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  אמת יהול ומערכות בע"מ 

  תיאור עסקי קבוצת אמת יהול ומערכות בע"מ  -חלק א' 

 פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה  . 1

1.1. ) בע"מ  מערכות  יהול  בישראל  "החברה"אמת  התאגדה  פקודת   1986ביואר  )  פי  על  פרטית  כחברה 

התשמ"ג חדש],  [וסח  רשמו   1994יואר  ב.  1983  -החברות  ומיותיה  ציבורית  לחברה  החברה  הפכה 

 ).  "הבורסה"למסחר בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ (

מקצועי   .1.2 רב  מערכות  כבית  פועלת  שהחברה  כמתואררותים  יהותן  עיקריים  פעילות  תחומי    לןלה  בשי 

ובאמצעות   בסעיףהחברה  הקבוצה  החזקות  מבה  בתרשים  (כמתואר  שלה  מוחזקות  להלן)   1.1  חברות 

ה"ל ביחד המוחזקות  והחברות  פעילות  )"הקבוצה"  - (החברה  המדווחים גם כמגזרי  הכספיים  וחות  בד, 

ביום   שסתיימה  לשה  החברה  של  זה 31.12.2020המאוחדים  תקופתי  לדוח  ג'  בחלק  המצורפים   ,

 :")הדוחות הכספיים("

 יהול פרויקטים ולוגיסטיקה ,להלן. 8ראו סעיף  – תחום יעוץ   

 הלהלן 9ראו סעיף  – תחום מחשוב ותוכ.   

קיימת סירגיה הודות להחלפת ידע ומידע וכן יתרון כלכלי הובע מחיסכון בעלויות מטה מכך בקבוצה   .1.3

מרכזיים  ש שירותים  ותת  (כגון:  בלחברות  החברה  כספים,  קבוצה  בקרה, יהול  שכר,  חשבות  גזברות, 

לוגיסטיים)   בושאים  וסיוע  מחשוב  מערכות  של  והקמה  החזקה  את  הה"ח,  להל  לה  המאפשרים 

גבוהה.  הקבוצ וברמה  בחסכות  ביעילות,  את  ה  מתווה  החברה  כן,  הפעילות הכמו  אופי  מדייות, 

 . הועוקבת אחרי מימושהאסטרטגיה במימוש לחברות הקבוצה מסייעת  ,האסטרטגיה של הקבוצה ו
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 : למועד פרסום דו"ח זהתרשים מבה ההחזקות העיקריות של הקבוצה כון  .1.4

 

 
 

 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
  

    להלן. 8.1.2.2) לפרטים אודות זכויות ההצבעה באמגון בע"מ, ראו סעיף  1(
  
  ) ביכוי המיות הרדומות המוחזקות על ידי טסת. 2(
  
  
  
  

  אמת יהול ומערכות בע"מ 

תחום מחשוב ותוכה  ם ולוגיסטיקה תחום יעוץ, יהול פרויקטי 

אמן ארגון 
ומדעי יהול 
 יועצים בע"מ 

דיאלוג יעוץ 
רגוי מחקר א

 והדרכה בע"מ 

 סיסת תכה בע"מ 

מפעילי תדיעד בע"מ טסת בדיקות תכה בע"מ 

  מהון  65%
) 1( המיות   
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2% 
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אמגון בע"מ 

קוקור מערכות 
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אבטחת מידע 

 בע"מ 
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  ועד למועד הדוח 2020בפעילות הקבוצה בשת ומגמות  שיויים מהותיים  . 2

  :למועד הדוחועד   2020שאירעו בפעילות הקבוצה במהלך שת ומגמות להלן פירוט שיויים מהותיים 

הותרת דירוג    20.12.2020ביום   .2.1 על  לחברה,  לחברה. לפרטים    A2.ilהודיעה מידרוג בע"מ  עם אופק יציב 

,  2020-01-137445  -ו  2020-01-130084(אסמכתאות מס':    20.12.2020  מיום  וספים ראו דוחות מיידיים  

 בהתאמה).

 להלן.   9.2.1.4סעיף לעיין אי מימוש אופציה להארכת פרויקט "אורייות דיגיטלית" ראו  .2.2

דיבידד, .2.3 חלוקות  דיבידד,  חלוקת  מדייות  ידי   לעין  על  עצמיות  רכישות  וביצוע  עצמית  רכישה  תכית 

 להלן.   5החברה ראו סעיף 

אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה את התקשרות    30.8.2020ביום   .2.4

וושאי  דירקטורים  ו/או  בחברה  אחרים  משרה  וושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח  בפוליסה  החברה 

המכה אחרים  לתקופת משרה  לעת,  מעת  שיהיו  כפי  החברה,  של  מוחזרות  בחברות  החברה  מטעם  ים 

ביום   שתחילתה  שה  של  ביום    1.10.2020ביטוח  הביטוח("  30.9.2021וסיומה  ותקופת  פוליסת  "  -" 

מיליון דולר לתביעה ולתקופת   10.5  - , בהתאמה). הכיסוי הביטוחי היו בגבול אחריות בסך של כהביטוח

בתוספת לתקופת   הביטוח,  הפרמיה  בלבד).  (בישראל  האחריות  לגבול  מעל  סבירות  משפט  הוצאות 

כ של  בסכום  היה  הביטוח  פוליסת  בגין  ושא   20  -הביטוח  של  עצמית  השתתפות  תהיה  לא  דולר.  אלפי 

היה   החברה  של  העצמית  ההשתתפות  תביעה.  של  במקרה  בגין   10המשרה  האמור,  אף  על  דולר.  אלפי 

אלפי דולר, ובגין תביעות   50ה"ב או בקדה ההשתתפות העצמית של החברה היה  תביעות המוגשות באר

אלפי דולר. הפוליסה    50שעילתן יירות ערך או המוגשות בישראל ההשתתפות העצמית של החברה הה  

לושאי   בלבד.  בישראל  המוגשות  ערך  יירות  שעילתן  תביעות  בגין  עצמה,  לחברה  כיסוי  לכלול  הורחבה 

זכות אושרה   המשרה  הביטוח  בפוליסת  ההתקשרות  הביטוח.  תגמולי  בקבלת  החברה  פי  על  קדימה 

התש"ס עיין),  בעלי  עם  בעסקאות  (הקלות  החברות  לתקות  ה"ל  2000-בהתאם  ההתקשרות  שכן   ,

ידי  על  שאושרה  כפי  החברה  של  התגמול  מדייות  במסגרת  בביטוח  להתקשרות  התאים  את  תואמת 

החברה   מיות  בעלי  וושאי 5.1.2019מיום  אסיפת  הדירקטורים  כל  הביטוח  פוליסת  במסגרת  כי   ;

השליטה   בעלי  של  קרובים  שהים  ו/או  בחברה  שליטה  בעלי  להיחשב  שעשויים  או  שהים  המשרה 

מבוטחים בתאים זהים לתאי ההתקשרות של שאר ושאי המשרה; וכי ההתקשרות בפוליסת הביטוח 

להשפיע  עשויה  ואיה  שוק  בתאי  התחייבויותיה.    היה  או  רכושה  החברה,  רווחיות  על  מהותי  באופן 

מיום   מיידי  דוח  ראו  וספים  מס':    31.8.2020לפרטים  על 2020-01-096027(אסמכתא  בזאת  המובא   ,(

 דרך ההפיה. 

אסף   27.7.2020ביום   .2.5 ערן  מר  של  בחברה,  כדירקטורים  מיויים  את  החברה  מיות  בעלי  אסיפת  אישרה 

אברהם מר  של  בר  (בו  הדס  גב'  של  וכן  בה)  השליטה  ומבעלי  החברה  דירקטוריון  יו"ר  (בתו -אסף,  אור 

 של מר שמואל בר אור, מכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה). 

ביום   כי  (הקלות   17.6.2020יצוין  החברות  לתקות  בהתאם  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו 

התש"ס עיין),  בעלי  עם  ער2000-בעסקאות  ה"ה  כי  בר,  והדס  אסף  אישור -ן  ממועד  זכאים  יהיו  אור, 

והוצאות  גמול  בדבר  (כללים  החברות  לתקות  בהתאם  דירקטורים  לגמול  כאמור  באסיפה  מיויים 

תש"ס חיצוי),  החיצויים    2000- לדירקטור  הדירקטורים  של  הכהוה  לתאי  הזהים  הכהוה  ולתאי 

בפול  להיכלל  זכאים  יהיו  וכן  החברה;  תלויים  משרה והבלתי  וושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  יסת 

לדירקטורים  העקתו  שאושרה  שיפוי  כתב  פי  על  לשיפוי  זכאים  ויהיו  לעת  מעת  שתהיה  כפי  בחברה 

בסעיף   כאמור  (לרבות  לעת  מעת  שיהיו  כפי  קרובם  או  שליטה  בעלי  שהים  בחברה  משרה    2.6וושאי 
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מיום  להלן  מיידי  דיווח  ראו  וספים  לפרטים  מס':    18.6.2020).  דו"ח 2020-01-055138(אסמכתא  וכן   (

מיום   אסיפה  מיום    22.7.2020זימון  אסיפה  תוצאות  על  מס':    27.7.2020ודו"ח  -2020-01(אסמכתאות 

  , בהתאמה), המובאים בזאת על דרך ההפיה. 2020-01-073198 -ו 077892

דירקטורים וספים בחברה כאמור, מותה ועד ת מאזן בחברה אשר מורכבת יצוין כי לאור מיויים של 

  מחברי ועדת הביקורת של החברה. 

ודירקטוריון   27.7.2020ביום   .2.6 התגמול  ועדת  אישור  קבלת  לאחר  החברה  מיות  בעלי  אסיפת  אישרה 

שלבעלי  או  קרובם  או  שליטה  בעלי  שהים  משרה  לושאי  וביטוח  לשיפוי  התחייבות  כתב  מתן  החברה, 

עיין אישי בהעקתם.   ודו"ח   22.7.2020לפרטים וספים ראו דו"ח זימון אסיפה מיום  השליטה בחברה 

, בהתאמה), 2020-01-073198  -ו  2020-01-077892(אסמכתאות מס':    27.7.2020על תוצאות אסיפה מיום  

 המובאים בזאת על דרך ההפיה. 

שים.    3  ") כדירקטור חיצוי בחברה לתקופת כהוה וספת בתברןמוה מר אריה ברן ("  10.1.2020ביום   .2.7

(אסמכתאות    5.11.2019  -ו  8.9.2019,  27.8.2019לפרטים וספים ראו דו"חות מיידים של החברה מימים  

 . בחלק ד' לדוח זה 26תקה בהתאמה) וכן  2019-01-108430 -ו  2019-01-078372,  2019-01-074040מס': 

לדוח הדירקטוריון של החברה    בפרק א'  2.4.1סעיף  לעיין השפעות גיף הקורוה על פעילות החברה ראו   .2.8

  ").דו"ח הדירקטוריוןהמצורף בחלק ב' לדוח תקופתי זה (" 31.12.2020לשה שסתיימה ביום 

  תחומי פעילות . 3

לעיל,   .3.1 שירותים  קבוצה  הכאמור  שוותבאמצעות    ים המתבצעמעיקה  פעילות בשי    ,חברות  תחומי 

   פיים של החברה:עיקריים, המקבילים למגזרי הפעילות כמדווח בדוחות הכס

בהדסת  מתן שירותי יהול, יעוץ וביצוע פרויקטים    :תחום יעוץ, יהול פרויקטים ולוגיסטיקה הכולל .3.1.1

תעשיה ויהול, פיתוח ארגוי, מתן שרותי תיאום ויהול פרויקטים הדסיים בביה, הפעלת מהלות 

חוץ   מיקור  שירותי  ומתן  ייעודיים  לושאים  לוגיסטיות   (outsourcing)פרויקטים  למערכות 

 להלן.  8ומהליות. לפרטים וספים ראו סעיף 

סיוע על ידי כוח פיתוח תכה, יישום מערכות מידע,  אפיון ומתן שרותי    :תחום מחשוב ותוכה הכולל  .3.1.2

דרכה והטעמת מערכות מידע יעוץ בתחומי מחשוב, יישום ה),  Professional Servicesאדם מקצועי (

. לפרטים וכן בדיקות חומרה וציודים שויםשירותי הבטחת איכות תוכה ובדיקות תוכה  בארגוים,  

 . להלן 9וספים ראו סעיף 

בדוחותשי   .3.2 עסקיים  כמגזרים  מדווחים  אלה  פעילות  ביאור  (  הכספיים  תחומי  גם  לדוחות    28ראו 

   .)הכספיים

המתכות לדיווח מגזרי של הקבוצה ערכה בהתאם לאופן בו המידע מוצג למקבל ההחלטות התפעוליות  .3.3

כללו הפעילות  במגזרי  לכך,  בהתאם  החברה.  של  אשר  תהראשי  כלל  חברות  הכספיים    ותבדוחות 

המאזי השווי  להלן  בשיטת  החברה  שביתוח  ומכאן  מגב,  פעילות  ותוצאות  יהול  הכסות  ייעוץ,  זר 

פעילות   ותוצאות  בהכסות  החברה  חלק  כלל  ולוגיסטיקה  כי  .  ה"לחברות  הפרויקטים  כאשר  מובהר 

הן אין כוללות את תוצאות   ,החברה מתייחסת להכסות ותוצאות הפעילות המוצגות בדוחות הכספיים

  .הכללות בשיטת השווי המאזיפעילות החברות 

  ועד למועד דוח זה  2020 -ו 2019במיותיה בשים השקעות בהון החברה ועסקאות  . 4

השים בהון    2020  -ו  2019  במהלך  השקעות  בוצעו  לא  זה,  דוח  למועד  מיות  לעין    .החברהועד  העברת 

  א בחלק ד' לדוח התקופתי. 21לאסף ובר אור ראו תקה מאילן שחם 
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   ה עצמיתותכית רכיש ועד למועד דוח זה 2020 -ו 2019 חלוקת דיבידדים בשים . 5

לשים    26.3.2019ביום   .5.1 דיבידד  חלוקת  מדייות  החברה  דירקטוריון  מדייות  ("  2019-2020אישר 

") לפיה תחלק החברה דיבידד מדי חצי שה (בסמוך לאחר פרסום הדוחות 2019-2020הדיבידד לשים  

לשים    30הכספיים ליום   השתיים  הכספיים  והדוחות  ש2020  -ו   2019ביוי  בהיקף  יפחת מ),   75%  -לא 

כאמור   הדיבידד  חלוקת  הכספיים.  דוחותיה  פי  על  האם  חברת  של  לבעלים  המיוחס  לתקופה  מהרווח 

של  פרדת  החלטה  תתקבל  לחלוקה  המוצעים  מהמועדים  אחד  לכל  שבסמוך  לכך  כפופה  תהיה 

התש"ט   החברות,  בחוק  הקבועים  החלוקה  במבחי  עומדת  החברה  לפיה  החברה  ,  1999  –דירקטוריון 

כאשר הדירקטוריון, יתחשב, בין היתר, בתכיות העסקיות של החברה, בתכיות ההשקעה שלה, בצרכי  

וספים   לפרטים  ושיקולים וספים, ככל שיהיו רלווטיים.  התחייבויותיה, זילותה  החברה,  המימון של 

מובהר כי   .יה המובא על דרך ההפ  ),2019-01-025680  :(אסמכתא מס'   27.3.2019מיום  ראו דו"ח מיידי  

אין בקביעות מדייות הדיבידד כאמור כל התחייבות כלפי בעלי המיות של החברה ו/או צד ג' כלשהו,  

לעיי  ולרבות,  כלשהי  דיבידד  חלוקת  כי   ןלביצוע  מובהר  בוסף,  שיעורו.  ו/או  הדיבידד  תשלום  מועדי 

ן לשות את מדייות החברה בדבר  אין בקביעת מדייות הדיבידד כדי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריו

הדין ו/או    םחלוקת דיבידדי פי  על  המותר  וספות בגבולות  על ביצוע חלוקות  להחליט  לבטלה, ו/או  או 

להחליט לא לחלק דיבידד כלל, כפי שהדירקטוריון ימצא לכון מעת לעת. לפרטים וספים ראו גם דיווח 

 ), המובא בזאת על דרך ההפיה.  2019-01-025680(אסמכתא מס':  27.3.2019מיידי מיום 

ביום   .5.2 כן,  לשים    24.3.2021כמו  חדשה  דיבידד  חלוקת  מדייות  החברה  דירקטוריון    2021-2022אישר 

לשים  (" הדיבידד  לאחר 2021-2022מדייות  (בסמוך  שה  חצי  מדי  דיבידד  החברה  תחלק  לפי   ("

), בהיקף שלא 2022  -ו   2021ם השתיים לשים  ביוי והדוחות הכספיי  30פרסום הדוחות הכספיים ליום  

מ חלוקת    75%  -יפחת  הכספיים.  דוחותיה  פי  על  האם  חברת  של  לבעלים  המיוחס  לתקופה  מהרווח 

תהיה   כאמור  שבהדיבידד  לכך  מהמועדים  ל  סמוךכפופה  אחד  החלטה    תתקבללחלוקה    המוצעיםכל 

וקה הקבועים בחוק החברות, התש"ט פרדת של דירקטוריון החברה לפיה החברה עומדת במבחי החל 

,  הבתכיות העסקיות של החברה, בתכיות ההשקעה של, כאשר הדירקטוריון, יתחשב, בין היתר  1999  –

מובהר כי     ושיקולים וספים, ככל שיהיו רלווטיים.  בצרכי המימון של החברה, התחייבויותיה, זילותה

התחייב כל  כאמור  הדיבידד  מדייות  בקביעת  ו/או  אין  החברה  של  המיות  בעלי  כלפי  ג' צות  כלשהו,    ד 

מועדי תשלום הדיבידד ו/או שיעורו. בוסף, מובהר כי אין  לעין    ,לרבותלבצע חלוקת דיבידד כלשהי ו

הדיבידד  מדייות  בדבר   בקביעת  החברה  מדייות  את  לשות  הדירקטוריון  של  מסמכותו  לגרוע  כדי 

דיבידדים   לבטלה, ו/חלוקת  הדיןאו  או  פי  על  המותר  וספות בגבולות  על ביצוע חלוקות  ו/או    להחליט 

  .לכון מעת לעת ימצאהדירקטוריון כפי שלהחליט לא לחלק דיבידד כלל,  

   :ועד למועד הדו"ח 2020 -ו 2019להלן פירוט דיבידד שחולק במהלך השים  .5.3

  יום החלוקה 
 סכום למיה 

  (ש"ח)

סכום החלוקה 

  ש"ח)אלפי  (
  ם פרטים וספי

    )2019-01-025893  : (אסמכתא מס'   27.3.2019מיום  דו"ח מיידי    4,000  0.601   21.5.2019

    )2019-01-074019  (אסמכתא מס':   27.8.2019ח מיידי מיום  "דו  10,000  1.503  24.10.2019

  )2020-01-096015(אסמכתא מס':   31.8.2020דוח מיידי מיום    4,000  0.604  28.10.2020

25.5.2021  1.06  7,000  
סעיף     ו  5.6ראו  מיידי  להלן  במקביל ה דו"ח  לדו"ח   מתפרסם 

  תקופתי זה 

 

לחברה מדייות חלוקת   .5.4 שה   2020  -2019לשים    דיבידדכאמור,  חצי  החברה דיבידד מדי  לפיה תחלק 

ביוי והדוחות הכספיים השתיים), בהיקף שלא יפחת    30(בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים ליום  
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החליט  מה  75%  -מ החברה  דירקטוריון  האמור,  אף  על  האם.  חברת  של  לבעלים  המיוחס  לתקופה  רווח 

השלכות   30.3.2020ביום   בדבר  הוודאות  וחוסר  בשווקים  המצב  לאור  היתר,  בין  שמרות,  מטעמי  כי 

הדיבידד,  למדייות  בהתאם  דיבידד  תחלק  לא  החברה  זה  בשלב  כי  הקורוה,  גיף  התפשטות 

שת  והדירקטוריון יי ושיקולים    2020דון בחלוקת דיבידד במהלך  החברה  השווקים, מצב  למצב  בכפוף 

  בפרק א' לדוח הדירקטוריון. 2.4.1ראו גם סעיף  וספים ככל שיהיו רלווטיים.

במזומן בסך כולל של    30.8.2020יצוין כי ביום   .5.5 על חלוקת דיבידד  החברה  מיליון    4החליט דירקטוריון 

כי   שקבע  לאחר  בסעיף  ש"ח,  הקבועים  החלוקה  במבחי  עומדת  החברות.    302החברה  לפרטים  לחוק 

-2020(אסמכתאות מס':    13.10.2020-ו  31.8.2020  13.10.2020וספים ראו גם דיווחים מיידיים מהימים  

 , בהתאמה), המובאים בזאת על דרך ההפיה. 2020-01-111324 -ו 2020-01-111309, 01-096015

של  החל  24.3.2021ביום   .5.6 כולל  בסך  במזומן  דיבידד  חלוקת  על  החברה  דירקטוריון  ש"ח,    7יט  מיליון 

בסעיף   הקבועים  החלוקה  במבחי  עומדת  החברה  כי  שקבע  וספים    302לאחר  לפרטים  החברות.  לחוק 

 ראו דוח מיידי המפורסם בסמוך למועד פרסום דוח זה.  

ליום   .5.7 כון  לחלוקה  היתים  החברה  של  הרווחים  כ  31.12.2020יתרת  ש"ח  63  -היה  לאחר   , מיליון 

בסך   הדיבידד  מיום    7חלוקת  הדירקטוריון  להחלטת  בהתאם  ש"ח  הפחתה    24.3.2021מיליון  ולאחר 

 מיליון ש"ח.  53 -כ היתרה היה, התוכית הרכישה העצמית שטרם וצל בגין  ש"ח,מיליון  2.7-סך של כב

 תכיות רכישה עצמית  .5.8

דירקטורי  6.4.2020ביום   .5.8.1 החברה  אישר  מיות  של  עצמית  לרכישה  עצמית,  רכישה  תכית  החברה  ון 

. בתקופה (כל תכית 31.7.2020ועד ליום  6.4.2020מיליון ש"ח, בתוקף מיום  2.5בסכום כולל של עד 

ליום   שעד  החברה    31.7.2020הרכישה)  כ  29,314רכשה  מהוות  אשר  המיות   0.41%  -מיות  מהון 

אלפי ש"ח. מובהר כי המיות ה"ל הין מיות רדומות   442 -ל כהמופק של החברה בתמורה לסך ש

לסעיף   ראו   308בהתאם  וספים  לפרטים  בהצבעה.  או  בהון  זכויות  מקות  ואין  החברות  לחוק 

מהימים   מיידיים  , 29.6.2020,  22.6.2020,  21.6.2020,  21.6.2020,  15.6.2020,  6.4.2020דיווחים 

5.7.2020  ,7.7.2020  ,8.7.2020,  9.7.2020  ,13.7.2020  ,15.7.2020  ,16.7.2020  ,21.7.2020  ,21.7.2020 

מס':    22.7.2020-ו -2020-01,  2020-01-055333,  2020-01-053710,  2020-01-032353(אסמכתאות 

055858  ,2020-01-065463  ,2020-01-068355  ,2020-01-071367  ,2020-01-072096  ,2020-01-

072918  ,2020-01-073284  ,2020-01-074583  ,2020-01-075663  ,2020-01-076035  ,2020-01-

 , בהתאמה), המובאים בזאת על דרך ההפיה. 2020-01-077886-ו 2020-01-077325, 077238

אישר דירקטוריון החברה תכית רכישה עצמית, לרכישה עצמית של מיות החברה   30.8.2020ביום   .5.8.2

עד   של  מסמוך    3בסכום  החל  בתוקף  ש"ח,  הרכישה מיליון  תכית  את  הדירקטוריון  אישור  לאחר 

ליום   מצדדים 30.9.2021ועד  לבורסה,  מחוץ  או  בבורסה  המסחר  במסגרת  תבוצע  המיות  רכישת   .

שאים קשורים לחברה, שאים בעל השליטה בחברה או ושאי משרה בחברה. הרכישות תבוצעה 

במועדים ובהיקפים שוים, בהתאם על ידי ההלת החברה, על פי שיקול דעתה, מעת לעת במחירים, 

לשיקול  בהתאם  החברה,  ההלת  בוסף  שוק.  ובמחירי  בבורסה  המיה  שער  בשוק,  להזדמויות 

החברה  דירקטוריון  הרכשות.  המיות  רכישת  ביצוע  לצורך  ברוקר  עם  להתקשר  רשאית  דעתה, 

מובהר כי   ברותלחוק הח   302אישר כי החברה עומדת במבחי ה"חלוקה" כהגדרת מוח זה בסעיף  

החברה במלוא  לרכוש את מיות  החברה  לחייב את  לעיל, כדי  כמפורט  אין בהחלטת הדירקטוריון 

וסכומה (בהתאם   הההיקף המצטבר, וביצוע רכישה כלשהי, ככל שתבוצע, במסגרת התכית, היקפ

מיי דו"ח  ראו  וספים  לפרטים  החברה.  ההלת  דעת  בשיקול  הים  בתכית)  המפורטים  די לתאים 

 ), המובא בזאת על דרך ההפיה. 2020-01-096021(אסמכתא מס':  31.8.2020מיום 

כי הרכישה    31.12.2020ליום  ועד    1.9.2020שמיום  בתקופה    יצוין  תכית  במסגרת  רכשה  החברה 
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כ  17,691 מהוות  אשר  כ  0.25%  -מיות  של  לסך  בתמורה  החברה,  של  המופק  המיות    262  -מהון 

בתקופה    אלפי כלשהןלש"ח.  רכישות  בוצעו  לא  המאזן  תאריך  כמות אחר  הדו"ח  פרסום  למועד   .

היה   החברה  של  המופק  היה    מיות  7,197,012המיות  החברה  של  הרדומות  המיות  וכמות 

לחוק החברות ואין   308מובהר כי המיות ה"ל הין מיות רדומות בהתאם לסעיף  מיות.    591,607

בהצבעה  או  בהון  זכויות  מהימים  מקות  מיידיים  דיווחים  ראו  וספים  לפרטים   .8.9.2020  ,

17.9.2020  ,21.9.2020  ,23.9.2020  ,29.9.2020  ,4.10.2020  ,4.10.2020  ,6.10.2020  ,7.10.2020  ,

12.10.2020  ,12.10.2020  ,14.10.2020  ,20.10.2020  ,25.10.2020  ,26.10.2020  ,27.10.2020  ,

מס':  (אסמכתא  29.10.2020-ו  28.10.2020 ,  2020-01-103224,  2020-01-102522,  2020-01-099336ות 

2020-01-104049  ,2020-01-106053  ,2020-01-107799  ,2020-01-107871  ,2020-01-108912  ,2020-

01-109641  ,2020-01-110982  ,2020-01-111114  ,2020-01-112212  ,2020-01-114237  ,2020-01-

בהתאמה),    2020-01-117465  -ו  2020-01-117072,  2020-01-116568,  2020-01-116073,  115845  ,

ההפיה. דרך  על  בזאת  מיום    המובאים  ידי   1.1.2021החל  על  מיות  רכשו  לא  הדוח  למועד  ועד 

  החברה בהתאם לתכית הרכישה העצמית כאמור. 
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   מידע כספי לגבי פעילות הקבוצה . 6

   :2020 - ו 2019 ,2018 חברה לשים להלן מידע כספי (באלפי ש"ח) לגבי תחומי הפעילות של ה .6.1

ולוגיסטיקה   פרויקטים  יהול  ייעוץ  מגזר  ותוצאות  בהכסות להלן  הכסות  החברה  חלק  את  כוללים 

מאזי   השווי  בשיטת  כללות  הכספיים  בדוחות  אשר  חברות  פעילות  סעיף  ותוצאות  . )לעיל   3.3(ראו 

כ הכסות  בהתאם  לבין  המגזרים  ותוצאות  בהכסות  הכלולים  הסכומים  בין  התאמות  החברה  ללה 

רווח   בדוח  המוצגים  הפעילות  הפסד  ותוצאות  באו  ראו  וספים  לפרטים  לדוחות   28אור  יהמאוחד. 

    הכספיים.

  2020בדצמבר    31לשה שהסתיימה ביום      

ייעוץ, יהול     
פרויקטים 
  ולוגיסטיקה 

  סה"כ   ות התאמ  מחשוב ותוכה 

סך ההכסות   ההכסות 
  329,694  (29,592)  223,815  135,471  מחיצויים 

סך ההכסות 
מתחום/מי פעילות 

  אחר/ים 
-  -  -  -  

  329,694  (29,592)  223,815  135,471  סך הכל ההכסות

העלויות 
  המיוחסות 

עלויות המהוות 
הכסות של 

תחום/מי פעילות 
  אחר/ים 

-  -  -  -  

עלויות אחרות 
ין מהוות (שא

הכסות בתחום 
  321,566  (30,086)  213,744  137,908  פעילות אחר) 

סך הכל העלויות 
  321,566  (30,086)  213,744  137,908  המיוחסות 

עלויות קבועות 
המיוחסות לתחום 

  10,799 (288) 9,552  1,535  הפעילות 

עלויות משתות 
המיוחסות לתחום 

  310,767 (29,798)  204,192  136,373  הפעילות 

רווח 
מפעולות 

  רגילות 

רווח המיוחס 
  7,218  494  9,176  (2,452)  לבעלים של החברה 

רווח המיוחס 
לזכויות שאין 
  910  -  895  15  מקות שליטה 

  199,288  (5,671)  103,323  101,636  .202031.12סך כסים ליום  

סך ההתחייבויות ליום 
202031.12.  42,767  46,700  (7,348)  82,119  
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  2019בדצמבר    31לשה שהסתיימה ביום      

ייעוץ, יהול     
פרויקטים 
  ולוגיסטיקה 

  סה"כ   התאמות   מחשוב ותוכה 

סך ההכסות   ההכסות 
  מחיצויים 

151,862  236,498  )49,624(  338,736  

סך ההכסות 
מתחום/מי פעילות 

  אחר/ים 
-  -  -  -  

  338,736  )49,624(  236,498  151,862  סך הכל ההכסות

עלויות ה
  המיוחסות 

עלויות המהוות 
הכסות של 

תחום/מי פעילות 
  אחר/ים 

-  -  -  -  

עלויות אחרות 
(שאין מהוות 

הכסות בתחום 
  פעילות אחר) 

113,548  228,130  )49,622(  292,056  

סך הכל העלויות 
  המיוחסות 

113,548  228,130  )49,622(  292,056  

עלויות קבועות 
המיוחסות לתחום 

  הפעילות 
5,230  9,579 )2,468(  12,341  

עלויות משתות 
המיוחסות לתחום 

  הפעילות 
108,318  218,551  )47,154(  279,715  

רווח 
מפעולות 

  רגילות 

רווח המיוחס 
  לבעלים של החברה 

38,314  8,368  )2 (  46,680  

רווח המיוחס 
לזכויות שאין 
  מקות שליטה 

)3 (  938  -  935  

  199,793  )53,504(  106,627  146,669  31.12.2019סך כסים ליום  

סך ההתחייבויות ליום 
31.12.2019  

62,059  54,419  )33,819(  82,660  

  



13 
 

  

  2018בדצמבר    31לשה שהסתיימה ביום      

ייעוץ, יהול     
פרויקטים 
  ולוגיסטיקה 

  סה"כ   התאמות   מחשוב ותוכה 

סך ההכסות   ההכסות 
  מחיצויים 

205,572  250,551  )98,210 (  357,913  

סך ההכסות 
מתחום/מי פעילות 

  אחר/ים 
-  -  -  -  

  357,913  ) 98,210(  250,551  205,572  סך הכל ההכסות

העלויות 
  המיוחסות 

עלויות המהוות 
הכסות של 

תחום/מי פעילות 
  אחר/ים 

-  -  -  -  

עלויות אחרות 
(שאין מהוות 

הכסות בתחום 
  פעילות אחר) 

197,859  242,411  )91,472 (  348,798  

הכל העלויות  סך
  המיוחסות 

197,859  242,411  )91,472 (  348,798  

עלויות קבועות 
המיוחסות לתחום 

  הפעילות 
10,504  9,776 )7,716 (  12,564  

עלויות משתות 
המיוחסות לתחום 

  הפעילות 
187,355  232,635  )83,756 (  336,234  

רווח 
מפעולות 

  רגילות 

רווח המיוחס 
  לבעלים של החברה 

7,711  6,984  )6,738 (  7,957  

רווח המיוחס 
לזכויות שאין 
  מקות שליטה 

2  1,156  -  1,158  

  169,231  ) 43,593(  100,671  112,153  31.12.2018סך כסים ליום  

סך ההתחייבויות ליום 
31.12.2018  

45,662  48,648  )21,296 (  73,014  

  

א'   חלקב  4סעיף  כספי, ראו  בתוי המידע ה  2020לפרטים אודות עיקרי ההתפתחויות שחלו במהלך שת   .6.2

 . לדוח הדירקטוריון
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   סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות הקבוצה . 7

 לרבות השלכת גיף הקורוה מצב הכלכלה   .7.1

,  זה להלן)  7(כמפורט בסעיף    הקבוצה, כמו מרבית הארגוים העסקיים, תוה להשפעת גורמים חיצויים

לאי וודאות במצב הכלכלה   הקבוצהכן  ו,  העולמילרבות  השוים של  הפעילות  בתחומי  חריפה    .לתחרות 

   על רקע זה הקבוצה מייחסת חשיבות גבוהה ליצירת צבר הזמות גבוה ושמירה על כך.

הקורוה גיף  שת    התפרצות  של  הראשון  הרבעון  הבריאות אשר  2020במהלך  ארגון  ע"י  העולמי    הוכר 

בעלת  היה  עולמית,  העולמיתמהותיות  שליליות  השפעות    כמגיפה  הכלכלה  הישראליבכלל    על   והמשק 

אי  בפרט בעולם  -ומייצרת  העתידית  הכלכלית  הפעילות  על  השפעתה  ואופן  להיקף  באשר  וודאות 

הפיסיים השווקים  ועל  האיפלציה  על  למ  .ובישראל,  הסיכוים  של  והתממשותם  הזק  שק פוטציאל 

הסיבות  על  ובהתבסס  גורמים  של  רב  במספר  תלוי  העולמית  ולכלכלה  ולצמיחה  והגלובלי  הישראלי 

ואי האירועים  דימיות  הפומבי,  והמידע  התמודדות -הקיימות  הגיף,  התפשטות  עם  בקשר  הוודאות 

האמור.   השפעת  היקף  את  להעריך  קושי  קיים  כאמור,  ההתפשטות  עם  השוות  רבות המדיות  מדיות 

מעת פרסמה  וממשלת ישראל    בסיון למוע את התפשטות הגיף  דרסטייםבצעדים  קטו  בכללן ישראל  ו

המשק בפעילות  משמעותי  צמצום  בדבר  וצווים  חירום  לשעת  תקות  החיות,  סגירת    ביןו,  לעת  היתר, 

על   הגבלות  עבודה,  ,אזרחים  תועתהגבלות  ,  התכסויותגבולות,  מקומות  על    ת מקומו  סגירת  הגבלות 

אלו  'וכד  בילוי הוראות  פעילות  השפיעו  .  על  סעיף  הקבוצה  גם  ראו  זה  א'    2.4.1ולעין  לדוח בפרק 

   .הדירקטוריון המצורף לדוח תקופתי זה

הקבוצה .7.2 לשירותי  בביקושים  גדולים   –  שיויים  עסקיים  גופים  ושל  ממשלתיים  גורמים  של  החלטות 

הביטוח  הפיסים,  וכיו"בהטלקומויק  השירותים,  ,(בתחומי  שירותים  ציה  לגבי מדייות רכישת  בכלל ) 

משפיעים על הביקושים לשירותי   ,ותאיהם  לגבי עיתוי פרסום מכרזיםכן  ובפרט  מיקור חוץ  ושל שירותי  

בשת  לאורבוסף,  הקבוצה.   בארץ  הפוליטי  דו"ח,  2019  המצב  למועד  אופיין  ועד  השאר אשר  בין   , 

בחירות מערכות  ממותבהיעדר  ,במספר  של  לשת  יציבה  שלהה  תקציב  בהיעדר    2021ולשת    2020, 

במכרזים בהן  חדשים, בהתחלת פעילות  מכרזים  חל עיכוב בפרסום    ובפעילות מתוה של משרדי ממשלה

על אף האמור, רשמה עלייה בביקוש לשירותים מסוימים   ולעיתים אף צמצום בהיקפם.  הקבוצה זכתה

הקורוה התפרצות  בעקבות  בסע  בקבוצה  הדירקטוריון.    2.4.1יף  כאמור  יודעת לדוח  איה  החברה 

ידי  להעריך   על  המועקים  אלה  כדוגמת  שירותים  ברכישת  שיויים  על  החלטות  תהייה  ומתי  אם 

    השפעת החלטות אלה על פעילות הקבוצה.מידת מה תהיה הקבוצה ובאיזה מהם, ו

ה .7.3 הקבוצה  IT-שוק  על  והתופעילות    –  והשפעתו  המחשוב  בתחום  שוק הקבוצה  ממצב  מושפעת  כה 

) מידע  ("Information Technologyמערכות   (IT.("  ה כוללות    IT  -שוק  כלכליות  מהתפתחויות  מושפע 

הקמת  ועוד.  BIG DATAומתהליך להרחבת השימוש במערכות הפעלה, תשתיות מחשוב, אבטחת מידע,  

שירו  משרדים למתן  בילאומיים  גורמים  משל  אליהם  ביקושים  להסב  עשוי  לייצר  תים  ומאידך  חד 

כצרכים   ישראלים.ולאספקת  גורמים  ידי  על  מומחה  מקצועי  אדם  כן,    ח  התאמה   צההקבו כמו  מבצעת 

ולת תגובה מתמדת  יכב  , המתאפייתAGILEמתודולוגית  למודלי פיתוח חדשים ו/או מעודכים כדוגמת  

יעילות לכך,    .זריזותו  לשיוי,  המחשוב    חברותבהתאם  בתחום  הפועלות  מחילות הקבוצה  והתוכה 

 גופים רבים.  לעובדים מתאימים    הכשרה  קורסי  ולמתן  פיתוחפועלות לוכן    שיויים בהתארגות העסקית

השקעות   מיישמים  ואף  לייעל  בוחים  במטרה  חדשות  יותר בטכולוגיות  טובה  בצורה  ולהגיב  עצמן  את 

ל השוק העולמי כמו גם על שליליות ע השפעות    צפויותמגפת הקורוה  ועוד, בעקבות  זאת  לצרכי השוק.  

  . IT-תחום ה ב השוק הישראלי, שעלולות להתגבש לכדי פגיעה בביקושים ואף להוביל לשורת קיצוצים

לאור אופי פעילות הקבוצה והשתתפותה במכרזים באופן שוטף,    –  השפעת רגולציה על פעילות הקבוצה  .7.4
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התש"ב   המכרזים,  חובת  לחוק  הקבוצה  חברות  השתתפות ול  ,1992  –כפופות  לצורך  מכוחו.  תקות 

שוות.   עליה לעמוד בהוראות דין  והתוכה  פעילות הקבוצה  בוסף,  הקבוצה במכרזים  המחשוב  בתחום 

מרפורמות   ביקושים  מושפעת  לייצר  העשויות  בתחום.  ומרגולציות  הקבוצה  מעיקה   הקבוצהלשירותי 

רגולציה תחת  הפועלים  ללקוחות  הבקאות( שירותים  בתחומי  הביטוח,  בעיקר  האשראי הביטחון,  , 

  . לבצע התאמות בשירותים ובמוצרים המועקים על ידי חברות הקבוצה  תובעקבות כך דרש  )והבריאות

הקבוצהבוסף מחברות  חלק  כפופות    ,  ולכן  מידע,  במאגרי  מחזיקות  או  הדין  מהלות  להוראות 

 . שהותקו מכוחו והתקות 1981 –  חוק הגת הפרטיות, התשמ"אהרלווטיות בושא כגון 

במשק .7.5 השכר  המיימום    –  עליית  שכר  ועליית  במשק  הממוצע  השכר  של  עלויות  משפיעות  עלייה  על 

בפרויקטים  הקבוצה  מתקשרת  עמם  שוים  משה  קבלי  של  עלויותיהם  ועל  בקבוצה  העובדים  העסקת 

 . שוים

עבודה .7.6 שעות  שבתון  קיצור  עובד  –  וימי  של  עבודה  שעות  על  המשפיעות  כגון  הוראות  ההרחבה ים  צו 

שעות עבודה    43שעות עבודה במקום    42-לקוצר  לקיצור שבוע העבודה במשק לפיו שבוע העבודה במשק  

העובד בשכר  להפחית  מבלי  וכן  וזאת  שירותים  וותי  עובדים  בשכר  הקבוצה  הוצאות  על  משפיעות   ,

  .רווחיותהוהקטת  קבוצהעל תוצאות המשפיעים  ימי שבתון (כגון ימי בחירות)קביעת 

מקצועי .7.7 כ"א  לגייס  על    –  קושי  משפיע  ואיכותי  מקצועי  כ"א  ושימור  מקצועי  כ"א  וגיוס  באיתור  קושי 

ומיומן מקצועי  טכולוגי,  כ"א  בגיוס  בעיקר  קושי  קיים  האחרוות  בשים  החברה.  בעיקר   ,פעילות 

ובדים מקצועיים  ישה התמודדות עם מחסור כללי במשק בע  לפיכך    .בתחום המחשוב, התכה והחומרה

הבעיקר   כוח    .וההדסה   IT-בתחום  שישמשו  מת  על  עובדים  להכשרת  פועלת  החברה  זאת,  בעקבות 

  .אדם מקצועי ומיומן באמצעות קורסים והדרכות בהתאם להתפתחויות הטכולוגיות בשוק

 סייבר ואבטחת מידע .7.8

גת מידע בארץ ובעולם. מגמה במהלך השים האחרוות חל גידול בתכיפות ובחומרת אירועי סייבר וזלי

סייבר  פשיעת  על  בדגש  להחמיר,  ואף  בעתיד  גם  להימשך  צפויה  מידע   .זו  איסוף  פעילות  התרחבות 

החברתיות    ,ויתוחו וברשתות  ען  במחשוב  הקורוה  השימוש  בתקופת  מהבית  הפעילות  גידול  וכן 

מתקדמים סייבר  בפתרוות  הצורך  את  ב  מגבירים  לסיכוים  לאור בוסף.  תייעודי  צורהובמעה   ,

ע  ולכן  פגעו,  הכסה  מקורות  הקורוה,  גיף  כלכליים.  והתפשטות  ממיעים  סייבר  לתקיפות  הסיכון  לה 

המתקפות יכולות להתבצע ללא ידיעת המשתמשים ולהפריע לפעילות השוטפת, לפגוע בשירותי המחשוב  

משמעותי באופן  אותם  להאט  או  פעילותם,  למיעת  ל  ,עד  לחלופין  על  או  מסחרי  ומידע  מודיעין  אסוף 

  הארגון.

לסבול   החברה  עלולה  כאמור  סייבר  מהתקפות  כתוצאה  בחברה  פגיעה  של  במקרה  כי  לציין  מיותר 

שליליות שירותים,   ,מהשלכות  מספקת  החברה  להם  לקוחות  של  ו/או  החברה  של  הפעילות  שיבוש  כגון 

במויטין   פגיעה  לקוחותיה,  של  ו/או  החברה  של  מידע  וחשיפה גיבת  לקוחות  של  אמום  על  המשפיעה 

העסקיות   בתוצאותיה  לפגוע  הדבר  עלול  כאמור,  במקרים  ההתקפות.  השלכות  בגין  משפטיות  לתביעות 

 .של החברה 

באר מתפתחת  ברגולציה  מלווים  אלו  מצריכה   ,ובעולם  ץסיכוים  אשר  והפרטיות,  הסייבר  בתחומי 

משקיעה מאמצים רבים (ארגויים, מקצועיים    החברהמחברות להתאים את עצמן להחיות המשתות.  

טכולוגיות מערך  על  להגן  במטרה  לרבות   ומחשוביים)  המידע,  אבטחת  סיכוי  את  ולמזער  שלה  המידע 

שרותי   הקבלת  סיכוי  של  משמעותי  לצמצום  רציף  חברת  יטור  (ע"י  בשם   כלולהסייבר  בקבוצה 

מרכז   המפעילה  למתודו  SOCטריפלסייבר)  בהתאם  חדרי  המוהל  להפעלת  העסקת   SOCלוגיות  כולל 

שעות ביממה שתפקידו לטר   24עם גיבוי של צוות תגובה המצא בכוות    T2  –ו    T1אליסטים ברמות  
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    .24/7את מערכות המידע 

באמצעות   החברה  עובדי  בקרב  מידע  אבטחת  מדייות  אבטחת    הדרכותהפעלת  בושא  מודעות  להגברת 

חסומתן    המידע המאפשרים  המערכות.כלים  כלל  של  ויטור  פיקוח  לסיכוי  חברה  ל  ימה,  ייעודי  ביטוח 

   .סייבר

הייעוץמגד  יצוין   תחום  שירותי  במסגרת  הקבוצהכי  סייבר    ,  שירותי  שוים  מוהלים  מעיקה  לגופים 

  להלן.   8.2.1ומקרי סייבר ואבטחת מידע כמתואר לעיל מעלים את הצורך לשירותים אלה. ראו גם סעיף 

  

השפעת   היקף  את  להעריך  יכולה  איה  החברה  זה,  למועד  על    ים האמורחיצויים  הורמים  גהכון  לעיל 

גורמים פיסית טובה להתמודד עם  איתות  מעריכה כי קיימת לה  פעילותה. יחד עם זאת, ההלת החברה  

היעדר  ,  כסיה הפיסיםלאור תזרים המזומים שלה,  ,  השאר, בין  חיצויים המשפיעים על פעילות הקבוצה

שעבודים.  מיוף,   והעדר  ליצול  אשראי  לעיל  מסגרות  וכאמור  זאת,  עם  ומדייים יחד  כלכליים  שיויים 

זמן   הישראלית,    ים עלוללאורך  בכלכלה  רחבה  לפגיעה  לקוחות ו להביא  של  עסקיהן  מצב  על  להשפיע 

האטה   על  ו/או  הקבוצה  במהותית  הקבוצה  לשרותי  בהכסות ביקושים  ישירה  לפגיעה  מכך  יוצא  וכפועל 

 החברה ובתוצאותיה העסקיות.

על פעילותה  גורמים חיצויים הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של ל אמור לעיל, לרבות ביחס ה

  ס, בין היתר, בוסמהווה מידע צופה פי עתיד, המ בשליטת החברה, ועל כןן ודאיות וכן אין אי של החברה

בושא  על   למועד  הפרסומים  כון  ובעולם,  בהתאם   דוחבארץ  ועדכוים  לשיויים  תון  והיו  זה, 

אשר אין בידי החברה להעריכן, לצפותן ולאמוד את השפעתן מראש. לפיכך,    להתפתחויות שיחולו בושא

ככ היתר  בין  מהותית,  שוה  באופן  להתממש  או  להתממש  שלא  עשויות  אלה  שיויים  הערכות  שיחולו  ל 

  .םבהתפשטות הגיף ובהחיות של הרשויות הרלווטיות בארץ ובעול
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 תחום הייעוץ, יהול פרויקטים ולוגיסטיקה . 8

  מידע כללי על תחום הפעילות .8.1

 מבה תחום הפעילות והשיויים שחלו בו  .8.1.1

כולליים   שירותים  מעיקה  הקבוצה  זה,  פעילות  לעיל, בתחום  לשרותיהןכאמור  חברות   בדומה  של 

בעולם פרויקטים  יעוץ  וביצוע  יעוץ  יהול,  שרותי  הכוללים  ארגוי, בהדסת  ,  פיתוח  ויהול,  תעשיה 

סייבר,    סקרים,צוע  יב הגת  שירותי  בביה מתן  הדסיים  פרויקטים  ויהול  תיאום  שרותי   מתן 

ייעודייםותשתיות לושאים  פרויקטים  מהלות  הפעלת  ב ,,  ומוצרים  טכולוגיות  ערך איתור  עלי 

הקבוצה לקוחות  עבור  ש  מוסף  לוגיסטייםרותיימתן  (ב  ם  חוץ  למערכות outsourcingמיקור   (

  . וכן הקמת מאגרי מידע מתקדמים בעפים שוים ומהליות כלכליות

  .בקבוצה לא חלו שיויים מהותיים במבה תחום פעילות זה 2020בשת 

  עילותהחברות העיקריות באמצעותן הקבוצה פועלת בתחום הפ .8.1.2

 אמן ארגון ומדעי יהול יועצים בע"מ ("אמן") .8.1.2.1

בישראל    )א( שתאגדה  החברה  של  מלאה  בבעלות  פרטית  חברה  היה  פועלת ואמן 

 . חברות בת שלהבישראל במישרין ובאמצעות 

בייעוץ    )ב( עוסקת  מורכבים  יהול באמן  מהלותפרויקטים  בהפעלת  ארגוים   ,  ובליווי 

, מתן שירותים התכון ועד לשלב הביצוע  וחברות בשלבי התפתחות פעילותם, משלב

הקבוצהל לקוחות  עבור  מוסף  ערך  בעלי  שירותי  ,  מוצרים  אמתן  מפי  רועי  יהגה 

 .  להלן 8.2.1סעיף גם  ראו  –"ערים חכמות"  תכון ליישום שירותיסייבר ו

 להלן.   8.2.1על ידי אמן, ראו סעיף  לפרטים וספים אודות השירותים היתים  ) ג(

 אמגון בע"מ ("אמגון") .8.1.2.2

בישראל  )א( שתאגדה  פרטית  חברה  היה  מחזיקה    ,אמגון  בבה  מההון    65%  -החברה 

וב ההצבעה    50%  -המופק  יתרבה מזכויות  חברה   ת.  ידי  על  מוחזקות  אמגון  מיות 

פילה, דוד  אמגון.  בשליטת  הכספיים   מכ"ל  בדוחות  כללות  אמגון  תוצאות 

המאוחדים של החברה בסעיף חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי 

  המאזי, טו. 

  .אמגון עוסקת במתן שירותי מיקור חוץ ויהול כולל של שירותים לוגיסטיים  )ב(

 להלן.  8.2.2 ף לפרטים וספים אודות השירותים היתים על ידי אמגון, ראו סעי  ) ג(

 יעוץ ארגוי, מחקר והדרכה בע"מ ("דיאלוג")  -דיאלוג .8.1.2.3

בכ  )א( אמן  מחזיקה  בה  בישראל,  שתאגדה  פרטית  חברה  היה  מההון   98%  -דיאלוג 

 המופק.  

ארגוי,    )ב( בייעוץ  מתמחה  ארגוי,  דיאלוג  סקרים פיתוח  וביצוע  ותכון  והדרכה  מחקר 

  ומחקרים. 

 להלן.  8.2.3תים על ידי דיאלוג, ראו סעיף לפרטים וספים אודות השירותים הי  ) ג(

  מגבלות, חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .8.1.3

פעילות   .8.1.3.1 על  המשפיעות  ותקיה  חקיקה  מגבלות,  אודות  ראו   , בתחוםהקבוצה  לפרטים 

 לעיל.  7סעיף 
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   - יהול איכות  תקן  חלק מחברות הקבוצה בתחום פעילות זה מוסמכות ופועלות על פי   .8.1.3.2

ISO 9001.  וסףי  בביו מ  2020,  ודיאלוג)בתחום  חברות  ה חלק  יהול    קיבלו  (אמן  תקן 

  .ופועלות על פיו ISO 27001 -אבטחת מידע 

כך עליה לעמוד בהלים מסוימים   של משרד הביטחון ולצורך  תמוכר  יתספק  ההי  אמן .8.1.3.3

  .הדרשים על ידו

 להלן.  10.14סעיף כאמור בהקבוצה של  גורמי סיכוןראו גם  ,לפרטים וספים .8.1.3.4

  שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיו .8.1.4

וברווחיו  לפרטים   בתחום  הפעילות  בהיקף  שיויים  סעיף  אודות    א'   פרק ב  4.1.1וסעיף    לעיל  6ראו 

  . לדוח הדירקטוריון

  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שיויים במאפייי הלקוחות שלו .8.1.5

היו    2020בשת   .8.1.5.1 יהול  לא  הייעוץ,  בתחום  הקבוצה  פעילות  על  מהותיות  השלכות 

  שיויים מהותיים במאפייי הלקוחות של הקבוצה ולא היו  פרויקטים ולוגיסטיקה וכן  

רשם קיטון בהיקפי פעילות בפרויקטים שוים אשר קוזז ברובו על    .בתחום פעילות זה

הקורוה. בעקבות  שדרשו  חדשים  פרויקטים  סעיף    ידי  גם  לדוח    2.4.1ראו 

 הדירקטוריון. 

ממקורות   בוסף .8.1.5.2 ממומות  זה  בתחום  הפועלות  הקבוצה  שחברות  העובדה  לאור 

 ו פגיעה באיתותה הפיסית. עצמיים, החברה לא צופה בעיית זילות א 

השפעות   .8.1.5.3 אודות  חיצויים  לפרטים  סעיף  גורמים  ראו  לקוחותיה,  ועל  הקבוצה   7על 

 לעיל. 

   שיויים טכולוגים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .8.1.6

 יש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות. למיטב ידיעת החברה, אין שיויים טכולוגיים ש

  האמצעיים הטכולוגיים שבשימוש החברה זמיים ויתים לשימוש ככל שידרשו.  

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשיויים החלים בו .8.1.7

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשיויים החלים בהם, הים כדלקמן:

המס .8.1.7.1 היהולית  הקבוצהגישתה  של  בפרט  ורתית  זה  פעילות  ובתחום  אשר   ,בכלל, 

 אפשרה לקבוצה לשמור ואף להגדיל את היקף פעילותה בתחום פעילות זה. 

צבר הזמות, מגוון פעילותה ולקוחותיה של הקבוצה, הצוות היהולי המקצועי, יתרות   .8.1.7.2

 המזומים, הדרוג והאפשרויות לגייס מימון, אם יידרש. 

ויכולתה המקצועית בפרט,  בתחום פעילות זה  בכלל, ושל הקבוצה  איתותה הפיסית   .8.1.7.3

 הגבוהה.  

יהולית   .8.1.7.4 ושליטה  בקרה  תוך  המופעל  הפעילות  בתחום  הקבוצה  פעילויות  מגוון 

מערכו כבית  לפעול  לקבוצה  והמאפשר  ללקוחותיו ומקצועית,  המעיק  מקצועי,  רב  ת 

הפעילותפ בתחום  כולל  שירותתרון  להעיק  האפשרות  עם  יחד  ספציפיים  ,  ים 

 . מקצועיים

 יכולת שימור ידע עבור לקוחות בעפים שוים (כגון: גורמי ממשלה, ביטחון ופיסים).  .8.1.7.5

 מתודולוגיות והתאמתן לצרכי הלקוח. ואימוץ טכולוגיות  .8.1.7.6
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 לתקופות ארוכות טווח.בתחום זה מתקשרת עם לקוחותיה  הקבוצה, רבים במקרים .8.1.7.7

וחברות   .8.1.7.8 בכלל  החברה  הפועל מעמד  זההקבוצה  פעילות  בתחום  מבחיה    ,בפרט  ות  הן 

  ההערכה להם במשק.הן לאור והן מבחיה כלכלית  ,מקצועית

  שיויים במערך הספקים וחומרי הגלם של תחום הפעילות .8.1.8

על כן, אין לחברות הקבוצה    ;בעיקרו על ההון האושי של הקבוצה  סב תחום הפעילות   .8.1.8.1

  גלם. הפועלות בתחום זה תלות מהותית בספקים וחומרי 

גלם   .8.1.8.2 בחומרי  הקבוצה  של  להשיגםהשימוש  שקשה  גלם  בחומרי  מדובר  ולא  גדול  , איו 

 וזאת לאור הפעילויות בהן היא עוסקת.

   מחסומי הכיסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושיויים החלים בהם .8.1.9

מגבלותי  פעילותה תוות  פרויקט  לכל  כאשר  פרויקטים  מקבלת  בעיקר  מושפעת  הקבוצה  ו של 

ויציאה  כיסה  מחסומי  על  להצביע  יתן  לא  כן,  על  קבלתו.  לשם  הייחודיים  הסף  ותאי  הייחודיות 

למעט   וזאת  הפעילות,  תחום  את  במכרזים המאפייים  להשתתפות  משמעותיים  סף  תאי  דרישות 

האמוריםו/או   בפרויקטים  הקבוצה  חברות  במכו/או    התחייבויות  להשתתף  אפשרות  כאשר ראי  ז 

  . די עיייםישם יגו

 מבה התחרות בתחום הפעילות ושיויים החלים בו .8.1.10

  להלן.  8.8, ראו סעיף אודות מבה התחרות בתחום הייעוץ, יהול פרויקטים ולוגיסטיקהלפרטים 

  מוצרים ושירותים .8.2

  לוגיסטיקה, כדלקמן: הקבוצה מעיקה שירותים בתחום הייעוץ, יהול פרויקטים ו

   -שירותי ארגון ומדעי יהול .8.2.1

בסעיף   .8.2.1.1 של  8.1.2.1כאמור  בת  וחברות  אמן  באמצעות  בעיקר  הקבוצה,  עוסקת  הלעיל,   ,

ובייב שלב עוץ  ועד  התכון  משלב  פעילותם,  התפתחות  בשלבי  וחברות  ארגוים  ליווי 

  הביצוע. 

 : בושאים הבאים , בין השאר,קה שירותיםאמן מעי .8.2.1.2

ותעשייהלייעוץ    ) א( מערכתי  -יהול  פתרון  מתן  ומודלים   ,הכולל  כלים  שילוב  תוך 

 מערכות מידע, מעקב ובקרה;  ,בתחומי הדסה, יהול, ארגוןחדשיים 

,  יםהכולל יצירת מערך לתכון כללי ולתכון מפורט של פרויקט  -יהול פרויקטים  ) ב (

משולבים  (לרבות פיקוחכלי    בו  בתחום  מתקדמים  מחשובים  וכלים  שיטות   ,

PMO(,  הביצוע  ל  אמצעים התקדמות  קצב  ועל  התהליך  על  על   - בקרה  זאת  כל 

 מת להשיג את יעדי הארגון ואת יעדי הפרויקטים; 

אספקה  ) ג( ושרשרת  רכש  פתרוות   -לוגיסטיקה,  של  והטמעה  יהול  תכון,  הכולל 

 שרשרת אספקה;  במקיפים וכלכליים 

חוץש  ) ד ( מיקור  ושירותי  לוגיסטיים  לקוחות,    -ירותים  עבור  מכרזים  הכת  הכולל 

לוגיסטיות   מערכות  הפעלת  וכסים,  אירועים  של  והפקה  ותפעול,  לארגון  יהול 

  למגוון ושאים; ביצוע סקרים ומדידות בתחומים שוים, מיקור חוץ

מידע    ) ה( מערכות  לארגו  -יישום  פתרוות  ויישום  יתוח  אפיון,  שילוב  הכולל  תוך  ן, 
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 היבטים טכולוגיים; וההיבט הארגוי 

ואיתור טכולוגיות ומוצרים חדשים שיובילו    בפרויקטים ובעסקאות  ייצוג חברות  ) ו(

  לצמיחתן העסקית.

סייבר    ) ז( בע"מ  הוקמה    2016ביוי    -שירותי  מידע  אבטחת  סייבר  חברת (" טריפל 

בהסייבר אמן  מחזיקה  בה  והפרע,    50%  -"),  המופק  להעיק ב מהוה  מטרה 

הרגולטוריות  לדרישות  בהתאם  ותפעול  מידע  מערכות  על  להגה  סייבר  שירותי 

מעיק  המוצע  השרות  וספים.  גופים  על  לחול  והצפויות  רבים  גופים  על  החלות 

הולכת  חשיבותו  אשר  והתפעול  המידע  מערכות  על  להגה  ויעיל  אפקטיבי  פתרון 

המתרחשות הסייבר  במתקפות  העלייה  עם  העולם.  וגוברת  הסייבר    ברחבי  חברת 

שירותיה   את  להציע  למתן   2017בשת  החלה  הסכמים  במספר  והתקשרה 

פעולה שיתופי  והסכמי  הסייבר    שירותים  חברת  ובעולם.  שירותי בארץ  מספקת 

סייבר   ותשתיותרציפים  הגת  בקרה  שכבות ,  למערכות  לקוחותיה  עבור  מהלת 

מידע  פתרוות  ייצמ,  אבטחת  מידע  רת  שירותי  וכן    תחוםבלאבטחת  מספקת 

שירותי הסייבר והסכמי שיתופי הפעולה  למועד הדו"ח  ו  2020לשת  כון    .הדרכה

   .טרם התגבשו להכסות מהותיות לקבוצהכאמור, 

חכמות    ) ח( ערים  במסגרת  מתן    -פעילות  שוים  חכמה"שירותים  ל"עיר  אב    . תכיות 

שואפים   חכמה  תובעיר  מרכזיות  ובקרה  שליטה  מערכות  שימוש להפעיל  ך 

מתקדמות. כן,    בטכולוגיות  ותקשורת  כמו  מידע  במערכות  שימוש  עושים 

השגת   הקיימים  המאפשרות  במשאבים  חיסכון  וזאת  יעילות  ליצור  מת  על 

בתעסוקה,   שיפור  לאזרח,  שירותים  שיפור  ובארגיה,  איכות בשיפור  בהוצאות 

   .ושיפור באיכות הסביבה חיים

במשק,   .8.2.1.3 רבים  במגזרים  פועלת  הייאמן  ותקשורת-לרבות  סלולר)  טק  ארגוי (כולל   ,

ומסחר,   תעשייה  וצה"ל,  רשויות תעבורה,  בטחון  והממשלתי,  הציבורי  השירות 

 וארגוי בריאות.  , חברות ביטוחמקומיות, מוסדות פיסיים, בקים

צוות עובדי אמן כולל מהדסי תעשייה ויהול, יועצים ארגויים ומתחי מערכות אשר  .8.2.1.4

וביהול מערכות גדולות. היסיון, הכישורים, הסכמי   , בבקרהבאפיון, בתכוןצברו ידע  

בהיקף  פרויקטים  וביצוע  ייעוץ  שירותי  מתן  מאפשרים  אמן  שברשות  והאמצעים  ידע 

 ובמגוון רחב, תוך הקפדה על רמה מקצועית גבוהה.

החיוך    2012באוגוסט   .8.2.1.5 הודעה כי זכו במכרז שפרסם משרד  יו  שעקיבלו אמן וסיסת 

ו ומעריכים   הפעלהארגון  בוחים  מאגר  ויהול  (המרב"ד)  בחיות  בדיקת  מרכז  של 

("מכרז המרב"ד"). תקופתו של ההסכם, אשר חתם בין חברות הבות למשרד החיוך 

למכרז   שיתו  שים    5  -ל  היתהבהתאם  לאופציות  החיוך  ובהתאם  במסגרת  למשרד 

 להלן.   8.5.2או גם סעיף ר. 30.9.2021ליום ההסכם הוארך עד ההסכם, 

  ירותי מיקור חוץ ויהול כולל של שירותים לוגיסטיים ש  .8.2.2

בסעיף   .8.2.2.1 חוץ    8.1.2.2כאמור  מיקור  שרותי  מעיקה  אמגון,  באמצעות  הקבוצה,  לעיל 

הקמה  תכון,  השאר,  בין  כוללת,  זו  פעילות  לוגיסטיים.  שירותים  של  כולל  ויהול 

מערך   מהיריםותפעול  שליחים  הקמתשרותי  מוקדי   ,  הקמת  לוגיסטיים,  מתקים 

סלולרית"וחלוקה  מכירות "שליחות  מערך  ותפעול  הקמה  תכון,  הובלה  ושי  ,  רתי 
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   .יבשתי

ברמת   .8.2.2.2 כולל  טיפול  המאפשר  מקיף  שירותים  סל  לקוחותיה  לרשות  מעמידה  אמגון 

האחסוןההפצה , ) TPL)Third Party Logistics שירותי    מועקיםוהלוגיסטיקה,    , 

ותי אחסה, יהול מלאי, אריזה והפצה המתהלים מתוך מתקן לוגיסטי הכוללים שיר

ברק בבי  המוקמים    הממוקם  ייעודיים  לוגיסטיים  במתקים  פרויקט וכן  צרכי  לפי 

 . ספציפי 

מקיפים  .8.2.2.3 לוגיסטיים  ופתרוות  שירותים  במתן  המתמחה  הלוגיסטי  למרכז  בוסף 

מודולארי   שרות  לאמגון  שוים,  גודל  בסדרי  פי לארגוים  על  ללקוח  המותאם  גמיש 

מאפשרות   .צרכיו ייעודיות  מידע  במערכות  שימוש  וכן  פעילותו  והיקף  עיסוקו  אופי 

בוסף, אמגון מעיקה באמצעות שותפים עסקיים באופן שוטף ומהיר.  שירות  אספקת  

 שירותים לוגיסטיים לארגוים בילאומיים בפרויקטי ארגיה תשתיתיים. 

יהו .8.2.2.4 בהקמה,  מתמחה  היו  אמגון  זה  שרות  לקוח.  ממוקדי  הפצה  מערכי  ותפעול  ל 

דרישותיו  פי  על  ייחודי  שירותים  סל  "תפר"  לקוח  לכל  כאשר  לקוח"  "ממותג 

השרות להרחבת  אפשרות  עם  ו  ,המקצועיות  לקוחות"  שירות  "מוקד  שילוב   -תוך 

 "מוקד מכירה". 

חוץ' .8.2.2.5 'מיקור  במתכות  דן  בגוש  מפעילה  של  אמגון  שליחים"  דואר   שרות "דואר  חברת 

דברי דואר שוים ביום, אלפי  השרות כולל שיוע והפצה לבתי אב ולעסקים של    .ישראל

תוך שימוש במערכת בקרה ומעקב 'און ווזאת באמצעות מתקים פרוסים וצי רכב רחב  

   ליין' המאפשרת ברור סטאטוס המשלוח.

אמגון    2016במאי   בו  חתמה  למכרז  בהתאם  הסכם  זה  זכתה  על  ")  ההסכם"  -(בסעיף 

"), לפיו אמגון תמשיך להפעיל את שירות דואר ישראלעם חברת דואר ישראל בע"מ ("

בתוקף   שים  לארבע  היה  ההסכם  תקופת  דן.  בגוש  ישראל  דואר  של  שליחים"  "דואר 

והיא תוארך בכל פעם לתקופה של שתיים וספות, אלא אם צד יודיע    2016מפברואר  

ההתק להארכת  רצוו  אי  על  כאשר למשהו  בהסכם,  שקבעו  לתאים  בהתאם  שרות 

תקופת ההסכם יתת לסיום מוקדם תקופת ההסכם הכוללת לא תעלה על עשר שים.  

דואר  בוסף  בהסכם.  שקבעו  לתאים  בהתאם  מוקדמת  הודעה  למתן  בכפוף  עת  בכל 

מהשירותים. חלק  הפסקת  על  להודיע  מוקדמת,  בהודעה  עת,  בכל  רשאית  ראו   ישראל 

  ). 2016-01-036192 :(אסמכתא מס' 29.5.2016ידי מיום גם דו"ח מי

עבור  אמגון   .8.2.2.6 ביטחוית  מפעילה  בות  חברה  יבשתיתשלה  וחברות  הובלה  , שירותי 

ובתוספת   חודשי  קבוע  לסכום  מסוימות  בתמורה  עלויות  בגין  עבור  בקשות ו/או 

מיום  מיוחדות החל  היה  ההסכם  תקופת  ליום    1.3.2019.  ה28.2.2022ועד  כאשר  יו  , 

אוטומטי    מתארך פעםל באופן  כל  שתיים  של  הארכה  החברה תקופות  אם  אלא   ,

   .הביטחוית תודיע לאמגון מראש על סיום ההסכם

מוקד .8.2.2.7 מפעילה  אמגון  כן,  המשתלב  יכמו  והלוגיסטיקה   יםמכירות  המידע  מערכות  עם 

ידי כך מהוו  הלקוח ועל  המוקד  יםשל  הלקוח.  למערכי  ך בשילוב מער  יםפועל  ים'קצה' 

 ים, אשר ערוך ומאומן בתהליכי מכירה ומסירה ללקוח תוך מספר שעות. המוקדהפצה

מתן פתרוות לקהלי יעד שוים ומעה   יםבגמישות ובתזמון מהיר ובכך מאפשר  יםפועל 

התהליך   לאורך  הלקוחות  את  מלווים  אמגון  של  המכירות  אשי  ייחודיים.  לצרכים 

המתאים.  המסלול  את  ללקוח  ארצי כמו    ומתאימים  הפצה  מערך  מפעילה  אמגון  כן, 
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 ייעודי ליבואי רכב עבור הפצת חלפים למוסכים מורשים.

(כולל   .8.2.2.8 בארץ  לגופים  שוים  לוגיסטיים  שירותים  מעיקה  אמגון  כן  חוץ כמו  גורמי 

 . בושאי ארגיה שויםהפועלים בארץ) 

   ייעוץ ארגוי, מחקר והדרכה .8.2.3

ות דיאלוג, מתמחה בייעוץ ארגוי, מחקר לעיל, הקבוצה, באמצע  8.1.2.3  כאמור בסעיף  .8.2.3.1

 והדרכה.  

דיאלוג  .8.2.3.2 מסייעת  בו  הלקוח  עם  משותף  תהליך  המאפשרים  ויועצים  מחים  לדיאלוג 

"ארגז   בדיאלוג  המקצועי  לצוות  לארגוו.  המתאימים  הפתרוות  את  לגבש  ללקוח 

) אישי  יעוץ  מערכתי,  יעוץ  הכולל  ועשיר  מגוון  קבוצות Coachingכלים"  החיית   ,( 

 הדרכה, כלי מחקר, קבוצות מיקוד ועוד. 

לדיאלוג יכולת לבחון ושאים בראיה כוללת וחשיבה רב תחומית המאפשרות להתמקד   .8.2.3.3

הארגוי   הייעוץ  דרך  אסטרטגי,  מייעוץ  החל  וליישמם  הביצועים,   -בפתרוות  לשיפור 

 התהליכים ושיטות העבודה, ובכלל זה יעוץ ליהול והעת משאבי אוש בארגון. 

המובילים  צ .8.2.3.4 ארגויים  תהליכים  בהובלת  מומחה  דיאלוג  של  תחומי  הרב  היועצים  וות 

בין  תפעול.  בעלויות  וחסכון  השירות  שיפור  התחרות,  כושר  שיפור  ארגוית,  למצויות 

לציין:   יתן  דיאלוג  מפעילה  אותן  רזה"  1המתודולוגיות  "יהול   (-  LEAN 

MANAGEMENT    באמצעותKAIZEN-  ור משמעותי ברמות השרות מודל יישומי לשיפ

מודל מחקרי   –"בקרת איכות ושירות"    MDS)  2של הארגון וחסכון בעלויות התפעול; (

ופרוטלי).  (טלפוי  שירות  בארגוי  השירות  ואיכות  הלקוח  חווית  את  הבוחן  יישומי 

המאפשרות ללקוחות דיאלוג לקבל מידע בזמן   ON LINEהמודל תמך על ידי מערכות  

  השיחות באופן רציף ומבוקר. אמת ולשפר את

והדרכה המובילים    , פיתוח הדרכהבצוות המקצועי הבכיר של דיאלוג אשי יעוץ, מחקר .8.2.3.5

תארים   בעלי  ארגוית, אקדמיים  בתחומם,  פסיכולוגיה  הבאים:  בתחומים  מתקדמים 

התהגות ארגוית, מיהל עסקים, לימודי עבודה, סטטיסטיקה וחקר ביצועים, תעשיה 

 לכלה, מדעי המחשב ועוד. ויהול, כ

ם ישומיים, מודלים  ילדיאלוג תשתית מקצועית מתקדמת המתבססת על מודלים יעוצי  .8.2.3.6

מחקריים, פוקציות מו"פ לאיתור תפיסות, גישות וכלים חדשים, תקשורת ממוחשבת, 

  מערכות ליהול, לפיקוח ולבקרה פרויקטאלית, מערכות ליהול ידע ועוד.

לד .8.2.3.7 לעיל,  לאמור  סקרים אלו יבוסף  ביצוע  לצורך  הוקם  אשר  ומחקרים  סקרים  מכון  ג 

ב קהל.  ודעת  השיווק  בתחומי  כמותיים  מאות   וזפעילות  ומחקרים  ביצעה  דיאלוג 

 עסקי, הציבורי ממשלתי ועמותות שאין למטרות רווח. -מחקרים עבור המגזר הפרטי

הת .8.2.3.8 כדוגמת:  לאומיות  חברתיות  תוכיות  להפעלת  ביצועית  זרוע  מהווה  וכית דיאלוג 

בסיכון   לילדים  עבור  360  –הלאומית  ומשרד,  ישראל  תיאום הרווחה  ג'ויט  שירות   ,

  טיפול לשיקום פגעי פש בקהילה עבור משרד הבריאות ועוד.

 פילוח הכסות ורווחיות מוצרים ושירותים  .8.3

קבוצבתחום   קיימת  ולוגיסטיקה  פרויקטים  יהול  שלהייעוץ,  אחת  ההכס  ה  אשר  דומים,  ות שירותים 

(כולל חלק החברה בהכסות חברות אשר בדוחות הכספיים   מסך הכסות הקבוצה  10%ממה עולות על  
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  : יהול היתים על ידי אמןומדובר על שירותי ארגון מדעי  כללות בשיטת השווי מאזי).

  

  2018שת    2019שת    2020שת  

 הכסות  הכסות   הכסות 

  באחוזים   ש"ח באלפי    באחוזים   ש"ח באלפי    באחוזים   ₪ באלפי  

שירותי ארגון 

 ומדעי יהול 
64,120  18%  62,049  16% 68,527 15% 

  מוצרים חדשים .8.4

   לקבוצה אין מוצר מהותי חדש או מוצר חדש הכרוך בהוצאות פיתוח מהותיות של הקבוצה. .8.4.1

במהלך העבודה הרגיל בתחום הפעילות, הקבוצה ערוכה לאיתור והשתתפות במכרזים והצעות למתן  .8.4.2

מגווים  שיר סעיף  (ראותים  כן, )  לעיל  8.2ו  כמו  מתקדמות.  עבודה  וטכיקות  שיטות  לאימוץ  וכן 

פרויקטי   לאיתור  פועלת  לפי   ,BOTהקבוצה  בקבוצה  גופים  ידי  על  שיבוצעו  הכווה  כאשר 

  . התמחויותיהם

   לקוחות .8.5
   

הייעוץ,   .8.5.1 ולוגיסטיקה  בתחום  פרויקטים  בודד,  תלות  קיימת  לא  יהול  הפסקת  בלקוח  אשר 

 . 2020על תחום זה בשת באופן מהותי , הייתה עלולה להשפיע עימוההתקשרות 

 ות (מרב"ד) ויהול מאגר בוחיםשל מרכז בדיקת בחי  הפעלהארגון ואמן וסיסת מעיקות שירותי   .8.5.2

לעיל. ההכסות בגין מכרז המרב"ד   8.2.1.5בסעיף    כאמורשל משרד החיוך  במסגרת מכרז המרב"ד  

בשת   והסתכמו  התכה  בתחום  וגם  הייעוץ  בתחום  גם  כ  2020מדווחות  של  כולל  מיליון    29  -לסך 

   מיליון ש"ח משויכות לתחום הייעוץ. 24  -ומתוכן כמסך הכסות הקבוצה)  9% -(המהוות כש"ח 

לש .8.5.3 הפעילות  בתחום  הקבוצה  הכסות  התפלגות  בשליטה   2020ת  להלן  מחברות  הכסות  (כולל 

 :)משותפת אשר בדוחות הכספיים כללות בשיטת השווי מאזי

הכסות    הכסות (באלפי ש"ח)   סוג לקוח  מסך  שיעור 
  הקבוצה 

  20  71,301  משרדי ממשלה 

  5  17,825  המגזר הציבורי 

  3  10,695  תעשייה 

  10  35,650  עסקי/ שירותים 

  38  135,471  סה"כ 

 1ג15ביאור  וכן    לעיל  8.2  -ו  8.1.2  ראו סעיפים  אודות לקוחות הקבוצה בתחום זה,  ספיםלפרטים ו .8.5.4

   לדוחות הכספיים.

   שיווק והפצה .8.6

יועצים  .8.6.1 מהלים,  באמצעות  הים  זה  בתחום  וההפצה  השיווק  הקבוצה, ו  דרכי  של  שירותים  ותי 

מעה הקבוצה,  של  פוטציאלים  ללקוחות  יזומות  מכירות  של  בדרך  סגורים   המתבצעים  למכרזים 

  ופומביים והזמות המשך של לקוחות.  

 לא חלו שיויים מהותיים בדרכי השיווק וההפצה בתחום זה.  2020בשת  .8.6.2

בתחום הפעילות. על אף התלות כאמור,   םובכירי  םמהלי  לחברה קיימת תלות (לא מהותית) במספר .8.6.3

כדי להשפיע מהותית לרעה על  החברה סבורה כי אין מדובר בתלות מהותית או חריגה, אשר יש בה  

בתוך   לעובדים אלה  הקבוצה, ובמידה ויתעורר צורך, להערכת החברה לא יהיה קושי לגייס מחליפים
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  תקופת זמן לא ממושכת, ככל שיסיימו עבודתם בקבוצה.

  צבר הזמות .8.7

הזמות   .8.7.1 צבר  כולל  להלן  המתואר  ההזמות  צבר  כי  המוצגות  מובהר  הכספיים  בחברות  לפי בדוחות 

   .לעיל 3.3מאזי כאמור בסעיף השיטת השווי  

כמו ליום ש"ח,  מיליון    152-הסתכם בכ  31.12.2020צבר ההזמות של הקבוצה בתחום הפעילות ליום   .8.7.2

המאזי)  31.12.2019 השווי  בשיטת  חברות  ליום(כולל  הקבוצה  של  ההזמות  צבר   .  22.3.2021  

  .31.12.2020סכום דומה לצבר ההזמות ליום ב תכםהס

במיליוי  (  (כולל חברות בשיטת השווי המאזי)מתפלג כדלקמן    31.12.2020צבר ההזמות כון ליום   .8.7.3

 ש"ח):  

  Q1 

2021 

Q2 

2021  

Q3 

2021  

Q4 

2021  

 סה"כ   2023 2022

תחום ייעוץ, יהול פרויקטים  

  ולוגיסטיקה
20  20  20  20  40  32  152  

ההחה  ה(*)   על  המבוסס  עתיד  פי  צופה  מידע  היו  הצפויה  בהכסה  ההכרה  תקופת  בדבר  מידע 

בהכסה   ההכרה  מועד  התמורה.  בגביית  ודאות  והתקיימות  המכירה  תהליך  השלמת  בדבר 

 בפועל עשוי להשתות בשל גורמים שאים תלויים בקבוצה. 

של הקבוצה המתבטא בהיקף הזמות יובהר כי על פי יסיון העבר של החברה ואופי פעילותה היציב   .8.7.4

   באופן דומה בין הרבעוים.בכל שה עקבי, פיזור צבר ההזמות היו לייארי, דהייו: מתחלק 

   .31.12.2019לא היו ביטולים מהותיים בפועל מול צבר ההזמות ליום  2020בשת  .8.7.5

ו לרבעוים  ההזמות  צבר  והמידע פילוח  התוים  בסיס  על  החברה,  הערכת  למיטב  בוצע  לשים 

ערך.  יירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פי  צופה  מידע  בבחית  והיו  הדוח  למועד  כון  בידה  המצויים 

מידע זה עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שוה, בין היתר, במקרה בו יחולו עיכובים בביצוע  

או במידה ולא תתקבל התמורה בגים, ובין השאר מסיבות שאין   עבודות ו/או פרויקטים או ביטולם

 תלויות בחברה כגון התפשטות גיף הקורוה.  

  תחרות .8.8

שוים .8.8.1 מתחרים  של  יחסית  גדול  במספר  מאופיין  ולוגיסטיקה  פרויקטים  יהול  הייעוץ,   תחום 

, אשר )ל הקבוצההחל מיועצים בודדים וכלה בחברות בגודל דומה לזה ש( המגווים בטיבם ובהיקפם

   למגוון אותו מספקת הקבוצה. השוואהחלקם מספקים שירותים חלקיים בלבד ב 

שבהם  .8.8.2 שירותים  במתן  מדובר  כאשר  בעיקר  קלה  איה  הפעילות  לתחום  וספים  שחקים  כיסת 

להערכת   משמעותיים.  סף  תאי  דרשים  ו/או  גבוהים  בסכומים  ערבויות  ו/או  מגוות  יכולת  דרשת 

יש   יתרון  הקבוצה,  שויםבלה  שירותים  סוגי  לשלב  ואף  שירותים  של  רחב  מגוון  לספק   , יכולתה 

 . ומוסה כח אדם יהולי מקצועי וותיקבמתן שירותים על ידי ו יסיוה רב השיםב

וחלקן ,  20%  -כ  היויהול  הארגון ומדעי  השירותי  בשוק    2020בשת  אמן  להערכת החברה חלקה של   .8.8.3

 . 10% -שוק הייעוץ, יהול פרויקטים ולוגיסטיקה בישראל היו כהקבוצה בשל שאר החברות 

)  1986בישראל הים: טלדור מערכות מחשבים (  זה  מתחריה העיקריים של הקבוצה בתחום פעילות .8.8.4

, אביב יהול הדסה סיסטם מעבדות בע"מבע"מ, תפן הדסת תעשיה ויהול ויתוח מערכות בע"מ,  

  .עודרס ושיגור אקספ  ,ומערכות מידע בע"מ
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יחסית  .8.8.5 מוכים  במחירים  שירותיהן  את  מציעות  זה  בתחום  הקבוצה  בפעילות  המתחרות  חברות 

השירות ברמה   ת, תוך העקבהןולעיתים לחברות הקבוצה הפועלות בתחום זה יש קושי להתחרות  

 הגבוהה המתבקשת.

 ושאים הבאים:, מקפידה הקבוצה, בין השאר, על הזה בכדי להתמודד עם התחרות בתחום פעילות .8.8.6

 שיפור המקצועיות, האיכות והאמיות של השירותים אותם מציעה הקבוצה.  .8.8.6.1

המאפשר .8.8.6.2 ומקצועית  יהולית  ושליטה  רב   תבקרה  מערכות  כבית  לפעול  לקבוצה 

 מקצועי.  

ובפרויקטים  .8.8.6.3 הקבוצה  של  העיקריים  בלקוחות  לתמיכה  משאבים  בהפיית  גמישות 

 גדולים של הקבוצה, לפי הצורך.

8.8.6.4. אי סף לביצוע פרויקטים.עמידה בת 

  הגברת מאמצי השיווק של הקבוצה, לפי הצורך.  .8.8.6.5

  

  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקים .8.9

המשמשים  קשורים,  בלתי  ג'  מצדדי  כולם  הארץ,  ברחבי  ומחסים  משרדים  שוכרות  הקבוצה  חברות 

שכירוי אלה  בשכירויות  רואה  איה  החברה  זה.  פעילות  בתחום  הקבוצה  ללקוחות  שירותים  ות למתן 

  . זהמהותיות לעסקי הקבוצה בתחום פעילות 

רבים  במקרים  ולכן  ידה,  על  המבוצעים  הפרויקטים  פי  על  משתים  זה  פעילות  בתחום  הקבוצה  צרכי 

במציאת  בקשיים  הקבוצה  תקלה  לא  כה  עד  בהם.  הצורך  להיווצרות  סמוך  שטחים  הקבוצה  שוכרת 

  השטחים הדרושים לה, בתאי שוק מקובלים.  

הח להלן, להערכת  המפורטים  השטחים  במקום  חלופיים  שטחים  למצוא  הקבוצה  ותזדקק  היה  ברה, 

  הקבוצה לא צפויה להוצאות מהותיות כתוצאה מסיום התקשרות.

הקבוצה  חלק   הברזל  מבוצע  זה,    בתחוםמפעילות  ברחוב  הממוקמים  החברה  החייל, 34במשרדי  רמת   ,

   להלן.  10.1תל אביב. לפרטים וספים ראו סעיף 

זה הים    פעילות  את הקבוצה בתחום  המשמשיםהמשרדים והמחסים העיקריים    31.12.2020כון ליום  

    כדלקמן:

שטחים   .8.9.1 שוכרת  ישראל,  ושישהעשרים  בדיאלוג  ברחבי  השטחים   אתרים  קשורים.  בלתי  ג'  מצדדי 

  צוע דיאלוג.בבי יםרותים לפרויקט יה"ל משמשים למתן ש

, מ"ר  1,000  -, בבי ברק, בשטח כולל של כ10אמגון שוכרת מצד ג' בלתי קשור, מבה ברחוב הלח"י   .8.9.2

עד   לוגיסטי .  30.6.2023ליום  בתוקף  מחסן  כמתקן  ההלה,  כמשרדי  אמגון  את  ה"ל משמש  המבה 

  וכשטחים עבור פרויקטים אותם מבצעת אמגון עבור לקוחות.

ב .8.9.3 שטחים  שוכרת  של  אמגון  כולל  בשטח  שלומי  מועצת  שבתוקף,   285ביין  ההסכם  עפ"י  מ"ר. 

ליום   עד  בתוקף  עבור   15.4.2023השכירות  אמגון  מבצעת  אותו  פרויקט  עבור  משמש  ה"ל  המבה 

   לקוח.

כ .8.9.4 של  כולל  בשטח  בפ"ת,  ברגמן  צבי  ברחוב  מבה  קשור,  לא  ג'  מצד  שוכרת  מ"ר.   180  -אמגון 

ליום   עד  בתוקף  מבצעת 31.12.2021השכירות  אותו  פרויקט  עבור  תפעולי  כמחסן  משמש  המבה   .

  .אמגון עבור לקוח
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. 1.12.2021בחיפה. השכירות בתוקף עד ליום    המוסכיםאמגון שוכרת מצד ג' לא קשור, מבה ברחוב   .8.9.5

   המבה משמש כמחסן תפעולי עבור פרויקט אותו מבצעת אמגון עבור לקוח.

משרד   .8.9.6 קשור,  לא  ג'  מצד  שוכרת  בתוקף אמגון  השכירות  גוריון.  בן  תעופה  מל  של  המטעים  באזור 

 . המבה משמש כמשרד עבור פרויקט אותו מבצעת אמגון עבור לקוח. 31.12.2021עד ליום 

   כסים לא מוחשיים . 8.10

ליום   הוגעים לקבוצה    31.12.2020כון  מוחשיים  לא  ובכסים  רוחי  בקיין  מהותיות  לא  זכויות 

  לתחום הפעילות. 

 אסטרטגיה עסקית  יעדים ו . 8.11

הגדלת היקף הפעילות בתחום זה, תוך שיפור בתוי הרווח, ככל צמיחה ולבכוות הקבוצה לפעול ל .8.11.1

זה,  שיתן.   וספות  לצורך  ועסקיות  מקצועיות  להזדמויות  ערה  להרחבת   המתאימותהקבוצה 

מירת מעמדה והכל תוך ש  גוון שרותיה ולקוחותיה, ככל שיתאפשרמוכן  ,  פעילות זה   פעילותה בתחום

 .  המוביל

למתן   .8.11.2 פעילותה  להרחיב את  על מת  חדשים בתחום פעילות זה,  פרויקטים  לאיתור  פועלת  הקבוצה 

בשיטות  הן  תשתית,  ולפרויקטי  צבאיים  לפרויקטים  ולוגיסטיקה  פרויקטים  יהול  ייעוץ,  שירותי 

  –יות ישראל  ; דגש מיוחד מושם על ושאים המתמחים בתשתBOT  -ו  PFIמסורתיות והן בשיטות  

גז, דלק, רכבות, כבישים ועוד וכן על שירותים שהביקוש להם מתפתח כגון שירותים לתכיות פיתוח 

 תשתית ומגורים, שירותי הגת סייבר, שירותים ממלכתיים לאזרחים ועוד. 

חדשים    הקבוצה .8.11.3 ומוצרים  טכולוגיות  לאיתור  ויעילים  פועלת  משלימים  שירותים  מהווים  אשר 

 . וכן להרחבת הגורמים להם מוצעים שרותי הגת סייבר וצה בתחוםללקוחות הקב 

    תחום המחשוב והתכה . 9

 מידע כללי על תחום הפעילות .9.1

  מבה תחום הפעילות והשיויים שחלו בו .9.1.1

מעיקה והתכהבתחום    הקבוצה  שרותי  המחשוב  ו,  מידע,  אפיון  מערכות  יישום  תכה,  סיוע פיתוח 

 ) מקצועי  אדם  כוח  ידי  והטמעת   ,)Professional Servicesעל  הדרכה  יישום  מחשוב,  בתחומי  יעוץ 

  . וחומרה בטחת איכות תוכה ובדיקות תוכהה, וכן שירותי מערכות מידע בארגוים

   .לא חלו שיויים מהותיים במבה תחום פעילות זה 2020בשת 

   החברות העיקריות באמצעותן פועלת הקבוצה בתחום הפעילות .9.1.2

  סיסת  .9.1.2.1

ח  )א( היה  בישראלסיסת  שתאגדה  פרטית  בכברה  החברה  מחזיקה  בה   ,-  94.4% 

 . מהוה המופק (ביכוי מיות רדומות)

ורחבי  )ב( מתקדמים  פתרוות  במתן  עוסקת  ייעוץ -סיסת  בתחומי  לארגוים  היקף 

אפיון   בארגוים,  מידע  מערכות  והטמעת  הדרכה  יישום  תוכה, למחשוב,  ופיתוח 

 . מערכות מידע ומערכות משובצות מחשב

 להלן.  9.2.1לפרטים וספים אודות השירותים היתים על ידי סיסת, ראו סעיף   ) ג(

 טסת בדיקות תוכה בע"מ ("טסת")  .9.1.2.2
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בה מחזיקה סיסת במלוא הון המיות   ,תאגדה בישראלשהיה חברה פרטית  טסת    )א(

 המופק (למעט המיות הרדומות).

בתחום  טס   )ב( פועלת  תכההבטחת  ת  מערכות  ובדיקות  תכה  חומרה איכות   , 

מתקדמים   פתרוות  במתן  מתמקדת  זו  פעילות  תכה להבטחת  ומחשוב.  איכות 

וידיים)   אוטומטיים  (באמצעים  המחשוב  בעולם  תכה  במתן  ובדיקות  שירותי וכן 

  בדיקות חומרה וציודי בדיקה למייהם. 

 להלן.  9.2.2סעיף , ראו טסתהיתים על ידי לפרטים וספים אודות השירותים   ) ג(

  ("שותפות תדיעד") 1994תדיעד שותפות מוגבלת  .9.1.2.3

שותפות תדיעד היה שותפות מוגבלת. השותף הכללי בשותפות תדיעד היו מפעילי   )א(

יעד. החל מיולי בזכויות בשותפות תד  2%") המחזיק  מפעילי תדיעדתדיעד בע"מ ("

ומחזיקה  2006 תדיעד  בשותפות  מוגבל  שותף  היה  סיסת  בה,   72.52%,  מהזכויות 

תדיעד.    74%וכן   מפעילי  את   מילועדממיות  מחזיקה  בע"מ  ומחשבים  תעשיות 

 . יתרת הזכויות בשותפות תדיעד ואת יתרת מיות מפעילי תדיעד

מערכות    )ב( בפיתוח  המתמחה  תוכה  בית  היו  תדיעד  צרכי שותפות  לפי  ארגויות 

(  תשתיות,יהול  לקוח,   פיתוח  מרכז  של )Nearshoreיהול  ואיטגרציה  יישום   ,

 ומערכות מחשוב בטכולוגיות מתקדמות ללקוחות.    ERPמערכות 

").  קוקוררכשה שותפות תדיעד את כל מיות קוקור מערכות בע"מ ("  2018ביואר    ) ג(

לדרישות וצרכי הלקוח, ומספקת   קוקור עוסקת בפיתוח תוכות מורכבות בהתאם

למחיצה המוליכים  לתעשיות  מחשב  משובצות  מערכות  בתחום  פיתוח  (עד    שירותי 

יואר   והשמה   )2020סוף  גיוס  שירותי  מעיקה  החברה  בוסף,  רפואיות.  ולמערכות 

טק. -) לחברות בתחום ההייQAשל צוותים טכיים (מהדסים, אשי תוכה ובודקי  

-Nearיעד להרחיב את פעילותה בתחום יהול מרכזי פיתוח (לתדמאפשרת  הרכישה  

shore .בצפון הארץ ללקוחות חדשים ( 

 9.2.1, ראו סעיף  שותפות תדיעדלפרטים וספים אודות השירותים היתים על ידי    )ד(

 להלן. 

  תחום הפעילות  מגבלות, חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על .9.1.3

סעיף   .9.1.3.1 ראו  בתחום  פעילות  על  המשפיעות  ותקיה  חקיקה  מגבלות,  אודות    7לפרטים 

  לעיל. 

בהלים   .9.1.3.2 לעמוד  עליה  כך  ולצורך  הביטחון  משרד  של  מוכר  ספק  היה  טסת  כי  יצוין 

ות ופועלות על פי תקן איכות מוסמכטסת וסיסת    חברותמסוימים הדרשים על ידו.  

ISO 9001:2008.    יביו מידע    2020בוסף,  אבטחת  יהול  תקן  קיבלו  ה"ל   -החברות 

27001 ISO ופועלות על פיו . 

  להלן.   10.14לפרטים וספים ראו גם גורמי סיכון של הקבוצה כאמור בסעיף  .9.1.3.3
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 שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיו  .9.1.4

בהילפרטים   שיויים  וברווחיו  אודות  בתחום  הפעילות  דוח לא'    פרקב  4סעיף  לעיל,    6סעיף  ראו  קף 

   הכספיים. בדוחות 28הדירקטוריון וביאור 

  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שיויים במאפייי הלקוחות שלו .9.1.5

חיצוי .9.1.5.1 גורמים  להשפעת  תון  זה,  פעילות  השווקיםתחום  מצב  לרבות  שיויים  ,  ים 

הוקטים בגישה זהירה    ולקוחותתחרות גוברת  בחקיקה כדוגמת קיצור שעות העבודה,  

 . לשחיקת הרווחיות בתחום דבר הגורםת עלויות,  בדרישה להפחתו

והשפעות וספות   , השפעת קיצור שעות העבודה ITשוק מערכות המידע  לעיין השפעת  

  לעיל.  7פעילות זה, ראו סעיף הקבוצה בתחום  פעילות על 

חברות העוסקות  עשרות  (ביחד עם עוד    2010תאי מכרז החשכ"ל בו זכתה סיסת ביוי  

הממשלה,   למשרדי  מחשוב  שירותי  אספקת  בעיין  והתוכה)  המחשוב  בתחום 

ה שירותי  תעריפי  על  להשפיע  החשכ"ל  IT  -ממשיכים  מכרז  אודות  וספים  לפרטים   .

   להלן. 9.2.1.3ראו סעיף 

של ארגוים וגופים שוים לחלופות בעלויות מוכות יותר (כגון:    העדפהקיימת    בוסף, .9.1.5.2

) מרחוק  בדיקות  פיתוח  שירותי  פימי,  באופן  שירותים  פיתוח  )).  Off Shoreבאמצעות 

יתים   מערכות בוסף,  ובדיקות  תכה  איכות  הבטחת  ידי   שירותי  על  ומחשוב  תכה 

מוכה בעלות  אדם  כוח  המעסיקים  חרדיות    ,גורמים  שים  לכך  כדוגמת  חלה  ובהתאם 

 להלן.  9.1.10ראו גם סעיף שירותים ה"ל. לתעריפים ירידה ב

כגון הודו,   ישה מגמה זהה על ידי גורמים המעסיקים כוח אדם בעלות מוכה ממדיות

  סין ומזרח אירופה, דבר הגורם להורדת תעריפים. 

שירותים  הקבוצה  בוסף   .9.1.5.3 למערכמעיקה  הבדיקות  משובצות ובתחום  ביטחויות  ת 

  .חומרה ותכה 

מתקדמות  ITבמערכות   .9.1.5.4 אשראי  ליהול  למערכות  גובר  ביקוש  למערכות   קיים  וכן 

פ  .פסיה לפיטסת  מתקדמים  בדיקה  וכלי  מתודולוגיה  זה  תחה  בתחום  רויקטים 

  ומעיקה שירותים בתחום. 

   שיויים טכולוגים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .9.1.6

חדשות,  הפעלה  מערכות  כיסת  כגון  טכולוגיים,  משיויים  מושפע  והתכה  המחשוב  פעילות  תחום 

אלה   טכולוגיים  שיויים  וכיו"ב.  חדשים  תוים  לפעילובסיסי  להוסיף  בתחוםעשויים  הקבוצה   , ת 

  כדי להשפיע מהותית על פעילותה של הקבוצה בתחום זה. אולם אין בהם 

המחשוב  בתחום  טכולוגיים  שיויים  אחר  שוטפת  בצורה  עוקבת  הקבוצה  כי  יצוין  זאת,  עם 

עבורה,    ,והתוכה טומים  שהם  ההזדמויות  לאור  היתר  הכוללותבעיקר  של  בין  גידול   אפשרויות 

כדוגמת    כה.תושירותי  בצרכי   מעודכים  ו/או  חדשים  פיתוח  למודלי  התאמה  מבצעת  הקבוצה 

  לעיל.  7. ראו גם סעיף AGILEמתודולוגית 

וסביבות  תכה  במערכות  ולהתמקצע  הטכולוגיים  בשיויים  להתחדש  האמצעים  את  יש  לקבוצה 

דבר   מורכבות,  לאפשרטכולוגיות  עשוי  וע  אשר  מתחריה  על  כיס  שוייתרון  חסם  לתחום להוות  ה 

   את האמצעים כאמור. ןאשר אין לההמבקשות להיכס לפעילות בישראל והפעילות לחברות קטות 
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 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשיויים החלים בו  .9.1.7

    גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשיויים החלים בהם, הים כדלקמן:

 צבר הזמות ומגוון לקוחותיה של הקבוצה. .9.1.7.1

הקבוצה   .9.1.7.2 זה  מויטין  פעילות  לקוחות  בתחום  של  אצל  מפתח  והערכה  אצל גורמי 

 . לקבוצה  לקוחות אלה

 הצוות היהולי והמקצועי של הקבוצה וכן יכולתה המקצועית הגבוהה. .9.1.7.3

 איתותה הפיסית של הקבוצה.   .9.1.7.4

 יכולת התאמת עלויות להכסות במהירות יחסית. .9.1.7.5

 והרחבת פתרוות קיימים. ות ללקוחפתרוות חדשים  איתור והתאמתיכולת  .9.1.7.6

עבור  .9.1.7.7 עבודה  בתהליכי  התומכים  פתרוות  המאפשרים  ואמצעים  תוכות  של  ציגות 

 לקוחות החברה. 

  שיויים במערך הספקים וחומרי הגלם של תחום הפעילות .9.1.8

והתוכה  2020בשת   המחשוב  בתחום  הגלם  וחומרי  הספקים  במערך  שיויים  חלו  יש   .לא  כן  כמו 

כי   הלציין  זה  לאור  פעילות  שתחום  הקבוצה    מבוססעובדה  חברות  של  האושי  ההון  על  בעיקרו 

בספקים וחומרי גלם השימוש בחומרי גלם בתחום פעילות זה   .הפועלות בתחום אין תלות מהותית 

    .היו שולי

   מחסומי הכיסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושיויים החלים בהם .9.1.9

מ זה  בתחום  הקבוצה  של  פרויקטים  פעילותה  מקבלת  בעיקר  מגבלות שומאחר  ושפעת  פרויקט  לכל 

קבלתו לשם  ייחודיים  סף  ותאי  משלו  ויציאה   ,ייחודיות  כיסה  מחסומי  על  להצביע  יתן  לא 

 המאפייים את פעילות הקבוצה בתחום זה.  מהותיים 

זאת,   בהיעדר  עם  כי  זה,  יצוין  פעילות  בתחום  הפועל  גוף  של  ליסיוו  מקצועית  חוסר הערכה 

סף אמצעים   בתאי  וסביבות   ,לעמוד  תכה  במערכות  ולהתמקצע  טכולוגיים  בשיויים  להתחדש 

מורכבות הפעילות  יםשוי ע  ,טכולוגיות  לתחום  כיסה  חסם  הקיימים להוות  היתרוות  לאור   .

ה"ל העדר  חלקו    בקבוצה,  מתחריאו  הקבוצה    םאצל  של  זה  פוטציאלים  פעילות  עשוי בתחום 

    .לקבוצהלהוות יתרון 
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  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושיויים החלים בהם .9.1.10

אלא   לאור במוצרים,  מדובר  שאין  הרי  ותוכה,  מחשוב  של  שירותים  במתן  הקבוצה  של  עיסוקה 

לביקוש המותאמים  שירותים  מגוון  השוק  במתן  סוגיית ולדרישות  כי  החברה  סבורה  לפיכך,   .

  .זה פעילות מהותית לתחוםהחלים בהם, איה התחליפים למוצרי תחום הפעילות והשיויים 

יצוי  עם גופים  זאת  כי  זה ן  בתחום  היתים  השירותים  את  מפתחים  זה  בתחום  הפועלים   שוים 

השירותים  פי  על  ידה  על  השירותים  במתן  יתרון  לה  יש  כי  סבורה  החברה  פימיים.  באמצעים 

תאמה למודלי פיתוח הל  דות לרשותההיתים באמצעים פימיים, בין היתר, לאור האפשרויות העומ

  . בגיוס כוח אדם מיומן ומקצועי באופן מיידיחדשים ו/או מעודכים ו

) לפרויקטי תוכה, בעיקר בהודו, Off Shoreבדיקות מרחוק ( פיתוח ושירותי    יתיםבמדיות שוות  

אירופה ובמזרח  כמוסין  ובמזרח  מוצעים  כן    ;  הרחוק  במזרח  בעיקר  חוץ  מיקור  ,  אירופהשרותי 

לשירותי    המהווים מרחוק  הקבוצה  תחליף  שירותים  לקבל  המעוייים  לקוחות  להוזיל  ובכך  עבור 

  . את עלויותיהם

ובדיקות    לקבוצה פיתוח  שרותי  לספק  באמצעות   ללקוחותיה  Near/Offshoreיכולת   בישראל 

עת שירותים על ידי הצכמו גם    ,בצפון הארץ סער  המצא בקיבוץ    הקבוצהמרכז הפיתוח של    הרחבת

ל הלקוח"קרובים  היתר)Near – Shore(   "מתקן  בין  קוקור  באמצעות    ,  אשר בע"מ  מערכות  חברת 

  הרחיבה את מרכז הפיתוח בקיבוץ סער. 

  מבה התחרות בתחום הפעילות ושיויים החלים בו .9.1.11

  להלן.  9.8, ראו סעיף לפרטים אודות מבה התחרות בתחום המחשוב והתכה 

   מוצרים ושירותים .9.2

  בתחום זה, הקבוצה מעיקה שירותים בתחום המחשוב והתכה, כדלקמן: 

 פתרוות תכה ומערכות מידע .9.2.1

היקף לארגוים -עוסקת במתן פתרוות מתקדמים ורחבי  , הקבוצה9.1.2בסעיף    כאמור .9.2.1.1

 מערכות מידע, כדלקמן: וייעוץ ופיתוח תוכה  בתחומי

למחשוב,   ) א( אב  תוכיות  הכת  כולל  מידע,  ומערכות  מחשוב  בתחומי  ללקוחות  ייעוץ 

מסמכי   אפיון,  וליוויRFPמסמכי  ספקים  בבחירת  סיוע  שלבי   ,,  ובדיקת  בקרת 

 הפרויקט השוים עד יישומו המלא לשביעות רצון הלקוח. 

יעודיות על פי דרישת הלקוח. הפרויקטים מתבצעים פיתוח מערכות מידע יאפיון ו  ) ב (

 .טכולוגיותבמגוון סביבות 

המקובלים  לסטדרטים  התואמים  ומתודולוגיות  הלים  פי  על  עשה  הפיתוח 

 בתעשייה. 

בארגון   ) ג( הטמעתן  הלקוח,  לצורכי  התאמתן  לרבות  מידע,  מערכות  והטמעת  יישום 

פרוטאליות  הדרכות  מתן  (כולל  וצמוד  מקיף  באתר    וליווי  או  סיסת  באתר 

 הלקוח). 

מערכות    ) ד ( חברה  ).  ERP  )Priorityיישום  של  עסקי  שותף  היה  תדיעד  שותפות 

ה בתחום  מוצר  המייצרת  שותפות   ERP  -ישראלית  בישראל.  בעיקר  לארגוים 

  תדיעד פיתחה מוצר על בסיס פלטפורמה זו המיועד ליהול קיבוץ ומפעליו. 
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של  ) ה( עבודה  מודל  מיישמת  תדיעד  לפרויקטי   שותפות  מרחוק  בדיקות 

NEARSHORE  ה רב תחומילאומיים   ,ומשמשת כמרכז פיתוח תוכעבור גופים בי

 ותאגידים ישראליים גדולים.

בכוח העבודה והשתלבות  כוח אדם מקצועי באתר הלקוח    יתן שירות של הצבת  כמו כן .9.2.1.2

ומער  מידע  (מערכות  שוות  בסביבות  מחשוב  בתחומי  עוסקים  אלה  עובדים  כות שלו. 

 משובצות מחשב), ומאפשרים ללקוח ליהות משירות גמיש ומיעילות תפעולית. 

המחשוב   2010ביוי  כאמור,   .9.2.1.3 בתחום  העוסקות  חברות  עוד  עם  (ביחד  סיסת  זכתה 

במכרז  הממשלה.  למשרדי  מחשוב  שירותי  אספקת  בעיין  החשכ"ל  במכרז  והתוכה) 

המח חברות  של  המקסימלי  התקורה  שיעור  כי  קבע  על ה"ל  יעלה  לא  והתוכה  שוב 

12.5%  ") מטעמן  השירותים  ותן  עבור  להן  המשולם  התקורה מהתעריף  שיעור 

לה להמשיך לתת את שירותיה למשרדי ומאפשרת  "). זכיית סיסת אפשרה  המקסימלי

   .31.12.2021ליום עד הוארכה התקשרות סיסת בהתאם למכרז ה"ל  .ממשלה

ס24.12.2018ביום   .9.2.1.4 בין  הסכם  חתם  זה    יסת,  של ")ההסכם"  –(בסעיף  בת  חברה   ,

זה   (בסעיף  והטכולוגיה  המדע  למשרד  פרויקט  המשרד"  -החברה  להפעלת   ,("

שירותי הקמה והפעלה של מרכזי   סיפקה"אורייות דיגיטלית" אשר במסגרתו סיסת  

ביישומי  הכשרה  פעילות  תתקיים  ובהם  הארץ,  ברחבי  הפרושים  דיגיטלית  אורייות 

ה והעשרה טכולוגית לציבור הרחב מהגיל הרך ועד לגיל השלישי. תקופת מחשב, הכשר 

לשה החל ממועד חתימת ההסכם, כאשר למשרד קבעה  ההתקשרות בהתאם להסכם  

וספות, לפי שיקול דעתו הבלעדי י יםה אופציה להאריך את ההתקשרות בארבע שת

לתאים   בכפוף  והכל  ההתקשרות),  את  להרחיב  (וכן  המשרד  בהסכם. של  שקבעו 

ההתקשרות   ימים.  60המשרד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת במתן הודעה מראש של  

 בהסכם ה"ל הוארכה בשה וספת בהתאם לאופציה שיתה למשרד.  

ב לאמור  מימים  בהמשך  מיידים  מס':    25.12.2018  -ו  16.4.2018דיווחים  (אסמכתאות 

להסכם,  כי  יעודכן  ו  יצוין  ,)2018-01-118255  -ו  2018-01-031173 סיסת בהתאם 

ותקשורת) שירותי    העיקה מיחשוב  (תשתיות  טכולוגי  מערך  של  פעמית  חד  הקמה 

והדרכה,   הפעלה  ושירותי  מלא,  באופן  מרכזים  (הקמת  וכן  במספר  וספים  שירותים 

אשר   משתות,  ותפוקות  דיגיטלית)  אורייות  קורסי  ופיתוח  תפעולם   יתו מרכזים, 

להזמות   המשרדבהתאם  של  כי  .  בפועל  הימובהר  המשרד   תהילא  של  מחויבות 

בהתאם קבעה  על פי ההסכם  ולכן התמורה לסיסת  או חלקם  להזמת כל השירותים  

ות ולשירותים שו בפועלילהזמומועד השלמתם ת  .  

הודיע המשרד כי במסגרת שיויי מדייות של המשרד הוחלט להעביר   22.10.2020ביום  

הפעילות כלל  מסוף    את  החל  המקומיות  הרשויות  לידי  הדיגיטלית  האורייות  בתחום 

לתקופה  2020שת   ההסכם בייהם  להארכת  לו  האופציה שיתה  לא תמומש  ולפיכך   ,

הסתיים ההסכם  לכך  בהתאם  דוח 31.12.2020ביום    וספת.  ראו  וספים  לפרטים   .

 ). 2020-01-115677(אסמכתא מס':  25.10.2020מיידי מיום 

עם    לקבוצה .9.2.1.5 הסכם  התובלה והסעת שלקוח  קיים  היו תאגיד ממשלתי העוסק בתחום 

  - להקמת מערכת כרטוס וגביה אוטומטית (בסעיף זה  ,  ")לקוחה"  -בסעיף זה  וסעים (

ותחזוקתו. ההסכם" ציוד  אספקת  לפי  קבעת  בפועל  התמורה  להסכם,  בהתאם   .("

ההסכם   עד  תקופת  הוארכה  ללקוח  שיתה  לאופציה  אוגוסט  לסובהתאם  .  2022ף 
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שים. חמש  בת  וספת  אופציה  קיימת  ההסכם   ללקוח  את  לסיים  אפשרות  יש  ללקוח 

מיום   מיידי  דיווח  גם  ראו  מוקדמת.  מס':    15.10.2018בהודעה  -2018-01(אסמכתא 

092719  .( 

 לעיל.  8.2.1.5 לפרטים אודות זכיית אמן וסיסת במכרז של משרד החיוך ראו סעיף .9.2.1.6

לתקן .9.2.1.7 מוסמכת  מחשוב,   -ISO 9001:2008  סיסת  פרויקטי  תכון  הבאים:  בתחומים 

מערכות  והטמעת  הדרכה  תוכה,  פיתוח  מערכות,  יתוח  למחשוב,  אב  תוכיות  הכת 

  ממוחשבות.

   להלן. 9.5ראו גם סעיף  .9.2.1.8

   הבטחת איכות תכה ובדיקות מערכות תכה ומחשוב .9.2.2

בס איכות   9.1.2.2עיף  כאמור  הבטחת  של  שירותים  במתן  עוסקת  טסת,  באמצעות  הקבוצה,  לעיל, 

   .בישראל  ומחשוב , חומרהתכה ובדיקות מערכות תכה

איכות היא מסייעת ללקוחותיה, אשר בחלקם הבטחת    עףב  הקבוצהבמסגרת פעילות   .9.2.2.1

הסופי   המשתמש  עבודה, הים  הלי  כתיבת  איכות,  הבטחת  מערכי  בהקמת  בתוכות, 

לצרכי  מותאמים  אוטומטיים  בדיקה  בכלי  שימוש  תוך  איכות  הבטחת  תהליכי  מיכון 

פרויקט   ,הלקוח ביצוע  הלקוחות.  עבור  איכות  הבטחת  פעילות  וביצוע  שוטף  ליווי 

פרו הבטחת   ביצוע  על  בקרה  כולל  הלקוח  בארגון  המחשב  מערכות  של  יקט איכות 

(מעקב   ,התוכה הוספים  והרכיבים  התוכה  תצורת  יהול  המוקדמים,  משלביו  החל 

אחר עדכון גרסאות ויהול מסמכים), בקרת תהליכי העבודה בגוף המפתח את התוכה 

בקרת  רה  ומוהח תיכון,  סקרי  ביצוע  והליו,  הפיתוח  תהליכי  בחית  הלקוח,  עבור 

א מסמכי  (תאימות  הפרויקט  ותוצרי  לבן)מסמכים  תאימות   -  ב  לוודא  מת  על  הכל 

  המערכת לדרישות הלקוח ולצרכיו. 

את   גם  לספק  הלקוח,  הזמת  לפי  טסת,  עשויה  איכות  הבטחת  מערך  הקמת  לאחר 

  איכות בפועל על בסיס שוטף, במידה והלקוח יעדיף לא לבצעם בעצמו.הבטחת שירותי 

הבדיקה   .9.2.2.2 בדיקה    הקבוצהמציעה  אותם  פתרוות  פתרוות  היתר,ייחודייםהים  בין   , 

בדיקת יישום וטכולוגיות של מחסי   , מערכות משובצות מחשב,WEB  ,ERP  -  לתחומי

בדיקת מערכות ),  Billingבדיקת מערכות לחיוב לקוחות (,  )Data  Warehouseתוים (

REALTIME  ,  מובייל,  בדיקת אלקטרוי, מערכות  ומסחר  איטרט  אתרי  בדיקת 

בקאיות   מערכות  פיסיותובדיקת  והפסיה   מערכות  האשראי  בדיקה בתחום   ,

רפואי ציוד  השים  ועוד.  למערכות  בתחום   במהלך  שירותיה  את  טסת  הרחיבה 

שירותי   מעיקהטסת  בוסף,    טחויות משובצות חומרה ותכה.ית בוהבדיקות למערכ

    .(צב"דים) תחזוקה לציוד בדיקה

בדרך של פרויקטים המוהלים על    מבוצעים בחלקםוהחומרה  שירותי בדיקות התוכה   .9.2.2.3

מהל   אחריות  תחת  טסת  של  הבדיקות  צוות  העמדת  של  בדרך  ובחלקם  טסת  ידי 

 פרויקט מטעם הלקוח. 
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 פילוח הכסות ורווחיות מוצרים ושירותים  .9.3

והתוכהפעילות  ב המחשוב  להפריד  ,  הוג  תחום  תוכה  לא  בדיקות  שירותי  שירותים וחומרה  בין  לבין 

ולאור העובדה שהחברה  . יחד עם זאת, למען הזהירות,  הקיימת בפרויקטים שויםפיפה  ח, לאור  אחרים

 להלן מידע כספי אודות הכסות, תוך הפרדה בין שירותי בדיקות תוכה  ,בין סוגי שירותים אלהמבחיה  

  לבין שירותים אחרים בתחום המחשוב והתוכה: וחומרה

  2020שת    2019שת    2018שת  

  קבוצת השירותים
באחוזים 

מסך 

 * ההכסות

באלפי 

  ש"ח 

באחוזים 

מסך 

 * ההכסות

באלפי 

  ש"ח 

באחוזים 

מסך 

 * ההכסות

באלפי 

  ש"ח 

13.9%  63,334  16%  62,078  16%  57,788  
שירותי הבטחת איכות תכה ובדיקות מערכות 

  ומחשוב  , חומרהתוכה

 שירותי תוכה אחרים  178,709  50%  174,420  45%  187,217  41%

  . מאזיהלק החברה בהכסות חברות אשר בדוחות הכספיים כללות בשיטת השווי  כולל ח *

  מוצרים חדשים .9.4

ו שדרוג שלהם אמעת לעת הקבוצה מעשירה את הכלים בהם היא משתמשת על ידי הוספה ו/או שיוי ו/

בקבוצה. שצבר  ליסיון  הכרוך   2020בשת    בהתאם  חדש  מוצר  או  חדש  מהותי  מוצר  היה  לא  לקבוצה 

   וצאות פיתוח מהותיות של הקבוצה.בה

  לקוחות .9.5

ישירים   .9.5.1 לקוחות  הם  והתוכה  המחשוב  בתחום  הקבוצה  של  העיקריים  משרדי (הלקוחות  כגון 

ביטחויים,   גופים  ציבוריים,  ורשויות  גופים  פיסיים,  מוסדות  וטלקום,  טק  היי  חברות  ממשלה, 

 . )וכיו"ב חברות תעשייה ומסחר

והתכה   .9.5.2 המחשוב  תלות  קילא  בתחום  אחד  בלקוימת  ההתקשרות  ח  הפסקת   יתהיה ,  עימואשר 

ולא קיים לקוח שהכסות החברה ממו היוו    2020על תחום זה בשת  באופן מהותי  להשפיע    העלול 

 .  2020או יותר מסך הכסות החברה בשת   10%

לקוחותיה,  .9.5.3 עם  והתוכה  המחשוב  בתחום  הקבוצה  חברות  התקשרות  אופן  אודות  וספים  לפרטים 

 להלן.   9.6או סעיף ר

 שיווק והפצה   .9.6

  דרכי השיווק וההפצה בתחום זה הים באמצעות מהלים ואשי שיווק ומכירות של הקבוצה.  .9.6.1

ללקוחות  .9.6.2 יזומה  מכירה  באמצעות  כלל,  בדרך  עשית,  לקוחותיה  עם  הקבוצה  התקשרות 

עם ספקי כלי בדיקות בין היתר,  (במכרזים, הסכמים אסטרטגיים    פוטציאליים של הקבוצה, זכייה

לקבוצה לקוחותיהם  את  של )המפים  וחוזרות  וספות  הזמות  תוכה,  בתי  עם  מסגרת  הסכמי   ,

 .וכיו"ב על ידי לקוחותיה הקיימים של הקבוצהוחומרה בדיקות תוכה 

קשריה   .9.6.3 ללקוחותיה,  שירות  העקת  היא  פעילותה  עיקר  אשר  על  כקבוצה  מבוססים  לקוחותיה  עם 

זוכים   לה  זה  םובכירי  םמהליהערכה  תלותבתחום  קיימת  לפיכך  אין אך  בהם    .  כי  סבורה  החברה 

במידה   .מדובר בתלות מהותית או חריגה אשר יש בה כדי להשפיע מהותית לרעה על תחום הפעילות

לגייס   יהיה קושי  לא  החברה  להערכת  צורך,  אלה  ויתעורר  לא מחליפים  לעובדים  זמן  תקופת  בתוך 

  ממושכת.
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 צבר הזמות .9.7

ש"ח, מיליון    200-הסתכם בכ  31.12.2020צבר ההזמות של הקבוצה בתחום המחשוב והתוכה ליום   .9.7.1

דומה   24.3.2021  ליום צבר ההזמות של הקבוצה  .  31.12.2019כון ליום  ש"ח  מיליון    187  -לעומת כ

   .31.12.2020לצבר ההזמות ליום 

 ש"ח):  במיליוי  פלג כדלקמן (צבר ההזמות מת .9.7.2
 

  Q1   

2021 

Q2  

2021 

Q3  

2021  

Q4   

2021  

 סה"כ   ואילך   2023 2022

  200  5  11  46  46  46  46  תחום המחשוב והתוכה 

ההחה  (*)   על  המבוסס  עתיד  פי  צופה  מידע  היו  הצפויה  בהכסה  ההכרה  תקופת  בדבר  המידע 

בגביית ודאות  והתקיימות  המכירה  תהליך  השלמת  בהכסה    בדבר  ההכרה  מועד  התמורה. 

 בפועל עשוי להשתות בשל גורמים שאים תלויים בקבוצה. 

צבר ההזמות של הקבוצה בתחום המחשוב והתוכה כולל הזמות מחייבות לביצוע פרויקטים ו/או   .9.7.3

של  הכספיים  בדוחות  כהכסות  הוכרו  טרם  אשר  זה,  בתחום  הקבוצה  ידי  על  שירותים  העמדת 

כמקובל ב על ביטולן של הזמות מחייבות הקבוצה.  רשאי להודיע  הלקוח  והתוכה,  תחום המחשוב 

 לא היו ביטולים מהותיים בפועל מול צבר ההזמות ליום   2020שמסרו על ידו חודש מראש. בשת  

31.12.2019.   

בהיקף  .9.7.4 המתבטא  הקבוצה,  של  היציב  פעילותה  ואופי  החברה  של  העבר  יסיון  פי  על  כי  יובהר, 

היו לייארי, דהייו מתחלק באופן דומה בין במשך שת עבודה  י, פיזור צבר ההזמות  הזמות עקב

  הרבעוים.

והמידע  התוים  בסיס  על  החברה,  הערכת  למיטב  בוצע  ולשים  לרבעוים  ההזמות  צבר  פילוח 

ערך.  יירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פי  צופה  מידע  בבחית  והיו  הדוח  למועד  כון  בידה   המצויים 

מידע זה עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שוה, בין היתר, במקרה בו יחולו עיכובים בביצוע  

עבודות ו/או פרויקטים או ביטולם או במידה ולא תתקבל התמורה בגים, ובין השאר מסיבות שאין 

 תלויות בחברה כגון התפשטות גיף הקורוה. 

  תחרות .9.8

בתחום   .9.8.1 לקוחותיה  עם  הקבוצה  בהצעות התקשרויות  או  במכרזים  זכייה  על  בעיקר  מתבססות  זה 

מחיר להשגת פרויקט, כך שלמעשה כמעט כל התקשרות מאופיית בהתמודדות מול מתחרים (זאת  

בשוה מהרחבת פרויקט מסוים או המשכיות של פרויקט מסוים אשר ההתקשרות יכולה להיעשות 

 בהסכמה בין הצדדים). 

ומערכות   .9.8.2 תוכה  פיתוח  שירותי  רביםבמתן  גופים  מול  היה  התחרות  ביויים   -   מידע  קטים, 

וגדולים. פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה מאופיית בעף כבעלת גודל ביוי והקבוצה מתמודדת  

ליסיון  המקצועי,  לצוות  בתחום,  לקבוצה  הקיימת  ההערכה  דומים.  בגדלים  גופים  מול  בתחרות 

התמוד מאפשרת  הפיסית  ולאיתות  רבים המצטבר  בפרויקטים  טובה  הערכה  קבלת  תוך  דות 

 יחסית.

(אשר וחומרה  , התחרות בישראל היה מול גופי בדיקות תוכה  והחומרה  בשירותי בדיקות התוכה .9.8.3

 חלקם פועלים כחלק מחברות איטגרציה גדולות).

מתן  .9.8.4 של  וכן  ארגוים  של  העצמית  הפעילות  הרחבת  של  התפתחות  בישראל  חלה  האחרוות  בשים 

אדם שיר כוח  המעסיקים  גורמים  ידי  על  ומחשוב  תכה  מערכות  ובדיקות  תכה  איכות  הבטחת  ותי 
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בעלות מוכה כדוגמת שים חרדיות. לאור זאת קיימת ירידה בתעריפים עבור מתן השירותים ה"ל. 

  להורדת תעריפים.ו תופעה זו קיימת גם לאור צמצום פרויקטים

הקבוצה   .9.8.5 של  העיקריים  שירומתחריה  של  במתן  מידעת  ומערכות  תכה  הים:   פתרוות  בישראל 

Ness Technologies Inc. מחשבים מערכות  טלדור  בע"מ,  אי.טי.  מטריקס  בע"מ,  מערכות  מל"מ   ,

, , חילן בע"מ, אלעד מערכות בע"מ, אמן מחשבים בע"מ) בע"מ, וואן טכולוגיות תוכה בע"מ1986(

  .קבוצת אס. קיו. ליק בע"מ 

העיקריים   .9.8.6 הקבוצה  מתחריה  של  של  שירות  הים:  והחומרה  התכה  בדיקות  במתן  ויס בישראל 

בע"מטאקט  ו  בע"מקוואליטסט  ,  .Ness Technologies Incמקבוצת   אי.טי.  מטריקס    . מקבוצת 

כלים  יצרי  עם  אסטרטגיים  פעולה  שיתופי  מקיימים  מתחריה  רוב  החברה,  ידיעת  למיטב 

  אוטומטיים.

   .10%-בישראל היו כוחומרה ות תוכה להערכת החברה חלקה בשוק בדיק .9.8.7

להימע  .9.8.8 מת  על  המקצועיות,  והדרישות  הלקוחות  הושאים,  של  קפדית  בחיה  מחייבת  התחרות 

 מהשתלבות בפרויקטים לא מתאימים או מסוכים.

בפעולות  .9.8.9 השאר,  בין  הקבוצה,  וקטת  והתוכה,  המחשוב  בתחום  התחרות  עם  להתמודד  בכדי 

 הבאות:  

חדשים  מתמדתפעילות   .9.8.9.1 פתרוות  קיימים  , בשדרוג  פתרוות  אדם   הרחבת  כח  והעמדת 
 . מקצועי

 שיפור האיכות והאמיות של השירותים אותם מציעה הקבוצה.  .9.8.9.2

פעילותהצעת   .9.8.9.3 בתחום  הקבוצה  פעילויות  יהולית   זה   מגוון  ושליטה  בקרה  תוך 
 לפעול כבית מערכות רב מקצועי. לקבוצה  תומקצועית, המאפשר

ל .9.8.9.4 משאבים  של הפיית  גדולים  ובפרויקטים  הקבוצה  של  העיקריים  בלקוחות  תמיכה 
 הקבוצה. 

 עמידה בתאי סף לביצוע פרויקטים. .9.8.9.5

 הגברת מאמצי השיווק של הקבוצה.  .9.8.9.6

 

  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקים .9.9

סיסת   .9.9.1 זה  ובכלל  זה,  בתחום  הפועלות  הקבוצה  חברות  במשרדי ו מרבית  שימוש  עושות  טסת, 

הבר ברחוב  הממוקמים  אביב.  הקבוצה  תל  החייל,  רמת  אלה, זל,  משרדים  אודות  וספים  לפרטים 

 להלן.  10.1ראו סעיף 

שירותים   דרשים  הלקוח,    סמוךכאשר  שוכרות  למתקי  הקבוצה  מתאימים חברות  שטחים 

  .לתקופות הדרשות

מ"ר. על פי   760  -בלתי קשור, בשטח כולל של כ  מצד ג'  מבים בקיבוץ סער  2תדיעד שוכרת  שותפות   .9.9.2

עבור המבה השי השכירות   .31.10.2024עד ליום  היה  עבור מבה אחד  הסכם שבתוקף, השכירות  

   .כמרכז פיתוחכמשרדים ותדיעד שותפות את  יםה"ל משמש יםהמב. מוארכת באופן שוטף

כ .9.9.3 בשטח  קשור,  בלתי  ג'  מצד  ביוקעם  משרדים  שוכרת  כקוקור  של  הסכם   256  -ולל  פי  על  מ"ר. 

. לקוקור קיימת אופציה להאריך את 30.4.2022שבתוקף, השכירות עבור המשרדים היה לעד ליום  

 תקופות וספות של שה כל אחת. 5 -תקופת השכירות ל

שבתוקף,  .9.9.4 ההסכם  פי  על  קשור.  בלתי  ג'  מצד  בתיה  המלאכה  ברחוב  משרדים  שוכרת  טסת 

בתוק היה  ספטמבר  השכירות  עד  לפרויקטים 2021ף  שירותים  למתן  משמשים  ה"ל  המשרדים   .
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  בביצוע טסת. 

 מ"ר.  44 -, בשטח כולל של כמלקוחשוכרת משרדים וספים בחיפה  טסת .9.9.5

   מחקר ופיתוח . 9.10

ו/ שיוי  ו/או  הוספה  ידי  על  משתמשת  היא  בהם  הכלים  את  מעשירה  הקבוצה  לעת  שדרוג  אמעת  ו 

שמצטב ליסיון  בהתאם  בשת  שלהם  בקבוצה.  היה    2020ר  לא  והתוכה לקבוצה  המחשוב  בתחום 

והחברה אף לא צופה    מוצר מהותי חדש או מוצר חדש הכרוך בהוצאות פיתוח מהותיות של הקבוצה

    .2021הוצאות פיתוח מהותיות בשת 

   כסים לא מוחשיים . 9.11

  התוכה, כמפורט להלן: בכסים לא מוחשיים בתחום המחשוב וזכויות לקבוצה   31.12.2020כון ליום 

זה   .9.11.1 שובעקיימים  בתחום  לקוחות  וקשרי  קוקורטסתסיסת,  מחברות    ים מויטין  ושותפות   , 

יתר לקוחות  ותדיעד.  וקשרי  המויטין  הפעילותת  לתחום  מסתכמות   31.12.2020ליום    המיוחסות 

  בהתאמה.ש"ח, מיליון   0.7 -וש"ח  מיליון  6.4 -לסך של כ

ב .9.11.2 שווי  הערכת  טסתקלעיין  סיסת,  מויטין  עם  קוקורשר  סעיף  שותפות  ו  ,  ראו  '  ג  פרק ב  3תדיעד 

    .והערכת השווי המצורפת לדוח תקופתי זה לדוחות הכספיים 12ביאור  ,דוח הדירקטוריוןל

   יעדים ואסטרטגיה עסקית . 9.12

להגדלתהקבוצה    בכוות .9.12.1 התוכה    לפעול  המחשוב  בתחום  פעילותה   בארץ. בעיקר  והחומרה  היקף 

היתר,  כך  לצורך בין  זה  ,  בתחום  הקבוצה  חברות  גדולים  שומרות  תאגידים  עם  עבודה  קשרי  על 

 פרויקטים. ל הקבוצה משאבי  , תוך העמדתעל שירות מקצועי, איכותי ויעילוכן בתחום בארץ, 

בצפון (שרות "קרוב למתקן הלקוח")     Near-Shore  -בכוות הקבוצה בתחום להרחיב את פעילות ה .9.12.2

הרחיב המשיך לבכוות הקבוצה לוחומרה    בוסף בפרויקטי בדיקות תכה  דשים.  הארץ ללקוחות ח

  .לעיל)  9.1.2.3(ראו גם סעיף  ברחבי הארץ  Near-Shoreפעילותאת 

מוצרים  בכוות   .9.12.3 לאתר  והדיגיטל  הקבוצה  המחשוב  בסיסם בתחום  על  שירותים  להעיק  מת  על 

 . ראלביש

ה .9.12.4 ביישום  עסקיה  היקף  את  להרחיב  הקבוצה  בפרט וארגוים  מגוון  ל  ) ERP  )Priority  -בכוות 

  מפעלים.  לקיבוצים ול
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 עייים הוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה .10

בסעיפים   שיתן  למידע  הקבוצה,    9עד    8בהמשך  של  הפעילות  מתחומי  אחד  לכל  בפרד  המתייחסים  לעיל, 

לגבי   אחרת  במפורש  צוין  כן  אם  אלא  בכללותה,  לקבוצה  המתייחסים  עייים  של  תיאור  להלן  תחום מובא 

לעיל משקפים תיאור של כלל    9עד    8פעילות ספציפי של הקבוצה. המידע בסעיף זה יחד עם המידע בסעיפים  

  עסקי החברה על בסיס מאוחד. 

  רכוש קבוע ומתקים . 10.1

הברזל   .10.1.1 ברחוב  וממוקמים  בבעלותה  מצאים  החברה  של  הראשיים  בשטח 34משרדיה  אביב,  בתל   ,

 מ"ר וכן שטחי אחסון וחיה.  1,650 -של כ

החברות הפועלות ברדי  מש .10.1.2 המשמשים את  מצאים בבעלותה של המחשוב והתחום  הקבוצה  תוכה 

   מ"ר. 750 -, בתל אביב, בשטח של כ32וטסת וממוקמים ברחוב הברזל  החברה 

המשמשים   הקבוצה .10.1.3 קשורים,  בלתי  ג'  מצדדי  כולם  הארץ,  ברחבי  רבים  ומחסים  משרדים  שוכרת 

ללקוחות   שירותים  החבהקבוצה למתן  לעסקי .  מהותיות  שכירויות  אלה  בשכירויות  רואה  איה  רה 

  . הקבוצה

ולכן   ה קבוצהצרכי   ידה,  על  המבוצעים  הפרויקטים  פי  על  משתים  הארץ  ברחבי  שוים  בשטחים 

שוכרת   רבים  כה    הקבוצהבמקרים  עד  בהם.  הצורך  להיווצרות  סמוך  תקלה   הקבוצה שטחים  לא 

בתאי לה,  הדרושים  השטחים  במציאת  מקובלים  בקשיים  ותזדקק  .  שוק  היה  החברה,  להערכת 

כיום,    הקבוצה השכורים  השטחים  במקום  חליפיים  שטחים  להוצאות   הקבוצהלמצוא  צפויה  לא 

  ת.יומהותיות כתוצאה מסיום התקשרו

התקשרויות   .10.1.4 ה  הקבוצ הלעיין  בתחום  שכירות  ראו יבהסכמי  ולוגיסטיקה,  פרויקטים  יהול  יעוץ, 

  לעיל. 8.9 סעיף

 לעיל.  9.9 בהסכמי שכירות בתחום המחשוב והתוכה, ראו סעיף הקבוצ התקשרויות לעיין ה .10.1.5

   הון אושי . 10.2

 מבה ארגוי ומצבת עובדים  .10.2.1

    :31.12.2020ליום  המבה הארגוי של הקבוצה תי של  אסכמלהלן תרשים 
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ליום .10.2.2 בקבוצה    31.12.2020כון  לעומת    1,493  -כ  מועסקים  ליום  כון  עובדים    1,724  - כעובדים 

היה    .31.12.2019 הירידה  היעוץבעיקר  בשל  והלוגיסטיקה,    תחום  של  חלקה  העסקה  עובדים ביום 

 עובדים שמצאים בחל"ת. מספר מצומצם של ובעקבות סיום פרויקטים 

 :  (*) 31.12.2019וליום  31.12.2020רוט מספר המועסקים לפי תחומי הפעילות ליום להלן פי

 סה"כ  מחשוב ותוכה  ייעוץ, יהול פרויקטים ולוגיסטיקה   שה

2020  744  750  1,494  

2019  914  810  1,724  

בחברות הבת פעילות כולל עובדים  בטבלה בכל תחום  המועסקים המובא  בדוח ובחברות    (*) מספר  ות אשר 

    .מאזיההכספיים כללות בשיטת השווי  

 תלות מהותית בעובדים מסוימים  .10.2.3

על   מבוססים  לקוחותיה  עם  קשריה  ללקוחותיה,  שירות  העקת  היא  פעילותה  עיקר  אשר  כקבוצה 

מהלי   עם  אישית  תלות  ובכירי  היכרות  קיימת  לפיכך  מדובר אך  הקבוצה.  אין  כי  סבורה  החברה 

אשר   חריגה  או  מהותית  הקבוצהבתלות  פעילות  על  לרעה  מהותית  להשפיע  כדי  בה  במידה .  יש 

תוך תקופת זמן לא   לעובדים אלו  ויתעורר צורך, להערכת החברה לא יהיה לה קושי לגייס מחליפים

  ממושכת, ככל שיסיימו את עבודתם בקבוצה. 

  אימוים והדרכה .10.2.4

הש מקצועיות,  הדרכות  מבצעת  שלה,  הבת  חברות  ובאמצעות  במישרין  רעון  החברה  תלמויות, 

  מקצועי, הסמכת עובדים וגיבושם.  

כ  2020בשת   של  סך  הקבוצה  הכשרה,    450  -השקיעה  פעילויות  לעובדים,  בהדרכות  ש"ח  אלפי 

  .השתלמויות, עדכון ורעון מקצועיים, הסמכה וגיבוש

  ושאי משרהלתכיות תגמול  .10.2.5

. מעודכת לושאי משרה בחברה  אשרה אסיפת בעלי מיות החברה מדייות התגמול  5.11.2019ביום  

וספים,   מיום  לפרטים  החברה  של  מיידים  דו"חות  מס':    5.11.2019  - ו  8.9.2019ראו  (אסמכתאות 

  בהתאמה). 2019-01-108430 -ו 2019-01-078387

  טבות וטיבם של הסכמי העסקהה .10.2.6

 עובדי הקבוצה מועסקים על ידי החברה על פי הסכמי עבודה אישיים.  .10.2.6.1

בודה האישיים של עובדי הקבוצה כוללים מרכיבי שכר לשעת עבודה חלק מהסכמי הע .10.2.6.2

יוקר.  לתוספות  כפופים  אלה  עבודה  הסכמי  גלובלי.  עבודה  שכר  קובעים  וחלקם 

שעות  בגין  לתוספת  זכאים  עבודה  לשעת  שכר  מרכיבי  פי  על  המועסקים  העובדים 

  וספות על פי הדין.  

. כמו ה בקרן השתלמות של העובדבגין חלק מעובדי הקבוצה יש השתתפות של הקבוצ .10.2.6.3

 הקבוצה מבצעת הפרשות בגין עובדי הקבוצה לביטוח מהלים ו/או תוכיות פסיהכן,  

   .כל התאים הסוציאליים כדרש על פי דין ומשלמת את  

חלק מעובדי הקבוצה זכאים למעקים בהתאם לתכיות תגמול ותמרוץ עובדים, אשר  .10.2.6.4

) כדלקמן:  הצלחה  1עיקריהן  בווס  שתרמו )  עובדים  של  מוצלחות  פעילויות  על 

 ) רווחים  2לקבוצה;  בווס  הרווחי  –)  על  המבוססים  למהלים  בפרויקטים   םתגמולים 
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תגמולים לאשי מכירות המבוססים על גבייה   –) בווס מכירות  3אותם הם מהלים; (

  מפרויקטים שמכרו.

  שיויים מביים .10.2.7

השים   שיויי  2020  -ו  2019במהלך  חלו  בקבוצהלא  מהותיים  מביים  מכירת   ם  עסקת  למעט 

    .להיות חלק מהקבוצה וגאודע חדלובעקבותיה מרמת  ,2019במרץ  אחזקות החברה במרמת,

 תכיות התייעלות  .10.2.8

השים   לא    2020  -ו  2019במהלך  תוכית   הצעיבהקבוצה  במסגרת  העובדים  במצבת  מהותי  צמצום 

כמו כן, בתקופת הקורוה הקבוצה הוציא מספר   לעיל.  10.2.2סעיף  ב  למעט האמור  כלליתהתייעלות  

וערכה להתייעלות מירבית מבחית  בפרק א' לדוח הדירקטוריון 2.4.1עובדים לחל"ת כאמור בסעיף 

  כוח האדם והמתודולוגיה של הקבוצה. 

  ושאי המשרה ועובדי הההלה הבכירה בקבוצה .10.2.9

החבר .10.2.9.1 של  הבת  חברות  ומהלי  החברה  מכ"ל  לעיל,  בהסכמים כאמור  מועסקים  ה 

   .אישיים

אשר מים על בעלי  לעיין תאי כהותם של יו"ר דירקטוריון החברה ומכ"ל החברה,   .10.2.9.2

בחברה,   תקה  השליטה  החברה   21ראו  שפרסמה  מיידים  ודו"חות  הרביעי  לחלק 

-2019,  2019-01-078387(אסמכתאות מס':    27.8.2019  -ו  5.11.2019,   8.9.2019מימים  

 בחלק ד' לדוח תקופתי זה. 26וכן תקה   בהתאמה) 2019-01-074040 -ו 01-108430

מושאי  .10.2.9.3 ביותר  הגבוהים  התגמולים  בעלי  מחמשת  אחד  כל  של  כהוה  תאי  לעיין 

 לחלק הרביעי.  21המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, ראו תקה 

  חומרי גלם וספקים . 10.3

ע איה  הקבוצה  הקבוצה,  פעילות  תחומי  אופי  בספק לאור  תלות  לה  אין  ולכן  מהותיים  גלם  בחומרי  שימוש  ושה 

  כלשהו. 

 1הון חוזר  . 10.4

  :מהדוחות המאוחדיםלהלן תמצית הרכב ההון החוזר של החברה  .10.4.1

  באלפי ש"ח   31.12.2020ליום    

    156,995כסים שוטפים 

  72,217  התחייבויות שוטפות 

  84,778  עודף הכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות 

ליום    הכסים .10.4.2 החברה  של  כסים   31.12.2020השוטפים  מזומים,  ושווי  מזומים  בעיקר  כוללים 

  לדוח הדירקטוריון. א'  פרקב 3פיסיים ויתרת לקוחות. לפרטים וספים, ראה סעיף 

  .ההון החוזר לתקופה של שיים עשר חודשים איו שוה מההון החוזר .10.4.3

 מימון  . 10.5

    .ייםהקבוצה מממת את פעילותה באמצעים עצמ  .10.5.1

 
 

  .כמשמעותו בכללי חשבואות מקובלים –וזר לתקופה של שיים עשר חודשים"  זה, "הון ח בסעיף 1
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 שיעור הריבית הממוצעת והאפקטיבית  .10.5.2

   . אין לקבוצה הלוואות מתאגידים בקאיים  31.12.2020כון ליום

 מגבלות אשראי  .10.5.3

כמו כן, לא יתו ערבויות   .בקבלת אשראיוהתיות  מגבלות    הקבוצהכון למועד הדוח לא חלות על  

   אישיות.

  מסגרות אשראי .10.5.4

   .החברה לא השתמשה במסגרות האשראי, 22.3.2021  וליום  31.12.2020כון ליום

 אשראי בריבית משתה  .10.5.5

של   משתה  בריבית  האשראי  על    הקבוצהסך  עולה  בדוחות   5%איו  המוצגים  הכסים  מסך 

    . הכספיים

   דירוג אשראי .10.5.6

דירוג    20.12.2020ביום   הותרת  על  לחברה,  בע"מ  מידרוג  לחברה.   A2.ilהודיעה  יציב  אופק  עם 

ר וספים  ביום  לפרטים  החברה  שפרסמה  מיידי  דו"ח  מס':    20.12.2020או  -2020-01(אסמכתא 

  ), המובא על דרך ההפיה. 137445

מ  29.12.2019יום  ב דירוג  יהודיעה  הותרת  על  לחברה,  בע"מ  לחברה.   A2.ilדרוג  יציב  אופק  עם 

ביום   החברה  שפרסמה  מיידי  דו"ח  ראו  וספים  מס'    29.12.2019לפרטים  -2019-15(אסמכתא 

 . , המובא על דרך ההפיה)114900

בע"מ  ימפרסמה    3.4.2019  ביום מיוחד  דרוג  אחזקות   –דו"ח  מכירת  עסקת  עם  בקשר  מפיק  הערת 

. לפרטים וספים ראו דו"ח  2019, חברה שהייתה בהחזקת החברה עד תחילת שת  החברה במרמת

מס'    3.4.2019מיום   ו2019-15-032611(אסמכתא  החב  "חו ד)  שפרסמה  ביום  מיידי    7.4.2019רה 

  ), המובאים על דרך ההפיה. 2019-01-031944(אסמכתא מס' 

דירוג    לעיין לחברהוספים  דוחות  דו"חות  שיתו  מס'    14.12.2017מיום    ראו  -2017-01(אסמכתא 

    ., המובאים על דרך ההפיה)2018-01-114973(אסמכתא מס':   13.12.2018ומיום  )116547

   גיוס מקורות וספים .10.5.7

   ברה מעריכה כי לא תידרש לגיוס מקורות וספים בשה הקרובה לצורך תפעול עסקיה השוטפים.הח
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 מיסוי  . 10.6

  לדוחות הכספיים.   23לגבי מידע אודות מיסוי הקבוצה, ראו ביאור 

 כסים לא מוחשיים  . 10.7

  .לעיל  9.11סעיף ראו לפרטים אודות כסים לא מוחשיים בתחום המחשוב והתכה,  .10.7.1

ד'    חלקב  3ראו סעיף    תדיעדשותפות  ו  , קוקורלעיין הערכת שווי בקשר עם מויטין סיסת, טסת .10.7.2

   .והערכת השווי המצורפת כספח לדוחות הכספיים לדוחות הכספיים 10דוח הדירקטוריון וביאור ל

 מגבלות ופיקוח על התאגיד  . 10.8

ד פי  על  מגבלות  חלות  לא  הקבוצה  ומשפיעים  על  בפעילותה  מהותי  לחלק  הוגעים  חוקיים  הסדרים  או  ין 

    לעיל. 9.1.3  -ו 8.1.3  ,7 , מעבר למתואר בסעיפיםעליה באופן מהותי

  הסכמים מהותיים והסכמים לשיתוף פעולה . 10.9

צד להסכמים מהותיים לחברה, שלא   האי  הקבוצהשל הקבוצה במתן שירותים  ה  לאור אופי עיסוק .10.9.1

   במהלך העסקים הרגיל שלהן.

   .לעיל 9.5 -ו  9.2 ,8.5  ,8.2  סעיפיםשל הקבוצה, ראו  מהותיות התקשרויותלעיין  .10.9.2

 בחלק הרביעי לדוח התקופתי. 22ותקה  21ראו גם תקה   .10.9.3

   הליכים משפטיים .10.10

  . לדוחות הכספיים 1א15לפרטים אודות הליכים משפטיים שהקבוצה היה צד להם, ראו ביאור  .10.10.1

   השקעות  .10.11

   לדוחות הכספיים. 8אור יאחרות ראו ב החברה בישויותמהותיות של לפרטים אודות השקעות 

   וצפי להתפתחות  יעדים ואסטרטגיה עסקית .10.12

היה   .10.12.1 הקבוצה  ואסטרטגיית  מקצועי  להמשיך  רב  מערכות  כבית  הקיימת  פעילותה  את  להעמיק 

;  המעיק מגוון רחב של שירותים בתחומי פעילותו ולפעול לצמיחה בהיקף וברווח בתחומי פעילותו 

היק הגדלת  ידי  על  וגיוון זאת  הרחבת  חדשים,  לקוחות  גיוס  קיימים,  לקוחות  אצל  פעילותה  ף 

וכן באמצעות   , בשים לב לדרישות השוק בתחומי פעילותהשירותים מקצועיים ללקוחותיה השוים

רחבים  פתרוות  ליתן  מת  על  השוים  בתחומים  הקבוצה  חברות  של  ויכולות  משאבים  שילוב 

    . ללקוחות

ע שעת  הקבוצה  שבייהם אסטרטגית  שהעיקרים  ומקצועיים  כלכליים  עסקיים,  בסיסים  מספר  ל 

גורמים  עם  עבודה  קשרי  קיום  הגבוהה,  המקצועית  ויכולתה  החברה  של  הפיסית  איתותה  הים 

בקבוצה שצבר  המויטין  מיוף  מקצועי,  שירות  פעילותה,  בתחומי  עם   ,מובילים  קשרים  יצירת 

  . רגיה בין חברות הקבוצהויחסי הגומלין והסי גופים בילאומיים

  8.11יעדים ואסטרטגיה עסקית של הקבוצה בתחומי הפעילות השוים, ראו סעיפים  לפרטים אודות   .10.12.2

  לעיל.   9.12 -ו

ופועלתהקבוצה   .10.12.3 עסקיות  הזדמויות  אחר  של  עוקבות  אפשרויות  פעולה  לאיתור  בתחומי   שיתוף 

פועלת לאיתור אפשרויות לרכישות או מיזוגים עם גופי יעוץ בדרום ו/או בצפון  פעלה ו. אמן  פעילותה

  .שירות סייבר במשרדיה בת"אלוכן לפתוח מרכז  הארץ

פרויקטי בות בפועלת לאיתור הזדמויות להשתלוכן פעלה ו  בוחת אפשרויותבחה והקבוצה  כמו כן,   .10.12.4

כמשתתפים   והן  שירותים  כותי  הן  כי בהקמת  תשתית  החה  מתוך  עצמם,  הפרויקטים  והפעלת 
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גורמים   ידי  על  תשתית  פרויקטי  לפרויקטי   .יגדלממלכתיים  היקף  לכך,  בהקשר  תוה  לב  תשומת 

   ל.ייעוץ ויהובגופי בהם והצורך שלהם  ל להשתלבגורמים מחו"התעייות וללפרויקטי ארגיה  ,הגז

מוחזקות .10.12.5 בחברות  השקעה  אסטרטגיית  לקבוצה  אין  הדו"ח,  למועד  וקריטריוים   כון  מדייות  או 

חדשות השקעות  זאת  לביצוע  תבחן  היא  חדשות,  השקעות  ביצוע  על  תחליט  שהקבוצה  וככל  אם   .

סיבות העים על ידה ויחסי הגומלין בין פעילות יבהתאם ליתין, ביו היתר לאור שירותי הקבוצה ה

  חברות הקבוצה במתן שירותיה.

להתפתחות  הערכ הצפי  לעיין  החברה  אלו היה  הקבוצה  ת  הערכות  עתיד.  פי  צופה  מידע  בגדר 

, יסיון העבר למועד דוח זההחברה כון    מצויים בידישהיו  בעיקר על התוים העובדתיים  התבססו  

ות. הצפי להתפתחות כפי שפורט של החברה והתוים שהיו קיימים בידי החברה לעיין תחומי הפעיל 

להשתות עשוי  כלל  לעיל  להתממש  לא  הפעילות או  בתחומי  מהותי  שיוי  של  במקרה  השאר,  בין   ,

ובין היתר לאור השלכות ו/או בתוים מקרו כלכליים ו/או עובדתיים אחרים ו/או בשיויים אחרים  

שלחברה אין שליטה עליהם    ,יון)לדוח הדירקטורבפרק א'    2.4.1התפשטות גיף הקורוה (ראו סעיף  

  . במועד דוח זהושלא ידועים לחברה 

   הקבוצהתחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי      .10.13

שירותים אותם מעיקה הקבוצה. כמו כן להחברה והגת להכין מידי שה תכית עבודה, המתייחסת   .10.13.1

 אם  הדרשות,  בפעולות  קיטה  לאפשר  מת  על  התכית  ביצוע  אחר  עוקבת  כאשר החברה  דרשות, 

לשת   החברה  של  העבודה  תכית  העבודה.  לתכית  ביחס  מהותיים  שיויים  תכית  ("  2021חלים 

הזמות  "),  2021 צבר  על  היתר,  בין  והתבססה,  עבודותקיים  שאיפה    כיסת  בהיקף לתוך  גידול 

   .תוך התייחסות להשפעות משבר הקורוה שעורי הרווחיות שיפורוהפעילות 

בש .10.13.2 פועלת  לה  הקבוצה  יש  אך  תחרותי  בשוקוק  חיובי  בתחומי   מעמד  מקצועית  להערכה  זוכה  והיא 

של   פעילותה  תחומי  ביציבותהקבוצה פעילותה.  בעבר  אופייו  אשר  גם   ,,  כמו  כיום,  מצויים 

שיויים מ, במצב של אי וודאות כתוצאה  הקבוצהתאגידים אחרים הפועלים בתחומי פעילותה של  ב

. כאמור לעיל, החברה ומשבר הקורוה  אישור תקציב המדיה  מועדי  ,מצב הכלכלי הכלליאפשריים ב

ותעדכן את תכיותיה השתיות במידה ויהיו הקבוצה  תחומי פעילותה של  בהתפתחויות  אחר  עוקבת  

יצוין כי מגוון השירותים הרחב היתים על ידי הקבוצה מקטיים את הסיכון שיויים משמעותיים.  

משמע משיויים  לבוע  מסוימים  העלול  שירותים  בהיקפי  גידול  ייתכן  כאשר  שותיים,  ל  וחי שעה 

 קיטון בשירותים אחרים. 

תכית   .10.13.3 פי  על  לגידול  והתחזית  בעתיד  החברה  של  הפיסית  איתותה  לעיין  החברה   2021הערכות 

הין בגדר מידע צופה פי עתיד. הערכות אלו מבוססות בעיקר על התוים העובדתיים המצויים בידי 

לעיין  החבר החברה  בידי  קיימים  שהיו  והתוים  החברה  של  העבר  יסיון  זה,  דוח  למועד  כון  ה 

או  להשתות  עשוי  לעיל  שפורט  כפי  לגידול  והצפי  החברה  של  הפיסית  איתותה  הפעילות.  תחומי 

מקרו   בתוים  ו/או  הפעילות  בתחומי  מהותי  שיוי  של  במקרה  השאר,  בין  כלל,  להתממש  לא 

ו/א אחרים  כלכליים  בשיויים  ו/או  אחרים  עובדתיים  גיף ו  התפשטות  השלכות  לאור  היתר  ובין 

סעיף   (ראו  א'    2.4.1הקורוה  הדירקטוריון),  בפרק  ידועים  לדוח  ושלא  עליהם  שליטה  אין  שלחברה 

 לחברה במועד פרסום דוח זה. 

     דיון בגורמי סיכון .10.14

 התפשטות גיף הקורוה לרבות השפעות  האטה בפעילות הכלכלית בישראל ו/או בעולם .10.14.1

פעילות הקבוצה  להשפיע על  , עלולים  מצב הכלכלי הכללי ב  אי הוודאותים ועסקיים,  ימשברים כלכל

והתוכה.  המחשוב  תחום  על  בדגש  השוים,  שת   בתחומים  בסוף  הקורוה  גיף  התפרצות  לאור 
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בש2019 בתודתיות  להתבטא  שעשויה  העולמית  בכלכלה  הוודאות  באי  עלייה  ישה  ווקים , 

החליפין. ובשערי  החרפתה    הבילאומיים  ו/או  זמן  לאורך  הקורוה  גיף  , להביא  העלולהתפשטות 

הביאו, הישראלית  וכבר  בכלכלה  רחבה  בשל   לפגיעה  היתר,  בין  בפרט,  הקבוצה  ובפעילות  בכלל 

ו/או  קשיים   הקבוצה  לקוחות  ו/או  של  ביטולם  ו/או  מבצעת  שהקבוצה  הפרויקטים  בהיקף  צמצום 

בהכסות  מהותית    האטה ישירה  לפגיעה  מכך  יוצא  וכפועל  הקבוצה  לשרותי   הקבוצה בביקושים 

  . לעיל 7וסעיף  לדוח הדירקטוריוןבפרק א'  2.4.1ראו גם סעיף  ובתוצאותיה העסקיות.

  חשיפה לשיויים בשערי החליפין .10.14.2

בסעיף   לאמור  תו  10.14.1בהמשך  על  להשפיע  עלול  ועוד  משפיע  הקורוה  משבר  דתיות לעיל, 

החליפין.   ובשערי  הבילאומיים  הקבוצהבשווקים  והוצאות  מהכסות  כגון:  הן    חלק  אירו במט"ח 

   .מוכהחשיפת הקבוצה לשיויים בשערי החליפין היה    .ליש"טו

לפעם,   מפעם  הסיכון  הערכת  תוך  חוץ,  במטבע  מוחזקים  הקבוצה  של  מהמזומים  חלק  כן,  כמו 

ההת לגבי  ותחזיות  בתכיות  שיעורי בהתחשב  (כגון:  אחרים  ובגורמים  החליפין  בשערי  פתחויות 

  לדוח הדירקטוריון.  2.4.1ראו גם סעיף הריבית, מדד המחירים וכדו'). 

 ביטחוי בישראל ובעולםהמדיי והמצב ה .10.14.3

ולמצב   .10.14.4 השוררהמדיי  ובעולם  יםהביטחוי  הקבוצה,   בישראל  פועלת  בהם  באזורים   ולהידרדרות 

חלק מהתקשרויות הקבוצה עם לקוחותיה   וצה ותוצאותיה העסקיות.תתכן השפעה על פעילות הקב

במכרזים מזכייה  המדיה   יםומושפע  ובעים  בארץ.  מתקציב  הפוליטי  היתר  המצב  בין  היעדרות   , 

יציבה מועדי  ממשלה  על  משפיעים  תקציב  והיעדר  ממשלה  משרדי  של  המתוה  פעילותם  פרסום , 

   .חדשים, תדירותם והיקפם מכרזים

   סייבר אירועי .10.14.5

ובעולם.   בארץ  מידע  וזליגת  סייבר  אירועי  ובחומרת  בתכיפות  גידול  חל  האחרוות  השים  במהלך 

מגמה זו צפויה להימשך גם בעתיד ואף להחמיר, בדגש על פשיעת סייבר. המתקפות יכולות להתבצע  

המחשוב   בשירותי  לפגוע  השוטפת,  לפעילות  ולהפריע  המשתמשים  ידיעת  באו ללא  האטה  פן (כגון: 

פעילותם  משמעותי)   למיעת  מסחרי  ו/עד  ומידע  מודיעין  לאסוף  הארגון.וסודי  או  סייבר   על  אירוע 

ל  לגרום  שליליותעלול  החברה   ,השלכות  להם  לקוחות  של  ו/או  החברה  של  הפעילות  שיבוש  כגון 

מספקת שירותים, גיבת מידע של החברה ו/או של לקוחותיה, פגיעה במויטין המשפיעה על אמום 

השלכות   בגין  משפטיות  לתביעות  וחשיפה  לקוחות  וההתקפושל  עלול  ת  אף  מכך  לפגוע כתוצאה 

   לעיל. 7ראו גם סעיף  .בתוצאותיה העסקיות של החברה

   תקציב מדית ישראל  .10.14.6

אישור  הרכב    ,להיקף ישראל  ומועד  מדית  בו    ייםשעשו  שיוייםולתקציב  על להיות  השפעה  תתכן 

 לעיל.  7ראו גם סעיף  עסקיות.פעילות הקבוצה ותוצאותיה ה

   ITהקטת תקציבי  .10.14.7

") מידע  מערכות  שוק  ממצב  מושפעות  והתוכה  המחשוב  בתחום  הקבוצה  בתקופות ITהכסות   .("

ה בתקציבי  צמצום  קיים  בתחום    IT  -מיתון  הקבוצה  לשירותי  הביקוש  ובהתאם  גדולים  בארגוים 

  . עשוי לקטוןהמחשוב והתוכה 

  התפתחויות טכולוגיות   .10.14.8

הקבוצה   כיסת חברות  כגון:  טכולוגיים  משיויים  מושפעות  והתכה  המחשוב  בתחום   הפועלות 
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חדשים   תוים  בסיסי  חדשות,  הפעלה  להשפיע  וכיו"במערכות  כדי  אלה  טכולוגיים  בשיויים  אין   .

בתחום הקבוצה  של  פעילותה  על  שירותיה   פעילות  מהותית  את  להתאים  דרשת  הקבוצה  אך  זה 

  הטכולוגיות ולהשקיע כספים ומשאבים לצורך כך.להתפתחויות 

 התפתחויות רגולטוריות   .10.14.9

  1992  –בקשר עם חוק חובת המכרזים, התש"ב  כולל  החלים על הקבוצה  שוים    רגולטוריםשיויים  

עם בקשר  ורפורמות  רגולטורים  שיויים  עם   וכן  בקשר  ו/או  אדם  כח  הקבוצה    העסקת  שירותי 

 לעיל.  7ראו גם סעיף  .רות הקבוצהחבעלולים להשפיע על פעילות 

 תחרות .10.14.10

הקבוצה   של  מתחריה  ידי  על  אגרסיבית  מחירים  הורדת  ו/או  לשוק  חדשים  מתחרים  ו/או כיסת 

בישראל שירות  למתן  סיפים  הפותחים  בילאומיים  גורמים  מצד  היקף   תחרות  על  להשפיע  עשויים 

  פעילותה של הקבוצה ועל תוצאותיה העסקיות.

    ומקצועי יומןתלות בכוח אדם מ .10.14.11

על   מבוססים  לקוחותיה  עם  קשריה  ללקוחותיה,  שירות  העקת  היא  פעילותה  עיקר  אשר  כקבוצה 

ועובדיה הקבוצה  מהלי  זוכים  לה  תלותהערכה  קיימת  לפיכך  מדובר אך    ,.  אין  כי  סבורה  החברה 

הקבוצה פעילות  על  לרעה  מהותית  להשפיע  כדי  בה  יש  אשר  חריגה  או  מהותית  במידה   .בתלות 

תוך תקופת זמן לא לעובדים אלו  ויתעורר צורך, להערכת החברה לא יהיה לה קושי לגייס מחליפים  

  ממושכת, ככל שיסיימו את עבודתם בקבוצה. 

  של הקבוצה  העדר הגות על הכסים הבלתי מוחשיים  .10.14.12

טסת    םאות  עבודהתהליכי   פיתחה  אותן  הייחודיים  והיישומים  הקבוצה  בדיקות   עףבמפתחת 

ו/או  אהתכה,   לפתח  עשויים  הקבוצה  מתחרי  אחרות.  קיייות  בזכויות  או  בפטטים  מוגים  ים 

    לשווק שירותים מתחרים לשירותים הייחודיים המפותחים על ידי הקבוצה.

 שיויים בביקושים לשירותי הקבוצה  .10.14.13

הביטוח,  הפיסים,  (בתחומי  גדולים  עסקיים  גופים  ושל  ממשלתיים  גורמים  של  החלטות 

שירותיםהטלקומו רכישת  מדייות  לגבי  וכיו"ב)  חוץ  ,יקציה  מיקור  חוץ שירותי  שירותי  המרת   ,

 משפיעים על הביקושים לשירותי הקבוצה.  וכן לגבי עיתוי פרסום מכרזים ותאיהם,  בשירותי פים,
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   טבלת גורמי סיכון .10.14.14

טיבם   פי  על  לעיל  שתוארו  הסיכון  גורמי  מוצגים  הבאה  סיכ  –בטבלה  מקרו,  עפיים סיכוי  וים 

וסיכוים מיוחדים לקבוצה, אשר דורגו, בהתאם להערכות ההלת החברה, על פי השפעתם על עסקי 

  השפעה גדולה, ביוית וקטה:  –הקבוצה בכללותה 

  

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על בכללותה 

  פעילות הקבוצה 
     

      השפעה גדולה   השפעה ביוית   השפעה קטה 

  X   

הכלכלית  האטה בפעילות  

והשפעת   בישראל ו/או בעולם

  משבר הקורוה

  חשיפה לשיויים בשערי החליפין      X  סיכוי מקרו 

  X     יי והביטחוהמצב המדי  

  X   אירוע סייבר    

  X     ת ישראלתקציב מדי  

  X     ת תקציביהקטIT 

סיכוים 

  עפיים 

X      ולוגיותהתפתחויות טכ  

  X    התפתחויות רגולטוריות  

  X    תחרות  

סיכוים 

מיוחדים 

  לקבוצה 

  X     תלות בכוח אדם מיומן ומקצועי  

X     
העדר הגות על הכסים הבלתי  

  מוחשיים 

 X    
שיויים בביקושים לשירותי  

  הקבוצה 

  

הקבוצה, כוללת מידע  על  הסיכון  ההשפעה של גורמי  ובכלל זה מידת  הסיכון שלעיל  החברה בדבר גורמי  הערכת 

עתיד פי  של צופה  כווות  או  הערכות  כוללת  וכן  הדוח,  לתאריך  כון  בחברה  הקיימת  איפורמציה  על  המבוסס   ,

סיכון גורם  כל  של  השפעתו  לעיל  החברה.  החברההמפורט  של  מהערכותיה  שוה  להיות  עשויה  יתממש,  אם  וכן   , 

 . שויה להיות חשופה בעתיד לגורמי סיכון וספיםהקבוצה ע
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 31.12.2020דו"ח הדירקטוריון לשה שסתיימה ביום  -חלק ב' 

ביום שהתקיימה  הדירקטוריון  הכספיים    ,2021במרץ    24  בישיבת  הדו"חות  את  ולפרסם  לאשר  הוחלט 

אמת"   -) והחברות המאוחדות שלה (יחד"החברה"המאוחדים של אמת יהול ומערכות בע"מ (   "קבוצת 

בהתאם, הריו מתכבדים להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון של החברה    .31.12.2020  ) ליום"הקבוצה" או  

 ). "תקופת הדוח"(  31.12.2020לשה שסתיימה ביום 

    הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -פרק א'

  כללי .1

חיצויים  גורמים  להשפעת  תוה  העסקיים,  הארגוים  מרבית  כמו  חריפה    הקבוצה,  ולתחרות 

הפעי  בתחומי  השויםומחריפה  הקבוצה  לות  סעיף    של  וסעיף    7(ראו  התקופתי  לדוח  א'    2.4.1בחלק 

  . להלן)

לתקופה   מתייחס  המוגש  חלה  הדו"ח  הקבוצה בה  והשגי  פעילות  על  השפיעה  אשר  הקורוה   מגפת 

וכן   מגוון לקוחותיה ושירותיה  ,ערכותהיהיחד עם זאת לאור    במידה מסוימת כמפורט בדו"ח זה להלן.

     .עם השפעות מגפת הקורוהבצורה מיטבית החברה התמודדה  ,יתאיתותה הפיס

של  2020בשת   עליה  לאשתקד.  5.5%  -כ  רשמה  בהשוואה  הגולמי  של    ברווח  הפרמטרים  יתר 

מיליון ש"ח לפי מס בגין מימוש  41-בשל הכללת רווח הון של כ  2019הרווחיות מוכים מאלה של שת  

ברבעון השי   )"מרמת("טופלת בשיטת השווי המאזי (טו)  אחזקה של חברה מוחזקת של החברה המ

  . 2019של שת 

הקבוצה  ה השגי  אשתקד    2020בשת  שוואת  מרמתלעומת  תרומת  של ביטרול  גידול  על  מצביעה   ,

כ של  עליה  הרווח,  בתוי  אחוזים  התפעולי  55%  -עשרות  כ  ברווח  של  לתקופה    98%  -ועליה  ברווח 

  במחזור הפעילות.  2.5%מרות ירידה קלה של המיוחס לבעלי חברת האם, ל

של    שיבהשוואה לתוי החציון ה  2020של    רשם גידול משמעותי מאוד בתוי החציון השיכמו כן,  

פי    –  2019שת   גדל  התפעולי  בכ  12הרווח  שלילי  1100%  -דהייו  שהיה  הויות  זכויות  לבעלי  הרווח   ,

 2020הוא חיובי בתקופה המקבילה בשת  ש"ח),  כמליון    1.7  -כ(הפסד של    2019בחציון השי של שת  

של  ו(רו בשת  ש"ח)מיליון    2.4  -כח  וההערכויות שעשו  מההכות  ובע  זה  שפור  הבשילו    2019,  ואשר 

 . 2020של שת  לחציון השי –באיחור בשת הקורוה 

 תיאור עסקי הקבוצה  .2

ליום   .2.1 זה    31.12.2020כון  דו"ח  פרסום  כפועהקבוצה  ולמועד  מקצועי,  לת  רב  מערכות  בית 

  תחומי פעילות עיקריים: בשי  ומהלת פרויקטים

 . תחום ייעוץ, יהול פרויקטים ולוגיסטיקה .2.1.1

זה   באמצעות  בתחום  בעיקר  הפרויקטים  את  מהלת  אמן  הקבוצה  הבאות:    –החברות 

  אמגון;  )("אמן"ארגון ומדעי יהול יועצים בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה  

ב החברה  מחזיקה  בה  פרטית  חברה  וב  65%  -בע"מ,  המופק  מזכויות   50%  -מההון 
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תיאור עסקי התאגיד, הכלול    –לחלק א'    8לפרטים וספים ראו סעיף    .")"אמגון(  ההצבעה

   .")חלק א'בדוח תקופתי זה ("

  תחום מחשוב ותוכה .2.1.2

זה   באמצעותבתחום  בעיקר  הפרויקטים  את  מהלת  הבאות  הקבוצה  סיסת  החברות   :

 ; מהון המיות שלה 94.4% -כב , חברה פרטית בה מחזיקה החברה")סיסת(" תוכה בע"מ

בע"מ תכה  בדיקות  ב,  ")טסת("  וטסת  סיסת  מחזיקה  בה  פרטית,  מהון   100%  - חברה 

  לחלק א'.  9לפרטים וספים ראו סעיף  .מיותיה (ביכוי המיות הרדומות)

חלק מהחברות מספר חברות, כאשר  באמצעות    בה ארגויבמפעילות הקבוצה מתבצעת  כאמור,    .2.2

החברה בשליטת  חלקן  החברה,  של  מלאה  בבעלות  חברות  הין  צדדים   ,המוחזקות  כאשר 

 משותפת עם אחרים. ושליטה שלישיים מחזיקים בחלק קטן מהחברות ה"ל וחלקן הין בבעלות 

עסקיים  שי    .2.3 כמגזרים  מדווחים  הקבוצה  פעילות  ליום   כספייםהבדוחות  תחומי  החברה  של 

("  םהכלולי  31.12.2020 זה  תקופתי  הכספייםבדו"ח  של .  ")הדוחות  העסקיים  המגזרים  לעיין 

 הכספיים. לדוחות 28הקבוצה ראו ביאור 

  2020ומגמות בפעילות הקבוצה על תוצאותיה בשת מהותיים השפעת אירועים  .2.4

    ות גיף הקורוההתפשט .2.4.1

הרב במהלך  הקורוה  גיף  שת  התפרצות  של  הראשון  ארגון2020עון  ע"י  הוכר  אשר   ,  

הכלכלה   על  מהותיות  שליליות  השפעות  בעלת  היה  עולמית,  כמגיפה  העולמי  הבריאות 

מדיות   הקורוה  משבר  עם  התמודדות  במסגרת  בפרט.  הישראלי  והמשק  בכלל  העולמית 

הג התפשטות  את  למוע  ביסיון  דרסטיים  בצעדים  וקטות  ישראל  ובכללן  יף רבות 

צמצום   בדבר  וצווים  חירום  לשעת  תקות  החיות,  לעת  מעת  מפרסמת  ישראל  וממשלת 

היתר   ובין  המשק  בפעילות  הגבלות   –משמעותי  התכסויות,  על  הגבלות  גבולות,  סגירת 

תועת אזרחים, הגבלות על מקומות עבודה, סגירת מקומות עבודה, סגירת מקומות בילוי 

על שהוטלו  המגבלות  בוסף,  הפרטיים,    וכד'.  העסקים  על  אף  ישיר  באופן  ובחלקן  המשק 

אלה  שיויים  הכללית.  ובהתהלותן  החברות  של  העובדים  במצבת  שיויים  להחיל  חייבו 

אשר הוחלו ע"י עסקים שוים במשק, השפיעו בין היתר על התוצר ועל התעסוקה בישראל.  

הממשלתי   במגזר  המכרזים  בכמות  לירידה  אף  הביא  הקורוה  דחייתם  ו/משבר  עקב או 

  רמת ודאות מוכה והעדר תקציב ממשלה, אשר השפיעו על פעילות החברה.  

לראשוה,   המגיפה  התפשטות  עם  עוד  שהחלה  כאמור  שהפגיעה  לומר,  יתן  עתה  כבר 

  .1הביאה למיתון במשק, אשר משכו והיקפו איו ברור

ך לקיחה בחשבון  תושל חטיבת המחקר של בק ישראל,    2021  יוארעל פי תחזיות מחודש  

הגבוה,   ההתחסות  קצב  לשת  של  ביחס  האופטימי  לה   2020בתרחיש  צפוי   תרחבהתוצר 

של   של    6.3%בשיעור  בשיעור  להיות  צפויה  התחזיות, 0.6%והאיפלציה  פי  על  כן,  כמו   .

לשת   ביחס  הפסימי  צפוי  2021בתרחיש  התוצר  של    להתרחב,  והאיפלציה    3.5%בשיעור 

 .%0.1-2  של צפויה להיות בשיעור

 
  :4.1.2021כלכלית של חטיבת המחקר מיום  -תחזית המקרוראו  1

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/04-01-2021a.aspx 

 לעיל.  1 ראו הערת שוליים 2
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  משבר הקורוה על הקבוצה  תהשפע

הקורוה   גיף  מהותית  השפיעהלא  התפשטות  תוצאות    בצורה    . 2020שת  ב  הקבוצהעל 

ירידה ובעת מתוה    חלה  כאמור  הירידה  הקבוצה.  והכסות  הקבוצה  פעילות  בהיקף 

קטי ם וקיטון בהיקפי פרוייבתחום המחשוב והתוכה, בשל הורדת תעריפיירידה  מבעיקר  

 בתחום הייעוץ והלוגיסטיקהיחד עם זאת, בתקופה זו הקבוצה העיקה שירותים    .מיחשוב

חלק   המקזזים  הקורוה,  למגפת  ובקשר  במהלך  לקוחות  וצרכי  דרישות  מתוך  עלו  אשר 

קשורים במאפייי התקופה (כגון: שירותים למערכות ה  ,מהקיטון בהיקף פעילות הקבוצה

  . בריאות)ה

 הערכות יהולית כוה וזריזה   להתאמתקטה שורה של צעדים   בוצהקעם פרוץ המשבר, ה

  , דבר שתרם להקטת הפגיעה בהישגי הקבוצה. למצב

ה של  הלקוחות  במשבר),   קבוצהמערך  קשה  שפגעו באופן  עפים  כולל  ואיו  מגוון  (שהיו 

יחסית. ליציבות  תרמו  וגישתם  קיטון   צרכיהם  בייהם  המשבר,  ממהלך  שעלו  הקשיים 

(בהיקף מסו עבודות  ביטול  להתחדש,  הצפויות  עבודות  דחיית  פרויקטים,  בהיקפי  יים 

הלוגיסטיקה בתחום  מסויימים  שירותים  צמצום  של  מצומצם),  היתר  בין  שירותים   , 

ב העסקיותמקוון  רכש  הקשורים  התוצאות  על  שלילי  באופן  השפיעו  חלק   מחו"ל,  של 

הקבוצה עלמחברות  בחלקה  קוזזה  זו  השפעה  כאמור  למערכת ידי    .  שיתו  שירותים 

סייבר.   במתקפות  וטיפול  ליטור  ושירותים  לעיל  כאמור  היהולית  הבריאות,  התגובה 

החיות   מערך  הפעלת  שוטף,  באופן  העדכי  הדרוש  המידע  את  להעמיד  היכולת  המהירה, 

זקים הקטת  למתרחש,  וזריזות  מהירות  תגובות  אפשרו  לצורך  בהתאם  קבלת ובקרה   ,

  וקליטת עבודות חדשות. חזרים מהממשלהמעקים וה

  קבוצה תוצאות ה

הקבוצה   לקוחות  המשק,  על  והשפעתו  הגיף  התפשטות  המשך  של  הוודאות  אי  לאור 

המשבר   לאורך  בזהירות  לכך  וחלקם  פועלים  בהתאם  הזמות.  ודחו    2020שת  בביטלו 

ידה באה לידי היר  ביתוח על פי תחומי פעילות(  רשמה פגיעה חלקית במחזור כאמור לעיל

החברה   של  הפעילות  תחומי  בשי  סעיפים    –ביטוי  בעה  ,  )להלן  4.1.2  -ו  4.1.1ראו  אשר 

פרויקטים   בהיקפי  וצמצום  שיתו ומכרזים  מביטולים  בתעריפים  בהחות  ודחייתם, 

שחיקת תעריפים אל מול לקוחות שעתיים ועליה בהיקפי ימי מ,  ללקוחות בהיקף לא גדול

  .א יכולת חיוב הלקוחות בגיםהמחלה המשולמים לל

ה האמור,  בתוצאותיה קבוצה  לאור  הפגיעה  את  למזער  מת  על  היערכותה  את  התאימה 

ה ההלת  היתר,  ובין  היתן,  לצורך  קבוצה ככל  בהתאם  מצב  הערכת  פיתחה ביצעה   ,

מהבית מהעובדים  רחב  צוות  של  עבודה  המאפשרים  וכלים  הפעילהמתודולוגיה  מערך   , 

באמ ובקרה  זוםדווח  השיווק,    צעות  בתחום  פעולות  קיטת  לצורך  מטלות  והגדירה 

האדםוהמכירות   עלויות, בין היתר  ,כןכמו    .כוח  לצמצום  עלויות שכירות   ,קטה בצעדים 

העלויות    הוזלת עלויות של ותי שירותים לקבוצה.  הוצאות לטווח קצר,צמצום    ואחזקה,

ו"מ עם גורמים הקשורים בכך, תוך הקבועות של הקבוצה ירדו בתקופת הדו"ח הודות למ

הקבוצה. שירותי  מתן  להמשך  היקפים  בהתאם   שמירת  הוקטו  המשתות  העלויות 

הקבוצה שירותי  באיכות  לפגוע  ומבלי  העבודה,  בהיקף  לשיפור    לשיויים  תרם  ה"ל  וכל 

  . 2020משמעותי שחל בהשגי הקבוצה בשת 
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  עובדים  

ה התאימה את היקף כח אדם להיקף פעילות  צבוסף ועל מת להתמודד עם המשבר, הקבו

כ הוציאה  היתר  ובין  הלקוחות),  לדרישת  (בהתאם  הקבוצה   25%-פרויקטים  מעובדי 

מרץ   של  בתקופה  (חל"ת)  תשלום  ללא  לעובדי  2020אפריל    –לחופשה  אפשרות  ותה   ,

פרסום  למועד  כון  הקבוצה.  ללקוחות  מעה  לתת  ולהמשיך  מהבית  לעבודה  החברה 

העובדיםההדו"ח,   רוב  את  לעבודה  החזירה  רק    ,קבוצה  זיח  כאשר  עובדי אחוז  מכלל 

בחל"ת.  ותרו  ממשלתיים  הקבוצה  מעקים  קיבלה  ככולל  בסך    הקבוצה  מיליון    1.1  -של 

    .ת שהקטיו את הפגיעה ברווחיות הקבוצההחזרת עובדים מחל"  בעיקר מעקי ש"ח,

    יהול המשבר  אסטרטגית 

שו  קבוצהה קשר  בין  ט מהלת  המשתים,  לצרכיהם  מעה  לספק  מת  על  לקוחותיה  עם  ף 

בשירותים   יצר  היתר  שהמשבר  בצרכים  הסייבר, הקשורים  ובשירותי  הבריאות  במערכת 

    בהם רשמה הקבוצה עליה בביקושים.

ה ו  קבוצהההלת  עובדיה פועלת  צרכי  של  מוקדם  לאיתור  מירבית  בערות  לפעול  תמשיך 

  מתבקשים, לרבות יכולת עבודה מרחוק.הקוט באמצעים ל ולקוחותיה ו 

להמשיך בפעילותה הרציפה לצורך צמצום עלויות, תוך הקפדה על    קבוצהבכוות ההלת ה

במקביל  הקבוצה,  של  פעילותה  בתחומי  העולים  לצרכים  להעות  יכולותה  שמירת 

  לפעילויות שיווק.

עבודה   ליהול  וכלים  מתודולוגיה  המשבר  בזמן  פיתחה  הקבוצה  שעזרה  מההלת  הבית 

מול   עבודתה  את  מערך  ,לקוחותיהלייעל  זום,  יישמה  באמצעות  והן  פיזי  הן    בקרה 

ושמרה על בקרה הדוקה בוגע למצב העובדים ומצבת  התאימה מודלים עסקיים ללקוחות

פעיל ואיתור  החופשה  ימי  יצול  העבודה,  בהיקפי  כתלות  בקבוצה  הדרש  האדם  ויות כוח 

 . שיווק ומכירות המתאימים לפעילות וכח משבר הקורוה או התאמה של מודל חדשות

במשק העולות  ההזדמויות  לאתר    ,לאור  אפשרויות  בוחת  ו/אוהקבוצה  גופים   פעילויות 

   שישלימו ויעשירו את השירותים המוצעים על ידי הקבוצה.

  זילות 

שוטפת מפעילות  חיובי  מזומים  בתזרים  המתבטאת  פיסית  איתות  קיימת   , לקבוצה 

ליצול  אשראי  מסגרות  מיוף,  היעדר  גבוהות,  מזומים  פויים  ,  יתרות  קבוצה  כסי 

המשבר עם  אותה  בצורה  להתמודד  להמשיך  ביכולתה  כי  צופה  היא  ולכן   משעבודים, 

   .3עם אופק יציב A2.il. כמו כן לחברה דירוג של לאורך זמן

לשים   החברה  של  הדיבידד  בתו  2020  -ו  2019מדייות  בראשית קעומדת  יישומה  אך  פה 

השלכות   2020 בדבר  הוודאות  וחוסר  במשק  הכללי  המצב  ולאור  שמרות  מטעמי  דחה, 

ליום  המשבר.   לחלוקה  לחברה    31.12.2020כון  ראויים  כרווחים  של  ₪  63  -בסך   מיליון 

₪. לפרטים מיליון    7לחלק דיבידד בסך של  החברה החליט  דירקטוריון    24.3.2021וביום  

ר וכן    5סעיף  ו  אוספים  התקופתי  לדוח  א'  למועד בחלק  בסמוך  שמפורסם  מיידי  דוח 

  פרסום דוח תקופתי זה. 

 
עם אופק יציב לחברה. לפרטים וספים ראו דו"ח מיידי   A2.ilתרת דירוג  והודיעה מידרוג בע"מ לחברה, על ה 2020בדצמבר  3

  . )137445-01-2020(אסמכתא מס':  20.12.2020שפרסמה החברה ביום 
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ורשמו   למשבר  בקיצויות  הגיבו  בישראל,  גם  כמו  בעולם,  ההון  המשבר שווקי  בתחילת 

חדות,   שערים  החליפין. ירידות  בשערי  שיויים  חלו  כן  כמו  החברה.  של  במיותיה   לרבות 

שלחברה  לרשמו    2019בשת   בסך  מי"ע  בשת    134  -כ  הכסות  ואילו  בשל    2020אש"ח 

   השפעת הקורוה לא רשמו הכסות מי"ע.

  הערכות וספות של השפעות אפשריות של המשבר 

דימיות  הקורוה,  גיף  התפשטות  מהמשך  כתוצאה  העולמית  בכלכלה  הוודאות  אי 

להמ צפויים  כך  עקב  וייקטו  שייתכן  והצעדים  על שהאירועים  שלילי  באופן  להשפיע  יך 

קבלת   בעיכוב  היתר,  בין  להתבטא,  עלול  הדבר  בפרט.  והקבוצה  בכלל  במשק  הפעילות 

מזה  וכתוצאה  הקבוצה  לקוחות  אצל  תזרימיים  בקשיים  או  פעילות  בצמצום  או  החלטות 

  בדחיית העת פרויקטים ואף ביטול פרויקטים חדשים. 

זקים למזעור  לעיל,  כמתואר  פועלת,  ולאיתור   החברה  כאלה  מאירועים  הצפויים 

  וצרכים שיתרמו להישגיה. הזדמויות 

ובעקבות ירידת התחלואה, קצב ההתחסות הגבוה של האוכלוסיה במדית כון למועד זה  

ההלת החברה  ישראל והתמודדות החברה באופן מיטבי לאורך שה עם משבר הקורוה,  

דד עם משבר שכזה, בין השאר, לאור ומעריכה כי קיימת לה איתות פיסית טובה להתמ

 ,יתרות המזומים שלה, מעמד איתן בשוק הפיסי, היעדר מיוף, מסגרות אשראי ליצול 

שעבודים שיווקית העדר  מקצועית  תשתית  ארוכה,  לתקופה  ואופציות  הזמות  צבר   ,

טובה עלול  וכלכלית  החרפתה  ו/או  זמן  לאורך  הקורוה  גיף  התפשטות  האמור,  אף  על   .

ולהשפיע על מצב   -הביא לפגיעה רחבה בכלכלה הישראלית בכלל וגם בפעילות הקבוצה  ל

ו/או   מבצעת  שהקבוצה  הפרויקטים  בהיקף  לצמצום  ו/או  הקבוצה  לקוחות  של  עסקיהם 

בהכסות  לפגיעה  מכך  יוצא  וכפועל  הקבוצה  לשירותי  בביקושים  להאטה  ו/או  לביטולים 

כי יצוין  העסקיות.  ובתוצאותיה  במשק    הקבוצה  ממלכתית  תמיכה  כי  מעריכה  החברה 

  צפויה לתרום בצורה חיובית למשק בכלל ולחברה בפרט. 

  ההלת החברה עוקבת אחר השיויים בושא באופן רציף ותמשיך להיערך בהתאם לצורך. 

התפשטות   של  האפשריות  ההשלכות  בדבר  החברה  להערכת  ביחס  לרבות  לעיל,  האמור 

ברה אין ודאיות וכן אין בשליטת החברה, ועל כן מהווה  חגיף הקורוה על פעילותה של ה

מידע צופה פי עתיד המבוסס, בין היתר, על הפרסומים בושא בארץ ובעולם, על החיות  

להתפתחויות שיחולו   לשיויים ועדכוים בהתאם  זה, והיו תון  למועד דוח  כון  הממשלה 

ולאמו לצפותן  להעריכן,  החברה  בידי  אין  אשר  אין    דבושא  שכן  מראש,  השפעתן  את 

מצאות בשליטת החברה. לפיכך, הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן  

הרשויות   של  ובהחיות  הגיף  בהתפשטות  שיויים  שיחולו  ככל  היתר  בין  מהותית,  שוה 

  הרלווטיות בארץ ובעולם.

תוך ישום תכית מושגות    הכספיות המוצגות בדוחות הכספיים (כפי שיפורט להלן)התוצאות   .2.4.2

השגת    והקפדה על רווחיות.  טיפוח מוקדי צמיחה,  מגוון שירותיםעבודה שאפתית, הכוללת  

וכן מהחלטות חיצויות   הכלכליתויעדים אלו כפופה לסיכוים הובעים מהסביבה העסקית  

היתר,  ( התפשטות  בשל  בין  כאמור,  השפעת  הקורוה  קבלת גיף  ואי  ממשלה  הקמת  אי 

   א' לדוח התקופתי.  בחלק 7סעיף גם לפרטים וספים ראו  .)בדבר תקציב המדיה ההחלט

המגוון של פעילות הקבוצה, המופעל תוך בקרה ושליטה יהולית מקצועית, מעיק לקבוצה  

בהצלחה   לפעול  האפשרות  מקצועיאת  רב  מערכות  היהול  כבית  הלוגיסטיקה,   ,במקצועות 
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  .  מבה אופייי לבתי מערכות גדולים בעולם – ת המידעיוהמקצועות של טכולוג מיקור חוץ

שמירת   על  דגש  מושם  והן  והגדלת  בוסף,  קרובה  לתקופה  הן  הקבוצה,  של  ההזמות  צבר 

פעולות אשר דחו בחודשים הראשוים של  וכן על האפשרות להתיע או להרחיב  לטווח ארוך

  מגפת הקורוה. 

לאפשרויות שלמוקדשת תשומת  יצוין כי   פעילות והשתלבות בפרויקטי   לב  הגדלת  רכישות, 

  על פי צרכי הקבוצה אם וכאשר יאותרו הזדמויות ראויות. פיתוח,

ועד למועד הדוח, ראו  2020לעין אירועים מהותיים ומגמות בפעילותה הקבוצה במהלך שת  .2.4.3

 א' לדו"ח תקופתי זה.   בחלק 2סעיף 

   המצב הכספי .3

הכספ תוים עיקריים מהדוחות  הכספי, ליום  ילהלן  המצב  על  החברה  המאוחדים של    31.12.2019ים 

  (באלפי ש"ח): 31.12.2020וליום 

 2020בדצמבר31  
  (באלפי ש"ח) 

 2019בדצמבר31
   הסבר לשיויים  (באלפי ש"ח) 

    156,995  152,764כסים שוטפים 

מהגידול  ובעת  השוטפים  בכסים  העלייה  עיקר 

סים פיסיים,  כו מזומים ושווי מזומים  פי  בסעי

  . מגד רשמה ירידה בסעיף הלקוחות

לא   כסים 

  שוטפים 
42,293  47,029  

בסעיף   מקיטון  ובעת  הירידה  כסים עיקר  עודף 

קופות  עודפי  משיכת  בשל  לעובדים  הטבות  בשל 

קבוע  רכוש  ובסעיף  לפיצויים  מגד  מרכזיות   .

  מסים דחים.רשמה עלייה בסעיף 

התחייבויות 

  שוטפות  
72,217  72,426  

וותי  לספקים  התחייבות  בסעיף  ירידה  רשמה 

  שירותים שקוזזה כגד סעיף זכאים ויתרות זכות. 

לא התחייבויות 

  שוטפות 
9,902  10,234  

  . בסעיף התחייבויות חכירה   רשמה ירידה

  117,133  117,169  סה"כ הון
ובע    העצמי  בהון  הגידול  לתקופה   עיקר   מהרווח 

  . ביכוי הדיבידד שחולק

   339  -עמד על כ  31.12.2019ליום  ו  מיליון ש"ח  352  -עמד על כ   31.12.2020ליום    צבר ההזמות  .3.1

ש"ח  האמור    .מיליון  ההזמות  אתצבר  של  כולל  הקבוצה)  של  האחזקה  פי  (על  היחסי    החלק 

בצבר   המאזישחברות  ההזמות  השווי  פי  על  ליום  .  מוצגות  ההזמות  ללא  31.12.2020צבר   ,

ש"ח וכון    מיליון  317  -, עמד על כהמוחזקות המוצגות על פי השווי המאזי  ותרהצבר בגין החב

כ  31.12.2019ליום   על  ש"ח  302  -עמד  הה.  מיליון  לושא י מי  קבוצההלת  רבה  חשיבות  חסת 

בתחומי הן  הזמות,  היאצבר  בהם  והן  פועלת    ם  . ותחדשת  יופעילואיתור  באמצעות  כיום 

לכך,   מוקדשת  יהולית  לב  הפעילות  לתשומת  אופי  לאור  ובפרט  בכלל  הושא  חשיבות  אור 

וגמר   הקיימים  בפרויקטים  גידול/קיטון  חדשים,  פרויקטים  קבלת  של  מתופעות  המושפעת 

רב  מפרויקטים  והן  שוטף  באופן  עבודות  מכיסת  הן  ובע  ההזמות  צבר  היקף  פרויקטים. 

   לדו"ח התקופתי. 'לחלק א 9.7 -ו 8.7שתיים בקבוצה. לפרטים וספים ראו סעיפים 
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 תוצאות הפעילות .4

  : (באלפי ש"ח) 2020 -ו 2019 םלשילהלן תוי תוצאות הפעילות של הקבוצה (במאוחד) 

   הסבר לשיוי
  -שיוי ב

%  
    2020שת   2019שת 

כ של  בסך  ובעת  9  -הירידה  ש"ח  המחשוב  ירידה  מ  מיליון  בתחום 

בהיקפ,  והתוכה וקיטון  תעריפים  הורדת  בשל  פרוייקטי    יבעיקר 

    .מיחשוב בשוק הישראלי בעקבות משבר הקורוה

  מחזור הפעולות   329,694  338,736  - 2.7

כעליה  ה של  בסך  הגולמי  בעיקרה    1.2  -ברווח  ובעת  ש"ח  מיליון 

והתוכה בשל התייעלות קיצוץ בהוצאות  שכללה    מתחום המחשוב 

  . לטווח קצר וכן בקרה הדוקה

בעקבות משבר הקורוה אשר    כמו כן, תקבלו מעקים ממשלתיים 

  .  הקטיו את הוצאות השכר 

  רווח גולמי  23,511  22,282  5.5

וכלליות   ההלה  מכירה,  הוצאות   4.7%  -כ  2020בשת  היה  שיעור 

ובשת   ובעת ירידה  המההכסות.    4.9%  -כ  2019מההכסות 

פרויקטים   יהול  הייעוץ,  בתחום  בעיקר  עלויות  מצמצום 

  ולוגיסטיקה. 

7.1 -  16,613  15,441  
הוצאות מכירה,  

  ההלה וכלליות 

במרמת  ןהקיטו החברה  אחזקות  מכירת  בשל  בעיקר  בשת    ובע 

  לעיל.   1. לעין זה ראו סעיף 2019
__  46,680  8,128  

רווח מפעולות  

  רגילות 

בשל    עליהה היתר  בין  ובעת  טו,  מימון    הפסדים בהוצאות 

  . 2019בשת  רווח מהשקעות בשוק ההון לעומת  
__  186  494  

הוצאות מימון, 

  טו

בהפסד לאור    מהפסדובעת    העליה  היתר  (בין  אמגון  בחברת 

  ). הקורוהמשבר בעקבות שירותי רכש מקוון  צימצום  

__  )222 (  )537 (  

חלק החברה  

חברות   הפסדיב

המטופלות לפי  

שיטת השווי  

  המאזי, טו 

לעין    קיטוןה במרמת.  החברה  אחזקות  מכירת  בשל  בעיקר  ובע 

  לעיל.  1ראו סעיף  זה
  רווח לפי מס   7,097  46,272  __

  רווח לתקופה  5,046  36,890  __  

 

__  35,881  4,363  

  מתוכו: 

מיוחס לבעלים  

  של החברה האם 

  

__  1,009  683  

מיוחס לזכויות  

שאין מקות  

  שליטה 

  רווח כולל  5,106  35,488  __  

 

__  34,606  4,421  

  מתוכו:  

מיוחס לבעלים  

  של החברה האם 

  

__  882  685 

מיוחס לזכויות  

שאין מקות  

  שליטה 
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(כולל חברות המוצגות בדוחות הכספיים לפי שיטת השווי    יתוח תוצאות לפי תחומי פעילות .4.1

   המאזי)

ההחלטות  למקבל  מוצג  המידע  שבו  לאופן  בהתאם  ערך  שלהלן  פעילות  תחומי  לפי  היתוח 

והוא   החברה  של  הראשי  המאזיומה   יישויות  כוללהתפעוליות  השווי  שיטת  לפי  זאת  צגות   ;

התייחסות  החברה,  ההלת  לדעת  מחייבות,  בקבוצה  היהוליות  וההחלטות  והבקרה  מאחר 

לאלה   הן  החברות,  לכל  דומה  לחברה,  שיהולית  שליטה  קיימת  לגביהן  שלאלה  ן  הולגביהן 

    .הכספיים לדוחות 28ביאור גם ראו  השליטה משותפת עם אחרים.

  ול פרויקטים ולוגיסטיקההתחום הייעוץ, י .4.1.1

  - לסך של כ  2020הכסות תחום הייעוץ, יהול פרויקטים ולוגיסטיקה, הסתכמו בשת   . 4.1.1.1

כ  135,471 של  בסך  הכסות  לעומת  ש"ח,  בשת    151,862  -אלפי  ש"ח    . 2019אלפי 

(כולל הכסות מחברות אשר בדוחות   מהכסות הקבוצה  38%  -היוו כהכסות התחום  

  . טת השווי המאזי)יהכספיים כללות בש

בתחום   . 4.1.1.2 הפעילות  שת    2020  בשת  ירדזה  היקף  כ  2019לעומת  של   .11%  -בשיעור 

בהכסות   והירידה  בעיקרההתחום  בעקבות   בעת  אמגון  חברת  בפעילות  מירידה 

 השפעת משבר הקורוה כמצויין לעיל. 

כ  הפסדה . 4.1.1.3 של  לסך  הסתכם  זה  פעילות  בתחום  רגילות  ש"ח  2,437  -מפעולות    אלפי 

כ של  בסך  רגילות  מפעולות  רווח  בשת    38,314  -לעומת  ש"ח   ההפסד .  2019אלפי 

רגילות   מ  2020בשת  מפעולות  פעילותובע  ודחיית  כולל    הרווח  2019ובשת    צמצום 

כ של  החברה    ש"חמיליון    41  - סך  אחזקות  ממימוש  מס  לפי  הון  בחברה רווח 

 . מוחזקת

   תחום המחשוב והתכה .4.1.2

אלפי ש"ח,   223,815  - לסך של כ  2020והתוכה הסתכמו בשת    הכסות תחום המחשוב . 4.1.2.1

כ של  בסך  הכסות  בשת    236,498  -לעומת  ש"ח  התחום    .2019אלפי  כהכסות   - היוו 

62%   ) הקבוצה  כללות   תכוללה מהכסות  הכספיים  בדוחות  אשר  מחברות  הכסות 

בשת   רדיהיקף הפעילות בתחום זה  ).  המחשוב והתכהבתחום    בשיטת השווי המאזי

שת    2020 כ  2019לעומת  של  בשל  .5%  -בשיעור  בעיקר  ובע  תעריפים    השיוי  הורדת 

    .בעקבות משבר הקורוה וקיטון בהיקפי פרוייקטי מיחשוב בשוק הישראלי

בשת   . 4.1.2.2 הסתכם  זה  פעילות  בתחום  רגילות  מפעולות  כ  2020הרווח  של     10,071  -לסך 

, אשר 2019אלפי ש"ח בשת  8,368 -של כ אלפי ש"ח לעומת רווח מפעולות רגילות בסך

  לידי ביטוי בצימצום עלויות. שבאהבעיקר בשל התייעלות  ,20%של עלייה  מהווה 
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  :2020בשת לפי פילוח חציוי  יתוח תוצאות הפעילות  .4.2

 שיבין חציון הסבר השיוי 
    למקביל אשתקד  2020שת 

  % -שיוי ב
בין חציון שי 

  2020שת 
למקביל  
  אשתקד 

קופה  תל
שמיום  

ועד   1.7.2019
ליום 

31.12.2019    

לתקופה 
שמיום  

ועד   1.7.2020
ליום 

31.12.2020  
  

לתקופה 
שמיום  

ועד   1.1.2020
ליום 

30.6.2020  
  

  

במחזור ובעת    העליה 
יהול    עיקרהב היעוץ,  מתחום 

ולוגיסטיקה  פרוייקטים 
דחיית פרויקטים  (בעיקר בשל  

שת   של  הראשון  מהחציון 
ה  2020 של  שלחציון    2020י 

וכן   הקורוה  משבר  בעיקבות 
שתקבלו   חדשים  פרויקטים 

  . הקשורים לצרכי המשבר) 

  מחזור הפעולות   159,149  170,545  160,807 6.1

מהגידול    ובעת  זו  עליה 

ובשל   הפעילות  במחזור 

 צמצום הוצאות כאמור לעיל. 

  רווח גולמי   11,203  12,308  8,921 38

  4ראו הסברים בטבלה בסעיף  

  ל.  ילע
1.7 -  8,507  8,359  7,082  

הוצאות מכירה,  
  ההלה וכלליות 

  4ראו הסברים בטבלה בסעיף  

   לעיל
 326  3,966  4,162  

רווח מפעולות  
  רגילות 

  
  )228 (  )38 (  )456 (  

הכסות  
(הוצאות)מימון,  

  טו
  4ראו הסברים בטבלה בסעיף  

  לעיל. 
30.5 - )439 (  )305 (  )232 (  

חלק החברה  
חברות   הפסדיב

לפי   תהמוצגו
שיטת השווי  
  המאזי, טו 

  רווח לפי מס    3,474  3,623  ) 341(   
  רווח לתקופה    2,423  2,623  ) 718(   
  

  )1,018 (  2,304  2,059  
  מתוכו:  

מיוחס לבעלים  
  של החברה האם 

  
  300  319  364  

מיוחס לזכויות  
שאין מקות  

  שליטה 
  רווח כולל   2,389  2,717  ) 1,501(    
  

  )1,717 (  2,398  2,023  
  מתוכו:  

מיוחס לבעלים  
  של החברה האם 

  

47.7  216  319  366  

  מתוכו:  
מיוחס לזכויות  

שאין מקות  
  שליטה 
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   זילות  .5

  לשה שהסתיימה   סעיף 
  בדצמבר   31ביום  

  ח) " (באלפי ש

   הסבר

2020  2019  
תזרימי המזומים 

מפעילות  ושבע

  שוטפת 

29,840  2,931  

בשת   החיובי  בעיקר    2020התזרים  ירידה מובע 

הזכאים בסעיף  ועליה  הלקוחות  ובסעיף   בסעיף 

 .התחייבויות בגין הטבות לעובדים

תזרימי המזומים 

(שימשו)   ושבע

  לפעילות השקעה

)15,238 (  51,794  

ה בשת  שלילהתזרים  בשל   2020י  בעיקר  ובע 

פיסיים כסים  התזרים   2019בשת    .רכישת 

  .תמימוש חברת מרמ התמורה בגיןהחיובי בע מ 

תזרימי המזומים 

ששימשו לפעילות 

  מימון

)11,211 (  (19,581)  

בשת   השלילי  בעיקר  2020התזרים  בשל   ובע 

   .תשלום דיבידד ופירעון התחייבות חכירה

 )קיטון(גידול  

  35,144  3,391  במזומים בתקופה

בשת   התזרים   2020העלייה  בשל  בעיקר  היה 

מפעילות   בשת    .שוטפתהחיובי   2019העליה 

  ובעת מתמורת מימוש מרמת.

  

המושקעות   .5.1 כספיות  יתרות  מיביםלחברה  ופקדוות)    באמצעים  ערך  יירות  שמטרתם (כגון: 

ורכישות.   למיזוגים  הזדמויות  ולצל  הקבוצה  חברות  של  בפעילות  לתמוך  היא  האסטרטגית 

כן, עשית    ומגעים בקשר לרכישות ומזוגים בארץ ובחו"ל מתהלים על מת לקדם גישה זו. כמ

. כתוצאה מכך, מדייות יהול  BOT/PFIפעילות להשתלבות בפרויקטי תשתית, כולל פרויקטי  

   .ויםוון השקעות בכסים פיסיים שהסיכוים של החברה (ראו להלן) כוללת מג

אלפי ש"ח, המהווה    117,169  -עמד ההון העצמי של החברה על סך של כ  31.12.2020כון ליום   .5.2

 ף המאזן.קמהי  59% -כ

 מקורות מימון  .6

  הקבוצה ממומת בעיקר ממקורות עצמיים. .6.1

אודות   .6.2 וספים  הקבוצה  לפרטים  סעיף  מימון  לדו  בחלק  10.5ראו   22וביאור    התקופתי"ח  א' 

 . לדוחות הכספיים

  בטי ממשל תאגידי יה -'בפרק 

    מדייות בושא תרומות  . 1

החברה תורמת  לפעם  ה  ,מפעם  שלהב חברות  המוצגות    ת  המאזיל וחברות  השווי  שיטת  למוסדות   פי 

   אלפי ש"ח.  77 -סך של כ קבוצהתרמה ה 2020צדקה וארגוי תמיכה באוכלוסיות מסוימות. בשת 

כי   החברה,  יובהר,  ידיעת  שת  למיטב  במהלך  החברה  תרמה  אותן  קשורות,   2020התרומות  אין 

   ו בקבוצת אמת.אבצורה ישירה או עקיפה, לבעלי השליטה ו/או לבעלי העיין בחברה ו/

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית   . 2

, החליט דירקטוריון החברה כי המספר המזערי ) לחוק החברות12(א)(92בהתאם להוראות סעיף   .2.1

  של דירקטורים בעלי מיומות חשבואית ופיסית בחברה יעמוד על דירקטור אחד.

פעיל .2.2 ומורכבות  בהיקף  בהתחשב  הדירקטוריון,  בעלי ו לדעת  דירקטורים  של  זה  מספר  החברה,  ת 

עליו,  המוטלות  בחובות  לעמוד  החברה  לדירקטוריון  יאפשר  ופיסית  חשבואית  מיומות 
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בהתייחס   החברה ובמיוחד  של  הכספיים  הדו"חות  עריכת  החברה,  של  הכספי  המצב  לבדיקת 

  ואישורם. 

חשבואית  לעיין   .2.3 מיומות  בעלי  שהם  החברה  של  הדירקטורים  תקה  פיסיתופירוט  ראו   ,26 

 .ד' הכלול בדו"ח תקופתי זהבחלק 

  

 גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים . 3

 החברה לא אימצה בתקוה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. 

   המבקר הפימי . 4

  ").אורית(" C.I.Aאורית גדות הוריק,  :הפימית   ת שם המבקר

  . 2014מרץ  תאריך תחילת כהותה: 

פימית    :תהמבקר  יכישור  בביקורת  שתיים  דו  ללימודים  טכיון  בוגרת  היה  ,  CIAתואר    –אורית 

בר   מאויברסיטת  למשפטים  שי  תואר  אביב,  תל  מאויברסיטת  המדיה  במדעי  ראשון  תואר  בעלת 

, שותפה במשרד 1994אילן, בוגרת קורס יזמות עסקית ממשרד העבודה עוסקת בביקורת פימית משת 

  . 1994תי ביקורת פימית משת ולמתן שיר

המבקר באמצעות    המעיק  תהמבקר   :תשירותי  חיצוי,  כגורם  אישי,  כמיוי  פים  ביקורת  שירותי 

מעסיק  פימית,  ביקורת  שירותי  ורק  אך  מעיק  המשרד  בע"מ".  ובקרה  פימית  ביקורת  משרד "גדות 

  שים. 5 -לי יסיון של פחות מע עובדים בעלי תואר שי, לפחות, איו מעסיק מתמחים או עובדים ב

 1999 -(ב) לחוק החברות, התש"ט 146בהוראות סעיף  תעומד , היאתהפימי תהמבקר  בהתאם לאישור

החברות(" סעיחוק  ובהוראות  ו3פים  ")  התש"ב    8  -(א)  הפימית,  הביקורת  חוק ("  1992  -לחוק 

    ").הביקורת הפימית

המבקר החברה,  ידיעת  קשור   המחזיק  האי  תהפימי  תלמיטב  גוף  של  או  החברה  של  ערך  ביירות 

  אליה. 

קשרים עסקיים מהותיים או קשרים אחרים עם החברה או עם גוף    תלמבקראין  למיטב ידיעת החברה,  

  קשור אליה. 

המיוי  כמבקרת  דרך  אורית  של  מיויה  קבלת ה:  לאחר  החברה  דירקטוריון  ידי  על  אושר  פימית 

  המלצת ועדת הביקורת.

 ימית של החברה, בין היתר, בהתחשב בהיקף פעילותה של מאוריתצאה מתאימה לכהן כמבקרת הפ

  החברה ומורכבות פעילותה. 

  שעות.  300 -בחברה בהיקף של כ  2020בשת  ההועסק תהפימי תהמבקר היקף העסקה:

השעות שהושקעו בביקורת  
  פימית בחברה

השעות שהושקעו בביקורת  
פימית בחברות מוחזקות של 

  ברהחה
  סה"כ

250  50  300  
  

המבקר היכרות של  פעילותה של החברה,  היקף  על סמך  השעות עשתה  העבודה    תקביעת  את תהליכי 

   העיקריים בה והמבה הארגוי של החברה.
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הביקורת: ערך בחברה סקר סיכוי בקרה לצורך קביעת תכית ביקורת מוחית   2018בשת      תוכית 

ית הביקורת לשים, תכי הבקרה. 2020  – 2018ם יסיכוקבעה על בסיסי סקר סיכו  

בשת הדו"ח קבעה על ידי ועדת הביקורת    ת הפימיתהמבקר  התוכית הביקורת השתית על פיה פעל

שכללו   לביקורת  מוצעים  ושאים  של  ברשימה  הביקורת  בועדת  דיון  לאחר  היתר,  בין  החברה,  של 

  ות מהותיות שבוצעו על ידי החברה.אותוך התחשבות בעסק ת הפימיתבהצעת המבקר

תון שיקול הדעת לסטות מתוכית הביקורת בהתאם לצורך. במידה ויעלה   ת הפימיתכעיקרון למבקר

שכזה   המבקרת צורך  הפימיתפה  לצורך   ת  הסברים  במתן  הביקורת  ועדת  ואל  החברה  ההלת  אל 

  ובקבלת אישור לכך.

   .ם מהותיים של התאגידיתכית הביקורת מתייחסת גם לתאגידים מוחזק

מקצועיים: את הביקורת הפימית בהתאם לתקים   כת, עורהעל פי הודעת  תהפימי  תהמבקר   תקים 

בסעיף   כאמור  המקובלים,  הפימית  4המקצועיים  הביקורת  לחוק  המקצועיים    (ב)  (התקים 

העולמי), הפימיים  המבקרים  איגוד  ידי  על  שקבעו  כפי  עומדת    הבילאומיים  הדרישות בוהיא  כל 

  . שקבעו בתקים המקצועיים ובהתאם לכך היח את דעת הדירקטוריון

  קבע מכ"ל החברה.  ת הפימיתכממוה הארגוי על המבקרהממוה על המבקר: 

המבקר ממצאי  על  בכתב  וחשבון  דין  הוגש  בהם  והמועדים  הושאים  פירוט  הקודם   תהפימי  תלהלן 

החב למכ"ל  הדירקטוריון,  ראש  דיון ר ליושב  התקיים  בהם  והמועדים  הביקורת  ועדת  ראש  וליושב  ה 

  : בשת הדיווח ועד למועד הדו"ח ת הפימיתעדת הביקורת בממצאי המבקרובו

 מועד הדיון בדו"ח   מועד הגשת הדו"ח  ושא הדו"ח  מספר דוח 
   17.06.2020   14.06.2020 גביה  1דוח מספר  
    01.07.2020   25.08.2020יהול צי רכב באמגון  2דוח מספר  
   25.08.2020  23.08.2020  הגת הפרטיות   3דוח מספר  
  14.12.2020  06.12.2020 עסקאות עם בעלי עיין  4דוח מספר  
  14.12.2020  01.12.2020 משאבי אוש–טסת   5דוח מספר  

: לדעת דירקטוריון החברה, היקף, אופי ורציפות  ת הפימית הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר 

הים סבירים בסיבות העיין ויש בהם כדי להגשים    תהפימי  תילות ותוכית העבודה של המבקרעהפ

  את מטרות הביקורת הפימית בתאגיד. 

בכלל   לחוק הביקורת הפימית,  9יתה גישה חופשית כאמור בסעיף    תהפימי  תלמבקרגישה למידע:  

  בות תוים כספיים. רזה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה, ל

בשת הדו"ח, שילמה החברה תגמול על פי תעריף חודשי    תהפימי  ת: בתמורה לעבודת המבקרתגמול

של  דעתו  שיקול  על  להשפיע  כדי  בו  יהיה  ולא  סביר  היו  התגמול  החברה,  דירקטוריון  לדעת  קבוע. 

 ת הפימי  תלמבקר  ל שילמה החברה תגמו  2020לבקר את החברה. בגין שת    הבבוא  תהפימי  תהמבקר

  אלפי ש"ח.  93 -כבסך של 
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    המבקררואה החשבון  . 5

  : שכר טרחה

בגין שירותי ביקורת, שירותים הקשורים   של החברה להלן פירוט שכר טרחה לרואי החשבון המבקרים

  :והשעות שהושקעו בגים  2020 -ו 2019בביקורת ושירותי מס בשים 

 2020 2019 
 שעות ש"ח אלפי   שעותש"חאלפי  

BDO    האפט חשבון    -זיו  רו"ח   -רואי 

וחברות  החברה  בגין  החברה  של  המבקרים 

 מוחזקות שלה  

650  3,150  650 3,200 

  

החשבון  לרואי  החברה  ההלת  בין  במו"מ  קבע  החברה,  את  המבקרים  החשבון  רואי  של  שכ"ט 

    .רהבהמבקרים, ולדעת החברה היו סביר ובהתאם למקובל בהתאם לאופי והיקף פעילות הח

  שכר הטרחה מאושר על ידי דירקטוריון החברה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית.

   תוכית אכיפה פימית . 6

פימית  לחברה   אכיפה  מאוגוסט  תוכית  ערך  יירות  רשות  להחיית  בדבר   2011בהתאם 

במסגרת תכית האכיפה הפימית   ."הקריטריוים להכרה בתכית אכיפה פימית בתחום יירות ערך"

לחוק  חה ציות  ורמות  הטמעת  מטרתם  אשר  חדשים,  הלים  ואימצה  קיימים  הלים  שימרה  ברה 

  . החברות ולדיי יירות ערך וצמצום החשיפה להליכי אכיפה מהלית

  

  גילוי בקשר עם הדיווח הפיסי של התאגיד   -' גפרק 

  

  לאחר תאריך הדו"ח על המצב הכספימהותיים אירועים  . 1

אירועים אודות  הכספי  לאחר    לפרטים  הדוח  בתאריך  ליום   דוחות ל  29אור  יראו  הכספיים 

   . א' לדו"ח תקופתי זה בחלק 2ראו סעיף וכן  31.12.2020

 של החברה.  לדוחות הכספיים  26ראו ביאור לעין מכשירים פיסיים וסיכוי שוק  . 2

 הערכת שווי  . 3

החברה בשליטת  בתאגידים  מויטין  בחית  לצורך  שווי  הערכת  ביצעה  סיסת   ,החברה  חברת  כאשר 

סיסת תוכה בע"מ סולו, טסת   –מרכיבים    4המויטין (כולל  היחידה מיבת המזומים אליה שייך  

חשבת כמהותית מאוד   )1994שותפות מוגבלת  -ותדיעד  , קוקור מערכות בע"מבדיקות תוכה בע"מ

   .והערכת השווי מצורפת כספח לדוחות הכספיים הכלולים בדו"ח תקופתי זה

לתקה    .3.1 בהתאם  פרטים  יובאו  (8להלן  ערך  יירות  לתקות  ומיידיים),  ב(ט)  תקופתיים  דוחות 

 :"), בדבר הערכת שווי לצורך בחית מויטין בתאגידים ה"לתקות הדוחות(" 1970-התש"ל
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  בחית שווי מויטין

  קוקור מערכות בע"מ 

  בחית שווי מויטין

שותפות   –בתדיעד  

  1994מוגבלת 

  מויטין יבחית שוו

בטסת בדיקות  

  תוכה בע"מ 

  בחית שווי מויטין

בסיסת תוכה בע"מ  

  (סולו) 

  ושא ההערכה 

  עיתוי ההערכה   31.12.2020  31.12.2020  31.12.2020  31.12.2020

שווי פקסי   ) 1,550(   13,510  11,802  2,078

  בספרי אמת

  (באלפי ש"ח) 

שווי פעילות    14,290  29,495  12,263  2,559

  ע בהערכהב שק

  (באלפי ש"ח) 

  זיהוי מעריך     גיל פיקלשטיין

  . Ph.Dעבודה זו ערכה על ידי גיל פיקלשטיין 

היו מעריך שווי ואליסט כמותי המתמחה בהערכת שווי של עסקים וחברות, כמו  פיקלשטיין  גיל  

  רכבים. ו גם, בהערכת שווי ויתוח סיכוים של מגוון רחב של גזרים פיסיים ויירות ערך מ

השים האחרוות גיל ביצע מעד רחב של הערכות שווי, לרבות פעילויות עסקית ומיות    13במהלך  

ועוד,   ריבית  גזרי  אשראי,  גזרי  מורכבים,  קוצריים  ערך  יירות  לעובדים,  אופציות  חברות,  של 

קד ארה"ב,  מישראל,  מסחריים  ובקים  השקעות  בקי  וציבוריות,  פרטיות  חברות  ,  העבור 

  אוסטרליה, יו זילד וגרמיה. 

עסקים   במהל  שי  תואר  אביב,  תל  מאויברסיטת  תעשיה  בהדסת  ראשון  תואר  לגיל 

מהאויברסיטה   הוא  גם  חברות,  במימון  דוקטור  ותואר  בירושלים  העברית  מהאויברסיטה 

  העברית בירושלים. 

השכלה ויסיון 

  המעריך 

  מודל ההערכה  DCF  –היוון תזרימי מזומים  

תלות במזמין      לא קיימת תלות

  ההערכה 

הסכמי שיפוי עם   להלן 3.2ראו סעיף 

  מעריך השווי: 

שיעור ההיוון   19.1%  19.1% 18.8%  20.2%

  (לפי מס) 

  שיעור צמיחה     1.5%  1.5%  1.5%  1.5%

אחוז ערך הגרט    45%  47%  52%  43%

מסך השווי  

שקבע בהערכה  

)Terminal 

Value (  

  סטיית תקן   לא רלווטי   לא רלווטי   י ט לא רלוו  לא רלווטי 

מחירים ששימשו  לא רלווטי   לא רלווטי   א רלווטי   לא רלווטי 

  בסיס להשוואה

מספר בסיסי    לא רלווטי   לא רלווטי   לא רלווטי   לא רלווטי 

  השוואה 
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  גילוי בוגע למעריך שווי שהערכותיו מהותיות מאוד   .3.2

מהותי   שווי  מעריך  עם  פרטים בקשר  בהתאם  מלהלן  של  אוד  משפטית  סגל  יירות לעמדת  רשות 

   :)105-30(  2015ביולי   22ערך מיום 

המהותי השווי  מעריך  של  זהותו 

  מאוד

  פיקלשטיין   גיל 

מוחשיים  הבלתי  הכסים  ערך 

  (באלפי ש"ח) 

6,419  

שווי פעילות שקבע בהערכה (באלפי

  ש"ח) 

58,606  

(באלפי אמת  בספרי  פקסי  שווי 

  ש"ח) 

25,541  

  אמת יהול ומערכות בע"מ  זהות התאגיד מזמין ההערכה

שהחליט  בתאגיד  האורגן   עלזהות 

  ההתקשרות עם מעריך השווי

    ומהל הכספיםהמכ"ל  

מזמין בין  ההתקשרות  מועד 

  ההערכה למעריך השווי;

  2020דצמבר 

התאגיד הזמין  בעטיין  הסיבות 

  הערכת שווי

חשבואות   כללי  דרישות  בחית  ל)  (IFRSלפי  כאמור    מויטיןשווי  צורך 

    לעיל.בפרק ג  3.1בטבלה בסעיף 

  לעיל. בפרק ג    3.1טבלה בסעיף ראו  פרטי השכלתו של מעריך השווי

השווי מעריך  של  מראש  הסכמה 

  לצירוף ההערכה 

    כן

זכאי לו  טרחה  שכר  לגבי  התיות 

  מעריך השווי 

  לא

בעד  השווי  מעריך  לשיפוי  הסכמה 

ט בהערכת השווי את ר עבודתו, יש לפ 

  תאי השיפוי וזהות ותן השיפוי

שלו    כן. המעריך קיבל התחייבות לשיפוי מהחברה, בכפוף להשתתפות עצמית

ל השווה  קיימת    3  -בסך  לא  השווי.  הערכות  בגין  זכאי  הוא  לו  השכר  פעמים 

    להערכת השווי). 2תלות בין המעריך לבין החברה (ראו גם עמוד  

ליסי בוגע  מעריך ופרטים  של  ו 

שוויי  הערכות  בביצוע  השווי 

ושא  של  לאלה  דומים  בהיקפים 

  ההערכה הוכחית או גבוהים מאלה

האחרוות    14  -ב שווי,    גילהשים  הערכות  של  רחב  מעד  ביצע  פיקלשטיין 

ערך   יירות  לעובדים,  אופציות  חברות,  של  ומיות  עסקית  פעילויות  לרבות 

אשר  גזרי  מורכבים,  פרטיות  אקוצריים  חברות  עבור  ועוד,  ריבית  גזרי  י, 

קדה,   ארה"ב,  מישראל,  מסחריים  ובקים  השקעות  בקי  וציבוריות, 

  אוסטרליה, יו זילד וגרמיה. 

  

 רכישות עצמיות וחלוקת דיבידד   . 4
 

בדבר   .4.1 לשלפרטים  דיבידד  חלוקת  לשים    , 2020  תמדייות  דיבידד  חלוקת  מדייות 

ב ,  2022  -ו  2021 חלוקת  קהחלטות  עם  למועד    2020שת  במהלך  דיבידדים  שר  ועד 

   .תקופתי זהלדו"ח  א' קלחב 5סעיף ראו  ,הדוח

החברה   .4.2 מיות  לרכישת  עצמית  רכישה  תכית  לתכית לעיין  בהתאם  רכישות  וביצוע 

   .בחלק א' לדו"ח תקופתי זה 5 ףראו סעיהרכישה כאמור, 
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 מצבת התחייבויות לפי מועדי פרעון   . 5

ליום    לתוים החברה  של  התחייבויות  מצבת  מצבת 31.12.2020בדבר  בדבר  מיידי  דיווח  ראה   ,

התחייבויות לפי מועדי פירעון שמפרסמת החברה במקביל לפרסום דוח זה, אשר המידע הכלל  

    .בו מובא בזאת על דרך ההפיה

  

  

  

_____________________  

  אברהם אסף 

  הדירקטוריון יו"ר

______________________ _____  

  אור-שמואל בר

 מכ"ל 

 

  

  

  24.3.2021תאריך: 



   

  

  

  

  

  

 חלק ג' 

  

  בע"מאמנת ניהול ומערכות  
  

  2020בדצמבר   31ליום  מאוחדים דוחות כספיים



  

  בע"מאמנת ניהול ומערכות  

  2020בדצמבר  31ליום מאוחדים דוחות כספיים 

  

  

  

  תוכן העניינים

  

  עמוד   
    

      

  1  על הדוחות הכספיים   רואה החשבון המבקרדוח 

  2-3  על המצב הכספי  מאוחדים דוחות

  4  מאוחדים על רווח או הפסד דוחות 

  5  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

  6-8  על השינויים בהון  מאוחדים דוחות 

  9-10  על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות 

 11-63  ביאורים לדוחות הכספיים 

  



  

    

  

- 1 - 

  

  
  

  

  החשבון המבקר לבעלי המניות של אמנת ניהול ומערכות בע"מ  הדוח רוא

  31המצורפים של אמנת ניהול ומערכות בע"מ (להלן: "החברה") לימים  על המצב הכספי  מאוחדים  ה   דוחות ביקרנו את ה 
תזרימי המזומנים  ו , השינויים בהון  אחר   כולל רווח על  , הפסד או רווח המאוחדים על דוחות ה ואת  2019- ו   2020בדצמבר 

ם אלה הינם באחריות הדירקטוריון  . דוחות כספיי 2020בדצמבר   31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום לכל אחת  
  וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

הכלולים בדוחות הכספיים והמתייחסים לשווי המאזני של ההשקעות ולחלקה של החברה בתוצאות העסקיות   הנתונים
חשבון  -ידי רואי-, מבוססים על דוחות כספיים שחלקם בוקרו עלשל חברות מוחזקות המוצגות על בסיס השווי המאזני

  אחרים.

חשבון (דרך פעולתו    , לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי בישראל   ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 
יג מידה  פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להש - . על 1973-   של רואה חשבון), התשל"ג 

סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות  
האומדנים   ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  הכספיים.  שבדוחות  ובמידע  בסכומים 

הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.    ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן - המשמעותיים שנעשו על 
  החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.   אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי 

הנ"ל משקפים באופן  המאוחדים  לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים  
       2020בדצמבר    31לימים    שלה   המאוחדות והחברות  ב הכספי של החברה  נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצ 

משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  לכל אחת   שלהן , השינויים בהון  ותזרימי המזומנים פעולותיהן ואת תוצאות   2019  - ו 
בינלאומיים    2020בדצמבר    31ביום   כספי  דיווח  לתקני  (דוח והוראות    ) (IFRSבהתאם  ערך  ניירות  כספיים  תקנות  ות 

  . 2010- "ע שנתיים), התש 

  

  

  

  

  

  2021 במרץ  24אביב, -תל

  זיו האפט 

  חשבון  רואי

  

  



  בע"מאמנת ניהול ומערכות  

  (באלפי ש"ח)מאוחדים על המצב הכספי דוחות 

  

  

- 2 - 

  

   ביאור   31.12.2020  31.12.2019
        

      
  :נכסים

      
  :נכסים שוטפים

  מזומנים ושווי מזומנים   3  55,780  52,389

  ו הפסדנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח א    ג26  7,980  3,665

  נכסים פיננסיים לזמן קצר אחרים  4  11,902  1,685

  לקוחות   5  75,231  87,657

  הכנסות לקבל   6  490  530

  חובה -חייבים ויתרות   7  4,500  3,855

  מס הכנסה לקבל    1,112  2,983
    

  הכל נכסים שוטפים -סך      156,995  152,764
    

       
  : לא שוטפים נכסים      

  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  8  9,189  9,724

  עודף נכסים בשל הטבות לעובדים, נטו  9  5  2,656

  , נטונדל"ן להשקעה    505  529

  נכסי זכות שימוש  10  11,114  11,940

  , נטורכוש קבוע   11  12,078  13,082

 מוניטין    12  6,419  6,419

  , נטונכסים בלתי מוחשיים   12  747  934

  מסים נדחים  14  2,236  1,745
    

  הכל נכסים לא שוטפים -סך     42,293  47,029
    

        

     

    
 

     

     

     

          
199,793  199,288      

    
  
  
  
  

  פרד מהדוחות הכספיים. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נ
  
  



  בע"מאמנת ניהול ומערכות  

  (באלפי ש"ח)מאוחדים על המצב הכספי דוחות 
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       ביאור   31.12.2020  31.12.2019
        

      
  התחייבויות והון: 

      
  התחייבויות שוטפות: 

  רותים יהתחייבויות לספקים ולנותני ש    17,286  20,711

  התחייבויות חכירה   10  5,408  5,307

  מקדמות מלקוחות  6  8,821  8,045

  זכאים ויתרות זכות   13  39,906  37,365

  מס הכנסה לשלם    796  850

  התחייבות בגין תמורה מותנית  (ג)8  -  148
    

  הכל התחייבויות שוטפות -סך     72,217  72,426
    

        

      
  : לא שוטפותהתחייבויות 

  התחייבויות חכירה   10  5,701  6,390

1,263  1,232    

ב השוויהתחייבות  שיטת  לפי  המטופלת  חברה  הפסדי  גין 

  המאזני 

  , נטובגין הטבות לעובדיםהתחייבויות   9  2,852  2,435

  מסים נדחים    14  117  146
    

  הכל התחייבויות לא שוטפות-סך     9,902  10,234
    

    

   15  
  ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות

   16  
  :  הון

  :לבעלים של חברת האםהון המיוחס       

  הון מניות נפרע וקרנות הון      42,025  42,729

  עודפים    69,332  68,911
    

111,640  111,357     
    

    
  

  הון המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה     5,812  5,493
    

  הון  הכל -סך     117,169  117,133
    

         
199,793  199,288     

     
  

  

 2021 במרץ 24        
 תאריך אישור הדוחות הכספיים  אברהם אסף  אור- שמואל בר   פיליפ פנטון 
    יו"ר הדירקטוריון    מנכ"ל   מנהל כספים 



  בע"מאמנת ניהול ומערכות  

  (באלפי ש"ח)מאוחדים על רווח או הפסד דוחות 
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      שהסתיימה ביום  לשנה
    ביאור  31.12.2020 31.12.2019  31.12.2018

        
  הכנסות    17 329,694 338,736  357,913 

           ההכנסותעלות   18  306,183  316,454  332,382 
  רווח גולמי     23,511  22,282  25,531 

  הוצאות מכירה ושיווק   19  4,558  4,213  3,980 

  הוצאות הנהלה וכלליות   20  10,883  12,400  12,481 

  הכנסות אחרות   21  72  41,131  52 

          אחרות צאות הו  21  14  120  7 
  רווח מפעולות רגילות     8,128  46,680  9,115 

  מימון  כנסותה  22  342  551  119 

  מימון   וצאותה  22  836  737  456 

 4,719  )222(  )537(  
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות המטופלות לפי   

         שיטת השווי המאזני, נטו
  ים על ההכנסה רווח לפני ניכוי מס    7,097  46,272  13,497 

          מסים על ההכנסה 23  2,051  9,382  2,404 
          לשנה רווח     5,046  36,890  11,093 

        
  מיוחס ל: לשנהרווח         

  בעלים של חברת האם    4,363  35,881  10,258 

  שאינן מקנות שליטהזכויות     683  1,009  835 
  

  לשנהסה"כ רווח       5,046  36,890  11,093 
        
  (בש"ח) ש"ח ע.נ. 1רווח למניה רגילה   24      

  :המיוחס לבעלים של חברת האם        

            בסיסירווח     0.658  5.394  1.542
          

  

  

  

  

  

  

  

  

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 



  בע"מאמנת ניהול ומערכות  

  (באלפי ש"ח) הכוללרווח  על ה  יםמאוחדות דוח
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  לשנה שהסתיימה ביום     

  31.12.2018  31.12.2019  31.12.2020 ביאור   
         

  11,093   36,890  5,046    לשנה רווח 
   

        
       27  :לאחר מסים בגין  כולל אחר  )הפסדרווח (

          פריטים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד:

  )1,776(   )1,186(  29    מדידות מחדש של תוכנית להטבה מוגדרת 

כולל אחר מפריטים שלא יסווגו מחדש    )הפסדרווח (בחלק 
 לאחר מכן לרווח או הפסד של חברות המטופלות לפי         

המאזני השווי  תכנית  שיטת  של  מחדש  מדידות  בגין 
  להטבה מוגדרת

  

31  )216(  )192(  
   

  )1,968(  )1,402(  60   הפסדאוטים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווחיסך פר    
      

  )1,968(  )1,402(  60    מסים כולל אחר לתקופה לאחר  )הפסדרווח (     
   

  9,125   35,488  5,106    לשנהכולל   הכל רווח- סך  
   

         
         
          מיוחס ל: לשנה כולל  הכל רווח- סך

  8,272   34,606  4,421    בעלים של החברה האם

  853   882  685   זכויות שאינן מקנות שליטה
   

  9,125   35,488  5,106   לשנהכולל   הכל רווח- סך  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 



  בע"מאמנת ניהול ומערכות  

  )ש"ח(באלפי  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
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   31.12.2020לשנה שהסתיימה ביום 
 

      הון  המיוחס לבעלים של חברת האם    

  הכל -סך

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  עודפים   הכל -סך    שליטה

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
מול זכויות  

שאינן 
מקנות 
  שליטה 

קרן הון  
בגין  

עולות בין פ
תאגיד 
לבעל  

 שליטה בו 

מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי  

  החברה 
פרמיה על  

  מניות 
הון המניות

    ביאור   הנפרע  
   

  2020בינואר  1יתרה ליום     11,862   37,902   ) 6,083(  766  ) 1,718(  68,911  111,640  5,493  117,133

               

             

  שינויים בשנה שהסתיימה ביום
  : 2020בדצמבר   31   

 לשנה רווח     -   -   -   -   -   4,363  4,363  683  5,046

    כולל אחר רווח   -   -   -   -   -   58  58  2  60
  לשנהסך הכל רווח כולל     -   -   -   -   -   4,421  4,421  685  5,106

  רכישת מניות החברה על ידי החברה   16  -   -   ) 704(  -   -   -   ) 704(  -   ) 704(

)4,000 (   -  )4,000 (  )4,000 (   -   -   -   -   -  16  
  ש"ח 0.60דיבידנדים שחולקו (בסך של 

  ש"ח ערך נקוב)  1 מניה בת  לכל   

   דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה   -   -   -   -   -   -   -   ) 366(  ) 366(
   2020בדצמבר 31יתרה ליום   11,862   37,902   ) 6,787(  766  ) 1,718(  69,332  111,357  5,812  117,169

  

  

  ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. ה

  



  בע"מאמנת ניהול ומערכות  

  )ש"ח(באלפי  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
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   31.12.2019לשנה שהסתיימה ביום 

 

      הון  המיוחס לבעלים של חברת האם    

  הכל -סך

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  עודפים   הכל -סך    שליטה

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
מול זכויות  

שאינן 
מקנות 
  שליטה 

קרן הון  
בגין  

ת בין פעולו
תאגיד 
לבעל  

 שליטה בו 

מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי  

  החברה 
פרמיה על  

  מניות 
הון המניות

    ביאור   הנפרע  
   

  2019בינואר  1יתרה ליום     11,862   37,902   ) 6,083(  766  ) 1,718(  48,305   91,034   5,183   96,217 

               

             

  שינויים בשנה שהסתיימה ביום
  : 2019בדצמבר   31   

  לשנה רווח     -   -   -   -   -   35,881  35,881  1,009  36,890

    כולל אחרהפסד   -   -   -   -   -   ) 1,275(  ) 1,275(  ) 127(  ) 1,402(
  לשנהסך הכל רווח כולל     -   -   -   -   -   34,606  34,606  882  35,488

)14,000 (   -  )14,000 (  )14,000 (   -   -   -   -   -  16  
  ש"ח 2.11(בסך של  ולקשחו יםדיבידנד

  ש"ח ערך נקוב)  1 מניה בת  לכל   

   דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה   -   -   -   -   -   -   -   ) 572(  ) 572(
   2019בדצמבר 31יתרה ליום   11,862   37,902   ) 6,083(  766  ) 1,718(  68,911  111,640  5,493  117,133

  

  

  ווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. ביאורים המצורפים מהה

  



  בע"מאמנת ניהול ומערכות  

  )ש"ח(באלפי  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
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    .820131.12לשנה שהסתיימה ביום 
 

  
      הון  המיוחס לבעלים של חברת האם    

  הכל -סך

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  עודפים   הכל -סך    שליטה

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
מול זכויות  

שאינן 
מקנות 
  שליטה 

קרן הון  
בגין  

פעולות בין 
תאגיד 
לבעל  

 שליטה בו 

מניות 
ברה הח

המוחזקות 
בידי  

  החברה 
פרמיה על  

  מניות 
הון המניות

    ביאור   הנפרע  
   

  2018בינואר  1יתרה ליום     11,862   37,902   ) 6,083(  766  ) 1,718(  52,388   95,117  4,984   100,101

 IFRS 9השפעת היישום לראשונה של   -   -   -   -   -   ) 155(  ) 155(  ) 10(  ) 165(

99,936   4,974  94,962   52,233  )1,718 (  766  )6,083 (  37,902  11,862      

             

  שינויים בשנה שהסתיימה ביום
  : 2018בדצמבר   31   

  לשנה רווח     -   -   -   -   -   10,258   10,258   835   11,093 

    כולל אחררווח (הפסד)   -   -   -   -   -   ) 1,986(   ) 1,986(   18   ) 1,968( 
  לשנהסך הכל רווח כולל     -   -   -   -   -   8,272   8,272   853   9,125 

)12,200 (   -  )12,200 (  )12,200 (   -   -   -   -   -  16  
  ש"ח 1.83(בסך של  ושחולק יםדיבידנד

  ש"ח ערך נקוב)  1 מניה בת  לכל   

   דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה   -   -   -   -   -   -   -   ) 644(  ) 644(
   2018בדצמבר 31יתרה ליום   11,862   37,902   ) 6,083(  766  ) 1,718(  48,305   91,034   5,183   96,217 

  
  
  
  
  
  
  ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. ה



  אמנת ניהול ומערכות בע"מ

  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31יאורים לדוחות הכספיים ליום ב
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  שהסתיימה ביום  לשנה   

  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2018  
        : תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  11,093   36,890  5,046    לשנהרווח 

        התאמות בגין:

חברות המטופלות לפי שיטת השווי  ) ברווחיבהפסדי (חלק החברה 

  ) 4,719(  222  537  המאזני, נטו 

  -  ) 41,031(  -  רווח ממימוש השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

  2,006   7,221  7,904  פחת והפחתות

  2,404   9,382  2,051  על הכנסה מדוח רווח והפסדמסים 

  7   ) 3(  14  ממימוש רכוש קבוע, נטו  (רווח) הפסד

  ) 4(  ) 84(  52  , נטומימוןהכנסות 

  בשווי הוגן דרך הנמדדים פיננסייםערך נכסים    ירידת (עליית)
  48   ) 97(  94  הפסדאו ווח ר  

  ) 9(  -  ) 17(  שינוי בנכסים פיננסיים לזמן קצר אחרים  
   

  15,681  12,500   10,826  
        ת: יושינויים בסעיפי רכוש והתחייבו

  ) 10,623(  2,169  12,426   בלקוחות) ליהירידה (ע

  ) 748(  218  40  ירידה (עליה) בהכנסות לקבל

  236   ) 415(  ) 486(  חובה- בחייבים ויתרותירידה (עליה) 

  ) 1,836(  ) 688(  ) 3,425(  בספקים ונותני שירותים ירידה

  7,368   ) 4,425(  776  עליה (ירידה) במקדמות מלקוחות

  278   2,298  2,541  זכות -עליה בזכאים ויתרות

  ) 1,239(  488  3,104  הטבות לעובדים, נטו  בגיןהתחייבויות ב )ירידהעליה (
   

  14,976 )355 ( )6,564 (  
     

  ) 91(  ) 337(  ) 346(  ששולמהריבית 

  90   179 293  ריבית שנתקבלה

  ) 3,258(  ) 9,056(  ) 764(  מיסים על ההכנסה ששולמו , נטו
   

  )817 (  )9,214 (  )3,259 (  
   

  1,003   2,931  29,840  שוטפתמזומנים, נטו, מפעילות 
  

  

  

  

  

  

  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 



  אמנת ניהול ומערכות בע"מ

  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31יאורים לדוחות הכספיים ליום ב
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  לשנה שהסתיימה ביום   

  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
        : פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 

  )245(  )992(  )554(  שת רכוש קבוע רכי

  5,633   2,500  -  דיבידנד מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

  -  52,271  -תמורה ממימוש השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

  7   3  72    תמורה ממימוש רכוש קבוע

   פיננסיים רכישת נכסים
  )2(  )2,126(  )4,408(  סד, נטוהפאו מדדים בשווי הוגן דרך רווח הנ  

  )471(  444  )10,200(  תמורה ממימוש (רכישת) נכסים פיננסיים לזמן קצר אחרים

  -  )306(  )148(  תשלום בגין תמורה מותנית 

  )2,272(  -  -  לראשונה  רכישת חברה בת שאוחדה 
   

  2,650   51,794  )15,238(  השקעה   (לפעילות) מפעילותמזומנים, נטו,     
   

        מימון: פעילות לתזרימי מזומנים 

  )300(  -  -  , נטואשראי מתאגיד בנקאי  

  -  )5,009(  )6,141(  פירעון התחייבות חכירה 

  -  -  )704(  רכישת מניות החברה על ידי החברה 

  )12,200(  )14,000(  )4,000(  דיבידנד ששולם

  )644(  )572(  )366(   דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה
   

  )13,144(  )19,581(  )11,211(  לפעילות מימון מזומנים, נטו, 
   

  )9,491(  35,144  3,391  במזומנים ושווי מזומנים  עליה (ירידה)

  26,731   17,245  52,389  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

  5   -  -  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
    

  17,245   52,389  55,780  השנה ם ושווי מזומנים לסוף יתרת מזומני 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 



  אמנת ניהול ומערכות בע"מ

  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31יאורים לדוחות הכספיים ליום ב
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      :כללי - 1יאור ב

(להלן  .א בע"מ  ומערכות  ניהול  ב  "החברה")  :אמנת  העסקית והחלה    1986  בשנת  ישראלהתאגדה  בפעילותה 

    .אותה עתב

  . אביב-תל 34 ברזלרחוב ההרשום של החברה הינו  כתובת המשרד

הסופיים  הצד שחם    ים השולטדים  אילן  אסף,  אברהם  אור,  בר  שמואל   : הינם  אמנת  חברות או  /ו בקבוצת 

ייעוץ בנושאי מחשוב  ו  בייעוץ ניהול פרוייקטים ולוגיסטיקההחברה והחברות המוחזקות שלה עוסקות    בבעלותם.

  .1994ינואר חודש מהחל  יירות ערך בתל אביב  לנ החברה נסחרת בבורסה .תוכנה

  ארוע הקורונה :    ב.

שנת   של  הראשון  הרבעון  במהלך  הקורונה  מגפת  העולמי 2020התפרצות  הבריאות  ארגון  ע"י  הוכרה  אשר   ,

כמגיפה עולמית, הינה בעלת השפעות שליליות מהותיות על הכלכלה העולמית בכלל והמשק הישראלי בפרט.  

ות עם משבר הקורונה מדינות רבות ובכללן ישראל נוקטות בצעדים דרסטיים בניסיון למנוע את  במסגרת התמודד

צמצום   בדבר  וצווים  חירום  לשעת  תקנות  הנחיות,  לעת  מעת  מפרסמת  ישראל  וממשלת  הנגיף  התפשטות 

הגבלות    סגירת גבולות, הגבלות על התכנסויות, הגבלות תנועת אזרחים,  -משמעותי בפעילות המשק ובין היתר  

המשק  על  שהוטלו  המגבלות  בנוסף,  וכד'.  בילוי  מקומות  סגירת  עבודה,  מקומות  סגירת  עבודה,  מקומות  על 

ובחלקן באופן ישיר אף על העסקים הפרטיים, חייבו להחיל שינויים במצבת העובדים של החברות ובהתנהלותן  

ן היתר על התוצר ועל התעסוקה בישראל.  הכללית. שינויים אלה אשר הוחלו ע"י עסקים שונים במשק, השפיעו בי

משבר הקורונה הביא אף לירידה בכמות המכרזים במגזר הממשלתי ו/או דחייתם עקב רמת ודאות נמוכה והעדר  

  תקציב ממשלה, אשר השפיעו על פעילות החברה.  

בשנת   החברה  תוצאות  על  מהותית  בצורה  השפיעה  לא  הקורונה  נגיף  מתו2020התפשטות  ירידה  חלה  נה . 

בהיקף פעילות החברה והכנסות החברה. הירידה כאמור נובעת בעיקר מירידה בתחום המיחשוב והתוכנה, בשל 

זו החברה העניקה שירותים בתחום  יחד עם זאת, בתקופה  וקיטון בהיקפי פרויקטי מיחשוב.  הורדת תעריפים 

למג  ובקשר  במהלך  לקוחות  וצרכי  דרישות  מתוך  עלו  אשר  והלוגיסטיקה  חלק הייעוץ  המקזזים  הקורונה,  פת 

  מהקיטון בהיקף פעילות החברה.  

עם פרוץ המשבר, החברה נקטה שורה של צעדים להתאמת הערכות ניהולית נכונה וזריזה למצב, דבר שתרם 

, צמצום הוצאות לטווח קצר  , נקטה החברה בצעדים לצמצום עלויותבין היתר  להקטנת הפגיעה בהישגי החברה.

  .תני שירותים לחברהוהוזלת עלויות של נו

בנוסף ועל מנת להתמודד עם המשבר, החברה התאימה את היקף כח אדם להיקף פעילות פרויקטים (בהתאם  

מעובדי החברה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) בתקופה של מרץ    25%-לדרישת הלקוחות), ובין היתר הוציאה כ

ולהמ2020אפריל    – ונתנה אפשרות לעובדי החברה לעבודה מהבית  נכון  שיך לתת מענה ללקו,  חות החברה. 

נותרו    החברהכאשר רק אחוז זניח מכלל עובדי  ח, החברה החזירה לעבודה את רוב העובדים  למועד פרסום הדו

כ  החברה  .בחל"ת של  כולל  בסך  ממשלתיים  מענקים  עובדים    1.1  -קיבלה  החזרת  מענקי  בעיקר  ש"ח,  מיליון 

  .   החברהמחל"ת שהקטינו את הפגיעה ברווחיות 
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     :(המשך) כללי – 1יאור ב

  ארוע הקורונה (המשך):     ב.

ונרשמו   ירידות שערים חדות, בתחילת המשבר  שווקי ההון בעולם, כמו גם בישראל, הגיבו בקיצוניות למשבר 

הירידה בשער המניה של החברה נבלמה בהמשך השנה ואף החלה מגמת עליה. .  לרבות במניותיה של החברה

לא היתה השפעה מהותית על תיק ניירות הערך של   2020בסיכום כל שנת    .יים בשערי החליפיןחלו שינו  כמו כן

   .22ראה ביאור  החברה,

אי הוודאות בכלכלה העולמית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, דינמיות האירועים והצעדים שינקטו עקב כך  

רה בפרט, אשר עלול להתבטא בין היתר,  צפויים להמשיך להשפיע באופן שלילי על הפעילות במשק בכלל והחב

פעילות בצמצום  או  החלטות  קבלת  תזרימיים  בעיכוב  קשיים  ב  או  מזה  וכתוצאה  החברה  לקוחות  דחיית  אצל 

החברה פועלת, כמתואר לעיל, למזעור נזקים הצפויים מאירועים  הנעת פרויקטים ואף ביטול פרויקטים חדשים.  

  . ו להישגיהכאלה ולאיתור הזדמנויות וצרכים שיתרמ

ובעקבות ירידת התחלואה, קצב ההתחסנות הגבוה של האוכלוסיה במדינת ישראל והתמודדות  נכון למועד זה,  

הנהלת החברה מעריכה כי קיימת לה איתנות פיננסית ,  החברה באופן מיטבי לאורך שנה עם משבר הקורונה

היעדר מינוף, מסגרות אשראי לניצול    טובה להתמודד עם משבר שכזה, בין השאר, לאור יתרות המזומנים שלה,

על אף האמור, התפשטות נגיף הקורונה לאורך זמן ו/או החרפתה עלול להביא לפגיעה רחבה    והעדר שעבודים.

בפעילות   וגם  בכלל  הישראלית  לקוחות    החברהבכלכלה  של  עסקיהם  מצב  על  לצמצום   החברה ולהשפיע  ו/או 

ו/או לביטו  שהחברה בהיקף הפרויקטים   ו/או להאטה בביקושים לשירותי  מבצעת  יוצא מכך    החברה לים  וכפועל 

  .ובתוצאותיה העסקיות  החברהלפגיעה בהכנסות 
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  עיקרי המדיניות החשבונאית:  - 2ביאור 

  :יםאימוץ תקני דיווח כספי בינלאומי  א.

  . יםהדוחות הכספיים מצייתים להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומי  

  ת עריכת דוחות כספיים:עקרונו  ב.

(דוחות כספיים שנתיים),   הדוחות ניירות ערך  כוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות  הכספיים השנתיים 

  .2010-התש"ע

ביותרמטבע   הטובה  בצורה  המציג,  עסקאותהפעילות  של  הכלכליות  ההשפעות  את  של  או  ,   חברות ירועים 

   הקבוצה הינו הש"ח.

יושמה באופן עקבי בכל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות הכספיים המדיניות החשבונאית ה  מוצגת בביאור זה 

  . מדיניות חשבונאית זו יושמה באופן עקבי על ידי כל חברות הקבוצה. האמור בביאור זהלמעט 

  כמפורט בהמשך ביאור זה. הדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עקרון העלות למעט 

  :דשיםח םתקנייישום לראשונה של    .ג

  "):IFRS 3-הגדרת עסק ("התיקונים ל -"צירופי עסקים"  3תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי    

מבהירים את הגדרת עסק בכדי שעסקת רכישה תיחשב עסקת צירוף עסקים בתחולת    IFRS  3-התיקונים ל

IFRS 3ם נרכש עסק וללא  . לצורך כך, נוסף מבחן חדש, מבחן הריכוזיות, אשר מטרתו לפשט את הבחינה הא

צורך בבחינת שאר הנחיות התקן בנושא. בהתאם למבחן זה, כאשר באופן מהותי כל השווי ההוגן של הנכסים  

ברוטו שנרכשו מרוכז בנכס בודד אחד, או בקבוצה של נכסים דומים, לא מדובר ברכישת עסק ולפיכך העסקה 

תן ליישם לפי בחירה עבור כל עסקת רכישה  . מבחן זה ניIFRS  3לא תטופל כצירוף עסקים בהתאם להוראות  

  בנפרד.   

התקן להנחיות  בהתאם  עסק  להיחשב  הריכוזיות(  כדי  מבחן  יושם  לא  ולדוגמה  והנכסים  )במידה  הפעילות   ,

שנרכשו חייבים לכלול לפחות תשומה ותהליך ממשי שיחד תורמים משמעותית ליכולת ליצור תפוקות. לצורך 

לבחון   כיצד  הנחיות  נוספו  התהליך  כך  תפוקות    הואהאם  הגדרת  כן,  כמו  משלושת   (שמהווהממשי.  אחד 

ותפוקות תהליכים  תשומות,  עסק:  המהווים  ושירותים )  הרכיבים  במוצרים  להתמקד  רצון  מתוך  השתנתה 

במאפיין   חל  נוסף  שינוי  אחרות.  הטבות  או  השקעות  על  תשואה  הכנסות,  מפיקים  אשר  ללקוח  המסופקים 

דרש עוד לבחון מנקודת ראותם האם ביכולתם להחליף מרכיב אחד או יותר בהגדרת  משתתפי השוק כך שלא נ

  עסק או לשלב את הפעילות והנכסים שנרכשו עם אלה הקיימים אצלם.

  1ייושמו לגבי רכישות נכסים ועסקאות צירופי עסקים שמועד הרכישה שלהן הינו ביום    IFRS  3-התיקונים ל

מכן  2020בינואר   לאחר  באו  רה.  ,  עדר  הדוח  בתקופת  כאמור  לראשונה  כישות  ל ליישומם  התיקונים    - של 

IFRS 3  הדיווח לתקופה זוהשפעה על  היתה לא .  
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  :  מהותיים הסתייעות באומדניםהנחות מפתח ב  .ד

ורשת מההנהלה לערוך אומדנים הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים, ד

  ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים. 

הצגת   על  מהותית  השפעה  בעלי  והינם  וודאות  אי  של  בסביבה  דעת  שיקול  לעיתים  מצריכים  אלו  אומדנים 

  הנתונים בדוחות הכספיים.  

יתוארו   בלהלן  בהסתייעות  המפתח  החשבונאיים  הנחות  הדוחות   ותייםהמהאומדנים  בהכנת  המשמשים 

ואירועים   לנסיבות  באשר  הנחות  להניח  החברה  הנהלת  נדרשה  גיבושם  בעת  אשר  החברה,  של  הכספיים 

  הכרוכים באי וודאות משמעותית. 

בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים 

בהת סבירות  הנחות  מאומדני  ועל  שונות  להיות  עשויות  בפועל  התוצאות  אומדן.  לכל  המתאימות  לנסיבות  אם 

  ההנהלה.  

של  בר השבה    הסכום, האם יש צורך בירידת ערך מוניטין.  בחינה על בסיס שנתימבוצעת    -  ירידת ערך מוניטין

תזרימי מזומנים    נקבע בהתבסס על שווי שימוש. השימוש בשיטה זו דורש אומדן בדברהיחידה מניבה מזומנים  

  עתידיים ובחירה של שיעור היוון נאות לצורך חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים. 

בפרוייקטים   והוצאות  לבצע    -הכנסות  תקופה  מידי  נדרשת  לגביהם  בביצוע  פרוייקטים  של  רב  מספר  לחברה 

התקופתי. לביצוע  הרלוונטיים  והוצאות  הכנסות  של  התקד  הערכה  במדידת  כן  ביצוע  כמו  מחויבות  של  מות 

החברה אומדת את סך העלויות להשלמת כל פרויקט בהתבסס על הערכות לגבי עלויות    -שמקוימות לאורך זמן

  נתונים אלו עשויים להשתנות ולהשפיע על התוצאות.של עבודה, לגבי ביצועים של קבלני משנה ועוד. 

בגין   לעובדיםההתחייבות  וההתחייב  -  טבות  הנכסים  נקבעים  העלויות,  מוגדרת  להטבה  תוכניות  בגין  ויות 

בהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה אשר לוקחת בחשבון הערכות בדבר עליות שכר עתידיות, שיעור היוון,  

עשוי לגרום לשינוי משמעותי בשווי של הנכסים וההתחייבויות    הלאשיעור תשואה חזוי וכדומה. שינוי במשתנים  

  בהם החברה מכירה. וברווחים והפסדים אקטואריים 

  שווי הוגן:   . ה

  :מדידת שווי הוגן  .1

התחייבות המחיר שהיה משולם להעברת  נכס או    היה מתקבל במכירת ש  כמחירשווי הוגן  החברה מודדת  

  .רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידהבעסקה 

מצוטט   מחיר  אין  (כלומר,  לצפייה  ניתן  אינו  זהה  להתחייבות  או  זהה  לנכס  מחיר  פעיל), כאשר  בשוק 

ושקיים עבורן מספיק    שימוש בטכניקת הערכה   תוךשווי הוגן    מודדתהחברה   אחרת שמתאימה לנסיבות 

תוך   הוגן,  שווי  למדוד  כדי  להשגה  שניתנים  בנתונינתונים  מקסימלי  לצפייה    םשימוש  שניתנים  רלוונטיים 

  . מזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייהו

תחת ההנחה שהעסקה למכירת הנכס או להעברת ההתחייבות מתרחשת בשוק  החברה מודדת שווי הוגן  

העיקרי של הנכס או של ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו; או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי ביותר  

  עבור הנכס או ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו. 
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  ): שווי הוגן (המשך  . ה

  השווי ההוגן:  מידרג  .2

את ל המשקף  ההוגן  השווי  במידרג  מהרמות  לאחת  הוגן  שווי  מדידות  מסווגת  החברה  גילוי,   צורכי 

  :משמעותיות הנתונים ששימשו בעת ביצוע המדידות. מידרג השווי ההוגן הינו

  ייבויות זהות.מצוטטים (לא מתואמים) בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התח מחירים  - 1רמה לפי 

  נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.  -3לפי רמה 

כאשר הנתונים ששימשו למדידת שווי הוגן מסווגים לרמות שונות במדרג השווי ההוגן, החברה מסווגת את 

מדידת השווי ההוגן בכללותה לרמה הנמוכה ביותר של הנתון שהוא משמעותי למדידה בכללותה. החברה  

של   בחשבון  הבאה  תוך  בכללותה  למדידה  מסוים  נתון  של  המשמעותיות  בהערכת  דעת  שיקול  מפעילה 

  גורמים ספציפיים לנכס או להתחייבות.

  : וזכויות שאינן מקנות שליטה דוחות כספיים מאוחדים  .ו

  : בנות  חברות  .1

 את  לה  ויש  מושקעת  בישות  ממעורבותה  משתנות  לתשואות,  זכויות  בעלת  או,  חשופה  החברה   כאשר

  אשר   ישות   באותה  שולטת   החברה,  שלה  ההשפעה  כוח  באמצעות  אלה  תשואות  על  להשפיע  היכולת

  .משתנות והנסיבות העובדות  כאשר  בת בחברה שליטתה את מחדש מעריכה החברה . בת כחברה מסווגת

של  הכספיים  הדוחות  ה הכספיים  הדוחות  את  מציגים  כדוחות מאוחדים  שלה  הבנות  והחברות  החברה 

בו    כספיים של ועד למועד  בו מושגת שליטה  שליטה. החברה מאבדת  ישות כלכלית אחת החל מהמועד 

והפסדים אשר הוכרו בנכסים ותזרימי מזומנים, הנובעים רווחים    , הכנסות והוצאות,לפיכך, יתרות הדדיות

  , בוטלו במלואם. של הקבוצהבין הישויות   עסקאות תוך קבוצתיותמ

הוכנו תוך שימוש במדיניות חשבונאית אחידה עם החברה    הבנותים של החברות  הדוחות הכספיכמו כן,  

  .לגבי עסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומות

  :זכויות שאינן מקנות שליטה   .2

את   מייצגות  שליטה  מקנות  שאינן  בהון  הזכויות  הבוחברה חלק  לייחנות  ניתן  שאינו  או ות  במישרין  ס, 

  בעקיפין, לחברה.

שליטההור  בשיע  שינויים השגת  לאחר  שליטה  החזקה  באיבוד  כרוכים  כעסקה  מטופל  שאינם  ת. הוניים 

הזכויות שאינן מקנות שליטה נזקף   שבו מתואמות סכום  הלבין  או התקבלה    ששולמהההפרש בין התמורה  

  בין סכומים    מחדש  מייחסת  החברה,  לעיל  כאמור  החזקה   בשיעורי  שינויים  בעת  .נפרדת  הון  לקרןישירות  

  .שליטה מקנות שאינן זכויות לבין אחר כולל רווח יתרות
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  : וזכויות שאינן מקנות שליטה (המשך) דוחות כספיים מאוחדים  .ו

  :איבוד שליטה   .3

מוניטין כלשהו  כאשר החברה מאבדת שליטה על חברה בת, החברה (כולל  המיוחס    גורעת את הנכסים 

הבתלחבר של  ה  ההתחייבויות  ואת  שליטה    החברה)  מקנות  שאינן  הזכויות  את  וכן  הבת    בחברההבת, 

כמו כן, החברה  ) לפי הערכים בספרים למועד בו אבדה השליטה.  אליהן(לרבות רווח כולל אחר שמיוחס  

חס ברווח כולל אחר בהתייבעבר  סכומים שהוכרו  מסווגת לרווח או הפסד, או מעבירה ישירות לעודפים,  

נדרש אם החברה   לפי אותו בסיס שהיה  את הנכסים    ייתה מממשת במישריןהעצמה  לאותה חברה בת 

  ותהשקעה כלשהי שנותרה בחברה הבת מוכרהתמורה שהתקבלה ו  .הקשורים או ההתחייבויות הקשורות

  סד.כלשהו שנוצר מוכר כרווח או הפסד ברווח או הפ   פרשה ההוגן במועד שבו אבדה השליטה.  יןשווילפי 

  צירופי עסקים:  .ז

ה מטפלת קבוצעל חברת בת או פעילות נפרדת. ה, רוף עסקים מתרחש כאשר חברה משיגה לראשונה שליטהיצ

ב  בצירופי  זו, העסקים בשיטת הרכישה.  מועד הרכישה    התאם לשיטה  קובעת את  החברה מזהה את הרוכש, 

שאינן  זכויות  רכיבים של  אם לשוויים ההוגן.  ומכירה בנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ובהתחייבויות שנטלו בהת

ות את מחזיקיהם בחלק יחסי מהנכסים נטו של כ שהן זכויות בעלות בהווה ומזהנרכשת    ישותיבמקנות שליטה  

בגין פריטים אלו,   לפי החלק היחסי של מכשירי הבעלות בהווה בסכומים שהוכרו  פירוק, נמדדים  הישות בעת 

הוגן.   בשווי  או  הרכישה  ההוגן  במועד  בשווים  נמדדים  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות  של  האחרים  הרכיבים  כל 

  למועד הרכישה אלא אם בסיס מדידה אחר נדרש לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים. 

הקבוצה מכירה במוניטין למועד הרכישה כעודף של סך התמורה שהועברה וסכום הזכויות שאינן מקנות שליטה 

  עוקבות  בתקופותשה של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שנטלו.  על הסכום נטו למועד הרכי

  .שנצברו  ערך מירידת הפסדים  בניכוי בעלות המוניטין  יימדד

את   מודדת  להחברה  בהתאם  שהועברה  שנמסרוהתמורה  הנכסים  של  ההוגן  שנטלו ההתחייבויות  ,  שווים 

שהונפקוו ההוניים  שנית  .המכשירים  כלשהן  לצעלויות  לייחסן  העסקיםין  בה    רוף  בתקופה  כהוצאה  מוכרות 

  . התהוו, למעט עלויות להנפקת מכשירים הוניים או מכשירי חוב של החברה

מותנית  כאשר   תמורה  כוללת  שהועברה  עתידייםהתמורה  אירועים  התמורה  את    מודדתהחברה    ,בהתקיים 

ורה המותנית בהתאם להתקיימותם או אי  בתקופות עוקבות, תתואם התמבשווי הוגן.    במועד הרכישההמותנית  

. שינויים בשווי ההוגן של התמורה המותנית המתאימיםאומדנים  ל  ובהתאםהתקיימותם של האירועים העתידיים  

  . מוכרים ברווח או הפסד
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  : הסדרים משותפים  .ח

שליט של  מוסכם  חוזי  שיתוף  לחברה  הפעילויות  כאשר  לגבי  החלטות  כאשר  רק  קיימת  אשר  הסדר,  על  ה 

אותו  על  משותפת  שליטה  יש  לחברה  שליטה,  שחולקים  הצדדים  של  אחד  פה  הסכמה  דורשות  הרלוונטיות 

  הסדר. 

ו  החברה  לזכויות  בהתאם  משותפת  כפעילות  או  משותפת  כעסקה  משותפים  הסדרים  מחויבויות למסווגת 

את זכויותיה ומחויבויותיה תוך התחשבות במבנה ובצורה המשפטית של    הנובעות מההסדר. החברה מעריכה

  . עובדות ונסיבות נוספות ,נטילוו כאשר ר ,ההסדר, תנאי ההסדר החוזי וכן

  : תו משותפאות  עסק

של  כאשר   נטו  לנכסים  זכות  לחברה  את  משותף  הסדר קיימת  מסווגת  החברה  משותפת.  ,  כעסקה  ההסדר 

  להלן). (ראה סעיף ט שיטת השווי המאזנישימוש ב תוךבעסקה משותפת מטפלת החברה 

  : המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקעות   .ט

כאשר לחברה יש את הכוח לקחת חלק בהחלטות בדבר המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות אחרת, אך  

יש השפעה מהותית בא או שליטה משותפת באותה המדיניות, לחברה  ישות,  כוח זה אינו מהווה שליטה  ותה 

אשר תסווג כחברה כלולה. זכויות הצבעה פוטנציאליות, הניתנות למימוש או המרה באופן מיידי, והשפעתן, כולל 

על פוטנציאליות המוחזקות  לקביעת המדיניות    זכויות הצבעה  הכוח  הובאו בחשבון בהערכת  ישות אחרת,  ידי 

  כאמור. 

או  השקעה כלולה  משותפת  בחברה  זה:  בעסקה  סעיף  השווי    מטופלת  "הישויות")  (בתת  בשיטת  שימוש  תוך 

  . המאזני

הוכנו תוך שימוש במדיניות חשבונאית אחידה עם החברה לגבי עסקאות ואירועים    הישויות הדוחות הכספיים של  

  דומים בנסיבות דומות.

גובה  מוכרים בדוחות הכספיים של החברה רק ב   הישויות רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין  

  .בישויות קשורים    חלקם של המשקיעים הלא 

כיר בחלקה בהפסדים  לה  החברה  מפסיקה,  זכויותיה  על  עולה  או  שווה  הישויות  בהפסדי  החברה  של  וחלקה  היה

רק במידה ולחברה התהוו מחויבויות    מוכריםנוספים. לאחר שזכויות החברה הוקטנו עד לאפס, הפסדים נוספים  

. רווחים המתהווים העסקה המשותפתעות או במידה שבוצעו תשלומים בעבור  משפטיות או מחויבויות משתמ

בהפסדים   ההכרה  מועד  שלא    מוכריםלאחר  בהפסדים  לחלק  משתווה  ברווחים  החברה  של  חלקה  כאשר  רק 

  הוכר. 

. במקרים בהם השווי ההוגן נטו של ואינו מופחת  נכלל בערך בספרים של ההשקעה  לישויות  המתייחסמוניטין  

, ההפרש  בעת הרכישה , ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות הניתנים לזיהוי עלה על עלות ההשקעה  הנכסים

  . בחלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בעת הרכישה הפסד ו אהוכר ברווח 

ערך   ירידת  של  כאשר    בישויותנטו  השקעה  לבחינה  עת  בכל  מבוצעת  אובייבכללותה  ראייה  קטיבית  קיימת 

ההשקעה  של  ערך  ההשקעה  מצביעה    לירידת  של  ערכה  ונפגם  שייתכן  כך    ערך   מירידת  הפסד   .בשיויותעל 

  .בכללותה להשקעה מוקצה ,  כאמור
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  : (המשך)השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני   .ט

  תאם לשיטת הרכישה רק בגין השינוי בשיעור ההחזקה. מטופלת בה  בעסקה משותפתה בשיעור החזקה  יעלי

החזקה   בשיעור  משותפתירידה  או    בעסקה  ברווח  הכרה  תוך  בהשקעה  היחסי  החלק  של  כגריעה  מטופלת 

, אם ברווח כולל אחרבעבר    ושהוכרמסכומים  יחסי    לרווח או הפסד חלקהחברה מסווגת מחדש    , הפסד. בנוסף

       . ותאו ההתחייבויות הקשורהקשורים  הנכסים  מימוש של    וח או הפסד בעתסכומים אלה היו מסווגים מחדש לרו

להיות   בו השקעה מפסיקה  או  החברה מפסיקה להשתמש בשיטת השווי המאזני החל מהמועד  כלולה  חברה 

  ירידת ערך של מכשירים פיננסיים שאינם חלק מההשקעה נבחנת לפי סעיף יד.  עסקה משותפת.

  במטבע חוץ:   עסקאות  .י

החליפין   בשער  שימוש  תוך  הפעילות  במטבע  לראשונה,  ההכרה  בעת  נרשמה,  חוץ  במטבע  הנקובה  עסקה 

  ממוצע חודשי בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ. 

  תקופת דיווח:כל סוף ב

  סוף תקופת הדיווח;תוך שימוש בשער החליפין המיידי ב  ופריטים כספיים במטבע חוץ תורגמ  -

שנמ  - כספיים  לא  תורגמפריטים  חוץ  במטבע  היסטורית  בעלות  במועד    ו דדים  החליפין  בשער  שימוש  תוך 

  ; העסקה

השווי    מדידתתוך שימוש בשער החליפין במועד    ופריטים לא כספיים שנמדדים בשווי הוגן במטבע חוץ תורגמ  -

  ההוגן. 

י שערי חליפין  הפרשי שער הנובעים מסילוק של פריטים כספיים, או הנובעים מתרגום של פריטים כספיים לפ

בדוחות   לתרגום  ששימשו  מאלה  או  התקופה,  במהלך  לראשונה  ההכרה  בעת  לתרגום  ששימשו  מאלה  שונים 

  .הפסד בתקופה בה נבעו אוברווח   הוכרוכספיים קודמים, 

  : הצמדה  .אי

  נכסים והתחייבויות הצמודים למדד נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות.  

  ר התפעולי: תקופת המחזו  . בי

  .חודשים 12המחזור התפעולי של החברה הינו   

  שווי מזומנים:   . גי

כשווי מזומנים נחשבות השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה, אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של   

לפרעון קצרה  תקופה  נותרה  כאשר  בשווי,  שינויים  של  משמעותי  בלתי  לסיכון  חשופות  ואשר  עד   ,מזומנים 

  שלושה חודשים ממועד הרכישה.  
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  ם: יפיננסימכשירים    .יד

  : פיננסייםנכסים  .1

לניהול הנכסים    החברהלהלן על בסיס המודל העסקי של  המדידה  קבוצות  מלאחת    סווגונכסים פיננסיים  

ש החוזי  המזומנים  תזרים  מאפייני  בסיס  ועל  הסיווג  הפיננסיים  הפיננסי.  הנכס  הפיננסי   הואל  לנכס 

  בשלמותו, ללא הפרדה של נגזרים משובצים.

  :מכשירי חוב בעלות מופחתת

חוב המזומנים ש  ,מכשירי  תזרימי  את  לגבות  מנת  על  החזקה  שמטרתו  עסקי  למודל  בהתאם  מוחזקים 

מנים שהם תשלומי קרן  התנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזו שהחוזיים ו

, נמדדו לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שיוחסו במישרין, למעט לקוחות שנמדדו  וריבית בלבד

שלהם. העסקה  במחיר  נמדדו    לראשונה  אלה  נכסים  לראשונה,  ההכרה  מופחתת.לאחר  הכנסות    בעלות 

ל הנכס הפיננסי (כלומר לפני ניכוי ריבית לפי שיטת הריבית האפקטיבית הוכרו לפי הערך בספרים ברוטו ש

ריבית   הכנסות  לגביהם  אשראי,  סיכון  עקב  פגומים  פיננסיים  נכסים  עבור  למעט  ערך),  לירידת  ההפרשה 

  הוכרו לפי העלות המופחתת של הנכס הפיננסי (כלומר לאחר ניכוי ההפרשה לירידת ערך).

  :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

ושינויים בשווי ההוגן לאחר ההכרה לראשונה    ,בשווי הוגן  לראשונהיננסיים האחרים, נמדדו  ל הנכסים הפ כ

  עלויות עסקה שיוחסו במישרין לנכסים אלה הוכרו ברווח או הפסד בעת התהוותן.   רווח או הפסד.הוכרו ב

המודל    סיווג מחדש בין קבוצות המדידה לאחר ההכרה לראשונה אינו אפשרי, אלא אם החברה משנה את

  .העסקי שלה לניהול נכסים פיננסיים
  
  התחייבויות פיננסיות:  .2

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת: 

עלויות עסקה שניתן לייחסן במישרין.    בניכוי, נמדדות לראשונה בשווי הוגן  בקבוצה זוהתחייבויות פיננסיות  

לראשונה,   ההכרה  אלה  לאחר  הנמדדות  התחייבויות  לופחתת  מבעלותן  הריבית  בהתאם  שיטת 

  האפקטיבית. 

  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: 

התחייבויות פיננסיות מהסדרי תמורה מותנית של רוכש בצירוף עסקים נמדדו בשווי הוגן כאשר השינויים 

וח או הפסד בעת הוכרו ברו  בשווי ההוגן הוכרו ברווח או הפסד. עלויות עסקה המיוחסות להתחייבויות אלו

  התהוותן.  

  וביטולה:   פיננסייםירידת ערך נכסים   . 3

על   חזויים  אשראי  הפסדי  בגין  ערך  לירידת  בהפרשה  הכירה  לקבלו  לקוחותהחברה  הפסדי  .  הכנסות 

כשל.  להתרחשות  הסיכונים  לפי  משוקללים  אשראי,  הפסדי  של  המשוקלל  הממוצע  הם  חזויים    אשראי 

  .ת הערך בספרים של הנכסההפרשה לירידת ערך מפחיתה א
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  : (המשך) פיננסייםמכשירים    .יד

  : (המשך) וביטולה  פיננסייםירידת ערך נכסים   . 3

לאורך כל חיי המכשיר בגין לקוחות הפסדי אשראי בסכום הפסדי האשראי החזויים    את    החברה מדדה 

 מכל   הנובעים  החזויים  האשראי  הפסדי  הם  המכשיר  חיי  כל  לאורך  וייםחז  אשראי  הפסדי.  והכנסות לקבל 

  .המכשיר של החזוי החיים אורך במהלך האפשריים  הכשל  אירועי

לכל   כךלצורך   חוב אבוד  גיול החובות, שעור כשל של  על נתונים היסטוריים הכוללים  החברה הסתמכה 

של   בתקופה  בקבוצה  המד  10חברה  למועד  עד  האחרונות  ההפרשה  השנים  את  מעדכנת  החברה  ידה. 

  לירידת ערך בסוף כל תקופת דיווח, והשינוי בהפרשה מוכר כרווח או הפסד מירידת ערך ברווח או הפסד.

 לו  שיש  אירוע  התרחש  אם  כלומר,  אשראי  סיכון  עקב  נפגם  נכסכל תקופת דיווח החברה מעריכה אם    בסוף

 כוללות  פגום  הוא  שנכס  לכך  ראיות.  שנאמדו  סהנכ  של  העתידיים  המזומנים  תזרימי  על  מזיקה  השפעה

  למשל קושי פיננסי משמעותי של החייב. 

החברה מוחקת את הערך בספרים ברוטו של נכס פיננסי, בשלמותו או בחלקו, כאשר לחברה אין ציפייה  

  של כינוס נכסים או של פשיטת רגל. סבירה להשבה של הנכס, למשל כאשר החייב נכנס להליך

  : פיננסייםשירים גריעת מכ  . 4

  :פיננסייםנכסים 

פוקעות הנכס הפיננסי למועד המאזן  לתזרימי מזומנים מ כאשר הזכויות החוזיות  מהמאזן  נכס פיננסי נגרע  

הפיננסי    העבירה החברה  כאשר    או הנכס  באמצעות  את  תזרימי  אם  לקבל  החוזיות  הזכויות  העברת 

הפיננסי   מהנכס  חמזומנים  מחויבות  נטילת  באמצעות  הפיננסי, ואם  מהנכס  מזומנים  תזרימי  לשלם  וזית 

  .  לצד אחר, אותם קיבלה החברה מאותו נכס פיננסי, וזאת בהתקיים תנאים מסוימים

  התחייבויות פיננסיות:

  . נפרעת, מבוטלת או פוקעתכאשר ההתחייבות מהמאזן  התחייבות פיננסית נגרעת 

  אוצר: במניות   . 5

רווחים או    מההון.  המכשירים אלהוניים (מניות אוצר), יופחתו  כשיריה הבעת רכישה על ידי החברה של מ

  ולא יוכרו בדוח רווח והפסד.   הפסדים בגין רכישה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקפים ישירות להון  

  בנות.ידי חברות -ידי החברה או על-אוצר עשויות להיות מוחזקות עלבמניות 
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  : (המשך) ונאיתעיקרי המדיניות החשב - 2ביאור 

  :, מקדמות מלקוחותהכנסות לקבללקוחות,   .טו

  :לקוחות .1

תמורה אינה מותנית ל   זכותחייבים בגין חוזים (לקוחות).  כתמורה    לקבל  מותנית  בלתימציגה זכות    החברה 

  החברה .  בעתיד  להחזר  כפופה  להיות  עשויה  היא  אםרעונה, גם  י שיגיע מועד פ  עדחלוף זמן    רקנדרש    אם

  .פיננסיים כנכסים חוזים בגין ביםבחיי מטפלת

  הכנסות לקבל:  .2

מציגה   (הכנסות   ללקוחשהועברו    שירותים  או  סחורות  עבור   תמורהקבל  ל  זכותהחברה  חוזה  בגין  כנכס 

בגין    נכס  של  ערך  בירידת  מטפלת. החברה  הזמן  חלוף  מאשר  אחר   בגורם  מותנית  זו  זכות  כאשר ,  לקבל)

  .מופחתת עלותבאותו בסיס כמו נכס פיננסי  לפי החוז

  מקדמות מלקוחות: .3

(או   מהלקוח  תמורה  קיבלה  החברה  שבגינם  ,ללקוח  שירותים  או  סחורות  להעבירמחויבות  החברה מציגה  

  .(מקדמות מלקוחות) חוזה בגין  כהתחייבות), הפירעונ מועד שחלתמורה שאינה מותנית 

  הפרשות:   .טז

ב   מכירה  קיימת  החברה  בדוחות הכספיים כאשר  כתוצאה ה  לחברהפרשות  או משתמעת)  (משפטית  מחויבות 

מאירועי העבר, צפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלקה וכן ניתן לערוך  

כמו כן, החברה מכירה בהפרשות ספציפיות בגין עבודות מסוימות במידה והן  אומדן מהימן של סכום המחויבות.  

הנדרשות.   כהפרשה  המוכר  הקיימת  הסכום  המחויבות  לסילוק  הנדרשת  הוצאה  של  ביותר  הטוב  האומדן  ינו 

  באשר להפרשה לאחריות, לחברה ביטוח אחריות מקצועית המכסה אחריות בהיקף מסוים. בתאריך המאזן. 

  רכוש קבוע:   .יז

ות העל  קבוע. לרכישת רכוש    רכוש קבוע מוכר לראשונה לפי עלות, לרבות עלויות שניתן לייחסן במישרין  .1

   של פריט רכוש קבוע היא הסכום שווה ערך למחיר במזומן במועד ההכרה.

לראשונה  .2 ובניכוי    נמדדהרכוש הקבוע    ,בתקופות שלאחר ההכרה  נצבר  בניכוי פחת  הפסדים לפי העלות 

    .מירידת ערך שנצברו, אם קיימים

 פחת ושיטת פחת:   .3

שהיא משמעותית ביחס לסך העלות של   החברה מפחיתה בנפרד כל חלק של רכוש קבוע עם עלות  א)

בערך בספרים של   תהפסד, אלא אם הן נכללורווח ו דוח  ב  מוכרות הפריט. הוצאות הפחת לכל תקופה  

  נכס אחר. 

בר  ב) הסכום  שלו-להקצאת  השימושיים  החיים  אורך  פני  על  שיטתי  באופן  קבוע  הרכוש  של  , פחת 

הישר  משתמשתהחברה   הקו  נעשה    .בשיטת  בה  הפחת  החזוי  שיטת  הדפוס  את  שימוש משקפת 

  לצריכת ההטבות הכלכליות העתידיות מהנכס. 

פריט רכוש קבוע ואת שיטת את אורך החיים השימושיים של  ,  ערך השייראומדן  החברה סוקרת את    ג)

נעשה שימוש סוף שנבלפחות    הפחת בה  חשבונאי בהתאם    ןשינויים מטופלים כשינוי באומד  .הכל 

  . לכללי חשבונאות מקובלים
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  רכוש קבוע:   .יז

החברה אינה מכירה בערך בספרים של פריט רכוש קבוע את עלויות התחזוקה השוטפות   עלויות עוקבות:  .4

  רווח והפסד בעת התהוותן. דוח של הפריט. עלויות אלה מוכרות ב

תקופת  .5 משך  פני  על  מופחתים  במושכר  או  השכי  שיפורים  האופציה,  תקופת  לרבות  החיים רות  אורך 

  .שלהם, כנמוך שבהםהשימושיים 

    להלן. אכסעיף  לעניין ירידת ערך ראה   .6

  : נדל"ן להשקעה  .יח

מדידה לראשונה של נדל"ן להשקעה תתבצע לפי עלות בתוספת עלויות עסקה. לאחר המדידה לראשונה,   .1

ן להשקעה ימדד לאחר ההכרה הראשונית בעלות מודל העלות לפיו הנדל"על פי  הנדל"ן להשקעה    נמדד

  . שנצברובניכוי הפסדים מירידת ערך בניכוי פחת שנצבר 

 פחת ושיטת פחת:    .2

ל החברה מפחיתה בנפרד כל חלק של נדל"ן להשקעה עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות ש

  . בשיטת הקו הישר רווח והפסדדוח הפריט. הוצאות הפחת לכל תקופה מוכרות ב

  :נכסים בלתי מוחשיים  .יט

בתקופות    .וכר לראשונה בהתאם לשוויו ההוגן במועד הרכישההנכס בלתי מוחשי שנרכש בצירוף עסקים  .    1

בלתי  שימושיים  חיים  אורך  בעל  מוחשי  בלתי  נכס  למעט  מוחשי,  בלתי  נכס  לראשונה:  ההכרה  שלאחר 

ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו; מוניטין    מוגדר ולמעט מוניטין, מוצג לפי עלות בניכוי הפחתה שנצברה

  הנובע מצירופי עסקים נמדד בסכום שהוכר במועד הרכישה בניכוי הפסדים שנצברו מירידת ערך. 

 : תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה    . 2

החברה מעריכה לגבי כל נכס בלתי מוחשי אם אורך החיים השימושיים שלו הוא מוגדר או בלתי מוגדר.  

ס סוף  החברה  בכל  לפחות  שימוש  נעשה  שבה  שיטת ההפחתה  ואת  השימושיים  החיים  אורך  את  וקרת 

  שנת כספים. שינויים טופלו כשינוי באומדן חשבונאי. 

  חכירות:  . כ

  כללי:. 1

  :2018בדצמבר  31הטיפול החשבונאי עד ליום 

הסי כל  את  מהותי  באופן  המעבירות  להעברת  חכירות  קשר  ללא  בנכס,  לבעלות  הנלווים  וההטבות  כונים 

  הזכות הקניינית בסופו של ההסדר, סווגו כחכירות מימוניות. כל החכירות האחרות סווגו כחכירות תפעוליות.

כאשר חכירה כללה מרכיבי קרקע ומבנים, החברה העריכה את הסיווג של כל מרכיב כחכירה תפעולית או  

בנפרד מימונית  החברה  כחכירה  מימונית,  חכירה  או  תפעולית  חכירה  מהווה  הקרקע  מרכיב  אם  בקביעה   .

  הביאה בחשבון שלקרקע יש באופן רגיל אורך חיים כלכליים לא מוגדר. 
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  : (המשך) חכירות . כ

  :2019בינואר  1הטיפול החשבונאי החל מיום 

קשרות בחכירה אם חוזה הוא חכירה, או אם הוא כולל חכירה, על ידי בחינה אם  החברה קובעת במועד ההת

החברה מעריכה מחדש   תמורה.  לתקופת זמן עבוראת הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה  החוזה מעביר  

  את קיומה של חכירה רק כאשר חל שינוי בתנאי החוזה.

יים כתוצאה מהטיפול החשבונאי עבור תיק  כאשר החברה מצפה באופן סביר כי ההשפעות על הדוחות הכספ

הבודדות  החכירות  בגין  ביישום  מאשר  מהותי  באופן  שונות  יהיו  לא  דומים  מאפיינים  בעלות  חכירות  של 

הנכללות בתיק, החברה בחרה ליישם את הטיפול החשבונאי לתיק בכללותו תוך שימוש באומדנים ובהנחות 

  אשר משקפים את הגודל ואת הרכב התיק. 

בתקופות החבר גם  בהתחשב  לביטול,  ניתנת  אינה  החכירה  שבה  כתקופה  החכירה  תקופת  את  קבעה  ה 

ודאי באופן סביר שהחוכר יממש   ידי אופציות להאריך (או לבטל) את תקופת החכירה, כאשר  המכוסות על 

  (לא יממש) את האופציה. 

 : החברה כחוכרת .2

  :2018בדצמבר  31הטיפול החשבונאי עד ליום 

החכירה  תקופת  לאורך  ישר  קו  בסיס  על  כהוצאה  תפעולית  חכירה  בגין  חכירה  בתשלומי  הכירה  החברה 

  כוללת את תקופת האופציה הקיימת לחוכר שבמועד ההתקשרות בחכירה ודאי באופן סביר שתמומש).ה(

על בדוח  מסווגים  תפעולית,  חכירה  בגין  מראש  החברה  ששילמה  סעיף    סכומים  במסגרת  הכספי  המצב 

  .חייבים ויתרות חובה לא שוטפים ומופחתים לפי שיטת הקו הישר לאורך תקופת החכירה

  :2019בינואר  1הטיפול החשבונאי החל מיום 

על המצב  צירוף העסקים שבו הנרכש הוא חוכר) החברה הכירה בדוח  (או במועד  במועד תחילת החכירה 

  בות חכירה בגין כל החכירות, בכפוף לאמור להלן: הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחיי

  12החברה בחרה שלא להכיר בנכסי זכות שימוש ובהתחייבויות חכירה בגין חכירות שתקופתן אינה עולה על  

  במקרים אלו החברה הכירה בתשלומי החכירה כהוצאה על בסיס קו ישר לאורך תקופת החכירה.  חודשים.

. בתקופות עוקבות, החברה מעריכה מחדש אם ודאי  1.אור בסעיף כה את תקופת החכירה כאמ החברה קבע

באופן סביר שהיא תממש (לא תממש) אופציה להאריך (או לבטל) את החכירה בהתקיים אירוע משמעותי או  

  שינוי משמעותי בנסיבות, הנמצא בשליטת החברה ואשר משפיע על ההחלטה המקורית שהתקבלה. 

החכירה תחילת  במועד  מדדה  הנוכחי    החברה  הערך  בגובה  החכירה  התחייבות  החכירה  את  תשלומי  של 

אלא אם שיעור זה לא ניתן לקביעה  בחכירה,    , מהוונים בשיעור הריבית הגלוםבאותו מועדשאינם משולמים  

החברה באותו מועד. תשלומי החכירה שאינם  של הנומינלי לפי שיעור הריבית התוספתי מדדהבנקל ואז היא  

ת במועד  כולליםמשולמים  החכירה  במהותם)  בעיקרם  חילת  קבועים  תשלומים  (לרבות  קבועים    ;תשלומים 

או בשער הקיים במועד תחילת תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, תוך שימוש במדד הקיים  

   החכירה.
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  : (המשך) חכירות . כ

 ): (המשך החברה כחוכרת.  2

נכס זכות שימוש נמדד במועד תחילת החכירה בעלות, המורכבת מסכום המדידה לראשונה של התחייבות 

בתוספת   כלשהם  החכירה,  חכירה  לפניומועד  אותו  ב  שבוצעותשלומי  כלשהן   או  ראשוניות  ישירות  ועלויות 

  שהתהוו. 

רים על מנת לשקף ריבית  לאחר מועד תחילת החכירה, התחייבות החכירה נמדדה על ידי הגדלת הערך בספ

התאמות בגין   על התחייבות החכירה; הקטנת הערך בספרים על מנת לשקף את תשלומי החכירה שבוצעו;

וכן התאמות שמטרתן    ;שינויי חכירה שאינם מטופלים כחכירה נפרדת  ;מדידה מחדש של התחייבות החכירה

  לשקף תשלומי חכירה קבועים במהותם מעודכנים.

ינוי בתקופת החכירה או בהערכה לגבי מימוש אופציה לרכוש את נכס הבסיס, החברה  חל שוככל ש כאשר  

מדדה מחדש את ההתחייבות בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכירה המעודכנים, על ידי שימוש בשיעור  

  היוון מעודכן למועד השינוי. 

המשמש   בשער  או  במדד  משינוי  שנבע  עתידיים  חכירה  בתשלומי  שינוי  חל  בסכומים  כאשר  או  לקביעתם, 

החזויים להיות משולמים בהתאם לערבות לערך שייר, החברה מדדה מחדש את ההתחייבות בהתאם לערך 

הנוכחי של תשלומי החכירה המעודכנים, מהוונים בשיעור ההיוון המקורי, למעט כאשר השינוי נובע משינוי 

  בשיעורי ריבית משתנים.

את נכס זכות השימוש בעלותו, בניכוי פחת והפסדים מירידת    לאחר מועד תחילת החכירה, החברה מדדה

  ערך כלשהם שנצברו, ולרבות התאמה בגין מדידה מחדש כלשהי של התחייבות החכירה כאמור לעיל.

החל ממועד תחילת החכירה, בעת הפחתת נכס זכות השימוש החברה יישמה את דרישות הפחת לגבי רכוש  

מפ החברה  להלן.  לאמור  בכפוף  תקופת קבוע  מבין  התקופה הקצרה  פני  על  השימוש  זכות  נכס  את  חיתה 

את   לחברה  חכירות שמעבירות  לגבי  למעט  השימוש,  זכות  נכס  של  החיים השימושיים  אורך  לבין  החכירה 

הבעלות על נכס הבסיס עד תום תקופת החכירה, או חכירות שבהן העלות של נכס זכות השימוש משקפת 

על   רכישה  אופציית  של  ממועד  מימוש  השימוש  זכות  נכס  את  מפחיתה  החברה  אלו  במקרים  החברה.  ידי 

  תחילת החכירה עד תום אורך החיים השימושיים של נכס הבסיס. 

כולל אחר, החברה   ורווח  או הפסד  רווח  על  בדוח  הוצגו בנפרד.  זכות שימוש  נכסי  על המצב הכספי  בדוח 

ריבית בגין התחייבות חכירה. בדוח על תזרימי   הציגה הוצאות הפחתה של נכס זכות שימוש בנפרד מהוצאות

כפעילות מימון ותשלומים בגין חלק הריבית  סווגו  תשלומים בגין חלק הקרן של התחייבות החכירה  המזומנים,  

סווגו כפעילות שוטפת. תשלומי חכירה לטווח קצר שלא נכללו במדידה של התחייבות התחייבות החכירה    על

שוטפ כפעילות  סווגו  חכירה    ת.החכירה  לפניוששולמו  תשלומי  או  החכירה  תחילת  כפעילות   במועד  סווגו 

  השקעה. 
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  ירידת ערך:   א.כ

נכסים לא כספיים (למעט לגבי    ירידת ערךבכל תאריך מאזן אם קיימים סימנים המצביעים על  החברה בוחנת  

נדחים), המחייב  מלאי, לירידת ערך,  נכסי מסים  קיימים סימנים  לירידת ערך. ללא קשר אם  החברה  ים בחינה 

  . אם לא קיימים סימנים לירידת ערך רידת ערך אחת לשנה, גםי  ימוניטין שנרכש בצרוף עסקים לגבבוחנת 

הנכס.   של  ההשבה  בר  סכום  את  החברה  אומדת  קיימים,  ערך  לירידת  וסימנים  הוא  במידה  השבה  בר  סכום 

שווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של הנכס או היחידה מניבת המזומנים לבין שווי השימוש בו. שווי  כגבוה מבין ה 

  הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים, החזויים לנבוע מנכס או מיחידה מניבת מזומנים.  הינושימוש 

ומפחיתה את ערך   ת ערךהיה וסכום בר ההשבה נמוך מהערך בספרים של הנכס, מכירה החברה בהפסד מיריד 

  .רווח והפסדדוח החברה מכירה בהפסדים מירידת ערך מיידית ב  .הנכס בספרים לסכום בר ההשבה שלו

של   ההשבה  בר  סכום  את  מחשבת  החברה  בודד,  נכס  של  ההשבה  בר  הסכום  את  לאמוד  ניתן  ולא  במידה 

יחידה מניבה מזומנים היא קבו  ת היחידה מניב צת הנכסים המזוהה הקטנה ביותר,  מזומנים אליה שייך הנכס. 

המפיקה תזרימי מזומנים חיוביים, שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים או 

  . הכוללת מוניטין אחת לשנהמקבוצות נכסים אחרות. החברה בוחנת ירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים 

בצירוף עסקים מוקצה ממועד הרכישה לכל אחת מהיחידות מניבות   לצורך הבחינה לירידת ערך, מוניטין שנרכש 

  .צירוף העסקיםהסינרגיה בהמזומנים אשר צפויות ליהנות מ

החברה מכירה בהפסד מירידת ערך של יחידה מניבה מזומנים אם ורק אם סכום בר ההשבה של היחידה נמוך  

ערך   מירידת  ההפסד  את  מקצה  החברה  כזה,  במקרה  בספרים.  היחידה,  מערכה  נכסי  של  הערך  להקטנת 

. הפסדים  על בסיס ערכם בספרים  תחילה כנגד מוניטין שהוקצה ליחידה ולאחר מכן לשאר הנכסים באופן יחסי

  . אלה מוכרים מיידית בדוח רווח והפסד

למעט  נכס,  של  ערך  מירידת  שהפסד  כך  על  המעידים  סימנים  קיימים  אם  דיווח  מועד  בכל  מעריכה  החברה 

הוכר בתקופות קודמות, אינו קיים עוד או הוקטן. כאשר קיימים סימנים כאמור, החברה מחשבת את מוניטין, ש

הנכס של  ערך  מירידת  הפסד  הנכס.  של  ההשבה  בר  ששימשו    סכום  באומדנים  שינויים  חלו  כאשר  רק  בוטל 

לאחרונה הפסד הוכר  בו  הנכס מהמועד  בר ההשבה של  סכום  של  בקביעת  בספרים  ערך  ערך.   נכס,  מירידת 

שעלה כתוצאה מביטול הפסד מירידת ערך, לא יעלה על הערך בספרים שהיה נקבע (בניכוי פחת או הפחתה) 

  אילו לא הוכר הפסד מירידת ערך בשנים קודמות. הפסד בגין ירידת ערך מוניטין לא יוחזר.

  :הטבות לעובדים  .בכ

  הטבות לעובדים לזמן קצר:   .1

 12ובד לטווח הקצר כאשר ההטבה חזויה להיות מסולקת במלואה לפני  החברה סיווגה הטבה כהטבת ע       

המתייחס. השירות  את  מספקים  העובדים  בה  השנתית  הדיווח  תקופת  מתום  לעובדים    חודשים  הטבות 

מוכרות כהוצאות עם מתן לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות לביטוח לאומי ו

לחברה קמה  שכ ובד לטווח קצר הוכרה כהוצאה, עם קבלת השירותים מהעובד.  עלות הטבת ע  השירותים.

מכירה   החברה  לעובדים,  מענקים  למתן  מהימנה,  לאמידה  שניתנת  משתמעת,  או  משפטית  מחויבות 

  בהתחייבות זו במועד בה קמה המחויבות. 
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור  2

  : הטבות לעובדים (המשך)  .כב

  : לאחר סיום העסקההטבות לעובדים   .2

בתשלום   חייבת החברה,  החברהבהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של    

  פיצויים לעובדים שיפוטרו, ובתנאים מסוימים לעובדים שיתפטרו או יפרשו מעבודתם. 

החברה,   לעובדי  פיצויים  לתשלום  החברה  לסעיף    שהינםהתחייבויות  פיטורין   14בהתאם  פיצויי    לחוק 

תשלומים ( לשלם  או משתמעת  מחויבות משפטית  לה  שתהיה  מבלי  קבועים  תשלומים  החברה משלמת 

לעובדים המתייחסות  כל ההטבות  כדי לשלם את  לא הצטברו סכומים מספקים בתכנית  נוספים, אף אם 

  .  מוגדרתלהפקדה מטופלות כתוכנית ), לעבודת העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות

העבודה   שירותי  לקבלת  במקביל  להפקיד,  שיש  הסכומים  את  חריגים,  למעט  כהוצאה,  מכירה  החברה 

מהעובד. סכומים שטרם שולמו מוכרים כהתחייבות. תשלומים ששולמו מעבר לסך הסכומים שיש להפקיד 

  דיים של החברה. ייקטינו תשלומים עת

החברה לעובדי  פיצויים  לתשלום  החברה  לסעיף  התחייבויות  בהתאם  שאינם  פיטורין,    14,  פיצויי  לחוק 

דוח על המצב המוצגת ב  ההתחייבות (הנכס) נטו בגין הטבה מוגדרת  הטבה מוגדרת.למטופלות כתוכנית  

בניכוי השווי ההוגן    ,סוף תקופת הדיווחנה הערך הנוכחי של המחויבות בגין ההטבה המוגדרת ליה  הכספי

הדיווחב נכסי התכנית  סוף תקופת  כלשהי של    ,במישריןתסולק  שמהם המחויבות    של  להשפעה  מותאם 

על ידי  בשיטות אקטואריות  ההטבה נמדדת    . מחויבות  הגבלת הנכס נטו בגין הטבה מוגדרת לתקרת הנכס

חזויה. הערך הנוכחי של מחויבות ההטבה נקבע  הזכאות  האקטוארים בלתי תלויים על בסיס שיטת יחידת  

  . ים עתידיים צפויים (לאחר שנלקח בחשבון שיעור צפוי לעליית שכר)באמצעות היוון תזרימי מזומנ 

ריבית נטו על ההתחייבות (נכס) ורווח או הפסד כתוצאה מסילוק    ,עלות שירות שוטף, עלות שירותי עבר

או   ברווח  מוכרים  מוגדרת  בגין הטבה  הטבה נטו  בגין  נטו  (נכס)  מדידות מחדש של ההתחייבות    הפסד. 

מוכרו אשר  תשואהמוגדרת  אקטואריים,  והפסדים  רווחים  כוללות  אחר  כולל  ברווח  תוכנית,  ת  נכסי   על 

ההתחייבות( על  נטו  בריבית  שנכללו  סכומים  מוגדרת  למעט  הטבה  בגין  נטו  כלשהו    )(הנכס)  ושינוי 

הנכסשבהשפעה   תקרת  ההתחיי  סכומיםלמעט  (   ל  על  נטו  בריבית  הטבה  שנכללו  בגין  נטו  (הנכס)  בות 

  ). מוגדרת

מסווגות מדיד אינן  אחר  כולל  ברווח  שהוכרו  מוגדרת  הטבה  בגין  נטו  (הנכס)  ההתחייבות  של  מחדש  ות 

  מחדש לרווח או הפסד בתקופה עוקבת.  

פיצויים לחלק  שהחברה מפקידה בגופים מסוימים    כספיםנכסי התוכנית הם   בגין התחייבויותיה לתשלום 

  טוח כשירות.ופוליסות בי קרנות פנסיה כדוגמת מעובדיה באופן שוטף 

בגין  נטו  הנכס  את  מודדת  היא  נטו),  נכס  (כלומר,  מוגדרת  להטבה  בתוכנית  עודף  יש  לחברה  כאשר 

  .ההטבה המוגדרת, לפי הנמוך מבין העודף בתוכנית להטבה מוגדרת לבין תקרת הנכס
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  הכרה בהכנסה:   .גכ

החברה מכירה בהכנסה מחוזים עם לקוחות במועד העברת השליטה על סחורה    ,  IFRS 15התאם להוראות  ב

או על שירות ללקוח ומודדת את ההכנסה בסכום המייצג את התמורה שהחברה מצפה להיות זכאית לה עבור  

  אותה סחורה או אותו שירות.

  ברוטו.  החברה שולטת על הסחורה או השירות לפני שהם מועברים ללקוח ומכירה בהכנסות בסכום

 –ו/או פרמטרים אחרים  שתמורתן נקבעת בשיטה של חיוב עבור שעות עבודה בפועל    שירותי ייעוץ ומיחשוב

ו העבודה  שעות  בסיס  על  בהכנסה  מכירה  ולפי  \החברה  המדווחות  בתקופה  שהושקעו  אחרים  פרמטרים  או 

  התעריפים המוסכמים מראש. 

ההכנסה מוכרת בהתאם לשלב ההשלמה    -ם קבוע וסופישתמורתן נקבעת מראש בסכו  שירותי ייעוץ ומיחשוב

זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי  - הלקוח מקבל וצורך בושל העסקה בסוף תקופת הדיווח כאשר  

 . או הנכס נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו החברה

לסך   ביחס  לחברה  שהתהוו  העלויות  בסיס  על  ההתקדמות  את  מודדת  בפרויקט  החברה  החזויות  העלויות 

 .  (שיטה המבוססת על תשומות)

ציוד  בנקודת הזמן שבה מועברת השליטה במוצר ללקוח בדרך    –ה מכירה בהכנסה ממכירת מוצרים  החבר

  כלל  זהו המועד של מסירת המוצר . 

מעניקה החברה מספקת ללקוחות אחריות על המוצרים מכוח חוק או בהתאם למקובל בענף. אחריות זו אינה  

  . ללקוח שירות נוסף, ולכן היא אינה מטופלת כמחויבות ביצוע נפרדת

להפיק   יכול  הלקוח  כאשר  כנפרדים  ללקוח  שהובטחו  שירותים  מזהה  או מהשירות  החברה  בעצמם  השירות 

השירות ללקוח    ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של החברה להעביר את

  .י בנפרד מהבטחות אחרות בחוזהניתנת לזיהו

  מסים על ההכנסה:   .דכ

והחברות    .1 מסים   הבנותהחברה  כוללים  הכספיים  הדוחות  לכך  בהתאם  מסים.  ייחוס  של  בשיטה  נוקטות 

  בעיקר  הכנסה. הפרשים אלה נובעים -נדחים בגין הפרשים זמניים בין הדיווח הכספי לבין הדיווח לצרכי מס

  תרות להעברה של הפסדים לצורכי מס.מיווהכנסות מסוימות מפער בעיתוי זקיפת הוצאות 

נדחים    .2 מסים  והתחייבויות  נדחים  מסים  שבה    נמדדיםנכסי  לתקופה  להתייחס  הצפויים  המס  שיעורי  לפי 

ימומש הנכס או תסולק ההתחייבות, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם  

  זן. הושלמה למעשה, עד לתאריך המא

נכס מסים נדחים הוכר בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי, במידה    והחברות הבנות יוצרותהחברה    .3

שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי, אלא אם נכס 

אינ אשר  בעסקה  בהתחייבות  או  בנכס  לראשונה  מההכרה  נובע  הנדחים  ואשר  המסים  עסקים  צירוף  ה 

  במועד העסקה אינה משפיעה על הרווח החשבונאי או על ההכנסה החייבת (ההפסד לצורך מס). 
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  : (המשך) מסים על ההכנסה  .כד

, כל קותהחברה לא יצרה התחייבות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים שנוצרו בגין השקעה בחברות מוחז  .4

עשויים להתחייב במס, במידה והחברה תממש   אלוהפרשים זמניים    .עוד אין כוונה לממש את ההשקעות

ואין האת   והואיל  ולפתחן,  בהן  להחזיק  כדי  נרכשו  אלה  שהשקעות  מכיוון  המוחזקות.  בחברות  השקעה 

  בכוונת החברה לממשן, לא נוצרה התחייבות כאמור. 

ידי חברות מוחזקות. מס נוסף זה לא  -סף במקרה של חלוקת דיבידנד עלהחברה עשויה להתחייב במס נו  .5

  לחלוקת דיבידנד הכרוך במס נוסף. לגרום  כל עוד אין כוונהנכלל בדוחות הכספיים 

החברה שיקפה את ההשפעה של חוסר הודאות בקביעת רכיבי חישוב מסים שוטפים ונדחים כאשר אין זה  .     6

ס לא ודאי. החברה שיקפה את ההשפעה של חוסר הודאות לכל טיפול  צפוי שרשות המס תקבל טיפול מ

מס לא ודאי באמצעות שיטת "הסכום הסביר ביותר" או שיטת "התוחלת" בהתאם לשיטה שהישות מצפה 

   .שתספק תחזיות טובות יותר בקשר להחלטה לגבי חוסר הודאות

יוצרת נכס מסים נדחים בגין הפרשים זמניים הנוצרים ב  .7  כמוצגים הנכסים וההתחייבויות  סכומי  ין  החברה 

   .המס שלהם הנמדד בסכומים מתואמים לבין בסיסבמאזן 

יוכרו ברווח או הפסד, למעט אם הם נובעים מעסקה או מאירוע אשר מוכרים,  ומסים נדחים  מסים שוטפים    .8

  באותה תקופה או תקופה אחרת מחוץ לרווח או הפסד. 

  מגזרי פעילות:  . הכ

המתכונת לדיווח מגזרי של הקבוצה נערכה בהתאם לאופן בו המידע מוצג למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי  

  של החברה. 

בדוחות הכספיים המאוחדים   יושמתהמדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה למדיניות החשבונאית המ

  . 28למעט הטיפול בעסקאות משותפות כאמור בביאור 

    רווח למניה:  .וכ

רגילות  המניות  ה המיוחס לבעלי  לשנה  הפסד  ה רווח או  האת סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי    חישבה  החברה 

  . של החברה

חלוקת   ידי  על  חושב  למניה  הבסיסי  או  ההרווח  לבעלי  הרווח  המיוחס  החברה  ה  מניותה הפסד  של  רגילות 

  . שנהמשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך ההבממוצע 

  : חדשים בתקופה שלפני יישומם םתקני  .זכ

  עלויות לקיום חוזה)  -התחייבויות תלויות ונכסים תלויים - (הפרשות IAS 37-תיקון ל

על פי התיקון, בבחינה האם חוזה הינו מכביד, העלויות לקיום חוזה אותן יש לקחת בחשבון הן עלויות המתייחסות  

ו תוספתיות  עלויות  הכוללות  לחוזה,  החוזה. במישרין  לקיום  במישרין  הקשורות  אחרות  עלויות  של  הקצאה  כן 

מיום   החל   רטרוספקטיבי  באופן  ייושם  את 2022בינואר    1התיקון   סיימה  טרם  הישות  אשר  חוזים  עבור   ,

  מחויבויותיה בגינם.

, אולם בשלב זה אין ביכולתה להעריך השפעה כאמור  החברה בוחנת את השלכות התיקון על דוחותיה הכספיים,

  אם בכלל.



  אמנת ניהול ומערכות בע"מ

  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31יאורים לדוחות הכספיים ליום ב

  

- 29 - 

  

  מזומנים ושווי מזומנים: - 3יאור ב

  הרכב: 
    שיעור הריבית      
   בסיס   ליום   

   / מטבע  הצמדה  31.12.2020  31.12.2020 31.12.2019
     %     

        
  בשקלים: 

  בקופה ובבנקים       8,275  8,034

          בפקדונות לא צמוד  0.2-0.3   43,957  40,459
48,493  52,232         

       
  במטבע חוץ: 

  :בקופה ובבנקים         

3,336  2,911  
 

  דולר   
 

          אירו     637  560
3,896  3,548               

                 
           הכל - סך        55,780  52,389

  

  : נכסים פיננסיים לזמן קצר אחרים – 4יאור ב

  הרכב: 
    שיעור הריבית      
   בסיס   ליום   

      הצמדה  31.12.2020  31.12.2020 31.12.2019
     %     

        
  בשקלים: 

  חודשים 3פקדונות מעל   לא צמוד  0.4   10,217  -

          פקדונות משועבדים לא צמוד  0.2   1,685  1,685
  הכל - סך        11,902  1,685

  

  לקוחות:   -   5ביאור  

   הרכב:   א. 
  31.12.2020  31.12.2019* 

  87,905  75,394  לקוחות 

  )248(  )163(  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים
     

  87,657  75,231  הכל -סך
     

  אלפי ש"ח.   89,826הינה    2019בינואר    1*  יתרת הלקוחות ליום  

  . 26ראה ביאור    -   פרטים נוספים   ב. 
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 חוזים עם לקוחות:  - 6ביאור 

  :ים עם לקוחותנכסים בגין חוז -  הכנסות לקבל  .א
  

לשנה   
שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה ביום

  31.12.2020  31.12.2019  

  748  530  בינואר   1יתרה ליום 
  530  490  הכנסות שהוכרו בתקופת הדיווח 

  )748(  )530(  העברה מנכסים בגין חוזים ללקוחות לסעיף לקוחות

  530  490  בדצמבר   31יתרה ליום 
 

 
  התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות:  - תמקדמות מלקוחו  .ב

  
לשנה 

שהסתיימה  
  ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

  ביום 
  31.12.2020  31.12.2019  

  12,470  8,045  בינואר   1יתרה ליום 
  )6,147(  )1,045(  הכנסות שהוכרו בתקופת הדיווח 

  1,722  1,821  מקדמות שהתקבלו

  8,045  8,821  בדצמבר   31יתרה ליום 
ל   

  חובה: - חייבים ויתרות   -   7ביאור  

  הרכב: 
31.12.2019 31.12.2020     

        
  עובדים       393   682

  *  המטופלת לפי שיטת השווי המאזניחברה       1,683   1,574

  הוצאות מראש       619   1,332

  מקדמות לספקים      1,564   -

             חרים חובה א-חייבים ויתרות       241   267
  הכל - סך      4,500   3,855

  .7ד'26ראה ביאור * 
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  : ותזכויות בישויות אחר - 8יאור ב

  : חברות בנות  א.

  הרכב הקבוצה:   .1

31.12.2019 31.12.2020   
  תנמדי שיעור ההחזקה  שיעור ההחזקה 

  שם החברה   התאגדות    בהצבעה  בהון המניות   בהצבעה  בהון המניות 
%  % %  %      

  : עיקריות חברות מאוחדות              

100.00  100.00  100.00  100.00  
 

  ישראל 
  ארגון ומדעי ניהול   -אמן

 בע"מ  יועצים  

 סיסנת תוכנה בע"מ   ישראל   94.43  94.43  94.43  94.43

  טסנת בדיקות תכנה בע"מ *   ישראל     100.00  100.00  100.00  100.00

  תדיעד שותפות מוגבלת *   ישראל    74.00  74.00  74.00  74.00

  ישראל   98.00  98.00  98.00  98.00
  דיאלוג ייעוץ ארגוני, מחקר   

  והדרכה בע"מ **     

    . של סיסנת תוכנה בע"מ שותפות בת\חברה בת *      

  בע"מ  ארגון ומדעי ניהול יועצים -אמןחברה בת של  **     

  
  קנות שליטה: מידע פיננסי על זכויות שאינן מ  .2

להלן מידע פיננסי מתומצת על חברות בנות שיש להן זכויות שאינן מקנות שליטה שהן מהותיות. הסכומים  

  :לפני קיזוז עסקאות בין חברתיותמראות הדוחות המאוחדים של החברה הינם 
  

  יסנת תוכנה בע"מ ס    
  ישראל     המיקום העיקרי של העסק 

 

    
  ליום

31.12.2020  
  ליום

31.12.2019  
  שיעור זכויות במישרין בהון המניות  ובזכויות ההצבעה  

  5.57%  5.57%   של הזכויות שאינן מקנות שליטה  

  86,346  83,802    נכסים שוטפים 

  17,207  16,507    שוטפים לאנכסים 

  )53,592(  )45,112(    התחייבויות שוטפות

  )4,727(  )4,626(    התחייבויות לא שוטפות 

  45,234  50,571    נטו נכסים

בספרי   כמופיע  שליטה  מקנות  שאינן  לזכויות  המיוחס  הון 
  2,624  2,640    חברת סיסנת

     
  5,462  5,774   ערך בספרים של הזכויות שאינן מקנות שליטה
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  :(המשך)  ותזכויות בישויות אחר - 8יאור ב

  : חברות בנות (המשך)  א.

  : (המשך)  נסי על זכויות שאינן מקנות שליטהמידע פינ  .2
  

  לשנה שהסתיימה ביום   
  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2018  

        

  250,551  236,498  223,815  הכנסות 
  

  6,176  6,571  7,615  רווח לתקופה 
  

  6,274  5,255  7,592  לתקופה כוללרווח   סך

  6,753  12,573  20,941  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

  )2,414(  )751(  )6,443(  תזרים מזומנים לפעילות השקעה

  )2,061(  )8,281(  )7,026(  תזרים מזומנים לפעילות מימון 

  2,278  3,541  7,472  תזרים מזומנים, נטו 

  רווח לתקופה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה  
  519  687  268 כמופיע בספרי חברת סיסנת  

  
  834  1,016  677 רווח לתקופה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

  רווח כולל לתקופה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  529  631  271 כמופיע בספרי חברת סיסנת  

  851  889  678 רווח כולל לתקופה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
   

  

 : ותפותעסקאות מש  .ב

  מידע על עסקאות משותפות מהותיות:   .1
  

  ההון שיעור בזכויות   הצבעה שיעור בזכויות  מיקום עיקרי   מדינת  
  31.12.2019  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020  של העסק   התאגדות   שם החברה 

  65%  65%  50%  50%  ישראל   ישראל    אמגון בע"מ
   

  .1991גדה בישראל באוקטובר אמגון הינה חברה פרטית שנתא  

  אמגון עוסקת במתן שירותי מיקור חוץ וניהול כולל של שירותים לוגיסטיים.

   

  מידע פיננסי מתומצת על עסקאות משותפות מהותיות:   .2

הסכומים  למעט אם נאמר במפורש אחרת,  מהותיות.    עסקאות משותפותלהלן מידע פיננסי מתומצת על  

(ולא חלק החברה בסכומים אלה) כשהם מתואמים כדי    סקאות המשותפותשל הע  הסכומיםהינם  המוצגים  

הסכומים הינם לפני קיזוז עסקאות בין  לשקף תיאומים שנעשו על ידי החברה ביישום שיטת השווי המאזני.  

  .חברתיות
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  :(המשך)  ותזכויות בישויות אחר - 8יאור ב

  עסקאות משותפות (המשך):  .ב

  קאות משותפות מהותיות (המשך): מידע פיננסי מתומצת על עס  .2
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
לשנה שהסתיימה  

   31.12.2020ביום 
לשנה שהסתיימה  

 31.12.2019ביום 

  אמגון    אמגון    

  49,976  43,876  הכנסות 
   

  3,417  3,445  פחת והפחתות
   

  13  10  הכנסות ריבית 
   

  194  210  הוצאות ריבית
   

  58  198  מסים על ההכנסה
   

  )733(  )874(  ד לתקופה הפס
   

  )333(  48  כולל אחר לתקופה  )הפסד רווח (
   

  

  
ליום 

  31.12.2019ליום   31.12.2020

  אמגון   אמגון  
      התאמה לערך בספרים של ההשקעה בעסקה המשותפת:

       
  9,724  9,189  חלק החברה בנכסים נטו

  -   - התאמות אחרות
  

  9,724   9,189 עה בעסקה המשותפת ערך בספרים של ההשק 

 31.12.2019ליום    31.12.2020ליום     

  אמגון    אמגון    

  יאזנמשווי    יאזנמשווי    שיטת מדידה 

  18,784  17,068  (*) נכסים שוטפים 

  11,371  9,040  שוטפים לאנכסים 

  )11,309(  )8,082(  (**)  התחייבויות שוטפות

  )3,884(  )3,890(  *) (**  התחייבויות לא שוטפות

  14,962  14,136  נכסים נטו
      הון שמיוחס: 

  14,962  14,136  לבעלים של חברת האם 
      

  6  2,526  כולל מזומנים ושווי מזומנים  (*)
(**)  כולל התחייבויות פיננסיות שוטפות (למעט ספקים   

  1,468  -  וזכאים אחרים והפרשות)       
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  :(המשך)  ותזכויות בישויות אחר - 8יאור ב

 :עסקאות משותפות (המשך)  .ב

 מידע פיננסי מתומצת על עסקאות משותפות מהותיות (המשך):   .2

    
  לשנה שהסתיימה  

  31.12.2018ביום 

  מרמנת   אמגון    
        

  142,492  49,920    הכנסות 
   

  1,681  1,935    פחת והפחתות
   

  5  12    הכנסות ריבית 
   

  289  101    הוצאות ריבית
   

  3,198  269    מסים על ההכנסה
   

  10,367  93    רווח לתקופה 
   

  )27(  )275(    הפסד כולל אחר לתקופה
   

  10,340  )182(    לתקופה כולל (הפסד) רווח סך
        כולל שמיוחס:  (הפסד) רווח

  10,340  )182(    לבעלים של חברת האם 
   

  -  -    לזכויות שאינן מקנות שליטה
   

  3,000  2,633    דיבידנדים שהתקבלו בקבוצה מהעסקה המשותפת
   

  

  : מידע נוסף  .ג

 : מערכות בע"מ קונקור. 1

תדיעד  2018בינואר    א) שותפות  מאוחדת)  רכשה  בע"מ   (שותפות  מערכות  קונקור  מניות  כל  (להלן:   את 

קונקור   ברווח התפעולי שלובנוסף תדיעד תשלם תמורה תלויה    ש"חמיליון    2.5  -כבתמורה ל   "קונקור")

התמורה הנוספת הסתכמה בפועל נוספים.    ש"חמיליון    1ועד לסך שלא יעלה על    2019-ו   2018בשנים  

 קונקור עוסקת בפיתוח תוכנות מורכבות בהתאם לדרישות וצרכי הלקוח.. ש"חאלפי   454-ב 

למכירת מלוא אחזקות החברה המהוות    2019במרץ    31ביום    .   2 מהון המניות המונפק   50%נחתם הסכם 

והנפרע של מרמנת ארגון ניהול פרויקטים בע"מ (המטופלת בשיטת השווי המאזני, נטו) (להלן: "מרמנת"), 

בעקיפין   המחזיקה  "הרוכשת"),  (להלן:  מוגבלת  שותפות  (מ.ר.מ.נ)  סקיי  לס.ה  שהיא,  כפי  מרמנת  במצב 

 ) מהון מניותיה של מרמנת.50%( ביתרת

  הושלמה העסקה.  2019באפריל  30ביום 

מיליון ש"ח)    52.3  -מיליון ש"ח (לאחר עלויות עסקה  52.5במסגרת השלמת העסקה, שולם לחברה סך של  

  מיליון ש"ח. 2.5בנוסף לתשלום דיבידנד לחברה שחולק קודם לכך בסך של 

מיליוני ש"ח הכלול בסעיף הכנסות   41  -קה האמורה בסך כמהעסלפני מס  רווח    2019נוצר בשנת  לחברה  

  אחרות.
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  הטבות לעובדים:  - 9ביאור 

ה  .א והחברות  החברה  חושבו  בנותהתחייבויות  אשר  לעובדיה,  ופנסיה  פרישה  פיטורין,    חוקי   בסיס  על   לפיצויי 

מים שנצברו בקופות  וסכו  שוטפות  בחלקן על ידי הפקדות  -העבודה והסכמי העבודה הקיימים, מכוסות במלואן  

מנהלים לביטוח  ופוליסות  לפיצויים  קופות  תוכנית)    פנסיה,  הכלולה  (נכסי  ההתחייבות  ידי  על    בדוחותויתרתן 

  כספיים. 

התוכניות להטבה מוגדרת של החברה חושפות אותה לסיכונים אקטואריים (כגון: סיכון אורך חיים, סיכון ריבית, 

ישנן  כמו כן,    לציה, סיכון בגין שינויים בשכר) וכן סיכון שוק בגין נכסי תוכנית.סיכון שערי חליפין, סיכון בגין אינפ

  .1963 -לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 14תוכניות להפקדה מוגדרת לעובדים אשר חל עליהן סעיף גם 

אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה שהמטבע  ההתחייבות נמדדת לפי שיעור תשואת השוק על  

שינויים בשיעורי התשואה ובשווי ההוגן של נכסי התוכנית עשויים לחשוף    ."ח בסוף תקופת הדיווח  ש השלהן הוא  

  את החברה לשינויים עתידיים בגובה ההתחייבות נטו.

לעלייה   החברה  את  חושפת  באינפלציה  עלייה  לצרכן.  המחירים  למדד  צמוד  בכירים  עובדים  מספר  של  שכרם 

  אותם עובדים.  בסכום ההתחייבות בגין

, תנאי התוכנית קובעים כי רווחים שהושגו מנכסי התוכנית  2004בסוג מסוים של תוכניות ביטוח מנהלים מלפני  

מעבר לשיעור עליית מדד יזקפו לרכיב התגמולים ויופחתו מרכיב הפיצויים בתוכנית, לאור זאת לחברה עשויות  

הצ שהרווחים  ככל  נוספות  התחייבויות  בעתיד  ההשקעות להתהוות  סכום  על  יעלו  התוכנית  נכסי  על  בורים 

  בתוכנית כשהן מותאמות בהתאם לשיעור עליית המדד. 

סכומים מסויימים שהופקדו בקופות פנסיה, בקופות לפיצויים ובפוליסות לביטוח מנהלים אינם ניתנים לשימוש על  

  ידי החברה במצבים מסוימים. החברה הפחיתה את סכום הנכס שהוכר בהתאם. 

", מחייבים את החברה לשלם פיצויי פיטורין לעובדים  1963  -יני העבודה בישראל וחוק "פיצויי פיטורין, תשכ"גד

גיל   על  עומד  כיום  החוקי  הפרישה  גיל  פרישתם.  או  פיטוריהם  וגיל    62בעת  פי    67לאישה  על  לפיכך,  לגבר. 

(ובנסיבות המוגדרות בחוק) ופוטר  התוכנית עובד אשר הועסק על ידי החברה במשך שנה אחת ברציפות לפחות  

לאחר התקופה האמורה, זכאי לפיצויי פיטורין. שיעור הפיצויים המנוי בחוק הינו משכורת אחרונה של העובד לכל  

 שנת עבודה. 

לחוק פיצויי פיטורין, על פיו הפקדותיה השוטפות של החברה    14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים חלים תנאי סעיף  

ו/א פנסיה  הופקדו בקרנות  בגינם  לעובדים,  נוספת  התחייבות  מכל  אותה  פוטרות  ביטוח,  בחברות  בפוליסות  ו 

  הסכומים.

בגין  ת  , מטופל על ידי החברה כהתחייבו14החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות לפי סעיף  

ו שלילית  תשואה  ישאו  התוכנית  שנכסי  לסיכון  נחשפת  החברה  ובגינה  עובדים  אתהטבות  יקטינו  נכסי   בכך 

קיים סיכון שההנחות האקטואריות בדבר עליית וכן  יספיקו לכסות את המחוייבות  השכר    התוכנית באופן שלא 

שהמחוייבות   לסיכון  החברה  את  חושפות  ובכך  בפועל  השכר  עליות  לעומת  בחוסר  תוערכנה  תגדל   הצפויה, 

  .בהתאם
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  : (המשך)  הטבות לעובדים - 9יאור ב

  : נית להטבה מוגדרתהתכ הרכב  .ב
31.12.2019 31.12.2020  

     
  (ג) הטבה מוגדרתלמחויבויות הערך נוכחי של    )22,249(  )24,116(

   (ד)שווי הוגן של נכסי התכנית  19,402  24,337
    , נטו (התחייבויות) עודף נכסים      )2,847(  221

  : סיווג בדוח על המצב הכספי    

  : התחייבויות    

        התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו  )2,852(  )2,435(
  נכסים:    

   נכסי הטבה מוגדרת, נטו  5  2,656
221  )2,847(        

  הטבה מוגדרת: לתנועה בערך הנוכחי של המחויבות ג.    ה
   ביום   שהסתיימהלשנה 

31.12.2019 31.12.2020  
  

  יתרה לתחילת שנה  24,116  38,546

  עלות שירות שוטף  2,646  4,009

  ריביתהוצאות   477  1,087

  עובדים שדווחו לראשונה עם וותק מעל שנה  24  135

  רווחים והפסדים אקטוארים הנובעים: -מדידות מחדש     

  משינויים בהנחות פיננסיות  )13(  860

  מההבדלים בין ההנחות האקטואריות הקודמות לבין מה שהתרחש בפועל  )569(  1,837

   בגין סילוקים הטבות ששולמו  )4,432(  )22,358(
  יתרה לסוף שנה     22,249  24,116

  
  

  תנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית: ד. 
   ביום   שהסתיימהלשנה 

31.12.2019 31.12.2020  
     

  יתרה לתחילת שנה  24,337  40,783

  הכנסות ריבית   422  1,000

  נכסי תוכנית למעט הכנסות ריביתתשואה על  -מדידות מחדש   )547(  1,164

  עובדים שדווחו לראשונה עם וותק מעל שנה  -  114

  החברה ידי -הפקדות על  1,916  3,201

    בגין סילוקים -הטבות ששולמו   )6,726(  )21,925(
     יתרה לסוף שנה   19,402  24,337
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  : (המשך)  הטבות לעובדים - 9יאור ב

  הנחות אקטואריות עיקריות:     . ה
31.12.2019  31.12.2020   

%  %   
   

   על המחויבות בגין תוכניתממוצע שיעור היוון   2.09  2.06

  שיעור גידול חזוי בשכר   3  3

  עזיבת עובדים (בותק לפי מח"מ)שיעור   11.1  11.1

  :עתידיים מזומנים  תזרימי של  ודאות וחוסר עיתוי, סכום  .ו

על   הדיווח  תקופת  לסוף)  'ה  סעיףראה  (  משמעותית  אקטוארית  הנחה  לכל  רגישות  ניתוח  .1 וההשפעה 

  : המחוייבות להטבה מוגדרת
 

31.12.2020      
      של  השפעה

  קיטון
  בהנחה 

    גידול
  בהנחה 

  שינוי
  בהנחה 

  

    %    
        

  תוכנית בגין המחויבות על  היוון שיעור  1  )415(  518

  בשכר  חזוי גידול שיעור  1  587  )458(

  דים  עזיבת עובשיעור   20  )105(  130
  

  שחושבה   כפי  החזויה  הזכאות  יחידת  שיטת  על  מבוססת  הרגישות  לניתוח  ששימשה  החישוב  שיטת

  על   הכספית  ההשפעה  את  מציג  החישוב.  דוח על המצב הכספיב   הכרה  לצורך  מוגדרת  להטבה  המחויבות

  רבות   פעמים  זו  הנחה  במציאות.  קבועים  נשארים  המשתנים  שאר  כי  בהנחה  מוגדרת  להטבה  המחויבות

  .ההנחות בין קורלציה להיות  ועשויה מתקיימת  אינה

  שנים. 4.66 –נו משך החיים הממוצע המשוקלל של המחוייבות להטבה מוגדרת הי .    2

  : תוכנית להפקדה מוגדרת  .ז
  לשנה שהסתיימה ביום   
  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2018  
       

  5,598  8,656 10,422  הסכום שהוכר כהוצאה בגין תוכניות להפקדה מוגדרת
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  : חכירות - 10ביאור 

  שנים. 3-למשך כ חברה חוכרת צי רכביםשנים. ה שנה עד חמשלמשך  החברה חוכרת שטחי נדל"ן שונים  א.

  מידע לגבי נכסי זכות שימוש:  ב.
  31.12.2020  
  זכויות שימוש   
  הכל   -סך  כלי רכב   מבנים   
       
       

  6,220  4,605 1,615  לשנה שהסתיימה ביום  -פחת
       

  11,114  7,233  3,881  יתרה ליום 

      

  
  31.12.2019  
  זכויות שימוש   
  הכל   -סך  כלי רכב   מבנים   
       
       

  5,106  3,842 1,264   לשנה שהסתיימה ביום  -פחת
       

  11,940  7,577  4,363  יתרה ליום 

  

בשנת   אלפי ש"ח).  8,560  -  2019  (  ש"חאלפי    5,518הוא    2020  סך התוספות לנכסי זכות שימוש במהלך שנת  

  שנים. 5עד  3הדוח התקשרה החברה בהסכמי שכירות רכבים ושטחי נדל"ן לתקופה של 

  : ניתוח מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות חכירה  ג.

  . 2ה'26  ראה ביאור –לעניין ניתוח מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות חכירה        

 ותי נוסף לגבי חכירות: מידע כמ  .ד

  
לשנה   

שהסתיימה ביום 
31.12.2020  

לשנה 
שהסתיימה ביום 

31.12.2019  
  אלפי ש"ח    
    

  270  331  הוצאות ריבית בגין התחייבויות חכירה 

  2,409  159  הוצאות בגין חכירות לטווח קצר שלא הוכר בגינן התחייבויות חכירה 

  5,279  6,141  סך תזרים המזומנים ששולם עבור חכירות 
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  רכוש קבוע:   -   11ביאור  

  : 2020בדצמבר    31ליום    הרכב   . א 
  

  הכל - סך
שיפורים  
  במושכר 

ריהוט וציוד  
  משרדי 

כלי רכב  
  וקטנועים

מחשבים  
 וציוד היקפי 

 מקרקעין  
     מבניםו

  עלות:                  

   2020בינואר   1ליום   25,287   3,159  594  2,887  1,536  33,463

  תוספות  -  490  35  29  -  554

          גריעות   -  -  )218(  -  -  )218(
          2020בדצמבר  31ליום   25,287  3,649  411  2,916  1,536  33,799

   
  פחת נצבר:            

   2020בינואר   1ליום   14,581  2,536  286  2,113  865  20,381

  תוספות  786  364  84  88  153  1,475

          גריעות   -  -  )135(  -  -  )135(
          2020בדצמבר  31ליום   15,367  2,900  235  2,201  1,018  21,721

            
     2020בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום  9,920  749  176  715  518  12,078

     
             %  -ב שיעורי הפחת    0-4  33  15  6-15  10-15   
               %-הפחת העיקרי ב  שיעור        4  33  15  7  10   



  אמנת ניהול ומערכות בע"מ

  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31יאורים לדוחות הכספיים ליום ב

  

- 40 - 

  

  : (המשך)   רכוש קבוע   -   11ביאור  

  : 2019בדצמבר    31ליום    הרכב   . ב 

  
  הכל - סך

שיפורים  
  במושכר 

ריהוט וציוד  
  משרדי 

כב  כלי ר
  וקטנועים

מחשבים  
 וציוד היקפי 

 מקרקעין  
     מבניםו

  עלות:                  

   2019בינואר   1ליום   25,282   3,665   594   2,741   1,360   33,642 

  תוספות  5  539  -  270  176  990

          גריעות   -  )1,045(  -  )124(  -  )1,169(
          2019בדצמבר  31ליום   25,287   3,159  594  2,887  1,536  33,463

   
  פחת נצבר:            

   2019בינואר   1ליום   13,797   3,279   198   2,162   716  20,152 

  תוספות  784  302  88  75  149  1,398

          גריעות   -  )1,045(  -  )124(  -  )1,169(
          2019בדצמבר  31ליום   14,581  2,536  286  2,113  865  20,381

            
     2019בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום  10,706  623  308  774  671  13,082

     
             %  -ב שיעורי הפחת    0-4  33  15  6-15  10-15   
               %-הפחת העיקרי ב  שיעור        4  33  15  7  10   
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  : (המשך)   רכוש קבוע   -   11ביאור  

  נוספים:   פרטים   . ג 

המקרקעין. נכון למועד הקובע בגין זכות זו נרשמה  הזכות במקרקעין היא זכות בעלות העתידה להירשם בפנקסי          

  א בתהליך רישום.והנכס נמצזאת מאחר לטובת החברה הערת אזהרה 

  

  : ומוניטין   נכסים בלתי מוחשיים   -   12ביאור  

.    14.3%בשיעור    ים ש"ח המופחת   מיליון   0.7- העלות המופחתת כוללת קשרי לקוחות כ   2020בדצמבר    31ליום    א. 

  מיליון ש"ח בגין קשרי לקוחות   0.9- כ   יתרה של   31.12.2019(ליום    מיליון ש"ח   6.4- כ   ה הינ מוניטין  כמו כן , יתרת ה 

 מיליון ש"ח בגין מוניטין).    6.4- ו 

אלפי ש"ח, הפחתה הנובעת מסיום הקשר עם לקוח    690  - הפחתת קשרי לקוחות סך של כ   נרשמה   2019בשנת  

בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר הינה לפי  ה נכסים  ה שיטת ההפחתה שיישמה החברה בקשר עם  מסוים.  

  הפסד לתקופה.   ו א בדוח רווח  הנהלה וכלליות    הקו הישר והוצאות ההפחתה נזקפו לסעיף הוצאות 

בבחינת ירידת ערך המוניטין הסתמכה הנהלת החברה על חוות דעת מומחה חיצוני בלתי תלוי, לפיה לא קיימת  

  ך. ירידת ער 

  בר השבה של יחידות מניבות מזומנים:  סכום פרטים נוספים בדבר    .ב

  מניבות מזומנים: להלן מוצגים פרטים ביחס למוניטין המוקצה ליחידות  .1
  יתרת המוניטין ליום 

  בדצמבר  31
  

2019  2020    
    

  

  סיסנת תוכנה בע"מ   2,165   2,165 

  טסנת בדיקות תוכנה בע"מ   544   544 

  1994שותפות מוגבלת  -תדיעד   2,531   2,531 

  קונקור מערכות בע"מ   1,179   1,179 
  

        הכל  -סך              6,419   6,419 
  הנחות המפתח ששימשו בחישוב סכום בר ההשבה: .   2

  הסכום בר ההשבה של כל היחידות המניבות מזומנים נקבע על בסיס שווי השימוש, המחושב לפי אומדן        

  .מזומנים העתידיים הצפויים מהנכסתזרימי ה

  ששימשו בהערכת השווי:  להלן הנחות אחרות משמעותיות

קונקור  
מערכות  

  בע"מ

 -תדיעד  
פות שות

מוגבלת 
1994  

טסנת 
בדיקות 

 תוכנה בע"מ 

סיסנת  
 תוכנה בע"מ 

  (סולו) 

  
קונקור  
מערכות  

  בע"מ

- תדיעד  
שותפות 
מוגבלת 

1994  

  
טסנת 

בדיקות 
 תוכנה בע"מ 

סיסנת  
 תוכנה בע"מ 

   (סולו) 
2019  2020   

20.0%  20.2%  20.1%  20.2%  20.2% 18.8% 19.1% 19.1%  
  וןושיעור הי
לפני מס

558  2,861  5,752  3,485  483  2,511  5,537  2,600  
    רווח תפעולי

  (שנה מייצגת) 

  שיעור צמיחה   1.5%  1.5%  1.5%  1.5%  1.5%  1.5%  1.5%  1.5%

  נתח שוק   חד ספרתי  חד ספרתי  חד ספרתי  חד ספרתי  חד ספרתי  חד ספרתי  חד ספרתי  חד ספרתי
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  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין (המשך):   -   12ביאור  

  ר שווי בר השבה של יחידות מניבות מזומנים (המשך): פרטים נוספים בדב  .ב

שוק   .3 ותנאי  כלכליים  תנאים  על  מבוססות  אשר  עתידיות,  ותחזיות  עבר  נסיון  על  מבוסס  התפעולי  הרווח 

  צפויים.

א המותאמת של הקבוצה זאת מתוך מטרה לשקף את הנחות ההנהלה לגבי טשיעור הנכיון מבוסס על הב 

  ים ליחידה מניבת המזומנים.סיכונים ספציפיים המיוחס

  המתייחס לאיזור.  רי הצמיחה מבוססים על מידע כלכלישיעו

  הנחות ביחס לנתח שוק מבוססות על נתח השוק הנוכחי של הקבוצה. 

 פרטים נוספים ביחס ליחידות מניבות מזומנים שלא חלה ירידת ערך בגינן: .4

  
קונקור מערכות 

  בע"מ 
  שותפות -תדיעד 

  1994מוגבלת 

  
דיקות טסנת ב

  תוכנה בע"מ 

סיסנת תוכנה  
  בע"מ 
   (סולו) 

2020   
   

481  460  16,285  14,840
ההשבה  - הסכום שבו הסכום בר
  גבוה מהערך בספרים 

  אילו כל אחד מהשינויים הבאים היה נעשה בהנחות המפתח שלהלן, הערך בספרים והערך בר ההשבה 

  : היו זהים

  

  

  

  

  

  זכות: - זכאים ויתרות   -   13ביאור  

  הרכב: 
31.12.2019 31.12.2020   

      
  שכר ומשכורת התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בשל   30,955  28,727

  מוסדות    4,548  4,783

  חברות קשורות   2,247  1,885

  יתרה בגין חברות ניהול בבעלות בעלי ענין    414  1,159

        הוצאות לשלם   1,742  811
          הכל - סך       39,906  37,365

  

  

  
קונקור 

 מערכות בע"מ
  שותפות -תדיעד 
  1994לת מוגב

  
טסנת בדיקות 

  תוכנה בע"מ 

סיסנת תוכנה  
  בע"מ 
   (סולו) 

2020   
   

 - שלילי  2,340 275
    תפעולי רווח

  בשנה מייצגת 
  לפני מסשיעור היוון   -  43%  19.43%  24.95%

  שיעור צמיחה   -  שלילי  שלילי  שלילי
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  מסים נדחים:   -   14ביאור  

  :יתרת מסים נדחים הרכב  א.

    
  לשנה שהסתיימה  

    2020בדצמבר  31-ב

  31.12.2020  
תנועה שהוכרה  
  31.12.2019  תנועות אחרות  ברווח או הפסד 

          מסים נדחים בגין:  .1

  )215(  -  43 )172(  קשרי לקוחות    

הפרשות לחופשה חובות        
  1,818  -  )113(  1,705 מסופקים ובונוסים     

  155  -  )155(  -  הפסד לצורכי מס    

  )159(  )8( 753  586  הטבות לעובדים    
   

  1,599  )8(  528  2,119  הכל - סך    
   

    .ב.23ראה ביאור  -הנדחים לענין שיעורי המס לפיהם חושבו המסים   .2

ו  .ב רשמו  החברה  לא  בנות  של  חברות  בסך  מס  לצורכי  הפסדים  בגין  נדחים      . ש"ח  מיליון  6.5-כמסים 

 מיליון ש"ח). 10-כ 31.12.2019(
 

(לרבות הפסד   מיליון ש"ח  8.5-הפסדי הון אחרים בסך של כהחברה וחברות בנות לא רשמו מסים נדחים בגין  

  ).ש"ח   מיליון 8.5-כ  31.12.2019(  מניירות ערך).

  :הצגה במאזן  .ג
31.12.2019 31.12.2020   

      

  וטפיםנכסים לא ש  2,236  1,745

       התחייבויות לא שוטפות   )117(  )146(
  הכל - סך    2,119  1,599

  

  : והתקשרויות   התחייבויות תלויות   , ערבויות   -   15יאור  ב 

  : וערבויות   התחייבויות תלויות   . א 

לדעת הנהלות החברות, בהתבסס על   .אלפי ש"ח  475  -הוגשו תביעות בסך כולל של כ  בנותכנגד חברות    .1

   אלפי ש"ח. 15  -הפרשה בספרים בסך של כ  נרשמהשפטיים, יועציהן המ 

   ונרשמו   אלפי ש"ח   20בסך כולל של    הוגשו תביעות כנגד חברות המוצגות בשיטת השווי המאזני  הכל    -סך

  ש"ח. לפי א 8 -בסך של כהפרשות בספריהם לפי הערכות יועציהם המשפטיים 

  ערבויות:   .2

  :לטובת לקוחות במהלך עסקיהם הרגיל כדלקמן  בנקאיותביצוע  ערבויות  הנתנ הקבוצה  

31.12.2019 31.12.2020   
       

  חברות מאוחדות על ידי ערבויות   9,557  11,223

  בשליטה משותפת (עסקאות משותפות)חברות  על ידי ערבויות   1,383  1,386

        החברה  על ידי ערבויות  - 319
  הכל - סך  10,940  12,928
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  : (המשך)   והתקשרויות   התחייבויות תלויות   בויות, ער   -   15יאור  ב 

    : שיעבודים   . ב 

    טחת אשראי שנתן בנק לחברה כלולה. ב אלפי ש"ח לה   1,500לחברה בת פקדון משועבד בסך  

      התקשרויות:   ג. 

למשרד המדע   מהון מניותיה,  94.4%  - סיסנת, בה מחזיקה החברה בכנחתם הסכם בין    2018בחודש דצמבר   .1

("המ דיגיטלית"    שרד")והטכנולוגיה  "אוריינות  פרויקט  להפעלת  במסגרתובמכרז  שירותי    אשר  תספק  סיסנת 

(בין   דיגיטלית  אוריינות  מרכזי  של  והפעלה  הארץ,    10-ל  7הקמה  ברחבי  הפרושים  תתקיים  מרכזים)  ובהם 

השלישי הגיל  ועד  הרך  מהגיל  הרחב  לציבור  טכנולוגית  והעשרה  הכשרה  מחשב,  ביישומי  הכשרה  .  פעילות 

אופציה   נתונה  למשרד  לשנה החל ממועד חתימת ההסכם, כאשר  הינה  תקופת ההתקשרות בהתאם להסכם 

את  להרחיב  (וכן  המשרד  של  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  נוספות,  שנים  בארבע  ההתקשרות  את  להאריך 

לבטל את ההסכם בכל עת במתן הודעה   לתנאים שנקבעו בהסכם. המשרד רשאי  והכל בכפוף  ההתקשרות), 

של  מר מיחשוב    60אש  (תשתיות  טכנולוגי  מערך  של  פעמית  חד  הקמה  עבור  להסכם, התמורה  יום. בהתאם 

 15-ותקשורת) במספר מרכזים באופן מלא, עלויות נוספות ושירותי הפעלה והדרכה, צפויה להסתכם בסך של כ

השלמת ומועד  השירותים  של  בפועל  לביצוע  ובהתאם  בכפוף  וזאת  מע"מ)  (כולל  ש"ח  מתן  מיליון  עבור  ם. 

יינתנו  אשר  משתנות,  ותפוקות  דיגיטלית)  אוריינות  קורסי  ופיתוח  תפעולם  מרכזים,  (הקמת  נוספים  שירותים 

למחירים  בהתאם  נוספת  לתמורה  זכאית  תהיה  סיסנת  שיתקבלו,  ככל  המשרד,  של  בפועל  להזמנות  בהתאם 

רות הראשונה לא תעלה על שנקבעו בהסכם, כאשר בכל מקרה סך התמורה שתשולם לסיסנת בשנת ההתקש

מיליון ש"ח (כולל מע"מ). מובהר כי הסכומים האמורים לעיל הינם סכומים מקסימליים המבוססים   22-סך של כ

ולכן  כאמור  השירותים  כל  להזמנת  המשרד  של  מחויבות  אין  אך  שיינתנו  שצפוי  שונים  ושירותים  ביצועים  על 

המשרד     2020באוקטובר    22ביום    רותים שיינתנו בפועל.התמורה בפועל לסיסנת תהיה בהתאם להזמנות ולשי

ות הדיגיטלית  ניות של המשרד הוחלט להעביר את כלל הפעילות בתחום האוריינויי מדינכי במסגרת שידיע  וה

ש מסוף  החל  המקומיות  הרשויות  ש  ,2020ת  נלידי  האופציה  תמומש  לא  ההסכם  ניתנולפיכך  להארכת  לו  ה 

לכך   פת.וסנ  לתקופה שבהתאם  בסוף  לסיומו  יבוא  בשנ.  2020  תנההסכם  ההכנסות    2019-ו  2020ים  היקף 

 מיליון ₪ , בהתאמה . 8-מיליון ₪ וכ  9 -מו לכהסתכ

לקוח, שהינו תאגיד ממשלתי העוסק בתחום התובלה והסעת נוסעים ("הלקוח"), חתם על   14.10.2018ביום  .     2

אמן עם  להסכם  בע  -תוספת  יועצים  ניהול  ומדעי  בענין  ארגון  ("אמן"),  החברה  של  מלאה  בבעלות  חברה  "מ, 

הקמת מערכת כרטוס וגביה אוטומטית, לפיה הלקוח מימש את האופציה (הראשונה מתוך שתיים) שניתנה לו 

, בקשר עם 2022ועד לסוף אוגוסט    2017שנים נוספות, וזאת מחודש ספטמבר    5- להארכת ההסכם כאמור ב

והתו (ההסכם  ותחזוקתו  ציוד  ביחדאספקת  להסכם  נקבע   -ספת  התמורה  היקף  להסכם,  בהתאם  "ההסכם"). 

בהתאם לאספקת ציוד ותחזוקתו בפועל ולפי מחירון קבוע בהסכם, על פי דרישת הלקוח ובהתאם לצרכיו, כאשר  

הלקוח אינו מחויב לבצע הזמנות בהיקף מינימאלי כלשהו ולכן החברה אינה יכולה להעריך את היקף ההכנסות  

    וח בשנים הבאות.הצפוי מהלק

  הסכמי שכירות: .3

משרדים,   לגבי  שונים  שכירות  הסכמי  לתקופות ורכביםמגרשים  לחברה  אופציה  כוללים  מההסכמים  חלק   .

  .10ראה ביאור  לצרכן,המחירים  נוספות. ההסכמים הינם עם צדדים שלישיים. דמי השכירות צמודים למדד
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  הון:   -   16ביאור  

  הון המניות:   א. 

  : ות הנומינלי הרכב הון המני   
   31.12.2019 -ו 31.12.2020לימים 

  רשום  מונפק ונפרע 
  אלפי
  ש"ח

מספר  
  המניות 

  אלפי
  ש"ח

מספר  
  המניות 

  

          
       ש"ח ערך נקוב כל אחת 1מניות רגילות בנות   15,000,000   15,000 7,197,012  7,197

רדומו   2020בדצמבר    31  יום  ל   ב.  מניות  כדלקמן:  לחברה  בנות    591,607ת  מניות  נקוב  שעלותם    1ערך  ש"ח 

ידי החברה הינן "מניות רדומות" (כהגדרתן בחוק החברות,  - אלפי ש"ח. המניות שנרכשו על   6,787  - הסתכמה ב 

  ) כל עוד הינן בבעלות החברה. מניה רדומה אינה מקנה זכויות כלשהן. 1999- התשנ"ט 

תכנית רכישה עצמית, לרכישה עצמית של מניות החברה בסכום כולל אישר דירקטוריון החברה    6.4.2020ביום    .ג

עד   מיום    2.5של  בתוקף  ש"ח,  ליום    6.4.2020מיליון  דירקטוריון    30.8.2020ביום  .  31.7.2020ועד  אישר 

עד   כולל של  מניות החברה בסכום  עצמית של  לרכישה  עצמית,  רכישה  תכנית  מיליון ש"ח, בתוקף   3החברה 

לאחר   מסמוך  ליום  החל  ועד  הרכישה  תכנית  את  הדירקטוריון  תבוצע 30.9.2021אישור  המניות  רכישת   .

במסגרת המסחר בבורסה או מחוץ לבורסה, מצדדים שאינם קשורים לחברה, שאינם בעל השליטה בחברה או  

במחירים,  לעת  דעתה, מעת  שיקול  פי  על  הנהלת החברה,  ידי  על  הרכישות תבוצענה  בחברה.  נושאי משרה 

בבורסהבמועד המניה  שער  בשוק,  להזדמנויות  בהתאם  שונים,  ובהיקפים  הנהלת   ים  בנוסף  שוק.  ובמחירי 

הנרכשות.   המניות  רכישת  ביצוע  לצורך  ברוקר  עם  להתקשר  רשאית  דעתה,  לשיקול  בהתאם  בשנת החברה, 

פק מהון המניות המונ  0.65%  -מניות אשר מהוות כ  47,005ת הרכישה  והחברה רכשה במסגרת תכני  2020

 . אלפי ש"ח 704, בתמורה לסך של של החברה

  : דיבידנד ששולם  .ד

  להלן פרטים בדבר דיבידנדים שהוכרזו במהלך התקופה: 
  לשנה שהסתיימה    

  בדצמבר  31ביום 
  2020  2019  2018  
  ש"ח ערך נקוב מניה רגילה   1אג' לכל  60.46ך  של סב
של  ו    210.45  (סך  2018ו    2019בשנים  אג'      183.39  -אג' 

  12,000  14,000  4,000   ) בהתאמה 
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  : הכנסות   -   17יאור  ב 

  הרכב:   א. 
      לשנה שהסתיימה ביום 

31.12.2018  31.12.2019 31.12.2020   
        

  הכנסות בשקלים  308,895  317,885  322,942

     הכנסות במט"ח  20,799  20,851  34,971
  ל הכ- סך    329,694  338,736  357,913

  : ים עיקרי   ות מחזור העסקאות עם לקוח   .  1 ב. 

אשר ההכנסות בגינו דווחו במגזר הייעוץ, ניהול פרוייקטים ולוגיסטיקה ומגזר  ,  : לקוח א' לקוח עיקרי לחברה  

  המחשוב והתוכנה. 

    לשנה שהסתיימה ביום 
31.12.2018   31.12.2019   31.12.2020    

    % אלפי ש"ח   % אלפי ש"ח   % אלפי ש"ח
                     

 'אלקוח   8.8 29,023   10.0  33,809   10.4  37,200
             

  

  
  : יםהעיקרי ותת ליום המאזן של הלקוחיתרו   .2

31.12.2019  31.12.2020     
     

     
  'אלקוח    1,989  1,382

    
 

  פיצול של ההכנסות מחוזים עם לקוחות:   .ג

  
  31.12.2020לשנה שהסתיימה ביום   

  

ייעוץ, ניהול 
פרויקטים  
  ולוגיסטיקה 

מיחשוב  
  סה"כ   ותוכנה 

   
       הכנסות מחוזים עם לקוחות: 
  329,694  223,815  105,879  סך הכנסות המגזר מחיצוניים

 
  
  31.12.2019לשנה שהסתיימה ביום   

  

ייעוץ, ניהול 
פרויקטים  
  ולוגיסטיקה 

מיחשוב  
  סה"כ   ותוכנה 

   
       חות: הכנסות מחוזים עם לקו

  338,736  236,498  102,238  סך הכנסות המגזר מחיצוניים
   

   מרבית הפרויקטים של החברה מתבססים על חיוב שעות עבודה בפועל ו/או פרמטרים אחרים.   ד.

  ג'.25ראה ביאור   ה.
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  : ההכנסות עלות    -   18ביאור  

  הרכב:   . א 
   לשנה שהסתיימה ביום 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020  
            

  שכר עבודה ונלוות  221,238  229,435  224,403

  דמי ניהול ונלוות לבעלי ענין  2,801  3,579  3,354

  קבלני משנה  70,148  71,203  94,013

  כולל פחת אחזקת רכבים   3,958  5,206  8,651

  כולל פחת  אחזקת מחשביםתקשורת ו  407  487  588

  פחת והפחתות  6,535  5,365  728

         אחרות  1,096  1,179  645
  הכל - סך    306,183  316,454  332,382

    
  ג'.25ראה ביאור   .ב

  

  הוצאות מכירה ושיווק:   -   19ביאור  

  הרכב: 
   לשנה שהסתיימה ביום 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020  
            

  שכר עבודה ונלוות  4,507  4,140  3,907

         אחרות  51  73  73
  הכל - סך    4,558  4,213  3,980

   

  

  : וכלליות   ה הוצאות הנהל   -   20ביאור  

  הרכב: 
   לשנה שהסתיימה ביום 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020  
        

  שכר עבודה ונלוות  4,757  4,703  4,626

  אחזקה וצרכי משרד   2,667  2,839  3,424

  רותים מקצועייםיש  1,898  1,883  2,086
  תרומות   76  128  142
  והפחתות פחת  886  1,458  903

  חובות מסופקים ואבודים, נטו   )85(  59  )83(
         אחרות  684  1,330  1,383

  הכל - סך    10,883  12,400  12,481
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  : אחרות   הוצאות /    הכנסות   -   21ביאור  

  הרכב: 

 : הכנסות
  לשנה שהסתיימה ביום   
  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

 
 

 

  -  41,031  -  *  רווח ממימוש השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

  52  97  72  הכנסות דמי שכירות 

  -  3  -  ממימוש רכוש קבוע  רווח
   

  52  41,131  72  הכל - סך
   

  
  .ג.8* ראה ביאור 

  
  : הוצאות

  לשנה שהסתיימה ביום   
  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

 
 

 

  -  120  -  הוצאות מפירוק חברה בת 

  7  -  14  הפסד ממימוש רכוש קבוע, נטו
   

  7  120  14  הכל - סך
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  : מימון (הוצאות)    הכנסות   -   22ביאור  

 הרכב: 
  לשנה שהסתיימה ביום   
  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

        :מימון   הכנסות

  -  242  -  ות הכנסות משערוך התחייב

  רווחים נטו מנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך      
  -  97  -  רווח והפסד   

  ריבית ודיבידנדים מנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך      
  33  37  87  רווח והפסד   

  7  75  87  ריבית מפקדונות קצרי מועד בתאגידים בנקאיים

  29  33  50  ווי המאזני המטופלת לפי שיטת השריבית מחברה 

  50  67  118  ריבית ממוסדות ממשלתיים
   

  119  551  342  הכל  - סך  
   

        הוצאות מימון:

  -  270  331  הוצאות מימון התחייבות בגין חכירה 

הנמדדים  פיננסיים  מנכסים  נטו  הפסדים 
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

95  -  48  

  272  254  254  ריבית ועמלות לבנקים

  25  95  119   סדים נטו משינויים בשער חליפיןהפ

  92  116  37  הוצאות מימון אקטואריות 

  19  2  -  ממשלתיים ריבית למוסדות
   

  456  737  836  הכל  - סך  
   

  

  מסים על ההכנסה:   -   23ביאור  

  הרכב:   א. 
   לשנה שהסתיימה ביום 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020  
       
  מסים שוטפים   2,669  9,894  2,278

  מסים נדחים  )528(  )381(  196

         שנים קודמות מסים בגין  )90(  )131(  )70(
         הכל - סך    2,051  9,382  2,404

  שיעורי המס:   ב.

  אחוז . 23שחל על החברה הינו המס  שיעור

  

  

  



  אמנת ניהול ומערכות בע"מ

  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31יאורים לדוחות הכספיים ליום ב

  

- 50-  
  

  : (המשך)   מסים על ההכנסה   -   23ביאור  

  : שומות מס  ג.

  .2015המס שומות הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת ישראל ולחברות בנות בלחברה   

  מס תאורטי: ד.     

להלן התאמה בין סכום המס התאורטי שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים הרגילים  

  : והפסד רווח  על ה לבין ההפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות כפי שנזקפה בדוחות  

   לשנה שהסתיימה ביום 
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020  

8,778  46,494  7,634  
  לפני רווחי  בדוחות רווח והפסד רווח לפני מסים על הכנסה

  חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו  

         שיעורי המס הרגילים   23%  23%  23%
  התיאורטי המס  1,756  10,694  2,019

  מס בגין: תוספות (חסכון)       

714  111  588  
  מס בגינם לא  נרשמו מסיםלצרכי הפרשים זמניים והפסדים 

  נדחים    

  , נטו הוצאות לא מוכרות  9  60  20

)337(  )1,080(  )130(  
  הפסדים לצרכי מס והפרשים זמניים משנים קודמותניצול 

  מסים נדחים נזקפובגינם לא ש   

  ודמותמסים בגין שנים ק  )90(  )131(  )70(

    אחרים  )82(  )272(  58
      או הפסדמסים על ההכנסה, לפי דוחות רווח   2,051  9,382  2,404

     

  רווח למניה:  - 24ביאור 

והערך הנקוב של המניות שהובאו בחשבון לצורך חישוב  המיוחס לבעלי זכויות הוניות בחברה  להלן נתוני הרווח הנקי  

הנקי   בחברה    המיוחסהרווח  הוניות  זכויות  רגילה  לבעלי  חישוב    1למניה  לצורך  שנערכו  והתאמות  נקוב  ערך  ש"ח 

  . הרווח למניה בחישוב בסיסי 

    לשנה שהסתיימה ביום  
 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020   
  חישוב רווח בסיסי למניה:        

  בש"ח רווח נקי  5,046,000 36,890,000 11,093,000
    

  בש"ח  רווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות  4,363,000 35,881,000 10,258,000
       

  ש"ח ע.נ. 1ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות   6,634,330  6,652,410  6,652,410
        

  המיוחס לבעלים של חברת האם  רווח בסיסי למניה  0.658  5.394  1.542
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  קשורים ובעלי שליטה:   בעלי ענין, צדדים   -   25ביאור  

  יתרות:   א.

  :2020בדצמבר  31ליום   .1

  

חברות  
המטופלות  
לפי שיטת  

השווי  
  המאזני

אנשי 
מפתח 

ניהוליים 
המוגדרים  
 כבעלי ענין

       

  -  1,683    חובה  -חייבים ויתרות 

  89  -    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

  414  -    חברות ניהול בבעלות בעלי ענין 

       

  :9201בדצמבר  31ליום   .2

  

חברות  
המטופלות  
לפי שיטת  

השווי  
  המאזני

אנשי 
מפתח 

ניהוליים 
המוגדרים  
 כבעלי ענין

       

  -  1,574    חובה  -חייבים ויתרות 

  50  -    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

  1,159  -    חברות ניהול בבעלות בעלי ענין 

       
  

  :עניין   ובעלי הטבות לאנשי מפתח ניהוליים  .ב

  

  תגמול אנשי מפתח ניהוליים:  .1

  סתיימה ביום הלשנה ש  

  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2018  

  
אנשי  מספר 

  אלפי ש"ח  מפתח
מספר אנשי  

  אלפי ש"ח  מפתח

מספר  
אנשי 
  אלפי ש"ח  מפתח

              
  3,614  6  3,862  6 3,117  8  הטבות לזמן קצר  

 :עניןשכר והטבות לבעלי   .2

  ה ביום סתיימהלשנה ש  

  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2018  

  
  מספר בעלי

  אלפי ש"ח  ענין
  מספר בעלי

  אלפי ש"ח  ענין
מספר  

  אלפי ש"ח  ענין   בעלי

      המועסקים ןעניבעלי 
  או מטעמה בחברה

2  2,801  2  3,579  2  3,354  

   דירקטורים שאינם
  260  4  283 4 316 6 מטעמה  מועסקים בחברה או  
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  ענין, צדדים קשורים ובעלי שליטה (המשך):   בעלי   -   25ביאור  

  :  עניןבעלי  צדדים קשורים ו עסקאות עם  .ג

  :2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  

חברות  
המטופלות  
לפי שיטת  

השווי  
  המאזני

אנשי 
מפתח 
  ניהוליים

    
המוגדרים  

  עניןכבעלי  
     

  17  977  השתתפות בהוצאות/הכנסות

  2,801  -  עלות העבודות 

      

  
  

  :2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  

חברות  
המטופלות  
לפי שיטת  

השווי  
  המאזני

אנשי 
מפתח 
  ניהוליים

    
המוגדרים  

  עניןכבעלי  
     

  26  1,377  השתתפות בהוצאות/הכנסות

  3,579  -  עלות העבודות 

      

  
  

  :8201בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  

חברות  
המטופלות  
לפי שיטת  

השווי  
  המאזני

אנשי 
מפתח 
  ניהוליים

    
המוגדרים  

  עניןכבעלי  
     

  26  3,357  השתתפות בהוצאות/הכנסות

  3,357  -  עלות העבודות 
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  בעלי ענין, צדדים קשורים ובעלי שליטה (המשך):   -   25ביאור  

  ול גמ  מתן  המשך  החברה  של  התגמול  וועדת  אישור  קבלת  לאחר  החברה  דירקטוריון  אישר  27.8.2019  ביום  .ד

ובתוספת    ,בחברה  כדירקטור  כהונתו  בגין,  שחם  לאילן  דירקטורים השניה  בתוספת  כאמור  הקבוע  בסכום 

   .2000-"סהתש), חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדברהשלישית לתקנות החברות (כללים 

  : עם בעלי שליטה  הסכמי ניהול  . ה

החברה,  ודירקטוריון  ישור ועדת התגמול  אאישרה אסיפת בעלי המניות בחברה, לאחר קבלת    6.11.2016ביום  

("הסכמי הניהול"), לתקופה של שלוש שנים נוספות    בהסכמי ניהולהחברה  התקשרות  ולעדכן את  מחדש    לאשר

"חברת אסף", בהתאמה), למתן שירותים   -אברהם אסף ("אסף" ולות  , עם חברה בבע1.1.2017בתוקף מיום  

ברה ו/או חברות מוחזקות של החברה, ועם חברה בבעלות שמואל בר  על ידי אסף כיו"ר דירקטוריון פעיל של הח

אור ("בר אור" ו"חברת בר אור", בהתאמה), למתן שירותים על ידי בר אור כמנכ"ל החברה ו/או חברות מוחזקות 

 של החברה. אסף ובר אור הינם בעלי שליטה בחברה. 

שור ועדת התגמול של החברה את התקשרות  אישר מחדש לאחר קבלת אידירקטוריון החברה  27.8.2019ביום 

נוספות    הניהול  בהסכמי  נקבעו  אשר  באותם תנאים  ניהולה  בהסכמיהחברה    בתוקף לתקופה של שלוש שנים 

ביום    אסיפת בעלי מניות החברה   ואושרו על ידי הסכמי הניהול הינם בהתאם למדיניות התגמול    .1.1.2020מיום  

5.11.2019.  

  110  -ינו בסך של כשולם לחברת אסף ולחברת בר אור הממול החודשי הקבוע שבהתאם להסכמי הניהול, הג 

ונייד והטבות אחרות ככל שיינתנו), והוא מתעדכן                   אלפי ש"ח (לא כולל החזר הוצאות בגין רכב, אחזקת טלפון 

ל בהתאם  חודשים  לשלושה  האחת  דצמבעליית  למדד  ביחס  העדכון  במועד  הידוע  ("הגמול    2016ר  מדד 

  430בסך של    הכוללת תקרהבנוסף, נקבע מנגנון זכאות למענק שנתי מבוסס על תוצאות החברה    החודשי").

וכן נקבעו הוראות בדבר מנגנון    )2016מדד הידוע במועד התשלום ביחס למדד דצמבר  עלית  אלפי ש"ח (צמוד ל

ותשלום    להשבת מענק שנתי בתנאים מסויימים  קיזוז הכספים על פני שנתיים, תנאי סף לזכויות המענק השנתי

  . החזר הוצאות

  1,750בהסכמי הניהול נקבעה תקרה שנתית לעלות כוללת לחברה בגין שירותי יו"ר ובגין שירותי מנכ"ל בסך  

 .) 2016(צמוד לעלית המדד הידוע במועד התשלום ביחס למדד דצמבר  אש"ח לכל אחד

חודשים אשר במהלכה אסף ובר אור ימשיכו    6צד בהודעה מוקדמת של  הסכמי הניהול ניתנים לסיום על ידי כל  

 לתת את שירותיהם לחברה, וחברת אסף וחברת בר אור יהיו זכאיות להמשך כל תנאי הכהונה ללא שינוי.
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  :מכשירים פיננסיים - 26ביאור 

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי:  .א

  ם פיננסיים שהוכרו בדוח על המצב הכספי: מכשירי  .1

  31.12.2019  31.12.2020  רמה   
        נכסים פיננסיים:

        נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

  3,665  7,980  1  ניירות ערך סחירים 

        התחייבויות פיננסיות:

  148  -  3  תמורה מותנית 

  וגן שאירעו במהלך התקופה.  של מידרג השווי הה רמותלא היו מעברים בין 

  נויים בשווי הוגן: שי. 2

      תמורה מותנית:
  31.12.2020  31.12.2019  

  696  148  בינואר  1יתרה ליום 

  )306(  )148(  תשלומים

  )242(  -  שיערוך 

  148  -  בדצמבר   31יתרה ליום 

  

  מדיניות ניהול סיכונים:  ב.

  גורמי סיכון פיננסי:

שפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק (לרבות סיכון מטבע, סיכון ריבית וסיכון  פעילויות החברה חו

מחיר אחר), סיכון אשראי, סיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום 

  מינימלי של השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה.  

חשיפות מסוימות לסיכונים, כגון סיכון שער חליפין,  בדיקת    הכולל  הכספיםול הסיכונים מבוצע על ידי סמנכ"ל  ניה

הקבוצה    2018-ו  2019בשנים  נזילות.  סיכון אשראי וכן שימוש במכשירים פיננסיים לא נגזרים, והשקעות עודפי  

  במכשירים פיננסיים נגזרים לגידור פעילותה.  לא השתמשה

  י שוק:סיכונ  .ג

כתוצאה   ישתנו  פיננסי  מכשיר  של  העתידיים  המזומנים  תזרימי  או  ההוגן  שהשווי  מהסיכון  נובעים  שוק  סיכוני 

מטבע  סיכון  הינם  שבהם  העיקריים  אשר  שוק  לסיכוני  פעילותה  בשל  חשופה  החברה  שוק.  במחירי  משינויים 

על שוטף  באופן  נעשית  שוק  סיכוני  בנושא  בחברה  הבקרה  מחיר.  באופן  -וסיכון  ומדווחת  ההשקעות  ועדת  ידי 

  תקופתי לדירקטוריון. 
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  (המשך):  מכשירים פיננסיים - 26ביאור 

  סיכוני שוק (המשך):   ג.

  : סיכון מטבע  .1

על   הינם במטבע חוץ.באשר להכנסות והוצאות מסויימות אשר  החברה מושפעת מתנודות בשערי החליפין  

המטבע לתנודות  החשיפה  את  להקטין  ככל  הוצא  ,מנת  מבוצעות  מסוים  במטבע  להכנסות  הקשורות  ות 

הניתן באותו מטבע. חלק מהמזומנים מוחזקים במטבע חוץ תוך הערכת הסיכון מפעם לפעם, בהתחשב 

  בתכניות ותחזיות לגבי ההתפתחויות בשערי החליפין ובגורמים אחרים. 

  הכספים.  מנהלידי -רמת החשיפה למט"ח נבדקת באופן שוטף על

  לקבוצה חשיפה למטבעות כדקלמן: ליום המאזן

  עודף נכסים פיננסיים  - הצמדה ל

  3,436  אירו  

  5,140  דולר 

    

שאליהן חשופה   החליפין של מטבעות חוץבאשר לשינויים בשערי   לסוף תקופת הדיווחרגישות  ניתוחילהלן 

  הקבוצה אל מול מטבע הפעילות כאשר שאר המשתנים נשארים קבועים:

  בשער החליפין ש"ח/אירו:  רגישות לשינויים

  
  רווח (הפסד)  

  מהשינוייםכולל 
עודף נכסים 

  פיננסיים 
  רווח (הפסד)  

  מהשינויים כולל

  
עליה של  

10%  

עליה  
של 
5%  

עליה  
של 
  אירו ש"ח/  2.5%

  ירידה
של 
2.5%  

ירידה  
של 
5%  

ירידה  
של 
10%  

חשיפה למאזן  
  )343(  )172(  )86(  3,436  86  172  343 הצמדה (באלפי ש"ח)

    
  

  רגישות לשינויים בשער החליפין ש"ח/דולר: 

  
  רווח (הפסד)  

  מהשינוייםכולל 
עודף נכסים 

  פיננסיים 
  רווח (הפסד)  

  מהשינויים כולל

  
עליה של  

10%  

עליה  
של 
5%  

עליה  
של 
  דולר ש"ח/  2.5%

  ירידה
של 
2.5%  

ירידה  
של 
5%  

ירידה  
של 
10%  

חשיפה למאזן  
  )514(  )257(  )128(  5,140  128  257  514 הצמדה (באלפי ש"ח)

    

  .' להלן וסעיף באשר לתנאי הצמדה של נכסים והתחייבויות פיננסיים ראה 

   :סיכון מחיר אחר  . 2        

המזומנים    חברה ה  א) עודפי  את  במניות  משקיעה  בבנקים,  סחירות  אגרותבבפקדונות  קונצרניות   חוב 

ודתיות במחיר אשר מובנה בשוק זה. החלטות חושפת עצמה לתנבין היתר,    ובכךובאג"ח ממשלתיות  

  ת החברה. הנהלהכספים בהתאם להחלטות  מנהלהשקעה מתקבלות על ידי 
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  (המשך):  מכשירים פיננסיים - 26ביאור 

  סיכוני שוק (המשך):   ג.

   (המשך): סיכון מחיר אחר  . 2        

רגישות    ב) מבחני  ההוגןלהלן  השווי  על  הנכסים  במחירי  המאזן  שאר   לתאריך  כאשר  הנכסים,  של 

  : המשתנים נשארים קבועים

    מהשינויים לפני מס  רווח   
לפני מס הפסד 

  מהשינויים 

  

עליה של  
10% 

במחירי  
הבטוחות  
  הסחירות 

עליה של  
5% 

במחירי  
הבטוחות  
  שווי הוגן  הסחירות 

ירידה של  
5% 

במחירי  
הבטוחות   

  הסחירות 

ירידה של  
10% 

במחירי  
הבטוחות  
  הסחירות 

            סחירים:  ניירות ערך

  )106(  )53(  1,062  53  106  אג"ח ממשלה 

  )533(  )267(  5,331  267  533  קרנות נאמנותמניות ו

  )159(  )79(  1,587  79  159  אג"ח קונצרניות
    

  )798(  )399(  7,980  399  798  סה"כ ניירות ערך סחירים 
    

לשינויים  ג) רגישות  מבחני  ה  להלן  הוגן  אזמלתאריך  בשווי  צמודיםן  ערך  ניירות  המחירים מל  של  דד 

  לצרכן, כאשר שאר המשתנים נשארים קבועים:

  
לפני מס  רווח 

    מהשינויים 
לפני מס הפסד 

  מהשינויים 

  
עליה של  

 מדדב 3%
עליה של  

  שווי הוגן מדדב 1%
ירידה של  

 מדדב 1%
ירידה של  

 מדדב 3%
     

  51  17  1,706  )17(  )51( 
    

  : אשראי סיכון  .ד

עמידה    ידי אי  סיכון אשראי הוא הסיכון שצד אחד למכשיר פיננסי יגרום להפסד פיננסי אצל הצד האחר על  .1

  .בניירות ערך סחיריםסיכון אשראי נובע בעיקרו מלקוחות הקבוצה וכן מהשקעות  במחויבות.

  :והכנסות לקבל לקוחות  .2

  סיכון אשראי בהם נמוך.  אשרים רוב לקוחות החברה הינם גופים ממשלתיים וגופים ציבריים גדול

דוחות חודשיים המסכמים את מחזור המכירות, יתרות הלקוחות וגיול לכל לקוח   תמקבל  הנהלת החברה

שניתנה  חורגת מהגבלת האשראי  שיתרתם  או  משלמים מראש  לקוחות אשר  רשימת  וכן  בנפרד,  עיקרי 

  להם.

  לדעת החברה אין לה ריכוזים משמעותיים של סיכוני אשראי. 

  

  

  

  



  אמנת ניהול ומערכות בע"מ

  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31יאורים לדוחות הכספיים ליום ב

  

- 57-  
  

  (המשך):  מכשירים פיננסיים - 26ביאור 

  : (המשך) אשראי סיכון  ד.

  :בניירות ערך סחירים השקעה   .3

על ידי השקעה   בניירות ערך סחיריםחשיפה לסיכון אשראי בקשר עם השקעותיה  ה  החברה מגבילה את

להרכב תיק    .  )S&P(לפי    "A"  של לפחותבדירוג  ואגרות חוב קונצרניות    ממשלתיותבאגרות חוב  בעיקר  

  ב'.2ניירות ערך סחירים ראה סעיף ג.

  : חשיפה מקסימלית בגין סיכון האשראי  .4

את   ביותר  הטוב  באופן  המייצג  לסיחשיפתה  הסכום  להתחשבהמירבית  מבלי  הקבוצה  של  אשראי    כון 

  .פיננסייםבבטוחה כלשהי המוחזקת או בחיזוקי אשראי אחרים הינה הערך בספרים של הנכסים ה

  : והכנסות לקבל לקוחות  .6

  :2019-ו 2020במהלך השנים  להלן התאמה של התנועה בהפסדי אשראי חזויים בגין לקוחות

                                                                                                                

      
2020  2019  

להם      נכסים 
הגישה  יושמה 

  * המקלה

לה  ם נכסים 
הגישה  יושמה 

  * המקלה

  189  248 בינואר 1ליום   
  59  ) 85(  שינויים כתוצאה מלקוחות שנוצרו בתקופה   

  248  163  בדצמבר 31ליום   

  
 

  .0.88%-0%סוג הלקוח ועל בסיס מחקר היסטורי נלקח שיעור הפסד אשראי צפוי של ל ,בין היתר בהתאם, *

  : המטופלת השיטת השווי המאזנילחברה הלוואה  .7

הלוואה העמידה  המאזני  הלחבר  החברה  השווי  שיטת  לפי  נושאהמטופלת  ההלוואה  בשיעור  .  ריבית  ת 

   .2021בדצמבר   31לפירעון עד  והיא 2.95%

  סיכון נזילות:  . ה

הקבוצה וכן מהוצאות המימון והחזרי הקרן של מכשירי החוב   החוזר של  הוןהסיכוני נזילות נובעים מניהול    .1

נז סיכון  הקבוצה.  להתחייבויות  של  הקשורות  מחויבויות  לקיים  תתקשה  שהקבוצה  הסיכון  הינו  ילות 

  ש"ח.מיליון  84.8 -של כבסך  שוטפות ל התחייבויותע שוטפים לחברה עודף נכסים פיננסיות.

  

  

  

  

  

  

  

  



  אמנת ניהול ומערכות בע"מ

  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31יאורים לדוחות הכספיים ליום ב

  

- 58-  
  

  

  (המשך):  מכשירים פיננסיים - 26ביאור 

  : (המשך) סיכון נזילות  ה. 

  , בהתבססבהתאם לערכים נקובים לסילוק.  פיננסיות  התחייבויות    רעון החוזיים שלילהלן ניתוח מועדי הפ  .2

  שיעורי הריבית ושערי החליפין לתאריך המאזן: היכן שרלוונטי, על 

2020    
 30בתוך 

  ימים 
 12-1 בין

  חודשים
 1-5בין 

  הכל - סך  שנים

  17,286  -  11,524  5,762      ספקים

  11,109  5,701  4,957  451      חכירה התחייבויות 

  4,403  -  2,936  1,467    זכאים 
    

  32,798  5,701  19,417  7,680    הכל - סך
    

  

2019    
 30בתוך 

  ימים 
 12-1 בין

  חודשים
 1-5בין 

  הכל - סך  שנים

  20,711  -  13,807  6,904      ספקים

  11,697  6,390  4,864  443      חכירה התחייבויות 

  3,855  -  2,570  1,285    זכאים 
    

  36,263  6,390  21,241  8,632    הכל - סך
    

  התחייבויות פיננסיות:  .3

  קבוצות של התחייבויות פיננסיות:  א)  
  התחייבויות שוטפות   
  31.12.2020  31.12.2019  

      

  24,566  21,689  בעלות מופחתתהתחייבויות פיננסיות 
   

  24,566 21,689  הכל - סך  
   

  כלולות במאזן בסעיפים הבאים (לפי סוגי ההתחייבות):  ההתחייבויות הפיננסיות  ב)
 

  31.12.2019  31.12.2020  ביאור*   
        התחייבויות שוטפות: 

  20,711  17,286    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים אחרים

  5,307  5,408    התחייבויות חכירה 

  3,855  4,403  11  זכות - זכאים ויתרות

  148  -    התחייבות בגין תמורה מותנית

    27,097  30,021  
        שוטפות: לא התחייבויות 

  6,390  5,701    חכירה ת יוהתחייבו
   

  36,411  32,798    הכל - סך  
   

  . זה בביאור  המפורט  למידע בנוסף  *
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  (המשך):  מכשירים פיננסיים - 26ביאור 

  להלן תנאי הצמדה של נכסים והתחייבויות פיננסיים:   .ו

  2020בדצמבר  31ליום   

  לא צמוד   

צמוד למדד  
המחירים 

  הכל -סך  דולר  יורו  לצרכן 
            נכסים:

            נכסים שוטפים:

  55,780  2,911  637  -  52,232  מזומנים ושווי מזומנים

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן
  7,980  1,607  -  1,706  4,667  דרך רווח והפסד   

  נכסים פיננסיים לזמן קצר אחרים
11,902  -  -  -  11,902  

  75,231  622  3,471  -  71,138  לקוחות 

  490  -  -  -  490  הכנסות לקבל

  1,924  -  -  -  1,924  חובה- חייבים ויתרות
  

  142,353  1,706  4,108  5,140  153,307  
            התחייבויות:

  התחייבויות שוטפות: 
          

  ולנותני   לספקים התחייבויות
  17,286  -  672  -  16,614  אחרים שירותים    

  זכות-זכאים ויתרות
3,989  414  -  -  4,403  

  5,408  -  -  5,408  -  חכירהת יו התחייבו
 -  

  20,603  5,822  672  -  27,097  
  

            שוטפות:לא התחייבויות 
  5,701  -  -  5,701  -  חכירההתחייבות 

  120,509  5,140  3,436  ) 9,817(  121,750  יתרות, נטו   
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  (המשך):  פיננסייםמכשירים  - 26 ביאור

  (המשך):  פיננסייםלהלן תנאי הצמדה של נכסים והתחייבויות   .ו

  2019בדצמבר  31ליום   

  לא צמוד   

צמוד למדד  
המחירים 

  הכל -סך  דולר  יורו  לצרכן 
            נכסים:

            נכסים שוטפים:

  52,389  3,336  560  -  48,493  מזומנים ושווי מזומנים

  ם בשווי הוגןנכסים פיננסיי
  3,665  511  -  958  2,196  דרך רווח והפסד   

  נכסים פיננסיים לזמן קצר אחרים
1,685  -  -  -  1,685  

  87,657  -  9,818  -  77,839  לקוחות 

  530  -  -  -  530  הכנסות לקבל

  1,841  -  -  -  1,841  חובה- חייבים ויתרות
  

  132,584  958  10,378  3,847  147,767  
            התחייבויות:

  התחייבויות שוטפות: 
          

  ולנותני   לספקים התחייבויות
  20,711  -  7,379  -  13,332  אחרים שירותים    

  זכות-זכאים ויתרות
2,696  1,159  -  -  3,855  

  התחייבויות חכירה
-  5,307  -  -  5,307  

  148  -  -  -  148  התחייבות בגין תמורה מותנית 
   

  16,176  6,466  7,370  -  30,021  
  

            שוטפות:לא התחייבויות 
  6,390  -  -  6,390  -  חכירההתחייבות 

  111,356  3,847  2,999  ) 11,898(  116,408  יתרות, נטו   
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  רווח כולל אחר: - 27ביאור 

  גילוי להשפעות המסים המתייחסות לכל רכיב של רווח כולל אחר:
 

  לשנה שהסתיימה ביום   
  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

    
        מדידות מחדש של תוכנית להטבה מוגדרת: 

  )2,554(  )1,821(  78  לפני מיסים על הכנסה  )הפסד רווח (

  586   419  )18(  (מס) הטבת מס
  

  )1,968(  )1,402(  60  סכום נטו לאחר מס 
        

  
  )1,968(  )1,402(  60  כולל אחר נטו לאחר מס   )הפסדרווח (

  

  מגזרי פעילות:      - 28ור ביא

  כללי:  א.

  הקבוצה פועלת במגזרים העסקיים הבאים, המדווחים להנהלתה הראשית לצורכי קבלת ההחלטות:

מגזר זה עוסק במתן שרותי ניהול, יעוץ וביצוע פרוייקטים בהנדסה  

הנדסיים   פרוייקטים  וניהול  תיאום  שרותי  מתן  וניהול,  תעשייה 

ייקטים לנושאים ייעודיים ומתן שרותי  בבניה, הפעלת מנהלות פרו 

  ) למערכות לוגיסטיות ומנהליות.outsourcingמיקור חוץ (

- מגזר ייעוץ, ניהול פרוייקטים ולוגיסטיקה  

פיתוח  תכנה,  איכות  ובקרת  בדיקה  שרותי  במתן  עוסק  זה  מגזר 

יישום הדרכה   יעוץ בתחומי מחשוב,  יישום מערכות מידע,  תכנה, 

מי מערכות  מידע  והטמעת  מערכות  והקמת  אפיון  בארגונים,  דע 

  לוגיסטיות. 

-   מגזר מיחשוב ותוכנה 

פעילות הקבוצה    מחירי ההעברה בין המגזרים העסקיים נקבעו על בסיס העלות לחברה במגזר העסקי המעביר.

                               , על בסיס פרוייקטלי.                  באמצעות חברות שונות המנוהלות באופן דומה מתבצעתבכל מגזר  

הכנסות   למעט  הכספיים  בדוחות  הנקוטה  החשבונאית  המדיניות  את  תואמת  מגזרים  לגבי  החברה  מדיניות 

ולוגיסטיקה. הכנסות ותוצאות מגזר זה כוללים את חלק החברה   ניהול פרויקטים  ייעוץ,  ותוצאות פעילות מגזר 

מש בשליטה  חברות  פעילות  ותוצאות  מאזני).  בהכנסות  השווי  בשיטת  נכללים  הכספיים  בדוחות  (ואשר  ותפת 

ותוצאות  הכנסות  לבין  המגזרים  ותוצאות  בהכנסות  הכלולים  הסכומים  בין  התאמות  החברה  כללה  בהתאם 

  הפעילות המוצגים בדוח רווח והפסד המאוחד.
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        :(המשך) מגזרי פעילות - 28ביאור 

  : מידע לגבי רווח/הפסד  .ב
  ביום   לשנה שהסתיימה

   2020בדצמבר  31 

 התאמות  סה"כ 
מיחשוב  
 ותוכנה 

ייעוץ, ניהול 
פרוייקטים  
ולוגיסטיקה     

 
   

 
  לחיצוניים  מחזור הפעולות   135,471 223,815 )29,592( 329,694

 תוצאות המגזר   )2,437( 10,071 494 8,128

  
 

  לשנה שהסתיימה ביום 
   2019בדצמבר  31 

 התאמות  סה"כ 
מיחשוב  

 וכנה ות

ייעוץ, ניהול 
פרוייקטים  
ולוגיסטיקה     

 
   

 
  מחזור הפעולות לחיצוניים    151,862 236,498 )49,624( 338,736

  תוצאות המגזר   *38,314 8,368 )2( 46,680

  .ג.8* כולל רווח ממכירת מרמנת, ראה ביאור 
 

  לשנה שהסתיימה ביום 
   2018בדצמבר  31 

 התאמות  סה"כ 
מיחשוב  
 ותוכנה 

יעוץ, ניהול י
פרוייקטים  
ולוגיסטיקה     

 
   

 
  מחזור הפעולות לחיצוניים    205,572 250,551 )98,210( 357,913

  תוצאות המגזר   7,713 8,140 )6,738( 9,115

  
  
  התאמות:   ג.

  : תוצאות
  לשנה שהסתיימה ביום   
  31.12.2020 31.12.2019  31.12.2018 
       

  9,115  46,680  8,128  ח דיוו-סך הכל רווח של מגזרים בני

  119  551  342  הכנסות מימון 

  )456(  )737(  )836(  הוצאות מימון 

שיטת לפי  המטופלות  חברות  (הפסדי)  ברווחי  החברה  חלק 
  4,719  )222(  )537(  השווי המאזני,   נטו

   
  13,497  46,272  7,097  רווח לפני ניכוי מיסים על הכנסה   
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  תאריך המאזן:  ארועים לאחר - 29ביאור 

 .אלפי ש"ח 7,000החליטה החברה על חלוקת דיבידנד בסך כולל של  2021 במרץ  24ביום   .א

 תחלק   לפיה,  2021-2022  לשנים  דיבידנד  חלוקת  מדיניותדירקטוריון החברה  אישר    2021במרץ    24ביום    .ב

  הכספיים  חות והדו  ביוני  30  ליום  הכספיים  הדוחות  פרסום  לאחר  בסמוך(  שנה  חצי  מדי  דיבידנד  החברה

 חברת  של  לבעלים  המיוחס  לתקופה  מהרווח  75%  -מ  יפחת), בהיקף שלא  2022  - ו  2021  לשנים  השנתיים

 . הכספיים דוחותיה פי על האם



  

  1

  פרטים וספים על התאגיד  –חלק ד' 

  אמת יהול ומערכות בע"מ  : שם החברה

  52-004083-3  :מספר חברה

  6971050אביב -תל  34רח' הברזל   : כתובת

    03-7659555  :טלפון

  03-6440125  :פקס

 amanet@amanet.co.il  : דואר אלקטרוי

  2020בדצמבר  31  :תאריך המאזן 

  2021במרץ  24  :תאריך הדו"ח
  

    חציוייםתמצית דו"חות רווח והפסד   - א10תקה 
  

  שסתיימו ביום  חודשיםלשישה   לשה 

2019    2020    31.12.2020   30.6.2020    
  הכסות      159,149    170,545   329,694    338,736

  עלות ההכסות      147,946    158,237    306,183    316,454

  רווח גולמי    11,203    12,308    23,511    22,282

מכירה      2,144    2,414    4,558    4,213 הוצאות 
  ושיווק 

ההלה     4,938    5,945    10,883    12,400 הוצאות 
  וכלליות 

אחרות      41    17    58    41,011 הכסות 
  תפעוליות, טו 

מפעולות     4,162    3,966    8,128    46,680 רווח 
  רגילות 

  הוצאות מימון, טו    (456)    (38)    (494)    ) 186( 

החברה      (232)    (305)    (537)    ) 222(  חלק 
  בחברות כלולות 

על      3,474    3,623    7,097    46,272 מסים  לפי  רווח 
  ההכסה 

  מסים על הכסה    1,051    1,000    2,051    9,382

 רווח קי    2,423    2,623    5,046    36,890

                  

  מיוחס ל:                 

הויות      2,059    2,304    4,363    35,881 זכויות  בעלי 
  בחברה 

  זכויות המיעוט     364    319    683    1,009

                 

 רווח כולל    2,389    2,717    5,106    35,488

  מיוחס ל:                 

הויות      2,023    2,398    4,421    34,606 זכויות  בעלי 
  בחברה 

  זכויות המיעוט     366    319    685    882

  



  

  

2

2

  
  

 
   לתאריך הדוח על המצב הכספירשימת ההשקעות בחברות בת ובחברות כלולות מהותיות   - 11תקה 

  

  
  שם חברה 

  
יירות  סוג 

  הערך 

  
יירות  כמות 

  הערך 

  
ערך  סה"כ 

  קוב

בדוח  ערך 
הכספי 
הפרד 

(באלפי 
 ש"ח)

שיעור  
  החזקה בהון 

שיעור  
החזקה 
  בהצבעה 

שיעור  
החזקה 

מהסמכות 
למות 

 דירקטורים 
ארגון    –אמן  

יהול  ומדעי 
  יועצים בע"מ 

מיות 
  רגילות

20,000  20,000  4,707  100%  100%  100%  

תכה   – סיסת  
  בע"מ 

מיות 
  רגילות

9,250  92.5  44,798  94.4%  94.4%  94.4%  

  אמגון בע"מ 
מיות 
  רגילות

65  65  9,189  65%  50%  50%  

  
  

  
  

  

  שם החברה 

  הלוואות 

על   שיעור ריבית  בדוח  יתרה 
הכספי  המצב 

  )ש"ח(אלפי  
  מועד פירעון

תאי ההצמדה של 
  קרן או ריבית 

ארגון ומדעי יהול יועצים   –אמן  
  בע"מ 

  2.95%  ללא הצמדה   31.12.2020  12,523

  2.95%  ללא הצמדה   31.12.2020  2,997  תכה בע"מ   –סיסת  

מחקר  אירגוי,  יעוץ  דיאלוג 
  והדרכה בע"מ 

  2.95%  ללא הצמדה   31.12.2020  859

  
  שיויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות מהותיות בתקופת הדו"ח  - 12תקה 

  

  כון למועד הגשת דוח תקופתי זה, בתקופת הדו"ח לא היו שיויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות מהותיות.
  

 
   



                                                                                     
  

  3

    ות מהותיות והכסות התאגיד מהןהכסות של חברות בות וכלול  - 13תקה 
  
  

  (באלפי ש"ח) 

שם 
  החברה 

 רווח
 (הפסד) 

  לפי מס 

רווח 
(הפסד) 

  כולל

רווח 
 (הפסד) 

לתקופה 
 מיוחס 

לבעלים 
חברת  של 

  האם 

דיבידד 
שהתקבל 

בשת 
2020  

דיבידד 
לאחר  שהתקבל 

 31.12.2020יום  
שהחברה  או 

  זכאית לקבל 

יהול  דמי 
שהתקבלו 

  2020בשת  

לאחר  יהול  דמי 
 31.12.2020יום  

ליום  ועד 
22.3.2021  

שהחברה  ריבית 
שהיא  או  קיבלה 
עבור  לקבל  זכאית 

וכן עבור   2020שת  
שת  תקופה מתום 
ל ועד  - הדיווח 

22.3.2021  

טילת 
הלוואות 

  מחיצויים 

פירעון 
הלוואות 

  מחיצויים 

תזרים 
מפעילות 

  שוטפת 

יתרות 
כספיות 

טו 
לתחילת 

  שה

יתרות 
כספיות 

טו 
לסוף 
  שה

מועד 
  תשלום 

  סכום 
מועד 

  תשלום 
  סכום 

מועד 
  תשלום 

  סכום 

 -אמן
ארגון 
ומדעי 

הול 
יועצים 

  בע"מ 

 )639 (   )597 (   )655 (   __   __   __   __   __   __  31.12.20  440   __   __  8,747  12,923  13,407  

 - סיסת
תכה 
  בע"מ 

9,679  7,592  7,347  1,889   __   __  1,942   __   __  31.12.20  36   __   __  20,941  16,740  24,212  

אמגון 
   בע"מ 

  
 )1,072 (   )826 (   )874 (   __   __   __  977   __   __   __   __   __   )1,466 (  5,365  6  2,526  

  היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד   קבוצות של יתרות הלוואות שיתו לתאריך המאזן, אם מתן ההלוואותרשימת    - 14תקה 

  מתן הלוואות איו העיסוק העיקרי של החברה.  

  מועדי וסיבות הפסקת מסחר -י"ע שהפיקה החברה אשר רשמו למסחר  -מסחר בבורסה   - 20תקה 

  במהלך שת הדיווח לא רשמו יירות ערך של החברה למסחר ולא הופסק המסחר במיות החברה. 
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  2020תגמולים לבעלי עיין ולושאי משרה בכירה שהוכרו בדוחות הכספיים לשת   - 21תקה 

החברה של  הכספיים  בדוחות  שהוכרו  כפי  לחברה),  עלות  (במוחי  התגמולים  פירוט  לכל אחד 2020לשת   להלן  (א)   :

התגמולים   מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, אם

יתו לו בקשר עם כהותו בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים יתו על ידי החברה ובין אם יתו על ידי  

אחר; (ב) לכל אחד משלושת ושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה (אשר לא מו על חמשת 

לעיל); (א)  קטן  בסעיף  הזכרים  התגמולים  מקבלי   -ו  מקבלי  עם  מו  לא  (אשר  בחברה  עיין  מבעלי  אחד  לכל  (ג) 

ו (א)  קטים  בסעיפים  הזכרים  תאגיד    -התגמולים  ידי  על  או  החברה  ידי  על  להם  יתו  התגמולים  אם  לעיל),  (ב) 

  (*): בשליטתהבשליטתה, בקשר עם שירותים שתו כבעלי תפקידים בחברה או בתאגיד 

  פרטי מקבל התגמולים 

  תפקיד   מין  שם
היקף 
  משרה 

  שיעור
החזקה 

בהון 
החברה כון 

ליום 
31.12.2020  

סה"כ 
שכר 
כולל 

תאים 
  לווים

(באלפי 
  ש"ח)

  מעק 
(באלפי 

  ש"ח)

תשלום 
מבוסס 

  מיות 

דמי 
  יהול

(באלפי 
  ש"ח)

  אחר 
(באלפי 

  ש"ח)

סה"כ 
(באלפי 

  ש"ח)

אברהם 
  )1אסף (

  זכר
יו"ר  

  הדירקטוריון
100%  23.61%  -  44  -  1,416  -  1,460  

 -שמואל בר
  ) 1אור (

  1,462  -  1,418  -  44  -  21.91%  100%  מכ"ל   זכר

אילן שחם 
)2 (  

  60  60  -  -  -  -  12.06%  -  דירקטור   זכר

פיליפ פטון 
)3 (  

  זכר

מהל כספים 
של החברה 

וחברות הבת 
  שלה 

-  0.03%  637  90  -  -  -  727  

דודו פילה 
)4(  

  זכר
מכ"ל חברת 

  בת 
100%  -  -  -  -  1,342  40  1,382  

אמיר בן 
  )5בסט (

  זכר
מכ"ל 

  חברות בות 
100%  -  1,314  669  -  -  -  1,983  

רמי פדלון 
)6 (  

  זכר
 רתמכ"ל חב

  ת ב
100%  -  1,206  331  -  -  -  1,357  

חמישה 
דירקטורים 
בוסף למר 
אילן שחם 

)7( (**)  

 ,שי דח"צים
דירקטורית 
, בלתי תלויה

דירקטורית 
  ודירקטור. 

-  - -  -  -  -  -  256  256  

   
      .  31.12.2020הטבלה לעיל איה כוללת תשלומים למי שאים בעלי עין כון ליום  *)  (

אור, בתו של שמואל -והדס בר(יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה)  ערן אסף, בו של אברהם אסף    17.7.2020(**) ביום  
  ) להלן.7(סעיף  לכהן כדירקטורים בחברה. לפרטים וספים ראו  החלו  ,  )בעלי השליטה בחברה(מכ"ל החברה ומאור  -בר

  

 אור")-תאי כהותם והעסקתם של אברהם אסף ("אסף") ושמואל בר אור ("בר  ) 1(

אסף מכהן כדירקטור ו/או כושא   1970. החל מיואר  1993אסף מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה החל מדצמבר  

"), כפי שמתבקש מעת לעת על ידי הקבוצה. הקבוצה "   -בחברות מוחזקות של החברה (ביחדמשרה אחר בחברות בת ו/או  

"). אסף מעיק חברת אסףאסף ותן את שירותיו לחברה כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה באמצעות חברה בבעלותו ("

  .")שירותי אסףאת שירותיו בהיקף של משרה מלאה ("

מכהן כמכ"ל יחיד של החברה. החל   2010, החל מאפריל  1993ה החל מדצמבר  אור כיהן כמכ"ל משותף של החבר-בר

אור מכהן כדירקטור ו/או כושא משרה אחר בחברות אחרות בקבוצה, כפי שמתבקש מעת לעת על ידי -בר   1970ממאי 

"). אור  – חברת בר  אור ותן את שירותיו לחברה כמכ"ל משותף של החברה באמצעות חברה בבעלותו (" -ברהקבוצה.  

  .")אור -שירותי בר  אור מעיק את שירותיו בהיקף של משרה מלאה (" -בר  

החברה,    5.11.2019ביום   ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישור  קבלת  לאחר  החברה,  מיות  בעלי  אסיפת  לאשר אישרה 
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החברה התקשרות  את  ולעדכן  בר    מחדש  וחברת  אסף  חברת  מיום  –עם  בתוקף  ליום   1.1.2020  אור,  , 31.12.2022  ועד 

חברות מוחזקות של החברה כדירקטור ב להמשך מתן שירותים על ידי אסף כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ו/או  

בר ידי  על  שירותים  מתן  ("-ולהמשך  החברה  של  מוחזקות  בחברות  משרה  ושא  ו/או  החברה  כמכ"ל  הסכמי אור 

") וכן את הכללת תאי הכהוה של אסף ובר אור בהתאם להסכמי היהול החדשים במסגרת מדייות התגמול יהולה

היהול  שאושרה   הסכמי  ועדכון  הארכת  עם  בבד  לפרטים  5.11.2019  ביום בד  מיום .  מידיים  דו"חות  ראו  וספים 

מס':    5.11.2019ומיום    8.9.2019,  8.9.2019  2019-01-108430-ו  2019-01-078387,  2019-01-078372(אסמכתאות 

 .   )., המובאים בזאת על דרך ההפיהבהתאמה)

אור, היו    –במסגרת הסכמי היהול, קבע, בין השאר, כי הגמול החודשי הקבוע לכל אחד מבין חברת אסף וחברת בר  

ות ככל שייתו), אשר אלפי ש"ח (לא כולל החזר הוצאות בגין רכב, אחזקת טלפון וייד והטבות אחר  110  -בסך של כ

  ").  הגמול החודשי החדש("  2016יעודכן אחת לשלושה חודשים בהתאם למדד הידוע במועד העדכון ביחס למדד דצמבר  

בהתאם  ")מעק שתיגמול משתה ("אור וחברת אסף זכאיות ל - בוסף, קבע בהסכמי היהול, כי כל אחת מחברת בר

הבא   מס  מהרווח    4%)  1(  - למגון  זה  לפי  (בסעיף  החברה  של  השתיים  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  בסיס   -על 

") העולה על הרווח הקי"  - ") ולפי תשלום המעק השתי לחברת אסף ולחברת בר אור (בסעיף זה  הדוחות הכספיים"

למעק היא בכפוף לכך   הזכאות)  2(.  )2016חס למדד דצמבר  מיליון ש"ח (צמוד למדד הידוע במועד התשלום בי 6סך של  

במידה ובשה מיליון ש"ח.    6שהרווח הקי לתקופה המיוחס לבעלים של החברה על בסיס הדוחות הכספיים, היו לפחות  

 מסוימת יתהווה לחברה הפסד, אזי הפסד זה יקוזז מהרווח של השתיים העוקבות לצורך חישוב המעק השתי. בחישוב

 הזכאות למעק לא יובאו בחשבון רווח או הפסד אשר יבעו כתוצאה ממימוש כסי דל"ן שבבעלות הקבוצה.

, )2016אלפי ש"ח (צמוד למדד הידוע במועד התשלום ביחס למדד דצמבר    430סכום המעק השתי לא יעלה על סך של  

 ש"ח אלפי    1,750ור לא תעלה על סך של  כאשר בכל מקרה העלות הכוללת לחברה בגין כל אחד משירותי אסף ובר א

 . )2016(צמוד למדד הידוע במועד התשלום ביחס למדד דצמבר  

יחולק בכפוף  1תאים וספים בקשר עם תשלום המעק: ( לכך שכתוצאה מחלוקתו החברה לא תציג ) המעק השתי 

לעיל, הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו, ) על אף האמור  2הפסד בדוחות הכספיים השתיים המאוחדים של החברה; (

מתוך המעק השתי בפועל, כמדייות הפחתה, וזאת אם   33%להחליט על הפחתת גובהו של המעק השתי עד לגבול של  

המשרה   ושא  ברמת  ספציפיים  שיקולים  או  החברה  ברמת  כספיים  שיקולים  ישם  הדירקטוריון,  המחייבים   - לדעת 

אור, תסתיים בשל סיבות אשר אילו היה מועסק על ידי –ככל שכהותו של אסף או בר  )     )3ה; הפחתה של הרכיב המשת

אור, לפי העיין, לא יהיו זכאיות - החברה היו שוללות את הזכות לקבל פיצויי פיטורים, אזי חברת אסף או חברת בר

אור, -ברת ברח ו לחברת אסף או לבמקרה בו שולמ) 4; (לתשלום מעק בגין אותה שה שכהות שוא המשרה הסתיימה

סכומים (בגין המעק השתי) על בסיס תוים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה, חברת 

אור, לפי העיין, יהיו מחויבות להשיב לחברה את אותם סכומים ששולמו להן ביתר בגין התוים -אסף או חברת בר

דוחות כספיים שתיים עוקבים לאחר הדוחות הכספיים על בסיסם שולם  3ה של עד שהתבררו כמוטעים, במהלך תקופ

כן   המעק.  ובר  ,כמו  אסף  איה -זכאים  החברה  כי  (מובהר  רכב  בגין  הוצאות  החזר  היתר,  ובין  לווים  לתאים  אור 

ובר   . כון למועד זה אור רכב בפועל, אך משלמת החזר הוצאות פחת, מימון, דלק, תיקוים וביטוח  –מעמידה לאסף 

ימים)   23(אחזקת טלפון וייד, ימי שבתון  מלוא הוצאות  , אולם לא קבעה תקרה לדרגת הרכב),  6הרכב היו מדרגה  

תשלום עבור אש"ל וכן החברה רשאית להעיק מתות לחג, עיתוות וספרות ,  (ללא זכות לפדיון ימי שבתון שלא וצלו)

מקצועית, השתלמויות מקצועיות ולימודים, השתתפות בכסים, אירוח, ימי גיבוש וכל הטבה אחרת כפי שהוג בחברה. 

יצוין כי שה.  ב   ש"חאלפי    120ין, לא יעלה על  יאור, לפי הע  –סכום החזר ההוצאות לכל אחת מחברת אסף וחברת בר  

אור (לרבות הוצאות הקשורות בסיעות עבודה לחו"ל), ישולמו על   – הוצאות אשר הים במסגרת תפקידם של אסף ובר  

  אור יישאו בהוצאות כאמור הן יהיו זכאיות להחזר מהחברה. –ידי החברה. אם וככל שחברת אסף או חברת בר  

  כפי שהחברה מעיקה מעת לעת ליתר ושאי המשרה בחברה. אור זכאים לכיסוי ביטוחי ולכתב שיפוי    –אסף ובר  

חודשים אשר במהלכה   6יתים לסיום על ידי כל צד בהודעה מוקדמת של  אור  -עם אסף וברהסכמי היהול החדשים  

ן, יהיו זכאיות להמשך כל יאור, לפי העי–ברת בר  ח אור לתת את שירותיהם לחברה, וחברת אסף ו  – ימשיכו אסף ובר  

ה שיוי.תאי  ללא  ככל   כהוה  במדד,  מירידה  כתוצאה  יופחתו  לא  לעיל,  כאמור  למדד  הצמודים  סכומים  כי  מובהר 

 שתהיה.

-2019-01-ו  2019-01-078372(אסמכתאות מס':    5.11.2019ומיום    8.9.2019פרטים וספים ראו דו"חות מידיים מיום  ל

   , המובאים בזאת על דרך ההפיה.בהתאמה)  108430
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בחברה   מכהן ")  שחםשחם ("אילן   ) 2( מיואר    כדירקטור  בשים    1970החל  של כיהן    2010  - 1993(כאשר  משותף  כמכ"ל 

 .להלן  א21תקה  ראו גם    – שחם חדל להיות בעל שליטה בחברה   2019במאי .  החברה)

דירקטורים לשחם,   27.8.2019ביום   גמול  בחברה, המשך מתן  ועדת התגמול  אישור  דירקטוריון החברה, לאחר  אישר 

בגין כהותו כדירקטור בחברה, בסכום שתי השווה לסכום הקבוע כאמור בתקות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות 

התש"ס   חיצוי),  גהגמול תקות  ("   2000  –לדירקטור  וכן  לדירקטורים   מול"),  כיום  משולם  אשר  בסכום  השתתפות 

בחברה המכהים  של  החיצויים  בסך  קרי  למד  2,545,  צמוד  בתקה  ש"ח,  לאמור  בהתאם  שהיו   8ד  הגמול,  לתקות 

של  הכהוה  לתאי  בהתאם  בוסף,  הגמול.  בתקות  כיום  הקבוע  המרבי"  ל"סכום  הקבוע"  ה"סכום  שבין  בטווח 

כיום וכן בהתאם למדייות התגמול של החברה, שחם ימשיך להיכלל בפוליסת ביטוח הדירקטורים המכהים בחברה  

אחריות דירקטורים וושאי משרה בחברה ולהיות זכאי לשיפוי על פי כתב שיפוי שאושרה העקתו לדירקטורים וושאי 

, המובא )2019-01-074046(מס' אסמכתא:    27.8.2019משרה בחברה. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  

    .על דרך ההפיה 

  

. בהתאם להסכם העסקה 2000") מכהן כמהל הכספים של החברה וחברות הבת שלה החל מאוגוסט  פטוןפיליפ פטון (" ) 3(

לשכר חודשי קבוע, צמוד למדד המחירים   "), זכאי פטוןן הסכם פטו("מעת לעת  בין החברה לבין פטון כפי שעודכן  

אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת תגמול של החברה את עדכון תאי העסקתו   24.3.2021ביום    לצרכן.

. בוסף עודכו מגוי  וגילום מס בגין הוצאות רכב   ובין היתר העלאת שכרו החודשי  1.1.2021בתוקף מיום    של פטון

 כמפורט להלן. המעק לפטון 

(צמוד למדד הידוע במועד התשלום ביחס אלפי ש"ח    130בוסף פטון זכאי למעק שתי אשר לא יעלה על סכום של  

דצמבר   זה  )2016למדד  המעק"  -(בסעיף  מגון  תקרת  פי  על  עיקריו"),  ואשר  בהסכם  (שקבע  הקי   2%)  1:  מהרווח 

הדוחות "  - לתקופה המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים השתיים של החברה (בסעיף זה  

") העולה על סך של הרווח הקובע" - ") ולפי תשלום מעקים ליו"ר הדירקטוריון ולמכ"ל החברה (בסעיף זה הכספיים

מתוך תקרת המעק   50%). רכיב זה יהווה  2016ום ביחס למדד דצמבר  מיליון ש"ח (צמוד למדד הידוע במועד התשל  3

עמידה בלוח זמים לעריכה ופרסום דוחות כספיים רבעויים ושתיים על פי הקבוע בדין ועמידה בלוח זמים )  2השתי; (

ל פי הערכת ) ע 3מתקרת המעק; (  25%לעריכה והגשת דוחות המס של החברה וחברות הבת שלה יזכו במעק בגובה של  

בחישוב הזכאות למעק ביעדים המדידים לא יובאו )  4מתוך תקרת המעק השתי; (  25%מכ"ל החברה. רכיב זה יהווה  

) במידה ובשה מסוימת יתהווה 5; (שבבעלות הקבוצהבחשבון רווח או הפסד אשר יבעו כתוצאה ממימוש כסי דל"ן  

תיים העוקבות לצורך חישוב הבווס השתי המגיע לושא המשרה לחברה הפסד, אזי הפסד זה יקוזז מהרווח של הש

כתוצאה מחלוקתו החברה לא פיליפ יהיה זכאי למעק רק אם  )  6אשר כיהן בחברה בשה שהתהווה לחברה הפסד; (

  תציג הפסד בדוחות הכספיים השתיים המאוחדים של החברה. 

להעיק לפטון מעק ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רשאים  על אף האמור לעיל,  במסגרת הסכם פטון הובהר כי  

על פי קריטריוים שאים יתים למדידה (שיקול דעת) חלף או בוסף לקביעת המעק כאמור לעיל וזאת ללא כל מגבלה 

ק להחליט על מתן מע. בוסף ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה רשאים  ש"חאלפי    130למעט תקרת המעק בסך של  

המעק השתי ישולם אחת לשה   לתאים הקבועים במדייות התגמול של החברה כפי שתהיה מעת לעת.  מיוחד בהתאם

על אף האמור החברה תהיה לאחר אישור הדוחות הכספיים של החברה ביחס לשה הרלווטית אליה מתייחס המעק. 

  י בהתאם למגון שקבע בהסכם פטון.  רשאית לשלם לושא המשרה תשלומים רבעויים על חשבון המעק השת

בוסף פטון זכאי לתאים לווים כגון: רכב צמוד (כולל גילום מס), אחזקת טלפון ייד, ביטוח מהלים, ימי חופשה, ימי 

לכיסוי ביטוחי ולכתב שיפוי כפי שהחברה מעיקה מעת לעת . כמו כן פטון זכאי  מחלה, קרן השתלמות והחזר הוצאות

  אי המשרה בחברה. ליתר וש 

, 2020אלפי ש"ח בגין שת    50בוסף, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו תשלום מעק מיוחד לפטון, בסך של  

שת   במסגרת  המיוחדים  ומאמציו  סיועו,  עבודתו,  ועבור  שימורו  עם 2020לצורך  והתמודדות  בטיפול  הכרוך  כל  עם   ,

 הקשיים שמשבר הקורוה הציב בפי החברה. 

הסכם העסקה בין פטון לחברה יתן לסיום על ידי כל צד בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים במהלכה פטון ימשיך 

   בתפקידו.

  

 65%  - חברה פרטית בה מחזיקה החברה בכ  ,(שת הקמתה) כמכ"ל אמגון  1991") מכהן החל משת  פילהדודו פילה ("  ) 4(

יות אמגון מוחזקות על ידי חברה בשליטת פילה ("מזכויות ההצבעה בה.   50%  -פק ובכמהון המוחברת פילהיתר מ .(" 
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תפקידו של פילה כמכ"ל אמגון כולל, בין השאר, יהולה השוטף של אמגון, פיקוח על הפרויקטים המבוצעים על ידי 

ועמידה ביעדי אמגון כפי שקבעים מעת קבוצת אמגון, שיווק פעילותה, פעילות להרחבת פעילותה, מימוש אסטרטגיה  

 לעת על ידי דירקטוריון אמגון.

"). הגמול שירותי פילהפילה ותן את שירותיו לאמגון כמכ"ל אמגון באמצעות חברת פילה, בהיקף של משרה מלאה ("

כ של  בסך  קבוע  חודשי  מסכום  מורכב  פילה,  שירותי  בגין  ש"ח  112  -לפילה,  הקבע  אלפי  משתה,  ידי   ומסכום  על 

  דירקטוריון אמגון. 

  בוסף, אמגון משלמת הוצאות דלק וטלפון ייד וושאת בהחזר הוצאות בפועל שהוציא פילה עבור מילוי תפקידו.

 

") וכון למועד הדו"ח מכהן גם סיסתסיסת תכה בע"מ ("   כמכ"ל  2001החל משת  מכהן    בן בסט")אמיר בן בסט (" ) 5(

מהון   3.23%  - "). בוסף אמיר מחזיק בקבוצת סיסת"  –(ביחד  (למעט טסת)  כמכ"ל תאגידים מוחזקים על ידי סיסת  

בהתאם להסכם העסקה בין סיסת לבין בן בסט   .לפקודת מס הכסה)  102מיות סיסת (אשר הועקו לו במסגרת סעיף  

לתאים לווים יוקר המחייה וכן    לשכר חודשי קבוע, צמוד למדד "), זכאי בן בסט  כם בן בסטהסכפי שעודכן מעת לעת ("

החזקה   הוצאות  (כולל  צמוד  רכב  מהלים,  ביטוח  כגון,  ההחזקהוגילום  וספים  שווי  בגין  וקרן )מס  ייד  טלפון   ,

   השתלמות.

 4%בשיעור של מעק שתי ) 1(  :ואשר עיקריוהקבוע בהסכם בן בסט בהתאם למגון  בן בסט זכאי למעק שתיבוסף  

שקבעו ביכוי הוצאות הגולמי של סיסת סולו וכל אחת מחברות קבוצת סיסת (סולו)  כשהוא מחושב ביחד ומהרווח 

זה    בהסכם  הרלווטי"   - (בסעיף  אשר  ")הרווח  של  ,  סך  על  ל   1.5עולה  (צמוד  ש"ח  המיליון  של  מדדעליית  לסך  ועד   (3 

מיליון ש"ח (צמוד לעליית המדד);   3מהרווח הרלווטי העולה על סך של    6%  )2(  );כולל) (צמוד לעליית המדדמיליון ש"ח (

) לעיל. בוסף קבע מגון של קיזוז הפסדים וכי בחישוב 2(-) ו1מהסכום שיתקבל לפי החישוב האמור בסעיפים (  20%)  3(

או  רווח  בחשבון  יובאו  לא  למעק  ממימוש    הזכאות  כתוצאה  שיבעו  סיסת.הפסד  קבוצת  שבבעלות  דל"ן  עוד   כסי 

כי דירקטוריון סיסת רשאי להחליט על מעק וכן    13יהיה זכאי למשכורת    2018כי בשת  במסגרת הסכם בן בסט קבע  

  על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון.  

ק של  הכספיים  הדוחות  אישור  לאחר  לשה  אחת  ישולם  השתי  אליה המעק  הרלווטית  לשה  ביחס  סיסת  בוצת 

מתייחס המעק. על אף האמור החברה סיסת תהיה רשאית לשלם תשלומים רבעויים על חשבון המעק השתי בהתאם 

  למגון שקבע בהסכם בן בסט.

  הסכם בן בסט יתן לסיום על ידי כל צד בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים.

 

) 100%, חברה בבעלות מלאה (")טסת תכה בע"מ ("בדיקות  כמכ"ל טסת    2012") מכהן החל משת  פדלוןרמי פדלון (" ) 6(

"), זכאי הסכם פדלוןבהתאם להסכם העסקה בין טסת לבין פדלון כפי שעודכן מעת לעת (" סת תכה בע"מ.   ישל ס

וקרן )  רכב צמוד (כולל הוצאות החזקה,  הפרשות פסיויותוכן לתאים לווים וספים כגון,    לשכר חודשי קבוע  פדלון

 השתלמות. 

) מעק 1בהתאם למגון הקבוע בהסכם פדלון ואשר עיקריו: (ואילך,    2020בגין שת  בוסף פדלון זכאי למעק שתי  

הרווח "   -ביכוי הוצאות שקבעו בהסכם (בסעיף זה  כשהוא מחושב  מהרווח הגולמי של טסת סולו    4%שתי בשיעור של  

מיליון ש"ח (צמוד   1.75) ועד לסך של  ביחס למדד הבסיס  מיליון ש"ח (צמוד למדד  0.75"), אשר עולה על סך של  טיהרלוו

 ) ביחס למדד הבסיס   מדד ל מיליון ש"ח (צמוד    1.75מהרווח הרלווטי העולה על סך של    6%)  2); (למדד ביחס למדד הבסיס

מיליון   3.5העולה על סך של    הרלווטיהרווח  מ   10%)  3; (יס)מיליון ש"ח (צמוד למדד ביחס למדד הבס  3.5ועד לסך של  

₪ (צמוד למדד ביחס למדד הבסיס); במידה ובשה מסוימת יתהווה לטסת הפסד, אזי הפסד זה יקוזז מהרווח הרלווטי 

אלפי   400; סכום המעק השתי לא יעלה בכל שה על סך של  לצורך חישוב המעק השתי לפדלון  של השתיים העוקבות

והכל   מסך הרווח הרלווטי בשה הקודמת לה   80%) עמידה בלפחות  1כמו כן קבעו תאי סף לתשלום המעק: (  .ש"ח

שה לכל  הרלווטים  טסת,  של  המאוחדים  השתיים  הכספיים  הדוחות  פי  (על  המעק  2;  לכך השתי  )  בכפוף  ישולם 

  של טסת.    המאוחדים   השתיים שכתוצאה מחלוקתו טסת לא תציג הפסד בדוחות הכספיים 

המעק השתי ישולם לפדלון אחת יים בקשר עם תשלומי המעק השתי ובין היתר כי  , קבעו תאים וספים כללבוסף

של   השתיים  הכספיים  הדוחות  אישור  לאחר  על   טסתכאשר    טסת לשה,  רבעויים  תשלומים  לשלם  רשאית  תהיה 

   חשבון המעק השתי.

מהתמורה על בסיס תשלומים ששולמו  4% -ל בסכום השווה    מגון לתשלום מעק בגין מכירה של טסת קבע ,כמו כן

מסכום הדיבידד שיחולק לבעלי מיות טסת   6%  - וכן מעק בגין חלוקת דיבידד בסכום השווה ל  בגין התמורה בפועל
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  .  וכן קבעו מגוים בקשר עם תשלום וזכאות המעקים ה"ל 

  

קבע   זכאותו  טסת כי  עוד  אשר  פעמי  חד  מעק  לפדלון  להעיק  חברי   ,רשאית  שי  ע"י  יקבעו  תשלומו  ומועד  היקפו 

  .  תטס דירקטוריון

, למעט במקרים של מכירת טסת או מכירת ימים מראש   90יתן לסיום על ידי כל צד בהודעה מוקדמת של    פדלוןהסכם  

 . שאז קבעו מגוים ותקופות ארוכות יותר להודעה המוקדמת טסתהשליטה ב

אסף (" ) 7( מיום  ערן ערן  החל  בחברה  כדירקטור  מכהן  אסף    27.7.2020")  של  בו  ומבעלי (והיו  החברה  דירקטוריון  יו"ר 

בה ומבחים   .)השליטה  (תאים  החברות  לתקות  בהתאם  ופיסית,  חשבואית  מומחיות  בעל  כדירקטור  מכהן  ערן 

") הדסאור ("-הדס בר  .2005-תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), ה 

ביום     אור, מכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה.- והיה ביתו של בר  27.7.2020כדירקטורית בחברה החל מיום    ת מכה

יהיו זהים לתאי הכהוה (לרבות והדס של ערן   ם אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי תאי כהות 17.6.2020

) גמול 1להם זכאים הדירקטורים החיצויים והבלתי תלויים המכהים בחברה כיום, כדלקמן: (  לעיין ביטוח ושיפוי)

צמוד למדד בהתאם לאמור בתקה ,  ש"ח  2,545שתי ב"סכום קבוע" כאמור בתקות הגמול וגמול השתתפות בסך של  

8  ו בטווח שבין ה"סכום הקבוע" ל"סכום המרבי" הקבוע כיום בתקות הגמול, שהימתן פוליסת 2ות הגמול. (לתק (

ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה בחברה כפי שתהיה מעת לעת ויהיה זכאי לשיפוי על פי כתב שיפוי שאושרה 

לפרטים וספים ראו   . העקתו לדירקטורים וושאי משרה בחברה שהים בעלי שליטה או קרוביהם כפי שיהיו מעת לעת

  ). 2020-01-073198 -ו  2020-01-055048(אסמכתאות מס':   27.7.2020 -ו  18.6.2020דוח מיידי של החברה מיום  

 

שתי בסכום הקבוע כאמור בתקות הגמול   גמול היו    בלתי תלויהשי דירקטורים חיצויים ודירקטור  ל גמול היתן  ה

לתקות הגמול, שהיו בטווח שבין ה"סכום   8ש"ח צמוד למדד בהתאם לאמור בתקה    2,545וכן גמול השתתפות בסך של  

כאמור לעיל וכן הים זכאים לביטוח וכתבי שיפוי כפי שיתים ליתר   הקבוע" ל"סכום המרבי" האמור בתקות הגמול 

  . אי המשרה בחברההדירקטורים ווש

 

  השליטה בתאגיד  – א21תקה 

    .")בר אור(" שמואל בר אורו  ")אסף(" בעלי השליטה בחברה הים ה"ה אברהם אסף

, לפיו, בין היתר, שחם העביר לכל אחד ")שחם("  בין אסף בר אור ואילן שחםחתם הסכם,    5.5.2019ביום  

תמורה, וכן הוסכם על סיום הסכם ההצבעה עם שחם, כאשר מיות החברה, ללא    232,834מאסף ובר אור  

עוד יצוין, כי בין אסף, בר אור ושחם קיימים מגוים לעיין   בין אסף ובר אור קיים עדיין הסכם הצבעה.

מכירה משותפת. וזכות  שליטה בחברה.  זכות סירוב ראשוה  להיות בעל  חדל  לעיל, שחם  האמור    לאור 

 -ו  2019-01-039099(אסמכתאות מס':    6.5.2019ת מיידיים של החברה מיום  לפרטים וספים ראו דו"חו

  ), המובאים על דרך ההפיה בהתאמה 2019-01-039102

  

  ) לחוק החברות 4( 270עסקאות עם בעלי שליטה עסקאות המויות בסעיף    - 22תקה 

ודירקטו ) 1( התגמול  ועדת  אישור  קבלת  לאחר  החברה  מיות  בעלי  אסיפת  אישור  החברה, לעין  ריון 

לאשר מחדש ולעדכן את התקשרות החברה עם חברת אסף וחברת בר אור, לתקופה של שלוש שים 

ומיום   8.9.2019ודו"חות מידיים מיום  לעיל    21) בתקה  1סעיף (, ראו  1.1.2020וספות בתוקף מיום  

מס':    5.11.2019 על ,  בהתאמה)  2019-01-108430-ו  2019-01-078372(אסמכתאות  בזאת  המובאים 

   .דרך ההפיה 

)2 ( ) סעיף  ראו  בחברה  השליטה  בעלי  של  קרובים  שהים  לדירקטורים  דירקטורים  גמול  מתן  )  7לעיין 

 לעיל.  21בתקה 

 א להלן.  29לביטוח ושאי משרה, ראו תקה  ותת החברה בפוליסיולעיין התקשרו ) 3(
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 א להלן. 29לעיין מתן התחייבות לשיפוי וביטוח ושאי משרה, ראו תקה  ) 4(

בתקה   המוח  כמשמעות  זיחות  שתיים),  6(א)( 41עסקאות  כספיים  (דוחות  ערך  יירות  לתקות  )(א) 

  2010 -התש"ע

כאמור  אישרה ועדת הביקורת של החברה מחדש ולשה וספת את והל עסקאות בעלי עיין    2021במרץ  

מיום   החברה  של  המיידי  לסיווג 2012-01-222423(אסמכתא:    29.8.2012בדו"ח  מידה  אמות  הכולל   ,(

חריגה  בסעיף    /  עסקה  המויה  פעולה  לסיווג  מידה  אמות  חריגה,  כפעולה    255שאיה  החברות  לחוק 

וכן עסקאות    ")והל עסקאות בעלי עייןשאיה מהותית ואמות מידה לסיווג עסקה זיחה ("  /  מהותית

     .זיחות למתן שירותי ההלת חשבוות

  הכספיים. לדוחות 24ביאור ראו  זיחותלרבות עסקאות עסקאות בעלי עיין פרטים וספים אודות ל

  

  הדוח ן בתאגיד סמוך ככל האפשר לתאריך ימיות המוחזקות ע"י בעלי עי   - 24תקה 
  

מיום   מיידי  דוח  ראו  בכירה,  משרה  וושאי  עיין  בעלי  החזקות  -2021-01  (אסמכתא:  7.1.2021לעיין 

002866 .(  

  

  הון רשום, הון מופק ויירות ערך המירים - א24תקה 

   לדוחות הכספיים. 16ביאור ראו לעיין ההון הרשום, המופק ויירות ערך המירים, 

   



  

  

10

10

   מרשם בעלי המיות של התאגיד - ב24תקה 

  כמות  שם המחזיק מס' ייר ערך בבורסה  סוג ייר 

  654012  מיה רגילה 

  6,754,387  מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ 
  442,616  לריסה אמות בע"מ 

  1  אמון בר טל 
  1  אלפסי שמואל 

  1  אביבי יוסף 
  1  קרמר משה 

  4  בר לב יהודה 
  1  בדש עמירם 

  7,197,012 סה"כ 
  

  מען רשום  - א25תקה 
  

 . 6440125-03, פקס' 7659555-03טל'  amanet@amanet.co.il 5069710אביב -, תל34רח' הברזל 
  

    לתאריך הדו"חהדירקטורים של התאגיד כון  - 26תקה 
  

  048751838      אברהם אסף   ) 1(  א.

    1941      שת לידה:  ) 2(  

  אביב-תל 5ברזיל       מען:  ) 3(  

  ישראלית       תיות:  ) 4(  

  לא.      עדות דירקטוריון:וחבר בו  ) 5(  

  האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוי או   ) 6(  

  לא.      :דירקטור חיצוי מומחה     

  האם עובד של התאגיד, חברה בת   ) 7(  

    ו/או   ין בו:ישלו, חברה קשורה שלו או של בעל ע החברה  של  פעיל  דירקטוריון  כיו"ר  שירותים  ותן 

  חברות מוחזקות של החברה.

  1993      תאריך תחילת כהוה כדירקטור:   ) 8(  

בהדסת      השכלה:   ) 9(   ראשון  (תואר  ויהול  מהטכיון B.Scתעשייה   (

  ) מהטכיון. M.Bcותואר שי בחקר ביצועים ( 

  עיסוקו במשך חמש השים האחרוות וחברות   ) 10(

דיר    בדירקטוריוים של תאגידים אחרים:    בע"מ;יו"ר  ומערכות  יהול  אמת  דירקטור   קטוריון 

הבאות:   הול   -אמן  בחברות  ומדעי  בע"מ,   ארגון  יועצים 

אמיק  –  דיאלוג בע"מ,  והדרכה  מחקר  ארגוי,    -ן  "יעוץ 

תוכה  סיסת  בע"מ,  בביה  הדסיים  פרויקטים  יהול 

בע"מ,    –טסת  בע"מ,   תכה  אל בדיקות  אס  איי  אמת 

בע"מ,  והשמה  מיון  מיתאם  בע"מ,  תדיעד  מפעילי  בע"מ, 

מפרש בע"מ,  ועולה  כחול  בע"מ, -כוכב  אחזקות  אמת 

בע"מ, א.ר.   2002  א.ר. אסף יהולמערכות בע"מ,  קוקור  

חבר ההלה בעמותת   עות בע"מ;לו השק-אסף בע"מ, אסף

-ידידי מכון ויצמן וחבר ועדת ביקורת עמותת עתיד בטוח

   .עמותה למיעת אלימות

  

  לא    קרוב של בעל עיין אחר בתאגיד.  ) 11(

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית לצורך עמידה  )  12(  

  במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף

 .כן        ) לחוק החברות 12(א)( 92
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    003794211      אילן שחם  ) 1(  ב.

    1942      שת לידה:  ) 2(

  רעה  7ד'  18רח' שפיוזה        מען:  ) 3(

  ישראלית       תיות:  ) 4(

  לא.      ועדות דירקטוריון:וחבר ב  ) 5(

  האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוי או   ) 6(  

  לא.      :דירקטור חיצוי מומחה     

  האם עובד של התאגיד, חברה בת   ) 7(  

  לא.  שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עין בו:    

  1993      תאריך תחילת כהוה כדירקטור:   ) 8(

  מהטכיון. ) B.Sc(תואר ראשון בהדסת תעשייה ויהול       השכלה:   ) 9(

  עיסוקו במשך חמש השים האחרוות וחברות   ) 10(

   .אמת יהול ומערכות בע"מ    בדירקטוריוים של תאגידים אחרים:   

  לא      קרוב של בעל עיין אחר בתאגיד.  ) 11(

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית לצורך    )  12(

  עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על   

  .כן      ) לחוק החברות 12(א)(92פי סעיף   

  
        54012513גה יציב   ) 1(  .ג

  1956      שת לידה:  ) 2(

  אביב - , תל73ויצמן       מען:  ) 3(

  ישראלית       תיות:  ) 4(

  ועדת ביקורת וועדת תגמול.      ועדות דירקטוריון:וחברה ב  ) 5(

  דירקטורית בלתי תלויה   ) 6(  

  כן.      ובעלת מומחיות חשבואית ופיסית:   

  האם עובד של התאגיד, חברה בת   ) 7(  

  לא.  שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עין בו:    

  2013ובמבר       תאריך תחילת כהוה כדירקטור:   ) 8(

  תואר ראשון במשפטים מאויברסיטת תל אביב.     השכלה:   ) 9(

  עיסוקו במשך חמש השים האחרוות וחברות   ) 10(

בע"מ,   בדירקטוריוים של תאגידים אחרים:    ויטול  מטען  מסופי  בממן  חיצוית  דירקטורית 

בע"מ,  לרפואה  ואספקה  שירותים  בשראל  דירקטורית 

ושירותים  תשתית  מחקרים,  השומר  בתל  דירקטורית 

משקיעים בקהילה    –  איים בע"מ, חברה באלוט, במתןרפו

דירקטורית באליסט יהול תיקים, ובמרכז רפואי רעות,  

  .דירקטורית באמת יהול ומערכות בע"מ

  לא  קרוב של בעל עיין אחר בתאגיד.  ) 11(

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית לצורך    )  12(

  עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על    

  כן.      ) לחוק החברות 12(א)(92פי סעיף   
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  005299920            אריה ברן      )1(.    ד

    1946      שת לידה:  ) 2(

  25147כפר ורדים  217ת.ד.       מען:  ) 3(

  ישראלית       תיות:  ) 4(

  וועדת תגמול. ועדת ביקורת      ועדות דירקטוריון:וחבר ב  ) 5(

  

  דירקטור חיצוי   ) 6(  

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית     

  דירקטור חיצוי בעל מומחיות חשבואית ופיסית.       או בעל כשירות מקצועית:  

  האם עובד של התאגיד, חברה בת   ) 7(  

  לא.  שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עיין בו:    

אישרה האסיפה הכללית של   5.11.2019ביום  (  2017ואר  י    תאריך תחילת כהוה כדירקטור:   ) 8(

בתוקף   שיהבעלי מיות החברה את מיויו לתקופת כהוה  

  ). 10.1.2020מיום 

תל    השכלה:   ) 9(   מאויברסיטת  וכלכלה  בחשבואות  ראשון  - תואר 

-ביב, לימודי תואר שי במהל עסקים באויברסיטת תלא

ומימון  חשבואות  עסקים  במיהל  ודוקטורט  אביב 

   .מאויברסיטת ברקלי בארה"ב. רואה חשבון מוסמך

  עיסוקו במשך חמש השים האחרוות וחברות   ) 10(

מרצה בכיר וראש תכית הלימודים, המסלול האקדמי של   בדירקטוריוים של תאגידים אחרים:   

ביהול  שי  תואר  בלימודי  בכיר  מרצה  למהל.  המכללה 

"הקרן  ויו"ר,  מייסד  הפתוחה.  האויברסיטה  וכלכלה, 

-ותת "יוהלעזרה הדדית" בכפר ורדים. מייסד ויו"ר, עמ

מרכז עמותת  ההלה,  חברה  להשתלות".  אמויות -סיוע 

אפטר מעלות–ע"ש  עמותת –ברר  ההלה,  חבר  תרשיחא. 

  רשי). –"יעדים לצפון" (מיסודה של עמותת סקתא

  לא    קרוב של בעל עיין אחר בתאגיד.  ) 11(  

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית לצורך    )  12(  

  קטוריון על עמידה במספר המזערי שקבע הדיר    

  .כן      ) לחוק החברות 12(א)(92פי סעיף      
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  053911822      ליאורה קצשטין    )1( . ה

    1955      שת לידה:  ) 2(

    69491, רמת אביב, תל אביב 19דרזר       מען:  ) 3(

  ישראלית       תיות:  ) 4(

  ועדת ביקורת וועדת תגמול.      חבר בוועדות דירקטוריון:  ) 5(

  דירקטור חיצוי   ) 6(

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית   

  מומחיות חשבואית ופיסית.  תבעל תחיצוי ריתדירקטו      או בעל כשירות מקצועית:  

  האם עובד של התאגיד, חברה בת   ) 7(  

  לא.  שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עיין בו:    

של   24.7.2019ביום  (  24.7.2020    תאריך תחילת כהוה כדירקטור:   ) 8( הכללית  האסיפה  אישרה 

מיוי את  החברה  מיות  ראשוה   הבעלי  כהוה  לתקופת 

  ). 24.7.2020בתוקף מיום 

אויברסיטת  ב  ביחסים בילאומיים וכלכלה  תואר ראשון      השכלה: )   9(

שוויץ  בג'בה,  שי  תואר  ודיפלומטיה,   משפטים 

ארה"ב,  TUFTSבאויברסיטת   בכלכלה דוקטורט  , 

ב שוויץאויברסיטת  בילאומית  פוסט   , ג'בה,  לימודי 

ארה"ב  בהאוורד,  עסקים  למהל  בביה"ס  דוקטורט 

דוקטורט  פוסט  לימודי  במסגרת  והוראה  מחקר  ועמיתת 

  .  בביה"ס למהל עסקים בהאוורד, ארה"ב

  עיסוקו במשך חמש השים האחרוות וחברות    ) 10( 

ליזום   ם: בדירקטוריוים של תאגידים אחרי    הישראלי  הספר  בית  אייסמי  של  ושיאה  מייסדת 

מייסדת ושיאה פורום איטרשיול  .  יהול וחדשות בע"מ

בפלאפריק   – שותפה  בע"מ.  ויזמות  עסקים  פתוח 

  להשקעות בע"מ. 

  לא      קרוב של בעל עיין אחר בתאגיד. ) 11(

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית לצורך    )  12(  

  במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על עמידה     

  .כן    ) לחוק החברות 12(א)(92פי סעיף      
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  025018847  אור-הדס בר     )1(.    ו

    1972      שת לידה:  ) 2(

  5405618, גבעת שמואל 16רחבת אילן       מען:  ) 3(

  ישראלית       תיות:  ) 4(

  .לא      חבר בוועדות דירקטוריון:  ) 5(

  

  דירקטור חיצוי   ) 6(  

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית     

  .לא      או בעל כשירות מקצועית:  

  האם עובד של התאגיד, חברה בת   ) 7(  

של   שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עיין בו:     והכלכלה  המסחר  כציגת  בתפקידה  השירותים  מתן 

אור -אוהיו בישראל, עשה באמצעות ש.ר. בר  אזור דייטון

- בע"מ, שהיה חברה בבעלות שמואל ורותי בר  2002יהול  

אור היו -אור. שמואל בר-ור שהים הוריה של הדס ברא

  . מכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה

  . 27.7.2020    תאריך תחילת כהוה כדירקטור:   ) 8(

תואר אביב,  -יברסיטת תלמאו  תואר ראשון במדעי החיים    השכלה:   ) 9(  

כלכלה מאויברסיטת תל אביב (במסגרת לימודי ב  ראשון

ראשון  לתואר  העיקריים  הקורסים  גם  למדו  התואר 

תזה  עם  מחקרי  במסלול  שי  תואר  ליהול),  בפקולטה 

התוכית  בוגרת  אביב.  תל  מאויברסיטת  בכלכלה 

יחסי  לקידום  האמריקאית  מיראז'  קרן  של  למכ"לים 

   ארה"ב לישראל.הסחר בין 

  עיסוקו במשך חמש השים האחרוות וחברות   ) 10(

דייטו  בדירקטוריוים של תאגידים אחרים:    אזור  של  והכלכלה  המסחר  אוהיו,   ןציגת  במדית 

ב  DRITA – Dayton Region Israel Trade  -בישראל 

Alliance .  

שמואל      :קרוב של בעל עיין אחר בתאגיד  ) 11(   של  החברה -ברביתו  מכ"ל  השליטה,  בעל  אור, 

  ודירקטור בחברות מוחזקות של החברה. 

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית לצורך    )  12(  

  עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על     

  .לא      ) לחוק החברות 12(א)(92פי סעיף      
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  035860345  ערן אסף      )1(.    ז

    1979      שת לידה:  ) 2(

  6963904, תל אביב 4סטימצקי       מען:  ) 3(

  ישראלית       תיות:  ) 4(

  .לא      חבר בוועדות דירקטוריון:  ) 5(

  

  דירקטור חיצוי   ) 6(  

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית     

  .לא      או בעל כשירות מקצועית:  

  האם עובד של התאגיד, חברה בת   ) 7(  

  לא.  שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עיין בו:    

    27.7.2020    תאריך תחילת כהוה כדירקטור:   ) 8(

תואר שי   אביב,- מאויברסיטת תל  כלכלהתואר ראשון ב    השכלה:   ) 9(  

קורס ב בוגר  הרצליה.  הביתחומי  מהמרכז  ומימון  שיווק 

רשיון  בעל  הרצליה.  הביתחומי  מהמרכז  דירקטורים 

    ).7433יהול תיק השקעות מטעם רשות יירות ערך (מס' 

  עיסוקו במשך חמש השים האחרוות וחברות   ) 10(

  ) בע"מ.1998מהל השקעות במגדל יהול תיקי השקעות (  בדירקטוריוים של תאגידים אחרים:   

בו של אברהם אסף, בעל שליטה בחברה, יו"ר דירקטוריון   : קרוב של בעל עיין אחר בתאגיד  ) 11(  

  החברה. החברה ודירקטור בחברות מוחזקות של 

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית לצורך    )  12(  

  עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על     

  .כן      ) לחוק החברות 12(א)(92פי סעיף 
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   לתאריך הדו"חושאי משרה בכירה של התאגיד (שאים דירקטורים) כון   - א26תקה 

  075896530          אור -שמואל בר)     1(       .א

  1943        שת לידה:  ) 2(

  ומכ"ל יחיד          1994מכ"ל משותף משת           תחילת כהוה:  ) 3(

  . 2010מאפריל                     

  מכ"ל           תפקיד בתאגיד:  ) 4(

  דירקטור בחברות בות של החברה.       תפקיד בחברת בת של התאגיד:   ) 5(

  בעל עיין בתאגיד או קרוב של ושא   ) 6(

  לעיל.  24בעל עיין בתאגיד ראה תקה   משרה אחר בתאגיד או של בעל עיין 

  בתאגיד. 

תואר ראשון בהדסת תעשייה ויהול מהטכיון, תואר שי   השכלה:   ) 7(

  אביב. -במהל עסקים מאויברסיטת תל

וד  יסיון בחמש שים האחרוות:   ) 8( באמתמכ"ל  בע"מ;  ירקטור  ומערכות  יו"ר   יהול 

באמן בע"מ;   –  ודירקטור  יועצים  הול  ומדעי    ארגון 

הבאות:  דירקטור   ארגוי    –דיאלוג  בחברות  מחקר יעוץ 

יהול פרויקטים הדסיים בביה   -ן  "והדרכה בע"מ, אמיק

תוכה  סיסת  בע"מ,  מידע  אבטחת  טריפלסייבר  בע"מ, 

טסת איי  –  בע"מ,  אמת  בע"מ,  תכה  אל   בדיקות  אס 

בע"מ,  והשמה  מיון  מיתאם  בע"מ,  תדיעד  מפעילי  בע"מ, 

מפרש בע"מ,  ועולה  כחול  בע"מ, -כוכב  אחזקות  אמת 

אור ש.ר. השקעות -בראמגון בע"מ,  קוקור מערכות בע"מ,  

בר בש.ר.  אור  בע"מ,    2001אור  -בע"מ,  בר  אור   ברש.ר. 

  .בע"מ 2002יהול 

  

  017636200            פיליפ פטון )   1(       .ב

  1954            שת לידה:  ) 2(

  2000          תחילה כהוה:    ) 3(

  מהל כספים           תפקיד בתאגיד:    ) 4(

  מהל כספים       תפקיד בחברות בת של התאגיד:   ) 5(

  משרה  בעל עיין בתאגיד או קרוב של ושא  ) 6(

  לא      בתאגיד אחר או של בעל עיין בתאגיד:  

  באגליה וישראל.רו"ח מוסמך             השכלה:    ) 7(

  מהל כספים של החברה ושל חברות בת שלה.       יסיון בחמש השים האחרוות:  ) 8(

 
  011789716          קלאודיה דרוקר )   1(       .ג

  1968            שת לידה:  ) 2(

  1999          תחילה כהוה:    ) 3(

  חשבת           תפקיד בתאגיד:    ) 4(

  חשבת       תפקיד בחברות בת של התאגיד:    ) 5(

  בעל עיין בתאגיד או קרוב של ושא משרה    ) 6(

  לא    אחר בתאגיד או של בעל עיין בתאגיד:   

  תואר ראשון בחשבואות וכלכלה מהאויברסיטה         השכלה:    ) 7(

  העברית ירושלים; רו"ח מוסמך בישראל.      

  חשבת של החברה ושל חברות בת שלה.      יסיון בחמש השים האחרוות:  ) 8(
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  037278918            גבי חוטובלי )    1(       .ד

  1979            שת לידה:  ) 2(

  2018          תחילה כהוה:    ) 3(

  חשב           תפקיד בתאגיד:    ) 4(

  חשב       תפקיד בחברות בת של התאגיד:    ) 5(

  בעל עיין בתאגיד או קרוב של ושא משרה   ) 6(

  לא    אחר בתאגיד או של בעל עיין בתאגיד:   

  ון במהל עסקים וחשבואות מהמכללה  תואר ראש      )   השכלה:  7(

  תואר שי מימון ויהול   למהל, רו"ח מוסמך בישראל.    

    פיסי במכללה למהל.      

  בחברת היי טק, חשב       יסיון בחמש השים האחרוות:  ) 8(

  . BDOסופרוויזר במשרד רו"ח          

  

  59219303            אורית הוריק )   1(      . ה

  1965            שת לידה:  ) 2(

  2014מרץ           תחילה כהוה:    ) 3(

  מבקרת פים          תפקיד בתאגיד:    ) 4(

  מבקרת פים      תפקיד בחברות בת של התאגיד:    ) 5(

  בעל עיין בתאגיד או קרוב של ושא משרה   ) 6(

  לא    אחר בתאגיד או של בעל עיין בתאגיד:   

ותואר       השכלה:    ) 7( ת"א  אויברסיטת  המדיה  במדעי  ראשון  תואר 

פים      מבקרת  אילן,  בר  אויברסיטת  במשפטים  מוסמך 

הפימיים    הטכיון ולשכת המבקרים  – CIA  –מוסמכת     

  בישראל.     

מבקרת פים, שותפה במשרד פרטי למתן שירותי ביקורת       )    יסיון בחמש שים האחרוות:8(

  במשק. פימית לגופים שוים    

  

  מורשי חתימה של החברה   - ב26תקה 

  לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים. 

  רואה החשבון של התאגיד   - 27תקה 

BDO  רואי חשבון -זיו האפט .  

  . 66184אביב -, תל46-48דרך מחם בגין 

  שיוי בתזכיר או בתקון התאגיד בשת הדיווח   - 28תקה 

  התאגיד בשת הדיווח.לא בוצע שיוי בתזכיר או בתקון 
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  המלצות והחלטות הדירקטוריון והחלטות אסיפה כללית מיוחדת     -29תקה 

  : 29בושאים כאמור בתקה החברה החלטות דירקטוריון להלן   . 1

 5ראו סעיף    2021-2022ולשים    2019-2020לשים  של החברה  דיבידד  לפרטים בדבר מדייות   .1.1

  .לדוח התקופתי א'בחלק 

 בחלק א' לדוח התקופתי.   5ראו סעיף    ,ת דיבידד במזומןוחלוקבקשר עם  החברה  החלטות    לעין .1.2

 בחלק א'   5ראו סעיף  ורכישת מיות בהתאם    של החברהתכית רכישה עצמית  לפרטים בדבר   .1.3

  .לדוח התקופתי

  : אסיפה כללית מיוחדת של החברהלהלן החלטות  . 2

אסיפיא  27.7.2020ביום   .2.1 החברה  שרה  של  מיוחדת  כללית  היתר,  ה  התחייבות בין  כתבי  מתן 

עיין אישי   השליטה בחברה  או שלבעלי  שהים בעלי שליטה או קרובם  לושאי משרה  לשיפוי 

  27.7.2020  -ו  22.7.2020,  18.6.2020הימים  לפרטים וספים, ראו דו"חות מידיים מ  בהעקתם.

מס': , בהתאמה)  2020-01-073198  -ו  2020-01-077892,  2020-01-055048  (אסמכתאות 

  המובאים בזאת על דרך ההפיה. 

  החלטות החברה  -א' 29תקה 

לאשר   26.3.2019ביום   . 1 החברה,  של  התגמול  ועדת  אישור  קבלת  לאחר  החברה,  דירקטוריון  החליט 

ו/או   בחברה  אחרים  משרה  וושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח  בפוליסה  החברה  התקשרות  את 

דירקטורים וושאי משרה אחרים המכהים מטעם החברה בחברות מוחזקות של החברה, כפי שיהיו 

לפרטים וספים ראו .  30.9.2020וסיומה ביום    1.4.2019ביום    מעת לעת, לתקופת ביטוח שתחילתה

   .)2019-01-025668(אסמכתא מס':  27.3.2019מיום דו"ח מיידי 

את    30.8.2020ביום   . 2 החברה  של  התגמול  ועדת  אישור  קבלת  לאחר  החברה  דירקטוריון  אישר 

בח אחרים  משרה  וושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח  בפוליסה  החברה  ו/או  התקשרות  ברה 

דירקטורים וושאי משרה אחרים המכהים מטעם החברה בחברות מוחזקות של החברה, כפי שיהיו 

ביום   שתחילתה  שה  של  ביטוח  לתקופת  לעת,  ביום    1.10.2020מעת  לפרטים 30.9.2021וסיומה   .

 ). 2020-01-096027(אסמכתא מס':  31.8.2020וספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 

אישרה אסיפת בעלי מיות החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון   2.10.2014ביום   . 3

החברה)  למזכיר  (לרבות  בחברה  משרה  לושאי  וביטוח  לשיפוי  התחייבות  כתבי  העקת  החברה, 

שיהיו  כפי  החברה,  לבקשת  בהתאם  שם  המכהים  החברה  של  מוחזקות  בחברות  המשרה  ולושאי 

משרה שהים ו/או עשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, לרבות לושאי   מעת לעת, לרבות לושאי

משרה ולדירקטורים שלבעלי השליטה בחברה עיין אישי בהעקתם, בוסח שאושר על ידי אסיפת 

. לפרטים וספים ראו דוחות מיידיים שפרסמה החברה ביום 12.12.2011בעלי מיות החברה מיום  

 ).2014-01-169332 -ו 2014-01-143184אסמכתאות מס': ( 2.10.2014וביום  27.8.2014

אישרה אסיפת בעלי מיות החברה לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון   17.10.2017ביום   . 4

מיום   בתוקף  וספות  שים  שלוש  של  לתקופה  וביטוח  שיפוי  כתבי  העקת  ,  2.10.2017החברה, 

קות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, אשר הים לדירקטורים ולושאי משרה בחברה ובחברות מוחז

ו/או עשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה או קרובם ולושאי משרה ודירקטורים שלבעלי השליטה 

(אסמכתאות   2.10.2014עיין אישי בהעקתם, בוסח שאושר על ידי אסיפת בעלי מיות החברה ביום  

לפרט2014-01-169047;    2014-01-143184מס':   מיום  ).  מיידיים  דוחות  ראו  וספים    6.9.2017ים 

 . , בהתאמה)2017-01-099735 -ו 2017-01-090597(אסמכתאות מס'  17.10.2017ומיום 
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התגמול   27.7.2020ביום   . 5 ועדת  אישור  קבלת  לאחר  החברה  מיות  בעלי  אסיפת  מחדש  אישרה 

וש שים וספות בתוקף ודירקטוריון החברה, מתן כתבי התחייבות לשיפוי וביטוח לתקופה של של

, לדירקטורים ולושאי משרה בחברה ובחברות מוחזקות של החברה, כפי שיהיו מעת 2.10.2020מיום  

לעת, אשר הים ו/או עשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה או קרובם ולושאי משרה ודירקטורים 

מ בעלי  אסיפה  ידי  על  שאושר  בוסח  בהעקתם,  אישי  עיין  השליטה  ביום שלבעלי  החברה  יות 

מס':    17.10.2017 דוחות 2017-01-099735;  2017-01-090597(אסמכתאות  ראו  וספים  לפרטים   .(

-2020-01,  2020-01-055048(אסמכתאות מס':    27.7.2020  -ו  22.7.2020,  18.6.2020  הימיםמיידיים מ

  , בהתאמה).2020-01-073198 -ו 077892

אסיפת    27.7.2020ביום   . 6 החברהאישרה  מיות  היתר,בעלי  בין  בר  ,  הדס  הגב'  של  מיויים  אור, -את 

אור, בעל שליטה בחברה, מכ"ל החברה ודירקטור במספר חברות מוחזקות של -ביתו של שמואל בר

ודירקטור  החברה  דירקטוריון  יו"ר  בחברה,  שליטה  בעל  אסף,  אברהם  של  בו  אסף,  וערן  החברה 

לפ החברה.  של  מוחזקות  חברות  וספים  במספר  מהימים רטים  החברה  של  מיידיים  דוחות  ראו 

-2020  -ו  2020-01-077892,  2020-01-055048(אסמכתאות מס':    27.7.2020  -ו  22.7.2020,  18.6.2020

  , בהתאמה).01-073198

  
  
  
  
  
  

  שמות החותמים: 
  
  _______________          יו"ר הדירקטוריון -  אסף אברהם  . 1

  

  _______________           מכ"ל   -אור שמואל  בר  . 2

  

  
  24.3.2021שור הדו"ח: יתאריך א

  
  
  

  אמת יהול ומערכות בע"מ 



 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ב 9הצהרות מהלים מצומצמות לפי תקה     –חלק ה'  



 

  

 

 
  בע"מ   אמת יהול ומערכות 

  

  
 ) 1ב(ד)( 9לפי תקה    הצהרת מכ"ל  . 1

  כי: בזה  , מצהיר  שמואל בר אור ,  הח"מ 

ה  . 1.1 הדוח  את  ומערכות   של   תקופתי בחתי  יהול    2020שת  ל   ) " התאגיד " ( בע"מ    אמת 

  ; ) "הדוחות" ( 

הדוחות   . 1.2 חסר בהם מצג של  לפי ידיעתי,  אים כוללים כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא 

מצגים,   כללו אותם  שבהן  הסיבות  לאור  בהם,  שכללו  החוץ כדי שהמצגים  עובדה מהותית 

  לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

מכל   . 1.3 אות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 

התאגיד   של  המזומים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחיות 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

ה  .1.4 של  המבקר  החשבון  לרואה  לדירקטוריון  חברה גיליתי  הביקורת  ול ,  התאגיד וועדת  כל    של 

מעורב  שבה  מהותית,  שאיה  ובין  מהותית  בין  שכפוף    תרמית,  מי  או  הכללי    ו ל המהל 

שיש   אחרים  עובדים  מעורבים  או  וב במישרין  הכספי  בדיווח  משמעותי  תפקיד    גילוי להם 

  ; ובבקרה עליהם 

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.     

  

  2021במרץ  24 תאריך:    , מכ"ל שמואל בר אור

  

  



 

  

 

 ) 2ב(ד)( 9הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקה  ושא המשרה  הצהרת   . 2

  כי: בזה    , מצהיר פיליפ פטון ,  הח"מ 

בע"מ  אמת יהול ומערכות  בחתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של   .2.1

  ); " הדוחות "   : (להלן   2020  שת ל )  " תאגיד ה (להלן: " 

הכלול   . 2.2 האחר  הכספי  והמידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לא  לפי  אים כוללים כל מצג  בדוחות 

שכללו   שהמצגים  כדי  החוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה  של  כון 

  בהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

או  . 2.3 באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  מכל  לפי  ת, 

ה  של  המזומים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,    חברה הבחיות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

ה  .2.4 של  המבקר  החשבון  לרואה  לדירקטוריון  חברה גיליתי  הביקורת  ו ולוועד ,  והדוחות  ת 

התאגיד  דירקטוריון  של  שאיה   הכספיים  ובין  מהותית  בין  תרמית,  מעורב    כל  שבה  מהותית, 

תפקיד   להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המהל 

  ; ובבקרה עליהם   גילוי וב דיווח הכספי  בבקרה הפימית של ה משמעותי  

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

  

  2021במרץ  24 תאריך:    כספים  מהל,  פיליפ פטון
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  1970-"לתש הג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 9תקנה  לפי
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  4  סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  5-6  סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  7-11  נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם מידע מהותי 
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בע"מ על מידע כספי נפרד לפי    אמנת ניהול ומערכות מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של    דוח

  9701-"להתשג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 9תקנה 

  

לפי תקנה   הנפרד המובא  ומיידיים), התש"ל 9ביקרנו את המידע הכספי  (דוחות תקופתיים  ערך  ניירות  לתקנות  - ג' 

 משלוש השנים ולכל אחת    2019-ו  2020בדצמבר    31") לימים  החברהבע"מ (להלן: "  אמנת ניהול ומערכותשל    1970

נפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המידע הכספי ה.  2020בדצמבר    31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  

  החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

  

בגין חברות מוחזקות,   גין חברות מוחזקות, נטו, ולרווחהנתונים הכלולים במידע הכספי הנפרד והמתייחסים ליתרה ב

  ו על ידי רואי חשבון אחרים.נטו, מבוססים על דוחות כספיים שחלקם בוקר

  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת 

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 

מים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכו

הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 

וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס    וההנהלה של החברה 

  נאות לחוות דעתנו.

  

תקנה   להוראות  בהתאם  המהותיות,  הבחינות  מכל  ערוך,  הנפרד  הכספי  המידע  ערך  9לדעתנו,  ניירות  לתקנות  ג' 

  .1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  

  

  זיו האפט 

  רואי חשבון 
  

  2021 במרץ 24אביב, -תל
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  בע"מ  מנת ניהול ומערכותא

  (באלפי ש"ח)ון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם סכומי הנכסים, ההתחיבויות והה

 
  

   פירוט   31.12.2020  31.12.2019
          

        
  :נכסים

        
  :נכסים שוטפים

  מזומנים ושווי מזומנים    2  18,126  22,674

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד      2,384  1,011

  ר אחריםנכסים פיננסיים בזמן קצ      6,110  -

  לקוחות       201  343

  חברות מוחזקות      16,928  22,951

  חובה -חייבים ויתרות       494  349
     

  הכל נכסים שוטפים- סך        44,243  47,328
      

          
  : נכסים לא שוטפים        

  עודף נכסים בגין הטבות לעובדים, נטו      5  626

  חברות מוחזקות, נטו יתרה בגין      75,133  71,222

  נכסי זכות שימוש      93  278

  , נטורכוש קבוע      7,330  7,963
     

   הכל נכסים לא שוטפים- סך       82,561  80,089
      

        

          

          

          

          

          

          

          

          

               
127,417  126,804        

            
  
  
  
  
  
  
  

  המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.
  

  



  

  - 3 -

  
  

  

  

  

31.12.2019  31.12.2020          פירוט  

        
  התחייבויות והון: 

        
  התחייבויות שוטפות: 

  רותים יהתחייבויות לספקים ולנותני ש    3  229   100

  ירה התחייבויות חכ      77   186

  חברות מוחזקות       -   242

  זכות - זכאים ויתרות    4  651   493

  מס הכנסה לשלם     410   600
    

  הכל התחייבויות שוטפות- סך      1,367   1,621
    

         

       
  : לא שוטפותהתחייבויות 

95  
 

19  
  

  התחייבויות חכירה 

      חברה מוחזקת      14,061   14,061
  הכל התחייבויות לא שוטפות - סך       14,080   14,156

    
          
          
           

  הון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם:         

  הון מניות נפרע וקרנות הון        42,025   42,729

  עודפים      69,332   68,911
    

 סה"כ הון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם  111,357  111,640
      

     
     
      

      

        
    

127,417   126,804         
    

  

  

  
 2021במרץ  24        

 תאריך אישור הדוחות הכספיים  אברהם אסף  אור- שמואל בר   פיליפ פנטון 
    יו"ר הדירקטוריון   מנכ"ל    מנהל כספים 

          
  

לק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.המהותי הנוסף המצורף מהווה ח  המידע
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  בע"מ  אמנת ניהול ומערכות

  (באלפי ש"ח)לחברה עצמה כחברה אם  הכנסות והוצאות המיוחסיםסכומי 

  

  

      לשנה שהסתיימה ביום 
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 פירוט    

          

  הכנסות      6,312  5,502  7,736

         הכנסותהעלות     5,641  5,517  5,460
  גולמי(הפסד)  רווח     671  )15(  2,276

2  4  4  
 

  הוצאות מכירה ושיווק 

  הוצאות הנהלה וכלליות     2,696  2,992  2,931

        הכנסות אחרות   -  41,057  -
  מפעולות רגילות  )הפסדרווח (    )2,029(  38,046  )657(

  מימון  הכנסות    69  82  14

  הוצאות מימון      )15(  )23(  )18(

  הכנסות מימון בגין חברות מוחזקות     602  515  262

  הוצאות מימון בגין חברות מוחזקות    -  )509(  )491(

         בגין חברות מוחזקות, נטורווח     5,737  5,695  11,167
  רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה     4,364  43,806  10,277

         מיסים על ההכנסה  5  1  7,925  19
         לתקופה מיוחס לחברה עצמה כחברה אםרווח     4,363  35,881  10,258

       
  :רווח (הפסד) כולל אחר לאחר מסים בגין         

  : סווג לאחר מכן לרווח והפסדא יפריט של        

  דרת מדידה מחדש של תוכניות להטבה מוג    58  )1,275(  )1,986(
   
  כולל אחר לתקופה לאחר מסים  )הפסדרווח (    58  )1,275(  )1,986(
      

8,272  34,606  4,421   
  סך הכל רווח כולל לתקופה המיוחס לחברה עצמה 

  כחברה אם   
        
        

  
  
  
  
  
  
  

  המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.
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  בע"מ  נת ניהול ומערכותאמ

  (באלפי ש"ח)לחברה עצמה כחברה אם  מי המזומנים המיוחסיםיתזרסכומי 

  

  
  לשנה שהסתיימה ביום   
  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018  

        פעילות שוטפת: מתזרימי מזומנים 

לתקופה מיוחס לחברה עצמה כחברה אםרווח   4,363  35,881  10,258  

        ין: התאמות בג

  )11,167(  )5,695(  )5,737(  רווח מחברות מוחזקות, נטו

  )4,977(  )2,848(  )4,408(  הכנסות בניכוי הוצאות חברות מוחזקות, נטו

  661  805  818  פחת והפחתות

  19  7,925  1  מיסים על הכנסה ברווח או הפסד 

  -  )37(  )60(  הוצאות מימון 

  -  )17(  )12(  ים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד עליית ערך נכסים פיננסי

  -  )41,031(  - רווח ממימוש השקעה בחברה מוחזקת
   

 )5,035(  )5,017(  )5,206(  
        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות: 

  408  66  142  בלקוחות והכנסות לקבל   ירידה

  39  118  )145(  חובה -בחייבים ויתרות  )עליהירידה (

  33  6  129  עליה בספקים ונותני שירותים

  )29(  )41(  158  זכות-בזכאים ויתרות  )ירידהעליה (

  )4(  123  621 בגין הטבות לעובדים, נטועודף נכסים ב  ירידה (עליה)
   

 905  272  447  
        

  -  45  65  ריבית שנתקבלה

  )1(  )7,324(  )192( מסים על הכנסה ששולמו  
   

 )127(  )7,279(  )1(  
   

  )4,760(  )12,024(  )4,257(        פעילות שוטפתלמזומנים, נטו,   

נטו,     ( מזומנים,  עם  )לפעילותמפעילות  עסקאות  בגין  שוטפת 
  1,338  )8,909(  10,186  חברות מוחזקות

   
  )3,422(  )20,933(  5,929  שוטפת  )ותלפעילמפעילות (הכל מזומנים, נטו, - סך  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.
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  בע"מ  אמנת ניהול ומערכות

  (באלפי ש"ח)מי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם יסכומי תזר

  

  לשנה שהסתיימה ביום   
  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

        פעילות השקעה: לתזרימי מזומנים 

  10,354  6,277  1,889  דיבידנדים מחברות מוחזקות 

  -  )8(  -  רכישת רכוש קבוע 

  -  52,271  -  תמורה ממימוש השקעה בחברה מוחזקת 

או  רווח  הוגן דרך  פיננסיים הנמדדים בשווי  נכסים  רכישת 
  הפסד, נטו 

)1,361(  )994(  -  

  -  -  )6,110(  רכישת נכסים פיננסיים לזמן קצר אחרים
      

  10,354  57,546  )5,582( השקעה   (לפעילות) פעילותממזומנים, נטו, 
   

        
        פעילות מימון: לתזרימי מזומנים 

  -  -  )704(  רכישת מניות החברה בידי החברה 

  -  )170(  )191(  פירעון התחייבות חכירה 

  )12,200(  )14,000(  )4,000(  ידנד ששולםדיב
      

  )12,200(  )14,170(  )4,895( לפעילות מימוןמזומנים, נטו, 
      

        
  )5,268(  22,443  )4,548(  במזומנים ושווי מזומנים(ירידה)  עליה

  5,499  231  22,674  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
      

  231  22,674  18,126  השנה זומנים ושווי מזומנים לסוף יתרת מ
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד
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  בע"מ  אמנת ניהול ומערכות

  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31ליום חברה עצמה כחברה אם  מידע מהותי נוסף המתייחס ל

  

  : הנפרד  הכספי המידע על  פרטים  .1

של    א. הנפרד  הכספי  ומערכותהמידע  ניהול  (להלן  אמנת  מתוך החברה"  :בע"מ  כספיים  נתונים  כולל   ("

אם,   כחברה  עצמה  לחברה  המיוחסים  החברה,  של  המאוחדים  הכספיים  לנדרש וערוך  הדוחות  בהתאם 

  .1970-ומיידיים), התש"ל  תקופתייםלתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות וג 9בתקנה 

בביאור    ב. המפורטת  החשבונאית  למדיניות  זהה  הנפרד  הכספי  במידע  שיושמה  החשבונאית    2המדיניות 

בכפוף לאמור בסעיף א' לעיל ולמפורט    2020בדצמבר    31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  

  ' להלן.גבסעיף 

  הטיפול בעסקאות בין חברתיות:   .ג

הכס  .1 הוכרו  במידע  הנפרד  מאוחדותופי  חברות  לבין  החברה  בין  עסקאות  "  נמדדו  חברות (להלן: 

. ההכרה והמדידה נעשתה בהתאם לעקרונות אשר בוטלו בדוחות הכספיים המאוחדים  "),מאוחדות

 שבוצעו   כך שעסקאות אלו טופלו כעסקאותההכרה והמדידה שנקבעו בתקני דיווח כספי בינלאומיים  

    מול צדדים שלישיים.

בדוחות הכלולים במידע הכספי הנפרד הוצגו יתרות בין חברתיות והכנסות והוצאות בגין עסקאות בין   .2

חברתיות, שבוטלו במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים, בנפרד, מה"יתרה בגין חברות מוחזקות, 

מוחזקות, נטו" נטו", "רווח (הפסד) בגין חברות מוחזקות, נטו", ו"רווח (הפסד) כולל אחר בגין חברות  

שהרווח (הפסד) לתקופה המיוחס לבעלי זכויות ,  המיוחס לבעלי זכויות הוניות בחברה  ההוןבאופן ש

על בסיס הוניות בחברה וסך הכל רווח (הפסד) כולל לתקופה המיוחס לבעלי זכויות הוניות בחברה  

החברה של  המאוחדים  זהים  ,הדוחות  כ  להון  ,בהתאמה  ,הינם  עצמה  לחברה  אםהמיוחס  , חברה 

הכל    רווחל ולסך  אם  כחברה  עצמה  לחברה  מיוחס  לתקופה  לתקופה כולל  (הפסד)  רווח  (הפסד) 

  מידע הכספי הנפרד של החברה. המיוחס לחברה עצמה כחברה אם על בסיס ה

מוצגים תזרימי המזומנים,   .3 סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  במסגרת 

חברות מאוחדות במסגרת פעילות שוטפת, פעילות השקעה או פעילות מימון, נטו, בגין עסקאות עם  

  בהתאם לרלוונטיות.

  .על עסקאות שביצעה החברה עם צדדים שלישיים בהקשר עם חברות מאוחדות חלהאמור לעיל לא   .4
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  אמנת ניהול ומערכות בע"מ

  (באלפי ש"ח) 2020ר בדצמב  31מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם ליום 

  

  מזומנים ושווי מזומנים:   .2

  הרכב: 

  
  שיעור 

הריבית ליום    בסיס 
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020   הצמדה

    %    
  בשקלים:         

  בקופה ובבנקים      404   778

             פקדונות לא צמוד  0.2-0.3  17,716   21,891
22,669   18,120                 

  חוץ: -במטבע         

  בקופה ובבנקים  בדולר     1   1

             באירו    5   4
5   6                 
           

               
             הכל - סך     18,126   22,674

  

  :התחייבויות פיננסיות  .3

  סיכון נזילות:

  כל ההתחייבויות הפיננסיות הן שקליות ואינן צמודות.  א.

הקבוצה. סיכון נזילות הינו הסיכון שהקבוצה תתקשה לקיים   החוזר של  הוןהוני נזילות נובעים מניהול  סיכ  ב.

פיננסיות. להתחייבויות  הקשורות  נכסים    מחויבויות  עודף  התחייבויות    שוטפיםלחברה  בסך    שוטפות על 

  ש"ח.אלפי  42,876

הפ  ג. מועדי  ניתוח  לסילוק)    פיננסיותשל התחייבויות    החזוייםרעון  י להלן  נקובים  לערכים  לתאריך  (בהתאם 

  המאזן: 

31.12.2020  
 30בתוך

  ימים 
12-1 בין

  הכל - סך  שנה  מעל  חודשים
         

  229  -  114  115  ספקים

          חברות מוחזקות זמן קצר

  96  19  71  6  התחייבויות חכירה 

  14,061  14,061  -  -  חברות מוחזקת ז"א

     122  -  61 61  זכאים 
  14,508  14,080  246  182  הכל - סך
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  אמנת ניהול ומערכות בע"מ

  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם ליום 

  

  התחייבויות פיננסיות (המשך):   .3

הפ  ג. מועדי  ניתוח  לסילוק)  של התחייבויות    החזוייםרעון  י להלן  נקובים  לערכים  (בהתאם    לתאריך פיננסיות 

  :(המשך) המאזן

31.12.2019  
 30בתוך

  ימים 
12-1 בין

  הכל - סך  שנה  מעל  חודשים
         

  100  -  50  50  ספקים

  242  -  -  242  חברות מוחזקות זמן קצר

  281  95  170  16  התחייבויות חכירה 

  14,061  14,061  -  -  חברות מוחזקת ז"א

     115  -  57 58  זכאים 
  14,799  14,156  277  366  הכל - סך

   
  

  זכות:-זכאים ויתרות   .4

  הרכב: 
31.12.2019  31.12.2020      
    

  התחייבות לעובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורות      529   378

  אחרות     122   115
    

  הכל  - סך      651   493

  

  : מסים על הכנסה  .5

  :יתרת מסים נדחים הרכב  א.

  31.12.2020  

תנועה שהוכרה  
ח או הפסד ברוו

  31.12.2019  לתקופה 
        מסים נדחים בגין:  .1

  29  )29(  -  הפרשה לחופשה     

  )144(  144  -  הטבות לעובדים    

  115  )115(  -  מס נדחה בגין הפסדים       
      

  -  -  -  
   

  
  ' להלן.ראה ד -לפיהם חושבו המסים הנדחים לענין שיעורי המס   .2

 

  ש"ח.   ליוןימ 0.6 -של כבגין הפסדים לצרכי מס בסך  החברה לא רשמה מסים נדחים  .ב
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  אמנת ניהול ומערכות בע"מ

  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם ליום 

  

  : מסים על הכנסה (המשך)  .5

  הרכב:   .ג
    לשנה שהסתיימה ביום 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020   
          

  מסים שוטפים   1  7,924  3

          מסים נדחים  -  1  16
           הכל - סך  1  7,925  19

  שיעורי המס:   .ד

  : ושינוי בשיעורי המס החלים על החברה שיעור המס

ושינויים בשיעורי המס החלים על החברה, ראה ביאור   לדוחות הכספיים    23לפרטים בדבר שיעורי המס 

  . המאוחדים

  : שומות מס  . ה

  .2015שומות הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס לחברה   
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  אמנת ניהול ומערכות בע"מ

  (באלפי ש"ח) 2020בדצמבר  31מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם ליום 

  

  : מסים על הכנסה (המשך)  .5

  :אחר כולל רווח   של רכיב  לכל המתייחסות המסים להשפעות גילוי  .ו

  ה שהסתיימה ביום לשנ  
  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

       
        

        מדידה מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת:

  )2,579(  )1,656(  75  סכום לפני ניכוי מסים על ההכנסה 

  593  381  )17(  הטבת מס 
   

  )1,986(  )1,275(  58  סכום נטו לאחר מס 
   

        
  )1,986(  )1,275(  58  ופה לאחר מס  לתקכולל אחר   )הפסדרווח (

   
  
  

  לבין   החברה  בין  הקיימים  המהותיות  והעסקאות  ההשקעות ,  ההלוואות,  ההתקשרויות,  הקשרים  מכלול  .6

  מוחזקות:   חברות

  , מחירי המכירה נקבעים בהתאם למחירי השוק. ב מחברה בתוהכנסות מעבודות ומחש  . 1     א.

2.    ) וחברות מקבוצתה  "קבוצת אמנת") קיימת הסכמה להשתתפות בהוצאות התקורה של בין החברה 

של  היחסית  בעלות  והשתתפות  משרד  צרכי  אחזקתם,  במשרדים,  שימוש  הכוללות:  אמנת  קבוצת 

בשנת    העסקת ארבעה נושאי משרה בכירה של אמנת המכהנים גם כנושאי משרה בכירה בחברה בת.

הסתכמו    2020 ההכנסות  (  5,659סך  ש"ח,  ש"ח,    4,919  -  2019אלפי  אלפי   6,998-  2018אלפי 

  ש"ח).

ד  2020בשנת    .ב בסך  ינתקבלו  מוחזקות  (  1,889בדנדים מחברות   אלפי ש"ח,   6,277  –  2019אלפי ש"ח 

  אלפי ש"ח).  10,354 – 2018

  יתרות זכות לזמן ארוך:   .ג

  הרכב:   
    31.12.2020 31.12.2019 

     
  14,061  14,061   בשקלים

   
  14,061  14,061   הכל - סך  
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