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שינויים וחידושים מהותיים אשר 
אירעו בעסקי התאגיד

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ונספחיו

תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
המיוחסים לתאגיד עצמו

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר,
 בקשר לדוחות הצעת מדף אשר יכול ויפורסמו 

2022 מכח תשקיף מדף של החברה מחודש מאי 
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    חברת השקעות דיסקוט בע"מ      

  

  שהסתיים    הראשוןדוחות כספיים לרבעון 

    2022 במרס 31ביום 

  

  

  שיויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד   -   חלק א' 

  וספחיו דוח הדירקטוריון על מצב עייי התאגיד  -  חלק ב'

  מאוחדים  בייים תמצית דוחות כספיים   -  חלק ג' 

        המאוחדים המיוחסים  בייים מתוך הדוחות הכספיים כספיים תוים   -  חלק ד'
  ו עצמ תאגידל        

  דוח רבעוי בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי   -  חלק ה'

  מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר, בקשר לדוחות הצעת מדף, אשר יכול    -  חלק ו'
  2022ויפורסמו מכח תשקיף של החברה מחודש מאי     

  

  

  

  

  
  מסמכים מצורפים: 

, הדיווחים ה' לתקות  38תוים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה מצורפים לדוחות כספיים אלה, בהתאם לתקה   .1
ידי החברה לרשות -בדרך של הפיה לתוים האמורים, הכלולים בדיווח על מצבת התחייבויות של התאגיד, שהוגש על

 ). 2022-01-051393(אסמכתא מס'   2022 במאי  24יירות ערך ופורסם ביום  
בהתאם   )PPAים ( -גבהקצאת עלות הרכישה של    ייחוס בושא    2022במרס    8ליום  ארעית  עבודה כלכלית    פרטים בדבר .2

 .הדיווחים(א) לתקות  49לתקה  
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שינויים וחידושים מהותיים אשר 

אירעו בעסקי התאגיד
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  חברת השקעות דיסקוט בע"מ 
  

  

  

  שיויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד   -חלק א' 

  

  עמוד     

  1 .......... ........................................פעילות דסק"ש ותיאור התפתחות עסקיה  . 1

 1-4 ........ .............................................תיאור עסקי דסק"ש לפי תחומי פעילות  . 2

  1 ........................................................ .סלקום ישראל בע"מ ("סלקום")   1.2  

  2-3 . ....................................... ן")יחברה לכסים ולבין בע"מ ("כסים ובי  2.2  

  4 ................................................................ ..בע"מ ("מהדרין")מהדרין   2.3  

  4  . .......................................................פרטים וספים -תיאור עסקי דסק"ש   . 3
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  חברת השקעות דיסקוט בע"מ  

  ("דסק"ש" או "החברה")

  שיויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד

  2022 במרס  31החודשים שהסתיימו ביום  בשלושת

  1970-א לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל39פרטים לפי תקה 

  בחלק זה:  

חברת השקעות דיסקוט בע"מ ו/או חברות מטה בבעלותה   -  "דסק"ש" או "החברה"
  המלאה, לפי העיין.  

 . 2022 במרס 31תמצית הדוחות הכספיים של דסק"ש ליום  -  "הדוחות הכספיים"

לשת   -  "הדוח התקופתי" דסק"ש  של  התקופתי  ביום    2021הדוח   22שפורסם 
  ).2022-01-028200(מספר אסמכתא  2022במרס 

  הכלולים בדוח התקופתי.  2021הדוחות הכספיים לשת  -  "הדוחות הכספיים השתיים" 
  

, אשר 2022של שת    הראשוןשיויים שאירעו ברבעון  ל העייים המפורטים להלן הים בוסף להתפתחויות ו
  . ("חלק א' בדוח התקופתי") התקופתידוח ה של) עסקי התאגידתאור (תוארו בחלק א' 

חלק מהמידע הכלול בחלק א' זה יתן לשלמות התמוה הכוללת, אך אין הדבר מלמד בהכרח כי המידע היו  
  מהותי מקודת מבטה של החברה.  

  
  פעילות דסק"ש ותיאור התפתחות עסקיה  .1

   -  גיף הקורוה
) ("גיף COVID-19גיף הקורוה (   לחלק א' בדוח התקופתי בדבר התפשטות  3.2בהמשך לאמור בסעיף  

על הוכרזה  אשר  סעיף  -הקורוה")  ראה  עולמית,  כמגפה  העולמי  הבריאות  ארגון  לדוח    1.1ידי 
לדוחות הכספיים בוגע להשלכות מהותיות של גיף הקורוה על החברה ועל    .ב.1הדירקטוריון ובאור  

  חברות מוחזקות שלה. 
  

  פעילותתיאור עסקי דסק"ש לפי תחומי   .2
  סלקום  12.

  סלקום  בעסקי חריג שיוי  בדבר מידע
לחלק א' בדוח התקופתי בדבר מחיקת מיותיה של סלקום מהמסחר   3.4.1בהמשך לאמור בסעיף  

מיות סלקום בארה"ב והתחייבויות הדיווח    , בוטל רישום2022במאי    9ביום  יורק,  -בבורסת יו
   .הסתיימו )SECשלה לרשות ליירות ערך האמריקאית (

. 2.ב.5באור  לפרטים אודות תביעות התלויות ועומדות כגד סלקום, ראה    -  הליכים משפטיים
  הכספיים.  לדוחות

  
   



  

  

2  
  

  (המשך)  תיאור עסקי דסק"ש לפי תחומי פעילות  .2
    ןי כסים ובי  22.

    ים-גב ממיות  5% ורכישתים -גב ממיות  37.22% לרכישת הסכם
התקשרה כסים וביין    2021בחודש דצמבר  ,  התקופתי  דוחבא'    בחלק  9.6לאמור בסעיף    בהמשך

מיליארד ש"ח, כפוף   3.1  -ים בתמורה בסך של כ -מהון המיות של גב  37.22%בהסכם לרכישת  
העצמיים    וביין  כסיםבכוות    להתאמות. ממקורותיה  כאמור  העסקה  את   מטילת ולממן 
פיסיים  מוסדיים  מגורמים  הלוואות הצעות -כמו  . ומתאגידים  בוחת  וביין  כסים  כן, 

  מיליון ש"ח, הדרש לה לצורך השלמת העסקה.  800מתאגידים בקאיים, להשגת מימון בסך של  
בין   וזאת  תושלם,  ההסכם  שוא  העסקה  כי  וודאות  תלויים  אין  שאים  גורמים  בשל  היתר, 

בכסים וביין, וכי אין וודאות בתמורה הסופית שתשולם בגין רכישת המיות המכרות, וזאת 
    בשל גורמים התלויים בתוצאות פעילותה, אשר אים בשליטתה של כסים וביין.

ש מיוחדת, ים במסגרת הצעת רכ-מהון המיות של גב  5%, רכשה כסים וביין  2022בחודש מרס  
מיליון ש"ח. לאחר השלמת הצעת הרכש החזיקה כסים וביין    440  -בתמורה כוללת בסך של כ

  ים. -מהוה המופק של גב 49.51%
    הכספיים.  לדוחות  .1.א.3באור ראה  ,לפרטים וספים

   וגאס-בלאס טיבולי פרויקט למכירת הסכם
בסעיף   לאמור  א'    9.8.13.1בהמשך  ובבאור  בבחלק  התקופתי  הכספיים 5.א.12דוח  לדוחות   .

בלאס טיבולי  פרויקט  למכירת  הסכם  בדבר  ביום  -השתיים,  הושלמה    2022במרס    31וגאס, 
לדוחות   .4.א.9לפרטים וספים, ראה באור    .IDBGהמכירה ומלוא התמורה הועברה לידיה של  

    הכספיים.
   -  HSBC מגדל

  HSBC  מגדלבחלק א' של הדוח התקופתי, בקשר עם    9.8.12.3  בהמשך לתוים שכללו בסעיף
  : HSBC מגדלבגין (כס מהותי מאוד עבור דסק"ש), להלן פירוט תוים עיקריים 

  

  . )100%תוים לפי  
  )100%  -חלק כסים וביין בכס 

  ראשון רבעון  
  2022שת  

  שת
2021  

  855  855  שווי הכס (במיליוי דולר) 

NOI  (י דולרבמיליו) 40 10  בפועל בתקופה  

  ) 47(  5  הפסדי שערוך בתקופה (במיליוי דולר) 

  99  99  שיעור תפוסה ממוצע בתקופה (%) 

  4.6 4.8  שיעור תשואה בפועל שתי (%)

  74 74  דמי שכירות ממוצעים למטר (לחודש) (דולר)

  94  -       ממוצעים למטר בחוזים שחתמו בתקופה (לחודש) (דולר) דמי שכירות 
  

   בסעיף לאמור  א'    9.8.12.1בהמשך  התקופתי,  בבחלק  הסכם דוח  של  להוראותיו  בהתאם 
(לאחר דחיה    2022  במאי  16ביום    לחול  היה  צפוי, מועד השלמת העסקה  HSBCמגדל    מכירת

מיליון דולר בחשבון    35  להפקדת הפיקדון בסךיום בהסכמת כסים וביין, בד בבד    14של  
וביין)  הכספי,  כאמור  העסקה  השלמת  במועד.  כסים  המצב  על  הדוח  תאריך  לאחר   ,

ולפיכך העסקה כאמור    ,העסקה, בהתאם להוראות הסכם המכר  השלימה אתהרוכשת לא  
ן מיליו  35לא הושלמה. בהתאם להוראות הסכם המכר הפיקדון שהפקידה הרוכשת בסך של  

  לדוחות הכספיים.  .1.ב.9באור ראה  ,לפרטים וספים. וביין כסיםדולר, יישאר בידי 

   לאחר תאריך  2022  מאי  בחודשדוח התקופתי,  בבחלק א'    9.8.12.6בהמשך לאמור בסעיף ,
המגדל, על    משטחי  63%-, השוכר כHSBCהדוח על המצב הכספי, הודיע תאגיד מקבוצת  

 במגדל   התפוסה.  2025באפריל    30שלו במגדל, המסתיים ביום    השכירותאי הארכת הסכם  
, האמור, ובהתאם להסכמי השכירות הקיימים, לרבות של התאגיד  99%כאמור עומדת על  

  .הקרובות השים בשלוש גם גבוה בשיעור להיוותר  צפויה כאמור התפוסה
  . לדוחות הכספיים.  1.ב.9ראה באור  ,וספים לפרטים
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  (המשך)  תיאור עסקי דסק"ש לפי תחומי פעילות  . 2
    (המשך)  כסים וביין  22.

  מידע בדבר שיוי חריג בעסקי כסים וביין 
רכישת  בדבר עסקת  דוח התקופתי,  בבחלק א'    9.6.1בהמשך לאמור בסעיף  בהמשך לאמור לעיל ו

לאחר תאריך ,  2022, בחודש אפריל  מיליון ש"ח  450בסך    וטילת הלוואה ראשוה  ים-מיות גב
בהסכם הלוואה עם גורם מוסדי וסף, לטילת   כסים ובייןהתקשרה  הדוח על המצב הכספי,  

  . לדוחות הכספיים. 2.ג.1.א.3ראה באור  ,לפרטים וספים. מיליון ש"ח 200הלוואה בסך של 
משפטיים ראה  לפרטים    -  הליכים  וביין,  כסים  כגד  ועומדות  התלויות  תביעות  באור  בדבר 

  לדוחות הכספיים.   .3.ב.5
  2021דוח תקופתי לשת  -משלים לפרק תיאור עסקי התאגיד  גילוי

, ביום  וכסים וביין  של החברה  מדף  תשקיף  לפרסום  ובהמשך  התקופתי  בדוחא'    לחלק   בהמשך  
לדוח    9.6.16  ביחס לסעיףמשלים, הכולל הבהרות ותוספות    גילוי,  מצורף בזאת ,  2022במאי    23

מהותייםהתקופתי,   מיבים  מבים  עלרשימת  המוחזקים  האמור    .ים -גבידי  -,  מפורסם הגילוי 
הסעיפיםל  בהמשך סדר  פי  על  מובאים  להלן  העדכוים  החברה.  של  מדף  תשקיף   פרסום 

 אלא התקופתי, המשמעות הודעת להם בדוחתהא   ומספריהם בדוח התקופתי. למוחים שלהלן
  צוין במפורש אחרת. אם

NOI  מותאם  
  בכסים מיבים מהותיים של החברה:   2021המתואם לשת  NOI- עדכון ללהלן  

  

  "ח)ש   מיליוימתואם (    NOIכס 
  145  " חיפה  פארק מתםכס "
  85  " ים הרצליה צפון -פארק גבכס "
  61  " ים הרצליה פיתוח-מרכז גב כס "

  

הי הוצג  השתי  בדוח  ההשוואה  בתקופות  כי,  ולא    NOI-ובהר  כאמור  הכסים  של   NOIבפועל 
   מתואם.
  תפוסי עילי   שיעור

מיבים  בכסים  עילי)  תפוסה  (שיעור  חיה  שטחי  ללא  התפוסה  שיעור  בדבר  פרטים  להלן 
  מהותיים של החברה: 

  

  עילי   תפוסה  שיעור  כס 
  99%  " חיפה  פארק מתםכס "
  97%  " ים הרצליה צפון -פארק גבכס "
  95%  " ים הרצליה פיתוח-מרכז גב כס "

  

 השווי  הערכת אודות פרטים - חיפה" מתם"פארק  כס
 NOI-המייצג לכס יובהר כי ה  NOI-)ד. לטבלה הראשוה בסעיף, בקשר עם ה2(  שוליים  בהערת

בפועל, בתוספת הכסות ורמטיביות שיוחסו לשטחים הפויים    NOI-המייצג לכס התבסס על ה
, פויים   שטחים  בגין  ויהול  ארוה  הוצאות  בטרולולשטחים שלא היבו במלואם במהלך השה,  

  ובתוספת השפעות של מיצוע הכסות בשל החות שיתו לשוכרים. 
 פרטים אודות הערכת השווי  -ים הרצליה צפון" -"פארק גב כס
 NOI-המייצג לכס יובהר כי ה  NOI-)ד. לטבלה השייה בסעיף, בקשר עם ה2שוליים (  תבהער

בפועל, בתוספת הכסות ורמטיביות שיוחסו לשטחים הפויים    NOI-המייצג לכס התבסס על ה
ולשטחים שלא היבו במלואם במהלך השה, בטרול הוצאות ארוה ויהול בגין שטחים פויים, 

מה לשוכרים.  שיתו  החות  בשל  הכסות  מיצוע  של  השפעות  הופחתו   NOI-ובתוספת  בפועל 
  התווספו   וכן,  O2ביין וסף בפרוייקט, ביין    הכסות המיוחסות לשטחים שיהרסו לטובת הקמת

, זה  בכס  וכלל  2021  שת  של  אחרון  רבעון   במהלך  שרכש  וסף  מביין  מלאה  לשה   הכסות
  . בפועל השה מרבית במהלך היב  לא ואשר
 O2ים  -כי השווי ההוגן שקבע בהערכת השווי לא כולל את שווי פרויקט ההרחבה של גב  יובהר

  המצא בשלבי הקמה, הרשום לפי עלות.  
 השווי  הערכת אודות פרטים -" פיתוח  הרצליהים -גב "מרכז  כס

  NOI-המייצג לכס יובהר כי ה  NOI-)ד. לטבלה השלישית בסעיף, בקשר עם ה2שוליים (  בהערת
בפועל, בתוספת הכסות ורמטיביות שיוחסו לשטחים הפויים    NOI-המייצג לכס התבסס על ה

שטחים שלא היבו במלואם במהלך השה, בטרול הוצאות ארוה ויהול בגין שטחים פויים, ול
  ובתוספת השפעות של מיצוע הכסות בשל החות שיתו לשוכרים. 
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  (המשך)  תיאור עסקי דסק"ש לפי תחומי פעילות  . 2

  

    מהדרין   3.2
  הסכם השבת מקרקעין באשקלון 

  1047  )תמ"לתוכית מועדפת לדיור (באזור אשקלון הכלולים בדום    266בקשר עם השבות של  
להשבה של כ  מהדריןחתמה    2022  מרס  חודש, ב 2019שהיו בשת   הסכם  דום וספים    600-על 

עליהם  מחברה בת של מהדרין (פרי אור)  במסגרת התוכית, המשלימים את סך השטחים להשבה  
  הודיעה רמ"י במסגרת התוכית.

מיליון ש"ח. יצוין    34-במסגרת ההסכם הוסף, היו כ  חברת הבתסכום הפיצוי הכספי, לו זכאית  
כי השלמת ההשבה של המקרקעין המושבים בהתאם לדרישה כפופה לחתימה של רמ"י על הסכם  

  מחייב. 
והתשלום מהדריןלהערכת   המושבים  במקרקעין  החזקה  מסירת  ההסכם,  על  סופית  חתימה   ,

לדוחות .  4.א.3לפרטים וספים, ראה באור    .2022במהלך הרבעון השי של שת    יושלמו   ,בגים
  הכספיים.  

   
    פרטים וספים -תיאור עסקי דסק"ש   . 3

  וצ'רס בע"מ ("אלרון") מידע בדבר שיוי חריג בעסקי אלרון  
בבאור    בהמשך הסכמי4.ז.3לאמור  בדבר  השתיים  הכספיים  לדוחות  מחייבים  .ב.  בחודש ם  שחתמו 

ובעלי מיותיה,   בדילול מלא)  25%  -(כ  27%ידי אלרון בשיעור של  -בין קרטיהיל המוחזקת על  2020יולי  
אלרון, להשקעה (''ביובטוס''),    Bioventus LLCעם    כולל  בקרטיהיל,  קיימת  מיות  בעלת  שהיה 

- עבור שתל ה  FDA-קיבלה קרטיהיל את אישור ה  2022ואופציה למכירה של קרטיהיל, בחודש מרס  
Agili-C  אשר רגולטורית  דרך  באבן  עמדה  לפיה  עמדתה  את  לביובטוס  קרטיהיל  מסרה  בהתאם   .

, לאחר תאריך הדוח על המצב 2022בחודש אפריל  קבעה בהסכמי העסקה לצורך מימושה של העסקה.  
  100%ישת ולהשלים את רכ הודיעה ביובטוס לקרטיהיל כי בכוותה לממש את אופצית הרכשהכספי, 

   .  מהון המיות של קרטיהיל
מאי   לבוא 2022בחודש  בבקשה  לקרטיהיל  ביובטוס  פתה  הכספי,  המצב  על  הדוח  תאריך  לאחר   ,

בדברים בקשר לשיויים במתווה העסקה. בעקבות פייתה של ביובטוס, מהלים הצדדים מגעים בקשר 
ראה   ,לפרטים וספיםלשיויים שתבקשו. מובהר כי אין וודאות באשר להשלמת העסקה והעיתוי לכך.  

    .לדוחות הכספיים .3.א.3באור 
החלטת דירקטוריון דסק"ש מיום   לחלק א' בדוח התקופתי בדבר  11בהמשך לאמור בסעיף    -  הון אושי

על מיויו של מר דורון כהן, מכ"ל דסק"ש, לתפקיד יו"ר הדירקטוריון, ועל מיויה של    2022במרס    20
  שעליו   יותר  מוקדם  במועד  או(  2022ביולי    1זכאי למכ"לית דסק"ש, והכל החל מיום  -גב' טלי משען

זכאי -לפעול למיוים של ה"ה כהן ומשען  בבד,  , בד דירקטוריון דסק"ש  החלטת,  ובדבר  )החברה   תודיע
וביין בכסים  אלה  בתפקידים  בדסק"ש  ,למיוים  אלה  בתפקידיהם  לכהותם  במקביל   ים(מיוי  זאת 

אושר וביין)-על  2022  במרס  20  ביום  ואשר  כסים  דירקטוריון  אישרו 2022אפריל    בחודש  .ידי   ,
באור ראה    ,לפרטים וספים  את תאי כהותם והעסקתם.  וביין  כסיםהאסיפות הכלליות של החברה ו

 לדוחות הכספיים.   .ב.4
-של דסק"ש על כ  1עמדה רמת המיוף  הדוח   פרסוםובסמוך למועד    2022  במרס  31כון ליום    -  מימון

  .בהתאמה, %61-ו  50%-למועדים האמורים היה כ 2רמת המיוף הממוצעת .בהתאמה,  %63-ו 0%5
 לדוחות   .1.ב.5  לפרטים בדבר תביעות התלויות ועומדות כגד החברה, ראה באור  -  הליכים משפטיים

     הכספיים.
 

 
 שוויה הכסי הקי של דסק"ש (המבוסס על שווי השוק של השקעותיה העיקריות למועד החישוב).   פי-עלרמת המיוף מחושבת    1
שוויה הכסי הקי של דסק"ש (המבוסס על ממוצע שווי השוק של השקעותיה העיקריות בחמשת ימי המסחר   פי-על רמת המיוף הממוצעת מחושבת     2

 שקדמו למועד החישוב).
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    2022של שת  הראשוןלרבעון  דוח 
  

  31דירקטוריון חברת השקעות דיסקוט בע"מ ("דסק"ש" או "החברה") מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון ליום  
ערך בהתאם    2022של שת    הראשון ברבעון  , הסוקר את עיקרי פעילות החברה  2022  במרס  הדוח  ("תקופת הדוח"). 

ומיידיים),   תקופתיים  (דוחות  ערך  יירות  בכך  1970- התש"ל לתקות  הדוח   ,ובהתחשב  גם  מצוי  בו  המעיין  שבידי 
דוח הדירקטוריון ("הדוח התקופתי"), לרבות    2021בדצמבר    31התקופתי המלא של החברה לשה שהסתיימה ביום  

  , כפי שכללו בדוח התקופתי.("הדוחות הכספיים השתיים") 2021הדוחות הכספיים לשת ו
  

שוים  בעפים  הפועלות  בחברות  מוחזקות,  חברות  ובאמצעות  בעצמה  המשקיעה,  החזקות,  חברת  היה  החברה 
  במשק הישראלי ("הקבוצה"). 

ובאמצעות חברות מוחזקות אחרות, בהן   2, חברות כלולות1החברה מרכזת את פעילותה באמצעות חברות מאוחדות
  אין לחברה השפעה מהותית.

  

ובייןהשלימה  ,  2022מרס    בחודש בגב  כסים  השליטה  לרכישת  שפרסמה  מיוחדת  רכש  ששיעור -הצעת  כך  ים, 
ובייןהחזקת   לכ  כסים  גב  מהוה  49.51%-עלה  של  וביין  .ים-המופק  עסקה   כסים  להשלמת  לפעול  ממשיכה 
גב  לרכישת של  וספות  כ-מיות  המהוות  של  37.22%  -ים  המופק  כאמור  -גב  מההון   דוחותל  .1.א.3בבאור  ים, 
  .  הכספיים

  

בדוחות הכספיים, הרווח הקי מתייחס לרווח המיוחס לבעלים של החברה ולזכויות שאין מקות שליטה. תוי 
  הרווח המוצגים בדוח דירקטוריון זה מתייחסים לרווח המיוחס לבעלים של החברה, אלא אם אמר אחרת.

  במספרים מעוגלים. התוים המספריים מוצגים 
  

חשבת ), ואיה  1968-החברה היה חברה ללא בעל שליטה (כהגדרת המוח "שליטה" בחוק יירות ערך, התשכ"ח
התשע"דראשוה    שכבה כחברת   הריכוזיות,  ולצמצום  התחרות  לקידום  בחוק  זה  מוח  ("חוק   )2013-(כמשמעות 

ה, אשר הין תאגידים מדווחים לפי חוק יירות ערך, ייד-השלטות על, ובהתאם לא חלות על החברות הריכוזיות") 
  מגבלות מכח חוק הריכוזיות בקשר ליכולתן של החברות האמורות להחזיק שליטה במישרין בחברות שכבה אחרות. 

  

מהוה המופק של החברה   29.9%  -בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, מגה אור החזקות בע"מ מחזיקה בכ
  רה.  מהוה המופק של החב 29.8%-קו בע"מ מחזיקה בכואל

   
   הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .1

  כללי    1.1

  משק בעפי  העוסקות  חברות  במגוון  ובעקיפין  ישיר  באופן  המחזיקה  החזקות  חברת  היה  החברה 
שוים. בהיותה חברת החזקות, מצבה העסקי של החברה, תוצאות פעולותיה, הוה ותזרימי המזומים 

ידיה, במישרין ובעקיפין,  -שלה, מושפעים בעיקר ממצבן העסקי של החברות העיקריות המוחזקות על
תוצאות פעילותן, תזרימי המזומים שלהן והשיויים בהון, ולעתים אף משווי החזקותיה של החברה מ

באותן חברות. לכן, יובאו במסגרת דוח הדירקטוריון להלן גם הסברים אודות השפעת מצבן של חברות 
ה ותזרימי המזומוסף, מצבה של החברה, תוצאות פעולותיה, הוים שלה  עיקריות אלה על החברה. ב

מושפעים גם מפעילות המטה של החברה, הכוללת הוצאות והכסות מימון והוצאות ההלה וכלליות.  
והשבחה.   צמיחה  פוטציאל  עם  בחברות  השקעות  בחלקן  הין  ובעקיפין  במישרין  החברה  השקעות 

מגיוס   גם  מושפע  להיות  ועשוי  הושפע  החברה  של  המזומים  חובתזרים  ומימוש   ,ומחזור  מהשקעות 
בדבר יתרות   להלן  1.6.5ידי החברה (ראה גם סעיף  -השקעות ומקבלת דיבידדים מחברות המוחזקות על

  ידי החברה והמגבלות הובעות גם מכך).-רווחים ראויים לחלוקה בחברות המוחזקות במישרין על
  

החברה,   של  העסקיות  הבתוצאותיה  של  לבעלים  המיוחס  בהון  במישרין  לחול    חברה,ולעיתים  עשויה 
וזאת, בין היתר, בשל  ) תודתיות גבוהה בין תקופות דיווח שוות,  בהתאם לכללי החשבואות שבתוקף(

עיתוי והיקף המימושים או הרכישות שמבצעות החברה וחברות מוחזקות שלה, בשל השפעות שיויים  
בהוצא שיוי  בשל  וכן  כסים,  של  ובערכם  ההון  בשוק  ערך  יירות  החברה במחירי  של  טו  המימון  ות 

  והחברות המוחזקות שלה.  
  

התוצאות העסקיות של החברה והחברות המוחזקות שלה מושפעות גם, בין היתר, ממצב שוקי ההון  
וכן מהמצב הכלכלי במשק ובשווקים הבילאומיים. שיויי מגמה בשוקי ההון בישראל ובעולם עלולים  

על המוחזקים  הסחירים  הערך  יירות  ומחירי  כסים  ערכי  על  ועל-להשפיע  החברה  החברות -ידי  ידי 
ובין  והפסד  רווח  לדוח  בין  הפסד,  לרישום  או  להפחתות  מסוימים,  במקרים  לגרום,  שלה,  המוחזקות 
תמורה  להפיק  יכולתן  על  להשפיע  וכן  כאמור,  החזקות  של  ערך  ירידות  בגין  הכולל,  הרווח  על  לדוח 

בעלי  מתאימה ורווחים, בין כאלה הזקפים לרווח והפסד ובין כאלה הזקפים ישירות להון המיוחס ל
  המיות של החברה, ממימוש החזקותיהן. 

   

 
  מזכויות ההצבעה וכן חברות בהן מתקיימת שליטה אפקטיבית.    50%  -בהן, במישרין או בעקיפין, למעלה מחברות אשר הקבוצה מחזיקה       1
  חברות אשר לקבוצה יש השפעה מהותית בהן, לרבות ישויות בשליטה משותפת, ואשר כללות בדוחות הכספיים לפי שיטת השווי המאזי.       2
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  (המשך)   הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .1

  (המשך) כללי    1.1
כאמור   מגמה  שיויי  או    עשוייםבוסף,  פרטיות  הפקות  ביצוע  באמצעות  כספים  גיוסי  על  להשפיע 

או על מציאת מקורות מימון ו/ידי החברה וחברות מוחזקות של החברה  -ציבוריות של יירות ערך על 
ש  הםתאיעל  או  ו/ השוטפותככל  פעילויותיהן  למימון  להן  יידרשו  עשויים,  אלה  ביחסים   וכן  לפגוע 

עשלהן  יםיהפיס שיקשה  באופן  תאיהם,  ,  ועל  הון  גיוסי  באו/ל  בעמידה  לפגוע  המידה מאו  ות 
כן, החברה וחברות מוחזקות שלה חשופות -. כמוידי הגופים המדרגים-בדירוג החוב עלו/או  ת  והפיסי

החברות  של  העסקיות  התוצאות  על  המשפיעים  חליפין,  ושערי  איפלציה  ריבית,  בשיעורי  לשיויים 
  תחייבויות שלהן. האמורות ועל שווי הכסים והה

ידיהן וכן את עודפי העלות -חברות הקבוצה בוחות, כל חברה ברמתה, את ערך הכסים המוחזקים על
המיוחסים ושאים מיוחסים הכלולים בדוחותיהן. השקעות הקבוצה בחברות מוחזקות המטופלות לפי  

על השווי המאזי שיטת השווי המאזי בחות בכל חברה מחזיקה, ברמת השקעתה הכוללת. פרטים  
ר בבאובהשוואה לשווי השוק מוצגים    2022  במרס  31של ההשקעות העיקריות בחברות המוחזקות ליום  

  הכספיים.   לדוחות .ב.3
במשק  מגווים  פעילות  ובתחומי  רוחבי  באופן  והתחרות  הרגולציה  התקיה,  החקיקה,  להתגברות 
הישראלי בשים האחרוות, השפעה לרעה, ואף באופן מהותי, על פעילותן של חברות מוחזקות מהותיות 
ל מסוימות של החברה, על תוצאותיהן הכספיות ועל שערי יירות הערך שלהן, כמו גם על פעילותה ש

  החברה, ולהערכת החברה, היה בעלת השפעה גדולה על החברה ועסקיה. 

 יציבות בשוקי ההון העולמיים עלולים להתרחש -מצבים של אי  -יציבות בשווקים והאטה כלכלית  -אי
אי כלכלי,  משבר  כגון,  וגלובליים  מקומיים  גורמים  של  רחב  מצבי -ממגוון  מגפות,  פוליטית,  וודאות 

יציבות כאמור עשויה להתבטא בתודתיות חזקה של שערי יירות -מדיתיים. אי-ועימותים ביןחירום  
הרעה   מימון.  מקורות  גיוס  ביכולת  ופגיעה  פיסיים  משברים  כלכלית,  להאטה  להביא  ועלולה  הערך 

העולמית תוצאות   כאמור,  בכלכלה  ועל  הקבוצה  חברות  הכסות  על  לרעה  מהותית  להשפיע  עשויה 
 .  פעילותן

   תים  1.5%-עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של כ  2022ברבעון הראשון של שעלייה חדה לעומת הש ,
מדמי שכירות בארץ  האחרוות, המעידה על עלייה ביוקר המחייה. כלל הכסותיה של חברות הקבוצה  

יה בשווי צמודות למדד המחירים לצרכן, והעלייה במדד הביאה לגידול בהכסות מהשכרת מבים ולעלי
  ההוגן של כסים אלו. 

, כאשר 2021, בהמשך לעליות מדד זה בשת  2.3%מדד תשומות הבייה עלה אף הוא עלייה חדה, בשיעור  
והתייקרות   הקורוה,  בתקופת  הבייה  חומרי  ייצור  של  הגלובלית  ההשבתה  הן  העיקריות  הסיבות 

ייה ההובלה בכלל וההובלה הימית בפרט. העלייה במדד תשומות הבייה גורמת להתייקרות עלויות הב
של חברות הקבוצה בפרויקטים השוים ברחבי הארץ, כיוון שכלל ההסכמים בהם מתבצעת התקשרות 

  עם קבלי ביצוע הים צמודים למדד תשומות הביה.  

 ק  העלה,  הכספי  המצב  על  הדוח  תאריך  לאחרל  0.1%-מ   במשק  הבסיסית  הריבית  שיעור  את  ישראל  ב-
 הצריכה  את  גם,  ולבלום  האחרוים  בחודשים  העולה  האיפלציה  עם  להתמודד  ביסיון  וזאת,  0.75%
, שה  בתוך  1.5%  של  לשיעור  להגיע  הריבית  צפויה ,  ישראל  בק  תחזית  לפי.  המחירים  עליות   את  וגם

  .  2022 בשת  3.6%-לכ צפוי להגיע  האיפלציה ושיעור
 וסףת    ,בולאחר   2.1%עלה שער החליפין של הדולר בשיעור של    ,2022בתקופת הרבעון הראשון של ש

 . 5.8%ר של תאריך הדוח על המצב הכספי, עלה שער החליפין של הדולר בשיעו
  

ביכולתה של החברה להעריך את ההשפעות העתידיות, ככל שתהייה, של כלל הגורמים האמורים לעיל,    אין
  ה.  ייד-על פעילותה של החברה וחברות המוחזקות על
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  (המשך)   הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .1

  (המשך) כללי    1.1

 התיים בדבר התפרצות .ב. 1בהמשך לאמור בבאור  - גילוי ביחס למשבר הקורולדוחות הכספיים הש
ל ש("גיף הקורוה"), אשר התפשט ברחבי העולם החל מהרבעון הראשון    (COVID-19גיף הקורוה (

חשב וידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה המסכת את הבריאות העולמית -הוכרז על אשר, 2020שת 
כלכליות   מאקרו  השלכות  בעל  על  לרבותכאירוע  קיטון   השלכות  רבים,  עסקים  של  עסקית  המשכיות 

בצריכה, פיטורי עובדים, תודתיות בשערי חליפין ובמדדי הבורסות במדיות השוות והשפעות כלכליות 
"אלפא"    וריאט  התפתחות  בעקבות,  קשים  תחלואה  גלי  שי  ישראל  חוותה  2021  שת  במהלךוספות.  
 שת  סוף  לקראת.  2021  שת  של  השי  הרבעון  בתום"דלתא"    ווריאט  2021  שת  של  הראשון  ברבעון

יה משמעותית ילעל  גרם  אשר,  ("גל האומיקרון")  "אומיקרון"  וריאט  עקב,  וסף  תחלואה  גל  החל,  2021
  בשיעור   חדה  ירידה  ויכרת  דעך  התחלואה  גל,  למועד פרסום הדוח  כון.  העולם  ברחבי  ההדבקה  במקדם

, לה  שקדמה   לשה  בהשוואה  2021  שת  במהלך  התאוששות  מגמת   הציג  הישראלי  המשק.  התחלואה
 כון .  במשק  בפעילות  היהעלי   משכה,  הירוק  התו  מגבלות  וביטול  כאמור  האומיקרון  גל   דעיכת  ועם

. בישראל  העסקית  הפעילות  על  השפעתו  ומלוא  המשבר  משך  את  לצפות  יתן  לא,  הדוח  פרסום   למועד
, אך אין לדעת אם  2022במהלך שת  ממשבר הקורוה  הצפי הרווח הוא המשך התאוששות של המשק  

וכח  כלכליות  השלכות  בעלות  מגבלות  יוטלו  ואם  הקורוה,  גיף  של  אחרים  וריאטים  יתגלו  ומתי 
  התפשטותם.   

שווי בדבר  לפרטים  ההון.  שוקי  תודתיות  על  מהותית  השפעה  הקורוה  גיף  של   להתפשטות  השוק 
  .  לדוחות הכספיים.ב. 3ראה באור  ,ההשקעות העיקריות של החברה

  

   :להלן השפעת התפרצות גיף הקורוה על החזקותיה העיקריות של החברה
  

לבאור    -  סלקום השתיים,  1בהמשך  הכספיים  לדוחות   סלקום,  2022  שת  של  הראשון  הרבעון  במהלך.ב. 
ביחס לתקופה של טרם   כסת  ותיירות  יוצאת  תיירות  של  דידה  משרותי  בהכסות  ירידה  לחוות  המשיכה

   . והכסת היוצאת התיירות של בלבד חלקית מחזרה כתוצאה וזאתמשבר הקורוה, 
שת    ברבעון של  הגבלות    2022הראשון  היו  תוצאות משמעותיות  לא  לכך  אי  קיוים,  ופתיחת  מסחר  על 

  . ר ממכר ציוד קצה לא הושפעו לרעה כתוצאה ממשבר הקורוהבתקופת הדוח, בעיק סלקוםהפעילות של  
עם    סלקום להתמודד  פיסית  איתות  לה  קיימת  כי  ומעריכה,  שלה  והזילות  המימון  מקורות  את  בחה 

     השלכות המשבר וזאת בין היתר, לאור גיוון תחומי פעילותה והיקף היתרות הזילות שלה.
  

   - כסים וביין
,  מאידך.  במשק  בפעילות  העלייה  להמשך  תרמו  הירוק  התו  מגבלות  וביטול  אומיקרוןה  גל  דעיכת  -  ים-גב

  ההסלמה ;  הסחורות  במחיר  הזיוק  היא  הישראלי  המשק  על  העיקרית  השפעתה  אשר,  באוקראיה  המלחמה
 , וסף  קורוה  וריאט  של  עתידית  אפשרית  התפרצות  גם  כמו,  הפוליטית  הוודאות  ואי  בארץ  הביטחוי  במצב
מעריכה כי איתותה הפיסית ומצב כסיה, יחד עם   ים-גב.  וההתאוששות  הצמיחה  המשך  את  למתן  עלולים

, יאפשרו לה להמשיך ולממן את  תרמייציתרת המזומים שלה ותזרים המזומים השוטף הגבוה אותו היא  
  . יבויותהיבהתחפעילותה ולעמוד 

  

את הרבעון הראשון של שת גם  וכוללת    2021ל שת  ש , שהחלה ברבעון השלישי  2021/2022  בעוה  -  מהדרין
בבתי    מהדרין  הצליחה,  2022 השתמשה  לצרכיה ואף  אדם  כח  עם  של    חיצויים  אריזהלהיערך  בידוד  עקב 

ממערכי   בחלק  עבודה  והפסקת  מהעובדים  שת  חלק  של  הראשון  ברבעון  מכך  כתוצאה  לא    2022מהדרין, 
. כון לתאריך הדוח לא צפתה ירידה באיכות או בכמות הפרי, השפעה מהותית על תוצאות מהדרין  היתה

לעין,   הראה  בעתיד  זה  לעיין  שיוי  צפוי   לחצים  יצרה  המגפה  תקופת  התארכות  של  ההשפעה  אולםולא 
 שהביא  באספקה  ושיבושים  ומכולות  באויות  מחסור,  הפט  במחירי  לעלייה  שהביאה  בילאומיים  כלכליים
, בהתאם הכספיים   הדוחות  אישור. כון למועד  האריזה  במחירי  ועלייה  ההובלה במחירי  משמעותית  לעלייה

תוצאות הרבעון    איה צופה השפעה מהותית בגין האמור גם על  מהדרין,  בידי מהדריןלמידע הוכחי הקיים  
 . 2022  שת השי של

  

שלעיל בדבר גיף הקורוה והשפעותיו האפשריות  אותוההשערות השוות המפורטות בפסקמובהר, כי ההערכות 
התשכ"ח ערך,  יירות  בחוק  כמשמעו  עתיד  פי  צופה  מידע  התממשות1968- מהוות  אשר  ואי  ו,  וודאית   ו איה 

על המוחזקות  וחברות  החברה  שוה - בשליטת  באופן  להתממש  או  להתממש  שלא  עשויות  אלה  הערכות  ידיה. 
בארץ  הרלווטיות  הרשויות  של  ובהחיות  הקורוה  גיף  בהתפשטות  שיויים  שיחולו  ככל  היתר  בין  מהותית, 

  ובעולם. 

   וספים רבים (ראה ייםהתקופתי).דוח  בא'    לחלק  20  -ו  7סעיפים  על פעילות הקבוצה משפיעים גורמים חיצו 
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  (המשך)   הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .1

  (המשך) כללי    1.1
  

  :ולאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  2022של שת הרבעון הראשון  במהלך וספים אירועים 

   לרכישת גב  37.22%הסכם  גב  5%רכישת  ו ים  -ממיות  דצמבר    -  ים-ממיות  התקשרה   2021בחודש 
מיליארד ש"ח,    3.1  - ים בתמורה בסך של כ-מהון המיות של גב  37.22%כסים וביין בהסכם לרכישת  

להתאמות. העצמיים    וביין  כסיםבכוות    כפוף  ממקורותיה  כאמור  העסקה  את   מטילתולממן 
פיסיים  מוסדיים  מגורמים  הלוואות מתאגידים -כמו  .ומתאגידים  הצעות  בוחת  וביין  כסים  כן, 

אין וודאות כי    מיליון ש"ח, הדרש לה לצורך השלמת העסקה.  800בקאיים, להשגת מימון בסך של  
אין   וכי  וביין,  בכסים  תלויים  שאים  גורמים  בשל  היתר,  בין  וזאת  תושלם,  ההסכם  שוא  העסקה 

המכרות, וזאת בשל גורמים התלויים בתוצאות וודאות בתמורה הסופית שתשולם בגין רכישת המיות  
    פעילותה, אשר אים בשליטתה של כסים וביין.

מרס   וביין  2022בחודש  כסים  רכשה  גב  5%,  של  המיות  מיוחדת, -מהון  רכש  הצעת  במסגרת  ים 
 49.51%מיליון ש"ח. לאחר השלמת הצעת הרכש החזיקה כסים וביין    440  -בתמורה כוללת בסך של כ

  ים.  -מהוה המופק של גב
    לדוחות הכספיים.  .1.א.3באור ראה  ,פרטים וספיםל

 מכירת    אי הסכם  הסכם    -  HSBC  מגדלהשלמת  של  להוראותיו  מועד HSBCמגדל    מכירתבהתאם   ,
יום בהסכמת כסים וביין, בד   14לאחר דחיה של  (  2022  במאי  16ביום    לחול  היה  צפויהשלמת העסקה  

, לאחר כאמור  העסקה  השלמת  במועד.  מיליון דולר בחשבון כסים וביין)  35  בבד להפקדת הפיקדון בסך
לא   הרוכשת  הכספי,  המצב  על  הדוח  אתתאריך  המכר   השלימה  הסכם  להוראות  בהתאם  העסקה, 

ולפיכך העסקה כאמור לא הושלמה. בהתאם להוראות הסכם המכר הפיקדון שהפקידה הרוכשת בסך  
  . לדוחות הכספיים. 1.ב.9ראה באור  ,וספים לפרטים. וביין כסיםמיליון דולר, יישאר בידי  35של 

 כסים  בית  למכירת  הסכם  -    כסים   זכויותיה  מלואלמכירת    הושלמה עסקה  2022פברואר  בחודש של
ראה   ,לפרטים וספיםמיליון ש"ח.    390בתמורה כוללת בסך של  ,  מיב  ן"דל  כס",  כסים  בית"ב  וביין
 הכספיים. לדוחות .2.א.9באור 

 ואר  בחודש    -   אבגד  בית  למכירת  הסכםעסקה  2022י וביין   חזקותיהה  למכירת  הושלמה  כסים   של 
ראה באור   ,מיליון ש"ח. לפרטים וספים  95כוללת בסך של    בתמורה,  מיב  ן" דל  כס",  אבגד  בית"ב
 הכספיים.  לדוחות  .1.א.9

 ויות בחברה 2022בחודש מרס    -  הסכם למכירת בית רומיין, יחד עם יתר בעלי המכסים וב התקשרה ,
מיליון    371בהסכם למכירת "בית רומו", כס דל"ן מיב, בתמורה כוללת בסך של  בת של כסים וביין,  

לדוחות   .3.א.9באור  מיליון ש"ח. לפרטים וספים ראה    268ש"ח, חלק כסים וביין בתמורה בסך של  
 הכספיים. 

 בלאס טיבולי  פרויקט  למכירת  זכויותיה   מכירתהושלמה    2022במרס    31ביום    -  וגאס-הסכם  מלוא 
וגאס, ובעתודות קרקע הסמוכות לפרויקט, וזאת  -בפרויקט הטיבולי בלאס  IDBGשל  והתחייבויותיה  

 הכספיים.   לדוחות .4.א.9באור ראה   ,לפרטים וספים .מיליון דולר 216בתמורה כוללת של 

   דריןסמוך למלון  הסכם למכירת מקרקעיןיין (באמצעות  2022בחודש מרס    -  מכסים וב התקשרה ,
בת שלה) בהסכם למכירת מלוא זכויותיה והתחייבויותיה בקשר עם עתודות קרקע, לרבות בייעוד   החבר

מיליון ש"ח. לפרטים   347יפו, בתמורה כוללת בסך של  -למגורים, סמוך למלון "מדרין" בצפון תל אביב
 לדוחות הכספיים.  .5.א.9באור ראה   ,וספים

 תיים  הכספיים  לדוחות.ב.  4.ז.3  בבאור  לאמור  בהמשך  -  קרטיהיללמכירת    עסקההסכמיםבדבר    הש 
של    ידי-על  המוחזקת  קרטיהיל  בין  2020  יולי  בחודש  שחתמו  מחייבים בשיעור   25%  -(כ  27%אלרון 
אלרון,  )מלא  בדילול כולל  מיותיה,  מיות   ,'')ביובטוס(''   Bioventus LLC  עם  ובעלי  בעלת  שהיה 

קרטיהיל, של  למכירה  ואופציה  להשקעה  בקרטיהיל,    את  קרטיהיל   קיבלה  2022  מרס  בחודש  קיימת 
ה  FDA-ה  אישור שתל  עמדה Agili-C-עבור  לפיה  עמדתה  את  לביובטוס  קרטיהיל  מסרה  בהתאם   .

,  2022אפריל    בחודשבאבן דרך רגולטורית אשר קבעה בהסכמי העסקה לצורך מימושה של העסקה.  
 הרכש   אופצית  את  לממש  התהודיעה ביובטוס לקרטיהיל כי בכוו  ,הכספי  המצב  על  הדוח  תאריך  לאחר

, פתה ביובטוס לקרטיהיל  2022בחודש מאי  .  מהון המיות של קרטיהיל  100%ולהשלים את רכישת  
בבקשה לבוא בדברים בקשר לשיויים במתווה העסקה. בעקבות פייתה של ביובטוס, מהלים הצדדים 

 טים לפר מגעים בקשר לשיויים שתבקשו. מובהר כי אין וודאות באשר להשלמת העסקה והעיתוי לכך.  
  לדוחות הכספיים. .3.א.3באור ראה   ,וספים

 קייןצאיחוד פוכסים ובהחליט דירקטוריון דסק"ש לפעול לאיחוד 2021בחודש יולי    -  יות בדסק"ש וב ,
פוקציות בדסק"ש ובכסים וביין, ובכלל זה, בין היתר, מיוי ושאי משרה משותפים לכהוה בשתי  

החברה וכסים וביין    התקשרו,  2022  יואר  בחודש  .בין החברה וכסים ובייןהחברות וחלוקת העלויות  
 שוים   משותפים  שירותים  וביין  לכסים"ש  דסקעלויות (הסכם שירותים), לפיו תספק    חלוקתבהסכם  
לדוחות   .(ב).1.ב. 31באור    ראה  ,וספים  לפרטים.  2021  ביולי  1  מיום  החל  שים  שלוש  של  לתקופה
    . .א. לדוחות הכספיים4ובאור  השתיים הכספיים
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  (המשך)   הדירקטוריון למצב עסקי התאגידהסברי   .1

  (המשך) כללי    1.1
  (המשך) ולאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  2022של שת הרבעון הראשון  אירועים וספים במהלך 

 ויוי הדירקטוריון"ר כיו כהן דורון מר מיטלי משעןגב ומי '- כזכאיכסים"ש בדסק"לית למיין ובוב  
, החליט דירקטוריון החברה על מיויו של מר דורון כהן מכ"ל החברה, לתפקיד 2022  במרס  20ביום  

 2022ביולי    1 "ש, והכל החל מיוםדסק  יתזכאי למכ"ל-יו"ר הדירקטוריון, ועל מיויה של גב' טלי משען
בבד, החליט    בד  ."ש)דסקשעליו תודיע  ו,  מראש  הצדדים  כך  על   שיסכימו  ככלבמועד מוקדם יותר,    (או

זאת  וביין  בכסים  אלה  בתפקידיםזכאי  -ומשען  כהן"ה  השל    םמיויל  לפעול"ש  דסקדירקטוריון    ,
אלה   בתפקידיהם  לכהותם  (מיויבדסקבמקביל  אושר   ים"ש  ידי -על  2022  במרס  20  ביום  ואשר 

, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, אישרו האסיפות 2022אפריל    בחודשדירקטוריון כסים וביין).  
של   וביין  ו   החברההכלליות  והעסקתם.  כסים  כהותם  תאי  באור    ,וספיםפרטים  ל את    .ב.4ראה 

  לדוחות הכספיים. 
  

ליום   על 2022  במרס  31כון  במישרין  המוחזקות  העיקריות  המאוחדות  החברות  כסים  -,  הין  החברה  ידי 
    ).44.5%) ומהדרין (60.1%אלרון ( ,) בהצבעה 48.0%בהון,  45.9%סלקום ( ),63.2%וביין (

  

    22023  במרס   31ידי החברה כון ליום  - להלן תרשים המפרט את החברות העיקריות, לצורך דוח זה, המוחזקות על 
  

  
  . מופסקת   פעילות       ) 1( 

  

  2022של שת   הראשוןהתוצאות ברבעון     1.2

קי    לרווח מיליון ש"ח, בהשוואה    546בסך של    קי   ברווח   2022של שת  הרבעון הראשון  החברה סיימה את  
  .  2021מיליון ש"ח בשת    266בסך של  קי    לרווח , ו מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד   93בסך של  

  להלן.    1.9לפרטים בדבר רווחים (הפסדים) חד פעמיים עיקריים, ראה סעיף  
  
  
  

   

 
  כולל גם חברות מוחזקות אשר אין בהכרח מהוות מגזר פעילות בחברה. התרשים ה"ל יתן לוחות בלבד והוא      3
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  (המשך)   הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד    .1

  4החברה ותרומתן לתוצאות החברה ידי-עלהתוצאות של חברות ההשקעה המוחזקות במישרין   1.3
  
  

  
  

שיעור  
החזקה 
  בהון ליום 

במרס   31
2022  

  5תוים ברמת החברה המוחזקת  תוים ברמת החברה  
  רווח (הפסד)   

  לשלושה חודשים  
  במרס 31שהסתיימו ביום 

רווח  
(הפסד)  
  לשת

  רווח (הפסד) 
  לשלושה חודשים 

  במרס 31שהסתיימו ביום 
רווח  
  לשת

  

  2022  2021  2021  2022  2021  2021  
  מיליוי ש"ח   

  27  7   28   12   3   13   45.9%  סלקום 

      63.2%   578 6 ,7, 8,9   89 6   3806,,811,10   915   120  579כסים וביין 

  140  48   33   62   21   14   44.5%  מהדרין 

  18  27   ) 6(  11   16   ) 4(  60.1%    12אלרון

          44   3   1     אחרים 

        509   132   602     סך הכל 

מטה  ביהול ומימון, טו 
  1.4סעיף (ראה דסק"ש 

        ) 243(  ) 39(  ) 56(    להלן) 

        266   93   546     רווח קי 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
 

  
  
  

  
 

 
שבון את  תוצאות החברה המוצגות בדוח הדירקטוריון מתייחסות לחלק המיוחס לבעלים של החברה בתוצאות, אלא אם צוין אחרת. התרומה לתוצאות מביאה בח      4

ו, חלק החברה ממימוש או מהפחתות החזקות בחברה המוחזקת והכל ביכוי/ בתוספת  חלק החברה בתוצאות החברה המוחזקת, המסים המתייחסים להשקעה ז 
 הפחתות עודפי עלות. 

ובה      5 בהן  החברה  של  ההחזקה  משיעור  בהתעלם  הכספיים  בדוחותיהן  מוצגות  שהן  כפי  המוחזקות  החברות  של  לתוצאותיהן  מתייחסים  המוצגים  תעלם  התוים 
 ין המגזרים. מביטולן של עסקאות בין החברות וב

גב      6 הוגן של דל"ן להשקעה, טו (בעיקר בגין  , ברבעון  2022מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שת    209-ו   38,    28ים) בסך  -כולל חלק החברה בהכסות מעלית שווי 
   , בהתאמה. 2021ובשת   2021הראשון של שת 

 לדוחות הכספיים.  .2א..1.א.3מיליון ש"ח. ראה באור  538ים בסך - ים לשווי הוגן במועד העלייה לשליטה בגב-כולל חלק החברה ברווח בגין שערוך ההשקעה בגב      7
  2022מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שת    39מיליון ש"ח והפסד בסך    76, רווח בסך  וגאס והשפעות הסכם מכירה- של פרויקט הטיבולי בלאס  כולל עדכון השווי       8

 . לדוחות הכספיים. 4.א.9ראה באור  , בהתאמה.2021ובשת 
 לדוחות הכספיים.  .4.א.9מיליון ש"ח, ראה באור  99בסך  IDBGכולל הפסד בגין זקיפת קרות תרגום בחובה לרווח והפסד בעקבות מימוש כסי       9

   .הכספיים.ב. לדוחות 9באור ראה  ,. לפרטים וספיםמיליון ש"ח  61בסך  )(כולל השפעות הסכם מכירה  HSBCעדכון שווי מגדל הפסד טו מכולל     10
 . לעיל.  1.1מיליון ש"ח, בהתאמה. ראה סעיף   99 - מיליון ש"ח ו 178כולל חלק החברה ברווח ממכירת בית כסים ובית רומו בסך     11
 תוצאות אלרון מדווחות בדולרים ומוצגות בטבלה זו בש"ח, בתרגום וחות לפי שערי החליפין הממוצעים לתקופות הרלווטיות.     12
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  (המשך)   הדירקטוריון למצב עסקי התאגידהסברי     .1

  מטה דסק"ש ב   הוצאות יהול ומימון, טו   1.4
  

      בשת  רבעון ראשון

2022  2021    

  לשיוי  הסבר  מיליוי ש"ח 

רבעון  בהשוואה ל  2022של שת    הראשון בהוצאות יהול, טו ברבעון    הקיטון  ) 7( ) 6(  הוצאות יהול, טו
בע  ה אשתקד    מהתייעלות  כתוצאה ,  שכר   בהוצאות   קיטוןמ  בעיקרמקביל 

     . ומשפטיות יעוץ בהוצאות  וקיטון החברה שקטה
  

לרבעון  בהשוואה    2022של שת    הראשוןברבעון    הוצאות מימון, טוב  הגידול ) 32( ) 50(  הוצאות מימון, טו
  מ: בעיקר  בע  המקביל אשתקד 

  סחירות   מבטוחות   וריבית  משערוך   טו  ברווח "ח  ש  מיליון   12  בסך   קיטון  . 1
 ; החברה של  זילות והשקעות 

ש"ח, בגין הפרשי הצמדה    מיליון  9של  גידול בהוצאות המימון, טו בסך   . 2
כתוצאה  בעיקר  וזאת  הידוע  למדד  הצמודות  דסק"ש  התחייבויות  על 

בהשוואה    1.2%בשיעור של    2022של שת    הראשוןמעלית המדד ברבעון  
  בתקופה המקבילה אשתקד;   0.1%המדד בשיעור של  לעלית

ש"ח, הובע בעיקר מקיטון    מיליון  8קיטון בהוצאות ריבית טו בסך של   . 3
 ;בחוב של החברה 

מיליון ש"ח בגין הפרשי שער על יתרת    4גידול בהוצאות המימון, טו בסך   . 4
בשל הירידה ביתרות  הכסים הצמודים לשער החליפין של הדולר, וזאת  

  בשער החליפין   עלייה בשל  הכסים הצמודים לשער החליפין של הדולר, ו 
שת   של  הראשון  ברבעון  הדולר  של    2022של  בהשוואה 2.1%בשיעור   ,

 ;ברבעון המקביל אשתקד  3.7%שיעור של ה בילעלי
  הוצאות   רישום  בשל,  ח"ש   מיליון  1  בסך  טו,  המימון   בהוצאות  גידול . 5

  מחודש   החל  המושכרים  החברה  משרדי  בגין  חכירה  התחייבות   בגין  ריבית
  מתוך   כספיים  תוים  לדוח  .ג.4  באור  ראה.  משה   בשכירות  2022  יואר

 . עצמו לתאגיד המיוחסים מאוחדים בייים הכספיים הדוחות
  

   ) 39( ) 56(    סך הכל
   

 תוים עיקריים אודות החזקותיה העיקריות של החברה (במישרין ובעקיפין)      1.5
  משקל ההחזקות העיקריות ועפי משק  

להלן טבלה המציגה את המשקל היחסי של החזקותיה העיקריות של החברה בהתחשב בשיעורי החזקתה 
  : 220213 במאי 22בהן, המחושבים לפי "שווי ההחזקות", ליום 

  

    החזקות עיקריות: פי-עלתמהיל ההחזקות 
   

  % מסך ההחזקות   החברה המוחזקת  
  %41כסים וביין (דל"ן)   1  
%39  )תקשורת( סלקום  2  
%9  אלרון (טכולוגיה)  3  
%7  מהדרין (חקלאות)  4  

%4  כל שאר ההחזקות  
 100%  סך הכל

  
  

   

 
ליום החישוב  על בסיס שווי השוק הידוע    - שווי ההחזקות (אשר איו כולל את יתרת הכספים הזילה או את ההתחייבויות של החברה) חושב ביחס לחברות ציבוריות      13

עורים המוצגים בטבלה הים  . השי) לפי שווי הספרים כמופיע בדוחות הכספיים (בהתאמות הדרשות בגין מימושים, השקעות ודיבידדים  -וביחס לחברות פרטיות  
 מעוגלים. 
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  (המשך)   הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד    .1

  תוים בחרים מהדוחות הכספיים ומאפייי מימון     1.6  
  

  תמצית תוים מאזיים    1.6.1
  

  מאוחד   חברה  

  במרס   31ליום   

 2022 2021  2022  2021 

  מיליוי ש"ח   

    788  1,506  10,409  7,574כסים שוטפים
  18,807   32,873  4,700  5,109   סך הכל כסים

 3,850   6,205   642   566   התחייבויות שוטפות
  15,273   22,465  3,335  2,923  סך הכל התחייבויות

  1,365   2,186   1,365   2,186   14הון המיוחס לבעלים של החברה
  3,534   10,408       כולל זכויות שאין מקות שליטה) סך הכל הון (

   
  התחייבויות ומימון    1.6.2

  בבעלותה המלאה של החברה:מטה תוי חוב ומזומן בחברה ובחברות 
  

  
  ליום

  במאי   22
  ליום

  במרס  31  
  ליום

  בדצמבר  31  

  2022  2022  2021  2021  

  מיליוי ש"ח   

 ) 2,825( ) 3,300(  ) 2,868( ) 2,900(  15התחייבויות פיסיות
 782  1,509   794 783  16יתרות כסים זילות

 2,043    ) ,7911( ) 42,07(  ) 2,117(  חוב טו

 3.0 .92 2.7     2.5       משך חיים ממוצע של התחייבויות
 

  

 
  להלן.  1.6.6ראה גם סעיף     14
 לא פרמיה/כיון המוצגים כחלק מיתרת אגרות החוב בדוחות הכספיים של החברה.ל ,כולל ריבית צבורה , אגרות חוב    15
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  (המשך)  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .1

  (המשך) תוים בחרים מהדוחות הכספיים ומאפייי מימון   1.6

  מקורות המימון בחברה       1.6.3
  להלן תועות כספיות עיקריות במטה החברה  1.6.3.1

 

  לרבעון הראשון בשת  

  2022 2021 

  
כסים  
 ) )1זילים

 חוב 
 פיסי 

 חוב 
 פיסי, טו

כסים  
 ) )1זילים

 חוב 
 פיסי

 חוב 
 פיסי, טו

ש"חמיליוי     
              

  )1,748(  )3,258(  1,510 )2,043( )2,825( 782  יתרה לתחילת התקופה 
אחרת לזמן ארוך סיווג השקעה 

  -  -         -       21  -      21  לכסים זילים 
מחברות מוחזקות דיבידדים 

 1.6.3.2ואחרות (ראה גם סעיף 
  2   -    2  4   - 4 להלן)

, טו פרעון התחייבויות בגין חכירות 
  ) 1( -    ) 1( -   - -      מתקבולים מחכירות משה 

הוצאות ההלה וכלליות ביכוי דמי 
יהול ואחרות, טו משיוי ביתרות 

  )10(  -   )10(  ) 5(  - ) 5(  זכאים וחייבים 
  4    -   4    -   -  -  שער הפרשי  
הכסות ריבית, שערוך  -מימון  

השקעות שוטפות, צבירת ריבית 
  )38(  )42(  4    )51(  )43( ) 8(  על חוב פיסי והפרשי הצמדה 

  )1,791( )3,300(  1,509   )2,074( )2,868( 794  יתרה לסוף התקופה 
  

  והשקעות זילות.   סחירותכסים זילים כוללים מזומים, שווי מזומים, בטוחות     )1(
   

  

 :דיבידדים שהתקבלו      1.6.3.2
    שקיבלה דסק"ש מחברות מוחזקות ואחרות: ,ת דיבידד במזומןולהלן פירוט חלוק

 

      

  לשה     
תיימה  שהס
  31 ביום

  בדצמבר 

חודשים   לשלושה  
  ביום שהסתיימו

  במרס  31
  2022  2021  2021  
  מיליוי ש"ח  
        

  8  -    4  השקעות בע"מ ("אפסילון")אפסילון בית 
  1  -    -  בריקס
  2  2   -  אחרים 
  11  2   4  סך הכל
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  (המשך)  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד    .1

  (המשך) תוים בחרים מהדוחות הכספיים ומאפייי מימון   1.6

   (המשך) מקורות המימון בחברה       1.6.3
החוב    1.6.3.3 לאגרות  ובקשר  י')  י-(סדרה  לשטר א(סדרה  בהתאם  החברה  התחייבה  החברה,  של   י ') 

ריבית שיעור  להתאמת  בעילות  החוב  אגרות  תקופת  בכל  לעמוד  כמוהאמות  עם - .  בקשר   כן, 
אשר בהתיות פיסיות,  לעמוד בכל תקופת אגרות החוב    התחייבה החברה  אגרות חוב (סדרה יא')

  . (רבעויים ו/או שתיים) הדוחות הכספייםבחו כון למועד יי
ליום       הפיסיות  2022  במרס  31כון  המידה  אמות  בכל  עומדת  בקשר   וההתחייבויות,  החברה 

  להלן: דכ), יא' -ו לאגרות החוב (סדרה י'
  

  אמת מידה פיסית  / )1(עילה להתאמת שיעור ריבית
  

  תוצאות חישוב 
  ליום

  2022  במרס   31
  ליום

  2022 במאי  22
אחת   )א( בדרגה  החוב  אגרות  בדירוג  ירידה  של  במקרה 

הקובה ilBBBמדירוג   הריבית  שיעור  יעלה  אזי   ,
לשה    0.25%לשה וכן שיעור של    0.25%בשיעור של  

ריבית   לתוספת  עד  בדרגה  וספת  ירידה  כל  בגין 
- ו  )(סדרה י' חוב  הבאגרות    0.75%-ו  1%מצטברת של  

  לשה לכל היותר. , בהתאמה,  )יא' סדרה  (

   -י'    סדרה
  ilBBBדירוג  

)Stable(  
  -'  יא  סדרה
  ilBBBדירוג  

  

  ilBBBדירוג  
)Stable(  

  

  1.1-יפחת מ)  2(במקרה והשווי הכסי הקי של דסק"ש )ב(
טו  הפיסי  החוב  בין  היחס  ובוסף  ש"ח,  מיליארד 

על   עלה  דסק"ש  של  הכסי  השווי    70%-ו  75%לבין 
, אזי  , בהתאמה(סדרה יא')-(סדרה י') וחוב  הבאגרות  

של   בשיעור  הקובה  הריבית  שיעור    0.25%יעלה 
  לשה.

  -השווי הכסי הקי  
  ש"ח.מיליארד    2.1

היחס בין החוב הפיסי 
 -טו לבין השווי הכסי  

50%  

  -השווי הכסי הקי  
  מיליארד ש"ח.  1.3

היחס בין החוב הפיסי 
 -טו לבין השווי הכסי  

61%  

השווי  )ג( לבין  טו  הפיסי  החוב  בין  והיחס  במקרה 
על   יעלה  דסק"ש  של  באגרות  ,  82.5%-ו  85%הכסי 

וחוב  ה י')  יא')-(סדרה  בהתאמה (סדרה  יעלה ,  אזי   ,
  לשה.  0.5%שיעור הריבית הקובה בשיעור של  

היחס בין החוב הפיסי 
 -טו לבין השווי הכסי  

50%  

היחס בין החוב הפיסי 
 -טו לבין השווי הכסי  

61%  

במקרה והיחס בין הון דסק"ש לבין סך מאזן דסק"ש   )ד(
(סדרה י')  חוב  הבאגרות    16%-ו  12.5%- יפחת מ סולו  

יא')-ו בהתאמה(סדרה  הריבית ,  שיעור  יעלה  אזי   ,
  לשה.  0.25%הקובה בשיעור של  

היחס בין ההון לבין סך 
  43%  -המאזן סולו  

היחס בין ההון לבין סך 
  43%  -המאזן סולו  

היחס בין הון דסק"ש  ב (סדרה יא'):  וביחס לאגרות ח ) ה(
, במשך  15%  -דסק"ש סולו לא יפחת מ לבין סך מאזן  

  .)3(תקופה של שי רבעוים רצופים

היחס בין ההון לבין סך 
  43%  -המאזן סולו  

היחס בין ההון לבין סך 
  43%  -המאזן סולו  

  
  

זילים  אמצעים  (סולו)  דסק"ש  בידי  יהיו  עת  בכל 
החוב   אגרות  בגין  הבא  הריבית  תשלום  לצורך  מספיקים 

  (סדרה יא'). 

  0.8  -אמצעים זילים  
  מיליארד ש"ח. 

תשלום ריבית הבא בגין 
אגרות חוב (סדרה יא') 

  מיליון ש"ח.  8.5  -

  -  0.8זילים    אמצעים
  מיליארד ש"ח. 

 בגין  הבא  ריבית  תשלום
') יא(סדרה    חוב  אגרות

  "ח.ש  מיליון  8.5  -
 

  1%  של  מקסימלית  ריבית  לתוספת  עד  תהא  לעיל)  ד(-)ב(  בסעיפים  כאמור  פיסיות  מידה  מאמות  חריגה  בגין   ריבית  תוספת )1(
  .  היותר לכל לשה
 המקסימלי  המצטבר  השיעור  מקרה  בכלאזי  ,  לעיל)  ד(-)א(  סעיפים  בגין הריבית  שיעור  של  התאמה  שתידרש  וככל  אם  כי,  יצוין
') י  סדרה( החוב באגרות, 3.4%-ו 4.8%(  המקורי הקובה הריבית שיעור  מעל לשה 1.75%  על יעלה לא הריבית תוספת ךס של
  ).  בהתאמה'), יא סדרה(-ו

  של   הכספיים  בדוחות  שוויין  פי-על   -  סחירות  שאין  להחזקות   ביחס)  א: ( להלן  כאמור  הכסים  לשווי  בהתאם  היו  הכסי  השווי )2(
 . החישוב ליום שקדמו המסחר ימי בחמשת בבורסה שוויין ממוצע פי-על - סחירות להחזקות  ביחס) ב. (החברה

 .')יא סדרה( החוב אגרות של מיידי לפרעון להעמדה עילה מהווה) ה( בסעיף האמורה המידה באמת עמידה אי )3(
  
  'קבעו בקשר לאגרות חוב (סדרה יסיות שוספים בדבר אמות המידה הפי וסדרה    לפרטים

 . השתיים הכספיים לדוחות  .2.ג.15באור ) של החברה, ראה יא'
 אשררה,  הכספי  המצב  על  הדוח  תאריך  לאחר,  2022  מאי  בחודש  S&P  אגרות   דירוג  את  מעלות  

 . יציבה תחזית עם ilBBB/Stable החברה של החוב
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  (המשך)  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .1

  (המשך) תוים בחרים מהדוחות הכספיים ומאפייי מימון   1.6

  (המשך) המימון בחברהמקורות         1.6.3
דיווח החברה על מצבת ההתחייבויותיה    לפירוט בדבר פרעוות חזויים של התחייבויות החברה, ראה  1.6.3.4

(ת  פרעון  מועדי  שפורסם  126- לפי  ביום    ידי - על ),  מספר   2022  במאי   24החברה               (אסמכתא 
  בסמוך לפרסום דוח זה.   2022-01-051393)  

של    1.6.3.5 המזומים  מדיבידדים    דסק"שתזרים  היתר,  בין  ומדיבידדים מושפע,  מחלקת  שהחברה 
מאת   מקבלת  החזקותיה שדסק"ש  מימוש  מפעולות  הובעים  מתקבולים  שלה,  מוחזקות  חברות 
   , מהשקעות, מפרעון התחייבויות קיימות של החברה ומגיוסי חוב.בחברות המוחזקות שלה

של    1.6.3.6 מספ מדייותה  זילים  אמצעים  בידיה  שיהיו  לכך  לפעול  היה  למילוי  י דסק"ש  קים 
במועד יתרת  ןהתחייבויותיה  על  לשמור  דסק"ש  שואפת  זו  במסגרת   כי   ,יצוין אותה.    מזומים. 

סך הפרעוות של   .ש"חמיליון    794  של  לדסק"ש יתרת אמצעים זילים בסך  2022  במרס  31ליום  
דסק"ש   של  החוב  בגין  וריבית  הותרים  קרן  הרבעוים  שת  בשלושת   2023בשת  ו  2022של 

  . בהתאמה ,ש"ח מיליון 672 -ו ש"חמיליון   647מסתכמים בסך של 
  

 שוטפת   מפעילות  שלילי  מזומים  תזרים  לחברה ,  החברה  של  הפרדים ("סולו")  לדוחות  בהתאם  1.6.4
מיליון ש"ח (בדוח   33וסכומם המצטבר הסתכם לסך של    , האחרוים  הרבעוים   מששת  אחד  בכל

תזרימי המזומים, תזרימי המזומים מפעולות שוטפות המצטברים בתקופה האמורה המאוחד על  
התזרים השלילי האמור של החברה ובע בעיקר מעיתוי ש"ח).    מיליון  2,058הים חיוביים בסך של  

 קבע   הכספיים  הדוחות  אישור  במועד,  זאת  עםקבלת דיבידדים מחברות המוחזקות של החברה.  
  בחברה   זילות  בעיות  על  להצביע  כדי  האמור  השלילי  המזומים  בתזרים  אין  כי  החברה  דירקטוריון
  : להלן המפורטות מהסיבות

   ים של החברההמזומ החברה בחן את תזרים  חודשים  דירקטוריון   מועד לאחר  לשים עשר 
לדסק"ש   2022  במרס  31וקבע כי לחברה אין בעיית זילות. ליום    פרסום הדוחות הכספיים,

בסך   זילים  אמצעים  של    794יתרת  החוב  בגין  וריבית  קרן  של  הפרעוות  סך  ש"ח,  מיליון 
במצטבר   2023וברבעון הראשון של שת    2022שת  ותרים של  שלושת הרבעוים הדסק"ש ב

ש"ח.  647היו   ליום  כן,-כמו  מיליון  דסק"ש  של  הקי  הכסי  ובסמוך    2022  במרס  31  שוויה 
פי  -(המבוסס על שווי השוק של השקעותיה העיקריות על  )2022  במאי  22למועד פרסום הדוח ( 

 -מיליון ש"ח ו  2,075  שקדמו למועד האמור) היוממוצע שווין בבורסה בחמשת ימי המסחר  
 . , בהתאמהמיליון ש"ח 1,341

  ים העתידי שלה ואת מגוון המקורותת באופן שוטף את תחזית תזרים המזומדסק"ש בוח
  העומדים לרשותה, הכוללים, בין היתר, את המקורות הבאים:

המוחזקות    • מהחברות  צפויים  רווחיות   -דיבידדים  אחרי  דסק"ש  עוקבת  לכך  בקשר 
החברות המוחזקות, תזרים המזומים הפוי שלהן ויכולתן לחלק דיבידד. ראה גם סעיף 

ידי -בדבר יתרות הרווחים הראויים לחלוקה בחברות המוחזקות במישרין עללהלן    1.6.5
ידיה תמשכה לחלק דיבידדים -המוחזקות על החברה. דסק"ש צופה כי חלק מהחברות  

  וספים במהלך השים הבאות. 
חוב    • הלוואות מובטחות   -מחזור  הלוואות או  לקבלת  לעת אפשרות  החברה בוחת מעת 

חוב  אגרות  סדרת  של  החלפה  מוסדיים,  מגופים  או  פיסיים  ממוסדות  כסים  בשעבוד 
  קיימת, או הפקה של סדרת אגרות חוב חדשה. 

ביכולתה של דסק"ש לממש אחוזים בודדים או יותר   -ימוש החזקות בחברות מוחזקות  מ  •
מהון המיות של חברות מוחזקות תוך שמירת השליטה או ההשפעה המהותית בהן, לפי 
מהחברות  אחת  של  במיות  החזקתה  עיקר  או  כל  את  לממש  ביכולתה  וכן  העיין, 

  המוחזקות. 

   יותיהן  לדסק"ש שליטה והשפעהשמ בתחומן,  ציבוריות גדולות, מובילות  מהותית בחברות 
  בעלות סחירות גבוהה, והחזקות דסק"ש בהן הין חופשיות וקיות משעבודים. 

  

  לאמור לעיל, החברה לא כללה בדוח דירקטוריון זה דוח תזרים מזומים חזוי.   בהתאם
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  (המשך)  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .1

  (המשך) תוים בחרים מהדוחות הכספיים ומאפייי מימון   1.6

  17יתרות רווחים ויתרות שליליות של רווחים הראויים לחלוקה  .51.6
) של  1999-, התש"טלחוק החברות  302רווחים הראויים לחלוקה (כהגדרת מוח זה בסעיף  יתרת  

  החברה הין כדלקמן: ידי-עלהחברה וחברות המוחזקות במישרין ובעקיפין 
  

  

  2022 במרס   31ליום  

                                חברות מוחזקות    
  מיליוי ש"ח 

  מהדרין   19אלרון  סלקום   כסים וביין  18החברה
455 2,094 1,160  )20 ( 659  

       

  20תועה בהון המיוחס לבעלים של החברהלהלן       .61.6

  

חודשים   לשלושה
 שהסתיימו ביום 

במרס  31  

לשה  
שהסתיימה 

  ביום  
  בדצמבר  31

  2022  2021  2021  

  מיליוי ש"ח   

  

      
  1,231   1,231   1,518   יתרה לתחילת התקופה 

       שיויים בתקופה 
  266  93   546   רווח קי המיוחס לבעלים של החברה 

  ) 20(  41   117  קרות הון מהפרשי תרגום
קרות הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאין מקות 

  41  -    1   שליטה 
  1  -    -    קרות גידור 
  -    -    3   קרות שערוך

  ) 1(  -    1  קרות הון ותועות אחרות, טו

  1,518   1,365   2,186   יתרה לסוף התקופה 
   

למועד   בסמוך  ועד  הכספי  המצב  על  הדוח  תאריך  שלאחר  בתקופה  עלההדולר  החליפין של    שער
של   השיבמידה ושערו של הדולר לא ישתה עד סוף הרבעון  .  %5.8  -פרסום הדוח בשיעור של כ

לתקופה של הרבעון השי של שת בהון המיוחס לבעלים    גידול, החברה צפויה לרשום  2022שת  
  48של    סךבקרות הון מהפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ    בגיןגידול  ;  מיליון ש"ח  30של    בסך  2022

מיליון   29והפסד בגין עסקאות הגה בסך    מיליון ש"ח   11  בסך רווח בגין שערוך כסים    ;מיליון ש"ח
  . ש"ח

   

 
כן על החברות  -. כמו השתיים  לדוחות הכספיים  ..ח3התקופתי, וכן באור  דוח  בלחלק א'    10.4-ו  9.3,  8.4ראה סעיפים  מגבלות על חלוקות דיבידד,    ודותלפרטים א    17

 האמורות, כמו גם על חברות מוחזקות שלהן, חלות מכח דין, הסכמים או היתרים מגבלות שוות לעיין חלוקות דיבידד. 
  . מחושבת בהתבסס על הרווח הקי (ההפסד) המיוחס לבעלים של החברה שצבר בשמוה הרבעוים האחרוים  2022  מרסב  31יתרת הרווחים הראויים לחלוקה ליום      18

   . יה שליליתיתרת העודפים המצטברת ה
19    וחות לפי שער החליפין ש י אלרון תורגמו לצרכי2022 במרס  31ל הדולר ליום תו . 
 להלן.  1.7ראה גם סעיף     20



  
  

  
  דוח הדירקטוריון על מצב עייי החברה

17  
  

 
  (המשך)  הדירקטוריון למצב עסקי התאגידהסברי     .1

  (המשך) תוים בחרים מהדוחות הכספיים ומאפייי מימון   1.6

מאוחדות מטה  (כולל חברות    2022  במרס  31בסיסי הצמדה של כסים והתחייבויות של החברה ליום      .71.6
  בבעלות מלאה)  

  

  

לפרטים בדבר בסיסי הצמדה של סך הכסים וסך ההתחייבויות בדוח המאוחד על המצב הכספי ליום  
  . להלן   2.2סעיף  , ראה  2022 במרס 31

   

   השקעה בחברות מוחזקות ואחרות   .81.6

  :להלן התועה בהשקעות בחברות מוחזקות ואחרות   .181.6.

  

  בשלושה חודשים
  שהסתיימו ביום 

  2022במרס  31

  מיליוי ש"ח   
  

  3,571   יתרה לתחילת התקופה 
  )      )21זילים  לכסיםלזמן ארוך  אחרתהשקעה  סיווג 

  602  חלק הקבוצה ברווחי חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזי
  ) 4(  ) 1(דיבידדים מחברות מוחזקות

  114  שיוי בהשקעות הזקף לקרות הון
  ) 1(  )1(שיויים אחרים (בעיקר שערוך חברות המדדות בשווי הוגן)

  4,261  יתרה לסוף התקופה 
  

  לא כולל דיבידדים מחברות המדדות בשווי הוגן, אשר זקפים לרווח והפסד. )1(

  צמוד למדד   

צמוד למטבע  
זר (בעיקר  

  לא צמוד  לדולר) 
 פריטים  

  סך הכל  לא כספיים 

  מיליוי ש"ח   

      -    -    -   16   16כסי זכויות שימוש
      -    -    -   28   28דל"ן להשקעה

  2   2   -    -    -    רכוש קבוע
השקעות בחברות מוחזקות 

  4,261   4,261   -    -    -    ) להלן .81.6ואחרות (ראה סעיף 
  10   3   7   -    -    חייבים ויתרות חובה

  192  172   17  1   2   בבטוחות סחירות השקעות  
  602   -    600   2   -    מזומים ושווי מזומים 

  5,111   4,482   624   3   2   סך הכל כסים 
            

  2,838   -    1,926   -    912   אגרות חוב (כולל חלויות) 
התחייבויות בגין חכירות (כולל  

  37   -    -    -    37   חלויות) 
  47   1   30   -    16   זכאים ויתרות זכות 
  3   -    3   -    -    הפרשות שוטפות

  2,925   1   1,959   -   965   סך הכל התחייבויות 

  2,186   4,481   ) 1,335(  3   ) 963(  2022 במרס 31יתרה טו ליום 

  1,365   3,239   ) 678(  132   ) 1,328(  2021 במרס 31יתרה טו ליום 

  1,518   3,715   ) 1,316(  6   ) 887(  2021בדצמבר  31יתרה טו ליום 
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  (המשך)  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד    .1

  (המשך) בחרים מהדוחות הכספיים ומאפייי מימון תוים   1.6

  (המשך) ואחרות השקעה בחברות מוחזקות      .81.6
  31ליום    22המיוףורמת    21להלן יתרות ההשקעות בחברות מוחזקות ואחרות, השווי הכסי הקי     .281.6.

  : 2022 במרס
  
  

  
  23שווי כסי  שווי מאזי

  מיליוי ש"ח   חזקה השיעור  
        חברות המדדות בשיטת השווי המאזי 

    %2.63  2,367  2,045כסים וביין 
  1,386  1,230   %45.9  סלקום
  267  353  44.5%  מהדרין

  324  184  60.1%  אלרון 
  59  59  %67.4  אפסילון  
  11  11  12.2% אמקו

Microwave Networks, Inc. 99.8%  11  11  
  5  5  8%24.  ברטן

        המדדות בשווי הוגן חברות וקרות 
  3  3  27.3%  פיטגו

Mustang Mezzanine Fund, LP 23.8%  9  9  
  28  28  10.0%  בריקס 
  1  1    אחרים 

    4,261  4,149  
 

  
  

  

  ליום
  במאי   22

2022  

  ליום
  במרס   31

2022  

  ליום
בדצמבר   31

2021  

  מיליוי ש"ח   

  32   3,458   4,149   4,122כסישווי 

  ) 2,043(  ) 2,074(  ) 2,117(  ) לעיל 1.6.2פיסי טו (סעיף ביכוי חוב 

  NAV[12   1,341   2,075   2,079[ -סך הכל שווי כסי קי 

  LTV][22  %61    50%  50%  -רמת מיוף 
  

 
21    NAV  -  Net Asset Valueטו. ה ,סיותיכוי התחייבויותיה הפיכסי החברה ב ו סךהחברה, היי מהווה מדד כלכלי    NAV-. מהווה את השווי הכסי הקי של 

ה בין  העיקריים  הפערים  חברות.  של  הכלכלי  ההון  לבחית  לבעלים  NAV- מקובל  המיוחס  ההון  לבין  החברה  הכספי    של  המצב  על  בדוח  שמופיע  החברה כפי  של 
איו    NAV-. יובהר, כי השל החברה לפי שווי השוק שלהן, אשר שוה ממדידתן בהתאם לכללי חשבואות מקובליםסחירות  דידת ההשקעות המובעים בעיקר מ

  ים.  ימבוסס על כללי חשבואות מקובלים ואיו מהווה תחליף למידע הכלול בדוחות הכספ 
שווי ההחזקות   השווי הכסי הקי בסמוך למועד פרסום הדוח היו בהתבסס על תוי השוק והחוב בסמוך למועד פרסום הדוח. בהתייחס להחזקות שאין סחירות,     

 סמוך לפרסום הדוח. ועד   2022 במרס 31, בתוספת השקעות שבוצעו וביכוי דיבידדים שהתקבלו לאחר 2022 במרס 31היו בהתאם ליתרה בספרי החברה ליום 
והוא משמש למדידת היחס (באחוזים) של החוב הפיסי טו אל מול  היו מדד כלכלי מקובל למדידת רמת מיוף חברות,    LTV  [-  Loan To Value[  -רמת המיוף      22

 ם. יוחות הכספי איו מבוסס על כללי חשבואות מקובלים ואיו מהווה תחליף למידע הכלול בד  LTV-שווי כסיה. יובהר כי ה
פי שוויין בדוחות הכספיים של החברה (ב) ביחס להחזקות סחירות  -על  - השווי הכסי היו בהתאם לשווי הכסים כאמור להלן: (א) ביחס להחזקות שאין סחירות      23

 ם של החברה).פי ממוצע שוויין בבורסה בחמשת ימי המסחר שקדמו ליום החישוב (ולא בהתבסס על שוויין בדוחות הכספיי-על -
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  (המשך)  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .1

  (הפסד) שיויים בהון ואיכות הרווח    1.7

  כולל ומושפע בעיקר מהמרכיבים הבאים:  הכולל של החברה    ) וכן הרווח (ההפסד) ההפסד הקי ( הרווח    

   טו, עדכון ערך השקעות והשפעות חד פעמיות אחרות של החברה ושל ,פעולות מימוש והפחתות השקעות
חברות מוחזקות שלה. בהקשר זה, בהתאם לתקי החשבואות הבילאומיים שבבסיסם טיפול לפי שווי 

רת המביאות להפסקת איחוד, כך שההחזקה הות  -עם מהות כלכלית משמעותית    -הוגן מלא בעסקאות  
לפי   טיפול  וכן  והפסד  לרווח  הוגן  שווי  לפי  האיחוד,  הפסקת  במועד  משתערכת  האיחוד  הפסקת  לאחר 

מלא   הוגן  כלכלית   -  בעסקאותשווי  מהות  כך  - משמעותיתעם  כספיים,  דוחות  לאיחוד  המביאות 
לרווח והפסד.  הוגן,  לפי שווי  לראשוה,  האיחוד  האיחוד משתערכת במועד  לפי  המקורית    שההשקעה 
יחד עם זאת, ההשפעות של שיויים בהחזקות בחברות מאוחדות תוך שימור שליטה זקפות במישרין 
להיות  עשויה  אלה  לכללים  והפסד.  רווח  בדוח  כללות  ואין  החברה,  של  המיות  לבעלי  המיוחס  להון 

 השפעה מהותית על רווחי החברה.  

  .טו ,חלק הקבוצה ברווחי החברות המוחזקות 

 טו,  פעילות המטה הלה וכלליות.ושל החברה, הכוללת בעיקר הוצאות מימוןהוצאות ה  
  לעיל משפיעים גם על תוצאותיהן של חברות מוחזקות של החברה. המרכיבים ד יצוין, כי  

לחול   עשויה  שלה,  המיות  לבעלי  המיוחס  בהון  במישרין  ולעיתים  החברה,  של  העסקיות  בהתאם    - בתוצאות 
וזאת בעיקר בשל עיתוי והיקף המימושים    תודתיות גבוהה בין תקופות דיווח שוות,   - לכללי החשבואות בתוקף  

חירי יירות ערך בשוק ההון  או הרכישות שמבצעות החברה וחברות מוחזקות שלה, בשל השפעות שיויים במ 
ובערכם של כסים, וכן בשל שיוי בהוצאות המימון של החברה והחברות המוחזקות שלה, שהיקפן מושפע, בין  
היתר, מהיקף החוב טו, מאפיקי ההצמדה של החוב והכסים הכספיים טו, ממכשירים גזרים ומשיעורי השיוי  

  ווחת. במדד ובשער החליפין של הדולר בתקופה המד 
  

(כולל זכויות שאין מקות שליטה) הסתכם בסך    2022של שת    הראשוןהכולל של החברה לרבעון    הרווחסך  
בהשוואה    1,155  של ש"ח  של    לרווחמיליון  בסך  שליטה)  מקות  שאין  זכויות  (כולל  ש"ח   224כולל  מיליון 

  הבאים:ברבעון המקביל אשתקד. ההפרש האמור ובע בעיקר מהגורמים 
מיליון    963  (כולל זכויות שאין מקות שליטה) הסתכם בסך של  2022של שת    הראשוןברבעון    הרווח  א.

  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 165בסך של  לרווח"ח בהשוואה ש
שת    הראשוןברבעון    .ב הפרשי    רווחרשם    2022של  בגין  שליטה)  מקות  שאין  זכויות  (כולל  אחר  כולל 

מיליון    50כולל אחר בסך של    לרווח מיליון ש"ח בהשוואה    29תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ בסך של  
של   הראשון ברבעון  בשער החליפין של הדולר    יה ימעל. עיקר השיוי ובע  ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

   ברבעון המקביל אשתקד.  3.7%של  עלייהל  בהשוואה  2.1% בשיעור של 2022שת 
שת    הראשוןברבעון    ג. חברות   רווחרשם    2022של  בגין  שליטה)  מקות  שאין  זכויות  (כולל  אחר  כולל 

מיליון ש"ח    156הכולל סך של    ,מיליון ש"ח  158מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי בסך של  
כסי   עסקת מכירת  כתוצאה מהשלמת  יתרת קרות תרגום  כולל    לרווחבהשוואה    ,IDBGבגין מימוש 

  מקביל אשתקד.מיליון ש"ח ברבעון ה 8אחר בסך של 
ברבעון    הרווח  החברה  של  לבעלים  המיוחס  שת    הראשון הכולל  של   2022של  בסך  ש"ח    667  הסתכם  מיליון 

  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.   134כולל בסך של    לרווח בהשוואה  
  

  תמצית תוצאות החברה (מאוחד)  1.8 

  

  לשלושה  
  חודשים שהסתיימו 

  במרס   31ביום 

לשה  
שהסתיימה 

  31ביום 
  בדצמבר 

  2022  2021  2021  

  מיליוי ש"ח   
        

  266   93   546  רווח קי לתקופה המיוחס לבעלים של החברה 
  401   72   417  רווח קי לתקופה המיוחס לזכויות שאין מקות שליטה

רווח קי המיוחס לבעלים של החברה ולזכויות שאין מקות 
  667   165   963   שליטה 

רווחים ממימוש ועלית ערך השקעות וכסים ודיבידדים ביכוי 
הפחתות השקעות וכסים וירידת ערך טו (כולל זכויות שאין 

  145   41   ) 1(818  מקות שליטה)

  ) 96(  13   17   מפעילויות מופסקות, לאחר מס   (הפסד) רווח

  239   134   667   רווח כולל המיוחס לבעלים של החברה 

  1.9    0.7   3.8    בש"ח -רווח בסיסי ומדולל למיה  
בגב   כולל )1( ההשקעה  שערוך  בגין  ה- רווח  במועד  הוגן  לשווי  בגב  עלייהים  בסך  - לשליטה  ברווח    851ים  דסק"ש  חלק  ש"ח,    538מיליון 

  לדוחות הכספיים. . 2.א.1.א.3מיליון ש"ח, ראה באור 
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  (המשך)  התאגידהסברי הדירקטוריון למצב עסקי      .1

  חד פעמיים עיקרייםאירועים פירוט בדבר        1.9

  רווחים (הפסדים) חד פעמיים עיקריים חלק החברה בפירוט בדבר 
 

  
  לשלושה חודשים
  שהסתיימו ביום

  במרס  31

  לשה  
שהסתיימה  

  31ביום 
  בדצמבר 

  2022  2021  2021  
  מיליוי ש"ח  
  

          -כרוכים בתזרים מזומים 
  40   18   -    חברות מוחזקות של אלרון רווח ממימוש 

  178   -    -    רווח משערוך דל"ן להשקעה בגין בית כסים
  99   -   -    רווח משערוך דל"ן להשקעה בגין בית רומו

  58   -    -    ממכירת אופציה לרכישת זכויות חכירה בקרקע במהדריןרווח 
        

          - 24אים כרוכים בתזרים מזומים
  לשליטה עלייהה במועדים -משערוך השקעה במיות גב רווח

  -    -    538   ים -בגב  
  ) 38(  -    -    הפסד מהחלפת סדרות אגרות חוב

  IBC    -   5   5-עור ההחזקה של סלקום בירווח מירידה בש
  ) 11(  -    -    הפרשה בגין תביעה בסלקום 

  7   -    -    תביעה בדסק"שביטול הפרשה בגין 
  ) 61(  -    -    (כולל השפעות הסכם מכירה) , טוHSBCעדכון השווי של מגדל 

  209   38   28   ים)-עליית ערך דל"ן להשקעה, טו (בעיקר בגין גב
בלאס הטיבולי  פרויקט  של  השווי  השפעות    וגאס-עדכון  (כולל 

  ) 39(  -   76   הסכם מכירה) 
זקיפת קרות תרגום בחובה לרווח והפסד בעקבות מימוש כסי 

IDBG   )99 (   -    - 
   

   
  
    
     
  
  

  
  
  
  

 
 כולל רווח מעלייה (ירידה) שווי הוגן של דל"ן להשקעה, שהיו במהלך העסקים הרגיל של חברות שעיסוקן בדל"ן.     24



  
  

  
  דוח הדירקטוריון על מצב עייי החברה

  

  21 
  

  (המשך)  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד     .1

  תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות       1.10
    מגזר סלקום    .1101.

  , ש"חמיליון    13של    ברווח  םהסתכ  2022של שת    הראשוןרבעון  בחלק דסק"ש בתוצאות מגזר סלקום  
  . 2021בשת  מיליון ש"ח 12של  ורווח ,2021של שת ראשון הברבעון   מיליון ש"ח 3רווח של בהשוואה ל

  

   :תמצית התוצאות העסקיות של מגזר סלקום
  
  

      גידול   בשת ראשוןרבעון    

 (קיטון)  2021  2022  

  הסבר %  מיליוי ש"ח   

  לרבעוןבהשוואה    2022שת    של  הראשוןברבעון    הגידול  5.1  721  758 הכסות משרותים 
גידול בהכסות משירותי דידה  מבעיקר    בעהמקביל אשתקד  

(איטרט   הטריפל  משירותי  הייח  במגזר  בהכסות  וגידול 
    וטלוויזיה). 

שת    הקיטון  ) 4.8(  312  297 הכסות מציוד   של  הראשון    לרבעון  בהשוואה  2022ברבעון 
קצה    מציודהכסות  ב  מירידה  בעיקר  בע  אשתקד   המקביל

  . דמגזר היי ב
    2.1  1,033   1,055  סך הכסות 

עלות המכירות  
  והשרותים 

שת    הקיטון  ) 1.7(  ) 769(  ) 756( של  הראשון    לרבעון  בהשוואה  2022ברבעון 
בעיקר   בע  אשתקד    קצה   ציוד   במכירות   מקיטוןהמקביל 

והוצאות    בהוצאות תפעוליות של   וירידה,  הייח   במגזר  תוכן 
בהוצאות מול מפעילים בגין דמי    עלייהפחת שקוזזו בחלקן מ

  גישות איטרט. 
    13.3  264  299  רווח גולמי 

שיעור הרווח הגולמי  
      25.6%  28.3%  מסך ההכסות 

הוצאות מכירה  
ההלה  , ושיווק

וכלליות והפסדי  
  אשראי 

שת  הראשון    ברבעון  הקיטון  ) 3.3(  ) 242(  ) 234(   לרבעוןבהשוואה    2022של 
בע   אשתקד  והוצאות  בהוצאות    מירידה המקביל  פחת 

     .תפעוליות אחרות 

  הכסות אחרות, טו 
  
  
  

שת    הראשוןברבעון    הקיטון  ) 71.4(  28  8 לרבעון    2022של  בהשוואה 
מרווח חד פעמי ברבעון המקביל    בעיקרהמקביל אשתקד בע  

ה בשיעור  מירידה  כתוצאה  ב האשתקד  וכן    IBC  -חזקה 
   . IBCמירידה ברווח מביצוע עבודות קבליות עבור  

התפעולי    הגידול  46.0  50  73  רווח תפעולי  שת  ראשון  ה  ברבעוןברווח    2022של 
הגידול ברווח  בעיקר מ  המקביל אשתקד בע  לרבעון בהשוואה  

וכלליות   ההלה  ושיווק,  מכירה  בהוצאות  ומירידה  הגולמי 
  .   אחרות, כאמור לעיל בקיזוז ירידה בהכסות 
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  (המשך)  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד      .1

  (המשך)  תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות        1.10
  (המשך)  מגזר סלקום    1.10.1

  (המשך)   תמצית התוצאות העסקיות של מגזר סלקום
  

  

  בשת ראשוןרבעון    
   גידול

    

  2022  2021 

  הסבר %  מיליוי ש"ח   

Adjusted EBITDA25286  271  5.5  ת    שלהראשון    ברבעון   הגידוללרבעוןבהשוואה    2022ש  
  התפעולי  ברווח  מהגידולבעיקר    בע  אשתקד  המקביל
  . לעיל מהאמור כתוצאה

 Adjusted -שיעור ה
EBITDA   מסך
  ההכסות 

27.1%  26.2%    

  
לרבעון    2022שת    לש  הראשוןברבעון    הקיטון  ) 7.9(  ) 38(  ) 35(  הוצאות מימון, טו בהשוואה 

בין היתר מירידה בהוצאות ריבית בגין  המקביל אשתקד בע  
חוב   חלקית  והלוואות  אגרות  מגידול  כתוצאה  שקוזזה 

  .   בהוצאות בגין הפרשי הצמדה למדד
מסים    הגידול  133.3  ) 3(  ) 7(  הוצאות מסים    בע  2022  שת   של  הראשון  ברבעון בהוצאות 

  . מס לפי ברווח  עלייהמ בעיקר
המיוחס  רווח קי 

   300.0  7  28  לבעלים של סלקום
  

  
  :מדדים תפעוליים מרכזיים של סלקום

  

  %   -ב  שיוי  בשת  ראשוןרבעון    

גידול (קיטון)   2021  2022  

       במגזר הייד:  
 2.3 3,232   3,306   מספר מויי סלולר לסוף התקופה (באלפים) 
 ) 3.8( 7.8%  7.5% שיעור טישה  
 0.6 47.4  47.7 26) (בש"ח)ARPUהכסה חודשית ממוצעת למוי ( 

        במגזר הייח: 
מספר מויים (בתי אב) לסוף התקופה בתחום הטלויזיה  

  -  254  254  (באלפים) 
מספר מויים (בתי אב) לסוף התקופה בתחום תשתיות  

 4.7  297  311  האיטרט (באלפים) 
   
   

  הכספיים.   לדוחות  .2.א. 3באור  בתקופת הדוח, ראה    סלקוםלפרטים בדבר שיויים עיקריים בהחזקות מגזר  
 

   

 
25    Adjusted EBITDA  -  ף התקשורתטו, מסים, פחת והפחתותרווח  המוגדר כ  ,מדד מקובל בע סות (הוצאות) מימוןי: הכמחברות כלולות , רווחים (הפסדים)  לפ  

וכולל הכסות (הוצאות) אחרות שהין חלק מהפעילות השוטפת של סלקום    ,אין חלק מהפעילות השוטפתהכסות (הוצאות) אחרות ש   , ותשלומים מבוססי מיות
 כגון: הכסות ריבית בגין עסקאות מכירה בתשלומים והוצאות בגין תוכית פרישה מרצון. 

26    ARPU  )Average Revenue Per User  (-    דידה לרבות שרותי) ובעות ממתן שרותי תקשורת סלולריתסות שוטפות הוי הכוללת הכסה חודשית ממוצעת למהכ
ידי חילוק סך ההכסות כאמור בתקופה מסוימת  - ושרותי שיתוף רשתות ואירוח) וממתן שרותי תיקוים ללקוחות סלקום במסגרת מוי חודשי בלבד. מחושב על

ל  המויים הממוצע של סלקום באותה תקופה (לא כולל את מספר המשתמשים בשרותי דידה כסים ושרותי שיתוף רשתות ואירוח אשר אים מויים שבמספר  
  סלקום) וחילוק התוצאה במספר החודשים באותה תקופה. 
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  (המשך)  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד    .1

  (המשך) תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות        1.10
  מגזר כסים וביין        1.10.2

  

מיליון    578של    ברווחהסתכם    2022של שת  רבעון הראשון  בחלק דסק"ש בתוצאות מגזר כסים וביין  
חלק דסק"ש בתוצאות . 2021מיליון ש"ח בשת  380של  ורווח , מיליון ש"ח 89של   לרווחבהשוואה , ש"ח

לשליטה    עלייהלשווי הוגן במועד הים  -בגב  ההשקעה  שערוךבגין  כלל רווח    2022  שת  של  ראשון   הרבעון
בלאסבגין  רווח  ,  ש"ח  מיליון  538בסך  ים  -בגב טיבולי  פרוייקט  של  -מימוש  בסך  ש"ח  76וגאס    , מיליון 
מיליון   99בסך של      IDBGכסי  מימוש  בעקבות  והפסד   לרווח  בחובה  תרגום  קרות  זקיפתבגין    הפסדו

(כולל השפעת הסכם מכירה)   HSBCהפסד טו משערוך מגדל  כלל    2021חלק דסק"ש בתוצאות שת  .  ש"ח
וגאס בהתאם להסכם מכירה בסך -טו בגין שערוך פרויקט טיבולי בלאסמיליון ש"ח, הפסד    61בסך של  

מיליון ש"ח ורווח טו בגין הסכם   178מיליון ש"ח, רווח טו בגין הסכם מכירת בית כסים בסך    39של  
  מיליון ש"ח.  99מכירת בית רומו בסך של 

  

מימושלאור   מגדל    הליכי  בישראל,  המיב  הדל"ן  בלאס   HSBCפעילויות  טיבולי    וגאס -ופרויקט 
לדוחות הכספיים, הפעילויות האמורות מוצגות בדוחות   9, כאמור בבאור  ידי כסים וביין-המוחזקים על 

  רווח והפסד של כסים וביין כפעילויות מופסקות.
  

27תמצית התוצאות העסקיות של כסים וביין
  

  

  בשת ראשוןרבעון    
  גידול 

  (קיטון)

%  

    

  2022  2021 

  הסבר  מיליוי ש"ח   

-לשליטה בגב עלייהרווח מ 
 ים 

  . לדוחות הכספיים .א. 2.א.1.א.3 באור ראה     -  851

 כסים ובייןחלק 
ברווחים  של חברות  

 טו  מוחזקות

ברווחים של חברות מוחזקות טו    כסים וביין חלק  ב  הקיטון  ) 26.2(  65  48
שת   של  הראשון  המקבילה    2022ברבעון  לתקופה  בהשוואה 

בעיקר  אשתקד   של  ובע  ובייןמחלקה  -בתוצאות גב  כסים 
-תוצאותיה של גבולאחר מועד האיחוד  ים עד למועד האיחוד  

  ים מאוחדים בדוחות רווח והפסד. 
NOI 28 27  -    ת    הרבעוןש של  גב  2022הראשון  תוצאות  איחוד  ים  -כולל 

  החל ממועד העלייה לשליטה.  
EBITDA29-     

  פעילויות משכות
הראשון    הגידול  162.8  78  205 שת  ברבעון    לתקופהבהשוואה    2022של 

מאיחודה לראשוה    NOI  -ב  מגידול אשתקד ובע    המקבילה 
ים  -מגידול בדיבידד שהתקבל מגב(ראה לעיל) וכן  ים  -של גב
ל   178בסך   בהשוואה  ש"ח  בתקופה    78  -מיליון  ש"ח  מיליון 

  המקבילה אשתקד.   
EBITDA -    

  פעילות מופסקת 
את פעילות דל"ן    2022זה כולל ברבעון הראשון של שת    סעיף  ) 2.8(  36  35

  מיליון ש"ח.   34בחו"ל בסך 
שת    ברבעון של  פעילות    2021הראשון  את  כלל  זה  סעיף 

מיליון ש"ח ופעילות  המסחר בישראל בסך   34הדל"ן בחו"ל 
  "ח. ש  מיליון 2

        

    EBITDA  240  114  110.5סך הכל 
 
 

    

   

 
 . התוים הוצגו בהתאם להצגה בדוחות הכספיים של כסים וביין    27
28     סות מהשכרתיכוי הככסים. הכסים, ב יובהר כי ה חזקת-NOI   .ו מהווה תחליף למידע הכלול בדוחות הכספייםאות מקובלים ואיו מבוסס על כללי חשבואי 
  וחלק כסים וביין בתוצאות העסקיות של חברות מוחזקות   פרשה לשירותי ייעוץ , הואחרות, פחת  פעולי לפי דוח רווח והפסד בטרול שיערוך דל"ן להשקעהרווח ת     29

 . ובתוספת דיבידדים שהתקבלו מחברות כלולות
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  (המשך)  הדירקטוריון למצב עסקי התאגידהסברי      .1

  (המשך) תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות        1.10
  (המשך) מגזר כסים וביין    1.10.2

   

  (המשך)   תמצית התוצאות העסקיות של כסים וביין
  
  

  בשת ראשוןרבעון    
  קיטון 

    

  2022  2021 

  הסבר %  מיליוי ש"ח   

  )הוצאות (  הכסות
  מימון, טו 

מעבר    32  ) 45(
 להוצאות 

שת    ברבעוןהמימון    בהוצאות  הגידול של    2022הראשון 
   :מ  בעיקר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ובע

  מאיחודה"ח  ש  מיליון  36  בסך  טו  מימון   מהוצאות . 1
 . 2022 במרס  8 מיום  החל ,ים- גב של  לראשוה

  41ש"ח בהשוואה לסך של  מיליון    38הוצאות ריבית בסך   . 2
בעיקר    ותמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הובע 

 .  כסים וביין מירידה בחוב ברוטו של 
של    הצמדההפרשי    הוצאות . 3 בסך  ש"ח    16למדד  מיליון 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה    2בסך    להוצאותבהשוואה  
שת    בשלושתאשתקד.   של  הראשוים    2022החודשים 

בכ עלה  הידוע    0.1%של    עלייהל  בהשוואה  1.2%  -המדד 
 בתקופה המקבילה אשתקד.  

  מיליון   35  של  בסךהמדד והדולר    על  הגה  מעסקאות  רווח  . 4
בהשוואה   של    לרווח ש"ח  בתקופה    27בסך  ש"ח  מיליון 

 המקבילה אשתקד.  
של    רווחכלל    2021  בשת . 5 בסך  ערך  יון  מיל  20מיירות 

 ש"ח.  
בסך   . 6 שער  מהפרשי  בהשוואה    7הכסות  ש"ח  מיליון 

בשער הדולר    עלייה מיליון ש"ח, הובע מ   27להכסות בסך  
בתקופה המקבילה    3.7%של    עלייהבהשוואה ל  2.1%של  

  אשתקד.   
הוצאות מסים על 

  ההכסה
ההכסה    הוצאות    1  12 על  הראשון  מסים  שת  ברבעון    2022של 

ים והוצאות מס בגין  -בעיקר הוצאות מס מאיחוד גב  כוללות
    רכישה עצמית של יירות ערך של כסים וביין.  

 מיוחס רווח  הכל סך
  כסים של  לבעלים

  וביין 
915  120  662.5  

  
  

 
  

ראה     הדוח,  בתקופת  וביין  כסים  מגזר  בהחזקות  עיקריים  שיויים  בדבר    לדוחות    .1.א.3באור  לפרטים 
  הכספיים.   
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  (המשך)  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד       .1

  (המשך) תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות         1.10
  מהדרין מגזר       .3101.

  

מיליון ש"ח,    14של    ברווחהסתכם    2022של שת  רבעון הראשון  בחלק דסק"ש בתוצאות מגזר מהדרין  
  . 2021מיליון ש"ח בשת  62ורווח של  ,2021של שת רבעון הראשון ב מיליון ש"ח 21בהשוואה לרווח של 

בשת   האמורות  בתוצאות  דסק"ש  של  2021חלק  בסך  טו  רווח  כלל  ש"ח    58,  אופציה  מיליון  ממכירת 
  לרכישת זכויות חכירה בקרקע במהדרין. 

    

  :תמצית התוצאות העסקיות של מהדרין
  
  

  בשת ראשוןרבעון    

  שיוי 

    

  2022  2021 

  הסבר %  מיליוי ש"ח   

המכירה,    ) 5.9(  411  387 סך הכסות  במחירי  מירידה  בעיקר  ובעת  במכירות  הירידה 
השקל  ליצוא    המשווק  הפרי  בכמויות  ירידה של  ייסוף  וכן 

, וזאת בקיזוז  לעומת השערים העיקריים בהם מהדרין פועלת
  .  בכמויות הפרי שמכרו לתעשיה  עלייה

ברבעון הראשון  ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי    הקיטון  ) 31.7(  58  40 רווח גולמי 
שת   לתקופ  2022של  בע    ההמקביל  הבהשוואה  אשתקד 

ומייסוף  בעיקר   התשומות,  ובמחירי  הובלה  בעלויות  מגידול 
  של השקל אל מול המטבעות העיקריים בהם מהדרין פועלת. 

שיעור הרווח הגולמי  
  14.1%  10.3%  מסך ההכסות 

  

מכירה ושיווקהוצאות 
  ההלה וכלליות ו

)8 (  )6 (  19.8    

שת    ברבעון    -  8  הכסות אחרות, טו  בעיקר  2022הראשון של  מסיחור    כולל  הכסה 
  אופציה על קרקע בתיה.  

    ) 23.0(  52  40  רווח תפעולי 

EBITDA    53  65  )18.1 (  ב  הירידה-EBITDA  ת    הראשון  עוןברבבהשוואה   2022של ש
ברווח הגולמי    ןהקיטו מ  בעיקרבע  לרבעון המקביל אשתקד  

  . כאמור לעיל
 EBITDA -שיעור ה

  מסך ההכסות 
13.7%  15.8%      

חלק מהדרין ברווחים  
טו של חברות  

מוחזקות המטופלות  
לפי שיטת השווי  

  המאזי 

  בהשוואה  2022שת    של  הראשון  רבעוןב  ברווח  בחלק  הגידול  12.4  4  5
  . ברווחי השותפויות  עלייהמ בע אשתקד  המקביל לרבעון

המימון    הגידול  325.6  ) 1(  ) 4(  הוצאות מימון, טו שת    הראשון   ברבעוןבהוצאות    2022של 
  הפרשי שער.  מהמקביל אשתקד בע בעיקר  לרבעון בהשוואה 

  .מס הגידול בהכסות מסים בע בעיקר מהקיטון ברווח לפי    -  ) 7(  ) 7(  מסים  הוצאות

רווח קי המיוחס  
    ) 30.6(  48  33  לבעלים של מהדרין
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  חשיפה לסיכוי שוק ודרכי יהולם   .2

לא חלו שיויים מהותיים בתחום החשיפה של החברה לסיכוי שוק ודרכי יהולם    ,בתקופה המדווחת    2.1
את  . החברה איה מהלת  2021ביחס לדיווחי החברה בושא זה בדוח הדירקטוריון של החברה לשת  

המוחזקות שלה. הבסיסית במשק מ  הסיכוים של החברות  הריבית  - ל  0.1%-לפרטים אודות העלאת 
הכספי0.75% המצב  על  הדוח  תאריך  לאחר   מקורות   ומציאת  כספים  גיוסי  על   להשפיע  יכול  ואשר,  , 
  לעיל.   1.1, ראה סעיף מימון

ליום      2.2 הכספי  המצב  על  המאוחד  בדוח  ההתחייבויות  וסך  הכסים  סך  של  הצמדה    במרס   31בסיסי 
  2022:  

  

  

  צמוד לדולר  צמוד למדד

צמוד 
למטבעות  
  אחרים

(בעיקר  
  לא צמוד   )לאירו

פריטים לא  
  סך הכל   כספיים

  מיליוי ש"ח  

 ,87332   25,947   5,546   165  1,076   139   סך הכל כסים

 ,46522   3,438   10,862  89 256   7,820   סך הכל התחייבויות

במרס  31 ליום טו יתרה
2022   )7,681 (   820   76  )5,316 (   22,509   10,408  

 במרס 31 ליום טו יתרה
2021  )4,545 (  )435 (   57  )2,711 (   11,168   3,534  
בדצמבר  31 ליום טו יתרה

2021   )3,560 (   499  81  )3,988 (   342,11   374,4  
  

  חברות מוחזקות    2.3
לא חלו שיויים מהותיים בתקופה המדווחת בתחום החשיפה של חברות מוחזקות מהותיות של החברה    

  . 2021לסיכוי שוק ודרכי יהולם ביחס לדיווחי החברה בושא זה בדוח הדירקטוריון של החברה לשת  
והשפעתו הצפויה   ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי הדולר, שער החליפין של  עלייתלפרטים אודות     2.4

, ראה סעיף 2022של שת    השיהרבעון  של החברה, לתקופה של  הרווח  על ההון המיוחס לבעלים ועל  
  לעיל.  1.6.6

  
    ממשל תאגידי  .3

, החליט דירקטוריון החברה על מיויו של מר דורון כהן, דירקטור ומכ"ל החברה, 2022  במרס  20ביום      3.1
 1החברה, והכל החל מיום    יתזכאי למכ"ל-לתפקיד יו"ר הדירקטוריון, ועל מיויה של גב' טלי משען

של    2022ביולי   להחלטתו  בהמשך  היה  זו  החלטה  החברה).  תודיע  שעליו  יותר,  מוקדם  במועד  (או 
החברה    יתזכאי ליו"ר הדירקטוריון ומכ"ל-, על מיוים של ה"ה כהן ומשעןוביין  כסיםקטוריון  דיר

של   ומשעןוביין  כסים(בהתאמה)  כהן  ה"ה  של  משרתם  היקף  ליחס  -.  בהתאם  יהיה  בחברה  זכאי 
) כפי שקבע במסגרת הסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) שבין 50%  -הקצאת השירותים (למועד זה  

לבין  ה מעמידה  וביין  כסיםחברה  שמכוחו   בבאור   כמפורט,  וביין  לכסיםשירותים    החברה, 
  . השתייםלדוחות הכספיים   .(ב).1. .ב31

 את ,  בהתאמה"ש,  דסקועדת התגמול ודירקטוריון    אישרו,  2022במרס    22  וביום   2022במרס    21  ביום       3.2
כהן   ה"ה  של  והעסקתם  כהותם  ביום  -ומשעןתאי  התגמול   2022במרס    22זכאי.  ועדת  אישרו 

 חלקב  וביין  וכסים  החברה, את שיאת  לרבותודירקטוריון כסים וביין את תאי כהותם והעסקתם  
), בהתאם להסכם 50%  -  זהזכאי (למועד  -ומשען  כהן"ה  ה  של  להעסקתם  ביחס  התגמול  מעלות  היחסי
הכלליות של   האסיפות,  הכספי  המצב  על  הדוח  תאריך  לאחר,  2022  אפריל  בחודשכאמור.    רותיםהשי

 לדוחות  .ב.4ראה באור    וספים,  לפרטים את תאי כהותם והעסקתם.    אישרוושל כסים וביין    החברה
  הכספיים. 

, מוחזקת החברה, בין  הדוח  פרסום, כון למועד  השתייםם  י.א. לדוחות הכספי1בהמשך לאמור בבאור      3.3
מהוה המופק של החברה, והיה בעלת עיין בחברה החל    29.9%-ידי מגה אור (המחזיקה בכ-היתר, על

מהון המיות המופק של החברה, והיה בעלת עיין    29.8%-) ואלקו (המחזיקה בכ2021במרס    25מיום  
מיום   החל  2021ביוי    3בחברה  ואלקו  אור  שמגה  העובדה  לאור  בחברה ).  שליטה  כבעלות  חשבות 

סעיף   להוראות  לבעל    268בהתאם  ציבורית  חברה  בין  עסקאות  אישור  לאופן  וביחס  החברות  לחוק 
בין   עסקאות  לסווג  יש  בלבד,  בה,  מיות   בשליטת  בתחברות  ו  החברההשליטה  בעלי  עם  החברה 

מגה אור ו/או אלקו) כאמור,    הדוח  פרסוםמהוה המופק של החברה (כון למועד    25%המחזיקים מעל  
  ותאגידים בשליטתם, כעסקאות שיש לאשרן בהתאם להוראות הפרק החמישי לחוק החברות. 
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  (המשך)  ממשל תאגידי  .3

  (המשך)     3.3
, להלן יובא פירוט, למיטב ידיעת החברה, אודות השתייםלדוחות הכספיים    31לאמור בבאור    בהמשך      

החברה (לרבות חברות מוחזקות בשליטתן), עם    בשליטתעסקאות בהן התקשרה החברה וחברות הבת  
  או תאגידים בשליטתן ואופן סיווגן:  /ומגה אור ו/או אלקו 

, בשליטתן  תאגידיםאו  /ו  אור  מגהאו  /ו  אלקו  עם,  לעת  מעת,  מתקשרות  בשליטתה  וחברות  החברה      
(היתר  בין,  זה   ובכלל,  שלהן  הרגיל  העסקים  במהלך,  בעסקאות   הקבוצה  שחברות  שירותים)  1: 
 שירותים )  2; (ערך  יירותשירותי חיתום, ריכוז והפצה של  ו  וייחת  יידת  תקשורת  שירותי:  מספקות

,  זה(ובכלל    תפעולו  מכירה,  כסים  ותחזוקת  יהול  שירותי:  בשליטתה  לחברותאו  /ו  לחברה  המועקים
  סלולר   חבילות  הפצת  שירותי,  ושטחים  ציוד  השכרת),  אוויר  מיזוג  ומערכות  מעליות,  חשמל,  היתר  בין
  .ביגוד ומוצרי מזון רכישת וכן

על       סווגו  האמורות,  החברה  -העסקאות  חברות  /וידי  שאין ציבוריות  או  זיחות  כעסקאות  בשליטתה 
בהתאם   וזאת  ב  בכל  הקיים  לוהלחריגות,  כאמור  מהחברות  לתקות 1)(3(א41תקה  ל  התאםאחת   (

. כאמור  בוהל  הקבועים  בקריטריוים  עומדותאו  /ו  2010-ך (דוחות כספיים שתיים), תש"עער  יירות
  . 2021החברה לשת  שלם יספילדוחות הכ  ..א31באור  ה, ראבחברה הקיים הוהללפרטים אודות 

) Private equity Funds, השקיעה אפסילון חיתום כמיליון דולר בקרן להשקעה (2017בשת    כי,  יצוין      
) הדיור  בקרן Multifamilyבמקבצי  ההשקעות  סך  אפסילון,  ידיעת  (למיטב  דל"ן  אלקטרה  של   (

מיליון דולר). בהתאם להסכם ההשקעה כאמור תקופת   215-ידי כלל המשקיעים) עמד על כ -האמורה (על
(ממועד זה ייתכו שתי תקופות הארכה בות שה כל אחת,   2023בחודש פברואר  הקרן עתידה להסתיים  

   בשיקול דעת השותף הכללי).
חברה Electech Real Estate B.V ין עם  י, התקשרה כסים וב2006, יצוין, כי בחודש ובמבר  בוסף      

עם  בקשר  פעולה  לשיתוף  בהסכם  שלישי  צד  ועם  דל"ן")  בע"מ ("אלקטרה  דל"ן  אלקטרה  מקבוצת 
וף ייזום והקמה של פרויקטים בתחום הדל"ן בהודו ("הסכם שיתוף הפעולה"). בהתאם להסכם שית

חברה   במאוריציוס  הוקמה  על ")PBEL Real Estate Limited  ")PBEL REהפעולה,  ידי  -המוחזקת 
ובי ועליכסים  של  -ן  בשיעור  דל"ן  אלקטרה  של   45%ידי  בשיעור  היתרה  כאשר  אחת)    10%(כל 
ין והיא מחזיקה, באמצעות יהיה חברה כלולה של כסים ובPBEL RE  ידי הצד השלישי.  -מוחזקות על

בחלק   9.8.13.2  -ו  9.7.3סעיפים    הרא  ,, בזכויות בפרויקטים/קרקעות בהודו. לפרטים וספיםתברות בח
  . 2021החברה לשת  שלא' בדוח התקופתי 

ובי       כסים  ברמת  מהותית  איה  כאמור,  כי  יהעסקה  יצוין,  עם   העסקהן.  כעסקה  אושרה  האמורה 
החלטות   דאז.  שלישיים  בהודו    עתידיותצדדים  קרקעות  ו/או  בפרויקטים  זכויות  מימוש   וכןבדבר 

יובאו לאישור ו,  הוק  אד,  ןיובי  כסיםידי  -על  ייבחו,  הפעולה  שיתוף  להסכם  בהתאם  וספות  החלטות
  ת הדין. , בהתאם להוראושיידרש ככלן, יהאורגים המוסמכים של כסים ובי

    

 לפרטים .  בשליטתה  ובחברות  בחברה  כדירקטורים  מכהים  אלקואו  /ו  אור  מגה   של  מטעמן  דירקטורים    
  . השתיים. לדוחות הכספיים 2.ב.31 אורב הראבקשר עם גמול, פטור, שיפוי וביטוח,  ,וספים

  
 

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיסי של התאגיד   .4
  

  עיקריים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי אירועים       14.
  לדוחות הכספיים.   11לפרטים בדבר אירועים עיקריים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראה באור    

  עודי למחזיקי אגרות החוב יגילוי י     24.
  ראה ספח א' לדוח הדירקטוריון.   
  
  
  
  

______________ __                           ______________  
  דורון כהן     חמיאס צחי 

  מכ"ל     יו"ר הדירקטוריון
  
  

  
  
  2022 במאי 24אביב, -תל
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  המצב הכספי ומקורות המימון  -' אספח 
   מידע לגבי אגרות החוב של החברה

  להלן טבלה המפרטת את סדרות אגרות החוב של החברה
  , במיליוי ש"ח)1( ריכוז תוי אגרות חוב

  :הערות
  החברה עומדת בכל התאים וההתחייבות לפי שטר האמות.     ) 1(
  כולל ריבית שצברה בספרים ופרמיה טו.    ) 2(
  תשלומים שתיים.    ) 3(
; לא קבעו אמות מידה פיסיות; לא  recourseלא הועמדו בטוחות וערבויות לטובת המלווה; האשראי היו מסוג  -או יותר מסך התחייבויות התאגיד, כפי שהוצגו בדוח הכספי הפרד. ביחס לסדרת אגרת חוב זו    5%אגרות חוב (סדרה ו') היה סדרת חוב מהותית, המהווה    ) 4(

    . 2022אירועי הפרה, אגרות החוב אין מקות זכות לפרעון מוקדם; וכן לא ערכו שיויים מהותיים בתאי אגרות החוב בשת התקיימו או מתקיימים 
מידה פיסיות; לא   ; קבעו אמותrecourseלא הועמדו בטוחות וערבויות לטובת המלווה; האשראי היו מסוג   -זו או יותר מסך התחייבויות התאגיד, כפי שהוצגו בדוח הכספי הפרד. ביחס לסדרת אגרת חוב  5%אגרות חוב (סדרה י') היה סדרת אגרות חוב מהותית, המהווה   ) 5(

  .2022התקיימו או מתקיימים אירועי הפרה, אגרת החוב מקה לחברה זכות לפרעון מוקדם; וכן לא ערכו שיויים מהותיים בתאי אגרות החוב בשת 
מידה פיסיות;    ; קבעו אמותrecourseלא הועמדו בטוחות וערבויות לטובת המלווה; האשראי היו מסוג    - כפי שהוצגו בדוח הכספי הפרד. ביחס לסדרת אגרת חוב זו  או יותר מסך התחייבויות התאגיד,    5%') היה סדרת אגרות חוב מהותית, המהווה  אאגרות חוב (סדרה י   ) 6(

   . 2022י אגרות החוב בשת לא התקיימו או מתקיימים אירועי הפרה, אגרת החוב מקה לחברה זכות לפרעון מוקדם; וכן לא ערכו שיויים מהותיים בתא
  תשלומים חצי שתיים.    )7(
  . 31.12.27) תשולם בתאריך 60%, ויתרת הקרן (31.12.26-ו 31.12.25, 31.12.24, 31.12.23מהקרן ישולמו בכל אחד מהתאריכים   10%חוב (סדרה יא')  באגרות   )8(
   

     בטבלה מתייחסים לכל הסדרה.במועדים אלו עשתה הרחבה של הסדרה ה"ל, התוים   * 
  

 

        ) 3(מועדי תשלום הקרן  24.05.2022תוים ליום      31.03.2022      

  סדרה
מועד הפקה  

  מקורית 

  ..ע
במועד  

  ההפקה 
  ..יתרת ע
  שבמחזור 

  ..יתרת ע
  שבמחזור צמוד 

סכום הריבית  
שצברה  
  בספרים 

יתרת פרמיה  
(כיון), טו  

  בספרים 

ערך בספרים  
של יתרת  

  ) 2( האג"ח 
שווי  

  בורסאי 
  ..יתרת ע
  שבמחזור 

  ..יתרת ע
שבמחזור  

  צמוד 
שיעור הריבית  

  עד   - החל מ   (קבוע) 
מועדי תשלום  

  הריבית 
תאי  

  ההצמדה 

    - חברת האמות  
שם אחראי/ת, כתובת  

  ומס' טלפון 

  )4(ו 

28.12.06  
1.4.07 *  

28.6.07 *  
  עד  7.7.13

15.12.13 *  
14.1.14 *  

3.8.16 *  
2.4.17 *  

3,705   734  

  

919  

  

 11  )7(  923 1,032  734  

  

931  

  

  צמוד מדד   ) 3( בדצמבר   31  31.12.25  31.12.17  4.95%

אמות   הרמטיק
  ) בע"מ 1975(

  אחראי:  
  עו"ד דן אבון,  

,  30רח' ששת הימים  
,  5120261 בי ברק 

  03-5544553טל': 

  2.10.17  ) 5(   י 
  ביוי,   30  30.12.26  30.12.21  4.80%  1,417   1,417  1,471  1,446  12   17   1,417   1,417   2,582  * 12.12.17

  ) 7( בדצמבר    30
  לא צמוד 

שטראוס לזר חברה  
  ) בע"מ 1992לאמות ( 
  אחראי:  

  רו"ח אורי לזר,  
 , ת"א 17רח' יצחק שדה  

6777517  ,  
  03-6237777טל': 

  ביוי,   30  ) 8( 31.12.27  ) 8( 31.12.23  3.40%  500   500  487  501  )3( 4   500   500   500  6.9.21  ) 6(   א י 
  ) 7( בדצמבר    31

  לא צמוד 

פז אמויות    רזיק 
  בע"מ 

  אחראי:  
  ,  רזיק "ח יוסי  רו 

 , ת"א 14  חרוצים   יד רח'  
6770007  ,  

  03-6389200טל': 

              2,848   2,651  2,990  2,870  2   32   2,836   2,651   6,787  סך הכל 
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  (המשך)  המצב הכספי ומקורות המימון  -' אספח 
 

     פרטים אודות דירוג אגרות החוב
  

  סדרה 
שם חברה  

  מדרגת 

  דירוג  
במועד הפקת  

  הסדרה 
דירוג ליום  

31.03.22  
  )1(דירוג ליום 
24.05.22  

תאריך מתן  
הדירוג ליום  

24.05.22  

דירוגים וספים בתקופה שבין מועד  
  ההפקה המקורי לבין הדירוג  

  24.05.22העדכי ליום  

  דירוג   תאריך 

  S&P Maalot AA BBB  ו

(Stable)  
BBB  

(Stable) 
5/2022  11/2008  AA  

07/2009  A+  

01/2011  A+ 

10/2011  A-  

11/2011  A- 

05/2012  A- 

09/2012  BBB 

08/2013  BBB 

03/2014  BBB+ 

12/2014  BBB 

02/2015  BBB- 

12/2015  BBB- 

07/2016  BBB- 

02/2017  BBB 

08/2017  BBB  

03/2018  BBB+ 

08/2018  BBB+ 

04/2019  BBB+ 

07/2019  BBB  

04/2020  BBB- 

08/2020  BBB- 

05/2021  BBB 

  S&P Maalot BBB BBB  י

(Stable) 
BBB  

(Stable) 
5/2022  03/2018  BBB+ 

08/2018  BBB+ 

04/2019  BBB+ 

07/2019  BBB 

04/2020  BBB- 

08/2020  BBB- 

 S&P Maalot BBB BBB BBB  יא
(Stable)  

5/2022  
   

  

ידי החברה  - מעלות בוגע לאגרות החוב של החברה, ראה דיווח מיידי של החברה על דירוג תעודות התחייבות, שפורסם על  S&Pלדוח דירוג עדכי של   ) 1( 
 ).   2022-15-049653(אסמכתא מספר    2022במאי    19בדיווח אלקטרוי פומבי ביום  
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      'בספח 
  

  

  
  
  

כלכלית בהתאם לתקה  הפרטים בדבר עבוד
  (א) לתקות יירות ערך  49

    1970- (דוחות כספיים ומיידיים), התש"ל
  (א) לתקות הדיווחים"] 49["תקה 
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  2022במרס    8), ליום  PPAים (- גבבושא ייחוס הקצאת עלות הרכישה של    ארעיתפרטים בדבר עבודה כלכלית  
   :]1970-(א) לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל 49[תקה 

הושלמה   טרם  אשר,  ההשקעה  הקצאת   של  סופית  להערכה   כפופה  וההתחייבויות  הכסים  של  ההוגן  השווי  קביעת
 ממועד   חודשים  12  עד  סופית  להתאמה  יתים  וההתחייבויות  הכסים  של  ההוגן  השווי .  הדוח  פרסום למועד  
 . 2.א. 1.א.3  באור(ראה    הכספיים  לדוחות  הכלכלית  העבודה  את  תצרף  החברה,  הסופית  המדידה  במועד.  הרכישה
  ). הכספיים לדוחות

 
של    זיהוי ושא הערכה  הרכישה  תמורת  והתחייבויותיה   -  ים-גב ייחוס  כסיה  של  הערכה 

 לרכישת   מיוחדת  רכש  הצעת  התקבלה  2022  במרס  8  ביום.  ים-גבשל  
  וביין  כסיםים ושיעור החזקתה של  -גבמהון המיות המופק של    5%

    .49.51% -ים עלה לכ-גבבהון המיות המופק של  

  2022במרס    8  העבודה   עיתוי

  מיליון ש"ח. 440  תמורה ששולמה
שווי      וזיהוי המעריך ואפיו  BDO Consulting and Management  ידי-עלבוצעה  הערכת 

LTD.    ה חלק מרשתשהיBDO    לאומית. העבודה בוצעהידי-עלהבי 
תואר  בוגר  שהיו  מהל  שותף  דטלקרמר  מוטי  רו"ח  בראשות  צוות 

מעל   של  יסיון  בעל  המחשב  ומדעי  בכלכלה  בייעוץ   17ראשון  שים 
לעסקים. הצוות מתמחה בעבדות של הערכות שווי, הקצאת עודפי עלות 

PPA  ות ליריאותות ובחי לא קיימת תלות בין   דת ערך ועוד.בדיקות
, מזמית העבודה. המעריך קיבל התחייבות כסים ובייןהמעריך לבין  

מהליכים  כתוצאה  למעריך  להיגרם  שעלולים  תשלומים  על  לשיפויו 
לסכום  מעבר  זו  כלכלית  לעבודה  בקשר  ייקטו,  אם  גדו,  משפטיים 

בק המעריך  פעל  אם  למעט  הטרחה,  משכר  שלושה  לפי  עם השווה  שר 
  חוות הדעת בזדון.  

ייחוס עלות הרכישה אמד על בסיס ההפרש בין   - אגרות החוב סחירות    מודל הערכה שמעריך השווי פעל לפיו 
לערכם  הפיסיות  ההתחייבויות  של  בבורסה)  (מחיר  ההוגן  השווי 

 בספרים במועד העסקה.
סחירות   לא  חוב  תזרימי   - אגרות  היוון  באמצעות  אמד  ההוגן  השווי 

המזומים במקדם היוון ורמטיבי, בהתאם לתאי אגרות החוב ודירוג 
  האשראי של אגרות החוב. 

התקשרה עם שמאי חיצוי, בלתי   כסים וביין  -מלאי מקרקעין וסף  
  תלוי לקביעת השווי.

פרד מהמויטין, הן בשל כך שהם לא הוערכו ב-  כסים בלתי מוחשים  
  אים זוהו והן בגלל שהם אים מהותיים.

 
 



3
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים

d
is

c
o

u
n

t  
in

v
es

tm
en

t 
c

o
r

p
o

r
a

ti
o

n
In

te
rI

m
 F

In
a

n
c

Ia
l 

St
at

em
en

tS
m

a
rc

H
 3

1,
 2

02
2



  
  

  
  

   
     

  

  
  
  
  
  
  

  חברת השקעות דיסקוט בערבון מוגבל
  
  

  מאוחדים בייים דוחות כספיים תמצית 
 2022 במרס 31ליום 

  
  (בלתי מבוקר) 

  
ם  י  י י  ע ה ן  כ ו   ת

  עמוד   

  32  .........................................................................................  . דוח סקירה של רואה החשבון המבקר .........

  34-33  ...................................................................................   בייים מאוחדים  דוחות על המצב הכספי תמצית

  35  .......................................................................................  ...  מאוחדיםבייים  דוחות רווח והפסד תמצית  

  36  ...................................................................  .  ...בייים מאוחדיםאחר  תמצית דוחות על רווח והפסד כולל  

  39-37  ..................................................................................   בייים מאוחדים   תמצית דוחות על השיויים בהון

  41-40  .............................................................................   בייים מאוחדים   דוחות על תזרימי המזומיםתמצית  

  באורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים בייים 
  43-42  ..................................................................................................................................   כללי     -  1באור  

  44  ................................................................................................  עיקרי המדייות החשבואית     -  2באור  

  52-45  ..................................................................................................................   חברות מוחזקות    -  3באור  

  53  .........................................................................................................  ארועים בתקופת הדוח     -  4באור  

  55-54  ...............................................................................................    תביעות והתחייבויות תלויות    -  5באור  

  58-56  ...............................................................................................................  מכשירים פיסיים     -  6באור  

  58  ................................................................................................................  רותים ימכירות וש    -  7באור  

   61-59  .......................................................................................................................  מגזרי פעילות     -  8באור  

  66-62  .................  מופסקת  פעילות   ותוצאות  למכירה  המוחזקים  מימוש  קבוצות   של   והתחייבויות   כסים    -  9באור  

  72-67  ...................................................................................................................  ים -גב  פרופורמה  -   10באור  

  73  ..........................................................................  אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי   -   11באור  



 

 6107120אביב -תל 7187, ישראל, ת.ד 6492103אביב -, תל146 מנחם בגין דרךקסלמן וקסלמן, 
  www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 

   
32 

  

  
  

  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המיות של חברת השקעות דיסקוט בערבון מוגבל 
  
  

 מבוא
  

  התמציתי   הדוח  את  הכולל),  הקבוצה  -  להלן(  מאוחדות  וחברות  מ"בע   דיסקוט  השקעות  חברת  של   המצורף  הכספי   המידע  את  סקרו
 השיויים,  הכולל   הרווח,  הפסד  או  רווח  על  המאוחדים  התמציתיים  הדוחות   ואת  2022במרס    31  ליום  הבייים   הכספי  המצב  על  המאוחד

  של   ולהצגה  לעריכה  אחראים  והההלה  הדירקטוריון.  תאריך  באותושהסתיימה    חודשיםשלושה    שללתקופה   המזומים  ותזרימי  בהון
 לעריכת  אחראים  הם   וכן",  בייים  לתקופות   כספי  דיווח"   IAS 34  בילאומי חשבואות  לתקן  בהתאם אלה  בייים  לתקופות  כספי מידע
  להביע   היא  אחריותו.  1970-ל"התש),  ומיידיים   תקופתיים  דוחות(  ערך   יירות  תקות  של'  ד  פרק  לפי  אלה  בייים  לתקופות  כספי  מידע

 . סקירתו על בהתבסס  אלה בייים  לתקופות  כספי  מידע על מסקה
  
  הכסים   מכלל  6%- כ  מהווים   באיחוד   הכלולים  כסיהן  אשר   שאוחדו   חברות   של   התמציתי  הבייים   לתקופות  הכספי  המידע   את   סקרו   לא

  חודשים שלושה    שללתקופה    המאוחדות  ההכסות  מכלל  36%-כ  מהוות  באיחוד  הכלולות  והכסותיהן,  2022במרס    31  ליום  המאוחדים
 שיטת   לפי  המטופלות   מוחזקות  חברות  של  הבייים   לתקופות  התמציתי  הכספי  המידע  את  סקרו  לא,  כן  כמו.  תאריך   באותושהסתיימה  

 ח " ש  מיליון  4-כ  היובהפסדיהן    הקבוצה  של  וחלקה  2022במרס    31  ליום  ח"ש  מיליון  294-כ  היה  בהן  ההשקעה  אשר  המאזי  השווי
  .  תאריך  באותושהסתיימה   חודשיםשלושה  שללתקופה 
 לו   הומצאו   שלהם  הסקירה  שדוחות  אחרים  חשבון  רואי  ידי-על  סקר   חברות   אותן  של  התמציתי  הבייים   לתקופת  הכספי   המידע

  . האחרים  החשבון רואי  של  הסקירה דוחות  על מבוססת,  חברות  אותן בגין הכספי למידע   מתייחסת שהיא  ככל,  ומסקתו
 

  היקף הסקירה 
  

ת בייים  וסקירה של מידע כספי לתקופ"  בדבר   של לשכת רואי חשבון בישראל  2410(ישראל)    ערכו את סקירתו בהתאם לתקן סקירה
לתקופ  ידי -עלהערכת   כספי  מידע  של  סקירה  הישות".  של  המבקר  החשבון  אשים  ורואה  עם  בעיקר  מבירורים,  מורכבת  בייים  ת 

האחראים לעייים הכספיים והחשבואיים, ומיישום הלי סקירה אליטיים ואחרים. סקירה היה מצומצמת בהיקפה במידה יכרת 
בי מקובלים  ביקורת  לתקי  בהתאם  הערכת  ביקורת  העייים  מאשר  לכל  שיוודע  ביטחון  להשיג  לו  מאפשרת  איה  ולפיכך  שראל 

  המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין או מחווים חוות דעת של ביקורת. 
  

  מסקה 
  

ל  "שהמידע הכספי ה בהתבסס על סקירתו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבו דבר הגורם לו לסבור  
 . IAS 34איו ערוך, מכל הבחיות המהותיות, בהתאם לתקן חשבואות בילאומי  

  
בוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבו דבר הגורם 

תיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקות יירות ערך (דוחות לו לסבור שהמידע הכספי ה"ל איו ממלא, מכל הבחיות המהו 
     .1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

   
לדוחות התמציתיים    10כמו כן, סקרו את המידע הכספי פרופורמה של הקבוצה בקשר עם העסקה לרכישת חברת גב ים הכלול בבאור  

  . 2022במרס  31ביום   הלתקופה של שלושה חודשים שהסתיימהמאוחדים, הכולל את תוי הפרופורמה 
 

  .ב. 10הדירקטוריון והההלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופת בייים זו בהתאם להחות המפורטות בבאור 
ב' לתקות יירות   38ה  וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי פרופורמה לתקופת בייים זו בהתאם לתק  לדוחות הכספיים המאוחדים

. אחריותו היא להביע מסקה על מידע כספי פרופורמה לתקופת בייים זו בהתבסס    1970  -ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
    .על סקירתו

  
כסיהן הכלולים במידע הכספי פרופורמה לא סקרו את המידע הכספי התמציתי פרופורמה לתקופות הבייים של חברות שאוחדו, אשר  

כ ליום    7%  -מהווים  המאוחדים  הכסים  כו  2022במרס    31מכלל  מהוות  פרופורמה  הכספי  במידע  הכלולות  מכלל    33%  -הכסותיהן 
. כמו כן, לא סקרו את המידע הכספי התמציתי  2022במרס   31חודשים שהסתיימה בתאריך  ההכסות המאוחדות לתקופה של שלושה

הקבוצה   של  חלקה  אשר  המאזי  השווי  שיטת  לפי  המטופלות  מוחזקות  של חברות  הבייים  לתקופות  הכלולים   בהפסדיהןפרופורמה 
המידע הכספי לתקופות   .2022במרס    31ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום    מיליון  4-כהים  במידע כספי פרופורמה  

על סקר  חברות  אותן  של  התמציתי  שהיא  -הבייים  ככל  ומסקתו,  לו  הומצאו  שלהם  הסקירה  שדוחות  אחרים  חשבון  רואי  ידי 
  ון האחרים. מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשב

  
 בייים לתקופות כספי מידע של חשבון בישראל בדבר "סקירה רואי לשכת של   2410(ישראל)   סקירה לתקן בהתאם סקירתו את ערכו

 עם מבירורים, בעיקר בייים מורכבת פרופורמה לתקופות כספי מידע של הישות". סקירה של המבקר החשבון רואה ידי-על הערכת
 בהיקפה במידה היה מצומצמת ואחרים. סקירה אליטיים סקירה והלי הכספיים והחשבואיים, ומיישום לעייים האחראים אשים
 העייים לכל ביטחון שיוודע להשיג לו מאפשרת איה ולפיכך בישראל מקובלים לתקי ביקורת בהתאם הערכת ביקורת מאשר יכרת

 .ביקורת  של דעת חוות מחווים  או לכך, אין  ים בביקורת. בהתאםמזוה להיות יכולים שהיו המשמעותיים 
  

הבחיות  מכל  ממלא,  איו  ה"ל  פרופורמה  הכספי  שהמידע  לסבור  לו  הגורם  דבר  ליבו  לתשומת  בא  לא  סקירתו,  על  בהתבסס 
וזאת על בסיס ההחות המפורטות   1970-התש"לב' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  38המהותיות, אחר הוראות תקה  

  .ב. 10בבאור 
  
  
  קסלמן וקסלמן   אביב, -תל
  רואי חשבון   2022 במאי 24

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  
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  ליוםבייים מאוחדים תמצית דוחות על המצב הכספי 
  
  

   במרס   31  במרס   31  בדצמבר   31   
2021  2021)1(   2022)2 (   

 ( ר ק ו ב מ   (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (
ח  " ש י   ו י ל י   מ

 כסים שאים שוטפים    

 3,167   1,932 567 
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 

 השווי המאזי 

194  146  196  
כסים פיסים המדדים בשווי הוגן דרך רווח 

  והפסד 
 פקדוות מוגבלים ויתרות חובה הלוואות, פקדוות,  236 219 117
  כס זכויות שימוש 834  859   869

 רכוש קבוע 1,833  1,722  1,729 
  דל"ן להשקעה ,63510  3,034  23

 לקוחות לזמן ארוך 164 162  158
 מלאי מקרקעין  71 66  24

 הוצאות דחות 425  417  423
  כסי מס דחים 4  -      6

 כסים בלתי מוחשיים  ,4997  2,676  2,640 

 9,350  11,233  46422,  

 כסים שוטפים   

399 401  299 
כסים פיסים המדדים בשווי הוגן דרך רווח 

  והפסד 
 פקדוות ופקדוות משועבדים ומוגבלים 1,306  561 300
 חייבים ויתרות חובה 808 353 327

  כסי מס שוטפים  28 18 20
 לקוחות והכסות לקבל ,0571  1,197  1,082 

  מלאי 252 274 240
 מלאי בייים למכירה  53 55  65

  מוחזקים למכירהשל קבוצות מימוש ה כסים   ,1023   8 3,695 
 מזומים ושווי מזומים 3,504  4,707  2,740 

 8,868  7,574  40910,      

 סך הכל כסים ,87332  18,807  18,218 
  
  

של קבוצות  ככסים, 2022במרס  31 -ו  2021בדצמבר  31לימים  מוצגות  אשרת מימוש המוחזקות למכירה, ות של קבוציופעילו כולל )1(
   להלן. .ב.9באור  ראהמימוש במסגרת הכסים השוטפים, 

  להלן.   .2.א.1.א.3 , ראה באור2022במרס   8ים, שאוחדו לראשוה החל מיום -כולל תוי גב )2(
  
  

  

  מאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מדוח זה. בייים הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים  
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 (המשך) תמצית דוחות על המצב הכספי בייים מאוחדים ליום
  

  
  

   במרס   31  במרס   31  בדצמבר   31    
2021 2021)1 (  2022)2 (  

 ( ר ק ו ב מ מבוקר)   ( בלתי  מבוקר)   ( בלתי  )   
ח  " ש י   ו י ל י   מ

 ה ו ן    
 הון מיות  810 810 810

 קרות הון  4,150  4,048  4,029 
  יתרת הפסד ) 2,774( ) 3,493( ) 3,321(
 הון המיוחס לבעלים של החברה 2,186  1,365  1,518 
 זכויות שאין מקות שליטה 8,222  2,169  2,856 

 4,374  3,534  10,408  
 התחייבויות שאין שוטפות   
  אגרות חוב  13,234  8,742  7,534 

 הלוואות מבקים והתחייבויות פיסיות אחרות 574  1,494  147
  התחייבויות בגין חכירות  562    551  589

  התחייבויות פיסיות המדדות בשווי הוגן  14 -       -     
 הפרשות  36 96 40

 התחייבויות מס דחות 1,771  500 566
  לעובדיםהטבות  25 23 24
 התחייבויות אחרות שאין פיסיות 44 17  13

 8,913  11,423  26016,   
 התחייבויות שוטפות    
  חלויות שוטפות של אגרות חוב  2,312   1,494  1,422 

268 407 255 
  אשראי מתאגידים בקאיים וחלויות שוטפות 

 של הלוואות מבקים ומאחרים    
  שוטפות של התחייבויות בגין חכירותחלויות  205  235  208
 זכאים ויתרות זכות 945 557 654
 ספקים 869 980  838

  התחייבויות פיסיות המדדות בשווי הוגן  1  2  4
 התחייבויות מס שוטפות 47 11 33

 הפרשות  118 164 116
  התחייבויות המסווגות כמוחזקות למכירה  1,453   -       1,388 

 4,931  3,850  2056,       
      

  

 סך הכל הון והתחייבויות  ,87332  18,807   18,218 
  

   
  

של    כהתחייבויות,  2022במרס    31  -ו  2021בדצמבר    31לימים  אשר מוצגות    המוחזקות למכירה,  ת מימושות של קבוציופעילו  כולל )1(
 .  להלן .ב.9באור   ראה, ותהשוטפ ההתחייבויותבמסגרת קבוצות מימוש 

  להלן.   .2.א.1.א.3, ראה באור 2022במרס   8ים, שאוחדו לראשוה החל מיום -כולל תוי גב )2(
  

  
  
  
  

                        _____________________  
  צחי חמיאס 

  יו"ר הדירקטוריון
  

  דורון כהן   
  מכ"ל 

  ברוך יצחק   
  כספים  סמכ"ל

      
  
  

 2022 במאי 24 תאריך אישור הדוחות הכספיים:
  

  מאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מדוח זה. בייים הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים  
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 מאוחדים בייים  תמצית דוחות רווח והפסד 
  

  

   לשלושה חודשים שהסתיימו  לשה שהסתיימה 
    במרס 31ביום   בדצמבר  31ביום 

2021 2021)1 (  2022)2 (   
  באור  (בלתי מבוקר)  (מבוקר)

     מיליוי ש"ח
 

      
  

  ה כ  ס ו ת 
 מכירות ושרותים   7 1,530  1,513  5,378 

339  63 42   
חלק הקבוצה ברווח הקי של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 

  השווי המאזי, טו
 רווח ממימוש ועליית ערך השקעות וכסים, ודיבידדים     861 60  186
 בשווי הוגן של דל"ן להשקעה, טו   עלייה   35 7   585
  הכסות אחרות     19  29   241
  הכסות מימון    55 85  116

 8456,  1,757   2,542   

 ה ו צ א ו ת       
  עלות המכירות והשרותים    1,134  1,152  4,049 

  הוצאות מחקר ופיתוח     2  1  4
 הוצאות מכירה ושווק    172 171  689
  הוצאות ההלה וכלליות    108 112  467
 הפסד ממימוש, ירידת ערך והפחתת השקעות וכסים     43 19  41
  הוצאות אחרות     3  -   33

 הוצאות מימון    191  127   643

 9265,  1,582  1,653   
     

 מסים על ההכסה רווח לפי    889 175  919
 הכסות (הוצאות) מסים על ההכסה   57 ) 23( ) 156(

         
  רווח מפעילויות משכות    946  152   763

  מפעילות מופסקת, לאחר מס  (הפסד)  רווח    17  13   ) 96(

  רווח קי לתקופה   963  165   667

  רווח קי מיוחס ל:         
  בעלים של החברה     546  93   266
  זכויות שאין מקות שליטה    417  72  401

667  165 963   
     

   ש " ח  ש " ח   ש " ח 
 רווח (הפסד) בסיסי ומדולל למיה לבעלים של החברה      

  מפעילויות משכות       3.7 0.6   2.3 
  מפעילות מופסקת    0.1  0.1   ) 0.4(
 1.9  0.7  3.8      

     
  . להלן .ב.9באור במסגרת הפעילויות המופסקות, ראה  HSBC, בשל הצגת פעילות מגדל למפרע  תואם )1(
  .  להלן .2.א.1.א.3, ראה באור 2022במרס   8ים, שאוחדו לראשוה החל מיום -תוי גב כולל )2(

  
  

  מאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מדוח זה.  בייים הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים  
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  בייים מאוחדיםאחר  כוללוהפסד תמצית דוחות על רווח 
 

 

 
  

  . להלן .ב.9באור  במסגרת הפעילויות המופסקות, ראה  HSBCלמפרע, בשל הצגת פעילות מגדל  תואם  )1(
  

  

  מאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מדוח זה. בייים הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים  

  לשה  
  שהסתיימה 

  לשלושה חודשים  
   שהסתיימו 

   במרס   31ביום    בדצמבר   31ביום  
2021  2021  2022   

  (בלתי מבוקר)   (מבוקר)   
   מיליוי ש"ח 

 

  לתקופהרווח קי  963 165 667
    

  כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד, ביכוי מס (הפסד)  פריטי רווח      

  שערוך כס זכות שימוש שהועבר לדל"ן להשקעה  3  -      -           
 תכית הטבה מוגדרת גין אקטוארים ב(הפסדים) רווחים  2  -     ) 2(

  והפסד סך הכל רווח כולל אחר, שלא יועבר לרווח  5  -      ) 2(

     
פריטי רווח (הפסד) כולל אחר, שלאחר ההכרה לראשוה במסגרת הרווח הכולל  

  הועברו או יועברו לרווח והפסד, ביכוי מס

 הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ  29  50 ) 58(

  שיוי טו בשווי הוגן של גידור תזרים מזומים, שזקף לרווח או הפסד   -    1  2

5  8   158 
חלק הקבוצה ברווח כולל אחר בגין חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי  

  המאזי 

     

)51 ( 59  187  
סך הכל רווח (הפסד) כולל אחר, שלאחר ההכרה לראשוה במסגרת הרווח הכולל  

 הועבר או יועבר לרווח והפסד 
   

  

  סך הכל רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, טו ממס  192  59 ) 53(
   

  

  סך הכל רווח קי כולל לתקופה  1,155  224 614

       

  מיוחס ל:      

 בעלים של החברה 667  134 239
 זכויות שאין מקות שליטה  488  90 375

 רווח קי כולל לתקופה 1,155  224 614

    

  רווח קי (הפסד) כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה ובע מ:      

  פעילויות משכות  643 )1(93  319
  פעילות מופסקת  24  )1(41  ) 80(

239  134  667   
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   בייים מאוחדים  תמצית דוחות על השיויים בהון    
 
 

    מתייחס לבעלים של החברה    

סך כל 
 ההון 

זכויות 
שאין  
מקות 
 שליטה

סך ההון 
המיוחס 

לבעלים של  
 החברה 

יתרת 
  הפסד

מיות 
  באוצר 

קרן בעלי 
 שליטה

קרות  
 שערוך 

קרות הון בגין  
כסים פיסיים 

  דרך רווח 
 כולל אחר

קרות  
הון  

מהפרשי  
 תרגום

קרות הון בגין  
עסקאות עם 
בעלי זכויות  

שאין מקות  
 שליטה

פרמיה על 
   הון מיות  מיות 

    מיליוי ש"ח 
  

    
 

       
 חודשים שהסתיימו ביום  לשלושה

  (בלתי מבוקר)  2022  במרס  31

  2022ביואר    1יתרה ליום  810 4,449   110 )417( ) 2(   - 4  )115( )3,321(  1,518   2,856   4,374

  רווח קי לתקופה  - - - -       -          - -  -    546  546    417    963

  רווח כולל אחר לתקופה   -  -  -  117  -         3  -  -    1  121    71    192

                        

עסקאות עם בעלים שזקפו 
השקעות של ישירות להון, 

  הבעלים וחלוקות לבעלים 

)109( )109( - -   -  - -         -      - - - - 
דיבידד לזכויות שאין מקות 

 שליטה 

4,983    4,983    - -    -  -  -            -      - - - - 
  .2..א1.א.3באור  (ראה   ים-גבאיחוד  

  להלן)

  מאוחדות   בחברות שיויים בזכויות   - - 1 -      -         - -  -    - 1    ) 1(  -  

5   5        -     -   -        -  -             -       - - -  - 
תשלומים מבוססי מיות שהועקו 

  מאוחדות  ידי חברות-על

  2022  במרס  31יתרה ליום  810 4,449   111 )300( ) 2( 3 4  )115(  ),4772( 2,186   8,222   10,408  
  
 
  

 
  

  מאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מדוח זה. בייים דוחות הכספיים  המצורפים לתמצית ההבאורים  
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  (המשך) בייים מאוחדים  תמצית דוחות על השיויים בהון     
  
  

    מתייחס לבעלים של החברה    

סך כל 
 ההון 

זכויות 
שאין  
מקות 
 שליטה

סך ההון 
המיוחס 

לבעלים של  
 החברה 

יתרת 
  הפסד

מיות 
  באוצר 

קרן בעלי 
 שליטה

קרות  
 שערוך 

קרות הון בגין  
כסים פיסיים 

  דרך רווח 
 כולל אחר

קרות  
 גידור 

קרות  
הון  

מהפרשי  
 תרגום

קרות הון בגין  
עסקאות עם 
בעלי זכויות  

שאין מקות  
 שליטה

פרמיה על 
   הון מיות  מיות 

    מיליוי ש"ח 

    

 

        

לשלושה חודשים שהסתיימו 
(בלתי   2021במרס  31 ביום

  מבוקר) 
  2021ביואר    1יתרה ליום  810   4,449   69 )397( ) 1( ) 2( 68 4    )115( )3,654(  1,231 2,079 3,310

  רווח קי לתקופה  - - - -      -  -        -     -  -    93    93  72  165

  רווח כולל אחר לתקופה   -  -  -           41  -    -         -     -  -  -  41  18  59

                          

עסקאות עם בעלים שזקפו 
ישירות להון, השקעות של 

  הבעלים וחלוקות לבעלים 

)3 ( )3 ( - - -  - -        - -      - - - - 
דיבידד לזכויות שאין מקות 

 שליטה 
  הפסקת איחוד ישפרו  - - - -      - -        )68(   -      -  68 -  -    -  

)3 (  )3 (  - -  -       -      -        - -      - - - - 
שיויים בזכויות בחברות 

  מאוחדות 

6 6       -   -      -        -      -         -       -       - - -       - 

תשלומים מבוססי מיות 
ידי חברות -שהועקו על

  מאוחדות 

  2021במרס   31יתרה ליום  810 4,449   69 )356( ) 1( ) 2( -      4  )115(  )3,493( 1,365     2,169   3,534  
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  תמצית דוחות על השיויים בהון בייים מאוחדים (המשך)
 

    מתייחס לבעלים של החברה    

סך כל 
 ההון 

זכויות 
שאין  
מקות 
 שליטה

סך ההון 
המיוחס 

לבעלים של  
 החברה 

יתרת 
  הפסד

מיות 
  באוצר 

קרן בעלי 
 שליטה

קרות  
 שערוך 

קרות הון בגין  
כסים פיסיים 

  דרך רווח 
 כולל אחר

קרות  
 גידור 

קרות  
הון  

מהפרשי  
 תרגום

קרות הון בגין  
עסקאות עם 
בעלי זכויות  

שאין מקות  
 שליטה

פרמיה על 
   הון מיות  מיות 

    מיליוי ש"ח 

             
  31לשה שהסתיימה ביום 

  (מבוקר)  2021בדצמבר 
  2021ביואר  1יתרה ליום   810  4,449  69 ) 397( ) 1( ) 2( 68 4   ) 115( ) ,6543(  1,231  2,079 3,310

  לשהקי  רווח - - - - -       -      -     -  -  266  266   401   667 

  כולל אחר לשה הפסד   -  -  -  ) 27(  1  -  -     -  -  ) 1(  ) 27(  ) 26(  ) 53(

        -                  

עסקאות עם בעלים שזקפו  
ישירות להון, השקעות של  

  הבעלים וחלוקות לבעלים 

)13 ( )13 (  - - -  -     - - - - - - - 
דיבידד לזכויות שאין מקות  

 שליטה 
     ישפרוהפסקת איחוד  - - - - -      - ) 68(  -  -  68 -   -    - 

 443   395   48 -  -  -     - -  - 7 41 - - 
שיויים בזכויות בחברות 

     )1(מאוחדות

20  20       -   -     -       -      - -       -      -          - - - 
תשלומים מבוססי מיות שהועקו 

  ידי חברות מאוחדות-על

    2021בדצמבר  31יתרה ליום   810 4,449  110 ) 417( -       ) 2( -      4  ) 115(  ) ,3213( ,5181       2,856  ,3744 
 

 מיות לבעלי זכויות שאין מקות שליטה בחברה מאוחדת, ורכישה במסגרת הפקה בחברה מאוחדת.    הפקתכולל, בין היתר,  ) 1(
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 בייים מאוחדים מזומים התמצית דוחות על תזרימי 
  
  

  לשה  
  שהסתיימה

  בדצמבר  31ביום 

לשלושה חודשים  
        הסתיימו

  במרס 31ביום 
2021 2021)1 ( 2022)2 ( 

  (בלתי מבוקר)  (מבוקר) 
  מיליוי ש"ח

       
  תזרימי מזומים מפעולות שוטפות     

  רווח קי לתקופה 963  165   667
  רווח מפעילות מופסקת, לאחר מס  ) 17(  ) 13(  96

  רווח מפעילויות משכות  946   152   763

     
  

  התאמות: 
 חלק הקבוצה ברווח של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו  ) 42( ) 63( ) 339(

 דיבידדים שתקבלו (כולל מהשקעות אחרות)   182 80  82
 הפסדי (רווחי) מימוש, ירידת (עליית) ערך והפחתות, טו, של השקעות וכסים ודיבידדים   ) 818( ) 41( ) 145(
  רווח ממכירת אופציה במקרקעין   ) 9(  -  ) 171(
 עליה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה, טו  ) 35( ) 7( ) 585(

 פחת והפחתות   223 241  958
 עלויות מימון, טו 136 42  527
 הוצאות (הכסות) מסים על ההכסה, טו  ) 57( 23  156

 מס הכסה ששולם, טו  ) 16( ) 8( ) 9(
  תשלומים בגין סילוק גזרים, טו   ) 2(  ) 5(  ) 5(

  הוצאות תשלום מבוסס מיות   5 6  20

489  268  )433 (   
  מאזיים אחרים שיויים בסעיפים      

 בחייבים ויתרות חובה (כולל סכומים לזמן ארוך)   )עליהירידה ( ) 77( 7  ) 70(
 בלקוחות (כולל סכומים לזמן ארוך) (עליה)  ירידה  ) 36( ) 79( 11

 ירידה במלאי (כולל סכומים לזמן ארוך)  ) 5( ) 58( ) 16(
 שיוי בהטבות לעובדים  1 1   2

  בספקים   )ירידהעליה ( 16 68   ) 27(

)31 (  3 18 
בזכאים ויתרות זכות, בהפרשות ובהתחייבויות אחרות (כולל סכומים לזמן    )ירידהעליה (

 ארוך) 

)131 ( )58 (  )83 (   
    

  מזומים טו שבעו מפעילויות שוטפות משכות  430 362   ,1211 
  מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת מופסקת  39  48   153

  מזומים טו שבעו מפעילויות שוטפות     469  410   ,2741 
    

 פעולות השקעה לתזרימי מזומים    
 פקדוות והלוואות לזמן ארוך שיתו  -     -  ) 29(

  תמורה ממימוש הלוואות שיתו ופקדוות לזמן ארוך  2  6   9
  עליה בפקדוות משועבדים ומוגבלים, טו  ) 379( ) 29( ) 94(

 השקעות שוטפות, הלוואות ופקדוות לזמן קצר, טו ) 294( ) 69( 293
 השקעות והלוואות טו בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי   ) 231( ) 3( ) 901,0(
 השקעות שאין שוטפות  ) 24( ) 3( ) 17(
  השקעות בדל"ן להשקעה וברכוש קבוע    ) 102(  ) 57(  ) 382(
  בלתי מוחשיים ואחרים השקעות בכסים  ) 57( ) 53( ) 252(
  בגין סילוק גזרים, טו  (תשלומים)   תקבולים  1  2   ) 2(
  שיוי במזומים בגין איחוד לראשוה של חברות בות   ) 3(,2041  -   ) 4(

  תמורה ממימוש חברות מאוחדות, ביכוי המזומים שיצאו, במסגרת הפסקת איחודן  -     666   658
 השקעות שאין שוטפות, לרבות דיבידד ממימוש תקבולים ממימוש  -    35  126
 תקבולים ממימוש דל"ן להשקעה, רכוש קבוע וכסים אחרים  398 -  329

)50 (   -  )4 ( 
   רכוש קבוע מכירת אופציה במקרקעין,  מסים ששולמו טו בגין מכירת דל"ן להשקעה, 

  וכסים אחרים 
 ריבית שתקבלה  2 5   16

  פעילויות השקעה משכות למזומים טו שבעו (ששימשו)  516  500   ) 408(
  פעילות השקעה מופסקת ששימשו למזומים טו  ) 11(    ) 11(  ) 33(
  פעילויות השקעה  ל (ששימשו)שבעו מזומים טו   550   489   ) 441(

  
  .להלן .ב.9אור במסגרת הפעילויות המופסקות, ראה ב  HSBCלמפרע, בשל הצגת פעילות מגדל  תואם  ) 1(
 .  להלן .2.א.1.א.3באור , ראה 2022במרס  8ים, שאוחדו לראשוה החל מיום -תוי גב כולל ) 2(
  להלן.  . 2.א.1.א.3ים, ראה באור -בגין איחוד לראשוה של גב ) 3(
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  (המשך)  בייים מאוחדים מזומיםה תמצית דוחות על תזרימי  
  
  

  לשה  
  שהסתיימה

  בדצמבר  31ביום 
  לשלושה חודשים שהסתיימו

  במרס 31ביום 
2021   2021)1 ( 2022)2 (  

  מבוקר)(בלתי   (מבוקר)
  מיליוי ש"ח

  תזרימי מזומים לפעולות מימון     
 התחייבויות פיסיות שאין שוטפות שהתקבלו  450 27 63

  פרעון התחייבויות פיסיות שאין שוטפות  ) 418(  ) 58(  ) 1,690(
  ריבית ששולמה  ) 110(  ) 71(  ) 445(
  פרעון התחייבויות בגין חכירות  ) 64(  ) 78(  ) 286(

  הפקת זכויות בחברות מאוחדות לבעלי זכויות שאין מקות שליטה   -     -    398
 התחייבויות פיסיות שוטפות, טו ) 17( 65  45

27     -     -  
תקבולים, כולל מימושי אופציות למיות, מבעלי זכויות שאין מקות שליטה  

  בחברות מאוחדות
  מבעלי זכויות שאין מקות שליטהרכישת מיות בחברות מאוחדות    -     ) 3(  ) 3(
  דיבידד לזכויות שאין מקות שליטה בחברות מאוחדות  ) 46(  ) 5(  ) 16(

 בגין סילוק גזרים תקבולים   -    -    2
       

  מזומים טו ששימשו לפעילויות מימון משכות  ) 205(  ) 123(  ) 1,905(
 מופסקות מזומים טו ששימשו לפעילות מימון  ) 13(  ) 13( ) 81(
  מזומים טו ששימשו לפעילויות מימון  ) 218(  ) 136( ) 1,986(

   
  

 עליה (ירידה) במזומים ושווי מזומים מפעילויות משכות  741 739 ) 1,192(
  עליה במזומים ושווי מזומים מפעילות מופסקת  15  24  39

  מפעילויות משכות ומפעילות מופסקת במזומים ושווי מזומים  (ירידה)  עליה  756  763   ) ,1531(
 יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת התקופה  2,740  3,921  3,921 
 השפעת תודות בשער החליפין על יתרות מזומים ושווי מזומים   8 31 ) 20(

)8 (  )8 (     - 
כמוחזקים  שיוי ביתרת מזומים ושווי מזומים שהוצגה במסגרת כסים המסווגים  

  למכירה 
 יתרת מזומים ושווי מזומים לסוף התקופה 3,504  4,707  2,740 

  
  

  להלן. .ב.9ור במסגרת הפעילויות המופסקות, ראה בא HSBCתואם למפרע, בשל הצגת פעילות מגדל  ) 1(
 להלן.  . 2.א.1.א.3, ראה באור 2022במרס  8ים, שאוחדו לראשוה החל מיום -כולל תוי גב ) 2(
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  כללי - 1באור 
 

וכתובתה  .א בישראל  התאגדה  אשר  ישראל,  תושבת  חברה  היה  ("דסק"ש")  בע"מ  דיסקוט  השקעות  חברת 
אביב. החברה היה חברת החזקות המשקיעה בעצמה  - , תל27, קומה  114היה ביין תוה"א, רחוב יגאל אלון  

בדרך כלל ובאמצעות חברות מוחזקות, בחברות הפועלות בעפים שוים במשק הישראלי. החברה משקיעה  
 בחברות המוחזקות בהיקף המקה לה השפעה על החייתן ויהולן. 

 אביב בע"מ ("הבורסה").   -מיות החברה ואגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה ליירות ערך בתל
  

), ואיה 1968-החברה היה חברה ללא בעל שליטה (כהגדרת המוח "שליטה" בחוק יירות ערך, התשכ"ח
- (כמשמעות מוח זה בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"דראשוה    שכבה  חשבת כחברת

ה, אשר הין תאגידים מדווחים  ייד-, ובהתאם לא חלות על החברות השלטות על("חוק הריכוזיות")   )2013
להחזיק   האמורות  החברות  של  ליכולתן  בקשר  הריכוזיות  חוק  מכח  מגבלות  ערך,  יירות  חוק  שליטה לפי 

   במישרין בחברות שכבה אחרות.
  

בכ בע"מ מחזיקה  החזקות  אור  מגה  הכספיים,  הדוחות  פרסום  למועד  של   29.9%  -בסמוך  המופק  מהוה 
  של החברה.  מהוה המופק  29.8%-החברה ואלקו בע"מ מחזיקה בכ

  

ים, כך ששיעור -השלימה כסים וביין הצעת רכש מיוחדת שפרסמה לרכישת השליטה בגב  ,2022בחודש מרס  
לכ עלה  וביין  כסים  גב  49.51%-החזקת  של  המופק  להשלמת -מהוה  לפעול  ממשיכה  וביין  וכסים  ים 

גב של  וספות  מיות  לרכישת  כ-עסקה  המהוות  גב  37.22%  -ים  של  המופק  בבאור  -מההון  כאמור  ים, 
  להלן.   .2.א. 1.א.3

  

הקורוה   ב.   גיף  בבאור    -  השפעת  לאמור  גיף  1בהמשך  התפרצות  בדבר  השתיים  הכספיים  לדוחות  .ב. 
, 2020ל שת  שהחל מהרבעון הראשון    "גיף הקורוה"), אשר התפשט ברחבי העולם (  COVID-19)הקורוה (

עלאשר   העולמית  -הוכרז  הבריאות  את  המסכת  כמגיפה  העולמי  הבריאות  ארגון  בעל  וידי  כאירוע  חשב 
כלכליות   מאקרו  פיטורי   לרבותהשלכות  בצריכה,  קיטון  רבים,  עסקים  של  עסקית  המשכיות  על  השלכות 

 שת   מהלךבעובדים, תודתיות בשערי חליפין ובמדדי הבורסות במדיות השוות והשפעות כלכליות וספות.  
  שת   של  הראשון   ברבעון"אלפא"    וריאט  התפתחות  בעקבות,  קשים  תחלואה  גלי   שי  ישראל  חוותה  2021
, וסף  תחלואה  גל  החל,  2021  שת  סוף  לקראת.  2021  שת  של  השי  הרבעון  בתום"דלתא"    ווריאט  2021
.  העולם   ברחבי  ההדבקהמשמעותית במקדם    עלייהל  גרם  אשר,  ("גל האומיקרון")  "אומיקרון"  וריאט  עקב
הדוח  כון פרסום   הציג  הישראלי  המשק.  התחלואה  בשיעור  חדה  ירידה  ויכרת  דעך  התחלואה  גל,  למועד 

 וביטול   כאמור  האומיקרון  גל  דעיכת  ועם,  לה  שקדמה  לשה  בהשוואה  2021  שת  במהלך  התאוששות  מגמת
  משך  את  לצפות  יתן  לא,  הדוח  פרסום  למועד  כון.  במשק  בפעילות  עלייהה  משכה,  הירוק  התו  מגבלות
המשק בישראל  העסקית  הפעילות  על  השפעתו  ומלוא  המשבר של  התאוששות  המשך  הוא  הרווח  הצפי   .

, אך אין לדעת אם ומתי יתגלו וריאטים אחרים של גיף הקורוה, ואם  2022במהלך שת  ממשבר הקורוה  
  ת כלכליות וכח התפשטותם.  יוטלו מגבלות בעלות השלכו 

להתפשטות גיף הקורוה השפעה מהותית על תודתיות שוקי ההון. לפרטים בדבר שווי השוק של ההשקעות  
    . להלן.ב.3ראה באור  ,העיקריות של החברה

 

  : להלן השפעה על החזקותיה העיקריות של החברה
לבאור    -  סלקום השתיים,  1בהמשך  הכספיים  לדוחות   סלקום,  2022  שת  של  הראשון  הרבעון  במהלך.ב. 
ביחס לתקופה של טרם   כסת  ותיירות  יוצאת  תיירות  של  דידה  משרותי  בהכסות  ירידה  לחוות  המשיכה

   . והכסת היוצאת התיירות של בלבד חלקית מחזרה כתוצאה וזאת משבר הקורוה,
שת    ברבעון של  הגבלות    2022הראשון  היו  תוצאות משמעותיות  לא  לכך  אי  קיוים,  ופתיחת  מסחר  על 

  . בתקופת הדוח, בעיקר ממכר ציוד קצה לא הושפעו לרעה כתוצאה ממשבר הקורוה סלקוםהפעילות של  
עם    סלקום להתמודד  פיסית  איתות  לה  קיימת  כי  ומעריכה,  שלה  והזילות  המימון  מקורות  את  בחה 

     השלכות המשבר וזאת בין היתר, לאור גיוון תחומי פעילותה והיקף היתרות הזילות שלה.
  

   - כסים וביין
   

,  מאידך.  במשק  בפעילות  העלייה  להמשך  תרמו  הירוק  התו  מגבלות  וביטולאומיקרון  ה  גל  דעיכת  -  ים-גב
  ההסלמה ;  הסחורות  במחיר  הזיוק  היא  הישראלי  המשק  על  העיקרית  השפעתה  אשר,  באוקראיה  המלחמה

 ,וסף  קורוה  וריאט  של  עתידית  אפשרית  התפרצות  גם  כמו,  הפוליטית  הוודאות  ואי  בארץ  הביטחוי  במצב
  . וההתאוששות הצמיחה המשך את  למתן עלולים

 השוטף  המזומים  ותזרים  שלה  המזומים  יתרת  עם  יחד,  כסיה  ומצב  הפיסית  איתותה  כי  מעריכה  ים-גב
    .בהתחייבויותה ולעמוד פעילותה את ולממן להמשיך לה יאפשרו, תרמייצ היא אותו הגבוה
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  (המשך)  כללי - 1באור 
 

  השפעת גיף הקורוה (המשך) .ב
  (המשך) החזקותיה העיקריות של החברהלהלן השפעה על 

  

את הרבעון הראשון של שת גם  וכוללת    2021ל שת  ש , שהחלה ברבעון השלישי  2021/2022  בעוה  -  מהדרין
בבתי    מהדרין  הצליחה,  2022 השתמשה  ואף  לצרכיה  אדם  כח  עם  של   חיצויים  אריזהלהיערך  בידוד  עקב 

ממערכי   בחלק  עבודה  והפסקת  מהעובדים  מכך  מהדריןחלק  כתוצאה  שת  ,  של  הראשון  לא   2022ברבעון 
. כון לתאריך הדוח לא צפתה ירידה באיכות או בכמות הפרי, היתה השפעה מהותית על תוצאות מהדרין

לעין,   הראה  בעתיד  זה  לעיין  שיוי  צפוי   לחצים   יצרה  המגפה  תקופת  התארכות  של  ההשפעה  אולםולא 
 שהביא   באספקה  ושיבושים  ומכולות  באויות  מחסור,  הפט  במחירי  לעלייה  שהביאה  בילאומיים  כלכליים
, בהתאם הכספיים   הדוחות  אישור. כון למועד  האריזה  במחירי  ועלייה  ההובלה  במחירי  משמעותית  לעלייה

איה צופה השפעה מהותית בגין האמור גם על תוצאות הרבעון    מהדרין,  בידי מהדריןלמידע הוכחי הקיים  
 . 2022  שת השי של

  

בחוסר  המאופיין  המשבר  של  אופיו  ובשל  הקבוצה  של  בשליטתה  איו  אשר  באירוע  ומדובר  היות  כי  יצוין, 
למועד   כון  הדוחוודאות,  ביפרסום  זה,  ובכלל  המשק  על  העתידית  ההשפעה  להיקף  ביחס  וודאות  כל  אין  ן , 

החשש   הפרטית,  הצריכה  היקפי  האבטלה,  היקפי  ובעולם,  בישראל  הכלכלי  המצב  השווקים,  מצב  היתר, 
להתפתחות מצב של מיתון מקומי או עולמי, או התפרצות וספת של הגיף. השפעות רוחביות כאמור, אם וככל 

  שיתממשו, כולן או חלקן, עלולות להשפיע על עסקי הקבוצה ותוצאותיה לרעה. 
 

  :  עיקריות ותהגדר .ג
  בדוחות אלה (לעיל ולהלן): 

 חברת השקעות דיסקוט בע"מ ו/או חברות מטה בבעלותה המלאה, לפי העיין;  -  ו/או דסק"ש החברה 
  ;דסק"ש והחברות המאוחדות שלה  -  הקבוצה  
  חברה לכסים ולבין בע"מ;   -  כסים וביין  
  סלקום ישראל בע"מ;  -  סלקום 
  מהדרין בע"מ;  -  מהדרין 
  בע"מ; וצ'רסאלרון   -  אלרון 
 חברת גב ים לקרקעות בע"מ;   -  ים -גב 

IDBG  -  IDB Group USA Investments Inc.;  
  ; 1970-תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל   -  תקות הדיווחים  
 תקי דיווח כספי בילאומיים.   -      IFRSתקי  
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  עיקרי המדייות החשבואית  - 2באור 
  

  מתכות העריכה של הדוחות הכספיים הבייים  א.
כספיים  דוחות  לעריכת  מקובלים  חשבואים  לכללים  בהתאם  ערכה  הבייים  הכספיים  הדוחות  תמצית 

חשבואות   בתקן  שקבעו  כפי  בייים,  בייים"  IAS  34(   34בילאומי  לתקופות  לתקופות  כספי  וכן  ) "דיווח 
בדוחות כספיים   ואיה כוללת את כל המידע הדרשבהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקות הדיווחים  

ליום   השתיים  הכספיים  הדוחות  עם  יחד  אלו  דוחות  ולקרוא  לעיין  יש  מלאים.    2021בדצמבר    31שתיים 
("הדוחות   2021במרס    22ולשה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים, אשר לוו אליהם, אשר אושרו ביום  

 .   הכספיים השתיים")
 

  .2022 במאי 24ידי דירקטוריון החברה ביום  -ום עלתמצית הדוחות הכספיים הבייים אושרה לפרס
  

עיקרי המדייות החשבואית, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים בייים מאוחדים, עקביים לאלה אשר 
אגרות     יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השתיים. להשקעות,  בוגע  הבייים  הכספיים  לדוחות  הבאורים 

התקשרויות והתחייבויות תלויות כוללים רק את העדכוים העיקריים בעייים אלה, שארעו חוב והלוואות,  
  מאז תאריך אישור הדוחות הכספיים השתיים. 

  

  שימוש באומדים ושיקול דעת  ב.
לתקי   בהתאם  הקבוצה  של  הכספיים  הדוחות  תמצית  והחברות IFRSבעריכת  החברה  ההלות  דרשות   ,

אשר משפיעים על יישום המדייות החשבואית   ,דעת בהערכות, אומדים והחותהמוחזקות להפעיל שיקול  
ועל הסכומים של כסים, התחייבויות, הכסות, הוצאות וכן רכיבי הון המוצגים בדוחות האמורים. יובהר  

  שהתוצאות בפועל עלולות להיות שוות מאומדים אלה.
בע המוחזקות  והחברות  החברה  ההלות  של  הדעת  הקבוצה  שיקול  של  החשבואית  המדייות  יישום  ת 

עקביים   הים  ודאות,  באי  הכרוכות  בהערכות  ששימשו  העיקריות  וההחות  המהותיים  אלה  לבושאים 
השתיים הכספיים  בדוחות  בבאור    ,ששימשו  השתיים3. ה.1כאמור  הכספיים  לדוחות  בשל    ..א.  כי  יצוין, 

לעיל, האומדים ושיקול הדעת, בעיקר בהתייחס להערכות שווי   ..ב1התפרצות גיף הקורוה כאמור בבאור  
  שהקבוצה עושה בהן שימוש, מתאפייים בסיכון מדידתי רב והם עשים בסביבה של חוסר וודאות יכר.

  

    מטבע פעילות ומטבע הצגה   ג.
למעט אם דוחות כספיים אלה מוצגים בש"ח, שהיו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים למיליון הקרוב,  

  צויין אחרת. השקל החדש היו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הקבוצה. 
  

  פרטים על שיעורי השיוי שחלו במדד ובשער החליפין של הדולר:   ד.
  

  שער החליפין של  מדד   
  דולר ארה"ב   )1(מדד בגין  ) 1(מדד ידוע  

  ש"ח   קודות   
        ליום 

  3.176  104.1  103.5  2022 במרס 31
  3.334  100.6  100.0  2021 במרס 31
  3.110  102.6  102.3  2021בדצמבר  31
        

        : שיעורי השיוי בתקופה (באחוזים)
        לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

  2.1%  1.5%  1.2%  2022 במרס 31
  3.7%  0.8%  0.1%  2021 במרס 31
        

        לשה שהסתיימה ביום
  ) 3.3%(  2.8%  2.4%  2021בדצמבר  31

   
 .2020בהתאם לבסיס ממוצע שת  )1(
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  חברות מוחזקות - 3אור ב
  

  שיויים עיקריים בתקופת הדוח  -התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות     .א

  63.2%בשיעור של  2022 במרס 31ליום דסק"ש  ידי-עלכסים וביין, חברה מאוחדת המוחזקת   . 1
 ים-גב .א

התקשרה  2021בדצמבר    25ביום   . 1 ההסכם")  וביין  ("מועד  להחלטת ,  כסים  בהתאם 
(חברה בבעלות ושליטה    Equity Finance and Investment Ltdעם    ,השלהדירקטוריון  

מהוה   37.22%  -"המוכרת") המחזיקה במיות המהוות כ   -מלאות של מר אהרון פרקל  
גב של  והפרע  המכרות -המופק  המיות  לרכישת  בהסכם  המכרות"),  ("המיות  ים 

  ("ההסכם") אשר עיקר הוראותיו כדלהלן:
תשלם   המכרות  המיות  ובייןתמורת  של    כסים  סכום  ש"ח    3.1למוכרת  מיליארד 

  ט להלן:("התמורה"), כפוף להתאמות כמפור
ים דיבידד במזומן, יופחת -ככל שלאחר מועד ההסכם ועד למועד השלמתו תחלק גב -

בחודש   סך הדיבידד למיה, כשהוא מוכפל במספר המיות המכרות, מן התמורה.
גב2022פברואר   חילקה  בסך  -,  דיבידד  חלק    400ים  ש"ח,  וביין מיליון   כסים 

  מיליון ש"ח.  178בדיבידד האמור היו 
 2021בספטמבר    9ים, החל מיום  -שיירשם בדוחות גבFFO -לתמורה יתווסף סכום ה -

- ועד למועד ההשלמה, מוכפל בשיעור שיהוו המיות המכרות מהוה המופק של גב
- "). ככל שמועד ההשלמה יחול בחודשים מאיFFO-במועד הרלווטי ("תוספת ה  ים
ה2022וי  י תוספת  אזי   ,-FFO  ב תוכפל  האמורים  החודשים  שמועד   1.5-בגין  וככל 

ביום יהיה  ה  2022ביולי    1  ההשלמה  תוספת  אזי  לאחריו,  התקופה   FFO-או  בגין 
  .2-הוספת האמורה תוכפל ב

מתלים   ההסכ  -תאים  מתלים ("התאים   הותתהם  השלמת  תאים  של  בהתקיימותם 
האחרון  ("המועד  בהסכם  והקבועים  להלן  המפורטים  למועדים  בהתאם  המתלים"), 

  להתקיימות התאים המתלים"), אשר הים:
גב - למיות  מיוחדת  רכש  הצעת  וביין  -ים  -השלמת  רכש   כסים  הצעת  תפרסם, 

מזכויות   5%תציע לרכוש    כסים ובייןים, לפיה  -מיוחדת, המופית לבעלי מיות גב
בגב הרכש"). -ההצבעה  דעתה ("הצעת  שיקול  לפי  תקבע  אשר  במזומן  בתמורה  ים, 

הודיעה   ובייןהמוכרת  הרכש. לכסים  להצעת  תיעה  לא  כי  חוזר,  בלתי  באופן   ,
 5%לרכישת   כסים ובייןרכש מיוחדת שפרסמה  התקבלה הצעת  2022מרס  בחודש

ההצבעה של גב ומזכויות  המופק  המיות    2  סעיף  ראה  וספים,   לפרטיםים.  -מהון 
  . להלן 

ים יגישו הודעות מיזוג לממוה על -וגב  כסים וביין  - הסכמת הממוה על התחרות   -
הסכם.   לעסקה שוא  הסכמתה  לקבל את  על מת  , 2022ביואר    11ביום  התחרות, 

  התקבלה הסכמת הממוה על התחרות. 
על  - שעבוד  להסרת  ביחס  למוכרת  מימון  שהעמיד  הגורם  של  כווות  מכתב  קבלת 

  .כאמור תמכתב כווו התקבל, 2022 יואר בחודשהמיות המכרות. 
ההסכם,   על  החתימה  לאחר  וביין  הפקידהסמוך  העסקה   כסים  לביצוע  האמן  אצל 

 כסים וביין הפקידהפרסום הצעת הרכש, ל ובסמוךמיליון ש"ח.  100("האמן") סך של 
של   וסף  סכום  האמן  הכל    365אצל  (ובסך  ש"ח  יחד  465מיליון  ש"ח;   -   מיליון 

כמפורט  במקרים  רק  בחלקה,  או  במלואה  למוכרת,  תועבר  המקדמה  "המקדמה"). 
  בסעיפים להלן.

כמפורט בהתאם   סיומו,  או  ההסכם  השלמת  שעד  הבייים  בתקופת  ההסכם,  להוראות 
ים והצדדים לא יציעו הצעות  -להלן, הצדדים לא ירכשו, והמוכרת לא תמכור, מיות גב

גב מיות  של  גב-לרכישה,  של  מיות  בעלי  אסיפות  יזמו  ולא  דירקטורים -ים  למיוי  ים 
לגב יפו  ו-ולא  דירקטורים  למות  בבקשה  דירקטור  ים  החלפת  (למעט  מטעמם  ספים 

גב  מיות  לגבי  הצבעה  בהסכמי  יתקשרו  ולא  המזמן),  הצד  מטעם  בוסף, -המכהן  ים. 
  ים.-הצדדים התחייבו שלא לגרום לשיוי מהותי ביהול עסקיה ובפעילותה של גב
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    (המשך) חברות מוחזקות - 3באור 
 

  (המשך)  שיויים עיקריים בתקופת הדוח  -התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות     .א 

על  . 1 המוחזקת  מאוחדת  חברה  וביין,  ליום  -כסים  דסק"ש  של    2022  במרס  31ידי   63.2%בשיעור 
  (המשך) 

 (המשך) ים-גב   .א
 (המשך)    . 1

    -מועדים להשלמת ההסכם 
המתלים  - התאים  התקיימות  ממועד  עסקים  ימי  שי  תוך  תבוצע  העסקה  השלמת 

את מועד ההשלמה כך שיחול לא יאוחר   לדחות  עשתה שימוש בזכותה  וכסים וביין
ביוי   6(דהייו, לא יאוחר מיום    ימים מן המועד שבו הושלמה הצעת הרכש  90מחלוף  

2022( .  
אירוע כלכלי שלילי משמעותי או קשיים על אף האמור, היה ועד מועד ההשלמה יחול   -

פיסיים משמעותיים בשווקים בארץ או בחו"ל, אשר ישפיעו משמעותית לרעה על 
של   החוב  גיוס  ובייןיכולות  תהיה  כסים  וביין,  מועד   כסים  את  לדחות  זכאית 

ימים שתחילתם במועד האחרון להשלמה כמפורט לעיל. ככל ותקופת   45  -ההשלמה ב
מתחילת תקופת הדחיה   FFO-תשולם תוספת ה  2022ביולי    1  חלה לפי יוםדחייה זו  

כמפורט לעיל) והחל   1.5-(חלף מכפלה ב 2-כשהיא מוכפלת ב 2022ביוי  30יום לועד 
(חלף מכפלה   2.25-ועד מועד ההשלמה בפועל כשהיא מוכפלת ב  2022ביולי    1מיום  

  כמפורט לעיל).  2-ב
  -אי השלמת ההסכם 

לא השלימה את ההסכם עד למועד   כסים ובייןוככל והתקיימו התאים המתלים   -
המקדמה  אזי  ולהלן),  לעיל  כאמור  לדחותו  האפשרויות  (לרבות  להשלמה  האחרון 

ידי האמן למוכרת בהתאם להוראות ההסכם. העברת המקדמה למוכרת -תועבר על
  סכם"). תהווה פיצוי מוסכם, ללא זכות לסעדים וספים ("פיצוי מו

(מיעות)   - בהסכם  שפורטו  בסיבות  השלמה  תתאפשר  לא  אם  לעיל,  האמור  אף  על 
ימים וככל שלא תוסר המיעות במהלכם, קבע מגון   45תיתן אורכה וספת של  

ידי תשלום הפיצוי המוסכם, -תהיה רשאית לסיים את ההסכם על  כסים ובייןלפיו  
המוסכם ובין רכישת המיות שרכשו  או לאפשר למוכרת בחירה בין מחצית הפיצוי  

אחוז ממה ששולם   90בהצעת הרכש/ההצעה הפרטית במחיר של    כסים ובייןבידי  
ובייןבידי   של  כסים  החזקותיה  ירדו  שלאחריהן  כך  וביין,  ל  כסים  מתחת  -אל 
45% . 

 הלוואות   מטילתואת העסקה כאמור ממקורותיה העצמיים    לממן  וביין  כסיםבכוות  
פיסיים   מוסדיים  מגורמים ו 1.ג.1.א.3  יםבאור  ראה,  ומתאגידים  כן, -כמו  .להלן.  2  -. 

מיליון ש"ח,    800להשגת מימון בסך של    מתאגידים בקאיים,בוחת הצעות    כסים וביין
  . הדרש לה לצורך השלמת העסקה

  

אין וודאות כי העסקה שוא ההסכם תושלם, וזאת בין היתר, בשל גורמים שאים תלויים  
, וכי אין וודאות בתמורה הסופית שתשולם בגין רכישת המיות המכרות, בכסים וביין 

 כסים וביין. וזאת בשל גורמים התלויים בתוצאות פעילותה, אשר אים בשליטתה של 
לעיל, בדברב  א.  . 2 לאמור  לרכישת מיות של גב  המשך  התקשרה  -הסכם  שבו   כסים ים, 

מרס  וביין     בחודש  המיות"),  רכישת  מיוחדת,   2022("הסכם  רכש  הצעת   התקבלה 
-מהון המיות המופק ומזכויות ההצבעה של גב  5%לרכישת  כסים וביין  שפרסמה    
של     במחיר  של    41ים,  כוללת  ובתמורה  למיה  השלמת   440ש"ח  עם  ש"ח.  מיליון 
של    חזקה  הלשליטה") שיעור ה  עלייה("מועד ה  2022במרס    8הרכישה האמורה ביום    
וביין     מ-בגבכסים  עלה  מהמועד   49.51%  -לכ  44.51%  -ים  והחל  וההצבעה,  בהון 
את     הכספיים  בדוחותיה  לאחד  החלה  החברה  גבהאמור  של  הכספיים  ים. -הדוחות 
מכך,     וביין כתוצאה  שת    כסים  של  הראשון  ברבעון  רווח  2022רשמה    851בסך  , 
ברווח     דסק"ש  חלק  ש"ח,  ש"ח,    538מיליון  ההשקעה מיליון  ערך  בין  ההפרש  בגין 
לבין מיליון ש"ח)    2,688(, לפי הרכישה האמורה  כסים ובייןים בספרי  -במיות גב  
ים במועד העלייה לשליטה, בהתאם לשער - שוויה ההוגן של ההשקעה האמורה בגב  
גב   מיית  של  האחרון  (-הסגירה  לשליטה  העלייה  במועד  בבורסה  ש"ח   37.07ים 
ש"ח)  3,539(   למיה)   כמומיליון  וביין כן,  -.  הכספיים   כסים  בדוחות  מדדה, 
ל   העלייה  במועד  בהתאם המאוחדים,  שליטה,  מקות  שאין  הזכויות  את  שליטה, 
גב   מיית  של  האחרון  הסגירה  לשער  בהתאם  ההוגן,  במועד -לשווין  בבורסה  ים 
  העלייה לשליטה.  
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    (המשך) חברות מוחזקות - 3באור 
 

  (המשך)  שיויים עיקריים בתקופת הדוח  -התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות     .א 

על  . 1 המוחזקת  מאוחדת  חברה  וביין,  ליום  -כסים  דסק"ש  של    2022  במרס  31ידי   63.2%בשיעור 
  (המשך) 

 (המשך) ים-גב   .א
 (המשך)    . 2

ערכה עבודה ארעית להקצאת התמורות בעסקאות כאמור עבור רכישת   כסים וביין .ב
גב  (-מיות  כאמור  הכירה  5%ים  במסגרתה  וביין),  ההוגן   כסים  השווי  בהתאמות 

  ים.-לכסים ולהתחייבויות מוחשיים ובלתי מוחשיים של גב
  

ים שאוחדו -להלן השווי ההוגן של הכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של גב
  אשוה בספרים למועד הרכישה:לר

  "ח ש מיליוי  
    

     : תמורה
  440    הוספת  הרכישה עלות
  3,539    לשליטה  היהעלי  טרם  הקיימות  הזכויות של  הוגן  שווי

  4,015    לשליטה   עלייהשווי הוגן של זכויות שאין מקות שליטה שהוכרו במועד  

    7,994  
    

    :שרכשו  והתחייבויות  כסים 
  4,268    )להלן'  ג  סעיף(ראה    שרכשוים -בספרי גב  והתחייבויות כסים  הכל  סך

  )968(  ים -בספרי גב  שליטה מקות  שאין  זכויות

  3,300    ים -של גב  הבעלים   חלק 
  4,694    הפרש מקורי 

  154    (ראה סעיף ג' להלן) התאמות לשווי ההוגן  
  4,848    מויטין

  )2,426(  מיוחס למיעוט של כסים וביין

  2,422    מיוחס לבעלים של כסים וביין
 

 :  לראשוה  האיחוד במסגרת שהוכרו ערכים .ג
 

  בספרי  ערך  
  ים לפי -גב

  הרכישה 
  התאמות 

  לשווי ההוגן
  ערכים שהוכרו 

  ברכישה 
  

  "ח ש מיליוי  
        

  777    -    777    הון חוזר טו
      10,595    -    10,595דל"ן להשקעה 

  46    46    -    מקרקעין
  36    -    36    לזמן ארוך  חייבים

  149    -    149    השקעות בחברות מוחזקות 
      56    -    56טו   קבוע  רכוש
      1    -    1טו,  מוחשיים  בלתי  כסים

  )6,225(    )243(  )5,982(  אגרות חוב 
  )1,292(    43    )1,335(  התחייבויות מס דחות 

  )29(    -       )29(  התחייבויות אחרות לזמן ארוך
      4,268 )154(    4,114טו,  מזוהים  והתחייבויות  כסים

  4,848        )1(מויטין ברכישה

        8,962  
  
  

  באופן   מופחת  איו  כאמור  ים-לגב  המיוחס  המויטין,  בילאומיים  חשבואות  לכללי  בהתאם )1(
  .ערך  ירידת לצורך  לשה אחת לפחות ויבחן שיטתי 

כדי לקבוע האם    המויטיןתמשיך לעקוב אחר השווי ההוגן של    כסים ובייןעוקבות,    בתקופות
במחיר   מתמשכת  ירידה  הפעילות,  בתוצאות  או  בעף  הרעה  כגון:  בסיבות  ושיויים  אירועים 
תזרימי   לתחזיות  מטה  כלפי  התאמות  או  הההלה  של  העסקית  באסטרטגיה  שיויים  המיה, 

ים, מצדיקות בחיידיות עתלירידת ערך בתקופות   ההמזומ .  
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  (המשך) חברות מוחזקות - 3באור 
 

  (המשך)  שיויים עיקריים בתקופת הדוח  -התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות     .א 

על  . 1 המוחזקת  מאוחדת  חברה  וביין,  ליום  -כסים  דסק"ש  של    2022  במרס  31ידי   63.2%בשיעור 
  (המשך) 

 (המשך) ים-גב   .א
 (המשך)  . 2

 (המשך) לראשוה  האיחוד במסגרת שהוכרו ערכים .ג
 הקצאת  של  סופית  להערכה  כפופה  וההתחייבויות  הכסים  של  ההוגן  השווי  קביעת  

הרכישה  למועד    טרם  אשר,  עלות  הדוח הושלמה    הכסים   של  ההוגן   השווי.  פרסום 
. ככל וידרשו הרכישה   ממועד  חודשים  12  עד  סופית  להתאמה  יתים  וההתחייבויות 

מספרי  של  מחדש  הצגה  של  בדרך  יבוצעו  הן  הסופי,  המדידה  במועד  התאמות 
  לפי המדידה הארעית. המדווחיםהשוואה  ה

לתקה    תצורף העבודה  ,  הסופית  המדידה  במועד   בהתאם  הכספיים,  (א) 49לדוחות 
  . לתקות הדיווחים

  

מיליון ש"ח.   3,998היו    2022במרס    31ים בספרי החברה ליום  -המאזי של גב  שוויה
גב החזקות  -מיות  של  בבורסה  השווי  בבורסה.  סחרות   31ליום    וביין  כסיםים 

היו    2022במרס   הדוח  פרסום  למועד  ו  מיליון  3,998  -ובסמוך   מיליון   3,092-ש"ח 
  ש"ח, בהתאמה. 

  

   :במועד האיחוד לראשוה שיוי במזומים  .ד
  מיליוי ש"ח   

    

   )    440(    התמורה ששולמה במזומן 
  1,644    למועד הרכישה   הרכשת  בחברהמזומים  ושווימזומים  
      1,204טו,  שכסו מזומים

 

 ים -גבתמציתי בגין  מידע . ה
    עד 2022  במרס 8  מיום  

  2022 במרס  31  ליום
  "ח ש  מיליוי  

  

  98  הכסות 
  49    לתקופה  רווח

    ל:    המיוחס
  23  החברה  של  בעלים  
  26  שאין מקות שליטה    זכויות  

 

בתקה    לפרטים . 3 כהגדרתם  פרופורמה,  דוחות  תקופתיים   (ב)38אודות  דוחות  לתקות 
גב שעסקת  בהחה  הקבוצה,  של  הפעילות  תוצאות  את  לשקף  ועדו  אשר   םי-ומיידיים, 

  להלן.  10, ראה באור 2019ביואר  1כאמור לעיל עשתה כבר ביום 
להקצאת   .1.א.2.ז.3  בבאורלאמור    בהמשך . 4 עבודה  אודות  השתיים,  הכספיים  לדוחות 

ואשר מדד בתקופות קודמות ,  2021  אפריל  בחודשם  י-גב  מיות  רכישת  בעסקת  התמורות
ארעיים,   ובייןבסכומים  שת    כסים  של  הראשון  ברבעון  את  2022השלימה  הערכה  ה , 

הכירה  הסופית של הקצאת השווי הבלתי תלויה עבור צירוף העסקים כאמור, במסגרתה  
בהתאמות השווי ההוגן לכסים ולהתחייבויות מוחשיים ובלתי מוחשיים של   כסים וביין

 כדלהלן:  ללא שיוי מהסכומים בה הוכרו בתקופות קודמות, ים, -גב
  

    :ל  מיוחסעלות    עודף
  "ח ש  מיליוי  

  608    מויטין
  ) 57(  חוב  אגרות
      13טו,  מקרקעין  מלאי
      13דחים  מסים

  577  

  של   בדרך  חוב  אגרות  קוב  ערך  ח"ש   מיליון  400  לציבור  ים-גב  הפיקה  2022  מרס  בחודש . 5
  מיליון   400  תמורת  הופקו  החוב  אגרות ').  י  סדרה(  חוב  אגרות  של  חדשה  סדרה  הפקת

 . 0.59% בשיעור צמודה תשואה המשקף מחיר, ברוטו ח"ש
תשלומים שתיים לא שווים, בשיעור של    10-קרן אגרות החוב (סדרה י') עומדת לפרעון ב

של  2027-ו  2026  מהשים  אחת  כל   של  ביוי  30  ביום  הקוב  מהערך  15% בשיעור   ,10% 
  5%  של  ובשיעור(כולל)    2033  עד  2028  מהשים  אחת  כל  של  ביוי   30  ביום  הקוב   מהערך
צמודות   אגרות.  2035  -ו  2034  מהשים  אחת  בכל  ביוי  30  ביום  הקוב   מהערך החוב 

של   בשיעור  קבועה  שתית  ריבית  בימים    0.59%וושאות  תשולם,  ו  30אשר    31  -ביוי 
  (כולל).   2035עד   2022בדצמבר, בכל אחת מהשים 



  

 
  באורים לתמצית הדוחות הכספיים בייים מאוחדים

 

49  
 

    (המשך) חברות מוחזקות - 3באור 
 

  (המשך)  עיקריים בתקופת הדוחשיויים   -התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות     .א 

על  . 1 המוחזקת  מאוחדת  חברה  וביין,  ליום  -כסים  דסק"ש  של    2022  במרס  31ידי   63.2%בשיעור 
  (המשך) 

 (המשך) ים-גב   .א
  .     (המשך)5

(סדרה   החוב  מובטחות  יאגרות  אין  אך  כלשהי  בבטוחה')  התחייבה  -גב,  ליצור  שים  לא 
  ביצירה  או  החוב  אגרות  מחזיקי  של  מראש  בהסכמהשעבוד צף (שוטף) על כלל כסיה אלא  

  בטוחה לטובת מחזיקי אגרות החוב כמפורט בשטר האמות.  של
של    אגרות בשיעור  קבועה  שתית  ריבית  וושאות  צמודות  תשולם,    0.59%החוב  אשר 

ו  30בימים   מהשים    31  -ביוי  אחת  בכל  החוב    2035עד    2022בדצמבר,  אגרות  (כולל). 
מובטחות  י(סדרה   אין  אך  כלשהי  בבטוחה')  התחייבה  -גב,  צף ש ים  שעבוד  ליצור  לא 

בטוחה   של  ביצירה  או  החוב  אגרות  זיקימח  של  מראש  בהסכמה(שוטף) על כלל כסיה אלא  
  לטובת מחזיקי אגרות החוב כמפורט בשטר האמות. 

חוב   ןמיליו  749  לציבורים  -גב  הפיקה  2022  מרס  בחודשכן,  -כמו קוב אגרות  ערך  ש"ח 
  800ים. אגרות החוב הופקו תמורת  -של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ט') של גב  בדרך
  .-0.3% בשיעור צמודהשלילית  תשואה המשקף רמחיש"ח ברוטו,  ןמיליו

לפרעון ב עומדת  החוב (סדרה ט')  שווים,    12-קרן אגרות  לא  שתיים    30  מיוםתשלומים 
החוב צמודות וושאות ריבית   אגרות.  2033  ביוי  30  ועד  2022  מהשים  אחת  כל  של  ביוי

בדצמבר, בכל אחת   31  -ביוי ו  30אשר תשולם, בימים    0.5%שתית קבועה בשיעור של  
  . כלשהי בבטוחה') אין מובטחות ט(כולל). אגרות החוב (סדרה  2033עד  2022מהשים 

  

  :כדלקמן פיסיות מידה באמות לעמודים -גב התחייבה, כאמור החוב אגרות עם בקשר
  

  אגרות חוב (סדרה ט')  אגרות חוב (סדרה י')  
  מיליון ש"ח  1,150  מיליון ש"ח  1,400  - ים לא יפחת מ-הון הבעלים של גב

-ל  טו  הפיסי  החוב  בין  היחס
CAP  טו  לא יעלה על  

71%  71%  

ל טו  הפיסי  החוב  בין  -היחס 
EBITDA   גב של  לא -השתית  ים 

  יעלה על  

17  17  

  

  . 2022 במרס  31 ליום"ל  ה הפיסיות המידה באמות  עומדתים -גב
  :מיידי לפרעון החוב אגרות להעמדת עילות
  ופעולות  פרעון  חדלות  אירועי,  היתר  בין(לרבות,    סטדרטיות  מיידי  פרעון  לעילות   בוסף
 מחיקה ,  פרעון  לאי  ממשי  חשש,  בעסקיה  מיוחסת  הרעהים,  -גב  כגד   שוות"פ  הוצל 

(סדרה   החוב  אגרות  יועמדו),  ועוד  פעילותה  תחום  שיוי,  לחריגים  בכפוף  מיזוג,  ממסחר
  :הבאים במקרים מיידי לפרעון') ט
 אי עמידה באמות המידה הפיסיות לעיל בשי רבעוים רצופים.  -
- CROSSDEFAULT  -    קאית   ים-של גבאם סדרה אחרת של אגרות חובאו הלוואה ב

 ים -גבמסך הכסים המאוחדים של  5%על אחת או יותר אשר יתרתה או יתרתן עולה 
 לפי מקרה רלווטי.  ים-גבשפרסמה  ה,לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של

מיוס או הפסקת דירוג אגרות    BBBלדירוג  מתחת  ים-גבהורדת דירוג האשראי של   -
 בידי חברה מדרגת. שלה החוב

מתקשרת   . 6 בהם  השכירות  בוצעו  -גבהסכמי  מאז  למדד.  צמודים  הים  שוכרים  עם  ים 
ים עלה המדד בשיעור ממוצע  -גב  של  להשקעה"ן  הדל הערכות שווי האחרוות של כסי  

עדכה  1.8%של   האמור,  לאור  שת  -גב.  של  הראשון  הרבעון  במהלך  השווי    2022ים  את 
עלי לשקף  כדי  למדד,  צמודים  השכירות  הסכמי  בהם  המיבים  כסיה  של  זו. ההוגן  יה 

  31חודשים שהסתיימה ביום    שלושההעלייה בשווי ההוגן של דל"ן להשקעה לתקופה של  
ההוגן   2022במרס   השווי  מעדכון  כתוצאה  האמורה.  המדד  לעליית  בעיקרה  מיוחסת 

, בתקופה  ממס  טובשווי ההוגן של דל"ן,    עלייהים הכסות בגין  -גבכמפורט לעיל, רשמה  
 כסים מיליון ש"ח. חלק    124בסך של    2022  במרס  31ביום    השל שלושה חודשים שהסתיימ

  מיליון   28, חלק דסק"ש בשערוך טו היו  "חש  מיליון  45בשערוך טו כאמור היו    וביין
 ש"ח.  

כסים   חלק"ח.  ש  מיליון  400  בסך  במזומן  דיבידדים  -גב  חילקה  2022  פברואר  בחודש . 7
 "ח. ש מיליון 178 היו האמור בדיבידד וביין
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    (המשך) חברות מוחזקות - 3באור 
 

  (המשך)  שיויים עיקריים בתקופת הדוח  -התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות     .א 

על  . 1 המוחזקת  מאוחדת  חברה  וביין,  ליום  -כסים  דסק"ש  של    2022  במרס  31ידי   63.2%בשיעור 
  (המשך) 

 

  בישראל למגורים  ביה    ב.
דירקטוריון  2021באוגוסט    17ביום    . 1 החליט  וביין,  לההלת  כסים  להורות  היתר,  בין   ,

וביין מימוש    כסים  בחית  של  בהליך  של  הלהתחיל  ובייןחזקותיה  בפעילותה    כסים 
בישראל ("ה למגורים  הביה  במספר ה בתחום  או  אחת  בעסקה  חלקן,  או  כולן  חזקות"), 

עסקאות. למועד פרסום הדוח, אין כל וודאות כי ההליך המתואר יבשיל לכדי משא ומתן 
של  ותאיו  לעיתויו  באשר  או  מחייבים),  הסכמים  (או  מחייב  הסכם  על  חתימה  לכדי  או 

ע לאישור  כפופה  כאמור  המכירה  שייחתם.  ככל  כאמור,  הסכמים)  (או  ידי  -להסכם 
ובייןדירקטוריון   העסקאות) כסים  (או  והעסקה  השוק  לתאי  היתר,  בין  לב,  בשים   ,

שיסוכמו  לתאים  כפופה  תהא  וכן  תעמודה)  (או  שתעמוד  ככל  הפרק,  על  שתעמוד 
   פי דין.-בעסקאות אפשריות כאמור ועל

אודות    . 2 וביין  התקשרות לפרטים  מרס    כסים  בחודש  הבת),  חברת  ,  2022(באמצעות 
קשור   שאיו  שלישי,  צד  עם  מכר  ובייןבהסכם  זכויותלמכירת    לכסים    יה מלוא 

עתודות קרקע, לרבות בייעוד למגורים, סמוך למלון "מדרין" בקשר עם    יהוהתחייבויות
מיליון ש"ח, ראה באור   347, בתמורה כוללת בסך של  AS ISיפו, במצבה  -בצפון תל אביב

  להלן.  .5.א.9
  

  לזמן ארוךאשראי     .ג
ים שבו -לעיל, בדבר הסכם לרכישת מיות של חברת גב. 1.א.1.א.3  בהמשך לאמור בבאור . 1

וביין התקשרה   של  כסים  סך  לתשלום  בתמורה  להתאמות)   3.1,  (כפוף  ש"ח  מיליארד 
עם גורם מוסדי בהסכם   כסים ובייןהתקשרה    2022("עסקת הרכישה"), בחודש יואר  

  450הלוואה ("הגורם המממן" ו"הסכם ההלוואה", בהתאמה), לטילת הלוואה בסך של  
  18שהי, לתקופה של  מיליון ש"ח ("ההלוואה הראשוה") אשר איה מובטחת בבטוחה כל 

(לא צמודה) (ומגון של תוספת לריבית   3.043%חודשים וושאת ריבית שתית בשיעור של  
בדירוג   ירידה  ובייןבגין  הסופי כסים  הפרעון  במועד  אחד  בתשלום  תיפרע  ההלוואה   .(

יולי   בחודש  על2023(דהייו  תיפרע  בגיה  והריבית  ובייןידי  -),  חצי   כסים  בתשלומים 
  יים.  שת
של  -כמו התחייבויות  כולל  ההלוואה  הסכם  ובייןכן,  מידה    כסים  באמות  לעמידה 

ובאגרות   ח')  (סדרה  החוב  באגרות  הכללות  הפיסיות  המידה  לאמות  זהות  פיסיות 
לדוחות הכספיים השתיים,   ב..2.ד .15, כאמור בבאור  כסים ובייןהחוב (סדרה ט') של  

חוב פיסי טו לסך    75%מיליון ש"ח; יחס    900שעיין התחייבות להון עצמי מיימלי של  
  .  EBITDA -חוב פיסי טו ל 1:17; ויחס כסים

שלא לבצע חלוקה   כסים ובייןבוסף, הסכם ההלוואה כולל, בין היתר, התחייבות של  
להימעות   כסים ובייןוכן התחייבה    קלדריתמיליון ש"ח בשה    100העולה על סך של  

התחייבות למכור ו/או תמחה לא תמכור ו/או תתן    כסים ובייןמעשיית דיספוזיציה וכי  
ים שברשותה השוות (בהתאם לתוי המסחר בבורסה), במועד -ו/לא תשעבד את מיות גב 

ל ההלוואה,  (דהייו    900  -העקת  ש"ח  גב 23,316,062  -מיליון  "המיות   -ים  -מיות 
מהוה המופק והפרע של    10%  -הקיות"), כאשר מספר המיות הקיות לא ירד מתחת ל

כמוי-גב ובייןלכן,  -ם.  ההלוואה,   כסים  יתרת  את  מוקדם  בפרעון  לפרוע  הזכות  תעמוד 
) הבאים:  במקרים  מוקדם  פרעון  עמלת  תהיה  לא  כי  קבע,  היתר  בין  חלפו  1כאשר   (15  

חודשים ממועד העמדת ההלוואה, והבקשה   9) חלפו  2חודשים ממועד העמדת ההלוואה; (
ה אי  ו/או  מביטול  ובעת  מוקדם  אי  לפרעון  ו/או  הביטול  כאשר  הרכישה,  עסקת  שלמת 

  . כסים ובייןההשלמה כאמור עשים שלא עקב מעשה או מחדל מכווים של 
בדבר עסקת הרכישה וטילת ההלוואה הראשוה, בחודש   לעיל  1בסעיף  בהמשך לאמור   . 2

בהסכם הלוואה   כסים ובייןהתקשרה  לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,  ,  2022אפריל  
מיליון    200גורם מוסדי וסף ("הסכם ההלוואה", בהתאמה), לטילת הלוואה בסך של  עם  

  ש"ח ("ההלוואה"), בתאים דומים להלוואה הראשוה, ובשיויים העיקריים כדלקמן: 
חודשים והיא ושאת ריבית משתה שתית בשיעור ריבית בק   22תקופת ההלוואה היה  

   . 3%ישראל בתוספת מרווח של 
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    (המשך) חברות מוחזקות - 3באור 
 

  (המשך)  שיויים עיקריים בתקופת הדוח  -התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות     .א 

על  . 1 המוחזקת  מאוחדת  חברה  וביין,  ליום  -כסים  דסק"ש  של    2022  במרס  31ידי   63.2%בשיעור 
  (המשך) 

  (המשך)  אשראי לזמן ארוך    .ג
  (המשך)   .  2

התחייבה   ההלוואה,  הסכם  התחייבות   וביין  כסיםבמסגרת  תתן  ו/או  תמכור  לא  כי 
גב מיות  את  תשעבד  ו/לא  תמחה  ו/או  לתוי -למכור  (בהתאם  השוות  שברשותה  ים 

ל ההלוואה,  הסכם  חתימת  במועד  בבורסה),  (דהייו    1.3  -המסחר  ש"ח  - מיליארד 
גב  34,519,384 כ  -ים  -מיות  הקיות"),  ירד ("המיות  לא  הקיות  המיות  מספר  אשר 
ים. וכי יתן לכלול במיין המיות הקיות -מהוה המופק והפרע של גב  10%  - מתחת ל

גב של  מיות  על-גם  שמוחזקות  מכוח   וביין   כסיםידי  -ים  וחופשיות)  קיות  (כשהן 
ת  במסגר  וביין  כסיםמכוח התחייבות    -התחייבות שיתה למממים אחרים (ובגדר כך  

הראשוה,   ההלוואה  תיפרע  שכאשר  ההלוואה,  בהסכם  קבע  עוד  הראשוה).  ההלוואה 
המסחר  לתוי  (בהתאם  השוות  למיות  יפחת  ההלוואה  לצורך  הקיות  המיות  מספר 

מיליון ש"ח או מספר שלא ירד מתחת   400  -בבורסה), במועד חתימת הסכם ההלוואה, ל
  ים.-גבמהוה המופק והפרע של  5%-ל

 

  והשפעת שער החליפין  עסקאות הגה על שער הדולר    .ד
דצמבר   פברואר    2021בחודשים  חודש  וביין ,  2022ועד  שער   כסים  על  הגה  עסקאות  ביצעה 

מיליון דולר   117ש"ח לדולר.    3.2081מיליון דולר, בשער ממוצע של    340  -הדולר בסך כולל של כ  
ביום    פרעומיליון דולר    50, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי;  2022באפריל    5פרעו ביום  

ביוי    6ביום    לפרעוןמיליון דולר    123-ו 2022  ביוי  1  ביום  לפרעון  דולר  מיליון  50;  2022במאי    10
הכסות מימון בסך   2022רשמה בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שת    כסים וביין.  2022
שער   11של   לבין  כאמור  העסקאות  של  הממוצע  החליפין  שער  בין  ההפרש  בגין  ש"ח,  מיליון 

שת   של  הראשון  הרבעון  בתום  הדולר  של  לדולר  3.176(   2022החליפין  החברה  )ש"ח  חלק   ,
    .מיליון ש"ח 7בהכסות 

לאור עליית שער החליפין של הדולר, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ועד בסמוך למועד 
וככל ושערו של הדולר לא ישתה עד לסוף הרבעון השי של   5.8%-פרסום הדוח, בשיעור של כ

הוצאות    2022צפויה לרשום בדוחות הכספיים לרבעון השי של שת    כסים וביין,  2022שת  
  מיליון ש"ח.  29, חלק החברה בהוצאות הצפויות מיליון ש"ח 46מימון בסך של 

  

    45.9%בשיעור של  2022 במרס 31ידי דסק"ש ליום  -המוחזקת על מאוחדתסלקום, חברה   . 2
בל  בהמשך   השתיים  לדוחות.ג.  1.ב.22  באוראמור  מרס  ,  הכספיים    עסקת  הושלמה  2022בחודש 

 מוגבלת  שותפות  תקשורת  החזקות  כליר  ידי-על")  מרתון("  מ"בע  אקספון)  018(  מרתון  של  הרכישה
הרשתות   שיתוף  הסכם  לתוקף  וכס   הושים  להסדר  בהתאם  מרק  כליר  וקרן  לרר  יריב  בשליטת
   . לסלקום מרתון שבין  המעודכן

 

    60.1%בשיעור של  2022 במרס 31ידי דסק"ש ליום  -המוחזקת על מאוחדת  חברהאלרון,   . 3
) בע"מ ("קרטיהיל") היה חברה המפתחת שתל לטיפול בפגיעות סחוס ועצם במפרקים 2009קרטיהיל (  

ליום   כון  הברך.  כגון  משקל,  על2022במרס    31ושאי  מוחזקת  קרטיהיל  כ-,  של  בשיעור  אלרון    -ידי 
27%  המ המופק  מהון  מלא)    25%  -(כיות  השווי בדילול  לשיטת  בהתאם  מטופלת  בה  וההשקעה 

 המאזי.
לדוחות הכספיים השתיים, בדבר הסכמים מחייבים שחתמו בחודש .ב.  4.ז.3  בהמשך לאמור בבאור  

("ביובטוס"), שהיה בעלת   Bioventus LLC, בין קרטיהיל ובעלי מיותיה, כולל אלרון, עם  2020יולי  
, קרטיהיל קיבלה  2022מיות קיימת בקרטיהיל, להשקעה ואופציה למכירה של קרטיהיל, בחודש מרס  

, לאחר תאריך הדוח על המצב 2022. בוסף, בחודש אפריל  Agili-C-שתל העבור    FDA  - את אישור ה
 100%הכספי, הודיעה ביובטוס לקרטיהיל כי בכוותה לממש את אופצית הרכש ולהשלים את רכישת  

, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, פתה ביובטוס 2022בחודש מאי    מהון המיות של קרטיהיל.
בד לבוא  בבקשה  ביובטוס, לקרטיהיל  של  פייתה  בעקבות  העסקה.  במתווה  לשיויים  בקשר  ברים 

העסקה  להשלמת  באשר  וודאות  אין  כי  מובהר  שתבקשו.  לשיויים  בקשר  מגעים  הצדדים  מהלים 
  והעיתוי לכך. 

   מיליון ש"ח.  1 -כ היו ההשקעה בקרטיהילסך , 2022במרס  31ליום   
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    (המשך) חברות מוחזקות - 3באור 
 

  (המשך)  שיויים עיקריים בתקופת הדוח  -התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות     .א 

   44.5%בשיעור של  2022במרס  31ידי דסק"ש ליום -, חברה מאוחדת המוחזקת עלמהדרין    .4
שהיו    1047  )תמ"ל(   לדיור  מועדפת  תוכיתדום באזור אשקלון הכלולים ב  266בקשר עם השבות של  

דום וספים במסגרת    600-על הסכם להשבה של של כ  מהדריןחתמה    2022  מרס  בחודש,  2019בשת  
הודיעה רמ"י במסגרת   עליהם  פרי אור  הבת  השטחים להשבה מחברת  המשלימים את סך  התוכית, 

  התוכית. 
רווח הצפוי ה, ומיליון ש"ח  34  -במסגרת ההסכם, היו כ  חברת הבתסכום הפיצוי הכספי, לו זכאית    

. יצוין כי השלמת  "חש  מיליון  9  -כ  היו, חלק דסק"ש ברווח הצפוי  מיליון ש"ח  20-לאחר מס היו כ
  ההשבה של המקרקעין המושבים בהתאם לדרישה כפופה לחתימה של רמ"י על ההסכם מחייב. 

בגים מהדריןלהערכת     והתשלום  המושבים  במקרקעין  החזקה  מסירת  ההסכם,  על  סופית  חתימה   ,
  . כאמוררווח ה, ובהתאמה באותו רבעון צפוי להירשם  2022יושלמו במהלך הרבעון השי של שת 

חכירה -כמו   דמי  ובתשלום  ממכרז  בפטור  לרכישה  זכות  שמורה  מטעמה  למי  או  הבת  לחברת  כן, 
פי קביעת השמאי הממשלתי הראשי -מגרשים בתחום התוכית אשר שוויים, עלמהווים מלאים, של  

(במקרה של אזור עדיפות לאומית) מהשווי היחסי   25%או    20%ין זה, יהיה  יידו לע -או מי שימוה על
  של המקרקעין המושבים במצבם לפי התוכית, כפוף להחלטות מועצת מקרקעי ישראל. 

  

    2022 במרס 31דסק"ש ליום  ידי-עלהמוחזקות במישרין פרטים על השקעות בחברות     ב.
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 המיות 

היקף  
ההשקעה 

 בחברה 
 המוחזקת

 קרות 
)1( 

    

   
שווי שוק של המיות  
  הסחירות בבורסה

  בתל אביב ליום 
  

 
  ובהצבעה

22.3.31  
  סך 
  22.5.22  22.3.31 מדית  הכל 

 התאגדות   ח מיליוי ש"  % 
        

       עיקרן של החברות המאוחדות* 
 ישראל  364,1 ,0102 2,570  203  367,2  2.63 ן  יכסים ובי

 ישראל   ,3211 1,384  1,232  2  ,2301     9.45  )48.0% -סלקום (בהצבעה 
  ישראל   233  266  356   3   353   5.44  מהדרין 

  ישראל   315  342  288   104   418   1.60  אלרון 
  ישראל       59   -    59   4.67  אפסילון בית השקעות בע"מ 

       21  ) 6( 27     חברות מוחזקות אחרות* 
      220,4   סך הכל

  

דסק"ש. התוים לעיל כוללים השקעות באמצעות חברת מטה    *   בבעלות מלאה של  השקעות בחברות המאוחדות אין כוללות חברות מטה 
דסק"ש. היקף ההשקעה בחברות מאוחדות מחושב כסכום טו של סך הכסים, ביכוי סך ההתחייבויות, לרבות מויטין, בבעלות מלאה של  

  בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה. 

דוחות הכספיים במקרה של מכירות של חלק מהמיות הקיימות בחברות מאוחדות, מבלי שהחברה תחדל לאחד בדוחותיה הכספיים את ה  )1( 
של החברות בהן תעשיה העסקאות (מכירות לבעלי זכויות שאין מקות שליטה), תזקפה קרות הון אלה לקרן הון בגין עסקאות עם בעלי  

, לרבות באמצעות זכויות שאין מקות שליטה. במקרה של מימוש השקעה בחברות כלולות, או במקרה של מימוש השקעה בחברות מאוחדות
  תזקפה קרות הון אלה לדוח רווח והפסד או ליתרת עודפים. או טישה ובמידה ולחברה לא תהייה תוכיות להתחיל בפעילות מחדש,  פירוק  

  להלן, בהתאמה.  . 4.א.9 -ו. 1.ב.9 ראה גם באורים ,IDBG -ו HSBCלעין מגדל 
על  )2(  מגבלות  חלות  שלה  המוחזקות  מהחברות  חלק  ועל  החברה  דין  -על  בחברות פי  קיימות  השקעות  בהגדלת  או  חדשות  השקעות  בביצוע 

כן, הוראות חוק שוות וחלק מתאי הרישיוות בתחום התקשורת, שיתו לסלקום, כוללים איסורים  -המוחזקות במקרים מסוימים. כמו
חדשות להשקעות  עסקיות  הזדמויות  לצל  החברה  של  אפשרותה  את  להגביל  העלולים  צולבות,  בעלויות  קיימות   על  השקעות  להגדיל  או 

  בתחום זה.

דסק"ש כפופה    -השקעות החברה בחברות מוחזקות כוללות, בין השאר, חברות שמכירת מיותיהן כפופה להגבלות מסוימות. לגבי סלקום    )3(
  .    השתיים. לדוחות הכספיים 3.ו.3באור במיוחד להגבלת יכולתה למכור חלק ממיותיה בסלקום לגופים שאים ישראליים. ראה 
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    ארועים בתקופת הדוח - 4באור 
  

, החליט דירקטוריון דסק"ש לפעול לאיחוד פוקציות בדסק"ש ובכסים וביין, ובכלל זה,  2021בחודש יולי   .א
,  2022  יואר  בחודש  בין היתר, מיוי ושאי משרה משותפים לכהוה בשתי החברות וחלוקת העלויות בייהן.

  וביין  לכסים"ש  דסקעלויות (הסכם שירותים), לפיו תספק    חלוקתהחברה וכסים וביין בהסכם    התקשרו
באור   ראה  ,וספים  לפרטים.  2021  ביולי  1  מיום  החל  שים  שלוש  של  לתקופה  שוים  משותפים  שירותים

    . השתיים לדוחות הכספיים  .(ב).1.ב. 31
  

מכ"ל החברה, לתפקיד יו"ר    החברה על מיויו של מר דורון כהן, החליט דירקטוריון  2022  במרס  20ביום     .ב
משען טלי  גב'  של  מיויה  ועל  למכ"ל-הדירקטוריון,  מיוםדסק"ש  יתזכאי  החל  והכל    (או   2022ביולי    1 , 

ט דירקטוריון בבד, החלי  בד  "ש).דסקשעליו תודיע  ו,  מראש  הצדדים  כך  על  שיסכימו  ככלבמועד מוקדם יותר,  
לכהותם  וביין  בכסים  אלה  בתפקידיםזכאי  -ומשען  כהן"ה  השל    םמיויל  לפעול "ש  דסק במקביל  זאת   ,

ידי דירקטוריון כסים וביין). היקף -על  2022  במרס  20  ביום  ואשר אושר  ים"ש (מיויבדסקבתפקידיהם אלה  
ומשען כהן  ה"ה  של  זה-משרתם  (למועד  השירותים  הקצאת  ליחס  בהתאם  יהיה  בחברה  כפי  50%  -  זכאי   (

לבין   החברה  שבין  שירותים)  (הסכם  עלויות  חלוקת  הסכם  במסגרת  ובייןשקבע  ("הסכם   כסים 
  ביחס(למעט    כאמור   השירותים  להסכם  בהתאם  העסקה  עלויות  במחצית  תישא  וביין  וכסיםהשירותים")  

   ..(ב) לדוחות הכספיים השתיים1.ב.31בבאור  כמפורט), השתי ולמעק ההוי  לתגמול
תאי   אתבהתאמה,  ,  החברהועדת התגמול ודירקטוריון    אישרו,  2022במרס    22וביום    2022במרס    21  ביום  

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון כסים   2022במרס    22. ביום  זכאי-משעןוכהותם והעסקתם של ה"ה כהן  
חלק היחסי מעלות התגמול ב   החברה וכסים וביין, את שיאת  לרבותוביין את תאי כהותם והעסקתם  
בין החברה לבין    רותיםשיהבהתאם להסכם    ),50%  -זכאי (למועד זה  -ביחס להעסקתם של ה"ה כהן ומשען

  . כסים וביין כאמור
וביין ושל כסים    החברההכלליות של    האסיפות  ,הכספי  המצב  על  הדוח  תאריך  לאחר,  2022  אפריל  בחודש
, וכסים וביין  החברה  של  למיות  האופציות  של  הכולל  ההטבה  שווי  .את תאי כהותם והעסקתם  אישרו

וביין  החברה"לית  למכ  שהועקו  במועד ,  השתיים  הכספיים  לדוחות  ..(ב)5.ב.31  בבאור  כאמור,  וכסים 
ו  2.8  היו,  כאמור  תוהכללי  ותהאסיפ   אישור ש"ח  ש"ח,    3.3  -מיליון   מודל   על  בהתבססבהתאמה,  מיליון 

S&B  .  
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   תביעות והתחייבויות תלויות - 5 באור
 

בדצמבר   31לגבי תביעות והתחייבויות תלויות כגד החברה וחברות מוחזקות שלה, התלויות ועומדות ליום   .א
 לדוחות הכספיים השתיים.  22, ראה באור 2021

  

מהותיים   ושיויים    2022 במרס 31תביעות והתחייבויות תלויות כגד החברה וחברות מוחזקות שלה ליום    .ב
  ולאחר תאריך הדוח על המצב הכספי:  2022של שת הראשון הרבעון בהן במהלך   
  סכומי התביעות שלהלן מוצגים בסכומים כוים למועדי הגשתן, אלא אם אמר אחרת.    

  

   דסק"שתביעות גד   . 1
  ועומדות כגד דסק"ש:  התלויותלהלן תיאור של תביעות 

  

  סכום התביעות   יתרת ההפרשה 
  מיליוי ש"ח 

-  19  
  

  

  תביעות גד סלקום  . 2
  להלן תיאור של תביעות התלויות ועומדות כגד סלקום:  .א

  

  סכום התביעות   יתרת ההפרשה 
  מיליוי ש"ח 

78   344,1)1),(2(  
  

סלקום  מסכום התביעה  בתביעה  מבלי שצוין  מיליון ש"ח    300  -כ  שליחדיו בסכום כולל  גד סלקום ותבעים וספים    הכולל תביע   )1(
ידי התובעים  -שתי תביעות וספות כגד סלקום ותבעים וספים יחדיו אשר הסכום התבע בגין מסלקום הוערך עלכן  ו   בפרד

    .מיליון ש"ח  10בסך של 
  קיימת לסלקום חשיפה וספת.  עלולה להיות לא צויין סכום התביעה, אשר בגין  בהןקיימות תביעות וספות גד סלקום,     )2(

  

ליום     .ב כון  שבתוקף  סלקום  של  התלויות  ההתחייבויות  של  וסכומן  מספרן  פירוט   במרס   31להלן 
 , בחלוקה לפי סכום התביעה:2022  

 

מספר    סכום התביעה 
  תביעות 

  סכום התביעות
  מיליוי ש"ח

  479    46    ) 1(מיליון ש"ח 100עד  
  555    2    מיליון ש"ח   500מיליון ש"ח ועד   100

  -    13    לא צוין סכום התביעה  שבגיןתביעות  
ותבעים וספים יחדיו שבגין לא צוין סכום התביעה   סלקום כגד  

  300    1    בפרד   מסלקום 
 מסלקום התביעה  צוין סכום  שבגין  ותבעים וספים יחדיו    סלקום גד  כ

  10    2   בפרד 
  -    6    ותבעים וספים   סלקום תביעות שבגין לא צוין סכום התביעה כגד  

  1,344    70    סך הכל 
   

 מיליון ש"ח.    13ידי עובדים, קבלי משה, ספקים, רשויות ואחרים בהיקף של -על סלקוםתביעות אשר הוגשו כגד  33כולל  )1(
  

   

 פרטים בדבר תביעות לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .ג
כגד    יות ייצוג   כתביעות   לאשרן   ות ובקש   תביעות   2  הסתיימו ,  תאריך הדוח על המצב הכספי   לאחר 

על   בסכום סלקום   שהוערך  כ - כולל  של  בסך  התובעים  תביעה  - כמו   "ח. ש   מיליון   27- ידי  הוגשה  כן, 
מיליון    5- ידי התובעים בסך של כ - ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית כגד סלקום בסכום שהוערך על 

 קדמי זה לא יתן להעריך את סיכויי הצלחתה. ש"ח. בשלב מ 
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    (המשך) תביעות והתחייבויות תלויות  - 5באור 
  

ושיויים מהותיים    2022  במרס  31תביעות והתחייבויות תלויות כגד החברה וחברות מוחזקות שלה ליום    ב.
  (המשך) ולאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  2022של שת הרבעון הראשון בהן במהלך 

  

  תביעות גד כסים וביין   . 3
וביין    .א כסים  כגד  ועומדות  התלויות  תביעות  של  תיאור  בבעלותה   להלן  שלה  מאוחדות  וחברות 

  :המלאה  
  

 סך הכל  סכום החשיפה הוספת  יתרת ההפרשה 
  מיליוי ש"ח 

2  32  34  
  

של         ב.  התלויות  ההתחייבויות  של  וסכומן  מספרן  פרוט  ובייןלהלן  שלה    כסים  מאוחדות  וחברות 
  , בחלוקה לפי סכום התביעה: 2022במרס  31שבתוקף כון ליום  בבעלותה המלאה,  

  

סכום התביעה     מספר התביעות  
 סכום התביעות 

 מיליוי ש"ח 
  34  37  מיליון ש"ח  100עד 

  

לאמור    ג.  גב.  1.א.1.א.3  בבאור  בהמשך  מיות  לרכישת  עסקה  בדבר  וביין  -עלים  -לעיל,  כסים  ידי 
בהתאמה),  ו"פרקל",  הרכישה"  פרקל ("עסקת  אהרון  מר  של  מלאות  ושליטה  בבעלות  מחברה 

לעיל, ביום  .  2.א. 1.א.3באור  ים כאמור ב -ובהמשך לתוצאות הצעת רכש מיוחדת לרכישת מיות גב
המשפט    וביין  לכסים  המסר  2022במרס    13 לבית  שהוגשה  כייצוגית,  תובעה  לאישור  בקשה 

אביב בתל  גד  -המחוזי  היתר,   וביין  כסיםיפו,  בין  טען,  בבקשה  ("הבקשה").  פרקל  וגד 
של   התקשרותה  לאחר  שפורסמה  המיוחדת,  הרכש  הצעת  כי  בעסקת   וביין  כסיםבתמצית, 

מהון המיות   45%ף ההחזקות של  למעשה כבר חצתה את ר  וביין  שכסיםהרכישה, בוצעה לאחר  
גב הרכישה) -של  לעסקת  מתלה  תאי  היוותה  הרכש  שהצעת  אף  (על  בה  השליטה  את  ורכשה  ים 

המיות בגב את מיעוט בעלי  שהיא מקפחת  לב, תוך  כדין, בחוסר תום  לאור כך, -וזאת שלא  ים. 
במסגרת עסקת   בייןו  כסיםים שרכשה (כך טען)  -טען כי יש ליתן צו המצהיר כי כלל מיות גב 

ים שרכשו במסגרת הצעת הרכש המיוחדת, הן מיות רדומות (שלא יקו -הרכישה, וכן מיות גב
 וביין  לכסים). לצד הרדמת המיות, התבקש כי כסעד וסף, יש להורות לכסים ובייןכל זכויות 

בסיס הערכת שווי   ים (על-ידי בעלי המיות מהציבור בגב -לרכוש את מלוא המיות המוחזקות על
הוגן של המיות או בדרך של הצעת רכש מלאה ולרבות השלמת תמורה למי שעה להצעת הרכש 

בגב המיעוט  מיות  בעלי  לטובת  כספי  פיצוי  לפסוק  לחילופין,  או  (שהחזיקו  -המיוחדת);  ים 
שלה, , בהתבסס על הערכת עורכי הדין  כסים ובייןלהערכת    ).2021בדצמבר    25במיותיה ביום  

וכח השלב המקדמי בו מצוי הדיון בבקשת האישור, לא יתן בשלב זה להעריך את סיכויי התביעה 
מלאה.   זאת,  בצורה  עם  הערכת -עליחד  הדין  פי  וביין  עורכי  כסים  רוב   ,של  זה,  מקדמי  בשלב 

   (more likely than not).   הסיכויים שהבקשה תידחה
  

  ים-גבתביעות גד   . 4
  : ים-גב להלן תיאור של תביעות התלויות ועומדות כגד  .א

  

 סך הכל  סכום החשיפה הוספת  יתרת ההפרשה 
  מיליוי ש"ח 

5  12  17  
  

,  2022במרס    31שבתוקף כון ליום   ים-גבלהלן פרוט מספרן וסכומן של ההתחייבויות התלויות של         ב. 
  בחלוקה לפי סכום התביעה:  

  

סכום התביעה    התביעות מספר    
 סכום התביעות 

 מיליוי ש"ח 
  17  20  מיליון ש"ח  100עד 
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  מכשירים פיסיים - 6באור 
  

  שווי הוגן של מכשירים פיסיים לצורכי גילוי בלבד   א.
הערך בספרים של כסים והתחייבויות פיסיים מסוימים, לרבות מזומים ושווי מזומים, לקוחות, חייבים 

גזרים,  ויתרות   לזמן ארוך,  חובה  הלוואות ויתרות  לזמן קצר, השקעות אחרות,  הלוואות ופקדוות  חובה, 
הלוואות ואשראי לזמן קצר, התחייבויות בגין ביה, התחייבויות אחרות, זכאים ויתרות זכות וספקים תואם 

  או קרוב לשווי ההוגן שלהם. 
והערכים   הפיסיות  ההתחייבויות  יתר  של  ההוגן  הים  השווי  הכספי  המצב  על  בדוח  המוצגים  בספרים 

  כדלקמן:
  

 
  ליום

 2022  במרס   31
  ליום

 2021  במרס   31
  ליום

 2021  בדצמבר  31

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)  

 
הערך 

 בספרים 
  שווי  
 הוגן

הערך 
 בספרים 

  שווי  
 הוגן

הערך 
 בספרים 

  שווי  
 הוגן

 מיליוי ש"ח  
       התחייבויות פיסיות 

  9,817   9,011   11,083   10,343  15,818   15,647  (א),(ב)אגרות חוב
, מוסדות הלוואות מבקים

  230   230   1,663   1,657  656   661  (א),(ב) ואחרים לזמן ארוך פיסיים

  16,308  16,474   12,000   12,746   9,241   10,047  
  

  יום האקסלאחר תאריך החתך ו כולל קרן וריבית ששולמו    לתאריך החתךהערך בספרים כולל חלויות שוטפות וריבית שצברה. השווי ההוגן    )א(
  . בגין חל לפיו

מה שוויין ההוגן של אגרות חוב הסחרות בבורסה הוערכו על בסיס מחירן המצוטט, ושיעור הריבית בגין משקף את התשואה לפדיון הגלו  )ב(
עתידיים היוון תזרימי מזומים  בטכיקת  אמד תוך שימוש  הלוואות מבקים לזמן ארוך  ההוגן של  כאמור. שוויין  המצוטט  בגין    ,במחיר 

  , המהווים לפי שיעור ריבית בשוק למועד המדידה. בהלוואות מרכיב הקרן והריבית
   

  

  בשווי הוגן היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיסיים המדדים    ב.
 הרמות השוות הוגדרו כדלקמן: 

  : מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.1רמה 
  לעיל.    :1תוים צפים, במישרין או בעקיפין, שאים כלולים ברמה 2רמה 
  : תוים שאים מבוססים על תוי שוק צפים. 3רמה 

פיסיים   כסים  של  ההוגן  המצוטט השווי  המכירה  למחיר  התייחסות  תוך  קבע  הוגן  שווי  לפי  המדדים 
) בהם  המסחר  מצוטט quoted closing bid priceבסיום  מחיר  ובהעדר  הכספי,  המצב  על  הדוח  בתאריך   (

באמצעות שיטות הערכת שווי מקובלות אחרות, תוך התחשבות מירבית בתוים צפים בשוק (כגון    - כאמור  
  ת).שימוש בעקום ריבי

  2מכשירים פיסיים המדדים בשווי הוגן ברמה 
  

  
  ליום

  2022  במרס   31
  ליום

  2021  במרס   31
  ליום

  2021בדצמבר    31
  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   

  מיליוי ש"ח   

    121  39  88כסים פיסיים

  ) 4(  ) 2( ) 1(  התחייבויות פיסיות

  כוללים, בין היתר:  2המכשירים הפיסיים המדדים בשווי הוגן ברמה 
   עשות באמצעות ציטוטי שווי הוגן ה צמודה לליבור. מדידת שווין ההוגן של אגרות החובושאות ריבית משתהשקעה באגרות חוב דולריות ה

  המתקבלים ממספר מקורות מידע שוים.
 ) חוזי אקדמהforward  אמד על בסיס ציטוטים של קים/ברוקרים או על בסיס היוון ההפרש בין מחיר ה) ששוויים ההוגןב-forward    קובה

הוכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפדיון, תוך שימוש בריביות שוק מתאימות למכשירים דומים, כולל    forward-בחוזה לבין מחיר ה
  ההתאמות הדרשות בגין סיכוי האשראי של הצדדים, כאשר הדבר אות.

  קבע בהתאם למודל בלק ושולסאופציות על מטבע חוץ ששוויין ההוגן .  
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  (המשך)  מכשירים פיסיים - 6באור 
  

  היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיסיים המדדים בשווי הוגן (המשך)  ב.
  3מכשירים פיסיים המדדים בשווי הוגן ברמה 

  

  
  חודשים שהסתיימו ביום  לשלושה

  2022 במרס 31

  מבוקר) (בלתי   

  

  כסים פיסיים  
  המדדים בשווי הוגן 

  דרך רווח והפסד 

  
  )1(השקעות
  וגזרים 

הלוואות  
לחברות  
  סך הכל   כלולות 

  מיליוי ש"ח   

  393  267  126  2022ביואר  1יתרה ליום  
        סך הרווחים (ההפסדים) שהוכרו: 

 2 2  -       (א) ברווח והפסד  
 6 5 1  ברווח כולל אחר (בסעיף קרות מהפרשי תרגום)   

  4  -      4  השקעות 
  ) 217(  ) ב()217(  -        3העברה מתוך רמה 

  188  57  131  2022 במרס  31יתרה ליום  
 סך הרווחים לתקופה שכללו ברווח והפסד בגין כסים המוחזקים כון ליום  )א(

     : 2022 במרס 31

  2 2 -  חלק הקבוצה ברווח הקי של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו
 

  .להלן .4.א.9, ראה באור IDBG -הלוואה ל בדבר )ב(
  

  
   ביום   שהסתיימו חודשים  לשלושה

  2021 במרס 31

  ) מבוקר(בלתי   

  

    פיסיים  כסים
   הוגן  בשווי  המדדים
  והפסד   רווח  דרך

  
  )1(השקעות
  וגזרים 

  הלוואות
  לחברות
  הכל  סך  כלולות 

  מיליוי ש"ח   

  488  367  121  2021 ביואר 1  ליום יתרה
        : שהוכרו(ההפסדים)   הרווחים סך

 12 4  8    ) א(ברווח והפסד  
 14 12 2  ברווח כולל אחר (בסעיף קרות מהפרשי תרגום)   

  3  -     3  השקעות 
  ) 15(  ) 15(  -      להון  המרה
  ) 8(  -     ) 8(  למכירה  מוחזקים לכסים סיווג

  ) 1(  -     ) 1(    3 רמה מתוך  העברה

  493  368  125  2021 במרס  31  ליום יתרה
  ליום  כון המוחזקים  כסים  בגין והפסד ברווח שכללו לתקופה הרווחים  סך )א(

     : 2021 במרס 31

  8   -        8  וכסים  השקעות ערך(ירידת)  ועליית ממימוש  טו רווח

  4 4  -   הקבוצה ברווח הקי של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו  חלק
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  (המשך)  מכשירים פיסיים - 6באור 
  

  היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיסיים המדדים בשווי הוגן (המשך)  ב.
  (המשך) 3מכשירים פיסיים המדדים בשווי הוגן ברמה 

  

  
  לשה שהסתיימה ביום 

  2021בדצמבר  31

  (מבוקר)   

  

  כסים פיסיים  
  המדדים בשווי הוגן  

  דרך רווח והפסד 

  
  )1(השקעות
  וגזרים 

הלוואות  
לחברות  
  סך הכל   כלולות 

  מיליוי ש"ח   
  

  488  367  121  2021ביואר  1יתרה ליום  
        סך הרווחים (ההפסדים) שהוכרו: 

 ) 56( ) 61(  (ב)5  (א) ברווח והפסד  
 ) 14( ) 11( ) 3(  ברווח כולל אחר (בסעיף קרות מהפרשי תרגום)   

  17  -     17  השקעות 
  ) 38(  ) 13(  ) 25(  פדיוות 

  ) 15(  ) 15(  -        המרה להון 
  ) 7(  -     (ג)  )7(   3העברה מתוך רמה 

  18    -     18  3מעבר למדידה לראשוה בשווי הוגן ברמה 

  393  (ד) 267  126  2021בדצמבר   31יתרה ליום  
  בדצמבר 31 ליום כון  המוחזקים  כסים  בגין  והפסד ברווח שכללו לתקופה  הרווחים סך ) א(

2021:     

  2  - 2  הכסות מימון 

  4  - 4  הפסד טו ממימוש ועליית (ירידת) ערך השקעות וכסים 

  )61( (61) -  חלק הקבוצה בהפסד של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו  

 מיליון ש"ח.  2לא כולל הכסות מדיבידדים בסך   )ב(
חזיקה בהון המיות של ליברה האביב. דסק"ש -, החלו מיות חברת ליברה ביטוח בע"מ ("ליברה") להיסחר בבורסה ליירות ערך בתל 2021ביוי  20ביום  ) ג(

ח, בסעיף  מיליון ש"  18רווח בסך של    2021שת  כללה ב , וההשקעה מטופלת ככס פיסי דרך שווי הוגן. דסק"ש  4.7%בשיעור של    2021בדצמבר    31ליום  
כתוצאה מכך   .2021בדצמבר    31ליום  רווח ממימוש ועליית ערך השקעות וכסים, ודיבידדים, כתוצאה משערוך שווי ההשקעה בהתאם לשוויה בבורסה  

   . 1סווגה היררכיית מדידת ההשקעה לשווי הוגן ברמה 
    וש המוחזקים למכירה. מיליון ש"ח המוצגת בסעיף כסים של קבוצת מימ 211בסך  IDBG - כולל הלוואה ל  )ד(

   
  הקבוצה מחזיקה במספר חברות פרטיות שהשווי ההוגן של השקעותיה בהן הוערך תוך שימוש בשיטות ההערכה הבאות: ) 1(

    .ים העתידיים שלהןשוא ההערכה לאמוד את תזרימי המזומ ים יושמה כאשר ביכולתן של החברותשיטת היוון תזרימי מזומ  

         העסקאות בעסקאות   -שיטת  שקבע  המחיר  בסיס  על  הוערך  ההערכה  שוא  בחברות  הקבוצה  השקעות  של  שוויין  זו,  לשיטה  אחרוות    בהתאם 
 ביירות ערך שלהן, תוך ביצוע התאמות רלווטיות.   

       Option  Pricing  Model  -    יירות הערךחה שומי. שיטה זו מבוססת על ההמודל לתמחור אופציות המבוסס על מודל בלק ושולס או על המודל הבי
 של ישות עשויים להחשב כאופציות רכש על שווי אותה ישות כולה.  

     ות על בסיס דוחותיהן הכספיים, המבוססיםקבע על בסיס חלק הקבוצה בהון הקר ן רשומות למסחרות הון סיכון שאיערכן של השקעות בקר
  על שווי הוגן או הערכות שווי של השקעותיהן.       

    
  

   רותיםימכירות וש - 7באור 
  

  

לשלושה חודשים  
  שהסתיימו ביום 

  במרס  31

  לשה  
ביום  שהסתיימה 

  בדצמבר 31
  2022  2021  2021  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   

  מיליוי ש"ח   
  
  

  2,958   725  762 שרותי תקשורת
  1,187   314  301 מכירת ציוד תקשורת

  1,041   411  387 הכסות מתחום החקלאות 
מבים  ודמי יהול השכרת   44)2(  23)1(   40  

  44   17 15 מכירת דירות ומקרקעין 
  75   19  16 הכסות מדמי יהול ויעוץ של בית השקעות

  33   4  5 אחרים 

  1,530   5131,   5,378  
   
   .להלן .ב.9במסגרת הפעילויות המופסקות, ראה באור   HSBCתואם למפרע, בשל הצגת מגדל  ) 1(
 .  לעיל .2.א.1.א.3, ראה באור 2022במרס  8מיום ים, שאוחדו לראשוה החל -כולל את תוי גב ) 2(
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  מגזרי פעילות  - 8באור 
  

בבאור   שהוצג  לזה  זהה  המגזרי  וההפסד  הרווח  של  המדידה  ובסיס  המגזרי  הפיצול  הכספיים   32בסיס  בדוחות 
  השתיים בדבר מגזרי פעילות. 

פעילות, אשר איו עוה למבחים כמגזר  כללה החברה לראשוה את אפסילון    2021החל מהרבעון השי של שת  
במסגרת המגזרים יחד עם מגזר אלרון  מוצג  ו בר דיווח  כמגזר    ,)IFRS-8(  8מס'    בילאומיהכמותיים הקבועים בתקן  

ההשוואה  האחרים שת  . מספרי  הראשון של  הרבעון  אפסילון  2021בגין  וכוללים את מגזר  יחד עם   הוצגו מחדש 
  .  המגזרים האחרים במסגרת מגזר אלרון

  :IFRS-8לדוח המאוחד בהתאם לתקן להלן פירוט לגבי מגזרי הפעילות והתאמה בין תוי המגזרים 
  

 תוצאות המגזרים .א
  

  
  סלקום 

כסים  
  אחרים   מהדרין   וביין 

התאמות  
  מאוחד   למאוחד 

  מיליוי ש"ח   
              

הסתיימה ביום שלתקופה של שלושה חודשים 
              (בלתי מבוקר)  2022  במרס   31

  1,530    15    16    387    55    1,057    רותיםימכירות וש

  546    )56(  ) 3(  14    ) 1(578    13    מיוחסות לבעלים של החברה   - מגזר  תוצאות  
              

הסתיימה ביום שלתקופה של שלושה חודשים 
              (בלתי מבוקר)  2021  במרס   31

  ) 3(,5131    ) 2(,)3()33(  ) 2(19    411    83    1,033    רותיםימכירות וש

  93    ) 2()40(  ) 2(20    21    89    3    מיוחסות לבעלים של החברה   - תוצאות מגזר  
              

 2021בדצמבר    31לשה שהסתיימה ביום  
              (מבוקר) 

  5,378    110    75    1,041    44    4,108    רותיםימכירות וש

  266    )210(  22    62    380    12    מיוחסות לבעלים של החברה   - תוצאות מגזר  
  

  
בגב )1( בגין שערוך ההשקעה  ברווח  דסק"ש  חלק  במועד הים לשווי  -כולל  בגב  עלייההוגן  בסך  -לשליטה  באור    538ים  ראה  מיליון ש"ח, 

 לעיל.   .א. 2.א.1.א. 3
 .סווג מחדש בשל הצגת אפסילון במסגרת המגזרים האחרים )2(
 . לעיל.ב. 9במסגרת הפעילויות המופסקות, ראה באור  HSBCתואם למפרע בשל הצגת פעילות מגדל  )3(
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  (המשך) מגזרי פעילות - 8באור 
  

  תוצאות המגזרים (המשך)    .א
  רותים לדוח המאוחד:יהרכב ההתאמות של סעיף מכירות וש

  
  

  

  לשלושה חודשים  
  שהסתיימו ביום 

  במרס   31

לשה  
שהסתיימה       

  בדצמבר   31ביום 
  2022  2021  2021  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   

  מיליוי ש"ח   
  

פעילויות המוצגות בדוחות כסים וביין התאמות בגין  
  32  19  2    כפעילויות מופסקות 

  -        ) 1()62(  -    כפעילות מופסקת  HSBCהתאמות בגין הצגת פעילות 

  78  )2(10  13    התאמות אחרות 

    15  )33(  110  
  
  

  הרכב ההתאמות של תוצאות מגזר המיוחסות לבעלים של החברה לדוח המאוחד:
  

  

  לשלושה חודשים 
  שהסתיימו ביום 

    במרס 31

  לשה  
שהסתיימה         

  בדצמבר   31ביום 
  2022  2021  2021  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   

  מיליוי ש"ח   
        

  )243(  )39(  )56(  הכללת תוצאות מטה דסק"ש (ההלה וכלליות ומימון) 
  33  ) 2()1(  -        התאמות אחרות 

  )56(  )40(  )210(  
 

 לעיל.  .ב.9במסגרת הפעילויות המופסקות, ראה באור  HSBCתואם למפרע בשל הצגת פעילות מגדל  ) 1(
 . האחרים  המגזרים  במסגרתסווג מחדש בשל הצגת אפסילון  ) 2(
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  (המשך) מגזרי פעילות - 8באור 
  

  כסי המגזרים .ב

 סלקום  
כסים  
 אחרים    מהדרין  וביין 

התאמות  
 מאוחד  למאוחד  

  מיליוי ש"ח  

  32,873    1,535    534    1,368    22,817    6,619    (בלתי מבוקר)  2022 במרס   31ליום  

  18,807  )1( ,2652  )1( 417   1,374  7,633    7,118    (בלתי מבוקר)  2021 במרס   31ליום  

 18,218   1,554   554   1,357   8,183   6,750   (מבוקר)  2021בדצמבר    31ליום  
  

  

  המגזרים לדוח המאוחד:הרכב ההתאמות של כסי 

  במרס   31ליום    

לשה  
שהסתיימה ביום 

  בדצמבר  31

  2022  2021  2021  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   

  מיליוי ש"ח   
הכללת סכום ההשקעה בחברות כלולות על בסיס שוויין  

  9  10  11  המאזי כפי שכללו בדוחות הכספיים 
הכללת התאמות לשווי הוגן של כסי חברות בות ומויטין 

  595  594  595  בגין בדסק"ש 
  873  1,585    891  הכללת כסים אחרים של מטה דסק"ש 

  77  )1(76   38  התאמות אחרות 

    51,53  2652,     1,554  
 . האחרים  המגזרים  במסגרתסווג מחדש בשל הצגת אפסילון  ) 1(

  
  
  

  המגזרים התחייבויות      ג.

 סלקום  
כסים  
 אחרים    מהדרין  וביין 

התאמות  
 מאוחד  למאוחד  

  "ח ש   מיליוי  
 

  22,465    3,034    82    636    14,047    4,666    (בלתי מבוקר)  2022 במרס   31ליום  

  15,273    ) 1(,4903    ) 1(70    769    5,720    5,224    (בלתי מבוקר)  2021 במרס   31ליום  

 13,844   3,002   95    662   5,436   4,649   (מבוקר)  2021בדצמבר    31ליום  
 

  
  הרכב ההתאמות של התחייבויות המגזרים לדוח המאוחד:

  ליום     
  במרס   31    ליום     בדצמבר  31

  2 0 2 2  2 0 2 1  2 0 2 1  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)   

  מיליוי ש"ח   
        

  2,862    3,343    2,926    הכללת התחייבויות של מטה דסק"ש 
הכללת התאמות לשווי הוגן של התחייבויות של חברות בות 

  86    86    86  בדסק"ש 
  54    )1( 61  22  התאמות אחרות 

    3,034  4903,     3,002  
 . האחרים  המגזרים  במסגרתסווג מחדש בשל הצגת אפסילון  ) 1(
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 והתחייבויות של קבוצות מימוש המוחזקים למכירה ותוצאות פעילות מופסקת  כסים - 9באור 
  

, וחלק HSBCמגדל  ושמכירתו טרם הושלמה למועד הדוח,  כסי פעילויות הדל"ן המיב של כסים וביין בישראל,  
, ככסים של 2022  במרס  31מפעילויות כסים וביין בתחום המגורים בישראל מוצגים בדוח על המצב הכספי ליום  

מוצגים כפעילות מופסקת בדוחות רווח והפסד, כאשר   HSBCמגדל    תוצאותקבוצות מימוש המוחזקים למכירה.  
מגדל   תוצאות  בגין  ההשוואה  שת    HSBCמספרי  של  הראשון  ו,  2021לרבעון  למפרע  בפרד תואמו  הוצגו 

  להלן.  .ב, ראה סעיף המהפעילויות המשכות. לפירוט תוצאות הפעילות שהופסק
 ;להלן .3. אעד סעיף  .1א.ראה סעיף  -בישראל של כסים וביין כסים מיבים  -
- IDBG  -   להלן .4.אסעיף ראה; 
 להלן; .5.אראה סעיף  -חלק מפעילות כסים וביין בתחום המגורים בישראל  -
 ; להלן .בראה סעיף  -  HSBCמגדל  -

 

 ואחרים: החברות לעיל  להלן הרכב הכסים והתחייבויות של קבוצות מימוש המסווגים כמוחזקים למכירה בגין
 

    יוםל  
  במרס  31

  ליום
  בדצמבר 31

  2022  2021  2021  
  ) מבוקר(  )מבוקר בלתי(  
  מיליוי ש"ח  

         כסים של קבוצות מימוש המסווגים כמוחזקים למכירה
  96    -    2    השקעה בחברה מוחזקת המטופלת בשיטת השווי המאזי

      2,984    -    3,513דל"ן להשקעה 
  33    -    66    חייבים ויתרות חובה 

  44    -    50    מלאי מקרקעין ובייים למכירה 
  9    8    -    אחרים כסים 

  3,695    8    3,102    סך הכל כסים של קבוצות מימוש מוחזקות למכירה 
        
        

        התחייבויות של קבוצות מימוש המסווגת כמוחזקות למכירה 
  171    -    215    זכאים ויתרות זכות

  1,173    -    1,195    התחייבויות לתאגידים בקאיים ולמוסדות פיסיים
  Rock Real (      43    -    41.ד. לדוחות הכספיים השתיים בדבר  1.ב.12(ראה באור    הפרשות

  3    -    -    התחייבויות אחרות 

  1,388    -    1,453    סך הכל התחייבויות של קבוצות מימוש המוחזקות למכירה 
 

     כסים והתחייבויות של קבוצות מימוש המוחזקים למכירה  .א
  בית אבגד    .1

בה   2022יואר    בחודש העסקה  ובייןהתקשרה    הושלמה  בבית הלמימוש    בהסכם  כסים  חזקותיה 
התמורה   "ח.ש  מיליון  95של    לסך), בתמורה  לכסים וביין גן, לצד שלישי (שאיו קשור  - אבגד ברמת

מהתמורה)   30%-מיליון ש"ח (כ   29התשלום הראשון בסך של    -שולמה לכסים וביין בשי תשלומים  
ובייןשולם   ההסכם  לכסים  חתימת  אוקטובר  במועד  בחודש    66  של  בסך  השי  והתשלום;  2021, 
 לידי   הכס  מסירת  במועד,  2022  יואר  בחודש  לכסים וביין  שולם)  מהתמורה  70%-"ח (כש  מיליון
    .הרוכש

  , מיליון ש"ח   6רווח מעלייה בשווי דל"ן להשקעה בסך של    2021בשת    כסים ובייןבהתאם, כללה  
     .מיליון ש"ח 4חלק החברה ברווח 

  

  בית כסים  .2
הזמה להציע הצעות לרכישת מלוא זכויותיה ב"בית   כסים ובייןפרסמה    2021באוקטובר    19ביום  

מיב,   דל"ן  כס  אביבהשבחה  פוטציאל  בעלכסים",  בתל  המסגר  ברחוב  עלשהיפו,  -,  ה ייד-וחזק 
,  כסים וביין לאחר הליך תחרותי שקיימה  2021בדצמבר  2  ביום. בה שפורט כפי לתקופה), " "הכס(

וביין התקשרה   דירקטוריון    כסים  להחלטת  וביין (בהתאם  קשור כסים  שאיו  שלישי  צד  עם   (
וביין  של  המכר  הסכם("  מכר  בהסכם")  הרוכש("  לכסים  הבעלות  זכויות  מלוא  למכירת  כסים ") 

על   וביין וההתחייבויות  הזכויות  מלוא  (לרבות  על  -בכס  החל  היהול  והסכם  השכירות  הסכמי  פי 
  ").התמורה מיליון ש"ח (" 390  -בסך של כ  הכס), וזאת בתמורה כוללת

התמורה    בהתאם המכר,  הסכם  של  וביין  שולמהלהוראותיו  תשלומים    לכסים  התשלום   -בשי 
; במועד חתימת ההסכם  לכסים ובייןמהתמורה) שולם    30%-מיליון ש"ח (כ  117  -הראשון בסך של כ

 פברואר   בחודש  וביין  לכסים  שולם )  מהתמורה  70%-"ח (כש   מיליון  273  - כ  של  בסך  השי  והתשלום
    .הרוכש לידי  הכס מסירת  במועד, 2022

בדצמבר  31העמידה את הכס, בדוח על המצב הכספי ליום   כסים וביין כתוצאה מהמכירה כאמור,  
  281של    בסך  טורווח    2021ת  רשמה בדוחותיה הכספיים לש, בהתאם למחיר המכירה בעסקה ו2021

  מיליון ש"ח.  178, חלק החברה ברווח מיליון ש"ח
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  (המשך)  והתחייבויות של קבוצות מימוש המוחזקים למכירה ותוצאות פעילות מופסקת כסים - 9באור 
   (המשך) כסים והתחייבויות של קבוצות מימוש המוחזקים למכירה  .א

    רומו  בית  .3
פרסמ2022פברואר    בחודש ב"בית   וביין  כסים  ה,  זכויותיה  מלוא  לרכישת  הצעות  להציע  הזמה 

ה ("הכס") ייד-יפו המוחזק על-רומו", כס דל"ן מיב בעל פוטציאל השבחה ברחוב יפו בתל אביב
בבעלותה עם   שהיהמהזכויות (בעקיפין, באמצעות חברת בת    72.2%  -בכ  וביין  כסיםשבו מחזיקה  

 כסים, התקשרה  וביין  כסיםתאם להחלטת דירקטוריון  "חברת הבת"), ובה   -בעלי מיות אחרים  
 חברת  של  מרצון  לפירוקה   לב, יחד עם יתר בעלי המיות בחברת הבת (בשים  2022מרס    בחודש,  וביין
 וביין   לכסים"המוכרים") עם צד שלישי, שאיו קשור    -ויתר בעלי המיות כאמור    וביין  כסים) (הבת

מיליון ש"ח (חלק כסים   371("הרוכש"), בהסכם מכר ("הסכם המכר") וזאת בתמורה כוללת בסך של  
בהתאם   268וביין   ("התמורה").  מע"מ  ובתוספת  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  ש"ח),  מיליון 

ם המכר, המוכרים ימכרו לרוכש את מלוא הזכויות וההתחייבויות של המוכרים להוראותיו של הסכ
פי הסכמי השכירות (לרבות שכירות מוגת) והסכמים -בכס (לרבות מלוא הזכויות וההתחייבויות על

  ובמישרין.  AS ISאחרים, וכן הסכם היהול החל על הכס), במצבם 
מיליון ש"ח (המהווה    37הראשון בסך של    שלוםהת  -תשלומים    בשלושההתמורה תשולם למוכרים    
וביין    10%-כ כסים  חלק  ההסכם;   27מהתמורה,  חתימת  במועד  למוכרים  שולם  ש"ח)  מיליון 

מיליון ש"ח)   27מהתמורה, חלק כסים וביין    10%-מיליון ש"ח (המהווה כ  37התשלום השי בסך של  
- מיליון ש"ח (כ  297בסך של    השלישים  יום מחתימת הסכם המכר; התשלו  30למוכרים בתוך    שולם
חלק    80% למוכרים    214  וביין  כסיםמהתמורה,   לידי   הכס  מסירת  למועד  עדמיליון ש"ח) ישולם 

(הרוכש לידי    למעט;  שהעברתם  מסוימים  עירייה   וביין  כסיםסכומים  אישור  להמצאת  כפופה 
כמקובל). רכישה,  ומס  שבח  מס  תשלום  בדבר  המיסים  רשות  , התמורה  תשלום  להבטחת   ואישורי 

מיליון ש"ח. בהתאם להסכם   35של    סך  עלבקאית אוטוומית בלתי מותית    ערבות  הרוכש   העמיד
ימים ממועד החתימה על הסכם המכר.   90המכר כאמור, השלמת העסקה ומסירת הכס יבוצעו עד  

 בדצמבר   31  ליום  הכספי  המצב  על  בדוח  הכס  את  העמידה  וביין  כסים,  כאמור  מהמכירה  כתוצאה
, טו  ברווח  חלקה  את   2021הכספיים לשת    יהבדוחות  וכללה  בעסקה  המכירה  למחיר  בהתאם ,  2021
מיליון ש"ח. מובהר,   99ברווח טו    החברהמיליון ש"ח, חלק    157  של, בסך  להשקעה"ן  דל  שערוך  בגין

, לרבות בשל וביין  בכסיםכי אין וודאות בדבר השלמת העסקה, וזאת בשל גורמים שאים תלויים  
  ידי הרוכש. -הפרת הוראותיו של הסכם המכר על

  

4.  IDBG     
IDB Group USA Investments Inc.  ")IDBG  חברה בבעלות) ("ייןכסים וב  )74.18% ואי די בי (

  - במלוא הזכויות ב  ,אשר החזיקה עד למועד השלמת עסקת המכירה, כאמור להלן))  25.82%פתוח (
Great Wash Park LLC ")GW .(" 

 הסכם מכירה
הדירקטוריון    2021  סמר  חודשב כסי    IDBG  שלהחליט  בהשבחת  ההשקעה  המשך  לצד  , IDBGכי 

השוק. ל,  היתר  בין,  בכפוף  כסיה  למימוש  להיערך  בכדי  הדרשות  בפעולות  IDBG  תקוט תאי 
התקשרה   שהתקיים,  תחרותי  הליך  דצמבר  IDBGבמסגרת  בחודש   ,2021") מכר  בהסכם   הסכם , 

 מלוא זכויותיה והתחייבויותיה "), למכירת  הרוכשת("   ים ובייןלכס") עם גורם שאיו קשור  המכר
) הטיבולי  בפרויקט  ומשרדים(בעקיפין)  למסחר  באדה,וגאס-בלאס)  פרויקט  קרקע וב  ,  עתודות 

), וזאת בתמורה כוללת AS IS"), במצבם כפי שהם (  IDBGכסי"  -(יחד    לפרויקט הטיבולי הסמוכות  
דולר    216של   והתמורה" (מיליון  מעתודות העסקה"-"  לחלק  בקשר  ההשלמה  מועד  בהתאמה).   ,"

הטיבולי   לפרויקט  הסמוכות  העסקה   2022במרס    31וביום    2022בפברואר    28ביום    היה הקרקע 
  . IDBGהושלמה במלואה ומלוא התמורה הועברה לידיה של 

פרעו את ההלוואה מגורם   IDBG  -וכסים וביין  שלמת העסקה,  בהתאם לתאי הסכם המכר, עם ה
מבק אמריקאי   IDBG"), וכן הלוואה שטלה  המוסדית  ההלוואהמיליון ש"ח ("  162מוסדי בסך של  

של   ("   72בסך  דולר  האמריקאי  ההלוואהמיליון  פרעון  מהבק  לאור   בחודש   המוסדית  ההלוואה"). 
וביין-על  2022  יואר כסים  של  לו,  ידי  היחשבותה  וביין  אור  ההלוואה כסים  את  שהעמידה  כמי 

לכסים   IDBG, פרעה  העסקה  השלמת  במועד  הפרעון  לכספי  וזכאית ,  IDBGהמוסדית ישירות מול  
פי - את הסכומים המגיעים לה על, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,  2022בחודש אפריל  ,  וביין

בקשר   השיפוי  והסכמי  המוסדית  וההלוואה   .אליוההלוואה  המוסדית  ההלוואה  אודות  לפרטים 
 לדוחות הכספיים השתיים.   ב., בהתאמה,.5.א.12 -.ג. ו5.א. 12מהבק האמריקאי, ראה באורים 

מיליון דולר. זאת, לאחר פרעון    91טו, בסך של  ים  תזרים מזומקיבלה    IDBG  ,העסקה  עם השלמת
  לוואה המוסדית; ועלויות מכירה אחרות. ההלוואה מהבק האמריקאי כאמור לעיל; פרעון הה

מהעסקה   לתמורה  לב  לעיל,  כאמור  בשים  המצויות  העלויות  וביין  ולאור  בדוחות כסים  רשמה 
מיליון ש"ח,   39חלק החברה בהפסד טו  ש"ח,  מיליון    61של    בסך  , הפסד טו2021הכספיים לשת  

ל החברה  שהעיקה  הלוואה  של  ערכה  לירידת  לתום   IDBG-המתייחס  ההוגן  לשוויה  והתאמתה 
  השה. 
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  (המשך)  והתחייבויות של קבוצות מימוש המוחזקים למכירה ותוצאות פעילות מופסקת כסים - 9באור 
   (המשך) כסים והתחייבויות של קבוצות מימוש המוחזקים למכירה  .א

4.  IDBG (המשך)  
 (המשך)  הסכם מכירה  

העסקה   השלמת  ובייןבמועד  שת    כסים  של  הראשון  לרבעון  הכספיים  בדוחות  , רווח 2022רשמה 
כסי   ש"ח,    120של  בסך    IDBGממימוש  ברווח  מיליון  החברה  ש"ח,    76חלק  את  מיליון  המשקף 

.  IDBG-של ההשקעה ב  כסים ובייןלבין ערכה בספרי    IDBG-ההפרש בין התקבול טו שהתקבל מ
ב בהשקעה  החשבואי  הטיפול  לאופן  היתר  בין  מיוחסת  האמור,  הרווח  בהתאם   IDBG  -זקיפת 

בילאומי   חשבואות  לתקן  התיקון  יישום  בבאור  (IAS 28  28להוראות  כאמור  לדוחות 5.א.2),   .
  הכספיים השתיים. 

  156הפסד בסך של  2022זקפה ברבעון הראשון של שת  כסים ובייןבוסף, במועד השלמת העסקה, 
בגין מימושן של יתרת קרות בחובה, מתרגום של  מיליון ש"ח,    99חלק החברה בהפסד  מיליון ש"ח,  

ההון   על  השפעה  אין  התרגום  קרות  של  ממימושן  כאמור  להפסד  תרגום").  ("קרות  חוץ  פעילות 
  המיוחס לבעלים של החברה.

 

 בישראל למגורים  ביה  . 5
 וביין  כסים  דירקטוריון  החלטת  בדבר,  לדוחות הכספיים השתיים.  1.ב.2.ז.3  בבאורלאמור    בהמשך
וביין בפעילותה   כסיםחזקותיה של  הלהתחיל בהליך של בחית מימוש    וביין  כסים  לההלת  להורות

ה מפעילויות  חלק  מוצגות  חלקן,  או  כולן  בישראל,  למגורים  הביה  בישראל, בתחום  למגורים  ביה 
, ככסים 2022  במרס  31לממשן, בדוח על המצב הכספי של החברה ליום    וביין  כסיםאשר בכוות  

  והתחייבויות של קבוצות מימוש המוחזקים למכירה. 
של  2022פברואר    בחודש   המלאה  בבעלותה  בת  חברה  פרסמה  הזמה הבת  חברת("   וביין  כסים,   ("

א זכויותיה בעתודות קרקע לרבות בייעוד למגורים סמוך למלון "מדרין" להציע הצעות לרכישת מלו
מהזכויות (בחטיבת   46%  -באמצעות חברת הבת, בכ  וביין  כסיםיפו, שבהן מחזיקה  -בצפון תל אביב

 אישר ,  2022במרס    7ביום    .דום; "הקרקע")  13  -כ חברת הבת  דום (חלקה של    27  -קרקע בשטח של כ
(באמצעות חברת הבת) בהסכם מכר ("הסכם המכר") עם   התקשרותה  את  וביין  כסים  דירקטוריון

בקשר עם   יהוהתחייבויות  יה), למכירת מלוא זכויות("הרוכש"  וביין  לכסיםצד שלישי, שאיו קשור  
במצבה  קרקעה  ,AS IS  של בסך  כוללת  בתמורה  למדד    347,  הצמדה  הפרשי  בתוספת  ש"ח,  מיליון 

  ובתוספת מע"מ ("התמורה"). 
תשלומים    התמורה   בשי  של    -תשולם  בסך  הראשון  כ  69התשלום  (המהווה  ש"ח    20%-מיליון 

; והתשלום השי בסך של חברת הבתהסכם המכר באמות לב"כ  מהתמורה) שולם במועד חתימת  
כ  278 (המהווה  ש"ח  לידי    80%-מיליון  הקרקע  מסירת  במועד  ישולם  . הבת  חברתמהתמורה) 

ההתקשרות בהסכם המכר וכיסתו לתוקף מותים בהתקיימות תאים מתלים, שעיים רישומה של  
וזאת לאחר עדכון כדרש ברשות המסים של חברת הבת בלשכת רישום המקרקעין כבעלים בקרקע,  

סעיף   להוראות  בהתאם  להה  מאמן  התשכ"ג  69העברות  ורכישה),  (שבח  מקרקעין  מיסוי  -לחוק 
מ  1963 יאוחר  לא  עד  וזאת  המתלה"),  ככל   12  -("התאי  המכר.  הסכם  חתימת  ממועד  חודשים 

רשא תהא  הבת  חברת  ה"ל,  הזמן  פרק  בתוך  יתקיים  לא  המתלה  על שהתאי  דעתה -ית,  שיקול  פי 
  ימים וספים.  90הבלעדי, להאריך את המועד להתקיימות התאי המתלה בפרק זמן וסף של עד 

 60  -להסכם המכר כאמור, השלמת העסקה ומסירת החזקה בקרקע יבוצעו עד לא יאוחר מ   בהתאם
  הסכם המכר. ימים ממועד חתימת    60  -ימים ממועד התקיימות התאי המתלה בפועל, אך לא פחות מ

צפויה    בגין   כ  וביין  כסיםהעסקה,  של  בסך  מס)  (לאחר  רווח  העסקה  השלמת  במועד    261  -לרשום 
  מיליון ש"ח.  165ברווח הצפוי  החברהחלק  ,מיליון ש"ח

התקיימותו של התאי המתלה או בשל -, כי אין וודאות בדבר השלמת העסקה, וזאת בשל אימובהר  
  .הרוכש ידי -על המכר הסכם  של הוראותיו הפרת בשל לרבות, חברת הבתבגורמים שאים תלויים 
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  (המשך)  והתחייבויות של קבוצות מימוש המוחזקים למכירה ותוצאות פעילות מופסקת כסים - 9באור 
  HSBC מגדל - פעילות מופסקת  .ב

  מכירה הסכם  . 1
להתחיל בהליך של בחית   וביין  כסים  תלההל  וביין  כסיםהורה דירקטוריון    2021ביולי    1ביום    

, בחודש ספטמבר  וביין  כסים. לשם כך, התקשרה  HSBCבמגדל    וביין  כסיםחזקותיה של  המימוש  
.  HSBCבהליך בחיה ומכירה של מגדל    וביין  כסיםעם בקאי השקעות דל"ן, אשר ליווה את    2021
(באמצעות חברת בת בבעלותה המלאה) בהסכם מכר    וביין  כסיםהתקשרה    2021  בדצמבר  2ביום  

), בכפוף AS ISותיה במגדל, במצבו כפי שהוא (("הסכם המכר") למכירת מלוא זכויותיה והתחייבוי
 במרס   31  ליום, שיתרתה  ("בק אמריקאי").J.P. Morgan Chase Banke, N.A   -מ  לפרעון הלוואה

, וזאת  וביין  לכסיםמיליון דולר, לרוכשת שהיה צד שלישי שאיו קשור    376-היה בסך של כ  2022
של   כוללת  ("התמורה"  855בתמורה  דולר  המכר. מיליון  בהסכם  שקבעו  כפי  להתאמות  כפוף   ,( 

בהתאם להוראותיו של הסכם המכר, הפקידה הרוכשת בידי אמן, על חשבון התמורה, פיקדון קשיח  
של   בסך  הדיר)  הסכם    35(בלתי  של  להוראותיו  בהתאם  דולר.  מגדל  מיליון  מועד HSBCמכירת   ,

יום בהסכמת כסים וביין,   14לאחר דחיה של  (  2022  במאי  16ביום    לחול   היה   צפוי השלמת העסקה  
, כאמור  העסקה  השלמת  במועד.  מיליון דולר בחשבון כסים וביין)  35  בד בבד להפקדת הפיקדון בסך

לא   הרוכשת  הכספי,  המצב  על  הדוח  תאריך  אתלאחר  הסכם   השלימה  להוראות  בהתאם  העסקה, 
ה  להוראות  בהתאם  הושלמה.  לא  כאמור  העסקה  ולפיכך  שהפקידה המכר  הפיקדון  המכר  סכם 

  . וביין כסיםמיליון דולר, יישאר בידי  35הרוכשת בסך של 
במחיר ובתאים שייראו בהתאם לתאי השוק,  אפשרויות למימוש המגדל,    תבחן בעתיד  וביין  כסים  

  . לכסים ובייןכוים 
הסכם   ליום    המכר  לאור  המגדל כאמור, שהיה בתוקף   כסים ולאור כוות    ,2022במרס    31למימוש 

המצב הכספי של HSBCמגדל    פעילותלהמשיך לבחון אפשרויות למימושו, מוצגת    וביין , בדוח על 
ככסים והתחייבויות של קבוצות מימוש המוחזקים למכירה ותוצאות   ,2022  במרס  31החברה, ליום  

ביום    חודשים  שלושה  של  לתקופההפעילות   מופסקת  2022  במרס  31שהסתיימה  כפעילות  סווגו   ,
בדוחות רווח והפסד של החברה. מספרי ההשוואה בדוחות רווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים 

ביום   הפעילות    למפרע  תואמו,  2021במרס    31שהסתיימו  את  גם  להציג  מת  על  מגדל   שלמחדש, 
HSBC  .משכותפרד מהפעילויות הב  

  

מקבוצת  2022מאי    בחודש   תאגיד  הודיע  הכספי,  המצב  על  הדוח  תאריך  לאחר   ,HSBC  ,כ  השוכר -  
. 2025  באפריל  30  ביום  המסתיים,  במגדל  שלו  השכירות  הסכם  הארכת  אי   על,  המגדל  משטחי  63%

, הקיימים  השכירות  להסכמי  בהתאםו,  99%  על  הדוח  פרסום  במועד  עומדת  כאמור  במגדל  התפוסה
  .הקרובות  השים  בשלוש   גם  גבוה  בשיעור  להיוותר  צפויה  כאמור  התפוסה,  האמור  התאגיד  של  לרבות

  

ההלוואה1.ב. 12בבאור    כאמור   קרן  יתרת  השתיים,  הכספיים  לדוחות  על  ,.ב.  בק ידי  -שיתה 
ביולי    1עומדת לפרעון בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה, ביום    כאמור,  HSBCלמגדל    אמריקאי

הדוח,  2022 פרסום  למועד  בסמוך  עם    וביין  כסים.  האמריקאיבמגעים  ההלוואה   הבק  למחזור 
  . האמורה
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  (המשך)  והתחייבויות של קבוצות מימוש המוחזקים למכירה ותוצאות פעילות מופסקת כסים - 9באור 
  (המשך)  HSBCמגדל  - פעילות מופסקת  .ב

  HSBC מגדל מופסקתפירוט תוצאות פעילות   להלן  . 2
  

לשה  
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר  

לשלושה  
חודשים  

שהסתיימו ביום 
 במרס  31

לשלושה  
חודשים  

שהסתיימו ביום 
  במרס  31

2021  2021)1 ( 2022  
  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)   (מבוקר) 

  מיליוי ש"ח 
  הכסות       

 רותיםימכירות וש  59  62  241  
  בשווי הוגן של דל"ן להשקעה   עלייה  5  -        -      
  הכסות אחרות   -         -        11  
  הכסות מימון  -         -         1  

  253 62 64 
  הוצאות       

  רותים יעלות המכירות והש  25  28  114
 ירידה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה   -         -         145

  הוצאות אחרות   2  4  -      
 הוצאות מימון  16  17  66

325 49  43   
   

 לפי מסים על ההכסה   )הפסדרווח (  21  13  )72(
 מסים על ההכסה   ) 4(  -        )24(

      
  לתקופה מפעילות מופסקת   )הפסדרווח (  17  13  )96(

      
  : למיוחס  לתקופהמפעילות מופסקת    )הפסדרווח (      

  בעלים של החברה   11  10  )57(
 זכויות שאין מקות שליטה   6  3 )39(

)96( 13 17 

     
 מופסקת  מפעילות   לתקופה  אחר   כולל  )הפסדרווח (

 מיוחס ל:    
 בעלים של החברה   13  31 )23(
 זכויות שאין מקות שליטה   8  12 )17(
)40(  43  21    

  
  . לעיל. 1סעיף ב.במסגרת הפעילויות המופסקות, ראה  HSBC, בשל הצגת פעילות מגדל תואם למפרע  )1(

  
  :   HSBCמגדל  המופסקת לפעילות המתייחסים טו המזומים תזרימי על תוים להלן  . 3

 

לשה  
שהסתיימה  

  31ביום 
  בדצמבר 

לשלושה  
חודשים  

שהסתיימו ביום 
  במרס  31

לשלושה  
חודשים  

שהסתיימו ביום 
  במרס  31

  

2021  2021)1 (  2022    
    ) מבוקר(בלתי   ) מבוקר(בלתי   (מבוקר) 

    "ח ש מיליוי
        

  מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת   39    48    153  
 פעילות השקעה ל  ששימשומזומים טו    ) 11(  ) 11(  ) 33(
  מימון   לפעילות  ששימשו  טו  מזומים  ) 13(  ) 13(  ) 81(
 שיוי במזומים ושווי מזומים מפעילות מופסקת    15    24    39  

 
  . לעיל. 1סעיף ב.במסגרת הפעילויות המופסקות, ראה  HSBCלמפרע, בשל הצגת פעילות מגדל  תואם )1(
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    ים- גב פרופורמה - 10באור 
 כללי .א

רכישת ל  ומתייחסים   ומיידיים  תקופתיים  דוחות  לתקות  ב38  לתקה  בהתאם  ערכו   אלו  פרופורמה  דוחות
עסקת הרכישה מהווה צירוף עסקים   .לעיל   .2-ו.  1.א.5  בבאור, כאמור  כסים ובייןידי  -עלים  -בגב  השליטה

  . ומיידיים תקופתיים דוחות לתקות בתקותמהותי המצריך הצגת דוחות פרופורמה כהגדרתם 
  

  הפרופורמה דוחות לעריכת  ששימשו החות .ב
ואת   2022  במרס  31הדוחות הכספיים פרופורמה ערכו על מת לשקף את המצב הכספי של החברה ליום  

ולשת    2021-ו  2022  במרס  31  בימים  שהסתיימו  חודשים  שלושה  של  לתקופותתוצאות הפעולות של החברה  
  .") הפרופורמה  תחילת("מועד    2019  ביואר  1  ביום  כבר  עשתה,  לעיל  כאמורים  -גב  שעסקת  בהחה  ,2021

ים במסגרת הצעת הרכש, שהושלמה בחודש -מזכויות ההצבעה בגב  5%תוי הפרופורמה כוללים את רכישת  
ים מהחברה בבעלות -ממיות גב  37.22%והרכישה הצפויה של    לעיל.  2.א. 1.א.3  כאמור בבאור  ,2022מרס  

מחזיקה כסים וביין  לעיל, כך ש.  1.א.1.א.3  בבאור, כאמור  ("הרכישה הצפויה")  והשליטה של מר פרקל
  ים, ממועד תחילת הפרופורמה.  -מהוה המופק של גב 86.73%-בכ לצורך דוח פרופורמה זה,

 בתוי לראות אין כן ועל להלן כמפורט ואומדים הערכות  ,החות על מבוססים  ,טבעם מעצם  ,פרופורמה תוי
  בתקופות  החברה של  העתידיות או/ו המייצגות,  הפעילות תוצאות את משקפים בהכרח  הם  כי רמההפרופו

  .העוקבות
  הדוחות הכספיים פרופורמה ערכו תחת ההחות הבאות:

והדוחות  ) 1( החברה  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  על  מבוססים  פרופורמה  הכספיים  הדוחות 
בימים ו  סתיימהש  של שלושה חודשים   ותולתקופ  2022במרס    31  ליוםים  -גבהכספיים המאוחדים של  

 .(IFRS), אשר ערכו בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים 2021ולשת  2021-ו 2022 במרס 31
ליום   ) 2( החברה  של  פרופורמה  הכספי  המצב  על  הרכישה    2022  במרס  31הדוח  כי  ההחה  תחת  ערך 

ביום  הצפויה   עסקת  2022  במרס  31בוצעה  כי  ההחה  תחת  ערכו  פרופורמה  והפסד  רווח  דוחות   .
ים אוחדו במסגרת הדוחות הכספיים של החברה, -של גב  דוחותיה  .2019ביואר    1הרכישה בוצעה ביום  

כולל התאמות   2022במרס    31דוח על המצב הכספי פרופורמה ליום  הולכן,    2022במרס    8החל מיום  
 ים. - ממיות גב 37.22%של הצפויה פרופורמה בגין חלק החברה ברכישה 

  

 : התאמות הפרופורמה .ג
  :המאוחדים הכספיים בדוחותיה הדיווח  בתקופותים -החשבואי שקטה החברה בהשקעה בגב הטיפול
  , 2021ובשת    2021במרס    31ביום    השל שלושה חודשים שהסתיימ  לתקופהרווח והפסד של החברה    בדוחות

 בהתאם ים  -הוצגה פעילות גב  ,לשליטה)  עלייה(מועד ה  2022במרס    8ועד ליום    2022ביואר    1ולתקופה מיום  
  לשיטת השווי המאזי וכללו בדוחות רווח והפסד המאוחדים רווחי אקוויטי בגין השקעה זו.  

  של   הכספיים  בדוחותיהים  -גב  פעילות  אוחדה,  2022  במרס  31  ביום  השהסתיימ  חודשים   שלושה  של  בתקופה
  . 50.49%בשיעור  היןשל זכויות שאין מקות שליטה  ןוחלק ,2022במרס  8, החל מיום החברה
  :הפרופורמה לצורך שבוצעו התאמות

דוח פרופורמה,    ותבמסגרת  והפסד  חודשים   התקופל  שרשמו,  האקוויטי  רווחי  בוטלורווח  שלושה  של 
, מועד  2022במרס    8ועד ליום    2022ביואר    1תקופה מיום  בו  2021שת  ל   ,2021במרס    31ביום    השהסתיימ

ים אוחדו במסגרת  -תוצאותיהן של גב  2022במרס    31ועד ליום    2022במרס    8ה לשליטה. החל מיום  יהעלי 
   הדוחות הכספיים של החברה.

 במרס   31  ביום  השהסתיימ  חודשים  שלושה  של  לתקופה,  פרופורמה  והפסד  רווח  דוחות  שבמסגרת,  יצוין
הרכש-בגב  לשליטה  עלייהמ  הרווח  בוטל,  2022 הצעת  מהשלמת  כתוצאה  ש"ח  851בסך    ים,  חלק  מיליון   ,

  . מיליון ש"ח 538החברה ברווח 
  

 :עלות עודפי ) 1(
עלות עודף  מיום  הרכישה,    הפחתת  ליום    2019ביואר    1לתקופה  על  ,2022  במרס  31ועד  פי - חושבה 

ארעית להקצעת התמורה ה, בהתאם לעבודת הערכה  אומדן אורך החיים של עודפי העלות ליום הרכיש
 לעיל. .ב.  2.א.1.א.3 שבוצעה, כאמור בבאור

  

 :להשקעה"ן דל ) 2(
גב  להשקעה"ן  דל ש-של  ש"ח),  28(  הקבוצה  חברות  בשימושים  הכספי   בהמצ  על  בדוח  מוצג  מיליון 

קבוע  2022  במרס  31ליום   והפסד    .כרכוש  רווח  שערוכי   בתקופותבוטלו    פרופורמהבדוחות  הדיווח, 
  ים, שבשימוש חברות הקבוצה.  -הדל"ן להשקעה, שרשמו בדוחותיה הכספיים של גב
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  (המשך)   ים-גב פרופורמה - 10באור 
 (המשך) התאמות הפרופורמה .ג

 :  עלות הרכישה מומה כדלקמן ) 3(
של   .א הלוואה    מיליון  200סך  קבלת  באמצעות  (ראה    מגורםש"ח  . ) לעיל.  2.ג.1.א.3  באורמוסדי 

  בתוספת  ישראל  בק  ריבית  בשיעור  שתית  משתה  ריבית  תלמדד וושא  הצמוד  האי  ההלוואה
 ;  3% של מרווח

קבלת מימון באמצעות הלוואות מתאגידים בקאיים ומוסדות ש"ח באמצעות    מיליון  800סך של   .ב
 ;כספיים

מיליון ש"ח ממקורותיה העצמיים של    896וסך של    מיליון ש"ח ממקדמה ששולמה  465  סך של   .ג
  ;כסים וביין

 265(  מיליון ש"ח מומה ממכירת הכסים המיבים בארץ  643הוח כי יתרת עלות הרכישה בסך     .ד
, כאמור מיליון ש"ח) 378(  וגאס-מכירת פרוייקט הטיבולי בלאסמהכסות לקבל מו  מיליון ש"ח)

ליום    9בבאור   פרופורמה  הכספי  המצב  על  בדוח  עלות    2022  במרס  31לעיל.    רכישההיתרת 
קוזזה מיתרת הכסים של קבוצות מימוש המוחזקים    ,כאמור  ממכירת הכסים המיבים בארץ

 ;למכירה
הא . ה הריבית  לפי  רעיויות  מימון  הוצאות  כללו  פרופורמה  והפסד  רווח  של פקטיבית  בדוחות 

, על מת לשקף בדוחות האשראי שלקח לצורך דוח הפרופורמה בגין מלא סכום עלות הרכישה
 . 2019ביואר  1כאמור עשה ביום  עלות הרכישה גיוס את ההשפעה אילו

 

 :  הון המיוחס לבעלים ) 4(
ליום   פרופורמה  הכספי  המצב  על  בדוח  החברה  של  לבעלים  המיוחס  כולל 2022במרס    31הון  את    , 

פרקל   מיות  רכישת  טופלה   -השלמת  שליטה,  שימור  תוך  שליטה,  מקות  שאין  זכויות  עם  עסקה 
הוית   בבאור   -כעסקה  כאמור  העסקה,  למחיר  התאמות  (הכוללת  העסקה  תמורת  בין   ההפרש 

של   FFO-והתאמות ל  2022ים ברבעון הראשון של שת  -לעיל, בגין הדיבידד שחילקה גב.  1.א. 1.א.3
) לבין השיוי בזכויות שאין מקות 2022במרס    31ועד ליום    2021בספטמבר    9לתקופה מיום    ים,-גב

 28ין ההוגן של זכויות שאין מקות שליטה), בסך  והרכש בשו  כסים ובייןשליטה (הכולל את חלק  
החברה  ,  בחובהמיליון ש"ח   לחברה כאמור)  אשר זקף  מיליון ש"ח,    18חלק  המיוחס  לחלק (החלק 

 הבעלים של החברה בהון, לקרן הון בזכות עם בעלי זכיות שאין מקות שליטה. 
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  (המשך)   ים-גב פרופורמה - 10באור 
  2022 במרס 31על המצב הכספי ליום  דוח .ד

  

  
  
  

 
  אירוע לפי

  הפרופורמה 

  התאמות 
 תוי בגין

  פרופורמה 
  תוי

  פרופורמה 

  (בלתי מבוקר)  

  "ח ש מיליוי 

       כסים שאים שוטפים 
  567   -   567      המאזי  השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי

    196   -   196כסים פיסים המדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  
  236   -   236  הלוואות, פקדוות, פקדוות מוגבלים ויתרות חובה 

ת שימושיוכס זכו   834   -   834  
  1,833   -   1,833  רכוש קבוע 

    10,635   -   10,635דל"ן להשקעה 
  164   -   164  לקוחות לזמן ארוך

  71   -   71  מלאי מקרקעין  
  425   -   425  הוצאות דחות 

    4   -   4כסי מס דחים 
    7,499   -   7,499כסים בלתי מוחשיים 

  22,464   -   22,464  
       

       כסים שוטפים 
    299   -   299כסים פיסים המדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  841   ) 465(  1,306  פקדוות ופקדוות משועבדים ומוגבלים 
  430   ) 378(  808  חייבים ויתרות חובה 

    28   -   28כסי מס שוטפים 
  1,057   -   1,057   לקוחות והכסות לקבל 

  252   -   252   מלאי
  53   -   53  למכירה מלאי בייים 

מוחזקים למכירה של קבוצות מימוש הכסים     3,102  )265 (   2,837  
  2,608   ) 896(  3,504  מזומים ושווי מזומים 

  10,409  )2,004 (   8,405  
    

  30,869   ) 2,004(  32,873  סך הכל כסים 

       
       ה ו ן

  810   -   810  הון מיות 
  4,132   ) 18(  4,150  קרות הון  

עודפים יתרת   )2,774 (   -  )2,774 (  
  2,168   ) 18(  2,186  הון המיוחס לבעלים של החברה 

  5,236   ) 2,986(  8,222  זכויות שאין מקות שליטה 

  10,408  )3,004 (   7,404  
       

       התחייבויות שאין שוטפות
  13,234   -   13,234  אגרות חוב 

והתחייבויות פיסיות אחרות הלוואות מבקים     574   1,000   1,574  
  562   -   562  התחייבויות בגין חכירות 

  14   -   14  התחייבויות פיסיות המדדות בשווי הוגן 
  36   -   36  הפרשות 

  1,771   -   1,771  התחייבויות מס דחות 
  25   -   25  הטבות לעובדים 

פיסיות התחייבויות אחרות שאין    44   -   44  

  16,260   1,000   17,260  
       

       התחייבויות שוטפות
  2,312   -   2,312  חלויות שוטפות של אגרות חוב 

   מבקים אשראי מתאגידים בקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות
ומאחרים       255   -   255  

  205   -   205  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות 
  945   -   945  זכאים ויתרות זכות

  869   -   869  ספקים 
  1   -   1  התחייבויות פיסיות המדדות בשווי הוגן 

  47   -   47  התחייבויות מס שוטפות 
  118   -   118  הפרשות 

מוחזקות למכירה של קבוצות מימוש ההתחייבויות     1,453   -   1,453  

  6,205   -   6,205  
    

והתחייבויות סך הכל הון    32,873  )2,004 (   30,869  
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  (המשך)   ים-גב פרופורמה - 10באור 
  רווח והפסד מאוחדים ותדוח . ה

  

  2022במרס  31דוחות רווח והפסד לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  
 

  .   העליה לשליטה, מועד 2022במרס  8ועד ליום  2022ביואר  1התוים הים לתקופה מיום  )1(
  

   

 
 אירוע לפי

  הפרופורמה 
  מספרי  

  ) 1(ים-גב

  התאמות
  תוי בגין

  פרופורמה 
  תוי 

  פרופורמה 

  מבוקר) (בלתי  

  מיליוי ש"ח  
         

ת  ו ס  כ          ה
רותיםימכירות וש   1,530    123    -    1,653  

של חברות מוחזקות   הקי (הפסד) ברווחחלק הקבוצה 
  ) 2(  )46(  2    42            המאזי, טוהשווי  שיטת  המטופלות לפי

  10    )851(  -    861  רווח ממימוש ועליית ערך השקעות וכסים, ודיבידדים  
  140    -    105    35  עליה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה, טו 

  19    -    -    19  הכסות אחרות 
  56    -    1    55  הכסות מימון

  2,542    231  )897(    1,876  
         

         ה ו צ א ו ת 
רותיםיעלות המכירות והש   1,134    26    -    1,160  

  2    -    -    2  הוצאות מחקר ופיתוח 
  175    -    3    172  הוצאות מכירה ושיווק
  115    -    7    108  הוצאות ההלה וכלליות

  43    -    -    43    הפסד ממימוש, ירידת ערך והפחתת השקעות וכסים
  3    -    -    3  הוצאות אחרות 
  246    15    40    191  הוצאות מימון

  1,653    76    15    1,744  
     

         
  132    )912(  155    889  לפי מסים על ההכסה  ) הפסד( רווח

) מסים על ההכסההוצאותהכסות (   57  )32(  )2 (    23  
         

) מפעילויות משכותהפסד( רווח   946    123  )914(    155  
ת, לאחר מס ומפעילות מופסק רווח   17    -    -    17  

לתקופה ) הפסדרווח קי (   963    123  )914(    172  
         

) מיוחס ל: הפסדרווח קי (          
  27    )560(  41    546  בעלים של החברה

  145    )354(  82    417  זכויות שאין מקות שליטה 

  963    123  )914(    172  
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  (המשך)   ים-גב פרופורמה - 10באור 
  (המשך)  מאוחדים והפסד רווח דוחות .     ה

  

  2021במרס  31דוחות רווח והפסד לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  
 

 
   

 
 אירוע לפי

  הפרופורמה 
    מספרי

  ים -גב

  התאמות
  תוי בגין

  פרופורמה 
  תוי 

  פרופורמה 

  (בלתי מבוקר)  

  "ח ש מיליוי 
ת  ו ס  כ          ה
רותיםימכירות וש   1,513   152   -   1,665  

של חברות מוחזקות   הקי (הפסד) ברווחחלק הקבוצה 
שיטת השווי המאזי, טוהמטופלות לפי     63   3  )64 (   2  

  60   -   -   60  רווח ממימוש ועליית ערך השקעות וכסים, ודיבידדים  
  205   -   198   7  עליה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה, טו 

  29   -   -   29  הכסות אחרות 
  87   -   2   85  הכסות מימון

  1,757   355  )64 (   2,048  
         

         ה ו צ א ו ת 
רותיםיעלות המכירות והש   1,152   27   -   1,179  

  1   -   -   1  הוצאות מחקר ופיתוח 
  173   -   2   171  הוצאות מכירה ושיווק
  121   -   9   112  הוצאות ההלה וכלליות

  19   -   -   19    הפסד ממימוש, ירידת ערך והפחתת השקעות וכסים
  185   15   43   127  הוצאות מימון

  1,582   81   15   1,678  
     

         
  370   ) 79(  274   175  לפי מסים על ההכסה  (הפסד)  רווח

  ) 89(  ) 3(  ) 63(  ) 23( הוצאות מסים על ההכסה 
         

(הפסד) מפעילויות משכות רווח   152   211  )82 (   281  
מפעילות מופסקת, לאחר מס  רווח   13   -   -   13  

לתקופה רווח קי (הפסד)    165   211  )82 (   294  
         

קי (הפסד) מיוחס ל: רווח           
  158   ) 132(  197   93  בעלים של החברה

  136   50   14   72  זכויות שאין מקות שליטה 

  165   211  )82 (   294  
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 באור 10 - פרופורמה גב-ים  (המשך) 
  (המשך)  מאוחדים והפסד רווח דוחות .     ה

  

 2021בדצמבר  31דוחות רווח והפסד לשה שהסתיימה ביום 
  

  .   ים - של גב  הכספיים בדוחות שבוצעה,  השוואה  מספרי של מהותית לא התאמה )1(

 

  

 
 אירוע לפי

  הפרופורמה 
    מספרי

  ים -גב

  התאמות
  תוי בגין

  פרופורמה 
  תוי 

  פרופורמה 

  (מבוקר)  

  "ח ש מיליוי 
ת  ו ס  כ          ה
רותיםימכירות וש   5,378   649)1 (   -   6,027  

של חברות מוחזקות   הקי (הפסד) ברווחחלק הקבוצה 
שיטת השווי המאזי, טו  המטופלות לפי   339   23  )444 (  )82 (  

  186   ) 71(  71   186  רווח ממימוש ועליית ערך השקעות וכסים, ודיבידדים  
  1,846   ) 5(  1,266   585  עליה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה, טו 

  241   -   -   241  הכסות אחרות 
מימוןהכסות    116   7   -   123  

  6,845   2,016  )520 (   8,341  
         

         ה ו צ א ו ת 
רותיםיעלות המכירות והש   4,049   132)1 (   -   4,181  

  4   -   -   4  הוצאות מחקר ופיתוח 
  701   -   12   689  הוצאות מכירה ושיווק
  504   -   37   467  הוצאות ההלה וכלליות

  41   -   -   41    ערך והפחתת השקעות וכסיםהפסד ממימוש, ירידת 
  33   -   -   33  הוצאות אחרות 
  920   58   219   643  הוצאות מימון

  5,926   400   58   6,384  
     

         
  1,957   ) 578(  1,616   919  לפי מסים על ההכסה  (הפסד)  רווח

  ) 505(  7   ) 356(  ) 156( הכסות (הוצאות) מסים על ההכסה
         

(הפסד) מפעילויות משכות רווח   763   1,260  )571 (   1,452  
מפעילות מופסקת, לאחר מס  הפסד  )96 (   -   -  )96 (  

  1,356   ) 571(  1,260   667  רווח קי (הפסד) לשה 
         

         רווח קי (הפסד) מיוחס ל: 
  516   ) 842(  1,092   266  בעלים של החברה

  840   271   168   401  זכויות שאין מקות שליטה 

  667   1,260  )571 (   1,356  
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    אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי - 11באור 
  
  

   

, בהסכם לטילת הלוואה בסך 2022עם גורם מוסדי, בחודש אפריל    כסים ובייןלפרטים אודות התקשרות   .א
 . לעיל. 2.ג.1.א.3 מיליון ש"ח, ראה באור 200

  

  HSBCבמגדל    כסים ובייןאודות אי השלמת העסקה למכירת מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של    לפרטים .ב
 . לעיל. 1.ב.9יורק, ראה באור -במהטן, יו

 

,  2021בדצמבר    31דסק"ש תשקיף מדף על בסיס הדוחות הכספיים שלה ליום    פרסמה  2022מאי  בחודש   .ג
אגרות חוב המירות למיות, אגרות   מיות בכורה,  במסגרתו תוכל דסק"ש להציע לציבור, בין היתר, מיות,

ייר  וכן כל   לאגרות חוב ויירות ערך מסחריים  ,חוב שאין המירות, כתבי אופציה היתים למימוש למיות
 . פי הדין יתן יהיה להפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלווטי-ערך אחר שעל 

 

של    שער .ד פרסום   בסמוך  ועד  הכספי  המצב  על  הדוח  תאריך  שלאחר  בתקופה  עלההדולר  החליפין  למועד 
, החברה  2022של שת    השיבמידה ושערו של הדולר לא ישתה עד סוף הרבעון  .  %5.8  -הדוח בשיעור של כ

;  מיליון ש"ח  30של    בסך  2022לתקופה של הרבעון השי של שת  בהון המיוחס לבעלים    גידולצפויה לרשום  
רווח בגין שערוך כסים   ;ש"ח  מיליון  48של    סךבקרות הון מהפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ    בגיןגידול  
 . מיליון ש"ח 29והפסד בגין עסקאות הגה בסך  מיליון ש"ח 11 בסך

 

 תחזית  עם,  ilBBB/Stable  החברה  של  החוב  אגרות  דירוג   את  מעלות  S&P  אשררה  2022  מאי  בחודש . ה
  . יציבה
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נתונים כספיים מתוך הדוחות 
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  חברת השקעות דיסקוט בע"מ 

  

    בייים של החברהפרד תמצית מידע כספי 

   2022 במרס 31ליום 

  (בלתי מבוקר) 

  

  מאוחדים  בייים תוים כספיים מתוך הדוחות הכספיים  
  המיוחסים לתאגיד עצמו 

  ] 1970-(דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל  ד' לתקות יירות ערך 38תקה [
  



  

  

   
 

 

  
  
  
  
  
 

 
 

  חברת השקעות דיסקוט בע"מ 
  

  
  בייים של החברה פרד  תמצית מידע כספי    -חלק ד' 

  
  עמוד     

  מאוחדים בייים מתוך הדוחות הכספיים כספיים תוים  -חלק ד'   
    תאגיד עצמו המיוחסים ל 

   

  1  . ......... ........................................................דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

  ....... ..................... תמצית תוים על המצב הכספי בייים המיוחסים לחברה עצמה  
  

2  

  3  ... . .........בייים המיוחסים לחברה עצמהאחר  תמצית תוי רווח והפסד ורווח כולל    

  4  ..... ................תמצית תוים על תזרימי המזומים בייים המיוחסים לחברה עצמה  

    וסף מידע    

  5  ........... ........................................................... .....................................כללי  -  1  

  5  .......... .................................................................השקעות בחברות מוחזקות -  2  

  6  .......... ..................................................................... .הכסות והוצאות מימון -  3  
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  לכבוד 
  בעלי המיות של

  בערבון מוגבל חברת השקעות דיסקוט  
  27, קומה 114, רח' יגאל אלון  א"הותביין  
  אביב -תל

  
 ,..א.ג  

  
  
   

ד' לתקות יירות 38דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי פרד בייים לפי תקה    הדון:
  1970-דיים) התש"ל יערך (דוחות תקופתיים ומי

  
  

 מבוא 
 

ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  38סקרו את המידע הכספי הבייים הפרד המובא לפי תקה  
דיסקוט    1970-התש"ל השקעות  חברת  מוגבל של  ליום    - (להלן    בערבון  של   ה ולתקופ  2022  במרס  31החברה), 

ריכה ולהצגה של מידע כספי בייים  הדירקטוריון והההלה אחראים לע  .באותו תאריך  ה שהסתיימשלושה חודשים  
לתקה   בהתאם  זה  התש"ל38פרד  ומיידיים),  תקופתיים  (דוחות  ערך  יירות  לתקות  הכספי .  1970-ד  המידע 

הבייים הפרד היו באחריות הדירקטוריון והההלה של החברה. אחריותו היא להביע מסקה על המידע הכספי 
  .התבסס על סקירתובאלה  ת בייים והבייים הפרד לתקופ

  
לא סקרו את המידע הכספי הבייים הפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך כסיהן ביכוי  

חברות   בהפסדי, ואשר חלק החברה  2022במרס    31ש"ח ליום    מיליון  273סך התחייבויותיהן, טו הסתכם לסך של  
באותו תאריך. הדוחות   שהסתיימהחודשים    שלושהשל    לתקופה"ח  ש  מיליון  2הסתכם לסך של    ה מוחזקות אל

על סקרו  חברות  אותן  של  ומסקתו-הכספיים  לו  הומצאו  שדוחותיהם  אחרים  חשבון  רואי  שהיא   ,ידי  ככל 
  .מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים  ,מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות

  
  היקף הסקירה 

  
סקירה של מידע "של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר    2410ערכו את סקירתו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  

ת ולתקופפרד  ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי  -ת בייים הערכת עלוכספי לתקופ
בואיים, ומיישום הלי סקירה בייים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אשים האחראים לעייים הכספיים והחש

אליטיים ואחרים. סקירה היה מצומצמת בהיקפה במידה יכרת מאשר ביקורת הערכת בהתאם לתקי ביקורת 
יכולים  שהיו  המשמעותיים  העייים  לכל  שיוודע  ביטחון  להשיג  לו  מאפשרת  איה  ולפיכך  בישראל  מקובלים 

  מחווים חוות דעת של ביקורת.  להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין או
  

 מסקה 
 

בהתבסס על סקירתו, ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבו דבר הגורם לו לסבור 
פרד היים הות המהותיות"שהמידע הכספי הביו ערוך, מכל הבחיה    ,ל איות 38בהתאם להוראות תקד' לתק

  .-1970יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  
  
  
   

  קסלמן וקסלמן  אביב, -תל
  רואי חשבון   2022 במאי  24

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב     
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  תמצית תוים על המצב הכספי בייים המיוחסים לחברה עצמה ליום

  
  

  
  

  במרס  31  במרס  31
  

  בדצמבר  31
    2 0 2 2  2 0 2 1  2 0 2 1  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)   מידע וסף   

  מיליוי ש"ח    
          כסים שאים שוטפים 

  3,534   3,146   246,4  2  השקעה בחברות מוחזקות 
  50  31  29   השקעות אחרות  

  14  15  16  .ג.   4כסי זכויות שימוש 
  -           -        28  .ג.   4דל"ן להשקעה

  2  2  2    רכוש קבוע 

  321,4   3,194   3,600  
         כסים שוטפים 

  204  104  192     השקעות שוטפות 
  7  9  7     חייבים ויתרות חובה

  565    1,393  589   מזומים ושווי מזומים 

   788  1,506    776  
 

        

  4,376     4,700  5,109    סך הכל כסים 

         ה ו ן
  810  810  810    הון מיות 
  4,029     4,048  ,1504    קרות הון 

  ) 3,321(  ) 3,493(  ) 774,2(    יתרת הפסד 

  1,518   1,365   186,2   המיוחס לבעלים של החברה  סך הכל הון

         התחייבויות שאין שוטפות 
  2,317   2,679   2,324    אגרות חוב 

  14  14  33  .ג. 4  התחייבויות בגין חכירות 

   2,357   2,693   2,331  

         התחייבויות שוטפות
  511  587  514    חלויות שוטפות של אגרות חוב 

  15  53  48   זכאים ויתרות זכות 
  1  2  4  .ג. 4  התחייבויות בגין חכירות 

   566  642  527  
 

  

      

  4,376   4,700   109,5   סך הכל הון והתחייבויות 
  

   
  
  

                        ______________________  
  צחי חמיאס 

 יו"ר הדירקטוריון
  
  

  דורון כהן   
  מכ"ל 

  ברוך יצחק   
  כספים  סמכ"ל

      

  

  
    

  2022 במאי  24תאריך אישור המידע הכספי הפרד: 
   

   
    

  מהווה חלק בלתי פרד ממו. בייים מידע הכספי הפרד תמצית ההמידע הוסף המצורף ל  
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  בייים המיוחסים לחברה עצמהאחר תמצית תוי רווח והפסד ורווח כולל 
  

  
  : והפסדרווח  

    

  לשלושה  
  חודשים שהסתיימו

   במרס 31ביום 

לשה  
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר 

    2022  2021  2021  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  מידע וסף   

  מיליוי ש"ח    
    

          ה כ  ס ו ת 
  488  133  599    חלק החברה ברווח הקי של חברות מוחזקות, טו 

  20  -  -         וכסים, ודיבידדים רווח ממימוש ועליית ערך השקעות 
  -        -  1  .ג. 4  הכסות שכירות 
  1  -  -         הכסות אחרות 
  13  8  -       3 הכסות מימון 

   600  141  522  

         ה ו צ א ו ת 
  28  7  6   הוצאות ההלה וכלליות 

  228  41  50  3  הוצאות מימון 

   56  48  256  
      

  266  93  544    הכסה על מיסים  לפי רווח

  -        -  2     הכסה  על מיסים  הכסות
          

  266  93  546    לתקופה המיוחס לבעלים של החברה קי רווח 
  

 

  
  

  : אחר  רווח והפסד כולל

  
  לשלושה  

  חודשים שהסתיימו 
  במרס 31ביום 

לשה         
שהסתיימה     

 31ביום 
  בדצמבר   
  2 0 2 2  2 0 2 1  2 0 2 1  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  מיליוי ש"ח  
  

  266  93  546  לתקופה המיוחס לבעלים של החברה קי רווח 

        מרכיבים של רווח כולל אחר 

        פרטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד, טו ממס 
        

  -       -  3  שערוך כס זכות שימוש שהועבר לדל"ן להשקעה 
  ) 1(  -  1  חברות מוחזקות כולל אחר בגין (הפסד)  רווח  

        

  ) 1(  -  4   סך הכל רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועבר לרווח והפסד 
        

פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלאחר ההכרה לראשוה במסגרת הרווח הכולל,  
        הועברו או יועברו לרווח והפסד, טו ממס 

  ) 26(  41  117  רווח (הפסד) כולל אחר בגין חברות מוחזקות 

  ) 27(  41  121  רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, טו ממס 
  

   

  239  134  667   המיוחס לבעלים של החברה  כולל לתקופהקי סך הכל רווח 
  

  המידע הוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הפרד בייים מהווה חלק בלתי פרד ממו. 
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  המיוחסים לחברה עצמהתמצית תוים על תזרימי המזומים בייים 
  
  
  
  
  

  
  לשלושה חודשים  
  שהסתיימו ביום 

  לשה  
  שהסתיימה ביום  

  בדצמבר  31    במרס 31  
  2 0 2 2  2 0 2 1  2 0 2 1  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  מיליוי ש"ח  
        

        פעולות שוטפות ל תזרימי מזומים  
  266  93  546 לתקופה המיוחס לבעלים של החברה  קי  רווח  
        

        התאמות: 
  ) 488(  ) 133(  ) 599( חלק החברה ברווח של חברות מוחזקות, טו 

  9  -  4 דיבידדים שתקבלו (כולל מהשקעות אחרות) 
  ) 20(  -  -      רווח ממימוש ועליית ערך השקעות, כסים ודיבידדים, טו 

  -           -  ) 2(  מסים על ההכסה, טו   הכסות
  215  33 50  הוצאות מימון, טו

  )547 (  )100 ( )284 (  
      

        שיויים בסעיפים מאזיים אחרים 
 ) 1( ) 1( 1  בחייבים ויתרות חובה    ירידה (עליה) 

  1  ) 2(  -       בזכאים, יתרות זכות ואחרות    )ירידהעליה (
  1  -  -       פחת והפחתות 

  1  )3 (  1  
     

  ) 17(  ) 10(  -       שוטפות   לפעילויותמזומים טו ששימשו  
     

    השקעה פעולות  מ תזרימי מזומים  
   

  ) 95( -     25  השקעות שוטפות, טו 
  4 -     -        ריבית שתקבלה 

  ) 91(  -  25  השקעה לפעילויות  )(ששימשו  מזומים טו שבעו
     

        מימון תזרימי מזומים לפעולות 
  ) 154(   -  -       והוצאות הפקת אגרות חוב   ריבית ששולמה 

  ) 510(   -  -       פרעון אגרות חוב  
  ) 62(   -  -       רכישת מיות בחברות בות מבעלי זכויות שאין מקות שליטה  

  ) 1(   -  -       הלוואה לחברה בת 
  ) 2(   ) 1(  ) 1(  פרעון התחייבויות בגין חכירה 

        
  ) 729(   ) 1(  ) 1(  מימון    לפעילויות מזומים טו ששימשו  

     

        
  ) 837(   ) 11(  24  עליה (ירידה) במזומים שווי מזומים 

  2  4  -       השפעת תודות בשער החליפין על יתרות מזומים ושווי מזומים 
  1,400    1,400   565  יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת התקופה 

  565  1,393   589  מזומים ושווי מזומים לסוף התקופה יתרת  
 

  המידע הוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הפרד בייים מהווה חלק בלתי פרד ממו. 

   



  

5  

 
   

  

  

    מידע וסף
  

 כללי .1
  

  אופן עריכת המידע הוסף  .א
ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים 38המידע הכספי הפרד בייים שלהלן מוצג בהתאם לתקה    

התש"ל הכספיים  1970-ומיידיים),  הדוחות  עם  ביחד  הפרד  בייים  הכספי  המידע  את  לקרוא  יש   .
("הדוחות הכספיים") וביחד עם הדוחות הכספיים   2022  במרס  31המאוחדים בייים של החברה ליום  

, המוצגים 2021בדצמבר    31המאוחדים והמידע הכספי הפרד של החברה ליום ולשה שהסתיימה ביום  
דירקטוריון החברה ביום   ידי-על, שאושר  2021בחלק ג' ובחלק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשת  

  . 2022במרס  22
שפו   החשבואית  המדייות  עיקרי  יושמו  שלהלן  והמידע  התוים  הצגת  בבאור  לצורך  לדוחות   2רטו 

, לרבות באופן בו סווגו התוים הכספיים במסגרת הדוחות הכספיים, בשיויים המתחייבים הכספיים
  מהאמור בהוראות התקה האמורה. 

זה     בבאור    -בסעיף  כהגדרתן  משמען  מוחזקות"  לשה  1"חברות  החברה  של  הכספיים  לדוחות  .ג. 
  ("הדוחות הכספיים השתיים").   2022במרס    22, אשר אושרו ביום  2021בדצמבר    31שהסתיימה ביום  

  

  הצגת עסקאות שבוטלו בדוחות המאוחדים .ב
יתרות, עסקאות ותזרימי מזומים הדדיים בין החברה לחברות בת שלה בוטלו במסגרת הכת הדוחות   

של החברה, ואילו במסגרת המידע הכספי פרד בייים של החברה לא בוטלו עסקאות כאמור, הכספיים  
  ולפיכך: 

   ים על המצב הכספי כוללים יתרות בגין חברות בת של החברהתואשר בוטלו בדוחות הכספיים   ,ה; 
    של בת  חברות  עם  מעסקאות  הובעות  החברה,  של  (הוצאות)  הכסות  כוללים  והפסד  רווח  תוי 

 ; החברה, אשר בוטלו בדוחות הכספיים
    בוטלו אשר  בת,  לחברות  החברה  בין  מזומים  תזרימי  כוללים  המזומים  תזרימי  על  התוים 

 בדוחות הכספיים. 
 

  

  ות מוחזקות השקעות בחבר  .2
באור השווי המאזי בספרי החברה ושווי שוק של החברות המוחזקות העיקריות, ראה    אודותלפרטים   .א

 . דוחות הכספייםל .ב.3
 .  לדוחות הכספיים 3באור  שיויים וספים שחלו בחברות מוחזקות, ראה  אודותלפרטים  .ב
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  (המשך) מידע וסף
  

  הכסות והוצאות מימון     .3
  מימוןהכסות   א.

  
  לשלושה חודשים  
  במרס  31שהסתיימו ביום 

לשה  
שהסתיימה  

  31ביום 
  בדצמבר  

  2022  2021  2021  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   

  מיליוי ש"ח   
  

כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות בשווי הוגן דרך רווח 
        והפסד 

  10  4  -  שיוי טו בשווי ההוגן של כסים פיסיים 
        הלוואות וחייבים ומכשירים פיסיים בעלות מופחתת 

  1  -  -  הכסות ריבית מפקדוות בבקים 
       אחר 

  2 4  -  רווח טו משיוי שערי חליפין של מטבע חוץ 

  13  8  -  סך הכל הכסות מימון
  

        

 

  הוצאות מימון   ב.

  
  לשלושה חודשים  
  במרס  31שהסתיימו ביום 

לשה  
שהסתיימה  

  31ביום 
  בדצמבר  

  2022  2021  2021  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   

  מיליוי ש"ח   
  

        התחייבויות פיסיות המדדות בעלות מופחתת 
הוצאות ריבית והפרשי הצמדה על התחייבויות פיסיות כולל 

  189  41  41  הפחתת הוצאות דחות 
  38  -    הפסד בגין החלפת סדרות אגרות חוב 

  1  -  1  הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין חכירות מימויות
כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות בשווי הוגן דרך רווח 

        והפסד 
  - -  8  שיוי טו בשווי הוגן של כסים פיסיים 

  228  41  50  סך הכל הוצאות מימון
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  (המשך) מידע וסף
  

  ארועים בתקופת הדוח  .4
, החליט דירקטוריון דסק"ש לפעול לאיחוד פוקציות בדסק"ש ובכסים וביין, ובכלל  2021בחודש יולי   .א

העלויות   וחלוקת  החברות  בשתי  לכהוה  משותפים  משרה  ושאי  מיוי  היתר,  בין  החברה זה,  בין 
וביין  בהסכם    התקשרו,  2022  יואר  בחודש  .וכסים  וביין  וכסים  (הס   חלוקתהחברה  כם עלויות 

  החל  שים  שלוש  של  לתקופה  שוים  משותפים  שירותים  וביין  לכסים"ש  דסקשירותים), לפיו תספק  
    . השתיים לדוחות הכספיים .(ב).1.ב.31באור   ראה ,וספים לפרטים . 2021  ביולי 1 מיום

, החליט דירקטוריון החברה על מיויו של מר דורון כהן, מכ"ל דסק"ש, לתפקיד 2022במרס    20ביום   .ב
משען טלי  גב'  של  מיויה  ועל  הדירקטוריון,  מיום  -יו"ר  החל  והכל  דסק"ש,  למכ"לית  ביולי    1זכאי 

דסק"ש(  2022 תודיע  שעליו  יותר,  מוקדם  במועד  דסק"ש    ). או  דירקטוריון  החליט  בבד,  לפעול  בד 
ומשען כהן  ה"ה  של  לכהותם -למיוים  במקביל  זאת  וביין,  בכסים  אלה  בתפקידים  למיוים  זכאי 

   ידי דירקטוריון כסים וביין). -על  2022במרס    20בתפקידיהם אלה בדסק"ש (מיויים אשר אושרו ביום  
ש2022אפריל    בחודש הכלליות  האסיפות  אישרו  הכספי,  המצב  על  הדוח  תאריך  לאחר  החברה ,  ל 

והעסקתם.  וביין   כסיםו כהותם  תאי  החברה   את  של  למיות  האופציות  של  הכולל  ההטבה   שווי 
לדוחות הכספיים .(ב). 5.ב.31 , כאמור בבאורוכסים וביין , שהועקו למכ"לית החברה וכסים וביין

, בהתאמהמיליון ש"ח,    3.3  -מיליון ש"ח ו  2.8  ת כאמור, היוו הכללי  ותהשתיים, במועד אישור האסיפ
 לדוחות הכספיים.   .ב.4ראה באור  ,לפרטים וספים. S&B בהתבסס על מודל

שבו   ,פי הסכם שכירות-בתל אביב, על  114"א ברחוב יגאל אלון  תוה  בפרוייקטשוכרת משרדים    החברה .ג
וסיומה עם   2019ביולי    1ים ואמות השקעות בע"מ, לתקופה שתחילתה ביום  -התקשרה החברה עם גב

 . השכירות("הסכם השכירות")  שים כל אחת)  5-שים עם אפשרות לשתי תקופות אופציה (כ  15תום  
הכספיים בדוחות  ל  ,מטופלת  מס'   תקן   הוראותבהתאם  חכירות,  16 (IFRS-16)  בילאומי   ובהתאם , 

הכספי  בדוח  החברה  מכירה המצב  רווח    חכירה  והתחייבויות  שימוש  זכות  בכסי  הפרד  על  ובדוח 
 . החכירה בגין מימון והוצאות פחת  בהוצאות  הפרדוהפסד 
  שלישי בהסכם עם צד    ,2022  יואר  בחודש  החברה  התקשרהצמצום הוצאות השכירות כאמור,    לצורך

שים. שכירות  5משה לתקופה של  בשכירות  ,השכירות בהסכם הכללים  ,השטחים מן חלק השכרת ל
, )IAS-40(  40    מס'  בהתאם לתקן חשבואות בילאומי  ,המשה מטופלת בדוחות הכספיים של החברה

בגין   החברה  מכירה  ובהתאם  להשקעה,  "ן  דל  בכס  הכספי  המצב  על  בדוח  המשה  שכירותדל"ן 
  .להשקעה "ן דל ושערוך שכירות בהכסות והפסד  רווח ובדוח להשקעה

זקף לרווח כולל אחר בסך של   ,לדל"ן להשקעה   כס זכות שימוש בגין החכירהבמעבר בין  טו  הפרש  
  מיליון ש"ח.  3

  
  תביעות והתחייבויות תלויות    .5

 5למידע בדבר שיויים שחלו בתביעות גד החברה וחברות מוחזקות שלה ובהתחייבויות תלויות, ראה באור  
  לדוחות הכספיים. 
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  חברת השקעות דיסקוט בע"מ 
  
  
  
  
  

בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל   דוח רבעוי
  ג(א):38הגילוי לפי תקה  

  



  

 1    חברת השקעות דיסקונט בע"מ 

  

  
  דוח רבעוי בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  2022של שת  הראשוןלרבעון 
  ) 1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"לג(א) לתקות יירות ערך 38(לפי תקה 

  
  

הההלה, בפיקוח הדירקטוריון של חברת השקעות דיסקוט בע"מ ("התאגיד"), אחראית לקביעתה והתקיימותה 
  של בקרה פימית אותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. 

  

הלה הם:ילעין זה, חברי הה     

 ;מכ"ל - דורון כהן . 1

  סמכ"ל כספים; -ברוך יצחק  . 2

  סמכ"ל חשבות;   -חיים טבוך  . 3

  ומזכירת חברה; , יועצת משפטיתל"סמכ -לאריסה כהן  . 4

  חשב. -  אורי ג'או . 5

  

בתאגיד הקיימים  והלים  בקרות  כוללת  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  פימית  המכ"ל    ,בקרה  בידי  תוכו  אשר 
וושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, 
בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר ועדו לספק בטחון סביר בהתייחס למהימות הדיווח הכספי ולהכת הדוחות 

הוראות הדין אסף,   פי-עליד דרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם  בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאג
  מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכות הקבועים בדין.

הבקרה הפימית כוללת, בין השאר, בקרות והלים שתוכו להבטיח כי מידע שהתאגיד דרש לגלותו כאמור, צבר 
ר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את  ומועבר לההלת התאגיד, לרבות למכ"ל ולושא המשרה הבכי

  התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי. 

בשל המגבלות המביות שלה, בקרה פימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי איה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה 
  מע או תתגלה.מוטעית או השמטת מידע בדוחות תי

לתקופה    התקופתיבדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח    השתיבדוח  
העריכו הדירקטוריון והההלה  בדבר הבקרה הפימית האחרון")    השתי("הדוח    2021  בדצמבר  31שהסתיימה ביום  

הדיר הערכה זו,  על  בהתבסס  בתאגיד;  הפימית  הבקרה  הבקרה את  כי  למסקה  הגיעו  התאגיד  קטוריון וההלת 
  אפקטיבית.היא  2021בדצמבר  31 הפימית כאמור, ליום

הערכת  את  לשות  כדי  בהם  שיש  עיין  או  אירוע  כל  והההלה  הדירקטוריון  לידיעת  הובא  לא  הדוח,  למועד  עד 
  . האחרון הפימית הבקרה בדבר השתי הדוח במסגרת שהובאה כפיהאפקטיביות של הבקרה הפימית, 

הקורוה משבר  השלכות  את  גם  היתר,  בין  בחו,  התאגיד  וההלת  הדירקטוריון  כי  הפימית,   יובהר  הבקרה  על 
לרבות בחית קיומם של סיכוים חדשים וכן בחית איכות וחוזק הבקרות הפימיות של התאגיד הקשורות לדיווח 

    הכספי והגילוי. מסקת הבחיה היא כי אין באירוע זה כדי לשות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפימית.

בדבר הבקרה הפימית האחרון, ל הבקרה הפימית בדוח השתי  הערכת האפקטיביות שלמועד הדוח, בהתבסס על  
  הבקרה הפימית היא אפקטיבית. -ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת הההלה והדירקטוריון כאמור לעיל 

  

  



  

 2    חברת השקעות דיסקונט בע"מ 

  

   הצהרת מכ"ל
  2022של שת  הראשוןלרבעון 

  ) 1970-) לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל1ג(ד)(38תקה (לפי 
  
  

  כי: , מצהירדורון כהן אי, 
  
לרבעון    . 1 ("התאגיד")  בע"מ  דיסקוט  השקעות  חברת  של  הרבעוי  הדוח  את  שת    הראשוןבחתי    2022של 

  ("הדוחות"); 

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית לפי ידיעתי, הדוחות אים כוללים כל מצג לא כון של    . 2
בהתייחס  מטעים  יהיו  לא  מצגים,  אותם  כללו  שבהן  הסיבות  לאור  בהם,  שכללו  שהמצגים  כדי  החוץ 

  לתקופת הדוחות;

הבחיות   . 3 מכל  אות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 
ה המצב  את  ולתקופות המהותיות,  לתאריכים  התאגיד  של  המזומים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  כספי, 

  שאליהם מתייחסים הדוחות;

החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד,   הגיליתי לרוא  . 4
  הגילוי:בהתבסס על הערכתי העדכית ביותר לגבי הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפימית על   (א)
הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, 

הכספי והכת הדוחות לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימות הדיווח  
  -הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

או    (ב) במישרין  לו  שכפוף  מי  או  המכ"ל  מעורב  שבה  מהותית,  שאיה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל 
  מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  אחרים בתאגיד: אי, לבד או יחד עם   . 5

המיועדים   (א) והלים,  בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  והלים,  בקרות  קבעתי 
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקות יירות ערך 

רות המאוחדות, אחרים בתאגיד ובחב  ידי-על, מובא לידיעתי  2010-(דוחות כספיים שתיים), התש"ע
    - בפרט במהלך תקופת ההכה של הדוחות; וכן

המיועדים   (ב) והלים,  בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  והלים,  בקרות  קבעתי 
להבטיח באופן סביר את מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

    ;םלרבות בהתאם לכללי חשבואות מקובלי

לבין   2021שת  ל  התקופתילא הובא לידיעתי כל אירוע או עיין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח    (ג)
מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשות את מסקת הדירקטוריון והההלה בוגע לאפקטיביות הבקרה 

  הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.
  
  

  כל דין.  פי-על אחריותי או מאחריות כל אדם אחר, אין באמור לעיל כדי לגרוע מ
  
  
  
  

  רון כהן וד   2022 במאי 24
 מכ"ל 

  



  

 3      חברת השקעות דיסקונט בע"מ 

  
  

 הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים    
  2022של שת  הראשוןלרבעון 

  ) 1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל) לתקות יירות ערך  2ג(ד)(38(לפי תקה 
  
  

  , מצהיר כי:ברוך יצחקאי, 

בחתי את הדוחות הכספיים בייים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים של חברת    . 1
לרבעון   ("התאגיד")  בע"מ  דיסקוט  שת    הראשוןהשקעות  לתקופת    2022של  "הדוחות  או  ("הדוחות" 

  הבייים");

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים בייים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים אים כוללים    . 2
שכללו  שהמצגים  כדי  החוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית,  עובדה  של  כון  לא  מצג  כל 

  ס לתקופת הדוחות;בהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייח

אחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים משקפים באופן  הכספי  המידע  הלפי ידיעתי, הדוחות הכספיים בייים ו  . 3
התאגיד   של  המזומים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחיות  מכל  אות, 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד,   הגיליתי לרוא  . 4
  בהתבסס על הערכתי העדכית ביותר לגבי הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפימית על   (א)
י ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בייים ולמידע הכספי האחר הכלול  הדיווח הכספ

בדוחות לתקופת הבייים העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, 
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות 

    - בהתאם להוראות הדין; וכןהכספיים 

או    (ב) במישרין  לו  שכפוף  מי  או  המכ"ל  מעורב  שבה  מהותית,  שאיה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל 
  מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

  : אי, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד  . 5

והלי  (א) בקרות  המיועדים קבעתי  והלים,  בקרות  של  פיקוחו  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ם, 
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקות יירות ערך 

אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות,   ידי-על, מובא לידיעתי  2010-(דוחות כספיים שתיים), התש"ע
    -בפרט במהלך תקופת ההכה של הדוחות; וכן 

המיועדים   (ב) והלים,  בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  והלים,  בקרות  קבעתי 
להבטיח באופן סביר את מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

    לי חשבואות מקובלים;לרבות בהתאם לכל

לבין   2021שת  ל  התקופתילא הובא לידיעתי כל אירוע או עיין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח    (ג)
לתקופת  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  מידע  ולכל  בייים  הכספיים  לדוחות  המתייחס  זה,  דוח  מועד 

הדירקטוריון   מסקת  את  להערכתי  לשות,  כדי  בו  יש  אשר  לאפקטיביות הבייים,  בוגע  והההלה 
  הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

  
  

  כל דין.  פי-על אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, 
  
  
  
  

  ברוך יצחק   2022 במאי 24
  כספיםסמכ"ל 
  
  



6
מכתב הסכמה של רואה החשבון 

המבקר, בקשר לדוחות הצעת מדף 
אשר יכול ויפורסמו מכח תשקיף 

מדף של החברה מחודש מאי 2022
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            2022 במאי 24

  
  

  לכבוד
  הדירקטוריון של 

  חברת השקעות דיסקוט בע"מ ("החברה")
  27, קומה 114, רח' יגאל אלון א"הותביין 
  אביב-תל

  
  

,.א.ג  
  

   2022מדף של חברת השקעות דיסקוט בע"מ מחודש מאי  מכתב הסכמה בקשר לתשקיףהדון: 

  

מדף   בהצעת  להלן  המפורטים  שלו  הדוחות  הפייה) של  של  בדרך  (לרבות  להכללה  מסכימים  או  כי  להודיעכם  הו 
  . 2022 מאיהחברה מחודש שתפרסם החברה, ככל שתפרסם, מכח תשקיף המדף של 

של   הולתקופ  2022  במרס  31על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום    2022  במאי  24דוח סקירה מיום     ) 1(
 באותו תאריך. ה שלושה חודשים שהסתיימ

על סקירת המידע הכספי הפרד בייים של החברה    2022  במאי  24דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום     ) 2(
ד' לתקות יירות ערך 38באותו תאריך לפי תקה    השל שלושה חודשים שהסתיימ  הולתקופ   2022  במרס   31ליום  

 . 1970-דיים), התש"לי(דוחות תקופתיים ומי
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