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פרק א' - תיאור עסקי התאגיד   

חלק ראשון -  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד  

1. פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו 
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1.1 מועד ההתאגדות ושם החברה  

החברה  התאגדה  בישראל ביום  3  בדצמבר  1984  לפי  פקודת החברות, התשמ"ג-1983  )להלן: "פקודת  

החברות"( כחברה פרטית בערבון מוגבל בשם יסקל החזקות בע"מ. ביום  25  באוקטובר  2004  שינתה  

החברה את שמה  לפסגות מימון ופקטורינג בע"מ.  ביום  12  במאי  2009  שינתה החברה את שמה לגולדן  

אקויטי החזקות בע"מ וביום 17 בינואר  2011 שונה שם החברה לשמה הנוכחי.   

1.2 רישום לראשונה למסחר  

ביול י  1987  פורסם תשקיף על פיו הוצעו לציבור ניירות ערך של החברה אשר נרשמו למסחר בבורסה  

חברה   הינה  מועד,  החברה  מאותו  )להלן:  "הבורסה"(.  לפיכך,  החל  בע"מ  בתל-אביב  ערך  לניירות 

ציבורית כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט -1999 )להלן: "חוק החברות"(.   

1.3 תרשים מבנה החזקות חברות פעילות* נכון למועד זה  *

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* לא כולל חברות מוחזקות שאינן פעילות, המתוארות בביאור 6 לדוחות הכספיים המצורפים  לדוח זה. 
** חברת בר קל פיתוח טכנולוגיות בע"מ אינה פעילה אך מחזיקה ב-78  מניות של החברה, אשר הינן רדומות לפי 

סעיף 309 לחוק החברות.  

 

2. תחום הפעילות של החברה 

2.1 כללי  

נכון ל תאריך  הדוח, החברה,   לרבות באמצעות חברות מוחזקות במלואן על ידי החברה,  עוסקת  במתן  

ו- "תחום   דחויים  )להלן:    "הקבוצה"  בנקאי  עסקי   המגובה    בביטחונות   ובממסרים  חוץ  אשראי 

הלוואות  המגובות  בביטחונות,    בהתאמה(.  החלק  המשמעותי  בפעילות  החברה  הינו  מתן  הפעילות", 

ואישיות,  ובממסרים  דחויים  של  מקבל   וערבויות  בעלים  נדל"ן  בעיקר  מטריאליות  לרבות  בטוחות 

 100%  100% 100%

 

קבוצת אחים נאוי 
בע"מ 

 

גולדן אקוויטי 
)2006( בע"מ 

 

פסגות ליסינג 
בע"מ 

 

בר קל פיתוח 
טכנולוגיות בע"מ** 



 

בכ-7%  במסחר    המוערכת  עצמיים"(  ויתרתו,  עצמו  -  "ממסרים  הלקוח  של  האשראי  )ממסרים 

בממסרים  דחויים  של  צדדים   שלישיים.  הממסרים  הדחויים )שיקים דחויים( הינם סוג של שטר )להלן:  

"השיק"  או  "הממסר"( בעל מאפיינים הקבועים בפקודת השטרות ]נוסח חדש[,  התשי"ז-1957  )להלן:   

"הפקודה"(. 

דירוג  החברה, כפי שנקבע ע"י  חברת הדירוג  סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ )להלן: "מעלות"(, הוא  

   .ilA+/ila-1/Stable

החברה  החלה  לפעול  בתחום   זה  ביום  2  בינואר  2011,  עת   הושלמה  העסקה  נשוא  הסכם  ההקצאה  עם   

בשנת  2011,  היקפי   פעילות   " האחים   נאוי "(.  מאז  תחילת   הפעילות  ודורי  נאוי  )להלן:  האחים   שאול 

החברה עלו  בהדרגה,  ונכו ן ליום  31  בדצמבר  2022 יתרת תיק אשראי ללקוחות נטו עומדת על סך  של כ- 

3,167,584 אלפי ש"ח.  

החל מהרבעון השני לשנת  2019, רוכשת החברה אגרות חוב הנסחרות בבורסה, של חברות ישראליות,  

בפרופיל סיכון הדומה לפרופיל הסיכון של תיק הלקוחות של החברה  ובהתאם  לקריטריונים  ומדיניות   

שאושרו על   ידי  דירקטוריון  החברה  )כגון:  פיזור,  דירוג   וכו'(. בנוסף, ביום  30  בספטמבר  2021  רכשה  

החברה אג"ח פרטית מגובה בתיק הלוואות לרכישת רכבים מגוף מימון מוביל, כך שתיק ניירות הערך  

של החברה כולל אגרות חוב סחירות ואגרת חוב פרטית כאמור.  

יתרת תיק הלקוחות נטו, תיק ניירות ערך סחירים ואגרת החוב הפרטית ליום  31  בדצמבר  2022 עומדת  

על סך של כ- 3,312,252  אלפי  ש"ח.  

2.2 גולדן אקוויטי  
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גולדן אקוויטי  )2006( בע"מ,   חברה בת   פרטית  שהתאגדה בישראל,  בבעלות   ובשליטה   מלאה  של   החברה  

)להלן:  "גולדן  אקוויטי"(  החלה לרכז  תחתיה את פעילות המימון מול מנכי משנה   בסוף הרבעון השלישי  

של שנת 2013.   

הנדל"ן   ואיתנים, ברובם בסקטור  גדולים  לקוחות  גולדן אקוויטי הינו מול  כיום,  עיקר פעילותה של 

ובגיבוי בטוחות ראויים.   

נכון ליום  31  בדצמבר  2022,  יתרת  תיק   הלקוחות  נטו  בגולדן אקוויטי  עומדת על  כ- 2,137,105  אלפי   ש"ח.   

2.3 הפרדה מבנית של לקוחות הקבוצה בין חברות הקבוצה 

פסגות ליסינג בע"מ, חברה בת פרטית שהתאגדה בישראל , בבעלות ובשליטה מלאה של החברה )להלן:  

"פסגות  ליסינג"(,  הוקמה בשנת  2008  בכדי לעסוק בליסינג של ציוד טכנולוגי והייתה לא פעילה עד שנת  

2016. בשנת 2016 החלה  פסגות ליסינג בפעילות של מסחר בממסרים דחויים כחלק מפעילות הקבוצה.   

חוק הבנקאות )רישוי(,  התשמ"א-1981  ) להלן: "חוק   הבנקאות"(,  לאחר  תיקונו בשנת  2015, מאפשר  

לתאגיד העוסק במתן אשראי לגייס אשראי  ב אמצעות תעודות התחייבות ולתת אשראי כאחת, בכפוף  

לתנאים המפורטים   בסעיף  21)ב()8(  לחוק  הבנקאות.  אחת  מהמגבלות הקבועות בסעיף  21)ב()8( לחוק  

בתעודות   השאר,  בין  שמק ורו,  אשראי,  במתן  העוסק  תאגיד  בידי  אשראי  הבנקאות  נוגעת  למתן 



 

התחייבות, וקובעת כי במידה ומקבל האשראי הוא תאגיד, הכנסת ו  השנתית בשנה שקדמה למועד  מתן   

האשראי לא  עלתה על 400  מיליון ש"ח  )לקוחות  גדולים שהכנסתם השנתית, בשנה שקדמה למועד מתן  

האשראי, עלתה   על  400  מיליון ש"ח  יקראו להלן: "הלקוחות  הגדולים"(.   על מנת לעמוד בתנאי הסעיף,  
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תמורת  הנפקת  אגרות החוב של החברה מועברת  לפסגות  ליסינג, בה נשמרות ההגבלות המפורטות בחוק  

כאמור לעיל. לאור המגבלה האמורה, ולאור העובדה שתיקי הלקוחות עמדו במגבלות הקבועות בסעיף  

שאינם   לקוחות  ורק  אך  קיימים  ליסינג  פסגות  של  הלקוחות  שבתיקי  הרי  21)ב()8(  לחוק  הבנקאות, 

לקוחות גדולים )להלן: "ההפרדה המבנית של  פסגות ליסינג"(.   

בהקשר זה יצוין כי  במחצית הראשונה של שנת  2016, בעקבות הנפקתן לראשונה של אגרות חוב )סדרה  

ב'(,  השלימה החברה הפרדה מבנית נוספת )בנוסף להפרדה המבנית של פסגות ליסינג(, במסגרתה ריכזה  

הקבוצה את הלקוחות הגדולים שהכנסתם השנתית, בשנה שקדמה למועד מתן האשראי עלתה על 400  

מיליון ש"ח ובעסקאות בהן הבטוחות מול החוב הינן דירות מגורים  בהתאם למגבלות   שבסעיף  21)ב()8(  

לחוק  הבנקאות של הקבוצה בגולדן אקוויטי בלבד.   

ביום  12  בספטמבר  2021  הנפיקה  החברה  אגרות  חוב )סדרה  ה'( בהיקף של  162,193,000  ש"ח ע.נ.   )להלן:  

"אגרות החוב )סדרה  ה'("(, על פי דוח הצעת מדף מיום  12  בספטמבר  2021, מכוח תשקיף מדף נושא  

תאריך  27  במאי  2021  )להלן: "תשקיף  המדף"(.  ביום  28  באוקטובר  2021,  הנפיקה החברה  אגרות חוב  

)סדרה  ה'(, בהיקף של  114,000,000  ש"ח ע.נ., בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת שבמחזור  על פי  דוח  

הצעה פרטית  מיום  19  באוקטובר  2021, וביום  3  בנובמבר  2021,  הנפיקה החברה  אגרות חוב )סדרה  ה'(,  

בהיקף של  46,000,000  ש"ח ע.נ., בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת שבמחזור  על פי  דוח הצע ה פרטי ת  

מיום  19  באוקטובר  2021. נכון למועד פרסום דוח זה, יתרת אגרות החוב )סדרה  ה'( שבמחזור הינה בסך  

של 109,545,620 ש"ח  ע.נ.  

ביום  16  בדצמבר  2021  הנפיקה  החברה  אגרות   חוב )סדרה  ו'( בהיקף של  161,755,000  ש"ח ע.נ.  )להלן:  

"אגרות החוב )סדרה  ו'( "(, על פי דוח הצעת מדף מיום  16  בדצמבר  2021, מכוח תשקיף  המדף.  נכון  

למועד פרסום דוח זה, יתרת אגרות החוב )סדרה ו'( שבמחזור הינה בסך של 113,228,500 ש"ח ע.נ.  

במהלך יולי  2022, תוקן חוק הבנקאות  1 באופן שהסיר רוב המגבלות, שבחוק הבנקאות  )סעיף 21)ב()8((  1

כנגד   דיור  למטרות  כאשראי  חוב  אגרות  הנפקת  בתמורת  שימוש  מנעו  האשראי,  אשר  לייעוד  ביחס 

בטוחות. כמו כן, התיקון הרחיב את אפשרויות הגיוס של תאגידי אשראי חוץ בנקאי, לפיו אלה יוכלו  

ערך,   ניירות  חוק  פי  שווי  של  5  מיליארד ש"ח  על  ערך מסחריים  עד  ניירות  גם באמצעות  חוב  לגייס 

פירעון   מועד  להגבלת  בכפוף  זאת  בתשקיף,  ערך "(  החייבים  ניירות  " חוק  התשכ"ח-1968  )להלן: 

מינימאלי של תשעה חודשים מיום ההצעה.  

התיקון כאמור מאפשר לחברה לגייס אגרות חוב חדשות ,  אשר השימוש בתמורתן יהיה למטרות דיור,  

בגיבוי בטוחות בהתאם לחוק. כמו כן, התיקון מאפשר לחברה לגייס ניירות ערך מסחריים מהציבור  

תחת מגבלות כאמור, ולא רק באופן של הקצאה פרטית מול גופים מוסדיים.  

כמפורט   בתקנה  10ג לדוח פרטים נוספים על התאגיד, המצורף לדוח זה,  תמורת   ההנפקה  של אגרות  

 
 חוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א- 1981 )תיקון מס' 28(. 1



 

Back (  הועמדה  לפסגות  ליסינג  כהלוואת   בעלים  גב  אל  גב  )'החוב )סדרה  ה'( ושל אגרות חוב )סדרה  ו

to Back(  לתנאי   אגרות  החוב  )סדרה   ה'(  ואגרות  החוב   )סדרה  ו'(,   לפי העניין,  לרבות   בנוגע  לתנאי  פירעון   

הקרן,  תנאי  הריבית,  ותנאי  ריבית  הפיגורים  )ככל  שתהיה(  ומיועדת למימון פעילות פסגות ליסינג, כפי  

שיקבע על ידי החברה, מעת לעת, על פי שיקול דעתה.   

במסגרת  דוחות הצעת המדף ושטרי  הנאמנות של אגרות החוב )סדרה  ה'(  ושל אגרות החוב )סדרה  ו'(  

התחייבו החברה ופסגות ליסינג כי עד לפירעון מלוא אגרות החוב, לפי העניין, תעמוד פסגות ליסינג  

במגבלות  הקבועות בסעיף 21)ב()8( לחוק  הבנקאות.  

3. השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו בשנתיים האחרונות 
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3.1 החל מיום 1 בינואר 2021  ועד סמוך למועד פרסום דוח זה, לא חלו שינויים בהון  החברה. 

3.2 להלן יפורטו השקעות בהון  החברה  ועסקאות מהותיות   אחרות במניות החברה  על  ידי בעלי עניין, אשר  

בוצעו בשנתיים שקדמו למועד פרסום דוח זה:  

מתוכן  1,739,722  מניות   בעסקאות   במצטבר   4,239,722  מניות,  נאוי  דורי  רכש  שנת  2021,  3.2.1 במהלך 

בבורסה ומחוצה לה ו-2,500,000 מניות בהצעת רכש מיוחדת. 

3.2.2 ברבעון השלישי של  2021  מכר  יעקב נאוי  את מלוא החזקותיו,  בשלוש עסקאות  שונות  בבורסה, בתמורה  

לסך כולל של 378,310 ש"ח.  

3.2.3 ביום 9 בספטמבר 2021 רכש שחר אושרי  19,014 מניות.  

3.2.4 במהלך שנת 2021, מכרה  אלטשולר שחם ינשוף גידור בע"מ 30,000 מניות, אלטשולר שחם גמל ופנסיה  

מכרה  673,788  מניות   במספר   נאמנות  בע"מ  קרנות  שחם  ואלטשולר  בע"מ  מכרה  2,474,072  מניות, 

עסקאות שונות בבורסה ומחוצה לה, מתוכם 6,000 מניות, 728,905 מניות ו-  376,763  מניות  נמכרו ע"י  

אלטשולר שחם ינשוף גידור בע"מ,  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ  ואלטשולר שחם קרנות נאמנות   

בע"מ, בהתאמה, בהצעת רכש מיוחדת מדצמבר 2021. נכון לדצמבר  2021, אלטשולר שחם ינשוף גידור  

בע"מ אינה מחזיקה במניות החברה.  

והגדילה   החברה  בע"מ  274,778  ממניות  ופנסיה  גמל  שחם  שנת  2022,  רכשה  אלטשולר  3.2.5 במהלך 

בע"מ   נאמנות  קרנות  ניהול  בנוסף, אלטשולר שחם  לדצמבר  2022.  ל-8.83%  נכון  בחברה  החזקותיה 

רכשה  73,824  ממניות החברה לאורך השנה ובכך הגדילה החזקותיה בחברה ל- 4.05%  נכון לדצמבר  

  .2022

4. חלוקת דיבידנדי ם 

4.1 נכון  ליום 31 בדצמבר  2022,  לחברה  יתרת רווחים ראויים  לחלוקה בסך של  כ-139,222 אלפי ש "ח.   



 

4.2 להלן פרטים אודות חלוקת דיבידנד שבוצעה בשנתיים האחרונות  2 : 2
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מועד 

החלטת  

הדירקטוריו ן 

סכום הדיבידנד 

ששולם בש"ח 

פרטים נוספים בדבר החלוקה 

פי   על  החברה  של  הנקי  הרווח  לחלוקה  היווה  כ-32.5%  מסך  הסך 

דוחותיה הכספיים  לשנה שהסתיימה ביום  31  בדצמבר  2020, אשר יחד  
כ-24,000 אלפי  

עם סכום הדיבידנד ששולם ביום  3  בינואר  2021  כאמור לעיל, מהווה 
ש"ח )כ-

כ-50%  מסך הרווח הנקי של החברה  על פי דוחותיה הכספיים  לשנה   9 במרץ 2021 
0.7332613 ש"ח 

שהסתיימה ביום  31  בדצמבר 2020. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי  
למניה ( 

של החברה  מיום  11  במרץ  2021  )מספר אסמכתא:  2021-01-032061(,  

אשר המידע על פיו מובא בדוח זה, בדרך של הפניה. 

פי   על  החברה  של  הנקי  הרווח  לחלוקה  היווה  כ-50%  מסך  הסך 
כ-11,500 אלפי  

דוחותיה הכספיים  לתקופה של  שלושה חודשים  שהסתיימה ביום  31 
ש"ח )כ- 25 במאי  

החברה  מיום  27  של  מיידי  דיווח  ראו  נוספים,  במרץ  2021.  לפרטים 
0.3513544 ש"ח   2021

במאי  2021  )מספר אסמכתא:  2021-01-091233(, אשר המידע על פיו  
למניה ( 

מובא בדוח זה, בדרך של הפניה. 

פי   על  החברה  של  הנקי  הרווח  לחלוקה  היווה  כ-60%  מסך  הסך 
כ-15,350 אלפי  

ביום  30   שהסתיימה  חודשים  שישה  של  הכספיים  לתקופה  דוחותיה 
ש"ח )כ- 10 באוגוסט 

החברה  מיום  12   של  מיידי  דיווח  ראו  נוספים,  ביוני  2021.  לפרטים 
0.4689817 ש"ח   2021

על  באוגוסט  2021  )מספר אסמכתא:  2021-01-130908(, אשר המידע 
למניה ( 

פיו מובא בדוח זה, בדרך של הפניה. 

פי   על  החברה  של  הנקי  הרווח  לחלוקה  היווה  כ-60%  מסך  הסך 
כ-16,691 אלפי  

ביום  30  דוחותיה הכספיים  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה 
ש"ח )כ- 11 בנובמבר 

בספטמבר  2021.  לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה  מיום  
0.5099527 ש"ח   2021

14  בנובמבר  2021  )מספר אסמכתא:  2021-01-166137(, אשר המידע על  
למניה ( 

פיו מובא בדוח זה, בדרך של הפניה. 

פי   על  החברה  של  הנקי  הרווח  לחלוקה  מהווה  כ -59%  מסך  הסך 
כ-20,000 אלפי  

דוחותיה הכספיים  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  ביום  31 
ש"ח )כ-

בדצמבר  2021, אשר יחד עם סכומי הדיבידנד ששולמו  בגין רווחי  2021   8 במרץ 2022 
0.6110512 ש"ח 

פי  החברה  על  של  הנקי  הרווח  כ- 58%  מסך  מהווה  לעיל,  כאמור 
למניה ( 

דוחותיה הכספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.  

פי  על  החברה  של  הנקי  הרווח  לחלוקה  היווה  כ-28.88%  מסך  הסך 
כ-10,000 אלפי  

דוחותיה הכספיים  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31 
ש"ח )כ- 25 במאי  

החברה  מיום  26  של  מיידי  דיווח  ראו  נוספים,  במרץ  2022.  לפרטים 
0.3055263 ש"ח   2022

במאי  2022  )מספר אסמכתא:  2022-01-064957(, אשר המידע על פיו  
למניה ( 

מובא בדוח זה, בדרך של הפניה. 

פי   על  החברה  של  הנקי  הרווח  לחלוקה  היווה  כ-60%  מסך  הסך  כ-30,000 אלפי   23 באוגוסט 

ביום  30   שהסתיימה  חודשים  שישה  של  הכספיים  לתקופה  דוחותיה  ש"ח )כ-  2022

 
 החלוקות כאמור לא הצריכו אישור בית משפט. 2
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מועד 

החלטת  

הדירקטוריו ן 

סכום הדיבידנד 

ששולם בש"ח 

פרטים נוספים בדבר החלוקה 

החברה  מיום  24   של  מיידי  דיווח  ראו  נוספים,  לפרטים  ביוני  2022.  0.9165767 ש"ח 

על  באוגוסט  2022  )מספר אסמכתא:  2022-01-107731(, אשר המידע  למניה ( 

פיו מובא בדוח זה, בדרך של הפניה. 

פי   על  החברה  של  הנקי  הרווח  לחלוקה  היווה  כ-60%  מסך  הסך 
כ-23,600 אלפי  

ביום  30  דוחותיה הכספיים  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה 
ש"ח )כ- 23 בנובמבר 

בספטמבר  2022. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה  מיום  
0.7210421 ש"ח   2022

24  בנובמבר  2022  )מספר אסמכתא:  2022-01-141376(, אשר המידע על  
למניה ( 

פיו מובא בדוח זה, בדרך של הפניה. 

דירקטוריון  החברה  ביום  22   יד י  על  בחברה  נהוגה  שהיתה  הדיבידנד  חלוקת  מדיניות  ביטול  4.3 מאז 

באוגוסט  2017,  לא אימצה  החברה  מדיניות  חלוקת   דיבידנד, ודירקטוריון החברה עשוי להחליט מעת  
לעת על חלוקות דיבידנד לבעלי מניותיה של החברה  3  כל זאת בהתאם  למבחני החלוקה,  קריטריונים  3

ותחזיות הנבחנים רבעונית ועל בסיסם מתקבלת  החלטה על חלוקה.   

4.4 לחברה אין כל מגבלות חיצוניות העשויות להשפיע על  יכולתה  לחלק דיבידנדים בעתיד, וזאת למעט  

התחייבות החברה במסגרת שטרי הנאמנות של אגרות החוב )סדרות ה ו-  ו'( של החברה )להלן: "שטר  

הנאמנות"(, כמפורט להלן:  

דיבידנדים   זה  ובכלל  עת,  בכל  החברות(  בחוק  המונח  )כהגדרת  חלוקה  לבצע  רשאית  תהיה  החברה 

)כהגדרתם בחוק החברות(, בכפוף למגבלות המצטברות הבאות:   

4.4.1 בעקבות החלוקה לא יפחת ההון של החברה,  כהגדרתו בסעיף  8.1  לשטר  הנאמנות, מתחת ל- 

או   )המבוקרים  החברה  של  הא חרונים  הכספיים  לדוחות  בהתאם  וזאת  ש"ח,  400  מיליון 

הסקורים, לפי העניין(, שפורסמו עובר למועד החלוקה.   

4.4.2 בעקבות החלוקה לא ירד יחס הון למאזן, כהגדרתו בסעיף 8.1 לשטר הנאמנות, מתחת לשיעור  

של  17%, וזאת בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים של החברה )המבוקרים או הסקורים, לפי  

העניין(, שפורסמו עובר למועד החלוקה.  

המפורטת  בסעיף  8.1.3  לשט ר  הפיננסית  המידה  אמת  של  בהפרה  נמצאת  אינה  4.4.3 החברה 

הנאמנות, במועד הבדיקה האחרון שקדם לחלוקה.  

4.4.4 החברה לא תבצע חלוקה כל עוד מתקיים בדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו, שקדמו  

בסעיף   הקבועים  האזהרה  יותר  מסימני  או  אחד  החלוקה,  על  ההחלטה  קבלת  למועד 

תש"ל- 1970  )להלן:  "תקנות   ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  10)ב()14()א( 

הדוחות"(. על אף האמור, ככל שיתקיים סימן האזהרה הקבוע בסעיף  10)ב()14()א()4( לתקנות  

 
 בכפוף למבחני החלוקה הקבועים בסעיף 302 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 . 3



 

הדוחות בלבד, החברה תוכל לבצע חלוקה במקרה בו דירקטוריון החברה יקבע כי אין בסימן  

אזהרה זה כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה.  

4.4.5 החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות על פי שטר הנאמנות.  

4.4.6 החברה עומדת במבחני החלוקה, הקבועים בחוק החברות, לרבות מבחן יכולת הפירעון. 

4.4.7 סכום החלוקה לא יעלה על  60%  מהרווח הנקי של החברה המצטבר על פי דוחותיה הכספיים  

המאוחדים השנתיים המבוקרים האחרונים. לעניין זה מצטבר משמעו  -  שבחישוב  כאמור יובאו  

החלוקה   עתידיות. סכום  לשנים  ביחס  בשנה מסוימת  חילקה  לא  בחשבון סכומים שהחברה 

)להלן:  "רווחי/ הפסדי  שיהיו  ככל  מומשו(,  )שטרם  נטו  שערוך  רווחי/הפסדי  בנטרול  יהיה 

העניין   )לפי  יתווספו/יופחתו  ששוערך,  )מימוש(  נכס  מכירת  של  במקרה  כי  שערוך"(.  יובהר 

לצורך חישוב כאמור( לרווחים הניתנים לחלוקה רווחי/הפסדי שערוך בגין אותו נכס.  

4.5 יובהר  כי בהתקשרויותיה  של החברה  עם תאגידים פיננסים המעמידים לה אשראי לטובת פעילותה,  

ידי   על  בעתיד  דיבידנד  חלוקת  להגביל  עשויות  אשר  מינימאלי,  להון  עצמי  קיימות  התניות  הנוגעות 

החברה, כמפורט בסעיף 15.5 להלן.   
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חלק שני -  מידע אחר 

5. מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד )באלפי ש"ח(  
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לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר     

 2022
אלפי ש"ח  

 2021
אלפי ש"ח  

 2020
אלפי ש"ח  

 136,020  167,234  251,763 הכנסות מימון  

 17,994  22,386  60,832 הוצאות מימון נטו  

 118,026  144,848  190,931 הכנסות בניכוי הוצאות מימון נטו  

 4,447   )17,241(   )5,115( הוצאות  )הכנסות(  חובות  מסופקים   
ואבודים, נטו  

כלליות  ואחרות   הנהלה  שיווק  15,830 הוצאות   19,037  19,397 בניכוי הכנסות אחרות  

 97,749  143,052  176,649 רווח לתקופה לפני מס  

 23,377  32,941  40,398 מיסים על ההכנסה  

לזכויות   המיוחס  רגילות  מפעולות  74,372 רווח   110,111  136,251 שאינן מקנות שליטה  

פריטים   בגין  מסים  לאחר  אחר  רווח  כולל 
 2,810  1,255   )11,737( לרווח  או    מכן  לאחר  מחדש  ויסווגו  שיתכן 

הפסד  

 77,182  111,366  124,514 רווח כולל לשנה  

 

 1,982,713  3,342,344  3,427,053 סך הנכסים 

 1,381,975  2,697,780  2,741,575 סך ההתחייבויות   

לתיאור ההתפתחויות שחלו בנתונים שצוינו בטבלה שלעיל ראו סעיף 4  לדוח הדירקטוריון על תוצאות  

הפעילות לשנה שנסתיימה ב יום 31 בדצמבר 2022, המצורף לדוח זה.   

6. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילו ת התאגיד  

נכון לתאריך הדוח, החברה עוסקת במתן אשראי חוץ בנקאי עסקי המגובה בממסרים דחויים. החלק  

מקבל   של  דחויים  ובממסרים  המגובות  בבטוחות  הלוואות  מתן  הינו  החברה  בפעילות  המשמעותי 

האשראי )ממסרים עצמיים( ויתרתו במסחר בממסרים דחויים של צדדים שלישיים.  

כאמור,  תיק  ניירות הערך של החברה כולל אגרות חוב סחירות   בפרופיל סיכון דומה לפרופיל הסיכון  

של תיק הלקוחות של החברה  ואגרת חוב פרטית כאמור   מגובה בתיק הלוואות לרכישת רכבים מגוף  

מימון.  

הקורונה,  הסביבה  המקרו  כלכלית  וכן    להלן,  למיטב   ידיעת  החברה ,  פרטים  עיקריים  אודות  משבר 

נתונים  אודות  שוק  האשראי  והמדיניות  המוניטארית  והפיסיקלית  במשק בישראל שיש להם או צפויה  



 

להיות להם השפעה על תוצאותיה העסקיות של החברה )אשר אין כל ודאות כי לא יחול בהם שינוי,  

לרבות שינוי מהותי(.   

לפרטים אודות סיכוני שוק,  ראו סעיף 7 לפרק ב' בדוח הדירקטוריון.  

6.1 משבר הקורונה: 
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החל  מ הרבעון הראשון של שנת  2020, פקד  את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו  

בהתפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם  )להלן: "משבר הקורונה"(.  עם פרוץ משבר הקורונה צמצמה  

של   שוטפת  בחינה  לצד  זאת  בשווקים,  למתרחש  במקביל  מתן  האשראי  את  יזום  באופן  החברה 

המאקרו.  אשראי  חדש,  שהועמד   על   ידי  החברה,   נבחן  בצורה   קפדנית   תוך   הפעלת    ברמת  השלכותיו 

קריטריונים  מחמירים  ביותר  בעיקר  בנוגע  למקורות  הסילוק  ולביטחונות  המוצעים.  כתוצאה  ממשבר  

הקורונה,  היקף   האשראי   הכולל  של  הקבוצה  ירד   משמעותית  במהלך שנת  2020  ולאחר מכן  החלה מגמה  

נרחב   בהיקף  לסוף  שנת  2021.  בשנת  2021  החלה  התחסנות  שנמשכה  עד  הלקוחות  בתיק  גידול  של 

באוכלוסייה בישראל והסרת חלק ניכר מהמגבלות,  כאשר שנה זו התאפיינה בחזרה לפעילות סדירה  

של המשק הישראלי.  לעומת שנת 2021, במהלך שנת 2022 חלה האטה בפעילות הכלכלית בעולם, זאת  

בין היתר על רקע המלחמה באוקראינה, מדיניות הממשל בסין לבלימה של גל הקורונה, ושחיקת כוח  

הקניה של משקי הבית לאור עליות הריבית.  

 

,  הריבית   הטבעית  עלולה  44 על  פי ניתוח מגמות  בנק  ישראל  בבחינת השפעות הקורונה עוד בשנת  2022

לרדת לא רק בתקופות של סגר זמני אלא גם כשהמשק נפתח במידה חלקית בתקופה שלאחר הסגר.  

ונותרה   ירדה משמעותית בתחילתו של משבר הקורונה,  ניתוח זה הוביל להערכה שהריבית הטבעית 

הוסרו.  בהמשך,  פתיחת  המשק  ומתן  החיסונים   הפעילות  על  והמגבלות  כשהסגרים  גם  נמוכה 

לאוכלוסי יה  באופן  רחב  הביאו  לעודפי ביקוש כתוצאה מהתעוררות ביקושים כבושים וממגבלות מצד  

הביאו  לעלייה  של  הריבית  הטבעית  קצרת    הביקוש  עודפי  האספקה.  בשרשרות  בעיות  בשל  ההיצע, 

הטווח. לכן עלה הצורך לצמצם  את  מידת  ההרחבה   של  המדיניות  המוניטארית  של   בנק   ישראל,  ובצעדים  

מתונים,  לנוכח    הרמה    הגבוהה  של    אי    הוודאות    בתהליך  היציאה    מהמשבר.  כחלק  מכך,  הוועדה  

המוניטארית   של   בנק   ישראל   הודיעה   על  עליות  ריבית   המשק  בפעימות   שונות   מעת   לעת,  וזאת   עד   לרמה   

את   ולעדכן  ההתפתחויות  אחר  של  4.25%  נכון  ליום  20  בפברואר  2023.  החברה  ממשיכה  לעקוב 

הערכותיה בהתאם, ככל שנדרש. 

55 : 6.2 הסביבה המאקרו כלכלית ושוק האשראי בישראל 

המשק  הישראלי  צמח בשנת  2022  בשיעור גבוה של  6.5%,  בין  היתר  בעקבות בסיס ההשוואה לשנת  2021  

 
ישראל,  4 בנק  הטווח  בישראל,  קצרת  הטבעית  הריבית  על  בעטיה  שננקטה  המדיניות  ושל  הקורונה  מגפת  של    ההשלכות 

    .11.07.2022
 מתוך סקירה כלכלית שפירסם אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר ביום 25 בפברואר 2020. לפרטים נוספים ראו:  5

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly-review-
  25022020/he/weekly_economic_review_weekly-review-25022020.pdf

ועל פי הנתונים המתפרסמים באתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכתובת: http://www.cbs.gov.il. יצוין כי החברה  
לא פנתה לקבלת הסכמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להכללת האמור להלן שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור. 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly-review-25022020/he/weekly_economic_review_weekly-review-25022020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly-review-25022020/he/weekly_economic_review_weekly-review-25022020.pdf
http://www.cbs.gov.il/


 

שבחלקה הושפעה עדיין ממגבלות הקורונה   כמוזכר לעיל. התוצר של ענפי  השירותים רשם גידול חד עם  

מתוואי   שנגזרת  לזו  חזרה  התוצר  רמת  העובדים  במשק.  קליטת  זה  ובכלל  לשגרה,  הפעילות  חזרת 

הצמיחה של השנים שלפני הקורונה.   

שנת  2022  התאפיינה בסביבת אינפלציה גבוהה באופן משמעותי בהשוואה לשנים האחרונות.  בהתאם  

לאמור בדוח בנק ישראל, בנק ישראל שם לעצמו כיעד מרכזי לשמור על יציבות מחירים וקבע כי יציבות  

האינפלציה   שיעור  האינפלציה"(.  של  1%-3%  )"יעד  בטווח  שנתי  אינפלציה  שיעור  פירושה  מחירים 

במהלך המחצית השני יה של שנת  2022  היה מעל לגבול העליון של יעד האינפלציה והתאפיין בתנודתיות.  

נובמבר  2022  על שיעור של  5.3%  לעומת שיעור של  2.4%  בחודש   האינפלציה השנתית עמדה בחודש 

נובמבר 2021  ואינפלציה שנתית שלילית בשיעור של 0.6% בחודש נובמבר 2020. 

יחד  עם זאת, האינדיקטורים הכלכליים של החודשים האחרונים מצביעים על התכווצות בפעילות בחלק  

מענפי המשק, ובעיקר ביצוא של תעשיות הטכנולוגיה,  זאת לצד  האטה בצריכה הפרטית. מגמות אלו  

הושפעו מהסביבה הגלובלית וכן מהאינפלציה הגבוהה ועליות הריבית.  כמו כן, בשנת  2022  שוק העבודה  

התייצב תוך המשך גידול במספר המועסקים והתייצבות בשיעור האבטלה על רמה ממוצעת של  3.8%.  

מספר המשרות הפנויות במשק גבוה  והדבר משליך על ה לחצים לעליות שכר במשק.   

בהיקפי   עלייה  זה  ובכלל  מהיר,  צמחה  בשנת  2022  בקצב  למגורים  בעיקר,  הבנייה,  בענף  הפעילות 

התחלות הבנייה למגורים. מנגד, מסתמנת ירידה חדה ברכישת דירות חדשות, זאת כנראה בהשפעת  

ברבעון   רשמו  המשכנתאות  בשנת  2022  בכ-30%  וביצועי  ירד  הדירות  היקף  רכישת  הריביות.  עליית 

אינם   הלמ"ס  בשנת  2021.  נתוני  המקביל  הרבעון  כ-38%  לעומת  של  חדה  של  2022  ירידה  הרביעי 

מצביעים לעת עתה על ירידת מחירי  הדיור, אלא על התמתנות בקצב עליית המחירים.   לקראת סוף שנת  

ראשונה   בקריאה  עבר  כבר  שחלקו  מהלך,  לקדם  אשר  החלה  חדשה  בישראל  ממשלה  2022  הוקמה 

בכנסת, לעריכת שינויים במערכת המשפט. הדבר עורר גל של מחאה ציבורית, זאת לצד קריאות שונות  

להידברות בין הקואליציה לאופוזיציה. אי-הוודאות בהקשר זה הביאה לעלייה בתנודתיות  בשווקים  

חודש   במהלך  המטבעות.  סל  מול  השקל  של  החליפין  בשער  בפיחות  בעיקר  שהתבטאה  הפיננסיים, 

עלייה   חלה  וכן  שנוצר,  הפיחות  בעקבות  השאר  בין  לאינפלציה,  בציפיות  עלייה  פברואר  2023  חלה 

אגרות -החוב הארוכות. אי-הוודאות, על רקע האטה כלכלית והאטה בהשקעות בתעשיית   בתשואות 

ההיי -טק, עלולים להשפיע לשלילה גם על המצב הפיסקאלי בהמשך. בהתחשב בשלב בו נמצא המהלך  

החקיקתי, אין ודאות על השלכותיו.  

,  התוצר  בישראל   צפוי לצמוח בשיעור של  2.8%  בשנת  66 לפי   תחזית בנק ישראל  שפורסמה  בינואר  2023

2023  ובשיעור של  3.5%  בשנת  2024.  בנוסף,  מעריך  ב נק  י שראל  כי  שיעור   הריבית המוניטרית צפוי לעמוד  

על  4%  )לעומת צפי  3.5%  ע "פ התחזית מאוקטובר  2022( בממוצע ברבעון הרביעי של  2023.  להערכת  

בנק  ישראל,  רמת התוצר במשק ברבעון השלישי של  2022  ממשיכה להיות גבוהה מקו המגמה טרום  

משבר הקורונה. עם זאת, בהמשך,  רמת התוצר צפויה לרדת מעט אל מתחת למגמה. ההאטה הצפויה  

מעליית   וכן  הישראלי(  היצוא  על  )ולכן  העולמי  הסחר  בצמיחת  להתמתנות  מהצפי  נובעת  בצמיחה 

הריבית הריאלית בישראל בטווח התחזית. ההערכה בנוגע לצמיחה שהייתה בשנת  2022  עודכנה מעט  
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 מתוך התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, בנק ישראל, ינואר 2023.   6
 https://www.boi.org.il/publications/pressreleases
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כלפי מעלה בעקבות השפעת נתוני הקצה של הרבעון השלישי 2022.   

על  3%   לעמוד  צפוי  לשנת  2023(  רביעי  רבעון  )עד  הקרובים  שיעור  האינפלציה  בשלושת   הרבעונים 

)לעומת  2.5% בתחזית מאוקטובר 2022( ובשנת 2024 צפוי שיעור האינפלציה לעמוד על 2%.  

התמתנות קצב האינפלציה הצפוי בתקופת התחזית מושפעת מהתמתנות הביקושים בהשפעת המדיניות  

המוניטרית המרסנת בישראל ובעולם,  אך גם מהמשך התמתנות לחצי ההיצע. עדכון תחזית האינפלציה  

לשנת  2023  כלפי מעלה הושפע בעיקר מהפיחות של השקל במונחי שער החליפין הנומינלי-אפקטיבי  

ומעדכון מעלה של ההנחה של בנק ישראל  לגבי העליות בשכר אשר ייקבעו בהסכמי השכר הצפויים  

את   חלקית  מקזזת  הנפט  במחירי  שהתרחשה  הירידה  מערי ך  בנק  ישראל  כי  מנגד,  הציבורי.  במגזר 

השפעת שער החליפין והשכר.  

בנקודת המוצא של תחזית  בנק  ישראל,  שוק העבודה הדוק, שיעור התעסוקה בגילאי העבודה העיקריים  

גבוה מזה ששרר ערב משבר הקורונה ושיעור אבטלה גבוה במעט מזה ששרר באותה תקופה. בטווח  

התחזית  מעריך  ב נק  ישראל   כי שוק העבודה יוותר הדוק אך יחזור בהדרגה לרמות שאפיינו אותו טרם  

משבר  הקורונה.  בפרט, צופים כי שיעור התעסוקה בגילאי העבודה העיקריים ירד ל -77.4%  בממוצע  

בשנת 2024 ושיעור האבטלה יעלה ל-4.0% בממוצע באותה שנה.  

,  ההתפתחויות המקרו כלכליות  77 על  פי  דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של  2022  של בנק ישראל 

והפיננסיות בעולם לא הובילו בשלב זה למשבר חובות, אך חשוב להדגיש כי ייתכן שעליית האינפלציה,  

עליית שיעורי הריבית ועליית התשואות על אג"ח, לא השפיעו עדיין במלואן,  זאת מאחר והמגזר הפרטי  

נהנה עדיין מתנאים נוחים יותר בחלק מההלוואות שנלקחו בעבר וטרם הגיעה העת לפדותן או למחזרן.  

כה   עד  נתמכה  לעולם  ואיתנותם  ביחס  נמוכה  החברות  ושל  הבית  משקי  המינוף  של  רמת  בישראל, 

באבטלה נמוכה וצמיחה חזקה. עם זאת, בשנים  האחרונות גדלו החובות של החברות ושל משקי הבית  

ובפרט גדלו במהירות המשכנתאות והאשראי לחברות נדל"ן ובינוי.  

נתוני הלמ"ס מלמדים כי בחודש נובמבר  2022  יצוא השירותים של ענפי ההייטק, לא כולל חברות הזנק  8

וייצור מחשבים(, הסתכם בכ-4.1  מיליארד   )הכולל שירותי מחשוב, מחקר ופיתוח, שירותי תקשורת 

דולר )נתונים מנוכי עונתיות(. נתון זה, משקף עלייה של כ-2.6%  בהשוואה לחודש הקודם, ועלייה של  

כ-4.1% ביחס לנובמבר 2021 )במונחים דולריים שוטפים(. 

וקרובה   גבוהה  שנת  2022(  ברמה  של  השניה  נמשכה  )במחצית  הישראלי  במשק  הכלכלית  הפעילות 

לפוטנציאל הצמיחה של המשק וזאת לצד  שוק עבודה הדוק ויציב ושיעור אבטלה נמוך, ביקוש גבוה  

נובע  בעיקרו   הנוכחית,  בעת  למערכת  הפיננסית  הממשלה.  לפיכך,  הסיכון  בתקציב  ועודף  לעובדים 

מזליגה של סיכוני המקרו מהעולם.  

הגופים   הערכת  של  2022,  לפי  השנייה  המחצית  הפיננסית,  היציבות  דוח  סביבת  מאקרו: ע"פ 
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הבינלאומיים,  עליית הריבית על ידי הבנקים המרכזיים,  נועדה  כדי להתמודד עם עליית האינפלציה,  

 
 דוח היציבות הפיננסית למחצית השנייה של 2022, בנק ישראל, 08.02.2023.   7

 /https://www.boi.org.il/publications
 יצוא שירותים -  נובמבר 2022, בנק ישראל, 25.01.2023.  8

 https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2023
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בעולם  גדלה   רבות  מדינות  של  החוב  עלות  הפרטי.  למגזר  והן  למדינות  הן  החוב  עלות  את  הגדילו 

בראייה   גבוהים  לשיעורים  והגיע  האחרונות  בשנים  עלה  החוב  היקף  שגם  לאחר  וזאת  משמעותית 

היסטורית. יתרה מכך,  החלו להתעורר בקרב מדינות מתפתחות,  שמתמודדות עם עלויות מימון גבוהות  

יותר וסובלות במקרים רבים מהתחזקות הדולר, קשיים פיננסים משמעותיים.  

ישנם  גורמי אי-וודאות רבים המאתגרים את ההערכות קדימה של הכלכלנים.  למשל,   יחד עם זאת, 

לאחר הפגיעה הכלכלית בסין במהלך שנת  2022  ועל-רקע שחרור המגבלות שביצעה סין בסוף שנת  2022  

מהירה   בעלייה  שנת  2022  התאפיינה  בבריטניה,  הפעילות.  בקצב  מהירה  התאוששות  מסתמנת 

באינפלציה, צמיחה חלשה ומדיניות פיסקלית מרחיבה במידה משמעותית. אלו התנקזו יחדיו למשבר  

מערכת   של  יציבותה  את  להבטיח  כדי  חוב  אגרות  לרכוש  המרכזי  הבנק  את  שאילץ  כלכלי- פוליטי 

הפנסיה. מדינות רבות באירופה חוששות מעלייה מהירה במחירי האנרגיה ואף ממחסור חמור בגז, עקב  

קיצוב בהזרמת הגז מרוסיה עד  כדי הפסקתה. על כן, שיעור האינפלציה שיתממש עלול להיות שונה  

מהציפיות להן, ובתרחישים מסוימים האינפלציה עלולה להתבדר.   השפעת התמתנותה של הצמיחה  

העולמית על ישראל נראית נכון לסוף שנת  2022  מוגבלת. נתוני המקרו בישראל,   כפי שנדון לעיל,   עודם  

טובים והאינפלציה בישראל יחסית למדינות המפותחות נמוכה. ישראל כמשק קטן ופתוח חשופה עם  

זאת להשפעתו של מיתון עולמי, כפי שניכר היה גם במשברים הגלובליים הקודמים. התגברות העלייה  

באינפלציה בעולם או התמשכותה עלולים להביא גם לעליית מדרגה של האינפלציה בישראל, שחשופה  

להתפתחויות בעולם דרך מגוון רחב של ערוצים. בפרט, עליית מדרגה באינפלציה ובעקבותיה בריבית  

עלולות להקשות על משקי הבית, שהיקף הלוואותיהם צמח מאוד בשנים האחרונות ושההחזר החודשי  

על הלוואות המשכנתא שלהם כבר עלה בעקבות העליות שחלו בשנת 2022 באינפלציה ובריבית.  

בסיכון",   במודל  "אינפלציה  שנבחנים  תרחישים  במסגרת  נבחנים  אלה  התפתחויות  של  הסיכונים 

שחטיבת המחקר מיישמת על הנתונים בישראל. על פי מודל זה, ניתן לגזור את ההסתברות לתרחישי  

בהתאמה   תעלה  ישראל  בנק  וריבית  התחזיות  לממוצע  מעבר  תעלה  האינפלציה  שבהם  שונים  סיכון 

בהחזרי   משמעותית  לעלייה  יובילו  והריבית  האינפלציה  עליות  אלו  סיכון  בתרחישי  לתחזיות.  מעבר 

החוב עבור כלל המגזרים במשק. יחד עם זאת, עקב הוראות הפיקוח  השמרניות  על הבנקים בישראל  

במיוחד מבחינת מינוף המשכנתאות ויחס ההחזר להכנסה הפנויה Income to Payment הנדרשים, לא  

עולה חשש משמעותי ליציבות המערכת הפיננסית   אולם   על  רקע   הרעה  בתנאי   המאקרו  קיימת  האטה   

במשק. פעילות החברה תלויה במידה מסוימת בסביבת העסקית בישראל ובעולם וכן ממחירי הנדל"ן  

והמצב הכלכלי בישראל.  במצב  של  האטה  כלכלית גם  פעילות  החברה   צפויה  להאט.  כאשר  ישנה   האטה  

כלכלית  ישנן  פחות  עסקאות ,  בנוסף במצב כזה הסיכון וחוסר הוודאות עולים  -  כאשר הסיכון  עולה   

החברה שמרנית יותר באישור עסקאות מימון חדשות וכך גם הבנקים )אשר האשראי הניתן על ידם  

למשק משפיע על היקפי הפעילות העסקית של המשק(.  לכן, במצב זה שבו בכל המשק יש  האטה בכמות  

העסקאות והביקוש לאשראי קטן, צפויה להיות האטה גם בפעילות החברה.  

החברה מעריכה  כי רמת הסיכון  הכללית עלתה מעט  ולכן פועלת להתאים, בצורה אקטיבית, את שיעור  

התשואה לרמת הסיכון וכן מבצעת  ניהול סיכונים קפדני ביותר אשר מתבטא בסלקטיביות של עסקאות  

הכוללים   הבי טחונות  מערך  את  להגדיל  החברה  פועלת  החיתום  בנוסף,  בתהליך  פרמטרים  ובהידוק 

מקדמי ביטחון המפחיתים את שווי הביטחון בהתאם לסיכון ירידות ערך ומימוש מהיר. 

יודגש, כי מצב של צמיחה ושגשוג במשק מיטיבים עם פעילות החברה. כאשר השוק בפעילות רבה יותר  
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יש יותר פרויקטים כלכליים הן בתשתיות ובבניה והן מצד עסקים בינוניים וקטנים. סוג פעילות זו נותנת  

הון   להשלמות  גם  נדרשים  מכך  וכתוצאה  מהצמיחה  הנהנים  משניים  ספקים  לאלפי  משנה  פעילות 

נוספות.   

המשק הישראלי ומדיניות בנק ישראל  בתחום האשראי   
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החודשים  99 בעשרת  עלה  העסקי  כי  האשראי  למגזר   , ל- 2022  מראה  בנוגע  הפיננסית  היציבות  דוח 

הראשונים של שנת  2022  ב -10%  וזאת בהמשך לעלייה של  12.5%  בשנת   2021.  העליי ה המהירה באשראי  

העסקי בשנים  2022-2021  הובלה על-ידי עליה מהירה באשראי הבנקאי  למגזר העסקי שעלה  בכמעט  

זו. על אף ההרעה במצב המקרו העולמי והירידות בשווקים הפיננסים, אין בשלב זה   שליש בתקופה 

ראיות להרעה  משמעותית באיכות האשראי העסקי ושיעור האשראי הפגום והאשראי בפיגור במערכת  

הבנקאות נותר נמוך. צד ההיצע של שוק האשראי בישראל כולל את הבנקים מצד אחד ואת חברות  

כרטיסי האשראי, תושבי חוץ, ממשלה,  משקי הבית, גופים מוסדיים וחברות פרטיות  של  אשראי חוץ  

בנקאי מצד שני. בשל הריכוזיות הגבוהה של הבנקים בשוק האשראי, יש לחברות האשראי החוץ-בנקאי  

תפקיד חשוב בהגברת התחרות בשוק זה ובפרט בגיוון מקורות האשראי והגברת  הגישה אליהם עבור  

מגזר העסקים הקטנים והבינוניים.  שוק   האשראי  החוץ   בנקאי  צמח בשנים האחרונות בקצב מהיר  -  

מספר החברות שנסחרות בבורסה שעוסקות בתחום זה יותר מהכפיל את עצמו מאז  2020  לכ- 20  חברות.  

גדלו ברבעון השני של  2022  סך הנכסים של החברות הציבוריות  בתחום   האשראי  ביותר מפי   בנוסף 

שניים בהשוואה לרבעון הראשון של 2020  - מכ-11.8 מיליארד ש"ח לכ- 25.6 מיליארד ש"ח.   

6.3 שינויים בשיעורי ריבית משתנה והתפתחויות בשוק האשראי במשק:  

מעבר  להשפעה הכללית של הסביבה המאקרו כלכלית בכללותה, כפי שתוארה לעיל, התפתחויות  בשוק  

תמחור   על  האשראי  עשויים  להביא  לשינוי  משמעותי  בתוצאותיה  הכספיות   של  החברה  ולהשפיע 

עסקאות האשראי של החברה. 

לעניין  ריבית  המשק,  בחודש  פברואר  2023  הוועדה המוניטרית של בנק ישראל  החליטה  על  העלאת   10

הריבית  הבסיסית  במשק, בפעם  השמינית,  מ- 3.75%  ל- 4.25%,  כתוצאה  מכך  עלתה  ריבית  הפריים  ל-  

5.75%.   ריבית  הפריים מורכבת מריבית בנק ישראל המתעדכנת ומפורסמת על ידי בנק ישראל אחת  

לשישה שבועות, ובתוספת קבועה של  1.5%. בנק ישראל העלה את הריבית כתגובה לעליית האינפלציה  

בישראל לרמה שחורגת מהגבול העליון של היעד.  הודעת  הוועדה  המוניטארית  הבאה  בדבר  שינויי  ריבית   

צפויה  להתפרסם לאחר  פרסום דוח זה, קרי במהלך אפריל 2023. 

שיעור העלייה השנתי המצטבר של הריבית במשק בשנת  2022  ובינואר  2023 הינו  3.65%. 

בעקבות העלייה בריבית בנק ישראל והעלייה בתמחור סיכון האשראי, חלה  במחצית   השנייה  של   שנת  

2022  עלייה מהירה בשיעורי הריבית לעסקים ולמשקי בית. על רקע זה צמיחת האשראי למגזר העסקי  

האטה מקצב חודשי גבוה מאוד של  3.1%  בארבעת החודשים הראשונים של השנה לקצב חודשי של  

0.7%  בששת החודשים שלאחר-מכן. בדומה לכך, צמיחת האשראי למשקי הבית האטה מקצב חודשי  
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גבוה מאוד  של  1.3%  בארבעת החודשים הראשונים של השנה לקצב חודשי של  0.8%  בששת החודשים  

שלאחר מכן. האטה זו מתבטאת גם בקצב נטילת המשכנתאות.  

11 , בינואר  2023 האוצר  "קונצנזוס"  שפרסם  משרד  כלכלה  מומחי  של  התייעצות  פורום  תחזית  ע"פ 

לבנקים מרכזיים   גרמה  זו  גבוהים. מגמה  טוענים  כי  הכלכלה העולמית מתאפיינת בקצבי אינפלציה 

מומחי   חוזים  בממוצע,  ריביות.  העלאת  של  בתהליך  ולהתמיד  המוניטרית  המדיניות  את  להדק 

הקונצנזוס אינפלציה בשיעור של כ- 2.8%  בישראל בסוף שנת  2023  )סוף השנה לעומת סוף  2022( וכ - 

2.8%  בישראל בסוף שנת  2024. כלכלני הפורום הדגישו כי על אף שהאינפלציה בישראל נמוכה לעומת  

לאומיות.   הבין  למגמות  דומה  ומזון(  אנרגיה  מנוכה  )המדד  הליבה  אינפלציית  ואירופה,  ארה"ב 

המומחים העלו חשש מכך שהאינפלציה בישראל עלולה להיות "דביקה" יותר מאשר במדינות אחרות  

ממגוון סיבות: שוק  יחסית מאוגד בהשוואה בין לאומית, הסכמי השכר שעדיין לא נחתמו, שוק  יחסית  

ריכוזי, מדיניות סבסוד האינפלציה, אשר כולם עלולים לגרום לאינפלציה להתמתן בקצב יחסית איטי.  

כמו כן,  הכלכלנים צופים שמדיניות בנק ישראל תהיה יחסית מתואמת עם מדיניות הפד. חברי הפורום  

העריכו כי   לשער החליפין תהיה השפעה משמעותית על האינפלציה בחודשים הקרובים בנושא הריבית  

הייתה הסכמה על כך שריבית הפד תגיע בשיא ל- 4.9%  וככל הנראה תישאר בטווח זה עד סוף  2023.  

כמו כן, רוב המומחים העריכו כי ריבית בנק ישראל תגיע בשיא ל-3.9%  ותישאר בטווח זה עד סוף  2023. 

לגובה הריבית במשק קיימת השפעה על גובה הריבית/עמלה הנגבית מלקוחות החברה. האשראי הנלקח   

מהבנקים הינו צמוד לריבית הפריים.  במקביל, האשראי אשר ניתן ללקוחות החברה הינו צמוד לריבית  

הפריים.   החברה מתאימה  באופן מידי  את גובה הריבית הנגבית על ידה בהתאם לשינויים בגובה ריבית  

הסיכון   ברמת  עלייה  לאור  כי  שלה.  נציין  הלקוחות  כלל  עם  הלוואה  ע"פ  הסכמי  ישראל  וזאת  בנק 

הכללית המשק כפי שתוארה לעיל, החברה העלתה כחלק ממדיניות פנימית את המרווח מעל ריבית  

הפריים המבטא את העלייה ברמת הסיכון במשק ואת הצפי להאטה.    

אודות מבחני רגישות לשינויים בשערי  הריבית, ראו סעיף  7.6 לפרק  ב' לדוח הדירקטוריון.  

6.4 השפעת חקיקה על פעילות  הקבוצה  
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לפרטים  אודות  החקיקה  החלה  על  הקבוצה  נכון  למועד  הדוח,  והשפעתה   על  פעילות  הקבוצה,  ראו  סעיף  

17  להלן.  כמו  כן,  להתייחסות  החברה  בקשר  עם  סיכוני   רגולציה ושינו יי  חקיקה,  ראו  סעיף  8  לחלק  ב'  

לדוח  הדירקטוריון.  

6.5 עימות צבאי רוסיה ואוקראינה  

דיווחים   בעקבותיו  גורר  אשר  ואוקראינה,  רוסיה  בין  צבאי  עימות  פברואר  2022  החל  במהלך  חודש 

תקשורתיים אודות מחסור במזון, לצד משבר פליטים,  וגרר  השלכות   על סביבת האינפלציה והריבית   

בעולם. בנוסף, התגברו פרסומים תקשורתיים אודות מדינות העולם המערבי, וארה"ב בהובלתן, אשר  

אוקראינה,  זאת   לרבות  אספקת  ציוד  צבאי    למול  רוסיה  צעדי  לשיתוק  כלכליות  הטילו  סנקציות 

ניתן   סיכון מתמשך,  אם  כי  לא  ומהווה  הזו,  העימות  באוקראינה  עדיין  בעינו  לאוקראינה.  נכון  לעת 

 
 11  תחזית 1  פורום     התייעצות     "קונזצנזוס"  מקרו-כלכלה,  סבב     רביעי   2022,  אגף   הכלכלנית   הראשית,  ינואר     2023.   
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ועל   השווקים  על  בכלל,  אם  ובישראל,  בעולם  תהיינה  השלכותיו  ומה  העימות  יתפתח  כיצד  להעריך 

ותנקוט   ההתפתחויות,  אחר  עוקבת  החברה  הנהלת  החברה.  לקוחות  לרבות   של  הכלכלית,  הפעילות 

בפעולות ככל שתידרשנה. 

6.6 הרפורמה המשפטית בישראל  
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כאמור, בשלהי  2022  הוקמה ממשלה חדשה אשר החלה לקדם  רפורמה  משפטית, שחלקה  כבר עבר  

בקריאה ראשונה בכנסת. הדבר עורר גל של מחאה ציבורית,  זאת  לצד   קריאות  שונות  להידברות בין  

הפיננסיים,  בשווקים  בתנודתיות  לעלייה  הביאה  זה  בהקשר  אי -הוודאות  לאופוזיציה.  הקואליציה 

שהתבטאה בעיקר בפיחות בשער החליפין של השקל מול סל המטבעות,  וכן   לעלייה בתשואות אגרות- 

מצויה  הרפורמה   המשפטית,  אין  ביכולתה  של  החברה  לאמוד  את    בו  החוב הארוכות.  בה ינתן  השלב 

השלכותיה על פעילותה ואין  ודאות כי תהיינה השלכות על פעילות החברה.  

ערך,   ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  לעיל  בפרק  זה  הינו  המובא  המידע  יצוין  כי 

שהתממשותו  אינה  ודאית  ואינה  בשליטת  החברה  והוא  מבוסס  על  הערכות  כלליות  של  הנהלת  החברה   

שניתנו  נכון  למועד  פרסו ם  דוח  זה, ביחס לפרסומים וסקרים שנכתבו על-ידי גורמים מקצועיים בקשר 

לעיל,  עסקי  החברה   בפרט.  כפי  שתואר  החברה,  פעילות  ובתחום  בכלל  מצב  המשק  בישראל  עם 

מושפעים מרמת  הפעילות   הכלכלית  במשק  ומהאינדיקאטורים  הכלכליים  במשק,  ואין  כל  ודאות  כי  

השינוי  בהם  בעתיד  יישקף  את  המגמה   הנוכחית   אשר   מתוארת  לעיל.  בנוסף,  על רקע המעקב אחר  

פרסומים תקשורתיים עולמיים ובישראל, לצד ההנחה כי העימות הצבאי כאמור המתואר בסעיף 6.5  

רוסיה,  אין  כל  ודאות  כי  החברה  תמשיך   כנגד  עולמיים  כלכליים  צעדים  הימשכות  לרבות  יימשך, 

לקלוט  גורמים  המעוניינים  לקבל  אשראי  חדש,  כמפורט  בסעיף  6.2  לעיל,  בין  אם   עקב   הימצאות  גופים  

נוספים  בשוק  המספקים  אשראי  לחברה,  ובין  אם   עקב   סירוב  החברה   לקבל   לקוחות  בשל  יציבותם  

הפיננסית  או  שיקולים  אחרים  העומדים  בבסיס  בחינת  סיכון  לקוחותיה.  כמו  כן,  אין  כל  ודאות  כי 

המגבלות  המוטלות  בעת  זו  על  קבוצות  לווים  תהיינה  בתוקף  בעתיד,  ואין  ודאות  כי  הביקוש  למימון  חוץ  

לרבות  במשק,  והמגמות  ההתפתחויות  אחר  מקרוב  עוקבת  החברה  בנקאי  יגבר  בהתאמה.  הנהלת 

הרפורמה המשפטית,  על מנת להיערך, ככל שניתן,  לצמצם את ההשפעה השלילית  מלווים  חדשים  

במצב סיכון גבוה עקב המצב בשוק, שעלולה להיווצר על פעילותה.  



 

חלק שלישי -  תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי הפעילות    

7. מידע כללי על תחום הפעילות  
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המגובה  בביטחונות   עסקי  בנקאי  חוץ  אשראי  זה,  החברה  עוסקת  במתן  פרסום  דוח  נכון  למועד 

המגובות  בביטחונות    הלוואות  ובממסרים    דחויים.  החלק  המשמעותי  בפעילות  החברה  הינו  מתן 

בכ-7%  היא    המוערכת  עצמו(  ויתרתה  הלקוח  של  האשראי  )ממסרים  ובממסרים  דחויים  של  מקבל 

במסחר  בממסרים  דחויים  של  צדדים   שלישיים.  מסחר בממסרים דחויים  הינ ו  עסקת  המרה,  במסגרתה  
כשורה   )אשר 12 אוחזים  הם  של  ממסרים  דחויים  בהם  הכספי  ערכם  לקוחות  החברה  את  מקבלים 

לעיתים הינם ממסריהם שלהם( ואשר מוסבים לחברה, תמורת עמלה הנקבעת בין החברה ובין הלקוח  

בהתאם לפרמטרים שונים, עבור יתרת התקופה אשר נותרה עד למועד פירעון השיק.   

למערכת   חדש  לקוח  לקלוט  החברה,  בבואה  שיקים,  מקפידה  הסיכון  לחזרת  את  מנת  להקטין  על 

החברה,  על ביצוע בדיקות שונות  כמפורט להלן )כשמצוין כי על  אף  הבדיקות האמורות המבוצעות על  

ידי החברה, אין ביטחון שהחברה לא תיתקל  בקושי לגבות את הממסרים הדחויים ש הועברו  או  הוסבו  

לה(.    

העברת סכום  ההמרה  -  לרוב ,  סכום  ההמרה  )קרי, התמורה בעבור הממסרים הדחויים, בניכוי  עמלות  

שונות(, מועבר ללקוח עוד באותו היום בו הוא מוסר לחברה את הממסרים הדחויים. פער הזמנים שבין  

קליטת הלקוח ופרטי הממסרים הדחויים שברשותו במערכת החברה ובין העברת סכום  ההמרה  למקבל  

נוספים  ראו   )לפרטים  וטיב הלקוח  טיבם  בדיקות תקינות הממסרים,  לצורך השלמת  השירות,  נחוץ 

סעיף 9.8 להלן(.   

לצורך מתן שירותי המסחר בממסרים דחויים, מקיימת החברה  קשרי עבודה הדוקים עם  בנקים גדולים  

בישראל  לצורך ביצוע פעולות העברת כספי ההמרה ללקוחות החברה וביצוע פעולות בנקאיות נוספות  

עבודה הדוקים עם  חלק מהבנקים בישראל   כן מקיימת החברה קשרי  הכרוכות במתן השירות. כמו 

במסגרתם מעמידים הבנקים לחברה אשראי המיועד לשימוש החברה לצורך פעילותה העסקית.    

הכנסותיה של החברה  מתבססות על המרווח הנוצר בין עלות האשראי אותו היא מעניקה ללקוחותיה,  

לתמורה אותה היא מקבלת בעבורו.  מחזור   ההכנסות   השנתי  של   החברה הינו סך התמורה אותו מקבלת  

החברה עבור האשראי אותו היא מעניקה ללקוחותיה.  באופן   זה,  סכום האשראי שניתן ללקוחות בשנת  

2022  היה   בסך  של   כ-5.4  מיליארד  ש"ח,  ביחס לתקופה אשתקד שאז  סכום  האשראי   שניתן  ללקוחות  

היה בסך של כ-5.5 מיליארד  ש"ח. 

המסחר  בממסרים  דחויים  -   כאמור,  הממסרים הדחויים )שיקים דחויים( הינם סוג של שטר )להלן:  

"השיק"   או  "הממסר"( בעל מאפיינים הקבועים בפקוד ה. בהתאם  לפקודה,  מוגדר יוצר/כותב השיק  

כמושך )ונמשך, יחדיו( )להלן: "המושך"( והלקוח,   שהינו המוטב על פי השיק או שאליו הוסב השיק  

כדין ובו הוא אוחז כשורה, מוגדר כאוחז השיק )להלן: "אוחז השיק" או "הלקוח"(.   

 
היות אוחז בשטר "אוחז כשורה" מעניק מספר זכויות והגנות  מכוח  הפקודה )כהגדרתה בסעיף 2.1 לעיל(, ובין היתר, לפי סעיף  12 

20  לפקודה,   קיימת  חזקה חלוטה  לגבי  שטר שהוא בידי אוחז כשורה, שהיתה מסירה כשרה על ידי כל הצדדים שקדמו לו, כדי  
להחיבם כלפיו, וכן לפי סעיף  37  לפקודה,  אוחז  כשורה אוחז בשטר כשהוא נקי מכל פגם שבזכות קני י נם של צדדים קודמים לו,  

וכן מכל טענות-הגנה אישיות גרידא שהיו להם בינם לבין עצמם, ויכול הוא לאכוף תשלומו על כל צד החב על פי השטר.  



 

השיק,   אוחז  חתימת  השיק  )באמצעות  הסבת  נפרדות:  פעולות  בשתי  צורך  יש  סיחור  השיק  לצורך 

המסב, מאחורי השיק(, ומסירתו  לנסב  )בעניינו, החברה כנותן השירות(.  הפעולות האמורות מביאות  

לכך שהשיק,  כנכס,  עובר קניינית בעלות לידי הנסב  ושהמסב  הופך להיות ערב לפירעונו של השיק, כך  

שאם  החייב בפירעונו של השיק )המושך( חילל אותו )כלומר נמנע מלפרעו בכל דרך( לנסב  )קרי, החברה(  

שנותרה  לנסב  להיפרע  מהמושך.  יש  לציין  כי  פעולת    לזכות  במקביל  וזאת  למסב,  חזרה  תהיה  זכות 
13  . ההסבה  היא זו היוצרת את  הערבות  המשפטית של המסב

לאור האמור, ה חברה,  כנותנת  שירותי מסחר בממסרים דחויים  יכולה להיפרע, במידה של  חילול השיק,  
שהוסב לטובתה   הן  מהלקוח )המסב( והן ממושך השיק )וכן, במקרים הרלבנטיים, מגורם שהעמיד לה  14

ערבות אישית להבטחת פירעון השיק(. עם זאת, האמור לעיל אינו חל במקרים בהם מסב השיק הינו  

מושך השיק, כפי שקורה במצבים של  ניכיון ממסרים  עצמיים, אשר בהם יכולה להיפרע החברה ממושך  

השיק בלבד.  רוב  עסקאות  אלו  נעשות  למול תאגידים,  כאשר  לשם הקטנת סיכון החברה, החברה  נוהגת  

לדרוש ערבות אישית מבעל השליטה בתאגיד, כמפורט בסעיף 9.8.1.5 להלן.   

יצוין כי זכות החברה לחזור הן למושך השיק והן למסב השיק עומדת לחברה  אף אם מסיבה כלשהי  

טוען מושך השיק לסכסוך מסחרי  עם  המוטב המקורי המופיע על גבי השיק )לדוגמא, כשלא סופקה  

סחורה כנגד תשלום  השיק(, שכן במצב דברים של סכסוך מסחרי כאמור, עומדת למושך השיק הזכות  

לבטלו  אך ורק במידה והשיק מצוי עדיין בידיו של המוטב המקורי, והסכסוך המסחרי יכול להוות עבורו  

שיתנהל   ככל  להתנהל,  השיק  ימשיך  מושך  ובין  המקורי  המוטב  בין  המסחרי  טובה.  הסכסוך  הגנה 

הוסבו  השקים,  הינה  לחזור   שמה  שעל  כמי  החברה  של  שזכותה  בעוד  ביניהם,  נפרד  הליך  במסגרת 

ולהיפרע הן ממושך השיק והן מהמסב.   

למען  הזהירות,  במקרים מסוימים, בעת קליטת ממסרים דחויים שהועברו על ידי מסב השיק, מוודאת  

החברה  מול מושך השיק  )כתלות בסך  האובליגו מהמושך הרלבנטי,  בדיקות  השוק הרלוונטי בו פועל  

המושך, זמינות מידע פיננסי לגביו,  מידע לגבי היסטור יית  אשראי ועמידה בהתחייבויות המושך בעבר,  

ועוד, כמפורט בסעיף  9.8.1.2  להלן(,  כי אין לו התנגדות להסבת השיק על שם החברה ובכך למעשה גם  

מוודאת כי אין בכוונת מושך השיק לבטלו או להימנע בכל דרך אחרת מתשלומו. בדיקה כאמור אינה  

מתבצעת   אלא  דחויים,  בממסרים  המסחר  במסגרת  החברה  שם  על  המוסב  שיק  כל  עבור  מתבצעת 

ניסיונם של מנהליה בתחום והיכרותם עם   בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה,  בהתבסס על 

הלקוח ומושך השיק.   בדיקה  זו  מבוצעת  כאמור   לפי  מהות   העסקה,   ההיכרות   עם   הלקוח,  היקף העסקה,  

וכדומה.  לפרטים נוספים אודות הליך החיתום ראה סעיף 9.8 להלן.  

7.1 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו   
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נכון   למועד  הדוח,  הפעילות בענף, כמו גם היקף הפעילות של תחום המימון החוץ-בנקאי, הולכת וגדלה,  

בשנים   הבנקאית  במערכת  שהוטלו  שונות  מגבלות  לאור  היתר,  בין  וזאת,  האחרונות  בשנים  בעיקר 

האחרונות על נטילת אשראי והפישוט הבירוקרטי הטמון בשירותים כגון אלה המועמדים על ידי החברה  

בניגוד להליך בירוקרטי מורכב ואיטי יותר במערכת הבנקאית.   

 
 סעיף 55 לפקודה.  13
  למותר לציין שממסרים דחויים שסחירותם הוגבלה מראש על ידי מושך השיק, לא יתקבלו על ידי החברה שכן מבחינת הדין  14

הם אינם ניתנים להסבה.  



 

7.2 מגבלות חקיקה, תקינה, ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  
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החברה פועלת בתחום המסחר בממסרים דחויים בהתאם לרישיון למתן אשראי על פי הוראות חוק  

הפיקוח על השירותים הפיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו -2016, מטעם משרד האוצר,  

ועל פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 )להלן: "חוק איסור הלבנת הון"(, וצווי איסור הלבנת  הון  

איסור   חוק  התשל"ג-1973,  כללי(,  )חלק  החוזים  חוק  הפקודה,  להוראות  בהתאם  ומתנהלת  מכוחו, 

הלבנת הון, והצווים מכוחו, ההוראות הכלליות שנקבעו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005.  

החברה אימצה מדיניות אבטחת מידע  ונהלים  שמטרתם , בין היתר, ל הגן  על סודיות, שלמות, ואמינות  

עבור   המוחזקים  בחברה  או  או המצויים  באתר החברה,  )השייכים  לחברה,  המידע  ומערכות  המידע 

גורמים חיצוניים/לקוחות, או מטופלים  ע"י נותני שירותים של החברה(, ע"פ כל דין. מדיניות אבטחת  

המידע מיושמת  בהתאם לתקן  לניהול אבטחת מידע  ISO27001  במסגרתו  החברה מקיימת ומיישמת  

מידע,   בקרת מסמכים   ונהלי אבטחת  מידע,  מדיניות  מדיניות אבטחת  הבאים:  הצהרת  הנהלים  את 

אנוש   משאבי  משאבים,  וסמכות,  ניהול  הנהלה,  אחריות  מתקנת,  אחריות  פעולה  ורשומות,  ביצוע 

פנימיים,  סקר סיכוני אבטחת מידע,  שימוש   והדרכה,  טיפול באירועי אבטחת מידע,  ביצוע מבדקים 

במחשבים ניידים וטלפונים סלולריים.  

לפירוט אודות הרגולציה החלה על תחום פעילות החברה ראו סעיף 17  להלן.  

7.3 התפתחות בהיקף פעילות החברה   

בשנת  2022  גדל  תיק  הלקוחות  בכ-157  מיליון  ש"ח,  מיתרה של כ-3,011  מיליון ש"ח בסוף שנת  2021  

ליתרה של כ -3,168  מ יליון  ש"ח  בסוף שנת  2022.  יתרת תיק האשראי הכולל של החברה לרבות תיק  

הלקוחות נטו, תיק ניירות ערך סחירים ואגרת החוב הפרטית ליום  31  ב דצמבר  2022  הסתכמה לסך של  

כ-3,312  מיליון  ש"ח.  יתרת תיק האשראי הכולל ליום  31  בדצמבר  2021  הסתכמה לסך של כ-3,324  

מיליון ש"ח.  

ברבעון   כ-  3,062  מיליון  ש"ח  בממוצע.  של  סך  על  תיק הלקוחות  יתרת  במהלך  שנת  2022  התייצבה 

הראשון  של  שנת  2022  עמדה יתרת תיק הלקוחות על סך  של כ-2,916  מיליון  ש"ח,  ברבעון  השני  על  סך  

של כ-3,231 אלפי ש"ח,  וברבעונים השלישי והרביעי על סך של כ-3,110 אלפי ש"ח.   

תיק הלקוחות גדל בכללותו, תוך עליה בעסקאות סולו.  נכון   ליום  31  בדצמבר  2022  חלקה  של יתרת  

תיק האשראי מעסקאות  ממסרים  עצמיים  מהווה  כ -93%  מסך התיק.  נכון  ליום  31  בדצמבר  2021  יתרה   

זו עמדה  על כ- 81% מסך התיק.   

במהלך  2022, במקביל לצמיחת הפעילות בתחום מימון יזמי נדל"ן למגורים, הגדילה החברה את היקפי  

של   רחב  גאוגרפי  ופיזור  פיננסית  איתנות  ביציבות,  גדולים  המאופיינים  ללקוחות  הניתנים  האשראי 

פרויקטים למגורים. במסגרת האסטרטגיה העסקית גדל היקף האשראי למגורים המגובה בביטחונות  

מסוגים שונים-  משכנתא דרגה הראשונה או שניה ו/או שעבוד עודפי הפרויקט. במקביל המשיכה מגמת  

ירידה בפעילות מימון של מנכי משנה וניכיונות ממסרים של צדדי ג'.  

מגמה  זו ממשיכה את המגמה שנצפתה בשנה הקודמת  ו היא  פניה  לאפיק  האשראי החוץ בנקאי על ידי  



 

חברות גדולות אשר מחפשות אלטרנטיבות מימון לבנקים.  מבחינת החברה,  מגמה זו משקפת גם את  

אסטרטגי ית הגידול שלה על ידי לקוחות גדולים ואיתנים פיננסית.  אסטרטגי ית הגידול כאמור  מבוצעת  

על ידי שיווק ופניה ללקוחות עימם החברה מעוניינת לעבוד.  לפרטים נוספים בקשר עם אסטרטגיית  

החברה, ראו סעיף 20  להלן.   

יצוין  כי לא ניתן להסיק מהאמור לעיל כי מגמת  הגידול  שצוינה  תימשך גם בשנת 2022 ו/או בכלל.  

7.4 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות  
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זר  -  חברה הפועלת בתחום המסחר בממסרים דחויים נדרשת להיות   גיוס הון  ויכולת  א. הון עצמי 

בעלת הון עצמי ו/או בעלת יכולת גיוס הון זר, על מנת שתוכל לתת שירותים ללקוחותיה ולסחור  

עימם בממסרים הדחויים. גורם הצלחה זה הינו גורם בעל דרגת חשיבות עליונה לחברה המעוניינת  

לפעול ולהתפתח בתחום.   

ככל שהונה העצמי של חברה הפועלת בתחום הפעילות גדול יותר, או לחילופין שיש ביכולתה את  

האפשרות לגייס מקורות מימון זרים בתנאי מימון נוחים, כך יתאפשר לחברה להגדיל את מסגרת  

ולהתפתח   כך לגדול  ידי  ועל  היא סוחרת  תוך שמירה על איכות הממסרים בהם  תיק לקוחותיה 

בתחום.  

ב. זמינות השירות  -  פרמטר חשוב  נוסף  בתחום פעילות  החברה הוא  זמינות השירות ומהירות השלמת  

הליך ההמרה במסגרת המסחר בממסרים הדחויים. חברה בעלת מסגרות אשראי גבוהות ומקורות  

מימון נוספים תוכל למלא אחר פרמטר חשוב זה ולהעניק שירותיה ביעילות ובכך לבסס את מעמדה  

בתחום ואף להגדיל עקב כך  את מאגר לקוחותיה.   

ג. אנליזה, ניהול סיכונים  ובחינת  הממסרים  המתקבלים למסחר  -  פעילות על פי מדיניות ונהלי אשראי  

הכוללים סמכויות,  נהלי קליטת לקוחות ואישור קבלת ממסרים תוך התחשבות בסכום הממסר  

המובא להמרה בחברה ושיעורו מסך תיק הלקוח, מסך הממסרים שהתקבלו מאותו מושך ומסך  

כזה   זה. באופן  גורם הצלחה מהותי בחברה העוסקת בתחום  בחברה הינו  התיק הכללי המנוהל 

מנסה החברה למזער סיכונים בקליטת לקוחות  ו/או אישור  ממסרים ממושכים שעלולים במועד  

פירעון הממסר הדחוי  להתגלות כבע ייתיים  ושאינם ברי פירעון.  

ובסכומים   ומגוונות  מובנות  עסקאות  לבניית  יכולות  עסקאות  -  לחברה  וה יקפי  מוצרים  ד. גיוון 

נמוכים, בינוניים ומהותיים.  

ה.    ממשל תאגידי  -  תשתית ממשל תאגידי חזקה  -   פעילות דירקטוריון וועדותיו, ביקורת פנים בהתאם  

לכל התקנים הנדרשים, מדיניות אשראי וניהול סיכונים,  מעטפת רגולציה וציות.   

ו.   מערך בטחונות  התומך בפעילות מתן האשראי, ובין היתר תומך בשיעור הפרשות נמוך. 

 ז. דירוג גבוה של חברה  מדרגת.   

 



 

7.5 חסמי כניסה עיקריים לתחום הפעילות  
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שוק המסחר בממסרים דחויים מאופיין בחסמי כניסה נמוכים באופן יחסי. עם זאת גוף שירצה להיכנס   

ולעסוק בתחום פעילות זה יהיה חייב לעמוד במספר פרמטרים כמפורט להלן:  

א. קבלת רישיון נותן שירותי מטבע.  

ב. הון עצמי ראשוני  - עיסוק בתחום פעילות החברה מחייב מהחברה להיות בעל הון עצמי ראשוני רב  

ויכולת גיוס הון חיצוני מעת לעת. ללא הון עצמי ראשוני וגיוסי הון נלווים לא תוכל חברה בתחום   

ולפיכך לא תוכל לשרוד לאורך זמן. כאמור בסעיף  7.4   הפעילות להגדיל את תיק האשראי שלה 

גיוס הון הינם  גורמי   הצלחה בעל י  דרגת חשיבות עליונה לחברה   ויכולת  לעיל,   הון עצמי ראשו ני 

הפועלת בתחום הפעילות.  

ג. מוניטין   -   כמפורט בסעיף  9  להלן, לקוחות החברה מאופיינים ברמת נאמנות גבוהה יחסית, וגיוס  

לקוחות חדשים מתבצע בעיקר בשיטת "חבר מביא חבר" המתבסס בין היתר על מוניטין החברה  

בתחום הפעילות. לאור כך, חברה חדשה שתשאף לפעול בתחום הפעילות ואשר טרם רכשה מוניטין  

טוב בתחום הפעילות, עלולה, בתחילת דרכה, להיתקל בקשיים בגיוס לקוחות חדשים. 

בנוסף היות החברה ציבורית מוסיף לה מוניטין ויכולת שיווקית רבה לעומת מתחריה בקרב חברות  

גדולות אשר מהוות לקוחות פוטנציאליים.  

ד.   אנליזה וניהול סיכונים  -   נדרש מערך ניהול סיכונים מקצועי ואיכותי לבחינה,  ליווי ומעקב אחר  

תיק האשראי.  

ה.  הכרות מעמיקה בת עשרות שנים של שוק האשראי החוץ בנקאי ומאגר לקוחות נצבר ונאמן במשך  

עשרות שנים. 

ו.  הסכמים לשיתוף פעולה אסטרטגיים התומכים במגוון מוצרי החברה.  

ז.  דירוג אשראי איכותי וגבוה מחברות הדירוג. 

7.6 תחליפים לשירות הניתן במסגרת תחום פעילות החברה   

חלף שירותי המרה הניתנים על ידי החברה במסגרת פעילותה בתחום מסחר בממסרים דחויים יכולים  

לקוחות החברה לפנות לבנקים או לנותני שרותי  מטבע מתחרים ולקבל מהם הלוואה ישירה. עם זאת,  

לרוב,  נטילת   הלוואה ממוסדות פיננסים  כרוכה  ב פרוצדורה  מורכבת יותר מזו הכרוכה בהעמדת שירותי  

מהביטחונות   יותר  מחמירים  שונים  פיננסים  ביחסים  ועמידה  בטחונות  בהעמדת  וכן  כרוכה  החברה 

אותם דורשת החברה ב מסגרת פעילותה.  

8. פילוח הכנסות 

נכון  ליום  31  בדצמבר  2022,  פילוח  הכנסות  של  החברה  מניכיון  ממסרים  דחויים,  הינו   בסך  של  כ-90%  

עבור ממסרים עצמיים )לעומת כ-77% בשנת 2021(  וסך  של כ-10% עבור  ממסרים של צדדים שלישיים  



 

)לעומת כ- 23% בשנת 2021(.  

9. לקוחות  
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כ- 3,000  לקוחות.  על   של  מאגר  מתוך  זה,  ל חברה  מאגר  המונה  כ- 450  לקוחות  פעילים  למועד  9.1 נכון 

לקוחותיה של החברה נמנים  יחידים  )עוסק מורשה(, שותפויות ותאגידים ואנשי עסקים הפועלים בענפי  

הבניה,  התשתיות, מסחר, שירותים, מפעלים ותעשיה, מזון וחקלאות,  אנרגיה ותקשורת.  זאת  היות  

ולמנהלי החברה, ניסיון רב שנים בתחום, היכרות מעמיקה עם ענפים אלה, ימי האשראי  המקובלים  בו,  

נותנים אינדיקציה   לחברה באם להתקשר   וחוסנם הכלכלי  -   כשכל אלה  בו  הגורמים  הפועלים  זהות 

בעסקה המופנית לחברה, אם לאו.  על  לקוחות  החברה  נמנים  לרוב חברות גדולות ועסקים בינו ניים  אשר  

המימון החוץ הבנקאי מהווה עבורם חלופה נוספת ומשלימה למימון הבנקאי.   

במקרים של  מתן הלוואות המגובות  בביטחונות ו בממסרים עצמיים,  רוב התקשרויות  החברה  הינן  עם  
15  . תאגידים 

בהתאם  להחלטת  הנהלת  החברה,  נכון  למועד  זה,  החברה  אינה  מעמידה  את  שירותיה  ללקוחות   

המעוניי נים לסחור בממסר דחוי של משקי בית פרטיים )קרי, החברה סוחרת נכון למועד זה בממסרים  

דחויים שנחתמו  בידי  תאגידים בלבד ועוסקים מורשים  בלבד(,  למעט  מקרים  בודדים  שבהם  הלקוח  

שלא  להתקשר  ביחס    בחברה  הוחלט  זה  למועד  נכון  הוא  אדם  פרטי.  בנוסף,  והמושך  הוא  חברה 

לממסרים  שנחתמו  בידי  גופים  הפועלים  בענפי   היהלומים,  מסעדנות  ו הי י-טק,  אלא  במקרים  חריגים,   

וזאת,  בין היתר,  לאור הסיכון הגבוה הכרוך בהם ולאור העובדה שהיכרותם של מנהלי החברה את  

התחומים האמורים אינה מעמיקה כפי שהיא ביחס לענפים שצוינו לעיל.  על   אף  האמור,  יובהר כי יכול  

ובעתיד יחול שינוי במדיניותה זו של הנהלת החברה.   

9.2 פיזור תיק לקוחות והמחאות  לגביה   

הטבלאות  שלהלן  מפלחות  את  חלקם  של  עשרת  הלקוחות  הגדולים  ביותר  מתיק   האשראי  ליום  31  

בדצמבר  2022  באחוזים  מיתרת  תיק האשראי הכולל.  מאחר והחלק  המשמעותי בפעילות החברה הינו  

מתן הלוואות המגובות בבטחונות ובממסרים דחויים של מקבל האשראי,  לא  קיים הבדל בין  עשרת  

הלקוחות הגדולים לעשרת  ה מושכים )כותבי הממסרים הדחויים( הגדולים.   

פרמטר  הפיזור מעיד על חוסנו של התיק מבחינת סיכון חילול הממסרים אליו חשופה  החברה.  ככל   

שפיזור  תיק  הלקוחות  והמחאות  לגביה  גדול  יותר,  ההשפעה  של  אי  פירעון  חוב  לחברה  קטנה  יותר  על  

התיק בכללותו.  

יתרת תיק האשראי הכולל של החברה לרבות תיק הלקוחות נטו, תיק ניירות ערך סחירים ואגרת החוב  

הפרטית ברוטו ליום 31 בדצמבר 2022 עומדת על כ -3,312,252 אלפי ש "ח.   

 

 
 נכון ליום 31 בדצמבר 2022, כ-87% מסך התקשרויות החברה בעסקאות לניכיון ממסרים עצמיים נעשות עם תאגידים. 15

  



 

 

טבלת פיזור עשרת המושכים/לקוחות הגדולים ביותר ליום 31 בדצמבר 2022:   

 

 

 

 

 

 

 

פיזור זה מבטיח את יציבות החברה במקרה של אי עמיד ת הלקוחות ב התחייבויותיהם. 

9.3 התפלגות  יתרות  המושכים/ לקוחות,  מכלל  יתרת  האשראי  ברוטו כולל תיק ניירות  ערך  ואגרת  חוב  פרטי ת 
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לפי ענף פעילות )נכון ליום 31 בדצמבר 2022(:   

 

שיעור מסך תיק הלקוחות  ענף הפעילות  

 60% נדל"ן  

 8% שירותים עסקיים ואחרים  

 7% תעשיה ולוגיסטיקה  

 7% מסחר  

 5% מזון וחקלאות  

 5% אשראי צרכני מגובה בבטוחות 

 5% ביצוע ותשתיות  

 2% אנרגיה  

 1% שירותים פיננסיים  

   100% סה"כ  

פיזור מושכים/ לקוחות  מושך/לקוח 
)% מכלל יתרת האשראי  
ברוט ו כולל תיק ניירות 
ואגרת חוב פרטית (  

 

  

5.558%  1
 25.312% 

4.503%  3
 44.084% 

3.753 %  5
 63.454% 

3.250%  7
 83.015% 

2.120%  9
 102.102% 



 

 

  

9.4 פילוח לפי זמני פירעון - מח"מ תיק הלקוחות  
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מח"מ תיק אשראי  ללקוחות  - לפי זמני פירעון נכון ליום 31 בדצמבר 2022:   

 

 

 

 

 

 

כ- 53% מתיק  האשראי נפרע בטווח של עד  180  יום.  

*  ימים לפירעון  - מספר הימים שנותרו ממועד הדוח, יום 31 בדצמבר 2022, ועד המועד החוזי לפירעון החו ב.  

**  האחוזים  בטבלה שלעיל מוצגים בעיגול  לאחוזים  שלמים.  האחוז  המדויק  המתאר  את  היתרה  שמעל  שנ ה, 

ליום  31  בדצמבר  2022,   הינו  27.6%  מיתרת  הלקוחות.  יתרה  זו,  העומדת   על  כ-875,063  אלפי  ש"ח,  נכון 

מוצגת במאזן בסיווג לזמן ארוך.   

 

ביצוע ותשתיות, 5% שירותים פיננסיים,  
1%

אשראי צרכני מגובה   אנרגיה, 2%

בבטוחות, 5%

נדל"ן, 60%

מסחר, 7%
מזון וחקלאות, 5%

תעשיה ולוגיסטיקה,  
7%

שירותים עסקיים  
ואחרים, 8%

אחוז מצטבר מיתרת  אחוז נפרע מיתרת התיק  ימים לפירעון * 
התיק  

0-30 17% 17% 
28% 11% 31-60 

61-90 10% 38% 
44% 6% 91-120 

121-180 9% 53% 
73% 20% 181-365 

>365 ** 27%       100% 



 

משך  החיים   הממוצע  של   תיק  האשראי  מחושב   לפי  ממוצע  משוקלל  של  החלק   הנפרע  מיתרת  התיק  

לטווח הימים לפירעון.   

הלקוחות  שיתרתו   נטו  ליום  31  בדצמבר  2022  הינה   תיק  של  הממוצע  החיים  זה,  משך  לפי  חישוב 

3,167,584 אלפי ש"ח, עומד על תקופה של  8.4 חודשים.  

בתוספת היתרה של תיק אגרות החוב הסחירות של החברה ואגרת החוב הפרטית, סך  המח"מ של תיק  

האשראי של  החברה בסך 3,312,252 אלפי ש"ח עומד על משך של כ- 9  חודשים.  

סיכונים  קפדני   פעילותה  במקביל  לניהול  היקפי  את  ולהגדיל  לנסות  שוטף  באופן  ממשיכה  החברה 

ופועלת ועושה  כמיטב יכולתה על מנת שהרחבת הפעילות ומעגל הלקוחות לא תבוא על חשבון איכות  

לקוחותיה,   באמצעות    הלקוחות.  בשנת  2022  המשיכה   החברה  במדיניותה  לשיפור  איכות  תיק  תיק 

אסטרטגי ית  חשיפה ללקוחות חדשים  בעלי  איתנות  פיננסית  גבוהה  יותר  ופוטנציאל  סיכון  נמוך  יותר.   

בהקשר זה יצוין כי טיוב תיק הלקוחות מוריד את תשוא ת החברה על התיק.   

בנוסף,  ניתן   לראות  בנתוני  גיול  תיק  האשראי  בטבלה לעיל כי מח"מ ההתקשרויות של החברה נותר  

פחות משנה.   

החשיפה העיקרית של החברה  בעת  הארכת מח"מ ההתקשרויות הינה עליה במחיר הריבית במשק.  

לאור  הצמדת  שיעור   הריבית   שמשלמת  החברה   על   הלוואות  בתאגידים  בנקאיים  למחיר הריבית במשק,  

ולאור  כך   שהמחיר שמקבלת החברה מהלקוח  נשאר  קבוע  לתקופה  ארוכה  יותר  )המח "מ  הממוצע  ארוך   

ורק   זו קיימת אך  יותר. חשיפה  גבוהה  יחסית(,  החברה  נדרשת  לממן את היתרה  של   התיק בריבית 

בעסקאות נ יכיון  צד   ג'.  בעסקאות  מימון  ישיר,  נוהגת  החברה  להצמיד את  ריבית   העסקה לריבית במשק  

כך שחשיפה זו אינה קיימת  בעסקאות אלה.  

עם  זאת, יצוין כי  במקרה  זה שיעורי עליית הריבית במשק הינם  בדרך  כלל  )אך אין ודאות שיישאר כך(,  

גיוס הכסף מהבנקים  או  עלות   על פני תקופת זמן קצרה, מתונים   יותר  מהמרווח )ההפרש בין מחיר 

הגיוס   משוק  ההון,  לפי  העניין  למחיר אותו היא  גובה מלקוחותיה( שיש לחברה בכל עסקה והוצאות  

זו מסתכמת אמנם  ברווח   לחברה קטנות משמעותית  ממרווח  זה. חשיפה  בשל  כך  הנגרמות  המימון 

גולמי   נמוך  יותר  שאינו   מהותי לחברה, אך  אינה  מסבה לחברה הפסד תפעולי,  כמתואר   בפסקה  זו  לעיל,  

כך שלחברה לא נוצרת חשיפה לסיכוני נזילות בגין כך. כמו כן, עליית הריבית מאפשרת לחברה להעלות  

את מחיר האשראי בהתקשרויותיה החדשות )שלאחר העלאת הריבית(, ואובדן ההכנסות כאמור לעיל  

יקוזז בחלקו  עם הגדלת העמלות בהתקשרויות החדשות  של החברה.  

לימים  31  בדצמבר  2021  ו-  31   ביותר  הקיים  בתיק  הלקוחות  הרחוק  זה,  טווח  הפירע ון  נכון  למועד 

בדצמבר 2022  הינו 15 בדצמבר 2029  ו- 15 באוקטובר  3031, בהתאמה.   

נכון ליום 31.12.22 )אלפי ש"ח(: 
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סכום 2031 2030 2029  2028 2027 2026 2025 2024 
כולל 
875,063 1,789  2,116 2,082 2,194 2,796 23,317 110,392 730,377  

אחוז מסך 
0.07%  0.05% 27.63%תיק  0.07% 0.07% 0.09% 0.74% 3.48% 23.06% 

 האשרא י



 

 

נכון ליום 31.12.21 )אלפי ש"ח(: 
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להלן  טבלאות  המרכזות את אחוז התיק הנפרע המצטבר לפי ימים  ולפי  האחוז הנפרע בכל  

פרק זמן ברבעון,  בהשוואה בין התקופות במהלך שנת  2022  ובהשוואה ליתרת התיק בסוף שנת  

2021.   ניתן לראות כי  במ הלך שנת  2022,  מח"מ התיק לא השתנה בצורה מהותית,   כאשר  ליום  

31  בדצמבר  2022  נפרעו   53%  מהתיק  בטווח של עד  180  יום, וליום  31  בדצמבר  2021  נפרעו   

51% מהתיק באותו טווח ימים.  

להלן  השוואה לפי אחוז מצטבר בכל רבעון:  

ימים  

לפירעו ן 

 31.12.22 30.09.22 30.06.22 31.03.22 31.12.21 31.12.20

0-30 17% 13% 10% 11% 19% 16% 

31% 29% 20% 18% 20% 28% 31-60 

61-90 38% 29% 27% 28% 35% 45% 

53% 40% 36% 35% 42% 44% 91-120 

121-180 53% 54% 45% 46% 51% 64% 

85% 73% 75% 72% 73% 73 181-365 

>365 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

להלן השוואה לפי אחוז נפרע בכל רבעון: 

31.12.20 31.12.21 31.03.22 30.06.22 30.09.22 31.12.22 ימים לפירעון 

0-30 17% 13% 10% 11% 19% 16% 

15% 10% 9% 8% 7% 11% 31-60 

61-90 10% 9% 9% 8% 6% 14% 

8% 5% 8% 8% 13% 6% 91-120 

121-180 9% 12% 10% 10% 11% 11% 

21% 22% 29% 27% 19% 20% 181-365 

>365 27% 27% 28% 25% 27% 15% 

 

 )1( נעשית ברובה:  ההארכה  במח"מ תיק הלקוחות של החברה לתקופה של מעל  365  ימים 

ביחס ללקוחות מתחום הבניה,  כאשר  לאור משך הזמן הארוך יחסית של פרויקטים בתחום  

זה נדרש אשראי ארוך  יותר;  )2(  פריסות  תשלומים,  בסכומים  שאינם מהותיים לחברה,  כאשר   

ביחס  לפריסות  תשלומים   לגביהן,  לדעת  החברה,   קיימת  ראיה אובייקטיבית או אינדיקציה  

מסופקים,  ואילו   ביחס  לפריסות   חובות  בגין  הפרשה  החברה  מבצעת  הממסר,  כיבוד  לאי 

סכום כולל 2029 2028  2027 2026 2025 2024   2023 
 496,637 268,658 15,850 18,493 1,813 1,813 1,813 805,077 

אחוז מסך 
תיק 

 האשרא י
16.5% 8.92% 0.53% 0.61% 0.06% 0.06% 0.06% 26.74% 



 

החברה,  קיים  קושי  תזרימי  נקודתי  של  הלקוח,  שאינו  משפיע  על    לגביהן,  לדעת  תשלומים 

סיווגו  וסיכונו של הלקוח,  לא מבצעת החברה הפרשה בגין חובות מסופקים.   

הארכת  המח"מ  כאמור לעיל,  אינה  מעידה   על   קשיי  פירעון  מצד  לקוחות   החברה,  וכפי   שיפורט   

להלן  אין  בהארכה  כאמור בכדי להגדיל את  הסיכון של תיק הלקוחות של החברה.   

יצוין כי החברה אינה פוסלת על הסף התקשרות בעסקאות במח"מ ארוך במידה ועסקאות  

ולקוחות אלו מתאימים לפרופיל הסיכון של החברה, כאשר במרבית המקרים  הפניה למתן  

אשראי  ארוך  נעשית על ידי החברה  עצמה,  וזאת כחלק מהאסטרטגיה של החברה של הגדלת  

תיק לקוחותיה, תוך הקפדה  על  שמירה  של  איכות   הלקוחות   איתם  היא  סוחרת  בממסרים   

דחויים,  שעיקרה  איתנותם  הפיננסית.  יצוין   כי   החברה  מלווה   חברות  אלו  במתן  מוצר   אשראי  

מקביל  בנוסף  למקורות אשראי אחרים הקיימים ללקוחות אלו  והיא  אינה  מהווה  את  ספק   

האשראי  המוביל  ללקוחות   אלו.  מצב  זה  מאפשר  לחברה  להשתתף  במימון  לקוחות   שהינם,   

להערכת  החברה,   חברות בעלות פרופיל  סיכון   שהינו אטרקטיבי עבור החברה )חברות  גדולות   

וותיקות  בעלות  מספר  רב של פרויקטים, מחזורי פעילות גדולים ותזרים מזומנים משמעותי(,   

בפרקי זמן קצרים יחסית  ולהגיב לשינויים במצב הלקוח  במהירות גבוהה מאוד.   

9.5 התפלגות הלקוחות לפי מקור הממסר   
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% מכלל לקוחות והמחאות   
לגביה )ברוטו( 

% מסך ההכנסות  לשנה 
שהסתיימה ביום 31.12.2022 

מסחר  בממסרים  דחויים 
 10%  7%

עליהם חתום צד ג' 
מסחר  בממסרים  דחויים 

 90%  93%
עצמיי ם 

 

ההכנסה לחובות מסופקים )"ריקברי "( בתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 מהווה כ-  

ניירות  הערך  ואגרת  החוב  הפרטית, נטו, ליום  31   )0.15%(  במונחים  שנתיים  מיתרת  הלקוחות, תיק 

בדצמבר  2022,  ואילו  ההכנס ה  לחובות מסופקים בשנת  2021  מהווה כ -)0.52%(  מיתרת תיק הלקוחות,  

תיק ניירות הערך  ואגרת  החוב  הפרטית, נטו.  סעיף  ההוצאה  לחובות  מסופקים  מורכב  מהפרשה  לח ובות  

מסופקים  שנבדקו  בצורה  ספציפית,  הפרשה  כללית  על  יתרת  התיק  שלא  נבדקה  בבדיקה  הספציפית   

  )IFRS9 -  9  ובוצעה  בגינה הפרשה  לחובות  מסופקים  )לפי  מודל המבוסס על תקן חשבונאי בינ"ל מספר

והפרשה על חובות במעקב.   

ההוצאה   לחובות מסופקים בתקופה  הסתכמה  לביטול  הוצאה )כלומר הכנסה( של  כ- 5,115  אלפי  ש"ח  

בתקופת הדוח  לעומת   הכנס ה  בסך   של  כ- 17,241  אלפי   ש "ח במהלך  שנת  2021.  עיקר  השינוי בהוצאות  

מסופקים   לחובות  מ ירידה  בהוצאה  בגין  הפרשות  ספציפיות  נובע  חובות  מסופקים  בתקופת  הדוח 

ובחלקו  מ ירידה ביתרת ה הפרשה  הכללית לחובות מסופקים עקב שיפור בפרמטרים במודל ההפרשה  

הכללית לעומת תקופות קודמות.  

ברבעון הרביעי בשנת  2022  הסתכמה ההוצאה לחובות  מסופקים  לסך של  4,014  אלפי ש"ח עקב גידול  

בהפרשה הכללית עקב שינוי בפרמטרים של  מצב המשק במודל הערכת הסיכון של החברה המשקפים  



 

עליה בסיכון במצב המאקרו כלכלי על פי הערכת הנהלת החברה וגידול בהפרשה ספציפית בגין תיק  

ניירות הערך הסחירים של החברה. הוצאה זו ברבעון הרביעי של שנת  2022  מהווה הוצאה של כ-  0.49%  

מיתרת התיק הכולל לסוף שנת 2022 במונחים שנתיים.  

לפרטים נוספים בקשר עם ההפרשה לחובות מסופקים, ראו חלק ד' לפרק דוח הסברי הדירקטוריון של  

החברה ליום  31 בדצמבר 2022, המצורף לדוח זה.  

9.6 מגזר האשראי החוץ בנקאי בכלל, והחברה בפרט מתאפיינים במספר  יתרונות ייחודיים בתחום המימון:  

א. מהירות תגובה - הליך החיתום ואישור העסקאות הוא קצר יחסית כאשר ההליכים הבירוקרטים  
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מתבצעים באופן יעיל ומקצועי.  לחברה יכולת ביצוע עסקאות מורכבות  בזמן קצר יחסית  במענה   

לצרכי הלקוח.  

ב. יחס אישי  -  רמת שירות  גבוהה המתאפיינת בהיכרות אישית עם מרבית הלקוחות ומערכת יחסים  

המשכית.    

ג. מחירים  -   יכולת גיוס המקורות ואיכות תיק האשראי של החברה מאפשרים לה  להציע ללקוחותיה  

מחירים אטרקטיביים ביחס למתחרותיה בענף.   

היתרונות  האמורים תורמים ליצירת נאמנות רבה בקרב לקוחות החברה.   

       לתאריך  הדוחות הכספיים,  חלק ן  של  ההלוואות המגובות  בממסרים עצמיים עומד על כ-93%  מסך תיק  

האשראי, וכ-7%  מיתרת תיק האשראי הינו בגין מסחר בממסרים  דחויים  של   צדדים  שלישיים.  לקוחות  

ותמורתם   שביצעו  שירות  עבודה  או  עבור  שקיבלו  מלקוחותיהם  דחויים  ג'  מנכים  שיקים  צד  ניכיון 

עצמיים   בממסרים  המגובות  מהחברה.  הלוואות  מזומן  בשיק  או  בנקאית  בהעברה  מקבלים  תשלום 

ניתנות  ללקוחות,  שהינם  ברובם תאגידים גדולים ואיתנים פיננסית,  כשהחברה משמשת עבורם ספק  

אשראי נוסף לצד מסגרות האשראי העומדות לרשותם בבנקים.  

ובמסגרת כך מרכזת   להגדיל את היקפי פעילות החברה   הנהלת החברה  פועלת באופן שוטף על מנת 

מאמצי שיווק רבים,  במיוחד בפלח עסקאות הסולו,  תוך  מתן דגש לאיכות תיק הלקוחות  וזאת,  על מנת  

להקטין את סיכוני פעילות החברה. לדעת החברה,  הגידול בתיק הלקוחות של החברה על פני הזמן,   

מייצג את הערך המוסף שהיא מספקת ללקוחותיה, הן בעסקאות צד ג' והן בעסקאות סולו, בשירותי  

המימון.   

9.7 ניהול סיכוני אשראי   

הנהלת  החברה רואה בניהול  סיכונים מושכל את המפתח  להצלחתה  של פעילות הקבוצה. 

סיכונים   מנוסה   וניהול  שוטף  באמצעות  צוות  אנליזה  באופן  אשראי  סיכוני  בחינת  מנהלת  הקבוצה 

ומיומן. עקרונות הבקרה  הינם הקפדה על פיזור סיכונים בתיק האשראי, הליך חיתום מסודר ומקצועי  

לעסקאות  חדשות )כמפורט בסעיף  9.9  להלן(,  ובקרות שוטפות של תיק האשראי.  כל זאת תחת מדיניות  

ונהלי אשראי המאושרים ע" דירקטוריון החברה.  



 

9.8 הליך  חיתום  אשראי  
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לקוחותיה   עם  החברה  מנכ"ל  של  מעמיקה  היכרות  הינו  עסקה  אישור  בהליך  והכרחי  חשוב  אלמנט 

והתבססות על הניסיון, המקצועיות, תחום פעילות הלקוח ומוניטין  הלקוח במגזר  פעילותו.  

העמדת אשראי ללקוח כרוכה בקיום  הליך חיתום, במסגרתו נבחנים  הפרמטרים העיקריים הבאים:    

- הכרות עם הבעלים ועם בעלי התפקידים בחברה;  

- ניתוח העסקה על כל מרכיביה; 

- איתור מידע רלוונטי  ממאגרי מידע עסקיים, ניתוח הסביבה העסקית/הענף  הרלוונטי ; 

- ניתוח דוחות כספיים מבוקרים/סקורים עדכניים - צוות  אנליזה וניהול סיכונים בוחן  את הנתונים  

הכספיים,  מנתח את צרכי האשראי של  הלקוח  לאור מקורות המימון הנוספים שלו, מוודא קיום  

המקורות  להחזר  האשראי,  האיתנות  הפיננסית  של  החברה  ובעלי  השליטה  בה,  תחזיות  עתידיות,  

וכן  מיצובו  של הלקוח   בתחום פעילותו   ביחס  למתחריו.  לגבי  לקוחות קיימים מתקיימות בדיקות  

תקופתיות על מנת לזהות אם חלו שינויים ברמת  הסיכון  שלהם; 

- קבלת דוחות/מצגים נדרשים לצורך ניתוח יכולת פירעון החברה )כמו למשל תזרים מזומנים צפוי  

וכד'(; 

- בדיקת טיב הבטוחות המוצעות להבטחת האשראי;  

- במקרים הרלוונטיים מתבצע ניתוח של  הערכות שמאי ודוחות פיקוח.   בהקשר זה יצוין כי כחלק  

ממדיניות האשראי של החברה חל גידול בהיקף העסקאות המגובות בביטחונות כמפורט בסעיף  

9.11 להלן;  

- ביקור במשרדי החברה או בנכס נשוא המימון;  

- הכנת אנליזה מקיפה וגיבוש המלצה לפעולה.  

א. עסקאות מהותיות נבחנות ומאושרות ע"י  מנהלת הסיכונים הראשית בחברה טרום אישור הבקשה  
16 . בוועדת האשראי 

היבטיה השונים,    על  בחינה  ודיון מעמיקים  בתנאי העסקה  ב. ועדת  האשראי  של החברה  מקיימת 

שקיימת,   ככל  לחברה,  הקיימת  החשיפה  החברה,  מידת  עם  הלקוח  פעילות  לרבות  היסטוריית 

של   הפיננסית  ואיתנותו  המוצעים  הביטחונות  האשראי,  תקופת  משך  האשראי,  החזר  מקורות 

הלקוח. עם אישור העסקה בוועדה  מסתיים תהליך החיתום.  

בעסקאות  אשראי   כנגד קבלת ממסרים דחויים של  צדדים שלישיים,  מעריכה החברה גם את יכולתה  

 
  אשר על חבריה נמנים: ה"ה דורי נאוי )מנכ"ל ודירקטור(, שחר אושרי )יו"ר דירקטוריון(, שרה גאני )דח"צית(, גידי אלטמן  16

)דח"צ(. 



 

להיפרע מהלקוח, מעבר למושך השיק.  בהקשר זה, ככל שמדובר בלקוח בעל  איתנות פיננסית  גבוהה   

יותר כך עולה ערכה של הבטוחה מבחינת החברה.  

9.9 זיהויו של לקוח ובא כוחו בהתאם לדרישות הדין   
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לאחר אישור העסקה,  קליטת  הלקוח מתבצעת  על-פי נהליה הפנימיים של החברה,  בין היתר בהתאם  

לדרישות צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי ודיווח ניהול  רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב- 

   .2002

9.10 אשראי מגובה בביטחונות  

כחלק  ממדיניות   החברה  להקטנת הסיכון באי פירעון אשראי,  פועלת   החברה   להגדלת  היקף  העסקאות   

המגובות בביטחונות.   

9.10.1 ערבויות אישיות  - כ-98% מהעסקאות מגוב ות בערבויות אישיות הניתנות כבטוחה  על ידי הלקוח.   

18 9.10.2 ביטחונות -  לחברה  כ-3,416 מיליון  ש"ח   ביטחונות המגבים  סך של  כ-2,512  מיליון  ש"ח  אשראי,  לפי  17

הפירוט להלן:  

סכום )מיליון ש"ח(  סוג בטוחה 

 1,368 משכנתא מדרגה ראשונה  

 466 משכנתא מדרגה  שנייה  

 224 עודפי נדל"ן למגורים  

 92 כלי רכב  

 247 ניירות ערך  סחירים  

ערבויות צדדי ג' לאחר הפחתת 
 115

מקדם ביטחון  

 2,512 סה"כ 

 

9.11 קביעת תנאי  ההתקשרות   19

נלקחים בחשבון רמת הסיכון המוערכת, משך חיי האשראי, הבטוחות המועמדות   בקביעת העמלה, 

לטובת החברה, זהות מושך השיק, ותק הלקוח, גובה הריבית במשק והיקף פעילות, הקיים והצפוי, של  

הלקוח עם החברה.   

בגין  המסחר   החברה  מלקוחות  הנגבית  דחויים  -   העמלה  בממסרים  מסחר  בעסקאות  התקשרות 

בממסרים דחויים נקבעת בדרך של משא ומתן בין הצדדים. העמלה נקבעת כשיעור מערכם הנקוב של  

הממסרים הדחויים בהם מעוניין  הלקוח לסחור עם החברה.  

 
 שווי בטוחות הנדל"ן  מתבסס בעיקרו על הערכות שמאי, מחיר שוק והערכת החברה  ולפני מקדמי ביטחון.  17
 יתרה זו הינה לפני הפרשות לחובות מסופקים וכוללת הכנסות מראש . 18
  מלבד העמלה הנגבית מלקוחות החברה בגין הליך המסחר בממסרים דחויים, גובה החברה מעת לעת עמלות נוספות שנועדו  19

לכסות את עלויות התפעול שלה. 



 

בעסקאות להעמדת אשראי ישיר  -   נוהגת  החברה  להצמיד את שיעור הריבית לשיעור הפריים הקיים   

במשק.  

9.12 גבייה  
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על אף כל הצעדים שנוקטת החברה כאמור, הרי שמעת לעת נתקלת החברה בקשיים  בפירעון האשראי  

שהעמידה. במקרים כאמור,  החברה  נדרשת לעיתים לנקוט בפעולות נוספות על מנת להשלים את הליך  

גביית החוב, בין היתר, בדרך של פניה ללקוח ו/או לחייב,  לפי נסיבות העניין.   

היה וגם לאחר  הפניה כאמור לא עולה  בידי החברה להביא  לפירעון האשראי,  פועלת החברה בשילוב עם  

עו"ד המתמחה בגביית חובות.  

10. שיווק 

החברה פועלת במספר דרכים על מנת להגדיל את מאגר הלקוחות שלה ולשמור על לקוחותיה הקיימים,  

לרבות באמצעות:   

א. פנייה  ישירה   ללקוחות  פוטנציאליים   -   בשיטה   זו   מאותרים  לקוחות  פוטנציאלי ים, להם  מוצעים   

שירותי   החברה.  פניה  זו   נעשית  לאחר  ניתוחים  אשר   מבצעת  החברה  במסגרתם נבחנים, בין השאר,  

הענף בו פועל הלקוח הפוטנציאלי, גודלו וחוסנו הפיננסי.   

פעילות   אודות  אינפורמציה  המכיל  אינטרנט  אתר  ביניהם  באפיקים  דיגיטליים   שונים  ב. שיווק 

החברה.   

ג. גיוס  לקוחות  בשיטת  "חבר  מביא  חבר "  דרך  לקוחות  וספקים  של   לקוח  קיים,  בה  נהנית  החברה   

ממוניטין  ומניסיונ ו של מנכ"ל החברה,  המוכר בתחום פעילות זה מזה שנים רבות.    

בפעילות השיווק שלה מסתייעת החברה בסוכני שיווק.   

11. תחרות 

שוק  האשראי החוץ בנקאי  מאופיין  במספר  שחקנים  אשר  נמצא להערכת החברה במגמת גידול עקב  

כוונת המחוקק להגדלת תחרות בתחום ועקב כניסת שחקנים חדשים לתחום.   

למיטב ידיעת החברה,  על מתחריה הבולטים בענף נמנים  הבנקים המסחריים המקומיים, וכן  קבוצת  

פנינסולה  בע"מ,  אמפא קפיטל  בע"מ,  אס.אר.אקורד בע"מ,  מניף  שירותים פיננסיים  בע"מ, גמא  ניהול  

יכולים  להיבדל בסוג השירותים   ו/או   המוצרים שהם   וסליקה בע"מ  ומכלול   מימון   בע"מ.  המתחרים 

ניכיון   שיקים   פרויקטים,  מזנין   ליווי  מימון  שירותי  פקטורינג,  כגון:   שירותי  ללקוחותיהם  נותנים 

מסחריים וכדומה.   

לחברה אין יכולת  לכמת  באופן מדויק את חלקה בתחום המסחר בממסרים דחויים שכן אין לה גישה  

לנתוני   יתר החברות העוסקות בענף זה  אך, להערכתה, היא  החברה החוץ בנקאית   הגדולה ביותר  בענף.    



 

התחרות בשוק נסובה סביב כמה פרמטרים מרכזיים: מוניטין, טיב השירות וגובה הריבית.   

ועל  דורי  נאוי,  הפועל    על  הנהלת החברה  זה  בעניין  באשר להיבט המוניטין, הרי שהחברה מסתמכת 

בשוק זה למעלה  מ-35 שנים  ונהנה מניסיון  רב ומהיכרות  רחבה עם מרבית הגורמים הפועלים בתחום.   

באשר להיבט טיב השירות, הרי שבמטרה להתמודד עם התחרות בתחום המסחר בממסרים דחויים,  

מקפידה החברה  על  טיב השירות המוענק על ידה, הבא לידי ביטוי במהירות תהליך הניכיון )פרק הזמן  

החולף  מרגע  מתן  השיק  מצד  הלקוח ועד להעברת הכסף  מצד  החברה(, תנאי העבודה של החברה  אל   

מול הלקוח ועוד.   

גם הוא אלמנט תחרותי חשוב בשוק. לאור כך,   מקפידה הנהלת החברה   גובה הריבית הנגבה מהווה 

להתעדכן מעת לעת בתנאי המסחר בממסרים דחויים המוצעים על ידי מתחריה על מנת להציע שירותים  

אטרקטיביים, מבלי לפגוע בשמרנות הנדרשת בתחום זה, ללקוחותיה.  

להערכת החברה,  יתרונותיה  הנובעים מהונה העצמי, יכולתה לגייס הלוואות מבנקים, יעילותה כתוצאה  

שנצבר   והמידע  החברה  מנהלי  של  המימון  בתחומי  השנים  ניסיו נה   רב  נמוכות,  תפעול  מהוצאות 

במערכות המידע של החברה,   מאפשרים לה   להתמודד עם המתחרים בשוק המימון ולהציע שירות מהיר  

ובמחיר תחרות י ללקוחותיה  הקיימים וללקוחות פוטנציאליים.  

12. עונתיות  
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שוק  המסחר  בממסרים  דחויים  איננו  מאופיין  בעונתיות   המשפיעה   על   היקף   פעילות   החברה   בצורה   

ניכרת.   



 

חלק רביעי  - עניינים הנוגעים לתאגיד בכללותו 

13. הון אנושי  
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13.1 מבנה ארגוני   

 

 

* לרבות ועדות הדירקטוריון: ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול, ועדת אשראי וועדת אכיפה. 

 

13.2 תנאי ההעסקה  של נושאי המשרה הבכירה הנוכחיים בחברה   

זה  )למעט מבקר   נכון למועד  נושאי המשרה הבכירה המכהנים בחברה  לפרטים בדבר תנאי העסקת 

הפנים(, רא ו  תקנות  21  ו- 22  לפרק ד'  -  דוח פרטים נוספים  וביחס למבקר הפנים, ראו סעיף  15  לדוח  

הדירקטוריון.  

13.3 תנאי  העסקתם של יתר עובדי החברה, הכוללים   את חשבת החברה,  מנהלת חשבונות,  אנליסטית   אשראי  

בכירה,  אנליסט,  מנהל מימון נדל"ן,  מזכירה  ופקידי  חדר עסקאות  הינם משכורת לפי הסכם והפרשות  

סוציאליות על פי חוק.  בנוסף, לחברה  נותני שירותים, ה מעמידים  לחברה  שירותים  כנגד  חשבונית  ואין   

ביניהם  ובין  החברה  יחסי  עובד-מעביד  הכוללים את סמנכ"ל הכספים,  מנהלת סיכונים ראשית,  יועצת  

משפטית, קצין ציות  וסוכני  השיווק.  בגולדן אקוויטי מכהנים ה"ה דורי  נאוי,  שחר אושרי ואפרת חממי  

כדירקטורים,  וכן  מר  דורי   נאוי  מכהן  כמנכ"ל  גולדן  אקוויטי.  בפסגות ליסינג מכהנים ה"ה  דורי  נאוי   

שחר אושרי ואפרת חממי  כדירקטורים, וכן מר דורי נאוי  מכהן כמנכ"ל פסגות ליסינג.   

13.4 התקשרות בפוליסת ביטוח  אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה    

לפרטים אודות התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והכללת  



 

בעלי   על  משרה  הנמנים  )לרבות  נושאי  זה  ב חברה  למועד  נכון  משרה  המכהנים  דירקטורים  ונושאי 

השליטה בחברה( בפוליסת הביטוח האמורה ראו  תקנה  29א  לפרק  פרטים נוספים  על התאגיד, המצורף  

לדוח זה.   

13.5 מתן התחייבות לפטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה  
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לפרטים אודות הענקת כתבי  שיפוי ופטור לדירקטורים )לרבות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה  

בחברה( ולנושאי משרה בחברה  )לרבות ל נושאי המשרה  הנמנים על בעלי השליטה בחברה  וקרוביהם(   

ראו תקנה 29א לפרק פרטים נוספים על התאגיד, המצורף לדוח זה.   

13.6 מדיניות התגמול של החברה  לנושאי משרה  

לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה לנושאי משרה, כפי שאושרה על ידי  דירקטוריון החברה   

)בהמשך לאישור  ועדת התגמול  של החברה מיום  29  בנובמבר  2020(, ראו דיווח מ יידי של החברה מיום  

מיום  6  בינואר  2021  )מספר   משלים  אסמכתא:  2020-01-129324(  ודוח  30  בנובמבר  2020  )מספר 

אסמכתא: 2021-01-002488( , אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.   

13.7 אנשי מפתח בחברה  

לפרטים אודות אנשי המפתח בחברה, ראו סעיף 21) יא(  להלן.  

13.8 גיוון מגדרי בדירקטוריון החברה  

להלן  מצבת גיוון מגדרי  בדירקטוריון החברה לשנת 2022:  

שיעור מתוך כלל הדירקטורים בחברה   מספר הדירקטורים  מגדר 

 40%  2 נשים  

 60%  3 גברים  

החברה לא אימצה מדיניות בדבר גיוון מגדרי.  

14. הון חוזר  

נכון ליום 31 בדצמבר  2022,  ההון  החוזר של החברה  הינו  שלילי  ועומד על כ-64  מיליון  ש"ח.   

הצמיחה   לתכניות  ובהתאם  החברה  של  האסטרטגית  לתכנית  בהתאם  החברה  הינו  של  החוזר  ההון 

ואישור התקשרות בעסקאות עתידיות. דירקטוריון החברה אישר מסגרת לגיוס אשראי לזמן ארוך חלף  

חלויות שוטפות של מקורות אשראי מהשוק. 

 

 



 

15. מימון ואשראי  
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15.1 נכון  למועד זה, מממנת החברה את פעילותה באמצעות ה אמצעים הבאים: 

א. הונה העצמי של החברה.  

21 20 . ב. הנפקה  פרטית של ניירות ערך מסחריים )לא סחירים( 

22 . ג. הנפקה לציבור של אגרות חוב סטרייט 

ד. הלוואה פרטית מגוף מוסדי.  

ה. העמדת מסגרת אשראי והלוואות מבנקים בישראל.   

ו. לפרטים  נוספים  בקשר עם אמצעי המימון השונים של החברה המפורטים לעיל,  ראו  סעיף  15.5  
להלן.   

בכוונת החברה להמשיך  לפתח ולהרחיב את פעילותה במהלך העסקים הרגיל, באמצעות הונה העצמי  

והתמהיל המגוון של מקורות האשראי של הקבוצה  )אין ודאות שהתמהיל האמור לא ישתנה  במהלך  

שנת 2022 ובעתיד(.   

ואודות   נתונים אודות  מסגרות  אשראי ואשראי מעת לעת אשר עומדים לרשות החברה,  15.2 להלן   יובאו 

האשראי המנוצל  בפועל מכח מסגרות אשראי והעמדת האשראי מעת לעת, נכון ליום  31 בדצמבר 2022  

ונכון למועד פרסום הדוח, במיליוני ש"ח:   

אשראי בנקאי: 

 

מועד פרסום הדוח יום 31 בדצמבר 2022 

אשראי העומד  

לרשות החברה  

)מיליוני ש"ח(  

אשראי מנוצל  

בפועל 

)מיליוני  ש"ח(  

אשראי העומד  

לרשות החברה  

)מיליוני ש"ח(  

אשראי מנוצל  

בפועל     

)מיליוני ש"ח(  

מסגרת אשראי  
כ-408  המנוצל  

כ-615 מסגרת  
 -  - ממסגרת אשראי  

אשראי אחת   מחייבת  
אחת   

מסגרות אשראי  
כ-2,084  כ-2,269   1,650  1,650

לא מחייבות   

כ-2,084  כ-2,269  כ-2,058  כ-2,265  סך הכל 

לאחר תאריך הדוח הגיעה  החברה לסיכום עם אחד הבנקים ומתוך מטרה להמשיך להוזיל את מקורות  

 
כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך. 20 
  לפרטים נוספים ראו דיווחים  מיידים  של החברה  מיום  7  באפריל  2021  )מספר אסמכתא:  2021-01-058539(  ומיום   15  בפברואר  21

2022  )מספר אסמכתא:  2022-01-008383(,  אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  לאחר תאריך המאזן, הנפיקה  
החברה  מי ום  17  בינואר  2022  )מספר   דיווח ים  מיידים  של  ראו  נוספים  נוספת.  לפרטים  מסחריים  ערך  ניירות  סדרת  החברה 
אסמכתא:  2022-01-007966(  ומיום  18  בינואר  2022  )מספר אסמכתא:  2022-01-008383( ,  אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה  

בדרך של הפניה.     
  לפרטים נוספים  אודות אגרות החוב של החברה שבמחזור, ראו  חלק  ה'  לדוח הסברי הדירקטוריון של החברה  ליום  31  בדצמבר  22

2022 המצ"ב כנספח לדוח זה.  



 

המימון שלה, על ביטול עמלת הקצאת האשראי מחד, ועל וויתור על התחייבות להקצאת מסגרת אשראי  

בהתאם   )סדרה  5(,  מסחריים  ערך  ניירות  של  מוקדמים  חלקיים  פירעונות  לאור  היתר  מאידך,  בין 

לתנאיו. לא חל שינוי בהיקף  קו האשראי שהוקצה ע"י הבנק. 

אשראי משוק  ההון:   
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תעודת 

התחייבות  

מועד פרסום הדוח יום 31 בדצמבר 2022 

שווי נקוב 

)מיליוני  

ש"ח(  

יתרה בספרים 

)מיליוני ש"ח(  

שווי נקוב 

)מיליוני ש"ח(  

ניירות ערך  

65.5 מסחריים-   242  242

סדרה 5 

אגרות חוב 
 110  109  110

)סדרה ה'(  

אגרות חוב 
 113  137  137

)סדרה ו'( 

הלוואה פרטית 
 150  150  150

מגוף מוסדי 

לפרטים  נוספים אודות תנאי מסגרות האשראי רא ו טבלה שבסעיף  15.5  להלן.   

הלוואות   והלוואות   On Call,  אשר  הינן  חודש  מדי  בבנקים  מועמד  כ הלוואות  המתחדשות  האשראי 

קצרות מועד  לפרק זמן של מספר ימים, עד כשבוע, שביכולת החברה לפרען בכל רגע, אך גם הבנק יכול  

לדרוש את פירעונן בכל רגע נתון.   

לפירוט נוסף בדבר הלוואות מבנקים ראו  ביאור  8 לדוחות הכספיים של החברה ליום 31  בדצמבר 2022  

המצורפים לדוח זה.  

מכוח   עליה  המוטלות  במגבלות  החברה  עומדת  ליום  31  בדצמבר  2022  ולמועד   פרסום  הדוח,  15.3 נכון 

ההלוואות  השונות   שהועמדו לה על ידי תאגידים בנקאיים בישראל  וגוף מוסדי,  וכן  בתנאי ניירות הערך  

המסחריים )לא סחירים( שהנפיקה החברה בהנפקה פרטית,  כמפורט  בסעיף 15.5 להלן. לפרטים בקשר  

הסברי   חלק  ה'  לפרק  דוח  ראו  בתנאיהן,  עמידת  החברה  לרבות  החברה,  של  החוב  אגרות  עם 

הדירקטוריון של החברה  ליום 31 בדצמבר 2022, המצורף לדוח זה.   

15.4 יצוין כי החברה משעבדת את הממסרים המופקדים בבנקים השונים, אשר ביחס אליהם מבוצע ניכיון,  

לממסרים   בנק  ביחס  כל  לטובת   הבנקים  המעמידים  לחברה   מימון   המשמש   אותה  לניכיון   האמור, 

המופקדים אצלו.   

15.5 להלן  יובאו נתונים עיקריים אודות האשראי  המהותי  שהועמד  לקבוצה  נכון ליום  31  בדצמבר  2022  ונכון   

למועד  פרסום הדוח:   
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  יובהר כי  ביחס לבנקים א' ו-ה'  אין כל וודאות שלא יחול שינוי בסך האמור, לרבות שינוי מהותי וכי אין בהסכמה העקרונית להעמדת האשראי כאמור בכדי  לחייב את הבנק להעמידו בפועל לחברה  23
בעתיד. ביחס לבנק ד', התחייב הבנק להעמיד את מסגרת האשראי בפועל, עד ליום 31 במרץ 2022. 

בפועל, במסגרת ההתנהלות  השוטפת של החברה עם הבנק, החברה לעיתים  יורדת  מהשיעור  האמור  לתקופה  קצרה, עקב  נסיבות  טכניות   במהותן, והדבר  נעשה בהסכמתו  המלאה של הבנק.  24 
 שליטה, כהגדרתה בחוק ניירות ערך.  25
  הון עצמי  של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים הרבעוניים והשנתיים,  בניכוי נכסים לא מוחשיים;   חייבים לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות; ערבויות שניתנו על ידי  26

החברה להבטחת  חובותיהם של בעלי עניין ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות;  השקעות  בחברות מוחזקות/בנות/קשורות;  זכויות שאינן מקנות שליטה המופיעות במסגרת ההון העצמי; קרן הערכה  
מחדש בגין רכוש קבוע; נכס מיסים נדחים; הוצאות נדחות; שיפורים במושכר;  ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי הבנק, על ידי החברה  ובעלי מניותיה, כתבי נחיתות בסדר פירעון ההלוואות,  

ביחס לאשראי המועמד על ידי הבנק. 

המלווה  
מועד  

העמדת  
האשראי  

סכום מסגרת  
האשראי   

המקורי )אלפי  
ש"ח(  23

 

ניצול קו  
האשראי  

בפועל נכון  
ליום 

 31.12.22
באלפי  
ש"ח  

ניצול קו  
האשראי  

בפועל נכון  
למועד  
סמוך  
למועד  
פרסום  
הדוח  

באלפי ש "ח  

מועד  
פירעון  
נוכחי 

 

שעבודים / בטחונות  
 

תניית שינוי 
שליטה/  

מרות/ מבנה  

התחייבויות  
פיננסיות/ 

התחייבויות אחרות  
 

הערות  
 

ליום    950,000  950,000 על פי דריש ה     - 1.1.2022 בנק א'   
  31.12.2022 אשראי  

התאגיד הבנקאי   המועמד  
מעמיד לחברה  לחברה  ע"פ   

ולחברות הבנות  הטווח  צרכיה  
אשראי מעת   לעיל  המצוין  השוטפי ם 

לעת, לבקשת   את   מציין   
החברה ועל פי  מועד   אשראי  

צרכיה   ההלוואה   המתחדש 
השוטפים, בכפוף   שבו   הראשון  מדי חודש 

להסכמת   נלקחה   
התאגיד הבנקאי   הלוואה   

ולתנאים   בשנת  2022   
שנקבעים מעת   המועד  ואת 

לעת  בין   בו  האחרון   
הצדדים לענין  נלקחה   

זה.  הלוואה 
ביום 21 ביולי   כאמור . 

2022 חתמה עם 
הבנק על חידוש  

המסגרת כאמור  
לעיל עד ליום 31  

במרץ 2023.   
ביום 15 בנובמבר  

2022 העמיד 
הבנק לחבר ה  

מסגרת אשראי  

  :31/12/22
 

ריכוז 
הלוואות-  

 
הלוואה 

המתחדשת  
מדי חודש -  

  950,000
אלפי ש"ח    

 
מועד  

פירעון 
הלוואות   

א'   בנק  מעמיד  אותן  ההלוואות  1. שיעור השיקים   לאי   התחייבות  כלפי  התחייבה  החברה  א. 
On   מסוג הלוואות  הינן  לחברה  המשועבדים   שינוי  השליטה   שעבוד   תיצור  לא  כי  א'  בנק 

המשוכים על-יד י  ו/או   בחברה  Call. שוטף על נכסיה.   
אות ה ישות משפטית   אקוויט י   בגולדן   ב.  להבטחת  פירעו ן  

על  4% 25 יעלה  לא  ופסגות ליסינ ג .   התחייבויותי ה  של  החבר ה 
מכלל השיקים   סכום  ההתחייבות  אשר  נלקחו  על  כלפי  בנק   א'  הועמדו  בתקופת   

המשועבדים.    ידי החברה מבנק א'  כפוף  לתניו ת  הדוח  הביטחונות   הבאים:  
הון  ביחס  2. עמידה  פירעון מיידי  מקובלו ת בשוק . )1(   שעבוד  קבוע  ו /או  צ ף  

מוחש י  לסך  26 עצמי   בדרג ה  ראשונ ה  וללא  הגבל ה 
של   השנתי  המאזן  אשר  בסכום,  מע ת  לעת,  ע ל   בתנאים  עומדת  החברה 
יפחת  שלא  החברה  מתן  ממסרי ם  דחויים  המופקדי ם   הבנק  במועד  עם  סוכמו 
של  15%   משיעור  האשראי כדלקמן: בבנק  שמאפייניה ם  הוסכמ ו  
ההון  מקרה  ובכל    בין  הצדדים  )להלן:  
לא   המוחשי  העצמי  "השיקי ם  המשועבדים"(  
יפחת מסכום של 350   בשיעור  שלא  יפח ת  בכל  ע ת  

 
ליום 31 בדצמבר 2022:  

מיליון ש" ח.  מ-125%  מהאשראי  המנוצ ל    
בפועל  על  ידי  נאוי  וגולד ן    מועד  

אקוויט י24  ומהאשראי  24 פירעון 
המנוצל בפועל על ידי פסגות  הלווא ה 

ליסינ גחודשית:  
 15  בינואר 

 2023
 
 
 
 
 
 

החברה עומדת  בהתניית  השיקים  
המשועבדים לבנק על פי האשראי  
הבנק   עם  וההסכם  שנוצל 
ובהתחייבויות הפיננסיות שנקבעו  

בהסכם עם הבנק.      
 

למועד פרסום הדו ח 
החברה עומדת  בהתניית  השיקים  
המשועבדים לבנק על פי האשראי  
הבנק   עם  וההסכם  שנוצל 
ובהתחייבויות  הפיננסיות שנקבעו  

בהסכם עם הבנק.      



 

 

37  

 

 

  הון   עצמי   בניכוי   נכסים   לא   מוחשיים;  הלוואות   ו/או  שטרי   חוב  ו/או  שטרי הון   מכל מין  וסוג   שהוא   שהעמידה   החברה  לצד   ג'  כלשהו;  השקעות  של   החברה בתאגידים  שונים; שיפורים במושכר ;  ובתוספת  27
הלוואות  בעלים לגביהן  נחתמו כלפי הבנק, על  ידי  החברה  ועל  ידי  מי  שהעמיד  את  אותן  הלוואות בעלים, כתבי  נחיתות. 

המלווה  
מועד  

העמדת  
האשראי  

סכום מסגרת  
האשראי   

המקורי )אלפי  
ש"ח(  23

 

ניצול קו  
האשראי  

בפועל נכון  
ליום 

 31.12.22
באלפי  
ש"ח  

ניצול קו  
האשראי  

בפועל נכון  
למועד  
סמוך  
למועד  
פרסום  
הדוח  

באלפי ש "ח  

מועד  
פירעון  
נוכחי 

 

שעבודים / בטחונות  
 

תניית שינוי 
שליטה/  

מרות/ מבנה  

התחייבויות  
פיננסיות/ 

התחייבויות אחרות  
 

הערות  
 

סמו ך  ליו ם   נוספת בסך של  
50 מיליון  ש" ח,   

כך שמסגרת  
האשראי  

הכוללת של 
החברה 950  
מיליון ש"ח 

לצורך מימון  
פעילותה וזאת  

חלף מסגרת  
הקודמת של  

הבנק להעמדת 
מסגרת אשראי  
בסך של עד 900 

מיליון ש"ח אשר  
הייתה בתוקף עד  

לאותו מועד . 
 

פרסום  
הדו ח: 

 

 
הלווא ה 

המתחדשת  
מדי חודש -  

  950,000
אלפי ש"ח    

 
מועד  

פירעון 
הלווא ה 

חודשית: 
9  באפריל 

 2023

ליום    398,000  407,850  614,700   - 01.01.2022 בנק ב'  
  31.12.2022   

ביום  30  בדצמבר   מסגרת   
2021  חתמה  הטווח  אשראי  
החברה עם הבנק  לעיל  המצוין  חתומ ה  
על מסמך העמדת   את   מציין   
אשראי   מסגרות  מועד   לאחר 
אשראי   ומסמכי  ההלוואה   תאריך הדוח 
לפיהם   נלווים,  שבו   הראשון  הגיעה  
התחייב  על  נלקחה  החברה  
אשראי   מסגרת  הלוואה  עם   לסיכום 
כוללת  בקבוצה  בשנת  2022  אחד 
של  600  סך  על  המועד  ואת  הבנקים  
ש"ח  מיליון  בו  האחרון  ומתוך  
עד   יהיה  )תוקפה  נלקחה  מטרה 
ליום  31   במר ץ   הלוואה  להמשיך 

  :31/12/22
 

ריכוז 
הלוואו ת 
חודשית- 

  395,800
אלפי ש" ח 

 
מועד  

פירעון: 

מסגרת האשראי בבנק ד' מורכבת   ההון  בין  ביחס  עמידה  לאי   התחייבות  כלפי  התחייבה  החברה  א. 
27  .On Call מהלוואות מסוג העצמי המוחשי   לבין   שינוי  השליטה   שעבוד   תיצור  לא  כי  ד'  בנק 

החברה   של  המאזן  סך  ו/או   בחברה   שוטף על נכסיה.   
החברה תהא רשאית לנצל סך של   יפחת משיעור של   שלא  אקוויט י   בגולדן  האשראי   להבטחת  ב. 
סכום   מתוך  ש"ח  עד  300  אלפי  לא   מקרה  15%  ובכל  ופסגות ליסינג .  היתר,   בין  משמשים, 
חח"ד,   למסגרת  האשראי  עצמי   מהון  יפחת  וההתחייבויות   הביטחונות 
כפי   יהא  הריבית  כששיעור  של  160   בסכום  מוחשי  המפורטים להלן:   

שהוסכם בין הצדדים .  מיליון ש"ח.   
 שעבוד קבוע ו/או צף בדרגה   

ד',   בנק  עם  ההסכמות  במסגרת  עם   המסגרת  הסכם  הגבלה  וללא  ראשונה 
לחברה  יועמד  האשראי  כי  נקבע  את   כולל  ד'  בנק  על   לעת,  מעת  בסכום, 
אירע   לא  עוד  כל  הבנק  ידי  על  החברה   התחייבויות  ממסרים דחויים המופקדים   26  בינואר 
לרעה   לשנות  בכדי  בו  שיש  אירוע  התחייבות   כאמור:  שמאפייניהם   ד'  בבנק   2023
של   הפיננסית  איתנותה  את  על   ערבות  לאי העמדת  )להלן  הצדדים  בין  הוסכמו   
אי   של  במקרה  כי  וכן  החברה,  ידי החברה ו/או יציר ת  "השיקים   זו:  בשורה  ניצול 
האשראי   בתנאי  החברה  עמידת  שעבוד  על רכוש ה   ש ל   המשועבדים"( בשיעור שלא   מסגרת  
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המלווה  
מועד  

העמדת  
האשראי  

סכום מסגרת  
האשראי   

המקורי )אלפי  
ש"ח(  23

 

ניצול קו  
האשראי  

בפועל נכון  
ליום 

 31.12.22
באלפי  
ש"ח  

ניצול קו  
האשראי  

בפועל נכון  
למועד  
סמוך  
למועד  
פרסום  
הדוח  

באלפי ש "ח  

מועד  
פירעון  
נוכחי 

 

שעבודים / בטחונות  
 

תניית שינוי 
שליטה/  

מרות/ מבנה  

התחייבויות  
פיננסיות/ 

התחייבויות אחרות  
 

הערות  
 

אגרות   כנגד  כן,   כמו   .)2023 כאמור .  את   להוזיל 
חוב -   הבנק  התחייב  מקורות  
 12,050 לחברה   להעמיד  המימון  

אלפי ש" ח  מסגרת חח"ד עד  על  שלה, 
של  14.7    לגובה  עמלת   ביטול 
ש" ח  כנגד    מיליון  הקצאת  
אגרות    שעבוד  האשראי  
של   חוב  ביחס  ועל   מחד, 

ליום   60%.  0.6   ש" ח  על   וויתור 
על  1   הלוואה  התחייבות  
ש" ח אגרת חוב .  להקצאת  

מסגרת   
תאריך  לאחר  אשראי  
הגדיל  המאזן  בין   מאידך 
הבנק  את מסגרת   היתר  לאור  
החח"ד עד לגובה   פירעונות  
של  19.4  מיליון   חלקיים  
ש"ח כנגד    שעבוד   מוקדמים  
אגרות חוב ביח ס   ניירות   של 
של  60%.  0.6  ערך 
ש"ח  הלווא ה  על  מסחריים  
1  ש"ח  אגרו ת   )סדרה  5(,  

חוב.  בהתאם  
 .  לא  לתנאיו . 

שינוי   חל 
קוו   בהיקף 

האשראי  
שהוקצה ע"י 

הבנק.   
 
 

הלוואות  
חודשיות,  

   On-Call
ומסגרת  

חח"ד  
 

פרסום  
הדו ח: 

 
ריכוז 

הלוואות  
חודשיות ו  -  

  -On Call
 415,000

אלפי ש"ח . 
 

מועד  
פירעון: 

לרבות   הבנק,  עם  שנקבעו  כפי  החבר ה  למעט   שעבוד  מ-125%  בכל  יפחת 
התחייבויות החברה שפורטו לעיל  על ל  ממסרים   כאמור  מהאשראי המנוצל בפועל על 
תידרש   שליטה(,  שינוי  )ובכללן  המופקדים   דחויים  גם   נדרש  החבר ה,  ידי 
את   מיידי  באופן  לפרוע  החברה  לצורך  אחרים  בבנקים  כי  שיעור   התנאי  להתקיים 
ידי   על  בפועל  המנוצל  האשראי  אשראי   הבטחת  המשועבדים   שיקים 

החברה  אותם   ידי  על  המועמד  המשוכים על-ידי אותה ישות  
נכון למועד הדוח, החברה עומדת  הבנקים.   יעלה  על  4%   משפטית  לא 
ד'   בנק  עם  סוכמו  אשר  בתנאים  מכלל השיקים המשועבדים . 

במועד מתן האשרא י.    
החח"ד תעמיד   מסגרת  כנגד 
החברה בטחונות )אגרות חוב   

ליום 31.12.2022  מנוהלת( ביחס של  60%.  0.6  
אגרת   על  1  ₪  הלוואה   ₪

חוב. 

20  באפריל 
 2023

 
 

ניצול 
מסגרת  

אגרות   כנגד 
חוב  -

 19,400
אלפי ש" ח 

 
 

 

החברה עומדת  בהתניית  השיקים  
המשועבדים לבנק על פי האשראי  
הבנק   עם  וההסכם  שנוצל 
ובהתחייבויות  הפיננסיות שנקבעו  

בהסכם עם הבנק.      
 

למועד פרסום הדו ח 
החברה עומדת  בהתניית  השיקים  
המשועבדים לבנק על פי האשראי  
הבנק   עם  וההסכם  שנוצל 
ובהתחייבויות  הפיננסיות שנקבעו  

בהסכם עם הבנק.      
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  הון עצמי של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים הרבעוניים והשנתיים, בניכוי נכסים לא מוחשיים; הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה החברה לצד ג' כלשהו;  28
השקעות של החברה בתאגידים שונים ושיפורים במושכר; ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי הבנק, על ידי החברה ועל ידי מי שהעמיד  לחברה את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות בסדר  

פירעון ההלוואות, ביחס לאשראי המועמד על ידי הבנק.  

המלווה  
מועד  

העמדת  
האשראי  

סכום מסגרת  
האשראי   

המקורי )אלפי  
ש"ח(  23

 

ניצול קו  
האשראי  

בפועל נכון  
ליום 

 31.12.22
באלפי  
ש"ח  

ניצול קו  
האשראי  

בפועל נכון  
למועד  
סמוך  
למועד  
פרסום  
הדוח  

באלפי ש "ח  

מועד  
פירעון  
נוכחי 

 

שעבודים / בטחונות  
 

תניית שינוי 
שליטה/  

מרות/ מבנה  

התחייבויות  
פיננסיות/ 

התחייבויות אחרות  
 

הערות  
 

ליום    700,000  700,000  700,000   - 01.01.2022 בנק ג'   
  31.12.2022 On-  מסגרת

   Call
  הטוו ח 

המצוין  לעיל 
מציין  א ת  

מועד  
ההלווא ה  

הראשון  שב ו  
נלקח ה 

הלווא ה 
בשנת  2021 
ואת  המועד 
האחרון  בו 

נלקח ה 
הלווא ה 
כאמור . 

 

  :31/12/22
 

 700,000
אלפי ש" ח 

 
מועד  

פירעון: 
3  בינואר  

 2023
 

ליום  
פרסום  
הדו ח: 

 
ריכוז 

הלוואו ת 
 - On Call

  700,000
אלפי ש"ח . 

 
מועד  

פירעון: 

אי עמידת החברה  בתנאי האשראי   עצמי   הון  ביחס  עמידה  לאי   התחייבות  אשר   האשראי  להבטחת 
לרבות   הבנק,  עם  שנקבעו  כפי  המאזן   לסך  מוחשי   מבנה    שינוי  בהתאם  יועמד  לחברה, 
התחייבויות החברה שפורטו לעיל,   השנתי של החברה שלא  ולאי   בחברה  משמשים,   הבנק,  להסכמת 
בשיעור   מהותית  העלאה  תגרור  יפחת משיעור של  15%   השליטה,   שינוי  הביטחונות   היתר,  בין 
שונות   עילות  נקבעו  וכן  הריבית,  ההון  מקרה  ובכל  שליטה   כאשר  המפורטים   וההתחייבויות 
החברה  תידרש  שבהתקיימותן  המוחשי  לא 28 העצמי  מוגדרת   להלן:  
האשראי   את  מיידי  באופן  לפרוע  בחוק  כהגדרתה  צף,   ו/או  קבוע  שעבוד  של  160  א.  מסכום  יפחת 
החברה,  ידי  על  בפועל  המנוצל  ערך,   ניירות  מיליון ש"ח. בדרגה ראשונה וללא הגבלה 
השיקים   שיעור  א.  וביניהן:  חזקה   בתוספת  על   לעת,  מעת  בסכום, 
של   משיעור  יפחת  המשועבדים  שמינוי   חלוטה  ממסרים דחויים המופקדים  
בפועל   המנוצל  125%  מהאשראי  רוב   של  בפועל  ושמאפייניהם   בבנק, 
על ידי החברה; ב. אם יחול שינוי   על   הדירקטורים  )להלן  הצדדים  בין  הוסכמו 
בשליטה או שינוי מבנה בחברה או   ידי  דורי  נאוי   "השיקים   זו:  בשורה 
את   לנהל  יחדלו  נאוי  שהאחים  שליטה   מהווה  המשועבדים"( בשיעור  שלא  
הוכרזה  החברה  ג.  החברה;  שליטה   ושינוי  מ-125%  עת  בכל  יפחת 
בחוק   כמשמעותה  מפרה  כחברה  בו   כמצב  מוגדר  מהאשראי המנוצל בפועל על 
החברות; ד. החברה תחדל להיות   נאוי   דורי  ה"ה  ידי החברה;  
חברה ציבורית כמשמעותה בחוק   מלהחזיק  חדל   
דעת   שיקול  לפי  אם  ה.  החברות;  בעצמו  ו/או   השיקים   שיעור  ב. 
בשווי   שינוי  לרעה  חל  הבנק  ו/או   במישרין  )קרי   המשוכים  המשועבדים 
להבטחת   שניתנו  הבטוחות  בעקיפין בשליטה   אותה   על-ידי  החתומים( 
האשראי שנלקח על ידי החברה; ו.  בחברה.  על   יעלה  לא  משפטית  ישות 
פירעון  לפרוע  החברה  תידרש  אם  שיעור של  4%  מכלל השיקים  
מוקדם של חובות שהחברה חייבת  המשועבדים;  לנושים אחרים . 28 במרץ   

יצירת   2023  לאי  התחייבות  ד. 
ליום 31 בדצמבר 2022  על   צף  ו/או  קבוע  שעבוד 

למעט  החברה,  של  רכושה 
ממסרים   כאמור  על  שעבוד 
בבנקים   המופקדים  דחויים 
הבטחת  לצורך  אחרים, 
ידי   על  המועמד  אשראי 

אותם הבנקים . 

החברה עומדת  בהתניית  השיקים  
המשועבדים לבנק על פי האשראי  
הבנק   עם  וההסכם  שנוצל 
ובהתחייבויות  הפיננסיות שנקבעו  

בהסכם עם הבנק . 
למועד פרסום הדו ח 
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המלווה  
מועד  

העמדת  
האשראי  

סכום מסגרת  
האשראי   

המקורי )אלפי  
ש"ח(  23

 

ניצול קו  
האשראי  

בפועל נכון  
ליום 

 31.12.22
באלפי  
ש"ח  

ניצול קו  
האשראי  

בפועל נכון  
למועד  
סמוך  
למועד  
פרסום  
הדוח  

באלפי ש "ח  

מועד  
פירעון  
נוכחי 

 

שעבודים / בטחונות  
 

תניית שינוי 
שליטה/  

מרות/ מבנה  

התחייבויות  
פיננסיות/ 

התחייבויות אחרות  
 

הערות  
 

החברה עומדת  בהתניית  השיקים  
המשועבדים לבנ ק  על פי האשראי  
הבנק   עם  וההסכם  שנוצל 
ובהתחייבויות  הפיננסיות שנקבעו  

בהסכם עם הבנק.      

פרטים עיקריים בקשר עם ניירות הערך המסחריים )כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך( :    -  -  -  40,750    -  01.01.2022 ערך   ניירות 
 15.02.2022 מסחריים  

לא  
סחירים- 

סדרה 4 

במהלך חודש אפריל  2021  התקשרה החברה עם משקיעים )להלן בס"ק  זה: "הרוכשים"( בהסכמים  
)סדרה  4( לא סחירים של החברה   נע"מ  ע.נ. של סדרת  להקצאה פרטית חדשה של  40,750,000  ש"ח 
)להלן בס"ק זה: "הנע"מ"(. הנע"מ נושא ריבית שנתית בשיעור של ריבית בנק ישראל בתוספת  0.85%,  
לתקופה של  90  ימים )להלן בס"ק זה: "תקופת הנע"מ"(. כל אחד מהרוכשים רשאי לקצר את תקופת  

הנע"מ באמצעות מסירת הודעה מוקדמת בכתב לצד השני של 7 ימי עסקים.   
ביום  15  בפברואר  2022  ביצעה החברה פירעון מלא וסופי של נע"מ )סדרה  4( ובמהלך חודשים ינואר-

פברואר 2022 הנפיקה סדרת נע"מ חדשה )סדרה 5( בהיקף של 300,000,000 ש"ח ע.נ ראו להלן.  
ליום    65,500  242,000 215,000 ע.נ   מיום  7   החל  ערך   ניירות 

ביום 18.01.22 +   באפריל 2021  מסחריים  
85,000 ע.נ   לא  

ביום 07.02.22  סחירים- 
סדרה 5  

פירעון מוקדם  
חלקי בסך  

105,000 אלפי 
ש"ח ע.נ. ביום  

 31.0722
 

הרחבת סדרה 
בסך 47,000 

אלפי ש"ח ביום  
 22.11.22

 31.12.22
 242,000

 
מועד  

פירעון  
13 בינואר  

 2023
 

ליום  
פרסום  

הדוח: 
 65,500

 
מועד  

פירעון 

פרטים עיקריים בקשר עם  ניירות הערך  המסחריים )כהגדרת  המונח בסעיף 1 לחוק ניירות  ערך( :  

8 בינואר  
 2024

זה:   בס"ק  )להלן  משקיעים  עם  החברה  בימים  18  בינואר  2022  ו-  7  בפברואר  2022  התקשרה 
"הרוכשים"( בהסכמים להקצאה פרטית חדשה של  300,000,000  ש"ח ע.נ. סה"כ של סדרת נע"מ )סדרה 
5( לא סחירים של החברה )להלן בס"ק זה: "הנע"מ"(. הנע"מ נושא ריבית שנתית  בשיעור של ריבית  
הנע"מ   "תקופת הנע"מ"(. תקופות  זה:  בס"ק  )להלן  שנה  של  לתקופה  ישראל בתוספת  1.10%,  בנק 
האפשריות על פי ההסכם הינן עד  5  תקופות, כלומר משך חיי הנייר המקסימלי הינו חמש שנים מיום  
ההקצאה. כל אחד מהרוכשים רשאי לקצר את תקופת הנע"מ באמצעות מסירת הודעה מו קדמת בכתב  
לצד השני של  60  ימי עסקים. כמו כן, החברה תהא רשאית )אך לא חייבת( לפי שיקול דעתה הבלעדי,  
לבצע  פדיון מוקדם מלא או חלקי של הנע"מ, ללא קנס. כמו כן רשאית החברה לבצע הרחבה של הסדרה  

באותם התנאים.  
ביום 31  ביולי 2022 בוצע פירעון חלקי של 105,000,000 הנע"מ.  

ביום  22  בנובמבר  2022  בוצעה הרחבת סדרת  ה נע"מ בדרך של הקצאה פרטית, בסך  של  47,000,000 
כ-5  שנים ממועד ההקצאה   ועד לתקופה כוללת של  ע.נ., באותם התנאים של הסדרה הקיימת  ש"ח 

הראשוני. 
לאחר תאריך המאזן  ביצעה החברה  3  פירעונות  חלקיים מוקדמים נוספים  בסך  כולל  של  176,500,000 
ש"ח ע.נ.  ניירות ערך מסחריים )סדרה  5(, לא סחירים, בהתאם לתנאי הנע"מ   כך שיתרת הנע"מ למועד  

פרסום הדוח עומדת על סך של 65,500,000 ש"ח ע.נ. 



 

 

יתרות כלל ההלוואות  זה מידע אודות  ובכלל  כלל מסגרות האשראי  המהותיות של החברה  וניצולן,  והשנתיים תפרסם החברה פרטים אודות  דיווחיה הרבעוניים  כי במסגרת  יצוין 
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המלווה  
מועד  

העמדת  
האשראי  

סכום מסגרת  
האשראי   

המקורי )אלפי  
ש"ח(  23

 

ניצול קו  
האשראי  

בפועל נכון  
ליום 

 31.12.22
באלפי  
ש"ח  

ניצול קו  
האשראי  

בפועל נכון  
למועד  
סמוך  
למועד  
פרסום  
הדוח  

באלפי ש "ח  

מועד  
פירעון  
נוכחי 

 

שעבודים / בטחונות  
 

תניית שינוי 
שליטה/  

מרות/ מבנה  

התחייבויות  
פיננסיות/ 

התחייבויות אחרות  
 

הערות  
 

                                                                                                                                                                                                                                    
ביום  26  באפריל  2022  התקשרה החברה עם חברה מנהלת גמל ופנסיה )להלן בס"ק זה: "המלווה"(   1 בפברואר   150,000  150,000  150,000 החל מיום  27  הלוואה  
בהסכם הלוואה לפיו המלווה תעניק לחברה הלוואה בסכום כולל של  150  מיליון ש"ח, נושאת ריבית           2024 באפריל 2022  פרטית  

שנתית בשיעור של ריבית בנק ישראל בתוספת  1.2%, לתקופה של  12  חודשים. ביום  23  במאי  2022  בשוק ההו ן 
חתמו הצדדים על הארכת תקופת ההלוואה ל-20  חודשים ממועד אישור דירוג ההלוואה. המלווה תהא  
בכתב   בהודעה  הפירעון,  מועד  הגיע  לפני  אף  עת,  בכל  מיידי  לפירעון  ההלוואה  את  להעמיד  רשאית 

לחברה, בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים בהסכם.  
לפרטים בקשר עם אגרות חוב )סדרה  ה'(   שהנפיקה החברה בהיקף של  322,193,000  ש"ח ע.נ  ראו חלק ה'  לדוח  הסברי    109,546  109,546    162,193 13 בספטמבר   אגרות חוב 

הדירקטוריון המצורף  לדוח זה.    ע.נ. ביו ם 13    2021 )סדרה ה' ( 
בספטמבר 2021.  מועד  

התשלום   
114,000 ע.נ  האחרון 

הרחבת סדרה  ביחס 
ביום 28   לאגרות 

באוקטובר 2021 .  החוב  )סדרה  
קבוע    ה'( 

46,000 ע.נ  ליום  1  ביוני  
הרחבת סדרה    .2023

ביום 3 בנובמבר  
 2021

 
ס ה"כ 322,193  

ע.נ 
לפרטים בקשר עם אגרות חוב )סדרה  ו '( שהנפיקה החברה בהיקף של  161,755,000  ש"ח  ע.נ    ראו חלק ה' לדוח הסברי    113,228  137,492 161,755 ע.נ  19 בדצמבר   אגרות חוב 

הדירקטוריון המצורף לדוח זה.   ביום 19    2021 )סדרה ו' ( 
בדצמבר 2021 מועד  

התשלום  
האחרון 

ביחס 
לאגרות 

החוב )סדרה  
קבוע   ו'( 
ליום  1  במרץ  

  .2026



 

האמורות שנלקחו מכוח המסגרות, סמוך למועד הדוח וסמוך למועד פרסומו; מועד פירעונן הקרוב; הבטוחות שניתנו ואופן  עמידת החברה בהתחייבויות השונות שניתנו על ידה לבנקים  

המממנים. כמו כן, תפרסם החברה בדוחותיה הרבעוניים והשנתיים את יתרת הלוואותיה לסוף התקופה בחלוקה לפי סוגי ההלוואות כאמור לעיל, וכן את שיעור הריבית הממוצעת 

שנשאה  כל סוג הלוואה. בנוסף, החברה תפרסם דיווחים מיידים אודות העמדת מסגרות אשראי חדשות  מהותיות  ו/או שינוי מהותי בתנאי מסגרות האשראי  המהותיות  הקיימות לחברה, 

וכן תפרסם החברה דיווח מיידי במקרה שבו יחול שינוי מהותי בתנאי הלוואה  מהותית קיימת  ובכלל זה אם יתרחש איזה מהאירועים המפורטים להלן: התקיימות עילה להעמדת 

הלוואה מהותית לפירעון מיידי; אי עמידת החברה באמת מידה פיננסית שנקבעה; קרות אירוע שבשלו נדרשת החברה להעמיד בטוחות נוספות לטובת המלווה, לפרוע חלק מהותי 

מההלוואה האמורה או שכתוצאה ממנו חל שינוי מהותי בתנאי ההלוואה המהותית הקיימת; וכן שינוי מהותי בשיעורי הריבית )המוגדר כשינוי בשיעור של  0.8% ביחס לשיעור הריבית 
( בתנאי הריבית אותה נושאות מסגרות האשראי המהותיות ו/או הלוואות החברה  29 שנהג עד לאותה עת בהתקשרויות של החברה עם אותו הבנק, שאינו מיוחס לשינוי בריבית הפריי ם

המהותיות, שאינו נובע משיעור עליית הפריים אלא נובע מעליה בפרמיית הסיכון המשויכת לחברה.  

 

42  

 

 

  בעת התקשרות החברה עם בנק חדש, סוגיית המהותיות תיבחן על ידי השוואת הריבית אותה תישא ההלוואה/מסגרת האשראי עם הבנק החדש למול הרי בית הממוצעת המשולמת בפועל בהלוואות  29
דומות ליתר הבנקים מהם נוטלת החברה אשראי אחרים, נכון למועד ההתקשרות עם הבנק החדש. 



 

16. מיסוי  

43  

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975 ) להלן: "חוק מע"מ"(   

על פי סעיף  19)ב( לחוק  מע"מ "עוסק שעסקו מכירת ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, לרבות  

רכישתם של ניירות ערך ומסמכים כאמור לשם קבלת דמי  פירעונם  או פדיונם, או שעסקו במכירת מטבע  

חוץ, יראו את המכירה או קבלת  הפירעון או הפדיון כשירות תיווך שעושה העוסק בין מי שמכר לו אותם  

לבין מי שקנה אותם ממנו או פרע או פדה אותם". 

פעילותה  של החברה כנותנת שירות תיווך נכללת בגדר מתן שירות לפי הגדרת "עוסק" בסעיף  1  לחוק  

מע"מ. מכיוון שהחברה רשומה כעוסק, ועיסוקה הוא בניכיון שיקים, רואים את המכירה או הפדיון  

כשירות תיווך, וחל עליה סעיף 19)ב( לחוק מע"מ.   

היא   בו  מוסף  ערך  מס  כתשומות  ומנכה  הכנסותיה  על  מוסף  ערך  מס  גובה  מורשה,  החברה  כע וסק 

מחויבת במסגרת פעילותה.  

לפרטים   אודות  המיסוי   החל   על   פעילות  החברה,  ראו   ביאור  17  לדוחות   הכספיים של החברה ליום  31  

בדצמבר 2022  המצורפים לדוח זה.  

17. מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  

חוץ   אשראי  בתחום  מתן  לעוסק  המיוחדות  רגולטוריות  מגבלות  קיימות  החברה,  לא  ידיעת  למיטב 

בנקאי עסקי המגובה בממסרים דחויים למעט כמפורט להלן:   

חקיק ה 

17.1 חוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993   

במסגרת תיקון מספר  5  של חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג -1993, אשר פורסם בחודש  

אוגוסט  2017  שונה שמו של החוק האמור לשמו הנוכחי, חוק אשראי הוגן, התשנ"ג- 1993  )להלן: "חוק  

אשראי הוגן"( וחל על כל עסקת אשראי לרבות ניכיון שטר, כמפורט בחוק, הנעשית עם לווה כהגדרתו  

בחוק- " יחיד המקבל הלוואה, וכן תאגיד מסוג התאגידים שקבע שר המשפטים לפי סעיף 15ג המקבל הלוואה;". 

על   המוטלת  הגילוי  חובת  בדבר  והוראות  המלווים  הגופים  לכל  אחידה  ריבית  תקרת  קובע  החוק 

המלווים, הוראות שונות שתכליתן הגנה על הצרכנים בשוק האשראי, וכן נוספו הוראות עונשין ועיצום  

כספי שנועדו לאפשר אכיפה אפקטיבית של הוראותיו.   

17.2 תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות )החרגת סוגי עסקאות אשראי מתחולת החוק והחרגת הוצאות  

מגדר "תוספת"(, תשע"ט-2019 

בהתאם לסעיף  3)2(  לתקנות   נקבע כי ההוצאות שנדרשות לשם העמדת ההלוואה במועד העמדתה, מסוג  

המפורט בתקנות לא ייכללו בהגדרה "תוספת" שבסעיף  1  לחוק, ובלבד שההלוואה לא פוצלה מהלוואה  

אחרת לשם גביית ההוצאות האמורות.   



 

17.3 זיהוי, דיווח וניהול רישומים אודות עסקאות  

על  פעילות החברה חל חוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון  )חובות זיהוי, דיווח וניהול רשומים  

של נותני  שירות בנכס פיננסי  ונותני  שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(   )תיקון(, התשפ"א- 

2021,  המטילים  על החברה חובת דיווח  רגיל  בדבר ביצוע עסקאות  בסף הדיווח הקבו ע בצו, דיווח בלתי  

רגיל  על עסקאות  בעלות  סממ נים שונים,   וכן חובות שונות הנוגעות לאופן זיהוי הלקוחות, אימות פרטים  

ושמירת מסמכים.    

17.4 הוראות דיווח ובקרה - צו איסור הלבנת הון ומימון טרו ר 

ביום  14  ל נובמבר  2021,  נכנס לתוקף   צו איסור הלבנת הון על נותני שירותים בנכסים פיננסיים,  הצו  

מאחד את ההוראות לנותן שירותי אשראי ולנותן שירות בנכס פיננסי  ומ חיל חובות דיווח ובקרה החלות  

מכוח החוק. במסגרת כך, חלות על החברה חובות חדשות לגבי הכרת הלקוח, זיהוי ואימות, העברות  

אלקטרוניות, דיווחים לרשות איסור הלבנת הון ומימון טרור, זאת לצד בקרה שוטפת וניהול רשימות  

מוכרזים.  

17.5 אחראי חובות תאגיד לפי סעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון )"קצין ציות"(  

בחברה מכה נת  אחראית למילוי חובות התאגיד, בהתאם לדרישות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 

2000,  המוגדרת כקצינת  ציות  בחברה,  ואשר במסגרת תפקידה  ותחומי אחריות ה  פועלת  לוודא  קיום  

החובות המוטלות על התאגיד מכוח הצו   וניהול הקשר עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון   והרשות  

החובות   לקיום  באשר  החברה  ומנהלי  לצד  הדרכת  עובדי  טרור,  זאת  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור 

ולהטמעת הדרישות העולות מהחוקים, הצווים והתקנות בנהלי העבודה בחברה.    

17.6 חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 )"חוק איסור מימון טרור"(  

החברה פועלת בהתאם להוראות הכלליות כפי שנקבעו בסעיף  10א לחוק איסור מימון טרור שעיקרו  

הטלת חובת דיווח למשטרת ישראל על פעולה ברכוש אשר הינו רכוש טרור, כהגדרתו בחוק זה, או  

כשיש בפעולה זו לאפשר/לקדם/לממן ביצוע של מעשה טרור.  

17.7 חוק הריבית, התשי"ז -1957 )"חוק הריבית"(  

ככל שתיחשב החברה ל"מלווה" על פי חוק הריבית, אזי עשוי לחול על פעילותה חוק הריבית במסגרתו  

נקבעה  סמכותו של שר האוצר באישור ועדת הכספים, לקבוע בצו שיעור ריבית מקסימלי שמלווה רשאי  

שיעור הריבית המקסימלי(,   )קביעת  הריבית  צו  זו  נקבע במסגרת  זה,  דוח  למועד  נכון  מלווה.  לקבל 

התש"ל-1970, אשר עוסק במכשירים צמודי מדד או עליית מטבע חוץ. יצוין כי האמור  ב חוק הריבית  וצו   

הריבית הינו קוגנטי, ולא ניתן להתנות עליו )כך עלה בין היתר בפר"ק )ת"א(  56504-02-16    נ.ב.ע. בעמ  

נ' גמלא  -   הראל נדל"ן למגורים בע"מ, פורסם בנבו  -   29.6.17(.  נכון למועד זה חברות הקבוצה אינן  

על   חלות  אינן  הריבית  חוק  הוראות  כן,  ועל  כאמור,  הצמדה  עם  דחויים  ממסרים  בניכיון  עוסקות 

הקבוצה.  

17.8 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים  פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו-2016 ) "חוק הפיקוח"(  

במסגרת חוק הפיקוח  נקבעה חובת רישוי   לעוסקים במתן שירותים פיננסיים )לרבות היתרים לבעלי  
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במתן   העוסקים  על  שיחולו  דיווח  וחובות  בתחום  העסקים  ניהול  על  הגבלות  עניין(,  ובעלי  שליטה 

שירותים פיננסיים, כהגדרתם בחוק הפיקוח. מכוח הוראות חוק הפיקוח ולצורך יישום הוראותיו מונה  

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באגף שוק ההון כגוף המפקח על נותני שירותים פיננסיים )להלן:  

"המפקח"(.  

היתר,  מתן  רישיונות    בין  הפיקוח הוקנו למפקח סמכויות אסדרה, הכוללות,  חוק  בהתאם להוראות 

לעוסקים בתחום  השירותים  הפיננסיים, פיקוח, אכיפה ובירור מנהלי נרחבות, לרבות הטלת עיצומים  

כספיים.   

ליסינג  30 לפסגות  לחברה,   , מורחבים למתן אשראי  רישיונות  בחברה  ביום  4  בפברואר  2018  התקבלו 

ולגולדן אקוויטי, בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2019, בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק הפיקוח.   

באותו המועד התקבל היתר שליטה )להלן: "ההיתר "(, ל מר  דורי נאוי, בעל  השליטה בחברה, בהתאם  

יידרש  בעל  השליטה   להוראות סעיף  26)א( לחוק הפיקוח. בתנאי ההיתר נקבע כי במקרים מסוימים 

הבת   ובחברות  באחזקתו   בחברה  לשינוי  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  אישור  את  לקבל 

)במישרין או בעקיפין(.  

במהלך חודש דצמבר  2019  התקבל בחברה אישור ולפיו תוקף הרישיונות המורחבים האמורים הוארך  

הבקשות   בנושא  פיננסים  שירותים  נותני  על  המפקח  החלטת  למועד  עד  ליום  30  ביוני  2020  או  עד 

החדשות, לפי המוקדם מבין המועדים האמורים.  ביום  17  ביוני  2020  התקבל  רישיון חדש  בתוקף  עד  

ליום 30 ביוני 2021. ביום 28  ביוני 2021 התקבל רישיון חדש בתוקף עד ליום  31 בדצמבר 2023.  

כמו כן, ביום  1  בדצמבר  2022  התקבל בחברה רישיון מורחב למתן שירות בנכס פיננסי. תוקף הרישיון  

עד ליום 31 בדצמבר  2024. 

להגברת דרישות הרישוי והפיקוח בתחום פעילותה של החברה קיימת השפעה חיובית על מעמדה של  

החברה, וחברות הבת שלה, בתחום הפעילות, וזאת בין היתר, לאור הערכת החברה כי הגברת הדרישות  

הרגולטוריות בתחום מובילה לייצוב תחום פעילות החברה באופן כללי והחלת הדרישות הרגולטוריות  

כאמור בחוק הפיקוח מובילות לשקיפות בתחום אשר מחזקות את תחום הפעילות באופן כללי ואת  

דרכי ההתנהלות בו, בהינתן מנגנוני הבקרה הקיימים של החברה במהלך עסקיה הרגיל אשר מסייעים  

לה בהתמודדות עם הדרישות הרגולטוריות כאמור בחוק הפיקוח.  

17.9 חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 )"החוק  לצמצום השימוש במזומן"(  

ביחס לבעלי   לתוקף  נכנס  ביום  18  במרץ  2018  פורסם ברשומות חוק צמצום השימוש במזומן, אשר 

רישיון למתן אשראי, כדוגמת החברה )כמפורט בסעיף  17.7  לעיל, חברות הקבוצה הינן בעלות רישיון  

מורחב לקבלת אשראי(, ביום 1 בינואר 2019 ביחס למזומן וביום 1 ביולי 2019 ביחס לשיקים.  

חוק צמצום השימוש במזומן כולל, בין היתר, הוראות לע ניין צמצום השימוש במזומן והוראות לעניין  

שימוש בשיקים, כאשר ההתייחסות שלהלן תובא ביחס לשימוש בשיקים בלבד.  

החוק  לצמצום השימוש במזומן מטיל הגבלות בנושא השימוש בשיקים,  בין היתר,  הגבלת שימוש בשיק  
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על החלק, מגבלות על הסבה וכיו"ב.  

בכל הנוגע למגבלות ההסבה, מרבית הגורמים הפועלים בתחום פעילותה של החברה )לרבות מנכי משנה(  

מבצעים התאמה לדרישות  הרגולציה החדשות באופן שניתן לבצע את פעילות הניכיון אגב הסבה אחת  

אינה   כאמור,  במקרה  מגבלות  ההסבה  על  פעילות  החברה  והיקפיה,  שהשפעת  כך  שיקים,  של  בלבד 

מהותית.   

יתרה  מכך,  לאור  החרגת  ההסבות  לגופים  בעלי  רישיון  אשראי/פיננסים  מפוקחים,  קרי,  החברה  וחברות   

הבת  שלה,  השפעת  מגבלות  ההסבה  על  פעילות  החברה  לא  מהותית  שכן,  הלכה  למעשה,  על  מנת  לבצע  

עסקת ניכיון לצד ג ' החברה  אינה  נדרשת ליותר  מהסבה  אחת.   

17.10 חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018 )"חוק חדלות פירעון"( 

ביום 15 במרץ 2018  פורסם ברשומות חוק חדלות פירעון , אשר נכנס לתוקף ביום  15  בספטמבר 2019.  

חוק חדלות פירעון כולל הוראות שונות אשר שמות דגש על שיקום תאגידים וחייבים כערך מרכזי )כגון,  

עידוד   מסוימים,  חייבים במקרים  של  לאלתר  של  נושים בהצעות הסדר, קבלת הפטר  כוחם  הקטנת 

חייבים להמשך עסקיהם ועוד(. עם זאת ומנגד, חוק חדלות פירעון קובע הוראות שמטרתן הגדלת שיעור  

החוב שייפרע לנושים והשאת ערך נכסי החייב תוך הקטנת הפגיעה שתיגרם לנושים כתוצאה מחדלות  

הפירעון.  

נכון  למועד הדוח, לקבוצה שיעור הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים נמוך יחסית, אשר תואם את  

מדיניותה הנוכחית של טיוב תיק הלקוחות וביצוע בדיקה קפדנית, בין היתר, באמצעות ועדת האשראי  

של החברה, ללקוחותיה טרם ההתקשרות עימם, ולכן, הצורך בפתיחת הליכים מכח חוק חדלות פירעון  

וההשפעה של החוק על יכולת החברה להיפרע מחייבים הינם נמוכים.   

לפרטים אודות הטמעת תקן  IFRS9  במסגרתו הגדילה החברה את ההפרשה הכללית אשר מהווה כרית  

ביטחון לאירוע של הקטנת שיעור ההחזר מלקוחותיה, ראו  באור  2.ה  לדוחות הכספיים המצורפים לדוח  

זה.  

17.11 חוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981 )" חוק הבנקאות"( 

כמפורט בסעיף  2.3  לעיל, נדרשה החברה לעמוד בהוראות סעיף  21  לחוק הבנקאות, במסגרת הנפקת  

אגרות חוב לציבור לצורך מימון פעילותה השוטפת. ליום  31  בדצמבר  2022  ולמועד פרסום הדוח,  לחברה  

אגרות חוב  )סדרה ה( ואגרות חוב )סדרה ו'(.  לעניין  תיקון מס'  28  לחוק הבנקאות לו השפעה על פעילות  

החברה, ראו סעיף 2.3  לעיל.  

17.12 חוק הבנקאות )שירות ללקוח(, תשמ"א- 1981 )"חוק הבנקאות )שירות ללקוח("(  

חוק הבנקאות )שירות ללקוח( קובע כי תאגיד בנקאי לא יסרב סירוב בלתי סביר, לתת שירותים מסוגים  

מסוימים ובכלל זה פתיחת חשבון וניהולו. לצד זאת, הוראות החקיקה הנוגעות לאיסור ומניעת הלבנת  

כלפי   וניהול  בקרה  דיווח,  זיהוי,  חובות  הבנקאיים  התאגידים  על  מטילות  לעיל(  )שפורטו  וטרור  הון 

לקוחותיהם. לפיכך, רשאי התאגיד הבנקאי לברר בשלב "הכר את  הלקוח" את פעילותו ואת מדרוג  

הסיכון הכרוך בו, באופן אשר יוביל לנקיטה בפעולות להקטנת הסיכון ובראש ובראשונה פעולות בדיקת  
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הלקוח והכרתו, ובכלל זה לסרב לאפשר פתיחת חשבון או לבצע פעילות וכן להורות על סגירת חשבון  

הלקוח במקרים בהם הלקוח אינו נותן הסבר אודות פעילותו ולכן קיים יסוד סביר להניח כי הפעילות  

קשורה להלבנת הון או טרור )ראו גם: ת.א. )ת"א(  262-04-17 טויגה און ליין בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות  

בע"מ, פורסם בנבו,  6.12.18  וכן: ע"א  3794/18  חיים טולדנו נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ   

)פורסם בנבו,  2.10.19((. תחום זה  של ניהול חשבונות הבנק מאופיין במדיניות קשוחה של התאגידים  

הבנקאיים כלפי נותני שירותי מטבע מחשש של פעילות של הלבנת הון או טרור ובכלל זה העברת ניהול  

החשבונות לסניפים ייעודיים עד סגירת חשבונות. רלוונטיות האמור הנה בעיקר באשר ללקוחות החברה  

אשר הנן בעצמן חברות  חוץ בנקאיות.  

17.13 חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג-1973 וחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א-1970 

גם   גבוהים  ופיצויים  גבוהות  ריביות  להפחית  או  לבטל  משפט  בית  של  בסמכותו  לפסיקה,  בהתאם 

במקרה שלא חל על העסקה חוק אשראי הוגן, זאת בין היתר במקרים שמדובר בסכומי פיצויים גבוהים  

או ריביות נשך המנוגדים לתקנת הציבור. למשל, ע"א  34193-11-19  י.ח.ד יזמות בע"מ ואח' נ' קרני 

ואח' וכן ת.א. )מחוזי ת"א( 1277/00 ישראל נ' אלחנתי  )30/07/02(.  

17.14 חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016   

מטרתו של חוק זה לקבוע הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי, ובו הוראות לעניין איסוף נתוני אשראי  

ממקורות המידע הקבועים בחוק, שמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל בידי בנק ישראל  ומסירת נתוני  

אשראי ממנו ללשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם, בין השאר לנותני אשראי, תוך שמירה על עניינם  

של הלקוחות ועל פרטיות הלקוחות שהנתונים  מתייחסים  אליהם ומניעת פגיעה בה במידה העולה על  

הנדרש.  

החוק מגדיר  "נותן אשראי" כמי שנותן אשראי במסגרת עסקת אשראי, דרך עיסוק, וכן מי שמתווך,  

דרך עיסוק, בעסקאות אשראי בין מלווים  ללווים והוא מסוג שקבע השר באישור הוועדה.  

"עסקת אשראי" מוגדרת  -  לרבות ניכיון שטר, ערבות להתחייבות של אחר, התחייבות לשיפוי וכן מתן  

אשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות ולמעט שיווק של עסקת אשראי.  

בהתאם  לחוק,   נותן אשראי רשאי לבקש מלשכת אשראי לקבל דוח אשראי לגבי לקוח ובו נתוני אשראי  

לגבי אותו לקוח הכלולים במאגר, לשם התקשרות בעסקת אשראי עם אותו לקוח או לשם הבטחת קיום  

תנאי העסקה, ובלבד שמתקיימים התנאים להעברת נתונים לשם עריכת דוח אשראי. 

ומחייב אדם שהגיע אליו מידע על   החוק קובע הוראות שונות בדבר שמירת סודיות והגנת הפרטיות 

לקוח לפי חוק זה, ובכלל זה מי שהמידע הגיע אליו בתוקף תפקידו, שלא לגלות אותו לאחר ולא לעשות  

בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או לפי צו של בית משפט. 

החברה בדקה האם חלה עליה חובת העברת  נתונים למאגר מול בנק ישראל,  ומאחר ועסקת ניכיון אינה  

מוגדרת כאשראי קמעונאי כלשונו של סעיף  19)א()9( לחוק נתוני אשראי ומאחר החברה אינה מגיעה  

לסף אשראי קמעונאי אחר בסך  250  מיליון ש"ח, לא חלה על החברה חובת דיווח למאגר נתוני אשראי  

מכוח חוק נתוני אשראי.  
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17.15 חוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019  )"חוק שירותי תשלום"(  

בתחילת  2019  פורסם חוק שירותי תשלום, ולאחר דחייה,  נכנס לתוקפו באוקטובר  2020. בהתאם לדברי  

פלטפורמות   ובפרט  בישראל  התשלום  שירותי  תחום  את  להסדיר  מבקש  החוק  זו,  לחקיקה  ההסבר 

התשלום הדיגיטליות )אפליקציות תשלומים(. הוא נועד  לעודד את השימוש באמצעי תשלום מתקדמים  

ולקדם את התפתחותם, להגביר את הודאות וההגינות כלפי הצרכנים המשתמשים בהם וליצור תשתית  

משפטית מותאמת להתפתחות הטכנולוגית. החוק יוצר הסדרה חדשה ורחבה בתחום שירותי התשלום  

והוא בעל השפעה משמעותית על הגופים השונים המספקים שירותי תשלום כיום. 

17.16 חוק שירות מידע פיננסי, תשפ"ב-2021  )"חוק שירות מידע פיננסי"(  

בסוף שנת  2021  פורסם חוק שירות מידע פיננסי, הצפוי להיכנס לתוקף החל מיום  14 ביוני  2022. החוק  

)ועדת   נפוצים  ופיננסיים  בנקאי ים  בשירותים  התחרותיות  להגברת  הוועדה  המלצות  בעקבות  חוקק 

שטרום(, במסגרתו תחול חובה על גופים פיננסיים בעלי מידע ו/או מאגר מידע על לקוחותיהם, לאפשר  

גישה ממוחשבת למידע זה לגופים המספקים שירותי מידע פיננסי הפועלים בשירות לקוחותיהם. החוק  

קובע חובת רישוי שתחול על גופים פיננסיים המעוניינים לספק  שירותי מידע פיננסי )כאשר רשות ניירות  

ערך היא הגוף שנקבע שמאסדר הרישוי(. החוק מגדיר מספר "סלי מידע" המהווים את סוגי המידע  

הפיננסי  לגביהם אפשר  יהיה לדרוש גישה, וביניהם חשבונות תשלומים, כרטיסי חיוב, אשראי )יתרות  

אשראי, ריבית, עמלות בגין האשראי(, חסכונות וניירות  ערך.  

החוק צפוי לשפר  את  התחרות במגזר הפיננסיים בשירותיהם לצרכן באופן שיאפשר ללקוחות לקבל  

במקום אחד ובזמן אמת תמונה מלאה לגבי מגוון מוצרים ושירותים פיננסיים אותם הם צורכים.   

החברה, כבעלת רישיון מתן אשראי  -  מורחב, עונה להגדרת "גוף פיננסי" אשר עליו חלות ח ובות לאופן  

השימוש במידע  ושמירתו כחלק ממתן הצעה ללקוח באמצעות אותם גופים בעלי הרישיון החדש.  

חוזרים והנחיו ת 
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17.17 חוזרי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

חוזר גילוי בחוזה הלוואה: 

בהתאם לחוזר נותני שירותים פיננסיים  מספר  2019-10-2  מיום  6  במאי  2019,  תוקן החוזר המאוחד  

לעניין שירותים פיננסיים מוסדרים ונקבעו הפרטים בדבר חוזה הלוואה שעל בעל רישיון לגלות ללווה  

במסגרת הסכם למתן הלוואה, כמפורט בחוזר, במסך נפרד אשר יצורף להסכם ויהווה חלק בלתי נפרד  

ממנו.  

חוזר יושר ויושרה: 

קביעת אמות המידה שיישקלו במסגרת  בחינת יושרו ויושרתו של גורם מפוקח לעניין הוראות החוק  

הרלבנטיות.  

 



 

חוזר אשראי צרכני:  
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בשנת  2020  פורסם חוזר אשראי צרכני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח  וחיסכון  )נכנס  לתוקף בשנת  2021(  

אשר הגדיר מהו אשראי צרכני, לרבות קביעת תהליך העמדתו ואישורו.  כמו כן, פורסמו עדכונים באופן  

התנהלות גופים מפוקחים על אודות אופן הליכי גביית חובותיהם. כפועל יוצא מאלו, עדכנה החברה  

את נהליה, תוך חידוד אפיון האשראי הצרכני של לקוחותיה, לצד ריענון התקשרותה עם גורמי הגביה  

המלווים אותה.  

חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אצל נותני שירותים פיננסים מוסדרים: 

מכיוון שנותני שירותים פיננסיים, כמו גופים פיננסיים אחרים, חשופים לאפשרות שיתבצעו באמצעותם  

עבירות של הלבנת הון  ומימון טרור העלולות לחשוף אותם, בין היתר לסיכונים משפטיים, סיכונים  

תפעוליים וסיכוני מוניטין, ביום  9  בדצמבר  2021  פורסם החוזר שמטרתו להסדיר את עבודת האורגנים  

השונים ב נותני שירותים פיננסיים  לצורך הקטנות החשיפות והסיכון הנ"ל.  לפרטים  אודות  הסיכונים  

התפעוליים, ראו סעיף 8 לפרק ב' לדוח הדירקטוריון.  

החוזר קובע הוראות, בין היתר, בדבר התוכן המינימלי   הנדרש להתייחסות במסגרת מדיניות איסור  

הלבנת הון של החברה, תפקידי הדירקטוריון בפן של פיקוח ובקרה אחר סיכוני הלבנת ההון הנובעים  

מפעילות החברה,  ומפרט את תפקידי האחראי למילוי חובות התאגיד. בנוסף, החוזר מתייחס להליך  

הזיהוי והערכה של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ומציע אמצעים שונים להפחתת הסיכון.  

חוזר שמירת מסמכים:  

ביום  21  בדצמבר  2020  פרסמה הרשות חוזר "שמירת מסמכים", אשר הוראותיו נכנסו לתוקפן ביום  21  

ביוני  2021  וחלות על כל נותני השירותים הפיננסיים. חוזר שמירת מסמכים קובע הוראות מחמירות  

)וכן   ובמדיות אחרות  כתובים  לרבות במסמכים  מידע  ואופן שמירת  היקף, משך התקופה  עם  בקשר 

באמצעות מערכות ממוחשבות( בהן   יחויבו נותני שירותים פיננסיים )וזאת בנוסף על ההוראות הקיימות  

בנוגע לשמירת מסמכים בהתאם להוראות כל דין(.  

חוזר טיפול בתלונות ציבור: 

ביום  29  בנובמבר  2022  פרסמה הרשות את חוזר "טיפול בתלונות ציבור" אשר מטרתו לקבוע כללים  

והוראות לעניין ההתנהלות של נותני שירותים פיננסיים בטיפול בתלונות ציבור, תוך הגברת שקיפות  

המידע ונגישות המידע ללקוחות של נותני שירותים פיננסיים. בנוסף, נקבעו כללים והוראות הנוגעים  

לאופן הטיפול בתלונות ציבור, במקרה בו הפונה הוא אזרח ותיק.  תחילתן של הוראות חוזר  זה  חצי שנה  

מיום פרסומו.  

חוזר דיווחי אשראי למפקח:  

ביום  17  בנובמבר  2022  פרסמה הרשות את חוזר  "דיווחי אשראי למפקח" אשר נועד להסדיר את המידע  

שבעל רישיון למתן אשראי נדרש להעביר למפקח, וקובע הוראות לעניין אופן העברת המידע. תחילתן  

של הוראות חוזר זה שמונה חודשים מיום פרסומו.  

 



 

17.18 הוראות המפקח על הבנקים ובנק ישראל  
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ביום  10  בפברואר  2020  פרסם הפיקוח על  הבנקים הקלות בדרישות של ניהול חשבון בנק לנותני אשראי  

חוץ בנקאי ומפעילי מערכת לתיווך באשראי (P2P  שמטרתן להסיר חסם משמעותי המקשה כיום על  

גופים אלה לפעול במערכת הפיננסית הישראלית ולהתחרות במערכת הבנקאית(.  

הבנקים   את  מיום  15  באפריל  2018  המנחה  הבנקים  על  המפקחת  למכתב  בהמשך  הינה  זו  הנחיה 

כניסתם   פיננסיים מוסדרים מרגע  נותני שירותים  דירוג הסיכון של  הגדולים להוריד משמעותית את 

הטרור   ומימון  ההון  הלבנת  סיכוני  את  לנהל  השירותים  לנותני  המורים  והצווים  החוק  של  לתוקף 

הטמונים בפעולתם, וזאת בהנחה כי נותן השירותים פועל כראוי לפי הוראות החוק והצווים וכן מורה  

לבנקים לקבוע מדיניות לפתיחה וניהול של חשבונות לגופים פיננסיים מוסדרים על פי גישה מבוססת  

סיכון.   

על התאגיד הבנקאי לפתוח את חשבון הבנק ולנהלו, לרבות חשבונות נאמנות מרובי נהנים, אלא אם  

קיימים נימוקים סבירים לסירוב לפתיחת החשבון.  פת יחה וניהול של חשבונות אלו ייעשו תוך ניהול  

הסיכונים ובקרה על הפעילות באופן מבוסס סיכון. בנוסף, תאגיד בנקאי יבצע פעולות בחשבון כאמור,  

אלא אם קיימים טעמים סבירים שלא לבצע אותן.   

17.19 עמדות סגל רשות ניירות ערך 

אירוע  אשראי בר דיווח  

בהתאם  לעמדת סגל שפורסמה לראשונה באוקטובר  2011,  תאגידים  ציבוריים  נדרשים  לדווח, מכוח  

תקנה  36)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל- 1970, אודות אירועים ועניינים  

מהותיים הקשורים בפעילות המימונית  שלהם  וביניהם  התקשרות  התאגיד  בהסכם  הלוואה  מהותית,  

זאת  לרבות  העמדת  מסגרת  אשראי  מהותית  לטובת  התאגיד  או  מימוש  חלק  משמעותי  מתוכה,  המהווים  
, לפיו התווספו אירועים  31 'אירוע  אשראי  בר   דיווח'.  בפברואר  2023,  פורסם  עדכון   לעמדת  סגל  כאמור 

המיידי   הדיווח  לחובות  בקשר  הוראות  עדכון  לצד  זאת  'אירוע  אשראי  בר  דיווח',  בגדר  הנופלים 

והתקופתי בקשר עם אירוע אשראי כאמור.   

בין  העדכונים האחרונים שפורסמו,  הורחבה  הגדרת  'אירוע  אשראי  בר  דיווח',  באופן  שאירוע  אשראי  

יכלול  גם  שינוי  מהותי  בתנאי   הסכם  ההלוואה  או  מסגרת  אשראי  מהותיים,  לרבות  שינוי  מהותי  באמות  

המידה,  בשיעור  הריבית,  בהיקף  ותנאי   הבטוחות   ומועדי   הפירעון,  כמו  דחיה   מהותית   או  מימון   מחדש  

מהותי  של  פירעון  ההלוואה,  בין  אם  באמצעות  דחיית  מועד  הפירעון  בהסכמה  או  אגב  החלטה  ליטול  

אשראי אחר שישמש לפירעון. 

כמו  כן, התווספו אירועים ברי דיווח, כמו: )1(  מקרה  לפיו המלווה הודיע לתאגיד כי לעמדת המלווה  

קמה לו עילת להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי; )2(  מקרה   לפיו בוצע פירעון מוקדם או בעל חלק מהותי  

מהלוואה או שינוי מהותי בהיקף הבטוחות בגין ההלוואה, שאילולא היו מבוצעים, היתה קמה עילה  

להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי; )3( מקרה לפיו התקיים אירוע "טריגר" המקים למלווה זכות לבחון  

 
 עמדה סגל משפטית מספר 104-15: אירוע אשראי בר דיווח, לרבות עדכונה מיום 2 בפברואר 2023, רשות ניירות ערך.   31

https://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Magna_Report/Documents/IsaFile_6187.pd
 f

https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Magna_Report/Documents/IsaFile_6187.pdf
https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Magna_Report/Documents/IsaFile_6187.pdf


 

מחדש תנאי כלשהו מהסכם  ההלוואה, ובהעדר עמידת התאגיד בתנאי,  ככל שיקבע, תקום עילה לפירעון  

מיידי; )4(  קמה  עילה לפירעון מיידי אשר כתוצאה ממנה קמה עילה להעמדת פירעון הלוואה אחרת עם  

עומדות   לא  פירעון  עילות  קמו  שבגינן  הלוואות  של  המצרפי  הסכום  אם  זאת  צולבת,  הפרה  תניית 

אינו   והאירוע  לפרעונן  מספקים  מקורות  לתאגיד  ויש  מהותית  הלוואה  להגדרת  כמותיים  במבחנים 

מהווה בעיה פיננס ית או בעיית נזילות.  הגדרת  "הלוואה  עם  תניית  הפרה  צולבת" על פי עמדת הסגל  

הינה  הלוואה  הכוללת  בין  היתר  תניית הפרה צולבת או כזו הכוללת הפרה של הוראה או תניה בהלוואה  

שתקים למלווה עילה לפירעון מיידי בהלוואה אחרת.  

כמו  כן,  נוספה  הגדרה   ל" הלוואה  עם  תניית  הפרה   צולבת   מהותית" לפיה  הלוואה   כאמור כוללת  תניית   

הפרה צולבת ומקיימת  לפחות את אחד התנאים: )א( היא  הלוואה   מהותית; )ב(  הפרה  של  הוראה או  

תניה בהלוואה  שמקימה  למלווים עילה לפירעון מיידי של הלוואות שסכומן המצטבר עומד במבחנים  

כמותיים של הגדרת הלוואה מהותית, והגילוי  הנדרש אודות הלוואה כאמור.  

פסיקה   

51  

17.20 הלכת טל טריידינג - ביטול "הלכת גויסקי" 

ביום  24.11.15  בוטלה "הלכת גויסקי", שניתנה בשנת  1962, במסגרת רע"א  8301/13  )להלן "הלכת טל  

טריידינג" וכך גם בדיון הנוסף דנ"א  8447/15( עד לביטול ההלכה, קבעה "הלכת גויסקי", כי אוחז בשיק  

גובר על  כשלון התמורה בעסקת היסוד במקרה בו כשלון התמורה ארע לאחר שהשיק כבר סוחר לאוחז  

באותו מועד, כך שעל הקונה לשלם עבור השיק למרות שלא קיבל את הסחורה תמורתו. 

משמעותה המעשית של ההחלטה הינה כי על החברה להקפיד לעמוד בכל דרישות פקודת השטרות של  

"אוחז כשורה", קרי, קבלת  השיק בתום- לב, בתמורה וכאשר הוא תקין במראהו ולפני שעבר זמנו, זאת  

כדי שהחברה תיחשב כאוחז כשורה ותוכל לגבור על המושך במקרה שעסקת היסוד כשלה.   

17.21 פסיקה ביחס למע"מ  - כ"תוספת " 

נחשב   כי רכיב המע"מ  הינה  ואף לאחר מכן,  לכניסת חוק אשראי הוגן לתוקף  עובר  הנוהגת  ההלכה 

לחוק   בהתאם  המותרת  הריבית  את  לחשב  יש  כן,  על  אשר  הוגן.  אשראי  לחוק  בהתאם  כ"תוספת" 

כל   סופיים הכוללים את  שיעורים  בחוק הם  והשיעורים הקבועים  מאחר  המע"מ,  רכיב  ככוללת את 

התוספות. כך   נפסק בין היתר בת.א. )ת"א(  28289-02-15  משיח ניסימוב נ' דלתא קפיטל גרופ בע"מ   

כי   יצוין  נא)1(  424  )1997((.  פ"ד  וניני,  נ'  בע"מ  )ראשל"צ(  לישראל  אשראי  ברע"א  5888/95  קווי  וכן 

גמלא  נ'  ואח'  בע"מ  )ע"א  7195/17  נ.ב.ע.  והיועמ"ש  העליון  בית המשפט  של  לפתחו  הסוגיה  עומדת 

הראל נדלן למגורים בע"מ ואח'(. 

18. הסכמים מהותיים   

למעט הסכמי המימון שתוארו בסעיף 15  לעיל, נכון למועד זה, אין החברה קשורה בהסכמים מהותיים   

כלשהם. 

 

http://www.nevo.co.il/case/6038518


 

19. הליכים משפטיים   
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נכון למועד  פרסום דוח זה, לא מתנהלים הליכים משפטיים כנגד החברה  והחברה אינה צד להליכים  

משפטים מהותיים כלשהם.   

20. יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה  הקרובה  

החברה שואפת  לשמור על מקומה כחברה המובילה בתחום מתן אשראי חוץ בנקאי עסקי  ולהגדיל באופן  

משמעותי את תיק האשראי שלה הן באמצעות המשך הפעילות הקיימת   תוך התמקדות בענף הנדל"ן  

פעולה אסטרטגיים,   שיתוף  חדשים  והסכמי  מימון  כניסה לתחומי  ותשתיות  והן באמצעות  למגורים 

וחזונה הוא:   

 שימור החברה ומיצוב ה כמובילת שוק;   ✓

 חברה גדולה, הצומחת  והמגוונת ביותר בשוק האשראי החוץ בנקאי העסקי; ✓

 חברה בעלת פרופיל סיכון נמוך ורמת ממשל תאגידי  גבוהה; ✓

 שימור ופיתוח קשרים ארוכי שנים עם לקוחות החברה;  ✓

 טיפוח ההון האנושי והמקצועי של החברה.  ✓

בתקופת הדוח ביצעה החברה מהלכים עיקריים כמפורט להלן:  

 גיוס אנשי מפתח להנהלת החברה; ✓

 יישום תכנית לחיזוק הממשל התאגידי;  ✓

פיננסיים  ✓ ועם  גופים  למגורים,  הנדל"ן  בענף  פרויקטים  לליווי  ביטוח  חברת  פעולה  עם   שיתופ י 

מובילים בשוק;  

✓ ;)+A(  -דירוג החברה  ע"י  החבר ה המדרגת מעלות ל 

 רכישת תיק אשראי צרכני מגובה בבטוחות; ✓

 גיוס אג"ח ונע"מ )לא סחיר(  - גיוון המקורות והתאמתם לשימושים;  ✓

 הגעה ליעד תיק אשראי של כ -3.5 מיליארד ש"ח;  ✓

 טיוב תיק האשראי, הגברת  וחיזוק מערך הבטוחות.  ✓

יעדי  החברה  לשלוש השנים הבאות:  

 הגדלת תיק האשראי בהדרגה עד לסך של כ-4 מיליארד ש"ח;  ✓



 

 מח"מ תיק האשראי של כ- 1  שנים; ✓

 תמהיל תיק האשראי:   65%- 60%  נדל"ן,  10%- 15%  אשראי עסקי,  10%- 15%  אשראי צרכני )מגובה  ✓

כ -5%   בחו"ל(,  ואשראי  )פינטק  נוספות  לפעילויות  שקים,  10%  אשראי  בטוחות(,  10%  ניכיון 

השקעות ריאליות;  

 הון עצמי -  19%-20% מתיק האשראי של הקבוצה, כ - 850-800  מש"ח;  ✓

 צמיחה מעבר לשחיקת המרווח והגדלת הרווח הנקי;  ✓

 תמהיל מקורות המימון: 20% הון עצמי, 50% מימון בנקאי, 30% שוק ההון;  ✓

עם  הגופים  ✓ פעולה  ולשיתופי  לצמיחה  כתשתית  בענף,  ביותר  הגבוהה  ברמה  תאגידי   ממשל 

המוסדיים; 

 טכנולוגיה - חיזוק תשתית מערכות הטכנולוגיה של החברה. ✓

לשם הגשמת יעדיה כאמור, בכוונת החברה לפעול, בין היתר, כמפורט להלן:  

גופים  ✓ עם  פעולה  ולשיתופי  התיק  לצמיחת  התשתית  את  יהווה  אשר  התאגידי,  הממשל   חיזוק 

מוסדיים; 

 בידול, יתרונות לגודל, זמינות השירות  -   בידול על בסיס היקפי אשראי גדולים פר לקוח, פרופיל  ✓

סיכון נמוך, מהירות תגובה ועלויות מימון נמוכות, הנובעות מגמישות מבנה המימון ויכולת פיננסית  

רחבה -  ניצול יתרונות לגודל ; 

גופים מוסדיים מובילים למתן שירותים  ✓  הרחבת פעילות  החברה  בתחום הנדל"ן, תוך שת"פ עם 

מקיפים ומשלימים )ליווי פרויקטים למגורים, מימון מזנין, ערבויות וכו'(; 

 אשראי צרכני מגובה בטחונות  -  הרחבת פעילות האשראי הצרכני, מגובה בבטוחות )רכב, נדל"ן,  ✓

ביטוח( במח"מ בינוני;  

 מימון פינטק ופעילויות נוספות - אשראי לפעילות פינטק ופעילויות נוספות, בארץ ובחו"ל;  ✓

 השקעות ריאליות ע"ב מצבת הלווים  -  ביצוע השקעות ריאליות על בסיס מצבת הלווים של החברה  ✓

ואחרים. הרחבת הפעילות מול מאגר של אלפי לקוחות קיימים ואיכותיים.  בעניין  זה יוזכר, כי ביום  

29  בנובמבר  2022  עדכנה החברה כי במסגרת השקעותיה הריאליות, החברה רכשה ניירות ערך של  

ישראכרט בסך של  96,000  אלפי  ש"ח, זאת כחלק ממטרת החברה להגדיל את פעילותה העסקית,  

בין היתר, באמצעות ביצוע השקעות בתחומי  עיסוקה.  לפרטים  נוספים  אודות הרכישה כאמור, ראו  

סעיף 2.19 לפרק א' לדוח  הדירקטוריון.  

המידע שלעיל בדבר היעדים והאסטרטגיה של החברה  וכן  הצפי  להתפתחות  בשנ ה  הקרובה, ובכלל 

זה הגידול בתיק האשראי של החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. השגת 
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היעדים של החברה אינם וודאיים ואינם בשליטת החברה ועשויים שלא להתממש, בין היתר, כתוצאה 

המתוארים   וכן  מ התממשות  אי זה  מגורמי  ה סיכון  החברה  של  בשליטתה  שאינם  שונים  מגורמים 

בסעיף 21 לדוח זה.   

21. דיון בגורמי סיכון 
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להלן גורמי הסיכון העיקריים הקשורים לפעילותה של החברה:   

עצמיים  ו מסחר  בממסרים    בנקאי עסקי המגובה בממסרים  אשראי  חוץ  כוללת מתן  פעילות החברה 

דחויים  של  צדדים  שלישיים, ולקיחת הלוואות לזמן קצר מבנקים וגיוס אשראי משוק ההון )מקורות(.  

לפרטים  אודות הסביבה  המ אקרו  כלכלית ושוק האשראי בישראל, לרבות התייחסות לסיכוניהם, ראו  

סעיף 6.2 לברנע. כמו כן, לפרטים אודות סיכוני מקרו של החברה, ראו סעיף 21  לברנע.  

21.1 סיכוני אשראי  

 כשל או הרעה ביכולת פירעון החוב של חייבי החברה.  ▪

 הסיכון של החברה לפגיעה ברווחיה ובמוניטין שלה עקב כשל או הרעה ביכולת הלווים לשלם את  ▪

התחייבויותיהם לחברה.  

 פגיעה בשווי הבטוחות לטובת החברה.  ▪

 כשל אשראי מסיבות משפטיות ו/או רגולטוריות.  ▪

 

הנהלת החברה רואה בניהול סיכונים מושכל את המפתח להצלחתה של פעילות הקבוצה. 

מנוסה   סיכונים  וניהול  אנליזה  צוות  באמצעות  שוטף  באופן  אשראי  סיכוני  בחינת  מנהלת  הקבוצה 

ומיומן. עקרונות הבקרה הינם הקפדה על פיזור סיכונים בתיק האשראי, הליך חיתום מסודר ומקצועי  

לעסקאות חדשות )כמפורט בסעיף  9.9  להלן(, ובקרות שוטפות  של תיק האשראי. כל זאת תחת מדיניות  

ונהלי אשראי המאושרים ע" דירקטוריון החברה.  

החברה  שואפת ליצור פיזור בכל הפרמטרים של תיק האשראי שלה: לקוחות, חייבים, מגזרי פעילות,  

אזורים גיאוגרפים, מח"מ וסכומי האשראי. החברה פועלת מתוך הבנה כי פיזור תיק האשראי מקטין  

מהותיים  לפיזור  וטיוב  תיק   עקרונות  להלן  מספר  משמעותיים.  אבודים  חובות  לקיום  הסיכון  את 

האשראי של החברה.  

מגבלת לווה בודד /  קבוצת לווים -  ככלל  - עד 5% מתיק האשראי.  

פיזור ענפי - החברה קובעת מגבלת חשיפה לענפי משק שונים בהתאם למצב הכלכלי והערכת הסיכון.  

וניהול סיכונים  -  הקבוצה מנהלת מערך בחינת   אנליזה  תהליך החיתום המתבצע באמצעות מחלקת 

סיכוני אשראי באופן שוטף המורכב מוועדת אשראי ומצוות אנליזה וניהול סיכונים  מנוסה ומיומן.   

 

הנתונים   בחינת  האשראי,  בתיק  סיכונים  פיזור  על  הקפדה  הסיכונים  הינם  ניהול  של  מערך  עיקריו 

הכספיים של הלקוח, מקורות להחזר האשראי, בחינת האיתנות הפיננסית של הלקוח ובעלי השליטה  

ועדת   מינה  החברה  דירקטוריון  כן,  ביחס למתחריו.  כמו  בתחום  פעילותו  של הלקוח  מיצובו  וכן  בו, 

ודיון מעמיקים   לניהול מערך האשראי בחברה  ומקיימת בחינה  עליונה הקובעת  קריטריונים  אשראי 

בטרם אישור מסגרות אשראי ללקוחות ומושכים.  

 



 

במסגרת  ניהול סיכון זה, החברה מקיימת הליך חיתום אשראי. אלמנט חשוב והכרחי בהליך אישור  

המקצועיות,   הניסיון,  על  והתבססות  לקוחותיה  עם  מנכ"ל החברה  של  הינו  היכרות  מעמיקה  עסקה 

תחום פעילות הלקוח ומוניטין הלקוח במגזר פעילותו.  העמדת  האשראי  ללקוחות  כרוכה  בקיום  הליך   

חיתום  אשר  בו  נבחנים  פרמטרים  שונים  כמו: היכרות עם הבעלים; ניתוח מרכיבי העסקה; ניתוח מידע  

ממאגרי מידע עסקיים; ניתוח דוחות כספיים מבוקרים; קבלת מצגים שונים; בדיקת טיב הבטוחות; 

ניתוח הערכות שמאי; ביקור  במשרדי החברה; אנליזה מקיפה  וגיבוש המלצה.  

 

החברה  מספקת  אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים של צדדים שלישיים  אשר בעניינם מעריכה החברה  

את יכולתה להיפרע מהלקוח, מעבר למושך השיק.  

ועדת אשראי   
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דירקטוריון  החברה מינה ועדת אשראי אשר בראשה עומד דח"צ ועל חבריה נמנים גם הדח"צ  השני,  

יו"ר  הדירקטוריון  ומנכ"ל החברה שהינו דירקטור.   

הרכב ועדת האשראי העליונה,  נכון למועד  פרסום הדוח,  מורכב מה"ה גידי אלטמן )יו"ר הועדה(, שרה  

גאני, שחר  אושרי   ודורי נאוי.   נוכחים בועדה ומדווחים לה:  רעיה יונה  -  מנהלת סיכוני אשראי, ניצן בנדו   

ידי   על  לעת  מעת  לשינויים  כפוף  כאמור  ההרכב  אשראי.  ראשית,  ואנליסט  אשראי  -  אנליסטית 

דירקטוריון החברה. 

תפקידי  הועדה העיקריים הינם: 

• אישור עסקאות חדשות הן לתקופה קצרה )עד שנה( והן לתקופה ארוכה )מעל שנה(.  

• אישור חידוש עסקאות אשראי קיימות.  

• דיון בלקוחות אסטרטגיים קיימים בעלי אשראי גבוה.   

• דיון ב לקוחות עם סימ נים בעייתיים, מידע שלילי, פיגור בתשלומים ועוד.  

• דיון ב לקוחות החורגים ממגבלת האובליגו שנקבעה  

החלטות הועדה מוטמעות במערכות המידע של החברה ומשמשות הלכה למעשה בתפעול השוטף.  

ידו, הינן עסקאות   דירקטוריון   החברה קבע כי עסקאות שהינן בהיקפים הפחותים מהרף שנקבע על 

אשר קביעת מסגרת האשראי בהן מצויה  בסמכות  חברי הנהלת  החברה, והחברה  תתקשר  בעסקאות  

כאמור באמצעות ועדת אשראי מרכזית )המורכבת מחברי הנהלה להבדיל מועדת האשראי שמונתה על  

ידי דירקטוריון החברה כמפורט לעיל(.  

21.2 סיכונים פיננסיים  

21.2.1 סיכוני שוק  

פעילות החברה מושפעת מהסביבה המאקרו כלכלית בארץ ובעולם. האטה בצמיחה במשק משמעה  

האטה בהיקף הפעילות והרעה במצבם של מושכי השקים ו/או לקוחות החברה, המובילה לעליה בסיכון  

האשראי אליו חשופה החברה. האטה כזו מורידה את  כמות העסקאות וכתוצאה מכך גם את הביקוש  

לאשראי.  

בשלהי  2022  הוקמה ממשלה חדשה אשר החלה לקדם  רפורמה  משפטית, שחלקה   כבר עבר בקריאה  

ראשונה בכנסת. הדבר עורר גל של מחאה ציבורית,  זאת  לצד  קריאות  שונות  להידברות בין הקואליציה  

שהתבטאה   הפיננסיים,  בשווקים  לעלייה  בתנודתיות  הביאה  זה  בהקשר  אי- הוודאות  לאופוזיציה. 

אגרות-החוב   בתשואות  המטבעות,  וכן   לעלייה  סל  מול  השקל  של  החליפין  בשער  בפיחות  בעיקר 



 

החברה  לאמוד  את   של  ביכולתה  אין  המשפטית,  מצויה  הרפורמה  בו  בה ינתן  השלב  הארוכות. 

השלכותיה על פעילותה ואין  ודאות כי תהיינה השלכות על פעילות החברה.  

מר דורי  נאוי,  בעל השליטה בחברה  המכה ן  כמנכ"ל  החברה  ודירקטור בה, הינ ו  האחראי על ניהול סיכוני  

השוק של החברה  ופועל  תחת פיקוח דירקטוריון החברה  ובליווי מנהלת הסיכונים הראשית של החברה.  

לפרטים  נוספים  אודות מר דורי  נאוי, רא ו  תקנה  26  בדוח פרטים נוספים על התאגיד המצורף לדוח זה. 

פעילות החברה בניהול סיכוני שוק:  
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הלקוחות   של  כלכלית  התפתחות  ואחר  בכלל  במשק  ההתפתחויות  אחר  עוקבת  החברה  הנהלת 

והמושכים בפרט, ובהתאם לכך מנהלת את הסיכונים ואת מדיניות מתן האשראי ללקוחות.  

ככלל, בכדי להתמודד עם סיכוני השוק  כאמור לעיל, מחזיקה החברה במח"מ תיק לקוחות קצר ומפוזר.  

מח"מ קצר של התיק  מאפשר לחברה להגיב במהירות  במקרים של חשש להרעה במצבם הפיננסי של  

הלקוחות ו/או של המושכים . 

הפיקוח על מדיניות הדירקטוריון ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה:  

של   החברה בחשיפות  דירקטוריון  דן  של החברה,  הדיון  בדוחותיה הכספיים  לרבעון, במסגרת  אחת 

החברה מכח סיכוני השוק. המעקב אחר השינויים בריבית בנק ישראל נעשה על ידי המנכ"ל בחברה  

יו"ר   עם  בשיתוף  המנכ"ל  ידי  על  נעשות  נדרשות  פעולות  לביצוע  באשר  והחלטות  שוטף,  באופן 

דירקטוריון החברה. 

לפחות אחת לרבעו ן, דנה ועדת האשראי )ראו פירוט בדבר ועדת האשראי להלן( בחשיפות של החברה  

כמפורט לעיל ובוחנת את השפעתן העתידית ואת הצורך לבצע הגנות ככל הנדרש.  

דירקטוריון החברה ו ועדת הביקורת   

אחת לרבעון דירקטוריון החברה מקבל סקירה ממנכ"ל החברה לגבי שינויים בסיכוני השוק ובמדיני ות  

ניהול הסיכונים אותה הוא מנהל. סקירת המנכ"ל נערכת באחת מוועדות הביקורת, הועדה לבחינת  

הדוחות הכספיים או בישיבת הדירקטוריון הרבעונית. אחת לשנה, דירקטוריון החברה מקבל דיווח  

ומקבל   בביקורת הסוקס,  לגבי מסקנותיהם וממצאיהם  ומרואי החשבון  מיועץ ה-SOX  של החברה 

דיוו ח מסמנכ"ל הכספים לגבי התפתחות יישום ממצאי ה -SOX משנה קודמת.  

21.2.2 סיכון ריבית ואינפלציה  

סיכון הריבית הוא הסיכון לפגיעה ברווחי החברה כתוצאה משינוי של שיעורי הריבית בשווקים. סיכון  

הריבית נובע מאי התאמה בין עלות גיוס המקורות למרווח האשראי בתיק הנכסים ומשוני בין בסיסי  

מרבית   שכן  מהותית,  לא  בחשיפה  מדובר  החברה  להערכת  לשימושים.  המקורות  בין  הצמדה 

ההתקשרויות נעשות לטווח קצר והסכמי המימון מול לקוחות החברה צמודים לריבית הפריים )ריבית  

המקורות של החברה(.  

פעילות החברה בניהול סיכון ריבית ואינפלציה: 

החברה  בוחנת  את פערי הריבית בין המקורות והשימושים על מנת לוודא שמירה על מרווח רצוי. הצגת  

פערי הריבית מובאת  לדיון תקופתי רבעוני בדירקטוריון החברה.  

עם  עלייה בריבית בנק ישראל, מעלה החברה את שיעורי הריבית ללקוחותיה בהתאמה וזאת בעסקאות  

בהן מתקשרת  החברה החל ממועד העלייה בריבית האמורה. חשיפת החברה הינה  בעסקאות  במסחר  



 

בממסרים  דחויים  של  צדדים  שלישיים  בהן  התקשרה  קודם  למועד  העלייה  בריבית  בנק  ישראל  שכן   

בעסקאות כאמור שיעור  הריבית נקבע מראש.   

להערכת החברה, מכיוון  עסקאות  אלו  הינן לטווחים קצרים והחברה מספיקה להגיב לשינויים בריבית  

כאמור, על ידי עדכון מחיר הריבית שהיא גובה בהתאם,  חשיפת  החברה  מוגבלת  עד  למועד  פירעון  השיק  

שבו הריבית נקבעה מראש.  

החברה מתאימה באופן שוטף ורציף את בסיס ההצמדה בין הנכסים להתחייבויות.  

מבחני רגישות  
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רגישות לשינויים בשערי הריבית  

כמפורט לעיל, קיימת חשיפה שאינה מהותית לחברה לאור העובדה כי קיימת התאמה כמעט מלאה  

להצמדה לשינויים בריבית בהסכמים עם הלקוחות בעסקות ההלוואות,  למעט יתרות צדדי ג' המהווים  

על המרווח הפיננסי של החברה,  ככל שתהיה,  אינה מהותית   כ-7%  מיתרת התיק. כלומר, ההשפעה 

להערכת הנהלת החברה שכן עליה במקורות מובילה לעליה מקבילה בשימושים.  

יחד עם זאת, בהתאם לעמדת סגל חשבונאית מספר  8-99  כפי שפורסמה ביום  3  באוגוסט  2022, החברה  

מתכבדת לעדכן כי  ככלל, עליית ריבית ועלייה באינפלציה הינן בעלות פוטנציאל השפעה שלילית על  

הסביבה העסקית שבה פועלת החברה. להערכת הנהלת החברה עליה בשיעור הריבית עלולה להשפיע  

של חברות   בהוצאות המימון  גידול  בנוסף,  גבוה,  למימון  יותר  החשופים  על חלק מלקוחותיה  לרעה 

במשק עלול גם הוא להוביל לירידה בהיקפי פעילות החברות וכתוצאה מכך לירידה בביקוש לאשראי.  

החברה פועלת באופן מתמיד לעיבוי  הביטחונות  המבטיחים את האשראי, לחיתום קפדני וסלקטיבי,  

שמירה על מח"מ קצר, קבלת ערבויות אישיות של הבעלים, וסוקרת באופן קבוע ושוטף על ידי ועדות  

פנימיות וועדות האשראי של הדירקטוריון.  

אודות שינויים בשיעורי ריבית משתנה  והתפתחויות בשוק האשראי במשק, ראו סעיף 6.3 לברנע.  

 

הערכות החברה בנוגע להשפעת הריבית על פעילותה ועל פעילות החברות הבנות הינה בגדר מידע  

צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוססת על הערכות החברה נכון למועד דוח זה אך  

התממשותן אינה וודאית ואינה בשליטת החברה בלבד. הערכות אלה עשויות להיות מושפעות,  בין  

מנתונים  רגולטוריות,  מהחלטות  החברה,  של  הסיכון  מגורמי  העסקית,  בסביבה  משינויים  היתר 

מאקרו כלכליים וכן מגורמים חיצוניים נוספים שאינם בשליטת החברה.  

21.2.3 סיכוני נזילות ומקורות מימון 

אי  עמידה  בהתחייבויות  תזרימיות   כתוצאה  מצמצום  קווי  אשראי  בבנקים  וקושי  בגיוס  או מחזור  חוב  

בשוק ההון.  

 

פעילות החברה בניהול סיכוני נזילות ומקורות מימון: 

החברה מייצרת פיזור  וגיוון  בין מקורות  המימון.  

החברה   שומרת   על כרית ביטחון של מאות מיליוני  ש"ח בדמות מזומן ונכסים סחירים  בעלי  סחירות  

גבוהה.  

בניהול   חלק  מהותי  מתיק הלקוחות  מתאפיין  במח"מ קצר  של   6  חודשים  המאפשר  גמישות מרבית 

סיכון הנזילות. 

 



 

21.3 סיכונים תפעוליים 
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21.3.1 סיכון תפעולי ואבטחת מידע  

ביקורת   מהלכי  מספר  באמצעות  הן  שנים,  לכמה  אחת  התפעוליים  סיכוניה  את  ממפה  החברה 

שוטפים במהלך שנה קלנדרית על ידי מבקר הפנים של החברה והן באמצעות סקר מעילות והונאות  

ואי סדרים תקופתיים כמקובל בשוק הפיננסים. כנגד תוצאות הסקר ומיפוי הסיכונים והחשיפות,  

מפעילה החברה סט כלים להתמודדות. 

לאור זאת, בוצעו בשנים האחרונות מספר פעולות להתמודדות עם הסיכונים, כדלקמן:  

1( הפרדת חתימות    

החברה פועלת בשוטף על פי מספר קבוצות חותמים, זאת על פי זכויות חתימה שקבע דירקטוריון  

העסקאות   חדר  תפקידי  בין  הפרדה  מתקיימת  כן,  כמו  החברה.  למאפייני  בהתאמה  החברה, 

לכך,  בהתאם  מבקריהן.  למול  עסקאות  מבצעי  קבוצת  בין  החברה,  של  הכספים  ומחלקת 

מתבצעות ההוראות השוטפות מול המערכת הבנקאית.  

2( פעילות מול הבנקים    

הוראות החברה השוטפות מול הבנקים מתבצעות באמצעות מנהלי החברה ומורשי החתימה בה,  

זאת בהתאם לזכויות החתימה שקבע דירקטוריון החברה כאמור.   

הבנקאית   המערכת  בין  לתנועות  יומיומית  ברמה  והתאמות  בדיקות  מבצעת  החברה  כן,  כמו 

מבצעת   למנכ"ל(  משנה  ו/או  )מנכ"ל  החברה  הנהלת  זו,  במסגרת  חשבונות.  הנהלת  למערכת 

בדיקות כספיות וניהול תזרים הן ברמה היומית והן ברמה החודשית של יתרות הפתיחה, תנועות  

יומיות, פיקוח על יתרות הסגירה בבנקים, התאמת יתרות מאזניות של ממסרים דחויים למול  

תקרות   והגבלת  אינטרנט  פרוטוקול  על-ידי  נתמכת  כספים  העברת  פרוצדורת  כספיות.  יתרות 

סכומים בהתאם לאופי המוטבים. 

ו/או  עזיבת   הצטרפות  בכל  לבנקים,  הגישה  להרשאות  פנימי  מעקב  מבצעת  החברה  בנוסף, 

עובדים.  

3( אבטחה ומערכות מידע     

פעילותה של החברה מבוססת על מערכות מידע ועל מידע דיגיטלי מסוגים שונים. מידע זה כולל  

מידע על לקוחות החברה ולקוחות של לקוחותיה, ספקים ועובדים. בשנים האחרונות, חל גידול  

בתכיפות ובחומרת תקיפות אירועי סייבר לרבות פשיעת סייבר, מגמה אשר צפויה להימשך ואף  

להחמיר, על  אף כל מנגנוני ההגנה המופעלים כנגדה. אירועי סייבר עלולים להוביל לגישה בלתי  

של החברה   המידע  של  שינוי  או  שיבוש, מחיקה  לרעה,  ניצול  מורשית,  בלתי  מורשית, חשיפה 

באופן   אותם  להאט  המחשוב,  בשירותי  לפגוע  השוטפת,  לפעילות  להפריע  וכן  ולקוחותיה, 

גידול   ניכר  המסורתיים,  המידע  אבטחת  סיכוני  בצד  מערכות  מידע.  להשבית  ואף  משמעותי 

משמעותי באיומים אליהם חשופים מוסדות פיננסים בארץ ובעולם. במקרה של פגיעה בחברה  

כתוצאה מהתקפות סייבר כאמור עלולה החברה לסבול מהשלכות שליליות, כגון שיבוש הפעילות  

של החברה ו/או של לקוחות להם החברה מספקת שירותים, שיבוש פעולתן של מערכות המידע  

או השבתתן, גניבת מידע של החברה ו/או של לקוחותיה, פגיעה במוניטין המשפיעה על אמונם  

של לקוחות וחשיפה לתביעות משפטיות, אשר עלולים להביא לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של  

החברה.   

קיום   לרבות:  ובקרה,  הגנה  אמצעי  החברה  מיישמת  כאמור,  הסיכונים  עם  התמודדות  לצורך 

ומעבר   אימוץ  מערכות  EDR  ו -AV NGAV  מתקדמות,  וחדישות,  נאותות  טכנולוגיה  תשתיות 



 

לטכנולוגיות ענן חדשות ומאובטחות, קיום מדיניות סיסמאות קשיחה ואימות דו שלבי, אימות  

ביומטרי, אמצעי תקשורת  פיזיים ואפליקטיביים למניעת חדירות, קיום אמצעי אבטחה מתקדמים  

  ,)P.D.C.A( לעבודה מרחוק, העלאת מודעות והדרכת הנהלה ועובדים, קיום תהליכי שיפור מתמיד

גישה   בקרות  ניהול  שכבתי,  רב  גיבויים  ניהול  מידע,  אבטחת  תומכת  ארגונית  תרבות  יצירת 

חדירה,   מבדקי  סיכונים,  סקרי  ניהול   ,SIEM  קיום  מערכות לרבות  וסביבתית  פיזית  לאבטחה 

יישום דרישות חוקים, תקנות והנחיות )חוק ותקנות הגנת הפרטיות, חוק המחשבים, חוק זכויות  

בקרת   ביצוע   ,ISO  27001  לתקן בהתאם  תקינה  ודרישות  הסייבר(  רשויות  הנחיות  יוצרים, 

תהליכים, פיקוח ואכיפת הנחיות ונהלים לעמידה איתנה  בדרישות החוק, תקנות וכללים הקשורים  

כל   על  המידע  נכסי  של  מתמיד  וניהול  אנוש,  משאבי  אבטחת  השוטף,  ועדכונם  מידע  לאבטחת 

נתוני   כלל  כן,  כמו  מנגנוני אבטחת המידע השונים.  של  יומית  ותחזוקה  עדכון  ותפעול,  היבטיו, 

למערכות   יזום  ומתבצע שחזור  הנבדקים תקופתית  נוספים  גיבוי  מגובים במספר אתרי  החברה 

הליבה לפחות אחת לשנהלשבוע.  

גופים   עם  והתקשרה   ,)BCP + DRP( עסקית  המשכיות  ותכנית  נוהל  החברה  אימצה  בנוסף, 

 . )IR - INCIDENT RESPONSE( המתמחים בניהול אירועי סייבר

החברה מינתה מנהל סיכונים תפעוליים, המשמש כנושא משרה בחברה.  

הפעלת   לצד  זאת  החברה(,  עובדי  מחשבי  )לרבות  למחשביה  מא ובטחת  גישה  מאפשרת  החברה 

סיסמאות אישיות וסודיות לכל אחד מבעלי זכויות החתימה, לרבות מידור מחלקתי על פי הנדרש  

באמצעות אימות דו שלבי.  

החברה עומדת בתקן ISO27001 ולה נהלים ומדיניות אבטחת מידע המתעדכנים מעת לעת. כחלק  

מול   ובקרות  ITGC  תקופתיות  תשתיתיים  מבדקי חדירה  סיכונים,  סקר  בדיקות  מבצעת  מכך, 

משרד רו"ח.  

4( מערך הביקורת של החברה      
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החברה מבוקרת אחת לרבעון ונבחנת בשגרה במסגרת הליכי בקרת  SOX  -   כחלק מכך, הוסדרו  

וקוד   בחברה מדיניות ונהלים רבים, וביניהם נוהל מתריע בשער. כמו כן, אומצו כללי התנהגות 

אתי, נוהל ניהול ושמירת מידע, בוצעו הפרדות תפקידים, טויבו תהליכי הקמת ספקים לקוחות  
ועובדים   במערכות החברה, בוצעו בקרות שוטפות לבדיקת חריגות ממסגרות אשראי וביטחונות  32

הלקוחות, וסומנו צדדים קשורים במערכות החברה.  

5( שיפור הממשל התאגידי   

טויבו והוטמעו תהליכים בקשר עם שיפור הממשל התאגידי בחברה ובכלל זה:   

o מונה יו"ר דירקטוריון שאינו מבעלי השליטה או קרוביו.  

o עודכנו זכויות החתימה בחברה באופן שאין מורשה חתימה עצמאי.   

o אומצו מדיניות ונהלים בתחום האכיפה בהתאם לכללי הציות של רשות שוק ההון, בהתאם  

לחוקים, תקנות וצווים מטעם המחוקק והרגולטור.  

בהתאם   רבים  עדכונים  הכללת  לרבות  הערך,  ניירות  בתחום  האכיפה  תכנית  נהלי  o עודכנו 

לחוקים, תקנות וצווים מטעם המחוקק והרגולטור.  

שוטפות   משימות  בקרת  תהליכי  מקיימת  המשפטיים,  יועציה  באמצעות  החברה,  o בנוסף, 

הרלבנטיות הן בתחום הממשל התאגידי והן לתחום הפעילות העיקרי של החברה.  

6( תלות באנשי מפתח  

 
  החברה מבצעת, על פי צורך, מבדקי רקע ואמינות בגיוס עובדים חדשים.   32



 

החברה פיזרה את תלותה באיש מפתח ופעלה לגיוס כ"א ניהולי איכותי בתחומי הכספים האנליזה  

והשיווק ובנוסף גייסה יו"ר פעיל בעל ניסיון רב ומוניטין בתחום האשראי.  

21.3.2 סיכון משפטי, רגולציה ושינוי חקיקה  33
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הוראות רגולציה  ושינויי חקיקה בתחומי האשראי החוץ בנקאי וניירות הערך מתפרסמים מעת לעת  

על ידי המחוקק ורשויות הפיקוח השונות, ובעלי השפעה ישירה על פעילות הקבוצה.  

החברה מלווה ביעוץ משפטי קבוע אשר מאיר, מציף וחווה דעתו אודות כל שינוי חקיקה ורגולציה,  

נוספים,   ותחומים  הערך  ניירות  בתחום  ואם  החברה  העיקרי  של  הפעילות  תחום  בהקשר  אם 

ובהתאם לכך מבצעת פיקוח ועדכון מדיניות ונהלים, לצד אחריות על ביצוע הדרכות כנגזרת לכך.  

במקביל, החברה מלווה באופן שוטף על ידי יועצים לתחום הפעילות העיקרי של החברה, במסגרת  

הפיקוח מצד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  )להלן: "רשות שוק ההון"(, בהתאם לחוק הפיקוח  

)להלן:   וצווים מכוחו  פיננסים מוסדרים(, תשע"ו-2016, תקנות  )שירותים  פיננסיים  על שירותים 

יועצי רשות שוק ההון מסייעים לחברה בין היתר בבחינת הוראות רגולטוריות   "חוק הפיקוח"(. 

ודרישות רשות שוק ההון וחוק הפיקוח ביחס לרישיו ן האשראי של הקבוצה, כניסה לתחומי פעילות  

דיווחים שונים   לגבי  ייעוץ  וסוגיות הקשורות בבעל השליטה בה, לצד  חדשים, קשריה העסקיים 

לרשות שוק ההון, זאת בין היתר באמצעות ביצוע עדכוני הוראות רגולציה ודרישות חוק חדשות.   

לחברה,   הרלבנטיים  והרגולטוריים  המחוקק  פרסומי  את  קבע  באופן  ומבקרת  סורקת  החברה 

בבחינת   והן  תאגידי  ממשל  שמירת  בבחינת  הן  החברה  אורגני  לכלל  הדרכות  בהתאם  ומבצעת 

שמירת כללי אשראי ותחומים נוספים. 

21.4 סיכונים אחרים  

21.4.1 סיכון אסטרטגי ותחרות  

שוק ההלוואות החוץ בנקאיות והממסרים הדחויים מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה בין מספר  

שחקנים עיקריים. כחלק מהאסטרטגיה של החברה בהתמודדות עם הסביבה התחרותית, מבליטה  

ייחודיים   פתרונות  ובמתן  השירות  מתן  זמינות  השירות,  ברמת  היחסי  יתרונה  את  החברה 

אחד   כל  ידי  על  המוצעים  השירותים  בין  גדולים  הבדלים  אין  כי  יוזכר  זאת,  עם  ללקוחותיה. 

מהשחקנים המרכזיים הפועלים בתחום ותנאיהם, ולפיכך, אין כל מניעה כי לקוחותיה של החברה  

יבחרו בכל עת נתונה להתקשר עם מתחריה.  

21.4.2 סיכון אובדן מוניטין  

החברה מושתתת על מוניטין רב שנים. פגיעה במוניטין החברה כמוסד פיננסי יציב ואמין בקרב  

הלקוחות או הגופים הרגולטוריים עלולה להביא להסטה של פעי לות הלקוחות לספקי שירותים  

פיננסיים אחרים, תוך פגיעה בפעילות וברווחיות הקבוצה. 

 

21.4.3 סיכוני ציות  

ורשות איסור הלבנת הון ומימון טרור, חלות על   מתוקף חוק הפיקוח והוראות רשות שוק ההון 

החברה הנחיות וצווים שונים בנושאי ציות, ואיסור הלבנת הון.  

 
  אודות  מגבלות  חקיקה,  תקינ ה  ואילוצים  מיוחדים,  לצד  מגבלו ת  ופיקו ח  החלים  על  תחו ם  הפעילות  של  החבר ה, ראו  סעיף  7.2  בחלק   השליש י  33

וסעיף 17 בחלק הרביעי לפרק א'  - דו ח ברנע -  בדו ח התקופתי.  



 

את   ובודק  סוקר  בחברה, אשר  כנושא משרה  ציות המשמש  קצין  שוטף  באופן  מעסיקה  החברה 

כללי   פי  על  לרגולטור  ודיווח  ניטור  לצד  פעילותה השוטפת של החברה, לרבות עסקאותיה, זאת 

הציות המקובלים בהתאם לדין.  

החברה מסתייעת ביועצים לתחום רשות שוק ההון, המעניקים לחברה שירותי ציות.  

במסגרת עבודתם של יועצי רשות שוק ההון, ניתנים לחברה שירותי הציות הבאים:  

המסמכים   כלל  כתיבת  כולל  אשראי,  למתן  רישיון  בקשת  בתהליך  צמוד  )1( רישוי  -  ליווי 

הנדרשים וטיפול מול רשות שוק ההון.  

)2( רגולציה  -  מתן שירותי קצין ציות, הדרכה, חניכה ופיקוח, לגבי הרגולציה החלה על החברה,  

וכן נהלי עבודה   ובין היתר: פיקוח ועדכון מדיניות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור 

ופיקוח על הרגולציה המותאמת לחברה; פיקוח ועדכון נהלים בתחום אשראי הוגן, שמירת  

הדרכות   פיננסיים;  שירותים  נותן  עם  התקשרות  ניהול  בסיכון,  לקוחות  סיווג  מסמכים, 

תיעוד   מסמכי  ושמירת  הלקוח"  את  "הכר  לעניין  לקוחות  מעקב  לעיל;  בנושאים  עובדים 

ללקוחות עסקיים ופרטיים.  

)3( חוק אשראי הוגן  -   בדיקת עמידה במגבלות הריבית הקבועות בחוק; הכנת טפסי גילוי ללקוח  

דיווחים   השונים;  המדיה  באמצעי  העסק  של  הפרסום  תקינות  בדיקת  אשראי;  בעסקאות 

לרשויות השונות; עדכון ויישום לגבי הוראות רגולטוריות חדשות שיתפרסמו; הצבת עובד  

תהליכי   על  ובקשה  פיקוח  לצורך  החברה,  במשרדי  בשבוע  ליומיים  אסדרה  חברת  מטעם 

העבודה ובחינת יישום הוראות הרגולציה.  

הרגולציה   לדרישות  בהתאם  בחברה  הפעילות  תחומי  בכל  פנים  ביקורות  )4( ביקורת  -  ביצוע 

ולצורך שיפור וייעול תהליכי העבודה של נותני השירותים הפיננסיים, תוך מתן דגש לעמידה  

בהוראות הרגולטורים השונים. 

דוחות הביקורת מקיפים את כלל התהליכים בחברה, מצביעים על לקויים קיימים בפעילות  

ומציעים מגוון פתרונות לתיקון הליקויים שנמצאו והבניית בקרות, הן ידניות והן ממוחשבות,  

למניעת הפרות עתידיות.  

שירותים מבוקרים בתחומים הבאים:  

- ביקורת תיקי לקוחות  -   נעשית ביקורת שוטפת לווידאו תיקי הלקוחות, בהתאם לצווי רשות  

שוק ההון, תוך בדיקת רישום פרטי זיהוי, מסמכי זיהוי לקוחות, טפסי הכר את הלקוח, בקרה  

על מקבלי שירות.  

- ביקורת תחום אשראי הוגן  -   נעשית ביקורת לבחינת מידת יישום הוראות חוק אשראי הוגן  

על ידי חברתנו, ובפרט באשר למגבלות הריבית הקבועות בחוק, לדרישות הגילוי ללקוחות  

בעסקאות אשראי, לקיומם של הסכמים בין החברה ללקוחות ולהגבלות על עסקאות אשראי  

עם קטינים. כמו כן, נעשה ניתוח של כלל עסקאות האשראי שביצעה החברה מול לקוחותיה  

לאיתור חריגות מהוראות החוק.  

- ביקורת בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור  -  הביקורת נעשית במבנה בהתאם להוראות  

של משרד האוצר. כמו כן, נעשית ביקורת כוללת על כל הפעילות ברמה השנתית.  

 

פוטנציאליים,   עסקיים  וקשרים  לקוחות  ובחינת  קיימים  לקוחות  על  הפיקוח  עבודת  במסגרת 

החברה מבצעת בדיקות ממוקדות ופרטניות לבדיקת הזהויות העומדות מאחורי אלה, על מנת  

להימנע מקשרים עסקיים בעלי סיכון למקורות טרור והלבנת הון. כחלק מכך, החברה  משתמשת 
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במאגר מידע מקוון, המתעדכן מעת לעת, בו ניתן לבצע בדיקות על אודות בעלי שליטה ושלוחיהם  

ברשימות סיכון, הן ברמה הלאומית והן ברמה בינלאומיות. 

בנוסף, החברה עורכת הדרכות קבועות לצוות חדר העסקאות ומלווה אותו מקצועית.  

יצוין, כי החברה רואה בתחום מנכי המשנה סיכון בשל הגברת אי הודאות העסקית   בעניין זה 

במשק. על כן, בשנים האחרונות, זאת בהתאם לאסטרטגיית החברה, היקף מנכי האשראי מסך  

ואינו מהווה היום תחום מהותי בחשיפת תיק   תיק האשראי הצטמצם באופן משמעותי מאוד, 

האשראי של החברה, כך שהשפעתם על החברה מינימאלית מאוד.  

 

לפרטים נוספים אודות הסיכונים הקשורים לפעילות החברה, ראו סעיפים  7  עד  14 בפרק ב בדוח  

הדירקטוריון . 

21.5 דירוג גורמי הסיכון והשפעתם על עסקי הקבוצה  
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גורמי הסיכון 
השפעת הסיכון 

נמוכה-נמוכה 
בינונית- בינונית  בינונית  

גבוהה גבוהה 

  V סיכון אשראי       1
סיכונים פיננסיים  

  V סיכון שוק      2
   V סיכון ריבית ואינפלציה      3

V   סיכוני נזילות ומקורות   מימון 4   
סיכונים תפעוליים ומשפטיים 

   V סיכון תפעולי ואבטחת מידע      5
V    סיכון משפטי, רגולציה  ושינויי חקיקה  6  

סיכונים אחרים  
   V סיכון אסטרטגי ותחרות     7
     V סיכון אובדן מוניטי ן   8
   V סיכון ציות     9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימה   תפקידם  שמות החותמים   תאריך  

  ______________ יו"ר דירקטוריון   שחר אושרי   20 במרץ  2023 

  ______________ מנהל כללי ודירקטור   דוד דרורי נאוי   20 במרץ  2023 

 



 

 

 

פרק ב ' 

1  

 

קבוצת אחים נאוי בע"מ   

)"החברה"( 

 

דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה 

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 

  
יש לעיין בסקירה  שתובא  להלן,  המתייחסת  לאירועים  ושינויים  שחלו  במצב  ענייני   החברה  בתקופת   

הדוח  ואשר  השפעתם  מהותית,  ביחד עם שאר חלקי הדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה  

ביום  31  בדצמבר  2022. כל הנתונים המופיעים בדוח הדירקטוריון הינם על בסיס הדוחות הכספיים  

המאוחדים המבוקרים של החברה ליום  31  בדצמבר  2022  )להלן: "הדוחות  הכספיים "(,  אלא  אם  

צוין אחרת.  

 

 

 



 

פרק א'  -  הסברי  הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות הפעילות,  

2  

ההון העצמי ותזרימי המזומנים  

 

1. כלל י 

נכון  לתאריך  הדוח, החברה, לרבות באמצעות חברות מוחזקות במלואן, עוסקת במתן אשראי חוץ   

הפעילות",   ו-   "תחום  "הקבוצה"  )להלן:  דחויים  ובממסרים  בבטחונות  המגובה  עסקי  בנקאי 

בהתאמה(. החלק המשמעותי בפעילות החברה הינו מתן הלוואות המגובות בבטחונות ובממסרים  

כ- 93%   עצמיים "(,  המהווה  עצמו  -  "ממסרים  הלקוח  של  )ממסרים  האשראי  מקבל  של  דחויים 
.  החברה החלה לפעול  11 מיתרת תיק האשראי ויתרתו במסחר בממסרים דחויים של צדדים שלישיים 

בתחום הפעילות מיום  2  בינואר  2011. למנכ"ל החברה ניסיון של למעלה מ- 35  שנים בתחום פעילות   

החברה. נכון ליום  31  בדצמבר  2022  )ל עיל ולהלן: "תאריך  הדוח"( יתרת תיק אשראי ללקוחות נטו  

עומדת על סך של כ-3,167,584  אלפי ש"ח, יתרת תיק ניירות ערך עומדת על סך של כ -53,717  אלפי  

ש"ח, יתרת אגרת חוב פרטית עומדת על סך של כ- 90,951  אלפי ש"ח, אשר ביחד מהווים  יתרות  

אשראי של כ-  3,312,252 אלפי ש"ח.  

 

החברה רוכשת אגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב  בע"מ )להלן: "הבורסה"(, של 

חברות ישראליות, בפרופיל סיכון הדומה לפרופיל הסיכון של תיק הלקוחות של החברה.  

בנוסף, ביום  30  בספטמבר  2021, רכשה החברה אגרת חוב פרטית מגובה בתיק הלוואות לרכישת  

רכבים מגוף מימון מוביל  )לעיל ולהלן: " אגרת חוב פרטית"(, כך שתיק ניירות הערך של החברה  

כולל אגרות חוב סחירות ואגרת חוב פרטית כאמור.  

במהלך  הרבעון  השלישי בשנת  2022  רכשה  החברה  ניירות ערך  של  חברת  ישראכרט,  בהתאם  לתכנית  

האסטרטגית  שלה   במסגרת  ביצוע השקעות ריאליות בתחומי עיסוקה על מנת להרחיב ולפתח את  

יתרת   ל תאריך  הדוח  הסתכם  בכ-96,000  אלפי  ש"ח.  נכון  הרכישה  סכום  העסקית.  פעילותה 

ההשקעה בניירות  ערך עומדת על סך של  כ-94,777 אלפי ש"ח. 

עם   עסקית  וסינרגיה  רכישה  של  מהלך  להשלים  כי  סיכויי   החברה  החברה  הנהלת  הערכת  עקב 

במאזן  קצר  לזמן  להשקעה  ישראכרט  במניות  ההשקעה  סווגה  מאוד,  נמוכים  ישרכארט  הינם 

החברה  ליום 31 בדצמבר 2022, מכיוון שהאפשרות של מכירת ההשקעה בטווח הקצר הינה סבירה  

יותר לאור הצעות הרכש שקיבלה חברת ישראכרט מגופים אחרים  ואישור בנק ישראל למהלכ ים  

אלו. על רקע אסיפת בעלי מניות חברת ישראכרט העתידה להתקיים ביום  27  במרץ  2023  אשר על  

סדר יומה אישור מיזוג ישראכרט עם הראל, זאת לצד הצעת הרכש שפורסמה מטעם חברת מנורה  

מבטחים החזקות בע"מ אשר מועד הקיבול האחרון לה הינו ביום  9  באפריל  2023, ביום  20  במרץ  

2023  החליט דירקטוריון החברה להסמיך את הנהלת החברה בבואה לבחון החלופות כאמור בקשר  

עם החזקותיה בחברת ישראכרט, לפעול לטובת החברה, לצורך מקסום רווחיה ויעדיה העסקיים.   

 

החברה שואפת לשמור על מקומה כחברה המובילה בתחום מתן אשראי חוץ בנקאי עסקי ולהגדיל  

את תיק האשראי שלה, הן באמצעות המשך הפעילות הקיימת תוך התמקדות בענף הנדל"ן למגורים  

 
 בעניין פירו ט נוסף לגבי בטחונות המגבות את תיק האשראי ראו גם סעי ף 2.1 להלן בדו ח ז ה.  1



 

שירותים   למתן  מובילים  מוסדיים  גופים  עם  שת"פ  תוך  זה  בתחום  הפעילות  ותשתיות  והרחבת 

וכו'(, הן באמצעות הרחבת   )ליווי פרויקטים למגורים, מימון מזנין, ערבויות  מקיפים ומשלימים 

פעילות האשראי הצרכני המגובה בבטוחות )רכב, נדל"ן(, וכמו כן ביצוע השקעות ריאליות על בסיס  

מצבת הלווים  של החברה ואחרים.  בתוך כך, בכוונת החברה להגדיל את תיק האשראי בהדרגה  

ובשים לב לתנאי השוק עד לסך של כ- 4 מיליארד ש"ח, בהתאם לתכנית האסטרטגית של החברה.   

בכ-52.64%   בחברה מכח החזקתו  בעל השליטה  הינו  נאוי  דורי  מר  הדוח,  לתאריך  כי   נכון  יצוין 

במניות החברה ומזכויות ההצבעה בה.  
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עיקרי  תוצאות  הפעילות   

4  

בתקופה   של  שנה   שהסתיימה ביום  31  בדצמבר   2022  הסתכמו  הכנסות  החברה   בסך  של  251,763  

אלפי  ש"ח לעומת סך של  167,234  אלפי  ש"ח  בתקופה  המקבילה  אשתקד,  נתון המשקף  עליה  של כ- 

50%  בין התקופות.  הכנסות החברה בתקופת הדוח כוללות הפרשי הצמדה  בסך של  4,682  אלפי  ש"ח  

בגין הצמדת יתרת אגרת החוב הפרטית של החברה.  

הוצאות המימון בשנת  2022  הסתכמו בסך של  60,832  אלפי ש"ח, לעומת סך של  22,386  אלפי  ש"ח  

בשנת 2021.   

הכנסות   מימון  נטו   )הכנסות  מימון   בקיזוז  הוצאות מימון(  בשנת  2022  הסתכמו   בכ-190,931  אלפי   

ש"ח  והיוו כ-75.8%  מההכנסות בתקופה, זאת לעומת הכנסות מימון נטו בסך של  144,848  אלפי  

ש"ח בתקופה מקבילה  אשתקד שהיוו כ-86.6%  מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. 

הוצאות חובות מסופקים בשנת  2022  הסתכמו לביטול הוצאה )הכנסה( בסך של  5,115  אלפי ש"ח,  

לעומת ביטול הוצאה )הכנסה( בסך של 17,241  אלפי ש"ח בשנת 2021.  

הרווח לפני מס  בתקופה של  שנה  שהסתיימה ביום  31  בדצמבר  2022, הסתכם  לסך  של   176,649  אלפי   

ש"ח  לעומת   סך  של  143,052 אלפי   ש"ח  בתקופה מקבילה אשתקד,  המהווה  גידול  של   כ -23%  ברווח   

לפני  מס בין התקופות.  

הרווח הנקי בתקופה המדווחת הסתכם לסך של  136,251  אלפי  ש"ח לעומת סך של  110,111  אלפי  

ש"ח בתקופה מקבילה  אשתקד המהווה  גידול של כ- 24% ברווח  הנקי בין התקופות.  

 

בתקופה של שלושה חודשים  שהסתיימה ביום  31 בדצמבר 2022 הסתכמו הכנסות החברה בסך של  

73,434  אלפי ש"ח, לעומת סך של  50,123  אלפי ש"ח   בתקופה המקבילה אשתקד, נתון המשקף עליה  

של כ-46% בין התקופות. 

בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31  בדצמבר  2022  הסתכמו הכנסות מימון נטו בכ- 

48,430  אלפי ש"ח, לעומת סך של  כ-42,014  אלפי ש"ח  בתקופה המקבילה אשתקד, נתון המשקף  

עליה של כ-15% בין התקופות. 

בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31  בדצמבר  2022  הסתכמו  הוצאות חובות מסופקים  

לסך של  4,014  אלפי ש"ח לעומת  ביטול הוצאה )הכנסה( בסך של  7,608  אלפי ש"ח   בתקופה   מקבילה  

אשתקד. 

של   לסך  ביום  31  בדצמבר  2022, הסתכם  של שלושה חודשים שהסתיימה  הנקי  בתקופה  הרווח 

30,046  אלפי ש"ח  לעומת סך של  33,679  אלפי ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, ולעומת רווח של  

35,812  אלפי ש"ח ברבעון שלישי בשנת 2022.  

 

התשואה  על ההון לתחילת שנה על פי  הרווח הנקי של שנת 2022 הינה כ- 21%.  

 

לפרטים  נוספים בדבר תוצאות הפעילות ראו סעיף 4 להלן . 

 

 

 

 

 



 

2. אירועים בתקופת הדוח   
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2.1. תיק הלקוחות  

יתרת תיק האשראי הכולל של החברה לרבות תיק הלקוחות נטו, תיק ניירות ערך סחירים  

ואגרת החוב הפרטית ליום  31  בדצמבר  2022  הסתכמה לסך של כ-3,312,252  אלפי ש"ח.  יתרת 

תיק האשראי הכולל ליום  31 בדצמבר 2021 הסתכמה לסך של כ-3,323,787 אלפי ש"ח . 

יתרת  תיק הלקוחות  ליום  31  בדצמבר  2022  הסתכמה לסך  של כ-3,167,584  אלפי ש"ח, תיק  

ניירות הערך הסחירים  ואגרת החוב הפרטית הסתכמו לסך של  144,668  אלפי ש"ח, המהווים  

ביחד סך של  3,312,252  אלפי ש"ח.  

 

בתקופת הדוח התייצב   חלק הנדל"ן לשיעור של  60% מסך תיק האשראי. מיקוד החברה הינו  

במימון נדל"ן למגורים בדגש על עסקאות המגובות בביטחונות, בסגמנטים של השלמת הון  

עצמי ליזמים ומימון כנגד עודפים עם תשומת לב לפיזור גיאורפי של הפרויקטים, פיזור בין  

יזמים, מיקוד ביזמים גדולים בעלי אשראי מהמערכת הבנקאית ו/או משוק ההון, שהמימון  

של  למשבצת  נכנסת  החברה  מוסדי.  גוף  או  הגדולים  הבנקים  אחד  ע"י  בד"כ  ניתן  הבכיר 

השלמת ההון העצמי כפי שנדרש ע"י המממן הבכיר או מימון כנגד שיעבוד עודפים "הצפויים  

למשיכה" בפרויקטים השונים. 

פרויקטים אלה מאופיינים במח"מ  בינוני   יחסית ביחס לעסקאות של החברה, כפי שבוצעו  

בעבר, דבר שמאריך באופן הדרגתי את מח"מ תיק האשראי של החברה. לאור שינויים אלה  

פועלת  הנהלת החברה להאריך את מח"מ המקורות בהתאם. מאפיין נוסף כאמור לעיל הינו  

גידול בבטחונות מול מימון מסוג זה  המגובה בד"כ בבטחונות מסוג משכנתא או עודפים.  

מגמה נוספת שחלה במהלך התקופה הינה ירידה משמעותית במימון מנכי משנה  -  היתרה  

עומדת על כ-3% מסך תיק האשראי נכון ליום  31 בדצמבר 2022.  

 

ג' המשיך את מגמת הירידה ומצוי   ניכיונות ממסרים של צדדי  בנוסף,  אשראי בסגמנט של 

המגובה   האשראי  מתן  של  חלקו  האשראי.  של  7%  מסך  תיק  לתאריך  הדוח,  ברמה  נכון 

בממסרים דחויים של מקבל האשראי )ממסרים של הלקוח עצמו( עלה לסך של  93%  מסך  

התיק.  

 

במהלך  תקופת הדוח חלה התייצבות בתיק  ה לקוחות   כך שנכון לסוף התקופה יתרתו עומדת  

על סך של כ-3.16  מיליארד ש"ח  בדומה ליתרה של כ-3.14  מיליארד ש"ח  בסוף רבעון שלישי  

בשנת 2022 ולעומת יתרה של 3.01 מיליארד ש"ח לסוף שנת 2021.  

 

חלקו של האשראי הניתן בהלוואות המגובות בממסרים עצמיים נכון ליום  31  בדצמבר  2022  

עמד על כ- 93%  מסך   יתרת התיק, וחלקן של עסקאות אלה ליום  31  בדצמבר 2021  עמד על כ-

81%  מסך התיק. רוב עסקאות הסולו נעשות למול תאגידים, רובן המוחלט מגובה בערבויות  

אישיות של בעלי החברות הצורכות את האשראי, וחלקן מגובה בבטחונות כמפורט בסעיף  

9.10  לפרק   א'  -   דוח תיאור עסקי התאגיד  -   לדוח התקופתי. מדיניות  החברה  הינה להמשיך   

ולהטיב את איכותו של תיק האשראי ואת היקפו בעסקאות אלה, תוך הקפדה בד בבד על 

ניהול סיכונים קפדני. הנהלת החברה פועלת באופן שוטף על מנת להגדיל את היקפי פעילות  



 

החברה ובמסגרת כך מרכזת מאמצי שיווק רבים, תוך מתן דגש לאיכות תיק הלקוחות, וזאת  

על מנת להקטין את סיכוני פעילות החברה.  

ליום  31  בדצמבר  2022  יתרת החובות המגובים בבטחונות הינה  בסך של כ-2,511,057  אלפי  

ש"ח, כאשר סך הבטחונות מול החובות המגובים עומד על סך של כ-3,415,769  אלפי  ש"ח ללא  

מקדמי ביטחון. שיעור החובות המגובים בבטחונות מסך תיק האשראי הכולל הינו כ- 75%.    

 

לפרטים  נוספים בדבר הכנסות החברה ויתרת תיק ממוצעת בתקופה ראו גם סעיפים  3  ו- 4  

בדוח זה להלן.  כמו  כן,  לפרטים  נוספים  בדבר  לקוחות  החברה,  ראו  סעיף  9  בדוח  תיאור עסקי  

התאגיד.  

 

2.2. החזקת ניירות ערך  
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אגרות חוב סחירות  

בבורסה,   נסחרות  שלהן  ישראליות  שאגרות  החוב  חברות  של  חוב  אגרות  רוכשת  החברה 

בפרופיל סיכון הדומה לפרופיל הסיכון של תיק הלקוחות של החברה.  

של   הלקוחות  תיק  של  הסיכון  לפרופיל  בהתאם  הוא  החוב  אגרות  תיק  של  פרופיל  הסיכון 
22 . החברה ובכפוף לאישור ועדת אשראי עליונה 

המזומנים   מתזרימי  ליהנות  ובכך  חייהן  אורך  לכל  החוב  באגרות  להחזיק  החברה  בכוונת 

בעקבות    כי,  יצוין  החוב.  אגרות  חיי  שבסוף  הקרן  ומהחזר  שינבעו  מריבית  בגינן  החזויים 

תנאים כלכליים שייווצרו, ייתכן והחברה  תבחר לממש אגרות חוב לפני תום תקופת חיי אגרת  

החוב, אולם אין כל  וודאות שאכן ייווצרו התנאים לכך.  

במהלך  תקופת הדוח  מכרה  החברה סך של כ-118  מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב, נפדו סך של  2  

מיליון  ש"ח ע.נ. אגרות חוב  ונרכש סך של כ-18  מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב. בהכנסות החברה   

לשנת 2022 כלול רווח הון מפעולות המכירה והפידיון בסך של כ-3.7 מיליון ש"ח.  

יתרת תיק ההשקעה באגרות החוב הקונצרניות ליום  31  בדצמבר  2022  עומדת על סך של כ- 

53,717  אלפי ש"ח. לפרטים נוספים, ראו ביאור 5  לדוחות הכספים.   

ביום  8  במרץ  2022  אישר דירקטוריון החברה הגדלת תיק אגרות החוב של החברה לשיעור של  

עד  9%  מגודל תיק האשראי, ולסכום של עד  300  מש"ח בשנת  2022. נכון לתאריך  הדוח לא   

את  החברה  דירקטוריון  אישר  ביום  20  במרץ  2023,  לכך,  כאמור.  בהמשך  הגדלה  בוצעה 

ההגדלה כאמור לשנת הכספים 2023, בתנאים זהים.  

 

התקשרות בהסכם לרכישת אגרת חוב  פרטית מגובה הלוואות עם גוף מימון  

ביום  30   וגיוון תיק האשראי חתמה החברה  לפיזור סיכונים  במסגרת אסטרטגיית החברה 

בספטמבר  2021  על  הסכם לרכישת אגרת חוב פרטית מגובה בתיק הלוואות לרכישת רכבים  

מגוף מימון מוביל, באמצעות חברה ייעודית )SPC( אשר הוקמה ע"י גוף המימון   לשם ביצוע  

העסקה בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח.   

 
  אשר  על   חבריה   נמנים:  ה"ה דורי נאוי )מנכ"ל ודירקטור(,  שחר   אושרי )יו"ר הדירקטוריון(, שרה גאני )דח"צית(  וגידי  2

אלטמן )דח"צ(.   
 



 

אגרת החוב הינה בעלת מח"מ של כ-1.6  שנים, ובתשואת יעד קבועה, הצמודה למדד המחירים  

לצרכן והנמוכה מתשואת תיק הרכבים, לפיכך עשוי להישאר שייר בחברה הייעודית אליו לא  

תהיה החברה זכאית כבעלת אגרת חוב שהנפיקה החברה הייעודית. זכות שאריתית זו אינה  

יכולה להיות מוקנית לחברה, בהיותה משקיעה באגרת חוב בלבד ומאחר שאינה זכאית לכלל  

תשואת תיק הרכבים. לערך השייר, ככל שי יווצר, יהיה זכאי משקיע נוסף אשר השקיע סכום  

נוסף בצורה של אגרת חוב נחותה לאגרת החוב שרכשה החברה, כנגד הזכות הפוטנציאלית  

לתזרים השאריתי בסוף העסקה. חברת דורי נאוי בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של  

בעל השליטה בחברה, מר דורי נאוי, היא המשקיע הנוסף והעמידה שכבה נחותה אשר תהווה  

כרית לספיגת הפסדים באמצעות מתן הלוואה בסך  1  מיליון ש"ח לחברה הייעודית, לצורך  

הפחתת סיכון האשראי לחברה ותמיכה בהשגת תשואת היעד.  

לשם אישורה של עסקה זו, עסקה חריגה עם בעל השליטה הטעונה אישור מיוחד על פי סעיפים  

270)4( ו- 275)ג( לחוק החברות, תשנ"ט-1999  )להלן: "חוק החברות"(, דרושים אישוריהם של  

ועדת הביקורת, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. יחד עם  

אישורו   מתן  בעת  החברה(  של  הביקורת  וועדת  )בגיבוי  החברה  דירקטוריון  קבע  זאת, 

בעלי   עם  בעסקאות  )הקלות  לסעיף  1)2( לתקנות ההקלות  זו, בהתאם  בעסקה  להתקשרות 

ענין(, תש"ס-2000, כי אין היא טעונה אישור האסיפה הכללית כאמור, שכן אין בעסקה זו  

אלא כדי לזכות החברה, ולפיכך יש לראות בה כעסקה מזכה. 

יתרת תיק ההשקעה באגרת החוב הפרטית ליום  31  בדצמבר  2022  עומדת על סך של כ- 90,951  

אלפי ש"ח. לפרטים נוספים, ראו ביאור 6  לדוחות הכספיים. 

 

2.3. הפרשה לחובות מסופקים 
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ההכנסה  לחובות מסופקים )"ריקברי"( בתקופה של  שנה  שהסתיימה ביום  31  בדצמבר  2022  

ליום  31   נטו,  ואגרת החוב הפרטית,  ערך  ניירות  תיק  הלקוחות,  כ-) 0.15%(  מיתרת  מהווה 

בדצמבר  2022.  ההכנסה  לחובות מסופקים בשנה שהסתיימה ביום  31  בדצמבר  2021  מהווה  

כ-)0.519%( מיתרת הלקוחות, נטו )כולל יתרת תיק ניירות ערך( ליום 31 בדצמבר 2021.  

החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי  9  בדבר מכשירים פיננסיים )להלן: " תקן  9"  

או "התקן"(. על פי התקן, החברה מודדת את הפסדי האשראי החזויים כך שישקפו סכום  

וכן,   ידי הערכת טווח של תוצאות אפשריות  על  בלתי מוטה ומשוקלל הסתברויות, שנקבע 

ועל   נוכחיים  על  תנאים  העבר,  אירועי  על  להשגה  שניתן  לביסוס  וניתן  סביר  מידע  שיכללו 

תחזיות של תנאים כלכליים עתידיים. 

ההוצאה  לחובות מסופקים בתקופה  הסתכמה  לביטול  הוצאה )כלומר הכנסה( של  כ-5,115  

אלפי  ש "ח  בתקופת הדוח   לעומת  הכנס ה  בסך  של   כ-17,241  אלפי   ש"ח במהלך  שנת  2021.  עיקר   

השינוי בהוצאות חובות מסופקים בתקופת  הדוח נובע בחלקו מ ירידה בהוצאה בגין הפרשות   

ספציפי ות לחובות מסופקים ובחלקו מ ירידה ביתרת ה הפרשה כללית לחובות מסופקים עקב  

שיפור בפרמטרים במודל ההפרשה הכללית לעומת תקופות קודמות.  

ברבעון הרביעי בשנת  2022  הסתכמה ההוצאה לחובות  מסופקים   לסך של  4,014  אלפי ש"ח  

עקב  גידול בהפרשה הכללית עקב  שינוי בפרמטרים של  מצב המשק  במודל  הערכת הסיכון של  

החברה  המשקפים עליה בסיכון במצב המאקרו כלכלי על פי הערכת הנהלת החברה  וגידול  



 

בהפרשה ספציפית  בגין תיק ניירות הערך הסחירים של החברה.  הוצאה זו  ברבעון הרביעי של  

שנת  2022  מהווה  הוצאה של כ-  0.49%  מיתרת התיק הכולל לסוף שנת  2022  במונחים שנתיים.  

יתרת  ההפרשה   ליום  31   בדצמב ר  2022, כוללת בתוכה את השפעת יישום התקן כאמור. כמו כן, 

כוללת ההפרשה את הפסדי האשראי החזויים בתיק ההשקעה באגרות החוב כמתואר בסעיף 

2.2 לעי ל.  

 

ביאורים  4-6  לדוחות   וכן  סעיף  20  להלן  קודמות  ראו  לתקופות  והשוואה  לפרטים  נוספים 

הכספיים. 

 

2.4. מימון הפעילות 
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החברה מממנת את פעילותה באמצעות הון עצמי, אשראי משוק ההון ואשראי בנקאי.  

יתרת ההלוואות מבנקים ומשוק ההון לתום שנת  2022  מראה עליה של כ-37,607  אלפי ש"ח  

)כולל משיכת יתר בתקופה מקבילה( לעומת היתרה לתום התקופה המקבילה של שנת  2021.  

במהלך תקופת הדוח ירד חלקו של האשראי הבנקאי במימון התיק בסך של כ-77,954  אלפי  

ש"ח ועלה חלקו של האשראי משוק ההון בסך של כ-  115,561  אלפי ש"ח עקב  פירעון  אגרות  

חוב )סדרה ה( ואגרות חוב  )סדרה ו(  של החברה בסך של כ-235,689  אלפי  ש"ח,  פיר עון ניירות  

ערך מסחריים לא סחירים )סדרה  4( בסך  של  40,750  אלפי ש"ח,  הנפקת ניירות ערך מסחריים  

לא סחירים )סדרה  5( בסך של  215,000  אלפי ש"ח, הרחבת  סדרת  ניירות ערך מסחריים לא  

סחירים )סדרה  5( של החברה בסך של  132,000  אלפי   ש"ח )מתוכם נפרעו בתקופה  105,000  

אלפי ש"ח(   ונטילת הלוואה פרטית משוק ההון בסך  150,000  אלפי  ש"ח. גידול וגיוון זה הינו  

על מנת  לתמוך בגידול תיק הלקוחות מתקופה קודמת. תיק הלקוחות הכולל )כולל תיק אגרות  

החוב ואגרת החוב הפרטית(   לתום שנת  2021  עמד על סך של  3.3  מילארד ש"ח ונשאר יציב  

במהלך שנת  2022 )ירידה של כ-11.5 מיליון ש"ח(.  

 

ו-1  בדצמבר  2022  פרעה  החברה  תשלומי  קרן  )ראשון  ושני(  בסך  של  בימים  1  ביוני 

106,323,690  ש"ח ע.נ.  מאגרות החוב )סדרה ה'(   של  החברה, כל אחד,   המהווים  סך   של  66%  

)33%  כל אחד(  מסך  ערך   הנקוב  בתוספת   הריבית   שנצברה  לאותו   מועד  על  פי  לוח  הסילוקין  

של הסדרה זאת בהתאם לתנאי תשלום האג"ח כמפורט בשטר הנאמנות של החברה.   

ע.נ.   ביום  1  בספטמבר  2022  פרעה  החברה  תשלום  קרן  ראשון  בסך  של  24,624  אלפי  ש"ח 

מאגרות החוב )סדרה  ו'( של   החברה  המהווים סך  של  15% מסך  ערך  הנקוב  בתוספת  הריבית   

שנצברה  לאותו  מועד  על  פי   לוח  הסילוקין  של  הסדרה  זאת בהתאם לתנאי תשלום האג"ח  

כמפורט בשטר הנאמנות של החברה.   

 

לפרטים נוספים בדבר מסגרות אשראי  ראו גם סעיף  5  בתיאור  הפעילות השוטפת בתזרים  

המזומנים וסעיפיף 6  להלן.  

 

2.5. גיוון מקורות המימון של החברה 

החברה פועלת  לגיוון מקורות המימון שלה, שנעשה  באמצעות הון עצמי, הלוואות מתאגידים  

מגוף   פרטית  מסחריים  והלוואה  ערך  חוב,  ניירות  ההון  -  אגרות  משוק  ואשראי  בנקאיים, 



 

מוסדי.  נכון ליום  31  בדצמבר   2022  החברה מממנת את פעילותה באמצעות הון עצמי, אשראי  

בנקאי ואשראי משוק ההון באמצעות אגרות חוב )סדרה ה וסדרה ו( של החברה, אשראי פרטי  

משוק ההון וניירות ערך מסחריים לא סחירים )סדרה 5( של החברה.  

נכון לסוף שנת  2022  לחברה מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בבנקים בסך  של  כ-207  מיליון  

ש"ח. נכון  לסמוך למועד   פרסום הדוח לחברה מסגרות אשראי פנויות במערכת הבנקאית בסך  

של כ-185 מיליון ש"ח.   

לפרטים נוספים  ראו גם  הטבלה המפרטת את מסגרות האשראי והניצול בבנקים ובשוק ההון   

שבסעיף 15.5 לפרק א' לדוח התקופתי.  

לסוף שנת  2022  הונה העצמי של החברה  הסתכם לסך של כ-685,478  אלפי ש"ח לעומת סך  

של כ-644,564 אלפי ש"ח בסוף השנה קודמת.   

בשנת  2022  עלה הונה העצמי של החברה בסך של כ -136,251  אלפי ש"ח   עקב רווחים שוטפים  

שנת  2021  ורבעונים  ראשון,  שני    רווחי  בגין  ש"ח  כ- 83,600  אלפי  של  בסך  דיבידנד  וחולק 

ושלישי   של  שנת  2022, אשר הקטין את הונה העצמי של החברה בסכום  זה. כמו כן, חל קיטון  

בקרן הון בגין שיערוך מכשירי חוב  בסך  11,737  אלפי  ש"ח עקב מכירות אגרות חוב סחירות  

בתקופת הדוח,  שיערוך  אגרות חוב לשווי שוק בתקופה  ועקב שיערוך השקעה במניות דרך 

רווח כולל אחר.  

  

2.6. חלוקת דיבידנד  
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חלוקת דיבידנד מרווחי שנת  2021   

ביום  8  במרץ  2022  אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה של החברה.  

הדיבידנד שחולק הינו בסך של  20,000  אלפי ש"ח, המשקף דיבידנד בסך של כ-   0.611052  ש"ח  

למניה רגילה של החברה. הסך לחלוקה מהווה כ-59.38%  מסך הרווח הנקי של החברה לרבעון  

הרביעי לשנת  2021 על  פי דוחותיה הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  2021.   

ביום 5 באפריל 2022 חולק הדיבידנד האמור לבעלי מניות החברה.  

 

פירוט  חלוקת דיבידנד מרווחי שנת  2022 

חלוקת דיבידנד מרווחי רבעון ראשון לשנת  2022  -   ביום  25  במאי  2022  אישר דירקטוריון  

החברה חלוקת  דיבידנד לבעלי מניותיה של החברה. הדיבידנד שחולק הינו בסך של  10,000  

הסך   החברה.  של  רגילה  למניה  כ- 0.3055263  ש"ח  של  בסך  דיבידנד  המשקף  ש"ח,  אלפי 

לחלוקה מהווה כ-28.88%  מסך הרווח הנקי של החברה לרבעון הראשון לשנת  2022  על פי  

ביום  31  במרץ  2022.   ביום  21  ביוני  2022  חולק   שהסתיימה  לתקופה  הכספיים  דוחותיה 

הדיבידנד האמור לבעלי מניות החברה.  

חלוקת דיבידנד מרווחי רבעון  שני  לשנת  2022  -  ביום  23  באוגוסט  2022  אישר דירקטוריון  

החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה של החברה. הדיבידנד שחולק הינו בסך של  30,000  

אלפי ש"ח, המשקף דיבידנד בסך של כ-0.96157  ש"ח למניה רגילה של החברה. הסך לחלוקה  

החברה   של  הנקי  הרווח  כ- 60%  מסך  ראשון  2022,  חלוקה  מרווחי  רבעון  עם  ביחד  מהווה 

לחציון הראשון לשנת  2022  על פי דוחותיה הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום  30  בספטמבר   

2022. ביום 11 בספטמבר 2022 חולק הדיבידנד האמור לבעלי מניות החברה.  



 

חלוקת דיבידנד מרווחי רבעון שלישי לשנת 2022 -  ביום  23 בנובמבר  2022 אישר דירקטוריון  

החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה של החברה. הדיבידנד שחולק הינו בסך של  23,600  

אלפי ש"ח, המשקף דיבידנד בסך של כ-0.72104  ש"ח למניה רגילה של החברה. הסך לחלוקה  

מהווה ביחד עם חלוקה קודמת  מרווחי  רבעונים  ראשון ושני  2022, כ- 60%  מסך הרווח הנקי   

לתקופה   הכספיים  דוחותיה  פי  הראשונים   לשנת  2022  על  לתשעת   החודשים  החברה  של 

שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2022.  

 

בסך הכל   חילקה החברה במצטבר  סך  של כ- 63,600  אלפי ש"ח מריווחי שנת  2022. חלוקה זו  

מהווה  כ-47%  מסך הרווח הנקי של החברה  לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  31  בדצמבר 

בשנת 2022 על פי דוחותיה הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.  

 

2.7. הנפקת ניירות ערך מסחריים )סדרה 5(  
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)להלן: "מעלות"(  על דירוג   פורס מעלות בע"מ  ביום  16  בינואר  2022  הודיעה  סטנדרט אנד 

ע.נ.   עד  215,000,000  ש"ח  כולל של  )סדרה  5( בהיקף  ניירות ערך מסחריים  ilA-1  להנפקת 

שתנפיק החברה.  

"הרוכשים"(   זה:  בס"ק  )להלן  משקיעים  עם  החברה  ביום  18  בינואר  2022  התקשרה 

בהסכמים להקצאה פרטית חדשה של  215,000,000  ש"ח ע.נ. של סדרת נע"מ )סדרה  5( לא  

" נע"מ  5"(. הנע"מ נושא ריבית שנתית   " הנע"מ" או  )להלן ב ס"ק זה:  סחירים של החברה 

בשיעור של ריבית בנק ישראל בתוספת  1.1%, לתקופה של  30  ימים )להלן: "תקופת הנע"מ"(. 

תקופות הנע"מ האפשריות על פי ההסכם הינן  60  תקופות, כלומר משך חיי הנייר המקסימלי  

הינו חמש שנים מיום ההקצאה. כל אחד מהרוכשים רשאי לקצר את תקופת הנע"מ באמצעות  

מסירת הודעה מוקדמת בכתב לצד השני של  60  ימי עסקים. כמו כן, החברה רשאית )אך לא  

חייבת( לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע  פדיון מוקדם מלא או חלקי של הנע"מ, ללא קנס.  

בנוסף, החברה רשאית לבצע הרחבה של הסדרה באותם התנאים.  

 

הרחבת ניירות ערך מסחריים )סדרה 5(  

ביום  8  בפברואר  2022  הודיעה מעלות על דירוג  ilA-1  להנפקת נע"מ  5  בהיקף כולל של עד 

85,000,000 ש"ח ע.נ. שתנפיק החברה בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת.   

של   נוספת  פרטית  להקצאה  בהסכמים  משקיעים  עם  החברה  התקשרה  היום  באותו 

85,000,000  ש"ח ע.נ. בדרך של הרחבת סדרת הנע"מ. ההרחבה בוצעה באותם התנאים של  

הסדרה הקיימת ועד לתקופה כוללת של כ -5  שנים ממועד ההקצאה הראשוני. יתרת נע"מ  5  

לאחר הרחבת הסדרה, עמדה על 300,000,000 ש"ח ע.נ.  

 

פירעון חלקי  

ביום  1  באוגוסט  2022, ביצעה  החברה פירעון חלקי מוקדם בסך של  105,000,000  ש"ח ע.נ.  

ניירות ערך מסחריים )סדרה 5(, לא סחירים, זאת בהתאם לתנאי הנע"מ.   

הרחבה  נוספת של ניירות ערך מסחריים )סדרה 5(  



 

ביום  20  בנובמבר  2022  הודיעה מעלות על דירוג  ilA-1  להנפקת נע"מ  5  בהיקף כולל של עד 

33  . 47,000,000 ש"ח ע.נ. שתנפיק החברה בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת 

ביום  22  בנובמבר  2022  התקשרה החברה עם משקיעים בהסכמים להקצאה פרטית נוספת  

באותם   בוצעה  ההרחבה  הנע"מ.  סדרת  הרחבת  של  בדרך  ע.נ.  בסך  של  47,000,000  ש"ח 

התנאים של הסדרה הקיימת ועד לתקופה כוללת של כ- 5  שנים ממועד ההקצאה הראשוני.  

יתרת נע"מ 5  לאחר הרחבת הסדרה כאמור, עמדה על  242,000,000 ש"ח ע.נ.  

 

פירעון חלקי נוסף  
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לאחר תאריך המאזן  ביצעה החברה  פירעו נות  חלקיים מוקדמים נוספים  כמפורט בסעיף  22.1  

להלן.  

 

2.8. פירעון ניירות ערך מסחריים )סדרה 4(  

ביום  15  בפברואר  2022  ביצעה החברה פירעון מוקדם ומלא  )100%( של כל יתרת ניירות ערך 

המסחריים )סדרה  4( של החברה )להלן: "נע"מ  4"( בסך של  40,750,000  ש"ח ע.נ., אשר הוקצו  

עם   החברה  התקשרה  בהם  פרטית  הקצאה  הסכמי  פי  על  ביום  6  באפריל  2021,  לראשונה 

משקיעים )להלן בס"ק זה: " הרוכשים"(.  

נע"מ  4  נשא ריבית שנתית בשיעור של ריבית בנק ישראל בתוספת  0.85%, לתקופה של  90  

ימים )להלן: "תקופת נע"מ  4"(. תקופות נע"מ  4  האפשריות על פי ההסכם היו  20  תקופות,  

כלומר משך חיי הנייר המקסימלי היה חמש שנים מיום ההקצאה. כל אחד מהרוכשים רשאי  

היה לקצר את תקופת נע"מ  4  באמצעות מסירת הודעה מוקדמת בכתב לצד השני של  7  ימי  

עסקים. כמו כן, החברה היתה רשאית )אך לא חייבת( לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע  פדיון  

מוקדם מלא או חלקי של הנע"מ, ללא קנס. בנוסף, היתה החברה רשאית לבצע הרחבה של 

הסדרה באותם התנאים.  

הסכום הכולל ששולם לכלל הרוכשים והמחזיקים בנע"מ  4  במסגרת הפדיון המוקדם כאמור,  

הוא קרן הפדיון המוקדם המלא, בתוספת ריבית שנצברה מתחילת תקופת נע"מ  4  הנוכחית  

מיום  2 בינואר  2022 ועד מועד ביצוע הפדיון המוקדם המלא בגין קרן הפדיון המוקדם המלא  

כאמור.               

לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים )אסמכתאות:  2021-01-055350  ו-   2021-01-057435,  

בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדרך של הפניה.  

 

2.9. עימות צבאי רוסיה אוקראינה  

לפרטים אודות העימות הצבאי ראו סעיף  6.5 לפרק תיאור עסקי התאגיד.   

 

2.10. אישור תוכנית רכישה עצמית של אגרות חוב של החברה  

ביום  8  במרץ  2022  אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישת אגרות חוב )סדרה ה'( ואגרות  

אשר   החברה   למשך  תקופה   של   12  חודשים  ממועד  האישור  כאמור,  של  ו'(  )סדרה  חוב 

 
 לפרטים נוספים ראו דוח  הדירוג )אסמכתא : 2022-01-133090( . 3



 

תבוצענה, מעת לעת, במועדים ובהיקפים שונים עד לסכום של  200  מיליון ש"ח, על  פי שיקול  

דעתה של הנהלת החברה, אשר הוסמכה לכך על-ידי דירקטוריון החברה.  

תכנית הרכישה של אגרות  החוב עומדת בהוראות שטרי הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ה  

וסדרה ו( של החברה ואין באישור התכנית כדי להוות הפרה של התחייבויות החברה כלפי  

החברה   דיווח  ראו  העצמית  הרכישה  תכנית  אודות  נוספים  החוב.  לפרטים  אגרות  מחזיקי 

מיום 9 במרץ 2022 )אסמכתא: 2022-01-027751(. לתאריך הדוח לא היו רכישות עצמיות של  

התחייבויות החברה.  בהמשך לכך, ביום  20  במרץ  2023, אישר דירקטוריון החברה את הארכת 

תכנית הרכישה העצמית כאמור בתנאים זהים למשך  12  חודשים נוספים, קרי עד ליום  20  

במרץ 2024.  

 

2.11. אישור התקשרות עם גורם מוביל בשוק מכירת הרכב והליסינג  
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ביום  8  במרץ  2022  אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם גורם מוביל בשוק  

מגובה   הצרכני  האשראי  בתחום  מיזם  להקמת  עקרונות  במסמך  והליסינג,  הרכב  מכירת 

בטוחות.  לאור השינויים במשק, בעיקר בסביבת הריבית ובעליית הסיכון, הוחלט ע"י הצדדים  

שלא להקים את הפעילות האמורה.   

 

2.12. אסיפה כללית שנתית  של בעלי המניות של החברה  ותוצאותיה 

ביום  8  במרץ 2022  אישר דירקטוריון החברה זימון אסיפה שנתית שעל סדר יומה: דיון  בדוח  

הדירקטורים   של  מחדש  מינויים  אישור  ליום  31  בדצמבר  2021;  החברה  של  התקופתי 

עד לאסיפה השנתית הבאה;   דירקטורים חיצוניים(  )למעט  המכהנים כדירקטורים בחברה 

אישור מינויו מחדש של משרד  BDO, זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  

2022  והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.  

ביום  2  במאי  2022, אישרה האסיפ ה הכללית את כל הנושאים שהיו על סדר יומה, כמפורט  

לעיל.  

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  10  במרץ  2022  ודוח בדבר תוצאות האסיפה מיום  2  

במאי  2022  )אסמכתאות:  2022-01-028588  ו-   2022-01-054013(, אשר המידע על פיהם מובא  

בדרך של הפניה.  

 

2.13. דירוג הלוואה פרטית 

ביום  26  במאי  2022  הודיעה מעלות על דירוג  ilA  להלוואה לא מובטחת בהיקף של עד  150  

של   השוטפת  לפעילות  תשמש  תמורתה  ואשר  מוסדי  מגוף  החברה  שתיטול  ש"ח  מיליון 

החברה, לצמיחה ולהרחבת עסקיה, וכן למחזור חוב קיים. תקופת ההלוואה הינה עד ליום  1  

בפברואר 2024. פירעון ההלוואה יבוצע בתום התקופה, בתשלום אחד קרן וריבית.  

 

2.14. דוחות נאמן אגרות החוב )סדרה ה וסדרה ו( 

ביום  22  ביוני  2022  פרסמה החברה, לבקשת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה וסדרה ו(  

של החברה, משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, דוחות הנאמן לשנת  2021 עבור כל סדרת  

)אסמכתאות:  2022-01-077350  ו-  -2022-01 החברה  דיווחי  ראו  נוספים  לפרטים  אג"ח. 

077353(, לפיהם לא נודעו לנאמן על אירועים חריגים בקשר עם אף אחת מהנאמנויות . 



 

 

2.15. נושאי משרה  
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התפטרותו   על  בחברה,  תלוי  בלתי  דירקטור  פינגולד,  יצחק  מר  ביום  20  ביולי  2022  הודיע 

מדירקטוריון החברה החל ממועד זה. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה )אסמכתא:  -2022

 .)01-092875

בחברה   כהונתה  את  אנגל,  רדאי  היימנות  עו"ד  הציות,  קצינת  ביום  31  ביולי  2022  סיימה 

ובמקומה מונה לקצין ציות בחברה מר אסף דהן, החל מיום 1 באוגוסט 2022.  

 

2.16. אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה  ותוצאותיה 

ביום  10  באוגוסט  2022  פרסמה החברה דוח זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה  

אשר על סדר יומה אישור מחדש של התקשרויות החברה עם בעל השליטה וקרוביו בקשר עם  

העסקתם בחברה.   

יומה,   סדר  על  שהיו  הנושאים  כל  את  הכללית  האסיפה  אישרה  ביום  14  בספטמבר  2022, 

כמפורט לעיל.  

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  10  באוגוסט  2021  ודוח בדבר תוצאות האסיפה מיום  

על   המידע  אשר  14  בספטמבר  2022  )אסמכתאות:  2022-01-101026  ו-  2022-01-117805(, 

פיהם מובא בדרך של הפניה.  

 

2.17. מסגרות אשראי בבנקים  

במהלך חודש אוגוסט  2022  העמיד  הבנק לחברה  מסגרת אשראי נוספת בסך של  100  מיליון  

וגולדן   ליסינג  פסגות  הבנות,  וחברות  החברה  של  הכוללת  האשראי  שמסגרת  כך  ש"ח, 
אקוויטי  4  )להלן ביחד: "חברות הקבוצה"(, תעמוד על סך של עד  700  מיליון ש"ח לצורך מימון  4

פעילותן השוטפת של חברות הקבוצה, וזאת חלף מסגרת הקודמת של הבנק  להעמדת מסגרת  

אשראי בסך של עד 600 מיליון ש"ח,  אשר הייתה בתוקף עד לאותו מועד.  

במהלך  חודש  נובמבר  2022  אישר  בנק  נוסף  להעמיד  לחברה  מסגרת  אשראי  נוספת  בסך  של  

50  מיליון  ש"ח,  כך   שמסגרת  האשראי  הכוללת  של  החברה  וחברות  הקבוצה,  תעמוד על  סך  

של  חברות   הקבוצה,  וזאת  חלף    של  עד  950  מיליון  ש"ח  לצורך  מימון   פעילותן   השוטפת 

המסגרת   הקודמת של הבנק להעמדת  מסגרת   אשראי  בסך   של עד  900  מיליון   ש"ח,   אשר  הייתה  

בתוקף עד  לאותו מועד. 

במהלך  שנת  2021  התחייב  בנק  נוסף  להעמיד לחברה מסגרת חח"ד כנגד שעבוד אגרות חוב  

ביחס של  60%.  0.6  ש"ח  הלוואה על  1  ש"ח אגרת חוב. לאור קיטון בתיק אגרות החוב  של  

החברה במהלך תקופת הדוח קטנה מסגרת החח"ד לסכום של 14.7 מיליון ש"ח.  

סה"כ  במהלך  שנת  2022  גדלו קווי האשראי מבנקים אלו בסך כולל  כ-  70  מיליון ש"ח מסך  

של כ-2,195 מיליון ש"ח בשנת 2021 לסך של כ -2,265 מיליון ש "ח בשנת 2022.  

 

 

2.18. תכנית אסטרטגית  - השקעות ריאליות -  רכישת מניות ישראכרט 

 
 פסגות ליסינג וגולדן אקוויטי הינן חברות מוחזקות בבעלותה ושליטתה המלאה של החברה.  4



 

בהמשך למצוין בדוח התקופתי, בו פורטו יעדי החברה לשלוש השנים הבאות כחלק מהתכנית  

כ-5%   וכחלק ממנו,  תיק האשראי,  פורט תמהיל  היתר  בין  בהם  של החברה,  האסטרטגית 

לצורך ביצוע השקעות ריאליות, החברה עדכנה כי במהלך הרבעון השלישי לשנת 2022  רכשה 

לתכנית האסטרטגית כאמור.  ביום  29  בנובמבר  2022  אישרה   ערך בהתאם  ניירות  החברה 

החברה, בהמשך לפרסום דוחותיה הכספיים לרבעון שלישי 2022  ולפרסומים השונים במדיה  

כי הרכישה  בסך   96,000  אלפי  ש"ח,  אכן  הייתה  של מניות חברת ישראכרט זאת כחלק ממטרת 

החברה להגדיל באופן משמעותי את פעילותה העסקית, בין היתר, באמצעות ביצוע השקעות  

בתחומי עיסוקה כאמור,  לפרטים נוספים ראו  דיווח  החברה )אסמכתא:  2022-01-144166(.   

עקב הערכת הנהלת החברה כי סיכויי החברה להשלים מהלך של רכישה וסינרגיה עסקית עם  

ישראכרט הינם נמוכים מאוד, שונה סיווג ההשקעה במניות ישראכרט להשקעה לזמן קצר  

במאזן החברה ליום  31  בדצמבר  2022, מכיוון שהאפשרות של מכירת ההשקעה בטווח הקצר  

הינה סבירה יותר לאור הצעות הרכש שקיבלה חברת ישראכרט מגופים אחרים ואישור בנק  

ישראל למהלכים אלו.  על רקע אסיפת בעלי מניות חברת ישראכרט העתידה להתקיים ביום  

27  במרץ  2023  אשר על סדר יומה אישור מיזוג ישראכרט עם הראל, זאת לצד הצעת הרכש  

שפורסמה מטעם חברת מנורה מבטחים החזקות בע"מ אשר מועד הקיבול האחרון לה הינו  

ביום  9  באפריל  2023, ביום  20  במרץ  2023  החליט דירקטוריון החברה להסמיך את הנהלת  

החברה בבואה לבחון החלופות כאמור בקשר עם החזקותיה בחברת ישראכרט, לפעול לטובת  

החברה, לצורך מקסום רווחיה ויעדיה העסקיים. 

 

 
 

2.19. אישרור דירוג החברה על ידי חברת מעלות  
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 .ilA+/ila-1/Stable  ביום  18  בדצמבר  2022, הודיעה מעלות על  אישרור  דירוג החברה  בדירוג

לפרטים  נוספים ראה  דיווח  מיידי   מיום  18  בדצמבר  2022  )אסמכתא:  2022-01-152083(, אשר  

המידע על פיו מובא בדרך של הפניה.  

 

2.20. הרפורמה המשפטית בישראל  

לפרטים אודות הרפורמה כאמור, ראו סעיף  6.6 לפרק תיאור עסקי התאגיד.  

 

 

  



 

 

3. המצב הכספי נכון ליום  31 בדצמבר 2022   
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הנכסים במאזן  החברה ל יום  31  בדצמבר  2022  הסתכמו  לסך של  3,427,053  אלפי ש"ח, לעומת  סך  של  3,342,344  אלפי ש"ח  ליום  31  בדצמבר  2021,  ביתרות נכסי  

החברה חלו ההתפתחויות  המהותיות הבאות:  

 סעיף

יתרה ליום  

הסברי החברה ליתרות  ולשינויים המהותיים   31.12.2022 31.12.2021

אלפי ש"ח  

)א( כללי: 

יתרת הנכסים השוטפים של החברה נכון ליום  31  בדצמבר  2022  נובעת בעיקרה מיתרת תיק הלקוחות נטו, יתרת תיק ניירות ערך  ו אגרת חוב  

פרטית   ויתרה השקעה במניות חברה.  העליה  בנכסים  השוטפים  מסך של  2,294,937  אלפי  ש"ח נכון  ליום  31  בדצמבר   2021, לסך של כ-2,435,139 

אלפי  ש"ח נכון ליום  31  בדצמבר   2022, נובעת בעיקרה  מעליה  בסעיף אשראי   ללקוחות   נטו לזמן  קצר בסך של  86,747 אלפי   ש"ח  ורכישת מניות  

חברה במהלך שנת 2022, יתרת השקעה זו נכון ליום 31 בדצמבר 2022 עומדת על סך של 94,777  אלפי ש"ח. 

סעיף אשראי ללקוחות נטו המוצג בנכסים שוטפים מהווה  את  רוב  יתרת הנכסים השוטפים, אשר הינה  הנכס העיקרי של החברה )מהווה  67%  

מסך   המאזן(.  יתרת תיק הלקוחות הממוצעת בתקופת הדוח גבוהה מיתרת התיק הממוצעת בתקופה קודמת, נתון אשר משתקף בהכנסות  

החברה בתקופת הדוח )בהשוואה לתקופה אשתקד(.  לגבי   פירוט נוסף אודות  תיק ניירות ערך, אגרת חוב פרטית ואשראי ללקוחות נטו ראו  

סעיפים )ב(, )ג( ו-)ד( להלן.   

לגבי פירוט בנושא הכנסות המימון הנגזרות משינוי זה ראו  סעיף 4 להלן, הכנסות מימון.  נכסים  
 2,294,937  2,435,139

שוטפים  

)ב( תיק ניירות ערך:  

יתרת  תיק  ניירות ערך של החברה ליום  31  בדצמבר  2022  עומדת  על  סך  של כ-53,717  אלפי ש"ח מתוכה  יתרה של כ-387  אלפי  ש"ח מוצגת  

בנכסים שוטפים  ויתרה   של  כ-53,330  אלפי   ש"ח  מוצגת   בנכסים לא שוטפים. נכון ליום  31  בדצמבר  2021  עמדה יתרה זו על סך של כ-168,085 

אלפי ש"ח  מתוכה  יתרה של כ-23,957 אלפי ש"ח הוצגה בנכסים שוטפים ויתרה  של כ-144,128 אלפי  ש"ח הוצגה  בנכסים לא  שוטפים.   

 

)ג( אגרת חוב פרטית   

ביום  30  בספטמבר  2021  רכשה  החברה  אגרת חוב  פרטית   מגובה   בתיק   הלוואות   לרכישת  רכבים   מגוף  מימון   מוביל.   ליום  31  בדצמבר  2022 

עמדה יתרת אגרת החוב על סך של כ-90,951  אלפי ש"ח,  מתוכה יתרה של כ-35,957  אלפי ש"ח  מוצגת  בנכסים שוטפים ויתרה של כ-54,994 

אלפי ש"ח מוצגת בנכסים לא שוטפים.  



 

 

 

)ד( אשראי ללקוחות  נטו:  

יתרת אשראי ללקוחות נטו הסתכמה לתאריך  הדוח לסך  של כ-3,167,584  אלפי ש"ח, כאשר כ-2,292,521  אלפי ש"ח מתוכם מוצגים בנכסים  

שוטפים וכ-875,063 אלפי ש"ח הנותרים מוצגים בנכסים לא שוטפים . 

במהלך  שנת  2022  חלה   עליה   של  כ-86,747  אלפי  ש"ח  בתיק   הלקוחות  המוצג בנכסים שוטפים  לעומת   היתרה  של תיק הלקוחות נטו  המוצג  

בנכסים שוטפים  בסוף  שנת  2021.  במהלך שנת  2021  היה תיק הלקוחות במגמת עליה  עד ליתרתו בתום שנת  2021  בסך של  3,010,851  אלפי  

ש"ח.  

ברבעון הראשון של שנת  2022  חל גידול בתיק הלקוחות ובמהלך רבעון שני שלישי ורביעי חלה התייצבות בגודל התיק עד ליתרתו בסוף התקופה  

בסך של 3,167,584 אלפי ש"ח.   

יצוין, כי  החברה  ממשיכה  במדיניותה  בקשר  עם  פיזור תיק  הלקוחות והמושכים,  כאשר   במסגרת מדיניות זו, שומרת החברה על כך שיתרת   

המושך הגדול ביותר  בתיק   לא  תעלה  על  שיעור של  5%  מסך   התיק  ) שיעור  זה  מודד את סיכון האשראי הכולל  מקבוצת  לווים  ומתייחס  ליתרת   

הקבוצה הכוללת את הלווה  יחד עם אדם השולט בו  וכל מי שנשלט על ידם(. נכון ליום 31 בדצמבר 2022, יתרת המושך הגדול ביותר עומדת על  

שיעור  של  כ-5.56%  מיתרת תיק הלקוחות ותיק אגרות החוב של החברה,  זאת  לאחר  אישור  ועדת  האשראי  של  החברה  ואישור הדירקטוריון  

בנושא  וקבלת ביטחונות על מלוא היתרה.   

הריבית  הממוצעת  השנתית  על  סך  יתרת   האשראי  של  החברה  הכוללת  את  תיק   הלקוחות   נטו,  יתרת   תיק  ניירות  ערך   ויתרת   אגרת  חוב  פרטית   

)קרי, הכנסות בתקופה, חלקי  יתרת ה אשראי הכוללת הממוצעת בתקופה, לפי יתרת תיק לקוחות בסוף כל יום ברבעון, יתרת  תיק ניירות ערך  

בסופי רבעון ויתרת תיק אגרת חוב פרטית בסופי כל חודש   -   מנורמל לריבית   שנתית( בתקופה   שהסתיימה ביום  31  בדצמבר  2022, עמדה על  

שיעור  של   כ-7.46%  מסך יתרת האשראי.  במהלך שנת  2022  עלתה ריבית בנק ישראל בהדרגה והתאמה הריבית שגובה החברה בתיק האשראי.  

בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31  בדצמבר   2022  עמדה ריבית זו על שיעור של כ-9.14%, כאשר הממוצע השנתי כאמור הינו  

 .7.46%

יתרת   אשראי   ללקוחות   נטו  הינה   יתרת   הלקוחות   וההמחאות   לגביה  ברוטו,  אשר   כוללת   לקוחות  בחובות  פתוחים  והמחאות  לגביה   בבנק,  בניכוי   

הפרשה לחובות  מסופקים, בקיזוז   יתרת  ההכנסות  מראש  ובקיזוז  חלק המע"מ בגין עסקאות שמועד  פירעונן  חל לאחר  תאריך הדוח.  

יתרת   ההכנסות  מראש,  נובעת  מעמלות  שהחברה   קיבלה  בגין  עסקאות   בממסרים  דחויים  אשר  טרם  נפרעו  ולא   הוכרה  הכנסה  בגינן   נכון  לתאריך  

הדוח. יתרה זו  ליום  31  בדצמבר  2022  עומדת   על  סך  של  128,898  אלפי  ש"ח.  ליום  31  בדצמבר  2021  עמדה יתרה זו על סך של  115,740  אלפי  

ש"ח. 
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)ה( מזומנים ושווי  מזומנים: 

יתרת  המזומנים  ושווי מזומנים ליום 31 בדצמבר 2022, עומדת על  סך של 1,919 אלפי  ש"ח לעומת סך   של 2,214 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  

אשתקד. לפירוט בדבר השינוי במזומנים במהלך התקופה,  ראו  סעיף  5 להלן.   
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יתרת הנכסים לטווח ארוך ליום  31  בדצמבר  2022  נובעת מיתרת לקוחות, יתרת השקעה בתיק ניירות ערך לזמן ארוך ויתרת אגרת חוב פרטית  

לזמן  ארוך בסך  875,063  אלפי ש"ח,  53,330  אלפי ש"ח ו-54,994  אלפי ש"ח, בהתאמה.  ליום  31  בדצמבר  2021  עמדה יתרת הלקוחות לזמן  
נכסים לא 

ארוך, יתרת תיק ניירות ערך לזמן ארוך ויתרת אגרת חוב פרטית לזמן ארוך  על סך של כ-805,077  אלפי ש"ח,  144,128  אלפי ש"ח ו-90,436   1,047,407  991,914
שוטפים 

אלפי ש"ח, בהתאמה. עיקר היתרה הינה בגין מסים נדחים עקב הפרשי עיתוי בין השיטה החשבונאית למס הכנסה בהכרה בהפסדי אשראי.  

לגבי פירוט נוסף אודות השקעה בתיק ניירות ערך, ראו סעיף 2.2 לעיל וביאורים 5 ו-6 לדוחות הכספיים המצורפים לדוח זה.   

  __  3,342,344  3,427,053 סה"כ נכסים 

)א( כללי  

השינוי בהתחייבויות השוטפות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נובע  מקיטון   ביתרות אשראי מבנקים  וגידול ביתרות אשראי  משוק ההון.  

נכון לסוף שנת  2021  יתרת האשראי הבנקאי עמדה על סך של  2,135,804  אלפי ש"ח ואשראי משוק ההון  ז"ק  עמד על סך של כ-276,563  אלפי  

ש"ח,  לסוף שנת    2022  יתרת האשראי הבנקאי עמדה על סך של  2,057,850  אלפי ש"ח,  242,000  אלפי  ש"ח יתרת ניירות ערך מסחריים )סדרה  

5(,    וחלות שוטפת של אגרות חוב   )סדרה ה וסדרה ו( של החברה בסך  157,420  אלפי ש"ח.  סך הכל חל גידול של  47,662  אלפי ש"ח בהתחייבויות  

בניצול האשראי השוטף   השוטפות לעומת תום שנה קודמת  עקב העליה בפעילות החברה.  בתקופת הדוח  לעומת  סוף שנת  2021  ישנה עליה 

הכולל של כ-37,607 אלפי ש"ח. 

 
התחייבויות  

)ב( אשראי  מתאגידים בנקאיים       2,451,610    2,499,272
שוטפות  

נכון   ליום   31  בדצמבר  2022, ה אשראי  מתאגידים  בנקאיים   מסתכם  לסך  של  כ-2,057,850  אלפי   ש"ח. נכון לתקופה מקבילה אשתקד עמדה יתרה  

זו על סך של 2,135,804 אלפי ש"ח )כולל משיכת יתר(.    

 

)ג( אשראי  משוק  ההון    

אשראי שגויס משוק ההון לטווח קצר מסתכם  בסך של  399,420  אלפי ש"ח,  242,000  אלפי ש"ח ניירות ערך מסחריים לא סחירים )סדרה 5(, ו-

157,420  אלפי ש"ח חלויות שוטפת של אג"ח  )סדרה  ה   וסדרה  ו(. לפרטים נוספים ראו  ביאורים  9  ו-10  לדוחות הכספיים המצורפים לדוח זה.   

נכון ליום  31  בדצמבר  2021  אשראי שגויס משוק ההון לטווח קצר  הסתכם בסך של  276,563  אלפי ש"ח,  40,750  אלפי ש"ח ניירות ערך מסחריים  

לא סחירים )סדרה 4(, ו-235,813 אלפי ש"ח חלויות שוטפת של אג"ח )סדרה ה  וסדרה ו(.   



 

 

יתרת  התחייבויות לא שוטפות ליום  31  בדצמבר  2022  מורכבת בעיקרה מיתרת אג"ח סדרה ו לפירעון לזמן ארוך בסך של  88,598  אלפי ש"ח 
התחייבויות  

ויתרת הלוואה פרטית משוק ההון בסך של  150,000  אלפי ש"ח. יתרת התחייבויות לא שוטפות ליום  31  בדצמבר  2021, מורכבת בעיקרה מיתרת    246,170  242,303
לא שוטפות  

אג"ח )סדרה ה וסדרה ו( לפירעון לזמן ארוך בסך של 245,894 אלפי ש"ח. 
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נכון ליום  31  בדצמבר  2022, לחברה הון  עצמי  בסך  של כ-685,478  אלפי  ש"ח,  זאת לעומת יתרת הון עצמי של  כ-644,564  אלפי ש"ח ליום  31 

בדצמבר 2021.  

במהלך שנת 2022  נוספו להונה של החברה כ-40,914 אלפי ש"ח:   
 644,564  685,478 סה"כ  הון  

כ-136,251  אלפי ש"ח מרווחים מפעילותה השוטפת, קיטון של כ-10,514  אלפי ש"ח משיערוך לשווי הוגן של מכשירי חוב )תיק ניירות הערך  של  

החברה( דרך הרווח הכולל  וקיטון של כ-1,223  אלפי ש"ח משיערוך  לשווי הוגן של השקעה במניות דרך הרווח הכולל האחר  ויתרה שירדה  

מההון בגין דיבידנד שהוכרז ושולם בסך של כ-83,600 אלפי ש"ח.  

סה"כ  

 - --  3,342,344  3,427,053 התחייבויות  

והון  

 

למידע  נוסף אודות החשיפה  של החברה  לסיכוני שוק, כפי  שהיא משתקפת מהמידע הכלול בדוחות הכספיים,  ופעולות החיסוי שנוקטת החברה, ראו פרק ב' להלן -  

חשיפה  לסיכוני  שוק  ודרכי  ניהולם.  

יצוין כי החברה מנהלת את סיכוני השוק שלה בהתאם ל מדיניותה.  



 

 

4. תוצאות הפעילות לשנה  שנסתיי מה ביום 31 בדצמבר 2022 
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הרווח הנקי לאחר מיסים על הכנסה ב תקופ ת הדוח, הסת כם לסך של כ-136,251 אלפי  ש"ח לעומת רווח בסך של כ- 110,111 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  

הרווח לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ-176,649 אלפי ש"ח, לעומת סך של כ-143,052 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.   

סעיף 

לשנה  שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 

הסברי החברה ליתרות ולשינויים  המהותיי ם   2022 2021 2020

אלפי ש"ח  

הכנסות החברה  בתקופת   הדוח הסתכמו לסך של  251,763  אלפי ש"ח,  זאת   לעומת  סך של  167,234  אלפי  ש"ח  

בתקופה המקבילה  אשתקד  המהווה גידול של כ-50% ב הכנסות בין התקופות.   

הכנסות החברה ברבעון הרביעי בשנת  2022  הסתכמו לסך של  73,434  אלפי ש"ח, זאת לעומת סך של  50,123 

אלפי ש"ח ברבעון מקביל אשתקד גידול של כ-46% בהכנסות בין התקופות.   

שניתן   הממוצע  האשראי  תיק  ביתרת  הראשון  עליה  גורמים,  משני  נובעות  התקופות  בין  בהכנסות  העליה 

ללקוחות בהשוואה בין התקופות  ובנוסף  גם מעליה במחירי הריבית שגובה החברה. במהלך  שנת   2022  עמדה  

יתרת התיק הממוצעת  הכוללת   על סך  של כ-3.3  מיליארד  ש"ח לעומת יתרה ממוצעת  כוללת  של כ-2.5  מיליארד  

ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.  

הריבית הממוצעת השנתית על סך יתרת האשראי של החברה הכוללת את תיק הלקוחות נטו, יתרת תיק ניירות  
  136,020   167,234  251,763 הכנסות מימון  

ערך  ויתרת אגרת חוב פרטית  )קרי, הכנסות בתקופה, חלקי  יתרת ה אשראי   הכוללת  ה ממוצעת בתקופה, לפי  

יתרת תיק לקוחות בסוף כל  יום   ברבעון, יתרת   תיק ניירות ערך בסופי רבעון ויתרת תיק אגרת חוב פרטית  

בסופי כל חודש   - מנורמל לריבית   שנתית( בתקופה שהסתיימה ביום  31 בדצמבר 2022, עמדה על שיעור   של כ-

7.46%  מסך האשראי ללקוחות. הריבת   הממוצעת השנתית על סך יתרות האשראי של החברה שנה קודמת  

הכוללת את תיק הלקוחות נטו ויתרת תיק ניירות ערך עמדה על שיעור של כ-6.67%.   

הערך  בתקופת  הדוח  עמדה  על   7.57%   ניירות  תיקי  הריבית  השנתית  הממוצעת  על  תיק  הלקוחות  נטו  ללא 

במונחים שנתיים, בשנת 2021 עמדה הריבית  השנתית על  6.8%. בשנת 2020 עמדה ריבית זו על 7.4%.   

שבוצעו   בגין   עסקאות  מראש  ההכנסות  יתרת  ללקוחות  -  בדבר  אשראי  סעיף  סעיף  3  לעיל  -  הרכב  ראו  גם 

בתקופה וטרם הוכרה הכנסה בגינן.     

הוצאות  המימון בתקופת הדוח,  הסתכמו   לסך של  כ-60,832  אלפי  ש"ח,  לעומת   22,386  אלפי  ש"ח בתקופה  
 17,994  22,386  60,832 הוצאות  מימון  

מקבילה אשתקד, בשנת 2020  הסתכמו  הוצאות המימון בסך של 17,994 אלפי ש"ח.   



 

 

לכ-24%  מהכנסות  המימון   בתקופה  לעומת   כ-13.4%  מהכנסות   המימון   המימון  הסתכם  הוצאות  חלקן  של 

בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת 13.2%  בשנת 2020.   

הוצאות המימון ברבעון הרביעי בשנת  2022  הסתכמו לסך של  25,004  אלפי  ש"ח, זאת לעומת סך  8,109  אלפי  

ש"ח ברבעון מקביל אשתקד גידול של 208% בין התקופות.   

בגידול   לתמוך  החברה  שצרכה  האשראי  ביתרות  נובעת   מעליה  התקופות  בין  המימון  העליה  בהוצאות 

בפעילותה. בנוסף, חלה עליה בהוצאות המימון עקב עליה בשיעור ריבית בנק ישראל שהעלה את מחיר ריבית  

הפריים ואת מחיר האשראי הבנקאי.  

הכנסות  מימון נטו  בתקופת   הדוח )הכנסות לאחר הוצאות מימון, כלומר הרווח  הגולמי   של החברה,  מהוות   כ- 

75.8% מההכנסות בתקופת  הדוח לעומת 86.6% בתקופה  המקבילה אשתקד.   
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ההוצאה לחובות מסופקים בתקופת הדוח הסתכמה לביטול הוצאה )הכנסה( של כ-5,115  אלפי ש"ח לעומת  

הוצאה בסך של 17,241 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ו-4,447 בשנת 2020.   

 השינוי בהוצאה ספציפית לחובות מסופקים בתקופה נובע משינוי סיווג של חוב ספציפי לאחר שיפור במצבו  

של   ש"ח במחצית הראשונה  כ  6.6  מיליון  של  בסך  בחוב במהלך התקופה  משמעותיים  ופירעונות  החייב  של 

השנה, גבייה של חובות קודמים בסך של כ  -770  אלפי  ש"ח,  הפרשות נוספות ספציפיות   בסך של כ  960  אלפי  

ש"ח והפרשה של 2  מיליון ש"ח בתיק ניירות ערך, סה"כ הכנסה כתוצאה של היפוך הפרשה בסך של כ - 4,423  

אלפי ש"ח.  

בנוסף,  כוללת   ההוצאה   לחובות  מסופקים   ירידה  בהוצאה  בגין  הפרשה  כללית  בסך  של  692  אלפי  ש"ח  בתיק   

הלקוחות ותיק ניירות  הערך  כמפורט להלן:   הוצאות   

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה  הייתה  ירידה בהוצאה בגין הפרשה כללית בסך של  2,845  אלפי ש"ח   )הכנסות( בגין  
  4,447  ) 17,241(   )5,115(

עקב  שיפור בפרמטרים המשמשים להערכת הפסד האשראי הצפוי כדלקמן: ירידה ביתרת חובות במעקב עקב   הפרשה להפסדי  

תשלום חובות וחיזוק הביטחונות, ירידה בהפרשות הספציפיות המשפיעה על פרמטר אחוזי ההפרשה בעבר   אשראי  

וירידה בהפרשות של קבוצת עמיתים  )Peer group(. שיפור בפרמטרים כאמור, הקטין את  ההפרשה  הכללית  

להפסדי אשראי על פי המודל.  

השפעת   את  לשקף  מנת  על  למשק  בהאטה  המשק  מצב  לגבי  הערכתה  את  החברה  שינתה  הרביעי  ברבעון 

כמו   כן,  השיתה   החברה.  של  הלקוחות  תיק  מצב  על  ובעולם  הישראלי  במשק  כלכליים  הסיכונים  ה מאקרו 

החברה משקל רב יותר להפרשות בקבוצת ההשוואה במודל, כלומ ר ההפרשות בבנקים הגדולים, שעלו גם הם 

והגדילו את ההפרשה. סך הגידול בהפרשה כתוצאה משינויים אלה במודל הסתכם בהוצאה של כ  -  2,622  אלפי  

ש"ח ברבעון הרביעי של השנה.  הפרשה נוספת ברבעון הרביעי  הינה בגין  הפרשה ספציפית בתיק ניירות הערך  

הסחירים של החברה בסך של 2,000 אלפי ש"ח.  



 

 

הכספיים   סעיף  13  להלן   וביאור  4  לדוחות  ראו  מסופקים  לחובות  ההוצאה  חישוב  בדבר  נוספים  לפרטים 

המצורפים לדוח זה.  
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הוצאות  מכירה  ושיווק  בתקופת הדוח )אשר מורכבות  בעיקר  מעמלות תיווך(,  הסתכמו   לסך  של  כ-4,086  אלפי  

ש"ח, לעומת סך של כ-3,734 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  ו -3,651 אלפי ש"ח בשנת 2020.    הוצאות מכירה  
 3,651  3,734  4,086

עיקר  ההוצאה  בתקופת   הדוח,  נובעת   מעמלות   מכירה  המשולמות  לאנשי   המכירות  ומחושבות   כאחוז    ושיווק  

מהמכירות, אשר  מסתכמות  לסך של כ-3,844 אלפי ש"ח מתוך סכום של 4,086 אלפי ש"ח  במהלך התקופה. 

הוצאות הנהלה וכלליות  בתקופת   הדוח  הסתכמו  לסך של  כ-16,636  אלפי ש"ח לעומת סך של  כ-17,103  אלפי  
הוצאות הנהלה  

ש"ח  בתקופה   המקבילה  אשתקד.   הוצאות   אלו  כוללות  ייעוץ   מקצועי ,  שכר הנהלה,  ביטוחים, הוצאות מחשב,    12,179  17,103  16,636
וכלליות 

תקשורת, שכר עובדים  וכו '.   

בתקופת הדוח  נרשמו  ה וצאות   מס ים  בסך של כ-40,398  אלפי ש"ח,  לעומת  הוצאות   מסים  בסך  32,941  אלפי   
 23,377  32,941  40,398 מסים על הכנסה  

ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  ו -23,377 אלפי ש"ח בשנת 2020. 

 - --  74,372  110,111  136,251 רווח לתקופה  

שיערוך מכשירי חוב  והשקעה במניות חברה בשווי הוגן דרך רווח )הפסד( כולל אחר, לאחר השפעת המ ס.   רווח )הפסד(  
 2,810  1,255  )11,737(

לפרטים נוספים, ראו ביאור 5 לדוחות הכספיים.  כולל אחר  

רווח כולל  
 - --  77,182  111,366  124,514

לתקופה  



 

 

5. נזילות, מקורות מימון ושימושים של החברה   
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יתרת המזומנים ושווי מזומנים נכון ליום 31 בדצמבר 2022 הינה כ -1,919 אלפי ש"ח.  ליום 31 בדצמבר 2021  עמדה  יתרה זו על סך של כ-2,214  אלפי ש"ח.   

 

היקפו  הממוצע של אשראי  שנלקח   מבנקים  ומשוק   ההון  בתקופת הדוח הינו  כ-2,673,812  אלפי ש"ח.  חישוב   הממוצע  בתקופת   הדוח  בוצע  על   סמך  ממוצע יומי   בתקופת   

הדוח.   

 

סעיף 

לשנה  שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 

הסברי החברה ליתרות  ולשינויים המהותיים   2022 2021 2020

אלפי ש"ח  

תזרים מזומנים נטו 

שנבע ) ש שימש(  

לפעילות שוטפת  

תזרים המזומנים נטו  בתקופת   הדוח  שנבע  מפעילות שוטפת  הסתכם לסך של כ-98,339  אלפי  ש"ח  תזרים  שלילי  

לעומת תזרים מזומנים  שלילי נטו  בסך של  כ-281,048  אלפי  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת תזרים  חיובי  

בסך של כ-503,798 אלפי ש"ח בשנת 2020. 

התזרים השלילי בתקופה נבע  מגידול בתיק הלקוחות של החברה.   

גיוס האשראי משוק ההון, המאזן את הירידה במימון הבנקאי, מופיע בתזרים המזומנים בסעיף פעילות מימון,  

ותמורה ממכירה ומפדיון ניירות ערך  בתיקי האג"ח הסחיר והפרטי  מופיע בתזרים המזומנים לפעילות השקעה,  

לכן מוצגת הירידה בתזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת.  

באופן  כללי,  תזרים  שלילי מפעילות  שוטפת  מאפיין  את  הפעילות  העסקית בחברה. מכיוון שעיסוקה של החברה  
 503,798  ) 281,048(  ) 98,339(

במועד ההתקשרות,  ופירעון  )תזרים   שלילי  הוא תזרים  העסקי  במסחר  בממסרים   דחויים,  מהות   התהליך  הוא 

חיובי( של ההתחייבות  במועד מאוחר יותר, כמתואר  להלן:  

הפעולה  הראשונית  ב תהליך העסקי היא העברת תזרים חיובי ללקוח )שלילי לחברה  -   התשלום ללקוח(.  הפעולה   

בתוספת   הקרן  הריבית;  או  העמלה  בתוספת  הקרן  משולמת  בה  התזרימית   הבא ה  מבוצעת  רק   בסוף  העסקה, 

הדחוי.    פירעון הממסר  במועד  נוצר  אשר  החיובי  ואז מתקבל התזרים  ללקוח  שהועבר  מהסכום  גבוהה  העמלה 

בתקופת הדוח הגידול בתיק הלקוחות יצר תזרים שלילי מפעילות שוטפת.  

תזרים  חיובי  מפעילות  שוטפת  נגרם  מכניסות  גדולות  יותר  כתוצאה  מפירעון  ממסרים דחויים,  מתשלומים  שנית נו   

ללקוחות, עקב  פירעונות  בתיק  האשראי בתקופה. 

תזרים מזומנים נטו 

ששימש  מפעילות  

השקעה  

של   ניירות הערך  בתיקי  ופידיון של אגרות חוב  בעיקרו ממכירה  נובע  התזרים שנבע מפעילות השקעה בתקופה 

החברה בסך של כ-123,259  אלפי ש"ח, פידיון של אג"ח פרטית בסך של כ-59,247  אלפי  ש"ח והשקעה במניות חברה    ) 36,238(  ) 160,061(  67,995

בסך של כ-96,365 אלפי ש"ח. 



 

 

תזרים מזומנים נטו 
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)ש שימש( נבע   

מפעילות מימון  

נכון ל תאריך הדוח, מקורות המימון של החברה הינם הונה העצמי של החברה, וכן  אשראי  המועמד לחברה משוק  

ההון וכן  משלושה בנקים בישראל, חלקו במסגרות אשראי וחלקו לפי דרישה  במהלך  פעילות שוטפת. נכון  לתאריך  

הדוח,  עומדת  יתרת   ניצול  האשראי   הבנקאי  בפועל  על  סך  של  כ-2,058  מיליוני  ש"ח. לפרטים  נוספים  רא ו  סעיף  15.5  

המזומנים   בדוח  תזרים  מוצג  מבנקים  הלוואות  מקבלת  כי  תזרים   המזומנים  התקופתי.  יצוין,  לדוח  א'  לפרק 

כפעילות שוטפת בשל אופי הפעילות של החברה. 

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות מימון בתקופת הדוח, נבע מהנפקת נע"מ )סדרה  5( של החברה בסך של כ- 

347,000  אלפי ש"ח ובניכוי מפידיון נע"מ )סדרה  4( בסך של  40,750  אלפי ש"ח     ומפידיון נע"מ )סדרה  5( בסך של  

105,000 אלפי ש"ח. מהעמדת הלוואה פרטית מגוף מוסדי בשוק ההון בסך של 150,000 אלפי ש"ח, ומפרעונות של  
 ) 475,705(  441,671  30,740

כ-236,910 אלפי ש"ח קרן אגרות חוב )סדרה ה  וסדרה ו(, וכן תשלום דיבידנד בסך 83,600 אלפי ש"ח בתקופה.  

תזרים המזומנים נטו  ששימש  לפעילות מימון בשנת  2021  נבע מקבלת תמורת הנפקת ניירות ערך מסחריים  )סדרה  

ש"ח   החברה  בסך  481,455  אלפי  של  ו(  וסדרה  ה  )סדרה  אג"ח  הנפקת  ש"ח   ותמורת  של  40,750  אלפי  בסך   )4

ומתשלום דיבידנדים במזומן בסך 80,534  אלפי ש"ח )מתוכם תשלום דיבידנד במזומן בסך  12,994  שנרשם כקי טון   

בהון העצמי ביתרת הסגירה של ההון לשנת 2021(. 

תזרים  המזומנים השלילי  מפעילות מימון  בשנת  2020  בסך  475,705  אלפי ש"ח  נבע מפירעונות ניירות ערך מסחריים  

)סדרה  2  וסדרה  3( של החברה בסכום של  583,444  אלפי ש"ח  ומתמורה נטו מהנפקת ניירות ערך מסחריים בסך  

של כ-107,739 אלפי ש"ח. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

דיון בקיומו של גירעון בהון החוזר בצירוף תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת  
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דירקטוריון החברה דן בקיומו של גרעון בהון החוזר של החברה ליום  31 בדצמבר 2022 בצירוף קיומו של תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת והגיע למסקנה כי  

אין מדובר בסימן אזהרה וכי אין לחברה בעיית נזילות:  

• תזרים המזומנים השלילי הינו חלק מאופי הפעילות של החברה במיוחד בתקופות של צמיחה וגידול בתיק הלקוחות. 

• בתקופת הדוח תיק האשראי הכולל של החברה נשאר ברמה דומה לרמתו בתחילת התקופה. בתקופת הדוח מומן חלק גדול יותר מתיק האשראי של החברה  

ע"י אשראי משוק ההון שהחליף אשראי בנקאי המוצג בפעילות השוטפת. אשראי משוק ההון מוצג בפעילות מימון. סיווג זה  הגדיל את התזרים הש לילי  

המיוחס לפעילות שוטפת בתקופה על אף העובדה שתיק האשראי בכללותו נותר זהה וכמו כן סך המימון הנדרש על מנת לממנו. 

• סך של כ-123,259 אלפי ש"ח ממכירת אגרות חוב סחירות נכלל בתזרים מזומנים מפעילות השקעה בשל סיווג חשבונאי ואינו נכלל בתזרים מפעילות שוטפת.  

• תזרים המזומנים של החברה כתוצאה מפירעונות שוטפים בתיק הלקוחות מגיע לכ -1.2 מיליארד ש"ח בתקופה של רבעון קדימה - היינו: מצטבר עד 30 ימים  

כ-554 מיליון ש"ח, מצטבר עד 60 ימים כ-912 מיליון ש"ח, מצטבר עד 90 ימים כ-1,238 מיליון ש"ח )לפי  הפירעונות בתיק ליום 31 בדצמבר 2022(. 

• סכום הגירעון בהון  החוזר  64,133  אלפי ש"ח הינו נמוך ומהווה כ -2%  מתיק האשראי הכולל של החברה, המסתכם לכ-3,312,252  אלפי ש" ח נכון ליום  31  

בדצמבר 2022.  

• להערכת הנהלת החברה הגירעון בהון החוזר הינו זמני ולא צפוי להימשך בתקופות העו קבות, שכן ישנו אישור דירקטוריון לתכניות החברה התומכות בתוכנית  

האסטרטגית שלה לגיוס אשראי העולה על שנה מהמערכת הבנקאית ו/או משוק ההון על פי צרכיה השוטפים של החברה.  

• לחברה מסגרות בנקאיות לא מנוצלות במערכת הבנקאית בסך של כ-207 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022 ובסך  של כ-185 מיליון ש"ח סמוך  למועד פרסום  

הדוח.   

• במהלך שנת  2022 גדלו קווי האשראי מבנקים אלו בסך כולל  כ-  70 מיליון ש"ח מסך של כ-2,195 מיליון ש"ח בשנת 2021 לסך של כ -2,265 מיליון ש"ח .  

• להערכת הנהלת החברה, לחברה יכולת לגייס, ככל שתידרש, אשראי נוסף משוק ההון ו/או מהמערכת הבנקאית, כמצוין לעיל.  

 

 



 

 

6. הסכמים עם תאגידים בנקאיים בישראל     
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נכון ליום  31  בדצמבר  2022, לחברה קווי אשראי משלושה בנקים בישראל בסך כולל של כ-2,264,700  

אשראי  מבנק  בישראל ,   במסגרות  כ-614,700  אלפי   ש"ח  השוטפת:  פעילותה  למימון  אלפי  ש"ח 

ובנוסף, אשראי בפועל בסך של כ-1,650,000  אלפי  ש"ח, אשר הועמד לחברה בפועל על ידי  שני בנקים  

נוספים על פי צרכיה השוטפים של החברה. לפרטים נוספים אודות מסגרות וניצול אשראי מבנקים  

ראו פירוט בטבלה להלן.   

יצוין כי כל ההלוואות הנלקחות מבנקים בישראל הינן הלוואות לטווח קצר. 

למועד פרסום הדוח, לחברה קווי  אשראי משלושה בנקים בישראל בסך כולל של כ-2,269,400 אלפי   

ש"ח. 

את   להוזיל  להמשיך  מטרה  ומתוך  הבנקים  אחד  עם  לסיכום  החברה  לאחר  תאריך  הדוח  הגיעה 

מקורות המימון שלה, על ביטול עמלת הקצאת האשראי מחד, ועל וויתור על התחייבות להקצאת  

מסגרת אשראי מאידך  בין היתר  לאור פירעונות חלקיים מוקדמים של ניירות ערך מסחריים )סדרה  

5(, בהתאם לתנאיו. לא חל שינוי בהיקף קוו האשראי שהוקצה ע"י הבנק.   

 

לפרטים נוספים אודות האשראי מבנקים ומשוק ההון ראו פירוט בטבלה שבסעיף זה. 

 

להלן פירוט הלוואות בבנקים ליום 31.12.22 )אלפי ש"ח(:  

 

סכום הלוואה סוג הלוואה 
 950,000  הלוואה ז" ק
 407,850  הלוואה ז" ק
 700,000 On Call 

 2,057,850  סה"כ בנקים   
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7. סיכוני אשראי ופיננסיים 

פעילות החברה כוללת מתן אשראי חוץ בנקאי עסקי המגובה בממסרים עצמיים ומסחר בממסרים   

ההון   משוק  אשראי  וגיוס  קצר  מבנקים  לזמן  הלוואות  ולקיחת  דחויים  של  צדדים  שלישיים, 

התייחסות   לרבות  בישראל,  האשראי  ושוק  הסביבה  האקרו  כלכלית  )מקורות(.  לפרטים  אודות 

כן,  לפרטים  אודות סיכוני מקרו של   לסיכוניהם, ראו סעיף  6.2  בדוח תיאור עסקי התאגיד.  כמו 

החברה, ראו סעיף 21 בדוח תיאור עסקי התאגיד.  

 

7.1. סיכוני אשראי  

 כשל או הרעה ביכולת פירעון החוב של חייבי החברה.  ▪

 הסיכון של החברה לפגיעה ברווחיה ובמוניטין שלה עקב כשל או הרעה ביכולת הלווים ▪

לשלם את התחייבויותיהם לחברה.  

 פגיעה בשווי הבטוחות לטובת החברה.  ▪

 כשל אשראי מסיבות משפטיות ו/או רגולטוריות.  ▪

 

הנהלת החברה רואה בניהול סיכונים מושכל את המפתח להצלחתה של פעילות הקבוצה. 

הקבוצה מנהלת בחינת סיכוני אשראי באופן שוטף באמצעות צוות אנליזה וניהול סיכונים  

מנוסה ומיומן. עקרונות הבקרה הינם הקפדה על פיזור סיכונים בתיק האשראי, הליך חיתום  

תיק   של  שוטפות  ובקרות  בסעיף  9.9  להלן(,  )כמפורט  חדשות  לעסקאות  ומקצועי  מסודר 

האשראי. כל זאת תחת מדיניות ונהלי אשראי המאושרים ע" דירקטוריון החברה.  

החברה שואפת ליצור פיזור בכל הפרמטרים של תיק האשראי שלה: לקוחות, חייבים, מגזרי  

פעילות, אזורים גיאוגרפים, מח"מ וסכומי האשראי. החברה פועלת מתוך הבנה כי פ יזור תיק  

עקרונות   להלן  מספר  משמעותיים.  אבודים  חובות  לקיום  הסיכון  את  מקטין  האשראי 

מהותיים לפיזור  וטיוב תיק האשראי של החברה.  

מגבלת לווה בודד /  קבוצת לווים -  ככלל  - עד 5% מתיק האשראי.  

פיזור ענפי  -  החברה קובעת מגבלת חשיפה לענפי משק שונים בהתאם למצב הכלכלי והערכת  

הסיכון.  

תהליך החיתום המתבצע באמצעות מחלקת אנליזה וניהול סיכונים  -  הקבוצה מנהלת מערך  

בחינת סיכוני אשראי באופן שוטף המורכב מוועדת אשראי ומצוות  אנליזה וניהול סיכונים   

בתיק   סיכונים  פיזור  על  הקפדה  הסיכונים  הינם  ניהול  של  מערך  עיקריו  ומיומן.  מנוסה 

האשראי, בחינת הנתונים הכספיים של הלקוח, מקורות להחזר האשראי, בחינת האיתנות  

ביחס   פעילותו  בתחום  הלקוח  של  מיצובו  וכן  בו,  השליטה  ובעלי  הלקוח  של  הפיננסית 

הקובעת  קריטריונים   עליונה  אשראי  ועדת  מינה  החברה  דירקטוריון  כן,  למתחריו.  כמו 

לניהול מערך האשראי בחברה  ומקיימת בחינה ודיון מעמיקים בטרם אישור מסגרות אשראי  

ללקוחות ומושכים.  

 



 

 
במסגרת  ניהול סיכון זה, החברה מקיימת הליך חיתום אשראי. אלמנט חשוב והכרחי בהליך  

אישור עסקה הינו היכרות מעמיקה של מנכ"ל החברה עם לקוחותיה והתבססות על הניסיון,  

העמדת  האשראי   פעילותו.  במגזר  הלקוח  ומוניטין  הלקוח  פעילות  תחום  המקצועיות, 

עם  היכרות  ללקוחות  כרוכה  בקיום  הליך  חיתום  אשר  בו  נבחנים  פרמטרים  שונים  כמו: 

הבעלים; ניתוח מרכיבי העסקה; ניתוח מידע ממאגרי מידע עסקיים; ניתוח דוחות כספיים  

הבטוחות;  ניתוח  הערכות    שמאי;  ביקור   טיב  בדיקת  שונים;  מצגים  קבלת  מבוקרים; 

במשרדי החברה; אנליזה מקיפה  וגיבוש המלצה.  

 

בעניינם   שלישיים  אשר  צדדים  של  דחויים  ממסרים  קבלת  כנגד  החברה  מספקת  אשראי 

מעריכה החברה את יכולתה להיפרע מהלקוח, מעבר למושך השיק.  

 

ועדת אשראי   
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דירקטוריון  החברה מינה ועדת אשראי אשר בראשה עומד דח"צ ועל חבריה נמנים גם הדח"צ   

השני, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה שהינו דירקטור.  

)יו"ר   אלטמן  גידי  מה"ה  הדוח,  מורכב  למועד  פרסום  העליונה,  נכון  האשראי  ועדת  הרכב 

הועדה(, שרה גאני, שחר אושרי  ודורי נאוי. נוכחים בועדה ומדווחים לה:  רעיה יונה  -  מנהלת  

סיכוני אשראי, ניצן בנדו  -   אנליסטית אשראי ראשית,  ואנליסט אשראי. ההרכב כאמור כפוף  

לשינויים מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה.  

 

תפקידי הועדה העיקריים הינם: 

• אישור עסקאות חדשות הן לתקופה קצרה )עד שנה( והן לתקופה ארוכה )מעל שנה(.  

• אישור חידוש עסקאות אשראי קיימות.  

• דיון בלקוחות אסטרטגיים קיימים בעלי אשראי גבוה.   

• דיון ב לקוחות עם סימנים בעייתים, מידע שלילי, פיגור בתשלומים ועוד.  

• דיון ב לקוחות החורגים ממגבלת האובליגו שנקבעה  

 

בתפעול   של החברה  ומשמשות  הלכה למעשה  הועדה  מוטמעות  במערכות המידע  החלטות 

השוטף.  

דירקטוריון  החברה קבע כי עסקאות שהינן בהיקפים הפחותים מהרף שנקבע על ידו, הינן  

עסקאות אשר קביעת מסגרת האשראי בהן מצויה  בסמכות  חברי הנהלת  החברה, והחברה  

תתקשר  בעסקאות כאמור באמצעות ועדת אשראי מרכזית  )המורכבת מחברי הנהלה להבדיל  

מועדת האשראי שמונתה על ידי דירקטוריון החברה כמפורט לעיל(.  

 

7.2. סיכונים פיננסיים  

7.2.1. סיכוני שוק  

פעילות החברה מושפעת מהסביבה המאקרו כלכלית בארץ ובעולם. האטה בצמיחה  

ו/או   השקים  מושכי  של  במצבם  והרעה  הפעילות  בהיקף  האטה  משמעה  במשק 

לקוחות החברה, המובילה לעליה בסיכון האשראי אליו חשופה החברה.  האטה כזו  

מורידה את כמות העסקאות וכתוצאה מכך גם את הביקוש לאשראי.  



 

 
בשלהי   2022  הוקמה ממשלה חדשה אשר החלה לקדם  רפורמה   משפטית, שחלקה   

ציבורית,  זאת  לצד    מחאה  של  גל  עורר  הדבר  בכנסת.  ראשונה  בקריאה  עבר  כבר 

זה   בהקשר  אי-הוודאות  לאופוזיציה.  הקואליציה  בין  קריאות  שונות  להידברות 

בשער   בפיחות  בעיקר  הפיננסיים, שהתבטאה  בשווקים  בתנודתיות  לעלייה  הביאה 

החליפין של השקל מול סל המטבעות, וכן  ל עלייה בתשואות אגרות- החוב הארוכות.  

בהינתן  השלב בו מצויה  הרפורמה המשפטית, אין ביכולתה של החברה  לאמוד  את  

השלכותיה על פעילותה ואין  ודאות כי תהיינה השלכות על פעילות החברה.  

הינו    בה,  בחברה  המכה ן  כמנכ"ל  החברה  ודירקטור  השליטה  דורי  נאוי,  בעל  מר 

האחראי על ניהול סיכוני השוק של החברה  ופועל  תחת פיקוח דירקטוריון החברה   

ובליווי מנהלת הסיכונים הראשית של החברה.  לפרטים  נוספים  אודות מר דורי  נאוי,  

ראו תקנה 26 בדוח  פרטים נוספים על התאגיד המצורף לדוח זה.  

 

פעילות החברה בניהול סיכוני שוק:  

28  

הנהלת החברה עוקבת אחר ההתתפתחויות במשק בכלל ואחר התפתחות כלכלית של  

הלקוחות והמושכים בפרט, ובהתאם לכך מנהלת את הסיכונים ואת מדיניות מתן  

האשראי ללקוחות.  

ככלל, בכדי להתמודד עם סיכוני השוק כאמור לעיל, מחזיקה החברה במח"מ תיק  

לקוחות קצר ומפוזר.  מח"מ קצר של התיק מאפשר לחברה להגיב במהירות  במקרים  

של חשש להרעה במצבם הפיננסי של הלקוחות ו/או של המושכים.  

הפיקוח על מדיניות הדירקטוריון ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה:  

אחת לרבעון, במסגרת הדיון בדוחותיה הכספיים של החברה, דן דירקטוריון החברה  

בחשיפות של החברה מכח סיכוני השוק. המעקב אחר השינויים בריבית בנק ישראל  

נעשה על ידי המנכ"ל בחברה באופן שוטף, והחלטות באשר לביצוע פעולות נדרשות  

נעשות על ידי המנכ"ל בשיתוף עם יו"ר דירקטורי ון החברה. 

להלן(   האשראי  ועדת  בדבר  פירוט  )ראו  האשראי  ועדת  דנה  לרבעון,  אחת  לפחות 

בחשיפות של החברה כמפורט לעיל ובוחנת את השפעתן העתידית ואת הצורך לבצע  

הגנות ככל הנדרש.  

דירקטוריון החברה ו ועדת הביקורת:   

סקירה  ממנכ"ל  החברה  לגבי  שינויים   החברה  מקבל  לרבעון  דירקטוריון  אחת 

בסיכוני  השוק  ובמדיניות  ניהול  הסיכונים  אותה  הוא  מנהל. סקירת המנכ"ל  נערכת   

באחת  מוועדות   הביקורת,  הועדה  לבחינת  הדוחות  הכספיים  או בישיבת הדירקטוריון  

הרבעונית.  אחת  לשנה,  דירקטוריון החברה   מקבל   דיווח   מיועץ  ה-SOX  של  החברה   

דיווח   ומרואי  החשבון    לגבי    מסקנותיהם  וממצאיהם  בביקורת  הסוקס,   ומקבל 

מסמנכ"ל הכספים לגבי התפתחות יישום ממצאי ה-SOX משנה קודמת.  

 

7.2.2. סיכון ריבית ואינפלציה  

שיעורי   של  משינוי  כתוצאה  החברה  ברווחי  לפגיעה  הסיכון  הוא  הריבית  סיכון 

הריבית בשווקים. סיכון הריבית נובע מאי התאמה בין עלות גיוס המקורות  למרווח  

האשראי בתיק הנכסים ומשוני בין בסיסי הצמדה בין המקורות לשימושים. להערכת  

החברה מדובר בחשיפה לא מהותית, שכן מרבית ההתקשרויות נעשות לטווח קצר  



 

 
והסכמי המימון מול לקוחות החברה צמודים לריבית הפריים )ריבית המקורות של  

החברה(.  
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החברה בוחנת את פערי הריבית בין המקורות והשימושים על מנת לוודא שמירה על  

מרווח רצוי. הצגת פערי הריבית מובאת  לדיון תקופתי רבעוני בדירקטוריון החברה.  

ללקוחותיה   הריבית  שיעורי  את  החברה  מעלה  ישראל,  בנק  בריבית  עם  עלייה 

בריבית   ממועד  העלייה  החל  החברה  מתקשרת  בהן  בעסקאות  וזאת  בהתאמה 

הינה  בעסקאות  במסחר  בממסרים  דחויים  של  צדדים   החברה  חשיפת  האמורה. 

שלישיים   בהן  התקשרה   קודם  למועד  העלייה   בריבית  בנק  ישראל  שכן  בעסקאות   

כאמור שיעור הריבית  נקבע  מראש.  

להערכת   החברה, מכיוון  עסקאות  אלו   הינן לטווחים קצרים והחברה מספיקה להגיב 

לשינויים בריבית כאמור, על ידי עדכון מחיר הריבית שהיא גובה בהתאם,  חשיפת   

החברה מוגבלת  עד למועד פירעון  השיק שבו  הריבית נקבעה מראש.  

החברה מתאימה באופן שוטף ורציף את בסיס ההצמדה בין הנכסים להתחייבויות.  

 

מבחני רגישות - רגישות לשינויים בשערי הריבית  

קיימת   כי  העובדה  לאור  לחברה  מהותית  שאינה  קיימת  חשיפה  לעיל,  כמפורט 

התאמה כמעט מלאה להצמדה לשינויים בריבית בהסכמים עם הלקוחות בעסקות  

ההלוואות,  למעט יתרות צדדי ג' המהווים כ-7% מיתרת התיק. כלומר, ההשפעה על  

המרווח הפיננסי של החברה ,  ככל שתהיה,  אינה מהותית להערכת הנהלת החברה  

שכן עלי ה במקורות מובילה לעליה מקבילה בשימושים.  

ביום  3   שפורסמה  מספר  8-99  כפי  חשבונאית  סגל  לעמדת  בהתאם  זאת,  עם  יחד 

באוגוסט  2022, החברה מתכבדת לעדכן כי  ככלל, עליית ריבית ועלייה באינפלציה  

החברה.   פועלת  שבה  העסקית  הסביבה  על  שלילית  השפעה  פוטנציאל  בעלות  הינן 

חלק   על  לרעה  להשפיע  עלולה  הריבית  בשיעור  עליה  הנהלת  החברה  להערכת 

מלקוחותיה החשופים יותר למימון גבוה, בנוסף, גידול בהוצאות המימון של חברות  

במשק עלול גם הוא להוביל לירידה בהיקפי פעילות החברות וכתוצאה מכך לירידה  

הבטחונות המבטיחים את   לעיבוי  באופן מתמיד  פועלת  החברה  לאשראי.  בביקוש 

האשראי, לחיתום קפדני וסלקטיבי, שמירה על מח"מ קצר, קבלת ערבויות אישיות  

של הבעלים, וסוקרת באופן קבוע ושוטף על ידי ועדות פנימיות וועדות האשראי של  

הדירקטוריון.  

ראו   במשק,  האשראי  משתנה  והתפתחיוות  בשוק  ריבית  בשיעורי  אודות  שינויים 

סעיף 6.3 בדוח תיאור עסקי התאגיד.  

הערכות החברה בנוגע להשפעת הריבית על פעילותה ועל פעילות החברות הבנות 

הינה בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר  

מבוססת על הערכות החברה נכון למועד דוח זה אך התממשותן אינה וודאית ואינה  

בשליטת החברה בלבד. הערכות אלה עשויות להיות מושפעות,  בין היתר משינויים 

מנתונים  רגולטוריות,  מהחלטות  החברה,  של  הסיכון  מגורמי  העסקית,  בסביבה 

מאקרו כלכליים וכן מגורמים חיצוניים נוספים שאינם בשליטת החברה.  
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אי  עמידה  בהתחייבויות  תזרימיות  כתוצאה  מצמצום  קווי  אשראי  בבנקים  וקושי   

בגיוס או מחזור חוב בשוק ההון.  

 

פעילות החברה בניהול סיכוני נזילות ומקורות מימון: 

החברה מייצרת פיזור  וגיוון  בין מקורות  המימון.  

ונכסים   מזומן  בדמות  מיליוני  ש "ח  מאות  של  ביטחון  כרית  החברה  שומרת  על 

סחירים בעלי סחירות גבוהה . 

חלק  מהותי  מתיק הלקוחות  מתאפיין  במח"מ קצר  של  6  חודשים  המאפשר  גמישות  

מרבית בניהול סיכון הנזילות. 

 

סקר סיכונים:  

הפנים  כחלק  מתכנון   מבקר  ידי  במסגרת  תכנית  הביקורת   נערך  סקר  סיכונים  על 

הביקורת   הפני מית   בחברה.   סקר הסיכונים נערך על ידי המבקר אחת לכמה שנים.  

הינן  לאתר  ולמפות   חשיפות   וסיכונים  בתחומי   הפעילות   ובתהליכי    מטרות  הסקר 

העבודה,  להגדיר   רמת  הסיכון  בחשיפות  הקיימות   ורמת   הנזק  הצפויה  בהתממשות   

סקר   חשיפה  זו  ו לוודא  את  קיום  הבקרות  שהוגדרו  בכדי  להימנע  מחשיפות  אלו. 

תגובות   בעקבות  המלצתה  את  שנדרשת  לתת  הביקורת  לועדת  נשלח  הסיכונים 

ההנהלה והחברה  והוא  מהוה  את הבסיס לקביעת תכנית הביקורת  הרב  שנתית  של   

החברה, המקיפה את כלל הנושאים בשיטה מחזורית, כך שכל מספר שנים, בוצעה  

ביקורת חוזרת על נושאים שנבחנו  בעבר.  במהלך שנת  2019, נמסר סקר סיכונים חדש  

לועדת הביקורת, סקר סיכונים זה מהווה   ידי מבקר הפנים של החברה  שבוצע על 

בסיס לתכנית ביקורת רב שנתית החל משנת  2019.  לפרטים אודות תכנית הביקורת  

הרב  שנתית, ראו סעיף  8  להלן.    יצוין, כי החברה ביצעה ביקורות נוספות נרחבות  

הבאים:  2020  –  אכיפה   השנים  2020  עד  2022  בנושאים  בין  מגוונים  בתחומים 

פנימית, לקוחות וגביה, רגולציה ושוק ההון;  2021  –  יישום המלצות  מדוחות ביקורת  

פנימית קודמים, כוח אדם, צדדים קשורים;  2022  –  אבטחת מידע, סייבר והמשכיות  

עסקית, יחידת כספים ונהלים. בנוסף ביצעה החברה באופן וולנטארי סקר מעילות  

והונאות שיפורט להלן.    

 

סקר מעילות  והונאות:  

במהלך שנת  2022  ביצעה החברה ביוזמתה ובאמצעות מבקר חיצוני בלתי תלוי, סקר  

ובקרות פנימיות.  תכליתו של סקר מעילות והונאות הינה   והונאות  בנושא מעילות 

העיקריים   התהליכים  מיפוי  ידי  על  והונאות  למעילות  פוטנציאלית  לזהות  חשיפה 

במהלך   ומנהליה  החברה  עובדי  ידי  על  המבוצעות  והפעולות  הבקרות  בחברה, 

פעילותה, זאת במטרה לצמצם חשיפות אלה, ולספק להנהלת החברה ולדירקטוריון  

כלים להעריך את הסיכון ל קרות אירועים כאלו כאמור, ולבסוף למדוד את החשיפה  

השיורית למעילות והונאות.  



 

 
סקירת   בה,  המתקיימים  והתהליכים  החברה  כללה  -   הכרת  הסקר   מתודולוגית 

ואיפיון   ניתוח  באלה,  וכיוצא  חתימה  זכויות  אתי,  קוד  מדיניות,  מסמכי  נהלים, 

החשיפות, בחינת תרחישים, הערכת הסיכון השיורי ומתן המלצות להנהלה.  

בריאה   בקרה  סביבת  מקיימת  שליליים.  נמצא  שהחברה  ממצאים  כל  נמצאו  לא 

לרבות קוד אתי, נהלי עבודה ומסמכי מדיניות כמו כן נמצא שעובדי ומנהלי החברה  

מכירים בצורך לקיים בקרות בליבת התהליכים על מנת להבטיח תהליכים איכותיים  

ניהול   ראויות,  תפקידים  הפרדות  לחברה  בהם.  הגלומים  הסיכונים  את  ולהקטין 

הרשאות, דוחות בקרה ובקרות ממוכנות.   

מדיניות החברה בנושא זה הינה לצרף סקר זה לתכנית העבודה הרב שנתית שלה  

ולערוך אותו אחת  למספר שנים.  

 

8. סיכונים תפעוליים 
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ביקורת   מהלכי  מספר  באמצעות  הן  שנים,  לכמה  אחת  התפעוליים  סיכוניה  את  ממפה  החברה 

שוטפים במהלך שנה קלנדרית על ידי מבקר הפנים של החברה והן באמצעות סקר מעילות והונאות  

ואי סדרים תקופתיים כמקובל בשוק הפיננסים. כנגד תוצאות הסקר ומיפוי הסיכונים והחשיפות,  

מפעילה החברה סט כלים להתמודדות. 

 

לאור זאת, בוצעו בשנים האחרונות מספר פעולות להתמודדות עם הסיכונים, כדלקמן:  

)1( הפרדת חתימות    

שקבע   חתימה  זכויות  פי  על  זאת  חותמים,  קבוצות  מספר  פי  על  בשוטף  פועלת  החברה 

דירקטוריון החברה, בהתאמה למאפייני החברה. כמו כן, מתקיימת הפרדה בין  תפקידי חדר  

העסקאות ומחלקת הכספים של החברה, בין קבוצת מבצעי עסקאות למול מבקריהן. בהתאם  

לכך, מתבצעות ההוראות השוטפות מול המערכת הבנקאית.  

)2( פעילות מול הבנקים    

הוראות החברה השוטפות מול הבנקים מתבצעות באמצעות מנהלי החברה ומורשי החתימה  

בה, זאת בהתאם לזכויות החתימה שקבע דירקטוריון החברה כאמור.   

יומיומית לתנועות בין המערכת הבנקאית   כמו כן, החברה מבצעת בדיקות והתאמות ברמה 

מבצעת  למנכ"ל(  משנה  ו/או  )מנכ"ל  החברה  הנהלת  זו,  במסגרת  חשבונות.  הנהלת  למערכת 

הפתיחה,   יתרות  של  החודשית  ברמה  והן  היומית  ברמה  הן  תזרים  וניהול  כספיות  בדיקות 

ממסרים   של  מאזניות  יתרות  התאמת  בבנקים,  הסגירה  יתרות  על  פיקוח  יומיות,  תנועות 

אינטרנט   פרוטוקול  על- ידי  נתמכת  כספים  העברת  פרוצדורת  כספיות.  יתרות  למול  דחויים 

והגבלת תקרות סכומים בהתאם לאופי המוטבים.  

עזיבת   ו/או  הצטרפות  בכל  לבנקים,  הגישה  להרשאות  פנימי  מעקב  מבצעת  החברה  בנוסף, 

עובדים.  

)3( אבטחה ומערכות מידע     

פעילותה של החברה מבוססת על מערכות מידע ועל מידע דיגיטלי מסוגים שונים. מידע זה כולל  

מידע על לקוחות החברה ולקוחות של לקוחותיה, ספקים ועובדים. בשנים האחרונות, חל גידול  

בתכיפות ובחומרת תקיפות אירועי סייבר לרבות פשיעת סייבר, מגמה אשר צפויה להימשך ואף  

להחמיר, על אף כל מנגנוני ההגנה המופעלים כנגדה. אירועי סייבר עלולים להוביל לגישה בלתי  

מורשית, חשיפה בלתי מורשית, ניצול לרעה, שיבוש, מחיקה או שינוי של המידע של החברה  



 

 
באופן   אותם  להאט  המחשוב,  בשירותי  לפגוע  השוטפת,  לפעילות  להפריע  וכן  ולקוחותיה, 

גידול   ניכר  סיכוני אבטחת המידע המסורתיים,  בצד  מידע.  ואף להשבית מערכות  משמעותי 

משמעותי באיומים אליהם חשופים מוסדות פיננסים בארץ ובעולם. במקרה של פגיעה בחברה  

שיבוש   כגון  שליליות,  מהשלכות  לסבול  החברה  עלולה  כאמור  סייבר  מהתקפות  כתוצאה 

של   פעולתן  שיבוש  שירותים,  מספקת  החברה  להם  לקוחות  של  ו/או  החברה  של  הפעילות 

במוניטין   פגיעה  לקוחותיה,  של  ו/או  החברה  של  מידע  גניבת  השבתתן,  או  המידע  מערכות 

לפגיעה   להביא  עלולים  אשר  משפטיות,  לתביעות  וחשיפה  לקוחות  של  אמונם  על  המשפיעה 

בתוצאותיה העסקיות של החברה.   

לצורך התמודדות עם הסיכונים כאמור, מיישמת החברה אמצעי הגנה ובקרה, לרבות: קיום  

תשתיות טכנולוגיה נאותות וחדישות, מערכות EDR ו- AV NGAV מתקדמות, אימוץ ומעבר  

לטכנולוגיות ענן חדשות ומאובטחות, קיום מדיניות סיסמאות קשיחה ואימות דו שלבי, אימות  

אבטחה   אמצעי  קיום  חדירות,  למניעת  ואפל יקטיביים  פיזיים  תקשורת  אמצעי  ביומטרי, 

שיפור   תהליכי  קיום  ועובדים,  הנהלה  והדרכת  מודעות  העלאת  מרחוק,  לעבודה  מתקדמים 

גיבויים רב שכבתי,   ניהול  )P.D.C.A(, יצירת תרבות ארגונית תומכת אבטחת מידע,  מתמיד 

סקרי   ניהול   ,SIEM  מערכות קיום  לרבות  וסביבתית  פיזית  לאבטחה  גישה  בקרות  ניהול 

סיכונים, מבדקי חדירה, יישום דרישות חוקים, תקנות והנחיות )חוק ותקנות הגנת הפרטיות,  

חוק המחשבים, חוק זכויות יוצרים, הנחיות רשויות הסייבר( ודרישות תקינה בהתאם לתקן  

ISO  27001, ביצוע בקרת תהליכים, פיקוח ואכיפת הנחיות ונהלים לעמידה איתנה בדרישות  

החוק, תקנות וכללים הקשורים לאבטחת מידע ועדכונם השוטף, אבטחת משאבי אנוש, וניהול  

אבטחת   מנגנוני  של  יומית  ותחזוקה  עדכון  ותפעול,  היבטיו,  כל  על  המידע  נכסי  של  מתמיד 

הנבדקים   נוספים  גיבוי  אתרי  במספר  מגובים  החברה  נתוני  כלל  כן,  כמו  השונים.  המידע 

תקופתית ומתבצע שחזור יזו ם למערכות הליבה לפחות אחת לשנהלשבוע.  

) BCP + DRP(, והתקשרה עם גופים   בנוסף, אימצה החברה נוהל ותכנית המשכיות עסקית 

 . )IR - INCIDENT RESPONSE( המתמחים בניהול אירועי סייבר

החברה מינתה מנהל סיכונים תפעוליים, המשמש כנושא משרה בחברה.  

החברה מאפשרת גישה מאובטחת למחשביה )לרבות מחשבי עובדי החברה(, זאת לצד הפעלת  

פי   על  מחלקתי  מידור  לרבות  החתימה,  זכויות  מבעלי  אחד  לכל  וסודיות  אישיות  סיסמאות 

הנדרש באמצעות אימות דו שלבי.  

החברה עומדת בתקן  ISO27001  ולה נהלים ומדיניות אבטחת מידע המתעדכנים מעת לעת.  

  ITGC  ובקרות תשתיתיים  מבדקי חדירה  סיכונים,  סקר  בדיקות  מבצעת  מכך,  כחלק 

תקופתיות מול משרד רו"ח.  

)4( מערך הביקורת של החברה      
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החברה מבוקרת אחת לרבעון ונבחנת בשגרה במסגרת הליכי בקרת  SOX  -  כחלק מכך, הוסדרו  

בחברה מדיניות ונהלים רבים, וביניהם נוהל מתריע בשער. כמו כן, אומצו כללי התנהגות וקוד  

אתי, נוהל ניהול ושמירת מידע, בוצעו הפרדות תפקידים, טויבו תהליכי הקמת ספקים לקוחות  
אשראי  5 ממסגרות  חריגות  לבדיקת  שוטפות  בקרות  בוצעו  החברה,  ועובדים   במערכות 

וביטחונות הלקוחות, וסומנו צדדים קשורים במערכות החברה.  

)5( שיפור הממשל התאגידי   

טויבו והוטמעו תהליכים בקשר עם שיפור הממשל התאגידי בחברה ובכלל זה:   

 
  החברה מבצעת, על פי צורך,  מבדקי רקע ואמינות בגיוס עובדים חדשים.  5



 

 
o מונה יו"ר דירקטוריון שאינו מבעלי השליטה או קרוביו.  

o עודכנו זכויות החתימה בחברה באופן שאין מורשה חתימה עצמאי.   

ההון,   שוק  רשות  של  הציות  לכללי  בהתאם  האכיפה  בתחום  ונהלים  מדיניות  o אומצו 

בהתאם לחוקים, תקנות וצווים מטעם המחוקק והרגולטור. 

o עודכנו נהלי תכנית האכיפה בתחום ניירות הערך, לרבות הכללת עדכונים רבים בהתאם 

לחוקים, תקנות וצווים מטעם המחוקק והרגולטור.  

o בנוסף, החברה, באמצעות יועציה המשפטיים, מקיימת תהליכי בקרת משימות שוטפות  

הרלבנטיות הן בתחום הממשל התאגידי והן לתחום הפעילות העיקרי של החברה.  

)6( תלות באנשי מפתח  
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הכספים   בתחומי  איכותי  ניהולי  כ"א  לגיוס  ופעלה  מפתח  באיש  תלותה  את  פיזרה  החברה 

האנליזה והשיווק ובנוסף גייסה יו"ר פעיל בעל ניסיון רב ומוניטין בתחום האשראי.  

 

9. סיכון משפטי,  רגולציה ושינוי חקיק ה 6

הוראות רגולציה ושינויי חקיקה בתחומי האשראי החוץ בנקאי וניירות הערך מתפרסמים מעת לעת  

על ידי המחוקק ורשויות הפיקוח השונות, ובעלי השפעה ישירה על פעילות הקבוצה.  

החברה מלווה ביעוץ משפטי קבוע אשר מאיר, מציף וחווה דעתו אודות כל שינוי חקיקה ורגולציה,  

נוספים,   ותחומים  הערך  ניירות  בתחום  ואם  החברה  של  העיקרי  הפעילות  תחום  בהקשר  אם 

ובהתאם לכך מבצעת פיקוח ועדכון מדיניות ונהלים, לצד אחריות על ביצוע הדרכות כנגזרת לכך.  

במקביל, החברה מלווה באופן שוטף על ידי יועצים לתחום הפעילות העיקרי של החברה, במסגרת  

הפיקוח מצד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן: "רשות שוק ההון"(, בהתאם לחוק הפיקוח  

)להלן:   מכוחו  וצווים  מוסדרים(, תשע"ו-2016, תקנות  פיננסים  )שירותים  פיננסיים  שירותים  על 

יועצי רשות שוק ההון מסייעים לחברה בין היתר בבחינת הוראות רגולטוריות   "חוק הפיקוח"(. 

ודרישות רשות שוק ההון וחוק הפיקוח ביחס לרישיון האשראי של הקבוצה, כניסה לתחומי פעילות  

דיווחים שונים   לגבי  ייעוץ  לצד  וסוגיות הקשורות בבעל השליטה בה,  חדשים, קשריה העסקיים 

לרשות שוק ההון, זאת בין היתר באמצעות ביצוע עדכוני הוראות רגולציה ודרישות חוק חדשות.   

לחברה,   הרלבנטיים  והרגולטוריים  המחוקק  פרסומי  את  קבע  באופן  ומבקרת  סורקת  החברה 

בבחינת   והן  ממשל  תאגידי  שמירת  בבחינת  הן  החברה  אורגני  לכלל  הדרכות  בהתאם  ומבצעת 

שמירת כללי אשראי ותחומים נוספים. 

 

 

10. סיכונים אחרי ם 

10.1.  סיכון אסטרטגי ותחרות 

שוק ההלוואות החוץ בנקאיות והממסרים הדחויים מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה בין  

הסביבה   עם  בהתמודדות  החברה  של  מהאסטרטגיה  כחלק  עיקריים.  שחקנים  מספר 

התחרותית, מבליטה החברה את יתרונה היחסי ברמת השירות, זמינות מתן השירות ובמתן  

השירותים   בין  גדולים  הבדלים  אין  כי  יוזכר  זאת,  עם  ללקוחותיה.  ייחודיים  פתרונות 

 
  אודות  מגבלות חקיקה,  תקינה  ואילוצים  מיוחדים, לצד   מגבלות  ופיקוח החלים על  תחום הפעילות  של   החברה, ראו  6

סעיף 7.2  בחלק השלישי וסעיף 17  בחלק הרביעי לפרק א' - דוח  ברנע  -  בדוח  התקופתי.  



 

 
המוצעים על ידי כל אחד מהשחקנים המרכזיים הפועלים בתחום ותנאיהם, ולפיכך, אין כל  

מניעה כי לקוחותיה של החברה יבחרו בכל עת נתונה להתקשר עם מתחריה.  

 

10.2. סיכון אובדן מוניטי ן 
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החברה מושתתת על מוניטין רב שנים. פגיעה במוניטין החברה כמוסד פיננסי יציב ואמין  

בקרב הלקוחות או הגופים הרגולטוריים עלולה להביא להסטה של פעילות הלקוחות לספקי  

שירותים פיננסיים אחרים, תוך פגיעה בפעילות וברווחיות הקבוצה.  

 

11. סיכוני ציו ת 

ומימון טרור, חלות על   והוראות רשות שוק ההון ורשות איסור הלבנת הון  מתוקף חוק הפיקוח 

החברה הנחיות וצווים שונים בנושאי ציות, ואיסור הלבנת הון.  

את   ובודק  סוקר  אשר  בחברה,  משרה  כנושא  המשמש  ציות  קצין  שוטף  באופן  מעסיקה  החברה 

כללי   פי  על  לרגולטור  ודיווח  ניטור  לצד  זאת  לרבות עסקאותיה,  של  החברה,  השוטפת  פעילותה 

הציות המקובלים בהתאם לדין.  

החברה מסתייעת ביועצים לתחום רשות שוק ההון, המעניקים לחברה שירותי ציות.  

במסגרת עבודתם של יועצי רשות שוק ההון, ניתנים לחברה שירותי הציות הבאים:  

המסמכים   כלל  כתיבת  כולל  אשראי,  למתן  רישיון  בקשת  בתהליך  צמוד  )1( רישוי  -  ליווי 

הנדרשים וטיפול מול רשות שוק ההון.  

)2( רגולציה  -  מתן שירותי קצין ציות, הדרכה, חניכה ופיקוח, לגבי הרגולציה החלה על החברה,  

וכן נה לי עבודה   ובין היתר: פיקוח ועדכון מדיניות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור 

ופיקוח על הרגולציה המותאמת לחברה; פיקוח ועדכון נהלים בתחום אשראי הוגן, שמירת  

הדרכות   פיננסיים;  שירותים  נותן  עם  התקשרות  ניהול  בסיכון,  לקוחות  סיווג  מסמכים, 

תיעוד   מסמכי  ושמירת  הלקוח"  את  "הכר  לעניין  לקוחות  מעקב  לעיל;  בנושאים  עובדים 

ללקוחות עסקיים ופרטיים.  

)3( חוק אשראי הוגן  -   בדיקת עמידה במגבלות הריבית הקבועות בחוק; הכנת טפסי גילוי ללקוח  

דיווחים   השונים;  המדיה  באמצעי  העסק  של  הפרסום  תקינות  בדיקת  אשראי;  בעסקאות 

לרשויות השונות; עדכון ויישום לגבי הוראות רגולטוריות חדשות שיתפרסמו; הצבת עובד  

תהליכי   על  ובקשה  פיקוח  לצורך  החברה,  במשרדי  בשבוע  ליומיים  אסדרה  חברת  מטעם 

העבודה ובחינת יישום הוראות הרגולציה.  

הרגולציה   לדרישות  בהתאם  בחברה  הפעילות  תחומי  בכל  פנים  ביקורות  )4( ביקורת  -  ביצוע 

ולצורך שיפור וייעול תהליכי העבודה של נותני השירותים הפיננסיים, תוך מתן דגש לעמידה  

בהוראות הרגולטורים השונים. 

דוחות הביקורת מקיפים את כלל התהליכים בחברה, מצביעים על לקויים קיימים בפעילות  

ומציעים מגוון פתרונות לתיקון הליקויים שנמצאו והבניית בקרות, הן ידניות והן ממוחשבות,  

למניעת הפרות עתידיות.  

שירותים מבוקרים בתחומים הבאים:  

- ביקורת תיקי לקוחות  -   נעשית  ביקורת שוטפת לווידאו תיקי הלקוחות, בהתאם לצווי 

רשות שוק ההון, תוך בדיקת רישום פרטי זיהוי, מסמכי זיהוי לקוחות, טפסי הכר את  

הלקוח, בקרה על מקבלי שירות. 



 

 
- ביקורת תחום אשראי הוגן  - נעשית ביקורת לבחינת מידת יישום הוראות חוק אשראי  

הוגן על ידי חברתנו, ובפרט באשר למגבלות הריבית הקבועות בחוק, לדרישות הגילוי  

ללקוחות בעסקאות אשראי, לקיומם של הסכמים בין החברה ללקוחות ולהגבלות על 

עסקאות אשראי עם קטינים. כמו כן, נעשה ניתוח של כלל עסקאות האשראי שביצעה 

החברה מול לקוחותיה לאיתור חריגות מהוראות החוק.  

בהתאם  במבנה  נעשית  טרור  -  הביקורת  ומימון  הון  הלבנת  איסור  בתחום  - ביקורת 

ברמה   הפעילות  כל  על  כוללת  ביקורת  נעשית  כן,  כמו  האוצר.  משרד  של  להוראות 

השנתית.  

פוטנציאליים,   עסקיים  וקשרים  לקוחות  ובחינת  קיימים  לקוחות  על  הפיקוח  עבודת  במסגרת 

מנת   על  אלה,  העומדות  מאחורי  הזהויות  לבדיקת  ופרטניות  ממוקדות  בדיקות  מבצעת  החברה 

להימנע מקשרים עסקיים בעלי סיכון למקורות טרור והלבנת הון. כחלק מכך, החברה משתמשת  

במאגר מידע מקוון, המתעדכן מעת לעת, בו ניתן לבצע בדיקות על אודות בעלי שליטה ושלוחיהם  

ברשימות סיכון, הן ברמה הלאומית והן ברמה בינלאומיות. 

בנוסף, החברה עורכת הדרכות קבועות לצוות חדר העסקאות ומלווה אותו מקצועית.  

העסקית   הודאות  אי  הגברת  בשל  סיכון  המשנה  מנכי  בתחום  רואה  החברה  כי  יצוין,  זה  בעניין 

במשק. על כן, בשנים האחרונות, זאת בהתאם לאסטרטגיית החברה, היקף מנכי האשראי מסך תיק  

האשראי הצטמצם באופן משמעותי מאוד, ואינו מהווה היום תחום מהותי בחשיפת תיק האשראי  

של החברה, כך שהשפעתם על החברה מינימאלית מאוד.  

 

12. בקרה נוספ ת 
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בנוסף לסיכונים התפעוליים המתוארים לעיל, החברה בוחנת עצמה ומבקרת תחום פעילותה גם  

בהתאם להנחיות וסקירות רגולטוריות שונות המתפרסמות מעת לעת, כמפורט כדלקמן: 
1( דוח  מבקר המדינה  -  משטר איסור הלבנת הון בישראל  7  -  במהלך חודש מאי  2022, פרסם מבקר 7

המבקר   דוח  המבקר"(.  "דוח  )להלן:  בישראל  הון  הלבנת  איסור  משטר  בנושא  דוח  המדינה 

הצביע על מספר נושאים עיקריים המעלים חשש בבקרת המדינה על סקטור האשראי החוץ  

בנקאי בישראל, אשר לחלקם ניתן  מענה בחברה וחלקם אינם רלבנטיים לפעילות החברה, זאת  

כמפורט להלן:  

פי סקר הסיכונים הלאומי שפורסם  פיננסיים  -  על  נותני שירותים  - בקרה ומדיניות כלפי 

כחלק   הון.  והלבנת  עבריינית  לפעילות  במיוחד  פגיע  בסקטור  מדובר  בנובמבר  2021, 

ממדיניות החברה, זו צמצמה באופן משמעותי פעיל ותה מול מגזר מנכי המשנה, כך שיתרת 

מימון מנכי משנה עומדת על כ-3% מסך תיק האשראי נכון ליום 31 בדצמבר 2022.  

- שירותים למגזר ממשלתי  -  בעקבות החרגת המגזר הממשלתי ממשטר איסור הלבנת הון  

בישראל, דוח המבקר הצביע על מגזר זה כבעל פוטנציאל להיחשב כ"חוליה חלשה" ובכל 

אינה   היא  החברה,  ידיעת  למיטב  כספים.  להסתרת  כאמצעי  עבריינים  לגורמים  פרציה 

מספקת שירותים לגופים ממשלתיים כלשהם. 

- פעילות התאגיד מול חברות פינטק וחברות הפועלות במטבעות דיגיטליים-קרטוגרפיים  -   

לפעילות   קשר  ללא  הפינטק,  בתום  הפועליות  לחברות  אשראי  שירותי  מספקת  החברה 

מטבעות כלשהיא.  

 
 דוח מבקר המדינה, נושאים מערכתיים, משטר איסור הלבנת הון בישראל )מאי 2022(. ראו:  7

 . https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7456-1.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1



 

 
2( תזכיר חוק איסור הלבנת הון  -  ביום  28  במרץ  2022  התפרסם תזכיר חוק איסור הלבנת הון  8

אשר הציע הקניית סמכויות שונות בין רשות איסור הלבנת הון ומימון טרור לבין רשות שוק  

השירותים   נותני  סקטור  על  בפיקוח  הקושי  מסביר  המחוקק  זה,  חוק  מתזכיר  כחלק  ההון. 

בעניין   ומימון טרור  לרשות איסור הלבנת הון  פיקוח מקבילה  הפיננסיים, אשר מתן סמכות 

השינויים   אחר  בהתאם  עוקבת  החברה  זה.  בסקטור  המספקת  הבקרה  היעדר  על  תפצה 

החקיקתיים, ותבצע שינויים והתאמות ככל הנדרש למול הרגולטורים השונים.   

3( חוזר נותני שירותים פיננסיים  -  ביום  29  במאי  2022  פרסמה רשות שוק ההון חוזר בדבר ניהול  9

סיכונים אצל נותן שירותים פיננסים מוסדרים )להלן: " חוזר רשות שוק ההון"(. חוזר רשות  

שוק ההון הכיל דרישות והוראות לגבי אופן ניהול הסיכונים בתאגידים מפוקחים, לצד אחריות  

ידיעת החברה, היא   פנימיים בתאגיד. למיטב  ודיווח  ואורגנים, לרבות בקרה  בעלי תפקידים 

עומדת בדרישות והוראות אלו, זאת כמפורט בסיכונים התפעוליים לעיל. 

 

13. דווחים בקרות מקרה התממשות סיכו ן 
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בקרות מקרה התממשות סיכון החברה תדווח בהתאם להוראות רשות ני"ע ורשות שוק ההון תיאור  

אירוע, הסיבות לאירוע, נזקים אם נגרמו לחברה,  צעדים שהתאגיד נקט או עתיד לנקוט, צעדים  

למזעור הנזקים, הסקת לקחים ובקרות עתידיות.  

 

14. דירוג גורמי הסיכון והשפעתם על עסקי הקבוצ ה 

גורם הסיכו ן 

השפעת הסיכון 

נמוכה 
נמוכה-

בינונית  בינונית  
בינונית- 
גבוהה גבוהה 

  V סיכון אשראי       1

סיכונים פיננסיים  

    V סיכון שוק      2 
     V סיכון ריבית ואינפלציה       3

   V סיכוני נזילות ומקורות מימון     4

סיכונים תפעוליים ומשפטיים 

     V סיכון תפעולי ואבטחת מידע        5
סיכון משפטי, רגולטוציה ושינויי  

       V חקיקה      6

סיכונים אחרים  

     V סיכון אסטרטגי ותחרות       7

     V סיכון אובדן מוניטי ן   8

     V סיכון ציות       9

 

 

 

 
  תזכיר   חוק  איסור   הלבנת  הון   )מתן  סמכות   פיקוח   לרשות   לאיסור   הלבנת  הון   ומימון   טרור  על   נותני  שירותים   8

פיננסיים( )תיקון  מס'...(, התשפ"ב -2022 )פורסם, 28.03.2022( . 
  ניהול  סיכונים אצל נותן שירותים פיננסים מוסדרים )פורסם, 29.05.2022( . 9
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15. גילוי בדבר המבקר הפנימי של התאגיד    

דניאל שפירא, רו"ח   שם המבקר: 

29 במאי  2011 תאריך תחילת  

כהונה: 

למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי המבקר, המבקר הפנימי  עומד  עמידה בהוראות  

בתנאים הקבועים בסעיפים 3)א( ו-8 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב -1992   הדין: 

)להלן: " חוק הביקורת הפנימית"(, וכן בתנאים הקבועים בסעיף  146)ב( לחוק  

החברות. המבקר הפנימי אינו ממלא כל תפקיד נוסף בתאגיד מעבר לכהונתו  

כמבקר פנים. 

ידי המבקר, המבקר הפנימי אינו  החזקה בניירות   על  וכפי שנמסר לה  למיטב  ידיעת החברה 

מחזיק בניירות ערך של התאגיד או של גוף הקשור לתאגיד, כהגדרת מונח זה   ערך של התאגיד: 

בתוספת הרביעית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-

1970 )להלן: "התוספת הרביעית"(.  

קשרים עסקיים/  

מהותיים עם 

אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם  

החברה או עם גוף קשור לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת  הרביעית. מבקר  

כנותן שירותים חיצוני. מבקר   מעניק את שירותי הביקורת הפנימית  הפנים  התאגיד: 

הפנים אינו בעל עניין בחברה, אינו  נושא  משרה בחברה ואינו קרוב של  כל אחד  

מאלה. המבקר הפנימי אינו ממלא תפקיד מחוץ לחברה היוצר או העלול ליצור  

ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר הפנים בחברה ותפקידו היחיד בחברה הינו  

מבקר הפנים של החברה. למיטב ידיעת החברה,  שירותי הביקורת ניתנת על  

המתמחה   חשבון  רואי  משרד  בעל  הינו  אשר  עצמו,  הפנימי  המבקר  ידי 

בביקורת פנים.   

מינוי המבקר  

הפנימי: 

מינוי המבקר הפנימי אושר ביום  29  במאי  2011, על ידי דירקטוריון החברה,  

בהתאם  להמלצת ועדת הביקורת מיום  29  במאי  2011  ובהסתמך על ניסיונו  

המקצועי העשיר ורב השנים של המבקר הפנימי בתחום הביקורת הפנימית,    

לרבות בחברות ציב וריות וממשלתיות.  

מינויו אושר לאחר בחינת השכלתו וניסיונו  -  המבקר הפנימי הינו בעל משרד  

ניסיון של כ-30  שנים בביצוע   רואי חשבון המתמחה בביקורת פנים. למשרד 

ביקורת  פנים בחברות ציבוריות, והוא מתמחה במגוון רחב של תחומי פעילות. 

הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו המנהל הכללי בחברה.  הממונה הארגוני  

על המבקר:  

לועדת   הפנימי  המבקר  ע"י  מוגשת  והרב-שנתית  השנתית  הביקורת  תוכנית  תוכנית הביקורת: 

הביקורת של החברה. ועדת הביקורת בוחנת את הנושאים, תוך התייעצות עם  

)בשינויים או ללא   הנהלת החברה, ולאחר מכן מחליטה על אישור התוכנית 

שינויים(, כאשר השיקולים שמנחים את ועדת הביקורת הינם, בין היתר, צרכי  

נבחנו הנושאים בשנים שחלפו   הנושאים, התדירות שבה  הביקורת, חשיבות 
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הפנים   ביקורת  בתוכנית  הנושאים  הפנימי.  כל  המבקר  של  המלצותיו  וכן 

מתייחסים לכל החברות המוחזקות בשליטתה החברה.   

קביעת תכנית העבודה בתאגיד לשנת  2022  נעשתה בהמלצת וועדת הביקורת  

)בישיבתה  מיום  27  בפברואר  2022(  ואושרה על ידי דירקטוריון   של החברה 

זו הוטל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת   החברה.  במסגרת תוכנית עבודה 

אירגוני  יחידת   מאסון,   מבנה  והתאוששות  מידע  בנושאים:  אבטחת  פנימית 

הכספים  סמכויות ותפקידים  ויישום נהלים.  יו"ר  ועדת הביקורת של החברה  

מאשר את תכנית העבודה של המבקר לשנה הבאה.  

תכנית  העבודה לשנה 2023  נקבעה בנושאים הבאים:  

)1( ערבויות, שעבודים ובטחונות . 

)2( תהליך  עדכון  ריבית.  

)3( יישום  החלטות של אורגני החברה.  

התייחסות  

לתאגידים  

דוחות הביקורת מתייחסים לחברות הפעילות בקבוצה, היינו קבוצת אחים  

הקבוצה   במסגרת  פעילותה  את  שהחלה  אקוויטי  גולדן  הבת  נאוי  וחברת 

ברבעון השלישי של שנת  2013  ופסגות ליסינג שהחלה את פעילותה בתחילת   מוחזקים: 

שנת 2016.   

דניאל שפירא, רואי חשבון  משרד המבקר  

הפנימי: 

היקף העסקת  

מבקר הפנים  

והתגמול המשולם  

בשנת  2022  אושר למבקר הפנימי תקציב שעות  של  כ-350  שעות בגין עריכת  

הביקורת  הפנימית ונקבע לו תגמול בסך כולל של כ-70  אלפי ש"ח.  בשנת  2021  

אושרו למבקר  350  שעות בשכר של  70  אלפי ש"ח.   תקציב זה נקבע לפי הערכת  

לנושאים   היקף העבודה הנדרש, בהתאם  והדירקטוריון את  ועדת הביקורת  לו: 

שנבחרו.   הביקורת מבוצעת על החברה וחברות הבנות שלה, כאמור  בביאור  7  

זה.    לדוח  המצורפים  ליום  31  בדצמבר  2022,  של החברה  בדוחות   הכספיים 

הפנימי   המבקר  פעילות  ורציפות  אופי  היקף,  כי  קבע  החברה  דירקטוריון 

להגשים את מטרות   כדי  ויש בהם  בנסיבות העניין,  ותכנית עבודתו סבירים 

הביקורת הפנימית בתאגיד.  

שעות  העבודה שהושקעו בביקורת הפנימית הקיפו את כלל פעילות הקבוצה  

בחברה האם ובחברות המוחזקות לפי ה נושא הנבדק.  

תקנים מקצועיים:  

 

כפי שנמסר לחברה על ידי מבקר הפנים, עבודת הביקורת הפנימית נערכת על  

פי תקנים מקצועיים מקובלים בהתאם לסעיף  4 )ב( לחוק הביקורת הפנימית.    

למבקר הפנימי ניתנת גישה חופשית כאמור בסעיף  9  לחוק הביקורת  הפנימית,   גישה למידע:  

ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד, לרבות  

נתונים כספיים.  

במהלך  שנת  2022  הוגשו  ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל וליו"ר ועדת ביקורת על  דוח המבקר  

ידי המבקר הפנימי עבודות ביקורת פנימית כדלקמן:   הפנימי: 

- דוח  בנושא  יישום המלצות   מדוחות   ביקורת  פנימית  קודמים  הוגש ב-15  

בפברואר 2022;  

- דוח בנושא  אבטחת מידע וסייבר  והתאוששות ממצבי  אסון  )DRP(  הוגש  

ביום 27 באוקטובר 2022;  
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- דוח בנושא תהליכי עבודה - יחידת הכספים ויישום נהלים  הוגש ביום 19  

בפברואר 2023.  

בתאריכים 27 בפברואר 2022, 22 ב נובמבר  2022 ו-  12 במרץ 2023, בהתאמה,  

והנהלת   הפנים  מבקר  עם  בשיתוף  של  החברה,  הביקורת  חברי  ועדת  דנו 

החברה, בממצאי הדוחות  האמורים, אשר הוגש ו  בכתב ביחס  לעבודות  שביצע  

מבקר הפנים  בשנת  2022, וכן נערכו  דיו נים  בדירקטוריון  בנושאים,  בממצאים  

ובהמלצות.   

הערכת 

דירקטוריון 

החברה את  

פעילות המבקר  

לדעת דירקטוריון החברה, היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של  

את   להגשים  כדי  בהם  ויש  העניין  בנסיבות  סבירים  הינם  המבקר  הפנימי 

מטרות הביקורת הפנימית בחברה.  

הפנימי: 

 

16. תכנית  אכיפה  מנהלית   

ביום  15   ערך  ניירות  רשות  על -ידי  פורסמו  אשר  יעילה,  לתכנית  אכיפה  המידה  לאמות  בהתאם 

באוגוסט,  2011  ואשר מטרתה הינה לאתר ולוודא ציות ועמידת החברה, חברי הדירקטוריון שלה,  

נושאי המשרה  בה, מנהליה ועובדיה בהוראות הדין המחייבים אותה, מתוקף היותה חברה ציבורית,  

ובמיוחד בקשר עם החובות החלות על  החברה על פי חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו  מכוחו.   

דירקטוריון החברה אישר את תכנית האכיפה הפנימית של החברה ואת הנהלים הנגזרים ממנה  

לאחר עידכון סקר הציות בשנת 2019 ונבחנה התאמת נהלי האכיפה, לממצאיו.   

של   פרסומם  אופן  מרכזיים  כגון  נושאים  להסדיר  היתר,  בין  שמטרתם,  נהלים  קובעת  התכנית 

שימוש   איסור  משרה,  ונושאי  שליטה  בעלי  עם  עסקאות  ודיווח  אישור  איתור,  דיווחים   מידיים, 

במידע פנים,  ניהול  ושמירת  מידע  וכן קביעת כללי פעילות והתנהגות לצד תהליכי עבודה שמטרתם  

המוסדרים  במסגרת    בנושאים  מרכזיים  תהליכים  על  לקחים  והפקת  טיפול  דרכי  בקרות,  ליצור 

תוכנית  האכיפה  הפנימית.  הנהלים מוטמעים באופן שוטף בחברה  ועודכנו  לאחרונה בחודש  נובמבר  

   .2022

תכנית אכיפה פנימית -  רשות שוק ההון 

ביום  21  בדצמבר  2021  החליט דירקטוריון החברה, לאחר שקיבל את המלצת ועדת הביקורת, לאמץ  

תכנית אכיפה פנימית בקשר עם  הוראות הדין  והרגולציה  החלה  על ה חברה כבעלת רישון  מורחב  

מדיניות  אכיפה  ונהלים   קובעת  וחיסכון.  התכנית  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  מטעם  אשראי  למתן 

במטרה  לצמצם ככל הניתן את חשיפת החברה לסיכוני ציות.  אימוץ תכנית האכיפה כאמור הינו  

במסגרת פעולות החברה לחיזוק הממשל התאגידי של החברה. 

 

17. תרומות 

ציבור   ולמוסדות  לנזקקים  לתרום  נוהגת  החברה  תרומות,  עם  זאת  בדבר  מדיניות  אין  לחברה 

בסכומים לא מהותיים.   
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ביום  2  בינואר  2011, דן דירקטוריון החברה במספר המזערי הראוי  של   דירקטורים בעלי מומחיות  

חשבונאית ופיננסית, וקבע כי המספר המזערי הראוי  יעמוד על שני דירקטורים.  קביעה זו נעשתה  

בהתחשב בין היתר במכלול עסקי החברה, גודלה, תחומי תחום פעילותה מגוון הסיכונים הכרוכים  

בהם והקמת הבקרות הנדרשות. 

 

דירקטוריון החברה  בדעה כי  מספר זה של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית,  יאפשר  

של   מצבה  לבדיקת  לאחריותו  בהתייחס  זה  ובכלל  עליו  המוטלות  בחובות  לעמוד  לדירקטוריון 

החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם. 

לפרטים  אודות  כישוריהם, השכלתם וניסיונם של ה"ה  שחר אושרי  )יו"ר דירקטוריון(,  דורי  נאוי   

)מנכ"ל(,  גידי אלטמן )דח"צ( ,  שרה גאני )דח"צ(  ומירב בר קימא )דירקטור בלתי תלוי( ,  בהם רואה  

כדירקטורים  בעלי  מומחיות  חשבונאית  ופיננסית,  ראו  תקנה  26  לדוח  פרטים  נוספים   החברה 

המצורף כפרק ד' לדוח זה.   

 

19. פרטים בדבר רואי-החשבון המבקרי ם 

משרד זיו ה אפט, הינם רואי החשבון המבקרים של החברה וחברות הבנות שלה.  

השכר  עבור  שירותי הביקורת ושירותי מס שניתנו  לחברה  בשנת  2022  הסתכם  לסך  של  240  אלפ י   

ש"ח.  בנוסף,  בוצעה  עבודת  שירותים  נ לווים  ע"ס  14  אלפי  ש"ח בשנת  2022.  השכר  עבור שירותי  

הביקורת ושירותי המס שניתנו לחברה בשנת  2021 הסתכם לסך של 240 אלפי ש"ח.  בנוסף, בוצעה  

עבודת שירותים נלווים ע"ס  80 אלפי ש"ח.  

אישור  שכר  הטרחה לשנת  2022  נעשה על פי אומדן  היקף  העבודה  הנדרש  לצרכי  ביקורת  שנתית,  

סקירת הדוחות הרבעוניים והייעוץ בנושא דוח המס לשנת 2022.   
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20. אומדנים חשבונאיים קריטיי ם 

על הערכים    המשפיעים  ואומדנים  לבצע הערכות  ההנהלה  נדרשת  הכספיים  הדוחות  עריכת  בעת 

והתחייבויות   לנכסים  בקשר  גילוי  וכן  והוצאות  הכנסות  התחייבויות,  נכסים,  של  המדווחים 

מותנים.  ההנהלה מבססת  את האומדנים וה הערכות על ניסיון העבר ועל גורמים  נוספים שלדעתה  

פוטנציאל   בעלי  חשבונאים  אומדנים  מתוארים  להלן  העניין.  בנסיבות  בהתחשב  רלבנטיים  הינם 

להשפעה משמעותית על החברה, להם נדרש ה החברה בעת עריכת דוחותיה המאוחדים: 

 

הפרשה  לחובות  מסופקים  -  במסגרת  פעילות החברה, הסיכון  התזרימי  של החברה במקרים בהם  

הממסרים הדחויים לא ישולמו בהגיע מועד  פרעונם   הינו משמעותי ומהותי ביותר לפעילות החברה.  

החברה בוחנת את מצבת החייבים שלה ואומדת את סיכויי הגבייה של חובות אלו.  ניהול  הסיכונים  

מבוצע על פי נהלי החברה,  הנסיון  הרב שנצבר, ההכרות עם השווקים ומאפי יניהם, מערכות המידע  

האוגרות שנים של היסטורית אשראי, הבדיקות הקפדניות שנערכות לפני מתן האשראי והסקירות  

השוטפות על מצב תיק האשראי. 

 

על מנת להפחית ככל הניתן את הסיכוי להתממשות  הסיכון התזרימי כאמור,  החברה מנהלת מערך  

בחינת סיכוני אשראי באופן שוטף המורכב מווועדת   אשראי ומצוות אנליזה וניהול סיכונים מנוסה  

ומיומן.  עיקריו של מערך ניהול הסיכונים הינם הקפדה על פיזור סיכונים בתיק האשראי, בחינת  

הלקוח   של  הפיננסית  האיתנות  בחינת  האשראי,  להחזר  מקורות  הלקוח,  של  הכספיים  הנתונים 

ובעלי השליטה בו, וכן מיצובו של הלקוח בתחום פעילותו  ביחס למתחריו.   

כמו כן, דירקטוריון החברה מינה ועדת אשראי עליונה הקובעת קריטריונים לניהול מערך האשראי  

בחברה ומקיימת בחינה ודיון מעמיקים בטרם אישור מסגרות אשראי ללקוחות ומושכים.  

 

הפרשה לחובות מסופקים מורכבת מהפרשה ספציפית, הפרשה כללית והפרשה בגין חובות במעקב.   

בחינת  חובות פגומים  והפרשה ספציפית -   

בסוף כל תקופת דיווח מבצעת החברה בחינה ספציפית של כלל הלקוחות בגינם  התרחש אירוע  

שיש לו השפעה מזיקה על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מאותם לקוחות.   

אינדיקציות לאירועיים אלו כוללות בין היתר:  

- קושי פיננסי משמעותי של החייב  

- הפרה של חוזה או פיגור בתשלומים  

המתייחסות   הכלכליות  הנסיבות  אלמלא  שוקלת,  הייתה  לא  שהחברה  ויתור  - הענקת 

לקשיים הפיננסיים של החייב 

-  צפי שהחייב יכנס לפשיטת רגל 

-  החייב לא עומד בתנאים, מפר הסכמים, מפגר בתשלומים . 

בתנאי   שינוי  לגבי  נתונים  המרכזת  שלה  המידע  במערכת  פגומים  חובות  בזיהוי  נעזרת  החברה 

הלוואות כולל שינוי  במועדי תשלומים, ביטחונות, קשר בין קבוצות לווים וכן במידע שוטף  המתקבל  

במהלך העסקים. שיעורי ההפרשה הספציפית משתנים מלקוח ללקוח בהתאם לפרמטרים שנקבעו  

ישנן,   ושווי הבטוחות שהועמדו לטובת החוב, אם  סוג  הנהלת החברה  ומביאים בחשבון את  ע"י 



 

 
ניסיון העבר עם הלקוח, מידע על מצבו הפיננסי ו/או המשפטי בסמוך למועד הבדיקה וחוות דעת  

בגביה.   החברה מעריכה את ההפסד הצפוי   מחובות אלה.   חובות   היועצים המשפטיים המטפלים 

כמפורט   צפויים  למודל ההפרשה להפסדי אשראי  בגינם  מצטרפים  הופרש  ולא  שנבחנו ספציפית 

להלן.   

 

הפרשה כללית -  
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 IFRS 9   לפי תקן )ECL(  חישוב ההפרשה הכללית  מבוצע  ע"פ  מודל   הפסדי   האשראי  הצפויים 

הקובע כי יוכר הפסד מירידת ערך, אשר יחושב  בהתאם לתוחלת הפסדי האשראי, וזאת ללא תלות  

בהתקיימותו של אירוע הפסד. כבר במועד ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי, וכן בסוף כל תקופת  

דיווח, יש להכיר בהפסד מירידת ערך, כאשר השינוי בסך ירידת הערך והכנסות המימון מהנכס  

הפיננסי תלויים במידת ההידרדרות של סיכון האשראי ביחס  למצב ששרר בעת ההכרה לראשונה  

בנכס הפיננסי. הפסדי אשראי חזויים הם הממוצע המשוקלל של הפסדי אשראי, משוקללים לפי  

הסיכונים להתרחשות כשל.  

שיעור ההסתברות לכשל מתחשב בין היתר במידע שלהלן: 

- ניסיון של קבוצת עמיתים ) Peer group( למכשירים פיננסים ברי השוואה.  

- ניסיון העבר של החברה בהתאם לנתוני הפרשות בחברה בתקופות קודמות.  

עסקיים,   התנאים  על  שלילית  השפעה  בעלי  חזויים  או  בפועל  כלכלי  -  שינויים  מאקרו  -  צפי 

הפיננסיים או הכלכליים )כגון עלייה בשיעורי הריבית או עלייה משמעותית בשיעורי האבטלה( או  

על הסביבה הפיקוחית, הכלכלית או הטכ נולוגית של החייב )כגון ירידה בביקוש למוצר המכירה של  

החייב מאחר שחל שינוי כיוון בטכנולוגיה( אשר חזויים לגרום לשינוי משמעותי ושיעור החובות  

המגובה בבטחונות.  

החברה מקבצת מכשירי פיננסיים על בסיס מאפייני  סיכוני  אשראי  ענפיים  משותפים במודל הערכת  

הפסדי האשראי הצפויים.  השיוך הענפי  מקבל מקדם לסיכון פיננסי בהתאם לפרטמרים המוזכרים  

לעיל: נסיון העבר, קבוצות השוואה למכשירים דומים, נתונים מאקרו כלכליים ושווי בטחונות.   

לדוגמא  -  חובות בתחום הנדל"ן מקבלים  שקלול של שיעורי הפרשות ע"פ ניסיון העבר של החברה  

באותו ענף,  ע"פ שיעורי הה פרשה בענף זהה בקבוצת ההשוואה ופרמטרים מאקרו כלכליים אשר  

עשויים להשפיע על תחום הפעילות כולל ביטחונות הקיימים מול חובות אלו.   

חובות במעקב -   

 חובות במעקב הינם חובות בגינם נדרשת תשומת לב מיוחדת של ההנהלה. חובות אלו הינם חובות  

שיש לגביהם סימן או אינדיקציה שלילית אך להערכת החברה אין צורך להפריש בגינם ספציפית  

למועד הבדיקה והם נכנסים לרשימת מעקב.   

אינדיקציות לאירועיים אלו כוללות בין היתר:  

- שינויים שליליים בסביבה הכלכלית או בתנאי השוק של הלווה.  

- צפי לפיגור בתשלומים  

- שינויים משמעותיים בערך של בטחונות  

- לקוח שחלה לגביו ירידת דירוג אשראי   

-מידע המתקבל מהחייב סמוך למועדי פירעון של קרן או ריבית–   בקשה לשנות תנאי אשראי שלא  

במסגרת הסכם מראש.  



 

 
דין וחשבון בנוגע להפרשה נמסר לדירקטוריון ומאושר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.  

בנוסף, נאותות ההפרשה נבחנת באופן שוטף במעקב אחר הגביה וכמו כן קרוב ככל האפשר למועד  

פרסום הדוחות.  

יתרת  ההפרשה   לחובות  מסופקים  נכון  לתקופת   הדוח,  עומדת  על   סך   של  כ -29,343  אלפי  ש"ח כולל  

ההפרשה בגין תיק ניירות הערך של החברה ואגרת החוב הפרטית.   

של  שנה    שנרשמה בתקופה  לחובות מסופקים  והפסד  -  ההוצאה  השפעה  נוספת  הינה  בדוח  רווח 

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022  הינה ביטול הוצאה )הכנסה( של  כ- 5,115 אלפי ש"ח.  

 

להלן יובאו הנתונים בקשר עם הפרשות לחובות מסופקים שביצעה החברה נכון ליום  31  בדצמבר  2022  
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)אלפי ש"ח(: 

עלות מופחתת תיק הלקוחות לתאריך 

המאזן לפני הפרשה  

הסכום שנבחן לצורך הפרשה ספציפית  

לחובות מסופקים  

)חלק התיק שהייתה לגביו אינדיקציה לאי כיבוד  

הממסר ושלא נפרע  לתאריך הבדיקה ( 

הסכום שנבחן לצורך הפרשה  

כללית לחובות מסופקים 

)חלק התיק שלא הייתה לגביו 

אינדיקציה לאי כיבוד הממסר ( 

)ג( )א( )א(+)ב( 

 15,679

 3,184,904  3,194,146
מתוכו : 

לא בוצעה הפרש ה בוצעה הפרש ה 

 6,437  9,242

עלות מופחתת תיקי ניירות ערך   

)סחיר ופרטי(  

 112,112  112,112  40,000  152,112

 

סך יתרת הפרשה  יתרת הפרשה כללית   יתרת הפרשה ספציפית  הפרשה לחובות מסופקים 
 26,562  23,503  3,059 לקוחות  
 2,781  781  2,000 תיקי ניירות ערך  

 29,343  24,284  5,059 סה"כ הפרשה  
   100%  83%  17% שיעור מתוך יתרת הפרשה  

 

להלן יובאו הנתונים בקשר עם הפרשות לחובות מסופקים שביצעה החברה נכון ליום  31  בדצמבר  2021  

)אלפי ש"ח(: 

עלות מופחתת תיק הלקוחות לתאריך 

המאזן לפני הפרשה  

הסכום שנבחן לצורך הפרשה ספציפית  

לחובות מסופקים  

)חלק התיק שהייתה לגביו אינדיקציה לאי כיבוד  

הממסר ושלא נפרע לתאריך הבדיקה ( 

הסכום שנבחן לצורך הפרשה  

כללית לחובות מסופקים 

)חלק התיק שלא הייתה לגביו 

אינדיקציה לאי כיבוד הממסר ( 

)ג( )א( )א(+)ב( 

 58,197

 3,019,131  3,047,384
מתוכו : 

לא בוצעה הפרש ה בוצעה הפרש ה 

 29,944  28,253

עלות מופחתת תיקי ניירות ערך   

)סחיר ופרטי(  

 306,143  -  -  306,143

 

סך יתרת הפרשה  יתרת הפרשה כללית   יתרת הפרשה ספציפית  הפרשה לחובות מסופקים 
 36,533  22,776  13,757 לקוחות  
 2,200  2,100  100 תיקי ניירות ערך  

 38,733  24,876  13,857 סה"כ הפרשה  
   100%  64%  36% שיעור מתוך יתרת הפרשה  
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21. אגרות החוב  של החבר ה 

א. להלן  מובאים פרטים  לגבי  תעודות  התחייבות שהנפיקה   החברה  ונמצאות בידי הציבור נכון   

ליום 31 בדצמבר 2022  ונכון למועד פרסום הדוח:  

אגרות חוב )סדרה  ה(  

אגרות חוב )סדרה ה (   
האם  הסדרה   מהותית  )כהגדרת  המונח   
בתקנה  10)ב()13()א(  לתקנות  ניירות   

כן 
ערך  )דוחות  תקופתיים  ומיידיים(,  

התש"ל-1970?   
13 בספטמבר 2021  מועד הנפקה  

28 באוקטובר 2021    מועדי  הגדלת  הסדרה  
3 בנובמבר 2021 

 162,193 שווי  נקוב במועד  ההנפקה )אלפי ש" ח(  
 276,193 במועד י    הסדרה     הגדלת   נקוב  שווי 
 322,193 )אלפי ש"ח(  

ליום  31.12.2022   )אלפי   נקוב  שווי 
 109,546

ש"ח( 
ליום  31.12.2022   צמוד  נקוב  שווי 

ל.ר. )אג"ח לא צמוד(   )אלפי ש"ח(  
ש"ח(   )אלפי  שנצברה  הריבית  סכום 

 121
נכון ליום 31.12.2022 

ליום   הכספיים  ערך  בדוחות 
 109,234 ריבית   כולל  31.12.2022  )אלפי  ש"ח(, 

לשלם 
ליום  31.12.2022  )אלפי   בבורסה  שווי 

 107,259 ש"ח(  
שיעור  הריבית  קבוע-   1.35%. הריבית על יתרת הקרן  
הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה  ה'(  תשולם   
כדלקמן:  תשלום   במועדים  פעמים  בשנה,  שלוש 
ראשון שולם  ביום  1  ביוני  2022  )בעד תקופת הריבית  
הראשונה(; תשלום שני שולם ביום 1 בדצמבר 2022  
שלישי   השנייה(  ;  ותשלום  הריבית  תקופת  )בעד 

סוג, שיעור הריבית  ומועד תשלומה  
ישולם  ביום  1  ביוני  2023  )מועד פירעונן הסופי של  
אגרות החוב )סדרה  ה'((. הריבית כפופה להתאמות  
)סדרה  ה'(   החוב  אגרות  בדירוג  שינוי  של  במקרה 
פיננסיות,  כמפורט   בהתניות  עמידה  אי  ו/או 
בסעיפים  8.4  ו- 8.5  לשטר  הנאמנות  של  אגרות  החוב   

)סדרה ה'(.  
שלושה )3(  תשלומים  שנתיים בשנים  2022  עד  2023  
יהיו   הראשונים  )כולל(  באופן  ששני  התשלומים 
אגרות   של  הכולל  ערכן  של  33.33%  מקרן  בשיעור 
של   בשיעור  האחרון  )סדרה  ה'(  והתשלום  החוב 

מועדי  תשלום הקרן  
33.34%  מקרן ערכן הכולל של אגרות החוב )סדרה  
ה'(, כאשר תשלום הקרן הראשון ישולם ביום  1  ביוני   
ביום  1  בדצמבר  2022   הקרן  השני  תשלום   ,2022

ותשלום הקרן האחרון ישולם ביום 1 ביוני 2023.  
אגרות  החוב  )סדרה  ה'(  אינן   צמודות  )קרן  וריבית(   בסיס הצמדה  )קרן  וריבית( 



 

 
למדד כלשהו. 
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לא  האם ניתנות  להמרה  
שיקול   לפי  חייבת(,  לא  )אך  רשאית  תהא  החברה 
דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם של חלק או של  
עד   וזאת  שתבחר  כפי  )סדרה  ה '(  החוב  אגרות  כל 
)סדרה  ה'(   החוב  אגרות  של  הסופי  פירעונן  למועד 

זכות  החברה  לבצע  פדיון  מוקדם  או   
והכל בהתאם לאמור בסעיף 9.2  לשטר הנאמנות של  

המרה כפויה  
דירקטוריון   להחלטות  )סדרה  ה'(,  החוב  אגרות 
ערך   ניירות  רשות  להנחיות  ובכפוף  החברה 
כפי   מכוחו,  וההנחיות  הבורסה  תקנון  ולהוראות 

שיהיו במועד הרלוונטי.   
 

אגרות חוב )סדרה  ו(  

אגרות חוב )סדרה ו(   
האם  הסדרה   מהותית  )כהגדרת  המונח   
בתקנה  10)ב()13()א(  לתקנות  ניירות   

כן 
ערך  )דוחות  תקופתיים  ומיידיים(,  

התש"ל-1970?   
19 בדצמבר 2021  מועד הנפקה  

 161,755 שווי  נקוב במועד  ההנפקה )אלפי ש" ח(  
ליום  31.12.2022   )אלפי   נקוב  שווי 

 137,492
ש"ח( 

ליום  31.12.2022   צמוד  נקוב  שווי 
ל.ר. )אג"ח לא צמוד(   )אלפי ש"ח(  

ש"ח(   )אלפי  שנצברה  הריבית  סכום 
 706

נכון ליום 31.12.2022 
ליום   הכספיים  ערך  בדוחות 

 137,610 ריבית   כולל  31.12.2022  )אלפי  ש"ח(, 
לשלם 

ליום  31.12.2022  )אלפי   בבורסה  שווי 
 131,126 ש"ח(  

שיעור  הריבית  קבוע-   1.55%. הריבית על יתרת הקרן  
הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה  ו'(  תשולם  
ביום  1   ראשון  שולם  כדלקמן:  תשלום  במועדים 
ביום  1  במרץ   שני  שולם  בספטמבר  2022,  תשלום 
2023,  תשלום שלישי ישולם ביום  1  בספטמבר  2023,   
ביום  1  במרץ  2024,  תשלום   ישולם  רביעי  תשלום 
חמישי ישולם ביום  1  ב ספטמבר  2024,  תשלום שישי   סוג, שיעור הריבית  ומועד תשלומה  
ישולם   שביעי  ביום  1  במרץ  2025,   תשלום  ישולם 
ואחרון   שמיני  ביום  1  בספטמבר  2025,   תשלום 
ישולם ביום 1 במרץ 2026 הריבית כפופה להתאמות  
במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב )סדרה  ו'(  ו/ או  
אי עמידה בהתניות פיננסיות, כמפורט בס עיפים 8.4  

ו-8.5  לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה  ו'(.  
שמונה  תשלומים חצי שנתיים רציפים, אשר ישולמו  
ראשון   תשלום  השנים  2022  עד  2026  כדלהלן:  בין 
של  15%   ביום  1  בספטמבר  2022  בשיעור  שולם 
ביום  1  במרץ  2023   שני  שולם  תשלום  מהקרן,  מועדי  תשלום הקרן  
ישולם  ביום  1   שלישי  תשלום  של  15%,  בשיעור 
תשלום   של  15%  מהקרן,  בספטמבר  2023  בשיעור 
של  15%   ביום  1  במרץ  2024  בשיעור  ישולם  רביעי 



 

 
ביום  1  בספטמבר   ישולם  חמישי  תשלום  מהקרן, 
2024  בשיעור של  10%  מהקרן, תשלום שישי ישולם  
ביום  1  במרץ  2025  בשיעור של  10%  מהקרן, תשלום  
ביום  1  בספטמבר  2025  בשיעור  של   ישולם  שביעי 
ביום  1   ישולם  10%  מהקרן, תשלום שמיני ואחרון 

במרץ 2026 בשיעור של  10%  מהקרן.  
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אגרות  החוב   )סדרה  ו'(  אינן   צמודות   )קרן  וריבית(  
בסיס הצמדה  )קרן  וריבית( 

למדד כלשהו. 
לא  האם ניתנות  להמרה  

שיקול   לפי  חייבת(,  לא  )אך  רשאית  תהא  החברה 
דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם של חלק או של  
עד   וזאת  שתבחר  כפי  )סדרה  ו'(  החוב  אגרות  כל 
)סדרה  ה'(   החוב  אגרות  של  הסופי  פירעונן  למועד 

זכות  החברה  לבצע  פדיון  מוקדם  או   
והכל בהתאם לאמור בסעיף 9.2  לשטר הנאמנות של  

המרה כפויה  
דירקטוריון   להחלטות  )סדרה  ו'(,  החוב  אגרות 
ערך   ניירות  רשות  להנחיות  ובכפוף  החברה 
כפי   מכוחו,  וההנחיות  הבורסה  תקנון  ולהוראות 

שיהיו במועד הרלוונטי.   
 

ב. פרטים בדבר הנאמן לאגרות חוב )סדרה  ה וסדרה ו( של החברה: 

 

  

משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ   )א( שם חברת הנאמנות -   

עו"ד דניאל בר-און   )ב( שם האחראי על סדרת תעודות ההתחייבות  

בחברת הנאמנות -   

טלפון: 03-5544553  )ג( פרטי ההתקשרות -  

פקס: 03-5271451 

 DanielleBO@mtrust.co.il
 

רחוב דרך מנחם בגין 48, תל  אביב.  )ד( כתובת למשלוח מסמכים -  

 

ג. דירוג אגרות חוב )סדרה ה'  וסדרה ו'(  

 

שם החברה 
המדרגת  

הדירוג שנקבע 
למועד הנפקת  

הסדרה  

הדירוג נכו ן ליום  
31 בדצמבר 2021 

דירוגים בין 
מועד הנפקת  
הסדרה לבין  

תאריך הדוח 

נודע לתאגיד על 
כוונת החברה   

המדרגת לבחון  
שינוי הדירוג 
הקיים, יית ן 

פרטים בעניי ן ז ה 
 ilA- ilA-   סטנדרט אנד פורס

 - --  - -- מעלות בע" מ   
 

 

ד. בטחונות, התחייבויות פיננסיות והתחייבויות אחרות  

ו'(  אינה  מובטחת  בבטוחות,  בשעבודים  כלשהם  או  בכל  אופן    אגרות  החוב  )סדרה ה' וסדרה 

אחר. 

יצוין   כי   החברה  התחייבה   שלא  ליצור  שעבוד  שוטף  )צף(  על   כלל   נכסיה  לטובת   צד  שלישי  כלשהו,  

להבטחת   חובותיה  כלפיו,  ללא  קבלת  הסכמה  מראש  ממחזיקי  אגרת  החוב  )סדרה  ה '  וסדרה ו'( ,  

בהחלטה  מיוחדת.  

mailto:DanielleBO@mtrust.co.il


 

 
יובהר  למען  הסר  ספק,  כי  אין  באמור  בכדי  להגביל   תאגידים  בשליטת  החברה   ליצור  שעבוד   

שוטף  כאמור  על  כלל  נכסיהם  או חלק מהם  ו/או  שעבודים  קבועים  לסוגיהם  וכן  כי  אין  באמור  

בשליטתה  מלשעבד  את  נכסיהם  ו/או  חלק  מהם,   תאגידים  את  החברה  ו/ או  להגביל  כדי 

בשעבודים   קבועים  לסוגיהם  לרבות  יצירת   שעבודים  שוטפים  ו/ או כלליים  על  נכס   ספציפי,  אחד   

ו/או   )כדוגמת ממסרים  דחויים  ו/או כספים  או  יותר,  של  החברה  ו/או התאגידים בשליטתה 

ניירות ערך  המופקדים  בחשבונות  המתנהלים  אצל  הגורם  הבנקאי  שלטובתו  נרשם  שעבוד  שוטף   

ו/או כללי כאמור, כנגד מימון שהלה  מעמיד  למי  מחברות  הקבוצה  לצורך פעילותה  השוטפת(.  

 

ה. עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות של אגרת החוב )סדרה ה'  וסדרה ו' (  
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לפי שטר   ידיעת החברה,  לתאריך  הדוח, החברה עומדת בכל התנאים וההתחייבויות  למיטב 

הנאמנות  המצורף כנספח  לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה  ביום  13  בספטמבר  2021  )להלן:  

"שטר  הנאמנות  של סדרה  ה '"(,  ו-  19  בדצמבר  2021  )להלן: "שטר  הנאמנות  של סדרה  ו'"(  לא 

התקיימו התנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה  ה'  וסדרה ו'(  ו לפירעון מיידי  

והחברה לא קיבלה הודעות כלשהן מהנאמן  בדבר אי עמידתה בתנאי שטר  הנאמנות  של סדרה  

ה' בקשר עם העמדת אגרות החוב )סדרה ה'( לפירעון מיידי. 

להלן פירוט כל אחת מהתחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות  של סדרה ה', בהם, כאמור לעיל,  

עומדת החברה נכון ליום 31  בדצמבר 2022  ולמועד פרסום הדוח:   

- לא בוצעו  עסקאות מיוחדות  כאמור בסעיף 8.6  לשטר הנאמנות של סדרה ה'.   

)להלן:   החברה  של  מלאות  ובשליטה  בבעלות  פרטית  בת  חברה  בע"מ,  - פסגות  ליסינג 

)רישוי(,  הבנקאות  לחוק  בסעיף  21)ב()8(  הקבועות  "פסגות  ליסינג"(,  עומדת  במגבלות 

התשמ"א-1981.   

ו/או המימון   דחויים  בממסרים  בתחום המסחר  הינו  של  פסגות  ליסינג  פעילותה  - תחום 

החוץ בנקאי ו/או הפיננסים,  בהתאם  להוראות  סעיף  19.7.3  לשטר  הנאמנות  של סדרה  ה'.  

 

ו. אסיפות  מחזיקי אגרות חוב ושינוי תנאי אגרות החוב  

לכנס  אסיפת   מחזיקי   נדרשה החברה  לא  נכון   ליום  31  בדצמבר  2022  ולמועד  פרסום  הדוח, 

אגרות חוב )סדרה  ה '  וסדרה ו'(. כמו כן, נכון למועד פרסום הדוח, לא שונו תנאי אגרות החוב  

)סדרה ה'  וסדרה ו'(. 

 

ז. פירוט  בדבר עמידת החברה בהתניות פיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 

ה' וסדרה ו'(   

ליום  31  בדצמבר  2022  ו למועד  פרסום  הדוח, עמדה החברה בכל   נכון  למיטב ידיעת החברה, 

לפי שטר הנאמנות שנחתם  בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות   התנאים  וההתחייבויות 

החוב )סדרה ה'  וסדרה ו'( של החברה.  

 

 

 

 

 

 



 

 
ח. אמות מידה פיננסיות  
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המידה   הפיננסיות  המפורטות  בשטרות  הנאמנות,  לרבות  אמות  המידה  אמות  פירוט  להלן 

הפיננסיות  בקשר עם מנגון התאמת ריבית לפי  סעיפים  8.4  ו- 8.5  לשטר  הנאמנות   של סדרה ה'  

וסדרה ו' )למונחים תהיינה המשמעות שניתנה להם בשטרי הנאמנות(:  

 

אופ ן חישוב אמות מידה פיננסיות התחייבות פיננסית 
ותוצאותיו נכו ן ליום 31 בדצמבר 2022 

הערות  
 

אלפי ש" ח   

יחס  הון עצמי למאזן לא יפחת משיעור 
של 15% 

 685,478 הון עצמי   
 3,427,053 מאזן         

סעיף 8.1.1  
 20% לשטרי הנאמנות יחס 

החברה עומדת באמת המידה  
הפיננסית . 

  
הון  עצמי  נומינאלי  מאוחד  )כולל  זכויות 
=  685,478  אלפי   שליטה(  מקנות  שאינן 

סעיף 8.1.2   ש"ח . ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך  
לשטרי הנאמנות  החברה עומדת באמת המידה  של 350 מיליון ש" ח 

הפיננסית . 
שיעור השיקים המשוכים על ידי אותה  

ליום  31   בדצמבר   2022,  שיעור   נכון  ישות משפטית לא יעלה על שיעור של 
ישות  אותה  ידי  על  המשוכים  השיקים  ללקוחות  האשראי  תיק  8%   מסך 

סעיף 8.1.3   של   שיעור  על  משפטית  המקסימלי  עמד  השיקים  ששיעור  ובלבד  ברוטו, 
לשטרי הנאמנות  4.59%  מסך תיק  האשראי ללקוחות ברוטו   המשוכים על ידי  אותה ישות משפטית 

 .* לא  בטוחות  כנגד  מגובים  אינם  אשר 
החברה עומדת באמת המידה הפיננסית .  תיק   של  6%  מסך  שיעור  על  יעלה 

האשראי ללקוחות ברוטו. 
 

)קבוצת   * הבחינה הינה לישות משפטית נפרדת על תנאי שטר הנאמנות ולא על פי קבוצת לווים 

סיכון(.  

 

זה,   למיטב  ידיעת   החברה,  החברה  לא   הפרה   דוח  פרסום  נכון  ליום  31  בדצמבר  2022  ולמועד 

התחייבויות  שנקבעו  בשטרי   הנאמנות  של  אגרות החוב  )סדרה ה'  וסדרה ו'(  ולא  התקיימו  תנאים  

המקימים עילה  להעמדת  אגרות החוב כאמור לפירעון מיידי.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

22. אירועים מהותיים לאחר תאריך הדו ח 
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22.1. פרעונות מוקדמים  נע"מ 5 

לאחר תאריך המאזן  ביצעה החברה  3  פירעונות  חלקי ים מוקדמים נוספים  בסך  כולל  

של  176,500,000  ש"ח ע.נ. ניירות ערך מסחריים )סדרה  5(, לא סחירים, בהתאם לתנאי  

הנע"מ, כמפורט להלן:  

- ביום  2  בינואר  2023, ביצעה החברה פירעון חלקי מוקדם בסך של  51,500,000  ש"ח  

ע.נ. ניירות ערך מסחריים )סדרה 5(, לא סחירים, זאת בהתאם לתנאי הנע"מ.   

- ביום  15  בינואר  2023, ביצעה החברה פירעון חלקי מוקדם בסך של  35,000,000  

ש"ח ע.נ. ניירות ערך מסחריים )סדרה  5(, לא סחירים, זאת בהתאם לתנאי הנע"מ.  

- ביום  31  בינואר  2023, ביצעה החברה פירעון חלקי מוקדם בסך של  90,000,000  

ש"ח ע.נ. ניירות ערך מסחריים )סדרה  5(, לא סחירים, זאת בהתאם לתנאי הנע"מ.  

למועד פרסום הדוח, יתרת נע"מ 5  עומדת  על 65,000,000 ש"ח ע.נ.  

 

22.2. פרעון  אג"ח ו'  

ע.נ.   ביום  1  במרץ  2023  פרעה  החברה  תשלום  קרן  שני   בסך   של  24,623  אלפי  ש"ח 

מאגרות החוב )סדרה  ו'(  של  החברה  המהווים  סך  של  15%  מסך  ערך  הנקוב  בתוספת  

לתנאי  הריבית   שנצברה   לאותו  מועד  על  פי   לוח  הסילוקין   של  הסדרה  זאת בהתאם 

תשלום האג"ח כמפורט בשטר הנאמנות של החברה.   

             

22.3. זימון  אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה   

 
  

סדר   שעל  שנתית  אסיפה  החברה  על  זימון  ביום  20  במרץ  2023  החליט   דירקטוריון 

יומה: דיון  בדוח התקופתי של החברה ליום  31  בדצמבר  2022; אישור מינויים מחדש 

עד  חיצוניים(  דירקטורים  )למעט  בחברה  כדירקטורים  המכהנים  הדירקטורים  של 

כרואה   האפט,  זיו   ,BDO  משרד של  מחדש  מינויו  אישור  הבאה;  השנתית  לאסיפה 

החשבון המבקר של החברה לשנת  2023  והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ; 

אישור מינויה של גב' רעיה יונה  לדירקטורית בחברה; אישור מינויו של מר רוני מורנו 

לדירקטור חיצוני בחברה.  

 

 

 

 

 

20 במרץ, 2023     
דורי נאוי   שחר אושרי  יו"ר    תאריך אישור הדוחות הכספיים  

מנכ"ל  ודירקטור   הדירקטוריון   
  

 



 

 

פרק  ג 

 

 

 

 

דוחות כספיים 



 

 

 

קבוצת אחים נאוי בע"מ   

 

 

דוחות כספיים ליום 31  בדצמבר 2022   

 

 

 

 

  



 

 

 

 

קבוצת אחים נאוי  בע"מ    

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2022   

 

 

 

ת ו כ ן   ה ע נ י י נ י ם  

 

 

ע מ ו ד    
   

דוח  רואה  החשבון המבקר  -  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על  דיווח כספי בהתאם לתקנה   

 1 9ב)ג( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ יידיים(, התש"ל-1970 

 2-4 דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות ה כספיים    

 5 מכתב  הסכמה   להכללת דוחות רואה החשבון המבקר של החברה הניתן בד בבד עם פרסום דוח עיתי   

 6-7 מאזנים מאוחדים    

 8 דוחות  מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר   

 9-11 דוחות  מאוחדים על השינויים בהון   

 12-13 דוחות  מאוחדים על תזרימי המזומנים   

 14-59 ביאורים לדוחות הכספיים    

 

 

 

  ___________________________

  _________________

  _____
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דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קבוצת אחים נאוי בע"מ בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על  

דיווח כספי בהתאם לתקנה  9ב)ג( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970 

ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של קבוצת אחים נאוי בע"מ  וחברות בנות )להלן ביחד:"החברה"( ליום 
31  בדצמבר  2022. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים  
לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי  
דיווח כספי של   על  פנימית  על רכיבי בקרה  המצורפת  לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה 

החברה בהתבסס על ביקורתנו.   

חשבון   רואי  לשכת  )ישראל(  911  של  ביקורת  לתקן  בהתאם  נקבעו  שבוקרו  כספי  דיווח  על  פנימית  בקרה  רכיבי 
בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" )להלן: "תקן ביקורת )ישראל(  911"(. רכיבים אלה הינם: 
)1( בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות  של מערכות  

מידע; )2( בקרות על תהליך הגזברות; )3( בקרות על תהליך ההכנסות.  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת )ישראל(  911.  על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  
במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן  
אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי 
הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של  
אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי 
בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו  התייחסה רק לרכיבי  
הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות  
דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי 
הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, ח וות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. 

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.  

בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות 
הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי  העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון  
שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה 

לרעה.  

הבקרה  רכיבי  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  אפקטיבי,  באופן  קיימה  ביקורתנו,  החברה  על  לדעתנו,  בהתבסס 
המבוקרים  ליום 31 בדצמבר 2022.  

לימים  31   ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  גם, בהתאם לתקני  ביקרנו 
בדצמבר  2022    ו- 2021  ולכל אחת  משלוש   השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31  בדצמבר  2022   והדוח שלנו, מיום  20 

במרץ 2023, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.  

 
 

זיו האפט    

רואי חשבון   תל אביב, 20 במרץ  2023 
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דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קבוצת אחים נאוי בע"מ   

ביקרנו את הדוחות  המאוחדים על המצב הכספי  המצורפים  של  קבוצת  אחים נאוי בע"מ  )להלן:  "החברה"(  לי מים  
ותזרימי  כולל אחר,  השינויים בהון  ורווח  31  בדצמבר  2022  ו-2021  ו את  הדוחות המאוחדים  על  רווח  או הפסד 
הינם  אלה  כספיים  בימים  31  בדצמבר  2022.  דוחות  שהסתיימה  בתקופה  השנים  משלוש  אחת  המזומנים  לכל 
על   בהתבסס  אלה  כספיים  דוחות  על  דיעה  לחוות  היא  אחריותנו  החברה.  של  וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות 

ביקורתנו.  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים   בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך  
פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג-1973. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג 
מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 
ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  הכספיים.  ביקורת  שבדוחות  ובמידע  בסכומים  התומכות 
בדוחות   נאותות ההצגה  וכן הערכת  של החברה  וההנהלה  ידי הדירקטוריון  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים 

הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  

לדעתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים בא ופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של  
החברה  והחברות המאוחדות שלה לימים  31  בדצמבר  2022  ו- 2021  ו את תוצאות  פעילותיהן,  השינויים בהו ן  ותזרימי  
המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  2022, בהתאם לתקני דיווח כספי  

בינלאומיים )IFRS( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע- 2010. 

ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת )ישראל(  911  של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית 
על דיווח כספי",  רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31  בדצמבר  2022, והדוח שלנו מיום  20  במרץ 

2023 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.  
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ענייני מפתח בביקורת  

ענייני מפתח בביקורת המפורטים להלן הם העניינים אשר תוקשרו, או שנדרש היה לתקשרם, לדירקטוריון  החברה  

לתקופה   המאוחדים  הכספיים  הדוחות  בביקורת  ביותר  משמעותיים  היו  המקצועי,  דעתנו  שיקול  לפי  ואשר, 

השוטפת. עניינים אלה כוללים, בין היתר, כל עניין אשר:  )1(  מתייחס, או עשוי להתייחס, לסעיפים או לגילויים  

מהותיים בדוחות הכספיים וכן  )2(שיקול דעתנו לגביו היה מאתגר, סובייקטיבי או מורכב במיוחד.  לעניינים אלה 

ניתן מענה במסגרת ביקורתנו וגיבוש חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם. התקשור של עניינים 

אלה להלן אינו משנה את חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם ואין אנו נותנים באמצעותו חוות  

דעת נפרדת על עניינים אלה או על הסעיפים או הגילויים שאליהם הם מתייחסים. 

הפרשה להפסדי אשראי  

כפי שמתואר בביאור  2.ה.3   לדוחות הכספיים המאוחדים, החברה מכירה בהפרשה להפסדי אשראי לפי הערכת  

כמותי   מידע)  בחשבון  מביאה  החברה  כאמור,  ההערכה  הפיננסי.לשם  המכשיר  של  האשראי  סיכון  את  ההנהלה 

ואיכותי( סביר וניתן לביסוס לרבות ניסיון עבר ומידע צופה פני עתיד שניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים.  

ליום  31  בדצמבר  2022   אשראי  להפסדי  ,ההפרשה  המאוחדים  הכספיים  בביאור  4  לדוחות  למתואר  בהתאם 

מסתכמת לסך  29.3 מיליוני  ש"ח וכוללת הפרשה ספציפית והפרשה כללית.  

הערכת   תהליך  האשראי.  בתיק  הגלום  ההפסד  אשראי  החברה   מעריכה  את  להפסדי  ההפרשה  אמידת  בתהליך 

ההפסד, מתבסס על אומדנים משמעותיים הכרוכים באי ודאות ועל הערכות סובייקטיביות הן בשלב קביעת הסיווג 

או   באומדנים  לשינוי  וקבוצתית(.  פרטנית  אשראי  )הפרשה  להפסדי  ההפרשה  מדידת  בשלב  והן  לחובות  הנדרש 

בהערכות אלו, עשויה להיות השפעה משמעותית על ההפרשה להפסדי אשראי המוצגת בדוחות הכספיים.  

בחישוב  ההפרשה הקבוצתית החברה מתחשבת במידע שלהלן: ניסיון של קבוצת עמיתים )peer group(, ניסיון העבר  

בעלי   חזויים  או  בפועל  שינויים  על  בהתבסס  כלכלה  מאקרו  צפי  השוואה,  ברי  פיננסיים  למכשירים  החברה  של 

השפעה שלילית על התנאים העסקיים, הפיננסיים או הכלכלית.  

 

לאור האמור לעיל בחינת  ההפרשה  היתה משמעותית  בביקורת שלנו ודרשה שימוש  בשיקול דעת מאתגר,  ידע וניסיון  

של רואה החשבון המבקר  על מנת לבחון כיצד  ההנהלה   ביססה  את נאותות ההנחות  והאומדנים ששימשו  בקביעת   

ההפרשה ולפיכך קבענו שנושא זה הינו  עניין מפתח בביקורת. 
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נהלי הביקורת שבוצעו כמענה לעניין המפתח בביקורת  

להלן הנהלים העיקריים שביצענו בקשר עם עניין מפתח זה במסגרת ביקורתנו:  
פנימיות  והאפקטיביות התפעולית של  בקרות  לחישוב ההפרשה ואת התכנון, היישום  בחנו את תהליכי העבודה 

מסוימות הקשורות לקביעת אומדן ההפרשה.   
ביצענו נהלים מבססים לבדיקת  האומדנים  וההנחות ששימשו לקביעת  ההפרשה   להפסדי אשראי  על בסיס מצגים  

שקיבלנו. נהלים אלו כללו בין היתר:  

• בחינת  נאותות מתודולוגיית  מודל ההפרשה הכללית והנחות המודל .  

• בדיקת שלמות הנתונים במודל ההפרשה הכללית כולל  רכיבי המודל.  

• חישוב עצמאי להפרשה הכללית.  

• קריאת דוחות ועדות אשראי וקיום  בירורים עם האחראים לאיתור וזיהוי חובות פגומים. 

• בדיקות נתוני מערכת לבחינת פירעון  המחאות לגביה בהתאם למועדי הפירעון המקוריים.   

• בחינת  סיווג, מדידה  וגילוי  עבור מדגם של  לקוחות וקבלת אסמכתאות.  

 

 

 

 

זיו האפט  

רואי חשבון  

תל אביב, 20 במרץ  2023 
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20 במרץ  2023    

         

לכבוד                                           

הדירקטוריון של קבוצת אחים נאוי בע"מ )להלן: "החברה"( 

יגאל אלון 94 

תל אביב  

 

ג.א.נ. , 

 

הנדון: מכתב הסכמה הניתן  בד בבד עם פרסום דוח עיתי 

הננו להודיעכם כי אנו  מסכימים להכללה   )לרבות בדרך של הפנייה(  של   הדוחות שלנו המפורטים להלן בהצעות מדף   

אשר יפורסמו על ידיכם על פי תשקיף מדף מחודש מאי 2021:  

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 20 במרץ 2023 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר   

2022  ו - 2021  ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.  

2. דוח רואה החשבון המבקר מיום  20  במרץ   2023  על  ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה  

ליום 31 בדצמבר 2022.   

3. דוח רואה החשבון המבקר מיום  20  במרץ  2023  על  המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה  9ג' לתקנות  

משלוש   אחת  התש"ל-1970  לימים  31  בדצמבר  2022  ו -2021  ולכל  ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות 

השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.  

 

 

 
זיו האפט  

רואי חשבון  

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

דוחות מאוחדים על המצב הכספי )באלפי ש"ח(  

 

 

ביאור   
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  31.12.2022  31.12.2021
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    
נכסים:    

נכסים שוטפים:    

 2,214  1,919 2.ד,3  מזומנים ושווי מזומנים  

 375  330 מזומנים משועבדים   

 2,205,774  2,292,521 2.ה,23,4  אשראי ללקוחות, נטו  

 23,957  387 2.ה, 5  החזקת ניירות ערך  

 54,415  35,957  6 אגרת חוב פרטית  

 -  94,777 7.ג  השקעה במניות חברה  

 1,595  1,383 חייבים ויתרות חובה   

 7,865 6,607  מס הכנסה לקבל          
  2,435,139 2,294,937   סה"כ נכסים שוטפים              

  

  

  

  

  

 

 
 

נכסים לא שוטפים:    

 805,077  875,063 2.ה,23,4  אשראי ללקוחות, נטו  

 144,128  53,330 2.ה, 5  החזקת ניירות ערך  

 90,436  54,994  6 אגרת חוב פרטית  

 6,848  7,734 2.ז,20  מסים נדחים  

 793 918  רכוש קבוע, נטו          
  991,914 1,047,407   סה"כ נכסים לא שוטפים          
  
  

  

  

  
  
  
  
  
 

    
    

    

    

    
    
    
    
    

     
      

  3,427,053     3,342,344             
 
 
 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

דוחות מאוחדים על המצב הכספי )באלפי ש"ח(  

 

ביאור   
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  31.12.2022  31.12.2021
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    
התחייבויות והון:    

התחייבויות שוטפות:    

 691  - 2.ד,8,3  משיכות יתר  

 2,135,113  2,057,850 2.ה,8  אשראי מתאגידים בנקאיים   

 40,750  242,000  23,9 ניירות ערך מסחריים  

 235,813  157,420  23,10 חלות שוטפת של אגרות חוב  

 855  939 התחייבויות לספקים ול נותני שירותים   

 19,070  14,756 העברות לפירעון שניתנו ללקוחות   

 9,395  12,285  20 מס הכנסה לשלם  

 14,022  11 9,923  זכאים ויתרות זכות         
  2,499,272 2,451,610   סה"כ התחייבויות שוטפות         
  
  

  

  

  

 

    
התחייבויות לא שוטפות:    

 245,894  88,598  23,10 אגרות חוב  

 -  150,000  13 הלוואה מגוף מוסדי   

  3,048  13 ריבית לשלם זמן ארוך   

 657  12 276  התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו  
  242,303 246,170  סה"כ התחייבויות לא  שוטפות               
  
  
  
  

  

 

    
    
    
הון:     

 385,973  374,236  16 הון מניות נפרע, פרמיה וקרנות הון  

 311,242 258,591  רווחים צבורים   
      

4  685,478 644,564   סה"כ הון   
           

 

 

           
  3,427,053     3,342,344

       

 
  

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 

 

20 במרץ, 2023         
אביב אפרים  דורי נאוי    שחר אושרי    תאריך אישור הדוחות הכספיים  

סמנכ"ל כספים   מנכ"ל   יו"ר  
ודירקטור   הדירקטוריון   

  

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ   

דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר )באלפי ש"ח(  

 

 

לשנה שהסתיימה ביום     
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ביאור    31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020

     

     

     
 136,020  167,234  251,763 סה"כ הכנסות מימון  

 60,832  17 17,994 22,386 הוצאות מימון 
      118,026  144,848  190,931 הכנסות מימון, נטו   

  )5,115(  4 4,447 )17,241(  הוצאות )הכנסות( חובות מסופקים   
     
חובות  )הכנסות(  הוצאות  בניכוי  נטו  מימון  הכנסות 

 113,579  162,089  196,046 מסופקים  

 3,651  3,734  4,086
 

 18 הוצאות מכירה ושיווק  

 12,179  17,103  16,636  19 הוצאות הנהלה וכלליות  
  1,325 7.ג - 1,800 הכנסות אחרות  

     
 97,749  143,052  176,649 רווח לפני מסים על ההכנסה   

 40,398  20 23,377 32,941 מסים על ההכנסה  

 74,372  110,111  136,251 רווח לשנה   

רווח  כולל אחר לאחר מסים  בגין השקעה במניות שלא      

יסווג לאחר מכן לרווח והפסד: 

 -  -   )1,223( רווח כולל אחר בגין השקעה במניות חברה  

רווח  כולל אחר לאחר מסים בגין פריטים שיתכן ויסווגו      

מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד : 

 )10(   )282(   )2,888( שסווגו  מחדש  לרווח  או  הוגן  בשווי  הפסד  רווחים  בגין  מכשירי  חוב 
  )7,626( 2,820 1,537 מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כול אחר  

  )10,514( 2,810 1,255 סה"כ מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו  
     

  
  )11,737( 2.ה, 5 

 
סה"כ רווח כולל אחר  

 
 1,255

 
 2,810      

 124,514 77,182 111,366 סה"כ רווח כולל לשנה          
     

    
 

רווח למניה: 

 4.163  21 2.272 3.364 רווח  למניה )בש"ח(        
 32,730,406 32,730,406 32,730,406 ממוצע משוקלל של  מספר המניות ששימשו לחישוב         

 

 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הכספיים. 
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דוחות מאוחדים על השינויים בהון )באלפי ש"ח(  

 
 
 

לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2022 

 

הון המניות 
ופרמיה על  

מניות  קרנות הון   

 

רווחים 
צבורים 

קרן הון בגין  
שערוך 

מכשירי חוב  
דרך רווח 

 כולל אחר  

קרן הון בגין 
שערוך 

השקעה  
במניות דרך  

רווח כולל אחר 

מניות החברה  
המוחזקות על  

ידי חברה  
מאוחדת  

 

סך-הכל  
  

    
    

    

 

   

    

 
 644,564

 
  )423(

 
 -

 
 6,923

 
 258,591

 
 117,262

 
 262,211

 
יתרה ליום 1 בינואר 2022   

        

שינויים בשנה  שהסתיימה  ביום 31 בדצמבר 2022:    

    
 136,251  -  -  -

 
 136,251  -

 
 - רווח לתקופה  

 - )11,737(   - )1,223(  )10,514(   -  -  רווח כולל אחר לתקופה  
      

 -  סה"כ רווח כולל לתקופה 
 

 - 
 

 136,251 
 

  )10,514(
 

  )1,223(
 

 - 
 

 124,514
      

 -  דיבידנד ששולם  
 
 - 

 
  )83,600( 

 
 -

 
 -

 
 - 

 
  )83,600(

      
 262,211  יתרה ליום 31 ב דצמבר 2022 

 
 117,262 

 
 311,242 

 
  )3,591(

 
  )1,223(

 
  )423( 

 
 685,478

            
 
 
 
 
 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
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דוחות מאוחדים על השינויים בהון )באלפי ש"ח( )המשך( 

 

 

לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2021 

הון המניות 
ופרמיה על  

מניות  קרנות הון   

 

רווחים 
צבורים 

קרן הון בגין  
שערוך 

מכשירי חוב  
דרך רווח 

כולל אחר  

מניות החברה  
המוחזקות על  

ידי חברה  
מאוחדת  

 

סך-הכל  
  

    
    

    

 

   

    

       
 600,738   )423(  5,668  216,020  117,262  262,211 יתרה ליום 1 בינואר 2021   

       

שינויים בשנה  שהסתיימה  ביום 31 בדצמבר 2021:   

        
 110,111  -  -  110,111  -  - רווח לתקופה  

 - 1,255  - 1,255  -  -  רווח כולל אחר לתקופה  
      

 -  סה"כ רווח כולל לתקופה 
 

 - 
 

 110,111 
 

 1,255
 

 - 
 

 111,366
      

 -  דיבידנד שהוכרז ושולם  
 
 - 

 
  )67,540( 

 
 -

 
 - 

 
  )67,540(

      
 262,211  יתרה ליום 31 ב דצמבר 2021 

 
 117,262 

 
 258,591 

 
 6,923

 
  )423( 

 
 644,564

           
 

 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
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דוחות מאוחדים על השינויים בהון )באלפי ש"ח( )המשך( 

 

 

לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020 

הון המניות 
ופרמיה על  

מניות  קרנות הון   

 

רווחים 
צבורים 

קרן הון בגין  
שערוך 

מכשירי חוב  
דרך רווח 

כולל אחר  

מניות החברה  
המוחזקות על  

ידי חברה  
מאוחדת  

 

סך-הכל  
  

    
    

    

 

   

    

    

    

       
 534,899   )423(  2,858  154,642  115,611  262,211 יתרה ליום 1 בינואר 2020   

       

שינויים בשנה  שהסתיימה  ביום 31 בדצמבר 2020:   

        
 1,651  -  -  -  1,651  - קרן הון בעל שליטה  

       

 74,372  -  -  74,372  -  - רווח לתקופה  

 - 2,810  - 2,810  -  -  רווח כולל אחר לתקופה  
      

 -  סה"כ רווח כולל לתקופה 
 

 - 
 

 74,372 
 

 2,810
 

 - 
 

 77,182
      

 -  דיבידנד שהוכרז   
 
 - 

 
  )12,994( 

 
 -

 
 - 

 
  )12,994(

      
 262,211  יתרה ליום 31 ב דצמבר 2020 

 
 117,262 

 
 216,020 

 
 5,668

 
  )423( 

 
 600,738

           
 

 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הכספיים. 
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דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )באלפי ש"ח (  

לשנה שהסתיימה ביום    
 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:    

 136,251 74,372 110,111 רווח לשנה  
    

התאמות:     

 952  4,771  2,620 ירידה  במסים נדחים  

 -  -   )4,682( הכנסות מימון הפרשי הצמדה  

 -  252  1,221 הפחתת ניכיון ופרמיה של אגרות חוב  

 73  173  152 פחת 

 1,678  -  - קרן הון בעל שליטה  

 ) 365(  ) 2,406(   )5,629( ריבית ורווח הון בגין החזקות בניירות ערך  
    

  )5,115( 4,447 )17,241(  הוצאות חובות מסופקים ואבודים  
 ) 11,433(    )14,451( 6,785

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:     

 631,979  ) 1,178,550(  ) 151,036( ירידה )עליה( באשראי  ללקוחות  

 ) 601(   )710(  212 עליה בחייבים ויתרות חובה  

עליה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנתני שירותים והעברות  לפירעון      

 ) 27,263(  6,546  ) 4,230( שניתנו ללקוחות  

 ) 120(  1,163  381 עליה )ירידה( בהתחייבות בגין הטבות לעובדים, נטו  

  )16,038(  120  1,632 עליה )ירידה( במס הכנסה לשלם 

   3,048 עליה )ירידה( בריבית לשלם זמן ארוך  

  )1,531(  6,107  4,099  )ירידה( בזכאים ויתרות זכות  

 ) 77,263( )163,785(  788,616 עליה )ירידה( באשראי  מתאגידים   בנקאיים לזמן  קצר, נטו       
  )223,157(    )376,708( 422,641

    
 ) 98,339( 503,798 )281,048(  מזומנים, נטו, מפעילות  שוטפת       

    
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:     

 149   )60(  45 משיכות )הפקדות( מזומנים  משועבדים   

 ) 71,164(   )66,492(   )18,164( השקעה בניירות ערך  

 34,807  53,377  123,259 תמורה ממכירה ומפדיון ניירות ערך 

 -  ) 146,167(  - רכישת אג"ח פרטית  

 -  -  59,247 פידיון אג"ח פרטית  

 -  -   )96,365( השקעה במניות חברה  

  )27( )30(  )719(  רכישת רכוש קבוע       
 67,995 )36,238(  )160,061(  מזומנים, נטו, לפעילות  השקעה       

    
תזרימי מזומנים מפעילות מימון:     

 107,739  40,750  347,000 תמורה  מהנפקת ניירות ערך  מסחריים   

 ) 583,444(  -  ) 145,750( פירעון ניירות ערך מסחריים   

 -  -  150,000 תמורה מהנפקת הלוואה פרטית מגוף מוסדי  

 -  481,455  - תמורה  מהנפקת אגרות חוב בניכוי  עלויות הנפקה  

 -  -   )236,910( פירעון קרן אגרות חוב  

  )83,600( - )80,534(  חלוקת דיבידנד  
    

 30,740 )475,705(  441,671 מזומנים, נטו, לפעילות  מימון  
 

 ) 8,145(
 

 562
 

 396
 

ירידה במזומנים ושווי מזומנים בניכוי משיכות יתר  

 1,523 9,106 961 יתרת מזומנים שווי מזומנים בניכוי משיכו ת יתר, לתחילת השנה   
    

השנה  כמפורט   יתר,  לתום  מזומנים  בניכוי  משיכות  ושווי  מזומנים  יתרת 
 1,919 961 1,523 בביאור 3 להלן  

    
 



 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 

קבוצת אחים נאוי  בע"מ   
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דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )באלפי ש"ח ( )המשך(  

נספח א' - מידע נוסף על תזרימי המזומנים:  

לשנה שהסתיימה ביום    
 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020

    
 53,164 22,089 20,773 ריבית ששולמה  

    
    

 224,397 147,154 149,543 ריבית שהתקבלה  

 37,131 33,788 28,027 מסים ששולמו במהלך השנה , נטו  
    

 
 

 

נספח ב' - פעילות שלא במזומן: 

לשנה שהסתיימה ביום    
 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020

    
 - 12,994 - דיבידנד שהוכרז  

    
    

 - 1,651 - ויתור הבעלים על שכר נטו ממס 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 1 - כללי:  

א. החברה התאגדה בישראל, כתובת המשרד הרשום של החברה היא יגאל אלון  94, תל אביב.  החל מחודש  

נאוי בע"מ  )להלן:  " החברה"(  בתחום מסחר בממסרים דחויים.  נכון   ינואר  2011  פועלת  קבוצת אחים 

לתאריך  הדוח,  החברה  עוסקת  במתן אשראי חוץ  בנקאי עסקי המגובה   בממסרים  דחויים  כאשר  החלק   

המשמעותי  בפעילות  החברה   הינו  מתן הלוואות המגובות  בממסרים  דחויים  של   מקבל האשראי  )ממסרים  

של  כ-93%  מיתרת  התיק  ויתרתו  במסחר  בממסרים  דחויים  של  צדדים   סך  עצמו(  ומהווה  של הלקוח 

שלישיים.  במהלך  הרבעון השני לשנת  2019, החלה החברה ברכישת אגרות חוב של חברות  ישראליות  

בתל-אביב  בע"מ,  בפרופיל  סיכון  הדומה  לפרופיל   ערך  לניירות  בבורסה  שלהן  נסחרות  שאגרות  החוב 

הסיכון  של   תיק   הלקוחות  של  החברה.  ביום  30  בספטמבר  2021  חתמה החברה   על הסכם  לרכישת אג"ח  

פרטית מגובה בתיק הלוואות לרכישת רכבים מגוף מימון מוביל. במהלך רבעון שלישי בשנת 2022 רכשה  

ריאליות   השקעות  האסטרטגית  שלה  במסגרת  ביצוע  לתכנית  בהתאם  ערך  של  חברה  החברה  ניירות 

בתחומי עיסוקה   על מנת להרחיב ולפתח את פעילותה העסקית. סכום הרכישה הסתכם  בכ  -  96  מיליון  

ש"ח. 

 

מוסדרים(   פיננסים  )שירותים  פיננסים  שירותים  על  הפיקוח  חוק  אשראי  לפי  מורחב  למתן  ב.  רישיון 

התשע"ו-2016:  

בהתאם   ליום  31  בדצמבר  2023,  עד  בתוקף  אשראי,  למתן  מורחבים  הבת  רישיונות  ולחברות   לחברה 

פיננסיים  מוסדרים(, התשע"ו- 2016   )שירותים  פיננסיים  להוראות סעיף  16  לחוק הפיקוח על שירותים 

)להלן: "חוק הפיקוח"(.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - 14 -



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית:  

   :)IFRS( א.   ציות לתקני דיווח כספי בינלאומיים

  הדוחות הכספיים מצייתים להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. 

ב. עקרונות עריכת דוחות כספיים: 

כספיים   )דוחות  ערך  ניירות  לפי תקנות  הנדרש  הנוסף  הגילוי  את  כוללים  השנתיים  הדוחות  הכספיים 

שנתיים(, התש"ע- 2010.  

זה  יושמה באופן עקבי בכל תקופות  הדיווח המוצגות בדוחות   המדיניות החשבונאית המוצגת בביאור 

הכספיים.  הדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עקרון העלות, למעט החזקה בנייר ות ערך המוצגת בשווי  

הוגן דרך רווח כולל אחר ולמעט השקעה במניות  חברה הנמדדת בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.  

ג. דוחות כספיים מאוחדים: 

כאשר  החברה  חשופה,  או  בעלת  זכויות,  לתשואות  משתנות  ממעורבותה  בישות  מושקעת  ויש  לה  את  

היכולת  להשפיע  על  תשואות  אלה  באמצעות  כוח  ההשפעה  שלה,  החברה  שולטת  באותה  ישות  אש ר 

מסווגת  כחברה  בת.  החברה מעריכה  מחדש  את  שליטתה בחברה  בת  כאשר  העובדות  והנסיבות  משתנות. 

הדוחות  ה כספיים  ה מאוחדים מציגים את הדוחות הכספיים של  החברה והחברות הבנות שלה כדוחות  

כספיים של  ישות כלכלית אחת החל מהמועד בו מושגת שליטה ועד למועד בו החברה מאבדת שליטה.   

מזומנים,   ותזרימי  בנכסים  הוכרו  אשר  והוצאות,  רווחים  והפסדים  הכנסות  הדדיות,  יתרות  לפיכך, 

הנובעים מעסקאות תוך קבוצתיות בין הישויות של הקבוצה, בוטלו במלואם. 

כמו כן, הדוחות הכספיים של החברות הבנות הוכנו תוך  שימוש במדיניות חשבונאית אחידה עם החברה  

לגבי עסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומות.  

 

ד.  שווי מזומנים ומשיכת יתר:   

כשווי מזומנים נחשבות השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה, אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים  

ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינוי ים בשווי, כאשר  התקופה לפ ירעון   

הינה  עד שלושה חודשים ממועד הרכישה.   

משיכות יתר,  שעומדות לפירעון לפי דרישה   ושמהוות חלק  בלתי נפרד   מניהול המזומנים של הקבוצה,  

נכללו כמרכיב של מזומנים ושווי מזומנים לצרכי  הצגת הדוח על תזרימי המזומנים.   

ה. מכשירים פיננסים:  

1. נכסים פיננסיים:   

נכס פיננסי הוכר כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר  תוך שימוש בחשבונאות  

מנת   על  החזקה  שמטרתו  עסקי  למודל  בהתאם  חוב,  שמוחזקים  העסקה.  מכשירי  סליקת  מועד 

במועדים   זכאות  מספקים  שלהם  החוזיים  וש התנאים  החוזיים  המזומנים  תזרימי  את  לגבות 

מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית בלבד, נמדדו לראשונה בשווי הוגן בתוספת  

עלויות עסקה שיוחסו במישרין. לאחר ההכרה לראשונה, נכסים אלה נמדדו בעלות מופחתת.  

הכנסות ריבית לפי שיטת הריבית האפקטיבית הוכרו לפי הערך בספרים ברוטו של הנכס הפיננסי  

)כלומר לפני  ניכוי ההפרשה לירידת ערך(, למעט עבור נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי, 
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 לגביהם הכנסות ריבית הוכרו לפי העלות המופחתת של הנכס הפיננסי )כלומר לאחר ניכוי ההפרשה  

לירידת ערך(.  

עסקי   למודל  בהתאם  שמוחזקים  חוב,  אחר   -   מכשירי  כולל  רווח  דרך  הוגן  בשווי  חוב  מכשירי 

שמטרתו מושגת הן באמצעות גביית תזרימי המזומנים החוזיים והן באמצעות מכירה ושהתנאים  

החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים  מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית  

בלבד, נמדדו לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שיוחסו במישרין. לאחר ההכרה לראשונה,  

שינויים בשווי ההוגן של נכסים אלה הוכרו ברווח כולל אחר ונצברו בקרן הון בגין  מכשירי חוב  

בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, למעט סכומים שהוכרו ברווח או הפסד כאילו הנכס נמדד בעלות  

מופחתת.  

למסחר   מוחזקים  שאינם  הוניים  אחר  –  מכשירים  כולל  רווח  דרך  הוגן  בשווי  הוניים  מכשירים 

ושאינם תמורה מותנית של רוכש בצירוף עסקים, שבעת ההכרה לראשונה יועדו למדידה בשווי הוגן  

דרך רווח כולל אחר, נמדדו לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שיוחסו במישרין. לאחר  

ההכרה לראשונה, שינויים בשווי ההוגן של נכסים אלה הוכרו ברווח כולל אחר ונצברו בקרן הון  

בגין  השקעות במכשירים הוניים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר  למעט הכנסות מדיבידנדים שהוכרו  

ברווח או הפסד )אלא אם הדיבידנד מייצג בבירור השבה של חלק מעלות ההשקעה(.  

 

2. התחייבויות פיננסיות:  

התחייבויות פיננסיות  הנמדדות בעלות מופחתת, נמדדו לראשונה בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה  

שניתן לייחסן במישרין. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות אלו נמדדו בעלותן המופחתת בהתאם  

לשיטת הריבית האפקטיבית . 

3. ירידת ערך נכסים פיננסיים  וביטולה: 

החברה  הכירה בהפרשה  לירידת  ערך  בגין הפסדי  אשראי חזויים  על  נכסים פיננסים  בעלות מופחתת   

ועל מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.   ההפרשה לירידת ערך מפחיתה את הערך בספרים  

של הנכס.  החברה מודדת את הפסדי האשראי החזויים כך שישקפו: סכום בלתי מוטה ומשוקלל  

הסתברות, שנקבע על ידי הערכת טווח של תוצאות אפשריות;   

את ערך הזמן של הכסף )בהתאם לריבית האפקטיבית של המכשיר(; וכן מידע סביר וניתן לביסוס  

שניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים על אירועי העבר, על תנאים נוכחיים ועל תחזיות של  

דיווח,   תקופת  כל  בסוף  ערך  לירידת  ההפרשה  את  מעדכנת  עתידיים.  החברה  כלכליים  תנאים 

והשינוי בהפרשה מוכר כרווח או הפסד מירידת ערך ברווח או הפסד.  

מודל הפסדי האשראי הצפויים   ECL(  Expected Credit Loss(  -    לפי תקן  IFRS 9,  קובע כי יוכר  

הפסד מירידת ערך, אשר יחושב בהתאם לתוחלת הפסדי האשראי, וזאת ללא תלות בהתקיימותו  

של אירוע הפסד. כבר במועד ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי, וכן בסוף כל תקופת דיווח, יש להכיר  

תלויים   הפיננסי  מהנכס  המימון  והכנסות  הערך  ירידת  בסך  השינוי  כאשר  ערך,  מירידת  בהפסד 

במידת ה הידרדרות של סיכון האשראי ביחס למצב ששרר בעת ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי.   

לפי  הסיכונים    הפסדי  אשראי  חזויים  הם    הממוצע  המשוקלל  של  הפסדי  אשראי,  משוקללים 

להתרחשות כשל.  
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ה. מכשירים פיננסים )המשך(: 
 

שיעור ההסתברות לכשל מתחשב בין היתר במידע שלהלן : 

- ניסיון של קבוצת עמיתים )Peer group( למכשירים פיננסים ברי השוואה. 

- ניסיון העבר של החברה בהתאם לנתוני הפרשות בחברה בתקופות קודמות.  

- צפי מאקרו כלכלי - שינויים בפועל או חזויים בעלי השפעה שלילית על התנאים העסקיים, 

הפיננסיים או הכלכליים )כגון עלייה בשיעורי הריבית או עלייה משמעותית בשיעורי האבטלה( 

או על הסביבה הפיקוחית, הכלכלית או הטכנולוגית של החייב )כגון ירידה בביקוש למוצר  

 

- המכירה של החייב מאחר שחל שינוי כיוון בטכנולוגיה( אשר חזויים לגרום לשינוי משמעות י  

ושיעור החובות המגובה בבטחונות.  

החברה מקבצת מכשירי פיננסיים על בסיס מאפייני סיכון אשראי משותפים במודל הערכת הפסדי  

הצפויים.  לדעת  החברה  אופן  בחירת  לקוחותיה  ותהליך  ניתוח  האשראי  נעשה  בצורה    האשראי 

קפדנית ובאיכות  גבוהה  )"Cherry Picking"(, ומשכך המאפיין הטוב ביותר לבחינת סיכון אשראי,  

הינו הפילוח הענפי, המקבל מקדם לסיכון פיננסי בהתאם לפרטמרים המוזכרים לעיל: נסיון העבר,  

קבוצות השוואה למכשירים דומים, נתונים מאקרו כלכליים ושווי בטחונות.  

 

חישוב הפסדי אשראי  

בסוף כל  תקופת דיווח החברה מעריכה אם סיכון האשראי של מכשיר פיננסי עלה באופן משמעותי  

ממועד ההכרה לראשונה על ידי השוואת הסיכון להתרחשות כשל במועד הדיווח לסיכון להתרחשות  

כשל במועד ההכרה לראשונה. 

וניתן לביסוס, לרבות   )כמותי ואיכותי( סביר  לשם  הערכה  כאמור,  החברה מביאה בחשבון מידע 

ניסיון עבר ומידע צופה פני עתיד שניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים.  

בין היתר, החברה מתחשבת במידע להלן:  

- שינוי משמעותי בפועל או חזוי בתוצאות התפעוליות של החייב  

- עלייה משמעותית בסיכון האשראי של מכשירים פיננסיים אחרים של אותו חייב  

- שינויים שליליים בסביבה הכלכלית או בתנאי השוק של הלווה  

- צפי לפיגור בתשלומים  

- שינויים משמעותיים בערך של בטחונות  

- לקוח שחלה לגביו ירידת דירוג אשראי   

- מידע המתקבל מהחייב סמוך למועדי פירעון של קרן או  ריבית– בקשה לשנות תנאי אשראי  

שלא במסגרת הסכם מראש  

 

בסוף כל תקופת דיווח מער י כה החברה אם נכס פיננסי נפגם עקב סיכון אשראי, כלומר אם התרחש  

אירוע שיש לו השפעה מזיקה על תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס שנאמדו. ראיות לכך שנכס  

הוא פגום כוללות נתונים ניתנים לצפייה לגבי האירועים הבאים:  
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- קושי פיננסי משמעותי של החייב  

- הפרה של חוזה או פיגור בתשלומים  

- הענקת ויתור שהחברה לא הייתה שוקלת, אלמלא הנסיבות הכלכליות המתייחסות לקשיים  

הפיננסיים של החייב  

- צפי שהחייב יכנס לפשיטת רגל 

- החייב לא עומד בתנאים, מפר הסכמים, מפגר בתשלומים.  

יצוין כי ברוב המקרים החברה מסווגת נכס פיננסי כפגום כבר במועד בו לא נפרע תשלום על  

פי לוח הסילוקין המקורי מכיון שהדבר מעיד על קושי של החי יב לעמוד בתשלומי החוב.  

 

בנוסף, במידה והחוב שלא נפרע הינו חלק מסדרת תשלומים שטרם הגיע מועד פרעונם, כל 

יתרת החוב הופכת לפגומה ולא רק התשלום שלא נפרע.  

 

להלן  תיאור שלבי ביצוע הפרשה להפסדי אשראי על פי מודל הפסדי האשראי הצפויים : 

   - 18 -

שלב  א  -   עבור יתרת הלקוחות  שלא  קיימת בגינם עליה משמעותית בסיכון האשראי   מבוצעת הפרשה  

ההפסד   בשיעור  כללית  הפרשה  לצורך  הנבחנת  התיק  יתרת  של  ממכפלה  המורכב  בסכום  כללית 

הצפוי על פי מודל הפסדי האשראי הצפויים.  

שלב ב - לקוחות בגינם קיימת עליה משמעותית בסיכון האשראי אך להערכת החברה לא צפוי  

בגינם אירוע כשל. לקוחות אלו נמצאים ברשימת המעקב  של החברה. לסך היתרה של החובות  

במעקב מיוחס אחוז הפרשה גבוה יותר בנוסף להפרשה  על פי מודל הפסדי האשראי הצפויים.  

שלב ג - החברה מבצעת בחינה ספציפית של כלל הלקוחות המוגדרים ע"י החברה כלקוחות שהפכו  

לפגומים עקב סיכון אשראי.  שיעורי ההפרשה משתנים מלקוח ללקוח בהתאם לפרמטרים שנקבעו  

ע"י הנהלת החברה המביאים בחשבון את סוג ושווי הבטוחות שהועמדו לטובת החוב, אם ישנן,  

ניסיון העבר עם הלקוח, מידע על מצבו הפיננסי ו/או המשפטי בסמוך למועד הבדיקה וחוות דעת  

היועצים המשפטיים המטפלים בגביה.   

 

לפירוט נוסף לגבי מודל הפסדי האשראי  הצפויים ראה סעיף 4  להלן.  

 

4.  גריעת מכשירים פיננסיים:  

נכסים פיננסיים:  

נכס פיננסי נגרע  מהדוח על המצב הכספי  כאשר הזכויות החוזיות  לתזרימי  מזומנים  מ הנכס הפיננסי  

לסוף תקופת הדיווח פוקעות או כאשר החברה העבירה  את הנכס הפיננסי. הגריעה  יכולה להתבצע  

באמצעות העברת הזכויות החוזיות לקבל תזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי  או  באמצעות  נטילת   

מחויבות  חוזית  לשלם  תזרימי  מזומנים  מהנכס  הפיננסי ,  לצד  אחר,  אותם  קיבלה  החברה  מאותו  

נכס פיננסי, וזאת  בהתקיים  תנאים מסוימים.   
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התחייבויות פיננסיות:  

או   מבוטלת  נפרעת,  ההתחייבות  רק  כאשר  הכספי  המצב  על  נגרעת  מהדוח  פיננסית  התחייבות 

אחרת   פיננסית  בהתחייבות  מלווה,  אותו  כלפי  מוחלפת,  קיימת  פיננסית  התחייבות  פוקעת.  אם 

הקיימת,   ההתחייבות  בתנאי  משמעותי  שינוי  שנעשה  מהותי,  או  באופן  שונים  תנאים  בעלת 

ההתחייבות הקודמת נגרעת מהדוח על המצב הכספי והחברה מכירה בהתחייבות חדשה בשווייה  

ההוגן. ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות המוחלפת לבין התמורה ששולמה או השווי ההוגן  

של ההתחייבות החדשה שהוכרה מוכר ברווח או הפסד.   

 

5.  מניות באוצר: 

בעת רכישה על ידי החברה  או חברה בת  של מכשיריה ההוניים  של החברה  )מניות  באוצר(,  מופחת ת   

עלות רכישת  מכשירים אלה   מההון. רווחים או הפסדים בגין מכירה, או ביטול של מניות  באוצר  

נזקפים ישירות להון.   

 

ו.   הכרה בהכנסה: 

היינו   האפקטיבית,  הריבית  שיטת  לפי  הינה  דחויים  בממסרים  מסחר  עסקאות  בגין  הכרה  בהכנסה 

הריבית מחושבת לפי שיטה זו בגין החלק היחסי שנצבר ממועד עסקת המסחר בממסרים ועד תום תקופת  

הדיווח.   

ראה גם פירוט בביאור  4 בדבר אשראי ללקוחות, נטו.   

 

ז. מסים על ההכנסה:  

הדוחות הכספיים כוללים מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין הדיווח הכספי לבין הדיווח לצרכי מס-

הכנסה. הפרשים אלה נובעים בעיקר מהפרשים בין היתרה המופחתת של פריטים בדוחות  הכספיים   

והכנסות    בהוצאות  בעיתוי  בהכרה  מפער  מס  הכנסה,  בעתיד  כהוצאה  לצורכי  שיותרו  הסכומים  לבין 

מסוימות.  

בתקופה שבה   הצפויים  לחול  שיעורי המס  לפי  נמדדים  נדחים  והתחייבויות מסים  נדחים  נכסי מסים 

ימומש הנכס או תסולק ההתחייבות, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם  

הושלמה למעשה, עד לסוף תקופת הדיווח.  

 חברות הקבוצה מכירות   בנכס  מסים  נדחים  בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים  לניכוי ,  רק  במידה  שצפוי   

שתהיה  הכנסה  חייבת מהסוג המתאים שכנגדה  ניתן יהיה לנצל את ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי   

נדחים   מסים  בנכסי  מכירות  הקבוצה  לעין.  חברות  הנראה  בעתיד  צפוי  הזמני  ההפרש  שהיפוך  וכן 

ובהתחייבויות מסים נדחים  בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי והחייבים במס.  

החברה אינה מכירה בהתחייבות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים חייבים במס שמיוחסים להשקעות  

בחברות מוחזקות, כאשר החברה שולטת בעיתוי ההיפוך של ההפרש הזמני וצפוי שההפרש הזמני לא  

בחברה   ההשקעה  בכוונת החברה  לממש  את  אין  זה מתקיים כאשר  מצב  לעין.  הנראה  יתהפך  בעתיד 

המוחזקת  בעתיד הנראה לעין. 
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קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 2 - עיקרי המדיניות  החשבונאית  )המשך(: 

ה. מכשירים פיננסים )המשך(: 
 

ח. רווח למניה:   

 החברה  מחשבת  את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד המיוחס לבעלי  המניות  הרגילות  

של החברה וכן  מחשבת  את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד  מפעילויות   נמשכות המיוחס  

לבעלי  מניות אלה, במידה שמוצג רווח או הפסד  כזה.  

הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת רווח או  הפסד המיוחס לבעלי  מניות   רגילות של החברה  

בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה.  
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קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 3 - מזומנים ושווי מזומנים: 

הרכב: 
 31.12.2022  

   - 21 -

 31.12.2021 31.12.2020
   

 738
 

 1,275  1,535 מזומנים  בבנק  

 384 3,220 939 פקדונות לזמן קצר )1(      
 3,958  2,214  1,919 סה"כ מזומנים ושווי מזומנים  

 - )2,997(  )691(  בניכוי משיכות יתר בבנקים       
יתר  משיכות  בניכוי  מזומנים  ושווי  מזומנים  סה"כ 

 1,919 961 1,523 בהתאם לדוח על תזרימי המזומנים 
    

  
  

)1( הפיקדונות הינם ברובם פיקדונות יומיים לא צמודים אשר ליום 31 בדצמבר 2022 נשאו ריבית שנתית של 0.53%.  

 

 

ביאור 4 -  אשראי ללקוחות, נטו: 

   31.12.2021    31.12.2022  
לקוחות והמחאות לגביה, ברוטו:    

  

  

 

 13,884  47,293 בחשבונות פתוחים *  

 3,175,789  3,306,980 המחאות לגביה  

  )26,562( )36,533(   בניכוי הפרשה לחובות מסופקים )1(        
  3,327,711 3,153,140     סך-הכל לקוחות והמחאות לגביה, ברוטו בניכוי הפרשה לחומ"ס )2(  

  

  

       
 

   

בקיזוז:   

 )115,740(  )128,898( הכנסות  מראש )3(  

  )31,229( )26,549(    חלק המע"מ שישולם בגין  הכנסות מראש       
  3,167,584  סך-הכל אשראי ללקוחות, נטו ** 

 
 

  3,010,851

*   יתרת  החובות הפתוחים  ליום  31  בדצמבר 2022  כוללת  יתרה של הלוואות שאינן מגובות בממסרים בסך של  

 כ - 38,000 אלפי ש"ח והינן  מגובות באופן מלא בביטחונות נדל "ן. 

**   כולל יתרות של כ-  875,063  אלפי ש"ח  וכ-   805,077  אלפי ש"ח נכון ל -31.12.2022   ול- 31.12.2021, בהתאמה,  

 המסווגות בנכסים לא שוטפי ם.

 

 

 

 

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 4 -  אשראי ללקוחות, נטו )המשך(:  

)1( הפרשה לחובות מסופקים 
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א. פירוט לגבי ההפרשה לחובות מסופקים : 

1. סעיף  הפרשה  לחובות מסופקים מתיק הלקוחות - מודל הפסדי אשראי צפויים: 

 

סה"כ  חובות פגומים    עליה    ללא עליה     2022
עקב סיכון   משמעותית   משמעותית בסיכון  
אשראי   בסיכון   האשראי  

האשראי  
שלב א'   שלב ב' בוצעה הפרשה   שלב ג'       

 9,242   9,242   -   - ספציפית  
 3,184,904   6,437   11,518   3,166,949 כללית  
 3,194,146   15,679   11,518   3,166,949 סך חובות 

    
 3,059  

 
 3,059  

 
 -  

 
 -

 
הפרשה ספציפית  

 23,503   46   877   22,580 הפרשה כללית  
 26,562   3,105   877   22,580 סך ההפרשה 

    
 3,167,584  

 
 12,574  

 
 10,641  

 
 3,144,369

 
יתרה לאחר הפרשה  

    
 0.83%  

 
 19.80%  

 
 7.62%  

 
 0.71%

 
שיעור הפרשה  

 

מתוך יתרת החובות הפגומים עקב סיכון אשראי, בגין יתרה של   9,242  אלפי ש"ח בוצעה הפרשה ספציפית  

בסך של 3,059 אלפי ש"ח. 

 

 

סה"כ  חובות פגומים    עליה    ללא עליה     2021
עקב סיכון   משמעותית   משמעותית  
אשראי   בסיכון   בסיכון  

האשראי   האשראי  
שלב א'   שלב ב' בוצעה הפרשה   שלב ג'       

 28,253   28,253   -   - ספציפית  
 3,019,131   29,944   28,144   2,961,043 כללית  
 3,047,384   58,197   28,144   2,961,043 סך חובות 

    
 13,757  

 
 13,757  

 
 -  

 
 -

 
הפרשה ספציפית  

 22,776   192   3,779   18,805 הפרשה כללית  
 36,533   13,949   3,779   18,805 סך ההפרשה 

    
 3,010,851  

 
 44,248  

 
 24,365  

 
 2,942,238

 
יתרה לאחר הפרשה  

    
 1.20%  

 
 23.97%  

 
 13.43%  

 
 0.64%

 
שיעור הפרשה  

 

מתוך יתרת החובות  הפגומים עקב סיכון אשראי, בגין יתרה של   28,253  אלפי ש"ח בוצעה הפרשה ספציפית  

בסך של 13,757 אלפי ש"ח.  

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 4 -  אשראי ללקוחות, נטו )המשך(:  

)1( הפרשה לחובות מסופקים 
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א. פירוט לגבי ההפרשה לחובות מסופקים : 

2. סעיף  הפרשה  לחובות מסופקים מתיק הלקוחות  

  
  

התפתחות סעיף ההפרשה  

 31.12.21  31.12.22  
   

  

  

  

 

 56,426  36,533 יתרת פתיחה לתקופה   

  )14,288(   )6,423( הוצאה )הכנסה( לחומ"ס ספציפית, נטו  

  )2,070(  727 הוצאה )הכנסה( לחומ"ס כללית, נטו  

  )4,275( )3,535(   חובות שהוכרו כאבודים         
  26,562 36,533    יתרת הפרשה ליום 31 בדצמבר 

 

 

הרכב יתרת ההפרשה  

 31.12.22    31.12.21

  

 

 13,757  3,059 יתרת הפרשה ספציפית  

 23,503 22,776  יתרת הפרשה כללית        
  26,562 36,533    סה"כ יתרת הפרשה לחובות מסופקים 

 

 

2. סעיף הפרשה לחובות מסופקים כולל תיק ניירות הערך ואג"ח פרטית  

 

התפתחות סעיף ההפרשה  

 31.12.22    31.12.21

  

  

  

 

 59,509  38,733 יתרת פתיחה לתקופה  

  )16,188(   )4,423( הוצאה )הכנסה( לחומ"ס ספציפית, נטו  

  )1,053(   )692( הוצאה )הכנסה( לחומ"ס כללית, נטו  

  )4,275( )3,535(   חובות שהוכרו כאבודים        
  29,343 38,733    יתרת הפרשה ליום 31 בדצמבר 

 

תמהיל יתרת  ההפרשה:  
תיק לקוחות   תיק ניירות ערך  31.12.22 

ואג"ח פרטית 
סה"כ הפרשה   

  5,059  2,000  3,059 יתרת הפרשה ספציפית  

 23,503 24,284  781 יתרת הפרשה כללית        
 26,562 29,343  2,781   סה"כ יתרת הפרשה לחובות מסופקים 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 4 -  אשראי ללקוחות, נטו )המשך(:  

)1( הפרשה לחובות מסופקים 
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א. השינוי ביתרת ההפרשה לחובות מסופקים: 

3. סעיף הפרשה לחובות מסופקים כולל תיק ניירות הערך ואג"ח פרטית )המשך(:  
 

תמהיל יתרת  ההפרשה:  
תיק לקוחות   תיק ניירות ערך  31.12.21 

ואג"ח פרטית 
סה"כ הפרשה   

  13,857  100  13,757 יתרת הפרשה ספציפית  

 22,776 24,876  2,100 יתרת הפרשה כללית        
 36,533 38,733  2,200   סה"כ יתרת הפרשה לחובות מסופקים 

 
 

 הסברים על הרכב ההוצאה )הכנסה( לחובות מסופקים: 
 

ב. 

 

שנת    הרכב ההוצאה )הכנסה( לחומ"ס  
 2022

 

שנת   
 2021

 

 
  )14,288(

 
  )6,423(

 
הוצאה )הכנסה( ספציפית תיק לקוחות  

 2,000 )1,900(  הוצאה )הכנסה( ספציפית תיק אגרות חוב  ואג"ח פרטית  
   

  )4,423( )16,188(  סה"כ הוצאה )הכנסה( ספציפית 
 

  )2,070(
 

 727
 

הכנסה כללית  תיק  לקוחות  

  )1,419( 1,017 הוצאה כללית תיק אג"ח ואג"ח פרטית  
   

  )692( )1,053(  סה"כ הכנסה כללית  
 

  )5,115(
 

סך ההוצאה )הכנסה( בתקופה 
 

  )17,241(
  

 

הסבר לגבי התפתחות שנתית של ההוצאה לחובות מסופקים: 

ההוצאה  לחובות מסופקים בתקופה  הסתכמה  לביטול  הוצאה )כלומר הכנסה( של  כ-5,115  אלפי  ש"ח  בתקופת  

הדוח  לעומת  הכנסה  בסך של  כ-17,241  אלפי ש"ח במהלך שנת  2021. עיקר השינוי בהוצאות חובות מסופקים  

ביתרת   ובחלקו  בירידה  מסופקים  מירידה  בהוצאה  בגין   הפרשות   ספציפי ות  לחובות  נובע  בתקופת   הדוח 

ההפרשה כללית לחובות מסופקים עקב שיפור בפרמטרים במודל ההפרשה הכללית לעומת תקופות קודמו ת. 

ברבעון הרביעי  של שנת  2022  שינתה החברה הערכה  במודל ההפרשה להפסדי אשראי על מנת לשקף סיכוני  

מאקרו כלכליים במשק, דבר שהגדיל את ההפרשה לחובות מסופקים, ראה פירוט  נוסף להלן. 

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 4 -  אשראי ללקוחות, נטו )המשך(:  

)1( הפרשה לחובות מסופקים 
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ב.  הסברים על הרכב ההוצאה )הכנסה( לחובות מסופקים )המשך(:  

הסבר לגבי התפתחות שנתית של ההוצאה לחובות מסופקים )המשך(: 

שנת 2022 

שינויים   הספציפיות.  וההפרשות  החזרות  בכמות  משמעותית  ירידה  של  המגמה  שנת  2022  נמשכה  במהלך 

בתמהיל התיק, עיבוי הביטחונות ירידה בפעילות מנכי משנה וירידה כללית בהיקף עסקאות ניכיו ן  צד ג' הביאה  

לתיק אשראי המורכב ברובו מהלוואות מגובות בשיקים עצמיים של מקבל האשראי ובכמות ביטחונות גבוהה  

יותר המגבים את האשראי.  

השינוי בהוצאה ספציפית לחובות מסופקים בתקופה נובע משינוי סיווג של חוב ספציפי לאחר שיפור במצבו  

כ  6.6  מיליון ש"ח במחצית הראשונה של   ופירעונות משמעותיים בחוב במ הלך התקופה בסך של  של החייב 

השנה, גבייה של חובות קודמים בסך של כ  - 770  אלפי ש"ח  והפרשות נוספות ספציפיות בסך של כ  960  אלפי  

ש"ח. סה"כ הכנסה כתוצאה של היפוך הפרשה בסך של כ - 6,423 אלפי ש"ח.  

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה  הירידה בהוצאה הנובעת ממודל ההפרשה הכללית בתקופה הינה בגין  

חובות   של  הרשימה  ביתרת  ירידה  כדלקמן:  הצפוי  האשראי  הפסד  להערכת  המשמשים  בפרמטרים  שיפור 

אחוזי   פרמטר  על  המשפיעה  הספציפיות  בהפרשות  ירידה  הביטחונות,  וחיזוק  חובות  תשלום  עקב  במעקב 

וירידה בהפרשות של קבוצת עמ יתים  ) Peer group(. שיפור בפרמטרים כאמור, הקטין את   ההפרשה בעבר 

להפסדי   הכללית  בהפרשה  ירידה  הינה  התוצאה  על  שההשפעה  כך  אשראי  להפסדי  הצפוי  ההפרשה  שיעור 

אשראי על פי המודל.  

ברבעון הרביעי שינתה החברה את הערכתה לגבי מצב המשק למשק במצב של האטה דבר על מנת לשקף את  

השפעת הסיכונים  מאקרו כלכליים במשק הישראלי ובעולם על מצב תיק הלקוחות של החברה. כמו השיתה  

החברה משקל רב יותר להפרשות בקבוצת ההשוואה במודל, כלומר ההפרשות בבנקים הגדולים, שעלו גם הם  

והגדילו את ההפרשה. סך הגידול בהפרשה כתוצאה משינויים אלה במודל הסתכם בהוצאה של כ  -  2,622  אלפי  

ש"ח ברבעון הרביעי של השנה. 

יצויין כי עיבוי הבטחונות והירידה בהפרשות הספציפיות בחברה בשנת  2022  הקטינו את ההפרשה לחובות  

מסופקים על פי מודל הפסדי האשראי הצפויים של החברה. 

להלן טבלה המתארת את התפתחות ההוצאה לחובות מסופקים בשנת 2022  לפי רבעון:  
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ב.  הסברים על הרכב ההוצאה )הכנסה( לחובות מסופקים )המשך(:  

 

  שנת 2022       

סה"כ   רבעון 4  רבעון 3  רבעון 2    רבעון 1   

 ספציפי       

 הוצאה       -                   -                 800  160  960

 הכנסה    (6,613)    -                (471) (299) (7,383)

 סה"כ    (6,613)  0  329 (139) (6,423)

              

      

 כללית        

 סה"כ     694 (2,201) (388)  2,622  727

      

      
    

 אג"ח ספציפי       -                   -                   -              2,000  2,000

 אג"ח כללי    (594) (293) (63) (469) (1,419)

581  1,531  (63) (293) (594)  

      

 סה"כ ספציפי    (6,613)  0  329  1,861 (4,423)

 סה"כ כללי     100 (2,494) (451)  2,153 (692)

 סה"כ הוצאה בתקופה   (6,513) (2,494) (122)  4,014 (5,115)
 

שנת 2021 

סך  ההפרשה הספציפית בשנת  2021  הסתכמה  בריקברי   של כ-  16.2  מיליון ש"ח המורכבת כלהלן: הפרשה  

ספציפית בסך של כ-  3.4  מיליון ש"ח,  ריקברי   בגין תשלום חובות והקטנת הפרשה בסך של כ -  17.7  מיליון ש"ח  

הכנסה   הקטנת  בתוספת  ריקברי  בין  ש"ח.  כ -  14.3  מיליון  של  של  ריקברי  בסך  לתוצאה  המביאים  בתיק 

ספציפית בתיק  האג"ח בסך של כ- 1.9 מיליון ש"ח מתקבלת הכנסה ספציפית בסך של כ- 16.2 מיליון ש"ח.   

מבחינת   הפרשה  כללית  נרשמה  הכנסה  של   כ-  1  מיליון  ש"ח  המורכבת  כלהלן:  הכנסה  של  כ-  2  מיליון  ש"ח  עקב   

שינוי חיובי של פרמטרים במודל ההפרשה הכללית: ירידה בהפרשות ספציפיות במהלך התקופה, גבית חובות  

וירידה  בכמות  החבות  הבעייתיים,  ירידה  בהפרשות   בקבוצת  ההשוואה,  ירידה  בחובות  ברשימת  מעקב,  עיבוי  

הביטחונות  שיפור בפרמטרים מאקרו כלכליים במודל בתוספת הפרשה בסך של כ -  1  מיליון ש"ח בתיק  האג"ח  

מתקבלת הכנסה כללית של כ- 2 מיליון ש"ח.     

סך  ההשפעה של גורמים אלה הכללית והספציפית, הינה ביטול הוצאה בסך  של  כ-   17.2  מיליון  ש"ח  כאמור  

לעיל.    
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ג. פירוט לגבי לקוחות והמחאות לגביה ברוטו: 

 31.12.2022   31.12.2021

 

 

   
 

  13,884  47,293 לקוחות בחשבונות פתוחים  

 3,306,980 3,175,789 המחאות לגביה         
 

 

 

 

  3,189,673  3,354,273 לקוחות ברוטו לפני הפרשה  

בקיזוז:     

 )115,740(  )128,898( הכנסות מראש   

  )31,229( )26,549(  חלק המע"מ שישולם בגין הכנסות מראש   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3,047,384  3,194,146 עלות מופחתת לפני הפרשה לחומ"ס   
 

 36,533  26,562 יתרת הפרשה כוללת )ספציפית+כללית(  
 

 1.2%  0.83% אחוז ההפרשה מסך עלות מופחתת לקוחות  
 

 3,353,527  3,346,259 עלות מופחתת כולל תיק ניירות ערך לפני הפרשה לחומ"ס  
 

 38,733  29,343 יתרת הפרשה כוללת תיק ניירות ערך )ספציפית+כללית(  
 

 1.15%  0.88% אחוז ההפרשה מסך עלות מופחתת מסך תיק האשראי הכולל  
  1,532,925  2,511,057 יתרת חובות  המגובים בביטחונות *   
  46%  75% אחוז החובות המגובים בביטחונות מסך תיק האשראי הכולל  
  2,090,538  3,415,769 סך הביטחונות מול החובות המגובים ללא מקדמי ביטחון *  

 

* סך הביטחונות מוצגים ברוטו ללא מקדם ביטחון ועד לגובה יתרת האשראי בגינה 

 

 

)2(     עסקאות ניכיון שיקים עצמיים וניכיון צד ג' -  

 הרכב יתרת אשראי לקוחות, ברוטו הינו כדלקמן:  

 ליום 31 בדצמבר 2022 –  93% מניכיון שיקים עצמיים ו  - 7% מניכיון  שיקים צד ג'.  

 ליום 31 בדצמבר 2021 –  81% מניכיון שיקים עצמיים ו  - 19% מניכיון שיקים צד ג'.  

 

 )3(   הכנסות מראש  -   

החברה רשמה הכנסות מראש בגין עסקאות ממסחר בממסרים דחויים אשר מועד פירעונם טרם הגיע.  

חלק  הריבית שההכנסה בגינו  לא  הוכרה   מעסקאות   אלה מהווה את יתרת   ההכנסות מראש לתאריך  הדוח  

על המצב הכספי.  

לפרטים נוספים בדבר פירוט לגבי סעיף לקוחות והמחאות לגביה והפרשה לחובות מסופקים ראה ביאור   

23 מכשירים פיננסיים להלן.  
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ביאור 5 - החזקת ניירות ערך: 

   31.12.2021  31.12.2022   
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תיק ניירות ערך:    

 159,976  60,511 עלות מופחתת  

  )2,130( )882(   הפרשה להפסדי אשראי        
  58,381 159,094     סך-הכל לאחר הפרשה להפסדי אשראי  

  

 
   

  )4,664( 8,991   שיערוך לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר       
  53,717 168,085   סך-הכל תיק ניירות ערך *  

  
  

 

 

*  בשנת  2022  יתרה של  387  אלפי ש"ח  מוצגת בנכסים שוטפים, ויתרה של  53,330  אלפי ש"ח מוצגת בנכסים  

לא שוטפים.  בשנת  2021  יתרה של  23,957  אלפי ש"ח מוצגת בנכסים שוטפים,  ויתרה  של  144,128  אלפי  

ש"ח מוצגת בנכסים לא שוטפים.   

 

 

 

ביאור 6 -  אגרת חוב פרטית: 

 31.12.2021  31.12.2022  
אגרת חוב פרטית:   

  

 

 146,167  91,602 עלות מופחתת  

  )651( )1,316(   הפרשה להפסדי אשראי              
  90,951 144,851   סך-הכל לאחר הפרשה להפסדי אשראי *  

 

*  בשנת  2022  יתרה של  35,957  אלפי ש"ח מוצגת בנכסים שוטפים. בשנת  2021  יתרה של  54,415  אלפי ש"ח  

 מוצגת בנכסים שוטפים.  
 

רכישת  אג"ח  פרטית  מגוף  מימון  -  במסגרת אסטרטגיית החברה לפיזור סיכונים וגיוון תיק האשראי חתמה  

החברה ביום  30  בספטמבר  2021  הסכם לרכישת אג"ח פרטית בכירה מגובה בתיק הלוואות לרכישת רכבים  

מגוף מימון מוביל, באמצעות חברה ייעודית )SPC( אשר הוקמה ע"י גוף המימון לשם ביצוע העסקה.    אגרת  

לצרכן   והנמוכה   למדד  המחירים  הצמודה  קבועה,  יעד  ובתשואת  כ-1.6  שנים,  של  מח"מ  בעלת  הינה  החוב 

מתשואת תיק הרכבים, לפיכך עשוי להישאר שייר בחברה הייעודית   אליו לא תהיה החברה זכאית כבעלת  

אגרת חוב שהנפיקה החברה הייעודית.  זכות שאריתית זו אינה יכולה להיות מוקנה לח ברה, בהיותה משקיעה  

באגרת חוב  בלבד ומאחר שאינה זכאית לכלל תשואת תיק הרכבים.  
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לערך השייר ככל שיווצר יהיה זכאי משקיע נוסף אשר השקיע סכום נוסף בצורה של אגרת חוב נחותה לאגרת  

החוב שרכשה החברה, כנגד הזכות הפוטנציאלית לתזרים השאריתי בסוף העסקה.  

חברת דורי נאוי בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של בעל השליטה בחברה, מר דורי נאוי,  המהווה חברה  

אחות לחברה, מהווה את המ שקיע הנוסף והעמידה שכבה נחותה אשר תהווה כרית לספיגת הפסדים באמצעות  

ותמיכה בהשגת   לחברה  סיכון האשראי  ש"ח  לחברה  הייעודית,  לצורך הפחתת  בסך  1  מיליון  הלוואה  מתן 

תשואת היעד.   

 

לשם אישורה של עסקה זו, עסקה חריגה עם בעל השליטה הטעונה אישור מיוחד על פי סעיפים  270)4( ו -275)ג(  

לחוק החברות, תשנ"ט-1999, דרושים אישוריהם של ועדת הביקורת, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית  

של בעלי המניות של החברה. יחד עם זאת, קבע דירקטוריון החברה )בגיבוי וועדת הביקורת של החברה( בעת  

מתן אישורו להתקשרות בעסקה זו, בהתאם לסעיף  1)2( לתקנות ההקלות  )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(,  

תש"ס-2000, כי אין היא טעונה אישור האסיפה הכללית כאמור, שכן אין בעסקה זו אלא כדי לזכות החברה,  

ולפיכך יש לראות בה כעסקה מזכה.  

החברה   הייעודית  תהיה אחראית למלוא ההיבטים הפיננסים והתפעוליים של תיק הרכבים בקשר עם ניהול,  

תפעול ההלוואות בתיק הרכבים וגבייתם, זאת בפיקוח נאמן מטעם החברה וגוף המימון.  

החברה  אינה מחזיקה בהון מניות החברה הייעודית ואינה מנהלת את נכסיה, במקרה של כשל אשראי ניהול  

הנכסים, הגביה ומימוש  הביטחונות  מבוצע על ידי הנאמן  ולא  על ידי החברה  על מנת לעמוד בתנאי אגרת החוב  

הפרטית הבכירה. 
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ביאור 7 - השקעות בחברות מוחזקות: 

א. מידע נוסף על החברות המוחזקות הפעילות:  

1. גולדן אקוויטי )2006( בע"מ: 

חברת  גולדן  אקוויטי הינה חברה בת  שהתאגדה  בישראל  המוחזקת  במלואה    )100%(  על ידי החברה.  

על פי הסכם, החברה  פועלת  באמצעות חברת הבת מול מנכי משנה לביצוע פעילות מימון מול מנכי  

המשנה. עבור שירותים אלו תהיה חברת הבת זכאית למחצית מפרמיית  הסיכון הנגבית מלקוחות  

גובה   הסיכון  שהיא  פרמית  של  הנותרת  המחצית  לחברה  את  הבת  חברת  תשלם  אלה,  מנגד, 

בהוצאות   השתתפות  ועבור  הבת  חברת  לרשות  המימון  שמעמידה  החברה  מלקוחותיה,  עבור 

אדמיניסטרציה.  בנוסף, מטפלת חברת גולדן אקוויטי בעסקאות עם לקוחות שהכנסתם השנתית,  

בשנה שקדמה למועד מתן האשראי עלתה על  400  מיליון  ש"ח  ובעסקאות בהן הבטוחות מול החוב  

הינן דירות מגורים בהתאם למגבלות  שבסעיף  21)ב()8( חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א-1981.    

2. פסגות ליסינג בע"מ: 

והמוחזקת   בת  שהתאגדה  בישראל  חברה  ליסינג"(  הינה  "פסגות  )להלן:  ליסינג  בע"מ  פסגות 

במלואה )100%(  על ידי החברה.  פסגות ליסינג הוקמה בשנת  2008  בכדי לעסוק בליסינג של ציוד  

של  מסחר    ליסינג  בפעילות  שנת  2016.  בשנת  2016  החלה  פסגות  עד  פעילה  לא  טכנולוגי  והייתה 

בממסרים דחויים כחלק מפעילות הקבוצה.  

חוק  הבנקאות  )רישוי(,  התשמ"א-1981, לאחר תיקונו בשנת  2015, מאפשר  לתאגיד העוסק במתן  

אשראי לגייס אשראי שאמצעות תעודות התחייבות ולתת אשראי כאחת, בכפוף לתנאים המפורטים    

בסעיף  21)ב()8(  לחוק. על מנת לעמוד בתנאי הסעיף,  תמורת  הנפקת  אגרות החוב של החברה מועברת  

לפסגות  ליסינג, בה נשמרות ההגבלות המפורטות המפורטות בחוק כאמור לעיל.   

תמורת  הנפקת  אגרות החוב )סדרה  ה, וסדרה ו(  )להלן: "אגרות  החוב"( של החברה,  אשר הונפק ו   

על ידי  החברה,  הועמדו   לפסגות  ליסינג  כהלוואת   בעלים  גב  אל  גב  )Back to Back(  לתנאי  אגרות   

ריבית   ותנאי  הריבית,  תנאי  הקרן,  פירעון  לתנאי  בנוגע  העניין,   לרבות  לפי  החוב  של  החברה, 

הפיגורים )ככל שתהיה( והינן  מיועדו ת למימון פעילות פסגות ליסינג, כפי שיקבע על ידי החברה,  

למגבלות  שבסעיף  21)ב()8(  לחוק  הבנקאות  )רישוי(,   דעתה,  בהתאם  שיקול  פי  על  לעת,  מעת 

התשמ"א-1981, כפי שתהיינה מעת לעת.  

 

 

ב.   חברות נוספות בבעלות החברה: 

1. בר-קל פיתוח  טכנולוגיות בע "מ – פעילה, ללא פעילות עסקית למועד פירסום הדוח.  

2. יסקל תקשורת בע"מ – אינה פעילה, בתהליכי פירוק.  

3. ה.ר.י. משאבי אנוש בינלאומ יים בע"מ – אינה פעילה.  

4.     רדווד בע"מ – אינה פעילה, בתהליכי פירוק.  

5.     יו.ד.יאיי.יוניק דטה אינטרנשיונל )1998( בע"מ – אינה פעילה, בתהליכי פירוק.  

6.     יסקל השקעות )1993( בע"מ – אינה פעילה, בתהליכי פירוק.  

7.     מכלול יעוץ פיננסי בע"מ - אינה פעילה. 

8. י.ס.ק. יועצי מערכות בינלאומיים בע"מ – אינה  פעילה.  
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ביאור 7 - השקעות בחברות מוחזקות: 

א. מידע נוסף על החברות המוחזקות הפעילות:  

ג.     השקעה במניות  חברה:  

בהמשך  לציון יעדי החברה   לשלוש השנים הבאות כחלק מהתכנית האסטרטגית של החברה, בהם בין  

היתר פורט תמהיל תיק האשראי, וכחלק ממנו, כ-5%  לצורך ביצוע השקעות ריאליות  בתחומי עיסוקה  

על מנת להרחיב ולפתח את פעילותה העסקית,  במהלך  תקופת  הדוח רכשה  החברה  ניירות ערך  של  חברת  

הסתכם  בכ-96,000  אלפי  ש"ח,  נכון   הרכישה  כאמור.  סכום  האסטרטגית  לתכנית  ישראכרט  בהתאם 

לתאריך הדוח יתרת ההשקעה בניירות ערך עומדת על סך של כ-94,777 אלפי ש"ח.  

במהלך תקופת הדוח  רשמה החברה הכנסות מחלוקת דיבידנד במזומן שקיבלה בגין החזקתה במניות   

אלו. סכום הדיבידנד שהתקבל בחברה הינו בסך של כ -  1,325 אלפי ש "ח.  

עקב הערכת הנהלת החברה כי סיכויי  החברה להשלים מהלך של רכישה וסינרגיה עסקית עם ישרכארט  

החברה  ליום  31   במאזן  קצר  לזמן  להשקעה  ישראכרט  במניות  ההשקעה  סווגה  מאוד,  נמוכים  הינם 

יותר לאור  הצעות   בדצמבר  2022,  מכיוון שהאפשרות של מכירת ההשקעה בטווח הקצר הינה סבירה 

הרכש שקיבלה חברת ישראכרט מגופים אחרים ואישור בנק ישראל למהלכ ים  אלו. על רקע אסיפת בעלי  

מניות חברת ישראכרט העתידה להתקיים ביום  27  במרץ  2023  אשר על סדר יומה אישור מיזוג ישראכרט  

מועד   בע"מ אשר  מנורה מבטחים החזקות  לצד הצעת הרכש שפורסמה מטעם חברת  זאת  עם הראל, 

הקיבול האחרון לה הינו ביום 9 באפריל 2023, ביום 20 במרץ 2023 החליט דירקטוריון החברה להסמיך  

את הנהלת החברה בבואה לבחון החלופות כאמור בקשר עם החזקותיה בחברת ישראכרט, לפעול לטובת  

החברה, לצורך מקסום רווחיה ויעדיה העסקיים. 

 

ביאור 8 -  אשראי מתאגידים בנקאיים:  

1. הרכב: 
שיעור ריבית    

התחייבויות שוטפות  נקובה ליום  בסיס   
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הצמדה    31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021

 

    
 691  -  

 
לא צמוד   משיכות יתר  

 2,057,850  )1( לא צמוד   2,135,113 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  
 2,057,850 2,135,804 סה"כ   

      
 P-0.4%  שיעור  הריבית הממוצע עבור  אשראי לזמן קצר מבנקים ליום 31 בדצמבר 2022 הינו

 
2. סך מסגרות אשראי מבנקים בישראל:  

נכון ליום 31 בדצמבר  2022, לקבוצה קווי אשראי משלושה בנקים בישראל למימון פעילותה השוטפת.    

כמפורט:  

ש"ח   ש"ח  וכ  –  950  מיליון  כ-  700  מיליון  בישראל,  אחד  מבנק  במסגרות  אשראי  ש"ח  כ-  615  מיליון 

במסגרות אשראי לא מחייבות משני בנקים.  

כ-2,058  מיליון   ש"ח  מתוך המסגרות   של  בסך  בפועל  בנקאי  נכון  ליום  31  בדצמבר   2022,  נוצל אשראי 

כאמור לעיל.  
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ביאור 8 -  אשראי מתאגידים בנקאיים  )המשך(:  

 

3. הסכמים עם בנקים להעמדת אשראי:  

במהלך שנת  2022 גדלו קווי האשראי מבנקים אלו בסך כולל  כ-  70 מיליון ש"ח מסך של כ-2,195 מיליון  

ש"ח בשנת 2021  לסך של כ - 2,265 מיליון ש"ח בשנת 2022. 

 

4. הגדלת מסגרת אשראי מבנק ג' בסך של 100 מיליון ש"ח 

במהלך חודש אוגוסט 2022  העמיד  הבנק  לחברה  מסגרת  אשראי נוספת בסך של 100  מיליון ש"ח, כך  

שמסגרת האשראי הכוללת  של החברה  וחברות הבנות,  פסגות ליסינג וגולדן אקוויטי  )להלן ביחד:  

"חברות  הקבוצה "(, תעמוד על סך של עד  700  מיליון  ש"ח  לצורך מימון  פעילותן השוטפת של חברות  

הקבוצה, וזאת חלף מסגרת  הקודמת של הבנק להעמדת  מסגרת אשראי בסך של עד  600 מיליון ש"ח  

אשר הייתה בתוקף עד לאותו מועד.  

ליום 31 בדצמבר 2022  ניצלה החברה את מלוא מסגרת האשראי מהבנק בסך  700  מיליון ש"ח.  

 

5. הגדלת מסגרת אשראי מבנק א' בסך של 50 מיליון ש"ח 

במהלך חודש נובמבר 2022  אישר הבנק  להעמיד לחברה  מסגרת אשראי  נוספת בסך  של 50 מיליון ש"ח,  

כך שמסגרת האשראי הכוללת של החברה וחברות הבנות , פסגות  ליסינג  וגולדן אקוויטי )להלן ביחד:  

"חברות  הקבוצה "(, תעמוד על סך של עד  950  מיליון  ש"ח  לצורך מימון  פעילותן השוטפת של חברות  

הקבוצה, וזאת חלף  מסגרת  הקודמת של הבנק להעמדת  מסגרת אשראי בסך של עד  900 מיליון ש"ח  

אשר הייתה בתוקף עד לאותו מועד.  

 

6. קיטון מסגרת חח"ד מבנק ב ' בסך של כ- 80 מיליון ש"ח  

במהלך שנת  2021 התחייב  הבנק להעמיד לחברה מסגרת חח"ד כנגד שעבוד אגרות חוב ביחס של  60%.  

0.6 ש"ח הלוואה על 1 ש"ח אגרת חוב.  לאור קיטון בתיק אגרות החוב של החברה במהלך תקופת הדוח  

קטנה מסגרת החח"ד לסכום של 14.7 מיליון ש"ח.  

לאחר תאריך המאזן אישר הבנק להגדיל את מסגרת החח"ד לסכום של 19.4 מיליון ש"ח כנגד שעבוד  

אגרות החוב כאמור לעיל.  

 

לפרטים  נוספים לגבי שיעבודים ואמות מידה פיננסיות בבנקים ראה ביאור 14  להלן בדבר שיעבודים, 

התחייבויות תלויות והתקשרויות.  
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ביאור 9 - ניירות ערך מסחריים:  

ניירות ערך מסחריים )סדרה 5(  
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ביום  16  בינואר  2022  הודיעה  סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ )להלן: "מעלות"(  על דירוג  ilA-1  להנפקת ניירות  

ערך מסחריים )סדרה  5( בהיקף כולל של עד 215,000,000 ש"ח ע.נ. שתנפיק החברה.  

להקצאה   בהסכמים  "הרוכשים"(  זה:  בס"ק  )להלן  משקיעים  עם  החברה  ביום  18  בינואר  2022  התקשרה 

פרטית חדשה של  215,000,000  ש"ח ע.נ. של סדרת נע"מ )סדרה  5( לא סחירים של החברה )להלן בס"ק זה: 

"הנע"מ" או "נע"מ  5"(. הנע"מ נושא ריבית שנתית בשיעור של ריבית בנק ישראל בתוספת  1.1%, לתקופה של  

30  ימים )להלן: "תקופת הנע"מ"(. תקופות הנע"מ האפשריות על פי ההסכם הינן  60  תקופות, כלומר משך חיי  

הנע"מ   תקופת  את  לקצר  רשאים  מהרוכשים  אחד  כל  ההקצאה.  מיום  שנים  חמש  הינו  המקסימלי  הנייר 

באמצעות מסירת הודעה מוקדמת בכתב לצד השני של  60  ימי עסקים. כמו כן, החברה תהא רשאית )אך לא  

כן רשאית   הנע"מ, ללא קנס. כמו  לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע  פדיון מוקדם מלא או חלקי  של  חייבת( 

החברה לבצע הרחבה של הסדרה באותם התנאים. 

 

הרחבת ניירות ערך מסחריים  

ביום  8  בפברואר  2022  הודיעה מעלות על דירוג  ilA-1  להנפקת נע"מ  5  בהיקף כולל של עד  85,000,000  ש"ח  

ע.נ. שתנפיק החברה בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת.   

באותו היום התקשרה החברה עם משקיעים בהסכמים להקצאה פרטית נוספת של  85  מיליון ש"ח ע.נ. בדרך  

של הרחבת סדרת הנע"מ. ההרחבה בוצעה באותם התנאים של הסדרה הקיימת ועד לתקופה  כוללת של כ-5  

שנים ממועד ההקצאה הראשוני. יתרת נע"מ 5 לאחר הרחבת הסדרה, עמדה על 300,000,000 ש"ח ע.נ.  

פירעון חלקי  

ערך   ניירות  ע.נ.  של  105,000,000  ש"ח  בסך  מוקדם  חלקי  פירעון  החברה  ביצעה  ביום  1  באוגוסט  2022, 

מסחריים )סדרה 5(, לא סחירים, זאת בהתאם לתנאי הנע"מ.  

הרחבת ניירות ערך מסחריים  

ביום  20  בנובמבר  2022  הודיעה מעלות על דירוג  ilA-1  להנפקת נע"מ  5  בהיקף כולל של עד  47,000,000  ש"ח  

ע.נ. שתנפיק החברה בדרך של הרחבת הסדרה.   

ביום  22  בנובמבר  2022  התקשרה החברה עם משקיעים בהסכמים להקצאה פרטית נוספת  בסך  של  47  מיליון  

ש"ח ע.נ. בדרך של הרחבת סדרת הנע"מ. ההרחבה בוצעה באותם התנאים של הסדרה הקיימת ועד  לתקופה  

כוללת של כ-5  שנים ממועד ההקצאה הראשוני.  ליום  31  בדצמבר  2022,  יתרת נע"מ  5  לאחר הרחבת הסדרה,  

עמדה על 242,000,000 ש"ח ע.נ.   

לפרטים  נוספים אודות פירעון נע"מ סדרה 5  לאחר תאריך המאזן ראה ביאור 25 להלן. 
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ביאור 9 - ניירות ערך מסחריים )המשך(:   

ניירות ערך מסחריים )סדרה 4(  
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ביום  15  בפברואר  2022  ביצעה החברה פירעון מוקדם ומלא )100%( של כל יתרת ניירות ערך המסחריים )סדרה  

4( של החברה בסך של  40,750,000  ש"ח ע.נ., אשר הוקצו לראשונה ביום  6  באפריל  2021, על פי הסכמי הקצאה  

פרטית בהם התקשרה החברה עם משקיעים.  

 

ביאור 10 -  אשראי משוק ההון, אגרות חוב של החברה:  

 

 31.12.22

תעודת 
התחייבות  

בסיס 
הצמדה 

ריבית  
תנאי פרעון אפקטיבית   

תנאים  
שוטף יתרה ע.נ. נוספים 

 
לא שוטף  

אג"ח  סדרה  ה  

שלושה  
תשלומים  חצי    -1.97% לא  

 -  109,546  109,546 )א, ג(  שנתיים     1.84% צמוד 
        
        

אג"ח סדרה ו  

שמונה  
תשלומים  חצי   לא  

 88,965  48,527  137,492 )ב, ג(  שנתיים    1.77% צמוד 

        
 88,965  158,073  247,038 סה"כ     

        
        

יתרת  הוצאות   
  )367(   )653(   )1,020( הנפקה  נדחות      

 88,598  157,420  246,018 ערך בספרים     
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ביאור 10 -  אשראי משוק ההון, אגרות חוב של החברה )המשך(:  

 

 31.12.21
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תעודת 
התחייבות  

בסיס 
הצמדה 

ריבית  
תנאי פרעון אפקטיבית   

תנאים  
שוטף יתרה ע.נ. נוספים 

 
לא שוטף  

אג"ח  סדרה  ה  

שלושה  
תשלומים  חצי    -1.97% לא  

 109,546  212,647  322,193 )א, ג(  שנתיים     1.84% צמוד 
        

        

אג"ח סדרה ו  

שמונה  
תשלומים  חצי   לא  

 137,492  24,263  161,755 )ב, ג(  שנתיים    1.77% צמוד 
        

 247,038  236,910  483,948 סה"כ     
        
        

יתרת  הוצאות   
  )1,144(   )1,097(   )2,241( הנפקה  נדחות      
 245,894  235,813  481,707 ערך בספרים     

 

 

א. אגרות חוב )סדרה ה (  
 

ביום  5  בספטמבר  2021  הודיעה  סטנדרט  אנד  פורס  מעלות  בע"מ )להלן:  "מעלות"(  על   דירוג  ilA    לאגרות חוב  

)סדרה  ה(  שהנפיקה  החברה.  ביום  12  בספטמבר  2021, הקצתה החברה לחברה לרישומים של בנק הפועלים  

בע"מ אגרות חוב )סדרה  ה( בהיקף של  162,193,000 ש"ח ע.נ., כנגד קבלת תמורת אגרות החוב אצל החברה.  

שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה  ה( שנקבע במכרז הינו  1.35%. שיעור הריבית האפקטיבית  

)כולל עלויות הנפקה( הינה  1.84% במונחים שנתיים.  

סה"כ יחידות שהונפקו  162,193  במחיר  1,000  ש"ח ליחידה. סך התמורה נטו מעלויות הנפקה הסתכמה ב  -   

161,419  אלפי ש"ח.  קרן האג"ח נפרעת בשלושה תשלומים חצי שנתיים החל מתאריך  1  ליוני  2022, כך ששני  

התשלומים הראשונים הינם בשיעור של  33.33%  מקרן אגרות החוב )סדרה ה( והתשלום האחרון בשיעור של  

33.34% מקרן אגרות החוב )סדרה ה(, התשלום האחרון הינו ביום 1 ביוני 2023.  

המסחר בבורסה של אגרות החוב )סדרה ה( החל ביום 13 בספטמבר  2021.  

הרחבת סדרת אג"ח ה בדרך של הקצאה פרטית למשקיעים מוסדיים  -  בימים  28  באוקטובר ו- 3  בנובמבר  2021  

הקצתה החברה לחברה לרישומים של בנק פועלים בע"מ אגרות חוב )סדרה ה'(, שאינן צמודות,  בהיקף של  

114,000,000  ש"ח ע.נ ו -46,000,000  ש"ח ע.נ בהתאמה,  בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת שבמחזור ע"פ דוח  

הצעה פרטית, כנגד קבלת תמורת אגרות החוב אצל החברה.  שיעור הריבית האפקטיבית )כולל עלויות  נוספות   

והנפקה( הינה 1.97% במונחים שנתיים.  

יחידות שהונפקו  160,000  במחיר של  997  ש"ח ליחידה  ובסה"כ  159,520,000  ש"ח לכל אגרות החוב   סה"כ 

שבהרחבה. סך התמורה נטו מעלויות הנפקה הסתכמה ב  - 159,364 אלפי ש"ח.  

יתרת אגרות החוב מסדרה ה לאחר ההנפקה הינה 322,193,000 ש"ח ע.נ.  
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ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 10 -  אשראי משוק ההון, אגרות חוב של החברה )המשך(:  

 

ע.נ.   ו-1  בדצמבר  2022  פרעה  החברה   תשלומי   קרן  )ראשון  ושני(  בסך  של   106,323,690  ש"ח  בימים  1  ביוני 

מאגרות החוב )סדרה ה'(  של החברה,  כל   אחד,  המהווים סך  של  66%  )33%  כל אחד( מסך  ערך  הנקוב  בתוספת   

הריבית   שנצברה   לאותו   מועד  על  פי   לוח  הסילוקין  של   הסדרה  זאת בהתאם לתנאי תשלום האג"ח כמפורט  

בשטר הנאמנות של החברה.   

 

ב. אגרות חוב )סדרה ו(  
 

ביום  2  בדצמבר   2021  הודיעה  סטנדרט  אנד  פורס   מעלות   בע"מ )להלן:  "מעלות"(  על   דירוג  ilA    לאגרות חוב  

)סדרה  ו(  שהנפיקה  החברה.  ביום  19  בדצמבר  2021, הקצתה החברה לחברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ  

אגרות חוב )סדרה  ה( בהיקף של 161,755,000 ש"ח ע.נ., כנגד קבלת תמורת אגרות החוב אצל החברה.  

שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה  ו( שנקבע במכרז הינו  1.55%. שיעור הריבית האפקטיבית )כולל  

עלויות הנפקה( הינה 1.77%  במונחים שנתיים.  

סה"כ יחידות שהונפקו  161,755  במחיר  1,000  ש"ח ליחידה. סך התמורה נטו מעלויות הנפקה הסתכמה ב  -   

161,147  אלפי ש"ח.   קרן   האג"ח נפרעת  בשמונה   תשלומים  חצי שנתיים החל מתאריך  1  לספטמבר   2022, כך  

של  15%  מקרן  אגרות  החוב  )סדרה  ה(  וארבעת  התשלומים   בשיעור  הינם  שארבעת  התשלומים  הראשונים 

הבאים בשיעור של  10% מקרן אגרות החוב )סדרה  ו(, התשלום האחרון הינו ביום 1  במרץ 2026.  

המסחר בבורסה של אגרות החוב )סדרה ה( החל ביום 19 בדצמבר 2021.  

ביום  1  בספטמבר  פרעה החברה  תשלום   קרן   ראשון  בסך  של  24,263,250  ש"ח ע.נ. מאגרות החוב )סדרה  ו'(  של  

החברה   המהווים  סך   של   15%  מסך   ערך   הנקוב   בתוספת הריבית   שנצברה   לאותו   מועד  על   פי  לוח   הסילוקין   של   

הסדרה זאת בהתאם לתנאי תשלום האג"ח כמפורט בשטר הנאמנות של החברה. 
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קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 10 -  אשראי משוק ההון, אגרות חוב של החברה )המשך(:  

 

ג. אמות מידה פיננסיות  למחזיקי אגרות החוב:  
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התחייבות פיננסית 
אופ ן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותי ו  

נכו ן ליום 31 בדצמבר 2022 

הערות  

 

אלפי ש" ח   

יחס  הון עצמי למאזן לא יפחת משיעור של 

 15%

 685,478 הון עצמי   
סעיף 8.1.1  לשטרי   3,427,053 מאזן         

הנאמנות   20% יחס 
החברה  עומדת  באמת  המידה  הפיננסית . 

 
סעיף 8.1.2  לשטרי 

 
הון עצמי של החברה = 685,478 אלפי ש"ח .  ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של  

הנאמנות  החברה עומדת באמת המידה הפיננסית. 350 מיליון ש" ח 
אותה  ידי  על  המשוכים  השיקים  שיעור 

השיקים   ליום  31  בדצמבר  2022,  שיעור  נכון  על שיעור של  8%   יעלה  ישות משפטית לא 

משפטית  ישות  אותה  ידי  על  המשוכים  מסך תיק האשראי ללקוחות ברוטו, ובלבד  
סעיף 8.1.3  לשטרי 

המקסימלי עמד על שיעור של 4.59% מסך תיק   אותה  ידי  על  המשוכים  השיקים  ששיעור 
הנאמנות 

האשראי ללקוחות ברוטו.*  כנגד   מגובים  אינם  אשר  משפטית  ישות 

החברה עומדת באמת המידה הפיננסית.  של  6%  מסך   שיעור  על  לא  יעלה  בטוחות 

תיק האשראי ללקוחות ברוטו.   

   

 

 

* הבחינה הינה לישות משפטית נפרדת על תנאי שטר הנאמנות ולא על פי קבוצת לווים )קבוצת סיכון(.  

 

 

 

ביאור 11 -  זכאים ויתרות- זכות: 

הרכב: 
31.12.2021 31.12.2022   

   
  

  

  

  

  

  

  

 

 365  465
 

התחייבויות לעובדים  בשל  שכר ומשכורת  

 1,793  3,105 מס ערך מוסף  

 900  900 התחייבות בגין מענק פרישה ליו"ר הדירקטוריון  

 317  330 דמי ניהול לשלם למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון  

 3,543  4,000 התחייבות למענק מבוסס ביצועים למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון  

 396  235 עמלות מכירה לשלם   

 2,166  4,639 הוצאות ריבית לשלם לבנקים ולשוק ההון  

 348 443  זכאים אחרים        
  14,022 סך-הכל  

 
 
 
 

  9,923

     
 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 12 -  הטבות לעובדים: 

התחייבויות החברה והחברות הבנות לפיצויי פיטורין, פרישה ופנסיה לעובדיה, אשר חושבו על בסיס חוקי  

העבודה והסכמי העבודה הקיימים, מכוסות בחלקן על ידי  הפקדות שוטפות וסכומים שנצברו בקופות פנסיה,  

בדוחות   הכלולה  ההתחייבות  ידי  על  ויתרתן  תוכנית(  )נכסי  מנהלים  לביטוח  ופוליסות  לפיצויים  קופות 

הכספיים.   

 

ביאור 13 -  הלוואה פרטית מגוף מוסדי 

ביום  26.4.22  התקשרה החברה עם חברה מנהלת גמל ופנסיה )להלן  בס "ק זה: "המלווה "(  בהסכם  הלוואה  

לפיו המלווה תעניק לחברה  הלוואה בסכום כולל של 150 מיליון ש"ח, נושאת ריבית שנתית בשיעור של ריבית  

בנק ישראל  בתוספת  1.2%, לתקופה של  12  חודשים.  הוצאות  הריבית במהלך התקופה הסתכמו לסך  של   3,048  

אלפי ש"ח.  

 ביום 23.5.22  חתמו הצדדים על הארכת תקופת ההלוואה ל-20  חודשים  ממועד  אישור  דירוג ההלוואה.   

תנאי  ההסכם דומים לתנאי  שטרי הנאמנות  של אגרות החוב ה + ו של  החברה.  

ביום  26  במאי  2022  הודיעה סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ )להלן: "מעלות"( על דירוג  ilA  להלוואה. תקופת  

ההלוואה הינה עד ליום 1 בפברואר 2024. פירעון ההלוואה יבוצע בתום התקופה, בתשלום אחד קרן וריבית.  

 

 

ביאור 14 -  שעבודים, התחייבויות תלויות והתקשרויות:  

 

א. פרטים נוספים לגבי שיעבודים ואמות מידה פיננסיות:  
בנקים  
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נכסיה ללא קבלת אישורו של הבנק מראש   החברה התחייבה כלפי הבנקים כי לא תיצור שיעבוד שוטף על 

ובכתב. הגבלה זו אינה חלה על שיעבוד שיקים המופקדים בבנקים אחרים להבטחת אשראי מבנקים אלה. 

להבטחת   בבנק,  מופקדים  ואשר  מלקוחותיה  שמקבלת  דחויים  ממסרים  לטובת  הבנק  משעבדת  החברה 

האשראי שנלקח מאותו הבנק.  שיעור הממסרים המשועבדים כאמור  מחושב מהאשראי המנוצל בפועל על ידי  

החברה מתוך מסגרת האשראי. 

כלפי כל הבנקים ישנה התחייבות לעמידה ביחס בין ההון העצמי המוחשי   לבין סך הנכסים  במאזן של החברה,  

שלא יפחת משיעור של  15%  ובכל מקרה הון החברה לא יפחת מהון עצמי מוחשי בסכום של 160 מיליון ש"ח.   

הלוואות   לחברה  קיימות  א'  בבנק  קול.  און  מסוג  ברובו  הינו  בנקאיים  מתאגידים  קצר  האשראי  לזמן 

המתחדשות מדי חודש.  

ליום הדוח  על המצב הכספי  ולתאריך  פירסומו  עומדת החברה בתנאים אלה.  

 

שוק ההון -  אגרות חוב של החברה  

לפרטים ראה פירוט בביאור  10.ג לעיל.  

 

 

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 14 -  שעבודים, התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(:   

 
ב. התקשרות עם מר שחר אושרי בהסכם להעמדת שירותי ניהול: 

 
ליום   ביטוח אשראי בע"מ  כמנכ"ל כלל  כי מר שחר  אושרי המשמש  ביום  8  באפריל  2021, הודיעה החברה 

)לאחר   של החברה  בעלי המניות  לאישור אסיפת  כפוף  החברה,  דירקטוריון  ליו"ר  להתמנות  צפוי  ההודעה, 

שמינויו אושר בוועדת התגמול ודירקטוריון החברה( וכן כפוף לקבלת אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח  

כיו"ר   כהונתו  את  אושרי  מר  החל  המניות  בעלי  אסיפת  ואישור  שוק  ההון  רשות  אישור  וחיסכון.  לאחר 

הדירקטוריון ביום 19 במאי  2021.  

לפרטים נוספים ראה ביאור  22 להלן בדבר בעלי עניין וצדדים קשורים.  
 

 
ג. הסכם מסגרת בהעמדת מימון לפרויקטים בתחום הנדל"ן עם חברת ביטוח: 

 
ביום 14 בספטמבר  2021 נחתם בין החברה וחברת גולדן אקוויטי )2006( בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של  

החברה, ובין  חברת ביטוח מובילה,  הסכם מסגרת לשיתוף פעולה בהעמדת מימון להקמת פרוייקטים בתחום  

הנדל"ן בשימוש עיקרי למגורים, אשר רשאית ומוסמכת להוציא בטחונות במסגרת ליווי בנקאי על פי  

הוראות חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( התשל"ה- 1974.  

ההסכם נועד לכונן יחסי שיתוף פעולה בין החברה ובין  חברת הביטוח  לצורך העמדת אשראי  

וערבויות/בטוחות לפי חוק המכר ליזמים, זאת במסגרת הקמה של פרויקטים בתחום הנדל"ן בשימוש עיקרי  

למגורים.  על פי הוראות הסכם המסגרת חברת הביטוח  היא אשר תנהל ותתפעל את   

הסכם הליווי ביחס לאשראי, תעמיד את הערבויות והביטחונות הדרושים לפי חוק המכר לפרויקטים  

שיאושרו, וכן תהא אחראית על מימוש הביטחונות  בפרויקט במקרה של כשל של הפרויקט.  

נכון  למועד הדוחות הכספיים ולמועד החתימה על הדוחות החלה פעילות  מתוקף ההסכם והינה בהיקף   

שאינו  מהותי לכלל פעילות החברה.  

 

 
ד. הסכם לשיתוף פעולה במימון עסקאות יבוא בחו"ל עם חברת שוהם ביזנס:  

 
ביום  5  באוקטובר  2021  הודיעה החברה על כוונתה להתקשר בהסכם לשיתוף פעולה עם חברת א.נ. שוהם  

ביזנס במימון פעילותה של חברה פרטית אשר התאגדה ופועלת בארצות הברית והעוסקת במימון עסקאות  

יבוא לארצות הברית. החברה הזרה מגבה את עסקאותיה בביטוח אשראי המכסה שיעור של כ  -  90%  מכל  

אחת מהעסקאות הממומנות.  

החברה הפרטית טרם החלה פעילותה בעיקר לאור היארכות הסגרים בסין ושינוי סביבת הריבית העולמית.  

לאור האמור ולאור אי הוודאות בפעילות החברה הפרטית, החברה בוחנת את סיום התקשרותה עם החברה  

הפרטית.  
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קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 15 -  אירועים מהותיים נוספים במהלך שנת 2022: 

א. דירוג החברה על ידי חברת  סטנדרט אנד פורס מעלות: 

  ,ilA+  ביום  18  בדצמבר  2022, הודיעה סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ על  אשרור  דירוג החברה  בדירוג

תחזית הדירוג יציבה.   

 

ב. פיצוי כספי לחברה עקב הסכם פשרה: 

במסגרת  תביעה  כספית  שהוגשה  ביום  22  באפריל  2021  כנגד  מנכ"ל משותף  בעבר  בחברה וכנגד  ונושאי  

משרה נוספים  לשעבר בחברה,  שולם  לחברה  במהלך  שנת   2021  פיצוי  כספי  בסך  של  1.8  מיליון  ש"ח  כחלק  

מהסכם  גישור עליו  חתמו  הצדדים.  הכנסה זו נרשמה בסעיף הכנסות אחרות בדוחות הכספיים על הרווח  

הכולל לשנת  2021.   

 

ג. אישור התקשרות עם גורם מוביל בשוק מכירת הרכב והליסינג:  

ביום  8  במרץ  2022  אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם גורם מוביל בשוק מכירת הרכב  

והליסינג, במסמך עקרונות להקמת מיזם בתחום האשראי הצרכני מגובה בטוחות, לפיו יקימו הצדדים,  

תעסוק   אשר  המשותפת"(,  "החברה  )להלן:  אחרת  מוסכמת  ישות  משפטית  או  בת  חברת  היתר,  בין 

בפעילות מימון עסקאות רכישת רכבים, אשראי מגובה כלי רכב ו/או בטוחה בתחום האשראי הצרכני,  

רישיון למתן אשראי מתאים   יפעלו הצדדים לקבלת  ע"י הצדדים בחלקים שווים. לכשתוקם,  ותוחזק 

למול הממונה על שוק ההון ביטוח וח יסכון. 

לאור השינויים במשק, בעיקר בסביבת הריבית ובעליית הסיכון, הוחלט ע"י הצדדים שלא להקים את  

הפעילות האמורה.   
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קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 16 -  הון: 

א. הרכב הון המניות הנומינלי:  
ליום 31.12.22   
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רשום  מונפק ונפרע  
מספר 
המניות  ש"ח  

מספר 
ש"ח המניות 

     

 50,000,000 - 32,730,484 - מניות רגילות ללא ערך נקוב  
     

 

 

 

ליום 31.12.21   
רשום  מונפק ונפרע  

מספר 
המניות  ש"ח  

מספר 
ש"ח המניות 

     

 50,000,000 - 32,730,484 - מניות רגילות ללא ערך נקוב  
 

 

 

ב.    זכויות המניות: 

 הון המניות של החברה מורכב ממניות  רגילות ללא ערך נקוב. כל מניה  מקנה זכות לקבל הזמנות  לאסיפות  

החברה, להשתתף ולהצביע באסיפות החברה. לכל המניות זכויות שוות ביניהן בכל הקשור לדיבידנד,  

חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, החזר ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.  

ג. קרנות הון:  

 קרן  הון  בין  תאגיד לבעל שליטה בו  -  בעלי השליטה העמידו  בשנים קודמות  פיקדונות  מזומן בחברות  

בשליטתם  כעירבון  מול הלוואות שנלקחו  בחברה. עקב הסיכון הנמוך לבנק המלווה ש ילמה   החברה  לבנק  

זו  נרשמ ה   ריבית  כאמור.  הטבת  הפיקדונות  שיעבוד  ללא  משולמת  שהייתה  מהריבית  נמוכה  ריבית 

כהוצאה בשנים קודמות בדוח על הרווח הכולל מול קרן הון בעל שליטה.   

קרן  הון  בגין  בונוס  בעלי  שליטה  -  במקביל  לפעולותיה  של   החברה  להיערכות  עם השלכות  נגיף  הקורונה,  

ביום  31  במרץ  2020,  הודיעו  בעלי השליטה בחברה,  שכיהנו  כמנכ"לים משותפים ודירקטורים בחברה, כי  

הם מוותרים על רכיב תגמול משתנה לשנת  2019, על רכיב תגמול משתנה לשנת  2020,  במידה  ויהיו  זכאים   

לו. הטב ה זו נרשמה כהוצאה בשנת 2020 בדוח על הרווח הכולל  מול קרן הון בעל שליטה. 

 

אליו   שבהתאם  החברה  של  העסקי   קרן  הון  בגין  שיערוך  מכשירי  חוב  דרך  רווח  כולל  אחר   -  המודל 

מוחזקות אגרות החוב בתיק ניירות ערך של החברה מטרתו מושגת הן באמצעות גביית תזרימי מזומנים  

תנאים   שיווצרו  ככל  החוב  אגרות  תקופת  תום  לפני  מכירה  באמצעות  החוב  והן  אגרות  החוזיים  של 

כלכליים לכך.  מכיוון שכך מדידת השווי של ת יק אגרות החוב מבוצע לפי שווי שוק לתום כל תקופה דרך  

רווח כולל אחר ונרשם בהון בקרן הון בגין שיערוך מכשירי חוב.  

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 16 -  הון )המשך(:  

        קרן  הון   בגין  שיערוך   מכשירי  הון   דרך  רווח  כולל   אחר   –  כחלק  מהתכנית האסטרטגית של החברה הכוללת  
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ביצוע השקעות ריאליות בתחומי עיסוקה על מנת להרחיב את פעילותה  העיסקית,  במהלך  תקופת  הדוח   

ביצעה החברה השקעה ריאלית במניות חברה. מדידת  השווי של תיק המניות מבוצע לפי שווי שוק לתום  

כל תקופה דרך רווח כולל אחר ונרשם בהון בקרן הון בגין שיערוך השקעה במניות.   

ברבעון   הרביעי  סווגה ההשקעה לזמן קצר מכיוון  שלהערכת  הנהלת החברה הסיכוי להמשיך בתוכנית  

המקורית רכישה  משמעותית  וסינרגיה עסקית עם ישראכרט  הינו נמוך עקב השתנות התנאים בשוק.   

        הכנסות דיבידנד מההשקעה מוכרות ברווח והפסד.   

 
קרן הון בגין  קרן הון בגין 

שערוך השקעה   שערוך מכשירי  
סה"כ   במניות דרך רווח חוב דרך רווח  קרן הון בעל 

קרנות הון  כולל אחר   כולל אחר   שליטה   קרנות הון    
      

     
   

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 110,679   יתרה ליום 1 בינואר 2020 
 

 4,932  2,858   -
 

 118,469
      

          
 

   -                            שנת 2020 
 

 1,651                                               
 

    2,810  
 

 -
 

 4,461
       

 110,679   יתרה ליום 31 בדצמבר 2020 
 

 6,583 
 

 5,668  
 

 -
 

 122,930
      

          
 

   -             שנת 2021 
 

   -                                               
 

    1,255  
 

 -
 

 1,255
       

 110,679   יתרה ליום 31 בדצמבר 2021 
 

 6,583 
 

 6,923  
 

 -
 

 124,185
             - )11,737(  )1,223(    )10,514(          (                                 -                 שנת 2022 

       

 110,679   יתרה ליום 31 בדצמבר 2022 
 

 6,583 
 

  )3,591(  
 

  )1,223(
 

 112,448
 

                        

ד.  דיבידנד: 

חלוקת דיבידנד מרווחי שנת  2021   

כ  -    בגין ריווחי שנת  2021  חילקה החברה  לבעלי מניות יה  סכום של  63,540  אלפי ש"ח,  סכום  המהווה 

57.7%  מסך הרווח הנקי של החברה לשנת  2021, על פי  דוחותיה הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום  31  

בדצמבר 2021. סך של 43,540 אלפי ש"ח חולק במהלך שנת 2021 וסכום נוסף בסך של  20,000 אלפי ש"ח  

בגין רבעון רביעי של שנת 2021, חולק במהלך חודש אפריל 2022. 

 

חלוקת דיבידנד מרווחי שנת  2022 

 במהלך שנת  2022  חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבדנדים בשלושה מועדים  שונים  בסך מצטבר של  כ-   

63,600  אלפי ש"ח  מריווחי שנת  2022. חלוקה זו מריווחי שנת  2022  מהווה  כ-47%  מסך הרווח הנקי של  

החברה  לתקופה של  שנה  שהסתיימה ביום  31  בדצמבר  בשנת  2022  על פי דוחותיה הכספיים לתקופה  

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.  

 

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 16 -  הון )המשך(:  

   ה. מניות החברה המוחזקות על  ידי חברה מאוחדת:  

 לימים  31  בדצמבר  2022   ו- 31  בדצמבר  2021,  מחזיקה  חברה  מאוחדת  בבעלות  מלאה,  ב-78  מניות של  

החברה.  

 

ביאור 17 -  הוצאות מימון: 

הרכב: 

לשנה שהסתיימה ביום    
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 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020
   

 14,476
 

 19,768  44,196 הוצאות ריבית בנקים  

 -  1,603  10,094 הוצאות ריבית שוק ההון  

 1,619  284  5,517 הוצאות ריבית  ניירות  ערך מסחריים  

 1,402  257  103 הוצאות ריבית  מס הכנסה  

 333  350  649 עמלות  

 273 164 124 עלויות הנפקה ודירוג        
 60,832 17,994 22,386   הוצאות מימון 

    
 

 

ביאור 18 -  הוצאות מכירה ושיווק: 

הרכב: 
לשנה שהסתיימה ביום    

 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020
    

 3,548  3,446  3,844
 

עמלות מכירה/תיווך  

 102  230  178 נסיעות שיווק  

 64 1 58 פרסום       
 4,086 3,651 3,734  סך-הכל  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 19 -  הוצאות הנהלה וכלליות: 

הרכב: 
לשנה שהסתיימה ביום    

   - 44 -

 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020
 

 5,117
 

 6,611
 

 7,862
 

דמי ניהול  

 839  1,027  844 שכר דירקטורים  

 799  797  895 דמי שכירות ואחזקת משרד   

 2,548  2,998  2,261 שירותים מקצועיים  

 1,922  3,855  3,492 שכר עבודה ונלוות   

 250  248  317 מיחשוב ותקשורת  

 166  20  30 נסיעות  

 49  578  168 מסים ואגרות וקנסות  

 72  135  152 פחת  

 65  211  218 ביטוח  

 397 352 623 אחרות       
 16,636  סך-הכל  

 
 
 
 
 

 17,103 12,179

        
ביאור 20 -  מסים על ההכנסה: 

א. הרכב הוצאות מסים על ההכנסה : 
לשנה שהסתיימה ביום    

 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020
 

 21,762
 

 28,170
 

 37,778
 

מסים שוטפים   

 952  4,771  2,620 הוצאות ) הכנסות( מסים נדחים 

 - 663 - מסים שנים קודמות  
    

 40,398 סך-הכל  
 
 
 
 

 32,941 23,377

    

ב. מסים נדחים:  

 31.12.2022  
תנועה שהוכרה  

ברווח כולל אחר  
תנועה שהוכרה  

31.12.2021 ברווח או הפסד 
     

מסים נדחים בגין:      

 8,916   )2,620(  -  6,296 הפרשה לחובות מסופקים  

 1,438 )2,068(  - 3,506 החזקות ניירות ערך  
 

 7,734
 

סה"כ מסים נדחים  
 

 3,506
 

  )2,620(
 

 6,848
 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 20 -  מסים על ההכנסה )המשך(: 

ג. שומות מס:  

השומות  העצמיות  של החברה  הוגשו על ידה  עד וכולל שנת המס  2021.  השומות  העצמיות  של החברות  

הבנות הוגשו על ידן  עד וכולל שנת המס  2021.  לחברה   ולאחת החברות הבנות  שומות  סופיות   עד   וכולל   

שנת 2017, לאחת החברות הבנות שומות סופיות עד וכולל שנת 2020.   

 

ד. מס תיאורטי: 

להלן התאמה בין סכום המס התיאורטי שהיה חל,  אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים  

הרגילים,  לבין ההפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות כפי שנזקפה  בדוח על הרווח  או הפסד ורווח   

כולל אחר:  

 

 

לשנה שהסתיימה ביום    
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 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020
 

 97,749
 

 143,052
 

 176,649
 

רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה  

 23% 23% 23% שיעורי המס הרגילים  
    

 22,482  32,902  40,629 המס התיאורטי  

 663  -  - הוצאות מס שנים קודמות   

 232  39  153 הוצאות  לא מוכרות  

 -  -   )305( הכנסות פטורות - דיבידנד מחברה מוחזקת  

 )79( - - אחר      
 40,398 סך-הכל מסים על ההכנסה  

 
 
 
 

 32,941 23,377

    
ה.  שעורי המס החלים על החברה: 

שיעורי המס שחלו על החברה הם: בשנים  2020 עד 2022, - 23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 21 -  רווח למניה  המיוחס לבעלי מניות חברת האם :  

 

א. להלן נתוני הרווח לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האם ומספר  המניות שהובאו בחשבון לצורך  

חישוב הרווח הנקי למניה רגילה והתאמות שנערכו לצורך חישוב הרווח למניה בחישוב בסיסי.  

 

לשנה שהסתיימה ביום    
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 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020

חישוב רווח בסיסי למניה     

 136,251 74,372 110,111 רווח לשנה  
    

ממוצע משוקלל של  מספר המניות הרגילות ששימש בחישוב הרווח הבסיסי למניה:  

    
 32,730,406  32,730,406  32,730,406 יתרה ליום 1 בינואר  

בתוספת ממוצע משוקלל של :    

 - - - מניות שהונפקו במהלך השנה 
    

 32,730,406 32,730,406 32,730,406 ממוצע משוקלל מותאם של  מספר המניות   
    

 4.163
  

2.272 3.364 רווח בסיסי למניה בש"ח  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 22 -  בעלי עניין וצדדים קשורים: 

א. שכר והטבות לבעלי עניין ולאנשי מפתח ניהוליים:   

לשנה שהסתיימה ביום    
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 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020
    

   עסקאות:   

 - 1,638 - דמי ניהול למנכ"ל משותף לשעבר בחברה   

 - 131 - החזר הוצאות למנכ"ל משותף לשעבר בחברה   

 - 797 - בונוס מבוסס ביצועים למנכ"ל משותף לשעבר בחברה   

 1,800 - 1,050 דמי ניהול ליו"ר הדירקטוריון – שחר אושרי  

 2,046 1,800 2,000 דמי ניהול למנכ"ל החברה –   דורי נאוי   

 215 122 165 החזר הוצאות - דורי נאוי  

 2,000 881 2,000 בונוס מבוסס ביצועים למנכ"ל החברה   

 2,000 - 1,543 בונוס מבוסס ביצועים ליו"ר הדירקטוריון  

 683 720 690 שכר למשנה למנכ"ל לענייני אשראי – יעקב נאוי  

 615 מחשוב   מערכות  לענייני  למנכ"ל  למשנה  שיווק  ועמלות  שכר 
ואבטחת מידע, מנהל הסיכונים  התפעוליים וסוכן שיווק   –  אסף  

נאוי  

 505 516

 127 99 132 שכר לפקידה בחדר עסקאות – עדן נאוי  

 - שכר  יועצת משפטית לשעבר בחברה,  בתו של  מנכ"ל משותף לשעבר  
בחברה  

 - 294

 720 670 720 שכר לסמנכ"ל כספים 
    

 - 660 - עמלות שיווק לסמנכ"ל אשראי בכיר לשעבר בחברה  
    

 844 838 1,026 שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 22 -  בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(: 

א. שכר והטבות לבעלי עניין ולאנשי מפתח ניהוליים )המשך(: 

 31.12.2022  
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 31.12.2021
   

  יתרות  ליום:  

 180 167 דמי ניהול למנכ"ל החברה   

 2,000 2,000 בונוס  מבוסס ביצועים לשלם למנכ"ל החברה  

 150 150 דמי ניהול ליו"ר הדירקטוריון  

 2,000 1,543 בונוס  מבוס ביצועים לשלם ליו"ר הדירקטוריון  

 6 60 שכר למשנה למנכ"ל לענייני אשראי – יעקב נאוי  

 60 60 שכר לשלם לסמנכ"ל כספים  
      

 157 236 שכר לשלם לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה  

 

 

 
ב.  פרטים נוספים בחברה על עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: 

1. ביום   14  בספטמבר  2022  אישרה  האסיפה  הכללית  של  בעלי  המניות  של  החברה  )להלן: "האסיפה"(  

)לאחר אישור ועדת התגמול  ביום  11  ביולי  2022  ואישור  דירקטוריון   החברה  ביום  27  ביולי  2022(  

את תנאי  תגמול בקשר עם העמדת שירותי ניהול   של   מר  דורי   נאוי,  בעל   השליטה   בחברה  )להלן:  

"דורי"(, זאת לצד תנאי תגמול והעסקתם של ילדיו: מר  יעקב נאוי, )להלן: "יעקב"(,  מר אסף  נאוי  

)להלן: " אסף"( וכן גברת עדן נאוי  )להלן: "עדן"(, זאת כמפורט מטה.   

במסגרת  כך,  אישרה  האסיפה  התקשרות החברה בהסכם ניהול עם דורי נאוי בע"מ, חברה פרטית  

כמנכ"ל החברה  וכהונתו  כדירקטור   "החברה  הפרטית"(,  לקבלת   שירותיו  )להלן:  דורי  בשליטת 

בתמורה  לדמי  ניהול  חודשיים  בסך  של  כ-166.6  אלפי  ש"ח,  צמוד  למדד  המחירים   לצרכן  החל   

מינואר  2021, המשקפים דמי ניהול שנתיים בסך השווה ל-2,000  אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כדין,  

והחזר הוצאות כמתואר להלן )להלן: "דמי  הניהול "( וזאת, חלף דמי ניהול חודשיים בסך כ-166.6  

אלפי ש"ח בחודש, לא צמוד, בתוספת מע"מ, והחזר הוצאות.  

כמו  כן, אישרה האסיפה  החזר  הוצאות  בגין  הוצאות שהוצאו על ידו  עד  לסכום מירבי  של  עד  250  

דורי   זכאי  מכך,  כחלק  וזאת,  חלף   200  אלפי  ש "ח.  " החזר  הוצאות"(  אלפי  ש"ח  בשנה  )להלן: 

להוצאות   החזקת רכב  מקבוצת  רישוי  7  והשימוש בו )שעלותו  מסתכמת   לסך  של   כ-500  אלפי ש"ח  

בתוספת מע"מ(.  

וביצועיו   לביצועי החברה  זכאית החברה הפרטית לתגמול משתנה בהלימה  בנוסף לדמי הניהול, 

האישיים של דורי אל מול היעדים שהוגדרו, רווח נקי ותשואה על ההון, במסגרת מילוי תפקידו על  

פי תחומי אחריותו  ו/או אל מול תרומתו לחברה )במבחן בדיעבד(, ואולם בכל מקרה כלל התגמול   

 

 

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 22 -  בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(: 

ג.  פרטים נוספים בחברה על עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(  

 

המשתנה שישולם לא יעלה על סך של  2,000  אלפי ש"ח בשנה. ליעדים  שהוגדרו נקבע סולם ציונים  

לפיו תחושב הזכאות למענק בגינו.  

שאר  תנאי  ההתקשרות  עם  דורי  נשארו  בעינם-.  כחלק מכך, זכאי דורי להתחייבות לשיפוי ופטור  

בפוליסת   ביום  24  בנובמבר  2019,  ולהכללתו  ידי האסיפה הכללית  על  באותם הנוסחים שאושרו 

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. ההתחייבויות לשיפוי ופטור זהות לאלו שניתנו בעבר למי  

מנושאי המשרה המכהנים נכון למועד דוח זה, בחברה.   כמו כן, זכאי דורי לרכב מקבוצת רישוי  7,  

אשר הוצאות החזקותיו והשימוש תכללנה במסגרת החזר ההוצאות.  

 

)ביחס  להתחשבות  בדמי    של  2,046  אלפי ש"ח,  בסך  ניהול  דמי  ע"ח  לדורי  בגין  שנת  2022  שולם 

הניהול   החדשים  מספטמבר   2022,  בצמוד   למדד   המחירים  לצרכן   מינואר   2021(, וסך של  2,000  אלפי   

ש"ח  מענק  מבוסס  ביצועים  בגין  שנה  זו.  בנוסף, זכאי דורי להחזר הוצאות בגין שנת  2022  בסך של  

כ-215 אלפי ש"ח.  

בגין  שנת  2021,  שולם  לדורי   ע"ח  דמי  הניהול  סך  של  2,000  אלפי  ש"ח, וסך של  2,000  אלפי  ש"ח  

מענק  מבוסס  ביצועים  בגין  שנה  זו.  החזר  ההוצאות  לדורי  בגין  שנת  2021  הסתכם  לסך  של  כ-  165  

אלפי ש"ח.  

 

2. ביום  14  בספטמבר  2022  אישרה האסיפה )לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( את  

מינויו של יעקב נאוי למשנה למנכ"ל לענייני אשראי, וכן את תנאי ההתקשרות עימו, בתמורה לדמי  

ניהול  בסך   חודשי  של  כ- 66  אלפי  ש "ח,  בתוספת   מע "מ  כדין, חלף דמי ניהול בסך של  60  אלפי ש"ח  

בתוספת מע"מ שקיבל עד למועד האסיפה, ולתנאי נלווים כדלהלן:  זכאות ל-15 ימי חופשה בשנה,  

ימי מחלה בהתאם לקבוע בדין והשתתפות בהוצאות אוכל ושתיה עד לסך שלא יעלה על  50  ש"ח  

ליום עבודה. כמו כן,  יעקב ימשיך להיות  זכאי להתחייבות לשיפוי ופטור, באותם הנוסחים שאושרו  

על ידי האסיפה הקודמת ,ולהכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. 

 

3. ביום  14  בספטמבר  2022  אישרה האסיפה  )לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה(  את  

הסיכונים   ולמנהל  מידע  ואבטחת  מחשוב  לענייני  מערכות  למנכ"ל  למשנה  נאוי  אסף  של  מינויו 

התפעוליים, נוסף על תפקידו כיועץ לניהול חדר עסקאות וסוכן שיווק,  ואת תנאי העסקתו והגמול  

עבורו  ובתוכם )1( שכרו החודשי של אסף,  בסך  של  55  אלפי ש"ח עלות מעביד, חלף שכר קבוע בסך  

מיום  15   בת  3  שנים  לתקופה  וזאת  האסיפה,  למועד  עד  שקיבל  מעביד  עלות  ש"ח  של  35  אלפי 

בספטמבר  2022)2( עמלות שיווק בתמורה לפעילות השיווק שלו בשיעור של  5%  מהכנסות המימון   

הנובעות לחברה מההתקשרויות ששווקו על ידו, וזאת עד לתקרה  שנת ית של  60  אלפי ש"ח בשנה  

)חלף  240  אלפי  ש"ח בשנה(. סך עלויות התגמול של אסף, שכר קבוע ומשתנה, לא יעלו על  80  אלפי  

ש"ח בחודש.   
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קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 22 -  בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(: 

ג.  פרטים נוספים בחברה על עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(:  

 

4. ביום  14  בספטמבר  2022  אישרה האסיפה  )לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה(, את  

העלאת  שכרה החודשי של עדן נאוי,  בתו של דורי נאוי, בעל השליטה בחברה )להלן: "עדן"(,  לסך  

של  14  אלפי ש"ח עלות מעביד  )חלף  11.5  אלפי ש"ח עלות מעביד( וזאת לתקופה בת  3  שנים  החל  

מיום 1 בנובמבר 2022, בגין תפקידה כפקידה בחדר עסקאות של החברה.  

 

5. ביום  30  בספטמבר  2021  אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם  

 )SPC( לרכישת אג"ח מגובה בתיק הלוואות לרכישת רכבים מגוף מימון, באמצעות חברה ייעודית

אשר הוקמה על ידי גוף המימון לשם ביצוע העסק ה. לערך שייר העשוי להישאר בחברה הייעודית  

ש"ח.   בסך  1  מיליון  נוספת,  שכבה  העמידה  אשר  השליטה  בעל  בבעלות  חברה  זכאית  תהיה 

דירקטוריון  החברה בגיבוי ועדת הביקורת קבעה שיש  בעסקה  זו  עם  החברה  בבעלות  בעל  השליטה  

אלא כדי  לזכות את  החברה ולפיכך  הינה עסקה מזכה.  לפרטים נוספים ראה ביאור 6  לעיל.  

 

 

ביאור 23 -  מכשירים פיננסיים:  

א. אופן קביעת השווי ההוגן:  

ב. מדיניות ניהול הסיכונים : 

גורמי סיכון פיננסי 
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השווי ההוגן  נקבע בהתאם ליתרה המאזנית.    - מזומנים ושווי מזומנים  

לתאריך   ההוגן  בספרים  מהווה  אמדן  לשוויים  ערכם   - נכסים והתחייבויות בלתי סחירים לזמן  

הדוח   על   המצב   הכספי, מאחר ושיעור הריבית הממוצע   בעלי   ריבית  ארוך  נושאי  קצר  ולזמן 

הריבית   משיעור  מהותי  באופן  שונה  אינו  לגביהם  מועד פירעון קבוע  

לתאריך  הדוח  על   דומים  פריטים  לגבי  בשוק  המקובל 

המצב הכספי. 

השווי  ההוגן  נקבע  בהתאם    למחיר  המצוטט  של  נייר     - החזקת ניירות ערך  אגרות חוב ומניות  

הערך, מסווג ברמה 1.  

הערך בספרים מהווה קירוב לשוויים ההוגן.   - סכומים לקבל ולשלם לזמן קצר 

לתאריך   ההוגן  מהווה  אמדן  לשוויים  בספרים  ערכם   - נכסים והתחייבויות בריבית משתנה  

הנכסים   של  הדוח  על  המצב  הכספי.  השווי  ההוגן 

וההתחייבויות הפיננסיות מסווג ברמה 3.  

 

גורמי  הסיכון הפיננסי של החברה הינם סיכון אשראי, סיכון ריבית וסיכון נזילות.  

1. סיכון אשראי: 

• כשל או הרעה ביכולת פירעון החוב של חייבי החברה.  

• פגיעה בשווי הבטוחות לטובת החברה.  

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 23 -  מכשירים פיננסיים )המשך(: 

ב. מדיניות ניהול הסיכונים )המשך(: 

2. סיכון ריבית: 

סיכון הריבית הוא הסיכון לפגיעה ברווחי החברה כתוצאה משינוי של  שיעורי הריבית בשווקים.  

הנכסים   בתיק  האשראי  למרווח  המקורות  גיוס  עלות  בין  התאמה  מאי  נובע  הריבית  סיכון 

לא   בחשיפה  מדובר  החברה  להערכת  לשימושים.  המקורות  בין  הצמדה  בסיסי  בין  ומשוני 

ו הסכמי המימון מול לקוחות החברה   נעשות לטווח קצר  מהותית, שכן מרבית ההתקשרויות 

צמודים לריבית הפריים )ריבית המקורות של החברה(. 

 

3. סיכון נזילות: 

        אי   עמידה בהתחייבויות  תזרימיות   כתוצאה  מצמצום  קווי   אשראי   בבנקים   וקושי  בגיוס   או מחזור     

חוב בשוק ההון.   

   

ניהול גורמי הסיכון הפיננסי  
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1. סיכון אשראי: 

החברה שואפת ליצור פיזור בכל הפרמטרים של תיק האשראי שלה: לקוחות, חייבים, מגזרי פעילות,  

אזורים גיאוגרפים, מח"מ וסכומי האשראי. החברה פועלת מתוך הבנה כי פיזור תיק האשראי מקטין  

מהותיים  לפיזור  וטיוב  תיק   עקרונות  להלן  מספר  משמעותיים.  אבודים  חובות  לקיום  הסיכון  את 

האשראי של החברה:  

• מגבלת לווה בודד /  קבוצת לווים:  

ככלל - עד 5%  מתיק האשראי. 

• פיזור ענפי: 

החברה קובעת מגבלת חשיפה לענפי משק שונים בהתאם למצב הכלכלי והערכת הסיכון.   

• תהליך החיתום המתבצע באמצעות מחלקת אנליזה וניהול סיכונים:  

אשראי   מוועדת  המורכב  שוטף  באופן  אשראי  סיכוני  בחינת  מערך  מנהלת  הקבוצה 

ומצוות  אנליזה וניהול  סיכונים  מנוסה ומיומן. עיקריו של  מערך  ניהול הסיכונים  הינם 

הקפדה על פיזור סיכונים בתיק האשראי, בחינת הנתונים הכספיים של הלקוח, מקורות 

להחזר האשראי,  בחינת  האיתנות הפיננסית של הלקוח ובעלי השליטה בו, וכן מיצובו של 

הלקוח בתחום פעילותו ביחס למתחריו.   

כמו כן, דירקטוריון החברה מינה ועדת אשראי  עליונה הקובעת  קריטריונים לניהול מערך 

האשראי בחברה  ומקיימת בחינה ודיון מעמיקים בטרם אישור מסגרות אשראי ללקוחות  

ומושכים.   

 

 

 

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 23 -  מכשירים פיננסיים )המשך(: 

ב. מדיניות ניהול הסיכונים )המשך(: 

2. סיכון ריבית: 

החברה בוחנת את פערי הריבית בין  המקורות והשימושים על מנת לוודא שמירה על מרווח רצוי. הצגת  

עלייה בריבית בנק ישראל,   פערי הריבית מובאת לדיון תקופתי רבעוני בדירקטוריון החברה.  עם 

מעלה החברה את שיעורי הריבית ללקוחותיה בהתאמה וזאת בעסקאות בהן מתקשרת החברה החל  

הינה בעסקאות במסחר בממסרים דחויים של   ממועד העלייה בריבית האמורה. חשיפת החברה 

בנק ישראל שכן בעסקאות כאמור   העלייה בריבית  צדדים שלישיים בהן התקשרה קודם למועד 

שיעור הריבית נקבע מראש.   

להערכת החברה, מכיוון עסקאות אלו הינן  לטווחים קצרים והחברה מספיקה להגיב לשינויים בריבית  

כאמור, על ידי עדכון מחיר הריבית שהיא גובה בהתאם, חשיפת החברה מוגבלת עד למועד פירעון השיק  

שבו הריבית נקבעה מראש.  

החברה מתאימה באופן שוטף ורציף את בסיס ההצמדה בין הנכסים להתחייבויות.  

 

3. סיכון נזילות: 

• החברה מייצרת פיזור  וגיוון  בין מקורות  המימון  

• חלק מהותי מתיק הלקוחות  מתאפיין במח "מ קצר של  6  חודשים המאפשר גמישות  

מרבית בניהול סיכון הנזילות.   
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קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 23 -  מכשירים פיננסיים )המשך(: 

ב. מדיניות ניהול הסיכונים )המשך(: 

ניהול גורמי הסיכון הפיננסי )המשך(:  

ניתוח מועדי הפירעון החזויים של התחייבויות פיננסיות בהתבסס על ערכים  נקובים לסילוק ההתחייבויות ושיעורי הריבית ליום 31.12.2022:  

  
    

שיעור ריבית  
אפקטיבית    

*  שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה  ה '( שנקבע במכרז הינו  1.35%. שיעור הריבית האפקטיבית )כולל עלויות הנפקה( הינה  1.84%  במונחים שנתיים,  אגרות  החוב  הונפקו  ביו ם  
12 בספטמבר 2021.   בימים  28 באוקטובר 2021  ו- 3 בנובמבר 2021  הורחבה  סדרה ה' במחיר ריבית אפקטיבי של 1.97%.   

שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה  ו'( שנקבע במכרז הינו  1.55%. שיעור הריבית האפקטיבית )כולל עלויות הנפקה( הינה  1.77%  במונחים שנתיים,  אגרות  החוב  הונפקו   ביום  19  
בדצמבר 2021.   

** כולל הפחתת הוצ. הנפקה נדחות. 

*** ממוצע בשנת 2022. 
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בתוך  
30 ימים  

   6-1
חודשים 

   12-7
חודשים 

   18-13
חודשים 

מעל 18 
סה"כ חודשים 

ערך 
התחייבות  
בספרים 

ריבית  
שנצברה  

ליום 
 31.12.22

         
         

 
התחייבויות: 

 490  242,490  242,000  -  -  -  242,000  -  2.26% ניירות ערך  מסחריים  
 -  109,113  109,546  -  -  -  109,546  -   *1.97% -1.84% אג"ח סדרה ה' -  קרן  

  **    122  -  737  -  -  -  737  - אג"ח סדרה ה' -  ריבית    
 -  136,905  137,491  64,702  24,263  24,263  24,263  -   *1.77%. אג"ח סדרה ו'   

  **     706  -  3,886  1,256  688  885  1,057  - אג"ח סדרה ו'  - ריבית   
 3,048  150,048  150,000  -  150,000  -  -  -  2.97% הלוואה פרטית שוק ההון  
 3,321  2,061,171  2,057,850  -  -  -  -  2,057,850  2.35% אשראי לז"ק מבנקים ***  

 -  14,905  14,905  -  -  -  -  14,905 ספקים וזכאים   
 -  14,756  14,756  -  -  -  -  14,756  - העברות לפירעון שניתנו ללקוחות  

 7,687  2,732,388  2,731,171  65,958  174,951  25,148  377,603  2,087,511 סה"כ  
          
          



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

 

ניתוח מועדי  הפירעון החזויים של התחייבויות פיננסיות בהתבסס על ערכים נקובים לסילוק ההתחייבויות ושיעורי הריבית ליום 31.12.2021:  

  
    

שיעור ריבית  
אפקטיבית    

 

*  שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה  ה'( שנקבע במכרז הינו  1.35%. שיעור הריבית האפקטיבית )כולל עלויות הנפקה( הינה  1.84%  במונחים שנתיים,  אגרות  החוב  הונפקו  ביום  12  

בספטמבר 2021.   בימים 28 באוקטובר 2021 ו- 3  בנובמבר 2021 הורחבה סדרה ה' במחיר ריבית אפקטיבי של 1.97%.    

שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה  ו '( שנקבע במכרז  הינו  1.55%. שיעור הריבית האפקטיבית )כולל עלויות הנפקה( הינה  1.77%  במונחים  שנתיים,  אגרות  החוב  הונפקו  ביום  19  

בדצמבר 2021.   

** כולל הפחתת הוצ. הנפקה נדחות. 
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בתוך  
30 ימים  

   6-1
חודשים 

   12-7
חודשים 

   18-13
חודשים 

מעל 18 
סה"כ חודשים 

ערך 
התחייבות  
בספרים 

ריבית  
שנצברה  

ליום 
 31.12.21

         
         

 
התחייבויות: 

 93  40,843  40,750  -  -  -  -  40,750  0.95% ניירות ערך מסחריים  
 -  320,725  322,194  -  109,546  106,324  106,324  -   *1.97% -1.84% אג"ח סדרה ה' -  קרן  

  ** 1,299  -  5,308  -  737  1,461  3,110  - אג"ח סדרה ה' -  ריבית    
 -  160,982  161,755  113,229  24,263  24,263  -  -   *1.77%. אג"ח סדרה ו'   

  **      82  -  5,643  2,828  1,057  1,758  -  - אג"ח סדרה ו'  - ריבית   
 692  2,136,496  2,135,804  -  -  -  -  2,135,804  P-0.47% אשראי לז"ק מבנקים   

 -  9,117  9,117  -  -  -  -  9,117 ספקים וזכאים   
 -  19,070  19,070  -  -  -  -  19,070  - העברות לפירעון שניתנו ללקוחות  

 2,166  2,687,234  2,699,941  116,057  135,603  133,806  109,434  2,204,741 סה"כ  
          



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 23 -  מכשירים פיננסיים )המשך(: 

ב. מדיניות ניהול הסיכונים )המשך(: 

ניהול גורמי הסיכון הפיננסי )המשך(:  

4. הדירקטוריון והועדה לבחינת הדוחות הכספיים: 

הדירקטוריון  לגבי  שינויים  בסיכוני  השוק    לרבעון  נערכת  סקירה   ממנכ"ל  החברה  בישיבת   אחת 

בסיכוני  נזילות  ובמדיניות  בניהול  הסיכוני  האשראי  אותה  הוא   מנהל  )במידה  ולא  -  היא  נערכת   

באחת מוועדות  הביקורת או  הועדה  לבחינת  הדוחות הכספיים(.  

 

ג. סיכון אשראי: 

 מידע נוסף על הפסדי אשראי חזויים וסיכוני אשראי: 
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פירוט לגבי ערך בספרים של יתרות האשראי של החברה  )באלפי ש"ח(:  

 
 

 31.12.2022  
 

יתרת 
סכום  
סכום בספרי ם הפרשה ברוט ו 

    
 3,167,584  26,562  3,194,146 תיק לקוחות 

 53,717  2,130  55,847 תיק ני"ע *  

 91,602 90,951 651 אגרת חוב פרטית  

 3,312,252  29,343  3,341,595 סה"כ 

 

* כולל שיערוך לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר  

 

 31.12.2021  
 

יתרת 
סכום  
סכום בספרי ם הפרשה ברוט ו 

    
 3,010,851  36,533  3,047,384 תיק לקוחות  

 168,085  882  168,967 תיק ני"ע *  

 146,167 144,851 1,316 אגרת חוב פרטית  

 3,323,787  38,731  3,362,518 סה"כ 

 

* כולל שיערוך לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר  

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 24 -  שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון )1(:  

להלן   התאמה  בין  יתרות  הפתיחה  ובין  יתרות  הסגירה  של  התחייבויות  שתזרימי המזומנים בגינן  סווגו או  יסווגו  בעתיד כתזרימי מזומנים מפעילות מימון  בדוח  על  תזרימי   

המזומנים: 
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 2022   
איגרות    

חוב 
ניירות ערך  
מסחריים  

הלוואה פרטית 
שוק ההון 

דיבידנד שהוכרז  
ושולם 

סך תזרים  
מפעילות מימון 

  
 481,707 יתרה ליום 1 בינואר  

 
 40,750

 
 -

 
 -

 
 -
      

  )83,600(   )83,600(  -  -  - דיבידנדים ששולמו  
 347,000  -  -  347,000  - הנפקת ניירות ערך מסחריים סדרה 5 

 )105,000(  -  -  )105,000(  - פירעון ניירות ערך מסחריים סדרה 5 
  )40,750(  -  -   )40,750(  - פירעון ניירות ערך מסחריים סדרה 4 
 )236,910(  -  -  -  )236,910( פירעון אגרות חוב – סדרה ה וסדרה ו  
 150,000  -  150,000  -  - השקעה בניירות ערך  

      
 30,740   )83,600(  150,000  201,250   )236,910( סה"כ שינויים מתזרימי מזומנים מפעילות מימון  

      
 1,221 -  - - הפחתת ניכיון ופרמיה )2(  

 246,018 150,000 242,000 יתרה ליום 31 בדצמבר  
    

  -

 

 

 

 

)1( אשראי  מתאגידים  בנקאיים מופיע  בפעילות  שוטפת בתזרים  המזומנים 

)2( בניכוי הוצאות  הנפקה  

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 24 -  שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון )1( )המשך(:  

להלן   התאמה  בין  יתרות  הפתיחה  ובין  יתרות  הסגירה  של  התחייבויות  שתזרימי המזומנים בגינן  סווגו או  יסווגו  בעתיד כתזרימי מזומנים מפעילות מימון  בדוח  על  תזרימי   

המזומנים: 
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 2021  
איגרות  

חוב   
ניירות ערך  
מסחריים  

דיבידנד  
שהוכרז ושולם 

סך תזרים  
מפעילות מימון 

    
 - - יתרה ליום 1 בינואר  

 
 12,994 -

     
  )12,994(   )12,994(  -  - דיבידנדים ששולמו  
  )67,540(   )67,540) דיבידנד שהוכרז ושולם    
 40,750  -  40,750  - הנפקת ניירות ערך מסחריים סדרה 4 
 481,455  -  -  481,455 הנפקת אגרות חוב –  סדרה ה וסדרה ו  

     

 441,671   )80,534(  40,750  481,455 סה"כ שינויים מתזרימי מזומנים מפעילות מימון  
     

 252 -  - הפחתת ניכיון ופרמיה )2(  
 481,707 40,750 יתרה ליום 31 בדצמבר  

   
  -

 

 

 

)1( אשראי  מתאגידים  בנקאיים מופיע  בפעילות  שוטפת בתזרים  המזומנים 

)2( מוצג בפעילות שוטפת  

 

 

 

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

 

ביאור 24 -  שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון )1( )המשך(:   

 

 2020  
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ניירות ערך  
מסחריים    

דיבידנד  
לשלם  

סך תזרים  
מפעילות מימון 

    
 475,705 - - יתרה ליום 1 בינואר  

 107,739  -  107,739 הנפקת ניירות ערך מסחריים סדרה 2 
 )583,444(  -  )583,444( פירעו ן ניירות ערך מסחריים סדרה 2 

    

  )475,705(  -   )475,705( סה"כ שינויים מתזרימי מזומנים מפעילות מימון  
 -  12,994 דיבידנד לשלם  
 -  12,994 יתרה ליום 31 בדצמבר  

 

 

 

)1( אשראי  מתאגידים  בנקאיים מופיע  בפעילות  שוטפת בתזרים  המזומנים 

)2( מוצג בפעילות שוטפת  

 



קבוצת אחים נאוי בע"מ 

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022  )באלפי ש"ח(  
 

ביאור 25   - אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח:  

 

א. פרעונות מוקדמים ניירות ערך מסחריים )סדרה 5(   

לאחר תאריך המאזן  ביצעה החברה  3  פירעו נות  חלקיים מוקדמים נוספים  בסך  כולל  של  176,500,000  

ש"ח ע.נ. ניירות ערך מסחריים )סדרה 5(, לא סחירים, בהתאם לתנאי הנע"מ, כמפורט להלן:  

ערך   ניירות  ע.נ.  של  51,500,000  ש"ח  בסך  מוקדם  חלקי  פירעון  החברה  ביצעה  ביום  2  בינואר  2023, 

מסחריים )סדרה 5(, לא סחירים, זאת בהתאם לתנאי הנע"מ.   

ניירות ערך   ע.נ.  פירעון חלקי מוקדם בסך של  35,000,000  ש"ח  ביום  15  בינואר  2023, ביצעה החברה 

מסחריים )סדרה 5(, לא סחירים, זאת בהתאם לתנאי הנע"מ.  

ניירות ערך   ע.נ.  פירעון חלקי מוקדם בסך של  90,000,000  ש"ח  ביום  31  בינואר  2023, ביצעה החברה 

מסחריים )סדרה 5(, לא סחירים, זאת בהתאם לתנאי הנע"מ.  

 

למועד פרסום הדוח הכספי, יתרת נע"מ 5  עומדת  על  65,500,000 ש"ח ע.נ.  

 

ב. פדיון חלקי אג"ח ו'  

ביום 1 במרץ 2023 פרעה  החברה תשלום קרן שני בסך של 24,623 אלפי ש"ח ע.נ. מאגרות החוב )סדרה  

ו'( של החברה המהווים סך  של 15% מסך ערך  הנקוב בתוספת הריבית  שנצברה לאותו מועד  על  פי לוח  

הסילוקין של הסדרה זאת בהתאם לתנאי תשלום האג"ח כמפורט בשטר הנאמנות של החברה.   
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קבוצת אחים נאוי  בע"מ   

 

מידע כספי נפרד ליום 31 בדצמבר 2022   

לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ער ך 

)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

קבוצת אחים נאוי  בע"מ   

 

מידע כספי נפרד ליום 31 בדצמבר 2022   

לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל -1970 

  

 

תוכן העניינים  

 

ע מ ו ד    

 2 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר................................................. . 

 3 פרטים על המידע הכספי הנפרד......................................................... . 

 4-5 סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם 

 6 סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם............. . 

 7-9 סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם............ . 

 10 ביאורים למידע הכספי הנפרד ..........................................................  

  

 
 
 

 ___________________________

 _________________

 _______



 

 

 

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  קבוצת אחים נאוי  בע"מ  על מידע כספי נפרד לפי תקנה  
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9ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970 

 

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  9ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל- 

1970  של  קבוצת אחים נאוי   בע"מ )להלן:  "החברה"(   לימים  31  בדצמבר  2022  ו-2021  ולכל אחת משלוש השנים 

של  וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות  הינו  הנפרד  הכספי  המידע  ביום  31  בדצמבר  2022.  בתקופה  ש הסתיימה 

החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.  

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת  

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת  

בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים  ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה 

ידי   על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  הנפרד  הכספי  המידע  בעריכת  שיושמו  החשבונאיים  הכללים  של 

הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו  

מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  

 

ערך  ניירות  תקנה  9ג לתקנות  להוראות  המהותיות, בהתאם  הבחינות  ערוך, מכל  הנפרד  לדעתנו, המידע הכספי 

)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970.  

 

 

 

תל אביב, 20 במרץ  2023 

 
    

   
זיו האפט  

רואי חשבון  

 

 

 

 

 

 

  



קבוצת אחים נאוי  בע"מ   
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פרטים על המידע הכספי הנפרד 

 

 

כללי:  

הדוחות   מתוך  כספיים  נתונים  כולל  "החברה"(  נאוי  בע"מ  )להלן:  אחים  של  קבוצת  הנפרד  הכספי  א. המידע 

בתקנה  9ג   לנדרש  בהתאם  וערוך  אם,  כחברה  עצמה  לחברה  המיוחסים  החברה,  של  המאוחדים  הכספיים 

ולתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970.  

המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד זהה למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  2  לדוחות  

הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31  בדצמבר  2022  בכפוף לאמור בסעיף א' לעיל ולמפורט בסעיף ב' להלן.  

ב. הטיפול בעסקאות בין חברתיות:  

בדוחות   בוטלו  לבין חברות מאוחדות, אשר  בין החברה  ונמדדו עסקאות  הוכרו  הנפרד  1( במידע הכספי 

בתקני   שנקבעו  והמדידה  ההכרה  לעקרונות  בהתאם  נעשתה  והמדידה  ההכרה  המאוחדים.  הכספיים 

דיווח כספי בינלאומיים כך שעסקאות אלו טופלו כעסקאות שבוצעו מול צדדים שלישיים.   

2( בדוחות הכלולים במידע הכספי הנפרד הוצגו יתרות בין חברתיות והכנסות והוצאות בגין עסקאות בין  

חברתיות, שבוטלו במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים, בנפרד, מה"יתרה בגין חברות מוחזקות, נטו",  

"רווח )הפסד( בגין חברות מוחזקות, נטו", ו"רווח )הפסד( כולל אחר בגין חברות מוחזקות, נטו" באופן  

שההון המיוחס לבעלי זכויות הוניות בחברה, שהרווח לתקופה המיוחס לבעלי זכויות הוניות בחברה וסך  

הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה המיוחס לבעלי זכויות הוניות בחברה על בסיס הדוחות המאוחדים של  

החברה, הינם זהים, בהתאמה, להון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם, לרו וח לתקופה מיוחס לחברה  

עצמה כחברה אם על בסיס המידע   כולל לתקופה המיוחס לחברה  רווח  ולסך הכל  עצמה כחברה אם 

הכספי הנפרד של החברה.  

3( במסגרת סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם מוצגים תזרימי המזומנים, נטו,  

בגין עסקאות עם חברות מאוחדות במסגרת פעילות שוטפת, פעילות השקעה או פעילות מימון, בהתאם  

לרלוונטיות.  

4( האמור לעיל לא יחול על עסקאות שביצעה החברה עם צדדים שלישיים בהקשר עם חברות מאוחדות.  
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סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח( 

   
  

 

 31.12.2021  31.12.2022 ביאור   
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

נכסים:     

נכסים שוטפים:     

 215  412   2 מזומנים ושווי מזומנים  

 359  324 מזומנים משועבדים    

 537,510  347,146 אשראי ללקוחות, נטו    

 23,957  387 החזקת ניירות ערך    

 54,415  35,957 אגרת חוב פרטית    

 -  94,777 השקעה במניות חברה    

 1,586  1,383 חייבים ויתרות חובה    

 6,607  4,594 מס הכנסה לקבל    

 1,145,780 846,490  -חברות מוחזקות            
  1,630,760 1,471,139     סה"כ נכסים שוטפים   
  
  
  

  

  

  

  

  

 

      
    
    

 
נכסים לא שוטפים: 

 124,885  66,580 אשראי ללקוחות, נטו    

 144,128  53,330 החזקת ניירות ערך    

 90,436  54,994 אגרת חוב פרטית    

 294  2,628 מסים נדחים    

 226,828  328,328 השקעה בחברות מוחזקות    

 793 918  רכוש קבוע, נטו             
  506,653 587,489     סה"כ נכסים לא שוטפים    
  

  
  
  
 

     

     
     
     

             
  2,137,413      2,058,628
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סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח( 

 
  

 

המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד  

 

 

  20 במרץ,  2023       
אביב אפרים  דורי נאוי    שחר אושרי    תאריך אישור הדוחות הכספיים  
סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר  

ודירקטור   הדירקטוריון  
  

  
  

 31.12.2021  31.12.2022   
    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

התחייבויות והון:    

התחייבויות שוטפות:    

 566  - משיכת יתר   

 880,113  797,050 אשראי מתאגידים בנקאיים    

 40,750  242,000 ניירות ערך מסחריים   

 235,813  157,420 חלות שוטפת של אגרות חוב   

 850  934 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים   

 65  150 העברות  לפירעון שניתנו ללקוחות   

 12,078 9,737  זכאים ויתרות-זכות          
  1,209,632 1,167,894     סה"כ התחייבויות שוטפות  
  
  
  

  

  

  

 

     
   
   

 
התחייבויות לא שוטפות: 

 245,894  88,598 אגרות חוב   

 -  150,000 הלוואה פרטית מגוף מוסדי   

 -  3,048 ריבית לשלם זמן ארוך   

 657 276  התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו   
  242,303 246,170  סה"כ התחייבויות לא  שוטפות         
  

  
  

  

  

 

    

    
    

הון המיוחס לבעלי זכויות הוניות בחברה     

 385,973  374,236 הון מניות נפרע, פרמיה  וקרנות הון   

 311,242 258,591  רווחים צבורים          
  685,478 644,564     סה"כ הון   
  

  
  
 

    

    
    

           
  2,137,413   

 
 
 

  2,058,628
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סכומי ההכנסות וההוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח (  

 

 

לשנה שהסתיימה ביום    
 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  

 
 57,282

 
 61,261

 
 72,581

 
הכנסות  מימון  

 
 12,328

 
 12,030

 
 25,513

    
 

 
הוצאות מ ימון, נטו  

 
 44,954

 
 49,231

 
 47,068 הכנסות מימון, נטו  

  )5,320(  1,090   )915(
    

הוצאות )הכנסות( חובות מסופקים ואבודים   

 50,274  48,141  47,983
  

הכנסות מימון נטו בניכוי הוצאות חובות מסופקים ואבודים 

 1,481  855  800 הוצאות מכירה ושיווק  

 8,500  12,874  3,269 הוצאות הנהלה וכלליות  

 -  1,800  1,325
    

הכנסות אחרות  

 40,293  36,212  45,239 רווח לפני ניכוי מסים על הכנסה 

 10,162  8,368  10,150 מסים על הכנסה   

 44,241  82,267  101,162 רווח בגין חברות מוחזקות  
 74,372  110,111  136,251 רווח לשנה  

רווח כולל אחר לאחר מסים בגין פריטים שיתכן ויסווגו מחדש     

לאחר מכן לרווח או הפסד:  

 2,810  1,255   )11,737(
    

מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר  

 77,182  111,366  124,514
    

סה"כ רווח כולל לשנה   
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סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח(  

 

לשנה שהסתיימה ביום    
 31.12.2021   31.12.2021 31.12.2020

   
   

 
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת : 

 136,251 74,372 110,111 רווח  נקי  לשנה מיוחס לחברה עצמה כחברה אם  
    

   
   

 
התאמות:  

 -  252  1,221 הפחתת  ניכיון  ופרמיה של  אגרות חוב  

 -  -   )4,682( הכנסות מימון הפרשי הצמדה 

  )44,241(   )82,267(  )101,162( רווח בגין חברות מוחזקות  

 2,291  73  1,172 ירידה במסים נדחים  

 1,678  -  - קרן הון בעל שליטה  

 73  173  152 פחת  

  )365(   )2,406(   )5,629( ריבית בגין החזקות בניירות ערך 

  )915( )5,320(  1,090 הוצאות )הכנסות( חובות מסופקים   
    

 )109,843(    )83,085(  )45,884(
    

  

 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:    

 241,428  )161,394(  250,166 ירידה )עליה( בלקוחות ובהמחאות לגביה   

  )612(   )807(  203 ירידה )עליה( בחייבים ויתרות-חובה  

שירותים  והעברות  ולנותני  לספקים  בהתחייבויות  )ירידה(  עליה 

 9,525   )9,888(  169 לפירעון שניתנו ללקוחות  

 399,215  )191,384(   )83,063( עליה ב אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר  

  )120(  1,163  381 עליה )ירידה(  בהתחייבות בגין הטבות לעובדים 

  )20,428(   )6,096(  2,013 עליה )ירידה( במס הכנסה לשלם 

 -  -  3,048 עליה בריבית לשלם זמן ארוך 

 2,341 716 5,919 עליה )ירידה( בזכאים ויתרות-זכות  
    

 175,258   )362,487( 629,724
    

 201,666 658,212 )335,461( מזומנים, נטו, מפעילות שוטפת 
מזומנים, נטו,  לפעילות שוטפת בגין עסקאות עם  

 )299,628( )151,596( 53,506   חברות מ וחזקות   
  )97,962( 506,616 )281,955(   סך הכל מזומנים מפעילות שוטפת          
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סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח (  

 

לשנה שהסתיימה ביום    
 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020

    

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:    

 149  )44(  35 הפקדות )משיכות( מזומנים משועבדים  

  )71,164(   )66,492(   )18,164( השקעה בניירות ערך  

 34,807  53,377  123,259 תמורה ממכירה ומפידיון ניירות ערך  

 -  )146,167(  - רכישת אג"ח פרטית  

 -  -  59,247 פדיון אג"ח פרטית  

 -  -   )96,365( השקעה במניות חברה  

 )27( )30( )719(  רכישת רכוש קבוע       
 67,985 )36,238(  )160,045( מזומנים, נטו, לפעילות השקעה 

    

תזרימי מזומנים מפעילות מימון :    

 107,739  40,750  347,000 תמורה מהנפקת  ניירות  ערך  מסחריים  

 )583,444(  -  )145,750( פירעון ניירות ערך מסחריים   

 -  -  150,000 תמורה מהנפקת הלוואה פרטית מגוף מוסדי  

 -  481,455  - תמורה מהנפקת אגרות חוב בניכוי עלויות הנפקה  

 -  -  )236,910( פירעון קרן אג"ח   

  )83,600( - )80,534(  חלוקת דיבידנד  
    

 30,740 )475,705( 441,671 מזומנים, נטו, לפעילות מימו ן 
    

    

  )5,327(   )329(  763 עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים בניכוי משיכות יתר 

  )351( 5,305 )22( יתרת מזומנים ושווי מזומנים בניכוי משיכות יתר, לתחילת השנה   
    

 412 )22( )351(  יתרת מזומנים ושווי מזומנים בניכוי משיכות יתר, לתום השנה   
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לשנה שהסתיימה ביום    
 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020

    
 21,119 11,946 11,568 ריבית ששולמה  

    
    

 57,401 46,293 44,699 ריבית שהתקבלה  

 12,500 28,851 14,148 מסים ששולמו במהלך השנה  
    

 

 

נספח ב'  - פעילות שלא במזומ ן 

לשנה שהסתיימה ביום    
 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020

    
 - 12,994 - דיבידנד שהוכרז  

    
    

 - 1,651 - ויתור הבעלים על שכר נטו ממס 
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ביאורים למידע הכספי  הנפרד )באלפי  ש"ח(  
 

ביאור 1 - מ ידע נוסף על החברות המוחזקות הפעילות :  

א. גולדן אקוויטי )2006( בע"מ : 

חברת גולדן אקוויטי הינה חברה בת שהתאגדה בישראל המוחזקת במלואה  )100%( על ידי החברה. על פי  

הסכם, החברה פועלת באמצעות חברת הבת  מול מנכי משנה לביצוע פעילות מימון מול מנכי המשנה. עבור  

שירותים אלו תהיה חברת הבת זכאית למחצית מפרמיית  הסיכון הנגבית מלקוחות אלה, מנגד, תשלם  

המימון   עבור  מלקוחותיה,  גובה  שהיא  הסיכון  פרמית  של  הנותרת  המחצית  את  לחברה  הבת  חברת 

שמעמידה החברה לרשות חברת הבת ועבור  השתתפות בהוצאות אדמיניסטרציה. בנוסף, מטפלת חברת  

גולדן אקוויטי בעסקאות עם לקוחות שהכנסתם השנתית, בשנה שקדמה למועד מתן האשראי עלתה על  

400  מיליון ש"ח  ובעסקאות בהן הבטוחות מול החוב הינן דירות מגורים  בהתאם למגבלות  שבסעיף  21)ב()8(  

חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א-1981.  

 

ב. פסגות ליסינג בע"מ: 

במלואה   והמוחזקת  בישראל  שהתאגדה  בת  חברה  הינה  ליסינג"(  "פסגות  )להלן:  בע"מ  ליסינג  פסגות 

)100%( על ידי החברה.  פסגות ליסינג הוקמה בשנת  2008  בכדי לעסוק בליסינג של ציוד  טכנולוגי  והייתה  

ליסינג  בפעילות של  מסחר  בממסרים  דחויים  כחלק   לא פעילה עד שנת  2016.  ב שנת  2016  החלה  פסגות 

מפעילות הקבוצה.  

חוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981, לאחר תיקונו בשנת 2015, מאפשר לתאגיד העוסק במתן אשראי  

לגייס אשראי שאמצעות תעודות התחייבות ולתת אשראי כאחת, בכפוף לתנאים המפורטים    

מועברת   החברה  של  החוב  הסעיף,  תמורת  הנפקת   אגרות  בתנאי  לעמוד  מנת  על  בסעיף  21)ב()8(  לחוק. 

לפסגות  ליסינג, בה נשמרות ההגבלות המפורטות המפורטות בחוק כאמור לעיל.  

תמורת  הנפקת  אגרות החוב )סדרה  ה, וסדרה ו(  )להלן: " אגרות  החוב"( של החברה,  אשר הונפקו  על ידי  

החברה,  הועמדו   לפסגות   ליסינג   כהלוואת   בעלים  גב   אל   גב  )Back to Back(  לתנאי  אגרות  החוב  של   החברה,  

לפי העניין,  לרבות בנוגע לתנאי פירעון הקרן, תנאי הריבית, ותנאי ריבית הפיגורים )ככל שתהיה( והינן  

מיועד ות למימון פעילות פסגות ליסינג, כפי שיקבע על ידי החברה, מעת לעת, על פי שיקול דעתה,  בהתאם  

למגבלות שבסעיף  21)ב()8( לחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981, כפי שתהיינה מעת לעת.  

 

 

ביאור 2 - מזומנים ושווי מזומנים: 

הרכב: 
 31.12.2022   31.12.2021 31.12.2020

   
 313

 
 215  218 מזומנים  בבנק  

 194 2,662 - פקדונות לזמן קצר       
 2,975  215  412 סה"כ מזומנים ושווי מזומנים  

 - )2,997(  )566(  בניכוי משיכות יתר בבנקים       
יתר  משיכות  בניכוי  ושווי  מזומנים  מזומנים  סה"כ 

 412 )22( )351(  בהתאם לדוח על תזרימי המזומנים 
    

 



פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד 
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שם החברה: קבוצת אחים נאוי בע"מ )להלן: "החברה"(  

מספר חברה ברשם החברות : 52-003607-0 

כתובת: רחוב יגאל אלון  94,  מגדלי אלון 2, תל אביב  

טלפון: 03-5102585      

פקס: 03-5161505      

 aviv@nawibros.com :מייל

תאריך המאזן: 31 בדצמבר  2022 

תאריך הדוח: 20 במרץ 2023 

תקנה 10א:  תמצית דוחות על הרווח הכולל לפי רבעונים     

להלן תמצית דוח רווח והפסד של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת 2022 )באלפי ש"ח(: 

שנתי  2022 רבעון 4 רבעון 3 רבעון 2 רבעון 1  

 251,763  73,434  66,714  59,117  52,498 סה"כ הכנסות 

 60,832  25,004  16,983  10,467  8,378 הוצאות מימון  

 190,931  48,430  49,731  48,650  44,120 הכנסות בניכוי הוצאות מימון  

 ) 5,115(  4,014  ) 122(  ) 2,494(   )6,513( הוצאות )הכנסות( חובות מסופקים ואבודים  

 196,046  44,416  49,853  51,144  50,633 הכנסות מימון בניכוי חובות מסופקים ואבודים 

 4,086  743  900  845  1,598 הוצאות מכירה ושיווק 

 16,636  4,590  4,165  3,851  4,030 הוצאות הנהלה וכללי ת 

 ) 1,325(  -  ) 3,125( הוצאות )הכנסות( אחרות  -  - 

 176,649  39,083  46,113  46,448  45,005 רווח לפני מיסים על ההכנס ה 

 40,398  9,037  10,301  10,683  10,377 מיסים על ההכנסה )הטבת מס( 

 136,251  30,046  35,812  35,765  34,628 רווח )הפסד( לתקופה   

  )11,737(  1,938  ) 5,327(   )2,411(  ) 5,937( רווח כולל אח ר 

 124,514  31,984  30,485  33,354  28,691 רווח כול ל 
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תקנה 10ג:   שימוש בתמורת ניירות הערך  

2  
 

ייעוד תמורה היקף גיוס הנפקה 
חוב   הנפקת  אגרות 
פי   על  )סדרה  ה(, 
מדף   הצעת  דוח 
מיום  12  בספט מבר   

 2021

162,193,000 ש"ח  
 

כהלוואת   ליסינג  לפסגות  הועמדה  ההנפקה  תמורת 
בעלים גב אל גב )Back to Back( לתנאי אגרות החוב  
)סדרה  ה( של החברה לרבות בנוגע לתנאי פירעון הקרן,  
שתהיה(   )ככל  הפיגורים  ריבית  ותנאי  הריבית,  תנאי 
ויועדה למימון פעילות פסגות ליסינג, כפי שנקבע על ידי  
החברה, מעת לעת, על פי שיקול דעתה, לרבות פירעון  

אשראי פסגות ליסינג במערכת הבנקאית.   
כהלוואת   ליסינג  לפסגות  הועמדה  ההנפקה  תמורת  161,755,000 ש"ח   חוב    הנפקת  אגרות 
בעלים גב אל גב )Back to Back( לתנאי אגרות החוב   )סדרה  ו(, על פי דוח  
)סדרה  ו( של החברה לרבות בנוגע לתנאי פירעון הקרן,   הצעת מדף מיום  16  
שתהיה(   )ככל  הפיגורים  ריבית  ותנאי  הריבית,  תנאי  בדצמבר 2021 
ויועדה למימון פעילות פסגות ליסינג, כפי שנקבע על ידי  
החברה, מעת לעת, על פי שיקול דעתה, לרבות פירעון  

אשראי פסגות ליסינג במערכת הבנקאית.   

 

תקנה 11:   רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות לתאריך הדוח על המצב הכספי   

מספר סוג המניה שם החברה 

המניות 

שווי נקוב 

של מניה 

ערכם בדוח  

הכספי 

הנפרד של  

התאגיד ליום 

  31.12.2022

)באלפי 

ש"ח ( 

שיעור 

החזקה בהון,  

בהצבעה  

ובסמכות  

למנות 

דירקטורי ם 

יתרת חו"ז 

בדוח הכספי 

ליום 

   31.12.2022

 )באלפי  

ש"ח ( 

גולדן אקויטי 
 1,197,162  100%  176,513  0.01  100,000 מ"ר 

)2006( בע" מ 

פסגות ליסינג  
  )51,382(  100%  151,815  1  1,000 מ"ר 

בע"מ 

 

תקנה 13:  הכנסות חברות בנות וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח  )באלפי ש"ח(    

רווח  שם החברה 

)הפסד( 

רווח  

)הפסד( 

כולל 

דיבידנד  

בשנת 

הדוח 

דיבידנד  

לאח ר 

תאריך 

הדוח 

דמי 

ניהו ל 

בשנת 

הדוח 

דמי 

ניהול  

לאחר  

תאריך 

הדוח 

הכנסות  

)הוצאות(  

ריבית נטו 

בשנת 

הדוח 

הכנסות  

)הוצאות(  

ריבית 

לאחר  

תאריך 

הדוח 

גולדן אקויטי 
 -  117,505   -  5,486  -  - -  83,442  83,442

)2006( בע" מ 

פסגות ליסינג  
 -  26,357  -  -   -   -  17,720  17,720

בע"מ  



 

 

 

תקנה 14:  רשימת הלוואות  

3  
 

מ - 20%   למעלה  מהווה  המאזן  לתאריך  נכון  אשר  יתרתם  החברה  מושכי  יפורטו   להלן 

מההון העצמי של החברה נכון לאותו מועד:  

יתרה נטו ענף פעילו ת מושך / קבוצה  

נכון לתאריך 

המאז ן 

)אלפי ש"ח ( 

שיעור 

יתרה 

מההון  

העצמי 

האם הריבית 

בעסקה הינה גבוהה,  

נמוכה או שווה  

לטווח ממוצע  

הריביות בחברה*  

הערות  

 1 שוו ה   27%  184,096 נדל" ן  קבוצה א' 

 2 שוו ה   26%  175,935 נדל" ן  קבוצה ב' 

 3 שוו ה   22%  149,163 מזון וחקלאות  קבוצה ג' 

 

הכנסות   )קרי,  הלקוחות  הכולל  נטו  תיק  על  השנתית  הממוצעת  בטווח  של  הריבית  מצויות  *  הריביות  אשר 

ערך   ניירות  בתקופה, חלקי יתרת האשראי הכוללת הממוצעת בתקופה,  של  יתרת  תיק לקוחות, יתרת תיק 

ויתרת תיק אגרת חוב פרטית(  בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, אשר עמדה על שיעור של כ -7.46% 

מסך  תיק האשראי.  מכיוון שבשנת  2022  חליה עליה משמעותית  והדרגתית  בשיעור הריבי ת במשק, הריביו ת  

בסוף הרבעון בעסקאות עם קבוצות אלו גבוהה מהריבית  השנתית  הממוצעת  ל-  2022,  אך  הינן במרווח דומה  

לריבית הממוצעת ברבעון הרביעי.   

 

 

לייזום   גופים   קשורים   אשר האשראי שהוענק לקבוצה מיועד  1. קבוצה  א'  -  כוללת חמישה 

והשבחת נדל"ן.  האשראי  כולו מגובה  בביטחונות  בשיעבוד מדרגה ראשונה של נדל"ן וניירות  

ערך סחירים.  מח"מ קצר משנה.  

2. קבוצה  ב'  -  כוללת שני גופים  קשורים  אשר האשראי שהוענק לקבוצה מיועד לייזום והשבחת 

מגובה  בביטחונות   כולו  האשראי  התשתיות.  לתחום  הקשורה  שוטפת  ופעילות  נדל"ן 

בשיעבוד מדרגה ראשונה של נדל"ן וניירות ערך סחירים ובגיבוי ערבויות  צדדי ג'.  מח"מ קצר 

משנה.  

מיועד   לקבוצה  שהוענק  קשורים  אשר  חלקו  של  האשראי  גופים  שני  3. קבוצה  ג'  -  כוללת 

לפעילות שוטפת  ומימון הון חוזר  בתחום עיסוקה של הקבוצה  וחלקו האחר מיועד להשקעות  

נדל"ן   של  ראשונה  מדרגה  כולו  מגובה  בביטחונות  בשיעבוד  ובתשתית.  האשראי  בציוד 

וניירות ערך סחירים. מח"מ  שנה.  

 



תקנה 21:  תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה   
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להלן פירוט התגמולים ששילמה החברה בשנת הדיווח כפי שהוכרו בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לשנת הדיווח, לכל אחד מבין חמשת 

מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגידים בשליטתה:  

 

שנת 2022 

תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 

)אלפי ש"ח(  

תגמולים 

אחרי ם 

)באלפי 

ש"ח ( 

סה"כ  

)באלפי 

ש"ח ( 

היקף תפקיד ש ם 

משרה 

שיעור החזקה 

בהון התאגיד 

תשלום מענק שכר  

מבוסס  

מניות 

דמי 

ניהו ל 

תגמול  עמלה דמי יעוץ 

מבוסס  

ביצועי ם 

החזר 

הוצאות  
 

1 ) 1( 4,261  215  2,000  - --  - --  2,046  - --  - --  - --  52.64%  100% ודירקטור   מנכ"ל  דוד דרורי נאוי 

בחברה  

2  )2( 3,800  - --  2,000  - --  - --  1,800  - --  - --  - --  0.06%  100% יו"ר דירקטוריון  שחר אושר י 

 )3( 683  - --  - --   - --  683  - --  - --  - --  - --  100% אשראי   סמנכ"ל  יעקב נאוי 

בכיר  

 )4( 720  ---  ---  - - -  720  ---  ---  - --  ---  0.02%  100% סמנכ"ל כספים  אביב אפרים 

 )5(  615  - --  - --  124  - --  - --  - --  ---  491  - - -  100% חדר  לניהול  יועץ  אסף נאוי 

מנהל   עסקאות, 

מערכות המחשוב 

מידע,   ואבטחת 

סוכן שיווק  
 )6( 844  - --  - --  - --  - --  - --  - --  - --  844  - -- דירקטורים   

 
 באמצעות דורי נאוי בע"מ, ח.פ 514113331, חברה פרטית בבעלותו המלאה . 1
 באמצעות ליעד בית השקעות בע"מ, ח.פ 512856410, חברה פרטית בבעלותו המלאה. 2



)1( דורי נאוי,  בעל השליטה בחברה,  מכהן כמנכ"ל  ודירקטור בחברה החל מיום  2  בינואר  2011. מר  

נאוי  מעניק לחברה שירותי  ניהול, במשרה מלאה,  באמצעות חברת דורי נאוי בע"מ, חברה פרטית  

בבעלותו ובשליטתו המלאה. שירותי הניהול ניתנים במשרדי החברה, ומעת לעת באופן היברידי  

ומקוון, בכל מקום בארץ ובעולם.  ביום  14  בספטמבר  2022  אישרה האסיפה הכללית של בעלי  

של  3  שנים,   לתקופה  בע"מ  נאוי  דורי  עם  החברה  של  מחדש  התקשרותה  החברה  את  מניות 

ודירקטור   כמנכ"ל  נאוי  דורי  מר  של  כהונתו  בגין  בע"מ,  נאוי  לדורי  במסגרתה  תשלם  החברה 

בחברה, דמי ניהול חודשיים בסך  של  166.6  אלפי ש"ח לחודש, צמוד למדד המחירים  לצרכן החל  

ל-2,000  אלפי ש"ח,  בתוספת מע"מ,   בסך השווה  שנתיים  ניהול  דמי  מינואר  2021, המשקפים 

כ-166.6  אלפי ש"ח   של  בסך  לאותו המועד  עד  זכאי  היה  להם  חודשיים  ניהול  חלף  דמי  וזאת 

בחודש, לא צמוד, בתוספת מע"מ.  בנוסף לדמי הניהול,   זכאית  דורי נאוי בע"מ,  לתגמול משתנה  

שייקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועיו האישיים של  דורי נאוי  אל מול היעדים שהוגדרו:  רווח  

תרומתו   מול  ו/או  אחריותו  תחומי  פי  על  תפקידו  מילוי  במסגרת  ההון,  על  מס  ותשואה  לפני 

לחברה )במבחן בדיעבד(, ואולם, בכל מקרה, כלל התגמול המשתנה שישולם לא יעלה על סך של  

ברכב  שהחברה  רכשה  עבורו   ולהשתמש  זכאי  להמשיך  נאוי  דורי  מר  בשנה.  ש"ח  2,000  אלפי 

בהתאם להתקשרות הקודמת,  ולהחזר הוצאות מאת החברה עד לסכום מירבי של עד  250  אלפי  

ש"ח בשנה, חלף החזר הוצאות לו היה זכאי עד לאותו מועד בסך של  200  אלפי ש"ח,  בגין הוצאות  

שיוצאו על ידו בקשר עם הענקת שירותי הניהול על ידו,   לרבות הוצאות החזקת הרכב והשימוש  
מיום  10  3 מיידי  לדוח  ראו  סעיף  2.1.2,  המשתנה,  התגמול  מנגנון  לרבות  נוספים,  לפרטים  בו3. 

מר   זכאי  לא  באוגוסט  2022  )מספר אסמכתא:  2022-01-028588(.  למעט הסכומים האמורים, 

דורי נאוי לתגמול נוסף מהחברה ו/או חברות בנות ו/או מוחזקות של החברה, בין במישרין ובין  

בעקיפין. לפרטים נוספים ראו תקנה 22  להלן.  

)2( שחר  אושרי מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום  1  ביוני  2021. מר אושרי מעניק שירותי  

הניהול  באמצעות חברת  ליעד  בית השקעות  בע"מ, חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאה,  

עלות   במונחי  מע"מ,  בתוספת  לחודש  בסך  של  150  אלפי  ש"ח  חודשיים  ניהול  לדמי  בתמורה 

לחברה.  בנוסף לדמי הניהול,   זכאי  מר  אושרי  לתגמול משתנה,  בגין כל תוספת  בשיעור של  10%  

מעל הרווח השנתי של החברה לשנת  2020  ובאופן לינ יארי,  כאשר סך  התגמול המשתנה  לא  יעלה  

על סך של  2,000  אלפי  ש"ח בשנה.  לפרטים  נוספים,  לרבות  מנגנון התגמול המשתנה,   ראו  סעיף  

2.4, לדוח מיידי מתקן מיום  11  במאי  2021  )מספר אסמכתא:  2021-01-082656(.   למעט הסכומים  

של   מוחזקות  ו/או  בנות  ו/או  חברות  מהחברה  נוסף  זכאי  לתגמול  האמורים,  מר  אושרי  לא 

החברה, בין במישרין ובין בעקיפין.  ביום  3  במאי  2022  אישרה האסיפה הכללית השנתית את  

מינויו מחדש של מר אושרי  לדירקטור בדירקטוריון החברה. 

)3( יעקב נאוי, בנו של מר דוד דרורי נאוי, בעל השליטה בחברה,  כי הן כעוזר מנכ"ל ומנהל שיווק  

בחברה  החל מיום  2  בינואר  2011  ועד למינויו  לסמנכ"ל אשראי בכיר החל מיום  5  בפברואר  2021,  

ללא שינוי בתנאי העסקתו.  ביום  14  בספטמבר  2022  אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות  

החברה את התקשרותה מחדש של החברה עם יעקב נאוי לתקופה של  3  שנים, ואת מינויו של  

 

 5
 

 החזר ההוצאות האמור יינתן כנגד המצאת חשבונית כדין, בחינת סבירות החזר ההוצאות תבחן על ידי ועדת התגמול.  3



 

 

יעקב נאוי למשנה למנכ"ל לענייני אשראי, במשרה מלאה, בתמורה  לתשלום חודשי קבוע בסך  

של  66  אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כדין,  חלף שכר קבוע לו היה זכאי עד לאותו מועד בסך של  60  

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין. לפרטים נוספים ראו תקנה 22 להלן.   

)4( אסף נאוי, בנו של מר דוד דרורי נאוי, בעל השליטה בחברה,  מכהן כ יועץ לניהול חדר עסקאות,  

מנהל מערכות המחשוב ואבטחת מידע  בחברה,  החל מיום  2  בינואר  2011.  ביום  14  בספטמבר  

2022  אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את התקשרותה מחדש של החברה עם  

מחשוב   מערכות  לענייני  למנכ"ל  למשנה  אסף  של  מינויו  ואת  של  3  שנים,  לתקופה  נאוי  אסף 

ואבטחת מידע ולמנהל הסיכונים התפעוליים, נוסף על תפקידו כיועץ לניהול חדר עסקאות וסוכן  

שיווק,  במשרה מלאה, בתמורה לשכר חודשי קבוע בסך של כ-55  אלפי ש"ח עלות מעביד, חלף  

שכר קבוע בסך  35  אלפי ש"ח עלות מעביד;  ולעמלות שיווק בשיעור של  5%  מהעמלות הנובעות  

לחברה מהתקשרויות ששווקו על ידו עד לתקרה שנתית של  60  אלפי ש"ח, חלף תקרה של  240  

אלפי ש"ח בשנה, בתוספת מע"מ כדין,   ובלבד שסך עלויות התגמול, הקבוע והמשתנה, לא יעלו  

על 80  אלפי ש"ח בחודש. לפרטים נוספים ראו תקנה 22  להלן.  

)5( אביב אפרים מכהן  כסמנכ"ל הכספים  בחברה  החל מיום  18  באוגוסט  2011.  החל מיום  1  בנובמבר  

2020  זכאי  מר  אביב אפרים  לדמי ייעוץ  בסך  60  אלפי  ש"ח,  בגין שירותיו. עלות העסקתו הכוללת  

של מר אביב אפרים לא תעלה על 720 אלפי ש"ח בשנה.  

גדעון   ה"ה  בחברה(  -  קרי,  עניין  בעלי  )שאינם  בחברה  המשולמים  לדירקטורים  הגמול  )6( סכומי 

אלטמן )דח"צ(, שרה גאני )דח"צית(, יצחק פינגולד )דירקטור בלתי תלוי, אשר  כיהן בתפקיד עד  
)דירקטורית בלתי תלויה, אשר  כהונתה חודשה  ביום  3  44 , מירב בר-קימא  ליום  20  ביולי  2022( 

במאי  2022(, הם כדלקמן: החל  מימים  13  באפריל  2020  ו -2  באוקטובר  2020, לאחר אישור ועדת  

שנתי   לגמול  זכאים  בהתאמה,  אלטמן,  גאני  וגדעון  שרה  ה"ה  החברה,  ודירקטוריון  התגמול 

ולגמול השתתפות בגובה הסכומים המירביים לדירקטור מומחה, המפורטים בתוספת הרביעית  

בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס- 2000  )להלן: "תקנות  

הגמול"(; החל מיום  3  במאי  2022, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  זכאית  הגב'  

מירב בר-קימא  לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה הסכומים המירביים לדירקטור מומחה,  

המפורטים בתוספת הרביעית בתקנות הגמול, ומר יצחק פינגולד היה זכאי, עד לסיום כהונתו  

כאמור,  לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבוע ים, המפורטים בתוספות השנייה  

והשלישית בתקנות הגמול.  החל ממועד סיום כהונתו,  מכהנת  הגב'  בר-קימא  גם  בוועדת  הביקורת   

ובוועדת  התגמול  במקומו של  מר  פינגולד.  יובהר, כי גמול ההשתתפות  והגמול השנתי יקבעו, מעת  

בתוספת הראשונה לתקנות   כמפורט  החברה,  העצמי שבה מסווגת  לדרגת ההון  לעת, בהתאם 

הגמול.  

לדירקטור   והוצאות  גמול  בדבר  )כללים  החברות  תקנות  פרסום  בעקבות  שנת  2022,  במהלך 
,  דן  דירקטוריון החברה  בהוראת  55 חיצוני( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2022  )להלן: "הוראת השעה"(

 

6  
 

 לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום 20 ביולי 2022 )אסמכתא:  2022-01-092875( . 4
 תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2022; 8 במרץ, 2022. 5



 

 

דירקטוריון החברה   ישיבות  בהוראת השעה,  שפורטו  כי בהתאם לאמות המידה  וקבע,  השעה 

הקורונה,   בתקופת  הגבלות  בשל  תקשורת  באמצעי  בישיבה  התקיימו  אשר  וועדותיו(  )לרבות 

יסווגו כהשתתפות מזכה לישיבה רגילה, וכפועל יוצא מכך יושלם גמול השתתפות כאמור עבור  

ליום  31   נכון  השעה.  הוראת  פי  על  כאמור  ההגבלות  לתקופת  ביחס  הדירקטוריון  חברי  כלל 

להוראת השעה כמתואר   בגמול השתתפות בהתאם  התוספת  השלימה  בדצמבר  2022, החברה 

לעיל.   

תקנה 21א: השליטה בתאגיד   

7  
 

בעל השליטה בחברה הוא מר דורי נאוי המחזיק, נכון למועד הדוח, בכ-52.64%  מהון המניות המונפק  

והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.  



תקנה 22:  עסקאות עם בעל שליטה    
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 להלן פרטים בדבר עסקאות בהן התקשרה החברה עם בעלי השליטה או שלבעלי השליטה עניין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן במהלך  

שנת 2022 או במועד  מאוחר  יותר  ועד למועד פרסום דוח זה או שהן עדיין בתוקף במועד דוח זה: 

 

האורגנים שאישרו את  
ההתקשרות  

העניין האישי של בעל  תיאור העסקה  
השליטה בהתקשרות 

פרטים נוספי ם 

עסקאות לפי סעיף 270)4( לחוק החברות:  

ראו דיווחים מיידיים מיום   צד   היה  נאוי  דורי  אישור חידוש התקשרות החברה עם דורי נאוי בע"מ, חברה   התגמול  ועדת  אישור 
10  באוגוסט  2022   באמצעות  להתקשרות,  מנכ"ל,  נאוי,  דורי  של  מלאה  ובשליטה  בבעלות  פרטית  ודירקטוריון החברה בימים  11 
)אסמכתא:  -2022-01 חברה בשליטתו.  דירקטור ובעל השליטה בחברה, במסגרתה תעמיד דורי נאוי   ביולי  2022  ו -27  ביולי  2022 
ומיום  15   ,)101026 בתפקיד   נאוי  דורי  באמצעות  ניהול  שירותי  לחברה  בע"מ  ואישור האסיפה הכללית ביום 
בספטמבר  2022  מנכ"ל החברה. אישור עדכון תנאי העסקה של דורי נאוי, כך   14 לספטמבר 2022.  
)אסמכתא:  -2022-01 ש"ח,   כ-166.6  אלפי  של  חודשיים  ניהול  לדמי  זכאי  שיהיה 
על   המידע  אשר   ,)117805 צמוד למדד המחירים לצרכן החל מינואר  2021, המשקפים  
של   בדרך  מובא  פיהם  דמי ניהול שנתיים בסך השווה ל-2,000  אלפי ש"ח, בתוספת 

הפניה .  מע"מ כדין, והחזר הוצאות בסך של עד  250  אלפי ש"ח בשנ ה     .1
בגין הוצאות שיוציא בקשר עם הענקת שירותי הניהול על ידו 

לחברה, לרבות הוצאות החזקת הרכב והשימוש בו, זאת חלף  
ניהול חודשיים בסך של כ-166.6  אלפי ש"ח, לא צמוד,  דמי 
ש"ח   עד  200  אלפי  של  הוצאות  והחזר  מע"מ,  בתוספת 
על  2,000  יעלה  שלא  בסכום  משתנה  לעיל;  תגמול  כמתואר 

אלפי ש"ח בשנ ה.  

שנים   שלוש  של  לתקופה  בתוקף  הינה  כאמור  ההתקשרות 
החל מיום 14 בספטמבר 2022 . 
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האורגנים שאישרו את  
ההתקשרות  

העניין האישי של בעל  תיאור העסקה  
השליטה בהתקשרות 

פרטים נוספי ם 

ראו דיווחים מיידיים מיום   אישי  לדורי  נאוי  עניין  כך  שבתמורה   נאוי  אסף  והעסקה  של  אישור  תנאי  כהונה  התגמול  ועדת  אישור 
10  באוגוסט  2022   היותו    לאור  בהתקשרות  ואבטחת  מחשוב  לענייני  מערכות  למנכ"ל  לעבודתו  כמשנה  ודירקטוריון החברה בימים  11 
)אסמכתא:  -2022-01 של אסף נאוי, בנו.  כיועץ   תפקידו  על  נוסף  התפעוליים,  הסיכונים  ומנהל  מידע  ביולי  2022  ו- 27  ביולי  2022 
ומיום  15   ,)101026 לניהול חדר עסקאות וסוכן שיווק, תשלם החברה לאסף נאוי   ואישור האסיפה הכללית ביום 
בספטמבר  2022  שכר  קבוע  בסך   של  כ-55  אלפי  ש"ח  )עלות  מעביד(,  חלף  שכר  14 לספטמבר 2022.  
)אסמכתא:  -2022-01 קבוע  בסך  35  אלפי  ש"ח   )עלות  מעביד(.  אסף  נאוי  יהיה זכאי  

על    המידע  אשר   ,)117805 לעמלות שיווק עד לתקרה של  60  אלפי ש"ח בשנה  )חלף  240  
של  6 בדרך  מובא  פיהם  והמשתנה,  6 הקבוע  התגמול,  עלויות  .  סך  בשנה ( ש"ח  אלפי     .2

הפניה .  שישולמו למר אסף נאוי לא יעלו על  720  אלפי ש"ח בשנה  ולא 
יעלו על 80 אלפי ש"ח בחודש. בנוסף זכאי אסף נאוי לחופשה  

הדין   להוראות  הבראה  בהתאם  ודמי  מחלה  ימי  שנתית, 
ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתייה, עד לסך  שלא יעלה על  

50 ש"ח ליום עבודה . 
 

שנים   שלוש  של  לתקופה  בתוקף  הינה  כאמור  ההתקשרות 
החל מיום 14 בספטמבר 2022.  

ראו דיווחים מיידיים מיום   אישי  עניין  נאוי  לדורי  לעבודתו   כך  שבתמורה  תנאי  כהונה  של  יעקב  נאוי,  אישור  התגמול  ועדת  אישור 
10  באוגוסט  2022   היותו   לאור  בהתקשרות  יעקב   למר  החברה  אשראי,  תשלם  לענייני  למנכ"ל  כמשנה  ודירקטוריון החברה בימים  11 
)אסמכתא:  -2022-01 של יעקב נאוי, בנו.  בתוספת   ש"ח,  של  66  אלפי  בסך  קבוע  חודשי  תשלום  נאוי  ביולי  2022  ו -27  ביולי  2022 
ומיום  15   ,)101026 מע"מ כדין, חלף שכר קבוע בסך  60  אלפי ש"ח בתוספת מע"מ  ואישור האסיפה הכללית ביום 
בספטמבר  2022  כדין.  בנוסף זכאי יעקב  נאוי ל-  15  ימי חופשה בשנה, ולימי  14 לספטמבר 2022 . 

)אסמכתא:  -2022-01  ולהשתתפות  הדין  להוראות  בהתאם  הבראה  ודמי  מחלה   .3
על   המידע  אשר   ,)117805 בהוצאות  אוכל ושתייה, עד לסך שלא יעלה על  50  ש"ח ליום 
של   בדרך  מובא  פיהם  עבודה . 

הפניה . 
שנים   שלוש  של  לתקופה  בתוקף  הינה  כאמור  ההתקשרות 

החל מיום 14 בספטמבר 2022.  

 
  על אף האמור לעיל הנהלת החברה תהא רשאית מעת לעת להפחית את שיעור  העמלה האמורה, וזאת בהתאם לשיעורי הריבית שתישאנה התקשרויות שנעשו בסיועו של אסף, ובלבד שמפתח  6

העמלות יהיה זהה לזה לו יהיו זכאים סוכני השיווק של החברה, כולם או מרביתם, בעבור פעילות השיווק אשר מתבצעת על ידם. 
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האורגנים שאישרו את  
ההתקשרות  

העניין האישי של בעל  תיאור העסקה  
השליטה בהתקשרות 

פרטים נוספי ם 

ראו דיווחים מיידיים מיום   אישי  עניין  נאוי  לדורי  שבתמורה   כך  נאוי,  עדן  גב'  של  העסקתה  תנאי  אישור  התגמול  ועדת  אישור 
10  באוגוסט  2022   בהתקשרות לאור היותה  לעבודתה כפקידה בחדר העסקאות של החברה, בהיקף משרה   ודירקטוריון החברה בימים  11 
)אסמכתא:  -2022-01 של עדן נאוי, בתו.  של  100%, משלמת החברה לגב' עדן נאוי שכר של  14  אלפי  ביולי  2022  ו- 27  ביולי  2022 
ומיום  15   ,)101026 ש"ח  )עלות מעביד( חלף  11.5  אלפי ש"ח  )עלות מעביד(. בנוסף   ואישור האסיפה הכללית ביום 
בספטמבר  2022  עדן זכאית ל-15  ימי חופשה בשנה, לימי מחלה ודמי הבראה   14 לספטמבר 2022.     .4
)אסמכתא:  -2022-01 בהתאם להוראות הדין ולהשתתפות בהוצאות אוכל  ושתייה  
על   המידע  אשר   ,)117805 עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה . 
של   בדרך  מובא  פיהם 

שנים   שלוש  של  לתקופה  בתוקף  הינה  כאמור  הפניה . ההתקשרות 
החל מיום 14 בספטמבר 2022.  

ראו דיווחים מיידיים מיום   לדורי נאוי המכהן כנושא   נאוי   יעקב  נאוי,  לה"ה  דורי  ושיפוי  לפטור  התחייבות  מתן  התגמול  ועדת  אישור 
10  באוגוסט  2022   עניין  בחברה,  משרה  ואסף נאוי  בנוסחים שאושרו על ידי האסיפה הכללית ביום   ודירקטוריון החברה בימים  11 
)אסמכתא:  -2022-01 לאור  בהתקשרות  אישי  לאלו  זהות  ופטור  לשיפוי  ההתחייבויות  24  בנובמבר  2019.  ביולי  2022  ו- 27  ביולי  2022 
ומיום  15   ,)101026 היותו נמנה על המוטבים   שניתנו בעבר למי מנושאי המשרה המכהנים נכון למועד דוח   ואישור האסיפה הכללית ביום 
בספטמבר  2022  האמורה   בהתקשרות  זה, בחברה.  14 לספטמבר 2022 .    .5
)אסמכתא:  -2022-01 שיעקב  העובדה  ולאור 

שנים   שלוש  של  לתקופה  בתוקף  הינה  כאמור  על  ההתקשרות  המידע  אשר   ,)117805 נאוי ואסף נאוי,  הנכללים  
של  מיום 14 בספטמבר 2022 .  בדרך  מובא  פיהם  המוטבים  על  הם  אף 

הפניה .  בהתקשרות, הם בניו.    
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האורגנים שאישרו את  
ההתקשרות  

העניין האישי של בעל  תיאור העסקה  
השליטה בהתקשרות 

פרטים נוספי ם 

מיום  3   מיידי  דיווח  ראו  אישי  עניין  נאוי  לדורי  מגובה   אג"ח  לרכישת  בהסכם  החברה  התקשרות  אישור  הביקורת  ועדת  אישור 
באוקטובר  2021  לאור  כך   בהתקשרות  בתיק הלוואות לרכישת רכבים מגוף מימון, באמצעות חברה  ביום  30  החברה  ודירקטוריון 

)אסמכתא:  -72021-01 הועמדה   העסקה  שכרית  גוף המימון לשם ביצוע   )SPC( אשר הוקמה על ידי  ייעודית  בספטמבר 2021.  
 . )150099 בע"מ,  נאוי  ע"י  דורי  העסקה.  היקף תיק ההלוואות שנרכש עומד על כ-150  מיליון  

בבעלותו   פרטית  חברה  ש"ח.   
המלאה של בעל השליטה  

בהשגת  ותמיכה  לחברה  האשראי  סיכון  הפחתת  בחברה, מר דורי נאוי.   לצורך 
תשואת היעד, הועמדה  שכבה נחותה ככרית לספיגת הפסדים  

ש"ח  )להלן:  "כרית    בסך  1  מיליון  הלוואה  באמצעות  מתן 
העסקה"(, ע"י  חברת דורי נאוי בע"מ, חברה פרטית בבעלותו  
המלאה של בעל השליטה בחברה, מר דורי נאוי, אשר  הסכים      .6
העסקה  כרית  העסקה.  ביצוע  לטובת  ההלוואה  להעמיד 
נחותה לאג"ח בה תשקיע החברה הן חוזית והן תזרימית, כך 
האג"ח.    של  המלא  לפירעונה  עד  תזרים  כל  לה  ישולם  שלא 
וחשופה   בלבד,  ההלוואה  להחזר  זכאית  בע"מ  נאוי  דורי 
להפסד מלוא סכום ההלוואה. ככל שיהיו  תזרימים עודפים  

הם ייתרמו לצד שלישי מוגדר מראש. 

לתקנות  לתקנה  1)2(  בהתאם  אושרה  ההתקשרות  כי  יצוין 
של  הכללית  אישור  האסיפה  נדרש  לא  ולפיכך  ההקלות, 

החברה . 

ראו דיווחים מיידיים מיום   אישי  עניין  נאוי  לדורי  בהתאם  בחברה,  המשרה  לנושאי  התגמול  מדיניות  אישור  התגמול  ועדת  אישור 
6  בינואר  2021  )אסמכתא:  תנאי  שאישור  כך  לאור  לסעיף 267א)ג( לחוק החברות, תשנ"ט-1999 .  ודירקטוריון החברה בימים  29 
2021-01-002488(, מיום  10   תנאי   ואישור  כהונתו  בנובמבר  2020,  31   בדצמבר 

שנים   שלוש  של  לתקופה  בתוקף  הינה  כאמור  בינואר  2021  )אסמכתא:  ההתקשרות  נאוי   יעקב  בניו,  כהונת  2020  ואישור האסיפה הכללית    .7
אשר החל מיום 10 בינואר 2021.    ,)2021-01-004465 מותנים   נאוי,   ואסף  ביום  10  בינואר  החברה  של 

מובא  פיהם  על  המידע  מדיניות   באישור   . 2021
בדרך של הפניה .  התגמול.   

 
  ביום  30  בספטמבר  2021  קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון  החברה כי לאור סעיף  1)2( לתקנות ההקלות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס-2000  )"תקנות ההקלות "(, אין העסקה טעונה  7

אישור אסיפה כללית, שכן אין בעסקה זו אלא כדי לזכות החברה בהיותה לטובת החברה, ולפיכך יש לראות בה כעסקה מזכה. לפרטים נוספים ראו  דוח מיידי מיום  3  באוקטובר  2021  )מספר  
אסמכתא: 2021-01-150099( . 
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האורגנים שאישרו את  
ההתקשרות  

העניין האישי של בעל  תיאור העסקה  
השליטה בהתקשרות 

פרטים נוספי ם 

ראו דיווחים מיידיים מיום   לדורי  נאוי המכהן  כנושא   הכללתם של ה"ה דורי נאוי, יעקב נאוי ואסף נאוי בפוליסת   התגמול  ועדת  אישור 
6  בינואר  2021  )אסמכתא:  עניין  בחברה,  משרה  בגבולות אחריות   ונושאי משרה  ביטוח אחריות דירקטורים  ודירקטוריון החברה בימים  29 
2021-01-002488(, מיום  10   לאור  בהתקשרות  אישי  ולתקופה,  ובפרמיה  דולר  ארה"ב  למקרה  עד  10  מיליון  של  בנובמבר  2020,  31   בדצמבר 
בינואר  2021  )אסמכתא:   היותו  נמנה  על המוטבים   השוק   לתנאי  בהתאם  עצמית  השתתפות  ובגובה  שנתית  2020  ואישור האסיפה הכללית 
אשר   ,)2021-01-004465 האמורה   בהתקשרות  מהותית  אינה  שהעלות  ובלבד  הפוליסה  עריכת  במועד  ביום  10  בינואר  החברה  של    .8
מובא  פיהם  על  המידע  שיעקב  העובדה  ולאור  לחברה, הכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה.     . 2021

בדרך של הפניה .  נאוי  ואסף נאוי,  הנכללים  
שלוש  שנים   של  לתקופה  בתוקף  הינה  כאמור  המוטבים ההתקשרות  על  הם  אף 

בהתקשרות, הם בניו. החל מיום 10 בינואר 2021 . 
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 13
 

מיום  5   החברה  של  מיידי  דיווח  ראו  החברה  במניות  העניין  בעלי  החזקות  אודות  א. לפרטים 

בינואר  2023  )מספר אסמכתא:  2023-01-002820(, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך  

של הפניה.  

של   ב -78  מניות  מחזיקה  החברה,  של  בת  חברה  בע"מ,  פיתוח  טכנולוגיות  קל  בר  כי  ב. יצוין 

יובהר כי המניות   החברה, המהו ות כ -0.00024%  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. 

באסיפות   כלשהן  הצבעה  זכויות  בע"מ  פיתוח  טכנולוגיות  קל  לבר  מקנות  אינן  האמורות 

הכלליות של החברה.   

 

תקנה 24א: הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים    

לפרטים  ראו  ביאור  16  לדוחות  הכספיים  המאוחדים  של החברה ליום  31  בדצמבר  2022, המצורפים  

לדוח זה.    

 

תקנה 24ב:  מרשם בעלי המניות של התאגיד נכון למועד פרסום הדוח  

כמות מניות ת.ז./ ח.פ . כתובת שם המחזיק  

 32,730,174  510356603 יהודה הלוי  62, תל אביב   חברה לרישומים של בנק  

הפועלים בע"מ  

 200  69898930 אבא הלל  14, רמת גן   עו"ד יונתן שרמן  

 60  064837123 יהודה לייב הלוי ברסקי  6א',   יהודה בר לב  

תל אביב  

 50 בעלי מניות שונים    

 32,730,484 סה"כ 

 

תקנה 25א: המען הרשום של התאגיד  

רחוב יגאל אלון  94, מגדלי אלון  2, תל אביב   

טלפון: 03-5102585 

פקס: 03-5161505 

 aviv@nawibros.com  :כתובת דואר אלקטרוני

 

mailto:aviv@nawibros.com


תקנה 26:  הדירקטורים של החברה במועד פרסום הדוח 
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דורי נאוי            ש ם 
)מכהן גם כמנכ"ל(  

שחר אושר י 
)יו"ר דירקטוריון( 

מירב בר-קימא שרה גאני )דח"צית ( גדעון אלטמן )דח"צ(  

)דב"תית( 

 25086299  041915786  054989769  59228569  054235387 מספר זיהוי : 

 23/11/1972  22/03/1947  17/11/1957  04/06/1965  28/08/1957 תאריך לידה : 

השלושה  3, קריית אונו  מרדכי 6, רמת השרון,   ארבל 37, ראשון לציו ן  רחוב אודים 31,  לוי אשכול 8, תל   בית- כתבי  להמצאת  מען 
 47441 מושב חיבת ציון,  אביב  דין : 

עמק חפר 

ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות : 

 11/08/2020  13/04/2014  02/10/2017  01/06/2021  02/01/2011 תחילת כהונה: 

 

ועדת הביקורת, ועדה  ועדת הביקורת, ועדה  ועדת הביקורת, ועדה  ועדת אשראי  ועדת אשראי  חברות בוועדת דירקטוריון: 
לבחינת הדוחות  לבחינת הדוחות  לבחינת הדוחות 

הכספיים וועדת תגמו ל8 8 הכספיים, ועדת  הכספיים, ועדת תגמול  
תגמול וועדת האשראי  וועדת האשראי 

דירקטורית בלתי   דירקטורית חיצונית  דירקטור חיצוני  לא  לא  בלתי  דירקטור  הינו  האם 
תלוי ה  או  חיצוני  דירקטור  תלוי, 

דירקטור חיצוני מומחה: 

בעלת מחו" פ  בעלת מחו" פ  בעל מחו" פ  בעל מחו" פ  בעל מחו" פ  האם החברה רואה בו כבעל  
חשבונאית  מומחיות 
בעל  או  )מחו"פ(  ופיננסית 

כשירות מקצועית: 

 

לא  לא  לא  מעניק באמצעות   מעניק באמצעות   של  עובד  הינו  הדירקטור 
חברה פרטית  חברה פרטית  או   בת  חברה  של  התאגיד, 

בבעלותו ובשליטתו  בבעלותו ובשליטתו  של  או  שלו  קשורה  חברה 
המלאה שירותים  המלאה שירותים  בעל עניין בו : 

בתפקיד יו"ר  בתפקיד מנכ"ל 
דירקטוריון החברה  החברה  

 
 החל מיום 20 ביולי 2022, בעקבות התפטרותו של מר פינגולד מכהונתו כדירקטור בחברה, מכהנת הגב' בר-קימא כחברה בועדת הביקורת ובועדת התגמול של החברה בנוסף על היותה חברה בועדת המאזן . 8
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דורי נאוי            ש ם 
)מכהן גם כמנכ"ל(  

שחר אושר י 
)יו"ר דירקטוריון( 

מירב בר-קימא שרה גאני )דח"צית ( גדעון אלטמן )דח"צ(  

)דב"תית( 

בוגרת תואר ראשון   בוגרת ספרות אנגלית  בוגר כלכלה ומנהל   בוגר תואר ראשון   12 שנות לימו ד  השכלה : 
בכלכלה מהמכללה   ומדעי המדינה  עסקים מאוניברסיטת   ושני במנהל עסקים 
למנהל, ותואר שני  מאוניברסיטת תל   בר אילן, ומוסמך   בהתמחות במימון,  

בכלכלה מאוניברסיטת   אביב, ומוסמכת   מנהל עסקים  ניהול והתנהגות 
בר אילן; בעלת רישיון  במנהל עסקים  מאוניברסיטת בר אילן   ארגונית של 

בייעוץ השקעות    מאוניברסיטת תל   אוניברסיטת בר  
אביב  אילן  

מנהלת חדר מסחר ני"ע  ראש החטיבה   מנכ"ל כלל ביטוח   ב-5  השנים   מנכ"ל החברה   עיסוק 
זרים בבנק לאומי   לבנקאות מסחרית   אשראי בע"מ;  האחרונות: 

לישראל בע"מ; מנהלת  וחבר הנהלה בבנק  משנה למנכ"ל  
כספי נוסטרו בבנק   לאומי לישראל בע" מ  עסקי-מסחרי בבנק  

לאומי לישראל בע"מ;   דקסיה אשראי  
מנכ"לית הראל פיננסים   בע"מ 

ניהול השקעות   

 - -- דירקטורית בלתי   יו"ר דירקטוריון  דירקטור בחברות   בחברה, דורי נאוי  משמש   בהם  תאגידים 
תלויה בפועלים   פרידנזון בע"מ,   הבנות של החברה:   בע"מ, גולדן   כדירקטור: 
שוקי הון בע"מ,  דירקטור באורד בע"מ,  גולדן אקויטי  אקוויטי )2006(  

שידורי קשת בע"מ  אג'נלי בע"מ, אחים   בע"מ; פסגות   בע"מ, פסגות  
ופולאר השקעות   יעקבי בע"מ וחמת  ליסינג בע" מ  ליסינג בע" מ 

בע"מ  בע"מ 

דירקטורית של בית   דירקטור בלתי תלוי  
בלב בע"מ  בחברת רבל אי.סי.אס.  

בע"מ 
דח"צית בדור-אלון  

אנרגיה )1988(    
בע"מ, בקירור 
אחזקות בע"מ  
ובאלבר שירותי 
מימונית בע"מ 
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דורי נאוי            ש ם 
)מכהן גם כמנכ"ל(  

שחר אושר י 
)יו"ר דירקטוריון( 

מירב בר-קימא שרה גאני )דח"צית ( גדעון אלטמן )דח"צ(  

)דב"תית( 

אין  אין  אין  אין  כן, מר דורי נאוי,   לבעל  משפחתית  קרבה 
בעל השליטה   עניין אחר בחברה: 

בחברה, הוא אביהם 
של ה"ה יעקב ואסף  
נאוי, נושאי משרה 
בחברה ועדן נאוי 

כן  כן  כן  כן  כן  דירקטור   הינו  האם 
כבעל   רואה  שהחברה 
חשבונאית  מומחיות 
עמידה   לצורך  ופיננסית, 
שקבע   המזערי  במספר 
סעיף  לפי  הדירקטוריון 
92)א( )12( לחוק החברות:   



תקנה 26א:  נושאי משרה בכירה של החברה  
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אסף דהן 9אפרת חממי רעיה יונה אסף נאו י יעקב נאו י אביב אפרי ם ליאת יפה דניאל שפיר א שם : 

 039887344  029322278  014775720  036518868  038784062  024169450  300830833  052755998 מספר זיהוי : 

 13/05/1983  08/06/1972  31/05/1958  17/01/1985  06/11/1983  30/04/1969  09/06/1987  21/07/1954 תאריך לידה : 

ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות : 

 01/08/2022  08/2020  01/11/2020  07/01/2021  07/01/2021  18/08/2011  11/09/2016  29/05/2011 תחילת כהונה: 

קצין ציות  יועצת משפטית  מנהלת סיכונים  משנה למנכ"ל   משנה למנכ"ל   סמנכ"ל כספים  חשבת החברה  מבקר פנים  שהוא  התפקיד 

ומזכירת חברה  ראשית  לענייני מערכות   לענייני אשרא י  בחברה  בתאגיד,  ממלא 

מחשוב  שלו,   בת  בחברה 

ואבטחת מידע,   קשורה   בחברה 

מנהל הסיכונים   שלו או בבעל  עניין 

התפעוליים,   בו: 

יועץ לניהול  

חדר עסקאות  

וסוכן שיווק 

 
 ביום 31 ביולי 2022 סיימה קצינת הציות, עו"ד היימנות רדאי אנגל, את כהונתה בחברה ובמקומה מונה לקצין ציות בחברה מר אסף דהן, החל מיום 1 באוגוסט 2022 . 9
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אסף דהן 9אפרת חממי רעיה יונה אסף נאו י יעקב נאו י אביב אפרי ם ליאת יפה דניאל שפיר א שם : 

תואר ראשון   בוגרת  תואר ראשון   12 שנות לימו ד  12 שנות לימו ד  בוגר כלכלה   בוגרת  בוגר כלכלה   השכלה : 

בכלכלה  משפטים,  בכלכלה,   וחשבונאות,  חשבונאות  וחשבונאות, 
 

וחשבונאות,  מכללת שערי  אוניברסיטת   אוניברסיטת   ומנהל עסקים,  אוניברסיטת בר  

MBA במנהל  משפט; עו"ד   תל אביב   תל אביב;   המרכז  אילן;   

עסקים )שניהם   מוסמכת   הבינתחומי 
רו"ח מוסמך  רו"ח מוסמך 

מהאוניברסיטה   הרצליה;   

העברית( ; 
רו"ח מוסמכת  

רואה חשבון 

מוסמך; 

מנהל סיכונים 

מוסמך  

בעלים ומנכ"ל   שותפה במשרד  מנהלת צוות  מנהל חדר  עוזר מנכ"ל  סמנכ"ל כספים  חשבת החברה  בעל משרד רו"ח  עיסוק ב-5  השנים  

של חברת  עורכי דין  לקוחות שוק  עסקאות, מנהל  ומנהל שיוו ק  בחברה   - דניאל שפירא  האחרונות: 

אסדרה ליווי  ההון, חטיבה   מערכות   ומבקר פנים 

וייעוץ פיננסי  עסקית, בנק   המחשוב  בחברות 

בע"מ  הפועלי ם  ואבטחת מידע,   ציבוריות בארץ 

סוכן שיווק  ובחו" ל 

לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  מורשה   הינו  האם 

חתימה עצמאי : 

לא  לא  לא  בנו של דורי  בנו של דורי  לא  לא  לא  בעל   הוא  האם 

נאוי, מנכ"ל  נאוי, מנכ"ל  בן   בתאגיד,  עניין 

דירקטור ובעל  דירקטור ובעל  נושא   של  משפחה 

השליטה   השליטה   משרה בכירה אחר 

בחברה  בחברה  עניין  בעל  של  או 

בתאגיד : 



תקנה 27:  רואה החשבון של התאגיד  

 19
 

  )BDO( משרד רו"ח זיו האפט

מענו-  דרך מנחם בגין 48, תל אביב 66184   

 

תקנה 29:  המלצות והחלטות הדירקטוריון  

)א()1( ביום  8  במרץ  2022  אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד  בסכום  של  20,000  אלפי ש"ח.  

סכום זה התווסף לדיבידנד  קודם ששולם בגין ריווחי שנת 2021, שהסתכם לכ- 63,541 אלפי  

ש"ח  וה יווה כ- 58%  מהרווח   הנקי של החברה על פי דוחותיה הכספיים לשנה שהסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 2021. ביום 5 באפריל 2022 שולם הדיבידנד האמור לבעלי מניות החברה. 

כ -    של  כולל  בסכום  דיבידנד  חלוקת  על  החברה  דירקטוריון  ביום  25  במאי  2022  החליט 

10,000  אלפי ש"ח, אשר שולם ביום 21 ביוני  2022.  

כולל  של   בס כום  דיבידנד  החברה  על  חלוקת  ביום  23  באוגוסט  2022  החליט  דירקטוריון 

30,000  אלפי ש"ח, אשר שולם ביום 11 בספטמבר  2022. 

ביום  23  בנובמבר  2022  החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסכום כולל של כ-

23,600  אלפי ש"ח, אשר שולם ביום 11 בדצמבר 2022.  

 

)ג( החלטות אסיפה כללית מיוחדת  

ביום  14  בספטמבר  2022, אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, לאחר  

אישור ועדת התגמול והדירקטוריון בימים  11  ביולי  2022  ו- 27  ביולי  2022, בהתאמה, את: )1(  

התקשרות החברה מחדש עם דורי נאוי בע"מ, חברה פרטית בבעלות מר דורי נאוי, בעל השליטה  

בחברה, להעמדת  שירותי ניהול  כמנכ"ל   החברה על ידו; )2(  התקשרות   החברה  מחדש עם  מר  

יעקב נאוי,   אסף נאוי, קרובו של בעל השליטה בחברה;  )3( התקשרות  החברה  מחדש עם מר 

קרובו של בעל השליטה בחברה;  ו-  ) 4(  התקשרות  החברה  מחדש עם גב' עדן נאוי, קרובתו של  

בעל השליטה בחברה. לפרטים נוספים ראו תקנה  22 לעיל. 
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ס"ק )3( עסקאות עם בעל השליטה וקרוביו  

והדירקטוריון   התגמול  ועדת  ביום  14  בספטמבר  2022, אישרה האסיפה, לאחר אישור 

בימים  11  ביולי  2022  ו -27  ביולי  2022, בהתאמה, את התקשרות החברה מחדש עם בעל  

השליטה וקרוביו.  לפרטים נוספים ראו תקנה 22  לעיל.  

ביום  30  בספטמבר  2021  אישר דירקטוריון החברה, לאחר  אישורה  של  ועדת הביקורת, 

מגוף   רכבים  לרכישת  הלוואות  מגובה  אג"ח  לרכישת  בהסכם  החברה  התקשרות  את 

מימון, זאת באמצעות חברה ייעודית )SPC(,  אשר הוקמה על ידי גוף המימון לשם ביצוע  

העסקה. היקף תיק ההלוואות שנרכש עומד על כ-150  מיליון ש"ח. לצורך הפחתת סיכון  

את  כרית    בע"מ  נאוי  דורי  העמי דה  היעד,  תשואת  בהשגת  ותמיכה  לחברה  האשראי 

העסקה )כהגדרתה לעיל( בדרך של מתן הלוואה בסך 1 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים  ראו  

תקנה 22)5( לעיל.   

ס"ק )4(  פטור שיפוי וביטוח 

התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה  

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים )לרבות דירקטורים הנמנים על  

בעל השליטה בחברה וכן נושאי משרה הנמנים על קרוביהם( ונושאי משרה בחברה נעשית  

על  פי החלטת דירקטוריון החברה בהתאם לתנאי המסגרת אשר נקבעו במדיניות התגמול  
של החברה כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 10 בינואר, 2021.   10

למועד  הדוח התקופתי,  כל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה כלולים תחת  

פוליסת הביטוח  בהתאם למדיניות התגמול  של החברה.  

מתן התחייבות לפטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה  

כל הדירקטורים  )לרבות דירקטורים הנמנים על בעל השליטה בחברה וכן נושאי משרה 

הנמנים על קרוביהם( ונושאי המשרה המכהנים בחברה זכאים לכתב פטור ושיפוי בנוסח  
כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום  14 בנובמבר  2019. 11

תאריך הדוח: 20 במרץ 2023  

  _________________
קבוצת אחים נאוי בע"מ 

 
 

חתימה  
 

תפקידם 
 

שמות החותמים  

  _________________ מנהל כללי ודירקטור   דוד דרורי נאוי  

  _________________ יו"ר דירקטוריון   שחר אושרי  

 

 
 לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מיום 6 בינואר 2021 )מספר אסמכתא: 2021-01-002488( . 10
 מספר אסמכתא:  2019-01-111478. 11
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דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  לשנת 2022 ,  

לפי תקנה 9ב)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970 
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ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של  קבוצת אחים נאוי  בע"מ  )להל ן:  "התאגיד" (, אחראית לקביעתה והתקיימותה של 

בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד . 

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:   

1. דוד דרורי נאוי - מנכ"ל ודירקטור 

2. אביב אפרים - סמנכ"ל כספים 

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי  המנהל הכללי 

ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום  הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים,  

בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת 

הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין 

נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

ונהלים שתוכננו להבטיח כי  מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר  הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות 

ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל 

את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי.  

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית  על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה 

מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה . 

בתאגיד  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  של  והערכה  בדיקה  ביצעה  הדירקטוריון,  בפיקוח  ההנהלה, 

בפיקוח   ההנהלה  שביצעה  והגילוי  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  שלה.  הערכת  והאפקטיביות 

הדירקטוריון כללה:   

שלושה תהליכי בקרה מהותיים לדיווח הכספי והגילו י : 

של מערכות  כלליות  ובקרות  דיווח  כספי  של  והסגירה  העריכה  על תהליך  לרבות בקרות  )1( בקרות ברמת הארגון, 

מידע. 

)2( בקרות על תהליך ההכנסות בחברה. 

)3( בקרות על תהליך הגזברות בחברה. 

והנהלת  הדירקטוריון  לעיל,  כמפורט  הדירקטוריון  בפיקוח  ההנהלה  שביצעה  האפקטיביות  הערכת  על  בהתבסס 

בתאגיד  ליום  31  בדצמבר  2022  היא   הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  כי  למסקנה,  הגיעו  התאגיד 

אפקטיבית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב)ד()1( : 

הצהרת מנהלים  

הצהרת מנהל כללי  

אני, דורי נאוי, מצהיר כי: 

)1( בחנתי את הדוח התקופתי של  קבוצת אחים נאוי בע"מ )להל ן: "התאגיד"(  לשנת 2022 )להל ן: "הדוחות"(. 

עובדה מהותית  ולא חסר  בהם מצג של  עובדה מהותית  נכון של  לא  ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג  )2( לפי 

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

הדוחות.  

)3( לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, 

את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

הדוחות.  

של  התאגיד,  הכספיים  הביקורת  והדוחות  ולוועדות  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  )4( גיליתי 

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי : 

על  הפנימית  הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  )א( את 

הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם  

הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  במהימנות  ספק  להטיל  בו  שיש  באופן  כספי  מידע  על  לדווח  או 

בהתאם להוראות הדין; וכן - 

או   במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  )ב( כל 

מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי . 

)5( אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד : 

להבטיח   פיקוחי, המיועדים  ונהלים תחת  של בקרות  וקיומם  וידאתי קביעתם  או  ונהלים,  )א( קבעתי בקרות 

)דוחות  ערך  ניירות  בתקנות  כהגדרתן  שלו  מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע 

כספיים שנתיים(, התש"ע-2010, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך  

תקופת ההכנה של הדוחות; וכן - 

להבטיח   ונהלים, המיועדים  של בקרות  פיקוחי  וקיומם תחת  וידאתי קביעתם  או  ונהלים,  )ב( קבעתי בקרות 

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם  

לכללי חשבונאות מקובלים. 

)ג ( הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות  

הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.  

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין . 

 

תאריך: 20 במרץ, 2023   ________________________ 

        דוד נאוי - מנכ"ל ודירקטור  
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הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב)ד()2( : 

הצהרת מנהלים  

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 

אני, אביב אפרים, מצהיר כי: 

נאוי בע"מ  )להלן: "התאגיד"(  )1( בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  קבוצת אחים 

לשנת 2022 )להלן: "הדוחות"(.  

עובדה  של  נכון  לא  מצג  כל  כוללים  אינם  בדוחות  הכלול  הכספיים  והמידע  הכספי  האחר  הדוחות  ידיעתי,  )2( לפי 

מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו  

אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. 

)3( לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, 

את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

הדוחות.  

של  התאגיד,  הכספיים  הביקורת  והדוחות  ולוועדות  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  )4( גיליתי 

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי : 

על  הפנימית  הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותייים  הליקויים  כל  )א( את 

בדוחות,   הכלול  האחר  הכספי  ולמידע  הכספיים  לדוחות  מתייחסת  שהיא  הגילוי  ככל  ועל  הכספי  הדיווח 

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי  

באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן - 

או   במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  )ב( כל 

מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי . 

)5( אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד : 

להבטיח   פיקוחי, המיועדים  ונהלים תחת  של בקרות  וקיומם  וידאתי קביעתם  או  ונהלים,  )א( קבעתי בקרות 

)דוחות  ערך  ניירות  בתקנות  כהגדרתן  שלו  חברות  מאוחדות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע 

ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות,   לדוחות הכספיים  כספיים שנתיים(, התש "ע-2010, ככל שהוא רלוונטי 

מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן- 

ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח   ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות  )ב( קבעתי בקרות 

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם  

לכללי חשבונאות מקובלים. 

)ג ( הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות  

הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות . 

מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.  

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין . 

 

תאריך: 20 במרץ, 2023   ________________________ 

              אביב אפרים - סמנכ"ל כספים 
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שאלון ממשל תאגידי  1

עצמאות הדירקטוריון  

לא נכון  נכון   

בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר .   ✓    .1

בסעיף   כאמור  על  90  ימים,  עולה  אינה  חיצוניים  דירקטורים  שני  כיהנו  לא  בה  הזמן  תקופת  אם  "נכון"  לענות  ניתן  זו  בשאלה 

363א.)ב()10( לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת הזמן )בימים( בה לא כיהנו בתאגיד שני דירקטורים  

חיצוניים או יותר בשנת הדיווח )ובכלל זה גם תקופת כהונה שאושרה בדיעבד, תוך הפרדה בין הדירקטורים החיצונים השונים(:   

דירקטור א':  0.  

דירקטור ב':  0 . 

מספר הדירקטורים החיצוניים המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה: 2. 

 3 שיעור הדירקטורים הבלתי תלויי ם המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה: 3/5 . 2  .2

5 4   : ____ _ שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים שנקבע בתקנו ן התאגי ד  _ ____
לא רלוונטי )לא נקבעה הוראה בתקנון( . 

בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים )והדירקטורים הבלתי תלויים( ונמצא כי הם קיימו  בשנת הדיווח את הוראת  3.  

סעיף  240)ב( ו-)ו( לחוק החברות לעניין היעדר זיקה של הדירקטורים החיצוניים )והבלתי תלויים( המכהנים בתאגיד וכן מתקיימים  

 ✓  

בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני )או בלתי תלוי( . 

כל הדירקטורים אשר כיהנו בתאגיד במהלך שנת  הדיווח, אינם כפופי ם  למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין )למעט דירקטור שהוא  46.  

נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים( .   

אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, הדירקטור כפוף למנהל הכללי כאמור( -  יצוין שיעור הדירקטורים שלא עמדו במגבלה האמורה: 

 ✓  

 . _____

כל  הדירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה, לא נכחו בדיון ולא השתתפו    ✓    .5

בהצבעה כאמור )למעט דיון ו/או הצבעה בנסיבות המתקיימות לפי סעיף 278)ב( לחוק החברות(: 

אם תשובתכם הינה "לא נכון" -    

האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף 278)א( סיפה: 

 
1 פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום 16.3.2014.   

 בשאלון זה, "שיעור" - מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה 3/8.  2
 לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות . 3
 לענין שאלה זו - "תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד )לדוגמא בתאגיד בנקאי - הוראות המפקח על הבנקים( . 4
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה . 5
 לעניין שאלה זו -  עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה )למעט דירקטור( ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת  6

התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.    



 2

 לא )יש לסמן x  במשבצת המתאימה( .  כן    

יצוין שיעור הישיבות בהם דירקטורים כאמור נכחו בדיון ו/או השתתפו בהצבעה למעט בנסיבות כאמור בס"ק א:  ____.    

בעל השליטה )לרבות קרובו ו/או מי מטעמו(, שאינו דירקטור או נושא  משרה בכירה אחר בתאגיד, לא נכח בישיבות הדירקטוריון    .1  .6

שהתקיימו בשנת הדיווח.   

אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאינו חבר דירקטוריון ו/או נושא משרה בכירה בתאגיד 

נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור( -  יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות כל אדם נוסף בישיבות הדירקטוריון כאמור: 

זהות: _____ . 

תפקיד בתאגיד )ככל וקיי ם(: _____ . 

פירוט הזיקה לבעל השליטה )אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו(: _____ . 

 לא  )יש לסמ ן x  במשבצת המתאימה( .  כן   האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו: 

שיעור נוכחות ו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח לשם הצגת נושא מסוים על ידו: __, נוכחות אחרת: _ _ 77

 ✓  

לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 

 

  

 
 תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו . 7
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כשירות וכישורי הדירקטורים  

לא נכון  נכון   

בתקנון התאגיד לא קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בתאגיד, שאינם דירקטורים    ✓    .7
. אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, קיימת מגבלה כאמור( יצוין  -    8 חיצוניים )לעניין זה -  קביעה ברוב רגיל אינה נחשבת מגבלה(

פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: _____ .    א .    

הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים: _____ .    ב.    

מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפ ה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים: _____ .    ג.    

הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון: _____ .    ד.    

התאגיד דאג לעריכת תוכנית הכשרה לדירקטורים חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד והדירקטורים, וכן דאג     .8

לעריכת תכנית המשך להכשרת דירקטורים מכהנים, המותאמת, בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד.   

אם תשובתכם הינה "נכון" - יצוין האם התוכנית הופעל ה בשנת הדיווח: 

 

כן   Xלא   )יש לסמן  x במשבצת המתאימה( 

 X

.   9  ✓  א בתאגיד נקבע מספר מזערי נדרש של דירקטורים בדירקטוריון שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאי ת ופיננסי ת א .   .9

אם תשובתכם הינה "נכון" - יצוין המספר המזערי שנקבע: 1 

מספר הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח  -    ב. 

10 5 : בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסי ת

11 5 : בעלי כשירות מקצועי ת

במקרה שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח, יינתן הנתון של המספר  הנמוך ביותר )למעט בתקופת זמן של  

60 ימים מקרות השינוי( של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח. 

בכל שנת הדיווח כלל הרכב הדירקטוריון חברים משני המינים .   ✓   א .   .10

אם תשובתכם הינה "לא נכון"  - יצוין פרק הזמן )בימים( בו לא התקיים האמור: _____ . 

בשאלה זו ניתן  לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על  60  ימים, ואולם בכל תשובה  

שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת הזמן )בימים( בה לא כיהנו בתאגיד דירקטורים משני המינים: _____ . 

 _ ____  _ ____ מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה:    ב. 

גברים:3,  נשים: 2.  

 

ישיבות הדירקטוריון )וכינוס אסיפה כללית(  

 
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה . 8
 כולל דירקטור חיצוני . 9

 לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתא ם  להוראות תקנו ת החברות )תנאים  ומבחנים לדירקטור בעל מומחיו ת חשבונאית  ופיננסית  ולדירקטור בעל כשירו ת מקצועי ת(, התשס"ו-2005 . 10
 ר' ה"ש 9.   11



לא נכון  נכון   
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 _ ____  _ ____ מספר ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו במהלך כל רבעון בשנת הדיווח:    א .    .11

רבעון ראשון )שנת 2022(:    1 

רבעון שני:                          1 

רבעון שלישי:                        2 

רבעון רביעי:                        1    

לצד כל אחד  משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, יצוין שיעו ר  השתתפותו בישיבות הדירקטוריון )בס"ק זה  -  לרבות  12 ב. 

 _ ____  _ ____ ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן( שהתקיימו במהלך שנת הדיווח )ובהתייחס לתקופת כהונתו(:   

)יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים( . 

בישיבות            

בישיבות                

שיעור השתתפותו בישיבות     שיעור השתתפותו   שיעור השתתפותו   שיעור   שיעור   שם הדירקטו ר 

ועדות דירקטוריון נוספות בהן   בישיבות           בישיבות  הועדה   השתתפותו   השתתפותו  

הוא חבר )תוך ציון שם הועדה(  ועדת תגמול 15 לבחינת הדוחות   בישיבות           בישיבות  
הכספיי ם 14 ועדת ביקור ת 13 ה דירקטוריון 

ועדת אשראי  - 100%  ל"ר    100% ל"ר    100% שחר אושר י 

ועדת אשראי  - 100%    ל"ר   ל"ר   ל"ר    100% דרורי דוד נאו י    

ועדת     אשראי  -   100%;  ועדת   100%  100%  100%  100% שרה גאנ י    

חומ"ס - 100% 

ועדת     אשראי  -   100%;  ועדת   100%  100%  100%  100% גדעון אלטמ ן     

חומ"ס - 100% 

ל"ר    16  100%  100%  100%  100% יצחק פינגולד     

ל"ר    17  100%  100%  100%  100% מירב בר-קימ א     

בשנת הדיווח קיים הדירקטוריון דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי  המנהל הכללי ונושאי המשרה הכפופים לו, בלא נוכחותם וניתנה להם  12.   ✓   .1

הזדמנות להביע את עמדתם.   

  

 
 ר' ה"ש 2.   12
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 13
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 14
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 15
 יצחק פינגולד חדל לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ביום 20 ביולי 2022.  במסגרת כך, החל מאותו מועד  מר פינגולד חדל לכהן כדירקטור בוועדות הביקורת והתגמול גם כן . 16
 מירב בר-קימא החלה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בוועדות הביקורת והתגמול, במקומו של מר פינגולד כאמור, החל מיום 20 ביולי 2022, זאת בנוסף לכהונתה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים . 17
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הפרדה בין תפקידי המנהל הכללי ויושב ראש הדירקטוריון  

לא נכון  נכון   

בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון .   ✓    .13

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא  כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על  60  ימים כאמור בסעיף  363א.)2(  

לחוק החברות(, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת הזמן )בימים( בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור:  

 . _____

בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד מנהל כללי. 14.    ✓ 

בשאלה זו ניתן  לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על  90  ימים כאמור בסעיף  363א.)6( לחוק  

החברות, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת הזמן )בימים( בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור: _____ . 

בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם  כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם להוראות סעיף       .15

121)ג( לחוק החברות. 

 .)לא רלוונט י )ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור 

המנכ"ל אינו  קרוב של יו"ר הדירקטוריון.      .16 ✓  

אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון( -   

____ _ א .   _ ____ תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:   

הכהונה אושרה בהתאם לסעיף 121)ג( לחוק החברות:     ב. 

 כ ן 

 _ ____  _ ____

 ל א 

)יש לסמן   x  במשבצת המתאימה ( 

  .17
בעל שליטה או קרובו אינו  מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור.   

 X  

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה( . 
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  ועדת הביקורת  

לא נכון  נכון   

בוועדת הביקורת לא כיהן בשנת הדיוו ח -    .18 _ ____  _ ____

בעל השליטה או קרובו .    ✓ א . 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה( . 

יו"ר הדירקטוריון .   ✓  ב.   

דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו .   ✓  ג. 

דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע .   ✓  ד. 

דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.    ✓ ה. 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה( . 

מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, לא נכח בשנת הדיווח בישיבות ועדת הביקורת,    ✓    .19

למעט בהתאם להוראות סעיף 115)ה( לחוק החברות. 

מנין חוקי לדיון ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב של חברי הועדה, כאשר    ✓    .20

רוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני.   

אם תשובתכם הינה "לא נכון" -  יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור: _____ . 

ועדת הביקורת קיימה בשנת הדיווח ישיבה אחת לפחות בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר ובלא נוכחות של נושאי משרה    ✓   .21
18  . בתאגיד שאינם חברי הוועדה, לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד

בכל ישיבות ועדת הביקורת בה נכח מי שאינו רשאי להיות חבר הועדה, היה זה באישור יו"ר הועדה ו/או לבקשת הועדה )לגבי היועץ   ✓   .22

המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו(.   

בשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת לגבי אופן הטיפול בתלונות של  עובדי התאגיד בקשר לליקויים בניהול עסקיו    ✓   .23

ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור . 

ועדת הביקורת )ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים( הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ושכר טרחתו ביחס   ✓   .24

לדוחות הכספיים בשנ ת הדיווח, היו נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת וסקירה ראויים . 

 

 

  בהתאם  להוראות  סעיף  117)1(  לחו ק  החברות,  ועדת  הביקורת  תקיים  לפחות  ישיב ה  אחת  לעניין  הליקוי  )כאשר  ישיב ה  זו  תעמוד  בתנאי ם  המופיעים  בסעיף  117)1(  לחוק  החברות(,  רק  אם  מצא ה  ועדת  הביקורת  ליקוי  כאמור  18
שהוא ליקוי מהותי.  משל א מצא ה ועדת הביקורת ליקו י מהות י בשנ ת הדיוו ח, לא קיימ ה ועדת הביקורת ישיב ה כאמור . 
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תפקידי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן   -   הועדה( בעבודתה המקדימה לאישור הדוחות הכספיים  

לא נכון  נכון   

 _ ____  _ ____ יצוין פרק הזמן )בימים( אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות הועדה לקראת הדיון בדירקטוריון לאישור הדוחות   א .   .25

הכספיים: 2 

מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים:       

 _ ____  _ ____ דוח רבעון ראשון )שנת 2022(:        2  ב. 

דוח רבעון שני:                            7       

דוח רבעון שלישי:                     3      

דוח שנתי:                                     2 

מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד הדיון בדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים:    ג.   

דוח רבעון ראשון )שנת 2022(:  9 

דוח רבעון שני:  4                               

דוח רבעון שלישי:  5 

דוח שנתי: 8 

לתקופות    ✓  המתייחסים  של  התאגיד  הכספיים  הדוחות  נדונו  בה  והדירקטוריון,  הועדה  ישיבות  בכל  השתתף  התאגיד  של  המבקר  החשבון  רואה   .26

הנכללות בשנת הדיווח.  אם תשובתכם הינה "לא נכון", יצוין שיעור השתתפותו: _____ _ 

 _ ____  _ ____ בוועדה התקיימו בכל שנת הדיווח ועד לפרסום הדוח השנתי, כל התנאים המפורטים להלן:   .27

מספר חבריה לא פחת משלושה )במועד הדיון בוועדה ואישור הדוחות כאמור(.   ✓  א .   

התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף 115)ב( ו-)ג( לחוק החברות )לעניין כהונת חברי ועדת ביקורת( .   ✓  ב.   

יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני .   ✓  ג.   

כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.     ✓  ד.   

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.     ✓   ה.   

חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינויים .   ✓  ו .   

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו  דירקטורים בלתי תלויים ובהם דירקטור חיצוני    ✓  ז.   

אחד לפחות. 

אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, יצוין ביחס לאיזה דוח )תקופתי/רבעוני( לא התקיים התנאי האמו ר    
 _ ____  _ ____

וכן התנאי שלא התקיים: _____ . 
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ועדת תגמול  

לא נכון  נכון   

הועדה מנתה, בשנת הדיווח, לפחות שלושה חברים והדירקטורים החיצוניים היוו בה רוב )במועד הדיון בוועדה(.    .28 ✓  

 לא רלוונטי )לא התקיים דיון( . 

והוצאות    ✓  גמול  בדבר  )כללים  החברות  לתקנות  בהתאם  הינם  הדיווח  בשנת  הגמול  ועדת  חברי  כל  של  והעסקתם  כהונתם  תנאי    .29

לדירקטור חיצוני(, התש"ס-2000.     

 _ ____  _ ____ בוועדת התגמול לא כיהן בשנת הדיווח -     .30

בעל השליטה או קרובו .    ✓ א . 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה( . 

יו"ר הדירקטוריון .   ✓  ב.   

דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי  תאגיד בשליטתו .   ✓  ג. 

דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע .   ✓  ד. 

דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.    ✓ ה. 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה( . 

בעל שליטה או קרובו לא נכחו בשנת הדיווח בישיבות ועדת התגמול, למעט אם קבע יו"ר הועדה כי מי מהם נדרש לשם הצגת נושא    ✓    .31

מסוים . 

ועדת התגמול והדירקטוריון לא עשו שימוש בסמכותם לפי סעיפים  267א)ג(,  272)ג()3( ו-272)ג1()1()ג( לאישור עסקה או מדיניות תגמול, למרות    ✓   .32

התנגדותה של האסיפה הכללית.   

אם תשובתכם הנה "לא נכון" יצוין  - 

סוג העסקה שאושרה כאמור: ______ 

מספר הפעמים בהן נעשה שימוש בסמכותם בשנת הדיווח: ______   
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מבקר פנים   

לא נכון  נכון   

יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל התאגיד הוא הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד.     ✓   .33

יו"ר הדירקטוריון או ועדת הביקורת אישרו את תכנית העבודה בשנת הדיווח.    ✓  .34

   ;)DRP(  אבטחת מידע  וסייבר;  התאוששות ממצבי  אסו ן )בנוסף, יפורטו נושאי הביקורת בהם עסק המבקר הפנימי בשנת הדיווח:  )1

)3( תהליכי עבודה יחידת כספים ויישום נהלים.   

 _ ____  _ ____ 19 350 :) היקף העסקת המבקר הפנימי בתאגיד בשנת הדיווח )בשעו ת  .35

בשנת הדיווח התקי ימו 3 דיוני ם )בוועדת הביקורת או בדירקטוריון( בממצאי המבקר הפנימי .   ✓ 

המבקר הפנימי אינו בעל ענין בתאגיד, קרובו, רו"ח מבקר או מי מטעמו וכן אינו מקיים קשרים עסקיים מהותיים עם התאגיד, בעל    ✓   .36

השליטה בו, קרובו או תאגידים בשליטתם.    

 

  

 
 כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העניין.   19
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עסקאות עם בעלי עניין  

לא נכון  נכון   

בעל השליטה או קרובו )לרבות חברה שבשליטתו(  אינו  מועסק על-ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול .   .37

אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול( יצוין  -   

-  מספר הקרובים )לרבות בעל השליטה( המועסקי ם על-ידי התאגיד )לרבות חברות שבשליטתם ו/או באמצעות חברות ניהול(: 4 

-  האם הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור אושרו בידי האורגים הקבועים בדין:   

 כן 

 ל א 

)יש לסמן   x  במשבצת המתאימה ( 

 X  

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. _____ . 

למיטב ידיעת התאגיד, לבעל השליטה אין עסקים נוספים בתחום פעילותו של התאגיד )בתחום אחד או יותר( .   .38

אם תשובתכם הינה " לא נכון" - יצוין האם נקבע הסדר לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה בו:   

 כן   

 ל א 

)יש לסמן   x  במשבצת המתאימה ( 

 ✓  

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה( . 

 

 

 

 

יו"ר הדירקטוריון: ___________            יו"ר ועדת הביקורת: ___________   יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים: ___________ 
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