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   תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה-חלק ראשון 
  

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 1
  ייסוד החברה ושינויי השליטה בה 1.1

 כחברה פרטית 1963התאגדה בשנת  ")החברה("מ "ד השקעות ופיתוח תעשיה בעער
שהיתה באותה , ")רסקו("מ "ידי רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע-על, בישראל

 נרשמו מניות החברה לראשונה למסחר 1965בשנת . עת בשליטת הסוכנות היהודית
 מכרה רסקו את החזקותיה 1998ת בשנ"). הבורסה("בבורסה לניירות ערך בתל אביב 

 . ל"אברהם גזונטהייט ורודולף שפיצר ז, ה שלמה איזנברג"בחברה לקבוצה שכללה את ה
 יוריומר אברהם גזונטהייט , ידי מר שלמה איזנברג-על, נשלטת החברה, נכון למועד הדוח

   1.שפיצר
  : דלקמןהחברה פועלת כחברת החזקות ומחזיקה בחברות העוסקות בתחומי פעילות כ

באמצעות , תחום הבנייה למגורים) 2(; שרס קבוצת יבאמצעות, ן המניב"תחום הנדל) 1(
, )חומרה(תשתיות תחום ה) 4(; תיםקבוצת באמצעות , תחום מיקור חוץ) 3(; קבוצת ישרס

תחום ) 6( -ו;  תים קבוצתבאמצעות,  והפרוייקטיםתחום התוכנה) 5(; תיםקבוצת באמצעות 
   .חסין אשקבוצת באמצעות , סוןמוצרי הבנייה ואח
הפועלת אף ") אי.טי.טי("מ "תים טלקום אינטרנשיונל בע. אי.טי.טימניות החברה מחזיקה ב

 2).ח"לדו 14 סעיף ראה אי.טי.לפרטים אודות פעילות טי(היא בתחום התוכנה 
חברה ישרס ; "קבוצת ערד: "יחד, חברות בנות שלה וחברות בשליטתן, החברה, ח זה"בדו
תים ; "קבוצת ישרס: "יחד, לרבות כל החברות המאוחדות שלה, ")ישרס ("מ"קעות בעלהש

; "קבוצת תים: "יחד, שלהלרבות כל החברות המאוחדות , ")תים("מ " ומערכות בעמחשבים
לרבות כל החברות , ")חסין אש("מ "בע) 1990( חברה למוצרים קרמיים חסין אש

  ".קבוצת חסין אש: "יחד, המאוחדות שלה
  
  
  

                                                 
-פי הסכם בעל-על,  שפיצר מחזיקים במניות החברה בשיתוף פעולה ביניהםמרמר גזונטהייט ו, מר איזנברג, למיטב ידיעת החברה    1

מכירה של ; אחד-יחד באסיפות כלליות של החברה בעד רשימת דירקטורים שהם יסכימו לה פההם מצביעים , פי הסכם זה-על. פה
, לרכוש מניות בחברה, לכל אחד מבעלי המניות זכות סירוב ראשון; אחד-ידיהם במשותף ובהסכמה פה-מניות בחברה תיעשה על

 .יחסית לאחזקותיהם בינם לבין עצמם, שיבקש כל אחד מהם למכור
אי הינה חברה כלולה מהותית .טי.טי, וח"נכון למועד הד. אי בדוחות הכספיים של החברה.טי.אוחדה טי, 2004 בדצמבר 31עד ליום    2

 .של החברה
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  ח"מבנה ההחזקות של הקבוצה במועד הדו 1.2
  :נכון למועד הדוח, בחברות עיקריות שלה, להלן תרשים מבנה אחזקות החברה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .חברה בת בבעלות מלאה של החברה, מ"באמצעות ברזברין בע, במישרין ובעקיפין    )1(
  . ר נתאגדה בישראלאש חברה פרטית    )2(
  .חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה    )3(
  . NASDAQ-ואשר ניירות הערך שלה נסחרים ב, חברה ציבורית אשר נתאגדה בישראל  )4(

  מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

חסין אש חברה למוצרים קרמיים 
  )3(מ"בע) 1990(

 איכות –אומניטק 
  )3(מ"בע

הגן הטכנולוגי . י.ט.ג
  )2(מ"בעירושלים 

רסקו חברה 
להתיישבות חקלאית 

  )2(מ"ועירונית בע

   )3(מ " חברה להשקעות בע–ישרס 
  )3(מ"תים מחשבים ומערכות בע

  )2(מ"מקיט מערכות בע

  )3(מ"קומטק בע

 

  בהון ובהצבעה50%

  הצבעההון וב ב78.6%
 בהון 88.3%

  בהון ובהצבעה74%   בהון ובהצבעה100% ובהצבעה

  בהצבעהו בהון 71.63%  )1(עה  בהון ובהצב89.96%
  

  )1(בהצבעהו בהון 58.21%

  )3(מ" בעמלם מערכות

 בהון 16% - כ
אי תים טלקום .טי.טי  ובהצבעה

  )4(מ"אינטרנשיונל בע

  ה בהון ובהצבע65%

 בהון 3.7%
 )1(ובהצבעה
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 התפתחויות מהותיות בתקופת הדוח 1.3
  גיוס הון–מ "אי תים טלקום אינטרנשיונל בע.טי.טי 1.3.1

במסגרתו הקצתה ,  גיוס הון ממשקיעים מוסדייםאי.טי. השלימה טי2005בחודש ינואר 
ניתנות למימוש (אי .טי. של טיA מניות בכורה סוג 6,636,391אי למשקיעים מוסדיים .טי.טי

-בתמורה כוללת של כ, ) דולר למניה2.20אי במחיר מימוש של .טי.למניות רגילות של טי
יים כתבי אופציה לרכישה אי למשקיעים המוסד.טי.העניקה טי, כמו כן.  אלפי דולר14,600
באותו .  דולר למניה2.50אי במחיר מימוש של .טי. מניות רגילות של טי2,654,556של עד 

עם השלמת הליך גיוס ההון וביצוע  ..אי.טי. מהון המניות של טי50% -מועד החזיקה תים בכ
-לכאי .טי.של תים בטי, במישרין ובעקיפין, ירד שיעור החזקתה, הקצאת מניות הבכורה

 חילקה תים לבעלי המניות שלה 2005 בחודש אפריל .אי.טי. מהון המניות של טי31.8%
  נכון.ח" לדו1.3.2לפרטים ראה סעיף . אי שהוחזקו על ידה.טי. את מניות טי בעיןכדיבידנד

 למניות A מניות בכורה סוג 2,000,000  על ידי משקיעים מוסדייםהומרו, 31.12.2005ליום 
  .אי.טי.רגילות של טי

 אי כדיבידנד .טי.חלוקת מניות טי 1.3.2
 תיםבעין לבעלי המניות של דיבידנד  ת על חלוקתים החליט דירקטוריון 2005מרץ חודש ב

 לבעלי המניות של תים חילקה 2005אפריל חודש ב. אי.טי. בטיתים מהחזקות 87% -של כ
, תיםידי -ו עלשהוחזק, ₪ אלפי 41,574אי בסך .טי. מניות רגילות של טי5,166,062, תים

 בדילול 24.1% -כ(אי במועד החלוקה .טי. מהונה המונפק של טי27.9% -ואשר היוו כ
של יתרת מניות ) עד שנה( על מכירה בטווח הקצר תיםהחליט דירקטוריון , בנוסף. 3)מלא
וכי אם לא , לאחר ביצוע החלוקה) במישרין ובעקיפין (תים אשר יוותרו בידי .אי.טי.טי

אי .טי. חלוקה של יתרת מניות טיתיםתבצע , מכל סיבה שהיא, ה האמורהתתאפשר המכיר
בלה אישור מרשות ניירות ערך י קתים.  תוך שנהתיםכאמור כדיבידנד לבעלי המניות של 

,  ביוני21לפיו דחיית מועד מכירת יתרת המניות האמורות או חלוקת כדיבידנד עד ליום 
 כפעילות מופסקת בהתאם לתקן אי.טי.טי לא תגרום להפסקת הצגת פעילות 2006

,  לעיל האמורהת הדיבידנד בעיןלאחר חלוק, ח זה"סמוך לפרסום דוב .8חשבונאות מספר 
 תיםנותרו בידי , המוחזקות על ידה. אי.טי. חלק נוסף מיתרת מניות טיתיםולאחר שמכרה 

. נה המונפק מהו3.7% -אי המהוות כ.טי. מניות רגילות של טי693,688 )במישרין ובעקיפין(
 תיםאישרה האסיפה הכללית של , 2005, בחודש יולי, בעקבות חלוקת הדיבידנד האמור

חברה בשליטתו של מר ") (אשרת("מ " לבין ערד ואשרת יועצים פיננסיים בעתיםהסכם בין 
 ללא תמורה לערד ולאשרת תיםלפיו המחתה , ) השליטה בחברהיבעלמ ,שלמה אייזנברג

 בקשר לזכויות רישום 1996 משנת Registration Rights Agreementאת זכויותיה על פי
  . בבורסה. אי.טי.מניות טי

באמצעות , במישרין ובעקיפין, מחזיקה ערד, עם השלמת ביצוע חלוקת הדיבידנד כאמור
 .אי.טי. מהון המניות של טי16%-כ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, מ"ברזברין בע

  ")לםמ("מ " מערכות בערכישת מלם 1.3.3
בעקבות המלצת כונס ,  החליט בית המשפט המחוזי בתל אביב2005 ,בחודש אפריל

, מי שהיתה בעלת השליטה במלם, ")זאבי אחזקות("מ "הנכסים של זאבי אחזקות בע
באמצעות חברה בת בבעלותה (לאשר את מכירת אחזקותיה של זאבי אחזקות במלם לתים 

 תיםהתחייבה , בנוסף לתמורה האמורה. ח" אלפי ש126,000 בתמורה לסך של ,)המלאה
אצל , אם וכאשר, לשלם תמורה נוספת בסכום השווה לשליש מפירות התביעה נטו שיתקבלו

                                                 
 מס במקור ודחיית תשלום המס ייכוננציבות מס הכנסה בדבר מאישור קיבלה תים  .אי. טי. בהקשר של החלוקה בעין של מניות טי   3

נקבע בהתאם לאישור המס כי בעת , רכי מסואי מסווגת כחלוקת דיבידנד לצ.טי.חר שחלוקת מניות טימא. בקשר עם חלוקת הדיבידנד
 מהמניות המחולקות מכל בעל מניות שהינו יחיד ושיעור 25%ינוכה במקור שיעור של , תיםידי - המוחזקות על.אי.טי.טיחלוקת מניות 

סכום המס השווה לשווי סך . לגבי בעלי מניות שהינם חבר בני אדם לפקודת מס הכנסה 126בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 
 לפקיד השומה תוך תקופה של עד שישה חודשים ממועד חלוקת הועבר, המניות המנוכות במועד חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות

 בידי נאמן עד וחזקוההמניות המנוכות , בהתאם לאישור האמור. הדיבידנד לבעלי המניות כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית
כאשר תים נושאת בכל רווח או הפסד הנובע מעלייה או ירידה בשער המניה ממועד הניכוי ועד למועד מכירת (תים ידי -למכירתן על

   .ל"נמכרו כל המניות שהוחזקו על ידי הנאמן מכוח ההסדר הנ ,ח"נכון למועד הדו. )המניות
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בתביעה אשר הוגשה על ידי מלם כנגד צדדיים שלישיים בקשר עם מכירת מניות , תים
 הושלמה עסקת 2005בחודש אוגוסט  .בעבר בבעלות מלםמ שהיו "אמבלייז סיסטם בע

ובהם אישור הממונה על , מתלים הקבועים בהסכםה לאחר שהתקיימו התנאים ,רכישהה
 לצורך מימון תיםלפרטים אודות הלוואה שנטלה . הגבלים עסקיים ואישור מדינת ישראל

   .ח זה" לדו15.2.3 סעיף אההרכישה ר
 לראשונה את מאזנה של מלם במאזן תים איחדה 2005החל מהרבעון השלישי של 

 אוחדו גם תוצאות מלם בדוח הרווח והפסד 2005החל מהרבעון האחרון של שנת . המאוחד
   .המאוחד

החליטו דירקטוריון תים ודירקטוריון מלם על עריכת בדיקות היתכנות , 2006מרץ חודש ב
בקשר לכך הורו הדירקטוריונים של . )כולן או חלקן (לשילוב פעילויות תים עם פעילויות מלם

החשבונאיים והמיסויים תחת , המשפטיים, ההיבטים העיסקייםתים ומלם על בחינת 
החלופות השונות לשילוב פעילויות כאמור ובמסגרת זו אישרו הזמנת הערכת שווי לפעילויות 

    .כולן או חלקן, השונות אשר יוצע לבחון את שילובן
  גיוס הון – מ" בע חברה להשקעותישרס 1.3.4

הוצעו לציבור ניירות ") התשקיף ("2005 במאי 30על פי תשקיף שפרסמה ישרס מיום 
,  מערכן הנקוב90% -ב, )'הסדרה (של אגרות חוב . נ.ח ע" ש30,000,000: הערך הבאים

 2011של כל אחת מהשנים מאי  ב30שיעורים שווים ביום ) 4(בארבעה עומדות לפרעון ה
 אשר תשולם אחת,  לשנה4.35% של נושאות ריבית שנתית בשיעור, )כולל (2014עד 

; 2005, אפריללמדד המחירים לצרכן בגין חודש ) קרן וריבית( צמודות , במאי30לשנה ביום 
אגרות חוב . נ.ח ע" ש60,000,000 -ניתנים למימוש ל, )4סדרה ( כתבי אופציה 600,000

 30בכל יום מסחר החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ועד ליום  ישרס של )'דסדרה (
. נ.ח ע" ש100 -ניתן למימוש ל) 4סדרה (פן שכל כתב אופציה באו, )כולל (2005 בנובמבר

; 4צמודלא , ח" ש100כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך , )'דסדרה (אגרות חוב 
אגרות . נ.ח ע" ש250,000,000 -ניתנים למימוש ל, )5סדרה ( כתבי אופציה 2,500,000

 30מם למסחר בבורסה ועד ליום  בכל יום מסחר החל ממועד רישוישרס של )'הסדרה (חוב 
באופן שכל כתב ,  בכל חודש16- עד ל12-למעט הימים שבין ה, )כולל (2006 בנובמבר
כנגד תשלום , )'הסדרה (אגרות חוב . נ.ח ע" ש100 -ניתן למימוש ל) 5סדרה (אופציה 

מדד המחירים לצרכן בגין חודש עליה בל צמוד, ח" ש95במזומן של מחיר מימוש בסך 
ח " ש60,000,000 -ניתנים למימוש ל, )6סדרה ( כתבי אופציה 600,000 -ו; 2005, אפריל

 בכל יום מסחר החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ישרס של )'הסדרה (אגרות חוב . נ.ע
באופן שכל ,  בכל חודש16- עד ל12-למעט הימים שבין ה, )כולל (2006 במאי 30ועד ליום 

כנגד תשלום , )'הסדרה (אגרות חוב . נ.ח ע" ש100 -מוש לניתן למי) 6סדרה (כתב אופציה 
מדד המחירים לצרכן בגין חודש עליה בצמוד ל, ח" ש95במזומן של מחיר מימוש בסך 

  . 20055, אפריל

. ₪ מיליון 25 -הסתכמה בכ) בניכוי הוצאות ההנפקה(התמורה נטו שהתקבלה מההנפקה 
, אשר הונפקו בתשקיף) 6סדרה (אופציה וכתבי ה) 5סדרה (אם ימומשו כל כתבי האופציה 

₪  מיליון 294 - תמורה נוספת בסך של כ30.11.2006 עד לא יאוחר מיום ישרסתקבל 
  .  צמוד לשינויים במדד המחירים לצרכן, ברוטו

 על ידי תים") קומטק("מ "בע קומטקהסכם לרכישת מלוא מניות הציבור ב 1.3.5
חברה (א החזקות הציבור בקומטק נחתם הסכם בדבר רכישת מלו 2006 במרץ 30ביום 

 בדרך של מיזוג הסכמי לפי, תיםעל ידי )  מהונה המונפק78% -ציבורית שתים מחזיקה בכ
שכתוצאה ממנו תימחק קומטק מן המסחר , 1999 -ט "התשנ, החברות לחוק 320סעיף 

                                                 
מתוכם , )'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ע ₪ 51,501,300 -ל) 4סדרה (תבי אופציה  כ515,013 מומשו 2005במהלך חודש נובמבר  4

ממשקיעים ) 4סדרה (תמורת מימוש כתבי האופציה . ישרסמומשו על ידי חברה בת של ) 4סדרה ( כתבי אופציה 454,093
  . פקעו-שלא מומשו ) 4סדרה (יתרת כתבי האופציה . ח" מיליון ש6.1 -חיצוניים הסתכמה בסך של כ

 התחייבה במסגרת התשקיף להגיש ביקוש בלתי חוזר לרכישה במסגרת ובמהלך כל יום המסחר הראשון ישרסחברה בת של  5
חברת הבת רכשה במהלך המסחר בבורסה . לכל כתב אופציה ₪ 1.25במחיר של ) 6סדרה ( כתבי אופציה 600,000של 

  .₪י  אלפ661 -בעלות כוללת של כ) 6סדרה ( כתבי אופציה 527,927
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של  הציבור התמורה שתשולם לבעלי מניות .ותהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של תים
 ההסכם כפוף ).ללא ריבית ובניכוי מיסים כדין(במזומן למניה ח " ש10היא סך של  קומטק

 ברוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של קומטק
המיזוג לא יאושר , הואיל ותים היא בעלת השליטה בקומטק, בנוסף. ומשתתפים באסיפה

, ים ברוב זכויות ההצבעה מקרב המשתתפים בהצבעהאם התנגדו לו בעלי מניות המחזיק
  .  6שאינם תים או מי מטעמה, למעט הנמנעים

 על ידי תים") אומניטק("מ "בע  איכות-ומניטק אהסכם לרכישת מלוא מניות הציבור ב 1.3.6
חברה ( אומניטקנחתם הסכם בדבר רכישת מלוא החזקות הציבור ב 2006 במרץ 30ביום 

 בדרך של מיזוג הסכמי לפי, על ידי תים)  מהונה המונפק88% -ציבורית שתים מחזיקה בכ
 מן המסחר אומניטקשכתוצאה ממנו תימחק , 1999 -ט "התשנ, החברות לחוק 320סעיף 

של  הציבור התמורה שתשולם לבעלי מניות .ותהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של תים
ההסכם  .)י מיסים כדיןללא ריבית ובניכו(במזומן למניה ח " ש4.25 היא סך של אומניטק

 ברוב רגיל של בעלי המניות אומניטקכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של 
המיזוג , אומניטקהואיל ותים היא בעלת השליטה ב, בנוסף. הנוכחים ומשתתפים באסיפה

לא יאושר אם התנגדו לו בעלי מניות המחזיקים ברוב זכויות ההצבעה מקרב המשתתפים 
  .שאינם תים או מי מטעמה,  למעט הנמנעים,בהצבעה

  
   פעילותה של הקבוצהתחומי  2

, ידה-באמצעות חברות המוחזקות על, הפועלת, החזקותהחברה הינה חברת , כאמור לעיל
המדווחים גם כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של ,  תחומי פעילותשישהב

' בפרק ג הכלולים 2005החברה לשנת  לדוחות הכספיים של 30ראה גם ביאור (החברה 
  ). וח זה"דל

 מניב הן "נדלתחום ה 2.1
תכנון והקמת , ייזוםב, באמצעות ישרס,  החברהעוסקתות זה במסגרת תחום פעיל

, וכן ברכישה, למסחר ולשירותים, פרוייקטים להשכרה לחברות בתעשיות עתירות ידע
   .יור מוגןלרבות בית ד, ניהול והפעלת נכסים מניבים אחרים, פיתוח

  . ח" לדו7ראה סעיף , ן המניב"הנדללפרטים נוספים אודות תחום 
 בנייה למגורים תחום ה 2.2

הקמה , פיתוח, ייזוםב,  ישרסקבוצתבאמצעות ,  החברהעוסקתבמסגרת תחום פעילות זה 
 ו מתבצעת בעיקר באמצעות רסקוז פעילות .ומכירה של פרוייקטים בעיקר לבנייה למגורים

  . וחברות בנות שלה)ות מלאה של ישרסחברה בת בבעל(
  . ח" לדו8ראה סעיף , הבנייה למגוריםלפרטים נוספים אודות תחום 

  חוץהתחום מיקור  2.3
כולל קבלת אחריות ה ,תחום פעילות מיקור חוץפועלת ב, באמצעות קבוצת תים, החברה

באופן , וחגיה עבור הלקוחלקית או כוללת על ניהול תהליכים או הפעלת שירותים מוטי טכנול
, ח בלבד"תחום זה התווסף כתחום פעילות של הקבוצה בשנת הדו. שוטף ומתמשך

                                                 
 351 - ו350בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לאישור הסדר לפי סעיפים ,  הגישו תים וקומטק2005בחודש בדצמבר   6

בית המשפט הורה על כינוס  .למניה ₪ 9.39תמורת סך מזומן של הציבור בקומטק לפיו תרכוש תים את כל מניות , לחוק החברות
 הגישה רשות ניירות ערך לבית המשפט 2006בחודש ינואר . לצורך אישור ההסדראסיפה כללית של בעלי המניות של החברה 

בדיון שנערך בבית המשפט .  למעט תים,קומטקבקשה להורות גם על כינוסה של אסיפת סוג עליה ימנו כל בעלי המניות של 
על דרך , ) מאידך בעלי המניות ומקרב יתר, מחדמקרב בעלי השליטה(הסכימה החברה לערוך אסיפות סוג לפי מבחן האינטרסים 

מתוך . התקיימו אסיפות סוג כאמור, 2006 בפברואר 12ביום . של מנין נפרד של קולות המצביעים מקרב שתי הקבוצות האמורות
לפיכך לא אושר ו, )75%ולא ( מהמשתתפים בלבד 55.3% הצביעו בעד ההסדר ,בעלי המניות שאינם נמנים על בעלת השליטה

  .ל"ההסדר הנ
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  .  לעיל1.3.3 מלם כאמור בסעיףהשליטה בבעקבות רכישת 
 .ח"לדו 9 ראה סעיף, לפרטים נוספים אודות תחום מיקור החוץ

  ) חומרה(תחום התשתיות  2.4
שיווק ומכירה של ב, םבאמצעות קבוצת תי, במסגרת תחום פעילות זה עוסקת החברה

ייעוץ ותכנון פתרונות , מוצרי אחסון ומוצרי תקשורת, ציוד היקפי תוכנות תשתית, מחשבים
וכן מתן שירותי אחזקה ושירותים מקצועיים , תשתית אינטגרטיביים לגבי מוצרים כאמור

 השמת כוח אדם מקצועי אצל לקוחות -וHelp Desk  -לרבות תמיכה ו(אחרים אצל הלקוח 
  .  בקשר עם המוצרים האמורים לעיל)  פי דרישהעל

  . ח" לדו10ראה סעיף , )חומרה(תשתיות לפרטים נוספים אודות תחום ה
  תחום התוכנה והפרוייקטים 2.5

 כוללת ,המתבצעת באמצעות קבוצת תים, בתחום התוכנה והפרוייקטיםהחברה פעילות 
שום ואינטגרציה לפרוייקטים יי, הטמעה, תכנון, ייעוץ, לרבות פיתוח, מתן פתרונות תוכנה
תוך שימוש הן בתוכנות תשתית והן בתוכנות המפותחות על ידי , IT -מגוונים בתחום ה

שירותי לרבות  ,וכן השמת כוח אדם מקצועי אצל לקוחות על פי דרישה,  עצמהקבוצת תים
  .תחזוקה ותמיכה

   .ח" לדו11 ראה סעיף, לפרטים נוספים אודות תחום התוכנה והפרוייקטים
  תחום מוצרי הבנייה ואחסון 2.6

ייצור ) 1: (חסין אש בפעילות כדלקמןקבוצת באמצעות , במסגרת תחום זה פועלת החברה
שיווק , יבוא ושיווק אביזרים לגגות ומתן שירותי טחינה, ושיווק של רעפים ורוכבים מחרס

י ערובה הפעלת מחסנ) 2( ;לבנים חסינות אש לתנורים ודקורציה ושיווק מצעי חרס לגינות
וכן הפעלת מחסנים חופשיים לאחסון , פי חוק-שטרם שולמו בגינם מיסים על, לאחסנת טובין

חסין אש ביבוא קבוצת ח עסקה "בשנת הדו, בנוסף .פי חוק-ששולמו בגינם מיסים על, טובין
עיבוד , חיטוי(ובשיווק של עצים ועמודים לייעודים שונים וכן במתן שירותים בתחום העץ 

 התקשרה חסין אש עם צד שלישי בהסכם למכירת כל 2006 בפברואר 21ביום  ).וחיתוך
בעקבות מכירת ו, )חברה בת בבעלותה המלאה, "ישקול סחר" (מ" בעמניותיה בישקול סחר

 את פעילותה בתחום חסין אש הפסיקה 2006החל מהרבעון הראשון של שנת , ישקול סחר
   .העץ

  . ח" לדו12ראה סעיף , יה והאחסוןהבנימוצרי לפרטים נוספים אודות תחום 
 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  3
ח זה לא בוצעו השקעות "במהלך השנתיים האחרונות שקדמו לדו, למיטב ידיעת החברה

ולא נעשתה עסקה מהותית אחרת של בעל עניין במניות החברה מחוץ , בהון החברה
  . לבורסה

  . להשקעות בהון החברהכמו כן לא ידוע לחברה על התחייבויות 
 חלוקת דיבידנדים 4

  .וכרזו ולא חולקו דיבידנדים בחברהה לא במהלך השנתיים האחרונות
אשר השפיעו לא קיימות מגבלות חיצוניות , 1999 -ט "התשנ, למעט הוראות חוק החברות

 . עשויות להשפיע בעתיד על יכולת החברה לחלק דיבידנדיםבשנתיים האחרונות או 
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  מידע אחר –חלק שני 
 
  מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה 5

ליום  ת ערד מתחומי הפעילות של קבוצ)₪באלפי  (להלן ריכוז נתונים לגבי הכנסות
31.12.2005: 

  2005שנת 
הכנסות תחום  תחום הפעילות

 (*)הפעילות 
עלויות תחום 

 (**)הפעילות 
חלק המיעוט  סך הנכסים רווח תפעולי

 )הפסד(ברווח 

  980,530 22,232 57,565 79,797 ן מניב"נדל
  455,424 14,001 76,490 90,491  בניה למגורים

  168,022 9,293 33,094 42,387  )*(** מיקור חוץ
  339,554 18,352 557,334 575,686  )חומרה(תשתיות 

  115,028 2,132 141,195 143,327  תוכנה ופרוייקטים
  51,266 )144( 50,533 50,389  מוצרי הבנייה ואחסון

  74,571 16,442 )18,696( )2,254( התאמות למאוחד
 8,409 2,184,395 82,308 897,515 979,823 מאוחד

  
 2004שנת 

הכנסות תחום  תחום הפעילות
 (*)הפעילות

עלויות תחום 
  (**)הפעילות

חלק המיעוט  סך הנכסים רווח תפעולי
 )הפסד(ברווח 

  955,302 23,553 57,746 81,299 ן מניב"נדל
  469,735 5,102 54,032 59,134  בניה למגורים

  283,346 10,848 476,748 487,596  )חומרה(תשתיות 
  226,552 )116,373( 362,224 245,851  תוכנה ופרוייקטים

  58,302 )1,259( 51,784 50,525  מוצרי הבנייה ואחסון
  - 2,875 )5,365( )2,490( דהתאמות למאוח

 )87,961( 1,993,237 )75,254( 997,169 921,915 מאוחד

  
 **)*(*2003שנת 

הכנסות תחום  תחום הפעילות
 (*)הפעילות

עלויות תחום 
 (**)הפעילות 

חלק המיעוט  סך הנכסים רווח תפעולי
 )הפסד(ברווח 

  956,494 25,588 59,825 85,413 ן מניב"נדל
  471,187 17,920 67,331 85,251  בניה למגורים

  266,103 10,872 414,268 425,140  )חומרה(שתיות ת
  344,471 )100,141( 320,875 220,734  תוכנה ופרוייקטים

  59,797 825 50,499 51,324  מוצרי הבנייה ואחסון
  - 2,666 )4,529( )1,863( התאמות למאוחד

 )88,126( 2,098,052 )42,270( 908,269 865,999 מאוחד
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  .ת מחיצוניים בלבדלחברה הכנסו  (*)
  .אין לחברה עלויות המהוות הכנסות מתחום פעילות אחר  (**)  

בעקבות איחוד , ח בלבד"כתחום פעילות של הקבוצה בשנת הדולראשונה תחום מיקור החוץ התווסף   (***)
בהיקפים , מיקור חוץ אף עובר לרכישת מלםהיתה פעילות  תיםל. תוצאותיה של מלם בשנה זו

 איחדה החברה 2005החל מהרבעון השלישי של .  רכיב עסקי מהותיהיוותהאשר לא , זניחים בלבד
 אוחדו גם תוצאות 2005החל מהרבעון האחרון של שנת . חותיה"לראשונה את מאזנה של מלם בדו
  .מלם בדוח הרווח והפסד המאוחד

סכומים בשקלים , קרי, תאמים הינם בסכומים מו2003 לדצמבר 31הנתונים לתקופה שעד ליום ***)   *            (
  . 2003חדשים אשר הותאמו למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 

  
ראה הסברי הדירקטוריון , להסברים אודות ההתפתחויות שחלו בנתונים הכספיים לעיל

  . ח זה"לדו' פרק בב
  

  קבוצת ערדסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  6
 ורמים חיצוניים על פעילות החברהסביבה כללית והשפעת ג 6.1

  . החברה הינה חברת החזקות המחזיקה מספר של חברות העוסקות במספר תחומי פעילות
נתוניה הכספיים ותוצאותיה העסקיות של החברה מושפעים מנתוניהן הכספיים ותוצאותיהן 

ת וכן מפעולות של מימוש או רכישה של החזקו, ידה העסקיות של החברות המוחזקות על
מדיבידנדים , בין היתר, תזרים המזומנים של החברה מושפע. ידי החברה באותן חברות על
ידי חברות מוחזקות שלה ומתקבולים הנובעים מפעולות מימוש אחזקותיה  המחולקים על

  .בהן
מהמצב הביטחוני , בין היתר, ידי החברה מושפעת פעילותן של החברות המוחזקות על

. וכן ממצב המשק והמצב הכלכלי בישראל ובעולם, במזרח התיכוןמדיני בישראל ו והפוליטי
המצב הביטחוני והמצב הכלכלי בישראל יכולים להשפיע גם על נכונותם של גורמים זרים 

  .להתקשר ביחסים עסקיים עם חברות ישראליות
שינויי מגמה בשוקי ההון בישראל ובעולם עלולים להשפיע על מחירי ניירות הערך של 

ועל יכולתה של החברה להפיק רווחי הון ממימוש , ידי החברה מוחזקות עלהחברות ה
 לאור קושי אפשרי לבצע הנפקות פרטיות או ציבוריות על, זאת בין היתר. השקעותיה אלה

לחברה וחברות , כן כמו. ידי חברות מוחזקות או למצוא מקורות מימון חלופיים לחברות אלה
אינפלציה ושערי חליפין ולשינויים , יים בשיעורי ריביתמוחזקות מסוימות שלה רגישות לשינו
המשפיעים על התוצאות העסקיות של החברות , במחירי חומרי גלם ובביקוש למוצריהן

  . האמורות ועל שווי הנכסים וההתחייבויות שלהן
להלן פירוט אודות סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילותן של החברות 

  : החברהידי-המוחזקות על
 ישרס קבוצת סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  6.2

קבוצת הגורמים המפורטים להלן השפיעו או עשויים להשפיע על תוצאות הפעילות של 
  :ישרס בתחומי פעילותה השונים

,  משינויים במצב המשק בכללישרסמושפעת פעילות , ן"כחברה העוסקת בתחום הנדל 6.2.1
 .בו ניכרת תחילתה של התאוששות בשנה האחרונה, טוממצב ענף הבניה בפר
 בישראל מגמה של צמצום בהיקף הסתמנה, 2004 ועד לשנת 90 -החל מסוף שנות ה

. ן המניב המוצעים להשכרה"ן מניב לעומת גידול בהיקף שטחי הנדל"הביקושים לשטחי נדל
, י בישראל מדינ-מהמצב הביטחוני ,  בעיקר מההאטה הכלכלית העולמיתנבעהמגמה זו 

שנים במשק הישראלי ומהמשבר שפקד את המגזרים התעשייתי אותן מהמיתון שחל ב
ן המניב כתוצאה "גדל היצע שטחי הנדל, בנוסף. והעסקי בכלל ואת ענף ההייטק בפרט

מהתחלות בניה מרובות שבוצעו במהלך שנות התשעים ברחבי ישראל ובעיקר באיזור 
  .המרכז

ן המניב שהובילו "ירות ושיעורי התפוסה של שטחי הנדלנשחקו דמי השכ, כתוצאה מכך
ן המניב נתן אותותיו בעיקר "עודף ההיצע בשטחי הנדל. לירידה בתשואות מדמי השכירות
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 .וכן במרכזים מסחריים אשר אינם ממותגים, מבני הייטק, בהשכרות נכסים במגדלי משרדים
ן מניב "י הבניה של שטחי נדלחלה ירידה בהיקפ, ן מניב"במקביל לצמצום שוק השכרת נדל

   .חלה ירידה בכושר התשלום של השוכרים, כמו כן. ובמחירי המכירה שלהם
ן גדולות בתנאי "בתחום הבניה למגורים בישראל פועלים יזמים פרטיים לצד חברות נדל

המיתון המתמשך במשק הישראלי נתן את אותותיו גם בתחום הבניה . תחרות חריפה
,  ושחיקה ריאלית במחיריםה חדה בהיקף התחלות הבניה למגוריםגרם ליריד, למגורים

והאיץ את קריסתן של חברות רבות בתחום הבניה למגורים כמו גם את קריסתם של רבים 
  . מעסקי הקבלנים הפרטיים

הצטמצם באופן ניכר מלאי הדירות הלא מכורות , כתוצאה מהשפל בתחום הבניה למגורים
לאור היקף המכירות המצומצם של , מעבר לכך. למגוריםוהתארך משך הבניה של דירות 

הפוגע באופן ניכר , מצויים מחירי הדירות הלא מכורות בשפל מתמשך, דירות המגורים
  . ברווחיות תחום הבניה למגורים

צמיחה שבאה לידי ביטוי במגמות חיוביות ,  צמח המשק הישראלי2005בשנת , כאמור
ן "בענף הנדל, בניגוד לצמיחה במשק. הפיננסיםבשוק העבודה ובהתאוששות השווקים 

  .ניכר שיפור מסוים בפעילות בתחום זה, 2005אך לקראת סוף שנת , המשיך השפל
 גם משינויים ישרסמושפעות תוצאותיה העסקיות של , ן"כחברה אשר עיסוקה בענף הנדל 6.2.2

ר עלו והוצאות שכר עבודה אש, לרבות התייקרות חומרי גלם, בעלויות תשומות הבנייה
 . משמעותית במהלך התקופה האחרונה

בין , וממדיניות הממשלה, היצע וזמינות הקרקעות לבניה למגוריםמ ענף הבניה מושפע 6.2.3
  "). המינהל("בעניין שיווק קרקעות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל , היתר

וכן , כגון שיעור העלייה לישראל, תחום הבניה למגורים מושפע משינויים דמוגרפיים 6.2.4
יניות הממשלה בעניין היקף ההטבות לרוכשי דירות הניתנות על ידי המדינה וויסות ממד

או ביטלה הטבות כאמור /לאחרונה צמצמה ממשלת ישראל ו. הריבית על המשכנתאות
דבר העלול להשפיע על הביקוש לדירות למגורים , בין היתר באזורי פריפריה, לרוכשי דירות
 .באזורים אלה

בעקבות . מושפע מהיקף האשראי אשר מעמידה לו המערכת הבנקאיתן בישראל "ענף הנדל 6.2.5
, כמו כן. ן"המשבר המתמשך בשנים האחרונות צומצם באופן ניכר האשראי לענף הנדל

הבנקים נקטו בהחמרה בדרישות הבטחונות ודרישות שיעור ההון העצמי הנדרש לצורך 
  .  העמדת מימון להקמת פרוייקטים למגורים

 קבוצת תיםפעת גורמים חיצוניים על פעילות סביבה כללית והש 6.3
הגורמים המפורטים להלן השפיעו או עשויים להשפיע על תוצאות הפעילות של קבוצת תים 

  :בתחומי פעילותה השונים
אם , מערכות המחשוב הפכו במהלך השנים לחלק אינטגרלי מפעילותם של ארגונים רבים 6.3.1

  על מנת לשפר -ואם בעקיפין ,  הארגוןעסקי תוכנות ייעודיות הדרושות להפעלת -במישרין  
, פתרונות אחסון וגיבוי; מערכות תקשורת (ותיוללקוחשל הארגון את ביצועיו ואת שירותיו 

משמשות ארגונים לניהול תהליכים ופעילויות ) IT(טכנולוגיות מידע ). 'מערכות אינטרנט וכדו
רחב של מערכות תומכות ונלוות כאשר השימוש בטכנולוגיות אלה מחייב גם מגוון , בארגון

, מערכות גיבוי ואחסון מידע, )Disaster Recovery(התאוששות מאסון , כגון אבטחת מידע
חברות בתחום המחשוב נדרשות להתאים את עצמן לדרישות השוק . קיבולת מערכת ועוד

ולצורכי הלקוחות במהירות המרבית תוך שהן חייבות לשמור על גמישות ויכולת מהירה 
  .מתן מענה לצרכים המשתניםל

וככזה הינו רגיש ומושפע ,  הינו בבואה של הפעילות המשקיתIT -שוק ה - םישינויים גלובלי 6.3.2
בתקופות שפל ומיתון חברות  .במידה ניכרת ממחזורי הצמיחה והמיתון בפעילות הכלכלית

.  ובתקופות של צמיחה גדלות הוצאות אלוITוארגונים מצמצמים את הוצאותיהם על 
ההתאוששות .  יצמח בשנתיים הקרובות בשיעור צמיחה חד ספרתיIT - שוק התיםלהערכת 

הביאה לעלייה , 2004 והמשיכה בשנת 2003בכלכלה העולמית אשר החלה בשנת 
 סימנה את המשך היציאה מהמיתון IT - בתחום ה2005שנת . ITבביקושים למוצרי ושירותי 
ל האנליסטים וגורמי מחקר בינלאומיים התחזיות הכלכליות ש. ששרר במשק הישראלי
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  .IT -מצביעות על המשך ההתאוששות במשק ותוך כך גם בתחום ה
 מביאה לכך ,הביטחונית והפוליטית בשוק המקומי, אי הוודאות הכלכלית, יחד עם זאת

 גם ,כתוצאה מכך. IT - התחוםשחברות וארגונים נזהרים בהקצאת תקציבים רחבי היקף ל
,  קיימת תחרות עזה בין הגופים השונים הפועלים בתחום,יבים כאמורכאשר מוקצים תקצ

בהמשך לשנים , 2005בשנת , כמו כן. דבר המביא במקרים מסוימים לירידה ברווחיות
נאלצו חברות פרטיות וגופים ממשלתיים וציבוריים להתייעל ולצמצם הוצאותיהם , קודמות

ת בפרוייקטים בתחום טכנולוגיות לרבו, בעיקר בנושאים שאינם קריטיים בטווח הקצר
  .המידע

יוצר , IT -שוק הבפרט ב ,הפיתוח המואץ של השווקים במזרח אירופה ובמזרח הרחוק
ומגביר את התחרות , ים חדשים ליצוא שירותים ומוצרים בתחום מחדישווקים פוטנציאל

רים בשל היכולת להציע כוח אדם ושירותים במחי,  מאידך ושירותיהקבוצת תיםלמוצרי 
  .זולים מהמקובל בשוק המערבי ובישראל

 מאופיינת בכך IT-הצמיחה בשוק שירותי ה - ITחיפוש אלטרנטיבות זולות לרכישת שירותי  6.3.3
מגמה זו .  באיכות גבוההITשחברות וארגונים מחפשים אלטרנטיבות זולות לרכישת שירותי 

ל צד שלישי  אל מחוץ לארגון לניהולו שIT -באה לידי ביטוי בהוצאת פעילות ה
)outsourcing –בהעברת חלק מפעילות ה, ) מיקור חוץ-IT למדינות בהן העלויות הקשורות 

וכן בהתרחבות , )Offshore(נמוכות באופן יחסי ) בעיקר עלות כוח אדם(לפעילות זו 
התופעה של מיזוגים ורכישות של ארגונים קטנים ובינוניים לגופים גדולים המאפשרים 

  . מקצה לקצה תוך ניצול היתרון לגודלללקוחות פתרונות
נות י מאופיIT -ההתאוששות הכלכלית ומגמות הצמיחה בשוק ה  - עליה בעלויות כח אדם 6.3.4

עליית שכר בשוק העבודה אשר נעשו משמעותיים יותר בשלהי בביקוש לעובדים ובבגידול 
ות בתחום נתקלות החבר) גורר שחיקה ברווחיותה( הגידול בעלויות השכר צד ל. 2005שנת 

 צופה המשך מגמה של עליה בעלויות כח האדם וקשיים תים. א איכותי"בקשיים לגייס כ
  .בגיוסו

לדרישות הנובעות מרגולציה וחקיקה בינלאומית  - IT -השפעת דרישות הרגולציה על שוק ה 6.3.5
אמנת באזל , )ב"ארה(והתקנות שהותקנו על פיו ) SOX(אוקסלי -כגון חוק סרבנס, ומקומית

חוק , )יינה חישוב הלימות ההון של מוסדות פיננסיים בהתאם לסיכוני אשראישענ (2
יש השפעה על ביקושים בשוק , ונושאי ניהול סיכונים בכלל) ישראל(החתימה האלקטרונית 

  . מעריכה כי גם בעתיד רגולציה נוספת תגביר את הביקושים בשוקתים. IT -ה
חלקם , ם שינויים מבניים בשוק התקשורתבשנים הקרובות צפויי - שינויים בשוק התקשורת 6.3.6

מתן , יישום טכנולוגיית הדור השלישי: כהמשך לתהליכים אשר החלו בשנים האחרונות
וחלקם תהליכים , ב"הפרטת בזק ושירותי דואר וכיו, שירותי טלפוניה על תשתיות הכבלים

י היקף הקמה ושדרוג רחב, במקרים רבים, מטבע הדברים תהליכים אלה מצריכים. חדשים
 עשויים להביא לגידול בביקוש לפתרונות תיםהניסיון והמוניטין אותם צברה . ITשל מערכות 

  .תיםולשירותי התוכנה אותם מספקת 
   חסין אשסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  6.4

הגורמים המפורטים להלן השפיעו או עשויים להשפיע על תוצאות הפעילות של קבוצת חסין 
  :בתחומי פעילותה השוניםאש 

 קבוצת חסין אש עוסקת בתעשייה ובמסחר בתחום - פעילות בענף הבנייה בישראל 6.4.1
ענף . ובהתאם פעילותה מושפעת בעיקר מרמת הפעילות בענף הבניה, התשומות לבנייה

הבנייה אופיין בהאטה משמעותית בשנים האחרונות ובירידה משמעותית בהיקף לאור 
קפי הבנייה העצמית במשק מאופיינים במגמת ירידה מתמשכת מאז הי. המצב הכללי במשק

  . 1998שנת 
מושפעת הפעילות בענף הבנייה גם ממדיניות הממשלה בתחום הבנייה , בנוסף לאמור לעיל

וכן מתנודות עונתיות ומהאטת עבודות הבינוי , ואישור תקציבים ייעודיים לסיוע בדיור
 באזורי הפריפריה גרם לקיפאון בהיקפי המכירות ביטול ההטבות לבנייה. בתקופת הגשמים

  . ובהתחלות הבנייה באזורים אלה
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 התייקרות עלויות הייבוא עבור יבואנים המייבאים לארץ רעפים - מחירי הובלה בינלאומיים 6.4.2
 כיצרנית מקומית של רעפים אל מול יבואנים חסין אשל משפרת את כושר התחרות של "מחו
  . אלה

 כמויות חסין אש צורכת חסין אשמסגרת פעילות ייצור הרעפים של  ב- מחירי האנרגיה 6.4.3
התייקרות מחירי האנרגיה . משמעותיות של אנרגיה בתהליך השריפה והייבוש של הרעפים

משפיעה במישרין על עלויות הייצור של , הנגזרים ממחירי הנפט בשוק העולמי, העולמיים
 . ועל מתח הרווחים מפעילות זוחסין אש

 בתחום מחסני הערובה מושפעת בעיקר מהיקף חסין אש פעילות - בוא לישראלהיקפי הי 6.4.4
 2005במהלך שנת . מהיקף הצריכה במשק, בין היתר, המושפעת, פעילות הייבוא לישראל

, ביטחוניות ופוליטיות, חלה התאוששות בפעילות הכללית במשק לאור התפתחויות כלכליות
 . פש ולהתייצבות מחיריםלעלייה בצריכה לנ, בין היתר, אשר הביאה

 לשביתות התכופות והמתמשכות בנמלים השפעה ישירה על - שביתות ותפקוד נמלי הים 6.4.5
וכן , הניזונה ישירות מהייבוא המתבצע לארץ דרך הנמלים, הפעילות בתחום מחסני הערובה

 . ל והובלו דרך הים"היות ומוצרי העץ ברובם יובאו מחו, היתה השפעה בתחום העץ
 7.3% נרשמה ירידה בשער החליפין של היורו בשיעור של 2005 בשנת - פיןשערי חלי 6.4.6

שינויים בשער החליפין של היורו . 6.8%ועליה בשער החליפין של הדולר בשיעור של 
 משירותי אחסון הנקובים בדולר חסין אשוהדולר משפיעים השפעה ישירה על הכנסות 

 . לרבות ההובלה הימית, רי היבואוכן השפעה עקיפה על מחירי האנרגיה ומחי, ב"ארה
לחברות , למוסדות,  מספקת שירותים ומוצרים לבעלי עסקיםחסין אש - מוסר תשלומים 6.4.7

הירידה במוסר התשלומים המאפיינת את המשק פוגעת בתזרים של . וללקוחות פרטיים
 הנדרשת להיערך ולהתאים את תחשיביה למוסר התשלומים הירוד בקרב חסין אש
  . לקוחותיה

  
אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים , הערכות, כולל גם תחזיות,  זה לעיל6סעיף 

מידע (" בלבד קבוצת ערדשהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של , ועניינים עתידיים
העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם עובדות "). צופה פני עתיד

, הקבוצהתחומי הפעילות של , כגון( ועסקיה קבוצת ערד של ונתונים הנוגע למצב הנוכחי
עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי , )התקשרויות עסקיות ועוד, כוח אדם, שיעור רווחיות

כגון התפתחויות כלכליות  (קבוצת ערדבארץ ובעולם של תחומי הפעילות בהם פועלת 
התפתחויות , ות טכנולוגיותהתפתחוי, מתחרים, שינויים מבניים וארגוניים, ענפיות

כגון מצב כלכלי (ועובדות ונתונים מקרו כלכליים ) רגולטוריות מגמות בשוק התעסוקה ועוד
 כל ודאות כי קבוצהאין ל. ח זה" במועד דוקבוצהוהכל כפי שידועים ל, )בישראל ובעולם

 שונות  עלולות להיותקבוצת ערדותוצאות הפעילות של , ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו
בין היתר עקב שינוי בכל , באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל

  .אחד מהגורמים דלעיל
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   תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות–חלק שלישי 

 
 ן המניב"תחום הנדל 7

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 7.1
 משרדים ותעשייה, י מסחרלשטחעודפי היצע של  הנמשכה מגמלאחר מספר שנים בהן 

 בקושי במציאת שוכרים ההתבטאאשר , ן המניב בישראל"וירידת המחירים בשוק הנדל
 ניכרת 2005בשנת , לשטחים הפנויים החדשים שנבנו ובעיקר לשטחים הישנים שהתפנו

רמת דמי ,  עם זאת.התעוררות קלה בביקושים והתייצבות רמת דמי השכירות ורמת הביקוש
     .ם עדיין נמוכה באופן יחסי מול דמי השכירות בתקופות השיא בעברהשכירות היו

ניכרת , 2002-2003 והוחרף בשנים 2001 טק שהתפתח בשנת -עקב המשבר בתחום ההי 
בצד תהליך מואץ של , מגמה חריפה של צמצום בשטחים הנדרשים על ידי חברות הי טק

 לא פסחו על שוכרי הפארקים תהליכים אלו. סגירת חברות שהגיעו לקץ דרכן הכלכלית
והשפעתם מורגשת בירידה בשיעורי התפוסה ובהכנסותיהם , ישרסהטכנולוגיים של 

אך , מגמת הצמצום נעצרה והביקוש התייצב 2004-2005 יםבשנ. ורווחיותם של נכסים אלה
  . טק בעבר-עדיין לא מורגשת מגמת שיפור וחזרה לרמות הביקוש שאפיינו את תחום ההי

, רכישה והמכירה של נכסים מניבים חלה עלייה גדולה הן בביקושים והן במחיריםבתחום ה
, בין היתר, תופעה זו נובעת. 9% -והעסקאות בשוק נעשות לעיתים בתשואה הנמוכה מ

ישראליות שמימשו את השקעתן בעיקר משקיעי חוץ וחברות (משקיעים מכניסתם של 
 RIET -הצפי לכניסת חוק ה,  בנוסף.קעה המחפשים יעדים להש,ביטוחוכן חברות ) ל"בחו

גרמו גם הם לעליית מחירי , לתוקף והציפייה לאפשרות גיוסי כספים מהציבור לקרנות אלו
   . ן המניב"נכסי הנדל

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 7.2

חום הגורמים המפורטים להלן הינם גורמי מפתח להצלחת פעילותה בת, ישרסלהערכת 
  :ן המניב"הנדל

  ניסיון ומוניטין •

 ישרסמיקום אטרקטיבי של נכסים ופיזור גיאוגרפי המאפשר את הפחתת חשיפת  •
  להשפעות מקומיות

ן עבור מגזרים שונים המאפשר את הקטנת חשיפתה "פיזור והיצע של מגוון נכסי נדל •
 יה  לשינויים בהיקפי הפעילות של הענפים השונים עבורם מיועדים נכסישרסשל 

והקפדה על , בשכירויות לטווח ארוך, התקשרות עם שוכרים בעלי בסיס פיננסי איתן •
 בטוחות נאותות

 מגוון נרחב של שוכרים מענפים שונים •

 גיוון ורענון מקורות המימון  •

 תכנון וניהול גבייה  •
 חסמי כניסה 7.3

יננסית ן המניב הינו הצורך בהון עצמי גבוה ואיתנות פ"חסם הכניסה העיקרי בתחום הנדל
חסם כניסה זה קיבל משנה תוקף עם . שיאפשרו גיוס אשראי לצורך השקעות בנכסים

אשר גרמה לצמצום אפשרויות גיוס , ן המניב"השחיקה הנמשכת ברווחיות מעסקי הנדל
  . האשראי ממקורות המימון הבנקאיים ולגידול בעלויות המימון

מידע צופה פני עתיד . עתיד במהותו לעיל הינו מידע צופה פני 7.3 עד 7.1המידע בסעיפים 
המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה בתאריך , הוא מידע בלתי ודאי לגבי העתיד

אין לחברה כל ודאות . ח"וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה נכון לתאריך הדו, ח"הדו
 שונות ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות, כי ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו
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  .באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה
)  פרוייקטים בהקמהכולל( ת ישרסים של קבוצמניבהנכסים העל כללי להלן ריכוז נתונים  7.4

  : 31.12.2005 ליום

  
  הגן הטכנולוגי-י .ט.למעט בג, ישרסם השטחים בהתאם לחלקה של בנכסים משותפים עם אחרים מחושבי  )1(

הוא שטח כל בסעיף הפארקים הטכנולוגיים  בטבלה שנלקח בחשבון והשטח 74% ישרסבו מחזיקה , ירושלים
  .)ר" מ60,061 -כ (הפרוייקט

  . לא חל שינוי מהותי בשיעורי התפוסה המפורטים בטבלהח"דובסמוך למועד ה  )2(
סכומים בשקלים חדשים אשר , קרי,  הינם בסכומים מותאמים2003 לדצמבר 31ם לתקופה שעד ליום נתוניה  )3(

  .2003הותאמו למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 
  

עלות מותאמת   )2(תפוסה    
  מופחתת

  )₪אלפי  (ד"הכנסות משכ

שטח כולל  
 )1(ר"מ

31.12.05  
% 

31.12.05  
 ח"אלפי ש

2005 2004 2003)3( 

פארקים 
 טכנולוגיים

87,951 31% 410,755 22,878 26,438 28,926 

מבני תעשיה 
 ומלאכה

73,908 79% 66,576 14,760 12,560 13,955 

 17,205 17,245 17,515 165,328 89% 24,950 שטחים מסחריים

 1,856 1,277 1,432 17,403 96% 7,480 שטחי משרדים

 13,265 13,562 13,011 19,084 75% 8,230  דיור מוגן

 3,110 3,078 2,982 24,111 100% 10,600 חניון

 78,317 74,160 72,578 703,257 %62 213,119 כ "סה
  הכנסות אחרות        

, הכנסות מניהול
 אחזקה ואחרות

   7,219 7,139 7,096 

 85,413 81,299 79,797    כ"סה
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  :ת ישרסמניבים של קבוצהנכסים ה נתונים אודות פירוטבטבלה שלהלן מוצג  7.5
  )2( %-תפוסה ב
  

הכנסות מדמי 
שכירות באלפי 

  ח"ש
  

 לשנת ממוצע לשנת 31.12ליום 

   ומיקומוהנכס  שימוש
  

מועד גמר חכירה , הזכויות בקרקע
   היווןושיעור

שטח 
להשכרה 
  ר"ברוטו במ
ליום 

31.12.05   
)1(  

2005)3( 2004 2005 2004 2005 2004 

עלות כ "סה
הנכס ליום 
31.12.05 
באלפי 

  ח"ש

עלות 
מופחתת  

ליום 
31.12.05 
באלפי 

  ח"ש

שיעור 
תשואה 
  )4(שנתית

  

   %)-ב(

כ "סה
מענקים 
 ח"באלפי ש

פארקים 
 טכנולוגיים

 עם 2041 עד 91%הסכם חכירה  )5()ם-י( גן טכנולוגי
 )74% ישרסחלקה של  (אופציית הארכה

60,061 39%  40%  40%  39%  18,022 17,504 351,941 278,688 6.5% 74,528 

ת  עם אופציי2030 עד 91%חכירה  )6 ()ם-י(הר חוצבים   
 הארכה

27,890 13%  33%  23%  38%  4,856  8,934  185,874 132,067 3.7% 30,804 

 105,332 5.6% 410,755 537,815 26,438 22,878 39% 34% 38% 31% 87,951   כ"סה
תעשיה 
 ומלאכה

. ק ()7( איזור תעשיה
 )ביאליק

  16.5% 12,464 35,831 2,141 2,055 54% 46% 43% 49% 17,086 2039 - ו2023 עד 80%הסכם חכירה 

-בני(מתחם מסחרי  
 )8( )ברק

  33.1% 20,708 38,799 4,910 6,855 99% 100% 99% 100% 13,486  וחלקן זכות לרישום בעלותבעלותחלקן 

 )אשדוד(אזור תעשיה  
)9( 

  18.9% 11,431 21,580 2,155 2,159 99% 99% 99% 99% 9,920 חלקן בעלות וחלקן חכירה  לדורות

אר ב(תעשיה שטחי  
 )10()שבע

, 2040 - ו2028 עד 91%חכירה  - חלקן
 וחלקן 2025 עד 80%חכירה -חלקן

 וחלקן זכות 2021 עד 60%חכירה 
 לרישום בעלות

22,036 75% 63% 69% 66% 1,924 1,613 24,865 8,980 21.4%  

  21.4% 5,618 9,041 1,178 1,200 100% 100% 100% 100% 7,926 בעלות )11(רכסים 
  7.7% 7,375 13,994 563 567 64% 74% 76% 73% 3,454  אחרים 

  22.2% 66,576 144,110 12,560 14,760 77% 77% 74% 79% 73,908   כ"סה
שטחים 
 מסחריים

  6.3% 102,788 144,056 6,614 6,481 81% 86% 80% 92% 9,892  חלקן בעלות וחלקן חכירה לדורות  )12()  גן-רמת (די מול 

) קרית מוצקין(מד -רב 
)13(  

  9.6% 34,831 55,937 2,654 3,334 63% 70% 52% 88% 6,798  2022 עד 80%חכירה זכויות ל

  9.9% 11,624 13,063 1,130 1,156 100% 100% 100% 100% 2,220  בעלות טבריה 
  80.8% 1,811 4,737 1,422 1,464 99% 99% 100% 97% 1,188  2053הסכם חכירה עד  )14()ם-י(קרית יובל  
  23.8% 7,330 11,168 1,625 1,748 74% 76% 77% 76% 1,929 )50% ישרסחלק (בעלות  )15(קרית אליעזר  
  48% 6,944 15,827 3,800 3,332 82% 83% 86% 80% 2,923   )16(אחרים  
כ"סה    24,950 89% 76% 83% 79% 17,515 17,245 244,788 165,328 10.6%  

  8.2% 17,403 31,317 1,277 1,432 60% 80% 64% 96% 7,480   משרדים
)17(דיור מוגן    8,230 75% 75% 75% 79% 13,011 13,562 44,260 19,084 68.2%  
)ג"ר(חניון די מול  חניונים   12.4% 24,111 31,387 3,078 2,982 100% 100% 100% 100% 10,600חלקן בעלות וחלקן חכירה לדורות 

כ כללי"סה    213,119 62% 61% 61% 63% 72,578 74,160 1,033,677 703,257 10.3% 105,332 
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  . ובטבלה מוצג כל השטח74% ישרסן הטכנולוגי ירושלים שם חלקה של י הג.ט.למעט בג, ישרס משותפת עם אחרים מוצג חלקה של בנכסים בהם הבעלות )1(
 . נתוני התפוסה לגבי כל אחת מהתקופות מתייחסים לשטחים שניתן היה להשכירם בפועל באותן תקופות, הנבנים בשלביםהעובדה שחלק מהנכסים הינם פרוייקטים שבנייתם לא הושלמה או  אורל )2(
 . שינויים משמעותיים בתפוסה המתוארת בעמודה זוח"דו ועד למועד פרסום ה31.12.2005לא חלו מיום , שמצוין במפורש אחרתלמעט במקום  )3(
  . חלקי עלות הנכס המופחתת2005לך שנת מחושב לפי דמי השכירות ששולמו במה )4(
  .ח"לדו 7.7לפרטים נוספים ראה סעיף  )5(
לפיו היא העניקה לצד השלישי אופציה להתקשר עמה בהסכם ,  עם צד שלישי בהסכם)חברה בת של ישרס (מ" בע נכסי הר חוצביםאחר תאריך המאזן התקשרה ל.ח"לדו 7.8לפרטים נוספים ראה סעיף  )6(

ר " מ2,000 -בהיקף של כ) שלד ומעטפת(להשכרת מבנה הודעה בדבר זכייתה במכרז שפרסם צד שלישי מ "בעלאחר תאריך המאזן קיבלה נכסי הר חוצבים , בנוסף; מו מראששכירות אשר תנאיו סוכ
   .)ח" לדו7.8לפרטים נוספים ראה סעיף  ( שנים10לתקופה של 

אך אין , בין היתר באמצעות מתווכים,  פועלת להשכרת השטחים הפנויים באזורישרס. הכלכלי הקשה אליו נקלעו עסקים באזור בעיקר מביקושים נמוכים כתוצאה מהמצב יםבעו התפוסה נישיעור )7(
  .  וכן היות ומדובר באזור תעשייה מיושן, זאת הן לאור המצב הכלכלי הקשה באזור כאמור, ביכולתה להעריך את ודאות השכרתם מחדש

   . ח"לדו 7.9לפרטים נוספים ראה סעיף . 2004 והועבר לחזקתה ברבעון האחרון של שנת ישרסר נרכש על ידי " מ2,900 -שטח של כ, בלהמתוך שטח ההשכרה הכולל שצוין בט )8(
  .   לחברה האמורהל מושכרים"ח כמחצית בלבד משטחים הנ" נכון למועד הדו.)חברה בקבוצת חסין אש (ערד של בשליטה ה לחברהושכרו ל"ר מהשטחים הנ" מ8,800 31.12.2005ליום  )9(
  . 'ר הינו בבעלות משותפת עם צד ג" מ1,900 -שטח להשכרה של כ. שוכרים שונים 33השטחים בבאר שבע נמצאים בארבעה מתחמים עיקריים בהם נמצאים  )10(
  . חודשים6בהודעה מוקדמת של , ם כל שנת שכירותלשוכר זכות להפסקת הסכם השכירות בתו. 15.8.2007 שנים שתסתיים ביום 5ברכסים שוכר אחד על פי הסכם שכירות לתקופה של  )11(
   .  ח"לדו 7.10לפרטים נוספים ראה סעיף  .ישרסהניהול והאחזקה מבוצע באמצעות חברת בת בבעלות מלאה של  )12(
   .ים בממוצעתיורוב חוזי השכירות הינם לתקופה של שנ, שוכרים 33ברב מד  )13(
 להכנת ת ישרס פועלת קבוצ1996 מאז . הינה בעלת הזכויות בהןישרסש, והוא כולל שורת חנויות,  יובלרמת שרת וקרית, נת רמת דניההשטח המסחרי בקרית יובל נמצא בנקודה מרכזית בין שכו )14(

 7.14לפרטים נוספים ראה סעיף (בינוי וזאת במסגרת פרוייקט פינוי , משרדים וחניון, מגדלי מגורים, לצורך הקמת פרוייקט מודרני הכולל מרכז קניות, תוכנית חדשה של המרכז המסחרי בקרית יובל
  ). ח"לדו

  . בממוצעה וחציורוב חוזי השכירות הינם לתקופה של שנ, שוכרים 16בקרית אליעזר  )15(
 .ר" מ1,000 -הנכסים האחרים כוללים נכסים במקומות שונים ברחבי הארץ ששטח כל אחד מהם קטן מ )16(
ואינו כולל את המחלקה הסיעודית , )לפי מיטה(ואת מחלקת התשושים ) לפי חדר ( ודיור תומךת העצמאייםוה בבית האבות כולל את מחלק חישוב שיעור התפוס.ח"לדו 7.11לפרטים נוספים ראה סעיף  )17(

  .     המושכרת ומופעלת על ידי צד שלישי
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  פרטים נוספים לגבי נכסים מניבים 7.6
 7.5טבלה בסעיף להלן פרטים נוספים לגבי נכסים מניבים מהותיים מבין הנכסים שפורטו ב

  :לעיל
   מתחם מלחה -גן טכנולוגי בירושלים  7.7

. 7")הרשות("ירושלים פרוייקט הגן הטכנולוגי ירושלים הינו פרוייקט שיזמה הרשות לפיתוח 
. בדרום מערב העיר,  תעשיות עתירות ידע במתחם מלחהפארקהפרויקט נועד להקמת 

להקמת קריה בשטח מבונה ההנדסית והמשפטית , הרשות יצרה את התשתית התכנונית
הקמת הקריה נעשית . ר בנוסף לשטחי שירות וחניה" מ68,000 -עיקרי כולל של כ
שהינה החברה העוסקת ") י.ט.ג("מ "הגן הטכנולוגי ירושלים בע. י.ט.באמצעות חברת ג

  .י הרשות"בהקמתו ופיתוחו של הגן הטכנולוגי שהוקמה לצורך כך ע
עם הרשות בהסכם לפיו , ל"ינ לאחר זכייה במכרז ב,ישרס התקשרה 1993בחודש אפריל 

י .ט. רכישת המניות בג.")הסכםה(" .י.ט. מזכויות הבעלות והשליטה בג74% ישרסרכשה 
י הרשות תמורת " עישרסי נמכרו ל.ט. מזכויות ההון והשליטה בג24%: נעשתה באופן הבא

 -י תמורת כ.ט.ות ג במניישרס מההון והשליטה הוקצו ל50% -ח ו" מליון ש28.8סך של 
  .₪ מליון 14.3

י בחלקים יחסיים לחלקה של כל .ט. יממנו את פעילות גישרסכי הרשות ו, בהסכם נקבע
. י ובהסכמת הרשות.ט.י דירקטוריון ג"בסכומים ובאופן שיקבעו ע, י.ט.אחת מהן בהון ג

ן י בקשר למימו.ט.במקרה ומי מן הצדדים להסכם לא ימלא אחר החלטת דירקטוריון ג
וחלקו של הצד האחר , י יהיה זכאי הצד השני לממן סכומים אלה בעצמו.ט.פעולותיה של ג

   .י כיתרת חוב של הצד המסרב.ט.במימון זה ירשם בספרי ג
יהיה רשאי הצד המקיים לקבל תמורת , י.ט.כי במידה ויאשר זאת דירקטוריון ג, כן נקבע

ביחס ובתנאים , בשיעור, ל הצד האחרי שידללו את החזקותיו ש.ט.המימון העודף מניות בג
דילול כאמור לא יפגע בזכותה של הרשות למנות דירקטור מטעמה . י.ט.שיקבע דירקטוריון ג

י או בזכויות הווטו שהוענקו לדירקטור מטעם הרשות בהסכם ובמסמכי היסוד של .ט.בג
  .8 כמפורט להלן.י.ט.ג

ן הינה שמירה על אופיו וצביונו אשר מטרת, בהתאם להסכם ניתנו לרשות הזכויות הבאות
לרשות הזכות למנות דירקטור מטעמה : כפרוייקט לתעשיות עתירות ידע. י.ט.של פרוייקט ג

את זהות שלושת הדירקטורים מטעם ) מטעמים סבירים(והזכות לאשר או לסרב לאשר 
ייב י ח.ט.הקוורום המינימלי לישיבות דירקטוריון ג. י.ט.ישרס וזהות מנהל העסקים של ג

כמו כן נקבע בהסכם כי לקבלת ההחלטות המפורטות להלן  .לכלול דירקטור מטעם הרשות
אשראי וביטחונות , העמדת הון: דרושה נוכחותו והסכמתו של הדירקטור מטעם הרשות

ודילול ) ידי מימון חיצוני-ידי הון עצמי ובין על-בין על(מימון נוסף ;  על ידי בעלי המניות.י.ט.לג
אישור ; שינוי התוכנית של הגן הטכנולוגי; ל צד שלא עמד בדרישות המימוןחלקו בהון ש

החלטות שיש בהן כדי לשנות את הוראות ההסכם בין הרשות ; 9המלצות ועדת ההשכרות
שינוי זכויות מניות ושינוי , החלטות והמלצות לאסיפה הכללית לגבי הקצאת מניות; ישרסל

 מחייבת את הסכמת י ושיעבודן.ט. בגישרסכן נקבע כי העברת מניות .  החברהתקנון
ה את יישום השליטה מנאינן מונעות מ,  הזכויות אשר ניתנו לרשותישרסלהערכת . הרשות

                                                 
 נציגים לממשלת 19אשר במועצתה ישנם , 1988 -ח "הרשות הינה רשות סטטוטורית לפי חוק הרשות לפיתוח ירושלים התשמ  7

 נציגי ציבור מקרב גופים הפועלים לפיתוחה הכלכלי של ירושלים ושני נציגי מוסדות להשכלה 5,  נציגים לעירית ירושלים9, ישראל
  .גבוהה

 26% -י לא תפחת מ.ט.י כי החזקת הרשות במניות ג.ט.י למינהל מקרקעי ישראל התחייבה ג.ט. שבין גהחכירהבהתאם להסכם  8
  .אלא לאחר קבלת אישור המינהל לעצם ההפחתה

 אמורה להיות ועדת השכרות שתפקידה להמליץ לדירקטוריון על מדיניות ההשכרות ועל המחיר שיקבע .י.ט. לג,פי ההסכם על 9
כל התקשרות המוצעת על ידי ועדת ההשכרות תובא לאישור הדירקטוריון ותהיה כפופה . קטמפעם לפעם לכל חלקי הפרויי

. .)י.ט.ל כדי להפריע למהלך העסקים הרגיל של ג"אין בתהליכי האישור הנ, להערכת ישרס (לקבלת הסכמתו של נציג הרשות
ידי מנהל שיווק שהינו עובד של  מבוצעת על הפעילות להשכרת המבנים .י.ט.לא קיימת ועדת השכרות בג, ח"למועד הדו, בפועל

ר דירקטוריון "יו, .י.ט.ל ג"בהשתתפות מנכ, ככלל,  במסגרת ישיבות הנהלה המתקיימותהפועל לפי הנחיות שהוא מקבל, י.ט.ג
   . ונציג הרשות,.י.ט.ג
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  ..י.ט.בפועל בג
מיועד השטח לבניית מרכז לתעשיות עתירות ידע בבניינים , שבתוקף' ד3419ע "על פי התב

 קומות להשכרה 17ירותים בן א וכן בנין מרכזי למנהלה וש" קומות כ5טיפוסיים בני 
  .למשרדים ותעשיות עתירות ידע

 ,ר שטחים עיקריים" מ54,000 -כ נסתיימה בניית בניינים בשטח כולל של ח"דועד למועד ה
 יתרת .ר"מ 40,000 - וכן חניונים בשטח של כ,ר שטחים להשכרה" מ60,000 -המהווים כ

בשטח עיקרי אפשרות הקמת בניינים פ התוכנית הקיימת מ"ע. י.ט.זכויות הבנייה במתחם ג
שינוי ל  בקשה.י.ט. גהגישהובנוסף , ר" מ25,000 - של כי שירותר ושטח" מ14,000 -של כ
באופן שיאפשר הקמת שני , .י.ט.בניה במתחם גה זכויות אשר במסגרתה יוגדלוע "תב

 -כשטחי שירות של ר ו" מ26,500 -בשטח עיקרי של כ) 7 - ו6בנינים (בנינים נוספים 
 ביצעה 2002 - ו2001במהלך השנים ). כולל יתרת זכויות הבנייה הקיימות (ר" מ41,000

התחלת הבנייה תתבצע על פי . ל" לצורך הקמת הבנינים הנ.עבודות חפירה ודיפון. י.ט.ג
  . מצב השוק
 3.5 -שוכרים לתקופות של כ 50 - ליםמושכר בניינים שבנייתם נסתיימהה, ח"דולמועד ה

   .עשנים בממוצ
 תניכר 2002-2003והוחרף בשנים , 2001שנת שהתפתח בטק -בתחום ההיהמשבר עקב 

בצד תהליך מואץ של , טק-מגמה חריפה של צמצום בשטחים הנדרשים על ידי חברות ההי
ם משפיעיו, .י.ט.תהליכים אלו לא פסחו גם על ג. סגירת חברות שהגיעו לקץ דרכן הכלכלית

אך עדיין לא ,  מגמת הצמצום נעצרה והביקוש התייצב2004-2005בשנים  .על הכנסותיה
  . טק בעבר-מורגשת מגמת שיפור וחזרה לרמות הביקוש שאפיינו את תחום ההי

, ח"מליון ש 339 -עומד על סך של כ 31.12.05בפרוייקט ליום . י.ט.היקף ההשקעה של ג
  .ח"מליון ש 264 -על כ, ח"מליון ש 75 -כובניכוי מענקים בסך 

 על תוספותיו 1992כנית שאושרה על ידי מרכז השקעות על פי כתב אישור משנת התוהיקף 
התקבל ממרכז ההשקעות אישור לכתב הביצוע  2002בשנת  .₪ליוני י מ205 -מסתכם בכ

  .הסופי
 משטח הגן שנועד לשמש עבור 70%על , ל"על פי תנאי מרכז השקעות לכתב האישור הנ

 אשר עבורו לא התבקש מעמד של 23גן למעט בנין כל בנייני ה, קרי(תעשייה עתירת ידע 
על פי . ויתרת השטח למשרדים ושירותים נלווים, טק-להיות מיועד למפעלי הי) מפעל מאושר

) בנין המינהלה והשירותים (23מיועדת מחצית משטחו של בנין , ע"חוזה החכירה והתב
 13.12.2001ביום כבר  .לשמש לתעשייה עתירת ידע והמחצית הנותרת למשרדים ולמסחר

בתנאים , במסלול מענקים במלואו כמפעל מאושר 23 על ידי מרכז השקעות בנין אושר
לא . י.ט.ג היות ו כתב האישורבוטל 2005בדצמבר . .י.ט.גמסוימים שלא היו מקובלים על 

 למרכז השקעות .י.ט.ג פנתה 2006בתחילת שנת . למשוך את המענקים  מעולםקשהיב
כאשר שחרור המענקים יבוצע על פי ,  כמפעל מאושר23מבנין ת בבקשה להכיר במחצי

    .ובהתאם להשכרות בפועל
פנה המינהל ,  שערך משרד מבקר המדינה במינהלבעקבות ביקורת, 2004בחודש יוני 

, משכירה את שטחי הגן הטכנולוגי בניגוד להוראות הסכם החכירה. י.ט.בטענה כי ג, .י.ט.לג
בפניית המינהל לא צוינו הסכמי (בלבד " תעשייה ומלאכה"לפיו הוחכר השטח למטרות 

להפסיק כל שימוש . י.ט.לפיכך דרש המינהל מג). שכירות ספציפיים המהווים הפרה כאמור
והודיע לה על כוונתו לממש את כל , בשטחי הגן הטכנולוגי המנוגד לכאורה למטרת החכירה

ין במידה וההפרה הנטענת לא  ועל פי כל ד10הסעדים המוקנים לו על פי חוזה החכירה
שסכומם לא צוין (וכן לדרוש ממנה דמי שימוש ,  ימים ממועד הפנייה15תתוקן בתוך 

  . בגין השימושים שנעשו בשטח למטרות אחרות) בפנייה

                                                 
בע את התנאים המפורטים הקו, 4.11.1999מיום , 4818 על פי חוזה החכירה הסטנדרטי שפרסם המינהל בילקוט הפרסומים  10

יהיה המינהל רשאי לבטל את הסכם , במקרה שהחוכר יגרום לשינוי במטרת החכירה או יעודה, של הסכמי חכירה עם המינהל
ובכפוף לתנאים , במקרה של ביטול הסכם החכירה. החכירה ולדרוש דמי שימוש כפי שיהיה מקובל לעניין זה אצל המינהל

כפי שיקבע , ישלם המינהל למחכיר סכומים בעבור החלק היחסי של זכויותיו של החוכר בנכס, ורהמפורטים בהסכם החכירה האמ
  .        בצירוף הפרשי הצמדה,  מהערך היסודי של הנכס15%בניכוי פיצויים מוסכמים בשיעור של , השמאי הממשלתי
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ח מבקר "לעיונה ותגובתה טיוטה של דו. י.ט.קבלה ג, 2004בחודש אוקטובר , בנוסף
ורת בטענה כי שטחים ניכרים בגן הטכנולוגי ביק. י.ט.במסגרתה נמתחה על ג, המדינה

  . ע"מושכרים לשוכרים שונים בניגוד להוראות חוזה החכירה והתב
כי היא דוחה מכל וכל את הטענות , הן למינהל והן למשרד מבקר המדינה, השיבה. י.ט.ג

וטענה בתוקף כי היא מקפידה לקיים את כל הוראות חוזה החכירה , שהושמעו נגדה כאמור
לתגובותיה רשימות מפורטות . י.ט.להוכחת טענותיה צירפה ג. ע על אף מצב השוק"והתב

, למינהל. י.ט.מסרה ג,  בהמשך.של כל שוכרי הגן הטכנולוגי ונתונים נוספים בנוגע לזהותם
לאור  .נתונים נוספים בנוגע לזהות כל שוכר והיקף השטחים המושכרים לו, לפי בקשתו
 לא צפויה לה חשיפה מהותית עקב פניות המינהל ומבקר ,.י.ט.גלהערכת , האמור לעיל

 לאחרונה .או מבקר המדינה בעניין זה/לא נתקבלה תגובת המינהל ו, ח"דולמועד ה. המדינה
שמאי אשר מונה על ידי המינהל במטרה להעריך את שווי השימושים שנעשו . י.ט.פנה לג

ע לשמאי כי היא עומדת על הודי. י.ט.ג. שלא בהתאם למטרת החכירה לפי טענת המינהל
            .אינה מבצעת כל שימוש חורג במקרקעיןהיא טענתה ש

   הר חוצבים ירושלים– גן טכנולוגי מאיר -גטמ  7.8
הינו מגרש בשטח של , הנמצא באזור התעשייה הר חוצבים בירושלים, הנכס בהר חוצבים

)  מפלסים8( קומות 4הכולל מבנה בן ")  ירושלים-מתחם הר חוצבים ("ר " מ18,538 -כ
מבנה (בנין נוסף , ר המיועד לתעשיות עתירות ידע" מ7,200 - של כ עיקריבשטח) Aמבנה (

B (ר אשר " מ29,000 -ר וכן חניון תת קרקעי בשטח של כ" מ18,000 -בשטח עיקרי של כ
  . אמור לשמש את כל הבניינים בפרוייקט

ר ממתחם נכסי " מ15,620 1992ת רכשה בשנ") נכסי הר חוצבים("מ "נכסי הר חוצבים בע
ר הוחכר " מ2,918שטח נוסף של  .ח" מליון ש35.6 ירושלים תמורת סך של -הר חוצבים 

  .ח" מליון ש3תמורת סך של , 6.6.2000לה על ידי מינהל מקרקעי ישראל ביום 
ביום .  ממניותיה של נכסי הר חוצבים50% - ב החזיקה ישרס2002עד לחודש מרץ 

, את יתרת המניות בנכסי הר חוצבים₪  מליון 23.7תמורת ' י מצד ג.ט. ג רכשה19.3.02
 מנכסי הר 50%מ שכל עיסוקה הינו החזקת "באמצעות רכישת מניות חברת איקסיון בע

  .  חוצבים
לתקופות של , שוכרים 13 - לים במתחם נכסי הר חוצבים מושכרהבנינים, ח"דולמועד ה

בעיקר , חברות העוסקות בתעשיות עתירות ידעינם מרבית השוכרים ה. בממוצע שנה וחציכ
,  בהסכם עם צד שלישי חוצבים התקשרה נכסי הר2006בחודש ינואר  .בתחום המחשבים

לפיו העניקה נכסי הר חוצבים לצד השלישי אופציה להתקשר עמה בהסכם שכירות אשר 
 .15.5.2006לא יהא מאוחר מיום המימוש של האופציה ובלבד שמועד , תנאיו סוכמו מראש

 הסכם .מ" אלפי דולר בתוספת מע165 האופציה שילם הצד השלישי סך של תתמור
 שטח B בבנין השוכר ישכור: את התנאים הבאים, בין היתר, השכירות נשוא האופציה כולל

 3לשוכר ניתנו . 15.5.2006 שנים שתחילתה ביום 10ר לתקופה של " מ3,800 -של כ
בנוסף מעניק הסכם . ת בשלוש שנים נוספות בכל פעםאופציות להארכת תקופת השכירו

  חודשים החל ממועד תחילת תקופת השכירות18 לתקופה של השכירות לשוכר אופציה
ולאחר פקיעת , כולו או חלקו, ר" מ4,200 -כר בשטח נוסף של כשלהגדיל את שטח המו

אשונה זכות סירוב ר במשך שישה חודשים האופציה ביחס לשטח הנוסף תעמוד לשוכר
הר חוצבים הודעה בדבר  קיבלה נכסי 2005בחודש מרץ ,  בנוסף.שטח זהשכירות ביחס ל

 2,000 -בהיקף של כ) שלד ומעטפת(זכייתה במכרז שפרסם צד שלישי להשכרת מבנה 
דמי השכירות . ח טרם נחתם הסכם השכירות"למועד הדו.  שנים10ר לתקופה של "מ

 הבינוי שתבצע נכסי הר חוצבים לצורך התאמת בהתבסס על עלויות, בין היתר, ייקבעו
        .המושכר

 תניכר 2002-2003והוחרף בשנים , 2001שנת שהתפתח בטק -בתחום ההיהמשבר עקב 
בצד תהליך מואץ של , טק-מגמה חריפה של צמצום בשטחים הנדרשים על ידי חברות ההי

, נכסי הר חוצביםגם על תהליכים אלו לא פסחו . סגירת חברות שהגיעו לקץ דרכן הכלכלית
אך ,  מגמת הצמצום נעצרה והביקוש התייצב2004-2005בשנים .  על הכנסותיהמשפיעיםו

  . טק בעבר-עדיין לא מורגשת מגמת שיפור וחזרה לרמות הביקוש שאפיינו את תחום ההי
  . .י.ט. ג ירושלים מתבצע על ידי-הניהול והאחזקה של מתחם נכסי הר חוצבים 
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פ התוכנית הקיימת מיועדת " ירושלים ע-בנייה במתחם נכסי הר חוצבים יתרת זכויות ה
 התחלת ).Cבנין (ר " מ21,800בשטח עיקרי של  קומות 19גדל משרדים בן לבניית מ

עם קידום התחלת הבנייה , נכסי הר חוצביםלהערכת . ה תתבצע על פי מצב השוקהבניי
   .  ההיא תחויב בתשלום היטל השבחה בסכום שאינו מהותי ל

 156 - עומד על סך של כ31.12.05היקף ההשקעה של נכסי הר חוצבים בפרוייקט ליום 
  .ח"ש מיליון 125 -בכ, ח"מליון ש 31 -ובניכוי מענקים בסך של כ, ח"מליון ש
 קבלה נכסי הר חוצבים ממינהלת מרכז ההשקעות כתב אישור לביצוע תוכנית 1994בשנת 

 86ר חניון בסכום כולל של " מ29,000 -מבנים וכר שטחי " מ28,500השקעות בשטח של 
לבניית פארק לתעשיות עתירות ידע במתחם הר חוצבים בירושלים במסלול , ₪מיליוני 

  . 1959-ט"התשי, לפי החוק לעידוד השקעות הון" מענקים"
  . ח ביצוע סופי אשר טרם אושר" הוגש למרכז ההשקעות דו2001במהלך שנת 

בהשכרת רוב שטחי , בין היתר, לעידוד השקעות הון מותניתי החוק "קבלת ההטבות עפ
  . המבנים למפעלים תעשייתיים שקיבלו מעמד של מפעל מאושר

במידה ונכסי הר חוצבים לא תעמוד , 1959 - ט"התשי, בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון
 את החזר סכומי המענקים מנהזכאי מרכז ההשקעות לתבוע מ, בתנאי כתב האישור

יהיה עליה להשיב את מלוא , כמו כן.  בצרוף ריבית והפרשי הצמדה מיום קבלתםהשקיבל
 קיבלה נכסי הר חוצבים דרישה 2003בשנת  ).פחת מואץ ושיעור מס מופחת(הטבות המס 

בטענה כי בפועל נבנו שטחים , ₪ מליוני 2 -ממרכז ההשקעות להחזר מענקים בסך של כ
ר " מ1,500 -ר שטחים עיקריים וכ" מ4,200 -פחות כ(קטנים יותר מהתוכנית המאושרת 

הודיע מרכז השקעות כי מאחר ונכסי , כמו כן). שטחי חניון לעומת שטחי התוכנית המאושרת
לא , בתנאי האכלוס ואחוז ההשכרה למפעלים מאושרים, לטענתו, הר חוצבים אינה עומדת

ל היא ביצעה בשטחים כי בפוע, מנגד טוענת נכסי הר חוצבים. יומצא אישור ביצוע בשלב זה
וכן התקינה במבנים מערכות תקשורות ) ולא רק מעטפת(שנבנו על ידה גם את גימור הפנים 

לאור האמור ביקשה נכסי הר חוצבים לערוך שינויים בכתב (מתקדמות בהיקף כספי ניכר 
כי , לעניין היקף ההשכרה הנדרש טוענת נכסי הר חוצבים). האישור בהתאם לביצוע בפועל

ף ששוכרים רבים שלה נקלעו לקשיים כלכליים והפסיקו את פעילותם או עברו לבנינים על א
הרי שהם תפסו חזקה בנכס ואף שילמו את דמי השכירות לכל תקופות השכירות , אחרים

  . ולפיכך יש לראות בכך השכרה בהתאם לכל דרישות כתב האישור, הרלוונטיות
חזרי מענקים מופרזות באופן מהותי ובשלב הדרישות לה, נכסי הר חוצביםלהערכת הנהלת 

. ה בספריםולכן לא נרשמה הפרש, אם בכלל, זה לא ניתן לקבוע את גובה הסכום שיוחזר
ובמידה שיוחזרו סכומים כלשהם , נכסי הר חוצביםסכום הדרישה אינו מהותי ל, בכל מקרה

סדר מול מרכז ה מגבשת נכסי הר חוצביםבימים אלו . הם ייזקפו על חשבון ההשקעה בנכס
תקבל נכסי הר חוצבים אישור על במסגרתו ,  להסדרת חילוקי הדעות האמוריםהשקעות

את בעתיד ותידרש להשלים , עמידה בתנאי האכלוס על פי כתב האישור לתקופה מסוימת
 בגין היקף השטחים שנבנו  ₪ מיליון1.7 -תחזיר נכסי הר חוצבים כ, בנוסף. יתרת התקופה

מענקים נוספים בגין התאמות פנים שבוצעו עבור  נכסי הר חוצבים לואושראך מנגד י, כאמור
ה לסכום דומ עשוי להסתכם בסכום ,בסכום שלהערכת הנהלת נכסי הר חוצבים, דיירים
  .ח טרם הושג הסדר סופי"למועד הדו. ההחזר

  בני ברקמתחם מסחרי  7.9
קה שהינה הן חלקה אחת ותימ, מורכב משתי חלקות צמודותבני ברק מסחרי מתחם 

, ")מתחם קרגל("ואשר לשעבר שכן בה מפעל קרגל ,  מזה עשרות שניםבבעלות ישרס
מתחם דובק "). מתחם דובק ("2004 בשנת ת ישרסוחלקה שנייה שנרכשה על ידי קבוצ
  .  המתוחמת על ידי ארבעה רחובות, משלים את מתחם קרגל ליחידה אחת

מורכב ממספר מבני תעשיה ישנים ,  נטור" מ14,500 -בשטח קרקע של כמתחם קרגל 
  .ר להשכרה" מ10,606בשטח כולל של 

ם וספציפיים אשר נתנה יאך בהתאם להיתרים זמני, היעוד של מתחם קרגל הינו תעשייתי
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 משטחי המבנים שבמתחם 43% -משמשים כ, 11עירית בני ברק לחלק מהשוכרים
 בבני ברק באזור אשר מתחם קרגל מצוי במיקום מרכזי. לשימושים  מסחריים ולמשרדים

אשר יתרת השכירות הממוצעת שלהם , שוכרים 32במתחם קרגל . אינו בעל אופי תעשייתי
  . שנים 4 -הינה כ

ישרס  ("ישרסחברה בת של , מ"בע) מבני תעשייה( התקשרה ישרס 2004בחודש יולי 
שעליו ,  נטור" מ2,700 -שטח קרקע של כב, בהסכם לרכישת מתחם דובק, ")תעשייה

 . מיליון דולר3בתמורה לסך של , ר להשכרה"מ 2,900 -כ בשטח כולל של ן תעשיה ישהנמב
. נכס הבמועד חתימת ההסכם היה הנכס מושכר לצד שלישי אשר שכר את מרבית שטחי

לו ניתנה זכות להשכיר ( עם אותו שוכר  התקשרה ישרס תעשייה2004בחודש אוקטובר 
ירות חדשים לתקופה שתסתיים ביום ושוכר נוסף בהסכמי שכ) בשכירויות משנה

 חודשים בתנאים הקבועים 24 להארכתם לתקופה נוספת של עם אופציה, 31.12.2006
  . בהסכם
מפעם , ובמקביל,  הכינה פרוגרמה תכנונית לניצול השטח במתחם המסחרי בבני ברקישרס
  . היא בוחנת את אפשרות מימושו, לפעם

   רמת גן-די מול  7.10
 מסחרי במרכז העסקים שבו שוכנת בורסת היהלומים ברמת גן בשטח הינו מרכז, "די מול"

כולל אולם אירועים (ר שטחים להשכרה " מ9,876מהם , ר" מ24,360 -בנוי כולל של כ
  .ר חניון" מ10,600 -וכ) ר" מ1,900 -בשטח של כ

 -חלקו האחרון נבנה בראשית שנות ה. 80 -מרכז דימול נבנה בשלבים החל מסוף שנות ה
 עם זאת דמי השכירות הינם  אך יחד90% -מול הינה כ-התפוסה בדי ח"דו הלמועד. 90

, שוכרים במרכז דימול 35 ישנם ח"דונכון למועד ה. נמוכים יחסית לנכסים דומים באזור
  .שנים 1.5 -ככשיתרת תקופת השכירות הממוצעת שלהם הינה 

כויות בו הם צדדים ר שבעלי הז" מ1,235 -למעט בשטח של כ(בעלת הזכויות בדי מול 
חברת בת בבעלות מלאה , ")בני מיכל("מ "בע) עתודות(הינה חברת בני מיכל ) שלישיים

  . ישרסשל 
מ חברת בת בבעלות "בע) הניהול ואחזק(הניהול והאחזקה של דימול נעשה על ידי ישרס 

  .ישרסמלאה של 
ות בתוספת התשלום עבור הניהול והאחזקה נעשה על ידי חלק מהשוכרים על בסיס על

  .אחוז קבוע ויתרתם על בסיס תשלום קבוע הצמוד לשער הדולר
 רכב והוא  כלי420 -מיועד לכ, ר" מ10,600 -הוא כ, כאמור,  אשר שטחו-חניון די מול 

  .ישרסי חברת בת של "מופעל ע
  .לרבות אפשרות מימושו,  שוקלת את האפשרויות ביחס לנכס זהישרס

  דיור מוגן 7.11
   נוה אביב מועדון -בית אבות  7.11.1

חברה בת בבעלות מלאה של , ")נוה אביב("מ "בע) שמריהו-כפר(חברת מועדון נוה אביב 
 -היא הבעלים והמפעילה של בית אבות הממוקם בכפר שמריהו על שטח של כ, ישרס

  ").בית האבות("ר שטח בנוי "  מ8,230 -ועליהם כ, ר" מ8,260
נוסף לכך שירותים מיוחדים הכוללים בית האבות מעמיד לרשות הדיירים יחידות דיור וב

  . פעילות תרבותית וחברתית, שירות רפואי, כביסה, ארוחות
הסבה שתי קומות באגף  שיפוץ יסודי בבית האבות וביצעה נוה אביב 2005במהלך שנת 

לאחר ביצוע ההסבה . ח" מיליון ש3 - בעלות של כלדיור תומךלמחלקה חדשה המזרחי 
מחלקה לדיור , )סוויטותכולל  (חדרים 72חלקה לעצמאיים בת מכולל בית האבות , כאמור

, וכן מחלקה סיעודית, ) מיטות36( חדרים 18מחלקת תשושים בת ,  חדרים38תומך בת 

                                                 
ולהערכת ,  שנים10 -ריית בני ברק לפני כניתנו על ידי עי, אשר השגתם הינה באחריות שוכרי הנכס,  ההיתרים האמורים 11

  . אין הם צפויים להתבטל, ישרס
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  .כמפורט להלן, 'המושכרת לצד ג
  .ח"לדו 7.17.5לפרטים אודות תנאי השכירות בבית האבות ראה סעיף 

  מחלקה סיעודית
באורח עצמאי , ")עמל ("מ" בעמעבר ומעלילה חברת עמל  מפע2000החל מחודש נובמבר 

בהתאם להסכם השכירות  .את המחלקה הסיעודית שבבית האבות, ה הבלעדיתאחריותוב
 71 -סך של כב יםחודשימסתכמים דמי השכירות ה) 2002אשר עודכן בחודש נובמבר (

והם , רבעונייםדמי השכירות הינם . צמוד למדד המחירים לצרכן, מ"ח בצירוף מע"אלפי ש
עבור , עבור שירותי מזון וכביסה, משולמים עבור שכירות המחלקה הסיעודית על ציודה

השכירות הינה . ועבור שירותי תחזוקה שמסופקים על ידי נוה אביב, אספקת חשמל ומים
כשלכל צד מוקנית הזכות להביא את תקופת , 1.11.02החל מיום , לתקופה של עשר שנים

 את עמלמימשה  2005 בדצמבר 15 ביום . מראשים חודש12הודעה של השכירות לקיצה ב
בין הצדדים .  שנה ממועד ההודעהעל סיום הסכם השכירות בתוךוהודיעה זכותה כאמור 

     .מתנהלים מגעים לחידוש הסכם השכירות בתנאים שונים
  מ"החזקת מניות נסחרות בבית הזהב בע 7.11.2

 2,795,849 - מחזיקה בישרס, ואר לעילבנוסף להפעלת בית האבות בכפר שמריהו כמת
חברת בית ("מ " מהון המניות המונפק של חברת בית הזהב בע17.42% -כמניות המהוות 

 המפעילה ומנהלת מגדל מגורים הנמצא בשכונת יד אליהו ,שהינה חברה ציבורית, ")הזהב
   .אביב והמיועד לדיור מוגן למבוגרים המתפקדים באופן עצמאי-בתל
 מעורבת בניהול חברת בית גיל הזהב ואינה קשורה בהסכמי הצבעה עם בעלי  אינהישרס

  .המניות בחברה זו
 לציבור הציעה ישרס, 28.8.2005במסגרת תשקיף שפרסמה חברת בית הזהב ביום 

 של  מניות1,084,622 המקנות זכות לרכוש מישרס) 4סדרה (שה רכיאופציות  1,084,622
התמורה ברוטו . למניה ₪ 5כנגד תשלום במזומן של , המוחזקות על ידהחברת בית הזהב 

 1,150 -הסתכמה בסך של כשהוצעו על ידה כאמור  בגין אופציות הרכישה שקבלה ישרס
 עד לא יאוחר מיום  תקבל ישרסהאמורות אם תמומשנה כל אופציות הרכישה .₪אלפי 

 המחירים צמוד למדד, ברוטוח " אלפי ש5,423 -כתמורה נוספת בסך של , 5.3.2007
  .אופציות רכישה 1,315ח מומשו " עד למועד הדו.לצרכן
. ח"מיליוני ש 13.7 -היא כ 31.12.05 - במניות חברת בית הזהב נכון לישרסות השקעת על

על פי שער המניה בבורסה של חברת בית הזהב , ישרסשווי מניות חברת בית הזהב שבידי 
 מדיבידנדים שחולקו על ידי ישרסהכנסות . ח"שמיליוני  15.4 -הינו כ, 20.3.2006 נכון ליום

  .ח"מיליון ש 1.5 -הסתכמו בכבשלוש השנים האחרונות חברת בית הזהב 
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  המיועדים להשכרה ועתודות קרקע להשכרה  בנינים בתהליך הקמה ובתכנון לקראת הקמה 7.12
 ובתכנון לקראת הקמה  שלהלן מוצג ריכוז נתונים אודות בנינים בשלבי הקמהאותבטבל

 ליום של ישרסועתודות קרקע להקמת מבנים המיועדים להשכרה , מיועדים להשכרהה
31.12.2005:  

  הקמהמבנים בתהליך הקמה ובתכנון לקראת 
הזכויות בקרקע   אתר

ומועד גמר הסכמי 
  פיתוח/חכירה

  

עלות הקרקע 
ליום 

31.12.05 
  ח"באלפי ש

ללא (עלויות 
) קרקע

שהושקעו 
בפיתוח 

ובבניה ליום 
31.12.05)1 (

כולל היוון (
) עלויות מימון
  ח"באלפי ש

ח "השקעה שוטפת  באלפי ש
 )כולל קרקע והיוון עלויות מימון(

    2005 2004 
, )ם-י( גן טכנולוגי

  )3) (2( 6-7בנינים 
הסכם חכירה עד 

 עם אופציה 2041
חלקה של (להארכה 

  )74% ישרס

9,844 9,245 - - 

התחייבות לחכירה   )4(א "ימק
  2150עד שנת 

34,632 14,493 10,556 1,959  

 -  487 -    אחרים 

 1,959 10,556 24,225 44,476  כ"סה
 .אך לא כולל רכיב הקרקע, פקוח וניהול, תכנון, אגרות, ולל עלויות בניהכ )1(
 . ח המיוחס לקרקע"ש מיליון 5.9 -ככולל הפרש מקורי בסך  )2(
 .ח"לדו 7.7 ראה סעיף -לפרטים נוספים לגבי גן טכנולוגי ירושלים  )3(
 מתייחס בעיקר לשטחים המיועדים למשרדים ומסחר .ח"לדו 7.13.1 ראה סעיף -א "ימקפרטים נוספים לגבי ל )4(

 . בפרוייקט
  

  :מבנים בתהליך הקמהפירוט נוסף לגבי  7.13
  :מבנים מהותיים בתהליך הקמהלהלן פירוט נוסף לגבי   

  א"פרוייקט מתחם ימק 7.13.1
 YMCA of the USAהינו פרוייקט שיזמה, ")הפרוייקט("א בירושלים "פרוייקט מתחם ימק

, התחומים על ידי הרחובות דוד המלך,  דונם31 - בעלת הזכויות בשטח של כ,")א"ימק("
א "במתחם ימק"). א"מתחם ימק ("YMCAוהידועים כמתחם , וושינגטון ולינקולן בירושלים

ות לגביו זכויות קיימ, וכן, יחידות מסחריות ואולם קונצרטים, מתקני ספורט, קיימים מלון
 - כ(למגורים , בעיקר, המיועדים, ר שטחים עיקריים" מ34,500 -בנייה נוספות בהיקף של כ

, כמו כן). ר" מ4,000 -כ(ולמשרדים ומסחר ) ר" מ2,500 -כ(לייעודי מלונאות , )ר" מ28,000
מרכז ספורט וספא וחזית ,  מקומות חניה900 -א חניון לכ"ע של מתחם ימק"כוללת התב

  .חריתמס
בהסכם לפיתוח של מתחם  ,א"עם ימק, התקשרה קבוצת ישרס, 1999 בדצמבר 23ביום 
  "). ההסכם", 8.5.00 ומיום 10.2.00הסכם זה תוקן בתוספות מיום (א "ימק

 שנים בגין אותו חלק 150יוקנו לקבוצת ישרס זכויות חכירה למשך , בהתאם להסכם
יוקנו , כמו כן"). השטח המוחכר(" כאמור  שטחים עיקרייםר" מ34,500מהמתחם עליו יבנו 

הצמודות לשטח , הקיימות והעתידיות, לקבוצת ישרס כל זכויות הבנייה הבלתי מנוצלות
  . המוחכר

א תמורה בסך "תשולם לימק, בתמורה לזכויות שיוקנו לקבוצת ישרס כאמור, על פי ההסכם
) כחלק מהתמורה(א " ימקבנוסף הוסכם כי קבוצת ישרס תבצע עבור.  מיליון דולר14.5של 

בחלק המתחם שיישאר בבעלותה ובהחזקתה , ופיתוח, בנייה, תכנון, עבודות קבלניות
כולל עבודות הפנים במרכז (הכולל בניית מרכז ספורט תת קרקעי , א"הבלעדית של ימק
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בעלות מוערכת ,  מקומות חניה מתוך החניון400 -החזית המסחרית וכ, והספא) הספורט
השכר שיגיע לקבוצת ישרס בעבור ביצוע עבודות הבנייה .  מליון דולר22 -כוללת של כ

. יקוזז מסכום הערבות שתיתן קבוצת ישרס להבטחת ביצוע העבודות האמורות, והפיתוח
 הסכומים האמורים לעיל אינם . מליון דולר36.5 -ההסכם בכבסך הכל מסתכמת תמורת 

   .מ"כוללים מע
ויתרת התמורה ,  מיליון דולר10.75ך של א ס"ס לימקשילמה קבוצת ישר, ח"דולמועד ה

 נמסרו ,כן כמו .א" אישורי מסים על ידי ימקתשולם עם המצאת)  מיליון דולר3.75בסך של (
ערבויות לבצוע עבודות הבנייה וערבויות ,  התשלומים יתרתא ערבויות להבטחת"לימק

שטר חוב בסך בנוסף ל(ולר מליון ד 14.5 -סך של כ עומדות על ח"דואשר למועד הכלליות 
 מנגד נרשמה משכנתא לטובת הבנק המלווה והערת אזהרה לטובת ). אלפי דולר289של 
  .ישרס

תעלנה על סכום מינימלי , כן נקבע בהסכם כי במידה והמכירות בפרוייקט אשר יוקם במתחם
ום  מתוך הסכ17%א סכום נוסף אשר יחושב כשיעור של "ישולם לימק,  מליון דולר135של 

  . העולה על הסכום המינימלי האמור
 בלוח הזמנים שיקבע ת ישרסאם לא תעמוד קבוצ, על פי הסכם הבנייה שנערך בין הצדדים

 אלפי 20א זכאית לפיצוי מוסכם בסך של "תהא ימק, להשלמת הבנייה או שלב משלביה
 יום נוסף  אלפי דולר לכל2.5וסך נוסף של ,  ימי האיחור הראשונים או חלקם15דולר בגין 
 סוף -גמר בניית הספא והחניון :  הואישרסשהוצע על ידי קבוצת  לוח הזמנים .של איחור

 חודש - Cגמר בנין מגורים ; )2006מותנה בקבלת היתר בניה עד לסוף שנת  (2007שנת 
בעיקר מסחר  (Dגמר מתחם ; 2007 סוף שנת - B4 - וB3גמר בנייני מגורים ; 2007מרץ 

א להצעת לוח "גובת ימקטרם נתקבלה ת, ח"דונכון למועד ה .2007שנת  סוף -) ומשרדים
ח טרם התקבל "היות ולמועד הדו,  כמו כן. וטרם נקבע לוח זמנים מוסכםישרסהזמנים של 
תבוצע , )ראה פרטים נוספים להלן( )C בנין( שלב המגורים הראשון  לבנייתהיתר בניה

        .    ההיתרלפי מועד קבלת ל "הנהתאמה של לוחות הזמנים 
במהלך הרבעון השני . עבודות דיפון וחציבה להיתר ביצוע  הוגשה בקשה2000בחודש יולי 

אשר נמשכו זמן רב עקב אופי , עבודותה בביצוע ת ישרסקבוצ החלה 2001של שנת 
  . מהן96% הושלמו ח"דוולמועד ה, החציבה בהר

 חלק מהשטחים התת  היתר בניה להקמתישרס קיבלה קבוצת 2003בחודש אוגוסט 
בעיקר להקמת , ) שטחי שירות26,800 -ר שטח עיקרי ו" מ7,100 -כ(קרקעיים בפרוייקט 

חלק ממקומות , על פי תנאי ההיתר(השלד למרכז הספורט ולהקמת החניון התת קרקעי 
 ציבוריים 175מתוכם ,  מקומות חניה430 יוקמו  הראשוןבשלב). החניה ישמשו כחניון ציבורי

 ישרסקבוצת , ח" למועד הדו.קומות חנייה פרטיים אשר יוצמדו לדירות המגורים מ255 -ו
אוגוסט בחודש . בביצוע שלד מרכז הספורטממשיכה ו, שלד החניוןשל גמר הבשלב נמצאת 

ר " מ8,100 -כ ( של החניוןהשנישלב ה היתר בנייה לבניית ישרס קיבלה קבוצת 2005
 81 - ציבוריים ו100מתוכם  ( נוספיםנייהמקומות ח 181בנייה של המאפשר , )ברוטו

 היתר לבניית קומה מסחרית ישרס קיבלה קבוצת 2005בחודש אוגוסט , מו כןכ. )פרטיים
השלד את בניית  ישרס סיימה קבוצת ,ח" למועד הדו.ר" מ1,600 - בשטח של כDבמתחם 

    .של הקומה המסחרית
, עבודות הבניה התת קרקעיות התקשרה עם קבלן משנה בהסכם לביצוע כלל ישרסקבוצת 

 עם קבלן משנה נוסף ישרסוסף התקשרה קבוצת בנ. ₪ מיליון 56 -בתמורה לסך כולל של כ
₪  מיליון 7.5 -בתמורה כוללת בסך של כ, לביצוע התקנת המערכות התת קרקעיות

והם , 2004קבלני המשנה החלו בביצוע עבודות הבניה בחודש אוגוסט ). מ"בתוספת מע(
  .  2007ברבעון הראשון של שנת סיימן צפויים ל

ובמקביל להמשך העבודות , Cלאחר השלמת עבודות הבניה התת קרקעיות במתחם בנין 
 C להתחיל בבניית שלד בניין ישרסצפויה קבוצת , האחריםהתת קרקעיות במתחמים 

 לפרטים נוספים ראה(ר שטח עיקרי " מ8,300 -בהיקף בנייה של כ, ד" יח62המיועד לכלול 
 בתכנון מפורט של שני  עוסקת קבוצת ישרסח"דובמועד ה, כמו כן). ח"לדו 8.6.1סעיף 

  .       ד"יח 39המיועדים לכלול ) B4 - וB3(בנינים נוספים 
 - עמד על סך של כ31.12.2005 בפרוייקט ליום היקף ההשקעה הכולל של קבוצת ישרס

החלקים המסחריים בפרוייקט בגין ₪ מיליון  49.1 -מתוכם סך של כ(₪ מיליון  242.7
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  ).בגין החלקים המיועדים למגורים₪ מיליון  193.6 -וסך של כ, המיועדים להשכרה
 40 נמכרו 31.12.2005עד ליום . C בשיווק בנין ישרס החלה קבוצת 2005בראשית שנת 

לאחר תאריך המאזן ). מ"לא כולל מע(₪ מיליון  122 -בהיקף כספי כולל של כ, דירות
מחייבת ואינה מהווה חוזה שאינה ( בוצעה הרשמה ראשונית רה אחת נוספת וכן דימכרהנ

 החלה קבוצת 2006 בראשית שנת .ד נוספות"יח 2 -של מתעניינים בפרוייקט ביחס ל) מכר
בנוסף בוצעה הרשמה .  דירות4ח נמכרו "למועד הדו. B4 - וB3נים  בשיווק בניישרס

שנחתמו חוזי המכר  חלק מ.ד נוספות" יח5 -ראשונית של מתעניינים בפרוייקט ביחס ל
וחלקם מותנים בקבלת היתר , 1.12.2005ליום מותנים בקבלת היתר בנייה עד כאמור 

לא נתקבלו בקשות אך , ח טרם התקבל היתר בניה" למועד הדו.31.7.2006בנייה עד ליום 
, נוי מפורטכולל נספח בי(ע " מספר שינויי תבקידמה ת ישרסקבוצ .חוזיםהכלשהן לביטול 

הועדה ח אישרה "בשנת הדו .)ד ושינויי קווי בניין" יח30תוספת , קומהתוספת , ניוד זכויות
לאחר ששמעה את ההתנגדויות , ע" את שינויי התב ובניה בירושליםןהמקומית לתכנו

 12ביום .  הועדה המקומיתתהוגש ערר על החלט לאחר האישור. שהוגשו ודחתה את רובן
ועדת הערר את ההתנגדויות האמורות ואישררה את החלטת הועדה  דחתה 2006במרץ 

את בקרוב צפויה לקבל   וישרס,ע להיחתם" צפויה התבדחיית העררכתוצאה מ. המקומית
 לשלב  הבנייה את היתר2006שנת ובמהלך  ,)Cבנין  (היתר הבניה לשלב המגורים הראשון

      .)B4 - וB3בנינים  (רים השניוהמג
   ן מניב"המיועדות בעיקרן לנדלקרקע פירוט עתודות ה 7.14

  : שטרם הוחל בבניה עליהןת ישרסקבוצלהלן פירוט עתודת הקרקע של 
הזכויות בקרקע וגמר  הנכס

)1(פיתוח / מועד חכירה
שנת רכישת 

  הנכס
שטח קרקע 

משקף (ר "במ
100% 
 )מהנכס

עלות הקרקע 
ליום 

31.12.05  
 ח"באלפי ש

 ע קיימת"זכויות הבניה לפי תב

חבל , יהודהטירת 
 מודיעין

 7.15.3לפרטים ראה סעיף  97,538 105,000 2005 - ו2002 05/2009פיתוח 
 .ח"לדו

רם  . י.ט.מתחם ג
 )ם-י(

 7.15.1לפרטים ראה סעיף  29,991 64,000  2001 התחייבות לחכירה
 .ח"לדו

 עם 2003 עד חכירה  אור יהודה
חלק (אופציית הארכה 

 )50% - ישרס

לפרטים ראה . קרקע חקלאית 2,554 440,000  50 -שנות ה
 .ח"לדו 7.15.2סעיף 

בסעיף , 14ש "לפרטים ראה ה 5,391 4,500  50 -שנות ה 2053הסכם חכירה עד  )2 ()ם-י(קרית יובל 
 .ח"לדו 7.5

 2045 עד זכויות חכירה חולון
      מהוונות מהמינהל 

)91%( 

 מאפשרת בניה, ע בתוקף"תב  17,347 15,871  50 -שנות ה
ע "תב .יה ומסחרילתעש

ה י בניה לתעשי100%מאפשרת 
הסכם החכירה מאפשר ומחסנים 
 . בניה80%ניצול של 

 200%מאפשרת , ע בתוקף"תב 10,522 16,452  2002 זכויות לרישום בעלות אשדוד
 ). רחב(בניה לייעוד תעשייה 

  3,787    )3(נכסים שונים

  167,130    כ"סה
  

 למינהל  יחתמו הסכמי חכירה מהוונים בין קבוצת ישרסעם השלמתם, היינו, ניםהסכמי הפיתוח הינם מהוו )1(
 .ללא תשלום נוסף של דמי היוון או חכירה

, ₪ מיליון 4 -בסך כולל של כ,  דירות במגרש הסמוך למרכז המסחרי בקרית יובל9העלות כוללת רכישת  )2(
 .נת בינוי שהיא מתכנ- שקלה לשלבן במסגרת פרויקט הפינוי אשר ישרס

 . כקרקעות או כמלאי מקרקעיןישרסים בשטחים קטנים המסווגים במאזן נכסכולל  )3(
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  ישרסי עתודות הקרקעות של פירוט נוסף לגב 7.15
  :ישרסוט נוסף לגבי עתודות הקרקעות של להלן פיר  

   גבעת רם בירושלים-מרכז טכנולוגי עתיר מדע  7.15.1
") הרשות("ירושלים  הודעה על ידי הרשות לפיתוח ישרס ניתנה ל22.4.2001ביום 

 :יחדהרשות והאוניברסיטה יכונו ") (האוניברסיטה("והאוניברסיטה העברית בירושלים 
מניות  מ76% יוקצו לה במכרז לפיו )או חברה בשליטתה(ישרס  לפיה זכתה") המזמין"

אשר הוחזקה באותו מועד , ")רם. י.ט.ג("מ " גבעת רם בע- גן טכנולוגי -רם . י.ט.חברת ג
אשר (₪  מיליון 25 - כנגד תמורה בסך של כ,הרשות והאוניברסיטה בחלקים שוויםעל ידי 

   ..)י.ט.שולמה על ידי ג
 מתעתדת להקים מרכז טכנולוגי עתיר מדע בשטח הצמוד לאוניברסיטה העברית רם. י.ט.ג

ר ושטחי " מ64,000 -וזאת במספר מבנים בשטח מבונה עיקרי של כ, בגבעת רם בירושלים
 אשר 6394' בהתאם לתכנית מפורטת מס, ")רם. י.ט.מתחם ג("ר " מ63,500 -שירות של כ

 רם. י.ט.גמתעתדת , לאחר הקמתו. 8.3.2001הודעה למתן תוקף עבורה פורסמה ביום 
ע "על פי התב. להשכיר ולנהל את המרכז למשך תקופת החכירה כפי שתוגדר להלן

טק מתחילות -תעשיות הי, ממה לשימושים של תעשיות חרם. י.ט.גשבתוקף מיועד מתחם 
המבוססות על מחקר ופיתוח בסביבה אוניברסיטאית וכן מכוני הוראה במקצועות 

  .12הטכנולוגיה
 74% - מחזיקה באשר ישרס. (י.ט.בין גהמזמין ל נחתם בין 2001 בספטמבר 11ביום 

 רם ופעילותה. י.ט.המסדיר את היחסים ביניהם בקשר עם ניהול גהסכם  )מהונה המונפק
למזמין ערבות עצמית . י.ט.ג המציאה, רם. י.ט.בד בבד עם תשלום התמורה לג"). ההסכם("

 .על פי ההסכםה וזאת להבטחת כל התחייבויותי,  אלפי דולר20,000 -ח השווה ל"בסך בש
אך טרם הוקצו לה בפועל מניות , כל זכויותיה על פי ההסכם. י.ט.הוקנו לג, ח"דולמועד ה

  .ניתרם מסיבה טכ. י.ט.בג
שני ומ. י.ט.שמונו על ידי גדירקטורים רם יורכב משישה . י.ט.כי דירקטוריון ג, בהסכם נקבע
לפחות כלול ירם . י.ט.לישיבות דירקטוריון גהמנין החוקי .  שמונו על ידי המזמיןדירקטורים

ר הדירקטוריון "מנה את יות .י.ט.ג. .י.ט.גדירקטור אחד מטעם המזמין ודירקטור אחד מטעם 
אשר לא יסרב אלא מטעמים , בכפוף לאישור זהותם על ידי המזמין, מנהל העסקים הראשיו

זכות  למזמין  בהם ניתנהלמעט בנושאים, החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב דעות. סבירים
כל : כמפורט להלן, )הניתנת להפעלה על ידי הרשות והאוניברסיטה יחדיו(משותפת וטו 

אישור ; רם. י.ט.ע של מתחם ג"שינוי התב; רם. י.ט.גלות התנאים בקשר עם מימון פעי
ר " מ4,000או השכרת שטח העולה על /בי זהות השוכרים ולג(המלצות ועדת ההשכרות 

שינוי זכויות , הקצאת מניות, הגדלת הון; רם. י.ט.שינוי זכויות החתימה בג; )לשוכר יחיד
  .החלטה בדבר חלוקת דיבידנדכן  ו, שינוי תקנון,מניות

 האת חלקם היחסי בסכומים שיידרשו לרם  .י.ט.ג יעמידו ל.י.ט.גהמזמין וכן נקבע בהסכם כי 
במקרה . דירקטוריוןהי "בסכומים ובאופן שיקבעו ע, בה היחסי םבהתאם לחלק, פעילותהל

 ,רם. י.ט.לות של גידירקטוריון בקשר למימון פעהומי מן הצדדים לא ימלא אחר החלטת 
וחלקו של הצד האחר במימון זה ירשם ,  לממן סכומים אלה בעצמוזכאיהצד השני יהיה 

 ידולל חלקו של המזמין בכל , על פי ההסכם.רם כיתרת חוב של הצד המסרב. י.ט.בספרי ג
  .בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם, מקרה שבו המזמין לא יעמיד את חלקו במימון

את הסכמת הצד האחר  מחייבת יו של מי מהצדדים כי העברת מניות בהסכםקבעעוד נ
למזמין ניתנה זכות . אשר לא יסרב אלא מטעמים סבירים, לעצם ההעברה ולזהות הנעבר

לצד שלישי יה רם במקרה של מכירת מניות. י.ט. בג.י.ט.גסירוב ראשון לרכוש את מניות 
רם יהיה כפוף להסכמת המזמין . י.ט. בג.י.ט.גשעבוד מניות  ).לרבות לחברה בת(כלשהו 
  .בהסכםן הסכמתו בהתקיים התנאים שפורטו אשר יית

צד המפר הפרה יסודית של התחייבויותיו בהסכם ישלם לצד האחר פיצוי , על פי ההסכם
 כלפי המזמין .י.ט.גיצוין כי התחייבויות .  מסכום התמורה15% -מוסכם בסכום השווה ל

                                                 
ע כך שניתן יהיה לעשות שימוש במקרקעין לתחום " יפעלו במשותף לתיקון הוראות התבהצדדים, הוסכם כי ככל שהדבר יידרש  12
  .1988 -ח"תשמ, והכל במסגרת ובכפוף להוראות חוק הרשות לפיתוח ירושלים, טק בכללותו-ההי
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ה הפרה  הוגדרו בהסכם כתנאים שהפרתם הנ לעיל ולהלן זה7.15.1המתוארות בסעיף 
  .יסודית

") המינהל("מינהל מקרקעי ישראל , רם. י.ט. שבין ג30.8.00על פי סיכום מיום 
רם לבנות את . י.ט.רם את הקרקע עליה מתעתדת ג. י.ט.המינהל יחכיר לג, והאוניברסיטה

 חודשים החל ממועד אישור 11 - שנים ו24וזאת למשך תקופה של , רם. י.ט.מתחם ג
אישור העסקה על ידי המינהל ייעשה בסמוך "). תקופת החכירה("העסקה על ידי המינהל 

רם אשר תוגש לפני . י.ט.לאחר הגשת בקשה למינהל לחתימת חוזה חכירה בין המינהל לג
 תהיה פטורה לחלוטין מתשלום רם. י.ט.ג. הגשת הבקשה להיתר הבנייה הראשון בפרוייקט

  .דמי חכירה כלשהם למינהל עבור הקרקע
אשר יחכירה (הקרקע על כל הבנוי עליה תוחזר למינהל ,  האמורעל פי הסיכום
בקרות המקרים , בין היתר, וזאת, .י.ט.גרם או ל. י.ט.ללא תשלום  תמורה לג, )לאוניברסיטה

אם לא תוגש לחתימת המינהל בקשה להיתר בנייה ראשון ; בתום תקופת החכירה: כדלקמן
שיב את ת .י.ט.גה זה נקבע עוד כי במקר(  שנים מיום תחילת עבודות התשתית5בתוך 

רם . י.ט.במקרה של פירוק ג, )ישא במס הכרוך בהשבה זותרם ו. י.ט. בגההמניות שהוקצו ל
רם  . י.ט.ג. רם למינהל. י.ט.וכן בכל מקרה אחר שייקבע בתנאי הסכם החכירה שייחתם בין ג

  . החזרת הקרקע למינהלגין ב) אם יחול(תישא במס שיחול 
. ח" שמיליון 25.2 - של כ בתמורה לסךית והפיתוח בוצעו על ידי הרשותעבודות התשת

  . ח"דוהושלמו במועד ה, 2000אשר החלו בסוף שנת , עיקר עבודות התשתית והפיתוח
 ,ח"למועד הדו.  לחתימת המינהל בקשה להיתר בניה ראשון הוגשה2005בחודש דצמבר 

. ושרה העסקה על ידי המינהלטרם הוגשה בקשה למינהל לחתימת חוזה חכירה וטרם א
, במקביל .רם. י.ט. לבניית מתחם גלקבלת ארכות וריווח של לוחות הזמנים  פועלת.י.ט.ג

      .רם ביחס לעתיד הפעילות המשותפת. י.ט.לאחרונה מתקיימות שיחות בין השותפים בג
תכם רם עשויה להס. י.ט.עלות הבניה של הפרוייקט במתחם ג, על פי אומדן ראשוני בלבד

סכום זה עשוי להשתנות עד לביצוע ההשקעה .  מיליון דולר ברמת מעטפת65 -בסך של כ
אין כל וודאות כי . מחירי תשומות ומצב השוק, בין השאר כתוצאה משינויי תכנון, בפועל

   .סכום זה יושקע בפועל ואין כל הערכה מבוססת ביחס למועד בו תבוצע ההשקעה האמורה
  אור יהודה 7.15.2

 ישרסונם בחכירה משותפת של  ד440 - בשטח של כ מעובדתהודה הוא קרקעהנכס באור י
 בשנת הסתיימהתקופת חכירת השטח ). 50% הוא ישרסחלקה של (וצדדים שלישיים 

 פנתה למינהל מקרקעי ישראל  ישרס. שנים נוספות49 -ימת אופציה להארכתה ב וקי2003
טרם נחתם הסכם , ח"דוועד הנכון למ. לצורך מימוש האופציה להארכת תקופת החכירה

תקופת החכירה לא תוארך ביחס , על פי הבהרה שמסר מינהל מקרקעי ישראל. חכירה
 לשנות שמתוכנןביחס לשטחים נוספים , ) דונם40 -סך הכל כ (לשטחים ששינו את ייעודם

 וכן על שטחים אשר לגביהם נחתמו במהלך  לייעודים שונים שאינם חקלאייםאת ייעודם
 דרש 2006בחודש ינואר ,  כמו כן.כמי פיצוי וויתור בין השותפים לבין המינהלהשנים הס

 ימים ממועד 45ודם בתוך  ומשותפיה לפנות את השטחים אשר שינו את ייעהמינהל מישרס
 בכל הנוגע . ושותפיה שוקלים את המשך צעדיהם בתגובה לפניית המינהלישרס. הדרישה

הודיע המינהל כי , ועדים לעיבוד מטעי פרי הדרלשטחים אשר על פי התוכנית שבתוקף מי
  .הוא יטפל בחידוש החכירה לגביהם לתקופה נוספת

  .יעודה הנוכחי של הקרקע הוא לחקלאות
בחלקה הצפוני של ,  דונם80 -כ, האחת, ל מתחלק לשתי חטיבות קרקע נפרדות"השטח הנ

בחלקה ,  דונם360 -כ, והשניה,  דונם הופקעו לטובת עירית אור יהודה17 -מתוכם כ, העיר
  .הדרומי
 בשיתוף עם השותפים ועיריית  ישרס. לא יכולה להעריך בשלב זה את הצפוי בנכס זהישרס

 שינוי מקדמת, ועל פי הרשאה לתכנון שניתנה על ידי מינהל מקרקעי ישראל, אור יהודה
  . ע לקרקעות אלו"תב
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  חבל מודיעין, טירת יהודה 7.15.3
, ")רסקו ניהול("חברה בת של רסקו , מ"ול ופיתוח בע זכתה רסקו ניה2002בחודש מאי 

אשר ( שנים 3במכרז של מינהל מקרקעי ישראל להתקשרות בחוזה פיתוח לתקופה של 
 דונם באזור התעשייה טירת 80 -ביחס לשטח קרקע של כ, ) שנים נוספות4 -הוארך ב

הם לבין כביש בין שו, הממוקם מזרחית לשדה התעופה בן גוריון(יהודה שבחבל מודיעין 
ובכפוף , בעקבות חוזה הפיתוח. ח" מיליון ש65.4בתמורה לסך של , )חוצה ישראל

 49 -תתקשר רסקו ניהול עם מינהל מקרקעי ישראל בחוזה חכירה ל, להתקיימות תנאיו
  ).  שנים נוספות49 -עם אופציה להארכה ל(שנים 

 מבני תעשייה בני לבנייתמיועד השטח ,  שבתוקף18401/מק/גז' על פי תכנית מפורטת מס
כ "סה(ושטח תת קרקעי לחניה בלבד , מרתף, ) כולל שטחי שירות65%כ "סה( קומות 3עד 
 -בכוונת רסקו ניהול להקים בשטח מרכזים לוגיסטיים בשטח מבונה עיקרי של כ). 9%

, אשר למיטב ידיעת ישרס, Air Port Cityהשטח ממוקם בסמוך לפרוייקט . ר" מ48,000
, )אשר הסדיר את תוכנית הדרכים(ע " יזמה שינוי תברסקו ניהול. מעט במלואומאוכלס כ

 להתחיל בכוונת רסקו ניהול.  עבודות הפיתוח והתשתיתונמצאת בשלבים מתקדמים של
עם קידום התחלת , להערכת ישרס. וש מתאים לשטחים שייבנובבניה לאחר שיימצא ביק

  .   שאינו מהותי לההבנייה היא תחויב בתשלום היטל השבחה בסכום 
ממוקם ה דונם 25 - של כ נוסף במכרז לרכישת קרקע בשטחרסקו ניהול זכתה 2005שנת ב

   .)כולל פיתוח(ח " מיליון ש18.7 -בעלות של כ, המתוארת לעיל לחטיבת הקרקע ברצף
 עמד על סך של 31.12.2005 בטירת יהודה ליום ת ישרסהיקף ההשקעה הכולל של קבוצ

 . ₪מיליון 97.5 -כ
 :מידע נוסף לגבי פרוייקטים בביצוע 7.15.4

 ת ישרסשקבוצ יןקרקעמהמבוצעים על , ח"לדו 7.12המתוארים בסעיף  פרוייקטיםלבנוסף  7.15.4.1
 בחוזה כקבלן מבצע להקמת 30.5.1995 התקשרה רסקו ביום ,הינה בעלת הזכויות בהם

 69/מק/ע גז"על פי תב, ) דונם11 -בשטח של כ ( על קרקע בשוהםדיור מוגן/בית אבות 
" הפרוייקט("הכוללת חמישה מבנים מעל מרתף שירות ומסחר , ותוכנית בינוי מאושרת

  .)בהתאמה, "הסכם הבנייה"ו
הסכם עם , ")העמותה("בעלת הזכויות במקרקעין , לעמותה למען החבר הוותיק במודיעים

היזם והעמותה בהסכם הבניה אשר בעקבותיו התקשרו , 30.7.1992יזם הפרוייקט מיום 
אך בנסיבות , העמותה והיזם היו אחראים להבטחת הליווי הבנקאי לפרוייקט. ם רסקוע

  . לא ניתן היה לגבש ליווי בנקאי, ם אחראי להןיזשה
מבלי לקבל את התמורה , פעלה רסקו לקידום הבניה, כדי למנוע את ביטול הזכויות בקרקע

את רישום הזכויות הבטיח נדרש על מנת לששלב עד ל, המגיעה לה על פי הסכם הבניה
שלד ( מבנים שלב הקימה רסקו במגרש שלושהאותו עד . במינהל על שם העמותה

וערכן הכלכלי מוערך ₪  מיליון 20 - החשבונאי עומד על כבהשקעות אשר ערכן) ומעטפת
לאחר מכן הפסיקה רסקו את ). סכום זה כולל ריבית והפרשי הצמדה(₪  מיליון 30 -בכ

  .     2002ת החל מאמצע שנת המשך הבניה והאתר מושב
לא  הליווי הבנקאי ותלהסדרשום מהלך היזם נקט לא , בכל פרק הזמן שמאז הפסקת הבניה

למו לרסקו הסכומים ו לא ש,כןכמו  .את רשיון הבניה להמשך העבודותהצליח לחדש 
  . המגיעים לה על פי הסכם הבניה

לבוררות בפני שני בוררים שמונו היזם ניסה לכפות על רסקו את המשך הבניה על ידי פניה 
ובין , בטענות שונות, וכן פניה לבית המשפט להתערב בהליכי הבוררות, מטעם הצדדים

במסגרת הליך הבוררות . כי רסקו הינה האחראית להסדרת הליווי הבנקאי לפרוייקט, היתר
ו זאת בנוסף להשקעות רסק( מיליון דולר 9.5הגיש היזם כנגד רסקו תביעה בסכום של 

  ). בבניה
 הודיעה על ביטול הסכם 2004ובחודש נובמבר , רסקו מצידה דחתה את כל טענות היזם

  . הבניה עקב הפרתו על ידי היזם
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בבקשה למינוי בורר בתל אביב המחוזי  פנתה רסקו לבית המשפט 2005בחודש אפריל 
ר אש, )העמותה הצטרפה לבקשה זו בתנאים מסוימים(יחיד ולניהול הליכי בוררות 

וכן הטלת צווי מניעה , את החזר השקעותיה בפרוייקט, בין היתר, במסגרתה תתבע רסקו
 רסקו את זכות העיכבון תבעה, בנוסף. זמניים שימנעו מהיזם עשיית כל פעולה בפרוייקט

  .בפרוייקטהיא תופסת את החזקה , ובהתאם לכך, המוקנית לה מכוח הוראות הסכם הבניה
היזם הגיש בקשת רשות .  בקשתה של רסקו ומינה בורר יחידבית המשפט המחוזי קיבל את

טען כנגד זהותו של , ובין היתר, ערעור לבית המשפט העליון על ההחלטה למנות בורר יחיד
הגיש היזם תביעה  ,הליכי הבוררותובמטרה ברורה למנוע את קידום , בנוסף. הבורר שמונה

כנגד העמותה וכנגד צדדים ,  שלהכנגד רסקו וחברה בת בבית המשפט המחוזי בירושלים
רסקו פנתה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לעכב את ההליכים . אחרים נוספים

קבע בהחלטתו כי לכאורה נכלל הסכסוך בית המשפט המחוזי . בתיק נוכח הליך הבוררות
עד למתן ולפיכך אין צורך לקדם את הדיון בתיק , שפורט בכתב התביעה במסגרת הבוררות

     . שהוגשה לבית המשפט העליוןחלטה בבקשת רשות הערעורה
   .הליך הבוררות ממשיך להתקיים, ח"נכון למועד הדו

סיכויי התביעה של היזם נגדה , בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, רסקולהערכת 
תביעה  כי במסגרת הרסקוכן מעריכה .  בוצעה הפרשה בספריםנמוכים מאוד ולכן לא

ובכלל זה , יינתן סעד שיאפשר את מימוש הערך הכלכלי של הפרוייקטבוררות  בהמתנהלת
  .את תשלום המגיע לרסקו על פי הסכם הבניה

,  התקשרה רסקו עם יזם פרוייקט להקמת מבנה לשימושי מלאכה קלה ואחסנה2003בשנת  7.15.4.2
 ₪  מיליון4 -בהסכם לפיו תעמיד רסקו בטחונות בסך של כ, ")הפרוייקט("המיועד למכירה 

 מהרווח 50% -בתמורה ל, להשלמת ההון העצמי שהתחייב היזם כלפי הבנק המלווה
רכשה רסקו , בעקבות המצב הכלכלי אליו נקלע היזם, 2005בחודש אפריל . בפרוייקט

כנגד המחאת , )למעט חלקים שמכר היזם לרוכשי יחידות בפרוייקט(מהיזם את הפרוייקט 
₪ מיליון  19 - על סך של כח"דור עומד למועד האש, החוב הבנקאי במסגרת הסכם הליווי

והן את ההשקעות בחלקים של , השקעות בחלק הפרוייקט אותו רכשה רסקווכולל הן את ה(
הומחו לרסקו זכויותיו והתחייבויותיו של היזם על פי , כמו כן). רוכשי היחידות בפרוייקט

 להשלים את בניית בתמורה להתחייבות רסקו, ההסכמים עם רוכשי יחידות בפרוייקט
 . היחידות האמורות

 קומות לשימושי 3מתוכנן לכלול ו, ר ביהוד" מ3,100 - בשטח של כקרקעהפרוייקט נבנה על 
הפרויקט נבנה . מלאכה קלה ואחסנה מעל קומת קרקע מסחרית ומרתף לשימושי חנייה

ר " מ670 -כ, ר מלאכה קלה ואחסנה" מ5,000 -ר ויכלול כ" מ7,200 - כ שלבשטח ברוטו
  .  מקומות חנייה לשיווק92 -מסחר ו

 את בניית שלד סיימה רסקו, ח"ונכון למועד הדו,  התקבל היתר בנייה2003בחודש ינואר 
יעוד את יע אשר משנה " תבח אושרה"בשנת הדו, בנוסף .ל" הנבהתאם לזכויותהפרוייקט 
 -כ הבנייה בזכויותאת  ומגדילה , קומות3פשרת תוספת של מא, משרדיםמסחר והשטח ל

       . הגישה בקשה לקבלת היתר בניה לניצול מלוא הזכויות בפרוייקט רסקו.ר נוספים" מ2,760
 פילוח הכנסות ורווחיות המוצרים והשירותים 7.16

  : להלן פילוח הכנסות קבוצת ישרס והרווח התפעולי שלה מתחום הפעילות
ושיעור הרווח (רווח תפעולי 

ת התפעולי מכלל הכנסות קבוצ
 )סישר

 ח"הכנסות באלפי ש

2003(*) 2004 2005 2003(*) 2004 2005 

 מגזר

25,588  

)30%( 

24,390  

)30%( 

22,232  

)27.9%( 

כ פעילות בתחום "סה 79,797 81,299 85,413
  ן מניב"נדל

סכומים בשקלים , קרי,  הינם בסכומים מותאמים2003 לדצמבר 31הנתונים לתקופה שעד ליום   (*)
 .2003 למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר חדשים אשר הותאמו
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 לקוחות 7.17
 שוכרים שונים לתקופות שונות שאינן 404 -הנכסים המניבים של קבוצת ישרס מושכרים לכ 7.17.1

 7.19לפרטים אודות מועדי פקיעה צפויים של חוזי השכירות ראה סעיף  ( שנים10עולות על 
   .כן והיתרה צמודים לשער הדולרעיקר דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצר. )ח"לדו

אך לא ,  מושכרים שטחים תמורת אחוזים מהמחזורישרסבחלק מהשטחים המסחריים של 
  .פחות מסכום מינימלי לכל שוכר

י שטרי בטחון "המקרים ע התחייבויות השוכרים על פי הסכמי השכירות מובטחות במרבית 7.17.2
  .י ערבות בנקאית" ערבים וע2חתומים על ידי 

 כ הכנסות השכירות השנתיות"באחוזים מסה,  של שוכרים בגין דמי שכירותישרסהחובות ל 7.17.3
  :הן כדלקמן, )ללא חניון ודיור מוגן(

  . 13.7%  - כ31.12.03ביום ו 2.6% - כ31.12.04ביום  ,2.1% -כ 31.12.05 ביום
נעשה באופן ספציפי לגבי כל , בחינת הצורך בביצוע הפרשה בגין חוב ושיעור ההפרשה

  .ומקרה על פי נתוניומקרה 
 אלפי 755 - לכ לחובות מסופקיםישרס הסתכמה ההפרשה המצטברת של 31.12.05ליום 
  . ח" אלפי ש565 - כ31.12.03ליום וח " אלפי ש426 - לכ31.12.04ליום , ₪

זור  ממח10% שוכרים אשר דמי השכירות מהם עולים על ישרס אין ל31.12.05ליום  7.17.4
  . אין לה תלות בלקוח בודד כלשהו,ישרסת הנהלת להערכ .שלה משכירותההכנסות 

  תנאי השכירות בבית האבות 7.17.5
  : תנאי השכירות בבית האבות מבוססים כיום על שתי אפשרויות

  ; תשלום חודשי צמוד מדד  )1(
 בנוסף לתשלום חודשי  או למדדב"דולר ארהל צמוד )פקדון (תשלום דמי כניסה   )2(

ודשי שמשולם על ידי אלה שלא משלמים  הנמוך יחסית לתשלום הח,צמוד למדד
  . דמי כניסה

זכאים דיירים העוזבים את בית האבות לקבל את יתרת , על פי החוזים שנערכו עם הדיירים
 בשיעור של ים ומופחת,לפי העניין,  או למדדב" לדולר ארהים צמודם כשהדמי הכניסה

  .  לחודש3.33%
 398 -בכ 31.12.04ליום , ₪ אלפי 1,079 -בכ הסתכמה 31.12.05יתרת דמי הכניסה ליום 

  .ח" אלפי ש269 - בכ31.12.03ליום וח "אלפי ש
 שיווק והפצה 7.18

  . להלן8.13ראה סעיף , אודות שיווק והפצהלפרטים 
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 גיול שוכרים 7.19
פויים של חוזי שכירות שנחתמו עם הטבלה שלהלן מרכזת נתונים אודות מועדי פקיעה צ

בהנחה כי לא ימומשו האופציות להארכת שכירות ( ח"דואשר הינם בתוקף למועד ה, ישרס
 ): ואילך2011 עד 2006א מהשנים "לכ

  
דמי שכירות 

שנתיים בסיסיים 
ר "ממוצעים למ

  )ח"בש(

כ "שיעור מסה
דמי השכירות 

השנתיים 
  הבסיסיים

דמי שכירות 
שנתיים 
  בסיסיים

 )ח"באלפי ש(

שיעור 
כ "מסה

השטחים 
המבונים  
הניתנים 
  להשכרה 

  שטח מבונה
  )ר"מ(

מספר 
שכירויות 
  שיסתיימו

  

408  36.8%  21,365  26.9%  52,316  230(*)   2006  

451  25.9%  15,027  17.1%  33,315  110  2007  

793  16.1%  9,321  6.1%  11,761  35  2008  

689  4%  2,309  1.7%  3,353  9  2009  

638  4%  2,304  1.9%  3,609  10  2010  

765  2%  1,186  0.8%  1,550  3  2011  

בשנים   7  9,705  5%  6,502  11.2%  670
 שלאחר מכן

נכסים לא     78,680  40.5%      
  מושכרים

/ כ"סה  404  194,289  %100  58,014  %100  299
  ממוצע

  חניונים    10,600    2,982    

  דיור מוגן    8,230    13,011    

/ כ"סה    213,119    74,007    
  ממוצע

  
  . ₪ מיליון 6 -ר בדמי שכירות שנתיים בסך של כ" מ15,000 -ה של כ חוזים לשטח מבונ70 -ח זה הוארכו כ"נכון למועד דו(*) 

  
 מתחרים ותחרות  7.20

, ענף הבניה בישראל מתאפיין בתחרותיות עזה כתוצאה ממספר הגורמים הרב הפעיל בענף
בשנים . ובשל היקפו המצומצם של מלאי הקרקעות בישראל, לאור ההיצע הרב של הנכסים

נף הבניה לאור ההאטה הכלכלית והמיתון השוררים האחרונות אף התגברה התחרות בע
לרבות , ללותוניכרת שחיקה ברווחיות ענף הבניה בכ, כתוצאה מכך. במשק הישראלי

 מתמודדת עם התחרות העזה בענף הבניה על ידי ניצול ישרס. בתחומי פעילותה של ישרס
 ישרס, בר לכךמע. גם איתנותה הפיננסיתכמו , ניסיונה הרב והמוניטין שיצאו לה בשוק

מאמצת מדיניות של הגדלת מלאי הקרקעות העומד לרשותה ובכך נערכת לשינוי הצפוי 
 .באופי התחרות במידה ותחול התאוששות בשנים הקרובות בענף הבניה

  בשוק זה אינוחלקה של ישרס. לים מספר רב של גורמיםן המניב בישראל פוע"בשוק הנדל
ן המניב מתבטאת ברמה " בתחום הנדלסעיקר התחרות מולה ניצבת ישר. מהותי

 באזור מסוים עשוי להיות פחות רלוונטי באזור כך שמתחרה של ישרס, מקומית-גיאוגרפיתה
  .אחר
 מציעה מגוון רב של סוגי נכסים ומתאימה את מצבת הנכסים המניבים שלה למגמות ישרס

דוגמת פארק כ(כגון פארקים טכנולוגיים , הרווחות בשוק של הקמת מתחמים ייעודיים
  ). המצויים שניהם בירושלים, התעשייה בהר חוצבים והגן הטכנולוגי במלחה

  הון חוזר 7.21

  .ח"לדו 8.17ראה סעיף , לפרטים אודות הון חוזר
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 תחום הבנייה למגורים  8
 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 8.1

מו גם כ, 2003 עד 2001אשר שיאה ניכר בין השנים , ההאטה הכלכלית במשק הישראלי
, עודם נותנים את אותותיהם בתחום הבניה למגורים, הקיפאון המתמשך בענף הבניה

 דחיית התחלות בנייה ולהקטנת מנות קיימת מגמה בולטת של 1996ולמעשה החל משנת 
מגמה זו קיבלה ביטוי רחב ביחס להתחלות .  ושחיקה ריאלית במחיריםהבניה למגורים

סף על האמור לעיל נפגעו גם כתוצאה מצמצום אשר בנו, הבניה למגורים בפריפריה
  . ההטבות והמענקים הממשלתיים לרוכשי דירות בפריפריה

הצטמצם באופן ניכר מלאי הדירות הלא מכורות , כתוצאה מהקיפאון בתחום הבניה למגורים
לאור היקף המכירות המצומצם של , מעבר לכך. והתארך משך הבניה של דירות למגורים

הפוגע באופן ניכר ,  מצויים מחירי הדירות הלא מכורות בשפל מתמשך,דירות המגורים
  . ברווחיות תחום הבניה למגורים

חלה התייקרות ניכרת בעלויות הבניה שנגרמו מעליה במחירי תשומות הבניה , במקביל
  . צמצום כוח העבודה והקטנת מכסות היתרי העסקת עובדים זרים, ומחירי חומרי גלם

מצביעים מספר אינדיקטורים על התאוששות כלכלית במשק , 2004-2005השנים במהלך 
  .בעיקר באזור המרכז וירושלים, וקיימת תחושה של שינוי בענף הבניה למגורים

בתחום הרכישה והמכירה של קרקעות לבניה למגורים חלה עלייה גדולה הן בביקושים והן 
  .  במחירים

 החלים בוגורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות ושינויים  8.2
הגורמים המפורטים להלן הינם גורמי מפתח להצלחת פעילותה בתחום , הערכת ישרסל

 :הבניה למגורים

  ניסיון ומוניטין •

 הקפדה על איכות וסטנדרט בניה גבוהה •

 איתנות פיננסית    •

 החזקת מלאי קרקעות המיועדות למגורים •

 מיקום מלאי הקרקעות המיועדות למגורים •

 שיווק אגרסיבי  •
 ניסהחסמי כ 8.3

הצורך בהון עצמי ומקורות מימון ענפים אינם מהווים חסם , ן המניב"בשונה מתחום הנדל
אלא משמשים בעיקר כגורם המכתיב את היקף , כניסה משמעותי בתחום הבניה למגורים

לא קיימים חסמי כניסה נוספים בתחום הבניה למגורים ועובדה זו , מעבר לכך. הבניה
, קיימת חשיבות רבה לנסיון, עם זאת. הפעילים בתחום זהמתבטאת במספר הגורמים הרב 

  . ולעתודות קרקע זמינות לבניה, למוניטין
מידע צופה פני עתיד .  לעיל הינו מידע צופה פני עתיד במהותו8.3 עד 8.1המידע בסעיפים 

המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה בתאריך , הוא מידע בלתי ודאי לגבי העתיד
אין לחברה כל ודאות . ח"הערכות של החברה או כוונות שלה נכון לתאריך הדווכולל , ח"הדו

ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות , כי ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו
  .באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה

 כללי 8.4
, קו וחברות בנות שלה בתחום הבניה למגורים מבוצעת באמצעות רספעילותה של ישרס

  .בפריסה ארצית, מבני מגוריםבניה ומכירה של , פיתוח, יזוםהעוסקות ב
    .מתמקדת בביצוע עבודות יזמות וממעטת בביצוע עבודות קבלניות עבור אחריםרסקו 

כל הפרויקטים שבבניה של רסקו נמצאים בניהולה של רסקו או בניהול משותף עם גורמים 
טים של רסקו מבוצעת העבודה הקבלנית על ידי התקשרויות עם בחלק מהפרויק .שותפים



36  

  

פי רוב בהסכם מסוג -התקשרות רסקו עם קבלנים מבצעים נעשית על. קבלנים מבצעים
Turn Key Project .את , באמצעות עובדיה, בשאר הפרויקטים רסקו מבצעת בעצמה

  .העבודה כקבלן ראשי בפרויקט
 הוקטנו מנות הבנייה בחלק מהפרוייקטיםלמגורים כתוצאה מהשפל שבו מצוי תחום הבניה 

דחייה של ביצוע פרוייקטים ואי הוודאות  . על ידהוצומצמו רכישות מקרקעין של רסקו
ולפגיעה בתוצאותיה  ישרסעלולים לגרום להקטנת ההכנסות של הנגזרת מן הקיפאון בשוק 

  .העסקיות
חלקה של רסקו בבניה זו . ארץאתרי בנייה ברחבי ה 4 -רסקו בונה ב, 31.12.2005ליום 

יחידות בלתי מכורות בפרוייקטים  2 -קיימות כ, בנוסף. יחידות דיור 110 -מסתכם בכ
לפרטים נוספים (יחידות דיור בפרוייקטים שנזקפו בעבר  8 -וכ, 31.12.2005שנזקפו ליום 

  ).ח"לדו 8.6 ףראה סעי
  בתחום הבנייה למגורים הכנסות ישרס 8.5

 של המוסד הישראלי לתקינה 2ים למכירה נכללות על פי תקן התוצאות מהקמת בנינ
  .חשבונאית בדבר הקמת בניינים למכירה

 מכירה בהכנסה ממכירת דירות עם מכירת הדירות אך לא לפני ישרס, 2בהתאם לתקן 
 לפחות מסך ההכנסות הצפויות ממנו ושיעור 50%שתמורת המכירות של הפרוייקט מהווה 

  .  לפחות25%נו ההשלמה של הפרוייקט הי
ההכנסה במקרים אלה נעשית על פי מכפלת תמורת המכירות בשיעור ההשלמה של 

  . הפסדים נרשמים במלואם במועד התהוותם. הפרוייקט
בפרוייקטים אותם זקפה והרווח הגולמי עלות המכירות , להלן ריכוז עיקר נתוני ההכנסות

  :רווח והפסד ח"לדולראשונה  ישרס
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  )ח"יליוני שבמ( (*)2003בשנת 

מספר יחידות  פרוייקט
 בפרוייקט

מספר יחידות 
נמכרו עד ש

ליום 
31.12.2003 

שיעור השלמה 
ליום 

31.12.2003 

  הכנסות

 
עלות 
  המכירות

 

 רווח 
 גולמי

שיעור 
  רווח
  גולמי

 45.2% 7.5 9.1 16.6 100% 18 18 נופי ים נהריה
, נהריה שבי צפון

 4-6בנינים 
68 22 100% 5 3.9 1.1 22% 

 -' אשדוד רובע ה
 'שלב ו

8 4 100% 3.9 2.2 1.7 43.6% 

 25.4% 4.7 13.8 18.5 100% 22 37 טבעון אורנים
 -ירושלים אלנבי 

  4בנין 
26 16 100% 9.1 6.6 2.5 27.5% 

 -צ כרמים "ראשל
  1בנין 

30 19 100% 17.9 14.5 3.4 19% 

 14.1% 2 12.2 14.2     מלאי ושונות
 26.9% 22.9 62.3 85.2  101 187  כ"סה

סכומים בשקלים חדשים אשר , קרי,  הינם בסכומים מותאמים2003 לדצמבר 31הנתונים לתקופה שעד ליום   (*)
  .2003הותאמו למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 

  

  )ח"במיליוני ש( 2004בשנת 

מספר יחידות  פרוייקט
 בפרוייקט

מספר יחידות 
נמכרו עד ש

ליום 
31.12.2004 

ור השלמה שיע
ליום 

31.12.2004 

  הכנסות

 
עלות 
  המכירות

 

  רווח
 גולמי

שיעור 
  רווח
  גולמי

שלב , נהריה נופי ים
 'ב

12 9 100% 8.5 4.9 3.6 42.4% 

 -עתלית מזרח 
  ים'קוטג

11 7 100% 5.4 4.8 0.6 11.1% 

פתח תקוה נוה עוז 
  9 בנין –

26 22 72% 13.1 13 0.1 0.8% 

 16.2% 5.2 26.9 32.1    מלאי ושונות
 16.1% 9.5 49.6 59.1  38 49 כ"סה

  
  )ח"במיליוני ש( 2005בשנת 

מספר יחידות  פרוייקט
 בפרוייקט

מספר יחידות 
נמכרו עד ש

ליום 
31.12.2005 

שיעור השלמה 
ליום 

31.12.2005 

  הכנסות

 
עלות 
  המכירות

 

  רווח
 גולמי

שיעור 
  רווח
 גולמי

 –ירושלים אלנבי 
 (*) 5בנין 

23 23 100% 14.4 9.8 4.6 31.9% 

 –צ כרמים "ראשל
  2בנין 

30 30 100% 26.9 23.5 3.4 12.6% 

 18.4% 0.7 3.1 3.8 100% 4 5  ' שלב ו–טבעון 
 –עתלית מזרח 

  דירות
5 4 100% 2.2 2.7*)*( )0.5(  

 23.6% 10.2 33.0  43.2        מלאי ושונות
 20.3% 18.4 72.1 90.5  61 63 כ"סה

  .הנתונים הכספיים מתייחסים לחלקה של רסקו בלבד. 50%חלקה של רסקו ,  פועלת רסקו עם שותפים בפרוייקט זה(*)  
  .₪ מיליון 0.4לאחר הפרשה להפסד בסך של (**) 
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   ישרספרוייקטים בביצוע של  -בניה למגורים  8.6
 ):ח"באלפי ש(ח והפסד ח הרוו"נזקפו לדווטרם  31.12.2005בביצוע ליום  שהינם  של ישרסלהלן נתונים בדבר פרוייקטים 8.6.1

  
חות המעקב של המפקח "דו, יקט הנערכים לצורך קבלת ליווי פיננסי מהבנקחות הערכת שווי וניתוח פרוי"תוני דועל נ, בין היתר,  המבוססתנתונים אלה הינם הערכת הנהלת ישרס )1(

 לפי שיקול דעתה ובהתאם  בהתאם לשינוי במחירי המכירה של ישרסמחזור המכירות הצפוי כאמור יכול להשתנות. 31.12.2005מטעם הבנק ומחירי המכירה בפועל נכון ליום 
 . ח"לדו 22ים להשפיע על נתונים אלה ראה גם גורמי סיכון בסעיף בדבר הסיכונים והגורמים אשר עלול. לתנאי השוק

ם קבלני ביצוע ונסיונה הסכמים שנחתמו ע, תחשיבי מהנדסי ישרס, המפקח מטעם הבנקחות המעקב של "על נתוני דו, בין היתר,  המבוססתנתונים אלה הינם הערכת הנהלת ישרס )2(
עלות הקרקע . ח"לדו 22בדבר הסיכונים והגורמים אשר עלולים להשפיע על נתונים אלה ראה גם גורמי סיכון בסעיף . להשתנותהערכה כאמור אינה ודאית ויכולה . הנצבר של ישרס

עלות . אתר בנפרד לגבי כל ,כנמוך שבהם, לפי השווי בשוקעבודות קבלניות בביצוע ומלאי מבנים מוצגים לפי העלות או , בנינים בהקמה. אגרות והיטלים, כוללת הוצאות ייזום ותכנון
 .הקרקע המתייחסת לשטח שחלקו הועבר לעלות הבנין בהקמה נקבעת בהתאם לחלק היחסי של שווי זכויות הבניה בשטח ביחס לשווי הכולל

מעותיים לעומת לוחות הזמנים המתוכננים  זה אין פיגורים משח"דונכון למועד . ח"לדו 22בדבר הסיכונים והגורמים אשר עלולים להשפיע על נתונים אלה ראה גם גורמי סיכון בסעיף  )3(
 .לפרויקטים

ראה הערות , וההתכנות לשינויים שיחולו בהם, שמתוכם חושב הרווח הגולמי הצפוי, לעניין מחזור המכירות והעלות הכוללת הצפויים לפרוייקט. מחושב על פי הערכת הנהלת ישרס )4(
 . לעיל2 - ו1שוליים 

 . ₪ מיליון1.5 -לאחר הפרשה להפסד של כ )5(
 . ח"לדו 7.13.1לפרטים נוספים ראה סעיף . חוזי המכר מותנים בקבלת היתר בנייה )6(
 1 - ו נווה עוז פתח תקוהד בפרוייקט"יח 4מתוכן , )היחידות הלא מכורות 50מתוך (ד נוספות "יח 5 בפרוייקטים המפורטים לעיל  מכרה ישרסח"דו ועד סמוך למועד ה1.1.2006ום מי )7(

 .Cבנין  א"ד בפרוייקט ימק"יח
  

רווח גולמי משוער 
לכלל הפרוייקט 

 )4( )באחוזים(

מועד השלמה 
 )3( מתוכנן

הערכת עלות 
השלמת 
 הפרוייקט

עלויות שבוצעו 
בפועל עד ליום 

מזה  (31.12.05
 )עלות קרקע

עלות כוללת 
צפויה לפרוייקט 

מזה עלות (
 )2( )קרקע

כ מקדמות "סה
שהתקבלו מחוזים 

עד ליום 
31.12.05 

היקף כספי של 
מכירות  עד ליום 

31.12.05  

ד שנמכרו "יח' מס
עד ליום 
31.12.05 

מחזור מכירות 
צפוי לכלל 

 )1(הפרוייקט 

כ יחידות "סה
 בפרוייקט 

)5 (–) 1= (  )6 (–) 5= ( )6( )5( )4( )3( )2( )1(   

 שם הפרוייקט

143  

)1.8( 

2006 500 7,357  

)1,296( 

7,857  

)1,296( 

  עתלית מערב  10 8,000 3 2,499 2,470

5,279  

)48( 

2006 1,600 4,121  

)161( 

5,721  

)161( 

  ' שלב ג-נהריה נופי ים  12 11,000 5 4,537 1,312

46  

)0.2( 

2006 6,000 16,654)5(  

)6,459( 

22,654  

)6,459( 

  10 בנין -ת "נוה עוז פ 26 22,700 12 9,935 6,121

84,253  

)40.1( 

2008 60,000 65,747  

)48,000( 

125,747  

)48,000( 

 Cבנין ',  שלב א– א"ימק 62 210,000 40 121,951 37,098
)6(  

89,721  68,100 93,879  

)55,916( 

161,979  

)55,916( 

  כ"סה 110 251,700 )7(60 138,922 47,001
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 : ואשר טרם נמכרו על ידי ישרס31.12.2005להלן פירוט מלאי הדירות שבנייתן הסתיימה עד ליום  8.6.2
הערך בספרים של מלאי 

₪ באלפי (דירות גמורות 
 )31.12.2005ליום 

יתרת מלאי דירות גמורות 
שהרווח בגינן טרם נזקף 

 חות"בדו

כ דירות שנמכרו "סה
ושהרווח בגינן נזקף 

 חות"בדו

 דירות כ"סה
 בפרוייקט

 שם הפרוייקט

 9 בנין –ת "פ, נוה עוז 26 24 2 1,700

  מגדל חן-חיפה  78 73 5 2,826

 טבעון 5 4 1 780

  גבעת אורנים-טבעון  37 36 1 657

 עתלית מזרח 5 4 1 )*(240

 כ"סה 151 141 10 6,203

  
  .  ח" אלפי ש355לאחר הפרשה להפסד של ) *(     
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   טרם הוחל בבנייתם50.12.31 אשר ליום למגוריםניה זכויות ותוכניות ב 8.7
טרם נקבע מועד להתחלת הבנייה ביחס , ח"דו למועד ה. שטרם הוחל בבניה בהםישרס של למגוריםלהלן פרטים אודות זכויות ותכניות הבניה 

ר "נתוני השטח הם במ. ח" אלפי ש12,967 נתוני העלות כוללים הפרש מקורי מיוחס בסך .אלא אם צוין אחרת, לנכסים המתוארים בטבלה להלן
  . אלא אם צוין אחרת, )לאחר הפקעות, ית המכסימלי בבניה עתידיתנמייצג את שטח התכ(נטו 

מצב תכנוני  ע"זכויות בניה על פי התב הערות/תכניות לבניה
 סטטוטורי

שטח קרקע 
  ר"במ

הפרש 
מקורי  
בספרי 
 ישרס

עלות ליום 
31.12.05 

 )₪באלפי (

 הנכס טיב הזכויות

   זכויות בלעדיותישרסנכסי מקרקעין בהם ל
עיקרי שטח ר " מ26,000 -כ .ח"לדו 8.6.1 -ו 7.13.1פים לפרטים נוספים ראה סעי

ר " מ2,500 -וכ,  למגוריםלבנייה
 . שטח עיקרי לייעודי מלונאות

כמפורט בסעיף 
 .ח"לדו 7.13.1

 -התחייבות לחכירה ל )1(127,834 - 
 . שנה150

 .א.ק.מ.מתחם י
 )ם-י(

 8.8.1כמפורט בסעיף    .ח"לדו 8.8.1לפרטים נוספים ראה סעיף 
  .ח"לדו

 זכות בעלות -חלקן   18,810  4,850
וחלקן , שטרם נרשמה

 זכות להירשם -
 עם 2012כחוכר עד 

הארכה ית יאופצ
וזכות חכירה עד 

 ישרסחלק  (2049
50%(.  

מלון הנשיא 
  ) ם-י(

 8.8.2כמפורט בסעיף    .ח"ולד 8.8.2לפרטים נוספים ראה סעיף 
  .ח"לדו

מושבה יוונית   בעלות  13,933 -  2,638
  ) ם-י(

 על ד" יח240ית ע נקודתית מפורטת לבני"תב הגישהרסקו 
וכן דירות במגרש סמוך ה את כל רסקו  .שטח התוכנית

זאת על מנת לאפשר את , בית פרטי במגרש סמוך אחר
 . הגישה לבנינים מרחוב הגליל

א מגרש /1229/פע ח"על פי תב
לפני (  ברוטור" מ13,216בשטח 
. מסווג לתכנון מחדש) הפקעות

/ 1400על פי תכנית מתאר חפ
שטרם אושרה זכויות בניה 

  . ברוטו85%למגורים בהיקף של 

 

בין (נווה שאנן  בעלות   18,111 635 9,587 תכנון חדש
' נתיב חן לרח

 ) הגליל

 ר לבניית" מ12,800 -שטח של כ 
  .ד" יח90 -כ

 

תכנית מתאר טבריה 
  . בתוקף/ 9973ג

  

 

 טבריה בעלות 380 700 11,722
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מצב תכנוני  ע"זכויות בניה על פי התב הערות/תכניות לבניה
 סטטוטורי

שטח קרקע 
  ר"במ

הפרש 
מקורי  
בספרי 
 ישרס

עלות ליום 
31.12.05 

 )₪באלפי (

 הנכס טיב הזכויות

ד צמודי "יח 32לבנית  שטח  .ד" יח12 -לביחס  היתר בנייה  קבלהרסקו
 -כ;  דונם למלונאות40 -כ; קרקע

 .  מיוחד דונם אזור מסחרי12

/ 4427תכנית מתאר ג
תכנית . בתוקף

/ 13במ /מפורטת ג
תכנית . בתוקף

למלונאות / 7582ג
 .23.2.94בתוקף מיום 

 

 עין שרה נהריה בעלות 1,593 3,862 73,000
)2(  

 

 ופועלת לקבלת ,ד" יח6 - היתר בנייה ביחס ל קבלהרסקו
 פועלת רסקו, בנוסף .ד נוספות" יח39 -היתר בנייה ל

 .ד נוספות" יח4ע שיאפשר בנייה של "לשינוי תב

צמודי ד " יח59 -שטח לבניית כ
 . קרקע

/ 62תכנית מתאר טב
  .בתוקף

 

 טבעון בעלות 1,108 445  30,000 -כ

 101,679 . קרקע חקלאית  
לפני  (ברוטו

  .)הפקעות

 

 רכסים  ותבעל 269 734

" םשער דרו", א יוזמת תכניות לפרויקט תעסוקתי"עירית ת
בשיעור בניה של ) הכוללת גם שטחים של בעלים אחרים(
וטרם , התוכנית אושרה על ידי הועדה המקומית. 300% -כ

 רסקו יזמה תוכנית .הועברה לדיון בועדה המחוזית
א "התוכנית הוצגה לעיריית ת. מפורטת ביחס למגרש שלה

רסקו פועלת לקידום . מצאה תואמת את התכנון הכוללונ
בשלב זה לא ניתן להעריך את הצפוי  .התוכנית האמורה

 .בנכס

ע הנוכחית מאפשרת בניה "התב
ד אך המתחם כולו " יח136של 

אינו ניתן כיום לניצול לבניה 
 . למגורים

' תכנית מפורטת מס
796. 

  אביב -תל בעלות 406 1,073 6,000 -כ

 חלק מערבי(
של שכונת 
התקווה צמוד 

 )לנתיבי אילון

בתי (מיועד לשרותי תיירות  .לשינוי ייעוד למגוריםע "תבמכינה רסקו 
מסעדות ובתי , בידור, הארחה

זכויות בניה לניצול הנן ). קפה
 .  על השטח נטו115%

 37/102/02/5 ע"תב
' תוכנית מס. בתוקף

 בתוקף 204/03/5
  . 10.1.00מיום 

 

19,532  

 
-נוה(שבע -באר זכות חוזית לבעלות 1,557 1,049

  ) נוי

 

אך , יעוד הקרקע הוא דרך         
התוכנית לסלילת דרך בקרקע זו 

   .)3(התבטלה

 

 6,000 -כ מיועד למעבר דרך 
ראה  (ברוטו
 .)3ש "ה

ירושלים בית  בעלות 279 698
  הכרם
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מצב תכנוני  ע"זכויות בניה על פי התב הערות/תכניות לבניה
 סטטוטורי

שטח קרקע 
  ר"במ

הפרש 
מקורי  
בספרי 
 ישרס

עלות ליום 
31.12.05 

 )₪באלפי (

 הנכס טיב הזכויות

 ם שהקיפולשהשטח מתעכב עקב הקושי בפינוי ניצול 
 רמת גן ומינהל מקרקעי עיריית. מבנים על המקרקעין

התיק .  לפינוי השטחתביעהכנגד הפולש ישראל הגישו 
נכון למועד . 2006מאי חודש בקדם משפט דיון לקבוע 
 לסיים את נסיוןבבין הצדדים מגעים מתנהלים , ח"הדו

  הגישה רסקו,במקביל.  בית המשפטמחוץ לכותליהסכסוך 
לעירייה בקשה להיתר בניה עם הקלות לניצול הזכויות 

ע להגדלת זכויות "וכן תב, הקיימות ללא פינוי הפולש
    . הבנייה אשר תאפשר את פינוי הפולש

 2' ה מגרש מס הוקצרסקול
ר למגורים " מ2,106בשטח 

 24 הכוללים  מבנים2הקמת ל
שטח ממוצע .  דירות גג4+  ד"יח

 119ר ודירת גג " מ100לדירה 
ע "פ התב"הבניה תבוצע ע. ר"מ

לפיה יהרסו ויפונו מבנים קיימים 
 .על החלקה

הסכם פיתוח עם  4,423 1,034  2,106 .בתוקף/ 904רג
  מהוון (המינהל 

91%.( 

 ת חןרמ

תוכנית נקודתית שהגישה רסקו לא אושרה על ידי הועדה 
ע הסותרת אין ודאות כי רסקו תוכל "בשל התב. המקומית

 הודיע 2006 בחודש פברואר .לממש את הפרוייקט
וזאת , השטח לניצול ת זכאיאין היא כי רסקוהמינהל ל

ההסכם עם המינהל נקבע כי תנאי פי על , שלטענתומשום 
ולא , ע"יסוכם מיד לאחר אישור תברוייקט הפשטחי ניצול 

ח טרם "למועד הדו, כאמור. 30.4.1996יאוחר מיום 
עמדת המינהל אינה מקובלת על  .ע חדשה"אושרה תב
 .המשך צעדיה בעניין זה שוקלת את רסקו והיא

לפי תכנית שבתוקף ניתן לבנות 
 אחוזי בניה 40%ד בניצול " יח70
 40% קומות מסחר בניצול 2וכן 
 . וזי בניהאח

-ו/ 8/3תכניות עח
בתוקף / 200עח

וסותרות אחת את 
 מבחינת גודלי השניה

 .המגרשים

זכויות חוזיות  2,822 2,197 27,223
 .55%מהמינהל 

חבצלת השרון 
שכונת צוקי (
 )ים

 שינוי יעוד הקרקע מתעשיתי למגוריםל פועלתרסקו 
  . ומסחר

 בעלות 9,683 13,274 . יעוד תעשייתי ה ולמלאכה תעשיילבניה 

  ה ולמלאכהתעשיילבניה  . קרקע צמודה לקרקע המתוארת לעיל

 
 5,731 . יעוד תעשייתי

- 

. חכירה לדורות 
 .ל"הבעלות של קק

 זיכרון יעקב

. ד" יח27 - הגישה בקשה להיתר בנייה ביחס לרסקו
 פועלת  תנאים אשר רסקוהבקשה אושרה בכפוף למספר

 .לקיומם

 ד" יח164 -לרסקו זכויות בניה ל
ד נמצאות בשלבי " יח10מתוכן (

לרבות ,  לפרטים נוספים-בניה 
 8.6.1ראה סעיף , עלות בנייתן

  .)ח"לדו

ע לחלוקה מחדש "תב
. 22.6.99בתוקף מיום 

 

חלק בבעלות  ובחלק   30,147 - 54,000 -כ
.לרישום בעלות  זכות

  עתלית

 2 פועלת לקבלת תוספת לזכויות בניה למגורים מעל רסקו
  .קומות המסחר המאושרות

בנין למסחר ומשרדים בשטח 
 ר" מ5,000 -עיקרי כולל של כ

   .בשתי קומות

 

   80%זכויות לחכירה  6,232 140 3,330 /.334תכנית ק

 
קרית (מד -רב

 )מוצקין
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מצב תכנוני  ע"זכויות בניה על פי התב הערות/תכניות לבניה
 סטטוטורי

שטח קרקע 
 ר"במ

הפרש 
מקורי  
בספרי 
 סישר

עלות ליום 
31.12.05 

 )₪באלפי (

 הנכס טיב הזכויות

 ניתן היתר רסקו ולהפרוייקט אושר בועדה המקומית קריות
   .ד למגורים" יח30 - בוחנת שינוי ייעוד לבניה ל רסקו.בניה

 

לאחת ',  א165/ ע ק"פ תב"ע
החנויות צמודות זכויות בנייה 
למגורים לגיל הזהב בשטח של 

. ריר שטח עיק" מ1,700 -כ
ניתנה '  ב165/ מק/ ע ק"בתב

 קומות נוספות 2אפשרות לבנות 
 165/ ע ק"מעבר למאושר בתב

 6כ ניתן לבנות "כך שסה', א
קומות מעל לקומת החנויות 

תוך ניצול השטח , הקיימת
 .  האמור לעיל

'  א165/ ע ק"תב
'  ב165/ מק/ ע ק"ותב

שאושרה למתן תוקף 
 .28.7.99ביום 

 חנויות 3
כולל בשטח 

 110 -ל כש
ר הבנויות "מ

 תתי 3על 
 חלקה

 קריית –חיפה  חכירה 5,964 -
  ים

 

חלק מהמקרקעין בשטח לאחר תאריך המאזן מכרה רסקו 
ד " יח52ר המיועד לבניית שני בניינים של " מ4,750 -של כ

נכון למועד . ₪ מיליון 15.5 -בתמורה לסך של כ, כל אחד
 .רהמהתמו₪  מיליון 4.5 -כסך של ח התקבל "הדו

  .₪אלפי  660 רווח של ישרסכתוצאה מהמכירה תרשום 

 

מתוכן , ד" יח260 -זכויות בניה ל
ד נמצאות בהליכי בניה " יח52

עלויות הפיתוח ותשלומי . שונים
היטל ההשבחה הצפויים בגין 
, ניצול יתרת הזכויות בנכס

   .₪ אלפי 22,700 -מוערכות בכ

ע בתוקף "תב
יש  . 12/ 179במ/פת

ני לתוספת אישור עקרו
 .זכויות בנייה

  1/3(בעלות  61,169 - 24,846
 נרשמומהזכויות טרם 
 )על שם רסקו

 -פתח תקווה
   נווה עוז

   זכויות במשותף עם אחריםישרסלנכסי מקרקעין בהם 
במשותף ובחלקים . 3.7.96הזכויות החוזיות נרכשו ביום 

 רכשה 2002 בחודש דצמבר .דנקנר ופריצקרשווים עם 
 ₪ מיליון 9סך של תמורת  חלקו של פריצקר רסקו את

 כי השותפים הסכימו 2006בתחילת שנת . מ"בתוספת מע
 , במקרקרעיןרסקו תקנה את כל זכויותיה של דנקנר

טרם , ח"נכון למועד הדו. ₪ מיליון 8.6בתמורה לסך של  
 .2009   עד הסכם הפיתוח הוארך.נחתם הסכם המכר

 )במשותף(יחידות  136
 .ליכי רישוי לבניההנמצאות בה

ע בתוקף " תב
 .16במ/ג

52,608 
 )במשותף(

זכויות עם שותפים  16,136 -
 פיתוח עם הלפי חוז

חלק רסקו ( המינהל 
 מהזכויות 1/3, 2/3

טרם נרשמו על שם 
 ).רסקו

שבי (נהריה 
  )ציון

הנכס הינו בבעלות  2,430 -        . )4(על המקרקעין חלק ממבנה מסחרי הנמצא במצב ירוד
ניהול . י.ד.ת נחבר

אשר , מ"בתים בע
 -רסקו מחזיקה ב

  מהונה המונפק75%

  נווה דוד, חיפה

  כ"סה    6323,28 12,567        
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  .ח" שמיליון 17.2 -והתחייבות לתשלומים בסך כ, ח" שמיליון  70 -עלות זו נרשמה כנגד התחייבות למתן שירותי בנייה בסך כ )1(
 . חברה בת בבעלות מלאה של רסקו-מ "עין שרה בעזכויות הבעלות רשומות על שם  )2(
, ל" הועדה המחוזית לתכנון ולבניה החליטה שלא להפקיד את התוכנית הנ.משרדים, מסחר, לבניה של מגורים' א4555ע שמספרה " תב רסקולאחר שהתוכנית לסלילת הדרך בוטלה יזמה )3(

רסקו הגישה עתירה מינהלית כנגד . ואשר צריכות להירשם כיום בשם עיריית ירושלים, עבר לצורכי דרךבטענה כי התוכנית מייחסת לרסקו זכויות בחלק מהמקרקעין אשר ניטלו ממנה ב
הועדה , ח"למועד הדו. הרי שיש להשיבם לידיה, כי משפקע הצורך הציבורי במקרקעין, כן טוענת רסקו. החלטת הועדה המחוזית במסגרתה היא דורשת לחייב אותה להפקיד את התוכנית

מ לפשרה בנסיון להסדיר את "מנהלים הצדדים מו, ח"דונכון למועד ה, במקביל להליך זה. התייתרה העתירה מהבחינה הפרוצדורלית, ומשכך, ל"חליטה להפקיד את התוכנית הנהמחוזית ה
 .חלוקת הזכויות במקרקעין ביניהם בהסכמה

מ עם עיריית "מו. י.ד.לצורך כך מנהלים בעלי המניות בנ. ר מסחרי" מ500 -ד ו" יח100 -ם רבי קומות הכוללים כפועלים לקידום פרוייקט מגורים במגדלי. י.ד.רסקו ובעלי המניות האחרים בנ )4(
ח  חילופי קרקע לצורך הגדלת השט.י.ד.לעשות עם נ, )בכפוף לאישור ועדות התכנון והבנייה(העירייה נתנה את הסכמתה העקרונית . חיפה על מנת לקבל את הסכמתה להקמת הפרוייקט

לשם צירופו לשטח המתוכנן להקמת ,  את חלקה במבנה המסחרי.י.ד. לגרום לכך כי חברה בבעלותו המלאה תמכור לנמבעלי המניותהתחייב אחד , בנוסף. המתוכנן להקמת הפרוייקט
 2005בחודש אוקטובר  .ע ותוכנית הקמת הפרוייקט"י יאושרו שינוי התבודאות כאין . ע החלה על שטח הפרוייקט לייעוד הכולל מגורים" לפעול לשינוי התבבעלי המניותבכוונת  .הפרוייקט

  ).פינוי לשם בינוי(ל כמתחם להתחדשות עירונית "התקבלה הודעה בדבר החלטת ממשלה לפיה אושר להכריז על המתחם בו מצוי השטח הנ
  

קרית , רמת השרון, קריית ים, אשדוד, בקרקעות בראש פינה, הותיותשאינן מ,  זכויות והשקעות נוספותת ישרסלקבוצבנוסף לקרקעות המפורטות בטבלה לעיל 
  .ח"אלפי ש 486 - הינה בסך של כ31.12.2005 ושעלותן ליום טבעון ואשקלון, געש, אונו
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   :מידע נוסף לגבי זכויות ותוכניות בניה של פרוייקטים למגורים 8.8
   ירושלים-מלון נשיא  8.8.1

, ישרסשל ) במישרין ובעקיפין(ות מלאה לחברת בת בבע, ")סדיר("מ "ן בע"סדיר נדל
שהינה חברה בת של אפריקה , ")דניה("מ "בחלקים שווים עם דניה סיבוס חברה לבנין בע

הינן בעלות הזכויות במתחם הנמצא בין הרחובות קרן היסוד ואחד , מ"ישראל להשקעות בע
 את מלון ר עליו ניצב מבנה ששימש בעבר" מ4,850 -בשטח קרקע של כ, העם בירושלים

  ").מתחם מלון הנשיא("הנשיא 
.  מכונסי הנכסים של קבוצת שיף1990דניה רכשה את הזכויות במתחם מלון הנשיא בשנת 

בהסכם רכישת מתחם מלון הנשיא התחייבה קבוצת שיף לרשום על שם דניה חכירה 
  .מהוונת לגבי ארבע החלקות הכלולות במתחם מלון הנשיא

, יועד מרבית השטח למלונאות,  מלון הנשיא במועד הרכישהי המצב התכנוני של מתחם"עפ
  .וחלקו הקטן יועד למגורים

 העבירה דניה לסדיר מחצית מכל זכויותיה וחובותיה על פי 1991מאוקטובר על פי הסכם 
 19 -כ(ח " מליון ש7.4 -תמורת סך של כ, הסכם הרכישה עם כונסי הנכסים של קבוצת שיף

הפרוייקט יבוצע על בסיס שוויון מלא בין , על פי ההסכם). 31.12.05ח במונחי "מיליון ש
. תוך שיתוף פעולה הדוק ומלא, הצדדים לזכות ולחובה הן בניהול והן באחריות הכספית

שיורכב ממספר שווה של ,  הפרוייקט באמצעות צוות היגוי משותףהצדדים יבצעו וינהלו את
חילוקי דעות יועברו לדיון בפני צוות ". מועצת מנהלים"נציגים מכל צד ויפעל במתכונת של 

במקרה של חילוקי דעות בצוות ההיגוי . היגוי עליון לפרוייקט שיורכב ממנהלי הצדדים
לצדדים להסכם ניתנה זכות . אשר זהותו נקבעה בהסכם, יועברו המחלוקות לבורר, העליון

  .או המקרקעין/סירוב ראשון לרכישת הזכויות על פי ההסכם ו
בהתאם להוראות . 'ב2814 פורסמה בילקוט הפרסומים תוכנית בנין עיר מספר 13.4.94 -ב

. נקבע יעוד מרבית השטח הכלול בה למגורים, אשר הוגבלה לחמש שנים, התוכנית
התוכנית אישרה הקמה על מתחם מלון הנשיא של ארבעה בנייני מגורים חדשים ובנין נוסף 

 זכויות הבניה נקבעו לשטח בניה כולל של כ"סה. בתחום המבנה בו היה קיים מלון הנשיא
הגשת תוכנית לשינוי ל פועלים וכעת השותפים 1999ע פקעה בשנת "התב. ר" מ7,275
 סדירתחויב , ע כאמור"במידה ותאושר תב .ע ולהגדלת אחוזי הבנייה למגורים"התב

י  הוא לא יהא מהותסדיראך להערכת ,  שאינו ידוע בשלב זהבתשלום היטל השבחה בסכום
   .   לה

זכויותיה של דניה  .זכויותיה של סדיר במתחם מלון הנשיא אינן רשומות ח"דוהנכון למועד 
זכויות בעלות  -בשתי חלקות  : כלדקמן הינן)המורכב משש חלקות (במתחם מלון הנשיא

; 2012 עד לשנת  התחייבות המוכר לרשום על שמה זכות חכירה-בחלקה אחת  ;רשומות
  .2049 עד לשנת התחייבות המוכר לרשום על שמה זכות חכירה -ות ובשלוש חלקות נוספ

 בשל מתעכבת סדירתחם מלון הנשיא על שמן של דניה והסדרת רישום הזכויות במ
 סדיר, ח"הדולמועד . המינהל בנוגע לשיעור דמי ההסכמה שהן תשלמנהמחלוקת עם 

,  הליך הרישוםובמסגרת, פועלת יחד עם דניה לרישום והסדרת כל הזכויות על שמן
המינהל נתן את הסכמתו . 2051להארכת תקופת החכירה של ארבעת החלקות עד לשנת 

אך להערכת ,  שישולמו למינהלהסכמההדמי טרם נקבע סך , ח"למועד הדו .העקרונית לכך
   . סכום זה אינו מהותי להסדיר
  . אפשרות מימושולרבות,  זהאפשרויות ביחס לנכסשוקלת את ה ישרס

   )ם-י(היוונית המושבה  8.8.2
לפי . ' ב1579ע "ר עליו חלה תב" מ2,161הנכס במושבה היוונית הינו מגרש ריק בשטח של 

מרפאות ,  הקמת מוסד רפואי שיכלול מרכז רפואיייעוד המקרקעין הואע שבתוקף "התב
ר שטח עיקרי וכן שטחי " מ5,880 - כבשטח בנוי כולל של, למכירה או השכרה, ודיור מוגן
 פועלת לקבלת היתר בניה להקמת ישרס. ר" מ4,530 - כותים בשטח כולל שלחניה ושיר

בשטח , וכולל מרכז רפואי ומרפאות, המיועד לדיור מוגן,  קומות חניון2 קומות מעל 7בנין בן 
  . ר שטחי שירות" מ4,000 -ר וכ" מ5,700 -עיקרי של כ
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 תשלום היטל השבחהביניהם ,  למתן היתר בניה אושרה בכפוף למספר תנאיםבקשת ישרס
   .₪מיליון  3 -כ של ךבס

 לרבות,  אפשרויות אחרות ביחס לנכס לקידום הוצאת היתרי בניה שוקלת ישרסבמקביל
  .  מימושואפשרות

  זכויות במקרקעין 8.9
 במאוחד ליום ת ישרסלהלן טבלה המפרטת את מועדי סיום החכירה של מקרקעי קבוצ

  ):ח"לדו 8.6רים המתוארים בסעיף ללא פרוייקטים של בניה למגו (31.12.2005
  31.12.2005עלות מופחתת ליום 
  )2(ח"באלפי ש

  )1(יתרת תקופת החכירה

 )כולל דיור מוגן (נכסים להשכרה
  בעלות  84,481
126,899  999  
1,811  48  
14,356  44  

329  43  
480  36  

278,688  35  
1,112  34  

144,182  25  
2,255  23  
4,149  20  
8,009  18  
34,831  17  

825  16  
77  6  
773  2  

 כ"סה  703,257

 פרוייקטים בהקמה
  בעלות   42

49,125  144  
19,089  36  

445  25  
  כ"סה  68,701

  לנכסים מניביםקרקעות פנויות

  בעלות  14,001
   שנים3 -פיתוח   97,538
5,391  48  
17,347  46  

308  26  
2,554  0 )4(  

  כ"סה  137,139

 ות קרקע למגוריםזכוי ו פנויותקרקעות
  בעלות  156,892

472  144  
12,540  44 )3(    
6,483  36  
   זכות במקרקעין  11,515
   שנים3 - פיתוח   16,136
   פיתוח   5,457

  כ"סה  209,495
  כ מקרקעין"סה  1,118,592
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 באשר אין ודאות.  זכות להאריך את תקופת החכירהקבוצת ישרסלגבי מרבית הנכסים האמורים קיימת ל  ) 1(
, בכפוף לאמור לעיל. כירהלתנאים שיחולו במינהל ובאשר לערך הקרקעות במועד הארכת הסכמי הח

  . העלויות הכרוכות בהארכת הסכמי החכירה לא תהיינה מהותיות, ישרסלהערכת 
  .ובהנחה שתמומש הזכות להארכת תקופת החכירה, קרקע בחכירה מופחתת על פני תקופת החכירה  )2(
  .ח"לדו 8.8.1לפרטים ראה סעיף .  ירושלים-ן הנשיא מתחם מלו  )3(
 פועלת למימושה אשר ישרס אופציה להארכת תקופת החכירה ישרסיהודה שבו קיימת ל-שטח באור  )4(

  ).ח"לדו 7.15.2ראה גם סעיף (
     

 רווח ממימוש נכסים 8.10
ר או  הינה כי מכירות של עתודות קרקע ושל מבנים המיועדים לתעשייה מסחישרסמדיניות 
   .יעשו על פי החלטה פרטנית לגבי נכס ונכס, משרדים
בתמורה , ר" מ896 - נכסים קטנים בשטח כולל של כ מכרה קבוצת ישרס2004בשנת 

 נכסים קטנים בשטח  מכרה קבוצת ישרס2005ובשנת , ₪ מיליון 2.2 -כוללת בסך של כ
  . ₪מיליון  7.4 -בתמורה כוללת בסך של כ, ר"מ 2,400 -כולל של כ

בתמורה , ר" מ70 -נכס קטן נוסף בשטח של כ קבוצת ישרסלאחר תאריך המאזן מכרה 
    .דולר אלפי 235 -כוללת בסך של כ

 פילוח הכנסות ורווחיות המוצרים והשירותים 8.11
  : בתחום הפעילות והרווח התפעולי שלה ת ישרסלהלן פילוח הכנסות קבוצ

ושיעור הרווח (רווח תפעולי 
ת קבוצהתפעולי מכלל הכנסות 

 )ישרס

 ח"הכנסות באלפי ש

2003(*) 2004 2005 2003(*) 2004 2005 

 מגזר

17,920  

)21%( 

4,265  

)7.2%( 

14,001  

)15.5%( 

כ פעילות בתחום "סה 90,491 59,134 85,251
  הבניה למגורים

סכומים בשקלים , קרי,  הינם בסכומים מותאמים2003 לדצמבר 31הנתונים לתקופה שעד ליום   (*)
 .2003ם אשר הותאמו למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר חדשי

 לקוחות 8.12
תושבי , רוכשים משפרי דיור,  בתחום הבניה למגורים הינו ברובוקהל היעד של קבוצת ישרס

  .חוץ ומשקיעים זרים
 שיווק והפצה 8.13

מבוצע על ידי מערך , ד מגורמי ההצלחה בפעילות ישרסהמהווה את אח, גורם השיווק
שיווק וכן באמצעות גורמי , יווק עובדים ומנהל ש7צוות של המונה , שרסהשיווק של י

  .  בהתאם לצרכיההנשכרים על ידי ישרס, חיצוניים
ליכי ייזום והקמת הפרוייקטים של קבוצת מערך השיווק משולב באופן אינטגרטיבי בתה

רות או מכירת די/יב ון המנ" החל משלב תכנון הפרוייקט וכלה בשלב השכרת הנדלישרס
 המתאר של  שותף בתכנון קוויישרסמערך השיווק של , בין היתר. המגורים של ישרס

צרכני באפיון קהל היעד ה, בעיצוב האדריכלי, ישרסקבוצת הפרוייקטים השונים של 
  .  לביקוש הקיים בשוקובהתאמת תוכניות הבניה של ישרס

 מן הפרוייקטים של ק לגבי כל אחד קובע את אסטרטגיית השיווערך השיווק של ישרסמ
חור הנדרש בכל מיקומו והמיס, מחירו, אפיון הנכס, קהל היעד, בהתאם לתנאי השוק, ישרס
  .   פרויקטים של קבוצת ישרסהאחד מ
מערך השיווק שלה משלב את ,  בעיקר בפרוייקטים רחבי היקף של קבוצת ישרס,כמו כן

ומיים ליצירת כיסוי שיווקי פעילותו עם פעילותם של משרדי מכירות ופרסום ארציים ומק
  .כוללני ומקיף

אינטרנט , טלוויזיה, רדיו,  מבצעת פרסום באמצעי המדיה השונים לרבות עיתונותישרס
בעיקר בתחום הבניה , וירידים וכן על ידי עריכת מבצעי מכירות תקופתיים, שילוט חוצות

  . למגורים
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ישרס תומך במשרדי בוצת קמערך השיווק של ,  הבניה למגוריםבעיקר בתחום, כמו כן
 הפזורים באתרי הבניה השונים ומשלב בתוכניות השיווק של המכירות של ישרס

הפתוחות לסיור לקהל הרחב וכן עורך " דירות לדוגמא"הפרוייקטים השונים את הקמתם של 
  . מבצעים המופנים לקבוצות רוכשים פוטנציאליות ולמועדוני לקוחות

,  והיותה עתירת ניסיון בפעילות הבניה בישראלבוצת ישרסלאור ותק הפעילות הארוך של ק
 בניה המקפידה על איכות וטיבאיכותית  ממותגת כחברת בניה יאוה, רבלה מוניטין נוצרו 

  . העולה על רמת הבניה הנהוגה בישראל, ברמה גבוהה
 מתחרים ותחרות  8.14

אזורי בעיקר ב, בתחום הבניה למגורים הלכה התחרות והחריפה בשנים האחרונות
תחום הבניה למגורים הינו תחום רווי שחקנים שבו פועלים זה לצד זה חברות . הפריפריה

ועיקר , ים אינו מהותי בשוק הבניה למגורישרסחלקה של . ה רבות וקבלנים פרטייםבני
  .  מקומית- הינה ברמה הגיאוגרפיתישרסהתחרות של 

תכנון והקמת פרוייקטים בערים על ידי , בין היתר,  מתמודדת עם התחרות בתחום זהישרס
מרכזיות בהם היקף הביקושים גבוה יחסית ומידת התחרות בהן מתונה באופן יחסי לאזורי 

  ).ח"לדו 8.6 ראה סעיף ישרסרטים אודות פרוייקטים בביצוע של לפ(הפריפריה 
 קבוצת ישרסרישוי וקניין רוחני של , נכסים לא מוחשיים 8.15

 ,נים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיותרסקו הינה קבלן רשום בפנקס הקבל
  : ורשאית לבצע עבודות הנדסה בנאיות כדלקמן, 1969 - ט"תשכ

  
קבוצת  סוג היקף כספי

 סיווג
 ענף

 )100(בניה  ג 5 בלתי מוגבל

 )200(כבישים תשתיות ופיתוח  ג 1 ₪  אלפי 2,552

 )300(גשרים  ג 1 ₪ אלפי 2,552

  )400(יוב ניקוז ומים ב  ב  1  ₪  אלפי 1,700

  )600(נמלים   ג  1  ₪ אלפי 2,552

 )700(ממגורות מגדלי מים וארובות   ג  1  ₪ אלפי 2,552

  
 חומרי גלם וספקים  8.16

הרגיל עם קבלנים וקבלני משנה לביצוע עבודות פיתוח העסקים במהלך  מתקשרת ישרס
רותים ישספקי  חומרי גלם ועם עם ספקימתקשרת  ישרס ,כןכמו . בניה וגימור, תשתית
ביוב , מים, חשמל, כבישיםלענייני (מפקחים ויועצים ,  כדוגמת מתכננים שוניםהנדסיים

אבני דרך ל בהתאם נעשים  לקבלנים ולספקי השירותיםהתשלומים, ככלל). ב"וכיו
 עד לגמר מתן 5% מעוכב מכל תשלום שיעור של ,רך כללבדו, להתקדמות הפרויקט

וההתקשרות נעשית לגבי , רותים כלשהוית לקבלן או לספק ש אין מחויבוישרסל. רותיםיהש
 תלות במי מהקבלנים עימם היא קשורה או ישרסאין ל,  כמו כן.כל פרויקט ופרויקט בנפרד

   .במי מספקיה
, שמירה, חברות לתחזוקה מתווכים ועם עם מתקשרת במהלך העסקים הרגיל ישרס, בנוסף

לפי , אש לפרויקט מסוים או לתקופה מסוימת מרותתחומאלה ות וי התקשר.ב"נקיון וכיו
  . ולפי הענייןהמקרה

 הון חוזר 8.17
 גרעון בהון החוזר 8.17.1

ות של ההתחייבויות  אינו מכסה את החלויות השוטפישרסתזרים המזומנים השוטף של 
או לנצל מסגרות / למחזר את החלויות השוטפות וישרסבאפשרות . ישרסלזמן ארוך של 
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בשל  ( ולהמיר הלוואות שוטפות להלוואות לזמן ארוך,אייםאשראי בחלק מהתאגידים הבנק
 שלא לקחת הלוואות ישרסששררה במשק בשנים האחרונות נהגה הריבית הגבוהה 

 לנצל את הריבית הנמוכה כיום ולמחזר ישרסבכוונת . קופות של למעלה משנתייםלת
,  בנוסף.שוק שוקלת המרה זו מעת לעת בהתאם לתנאי הישרס ).הלוואות לזמן ארוך יותר

   .ם משועבד לבנקי אינוישרסחלק מנכסי 
 מיליון 422.6 -לעומת כ₪ מיליון  284.3 - עמד על כ31.12.2005הגרעון בהון החוזר ליום 

  . 2003לשנת ₪  מיליון 129.2 -וכ, 2004לשנת ₪ 

 330.7 -בעיקר מחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך בסך של כבע והגרעון בהון החוזר נ
,  כאמור.)2003בשנת ₪  מיליון 199.4 - ו2004בשנת ₪  מיליון 418לעומת (₪ ליון מי

 .  למחזר את החלויות השוטפות להלוואות לזמן ארוךישרסבאפשרות 
 אשראי ספקים ולקוחות 8.17.2

  ):₪באלפי (להלן נתונים אודות היקפי הממוצעים של אשראי הספקים ואשראי הלקוחות 
  מוצעהיקף אשראי מ ממוצע ימי אשראי

2004 2005 2004 2005  

 לקוחות 6,542 6,054 15 14

 ספקים 12,141 13,187 41 46

  
 בדק ואחריות 8.17.3

-ג"התשל, )דירות( מחויבת בתקופות הבדק והאחריות הקבועות בחוק המכר ישרסקבוצת 
1973 .  

בהתאם ,  הבניהסכומי ההפרשה לבדק ואחריות מחושבים לפי שיעורים מסוימים מעלויות
 5,000 לבדק ואחריות סך של ישרסבגין מבני מגורים מפרישה . ישרסנה הנצבר של לנסיו

  . ליחידת דיור₪ 

, ₪אלפי  840  עמד סכום ההפרשה המצטבר לבדק ואחריות על סך של31.12.2005ביום 
  .₪ אלפי 965 על סך של 31.12.2003ליום ו₪  אלפי 1,160  על סך של31.12.2004ליום 

 מדיניות אשראי 8.17.4

אשר משלמים את תשלומי  שוכריה השוניםרוכשי דירות ול אינה נותנת אשראי לישרסככלל 
מעבירה ,  חודשים3 -מ מפגר בתשלום למעלה רוכש/שוכרבמקרה ש. השכירות החודשיים

 .  את הנושא לטיפול יועציה המשפטייםישרס
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 מיקור חוץפעילות תחום  9
  מידע כללי על תחום הפעילות 9.1

. ח"אשר נרכשה על ידה בשנת הדו, החוץ בעיקר באמצעות מלם פועלת בתחום מיקור תים
. חותיה" לראשונה את מאזנה של מלם בדותים איחדה 2005מהרבעון השלישי של החל 

 . אוחדו גם תוצאות מלם בדוח הרווח והפסד המאוחד2005החל מהרבעון האחרון של שנת 
אשר לא היוו רכיב ,  בלבדבהיקפים זניחים,  פעלה במיקור החוץ אף עובר לרכישת מלםתים

הנתונים ,  בהתאם לכך. עסקי בדוחות הכספיים של תיםואף לא הוצגו כמגזרעסקי מהותי 
  . בלבד2005ח זה לגבי תחום מיקור החוץ יינתנו לגבי שנת "בדו

מיקור חוץ משמעותו הוצאת פעילות או תהליך המבוצעים על ידי עובדים פנימיים של הארגון 
מיקור חוץ של שירותי מערכות . חה בביצוע פעילויות או תהליכים אלוהמתמ, לספק חיצוני

  . מידע ומחשוב הוא אחד היישומים הנפוצים ביותר בשנים האחרונות בתחום זה

תוך , התמקד במיומנויות הליבה של הארגוןלשירות המיקור חוץ מאפשר להנהלת מקבל 
 יתןשאים תפעוליים לגביהם נהנדרשים לצורך טיפול בנו) זמן ועלויות(חסכון במשאבים 

חשוב מקלים על מקבל השירות את ישל טכנולוגיות מידע ומחוץ שירותי מיקור . מיקור חוץ
אגפי מערכות מידע של . טכנולוגית של מערכות המידע השונותהמורכבות ההתמודדות עם 

לתפעל וליישם את מגוון הפתרונות הטכנולוגיים , ארגונים מתקשים לעיתים לתחזק
מתקשים ארגונים בגיוס צוות מקצועי ברמה גבוהה הדרושה לניהול , כמו כן. ימיםהקי

  ). משרה מלאהב ים עובדיםולעיתים לארגון לא דרוש(מערכות המיחשוב של הארגון 

שירותי מיקור חוץ של מערכות מידע ומחשוב כוללים אספקה של צרכי המידע והמחשוב של 
או ניהול תפעול של מערכות שונות /או פיתוח ו/לרבות שירות ו, הלקוח במספר מישורים

ביצוע , תוכנות, )Facility Management -תשתיות ו, כגון מערכות תקשורת(ומתקנים 
כן כולל התחום מתן שירותי סיוע ותמיכה . ותחזוקה לפי הצורך, שדרוגים והחלפת חומרה

ק מלקוחות לחל. לרבות שירותי הדרכה והטמעה של מערכות מידע למשתמשים, שוטפת
 קיימת תקשורת למרכז המחשבים שלה לצורך קבלת השרותים אותו מלםמיקור החוץ של 

  . מלםמספק מרכז המחשבים של 

 בתחום זה הינו קבלת אחריות כוללת על פיתוח קבוצת תיםאופי ההתקשרות עם לקוחות 
מים כנגד תשלום תמורה כוללת וכנגד תשלו, לפי דרישות הלקוח, מערכת או מתן שירות

הנקבעים מראש בהסכם או מחושבים על פי מנגנון של שעות עבודה בפועל או (חודשיים 
  ). תפוקות בפועל

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 9.1.1

החל , שוק שירותי מיקור חוץ מתאפיין במגוון הרחב של השירותים המוצעים תחת כותרת זו
 דרך תמיכה ,) ומערכות הפעלהתוכנה בסיסית,חומרה (תמיכה בשירותי התשתית מתן מ

 ועד , של הארגון IT-תמיכה במכלול שירותי ה, ברמות שונות של המערכות האפליקטיביות
השירותים שיינתנו על ידי . )ולא רק המיחשובי (לתמיכה בתהליכים בארגון בהיבט העסקי

 Builtאחת מרמות השירות המוצעות לעיל ועד להצעה שליהיו בהספק ללקוח יכול ש
Operate Transfer  המהווה תהליך בו הספק המבצע את , "תפעל והחזר, בנה" על בסיס

הפעלתה לפרק זמן את הזכות ל, בניית המערכתהאחריות להעבודה מקבל מהלקוח את 
שוק מיקור החוץ מתאפיין  .ללקוחאשר לאחריו הוא מעביר את המערכת , מוגדר מראש

 התחרות הקשה בין הספקים השונים באה .בתחרותיות גדולה של מספר ספקי מיקור חוץ
  . מחיריםלהורידו, לשפר את רמת השירות, לידי ביטוי בצורך להרחיב את סל המוצרים

  שינויים בהיקף תחום הפעילות וברווחיותו 9.1.2

, בשנים האחרונות ניכרת מגמה של חברות גדולות רבות הפונות יותר ויותר למיקור חוץ
הדבר בא לידי ביטוי הן בהיקף . הלקוחליבה של מתוך אסטרטגיה של התרכזות בעסק ה

. החברות הנזקקות לשירות זה והן בהיקף השירותים הנדרשים על ידי אותן חברות
רותים המועמדים ימאופיינת הפעילות בשוק מיקור חוץ בשיפור והרחבה של הש, כתוצאה

ור המגמה ולא, מנגד. לצד שיפור ברמת השרות המובטחת ללקוחות, על ידי נותן השירות
המשך מגמה זו פותח בפני . מתרחבת פעילותן של חברות נוספות בתחום זה, האמורה
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 הזדמנות להתקשר עם לקוחות חדשים וקיימים בעסקאות מיקור חוץ ארוכות קבוצת תים
הצטמצם אשר עלולה ל (קבוצת תיםום בתחומי פעילות אחרים של אולם יוצר אי, טווח

שלא , בוחר לעבור לפעילות במתכונת מיקור חוץ תיםבמקרים בהם לקוח קיים של 
  ).קבוצת תיםבאמצעות 

  : הינםITגורמים המשפיעים על הביקושים למיקור חוץ של 

 טכנולוגיות - שינויים והתפתחויות טכנולוגיים והצורך בהתאמות לשינויים כאמור •
דבר , תמורכבות יותר ויותר כל העוהמיחשוב והמידע המשמשות ארגונים נעשות מגוונות 

. יישומים ותוכנות, תשתיות, המצריך הבנה וידע במספר גדול של מערכות תקשורת
ולעיתים , השינויים הטכנולוגיים גורמים לקשיים גוברים בהפעלת ותחזוקת המערכות

 בעיקר לאור ,זאת. ייעוץ מיטבי לארגוניםעל מתן מקשים על ביצוע ניתוח של הנתונים ו
. ל מערכות מידע על בסיס אינטגרטיבי של מכלול מערכותהאפשרויות הקיימות כיום לנה

הכשרת כוח אדם מתאים ועדכונו בדבר התפתחויות טכנולוגיות בזמן אמת כרוכה , בנוסף
שינויים . בעלויות גבוהות ובהשקעת משאבים על חשבון פעילויות הליבה של הארגון

ץ של טכנולוגיות והתפתחויות אלו מביאים אפוא להגברת הביקוש לשירותי מיקור חו
  .מידע

 בשנים האחרונות ניכרת עלייה בביקוש - קושי בגיוס כוח אדם מקצועי ואחזקתו •
הפתרון של מיקור חוץ . ולעלייה בשכרם, קבוצת תיםלעובדים בתחומים בהם פועלת 

מוזיל למקבל שירותי מיקור החוץ את עלויות ההעסקה ומגדיל את הביקוש של ארגונים 
כי העלייה בביקוש לכוח אדם , יצויין. מיקור חוץבדרך של תים כאמור לקבלת השירו

בגיוס כוח ) עלויות הן מבחינת זמינות והן מבחינת (קבוצת תים עלולה לעורר קשיים גם ל
  . אדם איכותי אשר יספק את שירותי מיקור החוץ ללקוחותיה

המידע ראה גורמים כלליים המשפיעים על כלל ענף המחשוב וטכנולוגיית פירוט אודות ל
  . לעיל6סעיף 

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  9.1.3

  :גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום מיקור החוץ הם

,  הגדלת שביעות רצון הלקוח מושגת באמצעות מתן שירות איכותי-איכות השירות  •
בתנאי , בלוחות הזמנים הנדרשים, הכולל הספקה או תפעול של מערכות איכותיות

י "מושג איכות השרות הופך לנורמה נדרשת ע. אספקה נוחים ובמתן שירותים מסייעים
פ מדדי איכות כגון חתימה על חוזה רמת שרות "לקוחות בשוק מיקור החוץ ומנוהל כיום ע

  .פרס-ומנגנוני קנס

גורם הצלחה מרכזי בהתקשרות עם לקוחות חדשים הינו  -) לרבות ניסיון וותק(מוניטין  •
  .  ו הגשת הצעות למכרזיםא

 החלטה על קבלת שירות במודל מיקור חוץ מלווה -יתרון לגודל ואיתנות פיננסית  •
האיתנות . מאחר וחלק מפעילותו יוצא משליטתו, בסיכון מנקודת מבטו של הלקוח

הפיננסית של ספק מיקור החוץ וגודלו מהווים אלמנט חלקי של נטרול הסיכון מצידו של 
זה זוכה לאחרונה לדגש מיוחד מצד לקוחות מיקור החוץ עקב המיתון פרמטר . הלקוח

  .במשק וקריסת חברות קטנות

. איכות ניהול גבוהה בפעילות מיקור חוץ הינה גורם משמעותי להצלחה -איכות הניהול  •
איכות , מוניטין: כגון תיםפיע על פרמטרים קריטיים לפעילות באיכות הניהול יש כדי להש

שמירה על ראשוניות בשיווק חידושים , ורטפוליו לקוחות גדול ואיכותי הצגת פ,רותיהש
שיפורים בתמהיל השיווק ויכולת התקשרות בהסכמי הפצה עם , ושכלולים במוצרים

  .ספקים מובילים

הפרויקטים אותם מבצעות חברות  - קבוצת תיםסינרגיזם בין תחומי הפעילות של  •
רשים רמה גבוהה של ידע בתחום מערכות ודו,  משלבים בין תוכנה וחומרהתיםקבוצת 

מעצם הצטברות הידע , ידע זה תורם לפעילות בתחום מיקור החוץ. המידע והמיחשוב
וכלה במסירת תוצרים , דרך הפעלתן, החל מפיתוח מערכות והקמתן, והניסיון הרב

  .ללקוח
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  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  9.1.4
ולכן כניסת מתחרים ,  מיקור החוץ אינו מאופיין בדרך כלל בהתמחות ייחודיתתחום 9.1.4.1

 כניסה לתחום תיםלהערכת , יחד עם זאת. באופן יחסיפוטנציאליים לתחום זה קלה 
ידע וסל שירותים רחב אותו ניתן להציע , ניסיון ומוניטין, הפעילות מחייבת כוח אדם מקצועי

  . ללקוחות
  :תחום הפעילותיקריים ללהלן מחסומי הכניסה הע 9.1.4.2

 ההתקשרויות לשירותי מיקור חוץ נעשות -גודל ופריסה גיאוגרפית , איתנות פיננסית •
לשם מתן שירותי , לפיכך. בדרך כלל לטווח ארוך ומיועדות למערכות קריטיות בארגונים

תהיה לו איתנות פיננסית למתן כי מיקור חוץ נדרש כי נותן השירותים יהיה גדול ו
 חלק מצרכני השירותים פרוסים על מקומות שונים ולפיכך ,כמו כן.  לאורך זמןהשירותים

  .יעדיפו להתקשר עם ספקים בעלי פריסה גיאוגרפית מתאימה
 לשם מתן השירותים יש צורך בביצוע השקעות גבוהות לרכישת חומרה –עלויות הקמה  •

 תשתיות מבנה ,מחשב מרכזי: כגון(ותוכנה בהיקף הנדרש למתן שירותי תמיכה וסיוע 
  ).אבטחה ועוד, ותקשורת

שימורו והקנייתו לעובדים העוסקים ,  השקעה ברכישת ידע-צבירת והעברת ידע  •
ידע זה אינו נלמד בדרך כלל במסלולי ההכשרה הרגילים . בתחומי השירות השונים
אלא נלמד תוך כדי הניסיון הנרכש בביצוע הפעילות ועל פני , במוסדות הלימוד השונים

  .שנים
מחסומי היציאה העיקריים של תחום הפעילות כוללים בעיקר התחייבויות חוזיות כלפי  9.1.4.3

תשתיות ב, הלקוחות וחוסר יכולת להחזיר בדרך אחרת את סכומי ההשקעה בחומרה
  .תוכנהבו

מידע צופה פני עתיד הוא .  הינו מידע צופה פני עתיד במהותועיל זה ל9.1המידע בסעיף 
, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה בתאריך הדוח, עתידמידע בלתי וודאי לגבי ה

אין לחברה כל ודאות כי . וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה נכון לתאריך הדוח
ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות , ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו

 .באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה
  מוצרים ושירותים 9.2

במתודולוגיות מתקדמות לשוק ,  מעמידה מגוון רחב של שירותי מיקור חוץקבוצת תים 9.2.1
  :  בתחום זה הינםקבוצת תיםרותים העיקריים המועמדים על ידי השי. העסקי והציבורי

  . ניהול ותפעול רשתות תקשורת •

  ). Enterprise Help Desk(תפעול מרכז תמיכה מתקדם  •

  . הקמה וניהול של בסיסי נתונים ומחסני נתונים, תכנון, יעוץ •

תוכנות תשתית ומערכי תקשוב אצל , שרותי תחזוקה ותפעול ליישומים אפליקטיביים •
  . הלקוח

  ). Disaster Recovery(שרותי גיבוי והתאוששות  •

  . ניהול מתקן המחשב של הלקוח •

, ושי שכרהשירותים כוללים הפקת תל. מתן שרותי לשכת שרות שכר ומשאבי אנוש •
  .עיבוד נתונים ושרותי ערך מוסף אחרים

  . לרבות ניהול מקצועי, חוץ-ניהול ותחזוקת מערכות סחר, יישום, פיתוח •

גזברות והנהלת , ניהול הכנסות, מתן פתרונות למגזר המוניציפלי בתחום מערכות הגביה •
 . שכר וכוח אדם, חינוך, חשבונות
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  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 9.3
 10%ה היוו מנ לא היתה בתחום מיקור החוץ קבוצת מוצרים אשר ההכנסות מקבוצת תיםל 9.3.1

  .2005או יותר מסך הכנסות קבוצת תים בשנת 
 10,505 - הינו כ2005 מפעילותה בתחום מיקור החוץ לשנת קבוצת תיםהרווח הגולמי של  9.3.2

תחום ,  לעילכאמור. ) בתחום מיקור החוץקבוצת תים מכלל הכנסות 24.8%-כ(ח "אלפי ש
בעקבות איחוד , ח בלבד" בשנת הדוקבוצת תים התווסף כתחום פעילות של מיקור החוץ

 פעלה במיקור החוץ אף תים (ח"ת הדושנלראשונה ברבעון הרביעי של תוצאותיה של מלם 
ואף לא הוצגו , אשר לא היוו רכיב עסקי מהותי, בהיקפים זניחים בלבד, עובר לרכישת מלם
  ).חות הכספיים שלהבמגזר עסקי בדו

  לקוחות  9.4
גופים כן  בתחום מיקור החוץ הינם גופים מממשלתיים ומוניציפליים וקבוצת תיםלקוחות  9.4.1

עם , השוק הציבורי מתאפיין ביציבות ברמת הביקושים. עסקיים ממגזרי המשק השונים
 הנגזרת, מאופיין ביתר תנודתיות, לעומת זאת, השוק העסקי. מגמת גידול בצורכי המחשוב

  .ם לענף בו פועל העסקיגורמים רלבנטימממצב המשק ו
 עם לקוחותיה הינם חוזים לביצוע עבודה או פרויקט קבוצת תיםעיקר חוזי ההתקשרות של  9.4.2

  .כנגד תשלום מחיר כולל המשולם עבור התוצר הסופי אותו אמור הלקוח לקבל
תיה בדוחות  או יותר מסך הכנסו10% אין לקוח אשר ההכנסות ממנו היוו ת תיםלקבוצ 9.4.3

 תלות במספר מצומצם של לקוחות אשר אובדנם ת תיםלקבוצ. 2005המאוחדים לשנת 
  .ל"להלן תיאור תמציתי של הלקוחות הנ. ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות

  )החשב הכללי(משרד האוצר  9.4.3.1

, ובמסגרת זו, ")ל"החשכ("מלם מספקת שירותי עיבוד משכורות ושכר עבודה לחשב הכללי 
. גם עבור כל משרדי הממשלה וגופים ממשלתיים נוספים, ל"ם להנחיות החשכבהתא

חישוב והדפסת תלושי משכורת , עדכון, קליטה, שירותים אלה כוללים עיבוד נתונים
התאמה שוטפת של המערכת , הפעלת מערכות מעקב נוכחות ממוחשבות, וגמלאות
, שמירת נתונים, )ודה ותוספות יוקרחוקי עב, חוקי מס, כגון שינויים בהסכמי שכר(לשינויים 

. אחזור מידע על גבי תקליטורים ואחזקה שוטפת של המערכת הקיימת, הקלדת נתונים
. ולאחר מכן תוקן והוארך מספר פעמים, 1993ל נחתם בחודש אוגוסט "ההסכם עם החשכ

ומלם , 2005 בדצמבר 31 הוסכם על הארכה נוספת להסכם עד ליום 2001 בינואר 15ביום 
 מלםהתמורה הכספית בגין השירותים שהתחייבה  .2006קיבלה הזמנת עבודה לשנת 

ובהתבסס על , לספק נקבעת בהתאם למספר התלושים המונפקים בפועל על ידי מלם
 מעליית מדד המחירים לצרכן ובסוף כל שנה 80%תעריף המתעדכן אחת לרבעון בשיעור 

זכאית מלם לתמורה נוספת , כמו כן. ן מעליית מדד המחירים לצרכ100%קלנדרית בשיעור 
 ובגין שירותים ,ל"חות ועיבודים בחתכים שונים אותם היא מפיקה עבור החשכ"בגין דו

ל בגין נזקים " התחייבה מלם לפצות את החשכ,על פי ההסכם. נוספים כגון אחזור מידע
אם סכום זה מתעדכן בהת. ח בשנה" מליון ש6שייגרמו כתוצאה מתקלות עד לגובה של 

מלם לא נדרשה לשלם פיצוי כלשהו , ח"נכון למועד הדו. למנגנון ההצמדה שנקבע בהסכם
  . כאמור

  ")אגף המכס ("מ" אגף המכס והמע-משרד האוצר  9.4.3.2

מערכת זו מקשרת בין כל בתי המכס . מלם מפעילה את מערכת המחשוב של אגף המכס
רשת תקשורת שבה ות אמצע ב,למחסני ערובה ולסוכני ועמילי המכס, שמפעיל אגף המכס

מנהל אגף המכס את הליכי האמורה באמצעות המערכת  .מאות מסופים ומחשבי קצה
עיקר השירותים ניתנים . הרישוי והגביה המתחייבים מפעולות היצוא והיבוא לישראל וממנה

והוא תוקן והוארך , 1991הסכם עם אגף המכס נחתם בחודש נובמבר ה. קבוצת תיםמאתרי 
ולפיו הוארכה , 2004סמך התיקון וההארכה האחרון נחתם בדצמבר מ. מספר פעמים

כאשר לאגף המכס קיימת אופציה להארכת , 31.12.2008ההתקשרות בין הצדדים עד 
  .ההסכם לשנה נוספת

 מכרז לקבלת הצעות מחיר להחלפת המערכת המסופקת על ידי מלם פרסםהמכס אגף 
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מלם הגישה הצעה והצעתה . ילבמערכת חדשה לאחר תום תקופת ההסכם המפורט לע
  .טרם הודיע אגף המכס על תוצאות המכרז, ח"למועד הדו. היתה ההצעה היחידה

 קיבלה מלם הודעה בדבר זכייתה במכרז למתן שירותי מיקור חוץ 2005 , לנובמבר24ביום  9.4.3.3
כאשר , 2005 שנים החל מחודש דצמבר 5המכרז הינו לתקופה של . עבור עיריית ירושלים

ההיקף הכספי של המכרז .   שנים נוספות5ניתנה אופציה להארכת התקופה בעד לעירייה 
עתירה שהגישה החברה לאוטומציה .  השנים הראשונות5 -ל₪  מיליוני 78 -מוערך בכ

ובבית , לקבלת צו מניעה כנגד השלמת הליכי המכרז שפירסמה עיריית ירושלים נדחתה
   .משפט העליון תלוי ועומד ערעור על החלטה זו

בתחום מיקור חוץ לפי פילוח ) באחוזים (תיםקבוצת להלן פרטים אודות התפלגות הכנסות  9.4.4
 :  (*) הלקוחותמאפייני אוכלוסיית

אחוז מסך   מאפיין לקוח
קבוצת הכנסות 

  )במאוחד (תים

  ח"באלפי ש

      
  15,083  35.6%  לקוחות עסקיים 

  27,304  64.4%  גופים ממשלתיים וציבוריים
  42,387  100%  סך הכל 

      
ח "הנתונים האמורים כוללים את איחוד תוצאותיה של מלם ברבעון הרביעי של שנת הדו,  לעיל9.1 לאור האמור בסעיף (*) 
  . בלבד

  צבר הזמנות   9.5

 לעניין. או הזמנות חתומים בלבד/ מבוסס על הסכמים וקבוצת תיםצבר ההזמנות של ה
. שבון הכנסות לשנה בלבדנלקחו בח, הכנסות מהתקשרויות שמועד סיומן אינו מוגבל

קבוצת ותי מיקור החוץ הניתנים ללקוחות בשל אופיים המתמשך של שיר, נה של תיםמניסיו
זמנות אינו משקף את צבר הה, והצפי למתן שירותים כאמור מעבר לתקופת ההזמנה, תים

 ליום קבוצת תיםצבר ההזמנות מלקוחות . שים הבאיםד החו12 לתקופת תיםהיקף פעילות 
  . ₪ אלפי 295,805 הסתכם בסך 2005 בדצמבר 31

 31ליום ) ח"באלפי ש( בתחום מיקור החוץ קבוצת תיםלהלן התפלגות צבר ההזמנות של 
  :לן ובתקופות העתידיות הבאות כלה2005בדצמבר 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  תחרות 9.6

שוק מיקור . IT- בתחום ה בישראל קיימים גופים רבים העוסקים במתן שירותי מיקור חוץ 9.6.1
התחרות הקשה בין הספקים השונים גורמת להגברת . החוץ מתאפיין בתחרותיות גדולה

וכן גורמת להורדת המחירים , הצורך להרחיב את סל המוצרים ולשפר את רמת השירות
חלק גדול .  לקוחותולהקפדה על שימור, אי גמישה יותר כלפי הלקוחותולמדיניות אשר

 בתחום פעילות מיקור חוץ הם גופים ממשלתיים או ציבוריים קבוצת תיםמלקוחותיה של 
גם גופים שאינם . 1992-ב"התשנ, המחויבים בביצוע מכרזים על פי חוק חובת מכרזים

הזמנות תקפות סמוך למועד 
  פרסום הדוח התקופתי

הזמנות תקפות ליום 
31/12/2005  

  

    ₪אלפי   ח"אלפי ש

  2006ברבעון הראשון של שנת  41,138 28,887

  2006ברבעון השני של שנת  32,668 39,686

  2006ברבעון השלישי של שנת  32,161 37,079

  2006ברבעון הרביעי של שנת  35,105 40,153

   ואילך2007בשנת  154,773 168,112

  כ"סה 295,805 313,917
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. ספקי שירותים לקבלת הצעות מתחרותכפופים לחוק חובת המכרזים נוהגים לפנות למספר 
  .עובדה זו מגבירה אף היא את התחרות הגבוהה

 אינם מאופיינים בהתמחות ייעודית או קבוצת תיםחלק משירותי מיקור החוץ אותם מספקת 
יחד . ולכן לגבי שירותים אלה כניסת מתחרים פוטנציאליים הנה קלה באופן יחסי, ייחודית
 םובראש, יש לה יתרונות יחסיים חשובים ביחס למתחריה, קבוצת תיםלהערכת , עם זאת

 של הלקוח וכוח האדם המיומן והמקצועי IT  -ניסיונה ויכולתה לתת מענה מקיף לכל צורכי ה
  .העומד לרשותה

 פועלים כיום בישראל מספר גופים שהינם המתחרים העיקריים של קבוצת תיםלהערכת  9.6.2
החברה , NESS, 1ONE, טלדור, E.D.S. ,IGS: וביניהם, הקבוצה בתחום מיקור החוץ

פועלים בישראל בתי תוכנה נוספים להם קיימת , בנוסף. חילן טק ומאטריקס, לאוטומציה
 תים, )בעיקר של חברות פרטיות(בהעדר נתונים פומביים . יכולת לפעול בתחום האמור

  .אינה יכולה להעריך את חלקה בשוק מיקור החוץ בישראל
לרבות על ידי שימור לקוחות קיימים והרחבת ,  בסביבתה העסקיתקבוצת תיםהתמודדות  9.6.3

קבלני , שיתופי פעולה עם ספקיםו, י הורדת מחירים"מתבצעת בין השאר ע, בסיס לקוחות
מכירות  - השקעה מרובה בפעילות קדםקבוצת תיםבנוסף משקיעה . משנה ושותפים עסקיים

)pre-sale.( 
  מחקר ופיתוח  9.7

  .צעה השקעות שאינן מהותיות בפיתוח מוצרים ושירותים חדשים ביתים 2005במהלך שנת 
  חומרי גלם וספקים 9.8

 בתחום מיקור החוץ הינם בעיקר ההון האנושי ת תיםחומרי הגלם המשמשים את קבוצ
 בציוד חומרה בפעילותה בתחום קבוצת תיםכמו כן משתמשת . המועמד לרשות לקוחותיה

פועלים באמצעות ,  שימוש בתחוםמלםהמחשבים המרכזיים בהם עושה . מיקור החוץ
במקרה של הפסקת פעילות . IBM - ו.Software A.Gתוכנות הפעלה ייחודיות מתוצרת 

במקרה של החלפה כאמור .  למצוא תחליפים אחריםמלםתידרש , יצרני התוכנה האמורים
יתר . ולפיכך יש לה תלות בספקים אלה, עלולה להיגרם למלם תוספת עלות מהותית

 בתחום מיקור החוץ הינם ספקים אשר יש להם חלופות בשוק קבוצת תיםהספקים של 
  . אין תלות בהםקבוצת תיםול

  הון חוזר 9.9

  .ח" לדו11.10ראה סעיף , לפרטים אודות הון חוזר

  
  )חומרה(תחום התשתיות  10

  מידע כללי על תחום הפעילות 10.1

ציוד , כוללת שיווק ומכירה של מחשבים) חומרה( בתחום התשתיות קבוצת תיםפעילות 
ייעוץ ותכנון פתרונות תשתית , מוצרי אחסון ומוצרי תקשורת, היקפי תוכנות תשתית

ה ושירותים מקצועיים אחרים אצל וכן מתן שירותי אחזק, אינטגרטיביים לגבי מוצרים כאמור
 פועלת תים.  בקשר עם המוצרים האמורים לעיל)Help Desk -לרבות תמיכה ו(הלקוח 

  .בעצמה וכן באמצעות מלם ואומניטק) חומרה(בתחום התשתיות 

קבוצת תים הינה אחד מהגורמים המובילים בישראל בתחום שיווק ומכירה של ציוד 
 קבוצת תיםצברה , רך שנות פעילותה בתחום זהלאו. דףציוד היקפי ותוכנות מ, מחשבים

 קבוצת תים(וססים וארוכי טווח הן עם ספקים ויצרה קשרים מב, מוניטין וניסיון רבים בתחום
משמשת כמשווקת לא בלעדית בישראל של מספר יצרני חומרה בינלאומיים מובילים 

הנמנים , לתיים וציבוריים והן עם גופים עסקיים מובילים במשק ועם גופים ממש,)בתחומם
תכנון ,  במתן שירותי ייעוץקבוצת תיםמתמחה , במסגרת פעילותה בתחום זה. על לקוחותיה

הקמה והטעמה של פתרונות אינטגרטיביים מושלמים לתשתיות מחשבים ותקשורת 
ידה או על -חומרה המשווקים עלהומספקת שירותי אחזקה ותמיכה טכנית לציוד ולפתרונות 

  . ם שלישייםידי צדדי
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את מאזן מלם  תים איחדה 2005של השלישי החל מהרבעון ,  לעיל9.1כאמור בסעיף 
 את תוצאות מלם בדוח הרווח והפסד המאוחדוהחל מהרבעון הרביעי איחדה גם לראשונה 
ובהתאם לכך מובהר כי הנתונים , )חומרה(מלם פועלת אף היא בתחום התשתיות . של תים

  . את נתוני מלם בתחום זההמוצגים להלן כוללים אף
  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 10.1.1

 הביקוש למוצרים ולשירותים אותם מספקת – עלייה בביקוש לפתרונות ושירותי חומרה
 תלוי במידה ניכרת במחזורי הגאות והשפל )חומרה(תשתיות  בתחום הקבוצת תים

הוצאותיהם בתחום בתקופות שפל ומיתון חברות וארגונים מצמצמים את . בכלכלה
ההתאוששות . ובתקופות של צמיחה גדלות ההוצאות בתחום זה) חומרה(התשתיות 

הביאה עימה , 2005- ו 2004 והמשיכה בשנים 2003בכלכלה העולמית אשר החלה בשנת 
, אי הודאות הכלכלית, יחד עם זאת. )חומרה(תשתיות לעלייה בביקוש לפתרונות ושירותי 

שוק המקומי מביאה לכך שחברות וארגונים נזהרים בהקצאת הביטחונית והפוליטית ב
גם כאשר מוקצים , כתוצאה מכך. IT-תקציבים לפרוייקטים רחבי היקף וארוכי טווח בתחום ה

דבר המביא , תקציבים כאמור קיימת תחרות עזה בין הגופים השונים הפועלים בתחום
  .במקרים מסוימים לירידה ברווחיות

 מאופיינת IT-הצמיחה בשוק שירותי ה. –  ITות לרכישת שירותי חיפוש אלטרנטיבות זול
.  באיכות גבוההITבכך שחברות וארגונים מחפשים אלטרנטיבות זולות לרכישת שירותי 

וכן , IT Offshore-בהעברת חלק מפעילות ה, מיקור חוץמגמה זו באה לידי ביטוי ב
תגברת אף התופעה של כחלק ממגמה זו מ. בהתרחבות התופעה של מיזוגים ורכישות

 הפתרונות ,מהשירותיםגדול חלק . רכישת חברות קטנות ובינוניות על ידי גופים גדולים
קבוצת מבוסס על מוצרים ש, תיה בתחום זה ללקוחוקבוצת תיםאותם מספקת , והמוצרים

רים עשוי ידי יצרנים אח-אם וככל שיצרנים כאמור יירכשו על. ל" בחום רוכשת מיצרניתים
כתלות ישירה ,  ממכירת מוצרים של אותם יצרניםקבוצת תיםהשפיע על הכנסות הדבר ל

  . בזהות הרוכש והנרכש בעסקה נתונה

 ההתפתחות הטכנולוגית המואצת - החלפת מערכות מחשב בארגונים גדולים/חידוש
,  בשילוב ההתאוששות הכלכלית בארץ ובעולם מניעה ארגונים רבים,בשנים האחרונות

או להחליף את מערכות המחשב הקיימות במערכות / לחדש ו,ובינוניים גדולים בעיקר
חדשות המשפרות ומרחיבות את מגוון השירותים אותם מספקים ארגונים כאמור 

ים ולפתרונות החומרה אותם מספקת מגמה זו מביאה לעלייה בביקוש לשירות. ללקוחותיהם
  . ללקוחותיהקבוצת תים

  ווחיותושינויים בהיקף הפעילות בתחום ובר 10.1.2
התשתיות בשנים האחרונות קיימת מגמה של הפחתת תעריפים ושחיקה במרווחים בתחום  10.1.2.1

 הן בשל התפתחויות טכנולוגיות והן בשל הוצאת ,לאור התגברות התחרות, )חומרה(
ולכן מאפשרות גביית מחירים , ינמוכות באופן יחסהייצור פעילות למדינות בהן עלויות 

 עלול לפגוע בתוצאות העסקיות תעריפים ושחיקת המרווחיםהמשך הפחתת ה. נמוכים יותר
  .קבוצת תיםשל 

מוסדות , בעיקר בקרב ארגונים ציבוריים, בשנים האחרונות קיימת מגמה הולכת וגוברת 10.1.2.2
, ) ממקדת את פעילותהקבוצת תיםהשוק בו (בינוניים וגדולים , ייםממשלה ולקוחות עסק

מכרות לרוב במחירים גבוהים ממחיר מערכות ממותגות נ. לרכוש מערכות ממותגות
בישראל פועלים מספר מפיצים של מערכות ממותגות . המוצרים של מערכות לא ממותגות

  . עוסקת בשיווקןקבוצת תיםיצרני המערכות אשר מתוצרת 
תמשיך , לרבות בתחום החומרה,  IT-מגמת מיקור החוץ של פעילות ה, תיםלהערכת  10.1.2.3

 השפעה שלילית על היקף הפעילות בתחום התשתיות ולכך עשויה להיות, לתפוס תאוצה
באשר יותר ויותר לקוחות יעדיפו לצמצם את היקף רכישת מוצרי החומרה , )חומרה(

והשירותים בגינם וחלף זאת להוציא את מערכי המחשוב שלהם לאחריות נותני שירותי 
  . מיקור החוץ

קבוצת  המשווקים על ידי  חל גידול משמעותי בביקוש למחשבים ניידים2005במהלך שנת  10.1.2.4
קיימת מגמת עלייה בביקוש , כמו כן). 2004 ביחס לשנת 40% -עליה בשיעור של כ  (תים
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לשרתים בעיקר מצד לקוחות עסקיים וגופים גדולים המעדכנים את מערכות המחשב 
במהלך השנתיים האחרונות חל  , כמו כן.המשרתות אותם על מנת להתאימן לצורכיהם

 מצד DRP -בביקוש למערכות אחסון מרכזיות ובהקמת מערכות גיבוי וגידול משמעותי 
  .ארגונים גדולים ובינוניים

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות 10.1.3

הגורמים המפורטים להלן הינם גורמי מפתח להצלחת פעילותה בתחום , תיםלהערכת 
  :)חומרה(תשתיות פעילות ה

  . לבים ראשונייםעדכנות טכנולוגית וזיהוי צרכים ומגמות בש 10.1.3.1
דרישות תוך מתן מענה מקיף ואיכותי למגוון רחב של , שמירה על רמת שירות גבוהה 10.1.3.2

עמידה בקריטריונים גבוהים של איכות אספקת . קבוצת תיםוצרכים משתנים של לקוחות 
  .תמיכה ותחזוקה באיכות גבוהה ובזמני תגובה תחרותיים, שירותי התקנה

והכשרתו השוטפת במקביל , מקצועי בתחום הפעילותגיוס והעסקת כוח אדם איכותי ו 10.1.3.3
  .להתפתחויות ולחידושים בתחום הפעילות

 תוך הרחבת סל ,ל"יכולת התקשרות בהסכמי הפצה עם יצרנים ועם ספקים מובילים מחו 10.1.3.4
  .קבוצת תיםמגוון הפתרונות המוצעים ללקוחות המוצרים ו

ללא תלות , קבוצת תיםייך לידי מערך הפצה הש-ביצוע השיווק וההפצה באופן עצמאי על 10.1.3.5
  .בערוצי שיווק אחרים

  מחסומי הכניסה והיציאה 10.1.4

  :מחסומי הכניסה העיקריים לתחום הם
כדוגמת מוקד שירות לקוחות הנותן מענה , עלויות הקמה ותפעול שוטף של מערכי התמיכה 10.1.4.1

  .לקריאות שירות לקוחות על פי תנאי ההתקשרות איתם במהלך שעות היום והלילה
להתקשר עם ספקים אשר , בדרך כלל,  צרכני תשתיות יעדיפו-ניסיון וותק , חתיכולת מוכ 10.1.4.2

נושא זה בא לידי ביטוי . ל"לרבות ניסיון עם ספקים מחו, להם יכולות מוכחות בתחום הנדרש
תשתיות ושירותי , בעיקר בתנאי הסף הנדרשים על ידי מפרסמי המכרזים לרכישת חומרה

  .תחזוקה
למעט עמידה , )חומרה (תחום התשתיותב יציאה מהותיים אין מחסומי, תיםלהערכת  10.1.4.3

  .בהתחייבויות חוזיות ארוכות טווח למתן שירותים
  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  10.1.5

על מחיר הפתרון כמרכיב , בראש ובראשונה, מבוססת) חומרה(התחרות בתחום התשתיות  10.1.5.1
התייחסות הלקוח הינה . המוצגות בפניוהדומיננטי בהחלטת הלקוח ובבחינתו את החלופות 

  .פריסת התשלומים ותנאי האשראי, תנאי התשלום, כוללת ומקיפה את המחיר
 לרבות סביבת העבודה והתשתית בה ,התאמת הפתרון לצורכי הלקוחיכולות אינטגרציה ו 10.1.5.2

הינם אף הם גורמים , וכן מוניטין וניסיון בתחומי הפעילות הנדונים, הוא משתמש
     .ם בתחרות בתחוםמשמעותיי

מידע צופה פני עתיד הוא .  הינו מידע צופה פני עתיד במהותועילזה ל 10.1המידע בסעיף 
, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה בתאריך הדוח, מידע בלתי וודאי לגבי העתיד

אין לחברה כל ודאות כי . וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה נכון לתאריך הדוח
ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות , ה והערכותיה אכן יתממשוציפיותי

 .באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה
  מוצרים ושירותים 10.2

להלן תיאור עיקרי המוצרים והשירותים אותם מספקת קבוצת תים בתחום התשתיות 
  ): חומרה(
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  רונות תשתית כולליםופת) חומרה(שיווק ומכירה של מוצרי תשתית  10.2.1
מערכות הפעלה ומערכי , תוכנות תשתית, מוצרי אחסון,  עוסקת במכירת מוצרי חומרהתים 10.2.1.1

פעילות . קים בינלאומיים מוביליםתוך שיווק מוצרים המיוצרים על ידי ספ, תקשורת מחשבים
,  שולחניים וניידים-החל ממחשבים אישיים ,  היא במכירת מגוון מוצרי חומרהקבוצת תים

 Main -וכלה במערכות מחשב מרכזיות , סורקים ומדפסות, כגון מסכים, דרך ציוד היקפי
Frame)  בעיקר מתוצרתUnisys (ומערכות אחסון וגיבוי ומוצרי תקשורת, ושרתים גדולים .

 , WINTELבתחומי NT  לרבות, חלק ממוצרי חומרה אלה מלווים לעיתים בתוכנות הפעלה
UNIXו - LINUX .  

 HP ,DELLכשותפה עסקית בישראל וכמפיצה של חברות  קבוצת תיםשמשת כך למשל מ 10.2.1.2
תחנות עבודה ומחשבים ניידים ,  שהן מיצרניות המובילות בעולם בתחום השרתיםIBM-ו

 שהנה חברה מובילה  SUN בישראל את מוצריקבוצת תיםמפיצה , בנוסף. INTELמבוססי 
. UNIXבסביבת מערכות הפעלה בעולם בפיתוח מוצרים ופתרונות מחשוב מבוססי רשת 

יצרנית  (ADIC בישראל את מוצרי קבוצת תיםתחום מערכות אחסון המידע משווקת ב
חברה מובילה בתחום מערכות  (EMCאת מוצרי ו) מובילה בעולם בתחום של ספריות גיבוי

מערכות ביניים וסביבת מחשוב פתוחה , אחסון חכמות המאפשרות שילוב מחשבים מרכזיים
 בישראל את קבוצת תיםמשווקת , כמו כן). ית במערך אחסון מרכזיוהטרוגנ
חברה מובילה בעולם בתחום מערכות אחסון חכמות  (NETWORK APPLIANCESמוצרי

חברה מובילה בעולם בתחום מערכות תוכנה  (VERITASואת מוצרי ) NASמבוססת 
 מוצריהן של  אתקבוצת תיםבתחום התקשורת משווקת ). הארגוניבסביבת אחסון המידע 

ENTERASYS ,HUAWEE ,NORTEL ,CISCOו - AVAYA .קבוצת תיםמפיצה , כמו כן 
ואת ,  המספקת פתרונות מתקדמים בתחום המסכים VIEWSONICבישראל את מוצרי

  . בתחום סביבת מחשב מבוססת שרתCHIPPCמוצרי 
. ורת מתמחה במתן פתרונות אינטגרטיביים מושלמים לתשתית מחשבים ותקשקבוצת תים 10.2.1.3

 כוללים ביצוע פרויקטים המשלבים חומרה ותוכנה קבוצת תיםידי -הפתרונות המוצעים על
 משמשת כשותף עסקי קבוצת תים( ומערכות הפעלה של מיקרוסופט Unix ,Linuxבסביבת 

 בהקמה של תשתיות תקשורת קבוצת תיםבמסגרת זו מתמחה ). של מיקרוסופט בישראל
ידי -בהתקנה והטמעה של כל המוצרים הנמכרים על, ציהבשירותי אינטגר, באחריות כוללת

בהקמת מערכות , בהסבת ארגונים לסביבות עבודה מתקדמות,  באתרי הלקוחקבוצת תים
עוסקת , במסגרת זו. DRP-גיבוי ו, ובפתרונות אחסון, בקרה ותחזוקה מרחוק, שליטה

וכן , )WAN- ו,LAN(הקמה ותמיכה של רשתות תקשורת , תכנון,  גם בייעוץקבוצת תים
 ENTERASYS , CISCO : :משמשת כמשווקת בישראל של יצרנים מובילים כגון

NORTEL, -HUAWEE ו  – AVAYA. 
קבוצת במסגרת זאת משמשת .  מספקת פתרונות בתחום אבטחת מידעקבוצת תיםכמו כן  10.2.1.4

ת רשת חברה מובילה בעולם בתחום אבטח (CHECKPOINT כשותף עסקי של תים
חברה , SYMANTEC כשותף עסקי בישראל של קבוצת תיםמשמשת ,  כןכמו). האינטרנט

, בנוסף. בינלאומית המציעה מגוון רחב של מוצרי תוכנה לניהול תוכן ואבטחה של רשתות
 .מידעהעוסקת בתחום אבטחת , TREND MICRO כשותף עסקי של קבוצת תיםמשמשת 

 בהפצת תוכנת תשתית - באמצעות אומניטק - קבוצת תיםעוסקת , בנוסף לאמור לעיל 10.2.1.5
לתכנון הנדסי , AUTODESKמבית ) תוכנה לייצור באמצעות מחשב(ם "מתחום התיב

החל . הנדסה אזרחית ומיפוי ממוחשב, מכניקה, בתחומי בנייה ואדריכלות, בין היתר, ולייצור
אותם היא , AUTODESK אושר לאומניטק לשווק את מרבית מוצרי 2005מחודש מאי 

  .לקוחות ולא באמצעות משווקי משנה כפי שנדרשה בעברישירות ל, משווקת
  מתן שירותי אחזקה ושירותים מקצועיים  10.2.2

 שירותי אחזקה ושירותים תיםמציעה ) חומרה(תה בתחום התשתיות במסגרת פעילו
 והשמת כוח Help Deskוהעמדת שירותי , תחזוקת ציוד, ובהם שירותי תמיכה, מקצועיים

שירותים אלה כוללים הן את שירותי האחזקה . דרישהאדם מקצועי ללקוחותיה על פי 
 מחויבת קבוצת תיםלקוחות להם (והתמיכה הניתנים ללקוחות לאחר אספקת ציוד החומרה 

הן שירותים ללקוחות הקשורים בהסכמי , )בשירות במסגרת אחריות הניתנת על המוצרים
רותים מקצועיים שלא  שיקבוצת תיםבנוסף מעמידה . והן שירות ללקוחות מזדמנים, שירות
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כגון תכנון וייעוץ בקשר לפרוייקטים להקמת והטמעת תשתיות , בהקשר של תמיכה ואחזקה
  .מחשוב מלאות בחברות בסדר גודל בינוני וגדול

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 10.3

באלפי () חומרה(להלן פרטים אודות התפלגות המכירות של מוצרי ושירותי תחום התשתיות 
  ):במאוחד (תים מהכנסות 10% -לגבי קבוצות מוצרים אשר מהוות יותר מ, )₪

(*)2003  2004  2005  

 מכלל %
הכנסות 
  תים

באלפי 
₪  

 מכלל %
הכנסות 
  תים

באלפי 
  ח"ש

 מכלל %
הכנסות 
  תים

אלפי 
  ח"ש

  שירות/שם המוצר

  מכירת מוצרי תשתית  495,203  65.1% 427,426  75.9% 363,720  73.6%

שירותי תחזוקה ושירותים   80,033  10.5%  60,171  10.7%  61,903  12.5%
  מקצועיים

  סך הכל הכנסות  757,236  75.6% 487,597  86.6% 425,623  86.1%
סכומים בשקלים חדשים אשר הותאמו , קרי,  הינם בסכומים מותאמים2003 בדצמבר 31הנתונים לתקופה שעד ליום (*)

  .2003למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 

 59,433- הינו כ2003 מפעילותה בתחום החומרה לשנת קבוצת תיםהרווח הגולמי של 
 ,2004לשנת ; ))חומרה(תשתיות  בתחום הקבוצת תים מכלל הכנסות 14%-כ(ח "אלפי ש

; ))חומרה(תשתיות  בתחום הקבוצת תים מכלל הכנסות 12.7%-כ(ח " אלפי ש61,705-כ
 בתחום קבוצת תים מכלל הכנסות 13.4%-כ(ח " אלפי ש77,079 - כ,2005ולשנת 

  ).)חומרה(תשתיות ה
  לקוחות 10.4

, )End Users(הינם בעיקר לקוחות סופיים ) חומרה( בתחום התשתיות תיםלקוחות  10.4.1
מספקת את מוצריה  קבוצת תים). בעיקר באמצעות אומניטק(ביניים -ובמידה פחותה משווקי
  .מוסדות ציבור וממשלה לרבות, ממגזרי המשק השונים, למגוון רחב של לקוחות

על בסיס ) לגבי מכירת ציוד( על פי הזמנות ההנ) חומרה(ת וההתקשרות בתחום התשתי 10.4.2
במחיר , )לגבי מתן שירותי תחזוקה ושירותים מקצועיים( ועל פי הסכמי שירות פרויקטלי

 ).ב"חודשי וכיו, יומי, שעתי(או בהתבסס על מחירון ") בנק שעות"לרבות (קבוע 
 או יותר מסך הכנסותיה בדוחות 10% אין לקוח אשר ההכנסות ממנו היוו קבוצת תיםל 10.4.3

  ). חומרה( תלות בלקוח כלשהו בתחום התשתיות תיםואין ל, 2005המאוחדים לשנת 
) חומרה(בתחום התשתיות ) באחוזים( קבוצת תיםהלן פרטים אודות התפלגות הכנסות ל 10.4.4

  : 2005לפי פילוח מאפייני אוכלוסיית הלקוחות לשנת 
אחוז מסך   מאפיין לקוח

קבוצת הכנסות 
  )במאוחד (תים

  ח"באלפי ש

  13,624  2.4%  לקוחות פרטיים 
  426,428  74.1%  לקוחות עסקיים 

  135,184  23.5%  גופים ממשלתיים וציבוריים
  575,236  100%  כ"סה

  צבר הזמנות 10.5

יין לענ. או הזמנות חתומים בלבד/ מבוסס על הסכמים ות תיםצבר ההזמנות של קבוצ
. נלקחו בחשבון הכנסות לשנה בלבד, הכנסות מהתקשרויות שמועד סיומן אינו מוגבל

ובשל היות צבר , קבוצת תיםהמתמשך של התקשרויות בשל אופיים , נה של תיםמניסיו
צבר , ההזמנות קטן יחסית בהשוואה להיקף ההזמנות אשר מתקבל בפועל בגין  שנה נתונה

צבר ההזמנות  . החודשים הבאים12 לתקופת תיםלות זמנות אינו משקף את היקף פעיהה
לעומת צבר הזמנות , ₪ אלפי 191,823 הסתכם בסך 2005 בדצמבר 31מלקוחות ליום 

 לא היו ביטולים או 2005בשנת . 2004 בדצמבר 31ליום ₪  אלפי 48,011 -שהסתכם ב
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  .2004 בדצמבר 31שינויים מהותיים בפועל מול צבר ההזמנות ליום 

) ח"באלפי ש) (חומרה( בתחום התשתיות קבוצת תיםלגות צבר ההזמנות של להלן התפ
  : ובתקופות העתידיות הבאות כלהלן2005 בדצמבר 31ליום 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  תחרות 10.6

מהמצב , בין השאר, מאופיין בתחרות עזה ומושפע, הינו דינמי) חומרה(תחום התשתיות  10.6.1
בישראל קיימות חברות רבות המוכרות . רץ ובעולם ומהתפתחויות טכנולוגיותהכלכלי בא

 קבוצת תיםי "ת והשירותים המוצעים עמרבית הפתרונו. ומספקות מוצרים ושירותים בתחום
  . הינה קלה יחסיתלתחום וכניסת מתחרים פוטנציאליים ,אינם ייחודיים ולכן התחרות קשה

בשל התחרות .  כמפיצה של מערכות ממותגות משמשתתים PC -בשוק ה, כאמור לעיל 10.6.2
התחרות בין ספקי המערכות , לבין עצמםבינם בקרב מפיצי המערכות הממותגות 
קיימת , וההתקדמות הטכנולוגית המהירה בתחום זה, הממותגות למערכות שאינן ממותגות

ם התחרות בין הגופים הפועלי. ירידה מתמדת ורציפה במחירי המוצרים בשוק זה במיוחד
, בהעמדת אשראים ללקוחות לתקופות הולכות וגדלות, בתחום מתבטאת בירידה במרווחים

בהרכב ובמגוון , בעלייה בזמינות מלאים באופן המאפשר אספקה מהירה של המוצרים
  .וכן ברמת השירות והתמיכה) במיוחד בסל המוצרים של היצרנים המובילים(המוצרים 

בקשר : הם) חומרה(בתחום התשתיות ם ביותר מתחריה המשמעותיי, תיםלמיטב ידיעת  10.6.3
 IBM (TRIPLE C- וSUNמשווקת (אמת מחשוב  - UNIX-עם מכירת חומרה בסביבת ה

 וספריות STORAGE-בקשר עם מוצרי ה; )IBM- וHP( והיצרנים עצמם ) IBMמשווקת (
בקשר עם מוצרים ; NETAPP- וHP ,EMC, אמת מחשוב, MBI ,HDS ,IBM -גיבוי 

בקשר עם פתרונות לתשתיות ; נטקום וטלדור תקשורת,  בינת-יות תקשורת בתחום תשת
מטריקס וחיון , ליגד, דורקום, הראל, בינת, ONE- מערכות- INTELמחשוב מבוססי 

 המתחרים –בתחום הפעילות , בקשר עם מכירת שירותי תמיכה ותחזוקה; מחשבים
  .שהוזכרו לעיל

 אינה יכולה להעריך את חלקה תים, )רטיותבעיקר של חברות פ(מביים בהעדר נתונים פו 10.6.4
 ).חומרה(בתחום התשתיות 

  :פועלת קבוצת תים כדלקמן, לשם התמודדות עם מתחריה 10.6.5

  .חתימת הסכמי הפצה עם ספקים מובילים •

ביצוע פעולות להגדלת שביעות רצון ונאמנות הלקוחות באמצעות מכירת מוצרים  •
תוך הקפדה על ,  ומתן שירותים מסייעיםזמינות מלאי, מתן תנאי אספקה נוחים, איכותיים

  .טיב השירות

 .נקיטת יוזמה אצל לקוחותיה לזיהוי צרכים משתנים •

וזאת בין היתר על ידי החדרת , שמירה על ראשוניות בשיווק חידושים ושכלולים במוצרים •
  .מוצרים חדשים

הזמנות תקפות סמוך למועד 
  פרסום הדוח התקופתי

   31/12/2005הזמנות תקפות ליום 

    ₪אלפי 

  2006ברבעון הראשון של שנת  129,969 27,426

  2006בעון השני של שנת בר 21,618 49,703

  2006ברבעון השלישי של שנת  18,192 17,946

  2006ברבעון הרביעי של שנת  17,666 17,492

   ואילך2007בשנת  4,378 8,428

  כ"סה 191,823 120,995
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וזמינות  DRP, הגדלת יכולות האינטגרציה בעיקר בתחומים ספציפיים כגון מערכות גיבוי •
 .המידע

, קבוצת תיםהמשך ביצוע השיווק וההפצה באופן עצמאי על ידי מערך הפצה השייך ל •
  .ללא תלות בערוצי שיווק חיצוניים

 לא קבוצת תיםבמידה ו. שוק טכנולוגיית המחשבים מאופיין בשינויים טכנולוגיים מהירים 10.6.6
התמחותה  . העסקיות יפגע הדבר בתוצאותיה,ל"תהיה מסוגלת להתאים עצמה לשינויים הנ

ובנוסף סל , נסיונה והמוניטין הרב שצברה במהלך השנים,  בתחום הפעילותקבוצת תיםשל 
 יתרון חשוב מאוד יםמעניק, המוצרים הרחב והמגוון שיש ביכולתה להציע ללקוחותיה

  .בתחרות מול הגופים המתוארים לעיל
  עונתיות 10.7

 .יותאינה מושפעת מעונת) חומרה(פעילות תחום התשתיות 
  ספקים 10.8

 בהסכמי הפצה עם יצרנים תיםמתקשרת , )חומרה( בתחום התשתיות לצורך פעילות 10.8.1
 הסכמים מחייבים קבוצת תיםל. בינלאומיים מובילים בתחום התשתיות ותוכנות התשתית

 קבוצת תיםנקבע במסגרת ההסכמים האמורים כי , בדרך כלל. לתקופות קצובות עם ספקיה
 לעמוד ביעדי תיםמחויבת , מו כןכ. ישראל של מוצרי היצרןב, לא בלעדית, הינה משווקת
 .אשר אי עמידה בהם מאפשרת ליצרן לסיים את ההסכם בהודעה מראש, מכירות שנתיים

אם , אך עם זאת, )חומרה( אין תלות בספקים כלשהם בתחום התשתיות קבוצת תיםל 10.8.2
תנו באופן מהותי  עם אחד או יותר מספקיה בתחום או אם ישקבוצת תיםתיפסק התקשרות 

 מתחום פעילות זה באופן קבוצת תיםעלולות להיפגע הכנסות , תנאי ההתקשרות עמם
 .מהותי

  הון חוזר 10.9

  .ח" לדו11.10ראה סעיף , לפרטים אודות הון חוזר
  

  תחום התוכנה והפרוייקטים 11
  מידע כללי על תחום הפעילות 11.1

לרבות , נות תוכנה בתחום התוכנה והפרוייקטים כוללת מתן פתרוקבוצת תיםפעילות 
תוך , IT –יישום ואינטגרציה לפרוייקטים מגוונים בתחום ה , הטמעה, תכנון, ייעוץ, פיתוח

וכן השמת כוח אדם ,  עצמהתיםשימוש הן בתוכנות תשתית והן בתוכנות המפותחות על ידי 
 פועלת קבוצת תים.  כולל שירותי תחזוקה ותמיכה,מקצועי אצל לקוחות על פי דרישה

 . זה בעצמה ובאמצעות מלם וקומטקבתחום

קבוצת תים הינה אחד הגורמים הבולטים בשוק הישראלי בתחום מתן פתרונות ושירותי 
 ויצרה, צברה קבוצת תים מוניטין וניסיון רב בתחום זה, לאורך שנות פעילותה. תוכנה

ל בישראל ש, לא בלעדית,  משמשת כמשווקתקבוצת תים(קשרים ארוכי טווח הן עם ספקים 
אשר עליהם נמנים , והן עם לקוחות) מספר יצרני תוכנה בינלאומיים מובילים בתחומם

  .וגופים ממשלתיים וציבוריים, בעיקר גופים עסקיים מובילים במשק הישראלי

את מאזן מלם  תים איחדה 2005של השלישי החל מהרבעון ,  לעיל9.1כאמור בסעיף 
 תוצאות מלם בדוח הרווח והפסד המאוחדאת והחל מהרבעון הרביעי איחדה גם לראשונה 
ובהתאם לכך מובהר כי , מלם פועלת אף היא בתחום התוכנה והפרוייקטים. של תים

  .הנתונים המוצגים להלן כוללים אף את נתוני מלם בתחום זה
  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 11.1.1

טרנטיבות זולות חיפוש אל, מיחשובלתיאור מגמות העלייה בביקוש לפתרונות ושירותי 
נות על ט ורכישות של חברות קoffshoreוכתוצאה מכך מעבר למיקור חוץ ול  (ITלרכישת 

 מגמות -החלפת מערכות מחשב בארגונים גדולים /וחידוש ,)ידי גופים בינלאומיים גדולים
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 ראה בפרק על תיאור עסקי - והתוכנה )חומרה(תשתיות אשר הנן משותפות לתחום ה
 . לעיל10.1.1 בסעיף )חומרה(התשתית 

 6לגורמים כלליים המשפיעים על כלל ענף המחשוב וטכנולוגיית המידע ראה סעיף , כמו כן
  .לעיל

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 11.1.2

במסגרת המגמה של הפיכת מערכות המידע והמיחשוב לחלק אינטגרלי מפעילות ארגונים 
 בשנים האחרונות ניכרת עלייה בביקוש ,וכתוצאה ממנה, ) לעיל10.1.1ראה סעיף (

 צפויה ERPההתעוררות בתחום יישומי , קבוצת תיםלהערכת . לפתרונות ושירותי תוכנה
הביקוש ההולך .  וכפועל יוצא תתאפשר צמיחת הפעילות בתחום זה,2006–שנת להימשך ב

שיך את צפוי להמ) המאופיין בכוח אדם איכותי ויקר(וגובר לכוח אדם בתחום זה במיוחד 
 תים, כמו כן. מגמת הגידול בהוצאות השכר ולשחיקת שיעורי הרווח התפעולי בתחום

החל במגזר , מעריכה שההתאוששות בשוק תביא לגידול בהשקעות במערכות מידע במשק
גידול זה עשוי לאפשר צמיחה בפעילויות השונות . טק ופיננסים-הממשלתי וכלה במגזרי היי
   .בתחום התוכנה והפרויקטים

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות 11.1.3

הגורמים המפורטים להלן הינם גורמי מפתח להצלחת פעילותה בתחום , תיםלהערכת 
  :התוכנה והפרוייקטים

וזאת בין היתר על ידי החדרת , שמירה על ראשוניות בשיווק חידושים ושכלולים במוצרים •
  .מוצרים חדשים

זהות הזדמנויות ולנצל אותן באופן מיטבי לפני המסוגל ל, מנגנון שיווק ומכירות יעיל •
  .המתחרים

תוך ניצול היכולת של קבוצת תים להציע מגוון , הרחבת פעילות אצל הלקוחות הקיימים •
  . רחב של פתרונות לצרכי הלקוח ועדכון שוטף בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות

  .ון גיוס והכשרה יעילומנגנ,  שמירה וטיפוח כח אדם איכותי ומקצועי קיים-הון אנושי  •

 הינו גורם חשוב -כוח אדם ,  ובעיקר– ניהול נכון ויעיל של משאבי התחום -איכות הניהול  •
  .מאוד בשיפור הרווחיות של כל פרויקט ופרויקט ושל הפעילות בתחום בכללותה

 קבוצת תים שמירה על שביעות רצון אצל הלקוחות הקיימים מאפשרת ל-איכות השירות  •
הפעילות אצל לקוחות את ב י ומתוך כך להרח,המוניטין שרכשהאת מדה ולחזק את מע

 . ללקוחות חדשיםוחדירהקיימים 

ללא תלות , קבוצת תיםידי מערך הפצה השייך ל-ביצוע השיווק וההפצה באופן עצמאי על •
  .בערוצי שיווק חיצוניים

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות 11.1.4

 ידע ותמצריכ,  ופרוייקטי אינטגרציהERPכגון פיתוח ויישומי , ם זהחלק מהפעילויות בתחו
יצירת מוניטין וקשרים עם מערך , היכרות עם שינויים והתפתחויות טכנולוגיות, וניסיון בתחום

דרישות סף גבוהות , כמו כן. לקוחות והקמת המנגנונים הדרושים למתן שירות ותמיכה
משאבי קדם מכירות , )ניסיון ונתח שוק, סיתבעיקר איתנות פיננ(שמציבים הלקוחות 

)Presale( ,שיווק והיקפי כוח אדם מקצועי יכולים אף הם להוות חסמי כניסה לתחום .
בנושאים כגון יעוץ והשמה ופרוייקטי פיתוח במגזר העסקים הקטנים והבינוניים , מאידך

)SMB -Small Medium Businesses (צאה מכך וכתו, מחסומי הכניסה נמוכים יותר
  .לתחום, קטנות יותר, מתאפשרת כניסת חברות נוספות

 , הגדולות בשוק תימשךIT-מגמת רכישת חברות קטנות על ידי חברות ה, תיםלהערכת 
 בתחום התוכנה והפרויקטים קבוצת תיםוסקת  ען בהפעילויותומחסומי הכניסה לרוב ה

  .צפויים לעלות ולהיות קשיחים יותר

וכוללים בעיקר את , ציאה מהתחום אינם משמעותייםמחסומי הי, תיםלהערכת 
  .לקוחותהההתחייבויות החוזיות כלפי 
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מידע צופה פני עתיד הוא .  זה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד במהותו11.1המידע בסעיף 
, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה בתאריך הדוח, מידע בלתי וודאי לגבי העתיד

אין לחברה כל ודאות כי . או כוונות שלה נכון לתאריך הדוחוכולל הערכות של החברה 
ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות , ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו

 .באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה
  מוצרים ושירותים 11.2

 נקבע בוצת תיםקשל הפתרונות והשירותים המוצעים על ידי וטיבם  היקפם ,אופיים
חלק ). סוג הפעילות ומבנה הארגון, גודל הארגון(בהתבסס על צרכיו הייחודיים של הלקוח 

קבוצת אשר , ידי צד שלישי-ות שפותחו עלמהמוצרים ניתנים בהתבסס על מערכות ותוכנ
. קבוצת תים פותח על ידי וחלק אחר של המוצרים,  עושה להם התאמות לצורכי הלקוחתים

לרבות ,  שירותי תמיכה ותחזוקה בקשר למוצרים המפורטים להלןקבוצת תיםכן מעמידה 
   . Help Deskמתן שירותי ו, מתן ייעוץ לפתרון תקלות וכשלים, תמיכה באתר הלקוח

 במסגרת תחום הפעילות קבוצת תיםרותים העיקריים המסופקים על ידי בין המוצרים והשי
  :ניתן למנות את המוצרים והשירותים הבאים

  תרונות לענף הביטוחפ 11.2.1

 - Total Insurance System(באמצעות קומטק אשר פיתחה תוכנה ייעודית לשם כך , תים
"TIS(" , מספקת שירותי תוכנה הבאים לענות על צורכי חברות הביטוח בתחום עריכת

, ב"וכיו, ביטוחי חובה, דיווחי הנהלה וסטטיסטיקה, ביטוחי משנה, גביה, תביעות, פוליסות
. וכן בביטוח ישיר) Risk(ביטוח בריאות וביטוח חיים , ענפי הביטוח האלמנטריוזאת ב

ומשקיעה מאמצים בשיווק , קומטק מספקת שירותי תוכנה למרבית חברות הביטוח בישראל
כאשר , בעיקר בארצות הברית ובאירופה, ל"ומכירה של פתרונות התוכנה שלה אף בחו

  .ב"ם חברת ביטוח בארהח היא התקשרה לראשונה בהסכם ע"בשנת הדו
  פתרונות בתחום מערכות נוכחות בעבודה 11.2.2

המוחזקת על ידי קומטק בשיעור , ")לביא טיימטק("מ "באמצעות לביא טיימטק בע, תים
מתמחה בפיתוח מערכות תוכנה לניהול וחישוב זמן עבודה תוך שילוב פתרונות , 50%

הבסיסית אותה מספקת לביא מערכת התוכנה . וטכנולוגיות חדשות מתחום איסוף הנתונים
). Time Keeper PC(טיימטק ללקוחותיה היא מערכת של ניהול זמן עבודת עובדים בארגון 

מערכת הקצאת שעות ליעדים : מספקת לביא טיימטק מספר מערכות נלוות כגון, בנוסף
)Time Costing( ,אתרי /מערכת תמחיר שעות מחלקתי)Department Allocation( ,

קליטה  (IBrowseמערכת , )Canteen keeper PC( ארוחות בחדרי אוכל מערכת ניהול
 Timebitומערכת , )היעדרות ופרויקטים באמצעות סביבת אינטרנט/ודיווח של נתוני נוכחות

בנוסף . לקוח-בטכנולוגיית שרת) AS-400ניתוח שעות עבודה הפועלת בסביבת  (400
 Hotel Staff: ים למגזרים ייחודיים כגוןמפתחת ומשווקת לביא טיימטק מודול, לאמור לעיל

Costing) חישוב ודיווח שעות (ש "מודול מת, )פי אחוזי תפוסה-תכנון כוח אדם במלונות על
חישוב שעות עבודה והיעדרות על (ר "מודול תקשי, )ל"עבודה על פי תקנון עובדים אזרחי צה

ומודול , )ממשלתיותמשרדי הממשלה ויחידות סמך , ר למגזר עובדי המדינה"פי התקשי
לביא טיימטק  ).ידי המדען הראשי-דיווח שעות עבודה בפרויקטים הממומנים על(מדען 

ל משווקת ומוכרת "במסגרת פעילותה בחו. משרתת לקוחות רבים בישראל ואף מחוצה לה
לביא טיימטק את מוצריה בתחום מערכות הנוכחות בקנדה באמצעות חברה בת בבעלות 

 עם חברה 2003התקשרה לביא טיימטק בהסכם משנת , כמו כן. טקמלאה של לביא טיימ
להפצת מוצרי לביא טיימטק בתחום הנוכחות בארצות הברית ובחלק ממדינות אמריקאית 

 בנוסף משווקת ומוכרת לביא טיימטק את מוצריה במספר מדינות .אמריקה הלטינית
  . באמצעות מפיצים מקומיים, באירופה וכן בדרום אפריקה

  ם"ות בתחום התיבפתרונ 11.2.3

, תים על ידי 50%המוחזקת בשיעור של , ")מקיט("מ "מערכות בע באמצעות מקיט, תים
מערכות ("שיווק והטמעה של מערכות לתכנון וייצור בעזרת מחשב , מתמחה בפיתוח

בתחום זה משווקת .  וניהול מידע ארגוני והנדסימערכות גיאוגרפיות ממוחשבות, ")ם"תיב
האנליזות והייצור במערכות מכניות ואלקטרו , ונות בשטח התיכנוןמקיט ומתאימה פתר
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מספקת מקיט פתרונות לחברות אשר , בתחום ניהול המוצר והמידע ההנדסי, כמו כן. מכניות
המבקשות כלים לניהול המידע הרב הקשור בפיתוח , מפתחות מוצרים גדולים ומורכבים

דרך פיתוח המוצר על ידי ,  היתכנותהחל מניתוח ובדיקת רעיון התחלתי ובדיקת: המוצר
לרבות , ועד לייצור סופי וסדרתי של המוצר, קבוצות פיתוח שונות בארגון העובדות בו זמנית

מרבית התוכנות אותן משווקת מקיט . תהליכי בקרה מלאה וקבלת מידע עדכני על רכיביו
וסקת הע, UNIGRAPHICSכאמור הינן תוכנות המפותחות על ידי יצרנית התוכנות 

למקיט מערך שירות לקוחות הנותן מענה בכל תחומי . ם וניהול מידע הנדסי"במערכות תיב
תכנתים ואנשי , מערך שירות הלקוחות פועל בצורה עצמאית וכולל בתוכו מהנדסים. עיסוקה
שירותי , אנאליזות חוזק או מעבר חום, השירותים כוללים פיתוח תת מערכות מכניות. פיתוח
סימולציות ליצור חלקים מורכבים על ידי אספקת מהלכי מכונות היצור ולווי ביצוע , שרטוט

  .התהליך הטכנולוגי
  פרוייקטים לפיתוח ואינטגרציה של מערכות מידע 11.2.4

-E("יישום מוצרי ניהול ומתן פתרונות אלקטרוניים של ניהול אלקטרוני של ידע 
knowledge(" , ניהול עסקים")E-Business(" ,רוני ניהול מסחר אלקט")E-Commerce(" ,

וניהול ) Work Flow"("תכנון העבודה , אקסטראנט, פיתוח אפליקציות אינטרנט
פרוייקטים אלו כוללים פיתוח על גבי פלטפורמות . ("Document Management")מסמכים
, התקנים,  לקישור מידעMicrosoftטכנולוגיה של חברת  (Netפלטפורמת : כגון, מקובלות

לקיחת אחריות (ואינטגרציה של מספר קבלני משנה בפרויקטים חוצי תחומים , )שרתים ועוד
תוכנות ועבודה אחרת של , חומרה, כוללת לניהול וביצוע מגוון פרויקטים שמשלבים תשתיות

  ).קבלני משנה
  CRM -פרויקטים המבוססים על מוצרים המיועדים למרכזי שירות לקוחות  11.2.5

לרבות מוצרים , ")CRM("טרוניים של קשרי לקוחות יישום מוצרי ניהול ומתן פתרונות אלק
 Contact- וHelp Deskניהול מערך , לניהול נתוני לקוחות והיסטוריית הקשר עימם

Centre ,השווקים . ב"ניהול מערך השירות וכיו, ניהול מערך המכירות, ניהול השיווק
בעיקר בענפי , העיקריים של מוצרים אלה הינם חברות גדולות עם מרכזי שירות לקוחות

  . חברות סליקה וחברות ביטוח, התקשורת
  )   Business Process Management–BPM (מוצרים לניהול תהליכים עסקיים  11.2.6

הגדלת , המאפשרות ייעול ובקרת תהליכים, תוכנות לניהול תהליכים עסקיים פנימיים
 Workflow Southוזאת באמצעות מוצרים של חברות , תפוקות ועמידה בחוקים ובתקנות

Africa Ltd.2Kו - Metastorm .שוק זה מאופיין  .המוצרים מיועדים למגוון רחב של לקוחות
  .פעילות פיתוח ענפה בנוסף להתקנת המוצר עצמוב

  )ERP) Enterprise Resource Planningהטמעת מערכות  11.2.7

הינה תוכנה ארגונית לניהול משאבי הארגון אשר מאפשרת שילוב של כל , ERPמערכת 
מלאי , לוגיסטיקה, הנהלת חשבונות: כגון, שתיות המחשוב הארגוניות למערכת אחתת
 של היצרניות המובילות ERP מספקת שירותי יעוץ והטמעה של חבילות קבוצת תים. ב"וכיו

  . SAP - וOracle Applications: בענף
  הסבת מערכות תשתית ובסיסי נתונים במחשבים מרכזיים 11.2.8

ביצוע ). DB2(לסביבת עבודה אחרת ) ADABAS(ה אחת הסבת מערכות מסביבת עבוד
ההסבה במערכות אלה הינו תחום מורכב וייחודי וקיימות יחסית מעט חברות בישראל 

בעיקר (הפעילות מיועדת לחברות וארגונים בארץ ובעולם . שמסוגלות לתת פתרון לצורך זה
  ). ב ואירופה"ארה

 השמת יועצים 11.2.9

העמדת . הפיננסי והפרטי, בעלי מקצוע למגזר הממשלתי מספקת מגוון רחב של קבוצת תים
על ידי , )QA (תחזוקה ובדיקת תוכנה אצל הלקוח, כוח אדם כאמור נעשית לשם פיתוח

במסגרת מתן שירותים .  בפרוייקטים המנוהלים על ידי הלקוחקבוצת תיםשילוב עובדי 
הודעה של תקופה  בקבוצת תיםניתנת ללקוח האפשרות לסיים את ההתקשרות עם , כאמור
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 ,נותן השירות,  ניתנת אופציה לקליטת העובדקבוצת תיםלחלק מלקוחות . מוסכמת מראש
 כאמור נעשיתהעמדת כוח אדם מקצועי  .כעובד קבוע של הלקוח בתום תקופת מתן השירות

,  או באופן בלתי תלוי בפרוייקטים כאמורקבוצת תיםלצורך השלמת פרוייקט שבוצעו על ידי 
  .רישות הלקוחבהתאם לד

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 11.3
 לא היתה בתחום התוכנה והפרוייקטים קבוצת מוצרים אשר ההכנסות מהם קבוצת תיםל 11.3.1

  .2005 או יותר מסך הכנסות קבוצת תים בשנת 10%היוו 
- הינו כ2003 מפעילותה בתחום התוכנה והפרוייקטים לשנת קבוצת תיםהרווח הגולמי של  11.3.2

; ) בתחום התוכנה והפרוייקטיםקבוצת תים מכלל הכנסות 31.7% -כ(ח " אלפי ש21,926
 בתחום התוכנה ת תים מכלל הכנסות קבוצ27.7% -כ(ח " אלפי ש21,125- כ2004לשנת 

 ת תים מכלל הכנסות קבוצ23.1% -כ(ח " אלפי ש33,118- כ2005ולשנת ; )והפרוייקטים
  ).בתחום התוכנה והפרוייקטים

  לקוחות 11.4
 תים מספקת את הפתרונות והשירותים בתחום התוכנה והפרוייקטים למגוון רחב של קבוצת 11.4.1

 בתחום פעילות זה הינם קבוצת תיםמרבית לקוחות . לקוחות בישראל ואף מחוץ לישראל
, מפעלי תעשיה ושירותים, טק ותקשורת-חברות היי, בנקים: חברות בינוניות וגדולות כגון

 בתחום מספר גורמים קבוצת תים כן נמנים על לקוחות .מוסדות פיננסיים וחברות ביטוח
עימה חתמה חברת בת של מלם , לרבות ועדת הבחירות המרכזית, ציבוריים וממשלתיים

אחזקתה , כולל פיתוח מערכת מחשוב,  הסכם למתן שירותי מחשוב2002בחודש אוגוסט 
אם לתקופה בהת,  שנים12או למשך , ותפעולה בשלוש מערכות בחירות כלליות לכנסת

צופה מלם הכנסות , 2006לאור קיום בחירות בישראל בסוף חודש מרץ . הארוכה ביותר
  .בקשר עם ההסכם האמור עם ועדת הבחירות המרכזית₪  מיליון 16 -בהיקף של כ

פתרונות התוכנה אותם מספקת קבוצת תים ללקוחותיה ניתנים לרוב במסגרת פרויקטים  11.4.2
המתומחרים במחיר , )Turn-key projects( ללקוחות לפיתוח ושילוב מערכות" סגורים"

או במסגרת עבודות לפיתוח שוטף , פי תשומות בפועל-או על) Fixed price(קבוע מראש 
התקשרויות לצורך השמת כוח אדם מקצועי . של מערכות התוכנה הקיימות אצל הלקוחות

ידי הלקוח לביצוע -לבהסכמים או בהזמנות מאושרות ע, בדרך כלל, אצל לקוחותיה מוסדרות
  .פי זמן-עבודה על

בתחום התוכנה והפרוייקטים ) באחוזים( קבוצת תיםלהלן פרטים אודות התפלגות הכנסות  11.4.3
 :  על פי סוגי לקוחות2005לשנת 

אחוז מסך ההכנסות   מאפיין לקוח
 ת תיםהמאוחדות של קבוצ

  ₪באלפי 

  90,575  63.2%  לקוחות עסקיים 
  52,752  36.8%  גופים ממשלתיים וציבוריים

  143,327  100%  כ"סה
הסכם למחשוב קרנות הפנסיה הותיקות ולמתן ב םמלהתקשרה  2006 בינואר 15ביום  11.4.4

,  שנים ומחצה5ההסכם למחשוב הינו לתקופה של . שירותים למחשב המרכזי של הקרנות
לקרנות הפנסיה הותיקות ניתנו שתי אופציות . ₪ מיליון 43ומוערך בהיקף כספי של 

ההסכם למתן שירותי מיקור חוץ הינו למשך תקופת .  שנים כל פעם4 -רכת ההסכם בלהא
 .לשנה₪  מליון 9 -בכ) כשנה וחצי(הפיתוח 

  צבר הזמנות 11.5
לעניין . או הזמנות חתומים בלבד/ מבוסס על הסכמים וקבוצת תיםצבר ההזמנות של  11.5.1

.  לשנה בלבדשבון הכנסותנלקחו בח, הכנסות מהתקשרויות שמועד סיומן אינו מוגבל
ובשל , תים שירותי התוכנה הניתנים ללקוחות בשל אופיים המתמשך של, נה של תיםמניסיו

היות צבר ההזמנות קטן יחסית בהשוואה להיקף ההזמנות אשר מתקבל בפועל בגין  שנה 
 . החודשים הבאים12 לתקופת תיםזמנות אינו משקף את היקף פעילות צבר הה, נתונה

, ₪ אלפי 120,824 הסתכם בסך 2005 בדצמבר 31ת בתחום ליום צבר ההזמנות מלקוחו
 2005בשנת . 2004 בדצמבר 31ליום ₪  אלפי 23,477 -לעומת צבר הזמנות שהסתכם ב
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  .2004 בדצמבר 31לא היו ביטולים או שינויים מהותיים בפועל מול צבר ההזמנות ליום 
) ח"באלפי ש(פרוייקטים  בתחום התוכנה והקבוצת תיםלהלן התפלגות צבר ההזמנות של  11.5.2

 : ובתקופות העתידיות הבאות כלהלן2005 בדצמבר 31ליום 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תחרות 11.6
ואספקת מוצרים ושירותים , ייצור, בישראל ובעולם קיימים גופים רבים העוסקים בפיתוח 11.6.1

פתרונות התוכנה אותם מספקת קבוצת חלק משירותי ומוצרי . בתחום התוכנה והפרוייקטים
תים אינם מאופיינים בהתמחות ייעודית או ייחודית ולכן לגבי מוצרים אלה כניסת מתחרים 

 יתרונות יחסיים יש לה, תיםלהערכת , יחד עם זאת. באופן יחסיפוטנציאליים הנה קלה 
, וצת תיםקבובראשם כוח האדם המיומן והמקצועי העומד לרשות , חשובים ביחס למתחריה

וכן סל  במתן פתרונות תוכנה רחבי היקף קבוצת תיםוהניסיון והמוניטין אותם צברה 
 קבוצת תיםבמרבית המקרים מתחרה .  ללקוחותיהתיםקבוצת המוצרים הרחב אותו מציעה 

ובחלק , ל"ידי יצרני תוכנה בחו-בחברות ישראליות המשווקות תוכנות מתחרות המיוצרות על
 .מוצרי תוכנה מתחריםבעצמן רות ישראליות אשר פיתחו מהמקרים מתחרה בחב

 בתחום התוכנה והפרויקטים הינם קבוצת תיםהמתחרים העיקריים של , תיםלמיטב ידיעת  11.6.2
, )EDS(ישראל . אס. די.אי, יעל תכנה ומערכות, מאטריקס, )Ness(מ "נס טכנולוגיות בע

ר חברות תוכנה קטנות יותר כן פועלות בשוק מספ). IGS) IBM Global Service - וטלדור
בחלק מהפעילויות ישנה תחרות מול . המעניקות פתרונות תוכנה נקודתיים לעסקים שונים

חברות בדיקת תכנה : כדוגמת, ספקים קטנים המתמקדים ומתמחים בנישה אחת של השוק
חברות ; PKS-חברות הפעילות בתחום ההסבות כגון בלו פניקס ו; Tesnet - וTescomכגון 
חברות הפעילות ;  מקבוצת פורמולהFISילות בתחום הפתרונות לענף הביטוח כגון הפע

חברות הפעילות בתחום ו; ל וסינאל"מל, בתחום פתרונות מערכות נוכחות בעבודה כגון חילן
 .Systematicsם כגון "פתרונות התיב

לקה  אינה יכולה להעריך את חתים, )בעיקר של חברות פרטיות(מביים בהעדר נתונים פו 11.6.3
  .בתחום התוכנה והפרוייקטים

  :פועלת קבוצת תים כדלקמן, לשם התמודדות עם מתחריה 11.6.4

   .הגדלת מאמצי השיווק והמכירה בקרב לקוחות פוטנציאליים •

הגדלת שביעות רצון ונאמנות הלקוחות באמצעות מתן מענה למגוון דרישות וצרכים רחב  •
  .ן תגובה מהיר יחסיתשל הלקוח על ידי העמדת פתרונות תוכנה איכותיים ובזמ

וזאת בין היתר על ידי החדרת , שמירה על ראשוניות בשיווק חידושים ושכלולים בתחום •
מוצרים חדשים והתאמת מוצרים קיימים לטכנולוגיות חדשות ולדרישות משתנות כתוצאה 

 .מהתפתחויות עסקיות וארגוניות

ללא תלות , קבוצת תיםידי מערך השיווק השייך ל-המשך ביצוע השיווק באופן עצמאי על •
  .בערוצי שיווק חיצוניים

הזמנות תקפות סמוך למועד 
  פרסום הדוח התקופתי

   31/12/2005הזמנות תקפות ליום 

    ח"אלפי ש

  2006ברבעון הראשון של שנת  38,538 21,066

  2006ברבעון השני של שנת  24,456 33,481

  2006ון השלישי של שנת ברבע 22,111 27,776

  2006ברבעון הרביעי של שנת  21,314 27,005

   ואילך2007בשנת  14,407 18,625

  כ"סה 120,824 127,951
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  עונתיות 11.7

  . רוב הפעילויות בתחום לא מושפעות מעונתיות

 מבוסס על מחירון קבוצת תים יועצים חלק ניכר מהכנסות השמתבתחום , עם זאת
בהתאם . קיימת השפעה עונתית הנובעת מחגי ומועדי ישראל, לפיכך. חודשי/יומי/שעתי
וברבעון , בהכנסות באה לידי ביטוי ברבעון השני בשל  חג הפסחעיקר הירידה , לאמור

הרבעונים בהם חלה ירידה עשויים . השלישי או הרביעי בשל חופשות הקיץ וחגי תשרי
 קבוצת תים פעילות .להשתנות בשל פערים בין לוח השנה העברי ללוח השנה הגרגוריאני

אותיה אוחדו לראשונה אשר תוצ, בתחום השמת היועצים הנה בעיקר באמצעות מלם
 על עונתיות 2005ני שנת ועל כן לא ניתן ללמוד מנתו, ח"ברבעון האחרון של שנת הדו

  .בפעילות קבוצת תים
  נכסים לא מוחשיים 11.8

במרבית .  הקנייניות במערכות התוכנה אותן פיתחה אינן רשומותקבוצת תיםיות זכו
 בלעדיים במערכות התוכנה  ללקוחותיה רישיונות שימוש לאקבוצת תיםהמקרים מעניקה 

בהתאם ,  תוכנה ייעודיתקבוצת תיםבמקרים בהם מפתחת , לעיתים. תמורת תשלום קבוע
 קבוצת תיםמוקנות הזכויות בתוכנת המקור עם סיום פיתוחה על ידי , לדרישת לקוח ספציפי

  .מנת שיכול לעשות בה שינויים בהתאם לצרכיו-לאותו לקוח על
  ספקים 11.9

קבוצת  תים בתחום התוכנה והפרוייקטים מבוססת על פיתוחים של חלק מפעילות קבוצת
בתחום מבוסס על מספר ספקים אשר קבוצת תים מהפעילות אך חלק משמעותי נוסף , תים

אף אם , תיםלהערכת . כמפורט לעיל, וכנה שלהםמשמשת ספק מורשה של מוצרי הת
, נאיה באופן מהותיתיפסק התקשרות קבוצת תים עם מי מספקיה בתחום או אם ישתנו ת

  . מתחום פעילות זה באופן מהותיקבוצת תיםלא יהיה בכך כדי לפגוע בהכנסות 
  הון חוזר 11.10

  מלאי 11.10.1

לשם פעילותה השוטפת , קבוצת תים מחזיקה מעת לעת ולגבי מוצרים מסויימים מלאי
ולצורך מתן מענה מהיר לצרכים מיידיים של הלקוחות וזאת כחלק מהשירות הכולל הניתן 

 לצרכים אלה נקבע לפי תחזית אשר נערכת קבוצת תיםיקף המלאי אותו מחזיקה ה. להם
. ידי מערך השיווק של המוצרים השונים ובהתחשב בזמני האספקה של יצרני הציוד על

במקרים מסוימים רוכשת קבוצת תים למלאי מוצרים אשר להערכתה לא תתקשה למכור 
מחזוריות המלאי בתחום . מנותיללקוחות הקצה ואשר היצרן מציע אותם במחיר הזד

ימי  60- ל50 - בממוצע על בין כ2005הפעילות דומה בין הרבעונים השונים ועמדה בשנת 
  . נוהגת לבצע אחת לתקופה בדיקה והפחתה של פריטי המלאיקבוצת תים. מלאי

  אחריות למוצרים 11.10.2

נאי  אחריות על המוצרים לתקופה זהה ובתנאים דומים לתקבוצת תיםמעניקה , ככלל
והמדיניות שלה היא , )לתקופות הנעות בין שנה לשלוש שנים(האחריות של יצרן המוצרים 

וזאת , )לעיתים בסיוע יצרני המוצרים(לטפל ישירות בבעיות המתעוררות בקשר למוצרים 
  . מבלי שהלקוח נידרש לפנות ליצרן המוצרים

  אשראי לקוחות וספקים 11.10.3

  לשוטף30+ בין שוטףך כלל הנעות בדר מקבלת מספקיה אשראי לתקופות קבוצת תים
מסתכמת במועד פרסום ,  מספקיהתיםקופת האשראי הממוצעת אותה מקבלת ת.  יום90+

הכולל את ( 2005ההיקף הממוצע של האשראי מספקים לשנת .  יום55 -הדוח התקופתי בכ
  . ח" מליון  ש144 - הסתכם בכ )2005 של שנת 4האשראי במלם החל מרבעון 

,  יום60+  לשוטף30+  בין שוטףך כלל ללקוחותיה אשראי לתקופות הנעות בדר נותנתתים
תקופת אשראי , בפועל. אולם בחלק מהמקרים חורגים הלקוחות מתנאי האשראי האמורים
ההיקף .  יום בערך90 -הלקוחות הממוצעת מסתכמת במועד פרסום הדוח התקופתי בכ



68  

  

 4אמור את נתוני מלם החל מרבעון הכולל כ( 2005הממוצע של האשראי ללקוחות לשנת 
  .ח" מיליון  ש210 -הסתכם בכ  )2005של שנת 

 מוצרי הבניה ואחסוןתחום  12
 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 12.1

בענף הרעפים בישראל פועלות מספר חברות  .שוק הרעפים מורכב מרעפי חרס ורעפי בטון 12.1.1
מספר חברות המייצרות ומשווקות וכן , ל ומשווקות אותם בישראל"המייבאות רעפים מחו

שני יצרנים מקומיים , ביקוש לרעפים בארץ מסופק על ידי חסין אשעיקר ה. רעפים בישראל
  .  צרפת וספרד, וכן מספר יבואנים מאיטליה, נוספים

בתים צמודי (בעיקר בתים מסוג של בנייה נמוכה , רעפים  משמשים לכיסוי גגות של בתים
בישראל ישנם .  רעפי חרס2,000 - של בית צמוד קרקע דרושים כלציפוי גג ממוצע). קרקע

במרבית הבנייה החדשה , כמו כן. כיום גגות רבים מרעפי בטון העוברים הסבה לרעפי חרס
כמו (השימוש ברעפי חרס נפוץ בארץ . בבתים צמודי קרקע נעשה שימוש ברעפי חרס

והן בשל ) מראה כפרי(טיות הן בשל תכונותיהם האסת) במרבית מדינות אגן הים התיכון
 ).ניצול שטח גג, תחזוקה, בידוד(יתרונותיהם על פני גג בטון 

קיים קשר הדוק בין היקף הפעילות , תשומה בענף הבנייה, כאמור, מאחר והרעפים מהווים
בשנים האחרונות חלה , כאמור לעיל. בתחום זה לבין היקף הפעילות בענף הבנייה במשק

 . בנייה בארץהאטה משמעותית בקצב ה

קיימת בתחום זה , בשל המיתון הקשה בשנים האחרונות בארץ וההאטה בקצב הבנייה
חשופים , בשנים האחרונות, עם זאת. תחרות חריפה המובילה לשחיקת מחירים משמעותית

 לעלייה מתמשכת בשער היורו הפוגעת בכושר התחרות חסין אשהמתחרים היבואנים של 
  . תמשכת בכמויות הרעפים המיובאות לישראלדבר המביא לירידה מ, שלהם

המאפיין העיקרי בשימוש במחסני ערובה על ידי יבואנים הינו דחיית תשלום המיסים  12.1.2
אף כי מחסני הערובה אינם . הכרוכים בייבוא עד למועד אספקת הסחורה ללקוח הסופי

הסחורות המאוחסנות בהם נמצאות תחת פיקוח ובקרה של המכס עד , בבעלות המכס
כאשר מיסי היבוא משולמים למכס רק במועד שחרור הסחורה , לשלב שחרורן מהמחסנים

  . מהמחסנים

השימוש במחסני ערובה מאפשר ליבואנים להגיע להסדרי מימון עם בנקים ומוסדות , כמו כן
באופן בו , אחרים באמצעות הפקדת הסחורה במחסן הערובה כבטחון לאשראי שניתן ליבואן

 כנאמן עבור הבנקים או עבור צדדים שלישיים אחרים המעניקים מחסן הערובה משמש
פקדון לגורם המממן  תעודת מנפיקה חסין אש, ואןבהתאם לבקשת היב. מימון ליבואנים

 כי הסחורה המופקדת במחסני הערובה לא תוצא אלא לאחר לפיה מתחייבת חסין אש
 .  ביחס לסחורהחסין אשכפוף לזכות העכבון של והכל ב, קבלת אישור בכתב מאותו גורם

ומהיקפי היבוא בשוק , הפעילות בתחום זה מושפעת מהיקף הפעילות הכללי במשק בכלל
שביתות , כמו כן. וכן משיעור ההוצאה לצריכה פרטית לנפש בישראל, הישראלי בפרט

 .או במכס הן בעלות השפעה ישירה על מגזר פעילות זה/בנמלים ו

על פי נתוני הלשכה . היבוא והתנועה בנמלים חלה התאוששות בנתוני 2005בשנת 
ללא יבוא (יבוא הסחורות והשירותים , 15.3.2006המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו ביום 

 2004 בשנת 12.7% - לעומת עלייה של כ4.5% - בכ2005עלה בשנת ) בטחוני ואוניות
 . 2003 בשנת 1.5%וירידה של 

 הביאה לצמצום משמעותי בהיקפי ההאטה הכללית בפעילות המשק בשנים האחרונות
השביתות , כמו כן. ובמקביל לצמצום הפעילות במחסני הערובה, הסחורות המיובאות לארץ

המגמה הכללית , כתוצאה מכך.  משפיעות אף הן על תחום פעילות זההתכופות בנמלים
תחרות זו מביאה לשחיקת מחירים . בענף מחסני ערובה היא של תחרות קשה על לקוחות

  .  שכתמתמ
 עם, 2006בתחילת שנת .  בתחום העץחסין אש פעלה 2002 מהרבעון השני של שנת החל 12.1.3

להלן תובא סקירה .  את פעילותה בתחום זהחסין אשהפסיקה , מכירת מניות ישקול סחר
 . ח" בתחום זה בשנת הדוחסין אשל מבנה תחום הפעילות ועל פעילות קצרה ע
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ועלות מספר רב של חברות המייבאות עץ מסוגים פ, המתאפיין בתחרות חריפה, בענף העץ
, עיקר הייבוא נעשה מארצות מזרח אירופה. ל ומשווקות אותו בישראל"שונים מחו

 .בהתאם לסוג העץ והשימוש לו הוא מיועד, מ לשעבר"סקנדינביה ובריה

מייבאות ומשווקות גם עמודי עץ המיועדים לשימושים , חלק מהחברות העוסקות בענף העץ
גני שעשועים , וכן בולי עץ המשמשים לפארקים, תאורה ותקשורת, ם כגון עמודי חשמלשוני

  . אדריכלות נוף וגדרות

הופכות אותו ) ותכונות אסתטיות, אקוסטיקה, בידוד, עמידות, כוח(תכונות האופי של העץ 
 .  לחומר המתאים לשימושי בנייה ולשימושים דקורטיביים

 עץ קשה ועץ – קטיגוריות עיקריות בהתאם לתכונותיהם סוגי העץ השונים מסווגים לשתי
 :    רך

, אשה, דובדבן, המייפל, העץ הקשה מיועד בעיקר לריהוט ולרצפות ועליו נמנים עץ האלון
  . עצים אלה נרכשים בעיקר על ידי סוחרי עץ קשה ויצרני רהיטים. איפאה ואגוז, בוק

, משמש בעיקר לבניית גגות, )אשוח( אליו משתייכים עץ האורן והעץ הלבן -העץ הרך 
  . משטחים ואריזות, מסגרות לריהוט, תפסנות ליציקת בטונים, פרגולות, חממות

  ).נורווגיה ופינלנד, שוודיה(העץ הלבן ועץ האורן מיובאים לארץ בעיקר מארצות סקנדינביה 

 וחיטוי פתרונות לחיסון, מרבית החברות העוסקות בענף העץ מספקות שירותים נלווים כגון
 .חיתוך והקצעה, העץ מפני מזיקים

קיים קשר הדוק בין היקף הפעילות , כתשומה בענף הבנייה, בין היתר, מאחר והעץ משמש
בשנים האחרונות חלה האטה . בתחום זה לבין היקף הפעילות בענף הבנייה במשק

והביאה , 2005האטה אשר המשיכה אף במהלך שנת  , משמעותית בקצב הבנייה בארץ
ולהיקף הבנייה , ושא הבנייהנמדיניות הממשלה בל, כמו כן. שחיקת מרווחים בענףל

   .השפעה על תחום פעילות זה, הציבורית והפרטית
 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 12.2

הגורמים המפורטים להלן הינם גורמי מפתח להצלחת פעילותה בתחום , חסין אשלהערכת  12.2.1
 :הרעפים

ת משמעותיות על היקף  להתאוששות בענף הבנייה השלכו- שות בענף הבנייההתאוש 12.2.1.1
, ושא הבנייהנמדיניות הממשלה בל, בהקשר זה.  בתחום הרעפיםחסין אשהפעילות של 

 .חסין אשהשפעה על פעילות , הבנייה הכפריתולהיקף 
 , לאור התחרות הקשה בתחום הרעפים והשפל בתחום הבנייה- פעילות שיווק והפצה 12.2.1.2

יצרנים ויבואנים ( לשמור על נתח שוק ואף להגדילו אל מול המתחרים חסין אשהצלחתה של 
תלויה במידה רבה בהצלחת מאמצי השיווק ואסטרטגיות המכירה בהם היא עושה ) כאחד
 . שימוש

 ושמירה על רמת חסין אש פיתוח ושיפור מתמידים של מוצרי - שיפור איכות המוצרים 12.2.1.3
 להגדיל חסין אשהינם גורמים מרכזיים ביכולתה של ינת אותם האיכות והביצועים המאפי

 .את חלקה בשוק ולהתמודדותה עם מתחריה
הרחבת מקורות חומרי הגלם והשגת רישיונות לכרייה עצמית של חומרי גלם באתרים  12.2.1.4

  ).  ח" לדו18.3.1.4 ראה סעיף חסין אשודות רישיון לכרייה עצמית שבידי לפרטים א(נוספים 
הגורמים המפורטים להלן הינם גורמי מפתח להצלחת פעילותה בתחום , ן אשחסילהערכת  12.2.2

  :הפעלת מחסני הערובה

 ביצירת שיתופי פעולה עם עמילי מכס ועם חברות אחרות בענף מחסני חסין אשהצלחת 
 חסין אשל הערובה או עם חברה בתחום הלוגיסטיקה תביא להגדלת היקף הפעילות ש

בתחום , חסין אשפעילות האחסנה המסופקים על ידי לבענף זה ובתחומים משלימים 
  .ההפצה והשינוע, הלוגיסטיקה
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 חסמי כניסה 12.3
 בתחום הרעפיםם חסמי כניסה לפעילות  הגורמים המפורטים להלן מהוויחסין אשלהערכת  12.3.1

 20 -כ( לצורך הקמת מפעל וקו ייצור )ביחס להיקף השוק(הצורך בהשקעת הון גדולה  -
 כמו כן נדרש ידע ייחודי ). חודשים24 -כ(משך זמן ההקמה למפעל ו, )ב"מיליון דולר ארה

. השימוש בהם ומקורותיהם,  טיבם-הקשור בחומרי הגלם הדרושים לצורך ייצור הרעפים 
 .     אך הוא כרוך בעלויות הובלה מהותיות, לצורך ייבוא רעפים לא קיימים חסמי כניסה ממשיים

למעט , מחסני הערובהה משמעותיים בתחום לא קיימים חסמי כניס חסין אשלהערכת  12.3.2
וכן קיומם של שטחים , מ"הצורך בקבלת רישיון להפעלת מחסן ערובה מאגף המכס והמע

לפרטים . ותנאי האחסון הקיימים בהם, גודלם, מתאימים לאחסון הסחורות מבחינת מיקומם
  . ח" לדו18.3.2.1אודות התנאים לקבלת רישיון כאמור ראה סעיף 

, יחד עם זאת. לא קיימים חסמי כניסה מהותיים בתחום פעילות העץ, ין אשחסערכת לה 12.3.3
וקשרים עם , המנסרות, הכרת המוצרים השונים ושימושיהם, ידע ייחודי בתחוםנדרש 

  .ל"הספקים בחו

מידע צופה פני .  לעיל הינו מידע צופה פני עתיד במהותו12.3 עד 12.1המידע בסעיפים 
המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה בתאריך , גבי העתידעתיד הוא מידע בלתי ודאי ל

אין לחברה כל ודאות . ח"וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה נכון לתאריך הדו, ח"הדו
ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות , כי ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו

  .דע זהבאופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממי
 מוצרים ושירותים 12.4

  :מוצרים ושירותים בתחום הרעפים 12.4.1

חסין ("מ "פעילות חסין אש בתחום הרעפים מתבצעת באמצעות חסין אש תעשיות בע
  ).חברה בבעלותה המלאה, "תעשיות

 בתחום הרעפים הנם רעף חרס מדגם מרסיי לסוגיו קבוצת חסין אשהמוצרים העיקריים של 
 גם בייבוא ושיווק חסין אשעוסקת , בנוסף. פעל בבאר שבעה במורוכבים המיוצרים על יד

ייבוא ושיווק לבנים חסינות אש ; ייצור ושיווק מצעי גינות נוי; של אביזרים משלימים לתחום
  . וכן מתן שירותי טחינה; לתנורים

רעפים בעלי , בשימוש בטכניקות וותיקות משולבות עם פיתוחים חדשים,  מייצרתחסין אש
המציגים ביצועים מעולים ,  בהליך שריפה בטמפרטורות גבוהותםגוון ייחודייצבע ו, מרקם

התרוממות רוח ומשקל וכן , חדירות, ספיגת מים, ועומדים בדרישות מכון התקנים לחוזק
  .נתונים גיאומטריים

בליה , והם חסינים להשפעות הזמן,  מתוכננים לתנאי מזג אויר קיצונייםחסין אשרעפי 
,  עומדות בפני גשם ורוחחסין אש מערכות הרעפים המיוצרות על ידי .ת אשוסכנו) קורוזיה(

  . מכרסמים ומריקבון, סופגות לחות מינימאלית ואינן מושפעות מטרמיטים

עמידות הצבע במוצר . החומר הקראמי של הרעפים מאפשר מרקם מלוטש ונקבוביות נמוכה
ה של החומר בפרופיל הסופי מושגת על ידי בחירת חומרים קפדנית ותהליך שריפ

או להצמדה על ידי / בנויים לקשירה וחסין אשהרעפים המיוצרים על ידי .  מיוחדטמפרטורה
  . מסמור

 מיוצרים מתמהיל חומרי גלם הכולל חרסית מסוגים שונים רעפי החרס של חסין אש
 ). ח" לדו12.13לפרטים נוספים ראה סעיף (

בעלי תו תקן ישראלי והליכי הייצור הייחודיים  הינם חסין אשרעפי החרס המיוצרים על ידי 
 18.3.1.2 - ו12.12לפרטים נוספים ראה סעיפים (שלהם רשומים כפטנטים על שמה 

  ). ח"לדו

:  מוצרים ואביזרים משלימים לתחום הרעפים כגוןחסין אשמשווקת , בנוסף לייצור הרעפים
  . רעפי אוורור ורעפים שקופים

. 1: כדלקמן, )ם מדגם מרסייכול( סוגים של רעפים 3 סין אשחמייצרת , ח"נכון למועד הדו
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בשנת . 1991 מאז שנת חסין אשרעף זה מיוצר על ידי  - )דגם מרסיי(רעף טרה רוסה 
רעף . 2 . רעף אוורור המשמש לאוורור גגות המורכבים מרעפים אלהחסין אשח פתחה "הדו

תכונותיו . 1993 מאז שנת ן אשחסירעף זה מיוצר על ידי  - )דגם מרסיי(טרה רוסה גמיש 
. 3 .לצורך החלפת רעפים בגג קיים, בין היתר, של רעף זה מאפשרות לעשות בו שימוש

רעף זה . 2002 מאז שנת חסין אשרעף זה מיוצר על ידי  - )דגם מרסיי(רעף טרה קורונה 
 ח"בשנת הדו. ר בצפון הארץהינו רעף גדול יותר מן הטרה רוסה והשימוש בו שכיח יות

  . לרעף גדול יותר, בין היתר,  את רעף הטרה קורונהחסין אששדרגה 

מיוצר על ידי  - רוכב טרה. 1:  כדלקמן, סוגי רוכבים2 חסין אש מייצרת, ח"נכון למועד הדו
הרוכב הינו רעף זוויתי המורכב על קו החיבור בין שני משטחי . 2002 החל משנת חסין אש

המשמש סיומת לקו החיבור , מוצר זה - רוכב סופי .2. רעפים המוצמדים בזווית זה לזה
  .2004 החל משנת חסין אשמיוצר על ידי , מרוכבי טרה כאמורהמורכב 

.  מציעה שירותי טחינה לחומרים קשים לחתיכות בטווח גדול באיכות גבוההחסין אש
 אבני, טוף שיש, סיליקטים למיניהם, גרניט: החומרים המעובדים במסגרת מחלקה זו הינם

שירותי . כמו גם פיגמנטים לצבעים המבוססים על חרסיות, צור וחומרים קשים נוספים
  . ומסופקים על פי הזמנה ספציפית, הטחינה משמשים את תעשיות הקרמיקה והמינרלים

 בתפזורת או חסין אששהוא תוצר פעילות הטחינה שמבצעת  משווקת חרס גרוס חסין אש
החרס הגרוס משמש כמצע לגינות ולצורכי . לבשקים בגדלים שונים וגם כחרס מעוג

, אדריכלות גינות ונוף ומספק פתרונות לחיפוי דקורטיבי של שטחים כדוגמת גנים ציבוריים
,  למשתלות ברחבי הארץחסין אשאת מוצרי החרס הגרוס משווקת . יםודרכ, כיכרות

  . גננים וחברות פיתוח, קבלני נוף, לאנשים פרטיים, למחסנים

לבנים אלה משמשות . ייבאת ומשווקת לבני שמוט ומוצרים נלווים העמידים בחום מחסין אש
מחלקת מוצרי . לתעשייהמנגלים ותנורים , אח ביתי, פיצריות, כיום לבניית תנורי מאפה

לרבות ,  נותנת פתרון כולל של חומרי בנייה לבניית תנורי לבניםחסין אשהלבנים של 
  .פים העמידים בחוםארובות וחומרים נלווים נוס, דבקים

לפרטים אודות ( רעפי החרס מיוצרים מתמהיל הכולל סוגים שונים של חרסיות ותוספים
 בוחנת חסין אש, 2000החל משנת ). ח" לדו12.13חומרי הגלם ואספקתם ראה סעיף 

, במטרה לשפר ולייעל את הליכי הייצור, תמהילים שונים של חומרי גלם לייצור הרעפים
 . ולהקטין את תלותה בספקים,  הגלםלהוזיל את חומרי

לאחר . בשלב ראשון עוברות החרסיות תהליך של גריסה וטחינה עד שהן הופכות לאבקה
מכן מוזנת האבקה למיכל ערבול תוך שהיא מקבלת הרטבה בתמיסה עד לקבלת תערובת 

פרוסות אלה מועברות למכונות . התערובת עוברת תהליך דחיסה וחיתוך לפרוסות. אחידה
 .בצירוף שם המותג בו הוא משווקטבעה אשר מקנות להן את הצורה הגלית של הרעף ה

ולאחר מכן הם , עוברים הרעפים תהליך של ייבוש בחדרים מחוממים, לאחר הטבעתם
תהליך הייבוש והשריפה נועד לסלק . מועברים לתנורים בהם מתבצע תהליך של שריפה

 . קשיותומהרעף את עודפי הנוזלים שבו ולהעניק לו את

 .מסירה ללקוחותבתום תהליך הייצור נארזים הרעפים על גבי משטחים ומוכנים ל

ידי -ומבוקר עלתנור השריפה מופעל . לפי צורכי חסין אש, שמרותמפעל הרעפים פועל במ
וזאת בשל העלות הגבוהה של ,  ברציפות במשך כל ימות השנהמערכת בקרה אלקטרונית

 . כיבויו והפעלתו מחדש

 פרוייקט לשיפור איכות הרעף במסגרת תכנית השקעות  בצעה חסין אש2001 שנת במהלך
 שינויים ושיפורים בקו הייצור ערכה חסין אשבמסגרת הפרוייקט . מאושרת של המפעל

ורכשה מתקנים וציוד חדשים במטרה לגוון את תפוקת קו הייצור ולהשיג רעף באיכות 
 . משופרת

ת תחזוקה מונעת של מתקני הייצור במפעל מתוך  מבצעת באופן סדיר פעולוחסין אש
 .מטרה להוזיל את מרכיב האחזקה בעלות המוצר

  .  חלקים בתהליך הייצור מופעלים במשמרות בהתאם לצורך.ימים בשבוע 7המפעל מופעל 
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 מיליון יחידות רעפים 17.5 - הינו כחסין אשכושר הייצור המקסימלי של , ח"נכון למועד הדו
  . בשנה

 70% עד 60% - על פי תוכנית העבודה הקיימת כמנצלת חסין אש, ח"ועד הדונכון למ
 12.10לפרטים ראה סעיף ( עונתיות בהתאם למצב ההזמנות והשפעות, מכושר הייצור שלה

  ).ח"לדו
  :מוצרים ושירותים בתחום מחסני הערובה 12.4.2

מ "עב) מחסני ערובה(פעילות חסין אש בתחום מחסני הערובה מתבצעת באמצעות ישקול 
  ).חברה בבעלותה המלאה, "ישקול מחסני ערובה("

המקרקעין . פי חוק- מאחסנת במחסני הערובה טובין שטרם שולמו בגינם מיסים עלחסין אש
, המשמשים את פעילות מחסני ערובה ממוקמים באזור התעשייה הדרומי באשדוד

 -על כסך השטח המבונה של המחסנים עומד .  דונם19.5 -ומשתרעים על שטח של כ
  . ר" מ9,000

. פריקה וטעינה של הסחורות,  מלקוחותיה הינו עבור אחסוןשלום שמקבלת חסין אשתה
 ורשורי השחראיממנו מתקבלים ,  מחוברים במערכת מחשוב לאגף המכסמחסני חסין אש

  .מיובאות עבורן לא שולמו עדיין מסיםה מתקיים פיקוח על הסחורות הלסחורות ובאמצעות

 לטפל ביעילות במגוון סוגי מטענים חסין אשלים בציוד המאפשר להמחסנים מתופע
 אחראית לסחורות הואיל וחסין אש. שבירות ושווי כספי, נפח, המאופיינים בשונות במשקל

  . ביטוח בהיקף משמעותיחסין אשמקיימת , מרגע הגעתן למחסניה

ורים משמשים המחסנים המק). שאינם מקורים( מחסנים מקורים ומחסני חצרים חסין אשל
אלקטרוניקה ואילו מחסני החצרים משמשים בעיקרם לאחסון חומרי י בעיקר לאחסון מוצר
 מתבצע בעיקר על פי הנפח שתופסות הסחורות חיוב לקוחות חסין אש. גלם לענף הבנייה

כאשר מחיר אחסון סחורות במחסנים המקורים גבוה ממחיר , המאוחסנות במחסני הערובה
  .ריםהאחסנה במחסני החצ

 מספקת שירותים משלימים לשירותי האחסון הנותנים מענה למכלול העניינים חסין אש
סימון , שירותי אריזה מחדש, כגון, הלוגיסטיים הקשורים בייבוא הסחורות עבור לקוחותיה

תהליכי הרכבה מסוימים וכן שירותי הפצה ושינוע , הדבקת בר קודים, תפירה, על ידי תוויות
  ).  קוחמהמחסן ועד לל(

  :מוצרים ושירותים בתחום העץ 12.4.3

יטין מבוסס וארוך טווח  פעלה בשוק העץ הרך והעמודים בישראל והיתה בעלת מונחסין אש
מוצרי העץ . ומזרח אירופה עץ מסוגים שונים ממדינות סקנדינביה ה ייבאחסין אש. בענף זה

עץ ; עץ לפרגולות; םעץ לצימרי; עץ לבניין:  שימשו לשימושים שונים כגוןשייבאה חסין אש
  .עץ לגגות ועץ לחממות; לגני משחקים

 היתה ספקית עמודים למוסדות וגופים ציבוריים בישראל וללקוחות בשטחי הרשות חסין אש
 ). עמודי טלפון וכדומה, עמודי חשמל(הפלשתינאית 

ביניהם חיתוך למידות לפי בקשת הלקוח ,  ספקה שירותים בקשר עם מוצרי העץחסין אש
. חיטוי העץ באמצעות מתקן לחיטוי עץ באמצעים ידידותיים לסביבה כנגד מזיקים ורקבוןוכן 

יתנו בעיקרם למוצרים אותם ייבאה חסין אש ושווקה שירותים אלה הינם שירותים שנ
בהיקף ,  העניקה שירותים אלה גם ללקוחות שלא רכשו ממנה מוצריםחסין אש. ללקוחותיה

 .זניח

ה של חומר החיטוי ששימש אותה במתקן החיטוי ואשר מיוצר  שימשה גם כמפיצחסין אש
 .על ידי חברה מהמובילות בעולם בתחום החיטוי

 פילוח הכנסות ורווחיות המוצרים והשירותים 12.5
בתחום הרעפים היתה קבוצת מוצרים דומים אחת אשר שיעור ההכנסות ממנה בשנים  12.5.1

מדובר .  בשנים הללו אש או יותר מסך הכנסות קבוצת חסין10% היווה 2005 עד 2003
ה  מפורטות בטבל2005 עד 2003וההכנסות ממנה בשנים , בקבוצת רעפים מדגם מרסיי
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 היו 2003 - ו2004, 2005 בתחום הרעפים בשנים שיעורי הרווח הגולמי של חסין אש. להלן
שיעור הרווח הגולמי של קבוצת הרעפים מדגם . בהתאמה, 23.1% - ו16.4% 19.6%

 .  נה מהותית משיעור הרווח הגולמי של התחוםמרסיי אינו שו
 2003בתחום העץ היתה קבוצת מוצרים דומים אחת אשר שיעור ההכנסות ממנה בשנים  12.5.2

מדובר בקבוצת .  בשנים הללוכנסות קבוצת חסין אש או יותר מסך ה10% היווה 2005עד 
שיעורי . ה להלן מפורטות בטבל2005 עד 2003וההכנסות ממנה בשנים , מוצרי העץ הרך

 - ו4.9% 4.2% היו 2003 - ו2004, 2005 בתחום העץ בשנים הרווח הגולמי של חסין אש
שיעור הרווח הגולמי של קבוצת מוצרי העץ הרך אינו שונה מהותית . בהתאמה, 5.1%

 . משיעור הרווח הגולמי של התחום
 - ו2004, 2005 בתחום מחסני הערובה בשנים הגולמי של חסין אש) הפסד(שיעורי הרווח  12.5.3

 .בהתאמה, )9.8% (-ו) 11%(, )12%( היו 2003
 הנובעות ממוצרים או ים נתונים אודות התפלגות הכנסות חסין אשבטבלה שלהלן מוצג 12.5.4

וכן ,  או יותר מסך הכנסות חסין אש10%ם מהווה קבוצות מוצרים אשר סך ההכנסות בגינ
  :עורן של הכנסות אלה מכלל הכנסות חסין אששי

 המוצר קבוצת חסין אששעור מכלל הכנסות  ח ”ש באלפי הכנסות

2005 2004 2003(*) 2005 2004 2003(*) 

רעפים מדגם 
 מרסיי

21,987 19,633 22,214 44% 39% 43% 

 36% 41% 31% 18,750 20,756 15,630 עץ רך
סכומים בשקלים חדשים , קרי,  הינם בסכומים מותאמים2003 לדצמבר 31הנתונים לתקופה שעד ליום             (*)    

  . 2003אשר הותאמו למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 
 לקוחות 12.6

 עיקר לקוחות חסין אש.  לקוחות150 -חסין אש כ בתחום הרעפים ל, ח"נכון למועד הדו 12.6.1
ההתקשרויות עם לקוחות בתחום . סיטונאים וגגנים, הינם מפעילים של מחסני מכירה
התקשרויות מזדמנות ועל התקשרויות עקב , ות מסגרתהרעפים מבוססות על התקשרוי

והאחריות בגין הובלתם חלה על , הרעפים נמסרים ללקוחות בשערי המפעל. זכייה במכרזים
 .הלקוחות

 חסין אשל, ח"נכון למועד הדו.  פיזור מכירות בין לקוחות רבים בתחום הרעפיםחסין אשל
היוו הכנסות חסין , ח"דובשנת ה. ם זהלקוח אחד אשר אובדנו ישפיע באופן מהותי על תחו

 לבין לקוח זה לפרטים אודות ההסכם בין חסין אש (15% -כ בתחום הפעילות מלקוח זה אש
 מלקוח  היו הכנסות חסין אש2005בשנת ).  להלן12.7.4 ראה סעיף 2004מחודש אוגוסט 

חום העץ  כולל הכנסות פעילות ת מהכנסות חסין אש7% -המהווים כ, ₪ אלפי 3,511זה 
 .  בנטרול הכנסות פעילות תחום העץ12% -וכ

 . לקוחות80 - שירותי אחסון לכבתחום מחסני הערובה מספקת חסין אש, ח"דונכון למועד ה 12.6.2
חשמל , ויבואנים בתחום תשומות הבנייה,  הם עמילי מכסלקוחותיה העיקריים של חסין אש

 . ומוצרי האלקטרוניקה הקרמיקה והזכוכית

חסין ל, ח"נכון למועד הדו. ר מכירות בין לקוחות רבים בתחום מחסני הערובה פיזוחסין אשל
אשר אובדנו ישפיע באופן מהותי על ) מ" בע2000קלינטון סחר בינלאומי ( לקוח אחד אש
. 38% -עילות מלקוח זה כ בתחום הפהיוו הכנסות חסין אש, ח"בשנת הדו. ום זהתח

 -  ו2005בשנים . ס יחסים עסקיים שוטפים עם לקוח זה הינה על בסיהתקשרות חסין אש
 -מהווים כה, בהתאמה, ₪ אלפי 1,171 - ו1,735 מלקוח זה  היו הכנסות חסין אש2004
, ) בנטרול הכנסות פעילות תחום העץ4.5% - ו6% -וכ ( מהכנסות חסין אש2.3% - ו3.4%

  .  בהתאמה

  :קריותההתקשרות עם לקוחות בתחום מחסני הערובה נעשית בשתי דרכים עי

הלקוח .  מבוססת לרוב על יחסים עסקיים שוטפים-התקשרות ישירה עם לקוחות  )1(
 .חסין אשמחוייב באופן ישיר על ידי 
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.  לקוחות לאחסנהחסין אש עמיל המכס מפנה אל - מכס התקשרות דרך עמיל )2(
 .החיובים וגביית הכספים מבוצעים דרך עמיל המכס

 - מוצרים ושירותים לכספקה חסין אש,  העץבסמוך למועד הפסקת פעילות חסין אש בתחום 12.6.3
,  בתחום זה היו מפעילים של מחסני מכירהלקוחותיה העיקריים של חסין אש. קוחות ל200

, קבלני חשמל מוסדות ממשלתיים, ספקי ציוד חשמל, קבלני בניין וחברות בנייה, סיטונאי עץ
, ע עבודות במסגרת מכרזיםפרט לביצו. יצרני מתקני משחקים ויצרני גדרות, יצרני פרגולות

  . עם לקוחות בתחום העץ באמצעות הזמנת עבודההתקשרה חסין אש
 בתחום הרעפים ובתחום העץ הם לקוחות משותפים הואיל ושני חלק מלקוחות חסין אש 12.6.4

 .מהווים תשומות לבנייה ומשלימים זה את זה) עץ ורעפים(המוצרים 
עולה על , חסין אשיקף הרכישות שלהם מ לקוחות אשר הלחסין אשאין , ח"דונכון למועד ה 12.6.5

 .חסין אשל  ממחזור המכירות ש10%
 531 הסתכמה בסך של חסין אשההפרשה לחובות מסופקים של יתרת , 31.12.2005ליום  12.6.6

  . ח"אלפי ש

בחינת הצורך בביצוע הפרשה בגין חוב ושיעור ההפרשה נעשה באופן ספציפי לגבי כל 
 התבססות בין היתר על הערכת הסיכון על סמך המידע תוך, מקרה ומקרה על פי נתוניו

הערכת הבטחונות , היקף פעילותם, המצב הכספי של החייבים, חסין אשהמצוי ברשות 
 . והערכת יועציה המשפטיים של חסין אששנתקבלו

  : ללקוחותיה בכל אחד מתחומי הפעילותלהלן התפלגות מכירות חסין אש 12.6.7

 
חסין אש  ממכירות % סין אשח ממכירות %

 בתחום
 הלקוח תחום הפעילות )ח”שבאלפי (מכירות 

2005 2004 2005 2004 2005 2004(*) 

 18,203 21,199 85 88 35 42 מחסני מכירה וסיטונאים

 3,252 2950 15 12 7 6 אחרים

 רעפים

 21,455 24,149 100 100 42 48  כ"סה

 15,776 12,540 65 57 32 25 מחסני מכירה וסיטונאים

 4,112 5,850 17 15 8 12 קבלנים 

 4,381 3,480 18 28 8 6 אחרים

 עץ

 24,269 21,870 100 100 48 43  כ"סה

 2,530 2,535 53 56 5 5 יבואני חשמל 

 1,584 1,301 33 29 3 3 יבואני תשומות בנייה 

 687 664 14 15 2 1  אחרים

 מחסני ערובה

 4,801 4,500 100 100 10 9  כ"סה

 .סווג מחדש  (*)  

  שיווק והפצה 12.7
ביניהם , פועלים ברחבי הארץ שני אנשי שיווק ומכירות בתחום הרעפים, ח"במועד הדו 12.7.1

 בתחום הרעפים נוקטת חסין אש. לצפון הארץקיימת חלוקה גיאוגרפית למרכז והדרום ו
ים באופן יזום וקבוע אצל לקוחות אנשי המכירות מבקר, קרי, בגישת שיווק בשיטת הדחיפה

 . וממלאים אחר צורכי המלאי בהתאם לצרכים בשטח בזמן אמתן אשחסי
באמצעות פנייה ישירה , שיווק שירותי מחסני ערובה נעשה על ידי מנהל מחסני ערובה 12.7.2

 . ליבואנים
באמצעות הטלפון ובאמצעות , השיווק בתחום העץ התבצע בדרך כלל ישירות מהמחסן 12.7.3
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פעלו בשטח ובצעו קידום מכירות על ידי וכן באמצעות אנשי מכירות ש, השתתפות במכרזים
  .פנייה יזומה לחברות המפעילות מחסני מכירה

 באזור צפון הארץ  התקשרה חסין אש בהסכם להפצת רעפי חסין אש2004בחודש אוגוסט  12.7.4
במסגרת הסכם ההפצה הוקנו למפיץ זכויות בלעדיות באזור צפון הארץ "). הסכם ההפצה("

א יהא זכאי לקבל בלעדיות בנוגע למוצרים נוספים בהתקיים והו, "טרה קורונה"להפצת רעפי 
הסכם . הסכם ההפצה הינו לתקופה בלתי מוגבלת"). המפיץ הצפוני("תנאים מסוימים 

וכן הוראות בקשר עם , ההפצה קובע מנגנון לקביעת מחירי המכירה למפיץ הצפוני
   .התחייבות המפיץ הצפוני לרכישת כמויות מינימום כתנאי לבלעדיות

, לרבות המוצרים שבבלעדיות,  רשאית למכור את מוצריהחסין אש, על פי הסכם ההפצה
תמורת תמלוגים שישולמו למפיץ הצפוני בשיעור שנקבע , ישירות ללקוחות באזור הצפון

  .  בהסכם

  .  לעיל12.6.1ראה סעיף ,  מהמפיץ הצפוני ושיעורןלפרטים בדבר הכנסות חסין אש
לפיו יפיץ הצד השלישי ,  לבין צד שלישי מסמך כוונותין חסין אש נחתם ב2005בחודש יולי  12.7.5

במסגרת מסמך הכוונות "). מסמך הכוונות(" באזור הגדה המערבית את רעפי חסין אש
התחייב , ילבמקב. הוקנו למפיץ זכויות בלעדיות באזור הגדה המערבית להפצת רעפים

מסמך הכוונות קובע . ור הגדה בקשר עם הפצת רעפים באזהמפיץ לבלעדיות כלפי חסין אש
הוראות בקשר עם התחייבות המפיץ לרכישת כמויות מינימום כתנאי לבלעדיות ולקביעת 

לרבות ,  רשאית למכור את מוצריהחסין אש, על פי מסמך הכוונות. ירה למפיץמחיר המכ
תמורת תמלוגים שישולמו למפיץ , ישירות ללקוחות באזור הגדה, המוצרים שבבלעדיות

במסמך הכוונות נקבע כי ההסכמות המפורטות בו כפופות . ור שנקבע במסמך הכוונותבשיע
אולם הצדדים , טרם נחתם הסכם מפורט, ח"נכון למועד הדו. לעריכת הסכם מלא ומחייב

 והמפיץ העמיד לטובת חסין אש, מך הכוונותפועלים בהתאם להסכמות שהושגו במס
  .   י מסמך הכוונותבטחונות שונים להבטחת התחייבויותיו על פ

 בהסכם לשיווק והפצת רעפים ומוצרים נלווים באזור דרום  התקשרה חסין אש1999בשנת  12.7.6
 בתמורה למחירים מוזלים  לרכוש כמויות מינימום של מוצרי חסין אשהמפיץ התחייב. הארץ

 אך המפיץ ממשיך להפיץ ,תמה תקופת ההסכם, ח"למועד הדו. ולזכות בלעדיות באזור זה
  .וללא התחייבות הדדית לבלעדיות, ללא הסכם מסגרת בכתב, רי חסין אשאת מוצ

 ח לעומת”ש אלפי 1,048 - הסתכמו בכ2005 בשנת והמכירה של חסין אשהוצאות השיווק  12.7.7
 הינן לן של הוצאות השיווק והמכירה של חסין אשרובן ככו. 2004ח בשנת ”ש אלפי 977 -כ

 . בתחום הרעפים
 צבר הזמנות 12.8

אלא על פי הזמנות שוטפות ,  אינן מתבצעות על פי הזמנות ארוכות טווחשמכירות חסין א
הערכות חסין . י מסגרת בהיקף לא מהותיבנוסף קיימים מספר חוז. בסמוך למועד אספקתן

, לפיכך. תי מלקוחות עיקריים נעשות על פי תחזיות לא מחייבות לגבי היקף הזמנות שנאש
 ". ותצבר הזמנ" משמעות למונח אין בחסין אש

 מתחרים ותחרות  12.9
ההאטה בקצב הבנייה וכניסת יצרן רעפי חרס , בשל המיתון הקשה בשנים האחרונות בארץ 12.9.1

, עם זאת. קיימת בתחום זה תחרות חריפה המובילה לשחיקת מחירים משמעותית, לענף
 לעלייה מתמשכת בשער היורו חשופים המתחרים היבואנים של חסין אש, ותבשנים האחרונ
דבר המביא לירידה מתמשכת בכמויות הרעפים המיובאות , שר התחרות שלהםהפוגעת בכו

 .לישראל

 קוניאל אנטוניו -יצרן החרס הנוסף :  בתחום הרעפים הינם חסין אשמתחריה העיקריים של
. מ" אקרשטיין תעשיות בע-מספר יבואנים ויצרן רעפי הבטון , ")קוניאל("מ "בע) ישראל(

אך אין , חת מהספקיות העיקריות בשוק הרעפים בישראל הינה איאה, להערכת חסין אש
 .  ביכולתה לאמוד את חלקה

. תחום הרעפיםגברה התחרות ב, עם כניסת היצרן הנוסף קוניאל לענף, בשנים האחרונות
מעריכה חסין , )טרה רוסה(שווק על ידה  במוצר העיקרי המלאור השדרוג שערכה חסין אש
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 . ה אל מול מתחרה זה כי חל שיפור בכושר התחרות שלאש
תחרות זו מביאה . המגמה בתחום מחסני הערובה היא של תחרות קשה על לקוחות 12.9.2

 . לשחיקת מחירים מתמשכת

 16.8ראה סעיף ( ממוקם באזור התעשייה הדרומי באשדוד מחסן הערובה של חסין אש
מתחריה העיקריים של . רות מתחרותבאשדוד ממוקמים מחסנים נוספים של חב). ח"לדו

סלע , מ"עץ ירוק השקעות ומסחר בע:  בתחום מחסני הערובה באזור אשדוד הינםחסין אש
לוגיסטיקר , מ"אורשר מחסני ערובה בע, מ"דנאל מחסני ערובה בע, מ"מחסני ערובה בע

 . מ"מ ואשדוד בונדד בע"בע) 1998(בונדד 

 . נתח השוק שלה בשוק מחסני ערובה אינו מהותי חסין אשלהערכת
המביאה לשחיקת מחירים בתחום , קיימת תחרות חריפה עם יבואנים מתחריםבתחום העץ  12.9.3

מחירי העץ העולמיים ומחירי (ומקשה על התאמת מחירי המכירה לעלויות היבוא , זה
התחרות בתחום זה החריפה בשנים האחרונות בעיקר לאור צמצום ). ההובלה הבינלאומיים
 .  הפעילות בענף הבנייה

  .השוק שלה בשוק העץ לא היה מהותינתח ,  חסין אשלהערכת
 עונתיות 12.10

באופן ישיר מרמת הפעילות בענף , כאמור,  בתחום הרעפים מושפעתפעילות חסין אש 12.10.1
ובהתאם האטה , )שון ושנירבעונים רא(בענף זה קיימת האטה בתקופת הגשמים . הבניה

נאי מזג כיסוי גגות בחודשי החורף הינו פחות שכיח לאור ת, כמו כן. בפעילות חסין אש
  ). רבעונים שלישי ורביעי(פעילות השיא הנה בחודשי הקיץ ). האוויר

  ): ח"באלפי ש( נתונים כספיים אודות המכירות בתחום הרעפים בפילוח עונתי להלן

2004(*) 2005  

 1רבעון  4,582 3,881

 2רבעון  5,022 3,923

 3רבעון  7,542 6,429

 4רבעון  7,003 7,222

 כ"סה 24,149 21,455

 .סווג מחדש             (*) 

. באופן ישיר מרמת הפעילות בענף הבניה, כאמור,  בתחום העץ הושפעהפעילות חסין אש 12.10.2
ובהתאם היתה האטה , )שנירבעונים ראשון ו(קיימת האטה בתקופת הגשמים , בענף זה

 ). רבעונים שלישי ורביעי(פעילות השיא היתה בחודשי הקיץ . בפעילות חסין אש

  ): ח"באלפי ש(לן נתונים כספיים אודות המכירות בתחום העץ בפילוח עונתי לה

2004(*) 2005  

 1רבעון  5,655 4,814

 2רבעון  7,695 6,283

 3רבעון  5,975 7,401

 4רבעון  2,545 5,771

 כ"סה 21,870 24,269

 .סווג מחדש             (*) 
 .בעונתיותהפעילות בתחום מחסני הערובה אינה מאופיינת  12.10.3
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 מחקר ופיתוח  12.11

 עוסקת בפעילות לפיתוח מוצרים חדשים ושיפור מתמיד של המוצרים הקיימים חסין אש
לפרטים נוספים ראה ( תמהילי ייצור חדשים בוחנת חסין אש, במסגרת זו. פיםבתחום הרע

 מתבצעת תוך שיתוף פעולה צמוד עם פעילות זו של חסין אש). ח" לדו12.4.1ף סעי
 ייעוץ על בסיס קבוע מגורם חיצוני בנוסף מקבלת חסין אש.  בן גוריון בנגבטתאוניברסי

 .מומחה לעניין חומרי הגלם ותהליכי הייצור

 מבצעת חקירות להרחבת עתודות חומרי הגלם חסין אש, סגרת פעילות המחקרבמ
לפרטים אודות (מתאימים ממקורות עצמאיים ולהשגת זכויות כרייה וקבלת הרשיונות ה

  ). ח" לדו12.13 לכרייה עצמית ראה סעיף של חסין אשרשיון 
 נכסים לא מוחשיים 12.12

טרה "; "TERRA CORONA": בבעלות חסין תעשיות סימני המסחר הרשומים הבאים
  ". מדינה' הרעף שמכסה ת-רוסה 

 לרעפי 138826' פטנט מס: בבעלות חסין תעשיות פטנטים רשומים על פי הפירוט הבא
 לרעפי גגות 141765' וכן פטנט מס; 13.5.2003צורם מיום  מקרמיקה ותהליך ייגגות

  . קרמיים מחומרים המכילים אבן בזלת פלדספר
 מלאים וספקים, י גלםחומר 12.13

החרסית . תמהיל חומרי הגלם לייצור הרעפים כולל מספר חרסיות ומוספים לתערובת
 ". ממשית"העיקרית המשמשת לייצור רעפים הנה חרסית מסוג 

  .  על ידי רכישות מספק וכרייה עצמיתחומרי הגלם פועלת חסין אשלהבטחת זמינות 

 פועלת להקטנת תלותה בספקים באמצעות איתור מקורות עצמאיים לחומרי גלם חסין אש
 רישיון לכרייה עצמית ממשרד חסין אשל, ח"נכון למועד הדו. באמצעות כרייה עצמית

שראל לכריית חרסית וחמרה התשתיות הלאומיות וכן הסכם הרשאה מאת מנהל מקרקעי י
 ). ח" לדו18.3.1.4 - ו18.3.1.3לפרטים ראה סעיפים (לתעשייה במחצבת ממשית דרום 

ית הצריכה השנת. בפיקוחה של חסין אש, ת על ידי קבלן משנהעבודות הכרייה מבוצעו
  . על עלויות הכרייה ואיכותהמכרייה עצמית מחזקת את שליטת חסין אש

 מול מינהל מקרקעי ישראל ומשרד התשתיות עלת חסין אשפוח "במועד הדו, בנוסף
הלאומיות להתקשרות בהסכם הרשאה ולקבלת היתר לכרייה או לחציבה של חרסית 

   . והרחבת שטח הכרייה בממשית דרוםבמכרה באזור מצפה רמון

 חסין אשל.  בייצור הרעפים נרכשים מספק חיצונייתר חומרי הגלם המשמשים את חסין אש
 את הרכישה של חלק מחומרי ח הפסיקה חסין אש"נכון למועד הדו. פק זהת בסאין תלו

לאור כוונתה להפסיק את השימוש בהם בתמהיל , הגלם והיא צורכת אותם עד לגמר המלאי
 . הייצור

שנתית המושפעת מעונתיות במכירות תקופת החזקת המלאי נקבעת על פי תכנית עבודה 
חסין . אפשרויות הכרייה של חומרי הגלם ומעונתיות ב,)ח" לדו12.10ראה סעיף  (חסין אש

הן על ,  מוגבלת בכמויות מלאי חומרי הגלם אשר באפשרותה להחזיק במתקני המפעלאש
והן בשל מגבלה פיסית של גודל תאי , )רמת אבקיות(פי דרישות המשרד לאיכות הסביבה 

 . האחסון

חסין  של מספקיהרכישות הסך ך תומעיקריים רכישות מספקים שיעור להלן נתונים אודות 
  :אש
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 הספק סיווג 2005 2004

  'ספק א אנרגיה 19% 22%

 'ספק ב אנרגיה 25% 24%

 'ספק ג אנרגיה 0% 14%

 'ספק ד אנרגיה 17% 6%

 'ספק ה חומרי גלם 7% 4%

 'ספק ו חומרי עזר 6% 5%

  

 .ח" לדו12.14.2לפרטים אודות אשראי ספקים ראה סעיף 

ארץ וייבאה את מוצרי העץ מספקים שונים בעיקר מארצות סקנדינביה  רכשה בחסין אש
 . ומזרח אירופה

מוצרי העץ והעמודים נרכשן . ההתקשרות  עם ספקי העץ נעשתה על בסיס הזמנות רכש
 . במזומן כנגד אשראי דוקומנטרי וכנגד אשראי ספקים

 : י פרטים אודות שיעור התפלגות רכישות העץ על פי מקור גיאוגרפלהלן
2004 2005  

נורווגיה , שוודיה(סקנדינביה  78% 85%
 )ופינלנד

, רומניה, רוסיה(מזרח אירופה  10% 13%
 )אוקראינה, אסטוניה

 אחרים 12% 2%

  כ"סה  100%  100%

  
 הון חוזר 12.14

 מדיניות החזקת מלאי 12.14.1

 שומרת על רמת מלאי מוצרים מוגמרים המספיק על מנת חסין אש –מלאי מוצרים מוגמרים 
, בהתאם לנסיונה הנצבר, יענות לדרישות הלקוחות למשך חודשיים עד שלושה חודשיםלה

  . ובהתחשב בהשפעות עונתיות

  .ח" בדו12.13לפרטים אודות מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם ראה סעיף 
  אשראי ספקים ולקוחות 12.14.2

י האשרא.  יום85 על ידי ספקיה בתחום הרעפים הינו חסין אשהאשראי הממוצע הניתן ל
 . יום27 על ידי ספקיה בתחום העץ היה חסין אשהממוצע שניתן ל

מדיניות .  יום161 - ל148 ללקוחותיה נע בין חסין אשן על ידי ממוצע האשראי הנית
  .חסין אש ללקוחותיה נקבעת מעת לעת על ידי הנהלת חסין אשהאשראי של 

  



79  

  

 עניינים הנוגעים לפעילות קבוצת ערד בכללותה - רביעיחלק 

 ן אנושיהו 13
 כללי 13.1

מעורבותה של החברה בהשקעותיה השונות מתבטאת . החברה הינה חברת החזקות
  .בעיקר בהשתתפות נציגיה בדירקטוריונים של החברות שבמניותיהן היא מחזיקה

  מצבת עובדים 13.2

  : להלן פרטים אודות מצבת העובדים של קבוצת ערד

2004 2005  

 (*)החברה  2 1
  ובניה למגוריםן המניב"תחום הנדל  129 130
 )תיםקבוצת  (מחשבים המיתחו  2,070  783
 אי.טי.טי  370 471
 תחום מוצרי הבנייה ואחסון  54 73

 כ"סה  2,625 1,458

  .במשרה חלקית, לחברה שני נושאי משרה(*) 

ראה סעיף (מלם השליטה בעיקר הגידול במצבת העובדים של קבוצת ערד נובע מרכישת 
  . רד אין תלות בעובדים מסוימיםלקבוצת ע ).ח" לדו1.3.3

 הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה 13.3

רכיב השכר של חלק מהעובדים . פי חוזי עבודה אישיים-עובדי קבוצת ערד מועסקים על
משלמת קבוצת , כמו כן. עמלות משתנות ממכירות, בנוסף, העוסקים בשיווק ומכירות כולל
  . ם ספציפייםעל בסיס עמידה ביעדי, ערד לחלק מהעובדים מענקים

באמצעות תשלומים לפוליסות , מעביד מכוסות-התחייבות קבוצת ערד בשל סיום יחסי עובד
ובאמצעות הפרשה בדוחות הכספיים של , קרנות פנסיה וקרנות פיצויים, ביטוח מנהלים

  . קבוצת ערד המשקפת את התחייבויות קבוצת ערד שאינן מכוסות כאמור
 הדרכות מקצועיות 13.4

 ותחום יעה משאבים בהדרכות מקצועיות לעובדיה בהתאם לסוג העובד משקקבוצת תים
 לעובדיה ימי עיון והדרכות מקצועיות בנושאים קבוצת תיםבמסגרת זו עורכת . עיסוקו

,  את עובדיה המקצועיים לכנסיםת תיםשולחת קבוצ, בנוסף. טכנולוגיים בתחומי פעילותה
, כמו כן. שמור על רמה מקצועית גבוההמנת ל ל על"לתערוכות ולהשתלמויות בישראל ובחו

אשר מבצעת , )שהינה מערך ההדרכה הפנימי של מלם" (מכללת קמפוס"במלם פועלת 
י הצרכים שהוגדרו בחטיבות " עפמלםמערך מגוון של השתלמויות מקצועיות לכלל עובדי 

, )2005הכולל את השקעות מלם לכל שנת ( 2005 בשנת ת תיםסך השקעות קבוצ .השונות
סך השקעות . ח"אלפי ש 2,621 -הדרכות ואימונים בתחומי פעילותה הסתכם בסך של כב

  783- בהדרכות ואימונים בתחומי פעילותה הסתכם בסך של כ2004 בשנת ת תיםקבוצ
  . ח"אלפי ש

 נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה 13.5

. םפי חוזי עבודה אישיי-נושאי המשרה וההנהלה הבכירה של קבוצת ערד מועסקים על
על בסיס עמידה , קבוצת ערד משלמת לחלק מנושאי המשרה וההנהלה הבכירה מענקים

לנושאי משרה , בשל סיום יחסי עובד מעביד, התחייבות קבוצת ערד. ביעדים ספציפיים
קרנות פנסיה , מכוסות באמצעות תשלומים לפוליסות ביטוח מנהלים, וההנהלה הבכירה

חות הכספיים של קבוצת ערד המשקפת את וקרנות פיצויים ובאמצעות הפרשה בדו
  . התחייבות קבוצת ערד שאינן מכוסות כאמור
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 אי.טי. טי-השקעות בחברות כלולות מהותיות  14
 מהון המניות ומזכויות 16% -כ, במישרין ובעקיפין, החברה מחזיקה, וח"נכון למועד הד
  . אי.טי.ההצבעה בטי

דולריות התומכות בתפעול רשתות אי עוסקת בפיתוח ושיווק מערכות תוכנה מו.טי.טי
 :אי ופעילותה.טי.להלן פרטים עיקריים אודות טי. תקשורת

 התפתחויות מהותיות 14.1
הבאה לביטוי בין השאר בהתארכות , האטה המתמשכת בפעילות שוק התקשורת העולמיה 14.1.1

משך הזמן שבין זכייה בפרוייקט לבין חתימה על חוזה לביצוע ובהקפאת פרוייקטים 
אי במחצית .טי.בתוצאות הכספיות של טישיכה לתת את אותותיה גם המ, מתוכננים

 ובעקבותיו זכיה 2005 התאוששות שוק התקשורת העולמי בשנת .הראשונה של השנה
ובמקביל תוכנית התייעלות מקיפה בצד ההוצאות גרמו , 2005בפרויקטים חדשים בשנת 

  .    נהאי במחצית השניה של הש.טי.לשיפור בתוצאות העיסקיות של טי
במסגרתו הקצתה , אי גיוס הון ממשקיעים מוסדיים.טי. השלימה טי2005בחודש ינואר  14.1.2

ניתנות למימוש (אי .טי. של טיA מניות בכורה סוג 6,636,391אי למשקיעים מוסדיים .טי.טי
-בתמורה כוללת של כ, ) דולר למניה2.20אי במחיר מימוש של .טי.למניות רגילות של טי

אי למשקיעים המוסדיים כתבי אופציה לרכישה .טי.העניקה טי, כמו כן.  אלפי דולר14,600
 נכון . דולר למניה2.50אי במחיר מימוש של .טי. מניות רגילות של טי2,654,556של עד 

 A מניות בכורה סוג 2,000,000  על ידי המשקיעים המוסדייםהומרו, 31.12.2005ליום 
   .אי.טי.למניות רגילות של טי

 ותיםמוצרים ושיר 14.2

שיווק ומתן שירותי תמיכה למוצרי תוכנה ולשירותי בקרה , אי מתמחה בפיתוח.טי.טי
אי מערכות .טי.מספקת טי, בכלל זאת. ותמיכה בהפעלה של רשתות בענף התקשורת

ומערכות ) OSS(ושירותים למערכות תמיכת תפעול , )NMS(לניהול רשתות תקשורת 
   .לספקי שירותי תקשורת) BSS( תמיכת עסקים

ומערכות ) legacy(מנת לגשר בין מערכות ושירותי תשתית מורשת -אי פועלת על.טי.טי
 המאפשרת להקטין את ההוצאות Netrac-באמצעות משפחת מוצרי ה, הדור הבא
  . להגדיל את הרווחיות ולהפעיל שירותים חדשים ביתר מהירות, התפעוליות

 20-ות בתעשיית התקשורת ביותר מאי מציעה את מוצריה ופתרונותיה לחברות מוביל.טי.טי
  . ספקי שירותי תקשורת מהגדולים בעולם, ביניהם,  לקוחות ברחבי העולם60-מדינות ולכ

לשפר את , אי מקנים לספקי שירותי התקשורת יכולת להעניק שירותים נוספים.טי.מוצרי טי
ת של תועל-לפשט את הפעלת מערכת התקשורת ולהגדיל יחס עלות, איכות השירות הקיים

 . השקעתם בתשתית רשת התקשורת
 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 14.3

 אלפי 4,016 - הינו כ2003אי מפעילותה בתחום התוכנה לשנת .טי.הרווח הגולמי של טי
 20.7% -כ (דולר אלפי 7,837 - כ2004לשנת ; )אי.טי. מכלל הכנסות טי8.7% -כ (דולר

 מכלל הכנסות 48% -כ (דולר אלפי 20,831 - הינו כ2005ולשנת ; )אי.טי.מכלל הכנסות טי
 ). אי.טי.טי

 לקוחות 14.4

, אי מספקת את הפתרונות והשירותים בתחום פעילותה למגוון רחב של לקוחות.טי.טי
  .בעיקר לספקי שירותי תקשורת גדולים, בישראל ומחוץ לישראל

או יותר מסך  10%אי מהם היוו .טי.אי שהכנסות טי.טי.להלן פירוט אודות לקוחות טי
  :2005 - ו2004, 2003בשנים , אי בדוחות המאוחדים.טי.הכנסות טי
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 לקוח 2003 2004 2005

 'לקוח א 10% 9% 6%
 'לקוח ב 9% 16% 145
 'לקוח ג 11% 4% 4%

 'לקוח ד 9% 7% 13%

  

פי -על, שירותי תוכנה פרויקטלים, בין היתר, המעניקה, אי.טי.לאור אופי פעילותה של טי
  . אי תלות מתמשכת בלקוח שלה.טי.אין לטי, מעת לעת, ת לקוחותדריש

 שיווק והפצה 14.5

ישירות ובאמצעות משווקים , אי משווקת את מוצריה למפעילים של שירותי תקשורת.טי.טי
אי ממקדת את .טי.טי. ציוד תקשורת ומערכות בקרה, מובילים של מוצרי חומרה ותוכנה

משווקת , בנוסף. אירופה והמזרח הרחוק, יקהמאמצי השיווק והמכירות שלה בצפון אמר
באמצעות , אי את מוצריה לספקי שירותי תקשורת במזרח אירופה ובמזרח הרחוק.טי.טי

 . שיתופי פעולה עם שותפים אסטרטגיים וסוכני מכירות
 תחרות 14.6

 בינלאומיות המפתחות ITמתחריה המשמעותיים הינם חברות , אי.טי.למיטב ידיעת טי
) OSS(שירותים למערכות תמיכת תפעול , )NMS(רשתות תקשורת מערכות לניהול 

ספקים של  מערכות לניהול רשתות ; לצרכיהן האישיים) BSS( ומערכות תמיכת עסקים
  שירותים למערכות תמיכת תפעול , )NMS(תקשורת 

)OSS (ומערכות תמיכת עסקים )BSS (כגון :Agilent Technologies ,Cramer 
Systems ,Granite Systems ,HP ,Metasolv ,IBM Micormuse ,Telcordia 

Technology and Watchmark ;אריקסון ולוסנט : מפיצים של ציוד תקשורת כגון
טכנולוגיות וכן ספקי שירותי אינטגרציה המספקים שירותי תכנות למטרת פיתוח אפלקציות 

-  וLogicaCMG ,BusinessEdge Solutions ,Accenture ,Cap Gemini: ספציפיות כגון
IBM . 

 מחקר ופיתוח 14.7

פעילות למטרת פיתוח יישומים חדשים של המערכות שפותחו , מעת לעת, אי מקיימת.טי.טי
פי החלטות -הקצבות למחקר ופיתוח נעשות על. ידה ולמטרת פיתוח מוצרים משלימים-על

לרוב על בסיס פיתוחים שנעשים במסגרת מהלך העסקים הרגיל , המתקבלות מעת לעת
 110 -אי כ.טי.העסיקה טי, 2005 בדצמבר 31נכון ליום . מעת לעת, פי דרישת הלקוח-ועל

  . בפעילות מחקר ופיתוח, במשרה מלאה, עובדים

אי ממומנת באמצעות מענקים והשתתפות .טי.חלק מפעילות המחקר והפיתוח של קבוצת טי
אי .טי.טי. ופאיקרן בירד והאיחוד האיר, בתוכניות המדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר

נדרשת להחזיר חלק מהמענקים אשר הוענקו לה במסגרת חלק מהתוכניות האמורות וזאת 
  . מתוך הכנסות ממכירת מוצרים המפותחים במסגרת כל תוכנית

חלות על , ")פ"חוק המו ("1984-ד"מ"התש, בהתאם לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
, פ"פי חוק המו-הנובעות מקבלת מעניקים על, שיאי מגבלות וחובות דיווח למדען הרא.טי.טי

העברת ידע לצדדים שלישיים בישראל ומחוץ ; בקשר עם ייצור המוצר בישראל, בין היתר
 .אי או שינוי בהחזקות בעלי השליטה בה.טי.ושינוי שליטה בטי; לה

 הון אנושי 14.8

 2004דצמבר  ב31נכון ליום  . עובדים370אי .טי. העסיקה טי2005 בדצמבר 31נכון ליום 
ארגון -אי נבע מהליך רה.טי.הקיטון במצבת העובדים של טי.  עובדים471אי .טי.העסיקה טי

  . ח" לדו14.1.1ראה סעיף , לפרטים נוספים. אי.טי.אותו ביצעה טי
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 ספקים 14.9

במסגרת , משולבים, במקרים מעטים. אי.טי.פיתוחים של טי-אי מבוססת על.טי.פעילות טי
חלק מפעילות , בהתאם. אף רכיבי תוכנה שנרכשו מספקים, אי.טי.מוצרי התוכנה של טי

אי משמשת ספק מורשה של .טי.אי בתחום התוכנה מבוסס על מספר ספקים אשר טי.טי.טי
אי עם אחד או יותר מספקים אלו או אם תשתנה .טי.אם תיפסק התקשרות טי. מוצריהם

לא ייפגעו הכנסות , וריםאו אם יקטן מהותית הביקוש למוצרי הספקים האמ, באופן מהותי
 .  אי באופן מהותי.טי.טי

 יעדים ואסטרטגיה עיסקית 14.10

לחזק ולשפר את מעמדה כספק בינלאומי מוביל של מערכות לניהול , אי.טי.בכוונת טי
ומערכות תמיכת ) OSS(ושירותים למערכות תמיכת תפעול , )NMS(רשתות תקשורת 

הרחבת והעמקת סל : ידי-על, יתרוזאת בין ה, לספקי שירותי תקשורת) BSS( עסקים
הגדלת נוכחות , .אי.טי.הרחבת בסיס הלקוחות של טי, אי.טי.ידי טי-המוצרים המוצעים על

הרחבה ופיתוח של שיתופי פעולה אסטרטגיים , בשווקים קיימים וחדירה לשווקים חדשים
נוספים עם ספקים בינלאומיים מובילים של חומרה ותוכנה ושל שירותי אינטגרציה 

 . למערכות
 הליכים משפטיים 14.11

נגד ארצות הברית ב 2004שהוגשה בחודש ספטמבר תביעה ייצוגית לפרטים אודות  14.11.1
  . ח" לדו20.1ראה סעיף , תים תעשיות ונושאי משרה בקבוצת תים, אי.טי.טי

אשר נחתם עימו , אי על ביטול הסכם.טי. הודיע לקוח מהותי של טי2002בחודש נובמבר  14.11.2
 הגישה 2003בחודש נובמבר . אי.טי.אספקת מערכת תוכנה של טיל, 2002בחודש ינואר 

של ערבות , שביצע הלקוח, אי לבית המשפט באנגליה בקשה לצו מניעה נגד חילוט.טי.טי
הבקשה לצו נדחתה . ט" מיליון ליש1-ביצוע בנקאית שהועמדה במסגרת ההסכם בסך של כ

לאור .  הלקוח בוצע שלא כדיןידי-אי ביטול ההסכם על.טי.לדעת טי. ידי בית המשפט-על
הלקוח הגיש אף . אי תביעת נזיקין נגד הלקוח לבית המשפט באנגליה.טי.הגישה טי, האמור

אי לא השלימה את .טי.בטענה כי טי, ט" מיליון ליש11-הוא תביעת נזיקין נגדית בסך של כ
אי את .יט.בוחנת טי, נכון למועד הדוח. פי אבני הדרך שנקבעו בהסכם-אספקת המערכת על

   .האפשרויות העומדות בפניה בקשר עם אופן הפעולה הטוב ביותר להמשך ההתדיינות
 אי.טי.גורמי סיכון בפעילות טי 14.12

מהסיכון הכרוך , בין היתר, אי עשויות להיות מושפעות.טי.תוצאותיה העסקיות של טי
. ת מהן גדולאשר היקפה הכספי של כל אח, בהיותה חברה התלויה במספר קטן של הזמנות

אי תלוי בהמשך קיום קשרים עסקיים עם .טי.חלק ניכר מהכנסותיה העתידיות של טי, בנוסף
מספר גופים בינלאומיים המשווקים את קו מוצריה ובהצלחת פעולות השיווק והמכירה של 

הם . אי.טי.גורמים נוספים אשר עשויים להשפיע על תוצאותיה העסקיות של טי. אותם גופים
שינויים בשער , שינויים טכנולוגיים בתחום התקשורת, תחרותית בה היא פועלתהסביבה ה

  . אי.טי.ב ותחרות מצד חברות תקשורת שהן גם לקוחות פוטנציאליים של טי"הדולר של ארה
  מימון 15

 מקורות מימון 15.1

  . לטווח קצר ולטווח ארוך, באשראי בנקאי, מממנת את פעילותה בהון עצמיקבוצת ערד 

לא חלו , למועד הדוח.  לדוחות הכספיים14ראה ביאור , אשראי לזמן קצרלפרטים אודות 
  . שינוים מהותיים ביתרות האשראי לזמן קצר ובתנאיו

למועד הדוח .  לדוחות הכספיים19 - ו18ראה ביאורים , לפרטים אודות אשראי לזמן ארוך
  . לא חלו שינוים מהותיים ביתרות האשראי לזמן ארוך ובתנאיו

, ח" אלפי ש103,500 - מסגרות האשראי של החברה בסך של כ הסתכמו31.12.2005ליום 
    .ידי החברה-אשר נוצלו במלואן על

 בדצמבר 31הסתכמו ליום , התחייבויות החברה לתאגידים בנקאיים המובטחות בשיעבודים
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    .ח" אלפי ש103,500 - בכ2005
 מגבלות החלות על קבוצת ערד בקבלת אשראי 15.2

במסגרת קבלת אשראי למימון פעילותה השוטפת של החברה מבנק , 2004בחודש ינואר  15.2.1
התחייבה , ")נייר הערך בפיקדון ("-אשר לו משועבדות חלק מהחזקות החברה בישרס (

כי הניצול בפועל של מסגרת האשראי לא יעלה בכל עת על ) 1: (כדלקמן, בין היתר, החברה
היחס בין (כך כי יחס הביטחונות לגרום ל) 2(;  משווי נייר הערך בפיקדון30%שיעור של 

לא יהיה גבוה ) היתרה הבלתי מסולקת של האשראים בחשבון לבין שווי נייר הערך בפיקדון
 בדצמבר 31ליום , כנגד התחייבויות, האשראי אותו קיבלה החברה מבנק זה. 0.33-מ

  . ח" אלפי ש10,000- הסתכם לסך של כ2005
אשר לו משועבדות חלק ממניות ( מבנק נוסףבמסגרת קבלת הלוואות , 2004בחודש מאי  15.2.2

לפרוע את ההלוואות במועד בו , התחייבה החברה, )ישרס ותים מחשבים שבבעלות החברה
ביחס ליום העמדת ,  בשווי שקלי צמוד מדד לעומת סל המטבעות10%יהיה פיחות של 

, ן הבנקלשביעות רצו, לחלופין התחייבה החברה להעמיד לבנק בטחונות נוספים. ההלוואות
  .  שעות מדרישת הבנק24תוך 

שליש מיתרת האשראי שטרם הגיע , בפירעון מוקדם, ניתנה לחברה אפשרות לפרוע, כמו כן
שני שליש , מועד פירעונו כנגד שחרור השיעבוד על מניות ישרס או לפרוע בפירעון מוקדם
ם מחשבים מיתרת האשראי שטרם הגיע מועד פירעונו כנגד שחרור השיעבוד על מניות תי

ובתנאי ששוי השוק של יתרת המניות שתיוותרנה משועבדות לבנק יהיה לפחות פי שלוש 
  .לרבות יתרת ההלואות שטרם הגיע מועד פירעונן, מהאשראי שיוותר

 הסתכם 2005 בדצמבר 31ליום , כנגד התחייבויות, האשראי אותו קיבלה החברה מבנק זה
  . ח" אלפי ש34,617 -לסך של כ

 עם בנק לשם העמדת מימון בנקאי בקשר עם רכישת השליטה תיםקשרות במסגרת הת 15.2.3
ההון ) 1: (כדלקמן, בין היתר, התחייבה תים תעשיות, )₪ מיליוני 88.2בסך של (במלם 

; 20%-ושיעורו לא יפחת ביחס למאזן מ₪  מיליוני 57העצמי של מלם לא יפחת מסך של 
לא יעלה , לזמן ארוך ולזמן קצר, יננסייםסך התחייבויות המימוניות של מלם למוסדות פ) 2(

הרווח השנתי הנקי של ) 3(; 40%ושיעורן ביחס להון העצמי של יעלה על ₪  מיליון 105על 
 לא 2007ומשנת ₪  מיליון 15 לא יפחת בכל שנה מסך של 2006 - ו2005מלם בשנת 

רעון המימון תקבע מדיניות חלוקת דיבידנדים לצורך פי) 4(; ₪ מיליוני 20יפחת מסך של 
 75%ובכל מקרה לא יחולק דיבידנד עד שלא יפרע , הבנקאי שניתן לצורך מימון הרכישה

כל שינוי בהחזקת בעלי ) 6(; 2.2 של מלם לא יעלה על Loan to Value -יחס ה) 5(; מהחוב
לא ליצור ולא להתחייב ליצור כל שיעבוד על ) 7(; המניות במלם יהא כפוף לאישור הבנק

 מבנק זה ליום תיםסך ההלוואה אותה קיבלה . מת הבנקללא קבלת הסכ, תים רכוש ונכסי
  . ₪אלפי  88,538 - הסתכם לסך של כ2005 בדצמבר 31

 את מלוא אחזקותיה במלם לטובת הבנק תיםשעבדה , כחלק מהביטחונות להחזר ההלוואה
  . המממן וכן את מניות תים תעשיות המוחזקות על ידה

 בנק לשם העמדת אשראי למימון פעילותה השוטפת ושירותים  עםתיםבמסגרת התקשרות  15.2.4
לא ) סולו (תיםכי הונה העצמי של ) 1: (בין היתר כדלקמן, תיםהתחייבה , בנקאיים נוספים
סך ההתחייבויות ) 2(; 25% -ושיעורו ביחס למאזן לא יפחת מ₪  מיליוני 90יפחת מסך של 
 לא יקטן תיםהיחס השוטף של ) 3(; ₪ני  מיליו150לא יעלה על ) סולו (תיםהמימוניות של 

 15 - תזרים המזומנים השנתי מפעילות שוטפת לא יפחת מ2006החל משנת ) 4(; 1 -מ
;  לא תחלק דיבידנד עד שלא יפרעו מלוא הסכומים המגיעים ממנה לבנקתים) 5(;  ₪מיליוני 

; לת הסכמת הבנקללא קב, תיםלא ליצור ולא להתחייב ליצור כל שיעבוד על רכוש ונכסי ) 6(
 מניצול האשראי 35%ניצול האשראי של קבוצת תים בבנק בכל נקודת זמן לא יעלה על ) 7(

 31 מבנק זה ליום תיםסך האשראי אותו קיבלה . של קבוצת תים במערכת הבנקאית כולה
 -ככולל הלוואות לרכישת מלם בסך (₪ אלפי  116,777 - הסתכם לסך של כ2005בדצמבר 

 . ) לעיל15.2.3כאמור בסעיף ₪  מיליוני 88.5
 עם בנק לשם העמדת אשראי למימון פעילותה השוטפת ושירותים תיםבמסגרת התקשרות  15.2.5

כי לא תשעבד ולא תמשכן כל נכס ) 1: (בין היתר כדלקמן, תיםהתחייבה , בנקאיים נוספים
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ללא קבלת הסכמת הבנק ' ולא תיתן ערבות לטובת צד ג) למעט שעבוד קודם לבנק אחר(
למעט השעבוד על מניות תים תעשיות ונכסיה לרבות (בתנאים המפורטים בהתחייבות ו

מסך כל המאזן לא יפחת ) לאחר השלמת רכישת מלם(שיעור ההון העצמי ) 2(; )מניות מלם
) 3(; ח" מיליוני ש90ובכל מקרה לא יפחת שיעור ההון העצמי המוחשי מסכום של , 25%מ 

היחס ) 4(; 2ן קצר ולזמן ארוך להון העצמי לא יעלה על  לזמתיםיחס סך ההתחייבויות של 
תקופת יתרת ) 6(; הרווח התפעולי השנתי יהיה חיובי) 5(; 1 – לא יקטן מ תיםהשוטף של 

 ללא קבלת תיםלא יחול שינוי מבנה בהחזקות ) 7(;  חודשי מכירה5הלקוחות לא תעלה על 
 הסתכם 2005 בדצמבר 31ם  מבנק זה ליותיםסך האשראי אותו קיבלה . הסכמת הבנק

  . ח"אלפי ש 15,759 -לסך של כ
 עם בנק לשם העמדת אשראי למימון פעילותה השוטפת ושירותים תיםבמסגרת התקשרות  15.2.6

שיעור ההון העצמי מסך כל המאזן )  1: (בין היתר כדלקמן, תיםהתחייבה , בנקאיים נוספים
 פיננסיים לזמן קצר ולזמן  למוסדותתיםסך כל ההתחייבויות של ) 2(; 25%לא יפחת מ 

; 1 - לא יקטן מתיםהיחס השוטף של ) 3(; מההון העצמי 2ארוך להון העצמי לא יעלה על פי 
 חודשי 5תקופת יתרת הלקוחות לא תעלה על ) 5(; הרווח התפעולי השנתי יהיה חיובי) 4(

כל לא ליצור ולא להתחייב ליצור ) 7(;  תבטח את נכסיה בערכם המלאתים) 6(; מכירה
, תיםתוקף התחייבויות . ללא קבלת הסכמת הבנק, תיםשיעבוד שוטף על רכוש ונכסי 

 מבנק זה ליום תיםסך האשראי אותו קיבלה . 2006 בדצמבר 31הינן עד יום , כאמור לעיל
  . ח"אלפי ש 9,894 - הסתכם לסך של כ2005 בדצמבר 31

, עילותה השוטפתבמסגרת התקשרות אומניטק עם בנק לשם העמדת אשראי למימון פ 15.2.7
 22מסך של , בכל עת, כי הונה העצמי לא יפחת) 1: (כדלקמן, בין היתר, התחייבה אומניטק

 25%כי הונה העצמי לא יפחת משיעור של ) 2(; )צמוד למדד המחירים לצרכן(ח "מיליון ש
, או לזמן ארוך/לזמן קצר ו, כי סך האשראי) 3(; מסך מאזן אומניטק על בסיס מאוחד

לא יעלה על יתרת , בכל עת שהיא, או שיועמד לאומניטק מתאגידים בנקאיים/שהועמד ו
חות הכספיים הרבעוניים "בהתאם לדו, לקוחות ומזומנים שתהיה לחברה אותה עת

להודיע לבנק על כל שינוי בשליטה באומניטק ולבנק תהיה ) 4(; והשנתיים של אומניטק
 כולו או מקצתו לפירעון מיידי במקרה הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי להעמיד את האשראי

 יום לפני ביצוע כל הליך מיזוג או התחייבות 30להודיע לבנק מראש ובכתב ) 5(; כאמור
למיזוג עם תאגידים אחרים ולבנק תהיה הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי להעמיד את 

כאמור , קהתחייבויות אומניטק לבנ. האשראי כולו או מקצתו לפירעון מיידי במקרה כאמור
אינו עולה על , לו זכאית אומניטק, לא תיכנסנה לתוקף כל עוד סך האשראי מהבנק, לעיל

או שיועמד /או לזמן ארוך שהועמד ו/ח ובלבד כי סך כל האשראי לזמן קצר ו"חמישה מיליון ש
לא יעלה על יתרת הלקוחות והמזומנים של , בכל עת שהיא, לאומניטק מתאגידים בנקאיים

ל שעבוד צף בדרגה ראשונה על "ו כן יצרה אומניטק לטובת התאגיד הבנקאי הנכמ.אומניטק
או שטרם נפרע ועל /כל נכסיה וזכויותיה וכן שעבוד קבוע על הון מניות שטרם נדרש ו

 הסתכם בסך 2005 בדצמבר 31סך האשראי אותו קיבלה אומניטק מבנק זה ליום . המוניטין
  .ח"שמיליוני  10.9 -של כ

רות אומניטק עם בנק נוסף לשם העמדת אשראי למימון פעילותה השוטפת במסגרת התקש 15.2.8
בכל , כי הונה העצמי לא יפחת) 1: (כדלקמן, בין היתר, התחייבה אומניטק, של אומניטק

כי הונה העצמי של אומניטק ) 2(; )צמוד למדד המחירים לצרכן(ח " מיליון ש30מסך של , עת
חייבויות אומניטק לזמן ארוך ולזמן קצר לא יעלה סך הת) 3(; 25%-לא יפחת ביחס למאזן מ

) 5(; 1היחס השוטף לא יפחת משיעור של ) 3(;   מהונה העצמי של אומניטק200%על 
ללא קבלת הסכמת , 51%לא יפחתו מ , במישרין או בעקיפין, אחזקות החברה באומניטק

לא תפרע כל חלק הלוואות הבעלים תהינה נדחות מפני הלוואות הבנק ואומניטק ) 6(; הבנק
להודיע לבנק על כל אירוע ) 7(; מהלוואות הבעלים לפני פרעון כל הסכומים המגיעים לבנק

לא ליצור שעבודים על זכויות אומניטק לקבל כספים ) 8(; או עניין החורגים מעסקי התאגיד
כמו כן יצרה אומניטק לטובת התאגיד . על פי הסכמי ספק עם חברות כרטיסי אשראי

ל שעבוד צף בדרגה ראשונה על כל נכסיה וכן שעבוד קבוע על הון מניות שטרם "נהבנקאי ה
 על המוניטין ועל כל הזכויות הנובעות מביטוח הרכוש המשועבד, או שטרם נפרע/נדרש ו

 בנקאי - בין  התקשרו בהסכם15.2.7 בנק זה והבנק שהעמיד את האשראי האמור בסעיף (
סך . )ל"לגבי מימוש השעבודים שהועמדו להם על ידי החברה כאמור בשני הסעיפים הנ

  3.9 - הסתכם בסך של כ2005 בדצמבר 31האשראי אותו קיבלה אומניטק מבנק זה ליום 
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  . ח"שמיליוני 
, במסגרת התקשרות לביא טיימטק עם בנק לשם העמדת אשראי למימון פעילותה השוטפת 15.2.9

את כל נכסיה , בשיעבוד צף ללא הגבלה בסכום, לביא טיימטק לטובת הבנקשיעבדה 
, ח" מיליון ש1קומטק ערבה עד סכום של . ובשיעבוד קבוע את הון המניות והמוניטין שלה

סך האשראי אותו . להבטחת חובותיה והתחייבויותיה של לביא טיימטק לבנק, לטובת הבנק
 .ח" אלפי ש237 הסתכם בסך של כ2005צמבר  בד31קיבלה לביא טיימטק מבנק זה ליום 

במסגרת אשראים והלוואות שקבלו חברות בקבוצת חסין אש מתאגידים בנקאיים שיתרתם  15.2.10
כלפי הבנקים בהתניות , התחייבה חסין, ח”ש אלפי 9,200 - מסתכמת בכ31.12.2005ליום 

 :פיננסיות כלדקמן

 וההון העצמי 35%יעור של היחס של ההון העצמי של חסין אש לסך המאזן לא יפחת מש
כי ההון העצמי המוחשי , כמו כן התחייבה חסין תעשיות. ח”ש מיליון 20לא יפחת מסך של 
 וחסין תעשיות עומדות חסין אש 31.12.2005נכון ליום . ח”ש מיליון 20 -שלה לא יפחת מ

  . בהתניות אלה

סין אש וכי לא תבצע או כמו כן התחייבה חסין אש כלפי בנקים כי לא יחול שינוי בשליטה בח
תתחייב לבצע הליכים לביצוע מיזוג עם תאגיד אחר מבלי לקבלת את הסכמת הבנקים 

 . מראש ובכתב
התחייבה ישרס כלפי אחד , ₪ מיליון 13 -להבטחת הלוואות אשר יתרתן ליום המאזן הינה כ 15.2.11

  : הבנקים בהתניות כדלקמן

לא ) חות השנתיים"סיס הדועל ב(ההון העצמי מסך מאזן ישרס במאוחד שיעור   )1
  ;20%יפחת משיעור של 

  ;30%ההון העצמי מסך מאזן ישרס לא יפחת משיעור של שיעור   ) 2

אלא אם הקיטון , 20% - רסקו לא יפחת מההון העצמי של רסקו מסך מאזןשיעור   )3
כגון משיכת דיבידנד ותשלום (ביחס זה נובע מפעולה שתוצאתה הקטנת חוב לבנק 

  ).  והחוב באמצעות

 ישרסלהערכת הנהלת .  עומדת בשתי ההתחייבויות הראשונות בלבדישרסליום המאזן 
ולפיכך הבנק לא צפוי לדרוש את , הפרת ההתחייבות השלישית הינה טכנית ולא כלכלית

   .מוצגות ההלוואות כהלוואות לזמן קצר, ל"בעקבות אי עמידה בהתניה הנ. פירעון ההלוואה

את מניותיה ברסקו והתחייבה כלפיו כי החזקותיה ברסקו לא  לבנק ישרסבנוסף שעבדה 
וכי יש לקבל את הסכמת הבנק לכל עסקה של רסקו עם בעלי עניין , 60%יקטנו משיעור של 

  .בה
 רכוש קבוע ומתקנים 16

-ששטחם כ,  אוחדו הנהלות ישרס ורסקו והועברו למבנה משרדים בתל אביב2004בשנת  16.1
  . בנכס שבבעלות ישרס, ר" מ600

למכירת מלוא זכויותיה בנכס מקרקעין '  בהסכם עם צד גתים התקשרה 2005חודש יולי ב 16.2
בתמורה לסך , ר בקרית אריה בפתח תקווה" מ10,500 - בשטח של כתיםהמשמש כמשרדי 

 נכנס הסכם המכירה לתוקף לאחר שהתקיים 2005אוגוסט בחודש .  מיליוני דולר15של 
בד בבד עם הסכם המכירה . מלםליטה בהשהתנאי המתלה של השלמת עסקת רכישת 

 -  בהסכם עם הרוכש לפיו תשכור את נכס המקרקעין שנמכר לתקופה של כתיםהתקשרה 
מקום בו תארך תקופת ( שנים 6 שנים עם אופציה להארכת החוזה לתקופה של עד 10

 הזכות להודיע תיםתעמדו ל, חמש או שש שנים כאמור, ארבע, השכירות לתקופה של שלוש
ר " מ4,100 -כ). יצור תקופת השכירות הנוספת בהודעה של שנתיים מראש לפחותעל ק

 וכן את ההנהלה וצוות העובדים תיםל משמשים כמרכז ההזמנות של "מתוך הנכס הנ
, ות משנהוי בשכירתיםל מושכרים על ידי "ר מהמבנה הנ" מ6,400 -כ. תיםהמנהלי של 

 לתנאים back to back למלם בתנאי ר מושכרים" מ1,100 - מתוך השטח האמור ככאשר
ר " מ760 -שטח של כ, תיםמ) חברה בת(כמו כן שוכרת מקיט . בהם שוכרת תים את הנכס

 יתרת השטח האמור מושכר .בו נמצאים הנהלת מקיט וצוות העובדים שלה, ל"במבנה הנ
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  .אי.טי.בשכירות משנה לטי
ועליו מבנה משרדים , םר בירושלי" מ5,465 -שטח של כבחכירה לדורות מלם חוכרת  16.3

בעיקר , ר מהשטח המבונה משמש את מלם" מ5,600 -כ. ר" מ9,150 -בשטח כולל של כ
השטחים . ההשיווק והלוגיסטיק, וכן את פעילויות המטה, לפעילותה בתחום מיקור החוץ

הסכם החכירה מול מינהל .  מושכרים לצדדים שלישייםמלםשאינם משמשים לפעילות 
עם אופציה להארכה , 2042המסתיימת בשנת ,  שנה49ו לתקופה של מקרקעי ישראל הינ

, ר" מ2,700 -בשטח כולל של כ, כן שוכרת מלם מבנה בגבעת שמואל.  שנים נוספות49 -ל
 מלםהנהלת , וכן חברת בת של מלם, המשמש בעיקר את תחום התוכנה והפרוייקטים

נצרת וטירת , תח תקווהבפ,  משרדים נוספים בגבעת שמואלמלםבנוסף שוכרת . והמטה
וכן היא שוכרת מתים משרדים בקרית אריה כאמור , ר" מ1,700 -בשטח כולל של כ, הכרמל
  .  לעיל16.2 בסעיף 

קומטק וחברות בנות שלה שוכרות מצד שלישי שאינו קשור קומת משרדים בשטח כולל של  16.4
הנהלת קומטק וצוות העובדים . הממוקם ברחוב עמל בפתח תקוהר במבנה " מ1,200 -כ

 .ממוקמים במשרדים האמורים
ר " מ850-לביא טיימטק שוכרת מצד שלישי שאינו קשור קומת משרדים בשטח כולל של כ 16.5

הנהלת לביא טיימטק וצוות העובדים . במבנה הממוקם ברחוב יגאל אלון בתל אביב
  .ממוקמים במשרדים האמורים

ר הממוקם ברחוב " מ2,800 - שוכרת מצד שלישי לא קשור מבנה בשטח של כאומניטק 16.6
צוות העובדים ומרכז ההזמנות ממוקמים במשרדים , הנהלת אומניטק. האופן בפתח תקוה

ר הממוקמים בטירת " מ230 -שוכרת אומניטק משרדים בשטח של כ, כמו כן .האמורים
 .וזאת לצורך פעילותה באזור צפון הארץ, הכרמל

,  כולל בעיקר את משאבי המחשב שלהת תיםע של קבוצוהרכוש הקב, בד המבניםמל 16.7
  .המשרת בעיקר את יחידות מיקור החוץ, הכוללים בעיקר את המחשב המרכזי של מלם

פעילות מחסני . משרדיה הראשיים של חסין אש ומפעל הרעפים שלה ממוקמים בבאר שבע 16.8
   :הערובה של חסין אש מתנהלת באתר באשדוד

 דונם 44 -ר הבנוי על מקרקעין בשטח של כ" מ9,600 -ל הרעפים מצוי בשטח של כמפע
ל טרם נרשמו על שם חסין אש בלשכת רישום "זכויות הבעלות במקרקעין הנ. בבאר שבע

חסין אש משכירה את . במתחם בו הם נכללים) פרצלציה(מקרקעין בשל העדר הפרדה 
  . המקרקעין לחסין תעשיות

התנהלו פעילות העץ ומחסני הערובה של חסין , חסין אשעילות העץ של עד למועד מכירת פ
.  דונם באזור התעשייה הדרומי של אשדוד24.5 -אש באתר משותף בשטח כולל של כ

 בפברואר 18 על פי הסכם מיום )ישרס (ישקול סחר שכרה שטח זה מחברה בשליטת ערד
תקופת השכירות תסתיים , רותעל פי הסכם השכי"). הסכם השכירות) ("ותוספת לו (1990
ולאחריה ניתנו לישקול סחר האפשרות להאריכה בשלוש תקופות , 2006 בדצמבר  31ביום 

עם מכירת . בהתאם לפרוצדורה שנקבעה בהסכם,  שנים כל אחת6שכירות נוספות בנות 
 לצד השלישי שרכש ישרסהשכירה , חסין אשמניות ישקול סחר והפסקת פעילות העץ של 

ייצור , כולל שטחי שירות(ת ישקול סחר את החלקים ששימשו את פעילות העץ את מניו
וישקול מחסני ערובה , ר" מ4,000 -בשטח כולל של כ) ואחסון פתוח ומקורה) חיטוי וחיתוך(

נכנסה בנעליה של ישקול סחר לכל דבר ועניין בקשר עם הסכם השכירות ביחס ליתרת 
 . השטח באתר זה

 -ן המשמשים את פעילות מחסני ערובה משתרעים על שטח של כהמקרקעי, ח"למועד הדו
  . חציו מקורה וחציו אינו מקורה,  דונם19.5

, ח”ש אלפי 141 - דמי שכירות חודשיים בסך של כישרסשילמה ישקול סחר ל, ח"בשנת הדו
תשלם ישקול מחסני , עם הפסקת פעילות העץ כאמור וצמצום השטח המושכר. צמוד למדד
  .  צמוד למדד, ₪ אלפי 120 - דמי שכירות חודשיים בסך של כישרסערובה ל
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   מיסוי 17
 לדוחות הכספיים של החברה 27ראה ביאור , אודות דיני המס החלים על החברהלפרטים  17.1

 27ראה ביאור , לפרטים אודות שומות מס סגורות;  המצורפים לדוח התקופתי2005לשנת 
 לדוחות 27ראה ביאור  , עם הרשויותלפרטים אודות שומות מס בדיון; לדוחות הכספיים

לפרטים אודות הפסדים צבורים לצורכי מס וסכומי המיסים הנדחים שהוכרו בגינם ; הכספיים
  . לדוחות הכספיים27ראה ביאור , בדוחות הכספיים

החוק לעידוד  ("1959 - ט"התשי,  בתוקף החוק לעידוד השקעות הון במסהטבות 17.2
  ")השקעות

מכוח ,  וחסין תעשיות להטבות מס שונותחסין אש זכאיות, עותעל פי החוק לעידוד השק
 וחסין תעשיות כתבי אישור ממנהלת מרכז חסין אשמספר תכניות השקעה בגינן קבלו 
  . השקעות במשרד התעשייה והמסחר

 וחסין תעשיות מכוח החוק חסין אשלהלן פירוט בדבר ההטבות העיקריות מהן נהנות 
  :לעידוד השקעות

  מופחתיםשיעורי מס  17.2.1
 שבע שנים החל מהשנה שבה הייתה לראשונה הכנסה חייבת מהמפעל -בתקופת ההטבות 

 וחסין חסין אש חל על הכנסת -) ובתנאי שטרם חלפו תקופות מגבלה כקבוע בחוק(המאושר 
תעשיות מהמפעלים המאושרים שבבעלותן מס בשיעורים מופחתים או שקיים פטור ממס 

  :כדלקמן, בגין הכנסה זו
 חסין אשבגינה קבלה , )שנת ההקמה (1990תכנית ההשקעה הראשונה משנת   .א

תקופת ההטבות . הייתה במסגרת המסלול החלופי, 1992אישור ביצוע סופי בשנת 
  . 1996בגין תוכנית זו נסתיימה בשנת 

 אישורי ביצוע סופיים חסין אשתכניות ההשקעה השנייה והשלישית בגינם קבלה   .ב
היו במסגרת מסלול של מענקים שהתקבלו על יד , בהתאמה, 1997 - 1994בשנים 
 תשלום מס חסין אשעל ההכנסות הנובעות משתי תוכניות אלה חייבת . חסין אש

תקופת ההטבות בגין תוכניות אלה נסתיימה בשנת . 25%בשיעור מופחת של 
2000.   

   .2003 אישור ביצוע סופי בשנת כנית ההשקעה הרביעית בגינה קבלה חסין אשת  .ג
 וחסין תעשיות כתב אישור בגין תוכנית השקעה במסלול חסין אש קבלו 2000בשנת   .ד

על , 2002בשנת , ) אלפי דולר10,546(ח ”ש אלפי 43,242מענקים בסכום כולל של 
המאושרות בתוכנית  כך שסך ההשקעות,  הוקטן סכום ההשקעהחסין אשפי בקשת 

חסין  וחסין אשבכוונת ). י דולר אלפ8,546(ח " אלפי ש35,042 -זו תסתכם ב
 בוצעו השקעות במסגרת 31.12.2005עד ליום .  לבצע תוכנית זו בשלביםתעשיות

 חסין אשלפרטים אודות התראה שקיבלה . ח”ש מיליון 16.8 -תוכנית זו בהיקף של כ
  . להלן17.2.3בקשר עם ביטול כתב האישור לתוכנית זו ראה סעיף 

מאחר והכנסות חסין . 25% חייבות בשיעור מס מופחת של ההכנסות שתנבענה מתוכנית זו
הקבוע בכתב האישור היא אינה נהנית משיעורי " ממחזור הבסיס"תעשיות עד כה נמוכות 

  .המס המופחתים
 פחת מואץ 17.2.2

זכאית חסין תעשיות לניכוי פחת מואץ , בגין מכונות וציוד המשמשים את המפעל המאושר
  . עלה של כל נכסהחל משנת ההפ, במשך חמש שנות מס

  נאים לתחולת ההטבותת 17.2.3
בתקנות שהותקנו על פיו , ההטבות המפורטות לעיל מותנות בקיום תנאים שנקבעו בחוק

אי עמידה בתנאים עלולה לגרום . ובכתבי האישור לפיהם בוצעו ההשקעות המאושרות
  . ולהחזר ההטבות בתוספת ריבית פיגורים, כולן או מקצתן, לביטול ההטבות

 ממרכז השקעות התראה לביטול התכנית חסין אש קבלה 2004חודש ספטמבר במהלך 
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לכאורה בתנאי כתב האישור וכי בכוונת מנהלת ,  לא עמדהחסין אש בטענה כי 2000משנת 
, כאמור. מרכז השקעות להמליץ לבטל את כתב האישור ולבטל את ההטבות שניתנו בגינו

  . ח”ש מיליון 3.5 -ה בסך של כ מענקי השקעחסין אשבמסגרת תוכנית זו קיבלה 
החליט מרכז ההשקעות בחודש ,  עם מרכז השקעותחסין אשבעקבות דיונים שקיימה 

  : כדלקמן2004נובמבר 
  . ההתראה לביטול כתב האישור מוקפאת  .א
 לא תקבל מענקים נוספים עבור השקעותיה כמו גם אישור להארכת ביצוע חסין אש  .ב

 . וספתבמסגרת תוכנית ההשקעות עד לבדיקה נ
ח ביצוע סופי למרכז ההשקעות כדי לבחון את המשך " הוגש דו2006בתחילת שנת 

  .המהלכים בעניין זה
לא קיימת חשיפה מהותית , בהסתמך על חוות דעת יועציה המקצועיים, חסין אשלהערכת 

  .להחזר המענקים שכבר נתקבלו
  1988-ח"התשמ, ים וחוק הרשות לפיתוח ירושל1959-ט"התשי, החוק לעידוד השקעות הון 17.3

ממרכז ההשקעות כתב אישור על ביצוע התוכנית . י.ט. קיבלה ג2002 ינואר בחודש
נכסי ). לפי החוק לעידוד השקעות הון" מפעל מאושר"לפיו הוכרה התוכנית כ(המאושרת 

 וטרם קיבלה כתב אישור על ביצוע 2001חוצבים הגישה דוח ביצוע סופי בשנת -הר
  .התוכנית

. ח" לדו7.8  - ו7.7ונכסי הר חוצבים ממרכז ההשקעות ראה סעיפים . י.ט. גלמענקים שקבלו
ח " מליון ש2באשר לדרישת מרכז השקעות להחזר מענקים מנכסי הר חוצבים בסך של 

  .ח" לדו7.8ראה סעיף , וטענות בדבר אי עמידה בתנאי האיכלוס
, ירושלים וחוק הרשות לפיתוח 1959-ט"התשי, בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון

מפעל "והר חוצבים להטבות מס שונות בתוקף היותן בעלות . י.ט. זכאיות ג1988-ח"התשמ
  :כדלקמן" מאושר

  פחת מואץ 17.3.1
כאות במשך חמש השנים הראשונות מתחילת השימוש במבנים להשכרה אשר הוקמו ז

-ו מעלות ההשקעה במבנים 16%במסגרת התוכנית המאושרת לפחת בשיעור שנתי של 
  . ההשקעה במערכות התעשייתיות שבמבנים מעלות20%

  שיעור מס מוקטן 17.3.2
על ההכנסה החייבת המיוחסת להשקעה המאושרת יחול מס הכנסה בשיעור שלא יעלה על 

  . מאותה הכנסה25%
שיעור המס המוקטן יחול לגבי ההכנסות שתושגנה מההשקעה המאושרת בשבע השנים 

ובלבד שלא יחלפו , אותה השקעההמתחילות מהשנה שבה תהיה לראשונה הכנסה חייבת מ
 - שנים מהשנה שבה יופעלו הנכסים 12או ,  שנים מהשנה שבה ניתן כתב האישור14

  .המוקדם שבהם
  דיבידנד 17.3.3

יחול מס הכנסה , על דיבידנד שישולם מתוך הכנסה חייבת המיוחסת להשקעה המאושרת
מס הכנסה על דיבידנד שיחולק מהכנסה חייבת אחרת ליחיד יחול . 15%בשיעור של 
  .20%בשיעור של 
מיועדים למימון תוכנית ההשקעות של . י.ט.החליט שהעודפים שנצברו בג. י.ט.דירקטוריון ג

 מסים נדחים על רווחים אלה .י.ט.גלאור זאת לא יצרה . ותונפקנה בגינם מניות הטבה. י.ט.ג
  .במידה שהיו מחולקים כדיבידנד, ואשר היו חייבים במס נוסף

ונכסי הר חוצבים לא . י.ט.במידה שג, 1959-ט"התשי, ידוד השקעות הוןבהתאם לחוק לע
זכאי מרכז ההשקעות לתבוע מהן את החזר סכומי המענקים , תעמודנה בתנאי כתב האישור
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יהיה עליהן להשיב את מלוא , כמו כן. שקיבלו בצרוף ריבית והפרשי הצמדה מיום קבלתם
  ).פחת מואץ ושיעור מס מופחת(הטבות המס 

החוק לעידוד  ("1969 –ט "התשכ, )מסים(בות בתוקף החוק לעידוד התעשייה הט 17.3.4
  ")התעשייה

בתוקף מעמד . 13כמשמעותה בחוק לעידוד התעשייה" חברה תעשייתית"חסין תעשיות הינה 
 לתבוע פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות חסין תעשיותזה זכאית 

  . התיאומיםתעשייה כפי שנקבע בתקנות מכוח חוק 
  שינוי בשיעור המס 17.3.5

התקבל בכנסת בקריאה שניה ושלישית חוק לתיקון פקודת מס הכנסה , 2005בחודש יולי 
כי שיעור מס החברות יופחת בהדרגה , בין היתר, אשר קובע, 2005 -ה "התשס, )147' מס(

שנת , 27% - 2008שנת , 29% - 2007שנת , 31% - 2006שנת : לשיעורי המס הבאים
עם הפחתת שיעור מס , 2010החל משנת , כמו כן. 25% - ואילך 2010שנת , 26% - 2009

  .25%יתחייב כל רווח הון ריאלי בשיעור מס של , 25% -החברות ל
 מגבלות ופיקוח על פעילות קבוצת ערד 18

  ן המניב והבניה למגורים  "מגבלות בתחומי הנדל 18.1
,  והתקנות שהוצאו מכוחו,1965-ה"תשכ, ישרס כפופה להוראות חוק התכנון והבניה

בטיחות , קבלת היתרי בנייה, לתכנון בנייה, בין השאר, ונדרשת לעמוד בהוראותיו הנוגעות
ישרס נדרשת לעמוד בדרישות רשויות וועדות התכנון , כמו כן. באתרי הבנייה ואישורי אכלוס

 .השונות
ידי מכון -ו עלולתקנים שהוצאו מכוח, 1953-ג"תשי, ישרס כפופה להוראות חוק התקנים

ואשר נקבעו , בנוגע לטיב הבנייה ולאיכות החומרים המשמשים לבנייה, התקנים הישראלי
 . ידי משרד התעשייה והמסחר-כמחייבים על

ולהוראות חקיקה נוספות המגדירות את , 1973-ג"תשל, )דירות(ישרס כפופה לחוק המכר 
הפירוט הנדרש בחוזי הבנייה וכן את היקף , אחריות הקבלן כלפי הרוכשים, טיב הבנייה

ישרס מבצעת פיקוח ומעקב שוטפים , כמו כן. והבטוחות הנדרשות להבטחת כספי הרוכשים
 . בכל תקופת האחריות והבדק בקשר עם הטיפול בתלונות דיירים ובליקויי בנייה

בכל בנוגע להתקשרויותיה , 1971-א"תשל, ישרס כפופה להוראות חוק השכירות והשאילה
האחריות להשגת רשיונות עסק חלה על שוכרי הנכסים . ן המניב"ם בתחום הנדלעם שוכרי
לא ידוע לישרס על דרישה או טענה כלשהי בדבר העדר היתרים , למועד דוח זה. של ישרס

  .  או רשיונות הנדרשים למבני ישרס/ו
  .  1969 -ט "התשכ, רסקו הינה קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

  והתוכנה והפרוייקטים) חומרה(התשתיות , מיקור החוץ מימגבלות בתחו 18.2
 ISOוכן תקן ,  9001:2000ISOהתאמה לתקן , לחברות בקבוצת תים אישורי ניהול איכות 18.2.1

  . לפיתוח תוכנה ובקרת התוכן ממכון התקנים הישראלי9000-3
עומדות בדרישות  קיבלו אישור ממכון התקנים הישראלי כי הן ת תיםחלק מחברות קבוצ 18.2.2

כתנאי סף להתקשרות , משרד הביטחון דורש. Aברמה , מנהל הרכש במשרד הביטחון
 .עמידה בדרישות מנהל הרכש, עימו

 קבוצת תיםלהלן תמצית ההסדרים החוקיים העיקריים המשפיעים באופן מהותי על פעילות  18.2.3
  : בתחום מיקור החוץ

מאגרי מידע , מים עם מספר לקוחותעל פי הסכ,  מחזיקה במחשביה המרכזייםת תיםקבוצ 18.2.3.1
השייכים לאותם לקוחות ואשר באמצעותם היא מספקת את השירותים נשוא ההתקשרות 

והתקנות שהותקנו , 1981-א"התשמ, בהתאם לחוק הגנת הפרטיותוזאת  ,עם לקוחות אלו
המחייבות הבאות ניתן למנות את ההוראות , בין יתר הוראות חוק הגנת הפרטיות. על פיו

                                                 
  .  נהנתה חסין אש ממעמד זה2000 באפריל 1  עד למועד העברת פעילות חסין אש לחסין תעשיות ביום  13
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  :לעמוד בדרישות כדלקמן, בהיותה המחזיקה במאגרי המידע, ת תים קבוצאת

  .החזקת מאגר מידע שנרשם על ידי בעליו על פי החוק •

  .מינוי ממונה על אבטחת מידע •

  .וידוא כי אפשרות הגישה למאגר תהיה נתונה רק למי שהורשו לכך במפורש •

ר כי לגבי כל אחד על המאגרים המוחזקים על ידה והגשת תצהי, מידי שנה, דיווח •
  .מהמאגרים נקבעו הזכאים בגישה אליהם

י מחזיק במאגרי מידע מהווה עבירה פלילית על פי החוק ועוולה "אי עמידה בדרישות אלו ע
  .על פי פקודת הנזיקין

הרשיון ניתן בכל פעם לשנה . 25.5.06 -למלם ניתן רישיון חברת כוח אדם שתוקפו עד ה 18.2.3.2
 . נאים מסוימיםאחת והארכתו כרוכה במילוי ת

  מגבלות בתחום מוצרי הבנייה ואחסון  18.3
  רישוי פעילות הרעפים 18.3.1

  היתר רעלים 18.3.1.1
 -ג "התשנ,  לחוק החומרים המסוכנים3חסין תעשיות מחזיקה בהיתר רעלים לפי סעיף 

  . 24.8.2006בתוקף עד ליום , 1993
ודה וכלל העב, האחסון, לחסין תעשיות אחראי רעלים כנדרש על פי חוק האחראי על הטיפול
  . חסין אשנהלי הבטיחות בקשר עם השימוש בחומרים מסוכנים לצורך פעילות 

  תו תקן לרעפים 18.3.1.2
לסימון , 1953 -ג "התשי, לחוק התקנים) ב(11חסין תעשיות מחזיקה בהיתר לפי סעיף 
התקן .  לרעפי חרסית משתלבים- 1 חלק 215י "הרעפים המיוצרים על ידה בתו תקן ת

. המיועדים לסיכוך גגות משופעים, משתלבים עשויים חרסית קלויההאמור חל על רעפים 
  . 31.12.2006ההיתר בתוקף עד ליום 

 הסכם הרשאה לכריה או לחציבה 18.3.1.3
 הרשאה מאת מנהל מקרקעי תעשיותחסין ניתנה ל, 2001 בפברואר 8על פי הסכם מיום 

חרסית וחמרה ישראל לביצוע כרייה וחציבה במחצבת ממשית דרום לצורך הפקה ושיווק של 
 בתשלום דמי שימוש תעשיותחסין חויבה , בהתאם להסכם.  שנים7לתקופה של , לתעשייה

.  לשנה מערך הקרקע בגין השימוש במתקנים5%קבועים בקרקע ודמי שימוש בשעור 
ובלבד ,  בתשלום תמלוגים בגין החומרים המופקים מהכרייהחסין אשמחויבת , בנוסף

 חסין אש שילמה 2005בשנת . ום מינימלי שנקבע בהסכםשסכום התמלוגים לא יפחת מסכ
  . ח”ש אלפי 93תמלוגים בסך כולל של 

ביצוע כרייה על פי הסכם ההרשאה מותנה בקבלת הרישיונות הדרושים כאמור בסעיף 
  .  להלן18.3.1.4

 )כרייה עצמית(רישיון הפקה  18.3.1.4
להפקת , מכרותבהתאם לפקודת ה, לחסין תעשיות רשיון מאת משרד התשתיות הלאומיות

תוקף הרשיון הינו עד ליום . חרסית מיוחדת לתעשיית רעפים במחצבת ממשית דרום
16.2.2007 . 

  רשיון עסק 18.3.1.5
הרשיון .  לניהול עסק ליצור רעפים27.1.1993 רשיון לצמיתות בתוקף מיום חסין תעשיותל

בה  למלא כל תנאי בנושאי סבי27.1.1993 מיום חסין תעשיותניתן בכפוף להתחייבות 
  .ולמיטב ידיעתה היא עומדת בכך, באופן מיידי

  ISO 1991: 2000י "ת 18.3.1.6
תוקף האישור .  בתחום ייצור רעפי חרסיתISO 9001: 2000י "חסין תעשיות מחזיקה בת
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  . 28.2.2009הינו עד ליום 
 לפעול ד התעשייה והמסחר והתעסוקה החלה חסין תעשיותבעקבות הנחיות משר, בנוסף

  .צבת ממשית דרוםלקבלת רשיון עסק למח
  מחסני ערובהפעילותרישוי  18.3.2

 להחזיק ברישיון מחסן מאת מנהל אגף המכס חסין אשלצורך הפעלת מחסן ערובה נדרשת  18.3.2.1
רישיון מחסן ניתן לתקופה "). הפקודה] ("נוסח חדש[והבלו בהתאם להוראות פקודת המכס 

 . של שנה אחת והוא ניתן לחידוש מדי שנה
, ון מחסן התחייבויות שונות בנוגע לאופן קבלת הסחורותהפקודה מטילה על בעל רישי

קובעת הפקודה כי , לעניין זה. מעקב אחר מלאי ושחרור סחורות, ניהול רשימות, אחסונן
, או במקרה של חוסר בטובין המאוחסנים, במקרה של שחרור סחורות ממחסן שלא כדין

 . פת קנסיחוייב בעל הרשיון בתשלום המכס בגין הטובין ששוחררו בתוס
התקנות קובעות הוראות "). התקנות ("1965 -ו "תשכ, מכוח הפקודה הוצאו תקנות המכס

 . חידושו וניהול מחסן מורשה, שונות בקשר עם הענקת רישיון
על מבקש רישיון או חידושו להגיש ערבות בנקאית בסכום השווה לעשרים , בהתאם לתקנות

ים או העומדים להיות מאוחסנים במחסן אחוזים ממסי היבוא החל על הטובין המאוחסנ
או לחלופין אישור מחברת ביטוח לפיו הטובין המאוחסנים במחסן , בתקופת הרישיון

מבוטחים נגד פריצה וסיכוני אש במשך כל תקופת הרישיון בסכום ביטוח הנקבע לפי ערך 
בטחים כאשר מסי היבוא מו, הטובין לעניין דיני מכס בתוספת מיסי היבוא החלים עליהם

או הביטוח ישמשו ערובה לאחריות בעל הרישיון /הערבות ו. למנהל אגף המכס והבלו
קובעות התקנות נסיבות מחמירות בהן לא יינתן או לא , כמו כן. בהתאם לאמור בפקודה

 . יחודש רישיון
לאחסן את הטובין בצורה נאותה ולנהל , בין היתר, מחויב בעל רישיון, על פי התקנות

, דרש על ידי אגף המכס והבלו באופן שיאפשר קבלת מידע מדויק אודות הטוביןרישומים כנ
לנהל את המחסן באמצעות מחשב ; להעסיק מנהל מחסן; המיסים החלים עליהם, ערכם

הקשור במישרין למחשב רשות המכס באופן שיאפשר הזנה וקבלה של נתונים על הכנסת 
 שנים לפחות 3ד כל מסמך לתקופה של לשמור ולתע; טובין והוצאתם מן המחסן בזמן אמת

ח שנתי על המלאי של הטובין המאוחסנים "ממועד הפקדת הטובין במחסן וכן בהגשת דו
 .במחסן

 68ישקול סחר מחזיקה ברשיון מחסן שנתי מתחדש לפי סעיף , בהתאם לאמור לעיל
 תוקף הרשיון עד ליום הינו עד ליום. (*)לפקודת המכס למטרת אחסון טובין שונים

ערבה חסין אש להבטחת התחייבויות ישקול , לצורך קבלת הרישיון האמור. 31.12.2006
  . בערבות בלתי מוגבלת בסכום

מחזיקה ישקול סחר ברשיון לניהול עסק מחסן ערובה לצמיתות בתוקף מיום , כמו כן 18.3.2.2
23.12.1991(*) . 

לאור מכירת . די ישקול סחר בתחום מחסני הערובה מוחזקים על יחסין אשרשיונות , ח"למועד הדו  (*)
לא , חסין אשלהערכת . ל לישקול מחסני ערובה" להעברת הרשיונות הנחסין אשישקול סחר פועלת 

 .צפויה מניעה להשלמת תהליך העברת הרשיונות כאמור
 עמידה בדיני איכות הסביבה 18.3.3

ם חומרי הגלם של חסין תעשיות לצורך ייצור רעפים הינם ממקורות טבעיים שאינם מזיקי 18.3.3.1
  .לסביבה
תוצאות .  לבצע בדיקות סביבתיות לבדיקת רמת האבקיותחסין אש שנים נדרשת 3 -אחת ל

 לבצע בדיקות חסין אשאחת לשנה נדרשת , כמו כן. הבדיקות מועברות למשרד העבודה
 . תוצאות הבדיקות מועברות למשרד לאיכות הסביבה. סביבתיות לבדיקת פליטת ארובות

י העץ שלה על ידי שימוש בחומרים אשר עומדים בדרישות  עיבדה את מוצרחסין אש 18.3.3.2
 החזיקה במדיניות של שיפור חסין אש. המשרד לאיכות הסביבה והתקנים המתאימים

 .  סביבתי מתמשך תחת פיקוח של הרשויות המתאימות
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 הסכמים מהותיים 19
, עם כונס הנכסים של זאבי אחזקותו עם זאבי אחזקות תיםלפרטים אודות התקשרות  19.1

 .ח"לדו 1.3.3ראה סעיף , סכם לרכישת השליטה במלםבה
 ליכים משפטייםה 20

 )או צפויים/התלויים ועומדים בבתי משפט ו (להלן תיאור ההליכים המשפטיים המהותיים
  : או חברות בקבוצת ערד הינן צד להם/אשר החברה ו

בבית המשפט המחוזי  הוגשה תביעה ייצוגית בארצות הברית 2004בחודש ספטמבר  20.1
. תים תעשיות ונושאי משרה בקבוצת תים, אי.טי.נגד טירזי נגד 'רלי של מדינת ניו גהפד

 15התובעים דורשים לקבל פיצוי על הפסדים שנגרמו להם במשך תקופה שתחילתה ביום 
במסגרת התביעה טוענים התובעים כי במשך . 2002 בנובמבר 14 וסיומה ביום 2001במאי 

בכך שכללו הכנסות שהוכרו טרם , נתוני הכנסות שגוייםאי דיווחה .טי.התקופה האמורה טי
אי דיווחה .טי.כי טי, בנוסף טוענים התובעים. מועדם תוך הפרת כללי החשבונאות המקבלים

חברה בת  (.Axarte Ltdבאופן לא נכון על החזקותיה באגרות חוב ניתנות להמרה של 
 עם Axarte Ltdסדים של וכי לא איחדה את ההוצאות וההפ) אי.טי.בבעלות מלאה של טי

עוד טוענים התובעים כי הודעות מתקנות בנוגע להכרה בהכנסות פורסמו . אי.טי.אלה של טי
כי הנתבעים , בין היתר, התובעים טוענים. 2002 ובנובמבר 2002 באוקטובר 1רק ביום 

וצת אי ונושאי משרה בקב.טי.אי וכי טי.טי.הפרו את חובת האמונים כלפי בעלי המניות של טי
סבורות כי הטענות המועלות נגדן בכתב . אי.טי.תים וטי .תים מסרו מידע מטעה לציבור

   .התביעה חסרות בסיס ובכוונתן להתגונן מפניהן
אין ,  המשפטייםןעל חוות הדעת של יועציה, בין היתר, בהתבסס, תיםואי .טי.טילהערכת 
 בשל היותה בשלבים את ההשפעה האפשרית של התביעה, בשלב זה,  להעריךןבאפשרות
  .מקדמיים

 .ח זה"של דו' חות הכספיים בפרק ג" לדו'ד23לפרטים נוספים ראה באור  20.2
פרט מטעה , הכללת פרט מטעה בדוחעבירות של בלפרטים אודות הרשעת החברה  20.3

ר הדירקטוריון החברה עד "יו(מר שלמה איזנברג ולהרשעת , בהודעה ופרט מטעה בתשקיף
ח הדירקטוריון "ולד' ראה סעיף ו ,פי חוק ניירות ערך וחוק העונשיןבעבירות על ) 2005ני ליו

 . ח זה"לדו' בפרק ב
 יעדים ואסטרטגיה עסקית 21

  ן המניב והבניה למגורים "יעדים ואסטרטגיה עסקית בתחום הנדל 21.1
על רקע , מעת לעת, נוהגת לבחון את האסטרטגיה העיסקית שלה ואת יעדיהישרס 

   .כלכלית-והמאקרוההתפתחויות בסביבתה העיסקית 

ישרס תמשיך ותבחן באופן שוטף פיתוח אתרים חדשים בישראל לבניה למגורים ולנכסים 
בטווח הקצר והבינוני ינתן דגש מיוחד לפיתוח תחום . מניבים והשבחה של אתרים קיימים

בתחום הנכסים המניבים , ככל שתהיינה, כאשר הזדמנויות עסקיות, הבניה למגורים
   .תמשכנה להיבחן

  : ויעדיהשל ישרס האסטרטגיעיקרי הלהלן 
  בתחום הנכסים המניבים 21.1.1

להתקשר ,  בוחנת בכל עת אפשרות לנצל את עתודות הקרקע אשר בבעלותהישרס
. בעסקאות חדשות לרכישת נכסים שיניבו תשואה גבוהה וכן לפעול לשיווק בנייה ייעודית

  . השטחים הפנויים משקיעה מאמצים להשאת רווחיה על ידי אכלוס ישרסכמו כן 
  בתחום הבניה למגורים 21.1.2

בעיקר ,  מתכוונת להמשיך בהקמה ושיווק של יחידות דיור בפרוייקטים הקיימיםישרס
לפרטים נוספים ראה (אשר הרווחיות הצפויה ממנו היא גבוהה , א בירושלים"פרויקט ימק

 ופיתוח  רכישת עתודות קרקע נוספות למגוריםישרסכמו כן תבחן ). ח" לדו8.6.1סעיף 
  . לשם הרחבת פעילותה בתחום זה, עתודות הקרקע הקיימות למגורים
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  מדיניות השקעות ומימושים 21.1.3

בכדי לרכז משאבים , ה בוחנת אפשרות מימוש חלק מנכסיה שאינם אסטרטגיים לישרס
 מצבת עובדים גדולה המחייבת אותה בשמירת ישרסהיות ואין ל. בפעילות הליבה שלה
והיא נוהגת כך , יא גמישה יותר בנוגע לאפשרות מימוש נכסיהה, היקף פעילות מסוים

  .       במקרים שמכירת הקרקע רווחית יותר מהרווח הצפוי ממכירה לאחר בנייה

ישרס ממשיכה לפעול לאיתור הזדמנויות לרכישת עתודות קרקע חדשות הן בתחום הנכסים 
  .המניבים והן בתחום הבנייה למגורים

   ותוכנה ופרוייקטים ) חומרה(תשתיות , מיקור החוץ מייעדים ואסטרטגיה בתחו 21.2
רכישת גרעין השליטה במלם מהווה צעד מהותי להגדלת משקל תחום התוכנה והפרוייקטים  21.2.1

 למטרה ת תיםהציבה לה קבוצ, בהתאם. ת תיםותחום מיקור החוץ בתמהיל עסקי קבוצ
תוך בחינת , IT -תחומי היכולותיה ועוצמותיה בכל , להביא לידי ביטוי את מגוון עיסוקיה

ראה לעניין זה את החלטת דירקטוריון . ת תיםהאפשרויות לניצול הסינרגיה בין מרכיבי קבוצ
  .לעיל 1.3.3 כאמור בסעיף, 2006 מחודש מרץ תים

 את פעילותה בתחום מערכות אחסון מתוחכמות ת תים הרחיבה קבוצ2005במהלך  21.2.2
בתחום , כמו כן. 2006מגמה זו במהלך שנת ובכוונתה להמשיך , DRP -בפרוייקטי גיבוי ו
פועלת , בהתאם לאמור. system integrator - למצב את עצמה כת תיםקבוצהחומרה שואפת 

 על מנת להגדיל את היקף פעילותה ואת מגוון השירותים המוצעים על ידה ת תיםקבוצ
 בשנים  להמשיך ולהרחיב את פעילותהת תיםקבוצבכוונת . בתחום מתן שירותי התמיכה
 ממשיכה לפעול לשם בניית ת תיםקבוצ.  SUN מתוצרת UNIXהקרובות גם בתחום מערכות 
. NOVELLבאמצעות הסכם לשיתוף פעולה עם חברת , LINUX-תשתית ידע רחבה בתחום ה

ת קבוצלשם כך פועלת .  WINTEL - להרחיב את פעילותה גם בתחום הת תיםקבוצבכוונת 
 לפעול לשם ת תיםקבוצבמקביל תמשיך . DELLים עם  להרחבת שיתוף הפעולה הקיתים

 גם להמשיך ולפעול ת תיםקבוצבכוונת .  ועם מיקרוסופטHPחיזוק שיתוף הפעולה עם 
מערכות , )Storage(בשנה הקרובה לשם המשך הרחבת פעילותה בתחום מוצרי האחסון 

לשם כך .  אלהוזאת במטרה להיות גוף מוביל בישראל בתחומים, "זמינות המידע"הגיבוי ו
בכוונת , בכלל זאת.  להרחבת שיתופי הפעולה עם מספר ספקים בתחוםת תיםקבוצפועלת 
,  בתחומים אלהת תים לפעול לשם הרחבת תשתית הידע המקצועית בקבוצת תיםקבוצ

 וכן באמצעות גיוס עובדים חדשים בעלי ת תיםקבוצבאמצעות הדרכות מקצועיות לעובדי 
 להרחיב בשנים הקרובות את פעילותה בתחום ת תיםקבוצכוונת ב. מיומנות בתחומים אלה

לאור התקשרותה , בין היתר,  מקווה להגשים יעד זהתים. התקשורת ואבטחת המידע
 בבניית ת תיםקבוצח החלה "בשנת הדו. Avaya- וHuaweeבהסכמי הפצה עם החברות 

צבת כוח האדם  להגדיל את מת תיםקבוצבכוונת . SAPמחלקת עובדים המתמחה בישומי 
  . אף מחברות אחרותSAPובמקביל לבחון רכישת פעילויות , במחלקה זו בשנים הקרובות

לפעילות , במהלך השנה הקרובה,  להיכנסת תיםקבוצבכוונת , )CRM(בתחום קשרי לקוחות  21.2.3
בסביבת זאת במקביל להמשך הפעילות הקיימת ,  של מיקרוסופטCRM- הימוצרבסביבת 

 .  הישראליתTEFENSOFT  שלSphere-CRM ימוצר
 לשאוף ולהיות מובילה ת תיםקבוצבכוונת , בתחום פתרונות תוכנה לענף הביטוח 21.2.4

ידי המשך הגידול במכירת פתרונות התוכנה -על, בין היתר, בתחום וזאת) באמצעות קומטק(
והן במכירת מוצרים ) בנקים וקופות חולים(הן ללקוחות חדשים , לענף הביטוח בישראל

וכן על ידי המשך מאמצי השיווק והמכירה של תוכנות ביטוח ; לקוחות קיימיםמשלימים ל
וזאת באמצעות שיווק ישיר מישראל ובאמצעות , בעיקר בארצות הברית ובאירופה, ל"בחו

  .ל"שותפים עסקיים בחו
 להגדיל ולעבות את מיקומה כספק מוביל בארץ ת תיםקבוצבכוונת , ם"בתחום התיב 21.2.5

 שואפת להגדיל את קבוצת תים). Product Life Cycle (PLMנות בפתרו) באמצעות מקיט(
כאשר הדגש הינו על הרחבת סל השירותים הכולל , היחס הקיים בין מכירות לשירותים

 שואפת להגדיל את סל פתרונות ת תיםקבוצ. ב"הדרכות וכיו, הטמעות, PLMביצוע פרויקטי 
ידי התקשרות בהסכמים -ל בפרט וזאת עPLMהתוכנה בשטח ההנדסי בכלל ובשטח ה 

 .נוספים לייצוג חברות מובילות בעולם בשטח האמור
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   יעדים ואסטרטגיה בתחום מוצרי הבנייה ואחסון 21.3
 בגיבוש תכנית עבודה וקיימה דיונים ביחס למהלך חסין אש עסקה 2005במהלך שנת   

ר על מנת לשמ, חסין אשלהערכת .  לשנים הקרובותקבוצת חסין אשאסטרטגי של -העסקי
ולשפר את , את נתח השוק שלה ואף להגדילו בהיקף השוק הנוכחי והתחרות הגוברת

  :עליה לפעול לצורך השגת המטרות הבאות, ביצועיה הפיננסיים
 שדרוג מוצרים קיימים והחדרת מוצרים חדשים, הגדלת נתח השוק במגזר הרעפים 21.3.1

מצעות פעילות  לפעול להגדלת נתח השוק במגזר הרעפים בעיקר באחסין אשבכוונת   
עידוד , הרחבת היקף הפעילות באזור צפון הארץ באמצעות מפיץ צפוני, שיווקית אגרסיבית

מכירות לפרוייקטים גדולי היקף והגדלת היקף המכירות , וקידום החלפה ושיפוץ של גגות
 . למגזר הערבי והפלשתינאי

, ייצור נוספים בפעילות הפיתוח של מוצרים חדשים ותמהילי חסין אשבמקביל תמשיך   
בפעילות להרחבת מקורות חומרי הגלם לייצור רעפים מתוך מטרה להוזיל את עלות הייצור 

וכן היא בוחנת אפשרות לייבוא מוצרים ואביזרים , ולהקטין את התלות בספקים יחידים
  . חדשים בתחום זה

 שיתופי פעולה במחסני ערובה 21.3.2
ת בענף מחסני הערובה או עם חברה  תשאף ליצור שיתופי פעולה עם חברות אחרוחסין אש

בתחום הלוגיסטיקה במטרה להגדיל את היקף הפעילות בתחומים משלימים לפעילות 
  .ההפצה והשינוע, בתחום הלוגיסטיקה, חסין אשהאחסנה המסופקים על ידי 

המבוססים במידה , הם בבחינת חזון ויעד, היעדים האמורים לעיל הינם צופים פני עתיד 21.4
, טכנולוגיות) ענפיות וכלליות(יות והערכות לגבי התפתחויות כלכליות מהותית על ציפ

 כל ודאות לגבי יכולתה קבוצהאין ל. מדיניות ואחרות ועל השתלבותן אלה באלה, חברתיות
אשר במידה בלתי ,  העמידה לעצמהקבוצהלממש את החזון ולהשיג את היעדים שה

 .בשליטתהאינם , מבוטלת מבוססים גם על גורמים שמעצם טבעם
 דיון בגורמי סיכון 22

אשר עשויים להשפיע על אופי פעילותה ,  תלויה בגורמים חיצונייםת ערדפעילות קבוצ  
  :כדלקמן, ורווחיותה

  גורמי סיכון חיצוניים 22.1
  פוליטי וביטחוני, כלכלימצב  22.1.1

התדרדרות במצב הפוליטי והביטחוני בישראל והאטה כלכלית בישראל עלולות להביא   
להאטה בשוק המקומי יש השפעה על החברות .  פעילותה של קבוצת ערדלהרעה בתוצאות

  .בקשר למחירים ולביקושים של מוצרים, בין היתר, הפועלות בו
  אינפלציה וריבית, שינויים בשערי החליפין 22.1.2

החברה וחברות בקבוצת ערד חשופות במהלך פעילותן לשינויים בשערי חליפין של   
המשפיעים הן באופן ישיר והן , ל"ורי ריבית בארץ ובחולשיעורי אינפלציה ולשיע, מטבעות

  .באופן עקיף על תוצאותיהן העסקיות ועל שווי הנכסים וההתחייבויות שלהן
 ן המניב והבניה למגורים"גורמי סיכון בתחום הנדל 22.2

ן בישראל בתהליך רב שנתי של דחיית התחלות הבנייה  " מצוי שוק הנדל1996החל משנת  22.2.1
מגמה זו גורמת להקטנת . תוך ירידת מחירים, הבניה והמכירה למגוריםוצמצום חד בהיקפי 

 .  בתחום הבניה למגורים ולפגיעה בתוצאותיה העסקיותישרסהכנסותיה של 
נוצרו באזורים מסוימים עודפי היצע שאף , בתחום הבנייה וההשכרה של מבני תעשייה 22.2.2

אמור גורמים לשחיקת עודפי ההיצע כ. עשויים לגדול עם השלמת הפרוייקטים שבביצוע
 .ן המניב" בתחום הנדלישרסומקטינים את הכנסות , מחירי ההשכרה

וצאות הפעילות בתחום הבניה למגורים עשויות להיות מושפעות בין השאר משינויים ת 22.2.3
היצע וזמינות הקרקעות לבניה למגורים , כלליים במשק לגבי תשומות הבניה למגורים
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  .ומהביקוש לדירות ומחיריהן
ת ו ושכר העבודה מושפעים מעליות במדד תשומישרס חומרי הגלם בהם משתמשת יחירמ 22.2.4

העלולה , 100% - כר של חלה התייקרות במחירי הברזל בשיעו2003ת לתחימ. ניהבה
בעוד שמחירי ,  לאור הגידול בעלויות הבניה מחדישרסלהשפיע על התוצאות העסקיות של 

 31.12.05עד ליום . לדה של שינוי בעלויותהמכירה הינם פונקציה של מחירי השוק ולא תו
  .ישרסההשפעה של האמור לעיל לא הייתה מהותית והתבטאה בעיקר במחירי המלאי של 

למדיניות הממשלתית בתחום המשכנתאות והמענקים כמו גם להיקפי העליה לישראל ישנה  22.2.5
או /ולאחרונה צמצמה ממשלת ישראל .  למגוריםהשפעה על היקפי המכירה בתחום הבניה

דבר העלול להשפיע על הביקוש , בין היתר באזורי פריפריה, ביטלה הטבות לרוכשי דירות
  .      לדירות למגורים באזורים אלה

ירידה עשויות להיות מושפעות בין השאר ממניב הן "נדלהתחום תוצאות הפעילות ב 22.2.6
 גידול ,ם של שוכריםמיירידה בכושר התשלו, ירידת מחירי שכירות, בביקושים לשטחים

 .צמצום מקורות תזרימייםובעלויות מימון 
גם  ממומנת ישרספעילות ). ח" לדו8.17לפרטים ראה סעיף ( חוזר  גרעון בהוןישרסל 22.2.7

קיים או אי חידוש אשראי /שינוי לרעה בתנאי העמדת האשראי ו, מקורות מימון חיצונייםמ
 .ישרסעשוי להביא לפגיעה בתוצאות 

 מחויבת בהשתתפות עצמית בגין נזקי רעידת היא, ישרסמת על פי פוליסות הביטוח שמקיי 22.2.8
 עקב רעידת אדמה עלולה להיגרם לה חשיפה ישרסבמידה וייגרם נזק נרחב לנכסי . אדמה

 .  מהותית אשר לא ניתן לאמוד אותה
 תוכנה ופרוייקטים, )חומרה(תשתיות , מי מיקור החוץגורמי סיכון בתחו 22.3

 IT- השינויים טכנולוגיים כלליים ובתחום 22.3.1
 תלויה קבוצת תיםהצלחתה של .  מאופיין בהתפתחויות מהירות ומתמידותIT-שוק ה  

ולפתח או לרכוש מערכות חומרה ותוכנה , ביכולתה לשפר את פתרונותיה ומוצריה הנוכחיים
על , בנוסף. חדשות שיעמדו בקצב ההתפתחויות הטכנולוגיות ותקני הענף המתפתחים

,  תצליח לשפרת תיםאין כל בטחון שקבוצ. ורכי הלקוחות להגיב לשינויים בצקבוצת תים
לפתח או לרכוש מערכות חומרה ופתרונות תוכנה חדשים בזמן המתאים על מנת להתמודד 

כל עיכוב או כישלון . או עם דרישותיהם המשתנות של לקוחותיה/עם טכנולוגיות חדשות ו
ו בהתאמת מערכות חומרה  בפיתוח או רכישה של שיפורים טכנולוגיים אקבוצת תיםמצד 

, כמו כן. ופתרונות תוכנה לשינויים הטכנולוגיים עלולים להשפיע על תוצאותיה העסקיות
מביאה לכך , התחרותיות הגדולה והתדירות הגבוהה בה מפותחות מערכות חדשות

ידע בניהול פרויקטים ויכולות באינטגרציה , שלקוחות פונים לחברות עם מערכות מוכחות
אשר ביכולתן ליישם פתרונות תוכנה טובים במהירות , ית והנדסת תוכנהמערכת-בין

 לשמור על יכולתה להציע מגוון פתרונות קבוצת תיםאם לא תצליח . ובעלויות נמוכות
  .עלולות הכנסותיה להיפגע, עדכניים בתחום טכנולוגית המידע במחירים תחרותיים

 ם ושינויי שכרשינויים בביקוש לעובדים בתחום התוכנה והפרוייקטי 22.3.2
טק בפרט מביאה לעלייה בביקוש לעובדים -ההתאוששות הכלכלית בכלל ובתחום ההיי  

 קבוצת תים בביקוש עלולה להשפיע על פעילות עלייה זו. בתחומים בהם פועלת קבוצת תים
והן בהיבט של קשיים בגיוס כוח , הן בהיבט של עזיבת עובדים, הן בהיבט של עלויות השכר

  . צת תיםקבואדם חדש ל
אי עמידה ביעד זה ייפגע ביכולת . קבוצת תים על ההון האנושי הינו אחד מיעדי שמירה  

 להציע מתן פתרונות איכותיים ויעילים ועל כן עלולה להיות פגיעה בתוצאות קבוצת תים
  . העסקיות

 קבוצת תים אצל לקוחות הנובעים מפעילות יםנזק 22.3.3
 שלא ניתן לתקנו עלול לגרור תביעת קבוצת תים י"מוצר ע/נזק אצל לקוח שנוצר ממתן שרות  

יחד עם זאת אין .  דואגת לקיום כיסוי ביטוחי לפעולותיהקבוצת תים, להקטנת הסיכון. נזיקין
או כי ,  כאמורקבוצת תיםהיה גבוהה מסכום הביטוח שהעמידה בטחון כי התביעה לא ת

  . תהיה טענה לאי תחולת הכיסוי הביטוחי מסיבה אחרת
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  במחיר קבוערוייקטיםתמחור פ 22.3.4
נגזרות מהתקשרויות בחוזים על ) כמו גם חברות אחרות בענף(חלק מהכנסות קבוצת תים   

. התמחור בגין התחייבויות אלה מבוסס על הערכת עלויות עתידיות. בסיס מחיר קבוע
.  נושאת בסיכון של הערכות שגויות וחריגות בעלויות בקשר עם התחייבויות אלהקבוצת תים

ולתה של קבוצת תים להעריך במדויק את המשאבים הדרושים לביצוע פרוייקט במחיר אי יכ
להעריך את עלויות שכר עובדים או להשלים את התחייבויותיה במועדים שנקבעו , קבוע
  . ולהשפיע על תוצאותיה העסקיותקבוצת תים לפגוע ברווחי עלול, לכך

  שינויים בשיטות המסחר 22.3.5
 משינויים טכנולוגיים ושינויים בהרגלי הרכישה והמכירה של שינוי בשיטות המסחר כתוצאה  

וכן שיווק ישיר על ידי יצרנים כגון מכירות ישירות באמצעות מסחר , העוסקים בענף
קבוצת   לצמצם את היקף מכירותיה שלעלולים, אלקטרוני או מכירות ישרות לגופים גדולים

  . ולהשפיע על רווחיותהתים
  תלות במחשב מרכזי 22.3.6

ללקוחותיה בתחומי פעילותה ) באמצעות מלם (קבוצת תים מהשירותים אותם מספקת חלק   
קיים סיכון . השונים ניתנים באמצעות שני מחשבים מרכזיים גדולים ותוכנות ההפעלה שלהם

כי במקרה בו תהיה מלם מנועה מלהשתמש במחשביה המרכזיים או בנתוני הלקוחות 
על מנת .  באופן משמעותיקבוצת תיםעילות המאוחסנים אצלה מכל סיבה שהיא תפגע פ

מ " בעIGSIהתקשרה מלם עם ,  בכל הקשור למצב חירום מעין אלההלהקטין את חשיפת
 לה כוח מחשוב על מנת שמלם תוכל להמשיך IGSIבהסכם לפיו במקרה חירום תספק 

נוי  יהיה פIGSIמתן גיבוי כאמור כפוף לכך שכוח המחשוב של . במתן השירותים ללקוחותיה
 באופן שוטף את הנתונים קבוצת תיםמגבה , בנוסף. IGSIולא מנוצל על ידי לקוח אחר של 

גיבוי הנתונים . בעזרתם היא מספקת ללקוחותיה את השירותים השונים, של לקוחותיה
 מעריכה כי היערכותה קבוצת תים. קבוצת תיםנשמר בכספות המאוחסנות מחוץ למבנה 

י כוח המחשוב ונתוני הלקוחות מקטינה חשיפתה במצבי מבעוד מועד בכל הקשור לגיבו
  . חירום

  התקשרות עם ספקים מהותיים 22.3.7
  Software AGלמעט תוכנות הפעלה יחודיות מתוצרת ,  לעיל10.8 - ו9.8כאמור בסעיפים   
אם תיפסק התקשרות הקבוצה , יחד עם זאת.  לקבוצה אין תלות בספקים כלשהםIBM -ו

, מרכזיים או אם ישתנו באופן מהותי תנאי ההתקשרות עמםעם אחד או יותר מספקיה ה
  . הקבוצה כתוצאה מכךעלולות להיפגע הכנסות

  גורמי סיכון בתחום מוצרי הבנייה ואחסון 22.4
ד בהיקפי הבנייה ומכירה חוי במהלכו של תהליך רב שנתי של צמצום צנף הבנייה מע 22.4.1

 ישירות מרמת הפעילות  מושפעתפעילות קבוצת חסין אש. תוך ירידת מחירים, וריםלמג
 .נף זהלעשכן הרעפים מיועדים , בענף הבניה

בות היקף הבנייה הציבורית והפרטית ומתן הטבות לר, ושא הבנייהנלמדיניות הממשלה ב 22.4.2
הרעפים מיועדים ,  מאחר שכאמורחסין אשהשפעה על פעילות , ותקציבים לסיוע בדיור

פעה ישירה על תוצאותיה העסקיות של דיניות הממשלה בנושא מיסוי ומכסים השמל. לבנייה
 .ובהרתחום מחסני הע בחסין אש

 בתחום מחסני חסין אשביתות מתמשכות בנמלים עלולות להשפיע על תוצאותיה של ש 22.4.3
 .שכן השביתות מעכבות קבלת סחורות על ידי לקוחותיה ואחסונן במחסני הערובה, הערובה

ולפיכך התייקרות במחירי הנפט , מחירי האנרגיה נגזרים ממחירי הנפט בשוק העולמי 22.4.4
 .  ועל תוצאותיה העסקיות בתחום זהחסין אשתשפיע על עלויות הייצור של רעפי 

מחירי הרעפים נגזרים בעיקר מהתחרות העזה בין היצרנים המקומיים וממחירי היבוא  22.4.5
 . המתחרה בעיקר מאיטליה ומצרפת ומושפעים גם משער החליפין של השקל מול היורו

ות לפגוע בתוצאותיה ליות המשרד לאיכות הסביבה בנוגע לתקנים קיימים עלוהחמרת מדינ 22.4.6
 . חסין אשהעסקיות של 
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. ח" לדו18.1.3 נדרשים לה רשיונות והיתרים כמפורט בסעיף חסין אשלצורך פעילותה של  22.4.7
 .חסין אשביטול או אי חידוש של רשיון או היתר כאמור עלולים לפגוע בפעילותה של 

 לתביעות בגין מחלות מקצוע הייחודיות לפעילות חסין אשחשופה , ילותהכתוצאה מאופי פע 22.4.8
 . אשר את חלקן לא ניתן לבטח, באבק

 הערכת הסיכונים 22.5
, סיכונים מאקרו כלכליים: פי טיבם-בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על  

פי -על, ערדבוצת בהתאם להערכות ק, אשר דורגו, סיכונים ענפיים וסיכונים ייחודים לחברה
  .בינונית וקטנה,  השפעה גדולה-השפעתם על עסקי הקבוצה 

  

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות קבוצת 
  ערד

 

השפעה  השפעה קטנה
 בינונית

  השפעה גדולה

 גורמי סיכון חיצוניים
 מצב פוליטי וביטחוני           ***  

 ינפלציה וריביתא, שינויים בשערי החליפין          ***  
    

 גורמי סיכון ענפיים
 ן בישראל"מצב שוק הנדל ***         
 רמת הפעילות בענף הבנייה         *** 

 מדיניות הממשלה בנושא הבנייה          ***
 רעידת אדמה          ***

  שינוי בתשומות הבניה          ***  
  IT-ובתחום השינויים טכנולוגיים כלליים           *** 
בתחום התוכנה והפרוייקטים שינויים בביקוש לעובדים           *** 

  ושינויי שכר
  ת תיםנזקים אצל לקוחות הנובעים מפעילות קבוצ        ***   

  תמחור פרוייקטים במחיר קבוע           ***
  שינויים בשיטות המסחר           ***

 מחיר אנרגיה           ***
 פעילות נמלי הים   ***        

 רעפיםתחרות בתחום ה          *** 
 גורמי סיכון ייחודיים

  תלות במקורות מימון         ***  
  תלות במחשב מרכזי          ***  
  התקשרות עם ספקים מהותיים          ***  

  החמרת מדיניות בנושא איכות הסביבה          ***

  והיתריםתלות ברישיונות           ***

  העדר כיסוי ביטוחי בגין מחלות מקצוע          ***
  
  

  2006 מרץ ב30: תאריך
  

 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע



   דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד–' פרק ב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 5.20012.13 הדירקטוריון ליום ח"דו

 

 ים עיקריים מתוך תאור עיסקי התאגידננתו .א
 

טכנולוגיה , ן"נדל: נה חברת החזקות הפועלת בשלושה תחומי פעילותיה") החברה: "להלן(חברת ערד 
 .")קבוצת ערד: "להלן (ומוצרי בניה

 

את , ")ישרס"להלן (מ " בעחותיה הכספיים את פעילות ישרס חברה להשקעות"החברה מאחדת בדו
ואת פעילות חסין אש חברה למוצרים קרמיים ") תים"להלן (מ "פעילות תים מחשבים ומערכות בע

 ").חסין אש"להלן (מ "בע) 1990(
 

, החברה עוסקת ביזום. נה מהחברות הציבוריות הוותיקות בישראל העוסקות בהשכרת מבניםיישרס ה
. פארקים לתעשיות עתירות ידע ומרכזים מסחריים, ואחסנההקמה וניהול של מבני תעשיה , תכנון

עוסקת קבוצת , )100%) (רסקו(מ "באמצעות חברת הבת רסקו חברת להתיישבות חקלאית ועירונית בע
 .בפריסה ארצית, ישרס בבניית מבני מגורים למכירה

 

 ומתן שירותי אחזקה,  עוסקת בשיווק� חברת האם וחברות הבת �מ "קבוצת תים מחשבים ומערכות בע
ערך מוסף למערכות מחשבים לשוק עיבוד הנתונים בארץ וכן באספקת תוכנות ומערכות משולבות מחשב 

, להרחיב את מגוון עיסוקיה בתחומי התוכנה, הקבוצה הציבה לה למטרה. הכוללות תוכנה מפיתוח עצמי
 17השלימה תים ביום , במסגרת תוכנית זו.  ושירותי ערך מוסףשירותי מיקור חוץ, ניהול פרויקטים

רכישת גרעין השליטה במלם . מ" את רכישת גרעין השליטה בחברת מלם מערכות בע2005באוגוסט 
מהווה צעד מהותי להגדלת משקל תחום התוכנה ושירותי ערך מוסף ביחס לתחום החומרה בתמהיל 

חסון מתוחכמות הרחיבה החברה את פעילותה בשנה האחרונה בתחום מערכות א, כמו כן. עסקי החברה
 תים פועלת בתחום התוכנה בעצמה ובאמצעות חברות הבנות קומטק. DRP �בפרויקטי גיבוי ו 

בתחום החומרה פועלת החברה בעצמה ובאמצעות אומניטק . )65.7%( ומלם )50%(מקיט ,)78.4%(
 . ומלם)88.2%(

 

 TTIחברת ההצבעה של  מהון המניות ומזכויות 50.2%- החזיקה תים בכ2004 בדצמבר 31נכון ליום 
מ המפתחת ומשווקת בארץ ובעולם מערכות תוכנה לבקרה בתחום "תים טלקום אינטרנשיונל בע

 מליון דולר ממשקיעים מוסדיים בדרך של 14 -אי גייסה כ.טי. טי2005בתחילת ינואר . הטלקומוניקציה
אי .טי. של תים בטיל ירד שיעור ההחזקה"כתוצאה מההנפקה הנ. הקצאת מניות בכורה וכתבי אופציה

של , יה תים על חלוקה בעין לבעלי מניותה החליט21.3.2005ביום . 27.6% - ובדילול מלא לכ32.2%-לכ
 -כ(אי .טי. בטי16% - החברה במישרין בכהחזיקמלאחר החלוקה . אי.טי.  בטיתים מהחזקות 87% -כ

בנוסף . )תרת אחזקת תים כולל י16.9% (13.7% -ובדילול מלא בכ)  כולל יתרת אחזקת תים19.7%
לאור . אי אשר יוותרו בתים לאחר החלוקה.טי. תים על מכירה בטווח הקצר של יתרת מניות טיההחליט

פעילות "כ, אי.טי. מציגה תים את פעילות טי8ובהתאם לתקן חשבונאות מספר , החלטת כאמור לעיל
אי והחל מהרבעון .טי.יחותיה הכספיים את פעילות ט" בדוהחדיהחברה א, 2004בשנת ". מופסקת

 ."השווי המאזני"אי בדוחות החברה לפי שיטת .טי.ההשקעה בטית צגמו, 2005הראשון של שנת 
 

 יש לצרף את הדוחות ,1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(תקנות ניירות ערך על פי 
אי אישר את .טי. דירקטוריון טי.)חברה כלולה מהותית(אי לדוחות החברה .טי.טיהכספיים של 

ביום בנוסף  .14.2.2006ב ביום " פרסומם בהודעה לעיתונות בארההדוחות הכספיים לצורךתמצית 
לרבות , )ללא שינויים בתוצאות הכספיות( את הנוסח המלאאי .טי.אישר דירקטוריון טי 27.3.2006

ופם  לצורך ציר החשבונאות בישראל לכלליהתוצאות הכספיותבאור התאמה של ההון העצמי ו
עד למועד פרסום  . אי.טי. בכפוף להשלמת הליך הביקורת של רואי החשבון של טי,לדוחות החברה

אי לא .טי.אי את הביקורת ולכן הדוחות הכספיים של טי.טי.ח לא השלימו רואי החשבון של טי"הדו
 ראה דוח רואה החשבון המבקר המצורף לדוחות הכספיים של .נחתמו ולא צורפו לדוחות החברה

  .   חברהה
 

תוך צרוף דוחות תפרסם החברה את הדוח התקופתי תשוב ומיד לאחר קבלת הדוחות הכספיים 
              .אי.טי.טי
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יבוא ושיווק אביזרים לגגות ומתן שירותי טחינת רעפים , חסין אש עוסקת בייצור ושיווק של רעפי חרס
. ן אש את מלוא אחזקותיה בישקול סחרלאחר תאריך המאזן מכרה  חסי. ולבנים ובהפעלת מחסן ערובה

ההחלטה על המכירה התקבלה בהתחשב . עם המכירה כאמור הפסיקה את פעילותה במגזר העץ
  . ההון שנדרש לפעילות זו והסיכונים הכרוכים בכך,ברווחיות השולית של הפעילות בשנים האחרונות

 
 אביב ו -ות בבורסה לניירות ערך בתלקומטק וחסין אש נסחר, אומניטק, מלם, תים, מניותיהן של ישרס

 . NASDAQ- נסחרת בטיטיאי
 

 של לשכת רואי החשבון בישראל 68החזקות החברה בחברות המאוחדות מוצגת בהתאם לגילוי דעת 
הערך בספרים משקף את חלק החברה בהון העצמי של החברות המאוחדות . בדבר שיטת השווי המאזני

החברה סבורה כי ההון העצמי של . תוצאה מרכישת מניות בבורסהבניכוי הפרש מקורי שלילי שנוצר כ
החברות המאוחדות מהווה הערכה שמרנית לערכן הכלכלי וכי ירידת ערך המניות בבורסה היא בעלת 

 .אופי זמני
 

 ):ח"באלפי ש(להלן נתונים על החזקות החברה בחברות המאוחדות 
 
 

 ערך בבורסה  ערך בספרים  שיעור ההחזקה 
 31.12.2005 26.3.2006 31.12.2005 )2(31.12.2005 26.3.2006) 1( 
      

  252,868  250,587 267,137 )3( 71.63% )3(  71.75% ישרס
  6,522  4,118 1,078  )4( 78.20% )4(  77.58%' ישרס אופציה ב

 63,403  49,887      68,368   )5( 58.21%    )5(  58.18%  תים
 58,586  43,582 23,441    )6( 15.99%    )6(  15.99% אי.טי.טי

   188,25  987,26 273,29 89.96% 89.96% חסין אש
 567,640  161,537 297,389   כ "סה

 
 
 

 .2005  מברדצב 31מחושב על פי כמות המניות שהוחזקה ביום  )1(
 . ח" מיליון ש4.9 בסך ) נטו(ערך ההשקעה בספרים כולל הפרש מקורי שלילי  )2(
 1,009,851 של ביטול מניות רדומותלאחר , מחושב מהון ישרס נטו 31.12.2005ליום יעור ההחזקה במניות ישרס ש )3(

 . מניות1,003,354  - 26.3.2006 וליום מניות
 .  אופציות944,547 - ב26.3.2006 אופציות וליום 952,145 - מסתכמת ב31.12.2005ליום ' יתרת אופציות רכישה ב )4(
 מניות 185,293של ביטול מניות רדומות לאחר , מחושב מהון תים נטו 31.12.2005ניות תים ליום שיעור ההחזקה במ )5(

  . מניות186,293של  26.3.2006וליום 
 ממניות 3.75% - מחזיקה תים בכבנוסף, 15.99% - מסתכם בכאי.טי.טיבמניות של החברה שיעור ההחזקה הישיר  )6(

 .אי.טי.טי
 
 מאזן.  ב
 

 .אשתקדח " מיליון ש401 -לעומת כח "מיליון ש 398 - מסתכם ב31.12.2005מאזן החברה ליום 
 

הסתכמה ביום , בניכוי התחייבויות לחברות מאוחדות, ההשקעה בחברות מאוחדות במאזן החברה
 ביתרת העליה. 31.12.2004 -ח ב" מיליון ש389.9 -ח לעומת כ" מיליון ש390.2 -  בכ31.12.2005

מחלקה של החברה ברווחי החברות המאוחדות על בסיס נובעת , אזןההשקעה בחברות מאוחדות במ
  .ח" מיליון ש2.7מחלק החברה בדיבידנד בישרס בסך  ומנגד ,ח"ש מיליון 3 -השווי המאזני בסך של כ

 
ח " מיליון ש103.5 -ההשקעה בחברות מאוחדות מומנה מאשראי מתאגידים בנקאיים בהיקף של כ

 ).74%(והיתרה מהון עצמי ) 26%(
 

 -ח ב" מיליון ש2,026 -ח לעומת כ" מיליון ש2,245 - מסתכם בכ31.12.2005סך המאזן המאוחד ליום 
 . אי.טי.טיהשינויים העיקריים נובעים מאיחוד לראשונה של מלם ומנגד הפסקת איחוד . 31.12.2004
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 -ח לעומת כ"ש מיליון 63.4 - בכ31.12.2005שווי מזומנים במאזן המאוחד הסתכמו ביום והמזומנים 
  .31.12.2004 -ח ב" מיליון ש53.6

 
 -ח ב" מיליון ש755.3 -ח לעומת כ"מיליון ש 802.8 - בכ31.12.2005הרכוש השוטף הסתכם ביום 

 -ח ב" מיליון ש1057.4 -ח לעומת כ" מיליון ש1,063.4 -וההתחייבויות השוטפות בכ, 31.12.2004
 ביום 0.73 לעומת 0.75 הוא 31.12.2005היחס השוטף ביום  כתוצאה מכך .31.12.2004
31.12.2004.   

   
 645.2 - בכ31.12.2005 - במאזן המאוחד הסתכם בואגרות חובהאשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

וההתחייבויות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  31.12.2004 -ח ב" מיליון ש699.2 -לעומת כ, ח"מיליון ש
 -ח ב" מיליון ש355.9 -ח לעומת כ"מיליון ש 601.4 - בכ31.12.2005 -ואגרות חוב הסתכמו ב

 1,247 - בכ31.12.2005 -סך ההתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואגרות חוב הסתכמו ב. 31.12.2004
  .31.12.2004 -ח ב" מיליון ש1,055 -ח לעומת כ"מיליון ש

 
 מסך המאזן 12.7% -ח ומהווה כ"מיליון ש 285.8 - בכ31.12.2005 -ההון העצמי של החברה הסתכם ב

 מסך 14.1% -כ (31.12.2004 -ח ב" מיליון ש285.3 -לעומת כ,  ממאזן החברה71.8% -המאוחד וכ
 ). ממאזן החברה71.1% -המאזן המאוחד וכ

 
 תוצאות הפעולות .ג

 
  מאחר,.אי.טי. וטיחסין אש,תים , ישרס תוצאותח הרווח והפסד המאוחד המתפרסם בזאת כולל את "דו

מהפחתת , המוחזקותוהחברה הנה חברת החזקות תוצאותיה של החברה נגזרות מתוצאות החברות 
 וכן מהוצאות הנהלה וכלליות ומימון המוחזקותהפרש מקורי שלילי שנוצר מרכישת מניות של החברות 

 . של החברה
 

  :לתוצאות החברה המוחזקותלהלן פירוט התרומות של החברות 

 
 ח מותאמים"               באלפי ש                    
 05 /3-1 05 /6-4 05 /9-7 05 /12-10 2005 2004 
       

 )9,291( )3,864( )2,370( )2,513( )3,938( 4,957 )1(ישרס 
 )27,156(  7,876  3,120 7,359 822  )3,425( )2) (אי.טי.כולל חלק בטי(תים 
  -    )370( 224 81 )675(  -    ) 3(אי .טי.טי

 )1,664( )582( )474( 433 186 )727( חסין אש 
 )5,037( )520,2( )321( )1,332( )2,242( 1,375ערד ואחרות) הוצאות(הכנסות 
 )43,148( 540  179  4,028 )5,847( 2,180 מאוחד) הפסד(רווח נקי 

 
 - כ2004 ע בשנתממוצבו 71.64% ברביעי, 71.60%  ובשלישיבשני, 71.54% 2005 הראשון ההחזקה בישרס ברבעון) 1(

71.4%. 
ממוצע בשנת בו 57.88%ברביעי , 57.62%בשלישי , 57.27%בשני , 57.23%  2005ההחזקה בתים ברבעון הראשון ) 2(

 .56.8% - כ2004
 .TTI ממניות 3.75% -בנוסף מחזיקה תים בכ, 15.99%אי .טי.חלקה הישיר של ערד בתוצאות טי) 3(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-4-

 ):ח מותאמים"באלפי ש(ית דוחות רווח והפסד להלן תמצ
 

 05 /3-1 05 /6-4 05 /9-7 05 /12-10 2005 2004 
       :הכנסות

    921,915   979,823    346,699   209,564   207,559   216,001 מכירות והשכרה  
    -       )823,8( 649 1,874 )804( )9,804(חלק בתוצאות חברות כלולות

 206,197  206,755  438,211  519,347  558,971 921,915  
       :עלויות והוצאות

 739,397 804,223 285,246 169,982 170,915 178,080 עלות המכירות וההשכרה
  203,258 110,665  40,850  23,226  24,031  22,558 הוצאות הנהלה וכלליות
 48,180 471 471 - - - הוצאות מחקר ופיתוח

 47,333 57,108 14,341 17,945 21,722 3,100 נטו , הוצאות מימון
 6,334)969,16(  )875()9,409()1,230()5,455( אחרות) הכנסות(הוצאות 

 198,283 215,438 744,201 033,340 498,955 1,044,502 
       

לפני מיסים על ) הפסד(רווח 
 ההכנסה

 
7,914 

 
)8,683( 

 
9,694 

 
 7,162  

 
 16,087 

 
)122,587( 

מיסים על (חסכון במס 
 )ההכנסה

 
)5,194 ( 

 
1,653  

 
323  

 
)624,3( 

 
)446,6 ( 

 
)8,522 ( 

 2,720 )7,030( 10,017  3,916  9,623 )131,109( 
נטו , זכויות מיעוט בתוצאות
 של חברות מאוחדות

 
134 

 
1,183 

 
)5,989 ( 

 
)737,3 ( 

 
)409,8 ( 

 
87,961 

לפני פריטים ) הפסד(ווח ר
 מיוחדים

 
2,854 

 
)5,847( 

 
4,028 

 
 179 

 
 1,214 

 
)43,148( 

השפעה מצטברת של שינוי 
 נטו, בכללי חשבונאות

 
)674( 

 
- 

 
- 

 
- 

 
)674( 

 
- 

 )43,148( 540  179  4,028 )5,847( 2,180 נקי) הפסד(רווח  
 

 :ח"פת הדולהלן תיאור השינויים המהותיים בפעילויות הקבוצה בתקו
 

 קבוצת ישרס
 

 .31.12.2005 פרסמה ישרס את דוחותיה הכספיים ליום 23.3.2006ביום 
 

מצביעים מספר אינדיקטורים על התאוששות כלכלית במשק וקיימת , 2005 - ו2004 יםשנהבמהלך 
תן ביחס לנכסים מסחריים ניגם . בעיקר באזור המרכז וירושלים, תחושה של שינוי בענף הבניה למגורים

  .בשינוי ממשילאחרונה להבחין 
 

נוצרה מגמה חריפה ,  2002-2003 והוחרף בשנים 2001טק שהתפתח בשנת -עקב המשבר בתחום ההי
בצד תהליך מואץ של סגירת חברות שהגיעו לקץ , טק-י חברות ההי"של צמצום בשטחים הנידרשים ע

 והשפעתם הורגשה בירידה בשיעורי וחוצבים. י.ט.תהליכים אלו לא פסחו על דיירי ג. דרכן הכלכלית
 2006ובחודשים הראשונים של שנת  2005שנת ב. וחוצבים. י.ט.התפוסה ובהכנסותיהם ורווחיותם של ג

 .בגן הטכנולוגילהשכרת שטחים מסתמן שינוי חיובי ברמת הביקושים 
 

, ח" מיליון ש66.8 -ח הסתכמו בכ"דמי ניהול נכסים והפעלת חניון בתקופת הדו, ההכנסות מדמי שכירות
היקף  בירדוהוצאות האחזקה במקביל  ו1.4% -ירידה של כ, ח אשתקד" מיליון ש67.7 -בהשוואה לכ

  .דומה
 

.  יחידות דיור110 -חלקה בבניה זו מסתכם בכ,  אתרי בניה למגורים ברחבי הארץ4 -רסקו בונה כיום ב
 . ד בפרויקטים שנזקפו בעבר" יח8 -ח ו"ם שנזקפו בתקופת הדוד בלתי מכורות בפרויקטי" יח2לרסקו 

ח בתקופה " מיליון ש59.1 -ח לעומת כ"מיליון ש 90.5 -הסתכמו בכח "הכנסות רסקו בתקופת הדו
 50 -ח בהשוואה לכ" מיליון ש73.3 -ח הסתכמה בכ"עלות המכירות בתקופת הדו .המקבילה אשתקד

 . ח אשתקד " מיליון ש9.1 -ח לעומת כ" מיליון ש17.2 -ח אשתקד והרוח הגולמי בכ"מיליון ש
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 - זכויות בנייה בהיקף של כהכולל , בירושליםא" מתחם ימקבנייתשל קבוצת ישרס הוא פרויקט המרכזי ה
 2,500 -כ(לייעודי מלונאות , )ר" מ28,000 -כ(למגורים , בעיקר, המיועדים, ר שטחים עיקריים" מ34,500

 מקומות 900 -א חניון לכ"ע של מתחם ימק"כוללת התב, כמו כן). ר" מ4,000 -כ(ולמשרדים ומסחר ) ר"מ
 )Cבנין ('  בשיווק שלב אישרס החלה 2005 בראשית שנת .מרכז ספורט וספא וחזית מסחרית, חניה

. ח" מיליון ש85 -ח והרווח הגולמי כ" מיליון ש210 -הוא כ' היקף המכירה הצפוי בשלב א. ד" יח62הכולל 
 23.3.2006ליום בנוסף עד  .חוזי המכר מותנים בקבלת היתר בנייה, ת דירו40 נמכרו 31.12.2005יום ל

של מתעניינים  ) חוזה מכרת מהווןת ואינו מחייבןשאינ (ותהרשמ 2 ובוצעונחתם חוזה מכר נוסף 
 23.3.2006ליום עד . )ד" יחB3,B4) 39 החלה החברה בשיווק בנין 2006 בראשית שנת .בפרוייקט

 ןת ואינו מחייבןשאינ (ותהרשמ 5 ובוצעו) בקבלת היתר בניה כאמור לעילמותנים (  מכריחוז 4 מונחת
  .של מתעניינים בפרוייקט ) חוזה מכרתמהוו

 
ח " מיליון ש14.3 -ח לעומת כ" מיליון ש13.5 -ח הסתכמו בכ"הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדו

ח " מיליון ש44.9 -לעומת כ ח" מיליון ש47.1 -ח הסתכמו בסך כ"הוצאות המימון בתקופת הדו. אשתקד
במדד המחירים לצרכן  מעליה חדה הוצאות המימון הושפעו בעיקר . בתקופה המקבילה אשתקד

 .והדולרמשינויים בשער החליפין של היין היפני ו
 

 ממימוש השקעה בקרקע בקרית אונו ,ברבעון הראשון, ח כוללת רווח הון"מכירת נכסים בתקופת הדו
 .ח" מיליון ש0.5 -ש בסך כ"ממכירת נכס בב,  ורווח הון ברבעון הרביעי.ח" מיליון ש4.2 -בסך כ

 
ח " מיליון ש17.4 -בהשוואה להפסד של כ, ח"מיליון ש 6.1 - המאוחד לפני מס הסתכם בכהפסדסך ה

בהשוואה להפסד של , ח"מיליון ש 5.4 -לפני פריטים מיוחדים הסתכם בכ,  המאוחדההפסדסך . אשתקד
 -בהשוואה להפסד של כ, ח" מיליון ש6.1 - המאוחד הסתכם בכההפסדסך . ח אשתקד"ש מיליון 13.4 -כ

 . ח אשתקד" מיליון ש13.4
 

 דונם באזור 25 -ח זכתה קבוצת ישרס במכרז מינהל לרכישת קרקע בשטח של כ"במהלך תקופת הדו
טח מיועד למרכזים הש). כולל פיתוח(ח " מיליון ש18.7 -בעלות של כ) חבל מודיעין(תעשיה טירת יהודה 

 . 2002 דונם שנרכשה בשנת 80 -לוגיסטיים וממוקם ברצף לחטיבת הקרקע של החברה בשטח של כ
 

,  של ישרס  להמרה)'סדרה ד(רות חוב אג. נ.ח ע" מיליון ש57.1 -ישרס כקבוצת  הח מכר"בתקופת הדו
 מיליון 55.5 -כוללת של כחסומים בהקצאה פרטית לגופים מוסדיים בתמורה . נ.ח ע" מיליון ש30מתוכם 

 חברה מחזיקהמתוכם . נ.ח ע" אלפי ש206,346 - הסתכמה בכ31.12.2005ליום ' ח ד"סדרת אג. ח"ש
 ..נ.ח ע" שאלפי 46,789 - כבת של ישרס

 

חות הכספיים של ישרס לתקופה "על בסיס הדו,  פרסמה ישרס תשקיף לגיוס אגרות חוב30.5.2005ביום 
 -התמורה שנתקבלה על ידי ישרס במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת ב. 31.12.2004שנסתיימה ביום 

אם ימומשו כל כתבי האופציה ). ח נטו בניכוי הוצאות הנפקה" מיליון ש25 -כ(ח ברוטו " אלפי ש27,000
 תמורה 2006,  בנובמבר30תקבל ישרס לא יאוחר מיום , ל"אשר נרכשו במסגרת ההצעה לציבור הנ

 .צמוד לשינויים במדד המחירים לצרכן, ח ברוטו"ן ש מליו294.5נוספת בסך 
 

) רכישה עצמית(ישרס  מניות 57,707 רכשה ישרס במהלך המסחר בבורסה 31.12.2005עד ליום 
, ח"ש אלפי 934 -מניות בעלות של כ 11,853ח "בתקופת הדומתוכם , ח" אלפי ש3,956 -בעלות של כ

 1,009.9 - כמות המניות הרדומות מסתכמת בכ31.12.2005ליום . עם רכישתן הפכו מניות אלו לרדומות
 - כמות המניות הרדומות מסתכמת בכ23.3.2006ליום ו, ישרס ממניות 21.26% -אלפי מניות ומהווה כ

 .ישרס ממניות 21.13% - אלפי מניות ומהווה כ1,003.4
 

) 'סדרה ב( הרכישה  ואסיפת בעלי אופציותישרסאישרו אסיפת בעלי המניות של  2005 בנובמבר 7ביום 
לפיו תקופת המימוש של אופציות הרכישה , 1999 -ט "התשנ,  לחוק החברות350הסדר לפי סעיף 

 עד.  אושר ההסדר על ידי בית המשפט22.11.2005ביום . 29.6.2006עד ליום , תוארך בשישה חודשים
למעט אופצית  (ישרסל   מניות ש7,598 -ל) 'סדרה ב( אופציות רכישה 7,598הומרו , 23.3.2006ליום 

 -כנגד תמורה כוללת של כ, )2006כל האופציות הומרו במהלך הרבעון הראשון של שנת , רכישה אחת
 .ח" אלפי ש646
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ח וזאת לאחר הפחתת הפרש מקורי שלילי בסך " מיליון ש3.9 - ישרס הסתכם בכבהפסדיחלק החברה 

 0.3 -ח בתקופה המקבילה אשתקד מתוכם כ" מיליון ש9.3 -של כהפסד לעומת , ח" מיליון ש0.5 -של כ
 .ח הפחתת הפרש מקורי שלילי"מיליון  ש

 
 מיליון 1.5 -השקעתה של ערד במניות ישרס רשומה בספרי החברה בניכוי הפרש מקורי שלילי בסך כ

רכישה ( שנוצר כתוצאה מרכישת מניות במהלך המסחר בבורסה על ידי החברה ועל ידי ישרס ,ח"ש
 ). עצמית

 
ח " ש1 קיבל דירקטוריון ישרס החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 28.9.2005יבתו ביום ביש

 .2005 בנובמבר 2ח והתקבל ביום " מיליון ש2.7 -חלק החברה הסתכם בכ. למניה
 

ח " ש1 קיבל דירקטוריון ישרס החלטה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 19.2.2006בישיבתו ביום 
 .2006 במרס 13ח והתקבל ביום " מיליון ש2.7 -רה הסתכם בכחלק החב. למניה

 
 

 )אי.טי. טיללא (קבוצת תים
 
 

 .31.12.2005 פרסמה קבוצת תים את דוחותיה הכספיים ליום 30.3.2006ביום 
 

מ  " מניות מלם מערכות בע3,094,053הודיעה תים על השלמת רכישת , 2005 באוגוסט 17ביום 
בתמורה . מ"מאת כונס הנכסים של זאבי אחזקות בע, הון של מלם מה65%-המהוות כ, ")מלם("

ח מומן  בהלוואה לזמן  " אלפי ש88,200, מסך זה. ח" אלפי ש126,000שילמה החברה סך של , לרכישה
  איחדה תים לראשונה את מאזנה של מלם בדוחותיה 2005החל מהרבעון השלישי של .  ארוך מבנק

נכללות ברווח ) לגבי חלק מהרבעון שמיום הרכישה(ילות של מלם ואילו חלקה של תים בתוצאות הפע
 . גם תוצאות מלם בדוח הרווח והפסד המאוחדתאוחדומ הרביעיהחל מהרבעון . המאוחד של תים

 
למכירת מלוא זכויותיה בנכס מקרקעין  , ")הרוכש("' התקשרה תים בהסכם עם צד ג, 2005 ביולי 28ביום 

 17ביום .   מיליוני דולר15בתמורה לסך של , אריה בפתח תקווההמשמש כמשרדי החברה בקרית 
התקשרה תים , בד בבד עם חתימת הסכם המכירה. נכנס הסכם המכירה לתוקף , 2005באוגוסט 

 שנים בתמורה לסך של 10-לפיו תשכור את נכס המקרקעין שנמכר לתקופה של כ, בהסכם עם הרוכש
רשמה תים ברבעון השלישי של , כס המקרקעין האמורכתוצאה ממכירת נ.   דולר בשנה1,350,000

 .ח" מיליוני ש8.1-רווח  הון בסך של כ, 2005
 

 563.3  -בהשוואה ל, ח" מיליוני ש761  -ח הסתכמו בכ" בתקופת הדוותהמאוחדתים  תהכנסות קבוצ
 82.8 -ח לעומת כ" מיליון ש120.7 -הרווח הגולמי הסתכם בכ .בתקופה המקבילה אשתקד ח"שמיליוני 
 יםנובעהשינויים בתוצאות הפעילות המאוחדות של תים מרבית  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש
 .מלםתוצאות מצירוף 

 
 בתקופתח " מיליוני ש91 לכדי 2004 נתבשח " מיליוני ש69.1 �הוצאות מכירה הנהלה וכלליות עלו מ 

ח " מיליוני ש3.8 -כלח בהשוואה " ש מיליוני8.4 -כ הדוח הסתכמו בתקופת המימון בהוצאות .הדוח
  .בתקופה המקבילה אשתקד

 
ח נובע ממכירת " מיליוני ש8.1 -מזה כ, ח" מיליוני ש32.9 - הסתכם ב2005 בשנתהרווח לפני מס 

 .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליוני ש14בהשוואה לרווח של , המבנה
 

 מיליון 8.7 - ב2005 בשנתהסתכם ) אי.טי.חלקה של תים בהפסדי טי(ההפסד בגין פעילות מופסקת 
 2.7, אי לתקופה.טי. בהפסדי טיתים חלקה של - הפסד ח"ש מיליון 6.7 -ל מורכב מ"ההפסד הנ. ח"ש

 ח"ש מיליון 0.7 -וכ'  אי כתוצאה מהנפקה לצד ג.טי.בגין ירידה בשיעור האחזקות בטי,  הפסדח"שמליון 
 בהפסדי תיםקופה המקבילה אשתקד הסתכם חלקה של בת. איי.טי.רווח נטו כתוצאה ממכירת מניות טי

  . ח"ש מיליון 62.5 -אי בכ.טי.טי
 



 

 

-7-

ח נטו נובע ממכירת " מיליוני ש6.6 -מזה כ, ח" מיליוני ש12.6 - הסתכם ב2005 בשנתהרווח הנקי 
 .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליוני ש52.3בהשוואה להפסד של ,  המבנה

 
 ):הפסד(נקי להלן התפלגות מקורות הרווח ה

 
 ח מותאמים"במיליוני ש 
 05 /3-105 /6-4 05 /9-7 05 /12-102005 2004 

  4.2 6.5 1.9 2.1 0.4 2.1   פעילות שוטפתתים
 - 6.6 - 6.6 - -  רווח ממכירת מבנה תים
 - 3.3 2.4 0.9 - - מלם

  3.9  2.3  0.3  1.2  0.5  0.3 אומניטק
 1.3 1.6 0.1 0.7 0.4 0.4 קומטק
 0.8 0.1 2.0 0.2 0.2 0.4 מקיט 
 10.2 21.3 4.9 11.7 1.5 3.2 כ מפעילות נמשכת"סה
)62.5  ( )7.8 ( 3.0 0.9 )0.1 ( )9.8 ( מופסקת  פעילותאי.טי.טי

)52.3(   6.12 2.5 12.6 1.4 )6.6(  מאוחד) הפסד(רווח נקי 
 

בשיעור של (ח למניה " ש0.5בסך של שילמה קומטק דיבידנד לבעלי המניות , 2005 באפריל 20ביום 
שילמה אומניטק , 2005 באפריל 28ביום . ח" מיליון ש1.6 -חלקה של תים בדיבידנד הסתכם בכ, )50%

חלקה של תים בדיבידנד הסתכם , )50%בשיעור של (ח למניה " ש0.5דיבידנד לבעלי המניות בסך של 
 .ח" מיליון ש3.7 -בכ

 
 מניות טי טי איי כדיבידנד בעין לבעלי מניות 5,166,062חלוקה של בוצעה , 2005 באפריל 19בתאריך 

מחזיקה תים , לאחר החלוקה.  מניות טי טי איי2.8נ מניית תים קיבל " עח"ש 1תים באופן שבו כל מחזיק 
 .  מהון המניות של טי טי איי3.7% -טי איי המהוות כ. מניות טי693,688 �ב 
 

 10.9 �בעלות כוללת של כ) רכישה עצמית( מניות תים 185,293לתאריך המאזן רכשה תים במצטבר 
 .הון המונפק והנפרעה מ9.3% -מניות מהוות כה. מניות לרדומותהעם רכישתן הפכו , ח"מיליוני ש

 
 350 החליטה תים לאשר הסדר בין תים לבעלי מניותיה בהתאם לסעיף 2005,  בספטמבר11בתאריך 

, 2007 בדצמבר 3 של תים עד ליום 3וש כתבי האופציות סדרה לפיו תוארך תקופת מימ, לחוק החברות
י בית המשפט "י האסיפה הכללית של תים וע"ל אושר ע"ההסדר הנ. ללא שינוי ביתר תנאי המימוש

 .2005,  לאוקטובר27בתאריך 
 

, 2004שנת  עובדים בסוף  783 -עובדים בהשוואה ל 2,084 העסיקה קבוצת תים 2005 שנתבסוף 
 .א נובעת מצירוף מלם לקבוצה"דול בכמרבית הגי

 
ח וזאת לאחר הפחתת הפרש מקורי שלילי בסך של " מיליון ש7.9 - תים הסתכם בכברווחיחלק החברה 

וזאת לאחר ) אי.טי.טירובו נובע מהפסדי (ח " מיליון ש27.2 -כ של הפסדלעומת , ח" מיליון ש0.6 -כ
 .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש2.5 -הפחתת הפרש מקורי שלילי בסך של כ

 
 ,ח"שמיליון  4.1השקעתה של ערד במניות תים רשומה בספרי החברה בניכוי הפרש מקורי שלילי בסך 

 ).רכישה עצמית(שנוצר כתוצאה מרכישת מניות במהלך המסחר בבורסה על ידי החברה ועל ידי תים 
 
 

 אי.טי.טי
 
 

בין . לריות התומכות בתפעול רשתות תקשורת מפתחת ומשווקת מערכות תוכנה מודואי.טי.טיחברת 
 .לקוחותיה נמנות חברות תקשורת מובילות בעולם

 
הבאה לביטוי בין השאר בהתארכות משך הזמן , ההאטה המתמשכת בפעילות שוק התקשורת העולמי

המשיכה לתת את , שבין זכייה בפרוייקט לבין חתימה על חוזה לביצוע ובהקפאת פרוייקטים מתוכננים



 

 

-8-

 התאוששות שוק התקשורת .השנהבמחצית הראשונה של אי .טי.טיבתוצאות הכספיות של תיה גם אותו
ובמקביל תוכנית התייעלות , ח" ובעקבותיו זכיה בפרויקטים חדשים בשנת הדו2005העולמי בשנת 

     . במחצית השניה של השנהאי.טי.טימקיפה בצד ההוצאות גרמו לשיפור בתוצאות העיסקיות של 
 

בדרך של ,  מליון דולר ממשקיעים מוסדיים14 -גיוס הון בסך של כאי .טי.טי השלימה 2005ינואר בחודש 
 . הקצאת מניות ואופציות

 
ב "אי אישר את תמצית הדוחות הכספיים לצורך פרסומם בהודעה לעיתונות בארה.טי.דירקטוריון טי

ללא שינויים ( את הנוסח המלא אי.טי.אישר דירקטוריון טי 27.3.2006ביום בנוסף  .14.2.2006ביום 
לרבות באור התאמה של ההון העצמי והתוצאות הכספיות לכללי החשבונאות , )בתוצאות הכספיות

ח "עד למועד פרסום הדו . אי.טי. בכפוף להשלמת הליך הביקורת של רואי החשבון של טי,בישראל
. אי לא נחתמו.טי.ים של טיאי את הביקורת ולכן הדוחות הכספי.טי.לא השלימו רואי החשבון של טי

 :להלן נתונים מהדוחות הבלתי מבוקרים
 

  מיליון דולר ברבעון השלישי11.6(דולר  מליון 43.2 � ב מוח הסתכ"בתקופת הדו אי.טי.טיהמכירות של 
 9.9 - ו מיליון דולר ברבעון השלישי7.2(דולר  מליון 37.8לעומת   ,)מיליון דולר ברבעון הרביעי 12.2 -ו

 . בתקופה המקבילה אשתקד) דולר ברבעון הרביעימיליון
 

מיליון דולר ברבעון  7.1 -ו  מיליון דולר ברבעון השלישי5.8( מיליון דולר 20.8 -הרווח הגולמי הסתכם בכ
 . תקופה המקבילה אשתקד מיליון דולר ב7.8 - כלעומת, )הרביעי

 
 מיליון 28.7לעומת , )ונה של השנהכולו במחצית הראש( מיליון דולר 6.6 -ההפסד התפעולי הסתכם בכ

 . תקופה המקבילה אשתקדדולר ב
 

 29.5לעומת , )כולו במחצית הראשונה של השנה( מיליון דולר 7.1 -ח הסתכם בכ"ההפסד בתקופת הדו
 . תקופה המקבילה אשתקדב מיליון דולר

 
 ,2005ח בשנת "ש מליון 8.7  בדוחות המאוחדים הפסדים בגובה שללתיםאי הסבו .טי.ההפסדים של טי

  .2002 שנת בח"ש מליון 19.4 - ו2003 שנת בח"ש מליון 73.2, 2004 שנת  בח"ש מליון 62.5
  

 . ח"ש מיליון 0.4 -אי הסתכם בכ.טי.חלק החברה בהפסדי טי
 

 קבוצת חסין אש
 
 

 .31.12.2005 פרסמה חסין אש את דוחותיה הכספיים ליום 20.3.2006ביום 
 

 26.3לעומת  ,ח�ליון שי מ28.6 �הסתכם ב ח " בתקופת הדועילות נמשכת מפהמכירות של חסין אש
  ).8.7%גידול של ( ח בתקופה המקבילה אשתקד"ליון שימ
 

, תקופה המקבילה אשתקדב 12.3% -לעומת כ 14.8%  -ח הגיע לכ"שיעור הרווח הגולמי בתקופת הדו
 .ת קצב יצור הרעפיםכתוצאה מהעלא' השינוי נובע בעיקר מהירידה בהוצאות היצור ליח

 
ח " שמיליון 5.3 -ח לעומת כ"ש מיליון 4.9 -הסתכמו בכח " בתקופת הדוהנהלה וכלליות, הוצאות המכירה

 .  אשתקדה המקבילהבתקופ
 

לעומת הוצאות מימון , ח" אלפי ש438 -הסתכמו ב ו45%ירדו בשיעור  של  2005בשנת הוצאות המימון 
 הקיטון בהוצאות המימון נובע מהכנסות בגין הפרשי .אשתקדח בתקופה המקבילה " אלפי ש793בסך 

 . שער על הלוואה הנקובה ביורו ומקיטון באשראי מתאגידים בנקאיים
 

 .  ח אשתקד�ש מיליון 1.8לעומת , ח"אלפי ש 733 - הסתכם ב2005מפעילות נמשכת בשנת  ההפסד
   

 . אשתקדח"ש אלפי 1,664 -כלעומת , ח" שאלפי 582 -כב  חסין אש הסתכםבהפסדיחלק החברה 
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 אלפי 4,144 התקשרה חסין אש בהסכם למכירת מניות ישקול סחר בתמורה לסך של 21.2.2006ביום 
 .ח� אלפי ש870 - רווח של כ2006כתוצאה ממכירת  המניות תרשום חסין אש בשנת , ח�ש
 

 הוצאות ערד
  

חברת חסין אש ). פטיות והוצאות משרדמש, שכר(כוללות בעיקר הוצאות מימון והוצאות הנהלה וכלליות 
 .משתתפת בחלק מהוצאות ההנהלה והכלליות

   
) נטו בקיזוז דמי ניהול מחסין אש(ח "מיליון ש 1.1 -ח הסתכמו בכ" הדובתקופתהוצאות הנהלה וכלליות 

  ).להלן' ראה סעיף ו( הגידול נובע בעיקר מתשלום הוצאות משפטיות .ח אשתקד" מיליון ש0.6 -לעומת כ
ח נבעו " הדובתקופת. ח אשתקד" מיליון ש5 -ח לעומת כ" מיליון ש1.9 - המימון הסתכמו בכהוצאות

ח " מיליון ש0.6 -לעומת כח " מיליון ש0.5 -לחברה רווחים מעליית ערך ניירות ערך סחירים בסך של כ
 .אשתקד

 
 נזילות ומקורות המימון .ד
 

 ח לעומת" מיליון ש28.2  -ח הסתכמו בסך של כ" הדובתקופתפעילות שוטפת מ שנבעותזרימי המזומנים 
 . ח אשתקד" מיליון ש54.6  - כתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך

 

חסין אש , תים, המזומנים המשמשים את הקבוצה בפעילות השקעה מקורם בעיקר בפעילות ישרס
ירה או מרכישת מניות בחברות המזומנים הנובעים או המשמשים בפעילות החברה נובעים ממכ. והחברה

 . מאוחדות ומדיבידנד המתקבל מחברות מאוחדות
 

. חסין אש והחברה, תים, תזרימי המזומנים מפעילות מימון במאוחד מקורם בעיקר בפעילות ישרס
 . תזרימי המזומנים מפעילות מימון בחברה נובעים מהלוואות מתאגידים בנקאיים

 

 13.2 -ח מתוכם כ" מיליון ש103.5 -נקאיים של החברה הסתכם בכלתאריך המאזן האשראי מתאגידים ב
 . ח שקלי" מיליון ש22.8 -ח וכ"ח צמוד למט" מיליון ש67.5 -כ, ד מדדוח צמ"מיליון ש

 
 דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם.  ה

 
 

 .הולם של החברה בלבד להלן דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ני.החברה הנה חברת החזקות
 . חות החברות"לדיווח של חברות ישרס תים וחסין אש ראה בדו

 
 :שם האחראי .1

 . ל ומנהל הכספים של החברה"מנכ, ח אילן טוקר"האחראי לניהול סיכוני שוק הינו רו
 

 :תיאור מפורט של סיכוני השוק אליהם חשוף התאגיד .2
הרישום . ל החברות המוחזקות של החברהמרבית נכסי החברה מורכבים מהשקעות בניירות ערך ש

 .החשבונאי של ההשקעות הוא על בסיס השווי המאזני ואינו מושפע משערי ניירות הערך בבורסה
 

כתוצאה מכך . ח וחלקן ללא הצמדה"חלקן צמודות למט, חלק מהתחייבויות החברה צמודות למדד
  .ית במשק לשינויים בשערי החליפין ולשינויים בריבית השקלהחברהחשופה 

 :מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק .3
מעריכה החברה כי אין מקום לשימוש במכשירים נגזרים לצורך , בהתאם למידת החשיפה הנוכחית

 . הגנה על סיכוני שוק
  

 :אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות .4
ת דירקטוריון החברה מאשר ביצוע השקעות מהותיות ומסמיך את ההנהלה לבצע השקעות במסגרו

להערכת . י הדירקטוריון"י ההנהלה ומאושרת ע"קבלת החלטות לגבי סוג המימון נעשית ע. מוגדרות
 . ח"הנהלת החברה לא נגרמו לחברה הפסדים או רווחים מהותיים שנבעו מסיכוני שוק בתקופת הדו

 
 :ח בסיסי הצמדה"דו .5
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 5200 בדצמבר 31
     ח"ח או בהצמדה למט"במט      צמוד למדד   
 כ"סה ללא הצמדה      ייו יפני    פרנק  דולר      חירים לצרכןהמ   

 713  682          -       -             -        31       נכסים פיננסיים
  384,112   342,31       620,17    374,32       669,17       379,13      התחייבויות פיננסיות

 )111,671( )30,660)     (17,620)  (32,374)     (17,669   ( )13,348    (   כ "סה
 465,397         נכסים שאינם פיננסיים
 794,285         נטו , סך היתרה המאזנית

 
 4200 בדצמבר 31

     ח"ח או בהצמדה למט"במט      צמוד למדד   
 כ"סה ללא הצמדה      ייו יפני    פרנק  דולר      המחירים לצרכן   
 3,898  3,867          -       -             -        31       יננסייםנכסים פ

  115,781   14,711       20,173    36,415       16,432       28,050      התחייבויות פיננסיות
 )111,883( )10,844)     (20,173)  (36,415)     (16,432   ( )28,019    (   כ "סה

 137,397         נסייםנכסים שאינם פינ
 285,254         נטו , סך היתרה המאזנית

 
 :פוזיציות בנגזרים .6

 .לתאריך המאזן אין לחברה החזקה בנגזרים
 
 

  הליכים משפטיים.  ו
 

 
, ח" הורשעה החברה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בהכללת פרט מטעה בדו16.9.03ביום . 1

 עד ליום ר הדירקטוריון החברה"יו( ומר שלמה איזנברג .קיףפרט מטעה בהודעה ופרט מטעה בתש
 . הורשע בעבירות על פי חוק ניירות ערך וחוק העונשין) 2.6.2005

 

. ח" ש100,000 גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב על החברה קנס בסך 2004 בפברואר 10ביום 
 . החברה שילמה את הקנס

 

 2.6.2005ביום . המשפט העליון איזנברג ערעורים לבית שלמה הגישו החברה ומר 2004אפריל  בחודש
 1999 �ט "  לחוק החברות תשנ232בהתאם להוראת סעיף . דחה בית המשפט העליון את הערעורים

  .פקעה כהונתו של מר שלמה איזנברג כדירקטור בחברה
 

, 31.3.2005יום ח הדירקטוריון ל"כפי שתוארה בדו, בהמשך להסכמה בין מר שלמה איזנברג ואנליסט. 2
לאחר שנדחה ערעורו של מר איזנברג הוא הצטרף אוטומטית להסכם הפשרה שנחתם בין אנליסט לבין 

, בשינויים המחויבים, ")הסכם הפשרה ("1999 בפברואר 24המשיבים האחרים בתביעה הייצוגית ביום 
פ הסכם "כמו כן ע. מניות ערד. נ. ע184,813פ הסכם הפשרה "בכך ששילם לבעלי המניות הזכאים ע

כוחה את הפיצוי המיוחד ושכר הטרחה שנקבעו בהחלטת בית -לאנליסט ולבאיהחברה  מהלי שהפשרה
-ככ " סה.כוחה-מ לבאי" דולר בתוספת מע35,000 ובנוסף סכום של 1999 בספטמבר 16המשפט מיום 

 .כוחה-ח לבאי" ש אלפי516  -כח לאנליסט ו" ש אלפי28
 
 .לדוחות הכספיים'  ד23ואחרים ראה באור . אי.טי.ב כנגד טי" בארהבעניין תביעה ייצוגית. 3
 
 סקר עמיתים .ז

 
 

לחוק ניירות ערך בעניין גילוי '  א36פרסמה הרשות לניירות ערך הנחייה לפי סעיף   2005 ביולי 28ביום 
בדבר מתן הסכמה לביצוע סקר עמיתים אשר מטרתו כאמור בהנחיה להניע תהליך בקרה לעבודת 

רואי החשבון המבקרים ובחינת קיום הנהלים הנדרשים במהלך עבודת הביקורת המבוצעת על ידי משרדי 
 .רואי החשבון המבקרים

 

בכפוף לפתרון סוגיות , דירקטוריון החברה אישר את מתן ההסכמה המבוקשת לביצוע סקר עמיתים
 .הסודיות של הנתונים המועברים והבטחת מניעת ניגוד עניינים של הסוקרים
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  רומה לקהילהת .ח
 
 

ידי מתן -נוקטת בפעולות שתכליתן לסייע לקהילה על, באמצעות החברות הבנות שלה, קבוצת ערד
, למטרות חינוך, ח" אלפי ש303 -ח העניקה הקבוצה תרומות בסך כולל של כ"בתקופת הדו. תרומות

 .רפואה וחסד
 
 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .ט

 
 שהנם  בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, י של דירקטורים בדירקטוריון החברההוחלט שהמספר המזער

הדירקטור בעל המיומנות כאמור הינו מר אהרון זלר וזאת בין היתר בשל כישוריו . הינו לפחות אחד
 . וניסיונו העיסקי והפיננסי

 
 פעילות מבקר הפנים .י

 
 זהות מבקר הפנים

להערכת . 1998המכהן בתפקיד זה משנת , שבון ליאור בולוטין המבקר הפנימי של החברה הינו רואה ח
הכישורים המכשירים את רואה חשבון ליאור בולוטין לתפקידו כמבקר הפנימי של החברה הינם , החברה

 .השכלתו כרואה חשבון ועיסוקו בביקורת כרואה חשבון וכמבקר פנימי של חברות ציבוריות ואחרות
 

 היקף העסקת מבקר הפנים
 .ומעמיד שירות ביקורת פנים לחברה כגורם חיצוני, חשבון ליאור בולוטין איננו עובד החברהרואה 

על ,  שעות20 -היקף העסקת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכפופים לו בביקורת פנים בחברה הינו כ
  .בסיס שנתי

 
 תוכנית הביקורת 

 : בחברה הינםהשיקולים העיקריים בקביעת תכנית הביקורת השוטפת והרב שנתית
  .הצעות מבקר הפנים לתכניות עבודה רב שנתיות ושנתיות

נושאי , הצעות חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתבסס בין היתר על הצעות מבקר הפנים
 .ונושאים שנידונו בישיבות שוטפות של ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה, ביקורת פנים בשנים עברו

 . מהות פעילויותיה העסקיות והיקפם, הארגוני שלההמבנה , גודל החברה
  

 הביקורת בתאגידים באחזקה מהותית
למיטב ידיעת החברה . תכנית הביקורת והביקורת מתייחסות לחברה ולחברות הבת שאינן ציבוריות

 .בחברות הבנות הציבוריות יש מבקרי פנים ומערך ביקורת פנים עצמאי
 

 יקורתתקנים מקצועיים מנחים בביצוע הב
על פי הודעת , התקנים המקצועיים המקובלים על פיהם עורך המבקר הפנימי את ביקורת הפנים בחברה

 .הינם התקנים המפורסמים על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, מבקר הפנים לחברה
 

 זהות הממונה על מבקר הפנים
, ן החברה כממונה אדמיניסטרטיביר דירקטוריו"הממונה הארגוני על המבקר הפנימי של החברה הינו יו

 .ר ועדת הביקורת של החברה כממונה מקצועי"ויו
 

 5200ישיבות  ועדת ביקורת במהלך שנת 
המנהל הכללי קיבל את .  דוחות ביקורת3בהן הוצגו ונדונו ,  ישיבות 2 התקיימו 2005במהלך שנת 

 של החברה קיבל את כל הדוחות וכן ר הדירקטוריון"יו .דוחות הביקורת ונכח בכל ישיבות ועדת הביקורת
 .ר ועדת הביקורת על  סיכום הדיונים בועדת הביקורת"קיבל דיווח מיו

 
 עצמאות ומעמד מבקר הפנים
אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי של החברה , להערכת דירקטוריון החברה

, במהות פעילויותיה העסקיות ובהיקפם, במבנה הארגוני שלה, הינם סבירים בהתחשב בגודל החברה
למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף . ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית
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 ובכלל זה גישה בלתי אמצעית למערכות המידע של 1992 -ב "התשנ,  לחוק הביקורת הפנימית9
 .לרבות לנתונים כספיים, החברה

 
 שכר רואה חשבון המבקר  .יא

 
   .ח�ש אלפי 80 -הסתכם לסך של כבחברה  עבור שירותי  ביקורת ושירותי מס 2005שכר הטרחה לשנת 

 
 אומדנים חשבונאים קריטיים  .יב

 
הכנת הדוחות הכספיים על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים מחייבת את הנהלת החברה לבצע הערכות 

הכנסות והוצאות וכן בקשר לנכסים , ויותהתחייב, ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של הנכסים
 .והתחייבויות מותנים

 
ההנהלה מבססת את האומדנים וההערכות על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים שלדעתה הינם רלוונטיים 

התוצאות בפועל יכול שתהיינה שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים . בהתחשב בנסיבות הענין
הערכות ואומדנים חשבונאים קריטים שחייבו שיקול דעת מהותי בהכנת ההנהלה לא זיהתה . שונים

 . הדוחות הכספיים המאוחדים
 

 2ראה ביאור , באשר לכל האומדנים החשבונאיים המשמשים בהכנת דוחות הכספיים של החברה
 .לדוחות הכספיים המצורפים

 
הקמת "קינה בחשבונאות  של המוסד הישראלי לת2 ישרס מיישמת את תקן חשבונאות �מכירת דירות 
ובהתאם לתקן זה מכירה בתוצאותיה בהכנסות ממכירת דירות בהתאם לשיטת שיעור " בניינים למכירה

 או 25%ההכרה בהכנסה מתחילה בתקופת הדיווח בה שיעור ההשלמה של הפרויקט הינו . ההשלמה
 ההכנסות הצפויות  או יותר מסך50%ותמורת המכירות שנצברה עד תום תקופת הדיווח הינה , יותר

 .מהפרויקט
 

משתמשת הנהלת ישרס באומדנים בדבר ההכנסות , לצורך חישוב ההכנסות והעלויות ממכירת הדירות
 . והעלויות הצפויות בגין הפרויקט עד להשלמתו

 
אומדני ההכנסות הצפויות מתבססים על מחירונים המוכנים על ידי הנהלת ישרס והמבוססים על צפי 

 .ר למחירי המכירה של הדירות בהתבסס על נסיון העברה ומצב השוקהנהלת ישרס באש
 

אומדני העלויות הצפויות מתבססים על תקציבים מאושרים שמוכנים על ידי הנהלת ישרס לגבי עלות כל 
על הסכמים שנחתמו עם קבלני ביצוע ונסיון העבר אותו צברה החברה , בין היתר, פרויקט ואשר נסמכים
הנהלת ישרס בוחנת את האומדנים אחת לרבעון ומעדכנת אותם במידת . ם דומיםבעת בניית פרויקטי

 .הצורך
 

 של המוסד הישראלי לתקינה 15 בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר �ירידת ערך נכסים 
בחשבונאות בוחנת החברה בכל תאריך מאזן באם ארעו ארועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים על 

בהתקיים סימנים לירידת . רך באחד או יותר מהנכסים הלא כספיים עליהם חל תקן זהכך שחלה ירידת ע
סכום בר . ההשבה שלו-נמוך מסכום בר, הערך בוחנת החברה באם הסכום בו מוצגת ההשקעה בנכס

המבוסס על תזרימי , לבין שווי השימוש שלו, ההשבה הנו הגבוה מבין מחיר המכירה נטו של הנכס
עד גובה הסכום שהינו בר , ובמידת הצורך רושמת הפרשה לירידת ערך, ם מאותו נכסהמזומנים הצפויי

בקביעת אומדני תזרימי המזומנים מתבססת החברה על נסיון העבר של החברה וזאת תוך . השבה
 . התחשבות במצב השוק

 
. מ" בעבייחוס עודף העלות שנוצר בעת רכישת מלם מערכות, הנהלת תים זיהתה אומדן חשבונאי קריטי

, סך ההפחתה השנתית בגין עודף העלות המיוחס לנכסי מלם, פ הערכה כלכלית של מעריך חיצוני"ע
 .ח"ש מיליון 6.1 -מסתכם בכ
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  אירועים לאחר תאריך המאזן .יג
 
 ודירקטוריון מלם על עריכת בדיקות היתכנות לשילוב פעילויות תיםהחליטו דירקטוריון , 2006במרץ . 1

, על בחינת ההיבטים העיסקייםנים של תים ומלם דירקטוריוה ובקשר לכך הור. ם עם פעילויות מלתים
 והחשבונאיים והמיסויים תחת החלופות השונות לשילוב פעילויות כאמור ובמסגרת זו אישר, המשפטיים

   .כולן או חלקן, הערכת שווי לפעילויות השונות אשר יוצע לבחון את שילובןהזמנת 
 
 על ידי תים") קומטק("מ "מניות הציבור בקומטק בעהסכם לרכישת מלוא . 2
 

חברה ציבורית שתים (ח נחתם הסכם בדבר רכישת מלוא החזקות הציבור בקומטק "במועד פרסום הדו
,  לחוק החברות320בדרך של מיזוג הסכמי לפי סעיף , על ידי תים)  מהונה המונפק78% -מחזיקה בכ

ק מן המסחר ותהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של שכתוצאה ממנו תימחק קומט, 1999 -ט "התשנ
ללא ריבית (ח למניה במזומן " ש10התמורה שתשולם לבעלי מניות הציבור של קומטק היא סך של . תים

ההסכם כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של קומטק ברוב רגיל של ). ובניכוי מיסים כדין
המיזוג לא , הואיל ותים היא בעלת השליטה בקומטק,  בנוסף.בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה

למעט , יאושר אם התנגדו לו בעלי מניות המחזיקים ברוב זכויות ההצבעה מקרב המשתתפים בהצבעה
 .שאינם תים או מי מטעמה, הנמנעים

 
 על ידי תים") אומניטק("מ " איכות בע-הסכם לרכישת מלוא מניות הציבור באומניטק . 3
 

חברה ציבורית שתים ( אומניטקח נחתם הסכם בדבר רכישת מלוא החזקות הציבור ב"פרסום הדובמועד 
, החברות לחוק 320 סעיף בדרך של מיזוג הסכמי לפי, על ידי תים)  מהונה המונפק88% -מחזיקה בכ

 מן המסחר ותהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של אומניטקשכתוצאה ממנו תימחק , 1999 -ט "התשנ
ללא (במזומן למניה ח " ש4.25 היא סך של אומניטקשל  הציבור מורה שתשולם לבעלי מניותהת .תים

ההסכם כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של אומניטק ברוב . )ריבית ובניכוי מיסים כדין
, הואיל ותים היא בעלת השליטה באומניטק, בנוסף. רגיל של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה

המיזוג לא יאושר אם התנגדו לו בעלי מניות המחזיקים ברוב זכויות ההצבעה מקרב המשתתפים 
 .שאינם תים או מי מטעמה, למעט הנמנעים, בהצבעה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אילן טוקר   איזנברגר אליהו"ד        
 ומנהל כספים ל"     מנכ ר הדירקטוריון"יו        30.3.2006
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 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
 

 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 

 
 בדצמבר 31לימים )  החברה-להלן (מ "יקרנו את המאזנים המצורפים של ערד השקעות ופיתוח תעשיה בעב

הדוחות על השינויים בהון , ואת המאזנים המאוחדים לאותם תאריכים ואת דוחות רווח והפסד 2004- ו2005
 בתקופה שהסתיימה  לכל אחת משלוש השנים- של החברה ומאוחדים -העצמי והדוחות על תזרימי המזומנים 

אחריותנו היא . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 2005 בדצמבר 31ביום 
 .לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

 
 הכלולים ן אשר נכסיה)"תוד המאוחותהחבר"להלן (חברות שאוחדו לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של 

, בהתאמה 2004- ו2005 בדצמבר 31כלל הנכסים המאוחדים ליום מ 71.8%-כ ו65.4%- כבאיחוד מהווים
 מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים 19.7%- וכ15.2%-כ, 17.1%- הכלולות באיחוד מהוות כןוהכנסותיה

כמו כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של .  בהתאמה2003-ו 2004 ,2005 בדצמבר 31שהסתיימו בימים 
 2005 בדצמבר 31אשר ההשקעה בה ליום , ")החברה הכלולה" להלן( )מאוחדת לשעבר(חברה כלולה 

 2005 בדצמבר 31ח וחלק הקבוצה בהפסדיה בשנה שהסתיימה ביום " מליון ש28.9-מסתכמת בסך של כ
בוקרו על ידי רואי חשבון   תוהמאוחד החברותהדוחות הכספיים של . ח" מליון ש9.1-הסתכמה בסך של כ

מבוססת , ותחבר ןאותחסת לסכומים שנכללו בגין ככל שהיא מתיי,  הומצאו לנו וחוות דעתנוםאחרים שדוחותיה
מבוססים על דוחות , פיים בגין החברה הכלולהשנכללו בדוחות הכס הסכומים .על דוחות רואי החשבון האחרים

  .  החשבון שלה לא הומצאו לנותה חברה ודוחות רואיכספיים בלתי מבוקרים של או
 

דרך פעולתו (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
 פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה-על. 1973 - ג"התשל, )של רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית . להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות . של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

 וכן הערכת נאותות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה
אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי חשבון אחרים מספקת בסיס נאות . ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

 .לחוות דעתנו
 

פרט להשפעה אפשרית של ההתאמות , בהתבסס על ביקורותינו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו
היו מבוקרים ודוחות , כאמור לעיל,  אילו הדוחות הכספיים של החברה הכלולה,אם בכלל, דרשילהות שהיו עשוי

ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות "הדוחות הכספיים הנ ,ה היו מומצאים לנורואי החשבון של
-ו 2005 בדצמבר 31 לימים - של החברה ובמאוחד -את מצבה הכספי , הבחינות המהותיותמכל , מקובלים

 לכל אחת - של החברה ובמאוחד -העצמי ותזרימי המזומנים  השינויים בהון,  ואת תוצאות הפעולות2004
 פרט לאמור לעיל ופרט לכך ,לדעתנו, כמו כן. 2005 בדצמבר 31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

ים בהתאם לתקנות ל ערוכ" הדוחות הכספיים הנ ,ה הכלולה לא צורפו לדוחות אלורשהדוחות הכספיים של החב
 .1993-  ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(ניירות ערך 

 
בסכומים מוצגים  2003 בדצמבר 31לתאריכים ולתקופות דיווח שאחרי הדוחות הכספיים , 2כמוסבר בבאור 

הדוחות הכספיים לתאריכים . בהתאם לתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, מדווחים
ל מוצגים בערכים שהותאמו עד לאותו תאריך על פי השינויים בכח "ופות דווח שהסתיימו עד לתאריך הנולתק

   .   בהתאם לגילויי הדעת של לשכת רואי חשבון בישראל, הקנייה הכללי של המטבע הישראלי
 

בענין , פייםלדוחות הכס  1- ד-23 אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור ,מבלי לסייג את חוות דעתנו זו
 . תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד חברות מאוחדות ונושאי משרה שלהן

 
 

 'אורן הורוביץ ושות
 רואי חשבון

 2006 במרץ 30
1205-1372 
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 מאזן מאוחד

 
   אלפי שקלים חדשים         אלפי שקלים חדשים    

    בדצמבר31      ליום      בדצמבר31      ליום 
   )1(מדווחים      )1(מדווחים  

  באור  2 0 0 5    2 0 0 4     באור  2 0 0 5     2 0 0 4   
 רכוש שוטף     התחייבויות שוטפות   

 מזומנים ושווי מזומנים  63,409  (*)  53,552   אשראי מתאגידים בנקאיים ומאחרים 14 630,410  699,227 
 השקעות לזמן קצר 3 16,525  (*)  80,526   חלות שוטפת של אגרות חוב ב-18 14,836  -       

 לקוחות א- 4  346,542  222,359   ספקים ונותני שרותים, קבלני משנה 15 162,935  118,340 
 חייבים ויתרות חובה  ב- 4  40,504  (*)  35,921   זכאים ויתרות זכות 16 163,662  145,856 
 מלאי 5 78,278  72,564   התחייבויות לשירותי בניה ולתשלומים בגין קרקע  ג- 23 87,248   89,535 
 מלאי קרקעות 6 22,960  (*)  22,960   מקדמות ופקדונות משוכרים ורוכשי נכסים 17  4,293   4,410 
 נטו, בניינים בהקמה ומלאי מבנים 7  234,558   267,390      1,063,384   1,057,368 
      755,272    802,776     
         
 קרקעות וזכויות בקרקע 8  285,419  (*)  247,450   התחייבויות לזמן ארוך   
      אגרות חוב להמרה למניות חברה מאוחדת  א- 18 158,196  95,765 

  ויתרות חובה לזמן ארוךהשקעות     אגרות חוב  ב- 18 41,927  -       
 חברות כלולות 9 60,241  29,991   התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים 19 401,324  260,133 
 נטו, נכסים להשכרה א-10 703,257  671,171   פקדונות  20 3,142  2,744 
 נטו, נכסים להשכרה בהקמה ב-10 68,701  104,837   נטו, התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד 21 6,275  8,955 
 זכויות בקרקע ומטעים, קרקעות 11 18,104  18,104   מיסים נדחים 27 47,229  32,291 
 מיסים נדחים 27 13,106  (*)  12,877   התחייבויות אחרות לזמן ארוך 22  3,748   5,434 
 השקעות אחרות 12  39,661  (*)  43,491      661,841   405,322 

      880,471   903,070    
      חייבויות תלויות והתקשרויותהת 23  
 רכוש קבוע א-13  153,290   139,129      
      זכויות המיעוט   234,311   277,685 
 נטו, רכוש אחר והוצאות נדחות ב-13  100,775   3,307      
      הון עצמי 25  285,794   285,254 
         
         
 2,025,629  2,245,330      2,025,629   2,245,330    

 
 .א2ראה באור  )1(   

 .סווג מחדש *       
  ר אליהו איזנברג"ד אילן טוקר אהרון זלר
 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם ר הדירקטוריון"יו מנהל כספיםו ל"מנכ דירקטור

    
 .2006 במרס 30: תאריך אישור הדוחות   
   1205-1372 
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 מאזני החברה 
 
 
 

   אלפי שקלים חדשים   
     בדצמבר31     ליום 

    מדווחים 
  באור  2 0 0 5   2 0 0 4 
    
    
 רכוש שוטף   
 מזומנים ושווי מזומנים  547  972 
 ניירות ערך סחירים 3 -       2,823 
  ויתרות חובהחייבים  ב- 4  166   103 
 898,3   713    
    
 השקעות   
 חברות מוחזקות 9  397,465   137,397 
    
 035,401   398,178    
    
    
    
    
 התחייבויות שוטפות   
 אשראי מתאגידים בנקאיים 14 103,532  72,078 
 זכאים ויתרות זכות 16  1,627   486,1 
 564,73   105,159    
    
 התחייבויות לזמן ארוך   
 התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים 19 -       34,992 
 התחייבויות לחברות מאוחדות   7,225   7,225 
 217,42   7,225    
    
    
 התחייבויות תלויות והתקשרויות 23  
    
 הון עצמי 25  794,285   254,285 
    
 035,401   8398,17    

    
 

 
 
 
 
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 דוחות רווח והפסד מאוחדים

 
 
 
 
 

 
    אלפי שקלים חדשים                   

     בדצמבר31שנה שהסתיימה ביום       
    )1(מדווחים   )2(מותאמים 

  באור  2 0 0 5     2 0 0 4   2 0 0 3    
     
 :הכנסות    
 השכרה ואחרות, מכירות א-26 979,823  921,915  865,999 

 החלק בתוצאות חברה מאוחדת שנרכשה בתקופת הדוח  875   -           -       
 נטו, אחרות ה-26  16,969   -           -       
 865,999   921,915   997,667    
     
     
     
 :עלויות והוצאות    
 ההשכרה והאחרות, עלות המכירות ב-26 804,223  739,397  679,912 
 הנהלה וכלליות, הוצאות מכירה ג-26 110,665  203,258  173,300 
 הוצאות מחקר ופתוח  471  48,180  34,148 
 נטו, הוצאות מימון ד-26 57,108  47,333   64,661 
 נטו, אחרות ה-26 -         6,334   20,909 
 החלק בתוצאות חברות כלולות    9,113   -          13,558 
 986,488   1,044,502  981,580    

     
     
)120,489(  לפני מיסים )הפסד(רווח    16,087  ) 122,587(
 מיסים על ההכנסה  27  6,464   8,522   7,500 

     
)127,989( )131,109(  לאחר מיסים על ההכנסה )הפסד(רווח   9,623 
 המיעוט בתוצאות של חברות מאוחדות חלק  ) 8,409(  87,961   88,126 

     
 
)39,863 ( 

 
)43,148 ( 

 
 1,214 

 לפני השפעה מצטברת לתחילת שנה) הפסד(רווח  
 נטו, של שינוי בכללי חשבונאות  

 
       -  

 
         -  

 
)674 ( 

 השפעה מצטברת לתחילת שנה של שינוי בכללי 
 נטו, חשבונאות  

     
  נקי לשנה)הפסד(רווח    540  ) 43,148( ) 39,863(
     
     
 ח" בש- למניה )הפסד(רווח     
 ח ערך נקוב"ש - 1-ל )הפסד(רווח  28  0.07  ) 5.60( ) 5.17(
     
     
     

 
     

 
 
 
 

 .א2ה באור רא )1(
 .2003מותאם לשקל של חודש דצמבר  )2(
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 דוחות רווח והפסד החברה

 
 
 
 
 
 

 
    אלפי שקלים חדשים               

     בדצמבר31שנה שהסתיימה ביום      
    )1(מדווחים   )2(מותאמים 

  באור  2 0 0 5   2 0 0 4   2 0 0 3    
     
 :הכנסות    

 נטו, החלק בתוצאות חברות מוחזקות  3,011  -         -       
 נטו, אחרות ה-26  319   316   1,187 
 1,187   316   3,330    

     
     
 :עלויות והוצאות    
 נטו, ת חברות מוחזקותהחלק בתוצאו  -         38,145  31,481 
 הוצאות הנהלה וכלליות ג-26 1,401  934  929 
 נטו, הוצאות מימון   1,389   4,385   8,640 
 41,050   43,464   2,790    

     
     
)39,863(  שנהנקי ל) הפסד(רווח    540  ) 43,148(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .א2ראה באור  )1(
 .2003מותאם לשקל של חודש דצמבר  )2(
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 דוח על השינויים בהון העצמי

 
 
 
 
 
 
 

   )2(                אלפי שקלים חדשים מותאמים
       עודפים 
   הון מניות   קרנות הון  )הפסדים(  כ"  סה 
     
 2003  בינואר1יתרה ליום   119,789   193,717   54,666  368,172 
     
     
 3200התנועה בשנת     
     
 נקיהפסד   -         -        ) 39,863( ) 39,863(
 תנועות בקרנות הון בחברות מאוחדות  -        ) 17(  -       ) 17(
     
 2003צמבר  בד31יתרה ליום   119,789   193,700   14,803  328,292 
     

   )1(מדווחים                אלפי שקלים חדשים 
     
 2004 בינואר 1יתרה ליום   119,789   193,700   14,803  328,292 
     
 4200התנועה בשנת     
     

 נקיהפסד   -         -        ) 43,148( ) 43,148(
 קרנות הון בחברות מאוחדותתנועות ב  -         110   -        110 
     
 2004 בדצמבר 31יתרה ליום  119,789  193,810  ) 28,345( 285,254 
     
 5200התנועה בשנת     
     
 נקי רווח  -         -         540   540 
     
 2005 בדצמבר 31יתרה ליום  119,789  193,810  ) 27,805( 285,794 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .א2ה באור רא )1(
 .2003מותאם לשקל של חודש דצמבר  )2(
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 דוח מאוחד על תזרימי המזומנים

 
 

 
    אלפי שקלים חדשים                

     בדצמבר31שנה שהסתיימה ביום       
    )1( מדווחים   )2(מותאמים 

  נספח  2 0 0 5    2 0 0 4   2 0 0 3    
 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת    

 )הפסד(רווח נקי    540  ) 43,148( ) 39,863(
 התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת  א  27,618  ) 11,409(  28,208 
     
 שוטפת) ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות , טומזומנים נ   28,158  ) 54,557( ) 11,655(
     
 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה    

 השקעה בחברה שאוחדה לראשונה ג )118,167( -       -      
 ירידה בהשקעה בחברה מאוחדת שהפכה לכלולה ד ) 20,520( -       -      

  למאוחדתהשקעה בחברה כלולה שהפכה ה -       -       124,494 
 השקעות בנכסי דלא ניידי ורכוש קבוע  ) 33,918( ) 22,019( ) 22,150(
 מענקי השקעה שנתקבלו  -       -       510 
 השקעה בחברות מוחזקות   ) 2,021( ) 925( ) 20,294(

 חילוט ערבות  -       2,409  -      
 י ורכוש קבועתמורה ממימוש נכסי דלא נייד   75,006  3,944  2,004 
 נטו, מניות סחירות) רכישת(תמורה ממימוש   4,674  23,512  ) 18,635(
 נטו , השקעות אחרות לזמן ארוך  ) 3,053( ) 4,887( ) 3,535(
 השקעה ברכוש אחר  -       -       ) 65(
 עליה בפקדונות לזמן קצר בבנקים   -       (*)   (*) ) 5,0651(
     
 השקעה) ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות , מזומנים נטו  ) 97,999(  0342,   7,2644 

     
 תזרימי מזומנים מפעילות מימון    

 פרעון אגרות חוב  -       -       ) 17,019(
 קבלת התחייבויות לזמן ארוך   484,887  245,661  502,950 
 ת לזמן ארוך פרעון התחייבויו  ) 417,415( ) 294,152( )523,328(
 נטו, שינוי באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים  ) 63,277( 20,300  46,131 

 הנפקת אגרות חוב להמרה של חברה מאוחדת  35,617  -       -       
 הנפקת אגרות חוב ואופציות של חברה מאוחדת  24,346  -       -       

 נטו, י חברה מאוחדת שלה"מכירה אגרות חוב של חברה מאוחדת ע  19,930  41,720  2,444 
 דיבידנד למיעוט ששולם בחברה מאוחדת  ) 1,994( ) 1,594( ) 1,289(
 רכישה עצמית של מניות חברה מאוחדת   ) 2,396( ) 2,480( ) 8,850(
     
 שנבעו מפעילות מימון, מזומנים נטו   79,698   9,455   1,039 

     
     
 במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עליה    9,857  (*))  43,068( (*)  36,648 

     
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה    53,552  (*)  96,620  (*)  59,972 

     
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה   63,409  (*)  53,552  (*)  6,6209 

 
 
 .א2באור ראה  )1(
 .2003מותאם לשקל של חודש דצמבר  )2(

 .סווג מחדש (*)
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 דוח מאוחד על תזרימי המזומנים

 
 

 
   אלפי שקלים חדשים                 

    בדצמבר31שנה שהסתיימה ביום       
   )1(מדווחים    )2(מותאמים 

    3 0 0 2   4 0 0 2    5 0 0 2   
 המזומנים מפעילות שוטפתתזרימי  התאמות הדרושות להצגת -' נספח א  
    
 :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים   

 נטו, החלק בתוצאות חברות כלולות 9,113  -        13,558 
 נטו, המיעוט בתוצאות חברות מאוחדות חלק  8,409  ) 87,961( ) 88,126(
 נטו, שינוי בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד ) 2,643( ) 1,483( ) 2,726(
 פחת והפחתות 41,083  58,666  76,347 
 נטו, מסים נדחים ) 6,079( 972  1,436 
 ממימוש השקעות ) רווח(הפסד  ) 13,748( ) 2,109( 521 
 ערך בטוחות סחירות) תיעלי(ירידת  ) 1,010( ) 640( 2,327 
 ואחרות שחיקת התחייבויות לזמן ארוך  4,731   4,372  8,306 
 הפרשה לירידת ערך השקעות אחרות  -        ) 666( ) 177(
    
 11,466  )28,849 (  39,856   
    
 :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות   
 בלקוחות) עליה(רידה י ) 18,614( 26,571  5,232 
 בחייבים ויתרות חובה) עליה(ירידה  ) 22,097( ) 3,046( 22,654 
 עליה במלאי ) 1,190( ) 9,099( ) 5,892(
 עליה במלאי קרקעות  -        ) 214( ) 4,517(
 נטו, בבנינים בהקמה ומלאי מבנים) עליה(ירידה  5,234  ) 955( 3,790 
 בקרקעות וזכויות קרקע) עליה(ירידה  ) 29,121( ) 996( 4,285 
 במקדמות ופקדונות משוכרים ורוכשי נכסים ) ירידה(עליה  155  297  ) 1,944(
 עליה בקבלני משנה וספקים 12,710  5,323  2,354 
 בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עליה  18,648  ) 274( 679 
 ן בניינים בהקמהבמקדמות בגי) ירידה(עליה  23,723  1,520  ) 10,630(
 בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך) ירידה(עליה  ) 1,686( ) 1,687(  731 
    
 16,742   17,440  )12,238 (  
    
 28,208  )11,409 (  27,618   
    
    
  פעולות עיקריות שלא במזומן-' נספח ב   
    
  רכישת נכסים כנגד התחייבות  -         6,704   63 
    
 דיבידנד בעין במניות חברה כלולה למיעוט בחברה מאוחדת  17,763   -         -      

 
 
 
 .א2ראה באור  )1(
 .2003מותאם לשקל של חודש דצמבר  )2(
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 דוח מאוחד על תזרימי המזומנים
 
 

   אלפי שקלים חדשים                 
    בדצמבר31תיימה ביום שנה שהס       

   )1(מדווחים    )2(מותאמים  
     3 0 0 2   4 0 0 2   5 0 0 2   
 השקעה בחברה שאוחדה לראשונה -' גנספח    

 :נכסים והתחייבויות של החברה המאוחדת ליום הרכישה   
 )למעט מזומנים(הון חוזר  ) 24,861( -        -       
 רכוש קבוע ) 102,257( -        -       
 רכוש אחר ) 99,627( -        -       
 נכסים אחרים לזמן ארוך ) 13,643( -        -       
 הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב 67,155  -        -       
 נטו, התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד 4,376  -        -       
 מיסים נדחים 21,082  -        -       

 זכויות מיעוט  29,608   -         -       
       -         -  )118,167 (  

    
    
 ירידה בהשקעה בחברה מאוחדת שהפכה לחברה כלולה -' דנספח    

 למעט מזומנים, נכסים של החברה המאוחדת 161,343  -        -       
 ייבויות החברה המאוחדתהתח ) 127,416( -        -       
 יתרת ההשקעה ביום הפיכתה לחברה כלולה ) 54,775( -        -       
 הפסד מירידה בשיעור ההחזקה ) 2,724( -        -       

 יתרת המזומנים בחברה מאוחדת ביום יציאתה מאיחוד ) 23,572(  
 תמורה ממכירת מניות  3,052   -         -       
       -         -  )20,520 (  
    
    

 השקעה בחברה כלולה שהפכה למאוחדת   -' הנספח    

 הון חוזר למעט מזומנים ושווי מזומנים   -        -        )131,839(
 נכסים קבועים  -        -        )106,816(
 זכויות מעוט ליום רכישה  -        -        179,091 
 התחייבויות לזמן ארוך  -        -        5,359 
 יתרת השקעה בחברה כלולה ביום הפיכתה למאוחדת   -         -         178,699 
 124,494         -         -   
    
    

 
 
 .א2ראה באור  )1(
 .2003מותאם לשקל של חודש דצמבר  )2(
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 י המזומניםדוח החברה על תזרימ

 
   אלפי שקלים חדשים                 

    בדצמבר31שנה שהסתיימה ביום       
   )1(מדווחים    )2(מותאמים  

    3 0 0 2   4 0 0 2   5 0 0 2   
 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת   
 נקי לשנה) הפסד(רווח   540  ) 43,148( ) 39,863(
 )'נספח א(התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת  ) 3,738(  36,758   33,024 
    
 ששימשו לפעילות  שוטפת, מזומנים נטו ) 3,198( ) 6,390( ) 6,839(
    
 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה   
 השקעה במניות וכתבי אופציה של חברות מוחזקות -          -          ) 34(
 דיבידנד שנתקבל מחברות מוחזקות 2,683  4,087  2,046 
 נטו , ניירות ערך סחיריםרכישה  3,298  696  714 
 תמורה ממכירת חברה מאוחדת לחברה מאוחדת אחרת  -         -         1,988 
    
 שנבעו מפעילות השקעה, מזומנים נטו  5,981   4,783   4,714 
    
 וןתזרימי מזומנים מפעילות מימ   

 קבלת הלוואות לזמן ארוך 2,500  35,117  -      
 פרעון הלוואות לזמן ארוך ) 822( ) 32,980( ) 58,363(
 נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים) פרעון(קבלת  ) 4,886( ) 440(  61,240 
    
 שנבעו מפעילות מימון, מזומנים נטו ) 3,208(  1,697   2,877 

    
 במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה  ) 425( 90  752 

    
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה  972   882   130 

    
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה  547   972   882 

 
 

  התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת-' נספח א
    
 : והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומניםהכנסות   
 חלק בתוצאות חברות מוחזקות ) 3,011( 38,145  31,481 
 שחיקת הלוואות לזמן ארוך ) 330( 187   1,093 
  ערך ניירות ערך סחיריםיתעלי ) 475( ) 558( ) 1,169(
 31,405   7,7743  )3,816 (  
    
 :תשינויים בסעיפי רכוש והתחייבויו   
 ירידה בחייבים אחרים ויתרות חובה) עליה( ) 63( 4   29 
 בזכאים אחרים ויתרות זכות) ירידה(עליה   141  ) 1,020(  1,590 
 1,619  )1,016 (  78   
    
 33,024   36,758  )3,738 (  
    
    
  פעולות עיקריות שלא במזומן-' נספח ב   
    
 דיבידנד בעין במניות חברה כלולה  226,10   -         -      
    
 מכירת חברה מאוחדת לחברה מאוחדת אחרת  -          -         1,887 

 
 
 
 .א2ראה באור  )1(
 .2003מותאם לשקל של חודש דצמבר  )2(
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 ת הכספייםבאורים לדוחו
 
 

  כללי- 1באור 
 
 . טכנולוגיה ומוצרי בניה, ן"נדל; החברה הינה חברת החזקות הפועלת בשלושה תחומי פעילות עיקריים .א
 

 ;להלן פרטים עיקרים לגבי החברות המוחזקות 
 

 ")ישרס("מ "ישרס חברה להשקעות בע .1 
 

בהתחשב . של ישרס ומזכויות ההצבעה בהמההון המונפק   56.50% -החזיקה החברה ב 31.12.2005ליום  
מההון ומזכויות  71.75% הסתכמה ההחזקה של החברה בכ, במניות רדומות המוחזקות על ידי ישרס

 .ההצבעה של ישרס
 

בייזום תכנון והקמת , קבוצת ישרס עוסקת בייזום ובפיתוח פרויקטים לבניה ומגורים המיועדים למכירה 
ניהול והפעלת , פיתוח, למסחר ושרותים וכן בייזום, ות עתירות ידעפרויקטים להשכרה לחברות בתעשי
 .נכסים אחרים לרבות בית דיור מוגן

 

 ")תים("מ "תים מחשבים ומערכות בע .2 
 

בהתחשב במניות רדומות  .מההון ומזכויות ההצבעה בתים 52.79% -כהחזיקה החברה ב 31.12.2005ליום  
 .   מההון ומזכויות הצבעה של תים58.18% -של החברה בכ הסתכמה ההחזקה, המוחזקות על ידי תים

 ,אספקת תוכנות ומערכות משובצות מחשב, מערכות מחשביםהתקנה ושירות ל, קבוצת תים עוסקת בשיווק 
שירות שכר , מגוון פתרונות ושירותי מיחשוב בשיטת מיקור חוץ, שיווק מוצרי תוכנה ובמתן פתרונות תוכנה

 .וכנה הנגזרים מהפעילות האמורהומשאבי אנוש ושרותי ת
 

רכישת , ")תים"להלן ביחד בסעיף זה (באמצעות חברה מאוחדת שלה ,  השלימה תים2005בחודש אוגוסט  
מאת כונס ,  מהון המניות של מלם65% -המהוות כ, ")מלם"להלן (מ  " מניות מלם מערכות בע3,094,053

 .מ"הנכסים של זאבי אחזקות בע
 

הרכישה מומנה בחלקה מהלוואה לזמן ארוך . ח" מיליון ש126 -ילמה תים סך של כש, לרכישהבתמורה  
שועבדו חלק ממניות מלם שנרכשו , להחזר ההלוואה תכחלק מהביטחונו. ח" מליון ש88.2בסך ,  מבנק

ובנוסף שועבדו בשיעבוד קבוע מניות ) תים נמצאת בהליך רשום שעבוד של שאר המניות(לטובת הבנק 
 .ההכנסות וההטבות הנובעות או הקשורות למניות אלו, וכל הזכויות, דת שרכשה את מלםהחברה המאוח

 

דוח . 2005 בדצמבר 31 כולל איחוד של נתוני המאזן של מלם ליום 2005 בדצמבר 31המאזן המאוחד ליום  
ם כולל את איחוד התוצאות העיסקיות של מל, 31.12.2005לשנה שהסתימה ביום , הרווח והפסד המאוחד

 30המתייחס לתקופה מיום הרכישה ועד , ח" מליון ש0.9 - וכן רווח בסך של כ2005ברבעון הרביעי של שנת 
 .  על בסיס השווי המאזני, 2005בספטמבר 

  
של מלוא החזקות הציבור בחברות  תיםי "נחתמו שני הסכמים בדבר רכישה ע, לאחר תאריך המאזן 

בדרך של מיזוג , ")אומניטק"להלן (מ "ואומניטק איכות בע") קומטק"להלן (מ "קומטק בע, המאוחדות שלה
כתוצאה ממנו ימחקו קומטק ואומניטק מן המסחר ש, 1999ט "התשנ,  לחוק החברות320הסכמי לפי סעיף 

התמורה שתשולם . תיםאביב ותהפוכנה לחברות מאוחדות בבעלות מלאה של -בבורסה לניירות ערך בתל
של אומניטק סך הציבור מניות ח למניה במזומן ולבעלי " ש10לבעלי מניות הציבור של קומטק היא  סך של 

ם לאישור האסיפה הכללית של קומטק ושל אומניטק ההסכמים כפופי. ח למניה במזומן" ש4.25של 
היא בעלת השליטה בקומטק  ותיםהואיל , בנוסף. בהתאמה ברוב רגיל של בעלי המניות הנוכחיים באסיפה

המיזוג לא יאושר אם יתנגדו לו בעלי מניות המחזקים ברוב זכויות ההצבעה מקרב המשתתפים , ואומניטק
 .                 ומי מטעמהתים שאינם , למעט הנמנעים, בהצבעה

 

 ")חסין אש("מ "בע) 1990(חסין אש חברה למוצרים קרמיים  .3 
 

 .ין אש מההון ומזכויות ההצבעה בחס89.96%-חזיקה החברה בה 31.12.2005ליום  
  

עיבוד ושיווק של עץ ועמודי עץ ובהפעלת מחסן , ביבוא, קבוצת חסין אש עוסקת בייצור ושיווק של רעפי חרס 
 .ערובה

מכרה חסין את מלוא החזקותיה בחברה מאוחדת שלה שעסקה , 1.1.2006-בתוקף מ, לאחר תאריך המאזן 
 .עץעם מכירה זו הפסיקה חסין אש את פעילותה בתחום ה. בתחום העץ
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 

  המשך- כללי - 1באור 
 
 ")אי.טי.טי("מ "אי תים טלקום אינטרנשיונל בע.טי.טי .4
 

באמצעות חברה , מ"תים מחשבים ומערכות בע,  החזיקה חברה מאוחדת2004 בדצמבר 31נכון ליום  
 .אי.טי. מהון המניות ומזכויות ההצבעה של טי50.2%-בכ") תים"להלן בסעיף זה (, מאוחדת שלה

 

מליון דולר ממשקיעים  14.6-כאי על הסכמים לגיוס הון בסך של .טי. חתמה טי2004 בנובמבר 29ביום  
 למניות 1:1הניתנות למימוש ביחס של  A מניות בכורה מסדרה 6,636,391וקצו הבמסגרת הגיוס . מוסדיים

 Aופציה לכל מחזיק של מניית בכורה מסדרה כתב אאי .טי.טי העניקהבנוסף .  דולר2.20של  רגילות במחיר
תהליך הגיוס והקצאת המניות .  דולר2.50 מניה רגילה במחיר מימוש של 0.4כך שיהיה זכאי לרכוש 

 .2005הושלמו בחודש ינואר 
 

 ובדילול מלא 32.2%- לכ50.2%-מכירד אי .טי.בטיים תשיעור ההחזקה של , ל"כתוצאה מההנפקה הנ 
, בספרי תים קף נז, ירידה בשיעור ההחזקההתוצאה מכ. 27.6% -לכ) בהתחשב במימוש כתבי האופציה(

 .ח" מליון ש1.5-חלק החברה בהפסד כ. ח" מליון ש2.7 -הפסד בסך של כ, 2005אשון של ברבעון הר
 

לאור , 2005אי עם דוחות החברה והחל מהרבעון הראשון של .טי. אוחדו דוחות טי31.12.2004עד ליום  
 ".שיטת השווי המאזני"אי לפי .טי.מוצגת ההשקעה בטי, הירידה בשיעור ההחזקה כאמור

 

של מרבית החזקות תים ,  החליט דירקטוריון תים על חלוקה בעין לבעלי המניות של תים21.3.2005 ביום 
 ומועד ביצוע החלוקה 2005 באפריל 3תו של בעל המניות בחלוקה היה היום הקובע לצורך זכאו. אי.טי.בטי

משקף את , ח" אלפי ש41,574בסך , י תים"סכום הדיבידנד שהוכרז ע. 2005 באפריל 19-בפועל היה ב
 23,811-חלק החברה בדיבידנד זה הסתכם בכ(אי שחולקו .טי. של מניות טי31.3.2005השווי המאזני ליום 

כמו כן . 13.7%-אי ובדילול מלא בכ.טי. בטי16%-ל מחזיקה החברה בכ"החלוקה הנלאחר ). ח"אלפי ש
, ")אי.ט.יתרת מניות טי"להלן  (3.0%- ובדילול מלא בכ3.7%-אי בשעור של כ.טי.ממשיכה תים להחזיק בטי

דירקטוריון תים החליט . 16.7%- ובדילול מלא בכ19.7%-אי מסתכם בכ.טי.כך שסך החזקות הקבוצה בטי
כי אם לא , כמו כן קבע דירקטוריון תים. אי.טי.על מכירה בטווח הקצר של יתרת מניות טי, סף לאמור לעילבנו

. אי כדיבידנד בעין.טי.תבצע תים חלוקה של יתרת מניות טי, מכל סיבה שהיא, תתאפשר המכירה האמורה
באסיפת בעלי , החברה תצביע, אי כדיבידנד.טי.החברה הודיעה לתים כי במקרה של חלוקת יתרת מניות טי

כי לאור האפשרות למצות את , החליטה תים, 2006בחודש מרץ . המניות של תים בעד החלוקה האמורה
לדחות את מועד המימוש של יתרת , אי בצורה יעילה יותר בטווח הקרוב.טי.תהליך מימוש יתרת מניות טי

 .2006אי עד לחודש יוני .טי.מניות טי
 

להלן דוחות (ב "ערוכים בהתאם  לכללי החשבונאות המקובלים בארה, אי.יט.הדוחות הכספים של טי 
אי .טי.הרווח וההון העצמי של טיהותאם  ,אי בדוחות החברה.טי.כללת ההשקעה בטילצורך ה). אי.טי.טי

 . לכללי החשבונאות המקובלים בישראל
. אי.טי.חות כספיים בלתי מבוקרים של טימבוססים על דו, אי.טי.י של ההשקעה בט2005לשנת הנתונים 

 -ג "התשנ, )דוחות כספיים שנתייםעריכת (דוחות אלו לא צורפו לדוחות החברה כנדרש בתקנות ניירות ערך 
1993.     

 
 הגדרות .ב
 

 החברה - .מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
   

 חברה מאוחדת - .חברה שדוחותיה מאוחדים עם דוחות החברה
   

 חברה כלולה - .שהשקעת החברה בה כלולה על בסיס השווי המאזני, למעט חברה מאוחדת, חברה
   

 חברה מוחזקת - .חברה מאוחדת או חברה כלולה
   

צד "כולל  (1993 -ג "התשנ) עריכת דוחות כספיים שנתיים(קנות ניירות ערך כמשמעותו בת
 ). של לשכת רואי חשבון29' כהגדרתו בגילוי דעת מס" קשור

 בעל ענין -

   
 הקבוצה - .מ והחברות המוחזקות שלה"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית   - 2באור 
 
  דוחות כספייםהפסקת ההתאמה של .א

  

בדבר הפסקת ההתאמה של , 12 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2001בשנת  
יש להפסיק את ההתאמה של דוחות כספיים , 17בהתאם לתקן זה ותיקונו במסגרת תקן מספר . דוחות כספיים

 התקן ולפיכך הופסקה ההתאמה לאינפלציה החל החברה יישמה את הוראות. 2004 בינואר 1לאינפלציה החל מיום 
 .2004 בינואר 1מיום 

  

 נקודת המוצא לעריכת דוחות כספיים .1 
 

 על בסיס העלות ההיסטורית המותאמת ,2003 בדצמבר 31ם עד ליוהחברה ערכה את דוחותיה הכספיים  .א  
הסכומים  לשינויים בכח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי על בסיס השינויים במדד המחירים לצרכן

שימשו נקודת ") מועד המעבר"להלן  (2003 בדצמבר 31שנכללו בדוחות הכספיים ליום , כאמור, המותאמים
תוספות שבוצעו לאחר מועד המעבר נכללו בערכים . 2004 בינואר 1חל מיום מוצא לדיווח הכספי הנומינלי ה

 .נומינלים
 

אלא רק את הסכומים , סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני .ב  
 .המדווחים של אותם נכסים

 

 ).להלן) 2('  ב2 סעיף ראה(משמעותה עלות בסכום מדווח , "עלות"בדוחות הכספים  .ג  
 

 ).2003מדד חודש דצמבר (מוצגים כשהם מותאמים למדד של מועד המעבר , 2003שנת נתוני ההשוואה ל .ד  
 

 

 דוחות כספיים בסכומים מדווחים .2 
 

 הגדרות .א  
 

 בהתאם 2003סכום נומינלי היסטורי שהותאם למדד חודש דצמבר 
 .ון בישראל של לשכת רואי חשב36להוראות גילוי דעת 

 סכום מותאם  -

בתוספת סכומים , )2003 בדצמבר 31(סכום מותאם למועד המעבר 
ובניכוי סכומים שנגרעו , שנוספו לאחר מועד המעבר, בערכים נומינליים

גריעת הסכומים לאחר מועד המעבר מתבצעת . לאחר מועד המעבר
ו בסכומים מותאמים למועד המעבר א, בערכים נומינליים היסטוריים

, בשילוב של ערכים נומינליים היסטוריים וסכומים מותאמים למועד המעבר
 .לפי העניין

 סכום מדווח  -

 של לשכת רואי חשבון 50- ו36דיווח כספי המבוסס על הוראות גילויי דעת 
 .בישראל

 דיווח כספי מותאם  -

 דיווח כספי נומינלי - .דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים
 

 זןמא .ב  
 

 .פריטים לא כספיים מוצגים בסכומים מדווחים )1   
 

 .פרטים כספיים מוצגים במאזן בערכים נומינליים לתאריך המאזן )2   
 

השווי המאזני של השקעות בחברות מוחזקות נקבע על בסיס הדוחות בערכים מדווחים של חברות  )3   
 .אלה

 
 דוח רווח והפסד .ג  

 

עות מפריטים לא כספיים או מהפרשות הכלולות במאזן נגזרות מהתנועה בין הכנסות והוצאות הנוב )1   
 .סכום מדווח ביתרת פתיחה לבין סכום מדווח ביתרת סגירה

 

 .יתר מרכיבי דוח רווח והפסד מוצגים בערכים נומינליים )2   
 

על בסיס נקבע , החלק בתוצאות של חברות מוחזקות וזכויות המיעוט בתוצאות חברות מאוחדות )3   
 .הדוחות בערכים מדווחים של חברות אליה

 
 ל"חברה מוחזקת הנסחרת בחו .ד

 

אי ערוכים בהתאם .טי.של טיהדוחות הכספיים . ב"אי נסחרות בנאסדק בארה.טי. מניות טי4-א-1כאמור בבאור 
ת ההשקעה לצורך הכלל. ב"ומוצגים בדולרים של ארה) U.S GAAP(ב "לכללי חשבונאות מקובלים בארה

 .אי לכללי החשבונאות המקובלים בישראל.טי.הותאם הרווח וההון העצמי של טי, אי בדוחות החברה.טי.בטי
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 

  המשך- עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 
  המשך- הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים .א
 

 .31ליים היסטוריים לצרכי מס ניתנת בבאור תמצית הנתונים של החברה בערכים נומינ .3
 
 
 איחוד הדוחות הכספיים .ג

יתרות ועסקאות . הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל חברות מאוחדות שלה 
 רשימת החברות המאוחדות ושעורי. בוטלו בדוחות הכספיים המאוחדים, הדדיות מהותיות שבין החברות שאוחדו

 . השליטה והבעלות בהן מובאת בנספח לדוחות הכספיים
 
 
 השקעות בנכסי דלא ניידי .ד
 

 קרקעות ומטעים, נכסים להשכרה .1 
 

 .הנכסים מוצגים על בסיס העלות .א  
עלויות מימון ועלויות ישירות בגין הקמת מבנים להשכרה בתקופה שעד להפעלתם נזקפות לעלות המבנים    

 ). להלן5ראה סעיף (
 .אך לא יותר מאשר שווי השוק של אותם מבנים, עלויות בגין שיפורים במבנים נזקפות לעלות המבנים   
 .הוצאות שוטפות בגין אחזקה ותיקונים במבנים נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן   

 
יס משך על בס) 2%בעיקר  (4% לבין 2%הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשעורים שנתיים שבין  .ב  

 .השימוש המשוער בנכסים
 
 מלאי קרקעות וזכויות בקרקע .2

 

 .כנמוך שבהם) על פי הערכת ההנהלה(מלאי קרקעות וזכויות בקרקע מוצג לפי העלות או שווי המימוש המשוער  
 
 בניינים בהקמה .3

 

 נחשבת לפרוייקט אחד קבוצת בניינים. מייצג בניין אחד או קבוצת בניינים, כל פרוייקט הנבנה על ידי החברה  
 .נבנים על פי תוכנית בנייה ורישוי אחת ומוצעים למכירה בעת ובעונה אחת, כאשר הבניינים נמצאים באותו אתר

 
מיוחסות ) 'פיתוח סביבתי וכד, תכנון הנדסי, כמו קרקע(עלויות בנייה משותפות לכמה פרוייקטים סמוכים   

 .פרוייקטלפרוייקטים לפי התמורה היחסית הצפויה מכל 
 

החברה . עלות הבניינים בהקמה מוצגת לפי העלות הכוללת עלויות ישירות מזוהות ועלויות בנייה משותפות  
כגון עלויות בגין הכנת בקשה (מהוונת עלויות ניהול ומכירה הניתנות לזיהוי ברור ובלעדי עם פרוייקטים ספציפיים 

וכן עלויות מימון בגין הלוואות שנלקחו למימון ) ח הנדסילקבלת מענקי השקעה ממרכז ההשקעות וכן עלויות פיקו
. בעת ההכרה בהכנסה, יחד עם העלויות האחרות של הפרוייקט, העלויות המהוונות נזקפות להוצאות. הנכסים

 .נזקף מלוא ההפסד הצפוי עד מועד השלמת הפרוייקט, במקרים בהם צפוי הפסד מהקמת הפרוייקט
 

 עבודות בביצוע .4 
 

, עלויות אשראי, עלויות עקיפות משותפות, ות בביצוע מוצגות לפי העלות הכוללת עלויות ישירות מזוהותעבוד  
עלויות עקיפות . כאמור, עלויות ישירות ועלויות ניהול ומכירה נזקפות לעבודות באופן מזוהה. ניהול ומכירה

ראי נזקפות בהתאם לכללים עלויות אש. משותפות מתחלקות בין העבודות על בסיס מפתחות העמסה שונים
 .3שנקבעו בתקן חשבונאות מספר 

 
רווחים והפסדים . נזקף מלוא ההפסד הצפוי עד להשלמת העבודה, במקרים בהם צפוי הפסד מעבודה בביצוע   

אשר נקבעים לפי הערכת מהנדסי החברה על , על פי אומדני העלות להשלמה, בין השאר, צפויים מחושבים
יתרת העלויות המוצגת במאזן במסגרת הרכוש השוטף הינה . ול העלות הכוללת החזויהבסיס העלות בפועל מ

 .לאחר ניכוי אותן עלויות שנזקפו על בסיס שיעור השלמה לדוח רווח והפסד
 

המקדמות שהתקבלו ממזמיני עבודות מוצגות בניכוי אותו חלק שנזקף על בסיס שיעור ההשלמה לדוח רווח    
 .והפסד
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 מ"ופיתוח תעשיה בע ערד השקעות
 

  המשך- עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 
  המשך- השקעות בנכסי דלא ניידי .ד
 

 היוון עלויות אשראי .5 
 

 של המוסד הישראלי לתקינה 3כהגדרתן בתקן , עלויות אשראי ספציפי בגין השקעה בנכסים כשירים  
 .ים להשכרה בהקמההוונו להשקעה בנכס, )היוון עלויות אשראי(בחשבונאות 

היוון עלויות אשראי להשקעה בנכסים כשירים שלא על ידי אשראי ספציפי חושב תוך שימוש בשיעור שהוא   
הסכום של עלויות . הממוצע המשוקלל של שיעורי העלות בגין מקורות האשראי הלא ספציפי של החברה

 . הלא ספציפי שנגרם באותה שנהההיוון בשנת הדוח לא עלה על עלויות האשראי. האשראי הוא ספציפי
 

 עסקאות קומבינציה .6 
 

במועד התגבשות ההתחייבות למתן שירותי בנייה נרשמת הקרקע בספרי החברה בסכום העלות החזויה של   
 .במקביל נרשמת התחייבות למתן שירותי בנייה באותו סכום. שירותי הבנייה

 
 

 הפרשה לחובות מסופקים .ה
 .בגין חובות שגבייתם מוטלת בספק,  מחושבת באופן ספציפיההפרשה לחובות מסופקים

 
 
 מלאי .ו

או לפי עלות " נכנס ראשון יוצא ראשון"כשהעלות נקבעת על בסיס . המלאי מוצג לפי העלות או השוק כנמוך שבהם 
 .ספציפית

 
 

 השקעות בחברות מוחזקות ואחרות .ז
 .השקעות בחברות מוחזקות מוצגות על בסיס השווי המאזני 
הפרש בלתי מיוחס בין עלות ההשקעות המותאמת לבין השווי המאזני המותאם של ההשקעות לתאריך הרכישה  

 .   שנים20 - ל10מופחת בתקופה שבין ") ההפרש המקורי"להלן  (
 
 
 השקעות בניירות ערך סחירים .ח

שינויים בערכם . ך המאזןמוצגים לפי שוויים בבורסה לתארי, המוחזקים כהשקעה שוטפת, ניירות ערך סחירים 
 . של לשכת רואי החשבון בישראל44נזקפים לדוח רווח והפסד בהתאם להוראות גילוי דעת 

 
 
 רכוש קבוע .ט

 .הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות )1(
 
הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים בתקופת  )2(

 .בהםהשימוש המשוערת 
 

 :שעורי הפחת הם כלהלן 
-33% -ציוד ומחשבים , רהוט, )10%בעיקר  (9%-20% -מכונות וציוד , )4%- ו2%בעיקר ( 2%-6.5%בנינים 

 . לאורך תקופת השכירות-שיפורים במושכר , 15% -כלי רכב , 6%
 
 
 שווי מזומנים .י

 3עד (ללות פקדונות בבנקים לזמן קצר הכו, שווי מזומנים נחשבים על ידי החברה כהשקעות שנזילותן גבוהה 
 .ואשר אינם מוגבלים) חודשים
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 
 

  המשך- עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 רכוש אחר והוצאות נדחות .יא
 ,הוצאות נדחות הקשורות בגיוס הלוואות לזמן ארוך והוצאות הקשורות בהכנת תשקיף להנפקת אגרות חוב

 .על בסיס היתרות שבמחזור, מופחתות במשך תקופת ההנאה מהכספים שגויסו
 

מופחת לפי שיטת הקו הישר על פני תקופה של , "תיק לקוחות"שיוחס ל, הפרש מקורי ברכישת חברה מאוחדת
 .בהתבסס על הערכת מומחה שקיבלה החברה המאוחדת, שהינה תקופת ההנאה הכלכלית הצפויה,  שנים10

 

 . שנים20- ל10 מופחת בתקופה שבין ,ברכישת חברות מוחזקות) מוניטין( בלתי מיוחס הפרש מקורי
 
 

 שווי נאות של מכשירים פיננסיים .בי
לקוחות וחייבים וכן התחייבויות פיננסיות הכוללות , השקעות לזמן קצר, לקבוצה נכסים פיננסיים הכוללים מזומנים 

בשל . התחייבויות לספקים וזכאים אחרים, אי מתאגידים בנקאייםהלוואות ואשר, אגרות חוב להמרה, אגרות חוב
אינו שונה באופן מהותי מערכם בדוחות , השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים שצויינו לעיל, אופיים

 .הכספיים
 

 
 שמוש באומדנים  .גי

נים והערכות המשפיעים על הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת שימוש באומד 
. לרבות התחייבויות תלויות וכן של סכומי ההכנסות וההוצאות, הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות

התוצאות , עם זאת. ל מחושבים בהתאם להערכת הנהלת החברה בהתבסס על נסיון ונתוני העבר"האומדנים הנ
 .בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה

 
 

 למניה יפסדה .די
 . של לשכת רואי חשבון בישראל55חושבו בהתאם להנחיות גילוי דעת מספר , למניה) ההפסד(נתוני הרווח  
 
 

 מיסים נדחים .טו
מיסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות המותאמים לבין הסכומים  .1

 .המובאים בחשבון לצרכי מס
 .ים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול על הכנסות לכשתחוייבנה במסיתרות המיסים הנדח 

 
 .לניצולם צפיהחברה אינה מחשבת מיסים נדחים בשל הפסדים מועברים לצרכי מס לגביהם אין  .2
 
בחישוב המיסים הנדחים לא הובאו בחשבון המיסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות  .3

 .כוונת החברה להחזיק בהשקעות אלה ולא לממשןזאת מאחר וב, מוחזקות
מאחר שחלוקת , י חברות מוחזקות כדיבידנד"לא הובאו בחשבון מיסים נדחים בגין חלוקת רווחים ע, כמו כן 

או שמדיניות החברה הינה לא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות , הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת
 .מס נוספת

 
 

 הרווח והפסדמבנה דוח  .זט
ל "דוח הרווח והפסד מוצג במתכונת המתאימה לחברות כנ, מאחר ופעילותה של החברה הינה כחברת החזקות

 .1993 – ג"התשנ) עריכת דוחות כספיים שנתיים(ולא לפי הסדר הקבוע בתקנות ניירות ערך 
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 

  המשך- עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 
 

 מדיניות ההכרה בהכנסה .יז
 - של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 2הכנסות ממכירת בנינים נזקפות בהתאם לתקן חשבונאות מספר  .1

 .הקמת בניינים למכירה
מכירה החברה בהכנסה עם מכירת דירות אך לא לפני שתמורת המכירות של הפרוייקט מהווה , על פי התקן

ההכרה .  לפחות25%ויות ממנו ושיעור ההשלמה של הפרוייקט הינו  לפחות מסך ההכנסות הצפ50%
הפסדים . בהכנסה במקרים אלה נעשית על פי מכפלת תמורת המכירות בשיעור ההשלמה של הפרוייקטים

 .נרשמים במלואם במועד התהוותם
מיוחסות ) 'פתוח סביבתי וכד, תכנון הנדסי, כמו קרקע(עלות בנייה משותפות לכמה פרוייקטים סמוכים 

 .לפרוייקטים לפי התמורה היחסית הצפויה מכל פרוייקט
 
 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית 4הכנסות מעבודות בביצוע נכללות בהתאם לתקן חשבונאות מספר  .2

 . בהתאם לשיטת שיעור ההשלמה ובהתקיים התנאים שנקבעו בתקן
 
 .חוזים שנחתמו עם השוכריםהכנסות מדמי שכירות נכללות על בסיס צבירה בהתאם ל .3
 
 .הכנסות מדמי כניסה שנתקבלו מדיירים במסגרת דיור מוגן נזקפות בהתאם לחוזים שנחתמו עם  הדיירים .4
 
 .מחשבים וציוד היקפי נזקפות לדוח הרווח והפסד עם משלוח הסחורה ללקוח, הכנסות ממכירת מוצרי בניה .5
 
 לפי נזקפות על בסיס התקדמות העבודות, ת עבודות ארוכות מועדלרבו, הכנסות מעבודת פיתוח ופרוייקטים .6

 .4תקן חשבונאות מספר 
 
קימות ראיות משכנעות לקיום הסכמי ; הכנסות ממכירת רשיונות תוכנה מוכרות בהתקיים התנאים כדלקמן .7

 .מחיר המוצר קבוע או ניתן לקביעה וגבית התמורה הצפויה, בוצע המשלוח ללקוח, מכירה
 
 .נסות משירות נזקפות באופן יחסי על פני תקופת ההסכם או עם ביצוע השירותהכ .8
 
י תקופת האחסון על "וכן עפ) פריקה ושנוע(נזקפות בהתאם למועד הטיפול , הכנסות מהפעלת מחסן ערובה .9

 .בסיס חודשי
 
 
 ירידת ערך נכסים  .יח

התקן קובע את הטיפול החשבונאי וההצגה ". ירידת ערך נכסים "15החברה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  
נכסים הנובעים , התקן חל על כל הנכסים המופיעים במאזן למעט מלאי. הנדרשים במקרה של ירידת ערך נכסים

פרט להשקעות בחברות (נכסי מסים נדחים ונכסים כספיים , נכסים הנובעים מהטבות לעובדים, מחוזי הקמה
במידה שמתקיים סימן כלשהו המצביע על ירידת ערך של , לתקן החדשבהתאם ). מוחזקות שאינן חברות בנות

-על החברה לבחון האם חלה ירידת ערך של הנכס על ידי השוואת ערכו הפנקסני של הנכס לסכום בר, נכס
השבה הינו הגבוה מבין מחיר המכירה נטו של הנכס לבין שווי השימוש שלו הנקבע על פי -סכום בר. ההשבה שלו
במידה . י של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס ומימושו בתום חייוהערך הנוכח

יש להכיר בהפסד מירידת ערך בגובה ההפרש בין ערכו , ההשבה שלו-שערכו של הנכס בספרים עולה על סכום בר
 שינויים באומדנים הפסד מירידת ערך שהוכר יבוטל רק אם חלו. ההשבה שלו-הפנקסני של הנכס לסכום בר

 .ההשבה של הנכס במועד ההכרה בהפסד מירידת ערך-ששימשו בקביעת סכום בר
 
 
 בתקופה שלפני יישומם של תקני חשבונאות חדשיםגילוי ההשפעה  .יט

   

 "הצגה וגילוי: מכשירים פיננסים "22תקן חשבונאות מספר  
מכשירים  "22ת את תקן חשבונאות מספר הישראלי לתקינה בחשבונאו פרסם המוסד 2005 ביולי 31יום ב 

התקן קובע את כללי ההצגה של מכשירים פיננסיים בדוחות הכספיים "). התקן"להלן " (גילוי והצגה: פיננסיים
התקן קובע את אופן הסיווג של מכשירים פיננסיים להתחייבות , כמו כן. ומפרט את הגילוי הנאות הנדרש בגינם

הפסדים ורווחים הקשורים להם והנסיבות בהן יש לקזז נכסים , דיבידנדים, ריביתסיווג , פיננסית ולהון עצמי
 2006 בינואר 1התקן החדש יחול על הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום . פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

 .או לאחר מכן
ת הכספיים לתקופות מספרי ההשוואה המוצגים בדוחו". מכאן להבא"התקן קובע כי יש לאמצו בדרך של  

 .המתחילות במועד תחילת התקן לא יוצגו מחדש
 .להערכת החברה ליישום תקן זה לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה 
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 

  המשך- עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 
  המשך-בתקופה שלפני יישומם  שיםשל תקני חשבונאות חדגילוי ההשפעה  .יט

 
 "תשלום מבוסס מניות "24תקן חשבונאות מספר  
תשלום  "- 24 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2005בחודש ספטמבר  

ועד מ (2006 בינואר 1התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום "). התקן "-להלן " (מבוסס מניות
 .או לאחר מכן) התחילה

 

רכישת סחורות , לדוגמא, תקן זה מחייב את החברה להכיר בדוחות הכספיים בעסקאות תשלום מבוסס מניות בגין 
עסקאות כאלה כוללות עסקאות עם עובדים או צדדים אחרים שיש לסלקן במכשירים הוניים של . או שרותים

 או לספק השירות או הסחורות הבחירה בין סילוק במזומן או במזומן וכן עסקאות המאפשרות לחברה, החברה
יש להכיר בדוחות הכספיים , במקביל להכרה בסחורות או בשרותים שהתקבלו. לבין סילוק במכשירים הוניים

 כאשר עסקה –ובהתחייבות , בגידול בהון העצמי כאשר עסקת התשלום מבוסס מניות תסולק במכשירים הוניים
את לעומת המצב עד כה לפיו לא ניתן ביטוי בדוחות הכספיים לסוגים מסוימים של עסקאות ז. כזו תסולק במזומן

 .כאמור
 

המדידה והגילוי לגבי השווי ההוגן של הסחורות או השרותים שניתנו בתמורה , התקן קובע את כללי ההכרה 
, ספקים שירותים דומיםנקבעו כללי מדידה לגבי עסקאות עם עובדים ואחרים המ, בפרט. למכשיר ההוני שהוענק

כמו . עסקאות עם צדדים שאינם עובדים ועסקאות הנמדדות על פי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים
 .נקבעו דרישות למקרה שחלים שינויים בתנאי הענקת המכשיר ההוני, כן

 
  המשך-" תשלום מבוסס מניות "24תקן חשבונאות מספר  

 

 2005,  במרס15 -חלה על הענקות שבוצעו לאחר ה , המסולקות במכשירים הונייםתחולת התקן לגבי עסקאות  
שחלו ) ולא רק על הענקות(התקן יחול גם על שינויים ). מועד התחילה (2006,  בינואר1אך טרם הבשילו עד 

וצעו גם אם ההענקות שבגינן ב, 2005,  במרס15 -בתנאי עסקאות המסולקות במכשירים הוניים שבוצעו לאחר ה 
 .אינן בתחולת התקן, השינויים

 

 על מנת לשקף בהם את זקיפת 2005 יוצגו מחדש הדוחות הכספיים לשנת 2006בדוחות הכספיים לשנת  
 .ההוצאה המתייחסת להענקות כאמור

 

נקבע שיש ליישם את , לגבי התחייבויות הנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות הקיימות במועד התחילה 
לרבות התאמת יתרת , על החברה להציג מחדש מספרי השוואה). Retrospectively(למפרע הוראות התקן 

 .הפתיחה של העודפים לתקופה המוקדמת ביותר לגביה הוצג מידע השוואתי
 

המצב הכספי ותזרים המזומנים שלה אינה צפויה להיות , השפעת התקן על תוצאות הפעולות, להערכת החברה 
 .מהותית

 
  רווח למניה- 21 מספר תקן חשבונאות 

 

 רווח למניה - 21 פירסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2006בחודש פברואר  
למניה בדוחות כספיים ומחליף את גילוי דעת ) הפסד(אשר קובע את העקרונות לחישוב של רווח , ) התקן-להלן (

 . של לשכת רואי חשבון בישראל בנושא55מספר 
 

ברווח ). כנהוג עד למועד התחילה. נ.ח ע" ש1-ולא ל(הרווח למניה יחושב לפי מספר המניות הרגילות , לפי התקן 
כדוגמת אגרות חוב (הבסיסי למניה ייכללו רק מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה וניירות ערך המירים 

, את לעומת הכללים שיושמו עד למועד התחילהוז, ייכללו רק בחישוב הרווח המדולל למניה) להמרה וכתבי אופציה
. אותו נייר ערך נכלל בחישוב הרווח הבסיסי למניה, לפיהם במקרים בהם קיימת לנייר ערך המיר סבירות המרה

כאשר , ייכללו ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ניירות ערך המירים שהומרו במהלך התקופה, בנוסף
כתבי אופציה ייכללו ברווח המדולל כאשר מימושם יגרום , על פי התקן.  הבסיסי למניהמאותו מועד ייכללו ברווח

סכום הדילול הוא מחיר השוק של המניות בניכוי . להנפקת מניות בתמורה הנמוכה ממחיר השוק של המניות
עת לעומת שיטת החישוב שנקבע בגילוי ד, הסכום שהיה מתקבל כתוצאה מההמרה של כתבי האופציה למניות

 . של לשכת רואי חשבון בישראל הכוללת גם התאמות לרווח55מספר 
 

, במידה שלחברה יש סוגים שונים של מניות רגילות בעלי זכויות שונות יוצג הרווח למניה לגבי כל סוג בנפרד 
חלקה של חברה מחזיקה ברווחי חברות מוחזקות יחושב לפי חלקה ברווח למניה . בהתאם לשיטה שנקבעה בתקן

 . אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי החברה המחזיקהשל
 

יש לתקן למפרע באופן של הצגה מחדש . או לאחר מכן, 2006 בינואר 1תקן זה יחול על דוחות כספיים החל מיום  
 .את נתוני השוואה של הרווח למניה המתחייסים לתקופות קודמות

 

 .היות השפעה מהותית על הדוחות הכספייםהחברה ליישום תקן זה לא צפויה ל כתלהער 
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 

  המשך- עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 
  המשך-בתקופה שלפני יישומם  של תקני חשבונאות חדשיםגילוי ההשפעה  .יט

 
  הכנסות– 25תקן חשבונאות מספר  

 

להלן ( הכנסות -25 החשבונאות את תקן חשבונאות מספר  פרסם המוסד הישראלי לתקינה2006בחודש פברואר  
, כללי הכרה( וקובע את הטיפול החשבונאי הנדרש 18התקן מבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספר ).  התקן-

 .   לגבי הכנסות) מדידה הצגה וגילוי
 ; כדלקמןםהתקן חל על הכנסות הנובעות מעסקאות ואירועי 
המניבים ריבית תמלוגים , שימוש שעושים אחרים בנכסי הישות) 3(; ספקת שירותיםה) 2(; סחורותמכירת  )1( 

  .   התקן קובע כי הכנסות תימדדנה לפי השווי ההוגן של התמורה. ודיבידנדים
העברת ; הכוללים בין היתר, התקן קובע כי הכרה בהכנסה תתבצע רק בהתקיים כל התנאים הקבועים בתקן 

צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות , סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן, ההסיכונים והתשואות לקונ
לעסקה יזרמו לישות וכן העלויות שהתהוו במסגרת העסקה והעלויות הנדרשת להשלמה ניתנות למדינה באופן 

 .  מהימן
 

הכנסות כולל שיטות מדיניות חשבונאית שאומצה לגבי הכרה ב, התקן קובע דרישות גילוי שונות הכוללות בין היתר 
הסכום של כל סוג משמעותי של הכנסות שהוכרו בתקופה וכן סכום של הכנסות , שאומצו בקביעת שלב ההשלמה

 .    שנבעו מהחלפת סחורות ושירותים
אינם נכללים בהכנסות ויש להציג הכנסות ', כגון מסי מכירה וכו, התקן קובע כי הסכומים הנגבים עבור צד שלישי 

כך , הסכומים הנגבים עבור הספק העיקרי אינם נחשבים כהכנסות היישות, ביחסי סוכנות, אופן דומהב". בנטו"
או " בסיס ברוטו"לצורך הקביעה האם החברה נדרשת לדווח על הכנסותיה על . שההכנסות הן סכום העמלה בלבד

להלן " (וטו או נטודיווח הכנסות על בסיס בר "- 8פורסמה במקביל לתקן הבהרה מספר , "בסיס נטו"על 
ההכרה בהכנסות על בסיס ברוטו או נטו תקבע בהתאם לחלוקת הסיכונים , על פי ההבהרה. )"ההבהרה"

" ברוטו", במסגרת ההבהרה נקבעו סממנים שיש להביאם בחשבון באופן הדיווח. והתשואות הנובעים מהעיסקה
 ".נטו"או 

 
  המשך- הכנסות – 25תקן חשבונאות מספר  

 

 .או לאחר מכן, 2006,  בינואר1 -הבהרה יחולו על דוחות כספים לתקופות המתחילות בהתקן וה 
יש ליישם למפרע את , כמפורט לעיל" בסיס נטו"במקום להציגן על " בסיס ברוטו"במקרים בהם הוצגו ההכנסות על  

 .הוראות התקן לגבי הטיפול בהכנסות אלה בכל התקופות המדווחות
, בסכומים השונים מאלו שהיו מוכרים לפי הוראות התקן, 2005 בדצמבר 31ולים ליום נכסים והתחייבויות הכל 

 .בדרך של השפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית, 2006בינואר , 1 -יותאמו ב
 . להערכת החברה ליישום תקן זה לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים 

 
 מוניטין   -) מתוקן (20תקן חשבונאות מספר  
) מתוקן (20 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את התיקון לתקן חשבונאות מספר 2006בחודש מרס  

התקן מחליף "). התקן "-להלן " (הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת"
שזוהה בעת רכישה של חברה , מוניטין, ןבהתאם לתק". תקופת הפחתת המוניטין "20את תקן חשבונאות מספר 

הנובע , יש לבצע בחינה לירידת ערך של מוניטין, במקום זאת. לא יופחת באופן שיטתי, מוחזקת או פעילות
אחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים כי ייתכן וחלה ירידת ערך , מהרכישה
ייזקף לדוח , לאחר ייחוס לפריטים מסוימים כמוגדר בתקן, יטין שלילי  שנוצר ברכישהיתרת מונ, בנוסף. של הנכס

.  או לאחר מכן2006 בינואר 1התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום . רווח והפסד בעת הרכישה
רת חשבון לרבות מוניטין הכלול במסג, החברה תפסיק להפחית מוניטין שזוהה בעת הרכישה, בהתאם לתקן

. 2006 בינואר 1החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום , שאינה חברה בת, ההשקעה בחברה מוחזקת
 . הדוחות הכספיים לתקופות שבהן טרם יישם תקן זה לא ייצגו מחדש

 החברה תחדל להפחית את המוניטין; להערכת החברה ליישום תקן זה צפויה להיות השפעה על הדוחות הכספיים 
 .   אחת לשנה בחינה לירידת ערך המוניטין, הכלול בדוחות הכספיים באופן שיטתי ובמקום זה תבצע
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 
 

  המשך- עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 
 וץ ויתרות צמודות למדדח עבטבמ תורתי .כ

 

 . היציג לתאריך המאזןלו נכללו לפי שער החליפין יתרות במטבע חוץ או הצמודות  .1
 
 . יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן נכללו על בסיס המדד אליו הן צמודות .2
 
 :ב ושל היורו"במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של ארה) הירידה(ן נתונים לגבי העליה להל .3

 

  יפיןלחה רעש  
  ב"רהא $ 1 לש ירים לצרכןחמה דדמ
   

 2005צמבר  בד31ום יל 4.603 185.1
 2004צמבר  בד31ום יל 4.308 180.7
 2003צמבר דב 31 םויל 4.379 178.6

   
 :בשנת) רידהי( הילעה  
   

 2.4%  6.8% 2005 
 1.2% )1.6%( 2004 
)1.9%( )7.6%( 2003 

 
 .1993י המדד בגין החודש המסתיים בתאריך המאזן לפי בסיס ממוצע "עפ *  
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 מ"ה בעערד השקעות ופיתוח תעשי
 

         אלפי שקלים חדשים                     
      מאוחד                         החברה

    בדצמבר31            בדצמבר31          
   מדווחים   מדווחים 

 4 0 0 2  5 0 0 2  4 0 0 2   5 0 0 2   
 השקעות לזמן קצר  - 3באור  

 ניירות ערך סחירים  13,161  15,915  -        2,823 
 פקדונות   -          (*)  64,611   -         -       

 פקדונות אצל נאמן  3,364   -          -         -       
 2,823         -   80,526   16,525   

 .סווג מחדש(*)     
     
 לקוחות -  א4באור     

 חובות פתוחים והכנסות לקבל 327,619  235,316  -        -       
 המחאות לגביה 25,590  24,993  -        -       

 שוכרים בגין דמי שכירות והוצאות  2,446   2,562   -         -       
       -        -  262,871  355,655  

 הפרשה לחובות מסופקים ) 9,113( ) 40,512(  -         -       
     

       -         -   222,359   346,542   
     
 חייבים ויתרות חובה - ב 4באור     
 חברות מוחזקות 190  154  79  20  
 מוסדות ממשלתיים  3,767  2,188  34  30  

 מיסים נדחים  4,704  (*)  4,167  -        -       
 לקבלאחרים והכנסות  4,315   8,380  -      -     

 פקדונות בגין רכישת קרקע  -           8,997   -        -      
 הוצאות מראש ומקדמות לספקים   26,851  9,720  53  53  
 עובדים    677   2,315   -       -     

  103   166   35,921   40,504   
 .סווג מחדש (*)    
     
  מלאי- 5באור     

 מחשבים וציוד הקפי 70,153  60,569  -        -       
 ' חלפים וכו, חומרי גלם, רעפים, עצים 5,838  11,232  -        -       

 מלאי בדרך   2,287   763   -         -       
     
       -         -   72,564   78,278   

  מלאי קרקעות- 6באור    
 :ההרכב    
 מלאי קרקעות  22,960  (*)  22,960   -         -       
     

 .סווג מחדש*     
    
 נטו, ומלאי מבניםבהקמה  בניינים - 7באור    

 )כולל קרקע( מלאי מבנים 14,758  31,155  -        -       
 )1(עלות בנינים בהקמה  77,830  80,492  -        -       

 )2(א "פרוייקט ימק  93,5811   168,045   -         -       
       -        -  279,692  286,169  
  מקדמות מלקוחות-בניכוי  47,756  10,302  -        -       

  הפרשה לירידת ערך-בניכוי   3,855   2,000   -         -       
     
       -         -   267,390   234,558   

 
י ישרס ויוחס לעלות בניינים "שנוצר כתוצאה מרכישת רסקו ע) ח"אלפי ש 1,070 - 2004(ח "אלפי ש 559מיוחס בסך " הפרש מקורי"כולל  )1(

 .בהקמה
 

 .   ג 23ראה ביאור   )2(
 

 ).ח"אלפי ש 12,450 - 2004(ח "אלפי ש 17,203כולל עלויות אשראי שהוונו בסך  )3(
 

 :מידע בקשר לפעילות הבניה )4(
 ).ח"אלפי ש 65,589 - 2004(ח "אלפי ש 217,307-מכירות שנקשרו במהלך השנה כהי זחוסכום   - 

 ).ח"אלפי ש 26,207 - 2004(ח "אלפי ש 129,885-כ 2005שטרם הוכר כהכנסה עד לתום שנת חלק  ה-
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 

  קרקעות וזכויות בקרקע- 8באור 
 .מסיבות שונות שטרם נרשמו על שם חברה מאוחדת) ח" אלפי ש23,232 - 2004(ח " אלפי ש21,896כולל סך של  .א
י "שנוצר כתוצאה מרכישת רסקו ע) ח"אלפי ש 13,228 - 2004(ח "אלפי ש 12,566מיוחס בסך " הפרש מקורי"כולל  .ב

 .ויוחס למלאי בנינים בהקמה למקרקעיןישרס 
ירה וכן קרקעות שהועמדו בעבר לרשות חברה מאוחדת זכויות בקרקע מייצגות בעיקר השקעות בקרקעות בחכ . ג

 ולגבי 50%ח מהוונות בשיעור של "אלפי ש 2,822קרקעות בעלות של . למטרות בנייה על ידי הקרן הקיימת לישראל
 .91%הוכרו לחברה זכויות של  היתרה

 .רקעיןח המוחזקים באמצעות חברה שעיסוקה היחיד הינו אחזקת מק"אלפי ש 1,593כולל סך של  .ד
המיועדים ) ח" אלפי ש75,407שנה קודמת (ח " אלפי ש97,538כולל זכויות במקרקעין בחבל מודיעין בסך של  .ה

 ). זהה-שנה קודמת (ח " אלפי ש9,460כולל היוון עלויות מימון בסך של , לשטחים לוגיסטיים
 

  השקעה בחברות מוחזקות- 9באור 
 

 ההרכב .א  ים              אלפי שקלים חדש         
               מאוחד   החברה           
    בדצמבר31           בדצמבר31        

    מדווחים   מדווחים 
 4 0 0 2   5 0 0 2   4 0 0 2   5 0 0 2   
     

 )להלן' ב(חברות מאוחדות   -          -        397,465  397,137 
 )להלן' ג(חברות כלולות    60,241   99129,   -           -         
     

 397,137   397,465   29,991   60,241   
 

 )החברה (מוחזקותהשקעה בחברות  .ב  אלפי שקלים חדשים  
    בדצמבר31         

   מדווחים 
 4 0 0 2   5 0 0 2   
 בחברות מאוחדות   
 עלות  394,596  394,596 
 רווחים שנצברו  83,490  93,229 
 קרנות  23,009  23,009 
 קרן הון מרכישת השליטה בישרס מבעלי השליטה  ) 125,748( ) 125,748(
 תוצאות מעסקאות פנימיות בקבוצה שטרם מומשו   12,051   12,051 
 )1( חברות מאוחדות כ השקעה במניות"סה   387,398   137,397 
   

 )3( בחברה כלולה   

 )חלק החברה בדיבידנד בעין(עלות   10,226  -       
 הפסדים שנצברו  ) 159(  -       
 כ השקעה במניות חברה כלולה"סה   10,067   -       
   

 כ השקעה בחברות מוחזקות"סה   397,465   397,137 
   

 כולל הפרש השווי המאזני על העלות   
 :במועד הרכישה  ) 5,557( ) 213,6(
   

 במזומן דיבידנד בשנת הדוח   2,683   708,4 
   

 )2() 4-א-1באור (אי .טי.דיבידנד בשנת הדוח במניות טי   23,811   -       
 

שמניותיהן נסחרות בבורסה לניירות ) לרבות החזקות באמצעות חברה מאוחדת אחרת(חסין אש , תים, כולל השקעה בישרס )1( 
 : אביב-ערך בתל

 
 שווי מאזני    78364,7   920,388 
   

 *השווי בבורסה לתום השנה     327,461   641,238 
   

מסתכם בסך , 31.12.2005מחושב לפי שיעור החזקה ביום ,  השווי בבורסה בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים * 
 .ח"אלפי ש מליון 341-של כ

    

 .חרתח שנתקבל בחברה מאוחדת א" אלפי ש13,585כולל סך של  )2( 
  

    . )4 - א1באור ( מבוססים על דוחות כספיים בלתי מבוקרים של חברה זו, הנתונים המתייחסים להשקעה בחברה זו )3(
  

 .) א23באור ( בויות הקבוצה לתאגידים בנקאיים שיעבדה החברה חלק ממניותיה בחברות אלוילהבטחת התחי
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 
 

  המשך- השקעה בחברות מוחזקות ואחרות - 9באור 
 

 )מאוחד (חברות כלולות .ג 
 

  אלפי  שקלים חדשים מדווחים 
   בדצמבר 31 

4 0 0 2 5 0 0 2  
   

 )2( )1(אי .טי.טי 28,932  -      
 )3(טי רם .ג 29,991  29,991 
 אחרות  1,318   -       

   
 כ חבורת כלולות"סה  60,241   29,991 

 

 בדצמבר 31אי ליום .טי.השווי בבורסה של מניות טי. 4-א-1 ראה באור -תים , י החברה המאוחדת"כולל באמצעות החזקה ע )1( 
 .ח" מליון ש71.1-ח ולמועד סמוך לפרסום הדוחות הכספיים בכ" מליון ש53.8 הסתכם בסך של 2005

  .) 4 - א1באור ( מבוססים על דוחות כספים בלתי מבוקרים של חברה זו, להשקעה בחברה זוסים חיתיהנתונים המ )2(
) ירושלים, רם- מרכז טכנולוגי עתיר מדע בגבעת-מ " מטע-לשעבר (מ "רם בע-טי רם גן טכנולוגי גבעת.השקעה במניות חברת ג )3(

טי רם ישנן זכויות .אך מאחר שלמיעוט של ג) חברה מאוחדת(י .ט. על ידי ג76%טי רם מוחזקת בשיעור .ג). טי רם.להלן ג(
 .טי רם לא נצברו רווחים או הפסדים ממועד ההשקעה בה.לג. מוצגת ההשקעה לפי שיטת השווי המאזני, מיוחדות

 
 
 :)ח"באלפי ש(להלן התנועה בהשקעה במניות בחברות מוחזקות  .ד

 

 
 כ" סה

  חברות
 מוחזקות

 
 

   חברה
    כלולה

 
 כ" סה

  חברות 
 מאוחדות

 קרנות 
 תוצאותו

 פנימיות
 שטרם מומשו

 
 

 רווחים
 שנצברו

 
 
 

     עלות

 

 )החברה(בחברות מאוחדות       
       
 1.1.2005יתרה ליום   394,596   93,229  ) 90,688( 397,137 -         397,137 
       
 :2005התנועה בשנת       
 ) בהפסד(החלק ברווח  -        3,170  -       3,170  ) 159( 3,011 
 דיבידנד  -       ) 2,683( -       ) 2,683( -        ) 2,683(
 דיבידנד בעין במניות חברה כלולה  -       ) 10,226(  -       ) 10,226(  10,226   -       
       
 31.12.2005יתרה ליום   96394,5   83,490  ) 90,688( 387,398   10,067  465,397 
       

 
 :)ח "באלפי ש(להלן פרטים על ההשקעות בחברות המוחזקות לפי ענפים כלכליים  .ה

   
        יתרת 

     ההשקעה  )הפסדים(    חלק החברה ברווחים    
  05.31.12ליום  2 0 0 5  2 0 0 4  2 0 0 3
     
)3,612 (  )1( ן ובניה"נדל 267,137  ) 3,864( ) 9,325(
     
)27,262 (  )2( טכנולוגיה 91,809   7,506  ) 27,156(
     
)193 (  )3( מוצרי בניה ואחסון 29,273  ) 582( ) 1,664(

     
 .וחברות מוחזקות שלהישרס באמצעות  )1(
 
 ).אי.טי.כולל טי (ים וחברות מוחזקות שלהתבאמצעות  )2(
 
 .שסין אחבאמצעות  )3(
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 )במאוחד(נטו , נכסים להשכרה-' א - 10באור 
 :ההרכב .1

   מדווחיםאלפי שקלים חדשים                      
   מ א ו ח ד                                      

  מבני תעשיה  משרדים ושטחים 
   ומלאכה      מסחריים         כ"סה   
 עלות   
 )1( 2005 בינואר 1יתרה ליום   497,180   428,164   925,344 
 העברה מנכסים להשכרה בהקמה 47,174  -          47,174 
 תוספות במשך השנה 498  7,002  7,500 
 גריעות במשך השנה ) 2,877(  -          ) 2,877(

    

 )1( 2005מבר  בדצ31יתרה ליום   541,975   435,166   977,141 
    

 פחת שנצבר   
 2005 בינואר 1יתרה ליום   128,723   118,561   247,284 
 העברה מנכסים להשכרה בהקמה 655  -          655 
 תוספות במשך השנה 13,734  6,137  19,871 
 גריעות במשך השנה  ) 1,588(  -          ) 1,588(

    

 )3()2( 2005 בדצמבר 31יתרה ליום   524,141   124,698   266,222 
    

  2005 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום   400,451   310,468  710,919 

 הפחתת קרקע חכורה   ) 7,662(
    

 )3()2)(1( 2005 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום     703,257 
    

 
 678,060 

 
 309,603  

 
 368,457  

 חדשים מותאמיםבאלפי שקלים  עלות מופחתת
  2004 בדצמבר 31ליום   

 הפחתת קרקע חכורה   ) 6,889(
    

 
 671,171  

 באלפי שקלים חדשים מותאמים עלות מופחתת  
 )3()2)(1( 2004 בדצמבר 31ליום   

    

 ).ח" אלפי ש28,123 - 2004(ח " אלפי ש32,256כולל עלויות מימון ועלויות ישירות שהוונו בסך  )1( 
 ).ח" אלפי ש24,395 - 2004(ח " אלפי ש27,650 הפרש מקורי מיוחס לקרקע בסך כולל )2(
 ). זהה- 2004(ח " מליון ש106לאחר ניכוי מענקי השקעה בסך   )3(

 
 

 )במאוחד(נטו , נכסים להשכרה בהקמה-' ב - 10 באור
   אלפי שקלים חדשים    

                מאוחד
    בדצמבר31         

    מדווחים 
 4 0 0 2   5 0 0 2    

   

 עלויות הקמה  68,701   104,837 
   

 :כולל  
 מיוחס לקרקע" הפרש מקורי"  5,865   9,487 

   

 הוצאות מימון ועלויות ישירות שהוונו  10,800   12,676 
 
 

 :העלות הינן כדלקמןלפי  5200 בדצמבר 31הזכויות בנכסים להשכרה ובנכסים להשכרה בהקמה ליום  -'  ג- 10באור 
 

   מדווחיםאלפי שקלים חדשים  
 

  כ "    סה
 שטרם נרשמו 
 על שם קבוצה 

    רשומות על שם
  הקבוצה    

 
    

 נכסים בבעלות 152,323  -       152,323 
 )2)(1(נכסים בחכירה   893,519   -        893,519 

    

 1,045,842        -   1,045,842   
 

 175,447פרט לנכס שעלותו . לרוב עם זכות להארכת התקופה, 2054לבין שנת  2008תקופות החכירה מסתיימות בין שנת  )1(
 . שנים145-ח שהינו בחכירה ל" אלפי ש49,124וכן נכס שעלותו שנים  999-שהינו בחכירה ל ,ח"אלפי ש

 .עיקר הנכסים הינם בחכירה מהוונת )2(
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 מ"יה בעערד השקעות ופיתוח תעש

 
 זכויות בקרקע ומטעים,  קרקעות- 11באור 

        אלפי שקלים חדשים
             מאוחד      

    בדצמבר31            
   מדווחים 

 4 0 0 2   5 0 0 2   
   

 קרקעות בבעלות  14,438   14,438 
 קרקעות ומטעים בחכירה מהוונת  3,666   3,666 
   
 18,104   0418,1   
   

 .  ל אינם נכסים מניבים"הנכסים הנ
 

  השקעות אחרות- 12באור 
        אלפי שקלים חדשים

             מאוחד     
    בדצמבר31           

   מדווחים 
 4 0 0 2   5 0 0 2   
 :ההרכב .א  
 )1(השקעה במניות   13,702  13,742 
 ואחרים לקוחות פקדונות ו  14,635  18,847 
 )2(הלוואה לזמן ארוך    11,324  (*)  10,902 
 3,4914   39,661   
   

 .ח"אלפי ש 18,734- כ31.12.2005השווי בבורסה ליום ). 17.4%( מ " בית גיל הזהב בע-מניות סחירות  )1( 
   

פרעון . העתידיים ממכירת דירות בפרויקטההלוואות מובטחות מהתקבולים . משקף הלוואות לא צמודות שניתנו לפרויקט בנייה )2( 
 .ההלוואות תלוי בקצב מכירת הדירות בפרוייקט

   
 .סווג מחדש (*) 

 
  רכוש קבוע במאוחד-' א-13באור 

   אלפי שקלים חדשים מדווחים 
  בנינים, קרקע     מחשבים 
  ושיפורים      מכונות   רהוט וציוד  וציוד     

   במושכר       וציוד     משרדי    לי רכבכ  היקפי    כ"סה    
 עלות      
 1.1.2005יתרה ליום  116,852   73,581   44,584  31,019   98,659  364,695 
 חברה שאוחדה לראשונה 90,622   -         17,455  9,447  74,352  191,876 
 רכישות השנה 2,002  1,577  1,159  206  4,194  9,138 
 גריעות השנה ) 66,959( ) 208( ) 2,354( ) 9,145( ) 368( ) 79,034(
 יציאה מאיחוד    ) 15,699(  -         ) 5,384( )22,206( ) 57,372( )100,661(
       
 31.12.2005יתרה ליום  126,818   74,950   55,460   9,321  119,465  386,014 

       
 פחת נצבר      
 1.1.2005יתרה ליום   25,713   56,346   35,857  20,244   87,406   225,566 
 חברה שאוחדה לראשונה 20,082   -         10,510  5,774  53,248  89,614 
 פחת לשנה 1,985  3,736  1,338  859  3,015  10,933 
 גריעות השנה ) 9,187( ) 113( ) 2,338( ) 7,180( ) 353( ) 19,171(
 יציאה מאיחוד )  8,177(  -         ) 3,304( )13,711( ) 49,026( ) 74,218(
 31.12.2005יתרה ליום   30,416   59,969   42,063   5,986   94,290   232,724 

       
 31.12.2005עלות מופחתת   96,402   14,981   13,397   3,335   25,175   153,290 

       
 31.12.2004 עלות מופחתת  91,139   235,17   727,8   775,10   253,11   139,129 
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 
 נטו,  רכוש אחר והוצאות נדחות-' ב-13באור 

 
     אלפי שקלים חדשים

                מאוחד
    בדצמבר31         

   מדווחים 
 4 0 0 2   5 0 0 2   
   

  עלות מופחתת-" יק לקוחותת" 65,505  -        
  עלות מופחתת -מוניטין בחברות מאוחדות   33,166  2,239 
  הסכום המופחת -רכוש אחר והוצאות נדחות   2,104   068,1 
   
 307,3   100,775   

 
 

 *  אשראי מתאגידים בנקאיים ומאחרים- 14באור 

 
   אלפי שקלים חדשים                            

   מ א ו ח ד               ה ח ב ר ה             
   בדצמבר31            בדצמבר 31           

 
 
  

   שיעור            מדווחים   מדווחים 
  הצמדה ריבית משוקלל  2 0 0 5   2 0 0 4   2 0 0 5   2 0 0 4  
        
 
 6,000 

 
 22,750 

 
 114,351 

 
 34,579 

 
 1-1.75+ פריים 

 
 ללא הצמדה

 אשראי לזמן קצר ומשיכות
  יתר  

 הלוואות לזמן קצר ללא הצמדה 5.25-7.25% 84,701  43,200  35  -       
 הלוואות לזמן קצר מדד המחירים 4.25-6.3 26,645  51,829  11,532  28,050 
  קצרלזמן הלוואות  פרנק שוויצרי 2.25+ליבור  15,258  20,823  15,258  17,855 
 הלוואות לזמן קצר  יין יפני 1.8-1.5+ ליבור  47,407  34,871  17,617  8,564 

 הלוואות לזמן קצר אירו 3.65 -       2,052  -      -     
 הלוואות לזמן קצר  דולר  1.5-1+ ליבור  22,902  -       -      -     

 
 11,609 

 
 36,340  

 
 432,101  

 
 398,918  

  
 

 ת שוטפות של הלוואותחלויו
   לזמן ארוך

 
 72,078  

 
 103,532 

 
 699,227  

 
 630,410  

   
 כ "סה

 
 ) ' ב23 ובאור 'א 23ראה באור (האשראי מתאגידים בנקאיים מובטח בשעבודים קבועים ושוטפים על נכסי החברה וחברות מאוחדות  *
 
 

 ספקים ונותני שרותים,  קבלני משנה- 15באור 
 

   אלפי שקלים חדשים                        
   מ א ו ח ד                ה ח ב ר ה           

    בדצמבר31              בדצמבר31         
   מדווחים   מדווחים 

 4 0 0 2  5 0 0 2    4 0 0 2    5 0 0 2   
     

 :חובות פתוחים    
 ע חוץבמטב    24,518  34,177  -       -      

 במטבע ישראלי     116,235   59,164   -        -      
      -       -  93,341  140,753  
 קבלנים בגין בניה -          11,937  -       -      

 המחאות לפרעון  22,182   13,062   -        -      
     

      -        -   118,340   162,935   
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 מ"עות ופיתוח תעשיה בעערד השק
 
 
 

  זכאים ויתרות זכות- 16באור 
 

              אלפי שקלים חדשים       
   מ א ו ח ד               ה ח ב ר ה        
     בדצמבר31             בדצמבר31       

   מדווחים   מדווחים 
 4 0 0 2  5 0 0 2   4 0 0 2    5 0 0 2   
     
 וצדדים קשורים חברות מוחזקות 216  48  1,006  992 
 עובדים ומוסדות בגין שכר 44,441  28,976  46  41 

 מוסדות ממשלתיים אחרים 19,903  23,498  -       -      
 מס רכוש 983  1,277  -       -      
 התחייבות בגין שרותי בניה 968  968  -       -      
 הפרשות להשלמת בנינים 3,990  5,291  -       -      

 הכנסות מראש וזכאים אחרים , הוצאות לשלם 91,736  78,036  575  444 
 זכאים לדיבידנד וזכויות שלא נוצלו 420  295  -       9 

 זכאים בגין עסקאות בניה 1,005  1,005   -        -      
 ן קרקעזכאים בגי  -           6,462   -        -      

     
 486,1   627,1   145,856   163,662   

     
     
  מקדמות ופקדונות משוכרים ורוכשי נכסים- 17באור     
     

 מקדמות משוכרים ורוכשי נכסים 3,066  2,911   -        -      
 )20באור (חלויות שוטפות של פקדונות   1,227   1,499   -        -      

     
      -        -   4,410   4,293   

 
 
 
 
 

 
   

   
   
   
   

 
 
 

 



 

 

28

 
 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 
  אגרות חוב להמרה במניות חברה מאוחדת-  א-18-באור 

 
  ביולי של כל20 שיעורים שווים ביום 4-עומדות לפרעון ב, י ישרס"הונפקו ע, רשומות על שם) 'סדרה ד(אגרות חוב  .1

 2001למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש יוני ) קרן וריבית(צמודות , )כולל (2010 עד 2007אחת מהשנים 
 1ניתנות להמרה למניות רגילות רשומות על שם בנות ) 'סדרה ד(אגרות החוב .  לשנה3%ונושאות ריבית בשיעור של 

סדרה (אגרות חוב . נ.ח ע" ש180שער ההמרה יהיה , 2006 ליולי 20באופן שעד ליום , א נפרעות במלואן"כ. נ.ח ע"ש
 240שער ההמרה יהיה , 2006 ביולי 21ומיום ) בכפוף להתאמות מסוימות. (נ.ח ע" ש1למניה רגילה אחת בת ) 'ד
סדרה (אגרות חוב ). בכפוף להתאמות מסוימות. (נ.ח ע" ש1למניה רגילה אחת בת ) 'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ח ע"ש
 .לא תקנינה למחזקים בה זכות להמרה למניות ישרס, 2010 ביוני 30נה עד ליום שלא תומר) 'ד

 
 .אביב-נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל, )סדרה ד( אגרות החוב .2
 
 :הרכב אגרות החוב .3

   אלפי שקלים חדשים       
    בדצמבר31 

   מאוחד 
   מדווחים 

 4 0 0 2    5 0 0 2   
   
 )'סדרה ד(אגרות חוב ישרס   173,507  108,564 
  נכיון אגרות חוב-בניכוי    15,311   12,799 
 95,765   158,196   

 
  אגרות חוב- ב - 18באור 

 
   אלפי שקלים חדשים       

    בדצמבר31 
   מאוחד 
   מדווחים 

   
 4 0 0 2    5 0 0 2   

   
 )1() 'ה סדרה(אגרות חוב ישרס  27,092  -        

 )2() סדרה א(אגרות חוב מלם   29,671   -        
        -  56,763  

 חלויות שוטפותבניכוי   14,836   -        
        -   41,927   

 
. ב מערכן הנקו90%- ב2005י ישרס על פי תשקיף חודש מאי "אגרות החוב הונפקו ע. ח" אלפי ש4,188מוצג בניכוי ניכיון בסך  )1(

קרן אגרות החוב .  לשנה המשולמת אחת לשנה4.35%אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית בשיעור של 
 .אביב-אגרות החוב נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל. 2011 תשלומים שנתיים שווים החל משנת 4-תפרע ב

 
אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית , 1999על פי תשקיף מחודש מרץ , י מלם"אגרות החוב הונפקו ע )2(

בחודש פברואר ;  תשלומים שנתיים שווים2-יתרת קרן אגרות החוב תפרע ב.  לשנה המשולמת אחת לשנה7.9%בשיעור 
 .אביב-אגרות החוב נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל. 2007- ו2006
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 לזמן ארוך  ואחרים  התחייבויות לתאגידים בנקאיים- 19ר באו
 

                       אלפי שקלים חדשים
                  מאוחד               החברה 

    בדצמבר31             בדצמבר31          
   מדווחים    מדווחים 

 4 0 0 2    5 0 0 2   4 0 0 2   5 0 0 2   
 :הרכב .א    

     
 התחייבויות לזמן ארוך  800,242  692,234  36,340  46,601 
  חלויות שוטפות-בניכוי    398,918   432,101   36,340   11,609 
     
 34,992         -   260,133   401,324   
 :מועדי פרעון .ב    
     
 פותחלויות שוט   398,918   432,101   36,340   11,609 
     
 שנה שניה  289,038  211,933  -         34,992 

 שנה שלישית  20,060  23,040  -        -       
 שנה רביעית  24,140  13,252  -        -       
 שנה חמישית  16,882  9,434  -        -       

 שנה שישית ואילך   51,204   474,2   -         -       
     

 34,992         -   260,133   401,324   
     

 46,601   36,340   692,234   800,242   
 תנאי ההצמדה ושיעורי הריבית .ג    
     
    הצמדה  %-ריבית ממוצעת ב    
      

 יורו   2.3+ ליבור  1,354  1,878  -       -      
  יינים  0.76-2+ בור לי 112,134  138,737  -       11,609 
  דולר  1-2+ ליבור  38,879  31,112  17,557  16,432 
 פרנק שוויצרי   2+ ליבור  29,886  37,818   17,060   18,560 

 מדד  7.5-3.95 503,736  380,399  1,723  -       
                       לא צמוד  0.7-1+ פריים  102,057  93,290  -       -      

                       לא צמוד  -            2,587  -          -        -      
 לא צמוד   6.2  609,9   0009,   -        -      
     
 כ"סה   800,242   692,234   36,340   601,46 

     
 .   בהתאמה0.066% 4.54% הוא 2005 בדצמבר 31ליין היפני ליום , המתייחס לדולר, שיעור הליבור * 
 . 6% הינה 2005 בדצמבר 31ליום ,    ריבית הפריים 

 
 
 
 ).א - 23 -ראה באור ( שעבודים .ד

 )ב-23ראה באור (התניות פיננסיות  
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  פקדונות- 20באור 
 

 :ההרכב .א
   אלפי שקלים חדשים     
              מאוחד     

     בדצמבר31           
    מדווחים 

  תנאי הצמדה   2 0 0 5   2 0 0 4 
    

 )1(פקדונות ודמי כניסה מדיירים  מדד המחירים לצרכן 1,079  398 
 )2(פקדונות משוכרים  מדד המחירים לצרכן  3,290   3,845 
 4,243  4,369   
 )להלן' ראה ב(לויות שוטפות בניכוי ח   1,227   1,499 
    

 2,744   3,142    
 
 פקדונות ודמי כניסה מדיירים )1(

 . לחודש3.33%אינם נושאים ריבית ומופחתים בשיעור של , ב וחלקם צמודים למדד"חלק מהפקדונות צמודים לדולר של ארה 
 

 . ל"ר המוגן לקבל את יתרת הפקדון כשהיא צמודה כנזכאים דיירים העוזבים את בית הדיו, על פי החוזים שנערכו עם הדיירים 
 

 פקדונות משוכרים )2(
. י השוכרים פקדונות על פי חוזים שנערכו בינם לבין החברה המאוחדת"לשם הבטחת תשלומי דמי שכירות שולמו ע 

 . הפקדונות צמודים למדד המחירים לצרכן ואינם נושאים ריבית
 

 :הינם כדלקמן מועדי הפרעון לאחר תאריך המאזן .ב
   אלפי שקלים חדשים     

   מאוחד 
    בדצמבר31 

    מדווחים 
 4 0 0 2   5 0 0 2    

    

  חלויות שוטפות-שנה ראשונה    1,227   1,499 
    

 שנה שניה  1,424  1,126 
 שנה שלישית  582  444 
 שנה רביעית  202  322 
  ואילךשנה חמישית   934   852 
    

 2,744   3,142    
  

  

 4,243   4,369    
 
 

 נטו,  התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד- 21באור 
 

 :ההרכב .א
 מעביד  -התחייבות בשל סיום יחסי עובד  22,133  24,664 
 בניכוי יעודה שהופקדה   19,121   19,311 
    

 5,353  3,012   
 )1() בגין עובדי רסקו(פנסיה התחייבות ל   3,263   3,602 
    

 8,955   6,275    
 

 ).ח" אלפי ש774 - 2004(ח " אלפי ש720לאחר ניכוי ההתחייבויות שסווגו להתחייבויות שוטפות בסך  ) 1 (
 
י הפקדות שוטפות בביטוחי "התחייבויות החברה והחברות המוחזקות בשל סיום יחסי עובד מעביד מכוסות ע .ב

מחושבות על בסיס שכרם האחרון של העובדים ליום  ,י ההתחייבות הכלולה במאזן"וע נות פנסיהמנהלים ובקר
 .המאזן ובהתאם לחוק פיצויי פיטורין

 
חברה מאוחדת מסויימת . בגין מרבית העובדים החודשיים מפקידה הקבוצה סכומים שוטפים בקרנות פנסיה .ג

לגבי חלק מהעובדים החודשיים שבגינם . דות בקרנות פנסיההתחייבה לשלם לעובדיה פיצויים נוספים מעבר להפק
. לא מופקדים סכומים בקרנות פנסיה וכן לגבי עובדים יומיים מפקידה הקבוצה סכומים בקופות גמל ובחברות ביטוח

הכספים המופקדים בקרנות הפנסיה ובקופות גמל מסויימות אינם בניהולה ובשליטתה של הקבוצה ולפיכך לא ניתן 
בגין ההתחייבויות האחרות קיימת . בדוחות הכספיים לאותם סכומים וכן להתחייבויות שבגינן הם הופרשו ביטוי

 .הפרשה בדוחות הכספיים
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  המשך-נטו ,  התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד- 21באור 
 
הכספים שהופקדו ניתנים למשיכה . ו עד לתאריך המאזןהיעודה המופקדת בקופות פיצויים כוללת רווחים שנצבר .ד

 .אך ורק לאחר שימולאו ההתחייבויות לפי חוק פיצויי פיטורין או הסכמי עבודה
 
ההתחייבות בגין פנסיה לששה עובדים לשעבר ולשאריהם בחברה מאוחדת נקבעת לפי תחשיב אקטוארי המבוסס  .ה

 . לשנה5.5%ה לפי לוח חיים ישראלי ובשעור היוון של תוחלת החיים הצפויי, על סכום הפנסיה החודשי
 

  התחייבויות אחרות לזמן ארוך- 22באור 
   אלפי שקלים חדשים   

   מאוחד 
    בדצמבר13 

   מדווחים 
 4 0 0 2  5 0 0 2  
   
 )א(הפרשה לתביעות משפטיות  1,876  3,191 
 )ב(ות שנמכרו רישום בפינקסי המקרקעין של דיר  1,872   2,243 
   

 5,434   3,748   
)א ( הפרשה לתביעות משפטיות  

 בדצמבר 31בעיקרן על ידי רוכשי דירות המסתכמות ליום , הוגשו תביעות משפטיות, נגד רסקו וחברה מאוחדת שלה
ת שינבעו ההוצאו,  לדעת הנהלת רסקו ובהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים.ח"מליוני ש 18.7- לסך של כ2005

ח "מליוני ש 1.8-בסך כשנכללה בדוחות הכספיים ל לא תעלנה על סכום ההפרשה "לרסקו כתוצאה מהתביעות הנ
 . שנקבעה באופן ספציפי

לדעת יועציה המשפטיים של החברה סיכויי , ב" מליוני דולרים של ארה27בנוסף הוגשה תביעה משפטית בסך של 
 .רשה בספריםהתביעה נמוכים מאוד ולכן לא בוצעה הפ

 

    
)ב( רישום בפנקסי המקרקעין של דירות שנמכרו

היתרה מייצגת את התחייבות רסקו וחברות מאוחדות שלה בגין רישום דירות שנמכרו על ידן בעבר וטרם נרשמו על שם 
היתרה נקבעת בהתאם להערכת עורכי הדין של רסקו באשר לעלות הרישום . רוכשיהן בלשכת רישום המקרקעין

 .הממוצעת של כל דירה

 

 
 

  התחייבויות תלויות והתקשרויות - 23באור 
 

 שעבודים .א
 .נרשמו שיעבודים קבועים ושוטפים על נכסי החברה וזכויותיה, להבטחת התחייבויות לתאגידים בנקאיים .1 

 
       אלפי שקלים חדשים

     בדצמבר31          
    מדווחים 

 4 0 0 2   5 0 0 2    
    

 ל"הסכומים המובטחים בשיעבודים הנ  103,532   107,070 
 
 

 קבוצת ישרס .2
 
מובטחות בשעבודים קבועים , ח" מליון ש711 -כבסך של , התחייבויות קבוצות ישרס לתאגידים בנקאיים .א

 .על נכסי קבוצת ישרס וזכויותיה
 
 בסכום סמלי של עבודירשמה ישרס ש) 18באור (לשם הבטחת אגרות חוב שהונפקו לציבור על פי תשקיף  .ב

  . ח" ש1
שהוצא לחברות מאוחדות של ישרס על פי החוק " מפעל מאושר"לשם הבטחת עמידה בתנאי האישור של  .ג

 שעבדו החברות 1989 -ן"התש,  וחוק הרשות לפיתוח ירושלים1959 -ט"התשי, לעידוד השקעות הון
 .עבוד שוטף ללא הגבלה בסכוםהמאוחדות לטובת מדינת ישראל את כל רכושן בש



 

 

32

 
 

 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 
 

  המשך- התחייבויות תלויות והתקשרויות  - 23באור 
 

  המשך-שעבודים  .א
 

  המשך-קבוצת ישרס  .2
 
להבטחת התחייבויותיהן לבנקים רשמו חברות מאוחדות של ישרס משכנתא מדרגה ראשונה על נכסי  .ד

ים קבועים ושוטפים ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכום על הזכויות החוזיות המקרקעין שלהן ושעבוד
לקבלת כספים והמחאה על דרך השעבוד מכל השוכרים ושעבודים קבועים ושוטפים על חשבון הבנק וכן על 

או יחידות בנכס המקרקעין שלהן וכן על כספים המגיעים להן ממרכז /ציוד וחומרים ועל תקבולים מרוכשים ו
 .עות במשרד התעשיה והמסחרההשק

 
התחייבויותיה של רסקו ושל החברות המאוחדות שלה מובטחות בשעבודים קבועים ללא הגבלה בסכום על  .ה

 250-כ הינו 2005 בדצמבר 31סך ההתחייבויות המובטחות בשעבודים ליום . כלל נכסי החברות וזכויותיהן
 31ויות בנקאיות המובטחות בשעבודים שיתרתן ליום העניקו חברות בקבוצת רסקו ערב, כמו כן. ח"מליון ש

 .ח"מליון ש 233-כ, 2005בדצמבר 
 
 
 קבוצת תים .3

 

וכל , תים שעבדה בשעבוד קבוע ראשון בדרגה לטובת בנק את מניות החברה המאוחדת תים תעשיות תוכנה .א
 . ההכנסות וההטבות הנובעות או הקשורות למניות אלו, הזכויות

  .    GEהחברה את כל זכויותיה על פי הסכם בינה לבין שעבדה , כמו כן 
שיעבדה בשיעבוד קבוע ראשון בדרגה לטובת בנק את השקעותיה , תים תעשיות תוכנה, חברה מאוחדת 

הון המניות , וכן שיעבדה בשעבוד שוטף וקבוע את כל נכסיה) קומטק ומלם(במניות חברות מאוחדות אחרות 
  .המוניטין וכל זכויות החברה

 . ח" מליון ש113- בסך של כ31.12.2005ל הסתכם ביום "הסכום המובטח בשיעבודים הנ 
 
מ שיעבדה לטובת בנקים בשעבוד צף את כל נכסיה ובשעבוד קבוע את "ניטק איכות בעאומ, חברה מאוחדת ב

ן  מליו30- בסך של כ31.12.2005 -הסכום המובטח בשיעבוד זה הסתכם ב. הון המניות והמוניטין שלה
 .ח"ש

 
  שעבודים בקבוצת מלם . ג

 

שיעבדה מלם בדרך של . ח"ש מליון 25-כלהבטחת התחייבויות מלם כלפי תאגיד בנקאי בסך של  .1 
משכנתא את זכויותיה בהסכם הפיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל ובמקרקעין עליהן נבנה מבנה החברה 

 . וכל הבנוי ושיבנה עליהם
לפי מדינת ישראל בקשר עם מעמדה כמפעל מאושר על פי החוק לעידוד להבטחת התחייבויות מלם כ .2 

נכסי דלא , כלים מכשירים, שיעבדה מלם בשיעבוד שוטף מכונות ציוד, 19555 -ט "התשי, השקעות הון
 . ניידי וזכויות ביטוח

בוד שיעבדה מלם בשיע, ח" מליון ש48.5להבטחת התחייבויות מלם כלפי מחזיקי אגרות חוב בסך של  .3 
 . מדרגה שניה את זכויותיה במקרקעין עליהם נבנה מבנה החברה

 . להבטחת התחייבויות מלם כלפי ספק ציוד שעבדה החברה בשעבוד קבוע את הציוד הנרכש מאותו ספק .4 
שעבדה , ח" מליון ש3.6 -להבטחת התחייבות חברה מאוחדת של מלם כלפי תאגיד בנקאי בסך של כ .5 

זכויות ביטוח ונכסים לא , לרבות מלוא הזכויות בחוזה עם לקוח עיקרי, ל נכסיההחברה המאוחדת את כ
כמו כן הקצתה החברה המאוחדת לתאגיד הבנקאי כתבי אופציה לרכישת . מוחשיים ואת הון המניות

 .      אלפי דולר380של החברה המאוחדת של מלם בשווי של עד ' מניות בכורה א
 

  מליון45-כתנו עבור תים וחברות בקבוצה בסכום כולל של יבויות בנקאיות שנ ערקיימות 31.12.2005ליום  .ד
 . ח"ש
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  המשך- התחייבויות תלויות והתקשרויות  - 23באור 

 
  המשך-שעבודים  .א

 
 קבוצת חסין אש .4

ם שעבודים קבועים על הון להבטחת התחייבויות חברות קבוצת חסין אש לבנקים הוטלו לטובת הבנקי .א
שיקים ומסמכים אחרים של החברות המאוחדות של חסין אש וכן שעבוד שוטף , כספים, רכוש קבוע, המניות

 .בקבוצת חסין אשהמאוחדות על כל נכסי החברות 
כמו כן להבטחת . ח" ש מליון9.2- כ בסך של31.12.05ל מסתכם ליום "הסכום המובטח בשעבודים הנ 

 38051ח נרשם משכון על כל זכויות חסין אש בנכס הידוע כגוש " מליון ש2ק בסכום של התחייבות לבנ
 .    ועל כל זכויות הממשכנים כמפורט בכתב המשכון2חלקה 

 

ללא הגבלה בסכום להבטחות קיום , חסין אש רשמה שיעבודים שוטפים וקבועים לטובת מדינת ישראל .ב
 .התנאים הקשורים בקבלת מענקי השקעה

 
 התניות פיננסיות .ב

, התחייבו חברות הקבוצה כלפי הבנקים, במסגרת אשראיים והלוואות שקבלו חברות הקבוצה מתאגידים בנקאיים
נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים עומדות חברות הקבוצה בהתניות שסוכמו . להתניות פיננסיות שונות, בין היתר

לגביה ישרס , ח" מליון ש13- כ31.12.05שרס שיתרתה ליום לגבי הלוואה שקיבלה קבוצת י, למעט, עם הבנקים
ולפיכך הבנק לא , ישרס בדעה כי ההתניה בה אינה עומדת הינה טכנית ולא כלכלית. עומדת רק בחלק מההתניות

 .     צפוי לדרוש את פרעון ההלוואה
 
 התקשרויות .ג

 
להלן ( .YMCA OF THE U.S.Aסכם עם בה) הרוכשת -להלן ( התקשרה קבוצת ישרס 1999 בדצמבר 23ביום  .1

 .YMCAהידוע כמתחם  ,ושינגטון ולינקולן בירושלים, דוד המלך: בעלי הזכויות במתחם בין הרחובות, )ימקא
 

ע "פי תב-וכן זכויות בניה נוספות על) מתקני ספורט ואולם קונצרטים, בעיקר מלון(במתחם קיימים מבנים  
, מיועדות בעיקרן למגורים, ר שטחים עיקריים" אלפי מ35-ף של כזכויות הבניה הנוספות בהיק. מאושרת
מרכז ספורט וספא וחזית ,  מקומות חניה900-ע חניון לכ"כמו כן כוללת התב. משרדים ומסחר, מלונאות
 .מסחרית

 

ר שטחים " אלפי מ35 שנים בגין אותו חלק מהמתחם עליו יבנו 150-על פי ההסכם יוקנו לרוכשת זכויות חכירה ל 
 .כמו כן יוקנו לרוכשת כל זכויות הבניה הלא מנוצלות של החלק שיוחכר לה. עיקריים כאמור

 

למועד המאזן שילמה הקבוצה לימקא סך של . ב" מליון דולר ארה14.5עלות ההתקשרות במלואה הינה סך של  
ה הרוכשת עבור תבנ, כמו כן. י ימקא"יתרת התמורה תשולם עם המצאת אישורי מס שבח ע.  מליון דולר10.75
 מקומות חניה מתוך החניון 400-את החזית המסחרית וכ, את מרכז הספורט והספא )כחלק מהתמורה(ימקא 
. ב" מליון דולר ארה36.5-בסך הכל מסתכמת תמורת ההסכם בכ.  מליון דולר22-בעלות מוערכת של כ, המוזכר

סכום נוסף לימקא ישולם ,  מליון דולר135 מינימלי שלבמידה וההכנסות מהמכירות בפרוייקט תעלינה על סכום 
 .המינימלי האמור העולה על הסכום מתוך הסכום 17%של שיעור ב

 

אשר למועד הדוח , רבויות להבטחת יתרת התשלומים וביצוע עבודות הבניה עבורהבנוסף נמסרו לימקא ע 
מנגד נרשמה ). י דולר אלפ289בנוסף לשטר חוב בסך של (ב " מליון דולר ארה14.5-עומדות על סך של כ

 .משכנתא לטובת הבנק המלווה והערת אזהרה לטובת הרוכשת
 

. הבקשה אושרה בכפוף למילוי תנאי היתר .הוגשה בקשה להיתר ביצוע עבודות דיפון וחציבה, 2000בחודש יולי  
 .מהן 96%עד לתאריך המאזן הושלמו . בביצוע העבודותהקבוצה החלה , 2001במהלך הרבעון השני של שנת 

 

ישרס .  קיבלה ישרס היתר בניה להקמת חלק מהשטחים התת קרקעיים בפרוייקט2003בחודש אוגוסט  
. ח" מליון ש56-התקשרה עם קבלן משנה להסכם לביצוע כלל העבודות התת קרקעיות בתמורה לסך של כ

 7.5-ת של כבנוסף התקשרה ישרס עם קבלן משנה נוסף לביצוע התקנת מערכות תת קרקעיות בתמורה כולל
 וצפויים להסתיים ברבעון הראשון של שנת 2004ל החל בחודש אוגוסט "ביצוע עבודות הבניה הנ. ח"מליון ש

המיועד לכלול  Cבשלב שלאחר השלמת עבודות הבניה התת קרקעיות צפויה ישרס להתחיל בבניית בנין . 2007
 בניינים 2עוסקת ישרס בתכנון מפורט של  כמו כן. ר שטח עיקרי" מ8,300- יחידות דיור בהיקף בניה של כ62

 בסך 2005 בדצמבר 31היקף ההשקעה הכולל של ישרס בפרויקט הסתכם ליום .  יחידות דיור39נוספים שיכללו 
ונכון למועד הדוחות הכספיים נמכרו  C החלה ישרס בשיווק בנין 2005בראשית שנת . ח"מליון ש.242.7-של כ

 . יחידות דיור40
 

בהסכם למכירת כל החזקותיה בישקול ' עם צד ג, חסין אש, התקשרה החברה המאוחדת, יך המאזןלאחר תאר .2 
חסין אש אחראית וחייבת בגין התקופה שעד ליום , על פי הסכם המכר. ח" אלפי ש4,144סחר בתמורה לסך של 

שקול סחר ותהיה דרישה או תביעה כלשהי של י, חובה, לקיומם של כל חיוב") המועד הקובע"להלן  (1.1.2006
כתוצאה מהמכירה . זכאית לכל התקבולים הכספיים שהתקבלו בישקול סחר בגין התקופה עד למועד הקובע

 . 2006שייזקף ברבעון של , ח" אלפי ש730-ל צפויה חסין אש לרשום רווח של כ"הנ
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 
  המשך- התחייבויות תלויות והתקשרויות - 23באור 

 
 הליכים משפטיים .ד

 

-ב בבית המשפט המחוזי הפדרלי של מדינת ניו"הוגשה תביעה ייצוגית בארה, 2004בחודש ספטמבר  .1 
חברה מאוחדת המחזיקה במניות (מ "תים תעשיות תוכנה בע, איי.טי.טי, רזי נגד חברה מאוחדת'ג
ר הדירקטוריון "ויוירקטור בתים ד, של תיםו יושב ראש הדירקטוריון של החברה, " )תים"להלן (איי .טי.טי

 . איי.טי.ל הכספים של טי"איי וסמנכ.טי.של טי

 ועד 2001 למאי 15 -התובעים דורשים לקבל פיצוי על הפסדים שנגרמו להם במשך התקופה שמתחילה ב  
איי .טי.טי, במסגרת התביעה טוענים התובעים כי במשך התקופה האמורה. 2002 לנובמבר 14ליום 

בכך שכללו הכנסות שהוכרו טרם מועדם תוך הפרת כללי החשבונאות , ני הכנסות שגוייםדיווחה נתו
חזקותיה באגרות חוב ניתנות האיי דיווחה באופן לא נכון על .טי.בנוסף טוענים התובעים כי טי. המקובלים

עם אלה  AXARTE LTDבכך שלא איחדה את ההוצאות וההפסדים של , AXARTE LTDלהמרה של חברת 
 1 -התובעים טוענים עוד כי הודעות מתקנות בנוגע להכרה בהכנסות פורסמו רק ב. איי.טי.ישל ט

התובעים טוענים כי הנתבעים הפרו את חובת אמונם כלפי בעלי . 2002 ובנובמבר 2002לאוקטובר 
 .ומסרו מידע מטעה לציבור, איי.טי.המניות של טי

 . התביעה הן חסרות בסיס ומתכוונת להתגונן מפניהןאיי סבורה כי הטענות המועלות נגדה בכתב .טי.טי  

את ההשפעה , בשלב זה, אינן יכולות להעריך, בהסתמך על חוות דעת יועציהן המשפטיים, איי.טי.תים  וטי   
 .האפשרית של התביעה בשל היותה בשלבים מקדמיים

 

בהסתמך על , הנהלת תיםלדעת . כנגד חברות בקבוצת תים הוגשו מספר תביעות בסכומים לא מהותיים .2
ל מעבר לסכומים שהופרשו "חוות דעת יועציה המשפטיים לא קיימת חשיפה מהותית בגין התביעות הנ

 , בגינן בדוחות הכספיים

 

 ).א (22בענין תביעות שהוגשו כנגד קבוצת רסקו והפרשות שנעשו בגינן ראה באור  .3

 

בהסתמך על חוות דעת יועציה , חסין אש תהללדעת הנ. ותתביעמספר   וכנגד חברת חסין אש הוגש .4
 . לא קיימת חשיפה מהותית מעבר לסכומים שהופרשו בדוחות הכספייםהמשפטיים 

 

 לביטול תוכנית למפעל מאושר התראה  .ה

 מהטעמים 2000ממרכז השקעות התראה לביטול תוכנית משנת  חסין אשקיבלה , 2004בחודש ספטמבר  .1 
בתנאי כתב האישור וכי בכוונת מנהלת מרכז השקעות להמליץ לבטל את , ורהלכא, לא עמדה כי חסין אש

מענקי השקעה בסך  במסגרת תוכנית זו קיבלה חסין אש. כתב האישור ולבטל את ההטבות שניתנו בגינו
 . ח" מליון ש3.5  -של כ 

  2004ר בחודש נובמב, החליט מרכז ההשקעות, בעקבות דיונים שקיימה חסין אש עם מרכז השקעות  
  :כדלקמן 

 .ההתראה לביטול כתב האישור מוקפאת .א  

 .חסין אש לא תקבל מענקים נוספים עבור השקעותיה במסגרת תוכנית ההשקעות עד לבדיקה נוספת .ב  

השווקים ופעילות חסין אש ,  יבחן מרכז ההשקעות את ההתפתחויות2005במחצית השנה של שנת  .ג  
 .הלכיםכדי לבחון בשנית את המשך המ

בדעה כי לא קיימת חשיפה מהותית להחזר , בהסתמך על חוות דעת יועציה המקצועיים, חסין אש   
  . מענקים שכבר נתקבלוה
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 

 
  המשך- התחייבויות תלויות והתקשרויות - 23באור 

 

  המשך -לביטול תוכנית למפעל מאושר התראה  .ה

 

דרישה ממרכז ההשקעות ") ישרס"להלן בסעיף זה (תקבלה בידי חברה מאוחדת של ישרס  ה2003בשנת  .2 
כמו . ח בגין חריגה מהתוכנית המאושרת ואי עמידה בתנאי האיכלוס" מליוני ש2-להחזר מענקים בסך של כ

נקבע שמאחר שישרס אינה עומדת בתנאי אחוז ההשכרה למפעלים מאושרים לא יומצא אישור ביצוע , כן
וזאת בשל כך שהחברות שלהן , ישרס טוענת מנגד כי עמדה בכל דרישות כתב האישור. ב זהבשל

תפסו חזקה ואף שילמו דמי שכירות לכל , השכירה החברה את השטחים אכן שכרו בפועל את השטחים
, להערכת הנהלת ישרס, התקופה הנידונה ולפיכך יש לראות בכך השכרה בהתאם לכתב האישור ובנוסף

אם , להחזרי המענקים מופרזות באופן מהותי ובשלב זה לא ניתן לקבוע את גובה הסכום שיוחזרהדרישות 
במידה וישרס תחוייב להחזיר מענקים למרכז ההשקעות סכומים . ולכן לא נרשמה הפרשה בספרים, בכלל

 .ייזקפו סכומים אלה על חשבון ההשקעה בנכס, כלשהם

שקעות במסגרתו תקבל ישרס אישור על עמידה בתנאי בימים אלו מגבשת ישרס הסדר מול מרכז ה  
ח אך מנגד " מליון ש1.7-בנוסף תחזיר ישרס כ. האיכלוס ותדרש להשלים בעתיד את יתרת התקופה

שלהערכת ישרס עשוי להסתכם בסכום דומה , יאושרו לה מענקים נוספים בגין התאמות פנים שביצעה
 .לסכום ההחזר

 
") תים"להלן ביחד בסעיף זה ( ה חברה מאוחדת של תים ר שקיבלבקשר עם מעמד של מפעל מאוש .3

ועם מענק )  חוק עידוד השקעות הון-להלן  (1959 -ט "התשי, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון
 : ח שקיבלה בגינו התחייבה תים כלהלן" אלפי ש4,787 -השקעה בסך של כ

 מתוכם ימומנו על ידי הון 30%לפחות ח במפעל בירושלים אשר "  מליון ש15 -סל של כלהשקיע  .א
 . מניות נפרע

 3,  מליון דולר2 -בסכומים שלא יפחתו מ) לא כולל מוצרי חומרה(ל פרוייקטים ומוצרים "לשווק לחו .ב
ולחילופין שיווק בסכומים ,  ואילך בהתאמה2001 - ו2000, 1999 מליון דולר בשנים 5 -מליון דולר ו

 . האמורותכאמור בממוצע של שלוש השנים 

, ל עשויה תים לאבד את זכאותה למעמד של מפעל מאושר"במידה ותים לא תעמוד בתנאים הנ
לרבות הטבות המס הנגזרות ממנו ולהידרש ולהחזיר את מענק ההשקעה שקיבלה בצירוף ריבית 

 .  בהתאם לחוק עיודד השקעות הן

ים הודעה ממנהל המחלקה  קיבלה ת2003 ביולי 27ביום . ל"תים לא עמדה בתנאי השיווק לחו
 . כי הוא עומד לבטל את המעמד של תים כמפעל מאושר, המקצועית במרכז ההשקעות 

לאור מצב . ל"תים פנתה למרכז ההשקעות על מנת להגיע להסדר חילופי לתנאי השיווק לחו
 35לפתוח משרד בשדרות ולהעסיק , כתנאי חילופי, הציעה תים, האבטלה הקשה בדרום הארץ

 חודשים קיימת הסכמה בעל פה של הגורמים האחראים במרכז 24 למשך תקופה של עובדים
לאור קיום ההסכמה להצעת תים ולאור . אך לא התקבל אישור פורמלי לכך, ההשקעות להצעת תים

בהתבסס על יועצה , מעריכה הנהלת תים,  שנים8העובדה העקרונית כי משנת ההפעלה חלפו 
לפיכך לא נכללה הפרשה כלשהי בגין החזר , חזר המענק נמוכהכי סבירות לדרישת ה, המקצועי

 . אפשרי של מענק ההשקעה שקיבלה
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 

 של יתרות כספיות  תנאי הצמדה- 24באור 
 

   מדווחיםח "אלפי ש 
   מאוחד 

   2005 בדצמבר 31 
 
 

  כ"סה     

 
 

 ללא הצמדה

 
 במטבע חוץ או
 בהצמדה אליו

 
 בהצמדה למדד
 המחירים לצרכן

 

     
 נכסים    
     
 מזומנים ושווה מזומנים 1,032  19,802  42,575  63,409 

     
 פקדונות לזמן קצר לבנקים -        3,364  -         3,364 

      
 ניירות ערך סחירים 4,227  1,785  7,149  13,161 

     
 לקוחות 1,691  33,724  311,127  346,542 

     
 חייבים 980  4,256  26,225  31,461 

     
 השקעות לזמן ארוך   -         11,935   14,024   25,959 

     
 483,896   401,100  74,866   7,930   

     
 התחייבויות    
     
 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 64,688  70,308  96,496  231,492 

     
 ספקים ונותני שרותים, קבלני משנה -        24,628  138,307  162,935 

     
 זכאים ויתרות זכות 6,387  6,205  151,070  163,662 

     
 
 7,435 

 
        - 

 
       - 

 
 7,435 

 מקדמות ופקדונות משוכרים
 ורוכשי נכסים  

     
 
 1,015,201  

 
 114,253 

 
 182,253 

 
 8,69571 

 כולל חלויות(התחייבויות לזמן ארוך 
 ) שוטפות  

     
 580,725,1   500,126  283,394  797,205  

     
 )התחייבויות(עודף נכסים  )789,275( )208,528( ) 99,026( ) 1,096,829(
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 
  המשך-של יתרות כספיות   תנאי הצמדה- 24באור 

 
   מדווחיםח "אלפי ש 

   מאוחד 
   2004 בדצמבר 31 

 
 

  כ"סה     

 
 

 ללא הצמדה

 
 במטבע חוץ או
 בהצמדה אליו

 
 בהצמדה למדד
 המחירים לצרכן

 

     
 נכסים    
     
 53,552  (*)  מזומנים ושווה מזומנים 969  23,631  (*)   28,952 

     
 64,611  (*)  פקדונות לזמן קצר לבנקים -        64,611  )(*         -         

      
 ניירות ערך סחירים 5,238  1,921  8,756  15,915 

     
 לקוחות 14,219  25,879  182,261  222,359 

     
 חייבים 1,867  12,481  17,406  31,754 

     
 השקעות לזמן ארוך   -         056,18   8,608   26,664 

     
 414,855   (*)  245,983 (*)  579,146  293,22   

     
 התחייבויות    
     
 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 62,875  57,656  146,595  267,126 

     
 ספקים ונותני שרותים, קבלני משנה -        34,177  84,163  118,340 

     
 כאים ויתרות זכותז 5,704  55,651  84,501  145,856 

     
 
 7,154 

 
        - 

 
       - 

 
 7,154 

 מקדמות ופקדונות משוכרים
 ורוכשי נכסים  

     
 
 787,999  

 
 113,899 

 
 197,519 

 
 476,581 

 כולל חלויות(התחייבויות לזמן ארוך 
 ) שוטפות  

     
 326,475,1   429,158  345,003  552,314  

     
 )התחייבויות(עודף נכסים  )530,021( )198,424( )180,881( ) 909,326(
     
     
 .סווג מחדש(*)     

 
 

  הון המניות- 25באור 
 

 :ההרכב
                             כמות המניות

      ר ש ו ם               מונפק ונפרע
2004.31.12  2005.31.12 2004.31.12   

    
 ח" ש1מניות רגילות בנות  110,000,000  705,1917,  7,705,191 

 
 .אביב-ש ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל"מניות החברה רשומות ע
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 
 

  באורים לדוח רווח והפסד- 26באור 
 

        אלפי שקלים חדשים           
    בדצמבר31   שנה שהסתיימה ביום   

   מדווחים  םמותאמי
 3 0 0 2  4 0 0 2   5 0 0 2   

 )מאוחד(השכרה ואחרות , הכנסות ממכירות .א   
 דמי שכירות והכנסות אחרות ממבנים להשכרה  62,000  62,855  67,175 
 מכירת קרקעות ודירות  90,491  59,134  85,251 
 מכירת ציוד מחשבים ושרותים  760,950  732,761  645,874 
 מכירת מוצרי בניה ושרותי אחסון  50,389  50,525  51,324 
 הפעלת חניון ודיור מוגן   15,993   16,640   16,375 
    
 865,999   921,915   979,823   

    
    
    
 )מאוחד(ההשכרה והאחרות , עלות המכירות .ב   
 )כולל פחת(אחזקת מבנים להשכרה   33,279  33,571  32,102 
 )1(עלות מכירת קרקעות ודירות   73,326  49,996  63,108 
 )2(עלות מכירת ציוד מחשבים ושרותים   640,247  597,642  528,002 
 )3(עלות מכירות מוצרי בניה ושרותי אחסון   45,233  46,082  43,364 
 הפעלת חניון ודיור מוגן   12,138   12,106   13,336 
    

 679,912   739,397   804,223   
    
    
 עלות מכירת קרקעות ודירות )1(    
 עלות הקרקעות והדירות שנמכרו   15,405  8,796  15,128 
 חומרי בניין שנצרכו   8,404  4,694  3,956 
 שכר עבודה ונלוות   4,121  2,333  9,624 
 קבלני משנה   20,589  13,443  31,251 
 במלאי בניינים למכירה) עליה(ירידה    16,752  14,921  ) 9,320(
 הפחתת הפרש מקורי מיוחס   1,173  337  1,025 
 )כולל פחת(הוצאות אחרות     6,882   5,472   11,444 
    

 63,108   49,996   73,326   
    
 עלות מכירות ציוד מחשבים ושרותים )2(    
 ותקני   459,835  389,584  325,816 
 שכר עבודה ונלוות   125,070  156,701  135,021 
 עבודות חוץ   23,464  7,313  7,230 
 פחת   1,947  9,979  12,091 
 אחרות   39,515  40,805  50,359 
 עליה במלאי   ) 9,584( ) 6,740( ) 2,515(
    
 528,002   597,642   640,247   

    
 י בניה ושרותי אחסוןעלות מכירות מוצר )3(    
 שימוש בחומרים   20,996  23,014  20,609 
 שכר עבודה ונלוות   6,492  6,731  7,219 
 פחת   3,263  3,319  3,284 
 אחרות    14,482   13,018   12,252 
    

 43,364   46,082   45,233   
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 
 המשך - ווח והפסד באורים לדוח ר- 26באור 

 
 

        אלפי שקלים חדשים       
    בדצמבר31 שנה שהסתיימה ביום  

   מדווחים  מותאמים
3 0 0 2  4 0 0 2    5 0 0 2   
    
 הנהלה וכלליות, הוצאות מכירה .ג   

    
 מאוחד   
 משכורת ונלוות 56,338  123,441  102,172 
 דירקטורים שכר וביטוח 628  592  581 
 פחת והפחתות 8,070  5,046  5,888 
 חובות אבודים ומסופקים 951  35  2,121 
 הוצאות אחרות  44,678   74,144   62,538 

    
 173,300   203,258   110,665   

    
    
 החברה   
 משכורת ונלוות 160  157  149 
 שכר ובטוח דירקטורים 253  276  279 
 אחרות  988   501   501 

    
 929   934   1,401   

    
    
 )מאוחד(נטו , הוצאות מימון .ד   
    
 בגין הלוואות לזמן ארוך 35,876  41,437  42,005 
 נטו , אחרות  21,232   5,896   22,656 

    
 64,661   47,333   57,108   

    
    
   נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות  .ה   
    
 מאוחד    
 הפרשה לירידת ערך נכסים   -         ) 13,138( ) 24,603(
 דיבידנד ורווח מבטוחות 603  372  477 
 ממימוש השקעות בנכסים) הפסד(רווח  13,775  2,083  ) 521(
 החזר הוצאות משפטיות משנים קודמות  -          -         874 
 נטו, חרותא  2,591   4,349   2,864 
    
)20,909   ( )6,334 (  16,969   
    
 החברה    
 החזר הוצאות משפטיות משנים קודמות  -          -         874 
 נטו ,  דמי ניהול מחברות מאוחדות ואחרות  319   316   313 
    
 1,187   316   319   
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 
 

 ים על ההכנסה מיס- 27באור 
 
 
 ס מהי בשעורי שינו .א

 

 והוראות 147מספר (כנסה ה התקבל בכנסת בקריאה שניה ושלישית חוק לתיקון פקודת מס 2005 ביולי 25ביום  
כי שיעור מס החברות יופחת בהדרגה , בין היתר, התיקון קובע"). התיקון: "להלן(, 2005 -ה "התשס, )שעה

 .25% – ואילך 2010- ו26% -2009, 27% -2008, 29% - 2007, 31% - 2006: לשיעורי המס הבאים
יתחייב כל רווח הון ריאלי בשיעור מס של , 25%-עם הפחתת שיעור מס החברות ל, 2010החל משנת , כמו כן  

25%. 
 
 שומות סופיות .ב

 :כלהלן) כולל שומות עצמיות שנחשבות לסופיות(החברה וחברות מאוחדות קבלו שומות סופיות  
 31.12.2001 - מ"רד השקעות ופיתוח תעשיה בעע

 31.12.2001 - מ"חברת ברזברין בע
 
 

 חברות בקבוצת ישרס 
 .2001לישרס יצאו שומות מס סופיות או הנחשבות כסופיות עד וכלל שנת המס  .1

 .1999-2004לגבי החברות המאוחדות נתקבלו שומות סופיות או שומות הנחשבות סופיות לשנות המס  
 
. ח" מליון ש1.4שלטונות המס הוציאו לחברה מאוחדת של ישרס שומה לפי מיטב השפיטה לשנת המס בסך  .2

 . בדוחות הכספיים לא נכללה הפרשה בגינה. ל"הוגשה השגה על השומה הנ
 
צווים על פי ") ישרס"להלן בסעיף זה (רס שמאוחדת של י ת המס לחברהוונלטשהוציאו  ןלאחר תאריך המאז .3

 מליון 7.1- על פיהם לישרס חבות מס בסך של כ2002-2000 לפקודת מס הכנסה לשנות המס 153סעיף 
ישרס בהליכי . זאת לאור העובדה שמרכז השקעות טרם הוציא אישור ביצוע סופי לתוכנית ההשקעות. ח"ש

מס לדעת ישרס לתוצאות הדיונים עם מרכז השקעות תהינה השלכות על חיובי ה. הגשת ערעור על הצווים
 .כאמור לעיל ומאחר ולא ניתן להעריך את תוצאותיה לא בוצעה הפרשה בדוחות הכספיים

 
 חברות בקבוצת תים 

, 2001וחזקות אחרות בקבוצת תים שומות סופיות או נחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס לתים ולחברות מ .1
 .1999לה שומות סופיות עד וכולל , למעט לחברה מאוחדת

 
 ת חסין אשחברות בקבוצ 
חברות מאוחדות אחרות בקבוצת חסין אש שומות סופיות או נחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס לחסין אש ול 

2001. 
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 
  המשך- מיסים על ההכנסה - 27באור 

 

 הפסדים לצרכי מס .ג
 

    אלפי שקלים חדשים           
   ר בדצמב31 -  שנה שהסתיימה ב 

   מדווחים  מותאמים
 3 0 0 2   4 0 0 2 5 0 0 2   

    
 )1(  בחברה 52,000  50,000  46,000

    
 :בחברות מאוחדות   
 )1( ברזברין 13,000  12,800  12,800 
 )2(קבוצת ישרס כולל רסקו  223,000  187,006  163,000 
 קבוצת תים  8,000  500  20,000 
 )4) (3(קבוצות חסין אש  10,700  7,000  5,400 

    
. לא נכלל מס נדחה בגינם )1(   
 .נו לא נוצרו מיסים נדחיםח בגי"מליון ש 119כולל  )2(   

 .ח מתייחס לישקול סחר שנמכרה לאחר תארים המאזן" מליון ש7.4-מזה סך של כ )3(
  . ח" מליון ש9.7-נדחים מסתכמים בסך כ יתרת הפסדים והפרשים זמניים אחרים בגינם לא נכללו מיסים )4(
 
 
 
 הוצאות מיסים .ד

 

 במאוחד    אלפי שקלים חדשים      
   בדצמבר31 -  שנה שהסתיימה ב

   מדווחים   מותאמים
 3 0 0 2   4 0 0 2  5 0 0 2   
    
 מיסים שוטפים 12,989  5,197  7,551 
 דמותמיסים בגין שנים קו 228  2,632  ) 532(
 מיסים נדחים ) 6,079( 693  481 
 השפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית ) 674(  -         -      

    
 7,500   522,8   6,464   

 
 
 מיסים נדחים .ה

 

 :ההרכב והתנועה במיסים נדחים לפי מקורותיהם
   אלפי שקלים חדשים 

   ת הפרשות לזכויו נכסים להשכרה הפסדים מועברים  
   עובדים וחובות  ,להשכרה בהקמה והפרשי עיתוי 
   מסופקים ואחרים רכוש קבוע ואחר אחרים   כ"סה 

     
 1.1.2004יתרה ליום   2,093  ) 46,086( 29,439  ) 14,554(

     

 4200התנועה בשנת     
     

 זקיפה לדוח רווח והפסד   1,347   3,061  ) 5,101( ) 693(
     

 31.12.2004יתרה ליום   3,440  ) 43,025( 24,338  ) 15,247(
      

 2005התנועה בשנת     
 חברה שאוחדה לראשונה 1,486  ) 21,737( -         ) 20,251(
 זקיפה לדוח רווח והפסד ) 1,321(  8,780  ) 1,380(  6,079 
     

 31.12.2005יתרה ליום   3,605  ) 55,982(  22,958  ) 29,419(
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 
  המשך- מיסים על ההכנסה - 27באור 

 
  המשך- מיסים נדחים .ה

 

    אלפי שקלים חדשים מדווחים
      בדצמבר 31 

  4 0 0 2   5 0 0 2     
 :מוצג כדלקמן    
  חייבים ויתרות חובה-רכוש שוטף    4,704  4,167 
 השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך   13,106  12,877 
 התחייבויות לזמן ארוך   ) 47,229( ) 32,291(
     
)15,247 ( )29,419 (    

 
 מס תאורטי .ו

 

להלן המרכיבים העיקריים של ההתאמה בין סכום המס התאורטי המחושב על הרווח לפני מיסים על ההכנסה לבין סכום  
 :וחות הכספייםהמס הכלול בד

 

        אלפי שקלים חדשים         
      בדצמבר31 - שנה שהסתיימה ב      

    מדווחים   מותאמים
3 0 0 2   4 0 0 2   5 0 0 2   
 מאוחד   

    

 לפני מיסים על ההכנסה)הפסד(רווח   16,087  ) 122,587( )120,489(
    

 שעור המס  34   35   36 
    

 מס תאורטי לפי שעורי מס רגילים  ) חסכון (הוצאה   5,469  ) 42,907( ) 43,376(
    

 :במיסים בגין) קיטון(גידול    
 
 1,071 

 
 3,272 

 
 3,158 

 הכנסות פטורות , הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצרכי מס  
 נטו, והפרשי אינפלציה  

 פטורות/ור מס מיוחדהכנסות חייבות בשיע   ) 744( ) 128( -         
 שינוי בשיעור המס   ) 2,896( -         -         

 מיסים בגין שנים קודמות   228  2,632  )  532(
 חלק בהפסדי חברות מוחזקות    2,802  -         4,880 
 הפסדים בגינם לא חושבו מיסים נדחים   ) 1,133( 39,167  45,583 
 נטו, יקת תשלום מקדמות המס והפרשים אחריםשח   ) 420( ) 725( ) 126(
 ביטול מיסים נדחים שנוצרו שנים קודמות    -           7,211   -          
    

 מיסים על ההכנסה  6,464   8,522   7,500 
    
 בחברה   
    

 לפני מיסים על ההכנסה )הפסד(רווח   540  ) 43,148( ) 39,863(
    

 שעור המס  34   35   36 
    

 לפי שעורי מס רגילים )חסכון(הוצאה   184  ) 15,102( ) 14,351(
    

 :גידול במיסים בגין   
 בהפסדי חברות מוחזקות ) ברווחי(חלק    ) 1,023( 13,339  11,333 
 הפסדים והפרשי עיתוי בגינם לא חושבו מיסים נדחים    839  1,763  3,018 
 נטו, הפרשים אחרים    -          -          -          
    

 מיסים על ההכנסה    -          -          -          
 
הנהיג מדידה של , 1985בתוקף החל משנת המס , )תאומים בשל אינפלציה( חוק מס הכנסה -מיסוי בתנאי אינפלציה  .ז

 .ת נישומות לפי חוק זההחברות המאוחדווהחברה . התוצאות לצרכי מס על בסיס ריאלי
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 
 
 

 למניה )הפסד(רווח  - 28באור 
 

 ):באלפים(פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח למניה 
 

     אלפי שקלים חדשים          
    בדצמבר31 -  שנה שהסתיימה ב

   מדווחים   מותאמים
 3 0 0 2   4 0 0 2  5 0 0 2  
    
    
 כמות ממוצעת משוקללת של מניות   7,705   7,705   7,705 

    
 נקי ) הפסד(רווח   540  ) 148,43( ) 39,863(

 
לא הוצגו נתוני הרווח וההפסד למניה בהתחשב בניירות ערך המירים בחברות כלולות מאחר והשפעתם הינה הגדלת 

 .הרווח למניה או שהשפעתם אינה מהותית
 
 
 

  בעלי ענין וצדדים קשורים- 29באור 
 

      אלפי שקלים חדשים        
    בדצמבר 31 - שנה שהסתיימה ב   

   מדווחים  מותאמים
 3 0 0 2  4 0 0 2 5 0 0 2  
 עם צדדים קשורים) הוצאות(הכנסות    
    
 )1(רות מוחזקות י חב"עלבעל השליטה משכורת ונלוות ששולמו  ) 1,554( ) 3,199( ) 3,423(
    
 )2(ל החברה "משכורת ונלוות למנכ ) 724( ) 578( ) 602(
    
 
 )136 ( 

 
 )153 ( 

 
)149 ( 

 גמול לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה
 )אנשים 4 -2003, אנשים 3 - 2004 אנשים 3 - 2005(   

    
 בטוח דירקטורים ) 105( ) 123( ) 143(
    
 מי ניהול והחזר הוצאות מחברה מאוחדתד 319  316  313 

    
 ד ושרותי משרד לחברה מאוחדת"שכ ) 24( ) 24( ) 35(

 
 
 

 מתייחס 2005שנת . שהינו גם בעל השליטה בחברה, י קבוצת ישרס וקבוצת תים למנהל העסקים שלהם"שכר ששולם ע )1(
 .2005לתקופה שעד יוני 

 
ל הכספים של ישרס ושכר דירקטורים בחברות מאוחדות "גין תפקידו כסמנכס בל כולל שכר ששולם בישר"למנכלשכר מתייחס  )2(

 .אחרות
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
 

  מגזרי פעילות- 30באור 
 
 ):מאוחד(להלן פרטים אודות מגזרי הפעילות העסקית של הקבוצה  .א

         אלפי שקלים חדשים         
     בדצמבר 31 -      שנה שהסתיימה ב

   מדווחים   מותאמים
3 0 0 2  4 0 0 2   5 0 0 2   
 מחזור הכנסות   
    
 חומרה  575,686  487,596  425,140 
 תוכנה  143,327  245,851   220,734 

 מיקור חוץ 42,387  -        -       
 ן מניב ודיור מוגן"נדל 79,797  81,299  85,413 
 בנייה למגורים 90,491  59,134  85,251 
 מוצרי בניה ואחסון  50,389   50,525   51,324 
 867,862  924,405  982,077  
 קיזוז יתרות בין המגזרים )  2,254( )  2,490( )  1,863(
    

 865,999   921,915   979,823  
    
    
 תוצאות המגזר   
    
 חומרה  18,352  10,848  10,872 
)100,141 ( )116,373(  תוכנה  2,132 

 מיקור חוץ 9,293  -        -       
 ן מניב ודיור מוגן"נדל 22,232  23,553  25,588 
 בניה למגורים 14,001  5,102  17,920 
 מוצרי בניה ואחסון ) 144( ) 1,259(  825 
)44,936  ( )78,129  (  65,866   
    
 לק החברה בתוצאות חברות כלולותח ) 9,113( -        ) 13,558(
 נטו, הכנסות והוצאות לא מוקצות 16,442  2,875  2,666 
 הוצאות מימון לא מוקצות ) 57,108( ) 333,47( ) 64,661(
    
 לפני מיסים) הפסד(רווח   16,087  )122,587( ) 120,489(
 מיסים על הכנסה  6,464   8,522   7,500 
    
)127,989 ( )131,109(  לאחר מיסים על ההכנסה) הפסד(רווח   9,623 
  המיעוט בתוצאות של חברות מאוחדות חלק ) 8,409(  87,961   88,126 
    
 נקי לפני השפעה מצטברת) הפסד(רווח  1,214  )  43,148( ) 39,863(
 השפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית ) 674(  -         -       
    
 נקי ) הפסד(רווח   540  )  43,148( ) 86339,(
    
    
  פחת והפחתות   

    

 חומרה  2,843  2,630  4,226 
 תוכנה  3,498  25,803  42,784 

 מיקור חוץ 3,215  -        -       
 ן מניב ודיור מוגן"נדל 27,394  24,496  23,619 
 בניה למגורים 1,010  2,243  1,807 
 מוצרי בניה ואחסון  123,3   494,3   113,9 
    

 76,347   58,666   41,083   
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 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע

 
 

  המשך- מגזרי פעילות - 30באור 
 
 
 : המשך- )מאוחד(להלן פרטים אודות מגזרי הפעילות העסקית של הקבוצה  .א
 

   אלפי שקלים חדשים          
   בדצמבר 31 -שנה שהסתיימה ב

   מדווחים 
   4 0 0 2     5 0 0 2   
   
  נכסים ששימשו את המגזר  
   
 תוכנה ומיקור חוץ , חומרה 697,175  509,898 
  ובניה למגוריםדיור מוגן, ן מניב"נדל 1,435,954  1,425,037 
 מוצרי בניה ואחסון  51,266   302,58 
   
 1,993,237  2,184,395  

   
 השקעה בחברות כלולות 60,241  29,991 

   
 ם אחרים לא מוקציםינכס  694   401,2 

   
 כ נכסים"סה  245,330,2   629,025,2 

   
   
 )כולל זכויות המיעוט( התחייבויות המגזר  
   
 חומרה ומיקור חוץ, תוכנה 635,616  425,595 
 ובנייה למגורים דיור מוגן , ן מניב"נדל 1,197,709  1,178,890 
 מוצרי בניה ואחסון  21,995    522,28 
   
 1,633,007  1,855,320  

   
 התחייבויות לא מוקצות  104,216   368,107 

   
 כ התחייבויות "סה  959,536,1   375,740,1 

 
 
 .9לענין פרטים על ההשקעות בחברות המוחזקות לפי ענפים כלכליים ראה באור  .ב
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 מ"שקעות ופיתוח תעשיה בעערד ה

 
 לצרכי מס) היסטוריים(  מידע על בסיס נתונים נומינליים- 31באור 

 
 מאזן החברה .א
 

      אלפי שקלים חדשים   
    בדצמבר31              

 4 0 0 2   5 0 0 2   
   
 רכוש שוטף  
 מזומנים ושווי מזומנים 547  972 
 ירים ניירות ערך סח -        2,823 
 חייבים ויתרות חובה  166   103 
 3,898   713   
   
 השקעות  
 חברות מוחזקות  241,128   229,684 
   
 233,582   241,841   

   
   
 התחייבויות שוטפות  
 אשראי מתאגידים בנקאיים ומאחרים 103,532  72,078 
 זכאים ויתרות זכות  1,627   1,486 
 73,564   ,159105   
   
 התחייבויות לזמן ארוך  
  לתאגידים בנקאייםהתחייבות  -        34,992 
 התחייבות לחברות מאוחדות    7,225   7,225 
 42,217   7,225   
   
 הון עצמי  129,457   117,801 
   
 233,582   241,841   

 
 
 דוח רווח והפסד החברה .ב
 

   לים חדשים                   אלפי שק
    בדצמבר  31 -      שנה שהסתיימה ב

 3 0 0 2   4 0 0 2   5 0 0 2   
    
    
 הפסדי חברות מוחזקותבהחלק   14,118  ) 18,705( ) 23,544(
 אחרות  319   316   1,191 

    
)22,353 ( )18,389 (  14,437   
 הוצאות הנהלה וכלליות  1,401   934   938 

    
 לפני מימון) הפסד(רווח   13,036  ) 19,323( ) 23,291(
 נטו, הוצאות מימון  1,380   4,385   6,819 

    
 נקי ) הפסד(רווח   11,656  ) 23,708( ) 30,110(
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  המשך- לצרכי מס) היסטוריים(  מידע על בסיס נתונים נומינליים- 31באור 
 
 
  דוח נומינלי על השינויים בהון העצמי .ג
 
 

                         אלפי שקלים חדשים
     הון   

    המניות קרנות הון   עודפים  כ"   סה
     

 1.1.2003יתרה ליום   7,705   48,893   115,021   171,619 
     
     
     
 3200התנועה בשנת     
 הפסד   -        -       ) 30,110( ) 30,110(
     
 31.12.03יתרה ליום   7,705   48,893   84,911   141,509 
     
     
     
 4200התנועה בשנת     
 הפסד   -        -       ) 23,708( ) 23,708(
     
 31.12.04יתרה ליום   7,705   48,893   61,203   117,801 
     
     
     
 5200תנועה בשנת ה    
  רווח נקי  -        -        11,656   11,656 
     
 31.12.05יתרה ליום   7,705   48,893   72,859   129,457 
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 :להלן רשימת החברות המוחזקות ושיעורי הבעלות והשליטה בהן

 
  שיעור הבעלות

   והשליטה     
           %   

 
 חברות מאוחדות של החברה .א

 )ב(מ "ישרס חברה להשקעות בע )1( 71.75
 )ג(מ "תים מחשבים ומערכות בע )1( 58.18
 )ד(מ "בע) 1990(חסין אש חברה למוצרים קרמיים  89.96

 מ"חברת ברזברין בע 100
  
  

 מ"חברות מוחזקות של ישרס חברה להשקעות בע .ב
 מ"דירות עם בע 100
 מ"בע) מבני תעשיה(ישרס  100
 מ"בע) ן"נדל(סדיר  100
 מ"בע) עתודות(בני מיכל  100
 מ"בע) נכסים ופיתוח(ישרס  100
 מ"בע) כפר שמריהו(מועדון נווה אביב  100
 מ"בע) נהול ואחזקה(ישרס  100
 )לא פעילה(מ "בני יונתן אחזקת ניירות ערך בע 100
 )לא פעילה(מ "בע חברה בינלאומית למלונאות 100
 מ"חברה מאוחדת של חברה בינלאומית למלונאות בע) לא פעילה (-מ "חלקת נוף בע 100
 מ וחברות מוחזקות שלה"הגן הטכנולוגי ירושלים בע. י.ט.ג 74

 מ וחברות מוחזקות שלה"רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע 100
 )2(מ "נכסי הר החוצבים בע 87

 )3(מ "חברה לניהול בעפארק מאיר  

 
 
 מ"חברות מוחזקות של תים מחשבים ומערכות בע .ג

 )8( מ וחברות מוחזקות שלה"אומניטק איכות בע 88.3

 )8( )5(מ וחברות מוחזקות שלה "קומטק בע )1( 78.6
 )5(מ "מלם מערכות בע )1( 65.6
 מ"קונווקס ישראל בע 100
 מ"קונקורד מערכות מידע בע 100
 מ"בע) 1990(ולוגיה דטה גנרל טכנ 100
 מ"תים תעשיות תוכנה בע 100
 )5)(4(מ "מקיט מערכות בע 50

 
 
 מ"בע) 1990(חברות מוחזקות של חסין אש חברה למוצרים קרמיים  .ד

 מ "חסין אש תעשיות בע 100
 )7( מ"ישקול סחר בע 100
 מ "בע) מחסני ערובה(ישקול  100

 
 
 חברה כלולה .ה

 )6(מ "ום אינטרנשיונל בעתים טלק. אי.טי.טי 19.7

 
 

 .שיעור החזקה אפקטיבי )1( 
 מ" גטי הגן הטכנולוגי ירושלים בע50%-ומ " על ידי ישרס חברה להשקעות בע50%-חברה המוחזקת ב )2(
 . מ"חברה בשליטה מלאה של נכסי הר חוצבים בע )3(
 .מאוחדת באיחוד יחסי )4(
 .מ"י תים תעשיות תוכנה בע"מוחזקות ע )5(
 .4-א-1 ראה באור )6(
 .זןאך המינמכרה לאחר תאר -כולל אחזקה באמצעות חברות מאוחדות  )7(
  .2-א - 1ראה באור , עים לאחר תאריך המאזןרוילענין א )8(
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 מ"דוכס תכנון ויעוץ כלכלי בע
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 7.................................................................................................... מטרה 1.1

 7......................................................................................................רקע  1.2
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 13...................................................................................................אחריות 1.4
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 פתיח
 

 חוות דעת מומחה

תים מחשבים ומערכות י בקשת "הכינותי את חוות דעת המומחה הזו עפ, משה עזריאל, מ"אני הח

 מלםלהלן (, מ"מערכות בע מלםכחלק מתהליך הקצאה של המחיר של רכישת , ) תיםלהלן(, מ"עב

אני מסכים כי הערכת שווי זו תיכלל .  של לשכת רואי החשבון57ד " גי"עפכמתחייב , )קבוצת מלםאו 

ל לרבות ע(וככל הנדרש בדיווחים מאוחרים יותר , 2005 לדצמבר 31חות הכספיים של החברה ליום "בדו

 ).דרך של הפנייה

 

 : פרטי השכלתי

 .1962 –טכניון חיפה ,    הנדסת מכונותB.sc.תואר ראשון 

  .1967 -ב "ארה, אוניברסיטת קולומביה,   הנדסת תעשייה וניהולM.sc.תואר שני    

 

  , מלםמחיר הרכישה של  של הקצאת התקשרה עם חברת דוכס לצורך הכנת חוות הדעת הזו של תים

  ,2006במרץ 

 

 . לחברות עצמן תלות עסקיתדוכסבין  או,  תים לבין בעלי השליטה בחברות דוכסאין בין חברת 

 

ואין לדוכס כל התניה של ,  ומעריך השווי אינם נהנים מהתחייבות שיפוי בגין חוות דעת זודוכסחברת 

 .שכר הטרחה עם תוצאות הערכת השווי

 

 משה עזריאל             2006 למרץ 26

 

 

 

 



 4דף    מ"בעתים מחשבים ומערכות 

 

 מ"דוכס תכנון ויעוץ כלכלי בע

 

 כום מנהליםסי
 מטרת

 הסקירה
 17-ב,  תיםי"ע מלםמתן חוות דעת על דרך ההקצאה של מחיר הרכישה של השליטה על 

 - Tangible Assets -ההקצאה תתייחס לרכיבי הנכסים המוחשיים . 2005לחודש אוגוסט 

 Intangible – הבלתי מוחשיים ברי הפחתה רכיביםול, לרבות רכוש קבוע ושוטף

Assets - יתרת עודף העלות ברכישה שלא .  על תקופת הפחת הראויה להםוהמלצה

  .תוגדר כמוניטין כללי, תיוחס לנכסים מזוהים

  
חלוקת 

מחיר 
הרכישה 
 לרכיביו

והוא  מתחלק , ₪מליוני  126.5 -הסתכם  ב, 2005 לאוגוסט 17 - במלםערך הרכישה של 

, ל"הנמתוך עודף העלות . לות עודף ע84.4-ו,  חלק בהון העצמי הנרכש₪מליוני   42.1-ל

שניהם אחרי  ,מלםמבנה שערוך  ל₪ מיליוני  13.5-ו, לקוחותהלתיק יוחסו ₪  מיליוני 43.2

 27.8 -התקבל בסוף החישוב מסתכם בשהמוניטין הבלתי מיוחס . ניכוי עתודה למיסוי

אשר העלתה , 2005אוקטובר ל,  התבסס על שמאות הנכסמלם שערוך מבנה .₪מליוני 

  .₪מליוני  80.5-ל₪ מיליוני  53.0 -ערכו מאת 

  

ערך 
הנכסים 
הבלתי 
 מוחשיים

מסתכם , 2005 לאוגוסט 17-ליום הרכישה ב, הערך הנכסים הבלתי מוחשיים ברי הפחת

במונחים שלפני עתודה , )65.1%(, תים במאזן ₪מליוני  65 -ו מלם ברמת ₪מליוני  100 -ב

 מגזרי הפעילות של 3-כשהוא מחולק ל, לקוחותהנכס המזוהה היחיד הוא תיק ה .למס

המניבה תזרים מזומנים , תיק הלקוחות מייצג את קבוצת הנכסים הקטנה ביותר. מלם

מאחר והערך הרשום של התוכנה  .שהם בלתי תלויים בנכסים אחרים, משימוש מתמשך

נכלל ש,  נכס זה,חישבנו עבורהזהה לערך שכמעט   מליון שקל 13.7העומד על , בפיתוח

 . ישאר כמו שהואמלםבספרי 

י הצפי אשר ייחסנו לחיי "עפ,  שנים10לתיק הלקוחות היא בת נקבעה שתקופת הפחת 

.  התיקורכוזיות,  הסביר הפרישה קצב,וותק, מספר הלקוחות, אופי התיקשל תולדה , הנכס

,  בהם₪מיליוני  2.8- החזיקה ביום הרכישה נכסים בלתי מוחשיים בסך כמלםנעיר כי 

אשר נרשמו ,  לקוחותצפי מחזורו, תחרות-הסכם אי, ידע שיווקי, יתרת ידע מפוחתת

נכסים אלו יימחקו עקב היותם כלולים בתיק . 1999-ן ברייס ב'בעקבות רכישת חברת גו

 .או מחוסר מהותיות,  שצוין לעילמלםהלקוחות של 

 44%-ו, יקור החוץ ממגזר מ32%(,  מצטיין ברכוזיות גבוההמלםמאחר ותיק הלקוחות של 

לנכות כבר בנקודת , מטעמי שמרנות, מצאנו לנכון, ) ללקוח מוביל,ממגזר התשתיות

כמו .  בהתאמה25%- ו35%בהסתברות של , אלה ותאת התוחלת של פרישת לקוח, המוצא
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 17.5%(, יחסית, גבוהיםעצמי הרכוזיות הגבוהה הביאה אותנו לבחירה של מחירי הון , כן

 ).    לפני מס12.1%או , סבמונחים שאחרי מ

  

 רגישות
 התוצאה

-במהיר פרישה קצב ב .הפרישההוא קצב תיק הלקוחות הגורם המכריע בקביעת ערך 

 במיקור גדוליםהלקוחות  מה20%במקום  30%של שנתית   פרישהנאמר(,  מהסביר50%

 33%- ביטיקצב האב. ₪ מיליוני 67-ל₪  מיליוני 100-יורד שווי תיק הלקוחות כולו מ, )חוץ

 133-שווי תיק הלקוחות עולה ל, )לגבי לקוחות גדולים במיקור חוץשנה ל 14%(, מהסביר

רגישות שווי התיק .  וברווחיות מגזרית ממוצעת17.5%ל במחיר הון עצמי של "הנ  .₪מיליוני 

 .ואילו לגבי בחירת שיעור הרווח התפעולי היא בינונית, למחיר ההון העצמי היא זניחה

  

 דומתו
 לוגיה

- וFAS 141, כמו גם תקנים אמריקניים מקבילים,  של המוסד לתקינה חשבונאית20תקן 

FAS 142קובעים כי הנכס הבלתי מוחשי בר הפחת חייב לענות על מספר מבחנים , 

הנכס קשור חוזית באופן )  ב,על הנכס להיות מזוהה באורח נפרד) א: חלקם או כולם

  .המגדיר את זכויותיו

 :רכנו לימד אותנו כי לחברה שלושה נכסים בלתי מוחשיים ברי פחתעיון שע

 

ובעלי , מלם בעלי וותק פעילות עם , הפעילותמגזרי 3תיק לקוחות פעילים בכל  .1

 .נאמנות יחסית גבוהה כלפיה

, מטבעו, צבר ההזמנות. 2009ויורד בהדרגה עד , צבר הזמנות המתחיל ביום הרכישה .2

 .ולכן לא יכלל ברשימה, והוא אף כלול בו, לעילתלוי ברשימת הלקוחות שצוינה 

 אשר מהווה פוטנציאל , בתחום עבודי השכר ותחומים נלווים,תוכנה יחודית בפיתוח .3

 התוכנה רשומה בספרי .כמו גם לשימור חלק מההכנסות הקיימות, להגדלת ההכנסות

 . ערכה המחושב קרוב מאד לערכה הרשום.₪מליוני   13.7 בערך מלם

 

ערכו של התיק נקבע .  תיק הלקוחות של החברה, אפוא,העיקרי הואתי מוחשי הבלהנכס 

ותוך קביעה של קצב פרישת , באופק זמן סביר,  תזרים ההכנסות שהוא צפוי לייצרי"עפ

 .לקוחות מתקבל על הדעת

  

נדגיש כי הקצאת מחיר הרכישה נעשתה על בסיס הנתונים שהוצגו לנו בדוח הכספי של 

 וכן הסתמכנו על אינפורמציה שנימסרה לנו ,2005ולסוף דצמבר , 2005 לספטמבר מלם

אשר אישרו בפנינו כי ערך הנכסים וההתחייבויות במאזן אינם שונים , מלםי מנהלי "ע
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הדוח . הוצגה לנו בדיקת נאותות של נתוני הדוחלא , עם זאת .באופן מהותי משווים הנאות

י "משרד רואי החשבון ואושר עי "שנבדק ע, מלםהכספי של חברה ציבורית כמו 

אולם אין זה , נראה לנו מייצג נכוחה את ערך הנכסים המוחשיים שבו, מלםדירקטוריון 

 .מאחריות חברת דוכס לקבוע את נאותות ערך הנכסים המוחשיים שבדוח

  
אשר , כחברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל 1982 בשנת התאגדה מלם רקע

פעילות שראשיתה בשנת  (יחידת סמך על יד משרד האוצרות של אליה הועברה פעיל

. זאבי מחשבים וטכנולוגיהי "נרכשו ע יהכל מניותהחברה הופרטה ו 1994בשנת . )1952

 . הפכה החברה לחברה ציבורית1999בשנת 

 :  תחומי פעילות עיקריים3לחברה 

כוללת על  או חלקיתתחום פעילות מיקור חוץ כולל קבלת אחריות  תחום מיקור חוץ

 .  הלקוחעבור, השירותים מוטי טכנולוגיניהול תהליכים או הפעלת 

מוצרי , תוכנות תשתיתציוד היקפי , שיווק ומכירה של מחשבים )חומרה (תחום תשתיות

לרבות (מתן שירותי אחזקה ושירותים מקצועיים אצל הלקוח ו, אחסון ומוצרי תקשורת

  . ם האמורים לעילבקשר עם המוצרי) Help Desk -תמיכה ו

יישום ואינטגרציה לפרוייקטים ,  פיתוח,מתן פתרונות תוכנה תחום התוכנה והפרויקטים

 . ההשמת כוח אדם מקצועי אצל לקוחות על פי דרישובתחום טכנולוגיות המידע  

   
   
   

~~~~~~~~~~ 
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  מבוא- 1פרק 
 

 מטרה 1.1
 

להלן (, מ"מערכות בע מלםשליטה על מחיר הרכישה של העל דרך ההקצאה של מתן חוות דעת 

 .2005 לחודש אוגוסט 17-ב, )תים להלן(, מ"מערכות בעתים מחשבים ו י"ע )קבוצת מלם או מלם

,  לרבות רכוש קבוע ושוטף- Tangible Assets -ההקצאה תתייחס לרכיבי הנכסים המוחשיים 

צה על תקופת הפחת הראויה והמל,  - Intangible Assets – ההבלתי מוחשיים ברי הפחת רכיביםול

  .כללימוניטין תוגדר כ, יתרת עודף העלות ברכישה שלא תיוחס לנכסים מזוהים. להם

 
 רקע 1.2

 

 רכישת החברה 1.2.1
 

י " שהיו מוחזקות עמלם מניות חברת 3,094,053   אושרה  לתים רכישת2005 לחודש אפריל 21-ביום ה

, חוזי ובהמלצת כונס הנכסים של הקבוצה צו בית המשפט המי"עפ, בעקיפין ובמישרין, קבוצת זאבי

 מהון המניות של 64.75%חבילת מניות זו היוותה . בכפוף לקבלת אישורים מהמוסדות הסטטוטורים

 .מלם

 

לאחר קבלת כל האישורים , תים הושלמה רכישת השליטה בחברה על ידי 2005 באוגוסט 17ביום 

 .העסקה תנאים מתלים לתוקפה של שהיוו

 

 . מניות נוספות במהלך המסחר בבורסה 18,898ים בנוסף רכשה ת

 

 .מהון המניות של החברה ומזכויות ההצבעה  65.1% -בכ, , תיםמחזיקה , נכון למועד הדוח

 

עמדו מול הון עצמי נרכש ₪   מיליוני 42.1אשר מהם , ₪מליוני  126.5 -הסתכמה בהרכישות תמורת 

 .  כעודף עלותונרשמ₪   מיליוני  84.4-ו, מלםשל 

 

 המוניטיןמחיר הרכישה ותקן הקצאת  1.2.2
 

 את ההקצאה של יםמחייב של המוסד לתקינה בחשבונאות 20ותקן  של לשכת רואי החשבון 57ד "ג

כבסיס לאיחוד , ומוניטין כללי, מחיר הרכישה לרכיביו השונים כולל נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים

 .הפעילות הנרכשת
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יתרת  את להקצות, 2006 לינואר 1-החל מהמחייב , בחשבונאות לתקינההישראלי  של המוסד 20תקן 

, לסעיפים מזוהים של נכסים בלתי מוחשיים, )2005-אחרי פחת ב(, המוניטין הכללי שצוין לעיל

 אך גלם י,אינו מותר לפחתמעתה אשר , המוניטין הכללי.  של כל סעיףהפחתהולקבוע את תקופת ה

   -, והוא מועמד לבחינה שנתית של אפשרות הפחתה, חסתורק את היתרה הבלית מזוהה ובלתי מיו
Loss Impairment ,של המוסד לתקינה15 תקן י"עפ . 

 

 מבנה הקבוצה 1.2.3
 

אשר אליה הועברה , כחברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל 1982 בשנת התאגדה מלם

 הפכה 1999נת בש. )1952פעילות שראשיתה בשנת  (יחידת סמך על יד משרד האוצרפעילות של 

  . למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביבנרשמוניירות הערך של החברה . החברה לחברה ציבורית

מבנה האחזקות של . זאבי מחשבים וטכנולוגיהי "נרכשו ע יהכל מניותהחברה הופרטה ו 1994בשנת 

 : נראה כךמלם

 

 

מכירת מוצרי תוכנה וחומרה מערכות הפעלה ותקשורת  עוסקת במ"מלם תקשורת ומחשבים בע

 .מחשבים

 

פיתחה תוכנה ייחודית עבור המגזר המוניציפלי הנותנת מענה למכלול  מ"נט בע-מטרופולי

נט מעניקה -מטרופולי. שכר וכח אדם, חינוך, גזברות, גביה: הפעילויות של הרשות המקומית לרבות

 .ם מחשובן של מערכות בחירות לכנסתשירותים לועדת הבחירות המרכזית בקשר ע

 

50.1

308550.1%

50.1

51 25.1100%

100

 מערכות מלם

 מ"בע

 קווליטסט

 *מ"בע

טכנולוגיות 

תוכנה 

אינפורמטיקה 

הנדסת תוכנה 

 CSPאלפא 

 *מ"בע

נט -מטרופולי

 מ"בע

גולדנט שירותי 

 -תקשורת 

 טופ ניהול -אי

משאבים 

Modern  

Software 

T h l i

מלם תקשורת 

 ומחשבים
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: ביניהםו ,מציע מגוון פתרונות ושירותים ללקוחותיהה,הינה בית בדיקות תוכנה מ"קווליטסט בע

,  לפני הוצאת גרסה לתוכנהוהןביצוע מיקור חוץ מלא לצוותי בדיקות בארגונים הן באופן קבוע 

  .הטמעת אוטומציהו

 

עוסקת בפיתוח מוצרי תוכנה להסבת בסיסי נתונים  )MOST (מ"טכנולוגיות תוכנה מודרניות בע

 מבצעת פרויקטים MOSTכמו כן . ב" לשווקי אירופה וארהמרכזייםבסביבות מחשבים , ותוכניות מחשב

 . ומספקת יועצים ללקוחות בארץ בתחומים אלו, בישראל ובעולם,בסביבת מערכות מחשב מרכזיות

 

תוכנות למערכת החינוך וכן מספקת  מ" בעאינפורמטיקה הנדסת תוכנה ומערכות מידע

 בצפון הארץ בכלל ,פתרונות מחשוב כוללים בתחום טכנולוגיות המידע לעסקים בינוניים וקטנים

 .ובמגזר הערבי בפרט

 

עוסקת במתן פתרונות  לתכנון כולל של משאבי הארגון   מ"טופ ניהול משאבים אלקטרוני בע-אי

 . Sap Bussiness One (SBO) תוכנת י יישום והטמעה של"ע") ERP:"להלן(

 

ערך " עוסקת במתן שירותי 1992שהוקמה בשנת   שותפות רשומה-גולדנט שירותי תקשורת 

שירותי ,  כולל שירותי העברת נתונים ומסרים בדואר אלקטרוניוברשתות תקשורת בינלאומיות" מוסף

 .ודיים ופתרונות תקשורת ייחEDIשירותי , פקסימיליה באמצעות מחשב אישי

 

, יתקיים ברמה של הדוחות הכספיים המאוחדים, נעיר כי הדיון בהקצאת המוניטין שלהלן

 .ואילו המידע שסופק לעיל על החברות של הקבוצה נועד לתאור בלבד

 

, המדווחים גם כמגזרים עסקיים בדוחות הכספיים המאוחדים,  שלושה תחומי פעילותמלםלקבוצת 

 .פעילות הקבוצה לרוחב החברות הבנות שצוינו לעילתחומים אלו עשויים לחתוך את 
 

 תחומי הפעילות 1.2.4
 

 תחום מיקור חוץ 

כוללת על ניהול תהליכים או הפעלת חלקית או תחום פעילות מיקור חוץ כולל קבלת אחריות 

, על ידי גוף חיצוני המתמחה בביצוע פעולות ותהליכים אלו,  הלקוחעבור, הטכנולוגישירותים מוטי 

 .י זכיה במכרזים והתקשרויות חוזיות למספר שנים"בדרך כלל ע, ף ומתמשךבאופן שוט

 

 )חומרה (תחום תשתיות
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ציוד היקפי ,  שיווק ומכירה של מחשבים)1(: כוללת) חומרה(התשתיות  בתחום חברהפעילות ה

 מתן שירותי אחזקה ושירותים מקצועיים אצל )2(; מוצרי אחסון ומוצרי תקשורת, תוכנות תשתית

  . בקשר עם המוצרים האמורים לעיל) Help Desk -לרבות תמיכה ו(ח הלקו

 

 תחום התוכנה והפרויקטים

יישום ,  פיתוח,מתן פתרונות תוכנה) 1(כוללת תחום התוכנה והפרוייקטים פעילות החברה ב

) 2 (-ו; ) "IT"או" טכנולוגיות המידע: "להלן(ואינטגרציה לפרוייקטים בתחום טכנולוגיות המידע 

  .הת כוח אדם מקצועי אצל לקוחות על פי דרישהשמ

 

 נתוני הפעילות 1.2.5
  בנספח4- ו3ראה דפים 

 
 מלםהתפתחות הפעילות של 

וחלוקתה בין שלושה תחומים 

-אלו מצביעה על עליה נאה מ

  500-לכ, 2002- ב₪מליוני   360

גידול , 2005- אומדן ל₪מליוני 

  .12%שנתי ממוצע של 

 

ה  ניתן לראות כי גם החלוק

הפנימית בין שלושה התחומים 

 .נשארה יציבה על פני הזמן

 

 

 

 מדווחת מלם ל"הנבכל התקופה 

, על רווחיות נקיה טובה ויציבה

  15-אשר נעה בתחום שבין כ

,  לשנה₪מליוני   18- ל₪מליוני 

,  מהכנסותיה4.5%-3.6%-היינו כ

 .0.4%עם סטיית תקן של 

 

 מצב כספי 1.2.6
  בנספח2ראה דף 

התפתחות ההכנסות המיגזריות
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כאשר כמחציתם  מופנים , ₪מליוני   300- בקירוב  ב2005סתכם בסוף הד של הקבוצה המאזן המאוח

והיתרה מתחלקת בין נכסים , רבע נוסף מופנה לרכוש קבוע, בעיקר לקוחות וחייבים, לרכוש שוטף

חובות זרים , 45%כדי , י ספקים וזכאים"בחלקו הגדול נעשה ע, מימון המאזן. כספיים לבין מוניטין

 את המצב הכספי לכל אחת הטבלה הבאה מסכמת .30%-והון עצמי הנופל במעט מ, 25%בשיעור 

 :משלוש השנים האחרונות

 . בנספח2פירוט נתון בדף 

 

, התשואה להון עצמי היא טובה

יחסית למחיר הון עצמי סביר 

,  אחר מס15% , נאמר, של

חרף עליית , והיא יורדת מעט

עקב הצבירה של הון ,  הרווח

 .עצמי

 

 גורם –ואה להון פעיל התש

בעל משמעות המעיד על ניצול 

אחרי , 15%סביב , הנכסים

, גם היא טובה, ייחוס מס

שוואה למחיר סל הון של בה

 .אחרי מס, 11%, נאמר

 

 

ח והן בזכות צבירת ההון "אולם הוא הוקטן הן בזכות פרעון אג,  היה קצת גבוהמלםמנוף החוב של 

 ממשלתיים ועיסקיים שרובו באשראי לקוחות, ת של הקבוצהיש לזכור כי טיב הבטחונו. העצמי

 . הוא גבוה מאד, גדולים

 

 נתוני רקע אחרים 1.2.7
 

, המחשוב אנשי מקצוע בתחום 1,110מהם ,  עובד1265 העסיקה הקבוצה  2005 בדצמבר 31נכון ליום 

 . אנשי שיווק ומכירות37 -ו, לוגיסטיקה ומנהלה,  אנשי מטה118

 

 .א"וסניף שני שלה מושבו בגבעת שמואל ליד ת, בירושליםן בבעלותה מטה החברה יושב בבני

 

20032004 2005

129.2150.4189.2רכוש שוטף:

90.886.983.2רכוש קבוע, נטו

5.213.7יתרות חובה לז/א

22.222.619.1רכוש אחר

242.2265.1305.2סה"כ נכסים

99.5127.8166.5התחייבויות שוטפות

87.872.654.8 התחיבויות זמן ארוך - 
0.51.93.6זכויות מיעוט

56.262.880.3הון עצמי

244.0265.1305.2התחייבויות סה"כ

302323הון חוזר נקי
130%118%114%יחס שוטף

23%24%26%הון עצמי כ-  %   מהמאזן

157.5%147.6%76.5%חוב נושא ריבית להון עצמי

28.5%23.1%20.2%תשואה להון עצמי

14.8%15.7%14.3%תשואה להון פעיל
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 מתודולוגיה 1.3

 

 FAS-  וFAS 141, כמו גם תקנים אמריקניים מקבילים,  של המוסד לתקינה חשבונאית20תקן  ו15תקן 

 חייב לענות על מספר מבחנים ההפחתה כי הנכס הבלתי מוחשי בר ,כל אחד בדרך שלו,  קובעים142

 :ו כולםחלקם א

 

 תזרימי מזומן משימוש מתמשך אשר תעל הנכס לייצג את הרמה הקטנה ביותר של יחידה מניב 

אין הוא תלוי בנכס אחר וניתן ,  פשוטה יותרןבלשו. הינה בלתי תלויה בתזרימי נכסים אחרים

 .להעמידו למכירה בפני עצמו

 ....או ש

 .הנכס קשור חוזית באופן המגדיר את זכויותיו 

 

נכסים ) ב, נכסי שיווק) א: המרוכזים במספר קבוצות, מציעה מגוון רחב של נכסים אפשרייםהתקינה 

אין בתקינה , ברם. נכסים מבוססי חוזים) ד,נכסי אומנות)  ג,כולל צבר הזמנות, הקשורים בלקוחות

השיפוט לגבי טיב הנכסים ודרך קביעת ערכם הוא אפוא . המלצה על דרך קביעת שוויים של הנכסים

 .ולה באחריות היועץ הכלכליפע

 

 :יות ובנכסים לימד אותנו כי לחברה שלושה נכסים בלתי מוחשיים ברי פחתוליעיון שערכנו בפע

 

ובעלי נאמנות יחסית , מלםהפעילות בעלי וותק בפעילותם עם מגזרי  3תיק לקוחות פעילים בכל  .א

 .גבוהה כלפיה

 .2009היורד ברובו ובהדרגה עד , צבר הזמנות ביום הרכישה .ב

 אשר מהווה פוטנציאל להגדלת – נלווים בתחום עבודי השכר ותחומים –תוכנה יחודית בפיתוח  .ג

 .מלם נכס זה כבר כלול ברכוש הקבוע של .כמו גם לשימור חלק מההכנסות הקיימות, ההכנסות

ולכן לא יכלל , והוא אף כלול בו, תלוי ברשימת הלקוחות שצוינה לעיל, מטבעו, צבר ההזמנות .4

 .מהברשי

 

 

ידע , יתרת ידע מפוחתת,  בהם₪מיליוני  2.8- החזיקה ביום הרכישה נכסים בלתי מוחשיים בסך כמלם

אשר נרשמו בעקבות רכישת , ומחזור לקוחות צפוי, תחרות-הסכם אי, הסכמי שירות ארוכי טווח, שיווקי
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,  שצוין לעילמלםל נכסים אלו יימחקו עקב היותם כלולים בתיק הלקוחות ש. 1999-ן ברייס ב'חברת גו

 .או מהעדר מהותיות

 

הערכת , ברם. 2005לסוף ,  בפיתוח₪מליוני   13.5-התוכנה הייחודית מבוססת על השקעה מהוונת של כ

 יכול להתייחס ליצירת הכנסות חלקהרק . שדרוגועד למעשה לשם ה נ שחלק,שוויה חייב לקחת בחשבון

ואין ,  החישוב שערכנו מלמד כי ערך ההשבה של התוכנה בפיתוח קרוב מאד לערכה בספרים.חדשות

 .מקום להכניס בהם שינוי

 

את מקור כל , יום הרכישהאשר מהווה ב, תיק הלקוחות של החברההוא  ,פואא ,הנכס העיקרי

סביר ותוך קביעה באופק זמן ,  תזרים ההכנסות שהוא צפוי לייצרי"עפערכו של התיק ייקבע . הכנסותיה

כמובן שלקוחות עתידיים חדשים אינם נכנסים לחשבון . של קצב פרישת לקוחות מתקבל על הדעת

, גודל: יוחלט אחרי עיון במספר אופיינים שלהם לרבות, קצב פרישת הלקוחות. השווי של התיק העכשווי

יכול לנגוע לכל לקוח המבחן לא . וקצב הפרישה בעברריכוזיות המגזר , תקופת החוזה לעתיד, וותק

 .או בין תחומי פעילות משנה שונים, אולם נעשתה הפרדה בין לקוחות גדולים וקטנים, ולקוח בנפרד

 

י תקן " כמתבקש ע, ייחוס מסלפני,  הרווח התפעולי האופייני לכל מגזר פעילותי"עפשווי התזרים נקבע 

עקב . ל נורמטיבי של הון עצמי והון זרוזאת בהתאם לתמהי,  כשהוא מהוון במחיר סביר של סל ההון,15

 בסיס של י"עפ, היה עלינו למצע את הרווחיות הזו, לאורך השנים, התנודה הקימת ברווחיות המגזרית

מאחר והדיווח המגזרי ,  דרשה התאמהל"הנהרווחיות הממוצעת .  עם משקל יתר לשנה האחרונה3:2:1

 .מגזריים- עלות כללמרכיביומותיר מספר , פריםהמסהמאוחד של הקבוצה אינו סוגר באופן מדויק את 

 

על , תחושב ותוצג באורח נפרד, קרי תיק הלקוחות, העתודה למיסוי על הנכס הבלתי מוחשי אשר נוצר

  .בסיס שיעורי המיסוי שנקבעו בחוק

 

 מלםזאת מאחר והדוחות הכספיים של  .2005 לדצמבר 31-יחושב תחילה לשווי הנכסים הבלתי מוחשיים 

מאחר ושווי , ברם. מספקים את הפירוט הדרוש לבנייה של תזרים מזומנים מפורט, ורק הם, וף השנהלס

היינו לקדם את , יהיה עלינו לתאם את תוצאת החישוב, 2005 לאוגוסט 17-ב, רכישההנכסים נדרש ליום ה

ים הנתונ.  מבחינה מספריתת מהותיההתאמת התזרים המתקבל אינ.  ימים100-תקופת התזרים בכ

 . 2005לסוף דצמבר בהתאם לדוח הכספי , בשקלים שוטפיםבסקירה זו מוצגים 

 

, לחלק בהון העצמיכשהוא מתחלק , תיםי " עמלם נציג את מלוא החלוקה של מחיר רכישת סיוםב

נדגיש כי טבלת חלוקת הנכסים נעשתה על בסיס הנתונים שהוצגו לנו בדוח הכספי של . ולעודף העלות

הדוח . מבלי שהוצגה לנו בדיקת נאותות של נתוני הדוח, 2005דצמבר לסוף  ו2005 לסוף ספטמבר מלם

נראה , מלםי דירקטוריון "י משרד רואי החשבון ואושר ע"שנבדק ע, מלםשל חברה ציבורית כמו , הכספי
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אולם אין זה מאחריות חברת דוכס לקבוע את נאותות , לנו מייצג נכוחה את ערך הנכסים המוחשיים שבו

 . הנכסים המוחשיים שבדוחערך

  

  אחריות4.1
 

 : על המקורות הבאיםים בו מבוססהמסמך זה והערכת השווי הכלול

 

 .2002-2005 לשנים מלם של יםמבוקרו יםמאוחד יםכספי וםייתקופתדוחות  

 .2005באוקטובר , מ"י משרד יואל גנני בע"שהוכנה ע, מלםי שבבעלות "שמאות ערך הנכס הנדלנ 

 .2005שנת לסוף , הנכסים המוחשיים וחישוב עתודת המיסוי בעבורםפירוט מרכיבי  

 .ואופיו, מבנה תיק הלקוחות ,מוחשיים- נכסיה הבלתי עלהשיחות עם הנהלת החבר 

 

וככל הנדרש , 2005 לדצמבר 31של החברה ליום התקופתי  ח"אנו מסכימים כי הערכת שווי זו תיכלל בדו

 ). של הפנייהלרבות על דרך(בדיווחים מאוחרים יותר 

 

ועל אומדנים ותחזיות  שהיא , ל" אחראית לטיב העבודה המקצועית המבוססת על המידע הנתון הנדוכס

יש לעיין בפרוטרוט בהנחות השונות שהוצגו בסקירה ובנספחים כדי להבין את . ערכה לגבי העתיד

 .  המוצג בסקירההקצאת הנכסיםתהליך 

 
 

 משה עזריאל                        2006מרץ ל 26

~~~~~~~~~~~ 
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 הנכסים הבלתי מוחשייםהקצאת . 2פרק 
 

 

 הבלתי מוחשיים בחישוב הנכסים דנחות יסוהנתונים ו 2.1
 

 פייני תיק הלקוחותוא 2.1.1
 

 העיקריים של תיק הלקוחות בכל הנוגע להיקף ולרציפות קשריהם האפיונים מציינת את 2 בלהט

את ריכוזיות ו,  הממוצע של כל קבוצת לקוחותהטבלה מציגה את היקף הפעילות והוותק. מלםעם 

השנתי של קצב הטבלה את האומדן של הכמו כן מוסיפה  . בכל אחד משלושה המגזריםהלקוחות

קצב לגבי ו,  נעיר כי המספרים המוצגים בטבלה לגבי וותק.במונחי הכנסהפרישת הלקוחות 

ות אלו השער. מלםי הנהלת " ע לנוו שניתנותבחזקת השער, פרישה הינם נתונים צופי פני עתידה

.  בהשוואה למתחריהמלםועל המעמד התחרותי של , נסיון העברעל , ת על טיב הקשריםונשענ

  אכןמלםשל אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה .  נכון להיוםמלםלמיטב ידיעתה והבנתה של 

 עלולות ות בפועלוהתוצא, )מלםוחלק ניכר מהגורמים הרלבנטיים להן אינם בשליטת  (יתממשו

 . הלןלהיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור ל

 

 2005 -אופייני תיק הלקוחות  – 2טבלה 

וותק  סוג מגזר
 מקורב

 שנים -

היקף 
הכנסה 
  -שנתי

 ₪מליוני 

קצב 
פרישה 
 -שנתית 

% 

רכוזיות 
לקוחות 
גדולים  

)1( 

חלק 
הלקוח 
המובי

 ל

אורך 
חיי 

 הנכס
 ניםש- 

לקוחות 
 קבועים

10+ 110 20% 

לקוחות 
 גדולים

כלול  2-3
 ל"בנ

20% 

 מיקור חוץ

לקוחות 
 קטנים

1-3 40 30% 

 
 

59% 
 
 

 
 

32% 

 תשתיות 20% 70 4-5 גדולים
 30% 50 1-2 קטנים

 תשתיות
 שירות

  60 25% 

 
 

53% 

 
 

44% 

תוכנה  20% 70 3-5 גדולים
 –ופרויקטים 

מכירה 
 ותחזוקה

 30% 70 1-2 קטנים

תוכנה 
 –ופרויקטים 
הצבת יועצים

 4-5 40 25% 

 
 

14% 

 
 

4% 

  41%  510   כ מלם"סה

 

 

 

 

 

10 

 

      . ₪מליוני   2ה שנתית העולה על נבעלי היקף הזמ. 1
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 :הטבלה מצביעה על מספר ממצאים בעלי חשיבות לאומדן ערך הנכסים

 

מצטיינת החברה , 1,000 עולה על מלםקוחות הכולל של  אף על פי שמספר הל.רכוזיות .א

מספר . בעיקר בתחום מיקור החוץ ובתחום התשתיות, של לקוחות כבדיםמאד ברכוזיות גבוהה 

,  בלבד6הוא , ₪מליוני   2בעלי הזמנה שנתית העולה על , קוחות הכבדים בתחום מיקור חוץלה

בתחום . 32%-מחזיקים ב, ות הקשורות בוויחידות ממשלתי, החשב הכללי -הראשי הלקוח ובהם 

נק דיסקונט כשב,  מהפעילות המגזרית53%וחלקם , 7התשתיות מספר הלקוחות הגדולים הוא 

, מלםהרכוזיות הגבוה היא תולדה של הוותק הרב של .  מהמגזר44% מהווה ,המוביל, לישראל 

 .צמה בשוק המקומיושל גודלה היחסי המקנה לה עו, של עברה הרחוק כיחידת סמך ממשלתית

 

 5-הגדולים הם גם בעלי הוותק הארוך המגיע אף ללקוחות החברה . וותק ונאמנות לקוחות .ב

 הנהלת י"עפ).  שנים+ 10 –החשב הכללי והיחידות הממשלתיות  הקשורות בו (, שנים ויותר

להוציא את המשרד לאיכות ,  לקוח גדולת לא זכורה בכל החומש האחרון כל פרישמלם

 . 2002-שפרש בהסביבה 

 

-1 בארגונים גדולים נע סביב והמחשובאומדן גס ובלתי מחייב של שוק התוכנה . שוק ותחרות .ג

 בין המתחרים המובילים היכולים לתת שירות לארגונים המשקיים הגדולים . מיליארד דולר2

 10%- יכול להגיע עד כמלםכאשר חלקה של  ,מלםו, יעל, טלדור, IBM, נס: מצויות החברות

 .השוקמ

 

ויש להתייחס אליו כהנחה של הנהלת , צופה פני עתיד נתון זה, כאמור. קצב פרישה צפוי .ד

אומדן ערך תיק הלקוחות מתייחס רק לקבוצת הלקוחות . החברה ושל עורכי הסקר הזה

במסגרת הלקוחות . י החברה"ירכשו עיואין הוא יכול לכלול לקוחות חדשים ש, העכשוויים

 של השירותים והמגווןגם הגדלה של הנפח תיתכן אולם , ם לפרישההעכשוויים יש לצפות ג

 לשנה אצל 20%נע בין , במונחים כספיים, שנבחרהנסיגה של תיק הלקוחות קצב  .המוזמנים

 ללקוחות 25%-30%לבין , הגדולים ואלו הקשורים בהסכמי שירות ותחזוקה, הלקוחות הקבועים

 אחוזי הפרישה (.25%ב שנבחר הוא צת הקבתחום הצבת יועצים בשירות הלקוחו. קטנים

  ).רת שנה קודמתיהכספי בסג מחושבים מערך התיק השנתיים 

 

ראינו לנכון לקנוס , עקב הרכוזיות הגבוהה הקיימת במגזר מיקור החוץ ובמגזר התשתיות, ברם

, בתוחלת של פרישה מידית של הלקוח המוביל, את צפי ההכנסות העולה מן ההנחות שלעיל

הכנסות המוצא , לשון אחרת.  לגבי תשתיות25%-ו,  לגבי מיקור חוץ35%ות אירוע של בהסתבר

 שהיא תוחלת ההכנסות של 12.0% -הוקטנו ב₪  מליוני 150 על 2005-של מיקור החוץ שעמדו ב
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  180 על 2005- מכלל ההכנסות שעמדו ב11.0% -במגזר התשתיות הקנס מגיע ל. ל"החשכ

 . ₪מליוני 

 

סביר להניח , וריבוי הלקוחות, ל יסוד הוותק הרב של לקוחות גדולים בחברה ע.תקופת הפחת .ה

אין לנו . והוא ירד בהדרגה מערכו העכשווי, כי אורך חיי תיק הלקוחות לא יפול מעשר שנים

 .יכולת להבחין בהבדלים מהותיים בין שלושה המגזרים

 
 פייני התוכנה בפיתוחוא 2.1.2
 

 והרחבה של התוכנה הייחודית שלה המספקת חישובי שכר בשדרוג מלםהשקעת . ערך התוכנה .1

 התוכנה . שיש להעריכו הנכס הזה כולל פוטנציאל הכנסה .₪מליוני   13.7- ל2005הצטברה בסוף 

)  ב, שידרוג התוכנה כדי לשמור אותה בחזית הקידמה) א: המורחבת נועדה להשיג שתי מטרות

השווי . ים באמצעות המודולים הנוספים של התוכנהיצירת הכנסות חדשות אצל לקוחות קיימים וחדש

 .מוגבל רק לערך המוסף של הכנסותיהשל נכס התוכנה בפיתוח יהיה 

  

 הנהלת החברה י"עפ. קשה להעריך את תוספת המכירה והתרומה שהתוכנה בפיתוח  תספק בעתיד

וים את התיק  מצד הלקוחות המהו₪מליוני   15-10הכנסות שנתית של תוספת יש סבירות להשיג 

הערך הנוכחי הנקי של ההכנסות האלו . ₪מליוני  150- הגיעו ל2005- שהכנסותיו במגזר מיקור החוץ

 14 -קרוב ל,  אשר חושבה למגזר זה19.8%בשולי רווחיות תפעולית מתואמת של , על פני עשור

ה למחיר שוופנימית בתנאים אלו התשואה ה . בספריםההשקעה המפוחתתלערך  בדומה ,₪מיליוני 

 .בבחירת גודל ההכנסה השנתית שקבענוללמדנו שיש סבירות , ההון

  

. החברהי הנהלת "בחזקת השערה שניתנה לנו ע, ההערכות דלעיל הנן בגדר נתונים צופי פני עתיד

 בהשוואה מלםועל המעמד התחרותי של , על נסיון העבר, השערות אלה נשענות על טיב הקשרים

של אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה . הבנתה של החברה נכון להיוםלמתחריה למיטב ידיעתה ו

והתוצאות , )וחלק ניכר מהגורמים הרלבנטיים להן אינם בשליטת החברה ( יתממשוהחברה אכן

 .עיל עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לבפועל

 

 אפייני צבר הזמנות 3.1.2
 

עד , והוא אף ממשיך,  בפתיחת השנה₪מליוני   260 שעמד על 2006צבר הזמנות לשנת מלם ל .1

אין , חלק מתיק הלקוחותנכס תלוי המהווה מאחר וצבר ההזמנות הוא , ברם.  בערכים יורדים,2008

 .מקום לראות בצבר ההזמנות הזה נכס העומד בפני עצמו
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 .נחי ערך הנכסומלתרגום צפי ההכנסות  2.2
 

 י"עפיתבצע , ילעתרגום ההכנסות הצפויות בכל אחד מן הנכסים של .ווחיות ההכנסות ורתזרים .1

במחיר , לתקופה שנקבעה כאורך חיי הנכס, תזרים התפעולי הנקי שהכנסות אלו מייצגותההיוון 

לרווח , במקרה מיוחד זה, ההתזרים המזומן התפעולי הנקי של ההכנסות יהיה ז. תמהיל הון ראוי

ועל סמך ההנחה כי הפחת השנתי המנוכה , בהעדר השקעות בגידול,  ייחוס מסלפני, יהתפעולי הנק

הרווח  .תואם את הדרישות להשקעות בשימור הקיים, של הנכסים המוחשיים הפועלים ליצירת הרווח

 דורש התאמה מלםי "המגזרי המדווח ע

קיימים סעיפי הוצאה כלפי מטה מאחר ו

 .מיגזריים-כלל

 

 

של הרווח התפעולי עקב התנודתיות 

בעיקר במגזר , המגזרי בין שנה לשנה

ראינו לנכון למצע את , התשתיות והתוכנות

הרווחיות השנתית התפעולית של השנים 

 3:2:1 על בסיס המשקל היחסי 2003-2005

  .כשהמשקל הגבוה מיוחס לשנה האחרונה

 

 

צריך לדעתנו ,  בשוק ההוןןצייכנהוג ל,  במונחים שאחרי מסמחיר ההון העצמי הסביר. מחיר ההון .2

ראינו לנכון לחייב את , עקב הריכוזיות הגבוהה של תיק הלקוחות, ברם ).β=2.0(, 15%סביב לנוע 

 .11.5%-על כ עומד 17.5%-מחיר סל ההון הממוצע הנגזר מ. 17.5%, התזרים במחיר הון גבוה יותר

 . בהתאמה7.9%- ו12.1% הוא ,15 תקן י"עפכדרוש , תרגום מחירי ההון האלו למונחים שלפני מס

 

על מרכיב הון עצמי של ,  לפני מס7.5% כולל הון זר במחיר של wacc -, מחיר סל ההון הממוצע

,  הון עצמי40%תמהיל הון הכולל . 2006- ב31%ועל שיעור מיסוי מלא של , בויותי מסך ההתחי40%

 .26%על  2005שעמד בסוף  מלםלעומת תמהיל העכשווי של , הוא תמהיל נורמטיבי

 

 הערך הנכסים ברי הפחת 2.3
  בנספח10 - ו,9ראה דף 

 

 .אחזקתהבזכות  תים ואת החלק המיוחס למלם מסכמת את ערך הנכסים ברי הפחת של 3טבלה 

תנודת הרווחיות התפעולית המתואמת

0%

5%

10%

15%

20%

25%
זר
מג
 ה
סת

כנ
מה

 %
ב-

שירותי מיקור חוץ
פרויקטים
תשתיות

שירותי מיקור חוץ 18.1%19.7%19.2%20.3%19.8%

פרויקטים 5.1%13.0%3.4%2.1%4.3%

תשתיות 6.3%2.9%4.7%5.4%4.7%

2002200320042005   
3:2:1 
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,  לפני מס₪מליוני   100- מסתכם ב,מלם של תיק הלקוחות המהווה את הנכס הבלתי מוחשי היחידערך 

 10לדעתנו בת , הלקוחות היאתקופת הפחת של תיק , ₪ליוני מ 65 , יום הרכישה לתיםספרי ב ווערכ

 .שנים

 

השווי המחושב של התוכנה בפיתוח זהה לערכה בספרח . ₪מיליוני  14-מגיע ל, שווי התוכנה בפיתוח

 . כך שאין היא מעלה או מורידה את עודף העלות, מלם

 

 .3ה תו למגזרים מוצגים בטבלקוחלו,  בערך של תיק הלקוחותתיםחלקה של 

 

  של מלם לפני מס, בלתי מוחשיים ברי פחתהנכסים  ב%65 –חלקה של תים  – 3טבלה 

 )מליוני שקל(

 

תוכנות תשתיותמיקור חוץתקופת הפחתשווי הנכסהנכס בר הפחת
ופרויקטים

6510421310לקוחות

מגזר

 

 

 ₪מליוני   100כאמור על , שעמד, תיק הלקוחות - מלםשל  העיקרי ניתוח הרגישות של ערך הנכס

וחיות גובה הרו, קצב פרישת הלקוחות: ובהם, למספר גורמי מפתח בקביעת השווי, מלםבמונחי 

 : להלן4מוצג בטבלה , התפעולית ומחיר ההון עצמי

 

 תיק הלקוחות ניתוח רגישות ערך – 4טבלה 

 ) לפני מסבמליוני שקל, מלםבמונחי (

 

10%סביר10%-10%סביר10%-10%סביר10%-

15.0%61687691103112123137152

17.5%59677488100110119133147

20.0%5865738697107116129143

איטי ב-33% מהסבירסביר - מהיר ב-50% מהסביר

מחיר הון עצמי

קצב פרישת לקוחות

רווחיות תפעולית

 

 

,  מהסביר50%-בקצב פרישה מהיר ב. הגורם המכריע בקביעת ערך תיק הלקוחות הוא קצב הפרישה

יורד שווי תיק הלקוחות , )דולים במיקור חוץ מהלקוחות הג20% במקום 30%נאמר פרישה שנתית של (
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 לשנה לגבי לקוחות גדולים 14%(,  מהסביר33%-בקצב האיטי ב. ₪ מיליוני 67-ל₪  מיליוני 100-כולו מ

 וברווחיות 17.5%ל במחיר הון עצמי של "הנ. ₪ מיליוני 133-שווי תיק הלקוחות עולה ל, )במיקור חוץ

ואילו לגבי בחירת שיעור הרווח , מחיר ההון העצמי היא זניחהרגישות שווי התיק ל. מגזרית ממוצעת

 כבר מנוכים מהתוחלת של פרישה מידית של לקוח ל"הניש לזכור כי הערכים  .התפעולי היא בינונית

 .מחיר ההון העצמי אינו בעל השפעה מכרעת על ערך הנכסים. מוביל

 

 נמוכה הפרישה ה ו הגידולקצב ,מידת נאמנותם ותלותם במלם, לאור הוותק הרב של הלקוחות

, יהיה זה סביר בעינינו להשאיר את האופק הכלכלי בעינו, מתיק הלקוחות בשנים האחרונות

 . תים בספרי ₪מליוני   65- ומלם במונחי ₪מליוני   100על של תיק הלקוחות ערך הואת 

 

 

 עודף העלות ויחוס הנכסים 2.4
 

 

 .מלםשערוך מבנה  2.4.1

 .  בירושליםמלם להתיחס לשערוך המבנה המוחזק בבעלות  קודם הצגת ייחוס הנכסים יש

 

מתואם לעומת המחיר בסוף (, ₪מיליוני  53.0 עמד ביום הרכישה על מלםהערך הרשום של מבנה 

היינו תוספת ערך , ₪מיליוני  80.5-ונקבע כ, 2005באוקטובר ,  השמאיי"עערכו שוערך . )2005ספטמבר 

 עתודה למס רווח הון 25%ובניכוי ,  ₪מיליוני  17.9, בתוספת הערך  תיםחלקה של . ₪מיליוני  27.5של 

 . ₪מיליוני  13.4-תגיע התוספת ל

 

 עודף העלות וייחוס הנכסים 2.4.2

 

 ₪מליוני   126-ב, כאמור,  שהסתכםמלםהקניה של מחיר להלן מציגה את חשבון החלוקה של  5טבלה 

, וייחוס יתרת המוניטין,  ייחוס לנכסים מזוהים,הפרש מקורי, חלק ההון העצמי הנרכש:  העיקרייםלרכיביו

הובאו מהדוח , לרבות רכוש שוטף וקבוע, כי ערכי הנכסים המוחשיים,  נטעים שוב.נכון למועד הרכישה

קיבלנו את נאותותם של הנתונים , בהעדר דוח נאותות חשבונאית. 2005לסוף , מלםהכספי המאושר של 

 . הםהמדווחים והמבוקרים של החברה כמות ש

 

תיק לקוחות ₪  מיליוני 43.2 -אשר התחלקו ל, ₪ מיליוני 84.4עודף העלות עמד ביום הרכישה על 

, תוספת ערך לרכוש הקבוע בגין שיערוך המבנה₪  מיליוני 13.4, המהווה את הנכס הבלתי מוחשי היחיד

 .אשר נותרו תחת הכותרת של מוניטין כללי₪  מיליוני 27.8-ו
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  למועד הרכישהעודף העלות ויחוס נכסיםחישוב  – 5טבלה 

 י שקלאלפ

אחוז נרכש
      3,112,951מספר מניות נרכש
      4,778,812כמות מניות במלם

65.1%אחוז נרכש

באלפי ₪ הון עצמי במלם
           75,485הון מלם ליום 30/9/05

            1,929-הפחת הרווח לתקופה 17/8-30/9/05
            8,878-ביטול מוניטין בחברות בנות למועד הרכישה

17/8/05 לצורך חישוב ההפרש המקורי           64,678הון מלם ליום

           42,132חלק ההון הנרכש
         126,508שולם

          84,376הפרש מקורי לייחוס

חלק תיםייחוס ההפרש המקורי

           17,927מיוחס למבנה 
            4,482-עתודה למס

          13,445סה"כ מיוחס למבנה

           65,141מיוחס לתיק לקוחות 
          15,170-עתודה למס 

            6,794-ביטול חלקה של תים רכוש אחר במלם
(רכוש אחר)           43,177סה"כ מיוחס לתיק לקוחות

          56,622סה"כ הפרש מקורי מיוחס

          27,754הפרש מקורי המיוחס למוניטין*

הסכום המיוחס למוניטין , כולל סך של כ-12.6 מיליוני ₪ , חלקה של תים
 במוניטין ובפעילות נרכשת שהיו במלם במועד הרכישה .*

 

~~~~~~~~~~~~~ 
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 נספח

 
 מלם מאזן היסטורי של 2דף   

 מלם הרווחיות ההיסטורית של התפתחות 3דף   

 מלם רווחיות מגזרית של 4דף   

  שווי תיק הלקוחות9דף   

  שווי התוכנה בפיתוח10דף   
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   פרטים נוספים על החברה –' פרק ד
  

  



 
 ח תקופתי"דו

 
 מ" בעערד השקעות ופיתוח תעשיה:         שם החברה

 
 52 -002519 -8:         חברה ברשם' מס

 65816  1058. ד.אביב ת-תל, 3הר סיני  :    כתובת
 )א25תקנה (

 03 � 5606864  פקס            03 - 7130217 :   טלפון
 )א25תקנה (

 il.net.isras@inter : דואר אלקטרוני
 )א25תקנה (

 31.12.2005        :  תאריך המאזן
 )9תקנה (

 1.1.2005 - 31.12.2005  :  תקופת הדוח
 

  30.3.2006  :  תאריך הדוח
 )7 -  ו1תקנה  (
 

 .חות כספיים"דו           :9תקנה 
 

 הכוללים את 2005 בדצמבר 31חות הכספיים המבוקרים לשנה שהסתיימה ביום "הדו
ח התקופתי ומהווים חלק בלתי נפרד "מצורפים בזה לדו, חוות דעת רואה החשבון

 .ממנו
 

 .ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד"דו  :10תקנה 
 

ח התקופתי "ח מצורף בזה לדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד בתקופת הדו"דו
 .ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 
 .חות רווח והפסד רבעוניים"תמצית דו  :'א10נה תק

  
ח הדירקטוריון המצורף "לדו' גחות רווח והפסד רבעוניים מובאים בסעיף "תמצית דו

 .ח תקופתי זה"לדו
 

 .י התשקיף"שמוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ  :'ג10תקנה 
 

 .אין
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 .חברות קשורות לתאריך המאזןרשימת השקעות בחברות בנות וב :11תקנה 

 
 שער        
בבורסה  ערך     'מס 
לתאריך יתרת מאזני עלות כ"סה כמות  המניה 

26.3.06 הלוואות מותאםמותאמת    .נ.   ע   מניות סוג מניה בבורסה  שם החברה
  ח"אלפי ש     
 9,425  -     2,682,9462,682,946328,420267,137 ח" ש1מר 613034 מניה � ישרס

 883  -      1,078 1,078  738,648 738,648 'אופציה ב 6130025 'אופציה ב
         
 6,000 -      68,368 33,063 1,056,7101,056,710 ח" ש1מר  156018 )1( תים

  4.23$  23,441 23,811 2,958,7881,479,394 ח" ש0.5מר  TTIL)4( )1(טיטיאי 
 700 -      29,273 48,775 3,598,3033,598,303 ח" ש1מר  392035 )1( חסין אש

         
  אין -      67,422 7,482  1,105 1,105 ח" ש1מר  - ברזברין

 

  הצבעה ומינוי דירקטורים, הון  שם החברה
 26.3.2006ליום 

 71.63  )3( ישרס
  58.21 )2( )1( תים

  15.99 )4( )1(טיטיאי 
 89.96 )1(  אשחסין

 100 ברזברין
 
 .מ"בע ברזברין של חלקה כולל  )1(
 .מניות 186,293 של עצמית רכישה ניטרול לאחר ,נטו תים מהון מחושב 26.3.2006 ליום  תים במניות ההחזקה שיעור )2(
  .מניות 1,003,354 של עצמית רכישה ניטרול לאחר ,נטו ישרס מהון מחושב 26.3.2006 ליום  ישרס במניות ההחזקה שיעור )3(
 קבלת במועד אי.טי.טי של המאזני לשווי מתייחסת העלות .תים במניות החזקות עקב כדיבידנד התקבלו אי.טי.טי מניות )4(

 .הדיבידנד
 

 .ח"שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות בתקופת הדו :12תקנה 
 אין  

 
 .אגיד מהן לתאריך המאזן הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות הת :13תקנה 

 
    )הפסד (רווח 

 לפני מס שם    החברה
 ח"אלפי ש

  נקי
ח"אלפי ש

 דיבידנד
 ח"אלפי ש

 דמי ניהול
 ח"אלפי ש

 ריבית
ח"אלפי ש

 -       -       2,678 )6,068( )6,107( מ"ישרס חברה להשקעות בע
 -       -       )1 (23,811 12,576 32,895 מ"תים מחשבים ומערכות בע

) 1990(חסין אש חברה למוצרים קרמיים 
  מ"בע

)1,090( )647(       - 319       - 

 -       -       -       3,730 3,730 מ "ברזברין בע
 

    )הפסד (רווח 
 לפני מס שם    החברה

 $אלפי 
 נקי
 $אלפי 

 דיבידנד
 $ אלפי 

 דמי ניהול
 $אלפי 

 ריבית
 $אלפי 

 -       -       -       )7,078( )6,454( )1(טיטיאי 
 
 .תים במניות החזקות עקב כדיבידנד  התקבלו אי.טי.טי מניות  )1(
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אם מתן ההלוואות היה אחד , רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן :14תקנה 
 .מעיסוקיו העיקריים של התאגיד

 .אין
 

 . מועדי וסיבות הפסקת מסחר-מסחר ע שנרשמו ל" ני-מסחר בבורסה    :20תקנה 
 .חות כספיים"למעט בשל פרסום דו,  לא חלו הפסקות מסחר בבורסהערדבמניות  

 

 .תשלומים לנושאי משרה בכירה   :21תקנה 
לשנה שנסתיימה  להלן פירוט משכורות והטבות ששולמו לנושאי המשרה הבכירה בחברה 

  .2005 בדצמבר 31ביום 
 

   כ"הס תפקיד נושא המשרה 
   724 (*)ל ומנהל כספים "מנכ 
    119 *)* (יועצת משפטית ומזכירת חברה 

 
י החברות "ל ע"ח ששולמו למנכ"  אלפי ש119  - ומ"ח ששולמו בישרס חברה להשקעות בע" אלפי ש446כולל (*) 

 . בהן הוא מכהן כדירקטורהקשורות
בנות שלה החל מחודש ספטמבר החברות הי "עי החברה ו"מועסקת ע היועצת המשפטית ומזכירת החברה )**

  .החברות הבנותואת חלק החברה סכום זה כולל , 2005
 

 .שכר וטובות הנאה  :22תקנה 
 

ולדירקטורים והוצאות נלוות אשר אינן חורגות מהמקובל ) חלק החברה בלבד(ל "שכר למנכ 
 . ח" אלפי ש412 �)  איש4כ "סה(

 
 

בחברה בת או בחברה קשורה סמוך , מוחזקים על ידי בעל עניין בתאגידע המירים ה"מניות וני :24תקנה 
 .ח"ככל האפשר לתאריך הדו

 
 

 בהון     
 בהצבעה כמות    
 ובסמכות מוחזקת מספר  מספר  
 למנות בתאריך הנייר שם /זהות 

 דירקטורים30.3.2006 בבורסה הנייר חברה )3(שם בעל הענין 
     60.3.2030 
     % 
 80.73    6,220,440 731018 ח" ש1ר "מ   )1(שפיצר וגזונטהייט , יזנברגא
      

      אשרת יועצים פיננסיים
 6.82   525,720  731018ח" ש1ר "מ510851264 )2(מ "  בע

      
 
    בשיתוף רותהאמו במניות מחזיקים .22.5%  - שפיצר ,35%  - איזנברג ,42.5% -גזונטהייט :הפנימי ההחזקות מבנה )1(

 רשימת בעד החברה של כללית באסיפה יחד מצביעים הם ,זה הסכם פי על .פה-בעל הסכם פי על ,ביניהם פעולה
 אחד לכל ;אחד פה ובהסכמה במשותף ידיהם-על תיעשה בחברה מניות של מכירה ;אחד פה לה יסכימו שהם דירקטורים

 מהם אחד כל שיבקש ,בחברה מניות לרכוש ,עצמם לבין בינם להחזקותיהם יחסית ,ראשון לסירוב זכות המניות מבעלי
 .למכור

  .איזנברג ותרזה שלמה של מלאה ובשליטה בבעלות פרטית חברה )2(
 .אלה חברות של התקופתיים חות"בדו ראה ותים ישרס בחברות איזנברג שלמה להחזקות ביחס )3(

 

 :מונפק וניירות ערך המירים לתאריך הדוח,הון רשום  :א24תקנה 
 

 הון מונפק הון רשום ערך מניה  ג מניהסו
 7,705,191 110,000,000 ח" ש1.00 רגילה
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 הדירקטורים של התאגיד :26תקנה 
 

  25140526. ז.ת' מס  איזנברגר אליהו"ד :שם )1( .1
   1973 :שנת לידה )2( 
    בני ברק1עובדיה  :כתובת )3( 
   ישראלית :נתינות )4( 
   ר הדירקטוריון"יו : הדירקטוריוןחברות בועדות )5( 
   לא צ"דח )6( 
 לא -חברה קשורה  או של בעל ענין , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד )7( 
 2005: השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור )8( 
 :השכלתו ועיסוקו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור )9( 
  לפיסיקה עיוניתדוקטור  :השכלה  
א וחוקר בכיר "מרצה בכיר בבית הספר לפיסיקה ואסטרונומיה אוניברסיטת ת:    עיסוק  

   .ב"ארה, עמית מחקר אוניברסיטת פרינסטון, מ"קומפיוגן בע
 .מ"תים מחשבים ומערכות בע:תאגידים בהם משמש דירקטור  
  בנו של מר שלמה איזנברג,כן �האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  )10( 

 
  7105646.  ז.ת' מס משה אגרסט :שם )1( .2
   1937 :שנת לידה )2( 
   גן-רמת, 3המאירי  :כתובת )3( 
   ישראלית :נתינות )4( 
   ועדת בקורת :חברות בועדות הדירקטוריון )5( 
   .לא צ"דח )6( 
 . לא�  או של בעל ענין חברה קשורה, חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד )7( 
 .1999: השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור )8( 
 :השכלתו ועיסוקו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור )9( 
 .ד"עו:    עיסוק,   )מינהל עסקים, כלכלה, משפטים(  אקדמית :השכלה  
 אין:תאגידים בהם משמש דירקטור  
  לא� בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד האם הוא)10( 

 
  F 1030502דרכון  ' מס גזונטהייט אברהם :שם )1( .3
   1928 :שנת לידה )2( 
   ירושלים, 23הטייסים  :כתובת )3( 
   שוויצרית :נתינות )4( 
   אין :חברות בועדות הדירקטוריון )5( 
   לא צ"דח )6( 
 . לא-חברה קשורה  או של בעל ענין ,  חברה בת,האם הוא עובד של התאגיד )7( 
 1997: השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור )8( 
 :השכלתו ועיסוקו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור )9( 
     מנהל חברות:עיסוק, תיכונית:  השכלה  
 .מ"אקסטל בע, TENSAI: תאגידים בהם משמש דירקטור  
  לא-האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד )10( 
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  המשך�הדירקטורים של התאגיד :26תקנה 
 

  42508952. ז.ת' מס אהרון זלר :שם )1( .4
   1943 :שנת לידה )2( 
    תל אביב40טאגור  :כתובת )3( 
   ישראלית :נתינות )4( 
   ת ועדת בקור :חברות בועדות הדירקטוריון )5( 
   כן צ"דח )6( 
 . לא-חברה קשורה  או של בעל ענין , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד )7( 
 2003: השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור )8( 
 :השכלתו ועיסוקו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור )9( 
 מנהל ודירקטור בחברות  :עיסוק      סקים במינהל עMA, כלכלה ומדעי המדינה BA :השכלה  
דירקטור ברפק . מ"ר דירקטוריון ביונד טכנולוגיות בע"יו :תאגידים בהם משמש דירקטור  

 ודירקטור מ"פורמולה ויזן בע, מ"בע ליפשיר ,מ"טכנולוגיות בע
  .ל בחברות פרטיות"ומנכ

 . לא-האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד )10( 
 

  50624659. ז.ת' מס יעל אלון :שם )1( .5
   1951 :שנת לידה )2( 
    ירושלים13מסריק  :כתובת )3( 
   ישראלית :נתינות )4( 
   ועדת בקורת :חברות בועדות הדירקטוריון )5( 
   כן צ"דח )6( 
 . לא-חברה קשורה  או של בעל ענין , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד )7( 
 .2003: השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור )8( 
 :השכלתו ועיסוקו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור )9( 
 )סוציאולוגיה וגיאוגרפיה, כלכלה (אקדמית:  השכלה  

 , מנהלת מסד נתונים וחוקרת אוניברסיטת בן גוריון:    עיסוק
 .אין :תאגידים בהם משמש דירקטור  
 . לא-האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד )10( 
 
  75432732. ז.ת' מס בן משה אברהם :שם )1( .6
   1937 :שנת לידה )2( 
    רעננה21רבוצקי  :כתובת )3( 
   ישראלית :נתינות )4( 
   אין :חברות בועדות הדירקטוריון )5( 
   לא צ"דח )6( 
 . לא-חברה קשורה  או של בעל ענין , חברה בת, דהאם הוא עובד של התאגי )7( 
 .2005: השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור )8( 
 :השכלתו ועיסוקו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור )9( 
  "כרמל מזרחי"ל ומנהל עסקים ראשי אגודת הכורמים "מנכ:    עיסוק         כלכלה  BA:  השכלה  
חבר התאחדות ', לאומי ושות, מ" חברה להשקעות בעיצוא :תאגידים בהם משמש דירקטור  

 )לחקלאים' חברה לניהול חש(התעשיינים ונחל 
 . לא-האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד )10( 
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 נושאי משרה בכירה של התאגיד :'א26תקנה 
 
  014282099. ז.ת' מס אילן טוקר :שם)1( .1
   1969:שנת לידה)2( 
מנהל כספים בחברה ל ו"מנכ: בחברה בת שלו או כבעל ענין בו, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד)3( 

  .מ" חברה להשקעות בעבישרסמנהל כספים ו
 . לא�האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין )4( 
 אה חשבוןרו, MBA,  כלכלה וחשבונאות BA: השכלתו)5( 
 .בישרסמנהל כספים מנהל כספים בחברה ול ו"מנכ :עיסוקו בחמש השנים האחרונות  
תים טלקום . אי.טי.טי, מ "תים מחשבים ומערכות בע: תאגידים בהם משמש דירקטור  

חסין אש  ,מ"מלם מערכות בע, מ"קומטק בע, )ר"יו(מ "אומניטק איכות בע ,מ"אינטרנשיונל בע
 .חברות בנות של ישרסו ,מ"בע) 1990(יים חברה למוצרים קרמ

 .2000:    השנה שבה החלה כהונתו בחברה)6( 
 

  028982825   . ז.ת' מס טלי מנשה שם)1( .2
   1972:שנת לידה)2( 
 יועצת משפטית ומזכירת חברה: בחברה בת שלו או כבעל ענין בו, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד)3( 

, מ"במלם מערכות בע, מ" מחשבים ומערכות בעבתים, מ"קעות בע חברה להשבישרס, בחברה
 .מ"בע) 1990(חסין אש חברה למוצרים קרמיים מ וב"בקומטק בע

 . לא�האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין )4( 
 מוסמך משפטים,  משפטיםBA , עורכת דין: השכלתו ועיסוקו בחמש השנים האחרונות)5( 
 .2005: השנה שבה החלה כהונתו בחברה)6( 

 

  51193274. ז.ת' מס ליאור בולוטין שם)1( .3
   1952:שנת לידה)2( 
 .ובישרס  בחברהפניםמבקר : בחברה בת שלו או כבעל ענין בו, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד)3( 
 .א ל�האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין )4( 
 .רואה חשבון: השכלתו ועיסוקו בחמש השנים האחרונות)5( 
 .1999: השנה שבה החלה כהונתו בחברה)6( 

 
 .כל נושאי המשרה הבכירה אינם בעלי משפחה של בעלי ענין בתאגיד :פרטים נוספים

 

 .רואה החשבון של התאגיד :27תקנה 
 .גן- רמת12רחוב החילזון ,  רואי חשבון-'  הורביץ ושות�אורן   

 

 .שינויים בתזכיר או בתקנות ההתאגדות :28תקנה 
 אין

 

 .המלצות והחלטות הדירקטוריון :29תקנה 
 אין

 

 :החלטות חברה:   א29תקנה 
 

ח " לדו2' כפי שמתוארת בסעיף ו,  בין מר איזנברג לבין אנליסטההסכמהאישור . א
תשלומם של ב תשא החברה,  להסכם הפשרה8ובהמשך להוראות סעיף הדירקטוריון 

 16שנקבעו בהחלטת בית המשפט מיום , הנובעים מהמניות, הפיצוי המיוחד ושכר הטרחה
המועד הקובע לחישוב הפיצוי המיוחד .  לאנליסט ולבאי כוחה בהתאמה1999בספטמבר 

ושכר הטרחה יהיה ממוצע שווי מניות החברה במהלך שלושת החודשים הקודמים למועד בו 
כוחה של -לשכר הטרחה שישולם כאמור לבאי. ת לבעלי המניותיעביר הנאמן את המניו
 .מ"ב בצירוף מע" דולר ארה35,000אנליסט יוסף סכום של 
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 משרההשיפוי ופטור לנושאי  אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן 7.3.2005ביום . ב
  :בנוסח כדלקמן, בחברה

 
מכל אחריות לכל נזק , לעתכפי שיהיו מעת , לאשר מתן פטור לנושאי המשרה בחברה ]1[

עקב הפרת חובת הזהירות כלפי , במישרין או בעקיפין, ידם לחברה-או ייגרם על/שנגרם ו
הפטור כאמור יחול רק ועד כמה שנושא המשרה אינו זכאי לשיפוי על פי פוליסה . החברה

לא יחול הפטור , בנוסף. כפי שתהא מעת לעת, לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה
 : בקשר למקרים הבאיםהאמור 

 ; הפרת חובת הזהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות  )א( 
 ;פעולה שעשתה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין)  ב( 
 .קנס או כופר שהוטלו על נושא המשרה)   ג( 

 
כפוף לתנאים המפורטים בכתב ההתחייבות ולהוראות , לאשר את התחייבות החברה ]2[

בסכום , כפי שיהיו מעת לעת, לשיפוי נושאי המשרה בחברה, 1999 �ט "תשנ, ותחוק החבר
פי הדוחות - מהונה העצמי של החברה על25% -שלא יעלה על סכום מצטבר השווה ל

הכספיים האחרונים של החברה לפני מתן כתבי השיפוי או בסכום שלא יעלה על סכום 
י הדוחות הכספיים האחרונים של פ- מהונה העצמי של החברה על25% -מצטבר השווה ל

אם וככל (נוסף על סכומים שיתקבלו , זאת. הנמוך משניהם, החברה בעת מתן השיפוי
פי שיפוי מגורם שאינו -או על/פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה ו-מחברת ביטוח על) שיתקבלו
 . החברה

 
שתוטל על נושאי , כמפורט להלן, הינה בגין כל חבות או הוצאה, התחייבות לשיפוי כאמור

או /ו) החל ממועד מינוים כנושאי משרה בחברה(ידם -המשרה עקב פעולות שבוצעו על
בקשר עם אחד או יותר מסוגי , בתוקף היותם נושאי משרה בחברה, ידם-תבוצענה על

 לדיווח 5שניתן לעיין בו כמתואר בסעיף (האירועים המפורטים בתוספת לכתב ההתחייבות 
 ): זה

לרבות פסק , פי פסק דין-ית שתוטל על נושא משרה לטובת אדם אחר עלחבות כספ ]א[
 ;דין שיינתן בפשרה או פסק בורר שיאושר בידי בית משפט

שיוציא או שיחויב בהן , דין-לרבות שכר טרחת עורכי, הוצאות התדיינות סבירות ]ב[
בהליך שיוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי , נושא משרה בידי בית משפט

או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה , או באישום פלילי שממנו יזוכה, אדם אחר
 .שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

 
 
 
 
 

 מ"ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע
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