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מידע צופה פני עתיד
בההכלולהמידע,ומשכך,החברהאודותכלליתהצגהלצרכי"(החברה)"מ"בע(1988)ובניויוחננוף.מידי-עלהוכנהזומצגת
פעילותאתלתארכדיזובמצגתאין,כןעלאשר.ופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינו,בלבדתמציתהינו

,ההנפקהתשקיףלרבות,לציבורהחברהבדיווחילעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינהוהיא,ומפורטמלאבאופןהחברה
וביןזובמצגתהאמורביןסתירהשקיימתככל.התשקיףלרבות,החברהמפרסמתאותםהדיווחיםעםיחדאותהלקרואויש

.בתשקיףאוהחברהבדיווחיהאמוריגבר,בתשקיףהאמוראוהחברהשלבדיווחיההאמור

כלשהיהחלטהקבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימראיננוזובמצגתהנכללהמידע
שישקףכדיבמצגתהנכללהמידעאתלשנותאולעדכןמתחייבתאינהאףהחברה.החברהשלערךבניירותלהשקעהבנוגע

אוהחברהשמפרסמתבתשקיףיוצגלאהכלולהמידעכייתכן,כןכמו.הכנתהמועדלאחרשיתרחשושינוייםאואירועים
.במצגתמוצגבומהאופןשוניםפילוחאו,עיבוד,עריכה,אפיון,באופןשיוצגאוהמיידיםבדוחות

ומידעאמדנים,הערכות,תחזיותלרבות,1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעמכילהזומצגת
הערכותעלמבוססבמצגתהעתידפניצופהמידע.בעתידלהתרחשעשוייםאושיתרחשווענייניםלאירועיםבנוגעאחר

בפעילותהכרוכיםבסיכוניםכרוכותבהיותןמטבעןודאיותבלתישהן,המצגתהכנתלמועדנכוןהחברההנהלתוהנחות
בתוצאותלפגועעשוי,שלהםשילובאו,מהםאחדכלאשר,החברהבשליטתמצוייםשאינםגורמיםזהובכלל,החברה
שפורסמוסטטיסטייםופרסומיםנתוניםלכלולעשויההמצגת.ותחזיותהערכותאותןבהתממשותוממילאהחברהפעילות

.לנכונותםאחראיתאינהוהחברה,החברהידי-עלנבדקלאתוכנםאשר,שלישייםצדדיםידי-על

במצגתהנכללהמידע,כן.החברהשלערךניירותלרכישתהצעותלהציעהזמנהאוהצעהמהווהאיננובמצגתהנכללהמידע
ניירותלרכושהשוקלכלועלהחברהשלערךבניירותההשקעהלכדאיותבאשרדעתחוותאו,המלצה,ייעוץמהווהאיננו
קבלתלאחרזאתלעשות,החברהמביצועינגזרתשתשואתהבהשקעהאחרתבדרךכספואתלהשקיעאוהחברהשלערך
שפרסמההאחריםובדיווחיםהחברהשפרסמהבתשקיףמדוקדקעיוןולאחרהאישייםלצרכיוהמתאיםהשקעותיעוץ

.לציבור



מיליון
₪

מיליון
₪

רווח  
1לתקופה

כרטיס ביקור
2021Q4/2021

מיליון
₪

12.6%

מחזור  
2מכירות

מיליון
₪

בהשוואה לרבעון

2020הרביעי בשנת 

8%

מחזור  
2מכירות

IFRS 16בנטרול השפעות ( 1)
(לדוח הדירקטוריון6ראה סעיף )נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה ( 2)

גידולגידול
בהשוואה לתקופה

המקבילה אשתקד

8.4%-כ
2מהמחזור
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₪

רווח  
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EBITDA1EBITDA1
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6.3%-כ
2מהמחזור

-כ

7.6%-כ
2מהמחזור

6.7%-כ
2מהמחזור

-כ

-כ
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הנהלת החברה

ר"יו

ל"מנכ

ל"משנה למנכ

מרדכי יוחננוף

איתן יוחננוף

שרית יוחננוף
ל"משנה  למנכ

ל כספים"סמנכ
עוז יוסף

אלעד חרזי



חדשיםסניפים

עפולה
2021אפריל

ר ברוטו"מ2,700-בשטח של כחנות המכר פועלת
ר"מ1,800-ובשטח מכירה של כ

מתחם דנילוף–טבריה 
2021מאי 

ר ברוטו"מ2,100-בשטח של כחנות המכר פועלת
ר"מ1,200-כובשטח מכירה של

קריית שמונה
2021אפריל 

ר ברוטו"מ3,200-בשטח של כחנות המכר פועלת
ר"מ1,800-כובשטח מכירה של

נפתחו בשנה החולפת

מתחם מיקס–חדרה 
2021יוני 

ר ברוטו"מ3,600-בשטח של כחנות המכר פועלת
ר"מ2,100-כובשטח מכירה של

נחלת יצחק-תל אביב 

קניון הבאר–ראשון לציון 
2021אוקטובר 

ר ברוטו  "מ1,500-כבשטח של חנות המכר פועלת
ר"מ850-כובשטח מכירה של

דיזיין פלוס–באר שבע 
2021אוגוסט 

ר ברוטו"מ4,900-בשטח של כחנות המכר פועלת
ר"מ3,300-כובשטח מכירה של

2021יולי 
ר ברוטו"מ1,400-בשטח של כחנות המכר פועלת
ר"מ800-כובשטח מכירה של

פארק אדיסון
2022פברואר

ר ברוטו"מ1,200-בשטח של כחנות המכר פועלת
ר"מ600-ובשטח מכירה של כ



בהקמהסניפים

אשקלון
שכונת ברנע

הסכם שכירות
ר ברוטו"מ2,500-כחנות המכר צפויה לפעול בשטח של 

.המושכר צפוי להימסר לחברה במהלך השנה

2022-פתיחה ב

נתניה
קניון הדרים

מישור אדומים
קרקע בבעלות החברה

2020רכישה במאי 
ר "מ7000-חנות המכר צפויה לפעול בשטח ברוטו של כ

ר"מ4,500-כובשטח מכירה של 
החברה נמצאת בעיצומה של הבנייה בקרקע

הסכם שכירות
ר ברוטו"מ4,150-כחנות המכר צפויה לפעול בשטח של 

.המושכר צפוי להימסר לחברה במהלך הרבעון השני



עתידייםסניפים

נאות שמיר–יבנה 
קרקע בבעלות החברה

2019רכישה בשנת 
י לרכישת קרקע ביעוד "רכישה במכרז של רמ

בכוונת החברה להקים על הקרקע  . מסחרי
.חנות מכר של הרשת

אופקים
קרקע בבעלות החברה

2020רכישה בנובמבר
י לרכישת קרקע  "רכישה במכרז של רמ

בכוונת החברה להקים על . ביעוד מסחרי
.הקרקע חנות מכר של הרשת

גיסין-פתח תקוה 
קרקע בבעלות החברה

2021רכישה במרץ
בכוונת החברה  . קרקע ביעוד מסחרי בפתח תקוה

.להקים במקום חנות מכר של הרשת

קרקע בבעלות החברה
2021רכישה בנובמבר

בכוונת החברה  . קרקע ביעוד מסחרי ביהוד
.להקים במקום חנות מכר של הרשת

יהוד

הסכם שכירות
ר ברוטו"מ6,300-כחנות המכר צפויה לפעול בשטח של 

.2025המושכר צפוי להימסר לחברה עד תום שנת 

ראשון לציון

הסכם שכירות
ר ברוטו"מ6,300-כחנות המכר צפויה לפעול בשטח של 

.2026המושכר צפוי להימסר לחברה בתחילת שנת 

ירושלים

גדרה
הסכם שכירות

ר ברוטו"מ4,000-כחנות המכר צפויה לפעול בשטח של 
.2025המושכר צפוי להימסר לחברה עד שנת 

עפולה
הסכם מותלה לרכישת קרקע

2021מחודש מאי 
בכוונת החברה להקים במקום חנות  . קרקע ביעוד מסחרי בעפולה

.מכר של הרשת
השלמת רכישת הבעלות כפופה לתנאים מתלים שטרם התקיימו  

.במלואם



חוזקות הרשת 

שליטה בשרשרת הערך רווחיות
שיעור רווחיות מהגבוהים בענף תוך 

שמירה על מחירים תחרותיים

מטה רזה ויעילות תפעולית

הסכמי שכירות ארוכי טווח

העדפה של סניפים בבעלות

כח קנייה חזק בשל היקף פעילות רחב

מרכז לוגיסטי חדיש וגמישות לוגיסטית

רישיון יצרן במרבית הסניפים

מתמחות ויצרניות, מקצועיות, מחלקות טריות

מחלקת אוכל מוכן המבושל במקום

סניפים בפריסה ארצית ובמיקומים איכותיים

השקעה בהון אנושי 



חוזקות הרשת 
המשך

חוויית לקוח

סניפים
גדולים ומרווחים

חניונים מרווחים
ללא תשלום

רמת תברואה  
וניקיון גבוהה

מגוון רחב של  
מוצרים ומותגים

מכירות מקוונות
(אפ-פיק)באיסוף עצמי 

קופות עצמאיות 

קשרי לקוחות  

שירותי הסעדה
מזון מהיר  
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IFRS 16בנטרול השפעות 1
(לדוח הדירקטוריון6ראה סעיף )נתוני ההכנסות כוללים נטרול מיון הסדרי קונסיגנציה 2
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2בחנויות זהות1מכירות

ח”מיליוני ש

המשך

צמיחת החברה  
במהלך השנים

נתוני המכירות מוצגים בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי  ( 1)
(לדוח הדירקטוריון6ראה סעיף )קונסיגנציה 

ר מגזר קמעונאות מזון"מכירות למ( 2)



פריסת סניפי רשת יוחננוף

חיפה  
והצפון

מרכז  
והשרון

ירושלים  
והסביבה

שפלה

דרום
מספר הסניפים המוצג הינו לסוף כל תקופה*   
לפי תוכניותיה הקיימות של החברה** 
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מותג פרטי

כגון,והמזוןהטואלטיקהבתחומימוצריםמגווןבהשקתהחלההחברה
,רצפותנוזלי,ניקוימגבוני,כביסהמרככי,כביסהל'ג,וגוףידייםסבון
.ועודקפואהפיצה,זיתשמן,אורז

בהןנוספותלקטגוריותהפרטיהמותגלחדירתפועלתהרשת
באופןהמותגאתולשווק,מוגבלתתחרותשקיימתסוברתהיא

,במיוחדתחרותייםבמחיריםרכישהלאפשרמנתעלנקודתי
.הקנייהסלבהוזלתמיידיתירגיששהלקוחכך

בתחומיוייחודיפרטימותגהרשתהשיקה2021אוקטוברבחודש
במחיריםאיכותייםמוצריםבמגווןהמתאפיין,והמזוןהטואלטיקה

תחרותיים

הפרטיהמותגמוצרי
תפסוהיוםעדשהושקו

-כשל*מכירותנפח

.בתקופה בה נמכר המותג הפרטי בהשוואה למותגים אחרים באותן הקטגוריות, בהתאם לנתונים שאינם מבוקרים*   



%

בתמורה
מיליון-ל

₪45

רשת הסטוק השנייה
בגודלה בישראל

המתמחה במכירת מוצרים לבית במחירי  
החברה רואה בכניסה  .דיסקאונט לצרכן

לשוק המכירות הקמעונאיות של מוצרים  
.  לבית הזדמנות משמעותית לצמיחה

יצירת סינרגיה בין מכירת מוצרי  
מזון למכירת מוצרים לבית 

בחנויות שתי הרשתות

ראייה אסטרטגית לצורך  
פיתוח והתרחבות החברה

פתיחת חנויות 
חדשות

שילוב החנויות בתוך סניפי  
רשת יוחננוף

הגדלה משמעותית של זרוע היבוא  
והעצמת כוח הקניה מול הספקים

יוחננוף



:בקדמת הטכנולוגיה
עגלה חכמה

עגלות חכמות ראשונות מסוגן

המשנות,מסוגןראשונותחכמותעגלות
הצרכןשלהקניהחוויתאתלקצהמקצה

הישראלי

מוצריםרכישתמאפשרותהחכמותהעגלות
חוסכותובכךהתשלוםבקופתלעבורמבלי

בזמןמשמעותית

מידעלקבללצרכןמאפשרהרכישהתהליך
בכלולדעת,אמתבזמןהקניותסלעלרציף
שהרכישהכך,הקניותסלעלותמהינתוןרגע

יותרוחכםמבוקרבאופןתעשה

A2Zהשקעה בחברת 
מיליון דולר קנדי 2.6-כ

מיליון
קנדי$

השקעה

שיעור 
החזקות

מיליון

מניות

דולר קנדי1.785היה *( מתואם)במועד ההשקעה A2Zמחיר מניית 
דולר קנדי8.15בסמוך למועד פרסום הדוחות הוא A2Zמחיר מניית 

-כ

10%-כ: החזקות בדילול מלא

בחודש אוגוסטA2Zשביצעה 1:3לאחר ביצוע איחוד הון ביחס של *

העגלותשל"הבאדור"הכיצופההחברה
החברהשלמכרבחנויותלפעוליחלוהחכמות

חנויותבכללפריסתןוכי,2021שנתסיוםטרם
שלהראשוןהרבעוןתוםעדתסתייםהרשת

2022שנת

מיליון כתבי אופציה1.4-בנוסף מחזיקה בכ
A2Z-מניות מבעל השליטה ב500,000מימשה החברה אופציה לרכישת 2022בחודש ינואר * 

*

7%-כ



חברה הזנק ישראלית פרטית

מפתחת טכנולוגיה לניהול  
חכם ואוטומציה של תהליכי  

ניהול המלאי

ביצוע רכש מדויק ואופטימלי  
להזמנת המוצרים מספקים

,  סידור וזמינות המוצרים בחנויות
ומסייעת בצמצום הפחת וימי  

המלאי ברשתות קמעונאיות

, בהתאם לעמידה באבני דרך
בתמורה להקצאת מניות  

אלגוריטייל
מיליון
ב"ארה$

השקעה

20% יוחננוףשיעור

:לאחר ההשקעהאלגוריטיילשווי 
ב"מיליון דולר ארה25

מיליון דולר ומחזיקה במניות  3.6-נכון למועד זה השקיעה החברה כ
מהונה המונפק והנפרע של אלגוריטייל עד 15.68%-בשיעור של כ

עמידה באבני דרך כאמור לעיל

לאחר ההשקעה
החזקות

(:המשך)בקדמת הטכנולוגיה 
אלגוריטייל



אחריות  
חברתית

כולנו משפחה אחת
במסגרת הפרויקט תורמת הרשת סלי מזון למשפחות נזקקות  

הפעילות נעשית בשיתוף שירותי הרווחה בעיריות  . ברחבי הארץ
2021מתחילת . אגודה למען החייל ועמותות נוספות, א"מד, השונות

.סלי מזון במהלך חגי ישראל40,000-תרמה הרשת כ

חיים בריא מחוץ לסניפים
כחלק מחזון החברה בשמירה על אורח חיים בריא הקימה ומנהלת  

אשר  , "חיים בריא מחוץ לסניפים"שנים את מיזם 4-החברה מזה כ
הינו מיזם חינמי של קבוצות ריצה ואימוני כושר הפתוח לכלל  

.האוכלוסייה

תרומות לבתי חולים
.הרשת תורמת מעת לעת למוסדות רפואיים



ואסטרטגיהיעדים

המשך גידול 
, במכירות

הגדלת סל 
המוצרים הנמכר 
והחדרת המותג  

הפרטי

רכישת נכסים 
ופיתוח מקרקעין  

לטובת סניפי החברה

מטה  
מצומצם  

מחירים  ויעיל
תחרותיים

פתיחת חנויות 
חדשות ורכישת  

סניפים מרשתות  
שיווק אחרות

פיתוח חווית הקנייה
תוך שימוש , ללקוח

והשקעה בעזרים 
טכנולוגיים חדישים  

ומתקדמים
הרחבת הפעילות 
הקמעונאית של 

מוצרים לבית



נתונים פיננסיים



נתונים
פיננסיים נבחרים

רווח גולמי 2הכנסות רווח גולמי 2הכנסות

-כ -כ -כ -כ

תזרים מזומנים
מפעילות שוטפת

EBITDA1 תזרים מזומנים
מפעילות שוטפת

EBITDA1

26-כ 69-כ 331-כ 293-כ

מיליון 
ח"ש

25.5%

מיליון 
ח"ש

25.3%

מיליון
ח"ש

מיליארד  
ח"ש

IFRS 16בנטרול השפעות 1
(לדוח הדירקטוריון7ראה סעיף )נתוני ההכנסות כוללים נטרול מיון הסדרי קונסיגנציה 2
2020בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 3

מיליון 
ח"ש

מיליון  
ח"ש

מיליון
ח"ש

מיליון  
ח"ש

7.1% 7.9%

10-12/2021
(2מההכנסות% , חודשים3)

1-12/2021
(2מההכנסות% , חודשים12)

13.2%3-גידול של כ 4.2%3-גידול של כ8%3-גידול של כ12.6%3-גידול של כ



1נתוני רווח והפסד תמציתיים
 2מההכנסות% , ח"אלפי ש

שינוי%  Q4/2021Q4/2020שינוי%  20212020

212.6%8.0%הכנסות

13.2%246,970237,0844.2% 831,375 941,519רווח גולמי

25.3%25.2%25.5%26.5%

רווח תפעולי מפעולות  
227,423210,8357.9%50,30275,603-33.5%רגילות לפני הוצאות אחרות

6.1%6.4%5.2%8.4%

רווח מנכסים פיננסים ברווח  
48,9429,584410.7%20,0929,584109.6%והפסד

1.3%0.3%2.1%1.1%

2,6504,226-37.3%1,15774854.8%נטו, הוצאות מימון

0.1%0.1%0.1%0.1%

218,893135,79161.2%60,87763,279-3.8%רווח לתקופה

5.9%4.1%6.3%7.1%

246,781135,50982.1%71,92764,46911.6%רווח כולל

6.6%4.1%7.4%7.2%

EBITDA292,834262,91611.4%68,73389,145-22.9%

7.9%8.0%7.1%10.0%
IFRS 16בנטרול השפעות 1
נתוני ההכנסות כוללים נטרול מיון הסדרי קונסיגנציה2
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2הכנסות
1EBITDA1רווח תפעולי

ח"במיליוני ש



לסיכום
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