נחתם  זה  לצורך  הפרויקט.  של  המלווה  היזם  החברההבנק   ,

המלווה המסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים ומאפשר רישום    והבנק

   . לחברההבטוחות 

לא יכולה ליזום מהלכים של מימוש    החברה במסגרת שעבוד מדרגה שניה,   6.8.3.7.7

לה  הבטוחה מימון    המלווה  הגוף הסכמת  קבלת  ללא    שניתנה  שהעמיד 

 את לממש החברה תהיה רשאית    .")הבנק המלווה(להלן: "  ראשוני ללקוח

 אחר בשעבוד מדרגה שניה רק ל   שניתנו לה על ידי לקוחותיה  חונותהביט

 
מלקוחות החברה, בהתאם לתנאי ההסכמים שנחתמו עמם, משלמים לחברה מקדמות תמורה קבועה    10%נכון למועד התשקיף,    37

  במהלך תקופת הפרויקט/המימון.   או משתנה 
 להלן. 38ראו לעניין זה גם ה"ש מס' 

  :  במצטבר התנאים הבאים   2מתקיימים במידה ו מדד בעלות מופחתת י נכס פיננסי י,  IFRS9תקן על פי   38
שמטרתו היא    .א עסקי  במסגרת מודל  מוחזק  מזומנים    להחזיק הנכס הפיננסי  תזרימי  לגבות  מנת  על  פיננסיים  נכסים 

  , וכן ; חוזיים
במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית    התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות  .ב

 בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
פירעון מוקדם    IPRS9  תקן  קובע   ,בנוסף חוב עם אופציית  שלצורך בחינת מאפייני תזרים המזומנים החוזי, מכשירי 

 .SPPI(הלווה) משלם או מקבל פיצוי סביר בגין הפירעון המוקדם, יעמדו במבחן ה   בהןמממש האופציה

אשר הינו מחוץ לכסף ולפיכך אין למרכיב האמור השלכה מהותית על שווי ההלוואה   קיקר,מנגנון  קייםלמעט הסכם אחד שבו   39
  על ידי החברה.  שניתנה 
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הצדדים בנק שקיים ככל(המלווה   הבנקש בין  בהתקשרות  ייתן  מלווה   (

 הבנק בין סוכם אשר   המוגבל סכוםהתאם לב והמימוש יתבצע  ,  הסכמתו

בפרויקט עם בהסכם שהוגדרו ובתנאים החברה לבין   הרלוונטי.  הבנק 

חוב אשר מובטח רק בשעבודים מדרגה    לבמקרה של כשבמילים אחרות,  

שנייה, החברה לא תוכל לממש את השעבוד מדרגה שנייה ללא הסכמת  

וודאות שבעל השעבוד הראשון  וכי אין כל  בעל השעבוד הראשון בדרגה, 

הבטוחה   למימוש  כך    – יסכים  החברה,  כלפי  חוב  כשל  של  במקרה  גם 

תוכ לא  והחברה  תנאי  שיתכן  הפרת  של  במקרה  השעבוד  את  לממש  ל 

כגון הגשת  אחרים  משפטיים  יחד עם זאת, ברשות החברה כלים  .  ההלוואה

פעולות משפטיות  עיקולים,  הטלת  לרבות  היזמית,  החברה  נגד  תביעות 

וזאת   וכיוצ"ב,  אישית  הערבים  החוב  מול  את  לגבות  מנת  ולפעול  על 

 . למימוש זכויותיה

נעש  ה רק לאחר בחינה מדוקדקת של הלווה ושל  מאחר שמתן ההלוואות 

לא    החברהכבעל שעבוד בדרגה שניה,    החברההבטוחות שמועמדות לטובת  

 רואה בעובדה זו כמגבלה מול הלווה.  

לטובת   6.8.3.7.8 נוספות שאינן קשורות    החברה במספר מקרים מועמדות  בטוחות 

 למקרקעין, זכויות בקשר או לגבי חוזיות זכויותלפרויקט נשוא המימון (

 הדיור יחידות רוכשי או/ו  מהבעלים המגיעים תקבולים לקבלת חוזיות

הנדון או    מהפרויקט אחרות הכנסות או תקבולים,  הנדון או אחר  בפרויקט

 ביטוח פוליסת,  הנדון או אחר  בפרויקט שיהיו או/ו  שיש העודפים את ,אחר

 ).  הפרויקט בגין שתוצא  הקבלניים הסיכונים

מלווה, השעבוד   6.8.3.7.9 בנק  אין  הלווה  כאשר  ידי  על  לחברה  בדרגה  שניתן  הינו 

  ראשונה. 

מקדמות    מהלווה  בחלק מהפרויקטים, בהתאם להסכם המימון, מתקבלות 6.8.3.7.10

לרוב מימון    , במהלך תקופת המימון  על חשבון התמורה ניתן    החברהאך 

הבנק   כאשר  הפרויקט.  תקופת  תום  עד  שחרור  המלווה  ב"בולט"  מאשר 

עודפים  הקרן המימון והתמורות מתוך    לחברהעודפים בפרויקט, מוחזרת  

  לו. הל

זאת למעט מקרים  ,  Non-Recourse  בתנאי   אינו ניתן  החברהככלל, מימון   6.8.3.7.11

  . אשר אינם מעידים על הכלל ,מיוחדים

קובעת ליזם התניות פיננסיות להתקדמות    החברה  ,במסגרת הסכם המימון 6.8.3.7.12

 הפרויקט, שווי הנכסים וכיו"ב. 

 בכל הנוגע אישיות  ערבויות על יחתום היזמית  בחברה השליטה בעללרוב,   6.8.3.7.13

 . הצדדים בין ההסכם  להוראות בהתאם היזם של  התחייבויותיו לקיום

 החברה  במימון הפרויקטים אחר שוטף מעקב 6.8.3.8

ח  "החל מתחילת הבנייה, דו  ,בליווי בנקאי מתקבל באופן שוטף  בפרויקט 6.8.3.8.1

  מצב,  התכנוני  המצב  על  רחב  מידע  הנותן  ,המלווה   הבנק  מטעם  מפקח

    '.וכו הפרויקט  עודפי, המזומנים ותזרימי המכירות  מצב, הביצוע
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לדוח המפקח, רבדים נוספים הינם קשר שוטף מול הלקוח ותשאול    בנוסף 6.8.3.8.2

(ל הפרויקט  הבנק  על  עם  שוטף   קשר  בפרויקט),  סיורים  לרבות  עיתים 

 המלווה את הפרויקט וכיו"ב. 

  וכך נחשפת למידע משפטי  BDI-מ  אדומים  אורות  למערכת  מחוברת  החברה 6.8.3.8.3

   כלכלי חשוב לגבי היזם.ו

מידע מגורמים בשוק הנדל"ן, כגון: יזמים    החברהלכל אלו מקבלת    מעבר 6.8.3.8.4

 . מתחום הנדל"ן, קבלנים, בנקים, השתתפות בכנסים מקצועיים וכדומה

  פרטים אודות האשראי הניתן על ידי החברה  6.8.3.9

פירעון  מועדי  עם  וקצובה  ברורה  לתקופה  ללקוחותיה  המימון  את  מעמידה  החברה 

לרוב תקופה זו עומדת על קבועים של קרן ותמורה, בהתאם לתקופת הפרויקט, כאשר  

  שנים.   2-4

ו/או   לאחוזים מהרווח  בתמורה  ו/או  מקרן המימון  קבוע  לפי אחוז  נקבעת  התמורה 

הפרויקט ממחזור  כאשראחוזים  של   ,  הראשונים  מהעודפים  לפרוע  מתחייב  הלקוח 

וכן את תמורותיו שהתקבל מהחברה  המימון  את  התחייבות חוזית   -  הפרויקט  זוהי 

של היז או    ,םמפורשת  פירעון המימון של החברה  לפני  עודפים  יכול למשוך  אשר לא 

  בהסכמתה.  

בתקופה מסוימת במהלך תקופת המימון קיימת ליזם אפשרות לפירעון מוקדם וזאת 

להתפתחות  בהתאם  ונדרש  וככל  במקביל  בכלל.  קנס  ללא  או  משמעותי  קנס  ללא 

לפעם ללקוחותיה את פרויקט ולסיכונים הגלומים לחברה, החברה מאריכה מפעם  ה

וזאת במסגרת הכללת תוספת להסכם   ,אחר משא ומתן בין הצדדיםלתקופת המימון,  

במקרים בהם החברה עומדת   עם הלקוח, כאשר  או באמצעות חתימה על הסכם חדש

ה  מופחתת  ,SPPI-בתנאי  בעלות  יימדד  הפיננסי  לא ו  , הנכס  החברה  בהם  במקרים 

לאור האמור, מובהר כי  יימדד על פי שווי הוגן.  הנכס הפיננסי    ,SPPI-עומדת בתנאי ה

 . SPPI –עמלת פירעון מוקדם אינה פוגעת במודל ה 

בסעיף    הנתונים  שמעמידה  זה  המפורטים  האשראי  את  כוללים  עבור   החברהלהלן 

בלבד בישראל  למועד    , פרויקטים  פעילות    החברה תשקיף,  ה שכן   מחוץ אינה מממנת 

במלואם   שני(למעט    לישראל  והופרשו  החברה  בטיפול  שנותרו  בדוחות   פרויקטים 

. בדוחותיה הכספיים של החברה)   7לפרטים נוספים ראו ביאור  .  )הכספיים של החברה

הנתונים הפרשה    להלן  בנוסף,  כוללים  אשראיאינם  סיכוני   .להפסדי  לניהול  באשר 

  . החברה ג' לדוחותיה הכספיים של15אשראי, ראו ביאור  

עובדים   42%-כ  , כאשרמסוים  ללקוח   מהותית   חשיפה  אין  לחברה מלקוחות החברה 

  מולה זה יותר משלוש שנים. 

   2020 ביוני  30הלוואות ליום   פיזור 6.8.3.9.1

ההלוואות    69%-כ הפרויקטים  82%המהוות  (מהיקף  נושאות    ) ממספר 

-המהוות כ(מהיקף ההלוואות    31%-ריבית משתנה לפי ריבית הפריים, כ

,  התשקיףנושאות ריבית בשיעור קבוע. למועד    )הפרויקטיםממספר    18%

לא מעמידה הלוואות צמודות מדד, למעט אחת ההלוואות בתיק    החברה
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שהינה תיק שהחל כריבית משתנה ובמסגרת הליך הכינוס הושגה הסכמה  

 . להזרמת מימון נוסף לתקופת הכינוס בריבית צמודת מדד

   2019 דצמברב 31הלוואות ליום   פיזור 6.8.3.9.2

כ( מהיקף ההלוואות    68%-כ הפרויקטים  82%-המהוות  נושאות    )ממספר 

-המהוות כ(מהיקף ההלוואות    32%-ריבית משתנה לפי ריבית הפריים, כ

  החברה נושאות ריבית בשיעור קבוע. למועד זה,  )ממספר הפרויקטים 18%

אחת ההלו למעט  מדד,  צמודות  הלוואות  שהינה  לא מעמידה  בתיק  ואות 

תיק שהחל כריבית משתנה ובמסגרת הליך הכינוס הושגה הסכמה להזרמת  

  . מימון נוסף לתקופת הכינוס בריבית צמודת מדד

   2018 דצמברב 31הלוואות ליום   פיזור 6.8.3.9.3

כ( מהיקף ההלוואות    60%-כ הפרויקטים  76%-המהוות  נושאות    )ממספר 

-המהוות כ(מהיקף ההלוואות    40%-ריבית משתנה לפי ריבית הפריים, כ

  החברה נושאות ריבית בשיעור קבוע. למועד זה,  )ממספר הפרויקטים 24%

שהינה   בתיק  למעט אחת ההלוואות  מדד,  צמודות  הלוואות  מעמידה  לא 

תיק שהחל כריבית משתנה ובמסגרת הליך הכינוס הושגה הסכמה להזרמת  

 ן נוסף לתקופת הכינוס בריבית צמודת מדד.  מימו

   "ח)*ש(אלפי   בישראל בגין פעילות החברה  האשראי נתוני ריכוז 6.8.3.9.4

  30/06/2020  31/12/19  31/12/18  

לכלל  האשראי  סכום 
  פרויקטים ה

586,553  480,432  380,902  

סכומים  בגין  האשראי  יתרת 
  בפיגור 

20,412  20,455  20,877  

ההפרשה   הספציפית סכום 
  בגין סכומים בפיגור 

4,545  3,656  3,625  

ביותר  הגבוה  האשראי  סכום 
  בודד  לפרויקט

73,000  71,500  71,500  

הממוצע    האשראי  סכום 
  ללווה 

14,306  11,718  12,287  

מלאה  "ל  בחו  פרויקטים  עבור  אשראי  כולל  לא  אמורה(*)   הפרשה  בוצעה  בגינם 

  .הפסדי אשראיל כללית ההפרש כולל ולאלהפסדי אשראי 

 פרטים אודות הלווים העיקריים  6.8.3.9.5

מיליון    23-73בהיקפים של  הלוואות    )6שש (  לחברה  2020ביוני    30ליום    .א

כ  .ש"ח יחד  ידי    43%-המהוות  על  שהועמד  הכולל  האשראי  מהיקף 

על המימון הינו    השנתית  התשואהטווח    .להלוואות בישראל  החברה

  . %15.7540-14.1%בשיעור של 

(  לחברה  2019בדצמבר    31ליום    .ב -16.5בהיקפים של  הלוואות    )6שש 

יחד    71.5 המהוות  ש"ח  הכולל    39%-כמיליון  האשראי  מהיקף 

השנתית  התשואה  להלוואות בישראל. טווח    החברהשהועמד על ידי  

  .  15.75%-14.1%על המימון הינו בשיעור של 

 
 . 15%-12%קעות בתיק הקיים עמדה על יצוין כי בשנים האחרונות התשואה בפועל על מרבית ההש 40
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(  2018בדצמבר    31ליום    .ג -16.2בהיקפים של  הלוואות  )  6לחברה שש 

כ  71.5 יחד  המהוות  ש"ח  הכולל    47%-מיליון  האשראי  מהיקף 

השנתית  התשואה  להלוואות בישראל. טווח    שהועמד על ידי החברה

 .   15.75%-14.1%על המימון הינו בשיעור של 

 הפעילות מימון  6.8.3.10

מקורות  בעלי המניות שלה ובעיקר על ידי    המנ ומ   החברהפעילות  עד למועד התשקיף,  

מימון   .ואשראי המגויס מבנקים מסחריים)  החברה(יתרות של    החברהעצמאיים של  

המניות   החברהבעלי  המשקיעים("   של  המניות  העמדת"),  בעלי  ע"י  ערבויות    הינו 

לפרטים נוספים   אשר מועמד ליזמים).  ,בבנקים מסחריים(המתורגמות ברובן למזומן  

 . להלן 6.13בעניין ראו סעיף 

 התמורה  6.8.3.11

כאמור, מקבלת   למימון  או חלק ממחזור   החברהבתמורה  קבועה או משתנה  ריבית 

מובהר כי נכון    ., וכן עמלות שונות")התמורה("ו  המכירות של הפרויקט או מרווחיות 

  תמורה בדרך של ריבית קבועה או משתנה. רק תשקיף, החברה מקבלת הלמועד  

הפרויקט סוג  פי  על  היתר,  בין  ונקבעת,  הצדדים  בין  במו"מ  נקבעת  סכום   ,התמורה 

  המימון ותקופת המימון. 

 שיווק  6.8.4

של   מוניטין  מרבית    21לחברה  ולכן  פעילותה  בתחום  לחברה    הם  לקוחותיהשנים  הפונים  אלו 

לחברה קשרי עבודה טובים מאד עם כלל הבנקים, כך  בנוסף על האמור,    . להתקשר עמהומבקשים  

שחלק מלקוחותיה מופנים אליה על ידי המערכת הבנקאית וגופים אחרים המעניקים ליווי פיננסי  

לקוחות)  לפרויקטים אלו  לגופים  מפנה  החברה  החברה,    .(ובמקביל  של  המוניטין  לאור  כן,  כמו 

ים אליה על ידי גורמים אחרים בענף כגון יועצים פיננסיים, עורכי דין, שמאים  לקוחות אחרים מופנ

  . וכיו"בויזמים אחרים  

  , כמו כן  ל"ן וכך נחשפת לציבור היזמים.  החברה משתתפת בכנסים מקצועיים בתחום הנד   בנוסף,

 החברה עוקבת אחר עסקאות בשוק הבניה למגורים ומעניינת את הגורמים השונים במימון. 

 ות תחר 6.8.5

גופים   מספר  החברה  של  הפעילות  בתחום  פעילים  החברה,  ידיעת  למיטב  התשקיף,  למועד  נכון 

  : המציעים אופציות מימון שונות לשחקנים השונים בשוקמתחרים, 

(מסוג  המעניקות הלוואות    קרנות/חברות 6.8.5.1 הון  כדוגמת   )Mezzanin  -  מזניןלהשלמת 

חברות   .חברות מסוג זה מעמידות ליזמים מימון באמצעות הלוואות מזנין  -החברה  

מצפות  אולם  רגיל,  לחוב  ביחס  מופחתים,  בביטחונות  מסתפקות  כלל  בדרך  אלו 

החברה הינה החברה    לתשואה גבוהה על המימון בדמות של ריבית ו"קיקרים" שונים.

(כ בתחום  ביותר  מ  21- הוותיקה  נהנית  האמור  ומכוח  בקרב שנים)  ויציב  חזק  מותג 

בענ הפעילים  עשיר.כן  ו   ףהשחקנים  אחרות,   מניסיון  רבות  לקרנות  בניגוד  כן,  כמו 

מקור הינה  החברה  של  הכספי  (  יםעצמי  ותהמקור  שלה  המניות  בעלי  של  כפי  ו/או 

החברה אינה מנהלת כספים עבור גורמים    ,קרי(עד למועד ההנפקה)  שפעלה החברה  
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מבנה מימון זה   -)  גורמים פרטיים ומצב זה ישמר גם לאחר ההנפקהאחרים ובפרט   

 מאפשר לחברה גמישות יתרה בניהול העסקאות. 

ובמקביל מממנות את    ליזמים  ליווי סגורמעניקות    -  מימון מוסדיות ופרטיות  קרנות 6.8.5.2

   .(אותו הן דורשות מהיזמים כבטוחה להעמדת הליווי) ההון העצמי ליזמים

הבנקים המעניקים מימון ליזמים בשיטת לווי פיננסי "סגור".   -  חביטו   וחברות  בנקים 6.8.5.3

כן,   אשר  כמו  ביטוח  חברות  מספר  המעניק ומחלק  הקימוקיימות  נדל"ן  מימון   ות ת 

הנדל"ן   בתחום  ליזמים  במקרים מימון  אלו,  וחברות  בנקים  הסגור.  הליווי  בשיטת 

על   הנשען  נוסף  מימון  ליזמים  להעמיד  מוכנים  לפרויקט מסוימים,  מחוץ  בטוחות 

מה לו חלק  לממן  מנת  על  וזאת  הפרויקט  של  אף  לצורך ולעיתים  הנדרש  הון העצמי 

 קבלת ליווי בנקאי לפרויקט בניה.  

גורמים אשר אינם מתמחים בפעילות בענף הנדל"ן ואשר   -  פרטייםואנשים    תאגידים 6.8.5.4

בחלק   .ויקטלפר  הנדרש  עצמיה הון  חלק מה  או  באופן אקראי לפרויקט מסוים  מעניקים

ובחלקו   עצמי  להון  מימון  בהעמדת  מדובר  בפרויקט   מהמקרים  כשותפים  יכנסו  אף 

   .תמורת חלוקה ברווחים

מהלקוחות    -  אג"ח 6.8.5.5 ותיק   הפועליםלחלק  החברה  לקוחות  גודל  (תלוי  החברה  מול 

כאשר ייעוד כספי אגרות   , הפרויקטים שלה) ישנה אפשרות לגייס אגרות חוב בשוק ההון

מורכב  כלי  זהו  זאת,  עם  יחד  בפרויקטים השונים.  עצמי  עבורן כהון  ישמש  אלו  חוב 

ולתפעול שוטף   אשר של החברה,    אינו זמין לחלק גדול מלקוחותיהשלהוצאה לפועל 

 .  שוק ההון תדורש בין היתר, יישום מוקפד ועמידה ברגולציי 

 עונתיות  6.8.6

פעילות החברה ידיעת החברה, תחום  פעילות    למיטב  היקף  על  בעונתיות המשפיעה  אינו מאופיין 

  . החברה בצורה ניכרת
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דירקטוריון

ל"מנכ

חשבת כספים  
וקצינת ציות

  עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה  -לק רביעי  ח

 ומתקנים , מקרקעיןרכוש קבוע 6.9

מ"ר (ברוטו),    168  -גן, בשטח של כ-ברמת  35החברה שוכרת משרד ב"בניין התאומים", ברחוב ז'בוטינסקי  

ביום  סכומים שאינם מהותייםב והוארכה מעת לעת ללא קביעת    2007ביולי    10. תקופת השכירות החלה 

ירות לידי סיום בהודעה  הזכות להביא את הסכם השכ   לשני הצדדים להסכם השכירות יש אתמועד לסיומה.  

  ימים. החברה העמידה בטוחות בקשר עם הסכם שכירות זה.    90מראש בת 

 הון אנושי 6.10

 להלן תיאור המבנה הארגוני של החברה למועד תשקיף זה: 6.10.1

  

  

  

  

  

  

  

  

 התקשרות עם עובדים וטיבם של הסכמי העסקה  6.10.2

  : עובדים 3למועד תשקיף זה, החברה מעסיקה   6.10.2.1

 החברה;מנכ"ל  -מאור דואק   .א

 חשבת כספים וקצינת ציות; - נילי ברדה   .ב

 מנהלת משרד.  - שרה מוסקו  .ג

 תשקיף. האין שינוי במספרם של העובדים בשלוש השנים שקדמו למועד  6.10.2.2

ם מוסדרים תנאי העסקתם  סכמימתקשרת בחוזי העסקה עם עובדיה בההחברה   6.10.2.3

תנאי  לתפקידם, השכלתם, ניסיונם וכישוריהם. ההסכמים מסדירים את    בהתאם

פיצויי פיטורין, ימי מחלה, הפרשות לקופות וקרנות, תנאי    השכר, חופשה, הבראה,

הקבוצה הינם בעלי פוליסות ביטוח מנהלים    סיום העסקה והטבות נוספות. עובדי 

תגמולים ובגין התחייבויותיה של    או עמיתים בקרן פנסיה, הכוללת הפרשות בגין

 .  העסקתם  כחלק מתנאימעביד וזאת -הקבוצה בעת סיום יחסי עובד

 הסכם העסקת מנכ"ל החברה  6.10.2.4

  בהתאם להסכם ההעסקה שנחתם עם מנכ"ל החברה, מר מאור דואק, והתוספות  
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שנקבעו   מדרגות  לפי  החברה  רווחי  על  המבוסס  לבונוס  זכאי  החברה  מנכ"ל  לו, 

  להלן.  8.2לפרטים אודות תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, ראו סעיף  בהסכם.

 תלות בעובדים  6.10.2.5

 . במנכ"ל החברה, מר מאור דואקלחברה תלות 

 שירותי ניהול  6.10.2.6

"מ  בע פיננסים  שמיר מבטח לחברת שנה מדי"ח ש מיליון 1  של סך משלמת החברה

שירותי  שמיר  גיא  מר,  החברה  דירקטוריון"ר  יו  שירותי  בגין הענקת  בגין  וכן   ,

לחברה   אסטרטגי  ייעוץ  שירותי  לרבות  לחברה,  תמיכה  דירקטורים  ולמנהליה, 

סיוע   וכן  ורכישות,  מיזוגים  תהליכי  וליווי  ייעוץ  סיוע,  החברה,  עסקי  בפיתוח 

 .למנכ"ל החברה בכל ההיבטים המהותיים הקשורים לפעילותה של החברה

  תיאור תכניות תגמול לעובדים 6.10.2.7

בכפוף   תכנית  אודות פרטים ל לתוקף  תכנס  אשר  סחירות),  (שאינן  אופציות 

החברה להקצות  דירקטוריון   רשאי  ההון על פי תשקיף זה, לפיה יהיהלהשלמת גיוס  

ונושאי משרה, ראו סעיף    אופציות מכוח תכנית האופציות לדירקטורים, עובדים 

 . לעיל 3.4

להקצאת  אפשרות  בוחנת  החברה  זה,  תשקיף  תכנית   מכוח אופציות למועד 

כהו  את  החלו  אשר  משרה  ונושאי  עובדים  לדירקטורים,  או  האופציות,  נתם 

העסקתם בחברה לפני מועד השלמת גיוס ההון על פי תשקיף זה. החברה צופה כי  

עובדים  התוכנית  במסגרת יוקצו אשר האופציות  משרה ונושאי  לדירקטורים, 

מהון המניות של החברה בדילול מלא. לפרטים נוספים ראו    5%-כאמור יהוו עד כ 

 . לעיל 3.4סעיף 

בכפוף להשלמת גיוס   החברה שאימצה משרה ילנושא תגמול  תכנית אודות לפרטים

 . להלן 8.8ההון על פי תשקיף זה, ראו סעיף 

 נכסים לא מוחשיים  6.11

    נכון למועד תשקיף זה, בחברה לא קיימים נכסים לא מוחשיים.

 הון חוזר 6.12

של    ארוך"מ  למח   ,המקרים  ברוב  ,הינו  ליזמים  המימוןהעמדת     . )הפרויקט  תקופת(חודשים    24-48טווח 

  החברה   זה),במודל המימון הנוכחי של החברה (אשר צפוי להשתנות לאחר ההנפקה כמפורט בסעיף  ,  במקביל

מגייסת את מרבית ההון הנדרש לה מבעלי מניותיה למלוא תקופת הפרויקט (כלומר יש התאמה בין תקופת  

יחד עם זאת, ההון    גיוס ההון של החברה מבעלי המניות שלה ובין התקופה הנדרשת להשקעתו בפרויקט).

  בנקאי   המועמד ע"י בעלי המניות של החברה, הינו בדרך של ערבויות בנקאיות המתורגמות בבנק לאשראי

  על   וזאת ,  קצר  לטווח  אשראי להעמיד אשראי זה בבנק ב בוחרת    החברהו  ,(המועמד בסופו של יום ליזמים)

   .בעלויות לחסוך  מנת ועל  יתרה  בגמישות מקורותיה את  לנהל מנת

  ר , לחברה הון חוז2019בדצמבר    31ליום    נכון(  החוזר  בהון   גרעון  החברה   של  הכספיים  בדוחות   נוצר  אלו  אורל

מיליוני   316- בסך של כ שלילי , לחברה הון חוזר 2020ביוני  30מיליוני ש"ח. נכון ליום  240 - בסך של כ שלילי 
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 מתאגידים אשראי בניכוי נטו  ,ללקוחות אשראי בעיקר כוללים החברה של החוזר ההון  רכיבי  כאשר  ,)ש"ח

  .  ואחרים בנקאיים

במידה והבנק יבקש לפרוע את    שכן  ,עם זאת ולאור האמור לעיל, החברה אינה סובלת מבעיות נזילות  יחד

האשראי ולחלט את הערבות הבנקאית שהועמדה על ידי בעלי המניות, אזי באופן אוטומטי חילוט הערבויות  

  לעיל   כאמוריהפוך לאשראי מבעלי המניות אשר יועמד לחברה לזמן ארוך, בהתאם לתקופת הפרויקט, שכן  

  . בפועל ההשקעה עדילי  מניות  מבעלי בפועל הגיוס מקורות  בין התאמה  ישנה

  .2020ביוני   30ההון החוזר של החברה הינו בהיקפים דומים לאלו של יום , התשקיף למועד  נכון

ולגייס  ,  שלה  ההון  מבנה  את  ולגוון   לטייב  החברה  בכוונת,  זה  תשקיף  נשוא  ההנפקה   במסגרת   כי,  יובהר

ראי של המימון הניתן  שתיטול החברה תתאים לתקופת האש   באופן שתקופת האשראי  אשראי לזמן ארוך

העיוות האמור  הגרעון בהון החוזר ולמעשה  כתוצאה משינוי מבנה המימון כאמור לעיל,    בגין הפרויקטים.

  . צפוי להצטמצם משמעותית ואף להעלםלעיל בהצגת הנתונים 

  מימון 6.13

ממומנת בעיקרה  הנדל"ן  תשקיף, פעילות החברה להעמדת מימון עבור יזמים בתחום  ה נכון למועד   6.13.1

ואשראי המגויס    החברהיתרות של  מקורות עצמאיים של החברה (בעלי המניות של החברה ועל ידי  

מסחריים המשקיעים,    .)מבנקים  מניות  ערבויותמעמידים  בעל  של  בדרך  לחברה  המימון    את 

 . ")מקורות המימון(" )מועמד ליזמים מסחריים אשרהמתורגמות למזומן בבנקים (

מיליון ש"ח מבעלי מניותיה    545  - של כ  תשקיף, לחברה קיימת מסגרת ערבויות בסךהנכון למועד  

מיליון ש"ח    120-כוסך של    פיננסים בע"מ  מיליון ש"ח הועמד על ידי מבטח שמיר  425.5-כ(סך של  

הלוואות מתאגידים    ת מגייס). באמצעות ערבויות אלו, החברה  בע"מ  הועמד על ידי דיסקונט קפיטל

  בנקאיים, ואת ההלוואות מזרימה הלאה ללקוחותיה כמימון. 

זכאים  הינם  ,  אשר בגינן מועמדות הלוואות בפועל  בגין הערבויות שהעמידו בעלי מניותיה של החברה

,  בפועל מעת לעת  אחדת שהעמיד כל  יולשנה מסכום כלל הערבו  8.5%לתשואת סיכון בשיעור של  

הערבות.וזאת   החזר  יום  ועד  הערבות  העמדת  כן  מיום  בהתאם  כמו  משולמת  הסיכון  תשואת   ,

המניות בעלי  הפרויקטלבהתאם  ,  להסכם  ממנו  הצלחת  המתקבל  המזומנים  לפרטים  .  ותזרים 

 פרופורמה המצורפים לדוח הדירקטוריון של החברה. רווח והפסד נוספים בעניין זה, ראו דוחות 

ידי   6.13.2 על  לה  שהועמדו  וההלוואות  האשראי  קווי  תנאי  בכל  החברה  עומדת  התשקיף,  למועד  נכון 

 הבנקים. 

 (באלפי ש"ח): להלן יובא פילוח מקורות המימון של החברה 6.13.3

  מועד 

  מימון 
מעודפי 

 המזומנים
של  

  41החברה

מקורות  
חוץ 

  בנקאיים 

מקורות  
  בנקאים 

מקורות  
בנקאיים 

המובטחים 
ע"י ערבויות  

  מניות בעלי 

הלוואת  
  42סה"כ  בעלים 

היקף 
המסגרת  

הלא 
מנוצלת   
באלפי  

  ש"ח 
30.06.2020  31,582  38,325  89,939  452,564  266  612,676  160,929  
31.12.2019  39,040   -  68,805  398,258  268  506,371  1,193  
31.12.2018  48,495   -  55,400  307,891  266  412,052  4,919  

  

 
  לעניין טבלה זו, יתרות מזומן שברשות החברה (אשר נבעו מפעילותה השוטפת לפני החזר לבעלי המניות המשקיעים). 41
הסכומים כוללים את השקעות החברה ברוטו לפני הפרשות (במונחי קרן) מכל מקורות המימון כמפורט בטבלה. השקעות אלו    42

 . פרויקטים בארץ ופרויקטים בחו"ל אשר חלקם מוצגים בדוחות הכספיים כמלאי נדל"ןכוללות 



 36-ו
 

 

אלפי    36,700בסך    בחברה אשראי נוסףהתקבל  תשקיף,  הועד למועד    2020ביוני    30בתקופה שמיום  

  . ממקורות בנקאים ש"ח

יה של  כך שערבויות בעלי מניות  ישתנהמודל המימון של החברה  נשוא תשקיף זה,  במסגרת ההנפקה  

יתבטלו  החברה הבנקאי  האשראי  בנקאי  ,להבטחת  בחוב  יתחלפו  מובטח    שאינו  והערבויות 

  . בערבויות

בדוח   13לפרטים אודות דוח רווח והפסד פרופורמה, בהנחה של החלפת מקורות המימון, ראו סעיף 

  .  של החברה 2020ביוני  30הדירקטוריון ליום 

האשראי בגין הלוואות  בהתאם לסוג  להלן נתונים לגבי שיעורי ריבית ממוצעת וריבית אפקטיבית   6.13.4

 : 2020ביוני  30שהיו לחברה ליום  

ועד לסמוך  1.1.2020מיום   
  לפני מועד פרסום תשקיף זה

  2019שנת 

  טווח הריביות 
  אין  אין  הלוואות בנקאיות שקליות לזמן ארוך 
  4.0%-1.25%  3.85%-1.15%  הלוואות בנקאיות שקליות לזמן קצר

  

  :2020ביוני  30הסכמי אשראי מהותיים ליום  6.13.5

החברה  ,כללכ 6.13.5.1 שנוטלת  האשראי  להבטחת  המועמדים  לערבויות   ,הביטחונות  בנוסף 

ידי בעלי המניות להבטחת האשראי, הינם שעבוד הזכו על  ת יוהבנקאיות שמועמדות 

במילים אחרות,  שנחתמו עם הלווים.הסכמים שונים מכוח  החברהלקבלת כספים של 

ה  זכא הבמסגרת  החברה  לקוחותיה,  מול  החברה  שחותמת  קרן סכמים  לקבלת  ית 

הפרויקט  או  ההסכם  תקופת  בתום  והתמורות  לטובת ו  ,המימון  משעבדת  החברה 

לקבלת קרן המימון והתמורות בתום    , זכאיתהיא    ה לזכות  את ההבנקים המממנים  

  (בפרויקטים אשר משועבדים לבנקים בפועל). תקופת ההסכם או הפרויקט 

מבטיחים את   בנק למעשההמשועבדים ללו הל חוזים  ה  עמו התקשרה החברה,  בכל בנק

כלל האשראי שמועמד לחברה באותו בנק. החברה בוחרת ליטול את האשראי מהבנקים 

וזאת במטרה להוזיל את עלויות   ,כהלוואות שמתחדשות  חודשים   3לטווח קצר של עד  

החברה  המימון   האשראישל  בניהול  הגמישות  את  כי  (  ולהגדיל   ותלווא ההויובהר 

  .)קבוע ת מדי חודש ולכן אין מועד נטילהומתחדשה שניתנות לחבר

המממנים את עיקר   יה של החברה,האמור מתאפשר לחברה לאור העובדה שבעלי מניות

של   ,פעילותה ההשקעה  לתקופת  בהתאם  הנדרש)  (ההון  בנקאיות  ערבויות  מעמידים 

  השונים.  בפרויקטים החברה

 למודל   הינו בהתאם  החברה  של  האשראי  הסכמי  עיקרי  לעיל לעניין  המפורט  מובהר כי

התנהלה  המימון פיו  על  החברה  כאשר,  ההנפקה  טרם  החברה  על  לחתום   מתעדת 

    .השלמת ההנפקה נשוא תשקיף זהטרם  הבנקים מול חדשים מימון הסכמי

עם   בהסכמי מימון חדשים    בכוונת החברה להתקשר תשקיף זה,  למועד פרסום  עד  

נכסי החברה בלבד (ללא ערבויות אך ורק כנגד    מימון החברה יתקבל  לפיהםהבנקים,  

ההון העצמי של   , בין היתר,לפיהן   ותעקרוניאמות מידה  בעלי מניות) תוך שמירה על  

ביחס לחוב לבנקים לא   המשועבדיםהחוזים  ,  ממאזן החברה  20%-החברה לא יפחת מ 

בהתאם כאמור בטבלאות  לאמות המידה הקיימותבניגוד (זאת,    1.25 של יפחת מיחס

   .ואילך   2020שנת  לתוכל לחלק דיבידנדים אך ורק מרווחיה השוטפים    החברה ו,  )מטה
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 ,לחברה   בנקאיים  תאגידים  העמידו  אשר  האשראי   מסגרות  סך ,  2020ביוני    30ליום    נכון  6.13.5.2

מסגרות   בתוספת ש"ח,    מיליון  120  הינו  ,מניות  בעלי  בערבויות  מובטחות  אינן  אשר

 : להלן כמפורטמיליון ש"ח המובטחות בערבויות בעלי מניות  480אשראי בסך 
  

תאגיד  
  בנקאי 

 גובה
מסגרת 

' במ
  "חש

  ניצול
 מסגרת
 בפועל

' במ
  "חש

 טווח
 שיעורי
  הריבית 

  קובננטים

תאגיד  
  בנקאי א' 

360.0  319.0  1.18%  
(ריבית  
פריים  
מינוס  
0.42% (  

ההכנסות . 1 סך  בין  הכנסות  (  היחס  בתוספת  קרן 
הפרויקטים על  המשועבדים    )מימון  מחוזים 

לבנק לבין סך החובות וההתחייבויות של החברה  
שהוצאו   הבנקאיות  הערבויות  סך  בניכוי  לבנק 

ליום  , נכון 3.5-לטובת הבנק, לא יפחת בכל עת מ
לחברה  מובהר כי,    .3.5  , היחס עומד על30.6.2020

פרויקטים נקי   ובכל מועד    משעבודים,יש מלאי 
פרו לשעבד  נויבאפשרותה  לתאגיד  קטים  ספים 

הנדרש בקובננט  לעמוד  מנת  על  אליו    בנקאי 
ככל    התחייבה, ביטחון  מרווח   בתוספת  ואף 

  ונדרש. 
שהוצאו   . 2 הבנקאיות  הערבויות  סך  בין  היחס 

לטובת הבנק לבין סך החובות וההתחייבויות של  
הבנקאיות   הערבויות  סך  בניכוי  לבנק  החברה 

 .  4-שהוצאו לטובת הבנק, לא יפחת בכל עת מ
  . 5.3, היחס עומד על  30.6.2020ליום נכון  

תאגיד  
  בנקאי ב' 

223.4  223.4  
  

1.15% -
3.85%  
פריים  
מינוס  
0.45% -

ריים  פ
בתוספת  

2.25%  

המשועבדים  . 1 מחוזים  ההכנסות  סך  בין    היחס 
על  (  לבנק מימון  הכנסות  בתוספת  קרן 

לבין סך החובות וההתחייבויות של    הפרויקטים) 
הבנקאיות   הערבויות  סך  בניכוי  לבנק  החברה 

 .  1.5-שהוצאו לטובת הבנק, לא יפחת בכל עת מ
  . 2.79, היחס עומד על  30.6.2020ליום נכון  

הון העצמי החשבונאי של החברה על פי דוחות  ה . 2
כספיים שנתיים בתוספת הלוואת בעלים שניתנה  

תשואת   וכן  בדוחות  לחברה  צבורה  סיכון 
וערבויות כספיות שניתנו ע"י הבעלים      הכספיים

  50%-לטובת אשראי בנקאי לא יפחת בכל עת מ
 . מסך המאזן

  . 90%יחס זה עומד על  30.6.2020נכון ליום 
תאגיד  
  בנקאי ג' 

120.0  -  1.1% -
3.6%  

פריים  
מינוס  

0.5% -
ריים  פ

בתוספת  
2.2%  

פי דוחות  ההון העצמי החשבונאי של החברה על   . 1
כספיים שנתיים בתוספת הלוואת בעלים שניתנה  
בדוחות   צבורה  סיכון  תשואת  וכן  לחברה 

וערבויות כספיות שניתנו ע"י הבעלים      הכספיים
  50%-לטובת אשראי בנקאי לא יפחת בכל עת מ

 .  מסך המאזן
 . 90%עומד על  יחס זה ,  30.6.2020נכון ליום 

מחוזים   . 2 ההכנסות  סך  בין  המשועבדים  היחס 
על    לבנק מימון  הכנסות  בתוספת  קרן 

לבין סך החובות וההתחייבויות של     הפרויקטים)
הבנקאיות   הערבויות  סך  בניכוי  לבנק  החברה 

 .  2.5-שהוצאו לטובת הבנק, לא יפחת בכל עת מ
חוזים  30.6.2020ליום   שועבדו  טרם  לא  שכן   ,

  . נוצלה המסגרת
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חובות  היחס בין הערבויות הבנקאיות לבין סך ה . 3
וההתחייבויות של החברה (בניכוי סך הערבויות  

 .  3-הבנקאיות) לא יפחת בכל עת מ
בנקאיות     30.6.2020ליום   ערבויות  הוצאות  לא 

  . לתאגיד בנקאי זה, וטרם נלקח אשראי

התאגידים מ   חלקב   Cross Defaultהתניות    קיימות  כי  מובהר עם  החברה  הסכמי 

ם יעמיד את האשראי לפירעון מיידי, הדבר יכול , באופן בו ככל ואחד הבנקיהבנקאיים

    .להוות עילה לפירעון מיידי בבנקים נוספים

בהסכמי מימון   כלליות כמקובל  כוללים התחייבויות  כן, הסכמי המימון כאמור  כמו 

השליטה בחברה),   תשינוי שליטה בחברה (לרבות בבעל  , בין היתר,מסוג זה, הכוללים

  .וכדומה אי ביצוע מיזוג, שינוי מהותי בסוג פעילות החברה

תחול עליה בריבית  מקרים לפיהםבנוסף, במסגרת ההסכם עם תאגיד בנקאי ג', נקבעו 

ובכלל זה, אי עמידה בקובננטים, שינוי מהותי לרעה בבטוחות, הטלת   2%של  בשיעור  

  עיקולים וכדומה. 

תאגיד זה יעמיד מימון    ,במסגרתו  , כאשרהתקשרה בהסכם עם תאגיד פיננסי א'  החברה 6.13.5.3

 לצורך  נוצרמבנה המשפטי אשר  בהתאם ל.  ספציפי  נדל"ן  ביחד עם החברה לפרויקט

ה)ואחרות(רגולטוריות    השונות  המגבלות  במסגרת,  לפועל  הפרויקט  הוצאת  תאגיד , 

. ללקוח   המימון  יועבר   מנה ומ  לחברה ריקורס  -נון  כהלוואת  המימון  את   יעמיד   הפיננסי 

במקרה של   לחברה  חזרה  זכות  כאמור  אין,  משותפת  בעסקה  למעשה  ומדובר  הואיל

ל,  פירעון  כשל זה  הבטוחה  פיננסי  הזכויות   הינה  תאגיד  על  ספציפי  שעבוד  ורק  אך 

  . זכאי הוא לו התמורה  שיעור נקבע  ובהתאם בפרויקט החברה של יותפהכס

מיליון   38.3הינו    2020ביוני    30האשראי אשר העמיד תאגיד פיננסי לחברה נכון ליום  סך  

  :43ש"ח, כמפורט להלן 

 שם

  התאגיד 

חוב   יתרת

ליום 

30.6.2020  

  "חש' במ

 ןפירעו מועדי

  קרן וריבית

 אשר ובטחונות ערבויות  הריבית  שיעורי

  האשראי  לטובת הועמדו

תאגיד  

פיננסי  

  א'

מ'    31.5קרן בסך    38.325

והריבית    ש"ח

  רעון יפ  .בגינה

בספטמבר    יחול 

2022 .  

  

  

בסך   מ'   6.8קרן 

והריבית    ש"ח

בסך   קרן    31.5על 

ריבית    ש"ח,מ'  

פ ריים  בשיעור 

  7.25%בתוספת  

  בחישוב שנתי. 

  

מ'    6.8על קרן בסך  

ריבית    ש"ח,

פריים   בשיעור 

  10.25%בתוספת  

  . ההלוואה הינה נון ריקורס . 1

כל    ,כלומר אין  לחברה 

התאגיד   כלפי  מחויבות 

המימון לפירעון    , הפיננסי 

כספים   מתוך  אלא 

החברה   לידי  שיתקבלו 

 . מהפרויקט

מדרגה   . 2 קבוע  שעבוד 

הגבלה   וללא  ראשונה 

,  בסכום של החשבון הייעוד

 
  לעיל.   6.8.3) בטבלה שבסעיף 2020ביוני   30(נכון לחתך  7-ו 5אשראי זה שימש למימון לקוחות   43
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  רעון יפ  .בגינה

בדצמבר    יחול

2024  

המימון    . בחישוב שנתי יושב  אליו 

 .  ותמורותיו

כתב הוראות בלתי חוזרות   . 3

החברה   לתאגיד  מאת 

בו מתנהל החשבון    הבנקאי

מאושר   כשהוא  הייעודי, 

הבנק,   ידי  על  בשוליו 

את   היתר  בין  הכולל, 

לשעבוד,   הבנק  הסכמת 

למתן זכויות מידע בחשבון  

זכויות   על  לוויתור  וכן 

הבנק   של  ועכבון  קיזוז 

 בחשבון הייעוד. 

מדרגה   . 4 קבוע  שעבוד 

הגבלה   וללא  ראשונה 

דרך   על  והמחאה  בסכום 

ראשונה   מדרגה  השעבוד 

ללא הגבלה בסכום, של כל  

של    זכויותיה החוזיות 

הסכם   פי  על  החברה 

על   לרבות  המימון, 

אצל   שיתקבלו  התקבולים 

והזכויות   פיו  על  החברה 

  החוזיות לקבלם. 

  לבעל בה ועל ידי גורמים קשורים    השליטה   בעללפרטים אודות הלוואות שהועמדו לחברה על ידי   6.13.6

 להלן.  8בפרק  8.5, ראו סעיף השליטה

  נכון למועד התשקיף הסכמי אשראי מהותיים  6.13.7

, שלה   ההון   מבנה   את  ולגוון  לטייב  החברה   בכוונת ,  זה  תשקיף  נשוא   ההנפקה   במסגרת 6.13.7.1

לצורך   .באופן בו מלוא המימון של החברה יתבסס על הונה העצמי ומקורות בנקאיים

כך, נכון למועד תשקיף זה, החברה סיכמה על תנאים מסחריים להסכמי אשראי עם 

 אשר כפופים לחתימת הסכמים סופיים,  ) תאגידים בנקאיים שונים, כדלקמן4ארבעה ( 

ויובהר כי הסכם האשראי שהחברה התקשרה בו עם התאגיד הפיננסי כאמור בסעיף (

ינוי אף לאחר השלמת ההנפקה נשוא תשקיף נותר ללא שינוי ויוותר ללא ש   6.13.5.3

 ):זה
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 שם
  התאגיד 

היקף  
המימון 
שיועמד 
לחברה  

(במיליוני  
  ש"ח)  

 טווח
 שיעורי
  הריבית 

 ערבויות
 ובטחונות

 הועמדו אשר
 לטובת

  האשראי 

סטטוס הסכם    קובננטים
  האשראי 

  44הערות

תאגיד  
בנקאי  

  א'

פריים+    300.00
0.65%  

עד 
פריים  

 +
1.25%  

שיעבוד   . 1
הסכמים  

  LTV-ב
  1.25של  

שווי   (יחס 
חוזים  

לאשראי  
  בפועל). 

שש"כ  . 2
פארי  

יחד   פאסו 
יתר   עם 
התאגידים  
הבנקאיים  
יתרות   לפי 

  חוב. 
  

למאזן   . 1 הון  יחס 
והון    15%

שלא    אבסולוטי
מ   125-יפחת 

  . ש"ח יליונימ
לתיק    LTVיחס   . 2

של   הלוואות 
החברה לא יעלה  

  . 80%על 
 Crossתניית   . 3

Defualt   ביחס
למממנים  

  . אחרים
כי   . 4 יובהר 

אשראי   בנטילת 
אין   כאמור, 
ביחס   נחיתות 

למממנים  
  אחרים. 

בנוסף   . 5 קיימות 
לעיל   לאמור 
חיתום   התניות 
כגון   נוספות, 
מינימלי,   פיזור 
מימון   שיעור 

מקסימלי  
בפרויקטים,  

התמקדות  
ליבה,   בפעילות 

פי    רישיון על 
הפיקוח    חוק 

אי  ו  45בתוקף 
  שינוי שליטה. 

התנאים   . 1
המסחריים  

אושרו בוועדות  
התאגיד  
הבנקאי  

כאשר כנדרש  ,
התנאים   כל 

שאושרו  
(לרבות ריביות,  

   קובננטים
וכיו"ב)  

על   מוסכמים 
 הצדדים.  

למועד   . 2 נכון 
התשקיף,  

החברה  
והתאגיד  

בנקאי נמצאים  
חתימת   בשלבי 

הסכם 
התקשרות 

, והתנאים סופי
המפורטים 

הינם  כאמור 
להסכם  בכפוף 

ההתקשרות  
הסופי 

  . שיחתם

יינתן   האשראי 
של     0-3לטווח 

בהתאם   שנים 
  . לצרכי החברה

תאגיד  
בנקאי  

  'ב

פריים+    200.00
1.05%  

עד 
פריים  

 +
1.60%  

שיעבוד   . 1
הסכמים  

  LTV-ב
  1.25של  

שווי   (יחס 
חוזים  

לאשראי  
  בפועל). 

שש"כ  . 2
פארי  

יחד   פאסו 
יתר   עם 
התאגידים  
  הבנקאיים

הון   . 1 למאזן  יחס 
והון    20%

שלא    אבסולוטי
מ   170  -יפחת 

  . ש"ח יליונימ
לתאגיד   . 2 קיימת 

זכות  הבנקאי  
להשוואת  
  בטחונות/

עם   קובננטים 
תאגידים  
  בנקאיים
  אחרים. 

התמקדות   . 3
  בפעילות ליבה. 

התנאים   . 1
המסחריים  

אושרו בוועדות  
התאגיד  
הבנקאי  

כאשר  כנדרש, 
התנאים   כל 

שאושרו  
(לרבות ריביות,  

קובננטים  
וכיו"ב)  

על   מוסכמים 
 הצדדים.  

למועד   . 2 נכון 
התשקיף,  

החברה  

יינתן   האשראי 
של     0-2לטווח 

בהתאם   שנים 
  לצרכי החברה 

 
מ' ₪ יועמדו    150-ות מלחברה ישנה גמישות בתקופות לפיהן יועמד המימון בפועל (בכפוף לטווחים האמורים לעיל). בפועל לא פח  44

מ' ₪ לטווח של שנה עם התחייבות לחידוש    100-מ' ₪ יועמדו לטווח של שנתיים ולא פחות מ  100-שנים, לא פחות מ  3לטווח של  
  לשנתיים נוספות. 

 . לעיל.6.8.1.2לפרטים נוספים אודות עמידת החברה בהוראות חוק הפיקוח ראו סעיף  45
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 שם
  התאגיד 

היקף  
המימון 
שיועמד 
לחברה  

(במיליוני  
  ש"ח)  

 טווח
 שיעורי
  הריבית 

 ערבויות
 ובטחונות

 הועמדו אשר
 לטובת

  האשראי 

סטטוס הסכם    קובננטים
  האשראי 

  44הערות

יתרות   לפי 
  חוב. 

  

החברה עמיד . 4   ת 
חוק  ב הוראות 

  .46הפיקוח 

והתאגיד  
בנקאי נמצאים  
חתימת   בשלבי 

הסכם 
התקשרות 

סופי, והתנאים 
המפורטים 

הינם  כאמור 
להסכם  בכפוף 

ההתקשרות  
 הסופי

  . שיחתם
תאגיד  
בנקאי  

  'ג

פריים+    200.00
1.0%  

עד 
פריים  

 +
1.80%  

שיעבוד   . 1
הסכמים  

  LTV-ב
  1.25של  

שווי   (יחס 
חוזים  

לאשראי  
  בפועל). 

שש"כ  . 2
פארי  

יחד   פאסו 
יתר   עם 
התאגידים  
הבנקאיים  
יתרות   לפי 

  חוב. 
  

למאזן   . 1 הון  יחס 
והון    15%

שלא    אבסולוטי
מ   125-יפחת 

  . ש"ח יליונימ
לתיק    LTVיחס   . 2

של   הלוואות 
החברה לא יעלה  

  . 80%על 
דיבידנד   . 3 חלוקת 

רק   מותרת 
מרווחים  

בלבד   שוטפים 
רווחי   (כולל 

2020 .(  
לתאגיד   . 4 קיימת 

זכות   הבנקאי 
להשוואת  
  בטחונות/ 

עם   קובננטים 
תאגידים  
בנקאיים  

  אחרים. 
בנוסף   . 5 קיימות 

לעיל   לאמור 
חי תום  התניות 

כגון   נוספות, 
מינימלי,   פיזור 
מימון   שיעור 

מקסימלי  
בפרויקטים,  

התמקדות  
ליבה,   בפעילות 

שינוי  ו אי 
    .שליטה

בכל   . 1 מאושר 
ועדות.  

התנאים  
המסחריים  

אושרו בוועדות  
התאגיד  
הבנקאי  

כאשר  כנדרש, 
התנאים   כל 

שאושרו  
(לרבות ריביות,  

קובננטים  
וכיו"ב)  

על   מוסכמים 
 הצדדים.  

למועד   . 2 נכון 
התשקיף,  

החברה  
התאגיד בנקאי  
לאישור  יעביר 
טיוטת  החברה 

הסכם 
התקשרות 

, תסופי
והתנאים  

המפורטים 
הינם  כאמור 
להסכם  בכפוף 

  ההתקשרות
הסופי 

  . שיחתם

יינתן   האשראי 
של     0-2לטווח 

בהתאם   שנים 
  . לצרכי החברה

תאגיד  
בנקאי  

  'ד

פריים+    150.00
1.0%  

עד 
פריים  

שיעבוד   . 1
הסכמים  

  LTV-ב
  1.25של  

למאזן   . 1 הון  יחס 
והון    15%

שלא    אבסולוטי

למועד  נכון 
אישור   התשקיף, 

התנאים  
תלוי    המסחריים  

יינתן    האשראי 
של     0-3לטווח 

בהתאם   שנים 
  . לצרכי החברה

 
  . לעיל.6.8.1.2רה בהוראות חוק הפיקוח ראו סעיף לפרטים נוספים אודות עמידת החב 46
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 שם
  התאגיד 

היקף  
המימון 
שיועמד 
לחברה  

(במיליוני  
  ש"ח)  

 טווח
 שיעורי
  הריבית 

 ערבויות
 ובטחונות

 הועמדו אשר
 לטובת

  האשראי 

סטטוס הסכם    קובננטים
  האשראי 

  44הערות

 +
1.50%  

שווי   (יחס 
חוזים  

לאשראי  
  בפועל). 

שש"כ  . 2
פארי  

יחד   פאסו 
יתר   עם 
התאגידים  
הבנקאיים  
יתרות   לפי 

  חוב. 
  

מ   125-יפחת 
  מיליוני ש"ח. 

לתיק    LTVיחס   . 2
של   הלוואות 
החברה לא יעלה  

  . 80%על 
 Crossתניית   . 3

Defualt   ביחס
למממנים  

  אחרים. 
נחיתות   . 4 אין 

למממנים   ביחס 
  אחרים. 

בנוסף   . 5 קיימות 
לעיל   לאמור 
חיתום   התניות 
כגון   נוספות, 
מינימלי,   פיזור 
מימון   שיעור 

מקסימלי  
בפרויקטים,  

התמקדות  
ליבה   בפעילות 

  רישיון ,  וכיו"ב)
חוק   פי  על 

  הפיקוח
אי  ן  47בתוקף 

  שינוי שליטה. 

 ועדות וישור  א
הבנקאי   התאגיד 

  .השונות
   

המימון שיינתן לחברה כפי שאושר בתנאים המסחריים המפורטים כי היקף    ,מובהר 6.13.7.2

השונים,   הבנקאיים  התאגידים  ידי  על  של הינו  לעיל  המיידים  המימון  מצרכי  גבוה 

לאחר השלמת ההנפקה נשוא ובפועל,    לאחר ביצוע ההנפקה נשוא תשקיף זה  החברה

רה ושיעור החברה תממש חלק מהיקפי המימון כאמור בהתאם לצרכי החבתשקיף זה,  

 .צמיחתה בהתאם להערכותיה

בכפוף   6.13.8 וזאת  זה,  נשוא תשקיף  ההנפקה  לאחר  מהציבור  חוב  אגרות  לגיוס  לפעול  בכוונת החברה 

 . לדירוג שייקבע לאגרות החוב ולצרכי החברה,  לתנאי השוק

 מיסוי 6.14

  לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.   6לפרטים אודות דיני המס הרלוונטיים לחברה, ראו ביאור 

  ופיקוח על פעילות החברהמגבלות  6.15

  . עילל  6.8.1.2לפרטים בעניין זה ראו סעיף  

  

 
 . לעיל.6.8.1.2לפרטים נוספים אודות עמידת החברה בהוראות חוק הפיקוח ראו סעיף  47



 43-ו
 

 

 הסכמים מהותיים  6.16

לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכמים להעמדת מסגרות אשראי עם תאגידים בנקאיים, ראו   6.16.1

 לעיל.  6.13.5בסעיף האמור 

 הסכם חיתום  6.16.2

(ו  דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ  בהסכם חיתום עם  להתקשר  החברהבכוונת   )  1993לידר הנפקות 

    ., אשר תנאיו יפורטו בהודעה המשלימהבע"מ

 הליכים משפטיים  6.17

 פרויקט שריגים 

שעבוד ראשון לטובתה וללא בנק שמעורב    הכולל  יחידות קרקע בישוב שריגים  64החברה מימנה פרויקט של  

. כונס הנכסים מטעם  מינתה כונס נכסים מטעמה על הפרויקט החברה  בפרויקט. הפרויקט נקלע לקשיים ו

והפרויקט לרבות השלמת רכישת היחידות,   פעולות להשבחת שווי המקרקעין  רב של  החברה ביצע מספר 

ניהו  ישראל,  מקרקעי  מינהל  מול  וערעור  השגה  ופרסום  הליכי  השבחה  היטלי  הקטנת  לצורך  הליכים  ל 

מגרשים אשר נותרו צפויים להימכר   6-ו  יחידות קרקע  58 נמכרו עד היום מכרזים למכירת יחידות הקרקע. 

ליום  יתרת המימון    .בחודשים הקרובים לאור    .ש"חמ'    14.7בסך    ההינ  ,2020ביוני    30בגין הפרויקט נכון 

    קרובים יושב לה מלוא סכום המימון שהעמידה לפרויקט.החברה  צופה כי בחודשים ה ,זאת

 יעדים ואסטרטגיה עסקית; צפי להתפתחות בשנה הקרובה 6.18

את   ולבסס  להמשיך  החברה מטרת  עומדת החברה של העסקית האסטרטגיה תשקיף, בבסיס הנכון למועד  

לקוחותיה. כל זאת,   חוג את ולהרחיב במשק, הנדל"ןליזמים בתחום   האשראי בענף  מובילה כחברה מעמדה

דגש שימת  ללקוחות    תוך  קפדניים  קליטה  הליכי  נקיטת  ידי  על  היתר  (בין  לקוחותיה  איכות  שמירת  על 

  ) וגידול מתמיד בהיקף פעילות החברה. חדשים

ידי הנפקת מניות (באמצעות תשקיף זה)   על האשראי מקורותאת   לגוון החברה שואפת בינוני-הקצר  בטווח

את היקף תיק האשראי המנוהל על ידי   להרחיב במטרה  בנקאיים מתאגידים ספיםנו אשראי וקבלת קווי

יכולות המיקוח    להוזיל את עלויות המימון העומדים לרשותה לצורך פעילותה השוטפת ולשפר אתהחברה,  

  בהשוואה למתחריה.  

רונה, אשר  הקו משברתשקיף, הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף את השלכות השפעת  הכמו כן, נכון למועד 

הנוכחית   הכלכלית  לפעילות  באשר  ודאות  אי  ומשרה  גלובלי,  כלכלי  מאקרו  סיכון  מהווה  התפשטותו 

  .של החברהוהעתידית, ולהשפעות הצפויות על השווקים הפיננסיים ועל פעילותה העסקית 

בשיטות שונות, לרבות    הקורונה  המהלכים הדרסטיים הננקטים ברחבי העולם, לרבות ישראל, למיגור נגיף

באמצעות החלת מגבלות מחמירות שונות, גורמים להאטה חריפה בפעילות הכלכלית של המשק הישראלי,  

  וכתוצאה מכך, צפויה עלייה בסיכוני האשראי וקשיי נזילות של חברות ועסקים רבים. 

ך, המתבסס על הערכות  יודגש כי, המידע בסעיף זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ער

כלליות של החברה נכון למועד פרסום תשקיף זה. מידע זה אינו ודאי ואינו בשליטת החברה, ובפועל עשויה 

  החברה לפעול באופן שונה מהותי מהערכות אלה. 
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 דיון בגורמי סיכון  6.19

 סיכוני מאקרו  6.19.1

 הרעה משמעותית במצב המשק הישראלי  6.19.1.1

האטה המשק למצב חשוף החברה  של  פעילותה תחום  הישראלי במשק הישראלי. 

לחוות  עלולה החברה  עלולה  מכך,  וכתוצאה  החברה,  של  עסקיה  היקף  על  להשפיע 

בקשיים  להיתקל  עלולים  אלו  שכן  מלקוחותיה  החובות  בגביית  מסוימים  קשיים 

לשמור על פיזור רחב מאוד של   החברה מקפידהבמכירת דירות בפרויקטים השונים.  

על מנת ע תלות בלקוח  והליך חיתום קפדני כדי למנווהבטוחות שניתנו לחברה,  לקוחות  

  .למזער סיכונים

 מצב בטחוני, מדיני ופוליטי  6.19.1.2

בטחוני בישראל השפעה מכרעת על המצב הכלכלי בישראל והפעילות -למצב הפוליטי

לקיטון משמעותי בהיקף העסקית במשק. ערעור המצב הביטחוני והפוליטי עלול לגרום  

לרעה בפעילות החברה העסקאות שמבצעת החברה ובכך לגרום לפגיעה מהותית    ונפח 

  . וברווחיותה

ענף הבניה מושפע גם הוא מהמצב הביטחוני, הפוליטי והכלכלי והוא סובל מן ההאטה 

הבנייה.  בהתחלות  ירידה  גם  קיימת  זו,  מהאטה  יוצא  כפועל  הכלכלית.  בפעילות 

פועלת  בו  הפוטנציאלי  השוק  קטן  בנייה,  בהתחלות  ירידה  שקיימת  ככל  בהתאמה, 

  החברה. 

 אשראי סיכון  6.19.1.3

 החברה   של  לקוחותיה  עמידת  שבאי  מהסיכון  נובע  לחברה  האשראי  סיכון

 עסקי   סיכון  כגון,  עיקריים  גורמים  ממספר  מושפע  זה   סיכון.  כלפיה  בהתחייבויותיהם

 הנוגעים  אקסוגניים   משינויים  הנובע  סיכון,  החברה  של  לקוחותיה   מפעילות  הנובע 

  לסיכון ,  כן  כמו .  וכדומה  החברה  לקוח   של  כלכלית   המאקרו  בסביבה  לשינויים  בעיקר

  ושיעורי   האינפלציה  שיעור  סיכוני :  כגון,  נוספים  סיכונים   מספר  עם  גומלין  קשרי יש  זה

 .נוספים וסיכונים  נזילות  סיכוני, הריבית

   תנודות בשיעור האינפלציה ושיעורי הריביתסיכון  6.19.1.4

בשיעור   משינויים  הנובעים  לסיכונים  חשופה  החברה  ובשיעורי פעילות  האינפלציה 

  בית. יהר

(אם כי, מנגד, עלולה לייקר את של החברה העלאת ריבית תגדיל את ההכנסות  כמו כן,

כפועל יוצא   גידול בעלויות האשראי במשק תוביל  ,של החברה. כמו כן  האשראיעלות  

קרי תקטין את השוק   ,להקטין את מספר הדירות הנרכשות ואת מספר התחלות הבניה

בו פועלת החברה. בדומה, עליה בשיעורי הריבית למשכנתאות עלולה להקטין את מספר 

 . הדירות הנרכשות וכפועל יוצא את מספר התחלות הבניה והשוק בו פועלת החברה)

 השפעות התפשטות נגיף הקורונה  6.19.1.5

החל העולם להתמודד עם אירוע גלובלי בעל השלכות   2020ברבעון הראשון של שנת  
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הוכרז מאקרו כלכליות משמעותיות שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה בעולם, אשר  

בידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית. התפרצות נגיף הקורונה ואי הוודאות  

ולפעולות השונות שננקטו וינקטו על ידי הממשלה התפשטותו, להנחיות    בקשר לקצב

הקורונה ולמשך הזמן שיידרש לתהליך החזרה לשגרה, משרים   להתמודדות עם משבר

על הפעילות הכלכלית העתידית בעולם ובישראל   אי וודאות על מגוון תחומים לרבות

הפיננסיים השווקים  הפעילות ועל  בהיקף  ולצמצום  כלכלית  להאטה  גורמים  ואף   ,

  הכולל במשק הישראלי. 

עם   בקשר  ובישראל  בעולם  ההתפתחויות  אחר  שוטף  באופן  עוקבת   משברהחברה 

על פעילותה ובוחנת את ההשלכות  באירוע משתנה .  הקורונה  מטבע הדברים, מדובר 

אשר אינו בשליטת החברה וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו, החלטות 

ובעולם, לרבות החלטות בדבר צמצום בפעילות   ישראל בשל מדינות ורשויות רלוונטיות  

המגזר העסקי בישראל, משך הזמן שיחלוף עד למציאת חיסון או תרופה לנגיף ורמת 

. כמו התמיכה הממשלתית במשק, עלולים להשפיע על פעילותה העסקית של החברה

כון כן, כאשר יש האטה כלכלית, ישנן פחות עסקאות בשוק הנדל"ן ובמצב האמור, הסי

כאשר הסיכון עולה, החברה שמרנית יותר באישור עסקאות   -וחוסר הוודאות גוברים  

מימון חדשות וכך גם הבנקים (אשר האשראי הניתן על ידם למשק משפיע על היקפי 

  הפעילות העסקית של המשק).

התפשטות   המשך  של  האפשרויות  ההשלכות  בדבר  החברה  הקורונה   משברהערכות 

י עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס, בין היתר, על מהוות מידע צופה פנ 

הערכות ואומדנים של החברה נכון למועד תשקיף זה. מידע זה מבוסס, בין היתר על  

הערכות ואומדנים של החברה נכון למועד תשקיף זה, המתבססים על פרסומים בארץ 

התממ הרלוונטיות.  הרשויות  הנחיות  ועל  זה  בנושא  ההערכות ובעולם  של  שותם 

  והאומדנים כאמור אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. 

 סיכונים ענפיים  6.19.2

  תחרות ענפית  6.19.2.1

 של שחקנים   רבמאופיין ברמת תחרותיות גבוהה בין מספר    המימון ליזמי נדל"ןשוק  

מאפיינים עיקריים,   למצוא  ניתן  מהגופים  ובחלק  דומה  הפעילות  בחלקם  אשר 

החברה לסיכון כי לקוחותיה יבחרו בכל עת נתונה להתקשר לפיכך, חשופה    . ייחודיים

ממתחריה. לגרום   עם אחד  עשוי  של החברה  למתחריה  לקוחות  משמעותי של  מעבר 

החברה. יצוין בהקשר זה כי רוב לקוחותיה של החברה   להשפעה שלילית על עסקיה של

לקוחות והינם  שנים  מולה מספר  ונאמנים  עובדים  ממ   חוזרים  נהנית  וניטין והחברה 

  גבוה בתחום. 

 תנודות בשוק הנדל"ן  6.19.2.2

לתנודות בשוק הנדל"ן קיימת השפעה עקיפה גם על החברה, שהרי יש ביכולתן לפגוע 

עלולה  שאז  מימון,  בהסכמי  החברה  התקשרה  עמם  היזמים  של  הפיננסית  באיתנות 

החברה להיות חשופה לסיכונים גבוהים יותר, כי לא יושב לה המימון שהעמידה ו/או 

תשולם לה התמורה בגינו, במלואם או בחלקם. התקשרויות החברה הינן בדרך כלל לא  

על בסיס של פרויקט "סגור", קרי, הפרויקט מתנהל באורח נפרד מיתר עסקי היזם וכל 
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דורשת  ממנו  כספים  הוצאת  אשר  סגור,  ליווי  לחשבון  מתקבלים  בגינו  התקבולים 

ולצרכי הבנק  הבנייה מטעם  על  המפקח  של  זה   אישורו  פעולה  בלבד. אופן  הפרויקט 

ולפגיעה  הנדל"ן  בשוק  לתנודות  אלו  סיכונים  כנגד  לחברה  מסוימת  הגנה  מספק 

 באיתנות הפיננסית של היזם.

 מגבלות מימון  6.19.2.3

ענף הבניה ככלל חשוף להשפעות הנובעות מהיקף האשראי הבנקאי לענף, וכן משינויי  

הביטחונות היקף  בדבר  הבנקאית  המערכת  מצד  העצמי   הדרישות  ההון  וסכום 

להשפעות אילו השפעה ישירה גם על פעילות החברה,   הנדרשים בפרויקטים חדשים.

  על השלמת הון עצמי ליזמים לטובת בנקים מלווים.  חלק גדול ממנה מושתתאשר 

 תנודות בריבית למשכנתאות  6.19.2.4

ריבית   בשיעורי  עליה  הבניה.  ענף  על  השפעה  המשכנתאות  בריבית  לשינויים 

מספר המשכנתאות   את  יוצא  וכפועל  הנרכשות  הדירות  מספר  את  להקטין  עלולה 

הריבית  בשיעורי  בריבית  ירידה  ולהיפך,  החברה.  פועלת  בו  והשוק  הבניה  התחלות 

למשכנתאות עשויה להגדיל את מספר הדירות הנרכשות, מספר התחלות הבניה והשוק 

  בו פועלת החברה. 

 סיכונים ייחודיים לחברה  6.19.3

 הנדל"ן למגורים  התמקדות במימון תחום 6.19.3.1

לפיכך, האטה  היזמי למגורים,  עיקר המימון שמעמידה החברה הינו לתחום הנדל"ן 

בתחום זה ו/או ירידה במחירי הדירות עלולה לפגוע ביכולת החברה להחזר המימון, וכן  

  .לפגיעה בתוצאותיה הכספיות

 סיכוני נזילות ומקורות מימון 6.19.3.2

צמצום האשראי הבנקאי על ידי המוסדות הבנקאיים,   -  לחברה תלות באשראי בנקאי

לפגוע   הרעה  עלולים  מימון,  מקורות  בהשגת  נוספים  וקשיים  תנאיו  של  משמעותית 

  . עילותה של החברה וברווחיותהפ מהותית לרעה בהיקף

התשקיף,   למועד  נכון  מ בנוסף,  מהותי  ידי  חלק  על  לחברה  המועמד  האשראי  היקף 

המניות טחונות המועמדות לחברה על ידי בעלי  יבערבויות ובב  תאגידים בנקאיים תלוי

והערבויות האמורות שיועמדו על ידי בעלי    טחונות י . על כן, ירידה בהיקף הבשל החברה

הבנקאי שיועמד לחברה על   עלולה לגרום לקיטון בהיקף האשראי  המניות של החברה

  . ידי מוסדות בנקאיים ו/או להרעת תנאיו

 תלות באנשי מפתח  6.19.3.3

שנים ל רב  ומוניטין  ניסיון  בעל  מנכ"ל החברה, שהינו  דואק,  במר מאור  תלות  חברה 

ואשר  עסקיה,  ובניהול  בחברה  מפתח  דמות  מהווה  ואשר  החברה,  פעילות  בתחום 

  עזיבתו את החברה עלולה לפגוע מהותית לרעה בפעולות החברה וברווחיותה.  

 סיכון פגיעה במוניטין  6.19.3.4

יה ומנכ"ל החברה, מר מאור דואק, מהווה רכיב שמה הטוב של החברה, בעלי מניות 
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לפעול בתחום פעילותה. לפיכך, לפגיעה במוניטין החברה  חיובי ביכולתה של החברה 

בנקאיים,  תאגידים  פיקוח,  גורמי  הלקוחות,  בעיני  מהאמורים  מי  של  הטוב  ובשם 

מי   של  ומביקורת  ציבורי,  רוח  מהלך  כתוצאה  היתר  בין  ואחרים,  תקשורת  אמצעי 

על מה שלילית  השפעה  להיות  עשויה  התנהלותם,  לאופן  ביחס  האמורים  גורמים 

  פעילותה של החברה. 

פעילות    בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון המפורטים לעיל על פי טיבם ועל פי השפעתם על תוצאות

    :הקבוצה בכללותה, בהתאם להערכות הנהלת החברה

  

  

פעילות  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על   
  הקבוצה בכללותה 

השפעה   השפעה גדולה
  בינונית

  השפעה קטנה

המשק   סיכוני מאקרו  במצב  משמעותית  הרעה 
   הישראלי

X      

  מצב בטחוני, מדיני ופוליטי 

  

  X    

    X    סיכון אשראי 

האינפלציה  בשיעור  תנודות  סיכון 
  ושיעורי הריבית 

  X   

   X    השפעות התפשטות נגיף הקורונה

    X    תחרות ענפית   סיכונים ענפיים 

      X  תנודות בשוק הנדל"ן 

      X  מגבלות מימון 

    X    תנודות בריבית למשכנתאות 

ייחודיים   סיכונים 
  לחברה

הנד תחום  במימון    ל"ן התמקדות 
    למגורים

X      

     X  סיכוני נזילות ומקורות מימון  

    X  תלות באנשי מפתח

    X   במוניטין סיכון פגיעה 

 

 פרטים על חברות בנות וחברות קשורות 6.20

  . למעט לצורך החזקת הנכסים בחו"ל ,לחברה אין חברות בנות או חברות בשליטה משותפת עם אחרים

 דוח דירקטוריון 6.21

  30, ולששת החודשים שהסתיימו ביום  2019בדצמבר    31להלן יובא דוח דירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום  

 . 2020ביוני 
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 דו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה 

 2019בדצמבר  31ליום 
 

 תוכן העניינים 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 החברה הדירקטוריון למצב עסקי  הסברי .1
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 דו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה
 2019בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום 

 

החברה לשנה    של "( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון  החברה בע"מ )"שירותים פיננסיים    מניףדירקטוריון  

ביום  נש הדוח)"  2019בדצמבר    31סתיימה     הנתונים.  הדוח  בתקופת  החברה  פעילות  את  הסוקר"(,  תקופת 

  הדוחות)"  2019בדצמבר    31הכספיים בדוח זה מתייחסים לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום  

 .  אחרת במפורש צוין אם אלא"(, הכספיים



 

 3 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה   -חלק א' 
 )כללי, תוצאות פעילות, הון עצמי ותזרימי מזומנים( 

 העסקיתתיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו  .1

ובפרט מימון    יזמי נדל"ן  במימון  עוסקת"(,  החברה"  או "  מניף )""מ  בעשירותים פיננסיים    מניףהדוח,    למועד

ליווי בנקאי לפרויקטים בתחום הבניה כנגד בטוחות ושעבודים  ההון העצמי הנדרש מיזמים  .  לצורך קבלת 

 . התאגיד עסקי תיאור  פרק ראו לפרטים

 המצב הכספי .2

, לעומת הדוח  2019בדצמבר    31ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום    עיקרילהלן יפורטו  

 "ח(. ש )באלפי  8201 בדצמבר 31על המצב הכספי ליום 

 בתקופת הדוח גדל היקף האשראי שניתן ללקוחות החברה ואופיין בגידול כללי של תיק האשראי של החברה. 
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 החברה הסברי בדצמבר 31 ליום סעיף 
 2019 2018 

 "ח( ש)באלפי 

לזמן  לקוחות
 קצר

)יתרה הכוללת תמורה שנצברה על הלוואות הגידול בלקוחות   31,405 59,926
והן  החברה(   החברה  של  הצומח  ההשקעות  מתיק  הן  נובע 

פת  מהעובדה שחלק מהפרויקטים עומדים לקראת תום תקו
 לרכוש השוטףההסכם ולכן סווגו 

 . הקיטון נובע ממכירת קרקע של חברה מאוחדת ברומניה 11,998 10,017 מלאי נדל"ן 

הלוואות 
לחברות 

קבלניות לזמן 
 קצר

נובע מתיק ההשקעות הצומח   12/18- ביחס ל  12/19-הגידול ב  95,554 187,045
 של החברה. 

נכסים 
שוטפים 

 אחרים

 מורכב בעיקר מיתרות מזומנים  4,157 2,142

לקוחות לזמן 
 ארוך

)יתרה הכוללת תמורה שנצברה על הלוואות הגידול בלקוחות   37,202 58,306
 נובע מתיק ההשקעות הצומח של החברה החברה( 

הלוואות 
לחברות 

קבלניות לזמן 
 ארוך

נובע מתיק ההשקעות   12/18- ביחס ל 12/19-הגידול ב  273,920 279,335
 הצומח של החברה. 

נכסים אחרים 
 לזמן ארוך

נדחים בגין הפרשה כללית  מורכב בעיקר מיתרות מיסים  2,154 2,826
 לחובות מסופקים ובגין הפרשה לחופשה ולפיצויים 

  456,390 599,597 סך  נכסים 

 

התחייבויות 
לתאגידים 

 בנקאיים

מקביל לגידול בתיק ההשקעות של החברה כמפורט  הגידול   363,590 467,480
 . לעיל

התחייבויות 
שוטפות 

 אחרות

  אחרים  מיתרות תשואת סיכון וכן מזכאיםסעיף זה מורכב   25,503 31,846
מיתרות  בעיקר  נובע  בסעיף  הגידול  מס(.  מוסדות  )בעיקר 
של  ההשקעות  בתיק  עליה  עקב  סיכון  תשואת  בגין  לשלם 

המניות מבעלי  מערבויות  בעיקרו  הממומן  של    החברה 
 . החברה

התחייבויות 
 שאינן שוטפות

עקב עליה   וסיכון אשר גדלסעיף זה מורכב מיתרות תשואת   46,193 61,098
 בתיק ההשקעות של החברה כמפורט בסעיף הקודם. 

סך 
 ההתחייבויות

560,424 435,286  

 

המיוחס  הון 
המניות  לבעלי 

 של החברה 

38,398 20,319  

שאינן   זכויות 
 מקנות שליטה

775 785  

  21,104 39,173 סך הון

הכל   סך 
התחייבויות 

 והון

599,597 456,390  
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 העסקית תוצאות הפעילות  .3

  2019בדצמבר    31יום  ב  שנסתיימה   שנהדוח על הרווח הכולל להההתפתחויות שחלו בסעיפי    עיקרילהלן יוסברו  

 : אשתקד המקבילה ה)באלפי ש"ח( לעומת התקופ 

  31 ביום שהסתיימה לשנה סעיף 
 בדצמבר 

 החברה   הסברי
 ( 2018 שנת מול 2019)שנת 

2019 2018 2017 

 "ח( ש)באלפי 

  של   הצומח  ההשקעות  מתיק  נובע  בהכנסות  גידול 40,919 55,235 68,744 הכנסות
 לעיל  כמפורט החברה

 במקביל המניות מבעלי בערבויות מעלייה נובע הגידול 18,217 22,339 29,911 הוצאות דמי סיכון 
 .ההשקעות בתיק לעליה

הפסדים מפרויקטים 
 וירידת ערך מלאי 

השינויים בהפרשה להפסדי אשראי וירידת ערך מלאי   2,558 6,951 1,041
 בתקופת האמורות הינו כדלקמן: 

כללית   אשראיהפרשה  בתיק   להפסדי  עליה  עקב 
 12/19- מ' וב  1.7  12/18- מ', ב  1.4  12/17-ב   :ההשקעות

 מ'.  2.6
  1.7  12/18מ',    1  12/17-ב   :בארץ  ספציפיות  הפרשות

 מ' 0 12/19-מ', ב
חו"ל  בגין  ספציפיות  ב  0.1  12/17-ב  :הפרשות  - מ', 

 ( מ'1.6)  12/19-מ' וב 3.5 12/18

הוצאות הנהלה  
 וכלליות 

 החברה.  "ללמנכ  מבונוס נובע הגידול עיקר 4,690 5,341 6,250

 .שמיר למבטח ניהול דמי 500 1,000 1,000 הוצאות אחרות

גידול בהוצאות המימון במקביל לגידול בהתחייבויות  4,249 5,045 6,711 הוצאות מימון
 .לתאגידים בנקאיים

 

  10,705 14,559 23,831 רווח לפני מיסים 

  ( 2,663) ( 3,400) ( 5,762) מסים על הכנסה

 

  8,042 11,159 18,069 "כ רווח כולל  סה

ראו    –מבנה המימון הישן של החברה  ל  בהתאםמובהר כי התוצאות הכספיות המוצגות לעיל הינן  
ל החברה  דירקטוריון  בדוח  המוצגים  פרופורמה  והפסד  רווח  דוחות  ובדוח    2020ביוני    30-נתוני 

 . 2020בספטמבר  30-דירקטוריון החברה ל
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 נזילות ומקורות מימון .4

 

 החברה   הסברי בדצמבר  31 ביום שהסתיימה לשנה סעיף 

2019 2018 2017 

 "ח( ש)באלפי 

מזומנים   תזרים 
לפעילות  ששימש 

 שוטפת

מהגידול    נובע    2018לעומת   2019בשנת    הגידול  ( 56,803) ( 48,169) ( 106,855)
ריבית   בגביית  מירידה  נטו,  הלוואות  במתן 
קשורים  לצדדים  מתשלום  מלקוחות, 

 ומתשלומים מיסים. 

תזרים מזומנים שנבע  
)ששימש  מפעילות 

 לפעילות( השקעה 

(30 ) (12 ) (4 )  

תזרים מזומנים שנבע  
)ששימש  מפעילות 

 לפעילות( מימון

נובעים   57,904 48,572 104,750 הלוואות השינויים  בקבלת  מהשינוי 
 מבנקים.

)ירידה(  עלייה 
ובשווי  במזומנים 

 מזומנים 

(2,135 ) 391 1,097  

של    ארוך"מ  למח  ,המקרים  ברוב  ,הינו  ליזמים  המימוןהעמדת     . (הפרויקט  תקופת)חודשים    24-48טווח 

כמפורט    במודלבמקביל,   ההנפקה  לאחר  להשתנות  צפוי  )אשר  החברה  של  הנוכחי  החברה    להלן(המימון 

מגייסת את מרבית ההון הנדרש לה מבעלי מניותיה למלוא תקופת הפרויקט )כלומר יש התאמה בין תקופת  

יחד עם זאת, ההון    גיוס ההון של החברה מבעלי המניות שלה ובין התקופה הנדרשת להשקעתו בפרויקט(.

עמד ע"י בעלי המניות של החברה, הינו בדרך של ערבויות בנקאיות המתורגמות בבנק לאשראי בנקאי  המו

  מנת   על  וזאת,  קצר  לטווח  אשראילהעמיד אשראי זה בבנק בבוחרת    החברה)המועמד בסופו של יום ליזמים(, ו

   .בעלויות לחסוך מנת ועל  יתרה בגמישות מקורותיה את  לנהל

  ר , לחברה הון חוז2019בדצמבר    31ליום   נכון)   החוזר בהון  גרעון  החברה  של  הכספיים  בדוחות  נוצר  ,אלו  לאור

  ,ללקוחות אשראי בעיקר כוללים החברה של החוזר ההון  רכיבי   כאשר ,  (ש"חמיליוני    240  - בסך של כ  שלילי 

   .ואחרים בנקאיים מתאגידים אשראי בניכוי נטו

במידה    שכן  ,החברה אינה סובלת מבעיות נזילותכי    סבור  החברה  דירקטוריון  זאת ולאור האמור לעיל,עם    יחד

ידי בעלי המניות, אזי באופן   על  ולחלט את הערבות הבנקאית שהועמדה  יבקש לפרוע את האשראי  והבנק 

אוטומטי חילוט הערבויות יהפוך לאשראי מבעלי המניות אשר יועמד לחברה לזמן ארוך, בהתאם לתקופת  

   .בפועל ההשקעה ליעדי  מניות מבעלי בפועל  הגיוס  מקורות בין התאמה ישנה  לעיל כאמורן הפרויקט, שכ

מיליוני    107-של כ  לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך  2019בדצמבר    31נכון ליום  יצוין כי  

אשר  הלוואות  ההנובע מצמיחה בפעילות החברה וממתן הלוואות לחברות קבלניות בסכומים גבוהים מ   ש"ח,

הושבו לחברה ונגבו בחזרה מחברות קבלניות. מימון הפעילות של החברה מתקבל מתאגידים בנקאיים ומוצג  

ומנים מפעילות  בתזרים המזומנים מפעילות מימון, בעוד שמתן הלוואות לחברות קבלניות מוצג בתזרים מז

  מפעילות שוטפת   התזרים השלילי כי    סבור  החברה  דירקטוריון   וכפי שצוין לעיל,  שוטפת. לאור האמור לעיל 

 אינו מעיד על בעיית נזילות של החברה.  

ולגייס אשראי  ,  שלה  ההון  מבנה  את  ולגוון  לטייב  החברה  בכוונת,  זה  תשקיף  נשוא  ההנפקה  במסגרת  כי,  יובהר

ארוך האשראי  לזמן  שתקופת  בגין    באופן  הניתן  המימון  של  האשראי  לתקופת  תתאים  החברה  שתיטול 
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העיוות האמור לעיל  הגרעון בהון החוזר ולמעשה  כתוצאה משינוי מבנה המימון כאמור לעיל,    הפרויקטים.

  .עלםי צפוי להצטמצם משמעותית ואף להבהצגת הנתונים 
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 י שוק ודרכי ניהולם נ חשיפה לסיכו -חלק ב'  

 פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .5

 סיכוני השוק  תיאור .5.1

שוק    החברה סיכוני  מספר  קיימים  זאת  עם  אך  במהותו,  ובסיסי  יציב  שהינו  פעילות  בתחום  עוסקת 

 העשויים להשפיע על היקף פעילות החברה ועל רווחיותה: 

 אשראי  סיכון  [א]

  בהתחייבויותיהם  החברה  של  לקוחותיה  עמידת  שבאי  מהסיכון  נובע   לחברה  האשראי  סיכון

  לקוחותיה  מפעילות  הנובע  עסקי  סיכון  כגון,  עיקריים  גורמים  ממספר  מושפע  זה  סיכון.  כלפיה

  המאקרו  בסביבה  לשינויים  בעיקר  הנוגעים  אקסוגניים  משינויים  הנובע  סיכון,  החברה  של

,  נוספים  סיכונים  מספר  עם  גומלין  קשרי  יש  זה  לסיכון,  כן  כמו.  וכדומה  החברה  לקוח  של  כלכלית

 שינוי בריבית במשק ועוד. , האינפלציה שיעור  סיכון: כגון

  בשמירה  רבים  משאבים  משקיעה  והחברה,  לפעילותה  הבסיס  הינו  בחברה  הסיכונים  ניהול  תחום

  טרם .  בפעילותה  הכרוכים  הסיכונים  את  למזער  מנת  על  שלה  האשראי  בתיק  הסיכונים  פיזור  על

הביטחונות    איכות  את  אומדת  החברה,  חדש  לקוח  קבלת איכות  הנדון,  הלקוח,  והפרויקט 

הנדון לפרויקט  הלקוח  ביחס    מגבלות  ומגדירה  התאמת  השאר  בין  הלקוח  אשראי  ליכולת 

,  לפעם  מפעם  נבחנות  החברה  ללקוחות  המיוחסות  המגבלות.  לביטחונות שהתקבלו בגין העסקהו

, על מצבם העדכני  קודמים  חובות   בתשלומי   הלקוח  עמידת  ועל ,  שנתקבל  חדש   מידע   על   בהתבסס

 . יקטי הלקוח ועודשל פרו

סעיף   ראו  לקוחותיה  עם  החברה  והתקשרות  בחינת  תהליך  אודות  נוספים    6.8.3לפרטים 

ידי לקוחותיה, ראו סעיף   על  נוספים אודות הביטחונות המועמדים לחברה  לתשקיף. לפרטים 

 . לתשקיף 6.8.3.9

 הריבית  ושיעורי האינפלציה  שיעורב תנודות סיכון  [ב]

שיעור    תנודות על  מהותית  להשפיע  עלולות  הריבית  ובשיעורי  האינפלציה  בשיעור  חריפות 

החברה )אם כי, מנגד, עלולה לייקר    שלההכנסות של החברה. העלאת ריבית תגדיל את ההכנסות  

לייקר את עלויות האשראי    , עליית הריבית עלולה  כן  כמו(.  צורכת החברה  אותואת האשראי  

דירות ואת מספר התחלות הבניה, קרי  הביקוש לוכפועל יוצא להקטין את    במשקבאופן כללי  

תקטין את השוק בו פועלת החברה. בדומה, עליה בשיעורי הריבית למשכנתאות עלולה להקטין  

 רה(. וכפועל יוצא את מספר התחלות הבניה והשוק בו פועלת החב הביקוש בשוק הדיור את 

י  לירידה או עליה בהתאמה ברווח  יכולה לגרוםעליה או ירידה בשיעור הריבית,   נוסף על האמור,

ל נכסים לפי ריבית משתנה, ומשכך עלייה  ע. זאת, משום שלחברה יש עודף התחייבויות  החברה

בשיעור הריבית תביא לקיטון ברווחי החברה, ואילו ירידה בשיעור הריבית תביא לגידול ברווחי  

קבועה, אזי גובה הריבית יפצה על סיכון זה, כך  נותרה  בעסקאות בהן בכל זאת הריבית   .החברה

הי אותה  לריבית  ביחס  יותר  גבוהה  תהיה  בפועל  והריבית  ישהריבית  ככל  החברה  דורשת  תה 

   .תה משתנהיהי
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ידי חתימה על הסכמי מימון עם הלקוחות בהם התמורה    זה  סיכון   עם  מתמודדת   החברה על 

את    לחברה החברה  מגייסת  שבה  הפריים  לריבית   בדומה  הפריים,  של  משתנה  בריבית  הינה 

( בדבר ניתוח רגישות של שינוי  2)ד.16בנוסף ראו ביאור    האשראי מהבנקים בגין הסכמים אלו.

   .בשיעור הריבית במשק על תוצאות הפעילות של החברה

 הישראלי  המשק המצב סיכון  [ג]

  להשפיע עלולה הישראלי במשק האטה.  הישראלי המשק למצב חשוף החברה של פעילותה תחום

  בגביית  מסוימים  קשיים   לחוות   החברה  עלולה,  מכך  וכתוצאה,  החברה  של   עסקיה  היקף  על

 (. קיטון בביקוש לדירות עקב)למשל   מלקוחותיה החובות

  מדיניות  ואת  סיכוניה  את  מנהלת  לכך  ובהתאם,  במשק  ההתפתחויות  אחר  עוקבת  החברה  הנהלת

החברה נוקטת משנה    ,צפי להאטה במשק  קייםכך שבתקופות בהן  ,  ללקוחותיה  האשראי  מתן

 . זהירות ומשתמשת במקדמי זהירות גדולים יותר

 ופוליטי  מדיני,  הביטחוני המצב סיכון  [ד]

בטחוני בישראל השפעה מכרעת על המצב הכלכלי בישראל והפעילות העסקית  -למצב הפוליטי

המצב הביטחוני והפוליטי עלול לגרום לקיטון משמעותי בהיקף ונפח העסקאות  במשק. ערעור  

 שמבצעת החברה ובכך לגרום לפגיעה מהותית לרעה בפעילות החברה וברווחיותה. 

"ן מושפע גם הוא מהמצב הביטחוני, הפוליטי והכלכלי והוא סובל מן ההאטה בפעילות  הנדלענף  

גם ירידה בהתחלות הבנייה. בהתאמה, ככל שקיימת  הכלכלית. כפועל יוצא מהאטה זו, קיימת  

 ירידה בהתחלות בנייה, קטן השוק הפוטנציאלי בו פועלת החברה. 

והפוליטי וזאת במטרה לנטר   הנהלת החברה עוקבת אחר ההתפתחות במצב הביטחוני, מדיני 

פוטנציאליות והזדמנויות  השנים,   ,איומים  וארוך  הרב  ניסיונה  בסיס  על  היתר  בין    וזאת 

 .ומתאימה את מדיניותה ופועלה לפי ההערכות העדכניות

 הקורונה  נגיף  התפשטות השפעות סיכון  [ה]

שנת   של  הראשון  מאקרו    2020ברבעון  השלכות  בעל  גלובלי  אירוע  עם  להתמודד  העולם  החל 

ארגון   בידי  הוכרז  אשר  בעולם,  הקורונה  נגיף  בהתפשטות  שמקורו  משמעותיות  כלכליות 

כמגיפ העולמי  לקצב הבריאות  בקשר  הוודאות  ואי  הקורונה  נגיף  התפרצות  עולמית.  ה 

התפשטותו, להנחיות ולפעולות השונות שננקטו וינקטו על ידי הממשלה להתמודדות עם משבר  

תחומים   מגוון  על  וודאות  אי  משרים  לשגרה,  החזרה  לתהליך  שיידרש  הזמן  ולמשך  הקורונה 

ל ועל השווקים הפיננסיים, ואף גורמים  לרבות על הפעילות הכלכלית העתידית בעולם ובישרא

 .להאטה כלכלית ולצמצום בהיקף הפעילות הכולל במשק הישראלי

החברה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם ובישראל בקשר עם נגיף הקורונה   הנהלת 

ובוחנת את ההשלכות על פעילותה. מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת  

החברה וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלוונטיות  

לרבות ובעולם,  הזמן    בישראל  משך  בישראל,  העסקי  המגזר  בפעילות  צמצום  בדבר  החלטות 
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שיחלוף עד למציאת חיסון או תרופה לנגיף ורמת התמיכה הממשלתית במשק, עלולים להשפיע  

על רציפות בפעילות החברות הקבלניות הלוות כספים מהחברה, בשל היעדרות מסיבית של כוח  

עי הבניה,  העבודות באתרי  לביצוע  יוצא  אדם החיוני  וכפועל  לבנייה  גלם  חומרי  כוב בהספקת 

. כמו כן, כאשר יש האטה כלכלית, ישנן  .האטה בקצב המכירות ועיכוב במועדי סיום הפרויקטים

גוברים   וחוסר הוודאות  ובמצב האמור, הסיכון  כאשר הסיכון    - פחות עסקאות בשוק הנדל"ן 

וכך   חדשות  מימון  עסקאות  באישור  יותר  שמרנית  החברה  האשראי  עולה,  )אשר  הבנקים  גם 

הנהלת החברה בוחנת את    הניתן על ידם למשק משפיע על היקפי הפעילות העסקית של המשק(.

השפעות התפרצות הנגיף, אך מעריכה כי לאור היקפי הביטחונות שקיבלה מהלווים, אין להמשך  

 התפשטות הנגיף השפעה מהותית על תוצאות פעילותה.  

 "ן הנדל שוק סיכון  [ו]

שוק הנדל"ן קיימת השפעה עקיפה גם על החברה, שהרי יש ביכולתן לפגוע באיתנות  ב  לתנודות

הפיננסית של היזמים עמם התקשרה החברה בהסכמי מימון, שאז עלולה החברה להיות חשופה  

גבוהים יותר, כי לא יושב לה המימון שהעמידה ו/או לא תשולם לה התמורה בגינו,    לסיכונים

כן, כמו  בחלקם.  או  הפרויקטים    במלואם  היקף  את  להקטין  עלולה  הנדל"ן  בשוק  האטה 

 . הקיימיםהפוטנציאלי והתקדמות המכירות בפרויקטים 

הנהלת החברה מתאימה את מדיניות האשראי שלה בהתאם לסיכון המעודכן של שוק הנדל"ן.  

לפעם בקביעות  ,מפעם  ומצבו  ,אך  הנדל"ן  שוק  נתוני  של  ניתוח  פועלת    ,נעשה  לאלו  ובהתאם 

בתקופה  החבר עסקה  בכל  הנדרשים  לביטחונות  הגדלתן  או  קיימות  חשיפות  לצמצום  ה 

 . רלוונטית ועודה

 מימון  מגבלות סיכון  [ז]

  הדרישות  משינויי   וכן ,  לענף  הבנקאי   האשראי  מהיקף   הנובעות  להשפעות   חשוף   ככלל "ן  הנדל   ענף

  בפרויקטים  הנדרשים  העצמי   ההון  וסכום  הביטחונות  היקף   בדבר  הבנקאית   המערכת   מצד

  השלמת  על  מושתתת  בעיקרה  אשר,  החברה  פעילות  על  גם  ישירה  השפעה  אילו  להשפעות.  חדשים

  באופן  לחברה  יתרון  יוצרות  אלו  מגבלות  לעיתים,  מאידך.  מלווים  בנקים  לטובת  ליזמים   עצמי  הון

 . למניף הלקוחות את  תפנה בנקאי אשראי לגייס  היכולת צמצום בו

מפעם לפעם סיכון זה על מנת לזהות איומים לפעילות השוק או הזדמנות    בוחנת  החברה  הנהלת

שכן צמצום במקורות    ,עסקית לחברה. סיכון זה גם יכול להשפיע על מקורות המימון של החברה

הנהלת    .צמוח בפעילותההמשיך לאלו עלול להשפיע על יכולת החברה לתת מענה ללקוחותיה ול

החברה מתמודדת עם סיכון זה על ידי גיוון מקורות האשראי, עבודה עם מספר גופים מממנים  

)בנוסף לבעלי המניות( וביצוע תחזיות קבועות לצורכי מימון של החברה בטווח הקצר, הבינוני  

 . והארוך

 למשכנתאות   בריבית תנודות סיכון  [ח]

עליה בשיעורי ריבית המשכנתאות עלולה    בריבית המשכנתאות השפעה על ענף הנדל"ן.  לשינויים

וכפועל יוצא את מספר התחלות הבניה והשוק בו פועלת החברה.    הביקוש לדירות להקטין את  
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ולהיפך, ירידה בריבית בשיעורי הריבית למשכנתאות עשויה להגדיל את מספר הדירות הנרכשות,  

 . החברהמספר התחלות הבניה והשוק בו פועלת  

סיכון זה ומגמתו באופן שוטף על מנת לחזות את ההתפתחות בענף הנדל"ן  הנהלת החברה בוחנת  

 . ולהתאים את מדיניות האשראי שלה בהתאם

 ודרכי   שוק  לסיכוני  חשיפה  בסעיף"ח )המפורטות  ש  באלפי  רגישות  אותסיכום טבל  -  סיכונים  ניתוח .5.2

 ( ניהולם

מפרטת את השינוי בערכם של שווי מכשירים פיננסיים עיקריים בהתאם לשינויים בריבית  שלהלן  הטבלה  

כי  )באלפי   מובהר  אלו  ש"ח(.  כיוון שהלוואות  בנקאיים  להלוואות מתאגידים  רגישות  ניתוח  בוצע  לא 

ימים חודש  עד  של  לתקופה  לחברה  של    מועמדות  הרווח/הפסד  על  הריבית  בשיעור  השיניים  והשפעת 

 . 1%-וך מ החברה נמ

 :שינויים בריבית שקלית משתנה לפי הפריים

 ליום ערך מהשינויים  רווח 
31.12.2019 * 

 משינויים  הפסד
 הריבית  בשיעור ירידה הריבית בשיעור עלייה

10% + 5%+  5% - 10% - 
 רגישות נכסים 

סה"כ הלוואות לחברות 
 קבלניות ולקוחות

7,459 3,715 386,811 (3,687 ) (7,345 ) 

 ( 7,345) ( 3,687) 386,811 3,715 7,459 "כסה

 אשראי  להפסדי הפרשות לפני  ברוטו* 

 מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק והאחראים לניהולם .5.3

  מר נוספים אודות    לפרטים.  החברה"ל  מנכ,  דואק  מאור  מר   הינובקבוצה לניהול סיכוני השוק    האחראים 

 . לעיל 7.2סעיף   ראו, דואק

בוחנת מעת לעת את החשיפות הטבעיות להן היא חשופה ועל מנת להגן על עצמה מפני חשיפות    החברה

אלו, נוהגת החברה להקפיד לשמור על פיזור רחב מאוד של לקוחות והליך חיתום קפדני כדי למנוע תלות  

 .בלקוח עיקרי ולמזער סיכונים

 . לתשקיף 6.8.3נוספים אודות תהליך בחינת והתקשרות החברה עם לקוחותיה ראו סעיף   לפרטים

 מקורות המימון .5.4

החבר  מקור,  זה  דוחפרסום    למועד של  בנקאיות  בנקאי    אשראי  הינו  ההמימון  ערבויות  על  המבוסס 

בהתאם לחלקם    ,ומזומן המועמדים לחברה על ידי מבטח שמיר פיננסים בע"מ ודיסקונט קפיטל בע"מ

 . היחסי במניות החברה

 אשראי בנקאי  .5.4.1

"ח,  ש  אלפי  467,480-כ  של  לסך  הסתכם,  2019,  בדצמבר  31  ליום  בנקאיים מתאגידים האשראי

 .2018,  בדצמבר  31  ליום"ח  ש  אלפי  363,590  -כ  של בסך בנקאיים מתאגידים לאשראי   בהשוואה
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 מימושהפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן  .5.5

לדווח, מעת    נוהגהחשיפה הפיננסית. מנכ"ל החברה    הינה להקטין את   החברה  של  הנוכחית  המדיניות

 לעת, לדירקטוריון החברה על החשיפות הקיימות. 

  סיכוני   ניהול   מדיניות  את   לשנות  מוסמך   אשר,  הדירקטוריון  להחלטת  מובא  החברה   במדיניות  שינוי

 . השוק
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 היבטי ממשל תאגידי  –חלק ג'  

 השליטה בחברה  תבעל .6

בעלת השליטה בחברה נכון למועד התשקיף, וכן לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, הינה מבטח שמיר  

אחזקות בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה )שבעל השליטה בה הינו מר מאיר שמיר( אשר  

"( שהינה חברה בבעלותה  מבטח שמיר באמצעות מבטח שמיר פיננסים בע"מ )"מחזיקה את מניותיה בחברה  

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.  73.84%-המלאה. למועד התשקיף, מבטח שמיר מחזיקה ב

 תרומותהחברה בנושא מתן   מדיניות .7

  .לא תרמה סכומים כלשהם  ההחבר הדוח  בתקופת. לתרומות בנוגע מדיניות  קבעה  לא החברה

 חשבונאית ופיננסית    מומחיותבעלי  דירקטורים .8

בדבר המספר המזערי של דירקטורים בעלי    החלטה  יקבל   החברה  דירקטוריון זה,    תשקיף מועד פרסום    לקראת

 . 1999- ( לחוק החברות, התשנ"ט12)א()92מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה, בהתאם לסעיף 

 .  לעיל 7.2  סעיףאו , רהתאגיד של רים והדירקט   אודות לפרטים

 תלויים  בלתי דירקטורים .9

  בהתאם   תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור  בדבר  הוראה בתקנונה  אימצה  לא  החברה, זה  תשקיף  למועד  נכון 

 .1999-"טהתשנ , החברות  לחוק הראשונה   התוספת להוראות

 הפנימי  המבקר בדבר גילוי .10

 . זה תשקיף פרסום ממועד  חודשים(  3) שלושה בתוך ייקבע  החברה של הפנים מבקר

 התאגיד  של המבקרהחשבון   רואהבדבר  פרטים .11

 רואי חשבון.  - סומך חייקין  KPMGרואי החשבון המבקרים של החברה היו  ,2019ביוני  30ליום  עד .11.1

 :  2018להלן מידע בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר של החברה )באלפי ש"ח( ביחס לשנת  .11.2

 

 2018 

 "ח( ש"ט )באלפי  שכ

 83.5 ביקורת  שירותי

 -  מס  שירותי

 3.0 רגיל  ושכר  ייעוץאחרים, לרבות  שירותים

 86.5 "כסה
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 : 2018  לשנת ביחסרואה החשבון המבקר של החברה  ידי על שהושקעו העבודה  שעותלהלן מידע בדבר  .11.3

 2018 

 עבודה  שעות

 448 ביקורת  שירותי

 -  מס  שירותי

 9 רגיל  ושכר  ייעוץאחרים, לרבות  שירותים

 457 "כסה

 

 

ליום    דוחותמה  החל .11.4 משרד  ,  2019  ספטמברב  30הכספים  הם  החברה  של  המבקרים  החשבון  רואי 

Deloitte רואי חשבון -  'ושות זהר אלמגור בריטמן  . 

   :2019 לשנתביחס  להלן מידע בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר של החברה )באלפי ש"ח( .11.5

 2019 

 "ח( ש"ט )באלפי  שכ

 60 ביקורת  שירותי

 -  מס  שירותי

 15 רגיל  ושכר  ייעוץאחרים, לרבות  שירותים

 75 "כסה

 

 : 2019  לשנת ביחסרואה החשבון המבקר של החברה  ידי על שהושקעו העבודה  שעותלהלן מידע בדבר  .11.6

 2019 

 עבודה  שעות

 310 ביקורת  שירותי

 -  מס  שירותי

 80 רגיל  ושכר  ייעוץאחרים, לרבות  שירותים

 390 "כסה

 
החשבון המבקר נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לבין רואה החשבון המבקר  שכר הטרחה של רואה  

ולדעת הנהלת החברה, שכר הטרחה הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה והיקפי הפעילות שלה.  

 שכר הטרחה אושר על ידי דירקטוריון החברה. 

 אירועים לאחר תאריך המאזן .12

לתקופה של   של החברה כספייםה  יהדוחות ל 22ו ביאור לפרטים אודות אירועים לאחר תאריך המאזן רא

 . 2019בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום  

  

28/11/2020      

  דואק  מאור  שמיר  גיא  תאריך 

  "ל  מנכ  הדירקטוריון "ר  יו  
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 2019בדצמבר  31מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון, נכון ליום  -לדוח הדירקטוריון  'א נספח
 

 מי בשליטת חברות ,בו השליטה בעל ,התאגיד של האם החברה  ידי על המוחזק כאמור "חאג למעט ,הציבור בידי ומוחזקות המדווחת החברה"י  ע לציבור שהונפקו "חאג .א

 )באלפי ש"ח(:    החברה של כספיים דוחות נתוני בסיס על -החברה בשליטת  חברות או מהם

 קרן  תשלומי
 שנים   לפי"כ  סה

 ( מס  ניכוי)ללא    ברוטו  ריבית  תשלומי אחר  - - דולר יורו  מדד  צמוד  לא  שקלי מדד  צמוד  שקלי 

          ראשונה   שנה

          שנייה   שנה

          שלישית   שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית  שנה

          "כ סה

 

 בסיס על - התאגיד בשליטת או מהם  מי בשליטת חברות,  בו השליטה  בעל ,התאגיד של האם החברה י"ע שניתן אשראי או "חאג למעט ,בנקאי חוץ ואשראי פרטיות "חאג .ב

 "ח(: ש)באלפי   החברה של כספיים דוחות נתוני

 קרן  תשלומי
 שנים   לפי"כ  סה

 ( מס  ניכוי)ללא    ברוטו  ריבית  תשלומי אחר  - - דולר יורו  מדד  צמוד  לא  שקלי מדד  צמוד  שקלי 

          ראשונה   שנה

          שנייה   שנה

          שלישית   שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית  שנה

          "כ סה

 

 

 

 



 

 16 

 

 )באלפי ש"ח(:  החברה על בסיס דוחות כספיים של  -בנקאי מבנקים בישראל  אשראי .ג

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

 467,656 592     6,919 460,145  ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

 467,656 592     6,919 460,145  "כסה

 

 )באלפי ש"ח(:   החברהעל בסיס דוחות כספיים של  -בנקאי מבנקים בחו"ל  אשראי .ד

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה
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 על בסיס נתוני דוחות כספיים של החברה )באלפי ש"ח(:   -ד, סך אשראי בנקאי, חוץ בנקאי ואג"ח  -סיכום לטבלאות סעיפים א טבלת .ה

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

 467,656 592     6,919 460,145  ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

 467,656 592     6,919 460,145  "כסה

 

 על בסיס נתוני דוחות כספיים של החברה )באלפי ש"ח(:   -אשראי חוץ מאזני    חשיפת . ו

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה
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 בסעיף ו' לעיל  )באלפי ש"ח(:   בטבלה שהוזנו המדווח התאגיד  נתוני ולמעט מדווחים תאגידים שהינן חברות  למעט,  המאוחדות  החברות  כלל של מאזני  חוץ אשראי  חשיפת .ז

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה

 

  בטבלאות  שהוזנו המדווח התאגיד נתוני ולמעט מדווחים תאגידים  שהינן  חברות  למעט,  המאוחדות  החברות  כלל של"ח  והאג   בנקאי חוץ אשראי,  הבנקאי  האשראי יתרות סך .ח

 ד לעיל )באלפי ש"ח(: -סעיפים א

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

 467,656 592     6,919 460,145  ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

 467,656 592     6,919 460,145  "כסה
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)באלפי    הענייןבאג"ח שהנפיק החברה המדווחת המוחזקים ע"י חברת האם או בעל    ויתרות  עניין בחברההאם או בעל    חברתהאשראי שניתנו לחברה המדווחת ע"י    יתרות .ט

 ש"ח(:  

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

        * 268  ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה

 * הלוואות בעלים שייפרעו מתמורת ההנפקה. 

 

דווחת האשראי שניתנו לחברה המדווחת ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת החברה המדווחת, ויתרות האג"ח שהנפיקה החברה המ  יתרות .י

 המוחזקים על ידי חברות בשליטה האם או בעל השליטה ואינן בשליטת החברה המדווחת )באלפי ש"ח(:  

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה
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 האשראי שניתנו לחברה המדווחת ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיקה החברה המדווחת המוחזקים על ידי חברות מאוחדות )באלפי ש"ח(:   יתרות .יא

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה

 

 . 1,964ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים של החברה )באלפי ש"ח(:   מזומנים .יב
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 דו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה
2020 ביוני 30שישה חודשים שהסתיימה ביום  של לתקופה    

 
 

)"  מניףדירקטוריון   בע"מ  פיננסיים  הדירקטוריון  החברהשירותים  דוח  את  להגיש  מתכבד    החברה   של"( 

חודשים    תקופהל שישה  ביום  נששל  הדוח )"  2020  ביוני  30סתיימה  החברה  תקופת  פעילות  את  הסוקר   ,)"

  30בתקופת הדוח. הנתונים  הכספיים בדוח זה מתייחסים לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום  

 .אחרת  במפורש צוין אם אלא"(, הכספיים הדוחות)" 2020 ביוני
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה   -חלק א' 
 )כללי, תוצאות פעילות, הון עצמי ותזרימי מזומנים( 

 תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית .1

מימון    ובפרט"ן נדל   יזמיל במימון"(, עוסקת  החברה"   או"  מניף"מ )" בע  פיננסיים שירותים  מניף,  הדוח למועד

.  כנגד בטוחות ושעבודים  "ןהנדל קבלת ליווי בנקאי לפרויקטים בתחום    לצורךההון העצמי הנדרש ליזמים  

 לפרטים ראו פרק תיאור עסקי התאגיד. 

 המצב הכספי .2

, לעומת הדוח על  2020  יוניב  30ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום    עיקרילהלן יפורטו  

 . 2019בדצמבר  31 -ו  (ח"ש )באלפי  2019  יוניב 30המצב הכספי ליום 

 בתקופת הדוח גדל היקף האשראי שניתן ללקוחות החברה ואופיין בגידול כללי של תיק האשראי של החברה. 
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 סעיף 

 בדצמבר 31ליום  ביוני  30ליום 
2019 

 2019 2019 2020 הסברי החברה

 )באלפי ש"ח( 

בלקוחות 59,926 16,474 60,917 לזמן קצר לקוחות יתרת    הגידול  את  מהווים  )אשר 
התמורה שנצברה על הלוואות לחברות קבלניות( 

נובע    6/2019  -ל  בהשוואה  12/2019- וב  6/2020-ב
והן  החברה  של  הצומח  ההשקעות  מתיק  הן 
מהעובדה שחלק מהפרויקטים עומדים לקראת  

 רכוש השוטף.ההסכם ולכן סווגו ל תתום תקופ

נובע ממכירת קרקע של חברה מאוחדת הקיטון   10,017 11,998 10,017 מלאי
 .ברומניה

הלוואות לחברות 
 קבלניות לזמן קצר

ב 187,045 56,247 183,006 לתקופות    12/19-וב  6/2020- הגידול  ביחס 
של   הצומח  ההשקעות  מתיק  נובע  המקבילות 

 החברה. 

נכסים שוטפים 
 אחרים

 מורכב בעיקר מיתרות מזומנים  2,142 2,644 4,954

בלקוחות 58,306 74,897 88,317 לקוחות לזמן ארוך יתרת    הגידול  את  מהווים  )אשר 
התמורה שנצברה על הלוואות לחברות קבלניות( 

  נובע   6/2019  -בהשוואה ל  12/2019- וב  6/2020-ב
 החברה של  הצומח ההשקעות מתיק הן

הלוואות לחברות 
 קבלניות לזמן ארוך 

ב 279,335 365,833 386,909 לתקופות    12/19-וב  6/2020- הגידול  ביחס 
של   הצומח  ההשקעות  מתיק  נובע  המקבילות 

 החברה. 

נכסים שאינם 
 אחרים  שוטפים

בעיקר   2,826 2,521 3,230 בגין מורכב  נדחים  מיסים  מיתרות 
ובגין הפרשה   הפרשה כללית לחובות מסופקים 

 לחופשה ולפיצויים 

  599,597 530,614 737,350 כסים נ סך

 

התחייבויות 
לתאגידים 

 בנקאיים

של הגידול   467,480 427,880 542,928 ההשקעות  בתיק  לגידול  מקביל 
 . החברה כמפורט לעיל

התחייבויות 
 שוטפות אחרות

וכן   31,846 25,024 32,224 סיכון  תשואת  מיתרות  מורכב  זה  סעיף 
הגידול   אחרים   מזכאים מס(.  מוסדות  )בעיקר 

נובע בעיקר מיתרות לשלם בגין תשואת  בסעיף 
החברה  של  ההשקעות  בתיק  עליה  עקב  סיכון 

המניות מבעלי  מערבויות  בעיקרו  של    הממומן 
 . החברה

התחייבויות שאינן 
 שוטפות

תשואת סיכון אשר  בגין  סעיף זה מורכב מיתרות   61,098 48,496 113,222
החברה    וגדל של  ההשקעות  בתיק  עליה  עקב 

ב בנוסף  הקודם.  בסעיף  חל    6/2020-כמפורט 
חוץ    גידול פיננסי  מתאגיד  שניטלה  התחייבות 

 בנקאי.

  560,424 501,400 688,374 סך ההתחייבויות

 

לבעלי   המיוחס  הון 
  המניות של החברה

48,201 28,429 38,398  

שאינן  זכויות 
 מקנות שליטה

775 785 775  

  39,173 29,214 48,976 סך הון

התחייבויות  סך 
 והון

737,350 530,614 599,597  
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 תוצאות הפעילות העסקית  .3

  חודשים  ושישה  שלושה  של   ות לתקופלהלן יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על הרווח הכולל  

 אשתקד:  ותהמקביל  ות)באלפי ש"ח( לעומת התקופ 2020ביוני   30ביום  ושנסתיימ 

לתקופה של שישה  סעיף 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 

 לשנה
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר  

  לשינוייםהסברי החברה 
 העסקית  הפעילות בתוצאות 

 

2020 2019 2020 2019 2019 

 )באלפי ש"ח( 

 מתיק  נובע  בהכנסות  גידול 68,744 17,415 21,642 32,628 40,038 הכנסות
 החברה   של  הצומח  ההשקעות

 לעיל  כמפורט

הוצאות דמי 
 סיכון

 בערבויות   מעלייה  נובע  הגידול 29,911 7,348 8,891 14,158 16,798 
 לעליה   במקביל  המניות  מבעלי
 .ההשקעות בתיק

 

הפסדים 
מימון  מ

פרויקטים 
וירידת ערך  

 מלאי

ב 1,041 833 673 718 2,594 הגידול  נובע   6/20- עיקר 
ההשקעות  בתיק  מהגידול 

הפרשה כללית שהביא לגידול ב
אשראי המחושבת   להפסדי 
של   מתיק   2.5%בשיעור 

 ההשקעות. 

הוצאות 
הנהלה  
 וכלליות 

3,175 3,503 1,671 1,825 6,250  

הוצאות 
 אחרות

500 500 250 250 1,000  

 

גידול בהוצאות המימון   6,711 1,620 2,142 3,163 4,179 הוצאות מימון
במקביל לגידול בהתחייבויות  

 לתאגידים בנקאיים.

 

רווח לפני  
מסים על 

 הכנסה

12,792 10,586 8,015 5,539 23,831  

מסים על 
 הכנסה

(2,989 ) (2,476 ) (1,847 ) (1,274 ) (5,762 )  

 

  רווח"כ סה
 לתקופה כולל

9,803 8,110 6,168 4,265 18,069  
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 נזילות ומקורות מימון .4

 

 

של שישה  לתקופה סעיף  
שהסתיימה  חודשים

 ביוני  30ביום 

של שלושה   לתקופה
שהסתיימה  חודשים

 ביוני  30ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר 

הסברי החברה לשינויים  
 תזרים המזומנים בסעיפי 

2020 

2020 2019 2020 2019 2019 

 ש"ח( )באלפי 

תזרים 
 מזומנים 
ששימש 
לפעילות 
 שוטפת

של    הגידול ( 106,855) ( 30,301) ( 62,720) ( 66,236) ( 110,832)   6לתקופה 
  חודשים   3- ו  חודשים

לעומת   6/20-בשהסתיימו  
מהגידול  בעיקר  נובע    6/19

 במתן הלוואות נטו 

תזרים 
מזומנים 
ששימש 
לפעילות 
 השקעה 

 - (31 )  - (31 ) (30 )  

תזרים 
מזומנים 
ששימש 
לפעילות 

 מימון

  6עיקר הגידול לתקופה של   104,750 25,145 66,589 64,765 113,757
ב  3-ו - חודשים שהסתיימו 

נובע    6/19לעומת    6/20
הלוואות  בקבלת  מעליה 

 מבנקים ומתאגיד פיננסי. 

עלייה  
)ירידה(  

במזומנים  
ובשווי 
 מזומנים 

2,925 (1,502 ) 3,869 (5,187 ) (2,135 )  

 

)  24-48של    טווח  ארוך"מ  למח  ,המקרים  ברוב  ,הינו  ליזמים  המימוןהעמדת   (.  הפרויקט  תקופתחודשים 

כמפורט    במודל,  במקביל ההנפקה  לאחר  להשתנות  צפוי  )אשר  החברה  של  הנוכחי    החברה   ,(להלןהמימון 

  תקופת   בין  התאמה  יש)כלומר    הפרויקט  תקופת  למלוא  מניותיה  מבעלי  לה  הנדרש  ההון  מרבית  את  מגייסת

  ההון,  זאת  עם   יחד (.  בפרויקט  להשקעתו   הנדרשת   התקופה   ובין  שלה  המניות  מבעלי  החברה  של   ההון   גיוס 

  בנקאי   לאשראי  בבנק  המתורגמות  בנקאיות  ערבויות  של  בדרך  הינו,  החברה  של  המניות  בעלי"י  ע   המועמד

  מנת   על  וזאת,  קצר  לטווח  באשראי  בבנק  זה  אשראי  להעמיד בוחרת    והחברה(,  ליזמים  יום  של  בסופו)המועמד  

   .בעלויות לחסוך מנת ועל  יתרה בגמישות מקורותיה את  לנהל

  ר , לחברה הון חוז2019בדצמבר  31ליום   נכון) החוזר   בהון  גרעון  החברה   של הכספיים  בדוחות  נוצר אלו   לאור

מיליוני    316-בסך של כ  שלילי , לחברה הון חוזר  2020ביוני    30. נכון ליום  (מיליוני ש"ח  240  -בסך של כ  שלילי

 מתאגידים אשראי בניכוי נטו  ,ללקוחות אשראי בעיקר כוללים החברה של החוזר ההון  רכיבי   "ח(, כאשרש

 .  ואחרים בנקאיים

  במידה  שכןהחברה אינה סובלת מבעיות נזילות,  י  החברה סבור כ  דירקטוריוןעם זאת ולאור האמור לעיל,    יחד

ולחלט את הערבות הבנקאית   יבקש לפרוע את האשראי    באופן   אזי,  המניות  בעליידי    על  שהועמדהוהבנק 

  לתקופת   בהתאם,  ארוך  לזמן   לחברה  יועמד   אשר  המניות  מבעלי   לאשראי   יהפוך   הערבויות   חילוט  אוטומטי

 .  בפועל ההשקעה ליעדי  מניות מבעלי בפועל  הגיוס  מקורות בין התאמה ישנה  לעיל כאמור שכן, הפרויקט

  "ח שמיליוני  111  -של כ  לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך  2020ביוני   30ליום   נכון כי  יצוין 

  הושבו  רשא  הלוואותההנובע מצמיחה בפעילות החברה וממתן הלוואות לחברות קבלניות בסכומים גבוהים מ
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  בתזרים לחברה ונגבו בחזרה מחברות קבלניות. מימון הפעילות של החברה מתקבל מתאגידים בנקאיים ומוצג  

ומנים מפעילות שוטפת.  מז   בתזריםהמזומנים מפעילות מימון, בעוד שמתן הלוואות לחברות קבלניות מוצג  

אינו מעיד   מפעילות שוטפת השלילי התזרים כי סבור  החברה דירקטוריוןשצוין לעיל,  וכפילאור האמור לעיל 

 על בעיית נזילות של החברה. 

ולגייס אשראי  ,  שלה  ההון  מבנה  את  ולגוון  לטייב  החברה  בכוונת,  זה  תשקיף  נשוא  ההנפקה  במסגרת  כי,  יובהר

ארוך בגין    לזמן  הניתן  המימון  של  האשראי  לתקופת  תתאים  החברה  שתיטול  האשראי  שתקופת  באופן 

כתוצאה משינוי מבנה המימון כאמור לעיל, למעשה הגרעון בהון החוזר והעיוות האמור לעיל    הפרויקטים.

 .בהצגת הנתונים צפוי להצטמצם משמעותית ואף להעלם 
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 ק ודרכי ניהולם י שונחשיפה לסיכו   –חלק ב'  

 פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .5

 סיכוני השוק  תיאור .5.1

שוק    החברה  סיכוני  מספר  קיימים  זאת  עם  אך  במהותו,  ובסיסי  יציב  שהינו  פעילות  בתחום  עוסקת 

 העשויים להשפיע על היקף פעילות החברה ועל רווחיותה: 

 אשראי  סיכון  [א]

  בהתחייבויותיהם  החברה  של  לקוחותיה  עמידת  שבאי  מהסיכון  נובע   לחברה  האשראי  סיכון

  לקוחותיה  מפעילות  הנובע  עסקי  סיכון  כגון,  עיקריים  גורמים  ממספר  מושפע  זה  סיכון.  כלפיה

  המאקרו  בסביבה  לשינויים  בעיקר  הנוגעים  אקסוגניים  משינויים  הנובע  סיכון,  החברה  של

,  נוספים  סיכונים  מספר  עם  גומלין  קשרי  יש  זה  לסיכון,  כן  כמו.  וכדומה  החברה  לקוח  של  כלכלית

 יבית במשק ועוד. , שינוי בר האינפלציה שיעור  סיכון: כגון

  בשמירה  רבים  משאבים  משקיעה  והחברה,  לפעילותה  הבסיס  הינו  בחברה  הסיכונים  ניהול  תחום

  . טרם בפעילותה  הכרוכים  הסיכונים  את  למזער  מנת  על  שלה  האשראי  בתיק  הסיכונים  פיזור  על

והפרויקט    איכות  את  אומדת  החברה,  חדש  לקוח  קבלת הביטחונות  איכות  הנדון,  הלקוח, 

הנדון לפרויקט  הלקוח  ביחס    מגבלות  ומגדירה  התאמת  השאר  בין  הלקוח  אשראי  ליכולת 

,  לפעם  מפעם  נבחנות  החברה  ללקוחות  המיוחסות  המגבלות.  לביטחונות שהתקבלו בגין העסקהו

, על מצבם העדכני  קודמים  חובות   בתשלומי   הלקוח  עמידת  ועל ,  שנתקבל  חדש   מידע   על   בהתבסס

 . פרוייקטי הלקוח ועודשל 

סעיף   ראו  לקוחותיה  עם  החברה  והתקשרות  בחינת  תהליך  אודות  נוספים    6.8.3לפרטים 

ידי לקוחותיה, ראו סעיף   על  נוספים אודות הביטחונות המועמדים לחברה  לתשקיף. לפרטים 

 . לתשקיף 6.8.3.9

 הריבית  ושיעורי האינפלציה  שיעורתנודות ב סיכון  [ב]

שיעור    תנודות על  מהותית  להשפיע  עלולות  הריבית  ובשיעורי  האינפלציה  בשיעור  חריפות 

החברה )אם כי, מנגד, עלולה לייקר    שלההכנסות של החברה. העלאת ריבית תגדיל את ההכנסות  

עליית הריבית עלולה  כן. כמוצורכת החברה,  אותואת האשראי   עלויות האשראי    ,  לייקר את 

י  במשקבאופן כללי   דירות ואת מספר התחלות הבניה, קרי  הביקוש לוצא להקטין את  וכפועל 

תקטין את השוק בו פועלת החברה. בדומה, עליה בשיעורי הריבית למשכנתאות עלולה להקטין  

 וכפועל יוצא את מספר התחלות הבניה והשוק בו פועלת החברה(.  הביקוש בשוק הדיור את 

לירידה או עליה בהתאמה ברווחי    יכולה לגרום  עליה או ירידה בשיעור הריבית,  נוסף על האמור,

זאת, משום שלחברה יש עודף התחייבויות על נכסים לפי ריבית משתנה, ומשכך עלייה  החברה.  

בשיעור הריבית תביא לקיטון ברווחי החברה, ואילו ירידה בשיעור הריבית תביא לגידול ברווחי  

זי גובה הריבית יפצה על סיכון זה, כך  קבועה, אנותרה  בעסקאות בהן בכל זאת הריבית החברה.  

הי אותה  לריבית  ביחס  יותר  גבוהה  תהיה  בפועל  והריבית  ישהריבית  ככל  החברה  דורשת  תה 

   .תה משתנהיהי
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ידי חתימה על הסכמי מימון עם הלקוחות בהם התמורה    זה  סיכון   עם  מתמודדת   החברה על 

לריבית    בדומה  הפריים,  של  משתנה  בריבית  הינה  את  לחברה  החברה  מגייסת  שבה  הפריים 

( בדבר ניתוח רגישות של שינוי  2)ד.16בנוסף ראו ביאור    האשראי מהבנקים בגין הסכמים אלו.

   .בשיעור הריבית במשק על תוצאות הפעילות של החברה

 הישראלי  המשק מצבה סיכון  [ג]

  להשפיע עלולה הישראלי במשק האטה.  הישראלי המשק למצב חשוף החברה של פעילותה תחום

  בגביית  מסוימים  קשיים   לחוות   החברה  עלולה,  מכך  וכתוצאה,  החברה  של   עסקיה  היקף  על

 (. קיטון בביקוש לדירות עקב)למשל   מלקוחותיה החובות

  מדיניות  ואת  סיכוניה  את  מנהלת  לכך  ובהתאם,  במשק  ההתפתחויות  אחר  עוקבת  החברה  הנהלת

החברה נוקטת משנה    ,צפי להאטה במשק  קייםכך שבתקופות בהן  ,  ללקוחותיה  האשראי  מתן

 . זהירות ומשתמשת במקדמי זהירות גדולים יותר

 ופוליטי  מדיני,  הביטחוני מצבה סיכון  [ד]

בטחוני בישראל השפעה מכרעת על המצב הכלכלי בישראל והפעילות העסקית  -למצב הפוליטי

יטון משמעותי בהיקף ונפח העסקאות  במשק. ערעור המצב הביטחוני והפוליטי עלול לגרום לק 

 שמבצעת החברה ובכך לגרום לפגיעה מהותית לרעה בפעילות החברה וברווחיותה. 

"ן מושפע גם הוא מהמצב הביטחוני, הפוליטי והכלכלי והוא סובל מן ההאטה בפעילות  הנדלענף  

שקיימת    הכלכלית. כפועל יוצא מהאטה זו, קיימת גם ירידה בהתחלות הבנייה. בהתאמה, ככל

 ירידה בהתחלות בנייה, קטן השוק הפוטנציאלי בו פועלת החברה. 

והפוליטי וזאת במטרה לנטר   הנהלת החברה עוקבת אחר ההתפתחות במצב הביטחוני, מדיני 

פוטנציאליות והזדמנויות  השנים,     ,איומים  וארוך  הרב  ניסיונה  בסיס  על  היתר  בין  וזאת 

 .כות העדכניותומתאימה את מדיניותה ופועלה לפי ההער

 הקורונה  נגיף  התפשטות השפעות סיכון  [ה]

שנת   של  הראשון  מאקרו    2020ברבעון  השלכות  בעל  גלובלי  אירוע  עם  להתמודד  העולם  החל 

ארגון   בידי  הוכרז  אשר  בעולם,  הקורונה  נגיף  בהתפשטות  שמקורו  משמעותיות  כלכליות 

נגיף   התפרצות  עולמית.  כמגיפה  העולמי  לקצב הבריאות  בקשר  הוודאות  ואי  הקורונה 

התפשטותו, להנחיות ולפעולות השונות שננקטו וינקטו על ידי הממשלה להתמודדות עם משבר  

תחומים   מגוון  על  וודאות  אי  משרים  לשגרה,  החזרה  לתהליך  שיידרש  הזמן  ולמשך  הקורונה 

, ואף גורמים  לרבות על הפעילות הכלכלית העתידית בעולם ובישראל ועל השווקים הפיננסיים

 .להאטה כלכלית ולצמצום בהיקף הפעילות הכולל במשק הישראלי

החברה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם ובישראל בקשר עם נגיף הקורונה   הנהלת 

ובוחנת את ההשלכות על פעילותה. מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת  

הנגיף או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלוונטיות    החברה וגורמים כגון המשך התפשטות 

הזמן   משך  בישראל,  העסקי  המגזר  בפעילות  צמצום  בדבר  החלטות  לרבות  ובעולם,  בישראל 

שיחלוף עד למציאת חיסון או תרופה לנגיף ורמת התמיכה הממשלתית במשק, עלולים להשפיע  
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חברה, בשל היעדרות מסיבית של כוח  רציפות בפעילות החברות הקבלניות הלוות כספים מה על  

יוצא   וכפועל  לבנייה  גלם  חומרי  עיכוב בהספקת  הבניה,  העבודות באתרי  לביצוע  אדם החיוני 

. כמו כן, כאשר יש האטה כלכלית, ישנן  האטה בקצב המכירות ועיכוב במועדי סיום הפרויקטים

גוב וחוסר הוודאות  ובמצב האמור, הסיכון  כאשר הסיכון    - רים  פחות עסקאות בשוק הנדל"ן 

האשראי   )אשר  הבנקים  גם  וכך  חדשות  מימון  עסקאות  באישור  יותר  שמרנית  החברה  עולה, 

הנהלת החברה בוחנת את    הניתן על ידם למשק משפיע על היקפי הפעילות העסקית של המשק(.

השפעות התפרצות הנגיף, אך מעריכה כי לאור היקפי הביטחונות שקיבלה מהלווים, אין להמשך  

 תפשטות הנגיף השפעה מהותית על תוצאות פעילותה.  ה

 "ן הנדל שוק סיכון  [ו]

בשוק הנדל"ן קיימת השפעה עקיפה גם על החברה, שהרי יש ביכולתן לפגוע באיתנות    לתנודות

הפיננסית של היזמים עמם התקשרה החברה בהסכמי מימון, שאז עלולה החברה להיות חשופה  

גבוהים יותר, כי לא יושב לה המימון שהעמידה ו/או לא תשולם לה התמורה בגינו,    לסיכונים

כ כמו  בחלקם.  או  הפרויקטים  במלואם  היקף  את  להקטין  עלולה  הנדל"ן  בשוק  האטה  ן, 

 . הקיימיםהפוטנציאלי והתקדמות המכירות בפרויקטים 

הנהלת החברה מתאימה את מדיניות האשראי שלה בהתאם לסיכון המעודכן של שוק הנדל"ן.  

לפעם בקביעות  ,מפעם  ומצבו  ,אך  הנדל"ן  שוק  נתוני  של  ניתוח  פועלת    ,נעשה  לאלו  ובהתאם 

בתקופה  הח עסקה  בכל  הנדרשים  לביטחונות  הגדלתן  או  קיימות  חשיפות  לצמצום  ברה 

 . רלוונטית ועודה

 מימון  מגבלות סיכון  [ז]

  הדרישות  משינויי   וכן ,  לענף  הבנקאי   האשראי  מהיקף   הנובעות  להשפעות   חשוף   ככלל "ן  הנדל   ענף

  בפרויקטים  הנדרשים  העצמי   ההון  וסכום  הביטחונות  היקף   בדבר  הבנקאית   המערכת   מצד

  השלמת  על  מושתתת  בעיקרה  אשר,  החברה  פעילות  על  גם  ישירה  השפעה  אילו  להשפעות.  חדשים

  באופן  לחברה  יתרון  יוצרות  אלו  מגבלות  לעיתים,  מאידך.  מלווים  בנקים  לטובת  ליזמים   עצמי  הון

 . למניף הלקוחות את  תפנה בנקאי אשראי לגייס  היכולת צמצום בו

מפעם לפעם סיכון זה על מנת לזהות איומים לפעילות השוק או הזדמנות    בוחנת  החברה  הנהלת

שכן צמצום במקורות    ,עסקית לחברה. סיכון זה גם יכול להשפיע על מקורות המימון של החברה

הנהלת    .צמוח בפעילותההמשיך לאלו עלול להשפיע על יכולת החברה לתת מענה ללקוחותיה ול

על ידי גיוון מקורות האשראי, עבודה עם מספר גופים מממנים    החברה מתמודדת עם סיכון זה

)בנוסף לבעלי המניות( וביצוע תחזיות קבועות לצורכי מימון של החברה בטווח הקצר, הבינוני  

 . והארוך

 למשכנתאות   בריבית תנודות סיכון  [ח]

בריבית המשכנתאות השפעה על ענף הנדל"ן. עליה בשיעורי ריבית המשכנתאות עלולה    לשינויים

וכפועל יוצא את מספר התחלות הבניה והשוק בו פועלת החברה.    הביקוש לדירות להקטין את  

ולהיפך, ירידה בריבית בשיעורי הריבית למשכנתאות עשויה להגדיל את מספר הדירות הנרכשות,  

 . החברהשוק בו פועלת  מספר התחלות הבניה וה
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הנהלת החברה בוחנת סיכון זה ומגמתו באופן שוטף על מנת לחזות את ההתפתחות בענף הנדל"ן  

 . ולהתאים את מדיניות האשראי שלה בהתאם

סיכום טבלאות רגישות באלפי ש"ח )המפורטות בסעיף חשיפה לסיכוני שוק ודרכי   -ניתוח סיכונים   .5.2

 ניהולם( 

הטבלה שלהלן מפרטת את השינוי בערכם של שווי מכשירים פיננסיים עיקריים בהתאם לשינויים בריבית  

כיוון שהלוואות אלו   רגישות להלוואות מתאגידים בנקאיים  ניתוח  בוצע  לא  כי  )באלפי ש"ח(. מובהר 

של   הרווח/הפסד  על  הריבית  בשיעור  השיניים  והשפעת  ימים  חודש  עד  של  לתקופה  לחברה  מועמדות 

 . 1%-החברה נמוך מ 

 שינויים בריבית שקלית משתנה לפי הפריים:

ערך ליום  רווח מהשינויים  
30.06.2020 * 

 הפסד משינויים 
 ירידה בשיעור הריבית  עלייה בשיעור הריבית

10% + 5%+  5% - 10% - 
 רגישות נכסים 

סה"כ הלוואות לחברות 
 קבלניות ולקוחות

10,282 5,117 494,045 (5,068 ) (10,088 ) 

 התחייבויות
 53 27 ( 38,687) ( 27) ( 53) התחייבויות לתאגיד פיננסי 

 ( 10,035) ( 5,041) 455,358 5,090 10,229 סה"כ

 . * ברוטו לפני הפרשות להפסדי אשראי

 בניהול סיכוני שוק והאחראים לניהולםמדיניות התאגיד  .5.3

  מר נוספים אודות    לפרטים.  החברה, מנכ"ל  דואק  מאורמר    הינובקבוצה לניהול סיכוני השוק    האחראים 

 . לעיל 7.2סעיף   ראו, דואק

בוחנת מעת לעת את החשיפות הטבעיות להן היא חשופה ועל מנת להגן על עצמה מפני חשיפות    החברה

יד לשמור על פיזור רחב מאוד של לקוחות והליך חיתום קפדני כדי למנוע תלות  אלו, נוהגת החברה להקפ 

 .בלקוח עיקרי ולמזער סיכונים

 . לתשקיף 6.8.3נוספים אודות תהליך בחינת והתקשרות החברה עם לקוחותיה ראו סעיף   לפרטים

 מקורות המימון .5.4

הינו    למועד החברה  של  המימון  מקור  זה,  דוח    ומזומן  בנקאיותערבויות  על    המבוסס  אשראיפרסום 

  היחסי  לחלקם  בהתאם"מ  בע  קפיטל  ודיסקונט"מ  בע  פיננסים   שמיר  מבטחלחברה על ידי    המועמדים

 .החברה במניות

 אשראי בנקאי  .5.4.1

אלפי ש"ח,    542,928- כ  של  לסך  הסתכם,  2020,  ביוני  30  ליום  בנקאיים מתאגידים האשראי

 . 2019ביוני,  30אלפי ש"ח ליום  427,880 -כ של בסך בנקאיים מתאגידים בהשוואה לאשראי 

 פיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה .5.5

את החשיפה הפיננסית. מנכ"ל החברה נוהג לדווח, מעת   להקטין הינההנוכחית של החברה   המדיניות

 . לעת, לדירקטוריון החברה על החשיפות הקיימות
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  סיכוני ניהול מדיניות את  לשנות מוסמך אשר, הדירקטוריון להחלטת מובא החברה במדיניות שינוי
 . השוק
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 היבטי ממשל תאגידי  - חלק ג' 

 השליטה בחברה  תבעל .6

בעלת השליטה בחברה נכון למועד התשקיף, וכן לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, הינה מבטח שמיר  

)שבעל השליטה בה הינו מר מאיר שמיר( אשר  נסחרות בבורסה  ציבורית שמניותיה  אחזקות בע"מ, חברה 

"( שהינה חברה בבעלותה  מבטח שמירפיננסים בע"מ )"  מחזיקה את מניותיה בחברה באמצעות מבטח שמיר

 . מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 73.84%-המלאה. למועד התשקיף, מבטח שמיר מחזיקה ב

 תרומותהחברה בנושא מתן   מדיניות .7

 . כלשהם  סכומים  תרמה לא  החברה הדוח  בתקופת. לתרומות בנוגע מדיניות  קבעה  לא החברה

 חשבונאית ופיננסית    מומחיותבעלי  דירקטורים .8

  בעלי  דירקטורים   של   המזערי  המספר  בדבר   החלטה  יקבל   החברה  דירקטוריון ,  זה  תשקיף   פרסום   מועד   לקראת

 . 1999- "טהתשנ, החברות  לחוק( 12)א()92 לסעיף  בהתאם, לחברה הראוי ופיננסית חשבונאית מומחיות

 .  עילל  7.2סעיף   ראו, התאגיד של הדירקטורים   אודות לפרטים

 תלויים  בלתי דירקטורים .9

  בהתאם   תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור  בדבר  הוראה בתקנונה  אימצה  לא  החברה, זה  תשקיף  למועד  נכון 

 .1999-"טהתשנ , החברות  לחוק הראשונה   התוספת להוראות

 הפנימי  המבקר בדבר גילוי .10

 . זה תשקיף פרסום ממועד  חודשים(  3) שלושה בתוך ייקבע  החברה של הפנים מבקר

 המבקר של התאגיד   החשבון רואה בדבר פרטים .11

  - ' ושות זהר  אלמגור  בריטמן  Deloitteרואי החשבון המבקרים של החברה הם משרד  ,  2019משנת    החל .11.1

 רואי חשבון.  

 :  2019להלן מידע בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר של החברה )באלפי ש"ח( ביחס לשנת  .11.2

 2019 

 "ח( ש"ט )באלפי  שכ

 60 ביקורת  שירותי

 -  מס  שירותי

 15  רגיל ושכר  ייעוץאחרים, לרבות  שירותים

 75 "כסה
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 : 2019  לשנת ביחסרואה החשבון המבקר של החברה  ידי על שהושקעו העבודה  שעותלהלן מידע בדבר  .11.3

 2019 

 עבודה  שעות

 310 ביקורת  שירותי

 -  מס  שירותי

 80 רגיל  ושכר  ייעוץאחרים, לרבות  שירותים

 390 "כסה

 

שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לבין רואה החשבון המבקר  

החברה, שכר הטרחה הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה והיקפי הפעילות שלה.  ולדעת הנהלת  

 שכר הטרחה אושר על ידי דירקטוריון החברה. 

 :  2020להלן מידע בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר של החברה )באלפי ש"ח( ביחס לשנת  .11.4

 2020 

 "ח( ש"ט )באלפי  שכ

 30 ביקורת  שירותי

 -  מס  שירותי

 -   רגיל ושכר  ייעוץאחרים, לרבות  שירותים

 30 "כסה

 : 2020  לשנת ביחסרואה החשבון המבקר של החברה  ידי על שהושקעו העבודה  שעותלהלן מידע בדבר  .11.5

 2020 

 עבודה  שעות

 150 ביקורת  שירותי

 -  מס  שירותי

 -  רגיל  ושכר  ייעוץאחרים, לרבות  שירותים

 150 "כסה

 תאריך המאזןאירועים לאחר  .12

דוחותיה הכספיים של החברה לחציון הראשון  ל  10לפרטים אודות אירועים לאחר תאריך המאזן ראו ביאור  

 . 2020לשנת 

 פרופורמהרווח והפסד  דוחות .13

לאחר   המימון  מודל  לפי  החברה  תוצאות  את  המשקפים  פרופורמה  דוחות  מובאים  הקוראים  לנוחות 

 ות להלן: ההנפקה. ההנחות שהובאו בדוחות מפורט 

 . 3%שיעור הריבית על הלוואות בנקאיות או אג"ח הינו  .1

 יתר ההוצאות ללא שינוי מהותי.  .2

 . מהרווח הנקי אחרי מיסים 50%בשיעור של  חלוקת דיבידנדבכל שנה תתבצע  .3
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חודשים   6לתקופה של  
שנסתיימה ביום 

)באלפי   30.6.2020
 ש"ח( 

לשנה שנסתיימה 
  31.12.2019ביום 

 )באלפי ש"ח( 

לשנה שנסתיימה 
  31.12.2018ביום 

 )באלפי ש"ח( 

לשנה שנסתיימה 
  31.12.2017ביום 

 )באלפי ש"ח( 

רווח לפני מיסים  
 בדוחות הכספיים 

12,792 23,831 14,559 10,705 

 18,217 22,339 29,911 16,798 בתוספת דמי סיכון

בתוספת עליות  
 מימון

4,179 6,711 5,045 4,249 

בניכוי הוצאות חברה  
 ציבורית

(500 ) (1,000 ) (1,000 ) (1,000 ) 

בניכוי עלויות מימון  
חברה ציבורית על  
הלוואות בנקאיות  

 ואג"ח 

(7,699 ) (12,596 ) (10,055 ) (7,794 ) 

 24,377 30,888 46,857 25,570 רווח לפני מיסים 

 5,808 7,156 11,058 5,928 מיסים על הכנסה 

 18,569 23,732 35,799 19,642 רווח נקי

 

 

 
 

28/11/2020      

  דואק מאור  שמיר  גיא  תאריך 

  "ל  מנכ  הדירקטוריון"ר יו  



 
 2020  ביוני  30 ליום נכון, פירעון מועדי  לפי החברה התחייבויות  מצבת - הדירקטוריון לדוח' א נספח

 

 מי בשליטת חברות ,בו השליטה בעל ,התאגיד של האם החברה  ידי על המוחזק כאמור "חאג למעט ,הציבור בידי ומוחזקות תמדווחה החברה  י"ע לציבור שהונפקו "חאג .א

 )באלפי ש"ח(:    החברה של כספיים דוחות נתוני בסיס על -החברה בשליטת  חברות או מהם

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה

 

 בסיס על - התאגיד בשליטת או מהם  מי בשליטת חברות,  בו השליטה  בעל ,התאגיד של האם החברה י"ע שניתן אשראי או "חאג למעט ,בנקאי חוץ ואשראי פרטיות "חאג .ב

 "ח(: ש)באלפי   החברה של כספיים דוחות נתוני

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

 38,287 6,787      31,500  שלישית  שנה

          רביעית  שנה

 11,297 4,472      6,825  ואילך  חמישית שנה

 49,584 11,259      38,325  "כסה
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 )באלפי ש"ח(:  החברה על בסיס דוחות כספיים של  -בנקאי מבנקים בישראל  אשראי .ג

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

 543,309 826     6,927 535,556  ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

 543,309 826     6,927 535,556  "כסה

 

 )באלפי ש"ח(:   החברהעל בסיס דוחות כספיים של  -בנקאי מבנקים בחו"ל  אשראי .ד

 קרן  תשלומי

  לפי"כ סה

 מדד  צמוד שקלי  שנים 
  צמוד לא שקלי

 מדד
 אחר - - דולר יורו 

  ריבית תשלומי

  ניכוי)ללא  ברוטו 

 (מס

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה
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 על בסיס נתוני דוחות כספיים של החברה )באלפי ש"ח(:   -ד, סך אשראי בנקאי, חוץ בנקאי ואג"ח  -סיכום לטבלאות סעיפים א טבלת .ה

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

 543,309 826     6,927 535,556  ראשונה שנה

          שנייה  שנה

 38,287 6,787      31,500  שלישית  שנה

          רביעית  שנה

 11,297 4,472      6,825  ואילך  חמישית שנה

 592,893 12,085     6,927 573,881  "כסה

 

 על בסיס נתוני דוחות כספיים של החברה )באלפי ש"ח(:   -אשראי חוץ מאזני    חשיפת . ו

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה
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 בסעיף ו' לעיל  )באלפי ש"ח(:   בטבלה שהוזנו המדווח התאגיד  נתוני ולמעט מדווחים תאגידים שהינן חברות  למעט,  המאוחדות  החברות  כלל של מאזני  חוץ אשראי  חשיפת .ז

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה

 

 

  בטבלאות  שהוזנו המדווח התאגיד נתוני ולמעט מדווחים תאגידים  שהינן  חברות  למעט,  המאוחדות  החברות  כלל של"ח  והאג   בנקאי חוץ אשראי,  הבנקאי  האשראי יתרות סך .ח

 ד לעיל )באלפי ש"ח(: -סעיפים א

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

 543,309 826     6,927 535,556  ראשונה שנה

          שנייה  שנה

 38,287 6,787      31,500  שלישית  שנה

          רביעית  שנה

 11,297 4,472      6,825  ואילך  חמישית שנה

 592,893 12,085     6,927 573,881  "כסה
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)באלפי    הענייןויתרות באג"ח שהנפיק החברה המדווחת המוחזקים ע"י חברת האם או בעל    עניין בחברה  בעל  או  האם  חברת"י  ע  המדווחת  לחברה  שניתנו  האשראי  יתרות .ט

 ש"ח(:  

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

        * 268  ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה

 * הלוואות בעלים שייפרעו מתמורת ההנפקה.

דווחת האשראי שניתנו לחברה המדווחת ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת החברה המדווחת, ויתרות האג"ח שהנפיקה החברה המ  יתרות .י

 המוחזקים על ידי חברות בשליטה האם או בעל השליטה ואינן בשליטת החברה המדווחת )באלפי ש"ח(:  

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה
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 האשראי שניתנו לחברה המדווחת ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיקה החברה המדווחת המוחזקים על ידי חברות מאוחדות )באלפי ש"ח(:   יתרות .יא

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה

 

 . 4,889ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים של החברה )באלפי ש"ח(:   מזומנים .יב



 

 1 
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 דו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה
2020 בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום   תשעה של לתקופה    

 
 

)"  מניףדירקטוריון   בע"מ  פיננסיים  הדירקטוריון  החברהשירותים  דוח  את  להגיש  מתכבד    החברה   של"( 

"(, הסוקר את פעילות החברה  תקופת הדוח)"  2020  בספטמבר  30סתיימה ביום  נשחודשים    תשעה של    תקופהל

  30בתקופת הדוח. הנתונים  הכספיים בדוח זה מתייחסים לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום  

 . אחרת במפורש צוין אם אלא"(, הכספיים הדוחות)" 2020 בספטמבר
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה   -חלק א' 
 )כללי, תוצאות פעילות, הון עצמי ותזרימי מזומנים( 

 תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית .1

מימון    ובפרט"ן נדל   יזמיל במימון"(, עוסקת  החברה"   או"  מניף"מ )" בע  פיננסיים שירותים  מניף,  הדוח למועד

.  כנגד בטוחות ושעבודים  "ןהנדל קבלת ליווי בנקאי לפרויקטים בתחום    לצורךההון העצמי הנדרש ליזמים  

 לפרטים ראו פרק תיאור עסקי התאגיד. 

 המצב הכספי .2

, לעומת הדוח  2020 בספטמבר 30ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום  עיקרילהלן יפורטו 

 . 2019בדצמבר  31 - ו (ח" ש)באלפי  2019 בספטמבר 30על המצב הכספי ליום 

 בתקופת הדוח גדל היקף האשראי שניתן ללקוחות החברה ואופיין בגידול כללי של תיק האשראי של החברה. 
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 סעיף 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום 
2019 

 2019 2019 2020 הסברי החברה

 )באלפי ש"ח( 

יתרת    בלקוחותהגידול   59,926 42,757 86,588 לזמן קצר לקוחות את  מהווים  )אשר 
התמורה שנצברה על הלוואות לחברות קבלניות( 

נובע    9/2019  -ל  בהשוואה  12/2019- וב  9/2020-ב
והן  החברה  של  הצומח  ההשקעות  מתיק  הן 
מהעובדה שחלק מהפרויקטים עומדים לקראת  

 רכוש השוטף.ההסכם ולכן סווגו ל תתום תקופ

  10,017 10,016 10,016 מלאי

הלוואות לחברות 
 קבלניות לזמן קצר

ב 187,045 155,683 197,296 מתיק    12/19-וב  9/2020-הגידול  נובע 
 ההשקעות הצומח של החברה. 

נכסים שוטפים 
 אחרים

 נובע מיתרת מע"מ להחזר  9/20-הגידול ב  2,142 1,327 2,995

בלקוחות 58,306 64,544 71,166 לקוחות לזמן ארוך יתרת    הגידול  את  מהווים  )אשר 
התמורה שנצברה על הלוואות לחברות קבלניות( 

נובע    9/2019  -ל  בהשוואה  12/2019- וב  9/2020-ב
 הן מתיק ההשקעות הצומח של החברה

הלוואות לחברות 
 קבלניות לזמן ארוך 

ב 279,335 284,946 385,779 מתיק    12/19-וב  9/2020-הגידול  נובע 
 החברה. ההשקעות הצומח של 

נכסים שאינם 
 אחרים  שוטפים

בגין  2,826 2,631 3,234 נדחים  מיסים  מיתרות  בעיקר  מורכב 
ובגין הפרשה   הפרשה כללית לחובות מסופקים 

 לחופשה ולפיצויים 

  599,597 561,904 757,074 כסים נ סך

 

התחייבויות 
לתאגידים 

 בנקאיים

של מקביל  הגידול   467,480 444,658 565,985 ההשקעות  בתיק  לגידול 
 . החברה כמפורט לעיל

התחייבויות 
 שוטפות אחרות

וכן   31,846 28,361 31,467 סיכון  תשואת  מיתרות  מורכב  זה  סעיף 
מס(.    אחרים  מזכאים מוסדות  חל  )בעיקר  לא 

כיוון שמחד חל גידול בסך    9/20-גידול בסעיף ב
התקופה    24 בגין  לשלם  בסיכון   ₪   1-9/20מ' 

 .מ' ₪ 25ומאידך שולמו דמי סיכון בסך  

התחייבויות שאינן 
 שוטפות

מיתרות   61,098 54,693 100,039 מורכב  זה  סיכון  בגין  סעיף  תשואת 
ב בנוסף  הקודם.  בסעיף  חל    9/2020-כמפורט 

התחייבות שניטלה מתאגיד פיננסי חוץ  ב   גידול
 בנקאי.

  560,424 527,712 697,491 סך ההתחייבויות

 

לבעלי   המיוחס  הון 
  המניות של החברה

58,808 33,407 38,398  

שאינן  זכויות 
 מקנות שליטה

775 785 775  

  39,173 29,214 48,976 סך הון

התחייבויות  סך 
 והון

757,074 561,904 599,597  
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 תוצאות הפעילות העסקית  .3

  חודשים   ותשעה  שלושה  של   ותלתקופ להלן יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על הרווח הכולל  

 אשתקד: ותהמקביל  ות)באלפי ש"ח( לעומת התקופ  2020 בספטמבר 30ביום  ושנסתיימ 

 תשעהלתקופה של  סעיף 
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר  30ביום 

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר  30ביום 

 לשנה
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר  

  בתוצאות לשינוייםהסברי החברה 
 העסקית הפעילות

 

2020 2019 2020 2019 2019 

 )באלפי ש"ח( 

  מתיק  נובע  בהכנסות  גידול 68,744 17,927 26,564 50,555 66,602 הכנסות
 החברה   של  הצומח  ההשקעות

 לעיל  כמפורט

הוצאות דמי 
 סיכון

 בערבויות  מעלייה  נובע  הגידול 29,911 7,747 7,586 21,904 24,384
  בתיק  לעליה  במקביל  המניות  מבעלי

 . ההשקעות

 

הפסדים 
מימון  מ

פרויקטים 
וירידת ערך  

 מלאי

ב 1,041 ( 840) 331 ( 122) 2,924 הגידול  מהגידול נובע    9/20-עיקר 
לגידול בתיק   שהביא  ההשקעות 

כללית  ב אשראיהפרשה   להפסדי 
של   בשיעור  מתיק    2.5%המחושבת 

בתקופה   ההשקעות.  הקיטון 
הפרשות המקבילה   מהקטנת  נובע 
 ספציפיות. 

הוצאות 
הנהלה  
 וכלליות 

ב 6,250 2,300 1,820 5,804 4,995 הקיטון  לעומת   9/20-עיקר 
מירידה  נובע  המקבילה  התקופה 
בהפרשה לבונוס המנכ"ל לאור שינוי 

 בהסכם עימו 

הוצאות 
 אחרות

750 750 250 250 1,000  

 

הוצאות 
 מימון

גידול בהוצאות המימון במקביל  6,711 1,922 2,801 5,085 6,980
לגידול בהתחייבויות לתאגידים 

 בנקאיים.

 

לפני  רווח 
מסים על 

 הכנסה

26,569 17,134 13,776 6,548 23,831  

מסים על 
 הכנסה

6,159 4,046 3,169 1,570 5,762  
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 נזילות ומקורות מימון .4
 

 תשעהשל  לתקופה סעיף  
שהסתיימה ביום  חודשים
 בספטמבר  30

של שלושה   לתקופה
שהסתיימה  חודשים

 בספטמבר  30ביום 
 

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר 

הסברי החברה לשינויים  
 תזרים המזומנים בסעיפי 

2020 

2020 2019 2020 2019 2019 

 )באלפי ש"ח( 

תזרים 
 מזומנים 
ששימש 
לפעילות 

 שוטפת

בעיקר נובע    הגידול ( 106,855) ( 18,635) ( 26,777) ( 84,871) ( 137,609)
הלוואות   במתן  מהגידול 

 נטו

תזרים 
מזומנים 
ששימש 
לפעילות 
 השקעה 

 - (31 )  -  - (30 )  

תזרים 
מזומנים 
ששימש 
לפעילות 

 מימון

 9עיקר הגידול לתקופה של   104,750 17,313 22,894 82,078 136,651
- חודשים שהסתיימו ב  3-ו

נובע   9/19לעומת    9/20
הלוואות  בקבלת  מעליה 

 מבנקים ומתאגיד פיננסי.

עלייה  
)ירידה(  

במזומנים  
ובשווי 
 מזומנים 

(958 ) (2,824 ) (3,883 ) (1,322 ) (2,135 )  

 

)  24-48של    טווח  ארוך"מ  למח  ,המקרים  ברוב  ,הינו  ליזמים  המימוןהעמדת   (.  הפרויקט  תקופתחודשים 

כמפורט    במודל,  במקביל ההנפקה  לאחר  להשתנות  צפוי  )אשר  החברה  של  הנוכחי    החברה   ,(להלןהמימון 

  תקופת   בין  התאמה  יש)כלומר    הפרויקט  תקופת  למלוא  מניותיה  מבעלי  לה  הנדרש  ההון  מרבית  את  מגייסת

  ההון,  זאת  עם   יחד (.  בפרויקט  להשקעתו   הנדרשת   התקופה   ובין  שלה  המניות  מבעלי  החברה  של   ההון   גיוס 

  בנקאי   לאשראי  בבנק  המתורגמות  בנקאיות  ערבויות  של  בדרך  הינו,  החברה  של  המניות  בעלי"י  ע   המועמד

  מנת   על  וזאת,  קצר  לטווח  באשראי  בבנק  זה  אשראי  להעמיד בוחרת    והחברה(,  ליזמים  יום  של  בסופו)המועמד  

   .בעלויות לחסוך מנת ועל  יתרה בגמישות מקורותיה את  לנהל

  ר , לחברה הון חוז2019בדצמבר  31ליום   נכון) החוזר   בהון  גרעון  החברה   של הכספיים  בדוחות  נוצר אלו   לאור

  300-בסך של כ  שלילי, לחברה הון חוזר  2020  בספטמבר  30. נכון ליום  (מיליוני ש"ח  240  -בסך של כ  שלילי

 אשראי בניכוי נטו  ,ללקוחות אשראי בעיקר כוללים החברה של החוזר ההון   רכיבי  "ח(, כאשרשמיליוני  

 . ואחרים בנקאיים מתאגידים

  במידה  שכןהחברה אינה סובלת מבעיות נזילות,  החברה סבור כי    דירקטוריוןעם זאת ולאור האמור לעיל,    יחד

ולחלט את הערבות הבנקאית   יבקש לפרוע את האשראי    באופן   אזי,  המניות  בעליידי    על  שהועמדהוהבנק 

  לתקופת   בהתאם,  ארוך  לזמן   לחברה  יועמד   אשר  המניות  מבעלי   לאשראי   יהפוך   הערבויות   חילוט  אוטומטי

 .  בפועל ההשקעה ליעדי  מניות מבעלי בפועל  הגיוס  מקורות בין התאמה ישנה  לעיל כאמור שכן, הפרויקט

מיליוני   138 -של כ לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך  2020 בספטמבר 30ליום   נכוןכי  יצוין 

  רשא  הלוואותההנובע מצמיחה בפעילות החברה וממתן הלוואות לחברות קבלניות בסכומים גבוהים מ   "חש

לחברה ונגבו בחזרה מחברות קבלניות. מימון הפעילות של החברה מתקבל מתאגידים בנקאיים ומוצג   הושבו 
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מזומנים מפעילות    בתזריםהמזומנים מפעילות מימון, בעוד שמתן הלוואות לחברות קבלניות מוצג    בתזרים

  מפעילות שוטפת   השלילי   התזרים  כי  סבור  החברה  דירקטוריון שצוין לעיל,    וכפישוטפת. לאור האמור לעיל  

 אינו מעיד על בעיית נזילות של החברה.  

ולגייס אשראי  ,  שלה  ההון  מבנה  את  ולגוון  לטייב  החברה  בכוונת,  זה  תשקיף  נשוא  ההנפקה  במסגרת  כי,  יובהר

ארוך בגין    לזמן  הניתן  המימון  של  האשראי  לתקופת  תתאים  החברה  שתיטול  האשראי  שתקופת  באופן 

כתוצאה משינוי מבנה המימון כאמור לעיל, למעשה הגרעון בהון החוזר והעיוות האמור לעיל    הפרויקטים.

 .מצם משמעותית ואף להעלם בהצגת הנתונים צפוי להצט 
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 י שוק ודרכי ניהולם נחשיפה לסיכו   –חלק ב'  

 פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .5

 סיכוני השוק  תיאור .5.1

שוק    החברה  סיכוני  מספר  קיימים  זאת  עם  אך  במהותו,  ובסיסי  יציב  שהינו  פעילות  בתחום  עוסקת 

 העשויים להשפיע על היקף פעילות החברה ועל רווחיותה: 

 אשראי  סיכון  [א]

  בהתחייבויותיהם  החברה  של  לקוחותיה  עמידת  שבאי  מהסיכון  נובע   לחברה  האשראי  סיכון

  לקוחותיה  מפעילות  הנובע  עסקי  סיכון  כגון,  עיקריים  גורמים  ממספר  מושפע  זה  סיכון.  כלפיה

  המאקרו  בסביבה  לשינויים  בעיקר  הנוגעים  אקסוגניים  משינויים  הנובע  סיכון,  החברה  של

,  נוספים  סיכונים  מספר  עם  גומלין  קשרי  יש  זה  לסיכון,  כן  כמו.  וכדומה  החברה  לקוח  של  כלכלית

 שינוי בריבית במשק ועוד. , האינפלציה שיעור  סיכון: כגון

  בשמירה  רבים  משאבים  משקיעה  והחברה,  לפעילותה  הבסיס  הינו  בחברה  הסיכונים  ניהול  תחום

  . טרם בפעילותה  הכרוכים  הסיכונים  את  למזער  מנת  על  שלה  האשראי  בתיק  הסיכונים  פיזור  על

הביטחונות    איכות  את  אומדת  החברה,  חדש  לקוח  קבלת איכות  הנדון,  הלקוח,  והפרויקט 

הנדון לפרויקט  הלקוח  ביחס    מגבלות  ומגדירה  התאמת  השאר  בין  הלקוח  אשראי  ליכולת 

,  לפעם  מפעם  נבחנות  החברה  ללקוחות  המיוחסות  המגבלות.  לביטחונות שהתקבלו בגין העסקהו

, על מצבם העדכני  קודמים  חובות   בתשלומי   הלקוח  עמידת  ועל ,  שנתקבל  חדש   מידע   על   בהתבסס

 . ייקטי הלקוח ועודשל פרו

סעיף   ראו  לקוחותיה  עם  החברה  והתקשרות  בחינת  תהליך  אודות  נוספים    6.8.3לפרטים 

ידי לקוחותיה, ראו סעיף   על  נוספים אודות הביטחונות המועמדים לחברה  לתשקיף. לפרטים 

 . לתשקיף 6.8.3.9

 הריבית  ושיעורי האינפלציה  שיעורתנודות ב סיכון  [ב]

שיעור    תנודות על  מהותית  להשפיע  עלולות  הריבית  ובשיעורי  האינפלציה  בשיעור  חריפות 

החברה )אם כי, מנגד, עלולה לייקר    שלההכנסות של החברה. העלאת ריבית תגדיל את ההכנסות  

עליית הריבית עלולה  כן. כמוצורכת החברה,  אותואת האשראי   עלויות האשראי    ,  לייקר את 

י  במשקבאופן כללי   דירות ואת מספר התחלות הבניה, קרי  הביקוש לוצא להקטין את  וכפועל 

תקטין את השוק בו פועלת החברה. בדומה, עליה בשיעורי הריבית למשכנתאות עלולה להקטין  

 וכפועל יוצא את מספר התחלות הבניה והשוק בו פועלת החברה(.  הביקוש בשוק הדיור את 

לירידה או עליה בהתאמה ברווחי    יכולה לגרום  עליה או ירידה בשיעור הריבית,  נוסף על האמור,

זאת, משום שלחברה יש עודף התחייבויות על נכסים לפי ריבית משתנה, ומשכך עלייה  החברה.  

בשיעור הריבית תביא לקיטון ברווחי החברה, ואילו ירידה בשיעור הריבית תביא לגידול ברווחי  

קבועה, אזי גובה הריבית יפצה על סיכון זה, כך  נותרה  בעסקאות בהן בכל זאת הריבית החברה.  

הי אותה  לריבית  ביחס  יותר  גבוהה  תהיה  בפועל  והריבית  ישהריבית  ככל  החברה  דורשת  תה 

   .תה משתנהיהי
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ידי חתימה על הסכמי מימון עם הלקוחות בהם התמורה    זה  סיכון   עם  מתמודדת   החברה על 

לריב  בדומה  הפריים,  של  משתנה  בריבית  הינה  את  לחברה  החברה  מגייסת  שבה  הפריים  ית  

( בדבר ניתוח רגישות של שינוי  2)ד.16בנוסף ראו ביאור    האשראי מהבנקים בגין הסכמים אלו.

   .בשיעור הריבית במשק על תוצאות הפעילות של החברה

 הישראלי  המשק מצבה סיכון  [ג]

  להשפיע עלולה הישראלי במשק האטה.  הישראלי המשק למצב חשוף החברה של פעילותה תחום

  בגביית  מסוימים  קשיים   לחוות   החברה  עלולה,  מכך  וכתוצאה,  החברה  של   עסקיה  היקף  על

 (. קיטון בביקוש לדירות עקב)למשל   מלקוחותיה החובות

  מדיניות  ואת  סיכוניה  את  מנהלת  לכך  ובהתאם,  במשק  ההתפתחויות  אחר  עוקבת  החברה  הנהלת

החברה נוקטת משנה    ,צפי להאטה במשק  קייםכך שבתקופות בהן  ,  ללקוחותיה  האשראי  מתן

 . זהירות ומשתמשת במקדמי זהירות גדולים יותר

 ופוליטי  מדיני,  הביטחוני מצבה סיכון  [ד]

בטחוני בישראל השפעה מכרעת על המצב הכלכלי בישראל והפעילות העסקית  -למצב הפוליטי

לגרום לקיטון משמעותי בהיקף ונפח העסקאות  במשק. ערעור המצב הביטחוני והפוליטי עלול  

 שמבצעת החברה ובכך לגרום לפגיעה מהותית לרעה בפעילות החברה וברווחיותה. 

"ן מושפע גם הוא מהמצב הביטחוני, הפוליטי והכלכלי והוא סובל מן ההאטה בפעילות  הנדלענף  

אמה, ככל שקיימת  הכלכלית. כפועל יוצא מהאטה זו, קיימת גם ירידה בהתחלות הבנייה. בהת

 ירידה בהתחלות בנייה, קטן השוק הפוטנציאלי בו פועלת החברה. 

  להנהלת החברה עוקבת אחר ההתפתחות במצב הביטחוני, מדיני והפוליטי וזאת במטרה לנטר

פוטנציאליות והזדמנויות  השנים,     ,איומים  וארוך  הרב  ניסיונה  בסיס  על  היתר  בין  וזאת 

 .לפי ההערכות העדכניות ומתאימה את מדיניותה ופועלה

 הקורונה  נגיף  התפשטות השפעות סיכון  [ה]

שנת   של  הראשון  מאקרו    2020ברבעון  השלכות  בעל  גלובלי  אירוע  עם  להתמודד  העולם  החל 

ארגון   בידי  הוכרז  אשר  בעולם,  הקורונה  נגיף  בהתפשטות  שמקורו  משמעותיות  כלכליות 

הקור נגיף  התפרצות  עולמית.  כמגיפה  העולמי  לקצב הבריאות  בקשר  הוודאות  ואי  ונה 

התפשטותו, להנחיות ולפעולות השונות שננקטו וינקטו על ידי הממשלה להתמודדות עם משבר  

תחומים   מגוון  על  וודאות  אי  משרים  לשגרה,  החזרה  לתהליך  שיידרש  הזמן  ולמשך  הקורונה 

ף גורמים  לרבות על הפעילות הכלכלית העתידית בעולם ובישראל ועל השווקים הפיננסיים, וא

 .להאטה כלכלית ולצמצום בהיקף הפעילות הכולל במשק הישראלי

החברה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם ובישראל בקשר עם נגיף הקורונה   הנהלת 

ובוחנת את ההשלכות על פעילותה. מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת  

החברה וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלוונטיות  

לרבות ובעולם,  הזמן    בישראל  משך  בישראל,  העסקי  המגזר  בפעילות  צמצום  בדבר  החלטות 

שיחלוף עד למציאת חיסון או תרופה לנגיף ורמת התמיכה הממשלתית במשק, עלולים להשפיע  
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רציפות בפעילות החברות הקבלניות הלוות כספים מהחברה, בשל היעדרות מסיבית של כוח  על  

עי הבניה,  העבודות באתרי  לביצוע  יוצא  אדם החיוני  וכפועל  לבנייה  גלם  חומרי  כוב בהספקת 

. כמו כן, כאשר יש האטה כלכלית, ישנן  האטה בקצב המכירות ועיכוב במועדי סיום הפרויקטים

גוברים   וחוסר הוודאות  ובמצב האמור, הסיכון  כאשר הסיכון    - פחות עסקאות בשוק הנדל"ן 

ג וכך  חדשות  מימון  עסקאות  באישור  יותר  שמרנית  החברה  האשראי  עולה,  )אשר  הבנקים  ם 

הנהלת החברה בוחנת את    הניתן על ידם למשק משפיע על היקפי הפעילות העסקית של המשק(.

השפעות התפרצות הנגיף, אך מעריכה כי לאור היקפי הביטחונות שקיבלה מהלווים, אין להמשך  

 התפשטות הנגיף השפעה מהותית על תוצאות פעילותה.  

 "ן הנדל שוק סיכון  [ו]

וק הנדל"ן קיימת השפעה עקיפה גם על החברה, שהרי יש ביכולתן לפגוע באיתנות  בש   לתנודות

הפיננסית של היזמים עמם התקשרה החברה בהסכמי מימון, שאז עלולה החברה להיות חשופה  

גבוהים יותר, כי לא יושב לה המימון שהעמידה ו/או לא תשולם לה התמורה בגינו,    לסיכונים

כן,   כמו  בחלקם.  או  הפרויקטים  במלואם  היקף  את  להקטין  עלולה  הנדל"ן  בשוק  האטה 

 . הקיימיםהפוטנציאלי והתקדמות המכירות בפרויקטים 

הנהלת החברה מתאימה את מדיניות האשראי שלה בהתאם לסיכון המעודכן של שוק הנדל"ן.  

לפעם בקביעות  ,מפעם  ומצבו  ,אך  הנדל"ן  שוק  נתוני  של  ניתוח  פועלת    ,נעשה  לאלו  ובהתאם 

בתקופה   עסקה  בכל  הנדרשים  לביטחונות  הגדלתן  או  קיימות  חשיפות  לצמצום  החברה 

 . רלוונטית ועודה

 מימון  מגבלות סיכון  [ז]

  הדרישות  משינויי   וכן ,  לענף  הבנקאי   האשראי  מהיקף   הנובעות  להשפעות   חשוף   ככלל "ן  הנדל   ענף

  בפרויקטים  הנדרשים  העצמי   ההון  וסכום  הביטחונות  היקף   בדבר  הבנקאית   המערכת   מצד

  השלמת  על  מושתתת  בעיקרה  אשר,  החברה  פעילות  על  גם  ישירה  השפעה  אילו  להשפעות.  חדשים

  באופן  לחברה  יתרון  יוצרות  אלו  מגבלות  לעיתים,  מאידך.  מלווים  בנקים  לטובת  ליזמים   עצמי  הון

 . למניף הלקוחות את  תפנה בנקאי אשראי לגייס  היכולת צמצום בו

מפעם לפעם סיכון זה על מנת לזהות איומים לפעילות השוק או הזדמנות    בוחנת  החברה  הנהלת

שכן צמצום במקורות    ,עסקית לחברה. סיכון זה גם יכול להשפיע על מקורות המימון של החברה

הנהלת    .צמוח בפעילותההמשיך לאלו עלול להשפיע על יכולת החברה לתת מענה ללקוחותיה ול

החברה מתמודדת עם סיכון זה על ידי גיוון מקורות האשראי, עבודה עם מספר גופים מממנים  

הבינוני  )בנוסף לבעלי המניות( וביצוע תחזיות קבועות לצורכי מימון של החברה בטווח הקצר,  

 . והארוך

 למשכנתאות   בריבית תנודות סיכון  [ח]

בריבית המשכנתאות השפעה על ענף הנדל"ן. עליה בשיעורי ריבית המשכנתאות עלולה    לשינויים

וכפועל יוצא את מספר התחלות הבניה והשוק בו פועלת החברה.    הביקוש לדירות להקטין את  

ולהיפך, ירידה בריבית בשיעורי הריבית למשכנתאות עשויה להגדיל את מספר הדירות הנרכשות,  

 . החברהמספר התחלות הבניה והשוק בו פועלת  
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דל"ן  הנהלת החברה בוחנת סיכון זה ומגמתו באופן שוטף על מנת לחזות את ההתפתחות בענף הנ

 . ולהתאים את מדיניות האשראי שלה בהתאם

סיכום טבלאות רגישות באלפי ש"ח )המפורטות בסעיף חשיפה לסיכוני שוק ודרכי   -ניתוח סיכונים   .5.2

 ניהולם( 

הטבלה שלהלן מפרטת את השינוי בערכם של שווי מכשירים פיננסיים עיקריים בהתאם לשינויים בריבית  

לא   כי  כיוון שהלוואות אלו  )באלפי ש"ח(. מובהר  רגישות להלוואות מתאגידים בנקאיים  ניתוח  בוצע 

של   הרווח/הפסד  על  הריבית  בשיעור  השיניים  והשפעת  ימים  חודש  עד  של  לתקופה  לחברה  מועמדות 

 . 1%-החברה נמוך מ 

 שינויים בריבית שקלית משתנה לפי הפריים:

 
ערך ליום  רווח מהשינויים 

30.09.2020 * 
 משינויים הפסד 

 ירידה בשיעור הריבית  עלייה בשיעור הריבית
10% + 5%+  5% - 10% - 

 רגישות נכסים 
סה"כ הלוואות לחברות 

 ( 11,036) ( 5,546) 511,936 5,601 11,258 קבלניות ולקוחות

 התחייבויות
התחייבויות לתאגיד 

 141 70 ( 39,607) ( 70) ( 140) פיננסי 

 ( 10,895) ( 5,476) 472,329 5,531 11,118 סה"כ

 . * ברוטו לפני הפרשות להפסדי אשראי

 מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק והאחראים לניהולם .5.3

  מרנוספים אודות   לפרטים.  החברה, מנכ"ל דואק  מאורמר    הינו בקבוצה לניהול סיכוני השוק   האחראים 

 . לעיל 7.2סעיף   ראו, דואק

בוחנת מעת לעת את החשיפות הטבעיות להן היא חשופה ועל מנת להגן על עצמה מפני חשיפות    החברה

אלו, נוהגת החברה להקפיד לשמור על פיזור רחב מאוד של לקוחות והליך חיתום קפדני כדי למנוע תלות  

 .בלקוח עיקרי ולמזער סיכונים

 . לתשקיף 6.8.3יה ראו סעיף נוספים אודות תהליך בחינת והתקשרות החברה עם לקוחות  לפרטים

 מקורות המימון .5.4

הינו    למועד  החברה  של  המימון  מקור  זה,  דוח  ערבויות    המבוסס   אשראיפרסום    ומזומן   בנקאיות על 

ידי    המועמדים על  י  היחס  לחלקם  בהתאם"מ  בע  קפיטל  ודיסקונט"מ  בע  פיננסים   שמיר  מבטחלחברה 

 . החברה במניות

 אשראי בנקאי  .5.4.1

אלפי ש"ח,   565,985-כ  של  לסך  הסתכם, 2020,  בספטמבר  30  ליום  בנקאיים מתאגידים האשראי

 . 2019,  בספטמבר  30אלפי ש"ח ליום    444,658  -כ  של בסך  בנקאיים מתאגידים בהשוואה לאשראי

 פיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה .5.5

את החשיפה הפיננסית. מנכ"ל החברה נוהג לדווח, מעת    להקטין  הינההנוכחית של החברה    המדיניות

 . לעת, לדירקטוריון החברה על החשיפות הקיימות
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  סיכוני   ניהול   מדיניות  את   לשנות  מוסמך   אשר,  הדירקטוריון  להחלטת  מובא  החברה   במדיניות  שינוי

 . השוק
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 היבטי ממשל תאגידי  - חלק ג' 

 השליטה בחברה  תבעל .6

בעלת השליטה בחברה נכון למועד התשקיף, וכן לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, הינה מבטח שמיר  

)שבעל השליטה בה הינו מר מאיר שמיר( אשר  נסחרות בבורסה  ציבורית שמניותיה  אחזקות בע"מ, חברה 

"( שהינה חברה בבעלותה  מבטח שמירשמיר פיננסים בע"מ )"מחזיקה את מניותיה בחברה באמצעות מבטח  

 . מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 73.84%-המלאה. למועד התשקיף, מבטח שמיר מחזיקה ב

 תרומותהחברה בנושא מתן   מדיניות .7

 . כלשהם  סכומים  תרמה לא  החברה הדוח  בתקופת. לתרומות בנוגע מדיניות  קבעה  לא החברה

 חשבונאית ופיננסית    מומחיותבעלי  דירקטורים .8

  בעלי  דירקטורים   של   המזערי  המספר  בדבר   החלטה  יקבל   החברה  דירקטוריון ,  זה  תשקיף   פרסום   מועד   לקראת

 . 1999- "טהתשנ, החברות  לחוק( 12)א()92 לסעיף  בהתאם, לחברה הראוי ופיננסית חשבונאית מומחיות

 .  עילל  7.2סעיף   ראו, התאגיד של הדירקטורים   אודות לפרטים

 תלויים  בלתי דירקטורים .9

  בהתאם   תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור  בדבר  הוראה בתקנונה  אימצה  לא  החברה, זה  תשקיף  למועד  נכון 

 .1999-"טהתשנ , החברות  לחוק הראשונה   התוספת להוראות

 הפנימי  המבקר בדבר גילוי .10

 . זה תשקיף פרסום ממועד  חודשים(  3) שלושה בתוך ייקבע  החברה של הפנים מבקר

 המבקר של התאגיד   החשבון רואה בדבר פרטים .11

  - ' ושות זהר  אלמגור  בריטמן  Deloitteרואי החשבון המבקרים של החברה הם משרד  ,  2019משנת    החל .11.1

 רואי חשבון.  

 :  2019להלן מידע בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר של החברה )באלפי ש"ח( ביחס לשנת  .11.2

 2019 

 "ח( ש"ט )באלפי  שכ

 60 ביקורת  שירותי

 -  מס  שירותי

 15  רגיל ושכר  ייעוץאחרים, לרבות  שירותים

 75 "כסה
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 : 2019  לשנת ביחסרואה החשבון המבקר של החברה  ידי על שהושקעו העבודה  שעותלהלן מידע בדבר  .11.3

 2019 

 עבודה  שעות

 310 ביקורת  שירותי

 -  מס  שירותי

 80 רגיל  ושכר  ייעוץאחרים, לרבות  שירותים

 390 "כסה

 

שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לבין רואה החשבון המבקר  

החברה, שכר הטרחה הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה והיקפי הפעילות שלה.  ולדעת הנהלת  

 שכר הטרחה אושר על ידי דירקטוריון החברה. 

 :  2020להלן מידע בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר של החברה )באלפי ש"ח( ביחס לשנת  .11.4

 2020 

 "ח( ש"ט )באלפי  שכ

 45 ביקורת  שירותי

 -  מס  שירותי

 -   רגיל ושכר  ייעוץאחרים, לרבות  שירותים

 45 "כסה

 : 2020  לשנת ביחסרואה החשבון המבקר של החברה  ידי על שהושקעו העבודה  שעותלהלן מידע בדבר  .11.5

 2020 

 עבודה  שעות

 230 ביקורת  שירותי

 -  מס  שירותי

 -  רגיל  ושכר  ייעוץאחרים, לרבות  שירותים

 230 "כסה

 תאריך המאזןאירועים לאחר  .12

ביאור   ראו  המאזן  תאריך  לאחר  אירועים  אודות  החברה  ל  10לפרטים  של  הכספיים  לתשעת  דוחותיה 

 . 2020לשנת  החודשים הראשונים

 פרופורמהרווח והפסד  דוחות .13

לאחר   המימון  מודל  לפי  החברה  תוצאות  את  המשקפים  פרופורמה  דוחות  מובאים  הקוראים  לנוחות 

 שהובאו בדוחות מפורטות להלן: ההנפקה. ההנחות 

 . 3%שיעור הריבית על הלוואות בנקאיות או אג"ח הינו  .1

 יתר ההוצאות ללא שינוי מהותי.  .2

 . מהרווח הנקי אחרי מיסים 50%בשיעור של  חלוקת דיבידנדבכל שנה תתבצע  .3
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 9לתקופה של  
חודשים  

שנסתיימה ביום 
)באלפי   30.9.2020

 ש"ח( 

 6לתקופה של 
חודשים  

שנסתיימה ביום 
)באלפי   30.6.2020

 ש"ח( 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 
31.12.2019  

 )באלפי ש"ח( 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 
31.12.2018  

 )באלפי ש"ח( 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 
31.12.2017  

 )באלפי ש"ח( 

רווח לפני  
מיסים בדוחות 

 הכספיים 

26,569 12,792 23,831 14,559 10,705 

בתוספת דמי  
 סיכון 

24,384 16,798 29,911 22,339 18,217 

בתוספת עליות  
 מימון

6,980 4,179 6,711 5,045 4,249 

בניכוי הוצאות  
 חברה ציבורית

(750 ) (500 ) (1,000 ) (1,000 ) (1,000 ) 

בניכוי עלויות 
מימון חברה  
ציבורית על 

הלוואות  
 בנקאיות ואג"ח 

(11,548 ) 

 

(7,699 ) (12,596 ) (10,055 ) (7,794 ) 

רווח לפני  
 מיסים 

45,635 25,570 46,857 30,888 24,377 

מיסים על  
 הכנסה

10,544 5,928 11,058 7,156 5,808 

 18,569 23,732 35,799 19,642 35,0911 רווח נקי

 

 

 
 

 

   אלפי  13,060בניכוי השפעות חד פעמיות הינו    2020בספטמבר    30חודשים שנסתיימו ביום    3לתקופה של  הרווח נקי פרופורמה    1
 ש"ח.

28/11/2020      

  דואק מאור  שמיר  גיא  תאריך 

  "ל  מנכ  הדירקטוריון"ר יו  



 
 2020 בספטמבר 30 ליום נכון, פירעון מועדי  לפי החברה התחייבויות  מצבת - הדירקטוריון לדוח' א נספח

 

 מי בשליטת חברות ,בו השליטה בעל ,התאגיד של האם החברה  ידי על המוחזק כאמור "חאג למעט ,הציבור בידי ומוחזקות המדווחת החברה  י"ע לציבור שהונפקו "חאג .א

 )באלפי ש"ח(:    החברה של כספיים דוחות נתוני בסיס על -החברה בשליטת  חברות או מהם

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה

 

 בסיס על - התאגיד בשליטת או מהם  מי בשליטת חברות,  בו השליטה  בעל ,התאגיד של האם החברה י"ע שניתן אשראי או "חאג למעט ,בנקאי חוץ ואשראי פרטיות "חאג .ב

 "ח(: ש)באלפי   החברה של כספיים דוחות נתוני

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

 38,287 6,787      31,500  שלישית  שנה

          רביעית שנה

 11,297 4,472      6,825  ואילך חמישית שנה

 49,584 11,259      38,325  "כסה

 

 

 

 

 



 

 17 

 )באלפי ש"ח(:  החברה על בסיס דוחות כספיים של  -בנקאי מבנקים בישראל  אשראי .ג

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

 566,281 626     7,182 558,473  ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

 566,281 626     7182 558,473  "כסה

 

 )באלפי ש"ח(:   החברהעל בסיס דוחות כספיים של  -בנקאי מבנקים בחו"ל  אשראי .ד

 קרן  תשלומי

  לפי"כ סה

 מדד  צמוד שקלי  שנים 
  צמוד לא שקלי

 מדד
 אחר - - דולר יורו 

  ריבית תשלומי

  ניכוי)ללא  ברוטו 

 (מס

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה
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 על בסיס נתוני דוחות כספיים של החברה )באלפי ש"ח(:   -ד, סך אשראי בנקאי, חוץ בנקאי ואג"ח  -סיכום לטבלאות סעיפים א טבלת .ה

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

 566,281 626     7,182 558,473  ראשונה שנה

          שנייה  שנה

 38,287 6,787      31,500  שלישית  שנה

          רביעית  שנה

 11,297 4,472      6,825  ואילך  חמישית שנה

 615,865 11,885     7,182 596,798  "כסה

 

 על בסיס נתוני דוחות כספיים של החברה )באלפי ש"ח(:   -אשראי חוץ מאזני    חשיפת . ו

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה
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 בסעיף ו' לעיל  )באלפי ש"ח(:   בטבלה שהוזנו המדווח התאגיד  נתוני ולמעט מדווחים תאגידים שהינן חברות  למעט,  המאוחדות  החברות  כלל של מאזני  חוץ אשראי  חשיפת .ז

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה

 

  בטבלאות  שהוזנו המדווח התאגיד נתוני ולמעט מדווחים תאגידים  שהינן  חברות  למעט,  המאוחדות  החברות  כלל של"ח  והאג   בנקאי חוץ אשראי,  הבנקאי  האשראי יתרות סך .ח

 ד לעיל )באלפי ש"ח(: -סעיפים א

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

 566,281 626     7,182 558,473  ראשונה שנה

          שנייה  שנה

 38,287 6,787      31,500  שלישית  שנה

          רביעית  שנה

 11,297 4,472      6,825  ואילך  חמישית שנה

 615,865 11,885     7,182 596,798  "כסה
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)באלפי    הענייןויתרות באג"ח שהנפיק החברה המדווחת המוחזקים ע"י חברת האם או בעל    עניין בחברה  בעל  או  האם  חברת"י  ע  המדווחת  לחברה  שניתנו  האשראי  יתרות .ט

 ש"ח(:  

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

        * 268  ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה

 * הלוואות בעלים שייפרעו מתמורת ההנפקה.

דווחת האשראי שניתנו לחברה המדווחת ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת החברה המדווחת, ויתרות האג"ח שהנפיקה החברה המ  יתרות .י

 המוחזקים על ידי חברות בשליטה האם או בעל השליטה ואינן בשליטת החברה המדווחת )באלפי ש"ח(:  

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה
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 האשראי שניתנו לחברה המדווחת ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיקה החברה המדווחת המוחזקים על ידי חברות מאוחדות )באלפי ש"ח(:   יתרות .יא

 קרן  תשלומי
 שנים  לפי"כ סה

 (מס ניכוי)ללא  ברוטו  ריבית תשלומי אחר - - דולר יורו  מדד  צמוד לא שקלי מדד  צמוד שקלי 

          ראשונה שנה

          שנייה  שנה

          שלישית  שנה

          רביעית  שנה

          ואילך  חמישית שנה

          "כסה

 

 . 1,006ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים של החברה )באלפי ש"ח(:   מזומנים .יב

 



 1-ז

 

 החברה   ניהול  - 7 פרק

7.  

  דירקטוריון החברה .7.1

 להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון של החברה: 

 מאיר שמיר  אבידור  לימור אלפרט-הילה חימי אלכסנדר ליפשיץ  גיא שמיר )יו"ר(  שם הדירקטור

 050845577 022772628 034071613 060830437 034326801 תעודת זהותמספר 

 19.9.1951 7.9.1967 21.6.1977 14.6.1950 9.1.1978 תאריך לידה 

 מען
, תל  20זעירא מרדכי 

 יפו -אביב

- , תל אביב17המתנדב 

 פו י

, תל אביב  12ברטונוב 

 יפו 
 אביב  תל, 23 יואב , רמת השרון 25התקווה 

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות 

חברות בוועדה או 

 בוועדות דירקטוריון 
 טרם מונו  טרם מונו  טרם מונו  טרם מונו  טרם מונו 

האם דירקטור חיצוני,  

חיצוני מומחה או בלתי  

 תלוי

 לא לא לא לא לא

התאריך בו החל לכהן  

 כדירקטור
01.05.2011 23.10.2011 17.02.2015 08.05.2016 20.09.2020 

  5 -ב ותעסוקתו השכלתו

 האחרונות השנים

  -   עסקים  מנהל  בוגר
  הבינתחומי   המרכז

 . בהרצליה
בחברות    דירקטור 

וכלולות   מאוחדות 
שמיר,   מבטח  מקבוצת 

בע"מ אחזקות  ,  גע"ש 
  עסקי   פיתוח "ל  סמנכ

שמיר   מבטח  בחברת 
 . אחזקות בע"מ

  מדעי   החברה  מדעי   בוגר
  עבודה   ולימודי   המדינה

   ."את  ברסיטתיבאונ
פעילה   הנהלה  חבר 
של   למנכ"ל  ומשנה 

יו"ר  ,  אשטרוםקבוצת  
של   הדירקטוריון 
אשטרום תעשיות בע"מ,  
יו"ר הדירקטוריון של בי.  
בע"מ,   טכנולוגיות  גי. 

בוגרת  בוגרת במשפטים,  
ראשון בתקשורת    תואר 

ובוגרת תואר שני במנהל  
למנהלים    עסקים 

 .  באוניברסיטת ת"א
כ מנכ"לית  מכהנת 

בע"מ  קפיטל    דיסקונט 
בחברות   דירקטורית  וכן 
חיתום   קפיטל  דיסקונט 

ראשון   תואר  בוגרת 
ההתנהגות   במדעי 
גוריון.   בן  באוניברסיטת 
למנכ"ל   כמשנה  מכהנת 
של   חברה  ומזכירת 
אחזקות   שמיר  מבטח 
בחברות   ודירקטורית 
מבטח   בקבוצת  שונות 

 .שמיר

  - בכלכלה    בוגר
אילן;   בר  אוניברסיטת 

כמנכ"ל   מבטח  מכהן 
אחזקות   .  ע"מב שמיר 

  ת חברובדירקטור  
  וכלולות   מאוחדות

שמיר,   מבטח  מקבוצת 
אחזקות    מבטח שמיר 

בע"מ ומאיר שמיר ניהול  
גלום  1997) בע"מ,   )
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 מאיר שמיר  אבידור  לימור אלפרט-הילה חימי אלכסנדר ליפשיץ  גיא שמיר )יו"ר(  שם הדירקטור

  דירקטור בחברות אשדר 
לבניה   בע"מ   חברה 

 . בע"מ אשטרום נכסיםו

 

ייעוץ   -הילה חימי   ,בע"מ
 , מימוני וכלכלי בע"מ

DCM ונצ'ר ניהול בע"מ , 
 . רב אופק בע"מ

בו חברה  עדות  ובנוסף, 
של   הון  השקעה  קרנות 

 סיכון ופרייבט אקויטי. 

 השקעות בע"מ. 
 

האם הינו בעל מומחיות  

חשבונאית ופיננסית או  

 בעל כשירות מקצועית 

חשבונאית    מומחיות
 ופיננסית 

 

 
 טרם נקבע 

חשבונאית    מומחיות
 ופיננסית 

חשבונאית    מומחיות נקבע טרם  
 ופיננסית 

פירוט התאגידים בהם  

 מכהן כדירקטור

MRC Alon Tavor 

Power Ltd.  ,  סליום
רובוטיקה  ,  בע"מ תמר 
ניב פתרונות  ,  בע"מ תמר 

 & Bean,  הנשמה בע"מ

Co Global Ltd.  ,Bon 

MS Holdings LLC.  , 
Target Yttrium Ltd.  ,
Accelario Software 

Ltd. ,Supplant Ltd.  , 
Supplant Agro 

Project Ltd.  ,KDC 

MEDIA FUND L.P.  , 
KDC MEDIA GP  ,
בע"מ אנרגיה  ,  קסם 

 גע"ש אחזקות בע"מ 

של   הדירקטוריון  יו"ר 
אשטרום תעשיות בע"מ,  
יו"ר הדירקטוריון של בי.  
בע"מ,   טכנולוגיות  גי. 
דירקטור בחברות אשדר  
בע"מ   לבניה  חברה 

 בע"מ. ואשטרום נכסים 

 

חיתום   קפיטל  דיסקונט 
ייעוץ   -הילה חימי   ,בע"מ

בע"מ וכלכלי    , מימוני 
DCM ונצ'ר ניהול בע"מ , 

 . רב אופק בע"מ
 
  

מגדלי הוד השרון בע"מ,   
בע"מ,   החזקות  ג'רביניה 
בע"מ,   השקעות  גלום 

 אילי השקעות בע"מ. 

 

  מאוחדות   תחברו
מבטח    וכלולות מקבוצת 

שמיר    מבטחשמיר,  
ומאיר  אחזקות   בע"מ 

( ניהול  (  1997שמיר 
השקעות   גלום  בע"מ, 

 בע"מ. 
 

האם הוא עובד בחברה,  

חברת בת, חברה קשורה  

 או בעל עניין בחברה 

הפיתוח    -כן   סמנכ"ל 
מבטח   בקבוצת  העיסקי 

 שמיר

דיסקונט    -כן   לא מנכ"לית 
 קפיטל בע"מ 

משנה למנכ"ל חברת    -כן 
אחזקות  מבטח   שמיר 

 בע"מ 

מכהן כמנכ"ל חברת    -כן  

אחזקות   שמיר  מבטח 

 בע"מ 
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 מאיר שמיר  אבידור  לימור אלפרט-הילה חימי אלכסנדר ליפשיץ  גיא שמיר )יו"ר(  שם הדירקטור

האם הוא בן משפחה של  

 בעל עניין אחר בתאגיד 

של מאיר שמיר    -כן   בנו 
 בעל השליטה בחברה 

 לא

 

  גיא   מר  של   אביו  -   כן לא לא

יו"ר  כ  המכהן,  שמיר

 חברה דירקטוריון ה

האם דירקטור שהחברה  

רואה אותן כבעל  

מומחיות חשבונאית  

לצורך עמידה  ופיננסית 

במספר המזערי שקבע  

הדירקטוריון לפי סעיף 

 ( לחוק החברות 12)א()92

 טרם מונה  טרם מונה  טרם מונה  טרם מונה  טרם מונה 

 

 נושאי משרה בכירה  .7.2

 נכון למועד התשקיף, מכהנים בחברה נושאי משרה בכירה שאינם דירקטורים כמפורט להלן:

 

 נילי ברדה  מאור דואק שם נושא המשרה 

 028958924 033439894 תעודת זהות

 15/11/1971 8/10/1976 תאריך לידה 

 חשבת  מנכ"ל  תפקיד שממלא בחברה 

 01.01.2013 01.01.20091 התאריך שבו החלה כהונתו 

החברה,   של  בת  בחברה  ממלא  שהוא  התפקיד 

 בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי 

 
 כיהן מר דואק כסמנכ"ל הכספים בחברה.  ,2009לשנת עד  1
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 נילי ברדה  מאור דואק שם נושא המשרה 

נושא משרה בכירה בחברה או האם בן משפחה של  

 של בעל עניין אחר בחברה 

 לא לא

שבהם   התחומים  או  המקצועות  בציון  השכלתו 

והתואר   נרכשה  שבו  המוסד  ההשכלה,  נרכשה 

 האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם 

תואר ראשון במנהל עסקים במכללה למנהל התמחות  
עסקים  במנהל  שני  ותואר  מידע  ומערכות    במימון 

 .התמחות במימון וניהול כללי

וסוציולוגיה   בקרימינולוגיה  ראשון  תואר 
באוניברסיטת בר אילן, תואר ראשון במנהל עסקים  

רישיון   ובעלת  למנהל  במכללה  רואת  וחשבונאות 
 .  חשבון

 חשבת כספים בחברה ורו"ח עצמאית  מנכ"ל החברה  עיסוק בחמש השנים האחרונות
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 דירקטורים חיצוניים ומבקר פנים .7.3

החברות,    חוק להוראות ובהתאם כנדרש,  לחברה פנים ומבקר חיצוניים דירקטורים למינוי תפעל החברה

 , ולתקנות מכוחו. 1999-תשנ"ט

 

 פרטים נוספים .7.4

 ושות', עורכי דיןשניצר, גוטליב, סאמט   : ההנפקהשל עורכי דין 

 5268102,  , רמת גן7רחוב מנחם בגין   

 

ושות'    -  Deloitte  :רואי החשבון של החברה זהר  אלמגור  רואי    - בריטמן 

 חשבון

 6701101תל אביב,   1מרכז עזריאלי 

   

 5251108, רמת גן, 35ז'בוטינסקי רחוב   :משרדה הרשום של החברה 

 

 2החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריוןהוראות תקנון ההתאגדות של  .7.5

מינוייםבחברה הדירקטורים של והמזערי  המרבי המספר בדבר החברה תקנון להוראות דרכי   או   , 

והסמכויות    משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריוןבחירתם,  

 . לעיל 4לפרק  נספח א'כ  המצורףתקנון החברה בנוסח  וראשניתן להעניק להן, 

 

  4.2ו סעיף  החברה, הקבועים בתקנון החברה, ראלעניין הסדרים לפי חוק החברות בנוגע לדירקטוריון  

 . לעיל

 

 מורשי חתימה עצמאי  .7.6

ניירות  37למועד תשקיף זה, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרת מונח זה בסעיף   )ד( לחוק 

 ערך.

 

 

 

 
 . החברה מניות של למסחר  הרישום ולפני זה תשקיף פי -על ההנפקה להשלמת  בכפוף לתוקף יכנסו התקנון הוראות  2
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  בחברה  בכירה משרה ונושאי עניין בעלי   - 8 פרק

 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה  8.1

ובתקופה של   2019-ו   2018ונושאי משרה בכירה בחברה בכל אחת מהשנים  שניתנו לבעלי עניין    התגמוליםפירוט  להלן  

  במונחי עלות שנתית לחברה): ( 2020ביוני   30ששת החודשים שהסתיימו ביום 

נושאי המשרה הבכירה בחברה, אם   8.1.1 ביותר מבין  בעלי התגמולים הגבוהים    התגמוליםכל אחד מחמשת 

ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה, בין אם התגמולים ניתנו לו על ידי החברה ובין אם התגמולים ניתנו לו  

 על ידי אחר; 

 בקשר לו ניתנו שהתגמולים בחברה ביותרהגבוהים    מוליםהתגכל אחד משני נושאי המשרה הבכירה בעלי   8.1.2

 לעיל; 8.1.1עצמה, אם לא נמנה בפסקה  בחברה כהונתו עם

 או החברה ידי על לו , אם התגמולים ניתנולעיל  8.1.2-ו  8.1.1כל בעל עניין בחברה, שאינו נמנה בסעיפים   8.1.3

 אם בין,  בשליטתה בתאגיד  או בחברה תפקיד כבעל שנתן שירותים עם בקשר תאגיד שבשליטתה ידי על

 משרה.  נושא אינו בעל העניין אם מעביד ובין אם לאו, ואף-עובד יחסי מתקיימים
  

 (באלפי ש"ח):  2020 ביוני 30ביום  וששת החודשים שהסתיימ בגין

  סה"כ   אחרים  תגמולים  שירותים  בעבור  תגמולים  1התגמולים  מקבלי פרטי

  היקף    תפקיד   שם

  המשרה 

  שיעור

  החזקה

  בהון

  החברה 

תשלום    מענק   2שכר 

מבוסס  

  מניות 

דמי  

  ניהול 

    עמלה   ייעוץ  דמי

  אחר 

  דמי  ריבית 

  שכירות 

  אחר 

מאור  

  דואק 
  2,220  -  -  -  51  -  - -  -  1,554  615  0  100%  מנכ"ל 

  נילי 

  ברדה 

חשבת  

כספים  

וקצינת 

  ציות 

60%  0  

102 20 

-  -  -  -  -  -  -  -    

122  

 

  (באלפי ש"ח): 2019בדצמבר,  31שהסתיימה ביום בגין התקופה 

  "כ סה  אחרים תגמולים   שירותים  בעבור תגמולים   3פרטי מקבלי התגמולים 
    היקף  תפקיד   שם

  המשרה 
  שיעור

  החזקה
  בהון

  החברה 

  תשלום  מענק   4שכר 
  מבוסס 

  מניות 

  דמי
  ניהול 

  דמי   ריבית   אחר   עמלה ייעוץ  דמי
  שכירות 

  אחר 

  מאור
  דואק 

  4,209  -  -  -  107  -  -  -  -  3,043  1,059  0  100%  "ל מנכ
  

 נילי
  ברדה 

  חשבת 
  כספים

וקצינת 
  ציות 

60%  0  
203 20 -  -  -  -  -  -  -  -  

  
223  

  

  

 
לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי    - "  תגמול"  1

ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת,  
  והכל למעט דיבידנד. 

שנזקפה לשכר  מעביד, וכל הכנסה -לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד -" שכר" 2
  בשל מרכיב שהוענק לעובד. 

  לעיל.  1ראו הערת שוליים  3
  לעיל.  2ראו הערת שוליים  4
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 (באלפי ש"ח): 2018בדצמבר,  31בגין התקופה שהסתיימה ביום 

    תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים   5פרטי מקבלי התגמולים 

    היקף  תפקיד   שם

  המשרה 

  שיעור

  החזקה

  בהון

  החברה 

תשלום    מענק   6שכר 

מבוסס  

  מניות 

דמי  

  ניהול 

  דמי  ריבית   אחר   עמלה   דמי ייעוץ 

  שכירות 

  "כ סה  אחר 

  מאור

  דואק 

  3,513  -  -  -  114  -  -  -  -  2,428  971  0  100%  "ל מנכ

 נילי

  ברדה 

  חשבת 

  כספים

  ציות  וקצינת

60%  0  

172 18 

-  -  -  -  -  -  -  -    

190  

  

  לעיל.  6.10.2.6בע"מ, ראו סעיף  הניהול המשולמים למבטח שמיר פיננסיםבאשר לדמי שירותי 

  להלן.  8.5.1-לעיל ו  6.13.1באשר לתשלומים של תשואות סיכון לבעלי המניות של החברה, ראו סעיף  
  

 כהונה של נושאי המשרה הבכירה התנאי ההעסקה ו 8.2

 מנכ"ל החברה  -מאור דואק  8.2.1

(לאחר שסיים את כהונתו בחברה כסמנכ"ל    2009בינואר    1מר מאור דואק מכהן כמנכ"ל החברה מיום  

  2006באוגוסט    2בהתאם לתוספת הראשונה להסכם העסקה מיום    ) וזאת 2008בדצמבר    31וחשב ביום  

די  יתן לסיום על יהסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, ונתוקפו של ה  )."ההסכםו/או "  "הסכם ההעסקה("

  ימים מראש.  90כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של  

  ש"ח,  78,000מר דואק זכאי לשכר חודשי בסך של    ,להסכם והתוספות לובהתאם  תשקיף,  הנכון למועד  

 והפרשות , קרן השתלמותןפיטורי   טלפון סלולרי, חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי מחלה, פיצויי  רכב,

  כמפורט להלן:  רווחיותה,בהתאם לביצועי החברה ובונוס שנתי תשלום וכן ל ,פנסיה לקרן

    -לעניין סעיף זה 

משמעותה עלות השכר של מר דואק הכלולה בדוח רווח והפסד של החברה בשנה    - "  עלות השכר הבסיסית"

  הרלוונטית, ללא הפרשה שבוצעה לבונוס של מר דואק (קרי, עלות המעביד בגין השכר החודשי השוטף). 

משמעותה עלותה שכר המלאה למר דואק הכלולה בדוח רווח והפסד של החברה   -" השכר הכוללתעלות "

  . בתוספת ההפרשה לבונוסבשנה רלוונטית, קרי עלות השכר הבסיסית, 

המתואם" החברה,    -"  הרווח  של  השנתי  הרווח  הכספייםכמשמעו  בדוחותיה  שמופיע  של    השנתיים  פי 

  החברה, בכפוף להתאמות שלהלן: 

ח המתואם יכלול רק את עלות השכר הבסיסית של מנכ"ל החברה (דהיינו, תתווסף לרווח לפני מס  הרוו  ) 1

(מובהר    המופיע בדוחותיה הכספיים של החברה, ההפרשה שבוצעה, ככל שבוצעה, לבונוס מנכ"ל החברה

 ;למנכ"ל החברה)  הרווח ללא הבונוס המופרש  הינוהמותאם לצרכי תחשיב הבונוס כי הרווח  

וההפרשה בדוחותיה    8%הרווח המתואם יחושב בהתבסס על תשואת סיכון בגובה של   ) 2 (דהיינו, ככל 

, אזי לצורכי הרווח המתואם לחישוב הבונוס השנתי של מנכ"ל  8.5%הכספיים של החברה הינה לפי  

 בלבד.  8%, והיא תעמוד בפועל על 0.5%החברה, ינוטרל מהפרשה זו  

 
  לעיל.  1ראו הערת שוליים  5
  לעיל.  2ראו הערת שוליים  6
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  2018ת תשלומי בונוס למנכ"ל החברה בשנ 8.2.1.1

, בגין  2018באוגוסט    2בהתאם לתוספת הרביעית של הסכם ההעסקה אשר נחתמה ביום  

מדורג החל מרווח מתואם בסך ואילך, מר דואק יהיה זכאי לבונוס שנתי   2018רווחי שנת 

מיליון ש"ח ועד לרווח    1.5מיליון ש"ח המזכה את מר דואק בעלות שכר כוללת של    3של  

מיליון    3.5ש"ח המזכה את מר דואק בעלות שכר כוללת של    מיליון  15מתואם בסך של  

  ש"ח.

בגין רווח מתואם נוסף, קרי בגין רווח מתואם של כל מיליון ש"ח נוספים מעל רווח מתואם 

ש"ח נוספים.   167,000-מיליון ש"ח, תעלה עלות השכר הכוללת של מר דואק ב  15בסך של  

מיליון    1השכר הכוללת תינתן רק בעליה של  עם זאת יובהר כי, התוספת האמורה בעלות  

- ש"ח מלאים ברווח המתואם (ולא יתבצע חישוב יחסי במקרה של גידול בסך של פחות מ

  מיליון ש"ח).  1

הבונוס השנתי שישולם למר דואק מדי שנה יעמוד על עלות השכר הכוללת, אשר לה זכאי  

לות השער הבסיסית באותה  מר דואק בהתאם למנגנון שפורט לעיל באותה שנה, בניכוי ע

  שנה. 

שישולם למר דואק, יהיה    סכום הבונוס הסופיעוד הוסכם בתוספת הרביעית להסכם, כי  

אשר רשאי להורות על הקטנה או    בעלת השליטה בחברה,כפוף לשיקול דעתו של מנכ"ל  

  . 20%הגדלה של הבונוס בשיעור של עד 
  

  2019תשלומי בונוס למנכ"ל החברה בשנת  8.2.1.2

בדצמבר  23של הסכם ההעסקה אשר נחתמה ביום  החמישיתתוספת  בהתאם להוראות ה

מר דואק יהיה  ו ,  בוצע תיקון למנגנון הבונוס השנתי כפי שהוסכם בתוספת הרביעית  ,2019

  כמפורט להלן: ואילך  2019בגין רווחי שנת  מופחת זכאי לבונוס שנתי  

סכום הבונוס המגיע 

  לעובד

  וס האמורהיקף ההפחתה מסכום הבונ 

  . ללא הפחתה  מיליון ש"ח  1עד 

  מיליון ש"ח; 1עד ללא הפחתה    מיליון ש"ח  2עד 

 20%    מיליון ש"ח.   1הפחתה מהסכום שמעל  

  מיליון ש"ח; 1ללא הפחתה עד   מיליון ש"ח  3עד 

 20%    מיליון ש"ח    1הפחתה מהסכום שמעל

 מיליון ש"ח;  2ועד לסכום של 

 40%    מיליון ש"ח.   2הפחתה מהסכום שמעל  

  מיליון ש"ח; 1ללא הפחתה עד   מיליון ש"ח  3 מעל

 20%    מיליון ש"ח    1הפחתה מהסכום שמעל

 מיליון ש"ח;  2ועד לסכום של 

 40%    מיליון ש"ח    2הפחתה מהסכום שמעל

 מיליון ש"ח;  3ועד לסכום של 

 60%    שמעל ועד    3מהסכום  ש"ח  מיליון 
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סכום הבונוס המגיע 

  לעובד

  וס האמורהיקף ההפחתה מסכום הבונ 

  . בכלל

  

להסכם כי כל שהסכומים שיופחתו מסכום הבונוס המגיע  עוד הוסכם בתוספת החמישית 

התיקון   נוכח  בפועל  לו  שולמו  לא  אשר  להסכם,  הרביעית  התוספת  פי  על  דואק  למר 

היתרה שבתוספת החמישית, יזקפו לזכותו של מר דואק במצטבר ולכל השנים יחדיו ("

  "). דואק הצבורה למר

כי לחברה אין כל מחויבות לתשלום  נוסף על האמור, בתוספת החמישית להסכם הובהר  

(ככל שתהיה)    היתרה הצבורה למר דואק, וזו תשולם לו רק במסגרת הנפקת מניות החברה 

במקרה אחר לפי שיקול דעתו של מנכ"ל בעלת השליטה בחברה, ובכל מקרה בכפוף    או

  לאישורו של יו"ר דירקטוריון החברה.

עומדת על  בגין ההפחתות כאמור  היתרה הצבורה למר דואק  , 2019בדצמבר   31כון ליום   נ

    .ש"חאלפי  1,565-כסך של 

מובהר כי בהתאם להוראות התוספת החמישית להסכם, מהיתרה הצבורה למר דואק יוכל  

אלף ש"ח בשנה (בפעימה אחת או יותר)   75לבקש מר דואק כי החברה תתרום סכום של עד  

לגופים לבחירת ולשיקול דעתו של מר דואק, ובלבד שתרומות אלה יוכרו לצורכי מס או  

יופחת   כאמור,  החברה  ידי  על  שייתרם  הסכום  כי  מובהר  לחברה.  אחרת  הוצאה  יהוו 

  מהיתרה הצבורה של מר דואק.

למועד התשקיף 8.2.1.3 נ  עובר  זהשובכפוף להשלמת ההנפקה  עם מר דואק  סוכמו  ,  וא תשקיף 

החדשהה("חדש  סקה  העהסכם    תנאי  דואקעוד    .")סכם  מר  עם  בכפיפות    ,הוסכם  כי 

ולהקצאת מניות    להשלמת ההנפקה נשוא תשקיף זה,  לכניסה לתוקף של ההסכם החדש

להלן דואק כאמור  למר  דואק  ,  החברה  בגין    יוותרמר  לזכותו  הצבורות  כל היתרות  על 

עומדת על סך למועד התשקיף  המוערכת    ן תשיתרלעיל    8.2.1.2ההפחתות כאמור בסעיף  

את יתרת   , בהתאם להסכם ההעסקה הקודם,, אך יהא זכאי לקבל  7ש"ח   מיליון  4.2-כ  של

קיף,  נכון למועד התש  , אשר2020שנת  החברה לבגין רווחי  (לאחר ההפחתות)  סכום הבונוס  

 . 8ש"ח   מיליון 4-עומדת על סך של כ 

, על בסיס  לתנאים כמפורט להלן  מר דואק יהא זכאיבהתאם להסכם החדש,   8.2.1.3.1

  :(במונחי עלות שנתית לחברה) שנתי

  

  

 
  .2020בספטמבר   30ההערכה מבוססת על הדוחות הכספיים של החברה ליום  7
 .2020בספטמבר   30ההערכה מבוססת על הדוחות הכספיים של החברה ליום  8
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    תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים   9פרטי מקבלי התגמולים 
    היקף  תפקיד   שם

  המשרה 
  שיעור

  בהון   החזקה
  החברה 

  תשלום    11מענק   10שכר 
  מבוסס  

  12מניות 

דמי  
  ניהול 

  דמי  
  ייעוץ 

  דמי  ריבית   אחר   עמלה 
  שכירות 

  "כ סה  אחר 

  מאור
  דואק 

- כ  %013  100%  "ל מנכ
1,600  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

לשכר  מר דואק זכאי  מעביד.  -בין מר דואק לבין החברה קיימים יחסי עובד 8.2.1.3.2

של    (ברוטו)   חודשי תנאים  ש"ח,    95,000בסך  (ביטוח  בתוספת  סוציאליים 

וכיוצ"ב) הבראה  חופש,  ימי  עד    חודשית  בעלות  רכב   ,פנסיוני,    10,000של 

פיצוייאחזקת    ,ש"ח מחלה,  דמי  סלולרי,  השתלמות  טלפון  קרן   פיטורין, 

  שנתי מדורג כמפורט להלן:  מענק תשלום, וכן ל פנסיה לקרן והפרשות

  תייםהשנ  , בהתאם לדוחותיה הכספייםככל שרווח החברה לפני מס  ) 1( 

 .לא ישולם מענק כלל - ש"ח מיליון  20יהיה עד    של החברה,

  השנתיים  , בהתאם לדוחותיה הכספייםככל שרווח החברה לפני מס  ) 2( 

סכום המענק שישולם    -  ש"חמיליון    75- ל  20  בין  יהיה  של החברה,

 החל מהשקל הראשון.   ,מרווח החברה לפני מס 5%- שווה ל יהיה 

, בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה,  ככל שרווח החברה לפני מס ) 3( 

מיליון   75עד סך של סכום המענק שישולם  ,ש"חמיליון  75יהיה מעל 

(החל מהשקל הראשון),    מרווח החברה לפני מס  5%-שווה ל  יהיהש"ח  

 . ש"חמיליון   75מעל לסך של  החברה לפני מס   רווחמ  3%בתוספת של 

מיליון    8יהיה עד  סכום המענק המירבי שמר דואק יהיה זכאי לקבל   ) 4( 

 ש"ח בשנה. 

מענק   ) 5(  דואק  למר  להעניק  יוכלו  התגמול  וועדת  החברה  דירקטוריון 

 משכורות.  3שבשיקול דעת עד לגובה של  

למעט במקרים השוללים  לחברה תסתיים,    דואק  מרההתקשרות בין  ככל ש 8.2.1.3.3

דין עפ"י  פיטורין  לפיצויי  הזכאות  המענק  את  קלנדארית,  שנה  במהלך   ,

באופן חלקי לתקופה שמתחילת השנה    ם למר דואקבאופן יחסי וישוליחושב  

,  ועד למועד סיום יחסי העבודה בפועל, למעט בגין תקופת ההודעה המוקדמת

  . ניתנה על ידי מר דואקההודעה המוקדמת  אלא אם 

האופציות    כי במסגרת תוכנית ,עוד הוסכם במסגרת הסכם ההעסקה החדש 8.2.1.3.4

)  3(ב)(102- ) ו2(ב)(102בהתאם לסעיף   הון רווח בהתאם למסלול (  של החברה

תשכ"א חדש),  (נוסח  הכנסה  מס  ")  האופציות  תוכנית("  ) 1961-לפקודת 

 
  לעיל.  1ראו הערת שוליים  9

  לעיל.  2ראו הערת שוליים  10
  לעיל.  8.2.1.3.2זכאי למענק שנתי כמפורט בסעיף  11
  . לעיל 48.2.1.3.זכאי לשיעור מניות כמפורט בסעיף  12
-ו 8.2.1.3.4סעיף ב במניות כמפורט יחזיק סמוך לאחר מועד ההנפקה מר דואק בכפוף לאישור תוכנית האופציות של החברה,  13

8.1.2.3.5 . 
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השלמת ההנפקה    לאחר   סמוך,  למגבלות הקבועות בתקנון הבורסהובכפוף  

יום מהגשת    30ובלבד שחלפו  (  2021עד לסוף חודש ינואר  נשוא תשקיף זה ו

השומה  האופציותתכנית   החברה  )לפקיד  דואק  תקצה,  של    ,למר  במחיר 

, כשהן יופקדו  14מניות רגילות של החברה  2,113,684  ,) למניה1(  אחת  אגורה

בידי נאמן בהתאם להוראות תוכנית האופציות. מובהר כי, מר דואק יהיה  

כמו כן, על מניותיו    זכאי לקבל דיבידנדים בגין מניות אלו, באמצעות הנאמן.

תקנות ניירות ערך (פרטים  ת החסימה בהתאם להוראו  של מר דואק יחולו

  .2000- ג לחוק), תש"ס15א עד 15לעניין סעיפים 

האופציות 8.2.1.3.5 תוכנית  במסגרת  האמור,  על  כמפורט    נוסף  אימצה  שהחברה 

ל את  ובכוונת החברה לכל ,  בכפוף לקבלת החלטות על פי דין  לעיל,  3.4בסעיף  

על פי תוכנית האופציות כפי    להם יקצו אופציות   כחלק מהניצעים   מר דואק

תהיה  כאמור  הקצאת האופציות    ,כי  מובהר  .שייקבע על ידי מוסדות החברה

  הנחיות לוולעמידה בהוראות תקנון הבורסה    כפופה לקבלת אישור הבורסה

    אה.שיהיו במועד ההקצכפי  ,ריזעמלרבות לעניין המחיר ה ,על פיו

לפרק    3.4ות האופציות של החברה, ראו סעיף  לפרטים נוספים אודות תוכני 8.2.1.3.6

  לתשקיף.  3

החדש,   8.2.1.3.7 ההעסקה  להסכם  יהיה  בהתאם  הצדדים  בין  ההתקשרות  סיום 

של כל צד. במהלך התקופה המוקדמת,    ימים מראש  90בהודעה מוקדמת של  

להחליט   רשאית  בתקופת  החברה  דואק  מר  של  בפועל  עבודתו  על  לוותר 

המוקדמת התנאים    ,ההודעה  לכל  זכאי  יהיה  דואק  מר  כזה  ובמקרה 

עד לתום    , למעט מענק שנתי,וההטבות המפורטים בהסכם ההעסקה החדש

, אלא אם ההודעה המוקדמת ניתנה על ידי מר  תקופת ההודעה המוקדמת

כן,  דואק כפי    מר דואק. כמו  זכאי לקבל מהחברה כתב התחייבות לשיפוי 

ע"י האסיפה הכללית של החבר  וכן להיכלל בהסדרי    ,ה מעת לעתשיאושר 

  . ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

של   8.2.1.3.8 החדשתוקפו  ההעסקה  מוגבלת  הסכם  בלתי  לתקופה  כפוף    והינו  הינו 

  .למדיניות התגמול של החברה

 ) 01.01.2017היה בתוקף החל מיום    החדש   ההסכם(אילו    מענק שנתי   מי תשלו 8.2.1.3.9

  סכום המענק  שנה 
2017  -  
2018  -  
2019  1,192  
30.06.2020-01.01  640 *  

רווח לפני מס בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה בגין  ה* מחושב לפי  

 
חזקות שלו בחברה יהיה  הבאופן ששיעור ה על פי תשקיף זה,  במסגרת ההנפקהשל החברה מנכ"ל החברה מתחייב שלא ירכוש מניות  14

  לתשקיף.  3.3.2לפרטים נוספים ראו סעיף  . ומעלה 5%
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ב  2020ביוני    30ליום   מוכפל  שהתוצאות    2-כשהוא  ההנחה  תחת  (היינו, 

 . )2020החצי שנתיות היו לאורך כל שנת 

 גמול דירקטורים 8.3

 יו"ר דירקטוריון  -גיא שמיר   8.3.1

והתמורה היחידה לה הוא זכאי הינה    כיו"ר דירקטוריון בחברה  מכהן  , מר גיא שמיר למועד תשקיף זה  נכון 

  . להלן 8.3.2כמפורט בסעיף 

 גמול דירקטורים  8.3.2

  500קבוע של    בסךתשקיף זה, התמורה היחידה לה זכאים הדירקטורים המכהנים בחברה הינה    למועד  עד

  ש"ח לישיבת דירקטוריון. 
  

ובתקופה של ששת החודשים    2019-ו  2018להלן פירוט של תשלומי גמול לדירקטורים בכל אחת מהשנים  

  : (באלפי ש"ח) 2020ביוני   30שהסתיימו ביום 
  

של     החודשים   שישה לתקופה 
  2020ביוני  30שהסתיימו ביום 

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
  

2019  2018  
  ) באלפי ש"ח(

  9  9  5  שכר דירקטורים 

ציבורית, יהיו זכאים הדירקטורים המכהנים בחברה לתגמול בהתאם    חברהל  החברה  של  הפיכתהממועד  

 . 2000-החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"סתקנות ל

 השליטה בחברה  תבעל 8.4

שמיר   זה הינה מבטח  פי תשקיף  על  השלמת ההנפקה  לאחר  וכן  למועד התשקיף,  נכון  בחברה  בעלת השליטה 

אשר מחזיקה    (שבעל השליטה בה הינו מר מאיר שמיר)  נסחרות בבורסהאחזקות בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה  

נכון  ") שהינה חברה בבעלותה המלאה.  מבטח שמירמבטח שמיר פיננסים בע"מ ("את מניותיה בחברה באמצעות  

  . מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 73.84%-ב מבטח שמיר אחזקות בע"מ מחזיקה למועד תשקיף זה, 
  

 . לעיל  3ים ראו פרק לפרטים נוספ 

 עסקאות עם בעלי שליטה   8.5

  שנתייםלהלן יפורטו לפי מיטב ידיעתם של החברה ומנהליה, מהות כל עניין שיש לבעלי העניין בחברה, או שהיה להם ב

של  הרגילה  בדרך העסקים  שנעשו  בעסקאות  עניין  למעט  לה,  צד  היא  שהחברה  בעסקה  התשקיף,  לתאריך  שקדמו 

  .  החברה

 העמדת ערבויות למימון הפעילות  8.5.1

המניות    2011בדצמבר    29ביום   8.5.1.1 בעלי  בין  הסכם  הצדדיםנחתם  הסדירו  בגדרו  את   בחברה, 

  ").  הקיים בעלי המניותהסכם פעילותה וניהולה ואת יחסיהם כבעלי מניות בחברה (להלן: "

באמצעות ערבויות  , הן הוסכם, בין היתר, כי החברה תעמיד מימון ליזמים בעלי המניותבהסכם 

במזומן  בנקאיות באופן שבוהן  פ,  שמיר  ("יננסיו מבטח  בע"מ  קפיטל  ודיסקונט  בע"מ  בעלי  ם 

המשקיעים בנקאיות  ויעמיד  ")המניות  מזומן   ערבויות  המניות    ו/או  בעלי  בין  שהוסכם  כפי 

  . המשקיעים מעת לעת
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להעמדת   החברההמימון  בתמורה  התחייבה  המשקיעים,  המניות  בעלי  ידי  לבעלי  לשלם    על 

של    המניות המשקיעים בשיעור  סיכון  בפועל  8.5%תשואת  שהעמידו  הערבויות    לשנה מסכום 

עוד הוסכם כי ככל שיועמד מימון במזומן, יהיו בעלי המניות המשקיעים    .")הסיכון  תשואת("

 "). הריבית בגין מימון במזומן("  1%זכאים לקבלת תשואת סיכון בתוספת ריבית פריים פחות  

בהתאם   בפועל,  הסכומים  על  המניות  בעלי  להסכם  בהתאם  משולמת  הסיכון  תשואת  בפועל, 

  . ומנים המתקבל ממנולהצלחת הפרויקט ותזרים המז

או  שלקוח החברה החזיר    בתנאירק  התשלומים בגין תשואת הסיכון משולמים על ידי החברה  

לחברה את מלוא המימון שניתן לו (דהיינו, קיימת התאמה מלאה בין  הפירעון של  צפוי להחזיר 

בפועל  המימון הסיכון  תשואת  תשלום  לבין  החברה  ידי  על  ללקוח  המניות    שניתן  לבעלי 

   .), קרי לא משולמת תשואת סיכון על מימון שבוצעה בגינו הפרשה ספציפיתהמשקיעים

בעלי  טרם שולמה לו  והופרשה בדוחותיה הכספיים של החברה,  נצברהשתשואת הסיכון  יתרת  

הינה בסכומים    2020ביוני    30וליום    2017-ו   2018,  2019בדצמבר    31המניות המשקיעים לימים  

  ש"ח):  אלפי כדלקמן (ב

  30.06.2020  31.12.2019  31.12.2018  31.12.2017  
  14,105  17,232  20,912  24,808  בע"מ  קפיטל דיסקונט

  29,577  40,177  55,126  68,027  "מ בע פיננסיםשמיר  מבטח
  43,682  57,409  76,038  92,835  ה"כס

  

ההנפקה,    כספימ  חלקב  השתמשל   החברה  בכוונת המניות    רעוןילפתמורת  לבעלי  חובה  יתרת 

סיכון   תשואת  בגין  המניות  המשקיעים  בעלי  בהסכם    למועד   נכון  העומדת ),  הקיים(כמוסכם 

   כדלקמן: "ח ש אלפי 82,01015 -על סך של כ  תשקיף זה

  ש"ח. 19,781 - קפיטל בע"מ  לדיסקונט  .א

 ש"ח.  62,229 -שמיר פיננסים בע"מ  למבטח  .ב

בפועל   שייפרעו  והסכומים  התשקיף,  למועד  הנכונים  סכומים  הינם  לעיל  הסכומים  כי  יובהר 

  מתמורת ההנפקה יהיו סכומים מעודכנים כפי שיהיו במועד הפירעון בפועל. 

הלוואות    במלואן  לפרועבחלק מכספי תמורת ההנפקה על מנת    להשתמש  , בכוונת החברה  כן  וכמ

   :כדלקמן "חשאלפי   268בעלים בסכום של 

  ש"ח. אלפי   89 - בע"מ  קפיטללדיסקונט   .א

 ש"ח. אלפי   179 -למבטח שמיר פיננסים בע"מ   .ב

בפועל   שייפרעו  והסכומים  התשקיף,  למועד  הנכונים  סכומים  הינם  לעיל  הסכומים  כי  יובהר 

  ההנפקה יהיו סכומים מעודכנים כפי שיהיו במועד הפירעון בפועל. מתמורת 

, לא יוותרו יתרות לצדדים שלישיים  רעונם)י(כפי שיהיו במועד פ  לאחר פירעון הסכומים כאמור

למעט תשלומים שוטפים של דמי ניהול    זאת  לאחר ביצוע ההנפקה נשוא תשקיף זה,מיד  קשורים  

 
  תשואת סיכוןשילמה חלק מ החברה  2020בספטמבר  23-מכך שבבעיקר נובע  2020ביוני  30-הפער בין הסכום האמור לסכום המופיע ב 15

  . שנצטברה למועד זה



  9-ח

  

  להלן.  8.5.2כאמור בסעיף 

מובהר בזאת, כי נכון למועד התשקיף, אין לחברה חובות תשלום דיבידנד לבעלי מניותיה מכוח  

 זכויות קודמות. 

יובהר, כי בכוונת החברה לטייב ולגוון את מבנה ההון שלה, ולגייס אשראי לזמן ארוך באופן  עוד  

שתיטול החברה תתאים לתקופת האשראי של המימון הניתן בגין הפרויקטים.   שתקופת האשראי

בעלי המניות המשקיעים לא יצטרכו להעמיד ערבויות  כתוצאה משינוי מבנה המימון כאמור לעיל,  

  בנקאיות ו/או מזומן לחברה. 

ת  , נחתם הסכם בעלי מניות חדש בין בעלי המניות המשקיעים לאור כוונ2020בנובמבר    4ביום   8.5.1.2

אביב בע"מ, במסגרתו הוסכם, בין  -החברה לרשום את מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

דירקטורים   למינוי  קפיטל  דיסקונט  וזכויות  החברה  דירקטוריון  להרכב  באשר  הוראות  היתר, 

בחברה וכן זכות הצטרפות של דיסקונט קפיטל למכירת מניות על ידי מבטח שמיר פיננסים בע"מ  

)Tag Along  נוספים לפרטים  חלקן.  או  כולן  בחברה,  מניותיה  למכור  תרצה  שהאחרונה  ככל   ,(

הסכם בעלי המניות    ,לתשקיף. מובהר כי  3לפרק    3.6.2אודות הסכם בעלי המניות החדש, ראו סעיף  

למסחר הערך  ניירות  של  הרישום  השלמת  ועם  ההנפקה  במועד  רק  לתוקפו  ייכנס  נשוא    החדש 

  . תשקיף זה

 ניהול שירותי   8.5.2

מיום   של  החברה  ,  2016בינואר    1החל  סך  בגין    1משלמת  בע"מ  פיננסים  שמיר  למבטח  בשנה  מיליון ש"ח 

  ם לחברה כמפורט להלן: שירותיהעמדת 

בגינו מיוחס    ,15%שירותי יו"ר פעיל, הניתנים למועד התשקיף על ידי מר גיא שמיר, בהיקף משרה של    .א

 מסך דמי הניהול;  40%שיעור של  

מסך דמי   10%מיוחס שיעור של  ם בגינ, )בנוסף ליו"ר דירקטוריון החברה(דירקטור אחד ותי העמדת שיר  .ב

 ; הניהול

  ;מסך דמי הניהול  20%מיוחס שיעור של    ובגינ   ,חברה ולמנהליה על פי צרכי החברה ) ייעוץ אסטרטגי ל1(  .ג

סיוע בהליכי  )  3; (מסך דמי הניהול  10%בגינה מיוחסת שיעור של    ,החברה  של  עסקיה) תמיכה בפיתוח  2(

סיוע למנכ"ל החברה בכל ההיבטים  )  4(-מסך דמי הניהול ו   10%מיזוגים ורכישות בגינו מיוחס שיעור של  

  . מסך דמי הניהול 10%מיוחס שיעור של   ובגינ ,החברה המהותיים הקשורים לפעילות של

מועד פרסום  עד למיליון ש"ח, הופרשו בספרי החברה וישולמו    4 בסך של 2016-2019עבור השנים התשלומים 

  לעיל.  6.10.2.6לפרטים נוספים אודות שירותי הניהול, ראו סעיף    .ההודעה המשלימה

לאור העובדה כי ההתקשרות דלעיל החלה לפני מועד פרסום תשקיף זה, היא תהיה טעונה אישור רק בתום  

) בהתאם לתקנה    ) 5חמש  זאת  שתהפוך,  ככל  ציבורית,  לחברה  שבו החברה תהפוך  מהמועד  )  1ב(ב)(1שנים 

  "). תקנות ההקלות" -זה  8(בפרק  2000–לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס

  שיפוי וביטוח נושאי משרהפטור,  8.6

 דירקטוריון החברה ולאחריו האסיפה הכללית , סמוך לפני מועד פרסום התשקיף, אישרו  2020  נובמברב   28ביום  

הענקת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה (לרבות דירקטורים) וכן   של בעלי המניות של החברה
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לציבור על פי תשקיף   רכישת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים, לרבות פוליסה המכסה את ההצעה

כלל נושאי המשרה בחברה, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי השליטה, קרוביהם או זה, אשר תכסה את אחריות  

מי מטעמם, כפי שיהיו מעת לעת. כתבי הפטור והשיפוי ופוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים יכנסו  

וי וכן הכיסוי  כולם לתוקף במועד השלמת הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה. יצוין, כי הואיל וכתבי הפטור והשיפ

הביטוחי הינם חלק מתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה שהינם בעלי שליטה, קרוביהם או מי מטעמם, 

ואלו הוחלו לפני מועד פרסום תשקיף זה, הרי שהם לא יהיו טעונים אישור נוסף עד תום חמש שנים מן המועד שבו 

ל בהתאם  (זאת  שתהפוך  ככל  ציבורית,  לחברה  תהפוך  עיקרי  1ב(ב)(1תקנה  החברה  להלן  ההקלות).  לתקנות   (

  התנאים של כתבי הפטור והשיפוי וכן עיקר תנאי הכיסוי הביטוחי: 

 :  פטור 8.6.1

על פי הפטור שהוענק על ידי החברה, החברה פוטרת מראש את נושא המשרה, באופן הרחב ביותר האפשרי  

י נושא המשרה (למעט בשל הפרת  על פי הוראות כל דין, מאחריות כלפיה בשל הפרת חובת הזהירות ביד

  נספח חובת הזהירות בחלוקה, בהתאם להוראות חוק החברות), הכל כמפורט בנוסח כתב הפטור המצורף כ

 ה. לפרק ז 'א

 : שיפוי 8.6.2

בכתב השיפוי נוטלת על עצמה החברה התחייבות לשפות את נושאי המשרה בחברה, לרבות נושאי משרה  

שהינם בעלי שליטה, קרוביהם או מי מטעמם, כפי שיהיו מעת לעת, מראש או בדיעבד, בשל כל חבות או  

אות כל דין  הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, המצורף כנספח לפרק זה, באופן הרחב ביותר האפשרי על פי הור

ותקנון החברה. סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי,  

מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שאושרו טרם    25%לא יעלה על  

  ה.לפרק ז 'בנספח ככתב השיפוי מצורף  היווצרות עילת השיפוי.

 :  נושאי משרה ודירקטורים ביטוח אחריות 8.6.3

  מיליון   10עד    של  בהיקף ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים    פוליסתהחברה לרכוש    בכוונת  8.6.3.1

ארה"ב סבירות  במצטבר  ו  למקרה  דולר  הוצאות משפטיות  בתוספת  הביטוח,  אף  לכל תקופת 

 מעבר לגבול האחריות.  

ההנפקה של החברה בבורסה לניירות ערך בתל  לעיל, במסגרת    8.6.3.1בנוסף לביטוח לפי סעיף   8.6.3.2

 PSOI-Public offeringאביב בע"מ, בכוונת החברה להתקשר בפוליסת ביטוח ייעודית להנפקה (

of Securities Insurance  שנים לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה,    7) לתקופת ביטוח של

מיליון    10בגבול אחריות של עד  לרבות מנכ"ל ודירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה, זאת  

, אף  הוצאות הגנה משפטית סבירות  בתוספת לתקופת ביטוח,  במצטבר  דולר ארה"ב למקרה ו

 . מעבר לגבול האחריות

,  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח  בקשר  העיקריים   ההתקשרות  תנאי   אודות  לפרטים 

 ' ג  נספחכ  המצורפת  התגמול  במדיניות  ראו,  החברה  שאימצה  התגמול  במדיניות  נקבעו  אשר

  . זה לפרק
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 מנגנון עסקאות זניחות  8.7

קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה עם  לאמץקטוריון החברה , החליט דיר2020 נובמברב  26ביום 

  . 2010- , התש"ע)דוחות כספיים שנתיים(לתקנות ניירות ערך  41, כקבוע בתקנה  "עסקה זניחה "בעל עניין בה כ 

אם מבחינת אופייה, מהותה והשפעתה  היינו  ין,  י בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות הענ

  תיחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל התנאים הבאים: , מהותית לחברההעסקה אינה על החברה 

 .  היא אינה עסקה חריגה 8.7.1

החברה, עסקה שאינה בתנאי שוק או  " משמעה עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של  עסקה חריגה"

 עסקה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. 

היא תבחן לפי אחת או יותר מאמות המידה הבאות הרלוונטיות לה, ובמקרים בהם לפי שיקול דעת החברה,   8.7.2

תיבחן   זו  העסקה,  אותה  לבחינת  מתאימה  אינה  אלו  מידה  מאמות  אחת  הביקורת  אף  ועדת  ידי  על 

 והדירקטוריון.  

 ין חלקי סך ההכנסות השנתי; יסך ההכנסות נשוא עסקת בעל הענ –יחס הכנסות  8.7.2.1

  עלות העסקה חלקי סך עלות המכר השנתית;  –יחס עלות המכר  8.7.2.2

הרווח או ההפסד בפועל או החזוי המשויך לעסקה חלקי הרווח או ההפסד    –יחס רווחים   8.7.2.3

 השנתי; 

 הנכסים נשוא העסקה חלקי סך הנכסים;היקף  –יחס נכסים  8.7.2.4

 היקף ההתחייבויות נשוא העסקה חלקי סך ההתחייבויות;   –יחס התחייבויות  8.7.2.5

ובלבד שהיקף העסקה השנתי אינו    2%לא יעלה על  לעיל    8.7.2בסעיף    המפורטות  היחס בין אמות המידה 8.7.3

  . מיליון ש"ח 1עולה על 

כלל העסקאות מאותו סוג של החברה עם אותו גורם  זניחותה של עסקה תיבחן על בסיס שנתי תוך צירוף   8.7.4

תקופה, שאין  ועם תאגידים בשליטתו. לצורך בחינה זו, עסקאות נפרדות המתבצעות באופן תדיר וחוזר מדי  

 ביניהן תלות, ייבחנו על בסיס שנתי.  

ם  ועדת הביקורת רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה, לשנות את הקווים המנחים והכללים המפורטי 8.7.5

 לעיל. 

 לנושאי משרהמדיניות תגמול  8.8

 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מדיניות תגמול   2020  נובמברב   28ביום  

רישום מניות החברה למסחר בבורסה. בהתאם לתקנות החברות לשתיכנס לתוקף בכפוף    בחברה   לנושאי המשרה 

תגמול( מדיניות  לקבוע  החובה  לעניין  התשע"ג )הקלות  של תאגיד  2013-,  בתשקיף  המתוארת  התגמול  מדיניות   ,

- א לחוק החברות, תשנ"ט267מדווח המציע לראשונה ניירות ערך שלו לציבור, תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף  

ונה אישור רק בחלוף חמש שנים מהמועד בו הפך התאגיד לתאגיד מדווח. בהתאם, מדיניות התגמול ותהא טע   1999

של החברה תעמוד בתוקפה במשך תקופה של חמש שנים לאחר השלמת הרישום למסחר של מניות החברה בבורסה.  
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  . זהלפרק  ג' נספחכמדיניות התגמול מצורפת 

 תכנית אופציות  8.9

זה,    3בפרק    3.4החברה, ראו סעיף   שאימצה  אופציות תכנית בדבר  לפרטים לתשקיף זה. בנוסף, למועד תשקיף 

תשקיף) לדירקטורים, עובדים   3האופציות (כהגדרתה בפרק   תכנית  מכח אופציות  להקצאת אפשרות  בוחנתהחברה  

  .  )זה אשר החלו את כהונתם או העסקתם בחברה לפני מועד השלמת גיוס ההון על פי תשקיף(ונושאי משרה 

נושאי משרה כאמור יהוו  החברה צופה כי האופציות אשר יוקצו במסגרת תכנית האופציות לדירקטורים, עובדים ו

 לתשקיף זה.  3בפרק  3.4.7מהון המניות של החברה בדילול מלא. לפרטים נוספים ראו סעיף   8%-עד כ

     בכירה משרה ונושאי עניין בעלי ידי על קשורות חברות או/ו  בנות חברות או/ו החברה של ערך ניירות החזקת 8.10

בכירה בחברה, במועד הסמוך ניירות ערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי עניין ונושאי משרה  פירוט אודות  ל

  . לתשקיף זה 3פרק   ו, ראלהשלמה זהתשקיף למועד 
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  פטורכתב   - ' ספח אנ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 תאריך:____________________                                                   
 לכבוד, 

 מר/גב' ________ 

 ג.א.נ.,

 כתב פטור לנושא משרה בחברה הנדון: 
 

 

"( מתירות לחברה, בכפוף להוראות הקבועות  החברהבע"מ )"  שירותים פיננסיים -מניף והוראות  הואיל:

"( לפטור מראש נושא משרה מאחריותו כלפי החברה  חוק החברות)" 1999-בחוק החברות, התשנ"ט 

 בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה; 

והחברה קיבלה את כל ההחלטות הנדרשות על פי דין למתן פטור מאחריות לנושאי משרה עקב הפרת   והואיל: 

 ה;חובת הזהירות כלפיה בהתאם לתנאי הפטור המפורטים בכתב ז

 והנך מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בת שלה ו/או בחברות קשורות של החברה; והואיל: 

הננו להודיעך כי בכפוף להוראות הדין, החברה פוטרת אותך בזה מראש מכל אחריות כלפיה בשל כל   לפיכך: 

כלפיה בפעולותיך  נזק שנגרם ו/או ייגרם לה, במישרין או בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות שלך  

של   בחברה קשורה  ו/או  של החברה  בת  בחברה  ו/או  בחברה  נושא משרה  היותך  בתוקף  לב  בתום 

 החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

פי    התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על 

הוראת הדין    הוראה כלשהי בכתב פטור זה לביןדין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין  

האמורה, אך לא יהא    שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר כמובן הוראת הדין

באמור בכתב פטור זה בכדי    בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה. אין

 . וילגרוע מהאמור בכל הקשור להתחייבות החברה לשיפ

בחוק החברות    משמעותה הפטור האמור בכתב זה לא יחול ביחס להפרת חובת הזהירות בחלוקה, כ 

וכן ביחס להפרת חובת הזהירות בהחלטה או בעסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה  

   )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור( יש בה עניין אישי.

במידה ובעתיד ישתנה הדין החל על החברה כך שיאפשר לחברה להרחיב את היקף כתב פטור זה אשר  

עניק לך, אזי יראו את השינוי בדין כחל גם עליך, וכתב פטור זה ייחשב אוטומטית  החברה רשאית לה

במידה   כאמור  שינוי  כל  מכיל  הוא  כאילו  כמתוקן  נוספת(  החלטה  או  פעולה  בכל  צורך  )ללא 

 המכסימלית המותרת בחוק. 

בחברה    הפטור מאחריות שניתן לך לפי כתב זה יעמוד לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה 

  ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו   בת ו/או בחברה קשורהו/או בחברת  

 בת ו/או בחברה קשורה. בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברת 

  מהתחייבות החברה לשפות אותך בהתאם להוראות כתב שיפוי  לגרוע כדי זה בכתב פטור באמור אין

 . במידה ויוחלט לעשות כן,  עניק לךשעשויה החברה לה

 

  ולראיה באה החברה על החתום:
 בע"מ  שירותים פיננסיים –מניף  

 
 

 אני מאשר/ת קבלת כתב פטור זה, ומאשר/ת את הסכמתי לתנאיו: 
 

 תאריך:  __________                     שם נושא המשרה: _______________  
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  כתב שיפוי - ' נספח ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 11מתוך  1עמוד 

 

 כתב התחייבות לשיפוי
 

 בהתחייבות זו יתייחסו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:
  

 שירותים פיננסיים בע"מ. -מניף  - "החברה"

וכל חוק שיתקן או שיחליף אותו, כתוקפו מעת   1999 -חוק החברות, התשנ"ט  - "חוק החברות"

 לעת. 

וכל חוק שיתקן או שיחליף אותו, כתוקפו מעת   1968  -חוק ניירות ערך, התשכ"ח - "חוק ניירות ערך"

 לעת. 

חברה בת ו/או חברה קשורה כהגדרתן בחוק ניירות ערך ו/או חברה אחרת אשר   - "החברה האחרת" 

ו/או בעקיפין, לכל הפחות   מהזכויות בהון    25%החברה מחזיקה בה, במישרין 

 מהזכות למינוי דירקטורים. ו/או מזכויות ההצבעה ו/או  

על    החברות   בחוק  כמשמעותו - "נושא משרה"  דין אחר החל  בכל  ו/או  לפיו  והתקנות שהותקנו 

בה המשרה  ונושאי  החברה  הגדרת  פעילות  )ולרבות  ערך  ניירות  חוק  לרבות   ,

, לרבות דירקטור ולרבות כל עובד ונותן שירותים  "נושא משרה בכירה" בחוק זה(

שדירקטוריון החברה יחליט להעניק לו כתב שיפוי זה, המכהן ו/או שכהן מטעם  

לרבות נושא משרה בחברה,    ,החברה בחברות בנות ו/או מטעמן בחברות קשורות

  לרבות ( ו "נושא משרה בחברה האחרת"המכהן מטעם החברה בחברה האחרת )

 לו כתב שיפוי.   להעניק תחליט שהחברה עובד כל

ושאי  "פוליסת ביטוח נ

משרה" או  

 "הפוליסה"

פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנרכשה או שתירכש על ידי   -

 החברה, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.

 

מדד המחירים לצרכן )המדד הכללי( כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה   - "המדד"

 וסטטיסטיקה שליד משרד ראש הממשלה. המרכזית למחקר  

 

 ולנושאי המשרה בחברה פוליסת ביטוח נושאי משרה;  :הואיל

והכיסויים, ההיקף הכספי או התנאים של פוליסת ביטוח נושאי המשרה עלולים שלא להבטיח   :והואיל

 את נושאי המשרה באופן מלא בכל תביעה שתוגש )אם וככל שתוגש( כנגד נושאי המשרה;

החברה   :והואיל דירקטוריון  של  התגמול  וועדת  החברה  דירקטוריון  החברה,  מניות  בעלי  ואסיפת 

שיפוי   כתב  לעת,  מעת  שיהיו  כפי  האחרת,  ובחברה  בחברה  המשרה  לנושאי  להעניק  החליטו 

 (;"כתב ההתחייבות"בנוסף לביטוח )

 לחוק החברות; 263וכתב ההתחייבות אינו חל על המקרים המפורטים בסעיף  :והואיל

יש   :והואיל ולפיכך  לצמצמה  ולא  לשיפוי  נושאי המשרה  זכאות  בא להרחיב את  זה  וכתב התחייבות 

 לפרשו באופן רחב בכפוף למגבלות הדין; 

 

לפיכך מתחייבת בזאת החברה על פי הוראות חוק החברות ותקנון החברה ליתן לנושאי המשרה בחברה את  

 תב התחייבות זה. ההתחייבות לשיפוי וזאת כמפורט בכ

 
 
 
 
 
 



 

 11מתוך  2עמוד 

 התחייבות לשיפוי .1

 
 בכפוף לתנאים המפורטים בכתב התחייבות זה ולהוראות חוק החברות: 

החברה מתחייבת בזאת, באופן בלתי חוזר, לשפות כל נושא משרה בשל כל חבות כספית שהוטלה   .1.1

שאושר בידי  עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר  

בית משפט, עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה או נושא משרה בחברה  

האחרת )לרבות פעולות לפני תאריך כתב התחייבות זה(, הקשורות במישרין או בעקיפין, לאחד  

או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב התחייבות זה או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, 

( ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום האמור  "התוספת"במישרין או בעקיפין )

 להלן, אשר דירקטוריון החברה קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.   2בסעיף 

כמו כן, החברה מתחייבת בזאת באופן בלתי חוזר לשפות כל נושא משרה בשל כל חבות או הוצאה   .1.2

להלן, שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף    1.2.5- 1.2.1כמפורט בסעיפים  

כתב   תאריך  לפני  פעולות  )לרבות  האחרת  בחברה  משרה  נושא  או  בחברה  משרה  נושא  היותו 

 להלן: 2התחייבות זה(, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום האמור בסעיף  

טרחת .1.2.1 שכר  לרבות  סבירות,  התדיינות  עקב   הוצאות  משרה  נושא  שהוציא  דין,  עורך 

ואשר  הליך,  או  חקירה  לנהל  המוסמכת  רשות  בידי  נגדו  שהתנהל  הליך  או  חקירה 

הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך  

פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך  

 עבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, או בקשר לעיצום כספי; פלילי ב

 - בפסקה זו 

פלילית" חקירה  בו  שנפתחה  בעניין  אישום  כתב  הגשת  ללא  הליך  משמעו    -"  סיום 

)בסעיף    1982-לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, תשמ"ב  62סגירת התיק לפי סעיף  

הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי  "( או עיכוב  חוק סדר הדין הפלילי"  –קטן זה  

 לחוק סדר הדין הפלילי; 231סעיף 

חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך   -"  חבות כספית כחלופה להליך פלילי"

לפי חוק העבירות המנהליות, תשמ"ו על עבירה 1985-פלילי, לרבות קנס מנהלי  , קנס 

 ן הפלילי, עיצום כספי או כופר; שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדי

או   .1.2.2 המשרה  נושא  שהוציא  דין,  עורך  טרחת  שכר  לרבות  סבירות,  התדיינות  הוצאות 

שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם 

שאינה  בעבירה  הורשע  שבו  פלילי  באישום  או  זוכה,  שממנו  פלילי  באישום  או  אחר, 

 מחשבה פלילית. דורשת הוכחת

דין, שהוציא   .1.2.3 עורך  זה שכר טרחת  ובכלל  הוצאות התדיינות סבירות,  לרבות  הוצאות, 

לחוק ניירות   1או ט'   4, ח'3נושא המשרה בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ח'

לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק הליך אכיפה מנהלית )"ערך   ד'  לפי סימן  והליך   )"

 . החברות

 ()א( לחוק ניירות ערך. 1נד)א()52לנפגע ההפרה כאמור בסעיף תשלום  .1.2.4

 . , כפי שיתוקן מעת לעתחבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי דין .1.2.5
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-הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח .1.2.6

 חת עורך דין. ו/או בקשר אליו לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טר  1988

 סכום השיפוי .2

המשרה   .2.1 נושאי  ו/או  בחברה  המשרה  נושאי  לכל  לשלם  החברה  שעשויה  הכולל  השיפוי  סכום 

לעיל, בגין מסכת    1.1בחברה האחרת, במצטבר, על פי החלטת שיפוי בגין חבות כמפורט בסעיף  

לעיל, לא יעלה    1.2אירועים אחת מן האירועים המפורטים בתוספת, ובגין חבות כמפורט בסעיפים  

מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של    25%על סכום השווה לשיעור של  

 (."סכום השיפוי המרבי"החברה שיפורסמו לפני תשלום השיפוי בפועל )

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת   .2.2

לעיל, יחולק סכום השיפוי    2.1)כפי שתהיה קיימת באותה עת( לפי סעיף    סכום השיפוי המרבי

השיפוי   שסכום  באופן  לשיפוי  זכאים  שיהיו  המשרה  נושאי  בין  העניין,  לפי  יתרתו,  או  המרבי 

שיקבל כל אחד מנושאי המשרה בפועל יחושב על פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד  

ההוצאות בהן עליו לשאת כתוצאה מההליך המשפטי לבין סכום  מנושאי המשרה בגין החבויות או  

לשאת  עליהם  בהן  ההוצאות  או  החבויות  בגין  האמורים,  המשרה  נושאי  לכל  שיגיע  השיפוי 

 כתוצאה מההליך המשפטי, המצטבר בגין אותו אירוע. 

ו נושא  להלן, במקרה שב  3.10-ו  3.9לעיל ובסעיפים   1.2.5עד  1.2.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .2.3

המשרה יקבל שיפוי או יהיה זכאי לקבל שיפוי מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה  

יינתן השיפוי לגבי   נשוא השיפוי,  בגין האירוע נשוא השיפוי ו/או שיפוי מגוף אחר בגין האירוע 

ההפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא  

לעיל, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח ו/או    1הוציא או שחויב בהן, כאמור בסעיף    המשרה

הגוף האחר, בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שחברה תחויב בו לפי כתב התחייבות זה לא  

 יעלה על סכום השיפוי המרבי.

 הטיפול בתביעה  .3

עיל, יפעלו נושא המשרה והחברה  בכל מקרה שבגינו עשוי נושא משרה להיות זכאי לשיפוי כאמור ל

 כלהלן: 

משפטי   .3.1 הליך  כל  על  בכתב  לחברה  יודיע  המשרה  מנהלינושא    רשות   בידי  חקירה  או/ו  ו/או 

אך לא רק, דרישה מכל סוג לרבות תביעה משפטית  אחר )לרבות    הליך  או  חקירה  לנהל המוסמכת

ו/או בקשה   ולרבות הליך    לסעד הצהרתי ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים 

בסעיף   זה  המונח  כהגדרת  מנהלית  בחלק    לעיל   1.2.3אכיפה  הרביעי  לפרק  ד'  סימן  לפי  והליך 

החברות לחוק  ועל    , (התשיעי  נגדו  ייפתחו  איום שהליכים כאמור  או  חשש  כל  ועל  נגדו  שנפתח 

וזאת בסמוך    ("ההליך"נסיבות שהובאו לידיעתו העלולות להביא להגשת ההליכים כאמור נגדו )

ככל האפשר לאחר שיודע לו לראשונה על כך, ויעביר ללא דיחוי לחברה או לכל מי שייקבע על ידי  

 החברה העתק של כל מסמך שיימסר לו בקשר לאותו הליך.

נושא המשרה ישתף פעולה באופן מלא עם החברה ועם כל מי שייקבע על ידי החברה, לרבות עם  .3.2

המשרה, וימסור כל מידע שיידרש בקשר עם ההליך וכן יקיים  המבטח של פוליסת ביטוח נושאי  

 את יתר הוראות הפוליסה בקשר עם התגוננות בפני ההליך.

החברה תהיה זכאית ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה המשפטית על נושא המשרה מפני ההליך   .3.3
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שיקול דעתה   ולמסור את ההגנה לטיפולו של עו"ד, בעל מעמד, שזהותו תיקבע על ידי החברה לפי

ותוך התחשבות בחובות החברה על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה ובאפשרות מינוי עורך דין  

 (."פרקליט החברה"מטעם המבטח )

לעיל, נושא המשרה יהא רשאי להתנגד לייצוגו על ידי פרקליט החברה    3.3חרף האמור בפסקה   .3.4

ניגוד    מטעמים סבירים או בנסיבות שבהן לדעת נושא המשרה או לדעת  פרקליט החברה קיים 

 עניינים בין הגנת נושא המשרה  לבין הגנת החברה. 

לעיל, החברה )או המבטח( לא נטלה    3.1( ימים מקבלת הודעה כאמור בפסקה  7אם תוך שבעה ) .3.5

ו/או פרקליט   נושא המשרה  בפני ההליך או אם  נושא המשרה  על  על עצמה את הטיפול בהגנה 

לעיל, נושא המשרה    3.4פרקליט החברה בנסיבות האמורות בפסקה    החברה התנגדו לייצוגו על ידי

(, ובלבד שסכום  "הפרקליט האחר"יהיה רשאי למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו )

 שכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהא סביר בהתחשב בזהות הפרקליט האחר. 

ח נושאי המשרה חלה על העניין, וחברת  לעיל, אם פוליסת ביטו   3.5-ו  3.4על אף האמור בפסקאות   .3.6

הביטוח אישרה באישור לא מסויג את חבותה לפיו, תנהג החברה בהתאם להוראות הפוליסה בכל  

אם   הפוליסה  הוראות  פי  על  המייצג  הפרקליט  זהות  בדבר  המבטח  עם  דעות  בחילוקי  הקשור 

בותו או להקטינה,  מסירת הטיפול לפרקליט האחר בנסיבות העניין תאפשר למבטח להשתחרר מח

 והוראות הפוליסה יגברו בעניין זה.  

אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה בפני ההליך ונושא המשרה לא התנגד לכך   .3.7

בפסקה   האמורות  הרשאה    3.4בנסיבות  כתב  על  החברה,  לבקשת  המשרה,  נושא  יחתום  לעיל, 

שמו בהגנה בפני ההליך ולייצג אותו  שיסמיך את החברה, כמו גם את פרקליט החברה, לטפל ב

בכל הקשור בהגנה זו, והחברה ופרקליט החברה יהיו רשאים לטפל באמור באופן בלעדי )אך תוך  

דיווח שוטף לנושא המשרה והיוועצות עמו ועם יועציו המשפטיים( ויהיו רשאים להביא את ההליך  

 . להלן  3.14לידי סיום, כפי שיראו לנכון, בכפוף לאמור בפסקה 

ו/או   יצוין כי במקרה של פתיחת הליכים פליליים כנגד נושא המשרה, החברה  למען הסר ספק 

פרקליט החברה לא יהיו רשאים להודות באשמה בשם נושא המשרה או להסכים לעסקת טיעון  

ללא הסכמת נושא המשרה מראש ובכתב. כמו כן, בהליך אזרחי )בין אם במסגרת בית משפט או  

פשרה כלשהו(, החברה ו/או פרקליט החברה לא יודו בכל אירוע שאינו בר  בבוררות או בהסדר  

שיפוי בהתאם להוראות התחייבות כתב זה וכל דין, ללא הסכמת נושא המשרה מראש ובכתב. אין  

באמור לעיל בכדי למנוע מן החברה ו/או מפרקליט החברה להגיע לידי הסדר עם התובע בהליך  

ל עוד אין בהסדר זה משום הודאה באירוע שאינו בר שיפוי  אזרחי ללא הסכמת נושא המשרה, כ

 בהתאם להוראות כתב התחייבות זה וכל דין. 

נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה ועם פרקליט החברה בכל אופן סביר שיידרש על ידי מי   .3.8

 מהם במסגרת טיפולם בקשר להליך, לרבות חתימה על בקשות, תצהירים, וכל מסמך אחר. 

חברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה מפני ההליך ונושא המשרה לא התנגד  אם החליטה ה .3.9

לעיל, תישא החברה בכל ההוצאות והתשלומים שיהיו כרוכים    3.4לכך בנסיבות האמורות בפסקה  

לגרוע מחובת   זאת מבלי  אך  בעצמו,  לממנם  או  יידרש לשלמם  לא  שנושא המשרה  באופן  בכך 

משפטיות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא  החברה לשלם לנושא המשרה הוצאות  

 נושא המשרה בנוגע לייעוץ משפטי בדבר ההליך המשפטי ואופן ניהול החברה הליך זה.
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לעיל, אזי, לפי בקשת נושא המשרה תשלם לו החברה כמקדמה סכום    3.5בהתקיים האמור בסעיף   .3.10

נושא המשרה, לרבות שכר טרחת    או סכומים הדרושים לו לכיסוי הוצאות סבירות שבהם עומד

עורך דין, ואשר לגביהם זכאי נושא המשרה לשיפוי על פי כתב התחייבות זה. סכומי המקדמה  

 יוסכמו בין נושא המשרה והחברה ובהעדר הסכמה ייקבעו על ידי בורר שעליו יסכימו הצדדים. 

ולאחר מכן .3.11 זה,  לנושא משרה סכום כלשהו מכוח כתב התחייבות  בוטל החיוב    שילמה החברה 

שבגינו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, ימחה נושא המשרה לחברה את מלוא  

זכויותיו להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ויעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה  

והחברה תוכל לממשה, ומשעשה כן, יהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחתה. לא  

יהיה חייב נושא המשרה להחזיר את הסכום, או חלקו, לפי העניין, בצרוף הפרשי הצמדה    עשה כן,

 וריבית בשיעורים ולתקופה שלפיהם הוא זכאי להחזר הסכום מאת התובע. 

ייצג פרקליט החברה בהליך הן את החברה והן את נושא המשרה, ולאחר מכן התברר כי נושא   .3.12

לחוק החברות או בשל כל הוראת דין אחרת   263סעיף  המשרה לא היה זכאי לשיפוי בשל הוראות  

סכומי   בדבר  או  משפט  הוצאות  להחזיר  המשרה  נושא  של  חובתו  בדבר  מחלוקת  והתעוררה 

ההחזר, תועבר המחלוקת להכרעת בורר שעליו יסכימו הצדדים. החברה תשא בהוצאות הבוררות  

נ  כי  בהחלטתו  יקבע  אם הבורר  הדין אלא  עורכי  שימוש  לרבות שכר טרחת  המשרה עשה  ושא 

 להלן.  3.13בהליכי הבוררות שלא בתום לב. הבורר ימונה על פי הנוהל המפורט בסעיף 

נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבוררות אלא אם החברה   .3.13

הסכימה לכך מראש ובכתב, ובמידה שיהיה צורך בהסכמת המבטח, אזי התקבלה גם הסכמת 

פשרה אלא אם הסכם  לעריכת  תסכים  לא  נושאי המשרה. החברה  ביטוח  פוליסת  של  המבטח 

נושאי המשרה לתביעות נוספות מצד התובע או התובעים    הפשרה לא יחשוף את החברה ו/או את

וכן לא יהיה בהסכם משום הודאה או הכרה באחריות נושאי המשרה לעילות נשוא ההליך. החברה  

תביא לידיעת נושאי המשרה את פרטי הסכם הפשרה. במקרה בו תתעורר מחלוקת בין החברה  

על הוראות סעיף זה, תובא המחלוקת    לבין נושא או נושאי משרה בשאלה אם הסכם הפשרה עונה

להכרעה מהירה בפני בורר שיתמנה על פי דרישת החברה או נושא משרה. הבורר יתמנה בהסכמת  

( ימים מיום דרישת אחד הצדדים למסירת המחלוקת להכרעת בורר ואם 7הצדדים תוך שבעה )

ר לשכת עורכי הדין  לא הושגה הסכמת הצדדים בקשר לזהות הבורר תקבע זהות בורר על ידי יו"

 בישראל. החברה תשא בהוצאות הבוררות לרבות שכר טרחת עורכי הדין. 

החברה, כמו פרקליט החברה, לא יסכימו לעריכת פשרה שסכומה עולה על סכום השיפוי שנושא    .3.14

המשרה יהא זכאי לו, או שיש בה פגיעה מהותית בשמו הטוב של נושא המשרה או המטילה עליו  

נושא המשרה, ובמידה    מגבלות או חובות אחרות כלשהן, אלא בהסכמתו המוקדמת בכתב של 

 שיהא צורך בהסכמת המבטח, אזי גם בהסכמה המוקדמת של המבטח. 

 תוקף ההתחייבות  .4

לשיפוי על פי כתב התחייבות זה תהיה תקפה, הן ביחס להליכים שינקטו נגד נושא    ת ההתחייבו .4.1

המשרה תוך כדי עבודתו או כהונתו בחברה והן ביחס להליכים שינקטו נגדו, לרבות כנגד עזבונו,  

לאחר או תוך כדי כהונתו בחברה ובלבד שהם מתייחסים לפעולות שנעשו על ידו ממועד מינויו  

לשיפוי    תכדי או עקב היותו נושא משרה בחברה או כתוצאה מכך. ההתחייבוכנושא משרה תוך  

על פי כתב התחייבות זה תעמוד גם לזכות עיזבונו של נושא המשרה, יורשיו וחליפים אחרים שלו  

נושא   ביטוח  שפוליסת  לכך  מתחייבת  החברה  לשיפוי,  מההתחייבויות  לגרוע  מבלי  דין.  פי  על 
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 ולמקרים המפורטים בסעיף זה.  המשרה תחול אף היא לתקופות 

בפועל או עבורו   החברה לא תידרש לשלם על פי כתב התחייבות זה כספים שישולמו לנושא משרה  .4.2

שבשליטת   חברה  שרכשה  ביטוח  במסגרת  או  החברה  שרכשה  ביטוח  במסגרת  שהיא  דרך  בכל 

בקשת פי  על  משרה  כנושא  בה  מכהן  המשרה  נושא  )אם  החברה  של  קשור  תאגיד  או   החברה 

החברה( או התחייבות שיפוי כלשהי של חברה בשליטת החברה או של תאגיד קשור או מאן דהוא  

 אחר זולת החברה.

שניתנו   .4.3 שיפוי  כתבי  פי  על  החברה  מהתחייבויות  לגרוע  או  לפגוע  כדי  זה  התחייבות  בכתב  אין 

ככל שההתחייבויו הנוכחי  ההתחייבות  כתב  של  לתוקף  כניסתו  לפני  בחברה  ת  לנושאי המשרה 

כאמור תקפות לפי דין, ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה בגין אותו אירוע הן  

 לפי כתב שיפוי קודם והן לפי כתב התחייבות זה. 

זכאי לו   אין בכתב התחייבות זה כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושא המשרה .4.4

  4.3ל התחייבות אחרת בכפוף לסיפא של סעיף  מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כ

 לעיל. 

לנושא המשרה שיפוי  תאין בכתב ההתחייבו .4.5 ליתן  להגביל את החברה או למנוע ממנה  או   כדי 

לפגוע   או  לגרוע  כדי  בכך  יהא  שלא  ובלבד  בדיעבד,  שיפוי  לרבות  ומיוחדים,  נוספים  שיפויים 

 השיפוי נשוא כתב התחייבות זה.  בהתחייבויות

התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המרבי   אין בכתב .4.6

שבשל האירועים נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה  

נשוא   נושאי משרה שיכסה את האירועים  ביטוח  בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג  יוקטנו, 

בין מכל סיבה אחרת ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות  השיפוי בתנאים סבירים ו

 בחוק החברות. 

התחייבויות החברה על פי כתב התחייבות זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר   .4.7

בכתב התחייבות זה   על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי

ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה,  לבין הוראת דין שלא  

 אך לא יהא בכך כדי לפגוע או גרוע מתוקפן של יתר ההוראות בכתב התחייבות זה. 

ואינו .4.8 ג'  צד  לטובת  חוזה  מהווה  אינו  זה  התחייבות  כתב  כי  בזאת  נקבע  ספקות  ניתן   למניעת 

 להמחאה. 

ל על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, לבטל או לצמצם  החברה תהיה רשאית, בהחלטה שתתקב .4.9

את ההתחייבות לשיפוי על פי כתב התחייבות זה, כולה או מקצתה, כלפי נושאי המשרה, כולם או  

מקצתם, ובלבד שביטול או צמצום כאמור לא יפגעו בזכות לשיפוי על פי כתב התחייבות זה של  

שאירע  מחדלים  ו/או  אירועים  לגבי  משרה  ו/או    ונושא  הביטול  אודות  ההחלטה  למועד  קודם 

צמצום ההתחייבות לשיפוי על פי כתב התחייבות זה. היה ובעתיד יאשרו הגורמים המוסמכים  

לכך בחברה להעניק לנושאי המשרה בחברה כתב פטור ושיפוי שתנאיו ו/או חלק מהם יהיו עדיפים  

ההטבה הזו גם על נושא המשרה    על תנאי כתב ההתחייבות שיפוי זה ו/או איזה מהם, אזי תחול

ויראו כתב התחייבות זה כמתוקן לטובת נושא המשרה. אם יהיה בעתיד שינוי בדין אשר יאפשר  

הרחבת זכויות נושא המשרה לשיפוי, יראו שינוי זה כאילו חל גם על זכויות נושא המשרה לשיפוי  

 במסגרת כתב התחייבות זה.
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המשרה בגין חבות כספית אשר תוטל עליו בשל    החברה לא תשפה, תפטור או תבטח את נושא .4.10

 אחד מאלה: 

הפרת חובת אמונים, אלא )ככל שהדבר נוגע לשיפוי וביטוח( אם פעל נושא המשרה בתום  .4.10.1

 לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה. 

 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.  .4.10.2

 לה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין. פעו .4.10.3

 קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שיוטל על נושא המשרה.  .4.10.4

 4, ח' 3" בסעיף זה הינו הליך לפי פרק ח' הליך הליך שיתנהל בעניינו של נושא המשרה. " .4.10.5

 לחוק ניירות ערך.   1או ט'

ידי נושא המשרה   הוצאות משפטיות בהליך "תביעה שכנגד" בעקבות תביעה שהוגשה על  .4.10.6

 כנגד החברה. 

אם תשלם החברה לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם במסגרת כתב התחייבות זה בקשר   .4.11

להליך משפטי כמפורט בכתב התחייבות זה, ולאחר מכן יתברר שנושא המשרה אינו זכאי לשיפוי  

ידי  מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלו כהלוואה שניתנה לנושא המשר ה על 

נושא המשרה להחזיר לכשיידרש   ויהיה על  החברה, אשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן 

 לזאת בכתב על יד החברה, לפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.  

פי כתב התחייבות זה, תחול על נושא משרה בחברה    ת ההתחייבויו .5 על  נושא משרה בחברה  לטובת 

בשינויים המחויבים, במסגרת כהונתו או תפקידו בחברה    האחרת, כהגדרתו במבוא לכתב שיפוי זה,

 האחרת. 

כתב התחייבות זה מחליף ומבטל כל כתב שיפוי קודם שניתן לנושא המשרה על ידי החברה ויהיה   .6

בתוקף החל מיום מינויו של נושא המשרה ככזה בחברה גם אם מועד המינוי קדם למועד אישור כתב  

 שיפוי זה. 

 ההתחייבות מהווה חלק בלתי ניפרד הימנו. התוספת לכתב  .7

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום, ביום : _______________ 

 

  _________________  _________________ 

 _________________ :  שם נושא המשרה שירותים פיננסיים בע"מ -מניף  
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 תוספת לכתב התחייבות לשיפוי 

 האירועים

הקשורה לתחום הפעילות של החברה בישראל    לחוק החברות,  1בסעיף    ן כמשמעותעסקה או פעולה,   .1

 ומחוץ לישראל וכל פעולה או הפעלת שיקול דעת הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין בביצוע פעולות אלה.  

וזכויו .2 מניות(  )לרבות  נכסים  של  בעקיפין,  ו/או  במישרין  החברה,  ידי  על  רכישה/מכירה  ת,  פעילות 

בישראל ומחוץ לישראל, לרבות רכישה/מכירה של גרעיני שליטה והכל אם נעשים במהלך עסקים רגיל  

של החברה, ובין שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור  

בכל  לעיל, ההחלטות, ההסכמים, ההודעות, מסמכי הגילוי והדיווחים הקשורים בכך, וכל עניין אחר  

האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו רכישות ו/או מכירות כאמור ובין אם לא  

 יושלמו, מכל סיבה שהיא.  

השקעות שמבצעת החברה ו/או החברה האחרת, ופעולות הקשורות בכך, לרבות השקעות שמבצעת   .3

קעה, ההתקשרות בעסקת  החברה בנדל"ן, בין לפני ובין אחרי ביצוע ההשקעה, לרבות בחינת ההש

ההשקעה, קבלת האישורים הנדרשים לה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח על ההשקעה, הפעלת  

אמצעי שליטה ביחס להשקעה )לרבות הצבעה באסיפות כלליות של החברות בהן בוצעה ההשקעה,  

כדירקט החברה  בשם  המשרה  נושא  ידי  על  שבוצעו  פעולות  ועוד(,  בהן  דירקטורים  ור/נושא  מינוי 

 משרה, וכן מימוש ההשקעה. 

האמור לעיל יכלול גם פעולות מכירה, קנייה )לרבות על דרך של מימוש אופציה או נייר ערך המיר   .4

אחר, וכן בדרך של הצעות רכש המוגשות על ידי החברה(, השאלה, שעבוד או החזקה של ניירות ערך  

 )סחירים ושאינם סחירים(. 

בעקיפין, למשל באמצעות גופים העוסקים בעצמם בהשקעות )כגון  האמור לעיל יכלול גם השקעות   .5

 (. private equityקרנות הון סיכון, קרנות גידור וקרנות 

עסקאות ו/או פעולות הנעשות במישרין ו/או בעקיפין, במהלך הפעילות השוטפת של החברה, לרבות   .6

והדיווחים  אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההחלטות, ההסכמים, ההודעות, מ סמכי הגילוי 

הקשורים בכך, וכל עניין אחר בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו העסקאות  

ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו, מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסקאות  

ן שירות ו/או כל צד ג' אשר מנהל  ו/או הפעולות כוללות כל תביעה ו/או דרישה מטעם ספק, לקוח, נות

 ו/או ניהל פעילות עסקית עם החברה.  

ו/או   .7 חוקים  ו/או  בחו"ל  ו/או  בישראל  הפרטיות  הגנת  חוקי  הנוגעים להפרת  ו/או מחדלים  פעולות 

 תקנות הנוגעים לשמירת מסמכים ו/או רשומות. 

שים או מחדלים שגרמו  אירועים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לפגיעה באיכות הסביבה ו/או מע .8

או שיש בהם לגרום לפגיעה באיכות הסביבה, ובכלל זה פעולות הקמה, ניהול, תחזוקה או פעילות של  

בתי חרושת, מפעלים או מתקנים וכן בגין פעולות שכאלה הנובעות מאחסון או שינוע של חומרי גלם,  

 מוצרים או פסולת, לרבות נזקי גוף, רכוש או נזקים סביבתיים. 

 פעולות ו/או מחדלים הנוגעים לאשראי ויחסי החברה עם בנק ו/או מלווה.  .9

פעולות ו/או מחדלים הנוגעים לניהול, קיום ו/או אי קיום תביעה, הליך שיפוטי, הליך מעין שיפוטי,   .10

 בוררות, חקירה ו/או כל הליך אחר על ידי ומטעם רשות מנהלית כלשהי בישראל ו/או בחו"ל. 
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בביצ .11 הקשורות  בסעיף  פעולות  כמשמעותה  "עסקה"  לגרוע    1וע  מבלי  אך  לרבות  החברות,  לחוק 

מכלליות האמור לעיל, קבלת אשראי, העברה, מכירה, או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות  

ניירות ערך או מתן או קבלת זכות שימוש בכל אחד מהם, או מתן כל זכות אחרת בכל אחד מהם, או 

בנכסי החברה או לשימוש בהם, וכן פעולה הכרוכה במישרין ו/או    התקשרות אחרת בקשר לזכויות

 בעקיפין לעסקה כאמור. 

ו/או   .12 לציבור  הוצעו  שלה  הערך  שניירות  מכך  ו/או  ציבורית  חברה  החברה  מהיות  הנובעות  פעולות 

 נסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל ו/או בחו"ל. 

הודעה או מסירת מידע, הצהרה או מסמכים בדרך  דיווח )לרבות דיווח מיידי, תקופתי או אחר( גילוי,   .13

- מכל אלה( על פי חוק החברות, חוק ניירות ערך, חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח   תאחרת )או הימנעו

, חוקי מס, והכל לרבות חוקים המתקנים או מחליפים את החוקים דלעיל וכן תקנות, צווים, 1988

בות רשות ניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים,  הנחיות, כללים או הוראות כל רשות מוסמכת )לר

( ממשלתיים(  וגופים  משרדים  לאומי,  ביטוח  המסים,  המדינה"רשות  מכוחם  "רשויות  שהוצאו   )

( או על פי חוקים, תקנות, צווים, הנחיות, כללים או הוראות  "החוקים הרלבנטיים לתחום העיסוק")

כלל  פי  על  או  לישראל,  מחוץ  דומים  בנושאים  או  הדנים  בישראל  בבורסה  הנהוגים  הנחיות  או  ים 

 מחוצה לה, ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.

הוצאת ו/או קבלת רישיונות, היתרים, ואישורים בישראל ו/או בחו"ל )לרבות, אך לא רק, בקשר עם   .14

ילוי התנאים  מפעלי החברה, תכנון ובנייה, איכות סביבה, רישוי עסקים, ייבוא וייצוא ועוד( שמירה ומ

הכלולים בהם או מכוחם, ובכלל זה מסירת מידע בקשר עם הרישיונות, ההיתרים והאישורים כאמור,  

)או הימנעות מכל   והכל בין מכוח החוקים הרלבנטיים לתחום העיסוק ובין אם מכוח כל דין אחר 

 האמור לעיל(. 

ת חו"ל, בין מכוח החוקים  תשלום או הימנעות מתשלום לאילו מרשויות המדינה ו/או רשויות מדינ .15

הרלוונטיים לתחום העיסוק ובין אם מכוח כל דין אחר, לרבות תשלומי מס הכנסה, מס מכירה מס  

שבח, בלו, מס ערך מוסף, מכס, תשלומים לביטוח לאומי, היטלים מוניציפאליים, אגרות היטלים,  

 לרבות סוג של קנסות ריבית ותוספות בגין הצמדה. 

 מסירת מידע על פי החוקים הרלבנטיים לתחום העיסוק. גילוי נאות, לרבות  .16

 השתתפות במכרזים.   .17

 פרסום ו/או שיווק פעילות ועסקי החברה.  .18

נושא המשרה   .19 ידי  על  שנעשתה  דעה  או  עמדה  הבעת  לרבות  ו/או מחדל  פעולה  אמירה,  התבטאות, 

, השתתפות  במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, לרבות התרשלות בקיום תפקידו ולרבות במסגרת הצבעה

ו/או אי השתתפות באסיפות כלליות, ישיבות דירקטוריון, ודיונים ופעולות של אורגנים אחרים של  

 תאגידים מכל סוג.

אירועים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין להגבלים עסקיים, ובכלל זה הסדרים כובלים, מונופולים,   .20

 פיצולים או מיזוגים. 

 ים. עריכת )או היעדר( סידורי ביטוח נאות .21

וכן   .22 ונותני שירותים,  קביעת מדיניות עסקית וקביעת תקרות ומגבלות חשיפה, לרבות מול לקוחות 

 בהיבט של השקעות, מימון ואשראי )או הימנעות מקביעת מדיניות או תקרות כאמור(.
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מחדלים   .23 ו/או  פעולות  כלשהוא.  שלישי  צד  של  רוחני  קניין  בזכויות  לרעה  שימוש  או  הפרה  פגיעה, 

 לקניין הרוחני של החברה ו/או ההגנה עליו.  הנוגעים 

הנפקה ו/או הצעת ניירות ערך בארץ ו/או בחו"ל, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת   .24

ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, תשקיף מדף, דוח הצעת מדף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך  

הנובע מכך, לרבות ביצוע בדיקות נאותות, מסירת מידע  בדרך אחרת כלשהי )לרבות הצעת מכר( על כל  

בכתב ובעל פה, הכנה וחתימה על תשקיף, דוחות כספיים, חוות דעת, דיווחים על פי כל דין ומסמכי  

 הנפקה אחרים.  

הפרת חוקי ניירות ערך ו/או תקנות ניירות ערך ו/או קודים והנחיות הנוגעות לניירות ערך בישראל   .25

ה בזכויות בעלי מניות בהווה ו/או בעבר, מסירת מידע בכתב ו/או בעל פה ו/או אי  ו/או בחו"ל, פגיע

מסירת מידע ו/או מסירת מידע שגוי לבעלי מניות בהווה ו/או בעבר ו/או חתמים ו/או עורכי דין ו/או  

 רואי חשבון. אי עמידה בחובות גילוי על פי כל דין בישראל ו/או בחו"ל.  

מסחר בבורסה בישראל ו/או בחו"ל של ניירות ערך של החברה, הצעות  הצעה ו/או החלטה למחיקה מ .26

רכש לניירות ערך של החברה בארץ ו/או בחו"ל, לרבות בקשר לחוות דעת דירקטוריון החברה בהצעת  

 רכש מיוחדת כהגדרתה בחוק החברות או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור.  

תפעולי( וכל החלטה  -גידי ובין במישור ארגונישינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש )בין במישור תא .27

בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, הקצאה, שינוי בהון החברה  

או   הליכים  נושים, הקפאת  נכסים, הסדר  כינוס  או מכירתן,  פירוקן  של החברה,  בנות  בחברות  או 

 הליכים דומים בחברה. 

 חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות(.   .28

 עריכתם או אישורם של דוחות כספיים. .29

קביעת הדירקטוריון לגביי דירקטור כי הוא בעל מומחיות חשבונאית פיננסית, וקביעת הדירקטוריון   .30

 לגבי דירקטור כי הוא בעל כשירות מקצועית. 

של תכניות עבודה, לרבות    גיבוש וביצוע של תכניות עסקיות או תחזיות בקשר לחברה. גיבוש וביצוע .31

 תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, לסוכנים, לספקים ולנותני שירותים אחרים. 

 העברת מידע לבעלי מניות בחברה, לרבות לבעלי עניין בה )או הימנעות מכל האמור לעיל(.  .32

שיר  .33 נותני  ספקים,  לקוחות,  עצמאיים,  קבלנים  זה,  ובכלל  מסחר,  ליחסי  הקשורות  ותים  פעולות 

 למיניהם, לרבות פעולות שבוצעו בשם החברה ו/או החברה האחרת בשם החברה כנושא משרה.

גוף   .34 נזקי  )לרבות  בעבודה  בטיחות  עבודה,  יחסי  לרבות  שירות  נותני  ו/או  עובדים, קבלנים  העסקת 

והטבות אחרות, הסדרי   ניירות ערך אחרים  ולצדדים שלישיים( תגמול, הענקת אופציות,  לעובדים 

 שה והסדרים פנסיונים. פרי

כל פעולה אשר גרמה לנזק גוף, מחלה, מוות ו/או נזק לרכוש לרבות אובדן השימוש בו, בין אם הנזק   .35

 נובע מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר לרבות עקב זיהום סביבתי. 

הבאים   .36 האירועים  על  השלכה  לה  שיש  בחברה  לתפקידים  הקשורה  פעולה  הנובעות  כל  או  בחברה 

 מכהונה בה כנושא משרה:
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 אירועים הקשורים באיכות המוצר.  .36.1

אירועים הקשורים לפעילות יצרנית לרבות הקמה, הרחבה של מתקנים, שינוע ולוגיסטיקה,   .36.2

 לפעילות שיווקית ולפעילות של מחקר ופיתוח. 

ם ומחדלים  אירועים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה באיכות הסביבה ו/או מעשי .36.3

שגרמו או שיש בהם לגרום לפגיעה באיכות הסביבה, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות כאמור  

(, או סיכון  "זיהום"לעיל, שחרור נוזל, פליטה, דליפה, הצפה, שפיכה או זיהום מסוג אחר )

בזיהום או חשיפה לכל סוג של חומר רעיל, נפיץ או מסוכן באופן אחר, פסולת או חומרים  

בבעלות החברה,  אחרים   בכל מקום אשר  איכות הסביבה  כדיני  מוסדר  בהם  אשר הטיפול 

 ברשות החברה, בשימושה או המופעל על ידה. 

 החלטות או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או חוקים דומים בחו"ל.  .37

 מעילה ו/או הפרת אמונים שכתוצאה ממנה ניזוקה החברה ואשר לא בוצעה על ידי מבקש השיפוי.   .38

הכ .39 ייעול  חוק  לפי  לשפות  ניתן  בגינם  פעולה  ו/או  אירוע  )תיקוני  ליכי  ל  ערך  ניירות  ברשות  אכיפה 

 . 2011-חקיקה(, תשע"א

 

 בתוספת זו "החברה" משמע: החברה ו/או תאגידים אשר החברה מחזיקה בניירות ערך שלהם.

 

בחברה האחרת, כהגדרתו  כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל לרבות בקשר לכהונתו של נושא המשרה  

 במבוא לכתב השיפוי לעיל.

 

בכל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, לרבות בקשר למסמכים הקשורים לעניינים אלה ובקשר לפעולות או  

החלטות הקשורות לעניינים אלה, ובקשר למצגים והתחייבויות שניתנו בקשר לעניינים אלה, לרבות מצגים  

)לרבות רשויות המדינה( או כלפי החברה או כלפי מי  והתחייבויות כאמור שניתנו כלפ י צדדים שלישיים 

 מטעמה )לרבות כלפי יועציה, כגון רואי חשבון, עורכי דין וכו'(. 

 

 בכל אחד מהאירועים המפורטים לעיל בין אם התרחשו בישראל ובין אם התרחשו מחוץ לה. 

 

ע פעולה )מחדל או ביצועה באופן לקוי, לרבות  בכל האמור לעיל ההתייחסות לפעולה כלשהי כוללת גם אי ביצו

קבלת   ולרבות  החוק(  בדרישות  עומד  שאינו  לקוי  באופן  ביצועה  או  חוק  פי  על  הנדרשת  פעולה  ביצוע  אי 

 החלטה, והכל אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת אינו סובל פירוש כזה. 
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 מדיניות תגמול נושאי משרה 

 בע״מ  שירותים פיננסיים  -מניף 
 

 מבוא ותכלית מדיניות התגמול .1

של   .1.1 התגמול  מדיניות  את  ולקבוע  להגדיר  נועד  זה  פיננסיים    -מניף  מסמך  )להלן:  מ"בע שירותים 
ו   ה"(, אשר מטרת החברה" אופן אישור  ללהסדיר  ואת  עקרונות התגמול  של  התוות את  והגמול  השכר 

 "(.  מדיניות התגמולנושאי המשרה בחברה )להלן: "

מדיניות התגמול נועדה להבטיח את התאמת מנגנון התגמול בחברה לקידום צרכי החברה בראייה ארוכת   .1.2

טווח, ולהבטיח שנושאי משרה יתוגמלו באופן ראוי, הוגן וסביר, ועל בסיס ביצועיהם ותרומתם לחברה,  

הקשר שבין ביצועים בפועל לתגמול. זאת, במטרה להגביר את התמריצים של נושאי המשרה,  תוך דגש על  

 ולקדם זהות אינטרסים בין בעלי המניות ובין נושאי המשרה בחברה. 

ה ופרסומה של מדיניות התגמול נועדו על מנת להגביר את השקיפות של פעילות החברה בקשר עם  תקביע .1.3

בין היתר, לצורך החלטות מושכלות בקשר עם אישור תנאי כהונה    תגמול נושאי המשרה מול משקיעיה, 

 ותגמול לנושאי המשרה.  

שעל    יישוםלצורך   .1.4 והקריטריונים  השיקולים  את  ותכלול  להלן  תפרט  התגמול  מדיניות  אלו,  מטרות 

לשקול בעת אישור תנאי הכהונה והתגמול של הדירקטורים ונושאי המשרה    בחברה  המוסמכים   האורגנים

 "(. חוק החברות)להלן: " 1999- לחוק החברות, התשנ"ט 20בין היתר, בהתאם לתיקון מס'  בחברה,

למען הסר ספק יובהר, כי מדיניות התגמול להלן קובעת את העקרונות והמסגרת המירבית לתגמול נושאי   .1.5

המשרה, ואינה מהווה התחייבות כלפי נושאי המשרה בקשר לקבלת רכיבי התגמול המפורטים במדיניות,  

כולם או חלקם. הכללת רכיב במדיניות התגמול הוא תנאי מקדמי להכללתו בהסכמי השכר הפרטניים  

של כל אחד מנושאי המשרה. הסכמי השכר הפרטניים הם אלה המקימים לנושא המשרה זכויות בקשר  

ופן  לתגמולו ואין ללמוד מהוראות מדיניות תגמול זו )אלא אם נאמר מפורשות( כאילו הוענקו זכויות בא 

פרטני. אישור רכיבי התגמול יעשה ביחס לכל נושא משרה בנפרד, בשים לב לקריטריונים הקבועים להלן,  

משרה   לנושא  כלשהו  תגמול  רכיב  מתן  אי  כך,  הנדרשים.  לאישורים  ובכפוף  הנדון,  במקרה  ויישומם 

ל אישור תנאי  ספציפי, לא יהווה "סטייה" ממדיניות התגמול ולא יצריך אישור אסיפה כללית במקרה ש

 כהונה והעסקה כאמור.  

 התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.   מדיניותיובהר כי  .1.6

  האורגנים   אישור  טעונים  יהיו  תגמול  מדיניות  שלועל פי הצורך,    לעת  מעת,  תוקפה   והארכת  עדכון,  שינוי .1.7

 והכול בהתאם להוראות חוק החברות. מועד באותו שיהיו , כפי  החברה של המוסמכים

 הגדרות .2

 הקבועים בהוראות הדין.   האורגנים  –" המוסמכים האורגנים" .2.1

רכיב משתנה בתגמול, הנגזר מביצועיו של נושא המשרה בין אם מדובר במענק/בונוס    - "בונוס" או "מענק" .2.2

 שנתי או במענק/בונוס חד פעמי.

 כהגדרתו בחוק החברות.   -" נושא משרה " .2.3
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   .שכר עלות במונחיהרכיב הקבוע בתנאי הכהונה והעסקה  -"משכורת" .2.4

,  מעסיק  הפרשות  לרבות,  העסקה  בעד  תשלום   כל :  בתוספת הראשונה א' לחוק  הכהגדרת"  שכרעלות  " .2.5

 .  אחר תשלום או  הטבה  וכל  בו השימוש והוצאות  רכב, פרישה בעד תשלום

ההכנסה שבעדה משולמים דמי ביטוח לאומי לפי פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,    –"  שכר" .2.6

 . 1995-התשנ"ה 

 כהגדרתם בחוק החברות.   -"תנאי כהונה והעסקה" .2.7

 התגמול  מדיניות בקביעת מנחים ושיקולים מטרות .3

ה ואופן תגמול  הינה להסדיר ולהתוות עקרונות וקווים מנחים למבנ  החברה של התגמול  מדיניותמטרת   .3.1

שמייחסת   ההדוק  והקשר  החשיבות  כשבבסיסה  לעיל(,  כאמור  בחוק  )כהגדרתם  בה  המשרה  נושאי 

להם, הניתן  והתגמול  שלהם  המוטיבציה  בה,  המשרה  נושאי  של  איכותם  בין  תרומתם    החברה,  לבין 

בסביבה  כניות העבודה שלה ומדיניותה, זאת בראייה ארוכת טווח ובהתחשב ולקידום מטרות החברה, ת 

 , ולרבות המטרות הבאות:  פעילותה ואופי החברה גודלהעסקית ובשווקים בהם פועלת החברה, 

יצירת מערך תמריצים הוגן, סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה, כהגדרתם בחוק, בהתחשב, בין   .3.1.1

של החברה   ניהול הסיכונים  וסביבתה, במדיניות  בפעילותה העיסקית  היתר, במאפייני החברה, 

 וביחסי העבודה בחברה. 

מתן כלים נדרשים לצורך גיוס, תמרוץ ושימור מנהלים בכירים מוכשרים ומיומנים בחברה, בעלי   .3.1.2

 יכולת להוביל, לפתח ולקדם את פעילויות החברה, תוצאותיה ומצב עסקיה, בראייה ארוכת טווח. 

יה, תוך התאמת  מתן דגש לתגמול מבוסס ביצועים, וקשירת נושאי המשרה לחברה, מצבה וביצוע  .3.1.3

טווח   ארוכת  בראיה  רווחיה,  ולהשאת  החברה  יעדי  להשגת  לתרומתם  המשרה  נושאי  תגמול 

 ובהתאם לתפקידם בה. 

שמירה על רמה גבוהה של תחושת אחריות, מוטיבציה וההזדהות של נושאי המשרה עם החברה,   .3.1.4

 פעילותה ויעדיה העסקיים. 

בות בעניין היחס בין רכיבי התגמול הקבועים  , לרשוניםה תגמולה מרכיבי בין ראוי איזון יצירת .3.1.5

 למשתנים והיחס בין משקלם של היעדים בקשר לרכיב התגמול המשתנה.  

 הנ"ל, גובשה מדיניות התגמול של החברה על מנת ליתן מענה גם לגורמים הבאים:  במטרותבהתחשב  .3.2

מדיניות .3.2.1 ל  התגמול  התאמת  עצמה,  שלה,מאפיני  לחברה  הארגוני  למבנה  סביבתה    פעילותה, 

במסגרת    העסקית אלה  למאפיינים  ליתן  שיש  הראוי  הביטוי  נבחן  זה,  בכלל  פעילותה.  ושווקי 

קביעת התגמול לנושאי המשרה, לרבות היקף פעילות החברה ונכסיה, תוצאותיה העסקיות, תחומי  

עוסקת   בהן  כגון    כמו.  בשוק  עמדהומ  החברההפעילות  איכותיים,  למאפיינים  גם  דגש  ניתן  כן, 

 מורכבות פעילות החברה, מצבת נושאי המשרה בה והמבנה הארגוני שלה. 

סטנדרטים הנהוגים  ה  גם  כמוהתאמת מדיניות התגמול לסביבה הרגולטורית בה פועלת החברה   .3.2.2

   .בחברות ציבוריות מסוגה ובכלל

 קריטריונים לבחינת תנאי התגמול .4

התגמול   המנחים  קביעת  הכללים  פי  ועל  להלן,  זו  במדיניות  הקבוע  המתווה  פי  על  תעשה  המשרה  לנושאי 

 הבאים: 
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מאפיינים הייחודיים לתפקיד המדובר וכן  ה   לעדגש  בהתפקיד הרלוונטי לנושא המשרה,    מאפייני בחינת   .4.1

 בחברה. לאור האמור יבחנו:   כלל תפקידי נושאי המשרה לשם ילמאפיינים כללי

 כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה. השכלתו,  .4.1.1

 בקשר עם התפקיד הרלוונטי.  יםהנדרשורמת הכישורים והיכולות   ההשקעהמידת האחריות,  .4.1.2

תפקידו, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים של החברה שנחתמו עם נושא המשרה ו/או נושאי   .4.1.3

 משרה אחרים רלוונטיים. 

 , ביצועיה, רווחיה ומצבה. החברה יעדי להשגתרה התרומה של נושא המש .4.1.4

 הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, הידע שלו ו/או מומחיותו הייחודית.  .4.1.5

 . הרלוונטים הגורמים ידי על וןכל מאפיין רלוונטי אחר כפי שימצא לנכ  .4.1.6

על מנת לייצר תאימות בין היעדים לנושאי המשרה לבין מטרותיה של החברה, הן בטווח הקצר והן בטווח   .4.2

  העבודה   תוכנית  , היעדים שיקבעו לצורך רכיבי הגמול המשתנים של נושאי המשרה יגזרו על פיהארוך

 על ידי הנהלת החברה.   ,מעת לעת , כפי שיקבעו ומדיניותה שלה

הקבועים    הרכיבים  בין  הראוי  היחסהגדרת    בין היתר, על ידי  ,ראויים  יציםתמרליצירת    תשאף  החברה .4.3

   , כמפורט להלן.המשתניםלרכיבים  

התגמול של נושאי המשרה בחברה ייבחנו, בין השאר, גם היחסים שבין עלות השכר  סף  בנוסף, בקביעת   .4.4

עובדי החברה, זאת, תוך  של כל אחד מנושאי המשרה לבין עלות השכר, הממוצעת והחציוניות, של שאר  

משרתו,   היקף  עליו,  המוטלת  האחריות  מידת  בכירותו,  המשרה,  נושא  של  תפקידו  באופי  התחשבות 

וכן בקיום מספר עובדים מספק בחברה לצורך   השפעתו הצפויה של פער זה על יחסי העבודה בחברה, 

 בחינה והתייחסות ליחסים האמורים. 

 כללי  -תנאי תגמול   .5

  לעקרונות   בהתאם,  )כולם או חלקם(  ומשתנים  קבועים  מרכיבים  יורכב  בחברה  רההמש  לנושאי  הגמול .5.1

 . במסגרתה המנחים  והכללים התגמול מדיניות

  החברה תהיה רשאית להעניק לנושאי המשרה, תוכנית תגמול אשר תכלול רכיבי תגמול קבוע ,  בהתאם .5.2

ו/או תגמול משתנה המבוסס על מענק כספי )שנתי ו/או חד פעמי(, ו/או תגמול משתנה המבוסס על תגמול  

 הוני )מבוסס מניות(, כמפורט בהמשך. 

כמפורט  כןכמו   .5.3 בחברה,  המשרה  נושא  של  העבודה/הכהונה  יחסי  סיום  בעת  הסדרים  תקבע  החברה   ,

 להלן.  6.8בסעיף 

שאים להיעזר בסקירת נתונים השוואתיים לרבות סקרים של  רגנים המוסמכים רובהתאם לצורך, הא  .5.4

לשכר   השוואה  היתר,  בין  תוך,  התגמול,  והוגנות  סבירות  בבחינת  לסייע  בהם  יש  אשר  והטבות,  שכר 

 המקובל בענף, ולתגמול הניתן לנושאי משרה בתפקידים דומים בחברות דומות וכד'. 

לנושא המשרה    העסקהתנאי כהונה ו  עלותבחשבון הפער שבין    לקחוייהמשרה    לנושאי  הגמול  בהענקת .5.5

  זה   פער   של   הצפויה  השפעתו  וכן,  בחברה  השנתי החציוני    השכרעלות  ו  הממוצע  השנתי   השכרעלות  לבין  

 .  םעל יחסי העבודה כול

  ולכן, דירקטוריון החברה סבור כי אין ( עובדים 3החברה מעסיקה שלושה )  נכון למועד אישור מדיניות זו,
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)היינו בהתאם לתקרות עלות שכר נושאי המשרה כמפורט בסעיף  המקסימאלי  היחס    מקום לבחון את 

  של   והממוצעת  החציונית  השכר  עלות  לבין   המשרה  נושא  של  והעסקה  כהונה   תנאי  עלות  ביןלהלן(    6.4.1

להחברה  ידי  על  המועסקים  החברה  עובדי  שאר ביחס  פרטים  יובאו  להלן  זאת,  עם  יחד    השכר   עלות. 

של נושאי משרה בחברה, וזאת בהתחשב בתשלום תקרות השכר ותקרות המענקים    והממוצעת   החציונית 

 הקבועות במדיניות התגמול: 

 ני ויחס חצי יחס ממוצע  דרג
 1:5 1:2.5 מנכ"ל 

 1:1 1:1.05 למנכ"ל  כפוףנושאי משרה אחרים 

להתבסס על היחסים המפורטים בטבלה לעיל,  למען הסר ספק, יובהר כי דירקטוריון החברה אינו נדרש  

 ( עובדים בלבד כאמור לעיל.3וזאת בשל העובדה שהחברה מעסיקה שלושה )

 רכיב קבוע   -  תנאי תגמול .6

שכר הבסיס  נלווים, לרבות זכויות סוציאליות על פי דין.  ה  והתנאים  בסיס ה  שכר יכלול את    קבוע ה   הרכיב .6.1

 להלן(.    6.7יכול להינתן כמשכורת או כדמי ניהול )לפרטים נוספים לגבי דמי הניהול ראו סעיף  

את צירופם של שני גורמים עיקריים: מאפייני נושא המשרה ומאפייני משרתו.   מבטא הקבוע   בסיסה  שכר .6.2

ניסיונו,  נושא המשרה של כישוריו אתדהיינו, על שכר הבסיס לשקף   וכן  השכל  )כגון:  תו הפורמאלית 

ב הספציפית  מומחיות ה,  ברשותוש הידע שלו  משרה    העיסוק תחוםהרלוונטית  כנושא  למעמדו  ו/או 

 . הכרוכות בו תיווהסמכו האחריות תחומילרבות    אותו ממלא בחברה,  התפקיד דרישות את כןו  ,(בחברה

שכר הבסיס של נושא המשרה יקבע במהלך המשא ומתן להעסקתו לראשונה בחברה, ויעודכן מעת לעת   .6.3

כהונתו, זאת על פי שיקול הדעת של הנהלת החברה )לגבי המנכ"ל, שיקול הדעת של דירקטוריון    במהלך

גמול  קריטריונים שנקבעו במדיניות תההחברה(, והכל בהתאם להוראות החוק, ותוך התייחסות ובחינת  

 .זו

  :כדלקמן, לתקרותבהתאם   עלות השכר במרכיב הקבוע תקבע .6.4

פעיל  מלאה)במשרה    משרה  לנושאי עלות השכר   .6.4.1 דירקטור  כפופה לתקרות    בחברה(  למעט  הינה 

 :  שלהלן

תקרת עלות השכר השנתית   נושא המשרה 
מרכיב קבוע בלבד )באלפי   –

 ש"ח(* 
 אלפי ש"ח  2,000 מנכ"ל 

 אלפי ש"ח  1,000 למנכ"ל נושא משרה אחר כפוף 

 * צמוד למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת הסכם העסקה.  

לפרטים אודות תנאים כהונה של דירקטורים והעמדת שירותים על ידי דירקטורים מטעם בעלת  

 להלן.  10.1.1השליטה בחברה, ראו סעיף  

  מהוראות   לסטייה   תחשב  לא  לעיל  בטבלה  ותהמפורט   מהתקרות  10%ד  ע  של  חריגה  כי  יצוין .6.4.2

הגורמים הנדרשים בהתאם להוראות  . כל חריגה אחרת מן הטבלה תובא לאישור  זו  תגמול  מדיניות

 . החוק

הינה ביחס לנושא משרה במשרה מלאה או המעניק שירותים    כמפורט לעיל   עלות השכר תקרת   .6.4.3

ת,  לחברה בהיקף של משרה מלאה. ככל שנושא משרה מועסק/נותן שירותים בהיקף משרה חלקי

 יבוצעו ההתאמות הנדרשות לתקרה. 
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של נושא משרה הכפוף למנכ"ל החברה, בגבולות הקבועים    והעסקה   כהונה  תנאי שינוי לא מהותי ב .6.4.4

בלבד.   מנכ"ל  אישור  טעון  יהיה  זו,  תגמול  "  מהותי  שאינו   שינוי "  זו  תגמול   במדיניותבמדיניות 

( ממועד  ברוטו  שכר  יהיה  שכר   לעדכון  החישוב)בסיס    במצטברשנים    בשלוש    10%של    שינוי  משמעו

השנתית    השכרמביא לחריגה מתקרת עלות    אינושהשינוי בשכר    ובלבדאישור מדיניות התגמול  

 . זה 6.4כמפורט בסעיף 

שאינם מכהנים רק כחברי דירקטוריון    בחברה  המשרה  נושאי  של   והעסקה  כהונה   תנאי  –  תנאים נלווים .6.5

אשר    תנאיםגם    יכללובה,   תנאים  וכן  השונים  עבודה  דיני  מכוח  המשרה  נושאי  זכאים  להם  נוספים, 

החברה מעוניינת להעניק לאותם נושאי המשרה, כפי שנהוג במקומותיה ובחברות ברות השוואה דומות  

 ם(:לה כאמור לעיל, זאת לרבות התנאים הבאים )כולם או חלק

פנסיה,    הפרשות .6.5.1 מנהלים/קרן  )לביטוח  לסוציאליות  לאובדן  הפקדות  וביטוח  השתלמות(  קרן 

 .על פי ההנחיות הקבועות בדין וכנהוג בחברה -כושר עבודה 

ימי הבראה וימי מחלה )לא פחות מן הקבוע    ,שנתית  חופשהתנאים נלווים כוללים בין היתר, ימי   .6.5.2

   .יום מעל הקבוע בדין( 15בדין ועד 

בגין   .6.5.3 תשלום  צמוד,  רכב  תפקידו,  מילוי  לצורך  המשרה,  נושא  לזכות  להעמיד  רשאית  החברה 

הוצאת החזקת רכב או הוצאות נסיעה, טלפון נייד, מחשב נייד, לרבות דמי שימוש וחבילת גלישה  

כפי שהאורגן הרלבנטי על פי חוק יקבע. החברה רשאית לקבוע כי היא תישא בכל או    ,וכיו"ב

 ת הכרוכות בתנאים נלווים אלה כולל גילום מס מלא.  בחלק מההוצאו 

החברה תהיה רשאית להעניק, מעת לעת, לנושא המשרה תנאים נלווים סבירים נוספים והטבות   .6.5.4

 בשנה.   ח"ש  5,000ובתנאי שעלותם הכוללת של התנאים לא תעלה על סך של    )כגון ביגוד(  אחרות

סבירות שיוצאו על ידו במסגרת ובקשר   החזר הוצאותהחברה תהיה רשאית לתת לנושא המשרה   .6.5.5

בהתאם  והכל    וכיוב',  חנייהש"ל, אירוח, הוצאות נסיעה )לרבות לחו"ל(,  אעם תפקידו זה, כגון  

   .שייקבעו מעת לעת בעניינים אלו, כפי נהליהללמקובל בחברה ו

מ .6.6 למי  חלקם,  או  כולם  הנלווים,  התנאים  להענקת  התחייבות  משום  לעיל  באמור  אין  כי  נושאי  יודגש 

המשרה, והמדובר ברשימה כללית בלבד, שתיבחן לגופו של עניין לגבי כל נושא משרה בנפרד, בשים לב  

)כולם או    להיות   עשויים  הנלווים  תנאיםה.  לסל התגמול של אותו נושא משרה, התפקיד, הותק שלו וכיוב'

 .  מס לצורכי  החברה ידי על  מגולמים חלקם(

בה כמתואר להלן, כך שתגמולו יבוצע לא במשכורת אלא  תקשר עם נושא משרה  בחר לה במידה והחברה ת .6.7

כדמי ניהול כנגד חשבונית מחברה בבעלות ושליטת אותו נושא המשרה, תכלול חשבונית זו בנוסף לסכום  

גם את כל הסכומים בגין אותם ה  דמי הניהול החודשים )מתוך ובהתאם    נלוויםהתנאים  האמור לעיל 

,  לעיל( אשר יאושרו לו על ידי החברה ושאינם משולמים/נזקפים/ניתנים לו במישירין 6.5 מפורט בסעיףל

שיכללו בה כאמור    )כולל התנאים הנלוויםלחברה בחשבונית  באופן שעלות השכר החודשית שלו  זאת  

והכל  על  בכל מקרה  לא תעלה    לעיל(,  במישירין,  כעובד  ידה  על  מועסק  היה  אילו  לחברה,  עלות שכרו 

הסכם    לחתימת  בכפוף  ורק   אך   יתבצע   כאמור   חשבונית   כנגד  תשלום.  על פי מדיניות תגמול זובהתאם ו 

יחסי עובד    מתקיימים  לאמפורשות כי    יקבע, לפיו  ובשליטתו  שבבעלותומפורט עם נושא המשרה והחברה  

 .האורגנים המוסמכים לכך אישור לאחר  הכלומעביד בין החברה לבין אותו נושא משרה,  

 ואי תחרות   תקופת הסתגלות ,מוקדמת הודעה .6.8

  ההעסקה  בהסכם שייקבע כפי,  העסקה סיום  בעת מוקדמת להודעה זכאים  יהיו  המשרה נושאי .6.8.1
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להוראות החוק   עבור  חודשים  6על    מקרה  בכל,  תעלה לא  המוקדמת ההודעה תקופת.  ובכפוף 

 .  כפופי מנכ"ל משרה לנושאי  חודשים 3  ועל"ל  מנכ

,  תפקידו את ולמלא להמשיך המשרה נושא  יידרשכאמור,   המוקדמת ההודעה תקופת במהלך .6.8.2

  העסקתל ידי הממונה הישיר על אותו נושא משרה )ובמקרה של סיום  ע  אחרת  יוחלט  אם אלא

(, כשבתקופה זו יהיה זכאי נושא המשרה לכל תנאי העסקתו  החברה  דירקטוריון על ידי    –  המנכ"ל 

 השונים והתנאים הנלווים שאושרו לו, והכל על פי הסכם העסקתו.וכהונתו, לרבות רכיבי התגמול  

החברה תהיה רשאית לקבוע לנושא משרה תקופת הסתגלות שתיקבע באופן    -   הסתגלות  תקופת .6.8.3

  4.1  )אם בכלל( ביחס לכל נושא משרה, בין היתר, בהתייחס לפרמטרים המפורטים בסעיף  פרטני

תנאי העסקתו וכהונתו כאמור לעיל, מבלי שיידרש    עיל, במהלכה נושא המשרה יהיה זכאי להמשךל

  חודשים  8לא תעלה על   המוקדמת ההודעה   עם ביחד  אשרלהמשיך ולמלא תפקידו בפועל בחברה, 

 עבור נושא משרה כפוף מנכ"ל.  חודשים    4-עבור מנכ"ל ו

  יובהר, כי ככל שיוחלט כי נושא משרה אינו נדרש להמשיך ולמלא את תפקידו בפרק זמן מסוים  .6.8.4

לעיל, הרי שפרק זמן זה יקוזז    6.8.2במהלך כל או חלק מתקופת ההודעה המוקדמת, כאמור בסעיף  

 מתקופת ההסתגלות )ככל שהנ"ל זכאי לה(.  

מבלי לגרוע מהאמור    -תשלום בגין התחייבות לתקופות אי תחרות לאחר סיום יחסי עובד מעביד   .6.8.5

מחצית מהשכר  על    יעלה לא    אשרחרות,  לעיל, החברה רשאית לאשר תשלום לנושא משרה בגין אי ת

יעלה על  , ובכל מקרה לא זו לתקופת ההתחייבות של נושא משרה שלא להתחרות בחברה בתקופה

 משכורות.   3-

עבודת נושא המשרה בחברה )מכל סיבה שהיא(, למעט במקרים השוללים את הזכאות    סיוםעם   .6.8.6

לפיצויי פיטורים בהתאם לדין ו/או להסכם עימו, ישוחררו לנושא המשרה כל הכספים שנצברו  

 בקרן הפנסיה ו/או בביטוח המנהלים על שמו.  

 כללי  -רכיב משתנה   -  תנאי תגמול .7

שרה את הרכיבים המשתנים הבאים )כולם או חלקם(: )א( מענק  המ  לנושא   להעניק  רשאית  תהיה   החברה .7.1

  להלן; )ב( תגמול הוני, לפרטים נוספים ראו סעיף   8  כספי )שנתי ו/או חד פעמי( לפרטים נוספים ראו סעיף

המשתנה )כספי  התגמול  רכיבי  להלן. מתן כל אחד מהרכיבים המשתנים מותנה בכך שיישמר היחס בין    9

   להלן. 7.4 הרכיב הקבוע כמפורט בסעיףלבין   או הוני(

  . אוטומטירכיב תלוי ביצועים בפועל של נושא המשרה ואינו מוענק באופן קבוע או    הינוזה    תגמול  רכיב .7.2

,  החברה  פעילות  שלרווחי החברה ומקסום    להשאתהמשרה    לנושא  תמריץ  להוות   נועדבאופן זה    תגמול

  תרומתו שגדלה    ככל,  התגמול  גובהאת    מגדיל  לחילופיןו  התגמול, א   קבלת  עצםאת    מתנהעל ידי רכיב אשר  

  רווחי   את  משיא   נושא המשרהש   ככל,  כךוהשפעתה החיובית על החברה,    לחברה  נושא המשרה  של  בפועל 

 , יגדל שוויו של הרכיב. החברה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רשאים, מעת לעת, לקבוע, לשנות ולעדכן את הקריטריונים/יעדים  

המדידים אשר על פיהם נקבע המענק השנתי של נושאי המשרה, הכל בהתאם להוראות הדין ולעמדת סגל  

 .1רשות ניירות ערך 

 

מדיניות תגמול, אשר פורסמה על ידי סגל רשות ניירות ערך בחודש    -שאלות ותשובות    21-101עמדה משפטית מספר:    1
   כולל תיקוניה ועדכוניה. 2016אוקטובר 
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נושא  ביא לזהות אינטרסים בין לה מטרתו אשר,  אופציות הענקת  כגון - הוני  משתנה תגמול להעניק  ניתן  .7.3

 . המניה ערך  ולהעלות אתלבין המשקיעים בחברה, ברצון להשיא את רווחי החברה  המשרה

 : תמהיל מרכיבי התגמול .7.4

תמהיל מרכיבי התגמול השונים נועד ליצירת איזון ויחס ראוי בין התגמול הקבוע לתגמול המשתנה   .7.4.1

תגמול מבוססת   מערכת  ליצור  ותואמת את  וזאת במטרה  החברה  יעדי  ביצועים, המקדמת את 

 מדיניות הסיכונים שלה. 

נושאי המשרה, רכיבי התגמול במונחי עלות חברה צריכים   .7.4.2 במסגרת תמהיל התגמול הכולל של 

 להיות במסגרת הטווח הקבוע בטבלה שלהלן:

תגמול קבוע כולל   דרג
 *הוני תגמול מענק כספי  תנאים נלווים 

 "ל מנכ
בהתאם לנוסחת  ש"ח אלפי  2,000

  - אחוזים מהרווח
 מיליון ש"ח  8-מוגבל ב

)לא  אלפי ש"ח 6,000
כולל מניות שיוקצו 

 באופן חד פעמי( 
 כפוף אחר משרה נושא
 "ל למנכ

 אלפי ש"ח  2,000 אלפי ש"ח  0-250 אלפי ש"ח  1,000

 

המצטבר של התגמול  לעניין חישוב הרכיב המשתנה ההוני, כאמור בטבלה לעיל, השווי ההוגן השנתי   * 
ההוני אשר יוענק לנושאי המשרה בחברה, במועד הענקה, ואשר יוערך על פי סך השווי הכלכלי במועד 

 . הענקה מחולק באופן שווה במספר השנים עד למועד הבשלה מלאה

של  ב  חריגהכי    יצוין  .7.4.3 רכיב    במשקלו  15%ד  עשיעור  רת  במסג,  משרה  לנושא  שיוענק  מסויםשל 

 ו, מהמשקל המצוין בטבלה, לא תיחשב כסטייה ממדיניות התגמול.  תמהיל התגמול של 

יצוין, כי שיעור הרכיב המשתנה הינו בהנחה של עמידה מלאה ביעדים, ועשוי להשתנות בפועל,   .7.4.4

בהתאם לשיעור העמידה ביעדים. כך, שיעור הרכיב המשתנה עשוי להיות בפועל שונה מהותית כך  

לא ישתלם גמול עבור הרכיב המשתנה, אלא  יתכן שנקבעו,  עמידה בכלל היעדים ש-שבמקרה של אי 

עבור הרכיב הקבוע בלבד. כמו כן יצוין כי שיעור הרכיב המשתנה כולל גם רכיב משתנה הוני או  

 פעמי. -חד

, או למתן רכיב  םמשרה מסוינושא  למען הסדר הטוב, יצוין כי אין באמור בטבלה כדי התחייבות ל .7.4.5

משרה לנושא  אחר  או  כזה  זו    תגמול  במדיניות  לאמור  בכפוף  הינה  התגמול  והענקת  מסוים, 

 ולאישור האורגנים המוסמכים. 

 כספי  מענק -  תגמול משתנה .8

 כללי  .8.1

. תקרת המענק  להלן  8.5  עד   8.2  מענק שנתי, כמפורט בסעיפים  משרה   לנושא  להעניק  רשאית  תהיה  החברה

להלן;    8.2.4  לא תעלה על תקרת המשכורות המפורטת בטבלה שבסעיף  )במהלך שנה קלנדארית(השנתי  

תקרת המענק    .להלן  8.6  , כמפורט בסעיףמענק חד פעמי  משרה  לנושאבנוסף, החברה רשאית להעניק  

 להלן.   8.6.2 החד פעמי לא תעלה על התקרה המפורטת בסעיף

  7.4  בסעיף  רות האבסולוטיותהתקיובהר כי המענק השנתי ביחד עם המענק החד פעמי לא יעברו את  

 לעיל.  
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 ( שנתי  )בונוס  שנתימענק  .8.2

על    לנושא  להעניק  רשאית  תהיה  החברה .8.2.1 בהתבסס  שנתי,  מענק    שנתית מענקים    תוכניתמשרה 

יעדים השגת  ועדת  ובא  י, אשר  מבוססי  יאוחר ממועד    והדירקטוריון  התגמוללאישור  לא  וזאת 

 .  אישור הדוחות כספיים של השנה החולפת

 לנושאי משרה כפופי מנכ"ל: בשיקול דעת  מענק שנתי  .8.2.2

שנתי לנושאי  ה מענק  ה תשלום  רשאי לקבוע  מנכ"ל החברה, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון,  

בהתאם לתרומה לחברה של כל    המנכ"ל   לפי שיקול דעתיוענק    . המענקהמשרה הכפופים למנכ"ל

נוסחת  , וזאת חלף או בנוסף למענק המחושב לפי  מנושאי המשרה שכפופים למנכ"ל החברהאחד  

ובלבד שסך המענק    המענק מבוסס על קריטריונים מדידים )שאינם בשיקול דעת( לנושאי משרה

 .  לכל אחד מנושאי המשרה לא יעלה על תקרת המענק השנתי

,  המענק  תקרת  עד,  השנתי  המענק  מלוא  את  ל" מנכ  כפוף  משרה  לנושא  לםלש  רשאית  תהיה  החברה

 . מדידים לא יעדים  בסיס על

 "ל:  למנכשנתי   מענק .8.2.3

  קבועה   נוסחה  על  יםהמבוסס בשיקול דעת(    ם )שאינ  ים מדיד  ניםקריטריו  יקבע   החברה "ל  למנכ

,  מס  לפני  החברה  רווח: עמידה בתקציב החברה, תשואה לבעלי מניות,  הלדוגמקריטריונים  .  מראש

כפי    אחר  מדיד  יעד  או  , תרומה, יעדים אישייםEBITDA  ,, הזמנותרווח תפעולי, רווח נקי, מכירות

   שיפורטו בתוכנית הבונוסים שתיקבע מעת לעת.

ועדת התגמול  לעיל, רשאית החברה  על אף האמור תשלום חלק    והדירקטוריון, לאשר, באישור 

משכורות חודשיות בשיקול דעת לפי קריטריונים    3מהמענק השנתי למנכ"ל בסכום שאינו עולה על  

איכותיים, שאינם ניתנים למדידה, בהתחשב בתרומתו של מנכ"ל החברה באותה שנה, וזאת חלף  

בשיקול   המענק  שסך  ובלבד  לעיל,  הנוסחה  לפי  המחושב  למענק  בנוסף  על  או  יעלה  לא    3דעת 

ו דעת(  משכורות חודשיות  בשיקול  )שנתי  הכולל  השנתיסך המענק  המענק  על תקרת  יעלה  ,  לא 

 .  להלן 8.2.4כמפורט בסעיף 

 :  תהיה בחברה משרה לנושאי)במהלך שנה קלנדארית(   השנתי ענקתקרת המ .8.2.4

 מקסימום המשרה  נושא
, לרבות  מיליון ש"ח  8  -  בהתאם לאחוז מהרווח  "ל מנכ

 משכורות   3של עד  מענק בשיקול דעת
  כפוף אחר    משרה  נושא
 משכורות  6 עד "ל למנכ

 בפועל  המענק הענקת אישור הליך .8.3

חישוב הבונוס השנתי בעת עמידה    ביעדים של כל נושא משרה.  העמידה  מידת  תחושב,  שנה  כל  בתום .8.3.1

 חלקית ביעדים יבוצע באופן לינארי. 

 אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם   .8.4

בהתאם לחוק, במידה ויתברר בעתיד כי חישוב מענק שהוענק לנושא משרה, כולו או חלקו, התבצע על  

ל נושא משרה להשיב  סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של חברה, יהיה ע 

סכומים ששולמו בטעות כאמור. התחייבות זו תיכלל במסגרת כתב התחייבות עליה יחתום נושא משרה  
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עם קבלת המענק, ותהיה בתוקפה במהלך תקופה של שני דוחות כספיים שנתיים עוקבים לאחר מועד  

 תשלום המענק.  

 נושא משרה חדש שהצטרף/נושא משרה שעזב במהלך השנה  .8.5

ניתן יהיה להעניק חלק מהמענק השנתי לנושא משרה שהצטרף  לעיל,    8.2.1אמור בסעיף  על אף ה .8.5.1

לחברה במהלך השנה )באופן יחסי לתקופת עבודתו באותה השנה או באופן אחר( באישור ועדת  

 התגמול ובהתאם לביצועיו בפועל.  

יחסי לתקופת  ניתן יהיה להעניק לנושא משרה שעזב את החברה במהלך השנה מענק שנתי )באופן  .8.5.2

התגמול   ועדת  זאת,  עם  יחד  בפועל.  לביצועיו  ובהתאם  אחר(  באופן  או  השנה  באותה  עבודתו 

והדירקטוריון יהיו רשאים להפחית את המענק )עד כולו( משיקולים עניינים וסבירים בשל נסיבות  

 הדין. במקרים בהם נושא המשרה אינו זכאי לפיצויי פיטורים על פי  כגוןהעזיבה את החברה 

 חד פעמי  מענק .8.6

התגמול,   .8.6.1 ועדת  החוק,  להוראות   האסיפה  גם מסוימים ובמקרים  החברה  דירקטוריוןבהתאם 

בין אם מדובר במענק חתימה או   פעמי חד  מענק מתן על להחליט ם רשאי  הכללית )לפי העניין(

  אחרת   פעולה   או /ו  עסקה ביצוע במסגרת,  בחברה משרה נושא  מצד ניכרים מאמצים בגין מענק  

ואשר יש בהם להשיא ערך לחברה ו/או    החברה  של  העבודה  תכנית  במסגרת  ונכללה  נצפתה  שלא

,  מיזוג,  מוצרים  קו  הקמת/ מכירת,  פעילות  מכירת,  נכס  או/ו  פעילות  רכישת :  כגוןלמצבה העסקי  

מ  או  החברה  מכירת   התאמה  או/ ו  ביישום  הקשורות  פעולות,  חברה  רכישת,  נכסיהחלק מהותי 

  עם  משמעותי  הסכם  על  חתימה,  אסטרטגי  פ"שת  הסכם,  מיוחדים  רגולטוריים  שינויים  בעקבות

 חד בונוס)" וכיוב'    החברה  בהוצאות משמעותי    חסכון ,  חדש  פעילות  לתחום   כניסה,  ספק/לקוח

 . "(פעמי

של    חודשיות  משכורות  6  על יעלה לא פעמי החד הבונוס  סכוםמשרה כפופי מנכ"ל    נושאיביחס ל .8.6.2

  ויחד עם הבונוס השנתי לא יעלה על תקרת המענק השנתי ,  זהאותו נושא משרה לו מוענק בונוס  

סכום הבונוס החד פעמי בגין שנה מסוימת ביחד    ,ביחס למנכ"ל החברה  .שנה קלנדאריתאותה  בגין  

 בגין שנה קלנדארית.   חודשיות משכורות בסיס  3בשיקול דעת לא יעלו על השנתי עם הבונוס 

יחולו המגבלות הקבועות לעיל לעניין מועד תשלום המענק והשבת   פעמי חדה בונוסתשלום ה  על .8.6.3

 התשלומים העודפים במקרה של טעות. 

 מענק בגין השלמת ההנפקה  .8.7

החוק,   להוראות  העניין(  האסיפה גם מסוימים ובמקרים  החברה  דירקטוריון בהתאם  )לפי    הכללית 

מענק  לנושאי משרה בגין השלמת ההנפקה הראשונה לציבור של החברה )"  מענק מתן על להחליט םרשאי

 נושא משרה.   ש"ח, לכלאלפי   180ה על סך של מענק ההנפקה לא יעל  סכום"(. ההנפקה

 שאושרו טרם מועד השלמת ההנפקהוהסכמי העסקה ים מענק .8.8

השלמת ההנפקה הראשונה  מענקים שאושרו טרם מועד  תגמול זו,    ממדיניות  להחריגהחליטה    החברה

החברה  של  ני"ע  של  ההנפקהלציבור  מענק  לרבות  רווחי  ו   ,  בגין  הפחתות(  )לאחר  הבונוס  סכום  יתרת 

   .למנכ"ל החברה, בהתאם לתנאי הסכם ההעסקה הקודם שנחתם עמושתשולם  2020החברה לשנת 

רות ונושאי משרה כפוף  משכו  3מובהר כי סכומי המענקים החד פעמיים ובשיקול דעת למנכ"ל לא יעלו על   .8.9

 משכורות.  6עד  ,מנכ"ל
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 הוני   תגמול משתנה תגמול .9

: בסעיף זה  חברי דירקטוריון )להלן יחדיו  לרבותהחברה שומרת לעצמה אפשרות להעניק לנושאי משרה )  .9.1

מבוסס אופציות למניות, מניות, מניות חסומות ו/או יחידות מניות   וניה תגמול  רכיב(,  "המשרה   נושאי"

" זה:  בסעיף  )להלן  את  הערך  ניירותחסומות  למקסם  הנ"ל  המשרה  נושאי  את  לתמרץ  נועד  אשר   ,)"

 תגמולה של הטווח ארוך וטבע בזכותתוצאות פעילות ומצב החברה ולהשיא את ערך מניותיה בבורסה. 

המשרה את לשמר  החברה ביכולתלמעשה   ךתומ ואה ,  הוניה  ותלתקופ בתפקידם הבכירים נושאי 

   ות.ארוכ

כאמור,   .9.2 המשרה  לנושאי  הוני  תגמול  רכיב  להעניק  רשאים  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  זו  במסגרת 

 "(. התוכניתבמסגרת תוכנית תגמול הוני כגון תוכנית אופציות )להלן בסעיף זה: " 

 על התוכנית יחולו דרישות הדין הרלוונטי.  .9.3

  ת והן לתנאים הבאים:הענקת תגמול הוני במסגרת התוכנית תהיה כפופה הן לתנאי התוכני .9.4

 . ( למניה1הקצאת מניות תמורת סכום של אגורה ) -למנכ"ל החברה  .9.4.1

לעיל, השווי ההוגן השנתי המצטבר של התגמול    7.4.2לצורכי תקרת התגמול ההוני כאמור בסעיף   .9.4.2

ההוני אשר יוענק לנושאי המשרה בחברה, במועד הענקה, ואשר יוערך על פי סך השווי הכלכלי  

 במועד הענקה מחולק באופן שווה במספר השנים עד למועד הבשלה מלאה.  

מחיר  הגבוה מבין )א(  מ לא יפחת  הערך  ניירות  המימוש של    מחיר   -  של כתבי אופציה  מחיר מימוש .9.4.3

במחיר מימוש השווה  )ב(  ;  על ההקצאה  הפתיחה של מניית החברה ביום החלטת הדירקטוריון

(  30כפי שיקבע בתשקיף החברה, )ג( מחיר ממוצע של מניית החברה בשלושים )למחיר המניות  

בתל  לניירות ערך בבורסה    ממחיר הממוצע של מניות החברה(  ד)-וימי המסחר הראשונים שלה;  

וזאת    ,ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה  30, במהלך  בע"מ  אביב

   .טווח הארוךת ערך החברה ב להשאיהווה תמריץ ראוי ר שאבאופן  

בנסיבות בהן  בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי 

הכללית יכול שיחושב מחיר    לנושא משרה מסוים טעונה אישור האסיפההערך    ניירותהקצאת  

כן, בנסיבות בהן  המימוש, בהתאם לעקרונות דלעיל, ביחס למועד אישור האסיפה הכללית. כמו 

הספציפית  ב  נקבע ספציפי שהינו מאוחר ממועד  תוכנית  מועד הענקה  מסוים  נושא משרה  של 

יחושב מחיר המימוש, בהתאם לעקרונות    (לפי העניין)  אישור הדירקטוריון או האסיפה הכללית

 בתוכנית.דלעיל, ביחס למועד ההענקה שנקבע 

או אחר(,   ליניארי  באופן)נת הבשלה של מנות  שנים, כאשר נית  מחמשלא תפחת    -   תקופת הבשלה  .9.4.4

ניירות  החברה מכל סיבה שהיא, יבשילו    ל ידיובלבד שעם סיום ההעסקה של נושא המשרה ע

דירקטוריון  ה.  עד לאותו מועד אילו ההבשלה היתה על בסיס רבעוני  מבשיליםאשר היו    הערך

מסיום התקשרות בגין    כתוצאה, או  ושבקרות אירוע האצה, כפי שיוגדר על יד  רשאי לקבוע  היהי

 .םאו חלק  םהמשרה, כול מוות או נכות, תואץ ההבשלה של ניירות ערך שהוענקו לנושא

במסגרת התוכנית כאמור, בתקופת היות    שיוענקו  הערך   ניירות בגין    המקסימאליהיקף הדילול   .9.4.5

המונפק של החברה )בדילול מלא(    מההון   8%  שלמדיניות תגמול זו בתוקף, לא יעלה על שיעור  

בהן.  הערך    ניירות  הענקתבעת   ההנפקה  אופציות  ובהתחשב  השלמת  מועד  טרם  שהוענקו 

הדילול על פי סעיף  , לא ילקחו בחשבון לצורך חישוב היקף  הראשונה לציבור של ני"ע של החברה

 זה.
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לא יקדם מחלוף שנה לאחר הבשלת כל מנה  הערך    ניירות   שלמועד הפקיעה    -  תקופת האופציה  .9.4.6

  .שנים ממועד ההקצאה )לפי תנאי התוכנית( 6-אך לא יותר מ

התייחסות לתנאים    בעת אימוץ תוכנית להענקת ניירות ערך, תכלול התוכנית  -  עבודה  יחסי סיום .9.4.7

לרבות במקרה של סיום יחסי    שיחולו במקרה של סיום יחסי עבודה בין נושא המשרה לחברה,

, או כתוצאה ממוות  (זכאות לפיצויי פיטורין  לרבות במקרים השוללים)  עבודה כתוצאה מפיטורין

 ח(. )חו" או נכות של נושא המשרה

אישור  הערך    ניירות  תנאי  שינוי .9.4.8 לאחר  יעשה  ובכפוף    המוסמכים  האורגניםבתוכנית  בחברה, 

 לעקרונות הקבועים במדיניות זו.  

התגמול   .9.4.9 את    והדירקטוריוןועדת  משרה  נושא  לכל  תנאי  ההקצאהיאשרו  אישור  במסגרת   ,

  מס   לפקודת  102  סעיף  להוראות  בהתאםהערך    ניירותהכהונה ובכלל זה יהיו רשאים להעניק  

בידי הנאמן, אשר ידווח לניצעים    יופקדו הערך    ניירות במקרה כאמור, .  הון רווח  במסלול   הכנסה 

  בהתאם לזכותם אצלו, מועדי המימוש והפקיעה וכל פרט אחר,    העומדותהערך    ניירות  כמותעל  

 . תוכניתבהתאם להוראות  יעשההערך  ניירות. מימוש לתוכנית

  ההטבה  את יקבלהערך   ניירותבעל   המימושהחברה לקבוע מנגנון לפיו במועד   באפשרות בנוסף,   .9.4.10

מחיר מניית החברה    בין   ההפרש   בגובה,  בכפוף ובאישור דירקטוריון וועדת התגמול של החברה

, וזאת בלי להידרש לשלם בפועל  הערך  ניירות עבור    שנקבעבמועד המימוש לבין מחיר המימוש  

 . (cashless- )מנגנון האת מחיר המימוש 

 מובהר כי תשלום תגמול משתנה הוני, ככל שינתן הינו בנוסף למענק שבשיקול דעת במזומן.  .9.4.11

אופציות שהוענקו טרם מועד  מניות והקצאות של  תגמול זו,    ממדיניות  להחריגהחליטה    החברה .9.4.12

 .  השלמת ההנפקה הראשונה לציבור של ני"ע של החברה

 .  יינתן בדרך של תגמול הונימענק בשיקול דעת לא   .9.4.13

ורסה ולעמידה  ב ה לקבלת אישור הופערך של החברה תהא כפהניירות   של  כל הקצאהמובהר כי,   .9.4.14

 . כפי שהתהיינה במועד ההקצאה ,בהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו

 ספציפיות הוראות -החברה של התגמול .10

 תגמול לדירקטורים  .10.1

דירקטורים מטעם    ארבעהעד  בגין כהונה של   - השליטה  בעלת   מטעם  דירקטורים  בגין   ניהול  דמי .10.1.1

פעיל,   דירקטוריון  יו"ר  כולל  השליטה  העמדת  בעלת  עסקי  עסקי  פיתוח  שירותי ובגין  ייעוץ   ,

 1 של בסך  קבוע שנתי תגמול תקבל השליטה בעלת, , לרבות בתחום מיזוגים ורכישותואסטרטגי

  הדרוש   אישור  לכל   ובכפוף   המאשרים  הגורמים  לקביעת  בהתאםבתוספת מע"מ, זאת  "ח  ש   מיליון

  שירותי   היקףמטעם בעלת השליטה לא נקבע.    דירקטוריםיצוין כי היקף משרתו של    .דין  לפי

  הזמן   את  יקדישו  והם,  משרה לכל דירקטור(  30%)עד    החברה  לצורכי  בהתאם  יהיה  הדירקטורים

 .כך לצורך  שיידרש הסביר

עבור .10.1.2 הדירקטוריון  חברי  )  גמול  החברה  בדירקטוריון  כדירקטורים  ניהול    דמילמעט  כהונתם 

,  (או שכר יו"ר דירקטוריון  לעיל  10.2  דירקטורים מטעם בעלת השליטה בחברה כמתואר בסעיף

  2000-תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"סיהיה בהתאם ל

 .  לעת מעת שיעודכנו  כפישנקבעו בהן,  הסכומיםו  תוספותה  על, בלבד
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 ביטוח ושיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה  .10.2

ונושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים, בנוסף לתגמול לעיל, ובכפוף לאישור    הדירקטורים .10.2.1

נושאי משרה, כתב שיפוי  האו ו/או בדיעבד  רגנים המוסמכים בחברה, לביטוח אחריות  מראש 

 בכפוף להוראות תקנון החברה וכל דין.   בתנאים אחידים לנושאי המשרה, והכלופטור, 

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים    , במהלך תוקפה של מדיניות זו,להתקשר  החליטה   החברה .10.2.2

ונושאי משרה בחברה, לרבות מנכ"ל, דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה  

בלבד    ועדת  ידי  על  שתאושר ובלבד  התגמול  המניות,  בעלי  אסיפת  לאישור  תובא  ולא 

כושה  שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, ר

או התחייבויותיה. להלן תנאי ההתקשרות העיקריים של החברה עם מבטח בפוליסת הביטוח,  

  ביטוח   ולתקופת  למקרה  דולר ארה"ב  מיליון  10  עד  של   אחריות  בגבול  ביטוחי  כיסוי  יינתן  פיה  על

 . בנוסף הוצאות הגנה משפטית סבירותו

  פי   על  המותרים  המקסימאליים  לתנאים  בהתאם  הינם  הביטוח  פוליסת  תנאי  כי  בזאת  מובהר .10.2.3

ונושאי    הואיל,  לעת  מעת  שיעודכן   כפי,  החברה  תקנון הדירקטורים  לכל  זהים  הביטוח  ותנאי 

,  החברההשליטה בחברה ו/או מנכ"ל    תבעל מטעם  המשרה בחברה, לרבות הדירקטורים שהינם  

  ואינם   שוק  בתנאי  הם  הביטוח  תנאי  כי  ולאור העובדה שהאורגנים המתאימים בחברה סבורים

  צורך   אין   ולפיכך,  התחייבויותיה  או   רכושה,  החברה  רווחיות   על  מהותי  באופן   להשפיע   עשויים 

הדירקטורים  הביטוח  תנאי  את  להביא לרבות  המשרה  נושאי  ו/או    של  השליטה  בעלת  מטעם 

לתקנות החברות    1ב 1-( ו5ב)1,  1א1סעיפים  לפי    מנכ"ל החברה לאישור האסיפה הכללית וזאת

 . 2000 -"סהתש קלות בעסקאות עם בעלי עניין(, )ה

לעיל, במסגרת ההנפקה של החברה בבורסה לניירות ערך בתל    10.4.2בנוסף לביטוח לפי סעיף   .10.2.4

 POSI- Public Offering)  יעודית להנפקה   ביטוחבפוליסת  עשויה להתקשר  אביב בע"מ, החברה  

of Securities Insurance)    בחברה   המשרה  ונושאי  לכל הדירקטורים  שנים  7לתקופת הביטוח של  

מיליון  10עד    של   אחריות  בגבול  זאתרקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה,  דיולרבות מנכ"ל  

 .  בנוסף הוצאות הגנה משפטית סבירותביטוח ו ולתקופת דולר למקרה

החברה תהיה רשאית לרכוש כיסוי ביטוחי של דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר יכלול גם   .10.2.5

סיום כהונתם כדירקטורים ונושאי משרה    ממועד  שנים  שבע  של עד  לתקופה  Run-Offהסדרי  

 בחברה. 

 שונות .11

אופן   .11.1 בדבר  ספק  של  מקרה  בכל  התגמול  מדיניות  הוראות  את  לפרש  הסמכות  גם  נתונה  לדירקטוריון 

 יישומה.  

ו/או  שינויים מהותיים בחברה    מטבע הדברים, יש לבחון את מדיניות התגמול מעת לעת, בין היתר, נוכח .11.2

בהתאם, ועדת התגמול והדירקטוריון  .  העסקית בה היא פועלת, בכל הנוגע לתגמול נושאי משרה  בסביבה

את מדיניות התגמול ויפעלו לעדכונה ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות  לעת ולפי הצורך    מעתיבחנו  

 הדין.  

לראשונה,   .11.3 היותה של החברה מנפיקה    שנים  5  בחלוף  רק  אישור   טעונה  תהיה  זו  תגמול  מדיניותלאור 

 . "מבע אביב בתל ערך  לניירות בבורסה  רלמסח החברה מניות לראשונה  תירשמנה שבו מהמועד
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 דוחות כספיים   - 9פרק 

 זה בדרך של הפנייה  יף מדףקותש להשלמה הנכללים בתשקיףכספיים דוחות  .9.1

פרק זה להלן מובאים דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה  ב

, דוחות רווח והפסד, תזרים מזומנים ודוח על  2018-ו  2019)הכוללים מאזן של השנים    2019בדצמבר    31ביום  

ל החברה  בהון  ביום    3- השינויים  שנסתיימו  של  (2019בדצמבר    31השנים  סקורים  ביניים  כספיים  ודוחות   ,

 .2020ביוני   30החברה לתקופות של שלושה ושישה חודשים שהסתיימו ביום 

 בון המבקרהחש הרוא  ה שלהסכמ מכתב .9.2

לחברה ניתנה הסכמתו של רואה החשבון המבקר של החברה להכללת דוח רואה החשבון המבקר ביחס לדו"ח  

 לעיל, בתשקיף זה.    9.1הכספי המפורט בסעיף 

 לפרק זה.  א'נספח מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה מצורף כ

 דוח אירועים   .9.3

תקנה   להוראות  לתשקיף    )ב(ב60בהתאם  מצורף  תשקיף,  פרטי  מדףזה  לתקנות  אירועים  ותשקיף  דוח    זה 

בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות    (א לתקנות פרטי תשקיף56רתו בתקנה  כהגד)

 זה.   ותשקיף מדף זהועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף  2020  ביוני 30הכספיים של החברה ליום  

 לפרק זה.  ב'נספח מצורף כ דוח האירועים 
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   א'נספח 

 של החברה   החשבון המבקר  ההסכמה של רואמכתב 
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 2020בנובמבר  28

 

 לכבוד 

 הדירקטוריון של 

 "(החברה )" מניף שירותים פיננסיים בע"מ

 35ז'בוטינסקי  רחוב 

 רמת גן 

 

 ג.א.נ, 

 

 

 החברה של  מדף  תשקיףו להשלמה תשקיףהנדון: 

 2020 בנובמבר 30מיום 

 

 תשקיף ו  להשלמה  תשקיףבהדוחות שלנו המפורטים להלן  להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( של    ננו ה

 : שבנדון המדף

  

בדצמבר   31של החברה לימים  יםמאוחד ה הדוחות הכספייםעל   2020בנובמבר  28דוח רואה החשבון המבקר מיום   (1)

 . 2019בדצמבר   31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום   2018-ו 2019

על הדוחות כספיים המאוחדים ביניים של החברה    2020 בנובמבר 28דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  (2)

  ו באותם תאריכים.ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימ  2019 -ו 2020ביוני  30לימים 

על הדוחות כספיים המאוחדים ביניים של החברה    2020 בנובמבר 28דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  (3)

   ושלושה חודשים שהסתיימו באותם תאריכים. תשעה ולתקופות של   2019  -ו 2020  בספטמבר 30לימים 

 

 

 

 

 , בכבוד רב 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון
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 ב' נספח 

 

 

 דוח אירועים 

 ,(מבנה וצורה -פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף )לתקנות ניירות ערך   )ב(ב  60בהתאם לתקנה 
 1969-התשכ"ט
 

 מבנה   –פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  )  א לתקנות ניירות ערך 56כהגדרת מונח זה בתקנה  ,  להלן דוח אירועים

  , בדבר אירועים מהותיים שאירעו בחברה בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים 1969- , תשכ"ט(וצורה

להשלמה ותשקיף  ועד סמוך למועד פרסום תשקיף    (2020  בנובמבר  28שנחתמו ביום  )  2020ביוני    30של החברה ליום  

 ותיים בחברה ממועד חתימת הדוחות הכספיים כאמור. מדף זה ולפיו, לא חלו אירועים מה

 

 

 2020,  בנובמבר 28תאריך: 

 

 

 

   

 מאור דואק
 מנכ"ל החברה 

 גיא שמיר  
 יו"ר הדירקטוריון 

 



 

 

 מניף שירותים פיננסיים בע"מ 

 

 2019בדצמבר  31דוחות כספיים מאוחדים ליום 



 

 

 מניף שירותים פיננסיים בע"מ

 

 

 

 2019בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

 

 

 

 תוכן העניינים 

 

 

 

 עמוד  

  

  

 2 ים חשבון המבקר ידוח רוא

  

 3 על המצב הכספי מאוחדים דוחות 

  

 4 על הרווח הכולל מאוחדים דוחות 

  

 5 על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 

  

 6 על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות 

  

 7-34 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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 המניות של חשבון המבקרים לבעלי   דוח רואי

 מניף שירותים פיננסיים בע"מ

 

 

 

 

 

  31"החברה"( ליום    -בערבון מוגבל )להלן   ביקרנו את הדוחות המאוחדים המצורפים על המצב הכספי של מניף שירותים פיננסיים

תזרימי המזומנים לכל  ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, הדוחות על השינויים בהון והדוחות על    2018  -ו  2019בדצמבר  

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 2019בדצמבר    31אחת משלושת השנים בתקופה שהסתיימה ביום  

 החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 

 

ת תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבו 

. על פי תקנים אלה, נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון  1973-חשבון(, התשל"ג

שבדוחות    שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה  

 של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 

 

, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו 

ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת   2018  -ו 2019בדצמבר    31הכספי המאוחד של החברה לימים  

( והוראות תקנות  IFRSכספי בינלאומיים )  בהתאם לתקני דיווח   2019בדצמבר    31משלושת השנים בתקופה שהסתיימה ביום  

 . 2010-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון 
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 מניף שירותים פיננסיים בע"מ

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 

 בדצמבר  31ליום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 

    נכסים 

    

    נכסים שוטפים:

 4,099  1,964  4 מזומנים ושווי מזומנים

 )*(  31,405  )*(     59,926 5 לקוחות 

 58  781   חייבים ויתרות חובה 

 11,998  10,017  6 מלאי נדל"ן 

 )*(  95,554  )*( 187,045  7 הלוואות לחברות קבלניות 

 143,114  259,130   סה"כ נכסים שוטפים

    

    נכסים שאינם שוטפים:

 37,202  58,306  5 לקוחות 

 273,920  279,335  7 הלוואות לחברות קבלניות 

 21  40   רכוש קבוע 

 2,133  2,786  13 נדחים  נכסי מסים

 313,276  340,467   סה"כ נכסים שאינם שוטפים

    

 456,390  599,597   סה"כ נכסים

    

    התחייבויות 

    

    התחייבויות שוטפות: 

 363,590  467,480  8, 20 התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

 8,594  9,595  9 זכאים אחרים 

 16,909  22,251  20, 8 ובעלי עניין  צדדים קשורים 

 389,093  499,326   סה"כ התחייבויות שוטפות 
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    התחייבויות שאינן שוטפות: 

 46,193  61,098  20, 8 ובעלי עניין  צדדים קשורים 

 46,193  61,098   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות 

    

 435,286  560,424   סה"כ התחייבויות 

    

    הון 

 1  1  10 הון מניות 

 20,318  38,397   עודפים

 20,319  38,398   המיוחס לבעלים   סה"כ הון

    

 785  775   זכויות שאינן מקנות שליטה 

 21,104  39,173   סה"כ הון 

    

 456,390  599,597   סה"כ התחייבויות והון 

    

 )*( סווג מחדש.

 

    2020 בנובמבר  28

 נילי ברדה גיא שמיר  מאור דואק  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 
ואחראי על ענייני   מנכ"ל

 הכספים
 חשבת כספים  יו"ר הדירקטוריון 

 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 מניף שירותים פיננסיים בע"מ

 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

 

 

 

 שהסתיימה לשנה    

 בדצמבר  31ביום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 

     הכנסות: 

 40,846  55,159  68,675   הכנסות ממימון פרויקטים 

 73  76  69   הכנסות משכר דירה 

     

   68,744  55,235  40,919 

     

     הוצאות: 

 18,217  22,339  29,911  (1ב')20 הוצאות דמי סיכון 

 2,558  6,951  1,041  (2א')16 פרויקטים וירידת ערך מלאי מימון הפסדים מ

 4,690  5,341  6,250  11 הוצאות הנהלה וכלליות 

 500  1,000  1,000  (4ב')20 הוצאות אחרות 

 4,249  5,045  6,711  12 הוצאות מימון 

     

 30,214  40,676  44,913   סה"כ הוצאות 

     

     

 10,705  14,559  23,831   רווח לפני מיסים על הכנסה 

     

 ( 2,663) ( 3,400) ( 5,762) 13 הוצאות מיסים על הכנסה 

     

 8,042  11,159  18,069   סה"כ רווח כולל לשנה 
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     רווח מיוחס ל: 

 8,111  11,185  18,079   בעלים של החברה 

 ( 69) ( 26) ( 10)  זכויות שאינן מקנות שליטה 

   18,069  11,159  8,042 

     

     

     

 0.20 0.28 0.45  14 רווח בסיסי למניה )בש"ח( 

     

 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 מניף שירותים פיננסיים בע"מ

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 

 

 

 עודפים  הון מניות 

זכויות 

שאינן  

מקנות 

 סך הכל  שליטה 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

     

 1,765  742  1,022  1  2017בינואר   1יתרה ליום 

     

 138  138  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה 

     

 8,042  ( 69) 8,111  -  רווח )הפסד( לשנה 

     

 9,945  811  9,133  1  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

     

 11,159  ( 26) 11,185  -  רווח )הפסד( לשנה 

     

 21,104  785  20,318  1  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

     

 18,069  ( 10) 18,079  -  רווח )הפסד( לשנה 

     

 39,173  775  38,397  1  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

     

 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 מניף שירותים פיננסיים בע"מ

 דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים 

 

 

 

 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת 

 8,042  11,159  18,069  רווח לשנה 

 4  4  11  פחת

 2,258  6,951  1,041  פרויקטים וירידת ערך מלאי מימון הפסדים מ

 ( 2,200) ( 1,100) -  פרויקטים מימון תשלומים בגין הפסדים מ

 1  2  1  ריבית והצמדה לצדדים קשורים 

 3,714  4,706  6,589  הוצאות מימון נטו 

 138  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 ( 3,661) ( 4,558) ( 6,296) ריבית ששולמה 

 2,663  3,400  5,762  מיסים על הכנסה  הוצאות

  25,177  20,564  10,959 

    

 ( 98,974) ( 124,156) ( 134,452) מתן הלוואות לחברות קבלניות 

 39,967  51,350  34,922  קבלניות גביית הלוואות מחברות 

 ( 124) ( 264) 786  הפרשי שער מהלוואות לחברות קבלניות 

 308  339  ( 983) הפרשי שער בגין אשראי מבנקים 

 ( 40,344) ( 54,395) ( 77,223) גידול בלקוחות 

 25,476  41,569  27,598  גביית ריבית על הלוואות מלקוחות

 1,070  13  ( 120) אחריםקיטון )גידול( בחייבים  

 -  2,273  2,778  קיטון במלאי 

 ( 79) 261  857  גידול בזכאים אחרים 

 4,947  15,058  20,244  גידול בצדדים קשורים

 (125,593 ) (67,952 ) (67,753 ) 

    

 ( 9) ( 781) ( 6,439) מס הכנסה ששולם
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 ( 56,803) ( 48,169) ( 106,855) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

    

    

    תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

 ( 4) ( 12) ( 30) רכישת נכסים קבועים 

 ( 4) ( 12) ( 30) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

    

    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

 99,345  97,656  138,720  קבלת אשראי לזמן קצר מבנקים 

 ( 41,441) ( 49,084) ( 33,970) פירעון אשראי לזמן קצר מבנקים 

 57,904  48,572  104,750  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

    

    

 1,097  391  ( 2,135) גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים

    

 2,611  3,708  4,099  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

    

 3,708  4,099  1,964  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה 

    

 

 

 אורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.יהב



 מניף שירותים פיננסיים בע"מ 

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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 י  ל ל כ - 1אור יב

 : הישות המדווחת א. 

 

 ( הינה חברה פרטית תושבת ישראל. או "החברה" "מניף" -)להלן חברת מניף שירותים פיננסיים בע"מ 

 

 , רמת גן. 35ז'בוטינסקי  : רחוב בישראל וכתובתה הרשמית היא 1999במרס  30החברה התאגדה ביום 

 

 החברה עוסקת בעיקר בהשלמת ההון הדרוש ליזמי בניה.

 

 האם הסופית של הקבוצה הינה מבטח שמיר אחזקות בע"מ. בידי מבטח שמיר פיננסיים בע"מ וחברת החברה מוחזקת

 

החלה התפרצות נגיף הקורונה )להלן: "הנגיף"(, התפרצות אשר החלה בסין והתפשטה בחודשים פברואר    2020במהלך חודש ינואר     ב.
, הכריז ארגון הבריאות העולמי על  2020  ס. במהלך חודש מר ות מדינות ברחבי העולם, ובכלל אלו גם בישראלרלעש  2020ומרס  

הנגיף כמגיפה עולמית, דבר אשר גרם לנקיטת פעולות חריגות ואינטנסיביות שונות של מדינות רבות בעולם במטרה לחסום או  
תנועתיות על    לעכב את התפשטות הנגיף, בעיקר על דרך של הטלת סגר מדיני, סגירת השמיים ליציאה וכניסה, הטלת מגבלות 

ענפי   בכל  ניכרות  הדוח  לתאריך  והעולמי  הישראלי  המשק  על  הנגיף  השפעות  מחמירות.  ביתי  בידוד  הוראות  וכן  האזרחים, 
התעשייה. המשך התפשטות הנגיף, עלייה בשיעור התחלואה והתרחבות אזורי הסגר והיקפי הבידוד עלולים לפגוע ברציפות פעילות  

ם מהחברה, בשל האפשרות של היעדרות מסיבית של כוח אדם שחיוני לביצוע העבודות באתרי  החברות הקבלניות הלוות כספי
הבנייה, עיכוב באספקת חומרי גלם לבנייה, וכפועל יוצא האטה בקצב המכירות ועיכוב במועדי סיום הפרויקטים. יחד עם זאת,  

הכספיים, מעריכה החברה כי להמשך התפשטות    לאור היקפי הביטחונות שקיבלה החברה מהלווים, נכון למועד אישור הדוחות 
 הנגיף בארץ, אין השפעה מהותית על פעילות החברה ותוצאותיה, אך היא תמשיך לבחון את ההשפעות בתקופות הבאות. 

 

 : הגדרות  .ג

 

 : בדוחות כספיים אלה

 

 חברת מניף שירותים פיננסיים בערבון מוגבל.  - החברה  ( 1)

 

 שמיר פיננסיים בע"מ.חברת מבטח  - חברת האם  ( 2)

 

 חברות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה. - חברות מאוחדות/חברות בנות  ( 3)

 

 בדבר צדדים קשורים. 24( 2009כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי )     - צד קשור  ( 4)

 

 לחוק ניירות    1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1כמשמעותם בפסקה )      - בעלי עניין ( 5)

 .1968-ערך, התשכ"ח      

 



 מניף שירותים פיננסיים בע"מ 

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

11 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים  - 2אור יב

 

 :הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.

ופרשנויות להם שפורסמו    "( IFRS"  -הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  

(. עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי  IASBע"י הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )
 . בכל תקופת הדיווח המוצגות

 .2020 בנובמבר   28 דירקטוריון החברה ביום הדוחות אושרו על ידי

 

 יישום תקנות ניירות ערך:  ב.

)דוחות כספיים שנתיים(, התש"עהדוחות   ניירות ערך  ערוכים בהתאם לתקנות  דוחות )להלן: "תק  2010-הכספיים    נות 
 "(. כספיים

לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, החברה לא צרפה לדוחות כספיים אלו מידע כספי נפרד לפי תקנה    4בהתאם לתקנה  
יים של החברות המוחזקות על הדוחות הכספיים המאוחדים  .ג. לתקנות אלה, לאור ההשפעה הזניחה שיש לדוחות הכספ9

של החברה. אמות המידה שימשו את החברה בקביעתה זו הינן היקף הנתונים של החברות הבנות מתוך סך הנכסים,  
 (. 5% -ההכנסות, ההפסד ותזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת )פחות מ

 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה:  ג.

 ם מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה ומעוגלים לאלף הקרוב, למעט אם צוין אחרת. הדוחות הכספיי
 

 . השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה 

 

 : בסיס המדידה .ד

והתחייבויות מסים נדחים, הפרשות  נכסי    הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים והתחייבויות הבאים:
 והתחייבויות בגין הטבות לעובדים.

 , בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית. 3 ביאורלמידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו ראה 

 

 : מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד .ה

 הינה לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות של ההוצאה. מתכונת הניתוח של הוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד  

 מידע נוסף בדבר מהות ההוצאה נכלל, ככל שרלבנטי, בביאורים לדוחות הכספיים.

 

 תקופת המחזור התפעולי:  ו.

 חודשים.  12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה 

 

 :שימוש באומדנים .ז

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות  IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
יובהר   והוצאות.  הכנסות  והתחייבויות,  נכסים  של  הסכומים  ועל  החשבונאית  המדיניות  יישום  על  משפיעים  אשר 

 שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. 

 

 



 מניף שירותים פיננסיים בע"מ 

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

12 

 )המשך(  יס עריכת הדוחות הכספייםבס - 2ביאור 

גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת החברה להניח   בעת 
הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת  

 עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. החברה על ניסיון העבר, 

תוקנו   שבה  בתקופה  מוכרים  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  שוטף.  באופן  נסקרים  שבבסיסם  וההנחות  האומדנים 
 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

החברה בוחנת    -  לצורך מדידת הפסדי אשראי   קבלניות  אומדן תזרימי המזומנים הצפויים מהלוואות לחברות  •
אחת לתקופה את תזרימי המזומנים הצפויים מהלוואות אלה ומבצעת שינוי אומדן בתזרים התקבולים הצפוי  

וכן השווי    במידת הצורך. האומדן מתבסס בין היתר על תקופת ההלוואה ועל הרווחים הצפויים בפרויקט הממומן 

שינוי    . קבלניותשבהם מועמדות ההלוואות לחברות    LTV  - משמשים כבטוחה ויחסי הקטים שההוגן של הפרוי 
 . הפרשה להפסד אשראיבאומדנים אלו עלול להשפיע על תזרימי המזומנים של החברה ועל 

 

 מטרות, נהלים ותהליכים: - ניהול הון  ח.

יך את פעילותה כדי שתוכל להניב  מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמש
לתמוך   מנת  על  וכן  החברה,  ועובדי  אשראי  נותני  כגון  בחברה  אחרים  עניין  למחזיקי  הטבות  מניותיה,  לבעלי  תשואה 
מבצעת   אשר  מההשקעות  אחת  כל  בדבר  החלטה  החברה  דירקטוריון  מקבל  זו  במסגרת  עתידית.  עסקית  בהתפתחות 

 על ההון המנוהל בחברה. החברה, וזאת במטרה למקסם את התשואה

 

 : שינויים במדיניות החשבונאית .ט

 "מכשירים פיננסיים" )בדבר אופציית פירעון מוקדם עם "פיצוי שלילי" למלווה(:  IFRS 9תיקון  •

(, מכשירי חוב עם אופציית פירעון מוקדם  SPPIהתיקון מבהיר כי לצורך בחינת מאפייני תזרים המזומנים החוזי )

 .SPPI  -בהן מממש האופציה )הלווה( משלם או מקבל פיצוי סביר בגין הפירעון המוקדם, יעמדו במבחן ה

בנושא אחר, הובהר בבסיס המסקנות לתקן כי כאשר ישנו שינוי תנאים לא מהותי בהסכם הלוואה אשר אינו גורם  
וערך ההלוואה לאחר  לגריעת ההתחייבות מהספרים, ההפר ש שבין ערך ההלוואה בספרים לפני שינוי התנאים 

 שינוי התנאים )כאשר הוא מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורי( ייזקף לרווח והפסד. 

או לאחריו, לפי הוראות מעבר    2019בינואר    1התיקון מיושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  
 ספציפיות. 

 מהותי. ה ום התיקון על דוחותיה הכספיים של הקבוצה אינהשפעת ייש

 

• 16 IFRS  :"חכירות" 

"חכירות"   IAS 17)'מועד היישום לראשונה'( מבטל את    2019בינואר    1התקן החדש אשר נכנס לתוקף החל מיום  
והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה,  

 דהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק )'מחכיר'(. התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר. 

חוכר, בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות  התקן החדש מבטל את ההבחנה אשר היתה קיימת בעבר לגבי  
וקובע מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד  

  מאפשר תקן  להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין הערך הנוכחי של דמי החכירה. ה 
חודשים בלבד וכן ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת,    12ורים לתקופה של עד  לגבי נכסים החכ הקלה  

אישיים(.   מוקדם  מחשבים  סיום  המאפשר  בהסכם  משרד  חוכרת  מראש  הצדדים    2  -להחברה    3  לשבהודעה 
לא  הוראות התקן החדש  לולכן    לזמן קצר ות  . החברה מיישמת את ההקלה שהתקן מאפשר לגבי חכירחודשים
 על הדוחות הכספיים. שפעה היתה ה
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 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3אור יב

 כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה על ידי החברה.

 

 : בסיס האיחוד א.

 : חברות בנות

הכספיים של החברה ושל ישויות, הנשלטות על ידי החברה,  הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות  
 משתנות  זכויות, לתשואות לה שיש חשופה, או היא כאשר  מושקעת בחברה שולטת משקיעה במישרין או בעקיפין. חברה

המושקעת.   על כוח הפעלת באמצעות תשואות אותן על להשפיע יכולת לה יש במושקעת, וכאשר הנובעות מהחזקתה
 מובנות.   ישויות המושקעות, לרבות כל על חל עקרון זה

דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים שלא על פי המדיניות החשבונאית של הקבוצה מותאמים, לפני איחודם,  
 למדיניות החשבונאית המיושמת על ידי הקבוצה. 

 תיות. חבר -לצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאות, היתרות, ההכנסות וההוצאות הבין

 חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו של חברות הבנות שאוחדו, מוצג בנפרד במסגרת הון הקבוצה.

 

 : מטבע חוץ  .ב

 : ילותהפעבמטבע שאינן עסקאות  תרגום 

נכסים   העסקאות.  שבתוקף בתאריכי  שער החליפין  לפי  החברה  של  הפעילות  למטבע  חוץ מתורגמות  עסקאות במטבע 
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו  

 יום.

הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינו ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השנה, כשהוא מתואם  
 המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה.  לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות

פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף במועד  
 העסקה. 

 (.IAS  21בינלאומי )חשבונאות הבנות בחו"ל בהתאם לתקן   חברות החברה בחנה את פעילות ה

ש"ח  בחו"ל הינו החברות הבנות של פעילות ה מטבעהגיעה למסקנה כי את המבחנים בתקן האמור ו בחנה הנהלת החברה 
 . המתואר לעילובהתאם לכך טופלו הפרשי השער לפי 

 

 מכשירים פיננסיים: ג.

 :נכסים פיננסיים שאינם נגזרים

 הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים:

 מוכרים לראשונה במועד בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. הנכסים הפיננסים 

 נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס הפיננסי.

 לאחר ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים ימדדו בעלות מופחתת או בשווי הוגן בהתאם לסיווגם.

 

 סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה: 

משנה את המודל העסקי שלה לניהול    החברה נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם, ורק כאשר,  
נכסי חוב פיננסיים, ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת תקופת הדיווח העוקבת  

 לשינוי במודל העסקי. 
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 )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

ברים להלן וכן אינו מיועד למדידה בשווי הוגן  נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצט 
 דרך רווח והפסד: 

 מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכן.  -

התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן   -
 סכום הקרן שטרם נפרעה.וריבית בגין  

 לחברה יתרות לקוחות והלוואות המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי המזומנים החוזיים. 

תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו, כוללים אך ורק תשלומי קרן וריבית אשר משקפת תמורה עבור ערך  
 ך, נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות מופחתת. הזמן של הכסף וסיכון האשראי. בהתאם לכ

עלות מופחתת של נכס פיננסי הינה הסכום שבו נמדד הנכס הפיננסי בעת הכרה לראשונה בניכוי תשלומי קרן, בתוספת או  
בניכוי ההפחתה המצטברת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, של הפרש כלשהו בין הסכום הראשוני לבין סכום  

 מותאם בגין הפרשה להפסד כלשהי. הפירעון,  

שיטת הריבית האפקטיבית הינה שיטה המשמשת לחישוב העלות המופחתת של מכשיר חוב ולהקצאה ולהכרה בהכנסת  
 הריבית ברווח או הפסד על פני התקופה הרלוונטית.

 

 התחייבויות פיננסיות:

מתאגידים בנקאיים(, מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר  ההתחייבויות הפיננסיות של החברה )הכוללות בעיקר הלוואות  
ניכוי עלויות עסקה. לאחר מועד ההכרה הראשונית התחייבויות פיננסיות אלה נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת  

 הריבית האפקטיבית.

צאות ריבית על  שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחישוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת הו
פני תקופת האשראי הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק את הזרם החזוי של תזרימי  

 המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית לערכה בספרים.

נפרעת, מבוטלת או פוקעת. ההפרש בין הערך    החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר ההתחייבות הפיננסית 
 בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה בין התמורה ששולמה מוכר ברווח או הפסד.

 

 גריעת נכסים פיננסיים: 

 המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות. נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי

 

 מלאי נדל"ן:  ד.

ולהבאתו   המלאי  לרכישת  העלויות  את  כוללת  המלאי  עלות  נטו.  המימוש  וערך  העלות  מבין  כנמוך  נמדד  נדל"ן  מלאי 
העלות   אומדן  בניכוי  הרגיל,  העסקים  במהלך  הוא אומדן מחיר המכירה  נטו  ערך המימוש  ולמצבו הקיימים.  למקומו 

 .שלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירהלה

 

 : הפסדי אשראי ה.

 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים:

 נכסים פיננסיים: 

 החברה מכירה בהפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות המופחתת. 

לקוחות   בגין  חזויים  אשראי  להפסדי  ההפרשה  את  למדוד  בחרה  האשראי  החברה  להפסדי  השווה  בסכום  והלוואות 
 החזויים לאורך כל חיי המכשיר.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 3ביאור 

הפסדי האשראי הצפויים בגין נכסים  אלה נאמדים עפ"י ניסיון העבר של הקבוצה לגבי הפסדי אשראי ומותאמים לגורמים  

הפרוייקטי של  ההוגן  השווי  ללווה,  ספציפיים  השהם  ויחסי  כבטוחה  שמשמשים  כלליים  LTV  -ם  כלכליים  ותנאים   ,
והערכה הן של המגמה השוטפת של התנאים והן של המגמה החזויה של התנאים במועד הדיווח לרבות ערך הזמן של  

 סכומי ההלוואות שניתנו ללקוח והתמורה בגינן. הינו בקירוב ל חוב הופך לפגום כאשר שווי הבטוחות  הכסף לפי הצורך.

פסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר הינם הפסדי האשראי החזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים  ה
 במהלך אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי. 

 

 הכנסות:  ו.

 הכנסות ממימון פרויקטים: 

הכנסה שנצברה וטרם שולמה    האפקטיבית.הכנסות הנובעות מהלוואות שניתנו מוכרות עם צבירתן, לפי שיטת הריבית  
 מוצגת בסעיף הלקוחות. 

 

 הכנסות והוצאות מימון:  ז.

 הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית בגין הלוואות שנתקבלו. 

רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו כהכנסות מימון או הוצאות מימון, כתלות בתנודות שער החליפין, וכתלות  
 רווח או הפסד בנטו(. הפרשי שער מוכרים ברווח והפסד בתקופה בה הם נבעו.בפוזיציה שלהן )

 

 הוצאת מסים על ההכנסה:  ח.

שוטפים ונדחים. מיסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד או ישירות    הוצאת מסים על הכנסה כוללים מסים
 להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח הכולל האחר. 

 

 מסים שוטפים: 

ושב לפי שיעורי  המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם )או להתקבל( על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מח
 המס החלים לפי החוק שנחקק או נחקק למעשה למועד הדיווח. מסים שוטפים כוללים גם מסים בגין שנים קודמות. 

 

 מסים נדחים:

ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין  
דחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו,  ערכם לצרכי מסים. המסים הנ

 בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח. 

נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד  
ניתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח, ובמידה ולא צפוי כי  תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה  

 הטבות המס המתייחסות יתממשו, הם מופחתים. 

 

 קיזוז נכסים והתחייבויות מסים נדחים:

נכס והתחייבויות מסים והתחייבויות    החברה מקזזת  נכסי  זכות חוזית הניתנת לאכיפה לקיזוז  וקיימת  נדחים במידה 
אשר   נישומה,  חברה  באותה  רשות  אותה  ידי  על  הממוסה  במס  חייבת  הכנסה  לאותה  מיוחסים  והם  שוטפים,  מסים 

 מנית.בכוונתה לסלק נכסי והתחייבויות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים מיושבים בו ז 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 3ביאור 

 

 : רווח למניה .ט

החברה מציגה נתוני רווח למניה בסיסי לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח  
המניות הרגילות שהיו במחזור  או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של  

 במשך השנה. 

 

 מזומנים ושווי מזומנים: י.

כוללים מזומנים למימוש מיידי, פקדונות למשיכה מיידית ופקדונות לזמן קצוב, ללא הגבלה בשימוש, אשר מועד פרעונם  
 חודשים. 3במועד ההשקעה בהם הינו עד 

 

 :ששולמו בדוח תזרים המזומניםסיווג ריבית ששולמה, ריבית שהתקבלה ומיסים  .אי

ששולמה כתזרימי   בגין ריבית  וכן תזרימי מזומנים  בידיה  בגין ריבית אשר התקבלה  החברה מסווגת תזרימי מזומנים 
מזומנים אשר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת. תזרימי המזומנים בגין מסים על הכנסה מסווגת ככלל כתזרימי מזומנים  

, למעט אלו אשר ניתנים לזיהוי בנקל עם תזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות השקעה או  אשר שימשו לפעילות שוטפת
 מימון. 

 

 מזומנים ושווי מזומנים - 4ביאור 

 

 ההרכב: 

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 9  7  קופה קטנה 

 4,090  1,957  יתרות בבנקים

 4,099  1,964  מזומניםסה"כ מזומנים ושווי  

   

 בדבר מכשירים פיננסיים.  16חשיפת החברה לסיכון שיעור ריבית, סיכון מטבע מפורטת בביאור 
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 לקוחות  - 5ביאור 

 

 ההרכב:  א.

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 )*( 65,372  )*( 107,934  ( 1) הכנסות לקבל

 4,170  11,234  לגביה המחאות 

 65  64  אחרים 

  119,232  69,607 

 ( 1,000) ( 1,000) הפרשה ספציפית להפסדי אשראי  -בניכוי 

  118,232  68,607 

   

ככלל התמורה משולמת לחברה בסוף תקופת הפרויקט למעט מספר הסכמים בהיקף לא מהותי בהם מתקבלות   ( 1)
 במהלך תקופת המימון.מקדמות על חשבון התמורה 

 

 סווג מחדש. )*( 

 

 ניהול סיכון האשראי על ידי חברה:  ב.

 

 סיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום להפסד פיננסי לחברה.

את איכות האשראי המוענק ללקוח ומגדירה מגבלות אשראי. המגבלות המיוחסות    טרם קבלת לקוח חדש, החברה אומדת
 ללקוחות החברה נבחנות מפעם לפעם, בהתבסס על מידע חדש שנתקבל, ועל עמידת הלקוח בתשלומי חובות קודמים. 

. הקבוצה  לחברה אין חשיפה משמעותית לסיכון אשראי בגין לקוח מסויים או קבוצת לקוחות בעלת מאפיינים דומים
מהנכסים הכספיים    20%מגדירה לקוחות בעלי מאפיינים דומים אם הם ישויות קשורות. ריכוז סיכון האשראי לא עלה על  

 ברוטו בכל עת במהלך השנה לאף לקוח. 

 

החברה מודדת את ההפרשה להפסדי אשראי בגין לקוחות לפי הסיכוי לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר. הפסדי  
פויים בגין חובות לקוחות נאמדים תוך שימוש במטריצת הפרשות המבוססת על ניסיון העבר של החברה לגבי  האשראי הצ

הפסדי אשראי ומותאמת לגורמים שהם ספציפיים ללקוח לביטחונות שהועמדו לחברה בעסקה. תנאים כלכליים כלליים  
ם במועד הדיווח לרבות ערך הזמן של  והערכה הן של המגמה השוטפת של התנאים והן של המגמה החזויה של התנאי

 הכסף לפי הצורך. 

 

 לקוח עיקרי:  ג.

 אלפי ש"ח(.  5,196: 2017אלפי ש"ח,  10,454: 2018אלפי ש"ח ) 10,558הינו  2019סכום ההכנסות מלקוח א' בשנת 
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 מלאי נדל"ן  - 6ביאור 

 

 ההרכב: 

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 8,101  8,101  (1דירות ומבני מגורים למכירה בחו"ל )

 6,134  4,153  (1קרקעות בחו"ל )

 ( 2,237) ( 2,237) הפרשה לירידת ערך מלאי 

  10,017  11,998 

   

 מלאי הנדל"ן מוחזק על ידי חברות בנות מאוחדות בחו"ל. ( 1)

 

 

 הלוואות לחברות קבלניות  - 7ביאור 

 הלוואות לחברות קבלניות:פרטים בדבר  

 

 ההרכב:  א.

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 389,066  487,810  הלוואות לחברות קבלניות 

 ( )*( 10,592) ( )*( 9,836) הפרשה ספציפית להפסדי אשראי  -בניכוי 

 ( 9,000) ( 11,594) הפרשה כללית להפסדי אשראי  -בניכוי 

  466,380  369,474 

   

 )*( סווג מחדש.
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 )המשך( הלוואות לחברות קבלניות  - 7ביאור 

 

 פירוט בסיסי הצמדה ותנאי ריבית:  ב.

   צמוד  לא צמוד  

 שיעור ריבית אפקטיבית
ללא ריבית  

(1 ) 
15.5% -  
 סך הכל  ( 2אירו ) 8% 14%

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      : 2019בדצמבר  31ליום 

 487,811  7,378  10,235  463,777  6,420  הלוואות לחברות קבלניות 

      

      : 2018בדצמבר  31ליום 

 389,066  8,165  10,235  360,024  10,642  הלוואות לחברות קבלניות 

      

העובדה כי הפרויקטים נמצאים תחת כינוס נכסים,  . לאור  19%האמורות נושאות ריבית חוזית בשיעור  ההלוואות   ( 1)
 . םהחברה אינה זוקפת הכנסות ריבית בגינ

 

 קטים בחו"ל, בגינם נרשמה הפרשה מלאה להפסדי אשראי.הלוואות בגין פרוי  ( 2)

 

 פירוט לפי זמני פירעון:  ג.

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

2019  -  95,554 

2020  187,045  170,960 

2021  142,925  71,419 

2022  127,996 31,541 

2023  8,414  - 

  466,380  369,474 
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 הלוואות ואשראי - 8אור יב

 

החברה, הנמדדים בעלות מופחתת. מידע נוסף בדבר החשיפה של החברה לסיכוני ריבית, מטבע חוץ ונזילות,  שנטלה  זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות ואשראי נושאי ריבית    ביאור
 .19ביאור לפירוט בדבר אמות מידה פיננסיות, ראה  .סיכונים ניהול , בדבר  15 ביאורניתן ב

 

 פרטים בדבר ריבית והצמדה: 

  נקוב באירו  אלפי ש"ח צמוד מדד  אלפי ש"ח לא צמוד   

 סה"כ  סה"כ  %  סה"כ  %  סה"כ  %  ערך נקוב  

         : 2019בדצמבר  31ליום 

   1.5365-1.723  -   1.25-4.0  שיעור ריבית נקובה 

         

         התחייבויות שוטפות: 

         התחייבויות לתאגידים בנקאיים:

 467,480  6,933  6,933  -  -  460,547  460,547  467,069  הלוואות לזמן קצר 

 467,480  6,933  6,933  -  -  460,547  460,547  467,069  סה"כ התחייבויות שוטפות 

         

         התחייבויות שאינן שוטפות: 

 268  -  -  268  268  -  -  262  צדדים קשורים 

  262  -  -  268  268  -  -  268 
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         : 2018בדצמבר  31ליום 

   1.5365-1.723  -   1.25-4.0  שיעור ריבית נקובה 

         

         התחייבויות שוטפות: 

         התחייבויות לתאגידים בנקאיים:

 363,590  10,321  10,321  -  -  353,269  353,269  363,298  לזמן קצר הלוואות 

 363,590  10,321  10,321  -  -  353,269  353,269  363,298  סה"כ התחייבויות שוטפות 

         

         התחייבויות שאינן שוטפות: 

 266  -  -  266  266  -  -  262  צדדים קשורים 

  262  -  -  266  266  -  -  266 
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 כאים אחריםז - 9 אוריב

 

 ההרכב: 

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 804  923  זכאים אחרים והוצאות שנצברו 

 384  716  התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת 

 6,633  6,898  מוסדות 

 773  1,058  הכנסות מראש מדמי טיפול 

  9,595  8,594 

   

 

 בדבר צדדים קשורים ובעלי עניין.  20 ביאורלמידע נוסף בדבר זכאים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין, ראה  

 

 ב, בדבר מכשירים פיננסיים. 16 ביאור לחשיפת החברה לסיכוני מטבע ונזילות בגין חלק מיתרות הזכאים, ראה 

 

 של ההטבות לעובדים:  פירוט 

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 161  250  הפרשה לחופשה 

 114  267  הפרשה לפיצויים 

  517  275 
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 הון וקרנות  - 10ביאור 

 

 הון מניות ופרמיה על מניות: 

 2018-ו 2019בדצמבר  31ליום  

 מניות רגילות  

 ש"ח ע.נ.   0.01מניות  

   

 100,000  100,000  הון מניות מונפק ונפרע 

   

 1,000,000  1,000,000  הון רשום 

   

למחזיקים במניות הרגילות הזכות לקבלת דיבידנד כפי שיוכרז מפעם לפעם וזכות הצבעה באסיפות כלליות של החברה לפי קול  
 אחד למניה. לכל בעלי המניות מעמד שווה בערך השאריתי של החברה.

  



 מניף שירותים פיננסיים בע"מ 

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

24 

 הוצאות הנהלה וכלליות  - 11ביאור 

 

 ההרכב: 

 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 3,414  3,728  4,776  (1הוצאות שכר עבודה ונלוות )

 175  153  213  הוצאות בגין פרויקטים בחו"ל 

 176  159  203  שירותים מקצועיים 

 472  803  411  שכר טרחה עו"ד והוצאות משפטיות

 110  109  112  שכר דירה 

 221  265  244  ומשרדיות  משרד אחזקת 

 113  115  108  אחזקת רכב 

 9  9  9  שכר טרחה לדירקטורים 

 -  -  174  פרסום 

  6,250  5,341  4,690 

    

 ( לדוחות הכספיים.2ב.)20ראה ביאור  ( 1)

 

 

 הוצאות מימון  - 12ביאור 

 ההרכב: 

 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 375  116  41  הפסד נטו משינוי בשערי חליפין 

 3,874  4,929  6,670  הוצאות ריבית לבנקים 

  6,711  5,045  4,249 
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 מסים על ההכנסה - 13ביאור 

 

 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה:  א.

 שיעור מס חברות: 

 :2017-2019הרלוונטיים לחברה בשנים להלן שיעורי המס  

2017 - 24% 

2018 - 23% 

2019 - 23% 

 

אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות    2017בדצמבר    22ביום  
בשתי   23% - ל 25%, אשר קבע, בין היתר, את הורדת שיעור מס חברות משיעור של  2018-( התשע"ז2018-ו  2018התקציב 
 פעימות. 

 ואילך.  2018החל מינואר  23%והפעימה השנייה לשיעור של  2018, החל מינואר 24%הפעימה הראשונה לשיעור של 

 המסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים בטבלה לעיל. 

 

 מרכיבי הוצאות מסים על ההכנסה:  ב.

 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 2,993  3,776  6,415  מסים שוטפים 

 ( 330) ( 376) ( 653) הכנסות מסים נדחים

 2,663  3,400  5,762  סך הוצאות מסים על ההכנסה 
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 )המשך(  מסים על ההכנסה - 13ביאור 

 

 התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מסים על הכנסה לבין הוצאות המסים:  ג.

 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 10,705  14,559  23,831  רווח לפני מסים על ההכנסה 

 24%  23%  23% שיעור המס הסטטוטורי 

 2,569  3,349  5,481  מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי מס 

    

    תוספת )חסכון( בחבות המס בגין: 

 20  7  54  הוצאות לא מוכרות 

 73  42  32  הפסדים בגינם לא נוצרו מיסים נדחים

 1  2  195  הפרשים הנובעים מחוקי מס שונים בחו"ל 

  5,762  3,400  2,663 

    

 נכסי והתחייבויות מסים נדחים:  ד.

 המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל.

 נכסי והתחייבויות מסים נדחים מיוחסים לפריטים הבאים:

 

הפרשה  
כללית  
 להפסדי

הפרשה  
  לחופשה 

 סך הכל  ולפיצויים אשראי  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 1,757  76  1,681  2018בינואר  1מס נדחה ליום יתרת נכס  

 376  ( 13) 389  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 

 2,133  63  2,070  2018בדצמבר  31יתרת נכס מס נדחה ליום 

 653  56  597  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 

 2,786  119  2,667  2019בדצמבר  31יתרת נכס מס נדחה ליום 
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 )המשך(  מסים על ההכנסה - 13ביאור 

 הפרשים זמניים בגין השקעות בחברות מאוחדות בחו"ל אשר לא נוצרו בגינם מסים נדחים: ה.

 

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 990  491  חברות בנות 

   

 

 שומות מס:  ו.

 (. 2014)שנת המס  2014בדצמבר  31וכולל השנה שהסתיימה ביום לחברה שומות מס הנחשבות סופיות עד  

 

 

 רווח למניה  - 14ביאור 

 

 רווח בסיסי למניה: 

 

אלפי ש"ח    18,079התבסס על הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות בסך של    2019בדצמבר    31חישוב הרווח הבסיסי למניה ליום  
אלפי ש"ח( מחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות    8,111רווח בסך    2017  -אלפי ש"ח ו  11,185: רווח בסך  2018)

 אלפי מניות(. 40,160בסך  2017 -ו 2018אלפי מניות ) 40,160שבמחזור בסך של 

 לדוחות הכספיים. 2ב.22הרווח למניה הותאם למפרע על מנת לשקף את פיצול הון המניות, ראה ביאור 
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 סיכונים פיננסיים ניהול  - 15אור יב

 

 :כללי א.

 החברה חשופה לסיכונים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים: 

 סיכון אשראי  •

 סיכון נזילות  •

 סיכון שוק  •

אור זה ניתן מידע בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות החברה, מדיניות ותהליכים לגבי  יבב
 גילוי כמותי נוסף נכלל לאורך כל דוחות כספיים אלה.מדידה וניהול של הסיכון. 

 

 :המסגרת לניהול הסיכונים ב.

 האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של החברה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון.

לקבו החברה,  בפני  העומדים  הסיכונים  את  ולנתח  לזהות  בכדי  גובשה  החברה  של  הסיכונים  ניהול  הגבלות  מדיניות  ע 
הולמות לסיכונים ובקרות ולפקח על הסיכונים והעמידה בהגבלות. המדיניות והשיטות לניהול הסיכונים נסקרות באופן  

תקני ונהלי ניהול, החברה פועלת לפיתוח  ,  שוטף בכדי לשקף שינויים בתנאי השוק ובפעילות החברה. באמצעות הכשרה
 תפקידם ומחויבותם.סביבת בקרה יעילה בה כל העובדים מבינים את  

 

 : סיכון אשראי ג.

סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לחברה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד בהתחייבויותיו  
 וחייבים אחרים. )כולל הלוואות לחברות קבלניות(  החוזיות, והוא נובע בעיקר מחובות של לקוחות

 

 :לקוחות וחייבים אחרים

הממומן לאותו לקוח,    פרויקטל החברה לסיכוני אשראי מושפעת בעיקר מהאפיון האישי של כל לקוח ושל כל  החשיפה ש
בין היתר ממצב שוק הנדל"ן באזור הגאוגרפי של    לפרויקטוכן מהביטחונות שקיבלה החברה. הסיכון   ,  הפרויקטנובע 

שווי הבטוחות ביחס ליתרת   מאפיינים של מורכבות הפרויקט,קע, משיעור המימון של הפרויקט ביחס להון העצמי המוש 
 ההלוואה שהועמדה ללקוח וכיוצ"ב.

הדירקטוריון בוחן כל מתן אשראי חדש באופן פרטני לרבות היקף האשראי, הביטחונות, איכות הלקוח, החשיפה  הכוללת  
 הממומן.  הפרויקטללקוח ולאזור הגאוגרפי בו נעשה  

 

אינו עומד במועד הפירעון שנקבע בהסכם המימון וכן לא ניתנה הסכמה של החברה להארכת  חוב מוגדר כחוב בפיגור אם  
ברוב המקרים, בכפוף לתקופת מינימום ליזם קיימת אפשרות להחזיר את המימון בכל עת גם לפני  .  ההסכם עם הלקוח

 .  SPPIסביר העומד במבחן ה   תום תקופת הפרויקט בפועל ללא תשלום נוסף או תמורת פיצוי 

ל בהפרשה  מכירה  אשראיהחברה  שהתרחשו    הפסדי  הפסדים  לגבי  הערכתה  את  חזויים  פוההמשקפת  אשראי  סדי 
הפסד ספציפיים המתייחסים  ,  מלקוחות מרכיבי  זו הם  הפרשה  של  העיקריים  המרכיבים  ומהשקעות.  חייבים אחרים 

 לגבי הפסדים חזויים. לחשיפות משמעותיות ספציפיות, וכן מרכיב הפסד קולקטיבי הנקבע לקבוצות של נכסים דומים 

וי אומדן בתזרים התקבולים הצפוי  החברה בוחנת אחת לתקופה את תזרימי המזומנים הצפויים מהשקעות ומבצעת שינ
 במידת הצורך. 
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 ניהול סיכונים פיננסיים )המשך(  - 15ביאור 

 

 סיכון נזילות: ד.

סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה תתקשה לעמוד במחויבויות הקשורות בהתחייבויותיה הפיננסיות המסולקות על ידי  
יהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת  מסירת מזומן או שווי נכס פיננסי אחר. גישת החברה לנ

הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד, בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים  
 או פגיעה במוניטין. 

לעקוב אחר דרישות  החברה משתמשת בתחזיות לגבי תזרים המזומנים הצפוי לה לתקופה העתידית, דבר המסייע לה  
התפעול   הוצאות  לתשלום  דרישה  פי  על  מזומנים  של  מספקות  רמות  של  קיומם  מוודאת  החברה  המזומנים.   תזרים 
הצפויות לתקופה של שנה לפחות כולל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות; האמור אינו מביא בחשבון  

 שאין אפשרות סבירה לצפותם, כגון אסונות טבע.את ההשפעה הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים 

 

 : סיכוני שוק ה.

סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן, שיעורי ריבית  
במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול סיכוני    החזקתיה ומחירים של מכשירים הוניים, ישפיעו על הכנסות החברה או על ערך  

 התשואה.  מקסוםרת פרמטרים מקובלים, תוך כדי  השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסג

 

 : סיכון מטבע ו.

בגין   מטבע  לסיכון  חשופה  שער  החברה  בניכוי  הפרשי  במט"ח,  הלוואות  בגין    פיקדונותבגין  לקבל  וההכנסות  במט"ח 
הלוואות במט"ח. המטבעות בהם נקובות עיקר העסקאות הם ש"ח ואירו. לאור היקף החשיפה המצומצם יחסית כאמור  

 לעיל ולאור עלויות עסקאות החברה אינה מבצעת עסקאות גידור. 

 

 : סיכון שערי ריבית ז.

החברה משתמשת באשראי מתאגידים בנקאיים לצורך מימון פעולותיה השוטפות ולצורך ביצוע השקעות שונות. בהתאם  
 . אשראי זהעם לפעם בשיעורי הריבית על לזאת חשופה החברה לשינויים אשר יכולים לחול מפ
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 מכשירים פיננסיים  - 16אור יב

 

 : סיכון אשראי א.

 :לקוחות וחייבים אחרים

ריכוז אחר  .ג. לחברה לא קיים 5לגבי לקוח עיקרי ראה ביאור  ג.15ראה ביאור ה לסיכוני אשראי חשיפה של החברבנוגע ל

 .של סיכון אשראי

 .הפרשה ספציפית להפסדי אשראי בגינם הולא הוכרשנים  שלושזה יותר מ עובדים מולה החברה מלקוחות   42% -כ

 : חשיפה לסיכון אשראי ( 1)

הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית. החשיפה המרבית לסיכון האשראי  
 כדלקמן:   הינהבמועד הדיווח, 

 הערך בספרים 

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 459,872  608,241  וחייבים  , לקוחותהלוואות

 4,099  1,964  מזומנים ושווי מזומנים

  610,205  463,971 

   

לחברות קבלניות והלוואות  חייבים אחרים  לקוחות,  מזומנים,  ושווי  מזומנים  בסעיפים  נכללות  לעיל  ,  היתרות 
 ברוטו לפני הפרשות להפסד.

החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין לקוחות, חייבים, הלוואות לחברות קבלניות, מזומנים ושווי מזומנים למועד  
 כדלקמן:  הינההדיווח לפי אזורים גיאוגרפיים  

 הערך בספרים 

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 455,806  602,827  מקומיים 

 8,165  7,378  אירופה ארצות מזרח  

  610,205  463,971 

   

החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין לקוחות, חייבים והלוואות לחברות קבלניות, מזומנים ושווי מזומנים למועד  
 כדלקמן:  הינה הדיווח לפי הצד שכנגד 
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 הערך בספרים 

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 4,099  1,964  מזומנים ושווי מזומנים

 )*( 65,372  )*( 107,934  לקוחות 

 4,170  11,234  המחאות לגביה 

 65  64  חייבים אחרים

 389,066  487,810  הלוואות לחברות קבלניות 

  609,006  462,772 

   

 )*( סווג מחדש.
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 מכשירים פיננסיים )המשך(  - 16ביאור 

 סיכון אשראי: )המשך(  א.

 לקוחות וחייבים אחרים: )המשך( 

 

 : אשראי  גיול חובות והפסדי ( 2)

 להלן גיול חובות של לקוחות, חייבים והלוואות לחברות קבלניות: 

 

 2019בדצמבר  31ליום  

 
 ברוטו

הפסדי  
 נטו  אשראי 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 566,614  ( 12,594) 579,208  אינם בפיגור 

 17,998  ( 9,836) 27,834  (*) חובות בפיגור

  607,042 (22,430 )  584,612 

    

 

 2018בדצמבר  31ליום  

 
 ברוטו

הפסדי  
 נטו  אשראי 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 419,632  ( 10,000) 429,632  אינם בפיגור 

 18,449  ( 10,592) 29,041  (*) חובות בפיגור

  458,673 (20,592 )  438,081 

    

 ב. לדוחות הכספיים.17ביאור גם ראה לתאריך הדוחות הכספיים כל החובות בפיגור הינם חובות בפיגור של מעל שנה.  ( *)

ככלל החברה מאריכה את תקופת המימון בגין הלוואות בהן התבקשה ארכה ע"י הלקוח ובתנאי שהחברה סבורה כי ניתן וכדאי   )**( 

העומדים לרשותה והכדאיות העסקית לחברה. בהלוואות בהן סבורה החברה שישנו סיכון  לתת ארכה זו בהתבסס על הביטחונות  

במימון )בטחונות לא מספקים( או שאין כדאיות עסקית למתן ארכה )אף אם היזם מבקש זאת(, היא דורשת את פירעון ההלוואה,  

 וככל וההלוואה אינה נפרעת אזי החוב מוגדר כחוב בפיגור. 
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 בהפרשה להפסדי אשראי בגין יתרות לקוחות, חייבים והלוואות שניתנו לחברות קבלניות במשך השנה, הינה כדלקמן: התנועה 

 

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

  הפרשה  
 כללית

  הפרשה 
 "כ סה ספציפית 

  הפרשה 
 כללית

  הפרשה 
 "כ סה ספציפית 

 ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

       

 )*( 14,611  7,301  7,310  20,592  11,592  9,000  יתרה לתחילת השנה 

 6,831  5,141  1,690  1,838  ( 756) 2,594  הפרשה להפסדי אשראי  עידכון 

 ( 850) ( 850) -  -  -  -  סגירה של הפרשה להפסדי אשראי 

 20,592  11,592  9,000  22,430  10,836  11,594  יתרה לסוף השנה 

       

 .מחדש  סווג)*( 

 להלוואות שבגינן יש הפרשה ספציפית או להפך.  שסווגולא היו הלוואות שבגינן הייתה הפרשה כללית  2019ו  2018)**( בשנים 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(  - 16ביאור 

 סיכון אשראי: )המשך(  א.

 לקוחות וחייבים אחרים: )המשך( 

 חובות והפסדי אשראי: )המשך( גיול  ( 2)

 מלאי נדל"ן בדוחות רווח והפסד:  מימוש / הפסדי אשראיוהפרשה ל פרויקטיםמימון  מ הפסדים 

 

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 2,208  6,831  1,838  אשראי  להפסדי גידול בהפרשה 

 350  250  -  אשראי הפסדי  פרויקטים שלא כנגד הפרשה להפסדים ממימון 

 -  ( 130) ( 797) רווח ממימוש מלאי נדל"ן 

  1,041  6,951  2,558 

 

 :סיכון נזילות ב.

 להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות, כולל אומדן תשלומי ריבית.

 

 2019בדצמבר  31ליום  

      תזרים  

 טרם 3-5 1-2 7-12 6עד  מזומנים הערך  

 נקבע שנים שנים חודשים חודשים חוזי בספרים 

 ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי 

        התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים:

 -  -  -  -  467,656  467,656  467,480  (2)  התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 209  -  -  -  8,869  9,078  9,078  זכאים אחרים 

 268  -  -  -  -  268  268  הלוואות בעלים

 -  60,830  -  15,208  7,043  83,081  83,081  (1) ובעלי עניין  צדדים קשורים 

 477  60,830  -  15,208  483,568  560,083  559,907  סך הכל 

        

 

 



 מניף שירותים פיננסיים בע"מ 

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

35 

 2018בדצמבר  31ליום  

      תזרים  

 טרם 3-5 1-2 7-12 6עד  מזומנים הערך  

 נקבע שנים שנים חודשים חודשים חוזי בספרים 

 ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי 

        התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים:

 -  -  -  -  363,771  363,771  363,590  (2התחייבויות לתאגידים בנקאיים ) 

 190  -  -  -  8,129  8,319  8,319  זכאים אחרים 

 266  -  -  -  -  266  266  הלוואות בעלים

 -  45,927    -  11,482  5,428  62,837  62,837  (1צדדים קשורים ובעלי עניין )

 456  45,927  -  11,482  377,328  435,193  435,012  סך הכל 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(  - 16ביאור 

 

 על בסיס הערכת החברה.   ( 1)

 

האשראי מתחדש מידי חודש עד שלושה חודשים. האשראי נלקח למימון ההלוואות לחברות קבלניות. חוזים בגין הלוואות   ( 2)
 .ג.7ביאור חודשים, ראה  36שהעמידה החברה לחברות קבלניות הינם בד"כ לתקופה של 

חודשים )תקופת הפרויקט(. במקביל מגייסת    24-48העמדת המימון ליזמים הינו ברוב המקרים למח"מ ארוך טווח של  
החברה את מרבית ההון הנדרש לה מבעלי מניותיה למלוא תקופת הפרויקט )כלומר יש התאמה בין תקופת גיוס ההון של  

השקעתו בפרויקט(. יחד עם זאת, ההון המועמד ע"י בעלי המניות של  החברה מבעלי המניות שלה ובין התקופה הנדרשת ל
החברה, הינו בדרך של ערבויות בנקאיות המתורגמות בבנק לאשראי בנקאי )המועמד בסופו של יום ליזמים( והחברה  

חסוך  בוחרת להעמיד אשראי זה בבנק באשראי לטווח קצר, וזאת על מנת לנהל את מקורותיה בגמישות יתרה ועל מנת ל
 בעלויות.  

, כאשר רכיבי  2019בדצמבר    31מ' ₪ נכון ליום    240לאור אלו נוצר בדוחות הכספיים של החברה גרעון בהון החוזר בסך  

 ואחרים.  בנקאיים מתאגידים אשראי בניכוי  נטו  ,ללקוחות אשראי בעיקר כוללים החברה  של החוזר ההון

, שכן, במידה והבנק יבקש לפרוע את האשראי ולחלט  סובלת מבעיות נזילותיחד עם זאת ולאור האמור לעיל, החברה אינה  
את הערבויות הבנקאיות שהועמדו ע"י בעלי המניות אז באופן אוטומטי חילוט הערבות יהפוך לאשראי מבעלי המניות  

כאמור לעיל ישנה התאמה בין מקורות הגיוס בפועל מבעלי    ארוך בהתאם לתקופת הפרויקט שכן,  אשר יועמד לחברה לזמן 
 מניות ליעדי ההשקעה בפועל.

אין צפי לכך שתזרימי המזומנים הכלולים בניתוח מועדי הפירעון יתרחשו מוקדם יותר באופן מהותי, או בסכומים שונים  
 באופן מהותי. 

 

 : סיכוני מדד ומטבע חוץ ג.

 : החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ

 ת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ, המבוסס על ערכים נקובים, הינה כדלקמן: חשיפ

 

 לא צמוד  

צמוד למדד  
המחירים  

 סך הכל  אחר צמוד לאירו  לצרכן 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      : 2019בדצמבר  31ליום 

      

      נכסים: 

 1,964  85  15  -  1,864  מזומנים ושווי מזומנים

 118,232  -  -  -  118,232  לקוחות 

 156  -  -  -  156  חייבים אחרים

 466,380  -  -  10,235  456,145  הלוואות לחברות קבלניות 

      

      התחייבויות: 

 ( 467,480) -  ( 6,933) -  ( 460,547) התחייבויות לתאגידים בנקאיים 
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 ( 9,078) ( 209) -  -  ( 8,869) זכאים אחרים 

 ( 83,081) -  -  -  ( 83,081) ובעלי עניין  צדדים קשורים 

 ( 268) -  -  ( 268) -  הלוואות בעלים

  23,900  9,967 (6,918 ) (124 )  26,825 

      

      : 2018בדצמבר  31ליום 

      

      נכסים: 

 4,099  15  178  -  3,906  מזומנים ושווי מזומנים

 68,608  -  -  -  68,608  לקוחות 

 55  -  -  -  55  חייבים אחרים

 369,474  -  -  10,235  359,239  הלוואות לחברות קבלניות 

      

      התחייבויות: 

 ( 363,590) -  ( 10,321) -  ( 353,269) התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

 ( 8,319) ( 190) -  -  ( 8,129) זכאים אחרים 

 ( 62,837) -  -  -  ( 62,837) ובעלי עניין  צדדים קשורים 

 ( 266) -  -  ( 266) -  הלוואות בעלים

  7,573  9,969 (10,143 ) (175 )  7,224 

      

 להלן נתונים בדבר מדדי המחירים לצרכן ושערי החליפין המשמעותיים:

 

  לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31ליום  בדצמבר  31 ביום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 

 שער הספוט במועד הדיווח % השינוי 

     

 3.748 3.456 8.1 ( 7.8) דולר ארה"ב  1

 4.2169 3.8782 1.5 ( 8.0) אירו  1

 107.3971 108.0424 0.79 0.6 בגין  -מדד המחירים לצרכן בנקודות 

 107.7155 108.0424 1.19 0.3 ידוע  -מדד המחירים לצרכן בנקודות 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(  - 16ביאור 

 

 : סיכון שיעורי ריבית ד.

 : סוג ריבית ( 1)

 להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של החברה: 

 

 הערך בספרים 

 בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   : מכשירים בריבית קבועה

 196,903  212,747  נכסים פיננסיים

  212,747  196,903 

   

   : מכשירים בריבית משתנה 

 239,980  371,865  נכסים פיננסיים

 ( 363,590) ( 467,480) התחייבויות פיננסיות 

 (95,615 ) (123,610 ) 

   

 

 ניתוח רגישות שיעורי הריבית:  ( 2)

החשיפה   בסיס  על  נקבע  הרגישות  ניתוח  ניתוח  הדיווח.  תקופת  בתום  פיננסיים  מכשירים  של  ריבית  לשיעורי 
הרגישות בדבר התחייבויות נושאות ריבית משתנה הוכן תחת ההנחה כי סכום ההתחייבות לתום תקופת הדיווח  

לשם דיווח בנוגע לסיכון שיעורי ריבית באופן פנימי לאנשי המפתח הניהוליים, נעשה   .עמד לאורך כל שנת הדיווח
 המייצג את הערכת ההנהלה לגבי שינוי אפשרי סביר בשיעורי ריבית.  0.5%מוש בשיעור עלייה/ירידה של שי

בשער הריבית לפני/לאחר מס היתה    0.5%  -בהנחה ששאר הפרמטרים נשארים קבועים, השפעה של עליה/ירידה ב
 כדלקמן: 

 

 

השפעת עליה בשיעור ריבית  
 0.5% -ב

השפעת ירידה בשיעור  
 0.5% -ריבית ב

 בדצמבר  31ליום  בדצמבר  31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
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 618  478  ( 618) ( 478) )הפסד( לפני מיסיםרווח 

     

 476  368  ( 476) ( 368) רווח )הפסד( אחרי מיסים 

     

 

 הפיננסיים ושל ההתחייבויות הפיננסיות של החברה שווים בקירוב לשווי ההוגן. העלות המופחתת של הנכסים  ה.
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 התקשרויות  - 17אור יב

  קטים בסך י פרובהתחייבויות חתומות להשקעות  בנוסף להשקעות בחברות קבלניות המופיעות בדוחות הכספיים, לחברה   .א
 .ש"חאלפי  109,170

 20,455  - פרויקטים אלו מגיע לכ  3-פרויקטים התגלו קשיים. היקף השקעות מניף ב  3- מתוך כלל השקעות מניף בארץ ב .ב

-פרויקטים מגיע ל  2-היקף ההשקעות ב  2018בדצמבר    31. )ליום  ש"חאלפי    2,458אלפי ש"ח מתוכם הופרשו ספציפית  

פרויקטים בסך כולל של  (.  ש"חאלפי    2,427מתוכם הופרשו ספציפית    ש"חאלפי    20,876 ברוטו    ש"חאלפי    16,655שני 

בפיגור של בין שנה לשנתיים. היקף הביטחונות למניף לתאריך    ש"חאלפי    3,800נמצאים בכינוס נכסים ופרויקט נוסף בסך  

  10,000-ובגין הפרויקט בפיגור, היקף הביטחונות מסתכם ב  ש"חאלפי    14,150-המאזן בגין הפרויקטים בכינוס מסתכם ב

 אלפי ש"ח. 

  19,396  -מתוך כלל השקעות מניף בחו"ל במספר פרויקטים התגלו קשיים. היקף השקעות מניף בפרויקטים אלו מגיע לכ

  ש"חאלפי  22,852-היקף ההשקעות מגיע ל   2018בדצמבר  31"ח. )ליום שאלפי  9,615אלפי ש"ח מתוכם הופרשו ספציפית 

(. בחלק מהפרויקטים בקשיים במסגרת ניהול החוב השתלטה מניף על נכסי  ש"חאלפי    10,731מתוכם הופרשו ספציפית  

  2,237אלפי ש"ח מתוך זה הופרשו    12,018הינו    2019בדצמבר    31הפרויקט כאשר היקף ההשקעה בפרויקטים אלו ליום  

  9,781(. השקעות אלו בסך נטו של  ש"חאלפי    2,566פרשו  מתוכם הו  ש"חאלפי    14,687  2018בדצמבר    31)ליום    ש"ח אלפי  

 שווי הבטוחות מספק לכיסוי החוב נטו. מוצגות בסעיף מלאי נדל"ן.   ש"חאלפי 

(, בגינם בוצעה הפרשה ספציפית  ש"חאלפי    8,165  -2018בדצמבר    31)ליום    ש"חאלפי    7,379ההשקעות בחו"ל בסך    יתרת 

 קבלניות.  מלאה, מוצגות בסעיף הלוואות לחברות 

לדעת הנהלת החברה, הדוחות הכספיים כוללים הפרשות מספקות לכיסוי חשיפות האשראי בגין הפרויקטים המתוארים  

 לעיל.

לדעת הנהלת החברה, הדוחות הכספיים כוללים הפרשות מספקות לכיסוי חשיפות האשראי בגין הפרויקטים המתוארים  
 לעיל.

  398,258בסך  מסתכמות  ין אשראי מתאגידים בנקאיים  גת התחייבות החברה בערבויות שהתקבלו מבעלי מניות להבטח .ג
 אלפי ש"ח. 

מספר פעמים לפיו דמי השכירות החודשיים    הוארך אשר    2007לחברה הסכם שכירות למשרדיה ברמת גן מאז חודש יולי   .ד
  90לפנות את הנכס תוך  כל צד יכול  ההסכם הוארך תוך הסכמה כי  אלפי ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן.    9בסך    הינם

 יום בהודעה מראש. 

 

 התחייבויות מובטחות בשעבודים  - 18אור יב

ניצול  אלפי ש"ח לעומת    39,730למימון במזומן אשר ממנו נוצל  אלפי ש"ח    40,000בסך  בנק מרכנתיל דיסקונט ישנו קו אשראי  ב
ש"ח  34,550בסך   מחלק    .2018בשנת    אלפי  לה  התקבולים המגיעים  הבנק את  לטובת  מניף  שעבדה  לצורך קבלת קו האשראי 

 מהפרויקטים ואשר יתקבלו לחשבון הבנק שלה בבנק מרכנתיל דיסקונט. 

  19,022לעומת ניצול בסך   אלפי ש"ח  29,075נוצל סך של  ממנו  אלפי ש"ח    30,000בסך  קו אשראי למימון במזומן  נק לאומי ישנו בב
הבנק את התקבולים המגיעים לה בחלק מהפרויקטים  לטובת מניף לשעבד . לצורך קבלת האשראי אמורה 2018שנת ב אלפי ש"ח 

 . ואשר יתקבלו לחשבון הבנק שלה בבנק לאומי
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 אמות מידה פיננסיות - 19ביאור 

 

 הפיננסיות הבאות: במסגרת התחייבויותיה לתאגידים בנקאיים התחייבה החברה לעמוד באמות מידה 

 

אמת המידה  

 תיאור אמת המידה הפיננסית  הפיננסית

היחס  

 היחס בפועל  הנדרש 

   

 ליום 
  בדצמבר 31

2019 

    בנק א': 

יחס בין ההכנסות  
מחוזים  

לחוב   משועבדים 
 הבנק 

יחס   על  לשמור  התחייבה  מחוזים    1.5  -מגדול  החברה  ההכנסות  סך  בין 
ובין סך החובות    יקטים(הכנסות מימון על הפרוקרן בתוספת  )  משועבדים לבנק 

 של החברה לבנק בניכוי ערבויות בנקאיות שהוצאו לטובת הבנק. 

1.5 2.5 

    

ההון העצמי החשבונאי על פי הדוחות השנתיים בתוספת הלוואת בעלים שניתנה   הון עצמי 
"י  לחברה וכן תשואת סיכון צבורה בדוחות הכספיים וערבויות כספיות שניתנו ע

 .מסך המאזן  50% -בנקאי לא יפחת בכל עת מ הבעלים לטובת אשראי

50% 86% 

    

    בנק ב': 

יחס בין ההכנסות  
מחוזים  

לחוב   משועבדים 
 הבנק 

בין סך ההכנסות מחוזים משועבדים    3  -גדול מהחברה התחייבה לשמור על יחס  
החובות של החברה  ובין סך קטים(  רן בתוספת הכנסות מימון על הפרוי )קלבנק 

 לבנק בניכוי ערבויות בנקאיות שהוצאו לטובת הבנק. 

3 )*( 3.73 

    

יחס בין הערבויות  
הבנקאיות  

לטובת   שהוצאו 
 הבנק לחוב לבנק 

הערבויות הבנקאיות שהוצאו  בין סך    4  -החברה התחייבה לשמור על יחס גדול מ
לבין   הבנק  בניכוי  לטובת  לבנק  שהוצאו  הערבויות  סך הסך החובות  בנקאיות 

 לטובת הבנק. 

4 7.06 

    

 .3.5 -יחס זה עודכן ל 2020החל מחודש מארס  )*( 

 

 ובעלי עניין צדדים קשורים - 20 אוריב

 

 : הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( א.

 

 הטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( שאינם מועסקים בחברה: 

 

 לשנה שהסתיימה  לשנה שהסתיימה  לשנה שהסתיימה  
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 2017בדצמבר  31ביום  2018בדצמבר  31ביום  2019בדצמבר  31ביום  

 סכום מס' אנשים  סכום מס' אנשים  סכום מס' אנשים  

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

       

בגין   הטבות  סך 
שאינו   דירקטור 

 9  5  9  5  9  5  מועסק 
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 צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(  - 20ביאור 

 

 :עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין ב.

  
היתרה בדוח על המצב  

 סכומי עסקאות  הכספי 

 לשנה שהסתיימה    

 בדצמבר  31ביום  בדצמבר  31ליום   

 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 9 פרטים 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  נוספים  

       

 18,217  22,339  29,911  57,409  76,038  ( 1) דמי סיכון 

 500  1,000  1,000  3,000  4,000  ( 4) דמי ניהול

 1  2  1  266  268  ( 3) הלוואות בעלים

   80,306  60,675  30,912  23,341  18,718 

       

 3,067  3,398  4,102  2,454  3,093  ( 2) למנכ"ל ושכר מענק 

       

 

  1999במרס    23)אשר מקורו הינו בהסכם המייסדים של החברה מתאריך    2011על פי הסכם בעלי המניות מדצמבר   ( 1)
בעלי המניות   לו(, התחייבו  של  והתוספות  בסך  במזומן  מימון  או  ערבויות  החברה  לרשות  להעמיד  המשקיעים 

הוגדלו המסגרות עפ"י צרכי    בפועל   .אלפי ש"ח(  196,424  -   לצרכן  )סכום צמוד למדד המחירים   ש"ח   אלפי  176,000
אלפי    398,258בסך כולל בשל  ומזומן    נכון לתאריך הדוחות הכספיים הועמדו לבקשת החברה ערבויותו  החברה

 ש"ח.

על פי ההסכם האמור כאשר יווצרו בחברה עודפי כספים לאחר הוצאות, מתחייבת מניף לשלם למשקיעים סכומים  
עודפים כאמור לפי הסדר הבא: תחילה יפרעו סכומי הערבויות שחולטו, אם חולטו בתוספת ריבית צמודה למדד  

על המימון במזומן וללא תשואת סיכון  לשנה, וכספי המזומן שהופרש בספרי מניף בתוספת הריבית    5%בשיעור  
על מימון מזומן זה )הכל כמפורט בהסכם בעלי המניות(, לאחר מכן תפרענה הלוואות הבעלים שנועדו למימון  
פעילותה השוטפת של החברה )ככל שיועמדו( ולאחר מכן תשלם החברה למשקיעים יתרות תשואת סיכון וריבית  

סף כחוק. על פי ההסכם, אם לאחר תשלום ההוצאות המפורטות לעיל  בגין מימון במזומן בתוספת מס ערך מו
הוראות   לפי  והכל  להחלטת מועצת המנהלים  בהם בהתאם  ינהגו  לחלוקה  ראויים  רווחים  החברה  בידי  נותרו 

 לשנה על סכומי הערבויות. 8.5%הינה בשיעור של  הסיכון תשואת  ההסכם.

במזומן למשקיעים נרשמות בדוח רווח והפסד באופן שוטף ומחושבות  הוצאות דמי הסיכון והריבית בגין מימון  
 הוענקו הערבויות והמימון במזומן.  ןבאופן יחסי לתקופה בהתאם לתקופות השונות בה

ל ( 2) זכאי לבונוס המבוסס על רווחי החברה לפי  בהתאם להסכם בין מנכ"ל החברה  חברה והתוספות לו, המנכ"ל 
 מדרגות שנקבעו בהסכם.

נחתמה תוספת חמישית להסכם השכר עם המנכ"ל. לפי התוספת להסכם, שכר המנכ"ל    2019בדצמבר    23ביום  
ל בחודש  78  -יעלה  ש"ח  נ  אלפי  השנתי.וכן  הבונוס  להפחתת  מדורג  מנגנון  שה  קבע  מהבונוס    ופחתוהסכומים 
ישולמו רק בקרות אירוע הנפקה או    ש"ח,אלפי    1,565  -אשר למועד הדוחות הכספיים עומדים על סך כ    ,השנתי

 .של החברה בהחלטת בעל השליטה בחברה בכפוף לאישור יו"ר הדירקטוריון
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, כל אחד מהם על פי אחזקתו  1999אוקטובר    -הלוואת הבעלים התקבלה מבעלי המניות של החברה בספטמבר   ( 3)
החברה של  השוטפות  הוצאותיה  מימון  לצורך  מניף,  של  המניות  בהון  ריבית,  היחסית  נושאת  אינה  . ההלוואה 

 צמודה למדד המחירים לצרכן, והנה ללא מועד פירעון.

בין החברה ובין חברות מבטח שמיר בנוגע לשירותי ניהול שניתנה לחברה על ידי יו"ר    בהתאם להסכם דמי ניהול ( 4)
 .2016החל משנת מיליון ש"ח לשנה   1, החברה מפרישה בספריה דמי ניהול בסך הדירקטוריון

 

 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - 21אור יב

 

חוק "  –)להלן    2016-נכנס לתוקף חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו  2017ביוני    1ביום  
בקשה לקבלת רישיון. ביום    2017במאי    24ה ביום  (, אשר חל בין היתר על תאגידים העוסקים במתן אשראי. החברה הגיש"הפיקוח

קיבלה החברה הודעה ממחלקת רישוי שירותים פיננסיים, כי החברה עונה להגדרת "עוסק ותיק" כהגדרתו בחוק    2017ביוני    8
ולעסוק במתן אשראי כל עוד לא ניתנה החלטה אחרת על ידי המפקח. בהתאם לתנאי האישור   והיא רשאית להמשיך  הפיקוח 

בקשת רישוי מלאה לרבות מסמכים נלווים. לבקשת מחלקת רישוי שירותים פיננסיים,   2017בדצמבר    28עבירה החברה ביום  ה
ליום   עד  להמציא  נדרשה  שנת    2018באוקטובר    17החברה  במהלך  הבקשה.  השלמת  לצורך  נוסף  החברה    2018מסמך  פנתה 

לקבל ארכה או פטור מהגשת המסמך הנוסף. המסמך הוגש ביום    באמצעות בא כוחה למחלקת רישוי שירותים פיננסיים על מנת 
 .2019במאי  15

פורסם נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים לפיו נדרשת החברה להגיש שוב את הבקשה לקבלת רישיון    2019בנובמבר    28ביום  
 הבקשה כמפורט בנוהל.את  2020בספטמבר  30הגישה ביום והפעם בהתאם לנוהל זה. החברה  

למת מסמכים. החברה פועלת להגשת המסמכים  להש בקשהממחלקת רישוי שירותים פיננסיים   ה התקבל 2020בנובמבר  25ביום 
 . בבקשההנדרשים 

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן  - 22ביאור 

 

וביום    2020באוקטובר    11ביום   .א לציבור,  החברה  של  ערך  ניירות  להנפקת  תשקיף  הגשת  החברה  דירקטוריון    12אישר 
 הוגשה טיוטה ראשונה לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך.   2020באוקטובר 

 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה :  2020בנובמבר   25ביום  .ב

 . רך נקובאחת של החברה, למניות רגילות ללא ע כל   ערך נקוב  ש"חלות בנות  להמיר את המניות הרגי .1

  ללא   רגילותמניות    400-ללא ערך נקוב פוצלה לכך שכל מניה רגילה אחת של החברה  החברה    של  לפצל את הון המניות .2
יון מניות, ללא שינוי  מיל  40.16הון המונפק יהיה  מניות, וה  מיליון   100. לאחר הפיצול סה"כ ההון הרשום יהיה  נקוב  ערך

 בשיעורי ההחזקה של בעלי המניות בחברה.

 להחליף את תקנון ההתאגדות הקיים של החברה בתקנון התאגדות חדש.  .3

 התקבלו החלטות באסיפת בעלי המניות והדירקטוריון בנושאים הבאים :  2020בנובמבר   26ביום  . ג

מון פעילות החברה לאחר ההנפקה לציבור ובכפוף  אושרה התקשרות בהסכמי מימון עם תאגידים בנקאיים לצורך מי  .1
ש"ח כפוף לשעבוד הסכמים של החברה עם    מיליון  850להשלמתה. ההסכמים הינם למסגרות אשראי בסך כולל של  

 לקוחותיה ושמירה על יחסים פיננסיים ותנאים נוספים.  

בחב .2 משרה  לנושאי  החברה  תקצה  לפיה  בחברה  משרה  לנושאי  אופציות  תכנית  אופציות  אושרה  סחירות  רה  בלתי 
תמורת תוספת מימוש שיקבע דירקטוריון החברה במועד הענקת האופציות.  הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה  

 עוד יקבע הדירקטוריון את תקופת ההבשלה של ההקצאות תחת התכנית בהתאם לשיקול דעתו. 

למת ההנפקה לציבור, לפיו יהיה זכאי לשכר חודשי  הוסכם עם מנכ"ל החברה על תנאי הסכם העסקה חדש, בכפוף להש .3
אלפי ש"ח וכן נקבע מנגנון בונוס חדש    10אלפי ש"ח בתוספת תנאים סוציאליים ורכב בעלות חודשית של עד    95בסך  

 המבוסס על רווחי החברה כמפורט להלן : 

מיליון ש"ח לא    20הרווח השנתי( יהיו עד -ככל שרווחי החברה לפני מס בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים )להלן .א
החל מהשקל הראשון, וברווח שנתי מעל   5%מיליון ש"ח ישולם מענק של   75-ל  20ישולם מענק. ברווח שנתי שבין 

מרווחי החברה    3%יליון ש"ח בתוספת  מ  75החל מהשקל הראשון ועד    5%מיליון ש"ח ישולם מענק בשיעור    75
 מיליון ש"ח.     75שמעל  לסך של 

  ומזכויות ההצבעה בה  מהונה המונפק והנפרע של החברה  5%-עוד הוסכם כי יוקצו למנכ"ל מניות רגילות השוות ל .ב
הקצאת המניות תבוצע בפועל    הון החברה(.- )להלן  בחברה למועד ההנפקה   בעלי המניותבדילול זהה לדילול של  

 יום מהגשת תכנית התגמול לפקיד השומה.   30בעתיד ולאחר 
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 )המשך(  אירועים לאחר תאריך המאזן - 22ביאור 

ובלבד שחלפו   . ג לעיל, החברה תקצה בעתיד למנכ"ל,  כן, במסגרת תכנית האופציות שאושרה כאמור  יום    30כמו 
 .ילות של החברהבלתי סחירות הניתנות למימוש למניות רגמהגשת תכנית האופציות לפקיד השומה, אופציות 

ול ואת אופן אישור השכר והגמול  אומצה מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה אשר מטרתה להסדיר את עקרונות התגמ .4
של נושאי המשרה בחברה. הגמול לנושאי משרה יורכב מרכיבים קבועים ומשתנים בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול  

 והכללים המנחים במסגרתה. 

  41אומץ מנגנון קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה   .5
. עסקה תחשב כזניחה אם היא אינה חריגה כלומר במהלך  2010-ות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, תש"עלתקנ

עסקים רגיל ואשר תבחן לפי אחת או יותר מאמות המידה על פי יחס העסקה לסך ההכנסות, רווח העסקה ביחס לרווח  
בעסקה ביחס לסך ההתחייבויות. היחס בין  השנתי, היקף הנכסים בעסקה ביחס לסך הנכסים או היקף ההתחייבויות  

 מיליון ש"ח.   1ובלבד שהיקף העסקה השנתי אינו עולה על   2%אמות המידה האמורות לא יעלה על 

 

מהרווח השנתי הנקי של החברה בכפוף להוראות   50%-אומצה מדיניות חלוקת דיבידנד מידי שנה בסכום שלא יפחת מ .6
העסקיים. יחד עם זאת מדיניות זו תהא כפופה לאמות מידה נוספות אשר  חוק החברות ולמצבה של החברה וצרכיה  

 נקבעו בתנאים המסחריים של הגורמים המממנים עימם בכוונת החברה להתקשר בהסכמים מחייבים.

שנים    5-מיליון ש"ח. תוקף ההסכם ל  1אושר הסכם שירותי ניהול עם מבטח שמיר בתמורה לדמי ניהול שנתיים בסך   .7
 החברה תהפוך לחברה ציבורית, ככל שתהפוך.מהמועד שבו 

שליטה   .8 בעלי  שהינם  משרה  נושאי  לרבות  בחברה  משרה  לנושאי  מאחריות  ופטור  לשיפוי  התחייבות  הענקת  אושרה 
 וקרוביהם. ההתחייבות תיכנס לתוקף במועד השלמת הצעת ניירות הערך על פי תשקיף החברה. 

 יות נושאי משרה ודירקטורים. אושרה התקשרות עם מבטח עבור פוליסת ביטוח אחר  .9

 



 

 

 שירותים פיננסיים בע"מ -מניף 
 

 ביניים תמציתיים מאוחדים דוחות כספיים 
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 תוכן העניינים

 

 

 

 ע מ ו ד  

  

  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון 

  

 3-4 י על המצב הכספ ביניים תמציתיים מאוחדים  דוחות 

  

 5 על הרווח הכולל ביניים תמציתיים מאוחדים  דוחות 

  

 6 על השינויים בהון ביניים תמציתיים מאוחדים  דוחות 

  

 7 על תזרימי המזומנים ביניים תמציתיים מאוחדים  דוחות 

  

 8-13 ביניים התמציתיים המאוחדים  דוחות הכספייםל  יםביאור
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 המבקרים לבעלי המניות של  רואי החשבוןדוח סקירה של 

 שירותים פיננסיים בע"מ   -מניף 
 

 

 

 מבוא: 
 

שירותים פיננסים בע"מ הכולל את הדוח המאוחד התמציתי ביניים על המצב הכספי סקרנו את המידע הכספי המצורף של מניף  
ואת הדוחות המאוחדים התמציתיים ביניים על הרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות   2019  -ו  2020ביוני    30ליום  

חראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות  של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותם תאריכים. הדירקטוריון וההנהלה א
וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות   "דיווח כספי לתקופות ביניים"  IAS 34 ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

סקנה על מידע אחריותנו היא להביע מ  .1970-פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לביניים אלו לפי  
 כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו. 

 
 

 היקף הסקירה 
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים    2410התאם לתקן סקירה )ישראל(  בערכנו את סקירתנו  
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים  

אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת  האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה  
מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 

 לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.  בהתאםהמשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 
 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 
 . IAS 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

 
ל אינו בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ" 

ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ד' של תקנות  - ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק 
1970 . 
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 מניף שרותים פיננסיים בע"מ 
 על המצב הכספי תמציתיים ביניים מאוחדים דוחות 

 

 

 

 בדצמבר  31ליום  יוניב 30ליום   

  0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( ביאור 

     נכסים

     

     נכסים שוטפים:

 1,964  2,597  4,889   מזומנים ושווי מזומנים 

 )*(  59,926  )*(  16,474  )*(  60,917                לקוחות 

 781  47  65   חייבים אחרים

 10,017  11,998  10,017   מלאי נדל"ן 

  4 הלוואות לחברות קבלניות 

183,006 )*(  56,247  )*(  187,045)*( 

     

 259,130  87,363  258,894   סה"כ נכסים שוטפים 

     

     

     

     נכסים שאינם שוטפים:

 58,306  74,897  88,317   לקוחות 

 279,335  365,833  386,909  4 הלוואות לחברות קבלניות 

 40  48  33   רכוש קבוע 

 2,786  2,473  3,197   נכסי מיסים נדחים 

     

 340,467  443,251  478,456   סה"כ נכסים שאינם שוטפים 
     
     

 599,597  530,614  737,350   סה"כ נכסים 

     

 

 )*( סווג מחדש. 
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 מניף שרותים פיננסיים בע"מ 
 המצב הכספי  על תמציתיים בינייםמאוחדים דוחות 

 

 

 

 בדצמבר  31ליום  יוניב 30ליום   

  0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( ביאור 

     התחייבויות 

     

     התחייבויות שוטפות:

 467,480  427,880  542,928   התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

 9,595  7,200  7,603   זכאים אחרים  

 22,251  17,824  24,621   צדדים קשורים 

     

 499,326  452,904  575,152   סה"כ התחייבויות שוטפות 

     

     

     

     התחייבויות שאינן שוטפות: 

 -  -  38,687  5 לתאגיד פיננסי התחייבות  

 61,098  48,496  74,535   צדדים קשורים 

     

 61,098  48,496  113,222   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
     
     

 560,424  501,400  688,374   סה"כ התחייבויות

     

     

     

     הון

 1  1  1   הון מניות 

 38,397  28,428  48,200   עודפים 

 38,398  28,429  48,201   סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

 775  785  775   זכויות שאינן מקנות שליטה 

     

 39,173  29,214  48,976   סה"כ הון 
     
     

 599,597  530,614  737,350   סה"כ התחייבויות והון

     

 

 

 

 

   

 חשבת כספים -נילי ברדה  יו"ר הדירקטוריון -גיא שמיר  מנכ"ל  -מאור דואק 

 

 

 

 2020 נובמברב 28 תאריך אישור הדוחות הכספיים:
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 שרותים פיננסיים בע"מ   -מניף 
 על הרווח הכולל מאוחדים תמציתיים ביניים דוחות 

 

 

 

 ל ש נ ה  לתקופה של שלושה  שה ילתקופה של ש 
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  
 בדצמבר  31ביום  יוניב 30ביום  יוניב 30ביום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      הכנסות:

 68,675  17,397  21,636  32,592  40,015  יקטים פרומימון  הכנסות מ

 69  18  6  36  23  הכנסות משכר דירה 

      

  40,038  32,628  21,642  17,415  68,744 

      

      הוצאות: 

 29,911  7,348  8,891  14,158  16,798  הוצאות דמי סיכון 

 1,041  833  673  718  2,594  יקטים וירידת ערך מלאי פרו מימון מהפסדים 

 6,250  1,825  1,671  3,503  3,175  הוצאות הנהלה וכלליות 

 1,000  250  250  500  500  הוצאות אחרות 

 6,711  1,620  2,142  3,163  4,179  הוצאות מימון 

      

 44,913  11,876  13,627  22,042  27,246  סה"כ הוצאות 
      
      

 23,831  5,539  8,015  10,586  12,792  רווח לפני מסים על ההכנסה 

      

 ( 5,762) ( 1,274) ( 1,847) ( 2,476) ( 2,989) הוצאות מסים על ההכנסה 

      

 18,069  4,265  6,168  8,110  9,803  לתקופה כולל רווח 

      

      

      

      רווח מיוחס ל: 

 18,079  4,265  6,168  8,110  9,803  בעלים של החברה 

 (10) -  -  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה 

      

 18,069  4,265  6,168  8,110  9,803  כולל לתקופה  רווח

      

      

      

 0.45  0.11  0.15  0.20  0.24  )*( בסיסי למניה )בש"ח(רווח 

      

 

 

 

 

 לדוחות הכספיים.   2ב.10)*( הרווח למניה הותאם למפרע על מנת לשקף את פיצול הון המניות, ראה ביאור 

 

 

 ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המאוחדים התמציתיים הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים 

  



 

6 

 שרותים פיננסיים בע"מ   -מניף 
 בהון דוחות מאוחדים תמציתיים ביניים על השינויים

 

 

 

 

 עודפים  הון מניות

זכויות 
שאינן  
מקנות 
 סך הכל  שליטה 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

     : 2020 יוניב 30סתיימה ביום ה חודשים ש  שישה לתקופה של  

     

 39,173  775  38,397  1  )מבוקר( 2020בינואר   1יתרה ליום 

 9,803  -  9,803  -  רווח לתקופה 

     

 48,976  775  48,200  1  )בלתי מבוקר( 2020 יוניב 30יתרה ליום 

     

     

     

     : 2019 יוניב 30סתיימה ביום ה חודשים ש  שישה לתקופה של  

     

 21,104  785  20,318  1  )מבוקר( 2019בינואר   1יתרה ליום 

 8,110  -  8,110  -  רווח לתקופה 

     

 29,214  785  28,428  1  )בלתי מבוקר( 2019 יוניב 30יתרה ליום 

     

     

     

     : 2020 יוניב 30לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 

     

 42,808  775  42,032  1  )מבוקר(  2020  אפרילב 1יתרה ליום 

 6,168  -  6,168  -  רווח לתקופה 

     

 48,976  775  48,200  1  )בלתי מבוקר( 2020 יוניב 30יתרה ליום 

     

     

     

     : 2019 יוניב 30לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 

     

 24,949  785  24,163  1  מבוקר( בלתי ) 2019  אפרילב 1יתרה ליום 

 4,265  -  4,265  -  רווח לתקופה 

     

 29,214  785  28,428  1  )בלתי מבוקר( 2019 יוניב 30יתרה ליום 

     

     

     

     : 2019בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

     

 21,104  785  20,318  1  2019בינואר   1יתרה ליום 

 18,069  (10) 18,079  -  רווח )הפסד( לשנה 

     

 39,173  775  38,397  1  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
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 שרותים פיננסיים בע"מ   -מניף 
 המזומנים ימי ל תזרע דוחות מאוחדים תמציתיים ביניים

 

 

 

 ה  נ  ש ל לתקופה של שלושה  שה ילתקופה של ש 
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  
 בדצמבר  31ביום  יוניב 30ביום  יוניב 30ביום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 )מבוקר( מבוקר()בלתי  )בלתי מבוקר( 

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 18,069  4,265  6,168  8,110  9,803  רווח לתקופה 

      

      התאמות: 

 11  2  4  4  7  פחת 

 1,041  833  673  718  2,594  יקטים וירידת ערך מלאי הפסדים מפרו 

 5,762  2,741  1,847  2,476  2,989  הוצאות מסים על הכנסה 

 1  1  (2) 2  (2) ריבית והצמדה לצדדים קשורים 

 6,589  1,595  )*(  2,115  3,038  )*(  4,000  נטו  ,הוצאות מימון

 ( 6,296) ( 1,566) ( 1,599) ( 2,962) ( 3,462) ריבית ששולמה 

  15,929  11,386  9,206  6,404  25,177 

      

 (77,223) (17,398) (21,474) (32,399) (39,676) גידול בלקוחות 

 27,598  6,969  6,613  9,635  8,675  גביית ריבית על הלוואות לחברות קבלניות 

 ( 120) 4  69  11  113  בחייבים ויתרות חובה)גידול( קיטון 

 857  689  )*( 621  332  ( )*(54) גידול בזכאים אחרים 

 2,778  -  -  -  -  קיטון במלאי 

 ( 134,452) (43,930) (77,579) (67,800) ( 126,509) הלוואות לחברות קבלניות מתן  

 34,922  9,090  10,993  14,039  20,389  גביית הלוואות מחברות קבלניות 

 ( 983) (40) (45) ( 551) (6) הפרשי שער בגין אשראי מבנקים

 786  32  33  438  (8) הפרשי שער מהלוואות לחברות קבלניות 

 20,244  8,815  10,034  3,215  15,807  גידול בצדדים קשורים 

 (121,269 ) (73,080) (70,735) (35,769) (125,593 ) 

 ( 6,439) ( 936) ( 1,191) ( 4,542) ( 5,492) מס הכנסה ששולם 
      

 ( 106,855) (30,301) (62,720) (66,236) ( 110,832) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (30) (31) -  (31) -  רכישת נכסים קבועים 

 (30) (31) -  (31) -  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 138,720  32,850  56,754  77,520  95,774  קבלת אשראי לזמן קצר מבנקים 

 -  -  27,825  - 38,325  קבלת הלוואות לזמן ארוך 

 (33,970) ( 7,705) (17,990) (12,755) (20,342) רעון אשראי לזמן קצר מבנקים י פ

 104,750  25,145  66,589  64,765  113,757  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
      

 ( 2,135) ( 5,187) 3,869  ( 1,502) 2,925  מזומניםגידול )קיטון( במזומנים ושווי 

      

 4,099  7,784  1,020  4,099  1,964  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

      

 1,964  2,597  4,889  2,597  4,889  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

      

 

 )*( סווג מחדש. 

 

 ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים המאוחדים הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים 
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 כללי - 1אור יב

 

 ( הינה חברה תושבת ישראל.  או "החברה" "מניף"  -חברת מניף שירותים פיננסיים בע"מ )להלן 

 

 ה. יועוסקת בעיקר בהשלמת ההון הדרוש ליזמי בני  1999במרס  30תאגדה ביום ה החברה 

 

ולשנה שנסתיימה   2019בדצמבר   31יש לעיין בדוחות התמציתיים המאוחדים בהקשר לדוחות השנתיים של החברה ליום 

 ך ולביאורים אשר נלוו אליהם. תארי באותו 

 

 

 רי המדיניות החשבונאית עיק - 2אור יב

 

 :בסיס עריכת הדוחות הכספיים . א

 

לתקן   בהתאם  נערכו  החברה  של  ביניים"(  כספיים  "דוחות  )להלן:  המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  הדוחות 

 "(. IAS 34, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן: "IAS 34חשבונאות בינלאומי 

 

ושיטות חישוב הזהים לא  כללי הצגה  יישמה החברה מדיניות חשבונאית,  ביניים אלה,  כספיים  דוחות  לו  בעריכת 

 , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2019בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 

 

)דוחות   ערך  ניירות  לתקנות  ד'  בפרק  הגילוי  להוראות  בהתאם  נערכו  המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  הדוחות 

 . 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, החברה לא צרפה לדוחות כספיים אלו מידע כספי נפרד לפי    4בהתאם לתקנה  

הדוחות  9תקנה   על  המוחזקות  החברות  של  הכספיים  לדוחות  שיש  הזניחה  ההשפעה  לאור  אלה,  לתקנות  .ג. 

יקף הנתונים של החברות  הכספיים המאוחדים של החברה. אמות המידה שימשו את החברה בקביעתה זו הינן ה 

 (. 5% -ותזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת )פחות מ  הרווחהבנות מתוך סך הנכסים, ההכנסות, 

 

 . 2020 נובמבר ב 28תמצית דוחות הביניים אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 

 

 : שימוש באומדנים ושיקול דעת .ב

 

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות,  IFRS  -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל

אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר  

 שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. 

 

בבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו  האומדנים וההנחות ש 

 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת. 

 

הערכות ושיקול הדעת בהם השתמשה ההנהלה לצורך יישום המדיניות החשבונאית והכנת הדוחות כספיים ביניים  

 . 2019בדצמבר  31ום  היו זהים לאלה בהם השתמשה להכנת הדוחות הכספיים לי

 

 מסים על ההכנסה בדוחות ביניים:  .ג

 

הוצאות מסים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות המסים  

 הנדחים. 

 

 הוצאות מסים שוטפים בתקופות ביניים נצברות תוך שימוש בשיעור מס ההכנסה האפקטיבי השנתי הממוצע. 
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 תיקונים לתקני דיווח כספי ופרשנויות שפורסמו - 3ביאור 

 
תיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר צפויה או עשויה להיות להם  

 השפעה על תקופות עתידיות:
 

 "הצגת דוחות כספיים" )בדבר סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות(:   IAS 1תיקון  •

 
 התיקון מבהיר את הדרישות הקיימות לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות הדוח על המצב הכספי כדלקמן:

 

שוטפת,  לתקן שמדגישה שעל מנת שניתן יהיה לסווג התחייבות כלא    73  - ו  69נוספה הבהרה לסעיפים   •
 הזכות לדחות את הסילוק צריכה להתקיים לתום תקופת הדיווח. 

 

לתקן ונוספה פסקה חדשה שמבהירה שאם הזכות לדחיית הסילוק    69המילים "בלתי מותנית" הוסרו מסעיף   •
לתום   עומדת באמות המידה שנקבעו  הישות  אם  קיימת  הזכות  פיננסיות,  מידה  בעמידה באמות  מותנית 

 בחינת העמידה באמות המידה נעשית על ידי המלווה במועד מאוחר יותר.  םאתקופת הדיווח, גם 
 

הובהר כי בחינת סיווג ההתחייבות כלא שוטפת תבוצע בהתייחס לזכות שיש לישות ולא בהתאם לצפי שלה   •
 האם תממש זכות זו. 

 

פת, סילוק  נוספה הגדרה למונח "סילוק". בהתאם להגדרה, "לצורך סיווג התחייבות כשוטפת או כלא שוט  •
( מחיקת  שתוצאתה  שכנגד  לצד  להעברה  להיות  extinguishmentמתייחס  יכולה  העברה  ההתחייבות".   )

תנאי   לפי  אם  כי  הובהר  זה,  בהקשר  עצמה.  הישות  של  הוניים  מכשירים  או  ושירותים  סחורות  מזומן, 
זה אינו משפיע על    ההתחייבות, לצד שכנגד יש אופציה לדרוש סילוק במכשירים ההוניים של הישות, תנאי

ל בהתאם  נפרד  הוני  כרכיב  מסווגת  האופציה  או  שוטפת  כלא  או  כשוטפת  ההתחייבות    IAS  32  - סיווג 

 "מכשירים פיננסיים: הצגה". 
 

 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.  2022בינואר    1התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
 
 
 לחברות קבלניות הלוואות  - 4אור יב

 
 ההרכב: א. 

 בדצמבר  31ליום  יוניב 30ליום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    במסגרת נכסים שוטפים:
 193,935  59,451  190,705  הלוואות לחברות קבלניות 

 ()*( 2,458) ()*( 2,134) ()*( 3,347) להפסדי אשראיהפרשה ספציפית  
 ( 4,432) ( 1,070) ( 4,352) להפסדי אשראי הפרשה כללית  

  183,006  56,247  187,045 

    
    במסגרת נכסים שאינם שוטפים:

 293,875  382,940  403,234  הלוואות לחברות קבלניות 
 ( 7,378) ( 7,727) ( 7,387) להפסדי אשראיהפרשה ספציפית  

 ( 7,162) ( 9,380) ( 8,938) להפסדי אשראי הפרשה כללית  

  386,909  365,833  279,335 
    
    

 466,380  422,080  569,915  סה"כ 

    
 )*( סווג מחדש. 

לא היו הלוואות שבגינן הייתה הפרשה כללית שסווגו להלוואות שבגינן יש הפרשה ספציפית  בתקופות הדוח )**( 

 או להפך. 
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 )המשך(  הלוואות לחברות קבלניות - 4ביאור 

 
 גיול חובות והפסדי אשראי: .ב

 2020 יוניב 30ליום  

 ברוטו 
הפסדי 
 נטו אשראי 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    
 552,850  (13,290) 566,140  אינם בפיגור 

 17,065  (10,734) 27,799  )*( חובות בפיגור 

  593,939 (24,024)  569,915 

    
 

 2019 יוניב 30ליום  

 ברוטו 
הפסדי 
 נטו אשראי 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    
 403,728  (10,450) 414,178  אינם בפיגור 

 18,352  ( 9,861) 28,213  )*( חובות בפיגור 

  442,391 (20,311)  422,080 

    
 

 2019בדצמבר   31ליום  

 ברוטו 
הפסדי 
 נטו אשראי 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    
 448,382  (11,594) 459,976  אינם בפיגור 

 17,998  ( 9,836) 27,834  )*( חובות בפיגור 

  487,810 (21,430)  466,380 

    
 ג' לדוחות הכספיים. 7ביאור  גם  ראה  לתאריך הדוחות הכספיים כל החובות בפיגור הם בפיגור של מעל שנה.   )*(

ככלל החברה מאריכה את תקופת המימון בגין הלוואות בהן התבקשה ארכה ע"י הלקוח ובתנאי שהחברה   )**(  

כדאיות העסקית סבורה כי ניתן וכדאי לתת ארכה זו בהתבסס על הביטחונות העומדים לרשותה וה

לחברה. בהלוואות בהן סבורה החברה שישנו סיכון במימון )בטחונות לא מספקים( או שאין כדאיות עסקית  

למתן ארכה )אף אם היזם מבקש זאת(, היא דורשת את פירעון ההלוואה, וככל וההלוואה אינה נפרעת אזי  

 החוב מוגדר כחוב בפיגור. 

 

 לוואות לחברות קבלניות: רעון של הילהלן פירוט לפי זמני פ ג.
 

 בדצמבר  31ליום  יוניב 30ליום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    
 187,045  56,247  183,006  שנה ראשונה 

 142,925  219,534  152,471  שנה שניה 
 127,996  110,633  176,547  שנה שלישית 
 8,414  35,666  16,088  שנה רביעית 

 -  -  12,846  שנה חמישית 
 -  -  28,957  שנה שישית 

  569,915  422,080  466,380 
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 התחייבות לתאגיד פיננסי  - 5ביאור 

 

נון רקורס   והועמדה לחברה עד תום  ההתחייבות לתאגיד הפיננסי הינה עבור מימון פרוייקט ספציפי. ההתחייבות הינה 

 . תקופת הפרוייקט

 

 

 מכשירים פיננסיים - 6ביאור 

 

 . ההוגן  לשווי  בקרוב שווים החברה של הפיננסיות ההתחייבויות  של הפיננסיים הנכסים של המופחתת  העלות . א

 

)  24-48של    טווח  ארוך"מ  למח  המקרים  ברוב   הינו  ליזמים  המימון  העמדת  -  החוזר   בהון  גרעון .ב   תקופת חודשים 

  יש)כלומר    הפרויקט  תקופת  למלוא  מניותיה   מבעלי  לה  הנדרש  ההון  מרבית  את  החברה  מגייסת  במקביל(.  הפרויקט

  עם  יחד(.  בפרויקט  להשקעתו  הנדרשת  התקופה  ובין   שלה  המניות  מבעלי  החברה  של   ההון  גיוס  תקופת  בין  התאמה

  לאשראי   בבנק  המתורגמות  בנקאיות   ערבויות  של  בדרך  הינו,  החברה  של   המניות   בעלי "י  ע   המועמד   ההון ,  זאת

  על  וזאת,  קצר  לטווח  באשראי  בבנק  זה  אשראי  להעמיד בוחרת    והחברה(  ליזמים  יום  של  בסופו)המועמד    בנקאי

 . בעלויות  לחסוך   מנת ועל יתרה  בגמישות מקורותיה  את לנהל  מנת

 

, כאשר  2020  ביוני   30ליום    נכון  ש"חמ'    316  בסך  החוזר  בהון   גרעון   החברה  של  הכספיים   בדוחות  נוצר  אלו   לאור 

 . ואחרים בנקאיים מתאגידים אשראי בניכוי נטו ,ללקוחות  אשראי בעיקר כוללים החברה  של  החוזר ההון רכיבי

 

   במידה והבנק מבקש לפרוע את האשראי  שכן  ,עם זאת ולאור האמור לעיל, החברה אינה סובלת מבעיות נזילות  יחד

ולחלט את הערבות הבנקאית שהועמדה על ידי בעלי המניות, אזי באופן אוטומטי חילוט הערבויות יהפוך לאשראי  

שכן  לתקופת הפרויקט,  ארוך, בהתאם  לזמן  לחברה  יועמד    בין   התאמה  ישנה  לעיל   כאמור   מבעלי המניות אשר 

 . בפועל   ההשקעה ליעדי מניות  מבעלי בפועל הגיוס מקורות

 

 התקשרויות - 7 ביאור

 

ות חתומות להשקעות בפרויקטים  התחייבוי  בנוסף להשקעות בחברות קבלניות המופיעות בדוחות הכספיים, לחברה . א

 אלפי ש"ח.  94,450 בסך

 

מסתכמות   .ב בנקאיים  מתאגידים  אשראי  בגין  החברה  התחייבות  להבטחת  מניות  מבעלי  שהתקבלו   ערבויות 

 אלפי ש"ח.  452,564 סךל

 

מניף בארץ    מתוך .ג לכ  בשלושהכלל השקעות  מגיע  אלו  בפרויקטים  מניף  השקעות  היקף  קשיים.   -פרויקטים התגלו 

היקף ההשקעות בפרויקטים    2019בדצמבר    31אלפי ש"ח. )ליום    3,352אלפי ש"ח מתוכם הופרשו ספציפית    20,417

  ת ההשקעו  היקף  2019  ביוני  30  ליום "ח.  שאלפי    2,458אלפי ש"ח מתוכם הופרשו ספציפית    20,455  –אלו מגיע ל  

אלפי ש"ח(. שני פרויקטים בסך כולל של    2,134  ספציפית  הופרשו  מתוכם"ח  ש  אלפי  20,485  הינו  אלו  בפרויקטים

אלפי ש"ח בפיגור של בין שנה לשנתיים.    3,800נמצאים בכינוס נכסים ופרויקט אחד בסך  ברוטו  אלפי ש"ח    16,617

אלפי ש"ח ובגין הפרויקט    13,250מסתכם לסך של  היקף הביטחונות למניף לתאריך המאזן בגין הפרויקטים בכינוס  

 אלפי ש"ח.   10,000 -בפיגור, היקף הביטחונות מסתכם ב

 

  -לכ  מגיע  אלו  בפרויקטים  מניף  השקעות  היקף.  קשיים  התגלו  פרויקטים  במספר"ל  בחו  מניף  השקעות  כלל   מתוך

היקף ההשקעות מגיע ל     2019בדצמבר    31אלפי ש"ח. )ליום    9,615אלפי ש"ח מתוכם הופרשו ספציפית    19,399

  24,289היקף ההשקעות הינו    2019  ביוני  30אלפי ש"ח וליום    9,615אלפי ש"ח מתוכם הופרשו ספציפית    19,396

 אלפי ש"ח(.   10,294 -אלפי ש"ח מתוכם הופרשו ספציפית כ

בק  בחלק ההשקעה  מהפרויקטים  היקף  כאשר  הפרויקט  נכסי  על  מניף  השתלטה  החוב,  ניהול  במסגרת  שיים, 

  2,237אלפי ש"ח מתוך זה הופרשו    12,018הינו    2019  בדצמבר  31ליום  ו   2020ביוני    30ליום  בפרויקטים אלו  

ו מספק  שווי הביטחונות הינ אלפי ש"ח מוצגות בסעיף מלאי נדל"ן.    9,781אלפי ש"ח. השקעות אלו בסך נטו של  

אלפי    7,379  –   2019בדצמבר    31אלפי ש"ח )ליום    7,382. יתרת ההשקעות בחו"ל בסך  לכיסוי יתרת החוב נטו

וליום   הלוואות    7,727  2019  ביוני  30ש"ח  בסעיף  מוצגות  מלאה,  ספציפית  הפרשה  בוצעה  בגינם  ש"ח(  אלפי 

 מחברות קבלניות. 

 

  הפרויקטים  בגין  האשראי  חשיפות  לכיסוי  מספקות   תהפרשו   כוללים  הכספיים  הדוחות ,  החברה   הנהלת  לדעת

 . לעיל  המתוארים
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 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  - 8 ביאור

 

  – )להלן  2016-נכנס לתוקף חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו  ,2017ביוני  1ביום  

בקשה לקבלת    2017במאי    24(, אשר חל בין היתר על תאגידים העוסקים במתן אשראי. החברה הגישה ביום  " חוק הפיקוח" 

ים פיננסיים, כי החברה עונה להגדרת "עוסק ותיק"  קיבלה החברה הודעה ממחלקת רישוי שירות   2017ביוני    8רישיון. ביום  

כהגדרתו בחוק הפיקוח והיא רשאית להמשיך ולעסוק במתן אשראי כל עוד לא ניתנה החלטה אחרת על ידי המפקח. בהתאם  

בקשת רישוי מלאה לרבות מסמכים נלווים. לבקשת מחלקת רישוי    2017בדצמבר    28לתנאי האישור העבירה החברה ביום  

מסמך נוסף לצורך השלמת הבקשה. במהלך    2018באוקטובר    17ם פיננסיים, החברה נדרשה להמציא עד ליום  שירותי

פנתה החברה באמצעות בא כוחה למחלקת רישוי שירותים פיננסיים על מנת לקבל ארכה או פטור מהגשת    2018שנת  

 . 2019במאי  15ביום   המסמך המבוקש הוגשהמסמך הנוסף. 

 

פורסם נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים לפיו נדרשת החברה להגיש שוב את הבקשה    ,2019  נובמברב  28ביום  

 הבקשה כמפורט בנוהל. את  2020בספטמבר  30הגישה ביום  לקבלת רישיון והפעם בהתאם לנוהל זה. החברה 

כים. החברה פועלת להגשת  להשלמת מסמ   בקשהממחלקת רישוי שירותים פיננסיים    ההתקבל  2020  נובמברב  25ביום  

 . בבקשההמסמכים הנדרשים 

 

 

 אירועים מהותיים במהלך התקופה - 9ביאור 

 

ינואר   חודש  )להלן  2020במהלך  הקורונה  נגיף  התפרצות  והתפשטה    -  החלה  בסין  החלה  אשר  התפרצות  "הנגיף"(, 

, הכריז  2020לעשרות מדינות ברחבי העולם, ובכלל אלו גם ישראל. במהלך חודש מרס    2020בחודשים פברואר ומרס  

ארגון הבריאות העולמי על הנגיף כמגיפה עולמית, דבר אשר גרם לנקיטת פעולות חריגות ואינטנסיביות שונות של מדינות  

ם במטרה לחסום או לעכב את התפשטות הנגיף, בעיקר על דרך של הטלת סגר מדיני, סגירת השמיים ליציאה  רבות בעול

בידוד ביתי מחמירות. השפעות הנגיף על המשק הישראלי   וכניסה, הטלת מגבלות תנועתיות על האזרחים, וכן הוראות 

, עלייה בשיעור התחלואה והתרחבות אזורי  המשך התפשטות הנגיף  יך הדוח ניכרות בכל ענפי התעשייה.והעולמי לתאר 

של   האפשרות  בשל  מהחברה,  כספים  הלוות  הקבלניות  החברות  פעילות  ברציפות  לפגוע  עלולים  הבידוד  והיקפי  הסגר 

ה, עיכוב באספקת חומרי גלם לבנייה, וכפועל יוצא  יהיעדרות מסיבית של כוח אדם שחיוני לביצוע העבודות באתרי הבני 

. יחד עם זאת, לאור היקפי הביטחונות שקיבלה החברה מהלווים,  ות ועיכוב במועדי סיום הפרויקטיםהאטה בקצב המכיר

אין השפעה מהותית על פעילות  הדוחות הכספיים, מעריכה החברה כי להמשך התפשטות הנגיף בארץ,  אישורנכון למועד 

 . החברה ותוצאותיה, אך היא תמשיך לבחון את ההשפעות בתקופות הבאות

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן - 10ור ביא

 

  12אישר דירקטוריון החברה הגשת תשקיף להנפקת ניירות ערך של החברה לציבור, וביום    2020באוקטובר  11ביום  .א

 הוגשה טיוטה ראשונה לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך.    2020באוקטובר 

 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה :  2020  נובמברב  25ביום   .ב

 . רך נקובאחת של החברה, למניות רגילות ללא ע כל   ערך נקוב ש"חלות בנות להמיר את המניות הרגי  .1

מניות    400-ללא ערך נקוב פוצלה לכך שכל מניה רגילה אחת של החברה  החברה    של  לפצל את הון המניות  .2

יון  מיל   40.16הון המונפק יהיה  מניות, וה  מיליון  100. לאחר הפיצול סה"כ ההון הרשום יהיה  נקוב  ערך  ללא  רגילות

 מניות, ללא שינוי בשיעורי ההחזקה של בעלי המניות בחברה. 

 להחליף את תקנון ההתאגדות הקיים של החברה בתקנון התאגדות חדש.   .3

 התקבלו החלטות באסיפת בעלי המניות והדירקטוריון בנושאים הבאים :  2020  נובמברב  26ביום   .ג

מי .1 לצורך  בנקאיים  תאגידים  עם  מימון  בהסכמי  התקשרות  לציבור  אושרה  ההנפקה  לאחר  החברה  פעילות  מון 

ש"ח כפוף לשעבוד הסכמים של    מיליון  850ובכפוף להשלמתה. ההסכמים הינם למסגרות אשראי בסך כולל של  

 החברה עם לקוחותיה ושמירה על יחסים פיננסיים ותנאים נוספים. 

בלתי סחירות  רה אופציות  אושרה תכנית אופציות לנושאי משרה בחברה לפיה תקצה החברה לנושאי משרה בחב .2

תמורת תוספת מימוש שיקבע דירקטוריון החברה במועד הענקת  הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה  

 האופציות. עוד יקבע הדירקטוריון את תקופת ההבשלה של ההקצאות תחת התכנית בהתאם לשיקול דעתו. 

למת ההנפקה לציבור, לפיו יהיה זכאי לשכר  הוסכם עם מנכ"ל החברה על תנאי הסכם העסקה חדש, בכפוף להש .3

אלפי ש"ח וכן נקבע מנגנון   10אלפי ש"ח בתוספת תנאים סוציאליים ורכב בעלות חודשית של עד   95חודשי בסך 

 בונוס חדש המבוסס על רווחי החברה כמפורט להלן : 

מיליון    20היו עד  הרווח השנתי( י -ככל שרווחי החברה לפני מס בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים )להלן .א

החל מהשקל הראשון,    5%מיליון ש"ח ישולם מענק של    75-ל  20ש"ח לא ישולם מענק. ברווח שנתי שבין  

מיליון ש"ח בתוספת    75החל מהשקל הראשון ועד    5%מיליון ש"ח ישולם מענק בשיעור    75וברווח שנתי מעל  

 מיליון ש"ח.     75מרווחי החברה שמעל  לסך של  3%
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ומזכויות ההצבעה    מהונה המונפק והנפרע של החברה  5%-י יוקצו למנכ"ל מניות רגילות השוות לעוד הוסכם כ  .ב

הקצאת המניות תבוצע    הון החברה(.-)להלן  בחברה למועד ההנפקה  בעלי המניותבדילול זהה לדילול של    בה

 יום מהגשת תכנית התגמול לפקיד השומה.  30בפועל בעתיד ולאחר 

  30כמו כן, במסגרת תכנית האופציות שאושרה כאמור לעיל, החברה תקצה בעתיד למנכ"ל, ובלבד שחלפו   .ג

בלתי סחירות הניתנות למימוש למניות רגילות של  יום מהגשת תכנית האופציות לפקיד השומה, אופציות  

 . החברה

ול ואת אופן אישור השכר  אומצה מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה אשר מטרתה להסדיר את עקרונות התגמ .4

יורכב מרכיבים קבועים ומשתנים בהתאם לעקרונות   והגמול של נושאי המשרה בחברה. הגמול לנושאי משרה 

 מדיניות התגמול והכללים המנחים במסגרתה. 

אומץ מנגנון קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה   .5

. עסקה תחשב כזניחה אם היא אינה חריגה כלומר  2010-ות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, תש"עלתקנ  41

במהלך עסקים רגיל ואשר תבחן לפי אחת או יותר מאמות המידה על פי יחס העסקה לסך ההכנסות, רווח העסקה  

ההתחייבויות   היקף  או  הנכסים  לסך  ביחס  בעסקה  הנכסים  היקף  השנתי,  לרווח  לסך  ביחס  ביחס  בעסקה 

  1ובלבד שהיקף העסקה השנתי אינו עולה על    2%ההתחייבויות. היחס בין אמות המידה האמורות לא יעלה על  

 מיליון ש"ח.  

מהרווח השנתי הנקי של החברה בכפוף    50%-אומצה מדיניות חלוקת דיבידנד מידי שנה בסכום שלא יפחת מ .6

עסקיים. יחד עם זאת מדיניות זו תהא כפופה לאמות מידה  להוראות חוק החברות ולמצבה של החברה וצרכיה ה 

בהסכמים   להתקשר  החברה  בכוונת  עימם  המממנים  הגורמים  של  המסחריים  בתנאים  נקבעו  אשר  נוספות 

 מחייבים. 

  5-מיליון ש"ח. תוקף ההסכם ל  1אושר הסכם שירותי ניהול עם מבטח שמיר בתמורה לדמי ניהול שנתיים בסך   .7

 חברה תהפוך לחברה ציבורית, ככל שתהפוך. שנים מהמועד שבו ה

אושרה הענקת התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה בחברה לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה   .8

 וקרוביהם. ההתחייבות תיכנס לתוקף במועד השלמת הצעת ניירות הערך על פי תשקיף החברה. 

 ות נושאי משרה ודירקטורים.  אושרה התקשרות עם מבטח עבור פוליסת ביטוח אחרי  .9
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 ע מ ו ד  

  

  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון 

  

  

  דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים )בלתי מבוקרים(: 

  

 3 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

  

 4 מאוחדים תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים 

  

 5 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים

  

 6 תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים

  

 7-12 ים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ביאור
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 לבעלי המניות של  יםדוח סקירה של רואה החשבון המבקר

 בע"מ  רותים פיננסייםיש  -מניף 
 

 

 

 מבוא: 
 

סקרנו את המידע הכספי המצורף של מניף שירותים פיננסים בע"מ הכולל את הדוח המאוחד התמציתי ביניים על המצב הכספי 
ואת הדוחות המאוחדים התמציתיים ביניים על הרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי המזומנים   2019  -ו  2020  בספטמבר  30ליום  

ו באותם תאריכים. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי  ושלושה חודשים שהסתיימ  תשעה לתקופות של  
"דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי   IAS 34 לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

אחריותנו היא להביע מסקנה    .1970-יים(, התש"ללתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומייד 
 על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו. 

 
 

 היקף הסקירה 
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  
ת". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים  הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישו

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת 
ו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנ 

 המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 
 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 
 . IAS 34 חשבונאות בינלאומיבהתאם לתקן 

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו 

ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ד' של תקנות  - ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק 
1970 . 
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 בע"מ  רותים פיננסייםיש  -מניף 
 מאוחדיםתמצית דוחות על המצב הכספי ביניים 

 

 בדצמבר  31ליום  בספטמבר  30ליום   

  0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(  

     נכסים

     

     נכסים שוטפים

 1,964  1,275  1,006   מזומנים ושווי מזומנים 

 )*(  59,926  )*(  42,757  86,588   לקוחות  

 178  52  1,989   חייבים אחרים

 10,017  10,016  10,016   מלאי נדל"ן 

 )*(187,045  )*(155,683  197,296  4 הלוואות לחברות קבלניות 

 259,130  209,783  296,895   סה"כ נכסים שוטפים 

     

     נכסים אינם שוטפים 

 58,306  64,544  71,166   לקוחות 

 279,335  284,946  385,779  4 הלוואות לחברות קבלניות 

 40  47  30   רכוש קבוע 

 2,786  2,584  3,204   נכסי מיסים נדחים 

 340,467  352,121  460,179   סה"כ נכסים אינם שוטפים
     
     

 599,597  561,904  757,074   סה"כ נכסים 

     

     והון  התחייבויות

     

     התחייבויות שוטפות

 467,480  444,658  565,985   התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

 9,595  7,354  8,794   זכאים אחרים  

 22,251  21,007  22,673   צדדים קשורים 

 499,326  473,019  597,452   סה"כ התחייבויות שוטפות 

     

     התחייבויות שאינן שוטפות 

 -  -  39,607   התחייבות לתאגיד פיננסי 

 61,098  54,693  60,432   צדדים קשורים 

 61,098  54,693  100,039   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
     

 560,424  527,712  697,491   סה"כ התחייבויות 

     

     הון

 1  1  1   הון מניות 

 38,397  33,406  58,807   עודפים 

 38,398  33,407  58,808   סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

 775  785  775   זכויות שאינן מקנות שליטה 

 39,173  34,192  59,583   סה"כ הון 
     
     

 599,597  561,904  757,074   סה"כ התחייבויות והון

 )*( סווג מחדש. 

 

   

 חשבת  -נילי ברדה  יו"ר הדירקטוריון  –גיא שמיר  מנכ"ל   -מאור דואק 

 

 2020בנובמבר  28 תאריך אישור הדוחות הכספיים:
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 בע"מ  רותים פיננסייםיש  -מניף 
 תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים מאוחדים

 

 

 

 ל ש נ ה  לתקופה של שלושה  תשעה לתקופה של  
 שהסתיימה  שהסתיימה חודשים  חודשים שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום  ספטמבר ב 30ביום  ספטמבר ב 30ביום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      הכנסות

      

 68,675  17,912  26,555  50,504  66,570  ממימון פרויקטים הכנסות 

      

 69  15  9  51  32  הכנסות משכר דירה 

      

  66,602  50,555  26,564  17,927  68,744 

      

      הוצאות 

      

 29,911  7,747  7,586  21,904  24,384  הוצאות דמי סיכון 

      

יקטים וירידת  פרו ממימון )ביטול הפסדים( הפסדים 

 1,041  ( 840) 331  ( 122) 2,924  ערך מלאי 

      

 6,250  2,300  1,820  5,804  4,995  הוצאות הנהלה וכלליות 

      

 1,000  250  250  750  750  הוצאות אחרות 

      

 6,711  1,922  2,801  5,085  6,980  הוצאות מימון 

      

  40,033  33,421  12,788  11,379  44,913 
      
      

 23,831  6,548  13,776  17,134  26,569  רווח לפני מסים על הכנסה 

      

 5,762  1,570  3,169  4,046  6,159  הוצאות מסים על הכנסה 

      

 18,069  4,978  10,607  13,088  20,410  לתקופה כולל רווח 

      

      

      מיוחס ל: רווח 

 18,079  4,978  10,607  13,088  20,410  בעלים של החברה 

 (10) -  -  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה 

      

 18,069  4,978  10,607  13,088  20,410  לתקופה כולל רווח 

      

      

 0.45 0.12   0.26  0.33  0.51  )*( רווח בסיסי / מדולל למניה )בש"ח(

      

 לדוחות הכספיים.   2ב.10פיצול הון המניות, ראה ביאור   )*( הרווח למניה הותאם למפרע על מנת לשקף את
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 בע"מ  רותים פיננסייםיש  -מניף 
 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים

 

 

 

 הון מניות 

רווח 
)הפסד( 

 נצבר 

זכויות 
שאינן  
מקנות 
 סך הכל  שליטה 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

     

     2020בספטמבר   30לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 

     

 39,173  775  38,397  1  )בלתי מבוקר(  2020בינואר   1יתרה ליום 

     

 20,410  -  20,410  -  רווח לתקופה 

     

 59,583  775  58,807  1  )בלתי מבוקר(  2020בספטמבר  30יתרה ליום 

     

     

     9201בספטמבר   30שנסתיימו ביום לתשעה חודשים  

     

 21,104  785  20,318  1  )בלתי מבוקר(  2019בינואר   1יתרה ליום 

     

 13,088  -  13,088  -  רווח לתקופה 

     

 34,192  785  33,406  1  )בלתי מבוקר(  2019בספטמבר  30יתרה ליום 

     

     

     2020בספטמבר   30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

     

 48,976  775  48,200  1  )בלתי מבוקר(  2020ביולי  1יתרה ליום 

     

 10,607  -  10,607  -  רווח לתקופה 

     

 59,583  775  58,807  1  )בלתי מבוקר(  2020בספטמבר  30יתרה ליום 

     

     

     2019בספטמבר   30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

     

 29,214  785  28,428  1  )בלתי מבוקר(  2019ביולי  1יתרה ליום 

     

 4,978  -  4,978  -  רווח לתקופה 

     

 34,192  785  33,406  1  )בלתי מבוקר(  2019בספטמבר  30יתרה ליום 

     

     

     2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

     

 21,104  785  20,318  1  )מבוקר( 2019בינואר   1יתרה ליום 

     

 18,069  (10) 18,079  -  רווח לשנה 

     

 39,173  775  38,397  1  )מבוקר( 2019בדצמבר  31יתרה ליום 
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 בע"מ  רותים פיננסייםיש  -מניף 
 דוחות  על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדיםתמצית 

 

 ל ש נ ה  לתקופה של שלושה  תשעה לתקופה של  
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום  בספטמבר  30ביום  בספטמבר  30ביום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

          תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

 18,069  4,978  10,607  13,088  20,410  רווח לתקופה 

      

      התאמות: 

 11  1  4  5  11  פחת 

יקטים וירידת  פרו מימון מ )ביטול הפסדים(הפסדים 

 1,041  ( 840) 331  ( 122) 2,924  ערך מלאי 

 5,762  1,570  3,169  4,046  6,159  הוצאות מסים על הכנסה 

 1  (1) -  1  (2) ריבית והצמדה לצדדים קשורים 

 6,589  1,832  2,942  4,870 6,942  הוצאות מימון נטו 

 ( 6,296) ( 1,642) ( 1,975) ( 4,604) ( 5,437) ריבית ששולמה 

  31,007  17,284  15,078  5,898  25,177 

      

 2,778  2,778  -  2,778  -  קיטון במלאי 

 ( 983) ( 555) 115  ( 1,107) 108  הפרשי שער בגין אשראי מבנקים

 (77,223) (26,716) (26,059) (59,114) (65,735) קיטון )גידול( בלקוחות  

 27,598  10,788  19,737  20,422  28,412  גביית ריבית על הלוואות לחברות קבלניות 

 ( 120) (5) ( 1,924) 6  ( 1,811) קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה

 857  ( 592) ( 794) ( 259) ( 848) גידול )קיטון( בזכאים אחרים 

 ( 134,452) (25,570) (31,740) (93,370) ( 158,249) מתן הלוואות לחברות קבלניות 

 34,922  6,575  16,323  20,614  36,712  גביית הלוואות מחברות קבלניות 

 786  488  ( 272) 926  ( 281) הפרשי שער מהלוואות לחברות קבלניות  

 20,244  9,380  (16,050) 12,595  ( 241) גידול )קיטון( בצדדים קשורים 

 (161,933 ) (96,509) (40,664) (23,429) (125,593 ) 

      

 ( 6,439) ( 1,104) ( 1,191) ( 5,646) ( 6,683) מס הכנסה ששולם 
      

 ( 106,855) (18,635) (26,777) (84,871) ( 137,609) )ששימשו( לפעילות שוטפת  מזומנים נטו

  
 

 
 

 

  תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
 

 
 

 

 (30) -  -  (31) -  רכישת נכסים קבועים 

  
 

 
 

 

 (30) -  -  (31) -  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

  
 

 
 

 

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 

 
 

 

 138,720  25,280  37,567  102,800  133,342  קבלת אשראי לזמן קצר מבנקים 

 -  -  -  -  38,325  קבלת הלוואות לזמן ארוך 

 (33,970) ( 7,967) (14,673) (20,722) (35,016) רעון אשראי לזמן קצר מבנקים י פ

 104,750  17,313  22,894  82,078  136,651  שנבעו מפעילות מימוןמזומנים נטו  
      
      

 ( 2,135) ( 1,322) ( 3,883) ( 2,824) ( 958) במזומנים ושווי מזומנים)קיטון( גידול 

 4,099  2,597  4,889  4,099  1,964  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

 1,964  1,275  1,006  1,275  1,006  מזומנים לסוף התקופהיתרת מזומנים ושווי 
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 כללי - 1ביאור 

 

 "מניף" או "החברה"( הינה חברה תושבת ישראל.   -חברת מניף שירותים פיננסיים בע"מ )להלן 

 

 ועוסקת בעיקר בהשלמת ההון הדרוש ליזמי בנייה.  1999במרס  30החברה התאגדה ביום 

 

שנסתיימה  ולשנה  2019בדצמבר   31יש לעיין בדוחות התמציתיים המאוחדים בהקשר לדוחות השנתיים של החברה ליום 

 באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם. 

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים: א. 

 

לתקן   בהתאם  נערכו  החברה  של  ביניים"(  כספיים  "דוחות  )להלן:  המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  הדוחות 

 "(. IAS 34ים" )להלן: ", "דיווח כספי לתקופות ביני IAS 34חשבונאות בינלאומי 

 

ושיטות חישוב הזהים לאלו   כללי הצגה  מדיניות חשבונאית,  יישמה החברה  ביניים אלה,  כספיים  דוחות  בעריכת 

 , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2019בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 

 

הגי  להוראות  בהתאם  נערכו  המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  )דוחות  הדוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ד'  בפרק  לוי 

 . 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, החברה לא צרפה לדוחות כספיים אלו מידע כספי נפרד לפי    4בהתאם לתקנה  

על  9תקנה   המוחזקות  החברות  של  הכספיים  לדוחות  שיש  הזניחה  ההשפעה  לאור  אלה,  לתקנות  הדוחות  .ג. 

הכספיים המאוחדים של החברה. אמות המידה שימשו את החברה בקביעתה זו הינן היקף הנתונים של החברות  

 (. 5% -הבנות מתוך סך הנכסים, ההכנסות, הרווח ותזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת )פחות מ

 

 . 2020 בנובמבר  28תמצית דוחות הביניים אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 

 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת:  ב.

 

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות,  IFRS  -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל

אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר  

 שונות מאומדנים אלה. שהתוצאות בפועל עלולות להיות 

 

האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו  

 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת. 

 

הערכות ושיקול הדעת בהם השתמשה ההנהלה לצורך יישום המדיניות החשבונאית והכנת הדוחות כספיים ביניים  

 . 2019בדצמבר  31לאלה בהם השתמשה להכנת הדוחות הכספיים ליום  היו זהים  

 

 מסים על ההכנסה בדוחות ביניים:  ג.

 

הוצאות מסים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות המסים  

 הנדחים. 

 

 מס ההכנסה האפקטיבי השנתי הממוצע. הוצאות מסים שוטפים בתקופות ביניים נצברות תוך שימוש בשיעור 
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 תיקונים לתקני דיווח כספי ופרשנויות שפורסמו - 3ביאור 

 
תיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר צפויה או עשויה להיות להם  

 השפעה על תקופות עתידיות:
 

 "הצגת דוחות כספיים" )בדבר סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות(:   IAS 1תיקון  •

 
 התיקון מבהיר את הדרישות הקיימות לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות הדוח על המצב הכספי כדלקמן: 

 

לתקן שמדגישה שעל מנת שניתן יהיה לסווג התחייבות כלא שוטפת,   73 -ו  69נוספה הבהרה לסעיפים   •
 הזכות לדחות את הסילוק צריכה להתקיים לתום תקופת הדיווח. 

 

לתקן ונוספה פסקה חדשה שמבהירה שאם הזכות לדחיית   69המילים "בלתי מותנית" הוסרו מסעיף  •
הסילוק מותנית בעמידה באמות מידה פיננסיות, הזכות קיימת אם הישות עומדת באמות המידה שנקבעו  

 בחינת העמידה באמות המידה נעשית על ידי המלווה במועד מאוחר יותר. לתום תקופת הדיווח, גם אם 
 

הובהר כי בחינת סיווג ההתחייבות כלא שוטפת תבוצע בהתייחס לזכות שיש לישות ולא בהתאם לצפי   •
 שלה האם תממש זכות זו. 

 

סילוק   נוספה הגדרה למונח "סילוק". בהתאם להגדרה, "לצורך סיווג התחייבות כשוטפת או כלא שוטפת, •

( ההתחייבות". העברה יכולה להיות  extinguishmentמתייחס להעברה לצד שכנגד שתוצאתה מחיקת )

מזומן, סחורות ושירותים או מכשירים הוניים של הישות עצמה. בהקשר זה, הובהר כי אם לפי תנאי  
אינו משפיע על   ההתחייבות, לצד שכנגד יש אופציה לדרוש סילוק במכשירים ההוניים של הישות, תנאי זה

  IAS 32 -סיווג ההתחייבות כשוטפת או כלא שוטפת או האופציה מסווגת כרכיב הוני נפרד בהתאם ל

 "מכשירים פיננסיים: הצגה". 
 

 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.  2023בינואר    1התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
 
 

 ניות הלוואות לחברות קבל - 4ביאור 

 
 ההרכב: (1)

 בדצמבר  31ליום  בספטמבר  30ליום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    במסגרת נכסים שוטפים:
 193,935  161,405  206,836  הלוואות לחברות קבלניות 

 ()*( 2,458) ()*( 2,104) ( 4,784) הפרשה ספציפית להפסדי אשראי
 ( 4,432) ( 3,618) ( 4,756) הפרשה כללית להפסדי אשראי 

  197,296  155,683  187,045 

    
    במסגרת נכסים שאינם שוטפים:

 293,875  299,492  402,793  הלוואות לחברות קבלניות 
 ( 7,378) ( 7,239) ( 8,438) הפרשה ספציפית להפסדי אשראי

 ( 7,162) ( 7,307) ( 8,576) כללית להפסדי אשראי הפרשה  

  385,779  284,946  279,335 
    
    
  583,075  440,629  466,380 

    
 סווג מחדש.  )*( 

 
אלפי ש"ח,    344  -אלפי ש"ח וההפרשה בגינה בסך כ  13,780בתקופת הדוח, הלוואה בסכום ברוטו של   )**(  

להלוואות שיש בגינן הפרשה ספציפית להפסדי  בגינן הפרשה כללית להפסדי אשראי  סווגה מהלוואות שיש  
 לירידת ערך.  ראיות אובייקטיביותאשראי, בגלל 
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 )המשך(  הלוואות לחברות קבלניות - 4ביאור 

 
 גיול חובות והפסדי אשראי: (2)

 2020בספטמבר  30ליום  

 ברוטו 
הפסדי 
 נטו אשראי 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    
 567,447  (14,111) 581,558  אינם בפיגור 

 15,628  (12,443) 28,071  )*( חובות בפיגור 

  609,629 (26,554)  583,075 

    
 

 2019בספטמבר  30ליום  

 ברוטו 
הפסדי 
 נטו אשראי 

 אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  

    
 422,277  (10,926) 433,203  אינם בפיגור 

 18,352  ( 9,342) 27,694  )*( חובות בפיגור 

  460,897 (20,268)  440,629 

    
 

 2019בדצמבר   31ליום  

 ברוטו 
הפסדי 
 נטו אשראי 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    
 448,382  (11,594) 459,976  אינם בפיגור 

 17,998  ( 9,836) 27,834  )*( חובות בפיגור 

  487,810 (21,430)  466,380 

 

 

   

 
ג' לדוחות  7)*( לתאריך הדוחות הכספיים כל החובות בפיגור הינם חובות בפיגור של מעל שנה. ראה גם ביאור  

 הכספיים. 

הלוואות בהן התבקשה ארכה ע"י הלקוח ובתנאי שהחברה  ככלל החברה מאריכה את תקופת המימון בגין   )**(  

לחברה.   העסקית  והכדאיות  לרשותה  העומדים  הביטחונות  על  בהתבסס  זו  ארכה  לתת  וכדאי  ניתן  כי  סבורה 

בהלוואות בהן סבורה החברה שישנו סיכון במימון )בטחונות לא מספקים( או שאין כדאיות עסקית למתן ארכה )אף  

 היא דורשת את פירעון ההלוואה, וככל וההלוואה אינה נפרעת אזי החוב מוגדר כחוב בפיגור. אם היזם מבקש זאת(,  

 
 
 להלן פירוט לפי זמני פרעון של ההלוואות לחברות קבלניות:  (3)

 בספטמבר  30ליום  
  31ליום 

 בדצמבר 

 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    
 187,045  152,306  209,480  שנה ראשונה 

 142,925  162,625  189,520  שנה שניה 
 127,996  104,608  118,141  שנה שלישית 
 8,414  21,090  24,131  שנה רביעית 

 -  -  12,846  שנה חמישית 
 -  -  28,957  שנה שישית 

  583,075  440,629  466,380 
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 לתאגיד פיננסי התחייבות  - 5ביאור 

 

והועמדה לחברה עד תום   רקורס  נון  ההתחייבות לתאגיד הפיננסי הינה עבור מימון פרוייקט ספציפי. ההתחייבות הינה 

 תקופת הפרוייקט. 

 

 מכשירים פיננסיים - 6ביאור 

 

 ההוגן. העלות המופחתת של הנכסים הפיננסיים של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה שווים בקרוב לשווי  . א

 

טווח של    - גרעון בהון החוזר   .ב ליזמים הינו ברוב המקרים למח"מ ארוך  )תקופת    24-48העמדת המימון  חודשים 

הפרויקט(. במקביל מגייסת החברה את מרבית ההון הנדרש לה מבעלי מניותיה למלוא תקופת הפרויקט )כלומר יש  

הנדרשת להשקעתו בפרויקט(. יחד עם  התאמה בין תקופת גיוס ההון של החברה מבעלי המניות שלה ובין התקופה  

זאת, ההון המועמד ע"י בעלי המניות של החברה, הינו בדרך של ערבויות בנקאיות המתורגמות בבנק לאשראי  

בנקאי )המועמד בסופו של יום ליזמים( והחברה בוחרת להעמיד אשראי זה בבנק באשראי לטווח קצר, וזאת על  

 על מנת לחסוך בעלויות. מנת לנהל את מקורותיה בגמישות יתרה ו

 

,  2020  בספטמבר  30נכון ליום    ש"חמ'    300לאור אלו נוצר בדוחות הכספיים של החברה גרעון בהון החוזר בסך  

 ואחרים.  בנקאיים מתאגידים אשראי בניכוי נטו ,ללקוחות אשראי בעיקר כוללים החברה של החוזר כאשר רכיבי ההון

 

במידה והבנק יבקש לפרוע את האשראי   החברה אינה סובלת מבעיות נזילות שכןיחד עם זאת ולאור האמור לעיל, 

ולחלט את הערבויות הבנקאיות שהועמדו ע"י בעלי המניות אז באופן אוטומטי חילוט הערבות יהפוך לאשראי מבעלי  

ורות  ישנה התאמה בין מק  ,כאמור לעיל  המניות אשר יועמד לחברה לזמן ארוך בהתאם לתקופת הפרויקט שכן,

 הגיוס בפועל מבעלי מניות ליעדי ההשקעה בפועל. 

 

 

 התקשרויות - 7ביאור 

 

בנוסף להשקעות בחברות קבלניות המופיעות בדוחות הכספיים, לחברה התחייבויות חתומות להשקעות בפרויקטים   א. 

 אלפי ש"ח.  59,710בסך 

 

מסתכמות   ב. בנקאיים  מתאגידים  אשראי  בגין  החברה  התחייבות  להבטחת  מניות  מבעלי  שהתקבלו   ערבויות 

 אלפי ש"ח.  472,646לסך 

 

פרויקטים אלו  שלושת  פרויקטים התגלו קשיים. היקף השקעות מניף ב  בשלושהארץ  מתוך כלל השקעות מניף ב ג.

לכ ספציפית  20,412  -מגיע  הופרשו  מתוכם  ש"ח  )ליום  ש"חאלפי    4,784  אלפי    30וליום    2019בדצמבר    31. 

  2,458מתוכם הופרשו ספציפית    ש"ח אלפי    20,455  –יקטים אלו מגיע ל  , היקף ההשקעות בפרו 2019בספטמבר  

נמצאים בכינוס    ₪ ברוטואלפי    16,612שני פרויקטים בסך כולל של    .(אלפי ש"ח בהתאמה  2,104  - ש"ח ואלפי  

  לתאריך המאזן  היקף הביטחונות למניף  .אלפי ש"ח בפיגור של בין שנה לשנתיים   3,800נכסים ופרויקט אחד בסך  

  -אלפי ש"ח ובגין הפרויקט בפיגור, היקף הביטחונות מסתכם ב  15,740מסתכם לסך של    בכינוספרויקטים  הבגין  

 אלפי ש"ח.   10,000

 

  -מתוך כלל השקעות מניף בחו"ל במספר פרויקטים התגלו קשיים. היקף השקעות מניף בפרויקטים אלו מגיע לכ

השקעות מגיע ל  היקף ה   2019בדצמבר    31)ליום    ש"ח.אלפי    9,896אלפי ש"ח מתוכם הופרשו ספציפית    19,676

היקף ההשקעות הינו    2019בספטמבר    30אלפי ש"ח וליום    9,616אלפי ש"ח מתוכם הופרשו ספציפית    19,396  -

  אלפי ש"ח(. 9,805 -אלפי ש"ח מתוכם הופרשו ספציפית כ 20,799

בקשיים מהפרויקטים  החוב  ,בחלק  ניהול  ההשקעה    ,במסגרת  היקף  כאשר  הפרויקט  נכסי  על  מניף  השתלטה 

  31)ליום    אלפי ש"ח.  2,237אלפי ש"ח מתוך זה הופרשו    12,018הינו    2020  בספטמבר  30בפרויקטים אלו ליום  

אלפי ש"ח בהתאמה    13,561  -ו  ש"חאלפי    12,018היקף ההשקעה הינו    2019בספטמבר    30וליום    2019בדצמבר  

  9,781בסך נטו של    2020בספטמבר    30ליום  (. השקעות אלו  בהתאמה  ש"חאלפי    2,267  -ו  2,237מתוכם הופרשו  

. יתרת ההשקעות בחו"ל בסך  שווי הביטחונות מספק לכיסוי יתרת החוב נטואלפי ש"ח מוצגות בסעיף מלאי נדל"ן.  

)ליום    7,659 וליום    7,379  –  2019בדצמבר    31אלפי ש"ח  אלפי ש"ח(    7,238  2019בספטמבר    30אלפי ש"ח 

 בגינם בוצעה הפרשה ספציפית מלאה, מוצגות בסעיף הלוואות מחברות קבלניות. 

 

הפרויקטים   בגין  האשראי  חשיפות  לכיסוי  מספקות  הפרשות  כוללים  הכספיים  הדוחות  החברה,  הנהלת  לדעת 

 המתוארים לעיל. 
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 שירותים פיננסיים  חוק הפיקוח על - 8ביאור 

 

  – )להלן   2016-, נכנס לתוקף חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו2017ביוני  1ביום  

בקשה לקבלת    2017במאי    24"חוק הפיקוח"(, אשר חל בין היתר על תאגידים העוסקים במתן אשראי. החברה הגישה ביום  

קיבלה החברה הודעה ממחלקת רישוי שירותים פיננסיים, כי החברה עונה להגדרת "עוסק ותיק"    2017ביוני    8רישיון. ביום  

כהגדרתו בחוק הפיקוח והיא רשאית להמשיך ולעסוק במתן אשראי כל עוד לא ניתנה החלטה אחרת על ידי המפקח. בהתאם  

ת מסמכים נלווים. לבקשת מחלקת רישוי  בקשת רישוי מלאה לרבו  2017בדצמבר    28לתנאי האישור העבירה החברה ביום  

מסמך נוסף לצורך השלמת הבקשה. במהלך    2018באוקטובר    17שירותים פיננסיים, החברה נדרשה להמציא עד ליום  

פנתה החברה באמצעות בא כוחה למחלקת רישוי שירותים פיננסיים על מנת לקבל ארכה או פטור מהגשת    2018שנת  

 . 2019במאי  15וגש ביום  המסמך הנוסף. המסמך המבוקש ה

 

, פורסם נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים לפיו נדרשת החברה להגיש שוב את הבקשה  2019בנובמבר    28ביום  

 את הבקשה כמפורט בנוהל.  2020בספטמבר  30לקבלת רישיון והפעם בהתאם לנוהל זה. החברה הגישה ביום  

שירותים פיננסיים בקשה להשלמת מסמכים. החברה פועלת להגשת  התקבלה ממחלקת רישוי    2020בנובמבר    25ביום  

 המסמכים הנדרשים בבקשה. 

 

 

 אירועים מהותיים במהלך התקופה - 9ביאור 

 

ינואר   חודש  )להלן    2020במהלך  הקורונה  נגיף  התפרצות  והתפשטה    -החלה  בסין  החלה  אשר  התפרצות  "הנגיף"(, 

, הכריז  2020מדינות ברחבי העולם, ובכלל אלו גם ישראל. במהלך חודש מרס  לעשרות    2020בחודשים פברואר ומרס  

ארגון הבריאות העולמי על הנגיף כמגיפה עולמית, דבר אשר גרם לנקיטת פעולות חריגות ואינטנסיביות שונות של מדינות  

גירת השמיים ליציאה  רבות בעולם במטרה לחסום או לעכב את התפשטות הנגיף, בעיקר על דרך של הטלת סגר מדיני, ס

וכניסה, הטלת מגבלות תנועתיות על האזרחים, וכן הוראות בידוד ביתי מחמירות. השפעות הנגיף על המשק הישראלי  

והעולמי לתאריך הדוח ניכרות בכל ענפי התעשייה. המשך התפשטות הנגיף, עלייה בשיעור התחלואה והתרחבות אזורי  

ברצ  לפגוע  עלולים  הבידוד  והיקפי  של  הסגר  האפשרות  בשל  מהחברה,  כספים  הלוות  הקבלניות  החברות  פעילות  יפות 

היעדרות מסיבית של כוח אדם שחיוני לביצוע העבודות באתרי הבנייה, עיכוב באספקת חומרי גלם לבנייה, וכפועל יוצא  

החברה מהלווים,  האטה בקצב המכירות ועיכוב במועדי סיום הפרויקטים. יחד עם זאת, לאור היקפי הביטחונות שקיבלה  

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, מעריכה החברה כי להמשך התפשטות הנגיף בארץ, אין השפעה מהותית על פעילות  

 . החברה ותוצאותיה, אך היא תמשיך לבחון את ההשפעות בתקופות הבאות
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  12החברה הגשת תשקיף להנפקת ניירות ערך של החברה לציבור, וביום  אישר דירקטוריון    2020באוקטובר  11ביום  .א

 הוגשה טיוטה ראשונה לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך.    2020באוקטובר 

 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה :  2020בנובמבר   25ביום   .ב

 . רך נקובהחברה, למניות רגילות ללא ע אחת של כל   ערך נקוב ש"חלהמיר את המניות הרגילות בנות  .1

מניות    400-ללא ערך נקוב פוצלה לכך שכל מניה רגילה אחת של החברה  החברה    של  לפצל את הון המניות  .2

מיליון    40.16הון המונפק יהיה  מניות, וה  מיליון  100. לאחר הפיצול סה"כ ההון הרשום יהיה  נקוב  ערך  ללא  רגילות

 זקה של בעלי המניות בחברה. מניות, ללא שינוי בשיעורי ההח

 להחליף את תקנון ההתאגדות הקיים של החברה בתקנון התאגדות חדש.   .3

 התקבלו החלטות באסיפת בעלי המניות והדירקטוריון בנושאים הבאים :  2020בנובמבר   26ביום   .ג

לצי .1 ההנפקה  לאחר  החברה  פעילות  מימון  לצורך  בנקאיים  תאגידים  עם  מימון  בהסכמי  התקשרות  בור  אושרה 

ש"ח כפוף לשעבוד הסכמים של    מיליון  850ובכפוף להשלמתה. ההסכמים הינם למסגרות אשראי בסך כולל של  

 החברה עם לקוחותיה ושמירה על יחסים פיננסיים ותנאים נוספים. 

בלתי סחירות  אושרה תכנית אופציות לנושאי משרה בחברה לפיה תקצה החברה לנושאי משרה בחברה אופציות   .2

תמורת תוספת מימוש שיקבע דירקטוריון החברה במועד הענקת  הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה  

 ם לשיקול דעתו. האופציות. עוד יקבע הדירקטוריון את תקופת ההבשלה של ההקצאות תחת התכנית בהתא

הוסכם עם מנכ"ל החברה על תנאי הסכם העסקה חדש, בכפוף להשלמת ההנפקה לציבור, לפיו יהיה זכאי לשכר   .3

אלפי ש"ח וכן נקבע מנגנון   10אלפי ש"ח בתוספת תנאים סוציאליים ורכב בעלות חודשית של עד   95חודשי בסך 

 בונוס חדש המבוסס על רווחי החברה כמפורט להלן : 

מיליון    20הרווח השנתי( יהיו עד  -רווחי החברה לפני מס בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים )להלןככל ש  .א

החל מהשקל הראשון,    5%מיליון ש"ח ישולם מענק של    75-ל  20ש"ח לא ישולם מענק. ברווח שנתי שבין  

ש"ח בתוספת    מיליון   75החל מהשקל הראשון ועד    5%מיליון ש"ח ישולם מענק בשיעור    75וברווח שנתי מעל  

 מיליון ש"ח.     75מרווחי החברה שמעל  לסך של  3%



 רותים פיננסיים בע"מ יש  -מניף 
 אורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים יב
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ומזכויות ההצבעה    מהונה המונפק והנפרע של החברה  5%-עוד הוסכם כי יוקצו למנכ"ל מניות רגילות השוות ל .ב

הקצאת המניות תבוצע    הון החברה(.-)להלן  בחברה למועד ההנפקה  בעלי המניותבדילול זהה לדילול של    בה

 יום מהגשת תכנית התגמול לפקיד השומה.  30ולאחר   בפועל בעתיד

  30כמו כן, במסגרת תכנית האופציות שאושרה כאמור לעיל, החברה תקצה בעתיד למנכ"ל, ובלבד שחלפו   .ג

בלתי סחירות הניתנות למימוש למניות רגילות של  יום מהגשת תכנית האופציות לפקיד השומה, אופציות  

 . החברה

אי משרה בחברה אשר מטרתה להסדיר את עקרונות התגמול ואת אופן אישור השכר  אומצה מדיניות תגמול לנוש .4

יורכב מרכיבים קבועים ומשתנים בהתאם לעקרונות   והגמול של נושאי המשרה בחברה. הגמול לנושאי משרה 

 מדיניות התגמול והכללים המנחים במסגרתה. 

ם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה  אומץ מנגנון קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה ע .5

. עסקה תחשב כזניחה אם היא אינה חריגה כלומר  2010-לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, תש"ע  41

במהלך עסקים רגיל ואשר תבחן לפי אחת או יותר מאמות המידה על פי יחס העסקה לסך ההכנסות, רווח העסקה  

הנכ  היקף  השנתי,  לרווח  לסך  ביחס  ביחס  בעסקה  ההתחייבויות  היקף  או  הנכסים  לסך  ביחס  בעסקה  סים 

  1ובלבד שהיקף העסקה השנתי אינו עולה על    2%ההתחייבויות. היחס בין אמות המידה האמורות לא יעלה על  

 מיליון ש"ח.  

וף  מהרווח השנתי הנקי של החברה בכפ  50%-אומצה מדיניות חלוקת דיבידנד מידי שנה בסכום שלא יפחת מ .6

להוראות חוק החברות ולמצבה של החברה וצרכיה העסקיים. יחד עם זאת מדיניות זו תהא כפופה לאמות מידה  

בהסכמים   להתקשר  החברה  בכוונת  עימם  המממנים  הגורמים  של  המסחריים  בתנאים  נקבעו  אשר  נוספות 

 מחייבים. 

  5- מיליון ש"ח. תוקף ההסכם ל   1שנתיים בסך  אושר הסכם שירותי ניהול עם מבטח שמיר בתמורה לדמי ניהול   .7

 שנים מהמועד שבו החברה תהפוך לחברה ציבורית, ככל שתהפוך. 

אושרה הענקת התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה בחברה לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה   .8

 תשקיף החברה. וקרוביהם. ההתחייבות תיכנס לתוקף במועד השלמת הצעת ניירות הערך על פי 

 אושרה התקשרות עם מבטח עבור פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים.   .9
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 יואב שניצר 
 

 אורי גוטליב 

 
 פנינית כהן 

 
 תום אזר  דניאל ליפמן  קליין - ורד גייפמן 

 ניר אסרף  נתן לרנר  ארז יוסף  שוקי לוי  דודו בן יעיש  דוד גוטליב 
 און יורב  אלכסנדרה זהר  דנה אלמלח כהן  שלמה המלי  תומר סגל  חיים סאמט* 
 אריה צישינסקי  הדר אייזמן   אופירה אלון  גוטליב איל    דפנה זינגר 

 אנה קוזלובסקי  לירון בן נחום  ירון אליאסי   ניר מילשטיין 
 

      ניר סברוב 
       

 יורק - *חבר/ה גם בלשכת עוה"ד של ניו 

 

 פרטים נוספים -  10פרק 

 חוות דעת עורך דין 10.1

 את חוות הדעת המשפטית הבאה:   החברה קיבלה

 

 

 2020 ,בנובמבר 29

 לכבוד
 "( החברה )" בע"מ שירותים פיננסיים -מניף 

 
 ג.א.נ., 

   

 )"התשקיף"( בע"מ  פיננסייםשירותים  -מניף  -  2020 בנובמבר 30מיום  מדףותשקיף  להשלמה תשקיף הנדון: 
 

 :דלקמןלאשר בזה, כלהתייחס לתשקיף, ו לבקשתכם, הרינו 

 . לדעתנו, הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים ולמניות הקיימות בהון החברה תוארו נכונה בתשקיף .1

 . זה הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף .2

 להנפיק את ניירות הערך המוצעים על ידה באופן המתואר בתשקיף.לדעתנו, לחברה הסמכות  .3

 חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף. כי מראש אנו מסכימים  .4

 

 בכבוד רב,

 

 הדר אייזמן, עו"ד  יעיש, עו"ד-דודו בן  דוד גוטליב, עו"ד 

 ניצר, גוטליב, סאמט ושות', עורכי דיןש
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 זה  לפרסום תשקיףאגרת בקשה למתן היתר הוצאות הנפקה ו 10.2

ודעה המשלימה שתפרסם  ה , יפורטו במסגרת הזהתשקיף  צאות הכרוכות בקשר עם פרסומו של  סך כל ההו

 החברה. 

 עיון במסמכים 10.3

יבור  עותקים מתשקיף זה, מתקנון החברה, ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה, עומדים לעיון הצ 

אתר  ב  ניתן לעיין בתשקיף זה ובתקנון החברה. כמו כן,  רהבשעות העבודה הרגילות במשרדה הרשום של החב

ש ערך  ניירות  רשות  של  שכתובתו    www.magna.isa.gov.il:  וכתובת האינטרנט  הבורסה  ובאתר 

www.maya.tase.co.il . 
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