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 תיאור עסקי החברה  –פרק א'  

 
 אור התפתחות עסקיה י פעילות החברה ות .1

 
 מידע צופה פני עתיד בפרק זה

חוק  )"   1968-תשכ"חהזה כללה החברה מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  בדוח  

ערך המתיניירות  ואומדנים  הערכות  מטרות,  תחזיות,  היתר,  בין  כולל,  כאמור  המידע  ים  יחס"(. 

בלתי   מידע  הינו  זה  מידע  עתידיים.  עניינים  או  מידע  לאירועים  על  המבוסס  העתיד,  לגבי  ודאי 

, ובכלל זה מידע ציבורי אשר לא ניתנה במסגרתו התחייבות לנכונותו  דוחההקיים בחברה במועד  

  עלוכן    , ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי,ובאו שלמותו של המידע הכלול  

ות של החברה לגבי העתיד לקרות בשוק בו היא פועלת, הערכות לגבי ההתפתחות הכלכלית  כהער

ההערכות   על  בהתבסס  וכוונותיה  לפעול  עתידה  או  החברה  פועלת  בהם  בשווקים  והעסקית 

מכך   יוצא  וכפועל  בפועל,  ההתפתחויות  החברה,    –האמורות.  מפעילות  שינבעו  בפועל  התוצאות 

להיו שונ עשויות  בידי    תהותימ  ותת  הקיים  המידע  על  בהתבסס  המוערכות  הפעילות  מתוצאות 

בשליטת    הואינדאית  אינה ו  ו"( אשר התממשות מידע צופה פני עתיד)"  דוחההחברה במועד הכנת  

זה, הן סבירות,    דוחבהחברה. לפיכך, על אף שהנהלת החברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות  

"(, כי התוצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות  האזהרה)"  זאתה מוזהרים בהרי שקוראי דוח ז

המובא   עתיד  פני  צופה  במידע  שהוצגו  של    דוחבמאלו  שונים  בחלקים  כללה  החברה  דוח  הזה. 

אזהרה פרטנית וקצרה לגבי מידע צופה פני עתיד ואזהרה כזו יש לקרוא בהתייחס לפירוט המלא  

זה להיות כזה חלה עליו אזהרה זו במלואה אף אם  שנחדע  ובהר, כי מיהמופיע בפסקה זו. בנוסף, י

 לא צוינה בצידו הערה מפורשת כאמור. 

 

  ג5", כהגדרת מונח זה בתקנה  תאגיד קטןמופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה " 

ומיידיים(,  ל תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  תקופתיים  )"   1970-תש"לה תקנות  דוחות  תקנות 

ץ וולנטרי של כל ההקלות הנכללות בתקנות, ככל  וריון החברה החליט על אימו קטירד  ."(מיידייםו

קרי, נכון למועד זה, ביטול החובה לפרסם דוח על  .  לחברה  (נטיותוו רלאו תהיינה  )נטיות  וו רל שהן  

ת; העלאת סף המהותיות  פנימית בתאגיד ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימיהבקרה ה

הערכ  צירוף  עם  לבקשר  שווי  הצירו  ;20%-ות  סף  מהותיות  העלאת  כלולות  חברות  דוחות  של  ף 

   .40%-לדוחות הביניים ל

 ה ותיאור התפתחות עסקי חברההפעילות  .1

 כללי  .1.1

בישראל ביום    . השקעות בע"מ"מ.ר.מא.  –"מ.ל.    הקודםה  בשמ  התאגדה   החברה

-טשנ" תה  ,, כחברה פרטית מוגבלת במניות, על פי חוק החברות2008בפברואר    6

  ה לשמה הנוכחי שמאת    שינתה   2009באוגוסט    30ביום    ."(ות חוק החבר")   1999

  מואנד ריאן ינו מר  בחברה הבעל השליטה    . "בע"מרוייקטים ומסחר  פ  ..ל.ר.ןמ"

בבעלותו    פרטית   חברה  , מ.אי.מ הולדינגס בע"מ  באמצעות  חזיקמה  ,("מר ריאן")

( והנפרע    60.43%-ב   ,(100%המלאה  המונפק  המניות  לאחר    .רההחב  לשמהון 
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אגרות חוב )סדרה א'( של    120,000,000הנפקת    2019  בדצמבר  29ביום  השלימה  ש

מדף,   ותשקיף  להשלמה  תשקיף  פי  על  תאריך  החברה,  ,  2019בנובמבר    29נושא 

ביום   פורסם  אסמכתא:    2019בנובמבר    28אשר  כפי  2019-01-117064)מס'   ,)

ביום   החברה)"  (2019-01-113931)  2019בדצמבר    25שתוקן  או  תשקיף   "

הכפוף    ,"(התשקיף" ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  מדווח,  לתאגיד  החברה  הפכה 

ציבורית  ינהה ה ד הדוח, החבר נכון למוע  .דיווחלחובות   ב   , חברה  חוק  כהגדרתה 

לציבור  השלימה    2020בדצמבר    20ביום  שלאחר  ,  החברות ראשונה  הנפקה 

  16ל החברה מיום  הצעת מדף ש  חו, על פי דמניותיה בבורסהורישום למסחר של  

אסמכתא:    2020בדצמבר   תשקיף  (  136158-01-2020)מספר  פי  על  שפורסם 

 ."( עת המדףהצ דוח החברה )"

   על פעילות החברה הקורונה משבר  פעותשה .1.2

העולממשבר    השפעותדות  אולפרטים   העולםקופ ה  ,יהקורונה  את  החל    ד 

, ראו באור  החברהתה של  ול פעי  עלעד למועד פרסום הדוח,  ו  2020תחילת שנת  מ

 פים לדוח זה.המצור  לדוחות הכספיים 1

 

 פעילות םחות .2

עם התמחות   ,(B2B) ונייםהחברה פועלת בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינ  .2.1

הערביבמ הינה    .אליישר-גזר  החברה  של  העיקרית  כנגד  אש  מתן פעילותה  ראי 

דחויים ממסרים  דחויים()שיקי  קבלת  שנכתבאכברובם    ,ם  יד  ו לה  צדדים  י  על 

לטוה  , ייםשליש )מוסבים  החברה  במתן בת  וכן  שיקים(,  כנגד    ניכיון  אשראי 

בממסרים   כאמורשתוך    ,עצמייםדחויים  תשלום  לפי  אשראי    , ןי העני  מובטח, 

 "(.תחום הפעילות)" וציוד הנדסי רכב "ן ו/או כליות נדל בבטוח

על  כל החברה  ידי  על  מבוצעת  החברה  של  למוכ נ  ,כאשר  ,צמהפעילותה  ועד  ן 

החז,  וחהד ה  תקלמעט  ההון  והנפרעמלוא  פיננ  מונפק  מ.ל.ר.ן  חברת  סים  של 

פיננסים )"  בע"מ "מלרן  או  הבת"  המחזיקה    ,"(חברת  בת  נותן  חברה  ברישיון 

)כהגדראשר הדוח    (להלן  2.3בסעיף  תו  אי  למועד  נכון  בפואשר    עילות החלה 

   ם.וספים נידתאגיהחזקות ב אין לחברה  ,יםזניח היקפים   תבעלראשונית 

  בממסרים דחוייםהמסחר  בתחום  הינה    , הלות החברפעי   רעיק,  דוחהועד  מ לנכון   .2.2

  נת בש  מהכנסותיה  86%-כ , ו2020מהכנסותיה בשנת    75%-כה  , המהוו ג'  ידצד  של

1920 .1 

 להלן.   3פרק ראו  ום הפעילות של החברה ים אודות תח לפרטים נוספ 

  ,סייננות בנכס פ ן שיר תלמ  רחבומ   שיוןוכן רי  ילמתן אשרא  רחב מו  רישיוןרה  חבל .2.3

סעיף  ב להוראות  שירותל  16התאם  על  הפיקוח  )שירותיחוק  פיננסיים  ם  ים 

 

כנגד    רה גםי מהחברא אש  לבעשויים לק   יים,וחת ממסרים ד נגד קבלאי כהנוטלים אשר  ,הת החברולקוח   צוין כי י  1
 ים. ימעצ ם דחויים ממסריקבלת  
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מלרן    חברת הבתלכמו כן,    .("חוק הפיקוח)"  2016-תשע"וה(,  יים מוסדריםפיננס

אשראימורחב  רישיון    פיננסים ליום  ות   .כאמור  למתן  עד  הינו  הרישיונות  קף 

31.12.2021 . 

נפקה,  בסמוך לאחר השלמת ההכי  ף, החברה התחייבה  המד  תצע ה  מסגרת דוחב .2.4

לרשות   ההוןתפנה  וחיס  שוק  )"ביטוח  הכון  שוק  היתרי    "(הוןרשות  להתאמת 

בעלי השליטה בה, ככל שהדבר  לו  החזקת אמצעי השליטה שהונפקו לבעלי עניין

שי  יידרש התאמת  ההחזקהמבחינת  ההנפקה  עור  השלמת  בעקבות    .שלהם, 

ביוםבהתא בכתב  ,  2021  נואריב  21  ם,  פנתה  ההון  החברה  שוק  בבקשה  לרשות 

היתרי השליטה והאחזקה בהתאם לשיעור האחזקות של הצדדים לאחר  לתיקון  

 ים המתוקנים. , טרם התקבלו בחברה ההיתרזהסום דוח פרלמועד ההנפקה. נכון  

   לתשקיף.   6.20  יףלפרטים נוספים אודות הרישיונות ראו סע

 ה מניותיקאות בעסו חברההון ההשקעות ב .3

במניות    וצעו עסקאותבהון החברה ולא ב השקעות    לא בוצעו  דוחהמועד  ל  שקדמויים  בשנת

   :לןלה רט פו כמן, למעט ענייעלי ה על ידי ברהחב

   בי.איים אי.ועל ופ עסקת ההשקעה עם עילדב  .3.1

( : )ארך הסכמים שעיקרםמעהשלימה החברה התקשרות ב   2019  בדצמבר  19  ביום

, בדרך  "(עילדבהשקעות בע"מ )"  י ש"ח בחברה על ידי עילדבניו מיל   21קעה של  הש

ל המירה  הלוואה  הח   50-של  של  רגילות  אשר  במניות  מהון    25%  וותהמ רה, 

)ב( מתן הלוואה על ידי    ;בעה בה צנפרע של החברה וזכויות ההוה   קפ ת המונהמניו

 "(. וספתאה הנההלוו)" ש"ח נוספים נימיליו  17עילדב לחברה בסך של 

המחאה בין    נכנסו לתוקפם הסכמי  עיל ת ההשקעה המתוארת ל מת עסקשלעם ה

ע  אי.בי.איופועל ילדב  החברה,  בעוניהול    ים  )"" חיתום  אי.בי.אי ופמ  ,  "(עלים 

וה  םרתגסבמ חלקהמחתה  עילדב  וחוב מזכויותי  עבירה  הסכמי  ה  פי  על  ותיה 

  9.1יל בהיקף כולל של  כמתואר בסעיף זה לע רהההלוואות בהם התקשרה עם החב

    .מיליוני ש"ח

רעה במלואה  ההלוואה הנוספת נפת לעיל  מכלול העסקאות המתוארו  עם השלמת 

וה ההנפקמורת  בתשנעשה    שמהשימו)כחלק   ההמולוהה(  ה ריאה  למניות ה    ומרה 

שלא כך  ההשלמההחברה  ,  2.5%-ו  22.5%אי.בי.אי  ופועלים  עילדב    החזיקו   חר 

   .ויות ההצבעה בהכזווהנפרע של החברה   ות המונפקמהון המני, מהבהתא

אודות    לפרטים לנוספים  התוספת  נחתמה  הסכם  אשר  עילדב  עם  ב  ערהשקעה 

ריאןבידי    והצעת המכרברה  חמניות ההנפקת     19סעיף  , ראו  לציבור  דבועיל   מר 

 . להלן

 לנושאי משרה ועובדי החברה ופציות  הקצאת א .3.2

"(,  ציותופהאכנית  ותמול מבוסס הון )"ה החברה תכנית תגצ מיא  2020בחודש יוני  

 כמפורט להלן: ובדים בחברה, ובהתאם לה הקצתה אופציות לנושאי משרה וע 
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  253,165וריון החברה,  ר דירקטדוד גרנות, יו"הוקצו למר    2020באוגוסט    14ביום  

סחירו  אופציות ניתנות  לא  החברה    253,165-ל  למימושת  של  רגילות  למניות 

שירותי  אופציות") למתן  להסכם  בהתאם  וזאת  אודות  הוני "(,  לפרטים  עמו.  ל 

  ,ההמצורפים לדוח זכספיים  ות הלדוח  19באור    וההקצאה, ראותנאי האופציות  

-2020-01כתא:  )מספר אסמ  2020גוסט  באו  17ם  וימ  של החברה  ידימי  וכן דיווח

(,  2020-01-097057)אסמכתא:    2020בספטמבר    30יום  ודיווח מתקן לו מ  (089544

 ה. ני בדוח זה על דרך ההפ יםהנכלל 

האופצ  343,460הקצתה החברה    2020בספטמבר    10ביום   לסמנכ"ל  ,  כספיםיות 

  פייםלדוחות הכס  19בבאור    מפורטכלשני עובדים,  בחברה ו  קולניקובמר אלכס ש

זה  המצורפים  בדיו  , לדוח  החברה  י מוח  וכן  של    2020בספטמבר    13מיום  ידי 

 ה. בדוח זה על דרך ההפני לל(, הנכ2020-01-100509)אסמכתא: 

 דוח הצעת מדףעל פי   החברהשל מניות  מכרה והצעות נפקה .3.3

מ  לע  ,מניות  3,250,000  החברה  הנפיקה  2020  בדצמבר  20ביום   דוח הצעת    דף פי 

על    שפורסם   (136158-01-2020מס' אסמכתא:  )  2020בר  בדצמ  16  ום מי  של החברה

  קן כפי שתו  , 2019בנובמבר    28ותשקיף מדף של החברה מיום    תשקיף להשלמה  פי

הצעת")   2019בדצמבר    25ם  יוב של  ,  "(המדף  דוח  כולל  סך    37,375,000תמורת 

   .ש"ח

הצעת    במסגרת ריאן  , מדףהדוח  השליטהמר  בעל  המכהן  ,  כמג  בחברה  נכ"ל  ם 

ב  ,ההחבר השקעות  אחד  הציעו   "(ים ציעהמ)"  ע"מועילדב  של  כל    עד  מכר 

החברהמניות    1,187,500 ללאשל  נהמצי  .("מוצעותות  מני)"  נקובך  רע  ,  נו  ע עים 

לרכישת  ל מוצעות  950,000הזמנות  של  תמורה  ב  מניות  ,  ש"ח  10,925,000כוללת 

 כל אחד. 

אוד ההנפקהת  תולפרטים  המכר   וצאות  ה יומנ ל  ש  והצעות  ראו  מוכא   חברהת  ר, 

-2020-01אסמכתא:  )  2020דצמבר  ב  20שפרסמה החברה ביום  מתוקן  ידי  דוח מי

137532 .) 

 דיםדיבידנוקת לח .4

ש .4.1 וח  הדוח מועד  ל  מו קדבשנתיים  הכריזה  במועדים  ילקה  החברה  דיבידנד 

 : כמפורט להלןובסכומים 

 מועד החלוקה  מועד ההכרזה 
ל של  כול םסכו

 דנד שחולק  הדיבי
 ש"ח(  לפי)בא

 4,000 2020ביוני   1 2020י  אבמ 14

 1,625 2021רץ  במ 15 2021רואר בפב 22
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   םלחלק דיבידנדי חברהה  כולתעל י ותחיצוני ות  מגבל .4.2

ולת החברה  שפיע על יכ להת  ו למועד פרסום הדוח, אין כל מגבלות חיצוניות העשוי

התחייבוי למעט  וזאת  בעתיד  דיבידנדים  החברלחלק  של  במסגרת  ותיה    רישט ה 

החואגרו  הנאמנות כמפורט  ת  החברה  של  ב'  סדרה  החוב  ואגרות  א'  סדרה  ב 

 להלן: 

התחייב שה  החברה  הנאמבמסגרת  החוב  טרי  אגרות  של  א'(  ר )סדנות  ואגרות  ה 

עצמי    ה בהוןידעמ ן היתר, ל, בי כפוףה  היכלשהי יוקה  ל ח  עביצו   ( כיהחוב )סדרה ב'

עלה על  לא יה  לוקהח  ן לכך ששיעורוכ   , ילמימינ   למאזןהון עצמי  ס  יחוב   מינימלי 

אודות מגבלות חלוקת    ספיםנו   לפרטים החברה.  נתי של  השי  מן הרווח הנק  50%

  )סדרה   ובהחת  אגרושל  נאמנות  ה  ישטר  גרתבמסהחברה    התחייבההן  יבידנד, בד

  ילשטר  1בנספח  , בהתאמה,  1.4-ו  1.3  פיםסעי  , ראוב'( )סדרה    ב אגרות החוו  ('א

 . יםהאמור הנאמנות

   םדנדימדיניות חלוקת דיבי .4.3

  ה רבלפיה הח  ידנד דיב   ן החברה מדיניותאימץ דירקטוריו  2020  בדצמבר  15יום  ב

מתחל בה  שנדי  ק  יפחדיבידנד  שלא  השנתיים    30%-מ  תסכום  )בדומה  מרווחיה 

דומה  להתחייבו ההש  ה יתשהי ת  בהסכם  עילדב  קיימת  עם  בוטלה  קעה  אשר 

ל תוספת  ע הבמסגרת  עם  ההשקעה  לצידב,  ילסכם  ההנפקה  השלמת  בור  עם 

ת  מותני  על בפוחלוקה  היובהר כי  ,  ליר לעומ הא  ף א  לע   ן(. הלל   25פורט בסעיף  מכ

ס שתתבהחלטה  על  קפציפית  זה    ,החברה  ןיודירקטורי  ידבל  עמידה  בובכלל 

עמידה באמות מידה  ב  כןו  ,לחוק החברות  302  בסעיףמבחני החלוקה, כמפורט  ב

 . םנוספי ייבה החברה מול גופים מממניםליהן התח פיננסיות שא

 קהוראויים לחלרווחים ת תרי .4.4

הר2020  דצמברב  31ום  י ל  נכון  יתרת  הרא,  לחלוקויי ווחים  החבם  של  רה,  ה 

 ש"ח.אלפי   52,502 על סך של עומדת ת,ור החב בחוקרתם כהגד
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 מידע אחר  .2

   באלפי ש"ח() חברה הות של עילהפ םלגבי תחוכספי מידע  .5

 בדצמבר  31יום לשנה שהסתיימה ב 

 2020 2019 2018 

 44,712 54,571 54,050 מימון ות נסהכ

 21,657 24,161 15,055 ון הוצאות מימ

 23,055 30,410 38,995 נטו  הכנסות מימון,

די  להפסהוצאות  
 865 1,493 2,407 ות אבודיםשראי וחובא

 1,849 2,042 2,793 ק כירה ושיוומ תוהוצא

הוצאות הנהלה  
 6,042 11,226 11,579 וכלליות 

  הוצאות  ת(ו)הכנס
 - 786 ( 652) רות אח

לפני מסים על  רווח  
 14,299 14,863 22,868 ההכנסה 

 3,348 3,816 5,572 נסה סים על הכמ

 10,951 11,047 17,296 וכולל לשנה   יקח נרוו

 263,815 409,947 371,365 םסך הנכסי

 235,154 347,033 261,601 סך התחייבויות 

כסדלמי נוע  ראו  יכספה  התוצאותיבדברים    ולהסבריםסף,  פי  החברה,  של  כספיים  ות  דוחות 

   .זהדוח לורף  המצהחברה וריון של דוח הדירקטל 3סעיף כן ו זהם לדוח המצורפי

 

  חברהה מים חיצוניים על פעילותוהשפעת גור סביבה כללית .6

  של החברה כלכלית  -קרואות הסביבה המקריים אוד פרטים עי  ידיעת החברה, , למיטב  ןללה

 . תוצאותיה העסקיות של החברה ת להם השפעה עליוה להצפוי או  ,להם ישש

   2ק האשראי ת ושוכלכלי-הסביבה המאקרו  .6.1

  אשר הואטה בעקבות ,  ישראליבמשק ה  לכליתיחה כבשנים האחרונות נרשמה צמ

ובמשקים  לכלבכ  השפגע  תהעולמי   רונההקו   גפתמ בכלכלה  בכו  ,בעולםה  זה  לל 

,  ידי ביטויו באות ל תי בעקבו  טה למשבר וההא  . הצמיחה עוברובמשק הישראליים

 

לגופים    2 פנתה  לא  החברה  לציבור,  פורסמו  זה  בפרק  להלן  שיובאו  קבלת  הנתונים  לצורך  ישורם  א המפרסמים 
 ידע בדוח תקופתי זה. מ להכללת ה
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היתר,   הגולמר  בשיעו  בשינויבין  המקומי  להסתיים    2020שנת  י.  התוצר  צפויה 

התו המבהתכווצות  כהגולמי  קומי  צר  של  לעומת    ,3.7%-בשיעור    תוצמיחוזאת 

כלכלית  -תאם לתחזית המאקרוהב  . 2018שנת  ב  3.5%-כבו  2019נת  שב  3.4%-כב

של המחקר  חטיבת  ישראל,  של  מרכזיים  י  שנ הכוללת    בנק  תרחיש    –תרחישים 

חיסון  התרחיש  ")   2021מאי  חודש  ד  הירה של האוכלוסייה עהכולל התחסנות מ

הכוותרחי(  "מהירה תהליש  יותלל  מתמשך  התחסנות    2022ני  יו  חודש  עד  –ר  ך 

החיסורת") האיטיחיש  ה  , ("ן  צפוי  חה  צמישיעור  הגולמי  הלאומי  התוצר  של 

י גבוה  ב2020לשנת  חסית  להיות  מהתרחישי  חתהנ ,  אחד  שיעור  כל  כאמור.  ם 

-ועל כ  2021בשנת    6.3%-צפוי לעמוד על כהתוצר המקומי הגולמי  הצמיחה של  

כ בהנח  2022נת  בש   5.8% ועל  המהיר,  החיסון  תרחיש  כ   3.5%-ת  ,  6%-ועל 

 3. יסון האיטיתרחיש החחת אמה, בהנתהב

  לייה של ע   לעומתאת  , וז0.7%-בכ  2020ירד בשנת  מדד המחירים לצרכן  כמו כן,  

-מאקרותחזית הבהתאם ל  2018.4שנת  ב  .%80-כעלייה של  ו  2019בשנת    0.6%-כ

  צפויה להסתכם  ינפלציהא ה  ,כאמור  ראלנק ישכלכלית של חטיבת המחקר של ב

-יר, ובכון המהש החיס בהנחת תרחי  2022בשנת    0.9%-ובכ   2021  תבשנ  0.6%-בכ

 5.ן האיטיתרחיש החיסו, בהתאמה, בהנחת 0.8%-ובכ  0.1%

העבודה   הקורונהשוק  ממגפת  קשות  נפגע  כך  בישראל    ה כשהל  נתונילפי  ש, 

  קר של בנק חטיבת המח  ל שלית  כלכ -תחזית המאקרוה וטיסטיקה  המרכזית לסט

כאמור  האבט  ,6ישראל  ב  להשיעור  כ ועמל צפוי    2020ת  נשהממוצע  על    15.8%-ד 

-כ   על  שר עמדו, א2018-ו   2019ממוצעים נמוכים בשנים    לעומת שיעורי אבטלה

  9.6%-כל  2021בשנת    לרדתשיעור האבטלה צפוי  אולם,    , בהתאמה.4%-וכ  3.8%

 .תרחיש החיסון האיטיבהנחת  12.5%-כלמהיר, וש החיסון הבהנחת תרחי

.  רהעל צריכת האשראי ועל פעילות החבה  עפלכלי במשק השלשינויים במצב הכ

הדברים,   צמיחמטבע  של  גדבמצב  כלכלית,  הפעי ה  היקף  לל  של  וחות  ק לות 

; ולהפך  דלה הדרישה לאשראי ולשירותים שהחברה מספקתהחברה ובהתאמה ג

בתוך  הפעילות הכולל במשק, ויקף  ע בהוג שק עלולה לפהרעה במצב הכלכלי במ  –

ה  בלקוחות  ובמושכיכך,  ובתוצאותיה מה  חברה  החברה  ובפעילות    מסרים 

  פוחת   משק לל העסקאות בכמספר ה  כלכלית   בנוסף, במצב של האטההכספיות.  

יה  וכפועל יוצא הדרישה למימון פוחתת. יחד עם זאת, הרעה במצב הכלכלי עשו

הזדמנות   גם  פעיללהוות  קייםרה,  החב  ת ולהגדלת  משבר  בתקופות  קושי    שכן 
 

התוצר   3 בדבר  )  הגולמי מי  המקו   המידע  ישראל  בנק  מפרסומי  אחרון:  נלקח  הכב  (,.11.20217עדכון  באה:  תובת 
ttps://www.boi.org.ilh/ 2021נואר חודש ישל בנק ישראל מ של חטיבת המחקר  כלכלית-מאקרוה תחזית ה מ, וכן  ,

הבאה:  ותבכ essReleases/Pages/04ons/PricatiAndPublNews/i.org.il/heps://www.bohtt-01-בת 

2021a.aspx  . 
לצ  4 המחירים  מדד  בדבר  מפרסומי  המידע  נלקח  המהלשכרכן  לסה  הבאה:  סטיקהיטט רכזית  בכתובת   ,

https://www.cbs.gov.il/.  
בדברהמיד  5 נפלציה  נהאי  ע  המ  לקחהצפויה  חטכלכלי -אקרומהתחזית  של  מחודש  יבת  ת  ישראל  בנק  של  המחקר 

הבאה:  2021ינואר   בכתובת   ,-04/Pages/seaseessRelwww.boi.org.il/he/NewsAndPublications/Pr/ttps:/h

spxa.a2021-01.  
המידע  ו  ,(4ש  ה"  ו )רא  הלסטטיסטיקהלשכה המרכזית  נלקח מאתר  בשנים קודמות    אבטלה ה   י רשיעובר  בדע  המיד  6

 (. 3ו ה"ש )רא  ל אק ישרית של בנכלכל-התחזית המאקרוקח מל נ םה הצפוייבדבר שיעורי האבטל

https://www.boi.org.il/
https://www.boi.org.il/
https://www.boi.org.il/
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/04-01-2021a.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/04-01-2021a.aspx
https://www.cbs.gov.il/
https://www.cbs.gov.il/
https://www.cbs.gov.il/
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/04-01-2021a.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/04-01-2021a.aspx


 ים ומסחר בע"מ קט יפרוי .ל.ר.ןמ

 8-א

 

רבים אשראי  לגורמים  הפועלי  ליטול  לגופים  המייצר  באופן  בשוק  בנקאי,  ם 

  תם.ו ת היקף פעילנות להגדיל א האשראי החוץ בנקאי הזדמ 

 יים בשיעורי הריבית במשקנו שי .6.2

פעילות    לגובה על  השפעה  ישנה  במשק  של  החברההריבית  הכנסותיה    החברה . 

על  ת  מחויבהחברה    הראי בהקיים בין עלות האש  וחהמרו על    רקמתבססות בעי 

לבין התמורה  ידי בנק ישראל(    )אשר מושפעת מהריבית הנקבעת על ים  וו ידי המל

מקבלא היא  נובמבר  וח   וףבס.  מלקוחותיה  תותה  ישראל    2018דש  בנק  החליט 

לשיעור של   0.1%משיעור של   2015מרץ  חודש  לראשונה מאז  להעלות את הריבית

ב  .0.25% החליט  ישראל  בנק  כן,  אפריל  כמו  הריב לה  2020חודש  את    ת יוריד 

להערכת     7.עד למועד פרסום דוח זהנוי מאז ונותרה ללא שי זו  ו  ,0.1%של    לשיעור 

  משך ישת מגמה שעשוי  עשויה להוות  ,  באופן יחסינמוכה    תריבי  בתסביהחברה,  

   גם בשנים הקרובות.

הש יש  במשק  הריבית  עלגובה  ישירה  גפעה  או    הובל  הנגבית    העמלההריבית 

לה  החבר.  החברה  לקוחותמ אתהנוהגת  הנ  תאים  הריבית  ידה  גובה  על  גבית 

בהתאם  מל ריבית  קוחותיה  בגובה    מקורות ן  בגי  משלמת  שהחברה לשינויים 

  התאמת . חשיבות  שלה, אשר, כאמור, לרוב מושפעת מריבית בנק ישראל  המימון

בר לשינויים  בהתאם  נהעמלה  במשק  המת  ובעיבית  רמת    חברהרצון  על  לשמור 

שה של  הירואטרקטיביות  מת תב  חברהתי  האשראי  חום  קטנים  ן  לעסקים 

הים  ובינוני הכנסות  חשיפת  הפחתת  מהסלשינוי  חברהולצורך  הוים    ר. אמוג 

להציע ריבית    חברהם האחרונות סביבת הריבית הנמוכה במשק מאפשרת לניבש

הקב ללקוחותיה  יותר  מאידךאטרקטיבית  להיות    יתיל על,  ועים.  יכולה  ריבית 

המרווח  השפע הקטנת  של  ק ה  שלייבעסקאות  את  מות  להעלות  ניתן  לא  גביהן 

זוהריבי חשיפה  של  רובה  החברה  ת.  שתחול,  על  ככל  בטמתקיימ,  ר  קצ  חוות 

ובמקרה של  ,  הינן בטווח של עד שלושה חודשיםהחברה  שכן רוב עסקאות    ,בדבל

  חותיה, לאחר עליית הריביתקולל  רה חבי שתספק העליית ריבית במשק, האשרא

 שק. חדש במהת ור הריבייותאם לשיע ,כאמור

   ל החברהנה עקורונגיף התפשטות   כותהשל .6.3

כלכליות  -אקרוכות מל השלעב  ועאיר   העולםפוקד את    2019החל מתחילת שנת  

בהתפשטות   להגו  קורונהנגיף  שמקורו  נגיף  רם    ( COVID-19)  קורונה מחלת 

פיננסיים  ים בשווקים הקורונה גרמה לזעזועה  נגיףצות  רתפ. ה"(קורונהנגיף ה)"

והעולם    ,חדה וחריגהשערים    תנודתיותבהגיבו    םי. השווקים הפיננסיםיהגלובלי

מדינות העולם נקטו בצעדים כדי למנוע  ודאות.    רחוסשל  נכנס לתקופה  הכלכלי  

תנועהנגיףות  את התפשט  ומגבלות  סגרים  לרבות  זאתה.  ,  ברבעון הרביעי לצד   ,  

ש מ  2020ת  נשל  ידי  על  )נהל התרופו אושרו  ח FDA-הת האמריקאי  נים של  ו יס( 

פייזר ובמדינבי-חברות  ומודרנה,  ישראלונטק  חיסוניםהחל   ת  במבצע  חסר    ו 
 

 . /iloi.org.tps://www.bht: הבאה  בכתובתנלקח מאתר בנק ישראל, ר הריבית שיעובדבר המידע    7

https://www.boi.org.il/
https://www.boi.org.il/
https://www.boi.org.il/


 ים ומסחר בע"מ קט יפרוי .ל.ר.ןמ

 9-א

 

למנכו   תקדים, אשר הדוח ועד  ן  עם השלמת ההתחסנות    .עדיין מתקיים  פרסום 

כלכלית   צמיחה  צפויה  ובעולם,  לראות  בישראל  שניתן  כפי  ת  ובתחזי הדרגתית, 

כלכלי -המאקרו גופים  של  כמ כלכליות  שונים.  לדים  כן,  בנק  של    יו ברו  נגיד 

  , לרבות ןופריו  צמיחה  ם מאיציליכים תה המשבר צפויי  סיומו של  לאחרישראל,  

צפויות לעלות  השקעות כאמור,    8ותשתיות תקשורת.   ות תחבורהשתיבת  ותהשקע

 . החברה  קוחותאת הביקוש למימון הון חוזר בקרב ל

לעילמוהאאף  על   זה,  ר  הצלחת  בשלב  את  להעריך  ניתן  ם  ניהחיסומבצע    לא 

היתר,הו ובין  נגד י   את  משך התפשטות הנגיף,  לנ  עילות החיסונים  ף,  יג מוטציות 

, וכן האם המשבר קרוב לסיומו  גם לישראליעו  הג ו  בעולם   אשר החלו להתפשט 

שברב או  הבאים  יו  הואעונים  ארוך  לטווח  להימשך  דבתרעשוי  במצב  ז.  ה,  רים 

ומשמעותה וסיכוני  יקף  אשראי  לסיכוני  בהתפתחות  לו ת   יםפיננסים  החשיפה  י 

 לם.  יבה העסקית בארץ ובעוהאירוע והשפעתו על הסב

זאת ההשלכות    נוכח   ,עם  כתוצאה  ליוכלכ-המאקרוהיקף  המשק  על  ת 

וההגבלות הנגיף,  נוקטת    מהתפשטות  החברה  מנע,  כצעדי  מדינה  כל  על  החלות 

ס צעד לניהול  ובתיכוניים  בוחנום  כך  על  ך  הנגיף  של  השפעותיו  את    נוטלית 

נוטמבו  י,האשרא מול  החשיפה  לצמצום  פועלת  עלולים  קביל  אשר  אשראי  לי 

בניתוח מיוחד שפרסם    משל, ל  כך אלה.    ים כתוצאה מהתפתחויותלקשי  להיקלע

ישראל כי    בנק  ירדה  רמעולה  הישראלי  במשק  שיקים  בעסקאות  הסיכון  ת 

בחודשימשמע האח ותית  זו  .רוניםם  בשיעור    ירידה  בירידה  ביטוי  לידי  באה 

שו כיסויל  יםיק היקף  של    לא  אפילו  (2020בר  דצמחודש  באמצע    0.49%)שפל   ,

ככ, אשלשגרה  ביחס ניתןר  הנראה  בשיקים,  לירידה  לייחסה    ל  בהיקף השימוש 

עם   9עקב המשבר ומגבלותיו.   ,עסקאותביצוע  ות בבמקביל להעלאת רמת הזהיר

  היקףיר בש יתלויה באופן    קים ללא כיסוי אינהשיהירידה בשיעור    כי  יןיצוזאת,  

 10חסית. העסקאות, והיא מייצגת את איכותן הי

ביא  לולה להה עוכ ארתקופה  שכות המשבר על פני  החברה, התמבנוסף, להערכת  

להאטה בצמיחה הכלכלית במשק וכן לפגיעה ביכולת הפירעון של לקוחות שונים  

החברה    .ת של החברהה העסקיפעילות  עללרעה    פיעל להש דבר העלושל החברה,  

עדכן את הערכותיה  תו  והשפעות משבר הקורונה  תפתחויותאחר ה  לעקובמשיך  ת

  ו ארות החברה  עיל ורונה על פשבר הק מ  עתם אודות השפלפרטים נוספים.  בהתא

 רפים לדוח זה. ספיים המצולדוחות הכ 1ר באו

 

 

 

במכללה    מבט קדימה"כלית ו להמצב הכ  תמונת  –"משבר הקורונה  ירון בנושא  דברי נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר    8
בכלמינהל blications/PressReleases/Pages/18wsAndPuorg.il/he/Ne.://www.boipshtt-11-  באה:התובת  , 

aspx20.  . 
מיוחדנית מנלקח  מידע האמור  ה  9 ישררסם  וה שפבמהלך משבר הקורונ  קאות שיקים בדבר עס   וח  בנק  ידי  אל,  על 

 . :px21.as-01-es/Pages/27PressReleaswww.boi.org.il/he/NewsAndPublications///https בכתובת הבאה: 
 .9ו ה"ש רא  10

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/18-11-20.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/18-11-20.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/27-01-21.aspx
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   אלבישר יבנקאהחוץ אי אשרבענף הציה גולר .6.4

בשב החוץ  האשראי  ענף  עובר  האחרונות  אנים  תהליך  ,  התאמהבוסדרה,  נקאי 

)לרבות דכנסנ הי  ,רישות רישוי(ים לתוקף חוקים רבים  בין  תר,  אשר משפיעים, 

יכו ש לתם  על  להיכ חקנישל  חדשים  לתחם  הגברת  החברה,    כתלהערום.  נס 

של    יטיןהמונ  וץ בנקאי, תחזק אתבתחום האשראי הח   והאסדרהדרישות הרישוי  

ע  ענףכלל   וכן  בנקאי,  החוץ  הפועלים  ל  ע   לחיובלהשפיע    השויהאשראי  הגופים 

הבקרה הקיימים  הציות ובהינתן מנגנוני    חברה בפרטבכלל, ועל פעילות ה   בתחום

  םבהתמודדות ע  מהווים תשתיות תומכותבמהלך עסקיה הרגיל אשר  ל החברה  ש

 הדרישות הרגולטוריות. 

השו  כמ החברה,  להערכת  הרג ינוייכן,  המ ילטורי ום  אאפשרם  היתר,  בין  ת ים, 

היצע  יה   שראיהא  הגדלת  על  בנקאי  ח חוץ  גיוס  וכן  חוב  אגרותוב באמצעות  די   ,

הניכ  המגמות האחרונות  השונות  בשנים  וב רות  עסקים  בענף,  של  קושי  יניהן, 

מימוןקטנים   בקבלת  תקופת    מתאגידים  ובינוניים  הארכת  האשראי  בנקאיים, 

חברו בין  בישהנהוגה  )ת  האראל  ארישר  למדינ ב   יותר  וכהנה  היחס    OECD-ות 

נ דינ ומ בעולם(וות  בפ  ספות  הכלוהאטה  צפוייעילות  הצורך  ם  כלית,  את  להגביר 

מימון במצ מקורות  ונוספים  יאת  מ,  להגד כתוצאה  לאשראי  כך,  הביקוש  את  יל 

 קטנות ובינוניות. , בעיקר בקרב חברותחוץ בנקאי במשק

החל ו גוהר  דין   הוראותאודות  לפרטים   פתחו על    ותלציה    ה חברהשל  עילותה  ם 

 . להלן  19סעיף ראו , חברהה  לותי פע  על ן והשלכת

  11ישראלי במשק הים גם הנהויכ ראי הארונאי האשת .6.5

  וניים קשיי נזילות שוטפים, בין על פי רוב, לעסקים קטנים ובינ  ,להערכת החברה

פחת  ם: כוח מורמיגו  מספר  בשל שילובאשראי, וזאת    בקבלתקושי  יתר, בשל הה

יותר בגיוס אשראי    שי רבם; קוים גדוליהם פועלים לעומת עסק   םוקים בהבשו

בינוניים  ולים; העובדה כי עסקים קטנים וגדם  ת עסקילצרכי הון חוזר לעומכולל  

שימו עושים  אינם  דלרוב  פיננסיים,  הגנה  בכללי  נרחב  עוגש  חוזים  ם  תידיימת 

 ד.  יפין ועובשערי החלנים משינויים המג

וראי  האש  עלותך,  לכ  בנוסף קטנים  עסקים  גנוביבקרב  לעומת  יותר  בוהה  ניים 

שכן גדולים,  הקטנים  עסקים  העסקים  הבנקאי  והבינונ  עבור  המימון  תנאי  יים 

 ותים לעומת העסקים הגדולים.  נח  הינם

לעיתיםו  כמ גדולים  כן,  מסאפשר  לעסקים  על להודיחרית  ות  צדדי  חד  באופן    ע 

ימ  התשלוםהארכת  עסקיםשהינלספקים    י  ובכוקטנים    ם  לגרום  בינוניים  ך 

 

במ  11 האשראי  תנאי  בדבר  הש המידע  מ נישראלי  ק  ב  באתרשמפורסמים    השנתיים  ותח דוהלקח  אנד    ט, ריסט דרדן 
, בכתובת  2021ותחזית לשנת    2020שנת  סיכום    –מצב המשק    בדבר תמונת דוח  ביותר הינו    העדכני כאשר הדוח  

 . report/2020sum_2021-experts/db-ael.co.il/dbrhttps://www.dbis : הבאה
 

https://www.dbisrael.co.il/db-experts/db-report/2020sum_2021
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ואף עילותלהרעה בפ בניגוד  ן את סיכויי הישרדלהקטי  ם  וזאת  ניכר    לקלחותם, 

 טנים והבינוניים.מהעסקים הק

שתכליתה  ל אסדרה  התפתחה  האמור,  של  אור  הישרדותם  סיכויי  את  לשפר 

ובעסקי קטנים  בד ינוני ם  מים  צמצום  של  ה רך  ימי  בספר  חוק  אמצעות  אשראי, 

תמ התשע״זקיםלספ   יםומ שלוסר  מוסר  וח)"   2017-,  מוסר  "(.  יםתשלומק  חוק 

קים בעד ביצוע עבודה,  ם לספמאלייקסיאת מועדי התשלום המ  תשלומים מסדיר 

הגומת סוג  לפי  נכס  מכירת  או  שירות  עסקין  לעניין  כאשר  השירות,  מקבל  ם  ף 

תונקבע  פרטיים,   שימים מתו  45ך  כי  החש  בו הומצאם החודש  יוסדר  בון  להם 

ב  ולםא תשלום,  ה לקבוע  רשאים  מועהם  אחר חוזה  שהדבר  לתשלום  ד  בתנאי   ,

בלתי    אינוהמועד האחר כאמור  או ש  תקשרותההל אופייה המיוחד של  נדרש בש

כי נקבע  עוד  חריג.  באופן  התשלו  הוגן  למועד  עד  שולמה  שלא  ם  תמורה 

תשוהמקסימאל לס י  הפרלם  בתוספת  הצמדה  פק  ים  ימ   30ובחלוף    ,וריביתשי 

האממהמו רורעד  לספק  התמורה  תישא  פיג ,  פסיקת    כאמורורים  יבית  בחוק 

והצמד כלשהי  יו  פלחריג    ףבכפו  ,1961-א תשכ"ה  ה ריבית  ריבית  תשלום  חובת 

 החוזה. מקום שלמזמין הייתה עדיפות בעיצוב תנאי תחול רק 

 ימים,  87  האשראי הממוצעים במשק עמדו על   מי י  , 1620-ו  2015  שניםלאחר שב

על ביחלה  במש  ימ ייה  הממוצעים  בשנת  האשראי  לשיאה  שהגיעה  כך0202ק   ,  

ימים    93,  ימים  39ל  עמדו עוצעים  ממ שראי ה, ימי הא2020-ו  2019,  2018שבשנים  

האשרימים  104-ו בימי  הקיצונית  העלייה  את  בהתאמה.  בשנת  ,  הממוצעים  אי 

הקורש  יםהשנלעומת    2020 למשבר  לייחס  ניתן  לה    התפזרות ל וגם  ונה  קדמו 

וכים באי  אשר כר  ,2021את התקציב לשנת    לאחר שלא הצליחה לאשר  הממשלה

ופוליטית. כלכלית  אנערכת  הל  ודאות  בדן  )ד  מוסר  (,  D&Bרדסטריט  חוק 

לא השפיע   , 2017 שנת  ה שלי חל להיות מיושם בפועל במחצית השנישהתשלומים, 

 .  ראי הממוצעים במשקאשימי העל הפחתת 

תנא כי  איצוין,  אשראי  ארהינלה  י  מ  וכיםם  מתנאי  באופן  האשראי  שמעותי 

הביקוש    ,המערבי  םולבעם  הנהוגי את  מגדילים  החברה  ם  חולת ולהערכת 

   רה.ותה של החבפעיל 

הכלכלית ובכלל זה  לעיל, בקשר עם השפעות עתידיות בסביבה    6בסעיף  האמור  י  יובהר, כ

לגו והבנוגע  האשראידל  שוק  הרגולצי  יקף  להגברת  מוכן  הינו  פצו  ידעה,  עפה  תיד ני 

 , נה בשליטת החברה בלבדאית ואיאינה וד  ותוות ערך, אשר התממשכהגדרתו בחוק נייר

זה. הערכות   דוחון למועד פרסום  של הנהלת החברה נכ   רכות כלליותעל העסס  מבו  ואוה

להשתנ עשויות  היתר,  אלה  בין  הוודא  בשלות,  הכאי  הקורות  במשבר  ואופן  רוך  ונה 

אופן  התפתחותו, ספייה  וכן  ששום  ו  הוראות  לציפי  אופן  ות  תקנההחוק  מכוחו, 

של  תמוהה החוקדדות  הוראות  עם  בשוק  השחקנים  חיצויינושיו  שאר  אחריםם    ניים 

 .או במצב השוקבסביבה הרגולטורית 
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 לות לפי תחומי פעי חברהתיאור עסקי ה .3

 תו פעילום התח ללי עלמידע כ .7

 לי לכ .7.1

עם התמחות   ,(B2Bם )יי נונ ובי ים  סקים קטנ על אשראי בתחום מתן   החברה פועלת 

ם  חויינגד קבלת ממסרים דכ   איאשר  מתן  ך שלבדר  ריק בע  לי.ישרא-י ערבה  רבמגז

יד  נכתבוה שכאל   )ברובם )ניכיון  ישיים( המוסבים לם שלי צדדיעל  טובת החברה 

ב ישיר  שיקים(,  באמצעואופן  אשראו  נותני  מוא ת  אר י  במתן    ים, חרשים  וכן 

לפי  בטח,  ור מומאאשראי כשתוך  מיים  ים עצוי דח  בממסריםם  ד תשלוגנאשראי כ

נדל בבטוח  ,ןיי נעה כליא / ו  "ןות  הנדסיוצי  רכב  ו  ב וד  ישיבשעבוין  ,  ובין  ירדים  ם 

     "(.ום הפעילותחת )" צולביםבשעבודים 

    .ןלהל   7סעיף ו  , ראהחברהעילותה של לפרטים נוספים אודות תחום פ

   ם בוהחלי שינוייםהפעילות והמבנה תחום  .7.2

משמעותי  ת והאחרונבשנים   צמיחה  הא  ת נרשמה  על הנית   אישרבהיקפי    דיי  נים 

בישראלאהחברות   בנקאי  החוץ  האשמונה  .  שראי  ה חברות  בנקאי  שראי  חוץ 

ש"ח  מיליארד    5-כהציבוריות דיווחו יחד על מתן אשראי בהיקפים של למעלה מ

שנ מ  לו גיד  –  2019ת  בסוף  למעלה  ש  100%-של  ון  הרבע  םויכבס  נים.בארבע 

  ( 24%-ווים כ)המה  ש"חרד  מיליא  1.2-כ  לנרשמה ירידה ש  2020שנת  של    ישיהשל

השנה  לתחילת  בנקאי  ות  חברמצד    האשראי  תרבית  בהשוואה  החוץ  האשראי 

  הציגה ירידה מתונה רה  כי החב   צוין י  12רונה. וזאת על רקע משבר הקו  ,הציבוריות

משמ  יהאשראביתרת   הל   ביחס  עותיבאופן  כך    ,רכאמו  תמצטבר  ענפיתירידה 

  בלבד. 4%-בכ ירדהשלה ברוטו ות שראי ללקוח אהתרת יש

ה  צמיח .  הבאות  םניבש  גדליו   מוחר לציחזולות  הפעיתחום  היקף    ,ברהחה   להערכת

נובעת היתר  זו  הרגולטור  ההכרה    לאור  בין  הומצד  בחשיבותה    ציבורבקרב 

המותר של  כלכלית  קאית  בנ  ץהחו  ערכת ומתה    סף,בנו.  חברתיתומבחינה 

ים  הניתנ ירותיםרוקרטי הטמון בשוט הבי ישות והפ המקצועיו ת, עילויה  רות,היהמ

מ  גורמיםי  יד על   חלק  הבנקא רעהמשאינם  כדוג כת  הית,  ושביכולתם החברמת   ,  

הנדרשות  בכל הנוגע לבטוחות    לרבות  ,רותיים בהעמדת אשראיהציע תנאים תחל

ככלמה משי  ותש דרשנ  לווה,  גורם  לקבעכה  מהווים  קהל  החברהחו ור  ,  ות 

 . ערכת הבנקאית למ השווא הב

 

ע  קרהאשראי למגזר העסקי, על  צב  תמונת מ "דבר  צר במשרד האו הראשי ב ן  הכלכלאגף  פרסום של  מ  המידע נלקח   12
לרבע נכון  הקורונה,  של  ו משבר  השלישי  הבאה:  2020ן  בכתובת   ,"

-wrevie-rresultitem/periodicoobFolder/dynamiccollect/Bl.gov.ilwhttps://ww

.pdf28122020-ewevir-c28122020/he/weekly_economic_review_periodi  . 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-28122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-28122020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-28122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-28122020.pdf
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בהשוואה  כייצוין  עוד   הבנקא  אומנם  והמולמערכת  האיסדית  היקף  שראי  ת 

עלשניתל  הכול ח  ן  ב ה  ות ברידי  החוץ  מאשראי  נמוכה  העסקי  למגזר  ,  1%-נקאי 

החברה   מסולהערכת  חתכים  במגזרעבור  וב  ימים  טנים  ק  םילעסקפרט  הפרטי, 

   ל אשראי.ש ימשמעות מקורמהווה  אשראי חוץ בנקאי , ובינוניים

בקשהוחל  האסדרה לה  הינ  תחוםשר  נוסף  ה  זה  מול    ות רחתחולל  המגורם 

הבהמ ביתקא נערכת  באין  ,  הפיקוח  תעוצמהיתר  פע אשר    , חוק  את  ילות  הסדיר 

ש הח אשרו  ,אשראי   מעניקות ברות  הוגןחוק  התשנ"גאי  אשר )"   9931-,  אי  חוק 

ת  הרחבקשר עם  ב  ףדע נוסימל  .1920סט  ובאוג   25ם  ביו  מלא  שנכנס לתוקף  "(ןגהו

 להלן.  19ף עיס  ראורית רה הרגולטואסדה

גיוסי  היקחל בדול ש יו הגהינ ות  התחרות בשנים האחרונתגברות  לה  ףנוס  גורם ף 

יקף  ה בהצמיח מכך    כתוצאהרה ובשל החם הפעילות  תחו ות מידי חברח על  האג"

   בנקאיים. ץמים חורושמציעים ג  יהאשרא

   עילותל תחום הפלים עדים החוצים מיוח, תקינה ואיל מגבלות חקיקה .7.3

  עם התמחותם  ונייים ובינ קטנ ם קילעס בעיקר , אישרם מתן אותח החברה פועלת ב

  ירא אש  מתןל  מפקחת האמ יבלה  ון שקשירימכוח  בישראל    ליישרא-במגזר הערבי 

ש  פ בנכס ירותים  ולמתן  חוק  ל  םתאבה  ,יללע 2.3 בסעיףפורט  מכים,  יננסיים 

פ ח, אהפיקו ה ה בתחהחבר  ותעילשר מסדיר את  מ הפ   חוק   .תעילופום  ב  חיייקוח 

ב א החברה  מינימאת  עצמי  ב הון  תקין  ממשל  לי,  בתאגידי  הפכקבוע  ,  קוחיחוק 

לפחהריון  בדירקטו בריםקטודיר  3ות  מונה  מב  אה ור וי  מינ,  ובחחשבון  בות  וקר, 

   יקוח.החברה, כקבוע בחוק הפ ותהתנהלות כלפי לקוח 

אודו  ו   ת לפירוט  הדין  ההרגולצהוראות  תחוםיה  על  הח  חלה  ראו  ברה  פעילות 

   .להלן 19עיף ס

   ורווחיות בו םובתח עילותפה שינויים בהיקף  .7.4

המצב החברה,  במשק פה   להערכת  הגבר   י,לא הישר  יננסי  עם  דרישות  הת  יחד 

ב דים בנקאיעל תאגיות  חלה  יותרורגולט ה אי  האשרנאי  ות  ון,להלימות הס  יחים 

ב  המסחריים יגביהארוכים  את  משק,  במקורורו  מימון  הצורך  בנקאית  ים  חוץ 

י  קא בנן האשראי החוץ  תמ ם  חוות בתליהיקף הפע   החברה,, להערכת  כפועל יוצאו

 . לגדי ראלישב  יםנוניובי   םיקטנ לעסקים

בפתחהת   בנוסף, החוץ  המימון  ענף  בקנקאי  ות  תדמיתו  לושיפור  ת  חוקורב 

מהה הנובע  ,יאליםפוטנצ הרגוים  הענלסדרה  שנעשתהטורית  נעשיתועודנ  פה    ,ה 

עילות  פ השחקנים בתחום    מרישום של מספרוחום  ת בתת שקיפות הפעילודלהגמ

ולקם  מוביליורסה,  בב   רלמסח קיימים  ל  יםש דחוחות  עלות  והפחברות  לפנות 

מ  האבתחום  ל יםניובינו   יםקטנ  לעסקיםשראי  תן  וביניהן  את  מגו  ,רהבח,  דילים 

 ום.  ת התחף פעילוהיק

ב  החברה  תדמיתושיפרואה  ענ  ור  החושל  האשראי  חלקף  בנקאי,  ותי  משמע  ץ 

ות  שנך  ועלת לאורה פ דנוע ו לה  פע  ברהחהלה. לצורך כך,  מאסטרטגיית הצמיחה ש
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ור  , בדגש על שיפ וביושר  נות, בהגי ימאליתקס מקיפות  ותיה בשחלקו   לפעילותה מו 

 .יעילים  ובקרה  פיקוח נגנוני במש  שימוותוך  ירות ללקוחהש

ן  לאפיקי המימו   יםולגד  עסקים מצד  פניה    ת מגמה של רונה ניכרחעת האבנוסף, ב

כאלטרנטיבה הח בנקאי  הבנקאי,  וץ  אהפניה    רבעבשד  בעו  למימון    לולאפיקים 

זו    ל ודאות כי מגמהכי אין כ. יצוין  יםני ובינו   יםנקט  םקי עסידי  ר על  יקעשתה בע נ

 . משך בעתידת

עקבלעיל    זה  בסעיףא  המובמידע   הפעים  שר  בהיקף  התלות  מתן  אשראי  חום 

בנקאהחו לעסקים  ץ  בישרים  קטנ י  פני  אל,  ובינוניים  צופה  מידע  עתיד  הינו 

בח אשרעות  ריינ  קוכהגדרתו  ודאיתינא  התממשותו  רך,    טתבשליאינה  ו  ה 

בדבר השפעות   החברהעל הערכות הנהלת    ,היתר  , ביןא מבוססד והובלב  חברהה

 .  החברה תעל פעילו ניםדוהנ קיםהחו

 קוחותיה יני ל במאפיינויים , או שם הפעילותים של תחו קבשוו התפתחות .7.5

 13ל שראבי  ת בשוק האשראיההתפתחו

  דולטא בגיהמתב  אלבישר  האשראי  בשוק  מבני  שינוי  ולל חמת   0020-ה  שנותהחל מ

בנק  המימון   של   קו חל יחסיתהחוץ    הביאו  האחרון  בעשור.  הבנקאי  למימון   אי 

  על  לותמגב  עם  ויחד,  תהבי  משקי  לא   בנקאי  אשראי  ת טסלה   רגולטוריים  נוייםיש

  האשראי  של  הרחבתו  אפשרות  את  צמצמו  המוסדיים  מהגופים  האשראי  היצע

  משנת)  וןהה  דיעי  את  ללהגדי  םמהבנקי  הדרישה  את  למנות   ניתן  אלה  בין.  העסקי

  של  יפההחש  על  האחרון  בעשור  הבנקים  על  הפיקוח  שהטיל  תומגבלו (  2009

 . םלווי ולקבוצת דדוב  ללווה  הבנקים

מהשי  יעות משמ   חלק הלוואות   הוא  נוינוסף  מהגופים    ישירות   בהתפתחות 

אי בתחום האשראי העסקי עודנה  קר הבנבעוד הדומיננטיות של המגז  .המוסדיים

  הציבור  חסכונות   ,חרוניםא ה  העשורים  שני  של  רמותמהרפו   כתוצאה ת,  תיעומשמ

שי   לכך  בהתאם  .המוסדיים  בגופיםדל  גו  הולך  בשיעור   מופקדים   הרכב ב  נויחל 

של  תמקורו   למימון  בעיקר  בנקאיים  מימון  ממקורות  העסקי  ר גזהמ  המימון 

 .  אלישריה הון ומשוק ה המוסדיים מהגופים

  המגזר  של  מימונו  מסך  75%  על  איקנ הב  החוב  עמד  2000-ה   שנות  בעוד בתחילת

(  יםאחר  ח" אג  ולמחזיקי   יםהמוסדי  לגופים)  המקומי  החוץ בנקאי  והחוב   , סקיעה

  של   מהמימון  %9.34-כ  2020  של שנתהרבעון הראשון    , הרי שבסוף5%-כ  על  עמד

  מלבד  .מקומי  בנקאי  וץן חמוימ  נויה   %2.53-כו  לבנקים  חוב  הינו  העסקי  המגזר

  עלייה  של  מגמה  נותהאחרו  בשנים  ניכרת,  בנקאי  ץהחו  יארהאש  בשיעור  הלייעה

  בעוד שבתחילת .ישיר  באופן דייםהמוס םידי הגופי הניתנות על  אותההלוו  בשיעור

  ,העסקי  למגזר  בלבד מהחוב  2%-כ  היוו   המוסדיים   גופיםהמ  ההלוואות   0102  שנת

 

(, וכן  031.3.202) 2019השנתי של בנק ישראל לשנת  ק ד' לדוח נלקח מפר  שוק האשראי יות בוהמידע בדבר ההתפתח  13
 (.2020)אוגוסט  2020מחצית הראשונה של שנת  ל נק ישראלב הפיננסית של  וח היציבותמד
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צפוי    המוסדיים  םופימהג  הכספים   היצע  .%8-כ   עמדו על  ןה  9012  שנת  הרי שבסוף 

 . הקרובותיך בשנים משלה

  לש  שנים  לאחר.  הבית  קימש   של  ובחוב  העסקי   בחוב  המגמות   השתנו  2018  בשנת

ה  ירידה בשמ כ  העסקי  למגזר  החוב  של  היחצמ בקצב  לעיל,  חלה  2018נת  תואר   ,

  של  הצמיחה  צבקב  ותית משמע   וירידה  העסקי   למגזר  החוב   של  משמעותית  עלייה

  2018בשנת    בישראל צמח   העסקיגזר  של המ   החוב   .לדיור   א לת שהבי  משקי  בוח

-וכ  2019בשנת    %3.8-של כמתון יותר    קצבהמשיך לצמוח בו  .%76  של  והבג  בקצב

שנת  ב  21.% של  הראשון  שבסופו2020רבעון  כך  של    ,  כולל  סך  על    699עמד 

ועמד    0192המשיך גם בשנת    בנקאיהחוץ    חובה  של  הצמיחה  . קצבמיליארד ש"ח

נעצרה    צמיחה זו  , אולם  . 2018בשנת    .%85  שלעור  חה בשיבהמשך לצמי ,  %3-כ  על

מהש,  2020נת  בש משבכחלק  הקורונהפעות  בנק  ויתרת  ,ר  החוץ    הירד  איהחוב 

הלא סחירות וההלוואות    אג"חהיתרת    .2%-בכשון של השנה  בסוף הרבעון הרא

ירדה ברבעון ה-החוץ  לעומת  ,  4.9%-כשיעור של  ב  2020  של שנת  ראשוןבנקאיות 

ב כ  2018-ו  9102שנים  צמיחה  בהתאמה%2.5-כו  4%8.-של  יתרת    ,במקביל  ;, 

 . 0.4%של   רידהת ימגמ רות רשמה אף היא אג"ח הסחיה

 14ם ם ובינונייאי לעסקים קטניות במימון האשרחתפתהה

  ותייכוזרב  מאופיין  ובינוניים  קטנים  לעסקים  בישראל  הבנקאי  האשראי  שוק

  בלעדי  באופן   עטכמ  הםל ש  האשראי   את   םבלימק  אלה   עסקים  שרכא,  גבוהה

  מהאשראי  מחצית  שמגייסים  גדולים  לעסקים  גודבני )  סחרייםמה   מהבנקים

  קטנים  לעסקים  האשראי  היקף  כך,  עקב(.  ח"אג  באמצעות  ההון  בשוק  םשלה

.  םגדולי  עסקיםלבהשוואה    יותר   גבוהים  האשראי   ומחירי   יותר  נמוך   ינונייםבו

  נמוך   מייצרים  שהם  רוצלת   חסי ב  והבינוניים  הקטנים  יםקסעל   האשראי  כי  ניכר

  ןי ב  המימון  בעלויות  הפערים,  כן  כמו.  הגדולים  קיםלעס  בהשוואה   משמעותית 

   .משמעותיים  נותרו עדיין נייםוינ לב  קטנים עסקים

התפלגות  למגז  להלן  חוץ  האשראי  ממקורות  אשראי  בין  הבחנה  תוך  העסקי  ר 

 : 1920בספטמבר   30כון ליום  נ ם,ורות בנקאייבין מקלאיים בנק

 

 

 

נות  הסוכ ה, שפרסמ 2020 לשנת  בישראלבינוניים ם וההקטנימצב העסקים על פתי ותק דו"חנלקח מהמידע    14
  במשרד הכלכלה והתעשייה, בכתובת הבאה: ונייםקטנים ובינ   לעסקים

https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Researches/Documents/Doch_Asakim_2020.pdf . 
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  ובינוניים  קטנים  עסקים  ששמשמ  העיקרי  המימון  אמצעי   הוא  קאינב  אשראי

באשראי  שיעור השינוי  .  שלהם  טפתהשו  ון הפעילותמי מ ו  צמיחה,  הקמה  למטרות

  היה דומה לשיעור הגידול באשראי  2019שנת  קטנים ובינוניים בהבנקאי לעסקים  

  ,2018עד    2016  השנים  ת התקופה שלומי מגמה לע ונשי גדולים. מדובר ב  םילעסק

באש הגידול  שיעור  גשבה  לעסקים  לעסקים    דוליםראי  יותר בהשוואה  גדול  היה 

ה  ףא)ם  הקטני בשני  האכי  גדלמגזרים  עסק(שראי  ואולם  גם.  נהנים  גדולים    ים 

חוץשרמא וה-אי  הקטנים  העסקים  של  האשראי  וסך  רב,  ביחי בינונבנקאי  ס  ים 

 ים הגדולים. עסקה לוואבהש מעותית מש  מוךנ  יםיצרלתוצר שהם מי

  החל רציף  באופן  הצטמצמו לבינוניים  קטנים  עסקים בין  ן המימו  בעלויות הפערים 

  של   ההכנסות  שיעור   2019  בשנת.  ותייםמשמע  נותרו  ןיי עד   אך  ,2012  נתשמ

  ההכנסות  לעומת  1.96  פי  גבוה   היה   הקטנים  העסקים  ממגזר  מריבית  יםנקהב

  ,כן  כמו  .1.84  פי   על   זה   שיעור  ד עמ  רים הזעי  העסקים   רובמגז,  ליםהגדו  מהעסקים 

משלמ   םעסקי של  יםקטנים  גדולים,  יותר   62%-כ   בשיעור  ועסקים    ממעסיקים 

של  משלמים  םיבינוני    עמלות  בגין  , גדולים  קיםימעסמ  יותר  14%-כ  בשיעור 

 .שונות פעולות עלביצו   ואגרות

  בקרב   2019  בשנת  נייםובינו   ניםט ק  לעסקים  הסוכנות  הרכעש  ירא אש  סקר  מנתוני

ו  ה אדרש להשקע המימון נ  קקו למימון.זנ  מהעסקים  58%-כ  עולה כיעסקים    500

הה הפעילות  של  מרחבה  למימון  בהוןעסקית,  קש  חסור  על  להקלה  או  יים  חוזר 

רך  רות שיהיה לו צוכך גדלה ההסתב  עסק גדול יותר,ככל שה   בתזרים המזומנים.

 .מוןיבמ

 :2019בשנת  אישרא ילעל הצורך להגדים שהעידו שיעור העסק  להלן

 

 

 

 

 

 

 

  את  להגביר  שנועדו  יםמעותישמ  ומהלכים  רפורמות  מספר  לושיהב  2018  בשנת

  לתת  החלו  אלו  צעדים.  הקטנים  ולעסקים  הבית  למשקי  ראיבשוק האש  התחרות

  בשנים  גברתלה   יהצפו  והשפעתם,  בשוק  פר השחקניםס מ  בהגדלת  אותותיהם   את

רומ  ראי האש  סיכרטי   חברות   דת הפרוד,  וע  זאת.  הבאות סליקה תן    ישיונות 

  רכתעמ,  בנוסף.  גמה זוצפויים לתמוך במחקנים חדשים  מהפיקוח על הבנקים לש

  סימטריה-אה  את   להפחית   צפויה   2019  אפריל חודש  ב   שהושקה   איהאשר  נתוני

  הצעות   מתן  ידי  לע  יתבה  משקי  על  תחרולהת   השונים  למלווים  ולאפשר  במידע

בנוסף,    .המשותף  ידעמה  בסיס  על  חהלקו   לש  הסיכון  לרמת  המותאמות  אשראי
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  מעבר", "חה פתו  בנקאות "   כגון ,  האוצר  ומשרד   לבנק ישרא  שמקדמים  פרויקטים

  את  בותרוהק  בשנים  ויגבירו  יפויוס  "מחשוב  שירותי  לשכת"ו "  לבנק  מבנק

 . לשוק נוספים םשחקני בכניסת ויתמכו  התחרות

,  ת יותרת איטיהבנקאיערכת  ם ע"י המ ובינוניי  יםם קטנלעסקי  האשראי  תבהרח

  ותלהי יהעשו  זו מגמה . הגבייהו  התפעול  מערך  ושל  הסיכון של  הגדלה העלות ללבג

ההסברים  םג   בשנים  לעסקים  קאיהבנ  האשראי  היצע  של  רידתוי ל  אחד 

   .ותרונהאח

  הביא  ישירות  ותאהלוו באמצעות ברותחב להשקעה  המוסדיים הגופים  של  המעבר

  לחברות  הקשורות  תברוחל   או  במשק  ותהגדול  לחברות  האשראי  בנגישות  לעלייה

  לעסקים  ראישא  העניקל  םהמוסדיי  הגופים  של  היכולת.  תוהציבוריו  הגדולות

,  משמעותיות  וגבייה   תפעול  עלויות  עקב ,  לתמוגב   ישיר  באופן   ובינוניים   יםקטנ

  תפעולו  המשך  תוך  האשראי  רחבתהל   תורם  שהיה,  חות מפ   איגוח  שוק  העדר  ועקב

 . בנקיםה ידי לע

  משנת  החל,  מוסדרים  אשראי  למתווכי  ההון  וקבש  ח " אג  גיוס  התרת,  תזא  עם

  גם  ובינוניים  קטנים לעסקים באשראי  להשקיע םדייוסהמ לגופים  מאפשרת ,2015

.  האל  לעסקים  ומלווים  ח" אג  מהם  מגייסים  דריםוסהמ   המתווכים:  עקיף  פןבאו

  מתווכי   של  יוסיםגה  בהיקף  גם  יה עלי,  השנה  ובפרט ,  תהאחרונו   ניםשב  איםור  אכן

  בהיקף  וגם(  המוסדיים  ם לגופי  ישירות  הונפקו  שמרביתם)  יםסדרהמו  האשראי

  במתן  ההעליי.  העסקי  למגזר   המוסדרים  איהאשר  מתווכי  של  שראיאה  מתן

  חברות  של  הביקוש  על  מעידה   גם  המוסדרים  האשראי  וכימתו   של  האשראי

 . ראילאש ינוניות בו  נותטק

פו לכך,  לעסקים    דייםהמוס  מהגופים  האשראי  תא  ישנגלה  עלת הממשלהבנוסף 

  המדינה  .2016ת  שנב  ושהוקמ  השקעה  קרנות  שתי  מצעותגם בא,  ובינוניים  קטנים

  באופן   ,"נחות  משקיע"  של  במעמד  בהן  ההשקעה  מסך  25%  בקרנות אלו  משקיעה

  גייסו  אלו  קרנות  .הפסדיהם  את  צמצםמו  ייםלגופים המוסד  התשואה  את  שמעלה

.  ח"ש  מיליון   350-כ  ינוניים ב ו  ים בעסקים קטנ  הושקעו   כם ומתו  ח" ש  מיליון  900-כ

  שהיקף  םמוסדריאשראי    יווכלמת  נקמע  מתן  על  המדינה  הכריזה  כך  על  נוסף

 15ש"ח.  מיליון 500  -ל יגיע  ובינוניים  קטנים ים סקלע ייתנו  אשר האשראי

כ יצוין  זאת,  אשרעם  בני  ה אקאי  עדיי  אמצעינו  העיין  המימון  שמשמש  י  קרי 

 נוניים.  ים וביים קטנקעס

 

:   הבאה  שראל, בכתובת בנק ישפורסם  2019לשנת נלקח מדין וחשבון המידע    15
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%93%D7%95%D7

D7%90%D7%9C%202%%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%97%20

019.pdf . 
 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202019.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202019.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202019.pdf
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העבמס  ותחתתפהה המוגדריםפר  קטנים  סקים  )עד  ינוב  כעסקים    100וניים 

 16ים(עובד

המגזר העסקי    כלב  חה במספר העסקים והמועסקיםלה צמי ונות חהאחר   ניםשב

גבוהה  יתה  יה ניים  הבינוהעסקים הקטנים ו  מיחה שלל. בתחילת העשור הצ בישרא

נכך לדוקים הגדולים.  הצמיחה של העסיותר מ   ועד   2013  משנתיתן לראות  גמה, 

עוד  ם בנונייוהבי  בקרב העסקים הקטנים   3.3%  של   ממוצע  שנתי  גידול   2018  תשנ

להלן    ים תרשה.  2.7%-כ  הינו של הממוצע  השנתי  הגידול  העסקים הגדולים  ב  קרב

חלוקה שלה  ת הוא  2018-2013נים  שהמסכם את הצמיחה במגזר העסקי במהלך  

עס קטניםבין  אוב  ייםנונובי   קים  גדולים.  עסקים  שין  יש    2018-ו   2017ים  בשנף 

 קים. ר העסדיין נרשם גידול במספהתמתנות בגידול, ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  574ד על  עמ  ראלל במגזר העסקי בישמספר העסקים הכול  , 2019  שנת  על פי נתוני

ודל  ג  עד )בינוניים  קטנים ועסקים    םנהי  לו מעסקים א  99.5%כאשר    אלף עסקים

ל רשכיעובדים    100של   כעסקים  המעסיקים  משרות   1.92-(,    60%  -)כ  מיליון 

. החלוקה על פי  יסקהעמגזר  צר במהתו  54%( ומייצרים  העסקימהמשרות במגזר  

 כדלקמן: גודל לעסקים הינה  קבוצות 

 

 

 

 

 

ה

 

   לעיל. 7 ה"שראו    16

מספר  סוג
 רים שכי

מספר 
 עסקים

אחוז  
 מהמעסיקים 

אחוז  
 מהתוצר

 7% - 298,000-כ יםשכיר ללא  יים אעצמ

 11% 11% 189,000-כ 4-1 רים עסקים זעי

 16% 18% 66,000-כ 19-5 טנים עסקים ק

 18% 21% 18,000-כ 99-20 ניים עסקים בינו
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 אלי ישר -התפתחות במגזר הערבי 

 אוכלוסייה 

  ה יהינה חברה ייחודית במאפייניה. רוב אזרח  ראלבישישראלית  -הערביתרה  החב

הומוגניביררים  ומתג הרפו   יםישובים  ביפריאליים,  הנמוכים  שאמדורגים  כולות 

הי-יתרתחבמבחינה   מהאוכלוסייה  היבדלותה  ביטוי  דיהוכלכלית.  לידי  באה  ת 

 הישראלית בתחומים רבים.   הברלמול הח בפערים

לשנת   הערבית,  2020נכון  כ  אליתישר-האוכלוסייה  מונה  מיליון    1.9-בישראל 

המה אוכלומכל  21%-כ  יםוו תושבים,  המדינה  ל  כסיית    מיליון  9.14-המונה 

-כ  מת או פחות לעו  19בני    נםבישראל הי   ליםראיש-מן הערבים   43%-כ  17. םיבשתו

היהודי.  %43 במגזר  יותר    ישראליים-הערביים  יתהב משקי    בלבד  גדולים  עדיין 

ממשקי הבית    10%-כב  2018כך למשל, בשנת    ,םיייהודמשקי הבית ה אה להשווב

וי  ישראלים-בייםרעה ילדים  חמישה  לגילהיו  מתחת  לעומ17  ותר    7%-כב  ת, 

היהודי  הבית  שנת    כמו.  18ים ממשקי  לסוף  הנפ,  2019כן,  צע  הממות  שומספר 

ערבית עמעאלית  ישר-במשפחה  כד  כ.444-ל  לעומת  יהודית,    .053-,  במשפחה 

  19. נפשות או יותר  6ת יש ישראליו -רביותמהמשפחות הע %27-שר בככא

כלוסייה  ואה  רה בכלללבין שיעובית  כלוסייה הערבטלים באוהמוור  עשין  יב   יחסה

ל  דומה  בדי  היהודיין  יחס  באוכלוסייה  המובטלים  בכלל  בלת  שיעור  שיעורה  ין 

משיעורם  שיעור המובטלים מהחברה הערבית דווקא נמוך    ת, . עם זאהאוכלוסייה

  פההתקו  ומתלעת  באוכלוסייה, זא  19.6%לעומת שיעור של    18.6%  –באוכלוסייה  

  יה גבוה יותר משיעורםם הטליוברב המקם בקחל, שאז  קורונהשקדמה למשבר ה

 20וכלוסייה.בא

 משלתית מיכה מת

רביעהשק   הממשלה משאבים  האחרון  בעשור  כדי  ה  אלקדים  תוח  פיה  תם 

  בפיתוח תשתיות  תהשקעו  , בעיקריתל ישרא-חברתי של החברה הערבית-הכלכלי 

ח כלכלי של  הרשות לפיתושל    קריותייה העת מטרו  י.בשדרוג ההון האנושת וזיופי

בוטיע יהמ  זרמג חברתיוי לשו  משרדם  כלכלי"()"  ון  לפיתוח  להביא  ן  ה   הרשות 

הפו הערביסייכלוהאו  שלהכלכלי    טנציאללמיצוי  לע ית  ישראל-ת ה  דד  ובישראל, 

הפ  בתוך עיל את  והעסקית  היצרנית  הכלכלית  הערביו הייש  ות    יםיל אישר-םיבים 

 

נ-כלוסייה הערביתאוהדות  אוהמידע    17 קה,  כה המרכזית לסטטיסטי של הלש  טרנט לקח מתוך אתר האינישראלית 
 . w.cbs.gov.il/s://wwphtt : באהה בכתובת

מש  18 הבית נתוני  מוח לק  קי  שפרסם  ממסמך  מאיירס ים  בכתובת  ג'וינט  כון    :הבאה  ברוקדייל, 
 -e.jdc.org.il/wpookdalrttps://bh

-2018l_e_Figures_on_the_Arab_Population_in_Isra03/MJB_Facts_and8/201ploads/content/u
Hebrew.pdf 

 .17ה"ש   ורא  19
האב   בדברמידע  ה  20 באוכשיעור  מ סיילו טלה  נלקח  הערבית  האוכל השוואה  דוח  ה  הערבי י וסבין    והיהודית  תיה 

שירות  הבאה:    בכתובת   הישראלי,וקה  התעס   שפרסם 
ntcnaunmploymeos/pages/corandreviewoandpublications/reasearchinfe///www.taasuka.gov.il/hhttps:

pxon.asomparis.  

https://brookdale.jdc.org.il/wp-%20content/uploads/2018/03/MJB_Facts_and_Figures_on_the_Arab_Population_in_Israel_2018-Hebrew.pdf
https://brookdale.jdc.org.il/wp-%20content/uploads/2018/03/MJB_Facts_and_Figures_on_the_Arab_Population_in_Israel_2018-Hebrew.pdf
https://brookdale.jdc.org.il/wp-%20content/uploads/2018/03/MJB_Facts_and_Figures_on_the_Arab_Population_in_Israel_2018-Hebrew.pdf
https://www.taasuka.gov.il/he/infoandpublications/reasearchandreviews/pages/coronaunmploymentcomparison.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/infoandpublications/reasearchandreviews/pages/coronaunmploymentcomparison.aspx
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הערביתהאוכלוסיי של  תר  וי  ובט   לשילוב  ולגרום ולית  ראיש-ה  כלכלה  בבחברה 

 אל. רשבי

חברתי  -כלכלי  חומש לפיתותכנית הח   תאלה אישרה  מש המ  1520בר  דצמחודש  ב

העהחשל   תקדים  יקבהלית  רא יש-רביתברה  חסר  בף  של  המוערך    51-כסך 

ידמ על  גובשה  התוכנית  ש"ח.  הרש יליארד  לפיתוח  וי  האוצר  משרד    כלכלי,ת 

השרה  של י הנחיה פ  עליות, ת הערב הרשויווועד גות מ ונצי   וספיםנשלה  מומשרדי מ

 תי. יון חברלשוו

-ץמר  שים, בחודהבמשרד הכלכל  קים קטנים ובינונייםעל פי נתוני הסוכנות לעס 

כ  2020  פרילא המעוף    למערך  יותפנ  2,400-היו  לעסקים  ) סניפי  המסייע  מערך 

ובינונייםק בעס ב  רבק  (טנים  לקים  הערבי,  בתנפ  1,200-כעומת  מגזר  קופה  יות 

ת מהפניות  ופני  740-שניים בפניות לסיוע. כ  פי  גידול של  –  ה שעברהה בשנמקביל ה

 21. בנושא ליווי בתהליכי בקשת אשראי לעסק והי

 ישראלי-ערביה  זרגמבים קסע

בבע  להערכת עסקים  בין  מהותיים  הבדלים  קיימים  מן  לות  החברה,  יחידים 

ה  לעסבהשווא  ישראלית -ערביתהחברה  בבעיק ה  מן  יחידילות  ם  החברה  ם 

ל  והמימון, בגוד   בין היתר, בהרכב ההון ההתחלתיוי,  ביט  ם לידי, הבאיתהיהודי

בחשיפה לשווקים    ,םסקיע הלים  ע פו  בהם  ת התחרות, בגודל השוק העסקים, במיד

הי בשים,  חד וב יהיקפי  העסק  במיקום  בתשתיות,  הניהוליצוא,  כתוצאה  מבנה   .

קיימ רבמכך,  חסמים  המים  עקים  של  ההתפתחות  לשים  עסקים    הכלכלית 

הי אליתישר-תערבי  ותבבעל במאפייניה  קשורים  כשחלקם  של  ,  יחודיים 

 לוסייה זו. אוכ

ה  ישראלית חלשים בהרב-ערביתה סייה כלוהאו, ביצועיה של  OECD-התוני נעפ"י 

צית  ממח  לקו העוני, ופחות  ישראלים חיים מתחת -מהערביםמהממוצע. כמחצית  

 דה.העבו   בשוק ( משתתפת18-64) דה העבו בגיל האוכלוסייה

בשל רמות    אליתישר-שול בהקמת עסקים בבעלות ערביתווה מכמון מהלמי  גישה

שות לאשראי  גביל את הנגימ  אשר  יותרבוהכנסות וחסכונות, והיעדר ענמוכות של  

 המימון למגזר זה.  פעילה בשיפור של היצע לפיתוח כלכלי נקאי. הרשות ב

של  מחקר  פי  הע  22ילקן מ ון  מכ  על  העההזדמנויות  במגזר  בישראל  רסקיות  בי 

ההממשיכ אחר  לפגר  העסקיזדמנויוות  בת  אשראי  היהודי.    מגזר ות  מצוקת 

מוהיעד  מימור  יותקורות  חריפות  המגן  עבור  הערר  ומצטרפות    ישראלי,-ביזר 

ייחודי  למכשול לקשיים  בעת הקמתם והפעלתם של עסקים    ים אחרים העומדים 

 

והעסקים  קורונה על התעסוקה    שבר נגיףהשפעות מ  ר בדבסת  כנ של הידע  מחקר והמ מרכז ה ית של  כלכל ה  רסקי  21
הערב הב בכ   ,יבמגזר  8113-1ea1-1078-b8b22708/aldocs/MMMs://fs.knesset.gov.il/globhttp-  אה:תובת 

00155d0af32a_11_13831.pdf-1138-1ea1-1078-7000155d0af32a/2_8b8b22 . 
 
די, מתוך מחקר של  הוישראלי לי-זר הערביקטנים במג  והפערים בין עסקיםים תונים השוואתיים אודות ההבדלנ  22

:  הבאה , בכתובת2006ר הערבי ישראלי, יולי ם במגז יסקים קטנ ע -מילקן מכון 
S.pdf-HB-ch/HEB_S/11searellows.org/rehttp://www.mif . 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/8b8b2270-1078-ea11-8113-00155d0af32a/2_8b8b2270-1078-ea11-8113-00155d0af32a_11_13831.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/8b8b2270-1078-ea11-8113-00155d0af32a/2_8b8b2270-1078-ea11-8113-00155d0af32a_11_13831.pdf
http://www.mifellows.org/research/HEB_S/11-HB-S.pdf
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העיקר   ארבעת  .ליארשי-במגזר הערבי  נם: ראשית,  ייים של המחקר ההממצאים 

ן  וה  ן, הן בתחילת דרכםעיית מימויש בים,  י המגזר קו, בשנים הקטנים שנבדלעסק

תוק  בלים העסקים הקטנים מבעיות נירים סובשני המגז  ילותם. שנית,בהמשך פע

גדול מבעלי העסקים, במיוחד במגזר הערבמ ציבוריים, וחלק  ,  יראליש-ימוסדות 

רים  טנים בשני המגזישית, העסקים הקל ובחובותיהם. ש  אים בזכויותיהםבקי   לא

-  גזר הערביהקטנים במ   קיםלשהם. רביעית, העסתי יעוץ כשירועל    מסתמכיםלא  

מבסובל   לי שראי תשתית,  ע ים  )כיות  הממשלה  באחריות  וחלקן  חלקן  בישים( 

)מבני   המקומיות  הרשויות  ועבאחריות  תרבות  ושטחי    5%27.ם(.  סקיציבור 

. בנוסף,  וס הוןבלים מבעיות בגי ציינו כי הם סו  ישראלי-  ר הערבי מהנבדקים במגז

  ינים להקים יזמים המעוני ותית בפני  מונית מהימת מצוקה מיקיא המחקר כי  מצ

והן במגזר    ישראלי -ן במגזר הערבימת, ה וכן להרחיב פעילות עסקית קיי   עסקים

בקרב   יותר  חריפה  היא  אך  ההון  .  יםי ישראל-יםי בהערם  קיהעסהיהודי,  מרבית 

ים  העסק  של בעלייסים פרטיים  ביים שנבדקו מגיע מכ ר לתי של העסקים העההתח

)עצ מ50%מם  ובני  הגרע(  ) שפחתם  ג40%ינית  הה(.  בתחום  מסתמכים  לוואום  ת 

( נתון נוסף מעיד על  25%סק על בני משפחותיהם )מת העבעלי העסקים בעת הק 

מהבנקיםהר כאשר תיעה  פנו  המ  לבד ב  %10  ,  להלוואו מרואיינים    ת בבקשות 

 לבנקים.  

העסקמשבר    בעקבות קש  יים נונ הבי ו   קטניםה  יםהקורונה  באופן    ותרי ה  נפגעו 

היו  (  %54)  תלות ערבימהעסקים בבע  ה ממחציתעללמ  כייצוין    23מעסקים גדולים. 

קטנים שלהשה  ובינוניים  עסקים  העסקי  פימחזור  על  לא    ם,  המעסיקים,  דיווח 

חצ על  מיל עלה  ש"חיי  הכי    ןוי צימנגד,  .  2017שנת  לנכון    לשנה  ון  ערבי  במגזר 

העסקים   משק    הפועליםשיעור  הקורונה  השפעתש)  םנייחיובענפי  על    משבר 

מהעסקים    31%-כלמשל,    כך,  יחסית גבוההוא  ,  (הפחותהינה    פעילותם השוטפת

ים  עסקים הקטנשיעור הפי כשלושה מ   –בתחום הבנייה, חשמל ומים  כאמור הינם  

  24זה.  נףע היהודי בם במגזר ונייינבהו

  התיישבות  יכוזר יצוין כי קיים  )  זר הערביב במגי הבנקאי הממוצע לתושראאשה

. מחסור באשראי  25הארציצע  לתושב בממו  אשראינמוך מה  רץ( הא  ון צפ ית ברבע

  .26איותבנק-חוץ  ותלקחת אשראי בהלוואלכך שלווים יפנו   עשוי להובילי  בנקא

מת  יותר לעו  הגבוה פיננסית  גיעות ים בפי מתאפיינהערב רבמגז משקי בית ועסקים

בי ועסקיםמשקי  ה  ת  עםבממוצע  אמון   י לפזאת,    ארצי.    גזר במהצרכנים,    סקר 

 

הלשכה  הודעה  23 של  ל   לתקשורת  העסקים    ברבדיסטיקה  סטטהמרכזית  מצב  סקר  התפשתוצאות  נגיףבעת    טות 
הבאה:(3)גל    ה הקורונ בכתובת   ,  

115b.pdf5/29_20_arelease/DocLib/2020/11he/mediil/https://www.cbs.gov..  
, בכתובת  בבעלות ערביתעסקים    מאפייני  דברב ה  למשרד הכלכוקי הנדלס מטעם  ר שד"ום של  נלקח מפרס  הנתון  24

 .  f.pd447h/Documents/X13v.il/Researcyment.molsa.goemplos://http אה: הב
המרכזית    25 הלשכה  רהלסטטיסטיקפרסום  קובץ  מקומיות  ,  הבאה0182שויות  בכתובת   ,:   

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/040/24_20_040b.pdf . 
 .20ה"ש    26

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/115/29_20_115b.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X13447.pdf
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ת ירידה  ם פברואר ומרץ לעומתוני המדד בחודשינב  דה ניכרת רבי לא חלה יריהע

 .האחוז במגזר היהודינקודות   18-של כ

ה להער נתקל  כת  בהם  הקשיים  בפיתוח    יישראל-הערבי  העסקי   המגזר חברה, 

מי  ,יועסק מקורות  גיוס  על  ומהגובדגש  הבנקאי  מהמגזר  המוסדימון   ים, פים 

בם שההג מצויים  לביקהבסי את    פור, מהוויםשית  מגמללו    לשירותי הרב  וש  ס 

ובכ  מספקת,  שהחברה  מהסוג  בנקאי  החוץ  החברה.  האשראי  לשירותי  זה  לל 

 . להלן 11סעיף  ורא  בתחום תחרותם אודות התמודדות החברה עם לפרטי

   חברהה  תובהיקף פעילות פתחתה

שבין  וקתב  הח(  ברוטו)  שראיהא  תיק   2020לשנת    2017  שנת פה  צמח    ברה של 

ממוצ שנתי  כ(  CAGR)ע  בשיעור  תיק    רכתלהע .  26%-של  של  ההחברה,  אשראי 

   לעיל.  7.4 יףבסע  אמורה  בהתבסס על ,תריבין ה ,ולצמוח  שיךלהמ  החברה צפוי

בתיק ימצ הבי  לג   וטפיריובא  להלן   של  אה  חה   , (ברוטו)  החברה   וחותקלשראי 

 : ח"שני ליובמי

 

 

  

 

 

 

 

 

 

בתיק  ה  הצמיחה  לך  תות  ומגוונ  ת רוחביה  ינהלקוחות  דגש  תיק  מתן  איכות 

 ני הפעילות. להקטין את סיכומנת  ת על וזא ,שכיםוהמוחות  הלקו

  הרבחה תיק האשראי של    תתפתחוה  עםר  בקש  לעילזה    יףבא בסעמידע המוה 

הבבשני פני  צמידע  הינו  אות  ם  כהגדרעתיופה  ניחוב   ותד  ערך,יק  ר אש  רות 

  , היתר  ןי, בססברה בלבד והוא מבוודאית ואינה בשליטת הח  תממשותו אינה ה

פועלת בשווקים בהם  ת  ויופתחההתעות  חברה בדבר השפהנהלת ה  תרכוהע  על

 . החברה  על פעילות חברהה
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 ת יים בתחום הפעילו ט קריה לחגורמי הצ .7.6

ועצמן  הו (א) חגיומקורות  י  עצמי    של   קיומו   ההחבר  ערכת הל  –  יצוניים ס  הון 

  ם יירותתחנוחים ו  יםובמחיר  ףבהיקאשראי חיצוני    וס יג לויכולת  מעותי  שמ

 .  ול איכותה עשמיר  ותיה תוךוח לק תיק  היקףלחברה להגדיל את  מאפשרים

  בה מהיר תגורש זמן  דו  יםוימסרים דחהמסחר במ  םתחו  –  רותת השיזמינו (ב)

השירוותנ נ  צדמ ותי  האשראי  דמעה  הליך  השלמתים,  קתבת  זמן  צר.  וך 

  זמנית עוזרת לביסוס רבות לקבלת אשראי בו    ת ולממן בקשותשרל  היכולת

החב  המעמד מאגר  ו בתחרה  של  והגדלת  הפעילות    ה בר הח  ותיה.וח לקם 

מערך  פעמ לקוחותילה  תיקי  אספקימה  מנהלי  שם  בתחום    החברה  ירותית 

   וח.ק לל אותו ישמנגה פןבאוהפעילות 

סיכונ (ג) אשבחינת    רךע מ  ניהול  –  ים ניהול  נו  י ההחברה    ידי  על  ראי סיכוני 

פעילותה,   ה   שרכאבליבת  העיקרי  העדר  הינו    ברהחהפני  ב עומד  הסיכון 

לפרוע את ה   ומנהלת   תמבצעלכן,    ה.תילקוחולים מים המתקבסרממיכולת 

מנות  באמצע   ,ברההח ומי צוות  חיתום,  ה  ,מןווסה  אנית ליכי    אי שרוח 

ע  ךתו  עי,צומק פיזור  הקפדה  בל    ותקר ב  יישום  ,איהאשרתיק  סיכונים 

נה,  ותמובנ ו  ת לקוחו  לי קליטתהטמעת    ת להערכ  .בדיקת עסקאותקפדניים 

פעילותה,  במהלך    ברנצ  אשר  ,החברהון  סי ני  ,רההחב הנוגע  ל  בכשנות 

של  שוטפרות  קבל   חברהל  עיםיימס,  ה החבר של  אי  האשרתיק    הרכב ות 

 להלן.   8.12סעיף   ראו ם פיוסים נ רטלפ. הז כון יס  זעורמב

החברה    תולי בתחום פעיריט הצלחה ק  גורםמהווה    יןט ימונ  יצירת  –  מוניטין (ד)

נבנה לאורך  החברה ש  מוניטיןכת החברה  ערלה  . יהי פת ואולאור סוג הפעילו

חברה  היותה  תבסס על  , המ הפעילותחום  ת בתפועל   היאבהן  ת  וארוכשנים  

מקצועימינהא מרכרוהיבעלת  ו  ותיכיא  תרושי  המעניקהת,  ,  עם  בית  ת 

הפוגורמיה גור  , בתחוםעלים  ם  רגולציהמלרבות  לה    ,י  משיך  הל מאפשר 

בולה פ וביל  חוץ    אצל   רבמוניטין    םג  הברלח.  העילותתחום  אשראי  ספקי 

במו  בקרב  נבנה מוניטין  צד  ל,  קאיבנ לה    יםעי ימסר  שא,  יםקאינסדות 

 . קיתעסה  פעילותה מימוןבו לה אי שק האשרת תיהגדלב

 עילות הפ חוםים של ת העיקרי אהיציוה מי הכניסהסח .7.7

לעיל   שתוארו  ההצלחה  מגורמי  לתחום.  גם ם  מהוויחלק  כניסה  כן,    חסמי  כמו 

 : לתחום הפעילות הינו העיקרי  הסיכנ ה םסח

חברה בקבלת  ה ה על הענף, מחויבת  לה החלרגולצי  בהתאם  –  ורגולציה   שיונותיר

, ובכלל  ספציפיותק  חואות  דה בהורעמיב   כןו  התלו ילצורך פע  ת מסוימיםרישיונו

לדזה   מינימליקרישה  עצמי  הון  של  הלי  .יומו  האסדרהבנוסף,  ה  ך  בעל    ינובענף 

י פע  רה ישהשלכה  החל יעל  נוספים  ברה.  ות  וסעיף  ע ל  2סעיף    ו ארלפרטים    19יל 

 להלן. 
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 ות לעי הפם של תחויציאה העיקריים י ה מחס .7.8

אי החברה  הנהלת  רכתלהע החברה חסמוחתבן  ,  פעילות    יים,יאה משמעותיצי  ם 

טווח ותקופת  ר  ו קצנ הי  יהוחותללק  רההחבשמעמידה    ראיתר, האשהי ובין    הואיל

 .  םחודשי ל מספרקרים עה ברוב המלתו אינה עוגביי

 ברה חות הירות הניתן במסגרת תחום פעילים לשתחליפ  .7.9

היקף  לו  םלודג , בהתאם לבלת אשראירה לקבחה  ותוח דת ללק החלופה אשר עומ

הינ  לבנקיםי פנה  פעילותם,  קב  חרים ת מאשראי  תי  שירו  נותניל  או   יה  לת  לצורך 

ם  פיננסייסדות  אשראי ממו  נטילתן כי  יחד עם זאת, יצוי   ות.ונ ש  כים רבד  יאאשר

על ת רה מורכב בפרוצדו  כרוכה לאור  קבל   הליךת אשר עשויה להכביד  ת השירות 

  .ללרך כ, בדים פיננסיים אלוגופ  ם ורשיד  ן אות  חות וטוב   ירותמחמ  ותסי נניות פיתנ

זמנים  ה  דסל  חסבי  וךאר  ותי לה  ויעש   נקאיתת הבמערכד ה מצ  ובהג תזמן ה  ,וסףבנ

המהוו  –  עסקאות מהחלק  ב נדרש  ה יתרון  דבר  המפעילה לחב  יחסי ה    וןנמנג  רה, 

 היר. ל ומיעי

 ם בו שחלי מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים .7.10

 . לןלה  10עיף ראו סזה,  עניין  אודות רטיםפל

 םרותימוצרים ושי .8

לע כאמו לעסקישא  מתן  חוםבת  עלתופהחברה  יל,  ר  קטנראי  ום  עם   ,(B2B)  יםוניבינ ים 

במגזר   העיקפעילות י.  לישרא-ערביההתמחות  של ה    כנגד ראי  אש  מתןהינה    החברה  רית 

ד )ברובם  קבלת ממסרים  שנכתבחויים  צ כאלה  ידי  על  שלו  לטובת  המוסם(  ייישדדים  בים 

  מתן ן ברים, וכאחשים  מוראי  אשר  ית נותנמצעובא  וופן ישיר אשיקים(, בא  ןוכי )ני  החברה

ן,  יי נובטח, לפי העמור מ י כאאאשרש תוך    םויים עצמייחדסרים  ם בממאי כנגד תשלושרא

   .ביםעבודים צול, בין בשעבודים ישירים ובין בשוציוד הנדסי רכב ליאו כ דל"ן ו/בבטוחות נ

 קריות: ה בשתי דרכים עי רהחב ועלת הפעילות, פם ת תחובמסגר

כיון  יות נלפעו ם  עימבצ נוניים  והבינים  טהעסקים הק  בו באופן ש,  הוחותילק  מול שיר  פן יואב

   ל החברה.וישירות מ  םשיקי

אישור המשך   בעלי  בעלי רישיון )או  יםאחרנסיים  פינ   םשירותינותני    באמצעות  באופן עקיף,

מתאים עיסוק מנמ")  (  פ  ,("שנהכי  לשווקהים  ז  קיםבשוו  יםועלאשר  דומים    הםב  םי או 

 ץ. אררחבי הב יםממוקמ, ואשר הבר החת פועל

המשנהנ מל  מו  ההחברשל    תהפעילובמסגרת   לימסבהללו    ,כי  שקיבסרמ מחברה  ם  לו  ים 

עם  םהמלקוחותי  ההתקשרות  מש .  ממנכי  ומקור  נה  רחב  גיאוגרפי  פיזור  נגישות,  אפשרת 

שנה  י ממנכ ן, תיק האשראי ממו ככ   יק.ולמקבל הש  ב השיקר לכותמעב  ,ונע ממ להיפרנוסף  

ה מגדיל את  מעשלש   וןת נים,  מושכל  ש  ותרד יגדול עור  ומספות  קוחשל ל  ספר רבב ממכמור

זה  .משמעותית  רהפיזו המשנה  כיין  יצו  בהקשר  מנכי  בחינת  החיתום    ,במסגרת  מחלקות 

ממסר   כל  , כאשר גם משנה  נכה מ  כלוועדת האשראי של החברה מאשרות מסגרת אשראי ל
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ממקתהמ משנבל  עונכי  הליה  ח בר  של  בחברה   חון ואב יתום  ך  מאושר  גם  באופן    ואינו 

 . ומטיאוט

תחובמסגר שלאשראמתן    שללות  יהפעם  ת  תשלום  כנגד  במ  י  עצמסריהעסקים  מיים  ם 

ד  וציו  רכב  טוחות נדל"ן ו/או כליבב את האשראי    יחבט לה  כללה בדרך  ברת החוהג, נחוייםד

 . יסדהנ

 כללי 

לעסתמ אשראי  ובינוטקקים  ן  דממ ת  בלק  גד כנניים  נים  עסקחויים  סרים  למעשה    ההינו 

(  ם )שיקים דחוייםייחו רים דשל ממס  יפ סהככם  רה ערוחות החבקבל אצל לקבמסגרתה מת

ובין  בין החברה  בעת  ה הנקתמורת עמל   רה לחב  ביםמוסואשר  ,  27כשורה ם  וחזיאהם  בהם  

בס הלקוח   על  מסימראש,  קבוערטמרפ  פרס  מה ו   יםים  ביהמ  לתקבומנוכה  די  תקבל 

נוס הוצאות    צדל  חות,הלקו עמלות  הניכי  פותאו  ול  תקבה מ  ןה גם    ות המנוכ,  וןבגין פעולת 

   .רומכא

דחוייםות  קא עס  רתבמסג רוכבממסרים  החברה  שיותנכנ  קוח,מהלשת  ,  קר  בעי  ת,ור ת 

ורש את  יין במפ צ מ  ישישל הצד הלעיתים  )דדים שלישיים  ו על ידי צשנמסר ויים  מסרים דח מ

, ומשלמת את הסכום  של הלקוח עצמויים  יים עצמממסרים דחו   ןכ ו  ,וסף(נ   בטכמו  החברה

 . זה ירותשרה בגין בחלום לוי תש בניכ  בממסריםקוב הנ

קבלת    תוך  ,מון שלוימ ה  מקורות  לגוון את  קוחללשרת  מאפ  ויים לחברההסבת ממסרים דח 

ת  ליארוצדו מלבד הקלה פרללקוח,    תרשאפמ  ובכך  ,הדחוי  רעם מסירת הממס  אשראי מיד

לאלטתיעומשמ ביחס  ברנטיבת  ת  ממוסד  אשראי  משיפ  נקאי,קבלת  תזרים    ור ליהנות 

 . יםיעסק ה פעילותה  ירמחזו הגדלתום  מזומני

הוות את  צדדים שלישיים מ  יד ל ים עחוייד ים  מסרות במ קאעס  ,2020  דצמברב   31  נכון ליום

של החבריק הלקוחו מרבית ת ש ו,  64%-כ של    רויעבש  נןהיו   הת    31  םליו  79%-כל  בשיעור 

   .9201בר בדצמ

 י של הממסר הדחוי הקניינ מעמדו 

הד  )שיק הממסר  או  השיק")  שטר של  ג  סוהינו    דחוי(   חוי  בהממסר ""  מ"(  יינים  פא על 

 "(.  ודהקפה)" חדש[ח  ]נוס שטרותם בפקודת ההקבועי

על  נו המוטב  י שהוח  לק וה  ,(״המושך״כמושך )  ר יוצר/כותב הממסגדר  , מולפקודה  בהתאם

כדיןו הוסב ה ישאל   וא  ,פי השיק ידי    שיק  לונמשך השי על  בו הוק או נסב קודם  א אוחז  , 

 (.ח״ ״הלקו או  ״השיק וחזא״)שיק  חז הו אמוגדר ככשורה, 

המסב  ת חתימת  צעו באמת השיק  הסב   :תת נפרדולוי פעו ך בשתשיק יש צורלצורך סיחור ה

מאה נו,  )בעניינ השיק(  לנססימו  שיק ה  ריו חלקוח/אוחז    נת כנות  ה רהחב  ו,נ בעניינ)ב  רתו 

 .  (רותשיה

 

  טרהששל  רה  מסיורה", לפיה הכשאוחז  "   ידיבשהוא    טרלגבי ש וטה  חל ודה, קיימת חזקה  לפק  02בהתאם לסעיף    27
  היתר,ן  בי  ה,אוחז כשור דה  פקול 37 ם לסעיף ובהתא ם כלפיו יבילח כדי  ידי כל הצדדים שקדמו לו, כשרה על הייתה 

כשהר השטר  אוחז  נק יהו  מכהוא  קני י  שבזכות  פגם  ציל  של  מכלנם  וכן  לו,  קודמים  אישיות  -תנו טע  דדים  הגנה 
 . טרד החב על פי השצ   כלעל מו הוא לאכוף תשלו  ולם, ויכ צמע ן ינם לביב  ו להםא שהי ידגר
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כנכהאמורו  הפעולות  שהשיק,  לכך  מביאות  קניינית ת  עובר  הנ  ס,  ה רי)קסב  לידי  (  ברהח, 

 ( המושך) שיק  ה  שלונו  בפירע   החייב  כך שאםיק,  ל השנו שירעו רב לפיות עופך לה סב ה ושהמ

  זכות חזרה יה  תה  (החברה  י,קר)  בס נל  (בכל דרך  יקאת הש   ועמלפרכלומר נמנע  )חילל אותו  

במקב,  )הלקוח(  למסב לזכווזאת  ליל  שנותרה  מהמושך  הת  במ )וכן  להיפרע  קרים  , 

מג ייםטנוו הרל פילהבט אישית  ערבות  לה    העמידשורם  ,  ת  פעולכי    יצוין.  השיק(רעון  חת 

 . 28המסב של  ות משפטיתרב יוצרת ע  הבההס

ז עסקאו  ריםבמקאת,  עם  עצמיישל  בממסרים  החברה  לות  מפעי   %25-כ  וויה  אשר  ,םת 

  בתקופה שהסתיימה  מפעילות החברה %41-כ, ו2020 רבבדצמ 13ימה ביום הסתי ש ה קופבת

  עצמו.  ו הלקוח ינה  יפרע לה ה  ברת לחזכו  תממולו קיי  דהיחי  םהגור  , 9201  בדצמבר  31  ביום

עלשכמ למנ  ך,  החשיצמצת  את  החם  דופה,  לברה  מלקוחותיה  הב רשת  את    ות חוטהגדיל 

 ה. ם החברע רו סח בו דחוי הממסר ה  ירעוןת פחטלהב םיהניתנ

מהלקוח  , להיפרע  רההחב  לש זכותה   והן  מהמושך  היחב  תלויה איננה    , הן    ם סימערכת 

ל זאם  ע  יהם.בינ בהתאם  ובהחל  ש  דעתהקול  ישת  נ הברה  על  מנהליסיונם  תבסס  יה  של 

הלק   והיכרותם  וםבתח השיק,    וחעם  ממסרי  ,רובלומושך  קליטת  דחוייםבעת   עתצבמ   ם 

ק  רהחבה תמורה,  אישור  השידאת  מוו  ,ירהליך  מושך  אי   קמול  להסבת  כי  התנגדות  לו  ן 

 . ול המגיעים ותיםרו השי ורה ו/אכל הסח ל אתקיב כיו שם החברההשיק על 

בהם   וקיםבשו  ץראורים שונים באז ב  םיהפועל   נכי משנה מת גם מול  פועלרה  החב,  רמוכא

  תורוחותיהם. ההתקשלו מלק יבשקם  ריסממים לחברה  מנכי המשנה מסב  פועלת החברה.

מגדילהמנכי  עם   ממסרים,  בקרב  החברה    לותפעי את    משנה  ומושכי  בהילקוחות  בט  הן 

הפיבהיב  הןו  י כמותה עמהכי  מנ  ,בנוסף  י.גיאוגרפ הר  ו ז ט  גםשנה  עון  לפירהם    רבים 

 רעונם.י" נוספת לפ הגנהכבת "ש,  לפיכךוים, מהו , ו ריםהממס

שירו מתן  האשראילצורך  מקיימללעיור  אמכ  תי  קשרי  ,  החברה  עהדה  וב עת  ם דוקים 

ו  תאגידים  לפעילותה קאייםנ ב חוץ  בנקאיים  אשראי  העמדות  לצורך    ביצוע לצורך    כןו  , 

   ות.יר הש במתן הכרוכות  ותפיכס לותעופ

   תקשרותבחינת סיכוני הה

 ומושכים.   וחותקשרויות עם לק תחינת הלוגיה סדורה לבודתומ חברהל

ני הסימערך  הב םינכו הול  סיכונוחן  ,  ההתקשרות, את  ידי  שון  רא  וק בהל  ונמ  י  ות  וצעל 

קו  וב  וותו צ והחברה  של    ירות ומנהל המכ  וצוותה  לת חדר עסקאותחיתום הכולל את מנה

עש בחברה  ובהשתתפותרה  החבכ"ל  נמשות  ברא   ,שראיאת  ועד"י  ני  בכירים  מפתח    אנשי 

ועדת האשראי  רי  בח  .רהחבוחשב ה  כירותמנהל מ  ,קאותעס  חדר  תמנהל  ספים,הכ  סמנכ"ל

במהלך שנת    ורך התייעצות. ם לצו גורמים חיצונייעובדים נוספים א  אליהם  ף ררשאים לצ

ם  יבין היתר מדרגים שונ  ובעת, הקאשראי  דתהעמ  יותינדמרה  ב ריון החאימץ דירקטו  2020

  , ניהאפיי קף העסקה ומהתאם להיישורים הנדרשים לצורך עסקאות העמדת אשראי, ב לא

ניהול    פעה על להם השיש ם בחברה אשר  ינו גורמים השיות וסמכות של האחרי ומ הגדרת תח

     .ועוד  ור העסקהשיום וא רם החית פעולות ובדיקות שיש לבצע טפירוט אודות  ,הסיכונים
 

 לפקודה.   55סעיף  28
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הס  נית ביחהראשו   הבחינה   רה הןת בחב ניכיון ממסרים, מבוצע  סקאותבעסיכון  להערכת 

 . רך הממסלמוש  והן ביחסוח ללק ביחס

זה  קשבה ניה   יודגש,ר  ל  מו  גם   רות שני ההתקאת סיכוחן  בו  הבחבר   םניוכ הסיול  כי מערך 

המשנהמנ לכ  ,כי  ביחס  פרטני  ו ל  ובאופן  של  ומלקוח    כאמור,במקרה  שנה.  ממנכה  שך 

ה  וחנת ב ובוררת  ה  החבר ל  ות עסקאאת  בתחומיהלינ בהתאם  הפנימיים  האשראי    ה 

 . חיתום וה

גבוה ביחס    יהה יי שעשו   השנ מנכי משל    כיםשהמול  ושת  פרופיל הסיכון של הלקוחוכי    יצוין 

הלפרופ  שלסיכויל  החברהישירשרים  קהמת  תוחו לק   ן  עם  עלומושכיהם  ות  ור,  האמ  אף   . 

ה  העובדהעסקאות ממנכי המשנה,    את  פרטניחנת באופן  וב  החברה בוררתש  הדבהעו  עקב

המנכש ערבי  אישימשנה  בערבות  הממסרת  ים  אשרבגין  לברימוע  ים  כן  ו  ,רהב בחון  ניכי ם 

אקיי  לחברה  משנה מנכי  עם    תעסקאו גרת  סשבמ  ה העובד להימת  ממושךפשרות  הן    פרע 

סיכון  ת  מאזנ   ,ה את הממסרשנמה  מנכההעביר לוהן מהלקוח ש   משנהנכה המהן מ   ,רסממה

  רה. החבשל  שראילרמת הסיכון הכללי בתיק הא  ביחסזה 

הליך  פל אודות  לקוחלקרטים    2.18  סעיף  אורה  נמש ה  ומנכיממסר  ה  מושך  בדיקת  ,יטת 

   .לןהל

 .לןלה 8.4 סעיףאו ות רהלקוחק ור תית פיזבחינהליך אודות   םיטלפר

החורגת מהיקפי הפעילות  אשראי    שתקב  ו/אווח חדש  מאת לק  אשראי  בקשת  קבלת  בעת

קיים המ לקוח  של  ב  אושרים  אשרו/או  לקו  יאקשת  שקיימות  מאת  א ח  דיקציות  נילגביו 

ון את  ת לבחי על מנ א רשהא  דתועם/ תות חיוצו  יםכנס , מתינסצבו הפינ למת  נוגעודשות הח

בעסקהס  רמת שיקלול יכון  תוך  הרימטרהפר   ללו מכ  ה  עון  פיר  עדימו   לרבות  ,םיילוונטם 

תסממה הדחויים,  הלקוחירים  העסק  ק  של  הלקוחות  זהות  ,  )סוג  השליטה  רווחיות,  בעל 

משוה אליו  הלקוח(ענף  הלקוחתייך  ותק  החב  ,,  עם  פעילותו  ח  לקוה  נותאית ו  רההיקף 

מתווהלהלקבהאם    קובעתו  ,ושךהמו באיזה  מחיר    ,סחרייםמתנאים  ובאילו    ,  לרבות 

    העסקה.

 רותים ישים ורצת מויוחורו כנסות וה חפילו 

גם  ,  2020לשנת  ן  נכו הכנסות 2018-ו  2019  יםלשנכמו  החיה  ,  ממסחר  של  בממסרים  ברה 

את  דח מהוות  של  הרוב  ויים  מתיה  הכנסוד  עוב,  החברה  הכנסותהגדול  החברה  ן  תמשל 

מהוותוד  וצי  כבר  כליאו  /ונדל"ן    המגובה   איאשר קט   הנדסי  מהכנסחלק  ח  לולפי  . היותן 

 להלן.  8.9סעיף  ראומסרים עצמיים מו שיים שליים צדד לרים שמסבגין מהחברה סות כנה

  ותוחלק .9

למועד .9.1 מברה  לח,  דוחהפרסום    נכון  פעי  390-למעלה    חות לקו)קרי,  ם  לילקוחות 

חייבים    1,375-מה  למעלוכן  (,  2020ת  נ שברה במהלך  אות עם הח סק ע  ו עיצב  אשר

 ראי.  ת תיק האשאם( המרכיבים )מושכי

שביהעס  ךס החברקאות    מיליארד  1.7-כ  לשהיקף  בסתכם  ה   2020  בשנת  הצעה 

 . 2019ש"ח בשנת   מיליארד 1.9-כלעומת  ש"ח
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המיו המקם  היתה,  ביצעה  עסקחברה  בקף  למעלהסאות  של    רדיאיל מ  10-מ  ך 

 .(מושכים) םיבייח אלפי  80-כוחות וק ל 1,800-מ  הלמע"ח, עם לש

  –  םכללבו  ותלתחומי פעי   ב בין מגווןיזור רחפיינים בפלקוחותיה של החברה מתא .9.2

ינסיפינ  ולוגיסטיקה,  הובלות  בניסחמובוא  ים,  תשתיות,  חקלאותיר,    נוןגי  ,ה, 

ב פ ההחברה,  להערכת    .דועו העילים  בנקאיה  אשראיענף  לקוחות    תוברל  ,חוץ 

 גבוהה.   תונאמנ ת  מאופיינים ברמ ,ויעל  ניםהנמרה חבה

החברה ל  ,להערכת  החנאמנות  נובעבקוחות  גוררה  ממספר  עיקרייימת  ,  םם 

 : קמןלכד

לקוח  להערכת  –  מינותוז  נוחות (א) מקב   ,החברה,  מחברה  רותישיל  אשר  ם 

המסח בתחום  בממסרהעוסקת  דחויים  ר  זמים  יעדיףלאורך  יך  מש לה  ן, 

לאוהחב  עםוד  בלע זמן מטעמררה  ה  נותזמי  ,להרגי  ך  נוחות  ודה  עבונוחות. 

  ות כר יהלאור    ר,השא  ובע, בין, הניותרי ביטוי בשירות מהיר  ולה לבוא לידכי

לל  החברה  בין  טווח  הפעילותארוכת  ותק  לאור  כן,  כמו  החברה  ומ  קוח.  ל 

לזכ הלקוח  עשוי  לתנאוהיקפה,  התקשרות  ות  יי  ביחס    תרוטובים 

 .ות ן אחרמימו  תנטיבולאלטר

,  יתבגובה הריב  עת לעת דכן ממקפידה להתע  ברההח   –  ה מלעהוהריבית  בה  וג (ב)

ותנאי המסחר ידי  המוצעי  העמלות  על  על  מנת    על  את וזתחריה  מם  לשמור 

שמ   אטרקטיביות תוך  ידה,  על  המוצע  סיכונים    ירההשירות  ניהול  רמת  על 

חוץ  ים  יס ננפי ות  סדמוהחברה עם  ל  ש   היחסיםמערכת  אור  , לו כן. כמהולמת

 . הירמובי קטי אטר  ,נה ישירחותיה מעללקון יתלה , ביכולת םיאבנק

 הותיים לקוחות מ .9.3

שסך  )  מהותי  לקוח אחד  נהמנ חברה  ת של ה וחול תיק הלקע,  דוחהנכון למועד   .9.3.1

המ  10%מעל    מהווה  ממנוות  ההכנס  אשר  כנסוסך  החברה(,  של    משמשתיה 

ש   הכמנכ החברהמשנה  רב כיושמ ו  ות לקוח  תחתיו  ד אגומ,  ל  עור  שי  ים.ם 

החברה  הכנס מהותיי  זה  וחלקמות  בשנומלקוחות  לשקשים  תים  נת  דמו 

 ן:כדלקמ  הינו הדיווח

 
 2018שנת  2019שנת  2020שנת 

 26.6% 19.1% 11.0% )*(  1 לקוח

 15.9% 11.3% 8.4% 2 וחלק

ריש לחברה    שהודיע  ההמשנמנכה  הינו    1לקוח   )*(  את  לחדש  שלא  שוקלת  ההון  שוק  רשות  פורט  כמ  ,נויוכי 

זה  המנכ  מול  החברה  פעילות  .2019של החברה לשנת    התקופתילדוח    2סעיף  ב להצטמצם    כה המשי  משנה 

  , בין היתר ,  פועל יוצאכ  ,ימשנה מתוך סך תיק האשרא ה חלקם של מנכי    תמצמוטצה  בד בבד עם,  2020בשנת  

  הדוח, פרסום  ועד  מ ל  .ןהו במטרה לקבל רישיון קבוע מאת רשות שוק הפועל    מנכה המשנה.  תיקהיחת  מצמ

 .  טרם התקבלה החלטה בעניינו 
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  ד או במספר דלחברה אין תלות בלקוח בו,  דוחהד  מוע, נכון להחברה  להערכת .9.3.2

ישפ אור  אשת  ו וחקל  לש  םמצצומ באו בדנם  פעילמהו  ןפיע  על  החברהתי  ,  ות 

הי מא  ,תרבין  הבאים:נוכח  הפעילות  תיק  פייני    המושכיםוהלקוחות    יפיזור 

החברה ע ווג מ  ;של  החברהפום  שבה  ה וקתעסה נפי  ן  לקוחות  תחום    ;עלים 

  אפשרות ו  ;בוהים ביחס להיצעגושים ביקן בהחברה מאופיי תפועלבו    לותפעי ה

במנכה  לקוחות  מול    ישירות  לפעול  רההחב פגיעה  של  במקרה  המשנה  מנכי 

   ם.משנה מסוי

חות שהכנסות  רותם של הלקו שקהתומאפייני    ריהםי קשופות אדוא   לפרטים .9.3.3

 להלן.  (ח)9.12יותר, ראו סעיף או  10%מהוות  הםמ  רההחב

 זור תיק לקוחות  יפ .9.4

ה פחברהנהלת  על  באות  לע וה  שוטף  החברה,    גדיללה  מנתפן  פעילות  היקפי  את 

דגשת מתן  עמווהת  חוהלקו   ק תיאיכות  ל  וך  וזאת  את  נמ ל  שכים,  להקטין  ת 

 . החברהל שי רא אשבתיק ה םסיכוניה

וככל   הלקוחות  תיק  המ שפיזור  יוגדו   כיםשופיזור  ע  תרל  יותר  ומתפרש  נפי  ע ל 

על ידי    רהלחבחוב    פירעוןי  אל  ה ששפעתיק האשראי יציב יותר וההכך  ,  ותיל פע

 . שולית ברה חהשל  ות חיוובר פגיעהה ו  יק בכללותותקטנה יותר על ה  מושך בודד

שירות ל   ראמוכ את  מעניקה  החברה  משנה,  למנגם  יה  עיל,  לחברה  מספהכי  קים 

ר  זופית הא  גם וים  רממסהושכי  לקוחות ומ ה ת  כמואת  גם    ם יממסרים אשר מגדיל

  כאמור לעיל, ,  נהליהם להתא נוסף, וב  םחיתוע  בצללחברה  גיאוגרפי, ומאפשרים  ה

 . נההמש  כי מנמ  ממסריםהאת   לברור

וה של    )באחוזים(  חלקםן מפלחות את  שלהלאות  בלטה   מושכיםעשרת הלקוחות 

של  הגדולים   מיתרת  ,  2020-2018  ניםש השל    בדצמבר  31  יוםל  החברה ביותר 

 ם.  ייהכספ   דוחותבהתאם ל, ברוטו, היאות לגביחחות והמולק

יתרה    ן וייצ בלקושל  כי  הח  דודד,  בממסרים  ייחוי מובטחת  ל ם,  ות  היכולה 

של מממסרי  תכבורמ שלתיו   ,מושכיםמספר    ם  ב  רה  יכו מושך  להיות  ודד  לה 

   .קוחותר לפסעל ידי מממסרים שהובאו  מורכבת

  :טו(ראי )ברושהיקף א הלקוחות הגדולים במונחי  תעשרטבלת פיזור 

 2018 2019 2020 ח קול

 19.20% 11.08% 8.75% 1  וחלק

 11.43% 6.93% 7.15% 2לקוח  

 10.62% 6.39% 4.46% 3קוח  ל

 4.77% 4.81% 3.83% 4לקוח  

 4.51% 3.79% 3.64% 5לקוח  

 3.47% 2.71% 2.80% 6לקוח  
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 2018 2019 2020 ח קול

 2.84% 2.41% 2.68% 7  חולק

 2.19% 2.14% 2.36% 8  לקוח

 1.62% 1.55% 2.09% 9לקוח  

 1.46% 1.52% 1.92% 10לקוח  

 62.11% 43.33% 39.68% כסה"

 :29רוטו(היקף אשראי )בהגדולים במונחי  שכיםטבלת פיזור עשרת המו .9.5

 2018 2019 2020 ךמוש

 2.06% 1.64% 2.68% 1מושך 

 1.84% 1.45% 1.84% 2מושך 

 1.52% 1.36% 1.69% 3מושך 

 1.42% 1.33% 1.56% 4ושך מ

 1.39% 1.27% 1.51% 5מושך 

 1.30% 1.23% 1.49% 6מושך 

 1.22% 1.22% 1.49% 7מושך 

 1.18% 1.22% 1.49% 8מושך 

 1.13% 1.21% 1.45% 9מושך 

 1.13% 1.18% 1.44% 10מושך 

 14.19% 13.11% 16.64% כ"סה

   :ה ברוטו, לפי ענףי ביות לגוהמחא לקוחות  , מסךרות לקוחותת יתהתפלגו .9.6

2020 2019 2018 

 לות הפעיענף 
שיעור 

מסך תיק  
 וחותהלק

 פעילות ענף ה
סך ר מעושי

תיק  
 חותהלקו

 ת ענף הפעילו
מסך ור שיע

תיק  
 תוהלקוח

 46.44% ( *)פיננסים 38.83% ( *)פיננסים 33.23% ( *)פיננסים

 14.10% סחר א ומבויי 13.47% ייבוא ומסחר 
הובלות 

 13.15% קהולוגיסטי

 

כי  יצו  29 החוב  ין  יתרת  המופיעישכיהמובגין  המגובה  סך  בטבם  ש  103ינו  ה  , לעיל  להם  של    רת )ית  ח "מיליון  החוב 
 . 8.11יף סע  ו אר  תוחות מוחשיובבטבה גומט סך יתרת החוב הור. לפי בגינם בטוחה קשיחה(המושכים אשר קיימת 
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2020 2019 2018 

הובלות 
 ותהובל 13.31% ולוגיסטיקה

 11.92% חר יבוא ומסי 10.48% טיקהוגיסלו

 6.72% תשתיות 10.27% יה ינב 8.92% יה יבנ

 4.86% נוןגיחקלאות ו 6.74% תשתיות 8.47% שירותים

 3.35% שירותים 4.33% יםשירות 6.50% ותתשתי

תעשיית  
 2.89% ה יבני 3.42% *( **)רכב 3.60% )**( המזון

כלי רכב  
ן מזו 3.09% *( **)וצמ"ה

 2.56% *( **)רכב 3.12% )**( תנומסעדו

מפעלים 
נרגיה  א 2.13% ותעשיה

 יהרוקצקונסט 2.68% כימיקלים ודלק 
 2.21% דהפלו

ה  גיאנר
  כימיקלים

 ודלק
ח  ואספקת כ 1.61% אדם ח וכ אספקת 1.81%

 1.93% אדם

טכנולוגיה 
 1.59% ם ותעשיה לימפע 1.56% וןוגינ קלאותח 1.63% ופארמה

ח  ואספקת כ
מזון  0.75% יה תעשם ויעלמפ 1.57% אדם

 1.29% )**( ומסעדנות

ציה קונסטרוק
ציה נסטרוקקו 0.88% הופלד

יה  אנרג 0.60% ופלדה
 0.50% ם ודלק כימיקלי

 0.59% אחר  1.51% אחר  1.39% אחר 

הפינע(  *) לק כולסים  ננף  שהי ל  מוחות  יצויןמש נכי  נם  שנמנה.  המחאות  כי  סרו  , 
נפי  ים בענכי המשנה העוסקשל מ  םהתי וי מנכי משנה, נמסרו מלקוח לחברה על יד

 . הפיזור הכולל  דיל אתמגנים באופן השונים ומגוופעילות 

וז נף "משם העת  ברה שינתה אחה  2020החל משנת  (  )** "תעשיית  -לות"  מסעדנון 
 .זון"המ

 וצמ"ה".רכב   "כלי-ב" לרכה את שם הענף "ת נשי חברהה  2020משנת חל **( ה*)

 

 :ה ברוטו, לפי ענףיגבי המחאות ל ות ווחקל , מסךהמושכים התפלגות יתרות .9.7

2020 2019 2018 

 ות ענף הפעיל
שיעור 

מסך תיק  
 קוחותהל

 ף הפעילות ענ
ך שיעור מס

תיק  
 ותקוחהל

 נף הפעילות ע
סך ר משיעו

תיק  
 הלקוחות

 23.47% ה ייבנ 20.51% יה יבנ 18.84% ה בניי

 15.76% חר יבוא ומסי 16.31% שירותים 18.34% א ומסחר יבוי

הובלות  15.47% בוא ומסחר יי 17.42% םתישירו
 12.49% ולוגיסטיקה
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2020 2019 2018 

 ות ענף הפעיל
שיעור 

מסך תיק  
 קוחותהל

 ף הפעילות ענ
ך שיעור מס

תיק  
 ותקוחהל

 נף הפעילות ע
סך ר משיעו

תיק  
 הלקוחות

הובלות 
הובלות  13.02% טיקהסולוגי

 11.38% רותיםשי 11.87% קהולוגיסטי

 11.23% תשתיות 9.20% ותתשתי 9.15% תיותתש

כלי רכב  
 ןמזו 4.75% ( **)וצמ"ה

 7.35% *()ומסעדנותמזון  5.63% *( )תומסעדנו

עשיית  ת
 3.84% מפעלים ותעשיה  4.39% אדם  פקת כחסא 3.13% *( )המזון

רגיה  אנ
יקלים  כימ

 ודלק
אנרגיה   2.96%

 3.73% ( **)כבר 3.90% כימיקלים ודלק 

וח  אספקת כ
 3.34% אספקת כח אדם  3.70% ( **)רכב 2.55% אדם

מפעלים 
 2.48% וןאות וגינחקל 2.26% יה תעשם וליפעמ 2.35% ייה ותעש

טכנולוגיה 
אנרגיה   1.14% נוןיוגלאות חק 1.81% ופארמה

 1.27% ודלק קלים כימי

ונסטרוקציה ק 1.14% נוןת וגיחקלאו
 1.16% ל מחש 0.99% ופלדה

רוקציה טונסק
קציה נסטרוקו 0.68% ל שמח 0.74% ופלדה

 0.92% ופלדה

 1.59% אחר  3.95% אחר  3.80% אחר 

משנת  (  )* את    2020החל  שינתה  "מהחברה  הענף  ומסעדנות"  ז שם  "תעשיית  -לון 
 .ן"וזמה

 "כלי רכב וצמ"ה". -ב" לכרנתה את שם הענף "חברה שיה  2020משנת חל ( ה*)*

 
 : 2020 דצמברב 31ליום   וןות נכ מח"מ תיק הלקוח  –  י זמני פירעון לפלהלן פילוח   .9.8

תרת  ז נפרע מיחוא )*( עוןריימים לפ
 התיק 

  תמיתר מצטברור שיע
 התיק 

30-0 33% 33% 

60-31 18% 51% 

90-61 0%1 61% 

012-91 7% %86 

180-121 7% %57 

653-118 %21 %78 

 100% %13 עלה ומ 365

י  וז הח  למועדועד    2020  בדצמבר  31מיום  הימים שנותרו    רמספ  –  ן )*( ימים לפירעו

    ב.ון החורע לפי

 ם. יו 90של עד ווח בטרע נפ  מתיק האשראי 61%-כ, דוחה ן למועדנכו
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 : 2019בדצמבר  31ום ון לינכ ת הלקוחו מ תיק מח" –להלן פילוח זמני פירעון 

רע מיתרת  ז נפאחו ( )*רעוןימים לפ
 התיק 

  מיתר שיעור מצטבר
 התיק 

0-30 32% 32% 

31-60 22% 54% 

61-90 14% 67% 

91-120 8% 76% 

121-180 9% 85% 

181-365 9% 94% 

 100% 6% ומעלה  365
 

  מסך ם  ידחוימסרים  מסרים דחויים ושיעור העסקאות בממות מפילוח הכנס  להלן  .9.9

 ישיים לבין ממסרים עצמיים:י צדדים שלן ממסרים שנכתבו על ידחות ביהלקו

 2020 2019 8201 

ך  ס% מ

 חותלקו

  %

 כנסותמה

  ךס% מ

 תלקוחו

ך  ס% מ ת מהכנסו % 

 תלקוחו

 כנסות % מה

סרים ממ

שנכתבו על  

ם  יצדדידי 

 יים לישש

64% 75% 79% 86% 85% 92% 

ממסרים 

 עצמיים
36% 25% 21% 14% 15% 8% 

 רעון האשראי הבטחת פישמועמדות ל הבטוחות גסו .9.10

י  הניתנים על יד   ממסרים דחוייםירותי הניכיון בשכלל  יניות החברה,  תאם למדבה

כי  )  שיתבערבות איגם    רובםו  ,חוב  בשטרי  םטחימוב  רהחבה ה  עוסק מורשיצוין 

עצמו  שע של  לחוב  נרב  חלק  כ כמו  .  ערב(לשב  חלא  בהמן,  מסרים  מעסקאות 

או    יבנכס   מגוביםחברה  העניקה  משמיים,  עצ ונדל"ן  רכב  מככלי  הציוד  ,  נדסיני 

העני ביןיןלפי  ישיר  ,  צולביםיבשעבודים  בשעבודים  ובין  כייצו .  ם  נוהגתרל  ין    וב 

חובה    חברהה את  פוליסותבא  מהותיים  מלקוחותלהבטיח    חיים  יוחביט   מצעות 

   .לאותם לקוחות

למועד   המכרה,  הדוחנכון  יתרתרוב  של  מגוהאשראי  תיק    יע  החברה  בה  של 

  בשווי של  מגובה בבטוחות מוחשיות  ש"חמיליון    104.7-ה ככאשר מתוכ  ,בבטוחות

ל   ,ש"חמיליון    103.6-כ הדו נכון  באור  י נוספלפרטים    ח.מועד  ראו  בדוחות   14ם 

   ים.י הכספ
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, כך  ד בבסיסןם לנכס שעומבהתאבטוחות שהועמדו לה  ההחברה נוהגת לסווג את  

   אינן מוחשיות.ת שבטוחוות מוחשיות וללבטוחת  מחולקו" טוחותב"ש

מוחשבטוחו" רק:לרבות  משמען,    –"  יותת  לא  נד   דובעש(  1)  אך  (  2);  ל"ןנכסי 

)ידס הנ  מכנייוד  צ  דובעש )שעב(  3;  רכב;  כלי  ש4וד  מיטל(  הבטוחות  ו  ;טליןעבוד 

שיורי,  ממוחשיות    ינןאש באופן  בבסכסווגות  עומד  שלא  הבטוחות  נכל  כס  יסן 

ל,  לרבות,  מוחשי רק: אך  אישיות;ערבוי(  1)  א  ערבויות  2)  ות  ג'(  שטרי  (  3)  ;צד 

 ; ןנכסי נדל"   אזהרה על( הערות  6( שעבוד שוטף כללי; )5המחאות זכות; ) (4)  ;בחו

בהתאם  הו הפנילנהכול  החברהמליה  של  ל  יים  האשראובכפוף  ועדת  י  אישור 

 . בחברה

לקו   דוח .9.11 יתרות  נפ   )*( חותגיול  החוז רעשלא  במועד  כספיים    )נתונים מקורי  ה י  ו 

 : (0202 דצמברב 31 םליובאלפי ש"ח 

 ימים מס'  0-30 31-60 61-120 121-180 181-365 > 365 ללום כו כס

 סה"כ 2,543 1,276 1,493 1,891 3,112 3,931 14,246

 יעור מסה"כש 18% 9% 10% 13% 22% 28% 100%

 חברה חלף. שמסרו לד פירעון השיקים ות שמועזה, לקוח לעניין –" ותלקוח" )*(

בפ   )**( ל יגור  חובות  הנבחנו  ההפרשה  ע"צורכי  הספציפית  הנהלת  וכן  י  חברה 

   .ינ י החיצוהשוו  י מעריךללית ע" פרשה הכ לצורך הה 

החברההנהל  רכתלהע הלסיכ  ,ת  חובות  גביית  גבוהיהינ  ותקוחויי  למעט    ,םם 

בפי בגינ  ,גורהחובות  ספציפית.אשר  הפרשה  קיימת  הי  ם  בין  סמך  תר,  זאת,  על 

 . לרשותה ת הבטוחות העומדות אתה לממש כן יכולניסיון החברה ו

ם של  פיית הכסלדוחו  6אור  בראו    ים,סופקאודות הפרשה לחובות מ  נוסף  עלמיד

 לדוח זה.  ים , המצורפ2020 מברצבד 31  ליום החברה

כייוב במיה  הר  לעיל  המובא  עם  דע  חוסיכקשר  גביית  שלה  בותויי    לקוחות 

ת ערך, אשר התממשותו ניירו וק  עתיד כהגדרתו בחני  צופה פ  מידע   הינו  החברה

ודאית  א בינה  והוא מבוסס יטת החברה  של ואינה  ת  ל הערכוע  תר,ין הי, בבלבד 

  ת הערכו  .חות פוטנציאליםלקו  מאת   יםמחייב  לא  יםג צמות  , לרבהחברהלת  הנה

  בשל ,  צפוימה  שונה  ןאופב  להתממש  או,  שלהתממ  שלא  עלולות  אלה  זיותותח

  בים בשל  להתברר   ועשויים  וח דה  עדלמו  נכון  החברה  יעת ביד  שאינם  תוניםנ

  במצב   ינוייםש  בותלר,  ה החבר  בשליטת  שאינם  אירועים  או/ו  יותר  םמאוחרי

  או  כולם ) כוןהסי מגורמי  איזה  של תממשותםה וכן, שראיא גיוסב וקשיים קהשו

 להלן.זה  וחבד 23 בסעיף יםהמפורט( חלקם
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 השיק   שנה ומושכי, מנכי המת עם הלקוחותתקשרוהה  אופן .9.12

ההתקשרו רבמ החבית  מבצעת  אותן  עםיות  מבלקוח   רה  תאם  בה  וצעותותיה 

 לן: טים לה רוהמפ לשלבים

לקוחא (א) כי  –  יתור  סבורה  א  איתורשלב    החברה  הינו  חשובה  בןהלקוח    דרך 

חרת החברה  בו  החברה,  וק שלממאמצי השיו . כחלק  קההעסם  בתהליך חיתו

להצעתוחות  לק  לאילו יזומה  פניה  מת את קהל  מצובכך מצשירותיה,    לבצע 

 .  יותר כותית היעד שלה לקבוצה אי

 זה להלן.  דוחב 10סעיף   ראו קוחותתור הליאוק ודרכי השיו דותוט אולפיר

המגילק   תבדיקהליך    תבתחיל  –  שחד  וחלק (ב) לוח  שיע  לקבלת  רות  ראשונה 

השיק(,  המהחבר ראשונערכת    )אוחז  לאוחז    ,תומקצועי  תשי אי  ,ניתבחינה 

  נהלים בכירים מ   פותבהשתת   ה גישל פדרך שב  (,ית״ראשונינה ה״הבח השיק )

 . וחהלק  במשרדי ,קוחחברה עם הלב

הראשוניתת  מסגרב המתבצעתהבחינה  מ  כאמור  ,  אחד  ידי  ם  המנהליעל 

ניסיון  שהינם  ,בחברה  םיהבכיר ים  ממסרב בתחום המסחר בר  מקצועי  בעלי 

אחד עם    בקנה  שהן עולותת  ה מוודאויים, נבחנות בקשות הלקוח, והחברדח

ות המבוקש  הפעיל  יקףה  אור לות עמו  קשרתה בהבת החבר ניצבפניה    ההחשיפ 

בנת  וה  לקוחקה לזהות הרות ובדיקה מעמיכת היכנער  ,. כמו כןי הלקוחעל יד 

הלקוח  בביתביקור  באמצעות    ,היתר  בין  ,יתהעסקו  ילותעפ של  ע"י    העסק 

  ,לחברהם שהלקוח העביר  הנתוני  נכונותאת  אשר בודק    ,מנהל קשרי לקוחות

פנתהבאוהבדיקות  ע  לביצו  סףנוב החתימה  ומורשה  הבעלים  זיהוי  מו :  ל  ים 

בקשת  מטרת    בירורפנים,   ו/או  זהותהניכיוןההלוואה  ו  ,  נים  נתוהערבים 

 . דות שיועמהבטוחואודות  

זיההליכת  מיושמיםכן  כמו   וניטורי  הכרה  מוגוי,  הליכים  וכן    חס בי   ברים, 

בסיכוןלקול כלקוח  המוגדר  וגבוב  ח  וזהינוני  בהתא,  מדיל  םאת    יותנ מסמך 

ומיהלבנת  יעת  למנ  החברה טהון  החרור  מון  קיום  ומכוח    ברהשל  צו  חובות 

הלבנתא )חובות    יסור  דיווויזיההון  רישומ ,  וניהול  נות  יםח  שירותי  נ של  י 

ת הלבנ  ורצו איס")  2018-תשע"חההון ומימון טרור(,  לבנת  ניעת הלמאשראי  

 .  "( שחל על החברההון

האמור, יד נערכ  לצד  על  בדיה  י ת  רקחברה  ה ק ת  על  באמצעות  לקוע  הן  ח 

  -ו   BDIם כמו  פיק ממאגריידע אשר ניתן להקבלת מ  :וןכג  ,תמליופור  דרכים

D&B,  2016-תשע"והאי,  חוק נתוני אשר  תלהוראום  הדבר ניתן בהתאככל ש  ,

של  קיומם וכן  ,בכללרקע בעייתי  שלוקיומו בדיקת תלונות מול רשויות המס, 

דרכים  מצעות  ם באבדיקות רקע ג  עתבצמרה  החבה.  וכדומ  יםקיימ   שעבודים

משליםגון:  כת  פונוס מידע  המידע    בדיקת  הממערכות  החברה  כוללות  של 

שי  ירת קשר עם אנצי ו  בענף הפעילות  ת לומקבי   פעילות של חברות  ית יר היסטו
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רך קבלת רשמים אודות  וצ איתם, ל תח בענף אשר לחברה היכרות מעמיקה מפ

 י. פוטנציאלהלקוח ה

בוחן,  אזני  מים,  כגון דוחות כספי  , ףמסור מידע נוסלח  קו לש ה, מתבקבנוסף

 ים ועוד. תדפיסי בנקוביטוח לאומי,    דוחות מע״מ

הראשונית  האות  תוצ אלבחינה  לקבלת  אשו  הן  תובלנה  עקרונית  הר  חלטה 

ועדת  ל האם   לאישור  הלקוח  תיק  את  ו העלות  הלקוח  את  ל  קבלהאשראי 

 לאו.   אםאו  ברה, הח למאגר לקוחות

 . משנההנכי  ם עבור לקוחות מ ג ה כאמור מבוצעתק דיב י, כ יובהר

על ידי    חלטהמתקבלת הור,  כאמאשונית  שלב הבחינה ר  חרלא  –  ליטת לקוחק (ג)

 .  אועם הלקוח, אם ל  רקשם להתהחברה הא

נהליה    פיל  תבצעת עקליטתו מ ט להתקשר עם הלקוח, אזי  וחלה  במידה ואכן

החברה   של  )הכרת    יךהלמסגרת  בהפנימיים  צו  ח המ  (KYCהלקוח  ויב מכוח 

ה הו לבנאיסור  תוןת  דיר,  מתן  בחך  הסיכון  לרמת  פנימי  ביצוע  וג  של  שיפות 

   .הוןנת הלב  ו איסורצהוראות לם התא ב  בין היתר,  הלבנת הון,

ה ררמת  לשלוש  נחלקת  לההגבוו  תבינוני   ,כהנמו  :יווגסמות  סיכון  קוחות  . 

שאינה  וו המס סיכון  ברמת  ומבדקנ,  נמוכהגים  באובוקריים    ני דפק   פןם 

 ברה. הון של החת הלבנ סוראי מדיניות בהתאם ל

כן,   האשרא טהבלצורך  כמו  פירעון  החת  והקטנת  לקינדרשסיכון,  י  חות  ום 

שהלקוח  בותערעמיד  לה רה  החב במקרה  החברה.  עבור  חברה  הינ   אישית  ו 

נדר  בע״מ, שה  או לחלופין ממור  , או קרובוו/  שליטה בה בעל השת מהערבות 

וב למסב  רסר יעהממ  לעיתים מוסכם כי מושך  .הבר חח ב וופה הכ מי חתימה/ה

וח  לקישית שנתן  לערבות הא  חוי, וזאת בנוסףדסר על פירעון הממסר ההממ

 ו. ברה עצמ הח

נרשם ענף הפעילות  ברה,  קליטת הלקוח ורישומו במערכות החיך  הל   מסגרתב

הוא וכן פו  בו  הח  על  בפ המקסימ  שיפה היקף  לו  המאושר  עם  עילולית  תו 

 מובנות.  בקרותוע צ יהול חשיפות החברה ובינ  שםלוזאת  רה,בחה

  אל שלככ,  לכן.  עמיחד פשוני וראהינו    קוח חדשל קליטת    הליך  –  ח חוזרלקו (ד)

בהתקבל אי חבו  על  קצ נדירה  חדשות  היות  מושך  או  השיק  יוכל  ,  שיקמסב 

הח  המסב מול  דחוייםבממסרי  ברהלפעול  המגבלותלעת  מעת  ם  במסגרת   ,  

שאושרה    תמוגד)כ  למערכת  ובקליטת   וזנושה האשראי  ן  בובחש  ,ו(למגבלת 

עבו וזהנפתח  החברה,  במערכות  לא רו  שיידרש  מבלי  הבחינת  ה  הליך 

להבכפול  והכ  ,לעיל  טמפורה  הראשונית הוןורף  הלבנת  איסור  צו    אות 

 .טרור מוןה לאיסור הלבנת הון ומיהחבר   ומדיניות

מו (ה) הבדיקת  ת  בימרל  ביחס   הצעת החברמב  אותה בדיקה מרכזית    –  שיק שך 

 קדת במושך השיק.  מתמ ת לסחור, שמתבק רהב, בהם החממסרים הדחוייםה
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  יכון ת הס ורמ  קשך השיומ של  ית  הפיננס  ותן את איתנו ה זו נועדה לבחו קבדי

 . מי מהםבקבלת ממסר דחוי מטמונה ה

החברה  במסגר בודקת  הבדיקה,  הע את  ת  והכלהרקע  מושך  כלי  סקי  של 

למתו,  הםועסקי,  השיק מטרה  הפיננסית    םתנותאיל ס  יחב עמדה    בש גך 

 .  יםבדעו ם הת עימם והלקוח  תוועמיד 

ה שהבדיקה  ממצאיאככל  מעלה  חריגים,  מורה  ימי  ם  והים  בגאי  אשרכגון 

החנף,  בעל  קובמהמ של  דעתה  את  הניחה  לא  שהבדיקה  מאו  סיבה  ברה  כל 

 נוספות.  בדיקות החברה מבצעתשהיא, 

לכך,  בנו בין  )  סקאות ע ה  יתבמרבהשיק,  למושך    יעסק לאחר בדיקת רקע  סף 

ה  י פניברה  חמבצעת ה  מסב הממסר(,  ך הממסר אינושהם מוב  םהיתר, במקרי

נגדות להסבת  ו התל  ין י א החברה כ  אתוודה מק, במסגרתלמושך השי  ישירה

 . גיעים לואו השירותים המ רה ו/וכי קיבל את הסחו השיק

  יחס לשיקיםב   רה הןב הח   ארת לעיל מבוצעת על ידיהמתו  י הבדיקהובהר, כ י

והן  קמתה השיק  ממושך  לשחבי בלים  מנכי  המתקבלים    יקיםס  באמצעות 

 המשנה. 

בו    חויד ה  הממסר  אתנת  וחה ב נהלת החברה  –  ותנאיונת הממסר הדחוי  יבח (ו)

שיפה כי הבנק  למזער את החמנת    , זאת על החברה  לפעול מול בקש הלקוח  מ

יכבד  ל הממסרא  פירעונו  דחויה  את  היתר במועד  בין  כי  רהחבבוחנת    ,.  ה 

ו  הבחינ מ ובתנ טכפורמאלית  תקין  הממסר  לא  פירעה ך  אריית  הוא  שלו  ון 

 .  קהשיך שננסית של מות הפיאיתנושאינן קשורות ל תיחולל בגין סיבות טכניו

  החברה בגיןוחות  הנגבית מלק  העמלה  –  וביצוע העסקה ה  גובה העמלביעת  ק (ז)

ן  משא ומתשל  רה בדרך  הלקוח ובין החבן  נקבעת בי בממסרים דחויים    פעולה

הע  ןבי מער  המל הצדדים.  כשיעור  הממסרים הדחו וב  נק הכם  נקבעת  יים  של 

 .  ור עם החברהחבהם הוא מעוניין לס 

וסכום    פירעוןהמני  , כגון: זםפרמטריר  פת מסנחבו ה, החברה  העמל  קביעתב

ה הבטוחות  החעומדו השיק,  לטובת  השיקבת  מושך  זהות  ורה,  הלקוח ,    תק 

הלו פעילות  ההיקף  עם  של  הותם  חסינ,  החברקוח  ומושך  קהלפיננסית  וח 

  ית במשק בגובה הרימסר הדחוי וכן  הטמונה בקבלת המון  יכס ת ההשיק, רמ

   .כיוןיהנ  ת פעול עצורוכות בביות הכועמל והוצאות

רים והעמלה  המסחר בממסתנאי    יצוין כי החברה נוהגת לעדכן את  ,הבעניין ז

מלקו  בהנגבית  בגהתאחותיה  לשינויים  הריב ם  חבית  ובה  שינוי    תשיבומשק. 

לשינוייע הגובה   בהתאם  ברמלה  בבי ים  בעיקרת  נובעת  שהחברה    משק  מכך 

דחויים    סריםממבר  תיה במסחל שירוות שעל רמת אטרקטיבי   רוצה לשמור 

 .  ופות אחרות העומדות בפני לקוחותיההשוואה לחלב

יעת  שרות עימם וקבהתק , טרם הבחינת מנכי המשנהבמסגרת    –  מנכי משנה (ח)

נכי  ממון  פירעמשקל לאפשרויות ה  םגנותנת החברה    מור,כא  שראיאת  מסגר
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ע  עצמם  א המשנה  של  שוטפת  בחינה  סמך  הפיננסית,יל    ועיותם מקצ   תנותם 

"הכר  הליך  מבצעת  החברה ,מנכה משנה חדש קליטתבעת , כמו כן ם.ואמינות

ן  וסיכ רמת ל ומטיוטבאופן א יםסווג משנה מ ימנכ.  גברמו (KYC) "הלקוחת א

הוןיאהלי  נל  םבהתא  ,גבוהה הלבנת    לכך   בהתאםו  ,רהבבח  הפנימיים  סור 

 . מוגברתהינה  הםלגבי בקרה  הרמת 

האמו  בנוסף החבעל  לעיל,  מבצעתר  ברה  בדיקות    צונית,חי  חברהאמצעות  , 

של  תהכוללו  , משנה  כי למנשונות   מדיניות,  נהל   קיומם  רישוי  מכי  מסים, 

וכללי  לכלל  בהתאם  ,והדרכות החברה  כי    צויןי  הון.  ת בנלהאיסור  י רגולציה 

יומית בדיקת ת  מבצע נותני    ונותי שירבמאגר    לכל מנכי המשנה  רישוי   ברמה 

   .ןק ההושושל רשות  האינטרנטבאתר   יננסיםהשירותים הפ 

בבנוסף משנ  התקשרות ה  ךמהל,  מנכה  בהעם  החברה  הנהלת  את  ו ,  חנת 

ה  אי שאושרהאשר  תסגר נה בגבולות מה משתו מנכוים מא מסר ידת סך המעמ

, והיא ניתנת  אופן פרטניכה משנה בזו ניתנת לכל מנרה. מסגרת  בי החעל יד   לו

מעת ד  לעדכון  שיקול  פי  על  הנהללעת  הבוחנת  עת  החברה,  ניהת  ל  ואת 

   נכה המשנה.מ מולוטפת  לות הש ונים בפעייכסה

ניהול מערך בחינת סיכוני אשראי, פועלת החברה  במסגרת    –  יהול סיכוניםנ (ט)

ניתוח אשראי מקצועי, הפועל בהתאם    עביצוה ומיומן לוות מנוסבאמצעות צ

הלקוחו קליטת  תוך  לנהלי  לעת(,  מעת  )המתעדכנים  עסקאות  ובדיקת  ת 

סיכונים פיזור  על  ה  הקפדה  ללקוח,  בתיק  אובליגו  מגבלת  לרבות  אשראי 

מגבלת אובליגו למושך, פיזור ענפי ומגבלת לקוח ומושך מסך תיק האשראי.  

כל הנוגע לאופן בדיקת הלקוחות  בנים  ר במהלך השאשר נצב  ניסיון החברה,

ה  תיק  של  שוטפות  היתר, באמצעות המידע  ובקרות  בין  של החברה,  אשראי 

מאפשר מזעור סיכונים בקליטת לקוחות  החברה,  הנאגר במערכות המידע של  

בעלי פרופיל פיננסי נמוך. נהלי קליטת לקוחות פוטנציאלים וחדשים בחברה  

 החייב לצורך מתן האשראי.  ו שלבחינת חוסנ וכך גם  הינם מקיפים

א ,  מנכי משנה  עסקאות עםב בוררת החברה  פרופיל  ת העסקאות,  במסגרתם 

אך  עת החברה,  תן מבצישירות אוה  תקאוסומה לעוהמושכים הינו ד  הלקוחות

א שלבעסקאות  נוספת  לחברה  העוב  ,הבטוחבת  כו  המשנה    שמנכידה  עקב 

,  לפיכך  .יון בחברהכלני  ועבריםשר מממסרים אגין הבית  ם בערבות אישערבי

ק אפשרלחברה  להיפרע  יימת  הן ממנכ ות  המשנה הן ממושך הממסר,  והן    ה 

של  שיפה  כאמור, החרה  במק  . הממסרלמנכה המשנה את    שהעביר  מהלקוח

 נה יותר. החברה קט 

ישיר ושוטף עם לקוחותיה לביצוע גבייה יעילה  ר  ת בקשהחברה עומד  –  ה יגבי (י)

חובותיהם זאשל  חרף  שמע.  הרי  לעת,  בפירעון    תת  בקשיים  החברה  נתקלת 

 הממסרים הדחויים שנמסרו לה. 

פות  וסנ   תלולנקוט בפעו רה  החברשת  נד,  כאמורעורר קושי  במקרים בהם מת

גביית החם  מנת להשלי  על פנירוב. תחילה בדאת הליך  ו/או    ח ה ללקוי ך של 
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ל ושך()מ  יב חיל הענייןינספי  ,  ה ימרבבכי    יצוין  .בות  גב ה  ,מקריםת  יית  ליך 

 כאמור.  פנייה הלאחר  תיים  מס  החוב

יועבר לעכאמור,  ה לא הסתיים  י ביגה הליך  שכל  כ ורכי  הטיפול בגביית החוב 

אשר חובותבגביית  המתמחים    ונייםחיצ   ן הדי בכלל  ,  הפעולות    ינקטו 

החואפה לגביית  המשריות  החלק  או  לגבסק ב  הניתן  ב  תוימלי    התאםממנו, 

כוללות  על פי כל דין אשר    הלחברת  דות העומם לזכויוובהתא  ןיהעני   סיבותנל

 . לפועלהוצאה ל או ייה לבית המשפט ו/ פנ

 שיווק והפצה .10

  יה ולשמור על לקוחות  וחותיהלקמאגר  להגדיל את    מספר דרכים על מנתלת בעפו  החברה

שיטתהקיימים ש  .  המרכזית  על  הגיוס  מבוססת  החברה  אנשל  מכיצוות    מיומן   רות י 

לקוחותג ו   איתורלועל  הפ   ,מקצועיו וזאתן  פבאו  יוס  פי    מושכל    ת פנימי  המתודולוגיעל 

 .רההחב  על ידי יםצע והמבניתוח  ו

מאגהגדל נעש  לקוחותיה   ר ת  החברה  המקריבה,  של  באמצמרבית  ישירה  עום,  פנייה  ת 

גייסת  ן מעוניינת החברה לפעול. בנוסף מ ן בהמות הסיכו ר ללקוחות נבחרים, תוך שמירה על 

 עילות. הפמקובלת בתחום   שר, א"חבר  יא"חבר מב  טתי שים בשות חדלקוח החברה 

  תתחרו .11

ה  ידיעת  מתחרחלמיטב  הברה,  בבו יה  הלטים  ה קב   השמונ  םענף  הבנקים  יים  רמסח וצות 

וכן,  םהגדולי  המקומיים שהאחרות  חברות  ,  הפעילות  בתחום  שבהעוסקות  החברה  ן  ל 

ופל  , אטל בע״מקפיפא  אמ,  "מלה בעסוקבוצת פנינ,  נמנות, למשל, קבוצת אחים נאוי בע״מ

 י.  ראאשכרטיסי הו המתחום הסליקות רוכן חב בע"מ .ש, אורשי גבע״מ לאנסב

בתחום הפעילות במגזר    מובילההיא החברה ה  ה חברה,  הדוחלמועד  נכון  רה,  בכת החלהער

 . ישראלי-הערבי

רה,  החב  ת אולם להערכ  באופן מדויק את חלקה בתחום הפעילות,  ת יכולת לכמ  ין לחברה א

פעייקה הב לותף  של  ונקי ם  האשראי  רות  בחם  הפעילותבתכרטיסי  באופן  דו ג  חום  ל 

 .החברה עילות פי מהיקף תמשמעו

ם: מוניטין, היקף האשראי  רכזיימ  מספר פרמטרים  ביב פעילות נסבה סת בתחום הוהתחר

   .היחסים האישייםאים המסחריים ותנהשירות, ה יב ט, ותללקוח  הניתן

פועלת  יא  ה   בהןארוכות  נים  רך שולא ה  נבנאשר  רב  ין  מוניט  החברל ,  טיןנילהיבט המו  באשר

הפעילות,ובתח הססהמתב  ם  בין  מק  חברה  היותהעל    אר,ש,  בעלתאמינה,    ת ירוש  צועית, 

 כרות עם מרבית הגורמים הפועלים בתחום.  היעל ו  ,יעיל ומהיר

ובה  זמן תגוב  וח נגישות ללק בזמינות וב במקרים רבים  השירות מתבטא  ת  יב ואיכוטהיבט  

מהירישור איו לתת  ייחס  ןבאופים  ם  מנת  על  לצמע.  הלונה  הלקבדיק וחות,  ק רכי    ח ות 

סדורה,  וגיה  ול נימיים ומתודפ ים  צעים עפ"י נהלמבו  ,לקוחהעם    ה החבררות  התקשואישור  

 . אשראיהאישור בקשות   הליךת עלת אי ימ  ואשר האורגנים בחברהכל פועלים  על פיה
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 עונתיות .12

הפעילות מאו אינ ת  חום  בענו  המשנתי ו פיין  החברה    יקףה על    פיעהות  ופן  באפעילות 

 משמעותי. 

 יהון אנוש .13

 ברה של הח ה הארגונינמבה .13.1

   :חברההארגוני של ה ים המבנה  רשהלן תל

 

 

 

 

 

 

 

תלות  ברחל ריאןבה  החברהמנכ  ,מר  בחברה, שהינו    , "ל  השליטה  בעל    ואשר   גם 

ובנמפת   דמות  הווהמ בחברה  עסקיה  ח  הנו  ניסיו  ורלאיהול  ום  תחב  שניםרב 

 . החבר ילות של העהפ

 ם של החברה בת העובדימצ .13.2

 קידתפ
 מס' עובדים*

2020 9201 2018 

)מגוון  מתן אשראי 

 ידים( קתפ
26 21 16 

  שירותים  ותנימנ   ירותיםש  לקבלת   הסכמים ב  שרת קמת  חברהה  כי   יצוין  (*)    

  ם רותינותני שי  יקהוכן מעס  ,והמכירות  שובהמח בתחום ל זאתכלוב  ,חיצוניים

 . תוניב חשעות מצבא

 עסקה ה  בם של הסכמיעובדים וטי   עם תרויוהתקש .13.3

זכאיםהמועסקי   םובדיע הככלל,   זה  פעילות  בתחום  חודשית  כמשל  ם  ורת 

ו/או שעתית,  גלובא סוציאליות    להפרשות  וכן  ,הסכם עבודה עימםלהתאם  בלית 

 .  דיןהעל פי 

נווסבנ לחברה  לחברה  תני  ף,  המעמידים  וניחשבוכנגד    תיםירו ששירותים,    יןא ת 

וביבינ החיהם  עובדרה  בן  מערכותמנ  ם, )ביניה  בידעמ-יחסי  ומנהל  המכירות    הל 

 המידע(.  



 ים ומסחר בע"מ קט יפרוי .ל.ר.ןמ

 41-א

 

 נושאי משרה  .13.4

תנאי  הסכמיאודות    יםלפרט תהעסק  העסקה,  והה,  לנושאי  גמול  ביחס  טבות 

  ראו תקנה   הבחברהשכר הגבוה    יקבלהנמנים על חמשת מחברה,  בה  בכירמשרה  

 זה. ח לדו צורףהמים  פרטים הנוספה  קרבמסגרת פ 21

 רכות הדו נים אימו .13.5

במי  חברהה עובדיה  ותם  ומנמשקיעה  של  כךומקצועיותם  בשל  תוכנית    ומפעילה 

כוללת,    ההדרכותתוכנית  עובד.    ו של כלתפקיד ו  ולניסיונ תאם  בה  נתיתשכה  הדר

  "לקוח האת    הכר"   נוהל,  הוןיסור הלבנת  : א יםבנושאים הבא  יתר, הדרכות הבין  

(KYC) , יו"בכו  יםתיתקופ הלציעדכוני רגו  . 

נכתביםהה  תכני המתמחיידי  ל  ע  ומבוצעים  דרכה  חיצוניים  בהדרכות  גופים  ם 

הזה   עמהסוג  החברה  תהציו  נתקצי   י יד  לאו  נסיבותשל  לפי  נוכחות  העניין  ,   .

 חובה.  נה הי  לו אהעובדים בהדרכות 

  םוספקי חומרי גלם .14

ו  אחד אק  פס  םת עקשרותם ההאין בסיו  בדה כי ולאור העספקיה,  כל תלות בין  לחברה א 

כתיו לר  להביא  עלותודי  מהספת  הצורת  מן  כתוצאה  לחברה  לותית  עם  ך  ספק  התקשר 

גוונות של החברה למימון  ויות המהאפשרבין היתר, לאור    ,אתז   .קותו ספא ום  במק   חלופי

   .ןושוק הה ב הנפקות ן על ידי וה וץ בנקאייםחים ו יבנקא תה, הן ע"י גופים ילופע

  הון חוזר .15

נותני  בניכוי אשראי מ  ,טונ  ותאי ללקוח רם בעיקר אשלליוכ  רהב של הח  וזרן החההו   יכיבר

 .  שראי חיצונייםא

בסך  לחבר  ,2020ר  בדצמב  31  םליו חוזר  הון  החוז  ."חשי  מיליונ   176-כשל  ה  של ההון   ר 

של    31ליום  החברה   כ  מדע  2018-ו   2019  יםנהשבדצמבר    20-וכ  "ח שיוני  מיל   137.6-על 

 .  תאמה, בהחש"מיליוני 

 תשקעוה .16

  שותפויות ,  חזקותמו  בחברות  הותיותמ  ה השקע  תפעילויו  אין  ה בר חל,  וחדה  םוספר  דלמוע

 . ומיזמים

 ןומימ .17

 כללי  .17.1

החברה    ,דוחהמועד  ל העצמי,  באמ  מנתממופעילות  הונה  צעות  באמצעות 

והלו   הלוואות ב   תואו בנקאיות  מג נקחוץ  בחברורמאיות  תלויים  בלתי  וכן    הים 

 . יבורלצ  יותומנ ב חו  אגרותצעות הנפקת באמ

מסגר,  ללככ אשלחברה  בנקאי   On-Callי  ראות  אשראי  מסגרות  ו  מתאגיד 

בנקאייםמ חוץ  קבוע.    תומתחדששר  א   ,גורמים  מסגבאופן  על  ת  ו רהריבית 
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ל  ניתן לחברה עשאי  שרכנגד סך הא  ,למועד הדוח.  ףבאופן שוטראי משולמת  האש

יתרת הדת כבומע ,  ממניםהגורמים המי  די ידכו  שנום  ימסרמטוחה    י החברהעל 

אוקדים  פוומ גורת אצל  מממןו  נת ב  ם  ביחס  וןרגע  לרוב  ע,    100%  עלולה  שלא 

 . מיתרת הקרן

 ואפקטיבית   מוצעתר ריבית מ עושי .17.2

יובאו  ידי  הלוואות  הבדבר    נתונים  להלן  על  ית  ב ריהשיעורי  ו  החברהשניטלו 

    :2020-ו  2019ר של השנים בבדצמ 31 םליו ן, נכו גינןב יתב יטוהאפק  הממוצעת

 

 אה ווהל סוג

רה ליום  תי
בדצמבר   31

2019 
)באלפי  

 ש"ח( 

ריבית  
  תממוצע 

   (ת משוקלל)

ריבית  
אפקטיבית  
 )משוקללת(  

יתרה ליום  
בדצמבר   31

2020 
י  )באלפ
 ש"ח( 

ריבית  
  תממוצע 

   (ת שוקללמ)

ריבית  
אפקטיבית  
 )משוקללת(  

 רוך לזמן א לוואות ה

 5.2% 3.9% 117,935 5.1% 3.9% 94,898 חוב סחירות  אגרות
 ייםבנקא-חוץמקורות 

 )*(  7.8% 1,069 )*(  9.4% 524 אחרים

 קצר לזמן  הלוואות 

 5.2% 3.9% 74,383 5.1% 3.9% 22,818 סחירות  אגרות חוב

 ( **) 4.25% 20,005 - - -   קאייםורות בנמק

 *( ) 7.8% 35,617 *( ) 9.4% 221,430 מקורות חוץ בנקאיים

בא  יצוין)*(   משולמת  האשראי  על  שהריבית  כך  לאור  אין  וכי  כי  העובדה  ולאור  שוטף  פן 

נוספות ה  עלויות  אזי  בנקאיים,  חוץ  ממקורות  האשראי  בגין  הריבית  לחברה  בין  הפרש 

   יבית הינו זניח.ת האפקטהממוצעת לריבי 

מ   יצוין)**(   להלוואות  העלויות  בנקאיים  כי  בין  מקורות  ההפרש  ולפיכך  זניחות,  הינן 

 . חי הריבית הממוצעת לריבית האפקטיבית הינו זנ

, החברה עומדת בכל  זהדוח  ם  ורס פ  ועדלמ ספיים ונכון  ת הכלתאריך הדוחוון  כנ .17.3

ל  ות שושטרי הנאמנ המימון    הסכמי  מכוח  החלות עליה  ותננסי אמות המידה הפי

 .ב'( -סדרות א' ואגרות החוב )
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 2020 רבדצמב 31ום לי ים הסכמי אשראי מהותי  .17.4

פרלהל הן  אודות  המטים  ליום  בלחמדו  שהוע   30ת הותיוהלוואות  רה 

31.12.2020 

 והוהמל

ת  יתר
חוב 
  31ליום 

 בדצמבר
2020  

  )*(
י  באלפ)

 ח( ש"

ועדי מ
פירעון 

 ית ריב

ר יעוש
 הריבית 

יתרה  
וצעת ממ

  משוקללת
לתקופה 
  השהסתיימ

  31ביום 
 בדצמבר

0202  
לפי  )בא

 ( ש"ח

תרה  י
בסמוך 

  דוחהלמועד 
לפי  )בא

 ( ש"ח

 ערבויות
 וחותובט

אשר  
מדו עהו

לטובת 
 י האשרא

ויות  תחייבה
החברה  

עם   שרבק
  –האשראי 
לרבות 

  מידהת ואמ
 פיננסיות

  קספ
אשראי  

-וץח
  בנקאי

1 

-6.7% שוטף 30,762
 ין א אין  8,932 88,102 8.7%

אגרות  
וב  ח

)סדרה  
 א'(

 ן המצורף בפרק ב' קטוריולדוח הדיר פרטים בנספחאו ר 113,258

גרות  א
חוב  

סדרה  )
 ב'(

 בפרק ב'  ורףן המצירקטוריוח הד דול בנספחפרטים  אור 79,060

ית) ה*(  מותיפרחוב  רת  פי  על  הע  שפירעדי  הממס עון  ניתן  ,  יצויןרים.  ל  כי 

 חברה. והן מה  הן ממושך השיק ח,והיה להיפרע הן מהלק י

  מיליוני 115 -כשרת לחברה הינו ואי המאגרת האשרסך מס , חהדו  נכון למועד

   ש"ח.יליוני מ 57 -כ מנוצלים םמתוכ "ח,ש

ן  לחברה, יצוי  נקאי המועמדץ ב החו  יאשראה  האמור לעיל, בקשר עםעל  וסף  נ

ב מק כ  כי אשראמסגרוובל  מת  את  לצמצם  רשאי  האשראי  ספק  רת  גסי, 

ידוע   המועמדת  יהאשרא ד  ל  לשיקול  עם  יח  עתו.בהתאם  רכת  להעזאת,  ד 

ל  ם צפויים לפעוהתקשרה החברה אינ  מםיעספקי האשראי  ,  ת החברההלהנ

לחברה.אי  האשרות  מסגר לצמצום   החלהנהלהערכת    העומדות  ,  ברהת 

תפע הקרובה  השנה  לגיוס  במהלך  נוסמ מקורות  ל  המשך    פיםימון  לצורך 

    הרחבת היקף פעילותה. 

תרה  החברה  ות ממדיני  כחלק,  ככלל ש ,  באופן  הזו החברה  אחר    דמנויותטף 

ולהרחבת   ה לגיוון  למקורות  שלה  הוזמימון  עלויותשם  וכדי  י המ  לת  מון 

ת הכנסותיה ועמידה  הגדל  של הקבוצה,ת  חבת הפעילווך בהרלתמ ולהמשיך  

 . חותהלקו  יקושיבב

 

וחות  תרתה בד הלוואה שהיקפה או י  :נוי, דהי15-104סגל משפטית  ת  בעמד  להגדרתה  ם, בהתא"תית"הלוואה מהו   30
ות החברה כחברה  הלווא  ו יותר מסךא  10%מהווה   רה וכן ותר מסך נכסי החב י  או 5%וה ם מהו ם המאוחדיהכספיי

 דיווח.  ה  נתש ד לתום המאוחי ב הכספצהמ על מוצגות בדוח  ן שהאם, כפי 
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כי   בממיצוין,  משתמשת  אינה  לקוחותסהחברה  כבטוח רי  לפירעון  ה  יה 

מהספהאשר החבקיאי  נהנם.  אשררה  ממסגרת  מהספקיםאית  ומסבה    י 

מלק  שקיבלה  לשיקים  האוחותיה  ספק  שבושראי,  טובת  קים  יהש  באופן 

לטוב המוסב האשרספ  תים  אק  מכסים  שנית  אי  על ת האשראי  ספק    ן  ידי 

 האשראי. 

מנוכים  לממסרים ה  למחזיקי אגרות החוב אין זכות חזרה כי    בהר,וכן י   מוכ

ק  שיקים לספהן, מרגע הסבת  וב, שככשל ח   שלבמקרה    ספקי האשראי   צלא

בשהאשרא הקנין  זכות  מועברי,  האשריק  לספק  שנת  אוחז  אי,  ה  ר שוכחשב 

 י השטרות. לדינ מסב, בהתאםה  כנסב, חלף  ע ממנו,פרהירשאי ל, ובשיק

  פני  ופהצ  מידע  בגדר  ןהינ  זה  16ה כאמור בסעיף  החבר  הערכות   כי  מובהר

 עדלמו  החברה  הלתהנ  יות ותחז  ת והערכ  על,  היתר   בין,  סבסהמת,  תידע

, וחדה  דלמוע  נכון  רההחב  תברשו  קייםה  המידע  על  וססותהמב,  בדבל  דוחה

המימון  ת מא  םיבימחי  לא  מצגים  ותלרב החברהש   מקורות    כות רהע.  ל 

,  מהצפוי   שונה  באופן  להתממש  או,  תממשהל  שלא  לולותע  אלה  ותחזיות

  רר להתב  םועשויי  דוחה  עדלמו  נכון  חברהה  בידיעת  ם שאינ  וניםתנ  בשל

  ת לרבו  ,החברה  טתבשלי   שאינם   רועיםאי  או/ו  יותר   חריםמאו  בשלבים

  איזה  של  תממשותםה  כןו,  שראיא  בגיוס  םייוקש   שוקה  צבבמ  שינויים

 . לןלהזה בדוח  23 ףיבסע םמפורטיה( חלקם או לםוכ) ןהסיכו גורמימ
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 מיסוי .18

 ראו,  ברה הח  של  המס  שומות  בדבר  יםפרט  וכן  רההחב  על  החלים  המס  נידי   דברב  לפרטים

  .022031 מבר דצב 31 ליום ה החבר של םספייהכ  לדוחות  16 אורב

   חברהה  תקוח על פעילופימגבלות ו .19

 2016-״והתשע  (,םפיננסיים מוסדריפיננסיים )שירותים  יםירותשוח על ק חוק הפי .19.1

ביק  וחלתוקף  נכנס    2017  ביוני  1ביום   למיהפיקוח  ,  יסוקו במתן אשראישע  חס 

שע ל  ביחס  2018באוקטובר    1יום  וב שיסמי  בירותוקו במתן  ,  פיננסיים  נכסיםים 

קואש לעבע  ר  רישיון  שוסדרישות  במתן  )רותייקים  פיננסיים    בלת ק  רבותלם 

הגבלותל  תרים הי עניין(,  ובעלי  שליטה  וחהוני על    בעלי  בתחום  העסקים  ובות  ל 

  מפקחהאותיו מונה  רך יישום הורהחוק ולצוח  ים. מכווסק העל  ע  נהחולתשדיווח  

למפקח    נוור, הוקהאמ   ורךלצ  .ורכרגולט  "(מפקחה)"  ייםפיננסותים  על נותני שיר

שלנרחב  תסמכויו אכ  דרה,סא  ות  טלת  הלרבות    ,מנהלי  ר ובירו  יפהפיקוח, 

ך  המשהיתר  או  /ו  ןשל בעלי רישיו  שםנהל מרמצומים כספיים. כמו כן, המפקח  עי

  ים. נסי ים פינלמתן שירות   עיסוק

הלמ   נכון החבדועד  כארה  וח,  רישיון  רמופועלת    אשראי   ןלמת  חבמור  מכוח 

 . קחמפה שקיבלה מאת   יננסייםפשירותים  למתןמורחב ן וישי רו

נוהל  את    שוק ההון  שותה רפרסמ  2019באוגוסט    6ביום  ן, וכפי שצוין לעיל,  כמו כ 

מו  רישוי  פיננסים  נו לפ  דריםסשירותים  נדרשים  היו  הפינ שיתני  נסיים  רותים 

 קודם. הרישוי ה  בנוהלשו רשנדל אלו ע ים נוספים וד בתנאלעמ

ם  מסמכיהל  לכבל לאחר הגשת  נתק  ון החברהרישישוי החדש,  נוהל הרילאם  בהת

 הנדרשים מכוח נוהל הרישוי החדש.  

הדוחכמו   ולמועד  לה  החברה  ,כן,  כי  דרישסבורה  והפ גברת  הרישוי  יקוח  ות 

של    העל מעמד וום הפעילות  ותה עשויה להיות השפעה חיובית על תח ום פעיל תחב

בתה הפעילוחברה  הש  לידו ג  לרבותת,  חום  החברה,  בנתח  של  ביזוק  תר,  הין  את 

לב   י   כיה  דובלעבשים  מובקיים  בשתרון  העומדים  ה   ניםחק נה  אסדרה  בדרישות 

יוצא  כפועל    ו.שות אל ם עומדים בדרינים, שאיננים, לרוב קטהחדשה על פני שחק 

יימים  עלה( הק ים )ומנוניהבי   קניםאת השח  מחזקתלרוב  אסדרה חדשה  מהאמור,  

 ם הקטנים.יקנשח( את ה מהשוק "הוציא מ"תים אף יולע )  ומחלישה בשוק

הגבסבורה    החברה  ,וראמלעבר  מ הרג הד  תרכי  תוביל  ולטוריות  רישות  בתחום 

ולח הפלייצוב  תחום  עוסקת  יזוק  בו  בעילות  כללהחברה  לאופן  הגברת  ורבי,  ת 

ההתנה דרכי  ושיפור  בוהשקיפות  בל  יםעשוי  רשא  ,לות  קסייע  הל  הרחבת 

 ה. של החבר הלקוחות

 

ולם  תיה, א עסקאות בגין עסקאו מ  במע"מורשה". ככזו, היא חייבת  החברה כ"עוסק    מוגדרת   מע" חוק המ  לעניין   31
 קות לה ע"י ספקיה. פ מס המובוניות כלול בחשהת שומומ התמע"  אידך לנכותאית מ זכ



 ים ומסחר בע"מ קט יפרוי .ל.ר.ןמ

 46-א

 

 מסמכים זר שמירת חו .19.2

חובת    הקובע   חוזר שמירת מסמכיםת  וראוה תוקף  ל  ונכנס   2020בדצמבר    21ביום  

ושמירה   הפיננסיל תיעוד  השירותים  ה  יםנותני  מסמך  לכל  לעסקביחס  ה,  קשור 

חובה זו    .ים דיגיטליים, וזאת למשך שבע שנים ממועד סיום העסקהבות מסמכרל

בודדת   עסקה  כל  לשחזר  היתר,  בין  לצורכי תאפשר,  ידי    הן  על  ואכיפה  ביקורת 

  חובה   בנוסף נקבעהים עצמו.  י כי נותן השירותים הפיננסלצור  והן  הוןהרשות שוק  

ה קבצי  את  גם  האמוררק  לפ  Log-לשמור  ה   ותמתועד  שבהם  הזמן  עולות  פכל 

 המתבצעות במערכת המידע הממוחשבת.  

 והצווים מכוחו  0020-תש"סה, ור הלבנת הוןחוק איס .19.3

ן באופן  ה  , לאן בישרעל מנת למנוע הלבנת הו   בע הוראות וק  ון לבנת ה וק איסור ה ח

  על   יסור הלבנת הון,א  וח חוק. מכ ם לסוגיהםננסייעות מוסדות פייר והן באמציש

 : תקריוי ע  חובות שתי ותהחברה חל

לקוח,   (א) וניהד  ,תאימו  זיהוי,הכרת  רישומיווח  עסקאיול  אודות  על   -  ותם 

בהח שונות  דיווח  חובות  חלות  ביברה  וכן    עצודבר  שונות  עסקאות  חובות 

ל הכהאופן  הנוגעות  הלקוחותזילקוחות,  רת  פרטים הוי  אימות  רת  ושמי  , 

 . מסמכים

התאגידוי  יללמ ראי  אח (ב) אלח  8סעיף    ילפ  חובות  היוק  הונלבסור   ן ת 

ק איסור  ם לדרישות חואבהת - ״(הלבנת הוןור ס אחראי למילוי חובות אי)״

בחברה הל מכהן  הון  למי  בנת  חואחראי  הלבנת  תבולוי  אשר  הון  איסור   ,

תפקי ותחבמסגרת  או דו  פועמי  החו חריותו  לקיום  על  המוטלות  ל  בות 

מכוח  התא והצוויםהלאיסור  חוק  גיד  הון  להדרו מכ  בנת  י  דעוב  כתחו, 

ולהט  ה רהחב  יהלומנ החובות  לקיום  העת  מ באשר  עולות  הדרישות 

הצוויםחמה ב  וקים,  לו נוהתקנות  נכון  בחברה.  העבודה  פרס מו הלי    וםעד 

את    בחברההציות  קצינת    ,דוחה מיחראיאתפקיד  ממלאת  חות  בות  לוי 

 ה.הון בחבר  נת לבאיסור ה

  יווח, דזיהוי  ובות)חבנת הון  לר הצו איסו  ונס לתוקפנכ,  1820  ץבמר  15יום  ב

,  ון טרור(בנת הון ומימ למניעת הלשראי  תי אירוששומים של נותני  ניהול ריו

נותני שירותי    החלות על  בות ויב את הח ״(, אשר מרחהצו)״  2017-התשע״ח

ל א ח עניין  אשראי  ל  הון   הלבנת  יסורוק  חלו   תואו)שעד  בקשר    מועד  רק 

  .זה(  לותום פעיל תחע   הון שחל  תלבנו איסור הע מכוח צ תי מטבשירולמתן  

נותני שירות  הצו מטיל צווי    בלות ככלל שלובות המקו את החראי  אש  יעל 

שחאי הון  הלבנת  מוסדות  סור  על  זהוב  ,פיננסייםלים  לזהות  חו  כלל  בה 

פרט את  לקוחולאמת  ולד יהםת וי  תנאווח,  ,  עמס ים  בהתקיים  ל  וימים, 

חובת    ו אתהצ ות קובע  ב החובין יתר  הלקוחות.  אותם    ת של העברות כספיו

״ ביצ הכרת  להוע  הלקוח  יך  אם  בסאשר  קבלמ לקוח״  מעאי  של  ל  כום 

שבמצטבר    ש״ח  50,000 חצי  של  זמן  זיהובפרק  חובת  א נה,  פנים  ים  פנ   לי 

מ חובלפני  לראשונה,  אשראי  קיוםתן  אחרשוטפ  בקרה  ת  של   ת    הפעולות 
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הזהשירות    בלמק פרטי  א  יהויובדיקת  רשישלו  מול  ארגונל  המת  רור  טי 

המוהטר  ליופעי  שעל    חלו  צהים.  כרז ור  במתן  שעוסק  אשרות ימי  ראי  י 

מו זה  ניבכלל  שירותי  שיקתן  ניכ כיון  חוב,  ושטרי  אשרים  שוברי  אי,  יון 

 עוד. וות  אהלוו 

ה   ין יצו חשיב  חברה כי  עלי רואה  בוות  איסורהוראו  קיוםנה  חוק  נת  לבה   ת 

נהלע  חברהקפידה המ ור  . לאור האמ ןלואבמהון     ,יםנטי וו הרל   ליה דכן את 

ולהוראותרלתאם  בה  ,ת לעתמע אי  גולציה  ולאשרם    הלבנת הוןור  סרשות 

הנהלת  יד -לע שוטפ י  הדרכות  להעביר  בנושא  החברה,    , העובדי  לכללות 

בטפסי הכר  קיים  ידע הל המ שעדכון    לבצעו   ל אכיפת הנהליםלבצע בקרות ע

   הלקוח'. ר את'הכסי פיענון ט וח ע"י ר לקת הא

 ח חדש[ ס]נוהשטרות  פקודת .19.4

המסחו נ   רותשטהפקודת  אות  ורה לליבת  בממסריגעות  שכן  דח  םר  ממסר  ויים 

  הומי  הדה מגדיר הפקובפקודה.    קיים את המאפיינים הקבועים ו שטר המהינ  דחוי 

כך  ,  סר לאדם אחרהסבת הממך  הלי  תדירה אשורה, מושך הממסר, ומסאוחז כ

 למוסב.   נהרועבתלוות לממסר הנ  שהזכויות

 ״(ותהבנקא וקח)״  8191-וי(, התשמ״אשינקאות )רב ק החו .19.5

,  הבנקאות, במסגרתו תוקןחוק  21מס' תיקון  נס לתוקפו, נכ2015 מבר צבד 1ביום  

ה  הבנקל  21סעיף    יתר,בין  לת אחוק  פעולות  )ייחוד  באוות  בנקאיים(,  ן  פ אגידים 

לתאג המ בנק  שאינו  ידאפשר  להנפיא תאגיד  תעו,  )יק  התחייבות  רתן  כהגדדות 

נייר 53בסעיף   לחוק ניירות ערך,    51  סעיףי  תשקיף לפת בבוירך( החי עות  א לחוק 

 תנאים הבאים:פוף לעמידה בבככאחת,  ימתן אשראק בוולעס 

הערך (א) ת  סך  של  הההנקוב  על  לא  המונפקות  חייבות  תעודות    חמישה יעלה 

    ;ש"ח ד מיליאר

א י ה אשרא מקבל ה (ב) יחיד  הוא תאגיד  ואיד,  אג ו תוא  שנתית  ה  תוהכנס  –ם 

 ; "חשמיליון  004תה על לא על האשראי,  מתן דמה למועדשנה שקב

דיד  דורגנה על תתעודות ההתחייבות   (ג)   Baa3או    -BBBבדירוג    ירוגי חברת 

 ומעלה; 

הניתןהאשר (ד) אש  אי  דיוראינו  למטרות  יפ שר  אי  על  מובטח  אחירעונו    דדי 

ריש1)  :המאל מ(  )שכנום  ה2תה;  ליבתחי (  שבשלה  רות  משכנתה  ישום 

א  רשמהנ משכון3)זהרה;  הערת  לגביזכו   (  הרשמקרקע   יות  חוק  וין,  לפי  ם 

   .1967-המשכון, התשכ״ז

דירת    לה על אחד מאאי שפירעונו מובטח על ידי  אינו אשרתן  אשראי הניה (ה)

משכנתה  ( 1)  גורים:מ לרישום  (2)  ;רישום  שנמשכ  התחייבות  בשלה  תה 

ק  ם לפי חורשויות לגבי מקרקעין, הו ן זככומיש  (3)   הרה;אז   הערתנרשמת  

 . 6719-"זון, התשכהמשכ
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למו  כי  יןיצו הדוחנכון  בק,  עד  בכנסעברה  ראשונה  החוקת  ריאה  לתיקון    הצעה 

מ ש(28ס'  )תיקון  לתהרחבת    מטרתו ,  המימון  חמקורות  בנקאיים  -ץו אגידים 

מחוק את  הוצע ל  ,תיקון החוק כאמורעה לצהה  רתבמסג  במתן אשראי.  העוסקים

וק  לח(  )ב21תן אשראי" שבסעיף  ( להגדרת "מ 8פסקאות משנה )ב( עד )ה( בפסקה )

הקובעים  ו נקאהב עללהנפקת  תנאים  ת,  התחייבות  חוץ  תעודות  תאגידים  -ידי 

בבנקאיים   )העוסקים  אשראי  ב מתן  קסהתנאים  לע טעיפים  )ה(  עד  )ב(  ,  ילנים 

מבהתאמה( כן,  כמו  ל ו.  הערךאת    הגדילצע  תעודות    המקסימלי  הנקוב   סך  של 

ב  ,₪מיליארד    5-מ המונפקות  ההתחייבות   קטן  כמפורט  לע סעיף    15-ל  ,יל)א( 

 . ש"חרד מיליא

 2018  -ח"תשע  ,ןזומהשימוש במום לצמצהחוק   .19.6

לצאושר    0182מרץ  בחודש   ההחוק  במשימומצום  )בזוש  ״  ףסעימן  ,  ״(החוקזה: 

 . 2019 וארנבי  1ביום  פוכנס לתוקאשר נ

  חלות כמו כן,    ים מסוימים.כומומן מסהשימוש במז   מוגבלין היתר,  פי החוק, ב   על

ת  לאו על קב   שיקהסבת    על ור  סאיחל  יקים:  ששימוש בעניין  ות ל באה  המגבלות

  ב עלמוס"ק  ו שי" אחשיק פתוהשיק )" ובים של  סב נקסב בלי שפרטי הממושיק  

יק  ור כאמור בש; חל איסקעוס  השיק או מקבל השיק הואשר מוסב  "(, כאחלקו

ם  קיבנעל הכמו כן,  נם עוסק;  קבל השיק אי ומ   ר מוסרש"ח כאש  5,000העולה על  

לא נקובים    אם  ,״חש  010,00על    ולהוסב שעיק פתוח, או שיק משלפרוע    איסור  חל

ולים על  בסכומים הע  יקיםכן ש ו  מסב,של ההזהות  ב ומספר  מסב והנסמות הבו ש

באחד מהמקרים שלהלן:    , וזאת למעטמפעם אחת  ותריש״ח אשר הוסבו    10,000

השיק  הרא  ההיסב  לאחר אשרשון,  רישיון  לבעל  פל  איהועבר  אם  ירעונושם   ;

וקח,  סי מפ ב שני לגוף פינניסר ה אחל  וקח; הסבהמפ  יננסיסב השני הוא לגוף פ יהה

 ח אחר. ק מפו ננסיפיגוף בד לאחת בלשית פעם שנע

מקבלת  החברהלכך,  אם  בהת אם מייםפעמ  להלמע  חרוושס   םשיקי  אינה  אלא   ,  

 יחר את השיק לחברה.פיננסי מפוקח אחר שסף  סוחרו לגו

חלה מניעה  לא  שים לב לכך שובישראל,  ידי בנק  על    רסמה ולהבהרה שפ ם  בהתא

בשיק הש"  000,10מעל    כי  יחול  ניח  היסבים  שני  עוד  ואז  ראשון  בין    יםוספ סב 

  יה של השיק( י לת גוביינא )גבעולפ   יופקד  ולבסוף השיק  ,ם מפוקחיםסייפים פיננ וג

אינ ב  לתאגיד  החברה  צונקאי,  הה  פעילותפה  על  מהותית  מגבלה  שפעה  ת  ובגין 

 ה. אל

 "(אשראי הוגן חוק" ) 1993-"ג שנהתהוגן,  אשראיוק ח .19.7

-גהתשנ" ת,  ואי הסדרת הלוואות חוץ בנקק  בעבר חוא  שר נקר ן, אוגהאשראי  חוק  

יל עח   ,1993   איים ללוויםתאגידים בנק  אינםש  יםודי מלו ל הלוואות הניתנות על 

  עיקבמעט מסוג של  ,דיםי שאינם תאג   לווים  ומר,כל)  או עסקים מורשיםם  יחידי

 .(1) )ב( 15עיף בסכום מקסימלי הנקוב בס, (המשפטיםר ש
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להג ,  גןהו   אשראי  חוק ולהגבנועד  האשראי  בשוק  הצרכנים  על  התחרויר  ן    ת את 

זה ריביתבא  בשוק  תקרת  קביעת  ה ע  יתל מקסימ  מצעות  ליחיד ל    יםלוואות 

 יליות.  פל יות ול וכן סנקציות מנהוים ו המלחובות גילוי על , ולעוסקים מורשים

ה   חוק  רתסגבמ נקבע  אשראי  וואות  בהלשל האשראי  רבית  מהעלות השיעור  וגן, 

הממשית  העללפיה  ראה  הוו בות  כהגדרתה  האשראי,  לא    חוקשל  על  ת זה,  עלה 

וכיעלוה האשראי  של  המרבית  ה בירי  שיעור  ת  בהלופיגורי ת  על  ם  יעלה  לא  ואה 

 קבוע בחוק.  בי הר המ  ריבית הפיגורים ורשיע

האזרחית״ביריה"  תתקר ש ואמכ  ת  כמר  הנה  נקבעה  החוק  במסגרת  גבלה 

 קמן: לכד

 . %15ריבית בנק ישראל בתוספת  –ם לים חדשיבשק תנתי ואה הנלגבי הלו ( 1)

ההלגבי  (  2) חוץ  ניתנלוואה  במטבע  ה  –ת  בריבית  ואם  %15  פתוס תליבור   ,

יבית  ר  –ם מדד הליבור  פורסמלא    ינת חוץ שלגביומדאה ניתנת במטבע של  ההלוו

 . 15%פת  ינה בתוסמד  הותבא נק המרכזי הב

הלוואה(  3) יד   לגבי  למתן  על  חברה  שתקולאשראי  י  עולפה  שלושה  אינה  על  ה 

היא  ה בתנאים דומים, בין ש לחדשיכה או  רשרות להאם אפחודשים ושאין לצדדי

ובין קליבשת  ננית חדשים  חוץ  ם  )כ  ריבית  -  במטבע  בפרט  )(  1אמור  ל2או  פי  (, 

 הוראות החוק.  בהתאם ל  חרתאע קבנלא אם כן א  ,5%ת פהעניין, בתוס

י או משפחתי, שעניינה  ישי, ביתוש א שימלק שלא  שניתנה לעוס  לוואהה( לגבי  4)

ש מי  טר,  ניכיון  הלששמשך  שניתנה    ווה,אינו  הלוואה  המולמעט  ל  ש  אה חכנגד 

 .  30%פת בתוס שראלריבית בנק י – טרלום שאינה ניכיון שכות לקבלת תשז

  אל +רילית״ שהיא ריבית בנק ישריבית פל״ת  רתקה  החוק נקבע   רתבמסג  ,כמו כן

 .  תור זה ייחשב הדבר לעבירה פלילייגה משיעה חרחל   ומקום ב, ש30%תוספת 

  ים הנמנים על גופ ל   חס ינעשות באות אותן מבצעת החברה  העסקמרבית    י יצוין, כ

 . ( לעיל4) קטן סעיף

שוף  ה חייה ת  בית האזרחירי מעל ל  י שילווה בריביתמ  גןו אי הבהתאם לחוק אשר

ית  כום הריבעל סלה  ובית העלוואה עם ריוה  ,יםהומים כספיים בסכומים גבולעיצ

פלילי  לעבירה  תיחשב  שההפלילית  בצית  עדעונש  הוא  שלה  מאסר.  ד  שנות  וש 

ה שרא  קחוקובע  בנוסף,   ג וגן  אי  שיחולו  חובות  שונות  במטרה   עלילוי    המלווים 

 .טרן ש וי ניכאי, לרבות שרקת אעס ועל כל   הצרכניםעל   ןלהג

 "( ביתק הריחו)"  1957-הריבית, התשי"ז חוק  .19.8

על    הקבע , נ1970-ר הריבית המקסימלי(, התש"ליעת שיעו)קב   ביתיצו הר  במסגרת

ווה אשר הינו  לבד, קרי מלב   ך"ער  ה "צמודת מקסימלית עבור מילווריבידי השר  י

מד לעלייתד  צמוד  צמוד  שלחירמ  או  אחר  ו  דבר  וה הו.  כל  אותן  עסאיל  קאות 

החעבצמ אינןת  המחירים    ברה  למדד  א לצרצמודות  אחרכן  מדד  לכל  החברו    ה , 

   .ק הריביתת חו ות המבוצעות על ידה אינן בתחולכי העסקאורה סב
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 1820-התשע״ח פירעון ושיקום כלכלי,  דלותחוק ח .19.9

-לי, התשע״חכלכ  קוםשיחדלות פירעון ו ק  חולתוקפו  נכנס    2019  חודש ספטמברב

שמות  אשר  ות  כולל הוראות שונ   ירעוןחדלות פ  חוק  .״(ןדלות פירעוח  חוק)״   1820

ון קובע  פירע, חוק חדלות  ערך מרכזי. עם זאתחייבים כ ים וגידאיקום תדגש על ש

שה שימטרת וראות  החוב  שיעור  הגדלת  לנ ן  עם  שיויפרע  החייב  והשאת  נכסי  רך 

 פירעון. ה  מחדלות וצאה ים כתלנוש עה שתיגרם גיתוך הקטנת הפ 

פיחוק  יקת  חק  ה,החבר  כתלהער להגבחדלות  עלולה  ירעון  את  הכו יל    חברהלת 

מ היקהגדיול  ,חייביםלהיפרע  את  הפירעוןל  חדלות  הליכי  מכך  יוצ  וכפועל  ,ף  א 

את  קלה מ  היקףטין  המתקבל  ההחזר  של שיעור    ך,כב   חייביה.שיעור  ההפרשה 

מסו  החברה לגפקלחובות  עלול  חכניס לאחר  דול  ים  חוק  לתדלות  פירעון  ף,  וקת 

המשפנות  בפרשת  ולוכת )ובית  האמור  לחוק  בשיםט  הנדרש    זאת  לאיזון  לב 

 ינו לעיל(.החוק שצו אות הורו מטרות ב

זאת,   עם  הפיחד  ללשעלולה    גיעה בצד  של  יכולהיגרם  הגבייה  ך  ובכ  ברהחהת 

המסופקים,  שיב  ללגידו  החובות  כהחברה  עור  ותמשי  צופה  ון  מנגנ   את  תשפריך 

והסה לקוח בדיקה  של  באותינון  אופ יה  ין  החשש  קטיןשר    בפתיחתמהצורך    את 

פירעומכ הליכים   חדלות  חוק  ואח  על  הצפויה    שפעההה  תון,  האמור  החוק  של 

 ם. ירע מחייבלהיפ החברה יכולת  

 2016-תשע"והני אשראי,  נתו חוק .19.10

אשר  ףלתוקכנס  נ  2019  ליר פאבחודש   נתוני  מט6201-תשע"וה   אי,חוק  ש.  ל  רתו 

אות לעניין איסוף נתוני  ובו הור  ,ראיי אשיתוף בנתונ לשק זה לקבוע הסדר כולל  וח

במאגר מידע מרכזי המופעל    , שמירתםבחוקים  עע הקבוות המיד שראי ממקורא

ו  בנק  בידי נתמישראל  ממנ וני  סירת  אשראשראי  ללשכות  לשם  ו  ם  ודיבעאי 

ביןוהעברת אשראי,  ם,  לנותני  ענת  השאר  על  שמירה  ועל  השל  יינם  וך  לקוחות 

עולה  ומניעת פגיעה בה במידה ה   ם אליהםיסייח ם מתות שהנתוניוחפרטיות הלק 

הנ והעל  למדרש,  התחרוהגב  רותטכול  הרחבת רת  הקמעונאי,  האשראי  בשוק    ת 

לאשהנג צמצרישות  האי,  במתום  והפעהפליה  אשראי  הכלן  ויצירת    יםליכרים 

 קידיו. פע תביצו  בנק ישראל לשם תאידע לא מזוהה שישמש בסיס מ

 . מכוחווכללים שהותקנו נות  בות תק לר ,זהחוק  להוראותם  תאבה פועלתהחברה 

המ בסעוהמידע  ל  19  יףבא  בקשרזה  השפע   עיל  עעם  עלות  פעילות    תידיות 

תו רך, אשר התממשוע  כהגדרתו בחוק ניירותעתיד  צופה פני  ע  ידמהינו    ההחבר

החבונה  אי בשליטת  ואינה  והוא  הרדאית  עמבו  בלבד  הנהלת    הערכותל  סס 

השפעות בדבר  הנד  החברה  ע החוקים  פעילונים  כל חברהה ת  ול  אין  כי    .  ודאות 

פו עימם  הגורמים  אהחברהעלת  כלל  מרב   ו,  והדב  ייאותו,  יתם,אף  וככל  ר  אם 

מתשנל  ,יידרש את  כיום  כונת  ות  הנוהגת  שלמהפעילות  פעילות  תעלה  תכונת 

ל  נהבק הדין  דרישות  עם  המגבלותאואחד  הפיב  עותהקבו  ר  בחוק  חוק  קוח, 

ב השימוש  וכןצמצום  הואש  חוק  מזומן,  כבנוס  .ןגראי  אין  החלת  ל  ף,  כי  ודאות 

רישוי   מוגברופיקדרישות  אכן  ווח  בעקיביאת,  בנתחו  לגידול  ש  יפין    להשוק 
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לעיל    וינוצות ששות איזה מההנחממהת  תואר לעיל. לפיכך, אין שבאופ  רהחבה

מ לשנות  את  ותהעשויים  ההערכית  לה  רהחבות  של  ביחס  האפשריות  שפעות 

 .ותיהוהכנס רהחבה לותיקפי פעיל על הי כאמור לע החוקים

   הסכמים מהותיים .20

 ה הסכם ההשקע ל  התוספתו  אי.בי.אים ופועלי  דבלעם עי עהההשק םהסכ .20.1

במערך  ת  רוהתקשהחברה  השלימה    2019  בדצמבר  19  ביוםלעיל,    3בסעיף    וראמכ

  לאחר ההשלמהש, כך  "(עהם ההשקהסכ")  אי.בי.יופועלים א,  עילדב  םעהסכמים  

חברה  המונפק והנפרע של ה   מניות, מהון ה תאמה, בה2.5%-ו  22.5%  מחזיקות  ןה

 בה.ה עיות ההצבוזכו

,  החברהירקטוריון  קטור אחד בדירד   תלמנוכות  זדב  עיל ל  קנההשקעה  הההסכם  

ו  . כמ32החברה של    רעהמונפק והנפ  מהונה  15%-ת בק לכל הפחוזיעוד תח  ל כוזאת  

ענ כן נקבעו  תידריינ,  בהם  מסוימים  שלש  ים  אחד  פה  המניב   החלטה    ותעלי 

ילות של  תחומי הפע ב   יהותנוי מ, שיהחברהשינוי מבנה ההון של    כללם, ובחברהב

יב  התחי   מר ריאןו  ,חייבה החברה לפעולהת בנוסף,    .הבר חההונת מנכ"ל  וכ  ההחבר

ף  בהיקברה  החל  ים שחלוקת רווחל  ה שלו בחברה,אמצעי השליטל  הפעיל את כל

  כןו  ,ההחברשל    יםמי יה התזריכ רבכפוף לצ  י השנתיקנ מהרווח ה   30%לפחות    של

של  לתקנון    לאימוצו  ב  ר את יד , המסרהחבחדש  בעלי המני היחסים  וין  קובע,  ות 

מצרנות  יתר,הבין   מני   זכות  העברת  בדבר  לבחב  ותוהוראות  זכות  רה,  רבות 

החהצ של  סיטרפות  זכות  לב רוברה,  ראשון  וזכותניהמעלי  ב  של  יגר   ות  מר  רה 

 . ריאן

ריאןמ,  בע"  ינגסלדהו אי.מ  מ.  ורהתקש  2020בדצמבר    15ביום   עילדב  ו   מר 

ל ההשקעה הסכבתוספת  אאמורכ  ם  הנפקת  שלמת  ה  ממועדהחל    ,לפיה  שר, 

ום  מית החברה  ר של מניובו יראשונה לצה  קלהנפ  ת המדףפי דוח הצע  ת על מניוה

בבורסה,  למס  כוחומ  קו שהונפניות  המם  ורישו  2020  בדצמבר   16   תבוטלנהחר 

שו היחסיםא  נות בהסכם שהסדירוהוראות  בחברה  הצדדים    יןב  ת  מניות  כבעלי 

  ת של הזכו  טולבי  לרבותיות החברה,  החזקה במנח הו מכ  םהזכויותי   עלתהפ  ואת

למנו בדירקטורי  תעילדב  אחד  כל  ן  ו דירקטור  היא  החברה  לפחות  מחעוד  זיקה 

המונ  15% של  פקמהונה  מסוביטורה,  חבה  והנפרע  עניינים  תידרש  ל  בהם  ימים 

ור  שיעתחייבות לחלוקת דיבידנד בביטול הו  הבר הח  וריוןט קהחלטה פה אחד בדיר

 . ילמינימ 

 תוקף לנכנס  שר לאאזר  ם מממן עעקרונות מזכר  .20.2

דצמבר  בחו במ  2019דש  החברה  הב התקשרה  מממןנוזכר  עם  להעמ  ת    דתזר 

בסע כמתואר  מסגרת,  הא   4  יףהלוואת  שועירלדוח  של    צורףים  המדף  לתשקיף 

 

החברה   הפ, אישרה האסי2019דצמבר  ב  8ום  בי  32 של  ממינוי  ת א  הכללית  של  ר ו  שר  בחברה,  כ   נבךר טונן  דירקטור 
שטנכנ   ארורפב ב  9יום  ב של  מינויו  בחלוף  ס  וזאת  לתוקף  ל ם  ימי  60רנבך  הבקשה  הגשת  נותנ מפקח  מיום  י  על 

 .ייםרותים פיננסשי
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הוה   קיבלה  2020במרץ    6ביום  החברה.   המממ   עהד חברה  אודות  הזר    מןאת 

 הצדדים. ין  הפסקת המו"מ ב 

   שפטייםמ יםליכה .21

 ספיים.  ת הכו לדוח   15אור ראו בפרטים ל

   יתסקאסטרטגיה עו יעדים  .22

למועד  נ האדוחהכון  בבסיס  עומדתסטרט,  החברה  של  העסקית  לה  גיה  ך  המשימטרה 

אף  ולי  ישרא -ביהערזר  מגב  יבנקא  וץ הח   ראיף האשבילה בענברה מומעמדה כח  אתולבסס  

לקוחות להרח חוג  את  נוספילמגזר  יהיב  כםים  דגש  ,  שימת  תוך  זאת  איכות  ל  שמירת  על 

גיוון  חותיולק ה ה,  וגידמקורות  ה  ולאשראי  בטווח  הפעילות.  בהיקף  בינוני  -קצר מתמיד 

והרחבת  ב  רות חופקת אגהנ  דיאשראי על יות המקור  לתוהוז  גיווןהמשיך בשואפת החברה ל

ל  מנוה ה האשראי    הרחיב את היקף תיקבמטרה ל  כת הבנקאיתהמער מול    אשראיפעילות ה 

עלויותלהוו את  ה  מקורות  זיל  לצורומדיעהמימון  לרשותה  פעילותה.  ם  שוקלת  ך  בנוסף, 

מורלה  ה החבר סל  את  מחיב  היא  אותם  המימון  ו  ציעהצרי  את    יבלהרחללקוחותיה 

וולתחתה  לופעי נוספ רפ גיאוג  לאזוריםמים  בישראלייים  בעם  בין  ובצמ,  באמצעות  ה  ין 

ת לרמ  ר חרים בכל הקשופני המת  תרון עלירת יובת יצטול ללפע  וכן  ,שיתופי פעולה עסקיים

ללקהשירו ובמת  ייחוח  פתרונות  ויצירתייםתן  בדרודיים  לרבות  ב,  השקעה  של  מוצרים  ך 

 . ת החברהחום פעילולת וטכנולוגיות רלוונטיים 

  , תידע  פני   צופה  מידע  רדבג  הינם  השל  העסקית  הסטרטגיוהא  החברה   יעדי   כי  רמובה

  לת ההנ  ותזיותח  תהערכו  על,  היתר  בין,  יםבססתהמ  ערך,ירות  ינזה בחוק  נח  כהגדרת מו

 ,דוחה למועד נכון  החברה תשובר קייםה המידע על המבוססות,  בלבד ח ודה למועד ברההח

  שלא   עלולות  אלה  חזיותות  הערכות.  טנציאליםת פולקוחו  מאת  מחייבים  לא  מצגים  לרבות

  ון נכ  ,ברה חה   בידיעת  ינםאש  נתונים  בשל,  מהצפוי  שונה  ןבאופ  להתממש  או,  שלהתממ

  בשליטת  שאינם  אירועים  וא/ו  ריות  מאוחרים  ביםלבש  רתברלה   ייםוועש  ,דוחה  למועד

  ה איז  של   ממשותםהת  וכן,  ראיאש  בגיוס  ייםשוק  וקהש  מצבב  יםשינוי  בותלר,  החברה

 הלן. לזה  בדוח 23 בסעיף המפורטים( חלקם או לםכו) הסיכון מגורמי

 יון בגורמי סיכון ד .23

 פעילותה של החברה:ל  ריםעיקריים הקשון הוהסיכמי ורלן גהל

 רו י מאקסיכונ 

 ק צב המשת במרעה מהותי ה .23.1

ה  הרע,  ללמש  ם במצב המשק. כךנוייחשוף לשי  וסקת החברהעהפעילות בו    םתחו

במצב מהותית  להגדי  כלכלית  עלולה    לש פירעון    דלותלח  כויהסיאת    להמשק 

הכתוצא  .ההחברלקוחות   עלולה  מכך,  חוי בגבית  שולהתק  חברהה  בות  ת 

ב הלקוחות משמ נו.  במשק  בצמיחה  האטה  האסף,  הממ  טהעה    סריםבהיקף 

ת  וחוובגובה תיק הלק  ההחבר פעילות    האטה בהיקף  א וכפועל יוצ  ,קם בשוהדחויי

ידהמנו  על  מקפ  .ההל  פיזויהחברה  על  לשמור  מאו  רדה  של  רחב  ות  לקוח ד 
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בלקוח  רה  בהחשל  ת  לות  ער זמ, על מנת למקיף  וםליך חיתה, כמו גם על  םיומושכ

 . עיקרי

 מדיני ופוליטי  ,ביטחוניב מצ .23.2

הביטחד המלמצב   ביוהפולי  וני יני,  הששטי  קיימת  על פראל  ישירה  המצב    עה 

כתוצאה מכך,  .  רהבחכמו גם על פעילות ה  ,במשק  קיתועל הפעילות העס  לכליהכ

במצב  ה לפעלולרעה  בביקה  וולקיט  ה רהחבלשירותי    ש וגום  בהיקף  נפח  בון 

 .יות החברהוחעה ברוולגרום לפגי  החברעת ה בצשמאות קהעס

 ת סיכון ריבי  .23.3

שר  א , םת בשווקישערי הריבי ל ים עתידיים שילשינו החשיפה מהריבית נובע  ון סיכ

ב לג   להוביל   יםעלול  של  ידול  המימון  ברו   הרהחבעלויות  לפגוע  ובהון  וובכך  חיה 

ליית  ע  אתפוג  ס ל  החברה נאלצת    ,משקריבית בה  עולה ים בהם  בצו כן, במ. כמשלה

בעסקאות  בהרי ממסרית  נפרעו.  יםשל  שטרם  מדובר  ה ת  להערכ  דחויים  חברה 

 . יום( 90-צר )עד כוח קעשות לטוהתקשרויות נ ת, שכן מרביתימהות שיפה לאבח

 קורות מימון לות במת .23.4

ה  במקורוחפעילות  תלויה  שב  תברה  זאת,  ותה.  רש המימון  הריבית  בסעם  יבת 

במנה אפשרומוכה  את  מגדילה  אש  רההחב  תשק  אטרקטיביארלגייס  לשם    י 

 . וניםממקורות מגו ת פעילותהחבהר

 יכונים ענפיים ס

 וניטין מובדן סיכון א .23.5

שנצבר במשך שנות    ב שניםן רמוניטי מושתתת על  ברה  עילות החוין לעיל, פצכפי ש

אצל  ואמין  ג יצי  תן אשראיו נכ החברה  טין . פגיעה במוניהימנהל ושל  לות שלה י הפע

ת  לפגיעה בתוצאוא  ולטורים עלולה להביגהר  או הגופים  וןהמימ   פקי, סלקוחותיה

 . חברהה ותרווחיוב

 פעילות  ה ום לתח  לוונטייםות וכללים ריואימוץ מדינ  ירישו  קה,חקי ישינוי .23.6

קיחקיקה  יי  שינו  חקיקה  מכוח  שינוייוצווים  גם  כמו  ידי   י מת,  על    מדיניות 

המשפי  ם רגולטוריה פעהשונים  על  יל,  לע  19  יף בסע  ט פורכמ,  החברהעילות  ים 

פעיליישוע את  להגביל  ה  ותהם  ע ו  ברהחשל  ומשאבלויע  חברה ה  ללהשית  ים  ות 

 מים.י להציע שירותים מסו התל יכולע עיכרים ובכך להשפינ

 תחרות  .23.7

ש תחום  וצכפי  לעיל,  בוהפין  החברה,  ע   עילות  תחרותיות  אופיין  מ וסקת  ברמת 

שחקנים מ  בין  ה בוהג המקומייםי)בע  ספר  הבנקים    ייתמאסטרטגכחלק    (.קר 

התחרותלהתמודה  החבר עם  ית  חברהה   המבליט,  דות  בראת  היחסי  טיב  ונה 

 . טיבייםם אטרקנאימתן תבו  בזמינותו ,ותהשיר
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 ת  והונאות ומעיל  .23.8

ומעייכונ סרה חשופה להחב הונאות  פעילותה.ת   לות מעצםי  מ   חום  ת  גדרהחברה 

באמצ זה  תעסיכון  לבחסיך  הלות  הינת  דור  תהליכים    נהלים,ראי,  אשבקשות 

מאושביממוח תה בטם  תהל חים,  חיתום,  לזיהויסיכים  ליך  ומוש  דורים  ך  הלקוח 

ו את"ב.  כיוצהממסר  למזער  להונא  יכוניםהס  כדי  בפתחה  ומע והניצבים  ילות  ת 

 ענפה.  ה ים ובקרד ן הפרדת תפקיונחברה מנג שונות, קיים ב  יותווכן טע 

 גבייה ו  םירשיקים חוז .23.9

  וצרות לחברהנ  אי מש לפירעון האשראמור היה לשר  חוזר, אש ים של שיק  רבמק

גב  קייכו  ,יהיעלויות  סיכון  הליכי    ןם  יצלחו  כי  לא  לחוב  והחוהגבייה  יהפוך  ב 

להד.  אבו זהכדי  סיכון  וכמפורקטין  צמבצע  , עילל ט  ,    ועדת ו   החיתוםות  וים 

  וכן, העניין  פיים, ל מושכאו ה /ל הלקוחות ו יחס לכלבבדיקות  חברהראי של השהא

בטוח מ  החברה שוניםקבלת  מסוגים  וות  לכל  בד,  כלל,  שלרך  ערבות    הפחות, 

סיכון  לפיכך החברה חשופה באופן תמידי לגורם    .ורכאמ האשראי    להחזר  הלווה

ותית בשיעורי  ע ידה משמר וזרים ו/או יהח   ם מעותית בשיעור השיקיה משיזה. עלי 

הגב מאמצי  של  הי הצלחה  של  עלול   ביחסברה  חיה  חוזרים,  להשפיע    ותלשיקים 

 . ה ורווחיותהברסות החנמהותית לרעה על הכ

 לחברה   ייםד סיכונים ייחו

 רות מימוןומקות ילו ני נז כוסי .23.10

תלויה הל  החברה  פעילותה  חיצווטשצורך  במימון  עובר להפת    ה לתאגיד פיכתני. 

ציבוריתרבח ל  מכן  רלאחו   ,דווחמ אי  אשר  יספקב  ותתל  קיימת  הייתהלחברה    ,ה 

והגד  גיוון.  יקא בנחוץ   החברה  של  המימון  תימקורות  האשרלת  בין  אק  שלה,  י 

גרות  עות הנפקת שתי סדרות אבאמצה  בר חה  צעהבישהון  וב ו ח ס  וגי  על ידיהיתר,  

ומניות  ידי  ו  חוב  על  בנק  נטילתכן  ,  קאינבהחוץ    י אשראלוסף  נ ב  אי אשראי 

עדיין קיימת תלות    חברהל   .ון פעילותהמימ   לצורך  החברה  התבססה  ולי ע  רשכאמו

  הפחיתו באופן משמעותיאמור,  כמימון  רות ההרחבת מקואולם    ,מימון חיצוניב

הקי את   בימהתלות  ב ח  מון מית  פעיל  קאינוץ  מימון  השוטפתלצורך    כעתש,  ותה 

ו כספיב  גם  יתבצעאפשר    אשראיו  (בעתיד  ויסוגושי) ו  סשגוי   קה הנפה  אמצעות 

   .ת בנקאייםוממוסד

 מפתח באיש תלות  .23.11

  יאןמר ר .  ברהמנכ"ל החכ   המשמש ,  שליטה בחברההבעל  ,  מר ריאןבתלות    חברהל

שניה רב  ניסיון  בעל  ומוינו  בתחוםטיינם  דמות  והחברה  ל  ש ות  פעיל ה  ן  מהווה 

ית  תלה לפגוע מהועלו  מר ריאן  ללפיכך, עזיבתו ש   .ול ופעילות החברהמפתח בניה 

 . פיתוחהוב  רהבהחלות יעבפ

 יבר יידע וסטכנולוגיות, אבטחת מ .23.12
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ל חשופה  כתוצאנהחברה  להיגרם  העלולים  אפשריים  טכזקים  מתקלות    יות נ ה 
במערכותו/ערעור  או  /ו פגיעה  מבוססאו  ה יה    כתוצאה  החברה   של  מחשבות 

במערכ שימוש  לעשות  תוכל  לא  החברה  אם  סייבר.  סיבה,  מתקיפות  מכל  ותיה, 
כולת  לה יוה בזמן קצר, על נ את מערכותיה לפעילות תקי  ר לת להחזיכוהיעדר י  תוך

עלול   החברה אשר  דבר  במו   להיפגע,  לפגיעה  הנלגרום  של  ביטין  פעילותה  חברה, 
ים האמורים, משקיעה החברה  נ יכור את הסלמזעת  נמ על    הכספיות.  ובתוצאותיה

 אותה של מערכותיה. נ אבטחה ולוגית ובנותה הטכנ באית משאבים רבים

 

החברה,  ורמיגירוג  דן  הלל הנהלת  להערכות  בהתאם  והשפ פ על    הסיכון,  טיבם  על  י  עתם 

 : גדולה, בינונית וקטנה פעה הש  – החברהקי עס

  רה החבעל  כון של גורם הסי פעהשהדת המי
עה השפ

 טנהק
 עההשפ

 נוניתבי
 השפעה

 רבה
 קרו אסיכוני מ   
  X משקה מהותית במצב הרעה 
 X  ליטי פוי ונמדי ,מצב ביטחוני 

X   יכון ריבית ס 
  X   תלות במקורות מימון 

 ים ענפיים סיכונ   
 X  וניטין בדן מאו סיכון 
 

X  ם  ות וכלליץ מדיניאימוווי ישר חקיקה, ישינוי
 פעילותה ום ם לתחטייוונרל

 X  תחרות 
X   ת ומעילות הונאו 
X   וגבייה  שיקים חוזרים 
 חברהים לייחודי כוניםסי   
  X ימון ת ומקורות מונזילוני סיכ 
  X תלות באנשי מפתח 
 X  וסייבר , אבטחת מידענולוגיותטכ 

 לע  ןהסיכו  ורמיג  של   ההשפעה   מידת  זה  לובכל  ל לעיד  ןוהסיכ  גורמי  דבר ב  ה החבר  ערכתה

  על  תהמבוסס ,  ערך  רותניי  קבחו  כמשמעותו  עתיד  פני  צופה  עמיד  בגדר   ינהה  ,החברה

 תהשפע.  רההחב  של  חוניתו  רכותהע  כוללת  וכן  חודה  מועדל  נכון  הבחבר  הקיים  המידע

  היתר  יןב  ,ההחבר  של  יהרכותהעמ   להשתנות  עשויה  םמסוי  סיכון  גורם  של  משותוהתמ

 חשופה   להיות  להעלו  החברה,  ןכ  כמו.  ברהחה  בשליטת  כרחבה   נםאי   אשר  רמיםגו  שלב

 ותיהל   עשויה,  יתממש  אם,  סיכון  גורם  כל  של  והשפעתו  נוספים  סיכון  לגורמי  בעתיד

 .ברההח  של ותיהמהערכ שונה
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 2020לשנת  חברהעל מצב ענייני ה  דוח הדירקטוריון  –' בפרק 

 
פרו דירקטוריון   בע"מימ.ל.ר.ן  ומסחר  לשנה    קטים  הדירקטוריון  דוח  את  להגיש  מתכבד 

ביום   העיקריים  "(וןהדירקטורי  דוח)"  2020  בדצמבר  31שנסתיימה  השינויים  את  סוקר  הדוח   .

 ח זה.פרסום דו ד למועדעו  פה המדווחתבפעילות החברה, אשר אירעו בתקו 

התש"ל  ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  נערך  תקנות  )"  1970-הדוח 

 "(.הדוחות

א',   פרק  בתחילת  "כאמור  הינה  קטן החברה  בתקנה  תאגיד  זה  מונח  כהגדרת  לתקנות 5",    ג 

ע.  חותדוה וול דירקטוריון החברה החליט  ות בתקנות, ככל  ל לטרי של כל ההקלות הנכנול אימוץ 

 .  לחברה (יותטוונרלאו תהיינה )נטיות וורל  שהן

זו,   דוח על הבקרהוחלט לאמץ את ההקלות הבאות:  במסגרת  לפרסם  ה הפנימית  ביטול החובה 

על הבקרה הפנימית; העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף    המבקרשבון  בתאגיד ודוח רואה הח

  -ת מהותיות לדוחות הביניים ל חות חברות כלולווד  העלאת סף הצירוף של   ;20%-שווי להערכות  

40%.   

 החברה  עסקי למצב הדירקטוריון  הסברי – 'א חלק

 כללי   .1

אודות   וכןעסקי החברה, תחומ לפרטים  פעילותה,  והשפ  י  פעילות  הסביבה העסקית  על  עתה 

 , ראו פרק א' לעיל. החברה

ואירו .2 העים  בפעילות  עיקריים  תקחשינויים  במהלך  ובעסקיה  הדוח  פוברה  למועד ת  ועד 

 פרסומו 

ואודות  לפרטים   ובעסקיה במה  יים בפעילותקר עישינויים  אירועים    לך תקופת הדוחהחברה 

  28, וכן באור  ף לדוח זהתיאור עסקי התאגיד המצורפרק א' בדבר  מו, ראו  ועד למועד פרסו

 ים המצורפים לדוח זה. לדוחות הכספי

 המזומנים שלו  ות פעילותיו, הונו ותזרימיצאתו ,דגיהסברי הדירקטוריון לגבי מצב עסקי התא .3

 המצב הכספי  .3.1

ע הדוח  סעיפי  יוצגו  הכלהלן  המצב  בהתאל  וההסברים  ספי  הכספיים  לדוחות  ם 

 : לשינויים העיקריים שחלו בהם

 סעיף 

  31ליום 
  בדצמבר

2020 

  31ליום 
  בדצמבר

2019 
 ן יב שחלו  רייםקהעילשינויים   טוריון קרידה יהסבר

 2020-ל 2019 םי נשה
 "ח( באלפי ש)

מזומנים ושווי 
 מזומנים

33,083 100,366 

ושווי   המזומנים  ביתרת  מגידול מזומנים  הקיטון  נובע 
 ןפירעון שוטף של אג"ח, פירעו,  של החברה  בתיק האשראי 
מספק קוזזאשראי  אשר  דיבידנד  וחלוקת  אשראי  ע"י   הי 

אג  ניצול הנפקת  בנקאי,  החברה אשראי  שביצעה  "ח 
, 'רה אג"ח באג"ח א', הנפקת סד  רהסד  תת הרחבבאמצעו

 . החברה  מניותהון של  הוהנפק
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 סעיף 

  31ליום 
  בדצמבר

2020 

  31ליום 
  בדצמבר

2019 
 ן יב שחלו  רייםקהעילשינויים   טוריון קרידה יהסבר

 2020-ל 2019 םי נשה
 "ח( באלפי ש)

לקוחות ל אשראי
 לזמן קצר, נטו

280,299 284,617 

מתאריך החתך  רת  נגז  הירידה באשראי לקוחות לזמן קצר
כו של  בהיקף  ממסרים  של  פירעונם  לעיתוי  -מיוחסת 

 . 2020בדצמבר  31-ו 30חל בימים  אלפי ש"ח אשר 25,754

ות תרוי םיביחי
 חובה 

576 570 - 

קדון בתאגיד פ
בסכום    פיקדון - 4,000 בנקאי   שראי א  טובתל  שועבדמה  המפורט כספי 

 .יאקנב

ורים צדדים קש
 2,608 - לי עניין ובע

השליטה   בעל  בבעלות  החברות  של  ההלוואות  יתרת  כל 
 . נפרעו

ים  נכס סה"כ
 פים שוט

317,958 388,161 - 

אשראי ללקוחות 
 ו לזמן ארוך, נט

46,243 16,343 
ארוך ב  לדויהג לזמן  ללקוחות  מגידול   ברובו   נובע  אשראי 

 בהיקף פעילות מתן אשראי לתקופות ארוכות משנה. 

טפים נכסים לא שו
 אחרים

7,164 3,443 

מוש, רכוש  כוללים נכס זכות שי  לא שוטפים אחרים  נכסים
נכס בנ קבוע,  השקעה  מוחשיים,  בלתי  פיננסיים  רזגים  ים 

הגידולנ  מס  סכונלזמן ארוך   מהשקעות רובו  בנובע    דחה. 
למשרדים   של החברה  עברבמושכר עקב מ  בשיפורשבוצעו  
לצורך תמיכה בגידול ב  השקעה בתשתיות המחשו  ;חדשים

בפעי  החברה ה  תולהעתידי  פיננסים    ;של  בנגזרים  השקעה 
 ן ארוך.לזמ

סים לא סה"כ נכ
 שוטפים 

53,407 19,786 - 

 - 407,947 371,365 סה"כ נכסים 

ראי והלוואות שא
לזמן קצר מנותני  

 ואחריםאשראי 
35,617 221,430 

לאחר    יארמפירעון יתרות נותני אשכתוצאה    נובע  הקיטון
החברה  א'  אג"חת  סדרהנפקת     , 2019בשנת    שביצעה 

סדהרחב הנפקת  ת  א',  אג"ח  ב',  תסדר רה  ניצול   אג"ח 
וכן   בנקאי  החברה  הון   פקתהנאשראי  של  עו וצשב  מניות 

  .חודת הפובתק

אשראי מתאגיד  
 מניצול אשראי בנקאי. כתוצאה הגידול נובע  - 20,005 יאבנק

של  ויות שוטפות לח
 22,818 74,383  אגרות חוב

-מיליוני ש"ח ע.נ וכ  24-הנפיקה החברה כבתקופת הדוח,  
סדרת    80 הרחבת  של  דרך  על  נוספות  ע.נ  ש"ח  מיליוני 
חלק  ,  ןכו  מכבהתאמה.    ,'ח ב"ח א' והנפקת סדרת אג"אג

של   אג"חמיתרת   שוטפות  לחלויות  הועברה  ארוך  לזמן 
חוב.   בימנגדאגרות  של  ,  פירעון שוטף  סדרת  צעה החברה 

של  "גא בהיקף  א'  קיזז  28.8ח  אשר  ע.נ  ש"ח  את    מיליוני 
 של החברה.  אג"חההגידול בסך יתרת 

ויות התחייב
 6,736 12,159 וטפות אחרותש

אחרשוטפ  התחייבויות סים  מ  רןקבעי  תכוללו  ותות 
התחייבויו לשלם,  בגין  שוטפים  והתחייבויות  לעובדים  ת 

זכאי ביתרות  הגידול  ביום  חכירה.    2020בדצמבר    31ם 
ב ליתרות  בעיקר  מי  2019בדצמבר    31יום  בהשוואה  וחס 

 ת מסים שוטפים. לגידול ביתר

ת חייבויו תכ הסה"
 - 250,984 142,164 תשוטפו 
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 סעיף 

  31ליום 
  בדצמבר

2020 

  31ליום 
  בדצמבר

2019 
 ן יב שחלו  רייםקהעילשינויים   טוריון קרידה יהסבר

 2020-ל 2019 םי נשה
 "ח( באלפי ש)

י  ראאשאגרות חוב ו
י  נתארוך מנולזמן 

 י אחריםארשא
119,004 95,422 

הרחבת סדרת אג"ח סדרת אג"ח א',    הגידול נובע מהנפקת
ב'הנפקת  ו  א' אג"ח  כתוצאה סדרת  קוזז  זה  גידול   .

אגמהעברת   לחלוי  "חחלק מיתרת  ת שוטפות ולזמן ארוך 
 . "חשל אג

התחייבויות לא 
 - 627 433 שוטפות אחרות

סה"כ 
 לא תההתחייבויו 

 טפותשו 
119,437 96,049 - 

 60,914 109,764 הון עצמי

העצמי   בהון  הוןהגידול  מהנפקת  ורווחי מ  נובע  ניות 
הדוח  ההחבר בניכו  בתקופת  להון  דיבידנד  שנוספו  י 

 שולם. ש

 - 407,947 371,365 סה"כ

 תוצאות הפעילות  .3.2

הפעילות   תוצאות  ניתוח  שהלהלן  ביום  סת לשנה  בהתאם  ,  2020  מברבדצ  31יימה 

 :קריים שחלו בהםינויים העי של ם בריסה פיים והסוחות הכלד

בין  שחלו  רייםהעיקהדירקטוריון לשינויים   ירהסב 2018 2019 2020 סעיף 
  ( ש"חפי )באל 2020-ל 2019השנים 

 44,712 54,571 54,050 הכנסות מימון 

הד  בתקופת  המימון  כוהכנסות  של  לסך  הסתכמו  -ח 
כל א  54,050 של  לסך  בהשוואה  ש"ח  אלפי    54,571-פי 

בש" המקביוקתח  אשתקפה  של  לה  קיטון  המהווה  -כד 
התק  1% משינוי    הקיטון.  האמורות  ופותבין  נובע 

בה האשראי  תיק  ניהול בתמהיל  לאסטרטגיית  תאם 
של   הקורונה.הסיכונים  משבר  במהלך  שינוי    החברה 
תיק   כאמבתמהיל  גהאשראי  בתשוור,  ירידה    אה רר 

בהכנסות נתית  הש  תעהממוצ וירידה  האשראי  תיק  על 
בהי  לאור  חלקיבאופן  זה  זוקשר  א תיק  קגידול  ף 

 המקבילה אשתקד.הממוצע בהשוואה לתקופה  יהאשרא

 21,657 24,161 15,055 הוצאות מימון

הרווחיות   בשיעור  והגידול  המימון  בהוצאות  הקיטון 
לתקו בהשוואה  הדוח  המקביבתקופת  אשתקד  פה  לה 

לתהליך  יעב  יםיוחסמ וקר  אשראי  גיוון  מקורות  הוזלת 
באש החעציר  גיוסי  ה  באמצעות  ההון חברה  בשוק    וב 

הדוניצול  ו בתקופת  כן,  כמו  בנקאי.  של אשראי  חלקו  ח 
העצמי   עלהההון  האשראי  תיק  בהשוואה    במימון 

 לתקופה המקבילה אשתקד.

ן,  הכנסות מימו 
 נטו 

38,995 30,410 23,055 - 

 להפסדי הפרשה
בות  וחי ואשרא

 אבודים
2,407 1,493 865 

בהוצ   אלפי   914-כ  לש  סדי אשראי, בסךפהל  אותהגידול 
כאו  ש"ח   של  המ  61%-בשיעור  התקופה  קבילה לעומת 

בעיקר   מיוחס  בסך  לעלאשתקד,  הכללית  בהפרשה  ייה 
כ ש"ח    1,311-של  חלקית  אלפי  קוזזה  כתוצאה  אשר 

ים אבוד  וחובותספציפיים    ותוחבהפרשה בגין לקמקיטון  
שב כסך  המקב  397  -ל  התקופה  לעומת  ש"ח    ילה אלפי 
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בין  שחלו  רייםהעיקהדירקטוריון לשינויים   ירהסב 2018 2019 2020 סעיף 
  ( ש"חפי )באל 2020-ל 2019השנים 

בהפר.  דתקאש הכללית  שעלייה    רובה ב  נובעת  ור,כאמה 
 מהגורמים הבאים: 

כ .1 של  בשיעור  האש  9%  -גידול  תיק  ראי  ביתרת 
ל נכון  יתרת   2020בדצמבר    31יום  ברוטו  לעומת 

 . 2019בדצמבר  31תיק האשראי ברוטו נכון ליום 
ה את ההפרשה יל הגד  ת אשרהפרשה תוספתי  ביצוע .2

על מנת  )  דקתשה אהכללית ביחס לתקופה המקביל
האשראי   מתיק  יותר  הגבוה  לסיכון  ביטוי  לתת 
המאקרו   בסביבה  שחלו  מהשינויים  כתוצאה 

  .(כלכלית
"י  עלעיל, קוזזו חלקית    2-ו  1השפעות של סעיפים   .3

בשי משינוי  עקיטון  נבע  אשר  הממוצע  ההפרשה  ור 
וב האשראי  תיק  חובות ה  קףהיב  ירידהתמהיל 

א  הנבחנת  בתקופההפגומים   רי ויעש  ת מידלצורך 
 ההפרשה הכללית. 

הכנסות מימון,  
  נטו בניכוי

הפרשה 
להפסדי  

  אשראי

36,588 28,917 22,190 - 

כירה ות מהוצא
 ווקושי

2,793 2,042 1,849 

מאהוצ ושיות  בשנת  וכירה  אלפי    751-בכ  גדלו  2020וק 
או   לתקופה  37%ש"ח  אהמקבי  בהשוואה  , שתקדלה 

 . נלוותכר וש תצאולגידול בהוהגידול מיוחס כאשר עיקר 

נהלה  ות ההוצא
 וכלליות 

11,579 11,226 6,042 

בשנת   וכלליות  הנהלה  בכ  2020הוצאות  אלפי    353-גדלו 
בכש או  המקב  הבהשווא  3%-"ח  אשתקדלתקופה    . ילה 

ו נלוות ודמי  הגידול מיוחס בעיקר לגידול בהוצאות שכר 
א קוניהול  חשר  משפ  לקיתזז  בהוצאות  ירידה  טיות ע"י 

ירותים מקצועיים ופיתוח עסקי  בגין ש  תואהוצואגרות,  
 ות ביקורת והנהלת חשבונות.והוצא

)הכנסות( 
  786 ( 652) הוצאות אחרות

שנת לחברתה  2020  במהלך  הכהוו  אה  אחרות  שר  נסות 
 נבעו משערוך נגזרים פיננסים. 

שנ לחברהה  2019ת  במהלך  ת אחרוהוצאות    תהוו 
  ר בעל מבמושכר בש  יוחסות להפחתת יתרת שיפוריםהמ

 דים.משר

רווח לפני  
סים על מ

 הכנסה
22,868 14,863 14,299 - 

סים על מ
 ההכנסה 

5,572 3,816 3,348 - 

  ללרווח נקי וכו 
 הלשנ

17,296 11,047 10,951 - 

 :נזילות .3.3

  חוץ   ראישא  מנותני   מימון   ת צעובאמ  וכן   העצמי   ונההמ  פעילותה  את   ממנת   החברה 

 . לילע 16סעיף  פרק א',   ראוים פרט . לבנקאיים
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 סעיף 
 ן ילשינויים העיקריים שחלו ב הסברי הדירקטוריון  2018 2019 2020

 ח( " לפי ש)בא 2020-ל 2019השנים 

  נטו ,  מזומנים 
שנבעו  

מפעילות  
  שו ימ שש ) 

  ( לפעילות 
 ת שוטפ 

(168,279 ) (39,012 ) 2,195 

שלילי   מזומנים  תזרים  לחברה  הדוח,  בתקופת 
תני  מנו  תויתרמפירעון    רובומפעילות שוטפת, הנובע ב

חלקית אשראי   קוזז  אשר  האשראי  בתיק  ומגידול 
 י. מתאגיד בנקא ראשראי לזמן קציצול עות נבאמצ

ב נוב  2019ת  בשנ בתיק  ע  מגידול  הלקוחות  עיקרו 
 . יאשראהיקף האשראי מנותני ויים בומנגד, שינ

  נטו ,  מזומנים 
  ששימשו ) 
(  עילות פ ל 
 ה שקע ה 

(2,945 ) (817 ) (474 ) 

ו בעיקרם להשקעות מששי  הקע השמזומנים לפעילות  
המחשו תשתית  ולשיפור  במושכר  של בשיפורים  ב 

 ילותה. עתידי בפעיכה בגידול ה מהחברה לצורך ת

  ו מזומנים, נט 
שנבעו  

לות  מפעי 
)ששימשו  
לפעילות(  

 ון  מימ 

103,941 136,825 (3,000 ) 

שנבע   2020בשנת   חיובי  מזומנים  תזרים  לחברה 
ן הנפקת  יגבות  מפעילות מימון המיוחס בעיקר לתמור

אגרות מניות   שבניכוי    חוב  והנפקת  שוטף  ל פירעון 
לל  א',  ח"אגסדרת   הסילוקובהתאם  וחות  דנד בידיין 

 ששולם. 
ו  קעהמהשנבע    2019ת  בשנ החברה  מהנפקת במניות 

 רות חוב.אג

גידול  
  טון( )קי 

במזומנים  
 ופה לתק 

(67,283 ) 96,996 (1,279 ) - 
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 : מקורות מימון .3.4

 לפרק א' לעיל.   16ן של החברה ראה סעיף ומי המ  לפרטים אודות מקורות

 ים ע צהיקפים ממו

נה שהסתיימה  ש ל 
בדצמבר   31 םביו 

 קטוריוןהסברי הדיר ש"ח( י )באלפ 

2020 2019 

  ל ש   ממוצע   ף היק 
  קצר   מן לז   אשראי 

 ממקורות מימון 
142,787 238,375 

השינוי מיוחס ברובו לפירעון אשראי 
 . ני אשראילזמן קצר מנות

  של   וצע היקף ממ 
ך  אשראי לזמן ארו 

 ן ת מימו ממקורו 
88,890 28,521 

גיוס חוב  השינוי מיוחס ברובו ל
 אגרות חוב. מצעות הנפקתבא

 

   יובתקופת הדוח ולאחר תייםמהו םיאירוע .4

התקופת רפראו  רטים  פל לדוח  א'  ה )נתי  שוה  יק  עסקי  לדוחות    28יאור  וב   ( תאגידתיאור 

 . ( ריהחאלווח  אירועים משמעותיים בתקופת הד ) הכספיים

 גילוי למחזיקי אגרות חוב .5

)סדרלמחזיק   ייעודי  גילוי החוב  אגרות  ווי  א'  החברה   ב'(-ת  לדוח    כנספח ף  מצור  של 

 קטוריון. הדיר

  ת ערךיירוכניות רכישה של נות .6

דאיש   2020במרץ    22ביום   החר  תבירקטוריון  רורה  ליוםכישה,  כנית  עד    30  בתוקף 

רשאית לרכוש אגרות חוב )סדרה א'(  תה  יהי ם  סינני פ  רןמלבמסגרתה    אשר,  2020ר  ספטמבב

ם, על פי  במועדים ובהיקפים שוני ח, והכל מעת לעת  מיליון ש"   10של החברה בהיקף של עד  

כנית  ודות תטים נוספים אופרל  .להזדמנויות בשוק  בהתאםחברה  ת הל הנהלשיקול דעתה ש

-2020א:  אסמכת  רפס מ)  2020במרץ    22ום  מי  יידי של החברהיווח מ, ראו דכאמורשה  הרכי

 (, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 01-024646

ביצעה החברה, באמצעו2020במרץ    31-ו  2020במרץ    26בימים   פיננס ,  ים, רכישות  ת מלרן 

של גרות  א  322,539של   א'(  )סדרה  מצ  ברההח  חוב  כ טבבשיעור  של  אג  0.27%-ר  רות  מסך 

החברה מהמועדים  יים של  מייד  םי חו ויד או  ם נוספים, ר( שבמחזור. לפרטידרה א'החוב )ס

( בהת2020-01-033999-ו  2020-01-026881אסמכתאות:  מספרי  האמורים  הנכללים  ,  אמה(, 

 ל דרך ההפניה. ע  זהבדוח 

 שוק יכוניפה לסחשיפרטים בדבר  .7

 אגיד שוק בת יכוניל ס יהוהאחראי על נ .7.1

לסיכונ שוקהאחראי  רבחברה    י  מהינו  מר  אוד  םילפרט   .ואנדיאן  ל  בע   ,דנמואות 

 . טים נוספים על החברההכולל פר ,לדוח זהד' פרק  ראוטה בחברה, ילהש
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   הם חשופה החברההשוק אלי סיכוני   תיאור של  .7.2

יתוחי  ונ הם  ח עלייהולם, הפיקוות נ דיני ה, מאליהם חשופה החברכונים  ר הסילתיאו

 . ' לדוח זהג קר פם במצורפיהחברה ה ים של בדוחותיה הכספי  14אור  ב ראורגישות, 

 ה י הצמד ססי ח בוד .7.3

והתחייבויותי  החברה  מהנכסי  אינם  ל,  למעט  וצמדים  כלשהם,  הצמדה  בסיסי 

 ותיים. סכומים לא מה

 רגישות  מבחני .7.4

 נויים בשערי הריבית ת לשירגישו

הריב  רכת להע בשיעורי  עלייה  לחברעל   משק בית  החברה,  לגרום  חשיפה  ולה  ה 

ר  ורה, לאבהח  ת כרלהעם אשר טרם נפרעו.  יי ודח   ות ממסריםס לעסקא ת ביחמימסו

ה  נ מימון העסקאות שלה, חשיפה זאת אינהמח"מ הקצר של תיק האשראי ומבנה  

 ית.הותמ

 

 יידגשל תאי ממהיבט – 'ב חלק

 רומות מדיניות החברה בנושא מתן ת .8

  השנתיים   במהלך  תרמה  החברה  .תתרומו   תןמן  מדיניות בעניי   ןי א  חברהל,  דוחלמועד ה  וןנכ

 . יםיחזנ סכומים רונותהאח

 . יותעתיד תקופות בלמתן תרומות  וח, אין לחברה התחייבות דה דעו מל  ןנכו

 סית  ופיננ שבונאיתמחיות חבעלי מוורים דירקט .9

ם בעלי  ורי המספר המזערי של הדירקט  יכברה  , קבע דירקטוריון הח2019  מברבנוב  28ום  יב

בדירקטו ופיננסית  חשבונאית  המומחיות  לא  חבריון  וזא  1-מ  יפחתרה,  ת  דירקטורים, 

פעילות   ף בהיק  בשחתהב מהות  וגודלה.החברה,  מורכבותה  בעלי  מספר    ה,  הדירקטורים 

ופיננמיומנות   בחחשבונאית  נקסית  גם  ברה  בבהתחש בע  העסקיוממיב  החשבונאית,  ת  נות 

י  ונ ץ החיצאי משרה בכירה בחברה, ולאור מערך הייעוושנ  ביננסית הגבוהה הקיימת בקרפהו

   שוטף בו נעזרת החברה.י ההמקצוע

  דוד גרנות,   ה"ה  ינםה  סית מומחיות חשבונאית ופיננ  ליבע   הדוח, הדירקטורים  סוםרפ  ועדמל

הדיר דירקברג  יתעמ   קטוריון;יו"ר  חיצונטר,  זהר;  יור  דיעמרי  בלרקטו,  רונן  ו  תלוי;  ית ר 

דנבךשטר הדירקט  .קטוריר,  אודות  נוספים    29תקנה    להלן  ראו  ,םוריהאמ  וריםלפרטים 

 . ים על החברהספ נוים ט פר בדברה ז לדוח' רק דבפ

 דירקטורים בלתי תלויים  ברבדוי גיל .10

לפרטים    .מר עמרי זהר  ,תלוידירקטור בלתי  חברה  ה בדירקטוריון    ןהמכ  נכון למועד הדוח

  . העל החבר ספים ונ רטים בדבר פה ז לדוח' רק דפב 29תקנה להלן   ראו יוותאוד וספים נ

הבלתי תלויים    םרקטוריר הדיועיש  רבבד  ברה אינו כולל הוראה ן החתקנועד הדוח  למו   נכון

 בחברה.  
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  ר הפנימיבקהמפרטים אודות  .11

הפנימהז .11.1 המבקר  גינוסר,  יות  יוסף  רו"ח  רומ:  החשבוןמשרד  קנה.    אי  מבקר פאהן 

לפרטים מית לחברה כנותן שירותים חיצוני.  הפנירת  יקוהפנים מעניק את שירותי הב

המ לתקנה  קבאודות  בהתאם  הפנימי  לתקנות  26ר  לדוח ו  רא,  תוהדוחא  ד'  פרק 

 ה. התקופתי הכולל פרטים נוספים אודות החבר

 טוריון החברה, לאחר קבלת ק אישר דיר  2020במרץ    30  ביום :  הילת כהונתאריך תח .11.2

 גינוסר כמבקר הפנימי של החברה.   יוסף  ח"ו רנוי את מי ,ועדת הביקורת לצתהמ

  ו וניסיונו תכלהש  ת בחינלאחר  :  ריון למינויורת והדירקטוקינימוקי ועדת הבתמצית   .11.3

פני בביקורת  ניסיונו  לרבות  הפנימי,  המבקר  של  ציבוריות המקצועי  חברות  של  ם 

עסקיים עם    עניינים והיעדר קשרים  הרותיו בדבר היעדר ניגודלהצנוספות, ובשים לב  

 . ברההחכמבקר הפנימי של  וסר גינ ח יוסףרו" , הוחלט לאשר את מינויו של חברהה

אינו  מבקר הפנימי  ה:  רים עסקיים עם החברהוקש  החזקה בניירות ערך של החברה .11.4

גוף קשור   אליה, ואין לו קשרים עסקיים או מחזיק בניירות ערך של החברה או של 

גאח או  החברה  עם  אליהרים  קשור  אי.  וף  הפנים  אינו  מבקר  בחברה,  עניין  בעל  נו 

 נושא משרה ואינו קרוב של כל אחד מאלה. 

)ב( לחוק החברות   146עומד בהוראות סעיף  ימי  המבקר הפנ :  יןוראות הדהעמידה ב .11.5

 )להלן:   1992-בהתשנ"  ית פנימלחוק הביקורת ה   8-ו)א(  3  פים סעיים הקבועים בבתנא ו

הביקורת  " ו"(הפנימיתחוק  ב,  ני כן  ) תקנות  ערך  ומיידים(, דוחירות  תקופתיים  ות 

נ   הפנימי  המבקר.  1970-תש"לה תפקיד  כל  ממלא  בוסאינו  מלבד  חבף  לכהונתו רה, 

 . ר הפנימימבקכ

 יו"ר הדירקטוריון.  : מיפניזהות הממונה הארגוני על המבקר ה .11.6

לס   הפנימי  הגיש המבקר   0202ש אוגוסט  בחוד:  ודהכנית העבות .11.7  . חברהקר סיכונים 

בספטמבר    1ם  ביוקיימה  שהתבישיבתה    סקר הסיכוניםממצאי  בדנה    ת הביקורתועד

וק2020 ס  בעה,  על  היתר  הבין  סקר  ת  סיכוניםמך  הפנכנית  ואת    ימיתהביקורת 

של   2020ואר  בפבר  3ביום    .2020לשנת    השנתית ביקורת  ועדת  ישיבת  התקיימה 

שערך  שברה,  הח הביקורות  ממצאי  את  הפנימי  המבקר  הציג  גבייה בה  בנושאי 

ויישומה אשראי  בימים  ומדיניות  הביקורת  אישרו    2021בפברואר    22-ו   16.  ועדת 

עבודות  , בהתאמה  ,והדירקטוריון לש ל  שה  כנית  הפנימית   , 2021נת  הביקורת 

סי סקר  על  חשיבות המבוססת  קודמות,  ביקורות  תוצאות  בחברה,  שנערך  כונים 

המלצהנושא  הפנימיים,  המבקר  של  דרישות   ,ותיו  החברה,  פעילות  עם  היכרות 

 רגולציה והתייעצות עם הנהלת החברה.

מוחזקות  ביקורת .11.8 העבודה  ות  :בחברות  בימת  הקייכנית  כוללת  פ אינה  על  קורת  נים 

   .חברות מוחזקות

 ( ועד ליום 2020במרץ    03קר הפנימי )ו של המבד מינוי ממועפה שבתקו  :היקף העסקה .11.9

 קר הפנימי.  בעל ידי המ ביקורת פנימיתשעות  500-הושקעו כ 2020בדצמבר  31
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שעות ביקורת פנימית  

עו בעריכת סקר  שהושק

 כוניםסי

עות ביקורת פנימית  ש

קורות  קעו בעריכת ביהושש

 מיות בחברה פני

 סה"כ שעות ביקורת

250 250 500 

 

הביקורת .11.10 חוק    :עריכת  להנחיית  בהתאם  נערכת  הפנימית הביקורהביקורת  ת 

אמת יישום  תוך הת  מקובללוכן בהתאם    1999-וחוק החברות התשנ"ט  1992-התשנ"ב

המק והתקנים  הלצועיההנחיות  של  הבים  המבקריי שכה  של  נימיים  הפ   םנלאומית 

(I.I.A זאת בנ ,)מעת לעת. ות וסף להנחיות ולהוראות ספציפי 

המבקר הפנימי,   עבודת  דירקטוריון באמצעות ועדת הביקורת שלו מפקח על הליכיה

וראויים קר נאותים  קני עבודת המבתקני עבודתו ותוצאותיה. לדעת הדירקטוריון ת

 ברה.  חהילות של הפע   להרכב והיקףביחס 

ביצוע תפק  והכל  למידע  לאהמ  גישהנת  נית קר הפנימי  למב  :גישה למידע .11.11   ידו לצורך 

 .   ת הפנימיתלחוק הביקור  9סעיף תאם לבה

הגיש המבקר    2021רואר  בבפ  3ביום  לאחר מועד הדוח,    :דין וחשבון המבקר הפנימי .11.12

לתמית  הפני  ביקורתה  ותדוחאת  הפנימי   העב ובהתאם  הב כנית  של  יקורת  ודה 

 ורת.  ולוועדת הביק  ה החבריון, למנכ"ל רקטור ר הדיליו"  2020ית לשנת הפנימ

הפ   :תגמול .11.13 המבקר  עבודהבסעל    נוהי נימי  תגמול  לשעת  שכר  היס  בגין  תקופה  . 

מינויושמ ליום  המבקרשל    מועד  ועד  של  2020  בדצמבר  31,  בסך  הסתכם  התגמול   ,

להיקף התגמלש"ח.    אלפי   100 של המבדעת הדירקטוריון,  הול  הייתה פנקר  לא  ימי 

   עתו המקצועי.ל ד ה על שיקועהשפ

 ן המבקר של החברה רטים אודות רואה החשבופ .12

ה  בקרהמ  ןוהחשב ואה  רכ חשבון    משמשחברה  של  רואי  יאנג  משרד  אנד  קוסט    –ארנסט 

בון המבקר  החש  הרוא  שלכנית העבודה  ו"(. תבון המבקררואה החש")  ת קסיררפורר גבאי א 

 ט להלן: ה הינו כמפור החבר קר של ון המבה החשבאטרחה של רו א שנתית. שכרהי

 

 

 

 

 

 2020 בדצמבר 31 יוםב מהשנסתייה שנה

ושירותי  רותי ביקורתשי
 ה"כס ים חר אשירותים  מס

 שעות אלפי ש"ח  שעות אלפי ש"ח  שעות אלפי ש"ח 

295 1,219 - - 295 1,219 
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אי הס  כול כום  כנו  של  סך  של  א  80-ל  האנגלית  לפירמה  ששולמו  פאונד  רואי  לפי 

הנלווים  ין  בג  החשבון  החברה  השירותים  התקשרה  בטרם  ניתנו  רואי  אשר  עם 

לצורך   הביקורתהחשבון  עבודת  יוביצוע  מהב.  כי  ידי  ום  הסכ   רביתר,  על  שולם 

האנג הפי רוש  ליתרמה  החשבוןל  הישראלי   אי  רולפירמה  של  אשר  החשבוןאי  ת   ,

 על ידי צד ג' לביצוע הפרויקט. שנה שה כקבלן משימ

 :קרמבר טרחת רואה החשבון ה שכ ונות לקביעתהעקר 

בקר נקבעו על סמך הערכה  ואה החשבון המר  רחה שלר הט העקרונות לקביעת שכ

היקש וכן  ודהעבופי  אוף  ל  הנדרש  בענףתנאי  ל  בהתאםה  המקובלים  שהשוק  כר  . 

 . הטרחה אושר על ידי דירקטוריון החברה

 

 ___________ ______   _________________ 

 ן מואנד ריא  גרנותדוד 

 מנכ"ל                                                   יו"ר דירקטוריון

 

 2021  פברואר ב   22:  תימה תאריך ח 

 

 

 

 2019 בדצמבר 31 יוםב מהשנסתייה שנה

ושירותי  רותי ביקורתשי
 ה"כס ים חר אשירותים  מס

 שעות ש"ח  אלפי עותש אלפי ש"ח  שעות "ח אלפי ש

120 530 255 555 375 1,085 
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 החוב אגרות  למחזיקי  ייעודי יגילו נספח

 קיימות  חוב אגרות

 : זה דוח רסוםפ למועד  נכון שבמחזור ברה הח של החוב  אגרות סדרת אורתי יובא להלן         1.1

 ( ' ב)סדרה  גרות חובא ( ' א )סדרה  אגרות חוב 

 30.11.20202 9.201210.31 נהו שההנפקה הראמועד 

מועד  הנקוב בהערך סך 
 ההנפקה )בש"ח( 

120,000,000 80,000,000 

 -- 0.202022.13 סדרה ה הרחבת דמוע

  עדו במ סך הערך הנקוב 
 )בש"ח(  הרחבת הסדרה 

144,000,000 -- 

קוב למועד  הערך הנסך 
 הדוח )בש"ח( 

115,200,000 80,000,000 

  עון מועד תחילת פיר
 הקרן

31.12.2020 31.12.2021 

רה שנצב סכום הריבית
 למועד הדוח 

-- 332,932 

 שנכללי ההוגן כפ השווי
הכספיים    תוחו בד

 האחרונים 
113,258,219 79,059,797 

  םיו ל בבורסהי שוו ה
31.12.2020 

115,615,000 81,232,000 

 ריביתסוג ה

חצתשלו שנתיים  מים  ריבית  ן  בגיי 

בשי  שנתית של  קבועה   3.9%עור 

 ועבכקתאמה  ה  נינגנולמפוף  כה)

החוב נאמנוה  בשטר אגרות  של  ת 

 (.)סדרה א'(

שנתייםתשלו חצי  בית  רין  גיב   מים 

של   בשיעור  קבועה   4.9%שנתית 

למנ ה)  כקבועתאמה  ה  גנוניכפוף 

הנא החוב בשטר  אגרות  של  מנות 

 .(ב'()סדרה 

 ום הקרןלתשמועדי 

)סד החוב  תעמודנה   ('א רה  אגרות 

)קרן(  לפירעו למיתשלובארבעה  ן   אם 

ביום ן  ראשושלום  ת  :מןקכדלווים,  ש

 20%  של  בשיעור  2020בדצמבר    31

ביוני   30ביום    שני  וםשלת  מהקרן;

של  2021  מהקרן;  20%  בשיעור 

 2021  דצמברב  31ביום  לישי  שלום שת

לום תשו   הקרן;מ  30%  שלבשיעור  

  2022י  ביונ  30  ביוםון  ואחררביעי  

)סד החוב  נה ודתעמ  ('ברה  אגרות 

לא ת  שבעהב  קרן()  ןלפירעו שלומים 

ביום שון  ראשלום  ת  :כדלקמןשווים,  

של  2021מבר  דצב  31  5%  בשיעור 

 וניבי  30ביום    ניששלום  ת  מהקרן;

לום שת  ;קרןמה  5%  בשיעור של  2022

בשיעור   2022  מברבדצ  31ביום    שלישי

ביום   רביעישלום  ת  מהקרן;  5%  של

  20%  של בשיעור    2023ביוני    30

 

פ  1 מיום  על  משלימה  הודעה  להשלמה   2019.12.92י  שתוק  ,28.11.2019יום  מ   מדף יף  תשקו  לתשקיף  ביום  כפי  ן 
 . ה(, בהתאמ2019-01-113931-ו 2019-01-117064 ,2019-01-124933  כתאות:ספרי אסמ)מ 25.12.2019

ביום 202026.11.מיום    דוח  הצעת מדף   פי   על  2 כפי שתוקן  אסמכתאות:  )  02029.11.2  ,   -ו  120277-01-2020מספרי 
 , בהתאמה(. 2020-01-128421

 (. 103201-01-2020: כתאר אסמ)מספ 014.10.202צאה פרטית מיום הקוח  ל פי דע 3
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 ( ' ב)סדרה  גרות חובא ( ' א )סדרה  אגרות חוב 

  31ום  בי  חמישילום  תש  רן;הקמ . מהקרן 30% בשיעור של

של   2023  בדצמבר   20%  בשיעור 

וני  בי  30  ביום  שישישלום  ת;  מהקרן

של  2024 ; מהקרן  20%  בשיעור 

ואחרוןשלום  תו  31ום  בי  שביעי 

ש בשי  2024בדצמבר     25%  ל עור 

 מהקרן

 יביתם הרמועדי תשלו 

ח   30בימים  שנתיים  צי  תשלומים 

ו ש  31-ביוני    2020  השניםל  בדצמבר 

כא(לל)כו  2022ועד    וםשלתהשר  , 

יש ביוםהראשון   2020ביוני    30  ולם 

האחרון     30  וםבי   םישולוהתשלום 

 .  2022ביוני 

שנתיים   חצי    30  בימיםתשלומים 

של    31-וביוני     2021  השניםבדצמבר 

לום תשהכאשר  ,  )כולל(  2024ועד  

בשי  הראשון  2021ביוני    30ום  יולם 

ישו  האחרון  בוהתשלום    31  יוםלם 

   .2024דצמבר ב

 ללא  לא ל וג הצמדה ס

 לא אל רה המ

 זכות לבצע פדיון מוקדם 

לה רשאית  תהא  יד עמהחברה 
א אביוזמתה  לפדיו  ותגרת    ן החוב 
כמ בסעיף  פומוקדם  בשטר    6.2רט 

 . הנאמנות

רהחב תהא  להעמיד רה  שאית 
אביוזמתה   לפדיו  ותגראת    ן החוב 

בסעיף   כמפורט  בשטר    6.2מוקדם 
 . הנאמנות

רבות לתשלום  ע
 יבותחיהת

החובא מובטאי  גרות  חות  נן 
 ביטחונות ו/או שעבודים כלשהם. ב

אינן   החוב  בטחות  מואגרות 
 ונות ו/או שעבודים כלשהם. בביטח

 גרו די
ידי  +ilBBB"ג  ודיר על  פי  אנד  אס  " 

 .4גלובל רייטינגס מעלות בע"מ 

על  +ilBBB"ג  ודיר פי  ידי  "  אנד  אס 

 .5בע"מ גלובל רייטינגס מעלות 

  5%ל מהותיות )מע
 (תחייבויותההמ

 כן ןכ

 ידה פיננסיותאמות מ
ליום  חברה בהןועמידת ה

31.12.2020 

 : מאליימינעצמי  ן הו 

מידהא עמידהלצ  מת   ורך 
  –  הנאמנותר  שט  ילפ  תיוחייבוהתב
של  ן  הוה יפחת ההעצמי  לא  חברה 

   .ש"חמיליון  40ל מסך ש

שיעור   תאמ התאמת  לצורך  מידה 
של  ן העצהוה  –  ריבית לאהמי   חברה 

 . ש"ח ון ליימ 45ך של מספחת י

 : מאליימינעצמי  ן הו 

מידהא עמידהלצ  מת   ורך 
הנאמנותשט  לפי  תיותחייבוהב   –  ר 
של  הוה העצמי  יפחת הן  לא  חברה 

   .ש"חמיליון  47.5 מסך של

שיעור   תאמ התאמת  לצורך  מידה 
ה הוה  –  יתריב של  ן  לא חהעצמי  ברה 

 . ש"ח מיליון  52יפחת מסך של 

 ח אלפי ש" 390109, :12.20201.3ום לישל החברה  הון עצמי

 

  מים החברה מי  של  ים ימייד  וחיםו יד   או, ר הברהחשל    חוב )סדרה א'( רות האודות דירוג אגנוספים    לפרטים    4
-ו  2020-01-045529,  2019-01-125530:  ותאסמכתא  יר )מספ  2020באוקטובר    19-ו   2020במאי    24,  2019  צמברבד  30

 של הפניה. רך בד  בדוח זה  יםנכלל, אשר (אמה, בהת2020-01-113649
נוספ  5 ב'( של  ות החוב  אגר ים אודות דירוג  לפרטים  ובמבר  בנ  26יום  מ  יידי של החברהמוח  יוו דאר   החברה,)סדרה 

 ך של הפניה. בדוח זה בדר  נכלל(, אשר 2020-01-119737 א:)מספר אסמכת  2020
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 ( ' ב)סדרה  גרות חובא ( ' א )סדרה  אגרות חוב 

  :למאזן  עצמי הון  יחס

מידה  א  דהעמילצורך  מת 
הנאמנותשטלפי  ת  יוהתחייבוב   –  ר 

יות מיעוט, כולל זכו, יחס ההון העצמי
שתה יפחת   ,יינהככל  לא  המאזן  לסך 

 .  15%של משיעור 

שיעור ה  מיד  תאמ התאמת  לצורך 
העצ  –  ריבית ההון  כולל ,  מייחס 

מיע ככל  וטזכויות   לסך  ,היינשתה, 
 .16%חת משיעור של המאזן לא יפ

  :למאזן  עצמי הון  יחס

עמידה לצורך  ה  דמימת  א
הנאמנותשטלפי  ת  יוהתחייבוב   –  ר 

 מיעוט,כולל זכויות  , עצמייחס ההון ה
שתהיינה ל  ,ככל  המאזן  יפחת לסך  א 

 .  16.5% משיעור של

שיעור   תאמ התאמת  לצורך  מידה 
העצמי  –  תריבי ההון  ולל כ  , יחס 

מויוזכ שתהיינהעוט,  ית  לסך   ,ככל 
 . %7.51המאזן לא יפחת משיעור של 

 אלפי ש"ח  ,764109 :31.12.2020של החברה ליום  יצמהון ע 

 לפי ש"ח א ,282338 :12.202031.יום י מזומן למאזן בניכו 

 .%432: 31.12.2020ליום  למאזן  יחס הון 

על   המשוכים  השיקים  ידי שיעור 
משפטי ישות    ל ע  העלילא  ת  אותה 

של   תיק   5%שיעור  י  האשרא  מסך 
 ללקוחות ברוטו.

השיקים   ידי המשיעור  על  שוכים 
יעלה  אותה לא  משפטית  על    ישות 

של   ה  5%שיעור  תיק  י  אשראמסך 
 וחות ברוטו.ללק

השיקים   ידשיעור  על  ישהמשוכים  אותה  ביומשפטית    ותי  הינו   תרהגבוה 
 ו.טרובללקוחות  יק האשראימסך ת 7%2. בשיעור של

 וקות יצוע חלת על בו גבלמ

כי    ברההח אם  מתחייבת  אלא 
כל   המפורטים התנאיהתקיימו  ם 

הי חלוקה    אלהלן,  תבצע  לא 
ובכל זה )כהגדרתה בחוק החברות(,  ל 

כל ל תחלק  או  תשלם  תכריז,  א 
לדיבידנד עד  וזאת  ה ,  סילוק מועד 

והמדוי הסופי  על    קהמלא,  החוב  של 
ית  ב,החו  פי תנאי אגרות כל  ר  ומילוי 

כלפי    תויותחייבה חזיקי מהחברה 
   :גרות החובא

יההו החברה  של  העצמי  מן    55-רד 
 ; ש"ח  יליוןמ

יפחת יחס   המאזן  לסך  העצמי  ההון 
 ; 17.5%משיעור של 

כל  החברה   את  מקיימת 
המהותי שטר  התחייבויותיה  לפי  ת 

אגר  נאמנותה החובוותנאי  ה )סדר  ת 
הפרה  ל  ם, וביצוע החלוקה לא יגרוא'(

 כאמור;

חוק  רבהוומדת  עה  החבר אות 
 וקה; לן הח ת לעניירוהחב

לפ כדי  בחלוקה  ביאין  כולת גוע 
 אגרות החוב;  הפירעון של החברה את

)כהגדרתו  אזהרה  סימן  מתקיים  לא 
 ניירות ערך(; בתקנות

בשי חלוקה  תבוצע  עלא  העולה  ל  עור 
של  50% השנתי  הנקי  הרווח   מן 

כי  מתחיי  החברה אם  בת  אלא 
ההתקיי התנאים  כל  מפורטים מו 

הלהל חלוקה    יאן,  תבצע  לא 
זה )כהגדרתה   ובכלל  בחוק החברות(, 

תחלקלא   או  תשלם   לכ  תכריז, 
למוע  ,דנדדיבי עד  הסילווזאת  ק ד 

על   החוב  של  והמדויק  הסופי  המלא, 
ומילפי תנ יתר  אי אגרות החוב,  כל  וי 

כלפי  ת  התחייבויו חזיקי מהחברה 
   :ת החובאגרו

הההו של  העצמי  מן  ירד    55-חברה 
 ; ש"ח  יליוןמ

יפחתה  יחס המאזן  לסך  העצמי   הון 
 ; 19.5%משיעור של 

מק כל  החברה  את  יימת 
המהיותהתחייבוי שטר    תותיה  לפי 

ותנהנאמ אגרנות  החובואי  ה ר)סד  ת 
לא יגרום להפרה    חלוקה , וביצוע הב'(

 ור;כאמ

חוק   בהוראות  עומדת  החברה 
 וקה; לח ת לעניין הרוהחב

לפ כדי  בחלוקה  ביכולת אין  גוע 
 אגרות החוב; ת רה ארעון של החבהפי

סי מתקיים  )כהגדרתו לא  אזהרה  מן 
 יירות ערך(;בתקנות נ

תבוצ על  עבשילוקה  חע  לא  העולה  ור 
ה  50% של מן  השנתי  הנקי  רווח 
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 ( ' ב)סדרה  גרות חובא ( ' א )סדרה  אגרות חוב 

הכספייה לדוחותיה  בהתאם   םחברה 
 מאוחדים השנתיים; ה

חתבוצ  אל רווחלע  של  שערוך י  וקה 
 .ומשומטרם ש

המג אודות  ע לפירוט  ביצבלות  וע  ל 

א'   1.4  סעיף  ראוהחלוקות   לנספח 

 . )סדרה א'( לשטר הנאמנות

לד בהתאם  הכספיים וחותיהחברה  ה 
 השנתיים; המאוחדים 

רווח של  חלוקה  תבוצע  שערוך י  לא 
 .ומשומ שטרם

המג אודות  ביצוע  לפירוט  על  בלות 

 1לנספח    1.4  סעיף   ראוהחלוקות  

 . )סדרה ב'( לשטר הנאמנות

  Cross Defaultסעיפי 
  ירעון פ ל המהווים עילה

 די ימי

ל תועמד  שלא רעון  יפאם  מיידי, 

אגר סדרת  החברה,  חובהסכמת  ב ות 

החבר שהנפיקה  אשר    , האחרת 

)להלן:   בבורסה  למסחר  רשומה 

האחהס" יועמד  א  "(רתדרה  אם  ו 

בה מיי  רעוןילפ שלא  סכמת  די, 

)למעט   חר של החברהא  חוב  החברה,

ש שהועמדו חוב  בהלוואות  מקורו 

לחברהלחב או  לצור  רה  ימון מך  בת 

של  שרכי הלוואות  שית  הנו החברה 

לחברת או  לחברה  חזרה  זכות   ללא 

הלן:  )ל  ((Non-Recourse)הבת  

  "(, אשר היקפו עולה עלהחוב האחר"

המאמס  10% פיזך  )על  החברה  של   ן 

הכספידוחו האחרונים  תיה  של ים 

לפבהח והדרישה  מייירה(  די  רעון 

החבר ו/או  הוסרה  לא  לא  כאמור  ה 

ה החוב  את  מים י  45תוך    ר אחפרעה 

בו ל  מהמועד  מיידי. יפהועמדו  רעון 

חוב   –משמעו  "  חובלעניין סעיף זה, " 

ו/או   פיננסי לזמן קצר  הכולל אשראי 

ארוך   כלשהם  יפיננסיופים  מגלזמן  ם 

לרבווהלוואות הלוואו,  בעלי ת  ת 

יעניין לחברה הוב.  תינתן  לא  כי  ר 

עון  ריפת ריפוי במצב בו תועמד לפתקו

 .רתמיידי הסדרה האח

ת מיידילפ  דועמאם  שלא רעון  י, 

חוב בה אגרות  סדרת  החברה,  סכמת 

החברהשהנפ  אחרת אשר    , יקה 

)להלן:  רשו בבורסה  למסחר  מה 

האחרתהס" אם    "(דרה  יועמד  או 

מייילפ שלרעון  בהסכמת  די,  א 

חוב אחר שלהחברה )למעט   הברהח  , 

בהלו שמקורו  שהועמדו חוב  ואות 

לחברה או  מימון   לחברה  לצורך  בת 

שיהנושות  וואהל  שתרכי החברה   ל 

זכות   לחברהללא  לחברת   חזרה  או 

( )להלן:    ((Non-Recourseהבת 

  "(, אשר היקפו עולה עלהאחרהחוב  "

המא  10% של  זמסך  פי החברה  ן  )על 

הכדוחו האחרוניםתיה  של   ספיים 

ו מיידי  ילפ  הישהדרהחברה(  רעון 

לא  לא    כאמור  החברה  ו/או  הוסרה 

א תוך  פרעה  האחר  החוב  ם יימ  45ת 

לפ  ועדהממ הועמדו  מיידי.יבו   רעון 

 חוב  –" משמעו  חובלעניין סעיף זה, " 

ו/או הכולל אשראפיננסי   לזמן קצר  י 

ארוך   פיננסימגלזמן  כליופים  שהם  ם 

לרבווה הלולוואות,  בעלי ת  ואות 

כי  עניי יובהר  לחברה נתילא  ן.  תן 

רעון  יצב בו תועמד לפתקופת ריפוי במ

 סדרה האחרת.מיידי ה

 ן מנאפרטי ה
ל  , ת14, מרחוב יד חרוצים 513683474. ת בע"מ, ח.פז נבו נאמנויופיק זנר
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 החשבון המבקר  הדוח רוא
 

 ומסחר בע"מ   פרויקטים.ל.ר.ן מלבעלי המניות של 
 
 

החברה(   -ומסחר בע"מ )להלן    פרויקטים.ל.ר.ן  מהמצב הכספי המצורפים של    על  המאוחדים  הדוחות  את  ביקרנו 
על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי   המאוחדים  ואת הדוחות  2019- ו  2020בדצמבר,    31  לימים

 באחריות   נםהי  אלה  כספיים  דוחות.  2020  ,בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום    השנים  משלושהמזומנים לכל אחת  
 .ביקורתנו על בהתבסס  אלה כספיים דוחות על דעה  לחוות היא אחריותנו. החברה של וההנהלה  הדירקטוריון 

 
את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון    ערכנו 

, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
של   מדגמיתת כוללת בדיקה  להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקור

ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 
בדוחות   נאותות ההצגה  וכן הערכת  וההנהלה של החברה  הדירקטוריון  ידי  על  האומדנים המשמעותיים שנעשו 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת
 
 

 הבחינות  מכל,  נאות  באופן   משקפים"ל  הנ  המאוחדים  הכספיים  הדוחות,  ביקורתנו  על  בהתבסס,  לדעתנו 
ואת תוצאות   2019- ו  2020בדצמבר,    31  לימים  מאוחדת שלההוהחברה    החברה  של  הכספי  המצב  את,  המהותיות

 ,בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום    השנים  משלושל אחת  לכ  ן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלההןפעולותי
- והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע  IFRS)בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )  2020
2010 . 
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 על המצב הכספי   מאוחדים   דוחות 
 

 בדצמבר   31ליום     
    2020  2019 
 אלפי ש"ח   באור  
       

       שוטפים נכסים
 100,366  33,083  5  מזומנים ושווי מזומנים 

 284,617  280,299  6  אשראי ללקוחות לזמן קצר, נטו
 570  576  7  חייבים ויתרות חובה 
 -  4,000  26  פקדון בתאגיד בנקאי

 2,608  -  25  צדדים קשורים ובעלי עניין 
    317,958  161,838 

       שוטפים  לא נכסים
 16,343  46,243  6  לזמן ארוך, נטו אשראי ללקוחות
 1,023  1,133    נכס זכות שימוש 

 693  1,643  8  רכוש קבוע 
 695  2,337  9  נכסים בלתי מוחשיים

 -  652  14  נגזרים פיננסים 
 1,032  991,3  16  מסים נדחים 

    40753,  19,786 
       
    365371,  407,947 

       שוטפות התחייבויות
 221,430  735,61  10  אשראי והלוואות לזמן קצר מנותני אשראי ואחרים  

 -  20,005  13  אשראי מתאגיד בנקאי
 510  732    חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה

 22,818  74,383  12  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 3,650  6,508  11  זכאים ויתרות זכות 

 2,576  4,919    מסים שוטפים לשלם

    164142,  250,984 

       
       שוטפת לא התחייבויות

 524  1,069  10  אשראי לזמן ארוך מנותני אשראי אחרים 
 549  423    התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך

 94,898  117,935  12  אגרות חוב 
 78  10  15  התחייבויות בשל סיום יחסי עובד ומעביד, נטו 

    119,437  96,049 
       

     18  החברה  המניות לבעלי סהמיוח הון 
 *(   *)    הון מניות

 21,206  056,59    פרמיה על מניות
 -  170  19  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 39,708  ,00453    יתרת רווח

       
    476109,  60,914 
       

    365371,  407,947 
 

 אלפי ש"ח.  1-*(  סכום הנמוך מ
 

 מאוחדים. ה המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
 

       2021, בפברואר 22
תאריך אישור הדוחות  

 הכספיים
 דוד גרנות 

 יו"ר הדירקטוריון 
 ריאן מואנד  

 מנכ"ל 
 שקולניקוב אלכס 

 סמנכ"ל כספים
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 רווח או הפסד ורווח כולל אחר ה על    מאוחדים   דוחות 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום    

 בדצמבר 31
    2020  2019  2018 

 
  

 באור
 ש"ח  אלפי 

 )למעט נתוני רווח למניה(
         

 44,712  54,571  54,050  20  מימון הכנסות
 21,657  24,161  15,055  21  הוצאות מימון 

         
 23,055  30,410  38,995    הכנסות מימון, נטו 

         
 865  1,493  2,407    הפרשה להפסדי אשראי וחובות אבודים

         
 22,190  28,917  36,588    הפרשה להפסדי אשראיהכנסות מימון נטו בניכוי  

         
   8491,  2,042  2,793  22  הוצאות מכירה ושיווק  

   ,0426  11,226  911,57  23  הוצאות הנהלה וכלליות  
 -    786  ( 652)  24  הוצאות אחרות )הכנסות( 

         
 14,299  14,863  886,22    רווח לפני מסים על ההכנסה

         
 3,348  3,816  ,2575  16  מסים על הכנסה

         
 10,951  11,047  ,62917    רווח נקי וכולל לשנה 

         
         

 *(        1.09  *(      1.07  60.8    למניה )בש"ח( בסיסי רווח נקי

         
 1.09  1.07  0.85    )בש"ח( מדולל למניה נקירווח 

         
 **(   10,000,000  **(   10,328,767  20,089,041    מספר מניות ששימשו לחישוב

         
 
 הוצג מחדש*( 

 (( 4ב' )  18באור   ה**( הוצג מחדש )רא
 
 
 

 . המאוחדים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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 הון 
  תהמניו

קרן בגין  
עסקאות 
תשלום 
מבוסס  
  מניות

פרמיה על 
  מניות

יתרת 
 סה"כ   רווח

 אלפי ש"ח   
           

 19,285  19,285  -  -  *(   8201, ינוארב 1יתרה ליום  
           

השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ 
  1ליום   IFRS 9לראשונה של 

 ( 1,575)  ( 1,575)  -  -  -  2018בינואר 

           
הון לאחר יישום לראשונה   סך הכל

 IFRS 9  -  -  -  17,710  17,710של 
           
 10,951  10,951  -  -  -  כולל רווחהכל  -סך 

           
 28,661  28,661  -  -  *(   8201בדצמבר,  31יתרה ליום  

           
 21,206  -  21,206  -  *(   המרת הלוואה המירה למניות **( 

           
 11,047  11,047  -  -  -  כולל  רווחהכל  -סך
           

 60,914  39,708  21,206  -  *(   9201בדצמבר,  31יתרה ליום  
           

 ( 4,000)  ( 4,000)  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה
           

 170  -  -  170  -  עלות תשלום מבוסס מניות
           

הנפקת הון מניות )בניכוי הוצאות 
 435,38  -  435,38  -  *(   "ח(ש אלפי 1,991  בסךהנפקה 

           
 ,29617  ,29617  -  -  -  כולל  רווחהכל  -סך
           

 109,764  ,00453  056,59  170  *(   2020בדצמבר,  31יתרה ליום  
           
 

 ש"ח. אלפי  1-*(  סכום הנמוך מ
  '.ב 18*(  ראה באור *
 
 
 

   
 . המאוחדים הכספיים דוחותחלק בלתי נפרד מה  יםמהוו פיםהמצור הבאורים
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 בדצמבר, 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   

        : שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

 10,951  11,047  ,29617    רווח נקי

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 

        התאמות לסעיפי רווח או הפסד: 

 314  1,611  21,04   פחת והפחתות 

 -  16  1,342   רות חוב הפחתת ניכיון וריבית על אג
 -  35  -   הפסד הון ממימוש וגריעת רכוש קבוע 

 (367)   מסים נדחים 
 

 94  27 

 -  -  (652)   רווח מהשקעה לזמן ארוך 
 -  -  170   עלות תשלום מבוסס מניות 

 153  (173)  -   שיערוך יתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין, נטו 

         ( 25)  (469)  ( 68)   בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד שינוי 
   4671,  1,114  469 

        שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 

 ( 68,883)  (68,926)  ( 25,582)   עלייה באשראי לקוחות 

 (295)  333  (6)   ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 (4,094)  15,959  2,608   יתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין, נטו ירידה )עלייה( 

 66  2,944  ,2015   עלייה בזכאים ויתרות זכות 

 ( 21)  -  20,005   באשראי מתאגידים בנקאיים  (ירידהעלייה )

 -  -  (4,000)   עלייה בפיקדון מתאגיד בנקאי 
         64,002  (1,483)  (8185,26)   , נטומנותני אשראי ואחריםעלייה )ירידה( באשראי והלוואות לזמן קצר 

   (042,718)  (51,173)  (9,225) 

         2,195  (39,012)  (279,816)   ימשו לפעילות( שוטפת ש )ש נטו שנבעו מפעילות מזומנים
        : השקעה מפעילות מזומנים תזרמי

 (474)  (157)  (1,303)   רכישת רכוש קבוע 

 -  (695)  (21,64)   רכישת נכס בלתי מוחשי 
         -  35  -   תמורה ממימוש נכסים קבועים 
         (474)  (817)  (52,94)   השקעה מזומנים נטו ששימשו לפעילות

        : מימון מפעילות מזומנים תזרימי
 (600)  -  (4,000)   לבעלי מניות החברה דיבידנד ששולם

 -  (475)  (703)   התחייבות בגין חכירה ןפירעו
 -  117,700  102,304   )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( הנפקת אגרות חוב

 -  -  ( 28,800)   אגרות חוב   רעוןיפ
 -  -  (244)   רכישה עצמית אגרות חוב 

 -  -  35,384   הוצאות הנפקה(הנפקת הון מניות )לאחר ניכוי 
 -  21,000  -   קבלת הלוואה המירה למניות 

 -  11,740  -   קבלת הלוואה מצדדים קשורים 

         (2,400)  (13,140)  -   פירעון הלוואות לצדדים קשורים 
         (3,000)  136,825  ,941103   מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון 

         (1,279)  96,996  ( 67,283)   מזומנים ושווי במזומנים)ירידה(  עליה
         4,649  3,370  100,366   שנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת
 3,370  100,366  33,083   שנה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת

        
        תזרימי המזומנים מידע נוסף על 

        
 41,495  50,185  54,065   ריבית שהתקבלה 

        
 18,391  22,148  15,381   ריבית ששולמה 

        
 2,279  2,110  2,980   מסים ששולמו 

        
        פעילות מהותית שאינה במזומן 

        
 -  20,638  -   המרת הלוואה המירה להון 

 -  568  -   המרת קרן הון לפרמיה         
. המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 באור 1: -      כללי

 

 כללי של הקבוצה ופעילותה תיאור  . א
והחלה את פעילותה בחודש    2008מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ התאגדה בישראל בחודש פברואר,  

(, עם התמחות במגזר B2Bהחברה פועלת בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ).  2008יוני,  
כנגד  -הערבי אשראי  מתן  הינה  החברה  של  העיקרית  פעילותה  דחויים ישראלי.  ממסרים  קבלת 

)ברובם כאלה שנכתבו על ידי צדדים שלישיים( המוסבים לטובת החברה )ניכיון שיקים(, וכן במתן  
אשראי כנגד תשלום בממסרים דחויים עצמיים תוך שאשראי כאמור מובטח, לפי העניין, בבטוחות  

 נדל"ן ו/או כלים וציוד הנדסי )להלן: "תחום הפעילות"(.
 

חברת   - )להלן    מ.ל.ר.ן פיננסים בע"מאושרו בקשותיהן של החברה ושל חברת    2019דצמבר,  ב  5ביום  
הבת(, לקבלת רישיון מורחב למתן אשראי לחברה ולחברת הבת ורישיון מורחב למתן שירות בנכס 

  16פיננסי עבור החברה, על ידי רשות שוק ההון וזאת בהתאם לסמכותו של יו"ר הרשות לפי סעיף 
 . 2021בדצמבר,  31ף הרישיונות הינו עד ליום לחוק. תוק

 
  השלימה   2020בדצמבר,    20ביום  רות לאחר שחבה  החברה הינה חברה ציבורית, כהגדרתה בחוק

, על פי דוח הצעת מדף של  ורישום למסחר של מניותיה בבורסההנפקה ראשונה לציבור    החברה
 להלן(.  18)ראה באור   2020 ,בדצמבר 16החברה מיום 

 
 משבר הקורונה  השלכות .ב

 
פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו בהתפשטות   2020תחילת שנת  מ  החל  

או    מגפת הקורונה  -  להלן)(  COVID-19הגורם למחלת נגיף קורונה )(  SARS-CoV-2נגיף קורונה )
ועוצמתה,  המגפה התפשטותה  לקצב  בקשר  הוודאות  אי  לרבות  הקורונה,  מגפת  התפרצות   .)

על ידי מדינות להתמודדות עם המגפה ומשך תקופת השפעת המגפה והצעדים    נהנקטתישהפעולות  
שננקטו, הביאו למשבר כלכלי עולמי, אשר בא לידי ביטוי, בין היתר, בזעזועים בשווקים הפיננסיים  

. ממשלת ישראל, בדומה לממשלות אחרות בתנודתיות שערים חדה וחריגהגיבו  הגלובליים, אשר ה
-וספטמבר   2020  מאי-בעולם, נקטה בצעדים שונים למניעת התפרצות המגפה, בעיקר בחודשים מרץ

, לרבות מניעת תנועה, הגבלות על פתיחת עסקים ומספרי העובדים בהם ומגבלות 2020וקטובר  א
קופה שבין שני הסגרים ולאחר תום הסגר השני, המשיכו לחול מגבלות סגר(. גם בת  -   להלןנוספות )

 שעיקרן צמצום התקהלויות ומגבלות על פתיחת עסקים שונים. 
 

יעילות שונות,    רמותמספר חברות תרופות הצליחו לפתח חיסון לנגיף בבמהלך תקופת המגפה  
מודרנה קיבלו את אישור ביונטק ווהחיסונים שפותחו על ידי פייזר    ,2020  כאשר בחודש דצמבר

( האמריקאי  והתרופות  המזון  )שלישי((FDAמנהל  נוסף  סגר  להטלת  במקביל  ממשלת   .  ידי  על 
הנמשך  המדינה,  מבצע חיסונים חסר תקדים לחיסון אוכלוסיית    2021  בחודש ינוארישראל, החל  

ינה התחסנה , כאשר נכון למועד פרסום הדוח, כחמישית מאוכלוסיית המדלמועד פרסום דוח זה  עד
לצד זאת, למועד פרסום הדוח, הסגר השלישי    במנת חיסון שנייה )החיסון מורכב משתי מנות חיסון(.

 הסתיים והממשלה החלה להסיר בהדרגה את המגבלות השונות שהוטלו. 
 

תוצאותיה     החברה,  זאת,   2020שנת  בלהערכת  עם  הקורונה.  ממגפת  מהותי  באופן  הושפעו  לא 
,  של אותה שנה  לחציון הראשוןנרשמה ירידה בהכנסות בהשוואה    2020במהלך החציון השני לשנת  

אשר להערכת החברה ניתן ליחסה למדיניות ניהול הסיכונים השמרנית יותר בה נוקטת החברה  
בשינוי תמהיל תיק האשראי וירידה בתשואה    היתר,  , ביןאשר קיבלה ביטוי  בראי תקופת הקורונה 

 .ממוצעת על תיק האשראיה
 

יה מסוימת בשיעור הממסרים החוזרים  ינרשמה על  2020ואפריל    סלאחר שבמהלך החודשים מר  
, מגמה של ירידה בשיעור  2020בהשוואה לממוצע בחודשים קודמים, החלה בחודשים מאי עד יולי 

 רבעון השלישי חזר שיעור הממסרים החוזרים לרמתו טרום המשברהחל מההממסרים החוזרים, ו
יותר משיעורו  זרשיעור הממסרים החו  2020  דצמבר-ספטמבר  ים)כאשר בחודש נמוך  היה אף  ים 

רמת הסיכון    , אשר לפיומיוחד שפרסם בנק ישראלהניתוח  מגמה זו תואמת את הטרום המשבר(.  
ירדה משמעותית הישראלי  ירידת הסיכון כאמור בחודשים האחרונים  בעסקאות שיקים במשק   .

אינה תלויה  , אשר  ביטוי בירידה בשיעור והיקף שיקים ללא כיסוי, אפילו ביחס לשגרהבאה לידי  
 באופן ישיר בהיקף העסקאות, והיא מייצגת את איכותן היחסית.
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 באור 1: -      כללי )המשך( 
 

 )המשך(  השלכות משבר הקורונה  .ב
 

האשראי     בהיקף מקורות  הרעה  ניכרה  לא  הדוח  פרסום  למועד  ועד  הקורונה  מגפת  החל מפרוץ 
שלה.   האשראי  מסגרות  בתנאי  או  החברה  לרשות  הדוח העומדים  תקופת  במהלך  מזאת,  יתרה 

ה היתר, החברה  בין  האשראי,  והוזלת מקורות  גיוון  להרחבה,  שלה  האסטרטגיה  ביישום  משיכה 
חדשה )סדרה ב'( והנפקה    אגרות חובסדרת  נפקת  ות החוב )סדרה א'(, הרחבת סדרת אגר באמצעות ה

  , בהתאמה.18-ו   12 באוריםראשונה של מניותיה לציבור, כמפורט להלן ב
 

לא ניכרת השפעה מהותית    , בהתאם לאמור לעיל, להערכת החברה, נכון למועד החתימה על דוח זה  
    לרעה על פעילותה כתוצאה מהשלכות מגפת הקורונה.

 

פרסום , למועד  על אף האמור לעיל, לרבות בדבר המגבלות שהוטלו ומבצע החיסונים הנרחב שבוצע
, עדיין לא ניתן להעריך את משך המשבר ועוצמתו ואת מלוא השלכותיו על פעילות החברה דוחה

מועד השלמת ההתחסנות באוכלוסיית את    ארוך. כמו כן, לא ניתן להעריך-בטווח הבינוני  ותוצאותיה
ואת על ההתאוששות מהמשבר הכלכליקצב    המדינה  ואת מידת השפעתן  בין ,  הסרת ההגבלות 

 .היתר, את יעילות החיסונים נגד מוטציות לנגיף, אשר החלו להתפשט בעולם והגיעו גם לישראל
המשבר קרוב לסיומו ברבעונים הבאים או שהוא עשוי להימשך לטווח    האםאם כן, קשה להעריך  

פיננסיים תלוי   וסיכונים  ומשמעות החשיפה לסיכוני אשראי  היקף  זה,  יותר. במצב דברים  ארוך 
 בהתפתחות האירוע והשפעתו על הסביבה העסקית בארץ ובעולם. 

 

וממ    נקטה,  והחברה  בפיזור,  מתאפיין  החברה  של  האשראי  לניהול  תיק  בצעדים  לנקוט,  שיכה 
האשראי,  מקבלי  על  למגיפה  הנוגעות  ההתפתחויות  של  השפעותיהן  בחינת  לרבות  סיכונים, 
ובמקביל פועלת לצמצום החשיפה מול מקבלי אשראי אשר להערכתה עלולים להיקלע לקשיים  

 כתוצאה מהתפתחויות אלה ולהגדלת מקורות האשראי העומדים לרשותה.  
 

, שיעור הפרשה כללית להפסדי אשראי 2020רושמת, החל מהרבעון הראשון לשנת    בהתאם, החברה  
הגבוה משיעור כאמור שנרשם בתקופה שקדמה לפרוץ מגפת הקורונה, כתוצאה מעדכון שבוצע  
ברבעון הראשון להנחות שבבסיס מודל אומדן שיעור ההפרשה הכללית, תוך התחשבות בהשלכות  

ין  יכלכליים להם עשויה להיות השפעה שלילית על הגבייה. לענמשבר הקורונה והנתונים המאקרו  
במרווחי   ירידה  )כגון  ההון  בשווקי  חיוביות  מגמות  על  בהתבסס  החברה,  להערכת  כי  יצוין  זה 
האשראי בשוק נגזרי האשראי, ירידה בתשואות אגרות חוב קונצרניות בדירוגים השונים והמשך  

, נכון למועד  החיסונים והתחלת תהליך החיסון כאמור  אישורוכן    גיוסי ההון והחוב בשוק ההון(
, הסיכונים בשווקי ההון,  שלישי בשלהי הרבעון הרביעיפרסום דוח זה, ועל אף כניסת המשק לסגר  

לרבות תשואות הריבית חסרת הסיכון, ביטוח בגין סיכוני חדלות פירעון וכיוצ"ב, פחתו בהשוואה  
כמו כן, בהמשך  .  2020הראשון ואף ברבעון השני לשנת  לאותם סיכונים כפי שנצפו בסוף הרבעון  

בשנת   האשראי,  תיק  של  וגיוון  הגדלה  בדבר  לעיל  האשראבשינוי  חל    2020לאמור  י, תמהיל 
הלוואות    .2019, ביחס לשנת  מוחשית  המתאפיין במספר גדול יותר של הלוואות מגובות בבטוחה

נמוך יותר ביחס לפעילות ניכיון השיקים    שיעור תשואה באלו מאופיינות לרוב במח"מ ארוך יותר ו
   תשואה גבוהה. באשר מאופיינת במח"מ קצר ו ,צד ג'

  

על     לרעה  להשפיע  עלולה  ארוכה  תקופה  פני  על  המשבר  שהתמשכות  בעוד  החברה,  להערכת 
פעילותה העסקית, וזאת נוכח האטה אפשרית בצמיחה הכלכלית במשק ופגיעה אפשרית ביכולת  

לקוחות שונים של החברה או במקורות האשראי העומדים לרשות החברה, החברה  הפירעון של  
מזהה גם הזדמנויות עסקיות מסוימות לטיוב וגידול בתיק האשראי לאור הסביבה התחרותית בה 
היא מתנהלת. על אף שנכון למועד זה, החברה נוקטת בגישה שמרנית ביחס להזדמנויות אלו, היא 

כמו כן, החברה צופה הזדמנויות    ארוך.  - ות רלוונטיות בטווח הבינונימעריכה כי הן עשויות להי 
שפורסמו. בדומה   כלכליות מאקרו  תחזיות  כפי שניתן ללמוד ממשברי עבר ומצמיחה לאחר המשבר,  

לאחר המשבר צפויים תהליכים  עולה כי    ,פרופ' אמיר ירון  ישראל,  מדברים שנשא נגיד בנקלכך,  
 . בתשתיות תחבורה ותשתיות תקשורת ת מצד הממשלההשקעומאיצי צמיחה ופריון, לרבות  

 

הערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית משנחזה, וזאת, בין היתר,  
כלכליות כ מאקרו  השלכות  הקורונה,  נגיף  התפרצות  השפעות  התמשכות  והיקף  בתקופת  תלות 

רעון של  ימתחריה של החברה ועל יכולת הפשונות על המשק הישראלי, השפעות אפשריות על  
תעמוד   החברה  לעיל,  כאמור  שנקטה  הפעולות  בשל  כי  סבורה  החברה  הנהלת  לקוחותיה. 

 בהתחייבויותיה הידועות למועד הדיווח מפעילותה השוטפת.
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 באור 1: -      כללי )המשך( 

 
 הגדרות .ג

 

 :אלה מאוחדים בדוחות כספיים      
 

 . ומסחר בע"מ פרויקטיםמ.ל.ר.ן  - החברה
   

 מ.ל.ר.ן פיננסים בע"מ.   - חברה מאוחדת 
   

 . IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים 
   

בעלי עניין ובעלי  
 שליטה

כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים   -
 . 2010- שנתיים(, התש"ע

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
יוהמדיניות    להלן  המפורטת  בכלהחשבונאית  בעקביות,  בדוחות הכספיים  המוצגות,    שמה  התקופות 

 למעט אם נאמר אחרת. 
                  

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים . א
 

  (. כמו כן, הדוחותIFRS  -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן             
 . 2010-הוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עבהתאם להכספיים ערוכים 

 . הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות
 

 החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות. 
 

 תקופת המחזור התפעולי  .ב
 

בדוח   מסווגים  וההתחייבויות  הנכסים  שנה.  הינו  התפעולי  במסגרת  המחזור  הכספי  המצב  על 
 הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי.

 
 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ  .ג

 
 ההצגה ומטבע הפעילות מטבע .1

 

 מטבע ההצגה והפעילות של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ   .2

 
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד  
חוץ  במטבע  הנקובים  כספיים  והתחייבויות  נכסים  הראשונית,  ההכרה  לאחר  העסקה. 
מתורגמים בכל תאריך מאזן למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער נזקפים 

 לרווח או הפסד. 
 

 מדד  צמודיים כספי ריטיםפ .3
 

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל 
 המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם.-)להלן

 
 שווי מזומנים  .ד

 
קצר   בתאגידים בנקאיים לזמןקדונות  ישווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פ

  שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה   , אשר אינם מוגבלים בשעבוד
ומהווים חלק מניהול   קנס,  ניתנים למשיכה מיידית ללא  על שלושה חודשים אך הם  או שעולה 

 המזומנים של הקבוצה. 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 

 לזמן קצר פקדונות .ה
 

ממועד    פקדונות חודשים  שלושה  על  עולה  המקורית  שתקופתם  קצר  לזמן  בנקאיים  בתאגידים 
 מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. פקדונותהושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים.  ההשקעה 

 
 בהכנסה הכרה .ו

 

ת מועברות הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירו 
בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים ללקוח. מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל  

בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(.  
 בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן בחוזה. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת

 הלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה בהכנסה:ל
 

 הכנסות ריבית
  

 הכנסות ריבית מוכרות על בסיס תקופתי בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.  
 

 מיסים על הכנסה .ז
 

לרווח   נזקפות  נדחים  או  שוטפים  בגין מסים  המס  הן מתייחסות או  תוצאות  הפסד, למעט אם 
 הון.  רווח כולל אחר או ללפריטים הנזקפים ל

 
 מסים שוטפים .1

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם   

התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין  , וכן  דיווחהושלמה למעשה, עד לתאריך ה
 . שנים קודמות

 
 מסים נדחים  .2

 

בדוחות    הנכללים  הסכומים  בין  זמניים  הפרשים  בגין  מחושבים  נדחים  לבין    הכספייםמסים 
הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי    יתרות המסים  הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.

כאשר   אשר  לחול  או  שחוקקו  המס  חוקי  על  בהתבסס  תסולק,  ההתחייבות  או  ימומש  הנכס 
הדיווח לתאריך  עד  למעשה  הושלמה  נבחנים    .חקיקתם  נדחים  מסים  נכסי  דיווח  תאריך  בכל 

מסים נדחים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים, הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי  
מתאים נדחה  מס  נכס  מוכר  צפוי  שניצולם  ובמידה  דיווח  תאריך  בכל  נדחים    .נבחנים  מסים 

והמסים  שוטפת  מס  התחייבות  כנגד  שוטף  מס  נכס  לקיזוז  חוקית  זכות  קיימת  אם  מקוזזים 
 הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.

  
 קבוע  רכוש . ח

 
מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי פריטי הרכוש הקבוע  

רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות    .הפסדים מירידת ערך שנצברו
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס  , מופחתים בנפרד, לפי שיטת הרכיבים.  של הפריט

 קופת החיים השימושיים בנכס, כדלקמן:שיטת הקו הישר לאורך ת
 
 בעיקר %   %  
     

 15  15  כלי רכב 
 7  7-15  ריהוט וציוד משרדי 

 33  10-33  מחשבים וציוד היקפי 
   ראה להלן  שיפורים במושכר 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 )המשך(  קבוע רכוש . ח

 
מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת האופציה  שיפורים במושכר  

להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים משוערת של השיפור, לפי  
 הקצר שבהם.

שנה   סוף  בכל  לפחות  נבחנים  נכס  כל  של  השייר  וערך  הפחת  שיטת  השימושיים,  החיים  אורך 
כ מטופלים  מכאןוהשינויים  של  באופן  חשבונאי  אומדן  מופסקת ולהבא.    -שינוי  נכסים  הפחתת 

 כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.
  

 נכסים בלתי מוחשיים . ט
 

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות  
לפי השווי ההוגן במועד    נמדדיםרכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים  

פיתוח   עלויות  למעט  פנימי,  באופן  פותחו  אשר  מוחשיים  בלתי  נכסים  בגין  עלויות  הרכישה. 
 . הפסד בעת התהוותן ואמהוונות, נזקפות לרווח 

 
מופחתים על פני אורך החיים השימושיים  בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר,  נכסים  

ת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה  שלהם ונבחנת לגביהם יריד
 ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות לפחות בכל סוף שנה.

 
שיטתי   באופן  מופחתים  אינם  מוגדר  בלתי  שימושיים  חיים  אורך  בעלי  מוחשיים  בלתי  נכסים 

ביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך. וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצ
אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים כבלתי 
באורך   השינוי  כאמור,  בהערכה  עוד  תומכים  אינם  והנסיבות  עדיין תקפה. אם האירועים  מוגדר 

ובאותו מועד נבחנת גם    החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי
מופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים השימושיים  . החל מאותו מועד  ירידת ערך

 שלו.
 

 עלויות מחקר ופיתוח
 

נכס בלתי מוחשי הנובע מפרויקט פיתוח או   עם התהוותן.  דהפס  ואעלויות מחקר נזקפות לרווח  
יתכנות הטכנולוגית של השלמת הנכס הבלתי אם ניתן להוכיח את הה  כנכס  מפיתוח עצמי מוכר

מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי  
ולהשתמש בו או למוכרו; את היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; את האופן בו  

של המשאבים הנדרשים: טכניים, הנכס הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם 
היכולת למדוד באופן מהימן את את  פיננסיים ואחרים, הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ו

 ההוצאות בגינו במהלך פיתוחו.
 

 תוכנות
 

נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק אינטגרלי  
ל ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש קבוע. לעומת  מחומרה, אשר אינה יכולה לפעו

מסווגים  לחומרה,  נוספת  פונקציונליות  ומוסיפות  עצמן  בפני  העומדות  לתוכנות  רשיונות  זאת, 
 כנכסים בלתי מוחשיים.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 מכשירים פיננסיים .י

 
 נכסים פיננסים  .1

 
שניתן    פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקהסים נכ

לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן  
 דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 

 
 ותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן: החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוח

 
 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן  )א(
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(

 
 החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר: 

 
זומנים המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מ

מוגדרים לתזרימי   חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים
 מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. 

לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת תוך  
 בניכוי הפרשה לירידת ערך.שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ו

 
 פיננסים  נכסים ערך ירידת .1

 
אינם  פיננסים אשר  בגין מכשירי חוב  דיווח את ההפרשה להפסד  בוחנת בכל מועד  החברה 

 נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;

 
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה  חוב    מכשירי (א

בגין מכשיר חוב   שתוכרלהפסד  הפרשה  ה  -  הם סיכון האשראי נמוךאו מקרים ב  ,לראשונה
 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או  12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  זה

 

אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה  חוב    מכשירי (ב
נמוך אינו  בגינם  האשראי  סיכון  ואשר  בהם  תביא   להפסד  שהההפר  ,לראשונה  שתוכר 

   .תקופת חיי המכשיר יתרתלאורך   -בחשבון הפסדי אשראי החזויים 
 

 ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה. 
 

 פיננסים  נכסים גריעת .2
       

 נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: החברה גורעת 
 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או (א
החוזיות   (ב הנובעים מהזכויות  וההטבות  הסיכונים  כל  באופן מהותי את  החברה מעבירה 

בעת  וההטבות  מהסיכונים  חלק  כאשר  או  הפיננסי  מהנכס  המזומנים  תזרימי  לקבלת 
בי נותרים  הפיננסי  כי העביהעברת הנכס  לומר  ניתן  על  רה  די החברה אך  את השליטה 

 הנכס. 

מהנכס    ת לקבלת תזרימי המזומנים הנובעיםהחברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיו (ג
הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד 

 שלישי, ללא עיכוב מהותי. 
 

נסיים ולפיכך הנכסים העסקאות אותן מבצעת החברה אינן עומדות בכללי גריעת הנכסים הפינ
 האמורים אינם נגרעים ותמורת עסקת הניכיון מוכרת כהתחייבות פיננסית.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 )המשך(  מכשירים פיננסיים .י

 
 התחייבויות פיננסיות .3

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת                               

 
בניכוי עלויות    בשווי הוגן   במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות                              

 . עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית
התחייבויות פיננסיות לפי העלות המופחתת  החברה מודדת את כל  לאחר ההכרה הראשונית,                                

 .תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
 

 פיננסיות התחייבויות גריעת .4

  
, כאשר המחויבות  דהיינו  -  היא מסולקתורק כאשר,    כאשרהחברה גורעת התחייבות פיננסית  

 שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת. 
החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים  כאשר    התחייבות פיננסית מסולקת

 . פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות
 

 פיננסים מכשירים  קיזוז .5
 

 אם המצב הכספי על בדוח  מוצג נטו והסכום  מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים

 את לסלק כוונה וכן קיימת,  שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת

 הזכות  .במקביל  ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס

 לחוזה של הצדדים הרגיל העסקים במהלך רק  לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז 

 תהיה לקזז שהזכות על מנת.  הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא

 לא היא שבהם  זמן פרקי שיהיו עתידי או באירוע  תלויה תהיה  שהיא אסורמידי,   באופן  קיימת

 . לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או תחול
 

 מדידת שווי הוגן  .יא
 

הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות   שווי 
 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. 

 
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות,  

 ( ביותר. advantageousאו בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )
 

עת  השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו ב
פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים  תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק 

 שלהם.
 

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות  
כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש  

 ש המיטבי שלו. בנכס בשימו
 

נתונים   מספיק  עבורן  ושקיימים  לנסיבות  מתאימות  שהן  הערכה  בטכניקות  משתמשת  הקבוצה 
שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה  

 ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
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 )המשך(  המדיניות החשבונאיתעיקרי   - : 2באור 

 
 )המשך(  מדידת שווי הוגן  .יא

 
כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים  

השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית  לקטגוריות בתוך מידרג
 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 

 
 זהים.   תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו : 1רמה 

 במישרין או   אשר ניתנים לצפייה  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   :  2רמה  
 בעקיפין. 

                    שימוש   נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא :  3 רמה 
 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.

 
 רווח למניה .יב

 
רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות 

 במהלך התקופה.  הקיים בפועלהרגילות המשוקלל 
השפעתן מדללת את הרווח  אם מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה  

ברווח    מפעילויות נמשכות.למניה   נכללות  פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה  רגילות  מניות 
 המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. 

 
 התחייבות בשל הטבות לעובדים .יג

 
 קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:   בחברה

   
 הטבות עובד לזמן קצר  .1
 

חודש    12הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  לזמן קצר  הטבות לעובדים   
המתייחסים.   השירותים  את  מספקים  העובדים  שבה  השנתית  הדיווח  תקופת  תום  לאחר 

משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי הטבות אלו כוללות  
ן בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגי

קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום   לחברהברווחים, מוכרת כאשר  
 האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

 
 הטבות לאחר סיום העסקה  .2
  

לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה  התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות   
 מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.

 

מהעובדים,   חלק  לסעיף    לחברהלגבי  בהתאם  מוגדרת,  להפקדה  פיצויי    14תוכניות  לחוק 
פיטורין שלפיהן הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית 

גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם    או משתמעת לשלם תשלומים נוספים
 את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.

 

בעת   כהוצאה  מוכרות  תגמולים,  בגין  או  פיצויים  בגין  מוגדרת  להפקדה  לתוכנית  הפקדות 
 ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד. 

 
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף  

נכסי התוכנית(. נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים    -בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן  
על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים 

 ה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.לשימוש נושי הקבוצ
 

בשל חוסר מהותיות לא נערכה הערכה אקטוארית בגין התחייבויות בשל הטבות לעובדים  
 . ההתחייבותי המלאיתרה מוצגת לפי שוויה וה
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות .יד
 

 .מכשירים הונייםהמסולקות בעובדים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות 
 

 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
 

עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים  
 מקובל. אופציות ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור 

  לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או השירותים 
 תמורה למכשירים ההוניים שהוענקו. המתקבלים ב

 

הפסד יחד עם גידול מקביל בהון    ו אעלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח  
העובדים   שבו  במועד  ומסתיימת  מתקיימים  השירות  ו/או  הביצוע  תנאי  שבה  התקופה  פני  על 

)להלן   וכרת בגין עסקאות  תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המ  - הרלוונטיים זכאים לגמול 
כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תום  המסולקות במכשירים הוניים ב

תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו  
 בסופו של דבר.

 

הענקות שההבשלה שלהן  הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט  
תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק, בהנחה שכל  

 רות ו/או ביצוע( התקיימו. ישאר תנאי ההבשלה )ש
 

כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת הוצאה 
גין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של התגמול  נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה ב

 לפי השווי ההוגן במועד השינוי. המוענק או שמיטיב עם העובד
 

ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה שטרם 
בהענ מוחלפת  שבוטלה  ההענקה  אם  זאת,  עם  מיידית.  מוכרת  ההענקה  בגין  חדשה  הוכרה  קה 

ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה, ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה תטופלנה  
 .לעילשתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר 

 
 חכירות .טו

 
חכירות    –  16תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  יישמה החברה לראשונה את    2019בינואר    1ביום  

החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של מספרי   .)להלן "התקן"(
 השוואה(. 

 

 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019, בינואר 1 מיום החל שמיושמתהחשבונאית  המדיניות
 

 בנכס  לשלוט  זכות  מועברתלתנאי החוזה    בהתאם  כאשרחכירה    כחוזה  בחוזהמטפלת    החברה
 .תמורה בעבור זמן  לתקופת מזוהה 

 
 כחוכר  החברה .1

 

  זכות  בנכס בחכירה התחילה במועד מכירה היא חוכר מהווה החברה  בהן העסקאות עבור
  12  עד  של  לתקופה  חכירה  עסקאות  למעט  וזאת  חכירה  בגין  התחייבות  כנגד  שימוש

להכיר נמוך  ערך  בעל  הבסיס  נכס  בהן  חכירה  ועסקאות  חודשים החברה  בחרה  בהן   ,
. במסגרת החכירה  תקופת  פני  על  ישר  בקו   הפסד  או  ברווח  כהוצאה  החכירה  בתשלומי

מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה  
,  ועוד  אחזקה  שירותי,  ניהול  שירותי:  כגוןהפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה  

 . עסקה באותה יםהכלול
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 )המשך(  חכירות .טו

 
 )המשך(  כחוכר החברה.       1

 
העסקתו,    כחלק  מהחברה  לרכב  העובד  זכאיבהן    בעסקאות החברה   מטפלתמתנאי 
 . משנה חכירת עסקתולא כ  IAS 19כהטבות עובד בהתאם להוראות  אלה בעסקאות

 
 שולמו  שטרם  החכירה  תשלומי  כל  את  כוללת  חכירה  בגין  התחייבות  התחילה  במועד

  בשיעור   או  בנקל  לקביעה  ניתנת  היא  כאשר  בחכירה  הגלומה  הריבית  בשיעור  מהוונים
  בגין  ההתחייבות  את  החברה  מודדת  התחילה  מועד  לאחר.  החברה  של  התוספתי  הריבית
 .האפקטיבית הריבית בשיטת חכירה

 
 תשלומי  בתוספת  חכירה  בגין   ההתחייבות  בגובה  מוכר  התחילה  במועד  השימוש   זכות  נכס

 . שהתהוו עסקה עלויות של ובתוספת  לפניו או התחילה  במועד ששולמו חכירה
ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת   העלות  במודל  נמדד  השימוש   זכות  נכס

החכירה לפי הקצר שבהם. כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת 
 .IAS 36ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 

 
 למדד  הצמודים חכירה תשלומי .2

 
  חישוב   לצורך  התחילה  במועד  הקיים  המדד  בשיעור  החברה  משתמשת  התחילה  במועד

 . העתידיים החכירה תשלומי
 

 כתוצאה   העתידיים  החכירה  תשלומי  בגובה  שינויים,  חוכר  מהווה  החברה  בהן  בעסקאות
 ליתרת(  חכירה  בגין  ההתחייבות  על  החל  ההיוון  בשיעור  שינוי)ללא    מהוונים  במדד  משינוי

, רק כאשר חל שינוי  חכירה  בגין  ההתחייבות  ליתרת  כהתאמה  ונזקפים  שימוש  זכות  נכס
  החכירה   לתשלומי   התיאום  שבו  במועד,  כלומרהמזומנים הנובע משינוי במדד )  בתזרימי

 (.לתוקף נכנס
 

 חכירה  תקופת של  וביטול להארכה אופציות .3
 

 להאריך  אופציה  ידי  על  המכוסות  תקופות  גם  כוללת  לביטול  ניתנת  שאינה  החכירה  תקופת
  המכוסות  תקופות  וגם  תמומש  להארכה  שהאופציה  סביר  באופן  ודאי  כאשר  החכירה  את
 סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.  באופן  ודאי  כאשר  החכירה  את  לבטל  אופציה   ידי  על

בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת   במקרה
בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת,   החכירההחברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין  

לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות 
 .הפסד או לרווח לכך  ומעבר  לאיפוסו עד השימוש

 
 בגין חכירות הינה כדלקמן:  2018בדצמבר,  31החשבונאית שיושמה עד ליום   המדיניות

 

או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד    כמימוניתלסיווג חכירה    המבחנים
 : IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-ההתקשרות על

 

 כחוכר  החברה
 

 חכירה תפעולית
 

, החכור  הנכס  על  בבעלות  הגלומים  וההטבות  הסיכונים  כל  ממשי  באופן  מועברים  לא  אשר  נכסים
 פני   על  ישר  בקו  הפסד  או  ברווח  כהוצאה  מוכרים  החכירה  תשלומי.  תפעולית  כחכירה  מסווגים
 . החכירה תקופת
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 עיקר השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים - : 3באור 

 

יישום   על  המשפיעים  והנחות  באומדנים,  להסתייע  ההנהלה  נדרשת  הכספיים,  הדוחות  הכנת  בעת 
והוצאות. שינויים   הכנסות  נכסים, התחייבויות,  ועל הסכומים המדווחים של  המדיניות החשבונאית 

 אומדן.הבאומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי  
 

בדוחו שנעשו  העיקריות  ההנחות  ה להלן  לתאריך  הודאות  לאי  בקשר  הכספיים  ואומדנים    דיווחת 
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של 

 בשנה העוקבת: נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
 

 קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות -
 

עסקאות תשלום   ההוגן של  שימוש  השווי  באמצעות  לראשונה  ההכרה  בעת  נקבע  מניות  מבוסס 
במודל תמחור אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר המימוש ועל הנחות  

 בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.   
 

 נכסי מסים נדחים  -
 

ובגין הפרשים זמניים ניתנים לניכוי,   נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס
שטרם נוצלו, אם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של  
ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום  

    ההכנסה החייבת במס הצפויה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.
 

 הפסדי אשראי חזויים  -
 

  (. 2'י)2בדבר השיקולים, אומדנים והנחות המופעלים בדבר חישוב הפסדי אשראי חזויים ראה באור  
חישוב ההפרשה להפסדי אשראי חזויים התבססה החברה על עבודת מעריך שווי חיצוני בלתי  לצורך  

 .תלוי
 

 שיעור היוון של התחייבות בגין חכירה -

 
יכולה לקבוע בנקל את שיעור הריבית הגלומה בחכירה ולכן לצורך חישוב ההתחייבות  החברה אינה  

בגין חכירה היא משתמשת בשיעור הריבית התוספתי של החברה. שיעור הריבית התוספתי שקובעת  
החברה מהווה את שיעור הריבית שהחברה הייתה צריכה לשלם על הלוואה לתקופה הדומה לתקופת  

ומה וזאת לשם השגת נכס בערך דומה לנכס זכות השימוש הנובע מהחכירה החכירה ועם בטוחה ד
והכל בסביבה כלכלית דומה. במצבים בהם אין עסקאות מימון עליהן החברה יכולה להתבסס היא 
קובעת את שיעור הריבית התוספתי בהתאם לסיכון המימוני המיוחס לחברה, תקופת החכירה וכן  

 מתנאים ומגבלות הקיימות בחוזה החכירה.  משתנים כלכליים נוספים הנובעים
 

 עלויות פיתוח -
 

על הנהלת החברה לבחון האם מתקיימים התנאים להכרה בעלויות בגין פרויקטים של פיתוח כנכסים  
 בלתי מוחשיים.

 

החברה מהוונת עלויות בגין פרויקטים של פיתוח. המועד לראשונה של היוון העלויות מתבסס, בין  
פיתוח  כאשר  לרוב  וכלכלית,  טכנולוגית  היתכנות  שקיימת  ההנהלה  של  הדעת  שיקול  על  היתר, 

ידי ההנהלה של החברה. בקביעת הסכום שיהוון, ההנהלה  -הפרויקט הגיע לאבן דרך שהוגדרה על
רכות המתייחסות לתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של הפרויקט, שיעור ההיוון  מבצעת הע

 והתקופה הצפויה של ההטבות מהפרויקט.
 

 יעת שווי הוגן של נכס פיננסי לא סחיר בק -
 
דרג השווי ההוגן נקבע בהתאם לשיטות יבמ  3ההוגן של נכס פיננסי לא סחיר המסווג לרמה  השווי  

הערכת תזרימי המזומנים העתידיים המהוונים לפי שיעורי היוון שוטפים  הערכה, בדרך כלל על פי  
שינויים באומדן תזרימי מזומנים עתידיים ואומדן    בגין פריטים בעלי תנאים ומאפייני סיכון דומים.

עשויים   ותנודתיות,  אשראי  סיכון  נזילות,  סיכון  כגון  סיכונים  בהערכת  בהתחשב  היוון  שיעורי 
    וגן של נכסים אלו.להשפיע על השווי הה
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 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  - : 4באור 

 
 2020-2018פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית לשנים  . א
 

-2018במסגרת פרויקט השיפורים מחזור    תיקונים מסוימים   IASB  - פרסם ה   2020בחודש מאי  
 : IFRS 9  - . להלן התיקון העיקרי המתייחס ל 2020

עמלות    IFRS 9  - ל   התיקון  היא מבצעת את מבחן    על החברה מבהיר אילו  כאשר    10" לכלול 
תנאים של מכשיר חוב שתוקן או הוחלף  בעת בחינה האם    , IFRS 9- ב   3.3.6בסעיף ב.   " האחוזים 

 . ממכשיר החוב המקורי   שונים באופן מהותי 
 

, או לאחריו. יישום מוקדם  2022בינואר    1שנתיות המתחילות ביום    לתקופות דיווח   יושם   התיקון 
יותר אפשרי. התיקון יושם לגבי מכשיר החוב שתוקן או הוחלף החל מהשנה בה התיקון לתקן  

 יושם לראשונה. 
 

 הצגת דוחות כספיים   1IAS -תיקון ל . ב 
 

בדבר הדרישות לסיווג התחייבויות כשוטפות    IAS 1  - תיקון ל   IASB  - ה פרסם    2020בחודש ינואר  
 התיקון(.   - או כלא שוטפות )להלן  

 התיקון מבהיר את העניינים הבאים:  
 מהי הכוונה בזכות בלתי מותנית לדחות את הסילוק;  •

 זכות הדחייה חייבת להתקיים לתום תאריך הדיווח;  •

 סיווג אינו מושפע מהסבירות שישות תממש את זכות הדחייה;  •

במידה ונגזר משובץ בהתחייבות המירה הינו מכשיר הוני, התנאים של ההתחייבות לא  רק   •
 ישפיעו על סיווגו. 

 
התיקון יישום  או לאחריו.    2023לינואר    1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום    יושם   התיקון 

 בדרך של יישום למפרע. 
 

 לה. החברה בוחנת את השפעת התיקון על הסכמי ההלוואות הנוכחיים ש 
 

 מזומנים ושווי מזומנים  - : 5באור 
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 100,366  33,083  למשיכה מיידית תופיקדונומזומנים 
     
  33,083  100,366 
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 אשראי ללקוחות, נטו - : 6באור 

 בדצמבר   31ליום   
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 320,836  352,371  חובות פתוחים והמחאות לגבייה 
     - בניכוי

 (13,743)  ( ,45316)  הכנסות מראש )א( 
 (1,790)  ( 2,797)  חלק המע"מ שישולם בגין ההכנסות מראש 

     
 305,303  333,121  סך הכל אשראי ללקוחות ברוטו 

     
 ( 4,343)  ( 6,579)  ( בהפסדי אשראי חזויים )

     
 300,960  326,542  סך הכל אשראי ללקוחות, נטו

     
 16,343  46,243  בניכוי, אשראי לקוחות לזמן ארוך

     
 284,617  280,299  אשראי ללקוחות לזמן קצר, נטו 

 

. החלק  מסחר בממסרים דחויים אשר טרם ניתן להכיר בהכנסה בגינןמהכנסות מראש בגין עסקאות   . א
היחסי בהכנסה שנצבר ממועד העסקה ועד למועד הדוחות ואשר ניתן להכיר בהכנסה בגינו נצבר 

 בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית ומוכר ברווח והפסד כהכנסות מימון.
 

 הפסדי אשראי חזויים:  .ב

 (. 2'י)  2לגבי מדיניות ההפרשה ראה באור  - הפסדי אשראי חזויים .1
 

  2020  בדצמבר  31

אשראי 
לקוחות  

כנגד  
ממסרים  
דחויים  

  בערוץ ישיר 

אשראי 
לנותני  
  שירותי

מטבע כנגד  
ממסרים  
  דחויים 

הלוואות  
מגובות  
בבטוחה  
  מוחשית 

הפרשה 
 ספציפית 

 

 סה"כ
  %     
           

   -  0.67%  0.32%  0.94%  ההפסד הצפוי  שיעור
           
 אלפי ש"ח    
           

 6,579  4,405  697  294  1,183  להפסדסך ההפרשה 
           

 333,121  12,102  104,657  90,782  125,580  ערך בספרים ברוטו 
 

  2019  בדצמבר  31

אשראי 
לקוחות  

כנגד  
ממסרים  
דחויים  

  בערוץ ישיר 

אשראי 
לנותני  
  שירותי

מטבע כנגד  
ממסרים  
  דחויים 

הלוואות  
מגובות  
בבטוחה  
  מוחשית 

הפרשה 
 ספציפית 

 

 סה"כ
  %     
           

   -  0.51%  0.17%  1.39%  ההפסד הצפוי  שיעור
           
 אלפי ש"ח    
           

 4,343  2,539  394  209  1,201  סך ההפרשה להפסד

           
           

 305,303  18,107  77,424  123,213  86,559  ערך בספרים ברוטו 
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 )המשך( אשראי ללקוחות, נטו - : 6באור 
 

 :להפסדי אשראילהלן התנועה בהפרשה  .2

  

אשראי 
לקוחות  

כנגד  
ממסרים  
דחויים  

  בערוץ ישיר 

אשראי 
לנותני  
  שירותי

מטבע כנגד  
ממסרים  
  דחויים 

הלוואות  
מגובות  
בבטוחה  
  מוחשית 

הפרשה 
 ספציפית 

 

 סה"כ
 מבוקר   
 אלפי ש"ח  
           

 4,343  2,539  394  209  1,201  2020בינואר,  1ליום  
           

  במשך )קיטון( הפרשה
בגין חובות   התקופה

 שנוצרו בתקופת הדיווח 

 

(18 )  85  303  2,607  2,977 
  התקופה במשך קיטון

בגין חובות מתקופות  
 דיווח קודמות 

 

-  -  -  (658 )  (658 ) 
חובות אבודים שהוכרו  

 השנהבמהלך 
 

-  -  -  (83 )  (83 ) 
           

 6,579  4,405  697  294  1,183  2020בדצמבר,   31ליום  
 

 
 

  

אשראי 
לקוחות  

כנגד  
ממסרים  
דחויים  

  בערוץ ישיר 

אשראי 
לנותני  

שירותים  
מטבע כנגד  
ממסרים  
  דחויים 

הלוואות  
מגובות  
בבטוחה  
  מוחשית 

הפרשה 
 ספציפית 

 

 סה"כ
 מבוקר   
 אלפי ש"ח  
           

 3,899  1,154  50  182  2,513  2019בינואר,  1ליום  
           

  במשך )קיטון( הפרשה
בגין חובות   התקופה

 שנוצרו בתקופת הדיווח 

 

(1,312 )  27  344  -  (941 ) 
  התקופה במשך הפרשה

בגין חובות מתקופות  
 דיווח קודמות 

 

-  -  -  2,280  2,280 
חובות אבודים שהוכרו  

 השנהבמהלך 
 

-  -  -  (895 )  (895 ) 
           

 4,343  2,539  394  209  1,201  2019בדצמבר,   31ליום  

 
 

הפקידו לקוחות מסוימים ממסרים דחויים מעבר לסכום    ,כנגד חלק מהאשראי הניתן ללקוחות החברה 
  12,070אלפי ש"ח )   2,489  סך היתרה בגין לקוחות אלו הינה   2020בדצמבר,    31האשראי הניתן להם. ליום  

 (. 2019בדצמבר,  31ש"ח ליום אלפי 
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 )המשך( אשראי ללקוחות, נטו - : 6באור 

 
 :החברה בגין יתרות לקוחותלהלן מידע בדבר החשיפה לסיכון אשראי של  .2

 
     לקוחות שטרם   
   לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו   הגיע מועד   

  
פרעונם )ללא  
  פיגור בגבייה( 

 עד
  יום  30

31-60   
  יום 

61-120   
  יום 

121-180 
 כ"סה  יום  181מעל   יום 

 אלפי ש"ח  
 2020בדצמבר,   31ליום    
 מבוקר   

               
יתרת לקוחות לפני  

הפרשה לחובות  
 333,121  7,043  1,891  1,493  1,276  2,543  318,875  מסופקים 

               
יתרת הפרשה  

 6,579  2,129  644  626  797  279  2,104  לחובות מסופקים 
               
 2019בדצמבר,   31ליום    
 מבוקר   
               

יתרת לקוחות לפני  
הפרשה לחובות  

 305,303  11,326  1,585  640  311  1,754  289,687  מסופקים 
               

יתרת הפרשה  
 4,343  2,536  3  -  -  -  1,804  לחובות מסופקים 

 

 הגדולים במונחי היקף אשראי המושכים פיזור עשרת ו עשרת הלקוחות העיקריים   
 

 בדצמבר   31ליום    בדצמבר   31ליום   
  2020  2019   2020  2019 
  %   % 

 1.64%  2.68% 1מושך    11.08%  8.75%  1לקוח  
 1.45%  1.84% 2מושך    6.93%  7.15%  2לקוח  
 1.36%  1.69% 3מושך    6.39%  4.46%  3לקוח  
 1.33%  1.56% 4מושך    4.81%  3.83%  4לקוח  
 1.27%  1.51% 5מושך    3.79%  3.64%  5לקוח  
 1.23%  1.49% 6מושך    2.71%  2.80%  6לקוח  
 1.22%  1.49% 7מושך    2.41%  2.68%  7לקוח  
 1.22%  1.49% 8מושך    2.14%  2.36%  8לקוח  
 1.21%  1.45% 9מושך    1.55%  2.09%  9לקוח  
 1.18%  1.44% 10מושך    1.52%  1.92%  10לקוח  

 

 13.11%  16.64%   43.33%  39.68%  סה"כ        
 

 חייבים ויתרות חובה  - : 7באור 
 

 בדצמבר   31ליום   
  2020  2019 
 ש"ח אלפי   
     

 349  100  הלוואות לעובדים
 141  440  הוצאות מראש

 80  36  חייבים ויתרות חובה אחרים 
  576  570 
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 רכוש קבוע  - : 8באור 

 
 2020שנת  

  
שיפורים  
  במושכר

מחשבים 
וציוד  
  היקפי 

ציוד  
וריהוט  
  משרדי

 כלי 
 רכב 

 

 סה"כ 
 אלפי ש"ח   

           עלות
 1,327  316  512  499  -  2020בינואר,  1יתרה ליום  

           : תוספות במשך השנה
 1,303  286  98  286  633  רכישות

           : גריעות במשך השנה
 201  -  -  201  -  מימושים

           
 2,510  602  610  665  633  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  

           
           נצבר שפחת 

 634  196  128  310  -  2020 בינואר, 1יתרה ליום  
           : תוספות במשך השנה

 353  88  38  717  50  פחת 
           : גריעות במשך השנה

 201  -  -  201  -  מימושים
           

 867  284  166  736  50  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  
           

  31יתרת עלות מופחתת ליום 
 318  444  298  583  2020בדצמבר, 

 
1,643 

 
 9201שנת  

  
שיפורים  
  במושכר

מחשבים 
וציוד  
  היקפי 

ציוד  
וריהוט  
  משרדי

 כלי 
 רכב 

 

 סה"כ 
 אלפי ש"ח   

           עלות
 2,617  434  487  408  1,288  2019בינואר,  1יתרה ליום  

           : השנהתוספות במשך 
 157  -  25  91  41  רכישות

           : גריעות במשך השנה
 ( 1,447)  ( 118)  -  -  ( *( 1,329)  מימושים

           
 1,327  316  512  499  -  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  

           
           נצבר שפחת 

 909  194  81  192  442  2019 בינואר, 1יתרה ליום  
           : תוספות במשך השנה

 1,100  48  47  118  *(  887  פחת 
           : גריעות במשך השנה

 ( 1,375)  ( 46)    -  ( *( 1,329)  מימושים
           

 634  196  128  310  -  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  
           

  31יתרת עלות מופחתת ליום 
 120  384  189  -  2019בדצמבר, 

 
693 

 
 

העבירה החברה את מיקום משרדיה, עקב כך הפחיתה החברה את מלוא        2020 *( במהלך חודש פברואר
 אלפי ש"ח. 751השיפורים במושכר במשרדיה הקודמים בסך כולל, נטו של 
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 נכסים בלתי מוחשיים - : 9באור 

 

  
 תוכנות 
 מחשב 

 
CRM 

 
 סה"כ

 אלפי ש"ח   
       עלות

       

 695  695  -  2020בינואר,  1יתרה ליום  

 972  670  רכישות

 

1,642 
       

 2,337  1,667  670  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  
       

       הפחתה שנצברה 
       

 -  -  -  2020בינואר,  1יתרה ליום  
       

 -  -  -  הפחתה שהוכרה במהלך השנה
       

 -  -  -  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  
       

       יתרה, נטו
       

 2,337  1,667  670  2020בדצמבר,  31ליום 
 

  CRM 
 אלפי ש"ח   

   עלות
   

 -  2019בינואר,  1יתרה ליום  

 695  רכישות
   

 695  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  
   

   הפחתה שנצברה 
   

 -  הפחתה שהוכרה במהלך השנה
   

 -  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  
   

   יתרה, נטו
   

 695  2019בדצמבר,  31ליום 
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   קצר לזמן ואחרים אשראי מנותני  קצר לזמן והלוואות  אשראי - : 10באור 

 
 בדצמבר   31ליום   
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 224,407  37,061   אשראי שניתן כנגד ממסרים דחויים
     - בניכוי

 ( 2,453)  ( 376)  ( 1הוצאות מראש )
     

 221,954  36,685  סך הכל 
     

 524  1,069  בניכוי אשראי לזמן ארוך  

  35,616  221,430 
     

 
בגין עסקאות  ניכיון  הוצאות   .1 דחויים אשר טרם  ממראש  בממסרים  בגינן.  הוכרה המסחר  הוצאה 

ואשר ניתן להכיר בהוצאה בגינו  החלק היחסי בהוצאה שנצבר ממועד העסקה ועד למועד הדוחות  
 נצבר בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית ומוכר ברווח והפסד כהוצאות מימון.

 
 זכאים ויתרות זכות  - : 11באור 

 
 בדצמבר 31ליום     
    2020  2019 
 אלפי ש"ח     
       

 1,991  5,123    מוסדות
 289  567    עובדים ומוסדות בגין שכר

 559  242    הוצאות לשלם 
 811  576    ונותני שירותים  התחייבויות לספקים

    6,508  3,650 
       

 

 אגרות חוב  - : 21באור 
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

     :חלויות שוטפות של אגרות חוב
     

 22,818  70,456  סדרה א' 
 -  3,927  סדרה ב' 

     
 22,818  74,383  סה"כ חלויות שוטפות של אגרות חוב:

     
     :אגרות חוב

     
 94,898  42,802  סדרה א' 
 -  75,133  סדרה ב' 

     
 94,898  117,935  סה"כ אגרות חוב:

     
 117,716  192,318  ואגרות חוב חלויות שוטפות של אגרות חוב כסה"
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 )המשך(  אגרות חוב - : 12באור 

 
 אגרות חוב סדרה א' 

 
 ,ש"ח ע"נ כ"א  1אגרות חוב )סדרה א'( בנות    120,000,000הנפיקה החברה לציבור    2019בדצמבר,    30ביום  

מעלות    S&P. אגרות החוב דורגו על ידי  2019בדצמבר,    25על פי תשקיף הנפקה לציבור שפורסם ביום  
 . 2019בדצמבר,  29ביום  ilBBB+בדירוג 

 
ואינן צמודות    (5.0%)ריבית אפקטיבית    3.9%החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  אגרות  

אלפי    117,700  -סך התמורה המיידית בניכוי הוצאות הנפקה, הסתכמה לכ  )קרן וריבית( למדד כלשהו.
 .ש"ח

 
התשלומים    2  -מסך הקרן ב  20%  - תשלומים חצי שנתיים    4  - אגרות החוב תעמודנה לפירעון )קרן( ב

 . 2020בדצמבר,  31החל מיום התשלומים האחרונים.  2-מסך הקרן ב 30%- הראשונים ו
 

של הרחבת סדרת אגרות חוב )סדרה   על דרך  בהנפקה פרטיתהנפיקה החברה    2020,  באוקטובר  25ביום   
, על פי תשקיף הנפקה לציבור    ש"ח ע"נ כ"א  1בנות אגרות חוב    24,000,000 בהיקף כולל של  א'( קיימת

ביום   ידי  2019בדצמבר,    25שפורסם  על  דורגו  החוב  אגרות   .S&P  + בדירוג    19ביום    ilBBBמעלות 
 . 2020, אוקטוברב

 
על סך    סילוקיןביצעה החברה פירעון שוטף של אגרות החוב בהתאם ללוח ה  2020בדצמבר,    31ביום   

 אלפי ש"ח. 28,800
 

 ' באגרות חוב סדרה 
 

 ,ש"ח ע"נ כ"א  1'( בנות  באגרות חוב )סדרה    80,000,000הנפיקה החברה לציבור    2020,  בנובמבר  29ביום  
מעלות    S&P. אגרות החוב דורגו על ידי  2019בדצמבר,    25על פי תשקיף הנפקה לציבור שפורסם ביום  

 . 2020, נובמברב 26ביום  ilBBB+בדירוג 
 

( ואינן צמודות  5.5%)ריבית אפקטיבית    4.9%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  
אלפי    78,698  -בניכוי הוצאות הנפקה, הסתכמה לכ)קרן וריבית( למדד כלשהו. סך התמורה המיידית  

 ש"ח.
 

התשלומים    3  -מסך הקרן ב  5%  -  תשלומים חצי שנתיים  7  -אגרות החוב תעמודנה לפירעון )קרן( ב
ב  20%,  הראשונים הקרן  הקרן   25%- ו   הבאים  התשלומים  3  - מסך  האחרון  מסך  התשלום  בתשלום   .

 . 2021בדצמבר,  31הראשון ישולם ביום 
 

 להלן מועדי הפירעון של אגרות החוב:   
 

 2020, בדצמבר 31  
 סה"כ   אג"ח ב'   אג"ח א'   
 אלפי ש"ח   

 74,383  3,927  70,456  שנה ראשונה 
 50,418  7,616  42,802  שנה שנייה 

 31,676  31,676  -  שנה שלישית 
 35,841  35,841    שנה רביעית 

       
 192,318  79,060  113,258  סה"כ 

       
  

  
 להלן.  26באשר לאמות המידה הפיננסיות שהוטלו על החברה ראה באור  
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 )המשך(  אגרות חוב - : 12באור 

 פרסום תכנית רכישה ורכישה עצמית של אגרות חוב     

 אגרות  אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה, במסגרתה תרכוש מלרן פיננסים  2020במרס,    22  ביום 
מעת לעת במועדים ובהיקפים שונים,  מיליון ש"ח, והכל    10בהיקף של עד    החברה  של'(  א)סדרה    חוב

תכנית הרכישה נכנסה לתוקפה ביום    על פי שיקול דעתה של הנהלת החברה בהתאם להזדמנויות בשוק.
 . 2020בספטמבר,  30והנה בתוקף עד ליום  2020במרס,  23

  322,539ביצעה החברה, באמצעות מלרן פיננסים, רכישות של    2020במרס,    31- ו  2020במרס,    26בימים   
חזור  שבמ מסך אגרות החוב )סדרה א'(  0.27%  - אגרות חוב )סדרה א'( של החברה בשיעור מצטבר של כ

 אלפי ש"ח.  244בסך 

 
 אשראי מתאגיד בנקאי - : 13באור 

  
שיעור הריבית    

בדצמבר,  31ליום 
2020(*)   

 בדצמבר   31 
   2020  2019 
 אלפי ש"ח    
       

 -  20,005  2.7%- 1.7%פריים+  מתאגיד בנקאי א'  אשראי
       

 -  20,005    סה"כ אשראי מתאגיד בנקאי 
       

 
 .1.6%נו  הי 2020בדצמבר  31)*( שיעור ריבית הפריים ליום   
  
 אשראי מתאגיד בנקאי א'  

 
 On  בהסכם להעמדת מסגרת אשראיתאגיד בנקאי א'  עם    החברה  התקשרה  2020באוקטובר,    8ביום    

Call   בתנאים המפורטים להלן:  מיליון ש"ח 20בסך של עד 
   

 . 2021באוגוסט,  21לתאריך מסגרת האשראי תהיה ניתנת לניצול עד  .1

כל הלוואה מכוח ימים.    7יבוצע מדי   On Callפירעון כל הלוואה שתועמד מכוח מסגרת האשראי   .2
  1.7%ריבית הפריים בתוספת מרווח בטווח שבין    המסגרת תישא ריבית בשיעור שנתי של בשיעור

 .2.7% -ל 
  
 להלן.  26באשר לאמות המידה הפיננסיות שהוטלו על החברה ראה באור  
   

 מכשירים פיננסיים - : 41באור 
 

 נכסים פיננסיים  . א
 

 בדצמבר   31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

     נכסים פיננסיים בעלות מופחתת: 
 300,960  326,542  אשראי ללקוחות, נטו
 429  576  חייבים ויתרות חובה 
 -  4,000  פקדון בתאגיד בנקאי

 2,608  -  עניין צדדים קשורים ובעלי 
     

 303,997  331,118  סה"כ נכסים פיננסיים בעלות מופחתת 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 14באור 
 

 

 סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן  .ב
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 
 

 2020, בדצמבר 31  
 סה"כ   3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח   

 652  652  -  -  אופציות לא סחירות
 

 

 : הוגן ה  שוויה מדרג של 3 ברמה המסווגות הוגן  שווי מדידות בגין התאמה 
 

 מכשירים פיננסיים  
  2020  2019 
 ש"ח אלפי   

 -  -  בינואר   1  ליום   יתרה 
     

     : שהוכר)הפסד(  רווח סך
 -  652  (  *הפסד או ברווח

     
 -  652  דצמבר ב   31יתרה ליום  

    
     :כומתו ( *

)הפסד( לתקופה שלא מומש ושהוכר ברווח או   רווחסך  
 -  652  הפסד בגין נכסים המוחזקים בסוף תקופת הדיווח 

     
 

 

וכן לא היו    2ובין רמה    1, לא היו מעברים בין רמה  2020,  דצמברב  31שהסתיימה ביום  שנה  במהלך ה
 . 3או אל רמה  3מעברים מרמה 

 

   הערכה טכניקות .ג
 

 לחברה אופציות לא סחירות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.   
 

להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות בהתאם למודל המדידה למכשירים  
 לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:  Black Scholes (B&S) -הפיננסיים 

 
 3,136.52    מחיר מימוש

 1.4    אורך החיים החזוי של המכשיר
 42.78%    תנודתיות חזויה 

 0    דיבידנד חזוי
 0.30%    )דולרית( ריבית חסרת סיכון

 

 

 התחייבויות פיננסיות, הלוואות נושאות ריבית ואשראים .ד
 

    שיעור    
הריבית    

   האפקטיבית
 בדצמבר   31

  2020  2019 
 אלפי ש"ח    

        הלוואות נושאות ריבית ואשראים שוטפים:
 221,430  35,616   %4.01 -  7.4%  הלוואות לזמן קצר מנותני אשראי ואחרים 

 -  20,005   2.7%- 1.7%פריים+  אשראי מתאגיד בנקאי
 22,818  74,383   5.0%-5.5%  חלויות שוטפות של אגרות חוב 

        
 244,248  130,004     סה"כ הלוואות נושאות ריבית ואשראים שוטפים 

        
        שוטפים:לא הלוואות נושאות ריבית ואשראים 

 524  1,069   10.4% -  7.4%  אשראי לזמן ארוך מנותני אשראי אחרים 
 94,898  117,935   5.0%-5.5%  אגרות חוב 

        
     119,004  95,422 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 41באור 

 
 הנובעים מפעילות מימון שינויים בהתחייבויות   .ה

 

  
הלוואות  
  לזמן קצר 

הלוואות  
 לזמן ארוך

 

  ותהלווא
  ותהמיר

 מבעלי עניין 

 

אגרות 
  חוב

התחייבות  
  בגין חכירה  

דיבידנד 
  לשלם

סה"כ 
התחייבויות  

הנובעות  
מפעילות 

 מימון
 אלפי ש"ח       

 4,400  600  -  -  -  1,400  2,400  2018 בינואר 1יתרה ליום  
 ( 3,000)  ( 600)  -  -  -  ( 1,400)  ( 1,000)  תזרים מזומנים
 -  -  -  -  -  -  -  שינויים אחרים

 1,400  -  -  -  -  -  1,400  2018בדצמבר  31יתרה ליום  
 IFRS 16  -  -    -  1,534  -  1,534יישום לראשונה של 

 136,825  -  ( 475)  117,700  *(  21,000  -  ( 1,400)  תזרים מזומנים
 ( 21,000)  -  -  -  ( 21,000)  -  -  המרה להון 

 16  -  -  16  -  -  -  שינויים אחרים
 118,775  -  1,059  117,716  -  -  -  2019בדצמבר  31יתרה ליום  

 72,557  -  ( 703)  73,260  -  -  -  תזרים מזומנים
 2,141  -  799  1,342  -  -    שינויים אחרים

 193,473  -  1,155  192,318  -  -  -  2020בדצמבר  31יתרה ליום  
 

 יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ו
 

סיכון תזרימי מזומנים בעיקר  אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני שוק )פעילויות החברה חושפות  
סיכונים   לניהול  החברה  של  הכוללת  תכניתה  נזילות.  וסיכון  אשראי  סיכוני  ריבית(,  שיעור  בגין 
השפעות   למזער  ושואפת  הפיננסיים  השווקים  התנהגות  את  לצפות  ניתן  לא  כי  בכך  מתמקדת 

 ה הכספיים של החברה. שליליות אפשריות על ביצועי
 

ידי הנהלת  -על  בהתאם למדיניות המאושרת  מנכ"ל החברהניהול הסיכונים הפיננסיים מתבצע על ידי  
שיתוף פעולה צמוד עם    החברה. מנכ"ל החברה מזהה, מעריך ומגדר את הסיכונים הפיננסיים תוך

 עקרונות  החברה מספקת. הנהלת  לרבות ועדת האשראי של החברה  יחידותיה התפעוליות של החברה
כגון  גם מדיניות המטפלת בתחומים ספציפיים,  הכולל של הסיכונים, כמו  בגין    לניהולם  סיכונים 

 סיכוני שיעור ריבית, סיכוני אשראי והשקעת עודפי כספים.
 

 ריבית  -  סיכון שוק .1
 

חירים סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המ
במכשירים פיננסיים.   אחזקותיהלצרכן ושעורי הריבית, ישפיעו על הכנסות החברה או על ערך  

פרמטרים  במסגרת  שוק  לסיכוני  החשיפה  על  ולפקח  לנהל  הינה  השוק  סיכוני  ניהול  מטרת 
החברה נוטלת אשראי מספקי אשראי בהתאם לשיקול דעת ההנהלה. ספקי האשראי מקובלים.  

 וב הלוואות לטווח קצר מתאגידים בנקאיים ו/או גופים מוסדיים. כאמור, נוטלים לר
  

הינו סיכון הריבית. סיכון הריבית הוא הסיכון לפגיעה    החברהסיכון השוק העיקרי אליו חשופה  
ברווחי החברה ובהונה העצמי כתוצאה משינויים בשיעורי הריבית. החברה נוהגת להתאים את  

זאת על מנת למנוע את שחיקת ריבית בנק ישראל וב  ינוייםשל  גובה הריבית והעמלה מלקוחותיה
 המרווחים התפעוליים של החברה. 

 

להערכת החברה, מאחר והאשראי הינו לטווח קצר והריבית על פי רוב מותאמת ללקוח כתוצאה  
 אינה מהותית.  של שינויים בריבית בנק ישראל משינוי הריבית במשק, חשיפתה למצבים 

    
 המחירים לצרכן אינה מהותית. במדד ולשינוי כמו כן, חשיפת החברה לסיכון מטבע חוץ 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 14באור 

 

 )המשך(  יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ו
 

 סיכון אשראי .2
 

סיכון האשראי הינו הסיכון המהותי ביותר של החברה. סיכון אשראי הוא הסיכון שצד אחד  
למכשיר פיננסי יגרום להפסד פיננסי אצל הצד האחר על ידי אי עמידה במחויבות. סיכון האשראי 
של החברה נובע בעיקר מהסיכון שבאי עמידת לקוחותיה בהתחייבויותיהם לפרעון חובותיהם  

ה החברה.  של כלפי  אשראי  לסיכון  המרבית  החשיפה  את  ביותר  הטוב  באופן  המייצג  סכום 
 החברה, מבלי להתחשב בבטוחה כלשהי המוחזקת, הינה הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים.  

 

בנקאיים אשר מופקדים בתאגידים  ופיקדונות    סיכון אשראי נובע גם ממזומנים ושווי מזומנים
 גדולים ומוכרים בישראל.  

    

סיכון האשראי מטופל ברמת החברה. החברה אחראית לניהול וניתוח סיכון האשראי בגין כל  
לקוח חדש בטרם היא מציעה לו תנאי תשלום מקובלים וכן תנאי תשלום. במסגרת ההחלטה 
תוך   הלקוח,  של  האשראי  איכות  את  סוקרת  החברה  הנהלת  לקוחות,  עם  להתקשר  באם 

העבר עמו ובגורמים נוספים. החברה פועלת להקטנת סיכון התחשבות במצבו הפיננסי, בניסיון  
וקבלת   העסקאות,  פיזור  ידי  על  דחויות,    בטוחותהאשראי  המחאות  אישיות,  ערבויות  כגון 

   וכו'. קדונות, שעבוד נכסי נדל"ן, שעבוד של ציודיפ
  

הינו במהלך  הינם אשראי ללקוחות שמועד הפירעון החברהמאחר ורוב הנכסים הפיננסיים של 
את הפסדי האשראי הצפויים משוקללים בהסתברות   החברההחודשים הקרובים העריכה    12

החודשים הקרובים בהתבסס הן על ניסיון העבר והן על צפי לגבי ההסתברות   12- שיתרחשו ב
לקו קבוצות  לפי  נעשית  הבחינה  כאשר  עתידיים.  אירועים  ענפיחותלהתרחשות  הפעילות    , 

 .עסקהשניתנו לכל  בטוחותהבמבנה ו
 

 סוגים עיקריים:    לשני נחלקים  הבטוחותסוגי 
    

לרבות אך לא רק:  בבטוחה שאינה בטוחה מוחשית )  מגובהכנגד ממסרים דחויים    ניכיונות )א( 
נכס על  אזהרה  הערות  זכות, שש"כ,  חוב, המחאות  ג', שטרי  צד  ערבויות  אישיות,  י  ערבויות 

 (. נדל"ן
הן בבטוחה שאינה בטוחה מוחשית והן בבטוחה   ומגובה  דחויים  ממסריםמגובה    אשראי )ב( 

 מוחשית )נכסי נדל"ן ו/או ציוד מכני הנדסי ו/או כלי רכב(.
 

חזויים,   אשראי  הפסדי  בגין  ההפרשה  חישוב  ישנם    החברהבעת  האם  ראשון  בשלב  בוחנת 
, וזאת בשל אירוע כשל המחייב בחינה ספציפית  לקוחות אשר בגינם יש לחשב הפרשה ספציפית

יום, כניסה   90של הלקוח. אירועי הכשל הינם, בין היתר, פיגור של הלווה בהחזר החוב מעל  
הלווה   של  האשראי  בסיכון  להידרדרות  אינדיקציה  כל  וכן  נכסים  כינוס  או  פירוק  של  להליך 

 שנתגלתה.  
 

בשלב השני, לגבי יתרת הלקוחות שלגביהם לא בוצעה הפרשה ספציפית, ביצעה החברה הפרשה  
כללית אשר חושבה בהסתמך על היסטורית החובות הפגומים של החברה בחלוקה לסקטורים 
בערוץ   דחויים  ממסרים  כנגד  ללקוחות  אשראי  לרבות  אשראי,  החברה  נותנת  להם  השונים 

הנחשבים בעלי פרופיל סיכון נמוך    –מטבע כנגד ממסרים דחויים  הישיר, אשראי לנותני שירותי  
מערוץ ישיר, לאור פיזור רחב יותר של לקוחות קצה ויכולת להיפרע ממקור נוסף, מעבר לכותב  

 .מוחשיתהשיק ולמקבל השיק, ואשראי המגובה בבטוחה 
 

חברה ל  והועמדאלפי ש"ח    104,657  -חובם של לקוחות שונים, המסתכם לסך של כ  להבטחת
 . להבטחת פירעון האשראי אלפי ש"ח 103,570 -של כ  בסך בטוחות מוחשיות

מלקוחותיה לרבות אך לא בטוחות נוספות לחברה מועמדות לעיל, לבטוחות המתוארות בנוסף 
רק: ערבויות אישיות, ערבויות צד ג', שטרי חוב, המחאות זכות, שש"כ, הערות אזהרה על נכסי 

למד בהתאם  והכל  האשראי  נדל"ן  ועדת  לאישור  ובכפוף  החברה,  של  הסיכונים   ניהול  יניות 
 בחברה. 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 14באור 

 

 )המשך(  יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ו
 

   )המשך( סיכון אשראי  .2
 

אשראי ללקוחות  כן, בוצע ניתוח פגימה היסטורית ספציפי לענפי פעילות שונים בסקטור  -כמו
או   פגימה  היסטוריית  אין  לחברה  בהם  הפעילות  בענפי  הישיר.  בערוץ  דחויים  כנגד ממסרים 
בענפים בהם שיעור ההפרשה נמוך מהרף התחתון בחברות השוואה )חברות אשראי חוץ בנקאי  
שיעור   את  החברה  להערכת  המשקף  טווח  הינו  שנלקח  ההפרשה  שיעור  אחרות(,  ציבוריות 

 ש בהסתמך על נתונים המפרסמות חברות ההשוואה. ההפרשה הנדר
 

 

 להלן התפלגות יתרות לקוחות ומושכים, מסך לקוחות והמחאות לגביה ברוטו לפי ענפים
 

 מושכים   לקוחות 
 בדצמבר   31ליום    בדצמבר   31ליום  
 2020  2019   2020  2019 
 %   % 
         

 20.51%  18.84% בניה  38.83%  33.23% פיננסים *( 
 15.47%  18.34% יבוא ומסחר   14.10%  13.47% יבוא ומסחר 

 16.31%  17.42% שירותים   10.48%  13.31% הובלות ולוגיסטיקה 
 11.87%  13.02% הובלות ולוגיסטיקה   10.27%  8.92% בניה

 9.20%  9.15% תשתיות   4.33%  8.47% שירותים 
 3.70%  4.75% כלי רכב וצמ"ה   6.74%  %06.5 תשתיות 

 5.63%  3.13% תעשיית המזון   3.12%  %03.6 תעשיית המזון 

 3.90%  2.96% אנרגיה כימיקלים ודלק  3.42%  3.09% כלי רכב וצמ"ה 

 4.39%  2.55% אספקת כח אדם   0.75%  2.13% מפעלים ותעשיה 
 2.26%  2.35% מפעלים ותעשיה   2.68%  1.81% אנרגיה כימיקלים ודלק

 0.09%  1.81% טכנולוגיה ופארמה   0.03%  1.63% טכנולוגיה ופארמה 

 1.14%  1.14% חקלאות וגינון   1.61%  1.57% אספקת כח אדם 
 0.99%  0.74% קונסטרוקציה ופלדה  0.60%  0.88% קונסטרוקציה ופלדה

 4.54%  3.80% אחר  3.04%  1.39% אחר

 100%  100%   100%  100% סה"כ

 
כי  *(   נציין  עובדת החברה.  עימם  מנכי משנה  הינם  בעיקר מלקוחות אשר  מורכב  הפיננסים  ענף 

המשנה מוסרים לחברה המחאות אשר נמסרו מלקוחותיהם שהינם מאופיינים בענפי פעילות    מנכי
 שונים ומגוונים.

 

 סיכון נזילות  .ז
 

פיננסיות   להתחייבויות  הקשורות  מחויבויות  לקיים  תתקשה  שהחברה  סיכון  הינו  נזילות  סיכון 
ל  ” מנכשסילוקן יהיה על ידי מזומן או נכס פיננסי אחר. תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על ידי  

, בוחן תחזיות שוטפות של דרישות נזילות בחברה ל החברה” מנכ.  בסיוע סמנכ"ל הכספים  החברה
כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים, תוך הקפדה שבכל עת יהיו מספיק מסגרות 
)אם  פיננסיות  מידה  ומאמות  האשראי  ממסגרות  תחרוג  לא  שהחברה  כך  מנוצלות,  לא  אשראי 

אות בחשבון מספר גורמים כגון: תכניות קיימות( בגין איזו ממסגרות האשראי שלה. תחזיות אלה מבי
עמידה   מחייבות,  פיננסיות  מידה  באמות  עמידה  פעילותה,  מימון  לצורך  בחוב  להשתמש  החברה 
במטרות של יחסי נזילות מסוימים, וכן עמידה בדרישות חיצוניות כמו חוקים או תקנות רגולציה  

   היכן שרלוונטי )לדוגמא הגבלות מטבע(.
 

ידי החברה, שאינם נדרשים למימון הפעילות כחלק מההון החוזר,  עודפי מזומנים המ וחזקים על 
עו"שב  מופקדים לתקופת   חשבונות  בהתאם  נבחרים  אלה  השקעה  אפיקי  קצוב.  לזמן  ופיקדונות 

הפירעון הרצויה או בהתאם למידת הנזילות שלהם כך שלחברה יהיו די יתרות מזומנים, בהתאם  
 לתחזיות האמורות לעיל.    
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 14ור בא

 
 סיכון נזילות  .ז

    
ושל ההתחייבויות    חברה הטבלה שלהלן מציגה ניתוח של התחייבויותיה הפיננסיות שאינן נגזרות של  

התקופה   פי  על  רלוונטיות,  חלות  לקבוצות  מסווגות  כשהן  בנטו,  המסולקות  הנגזרות  הפיננסיות 
יך הדוח על המצב הכספי. התחייבויות פיננסיות נגזרות הנותרת למועד פירעונן החוזי נכון לתאר

נכללות בניתוח אם מועדי הפירעון החוזיים שלהם חיוניים להבנת עיתוי תזרימי המזומנים. הסכומים 
 נם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים . יהמוצגים בטבלה ה

 
על פי התנאים   החברהל  הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות ש

 : הצפויים החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומי ריבית(
 

 

 
 

 
   שווי הוגן . ח

 
ה  שיתרת  העריכה  מזומנים,  ההנהלה  ושווי  חובה,    נטו,  ,לקוחות  אשראימזומנים  ויתרות  חייבים 

לספקים התחייבותהתחייבויות  זכות ו  אשראילנותני    ,  ויתרות  בקירוב את    זכאים  אחרות מהוות 
הנכסים של  ההוגן  השווי  אלו.  מכשירים  של  הקצרים  הפירעון  מועדי  בשל  וזאת  ההוגן   שווים 
וההתחייבויות הפיננסיים הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת  

 התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
 

ההוגן וזאת לאור היותן בריבית    ןההנהלה העריכה שהלוואות מנותני אשראי מהוות בקירוב את שוויי
כמו כן, אגרות חוב שהנפיקה החברה מהוות בקירוב את שוויין ההוגן לאור סמיכות ההנפקה    משתנה.

 למועד הדוחות הכספיים. 
 
 
 
 
 

 2020בדצמבר,   31  

  
 עד

  שנה
 משנה עד
 שנתיים 

משנתיים עד   
  שלוש שנים 

שלוש עד  
 סה"כ  ארבע שנים 

 אלפי ש"ח  

אשראי והלוואות לזמן  
קצר מנותני אשראי  

 1,200  36,151  ואחרים  

 

-  -  37,351 
 20,005  -  -  -  20,005  אשראי מתאגיד בנקאי 

 212,147  37,370  734,93  55,661  84,179  אגרות חוב 
           

  140,335  56,861 
 

34,937  37,370  269,503 

           

 2019בדצמבר,   31  

  
 עד

  שנה
 משנה עד
 שנתיים 

משנתיים עד   
 סה"כ  שלוש שנים 

 אלפי ש"ח  

מנותני   קצר  לזמן  והלוואות  אשראי 
 565  223,807  אשראי ואחרים  

 
-  224,372 

 128,674  36,696  63,272  28,706  אגרות חוב 
         

  252,513  63,837 
 

36,696  353,046 
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 התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו - : 51באור 

 
 ההטבות לעובדים כוללת הטבות לאחר סיום עסקה. 

 

 לאחר סיום העסקה הטבות 
 

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או   
כמתואר להלן. התחייבויות    14פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית להפקדה מוגדרת לפי סעיף  

ברה בשל הטבות לעובדים  החברה בשל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות הח
מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר, לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות  

 לקבלת הפיצויים.  
 

ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית להטבה            
 פורט להלן. מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמ

 

 להפקדה מוגדרת כניותות 
 

סעיף    תנאי  חלים  הפיצויים,  מתשלומי  חלק  התשכ"ג  14לגבי  פיטורין,  פיצויי  על1963  -לחוק  פיו  -, 
הפקדותיה השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל 

הופקדו   בגינם  לעובדים,  נוספת  בגין  התחייבות  הפקדות  וכן  אלו  הפקדות  לעיל.  כאמור  הסכומים 
 תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת.

 
לחוק פיצויי פיטורין ולגביהם יש לחברה תוכניות להפקדה    14על מרבית עובדי החברה חלים תנאי סעיף   

 מוגדרת. 
 

 מסים על הכנסה - : 61באור 
 

 חוקי המס החלים על החברה . א
 

 1985- ה"ים בשל אינפלציה(, התשמחוק מס הכנסה )תיאומ
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים    2007פי החוק, עד לתום שנת  -על
 במדד המחירים לצרכן.  

 
- התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה  2008בחודש פברואר  

, נמדדות התוצאות  2008ואילך. החל משנת    2008התיאומים משנת  המגביל את תחולתו של חוק    1985
לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה  

. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות  2007בדצמבר,    31שעד ליום  
למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת ערך, ממשיכים לחול עד  

(  2007והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס  
 . 2008החל משנת 

 

 שיעורי המס החלים על החברה .ב

 
 . 23%הינו   2018 -ו  2019, 2020 יםשיעור מס החברות בישראל בשנ

 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.
 

 שומות מס .ג
 

 שומות מס סופיות  
 

בכפוף לסמכויות שהוקנו למנהל רשות   2015  סמס סופיות עד וכולל שנת המלחברה הוצאו שומות  
 לפקודת מס הכנסה.  152- ו  147, 145בהתאם לסעיפים  המסים
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 )המשך(  מסים על הכנסה - : 16באור 
 

 מסים נדחים  .ד

 
 הפסד  וא רווח על דוחות  הכספי  המצב על דוחות  

  בדצמבר 31  
 ביום  שהסתיימה  לשנה

 בדצמבר 31
  2020  2019  2020  2019  2018 
 "ח ש אלפי  
           

           , נטו נדחים מסים נכסי
           

 ( 31)  102  514  999  31,51  מסופקים לחובות הפרשה
 10  ( 87)  17  16  33  הפרשה לזכויות עובדים 

הפרשה לסיום יחסי עובד  
 ( 6)  ( 109)  ( 15)  17  2  מעביד

 -  -  ( 149)  -  ( 149)  השקעה בנגזרים פיננסים
           
  991,3  1,032       
           

 ( 27)  ( 94)  367      נדחים מסים)הוצאות(  הכנסות
           

 

 במסגרת הנכסים הלא שוטפיםדוח המסים הנדחים מוצגים ב
 

 מסים על הכנסה הכלולים ברווח והפסד  .ה
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 3,321  3,464  5,665  שוטפיםמסים 
 -  258  274  מסים שנים קודמות

 27  94  ( 673)  מסים נדחים 
       
  5725,  3,816  3,348 

 

 מס תיאורטי  .ו
  וההוצאות, הרווחים וההפסדים   בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות  התאמה  תמובא  להלן

מסים על ההכנסה , לבין סכום  שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי    יםהיו מתחייבברווח או הפסד  
 : או הפסדשנזקף ברווח 

 בדצמבר  31  לשנה שהסתיימה ביום  
  2020  2019  2018 
 ש"ח אלפי   
       

 14,299  14,863  868,22  לפני מסים על ההכנסה רווח
 23%  23%  23%  שיעור המס הסטטוטורי       
 3,289  3,418  ,2605  שיעור המס הסטטוטורימחושב לפי  מס       
       

       מס( בגין: הטבתמס )
 -  258  274  מסים שנים קודמות
 59  140  83  הוצאות לא מוכרות 

       
 3,348  3,816  ,5725   מסים על ההכנסה

       
 23.41%  25.67%  %624.3  שיעור מס אפקטיבי 
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 והתחייבויות תלויות   התקשרויות - : 71באור 

 
 

 . ג' להלן 25באור באשר להתקשרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין ראה   . א
 

 שינויים במצבת נושא משרה בחברה .ב

כדירקטורים בחברה )מר דוד    החלו לכהן מר דוד גרנות ומר רונן שטרנבך  2020בפברואר,    9  ביום
ריבק -החלו לכהן גב' גלית גבאי  2020, בפברואר  13ביום  גרנות מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה(, ו

 ומר עמית ברגר כדירקטורים חיצוניים בחברה.     

  חדל   ,זהר  מר של  מינויו   עם מונה מר עמרי זוהר כדירקטור בלתי תלוי בחברה.    2020  ס,במר  4 ביום
 כדירקטור בחברה.  מואנד אןרילכהן מר 

 התחייבות תלויה  .ג

הוגשה תביעה נגד החברה ובעלי מניותיה, בקשר עם עמלה המגיעה לכאורה   2020בפברואר    16ביום  
לתובע בגין תיווך בעסקת מימון. הסעד המבוקש במסגרת התביעה הינו מחצית מהון המניות של  

 מיליון ש"ח לבעל השליטה בחברה.    15החברה, כנגד תשלום של 
 

וח החברה בקשה דחופה לסילוק התביעה על הסף, בין היתר, הגישו באי כ  2020בפברואר  27ביום 
 מן הטעם שהתביעה אינה מגלה עילה כבר על פניה. 

 

בנובמבר   30, ביום  2020קודם להנפקת מניותיה של החברה לציבור אשר בוצעה בחודש דצמבר  
פקת  מעלה טענות כנגד ביצוע הנהמכתב התובע(    -להלן  , קיבלה החברה מכתב מב"כ התובע )2020

מניות החברה לציבור ו/או ביצוע הצעת מכר על ידי מר מואנד ריאן ככל שביצוען יפגע או עלול  
כפי שהועלו   דוחה את הטענות  החברה  בתביעה.  התובע  טוען  להן  בזכויות  כלשהי  בדרך  לפגוע 
במכתב התובע מכל וכל. החברה סבורה שלתובע אין כל מעמד לבוא בדרישות אותן הוא מעלה  

הת והגוף  במכתב  הסכם מחייב  לכדי  הבשילה  לא  התביעה  נשוא  והעסקה  היות  היתר,  בין  ובע, 
המממן אף הודיע לחברה על הפסקת המשא ומתן בין הצדדים. כמו כן, לעמדת החברה, אין לתובע  
ידו,   על  כנטען  בחברה,  מניות  לרכוש  זכות  כל  לו  אין  בחברה,  מניות  לו  אין  בחברה,  זכויות  כל 

כי    יצויןשרותו על פי דין ובפועל להיות בעל מניות בחברה, כנטען על ידו.  ולהערכתה, אין באפ
התובע הינו חייב של החברה )בסכומים שאינם מהותיים לחברה( שאינו פורע את חובו ואשר טרם 
הגשת התביעה על ידו הוצאה לו דרישה על ידי החברה לפרוע את חובו, אשר עד למועד זה לא  

 מולאה.
 

נערך דיון קדם משפט ונדונו בקשות מקדמיות שהגישו הצדדים. במהלך הדיון    2021ינואר,  ב  28ביום  
ומר ריאן משכו את בקשתם לסילוק על הסף אך עמדו על    , ובהמלצת כב' השופט כבוב החברה 

 בקשתם לקבוע ערובה להוצאות.
 

להפקדת  2021בפברואר,    7ביום   התובע  לחיוב  בבקשה  החלטתו  נתן  כבוב  השופט  ערובה    כב' 
  30ש"ח בערבות בנקאית, וזאת בתוך    250,000להוצאות, וקבע כי על התובע להפקיד ערובה בסך  

 אחרת תמחק תביעתו. - יום 
 

 נקבעו בתיק מועדים לעניין הלכים מקדמיים והוכחות.
  

יועציה המשפטיים  התביעה מצויה בשלבים מאוד מוקדמים, אולם להערכת  נכון למועד הדיווח,  
 .נמוכים מלהתקבל הטענות שהוגשו עד כה סיכויי התביעהנוכח כתבי לשל החברה 

 

 הון  - : 81באור 
 

 הרכב הון מניות . א
 

 בדצמבר 31ליום    
  2020  2019 
 מונפק ונפרע  רשום    מונפק ונפרע  רשום    
 מספר המניות   
         

ש"ח ע.נ.   1מניות רגילות בנות 
 200  39,000  -  -  כ"א 
 -  -  23,250,000  000,000120,  רגילות ללא ערך נקובמניות 
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 )המשך(  הון  - : 18באור 

 

 זכויות הנלוות למניות  .ב
 

 :  כדלהלן התקשרה החברה במערכת הסכמים שעיקרה 2019ביולי   22ביום  .1
 

עילדב( בדרך של הלוואה    -  מיליוני ש"ח בחברה על ידי עילדב השקעות בע"מ )להלן  21השקעה של  
- המניות הרגילות ו  -  ש"ח ע.נ כ"א )להלן  1מניות רגילות של החברה, בנות    50  -שהינה המירה ל

אשר תהוונה לאחר השלמת העסקה, ובכפוף  , בהתאמה(ההלוואה ההמירה, -, ומניות המוקצותה
שות שוק ההון,  אישור הממונה על נותני שירותים פיננסים ברובכללם    להתקיימות תנאים מתלים

, בחברה  באמצעי שליטה  עילדבלהחזקה של    (המפקח  -)להלן    ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר
 . מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה 25%

 

  - נכנסו לתוקפם הסכמי המחאה בין החברה, עילדב ופועלים אי.בי.אי    2019באוגוסט,    19ביום  
)להלן בע"מ  וחיתום  חלק ניהול  עילדב  והעבירה  המחתה  במסגרתם  אי.בי.אי"(,  "פועלים   :

כולל של   הלוואות בהם התקשרה עם החברה, בהיקף  פי הסכמי  על  וחובותיה    9.1מזכויותיה 
 מיליוני ש"ח.

 

  מניות החברה לעילדב   50בדרך של הקצאת  הומרו ההלוואות ההמירות    2019בדצמבר,    19ביום  
 (. 2.5%( ולפועלים אי.בי.אי ) 22.5%)

 

הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים  זכויות   .2
מניות נוספות, כך שלאחר   50הקצתה החברה לבעל השליטה    2019בדצמבר,    19ביום    .בחברה

 מניות רגילות.  150  -ההקצאה מחזיק בעל השליטה ב
 

 דיבידנד  .3
 

מיליוני    4אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך    2020במאי,    14ביום     
ביוני,    1ות החברה ביום  אלפי ש"ח למניה ביום החלוקה(. הדיבידנד שולם לבעלי מני  20)  ש"ח
2020 . 

   
 החברה עמדה באמות המידה הפיננסיות שלה גם לאחר חלוקת הדיבידנד.   

 
 וחלוקת מניות הטבה התאגדותתקנון ה תיקון  .4

 
תיקנה החברה את תקנון ההתאגדות שלה, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית    2020  ,ביולי  8ביום     

מניות רגילות ללא ערך נקוב.    100,000,000של החברה, לפיה הונה הרשום של החברה יעמוד על  
חילקה החברה מניות הטבה לבעלי מניותיה, באופן שהונה המונפק והנפרע    2020 ,ביולי  16ביום 

 מניות רגילות ללא ערך נקוב. 20,000,000מועד זה, על  של החברה עומד, נכון ל
 

 העברת מניות בעל השליטה  .5
 

- העביר בעל השליטה בחברה, מר מואנד ריאן, את כל מניותיו בחברה ל  2020  , ביולי  28ביום   
 של מר מואנד ריאן.  (100%, חברה בבעלותו המלאה ).אי.מ הולדינגס בע"ממ
 

 הנפקת הון מניות  .6
 
על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום    , מניות  3,250,000הנפיקה החברה    2020  ,בדצמבר  20ביום   

בנובמבר   28שפורסם על פי תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום    2020  ,בדצמבר  16
 ש"ח.   37,375,000תמורת סך כולל של  2019 ,בדצמבר 25, כפי שתוקן ביום 2019

 
במסגרת דוח הצעת המדף, מואנד ריאן, בעל השליטה בחברה המכהן גם כמנכ"ל החברה, ועילדב 

מניות של החברה, ללא   1,187,500המציעים( הציעו כל אחד מכר של עד    -להלן  השקעות בע"מ )
( נקוב  לרכישת    -להלן  ערך  להזמנות  נענו  המציעים  מוצעות(.  מוצעות    950,000מניות  מניות 

 ש"ח כל אחד.   10,925,000של  בתמורה כוללת
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 )המשך(  הון  - : 18באור 

 
 )המשך( זכויות הנלוות למניות .ב

 

 ניהול ההון של החברה .7
 

 מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן: 
 

להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי המניות,   החברה לשמר את יכולת   (א
 משקיעים ובעלי עניין אחרים.

לדאוג להבטחת תשואה הולמת לבעלי המניות באמצעות תמחור השירותים המותאמת  (ב
 .החברהלרמת הסיכון הקיימת בפעילותה העסקית של  

 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות   -: 19באור 

   

 ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מעובדים מוצגת בטבלה שלהלן:   
   

  
 שהסתיימה ביום לשנה 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות  
 -  -  170  במכשירים הוניים 

       
סך ההוצאה שהוכרה מעסקאות תשלום  

 -  -  170  מבוסס מניות 
 

  , 2020עסקאות תשלום מבוסס מניות שהוענקו על ידי החברה לעובדיה מתוארות להלן. במהלך השנים  
 לא בוצעו שינויים או ביטולים בתוכניות ההטבות לעובדים האמורות. 2018- ו  2019

 
  253,165  -הוענקו ליו"ר הדירקטוריון אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש ל  2020בחודש אוגוסט,   .1

הינו   כל אופציה  רגילות של החברה. מחיר המימוש של  ויהיו    4.2מניות  יבשילו  ש"ח. האופציות 
ניתנות למימוש בשלוש מנות שנתיות שוות החל ממועד הקצאתן. משך החיים החוזי של האופציות,  

 במידה והבשילו הינו חמש שנים ממועד הענקה. 
 

המדידה  תאם למודל  בה  ההענקה   במועד האופציות  להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של   
 לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:  Black Scholes (B&S) -למכשירים הפיננסיים 

 

 מיליון ש"ח 99    שווי הוגן )נכס בסיס(
 ש"ח  4.2    מחיר מימוש

 שנים  5    אורך החיים החזוי של המכשיר
 20.97%    תנודתיות חזויה 

 0%    דיבידנד חזוי
 0.297%    ריבית חסרת סיכון

 

 ש"ח למועד ההענקה.   333,242 -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל
 

הוענקו לנושא משרה ושני עובדי החברה אופציות בלתי סחירות הניתנות   2020בחודש ספטמבר,   .2
ש"ח. האופציות    4.2מחיר המימוש של כל אופציה הינו  מניות רגילות של החברה.    343,460  -למימוש ל

יבשילו ויהיו ניתנות למימוש בשלוש מנות שנתיות שוות החל ממועד הקצאתן. משך החיים החוזי  
 של האופציות, במידה והבשילו הינו חמש שנים ממועד הענקה. 
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 )המשך(  עסקאות תשלום מבוסס מניות   -: 19באור 

  

המדידה תאם למודל  בה  ההענקה  במועדלהלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות    
 לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:  Black Scholes (B&S) -למכשירים הפיננסיים 

 

 מיליון ש"ח 100    שווי הוגן )נכס בסיס(
 ש"ח  4.2    מחיר מימוש

 שנים  5    המכשיראורך החיים החזוי של 
 20.57%    תנודתיות חזויה 

 0%    דיבידנד חזוי
 0.346%    ריבית חסרת סיכון

 

 ש"ח למועד ההענקה.   458,222 -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל
 

 הכנסות מימון - : 20באור 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 44,314  54,084  53,637  הכנסות ריבית ועמלות מלקוחות
 398  487  413  ריבית מצדדים קשוריםהכנסות 

       
  54,050  54,571  44,712 

 
 הוצאות מימון  - : 21באור 

   
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 19,545  *(  4822,2  8,126  לנותני אשראי ואחריםהוצאות ריבית 
 551  824  -  הוצאות ריבית לצדדים קשורים

 1,234  861  296  עמלות לבנקים
 -  -  112  הוצאות ריבית אשראי בנקאי

   *(       16  6,504  הוצאות ריבית וניכיון אגרות חוב
 327  212  17  לנותני אשראי ואחריםעמלות 

       
  15,055  24,161  21,657 

 
 *( הוצג מחדש. 

 
 הוצאות מכירה ושיווק  - : 22באור 

 

   
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 ש"ח אלפי   
       

   503  1,111  1,933  הוצאות שכר ונלוות  
 970  605  631  שיווק, פרסום ושרותי תקשורת

    376  326  229  אחזקת רכב 
       
  2,793  2,042  1,849 
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 הוצאות הנהלה וכלליות - : 23באור 

 

   
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

   3,389  3,354  73,69  הוצאות שכר ונלוות  
 -  670  2,004  דמי ניהול צדדים קשורים *( 

 739  2,189  1,758  משפטיות ואגרות
 244  2,449  1,198  שירותים מקצועיים וביקורת 

 314  860  1,042  פחת 
 646  549  725  אחזקת משרד

 247  592  637  אחרות 
   463  563  348  אחזקת רכב ושליחויות 

 -  -  170  שכר דירקטורים
       
  11,579  11,226  6,042 

     
 ב'.  25*( ראה באור     
 

 אחרות  הוצאות)הכנסות(  - : 24באור 
  

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       
       

 -  35  -  הפסד הון מימוש רכוש קבוע 
 -  751  -  הפחתת שיפורים במושכר 

 -  -  ( 652)  רווח בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 
       
  (652 )  786  - 

 
 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - : 25באור 

 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  . א
 
 בדצמבר 31ליום     
 2019  2020  לא צמוד  
 אלפי ש"ח   ריביתנושא   
       

        שוטפים נכסים
       

       קצר, נטואשראי ללקוחות לזמן 
       

 4,365  -  %9.25- %3.7  מ.ל.ר.ן. צמנט בע"מ 
       

       צדדים קשורים ובעלי עניין 
       

 1,392  -  9.25%  חברה קשורה  -טריפלטק הפצה בע"מ 
 1,181  -  9.25%  חברה קשורה  - מ.ל.ר.ן נכסים בע"מ
 35  -  9.25%  חברה קשורה  -מ.ל.ר.ן. צמנט בע"מ 

       
    -  2,608 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - : 25באור 
 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ב
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 398  675  413  הכנסות מימון
       

 551  823  -  מימון הוצאות 
       

       הוצאות הנהלה וכלליות
       

 1,205  1,053  -  שכר לבעל שליטה

       
 -  600  1,800  דמי ניהול לבעל שליטה 

       
 -  70  204  דמי ניהול בעל עניין  

       
 168  111  -  הוצאות השכרת רכבים מחברה קשורה 

       
 840  480  -  הוצאות שיווק והפצה לחברה קשורה 

       
       

 
 

 עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים ובעלי עניין  .ג
 

 התקשרות בהסכם דמי ניהול עם טריפלטק הפצה בע"מ  .1
 

, נכנס לתוקפו הסכם למתן שירותים עם טריפלטק הפצה בע"מ 2019בספטמבר,    1החל מיום  
טריפלטק(, אשר מחליף את הסכם ההעסקה    -)חברה בבעלותו המלאה של בעל השליטה( )להלן  

בעל של  ניהול  השליטה  הקודם  שירותי  טריפלטק,  תעניק  השירותים,  להסכם  בהתאם   .
נכ"ל החברה בהיקף משרה שלא יפחת ממשרה מלאה. באמצעות בעל השליטה אשר יכהן כמ

אלפי ש"ח בגין   150בהתאם להסכם השירותים, טריפלטק זכאית לתמורה חודשית בסך של  
תישא   החברה  החברה.  כמנכ"ל  בלבד  השליטה  בעל  באמצעות  שיוענקו  הניהול  שירותי 

ת בארץ ובחו"ל  בהוצאות סבירות של טריפלטק בקשר למתן שירותי הניהול, לרבות בגין נסיעו
האישורים   לקבלת  בכפוף  להצגת אסמכתאות.  ובכפוף  בחברה  ונהוג  כמקובל  וזאת  ואירוח, 
הנדרשים על פי דין ולהוראות הסכם ההשקעה, החברה תכלול את בעל השליטה בפוליסת 
ביטוח נושא משרה וכן תעניק לו כתבי פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי ככל שהללו יאושרו  

 המשרה בחברה. ליתר נושאי 
 

ולתקופה בלתי קצובה,    2019  ,בספטמבר   1תקופת ההתקשרות הינה, כאמור לעיל, החל מיום  
  30כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת בכתב שתשלח  

זאת למעט נסיבות המזכות את החברה לסיים את התקשרותה עם טריפלטק   ימים מראש, 
ולתקנה    1999  - ( לחוק החברות, התשנ"ט  1)א275בהתאם לסעיף  .  מוקדמת  וזאת אף ללא הודעה 

"(,  תקנות ההקלות)"   2000-תש"סההחברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(,  ב)ב( לתקנות  1
  21לנוכח השלמת הנפקת מניותיה של החברה לציבור והפיכתה לחברה ציבורית החל מיום  

ד לתום חמש שנים מהמועד בו הפכה החברה  , הסכם הניהול יעמוד בתוקף ע2020בדצמבר  
חברת הניהול זכאית להודיע לחברה על סיום הסכם   .(2025בדצמבר    20  -לציבורית )דהיינו  

שירותי   את  לספק  השליטה  מבעל  נבצר  אם  וזאת  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  השירותים 
חודשים    3ה על  לתקופה העול  בעל השליטהר עבודה או מחלה חו"ח של  הניהול בשל אובדן כוש

תניות בדבר סודיות ואי תחרות הרצופים. יצוין, כי ההסכם העסקה והסכם השירותים כוללים  
לבעל השליטה    וליש לציין כי סך הפרש התמורה הכספית הכל  כמקובל בהסכמים מסוג זה. 

 בגין הסכם הניהול ביחס להסכם העסקתו הקודם אינו מהותי. 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - : 25באור 

 
 )המשך( עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים ובעלי עניין .ג

 
 

 התקשרות בהסכם שכירות עם מ.ל.ר.ן נכסים בע"מ  .2
 

דצמבר בע"מ,    2018  ,בחודש  נכסים  מ.ל.ר.ן  עם  החברה  בבעלות)התקשרה  פרטית    ו חברה 
בהסכם שכירות בלתי מוגנת למשרדים, חנויות ומחסן בשטח כולל    של בעל השליטה(  המלאה

 פינת הנחושת ברמת החייל בתל אביב )משרדי החברה(   20ברחוב ראול וולנברג  מ"ר    359של  
  1ע"מ כדין. תקופת ההסכם הינה מיום  ש"ח בתוספת מאלפי    58  -ל כסך חודשי שבתמורה ל

, כאשר לחברה עומדת זכות )אופציה( להארכת תקופת  2020בדצמבר    31ועד ליום    2019  ,בינואר
השכירות בשנה נוספת )להלן: "התקופה הנוספת"(. ביחס לתקופה הנוספת, סך דמי השכירות  

יעודכן בשיעור של   ולמו עד תחילת ביחס לסך דמי השכירות החודשיים שש  5%החודשיים 
התקופה הנוספת. להבטחת מלוא התחייבות על פי הסכם זה במועדן, הומצאו לחברה בטוחות 

  47  -עודכנה התמורה החודשית לסך של כ  2019  ,בחודש באוגוסט  בהתאם להוראות ההסכם.
החליטה החברה על מעבר לנכס אחר המצוי באותו המתחם    2020בפברואר,    9ביום    ש"ח.אלפי  

זהה במאפייניו לנכס ששכרה החברה עובר לשינוי זה. יתר תנאי ההסכם נותרו ללא ואשר הוא  
כי השינוי בהסכם השכירות    2020במרס,    18  ביום  שינוי. ועדת הביקורת של החברה אישרה

וכי אין בהארכת העסקה תנאי העסקה    הינו בתנאי שוק, במהלך עסקיה הרגיל של החברה 
מקורית שאושרה. העסקה אושרה בדירקטוריון החברה משום שינוי של ממש בתנאי העסקה ה

 .2020במאי  7 ובאסיפה הכללית ביום   2020במרץ  22ביום 
 

 התקשרות בהסכם דמי ניהול עם עילדב השקעות בע"מ .3
 

כאמור   עילדב  עם  ההשקעה  להסכם  )  18בבאור  בהמשך  ההסכמים  (1ב'  מערכת  במסגרת   ,
, נכנס לתוקפו הסכם 2019בספטמבר,    1, החל מיום  2019ביולי,    22שנחתמה בין הצדדים ביום  

   בהתאם להסכם השירותים   עילדב השקעות(.  -)להלן    עילדב השקעות בע"מ  למתן שירותים עם
שירותי ניהול באמצעות הצוות המקצועי, בהיקף כפי שיידרש כדי עילדב השקעות,    העניקה

בהתאם להסכם .  מנכ"ל החברה  לבצע את השירותים באופן מיטבי, אשר יבוצעו בתיאום עם
השקעות השירותים,   של    ההיית   עילדב  בסך  חודשית  לתמורה  בגין   17.5זכאית  ש"ח  אלפי 

 .שירותי הניהול
 

 , בוטל הסכם דמי הניהול.  2020בדצמבר  21עם הפיכתה של החברה לחברה ציבורית, ביום  
 

ים בגובה הגמול המשולם  גמול דירקטור, בעל השליטה בעילדב, זכאי למר רונן )רוני( שטרנבך
הקבוע   הסכום  בגובה  גמול  דהיינו  הדירקטוריון(,  יו"ר  )שאינם  בחברה  הדירקטורים  ליתר 
בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(,  

 . לציבורהחל ממועד השלמת הנפקת מניות החברה  ,  , בהתאם לדרגתה של החברה2000-התש"ס
 

 עם מ.ל.ר.ן נכסים  רכבים התקשרות בהסכם שכירות .4
 

התקשרה החברה בהסכם להשכרת שני רכבים עם חברת מ.ל.ר.ן נכסים,    2017בחודש אפריל  
הסתיימה   2019באוקטובר    1יום  בש"ח בתוספת מע"מ כדין.  אלפי    14בעלות חודשית כוללת של  
הרכבים הנ"ל בהסכם לרכישת  החברה    התקשרה  2020בינואר,    22ההתקשרות כאמור. ביום  

מחירון של הרכבים ה  ממחיר  18%-אלפי ש"ח, מחיר המבטא הנחה של כ  228סך של  בתמורה ל
 . בהתאם למחירון לוי יצחק( אלפי ש"ח 280 -אשר עמד במועד הרכישה על סך של כ)
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - : 25באור 

 

 )המשך( עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים ובעלי עניין .ג
 

 מניותיה  בעלי  בידי מכר והצעת לציבור החברה מניות הנפקת .5
השלימה החברה הנפקה לציבור של מניותיה, משולבת עם הצעת מכר  2020בדצמבר    21 ביום

בע"מ שבבעלותו(    הולדינגס.א.י.מ  מריאן )באמצעות חברת    מואנדשל בעל השליטה בחברה מר  
מניות רגילות,   3,250,000השקעות בע"מ. במסגרת הצעת המכר הנפיקה החברה    עילדבושל  

מניות רגילות של החברה, כל אחד, במחיר למניה   950,000המכר    מכרו בהצעת  ועילדבומר ריאן  
נשאו בעמלות הריכוז, ההפצה וההתחייבות   ועילדבש"ח. החברה, מר ריאן    11.15)ברוטו( של  

פרו האחרות   ראטה-המוקדמת  בהוצאותיו  נשא  צד  וכל  בהצעה,  היחסי  חלקם  לפי  ביניהם 
 בקשר עם ההנפקה.  

 
 התחייבויות מובטחות בשעבודים, מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות מידה פיננסיות - : 62באור 

  
 אגרות חוב  . א

 
( אינן מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר. וסדרה ב'  אגרות החוב )סדרה א'

קיימות  יצוין כי החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל רכושה ו/או על כלל זכויותיה ה
ו/או העתידיות לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהיא אלא אם תפנה  

( תקבל מראש את הסכמת מחזיקי  1 -אל הנאמן בכתב קודם ליצירת השעבוד ותודיע לו אודותיו ו
אגרות החוב בהחלטה מיוחדת המתירה לחברה ליצור את השעבוד לטובת הצד השלישי ובלבד 

החברה  (  2ימי עסקים מיום שביקשה החברה מהנאמן את כינוס האסיפה; או, לחלופין    18שחלפו  
הצד  לטובת  השוטף  השעבוד  יצירת  עם  אחת  ובעונה  בעת  החוב  אגרות  מחזיקי  לטובת  תיצור 

בין הצד השלישי לבין  )השלישי, שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פסו על פי יחס החובות ביניהם  
קופה אשר תינתן בפועל לטובת הצד השלישי הנ"ל, בנוסח מקובל על  , ולת(מחזיקי אגרות החוב

הנאמן. שעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן או עד למועד ביטול והסרת  
 השעבוד לטובת אותו צד שלישי, לפי המוקדם. 

 
 אגרות חוב סדרה א'  .1

 
יחס הון עצמי לסך   ,יימות במחזורהחברה התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה א'( ק

מיליון ש"ח,    40,ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של    15%מאזן לא יפחת משיעור של  
מסך תיק    5%שיעור השיקים המשוכים על ידי אותה ישות משפטית לא יעלה על שיעור של  

 . האשראי ללקוחות ברוטו
 

החברה התחייבה כי אלא אם התקיימו כל התנאים המפורטים להלן, היא לא תבצע חלוקה  
כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, וזאת עד    (כהגדרתה בחוק החברות(

יתר   כל  ומילוי  החוב,  אגרות  תנאי  פי  על  החוב  של  והמדויק  הסופי  המלא,  הסילוק  למועד 
 (.'סדרה א)מחזיקי אגרות החוב התחייבויות החברה כלפי 

 

מיליון ש"ח לרבות כתוצאה מביצוע חלוקה, תהיה    55  -במקרה בו ההון העצמי של החברה ירד מ
במקרה בו   ח.מיליון ש"  55החברה מנועה מלבצע חלוקה, וזאת עד לעליה לסך הון העצמי מעל  

לרבות כתוצאה מביצוע חלוקה, תהיה    17.5%יחס ההון העצמי לסך המאזן יפחת משיעור של  
 .17.5%וזאת עד לעליה ליחס הון העצמי מעל  ,החברה מנועה מלבצע חלוקה

 
 ' באגרות חוב סדרה  .2

 
יחס הון עצמי לסך  ,'( קיימות במחזורבהחברה התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה 

מיליון ש"ח,    47.5,ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של    16.5%אזן לא יפחת משיעור של  מ
מסך תיק    5%שיעור השיקים המשוכים על ידי אותה ישות משפטית לא יעלה על שיעור של  

 . האשראי ללקוחות ברוטו
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 )המשך(  ות מידה פיננסיותהתחייבויות מובטחות בשעבודים, מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמ - : 26באור 

 
 )המשך(  אגרות חוב . א

 
 )המשך( 'באגרות חוב סדרה  .2

 
החברה התחייבה כי אלא אם התקיימו כל התנאים המפורטים להלן, היא לא תבצע חלוקה  

כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, וזאת עד    (כהגדרתה בחוק החברות(
יתר   כל  ומילוי  החוב,  אגרות  תנאי  פי  על  החוב  של  והמדויק  הסופי  המלא,  הסילוק  למועד 

 (.'בסדרה )התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 
 

צוע חלוקה, תהיה  מיליון ש"ח לרבות כתוצאה מבי  55  -במקרה בו ההון העצמי של החברה ירד מ
במקרה בו   ח.מיליון ש"  55החברה מנועה מלבצע חלוקה, וזאת עד לעליה לסך הון העצמי מעל  

לרבות כתוצאה מביצוע חלוקה, תהיה    19.5%יחס ההון העצמי לסך המאזן יפחת משיעור של  
 .19.5%וזאת עד לעליה ליחס הון העצמי מעל  ,החברה מנועה מלבצע חלוקה

 
מ  ,״מאזן״ ופמשמעו  מזומן  בניכוי  החברה  של   קדונותי אזן  המאוחדים  הכספיים  בדוחות  כמוצג 

 (.ן הענייהמבוקרים או הסקורים, לפי )החברה 
 
 .כותב השיק במקור אשר מחשבונו הוא נפרע -המושך" "

 
 תאגיד בנקאי א'  .ב

 
האשראי   החברה התחייבה כי בכל התקופה שעד לסילוק מלוא ההלוואות שיילקחו מכוח מסגרת  

מסך המאזן    20%יפחת משיעור של    ההון העצמי שלה, בתוספת יתרת סכומי הלוואות בעלים, לא
 של החברה בניכוי יתרות מזומנים ושווה מזומנים.

  
דחויים    עוד התחייבה החברה כי בכל עת במהלך תקופת האשראי, יהיו מופקדים בחשבונה שיקים

ההלוואות, כאשר   מיתרת  150%-בסכום כולל אשר לא יפחת מאשר הוסבו על ידי בתי עסק לחברה  
  ביחס לשיקים כאמור יחולו מגבלות מסוימות, וביניהן: 

 
אלפי   500או    3%חשיפה מקסימלית למושך בודד מסך האשראי של החברה בבנק לא יעלה על   •

 ש"ח, הגבוה מבניהם. 

לשיעור    בוד, לרבות ביחסנקבעו מגבלות ביחס לסוגי השיקים שייספרו לצורך חישוב יחס השע •
סכומי   מסך כל  והשיקים שאינם כנגד מוצר או שירות  (למוטב בלבד)השיקים שאינם סחירים  

 השיקים שהופקדו בחשבון. 

  180על    שיקים של צדדים קשורים וכן שיקים שיופקדו בבנק כנגד ההלוואות, בעלי מח"מ העולה •
 יום, לא ייספרו לצורך חישוב יחס השעבוד. 

בהתאמה,   3.5%ועד    7%או מול מושך בודד תהא עד    (לקוח)ימלית מול חייב בודד  חשיפה מקס •
 מתיק האשראי של החברה. 

  
הלווים  לעשרת  או  הגדולים  המושכים  לעשרת  מקסימלית  החשיפה  כי  החברה  התחייבה    עוד 

 , בהתאמה, מסך תיק האשראי של החברה, כי מח"מ תיק  50%ועל    40%הגדולים, לא תעלה על  
  של החברה לא יעלה על שנה, וכי במידה והחברה תתחייב כלפי גורם מממן אחר   הכוללהאשראי  

גם    מחמירות או שתתן לו בטוחה אחרת, היא תתחייב באותן אמות מידה  באמות מידה פיננסיות
 כלפי הבנק, ותעניק לו בטוחה זהה, לפי העניין. 

  
הגבלות    שרויות מסוג זה, לרבותבנוסף, התחייבה החברה כלפי הבנק בהתחייבויות מקובלות בהתק

וכן הגבלות על מכירת נכסים    על פירעון הלוואות בעלים ועל העמדת הלוואות לבעלי מניותיה, 
 .שלא במהלך העסקים הרגיל ועל שינוי אופי עסקי החברה 
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 )המשך(  פיננסיותהתחייבויות מובטחות בשעבודים, מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות מידה   - : 26באור 

 
 )המשך( תאגיד בנקאי א' .ב

 
יהיו    לצורך הבטחת התחייבויותיה לבנק, שעבדה החברה בשעבוד קבוע את חשבון הבנק, בו כאמור

כל תקופת    מיתרת ההלוואות, וכן תחזיק, במשך  150%מופקדים, בכל עת, שיקים בסכום של לפחות  
 האשראי, פיקדון כספי בסכום שנקבע, המשועבד לבנק.

 
  כמו כן, החברה התחייבה שלא לשעבד את נכסיה לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמת הבנק, למעט 

 כפי שנקבע בהסכם.  מסוימיםשעבודים קבועים 
 

ש"ח.    מיליון   19.5בנוסף, העמיד בעל השליטה בחברה, מר מואנד ריאן, ערבות אישית בסכום של עד  
ה שאין בה אלא כדי לזכות את החברה,  העמדת הערבות כאמור אושרה על ידי אורגני החברה כעסק

 . 2000 , תש"ס(הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)בהתאם לתקנות החברות 
 

 מפורט לעיל.כעליה במגבלות המוטלות החברה כון לתאריך הדוחות על המצב הכספי, עומדת נ 
 

 דוחות כספיים נפרדים  - : 72באור 
 

החברה לא צירפה לדוחות כספיים אלה תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של  
וזאת    1970-ג. לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל9פי תקנה  -על  )"סולו"(,  החברה

,  לא יהיה במידע הכספי הנפרד משום תוספת מידע מהותית למשקיע הסביר  כי  בהתאם להערכת החברה
 שאינו נכלל כבר במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

 
 

 לאחר תאריך המאזןאירועים  - : 28באור 
 

 

 חלוקת דיבידנד . א

 
פברואר   של    2021בחודש  בסך  דיבידנד  חלוקת  על  החברה  דירקטוריון  ש"ח.    1,625הכריז  אלפי 

 ש"ח. 0.07הדיבידנד למניה הינו    .2021הדיבידנד יחולק בחודש מרץ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  - -   - 
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 פרטים נוספים על החברה  –פרק ד' 
 

 
 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעוןדוח  - ד9תקנה 

 
פירעון  מועדי  לפי  התחייבויות  מצבת  הפנ  דיווח  של  בדרך  תמצורף  )טופס  אלקטרוני  לדיווח  המוגש  126-יה   ,)

 .דוח זה פרסוםבסמוך ל
 

 
 0202 תמצית דוחות מאוחדים על הרווח הכולל לשנת  -  א10תקנה 

 

 
 

 שימוש בתמורת ניירות הערך  -  ג10תקנה 
 
 דלקמן: ר, כבמחזו חובסדרות של אגרות שתי לחברה   מועד הדוח,ל

  דף מיום להשלמה ותשקיף מתשקיף  מכוח  לציבור    שונהראל  הונפקו   , אשר ()סדרה א'  חובאגרות  

  120,000,000-של כ   ברוטו  בתמורה כוללת ,  "(התשקיף")  25.12.2019י שתוקן ביום  , כפ28.11.2019

הקצאה פרטית בדרך של הרחבת  ב  נוספות   ה א'(חוב )סדראגרות    ונפקוה   22.10.2020ביום  ו  ,ש"ח

תרת הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה א'( י  .ח"ש  23,724,000של    טו ברו  ה כוללתתמורב  רהדס

 ש"ח.    115,000,000על דת עומ 2020בדצמבר  31ום שבמחזור לי

ב'(אגרות   )סדרה  אשרהחוב  פיו  נפק וה  ,  מדף    על  הצעת  ף,  התשקיח  ומכ  29.11.2020מיום  דוח 

  31  וםאגרות החוב לי כולל של  יתרת הערך הנקוב ה  .ש"ח  80,000,000וטו של  בר   מורה כוללתבת

 ש"ח.   80,000,000עומדת על   2020בדצמבר 

 

על    ה של מניותיציבור ורישום למסחר בבורסה  רה הנפקה להשלימה החב  2020  צמברבד  21ביום  

עומדת על  רה  ברוטו( ששולמה לחב. התמורה הכוללת )2020בדצמבר    16פי דוח הצעת מדף מיום  

   . ש"ח 37,375,000

 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  סה"כ

 אלפי ש"ח 

 הכנסות מימון 
54,050 12,475 11,816 14,075 15,684 

 הוצאות מימון
15,055 3,729 3,685 3,538 4,103 

 11,581 10,537 8,131 8,746 38,995 נטו מון, הכנסות מי

 644 546 636 581 2,407 אבודים הפרשה להפסדי אשראי וחובות

הכנסות מימון נטו בניכוי הפרשה להפסדי  

 וחובות אבודים אשראי
36,588 8,165 7,495 9,991 10,937 

 577 487 735 994 2,793 ות מכירה ושיווקצאהו

 3,098 2,565 2,669 3,247 11,579 הוצאות הנהלה וכלליות 

 - - ( 938) 286 ( 652) ותת אחרהוצאו)הכנסות( 

 7,262 6,939 5,029 3,638 22,868 רווח לפני מסים על הכנסה 

 1,684 1,594 1,167 1,127 5,572 מסים על הכנסה

 5,578 5,345 3,862 2,511 17,296 כולל לשנה רווח נקי ו 
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ההנפקה לציבור של  ותמורת  '(רה ב רות החוב )סדגא( וא'ה רהחוב )סדגרות  א של ת ההנפקה ורתמו

  ( 6)18ר  באור'  ים  וספ ה השוטפת. לפרטים נ ורך מימון פעילות ברה לצאת הח  ומשיש ות החברה  מני

 וח זה. ים לדרפ צומים הוחות הכספילד

 
 2020בדצמבר   31ולות מהותיות ליום השקעות בחברות בת ובחברות כל - 11-13ות תקנ

 
 .  יננסים בע"מ אינו מהותי.ל.ר.ן פמברת הבת ת חהיקף פעילוח דו נכון למועד ה

 
די וסיבות הפסקת מוע  -  הדיווחשנת  ניירות ערך שנרשמו למסחר ב  -ה  בבורסמסחר    -  20נה  קת

   המסחר
 

תקנה   ראה  הדיווח  שנת  במהלך  למסחר  שנרשמו  הערך  ניירות  ת  10לפירוט  במהלך  קופת  לעיל. 

לא  הדו פרסומו  ליום  ועד  החברה.בב  סחר מהק  הופסח  של  הערך  בניירות  ורסה 
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 שאי משרה בכירה י עניין ולנותגמולים לבעל -  21תקנה 

התשלומים  כל  פירוט  החבשיש  להלן  בשנתלמה  עצמה  2020  רה  על  שקיבלה  לתשלומים  ההתחייבויות  מחמשת    וכל  אחד  לכל  הדיווח,  שנת  בגין  בעלי  החברה, 

 (.  ח" שבקשר עם כהונתם בחברה )במונחי עלות לחברה ובאלפי , בחברהכירה הברה  תר מבין נושאי המשלים הגבוהים ביוומהתג

 ה"כס

 1ליםו ל התגממקב פרטי תגמולים בעבור שירותים

כב  שווי ר
 דמי ניהול  ד צמו 

תשלום 
מבוסס  

 מניות
שיעור החזקה בהון   2שכר ים מענק

 התאגיד
היקף 
 שם  תפקיד משרה

 מואנדן ריא מנכ"ל  מלאה 60.43% - - - 1,800 - 1,800

 סמנכ"ל מלאה - 626 129 37 - 54 846
 נג'מי מוסטפא  מכירות 

 מלאה - - 240 - 480 - 720
יועצת 

 משפטית
 וקצינת ציות

 אדרי מיכל 

סמנכ"ל  מלאה - 480 120 73 - 40 677
 כספים

קוב לנישקו 
 אלכס 

 מלאה - 392 49 18 - 43 502
מנהלת חדר 

 קאות עס
 אלון אתי

 
ית, תשלום מבוסס  , ריבירות, עמלהי ייעוץ, דמי שכדמ   ניהול,  ק, דמיל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענכסף וכסכום  בות  ישרין ובין בעקיפין, ולרתגמול, בין במ  תחייבות למתן, לרבות התגמול""    1

 דיבידנד.   למעט  כל הטבה אחרת וה ת הנאה וכל נסיוני, טוב ינו תשלום פשא  פרישה מניות, תגמול

   .בשל סיום יחסי עובד הפרשותיים, ציאל קת רכב, טלפון, תנאים סולשכר, כגון החזנאים נלווים , לרבות ת"שכר"  2

 .לעובד יב שהוענקפה לשכר בשל מרכנזקהכנסה ש  ד, וכלמעבי    
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 של החברה  אופציות ת הוהנפק וליניות התגממד

בה  2020באוגוסט    12ביום   החברה,  של  הכללית  האסיפה  לאישוראישרה  הביקורת    משך  ועדת 

  ות ברחה  א לחוק267דיניות תגמול בהתאם להוראות סעיף  ון החברה, אימוץ מאישור דירקטורי ו

התגמול") נכנינ מד   .("מדיניות  התגמול  אימויות  ביום  לתוקף    יא הו   ,2020באוגוסט    12  צה, סה 

  29עד ליום    קרי  ממועד הפיכת החברה לחברת אגרות חוב,  ה בתוקף לתקופה של חמש שניםתהי

מיידי   רה כאמור, ראו דיווחחברה כפי שאושיות התגמול של הנ רטים אודות מדיפל  .2024בדצמבר 

מיבר חהשל   אשר  (2020-01-088251אסמכתא:    רפס מ)  2020וגוסט  בא   13ם  וה  פיו   המידע,    על 

 רך ההפניה.ל דה ע זבדוח  מובא

וספ אוגוסט  סחירו  2020מבר  טבחודשים  לא  אופציות  החברה  להקצתה  הניתנות  לעד  ת,  מימוש 

  30-ו  13  מיםלנושאי משרה ולעובדים בחברה )ראו דיווחים מהיגילות של החברה  מניות ר  596,625

בהתאמה2020-01-097057-ו  2020-01-100509אסמכתאות:  מספרי  ,  2020  ספטמברב וח  ד וכן    ,, 

   . (2020 בדצמבר 16להנפקה ורישום למסחר של מניות החברה מיום הצעת המדף  

 

 סקה  כהונה והע איתנ

   החברהמנכ"ל   ,ריאן מואנד  מר של ונה סקה וכה תנאי הע .1

  טריפלטק הפצה בע"מ  עם כם למתן שירותי ניהול  קפו הסות , נכנס ל2019בספטמבר    1חל מיום  ה

בבעלותו או  החל,  אשר  ,דמואנשל    המלאה   )חברה  ב 2019גוסט  מחודש  מחזיק  מהון    100%-, 

)"  המניות המונפק בהתאם להסכם    .(מההתא, ב"ותיםהסכם השיר"-ו  "טקטריפלוהנפרע שלה( 

מואנד, באמצעות  ניהול  שירותי  טריפלטק,  מעניקה  המ  השירותים,  משרה  חברהנכ"ל  בהיקף   ,

בסך  חודשית    ורהתמית לפלטק זכאבהתאם להסכם השירותים, טרייפחת ממשרה מלאה.  שלא  

כדין  וספת  תבש"ח    150,000של   שיוענקשירותבגין  מע"מ  הניהול  מואנדי  באמצעות  בלבד    ו 

ה כמנכ" החברה.  הניהול,  ל  שירותי  למתן  בקשר  טריפלטק  של  סבירות  בהוצאות  נושאת  חברה 

  אות. גת אסמכתואירוח, וזאת כמקובל ונהוג בחברה ובכפוף להצ ן נסיעות בארץ ובחו"ל ות בגיברל

לפרק    3ף  )כהגדרתו בסעי עה ההשקפי דין ולהוראות הסכם על הנדרשים ף לקבלת האישורים כפוב

לו כתבי פטור מאחריות  והעניקה  את מואנד בפוליסת ביטוח נושא משרה    להלכ, החברה  (לעילא'  

אשר פוי  לשי ות  ביוהתחי תנאים  בחברהיתכל  ל  רו אוש  באותם  המשרה  נושאי  זה    ר  ובכלל 

ב הינהפת  תקו.  חברהלדירקטורים  מיום  ההתקשרות  החל  לעיל,  כאמור    2019בספטמבר    1, 

קצובה   תקופהול כל  3בלתי  כאשר  להחא,  רשאי  מהצדדים  לסיוביד  ההסכם  את  בהודעה  א  ם 

שתשלח   בכתב  מרא  30מוקדמת  זכאטריפל  .שימים  הסטק  סיום  על  לחברה  להודיע    כםית 

הבלעדהשירותים   דעתה  שיקול  פי  מעל  נבצר  אם  וזאת  הניהו לספד  מואני  שירותי  את  בשל  ק  ל 

 רצופים. ם ישחוד  3לתקופה העולה על נד אובדן כושר עבודה או מחלה חו"ח של מוא

 

 

  

 
לסעיף    3 לח 1)א275בהתאם  החב(  לתקנות  1  ולתקנה   1999  -רות, התשנ"ט  וק  )הקב)ב(  בע לוהחברות  עם  ת  סקאות 

והפיכתה לחברה    יבורל החברה לצלמת הנפקת מניותיה ש, לנוכח הש"(תקנות ההקלות)" 2000-תש"סה , בעלי ענין(
רה  החבלתום חמש שנים מהמועד בו הפכה    עד  מוד בתוקףיעהסכם הניהול    ,2020דצמבר  ב  21ם  ציבורית החל מיו

    (. 2025מבר בדצ 20 –דהיינו לציבורית )



 ר בע"מ .ר.ן פרוייקטים ומסחמ.ל

 

 5-ד

 

 מכירות    סמנכ"ל'גמי מוסטפא, נשל  העסקהתנאי   .2

ור  עב  ש"ח,  33,000של    ךסת בלמשכורת חודשי  נג'מימר    , זכאישל מר נג'מי  לפי הסכם ההעסקה

יפח שלא  משרה  ממשרההיקף  לג ה  לא מ  ת  נוספ וכן,  שעות  בסמול  גלובלי  של  ות  ש"ח    10,000ך 

כל  ורות לעיל, כהאמבוד שעות נוספות מעבר לשעות העבודה הרגילות  התחייב לע   נג'מילחודש. מר  

תקופה שאינה  ל ו  ינה   הלוי תפקידו. הסכם ההעסקיין וככל שיהיה צורך בכך לצורך מיהענ  שידרוש

 החוק.  קדמת על פי לסיום בהודעה מועסקה  הה  םכסיא את הרשאי להבקצובה, כאשר כל צד 

בירות  ת ישירות סנייד לצורכי עבודתו, רכב, החזר הוצאוטלפון    נג'מי ר  החברה העמידה לרשות מ

י  אזכ,  כן  מות על חשבון החברה. כמווכן, זכאי להשתלדתו כנגד חשבוניות מס  ן עבובגי שהוציא  

לר  נג'מימר   כמקובל,  סוציאליים  קרןלתנאים  כילמשתה  בות  יצוין,  ה   ות.  כולהסכם  ל  העסקה 

 ים מסוג זה. כמקובל בהסכמ  תניות בדבר סודיות ואי תחרות

גילות של  ר  מניות  137,342-ת למימוש לתנוהני  אופציותנג'מי  , הוקצו למר  2020חודש ספטמבר  ב

 החברה. 

  

 יקוב, סמנכ"ל כספיםלנ ושקס לכאתנאי העסקה וכהונה של  .3

זי  לפ העסקה,  מר  הסכם  חוד  קולניקובש  כסלאכאי  של  למשכורת  בסך  עבור    ח"ש  30,000שית 

  ילות . מר שקולניקוב התחייב לעבוד שעות נוספות מעבר לשעות העבודה הרגאהלמ היקף משרה  

 .  וך מילוי תפקידשיהיה צורך בכך לצורורות לעיל, ככל שידרוש העניין וככל מהא

לסההע  םהסכ הינו  שאינה  קה  כאשר  תקופה  רש  לכ קצובה,  הסכםהב ל  יאצד  את  ההעסקה    יא 

 דמת על פי החוק.  ם בהודעה מוקלסיו

ת  רוישנייד לצורכי עבודתו, רכב, והחזר הוצאות יטלפון  רשות מר שקולניקוב  עמידה להחברה ה

כנגדסב וזאת  עבודתו  בגין  זכאי  ירות שהוציאה  כן,  כמו  ם  לתנאי  ניקובל שקו  מר  חשבוניות מס. 

ות  ות בדבר סודיסקה כולל תנים ההעוין, כי הסכצי.  תו השתלמן  קררבות  בל, לסוציאליים כמקו

 ל בהסכמים מסוג זה. ואי תחרות כמקוב

ספטמבר  ב שקולניקוב2020חודש  למר  הוקצו  הניתנ  ,  לות  אופציות    מניות   137,342-למימוש 

 גילות של החברה.  ר

של  שכר  כןעוד,  2021בינואר    1מיום  חל  ה החודשי  שקולניקובו  של    מר  ש  ,10%בשיעור  א  והכך 

 . ש"ח 33,000על סך של   מדעו

 

 4ציות וקצינת פטית עצת משרי, יותנאי העסקה וכהונה של עו"ד מיכל אד .4

ל להסכם  בהתאם  לחברה  שירותים  מעניקה  אדרי  מיכל  שיר מעו"ד  לביותן  בינה  שנחתם  ן  תים 

"( ך  בס  וניתכנגד חשב  חודשית  אית עו"ד אדרי לתמורה"(. לפי תנאי ההסכם, זכההסכםהחברה 

 מע"מ, עבור שירותים בהיקף של משרה מלאה.   בתוספת חש" 40,000

זכאי  )  ה  שווי השנת  מענקל  זכאיתאדרי  ת  בנוסף,  )3לסך של שלושה    :( חודשי שכר6( עד שישה 

(  אדרי  יצועיםתלות בב ביולי של אותה השנה, וללא    31ם  ודה שהושלמה )עד ליו שנת עב  בעבור כל

מענק בגובה של עד שלושה חודשי  בנוסף, ב  .רכש  י ש( חוד3)  ה לשלושהשווה    למענק אית  תהא זכ

 
טית  פשכיועצת המ  כהונתה את  סיימה    היועצת המשפטית וקצינת הציות  ,ימיכל אדר "ד  עו  2020  צמברד ב  13ביום    4

המפקח   הממונה ו של ואי התנגדות החברה  טוריון דירק אישור   לאחר ו עו"ד יובל מרקמונה  ובמקומה  רה ת החבומזכיר 
   רה.ל החבקצינת הציות שככהן יכה לועץ המשפטי וכמזכיר החברה. עו"ד אדרי ממשכיסיים  ם פיננעל נותני שירותי



 ר בע"מ .ר.ן פרוייקטים ומסחמ.ל

 

 6-ד

 

לשישכר   בהתאם  דעתיינתן  הבל קול  ש ו  התגמול  המנכ"ל  לעדי  מדיניות  להוראות  ובכפוף   ,

 . דין  יולאישורים הנדרשים על פ 

נחתם  סה בלתי קבוצה,  כם השירותים  להביא  לתקופה  זכאי  צד  מתן  וכל  ידי  על  דעה  הולסיומו 

   .בתבכו ם מראש,ושים יומוקדמת בת של 

החב של  המשרדים  בבניין  חניה  מקום  אדרי  לרשות  העמידה  וכןהחברה  להתחי  רה,  את  שיבה 

 ן מכשיר טלפון נייד.  אות בגיבהוצ

 מעביד. -לבין החברה יחסי עובד   ברה, ולא חלים בינהחותים לראדרי הינה במעמד של נותן שי

   

 ות  אק חדר עסמנהלת  , אלון אתיגב'  וכהונה של   העסקהתנאי   .5

רה  קף משעבור היש"ח,    24,500ה, זכאית גב' אלון למשכורת חודשית בסך של  ההעסק  םכהס  ילפ

ה הרגילות  דת העבו ואה. גב' אלון התחייבה לעבוד שעות נוספות מעבר לשע משרה מליפחת מ  אשל

 פקידה.  רך בכך לצורך מילוי תל, ככל שידרוש העניין וככל שיהיה צולעיות האמור

ההע הינהסכם  ל  הנ ישא  הלתקופ  וסקה  רשאי  צד  כל  כאשר  ההעסקה  קצובה,  הסכם  את  הביא 

 .  קי החועל פ מוקדמת לסיום בהודעה

ת  וצאות ישירות סבירוהוהחזר  מידה לרשות גב' אלון טלפון נייד לצורכי עבודתה, רכב,ה העהחבר

חשבונ כנגד  וזאת  עבודתה  בגין  זכאישהוציאה  כן,  כמו  מס.  לתנאייות  אלון  גב'  סוציאת  ליים  ם 

רות  אי תחודיות וההעסקה כולל תניות בדבר סלרבות קרן השתלמות. יצוין, כי הסכם    ,בלוקכמ

 סוג זה. סכמים מקובל בה מכ

ספטמבר  ב הוקצו  2020חודש  אלון,  האופצ  לגב'  לת ני יות  למימוש  של  ר  מניות  68,775-נות  גילות 

 החברה.  

על    הוא עומדכך ש  5%של    בשיעור  אלון  הגב' החודשי של    השכר  עודכן,  2021בינואר    1מיום  חל  ה

 .ש"ח 25,725סך של 

 
 יד השליטה בתאג  - א21תקנה 

 
-ב  המלאה,  הולדינגס בע"מ, חברה בבעלותו , באמצעות חברת מ.א.י.מ  מחזיקמר מואנד ריאן, ה

 .  רהחבטה ב החברה, הינו בעל השליע של מהונה המונפק והנפר %360.4

 
    היטקאות עם בעל שלעס -   22תקנה 

החברה  מואנד, בעל השליטה בחברה, לבין החברה, או עסקה של    סקאות ביןע  רבדבוט  פיר  להלן

ח או  ונת הדיו עניין אישי באישורה, אשר בהן התקשרה החברה בש  יהשליטה השלבעל העם צד ג'  

 תוקף במועד הדוח:  ב א עדייןת הדוח או שהייווח ועד למועד הגשד ה תשנ עד מאוחר לסוף במו

 ק  לטפי ל עם טר ותי ניהו הסכם שיר .1

 ( לעיל.  1)21ראו פרטים תחת תקנה  

 : סים בע"מהסכם שכירות עם מ.ל.ר.ן נכ  .2

דצמבר חהתקשר  2018  בחודש  בע"מ,  נכסים  מ.ל.ר.ן  עם  החברה  פרטית  ה     ו בבעלותברה 

יות  ת למשרדים, חנו כירות בלתי מוגנסכם ש "( בהמ.ל.ר.ן נכסים)"   בעל השליטההמלאה של  

אביב   פינת הנחושת ברמת החייל בתל 20לנברג  ל וואו ר בו"ר, ברח מ  359שטח כולל של  ב ן ומחס
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כ   כוםבתמורה לס)משרדי החברה(,   ספת  תוב  למטר   ש"ח  95  המשקף  ש"ח  58,000-חודשי של 

כמ הינה  ע"מ  ההסכם  תקופת  ליום    2019בינואר    1מיום  דין.  כאשר 2020צמבר  בד  31ועד   ,  

( "(. תהתקופה הנוספ")  פתסוכירות בשנה נארכת תקופת השהלאופציה(  לחברה עומדת זכות 

הנוספת, ס דמי השכירות החודשייביחס לתקופה  יעודכן בשיעור של  ך  לסך דמי    5%ם  ביחס 

שהשכ החודשיים  עשירות  הנוספת.  תחילת    דולמו  דכנה  עו  2019סט  אוגו  בחודשהתקופה 

 . ש"ח 47,000-ת לסך של כהתמורה החודשי

שר הוא  י באותו המתחם ואמצו הר  חא  רה על מעבר לנכסה החבהחליט  2020רואר  בפב  9ביום  

במאפייניו עובל  זהה  החברה  ששכרה  תננכס  יתר  זה.  לשינוי  נור  ההסכם  שינוי אי  ללא    תרו 

זו לתקנה  .  ("העסקה"  )בפסקה  הביק  ,ההקלות  תקנותל   (5)-ו  (1)1בהתאם  של  ועדת  ורת 

ארבהח ביוםרשה  השינ   2020במרץ    18  רה  בהסכםוכי  במהשכירות    י  שוק,  בתנאי  ך  הלהינו 

של ממש בתנאי    יקה משום שינו תנאי העס  רכת העסקהין בהאקיה הרגיל של החברה וכי א סע

שאושרההעס המקורית  בדיר.  קה  אושרה    2020במרץ    22ביום  החברה    קטוריוןהעסקה 

 .  2020במאי  7הכללית ביום   סיפהובא

   :נכסיםרכבים עם מ.ל.ר.ן ורכישת שכירות   כםהס .3

ים,  ר.ן נכסחברת מ.ל.  כם לשכירת שני רכבים עםסהב   רההתקשרה החב  2017  רילאפ  ודשחב

ה  מ הסתיי   2019באוקטובר    1בתוספת מע"מ כדין. ביום    ש"ח  14,000לות חודשית כוללת של  בע

בהסכם לרכישת  החברה   התקשרה 2020 בינואר 22ם ביו. נכסיםעם מ.ל.ר.ן  ת החברה התקשרו

בת הנ"ל  לסך הרכבים  כ  מורה  ה  228-של  מחיר  ש"ח,  המבטאלפי  כא  של  יר  ממח  18%-נחה 

הרכבים   של  במוע  שר )אהמחירון  הרכיעמד  כד  של  סך  על  ש"   280-שה  זו,    ח(אלפי  )בפסקה 

 . "(העסקה"

,  2020במרץ  18ביום ר שלאחוזאת החברה  קטוריוןאושררה העסקה  בדיר  2020במרץ  22ביום 

   .יגהה חר אינ כי העסקהועדת הביקורת קבעה 

   יתרות צדדים קשורים .4

שוילמפעכחלק   השוטפת  מסתה  עסקאות  מבצעת  היא  החברה,  בממסרים  ל  דחויים.  חר 

לאמו בבהתאם  תקנה  ר  פי  על  ש ב  22גילוי  והשנתי  התקופתי  לדוח  ד'  ל  לפרק  שנת  החברה 

טה  תו המלאה בעל השליברות בבעלוגם שלוש ח  בעבר  נמנושל החברה  בין לקוחותיה      ,2019

)בסעי "ז   ףבחברה  אשר"(קשורותהחברות  הה:  י   ,  כלתסך  החובה  ליום  רת    31.12.19פיהן 

על   ש  6,973עמדה  דצמבר  .  "ח אלפי  יתנפרעה    2020בחודש  ההלוומלוא  לחברות  רת  אות 

   .ת הלוואות לצדדים קשוריםתריימת יק ונכון למועד הדוח לא  הקשורות

 מניותיה  ת מכר בידי בעליוהצע רה לציבורהנפקת מניות החב .5

ציבור של מניותיה, משולבת עם הצעת מכר ה לנפקה השלימה החבר ה  2020צמבר  בד  21ביום  

בחברה ל  ש השליטה  ריאן  בעל  מואנד  ח)באמצ  מר  העות  מ.א.י.מ  בע"מ  ולדיברת  נגס 

בה  דבעילשל  ו  עלותו(שבב במסגרתשקעות  המכר    ע"מ.  החברההצעת    3,250,000  הנפיקה 

רגילות ועיל  ומר   , מניות  רגילות  מני   950,000הצעת המכר  דב מכרו בריאן    רה, כל החבשל  ות 

הריכוז,    עמלות מר ריאן ועילדב נשאו בהחברה,  ש"ח.    11.15במחיר למניה )ברוטו( של  ,  אחד
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והה המו ההפצה  פרותחייבות  ב-קדמת  היחסי  לפ יניהם  ראטה  חלקם  נשא י  צד  וכל   בהצעה, 

 ת בקשר עם ההנפקה. האחרו בהוצאותיו  

 
 ריך הדוח עניין ונושאי משרה בתאחזקות בעלי ה -  24תקנה 

 
ה  , אשר פורסם על ידי החבראי משרה בכירהושות בעלי עניין ונמצבת החזק  וח מיידי בדבר ד  ורא

מובא בדוח זה על דרך    וב   דעמיהשר  או  (, 2020-01-018421א:  כתמספר אסמ)  2020במרץ    4ביום  

 ההפניה. 

 
 חד פרסום הדוהמירים למוע יירות ערךהמונפק ונת רשום, הון המניוהון המניות ה - א24נה תק

 
 רפים לדוח זה. מצוה 2020 בדצמבר 31וחות הכספיים של החברה ליום לד  18אור  בו רא

 
 

  עלי המניותמרשם ב -  ב24תקנה 
 

בדבר  ראו מיידי  ניימצבת    דוח  ומרשם  ערךהון  החברה  רות    2020דצמבר  ב   31  ביום  שפרסמה 

  . הני על דרך ההפ  ח זה דוהמידע בו מובא ב, ואשר  (135529-01-0022סמכתא: א פר)מס

 
 מען רשום  - א25תקנה 

 
 . 6971915יפו -, תל אביב18ברג  ראול ולנ ת:תובכ

 . 03-6424071 טלפון:

 . 03-9012360  פקס:

 .lrn.co.iloffice@m דוא"ל:

  ..ilco.www.mlrnט: רנאינט אתר

mailto:office@mlrn.co.il
http://www.mlrn.co.il/


 ר בע"מ .ר.ן פרוייקטים ומסחמ.ל

 

 9-ד

 

   חברהשל ה דירקטורים -  26תקנה 
  

 :ירקטורים בהאודות הד החברה  להלן פרטים למיטב ידיעת
 

, יו"ר דוד גרנות רקטושם הדיר
 בךנשטר ןרונ הר זי רעמ עמית ברגר  גבאי -גלית ריבק הדירקטוריון

 David Granot Galit Ribak-Gabbay Amit Berger rOmri Zoha Ronen Sternbach ן ופיע בדרכושם הדירקטור כמ
 022872055 036822799 059100529 029471455 045333739 מזההמספר 

 26.2.1967 18.6.1985 23.9.1964 21.5.1972 30.1.1947 תאריך לידה 
רעננה,  26מר  השו דין -תבי בימען להמצאת כ  ,

60850 
גן,  ת  רמ  , 6הערבה  
5296000 

סביון  ,  11הדקל  
5652111 

יוצ"ר  שד תל    3רות 
 6274614אביב 

,  7.ד.  , ת28יהודה מכבי  
 תל אביב 

 ישראלית  ת ישראלי ישראלית  ישראלית  ישראלית  תינות נ
 של ותה או ועדחברות בוועד

 לא הדירקטוריון החבר
 ועדת ביקורת, יו"ר  
 עדה לבחינת ו

 פיים הדוחות הכס 

 רת, ועדת ביקו
 דה לבחינת ועהיו"ר  

 יים הדוחות הכספ

 רת, וביקועדת 
 ועדה לבחינת 

 הדוחות הכספיים 
 לא

 דירקטור בלתי תלויהאם הוא 
 לא דירקטור בלתי תלוי  צוני טור חידירק חיצונית דירקטורית  לא   וניר חיצדירקטואו 

  החבררה, של חבעובד של ה
ל או ש  ורה, של חברה קשבת

 יין בחברה ענ בעל
 לא אל אל לא

טוריון  יו"ר דירק
בע"מ,  בעילדב השקעות 

 בחברה  ייןנבעלת ע 
תאריך תחילת כהונתו  

 9.2.2020 4.3.2020 13.2.2020 2020.2.13 9.2.2020 ה כדירקטור בחבר

כלה,  בכל .B.A השכלה 
  ה העברית;האוניברסיט 

M.A. םל עסקיבמנה –  
התמחות בחשבונאות,  

 רית רסיטה העב האוניב

תואר ראשון, בוגר  
ת  סיטים, אוניברמשפט

,  אביב; תואר ראשון-תל
  ות,אבוגר חשבונ

  יב;אב-ניברסיטת תלאו
  תואר שני, מוסמך

 מנהל עסקים ב

B.A.   ,בכלכלה
 סיטת תל אביב אוניבר 

תואר ראשון במנהל  
עסקים, התמחות  

וניהול   במימון
סיכונים; תואר שני  

M.B.Aקרן ; מנכ"ל  
 השקעות 

B.A.  כלה בכל  
ות,  וחשבונא
תל אביב; אוניברסיטה 

מנהל עסקים  מוסמך ב
MBA מ-Wharton 

Business School  ;
ניהול ושמאות  

מקרקעין, אוניברסיטת  
 תל אביב; רואה חשבון 

ם האחרונות  שני 5-עיסוק ב
ש וט התאגידים בהם משמופיר

 כדירקטור

ייעוץ פיננסי לחברות;  
חבר דירקטוריון  

:   בחברות הבאות

ם נדל"ן  תחויועצת ב
ומימון פרויקטים  

 ; (ו"ל)בעיקר בח 

  1"ר ומנכ"ל דולפין יו
"מ;  השקעות בע

בחברות  דירקטור 

ת  ר בחברדירקטו
 אמ.די פרימיום 

ירקטוריון  ד יו"ר 
 : בחברות הבאות

עילדב השקעות בע"מ;  
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, יו"ר דוד גרנות רקטושם הדיר
 בךנשטר ןרונ הר זי רעמ עמית ברגר  גבאי -גלית ריבק הדירקטוריון

ת טכנולוגיות;  אורמ
 ;בע"מ טמפו משקאות

  ;ובנותיה בזק
  יו"ר; סונול, ;קסטליופר

-יטבמ ועדת השקעות 
; יו"ר  ; אקרשטייןדש

דירקטוריון פריץ  
  .קומפניס ישראל טי

 בע"מ 

בחברת דה   ריתדירקטו
 סאי גרופ לטד אזר

נ.ר. ספאנטק   :הבאות
גה  תעשיות בע"מ; מ

משביר  זקות; האור הח
ת; פולאר  קוז חא 365

ת; תראפיקס  השקעו
  1נסס; דולפין  ביוס
שוקי  עות; ברגר השק

ת ברגר  ; עמיהון
אחזקות; ברבור כחול  

השקעות; ענבר   ניהול
  פ; ארנו קפיטלגרו

 )נדל"ן( 

  מסק הפצה קומסק; קו
 בע"מ 

ל בעל ש  חהפשבן מאם הוא ה
 לא לא לא אל לא ? עניין בחברה

ר רואה את הדירקטו החברה
ת  בונאיחש כבעל מומחיות

 ופיננסית
 או בעל כשירות מקצועית 

בעל מומחיות חשבונאית  
  בעל מומחיות מקצועית כשירות  תלבע פיננסית 

 חשבונאית פיננסית 
ת  בעל מומחיו

 חשבונאית ופיננסית 
מומחיות  בעל 

 ית ופיננס חשבונאית

הוא דירקטור חיצוני  ם אה
 לא לא לא לא לא מחה? ומ
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 ירקטוריםגמול ד
 

כללים בדבר  ברות ) חהשתתפות וגמול שנתי בהתאם לתקנות הלגמול    זכאים  5ברה בח  יםקטור הדירכלל  החברה, מר דוד גרנות,  קטוריון של  הדירלמעט יו"ר   .1

    .2000-סגמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"

  :ותנגר  מר דודיו"ר הדירקטוריון ל  ש ות סקהעהונתו ו תנאי כ  .2

ליום   זכאי  היה    31.12.20עד  גרנות  בבעלותו( בסךמר  חברה  )באמצעות  חודשיים  ניהול  בתו  15,000  של  לדמי  כדיןש"ח  כולל  ב   ספת מע"מ  היקף המשרה 

יקורת )בשבתה כוועדת  לאחר אישור ועדת הבה, רהחב  לללית שהאסיפה הכ  אישרה 2020בדצמבר   13ביום   . ()לכל הפחותהחברה  חודשית משרדי -וכחות ד נו

החברהתגמו ודירקטוריון  עםל(  ההתקשרות  לתנאי  עדכון  הד"יו  ,  לפיהר  החירקטוריון,  של    עודכןי  2021בינואר    1מיום  ל  ם  החודשי  הבסיס  יו"ר  שכר 

יע   ,טוריוןהדירק וי עלות לחברהש"ח במונח   25,000של    ד זה על סךמוד החל ממועכך ששכרו  כם העסקה בו יתחייב  עמו תהיה במסגרת הס  רותשההתק, 

 ודתו בחברה.  שעות חודשיות לעב 45יש לפחות להקד

  21תקנה    )ראושל החברה  ההון המונפק  מ  1.23%-כימוש לאופציות לא רשומות הניתנות למ   253,165מר גרנות  ל  החברההקצתה    2020סט  באוגו  14ביום  

 לעיל(. 

 יטוח שיפוי וב פטור .3

בחבר הדירקטורי ביטוח  כל   הם  בפוליסת  משרהולים  ונושאי  החברה  דירקטורים  של  התגמול  למדיניות  האסיפה  אי  2020י  ביול   15ביום    .בהתאם  שרה 

 יקריהם:  שע  חברהאי המשרה ב פטור ושיפוי לדירקטורים ולנושבי ת כתהחברה הוצאל לית שהכל

 
  , מטעמה  שהועמד   הדירקטור סף עבור  לגמול דירקטורים נו זכאית    ה הייתלא    ול והיא ם לעילדב גמול בגין שירותי ניהשול  ,רה ציבוריתביות החברה לציבור והפיכתה לחעד למועד השלמת הנפקת מנ  5

  (מולתגועדת  כו)ביושבה    ורתקועדת הבי של  אחר אישורה  ל  ,חברהר דירקטוריון האיש  2021ר  פברואב  22ביום    של עילדב. הול  בוטל הסכם שירותי הני  . עם השלמת ההנפקה לציבור י שטרנבךמר רונ
הדירקטורים    ליתרבגובה הגמול המשולם  למר שטרנבך  גמול דירקטורים  ,  של החברהתגמול  ה, ולמדיניות  2000-עם בעלי עניין(, התש"ס  תות בעסקאו ( לתקנות החברות )הקל2א)1בהתאם לתקנה  ו

, בהתאם לדרגתה  2000-צוני(, התש"סטור חי ק ר גמול והוצאות לדירבדבישית לתקנות החברות )כללים  והשל  ההשנייהסכום הקבוע בתוספת  יינו גמול בגובה  נם יו"ר הדירקטוריון(, דהשאיבחברה )
 . 2020ר בדצמב 16, דהיינו מיום  יבורלצ הנפקת מניות החברה  שלמת הגמול ישולם למר שטרנבך בגין התקופה שהחל ממועד ה כי אושר  ,ןככמו   של החברה.
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  ,כלפיה  המשרה  של נושאן בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות  ובי   מישריןה, בין בחברלרם  ו/או שנגבשל כל נזק שייגרם  ור מראש מאחריות  פט  .א

 .  (1999-התשנ"טחלוקה )כהגדרת מונח זה בחוק החברות,  ת זהירות בובפרת ח, למעט עקב הרהכנושא מש ו בתוקף תפקידבתום לב ו ובפעולותי 

שא  נוקף היותו  הוצאה שתוטל על נושא המשרה בתואו    ל חבותות עליהן, בשל כן שלא ניתן להתנ די להוראות כל  י מראש, בכפוף  חייבות לשיפו הת .ב

הינה  שיפוי  התקרת  .  משרה לשיפוי  ההתחייבות  כתבי  פי  מבי על  או    וןמילי   20ן:  הגבוה  החברה    25%ש"ח  של  העצמי  ד מהונה  פי  ה  וחותיעל 

  ל. כון למועד השיפוי בפוע ם של החברה נהאחרוניספיים הכ

 

  החברה לה שמשרה בכיר יושאנ - א26תקנה 
 

 ם נושאש
המשרה  
 הבכירה

ר תעודת  מספ
 זהות
 

תאריך 
 לידה 
 

ך יתאר
תחילת 

 ונהכה

תפקידו בחברה,  
בת שלה,   הבחבר

בחברה קשורה  
לה או בבעל ש

 עניין בה
 

בעל 
עניין 
 בחברה

בן משפחה של 
רה שא משנו 
ו אירה אחר בכ

ניין  על עשל ב
 רהבחב

 ותשנים האחרונהש סוק בחמעי השכלה

 06/02/2008 28/07/1977 034138339 אנד ריאן מו 

;  מנכ"ל החברה
  ומנכ"ל דירקטור

רת הבת,  בחב
מלרן פיננסים 

 בע"מ

בעל השליטה   כן
 בחברה

מדעי בואר ראשון ת
שב ומתמטיקה,  המח

 מיתה האקדהמכלל
 תניה. נ

 ה מנכ"ל החבר

-יוחאי בן 
 לא לא בחש 01/12/2019 22/08/1985 036779387 ון סלמ

ה  לבכלכ תואר ראשון
ית  יהתמחות בראם ע

המוסד  ,חשבון
 דמי רופין.האק

כחשב  30.11.2019 עד ליום כיהן
בחברת דיויד שילד סוכנות לביטוח 

 . ( בע"מ2000)חיים 
  ר חשב בחברתתיים כעוזשנעבד כ

 םות לביטוח חייסוכנ דיויד שילד
מנהל ה כשנעבד כ( בע"מ. 2000)

ן אי החשבוניור בפירמת רויסבדרגת 
 סירר. את קר גבאי קוסט פור
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 ם נושאש
המשרה  
 הבכירה

ר תעודת  מספ
 זהות
 

תאריך 
 לידה 
 

ך יתאר
תחילת 

 ונהכה

תפקידו בחברה,  
בת שלה,   הבחבר

בחברה קשורה  
לה או בבעל ש

 עניין בה
 

בעל 
עניין 
 בחברה

בן משפחה של 
רה שא משנו 
ו אירה אחר בכ

ניין  על עשל ב
 רהבחב

 ותשנים האחרונהש סוק בחמעי השכלה

 סאלכ
 02/06/2019 28/02/1986 308986280 ולניקוב קש

;  םפיסמנכ"ל כס
רת  דירקטור בחב

הבת, מלרן 
 פיננסים בע"מ 

 לא אל

בוגר כלכלה  
 וחשבונאות,

האוניברסיטה 
ברית ירושלים.  הע

 בעל רישיון רו"ח. 

 כיהן 2019 ברטמבספ 24יום עד ל
 של סקיופתוח עעול כסמנכ"ל תפ

הן כמנהל במחלקה  כי ה.החבר
  EY וןרואי החשבירמת ת בפהכלכלי

יעץ במחלקה  ווי עסקאות( וי)לי
 . EY הכלכלית של

 01/08/2019 06/10/1978 32823627 מיכל אדרי 

; קצינת ציות
  יתדירקטור

רת הבת,  בחב
מלרן פיננסים 

 בע"מ

 לא לא
ם, בוגרת משפטי

 מנהל. המכללה ל
 ו"ד. בעלת רישיון ע

ם  פרימיו .דים.בארקטורית די
נת ציות כקציבדה עקות בע"מ; נפה

 4מ עד יום בע"א.ר.א.ב בונוס  בחברת 
; עבדה כמנהלת יחידת  2019י ביול

ות  חי טפחי ציות בבנק מזרסיכונ
 . 2018בינואר  31בע"מ עד יום 

יועץ משפטי   13/12/2020 02/06/1982  060935947 יובל מרקו
 לא לא ומזכיר חברה

משפטים,  גרוב
 מנהל. המכללה ל

 רישיון עו"ד.  בעל

הבנות  החברותר הבנק וכימזכיהן כ
אחריות התאגידית בבנק  ומנהל ה

מבר  בנוב  30ירושלים בע"מ עד ליום 
כיועץ משפטי במחלקה כיהן  ;2020

 צין ציותוק הר חבריכזית, מהמשפט
 .ח בע"מ טוי. שלמה חברה לבבש
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 מורשי חתימה עצמאיים  -  ב26תקנה 
 

   ברה.ימה עצמאיים בח אין מורשי חת נכון למועד הדיווח

 

 של התאגיד  שבוןרואה ח  -  72ה נתק
 

 . 6492102: , מיקוד144בגין  קסירר, מנחםקוסט פורר גבאי את   –אנד יאנג  ארנסט

 

 קטוריםהדיר לצות והחלטותהמ -  29תקנה 

בעניין    ן החברהותיקון תקנ ה האסיפה הכללית של החברה על  החליט,  2020במאי    7ם  יוב .א

הדירקטוריווע לדות  החברה.  של  נן  ההחלטהיוספ פרטים  אודות  רכאמ  ם  דיווח  ור,  או 

 (. 2020-01-041155א:  כת)מספר אסמ 2020במאי  10ברה מיום מיידי של הח 

לא החברה  וןורי דירקט   חליטה ,  2020  מאיב  14ביום   .ב הבחי  חר,  בעמידנת  הרווח  מבה  חן 

  לוקת דיבידנדחביצוע  על    ,לחוק החברות  302עיף  סובמבחן יכולת הפירעון כמשמעותם ב

אודות ההחלטה  לפרטים נוספים    .ש"חליון  מי   4של    כולל  בסך  חברה ת של ה ומני לבעלי ה

ראו מי  כאמור,  הח דיווח  של  מיום  ידי  א ספ)מ   2020מאי  ב  14ברה  -2020-01:  סמכתאר 

043405) . 

ן תקנון החברה בעניין  ופה הכללית של החברה על תיק י סהחליטה הא,  2020לי  ביו  8ביום   .ג

ההון החב   שינוי  של  ושינ הרשום  מעוי  רה  של  הנקוב  הרגילותרכן  החברה  לפרטים  ניות   .

ראו   כאמור,  ההחלטה  אודות  מיידידי נוספים  החברה  ווח  ההחלטה  של  )מספר    מיום 

 (.2020-01-073089א: אסמכת

מניות הטבה    19,999,800על חלוקה של  דירקטוריון החברה  ליט  , הח 2020ביולי    16ביום   .ד

אודות  לפרטים    והנפרע.מההון המונפק    9,999,900%  בשיעור של,  חתש"ח ע.נ כל א  0בנות  

-2020-01א:  אסמכת פר  )מסטה  ם ההחלמיוה  החלטה כאמור, ראו דיווח מיידי של החברה

076077 .) 

אופל .ה א רטים  שהוקצדות  לופציות  הדירקטוו  עובדים   ן, ריויו"ר  ולשני  הכספים  לסמנכ"ל 

   לעיל.  21תקנה  ברה, ראוחנוספים ב

פקה לציבור של מניות החברה על פי  וריון החברה הנ טירקאישר ד  2020בדצמבר    15ביום   .ו

 (.  2020-01-136158אסמכתא: ספר מ) 2020ר בדצמב 16 דוח הצעת מדף, אשר פורסם ביום
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 , מנכ"ל  נדריאן מוא
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 מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ 

 1-ה

 

 

 הצהרות מנהלים – ה' פרק 

 
 

 (:1()ד)ב9 תקנה לפי  כללי מנהל הצהרת

 מנהלים  הצהרת

 כללי  מנהל הצהרת

 : כי מצהיר, מואנד ריאן, אני

לשנת  (  התאגיד  –  להלן)  ומסחר בע"מ  מ.ל.ר.ן פרוייקטים  של  התקופתי  הדוח  את  בחנתי (1)
 (; הדוחות – להלן) 2020

 מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה  של  נכון  לא  מצג  כל  כוללים  אינם  הדוחות,  ידיעתי  לפי (2)
  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור,  בהם  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של

 ; הדוחות לתקופת  בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים
,  נאות  באופן   משקפים  בדוחות  הכלול   אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות,  ידיעתי  לפי (3)

 של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות,  הכספי  המצב  את,  המהותיות  הבחינות  מכל
 ;הדוחות  מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים  התאגיד

הביקורת   (4) ולוועדת  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  והדוחות  גיליתי 
שבה   הכספיים מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל  התאגיד,  דירקטוריון  של 

להם   שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב 
 .בבקרה עליהםתפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ו

 . דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או  מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 

                 2021בפברואר  22          

 ל "מנכ מואנד ריאן,  תאריך 

 

 

 

 

 



 מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ 

 2-ה

 

 

 (: 2()ד)ג ב9נה תק לפי הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

 מנהלים  הצהרת

 הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

 : כי מצהיר, אלכס שקולניקוב, אני

פרוייקטים  של    בדוחות  הכלול  האחר  כספי  מידע ו  הכספיים  הדוחות  את  בחנתי  (1) מ.ל.ר.ן 
 "(; הדוחות" – להלן ) 2020לשנת ( התאגיד  – להלן) ומסחר בע"מ

 

 מצג   כל   כוללים  אינם  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  הכספיים  הדוחות,  ידיעתי  לפי (2)
  שהמצגים   כדי  הנחוץ  מהותית   עובדה  של   מצג   בהם  חסר  ולא,  מהותית  עובדה  של   נכון   לא

  בהתייחס   מטעים  יהיו  לא,  מצגים  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור,  בהם  שנכללו
 ;דוחות לתקופת

,  נאות  באופן   משקפים  בדוחות  הכלול   אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות,  ידיעתי  לפי (3)
 של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות,  הכספי  המצב  את,  המהותיות  הבחינות  מכל

 ;הדוחות  מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים  התאגיד
הביקורת  (4) ולוועדת  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  והדוחות    גיליתי 

מהות   הכספיים שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל  התאגיד,  דירקטוריון  שבה של  ית, 
להם   שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב 

 .תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם

 . דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או  מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 

           2021בפברואר  22          

  ל"סמנכ  שקולניקוב,אלכס   תאריך 

 כספים 
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