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 תיאור עסקי החברה  –פרק א' 

 
 

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

ערך המתיניירות  ואומדנים  הערכות  מטרות,  תחזיות,  היתר,  בין  כולל,  כאמור  המידע  ים  יחס "(. 
ודאי לגבי העתיד, המבוסס על מידע הקיים דע זה הינו מידע בלתי  . מילאירועים או עניינים עתידיים

, ובכלל זה מידע ציבורי אשר לא ניתנה במסגרתו התחייבות לנכונותו או שלמותו  דוחה בחברה במועד  
ות של כהער  עלוכן    , ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי,ובשל המידע הכלול  

לק העתיד  לגבי  לגברות  החברה  הערכות  פועלת,  היא  בו  והעסקית בשוק  הכלכלית  ההתפתחות  י 
האמורות.  ההערכות  על  בהתבסס  וכוונותיה  לפעול  עתידה  או  החברה  פועלת  בהם  בשווקים 

ת  התוצאות בפועל שינבעו מפעילות החברה, עשויות להיו  –ההתפתחויות בפועל, וכפועל יוצא מכך  
  דוח ה  חברה במועדהתבסס על המידע הקיים בידי ה ות במתוצאות הפעילות המוערכ  תהותימ  ותשונ

עתיד)" פני  צופה  התממשותמידע  אשר  ו  ו"(  של בשליטת  ה ואינדאית  אינה  הבלעדית  החברה.    ה 
שמופיעות   כפי  שציפיותיה,  מאמינה  החברה  שהנהלת  אף  על  הרי    דוחבלפיכך,  סבירות,  הן  זה, 

  ד עלולות להיות שונות מאלותיעל בעבפו  ת"(, כי התוצאוהאזהרה)"  זאתה מוזהרים בשקוראי דוח ז
המובא   עתיד  פני  צופה  במידע  של    דוחבשהוצגו  שונים  בחלקים  כללה  החברה  אזהרה דוח  הזה. 

פרטנית וקצרה לגבי מידע צופה פני עתיד ואזהרה כזו יש לקרוא בהתייחס לפירוט המלא המופיע 
במלואה אף אם לא צוינה ו  הרה זאז  ויזה להיות כזה חלה עלשנחדע  ובהר, כי מיבפסקה זו. בנוסף, י

 ה מפורשת כאמור.בצידו הער

 

 " הינה  שהחברה  לכך  הקורא  לב  תשומת  בזאת  קטןמופנית  בתקנה  תאגיד  זה  מונח  כהגדרת  ג  5", 
. דירקטוריון החברה החליט על אימוץ 1970-, התש"לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות  

רלוונטיות( לחברה, קרי, נכון   יהיו יות )או  , ככל שהן רלוונטתקנותת בולוולונטרי של כל ההקלות הנכל
למועד זה, הקלות לעניין ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית בתאגיד ודוח רואה החשבון 

העלאת ו  ;20%-המבקר על הבקרה הפנימית; העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל
 .40%-ביניים למהותיות לדוחות ה לולותת כורסף הצירוף של דוחות חב
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 החברהלית של עסקי ות הכלההתפתחתיאור  –לק ראשון ח

 

 ה ותיאור התפתחות עסקי חברההפעילות  .1

 לליכ .1.1

ביום   . השקעות בע"מ"מ.ר.מא. –"מ.ל.  הקודםה שמתחת  בישראל התאגדה החברה
-טשנ"תה  ,תחוק החברו  פי   לת, עניו, כחברה פרטית מוגבלת במ2008אר  פברוב  6

ה לשמה שמ  תא  החברה  שינתה   2009באוגוסט    30ום  יב  ."(ות חוק החבר ")  1999
ומסחר  פ  ..ל.ר.ןמ"  הנוכחי השליטה    ."בע"מרוייקטים  הבעל  מר  בחברה  מואנד ינו 

ריאן")  ריאן "  "מר  השליטהאו  הומ.אי.  באמצעות  חזיקמה   ,("בעל  בע"מ למ    , דינגס 
והנפרע   מונפקמהון המניות ה  50.15%-ב  ,(100%)  מלאהו הבבעלות  פרטית  חברה

 120,000,000הנפקת    2019  ברבדצמ  29ביום  השלימה  שלאחר    .רההחב  לש
מדף,   ותשקיף  להשלמה  תשקיף  פי  על  החברה,  של  א'(  )סדרה  חוב  נושא  אגרות 

)מס' אסמכתא:   2019  במברו נב  28, אשר פורסם ביום  2019בנובמבר    29תאריך  
ביוםותש י  פכ(,  2019-01-117064 , (2019-01-113931)  2019בדצמבר    25  קן 

ליום   עד  הוארך  תוקפו  החברה)"  20221בר  בדצמ  29ואשר  או תשקיף   "
הכפוף   ,"(התשקיף" ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  מדווח,  לתאגיד  החברה  הפכה 

ציבול  פכההה  החבר  2020בדצמבר    20ביום    .דיווחלחובות   כהגדרתה   ,ריתחברה 
החוחב ראשונ  תמהשל  עם,  ברותק  לציבור  הנפקה  למה  של  ורישום  מניותיה  סחר 
דבורסהב פי  על  ש  חו,  מדף  מיום  הצעת  החברה  )מספר   2020בדצמבר    16ל 

החברה(  136158-01-2020אסמכתא:   תשקיף  פי  על  עת  הצ   דוח)"  שפורסם 
 ."(ףהמד

 א( ל מל)בדילו  ן המונפקמהונ  40%  תרכיש  החברהלימה  הש  2021במבר  בנו  2ביום  
ולוגאנו")  .Lugano Capital, Incת  ורחבהשל    )"-.Drive On, Inc  "(און "(, דרייב 

בופ  דותאוגהמ בועלות  מתן  ארה"ב  חוץאשראתחום  יד   י  רכבי  לרכישת  בנקאי 
לות  תחום הפעי  וכן תיאור  23.3ראו סעיף    . לפרטים נוספים אודות הרכישהשנייה
 .זהק פרל 3 בחלק

  חברהלות העל פעי הקורונה ברשמ פעותשה .1.2

ראו  החברהשל    העסקית  התולפעי  ל עהקורונה  משבר    השפעות   בדבר  טיםלפר  ,
 .להלן 7.3וסעיף  פים לדוח זההמצור יםהכספי לדוחות 1 ורבא

 

 

 

 

 

 

 (.111364-01-2021: אסמכתאמס' ) 2021בר בדצמ  19רה ביום שפורסם על ידי החב דיייראו דוח מ  1



 

 

 4-א

 

 מבנה החזקות  .2

 הדוח: ון למועדשל החברה נכלהלן מבנה ההחזקות 

 
 פעילות  מיחות  .3

נכולעור  מאכ .3.1 למועד  יל,  שני  ן  לחברה  כמפע   תחומיהדוח,  המדווחים  גזרים  ילות 
הבדוחועסקיים   ליום  תיה  לדוח   ,2021מבר  דצב  31כספיים  ג'  בפרק    המצורפים 
 ."(הדוחות הכספיים)" זהתקופתי 

 לה: פעילות אומי ת תחלהלן יובא תיאור תמציתי אודו

לעס .3.1.1 אשראי  ובימתן  קטנים    בישראל  תעלפו  הרהחב  –  (B2B)  וניים נקים 
ובינ קטנים  לעסקים  אשראי  מתן  במ  ,(B2B)  ונייםבתחום  התמחות  גזר עם 

הינ  .אליריש-רביהע החברה  של  העיקרית  קבלת  אש  מתןה  פעילותה  כנגד  ראי 
 , םייצדדים שליש יעל יד ו לה שנכתבאכם ובבר ,ם דחויים()שיקי יםממסרים דחוי

לטוה )   תבמוסבים  במתןהחברה  וכן  שיקים(,  תשי  אשרא  ניכיון  לום כנגד 
כאמורשתוך    , עצמייםדחויים  בממסרים   בבטוחות    לרוב  מובטח  אשראי 

בסעיף    ,שיותמוח רכב   , נדל"ן  י שעבודלרבות    ,להלן  10.10כהגדרתן  יוד  צו  כלי 
 (. "לבישרא הפעילות  וםתח") מיטלטליןאו /ו סיני הנדמכ

ר כשת  כי לר מתן אשראי   .3.1.2 החברות  צעות  באמ  ,לתפוע  רההחב  –  (C2B)  כבלי 
ודר לוגאנו  אוןהבנות  בת  ,ייב  חוחום  בארה"ב  אשראי  בארה"ב    ץמתן  בנקאי 

 חלקוומש בממו  אנו,גלו  על ידי  רכבים,  תםאוב  מובטח, הלרכישת רכבי יד שנייה
ילות  הפע  תחום)"  און  בדריידי  המופעלת על י  שנייה  סוכנות רכבי יד  צעותמבא

 .("ב"בארה

ן  ו כנ  ,כאשר  ,צמהע  החברה  ידי  מבוצעת עלבישראל  ברה  החשל    פעילותהרבית  מ
מחזיקה  ,  וחהדועד  למ ה בהחברה  ההון  והנפרעמלוא  מ.ל.ר.ן   מונפק  חברת  של 

פי)"  בע"מם  סיפיננ או  יםננס מלרן  המחזיקה    ,"(הבת   ה ר בחה""  בת  יון ברישחברה 
החלה בפעילות ח  ודעד הואשר נכון למו   ,(להלן  22.2  ףבסעי  כמפורטאי )תן אשרנו

 . חיםניראשונית בהיקפים ז

נוספיםפועלת בתחומי פעהחברה  ל  בישראבמסגרת הפעילות   .3.2 ת מד הע  כגון:,  ילות 
למ אשר  חרדי-הדתיגזר  אשראי  עדיין  רהחב,  מתה  לגיבוש  פעילות    ווהפועלת 

לבתח בשים  לית ום,  הייחיניולמאפירונות  ב  כחבהשל  םייודם  בש,  בעל  רה  ליטת 
יהושליט שאינו  לפרויקטי פי   ליווי   ;דיה  נד  ננסי  ליזמי  וכןן"לבנייה  פרויק  ;   י טמימון 

לקבלנ תשתיותתשתיות  ערבויות  י  הדונכון    .והעמדת  הכנסות היקף  ח,  למועד 
 .זניחהינו  אלה ילותמי פעהחברה בתחו
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  של  בממסרים דחוייםר  סחהמבתחום  הינה    ,הלות החבריפע  רעיק,  חודהועד  מל  וןנכ
המהוג'  ידצד ו2021בשנת    מהכנסותיה  65%-כה  ו,    נתבש  מהכנסותיה  75%-כ, 

2020 .2 

 להלן.ה ק זלפר 3חלק ראו הפעילות של החברה  ימותחים אודות פפרטים נוסל .3.3

לחבר .3.4 הדוח,  למועד  אנכון  למתן  מורחב  רישיון  משה  רישיון  וכן  למתן  ראי  ורחב 
פיננסישירות   לבנכס  בהתאם  סעיף  הו,  הפיקוח  16ראות  שירותים   לחוק  על 

פינפיננס )שירותים  מוסדרים(, התשע"ויים  כ"(הפיקוח  חוק)"  2016-נסיים  כן,  מו  . 
שראי כאמור. תוקף הרישיונות  מתן ארחב לון מורישי  ,מלרן פיננסים  ,לחברה הבת
 . 2026בדצמבר  31הינו עד ליום 

 ה מניותיקאות בעס ו  חברהה ןהוב שקעות ה .4

ב  החברהבהון    השקעות  בוצעו  אל  דוחה  פרסום  מועדל  מודקשיים  בשנת  וצעו עסקאותולא 
 :לןלהרט פומכן, למעט ענייעלי ה על ידי ברבמניות החב

 מהות תאריך 
כמות  
 מניות 

 יר מח
  למניה

 בש"ח( )

ם  סכו
כולל  

)באלפי  
 ח( ש"

ים  יווחים מיידי ה לדהפני 
  נכלליםשל החברה ה

 פניה רך הה על דאת בז

בדצמבר   20
2020 

  מכר תעהצ
 של בעל

השליטה 
,  נייןלת העובע

ב עילד
ות  עקהש
מ,  "עב

במסגרת דוח  
 הצעת מדף 

1,900,000  
(950,000  

 כל אחד( 
11.50 

21,850  
(10,925  

 אחד( כל 

  2020מבר  בדצ  20-ו  16
אסמכמספר) תאות:   י 

-2020-ו  2020-01-136158
 , בהתאמה( 01-137532

  וברבאוקט 28
2021 

הקצאה  
פרטית של 

ות  מני
לדיסקונט  

 יטל בע"מ קפ

3,474,138 13.24 46,004 

ספר  )מ  2021ט  באוגוס  16
-2021-01אסמכתא:  

ביום  065575 שתוקן  כפי   ,)
)מספר    2021סט  באוגו  24

-2021-01אסמכתא:  
070093) ; 

באוקטובר    28-ו  25,  14
אסמכתא  2021 ות:  )מספרי 

2021-01-088102  ,2021-
-2021-01-ו  01-159345

 , בהתאמה(092476

 

  ייםם דחוממסריבלת  ד קכנג  ה גםרחבי מהארשא   לבקעשויים ל   יים,וחממסרים ד  תנגד קבלאי כלים אשרהנוט  ,ה ת החברולקוח  צוין כיי  2
 ים.ימעצ
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 מהות תאריך 
כמות  
 מניות 

 יר מח
  למניה

 בש"ח( )

ם  סכו
כולל  

)באלפי  
 ח( ש"

ים  יווחים מיידי ה לדהפני 
  נכלליםשל החברה ה

 פניה רך הה על דאת בז

אר  בפברו 15
2022 

מכירת מניות 
רסה  ובמחוץ ל

על ידי בעל  
 טההשלי

  בעל העניין,ל
י.ד. מור  

השקעות  
   בע"מ

650,000 15.00 9,750 
ר  )מספ 2022רואר בפב 15

-2022-01תא:  כאסמ
016329 ) 

 

 דים נדיבידוקת לח .5

ש .5.1 למו  הדוח  עדמול  מוקדבשנתיים  פועד  הכריזה  רסומו,עד  חלוקת  החברה    על 
  :להלן ורטפמכובסכומים ים עדדיבידנד במו

 מועד החלוקה  ה כרזהה מועד 
ל של  לוכ םסכו

   דנדהדיבי
 ש"ח(   לפי)בא

 4,000 2020ביוני  1 2020י אמב 14

 1,625 2021רץ במ 15 2021רואר פבב 22

 2,000 2021ביוני  1 2021במאי  9

 6,000 2021בספטמבר  1 2021סט באוגו 15

 2,000 2021בדצמבר  14 2021בר בנובמ 24

 4,000 2022אפריל ב 13 2022ץ מרב 21

 

   םלחלק דיבידנדי חברהה  כולת י לע ותחיצוניות מגבל .5.2

ה  ברחהולת  שפיע על יכלהת  וות חיצוניות העשויבלמגועד פרסום הדוח, אין כל  מל
דיבידנדים   וזאת  לחלק  התחייבוילמעבעתיד  החבר  יהותט  במסגרת  של    רישטה 

ג'( ו  (' ה ברדס) אגרות החוב    ,('רה אסד)ב  ת החואגרו  הנאמנות אגרות החוב )סדרה 
 :לןרט להכמפו השל החבר

אגרות החוב   ,ה א'(ר)סדות החוב  ל אגרנות שאמטרי הנבמסגרת ש ה  התחייבהחברה  
ב' החוב (  )סדרה  ג'(  דר)ס  ואגרות  ביוףפכה  היי  כלשהיה  וקלח  ע ביצו  כיה  תר,  הין  , 

בהוןידעמל עצמי  ס  יחוב  מינימליעצמי    ה  ל וכ  ,ילמימינ  ןאז למהון   ור ששיע  כךן 
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יה  לוקהח על  לא  הנ  50%עלה  הרווח   ספיםנו  לפרטים  רה.החבשל    י תנהשי  קמן 
  לשנאמנות  ה  י שטר  גרתבמסהחברה    חייבהתההן  ב  יבידנד,גבלות חלוקת דות מאוד

ה  ,('א  )סדרה  ובהחת  רוגא ג'(או  ב'(רה  )סד  בחואגרות  )סדרה  החוב  ראו גרות   ,  
ית לתמצ  .יםהאמור  הנאמנות  ירלשט  1בנספח  אמה,  הת ב  1.4-ו  1.4  ,1.3  םפיסעי

הנאמ שטרי  כאממגבלות  ראו  נות  בדבר    נספחור,  הדירקטוריון  ייעודי לדוח  גילוי 
 .החברהשל  י אגרות החובלמחזיק 

 ם דנדיבידיחלוקת  מדיניות .5.3

מדיניותדירקטוריו  ץמאי   2020  ברבדצמ  15יום  ב החברה  הח  ידנדדיב  ן    ה ר בלפיה 
מתחל יפבנד  דיבידה  שנדי  ק  שלא  השנתיים  30%-מ  תחסכום    ףא  לע  .מרווחיה 

י ידל  בל עקפציפית שתתס   חלטהת בהמותני  עלופבחלוקה  הר כי  בהיו,  ליר לעומהא
  וק לח  302  יףבסעכמפורט  וקה,  מבחני החלעמידה בבובכלל זה    ,החברה  ןיוורדירקט
פיב  כןו  ,ותהחבר מידה  באמות  שאעמידה  ה ננסיות  החברהייתחליהן  במסגרת    בה 

 . מול גופים מממניםו החוב ת ואגרנות של טרי הנאמש

 קהוחלים לראוירווחים ת תרי .5.4

הר2021  דצמברב  31ום  יל  וןכנ יתרת  הרא,  לחלוייוווחים  החבקם  של  רה, ה 
 ח.ש"י אלפ 71,180 על סך של עומדת ת,ורהחב בחוקרתם כהגד

 מידע אחר  –חלק שני 

 חברה ה  ות שלעילהפ  מיתחולגבי כספי מידע  .6

 בדצמבר   31יום נה שהסתיימה בשל 

2021 
2020 2019 

 סה"כ  ארה"ב  ישראל 

 ( ש"חפי  אל)ב

 54,571 54,050 87,929 5,878 82,051 מימון  ותסנהכ

 24,161 15,055 20,917 922 19,995 וןימת מצאווה

  הכנסות מימון,
 30,410 38,995 67,012 4,956 62,056 נטו

הוצאות  
די להפס

ות  בוחו שראיא
 אבודים 

1,788 136 1,924 2,407 1,493 

ה כירמ תוצאהו
 2,042 2,793 3,302 159 3,143 קשיווו
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הוצאות הנהלה  
 וכלליות

16,759 2,458 19,217 11,579 11,226 

 ת(והכנס)
 786 (652) 2,185 0 2,185 רות אח הוצאות

י  נלפרווח 
על סים מ

 הכנסה 
38,596 1,788 40,384 22,868 14,863 

ם על יסמ
 נסה הכ

9,480 452 9,932 5,572 3,816 

 11,047 17,296 30,452 981 29,471 ה לשנ יקח נרוו

 409,947 371,365 924,861 177,840 747,024 ם סינכסך 

 347,033 261,601 700,998 84,742 616,255 התחייבויות ךס

כס דלמי נוע  ראויכספה  היתוצאותרים  בדב  ולהסבריםסף,  פי  החברה,  של  ם כספיי ות  דוח  ות 
  .זה דוחלף ורהמצהחברה וריון של דוח הדירקטל 3 ףי עסכן ו זה דוחם לפיהמצור

 חברהה  ות ים על פעילנימים חיצווהשפעת גור  סביבה כללית  .7

למיטב  ןלהל עי  החברה, עת  ידי,  אופרטים  המדקריים  הסביבה   החברה   ל שכלכלית  -קרואות 
  .של החברההעסקיות  תוצאותיה ת להם השפעה עליוה להיצפואו  ,להם ישש

  3ק האשראית ושויכללכ-המאקרו הביהסב .7.1

 בישראל  .7.1.1

  בותבעקטה  אשר הוא,  ישראליבמשק ה  לכליתיחה כמה צמשת נר בשנים האחרונו
ובמשקים  לכלבכ  העשפג  תהעולמי  נהרוהקו  גפתמ בכלכלה בכו  ,בעולםה  זה  לל 
  המשק הישראלי התאושש היטב ממשבר הקורונהת,  חרף זא .  לייםמשק הישראוב

המוניט המדיניות  והפיסקליתיר בתמיכת  האוכלוסייה, מבצע  בעזרת  ו  ת  חיסון 
במח גם  השנייה  צשנמשך  זאת.  2021  לשנתית  תחזי  ,עם  הלפי  חטיבת  מחקר ת 

בהפ לא  עילות  לפנימשק  צפויה  שהייתה  לסביבה  עד  תחזור   שנת   סוף  המשבר 
בתוך  ן  ייעד  שיעוריה, אך  ת הדוחשנ  במהלך  ועלאמנם  ינפלציה  האשיעורי  .  2023

האינפלציה   יעד  התחזיות  לו ראל,  יש   קנב  רשהגדיתחום  להישאר  פי  צפויה  היא 
ריביבתח בדומו.  ישראל,  בנק  במרת  לריבית  ע בומה  המפותחות,  המדינות  דיין  ית 

 

לגופים  נתיבור, החברה לא פ ו לצרק זה פורסמתונים שיובאו להלן בפהנ  3 ה  ישורםאורך קבלת  המפרסמים לצה  ידע בדוח מלהכללת 
 תקופתי זה. 
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ס מאוד.  הנמוכהנמוכה  התשואות  תומכ  ביבת  ובישראל  בפעילות  בעולם  ת 
 4. ם הגבוהים של הנכסיםלית, אך גם במחיריההריא

קבועים    המקומיהתוצר   במחירים  בשלעהגולמי,    8.1%של    שיעורב  2021  נתה 
שנת   ה לוסייהאוכ  .2020שנת  ב   2.2%של  בשיעור  דה  ירי  לאחר  ,2020לעומת 

ולמי לנפש  הג  התוצר המקומי, כך ש1.7%שיעור של  ב  2021בישראל גדלה בשנת  
  תוצר לנפש ה  .2020בשנת    3.9%של  בשיעור  לאחר ירידה    6.3%  שיעור של עלה ב

ב   2021שנת  ב במח  165,942-כהסתכם  השווירש"ח,  לשם  שוטפים.  לפי  ים  אה, 
של    שיעורות הארגון בלנפש בארצ  ולמיגהקומי  מוצר העלה הת  OECD-ת הויתחז

 5.ונה זוצע בשבממ 5%-כ

 .רהאשראי ועל פעילות החביכת העל צרה  עפלכלי במשק השים במצב הכנוילשי
וחות החברה  קלות של לקף הפעי היל  דגכלכלית,    הבמצב של צמיח,  מטבע הדברים

ה רעה  –; ולהפך  תקדלה הדרישה לאשראי ולשירותים שהחברה מספה גאמובהת
הכלכלי   ללול ע  קשבמבמצב  בהוגפה  הף  קיע  במשקהפעילות  וכולל   כך, בתוך  , 

 ות. ספיהכ ות החברה ובתוצאותיהובפעילמסרים מה  חברה ובמושכילקוחות הב

 ארה"ב ב .7.1.2

הקורונה  המקה  2020שבשנת    ךכל  הוביל   משבר  הגולמיתוצר    "(ג"מת ה)"  ומי 
כ יר  בארה"ב של  בשיעור  לאחר3.4%-ד  זאת  עלה    2019ד  ע  2014שבשנים    , 

התאוששות    ניתן לראות ,  2021בשנת    . עם זאת,2.4%-כ  שנתי ממוצע של   וריעבש
הק וצמיחממשבר  שהתמ"גב  שאופיינה  כלכליתה  ורונה  בשיעור  על  בארה"ב  כך  ה 

 .5.7%-של כ

המ על  משלתי שהחוב  עמד  .  2011בשנת    ארה"ב   דולרן  טריליו  14.71-כל ארה"ב 
ה הממשל  זאת,  הבעקבות  תקרת  להעלאת  תוכנית  השיק  וקפדרלי  יצוץ  חוב 

כד הפדרליות  זה.  ההוצאות  גירעון  עם  להתמודד  אי  האמורה  הביאה  התוכנית  כן 
ג בקצב  שנר לירידה  הגירעון  גידול  קצב  לעומת  הגירעון,  משברידול  מפרוץ    שם 

משנת   החל  בעקבו2008האשראי  זאת,  עם  הקורונהת  .  ממשלת    משבר  נאלצה 
משמ להגדיל  השקעארה"ב  באמצעות  הגירעון  את  שונותעותית  ותמיכה   ות 
ל והסתכם  ש  2020בדצמבר    31יום  ממשלתית  כלסך   דולר   וןטרילי  27.748-ל 

  ליום , נכון  2021. למרות התאוששות מסוימת בכלכלת ארה"ב במהלך שנת  ארה"ב
העל מגמת  ממשיכה  זה,  דוח  לפרסום  סמוך ייהסמוך  אשר  הממשלתי,  בחוב  ה 

 . ארה"בטריליון דולר  30.3-מסתכם לכ למועד פרסום הדוח

ה ירדאינפלצישיעור  מ  ה בארה"ב  בשנת   1.3%-לכ  2011בשנת    3.14%-כבהדרגה 
בשנת2016 אמצע  2016  .  עד  האינפלציה  בשיעור  הדרגתית  עלייה    שנת   חלה 
ור האינפלציה נע בין  יעש  2019. החל משנת 2.8%-כשיעור זה על  , כך שעמד2018
בעקבו2.3%-1.6% אולם  חלה,  הקורונה  משבר  האינפל  ת  בשיעור  חדה  ציה  ירידה 

  2020ת  ל שניה שינ. במהלך המחצית הש0.1%עד כדי    2020  מאיחודש  שהגיע ב
 

למחצי  4 הפיננסית  היציבות  דוח  מתוך  נלקח  שנת  המידע  של  הראשונה  ישראל   2021ת  בנק  הבאה: ב,  של    כתובת 
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/fsr202101h.aspx   "(ה ות  ביצידוח 

 . "(הפיננסית
 . 2022פברואר ס למ" , ה2021החשבונות הלאומיים לשנת   5
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בשנת   על  2021ובמיוחד  בארה"ב,יחלה  האינפלציה  בשיעור  ששיעור   יה  כך 
 . 7%-עמד על כ 2021לשנת  תינפלציה השנתיהא

זה, אינן צמודות למדד המחירים  מאחר שמרבית הכנסותיה של החברה, למועד דוח  
מור,  נטלה אינן צמודות למדד האות שהקבוצה  ( וכן הלוואCPI-Uי )אלצרכן האמריק

לחלתנוד זאת,  עם  החברה.  על  מהותית  השפעה  אין  האינפלציה  בשיעורי  ברה  ות 
 לן.לה 27.6 סעיףב נויים בערך המטבע כמפורטכונים בגין שיחשיפה לסי

בארצות האבטלה  שיעור  ב-נתוני  התפשהברית  )טרום  האחרונות  נגיף  שנים  טות 
ההקו של  ההתאוששות  מידת  את  ממחישים  שיעור  רונה(  האמריקאית.  כלכלה 

כאשר בסוף שנת    ,2019נת  עד סוף שו  2010  סוף שנתהאבטלה ירד באופן עקבי מ 
שיעו  2010 כר  עמד  על  דצמבר    9.3%  -האבטלה  לחודש  נכון  עמד    2019ואילו 

כ על  האבטלה  האבטבלבד  3.5%  -שיעור  שיעור  זאת,  עם  יחד  על.  בארה"ב  ול  לה 
מיידיות הינה נה, אשר אחת מהשלכותיו הגדל באופן משמעותי ככל שמשבר הקורו

,  2020שט בארה"ב במהלך שנת  שיך להתפרה"ב, המסקים באור המועירידה בשיע
 6.7%ד לשיעור של  ירד ע, וההמשך  14.7%בשיאו עמד שיעור האבטלה על    שרכא

רדת, עד לשיעור  עור האבטלה להמשיך שי  2021. בשנת  2020בדצמבר    31ליום  
 .3.9%של 

 יים בשיעורי הריבית במשקנושי .7.2

 בישראל  .7.2.1

ע  ובהגל השפעה  ישנה  במשק  של  ותיהכנס  .החברהלות  יעפ  להריבית   החברה ה 
על ידי ת  במחויהחברה    הראי ב הקיים בין עלות האש  וחרוהמעל    רקיבע  סותבסמת

מהריבים  ווהמל מושפעת  על)אשר  הנקבעת  ישראל(  ית  בנק  התמורה    ידי  לבין 
מקבתוא היא  נובמבר  וח  וףבס.  מלקוחותיה  תלה  י  2018דש  בנק  שראל החליט 

ור  יעלש  0.1%ל  ור שיעשמ   2015מרץ    חודש  זמא  לראשונה  להעלות את הריבית 
  ת יוריד את הריבהל  2020  אפריל חודש  כן, בנק ישראל החליט בו  כמ  .0.25%של  

שי   זוו  ,0.1%של    לשיעור ללא  ונותרה  מאז  למנוי  פעד  זועד  דוח  במשק  6.הרסום 
צמיחה ישראליה והאינג נרשמה  הקורונה  נגיף  לצד  השונים בוהה  דיקטורים 

על   בפעילב  הגידולך  שהממצביעים  נאה.קות  הוועדה צב  ב המוניטר  לכן,  ק  בנית 
יבשילו    ישראל הקרובים  בחודשים  כי  הדרגתי  מעריכה  התנאים להתחיל בתהליך 

על   זאת ה.קצב הצמיחה והתעסוק פלציה,  הריבית בהתאם לתוואי האינ  אתשל העל
יעדי המדיניות ולתמוך בהשגת  פעילותם התקינהמנת להמשיך  המשך  ולהבטיח   ,  

  ם.יננסיהפי של השווקים

הריבי ה לגובה  יש  במשק  געירה  ישה  עפשת  או    הובל  הנגבית    העמלההריבית 
לה  ברהח.  החברה  תולקוחמ אתהנוהגת  הרגוב  תאים  ידה  הנ  יביתה  על  גבית 

 המימון  מקורותן  בגי  משלמת  שהחברהריבית  ה  לשינויים בגובתיה בהתאם  חוקומל
העמלה    תאמהת  תו. חשיבנק ישראלבשלה, אשר, כאמור, לרוב מושפעת מריבית  

ב  בהתאם המת  ובענמשק  ב  ית בירלשינויים  רמת    חברהרצון  על  לשמור 
 יםקטנים ובינוני  קיםלעס  שראין האחום מתתב  חברהתי הוריות של שבייטאטרקה

 

 . /ilg.oi.orbwww.ps://tht: הבאה בכתובתשראל, נלקח מאתר בנק יר הריבית שיעובדבר מידע ה  6

https://www.boi.org.il/
https://www.boi.org.il/
https://www.boi.org.il/
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ם האחרונות  ניבש ר.אמוג הומהס םילשינוי חברההת ולצורך הפחתת חשיפת הכנסו
הנמוכה במשק מאפשרת הריבית  רי  חברהל  סביבת  איבלהציע  יותר  טטרקת  יבית 

הקל השפע  יתילעל,  ךמאיד .  יםעובלקוחותיה  להיות  יכולה  שלריבית  נת  הקט  ה 
ובה של חשיפה ר  ת.הריבין להעלות את  נית  ן לאגביהמות שלייבעסקאות קח  המרוו

החברה שכן רוב עסקאות    ,בדבלר  קצ  חוות בטקיימתמככל שתחול,    ,העל החבר  זו
עד   של  בטווח  ריביתשל    מקרהבו,  חודשים   היששהינן  האשרא  עליית   יבמשק, 

ת  ור הריבי יעיותאם לש  ,ורכאמ  חותיה, לאחר עליית הריבית קולל  רהחבה  קפשתס
 שק. חדש במה

 ארה"ב ב .7.2.2

ישנ במשק  הריבית  החבלגובה  פעילות  על  השפעה  החברה רה.  ה  של  הכנסותיה 
בין עלות האשראי בה החברה  מתבססות בעיקר על המרווח הקיי  יבת מחו  הבתם 

ידי   מריבית  המלווים  על  מושפעת  בא)אשר  )רה הפריים  מריביות WSJ"ב  וכן   ,)
התמורה קבועות לבין  מקב  (  היא  מלקוחותיה.  אותה  מרץ  לת  הוריד   2020בחודש 

, במטרה 0%-ל  1%שיעור של  יבית מ( את הרריזרב  ארה"ב )הפדרלבנק הפדרלי בה
, עלו 2021  גוסטש אומחודארה"ב לצלוח את משבר הקורונה. החל  ת  לסייע לכלכל

ל  ותשיעורי התשואה על אג"ח ממשלתי כון נ   2.2%-לכ  1%-שנים מכ  10-בארה"ב 
למועד  לסמו הדוח ך  משקפ  7,פרסום  החוב    יםאשר  אגרות  בשוק  הציפיות  את 

מרץ    . ריביתעלאות  לה הבנ  2022בחודש  את  החליט  להעלות  בארה"ב  הפדרלי  ק 
מ הריבית  מ0.25%-ל  0%-שיעור  וכן  העלמשלהצפה  ,  במתווה  ליך  הריבית    -את 

0.5% .8   

 ל החברה נה עקורו יףנגשטות תפה כותהשל .7.3

כלכליות -אקרוכות מלהשל  עב  ועאיר  םלוהעאת  קד  פו  2019החל מתחילת שנת  
בהתשמ הקורונה  יףנגפשטות  קורו  לזעזועה   נגיףת  וצרתפ.  גרמה  ים קורונה 
ה דחשערים    תנודתיותבו  יבהג  םינסיים הפינקשוו. הםיובליים הגלפיננסיוקים הבשו

הכלכ  ,וחריגה לתקופלי  והעולם  נקטו  ת.  ודאו   רחוס  ל ש  הנכנס  העולם  מדינות 
  ,לצד זאתה.  גבלות תנוערים ומגס, לרבות  הנגיףות  למנוע את התפשט  יעדים כדבצ

(  FDA-ה)  ת האמריקאיפונהל התרואושרו על ידי מ  2020ת  נ של  ש  רביעיעון הברב
 ניםו במבצע חיסוהחל  ת ישראלונטק ומודרנה, ובמדינבי -פייזר  חברותה  שלם  ניויסח

ת ההתחסנות  השלמם  ע  .יים עדיין מתק  פרסום הדוחד  ע ון למנכו  אשר,  חסר תקדים
ז  בעולם, ת יה צמיחה כלכליופצ  ועלת,חברה פשבהן ה  ,ישראל ובארה"בה בובכלל 

ים שונים.  ליגופים כלככלכליות של  -ת המאקרוויחזבתראות  יתן להדרגתית, כפי שנ
לדכמ כן,  ישראל,  גנשל    יוברו  בנק  של  לאחריד  צ  סיומו  תהייפוהמשבר  ם  ליכי ם 

לןיוופר  יחהצמ  מאיצי תחבורהשתיבת  ותעהשק  תרבו ,  תק  ות   9שורת. ותשתיות 

 

מאתר    האמור  המידע  7 הבריתנלקח  ארצות  של  האוצר  הבאrtment of TreasurypaU.S. De)  מחלקת  בכתובת  :  ה (, 
https://home.treasury.gov/  . 

הפה  8 הבנק  מאתר  נלקח  האמור  של  מידע  )אדרלי  הבאה: Reserve System lderaFeרה"ב  בכתובת   ,)  
a.htmmonetary20220316eases/srelov/newsevents/presalreserve.grhttps://www.fede  . 

נ  9 וכלילהמצב הכ  תמונת  –"משבר הקורונה  שא  ירון בנומיר  בנק ישראל, פרופ' אגיד  דברי  תובת , בכה למינהלכללבמ  מבט קדימה"ת 
 .  aspx20.-11-leases/Pages/18ssReions/PrecatblindPuwsArg.il/he/Neo.ww.boi://wsphtt  ה:באה

https://home.treasury.gov/
https://home.treasury.gov/
https://home.treasury.gov/
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220316a.htmdFederal
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220316a.htm
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/18-11-20.aspx
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כאמור,  שה לעלוקעות  הבצפויות  את  חוקית  הון  למימון  לוש  בקרב    קוחותזר 
 . החברה

צעות מאה האחרונים באת גלי התחלוא  צלוחלו  מדינות רבות ברחבי העולם הצליח
באמצעות    שימוש ובעיקר  בסגרים  לשם  יםכלמינימלי  יותר,  הפחתת   רכים 

הותה  התמ הדבר  והתחלואה  יעילותקשה.  בזכות  כנגד   התאפשר  החיסונים 
הנפוצי הקהווריאנטים  של  רב ם  חיוביות  התפתחויות  נרשמו  במקביל  ות  ורונה. 

והפחתת בחולים  הטיפול  הקשה  בתחום  והתחלואה  הדבקה,  התמותה  וגם   לאחר 
הפעילות,   השבתות רחבות שלל  יאתות את הסיכון שמגפת הקורונה תבה מפחיאל

מכך: לאור ההצלחה של מבצע    .יתרה  2020י של שנת  ראשון והשנברבעונים הכמו  
הההתחסנ של  בסיכוןות  סמ  אוכלוסייה  בתחום ועל  מומחים  של  הערכות  ך 

כ להעריך  ניתן  הסהרפואה,  לי  לחזרה  ביוצמיכוי  הנמוך  הוא  כאלה  מאז בים  תר 
הקורו משבר  עדשהחל  זאת,  עם  ליינה.  סיכוי  קיים  חדש  ן  זן  עמידות הופעת  בעל 

יכול להביא שוב להגבלות חה לחיסון/טיהוגב כזה  פעילות  מורות על הפול. אירוע 
ת  ציבות הפיננסית. ואכן, בסוף המחצית השנייה של שנכלית, ועמן לערעור היהכל

זן    2021 שאההופעת  לעלייה  הביאה  רומיקרון  במדינות  ההדבקה  קצב  בות  ל 
עד  על הפעילות    תאלה את המגבלוחמירו מדינות  . כתוצאה מכך האלובכללן ישר

מגבל הוטלו  בישראל  בחלקן.  מלא  סגר  מחודשותכדי  הכניסה  ות  מחו"ל,   על 
 .10ה רבים עברו למתכונת של עבודה מרחוקומקומות עבוד

פשטות  כתוצאה מהתת על המשק  ליוכלכ-והמאקר  כותההשל  היקף  חוכנ  ,אתעם ז
וההגבלות מינה כצדמכל    עלת  החלו  הנגיף,  נוקטת  נע, החברעדי  הול לני  םיצעדה 

ובתייכונס בוחנום  כך  שך  השפעותיו  את  על  ת  הנגיף  קביל  מבו  י, שראאה  נוטליל 
לצמצום   נוטפועלת  מול  עלולים  החשיפה  אשר  אשראי  ים שילק  להיקלעלי 

עולה כי   ם בנק ישראליוחד שפרסבניתוח מ משל,ל כך אלה. תהתפתחויואה מצכתו
הסירמ שיקיואעסק בן  כות  במשת  הישראלם  מק  ירדה  ם  יחודשב  תיתושמעי 
)שפל   לא כיסויל  יםיקש  קףהיובירידה בשיעור    באה לידי ביטוי  ירידה זו  .רוניםחהא

ה  נראל הכר כש, ארהלשג  , אפילו ביחס(2020בר  דצמחודש  ע  באמצ  0.49%של  
השלירידה  סה  לייח  ןנית בשיבהיקף  הזהירקים,  ימוש  רמת  להעלאת    ות במקביל 

ו  ,עסקאות  עביצוב המשבר  בשיעור    יכ  יןיצו,  זאת  םע  11מגבלותיו.עקב  הירידה 
כיסוישי ללא  באופן    אינה  קים  בשיתלויה  מיי  היקףיר  והיא  את  העסקאות,  צגת 

 12חסית. איכותן הי

 ביא לולה להה עוכאר  תקופה  ר על פניהמשבות  כשהתמ  החברה,נוסף, להערכת  ב
נים  חות שושל לקו  הפירעון  כולתבי ה  אטה בצמיחה הכלכלית במשק וכן לפגיעלה
החברה    .החברהת של  ה העסקיפעילות  עללרעה    פיעשל להלוהע  דבר,  החברה  של

עדכן את הערכותיה  תו  ורונהמשבר הק  והשפעות  תפתחויותאחר ה  לעקוב  משיךת
  ו ארחברה  ה  ותעילורונה על פהק  שברמ  תעהשפדות  ם אופיוסנ  טיםלפרם.  בהתא

 זה. חוים לדפרוספיים המצלדוחות הכ 1ר באו

 

 . (4ה"ש  ורא) ננסיתיציבות הפיתוך דוח המ המידע האמור  10
האמור  ה  11 מיניתמנלקח  מידע  עס  וחדוח  שיקיםבדבר  הקו  קאות  משבר  שפונרבמהלך  ישררסם  וה  בנק  ידי  הבאבכתואל,  על   ה: בת 

px21.as-01-es/Pages/27PressReleas/ionssAndPublicatNew/he.il/www.boi.org//https:  . 
 . 9ו ה"ש רא  12

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/27-01-21.aspx


 

 

 13-א

 

הנגיף המניע  להתפרצות  כלכלת  ולאמצעי  על  שליליות  השלכות  היו  שננקטו  ה 
-של כמ"ג  דיווח על ירידה בת  US Commerce Department-ארה"ב. כך למשל, ה

ה  5% שנת  ברבעון  של  בת  2020ראשון  כ  מ"גוירידה  הרבעון    31.4%-של  במהלך 
של  שנתיים  ,2020נת  ש  השני  נבמונחים  במקביל  האבטלה  דול  גי  ם שר.  בשיעורי 

הכלכליות כאמור,  למיתון. לצורך התמודדות עם ההשלכות  וכלכלת ארה"ב נכנסה  
הפדרל לכהממשל  מעל  הקצה  בארה"ב  דולרטריל  2-י  סיולצרכ  ארה"ב  יון  ע י 

פרטיים ולאנשים  לעסקים  מהסגרים  ושיקום  היציאה  בעקבות  זאת,  עם   .
, 2021ת  ובמהלך שנ  2020ת  שנ יה של  ילות במחצית השנהבלות על ההתקהגומה

בכל התאוששות  וביום  החלה  בארה"ב,  ה2022אר  בינו  27כלה  דיווח   ,-US 
Commerce Department  ב ירידה  העל  כשיעור  של    2020בשנת    3.2%-תוצר 

 .  5.7%יה בשיעור התוצר בגובה יחלה על 2021ת ביחס לשנה קודמת, ובשנ

כניסה  תפרצותהמ  כתוצאה עם  יחד  הקורונה,  שונות  ו/סגרים  ל  משבר  מגבלות  או 
)לרבות התקהלות  יצרני  מקומ  על  הקטינו  שונות,  במדינות  עבודה(  הרכב  ות 

ביהעולמיים את ה וכן  הייצור,  לרבות יקף  לרכיבים שונים,  הזמנות  הקטינו  או  טלו 
לייצור הדרושים  ח  שבבים  הסיטו  שבבים  יצרני  בהתאם,  רכב.  יבולת מק  לקכלי 

אחרים.    הייצור העולמית  מסוימת  תקופהר  לאחלמוצרים  ההתאוששות  עם   ,
  ב עקיציאה מסגרים, וכן הצטברות של חסכונות אצל משקי בית  נה והקורוממשבר  

חדשים.  רכב  לכלי  ביקושים  וכן  הפרטית  הצריכה  בחדות  גדלה  הקורונה,  משבר 
וחד לאור המחסור במיו  בשל עיכובים בשרשראות האספקה אצל יצרני כלי הרכב,

מס  ירדו  יצרנ  פרבשבבים,  של  שביכולתם  החדשים  הרכב  לסכלי  רכב  פק י 
מחדלצ ההיצע  צמצום  של  יוצא  כפועל  בביקוש    גיסא  רכנים.  רכב ועלייה  לכלי 

מגיסא   מאידך אחת  חדשים.  רכב  בכלי  מחסור  נוצר  של מהשפעות  ה ,  שני  סדר 
הינ השבבים  הרכב    המשבר  כלי  במחירי  שעלייה  זינקו    אשר  13בארה"ב,  נייהיד 

צ2021-2020בשנים   את  הגדילה  הרכב  כלי  במחירי  העלייה  של יהמ  רכיו.  מון 
כלי מממנים  האצל גופים  הצרכנים וכן הגדילה את שווי הבטוחה בהלוואות קיימות  

 רכב כאמור. 

לכך כפופות  בהתאם  האפשריות  המשבר  השפעות  בדבר  החברה  הערכות   ,
א לאור  משמעותיים  במי  ילשינויים  תלויה  ההשפעה  מידת  שכן   דתהוודאות, 

בר השונים  המשתנים  של  התממשותם  היקף  להעובי  חובהיקף  )לרבות  ם 
ף ההגבלות על יביות שלו, היקכלוסייה והאפקטהתפשטות המגיפה, קצב חיסון האו

וכיו"ב(.    הפעילות העסקית; רמת התמיכה הממשלתית; המצב הכלכלי הבינלאומי 
לא סימני ולתפשטות המגיפה תלך ותחריף לאורך זמן  הלהערכת החברה, במידה ו

יות השפעות שליליות משמעותיות  הת לולולהתאוששות מהמשבר, להשלכותיה ע
 מית והמקומית.על הכלכלה העול

   אלבישר יבנקא החוץאי אשרבענף הציה גולר .7.4

האשראישב ענף  עובר  האחרונות  ב  נים  אהחוץ  תהליך  ,  התאמהבוסדרה,  נקאי 
 על  ,רת, בין הים שפיעימ  אשר  ,רישות רישוי()לרבות דוקים רבים  חים לתוקף  כנסנ

 

הגדול ביותר    המסחר  נפחבעלת    לי רכב רות פומביות של כה למכיחבר  שהינה  Manheim Auctionsאתר של  הדע האמור נלקח מהמי    13
  .https://publish.manheim.com/en/services/consulting/used-vehicle-value-index.html :, בכתובת הבאהבעולם

https://publish.manheim.com/en/services/consulting/used-vehicle-value-index.html


 

 

 14-א

 

ש  םלתיכו חדשניקחשל  לם  לתחהיכים  דרישות הגברת  החברה,    כת להערום.  נס 
 ,ענףהשל כלל    יטיןהמונ  ת חזק אוץ בנקאי, תהאשראי החום  חבת  אסדרההושוי  הרי

חברה  ה  בכלל, ועל פעילות  הגופים הפועלים בתחוםל  ע  לחיובלהשפיע    השויוכן ע
הלך עסקיה מברה  בל החש  יימיםה הקהבקרוות  יצההחיתום,  בהינתן מנגנוני    בפרט

 . תולטוריוות הרגשי רדה םבהתמודדות ע מהווים תשתיות תומכותאשר  ,גילהר

ת הגדלת  יתר, אים, בין האפשרם המילטוריום הרגיינויהשרה,  ת החבכן, להערכו  כמ
יה  שראיהא  היצע על  בנקאי  גיוסחוץ  באח  די  המגמות חוב  אגרותצעות  מוב  וכן   ,  

ובינוניים  קים קטנים  ל עסיניהן, קושי שוב  ף,בענ  ת ום האחרונרות בשניכניהשונות ה
מימון תיים,  קאבנ   מתאגידים  בקבלת  הנהופת  קוהארכת  ביהאשראי  חברגה  ת ון 

  ספות בעולם( וות נדינומ  OECD-ות הדינלמ  יחסב  יותר  וכהנה אר ישר האראל )שבי
בפ הכללועיוהאטה  צפויילכת  במצם  ית,  הצורך  את  מימוורמקיאת  להגביר   ןות 

מ צאכתוו  ,נוספים להגדה  אתכך,  לאשראהבי  יל  במשקקוש  בנקאי  חוץ  בעיקר י   ,
 ות.ובינוניקטנות  תורבקרב חב

החלוגוהר  דין  ותהורא  אודותלפרטים   פתחו על    ותלציה    החברה  ל שעילותה  ם 
 . ןהלל 22סעיף ראו , חברהה לותיפע על ןוהשלכת

   ארה"בב יבנקא החוץ איראש בענף הציה גולר .7.5

החוץ  ותלפעי של  האשראי  בארה"ב  באמצהחברה  בנקאי    ת ונהב  ותהחבר  עות, 
און לוגאנו   "בסעי)  ודרייב  זה:  ל  ,"(רההחבף  פיקוחרגולציהכפופה  תחת    ורישוי  , 

המשרד לפיקוח    ע"י  ת פלורידהמדינ  של)פיקוח ורישוי    דין פדרלי ומדינתיהוראות  
לפיקוח על הביטוח   שרדוהמ   (Regulationl Florida Office of Financia)  סיפיננ

(ionurance RegulatFlorida Office of Ins).  החזקה כי  ליה תביעת 
(repossession)  במקרה של   ,צעותםב שהלוואות החברה מובטחות באמכבכלי הר

מדינה    כלל  ם שים על פי הדינים המדינתיימתבצע  ,(tdefaulההלוואה )  אי פירעון
 ים החלים והפדרליינתיים  ם המדלדיני  ה גםכפופחברה  ות הפעיל,  לפיכךבארה"ב.  

 :כאמור רהרוט של הוראות הדין החלות על החבפיבא להלן יו. נהבאותה מדי

(1) ctA ticesFair Debt Collection Prac  –    אשר נועד לספק הגנה    רליפדחוק
לא  או  /יתיות ומות, תרניפוגעפעולות  צעות  גביית חובות באמפני  ממשפטית  

  באיומים ים, שימוש  מקומות מסוימבזמנים ובחות  ללקורבות פנייה  , להוגנות
 .חובלגבות בעת ניסיון    הצהרות שקריותו

(2) of 1968 Truth in Lending ActThe   –    ספק הגנה אשר נועד ל  רליפדחוק
עם  לצרכנים   אשנובהתקשרות  הרכב  ו  החברה  ובכללם  ,יארתני  סוכני 

עלויות  ים והאנהת  אודות ללווה    גילויות  רישדצעות  באמת  וזאן,  מע  יםשעובד
נתית  הריבית הש שיעור    ,ותקופתה  ואהלוההחזר  ה   תנאי  , לרבות של ההלוואה

(APR) ות הכולל של הלווה. עלויוסך ה 

(3) Opportunity ActEqual Credit   –    אי  ראוסר על נותני אש  אשר  רליפדחוק
מ בסיס  להפלות  על  אשראי  משפחתי.  גיל    מין,  ע,צבגזע,  בקשי  מצב  או 
ל מכוח  הותקש  Regulation B-בהתאם  מחויביםנה  אשראי  נותני  זה,   חוק 

זכומסוים  מידע    הםללקוחותי  לספק צרכניותעל  לולה  יות  מבקשי סביר 
 יבות לדחיית בקשתם.בר הסבה בד סוראשראי שבקשתם 
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(4) tredit Reporting AcCFair   –    נועד    רלי פדחוק ההבטיח  ל אשר  , וקדיאת 
ת  יות המספקוול ידי סוכנעים  על צרכנשל המידע שנאסף  פרטיות  הות והוגנה

הסגבמ   .צרכני  מידעדוחות   מסונדרש  ההחברחוק  רת  מידע  לספק  ים ת 
  כנות ווח שהתקבל מסבו על בסיס דשבקשות האשראי שהגישו סורוחות  קלל

דוחות  המ ששהבטיח  ל  םג כמו  ,  צרכני  מידעספקת  הצרכני   ר נמסהמידע 
 . ןהינו מדויק והוג איאשר  תת דוחוהמספקו ותסוכנויל

(5) Bliley Act-Leach-rammG  –    שמטרתו פדרלי  אחוק  הלבקר  שבו  ת  אופן 
שירותיםנו על  פיננסיים    תני  של  מיהשומרים  את  לקוחותיהם.  דע  מחייב 

פרטיות  ער  מולש  החברה צרכל  לנתונים  מסוביחס  שברשוניים  ן, תימים 
ר  עשות בקששנ  פעולותות  ם, לרבהיתללקוחומידע בנושאי פרטיות  למסור  ו

  .גישמידע ר מירה עלע וששיתוף מיד עם

(6) r ActTransfe Electronic Fund  –    נועד    רליפדחוק גן על צרכנים  להאשר 
לחייב את   החברהר על  סהחוק או.  תאלקטרוניים  ת כספהמשתמשים בהעבר

 ת. כמוה אלקטרוניהעבר צעות  אחר באמ  אירהלוואה או אשפרוע  לקוחותיה ל
ות  בנוגע להעברמידע  ד וועתי  ללקוחותיהלספק    החברהיב את  מחי  החוקן,  כ

 כספים אלקטרוניות. 

(7) rotection Actone Consumer PTeleph  –    נועד ל  רליפדחוק הגביל  אשר 
על   החוק חולראש.  מוקלטות משיחות    מצעות, לרבות באלמרקטינגטת  ולופע

, שיחות הרכבני כוסות  באמצע לקוחותיה עם של החברהשרות קפעולות ההת
 צעות מסרונים.באמייד, לרבות ן הנטלפושיחות לו , פקסקלטות מראשמו

(8) ef Acters Civil ReliServicememb  –    נועד    רליפדחוק הגנה  אשר  לספק 
) בשירות    לוויםעל   היהלאומי  אר שירות  ,  תרבין  הברית בצבא  ירות  וש  צות 

ה באמצעות  ,  (י ציבורהבריאות  היתר,  הבין  שיעורי    בלות ומג  ביתריהפחתת 
ועל  מסוימות   חזקגבייה  להבטחת  רכב  הלי  כ  עלה  תביעת  המשועבדים 

 .האשראי

(9) eform and Consumer Protection ActWall Street R Frank–Dodd  –  
-2007ים  ות המשבר הפיננסי בשנבקבע  2010ת  שננחקק בחוק פדרלי אשר  

 Consumerרכן )ל הצעלהגנה פיננסית  הלשכה   קמהו ה  . מכוח חוק זה2008
Financial Protection Bureau),  תקין שמטרתה לה  נות פדרליתסוכ  שהינה

ול תחת  ואתקנות  שחלקרלייםפדצרכניים  חוקים  כפן  לע,  מפורטים  .  ילם 
שאינם    גדולים  ני אשראינות  לעקבעה כללים לגבי הפיקוח והבחינה  לשכה  ה

הרכב   בנקים מימון  נחשב  .בתחום  אינה  החברה  הדוח,  למועד  תנת  נות  נכון 
 ליה.עים ם חלכללים אלה אינן , ולכגדולה כאמור יאראש

הצרכניי  סףנו החוקים  שעל  הפדרליים  החברה  ם  על  פעילותחלים   ה בתחום 
החברה  חלבארה"ב,   המדינתיעל  הדין  גם  כאמור,  במסגר,  אשר  לחול   תו,  עשויות 

ריש אגרותתשל תיעוד,  ,  יודרישות  המקהגו  ומי  הריבית  שיעור  שניתן בלת  סימלי 
רכביםהלוועל    ותבגל למימון  שניי  אות  למ,  כן  כמו.  היד  הפעילותדינבהתאם  ,  ת 

י  עשועל סוכני הרכב  חוזי הלוואה וכישת  בקשר עם רי  שורייות לחול דרישות  עשו
לרישיוןלה בולמכ  ידרש  )ר  כזה,    (,Retail Installment Sellerתשלומים  ובמקרה 

 בלבד.  כב מורשים כאמורכני ררת עם סוקשהחברה מת



 

 

 16-א

 

  14ישראליבמשק הים גם הנהו יכהארוי ארהאשי נאת .7.6

ו  ,ברההח  הערכתל קטנים  רוב, לעסקים  פי  נזילות  ניבעל  קשיי  ביוניים    ןשוטפים, 
וזאת    בקבלת  קושיר, בשל התיה כוח מורמיגו  פרסמ  ילוב בשל שאשראי,  פחת ם: 

לל  יוס אשראי כור בגיות  ב ר שים; קוליים גדוהם פועלים לעומת עסק םבה וקיםבשו
כגדם  ת עסקילעומ  חוזרהון    רכיוצל בינוניים לרוב  וים  קטני עסקים  ולים; העובדה 

ש עושים  הגנהומיאינם  בכללי  נרחב  ע  ת מגודפיננסיים,    ש  המגי תידיחוזים  נים  ם 
 ד. ועו יןיפהחל בשערימשינויים 

ו  ראי האש  עלותך,  לכ  בנוסף קטנים  עסקים  ת  לעומ  תר יובוהה  גם  ניינו ביבקרב 
 ינם הבנקאי היים תנאי המימון  והבינונ  קטניםים ההעסק  רבוע  שכןקים גדולים,  עס
 ותים לעומת העסקים הגדולים. נח

לעיתיםו  כמ גד לעסק  כן,  על ילהודחרית  מס  ת ורפשא  וליםים  צדדי  חד  באופן    ע 
  להרעהך לגרום  בינוניים ובכוים  קטנ  ם עסקיםשהינלספקים    שלוםהתי  ת ימהארכ

מהעסקים ניכר    לקלחוד  בניגוזאת    ם,ותשרדן את סיכויי היטילהק  ףואם  עילותפב
 ם.ייהבינונטנים והק

שתכליל אסדרה  התפתחה  האמור,  הי  התאור  סיכויי  את  של לשפר  שרדותם 
וסר חוק מאמצעות  י, בראאשמי הספר י רך של צמצום מים בדיינונקטנים וב  םיסקע
סר תשלומים  מו  חוק"(.  יםתשלומ  סר ק מווח)"  2017-, התשע״זקיםפלס  יםומשלת

ן שירות  ת, מוע עבודהקים בעד ביצם לספמאלייקסי ום המהתשלועדי  מת  א  דירמס
כי  נקבעפרטיים,    םיסקשר לעניין עף מקבל השירות, כאוגהאו מכירת נכס לפי סוג  

מתו  45ך  תו החו ימים  הבון  להם החש  ומצאה  בודש שם  הם   ולםאם,  תשלויוסדר 
ב לקבוע  אחרעמוחוזה  רשאים  נדרש,  שלוםתל  ד  שהדבר  ייה  פאול  בש  בתנאי 

בלתי הוגן באופן חריג. עוד    נואיכאמור  המועד האחר  או ש  תקשרותההד של  מיוחה
שולמה    כי  נקבע שלא  התתמורה  למועד  תשהמקסימאל  ם ושלעד  לסוי  פק לם 

, תישא התמורה  רואמעד הים מהמוימ  30ובחלוף    ,יתיב ורמדה  שי הצבתוספת הפר
  ף בכפו   ,1961-אכ"תשה  הצמדיקת ריבית והק פסבחו  רמוכאורים  גפייבית  לספק ר

ריו  פלחריג   תשלום  כלשחובת  רק  תחוהי  יבית  עדיל  הייתה  שלמזמין  ת ופמקום 
 ה.החוזבעיצוב תנאי 

 ימים,  87  עלעמדו    האשראי הממוצעים במשק  מיי  ,1620-ו  2015  םינשלאחר שב
על ביחלה  במששראהא  ימייה  הממוצעים  לשיי  שהגיעה  כך2002בשנת    אהק   ,  

הא0202-ו  9201,  2018שבשנים   ימי  הרש,  עוצעים  ממאי    93  ,ימים  39ל  עמדו 
ת  עים בשנממוצאי הונית בימי האשרצי, בהתאמה. את העלייה הקיםימ  104-ו  ימים

למש  םיהשנלעומת    2002 לייחס  ניתן  לה  הקקדמו    התפזרות לוגם  ונה  ורשבר 
ים באי כואשר כר  ,2021ת  שנ את התקציב ל  א הצליחה לאשר לר שלאח  הממשלה
ם, ומיתשלק מוסר  וח(,  D&Bרדסטריט )ד בדן אנערכת  ה ל  ליטית.ופות  כליודאות כל

בשה בפועל  מיושם  להיות  השניחמחל  של יצית  הש  ,2017  שנת   ה    על   עפילא 
 .  ראי הממוצעים במשקאשהימי תת הפח

 

 העדכני דוח  כאשר ה  ט,ריט סדרדן אנד ב  באתרים  רסמשמפו   השנתיים  ותחודהלקח מנישראלי  ק השראי במדע בדבר תנאי האשהמי  14
ael.co.il/dbrw.dbishttps://ww-  : אההב  ובתבכת  ,2021לשנת   ותחזית  2020שנת  סיכום    –מצב המשק    תתמונבדבר  דוח  ר הינו  יותב

_2021sumreport/2020-ts/dbexper . 
 

https://www.dbisrael.co.il/db-experts/db-report/2020sum_2021
https://www.dbisrael.co.il/db-experts/db-report/2020sum_2021
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ם  וגינההאשראי השמעותי מתנאי מ ופןבא וכיםם ארהינלה י אשראי אכי תנאוין, צי
מולהערכת החבר  ,ביהמער  םלובע הביקיליגדה  מציעהלוש  ם את  אותם    שירותים 

  רה.החב

הכלכלית ובכלל  ות בסביבה  ידיעת   ת ום השפעבקשר עלעיל,    7בסעיף  האמור    ייובהר, כ
ד  י ת עני  פה פ צו  ידעה, הינו מולציוכן להגברת הרג  יקף שוק האשראיהדל ו לגו  בנוגעה  ז

  , נה בשליטת החברה בלבדואית  איאינה וד   ותושממ ות ערך, אשר הת ר ניי  בחוקכהגדרתו  
  תזה. הערכו  חודון למועד פרסום  של הנהלת החברה נכ  רכות כלליות על העסס  מבו  ואוה
להשתנויעש  ה לא היתר,  ות  בין  ה  ל שב ות,  הוודאאי  הקור כות  במשבר  ואופן רוך  ונה 

אופן  ותו,התפתח ספ י יה   וכן  אופן ות  תקנהוק  חוה  הוראות   ל שי  ציפ שום    מכוחו, 
של  דדתמוהה החר  שאות  הוראות  עם  בשוק  אחרים חיצו  םיי נושיו  וקהשחקנים    ניים 

 . או במצב השוקבסביבה הרגולטורית 

 
 לותלפי תחומי פעי החברה יקעס  רתיאו –שי ק שלילח

 מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים  .8

 לילכ .8.1

)יינו ניובים  קטנ  םיקסעלאשראי  מתן    בתחום  החברה פועלת עם התמחות    ,(B2Bם 
דכ  איאשר  מתן  ך של רדב  ריק בע  לי.אישר-יערבה  רזגמב קבלת ממסרים   ם י חוינגד 

שכאל  )ברובם יד  נכתבו ה  צדדיעל  שלי  ליישים  המוסבים  החברוטם(    )ניכיון   הבת 
אי  וכן במתן אשר  ים,חרשים ארוי מארת נותני אשואמצעאו באופן ישיר  (, בשיקים

לרוב בבטוחות    בטחומ  רומאאשראי כשתוך  מיים  ים עצוידח  ריםמסבמם  ד תשלוגנכ
  מכני   ודוצי  רכב  כלי  ,"ןנדל  שעבודיב  לרבות  ,להלן  10.10רתן בסעיף  כהגד  ותמוחשי
 "(.ום הפעילות ח ת )" צולביםם ובין בשעבודים ירדים ישיועבבשין , בהנדסי

   .זה 8סעיף ו , ראברהחהה של עילותפ ות תחוםפים אודסונ םילפרט

  ם בוהחלי נוייםישהפעילות והמבנה תחום  .8.2

שהראשונה  צית  ובמח  2020בשנת     החוץהאשראי  נותני  מספר    ,2021  נתשל 
  , 2021  שנת  כון לסוףט הוכפל, ונבבורסה כמע  יםחרערך שלהם נסשניירות ה  בנקאי

ציבחבר  23  תימוקי אשרשהעמי  ,לוכא  וריות ות  כדו  של  בהיקף  ד אר מילי  14-אי 
  העסקי.  מרביתן מתמחות בהעמדת אשראי למגזרשו, "חש

של   בפעילותם  חדה   רידהלצד י  נהורוהק  משברעלייתם של מרווחי האג"ח בתחילת  
האשראי   שפעי  בנקאי  החוץ נותני  הרושם  את  החוץיצרו  האשראי    בנקאי  לות 

שה משום  במיוחד  ביכדועכת,  תלויה  נותנ  תםוליא  האמשל  האשראי  לגייס י   ורים 
בהרות נזקיו הכלכליים של  הת עם אולם,. בעיקר יים ומוסדייםת בנקאממקורו וןמימ

עמו היטב, בין    רים התמודדוהאשראי האמוי  נותנה לראות שיהניתן    ,נההקורו  משבר
ממשלתי , לצד סיוע  ות לדחיית תשלומיםקוחות ומתן אפשרבאמצעות טיוב ל  היתר,
רווחיותיאלייםרלעסקים    תן נישרחב   הגופי  ם.  לאחר )יים  קאבנ  החוץם  של 

בגין  ההפרשות   אשראיוהמחיקות  בשיא    (הפסדי  גם  משמעותית  נפגעה  לא 
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אהו  ,המשבר וח  ם פשר להדבר  הון  והתגיוסי  גדולים  מהיוב  וחדה של  אוששות  רה 
 15.הפעילות

מבר  בדצ  31יום  בכך ש  ,יאר האש  תביתר  צמיחה משמעותיתהציגה  רה  כי החב  יןוצי
ללקוחאהתרת  י  2021 ל  113%-בכ  עלתה שלה  ו  וטברות  שראי    31יום  בהשוואה 

  .2020 דצמברב

משבר במהלך    בנקאיים הצטמצמה משמעותית  פעילות האשראי של הגופים החוץ
  . 2021  נתש  תאוששה במהירות וצמחה מאוד במחצית הראשונה שלך ה, אנההקורו

בענף הבינוי והנדל"ן. כמו   קרה בעיהתרכז  2021בשנת    אי שראה  ייה בפעילותהעל
החויכנ  ,כן שהגופים  ני  ץר  להבנקאיים  עדיין    ןסיכופחית  סו  אך  מהמשבר,  כלקח 

בסיכונימד המאופיינת  אשראי  בפעילות  ללקווזיוריכ  :כגון  ,םובר  בודדים ת  חות 
  16ורות מימון לטווחים קצרים.ומק

נ  ישראל עלבנק  רה של  המשק ושמי  , עם התחזקותלהערכת החברה  , מוכהריבית 
הקצפויה   בהיחצמות  ברובשנים  החברהה  של  הפעילות  תחום  הצמיחה    .יקף 

והצפויהקי נובעותימת  היתר,ה  בין  הציבומ  ,  ובקרב  הרגולטור  מצד  ר  ההכרה 
הן מבחינה  מבחינה כלכלית ו  , הןבנקאית   תרומתה של המערכת החוץבבחשיבותה ו

בנחברתי המת.  והמקת,  ילוהיעהירות,  וסף,    ת הביורוקרטיהמורכבות  שוט  יפצועיות 
בשיר עלותהטמון  הניתנים  חלק  ים  שאינם  גורמים  קאית,  הבנ  תכמהמער   ידי 

ת בכל  ובת אשראי, לרכדוגמת החברה, ושביכולתם להציע תנאים תחרותיים בהעמד
קהל  מהווים גורם משיכה עבור    ,הנוגע לבטוחות הנדרשות מהלווה, ככל שנדרשות

 החברה. שלהלקוחות 

ערכת מול המ  ותרחת  ללחוהמ ף  נוס  גורםה  הינה  ז  תחוםשר לבקה  וחלשה  האסדרה
ביתקאנהב הפיקוח  תעוצמבא  היתרין  ,  פעס האשר    ,חוק  את  החדיר  ברות  ילות 
אשרו  ,אשראי  תוקמעניש הוחוק  התשנ"גןאי    ,"(ןגוה  יאראשק  חו)"  9931-ג, 

לתוק נוסימל  .1920סט  ובאוג  25  םביו  מלא  ףשנכנס  עם  ב  ףדע  ת הרחבקשר 
 ן.להל 22ף עיס ראו רית הרגולטו הראסדה

בהתחר תגברות  לה  ףנוס  םרגו האחרונות  בשדול  יהג  והינות  שנים  גהיקחל  י  יוס ף 
עהאג" חברל  ח  הפתחו מ  תוידי  ה  תעילום  לע,  רהבחשל  מכך    כתוצאהו  ,ילכאמור 

 .םי יאקבנ ץחומים רועים גצישמ יהאשראף יקבה חלה עלייה

פברואר חודש  העל שה  נחוה  ,2022  בתחילת  ושלישית  ת לקריכנסולחן  אה שנייה 
מס'    עתהצ )תיקון  )רישוי(  הבנקאות  התשפ"ב(28חוק    , "(28תיקון  ")  2022-, 

מקבהרח  תהעוסק לגופים  בת  המימון  מאפשר   28תיקון  בנקאיים.    ץחוורות 
  אגרות החובקף גיוסי  להגדיל את הי  יננסיתת יציבות פחינב מ  יםהמפוקח  דיםלתאגי

מיליארד    51  עדמיליארד ש"ח לסכום של    5מסכום של עד    ורביצהמחוזקות בידי ה
 .חש"

  2019  שנת  וףה עד סבבורס  שפעלו  ,יםקאיבנ  החוץ  הפעילות העיקרית של הגופים
קים של צדדים שלישיים או ניכיון שיי, הייתה ניכיון  ראי עסקאשת  התמחו בהעמדו

 

 . (4ה"ש  ורא) ננסיתיציבות הפיתוך דוח המ המידע האמור 15
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י  מספר נותנ  סהנכנסו לבור  ,2120ומחצית שנת    2020שנת  . במהלך  קים עצמייםיש
מתן    נההיאצל חלקם  ת  יקר עיההפעילות    , אשרליעכאמור ל  בנקאיים,  אשראי חוץ

ום רט,  2019בין סוף שנת    ,איבנק  החוץי  ראאשהת ספקי  ת פעילואהלוואות. השוו
הקורונה,   יוני  למשבר  ניכ,  2021חודש  שפעילות  המלמדת  צדדים שייון  של    קים 

נות ניכר,שלישיים  שינוי  ללא  בניכיון ל  הגידור  עיקשו  רה  היה  האשראי  יתרת  של 
 17.במהותןות ויות דומעיל, שהן פותואובמתן הלו מייםצעם קישי

 עילותהפ ל תחוםלים עהח דיםים מיוחצו, תקינה ואילקיקה ות חמגבל .8.3

  עם התמחות ם  ונייינים ובקטנם  קילעס  בעיקר,  אירשם מתן אותחהחברה פועלת ב
  יאראש  מתןל  מפקחת האמה  יבלקש  וןשיריח  מכובישראל    לי ישרא-יגזר הערבמב

ש פבנכס  ירותיםולמתן   חוק ל  םתאבה  ,יללע  3.4 ףעיבספורט  מ כים,  יננסיים 
 ת ב א ייחיקוח מהפ  חוק  .תעילו פום החה בתהחבר  ותעילמסדיר את פ  רשח, איקוהפ

ב עהחברה  ממצהון  באינימ י  תתאגיממשל  לי,   , קוח יהפ   חוקבע  כקבוקין  די 
לפחה  ריוןבדירקטו בריםקטוירד  3ות  מונה  מבשבח  אהורוי  מינ,  ובחון  בות  וקר, 

  ח.יקו הפ וקבח קבועהחברה, כ ותהתנהלות כלפי לקוח

 עיף ראו סה  ברפעילות הח  תחוםחלה על  יה ההרגולצדין ו ות ההורא  תאודו  לפירוט 
  .לןלה 22

 ורווחיותבו םובתח עילותפה יקףים בהנוייש .8.4

הערלה המצבכת  במשקפה  חברה,  הגב  י,לאהישר  יננסי  עם  דרישות  הת  ריחד 
בנקאיתאגי  ל ע  ותלחה  יותרורגולטה בדים  הלהלימס  יח ים  אי  האשרנאי  ות  ון,ות 

כפועל ו  יםאיקנחוץ בן  מות מיהצורך במקורות  רו איגבי  ,קשמהארוכים ב  ייםהמסחר
 לעסקים י  אקנבן האשראי החוץ  תמם  חוות בתליהיקף הפע  רה,בחה, להערכת  יוצא
  .לגד י ראלישב יםנוניובי םיקטנ

המימוןפתחהת  בנוסף, ענף  ב  ות  בק  יאקנהחוץ  תדמיתו  לושיפור  ת  חו קורב 
מהה הנובע  ,םייאליטנצפו העלוהרג  סדרהים  נעשיתדנעוו  שנעשתה  הפנטורית    , ה 
עילות פה  םם בתחושחקני  רמרישום של מספוחום  ת בתלויעות הפיפשק  תדלהגמ

ם עלות בתחווהפחברות  לפנות ל  יםשדחוחות קיימים ולק   םימובילורסה,  בב  רלמסח
ת  ף פעילו את היקים  דילמגו   ,רהבח, וביניהן ליםניוינוב  יםקטנ  םלעסקי שראי  תן האמ

 ום.  התח

ב  החברה החוענל  ש  תדמיתו  רופשירואה  האשראי  בף  חלקאקנץ  ותי מעש מ  י, 
ות  שנ  ך רועלת לאוה פדנוע ולה  פע  ברהחה  ,ורך כך. לצהלשמאסטרטגיית הצמיחה  

  ורפשיש על  , בדגוביושר  נותהגי, בימאליתקסמקיפות  ותיה בש חלקו  לפעילותה מו
 .יעילים ובקרה פיקוח ונינגנבמש  שימוותוך  ירות ללקוחשה

בוסבנ מגמניכר  נהרוחעת האף,  ן  מימו ה  קייפלא  יםולגד  עסקיםמצד  פניה    ה שלת 
כאלהח בנקאי   לו אקים  פילאהפניה    רבעבש  דבעו  ,הבנקאי   למימון  נטיבהטרוץ 

יצוין  םיניובינו   יםנקט  םקיעסידי  ר על  יקעשתה בענ כ.  אין  זו    מהמגי  כודאות    לכי 
 .משך בעתידת
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  אשראי מתן ה ם  חות לות בפעי ף ההיקם  שר עק בלעיל    זה  בסעיף  אהמובמידע  
בנקאהחו לעסקים  ץ  בישר יינוובינים  נ טקי  צואל,  ם  מידע  עתיד  פני    פההינו 
בכה אשר עות  ר יינ  קוחגדרתו  ודאית ינא  ומשות תמה  רך,    טת בשליאינה  ו  ה 

והובלב  חברהה מד  ביןסבוס א  בדבר    החברהת  הלהנ  רכות הע  על  ,היתר   , 
 .  החברה  ת על פעילו  ניםדונה קים החו השפעות 

 התיוחקויני לפיבמאינויים , או שילותם הפעל תחוש יםקבשוו פתחותתה .8.5

 18ל שרא יב ת בשוק האשראי ההתפתחו

  דול טא בגיהמתב  אלבישר  האשראי  בשוק  ימבנ  שינוי  לול חתמ  0020-ה  שנותהחל מ
 ם נויייש הביאו האחרון בעשור. קאיהבנ למימון יתיחסאי קהחוץ בנ המימון של קוחל

 היצע   על  לותמגב  עם   חדוי ,  תהבי  משקי  לא  קאינב  אי אשר  תטסלה  רגולטוריים
. העסקי  ראי האש  של   חבתורה   אפשרות  את  צמצמו  המוסדיים  םמהגופי  איהאשר

( 2009  משנת)   וןהה  דיעי  את  ללהגדי  םמהבנקי  הדרישה  את  תלמנו  ניתן  האל  ןיב
  הבנקים   לש  יפההחש  על  האחרון  בעשור  נקיםבה  לע   הפיקוח  טילהש  תוומגבל
 .םלווי  תוצקבול דדוב ללווה

מהגופים   ירותשי  לוואותה   ותפתחבהת  הוא  נוימהשינוסף    יעותמשמ  חלק
הדעוב  .המוסדיים המגזת  מיננטיו וד  השל  האשרב  איקנבר  העסקי  תחום  עודנה  אי 

  וריבהצ  חסכונות  ,יםונחראה  העשורים  שני   של  רמותמהרפו   כתוצאהת,  תיעומשמ
שי  לכך  בהתאם  .המוסדיים  בגופיםדל  גו  הולך  בשיעור  מופקדים   הרכב ב  נויחל 

 ם ופי גהמ  למימון  בעיקר  בנקאיים  ןו ממי  קורותממ   יסקהע  רגזהמ  של  מוןהמי  תמקורו
 . אלישריה הוןומשוק ה םהמוסדיי 

 רהמגז  של   מימונו  מסך  75%  על   איקנהב  החוב  עמד  2000-ה  שנות   בתחילתשבעוד  
 דמע( םיאחר ח"אג ולמחזיקי יםיהמוסד לגופים) המקומי וץ בנקאיחה בוהחו ,סקיעה

 גזר נקאי למהביתרת האשראי    2021נת  השני של שון  הרבע  שבסוף, הרי  5%-כ  על
 ה לייעה  מלבד  .תרחבהההחברות החוץ בנקאיות    ילותופע  ,52.1%ל  ע  העסקי עמדה

  בשיעור  ייהלע  של  מגמה  נות וחרהא  םבשני  ניכרת,  בנקאי  ץהחו  יארהאש  בשיעור
על  אותההלוו היד  הניתנות  שבתחילת  .ישיר  ןבאופ  דייםהמוס  םגופיי    שנת   בעוד 

מהחוב  2%-כ  וויה  המוסדיים  גופיםהמ  ההלוואות  0102 הרי   ,יסקהע  למגזר  בלבד 
על  ןה  9012  שנת  שבסוף צפוי    המוסדיים  םופימהג  הכספים  היצע  .%8-כ  עמדו 

 .הקרובותיך בשנים משלה

 לש  שנים  לאחר.  הבית  קימש   של  ובחוב  העסקי  בחוב  ותמגהמ  השתנו  2018  נתבש
הקב  דהירי לעימכ  העסקי  רגזמל  החוב  של   היחצמצב  בשתואר  ח2018נת  ל,    הל, 

  לש  הצמיחה  צבקב  יתותמשמע   הויריד  סקיעה  זרלמג  החוב  של  משמעותית  עלייה
 0182ת  בשנ  בישראל צמח  העסקיגזר  של המ  החוב  . לדיור  אלת ש הבי  משקי  בוח

לצמוח  ו  .%76  של   והבג  בקצב נובמברעד    12.6%-בכהמשיך  כך 2021  לחודש   ,
החוץ   חובה  של  חההצמי  ב. קצ"חמיליארד ש  1,096של    ללוכעמד על סך    סופושב
 יחה מצ. ה2020בהשוואה לשנת    %5.6-כ  לועמד ע  2021  נת המשיך גם בש  יקאבנ

 

 היציבות   וחוכן מד(,  31.3.2020)  2019השנתי של בנק ישראל לשנת    ק ד' לדוחמפרקח  נל  ישוק האשראיות בותפתחהמידע בדבר הה  18
 . .(4ה"ש  ורא) הפיננסית
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הח בנקבחוב  מהשפעת  וץ  נובע  הקאי  בה 2021-ו  2020שנים  בורונה  משבר  ן  , 
  .הירדף יחה נעצרה, ואמהצ

 19ם י ונים ובינקטני  אי לעסקיםהאשר ימון ות במחת פ ת הה

, גבוהה  ותיזוכירב  מאופיין  ייםנונובי  קטנים  לעסקים  בישראל  יהבנקא  יאשרהא  שוק
 ים מהבנק  בלעדי   ןבאופ  עטכמ  הםלש   האשראי  את   םבלימק  הלא  עסקים  שרכא

  ההון  וקבש  םשלה  ימהאשרא  מחצית  שמגייסים  גדולים  לעסקים  גודבני)  סחרייםמה
  יותר  ךונמ  ינונייםבו  יםקטנ  לעסקים  האשראי  קףהי  כך,  בקע(.  ח"אג  באמצעות

  ם י קס על  האשראי  יכ  ניכר.  םי ולגד  עסקיםלבהשוואה    יותר   גבוהים  האשראי  ומחירי
  קים לעס  בהשוואה  משמעותית  נמוך  םמייצרי  שהם  רוצלת  חסיב  והבינוניים  הקטנים
  תרוונ  עדיין  םנייוינלב  קטנים  ם עסקי  ןיב  המימון  תבעלויו  הפערים,  כן  כמו.  הגדולים

 . םותיימשמע

עמד על כטריליון    2020ראל בשנת  ראי העסקי בישסך האש  אל,ישרני בנק  לפי נתו
כמחצית  "חש ממקוהנו  ממ.  חוץגיע  שניתן    רות  אג“ח  )בעיקר  לעסקים בנקאיים 

ניתן וכמחצית  ניתוח האשר  גדולים(  ידי המערכת הבנקאית.  אי שניתן  לעסקים על 
מ לע ובינוניים  קטנים  כסקים  על  עומד  היקפו  כי  העסקי   אישרמהא  24%-עלה 

 לעסקים זעירים.  7%-ים קטנים וכלעסק 9%-לעסקים בינוניים, כ %8כ –משק ב

הלהל אלמגז  י האשרא  תפלגותן  בין  הבחנה  תוך  העסקי  חוץ קורממ  שראיר  ות 
 :0202נת  יעי לשבררבעון הלכון נ ם,ורות בנקאייבין מקל יםאיבנק

 . 2021נת ינוניים לשלעסקים קטנים ובות וכנאשראי של הסקר ס מקור:

 

 

  ונייםקטנים ובינ סקיםנות לעהסוכ המ, שפרס1202 לשנת  בישראל ייםבינונם וההקטניקים מצב העסעל  יפתותק חדומנלקח המידע   19
  בכתובת הבאה:ייה, שרד הכלכלה והתעשמב
fd20.ps/Doch_Asakim_20ntcumeos/Dechrormation/ReseaAndInfolicyPb/rg.il/hhttps://www.sba.o.  

  

https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Researches/Documents/Doch_Asakim_2020.pdf
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  ובינוניים   קטנים  םקיעס  ששמשמ  העיקרי  המימון  עיאמצ  הוא   יאקנב  יאשרא
שראי  אבוי  השינ  שיעור.  שלהם  טפתהשו  ותפעילהון  מ ימו  צמיחה,  הקמה  תלמטרו
  הגידול באשראי  רוהיה דומה לשיע  2019שנת  ב  ייםינונבוקטנים  י לעסקים  הבנקא

 , 2018עד    2016  השנים  פה של ת התקוומי מגמה לעונ שיובר בגדולים. מד  םיקעסל
ש באשיעור  שבה  לעסקיםהגידול  בהש   דוליםג  ראי  יותר  גדול  לעסקים ווהיה  אה 

ה  ףא)ם  טניהק בשני  האכי  גמגזרים  ואול(דלשראי  עסק.  גדום  נהים  גם לים   נים 
ר  ס לתוצים ביחיננוביסקים הקטנים והעהב, וסך האשראי של  בנקאי ר  אי חוץרשמא

 לים.גדוה יםעסקה לוואבהש תמעותימש מוךנ יםיצרמישהם 

  ל הח  רציף   ופןאב  הצטמצמו  לבינוניים   קטנים  םעסקי  בין   ןהמימו  בעלויות  םהפערי
  של  ההכנסות  רשיעו  2019  תבשנ.  ייםתומשמע  נותרו  ןייעד  אך  ,2012  נתשמ

 ההכנסות   תומלע  1.96  פי  גבוה  הי ה  הקטנים  העסקים  רממגז  יתמריב  יםקנהב
  , כן   כמו  .1.84  פי  על  זה  ורשיע  דעמ  ריםהזעי  העסקים  רובמגז,  לים הגדו  קיםמהעס
מש  םעסקי של   יםלמקטנים  גדולמעמ   יותר  62%-כ  בשיעור  ים  קועס  ים,סיקים 

 גרות או  עמלות  ןבגי  ,גדולים  קיםי מעסמ  יותר  14%-כ  של  בשיעור  משלמים  םינוניבי
 . תשונו פעולות עיצובל

  בקרב  2019  תבשנ  נייםובינו  ניםטק  לעסקים  הסוכנות  הרכעש  יראאש  סקר  מנתוני
כי  עסקים  500 נ  .קקו למימוןזנ  מהעסקים  58%-כ  עולה  ו  ה אדרש להשקעהמימון 

הפעילו  בהרחה השל  למיתעסקית  מ ,  בהוןמון  להקחוזר    חסור  יים קשעל  לה  או 
הבת שהככ   מזומנים.זרים  יגד  עסקל  ההסת  ותר,ול  גדלה  צובכך  לו  שיהיה    רךרות 

 . מוןימב

עולה    2021בשנת  ניים  ם קטנים ובינוסקילע  י שערכה הסוכנותאסקר אשרמנתוני  
 ונה.שנה האחראי בשרלאים נזקקו קטנים והבינונימכלל העסקים ה 56%כי 

 :2020-ל 2019 יםשנהין ב אישרא יל על הצורך להגדים שהעידו שיעור העסק לןלה
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ראי בקרב העסקים  ית בביקוש לאשייה משמעותכי חלה על  צביעים ממצאי הסקר מ
)מ הזעירי ב  48%-כם  ובעסקים   (2020בשנת    60%-לכ  2019  תנשמהעסקים 

)מהק ב  49%-כטנים  בביקוש    ( 2020בשנת    55%-לכ  2019שנת  מהעסקים  וירידה 
 .(2020 בשנת 45%-לכ 2019שנת מהעסקים ב 69%-כמ)תר בעסקים הגדולים יו

 את   להגביר  דוועשנ  יםמעותישמ  ומהלכים  ותרפורמ  מספר  לושיהב  2018  בשנת
האש  תהתחרו   ת לת  החלו  אלו  םצעדי.  יםנטקה  ולעסקים  תיהב  למשקי  ראי בשוק 

  בשנים  גבר תהל  יהצפו  םוהשפעת,  וקשב  פר השחקניםסמ  בהגדלת   אותותיהם  תא
מהפיקוח    יקהסל  ישיונותר  ןתומ  ראיהאש  סיכרטי  חברות  דתהפרוד,  וע  זאת.  הבאות

לש הבנקים  במם  חדשי  חקניםעל  לתמוך  זומגצפויים    יוננת  רכתעמ,  בנוסף.  ה 
  במידע  הירמטסי-אה  את   יתפחלה  צפויה   2019  אפריל  שדוחב  שהושקה  איהאשר

  אשראי  הצעות  מתן  ידי  לע  תיבה  קישמ  על  תחרותהל   השונים  למלווים  ולאפשר
 פרויקטיםבנוסף,    .תףשומה  ידעמה  יססב  על  חהלקו  לש  הסיכון  לרמת  אמותותהמ

ישראנב  שמקדמים "  לבנק  מבנק  ברעמ"",  חהפתו  בנקאות"  וןגכ,  האוצר  ומשרד  לק 
 ויתמכו  התחרות   את   בותרוקה  בשנים   ויגבירו   יפויוס  "ובמחש  רותי י ש  תלשכ"ו

 . לשוק נוספים םיקנשח בכניסת

קטנלעסקי  האשראי  תבחהר המינונייבו  יםם  ע"י  איטיהבנקאיערכת  ם  ,  יותר  ת ת 
  ותלהי  יהעשו  וז  מגמה.  הגבייהו  התפעול   מערך  ושל  הסיכון  של  הגדלה  לות עה  ללבג

  .ותרונהאח בשנים לעסקים יאקנהב האשראי עצהי של רידתויל סבריםהה אחד םג

  הביא  ישירות   ות אוולה  עותמצבא  ברותחב  הלהשקע  המוסדיים  הגופים   של  המעבר
  לחברות  רות שוהק  תברוחל   או  קבמש  ות הגדול  לחברות  האשראי   גישותנב  לעלייה

 ים קטנ  יםסקלע  ראישא  העניקל  םדייוסהמ  הגופים  של  היכולת.  תווהציבורי  הגדולות
 העדר   ועקב,  משמעותיות  בייהגו  תפעול  עלויות  עקב,  לתגבמו  ישיר  ןופאב  ובינוניים

  ידי  לע  עולופת  המשך  תוך  האשראי  רחבתהל  רםתו  שהיה,  חותמפ  חגואי  שוק
 . בנקיםה

 , 2015  משנת  החל,  מוסדרים  אשראי  למתווכי  ההון  וקבש  ח"אג  גיוס  תהתר,  תזא  עם
 פן באו  גם  ינונייםבו  םקטני  לעסקים  באשראי  עקילהש  םדיי וסהמ  לגופים  מאפשרת

 ם יאור  אכן.  האל  סקיםעל  ומלווים  ח"אג  מהם  מגייסים  דריםסוהמ  המתווכים:  יףעק
 האשראי   כיוומת  של  יוסיםגה  בהיקף  גם  יהעלי,  נההש  ובפרט,  תהאחרונו  ניםשב

 שראיאה  מתן  יקףהב  וגם(  המוסדיים  םלגופי  ישירות   הונפקו  שמרביתם)  יםסדרוהמ
 יכוותמ  של  האשראי  ןבמת  הלייעה  .העסקי  זרגמל  המוסדרים  איהאשר  כיוותמ  של

 .ראילאש  ינוניותבו תונ טק ת רוחב של יקושבה על מעידה גם המוסדרים האשראי

פבנוסף   הממשלהולכך,  לעסקים    דייםסהמו  מהגופים  י אהאשר  ת א  יש נגלה  עלת 
  המדינה   .2016ת  שנב  ושהוקמ  קעהשה  קרנות  שתי  מצעותגם בא  ,ובינוניים  קטנים

 באופן   ,"נחות  עיקשמ"  של  במעמד  ןבה  ההשקעה  ךמס  25%  לוא  תבקרנו  משקיעה
 יסו יג  אלו  קרנות  . הפסדיהם  את  םצמצ מו  ייםופים המוסדגל  התשואה  את  שמעלה

. ח"ש   מיליון  350-כ  ינונייםבו  יםקטנבעסקים    ועקהוש  כםומתו  ח"ש  מיליון  900-כ
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 ף שהיק   םמוסדריאשראי    יכוולמת  נקמע  מתן  על  ינההמד  הכריזה  כך  על  נוסף
 20ש"ח. מיליון  500 -ל יגיע םייונובינ קטנים יםסקלע תנו יי אשר שראיאה

ים  קקרי שמשמש עסעימון הי המיין אמצעינו עדיי האקנב  איי אשריצוין כאת,  עם ז
 ניים. ונים וביקטנ

הע במס  ות חת תפ הה המוגדרים פר  )עד ינוב  קטנים קים  כעס  סקים    100  וניים 
 21ים( עובד

התחז לעסקיםילפי  הסוכנות  של  ובינוניטק  ת  בשננים  ש  2020ת  ים,  ל תרומתם 
ע עומדת  לתוצר העסקי  והבינוניים  כהעסקים הקטנים  כ  55%-ל  לעומת  -מהתוצר 

הגדולים   שמייצריםמהתוצר    45% במעקב   .ריםשכילא  ברות לחהבניכוי    ,העסקים 
האחרונ השנים  מתלאורך  עלייה  לראות  ניתן  העסקות,  מגזר  של  בפלח   ם י מדת 

והבינוניים   ל  כלה המקומיתלכבהקטנים  מביחס  גדולים.  ואילך    2012שנת  עסקים 
והבינוני הקטנים  העסקים  של  כאשהתוצר  הגדולים,  העסקים  של  מזה  גבוה  ר ים 

התוצרהתקופה  במהלך   גידול  הקט  שיעור  והבעסקים  מזה נים  יותר  גבוה  בינוניים 
ל  ודיים ובינוניים מול גטנבתוצר של עסקים ק  32%ל  גידול ש)העסקים הגדולים  של  
גדולים  וצרבת  22%של   עסקים  כןכ.  (של  התקופבמה  ,מו  עלייה    הלך  גם  נצפתה 

ובינוני ממובתרומה לתו מוצע לעסק עלה  התוצר המ  כאשר  –צע  צר של עסק קטן 
 .ידה בריכוזיות במשקביע על יריכול להצ רבהד. 8%-בכ

  . ם מיליון מועסקי  2.94-כהועסקו במגזר העסקי בישראל    ,2020  שנת  נתוניפי  על  
כך סך המומתו הועסקו בעסקים    (מיליון מועסקים  1.78-כ  דהיינו)  60.7%-עסקים, 

וב ג  ינוניים.קטנים  לפי  המועסקים  מספר  שניתוח  מראה  עסק  הם    12%-ודל 
שאינעצמא מעסיקים  עםהם    12%שכירים,  ים  ם  בעסקים  משרות   4-1  שכירים 

עםים  שכירהם    18%ר,  שכי שכירי  19%עובדים,    19-5  בעסקים  בעסקים    םהם 
ישבינונ ועובדי  99-20  יים בהם  גדולים  ירים  כהם שמהמועסקים    %39-ם  בעסקים 
  .עובדים או יותר 100עם 

   אליישר-ערביזר הבמג תיוהתפתחוה

  ייהלוסאוכ

ייחודית    ראלבישת  אליישר-הערבית  רההחב חברה  אזרחאפמבהינה  רוב    ה יייניה. 
הנכולושאבם  רגי ודמה יפריאליים,  רפו  יםניהומוג  ישוביםביררים  וגמת מוכים  ת 

היהיבדלותה    לכלית.כ-יתרתחבמבחינה   לדיהומהאוכלוסייה  באה  וי ביט  ידית 
 רבים. בתחומים הישראלית הברלמול הח בפערים

תושבים,  יון  למי  2-בישראל מונה כ  אליתישר-ביתרעלוסייה הוכהא,  0212לשנת  נכון  
אוכלולמכ  121.%-כ  יםווהמה המל  כדינה  סיית  אחוז   22. םיבשות  וןלימי  .59-המונה 

ה זוג  שבהן  גיל  המשפחות  עד  וילדים  הערביתב  17ורים  )כישראלי -אוכלוסייה  -ת 

 

:   הבאה שראל, בכתובתק יבנסם שפור  2019שנת לון נלקח מדין וחשבידע המ  20
%D7%9%20ments/%D7%93%D7%95%D7%97/DocuPressReleasesons/wsAndPublicatie/Neoi.org.il/h/www.bhttps:/

.pdfD7%90%D7%9C%202019%7%A87%99%D7%A9%D7%A0%D7%A7%20%D1%D. 
   לעיל. 15 ה"שראו   21
הערכלוסיאוהת  דואוהמידע    22 האנ ית  ראליש -תבייה  אתר  מתוך  הלשש   טרנטנילקח  לסטטיסטיל  המרכזית    : הבאה  בכתובת  קה,כה 

.il/w.cbs.govwws://ptth . 

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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באוכלוסייה  %61 מהאחוז  גבוה  )כ(  לשנת  45%-היהודית  נכון  מספר .  2020(, 
ישרהממוצ  הנפשות במשפחה  בשנת  ע  כאשרשותנפ  3.73היה    0202אלית   ,  
במשפחה  ע  מוצבמ  נפשות  434.  , לעומתצענפשות בממו  3.59היו    תיהודי  הבמשפח

כתערבי מונות  מהמש  %24-.  הערביות  לעומת    6פחות  ויותר,   11%-כנפשות 
  .מהמשפחות היהודיות

כלוסייה די ואה  רה בכללולבין שיע ת  ביכלוסייה הערבטלים באוהמוור  עישן  יב  יחסה
ל המובין  ב  יחסדומה  באוכלשיעור  הטלים  שיבלת  יהודיוסייה  בכלל    עורהין 

זא  .הכלוסייהאו מהחברה  ועיש  ת,עם  המובטלים  דהערב ר  נמוך  ית  יעורם שמווקא 
 פה התקו  תומעלת  באוכלוסייה, זא  6%91.שיעור של    לעומת  18.6%  –באוכלוסייה  

ה למשבר  בחלשאז  ,  קורונהשקדמה  המקקם  הילטוברב  משיעום  יותר  גבוה   רם יה 
כן,    23וכלוסייה. בא באוכל  פרמסכמו  העבודה  ממשייוסדורשי  הערבית  ת היול  ךיה 

-כמד על  ע  ,2022ינואר  חודש  ונכון ל  ,הב לפני משבר הקורונמצוד ביחס לגבוה מא
35.49% .24 

 משלתית מיכה מת

-תוח הכלכליפיה  תא  םלקדכדי    םישאבים רבחרון מאה שור  בעה  יעהשק  הממשלה
ש הערביתחברתי  החברה  בעיקריתלראיש-ל  תשבפיתו  תהשקעו  ,  ת  זיופי  ותתיח 

 ר לאש  החלטהבממשלה  התקבלה  ,  1202טובר  אוק  דשחוב  י.ההון האנוש  רוגבשדו
-אשר מתוקצבת ב,  25יתלפיתוח כלכלי חברתי של החברה הערבשנתית  -תוכנית רב

  ביתרהחברה הען  פערים בילצמצום  להביא    ינהמטרת התוכנית ה  .ש"ח  דראמילי  30
האו כלל  ולקידלבין  ושילוב  כלוסייה  שגשוג  היתר,  בחברהום  בין  ידי  ,  פיתוח  על 

ש  ה,התעסוק מבחינת  איכהן  מבחינת  והן  התעסוקה  תשתיות פית  ,ותהיעור  וח 
וסנכרו המשכיות  על  לשמירה  במסגרת  במקביל  שננקטו  פעולות  עם  לטות  החן 

תחומי  ההחלטה.  חברתי-כלכלי  תוחלפי  קודמותממשלה   נוספ  כוללת  ים פעילות 
 על פיתוח מנועי צמיחה ברמת הרשות   בדגש,  לו בהחלטות חומש קודמותא נכלשל

ים הניתנים פר את איכות השירותוזאת מתוך מטרה לש  ,האזורית  מקומית וברמה ה
העוס  ,כן כמו  לתושבים.   הפקת  ברמת  זו  בהעחלטה  הפריון  לארט,  ה  ותרומת 

 .ביתהתעסוקה בחברה הערשיפור תחומי ההשכלה ו תוך ,יתה הלאומלכלכל

הח  תארה  אישלה  משהמ   1502בר  דצמחודש  ב לפיתומ ותכנית  י  רת חב-לילככ  חש 
יליארד מ  51-כסך של  המוערך בם  י דר תקף חסקיבהלית  ראיש-רביתעברה ההח  של

  ה של מהאוצר ומשרדי מד  רשמ  כלכלי,  ת לפיתוחוי הרשש"ח. התוכנית גובשה על יד
 תי. ריון חבהשרה לשוושל  י הנחיה פ עליות, ת הערבהרשויו וועד גות מצינו וספיםנ

 ישראלי-ביערה רזגמבים קסע

 

וקה התעס  שפרסם שירות  יתהיהודו  תהערבייה  יוסלבין האוכהשוואה  דוח  מבית נלקח  ה הערי סילוטלה באוכשיעור האב  בדברע  מידה  23
   הבאה: תבתובכ י,שראלהי

loymentcomparison.aunmppublications/reasearchandreviews/pages/coron/infoandps://www.taasuka.gov.il/hehtt
aspx. . 

 שראלי, בכתובת הבאה: וקה הישירות התעס של  ינטרנטהא עבודה נלקח מאתרדורשי הדות והמידע א  24
  marketpulse.aspxages/jobhttps://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/p  . 

לצמצם  התוכממשלה,    לטותהח  25 הכלכלית  לשנתבחברפערים  נית  עד  הערבית  הבאה: 2026  ה  בכתובת   ,
she/departments/policies/dec550_2021#divFile/www.gov.ilhttps://.   

https://www.taasuka.gov.il/he/infoandpublications/reasearchandreviews/pages/coronaunmploymentcomparison.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/infoandpublications/reasearchandreviews/pages/coronaunmploymentcomparison.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/pages/jobmarketpulse.aspx
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec550_2021#divFiles
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החברה  ן  ם מידיחילות  תיים בין עסקים בבעם הבדלים מהומיהחברה, קיי  להערכת
ם  אי , הבתהיהודיהחברה  ם מן  יחידילות  ם בבעיקסה לעבהשווא  ראליתיש-תערביה

היתוי,  ביט  לידי בהרכבין  הר,  בגודימוןוהמ  ההתחלתי  הוןב  במ  ל,  ת  יד העסקים, 
בתחרה השוק וגות,  חדחשב  ,ם יסקעהלים  עפו  בהם  דל  לשווקים    היקפי בשים,  יפה 
בתשתיייה במיקוםצוא,  וב  ות,  חסמים מקיי  מכך,כתוצאה  .  ליוהניהמבנה  העסק  ים 

הרב עקמים  של  ההתפתחות  לשים  בבעל  הכלכלית  , אליתישר-תערבי  ותעסקים 
 סייה זו.ולשל אוכיים יחודייניה הימאפם בם קשוריכשחלק 

ביצועיה  CDEO-התוני  נ"י  פע בהרב-תביערה  הסייוכלהאושל  ,  חלשים  ה  ישראלית 
כמחמומהמ מתח-ערביםהמצית  צע.  חיים  הלק   תישראלים  ופחועוו  צית מחמ  תני, 

 דה. העבו  בשוק ( משתתפת18-64) דההעבו לבגי האוכלוסייה

מהלמי  שהגי מכמון  בווה  עבב  קיםעסהקמת  שול  רמות    בשל  אליתשרי-רביתעלות 
שות לאשראי  את הנגי  ילגבמ  ראש  תיורבור עהיעדונות, וכסנסות וחכהשל    נמוכות

   זר זה.ן למגהמימויצע פעילה בשיפור של הכלכלי לפיתוח רשות ה נקאי.ב

של מחקר  פי  הע  26ילקןמ  וןמכ  על  העההזדמנויות  במגזר  שראל  ביבי  רסקיות 
ווקצמהיהודי.    מגזרות בת העסקיויוזדמנהה  ות לפגר אחרממשיכ  ר היעדת אשראי 

חריפות  מוימקורות  מ עבויות ן  המר  הגר  לקשיי  ישראלי,-בי ערזר  ם ומצטרפות 
אחרייחודי העוים  למכשולים  ה  מדים  עסקיהפעו  קמתםבעת  של  במגזר  ם  לתם 
העיקר  ארבעת  .ליארשי-הערבי ההממצאים  המחקר  של  ים  לעסק  אשית,ר  נם:ייים 

ש המגזרבשנקו,  נבדהקטנים  בים,  י  מימויש  בתחילת  ה  ,ןעיית  בהמשוה  דרכםן   ך ן 
 מוסדות תוק מי נ  בלים העסקים הקטנים מבעיותסורים  זהמג  בשני  ית,ילותם. שנפע

מבציבור גדול  וחלק  ביהעסקעלי  יים,  במיוחד  הערבם,  ליראליש-ימגזר  אים  בקי  א, 
 כים תממס  רים לאזטנים בשני המגקעסקים הה  ישית,לובחובותיהם. ש  בזכויותיהם

  םילובס  לישראי-  גזר הערבימבהקטנים    קיםעסיעית, ה. רבםלשהעוץ כי  תישירועל  
תשתית,  עמב הממיות  באחריות  )כשלחלקן  וה  באחבישים(  הרשויות  חלקן  ריות 
)קומיהמ ובני  מות  תרציבור  ועשטחי  במגז  רובם(.  סקיבות  הערבימהנבדקים  -ר 

ס  יכציינו    ישראלי בגיוהם  מבעיות  בנוןהו  סובלים  מ.  המחקצסף,  כי  א    ימת קיר 
וכן להרחיב פעילות   עסקים  קיםינים להייזמים המעונ  יפנת בותימהית  מונה מימצוק

קיי  הערה,  מתעסקית  במגזר  במגזר    ישראלי-בין  חריפהאדי,  היהווהן  היא  יותר   ך 
ביים רם העיקלתי של העסמרבית ההון ההתח.  יםיישראל-יםיברהעם  קיהעסבקרב  

. יתנישפחתם הגרעמ  ובני  םמ ים עצהעסק  של בעלייים  פרט  יםיסמכשנבדקו מגיע  
ה  םג מאולווהבתחום  הקסתמת  בעת  העסקים  בעלי  העכים  בני מת  על  סק 

 .  ותיהםפחמש

העסקמשבר    ותבעקב באופןפגנ  ייםנונהביו  קטניםה   יםהקורונה   ותר יה  קש  עו 
גדולים. סקי מע היו  (  %54)  תלות ערביבבע  יםעסקמה  תה ממחצילעלמ  כייצוין    27ם 

ים, לא עלה ווח המעסיקיד  יפ  על  ,םמחזור העסקי שלהשה  ובינוניים  ם קטניםעסקי
חצע מיל  ש"ח ילי  ה כי    ן ויציד,  גנמ.  2017שנת  לנכון    לשנה  ון  שיעור במגזר  ערבי 

 

ים סקע -מילקן מחקר של מכון די, מתוך הולי  ליישרא -רביהעזר קטנים במג יםעסקהפערים בין וים תונים השוואתיים אודות ההבדלנ  26
 .:S.pdf-HB-ch/HEB_S/11sear.org/reowsellwww.mif//http: הבאה , בכתובת0062יולי  שראלי,ר הערבי ים במגזיטנק

הלשכהרת  לתקשו  הודעה  27 ס  ברבד  קהיסטיטסטלת  המרכזי   של  העסקיםתוצאות  מצב  התפש  קר  נגטובעת   ,(3)גל    ההקורונ  יףת 
  .df115b.p9_20_25/arelease/DocLib/2020/11he/mediil/.govs://www.cbs.http ת הבאה:בכתוב

http://www.mifellows.org/research/HEB_S/11-HB-S.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/115/29_20_115b.pdf
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משק  הפועלים  העסקים ותם  ליפעעל    נההקורומשבר    השפעתש)  םנייחיו  בענפי 
עסקים כאמור הינם המ  31%-כל,  למש  כך,  יחסית גבוההוא    ,(התפחוהינה    השוטפת

חשמל הבנייה,  מ  יפ  –ם  ומי  בתחום  הישכשלושה  הקטנעור  ועסקים  ם וניי ינבהים 
  28זה. נףעהיהודי בבמגזר 

לתוש  אינקהבי  ראאשה במגהממוצע  העב  קיים)  רביזר  כי   שבותיהתי  יכוזר  יצוין 
מה  רץ(הא  וןצפבית  רבע בממתל  אשראינמוך  באשראי  29הארציצע  וושב  מחסור   .

   .30איותקבנ חוץ תואוו אי בהללקחת אשרלכך שלווים יפנו  הובילעשוי לי קאבנ

מת  לעו  יותר  הגבוה  תסיפיננ  גיעותים בפי מתאפיינהערב  רזבמג  ועסקים  משקי בית
רבי  הע  גזרבמם,  הצרכני  אמון  סקר  ילפ זאת,    ארצי. עםמוצע המ ב  ת ועסקיםמשקי בי

ת ירידה של  לעומ  2021ומרץ  ם פברואר  שי דד בחודהמ  ניתו נב  ניכרת   הדלא חלה ירי
 .דיוהגזר הי האחוז במנקודות  18-כ

 וח בפית   יישראל -הערבי  העסקי  ר המגזבהם נתקל    ם חברה, הקשייכת הלהער  
גיו  בדגש  ,יו עסק מיעל  מקורות  מהמגזר  ס  ומהגמון  המוסדיוהבנקאי    ים, פים 

  לשירותי הרב    ושיקבס להבסי את    מהווים   ר,פושית  מגמ ים בללו מצויה ש  םהג
החוהאשרא בנק י  מה ץ  שהאי  מספקסוג  ובכ חברה  זה  ת,  החלשירות לל  .  ברהי 

 . ןלהל 12סעיף   ורא בתחום ת תחרוהחברה עם  ת ם אודות התמודדולפרטי

 הר בחה  ת ובהיקף פעילות פתחת ה

צמח   ברההח  לש(  נטו)  שראיהא  תיק  2021נת  של  2017  שנת ין  שב  הפוקתב 
מ שנתי  כ(  CAGR)ע  מוצבשיעור  תיק  החברה  רכתלהע.  43%-של  של  ה,  אשראי 

 לעיל.  8.4 יףבסע אמורה עלבהתבסס  ,תריהבין  ,ולצמוח שיךלהמ יהחברה צפו

ני  וילבמי  ,(נטו)  החברה  וחותקל  לששראי  אה  תיקב  חהימצהבי  לג   טופיריובא  להלן  
 :ח"ש

 

 

 

 

 

 

 

 

שסמפרח  נלק  הנתון  28 שד"ל  ום  הנדלסר  הכמטעם    וקי  ערעסקים    ניאפיימ  דברבה  ל לכמשרד  בביתבבעלות  ה,    אה: בכתובת 
fd.p447h/Documents/X13v.il/Researca.goolsyment.memplos://http.   

המרכזית  ום  פרס  29 ר ק  ,היקטטיססטלהלשכה  מקוובץ  בכ0182מיות  שויות  הבאה ,     : תובת 
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/040/24_20_040b.pdf. 

 . 20"ש ה   30

https://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X13447.pdf
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ת וחהלקואיכות תיק  מתן דגש לך  תות  ומגוונ   תחביורה  ינהלקוחות ה  הצמיחה בתיק
 ני הפעילות.את סיכוקטין ה ל מנתת על וזא ,שכים והמו

  ה ר בחה  אי של האשר תיק   ת תפתחוה  עם  ר קשב  לעיל זה    יףסע בא במידע המוה 
פנצע  מיד   נוהיאות  הב   ם בשני כהגדר עתי  יופה  ניחוב  ות ד  ערך,יק  ר  אש  רות 

  , היתר   ןי, בססברה בלבד והוא מבוודאית ואינה בשליטת הח  תממשותו אינהה
ההלנה  ת רכוהע  על השפ בחת  בדבר  בהם  ת  ויופתחת ההעות  רה  בשווקים 

 . החברה  ות על פעיל  חברהפועלת ה

 תילוהפעום על תח מהותיתלהשפיע  בהם כדי שיגיים שטכנולו ייםשינו .8.6

הולך  לאור ב וגו  שימוש  האשרבר  נתוני  נמאגר  לחוק  בהתאם  הלאומי,  תוני  אי 
וקידום האפשרות לקבלת מ  ,2016-ואשראי, התשע" ידע פיננסי הן  והמשך פיתוח 

ידי הלקוח ידי ממשקים טכנולוגיים )כפי שב  על  כיר חוק  יטוי בתזדי בליא  והן על 
פיננסי מידע  שירותי  התש"מתן  ביכולת ההלאור  וכן    ,(2020-ף,  המואצת   תפתחות 

וניתו ע רב, עיבאגירת מיד תית  כובינה מלא  חו בזמן אמת, באמצעות טכנולוגיות ודו 
מולמיד קבלת   ,(Machine Learning)   כונהת  תתאפשר  כי  מעריכה  החברה 
האשראי  החלט בהעמדת  יותר  טובה  איתור  בה  קעההש  עלויות י  וכות  תהליך 

 .מבעבר נמוכות ואוכלוסיות לקוחות רלוונטיות יהי

תוביל    ,להערכת החברה  ,ציה(קלקוח )אותנטי  לאימות וזיהויוגיות  טכנול  התפתחות
לקבללייעול   המקדמיות  הבדיקות  תהליכי  לקוחופישוט  להעמדת    ,ת  כך  ובתוך 

 . צמצום הסיכונים הנגזריםלר ואשראי בזמן מהי

כי  צי המהמיד וין  בסעיף  וע  הבא  הטכנולוגיים  השינויים  בדבר  לעיל    אמורים זה 
עשוי שלא ו  ,, נכון למועד הדוח הערכות הנהלת החברהמידע ו מבוסס, בין היתר, על  

 .י או שונה מהותיתהתממש באופן חלקאו ל התממשל

 והשינויים החלים בהם תויים בתחום הפעילטקריה לחי הצגורמ .8.7

  של  קיומו ההחבר ערכתהל – מגוונים יצונייםח מימוןורות קמלגישה י ועצמן וה (א)
עצמי למקורוותי  מעושמ  הון  מגישה  משמעוים  גוונמן  ימות  תיים, בהיקפים 

דיל את הגלחברה ל  שריםמאפ  גיוס הוןוב  חו  אגרותובכלל זה אשראי בנקאי,  
   .ול איכותה עירשמ ותיה תוךוחלקק ית היקף

טח  י המובן אשראמת  וכן  יםוים דחרימסהמסחר במ  םתחו  –  רות ת השיזמינו (ב)
 הליך   מתהשלו  ים,תי השירוותננ  צדמ  ריבה מהתגורש זמן  דו  מוחשית  וחהבבט

זמן קתבת האשראי  דמעה היכולתוך  רבות לקבלת    ולממן בקשות  ת שרל  צר. 
גדלת  לות והעים הפובתחרה  בשל הח  הדמעמ  וסיס וזרת לבזמנית עאשראי בו  

טח הפעילים הש  וחותהלי תיקי לקנמ  ילה מערךפעמ  הברהח  ותיה.וחלקמאגר  
   וח.קלל אותו ישמנגה פןבאו פעילותבתחום ה החברה  ירותית שם אספקי מו

בליבת  נו  יההחברה    דיי  על  ראיסיכוני אשבחינת    רךעמ  לוהינ  –  יםל סיכונהוינ (ג)
לפרוע   לתהעדר יכונו  יה  ברהחה פני  בד  עומה  רייקהסיכון הע  שרכאפעילותה,  

המתקבסרממהאת   מים   , ברההח  ומנהלת  תצע במלכן,    ה.תיוחולקלים 
מנות  באמצע ומיצוות    ךתו  ,יעצומק  אישרא  חוניתום,  חית  כיליה  ,מןו וסה 
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לי  הוהטמעת נ,  ותנובמ  ותקרב  יישום  ,איהאשרתיק  נים בוכי סל פיזור  דה עקפה
ו  תלקוחו  קליטת ון סיני  ,הרהחב  תלהערכ  .ניתקפד  עסקאות  תקבדיקפדניים 

ות של  טפשורות  קבל וגע  נהל  בכילותה,  פעשנות  במהלך    ברנצ  אשר  ,הברהח
ים רטלפ.  הז  ןכויס  זעורמב  חברהל  עיםייסמ,  ההחברשל  אי  האשרתיק    הרכב

 ן.להל 12.2סעיף  ראו םפיוסנ

פעי  יריטק  לחההצ  גורם מהווה    ן יטימונ  יצירת   –  ןיטימונ (ד)   ברההח  תולבתחום 
סוג ואוהפעילו  לאור  ש  טיןנימוברה  החכת  ערלה  .יהיפת  לאהחברה  ורך  נבנה 

בתפועל   היאבהן  ת  ווכארם  שני המהתפעילו  חוםת  על  ,  רה  בחה  היותתבסס 
  םגורמית היבת עם מרכרוהיבעלת  ו  ותיכיא  תרושי  קההמענית,  , מקצועינהמיא

תחום ל ב ובימשיך ולהה ללה  מאפשר    ,הי רגולצימור ות גלרב  ,בתחוםעלים  הפו
חוץ בנאשר  ספקי  לאצ  רבמוניטין    םג  הברלח.  הותעילפ מוניטין   דצל,  קאיאי 
ק ת תידלהגבלה    יםע יימסר  שא,  וסדיים מ  וגופים  יםקאינסדות במו  בקרב  נהבנ

 . קיתעסה הפעילות מימוןבולה שאי האשר

לאמצן רה  מהייכולת  ו  ותמתקדמ  ותבטכנולוגיוש  שימ   –  ות מתקדמותכנולוגיט (ה)
הת שעיק  ריהחמתמול    יתרונות   לחברה  יםמעניק היבי,  ייעלותרם  תר, ן 

ובפשטו  תדהעמ  יכולתבאמצעות   במהירות  של יאופטימיזצו  ת הלוואה    ה 
 . (KYCסגרת הליך הכרת הלקוח )מב הציותובדיקות  תהליך החיתום

 ם.דשיים חשל מוצר ותירמעה מהיתוח והטות פיכול (ו)

 ושינויים החלים בהם עילותהפ חוםתשל ים יהעיקר סהמי הכניסח .8.8

 מי ס חכמו כן,    חסמי כניסה לתחום.  גםם  יוומהשתוארו לעיל    הלחרמי ההצמגוחלק  
 : םהינת לוהפעילתחום  יםהעיקרי הסיכנה

לעמידה    נותשיויר (א) גבוה  ברףודרישה  ה  לרגולצי  אםהת ב  –  רגולטורי 
 כן ו  התלויפעלצורך    םוימית מסישיונולת רבקחברה בהה על הענף, מחויבת  להח

בהורעמיב לירדזה  ל  כלבו,  ספציפיותק  חואות  דה  שלקשה  עצמי  וה  יומו  ן 
ה  סדרההאך  הליבנוסף,    .ימלינמי י  ינו בענף  השלכה  פע  רה ישבעל  ות  ליעל 

 להלן. 22יל וסעיף על 3יף עס וארספים רטים נופלברה. הח

רוך  כה  הסיכוןאת    מצםי לצכד  –  מודל חיתום איכותי ומאגר נתונים רחב (ב)
דחויים  ממסרים  ניכיון  עסקאות  להיפרע  ,בביצוע  לא  עשויים  של   ובסופ  אשר 

נדרש העוס דבר,  החברות  אקות  ות  חיתום  הליך  לבצע  הפעילות,  כותי,  יבתחום 
כ מיומן,  ושנשען על  ניאח אדם  ובעל  מידע היסטורי שנצבר    ,וןיסיכותי  וכן על 

 אודות לקוחות ומושכים שונים.

תמעוב  וגיהבטכנולהשקעה   (ג) ושיווקרכי  פרסום  מ  –  פעול,  את  על  להגדיל  נת 
לקו היתר,עה,  משקיה  החבר  חותיה,קהל  מורכב ב   בין  מחשוב  הכולל מערך   , 

מערכתת  מערכ פיננסית,  והת   ליבה  הלקוחות  התפעלניהול  יים לוהליכים 
(CRMומער ) מרכז נתונים של תשתיתך שלם (Data Center) ידע. ואבטחת מ 

 לים בהםושינויים הח ותלעיפהם וחת שליקריים ה העיציאי המחס

אי החברה  הנהלת  רכתהעל ח   ילותפעם  וחתב  ן,  משמעותציי  סמהחברה    יים, יאה 
 190  ל)עומד ע  רו קצנהישל החברה  מוצע  המ  ראיהאשמח"מ תיק  תר,  היובין    לאיהו

 . םחודשי ספרל מקרים עמה ברוב הלתו אינה עוייותקופת גב (וחהד דע למו, ימים
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  ושינויים החלים בהם ברהחות הגרת תחום פעילבמסן יתירות הנים לשפליחת .8.9

עומה אשר  לקבחה  ותוחללקדת  חלופה  אשראירה  לבלת  בהתאם  היקף  לו  םלדוג, 
, ותרחתמחוץ בנקאי    יאחברות אשרל  או  יםאיבנקתאגידים  ל  הייפנה  פעילותם, הינ

 תאגידים ראי משא  נטילתן כי  יוזאת, יציחד עם    ות. נוש  כיםרדב  יאאשרלת  לצורך קב
  ירותהשת  קבל  יך הלעל ת  ויה להכבידר עשת אשרה מורכבבפרוצדו  כרוכה  אייםקנב

תנ אלה  םיורשד  ן אות  חותוטוב  ירותמחמ  ת וסיננפי  יות לאור  בנקאיים  , תאגידים 
  דסל חסיב וךאר ותילה ויעש נקאיתבת המערכד המצ הבוגתזמן ה ,וסףבנ .ללרך כבד
הה יתרוןהווהמ  דבר  –  קאותסע המחלק  ב  נדרשזמנים  המפעילה לחב  סיחי  ה    רה, 

 היר.ל ומיעי וןנמנג

 בו  םשחלי ינוייםשות וההפעילם ות בתחומבנה התחר .8.10

 .לןלה 12 עיףראו סזה,  עניין אודות יםרטפל

 םרותייוש מוצרים .8.11

  ,(B2B)  םיוניבינים ום קטני לעסקי  ארשא  מתן  חוםבת  עלתופ  החברהיל,  ר לעאמוכ
במג מהת  עם הפעילותי.  לראיש-בירעה  זרחות  שלעיקה   מתן   הינה  החברה  רית 
ממקבל  גדנכראי  אש דסרת  )ברובם  ייחוים  שכאלם  צנכתבה  ידי  על  דדים ו 
  י ותנת נמצעובא  ו יר אופן יששיקים(, בא  ןוכי)ני  החברהת  לטובבים  המוס  ם(יייששל

  ם מיי צם עוייחד סרים  מם במאי כנגד תשלושרא  ןמתבן  רים, וכאחשים  מור  יאאשר
כאארשאשתוך   מי  בסעיף  מ  טוחותבב  לרוב  ובטחמור  כהגדרתן   10.10וחשיות 
ן ים וביודים ישירבשעב  , ביןהנדסי  כנימ  וציוד  כבר  ליכ  ,ןדל"נ  י, לרבות שעבודלהלן

 .םיבעבודים צולשב

ות. לאחר נוספים במסגרת תחום הפעיל  צריםת, מעת לעת, שימוש במובוחנ  החברה
בהיקפיםת  תקופ ראשונית  בפעילות  החלה  החברה  ליווי   הדוח,  בתחום  זניחים 

תשתיות מימון  ל לקבלני  תשתיות  מימון ו  ערבויות  תעמדוה  פרויקטי  בתחום 
   להלן. 9סעיף ו רא. לפרטים סגורם במתכונת בנקאית בשיטת הליווי היטפרויק

 קריות: דרכים עי שתיב הרהחבועלת , פעילותפהם ת תחוסגרמב

יואב ש,  התיוחולק  מול שיר  פן  ם עימבצנוניים  והבי  ניםטקהם  העסקי  בו באופן 
  החברה. לוות מישיר םיקין שויכיות נלפעו

ריבעל  יםאחרנסיים  פינ  ם רותיישנותני    עותבאמצ  עקיף,  באופן )או שי    בעלי  יון 
עיאישור   מ נמ")  מתאים  (סוקהמשך  או  ם  היז  קיםבשוו  יםלועפ  שרא  ,("שנהכי 

 .ץאררחבי הב יםממוקמר , ואשהברהחת פועל הםב םידומים לשווק

המנמל  מו  ההחברשל    תהפעילו  סגרתמב לימסבהללו    ,השנכי  ים  סרממה  חברם 
ההתקשרוםהלקוחותימ  ולשקיב מ שמ  כימנעם    ת.  נגישנה  פאפשרת  יזור  ות, 

וגיאוגרפי ר   מו כ  יק.קבל השלמו  יקהשב  ר לכותמעב  ,ונע ממיפרהל נוסף    מקורחב 
מכ האשראי  תיק  ממנכן,  ממכמורשנה  י  ל  רב ספר  ב  ד  עו  לודגר  ומספות  קוחשל 
  כי ין  צוי  בהקשר זה  .תיתמשמעו רהפיזו  יל אתגדה ממעשלש  וןתנים,  מושכל  ש  ותרי

בחינתסגרבמ ה  ת  החיתום  מחלק  ,משנהמנכי  החברה  וועדת  של  האשראי  ת 
לות מסגרת  שרמא נכי  ממ  לבקתהמממסר    כל  גם  אשר, כמשנה  נכהמ  כלאשראי 

 .ומטיוטפן אבאו ואינו מאושר בחברהם ג חוןואביתום ך של חבר הליה עומשנ
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תחובמסגר כנגאשרא  תןמ  שללות  יהפעם  ת  תשלי  במ  של   ם וד  ם רי סמהעסקים 
מוחשיות טוחות  בבאי  האשראת    יחבטלה  כללרך  בדה  בר חת הוהגנ,  חוייםם ד מייעצ

 .ןהלל 10.10תן בסעיף  כהגדר

 כללי

ובינוטקקים  סלע  איאשרן  תמ דממת  בלק  גדכנניים  נים  שה  למע  נוהים  יי חוסרים 
ם יי חורים דסמשל מ  יפסהכ כם  רה ערוחות החבל אצל לקבקמתבמסגרתה    העסק

בהם  ייםדחו  יקים)ש עמל  רהלחב  בים מוס  ואשר,  31הורכשם  וחזיא  הם(  ה תמורת 
ה  וכמנו   יםים קבוערטמרפ  פרס מסיל בסמראש, עח  ובין הלקובין החברה    בעתהנק
בי המ  לתקבומה הלקותקבל  פעולת    פותוסנ  מלותע   אוהוצאות    צדל  חות,די  בגין 
  .רומכאול תקבהמ ןהגם  ותהמנוכ, ןוכיהני

החברה  ים דחוי  מסריםמבות  קאעס  רתגסבמ   ת,ורשי  תותנכנ  ח,וקמהלשת  כור, 
מבעי דחקר  צסרשנמ ויים  מסרים  ידי  על  שליו  ה  תיםלעי)שיים  דדים    ישישלהצד 

ח  הלקו   לשיים  יים עצמממסרים דחו  ןכו  ,וסף(נ  בטכמו  החברה  ורש אתיין במפצמ
 . זה ירותש ןרה בגיבחלום לוי תשבניכ בממסריםקוב נה ם , ומשלמת את הסכועצמו

  תוך   ,מון שלוימה  תורומק  את  ןלגוו  קוחללשרת  מאפ  הרלחב  וייםדח  סריםממבת  סה
קלה מלבד הללקוח,    תרשפ אמ  ובכך  ,חויהד  רהממס  עם מסירת  שראי מידת אקבל

ליהנות    נקאי,וסד בממ  אשראיקבלת  רנטיבת  ת ביחס לאלטתיעות משמליארוצדופר
 .יםיעסקה תופעילה ירמחזו הגדלתום תזרים מזומני רויפמש

ליכנ עייוחד ים  מסרמ ב  ותקאעס  ,2021  דצמברב  31  וםון  ים  צדדים שלישיים    ידל 
ל  ור ש יעבשו,  54%-כשל    ר ועיבש  נןהיו  הרת של החבויק הלקוחת מרבית תת אהוומ
  .2020בר בדצמ 31 םליו %64-כ

 וי הדח הממסרי של נהקניימעמדו 

ם נים הקבועיייפאמ  לע"( בהממסר " ו  " אהשיק")  ר טששל  ג  סוהינו    דחוי(  חוי )שיקהד  הממסר
 "(.  ודהקפ ה)" [שחדח ]נוס תשטרודת הוקפב

פי   לע  מוטבנו הישה  וחלקוה  ,( ״מושךה ״)כמושך    ריוצר/כותב הממסגדר  מו,  לפקודה   בהתאם
כשורה, א אוחז  , בו הוום לסב קודו נק אהשינמשך  על ידי    שיק כדיןו הוסב הישאל  וא  ,השיק

 (.״חהלקו״ או  ״יקהש וחזא״)ק י שחז הואמוגדר כ

הורלצ סיחור  חתימצעובאמת השיק  הסב  : תרדופנת  לוי פעותך בשצור  שי  שיקך  המסב ת  ת 
ה/וחלקהנו,  )בעניינ מאאוחז    נת כנות  הרהחב  ו,נבעניינ)  בלנסו  רתסימ ו  קשיה  ריוחשיק( 

 .  (רותשיה

מברוהאמו  הפעולות כנכשהשלכך    יאותת  קנייניתיק,  עובר  הנ  ס,  ה יר)קסב  לידי  ( ברהח, 
 (המושך)שיק  ה  שלונו  ערבפי  החייב  כך שאם,  קישל הנו שירעופל   רבת עויופך להסב ההמוש

 זכות חזרה   היתה  (ההחבר  י,רק)  בסנל  (דרך  כלב  יקאת הש  ועמלפרכלומר נמנע  )ו  חילל אות
, ייםטנווהרלקרים  , במ)וכן  שךהמולהיפרע מ  ה תרה לת שנויל לזכווזאת במקב,  )הלקוח(  למסב

 

ידי    כשרה עלתה  היי  טרהששל    רהמסיורה", לפיה הכשאוחז  "  ידיבשהוא    טרשלגבי  וטה  חלדה, קיימת חזקה  ולפק  02ם לסעיף  בהתא  31
ל  י מכ הוא נקאוחז השטר כשיהו  הר  ,היתר  ןבי  ה,שורכאוחז  דה  פקול  37  ם לסעיףובהתא  ם כלפיויבילח  כדי  לו,  ומשקד  םדדיהצכל  

 מו הוא לאכוף תשלו  ולם, ויכ צמ ע  ןנם לבייב  ו להםא שהיידהגנה אישיות גר-תנוטע  וכן מכל  ים קודמים לו,דדנם של ציניפגם שבזכות ק
 .טרב על פי השד החצ כלעל 
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  ת יוצר  הבסההת  פעולכי    ןיצוי.  השיק(  ון רעפי  תחלהבטאישית  ת  ערבולה    מידעהשורם  מג
 .32המסב של  משפטית תורבע

ז עסקאו  ריםבמק,  תאעם  בשל  עצממסת  החברה   לותעיפמ  %35-כ  וויה  אשר  ,ם מיירים 
 בתקופה שהסתיימה   הת החברילומפע  %52-כ, ו2021  רבבדצמ  13ימה ביום  הסתיש  הקופבת

קיי   דהיחי  םהגור  ,2020  ברבדצמ  31  ביום  . עצמו  קוחלהו  ינה  יפרעלהה  רבת לחוזכ  תממולו 
החשיצמצלת  מנ  על  , ךשכמ את  החם  דפה,  לוברה  מלקוחותיה  הב הגדיל  רשת   תוחוטאת 

 ה. ם החברע רוסח בודחוי ר ההממס ןירעות פחטלהב םיהניתנ

 יהם. בינ  םסיחת הימערכב  תלויה איננה    ,שך והן מהלקוח מוהמהן    ,להיפרע  רההחב  לשתה  זכו
בזאם  ע להתאת  ובהח  לש  תהעד קול  ישם  נעס  תבסהברה  מנ  יסיונםל   ם ובתח  יההלשל 

ך  הלי  רה בחה  עתצבמ  וייםדחם  ת ממסריבעת קליט  ,רובלק,  ך השיומוש  וחעם הלק  והיכרותם
קשואי תמורה,  מושך  דאת  מוו  ,ירר  אי  קהשימול  התנכי  לו  עלהלות  גדן  השיק  שם    סבת 

 .ול יםגיעהמ ותיםרו השיורה ו/אהסח ל כ ל אתקיב כיו החברה

גם  פועלרה  בהח,  רומכא משנמ  למות  ב  יםוראזב   םילהפוע  הנכי  ם בה  וקיםבשו  ץ ראשונים 
עם    תורההתקש  יהם.וחותלקלו מיבקש  םריסממחברה  ל  יםשנה מסבמנכי המ  ועלת החברה.פ

  י ותכמהבט  הן בהילקוחות ומושכי ממסרים,    ב בקרה  החבר  לותפעיאת    ילהמשנה מגדמנכי  
ם, יומהוו,  םירהממס  עוןלפיר  םה  םרבים גשנה עמהכי  מנ  ,בנוסף  י. פוגרגיאהר  וזט הפיבהיב  הןו

 רעונם.ית לפוספ" נהגנהכבת "ש, לפיכך

 דים ם תאגידוקים עהדה  ובעה קשרי  חברת היימ, מקליעל  ורמאכ  אשראי ה  תי תן שירולצורך מ
 במתן   הכרוכות  ותפיכס  לותעופ  ביצוערך  צול  כןו  ותהת אשראי לפעילהעמדו  , לצורךבנקאיים

   .ותירהש

 תקשרותני ההבחינת סיכו

 ים.  ושכומ וחותקשרויות עם לקתחינת הב ורה ללוגיה סדודתומ הרחבל

סיכונוחן  , הבםינכויהס  הולני  מערך ידי  ן  ושרא  וקבהל  ו נמ  ,קשרותהתה  יאת  חיתום וצעל  ות 
מנה את  המכ  הוותוצ  תוםהחילת  הכולל  שוב  וותוצוהחברה  של    ירותומנהל  עקו  ת ועד  "י ני 

בחברבכיר  חתפ מאנשי    ות ובהשתתפרה  בחהכ"ל  נמשות  ראב  ,אירשא לרהים  המשנה   תבו, 
ה  כירותמהל  מנה  ,יתוםהח  תמנהל  ספים,הכ  סמנכ"ל"ל,  למנכ ועדת  רי  בח  .רהחבוחשב 

במהלך   עצות.ורך התיים לצייו גורמים חיצוננוספים אים  עובד  אליהם  ףרשאים לצהאשראי ר
דירקטו  2020שנת   החאימץ  האשראי  דתמ הע  יותינדמרה  בריון  מדרג  ובעתק,  היתר  ים בין 

לצורךישהנדרורים  שילאם  ישונ אשראי  ם  העמדת  עוד  עסקאות   לאחרבחלקם  נו  כ)אשר 
ת דרהג  ,הינאפייומ  עסקהקף ההתאם להי, ב(2220ברואר  בחודש פה  החבר  רקטוריוןאישור די

הוס  יותאחרי  ומתח של  השרמגומכות  אשינוים  בחברה  הש  שיר  ם  עללהם  ניהול    פעה 
     . ודוע ור העסקהשיואום יתרם החשיש לבצע טפעולות ובדיקות ת אודו פירוט ,כוניםהסי

 ביחס  רה הןת בחבבוצעסרים, מממכיון ינ סקאותבעון סיכלהערכת ה סנית ביחהראשו חינהבה
 .רסך הממ שלמו והן ביחסוח ללק
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החיתוםכי    גש,יוד  זהר  קשבה סיכו  נת חוב  הבחבר  מחלקת  ההתקאת  מנמו   גם  רות שני    יכל 
לכ  ,ההמשנ ביחס  פרטני  ולקול  ובאופן  של  ומח  ה ברהח  מור,אכ במקרה  .  שנהמ  מנכהשך 

 . חיתוםוההאשראי  ינימיים בתחומפהה הלינלאם בהת  ותעסקאה את וחנתב ות ררבו

ס גבוה ביח  יההיי שעשו  השנמ  כימנשל    כיםשהמול  ושת  קוחושל הליל הסיכון  ופפרכי    יצוין
 ור, עקב האמ  אף  . עלומושכיהם  ות עם החברהרישים  שריקהמת  תוחולק  ן שלסיכויל הפרופל

י מנכש  הדהעובה,  משנממנכי ה  קאותהעס  את   פרטני   ופןבא  חנתו וב  ת ברה בוררחהש  הדבהעו
אישירבע  משנהה בערבות  הממסת  ים  אשררבגין  לירבמוע  ים   ההעובד  כןו  ,רהבבחון  ניכים 

הן    ,רסממה  ושךפרע הן ממפשרות להימת אקיי  לחברה  נהמשמנכי  עם    תעסקאות  רגסשבמ
ה ממ מהלק  משנהנכה  שוהן  לוח  הממסשנמה  מנכההעביר  את   ביחס זה    סיכון  תמאזנ  ,רה 

   רה.החבשל  יארשהא תיקי בון הכללהסיכ לרמת

הליך  פל אודות  לקוחלקרטים   10.12    סעיף  אורה  נמשה  ומנכיר  ממס ה  מושך  בדיקת  ,יטת 
  .לןהל

 .לןלה 10.04סעיף  או ות רהלקוחק ור תיזת פיניחבהליך אודות  םיטלפר

לק  יאשרא  בקשת  קבלת  בעת ת עילוקפי הפמהית  החורגאשראי    שת קב  ו/אווח חדש  מאת 
של  המ קיאושרים  לקו  יאאשר  תשקב  אוו/  ים לקוח  א  ותשקיימ  חמאת  דיקציות נילגביו 

על   ,ןי ניהעלפי  ,  יארשהא  דתועאו  / ו  םתוחי  תוצו  יםכנס, מתינסהפינ צבו  למת  נוגעוה  ותשדח
 עדי מו  לרבות   ,םיילוונטם הרימטרהפר  ללומכ  ה תוך שיקלוליכון בעסקהס  תמרון את  ת לבחמנ

טה  שליל ה עב  זהות  יות,רווח,  קהעס  סוג הלקוחות של)  חלקוק הים הדחויים, ת ירסממה  עוןפיר
 ,ושךהמוח  לקוה  נותאיתו  רהבהיקף פעילותו עם הח  ,ח , ותק הלקויך הלקוח( יתענף אליו משוה

   חיר העסקה.מקביעת ות לרב ,סחרייםמתנאים ובאילו  ה, באיזה מתוולהלקבם אה קובעתו

 םתירוישים ור צמות יוחורווות כנסה חלויפ

הכ2019-ו  2020  םילשנ  גם  כמו,  2021לשנת  ן  נכו ממסחר  חה  של   היתנסו ,  בממסרים  ברה 
 אירן אשתמשל החברה מתיה  ונסהכד  עוב,  רההחב  הכנסותהגדול של  ב  הרו  את  ויים מהוותדח

בסעיף    המגובה )כהגדרתן  מוחשיות  ק  מהוות  (10.10בבטוחות   . היותמהכנס  תיסיח   ן טחלק 
 10.9סעיף    ראו  ייםעצמים  רסממו  יםשישליים  דצד  לרים שמסבגין מהחברה    סותכנח הוללפי

  ן.הלל

 חדשים רים מוצ .9

לעת  תבוחנ  החברה הפ  מעת  תחום  במסגרת  נוספים  במוצרים  לאחר  שימוש   תקופת עילות. 
פרויקטי   מימוןהעמדת    שלזניחים בתחום  ם  עילות ראשונית בהיקפיפהדוח, החברה החלה ב

ערבדוהעמ  תשתיות  לקבלני ת  תשתיו לאחר  ויותת  בנוסף,  ה  מועד.  החל הדוח,  ה חברה 
 בנקאית   במתכונת  פרויקטיםל  וןמימ  של העמדתתחום  בהיקפים זניחים ב  עילות ראשונית בפ

 . הסגור הליווי בשיטת

 ת שתיו בלני תתשתיות לק פרויקטי מימון .9.1

בה  החברה עם  סכהתקשרה  ביטוחם  החברה  חברת  במסגרתו  הביט,    וחוחברת 
המבצעים  ן לקבלנים  בויות ובהעמדת שירותי מימוקת ערבהנפ  ןהיבינ  פעולה  ישתפו

)  פרויקטי המאושרים  "קבלנים"תשתיות  האוצרשכהח י  ע"(  במשרד    "ל 
הביטוחש  באופן(,  "המזמינים") ,  פרויקטים  עבור  תערבויו  למזמינים  תנפיק  חברת 

 לקבלנים   דמיתע  והחברה,  הצדדים"י  ע  מראש  שאושרו  קבלנים  "יע  המבוצעים
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ל  ניכיון"י  ע  פיכס  יראאש  כאמור ר  לאמואם  בהת  םמאושריה  חשבונות ביחס 
ידי -על  שיועמדו  בטוחות  דתהעמ  נייןעל  הוראות,  היתר  בין  כולל  ההסכם.  בהסכם

הו   החברה  כלפי  התחייבויותיהם  להבטחת  הקבלנים הוראות  ביטוחחברת  לרבות   ,
 .האמורות בטוחותה שמומיימוש בטוחות במקרה של יין חלוקת תקבולי מענל

 ר גוהס הליווי בשיטת בנקאית במתכונת פרויקטים מימון .9.2

, מימון השלמת הון חלף חוב בנקאי(הליווי הפיננסי כוללים אשראי בכיר )  שירותי
ביטוח  חברת  עם  פעולה  שיתוף  פולי  עצמי,  בילהנפקת  ע"סות  המכר טוח  חוק  פ 

הנדרשות ויוערב נוספות  הבט   ות  כגון  הליווי,  קרקע, במסגרת  בעלי  זכויות   חת 
הק ערבוי מממנת  החברה  כספיות.  וערבויות  ביצוע  מסוגים  יבנ  יקטיפרומת  ות  יה 

לאשראישונים.   לטובת   הבטוחות  בדרגה:    ישועבדו  ראשון  בשעבוד  החברה 
  ושעבודט  הפרויק  בקשר עם  תזכויועל ה  דנה הפרויקט, שעבובימקרקעין עליהם יה

 לעיתים כש(,  בלבד  טהפרויק  רכיוצ  את  שרתמה  ייעודי  בנק" )חשבון  הסגור"החשבון  
  כגורם ,  החברה  כי  מבטיחה  הליווי  הסכמי  רכתעמ.  נוספות  בטוחות  החברה  תדרוש
  את  להשלים ,  היזם  "נעליב  להיכנס" ,  והפרה  כשל   במקרי  רשאית   תהיה  ,ןהמממ 

  המעקב .  לרוכשים  הדירות  תא  ולמסור  נמכרו  שטרם  תדירו  רלמכו,  הפרויקט
  אחר   העוקב  ושמאי  בנייה  חמפק  ות באמצע,  היתר  ןיב,  שהענ  הפרויקט  אחר  השוטף

, תדסיההנ  ההתקדמות  את  חודשית  ברמה  בודק  המפקח.  יקטרוהפ  בניית  התקדמות
 את   ומאשר  הדירות  מרוכשי  התקבולים  את,  לספקים  שבוצעו  מיםהתשלו  את

 המלווה   הגורם  שליטת.  שבוצעה  העבוד  בגין  לספקים  לבצע  שיש  םהתשלומי
  ההכנסות  את  יומיומית  ברמה  לבחון  לו  מאפשרת,  הפרויקט  לש  הסגור  בחשבון

 .זה ןמחשבו וההוצאות

 ותוחקל .10

פעי  436ברה  לח,  דוחהפרסום    עדלמו  ןנכו .10.1   ו עיצב  אשר  חותלקו)קרי,    םלילקוחות 
בים  כים( המרחייבים )מושכי  1,700-כוכן  (,  2021ת  נשברה במהלך אות עם החסקע
 ראי.  האשיק ת תא

שביעסה  ךס החב קאות   ליארד ימ  2.7-כ  לשהיקף  בסתכם  ה  2021  תבשנ  הרצעה 
 . 2020נת בש חש" ליארדימ 1.7-כלעומת  ש"ח

"ח, ש  רדיאילמ  14-מ  להך של למעסת בואקף עסקיחברה ביצעה התה, המקם המיו
 .(שכים ומ) םיבייחאלפי  83-כוחות וקל 2,000-מ הלמעעם ל

  –  םכללבו  ותלעיתחומי פ  בין מגוון  ביזור רחים בפינפירה מתאחבלקוחותיה של ה .10.2
הוינספינ ולובלם,  תשסחמובוא  יי  יסטיקה,גות  בתר,   .דועו  נוןגי  ,חקלאות  ,הייניות, 

בפה החברה,  כת  להער העילים  בנקאיוחה  אשראיענף  ה  תוברל  , ץ  רה חבלקוחות 
 הה.  בוג תונאמנת מאופיינים ברמ  ,ויעל ניםהנמ

החברה למננא  ,להערכת  החחוקוות  נובעבת  גור  תרה  עיקרימממספר  ,  ם יים 
 : קמןלכד

מקב  ,לקוח   החברה,  תלהערכ  –  מינותזו  נוחות (א)   הרבמחם  רותיישל  אשר 
וד ביך לעמשלה  ן, יעדיףלאורך זמ  ים דחוייםרר בממסוסקת בתחום המסחהע
ולה לבוא כה ידועבהונוחות. נוחות    נותזמי  ,לגהרי  ך זמן מטעמ ררה לאוהחב  עם
ין  ארוכת טווח ב  ותכריה  לאור   ר,השא  ע, ביןבו, הניותר היר  מ  ות י בשירטוי ביליד
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פה, עשוי הלקוח  והיק  הרחבל הומ  תור ותק הפעיל, לאומו כן כ  .קוחלל  רההחב
 . ותן אחרמימו  תנטיבו אלטרביחס ל תרוטובים ישרות י התקתנאל ותלזכ

,  יתבגובה הריב  עת לעתמ   דכןעמקפידה להת  ברההח  –  המלעהוהריבית  בה  וג (ב)
ו המסהעמלות  ידי  עיהמוצ  חרתנאי  על  על מנת    על  את וזתחריה  מם    לשמור 

המורוהשי  יותיבאטרקט עלת  ש  צע  תוך  סיכונים  ניהול    תרמעל    ירהמידה, 
חוץ ים  יסננפיות  סדמום  החברה על  ש  היחסיםרכת  עמאור  , לכן ו  . כמהולמת

 .הירמובי קטירטא ,רנה ישיחותיה מעללקון יתלה , ביכולתםיאבנק

 הותיים מ לקוחות .10.3

למוע .10.3.1 לקוחות  ,  דוחהד  נכון  אין   ווה המ  הםמ  ותנסההכ  שסך)ותיים  מהלחברה 
 ת והכנסעור  שי  דבררוט בובא פין ילהל  .ה של החברה(יתכנסוסך ה מ  10%מעל  

  והינחברה  הכנסותיה של  סך התוך  מ  נוממסות  ההכנ  יעורששהלקוח  מהחברה  
  :ווחיהדשנת ל שקדמו נתייםל החברה בשהיה לקוח מהותי שש, וותרבי בוההג

 
 2019שנת  2020שנת  2021שנת 

 19.1% 11.0% 8.2% )*( 1 לקוח

רשותרה  בחל  שהודיע  ההמשנמנכה  נו  יה  1לקוח   *() ו ההון  שוק  כי  ביטוח  שוק  ")חיסכון  ,  רשות 
את  לחד  שלא  שוקלת  "(וןהה בפורכמ  ,נויורישש  לשנ  התקופתילדוח    2סעיף  ט  החברה    תשל 

זה  הנכמ  מול   החברה  ילותעפ  .2019 בשנת    כההמשי   משנה  בב,  1202להצטמצם  עם בד   ד 
ש  תמצמוטצה מנכי חלקם  האשרא  ךסך  מתומשנה  ה  ל  יוצאכ  ,יתיק  היתריב  ,פועל  יחת  מצמ  ,ן 
  , הדוח פרסום  ועד  מל  .ןהוק המאת רשות שו  עורישיון קב  לקבלבמטרה  פועל    שנהמנכה המ.  תיקה

 . והחלטה בעניינ טרם התקבלה 

נכון להחברה  תערכהל .10.3.2 בו  ,דוחה  ד עמו,  בלקוח  אין תלות  או במספר דלחברה   ד 
ן  בי,  ות החברהתי על פעילמהו  ןפאוב  עיישפ  נםבדאו ר  אשת  ווחקל  לש  םמצצומ
מאונ  ,תרהי הפעילות  כח  תי  ים:הבאפייני  של   םשכיהמוווחות  לק ה  יקפיזור 

עווגמ  ;החברה  ת לויעפה   םותח  ;ות החברהעלים לקוחפום  שבה  הוק תעסהנפי  ן 
בופיימאהחברה    תפועלבו   להיצעגושים  ביקן  ביחס   רה החב  אפשרותו  ;בוהים 

מנה  המש  כימנות  וחלקמול    ישירות   לפעול במנכה  פגיעה  של  ה שנבמקרה 
 ם. מסוי

, ורהאמ  ם הלקוחללכמשנה, וב ות החברה עם מנכי  שר קתאופן הות  דוא  םלפרטי .10.3.3
 להלן. )ח()ח( סעיףראו 

 זור תיק לקוחות יפ .10.4

ה פחברהנהלת  שובאו  תלעוה  עלפן  פעיל  דילגלהו  לגוון  מנת  טף  היקפי  ות  את 
את    למזערת  נמל  , וזאת עיםשכומוה  תחוהלקו  קתיאיכות  ל  שוך מתן דגתהחברה,  

 .החברהל שי ראאשתיק העילות פב הכרוכים םסיכוניה



 

 

 36-א

 

הלקתי  יזורפשל  ככ וק  המפיזווחות  יוגדו  כים שור  עמו  תרל  יותר  תפרש  נפי על 
יצהא  תיקכך  ,  ותילפע יותרשראי  די  י  לע  רהלחב  ובח  וןרעפיי  א  לה ששפעוהה  יב 

 .שולית ברהחה לשות חיוובר פגיעההו יק בכללותות על היותר  קטנה מושך בודד

אתיעל  ראמוכ מעניקה  החברה  משנהלמנגם  יה  שירות  ל,  רה לחבקים  פמסה,  כי 
ומוחלקהת  כמואת  גם    םיילגדסרים אשר מממ הא  גםוים  רממסהושכי  ות    ר זו פית 

ומאפשרגיאוגרפיה לעיל,,  הליהנלם  התא וב  סף,נו  םתוחיע  בצללחברה  ים  ,    כאמור 
 .נההמש יכמנ מ ממסריםהאת  לברור

את    ןהללשאות  בלטה הלקושל    ם(חוזי)בא   חלקםמפלחות  והעשרת    מושכים חות 
מיתרת ,  2021-2019  ניםשהשל    בדצמבר  31  יוםל  הברהחשל  יותר  בהגדולים  

 ם. י יהכספ דוחותבהתאם לו, , ברוטהיאות לגביחחות והמולק

בלקושל  רה  ית  כי  ןוייצ בממסרים  ה  ודד,ח  לכוי  ,םיחוי דמובטחת  מהילה    תכברוות 
ממסרים  מורכבתלה להיות ודד יכוך במוש רה של תיו ,שכיםומ פרמס ם שלמממסרי
  .חותוקל רפסמ ל ידיעשהובאו 

פיז הגד  ת עשרור  טבלת  במונחיולהלקוחות  א  ים  )ברושהיקף  בישראל    טו(ראי 
   :אשראייק הרת תמית

 2019 2020 2021 ח וקל

 11.08% 8.75% 8.09% 1 וחלק

 6.93% 7.15% 7.31% 2וח לק

 6.39% 4.46% 2.90% 3קוח ל

 4.81% 3.83% 2.82% 4לקוח 

 3.79% 3.64% 2.65% 5לקוח 

 2.71% 2.80% 2.36% 6 וחלק

 2.41% 2.68% 2.15% 7 חולק

 2.14% 2.36% 1.91% 8 לקוח

 1.55% 2.09% 1.75% 9לקוח 

 1.52% 1.92% 1.74% 10 וחלק

 43.33% 39.68% 33.68% כ סה"
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המו .10.5 עשרת  פיזור  במונודהג  שכיםטבלת  )בי  חלים  אשראי  בישראל    רוטו( היקף 
 :33האשראי  יתרת תיקמ

 2019 2020 2021 ך מוש

 1.64% 2.68% 2.90% 1מושך 

 1.45% 1.84% 2.40% 2מושך 

 1.36% 1.69% 2.40% 3 ךשמו

 1.33% 1.56% 1.90% 4ך ושמ

 1.27% 1.51% 1.58% 5מושך 

 1.23% 1.49% 1.56% 6מושך 

 1.22% 1.49% 1.34% 7מושך 

 1.22% 1.49% 1.31% 8מושך 

 1.21% 1.45% 1.28% 9 ךמוש

 1.18% 1.44% 1.25% 10 מושך

 13.11% 16.64% 17.92% כ "סה

   :נף, לפי עה ברוטויביות לגוהמחאלקוחות  ךס, מתחולקוות ריתת התפלגו .10.6

2021 2020 2019 

ך  ר מסשיעו ת לוהפעיענף 
 וחות הלק תיק

 פעילות הענף 
ר עושי 

יק  סך ת מ
 חות הלקו

 ת ענף הפעילו
ור שיע

מסך תיק  
 ת והלקוח

 38.83% ( *)פיננסים 33.23% ( *)פיננסים 27.99% ( *)פיננסים

 14.10% ר סחומ אבויי 13.47% ר ומסח אבויי 18.76% יה יבנ

 12.12% ר ומסח אבויי
הובלות 

 13.31% ולוגיסטיקה 
 ות הובל

 10.48% טיקה וגיסלו

 10.27% ה יינב 8.92% יה יבנ 8.6% ות תשתי

 

יימת  ם אשר קוב של המושכיהח  רת)ית  ח"מיליון ש  46-כ ינו  ה  ,ל לעי  הלם בטביעיפם המושכיהמו  בגיןהמגובה  סך יתרת החוב  ין כי  יצו  33
 .10.10 יףסע ואר תוחשיות מוחובבטבה גומך יתרת החוב הט סור. לפי(מוחשיתה בגינם בטוח
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2021 2020 2019 

 6.74% תשתיות  8.47% תים שירו 8.26% הובלות ולוגיסטיקה 

 4.33% ים שירות  6.50% ות תשתי 6.09% ה יים ותעשי מפעל

 5.64% שיית המזון עת 
  יית שעת 

 3.60% מזוןה
כלי רכב  

 3.42% ה וצמ"

רכב   ליכ 1.79% צמ"ה ב ורכ ליכ
 מ"ה וצ

  יית תעש 3.09%
 המזון

3.12% 

  ליםה כימיקגיאנר 
 1.32% ודלק 

ים  מפעל
 2.13% ה י ותעשי

נרגיה  א
לים  כימיק 

 ודלק 
2.68% 

 1.25% תים שירו
ה  גיאנר 

  ליםכימיק 
 ודלק 

1.81% 
ח  וכ אספקת 
 1.61% אדם 

 0.91% ם אדח  ות כקאספ 
לוגיה  נוכט

 1.63% ופארמה 
 קלאות ח

 1.56% וןוגינ

ח  ות כקאספ  0.78% ה ציה ופלדקונסטרוק
 ם אד

ם  י עלמפ  1.57%
 יה יתעשו

0.75% 

 0.61% לוגיה ופארמה נוטכ
ציה  קונסטרוק

 0.88% הופלד
ציה  וקר נסטקו

 0.60% ופלדה

 1.51% אחר  1.39% אחר  5.88% אחר 

הפינע(  *) לכולם  יסננף  שק ל  שנמיצוין.  נהמשנכי  מם  נהיוחות  המחאות  כי  סרו  , 
יד מ  םהיתושנה, נמסרו מלקוחמ  כיני מלחברה על  פי נים בעעוסקה  נכי המשנהשל 

 .יזור הכוללפה דיל אתמגבאופן ה ניםמגוונים ושועילות פ

 : ענףלפי , ישראלב ה ברוטוייגבהמחאות לות ווחקל , מסךהמושכים רות תות יהתפלג .10.7

2021 2020 2019 

 ות ילף הפע נע
 שיעור 

ק  תי ךסמ
 קוחות הל

 ף הפעילות ענ
שיעור 

ך תיק  מס
 ות חקוהל

 ות נף הפעילע
ר עושי 

תיק   ךסמ
 הלקוחות 

 20.51% יה ינב 18.84% ה בניי 26.37% ה בניי

 16.31% שירותים  18.34% א ומסחר יבוי 15.43% א ומסחר יבוי

 15.47% ר חבוא ומסיי 17.42% ם תירושי 13.74% תיות תש
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2021 2020 2019 

 ות ילף הפע נע
 שיעור 

ק  תי ךסמ
 קוחות הל

 ף הפעילות ענ
שיעור 

ך תיק  מס
 ות חקוהל

 ות נף הפעילע
ר עושי 

תיק   ךסמ
 הלקוחות 

 הובלות 
 ה טיק סגיולו

8.59% 
 ת הובלו

 ה טיק סולוגי
 11.87% קה ולוגיסטיהובלות  13.02%

מפעלים  
 ייה ותעש

 9.20% ות תשתי 9.15% תיות תש 7.40%

 5.17% עשיית המזון ת 
כלי רכב  

 5.63% מזון תעשיית ה 4.75% וצמ"ה 

 4.39% אדם   חופקת כסא 3.13% ן המזו עשיית ת  4.46% שירותים 

 3.61% כלי רכב וצמ"ה 
רגיה  אנ
יקלים  כימ

 ק ודל
2.96% 

כימיקלים   הירגאנ
 דלק ו

3.90% 

 2.40% נדל"ן מניב 
וח  ת כפקאס

 3.70% ה ב וצמ" כלי רכ 2.55% אדם 

אנרגיה  
 2.12% כימיקלים ודלק 

ם  מפעלי 
 2.26% ה יי תעשם ולי פעמ 2.35% ייה שותע

אספקת כוח  
 1.32% אדם 

נולוגיה  טכ
 1.14% נוןיוגלאות חק 1.81% ופארמה 

 0.99% פלדה ונסטרוקציה וק 1.14% נוןת וגיחקלאו 0.57% חקלאות וגינון

טכנולוגיה  
 0.51% ופארמה 

רוקציה  טסנוק
 0.68% ל שמ ח 0.74% פלדהו

 3.95% אחר  3.80% אחר  8.31% אחר 
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  מבר דצב  13ם  יול  וןכנ  בישראל  ותמח"מ תיק הלקוח  –  י זמני פירעון לפ  חלן פילולה .10.8
1202: 

  ת תר ז נפרע מיחוא )*( ןוער יימים לפ 
 התיק 

  מצטבר ור שיע
 התיק  ת תר מי

30-0 27% 27% 

60-31 19% 46% 

90-61 11% 57% 

012-19 %6 63% 

180-121 %7 70% 

653-118 %61 86% 

 %100 14% לה עומ 365

י  וזהח  דעולמועד    2021  בדצמבר  31מיום  רו  הימים שנות  רמספ  –  ןעופירל)*( ימים  
   ב.ון החורעלפי

 ם. יו 90עד   ל ש ווחבטרע נפ יק האשראיתמ 57%-כ, וח דה ן למועדנכו

 

פי זמני  פילוח  תיקמח"  –ון  רעלהלן  לינכ  בישראל  תקוחולה  מ  צמבר בד  31ום  ון 
2020: 

תרת  רע מינפ  זאחו ( )*עוןר ילפ  ימים
 תיק ה

  מיתר  ר יעור מצטבש
 התיק 

0-30 33% 33% 

31-60 18% 51% 

61-90 10% 61% 

91-120 7% 68% 

121-180 7% 75% 

181-365 12% 87% 

 100% 13% ומעלה  365
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הכנס  להלן .10.9 מפילוח  דחוימ ות  ושימסרים  במים  העסקאות   מסך ם  ידחוירים  סמעור 
 :רים עצמייםלבין ממסים ישים שלי צדדידל יבו ערים שנכת ן ממסחות ביהלקו

 2021 2020 9201 

ך  ס % מ
 חות לקו

  %
 סות כנמה

  ךס מ% 
 ת חוולק

ך  ס % מ ת מהכנסו %
 ת לקוחו

 כנסות מה %

סרים  ממ
על   שנכתבו

ם  י דדצ ידי
 יים לישש

54% 65% 64% 75% 79% 86% 

  ים ממסר 
 14% 21% 25% 36% 35% 46% עצמיים 

 ראין האשעורת פיהבטחשמועמדות ל הבטוחות גסו .10.10

למדבה התאם  בירשכלל  חברה,  יניות  הניכיון  דחוייםותי  יהניתני  ממסרים  על    י ד ם 
איגם    רובםו  ,חוב  בשטרי  םטחימוב  רהחבה מוכי    יצוין)  ת ישבערבות  ה  רשעוסק 

עצמו  שע של  לחוב  נרב  בהמלק  ח  ן,ככמו  .  ערב(לשב  חלא    ם מסרימעסקאות 
פי , לנדסיני הציוד מכו  כלי רכב  ן אונדל"  יבנכס  מגוביםחברה  העניקה  משמיים,  עצ

ובין בשעביבשעבודים ישיר  ןבי  ,יןהעני נורל  יין כוצ י  .ולביםודים צם    חברהה  הגתוב 
 חיים   יוחביט  מצעות פוליסותבא   םמהותיי  לקוחות  ן שלהפירעולת  ויכלהבטיח את  

  .לאותם לקוחות

למ יתרת המכר  וברה,  הדוחעד  ונכון  של  מגוהאשראי  תיק    יע  החברה  בה  של 
-כ  בשווי של  וחשיותת מוגובה בבטוח מ  ש"חמיליון    206--כה  מתוכ  רכאש  ,טוחותבב

  ים יפהכס  בדוחות 16ור  באם ראו  י נוספלפרטים    ח.הדו  מועדל  ןכונ  , ש"חון  מילי  211
   .לדוח זה רפיםצוהמ

, כך  ד בבסיסן כס שעומם לנבהתא לה  שהועמדו    ותחבטוההחברה נוהגת לסווג את  
  וחשיות.נן מאית שטוחובמוחשיות ולות לבטוחת מחולקו" טוחות ב"ש

  דובעש( 2) ;ל"ןדננכסי  דובע ש ( 1) :קאך לא רת ולרבמשמען,  –" יות ת מוחשבטוחו"
)ידסהנ  מכנייוד  צ כשעב(  3;  רוד  )לי  ש4כב;  מיטל(  שו  ;טליןעבוד   ינן אהבטוחות 

באופןווסממוחשיות   בבס  כלכשיורי,    גות  עומד  שלא  נהבטוחות  מוחשי יסן  ,  כס 
רק:לאך  ,  לרבות ערבויות  2)  ת;ישיוא  ותערבוי(  1)  א  ג'(   ( 4)  ;בחורי  ט ש(  3)  ;צד 

ז שע5)ות;  כהמחאות  ש(  )כללי  ףוטבוד  הערות  6;  על(  כול  הו  ;ןנדל"נכסי    אזהרה 
 .י בחברהראשאישור ועדת האובכפוף ל יים של החברהמיה הפניללנהם בהתא
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ית  דוח .10.11 לקוגיול  נפבישראל    )*(חותרות  החוזרעשלא  במועד   )נתונים מקורי  ה   יו 
 :(2021 דצמברב  31 םוליח ש"באלפי  כספיים

ום  כס
 ל לכו

 ימים  מס' 30-0 60-31 120-61 180-121 +181

 ה"כ ס 4,610 1,065 2,628 1,990 12,361 22,654

 יעור מסה"כ ש 20% 5% 12% 12% 55% 100%

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

  לצורך  חברה וכןה  ת י הנהלת ע"ספציפיפרשה הצורכי ההנבחנו ל  יגור בפ  ותובח  )**(
   .יני החיצוהשוו  י מעריךע" לליתהכ הפרשהה

החובות למעט    ,םם גבוהיהינ   ותקוחת הלת חובוגביי  וייסיכ  ,ת החברהנהלה  רכתלהע
ברה  ניסיון החעל סמך  תר,  זאת, בין הי  ת.ם קיימת הפרשה ספציפיאשר בגינ  ,ורגיבפ

 . רשותהל מדותת הבטוחות העואש לממ תהלכוי כןו

לחובות  תאודו  ףנוס  עדלמי הכסלדוחו  7אור  באו  ר  ים,קסופמ  הפרשה  של ייפת  ם 
 לדוח זה.  ים ורפ, המצ2021 מברצבד 31 יוםל החברה

כייוב במיה   הר  לעיל  המובא  עם  קשדע  חוסיכר  גביית    של לקוחות  ה  בות ויי 
כ ני  פ צופה    ע מיד  הינו  החברה בחעתיד  אשר    ערך,   ת ירוינוק  הגדרתו 

  תר, ין הי, בוססמב  בלבד והואברה  חיטת הל שה ב ינוא ת  ינה ודאיהתממשותו א
הערכוע לרבהחברהלת  הנהת  ל  חות קול  מאת   יםמחייב  לא  יםגצמ  ות , 

  להתממש   או,  שלהתממ   שלא  ת עלולו  אלה  זיות ותח  ת הערכו  .ם יפוטנציאלי 
 חודה  עדלמו  נכון  חברהה   יעת ביד  םשאינ   יםתוננ  בשל ,  צפוימה  שונה  ןאופ ב

  טת לישב   שאינם  רועיםי א  או/ו  ותר י  םרימאוח  ביםבשל  להתברר   שוייםוע
  משותם תמה  וכן,  שראי א   יוסגב  וקשיים  קהשו  מצבב  ינוייםש  בות לר ,  הר החב
 לן. לה זה  וחבד 27  בסעיף םי טהמפור ( חלקם או  לםכו ) כוןהסי  מגורמי זהאי  של
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 שיקה כישנה ומושמה, מנכי לקוחותהעם  תשרותקהה אופן .10.12

  תאם לשלביםבה וצעותותיה מבלקוח  רה עםבצעת החבתן מ יות אוית ההתקשרוברמ
 לן:טים להרוהמפ

ליתא (א) כי  –  וחקור  סבורה  א  הלקוח  איתור שלב    החברה  חשובה   ןבהינו    דרך 
חיתו השיוכחלק    .קהסהעם  בתהליך  הבו  החברה,  של  וקממאמצי  חברה חרת 

יזומה    עבצלות  וחלק  לאילו מצ,  שירותיה  הצעתלפניה  קהל צמובכך  את  מת 
 .  יותר  כותיתיבוצה אלה לקהיעד ש

 זה להלן. דוחב 13יף עס אור קוחותתור הליאק ו ודרכי השיו ותדוט אולפיר

המגילק  תיקבדהליך    תבתחיל  –  שחד  וחקל (ב) לוח  שיע  לקבלת  רות  ראשונה 
יק חז השלאו ,תומקצועי ת ישאי ,ניתאשובחינה רערכת נ וחז השיק(,א) הרהחבמ
 ה חברב  נהלים בכיריםמ  פות בהשתת  הגישל פדרך שב  (,״ית ראשונינה הבחה״)

 . חו הלק דישרבמ ,קוחעם הל

הראשוניתהבחת  מסגרב המתבצעתינה  אחד  יעל    כאמור  ,  ם  המנהלי מדי 
המסותחבב  ר  מקצועי  ניסיון  בעל  ושהינ  ,בחברה  םיהבכיר בם  ים מסרמחר 

נבחנדח בקשויים,  הת  והחברלת  מקוח,  עם   קנהב  העול  יאשהת  וודאה  אחד 
  על ות המבוקש  עילהפ  קףיה  אורל  ,ות עמוקשרתבה  בתניצהיא  בפניה    ההחשיפ

כויד כן .  ובדיקה מעמיהיככת  נער  ,מו  פוה  וחקלזהות השל  קה  רות  ו  תילועבנת 
 . יתהעסק

ה הראשונית, וככל שהוחלט להתקדם ולקלוט את הלקוח  לאחר השלמת הבחינ
בח הלקוח  קליטת  החברה,  של  מכלקוח  בהתאם    תבצעת, ברה  היתר,  בין 

הון  לדרישות הלבנת  איסור  די  צו  זיהוי,  רי)חובות  וניהול  של  שוווח  נותני  מים 
התשע"ח טרור(,  ומימון  הון  הלבנת  למניעת  אשראי  איסור צ)"  2018-שירותי  ו 

ה הקב  ("וןהלבנת  הלקוח'ולחובות  את  'הכר  הליך  במסגרת  בו.   צע מתב  ,ועות 
מבררת   ,בחברה קוחותל הרי קש ינהלמאחד מע"י   וחביקור בבית העסק של הלק

לקבל   בקש הלקוחגביהם משלים הפיננסיים  כסקור הנמ החברה, בין היתר, את  
גור, והאם קיהאשראי  מהחברה, את מקור החזרשירותים    ינו הלקוח, , שאםים 

להחזיר   האהמתחייב  ל  שראיאת  מברר,  ףבנוס  .לקוחשניתן  מהו החברה  ת 
מ את  הלקוח,  של  בעיסוקו  האטרת  והאקשת  מקבלת    סורבם  שראי  בעבר 

מ פיננסי  בנכס  שירות  מקבלת  או  שהוא  אשראי  גורם  הקמסכל  שורות  יבות 
הוי  זיחות  י הלקורשמנהל ק  עמבצ  במעמד זה,באיסור הלבנת הון ומימון טרור.  

אל   הבעליפנים  של  הפנים  ומיופי  ומא  ח,כום  זיהוי  אמצעי  אוכנגד  תם מת 
המנ לדרישות  בצבהתאם  ובויות  מהלקוח  בקש  מ  נוסףו,  זהות לקבל  על  מידע 

והע הבטוחותאנתונים  כן  רבים  הודות  מבקש  אותן  להעמלק ,  כערובה   ידוח 
 להחזר האשראי.

ס  מיישמת  ,כן כמו   עבודה  תהליכי  הקשור  דורים  החברה  ואימות  בכל  לרישום 
וכן של  ערבים  ו  , נהניםהבעלי השליטשל  וח,  ומיופי הכשל הלקוח    יהויפרטי הז

שמ כעוסק  הבעיני  נחזה  י  מתןחברה  של  פיננסיים  בפעילות  לרבות שירותים   ,
 . משנהמנכי 
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האמור, עלורכנע  לצד  בדיה  ייד   ת  רוקחברה  הקת  על    דרכים בהן    ,חלקוע 
  תושר  ,D&B-ו  BDIם כמו  פיק ממאגרידע אשר ניתן להיבלת מק  :וןכג  ,תמליופור

בישראלהמסי שעקיומם  ו  ם  פומביי  יםקיימ  בודיםשל  , וסף בנ  .םבמרשמים 
ג  עתבצמ  חברהה רקע  בבדיקות  מידעגון:  כ  ,תפונוסדרכים  ם  לבות  והצ  בדיקת 

נתוני ההמידע    ממערכות  םשל  החברה  בין  לותלכושל   יתירטוהיס  היתר,, 
של הפעילות   תלו מקבי  תחברו   פעילות  ק ציו  בענף  מפאנם  עשר  ירת  תח שי 

ח  הלקו   קבלת רשמים אודות  רךוציתם, לא  הקיכרות מעמיבענף אשר לחברה ה
 י.נציאלפוטה

מתבקבנוסף ה,  נוסלח  קולש  מידע  כספיכ  ,ףמסור  דוחות  , בוחן אזני  מם,  יגון 
 ועוד.  םיתדפיסי בנקוביטוח לאומי,  ע״מדוחות מ

האם ת  ניועקרחלטה  הר תובלנה לקבלת  אשו  הן אל  שונית בחינה הראהת  ואצות
הלקוח  ל תיק  את  ועדהעלות  והא  תלאישור  למאגר  את    לקב לשראי  הלקוח 
 לאו.  אםאו , ברההח קוחותל

 . משנהנכי מוג מסעבור לקוחות  םג ה כאמור מבוצעתקדיב י, כיובהר

על ידי   חלטהה  תלמתקב  ,ורכאמ  אשוניתשלב הבחינה ר  חרלא  –  וחליטת לקק (ג)
 . אועם הלקוח, אם ל רקשלהת םרה האבהח

נהליה    פי ל  תבצעת עמ   קליטתו אזי  ט להתקשר עם הלקוח,  וחלה  ואכן  הידבמ
של  הפנימיי )הכרת    יךהלמסגרת  בהחברה  ם  צו  חהמ  (KYCהלקוח  מכוח  ויב 

הולבנה  איסור דירתו  ,ןת  מתן  לג  וך  בחפנימי  הסיכון  ביצוע רמת  של  שיפות 
 .הון נתאיסור הלב  צואות רהולם התאב ר,הית יןב ון,ההלבנת 

ה רלנח  סיכוןרמת  לשלוש  קוחות ל.  ההובגו  תבינוני  ,כהנמו  :יווגסמות  קת 
בהתאם   נידפק  פןאום בבוקרי ים ומבדקנ,  נמוכהשאינה  סיכון  ים ברמת  גוומסה
 ה.ברהון של החת הלבנ סוראית מדיניול

שנזכרבנוסף   לעיללאמצעים  עם  ו  סיכוני  בקשר  ומימון   הפחתת  הון  הלבנת 
חובט מילוי  לצורך  לקוחותיה  אחר  שוטפת  בקרה  מקיימת  החברה  ותיה רור, 

דיווח   זיהוי,  רישומבעניין  חויוניהול  לפי  איסום  הלבנק  הוןר  התש"סת   ,-2000 
וגדרו  וחות שהלק  אחרמוגברות    בקרות , לרבות ביצוע  "(ר הלבנת הוןאיסוחוק  )"

ידה   וזאת בעל  החברה למניעת  התאם למסמך מדיניות  כלקוחות בסיכון גבוה, 
 ן.הלי עבודה תומכים והחובות שבצו איסור הלבנת הוו, נהלבנת הון ומימון טרור

חות  ום לקינדרש  לרוב,  סיכוןה  תי והקטנראון האשת פירעחטהבורך  צלכמו כן,  
החברהאיש  תבוערעמיד  להרה  החב עבור  שקבמ  .ית  חבהינ  הלקוחרה  רה  ו 

נדרהע  בע״מ, בהבעל  מ  שת רבות  קרובו/  ה שליטה  ממור  ,ואו  לחלופין  שה או 
ב וופה הכמיחתימה/ה כי    .הבר חח  מוסכם  יעהממ  מושךלעיתים  ב  וב למסרסר 

פהממ על  הממיסר  הרעון  וז חדסר  בנוסףוי,  וח לקן  נתש  ישיתהא  תלערבו  את 
 ו. עצמ ברההח

ורישקליך  יהל  מסגרתב ות ם ענף הפעילנרשברה,  ות החמערכבו  מוטת הלקוח 
הוא וופ  בו  בפימהמקס  שיפההחהיקף    כןעל  לו  המאושר  עם  עילו לית  תו 

 . מובנות בקרותוע צובי יהול חשיפות החברהנ שםלוזאת  רה,בחה
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  א ל שלככ,  כןל  .עמיד פחשוני וראהינו    וח חדשקל יטת  קל  הליך  –  ח חוזרלקו (ד)
 המסב ל יוכ, שיקושך האו מ יקשהמסב חדשות על יות  צקנדירה איחבו בקבלהת

החלפעו מול  דחויריבממס  הברל  המגבלות   ,לעת  מעת  יםם    וזנו שה  במסגרת 
שאו  ת מוגד)כ  למערכת  ובקליטת האשראי  הנפתבובחש  ,ו(לשרה  מגבלת  ח  ן 

במערעבו החברהכרו  וזות  למבלי    תא,  השיידרש  הרחינבהליך    יתונאשה 
להבכפול  והכ  ,יללע  טמפורה הלב  אותורף  איסור  ה החבר  דיניותומ  ןוה  תנצו 

 .רטרו ןומת הון ומילאיסור הלבנ

המו  בדיקת (ה) מרכזית    –  שיקשך  החברמב  אותהבדיקה  ת בימרל  ביחס  הצעת 
  שך השיק.וקדת בממתמ ר,ת לסחושמתבק רהבהם הח , בממסרים הדחויים ה

נקבדי זו  לבחוה  את  ועדה  הסורמ  קהשי  שךומשל  ית  יננסהפ  ותיתנואן    יכון ת 
 . מהם  מימ יחוד בקבלת ממסרנה טמוה

,  ושך השיקשל מכלי  הכלסקי והע  הרקע  ת אקת החברה  הבדיקה, בודת  במסגר
למתו,  הם ועסקי מטרה    תוועמידהפיננסית    םתנות אילס  יחבעמדה    בשג ך 
 .  יםבדעו םה ת עימםוהלקוח

שהבד הככל  מ איקה  ממצאימורה  חריעלה  ים  והבגאי  אשרמי  ין  כגוים,  גם 
שהנף,  בעל  קובמהמ הניחאו  לא  הח  דעתה  את  הבדיקה  משל  סיבה    כלברה 

 ות. נוספ קותבדי תעהחברה מבצ שהיא,

לבנו רקע  כך,  סף  בדיקת  בין )  סקאותעה  יתבמרבהשיק,  למושך    יעסקלאחר 
ה  ר אינוך הממסשהם מוב  םבמקריהיתר,   ה  ייפנברה  חצעת המב  מסר(,ממסב 
מגרתסבמק,  השי  ךלמוש  ישירה כה  אתוודה  אחברה  התל  ין י  להסבת    נגדותו 
 .גיעים לומהשירותים ה אורה ו/ת הסחובל איק יכו השיק

כובהרי הבד,  ידי  ארתהמתו  יקהי  על  מבוצעת  הןבהח  לעיל  לשיקים ב  רה    יחס 
וקמתה השיק  ממושך  לשחביהן  בלים  נכי  מבאמצעות  לים  המתקב   יקיםס 

 ה.המשנ

הממיבח (ו) הדחוי  נת  בחברהת  נהלה  –  וותנאיסר  בו   חוידה  הממסר  אתנת  וחה 
 פה כי הבנק שיזער את החלממנת    זאת על,  רהבהח  ללפעול מולקוח  בקש המ
 ה בחינה כי מרהחבבוחנת    ,. בין היתרמועד פירעונוב   דחויה  מסראת המ בד  א יכל

ו ובתית  נטכפורמאלית  תקין  הפירעהך  אריהממסר  שלו  לא  וון  בגייחוא  ן  לל 
 . קהשיך ששל מו ננסיתת הפייתנואלקשורות  שאינן תת טכניוסיבו

בגי  וחותבית מלקהנג  העמלה  –  ההעסק  וע ציובה  גובה העמלביעת  ק (ז)   ן החברה 
ובין החבן  בעת בינק ם דחויים  בממסרי  הפעול ן משא ומתשל  רה בדרך  הלקוח 

הע   ןבי מערנק  המלהצדדים.  כשיעור  הממסריוב  נקהכם  בעת   יים הדחו  םשל 
 . חברההור עם חניין לסוא מעובהם ה

החהעמל  ביעתקב מסנחבו ברה  ה,  זם מטריפרר  פת  כגון:  סכום  ו  וןעירפהמני  , 
היקף  ו  הלקוח  תק, וך השיקזהות מושרה,  בחת לטובת הועומדטוחות ההשיק, הב

ת  ומושך השיק, רמ וח  קהלפיננסית של  הותם  חסינ,  ה חברקוח עם הפעילות הל
בקון  יכסה המבהטמונה  הרי גוכן    הדחוי  מסרלת  במשבובה    תוהוצאו  קית 

  .כיוןיהנ תפעול עצובבי רוכותות הכועמל
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ז לכי    ןויצי  ,הבעניין  נוהגת  במי  תנא  עדכן אתהחברה  והעמלה רים  סמהמסחר 
מלקוה בחנגבית  בגהתאותיה  לשינויים  הריבם  חב ית  ובה  שינוי   תשיבומשק. 

לשינויי  מלהעהגובה   ברבהתאם  ביבים  נובעת  שהחמ  בעיקר  ת משק  ברה כך 
לשמור רו רמ  צה  שביאטרקטי  תעל  שירוות  יים דחו  סריםממבר  במסחתיה  ל 
 . קוחותיהעומדות בפני לות ה ראח תופוהשוואה לחלב

ה  ,מנכי המשנהבחינת  ת  במסגר  –  נכי משנהמ (ח) וקבהתק טרם  עימם  יעת  שרות 
החברה    מור,כא  שראיאת  מסגר המש  םגנותנת  לאפשרויות  נכי ממ  וןפירעקל 

ע  המשנה בחל  עצמם  שוסמך  אינה  של    ועיותם מקצ  ת,הפיננסי  תנותםיטפת 
"הכר הליך  מבצעת    ההחבר   ,שדחמנכה משנה    טתקלי ת  בע,  כמו כן  ם.ינותואמ

מ מש  ימנכ  .גברומ  (KYC)  "וחהלקת  א א  יםסווגנה  ן  ו סיכרמת  ל  ומטיוטבאופן 
רמת   לכך  םבהתאו  ,רהבבח  נימייםהפ  סור הלבנת הוןיאהלי  ונל  םבהתא  ,גבוהה

ם ת אסמכתאות על קיומ קבל  כוללת, בין היתר,ו  ,תמוגבר   הינה   םהלגבירה  קבה
מד מסמכי  תומכיהליונ  יניותשל  דיוור  איש  ם,ם  העברת  לרשות  על  וחים 

 . יםכות לעובדביצוע הדר יעוד עלת ותהמוסמכ

מבצעכי    צויןי בדיקתברת  החברה  יומית  המשנה  רישוי  מה  מנכי  במאגר   לכל 
   .ןק ההושורשות   של  ינטרנטהאבאתר  יננסיםפ נותני השירותים ה  ונותישיר

 תידעמת  א  נתחות החברה בנהלה  ,המנכה משנ  םע  ותהתקשרה  ךמהל, בסףבנו
י  על יד ה לו אי שאושרהאשר  תסגרנה בגבולות מה משתו מנכואמים מסרסך המ

מסגרת  בהח ניתנרה.  מנזו  לכל  בת  משנה  פרטניכה  לעדכון  אופן  ניתנת  והיא   ,
שיקול    מעת פי  על  הנהלד לעת  החברהעת  הבוחת  ניהנת  ,  הואת  ונים  יכסל 

  המשנה. הכנמ מולוטפת לות השעיבפ

סוהינ (ט) ס  ניהול  רתסגבמ  –  יכוניםל  בחינת  החברה ימערך  פועלת  אשראי,  כוני 
צבאמ מנוסצעות  ומיוות  לה  מקצו  עביצוומן  אשראי  בהתאם  ניתוח  הפועל  עי, 

הלקוחוולנ קליטת  לעהלי  מעת  )המתעדכנים  עסקאות  ובדיקת  תוךתת   ,)  
  לקוח, מגבלתלגו  לרבות מגבלת אובליאשראי  בתיק ה  יכוניםור סל פיזעהקפדה  

פובלא למושך,  ענפי  זוייגו  לקוח  ור  ניסיון וממגבלת  האשראי.  תיק  מסך    ושך 
יקת הלקוחות ובקרות  כל הנוגע לאופן בדבנים  הלך השר במאשר נצב  החברה,

ה תיק  של  באמצעותשוטפות  היתר,  בין  החברה,  של  נאגר  ההמידע    אשראי 
של  המי  ערכותמב בקלמאפשר  החברה,  דע  סיכונים  בעלי   יטתמזעור   לקוחות 
ם טנציאלים וחדשים בחברה הינפו  יטת לקוחותלק הלי  ונ  ך.ויל פיננסי נמרופפ

 אשראי.החייב לצורך מתן ה ו שלנת חוסנבחיוכך גם  מקיפים

עםב משנה  עסקאות  א ,  מנכי  החברה  בוררת  העסקאות,  במסגרתם    פרופיל ת 
הוהמו  ותהלקוח דשכים  לעינו  אוישירוה  תקאוסומה  מבצת  החברהתן   ך א,  עת 

א שלח  ולבעסקאות  נוספת  העובקע  ,הבטוחת  בכברה  המשנה   ימנכשדה  ב 
אישערבי בערבות  הבת  ים  אגין  בחברהכלני  ועבריםמשר  ממסרים   , לפיכך   .יון 

ק אפשרלחברה  להיפרע  יימת  ממנכות  הן  הממסר,  ממושך  המשנההן  והן   ה 
המשנלמנכ  ירשהעב  חמהלקו את  ה  החכאמוררה  במק  .הממסרה  של שיפה  , 

 יותר. הנקטהחברה 
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יה לביצוע גבייה יעילה  חותוטף עם לקושוישיר  ר  קש ת בהחברה עומד  –  היגבי (י)
זאחובותיהםשל   חרף  שמעת,  .  לעהרי  בקשי  ת ת  החברה  בפירעון  נתקלת  ים 

 הממסרים הדחויים שנמסרו לה.

  פות עלוסנ  תולבפעולנקוט  רה  בחה  רשתנד  ,כאמורעורר קושי  במקרים בהם מת
  בייחו/או ל  חה ללקוישל פניך  רדבוב. תחילה  חת האת הליך גביים  השלימנת ל

העניין ינס  פיל,  ושך()מ הימרבבכי    יצוין  .בות    החוביית  גב  ליךה  ,מקריםת 
 כאמור. הפנייהלאחר תיים מס

  ן דיי  ורכלע  הטיפול בגביית החוב יועברכאמור,  ה לא הסתיים  יביגההליך  שכל  כ
בכלל  אשר  ,חובותבגביית  תמחים  המ  םוניייצח הלפעוה  ינקטו    שריותאפות 
 ןיהעני  סיבותנל  התאםממנו, ב  תוי הניתן לגבלימסק המ   לקחב או הית החוגביל

לזכויוובהתא העם  אשר    הלחברת  דוומת  דין  כל  פי  פנעל  לבית  כוללות  ייה 
 .לפועלהוצאה לאו המשפט ו/

פירא  –  בטוחות (יא) להבטחת  נוסף  האשמצעי  והעון  שבגבייה,  ראי  הסיכון  קטנת 
)כהגדר הי בטוחות  קבלת  בסעיף  נו  מהלקוח ל  10.10תן  החברה  לטובת  עיל(, 

ניין, לרבות מבעלי השליטה בתאגיד )אם מקבל  שלישיים, לפי העצדדים  ו/או מ
כלל   להבטחת  משמשות  כאמור  הבטוחות  לרוב,  תאגיד(.  הינו  האשראי 

 החתימה וכפי שיהיו מעת לעת.לווה הקיימות במועד ה ת שלההתחייבויו

 צה שיווק והפ  .11

בעופ  רהבהח מנדרכים    פרמסלת  את  תעל  לקוחותולשמור    וחותיהלקמאגר    להגדיל   יה על 
 , מקצועיו  מיומן  רותי מכיצוות אנשססת על  ול החברה מבית שהגיוס המרכז  שיטת.  קיימים ה

 יםצעוהמבח  ניתוו  תפנימי  המתודולוגיפי    על  זאתל ומושכן  פבאו  קוחותיוס לגו  איתורלועל  הפ
 .רההחב דיעל י

מאהגדל נל  ש   וחותיהלק  רגת  המקרבה,  עשהחברה  באימרבית  ישירעומצם,  פנייה  ה  ת 
גייסת ינת החברה לפעול. בנוסף מין מעונן בהסיכומות הר  שמירה על  רים, תוךנבח  ללקוחות
 עילות.הפחום בלת בתמקו שר , א"חבר יאמב "חבר טתי שים בשות חדלקוחהחברה 

   ת תחרו .12

י הלמיטב  מתחרברחדיעת  הה,  בישראתחום  ב לטים  בויה  הבנקים ות  וצקב  םה  להפעילות 
המקומייםרמסחה הפעילוסקעוהאחרות  חברות  כן,  ו  ,םליהגדו  יים  בתחום  החברה ש  תות  ל 

פנינ  נמנות   ןהשב בעסוקבוצת  בע״ קפיפא  אמ,  "מלה  אקוראס.  ,מטל  בע"מאר.  חבוכ  ד  ות רן 
 י. ראאשה רטיסיכ

החלהער ההי  החברה ,  הדוח  למועדנכון  רה,  בכת  החברה  הפעילות  תב  מובילהא  גזר במחום 
 . ישראלי-ביהער

לכ  יןאברה  לח הבאופן    תמיכולת  להערכ  פעילות,מדויק את חלקה בתחום  רה, חבה   תאולם 
י תמשמעול באופן  ודג  חום הפעילותבתהאשראי  כרטיסי  רות  בחו   םנקישל הב  םלותף פעיקיה

 . החברה תעילופ מהיקף

הוחרהת בתחום  נסת  סופעילות  פרמטריםמספ  ביבבה  ה  ם:רכזיימ  ר  האשראיקמוניטין,   יף 
  .םהיחסים האישייסחריים וים המאתנהשירות, ה ביט, תוללקוח הניתן
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פועלת יא  ה  בהןכות  ארונים  רך שולא  הנבנאשר    ברין  מוניט  הרחב ל,  ןטינילהיבט המו  באשר
יל  יע  תירו ש  צועית, בעלתאמינה, מק  רהחב  היותהעל    אר,שה  , ביןססהמתב  הפעילות,  םובתח

  פועלים בתחום.הגורמים ה ות עם מרביתכרהיעל ו ,ומהיר

ואיכוטט  בהי רבים  מתבטא    שירותהת  יב  ובבזבמקרים  ללקמינות  תבו  וחנגישות  ה  בוגזמן 
ור  ואיש  חות הלקבדיקחות,  וקרכי הלו נה לצמענת לתת  . על מייחס  ןאופבים  מהיר  םישוראיו

נהלמבו  ,לקוחהם  ע  ההחבררות  שהתק עפ"י  ומתודנימפים  צעים  פיהסדוגיה  וליים  על   ורה, 
 . אשראיהישור בקשות א ליךהת עלת איימ שראו רההאורגנים בחב לכועלים פ

החברה,  למ ידיעת  פועלות  יטב  בארה"ב  הבת  החברה  של  הפעילות  חברות עשרות  בתחום 
, Westlake Financials ,CPS :, כגוןחוםקות בתק העוס, חלקן סניפים של חברות ענבפלורידה

ומקומיו ה  גודל  ,רהלהערכת החב.  תוכן חברות קטנות  ל החברה הבת,  כחי שאשראי הנותיק 
כ  ירה להיקףמה  שר צמיחהאפלצפוי  גאנו,  ול ית  התשת  ה"ב עםאר  מיליון דולר  100-90-של 

מתימת,  הקי התאמות  ביצוע  מחזוך  שהחברה  העובדה  כן,  כמו  גםסוימות.  און  בדרייב    יקה 
ה והחבר  הידהעמשואות  ההלויחים את  הרכבים המבטמשת את  ב הממכרפועלת כסוכנות  ש
)ו , בנוסף.  כאמור  הרכבים  מימושבהליך  ים  ם לה למזער הפסדריפש , מא(defaultלא נפרעו 

פיקוהמשלבי  חיתוםהליכי    ללוגאנו קבבס אנושי    חם  ממויבת  החלטות   חשבת בלת 
(automated.)    ,כן מל  הההשקעכמו  של  כההונית  בחברה,  , הלןל  23.3בסעיף  ט  מפוררן 

 קיעים. מימון מש לקאי וימון בנמלנוספת ו גישה ללוגאנ מאפשרת

 עונתיות  .13

החברה   פעילות  יקףהעל    פיעההמש  תונתיובע  ניםיפיומא  םאינ  ל החברהש  תהפעילו  מיחות
  עותי.ופן משמבא

 רכב בארה"ב כלי לרכישת  י מתן אשראתחום על כללי  מידע  .14

 לילכ .14.1

ו לוגאנו  הבנות,  החברות  באמצעות  זה  פעילות  בתחום  פועלת  און, החברה  דרייב 
  המאוגדות תחת דיני מדינת פלורידה בארה"ב. לוגאנו התאגדה בשנת   רותן חבינשה

שראי חוץ בנקאי " במתן אStart Auto Finance, פועלת תחת השם המסחרי "2016
ים "יד שנייה" מסוכנויות  שת רכבכיפריים לר-באמצעות רכישת תיקי הלוואות סאב

העמדת תהליך  במסגרת  )"דילרים"(.  לוגא  רכב  הרכב   בדתמשע  נוהאשראי,  את 
( ההלוואה  פירעון  אי  של  ובמקרה  לוגdefaultהממומן,  הרכב (,  את  מממשת  אנו 
רכב   סוכנות  המפעילה  און  דרייב  מחיר  באמצעות  את  ממקסמת  ובכך  שנייה,  יד 

 המימוש. 

מ אשראלוגאנו  ללקועמידה  שלי  החיתום  במדיניות  עומדים  אשר  לרוב  אך    החות 
ורתיים, כגון תאגידים בנקאיים, וזאת ם מסווימלי של  ני האשרא אינם עומדים בתק

וגיל    (יתהיסטורידירוג )בעיקר עקב   יציבות תעסוקתית  האשראי של הלווים, חוסר 
ב הממומן.  החיתוםהרכב  החלטות  את  מבססים  אשר  המלווים  לרוב  הם  של  ניגוד 

חדשים,    קר על סמך היסטוריית האשראי של הלווים ומממנים בעיקר כלי רכבבעי
הו  לוגאנ ועבור  לווים  של  הלוואה    סכמירוכשת  שלילית  אשראי  היסטוריית  בעלי 
 ם ישנים עם קילומטראז' גדול ביחס לרכבים חדשים. דגמי

הלו הסכם  רכישת  בוחנת טרם  לוגאנו  שלהלבהתאם    ואה,  החיתום  בימדיניות  ן  , 
הגורמיהיתר את  היסטוריי,  אשראי,  היסטוריית  שוטפת,  הכנסה  הבאים:    תם 
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בגי מגרכבים,  ן  תשלומים  מקום  וקודם,  נוכחי  תעסוקתי  המגורים  מצב  ומשך  ורים 
לוגאנו בוחנת את  באותו המק בנוסף,  תיקי הלוואות    עבר נתוני הום.  שלה ברכישת 

רכב  המאות הרכב    סוכנות  שווי  הסכואת  של  הרכישה  למחיר  ההלוביחס  ואה  ם 
 ההלוואה. ומשך

 עות סניף אחד. ה, באמצידר במדינת פלורת בעיקנכון למועד הדוח, לוגאנו פועל

מקדמה   סוכנות רכבלם להרכב, הלווה בדרך כלל מש   במסגרת הסכם המכירה של
בין   שנע  מחיר    35%-ל  5%בשיעור  יתרת  שמומן.  הרכב  של  המכירה  ממחיר 
 חודשים. 60תקופה של עד ל פני ע ים ועמלות שונות, ממומןהרכישה, כולל מיס

, במחיר סוכנות הרכבואה מכם ההלוהסאנו רוכשת את  בסמוך למועד המכירה, לוג
רה הכולל של הרכב כאמור. ההפרש בין  ך ממחיר המכישנתון למשא ומתן, אך נמו

ההלוואה   של  הרכישה  למחיר  לוגאנו  ידי  על  שממומן  הלווה  של  הרכישה  מחיר 
הרכבמ א  סוכנות  מגלם  לוגאנו  ידי  של  שיעור  ת  על  )דיסקאונט(  סוכנות  ההנחה 

הנחה משתנה ותלוי, בין היתר, בגיל הרכב, בשווי ור השיע .  "(שיעור ההנחה)"  הרכב
בפרמט וכן  פרסום  הרכב  למועד  נכון  האשראי.  סיכון  על  שמשפיעים  אחרים  רים 

-ל  15%הדוח, שיעורי ההנחה שבהם לוגאנו רוכשת את הסכם ההלוואה נעים בין  
ההלוואה.  20% פסונ  םיפרטל  מסכום  תחום  אודות  שלפים  ראברהחה  עילותה  ו  , 

   .זה 14ף עיס

  ם בוהחלי םשינוייוההפעילות מבנה תחום  .14.2

בארה"ב  הרכב  הלוואות  תעשיית  של  מלווי    חלקנ  המבנה  בנקים,  סוגים:  לשלושה 
בעוד   כאן".  שלם  כאן  "קנה  ומלווי  עקיפים  מקיימרכב  כלל  בדרך  ים  בנקים 

)הלואינ צרכנים  עם  ישירה  ישירות(טראקציה  ר,  ואות  עקיפים  מלווי    חוברים כב 
הלוואות להעניק  כדי  רכב  ש"  מלוויו  ,לסוכנויות  כאן  כלל  קנה  בדרך  הם  כאן"  לם 

   המעניקות הלוואות באתר.  יד שנייהסוכנויות רכב 

פברואר  חודש  לה  2022  בתחילת  ממשיכה  המכוניות  של  העלות  כי  ות ופורסם 
ת שבבים שהם  ם ברכישיים נתקלים בקשב מרכזי באינפלציה, שכן יצרנים רבימרכי

ב מרכזי  רמרכיב  מי  כב,כלי  פחות  וולכן  רכבצרים  שהמחסור  חדשים  כלי  בעוד   .
למכו גרם  מכוניותבשבבים  של  המחירים  עליית  להתייקר,  חדשות  שנייה   ניות    יד 

צפויים ואה הממוצע  היקף ההלווסכום החוב הכולל  הייתה חדה יותר. כתוצאה מכך,  
לגדול להוות צפויוב  רכהלוואות  ש  כך,  להמשיך  המשק    ת  מתקציב  יותר  גדול  נתח 

הבא.   העשור  במהלך  לרכב  ק  שוהביתי  הצרכני ל  פךההלוואות  האשראי    שוק 
  פי שניים ,  ארה"ב  לרטריליון דו  1.4-למעלה מ  בהיקף שלהשלישי בגודלו בארה"ב,  

  34.צמוחיך ולהמשצפוי לאף ו ,שנים 10לפני  היקפומ

  עילותהפם ו ל תחים עלהח דיםוחיים מצוואיל , תקינהקה מגבלות חקי .14.3

ו   תאודו  פירוטל עיף  ראו סברה  פעילות הח  על תחום  חלהיה הגולצהרהוראות הדין 
  .לעיל 7.5

 

(,   BureauProtection Consumer Financial)  בארה"ב  פיננסית על הצרכן, הלשכה להגנה  ות הפדרלית מאתר הסוכנ  נלקחהמידע    34
   ./https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/rising-car-prices-means-more-auto-loan-debt ה:בכתובת הבא

https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/rising-car-prices-means-more-auto-loan-debt/
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/rising-car-prices-means-more-auto-loan-debt/
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/rising-car-prices-means-more-auto-loan-debt/
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 התיוחקוני ליבמאפיינויים , או שהפעילותם ים של תחוקבשוו התפתחות .14.4

כגון    ב,חום הרכבתגיים בארה"ב  ים טכנולומאז פרוץ משבר הקורונה, הואצו תהליכ
רכב   כלי  שנייהמכירת  בל  יש  בשימוש  עלייה  מקוון,  וכדומה. באופן  הרכב  וחות 

 הגדלת כושר המיקוח של הלקוחות.  התפתחות זו תרמה לצמצום פערי המידע ו

ה כלי  במחירי  עלייה  חלה  העולמי  השבבים  משבר  בשל  שניבנוסף,  יד  ה.  ירכב 
לעל תרמה  זו  בגויהתפתחות  היה  ההלוואה  לכממבה  רכוצעת  מכך לי  וכתוצאה  ב, 

 האשראי של חברות מימון כלי הרכב. לעלייה בהיקף מח"מ הנכסים וכן בגודל תיק 

 

 עילותמהותית על תחום הפלהשפיע  הם כדיב שיים שטכנולוגי שינויים .14.5

מנת    על  (Machine Learningבינה מלאכותית ולמידת מכונה )  מודליהטמעת   (א)
 . כשל של הלקוחהסיכון ת אצמצם לו תוםל החילטייב את מוד

 .מערכות חיוב וסליקה מתקדמות (ב)

 . "ברהץ של חלק מהפעילות מחוץ לאחוהקור מי בית ותות התשהוזלה בעלוי (ג)

 בהם והשינויים החלים תויים בתחום הפעילטקריה לחורמי הצג .14.6

 . מגנוני חיתום ומודלי חיתום איכותיים (א)

 .ברהם סוכנויות הרכב איתן עובדת החרויות עהתקש (ב)

 .וכנויות הרכב איתן עובדת החברהמהיר לסה מתן מענ (ג)

 .ות תפעוליות מתאימותמערכ (ד)

 . רות בנקאיים המאפשרים צמיחהמקו (ה)

 .נוסה ויעילמערך גבייה מ (ו)

 לוואות מנוסה ויעיל.מערך מימוש ה (ז)

 החלים בהם ושינויים עילותהפ חוםתשל ים יהעיקר מי הכניסהסח .14.7

 מי ס חמו כן,  כ   לתחום.  סהחסמי כני   גם  םמהווירמי ההצלחה שתוארו לעיל  חלק מגו
 : םלות הינום הפעילתח יםהעיקרי הסיכנה

גבוה  ברף  לעמידהודרישה    שיונותיר (א) ה על  לה החלרגולצי  אםהתב  –  רגולטורי 
דה  עמיב  כןו  התלויפעלצורך    ת מסוימיםחברה בקבלת רישיונו היבת  נף, מחוהע

  .ימלינמי צמין עהו יומו שלקרישה לדזה ל כלבו, ספציפיותק חואות בהור

תיק  כן בוות תקורה קבועות  מאופיין בעלויות  פעילה   םתחו  –  מינימליי  הון עצמ (ב)
עד  מספק  הון עצמי  נדרשות לבתחום    ת הפועלותחברונכסים בעל מח"מ בינוני.  

 .געה לנקודת איזוןלה

רחב (ג) נתונים  ומאגר  איכותי  חיתום  לצמכד  –  מודל    הכרוך ן  הסיכואת    צםי 
ר עשויים אש  ,יד שנייהכב  רכישת רל  תיקי הלוואותלרכישת  עסקאות  בביצוע  

ות העוסקות בתחום הפעילות, לבצע ו של דבר, נדרשות החברלא להיפרע בסופ
חיתו שנשהליך  איכותי,  כם  על  ניסיוןוען  ובעל  איכותי  מיומן,  אדם  על   ,ח  וכן 

 שונים.מידע היסטורי שנצבר אודות לקוחות 
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סוכנולק  קשרי (ד) עם  רכבוחות  קיי   בתחום  –  יות  מספר  ימהפעילות  של רב  ם 
אש קשרמתחרים  להם  עסקייםר  למכם  מי קיי  ים  סוכנויות  יד    ירתעם  רכב 

חות, נדרשות החברות העוסקות בתחום הלקות קהל  אהגדיל  לה. על מנת  ישני
 .הלוואותיות רכב על מנת לרכוש מהן צור קשרים עם סוכנויהפעילות ל

 הםויים החלים בושינ ותלעיפהם תחושל עיקריים היציאה י המחס

משמעותיים.    רכתלהע יציאה  חסמי  החברה  פעילות  בתחום  אין  החברה,  הנהלת 
קיים בארה"ב,  הרכב  מימון  שוק  של  גודלו  וכן   בשל  אשראי  בתיקי  פעיל  מסחר 

 . יהיבמניותיהן של חברות מימון כלי רכב יד שנ

 החלים בהם ושינויים  ברהחות הגרת תחום פעיליתן במסירות הנים לשתחליפ .14.8

 :הינםהקצה אצל צרכן ם פעילות החברה תחוים לריהעיקם תחליפיה

 ( משלל   Uberופית )תחבורה שית, כגון  ישת רכבאחרים מרכ  תחבורה  רונותפת (א)
ים להוות יכול  ,ציבוריתתחבורה  ל  Last Mileפתרונות  לרבות  בורית,  תחבורה ציו

 .ת רכבתחליף לרכיש

 . םיקאידים בנגימתא הלוואה קבלת (ב)

 .יצמעבהון  רכב רכישת (ג)

 בו  םשחלי הפעילות והשינוייםם ות בתחוחרהת מבנה .14.9

 .לןלה 14 ףעיראו סזה,  ייןענ אודות רטיםפל

 

 כללותה עניינים הנוגעים לפעילות החברה ב  – רביעילק ח

 מוחשיים סים לא נכ .15

על שמה   רמסח  צעות רישום סימנימאבין היתר, בחני,  נה הרוי להגן על קנייכדעלת  החברה פו
משתמשת)לוגו(  הסמליל  על  ו היא  השירותים  לסו,  שבו  פשגי   18ביום    .עילותהבתחום 

לרי2021בנובמבר   בקשה  החברה  הגישה  מסחר    3שום  ,  למוככאמור,  סימני  נכון  עד אשר 
  ו התנגדויותכל שלא יוגש, כ 1940תקנות סימני המסחר,  לבהתאם    .הדוח, רק אחד מהם קובל

חודשיםב שלושה  פרסו  משך  ביומן  ממועד  המסמו  המסחר    יירשם,  חרסימני  בפנקס סימן 
 ר מכן, אח. להגשת הבקשה לרישום כאמורוקף לעשר שנים ממועד  עמוד בתיו  סימני המסחר

   בעשר שנים נוספות. ות תוקפריך אהחברה תוכל להא
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 י אנוש  ןוה .16

   הברשל הח ה הארגונינמבה .16.1

   :חברהשל הגוני  ארהה ים המבנרשהלן תל

 

 

 תלות בעובד  .16.2

מוגדר כאיש מפתח    חברה,בעל השליטה בגם  שהינו    יאן,רמואנד  מר    ,"ל החברהמנכ
להפסקת כהונתו ו  ,החברה  ילות שלעום הפתחב  ניםשרב הנו  יסיונ  ורלא  חברהה  של

 ה. להיות השפעה מהותית על פעילות העלול

 הם של החברובדיבת העמצ .16.3

גידול  חל  האחרונות  העמצב  בשנים  בחברהיובדבת  הם  המ  נובע,  בנה  מהתאמת 
ולהי צו להארגוני   פרכי החברה   2019  בדצמבר  31ום  מיהחל  בתקופה    ילותה.עקף 

 .43%-, גדלה מצבת העובדים בחברה בשיעור של כ2021 בדצמבר 31יום ועד ל

 ס' עובדים* מ

2021 0202 9201 

30 26 21 

 , םיצונייח  ותיםשיר  ותנימנ  תיםרויש  לקבלת  הסכמיםב  שרתקת מ  חברהה  כי  יצוין ( *)    
זאתלכבו מעוכ  ,המכירותו  שוב המח  םבתחו  ל  ות עמצבא  םרותינותני שי  יקהסן 

 .תוניבחש

 עסקה ה בם של הסכמיים וטיעובד עם תרויותקשה .16.4
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האנוש בהון  רואה  ומשקשל  יהחברה  חשוב  משאב  בשימוה  רבים  משאבים  ר יעה 
 ה. כוח אדם בעל ניסיון וידע בתחום פעילותובגיוס 

ים גדירבחוזי עבודה אישיים הממועסקים    ,לרבות הנהלת החברה  ,די החברהעוברוב  
העסקתם תנאי  חודשית  כולליםה  ,את  סוציאליים    ,עתיתש או    משכורת  תנאים 

מעובד חלק  נלווים.  עמותנאים  על  חודשי/שנתי  באופן  מתוגמלים  החברה  ידה  י 
ליעדים   תאםי, בהדשמעבר לשכר החו  ביעדים באמצעות עמלות חודשיות/שנתיות,

 . דה של החברה ביעדיהוך בעמי מובנים וזאת על מנת לתמ מוגדרים ומודלי תגמול

לחברה  ושירתני  נומספר  לחברה  ף,  סובנ המעמידים  ת  ניוחשבכנגד    תים וירשתים, 
 .  בידעמ-יחסי עובדרה בן החיהם וביבינ יןאו

 אי משרה נוש .16.5

שרה  לנושאי מחס  ות ביטבהגמול וה, תהעסק  העסקה, תנאי  הסכמיאודות    יםלפרט
על נמה  ה,חברבה  כירב מ  נים  תקנה   החברבהגבוה  ר  השכ  יקבלחמשת    21  ראו 

 זה. ח לדו ףצורהמים רטים הנוספפה קרבמסגרת פ

  תגמול ואופציות לעובדיםנית תכ .16.6

לעובדים אופציות  תוכנית  אימצה  משרה  יועצים,    ,החברה  זה:)ונושאי    בסעיף 
בדבר("התוכנית " לפרטים  הובהתוכנית    .  אופציוקצאדבר  למימוש ה  תת  ניתנות 

משר לנושאי  הוקצו  אשר  החברה  ולמניות  לתנאי  בחברהעובדים  לה    בהתאם 
 וח זה.ד' לד במסגרת פרק 21תקנה התוכנית ראו 

 רכות הדונים אימו .16.7

במימ  חברהה עובדיה  ומקצותם  וומנשקיעה  של  כךעיותם  בשל  תוכנית    ומפעילה 
ין ת, בכולל  דרכותההת  תוכני  ד.עוב  ל כלש  ותפקידו  ולניסיונתאם  בה  תיתנשכה  הדר

, (KYC)  "לקוחהאת    הכר"  נוהל ,  הוןלבנת  יסור ה: איםשאים הבאבנו  רכותתר, הדיה
  .יו"בכו יםתיתקופ הלציעדכוני רגו, בטוחות, אבטחת מידע וסייבר ישעבוד

ם בהדרכות מהסוג  חיצוניים המתמחי   פיםגוידי  ל  ע  ומבוצעים  דרכה נכתביםהה  כנית
החברה  ת הציו  ןיקצ  ייד  לע  אוהזה   נשל  לפי  ם  העובדי חות  נוכ  .ןהעניי  יבות ס, 

 חובה. נההי לואת ודרכבה

 בארה"בהון אנושי בתחום הפעילות  .16.8

   מבנה ארגוני .16.8.1

 : חברה הבת לוגאנוה להלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני של
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באמצעות    תבה  החברה כספי   4פועלת  מחלקת  כדלקמן:  מקצועיות  ם,  מחלקות 
ג מחלקתותירשו  בייהמחלקת  מכיר  ,  תפעול  ומחלקת  עסקאות  והקמת  ות  חיתום 

 י רכב(.)ומימוש כל

כ  2021בדצמבר    31ליום   בחברה  מנהלים    ,םובדיע  34-מועסקים  שני  ביניהם 
 החברה וסמנכ"ל הכספים(.   בכירים )מנכ"ל

ול  תפעהגבייה,  הובם המכריע של עובדי החברה הם אנשי מקצוע בתחום השירות,  ר
 ם. יפיננסהו

הבירמ עובדי  לחברת  בנוסף,  אישיים.  העסקה  הסכמי  פי  על  מועסקים  ה חברה 
שירותים,   נותני  בתחומספר  והשיבעיקר  המכירות  החברה    ,וקומי  ובין  ביניהם  ואין 

על נוסף    ,וסקים בשיווק ומכירות כוללמעביד. רכיב השכר של חלק מהע-יחסי עובד
מהעובדים    זכאים חלק,  ןכמו כ   ת במכירות.כתלו  עמלות משתנות  ,משכורת הבסיס 

 למענקים על בסיס עמידה ביעדים ספציפיים. 

בהשתלמויוע לעת  מעת  משתתפים  החברה  מקצועיות,ובדי  לתפקידם   ת  בהתאם 
 לתפקידם. בחברה, על מנת שיהיו מעודכנים בהתפתחויות הרלוונטית  

 ם וספקי מרי גלםחו .17

בתחו ושירותים  מוצרים  לעת  מעת  רוכשת  שונים  החברה  בתחועיפלצורך  מים  מי לותה 
 עילות.הפ

השוני פעילותה  החבר  םבתחומי  בהסכקשורה  שונים,  ה  שירותים  ונותני  ספקים  עם  מים 
רות  ושיבין היתר, זמינותם, טיב  ים,  התאם לשיקוליה הכולל י החברה נעשית בדי-ובחירתם על

ש היו  לא  הדוח  בשנת  ועוד.  ההתקשרות  תנאי  והספקים,  השירותים  מהונותני  תיים ינויים 
 ברה. ך ספקי החערמב

ר  תו יואחד אק  פס  םת עקשרותם ההבסיואין    יבדה כוור העאלספקיה,  כל תלות בין  אלחברה  
לכ להביא  עלוסתודי  מהפת  כתוצאה  ת  לחברה  הצוותית  לרמן  עם  ך  חלופי התקשר   ספק 

 . קו ספותאם ובמק

  הון חוזר  .18

החההו  יכיבר הח  וזרן  אשלליוכ  רהבשל  בעיקר  לל רם  מא  יבניכו  ,טונ  ותקוחאי  ני  ותנשראי 
 . ראי חיצונייםשא

הוןרלחב  ,2021ר  בדצמב  31  םליו בסך    ה  החוז ה  ."חשי  ניליומ  444.5-כשל  חוזר    של ר  הון 
כ  מדע  2019-ו  2020  יםנהשבדצמבר של    31ליום  ברה  הח  137.6-וכ  ח"שי  יונמיל  176-על 

 . תאמה, בהחש"מיליוני 

 ת ושקעה .19

לוגאנו  את ההחברו  שת מניות של ילרכה  קסה החברה עהשלימ  2021בנובמבר    2ביום   חיות 
  וסקת במתןגדות תחת דיני מדינת פלורידה בארה"ב. לוגאנו ע, שהינן חברות המאוודרייב און

ייב און מתמצה בתפעול ופעילותה של דר  רה"ב לרכישת רכבי יד שנייהבנקאי בא  חוץ  יאשרא
יד שנ רכבי  הרכבים שמו יסוכנות  למימוש  ידיה המשמשת  על  נו  .ולוגאנ  ימנו  ספים לפרטים 

 .23.3עיף ס ההשקעה בחברות כאמור ראו תדווא

 ן ומימ .20
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 כללי .20.1

  לוואותת הצעובאמהעצמי,    הונהצעות  באמ  מנתממורה  פעילות החב  ,וחדה  מועדל
תלויורממגבנקאיות   בלתי  בחברים  באמו  הים  ה צעוכן    יות נומ  בחו  אגרות ת  נפקת 

 . רובילצ

קצר  יראות אשגרסמ  החברל ,  ללככ   ,   יםבנקאי  יםמתאגיד  On-Call  ומסגרות  לזמן 
. ףבאופן שוטולמת  ראי משת האשורגמס  להריבית עבאופן קבוע.    תוחדשמתשר  א

ע  ניתןשאי  שרכנגד סך הא  ,למועד הדוח  ילחברה    דת ומע,  ניםממים המרמהגוי  דל 
גורתאו  לאצקדים  פו מ  םימסרמ היתרת    טוחהכב מממןו  נתב  ם   ל שביחס    ,וןרגע 

בארה"ביחס    .ןהקר  מיתרת  140% האשראי  שניבלמסגרות  האשראי  כנגד  תן , 
-ת מיפח, לרוב ביחס שלא  ותלחברה הבת עומדת כבטוחה תיק ההלוואות הפעיל

 מיתרת הקרן. 5%12

  וינאר  אשת בסכום  ומוגבל,  תות אישייומיד ערבוהע  יאן,ד ר, מר מואנהשליטה  בעל .20.2
מלוא על  התחילהבט  חד,י  יהאשרא  גרותמססכום    עולה  מכוח  חת  החברה  יבויות 

שהעמידו   האשראי  מסגרת  בנתאגידהסכמי  לחברהים  אשר  קאיים  בידי    ואושר, 
אלא כדי לזכות את   ןין בהשא  אותכעסקשל החברה    הדירקטוריוןו  תעדת הביקורו

על   תקנה  החברה,  ל2) 1פי  התקנו(  בעסקאחברת  )הקלות  ענין(,  ות  בעלי  עם  ות 
 .2000-"סתשה

הא מאודות  לפרטים   .20.3 החברה  הבנקאי  י  שראסגרות  השעושל  בעל  ליטה  רבויות 
ה  12באור  מכוחן,  ות החברה  בויחייטחת התלהב לדוח לדוחות  המצורפים  כספיים 

 .זה

 יביתואפקט מוצעתית מר ריבעויש 

יובאו  עת  והלוואהר  דבב  נתונים  להלן  ידי  שניטלו  ית  בריהשיעורי  ו  ההחברל 
 :2020-ו 2021 השנים ר שלבבדצמ 31 םליו ן, נכוגינןב יתביטוהאפק עתהממוצ

 

 סוג
 אה ווהל

ום  רה לית י
 ר בדצמב 31

2020 
 ש"ח(   )באלפי

ריבית 
  ת ממוצע

   (ת משוקלל)

ריבית 
אפקטיבית  
 )משוקללת(  

תרה ליום  י
31 

מבר בדצ
2021 
י  )באלפ 
 ש"ח( 

ית ריב
  ת ממוצע

   (ת ללשוקמ)

יבית ר 
בית  אפקטי

 )משוקללת(  

 רוך לזמן א אות לווה

 רות גא
חוב 

 ירות סח
117,935 3.9% 5.2% 415,931 3.87% 4.19% 

ת ורומק
 ץחו

  יים בנקא
 חרים א

1,069 7.8% )*( - - - 
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כ  יצוין)*(   לאור  הכי  על  שהריבית  באאך  משולמת  שוטף  ושראי  העולאופן  אין בדור  כי  ה 
נ בגי  וספותעלויות  מלחברה  האשראי  בנקאיים  מקורותן  החוץ  אזי  הריבית  ,  בין  הפרש 

   .נו זניחת הייביקטת האפהממוצעת לריבי
זנבנקאיים    מקורותת מלהלוואו  תכי העלויו  יןצוי)**(   ולפיכך ההפרש בין  הינן  ריבית  היחות, 
 .חיקטיבית הינו זנפוצעת לריבית האהממ

הדתאלון  כנ .20.4 הכ ווחריך  ונכון  ת  בכל    עומדת  החברה  ,זה  דוחם  ו רספ  ועדלמספיים 
המ הפיאמות  עליה  ותננסיידה  הושטן  המימו  הסכמי  מכוח  החלות  ל  שות  נאמנרי 

 .('ג-ו ב' ,סדרות א'וב )החאגרות 

 2021 רבדצמב 31ום ליים ראי מהותיהסכמי אש .20.5

למועד  מהותיאשראי    הסכמיאודות  לפרטים   בר  מתכונת  ב  הדוחים  אשראי  של 
,  מועד הדוח ל  של החברה  ובחגרות האודות אים  לפרט  . פרק זהנספח א' ל, ראו  דיווח

 ברה. ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החראו נספח לדוח הדירקטוריון בדבר גילוי 

 סוג
 אה ווהל

ום  רה לית י
 ר בדצמב 31

2020 
 ש"ח(   )באלפי

ריבית 
  ת ממוצע

   (ת משוקלל)

ריבית 
אפקטיבית  
 )משוקללת(  

תרה ליום  י
31 

מבר בדצ
2021 
י  )באלפ 
 ש"ח( 

ית ריב
  ת ממוצע

   (ת ללשוקמ)

יבית ר 
בית  אפקטי

 )משוקללת(  

 רוך לזמן א אות לווה

מקורות 
חוץ 

בנקאיים  
רים  אח
 ה"ב באר 

- - - 16,491 2% 10% 

 קצר זמן  ל הלוואות 

אגרות 
 חוב

 סחירות 
74,383 3.9% 5.2% 92,543 3.87% 4.19% 

ורות מק
   קאיים בנ

 - 0%+פריים 80,074 (**) 4.25% 20,005
 0.9%+פריים

 (**) 

ת מקורו
חוץ 

 קאיים בנ
35,617 7.8% ()* 832 5.25% 5.25% 

קורות מ
בנקאיים  

 ב בארה"
- - - 63,321 

 -1.5%פריים+
 2.5%פריים+

)**( 
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ינו ה  דים בנקאייםמתאגי  שרת לחברהואי המאגרת האשרסך מס  ,חהדו   דן למוענכו .20.6
   ש"ח.ני יוילמ 80-כ מנוצלים םמתוכ "ח,ש יליונימ 255-כ

בעל  וסף  נ לעיל,  עםהאמור  המועמנבה  יראשאה  קשר  יצוי  דקאי  כי לחברה,   ן 
במקכ אשראמסגרוובל  ולזמן    בנקאיות  ית  דים  אגיהת  ,On Callמסגרות  קצר 

ל בהתאם לשיקו   םידל  ע  המועמדת  ירת האשראגסם את מלצמצ  םרשאי  הבנקאיים
הנלהע  זאת,עם    דחי  .םתעד החברההלרכת  הבנ,  ת   מם יע  אייםקהתאגידים 

  העומדות לחברה.י  אהאשרות  סגרמום  צצמלל  ים לפעום צפויה אינהתקשרה החבר
  ם פי ון נוסימממקורות  ל לגיוס  רובה תפענה הק, במהלך השברהת החלהנה  תכלהער

 חבת היקף פעילותה.ך הררך המשלצו

תרה  ברההח  ותידינממ  כחלק  ,ככלל באו,  שהחברה  הזו פן  אחר  לגיוון   דמנויותטף 
לות הורמקרחבת  ולה וכיהמ  יות ולת על שם הוזמימון שלה  וך  לתמויך  שלהמדי  מון 

 .חותהלקו קושייבבת הכנסותיה ועמידה גדלה צה,ו של הקבת פעילובת החהרב

י  ומכ החולמחזיקי  כי    בהר,וכן  חזרה ב  אגרות  זכות  ה  אין  אלממסרים   צל מנוכים 
י, ק האשראשיקים לספהסבת  ן, מרגע ה, שכובכשל ח  של במקרה    אשראיפקי הס

הקנ בשיזכות  מועברין  לסיק  שנהאשרק  פת  או אי,  בשירשוכז  חחשב   רשאי ו,  ק ה 
 השטרות. י לדינ תאםהמסב, בה  חלף כנסב, ע ממנו,פרהיל

,  תיד ע  פני   ופהצ  עמיד   ר ד גב  ןנהי זה  0יף ה כאמור בסע ר החב  הערכות  כי  מובהר 
,  בד בל  וחדה  עדלמו  החברה  לת הנה  יות ותחז  ת והערכ  על,  היתר   בין,  סבסהמת 

  ים מצג  ות לרב,  וחדה  דלמוע  וןכנ  רההחב  ת ברשו  קייםה   דעמיה   על   וססות במה
  ת לולו ע  אלה  ותחזיות   כות ר עה   .חברהל הש  מקורות המימון  ת מא  םיבי חימ   לא

  ם שאינ   וניםת נ  בשל,  יומהצפ   שונה  באופן  להתממש   או,  תממשהל  שלא
 יותר   חריםמאו  בשלבים  ר ר בלהת   םעשוייו  דוחה  עדלמו  נכון  חברהה  בידיעת 

  ם יי וקש  שוקה   צבבמ  וייםנשי  ת לרבו  ,החברה   טת בשלי  ם שאינ  רועיםיא   או/ו
(  חלקם   או  לם וכ)  ןויכסה   מיגור מ  איזה  של   תממשותםה  כןו,  אי שר א   סיובג
 . לןלה זה בדוח  27  ףיבסע םטימפור ה
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 מיסוי  .21

 ראו,  ברההח  לש  המס  תשומו  רבדב  יםפרט  וכן  רההחב  על  חליםה  המס  נידי  רדבב  לפרטים
  .202135 מברדצב 31 יוםל הברהח של םספייהכ תולדוח 18 אורב

 בישראל  חברהה ת לוי קוח על פעפימגבלות ו .22

 1999-"טתשנה ברות,חוק הח .22.1

הוראות    מיישמתהחברה   החהאת  עליה  דין  והתח  לפי לות  החברות  קנות  וק 
 . וקנו מכוחשהות

 2016-״והתשע (,םים מוסדריפיננסי םם )שירותייפיננסי יםירותשעל  וחקחוק הפי .22.2

בהפק  וחוקף  לתנכנס    2017  ביוני  1יום  ב למי חייקוח  אשראיסושע  ס  במתן  ,  י קו 
שעל  ביחס  8201באוקטובר    1יום  וב במסימי  שתוקו  בירותן  , םסייפיננ  נכסיםים 

  יםתרהי  בלתק  ותרבלננסיים )ים פרותייש  במתן  קיםוסלע דרישות רישיון  בע  ר קואש
ולבעל שליטה  עניבי  הגבלותעלי  וחהוניעל    ין(,  בתחום  העסקים  דיווח ל  ובות 

ותני  ל נע  מפקחהיו מונה  אותוררך יישום הצוהחוק ולח  כו מ   ים.וסקהעל  ע  נהולחתש
הוקהאמ  ךורצל  .ורכרגולט  "(מפקחה)"  ייםיננספותים  ירש סמכוי  נוור,    ת ו למפקח 

ים. ים כספימצועיטלת  ה  לרבות   , מנהלי  רבירוו  היפוח, אכקפי  דרה,סא  ות של נרחב
המפקח   כן,  מרמכמו  רישיו  שםנהל  בעלי  עיהמשתר  היאו  /ו  ןשל    תןלמ  סוקך 

  ים. נסינים פישירות

הלמ  וןנכ אשראלמת  רחבומ  שיוןרירה  חבל,  וחדועד  רוכ  ין    ן ת למ  רחבומ  שיוןין 
בנשיר פות  להוב  ,סינינכס  סעהתאם  הפיקל  16יף  ראות  כן,    .חוחוק   ה חבר לכמו 
עד    קף הרישיונות הינוות  . כאמור  למתן אשראימורחב    יוןריש  ,נסיםנלרן פימ  ,הבת

 .2026בדצמבר  31 םליו

   לתשקיף. 6.20 יףת הרישיונות ראו סענוספים אודורטים לפ

דורסגמב החברההמד  תצעה  חת  הש  כיהתחייבה    ף,  לאחר  ההלמבסמוך  נפקה,  ת 
פקו לבעלי  אמצעי השליטה שהונ  החזקתהיתרי    אמתהת ל  שוק ההוןתפנה לרשות  

בה,בעלי  לו  עניין שהכ   השליטה  יידרשבדכל  שי  ר  התאמת  ההחזקה עומבחינת   ר 
החברה פנתה  ,  2021  נואריב  21  יוםב  ,םאבהת  .פקהת השלמת ההנהם, בעקבושל

אחזקה בהתאם לשיעור היתרי השליטה וה  לתיקוןבבקשה  ההון    לרשות שוקבכתב  
ה של  ה  צדדיםהאחזקות  נכון  הנפקהלאחר  טזהדוח    סוםפרלמועד  .  התק,  בלו רם 

אישור  את  החברה  יבלה  ק  2021  באוקטובר  21ביום    . םימתוקנה  יםרה ההיתרבחב
  כאמור. ההיתריםן רשות שוק ההון לתיקו

שירותים    נוהל רישויל  עדכון  ההון  שוק  שותה רפרסמ  2019באוגוסט    6ביום    ,ן כ  ומכ
הונ  נדרשו  יולפ  דריםספיננסים מו נוסבתנא  ודלעמנסיים  ם הפינרותישיתני   פים ים 

ביניהם    ,הציבורמקבלו  שהתהערות    ותבעקב  ם.קודי הוהריש   בנוהל שו  רשנדל אלו  ע

 

ח  ,ומורשה". ככזהחברה כ"עוסק    דרת מוג  מע"המחוק    לעניין  35 זכתיה, אואעסקאות בגין עסקמ  במע"  יבתיהיא   נכות אידך לאית מולם 
 ספקיה. קות לה ע"י פומס המיות בונחשכלול בהת שומוהת ממע"
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מקצועיים,   ואיגודים  רישיון  שוק  רשו  פרסמה  2019מבר  בנוב  28ם  ביומבקשי  ת 
  36הקודם.  ביחס לעדכון מותהקלות מסוי עם ישוינוהל הרל עדכוןן ההו

ותה ום פעילתחיקוח בוי והפהרישות  גברת דרישכי לה  סבורה  החברה  ,עד הדוח למו
חום חברה בתשל ה  המעמד  על ות  ום הפעילוחחיובית על תה  פעהשעשויה להיות  

 כי ה  דבולעבשים לב  תר,  הין  את ביזוק של החברה,  שבנתח ה  לידוג  לרבותת,  ילועהפ
יקי שחקאסדרה  הבדרישות  עומדים  ה  ים נחקבש  נהמובתרון  ים  פני  לרוב נעל  ים, 

  ת זק מחלרוב  רה  אסדיוצא מהאמור,  כפועל    ו.שות אלבדרים עומדים  נים, שאינקט
  "הוציאמ"תים אף  יולע)  ומחלישה  שוקביימים  הקעלה(  ם )ומינונייהב  קניםאת השח

 ם הקטנים. יקנשח( את המהשוק

ל לייצוב  ביבתחום תוולטוריות  ישות הרגרהד  תרהגבכי  ה  סבור  החברה  ,וראמל  רעבמ
הפתיזוק  ולח עוסקת    עילותחום  בבו  השקיפות  ורבלי,  כללופן  אהחברה  הגברת  ת 

ה  ושיפור בונההתדרכי  בסל  יםיעשו  רשא  ,לות  הלקק  הרחבתייע  של   חותוהל 
 ה. החבר

 0020-ש"סתה, הוןת הלבנור וק איסח .22.3

ן באופן  ה  ,לארשן ביעל מנת למנוע הלבנת הו  בע הוראותוק  וןלבנת הוק איסור הח
מוסדעוצבאמוהן    יריש פיות  מ לסוגיהםם  ננסיית  חוקכ.  הלבניסוא  וח  הון,ר   על   ת 

 : תקריויע חובות שתי ותהחברה חל

לקוח,   (א) וניהיוד  , ת ואימ  זיהוי,הכרת  עי משוריול  וח  אודות  על    -  ות סקאם 
חוחה חלות  בובברה  שונות  דיווח  בית  וכן    עצודבר  שונות  עסקאות  חובות 

ל הכה  אופןהנוגעות  הלקהוזילקוחות,  רת    רתושמי  רטיםפאימות  ,  תוחוי 
 . מסמכים

אלח  8סעיף    ילפ   התאגידחובות  וי  לילמ ראי  חא (ב) היוק  הו נלבסור    ן ת 
ור סק איחו  ם לדרישותאתבה  -  ״(בנת הוןהלור  ס יאחראי למילוי חובות א)״
מכהלה הון  למי  בחברה  ןבנת  חואחראי  הלבנת  תבולוי  אשר  הון  איסור   ,

ד גיל התאות עלת המוטבווהח  לקיוםל  חריותו פועמי או חתדו ובמסגרת תפקי
ו  בנתלהאיסור    חוקמכוח   להדרומכ  הצוויםהון  ומנדעוב  כתחו,    ה רהחב  יהלי 

נות קוהת ויםוקים, הצוחהמ ות עולרישות ההדעת מ טבאשר לקיום החובות ולה
 ממלא   בחברההציות    ןקצי   ,דוחה  וםעד פרסמונכון לבחברה.    ההלי העבודונב

 ה.רבהון בח נת לבור הת איסבולוי חומי חראיא דתפקיאת 

)חובותצו איסו .22.4 דיזיה  ר הלבנת הון  נותני שירותי אשוי,  וניהול רישומים של  ראי  ווח 
 8012-ר(, התשע״חלמניעת הלבנת הון ומימון טרו

ניהול ו  יווח, דזיהוי  ובות)חבנת הון  לר הצו איסו  וקפנס לתונכ,  8102  ץבמר  15יום  ב
נותני רי של  ארו יש  שומים  הללמנשראי  תי  הוןיעת  טמימו  בנת  התשע״חור(רון   ,-
וק  ח  ןעניינותני שירותי אשראי ל  החלות על  בותוהחיב את  מרח  ״(, אשר הצו)״  8201
ו מכוח צ  עמטב  יתושיררק בקשר למתן    ומועד חל  תואו עד ל)ש  וןה  הלבנת  יסורא

ראי  אש   יתעל נותני שירו  הצו מטיל  .זה(  לותום פעיל תחע  הון שחל  ת לבנאיסור ה

 

ניהול   מסוג ירות  אות ביחס לשהורדרישות וו  נכללבמסגרתו  רישוי  ה  נוהלדכון נוסף לעשוק ההון  פרסמה רשות    2120י  במא  13ביום    36
 תשלום. 
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הח המקוובואת  ככ ת  הלבנאי  י צוו  של   ללבלות  הוןסור  מוסשח  ת  על  דות  לים 
זהוב  ,יםפיננסי פרטחו  כלל  את  ולאמת  לזהות  לקבה  ולדיהםתוחוי    תקיים בהווח,  , 

כספיו  לעוימים,  מס  יםתנא שהעברות  יתר  לקוחות.  הותם  א  לת  קובע בהחובין  ות 
ל  של מע  כוםאי בסאשר  בלקמ  לקוח״ אם הלקוחיך הכרת  להוע ״ביצחובת    ו את הצ

תן  ים לפני מפנ  לא  י פניםזיהונה, חובת  י שצשל ח  בפרק זמןבר  טבמצ  ש״ח  050,00
חוב לראשונה,  קיאשראי  אחרשוטפ  בקרה  םו ת  שלפעולוה  ת    השירות  בלקמ  ת 

ים. כרזור המוהטר  לירור ופעיט י המת ארגונמול רשי  ל לו אש   ייהובדיקת פרטי הזו
וי אשותרישמי שעוסק במתן  על    חלו  צה מ בכלראי  זה  ים שיק  כיוןני  תיתן שירול 

 עוד.וות אוואי, הלאשר  יון שובריניכ חוב, ושטרי

שעיקרו    2021בנובמבר    14ביום   האמור,  לצו  תיקון  לתוקף  משטר  נכנס  החלת 
על נותני שירות בנכס פיננסי )בדרך של הרחבת הצו    טרור  ר הלבנת הון ומימוןסואי

  ,ת(רשודהתאמות נ  י אשראי אף על סקטור זה, תוךהחל על צו החל על נותני שירות
בהתאם    החלות  הצומהוראות  מספר  עדכון  וכן   אשראי  שירותי  נותני  על 

הבין זה  -לסטנדרטים  ובכלל  בתחום,  פעולותלאומיים  שש  הוספת  יראו  ייכול 
רגילות לפי הצו, חובת עריכת בדיקה מול רשימת גורמים שהוכרזו    יבלת  תכפעולו

מול  דיקה  ובת הבחת, מעבר לולמימון של נשק להשמדה המוניכמסייעים להפצה  
ט  ארגוני  שירות    ופעילי רור  רשימת  מקבל  של  זיהוי  לבצע  אפשרות  מתן  טרור, 

וכן הוספת דרישה כי במקרים המעוררים חשש   ,חזותיית זיהוי  יבאמצעות טכנולוג
ו/ הון  למלהלבנת  לפנות  השירות  נותן  על  טרור,  למימון  לקבהשירקבל  או  לת  ות 

א קבלת  הצורך  ובמקרה  והסברים,  התומסמידע  ובהסברים מכתאות  במידע   כים 
 לקוח בהתאם. הכרת הף לעדכן את רישומי וסשמסר, ובנ

.  ןלואבמנת הון  לבה  יסורחוק את  הוראו  קיוםנה בוילות ערואה חשיב  חברהכי ה  יןיצו
האמ הקפמור  לאור  נהלע  חברהידה  את  לעמע  ,יםנטיוו הרל  ליהדכן  תאם בה  ,תת 

ולהוראות רל א   גולציה  הוור  סירשות  טרו  ןהלבנת  עול  ר ומימון  הניד-לאשרם  לת  הי 
הדרכות  ל  ה,החבר ע  ,העובדי  לכלל א  שבנו   תווטפש העביר  בקרות  ל אכיפת  לבצע 

הל המש  ןעדכו  לבצעו  הנהלים ה בטקיים  ידע  רלקהת  כר אפסי  ע"י  טוח  סי  פיענון 
   הלקוח'. תר א'הכ

 2016-ושע", התבטרור המאבקחוק  .22.5

בטראבהמחוק   עבירו  ורק  בהגדרת  בעיקרו  למימו  תעוסק  דרכי  בקשר  טרור,  ן 
ים למלחמה במימון  מתאימ  יםישיפוטם וירור ומתן כלים מנהליט  ה על פעיליההכרז

החברה   בטרור.  בחוקפועלת  שנקבעו  הכלליות  להוראות  חובת התאם  שעיקרן   ,
תו בחוק(,  רור )כהגדרוש טלמשטרת ישראל על פעולה ברכוש אשר הינו רכדיווח  

לאפשר זו  בפעולה  כשיש  אודםקל  ,או  טרו   לממן  ,  מעשה  של  בנוסף  ביצוע  ר. 
לקוחותיה והגורמים המעורבים    מות כלרקת את שה סותאם לחובה בצו, החברבהו

 כנגד רשימת מוכרזי הטרור של משרד הביטחון הישראלי. צל הלקוחא

 ח חדש[ס]נוהשטרות  קודתפ .22.6

  י ר דחו ממסויים שכן  דח  םי ר בממסרבת המסחגעות לליונ  רות שטהפקודת  אות  ורה
אוחז    הומי   הדה מגדירהפקוודה.  פקב  עיםוהקב  את המאפיינים  קייםמה  ו שטרהינ

  כך שהזכויות ,  אחר  לאדם  סרבת הממהסך  הלי  תא  דירהושך הממסר, ומס ורה, משכ
 למוסב. נהר בועתלוות לממסר הנ
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 ״(ות אהבנק  וקח)״ 8191-וי(, התשמ״אשינקאות )רבק החו .22.7

, במסגרתו תוקן  קאות,בנהחוק    21  'מסון  תיק  נס לתוקפו, נכ2015  מברצבד  1  ביום
הבנקל  21סעיף    ,יתרה  ןבי )יואחוק  פעות  לת יחוד  בלות  בנקאיים(,  ן  פ ואאגידים 

להנפיאבנק  תאגיד  שאינו  ידלתאג  אפשרהמ תעו,  התחייביק  )דות  רתן  כהגדות 
נייר53בסעיף   ע  51  סעיףי  פיף לתשקת בבוירך( החיעות  א לחוק  ניירות  רך, לחוק 

בוולעס זה    21ס'  מ  תיקוןים.  מימסותנאים  ה בלעמידף  פובכאחת,  כ  ישראמתן אק 
ס חוב באמצעות  קאיים הגבלות שונות, לרבות קושי לגייבנ  ם חוץגידיהטיל על תא

למטרו אשראי  לתת  ובמקביל  התחייבות  תעודות  שפהנפקת  דיור,  מובטח ית  רעונו 
משכ רישום  ידי  משכנתהתחייבות    נתה,על  משכון    הלרישום  לגבי  או  זכויות 

  .7196-התשכ"זם לפי חוק המשכון, רקעין, הרשוקמ

שית  חה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ושלי, הונ0222אר  בתחילת חודש פברו 
לגייס חוב באמצעות    , לפיו תאגידים חוץ בנקאיים יוכלולחוק   28מס'  לתיקון    הצעה

ת הכספים שגייסו כמשכנתאות למשקי בית ולהלוות א  ריות הנפקת אגרות חוב ציבו
 . י נדל"ן פרטי ומסחריכסשעבוד על נות שיהיו מגובות באלהעניק הלווו

להיות  צעבור,  י  יקוןתהשל  ככ  ,רההחבערכת  לה על    רבהיובית  חהשפעה  לו  פויה 
תוך גיוון   לה,ש את היקף תיק האשראילהגדיל  חברההוא יאפשר לשמאחר  ,החברה
הו  יםהמוצר ללקוחותיהאפשרויות  להציע  תוכל  שהיא  הלוואות   טבפר,  מימון 

 .םגורילרבות נכס המיועד למ , נדל"ן נכס גובות בבטוחות מסוגהמ

 2018 -ח"תשע ,ןזומשימוש במהום לצמצהחוק  .22.8

, אשר  ״(וקהחזה: ״  ףסעימן )בזובמ  ש שימומצום הצהחוק לאושר    0182  מרץודש  חב
 . 9201  ואר ניב 1ביום  פוכנס לתוקנ

הב  החוק,פי    לע במז  מוגבליתר,  ין  מסוימים.יומכומן מסהשימוש  כן,    ם   חלות כמו 
לבאה  ותהמגבל ביין  ענות  קב  שיקהסבת    על ור  סאיל  חיקים:  ששימוש  על  ת  לאו 

)"ובים של  נקסב  י המטסב בלי שפרמוק  שי  ב על מוס"ק  שי  ו" אחיק פתושהשיק 
מוסב  כא"(,  חלקו השר  השיק  מקבל  או  חקעוס  אוהשיק  אי;  כסל  יק בשאמור  ור 

ם קיבנה  עלכמו כן,  ם עוסק;  נבל השיק איקומ  ר מוסרש"ח כאש  5,000עולה על  ה
 לא נקובים  אם  ,״חש  010,00על    ולהוסב שעשיק מ  , אויק פתוחשלפרוע    יסורא  חל

ולים על העבסכומים    יקיםכן שו  סב,משל ההזהות    ב ומספרמסב והנסה  מותבו ש
וזתם אחמפע  ותרי  וש״ח אשר הוסב  10,000 ד מהמקרים שלהלן: באח  עט את למ, 

סב  י; אם ההעונוירשם פל  אישרועבר לבעל רישיון אהשון, השיק  אהר  ההיסב  לאחר
פ  הוא  השני הסבהומפ   יננסילגוף  לגוףיסה  ראחל  קח;  שני  וקח, מפסי  פיננ  ב 
 ח אחר. קמפו ננסיפיוף גבד לאחת בל שית פעםשנע

מקבלת  החברהלכך,  אם  התב אלא  מיים עפמ  להלמע  חרוושס  םיקשי  אינה   אם , 
 יק לחברה.יחר את הששס חרפיננסי מפוקח אף סוחרו לגו

או הרקף  לתוכנס  תי   2220גוסט  בחודש  שעאשונהתוספת  לחוק,  פחתת  היקרה  ה 
 פרטיים. אנשים  ביןבמזומן  השימושתקרת 

חלה מניעה כי    לאם לב לכך ששיובישראל,  ידי בנק  על    רסמהולהבהרה שפם  בהתא
פים  ון גיב  יםוספשני היסבים נ  דסב ראשון ואז עויהח יחול  "ש  000,10מעל    קבשי
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מפוקחיםסיינפינ השיקולב  ,ם  )עולפ  דקופי  סוף  גוביינא  הש  ה ייגבלת    יק(של 
 . הת אלובגין מגבלה פעה מהותית על פעילותשפה הצו הנקאי, החברה אינב דלתאגי

 "(אשראי הוגן קחו") 1993-"גשנהתהוגן,  אשראיוק ח .22.9

נקראן,  גוהאשראי  ק  חו חוב  אשר  הק  עבר  בנקלהסדרת  חוץ  -גשנ"תהת,  ואיוואות 
עח  ,1993 הנית ל  הלוואות  יל  על  ללאבנק  תאגידים  אינםש  יםוולמ  דינות    ווים יים 

ר ש  עיקבמעט מסוג של  ,דיםישאינם תאג  לווים  ומר,כל)   או עסקים מורשיםם  ייחיד
 . (1))ב( 15עיף סימלי הנקוב בבסכום מקס, (המשפטים

לה  ,גןוה  אשראי  וקח בשו  ן ג נועד  הצרכנים  ולהגב  קעל  היר  האשראי    תחרותאת 
קים ולעוס  םיחידלוואות ליל ה ע  יתלמיקסמ  רת ריבית מצעות קביעת תקבא  הבשוק ז
 יליות.  פליות ולכן סנקציות מנהווים ומלהחובות גילוי על , םמורשי

ה  חוק  רתסגבמ נקבע  אשראי  היעור  שוגן,  האשראי  רבית  מהעלות  וואות  הלבשל 
הממשית  ולהעלפיה    ראהוהו האשת  ברשל  כהגדרתה  על תלא    זה,  חוקאי,  עלה 

האעלוה של  המרבית  וכית  הבירי  ר ויעש  שראי  בפיגורי ת  יאוהלום  לא  על  ה  עלה 
 בוע בחוק. קבי הרהמ ריבית הפיגורים ורעשי

 קמן:לכדהחוק הנה  גבלה במסגרתנקבעה כמר שואמכ ת האזרחית״ביריה" תתקר

 . %15אל בתוספת רריבית בנק יש – םי לים חדשקבש   תתני ואה הנולגבי הל( 1)

 ה אלוו, ואם הה%15  פתוסת ב  ור ליבריבית ה  –ת במטבע חוץ  ניתנ לוואה ההבי  גל(  2)
של  ניתנת שלגביומד  במטבע  חוץ  הליבור    םפורסמא  ל  ינת  נק  הביבית  ר  –מדד 

 .15%פת ינה בתוסמד הותבאהמרכזי 

הלוואה  (3) יד  לגבי  למתןעל  חברה  עושפה  ותקלאשראי    י  שלושה    הלאינה  על 
לצדדי   םחודשי אפ ושאין  או  רלהא  שרותם  דומיםלחדשיכה  בתנאים  שה  בין    היא , 

וקליבשת  נתינ חדשים  חב  ביןם  )כ  ת ריבי  -  וץמטבע  בפרט  ל2)  או(  1אמור  י  פ(, 
 . הוראות החוקבהתאם ל חרתאע קבנלא אם כן א ,5%ת פהעניין, בתוס

ינה  יאו משפחתי, שענ  יתישי, בי אוש  משילק שלא  סשניתנה לעו  לוואהה( לגבי  4)
כות ל זש  אהח מהד  כנגשניתנה  ולמעט הלוואה    ווה,אינו הלשמי    שמשךטר,  ניכיון ש
 . 30%ת פבתוס אל שרריבית בנק י – טרשה ניכיון ם שאינולתש לקבלת

כן  נקבע  רתבמסג  ,כמו  פל״ ת  רתקה  החוק  שהיא  ריבית  ישילית״  בנק  +רריבית    אל 
 .  תלעבירה פלילי  ר זה ייחשב הדברועיגה משירה חלח ומקום בש, 30%תוספת 

כןיצוי מבצעתהעסקמרבית    י,  אותן  הנמניםגופל  חסיב  ותנעשהחברה    אות   על   ים 
 .ל( לעי4) ןקט עיףס

אשר לחוק  בריבית  ימ  גןוה  איבהתאם  ל  שילווה  האזרחירימעל  חייהת  בית  שוף  ה 
כספייםלעיצ גבו  ומים  רוה  ,יםהבסכומים  עם  העילוואה  הריסעל    להובית  ת  יבכום 

תיחשב פלילי  הפלילית  שהלעבירה  עדבצי  עונשת  הוא  שלה  מאסר. ד  שנות  וש 
 ן הגל  המלווים במטרה  על  ות שיחולווי שונלית גחובווגן  אי השרא  קוחע  קובבנוסף,  

 . טרן שויניכאי, לרבות  שרקת אעסועל כל  צרכניםהעל 

-ש"לסימלי(, התהמק  וצו הריבית )קביעת שיעור הריבית  1957-י"זהריבית, התשחוק   .22.10
 (הבהתאמ ,"ריבית צו ה "-ו "בית ק הריוח)" 1970
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ת שאינן צמודות,  וואוקרת ריבית מותרת בהלת  י הוגן קבעמור לעיל, חוק אשראכא
ה  ולםא למדד  צמודות  הרבהלוואות  תקרת  לצרכן  הפיגומחירים  וריבית  רים  יבית 

ר ריבית  שיעובחוק הריבית ובצו שהוצא מכוחו אשר קובע    נקבעות בהתאם לקבוע
של  שנ צמודה  להלוואה  מקסימלית  פיוש  13%תית  ריבית  שנתית  עור  יגורים 

  .17%לית של מקסימ

 1802-ח״תשעה ם כלכלי,שיקופירעון ו דלותחוק ח .22.11

-לי, התשע״חכלכ  קוםשיחדלות פירעון ו ק  חולתוקפו    נכנס  9201  רחודש ספטמבב
שמות  אשר    ותשונאות  כולל הור  ירעוןחדלות פ  חוק  .״(ןלות פירעודח  חוק)״  1820

על   וגידאיקום תשדגש  מרכזי. עםרעכחייבים  ים  חדלות  תזא  ך  חוק  קובע רעפי,  ון 
ך ייב תו סי החרך נכוהשאת עם  ישונלרע  יפהחוב שי  יעורן הגדלת שמטרתראות שוה

 פירעון.ה מחדלות וצאהכת יםלנושעה שתיגרם גיהקטנת הפ

פיחוק  יקת  חק  ה,החבר  כתלהער להגחדלות  עלולה  ייל  ברעון  הוכאת    חברהלת 
היהגדיול  ,חייבים מלהיפרע   את  חדלות  ףקל  מכך  וצי  וכפועל  ,רעוןיהפ   הליכי  א 

את  טקלה הה  היקףין  מ חזר  שיעור  של ההפרששיעור    ך,כב   .היביחיהמתקבל  ה 
מסו  החברה לגפקלחובות  עלול  חכניסחר  לאדול  ים  חוק  לתדלות  פירעון  ,  ףוקת 

המשפנות  בפרשת  ולוכת )בית  האמור  לחוק  ל  בשים  זאתוט  הנדרש  לב  איזון 
 ו לעיל(. ניוהחוק שצאות הורומטרות ב

 ל ודלגיך  ובכ  ברהחהשל  ת הגבייה  יכוליגרם להלשעלולה    עהגיבצד הפזאת,    םד עיח
השיב החובות  כברה  החים,  מסופקעור  ותמשי  צופה  הנגנמ  את  תשפריך  בדיקה ון 

ח ו כמכים  הלי  בפתיחתמהצורך    את החשש  קטיןשר ין אופה באיותינון של לקוחוהס
פירח חדלות  ואעוק  האמור  לש  הצפויה  שפעההה   תון,   החברה יכולת    על  החוק 

 .  םירע מחייביפלה

 2016-ע"ותשה ני אשראי,נתו חוק .22.12

נת  ףתוקלכנס  נ  2019  לירפא  שחודב אשרחוק  מט6201-תשע"וה   אי,וני  שרת.  ל  ו 
תוני  וף נאות לעניין איסובו הור  ,ראיי אשתוף בנתונילשק זה לקבוע הסדר כולל  וח
המיממקור  שראיא הקבודות  שמירתבחוק ים  עע  מב  ם,  מידע  המופעל   ירכזמאגר 

ו  נקב  בידי נתסמישראל  ממנוני  ירת  ללאשראי  אשרו  ם  ודביע  םלש  אישכות 
בוהעברת לנוהש  יןם,  אשראי,אר  ענת  תני  על  שמירה  ועל  השל  נם  ייוך  לקוחות 

על   עולההמידה  בה בומניעת פגיעה    ם אליהםי סייחם מתת שהנתוניווחפרטיות הלק
והנ למהדרש,  התחרהגב  רות טכול  האשראי  ת ורת  הרחבת מהק  בשוק   עונאי, 
  בסיס ויצירת    יםילכלכם הריראי והפען אשהפליה במתום ה י, צמצארישות לאשנגה
 קידיו.פע תיצוב בנק ישראל לשם תאוהה שישמש לא מז ידעמ

אם    שאלהק, החברה רשאית לבקש מלשכת אשראי חיווי בבהתאם להוראות החו
אש התקלתת  לשם  ללקוח  עיראי  אשראי  בעסקת  לתנמשרות  בהתאם  אים  ו 

 הקבועים בחוק. 
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ננה בהעברת מידע למאגר, משום שהיא אית  יבדוח, החברה אינה מחוה  נכון למועד
 37ש"ח.מיליון  250על  העולהשראי קמעונאי ללקוחותיה בהיקף שנתי מעמידה א

 "( פיננסי ירות מידעוק שח)" 2021-התשפ"ב, מידע פיננסי שירותחוק  .22.13

לתוקפ  2022יוני    בחודש שירות    וייכנס  למעט  חוק  פיננסי,  הוראומידע  ת  מספר 
לתוקפ שתכנסנה  בהחקיקה  פיננסי  ן  מידע  שירות  האמור.  מהמועד  החל  דרגה, 

שירותש נותן  אוסף  שבמסגרתו  מקוון  שירות  הוא  להסדירו,  מבקש  המידע    החוק 
סי אחר, מידע פיננסי על אודות  מידע פיננ  ירותמצעות נותן שהפיננסי, בעצמו או בא

ש גונהלקוח  בידי  שמהם  מצא  פיננסיים  לקוח  פים  עשימקבל  ונותן  פיננסי,  ל  רות 
רות מידע פיננסי אחר. איסוף  יסו שירות ללקוח, לרבות העברת המידע לנותן שי בס

הפיננסי על  גישה של נותן השירות למידע    כאמור של המידע הפיננסי נעשה מכוח
ויב נת שדרכה מחוצא בידי מקור המידע באמצעות מערכת מקוהלקוח שנמ  ודותא

 פיננסי.ה גישה למידעמקור מידע לתת 

רי חובת  מעוניינים  שוי  לצד  יהיו  אשר  פיננסיים  גופים  על  שירותי שתחול  לספק 
שיוט החובות  את  גם  להסדיר  מבקש  החוק  פיננסי,  פיננסיים, מידע  גופים  על  לו 

מידע  בעניין פעילותם כמקורות מידע המחזיקים  ן אשראי, ללמת  ת בעלי רישיון לרבו
לקוחותיה  פיננסי אודות  בסיעל  שעל  פי  סום,  מידע  שירות  נותני    ננסיניתן  ידי  על 

מטיל   החוק  פיננסי.  מידע  שירות  שירות  לנותני  לאפשר  חובה  המידע  מקורות  על 
גי לקבל  פיננסי  של  מידע  פיננסי  למידע  מקוונת  לשה  בכפוף  של הסכמלקוח,  תו 

ר מידע שהוא בעל  חובה על מקוהח, באמצעות מערכת ממשק למידע פיננסי.  הלקו
למתן  רי מקוואששיון  גישה  לאפשר  לראי  מידע נת  שירות  לנותני  כאמור  מידע 

עתידה   נובמבר  פיננסי,  בחודש  לתוקף  החברה   2024להיכנס  הדוח,  למועד  .נכון 
 .העל פעילות  ננסישירות מידע פירואה השפעה מהותית של חוק  אינה

 ם סדרייים מוסותני שירותים פיננצל נור אטר ןהלבנת הון ומימו ניהול סיכוני רחוז .22.14

סיכוני הלבנת הוןנכנסו לתוקף ה  2021בדצמבר    9ביום    ניהול  ומימון   וראות חוזר 
מוסדרים פיננסיים  שירותים  נותני  אצל  נועדו  א  ,טרור  נותני  שר  את  להנחות 

  סיכון למניעת הלבנת הון ומימון טרור. ישה מבוססתם הפיננסיים באימוץ גהשירותי
קיטת אמצעים ת הסיכונים ונוהערכוי  לזיהדורים  סלת ביצוע תהליכים  גישה זו כול

נכללה, בין השאר, דרישה    אות החוזר בהור  יהולם והפחתתם בהתאם לעוצמתם.לנ
לניה ונהלים  מדיניות  שתאלגיבוש  הון  הלבנת  סיכוני  האורגנים  ול  ידי  על  ושר 

הלבהרלוונטיים איסור  חובות  למילוי  אחראי  מינוי  ומימונ,  הון  וקביעת ת  טרור  ן 
הכולניהול אפקט  רה שוטפת ם בקם לקיוינהל ר את הלקוח. הוראות  יבי של הליך 

לה נועדו  הקצא החוזר  סיכוני בטיח  עם  התמודדות  לצורך  משאבים  של  יעילה  ה 
 לו.חברה מיישמת הוראות און ומימון טרור שזוהו. ההלבנת ה

 לוואהילוי בחוזה החוזר ג .22.15

לופ  2019במאי    6ביום   תיקון  המאוחרסם  החוזר  לעניהוראות  שד  ירותים ין 
מוסדריפיננס גילו  -ים  ים  בחחוזר  לתוקף  נכנס  הלוואה, אשר  בחוזה  אוגוסט  י  ודש 
הורא2019 הפר.  הצגת  אופן  את  להסדיר  נועדו  החוזר  נותן ות  חייב  שאותם  טים 

 

 . 7201-(, התשע"חני אשראי )הוראות שונותלכללי נתו 3בהתאם לסעיף   37
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ללוושיר לגלות  חותי אשראי  ההלוואה,ה במסגרת  להו  וזה  היתר בהתאם  ראות  בין 
לח3עיף  ס על  )ב(  הוגן,  אשראי  להוק  המתקשר    בטיחמנת  לווה  בפני  נותן  כי  עם 

מוצגים    שירותי יהיו  הלוואה,  בחוזה  העאשראי  הפרטים  ברור  יקריים באופן 
התחייבוי מלוא  הבנת  לצורך  החוזהנדרשים  לפי  וזכויותיו  להוראות  ותיו  בכפוף  ה. 

לן גילוי פרטים  הלווה, בכל  ית כלפת דיווח וגילוי שונורה חלות חובוזר, על החבהחו
ל סכומי הפירעון של קרן ים ללווה, הכולוואה, מסירת לוח תשלומההל  ר חוזהבדב

וש וההלוואה  הריבית,  החזרי  יתרת  יעור  בדבר  דרישתו  לפי  ללווה  פרטים  מסירת 
 .ההלוואה

 וסדריםנסיים מנשירותים פיטיוטת חוזר ניהול סיכונים אצל נותן  .22.16

ן. מטרת  חוזר שבנדון את טיוטת הוק ההורסמה רשות שפ  2022בפברואר    14ביום  
בטיוט זהההוראות  החוזר  הפיננסיי  ת  השירותים  נותן  את  להנחות  באימוץ היא  ם 

יסייעו לו להתמודד  הלי ניהול סיכונים אשר  באפקטיביות עם הסיכונים השונים  כי 
עשוי או  חשוף,  הוא  חשו  להם  זאת,  ףלהיות  על.  היתר,  גיבוש    בין  ת  ומדיניידי 

ותים  משאבים נא  נהל סיכונים, הקצאה שלם, מינוי מניהול סיכוניבודה לותהליכי ע
ו את יכולותיו בזיהוי, מדידה, ניטור וח אשר יגבירלניהול הסיכונים וקביעת שגרות דיו

בוחנת    שוף. החברה ל ודיווח של הסיכונים אליהם הוא חשוף או עשוי להיות חניהו
כאמור,  א הטיוטה  הוראות  בשת  יל אך  אינה  זה  ל ב  השפכולה  את  על  העריך  עתה 

 לות החברה.פעי

 שירותים פיננסיים סייבר בנותני ניניהול סיכו טיוטת חוזר .22.17

ר שבנדון. מטרת  פרסמה רשות שוק ההון את טיוטת החוז  2022  בפברואר  14ם  ביו
להגנה   עקרונות  לקבוע  היא  החוזר  סטיוטת  סיכונ מפני  שירותים  י  בנותני  ייבר 

קילכדי    פיננסיים את  התההבטיח  העסקייום  והפעילותליכים  שלו    ם  התקינה 
על המסודיות  ולשמור  ונכסי  המידע  מערכות  של  וזמינות  שלמות  נותן  ,  של  ידע 

למוצע בהוראות החוזר, מסגרת ניהול  השירותים הפיננסיים ושל לקוחותיו. בהתאם  
בנות הסייבר  שירוסיכוני  מניעה,פינתים  ן  של  פעולות  תכלול  חקירה לנטרו  נסיים   ,

וא  מודדותוהת איומי  סייבעם  השפירועי  את  לצמצם  במטרה  והנר,  הנגרם עתם  זק 
ב הפיננסית,  ולמערכת  ללקוחות  התרחשותםמהם  ולאחריהם. טרם  במהלכם   ,

הוראו בוחנת את  יכולה להעריך את החברה  אינה  זה  אך בשלב  כאמור,  הטיוטה  ת 
 החברה. לותפעי עתה עלהשפ

המ בס והמידע  ל   22  יף עבא  בקשר זה  השפע   עיל  עעם  על ות  פעילות    תידיות 
פני  ע  ידמ  והינ  ההחבר  ניירות בדרתו  כהגתיד  עצופה  אשר  ע  חוק  רך, 

 הערכות ל  סס עמבו  בלבד והוא  ה ר ת ואינה בשליטת החבדאיונה  ו אית וממשהת 
בדהנהל החברה  הנד  ת השפעובר  ת  ע ונהחוקים  פעיים  כ ברה חהת  ולל  אין    ל . 

אם וככל    ייאותו,  יתם,אף מרב  ו , אהחברהעלת  ומים עימם פ הגור   כי כלל   ודאות 
יידוהדב מת שנל   ,שר ר  את  ההפעינת  וכות  כיום  נלות  פעיללמוהגת  ות  תכונת 

קוח,  חוק הפיב  עות הקבו  ר המגבלות אוד עם דרישות הדין ל אח  נהבקעלה  ת ש
ת כי  ודאול  כ ף, אין  נוסב  .ןגוראי האש  קחו  מזומן, וכןבימוש  הש  בחוק צמצום

  השוק   יפין לגידול בנתחו בעקיביאת, אכן  ווח מוגבר ופיק  ישות רישוי ת דר להח
 וינו צת שוחההנשות איזה מממ הת   יכך, איפ יל. לתואר לעשן  באופ   רהחבה  לש

האפשריות    שפעות ביחס לה  רהחבות ההערכית את  ות היל עשויים לשנות מלע
 .ותיהסוהכנ רהחבה לות יע קפי פ ל הי יל ע כאמור לע םהחוקי של  
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 ים הותימ הסכמים  .23

הסכם  ל  התוספתום בע"מ  וחיתוניהול    אי.בי.אי  םופועלי  דבלעם עי  עהשקהה  םהסכ .23.1
 ה ההשקע

,  עילדב   םעכמים  במערך הסת  ורהתקשהחברה  השלימה    2019  מברצבד  19  םביו
א וחיתונ  אי.בי.יופועלים  בע"מ  יהול  א פועלי"-ו  "עהההשק ם  הסכ")ם  ,  " אי.בי. ים 

כך(תאמהבה ההשלש  ,  ב2.5%-ו  22.5%  חזיקותמ  ןה  המלאחר  מהון  ,  תאמהה, 
 בה.ה עביות ההצוזכו חברהוהנפרע של ה ונפקהמ מניותה

אחד  ירד  ת למנוכות  זדב  ליעל  נהקהשקעה  הההסכם   , החברה  ירקטוריוןבדקטור 
ו כמ.  38החברה   של  רענפק והנפהמו  מהונה  15%-ת בק לכל הפחוזיעוד תח  לכוזאת  

, רהחבב  ותיעלי המנב  לד שחלטה פה א הח  שדריימים בהם תוים מסיינו עננקבע  ,כן
מ, שיההחברבנה ההון של  וי משינ  כללםוב   החברהות של  ילתחומי הפעב  יתהונוי 

הפעיל  יב להתחי  מר ריאןו   ,ה לפעולחייבה החברתהבנוסף,    .הברחההונת מנכ"ל  כו
כ השליטאמצל  את  בחברה,ה  עי  רווחחל  שלו  שלוקת  שבהיקברה  חהל  ים    ל ף 

הומהרו  30%ת  ולפח התכרלצ   פוףכב  השנתי  יקנח    כן ו  ,ההחברשל    יםמיזרייה 
קובע, בין  ת ווהמני  ין בעליהיחסים ב  ר אתיד, המסרהחבש לחדתקנון    מוצו שללאי

מצר  יתר,ה מני  והוראות  נותזכות  העברת  לבחב  ותבדבר  זכות  רה,  ות טרפהצרבות 
 . מר ריאן לרה שי גר זכותות וינהמעלי ראשון לב ברוה, זכות סיברשל הח

 בתוספת עילדב  ו  אןר ריממ,  בע"  ינגסלדהואי.מ  מ.  ורהתקש  2020בדצמבר    15  יוםב
פי    ת עלמניוההנפקת  שלמת  ה  דממוע  החל  ,יהלפ  שר, א אמורכ  הם ההשקעהסכל
הצעד המדוח  לצה  קלהנפ  ףת  מניובויראשונה  של  החברה  ר   ר בדצמב   16ם  ומית 

נות  שוות  וראה  תבוטלנה,  הבבורסחר  למס  כוחומ   קוהונפשניות  המ  םשוורי  2020
ואת עלי  כבהצדדים    יןב  היחסים  תא  שהסדירוכם  סבה בחברה    עלתהפ  מניות 

הומכ  םהיזכויות שלהזכו  טול בי  לרבות,  ההחבר  יותבמנ  החזקהח  למנועילד  ת    תב 
בדירקטורידיר אחד  כל  ן  וקטור  היא  החברה  לפחות  זמחעוד  מהונה    15%יקה 
חד ה אפהחלטה  ש  ידרם תהימים במסו  םנייניל עביטורה,  בחה  ע שלוהנפר  פקנהמו

 .ילמור מינישיעב ת לחלוקת דיבידנדייבותחביטול ה ו הברהח ריוןוטקבדיר

 יטל בע"מפקקונט עם דיס  הסכם השקעה .23.2

הקצאה  השלימ  2021  באוקטובר  28  ביום  החברה  קפיטלה   בע"מ  לדיסקונט 
  1,406,534  שלוה  ברמניות רגילות של הח  3,474,138  של  "(פיטלדיסקונט ק)"

ניות רגילות  מ  1,406,534-למימוש ל  ר, הניתניםשומים למסחר  ציה לאפי אוכתב
-לום בסך כולל של כבתמורה לתש  ,"(כתבי האופציה"בסעיף זה:  של החברה )

ש"חאלפ  46,004 למניה    מחיר  .י  אופציה  כל  של  בכפוף   17.55המימוש  ש"ח, 
וש מלמי  ניתנים  ופציהכתבי הא  .למדד או למטבע כלשהווד  צמאינו  ו  ,להתאמות

במיום מסח  בכל מתום  ם החחודשי  18ל  שך תקופה שר  ממועד    18ל  חודשים 
בהתאהקצאתם נעשתה  כאמור  ההקצאה  השקע.  להסכם  בין ם  שנחתם  ה 
   (."ההקצאה הסכם"בסעיף זה: ) 2021אוגוסט ב 15 יוםהצדדים ב

 

ס  נכנ  ראורפבב   9  יום בור בחברה,  טירקדכ  נבךרטשן  נור ר ו של ממינוי  תא  הכללית של החברה  ה פ סי, אישרה הא2019דצמבר  ב  8ום  בי  38
 . ייםרותים פיננסי שיעל נותנח מפקל בקשהמיום הגשת הם יימ 60וף  לזאת בחו רנבך לתוקףטש מינויו של
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  ההשליטין בעל  בלדיסקונט קפיטל  בין    חתםההקצאה, נ  בד בבד עם חתימת הסכם 
ב התחרמסגהסכם  השליתו  בעל  לאחרייב  כי  וכ  טה  בל  ההקצאה  הוא  על  עוד 

ו בחברה  קפדיסקונהשליטה  בט  מחזיקה  יפ10%-יטל  כ,  את  הועיל  צבעתו  ח 
ש  באסיפה החברההכללית  לגרום  כ  ל  קפיטל די  דיסקונט  מטעם  דירקטור  למינוי 

החברה נ  .לדירקטוריון  סעיף  וספלפרטים  ראו  ח ולד'  דבפרק    22לתקנה    4ים 
 .י זהתקופת

אלפר  נוספים  החברה  ראו הפרטית,    ההצעה  ודותטים  באוגוסט    16ום  מי  דיווח 
 2021באוגוסט    24(, כפי שתוקן ביום  2021-01-065575)מספר אסמכתא:    2021

א ו2021-01-070093א:  סמכת)מספר  דיווח(,  מי  י כן   28-ו  25,  14  מיםהחברה 
אסמכתאו  2021בר  באוקטו -ו  2021-01-159345,  2021-01-088102ת:  )מספרי 

 ה.דרך ההפניתאמה(, הנכללים בזאת על , בה2021-01-092476

 רייב אוןלוגאנו ודעה בהשק הסכם  .23.3

לרכי  2021בנובמבר    2ם  ביו עסקה  החברה  מניות  השלימה  החבשת  רות  של 
און ו  לוגאנוהאחיות   הנר " )  דרייב  שהינן שות כהחברות  תחת  ות  חבר  "(,  המאוגדות 

פ מדינת  בדיני  במתן  קעוס  וגאנלו"ב.  רהאלורידה  בארה"ב   בנקאי  חוץ  איאשרת 
ות רכבי יד בתפעול סוכנופעילותה של דרייב און מתמצה  לרכישת רכבי יד שנייה  

 .נוגאלוידי מומנו על שנייה המשמשת למימוש הרכבים ש

פי ש  על  ההסכמים  ר,  נחתמהמערכת  מניו  40%  כשההחברה  ה מהון  חברות ת 
 בסך של עד   נההי  כאמור  סקההע  תמורשה(. תכיר)לאחר ה  הנרכשות, בדילול מלא

דרייב און, דולר ארה"ב עבור מניות    1-מניות לוגאנו ומיליון דולר ארה"ב עבור    18.7
ארה"ב    10כאשר   דולר  הינהקלוז  במועד  למושומיליון  באופן  דול  2בא:  ג  ר מיליון 
לו  הוזרמו  ארה"ב וגאנלהון העצמי של  דולר ארה"ב    8-ו  את וולכהשמשים  ממיליון 

ריבית;  ושאנים  בעל ד  8.7עד  ת  עד  מיליון  ישולמו  הנותרים  ארה"ב  ימים   90ולר 
של הכספיים  הדוחות  על  החתימה  לשנת    לאחר  נושאת ,  2021לוגאנו  כהלוואה 

נו )כמוגדר המותאם של לוגאגזר ממכפיל על הרווח הנקי  הנחברה    לפי שווי   ריבית,
 פי הדוחות כאמור. על בהסכם(

לרכ ציפאווענקו  הלחברה   נוספותמני  ישתות  עד  בשיעוגאנו  ל  של  ות  של   51%ור 
נוס  בתמורה  2023בשנת   הדרגתית  לרכישה  אופציות  וכן  מניות  למזומן,  של  פת 

של   לשיעור  )עד  בע  (,100%נוספות  המנוליתר  ביולי  אופציות    לוגאנות  יעמדו 
ה שהחבר  תנאים מסוימים )ובכפוף לכך, בשל מניותיהם לחברהמכירה הדרגתית  ל
את  יממ להחזקהלעלה  המוקנית    ציהפהאושה  במקביל    (. לוגאנוב  51%של    לות 

ימומלאופ אשר  זהות  אופציות  לחברה  כאמור,  און  ציות  דרייב  למניות  ביחס  שו 
     ר ארה"ב.דול 1-בתמורה ל

  ונה מה  30%-יק לפחות בזמן שהחברה תחז, כל  מערכת ההסכמים שנחתמהי  על פ
של   והנפרע  נרהמונפק  תכשתחברה  רה  ההי,  שלושה למ  תשאיחברה    נות 

, וככל שהחברה לא תממש שתהחברה הנרכחמישה בדירקטוריון    טורים מתוךרקדי
אית החברה זכ  , תהיה51%נית לה לעלות להחזקה בשיעור של  את האופציה המוק

חמישנולמ מתוך  דירקטורים  שני  בנוסף,  ת  מיע  ונקבעה.  הגנת  שונות  וט  זכויות 
ש ככל  תממשל  החברהשיחולו  שאופציוה  תא  א  והיאיתננת  לה  מעל זימח  ו  קה 

 ור שייקבע.שיע
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  2באוגוסט,    16,  ביוני  23מים  החברה מי  י, ראו דיווחהרכישהעסקת  לפרטים אודות  
ו -2021-01,  2021-01-042559:  ותאסמכתא  י)מספר  2021בנובמבר    3-בנובמבר 

בהתאמה2021-01-162663-ו  2021-01-093628,  065578 זה נכללים  ה(,  ,  בדוח 
 .הפנידרך ההל ע

 לה עוף פ סכמי שיתוה .24

 תוף פעולה עם בנק הפועלים בע"מהסכם שי .24.1

הפועלים בע"מ בהסכם לשיתוף עם בנק  התקשרה החברה    2021במרץ    24ביום  
להפנייתפעול ל  ה  לטלקוחות  הלוואו בנק  קבלת  אישוובת  לאחר  דירקטוריון  ת,  ר 

  2021ביולי    26קף ביום  ההסכם נכנס לתו.  2021במרץ    21חברה שהתקבל ביום  ה
מ  עם   18ה של  פובל מאת הממונה על התחרות לתקושור הסדר כאיקבלת פטור 

נוספים  .  חודשים ולי  בי  26-ו  2021במרץ    24  מיםמי  החברה  יחדיוואו  רלפרטים 
(,  בהתאמה,  2021-01-057622-ו  2021-01-043773:  ותאסמכתא  י)מספר  2021

 דרך ההפניה. על זאתב יםכללהנ

 בע"מקונט תיל דיס עם בנק מרכניב ת לא מחיוהתקשרות במזכר הבנ .24.2

מחיה  2021באוגוסט    15ביום   לא  הבנות  במזכר  החברה  )תקשרה  זה:   בסעיףיב 
ההבנזכמ" מרכות ר  בנק  עם  דיסקונטנ"(  זב)  "מבע  תיל  לשיתוף  הבנק"ה:  סעיף   )"

היתרפע בין  המסדיר  עסקי,  הנו  ולה  עלהבאים  יהמרכז  שאים את  בחינה  ידי    ים: 
הגדלת  הבנק הא  של  עשראמסגרת  שהועמדה  ידי  לל  בחינו  פעילות  חברה;  ת 

הנפקת  ב  ף פעולהה של שיתוראי של החברה על ידי הבנק ובחינרכישת תיקי אש
ובהעמדת מימו  ערבויות  לקבלנים.  שירותי  מלפרן  דוח  ראו  נוספים  של טים  יידי 

א)  2021גוסט  באו  16  מיום  החברה נכלל ה  (,2021-01-065581א:  מכתסמספר 
י למועד וכמזכר הבנות לא מחייב כי מדובר ביצוין  . כמו כן,יההפנדרך העל  בדוח זה

  ים לעיל.רמהנושאים המתוא לאיזה חסחייב ביתם הסכם מ , אין ודאות כי ייחהדוח

   שפטייםמ  יםליכה .25

 ספיים.  ת הכולדוח 19ור אבראו פרטים ל

 שנה הקרובה בתחות פ פי להת וצסטרטגיים א  יעדים  .26

ולבסס ך  המשיה למטרה  עומדתהחברה  סקית של  עה הגיסטרטיס הא ס, בבדוח הכון למועד  נ
 חוג   והרחבתי  לשראי-בירהעזר  מגב  יבנקא  וץהח  ראיהאש  ףבילה בענברה מוכח  המעמד  את

העמדת  בתחום    פועלת לגיבוש מתווה פעילות החברה  בתוך כך,    .םפיים נוסלמגזר  יהלקוחות
ולמאפיינחרדי,  -הדתילמגזר    אשראי ליתרונות  לב  הייחודייםי בשים   ה, ימים של החברהקי  ם 

ך  זאת תול  כ  אינו יהודי ועל בסיס תשתיות החברה הקיימות.יטת בעל שליטה שכחברה בשל
דגש   לקשימת  איכות  שמירת  וגידה  ורותמק  גיוון  ה,חותיועל  בהיקף מ  לואשראי  תמיד 

  דיי  לע  י אשראות המקור  לת והוז  גיווןהמשיך בלחברה  ה  י שואפת בינונ-קצרה  הפעילות. בטווח
חורואגפקת  הנ הפוהרחבת  ב  ת  הכמערהמול    אישראעילות  ל  בנקאיתת  את  הרבמטרה  חיב 

תיק עלויות  ילזלהוו  ל מנוהההאשראי    היקף  ה  מקורות   את  ך  ורלצ  לרשותהם  ומדיעהמימון 
ה עם גורמים פי פעולקיימים ויצירת שיתועות הרחבת שיתופי הפעולה הוכן באמצ  פעילותה

אותם   האשראיי  צראת סל מוחיב  רלה   ההחבר  וקלתף, שסבנו.  תונוספים למכירת תיקי הלווא
מיה לפלבאמצעות  ללקוחותיה    ציעהא  נוספים  חדירה  שוק  פעי  יברחלהוחי  תה לואת 
ווחתל נוספיירפוגגיא  לאזוריםמים  בישראלים  שיתופיוב  הצמבע  בין  , ם  באמצעות  פען  ולה י 
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וח ללק  תרוהשי  תלרמ  רהקשו  לחרים בכפני המת  תרון עלירת יצובת יטל  וללפע  ןוכ   ,עסקיים 
פתרונותובמ ויצירתייח  תן  בדרייםודיים  לרבות  של  ,  משמעותית  ך   ההשקעהשל  הגדלה 

 .רהבת החחום פעילולתטכנולוגיות רלוונטיים בו מוצריםב

להגחברה  ה אפועלת  הפעית  דיל  בתחום  פעילותה  בארה"ב.  היקף  ללות  הדנכון  וח, מועד 
 20%ר  , כאשארה"ביליון דולר  טר  1.3-עומד על כב  "הרכב בארהלוואות  סכום הכולל של הה

הה ללקוחות  לומתוך  הינן  האלה  העסקית    .subprimeואות  פעילות  ולכהאסטרטגיה  לת 
מ איתן  הרכב  סוכנויות  מספר  החברהתקשלהגדלת  לה  רת  מנת  את  גדעל  האשראיתייל   ק 

הפעילות    תלהגדיל את המקורות העומדים לרשופועלת  החברה    ,הפעילותת  לצד הרחבשלה.  
ף, בנוס.  לרבות הגדלה של מסגרות האשראי הקיימות  ,מיחהצבך  ולתמ  על מנת  הבת  ברהבח

תשתה  החבר להנחת  צמית  ויתפעל  לרבות  תומכות  הקרובות,  לשנים  השדרה חה  עיבוי 
והש,  ליתוהניה מידע קעה  אפיון  ומימופיסתתהליכי  ייעול    וכן,  במערכת  רכ ת  כלי  בעת  ש  ב 

 .אירוע כשל

פינלכני  פועלת  ההחברבנוסף,   ליווי  לתחום  לפרוסה  בנייקנסי  ויטי  נדל"ן,  ליזמי  למימון ה  כן 
לרבפרו תשתיות,  לקבלני  תשתיות  והעמדת שירותי    ותיקטי  מאושרים  חשבונות  ניכיון 

בכוונת הנדל"ן    ערבויות.  בענף  ללקוחות  מלאה  מימונית  מעטפת  להציע  ת  והתשתיוהחברה 
(one-stop shopבלקוח התמקדות  תוך  ב ו(,  במגזרים  וצפת  החברה  פועלת  לפעול הם  ויה 

להערכתה  בעתיד,   לרחיתאשר  והחדשים.  הקיימים  ללקוחותיה  הערך  הצעת  את  טים פרב 
-2021-01אסמכתא:    פר)מס  2021באוקטובר    21מיידי של החברה מיום  דיווח  נוספים ראו  

 ה.ך ההפניעל דר אתבז כלל, הנ(086965

בב להכבד  החברה  פועלת  עובדיםד,  בע  שרת  ב  לי נוספים  וניסיון  פעילומומחיות  תה.  תחום 
שימעריכה    החברה ככל  האשראי,  היקפי  הגדלת  יגדיוכי  משמעותיגדלו,  פ ת  ל  עילותה את 

 ת.ילובתחום הפע

  , ד תיע  פני  צופה  מידע   ר דבג  הינם  השל  ת העסקי  הגי סטרטוהא  רההחב  יעדי  כי  ר מובה
  לת ההנ  ות זיותח  ת הערכו  על  ,היתר   בין,  יםבססת המ  ערך,  ירות ינבחוק    זהנח  מוכהגדרת  

  מועד ל  נכון  רה החב  ת שובר   קייםה   המידע  על  המבוססות ,  בלבד   חודה  למועד  הבר הח
פוקוחול   מאת   מחייבים   לא  ם מצגי  ת לרבו  ,דוחה   לה א  ת חזיוות   כות הער .  טנציאלים ת 

  בידיעת   ינם א ש  תונים נ  בשל,  מהצפוי  ונהש  ןבאופ   להתממש  או,  ש תממלה  שלא  לות עלו
  אירועים   וא/ו  ר יות   אוחריםמ  ביםלשב  ר תבר לה  יםיוועש  , דוחה  למועד  ון נכ  ,ברהחה

 וכן ,  ראי אש  יוסבג  ייםשוק  וקהש   צבמב  יםינויש  בות לר ,  החברה  בשליטת   שאינם
זה   בדוח  27  עיףבס   מפורטיםה (  לקםח  וא  לםכו)  וןסיכה  מגורמי  ה איז  של  םת ממשוהת 

 הלן. ל

   כוןסי ייון בגורמד .27

 פעילותה של החברה:ל ריםקריים הקשועין הוהסיכמי ורן גלהל

 רוי מאקסיכונ

 בישראל  קצב המשת במתירעה מהוה .27.1

ה הרע,  ללמש  ק. כךב המשם במצנוייף לשיחשו  רהוסקת החבעלות בו  הפעי  םחות
במכ מהותית  להגדי  צבלכלית  עלולה    לשפירעון    דלותחל  כויסיהאת    ל המשק 

. לקוחותת הבות חויבגבית  שולהתק  חברההך, עלולה  מכ  האצכתו  .הברהחלקוחות  
משמנוב במשק  בצמיחה  האטה  האסף,  המ  טהעה  בהדחויי   סריםמבהיקף    , ק שום 
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  . ה על ידהל  ת המנווחויק הלקובה תובג  ההחברילות  פע  יקףהאטה בה  אועל יוצוכפ
ליך  הל  , כמו גם עםיות ומושכלקוח  ד של מאורחב    רדה לשמור על פיזויקפהחברה מ

 .עיקרי קוחבלרה בחהשל ת לות ערזמנת ל, על מקיף מ םותיח

 המשק בארה"ב  הרעה מהותית במצב .27.2

 . כך ה"בבאר  קהמש  בם במצנוייחשוף לשי  בתה  רהוסקת החבעלות בו  הפעי  םתחו
  . להלהעלות את שיעור האבטהמשק עלולה    בצלכלית מהותית במה כהרע,  ללמש
מכאצכתו ה  ך,ה  חויבגבית  שולהתק  חברהעלולה  הלבות  בוחותקת  האטה סףנו.   ,

ועל  וכפובדת החברה, י הפעילות בו עבצמיחה באזור הטעה האמשמ בצמיחה במשק
כה השל.  העל ידהל  מנות הוחוהלקיק  ובה תובג  ההחברת  לופעי  יקףהאטה בה  איוצ

של  אפשרי נוספת  היאת  במשק  הבטוחה  האטה  בשווי  הרכב  כלבדמות    ירידה  י 
יוצוכפ  ,משועבדים ה בהפסדי    א ועל  בעת  שראעלייה  החברה    .כשל  י רועיאאי 
לשמוריפקמ פיזו  דה  מאו  ר על  של  רחב  רסוד  רוככב  כנויות  י תיקאת  שת  מהן 

נות  בסוכרה  בהחשל  ת  לות   ערזמל  , על מנתףקימ  וםתיליך ח הל  ם עג  , כמוההלוואות
 .רכב עיקרית

 פשטות נגיף הקורונה הת .27.3

נג התפשטות  הקורהמשך  מכךיף  הנובעות  האפשריות  וההשלכות  רט פומכ  ,ונה 
ה  1בבאור   הכספיים  לדלדוחות  זה מצורפים  כלכלית,   ,וח  להאטה  להוביל  עלול 

מ ואף  גבוהים  אבטלה  לההתוב  ,יתוןשיעורי  החברה,  שפיע  אם  פעילות  היקף  על 
האשראי,   צריכה  החברה היקף  הנהלת  וכיו"ב.  החברה  לקוחות  של  הפירעון  יכולת 

לבחוממשי וביכה  בעולם  ההתפתחויות  את  שוטף  באופן  עםראשן  בקשר    ל 
הקור נגיף  היהתפשטות  את  את ונה,  החברה,  של  והתפעולית  הניהולית  ערכותה 

פעולות בנקיטת  ב  הצורך  התפשטועקכלשהן  ההשפעות בות  ואת  הקורונה  נגיף  ת 
העסקית   פעילותה  על  הקורונה  נגיף  מהתפשטות  כתוצאה  האפשריות  וההשלכות 

 תוצאותיה הכספיות.החברה ושל 

 וליטיופ מדיני ,ביטחוניב מצ .27.4

 לכלי המצב הכ עה ישירה על פיימת השראל קשביטי והפולי ונייני, הביטחדהמב למצ
העסהפעילועל   פעי  ומכ   ,במשק  קיתות  על  מכך,  .  רהב חהלות  גם  רעה  הכתוצאה 

לפעלולבמצב   בביקה  בטיולק  הרהחבלשירותי    שוגום  וון  העסבהיקף  אות קנפח 
 .יות החברהוחעה ברוגרום לפגיול החברעת הבצמש

 תן ריביכויס .27.5

שר  א  ,םת בשווקישערי הריבי  לידיים שים עתינולשיהחשיפה  מהריבית נובע    וןיכס
.  שלהחיה ובהון  וובכך לפגוע ברו  הרחבהות המימון של  יועלידול בלג  להוביל  םיולעל
  ית בהרי  לייתע  תאפוג  סל  החברהנאלצת    ,משקב  ריביתה   עולהים בהם  בצו כן, במכמ

  שיפה לאחברה מדובר בחהת  רכלהע  .נפרעו  םדחויים שטר  יםשל ממסרבעסקאות  
 .יום( 90-ד כצר )עוח קעשות לטוהתקשרויות נ ן מרביתת, שכיותמה

מהווים פחות  ף המקורות אשר נקובים בריבית משתנה  היק ת בארה"ב,  לולפעי  ביחס
שיפה דובר בחהחברה מהחברה. להערכת  ממחצית מהיקף המקורות הקיימים של  

ה היקף  בשל  הן  מהותית,  אשמלא  נקורות  בריר  משתנה קובים  להיק  בית  ף ביחס 
 החברה.הן ביחס להיקף המקורות הכולל של וב ת בארה"של הפעילוהמקורות 
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 יכון מטבע חוץ ס .27.6

קיימים  , ניתן אשראי ללקוחות בדולר ארה"ב כאשר מנגד  "בפעילות החברה בארהב
ינה  הבישראל  ברה  פעילות הח  דולר ארה"ב.ים בת הנקובה הבת מקורולרשות החבר

 .מטבע חוץני סיכוו חשיפותאת  עת לעתחברה בוחנת מ. הבש"ח

ב  ם סיכון גור  לפרטים אודות דוח  יים המצורפים ל כספה  דוחותל  2ו'16אור  זה, ראו 
 זה. 

 ות מימוןקורלות במת .27.7

במקורוחה  פעילות תלויה  שבה  תברה  זאת,  ותה.  רשמימון  הריבית  יבבסעם  ת 
ת  חבלשם הר  רקטיביטאי אריס אשילג  רההחב תגדילה את אפשרושק ממבמוכה נה
 .וניםורות מגוממק עילותהפ

 כונים ענפיים יס

 ן וניטימובדן סיכון א .27.8

צבר במשך שנות  שנ  ב שניםן רמוניטיל  ת עמושתתברה  לות החעי, פוין לעילצכפי ש
אצל    ןואמי  ג יצי  אשראי  תןונכ  החברה  טיןפגיעה במוני  . הימנהלושל    לות שלהיפעה

א  להבי  ורים עלולהולטגהר  או הגופים  םי יתפיה העסקו , שוןהמימ  פקי, סלקוחותיה
 . חברהה  ותרווחית וב לפגיעה בתוצאו

 ייםטורונים רגולסיכ .27.9

  םרגולטוריה  מדיניות על ידי  ימת, כמו גם שינויי קיקה  וים מכוח חקיוצוקה  קיחי  ישינו
ביל  ם להגיישועיל,  לע  22  ףיבסע  טפורמכ,  החברהת  עילופ  ים עלעהמשפיהשונים  
פעי ה  ותה לאת  ומלוי ע  חברהה  ל ע  להשיתו   ברהחשל  נשאבות   ובכך   יכריםים 

בחברה קיימות מספר פונקציות על    מים.יסום מלהציע שירותי  התכולי  לע  עלהשפי
קצין ציות  משפטי,    חברה: יועץבהוראות הרגולציה החלות על המנת לוודא עמידה  

 ן ומבקר פנימי.וור הלבנת הסח חוק איו וממונה מכ

 תתחרוצמות ההתע .27.10

  ה בוהג  ותותיתחר  ברמתן  ייאופמוסקת החברה,  ע  עילות בו הפין לעיל, תחום  וצכפי ש
שחמ  בין המקומייםי)בע  קניםספר  הבנקים  ה החבר  ייתמאסטרטגכחלק    (.קר 

התחרותדהתמול עם  היחסי  ונ ריתאת    החברה  המבליט,  דות  הבה   , ותשירטיב 
המפורטים לעיל, אה ניסה והיצילאור חסמי הכ .בייםיטם אטרקנאית מתן בו ותובזמינ

כי הינה ערוכה    ורהסברה  ומאחר שעיקר השוק נשלט ע"י המערכת הבנקאית, החב 
וכן   נוסף  בנקאי  חוץ  מתחרה  כניסת  של  נוספיםל למקרה  חברות כ  ,מתחרים  גון 

 ת מימון. ים וחברוים דיגיטליכרטיסי אשראי, בנק

 בשנייה בארה" יד ירכברי ת מחירידי .27.11

למה החברה  רלוואות  כלי  שניכב  ימון  הרכב    בבארה"ה  ייד  כלי  ע"י  אשר  מגובות 
י הרכב  כלעיקול של  פועלת ל  החברה,  אירוע כשלעת  . ברכשים ע"י לקוחות הקצהנ

השפעה   קיימת  שניה  יד  הרכב  כלי  מחירי  לירידת  גובה ולמכירתם.    הבטוחה  על 
 .איאות להפסדי אשרוצגדיל את הההליוצא עלול  , וכפועללתיק האשראי הקיים
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 ת  ועילומהונאות  .27.12

להחב חשופה  ומעייכונסרה  הונאות  מעצםי  פעילותה.ת  לות    ת גדר מ  ברההח  חום 
באמצ זה  תעסיכון  לסיך  הלות  הינת  בחדור    תהליכים   נהלים,ראי,  שא בקשות 

מאושבי חממו תה בטם  חיתוםחים,  תהלליך  ומוש  יהולזי  דוריםסיכים  ,  ך  הלקוח 
והממס לכב.  "כיוצר  אתמזעדי  ומעוונאלהבים בפתחה  הניצ  םיכוניהס  ר  וכן  ת  ילות 

ב  יותוטע קיים  מנגשונות,  תפקיונחברה  הפרדת  מיםדן  לעובדים ,  מהימנות  בדקי 
 פה. ענה קרוב בקבלתם לעבודה

 גבייה ו םירקים חוזשי .27.13

שיק    םירקבמ אש של  היה  ר  חוזר,  לפירעולשאמור  האשרמש  לחברהנ  אין    וצרות 
גב קיכו  ,יהיעלויות  סין  . ד יהפוך לחוב אבוב  חווהיצלחו    לא  הגבייהכי הליכי    ן ויכם 

לה סיכוןכדי  וכמפורזה   קטין  צמבצע  ,עיללט  ,  של שהא  ועדתו  החיתוםת  ווים  ראי 
הללכל יחס  ב  קותבדי  חברהה ול  ה/קוחות   החברה   וכן,  העניין  פילים,  מושכאו 
 ר חזלה  ההלוו  ל הפחות, ערבות שרך כלל, לכל  בד, ושוניםות מסוגים  חקבלת בטומ

לגוופה  חשהחברה    יכךלפ  .ורכאמהאשראי   תמידי  עלי  רם באופן  זה.    היסיכון 
של  חה  ותית בשיעורי הצלעידה משמרים ו/או יוזרהח  ם מעותית בשיעור השיקימש

ת לרעה  להשפיע מהותי  ותחוזרים, עלול  קיםלשי  ביחסברה  חיה של היצי הגבמאמ
 .ה ורווחיותהברסות החנכעל ה

 ברהלח יםידסיכונים ייחו

 ימוןת מרוומקות ילוני נזוכסי .27.14

המימון השלכה  למ והיקף  ורווחקורות  מחזור  על  ה  החברה.יות  ישירה  עמדת כושר 
אשראי  ה להעמיד  מיכולותיה  גבוהים  שלה  התפעול  ויכולות  החברה  של  הלוואות 

עצמיי החברהממקורות  עוסקת  כך,  עקב  שוטף  ם.  ושמירבפיתו  באופן  על ח  ה 
רבים   מימון  הנחומקורות  שונותמפוזרים  לקבוצות  מתאגידים  אשר  כגון  , לקים  אי 

גיוס למגו  בנקאיים,  מעבר  והון.  מחוב  המימון  ון  החברה השוניםקורות  פועלת   ,
מימון.   מקור  בכל  הגיוס  אפשרויות  את  הנזילותלהרחיב  החברה  סיכוני  הינם    של 

ה  הקטנת  (1)כדלקמן:   ביטול  של    לוואותאו  אשראי  )לרבותומסגרות    החברה 
הבנו שלההחברות  ה  (ת  אימהתאגידים  עמידתבנקאיים  אי  בשל  התקשרה,   ה תם 

פיננסיות מידה  עמידה  או /ו  באמות  אי  מק  בשל  מידה  של  באמות  המימון  ורות 
בהנחיות   אג  (2)  ;רגולטוריותשמקורן  של  מיידי  לפירעון  החובהעמדה  של    רות 

בשל   עמידהחברה  פיננסיות.ב   התאי  מידה  תלות  אמות  קיימת  במקורות    לחברה 
זא  .ון חיצונייםמימ ויוון מקורות המימון שקב גכי ע   עריכהת, החברה מעם  עקב  לה 

   .ים, ביכולתה להתמודד עם סיכון זהון מרובנגישותה למקורות מימ

 מפתחבאיש לות ת .27.15

מר .  ברהחמנכ"ל הכ  המשמש,  שליטה בחברההבעל  ,  יאןר  דואנממר  בתלות    חברהל
ניסיון רב שניה  ןיאר ומינו בעל  ביטינום  דמווה  החברל  שות  פעילה   םותחן  ת מהווה 

ית  תופגוע מהלה לעלו  מר ריאן  לבתו שזיע  לפיכך,  .ות החברהפעילול ותח בניהמפ
 .פיתוחהוב רהבהחלות יעבפ

 יבריידע וסאבטחת מגיות, ולוטכנ .27.16
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או  /ו  תיונות טכמתקלה  כתוצא  זקים אפשריים העלולים להיגרםנלה  חברה חשופה
במערו/ערעור   פגיעה  מביות כאו  הוסוסה  פות  מתקי  וצאהתכ  החברה  של  מחשבת 

ה אם  ש  חברהסייבר.  לעשות  תוכל  סיבה,  במערכ  ושימלא  מכל  דר  היע  תוךותיה, 
להחזיכוי לפעי  רלת  מערכותיה  על  הנתקי  לותאת  קצר,  יובזמן  החברהכלה    ולת 
עלול ל אשר  דבר  לפג  היפגע,  במולגרום  ה  יטין ניעה  בחברשל  פעילותה  ה, 

מ  ת.והכספי  ובתוצאותיה שבהתאם,  שורה  החברה  הג יישמת  אמצעי  ובקרה,  ל  נה 
ונהליםהחל מ ת טכנולוגיות  ת, התקניעת תחומי אחריות וסמכו, קבמסמכי מדיניות 

לא העובדים  במודעות  השקעה  המחשוב,  מערכות  על  להגנה  וכן  מתקדמות  יומים, 
באירוע וטיפול  אבטחה.בניטור  לבדיקת  החב  י  תקיפה  מבצעי  מתרגלת  עמידות  רה 

כמו  ה החברבקרות.  נתוני  כלל  בכן,  מגובים  נוספים  ה  תקופתית.  גיבויים  הנבדקים 
מנהל  ופת  בתק מינתה  החברה  מהדוח  ניהול  אבטחת  על  אחראי  אשר  וסייבר  ידע 

בחברה המידע  אבטחת  של  ויישום  ביטוח  וכ  ,מדיניות  פוליסת  ברשותה  מחזיקה  ן 
 יבר.ת סיגד תקיפוכנ

 

קי עסעל    תםעבם והשפטי  יפעל    לת החברה,הנה  הערכותל  םהסיכון, בהתא  ורמיגירוג  דן  הלל
 : קטנהית וגדולה, בינונ פעההש – החברה

על   כוןהסישל גורם    פעהשה הדת מי
 רההחב

 

עה  פ הש
 טנה ק

 עה השפ 
 נונית בי

 השפעה 
 רבה

 ו  קר אמ יכוני ס   
  X בישראל  משקה מצבת במהותי הרעה 
 X  ארה"ב ב משקה מצבת במהותי הרעה 
 X  נה הקורו נגיף תהתפשטו 
 X  ליטיפוי ונימד ,ימצב ביטחונ 

X   ריבית יכוןס 
 X   סיכון מטבע חוץ 
  X ת במקורות מימוןתלו   

 ם ים ענפיי סיכונ   
 X  וניטין מבדן או סיכון 
 X  גולטורייםם רסיכוני 
 X  ותתחרהתעצמות ה 
 X  ד שנייה בארה"בי ירכברי ת מחירידי 
X   ומעילות   תהונאו 
X   ה וגביי יםוזרקים חשי 

 חברהים ל ודיייח םכונייס   
  X ימוןת ומקורות מונזילוני סיכ 
  X תלות באנשי מפתח 
 X  וסייבר ידעחת מ, אבטנולוגיותטכ 
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 ן והסיכ  ורמיג  של  ההשפעה  מידת   זה  לובכל  לעילד  ןוהסיכ  גורמי   דבר ב  ההחבר   כת ער ה
 ת בוססהמ  , ערך  רות ניי  קבחו  ומעות שכמ   עתיד   ניפ   צופה   עמיד   דר בג  ינה ה   , ברההח  ל ע

. רההחב  של  חוניתו  רכות הע  כוללת   וכן  חודה  מועדל  נכון  הבחבר   הקיים   המידע  על
 , ההחבר   של  יהרכות עהמ  השתנות ל  עשויה  םמסוי  ןסיכו  גורם  של  משותותמ ה  ת השפע

  לה עלו  רההחב,  ןכ  כמו  .ברהחה  ת בשליט  כרחבה  נםאי  אשר   רמיםגו  שלב  יתר ה  ןיב
,  יתממש   אם,  סיכון  םגור   לכ  של  פעתו והש  נוספים  כוןסי  מיור לג  דיבעת   חשופה  להיות 

 . ברההח של  ותיהמהערכ   שונה ות יהל  עשויה



 אשראי בר דיווח  –א'  נספח

"(, מתאגידים  החברה הבת)בנספח זה: "  .Lugano Capital, Incבאמצעות החברה הבת שלה,   תעיקרי תנאי מסגרות האשראי המהותיות של החברה, לרבולהלן יובא תיאור  
 לדוחות הכספיים המצורפים לדוח זה.  13באור בנקאיים, נכון למועד הדוח, במתכונת אשראי בר דיווח. לפרטים נוספים בקשר עם מסגרות האשראי האמורים, ראו  

 
 אלפי ש"ח.  80,000הוגדלה מסגרת האשראי לסכום של  2021באוגוסט  25אלפי ש"ח. ביום  20,000 על עמד המסגרת סכום האשראי מסגרת העמדת במועד  1

העמדת   מועד
 מסגרת

 האשראי 

  ומועד פירעון מועדי
 הסופי  הפירעון

 סכום
 מסגרת

 האשראי 

  יתרה
בספרים ליום 
31.12.2021 

 שעבודים, בטחונות הריבית  שיעור
 וערבויות 

מידה פיננסיות ואופן חישובן ליום   אמות
31.12.2021 

-cross) צולבת  הפרה
default )ותנאים  

 נוספים  מהותיים

Non-
recourse 

פירעון: 8.10.2020 כל   מועדי 
מכוח   שתועמד  הלוואה 
תיפרע   האשראי  מסגרת 

 ימים. 7בתוך 
 

80,000 
 1אלפי ש"ח 

40,009 
 אלפי ש"ח 

שתועמד  הלוואה  כל 
מסגרת  מכוח 
האשראי תישא ריבית  
של  שנתי  בשיעור 

ה   פריים ריבית 
  בתוספת   בישראל

של  בשיעור    מרווח 
0%-0.9%. 

חשבון - על  קבוע  שעבוד 
מופקדים,   יהיו  בו  הבנק, 
בסכום  שיקים  עת,  בכל 

  מיתרת   140%של לפחות  
 הלוואות. ה
שלא - החברה  התחייבות 

שעבוד   על ליצור  שוטף 
מקצתם,   או  כולם  נכסיה, 

 ללא הסכמת הבנק. 
  בעל   של  אישית  ערבות-

 להבטחת  השליטה
 הסכם  מכוח  ההתחייבויות

  של   בסך  האשראי  מסגרת
 "ח. ש מיליון 54.6 עד

למסגרת  יצוין כי אמות המידה הפיננסיות ביחס  
 ייבחנו לפי מידע כספי סולו. האשראי

 
עת  (  1)  בכל  כי  ביןהחברה התחייבה  ההון    היחס 

העצמי של החברה, בתוספת יתרת סכומי הלוואות  
בעלים, אשר לגביהן נחתמו על ידי החברה ובעלי 

הבנק,   כלפי  נחיתות  כתבי  המאזן  מניותיה  מסך 
 .20%-"(, לא יפחת מההון למאזן  יחס"בשורה זו:  ) 

 
ליום   כאמור   31.12.2021נכון  למאזן  ההון  יחס 

 .23.3%על  עומד
 

שיפה מקסימלית מול  ( החברה התחייבה כי הח2) 
  7%לקוח בודד )שאינו מנכה משנה( לא תעלה על  

 מתיק האשראי של החברה. 
 

מול  החשיפה המקסימלית    31.12.2021נכון ליום  
 2.90%על    תעומד  לקוח בודד )שאינו מנכה משנה(

 . מתיק האשראי של החברה
 
הח3)  כי  התחייבה  החברה  מקסימלית(    שיפה 

הלווים  ולעשרת  הגדולים  המושכים  לעשרת 

-Cross)  צולבת   הפרה
Default:)    עמידה אי 

הלוואה  בפירעון 
מסגרת  מכוח  שתועמד 
הפרה   תהווה  האשראי 
ההלוואות   יתר  כל  של 
מסגרת  מכוח  שיועמדו 

 האשראי. 
 

להעמדה   עילות 
מיידי אי    :לפירעון 

ב מאמות  עמידה  איזו 
הפיננסיות   המידה 
להעמדה   עילה  מהווה 

 לפירעון מיידי. 

 לא 



2 

 

 
 אלפי ש"ח.   0,00010הוגדלה מסגרת האשראי לסכום של  2021בדצמבר  28אלפי ש"ח. ביום  20,000 על עמד המסגרת סכום האשראי מסגרת העמדת במועד  2
( חייבים לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות 3( הוצאות נדחות בניכוי )2( נכסים בלתי מוחשיים כגון: מוניטין, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים וכיוצ"ב; בניכוי )1" משמעו: ההון העצמי בניכוי )הון עצמי מוחשי"  3

( הלוואות בעלים לגביהן נחתמו, על ידי החברה ועל ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות  4וחזקות על ידי החברה )כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך(; בתוספת )בבעלות בעלי עניין בחברה ו/או חברות קשורות של החברה שאינן מ
 בהתאם   ," משמעו: הון עצמי, כמשמעותו לפי כללי החשבונאותהון עצמיכאשר "ברות כלולות;  ( מוניטין שהינו חלק מחשבון ההשקעה בח5( כלפי הבנק שנוסחם מקובל על הבנק ובניכוי )subordinationבעלים, כתבי נחיתות  )

 .הרלוונטידוחות הכספיים המאוחדים של החברה, לתקופה המסתיימת במועד ל
( נכסים לא מוחשיים )כגון מוניטין,  זכויות יוצרים,  פטנטים, סימני  מסחר, שמות מסחריים וכיוצב'  1י )" משמעו: סך המאזן של החברה כמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים הרבעוניים ו/או השנתיים של החברה, בניכומאזן מוחשי"  4

( מוניטין שהינו חלק מחשבון 3ות ערך( ובניכוי )דרת מונחים אלו בחוק נייר( חייבים לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות בבעלות בעלי עניין בחברה ו/או חברות קשורות של החברה שאינן מוחזקות על ידי החברה )כהג2ובניכוי )
 .IFRS16( נכסי זכות שימוש בהתאם לתקן 5( יתרות מזומנים ושווי מזומנים, ובניכוי )4ההשקעה בחברות כלולות, ובניכוי )

העמדת   מועד
 מסגרת

 האשראי 

  ומועד פירעון מועדי
 הסופי  הפירעון

 סכום
 מסגרת

 האשראי 

  יתרה
בספרים ליום 
31.12.2021 

 שעבודים, בטחונות הריבית  שיעור
 וערבויות 

מידה פיננסיות ואופן חישובן ליום   אמות
31.12.2021 

-cross) צולבת  הפרה
default )ותנאים  

 נוספים  מהותיים

Non-
recourse 

, בהתאמה,  50%ועל    40%הגדולים לא תעלה על  
 .מסך תיק האשראי של החברה

 
ליום   המקסימלית    31.12.2021נכון  החשיפה 

הלווים  ולעשרת  הגדולים  המושכים  לעשרת 
, בהתאמה, מסך  33.68%ועל    18.15%עומדת על  

 תיק האשראי של החברה. 
פירעון: 25.2.2021 כל   מועדי 

מכוח   שתועמד  הלוואה 
תיפרע   האשראי  מסגרת 

 ימים. 7בתוך 
 

100,000  
 2אלפי ש"ח 

אלפי   10,002
 ש"ח 

שתועמד  הלוואה  כל 
מסגרת  מכוח 
האשראי תישא ריבית  
של  שנתי  בשיעור 

ה   פריים ריבית 
  בתוספת   בישראל

של  בשיעור    מרווח 
0%-0.9%. 

חשבון - על  קבוע  שעבוד 
יהיו   בו  מופקדים,  הבנק, 

בסכום  שיקים  עת,  בכל 
  מיתרת   140%של לפחות  

 הלוואות. ה
שלא - החברה  התחייבות 

על  שוטף  שעבוד  ליצור 
מקצתם,   או  כולם  נכסיה, 

 ללא הסכמת הבנק. 
  בעל   של  אישית  ערבות-

  להבטחת  השליטה
 הסכם  מכוח  ההתחייבויות

  של   בסך  האשראי  מסגרת
 "ח. ש מיליון 50 עד

כי  1)  התחייבה  החברה  המוחשי(  העצמי   3ההון 
 אלפי ש"ח.   70,000-שלה לא יפחת בכל עת מ

 
ליום   של    31.12.21נכון  המוחשי  ההון  עמד 

 אלפי ש"ח.  160,314 -החברה על כ
 
עת  (  2)  בכל  כי  ביןהחברה התחייבה  ההון    היחס 

בשורה זה:  )  4המוחשי לסך המאזן המוחשיהעצמי 
 .15% -"(, לא יפחת מההון למאזן יחס"

 
ליום   כאמור   31.12.2021נכון  למאזן  ההון  יחס 
 .19.6%עומד על 

 

-Cross)  צולבת   הפרה
Default:)    עמידה אי 

הלוואה  בפירעון 
מסגרת  מכוח  שתועמד 
הפרה   תהווה  האשראי 
ההלוואות   יתר  כל  של 
מסגרת  מכוח  שיועמדו 

 האשראי. 
 

להעמדה   עילות 
מיידי אי    :לפירעון 

ב מאמות  עמידה  איזו 
הפיננסיות   המידה 
להעמדה   עילה  מהווה 

 לפירעון מיידי. 

 לא 



3 

 

העמדת   מועד
 מסגרת

 האשראי 

  ומועד פירעון מועדי
 הסופי  הפירעון

 סכום
 מסגרת

 האשראי 

  יתרה
בספרים ליום 
31.12.2021 

 שעבודים, בטחונות הריבית  שיעור
 וערבויות 

מידה פיננסיות ואופן חישובן ליום   אמות
31.12.2021 

-cross) צולבת  הפרה
default )ותנאים  

 נוספים  מהותיים

Non-
recourse 

שיפה מקסימלית מול  ( החברה התחייבה כי הח3) 
  7%לא תעלה על    לקוח בודד )שאינו מנכה משנה(

 מתיק האשראי של החברה. 
 

מול    החשיפה המקסימלית  31.12.2021נכון ליום  
 2.90%על    עומדת  לקוח בודד )שאינו מנכה משנה(

 . מתיק האשראי של החברה
 
הח4)  כי  התחייבה  החברה  מקסימלית(    שיפה 

הלווים  ולעשרת  הגדולים  המושכים  לעשרת 
, בהתאמה,  50%ועל    40%הגדולים לא תעלה על  

 .מסך תיק האשראי של החברה
 

ליום   המקסימלית    31.12.2021נכון  החשיפה 
הלווים  ולעשרת  הגדולים  המושכים  לעשרת 

, בהתאמה, מסך  33.68%ועל    18.15%עומדת על  
 תיק האשראי של החברה. 

 
האשראי 4)  תיק  מח"מ  כי  התחייבה  החברה   )

 הכולל של החברה בישראל לא יעלה שנה.
 

מח"מ תיק האשראי הכולל   31.12.2021נכון ליום  
 ימים.  180על  של החברה בישראל עומד
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 .דולר ארה"באלפי   25,000הוגדלה מסגרת האשראי לסכום של  2021בדצמבר  13. ביום דולר ארה"באלפי  10,000 על עמד המסגרת סכום האשראי מסגרת העמדת במועד  5
שמות  ( נכסים בלתי מוחשיים כגון מוניטין, סימני מסחר,  3( חוב אשר נחתמו כתבי נחיתות לטובת הבנק, בניכוי )2, בתוספת )(בניכוי יתרות לקבל מצדדים קשורים)( ההון העצמי של החברה  1שווה לסכום של )  "שווי מוחשי נקי"  6

( יתרות לקבל של החברה מחברות קשורות, בעלי מניות  4חשבונאות מקובלים, בניכוי )מסחריים, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות לפטנטים, רישיונות וזכויות לכל נכסים אחרים אשר מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים בהתאם לכללי  
 לפי כללי הבנק, ככל שזו שנרשמה בספרי החברה נמוכה מכך.( הפרשה לחובות מסופקים 5ונושאי משרה בחברה, בניכוי )

העמדת   מועד
 מסגרת

 האשראי 

  ומועד פירעון מועדי
 הסופי  הפירעון

 סכום
 מסגרת

 האשראי 

  יתרה
בספרים ליום 
31.12.2021 

 שעבודים, בטחונות הריבית  שיעור
 וערבויות 

מידה פיננסיות ואופן חישובן ליום   אמות
31.12.2021 

-cross) צולבת  הפרה
default )ותנאים  

 נוספים  מהותיים

Non-
recourse 

פירעון: 16.12.2019 כל   מועדי 
מכוח   שתועמד  הלוואה 

האשראי   במועד מסגרת 
 .פקיעת מסגרת האשראי

 

25,000 
אלפי דולר 

 5ארה"ב 

אלפי   63,321
 ש"ח 

שתועמד  הלוואה  כל 
מסגרת  מכוח 
האשראי תישא ריבית  
של  שנתי  בשיעור 
הפריים   ריבית 
בתוספת   בארה"ב 

בשיעור     של מרווח 
1.5%-2.5%. 

קבוע  - יתרת שעבוד  של 
תיק ההלוואות של החברה 

 הבת לטובת הבנק. 
הבת - החברה  התחייבות 

שוטף  שעבוד  ליצור  שלא 
או   כולם  נכסיה,  על 
הסכמת   ללא  מקצתם, 

 הבנק. 
  בעל   של  אישית  ערבות-

בחברה הבת, מר    השליטה
צוק,   להבטחת  משה 
 הסכם  מכוח  ההתחייבויות

  של   בסך  האשראי  מסגרת
דולר    18,000  עד אלפי 

 . ארה"ב
בעלי - הסכמי  במסגרת 

הבת,  בחברה  המניות 
התחייבה החברה להעמיד  
לבעלי  לשיפוי  התחייבות 
לחברה  הערבים  המניות 
כשל,  אירוע  בעת  הבת, 
לפי חלקה היחסי בהחזקה  

 הבת. במניות החברה 

החוב הפיננסי התחייבה כי יחס  הבת  החברה  (  1) 
נקי  זו:  )   6לשווי מוחשי  "(,  היחס הפיננסי"בשורה 

 . 1:2.5עלה על לא י
 

ליום   הפיננסי  31.12.2021נכון  כאמור    היחס 
 . 1.1עומד על 

 
החוב הפיננסי התחייבה כי יחס  הבת  החברה  (  2) 

אלפי דולר    10,000  -לשווי מוחשי נקי לא יפחת מ  
 . ארה"ב

 
עמד השווי מוחשי נקי על    31.12.2021נכון ליום  

 אלפי דולר ארה"ב.  17,978 -כ
 
נקי 3)  רווח  על  לשמור  התחייבה  הבת  החברה   )

 חיובי. 
 

הסתכם    2021הרווח הנקי של החברה הבת בשנת  
 אלפי דולר ארה"ב.  2,130-בכ

 
 

להעמדה   עילות 
מיידי   :לפירעון 

מסגרת   בהסכם 
עילות   נקבעו  האשראי 
להעמדת  מקובלות 
ההלוואות מכוח מסגרת 
האשראי לפירעון מיידי,  
לרבות: אי עמידת הלווה 

בתשלומים  
בהתאם  ובהתחייבויות 
מסגרת   להסכם 
מצגים   האשראי; 
מהותיים  והתחייבויות 
נכונים  אינם  הלווה  של 
של  קיומו  מטעים;  או 
הליך חדלות פירעון נגד 

שינ שליטה הלווה;  וי 
והפסקת   בלווה; 
מי  של  ההתחייבות 
להבטחת  מהערבים 
הלווה  התחייבויות 
מסגרת   הסכם  מכוח 

 האשראי. 

 לא 



 

מ "בע  ומסחר   פרויקטים  ן.ר.ל.מ  
2021דוח שנתי   

דוח הדירקטוריון 
 על מצב החברה
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 2021לשנת  חברהדוח הדירקטוריון על מצב ענייני ה –פרק ב' 
 

מ.ל.ר.ן לשנה  י י פרו  .דירקטוריון  הדירקטוריון  דוח  את  להגיש  מתכבד  בע"מ  ומסחר  קטים 
ביום   הדירקטוריון)"  2021  בדצמבר  31שנסתיימה  השינויים  "(דוח  את  סוקר  הדוח   .

 העיקריים בפעילות החברה, אשר אירעו בתקופה המדווחת ועד למועד פרסום דוח זה.
תקנות  )"  1970-הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 "(. הדוחות

"תאגיד הינה  החברה  א',  פרק  זה בתקנה    כאמור בראשית  מונח  כהגדרת  ג לתקנות  5קטן", 
הנכללות בתקנות,   כל ההקלות  וולונטרי של  על אימוץ  דירקטוריון החברה החליט  הדוחות. 
ההקלות   את  לאמץ  הוחלט  זו,  במסגרת  לחברה.  רלוונטיות(  יהיו  )או  רלוונטיות  שהן  ככל 

החשבון המבקר  הבאות: ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית בתאגיד ודוח רואה  
; והעלאת  20%-על הבקרה הפנימית; העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל

 . 40%-סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות הביניים ל
 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה – 'חלק א
 כללי  .1

אודות   וכן לפרטים  פעילותה,  תחומי  החברה,  על    עסקי  והשפעתה  העסקית  הסביבה 
 , ראו פרק א' לעיל. פעילות החברה

ו .2 האירועים  בפעילות  עיקריים  ועד  חשינויים  הדוח  תקופת  במהלך  ובעסקיה  ברה 
 למועד פרסומו 

תקופת   במהלך  ובעסקיה  החברה  בפעילות  עיקריים  ושינויים  אירועים  אודות  לפרטים 
המצורף לדוח זה, וכן החברה  הדוח ועד למועד פרסומו, ראו פרק א' בדבר תיאור עסקי  

 לדוחות הכספיים המצורפים לדוח זה. 28באור  

עסקי   .3 מצב  לגבי  הדירקטוריון  פעילותהחברההסברי  תוצאות  הונ ה,   ותזרימי  ה, 
 ההמזומנים של

 המצב הכספי  .3.1

להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים  
 לשינויים העיקריים שחלו בהם: 

 סעיף 

 בדצמבר  31ליום 
הסברי הדירקטוריון לשינויים העיקריים  

 2020 2021  2021-ל 2020בין השנים שחלו 

 )באלפי ש"ח( 

מזומנים ושווי 
 33,083 43,526 מזומנים 

לפירעונות    מיוחסת  המזומנים  יתרת
נוצלו   אשר  ,הדוח  בתאריך  מממסרים   טרם 

היו  חדשות  עסקאות  לביצוע  צפויות  וכן 



 

 

 2 -ב

 

 סעיף 

 בדצמבר  31ליום 
הסברי הדירקטוריון לשינויים העיקריים  

  2021-ל 2020בין השנים שחלו 
2021 2020 

 )באלפי ש"ח( 

 לעיתוי   מיוחס  הגידול  .המאזן  תאריך  לאחר
הממסרים   פירעונם   וכן   האמורים  של 
 בתיק האשראי. מגידול כתוצאה

אשראי ללקוחות  
 280,299 650,744 לזמן קצר, נטו

קצר לזמן  ללקוחות  בהיקף   הגידול באשראי 
כ ש"ח   314,360  -של  מהמשך   אלפי  נובע 

החברה   פעילות  בהיקף  בישראל  הגידול 
ניצול הגידול  ,  בתקופת הדוח, בין היתר בשל 

החברה.   לרשות  העומדים  המימון  במקורות 
הגידול מיוחס  אלפי ש"ח מ  56,085-כבנוסף,  

חברת   של  לראשונה   Luganoלאיחוד 
Capital, Inc. "(לוגאנו)". 

  חייבים ויתרות
 576 4,047 חובה 

חברת  הגידול   של  לראשונה  לאיחוד  מיוחס 
אשר  לוגאנו מראש  הוצאות  בשל  בעיקר   ,

 הוציאה החברה הבת בעת העמדת הלוואות.

פקדון בתאגיד  
פיקדון   4,000 - בנקאי על  השעבוד  מהסרת  נובע  השינוי 

 . כספי

סה"כ נכסים  
 - 317,958 698,317 שוטפים 

אשראי ללקוחות  
 46,243 156,626 לזמן ארוך, נטו

ארוך בהיקף  הגידול באשראי ללקוחות לזמן  
כ ש"ח  54,492  -של  מהמשך   אלפי  נובע 

החברה   פעילות  בהיקף  בישראל  הגידול 
ניצול הגידול   בתקופת הדוח, בין היתר, בשל 
החברה.   לרשות  העומדים  המימון  במקורות 

הגידול מיוחס  אלפי ש"ח מ  55,891-כבנוסף,  
 לוגאנו. לאיחוד לראשונה של חברת  

נכסים בלתי 
 2,337 63,549 מוחשיים 

חבר עם  עסקים  לצירוף  מיוחס  ת  הגידול 
מוחשיים   לוגאנו בלתי  נכסים  ורישום 

 .בעקבות האיחוד לראשונה

נכסים לא 
 לוגאנו. מיוחס לאיחוד לראשונה של חברת   4,827 6,369 שוטפים אחרים 

סה"כ נכסים לא  
 - 53,407 226,544 שוטפים 

 - 371,365 924,861 סה"כ נכסים 

אשראי והלוואות  
לזמן קצר מנותני  

נותני   35,617 832 יתרות  מפירעון  כתוצאה  נובע  הקיטון 
 האשראי בישראל. 
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 סעיף 

 בדצמבר  31ליום 
הסברי הדירקטוריון לשינויים העיקריים  

  2021-ל 2020בין השנים שחלו 
2021 2020 

 )באלפי ש"ח( 

 אשראי ואחרים

אשראי מתאגיד 
 20,005 143,395 בנקאי

מסגרות  כתוצאה  נובע   הגידול   מהגדלת 
וניצולן. בנוסף, הגידול מיוחס   בנקאי  אשראי

 לוגאנו. לאיחוד לראשונה של חברת  

חלויות שוטפות  
 74,383 92,543 של אגרות חוב  

סדרת  מיוחס  הגידול ' ב  ח"אג  להרחבת 
הנפקת ל,  2021  ויוני  2021  אפריל  בחודשים

 2021  אוגוסט  בחודש'  ג  ח"אג  סדרת
אג"חסדרהרחבת  לו דצמבר    ת  בחודש  ג' 

פ2021 בניכוי  של  י,  חלקיים  אג"ח  רעונות 
 .2021בחודש דצמבר  (א' וב' ותסדר)

התחייבויות 
 12,159 17,043 שוטפות אחרות 

שוטפים   בעיקרן  כוללות  התחייבויות  מסים 
לעובדים,  לשלם  והתחייבויות   התחייבויות 

 .חכירה בגין

סה"כ  
התחייבויות 

 שוטפות 
253,813 142,164 - 

לזמן  באגרות חו
 117,935 415,931 ארוך

סדרת  מיוחס  הגידול ' ב  ח"אג  להרחבת 
הנפקת ל,  2021  ויוני 2021 אפריל  בחודשים

 2021  אוגוסט  בחודש  'ג  ח"אג  סדרת
דצמבר  אג"ח  סדרת  הרחבת  לו בחודש  ג' 

פ2021 בניכוי  של  י,  חלקיים  אג"ח  רעונות 
 .2021בחודש דצמבר  (א' וב'ות סדר)

התחייבות אחרות 
לנותני אשראי  
ולאחרים לזמן  

 ארוך 

29,095 1,069 

חברת   של  לראשונה  לאיחוד  מיוחס  הגידול 
בעלים  לוגאנו הלוואות  בשל  שהתקבלו , 

וכן   המיעוט  מניות  מבעלי  הבת  בחברה 
לתשלום   חשבונאית  התחייבות  מרישום 

 לבעלי המניות המיעוט.

התחייבויות לא  
חברת  הגידול    433 2,159 שוטפות אחרות  של  לראשונה  לאיחוד  מיוחס 

 לוגאנו. 

סה"כ  
ההתחייבויות  

 לא שוטפות 
447,185 119,437 - 

הון המיוחס  
לבעלי מניות 

 החברה
174,718 109,764 

פרטית   הנפקה  לביצוע  מיוחס  בהון  הגידול 
מניות   החברה  ואופציותהחברה  של   למניות 

אוקטובר  בחודש  בע"מ  קפיטל  לדיסקונט 
הדוח ול  2021 בתקופת  החברה  רווחי 
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 סעיף 

 בדצמבר  31ליום 
הסברי הדירקטוריון לשינויים העיקריים  

  2021-ל 2020בין השנים שחלו 
2021 2020 

 )באלפי ש"ח( 

 שנוספו להון בניכוי דיבידנד ששולם.

זכויות שאינן  
חברת   - 49,145 מקנות שליטה  של  לראשונה  לאיחוד  מיוחס  הגידול 

 לוגאנו. 

 - 109,764 260,398 הון עצמי 

 - 371,365 960,192 סה"כ 

 

 תוצאות הפעילות  .3.2

 

מיליון ש"ח לעומת    30-החברה רשמה בתקופת הדוח רווח נקי בסך של כ 3.2.1
נקי בסך של כ נתון    –מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד    17-רווח 

. העלייה מיוחסת הן מעלייה בהכנסות  72%-המשקף גידול בשיעור של כ
אשר נבעה מגידול בהיקף הפעילות והן מגידול בשיעור הכנסות המימון,  
ע"י   חלקית  קוזזה  זאת  עלייה  רווחיות(.  )שיעור  המימון  מהכנסות  נטו 

 כפי שמפורט בטבלה להלן.  גידול בהוצאות התפעוליות, והכל 

  מיליארד  2.7-היקף העסקאות הכולל בתקופה הדוח הסתכם לסך של כ
כ של  לסך  בהשוואה  וזאת  המקבילה   יארדמיל   1.7-ש"ח,  בתקופה  ש"ח 

 אשתקד.

-שיעור ההוצאות להפסד אשראי מיתרת תיק האשראי, ברוטו עמד על כ
כ0.2% של  שיעור  לעומת  אשתקד.    0.8%-,  המקבילה  שיעור  בתקופה 

כ על  עמד  בתקופה  העסקאות  היקף  מסך  אשראי  להפסדי  -ההוצאות 
לעומת  0.07% בשיעורי    0.14%,  ירידה  אשתקד.  המקבילה  בתקופה 

ההפרשה ה בשיעור  לירידה  בעיקר  מיוחסת  אשראי  להפסדי  הוצאות 
ה  ביטול  לאור  החל  הפרשה  ההכללית  רשמה  שהחברה  תוספתית 

ת בהשלכות משבר הקורונה  , תוך התחשבו2020מהרבעון הראשון לשנת  
המאקרו על  -והנתונים  שלילית  השפעה  להיות  עשויה  להם  כלכליים 

 הגבייה, וכן שיפור באיכות הנכסים. 

הפעילות   .3.2.1 תוצאות  ניתוח  שהלהלן  ביום  סתלשנה  ,  2021בדצמבר    31יימה 
 בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם: 

הסברי הדירקטוריון לשינויים העיקריים שחלו   2019 2020 2021 סעיף 
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  2021-ל 2020בין השנים  )באלפי ש"ח( 

 54,571 54,050 87,929 הכנסות מימון 

של סך  בהכנסות המימון בתקופת הדוח הסתכמו  
כ  87,929-כ של  לסך  בהשוואה  ש"ח   -אלפי 

אשתקד   אלפי  54,050 המקבילה  בתקופה   ,ש"ח 
בין התקופות האמורות.   63%-של כגידול  המהווה  

תיק   בהיקף  לגידול  מיוחס  בהכנסות  הגידול 
עמד   אשר  בתקופה,  בישראל  הממוצע  האשראי 

כ לכ  485,014-על  בהשוואה  ש"ח.  -אלפי 
הגידול   290,267 קודמת.  בשנה  ש"ח  אלפי 

חלקי   באופן  קוזז  כאמור  ירידה   עקבבהכנסות 
האשראי   תיק  על  הממוצעת  ישראל,  בבתשואה 

במו עמדה  כאשר  על  שנתיים  וזאת 17%-נחים   ,
-אשתקד. בנוסף, גידול של כ  18.6%  -בהשוואה ל

ש"ח    5,878 של  אלפי  לראשונה  לאיחוד  מיוחס 
 . לוגאנוחברת 

 הוצאות מימון
לתאגידים 
בנקאיים,  

אגרות חוב  
 ואחרים 

להגדלת  24,161 15,055 19,794 בעיקר  מיוחס  המימון  בהוצאות  הגידול 
 . האשראי הממוצע בתקופהפעילות החברה ותיק 

הוצאות מימון 
רעיוניות בגין  
הטבה מבעל 

 שליטה

531 - - 

( רעיונית  אשר    לאהוצאה  ערבות  בגין  תזרימית( 
העמיד בעל השליטה בחברה לתאגידים בנקאיים 
נמדדת ההוצאה  אשראי.  מסגרות  העמדת   בגין 

אשראי   מסגרות  ניצול  בסיס  ועל  הוגן  שווי  לפי 
 בפועל בתקופה.

הוצאות מימון 
בגין שערוך  
התחייבות 

 פיננסית

592 - - 
שערוך  והוצא בגין  תזרימיות(  )שאינן  מימון  ת 

מניות המיעוט בחברה   פיננסית לבעלי  התחייבות 
 בת.

סה"כ הוצאות 
 - 24,161 15,055 20,917 מימון 

הכנסות 
 30,410 38,995 67,012 מימון, נטו

-שיעור הכנסות המימון, נטו בתקופה הסתכמו לכ
לכ  76.3% המקבילה   72.1%-בהשוואה  בתקופה 

מהמשך  נבע  הרווחיות  בשיעור  הגידול  אשתקד. 
מקורות   והרחבת  הוזלה  גיוון,  אסטרטגיית  יישום 
האשראי, אשר קוזז חלקית מירידה בתשואה על  
שאינן   מימון  הוצאות  ידי  על  וכן  הלקוחות,  תיק 

 תזרימיות.

הפרשה 
להפסדי 

1,924 2,407 1,493 
בעיקר  מיוחס  אשראי  להפסדי  בהפרשה  הקיטון 

הכללית   ההפרשה  בשיעור  ביטול   עקבלירידה 
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 סעיף 
הסברי הדירקטוריון לשינויים העיקריים שחלו   2019 2020 2021

 )באלפי ש"ח(   2021-ל 2020בין השנים 

אשראי 
וחובות 
 אבודים 

תוספתית בשל השלכות משבר הקורונה,   ההפרש
וכן שיפור באיכות הנכסים. ירידה זו קוזזה חלקית  
אשר  החברה  של  האשראי  בתיק  גידול  ידי  על 

 הגדילה את ההפרשה להפסדי אשראי.

הכנסות 
מימון, נטו  

בניכוי 
הפרשה  
להפסדי  
 אשראי  

65,088 36,588 28,917 - 

הוצאות  
 2,042 2,793 3,302 מכירה ושיווק 

הגידול מיוחס בעיקר בגידול בפעילות השיווק של 
הצ מאסטרטגיית  כחלק  וכן מהחברה  שלה,  יחה 

 לוגאנו. מאיחוד לראשונה של חברת  

הוצאות  
הנהלה 

 וכלליות  
19,217 11,579 11,226 

 האדם  כוח  במצבת לעלייה   בעיקר  מיוחס  הגידול
  המשפטיות  הוצאותב,  בצמיחה  תמיכה לצורך

 הוצאות,  הפעילות  בהיקף   מהגידול כתוצאה
 וכן,  לעובדים  הוני  תגמול  בגין  במזומן  שאינן

  חברות   רכישת  בחינת בגין  פעמיות  חד  הוצאות
-כמו כן, כ.  ח"ש  מיליון  0.6-כ של  בגובה  בארה"ב

ליוני ש"ח מהגידול מיוחס להוצאות הנהלה ימ  2.5
אשר אוחדה לראשונה  לוגאנו  וכלליות של חברת  

 . בתקופת הדוח

)הכנסות( 
הוצאות  

 אחרות
2,186 (652) 786 

להסדר  בעיקר  מיוחס  האחרות  בהוצאות  הגידול 
כ בסך  החברה  כנגד  שהוגשה  בתביעה   1-פשרה 

 .ש"ח ומשערוך נכסים ונגזרים פיננסים יליוןמ

רווח לפני 
מסים על  

 הכנסה 
40,384 22,868 14,863 - 

מסים על 
 3,816 5,572 9,932 ההכנסה 

החברה  בפעילות  לגידול  בעיקר  מיוחס  הגידול 
המקבילה  לתקופה  בהשוואה  הרווחיות  ולשיפור 

וכן   קבוע הוצאות  לאשתקד,  הפרש  שמהוות 
הוני   תגמול  כגון  החברה,  של  המס  בדוחות 
הטבה  בגין  רעיוניות  מימון  הוצאות  לעובדים, 

 . מבעל שליטה ושערוך התחייבויות פיננסיות

רווח נקי 
 - 11,047 17,296 30,452 לשנה 
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 סעיף 
הסברי הדירקטוריון לשינויים העיקריים שחלו   2019 2020 2021

 )באלפי ש"ח(   2021-ל 2020בין השנים 

רווח נקי 
המיוחס  

לבעלי מניות 
 החברה

29,801 17,296 11,047 - 

רווח נקי 
המיוחס  
לזכויות 

שאינן מקנות 
 שליטה 

651 - - - 
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 : נזילות .3.3

החברה ממנת את פעילותה מהונה העצמי וכן באמצעות מימון מנותני אשראי  
 של דוח תקופתי זה.  פרק א'ל  16סעיף  ראו חוץ בנקאיים. לפרטים  

 

הסברי הדירקטוריון לשינויים העיקריים   2019 2020 2021 סעיף 
 )באלפי ש"ח(   2021-ל 2020בין השנים שחלו 

מזומנים,  
נטו  

שנבעו  
מפעילות  

)ששימשו  
לפעילות(  

 שוטפת 

(305,102 ) (168,279 ) (39,012 ) 

נובע    מפעילות שוטפת  תזרים מזומנים שלילי 
בעיקר מגידול ביתרת תיק האשראי ללקוחות  

מנותני וכן   יתרות  ומגידול    מפירעון  אשראי 
חלקית קוזז  אשר  האשראי  באמצעות    בתיק 

  ניצול אשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי.

מזומנים,  
נטו  

)ששימשו  
לפעילות(  

 השקעה 

(31,731 ) (2,945 ) (817) 

שישמו   השקעה  לפעילות  ששימשו  מזומנים 
]מתוכם    לוגאנובעיקר לטובת השקעה בחברת  

הלוואת    25,104  – של  בצורה  ש"ח  אלפי 
תשתיות   לשיפור  השקעות  וכן  בעלים[ 
בגידול   תמיכה  לצורך  החברה  של  המחשוב 

 העתידי בפעילותה.
מזומנים,  

נטו  
שנבעו  

מפעילות  
)ששימשו  
לפעילות(  

 מימון  

347,276 103,941 136,825 

חיובי   הדוחתזרים  בעיקר    נובע  בתקופת 
הנפקת ,  אג"ח ב'הרחבות סדרת    מתמורה בגין
חדשה ג',    סדרה  אג"ח  סדרת  של  של  הרחבה 

של   בדרך  הון  גיוס  ג',  פרטית    ההנפקאג"ח 
בע"מ,   קפיטל  שוטף    בניכוילדיסקונט  פירעון 

ב',  רת  דוס  א'  אג"חסדרת  של   בהתאם אג"ח 
 ששולם. דיבידנדבניכוי כן הסילוקין, ו ללוחות

גידול 
)קיטון(  

במזומנים  
 לתקופה

(10,443) (67,283) 96,996 - 
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 : מקורות מימון .3.4
החברה   של  המימון  מקורות  אודות  סעיף  לפרטים  דוח    16ראו  של  א'  לפרק 

 תקופתי זה.

 היקפים ממוצעים

לשנה שהסתיימה   
בדצמבר  31ביום 

 הסברי הדירקטוריון )באלפי ש"ח( 

2021 2020 

היקף ממוצע של  
אשראי לזמן קצר  

 ממקורות מימון 
173,354 142,787 

הדוח בתקופת  בהשוואה   הגידול 
אשתקד   לתקופה מיוחס    המקבילה 

בחלויות של    לגידול  השוטפות 
  (ג'-סדרות א', ב' ו)  לשלם  אגרות חוב

אשראי לו בניצול  מתאגידים    גידול 
פירעון  בנקאיים ע"י  קוזזה    אשר 

מנותני  קצר  לזמן  , אשראי  אשראי 
חברת  לוכן   של  לראשונה  איחוד 

 לוגאנו. 
היקף ממוצע של  

אשראי לזמן  
ארוך ממקורות  

 מימון 
221,112 88,890 

הדוח בתקופת  בהשוואה   הגידול 
אשתקד   לתקופה מיוחס    המקבילה 

ב אג"ח  סדרת  להרחבות  , 'בעיקר 
וכן  ל ג',  של  חדשה  סדרה  הנפקת 
 .  הרחבה של סדרת אג"ח ג'ל

 

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו .4

ראו   לדוח  לפרטים  א'  זהפרק  ה)  תקופתי  עסקי  לדוחות    28וביאור    (חברהתיאור 
 .(אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחריה) הכספיים

 גילוי למחזיקי אגרות חוב .5

ייעודי   )סדרגילוי  החוב  אגרות  א'למחזיקי  וות  ב'  החברהג'-,  של  כנספח  (    א'   מצורף 
 . פרק זהל

 כניות רכישה של ניירות ערך ות .6

נכון למועד הדוח  ו  , רכישות עצמיות של ניירות ערך  חברהבתקופת הדוח לא ביצעה ה
 . תוכניות לרכישה עצמית של ניירות ערך  חברהלא קיימות ב 
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 פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק .7

 בחברה האחראי על ניהול סיכוני שוק  .7.1

סיכוני  האחראי   ניהול  הינו  על  בחברה  ריאןשוק  מר    .מואנד  אודות  לפרטים 
בחברה,  ריאן השליטה  בעל  על  פרק    ראו,  נוספים  פרטים  הכולל  זה,  לדוח  ד' 

 .החברה

 תיאור של סיכוני השוק אליהם חשופה החברה   .7.2

עליהם  הפיקוח  ניהולם,  מדיניות  החברה,  חשופה  אליהם  הסיכונים  לתיאור 
רגישות,   המצורפים   17באור    ראווניתוחי  החברה  של  הכספיים  בדוחותיה 
 בפרק ג' לדוח זה.

 דוח בסיסי הצמדה  .7.3

של  החליפין  בשער  לשינויים  חשופה  בשל   החברה  בעיקר  ארה"ב,    דולר 
בארה"ב  ההשקעת מאוחדות  בנות  של   . בחברות  אחרים  החברה   נכסים 

לא   סכומים  למעט  כלשהם,  הצמדה  לבסיסי  מוצמדים  אינם  והתחייבויותיה 
 מהותיים.

מוצמדים לבסיסי  לא היו  נכסי החברה והתחייבויותיה  ,  2020בדצמבר    31ליום  
 סכומים לא מהותיים.  הצמדה כלשהם, למעט

 נספח ב' לפרק זה.  ו , רא2021דוח בסיסי הצמדה לשנת  ל

 מבחני רגישות  .7.4

 רגישות לשינויים בשערי הריבית 

הריבית   בשיעורי  עלייה  החברה,  לחברה    ישראלבלהערכת  לגרום  עלולה 
ימת ביחס לעסקאות ממסרים דחויים אשר טרם נפרעו. להערכת  חשיפה מסו

ומבנה מימון העסקאות שלה,   החברה, לאור המח"מ הקצר של תיק האשראי 
 איננה מהותית.  וחשיפה ז

לגרום לחברה הבת   עלולה  הריבית בארה"ב  עלייה בשיעורי  להערכת החברה, 
עור ריבית  הלוואות הפעילות אשר נקובות בשי החשיפה מסוימת ביחס לתיק  

נקוב בריבית  ה. להערכת החברה, לאור היקף האשראי הקיים בארה"ב  משתנה
 משתנה, חשיפה זו אינה מהותית. 

 אסטרטגיית המימון של החברה  .7.5

למועד הדוח, החברה מממנת את פעילותה השוטפת בעיקר באמצעות אגרות  
מגוון   על  על מנת לשמור  הון.  וגיוס  מקורות  חוב, אשראי מתאגידים בנקאיים 

בנוסף, פועלת   ניצולם של אמצעי המימון.  לגוון את  המימון, החברה מקפידה 
באמצעות   הקיימים  המימון  מקורות  והרחבת  נזילות  קווי  להבטחת  החברה 
הרחבת מעגל נותני המימון לחברה. כמו כן, החברה מנהלת מעקב שוטף אחר  

 תמהיל מקורות המימון.
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 היבטי ממשל תאגידי – 'חלק ב
 ת החברה בנושא מתן תרומות  מדיניו .8

הדוח,   למועד  איןנכון  בעניין    לחברה  תרמה תרומות.  מתן  מדיניות  לא  בדוח  בתקופת 
 .סכומים כלשהם החברה

 . יותעתידתקופות  נכון למועד הדוח, אין לחברה התחייבות למתן תרומות ב
 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .9

, קבע דירקטוריון החברה כי המספר המזערי של הדירקטורים  2019בנובמבר    28ביום  
מ יפחת  לא  החברה,  בדירקטוריון  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  דירקטורים,    1-בעלי 

רים  וזאת בהתחשב בהיקף החברה, מהות פעילותה, מורכבותה וגודלה. מספר הדירקטו
בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה נקבע גם בהתחשב במיומנות החשבונאית,  
העסקית והפיננסית הגבוהה הקיימת בקרב נושאי משרה בכירה בחברה, ולאור מערך  

 הייעוץ החיצוני המקצועי השוטף בו נעזרת החברה.  
הדירקטורים הדוח,  פרסום  ופיננסית    למועד  מומחיות חשבונאית  דוד   ה"ה  םהינבעלי 

יו"ר הדירקטוריון; עמית ברגר, דירקטור חיצוני    ; עמרי זהר, דירקטור בלתי תלוי; גרנות, 
ורים  לפרטים נוספים אודות הדירקט  ., דירקטורואורי מרום  קובי סיון, דירקטור חיצוני;

 בפרק ד' לדוח זה בדבר פרטים נוספים על החברה.   29להלן תקנה   ראו האמורים,
 דירקטורים בלתי תלוייםגילוי בדבר  .10

עמרי    ה"ה  ,יםבלתי תלוי  יםדירקטורשני  בדירקטוריון החברה    ניםנכון למועד הדוח מכה
בפרק ד' לדוח זה בדבר    29ראו להלן תקנה    הםיאודותנוספים  לפרטים    .ואסף יריב  זהר

 פרטים נוספים על החברה. 
הבלתי   הדירקטורים  שיעור  בדבר  הוראה  כולל  אינו  החברה  תקנון  הדוח  למועד  נכון 

 תלויים בחברה.  
 פרטים אודות המבקר הפנימי   .11

הפנימי .11.1 המבקר  גינוסר,  זהות  יוסף  רו"ח  החשבון  מ:  רואי  קנה.  משרד  פאהן 
שירותים  כנותן  לחברה  הפנימית  הביקורת  שירותי  את  מעניק  הפנים  מבקר 

לתקנה  חיצוני.   בהתאם  הפנימי  המבקר  אודות  הדוחות,  26לפרטים  לתקנות  א 
 ראו פרק ד' לדוח התקופתי הכולל פרטים נוספים אודות החברה.

כהונה .11.2 לאחר    2020במרץ    30ביום  :  תאריך תחילת  החברה,  דירקטוריון  אישר 
המ מינוי  קבלת  את  הביקורת,  ועדת  של  רו"ח  לצת  הפנימי  כמבקר  גינוסר  יוסף 

 החברה.  

למינוי .11.3 והדירקטוריון  הביקורת  ועדת  נימוקי  השכלתו  תמצית  בחינת  לאחר   :
ניסיונו בביקורת פנים של חברות   וניסיונו המקצועי של המבקר הפנימי, לרבות 

ניגוד   היעדר  בדבר  להצהרותיו  לב  ובשים  נוספות,  והיעדר  ציבוריות  עניינים 
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של   מינויו  את  לאשר  הוחלט  החברה,  עם  עסקיים  יוסף  קשרים  גינוסר רו"ח 
 כמבקר הפנימי של החברה.

החברה .11.4 של  ערך  בניירות  החברה  החזקה  עם  עסקיים  המבקר :  וקשרים 
לו   ואין  אליה,  קשור  גוף  של  או  החברה  של  ערך  בניירות  מחזיק  אינו  הפנימי 

אליה.   קשור  גוף  או  החברה  עם  אחרים  או  עסקיים  אינו  קשרים  הפנים  מבקר 
 בעל עניין בחברה, אינו נושא משרה ואינו קרוב של כל אחד מאלה. 

הדין .11.5 בהוראות  סעיף  :  עמידה  בהוראות  עומד  הפנימי  לחוק )ב(  146המבקר 
ו בהחברות  הקבועים  ו3פים  סעיבתנאים  הפנימית  8-)א(  הביקורת   , לחוק 

הפנימית)"  1992-התשנ"ב הביקורת  ו"(חוק  ב,  המבקר .  הדוחותתקנות  כן 
 הפנימי אינו ממלא כל תפקיד נוסף בחברה, מלבד כהונתו כמבקר הפנימי. 

 : יו"ר הדירקטוריון.  זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי .11.6

העבודהות .11.7 ת ות:  כנית  הינה  החברה  של  הפנימית  הביקורת  שנתית  וכנית  כנית 
החברה  ומאושרת   הנקבעת דירקטוריון  ידי  ועדת    , על  המלצת  קבלת  לאחר 

החברה.   הנהלת  המלצת  בחשבון  שנלקחת  ולאחר  הליך הביקורת  במסגרת 
נלקחות בחשבון כאמור,  ואישורה  התוכנית  הנושאים    קביעת  הסיכון של  רמות 

לחברה,    הנבדקים המותאם   בהתבססביחס  החברה,  של  הסיכונים  סקר  על 
דרישות הרגולציה, לתחומי הפעילות העיקריים של החברה,  ל רכי הביקורת,  ולצ

ול ההנהלה  הפנימי שיקול ל דגשי  נושאים שנבדקו. למבקר  של  חוזרות  בדיקות 
מת לסטות  החברה ודעת  דירקטוריון  עם  להתייעצות  בכפוף  העבודה,  כנית 

ועדת  וישיב התקיימו    2022בינואר    10-ו  2021ביוני    10בימים    ו.אישור לו ת 
החברה,   של  שערך   ןבה שביקורת  הביקורות  ממצאי  את  הפנימי  המבקר  הציג 

עסקאות בעלי עניין ובנושאי אישור עסקה ללקוח קיים ועמידה בחוקים בנושא  
 בהתאמה. ,הקשורים להלבנת הון 

כנית העבודה הקיימת אינה כוללת ביקורת פנים ות  :ביקורת בחברות מוחזקות .11.8
 על חברות מוחזקות.  

העסקה .11.9 כ  2021בשנת    :היקף  פנימית  שעות    380-הושקעו  ידי ביקורת  על 
 המבקר הפנימי. 

שעות ביקורת פנימית 
שהושקעו בעריכת סקר 

 סיכונים 

שעות ביקורת פנימית 
שהושקעו בעריכת 

 ביקורות פנימיות בחברה 
 סה"כ שעות ביקורת 

- 380 380 

 

הביקורת .11.10 להנחי  :עריכת  בהתאם  נערכת  הפנימית ו הביקורת  הביקורת  חוק  ת 
והתקנים  ההנחיות  יישום  התאמת  תוך  למקובל  בהתאם  וכן  החברות  וחוק 
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(, זאת בנוסף IIAהמקצועיים של הלשכה הבינלאומית של המבקרים הפנימיים )
 להנחיות ולהוראות ספציפיות מעת לעת.  

הדירקטוריון באמצעות ועדת הביקורת מפקח על הליכי עבודת המבקר הפנימי, 
נאותים  המבקר  עבודת  תקני  הדירקטוריון  לדעת  ותוצאותיה.  עבודתו  תקני 

 להרכב והיקף הפעילות של החברה. ביחס  וראויים 

למידע .11.11 הפנימי    :גישה  למערכות למידע  מלאה   גישהניתנת  למבקר  לרבות   ,
הכספיים, ולנתוניה  החברה  של  תפקידו  המידע  ביצוע  לצורך  בהתאם    והכל 

 לחוק הביקורת הפנימית.    9לסעיף 

  10לאחר מועד הדוח, ביום  , ו 2021ביוני    25ביום    :דין וחשבון המבקר הפנימי .11.12
הפנימי    2022ינואר  ב המבקר  בהתאם   הפנימית   ביקורת ה  ות דוח את  הגיש 

ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל    2021כנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת  ולת
 החברה ולוועדת הביקורת.  

בגין    :תגמול  .11.13 עבודה.  לשעת  שכר  בסיס  על  הינו  הפנימי  המבקר  שנת  תגמול 
הפנימי  גמולת,  2021 של    המבקר  בסך  לדעת  אלפי    76הסתכם  ש"ח. 

הדירקטוריון, להיקף התגמול של המבקר הפנימי לא הייתה השפעה על שיקול  
 דעתו המקצועי.  

 פרטים אודות רואה החשבון המבקר של החברה  .12

חשבון   רואי  משרד  משמש  החברה  של  המבקר  החשבון  יאנג  כרואה  אנד    –ארנסט 
"( קסירר  את  גבאי  פורר  המבקרקוסט  החשבון  תרואה  רואה  כנית  ו"(.  של  העבודה 

החשבון המבקר היא שנתית. שכר טרחה של רואה החשבון המבקר של החברה הינו  
 כמפורט להלן: 

 

 :העקרונות לקביעת שכר טרחת רואה החשבון המבקר

רואה החשבון המבקר נקבעו על סמך הערכה של    ר הטרחה שלהעקרונות לקביעת שכ
. שכר הטרחה תנאי השוק המקובלים בענףבהתאם להעבודה הנדרש וכן  ואופי  היקף  

 אושר על ידי דירקטוריון החברה. 

 שנה שנסתיימה ביום )באלפי ש"ח(ל
 2020בדצמבר  31 2021בדצמבר  31

שירותי  
ביקורת 
ושירותי  

 מס

שירותים  
 אחרים

 סה"כ

שירותי  
ביקורת 
ושירותי  

 מס

שירותים  
 אחרים

 סה"כ

267 40 307 295 - 295 
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 _________________   _________________ 

 מואנד ריאן  דוד גרנות 

 מנכ"ל  יו"ר דירקטוריון                                               

 

 2022  מרץ ב   23:  תאריך חתימה 
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 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב  –נספח א' 

 החוב של החברה שבמחזור נכון למועד פרסום דוח זה: להלן יובא תיאור סדרות אגרות 

 

2019-)מספרי אסמכתאות:    25.12.2019, כפי שתוקן ביום  28.11.2019לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף מיום    29.12.2019על פי הודעה משלימה מיום    1
 , בהתאמה(.2019-01-113931-ו 2019-01-117064, 01-124933

 , בהתאמה(.128421-01-2020  -ו 120277-01-2020)מספרי אסמכתאות:  29.11.2020, כפי שתוקן ביום 26.11.2020על פי דוח הצעת מדף מיום   2
 (.070840-01-2021)מספר אסמכתא:  25.8.2021על פי דוח הצעת מדף מיום   3
 (.103201-01-2020)מספר אסמכתא:  14.10.2020פי דוח הקצאה פרטית מיום  על  4
 (. 059199-01-2021)מספר אסמכתא:  7.4.2021על פי דוח הצעת מדף מיום   5
ו יום )מספרי  , כפי שתוקן באות2021ביוני    27( ודוח משלים לו מיום  042970-01-2021)מספר אסמכתא:    2021ביוני    27על פי דוח הקצאה פרטית מיום    6

 , בהתאמה(. 2021-01-043792-ו 2021-01-043747אסמכתאות: 
 (. 115306-01-2021)מספר אסמכתא:  28.12.2021על פי דוח הצעת מדף מיום   7

 ( ג' אגרות חוב )סדרה אגרות חוב )סדרה ב'(  אגרות חוב )סדרה א'( 

 29.8.20213 30.11.20202 30.12.20191 מועד ההנפקה הראשונה 

סך הערך הנקוב במועד  
 150,000,000 80,000,000 120,000,000 ההנפקה )בש"ח( 

-ו 11.4.20215 22.10.20204 הסדרה מועדי הרחבת 
28.6.20216 

30.12.20217 

סך הערך הנקוב במועד  
 275,000,000 200,000,000 144,000,000 הרחבת הסדרה )בש"ח( 

סך הערך הנקוב למועד  
 הדוח )בש"ח( 

43,200,000 190,000,000 275,000,000 

 30.9.2022 31.12.2021 31.12.2020 מועד תחילת פירעון הקרן

סכום הריבית שנצברה  
אלפי  למועד הדוח )ב

 ש"ח( 
- - 2,943 

השווי ההוגן כפי שנכלל  
בדוחות הכספיים  

 ש"ח( אלפי האחרונים )ב
87,670 214,600 152,250 

השווי בבורסה ליום  
אלפי  )ב 31.12.2021
 ש"ח( 

43,304 197,942 278,713 

 סוג הריבית 

חצי   שנתיים  תשלומים 
שנתית   ריבית  בגין 
של   בשיעור  קבועה 

למנגנוני   3.9% )הכפוף 
בשטר   כקבוע  התאמה 

שנתיים  חצי  תשלומים 
שנתית   ריבית  בגין 
של   בשיעור  קבועה 

למנגנוני    4.9% )הכפוף 
בשטר  כקבוע  התאמה 

שנתיים  חצי  תשלומים 
שנתית  ב ריבית  גין 

של   בשיעור  קבועה 
למנגנוני    3.15% )הכפוף 

בשטר  כקבוע  התאמה 
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 ( ג' אגרות חוב )סדרה אגרות חוב )סדרה ב'(  אגרות חוב )סדרה א'( 

אגרות   של  הנאמנות 
 החוב )סדרה א'((.

אגרות   של  הנאמנות 
 החוב )סדרה ב'((.

אגרות   של  הנאמנות 
 '((.גהחוב )סדרה 

 מועדי תשלום הקרן 

א'(   )סדרה  החוב  אגרות 
)קרן(   לפירעון  תעמודנה 
לא   תשלומים  בארבעה 
תשלום  כדלקמן:  שווים, 

בדצמבר    31ראשון ביום  
של    2020   20%בשיעור 

ם שני ביום מהקרן; תשלו
בשיעור   2021ביוני    30

מהקרן; תשלום   20%של  
בדצמבר    31שלישי ביום  

של    2021   30%בשיעור 
רביעי   ותשלום  מהקרן; 

ביום   ביוני    30ואחרון 
של    2022   30%בשיעור 

 מהקרן. 

ב'(  )סדרה  החוב  אגרות 
)קרן(  לפירעון  תעמודנה 
לא   תשלומים  בשבעה 
תשלום   כדלקמן:  שווים, 

ביום   בדצמבר   31ראשון 
של    2021  5%בשיעור 

מהקרן; תשלום שני ביום  
בשיעור    2022ביוני    30

תשלום   5%של   מהקרן; 
בדצמבר    31שלישי ביום  

של    2022  5%בשיעור 
רביעי   תשלום  מהקרן; 

 2023ביוני    30ביום  
של     20%בשיעור 

חמישי  תשלום  מהקרן; 
  2023בדצמבר    31ביום  

של     20%בשיעור 
שישי   תשלום  מהקרן; 

 2024ביוני    30ביום  
של     20%בשיעור 

שביעי   ותשלום  מהקרן; 
בדצמבר    31ואחרון ביום  

של    2024  25%בשיעור 
 מהקרן. 

)סדרה   החוב  (  ג'אגרות 
)קרן(  לפירעון  תעמודנה 
לא   תשלומים  בשבעה 
תשלום   כדלקמן:  שווים, 

ביום     30ראשון 
 2022ספטמבר  ב

של     10%בשיעור 
מהקרן; תשלום שני ביום  

ר בשיעו  2023במרץ    31
מהקרן; תשלום   10%של  

ביום     30שלישי 
 2023בספטמבר  

של     10%בשיעור 
רביעי   תשלום  מהקרן; 

  2024במרץ    31ביום  
של     10%בשיעור 

חמישי  תשלום  מהקרן; 
בספטמבר    30ביום  

של    2024  10%בשיעור 
שישי   תשלום  מהקרן; 

  2025במרץ    31ביום  
של     15%בשיעור 

שביעי   ותשלום  מהקרן; 
ביום  30  ואחרון 

 2025טמבר  בספ
של     35%בשיעור 

 מהקרן. 

 מועדי תשלום הריבית 

שנתיים   חצי  תשלומים 
ו  30בימים     31-ביוני 

השנים   של  בדצמבר 
)כולל(,    2022ועד    2020

כאשר התשלום הראשון  
ביום   ביוני    30ישולם 

והתשלום האחרון    2020
ביום   ביוני    30ישולם 

2022  . 

שנתיים  חצי  תשלומים 
ו   30בימים     31-ביוני 

השנים  בד של  צמבר 
)כולל(,   2024ועד    2021

כאשר התשלום הראשון  
ביום   ביוני    30ישולם 

האחרון   2021 והתשלום 
בדצמבר   31ישולם ביום  

2024 . 

שנתיים  חצי  תשלומים 
ו  31בימים     30-במרץ 

השנים    בספטמבר של 
)כולל(,   2025ועד    2022

כאשר התשלום הראשון  
ביום במרץ    31  ישולם 

האחרון   2022 והתשלום 
ביום    30ישולם 

 . 2025בספטמבר 

 ללא ללא ללא סוג הצמדה 
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". לפרטים נוספים ראו דיווח החברה  ilA-" לדירוג "+ilBBBמעלות בע"מ את דירוג המנפיק מדירוג "  העלתה אס אנד פי גלובל רייטינגס  2021ביולי    29ביום    8
הנכלל בזאת על  (,  2021-01-061861)מספר אסמכתא:    2021באוגוסט    5כפי שתוקן ביום  (,  2021-01-059434)מספר אסמכתא:    2021ביולי    29מיום  

-2021-01ות את דירוג המנפיק כאמור. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מאותו יום )מספר אסמכתא: אשררה מעל 2021בנובמבר  16ביום  דרך ההפניה. 
 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה. 098152

לפרטים נוספים ראו  ".  ilA-" לדירוג "+ilBBBהעלתה אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ את דירוג אגרות החוב )סדרה א'( מדירוג "  2021ביולי    29ביום    9
מיום   החברה  אסמכתא:    2021ביולי    29דיווח  ביום  (2021-01-059434)מספר  שתוקן  כפי  אסמכתא:    2021באוגוסט    5,  ,  (2021-01-061861)מספר 

יידיים של החברה מימים  הנכלל בזאת על דרך ההפניה. כמו כן, לפרטים נוספים אודות היסטוריית דירוגי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, ראו דיווחים מ
בזאת  2020-01-113649-ו  2020-01-045529,  2019-01-125530)מספרי אסמכתאות:    19.10.2020-ו  24.5.2020,  30.12.2019 הנכללים  בהתאמה(,   ,

 על דרך ההפניה.
". לפרטים נוספים ראו  ilA-" לדירוג "+ilBBBירוג "העלתה אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ את דירוג אגרות החוב )סדרה ב'( מד  2021ביולי    29ביום    10

מיום   החברה  אסמכתא:    2021ביולי    29דיווח  ביום    (,2021-01-059434)מספר  שתוקן  אסמכתא:    2021באוגוסט    5כפי    (, 2021-01-061861)מספר 
ה ב'( של החברה, ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים  הנכלל בזאת על דרך ההפניה. כמו כן, לפרטים נוספים אודות היסטוריית דירוגי אגרות החוב )סדר

, בהתאמה(, הנכללים בזאת על  2021-01-043642-ו  2021-01-057903,  2020-01-119737)מספרי אסמכתאות:    27.6.2021-ו  7.4.2021,  26.11.2020
 דרך ההפניה.

(, הנכלל בזאת על דרך ההפניה. כמו כן, לפרטים נוספים  070522-01-0212  )מספר אסמכתא:   2021  באוגוסט  25לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום    11
(, הנכלל  2021-01-064498)מספר אסמכתא:    12.8.2021  ום'( של החברה, ראו דיווח מיידי של החברה מי גאודות היסטוריית דירוגי אגרות החוב )סדרה  

 בזאת על דרך ההפניה. 

 ( ג' אגרות חוב )סדרה אגרות חוב )סדרה ב'(  אגרות חוב )סדרה א'( 

 לא לא לא המרה 

 זכות לבצע פדיון מוקדם 

רשאית   תהא  החברה 
את  ביוזמתה  להעמיד 
לפדיון  החוב  אגרות 
בסעיף  כמפורט  מוקדם 

 בשטר הנאמנות.   6.2

רשאית   תהא  החברה 
את  ביוזמתה  להעמיד 
לפדיון  החוב  אגרות 
בסעיף   כמפורט  מוקדם 

 בשטר הנאמנות.   6.2

רשאית   תהא  החברה 
את  ביוזמתה  להעמיד 
לפדיון  החוב  אגרות 
בסעיף   כמפורט  מוקדם 

 שטר הנאמנות.  ב 6.2

ערבות לתשלום  
 התחייבות 

אינן   החוב  אגרות 
בביטחונות   מובטחות 

 ו/או שעבודים כלשהם.  

אינן   החוב  אגרות 
בביטחונות   מובטחות 

 ו/או שעבודים כלשהם.  

אינן   החוב  אגרות 
בביטחונות   מובטחות 

 ו/או שעבודים כלשהם.  

 8דירוג
" אס -ilAדירוג  ידי  על   "

רייטינגס   גלובל  פי  אנד 
 .9מעלות בע"מ

" אס -ilAדירוג  ידי  על   "
רייטינגס   גלובל  פי  אנד 

 .10מעלות בע"מ

" על ידי אס -ilAדירוג "
אנד פי גלובל רייטינגס  

 .11מעלות בע"מ

  5%מהותיות )מעל 
 מההתחייבויות(

 כן  כן  כן 

אמות מידה פיננסיות  
ועמידת החברה בהן ליום  

31.12.2021 

 : הון עצמי מינימאלי

אמת מידה לצורך עמידה 
שטר   לפי  בהתחייבויות 

ההון העצמי    –  הנאמנות
יפחת   לא  החברה  של 

 מיליון ש"ח.  40מסך של 

לצורך  מידה  אמת 
ריבית  שיעור    –  התאמת 

החברה   של  העצמי  ההון 
של   מסך  יפחת   45לא 

 מיליון ש"ח.

 : הון עצמי מינימאלי

אמת מידה לצורך עמידה  
שטר   לפי  בהתחייבויות 

ההון העצמי    –  הנאמנות
יפחת   לא  החברה  של 

של   מיליון   47.5מסך 
 ש"ח. 

לצורך   מידה  אמת 
ריבית שיעור    –  התאמת 

החברה   של  העצמי  ההון 
של   מסך  יפחת   52לא 

 : הון עצמי מינימאלי

אמת מידה לצורך עמידה  
שטר   לפי  בהתחייבויות 

ההון העצמי    –  הנאמנות
יפחת   לא  החברה  של 

 מיליון ש"ח.  65מסך של 

לצורך   מידה  אמת 
ריבית שיעור    –  התאמת 

החברה   של  העצמי  ההון 
של   מסך  יפחת   70לא 

 מיליון ש"ח.
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 ( ג' אגרות חוב )סדרה אגרות חוב )סדרה ב'(  אגרות חוב )סדרה א'( 

 ש"ח.מיליון 

 . אלפי ש"ח 223,863 :202112.31.הון עצמי של החברה ליום  

   :יחס הון עצמי למאזן 

אמת מידה לצורך עמידה 
שטר   לפי  בהתחייבויות 

ההון   –  הנאמנות יחס 
זכויות  כולל  העצמי, 
שתהיינה,  ככל  מיעוט, 
יפחת   לא  המאזן  לסך 

 .  15%משיעור של 

לצורך  מידה  אמת 
ריבית  שיעור    –  התאמת 

כולל  העצמי,  ההון  יחס 
ככל  מיעוט,  זכויות 
המאזן  לסך  שתהיינה, 
של   משיעור  יפחת  לא 

16% . 

   :יחס הון עצמי למאזן 

אמת מידה לצורך עמידה  
שטר   לפי  בהתחייבויות 

ההון   –  הנאמנות יחס 
זכויות  כולל  העצמי, 
שתהיינה,  ככל  מיעוט, 
יפחת  לא  המאזן  לסך 

 . 16.5%משיעור של 

לצורך   מידה  אמת 
ריבית שיעור    –  התאמת 

כולל  העצמי,  ההון  יחס 
ככל  מיעוט,  זכויות 
המאזן  לסך  שתהיינה, 
של  משיעור  יפחת  לא 

17.5% . 

   :יחס הון עצמי למאזן 

מידה לצורך עמידה    אמת
שטר   לפי  בהתחייבויות 

ההון   –  הנאמנות יחס 
זכויות  כולל  העצמי, 
שתהיינה,  ככל  מיעוט, 
יפחת  לא  המאזן  לסך 

 . 16.5%משיעור של 

לצורך   מידה  אמת 
ריבית שיעור    –  התאמת 

כולל  העצמי,  ההון  יחס 
ככל  מיעוט,  זכויות 
המאזן  לסך  שתהיינה, 
של  משיעור  יפחת  לא 

17.5% . 

 אלפי ש"ח 223,863 :202112.31.הון עצמי של החברה ליום  

 אלפי ש"ח 881,335 :202112.31.מאזן בניכוי מזומן ליום 

 25.4% :202112.31.יחס הון למאזן ליום 

השיקים  שיעור 
אותה   ידי  על  המשוכים 
ישות משפטית לא יעלה  

של   שיעור  מסך    5%על 
ללקוחות  האשראי  תיק 

 ברוטו. 

השיקים  שיעור 
אותה  ידי  על  המשוכים 
ישות משפטית לא יעלה  

של   שיעור  מסך    5%על 
ללקוחות   האשראי  תיק 

 ברוטו. 

השיקים   שיעור
אותה  ידי  על  המשוכים 
ישות משפטית לא יעלה  

של   שיעור  מסך    5%על 
ללקוחות   האשראי  תיק 

 ברוטו. 

שיעור השיקים המשוכים על ידי אותה ישות משפטית הגבוה ביותר הינו  
 מסך תיק האשראי ללקוחות ברוטו.  2.47%בשיעור של 

 מגבלות על ביצוע חלוקות 

כי  מתחייבת  החברה 
כל  התקיימו  אם  אלא 
המפורטים  התנאים 
תבצע   לא  היא  להלן, 
בחוק  )כהגדרתה  חלוקה 
לא   זה  ובכלל  החברות(, 
תחלק   או  תשלם  תכריז, 
עד   וזאת  דיבידנד,  כל 

כי  מתחייבת  החברה 
כל  התקיימו  אם  אלא 
המפורטים  התנאים 
תבצע   לא  היא  להלן, 
בחוק  )כהגדרתה  חלוקה 
לא  זה  ובכלל  החברות(, 
תחלק  או  תשלם  תכריז, 

ע  וזאת  דיבידנד,  ד כל 

כי  מתחייבת  החברה 
כל  התקיימו  אם  אלא 
המפורטים  התנאים 

תבצע  ל לא  היא  הלן, 
בחוק  )כהגדרתה  חלוקה 
לא  זה  ובכלל  החברות(, 
תחלק  או  תשלם  תכריז, 
עד  וזאת  דיבידנד,  כל 
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 ( ג' אגרות חוב )סדרה אגרות חוב )סדרה ב'(  אגרות חוב )סדרה א'( 

המלא,  הסילוק  למועד 
של  והמדויק  הסופי 
החוב על פי תנאי אגרות  
יתר  כל  ומילוי  החוב, 
החברה  התחייבויות 

מחזיקי אגרות   כלפי 
 החוב: 

החברה   של  העצמי  ההון 
 מיליון ש"ח; 55-ירד מ

לסך  העצמי  ההון  יחס 
משיעור  יפחת  המאזן 

 ;17.5%של 

כל   את  מקיימת  החברה 
המהותית  התחייבויותיה 
הנאמנות   שטר  לפי 
החוב   אגרות  ותנאי 
וביצוע   א'(,  )סדרה 
יגרום   לא  החלוקה 

 להפרה כאמור; 

בהוראות   עומדת  החברה 
לעניין  חוק   החברות 

 החלוקה; 

לפגוע  כדי  בחלוקה  אין 
של   הפירעון  ביכולת 
 החברה את אגרות החוב;

לא מתקיים סימן אזהרה 
)כהגדרתו בתקנות ניירות  

 ערך(;

חלוקה   תבוצע  לא 
על   העולה    50%בשיעור 

השנתי  הנקי  הרווח  מן 
בהתאם  החברה  של 
הכספיים  לדוחותיה 

 המאוחדים השנתיים; 

של   חלוקה  תבוצע  לא 
שטרם   שערוך  רווחי 

 מומשו. 

המלא,  הסילוק  למועד 
של  והמדויק  הסופי 
החוב על פי תנאי אגרות  
יתר   כל  ומילוי  החוב, 
החברה  התחייבויות 
אגרות   מחזיקי  כלפי 

 החוב: 

החברה   של  העצמי  ההון 
 מיליון ש"ח; 55-ירד מ

לסך  העצמי  ההון  יחס 
משיעור  יפחת  המאזן 

 ;19.5%של 

כל  את  מקיימת  החברה 
המהותית  התחייבויותיה 

שט הנאמנות  לפי  ר 
החוב   אגרות  ותנאי 
וביצוע  ב'(,  )סדרה 
יגרום  לא  החלוקה 

 להפרה כאמור; 

בהוראות  עומדת  החברה 
לעניין  החברות  חוק 

 החלוקה; 

לפגוע  כדי  בחלוקה  אין 
של   הפירעון  ביכולת 
 החברה את אגרות החוב;

לא מתקיים סימן אזהרה 
)כהגדרתו בתקנות ניירות  

 ערך(;

חלוקה   תבוצע  לא 
העול על  בשיעור   50%ה 

השנתי   הנקי  הרווח  מן 
בהתאם   החברה  של 
הכספיים  לדוחותיה 

 המאוחדים השנתיים; 

של   חלוקה  תבוצע  לא 
שטרם   שערוך  רווחי 

 מומשו. 

המלא,  הסילוק  למועד 
של  והמדויק  הסופי 
החוב על פי תנאי אגרות  
יתר   כל  ומילוי  החוב, 
החברה  התחייבויות 
אגרות   מחזיקי  כלפי 

 החוב: 

החברה   של  העצמי  ההון 
 ח;מיליון ש" 75-ירד מ

לסך  העצמי  ההון  יחס 
משיעור  יפחת  המאזן 

 ;20%של 

כל  את  מקיימת  החברה 
המהותית  התחייבויותיה 
הנאמנות   שטר  לפי 
החוב   אגרות  ותנאי 

וביצוע  ג)סדרה    ,)'
יגרום  לא  החלוקה 

 להפרה כאמור; 

בהוראות  עומדת  החברה 
לעניין  החברות  חוק 

 החלוקה; 

לפגוע  כדי  בחלוקה  אין 
של   הפירעון  ביכולת 
 החברה את אגרות החוב;

לא מתקיים סימן אזהרה 
)כהגדרתו בתקנות ניירות  

 ערך(;

חלוקה   תבוצע  לא 
על   העולה   50%בשיעור 

השנתי   הנקי  הרווח  מן 
בהתאם   החברה  של 
הכספיים  לדוחותיה 

 המאוחדים השנתיים; 

של   חלוקה  תבוצע  לא 
שטרם   שערוך  רווחי 

 מומשו. 
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 ( ג' אגרות חוב )סדרה אגרות חוב )סדרה ב'(  אגרות חוב )סדרה א'( 

המגבלות   אודות  לפירוט 
ראו  החלוקות  ביצוע  על 

א'   1.4סעיף   לנספח 
)סדרה   הנאמנות  לשטר 

 א'(.

המגבלות   אודות  לפירוט 
ראו   החלוקות  ביצוע  על 

 1לנספח    1.4סעיף  
)סדרה   הנאמנות  לשטר 

 ב'(.

המגבלות   אודות  לפירוט 
החלוקות   ביצוע  ראו  על 

 1לנספח    1.4סעיף  
)סדרה   הנאמנות  לשטר 

 '(.ג

  Cross Defaultסעיפי 
המהווים עילה לפירעון  

 מיידי 

לפירעון  תועמד  אם 
בהסכמת  שלא  מיידי, 
אגרות  סדרת  החברה, 
שהנפיקה  אחרת  חוב 
רשומה   אשר  החברה, 
)להלן:  בבורסה  למסחר 

האחרת " או  הסדרה   )"
אם יועמד לפירעון מיידי, 
החברה,  בהסכמת  שלא 
החברה   של  אחר  חוב 
שמקורו  חוב  )למעט 
שהועמדו   בהלוואות 
בת   לחברה  או  לחברה 
רכישת  מימון  לצורך 
החברה   של  הלוואות 
חזרה   זכות  ללא  שיהנו 
הבת   לחברת  או  לחברה 

(Non-Recourse ))
" האחר )להלן:  "(,  החוב 

על   עולה  היקפו  אשר 
המ  10% של מסך  אזן 

דוחותיה   פי  )על  החברה 
של  האחרונים  הכספיים 
והדרישה  החברה( 
לפירעון מיידי כאמור לא  
לא   החברה  ו/או  הוסרה 
האחר  החוב  את  פרעה 

ימים מהמועד בו   45תוך  
מיידי.  לפירעון  הועמדו 

" זה,  סעיף  "  חובלעניין 
פיננסי   –משמעו   חוב 

הכולל אשראי לזמן קצר  
מגופים  ארוך  לזמן  ו/או 

כלשהם פיננ סיים 
לרבות   והלוואות, 

לפירעון   תועמד  אם 
בהסכמת  שלא  מיידי, 
אגרות   סדרת  החברה, 
שהנפיקה   אחרת  חוב 
רשומה  אשר  החברה, 
)להלן:   בבורסה  למסחר 

האחרת " או  הסדרה   )"
ד לפירעון מיידי, אם יועמ

החברה,  בהסכמת  שלא 
החברה   של  אחר  חוב 
שמקורו   חוב  )למעט 
שהועמדו   בהלוואות 
בת   לחברה  או  לחברה 
רכישת   מימון  לצורך 
החברה   של  הלוואות 
חזרה  זכות  ללא  שיהנו 
הבת   לחברת  או  לחברה 

(Non-Recourse ))
" האחר )להלן:  "(, החוב 

על   עולה  היקפו  אשר 
של   10% המאזן  מסך 

דוחותיה החברה   פי  )על 
של   האחרונים  הכספיים 
והדרישה   החברה( 
לפירעון מיידי כאמור לא 
לא   החברה  ו/או  הוסרה 
האחר   החוב  את  פרעה 

ימים מהמועד בו   45תוך  
מיידי.  לפירעון  הועמדו 

" זה,  סעיף  "  חובלעניין 
פיננסי    –משמעו   חוב 

הכולל אשראי לזמן קצר 
מגופים  ארוך  לזמן  ו/או 
כלשהם  פיננסיים 

לרבות  וה לוואות, 

לפירעון   תועמד  אם 
חוב   אגרות  סדרת  מיידי, 
 אחרת שהנפיקה החברה 

" הסדרה )להלן: 
יועמד האחרת  אם  או   )"

אחר  חוב  מיידי  לפירעון 
החברה   של  של  ו/או 

ל מאוחדת,  רבות  חברה 
מצטברים   )להלן:  חובות 

האחר " אשר  החוב   ,)"
על   עולה    10%היקפו 

החברה  של  המאזן  מסך 
דוחותיה  פי  )על 
של   האחרונים  הכספיים 
והדרישה   החברה( 
לפירעון מיידי כאמור לא 
לא   החברה  ו/או  הוסרה 
האחר   החוב  את  פרעה 

ימים מהמועד בו   30תוך  
מיידי.  לפירעון  הועמדו 

" זה,  סעיף  "  חובלעניין 
פיננסי    –משמעו   חוב 

הכולל אשראי לזמן קצר 
מגופים  ארוך  לזמן  ו/או 
כלשהם  פיננסיים 
לרבות   והלוואות, 
עניין.   בעלי  הלוואות 
תינתן   לא  כי  יובהר 
ריפוי   תקופת  לחברה 

לפירעון   במצב בו תועמד
 מיידי הסדרה האחרת.
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 ( ג' אגרות חוב )סדרה אגרות חוב )סדרה ב'(  אגרות חוב )סדרה א'( 

עניין.   בעלי  הלוואות 
תינתן   לא  כי  יובהר 
ריפוי   תקופת  לחברה 
במצב בו תועמד לפירעון  

 מיידי הסדרה האחרת.

עניין.   בעלי  הלוואות 
תינתן   לא  כי  יובהר 
ריפוי   תקופת  לחברה 
במצב בו תועמד לפירעון 

 מיידי הסדרה האחרת.

 , תל אביב.14, מרחוב יד חרוצים 513683474פז נבו נאמנויות בע"מ, ח.פ.  רזניק פרטי הנאמן 
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 דוח בסיסי הצמדה  –נספח ב' 
 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 באלפי ש"ח 

 סה"כ  ארה"ב  דולר  ש"ח 

 43,526 759 42,767 מזומנים ושווי מזומנים 

 650,744 62,305 588,439 נטואשראי ללקוחות לזמן קצר, 

 4,047 2,851 1,196 חייבים ויתרות חובה

 698,317 65,915 632,402 סה"כ נכסים שוטפים 

 156,626 55,891 100,735 אשראי ללקוחות לזמן ארוך, נטו

 63,549 60,441 3,108 נכסים בלתי מוחשיים 

 6,369 2,179 4,190 נכסים לא שוטפים אחרים 

 226,544 118,511 108,033 נכסים לא שוטפים סה"כ 

 924,861 184,426 740,435 סה"כ נכסים 

אשראי והלוואות לזמן קצר מנותני  
 אשראי ואחרים

832 0 832 

 143,395 63,321 80,074 אשראי מתאגיד בנקאי

 92,543 0 92,543 חלויות שוטפות של אגרות חוב 

 17,043 3,127 13,916 התחייבויות שוטפות אחרות 

 253,813 66,448 187,365 סה"כ התחייבויות שוטפות 

 415,931 0 415,931 אגרות חוב לזמן ארוך 

התחייבות אחרות לנותני אשראי 
 29,095 29,095 0 ולאחרים לזמן ארוך 

 2,159 1,804 355 התחייבויות לא שוטפות אחרות

 447,185 30,899 416,286 סה"כ ההתחייבויות לא שוטפות

 49,145 49,145 - זכויות שאינן מקנות שליטה 

 174,718 37,934 136,784 עודף נכסים על התחייבויות, נטו 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 
 מאוחדים  דוחות כספיים 

              בדצמבר  13ליום               
2021 

 מבוקרים 



 תוכן עניינים 
 

 עמוד 
  
  

 2 דוח רואה חשבון המבקר על הדוחות הכספיים המאוחדים
  

 3 על המצב הכספי   מאוחדים דוחות 
  

 4-5 על הרווח הכולל מאוחדים  דוחות 
  

 6 על השינויים בהון מאוחדים  דוחות 
  

 7-8 על תזרימי המזומניםמאוחדים  דוחות 
  

 9-81 מאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים  
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 רואה החשבון המבקר  דוח
 לבעלי המניות של מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ

 
ומסחר בע"מ )להלן    פרויקטים.ל.ר.ן  מהמצב הכספי המצורפים של    עלהמאוחדים    הדוחות   את   ביקרנו  

ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר,   2020-ו  2021בדצמבר,    31  לימים החברה(    -
. 2021בדצמבר,    31בתקופה שהסתיימה ביום    השנים  משלושהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת  

  דוחות   על  דעה  לחוות  היא  אחריותנו  .החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות  הינם  אלה  כספיים  דוחות
 . ביקורתנו  על  בהתבסס  אלה כספיים

 
את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי    ערכנו 

, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת  1973-חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
ת  ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקור

של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה   מדגמיתכוללת בדיקה  
של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של 

בסיס נאות  החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת
 לחוות דעתנו. 

 
 

  הבחינות  מכל,  נאות  באופן  משקפים"ל  הנהמאוחדים    הכספיים  הדוחות,  ביקורתנו  על   בהתבסס,  לדעתנו  
ואת    2020-ו  2021בדצמבר,    31  לימים ת שלה  והמאוחד  ותוהחבר  החברה  של   הכספי  המצב  את,  המהותיות

בתקופה שהסתיימה   השנים  משלושלכל אחת    ןהמזומנים שלה, השינויים בהון ותזרימי  הןתוצאות פעולותי
והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות    IFRS)בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )  2021בדצמבר,    31ביום  

 . 2010-כספיים שנתיים(, התש"ע 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר   אביב, -תל
 רואי חשבון    2022, במרץ  23

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 ,  א'  144בגין מנחם ' רח
 6492102אביב -תל

 

 + 972-3-6232525    . טל
 972-3-5622555+   פקס 

ey.com 
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  בדצמבר  31ליום     
    2021  2020 
 אלפי ש"ח   באור 

       נכסים שוטפים 
 33,083  43,526   6 מזומנים ושווי מזומנים 

 280,299  650,744   7 אשראי ללקוחות לזמן קצר, נטו 
 576  74,04   8 חייבים ויתרות חובה

 4,000  -    פקדון בתאגיד בנקאי 
    731,698  317,958 

       נכסים לא שוטפים 
 46,243  156,626   7 אשראי ללקוחות לזמן ארוך, נטו 
 -  702    חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

 1,133  2,314    נכס זכות שימוש
 1,643  2,072   9 רכוש קבוע 

 2,337  963,54   10 נכסים בלתי מוחשיים
 652  226   61 נגזרים פיננסים 

 1,399  1,055   81 מסים נדחים 
    226,544    53,407 
    924,861    371,365 
       

       התחייבויות שוטפות
 35,617  832   11 אשראי והלוואות לזמן קצר מנותני אשראי ואחרים  

 20,005  143,395   12 אשראי מתאגידים בנקאיים
 732  1,259    חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה  

 74,383  92,543   41 חלויות שוטפות של אגרות חוב
 6,508  ,2337   13 זכאים ויתרות זכות

 4,919  ,5248    מסים שוטפים לשלם 
    253,813    142,164 

       התחייבויות לא שוטפת
 1,069  29,095   51 התחייבות אחרות לנותני אשראי ולאחרים לזמן ארוך  

 423  1,093    התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך 
 117,935  415,931   41 אגרות חוב

 -  1,056   18 התחייבויות מיסים נדחים 
 10  10   71 התחייבויות בשל סיום יחסי עובד ומעביד, נטו 

    447,185  119,437 
      20 הון המיוחס לבעלי המניות החברה 

 *) -  *) -    הון מניות
 56,590  100,027    פרמיה על מניות

 -  2,567    כתבי אופציה 
 170  494   21 וקרנות אחרות, נטו  בגין עסקאות תשלום מבוסס מניותהון קרן 

 53,004  ,80171    יתרת רווח 
    8174,71  109,764 

 -  49,145    זכויות שאינן מקנות שליטה
 109,764    223,863    סה"כ הון 

       
    1924,86  371,365 
 אלפי ש"ח  1-סכום הנמוך מ*(
 
 
 

   

   
 

        2022,  במרץ 23
 דוד  גרנות   תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 יו"ר הדירקטוריון 
 ריאן מואנד  

 מנכ"ל 
 אוהד סיסו  

 כספים סמנכ"ל 
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 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
    2021  2020   1920 
 )למעט נתוני רווח למניה( אלפי ש"ח  באור  
          

 54,571   54,050  87,929  22  הכנסות מימון 
          

          הוצאות מימון
 24,161   15,055  ,79419  23  הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים, אגרות חוב ואחרים 

לבעלי זכויות שאינן התחייבות הוצאת מימון בגין שערוך 
 בחברה מאוחדת הנמדדת בשווי הוגן  מקנות שליטה

   
592  -   - 

 -   -  531    הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל שליטה 
 24,161   15,055  20,917    סה"כ הוצאות מימון 

          
 30,410   38,995  ,01267    הכנסות מימון, נטו  

          
 1,493   2,407  1,924    חזויים אשראיהוצאות בגין הפסדי 

          
הפסדי )הכנסות( בגין הכנסות מימון נטו בניכוי הוצאות 

 חזויים  אשראי
   

08865,  36,588   28,917 
          

 2,042   2,793  3,302  42  הוצאות מכירה ושיווק
 11,226   11,579  ,21719  52  הוצאות הנהלה וכלליות

 786   (652)  ,5182  62  נטו   ,הוצאות )הכנסות( אחרות
          

 14,863   22,868  ,43840    רווח לפני מסים על ההכנסה 
          

 3,816   5,572  ,3299  18  מסים על הכנסה 
          

 11,047   17,296  ,45230    רווח נקי  
          

          רווח נקי מיוחס ל: 
 11,047   17,296  ,80129    בעלי מניות החברה 

 -   -  651    בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
    30,452  17,296   11,047 
          

          
 1.07   0.86  1.25  30  רווח נקי בסיסי למניה )בש"ח( 

          
 1.07   0.85  .231    רווח נקי מדולל למניה )בש"ח(
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 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
    2021  2020   2019 
 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח למניה(    
          

 11,047   17,296  ,45230    רווח נקי
          

          רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(: 
          

          המסווגים מחדש לרווח או הפסד   אושיסווגו  סכומים
          ספציפיים   תנאים בהתקיים

          
 -   -  (880)    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 -   -  110    רווח נטו מגידור השקעה נטו בפעילות חוץ
 -   -  (770)    סה"כ הפסד כולל אחר 

          
 11,047   17,296  ,68229    סה"כ רווח כולל

          
          מיוחס ל: כולל רווח 

 11,047   17,296  ,49429    בעלי מניות החברה 
 -   -  188    בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

    68229,  17,296   11,047 
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 אלפי ש"ח.  1-*(  סכום הנמוך מ

     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  המניות
פרמיה 
  על מניות 

כתבי 
  אופציה 

בגין  הון קרן 
עסקאות עם  
 בעל שליטה

בגין  הון קרן  
עסקאות תשלום  

  מבוסס מניות 

התאמות הנובעות  
מתרגום דוחות כספיים  

 של פעילויות חוץ 

בגין  קרן  
עסקאות  

  גידור
 יתרת
  סה"כ   רווח

זכויות שאינן 
מקנות  
 סה"כ   שליטה

 באלפי ש"ח  
                       

 28,661  -  28,661  28,661  -  -  -  -  -  -  *(     -    2019בינואר,  1יתרה ליום  
              -         

 11,047  -  11,047  11,047  -  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל 
 21,206  -  21,206  -  -  -  -  -  -  21,206  -  המרת הלוואה המירה למניות 

 
 -  -  21,206  *(     -    2019, בדצמבר 31יתרה ליום  

 
-  - 

  
 39,708  60,914  -  60,914 

              -         
 617,29  -  617,29  617,29  -  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל 

 ( 4,000)  -  ( 4,000)  ( 4,000)  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה
 170    170  -  -  -  170      -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

הנפקת הון מניות )בניכוי הוצאות הנפקה בסך 
 -  -  435,38  -  אלפי ש"ח(  1,991

 
-  - 

 - 
 -  435,38  -  435,38 

 
 -  -  56,590  *(     -    0202, בדצמבר 31יתרה ליום  

 
170  - 

 - 
 53,004  109,764  -  109,764 

                       
 30,452  651  29,801  29,801  -  -  -  -  -  -  -  נקירווח 

 (770)  (463)  (307)  -  101  (741)  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר 
 29,682  188  29,494  29,801  110  (417)  -  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברות 
 - - -  -  -  שאוחדו לראשונה 

 
-  - 

 
  -  -  48,957  48,957 

 ( 11,625)  -  ( 11,625)  ( 11,625)  -  -  -  -  -  -  -  נד לבעלי מניות החברהדיביד
 46,004  -  46,004  -  -  -  -  -  2,567  43,437  -  הנפקת מניות ואופציות למניות 

 550  -  550  -  -  -  550  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניותעלות 
 531  -  531  -  -  -  -  531  -  -  -  הטבה הונית מעסקה עם בעל שליטה

 
 531  2,567  100,027  *(     -  2021, בדצמבר 13יתרה ליום  

 
720  (741) 

 
101  18071,  8174,71  49,145  223,863 
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 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    
   2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח    
        

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 
 11,047  17,296  30,452    רווח נקי

        התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 
        התאמות לסעיפי רווח או הפסד: 

 1,611  1,042  ,1801   פחת והפחתות 
 16  1,342  2,964   )הוספת הפרמיה( וריבית על אג"ח הפחתת ניכיון 

 35  -  27   הפסד הון מימוש וגריעת  רכוש קבוע 
 94  (367)  344   מסים נדחים

 -  (652)  426   הפסד )רווח( מהשקעה לזמן ארוך 
 -  170  550   עלות תשלום מבוסס מניות 

 (173)  -  531   הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל שליטה 
 (469)  (68)  -   שינוי בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

   6,022   1,467  1,114 
        שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 

 (68,926)  (25,582)  (375,305)   עלייה באשראי לקוחות 
 333  (6)  (,1001)   ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 15,959  2,608  -   ירידה יתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין, נטו
 2,944  5,201  359   עלייה בזכאים ויתרות זכות

 -  20,005  65,874   עלייה באשראי מתאגידים בנקאיים 
 -  (4,000)  4,000   עלייה )ירידה( בפיקדון מתאגיד בנקאי 

 (1,483)  (185,268)  (,37635)   מנותני אשראי ואחריםבאשראי והלוואות לזמן קצר  ירידה
   (341,548)   (187,042)  (51,173) 

 (39,012)  (168,279)  (305,074)   מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 
        

        מי מזומנים מפעילות השקעה: י תזר
 (157)  (1,303)  (794)   רכישת רכוש קבוע

 (695)  (1,642)  (799)   בלתי מוחשי רכישת נכס 
 -  -  (,90529)   רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה )א( 

 35  -  09   תמורה ממימוש נכסים קבועים 
 (817)  (2,945)   (31,759)   מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

        
        תזרימי מזומנים מפעילות מימון: 

 -  (4,000)  (11,625)   ששולם לבעלי מניות החברה דיבידנד 
 (475)  (703)  (295)   רעון התחייבות בגין חכירה  יפ

 117,700  102,304  395,192   ניכוי הוצאות הנפקה(בהנפקת אגרות חוב )
 -  (28,800)  (82,000)   פירעון אגרות חוב

 -  (244)  -   אגרות חוב של רכישה עצמית 
 -  35,384  46,004   הנפקת הון מניות )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( 

 21,000  -  -   קבלת הלוואה המירה למניות 
 11,740  -  -   קבלת הלוואה מצדדים קשורים

 (13,140)  -  -   פירעון הלוואות לצדדים קשורים
 136,825  103,941  347,276   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

        
 96,996  (67,283)  10,443   עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

 3,370  100,366  33,083   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה 
 100,366  33,083  43,526   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה 
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 בדצמבר  31שהסתיימה ביום לשנה 
   2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח    
        

        רכישת חברות שאוחדו לראשונה 
        : נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום הרכישה

 -  -  (106,473)   אשראי ללקוחות, נטו 
 - - -  (3,073)   חייבים ויתרות חובה

 - - -  (54)   רכוש קבוע
 - - -  (1,505)   נכסי זכות שימוש 

 - - -  (7,649)   נכסים בלתי מוחשיים מזוהים 
 - - -  (953,51)   מוניטין

 - - -  58,034   אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 - - -  4,313   התחייבות לספקים ונותני שירותים 

 - - -  16,458   התחייבות לזמן ארוך 
 - - -  1,505   התחייבות בגין חכירה 

 - - -  788   התחייבות מיסים נדחים 
 -  -  12,313    לבעלי מניות שאינן מקנות שליטה הנמדדת בשווי הוגןהתחייבות 

 -  -  48,957   זכויות שאינן מקנות שליטה 
   (29,905)   -  - 

        מידע נוסף על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 
 50,185  54,065  278,73   ריבית שהתקבלה 

 22,148  15,381  ,76717   ריבית ששולמה 
 2,110  ,9802  6,020   מיסים ששולמו 

        



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 מאוחדיםהכספיים הבאורים לדוחות 

 
 -  9   - 

 
 כללי  - : 1באור 

 
והחלה את פעילותה בחודש   2008מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ התאגדה בישראל בחודש פברואר,   .א

(, עם התמחות במגזר  B2B. החברה פועלת בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים )2008יוני,  
דחויים )ברובם  ישראלי. פעילותה העיקרית של החברה הינה מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים  -הערבי

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   -אושרו בקשותיהן של החברה ושל חברת מ.ל.ר.ן פיננסים בע"מ )להלן  2021בדצמבר,  26ביום 
בנכס  שירות  למתן  מורחב  ורישיון  הבת  ולחברת  לחברה  אשראי  למתן  מורחב  רישיון  לקבלת  הבת(, 

לחוק.   16פיננסי עבור החברה, על ידי רשות שוק ההון וזאת בהתאם לסמכותו של יו"ר הרשות לפי סעיף  
 . 2026בדצמבר,  31הינו עד ליום תוקף הרישיונות 

השלימה החברה רכישה של חברה בת בארה"ב העוסקת במימון כלי רכב יד   2021בנובמבר,    3ביום  
 שניה.

 
השלימה החברה   2020בדצמבר,    20החברה הינה חברה ציבורית, כהגדרתה בחוק החברות לאחר שביום  

על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום   הנפקה ראשונה לציבור ורישום למסחר של מניותיה בבורסה,
 . 2020בדצמבר,  16

 
 משבר הקורונה   השלכת .ב

 
 ומבצע מהמדינה התמיכה בעקבות 2021  בשנת הקורונה ממשבר היטב התאושש הישראלי המשק

 לצד ולהתקיים יעיל באופן לתפקד למשק אפשר אשר 5 גיל מעל ילדים גם השנה שכלל החיסונים
  והוזלת גיוון, ההרחבה אסטרטגיית ביישום  המשיכה החברה, 2021 -ו 2020 השנים במהלך. המגפה
. עם זאת לפי התחזיות הפעילות במשק לא תחזור לסביבה שהייתה צפויה לפני  האשראי מקורות

. לאור גלי תחלואה נוספים בעקבות הנגיף ואי וודאות מסוימת במשק הישראלי  2023המשבר עד סוף 
החברה בוחנת באופן שוטף את השלכות המשבר ומיישמת באופן שוטף צעדים ובעולם, הנהלת 

 עסקיים והתאמות לאופן פעילותה העסקית בטווח הבינוני והארוך.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור 

                  
 הכספיים הדוחות הצגת בסיס .א

 
 (.IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

(, שנתיים  כספיים)דוחות    ערך  ניירות  תקנות  להוראות  בהתאם  ערוכים  הכספיים  הדוחות,  כן   כמו
 .2010-"עהתש

העלות בסיס  על  ערוכים  החברה  של  הכספיים  למעט:  הדוחות  )כולל  ,  פיננסיות  והתחייבויות  נכסים 
 מכשירים נגזרים( המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

 

 החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.
 

 תקופת המחזור התפעולי  .ב
 

המחזור התפעולי הינו שנה. הנכסים וההתחייבויות מסווגים בדוח על המצב הכספי במסגרת הנכסים 
 בהתאם למחזור התפעולי. וההתחייבויות השוטפים 

 
 מאוחדים  כספיים דוחות .ג

 
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות(.  
שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על החברה המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות  

ת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על  משתנות כתוצאה ממעורבותה בחברה המושקעת וכן היכול
סכום התשואות שינבע מהחברה המושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה 
פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד  

 למועד בו הופסקה השליטה. 
 

הבנו  והחברות  החברה  של  הכספיים  המדיניות הדוחות  זהים.  ולתקופות  לתאריכים  ערוכים  ת 
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות 
בין   מעסקאות  הנובעים  והפסדים  ורווחים  מהותיות  הדדיות  ועסקאות  יתרות  החברה.  של  הכספיים 

 המאוחדים.   החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים
 

לייחוס,   ניתן  שאינו  הבנות  בחברות  ההון  את  מייצגות  בנות  חברות  בגין  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות 
במישרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של  

אינן מקנות שליטה. החברה. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות ש
מקנות   שאינן  הזכויות  יתרת  מכך  כתוצאה  אם  גם  שליטה  מקנות  שאינן  לזכויות  מיוחסים  הפסדים 

 . שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור 

 
 )המשך( מאוחדים כספיים דוחות .ג

 
בחברה בת, אשר אינם מביאים למצב של איבוד שליטה, מוכרים כשינוי בהון  שינויים בשיעור ההחזקה  

החברה  מניות  לבעלי  המיוחס  ההון  כנגד  שליטה  מקנות  שאינן  הזכויות  יתרת  של  התאמה  ידי  על 
 ובניכוי/ובתוספת של תמורה ששולמה או התקבלה.

 
 בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה, החברה:

 ות מוניטין( ואת ההתחייבויות של החברה הבת.גורעת את הנכסים )לרב -
 גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה.  -
 גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון העצמי.  -
 מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה. -
 מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה.  -
ווגת מחדש את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח )הפסד( כולל אחר, באותו אופן שהיה נדרש  מס -

 אם החברה הבת הייתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים.
 מכירה בהפרש כלשהו שנוצר )עודף או גרעון( כרווח או כהפסד.  -
 

 צירופי עסקים ומוניטין  .ד
התמורה   של  ההוגן  השווי  פי  על  נמדדת  הרכישה  עלות  הרכישה.  בשיטת  מטופלים  עסקים  צירופי 
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, החברה 
בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה 

 חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.  או לפי
 

 . עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד
 

להשגת  קודם  הרוכשת  ידי  על  שהוחזקו  בנרכשת  הוניות  זכויות  בשלבים,  המושג  עסקים  בצירוף 
רווח או הפסד משערוך ההשקעה הקודמת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח  

 במועד העלייה לשליטה.
 

כהתחייבות  או  כנכס  מסווגת  מותנית  תמורה  הרכישה.  במועד  ההוגן  בשוויה  מוכרת  מותנית  תמורה 
. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית מוכרים ברווח או הפסד. IFRS 9-פיננסית בהתאם ל

כמכשיר הוני, היא נמדדת לפי שוויה ההוגן במועד הרכישה ללא מדידה אם התמורה המותנית מסווגת  
 עוקבת.

 
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה  
לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום המוניטין שהתקבל  

 , הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.הינו שלילי
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 חוץ ומטבע ההצגה מטבע, הפעילות מטבע .ה

 
 ההצגה ומטבע הפעילות מטבע .1

 
 "ח.ש הינו הכספיים הדוחות  של והפעילות ההצגה מטבע

 
שדוחות   בדעה  שהחברה  מאחר  בש"ח  מוצגים  הכספיים  בש"חהדוחות  מידע    כספיים  מספקים 

   רלוונטי למשקיעים ולמשתמשים בדוחות הכספיים הנמצאים בישראל.
 . הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה, מהו מטבע הפעילות של כל חברה

 
נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים 
לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח. פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים  

 בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח )הפסד( כולל אחר. 
 

חברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין  -הלוואות בין
מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, ולפיכך הפרשי שער מהלוואות אלו )בניכוי השפעת 

 המס( נזקפים ,לרווח )הפסד( כולל אחר.
 

)הפסד(  הרווח, שליטה  איבוד תוך, חוץ פעילות של חלקי מימוש בעת  או , חוץ פעילות מימוש בעת
 מימוש   בעת.  הפסד  או  לרווח  נזקף  אחר  כולל  ברווח  שהוכר,  פעילות  לאותה  המתייחס  המצטבר

 ברווח שהוכר הסכום של יחסי חלק, המאוחדת בחברה השליטה שימור תוך חוץ פעילות של חלקי
 .שליטה מקנות שאינן לזכויות מחדש מיוחס האחר הכולל

 
 חוץ במטבע והתחייבויות נכסים, עסקאות   .2

 
במועד    עסקאות החליפין  שער  לפי  בהן  הראשונית  ההכרה  עם  נרשמות  חוץ  במטבע  הנקובות 

העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים 
בכל תאריך מאזן למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער נזקפים לרווח או  

 הפסד.  
 

 מדד  דיצמוכספיים  פריטים .3
 

  בישראל   לצרכן   המחירים  במדד  לשינויים  תנאיהם  פי  על  הצמודים  כספיים  והתחייבויות  נכסים
 .ההסכם  לתנאי בהתאם, דיווח תאריך בכל, הרלוונטי המדד לפי מותאמיםהמדד( -)להלן
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 מזומנים שווי .ו
 

קדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר  ישנזילותן גבוהה, הכוללות פ שווי מזומנים נחשבים השקעות  
או   ההשקעה  ממועד  חודשים  שלושה  על  עולה  אינה  המקורית  שתקופתם  בשעבוד,  מוגבלים  אינם 
שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים חלק מניהול המזומנים  

 של הקבוצה.
 

 קצר לזמן פקדונות .ז
 

 ממועד   חודשים  שלושה  על  עולה  המקורית  שתקופתם  קצר  לזמן  בנקאיים  בתאגידים  פקדונות
 . הפקדתם לתנאי בהתאם מוצגים הפקדונות. מזומנים שווי להגדרת עונים ושאינם ההשקעה

 

 בהכנסה  הכרה . ח
 

הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות ללקוח.  
מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת  
 צדדים שלישיים )כגון מסים(. בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא

החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות  פועלת כספק עיקרי או כסוכן בחוזה.  
התמורה.   של  ברוטו  בסכום  בהכנסות  מכירה  החברה  אלה,  במקרים  ללקוח.  העברתו  טרם  שהובטח 
במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים  

 ק העיקרי. לספ
 להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה בהכנסה:

 
 הכנסות ריבית

  
 הכנסות ריבית מוכרות על בסיס תקופתי בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

 
 הכנסה  על מיסים .ט
 

שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים   המס בגין מסים  תוצאות
 הנזקפים לרווח כולל אחר או להון. 

 
 שוטפים  מסים .1

 
שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם   חבות בגין מסים 

הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים 
 קודמות. 
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 מיסים על ההכנסה )המשך(  .י
 
 נדחים  מסים .2

 
לבין הסכומים    הכספייםנדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות    מסים 

המובאים בחשבון לצורכי מס. יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
  הושלמה   חקיקתם  אשר   או  שחוקקו  המס  חוקי  על   בהתבסס,  תסולק  ההתחייבות   או  ימומש  הנכס

ניצולם.  .  הדיווח  יך לתאר  עד  למעשה לצפי  בהתאם  נבחנים  נדחים  מסים  נכסי  דיווח  תאריך  בכל 
הפסדים מועברים והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל 

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת    תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.
זוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה זכות חוקית לקי

 ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.
 

 חכירות  .יא
 

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה  
 לתקופת זמן בעבור תמורה.

 
 החברה כחוכר .1

 
החברה   בהן  העסקאות  זכות עבור  בנכס  בחכירה  התחילה  במועד  מכירה  היא  חוכר  מהווה 

חודשים  12שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד  
ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה  

במסגרת מדידת ההתחייבות בגין כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.  
חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה 

 לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה.
 

ת בעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת החברה בעסקאו
 ולא כעסקת חכירת משנה.  IAS 19אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות 

 
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים 
הריבית   בשיעור  או  בנקל  לקביעה  ניתנת  היא  כאשר  בחכירה  הגלומה  הריבית  בשיעור 

רה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת  התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החב
 הריבית האפקטיבית.
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 )המשך(  חכירות .יב

 
 )המשך(  החברה כחוכר .1

 
בתוספת תשלומי  חכירה  בגין  בגובה ההתחייבות  מוכר  במועד התחילה  זכות השימוש  נכס 

 עלויות עסקה שהתהוו.חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של 
נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת 
החכירה לפי הקצר שבהם. כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך 

 . IAS 36לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 
 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד  .2
 

משת התחילה  חישוב  במועד  לצורך  התחילה  במועד  הקיים  המדד  בשיעור  החברה  משת 
 תשלומי החכירה העתידיים. 

כתוצאה  העתידיים  החכירה  תשלומי  בגובה  שינויים  חוכר,  מהווה  החברה  בהן  בעסקאות 
משינוי במדד מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה( ליתרת נכס 

תאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי בתזרימי זכות שימוש ונזקפים כה
 המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס לתוקף(.

 
 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה  .3

 
להאריך קופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה  ת 

את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות על  
 ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.

במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת 
ייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, לפי החברה מחדש את יתרת ההתח

שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות השימוש 
 עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד. 
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 קבוע רכוש .יג

 
  בניכוי,  שנצבר  פחת  בניכוי,  ישירות  רכישה  עלויות   בתוספת   העלות   לפי מוצגים  הקבוע  הרכוש   פריטי

  של  העלות  לסך   ביחס  משמעותית  עלות  בעלי  קבוע  רכוש  פריט  רכיבי.  שנצברו  ערך  מירידת  הפסדים
  בסיס   על  שווים  שנתיים  בשיעורים  מחושב  הפחת.  הרכיבים  שיטת  לפי,  בנפרד  מופחתים,  הפריט
 : כדלקמן, בנכס  השימושיים החיים תקופת לאורך הישר הקו שיטת

 
 % בעיקר  %  
     

 15  15  רכב כלי
 7  7-15  משרדי  וציוד ריהוט

 33  10-33  היקפי  וציוד מחשבים
   להלן ראה  במושכר שיפורים

     
  האופציה  תקופת)לרבות    השכירות  תקופת  פני   על  הישר   הקו  שיטת   לפי  מופחתים  במושכר  שיפורים
 לפי , השיפור  של משוערת החיים לתקופת  בהתאם או( לממשה שבכוונתה הקבוצה שבידי להארכה

 .שבהם הקצר
  שנה  סוף  בכל  לפחות  נבחנים  נכס  כל  של   השייר  וערך  הפחת  שיטת,  השימושיים   החיים  אורך

 מופסקת   נכסים  הפחתת.  ולהבא  -מכאן  של  באופן  חשבונאי  אומדן  כשינוי  מטופלים  והשינויים
 .נגרע הנכס שבו המועד  לבין למכירה כמוחזק מסווג הנכס  בו המועד מבין כמוקדם

  
 מוחשיים  בלתי נכסים .יד

 
  עלויות  בתוספת  העלות  לפי  הראשונית  ההכרה  עם  נמדדים  בנפרד  הנרכשים  מוחשיים  בלתי  נכסים
  במועד   ההוגן  השווי  לפי  נמדדים  עסקים  בצירופי   הנרכשים  מוחשיים  בלתי  נכסים.  ישירות  רכישה

, מהוונות פיתוח עלויות למעט, פנימי באופן פותחו אשר מוחשיים בלתי נכסים בגין עלויות. הרכישה
 .התהוותן  בעת הפסד או לרווח נזקפות

 
 השימושיים  החיים   אורך  פני  על  מופחתים, מוגדר  שימושיים  חיים  אורך  בעלי  מוחשיים  בלתי  נכסים
  ההפחתה   תקופת.  ערך  ירידת  על  המצביעים  סימנים  קיימים  כאשר  ערך  ירידת  לגביהם  ונבחנת  שלהם
 . שנה סוף בכל לפחות נבחנות מוחשי בלתי נכס של ההפחתה ושיטת

 
  וכפופים   שיטתי  באופן  מופחתים  אינם  מוגדר  בלתי  שימושיים  חיים  אורך  בעלי  מוחשיים  בלתי  נכסים

 החיים   אורך.  ערך  ירידת  שחלה  ייתכן  כי  המצביע  סימן  שקיים  עת  בכל  וכן  שנה  מדי  ערך   ירידת  לבחינת
  עדיין   מוגדר  כבלתי   החיים  אורך  הערכת  אם  לקבוע  כדי  שנה  מדי  נבחן  אלה  נכסים  של  השימושיים

 השימושיים   החיים  באורך  השינוי,  כאמור  בהערכה  עוד  תומכים  אינם  והנסיבות  האירועים  אם.  תקפה
  מאותו   החל.  ערך  ירידת  גם  נבחנת  מועד  ובאותו  חשבונאי  באומדן  כשינוי  מטופל  למוגדר  מוגדר  מבלתי

  .שלו השימושיים החיים אורך תקופת פני על שיטתי באופן הנכס מופחת מועד
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור 

 
 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים .יד

 
 ופיתוח מחקר עלויות

 
 או   פיתוח  מפרויקט  הנובע  מוחשי  בלתי  נכס.  התהוותן  עם  הפסד  או  לרווח  נזקפות  מחקר  עלויות

 הבלתי   הנכס  השלמת  של  הטכנולוגית  ההיתכנות  את  להוכיח  ניתן  אם  כנכס  מוכר  עצמי  מפיתוח
 מוחשי  הבלתי הנכס את להשלים החברה כוונת  את; למכירה או לשימוש זמין  יהיה שהוא כך  מוחשי

  הנכס בו האופן את ; למוכרו או מוחשי הבלתי בנכס להשתמש היכולת  את ; למוכרו או בו  ולהשתמש
 פיננסיים ,  טכניים:  הנדרשים  המשאבים  של  קיומם  את ;  עתידיות  כלכליות  הטבות  ייצור   מוחשי  הבלתי

  בגינו   ההוצאות  את  מהימן  באופן  למדוד  היכולת  ואת  מוחשי  הבלתי  הנכס  להשלמת  הזמינים,  ואחרים
 . פיתוחו במהלך

 
 תוכנות

 
  אינטגרלי  חלק  המהוות   תוכנות.  ותוכנות  מחומרה  המורכבות  מחשב  מערכות  כוללים  הקבוצה  נכסי

, זאת  לעומת.  קבוע  כרכוש  מסווגות,  עליה  המותקנות  התוכנות  ללא  לפעול  יכולה  אינה  אשר,  מחומרה 
 בלתי  כנכסים  מסווגים,  לחומרה  נוספת  פונקציונליות  ומוסיפות  עצמן  בפני  העומדות  לתוכנות  רשיונות

 . מוחשיים
 

 להלן אורך החיים השימושיים של נכסים בלתי מוחשיים:
  %  
    

  15  תוכנות מחשב
  15  קשרי לקוחות

 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .טו

 
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים 

 השבה.-המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברתאו שינויים בנסיבות 
ההשבה  -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן  -ההשבה שלהם. הסכום בר-שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר
וי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים בניכוי עלויות למימוש ושווי שימוש. בהערכת שו

מייצר   נכס שאינו  בגין  נכס.  לכל  הסיכונים הספציפיים  מס המשקף את  לפני  ניכיון  לפי שיעור 
ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך  -תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר

 . הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור 

 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים )המשך( .טו

 
 

חלו שינויים באומדנים ששימשו  רק כאשר  מבוטל  מוניטין,  נכס, למעט  ערך של  מירידת  הפסד 
ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול  -בקביעת הסכום בר

כאמור   או  ההפסד  פחת  )בניכוי  בעבר  שהוכר  הנכס  של  הערך  ירידת  סכום  מבין  לנמוך  מוגבל 
ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף -הפחתה( או סכום בר

 לרווח או הפסד.
 

 הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
 

 חברות מאוחדות מוניטין בגין .1
 

בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר אם   31החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, ליום  
 אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.

 
ההשבה של היחידה מניבת המזומנים -בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת הסכום בר

ההשבה של  -של יחידות מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין. כאשר הסכום בר)או קבוצה  
היחידה מניבת המזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים 
של היחידה מניבת המזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין, מוכר  

מירידת   מבוטלים  הפסד  אינם  מוניטין  ערך  מירידת  הפסדים  למוניטין.  ראשית  המיוחס  ערך 
 בתקופות עוקבות.

 
 פיננסיים  מכשירים .טז

 
 פיננסים  נכסים .1

 
שניתן   נכסים עסקה  עלויות  ובתוספת  ההוגן  בשווים  לראשונה  ההכרה  במועד  נמדדים  פיננסים 

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.  
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 )המשך(  החשבונאית עיקרי המדיניות  - : 2באור 

 
 )המשך( פיננסיים מכשירים .טז

 
 )המשך(   פיננסים נכסים .1

 
 :להלן הקריטריונים בסיס על הכספיים בדוחותיה החוב מכשירי את ומודדת מסווגת החברה

 
 וכן , הפיננסים הנכסים לניהול החברה של העסקי המודל)א( 
 .הפיננסי הנכס של החוזי המזומנים תזרים מאפייני)ב( 

 
 :כאשר מופחתת בעלות חוב מכשירי מודדת החברה

 
;  חוזיים מזומנים תזרימי לגבות  מנת על  הפיננסים הנכסים החזקת הינו החברה של העסקי המודל

 מזומנים לתזרימי מוגדרים במועדים זכאות מספקים הפיננסי הנכס של החוזיים התנאים וכן
 .נפרעה שטרם הקרן סכום בגין  וריבית קרן תשלומי רק שהם

  תוך המופחתת עלות לפי תנאיהם  פי על  יוצגו זו בקבוצה מכשירים, הראשונית ההכרה לאחר
 .ערך לירידת הפרשה ובניכוי האפקטיבית הריבית  בשיטת שימוש

 
 ירידת ערך נכסים פיננסים .2

 
בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים    החברה

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 ;להפסד בהפרשה הכרה של מצבים שני בין מבחינה החברה

 
מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה  (א

שתוכר בגין מכשיר חוב זה   להפסדהפרשה  ה  - כון האשראי נמוך  לראשונה, או מקרים בהם סי
 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או 12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי 

 
ההכרה  (ב מועד  מאז  שלהם  האשראי  באיכות  משמעותית  הידרדרות  חלה  אשר  חוב  מכשירי 

פסד שתוכר תביא בחשבון לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה לה
  .לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר  -הפסדי אשראי החזויים 

 
 .הפרשה כנגד הפסד או לרווח תיזקף מופחתת עלות לפי הנמדדים חוב מכשירי בגין הערך ירידת
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור 

  
 מכשירים פיננסיים )המשך( .טז

  
 )המשך( פיננסים נכסים ערך ירידת .2

 
בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים    החברה

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 ;להפסד בהפרשה הכרה של מצבים שני בין מבחינה החברה

 
מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה  (א

שתוכר בגין מכשיר חוב זה   להפסדהפרשה  ה  - לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך  
 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או 12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי 

 
מ (ג הידרדרות  חלה  אשר  חוב  ההכרה מכשירי  מועד  מאז  שלהם  האשראי  באיכות  שמעותית 

לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד שתוכר תביא בחשבון 
  .לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר  -הפסדי אשראי החזויים 

 
 .הפרשה כנגד הפסד או לרווח תיזקף מופחתת עלות לפי הנמדדים חוב מכשירי בגין הערך ירידת

 
 פיננסים נכסים גריעת .3

       
 : כאשר ורק כאשר פיננסי נכס גורעת החברה

 או, הפיננסי  מהנכס המזומנים לתזרימי החוזיות הזכויות פקעו (א
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות לקבלת  (ב

מהסיכונים וההטבות בעת העברת הנכס תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק  
 הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על הנכס, או

 מהנכס   הנובעים  המזומנים  תזרימי  לקבלת  החוזיות  הזכויות  את  בידיה  מותירה  החברה (ג
  לצד  במלואם  אלה  מזומנים  תזרימי  לשלם   חוזית  מחויבות  עצמה  על   נוטלת   אך,  הפיננסי
 .מהותי עיכוב ללא, שלישי

 
  הנכסים   ולפיכך  הפיננסיים  הנכסים  גריעת  בכללי  עומדות  אינן  החברה  מבצעת  אותן  העסקאות
 .פיננסית כהתחייבות מוכרת הניכיון עסקת ותמורת נגרעים אינם האמורים
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור 

  
 מכשירים פיננסיים )המשך( .טז

  
 פיננסיות התחייבויות .4

 
 מופחתת  בעלות הנמדדות פיננסיות התחייבויות 

 
  עלויות  בניכוי  הוגן   בשווי  הפיננסיות   ההתחייבויות  את  מודדת  החברה,  לראשונה  ההכרה  במועד
 .הפיננסית ההתחייבות של להנפקה במישרין לייחס שניתן עסקה
  תוך   המופחתת  העלות  לפי   פיננסיות  התחייבויות  כל  את  מודדת  החברה,  הראשונית  ההכרה  לאחר

תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים ל  פרט,  האפקטיבית  הריבית   בשיטת   שימוש
 חל עליה. 3שתקן דיווח כספי בינלאומי 

 
 פיננסיות  התחייבויות גריעת .5

  
מסולקת    החברה היא  כאשר,  ורק  כאשר  פיננסית  התחייבות   המחויבות   כאשרדהיינו,    -גורעת 

 . פוקעת או מבוטלת או נפרעת בחוזה שהוגדרה
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים  

 מההתחייבות.פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית 
 

 פיננסים  מכשירים קיזוז .6
 

 קיימת אם הכספי  המצב על  בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים
 ואת הנכס את לסלק כוונה קיימת  וכן,  שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות

 חייבת לקזז הזכות .במקביל ההתחייבות את  ולסלק הנכס את לממש או  נטו בסיס על ההתחייבות
 במקרה גם אלא לחוזה הצדדים  של הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות

 באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות מנת  על.  הצדדים אחד של פירעון חדלות או  רגל פשיטת של
 שיהיו או  תחול לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו או  עתידי באירוע תלויה תהיה שהיא אסור,  מידי

 .לפקיעתה שיגרמו אירועים
 

 אופציית מכר שהוענקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה .7
 

( זכויות אלה PUTכאשר הקבוצה מעניקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אופציית מכר   ,)
החברה המאוחדת. בכל  מסווגות כהתחייבות פיננסית ולא מקנים לזכויות אלה את חלקם ברווחי  

דיווח נמדדת ההתחייבות הפיננסית על בסיס אומדן הערך הנוכחי של התמורה שתועבר   תאריך 
בסכום   עדכונים  שנקבעה.  התמורה  של  ההוגן  השווי  בסיס  על  המכר/  אופציית  מימוש  בעת 

  . ההתחייבות נזקפים לרווח או הפסד
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור 

  
 מכשירים פיננסיים )המשך( .טז

 
 )המשך( אופציית מכר שהוענקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה .7
 

( מכר  אופציית  מקנות שליטה  הזכויות שאינן  לבעלי  מעניקה  הקבוצה  ניתנים  Putכאשר  ( אשר 
, זכויות אלה מסווגות כזכויות שאינן מקנות הקבוצה, לבחירתה של  הקבוצהלסילוק במניותיה של  

המאוחדת החברה  ברווחי  חלקם  את  אלה  לזכויות  ומקנות  יונפקו  שליטה  הקבוצה  ומניות  ככל   .
 . אינה מכירה בהתחייבות פיננסית הקבוצהבמועד הסילוק בשווי הוגן, 

 
 חשבונאות גידור   .8

 
 מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור )הגנה( 

 
פיננסיים נגזרים כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים קבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים  ה

 הכרוכים בתנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ ובשיעורי הריבית. 
גידור   למטרות  נגזרים שאינם משמשים  ההוגן של  בשווי  הנובעים משינויים  או הפסדים  רווחים 

 נזקפים מידית לרווח או הפסד.
 

היתר כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד ותיעוד    עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין 
פורמלי של יחסי הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של הקבוצה לבצע גידור. הגידור  
נבחן על בסיס מתמשך ונקבע בפועל שהוא בעל אפקטיביות גבוהה במהלך תקופת הדיווח הכספי 

 טופלות כדלקמן: שאליהן יועד הגידור. עסקאות גידור )הגנה( מ
 

 דור השקעה נטו בפעילות חוץגי
 

נטו,  מההשקעה  כחלק  המטופל  כספי  פריט  של  גידור  לרבות  חוץ,  בפעילות  נטו  השקעה  גידור 
מטופל באופן דומה לגידור תזרימי מזומנים. רווחים או הפסדים המתייחסים לחלק האפקטיבי של 

בעוד שרווחים או הפסדים המתייחסים לחלק הלא הגידור )הפרשי שער( נזקפים לרווח כולל אחר,  
אפקטיבי של הגידור נזקפים לרווח או הפסד. עם מימוש פעילות החוץ מועבר הרווח או ההפסד  

 המצטבר שהוכר ברווח )הפסד( כולל אחר לרווח או הפסד.
 

נכסים  של  כלכלי  לגידור  המשמשים  פיננסיים  נגזרים  לגבי  מיושמת  אינה  גידור  חשבונאות 
במועד  והת הפסד  או  לרווח  נזקפים  אלה  נגזרים  של  ההוגן  בשווי  השינויים  פיננסיים.  חייבויות 

 . מימון הוצאותהתהוותם לסעיף 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור 

  
 הוגן שווי מדידת .יז

 
  בעסקה  התחייבות להעברת משולם שהיה המחיר או נכס במכירת מתקבל שהיה המחיר הוא הוגן שווי

 . המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה
 

 או,  ההתחייבות  או  הנכס  של  העיקרי  בשוק מתרחשת  העסקה  כי  ההנחה על  מבוססת  הוגן  שווי  מדידת
 .ביותר( advantageous) הכדאי בשוק, עיקרי שוק בהיעדר

 
  תמחור  בעת  ישתמשו  בשוק  שמשתתפים  בהנחות  שימוש  תוך  נמדד  התחייבות  או  נכס  של  ההוגן  השווי
 .שלהם הכלכליים האינטרסים לטובת פועלים בשוק שמשתתפים  בהנחה, ההתחייבות או הנכס

 
  הטבות  להפיק  בשוק   משתתף   של  היכולת  את   בחשבון  מביאה  פיננסי  לא  לנכס  הוגן  שווי  מדידת

  שישתמש  בשוק  אחר  למשתתף  מכירתו  ידי  על  או   שלו  המיטבי  בשימוש  הנכס  באמצעות  כלכליות
 .שלו המיטבי בשימוש בנכס

 
  שניתנים   נתונים  מספיק  עבורן  ושקיימים  לנסיבות  מתאימות  שהן  הערכה  בטכניקות  משתמשת  הקבוצה
 ומיזעור   לצפייה  שניתנים  רלוונטיים  בנתונים  השימוש  מיקסום  תוך,  הוגן  שווי  למדוד  כדי  להשגה

 .לצפייה ניתנים שאינם בנתונים השימוש
 

 לקטגוריות  מחולקים שלהם  ההוגן לשווי גילוי שניתן או הוגן בשווי הנמדדים וההתחייבויות הנכסים כל
  השווי למדידת המשמעותית, ביותר הנמוכה הנתונים רמת על בהתבסס, ההוגן השווי מידרג בתוך
 :בכללותה ההוגן

 
 זהים.  והתחייבויות נכסים של  פעיל בשוק( התאמות)ללא  מצוטטים מחירים       :1 רמה

  או   במישרין  לצפייה   ניתנים  אשר   1  ברמה  שנכללו  מצוטטים  מחירים  שאינם   נתונים :  2רמה  
 . בעקיפין

                   שימוש  ללא  הערכה)טכניקות    לצפייה  ניתן  שוק  מידע  על  מבוססים  שאינם  נתונים :  3רמה  
 (. לצפייה ניתנים  שוק בנתוני

 
 למניה רווח . יח

 
  הרגילות   המניות  במספר  החברה  מניות  לבעלי  המיוחס  הנקי  הרווח  של  חלוקה  ידי  על  מחושב  למניה  רווח

 .התקופה במהלך בפועל הקיים המשוקלל
  למניה  הרווח  את  מדללת  השפעתן  אם  למניה  המדולל  הרווח  בחישוב  נכללות  פוטנציאליות  רגילות  מניות

  למניה   המדולל  ברווח  נכללות  התקופה  במהלך  שהומרו  פוטנציאליות  רגילות  מניות.  נמשכות  מפעילויות
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור 

  
 )המשך( למניה רווח . יח

 
חלקה של החברה ברווחי חברות   .למניה  הבסיסי  ברווח  נכללות  מועד  ומאותו,  ההמרה   למועד   עד  רק

חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות  מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן  
 על ידי החברה.

 
 לעובדים   הטבות בשל התחייבות .יט

 
 קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:   בחברה

   
 קצר לזמן עובד הטבות .1
 

 לאחר   חודש  12  לפני  במלואן  מסולקות  להיות  חזויות  אשר   הטבות  הינן  קצר  לזמן  לעובדים  הטבות 
  אלו  הטבות.  המתייחסים  השירותים  את   מספקים  העובדים  שבה  השנתית   הדיווח  תקופת  תום

 כהוצאה   ומוכרות  לאומי  לביטוח  מעסיק  והפקדות  הבראה,  מחלה ,  חופשה  ימי,  משכורות  כוללות
  כאשר   מוכרת,  ברווחים  להשתתפות   תוכנית  או  במזומן  בונוס  בגין  התחייבות.  השירותים  מתן  עם

  על   שניתן  שירות   בגין  האמור  הסכום  את  לשלם   משתמעת  או  משפטית  מחוייבות  קיימת  לחברה
 . הסכום את מהימן באופן  לאמוד וניתן בעבר העובד ידי

 
 העסקה  סיום לאחר הטבות .2
  

  להפקדה   כתוכניות  מסווגות  והן  ביטוח  לחברות  הפקדות  ידי  על  כלל  בדרך  ממומנות  התוכניות 
 .מוגדרת להטבה כתוכניות וכן מוגדרת

 
 פיטורין   פיצויי  לחוק  14  לסעיף  בהתאם,  מוגדרת  להפקדה  תוכניות  לחברה ,  מהעובדים  חלק  לגבי

  או  משפטית  מחויבות  לה  שתהיה  מבלי  תשלומים  קבוע  באופן  משלמת  הקבוצה  שלפיהן
  את   לשלם  כדי  מספיקים  סכומים  הצטברו  לא  בקרן  אם  גם  נוספים  תשלומים  לשלם  משתמעת

 .קודמות ובתקופות השוטפת בתקופה העובד לשירות  המתייחסות לעובד ההטבות כל
 

  ההפקדה   בעת  כהוצאה  מוכרות,  תגמולים  בגין  או  פיצויים  בגין  מוגדרת  להפקדה  לתוכנית  הפקדות
 . מהעובד העבודה שירותי לקבלת במקביל לתוכנית

 
 שוטף   באופן  מעובדיה  לחלק  פיצויים  לתשלום  התחייבויותיה  בגין  כספים  מפקידה  החברה
 ידי   על  המוחזקים  נכסים  הם  התוכנית  נכסי (.  התוכנית  נכסי  -)להלן    ביטוח  וחברות  פנסיה  בקרנות

 לשימוש  זמינים  אינם  התוכנית  נכסי.  כשירות  ביטוח  בפוליסות  או  ארוך  לזמן  עובד  הטבות  קרן
   .לקבוצה ישירות לשלמם  ניתן ולא, הקבוצה נושי
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 )המשך(  החשבונאית עיקרי המדיניות  - : 2באור 
 

 )המשך(  לעובדים  הטבות בשל התחייבות .יט
 

 )המשך(  העסקה סיום לאחר הטבות .2
 

בשל חוסר מהותיות לא נערכה הערכה אקטוארית בגין התחייבויות בשל הטבות לעובדים והיתרה  
 .המלא ההתחייבותימוצגת לפי שוויה 

 
 מניות מבוסס תשלום עסקאות . כ

 
 .הוניים במכשירים המסולקות מניות מבוסס תשלום  של בדרך להטבות זכאים החברה של עובדים

 
 הוניים במכשירים המסולקות עסקאות

 
 המכשירים   של  ההוגן   השווי  לפי  נמדדת  הוניים  במכשירים  המסולקות  עובדים  עם  העסקאות  עלות

 . מקובל  אופציות תמחור במודל שימוש באמצעות נקבע ההוגן השווי. ההענקה במועד ההוניים
 השירותים   או  הסחורות   של  ההוגן  השווי  לפי  נמדדת  העסקאות  עלות,  אחרים  שירותים  נותני  לגבי

 .שהוענקו ההוניים למכשירים בתמורה המתקבלים
 

  פני   על  בהון  מקביל  גידול  עם  יחד  הפסד  או  ברווח  מוכרת  הוניים  במכשירים  המסולקות  העסקאות  עלות
  זכאים   הרלוונטיים  העובדים  שבו  במועד  ומסתיימת  מתקיימים  השירותאו  / ו  הביצוע  תנאי  שבה  התקופה

  במכשירים   המסולקות  עסקאות  בגין  המוכרת  המצטברת  ההוצאה(.  ההבשלה  תקופת  -)להלן    לגמול
 האומדן  ואת  ההבשלה  תקופת  חלוף  מידת  את  משקפת  ההבשלה  למועד  עד  דיווח  מועד  כל  בתום  הוניים
 .דבר של  בסופו שיבשילו ההוניים המכשירים מספר לגבי  הקבוצה של  ביותר הטוב

 
  שלהן  שההבשלה  הענקות  למעט,  מוכרת  אינה  דבר   של  בסופו  מבשילות  שאינן  הענקות  בגין  הוצאה
  שאר   שכל  בהנחה,  השוק  תנאי  לקיום  קשר ללא   שהבשילו   כהענקות  מטופלות  אשר  שוק  בתנאי   תלויה
 .התקיימו( ביצועאו /ו)שירות  ההבשלה תנאי
 

  נוספת  הוצאה  מוכרת,  הוניים  במכשירים  המסולקת  הענקה   של  בתנאים  שינויים  מבצעת  החברה  כאשר
 המוענק   התגמול  של  הכולל  ההוגן  השווי  את  המגדיל  שינוי  כל  בגין  שחושבה  המקורית  להוצאה  מעבר

 .השינוי במועד ההוגן השווי לפי העובד עם שמיטיב או
 

 שטרם  וההוצאה  הביטול  לתאריך  הבשילה  כאילו  מטופלת,  הוני  במכשיר  המסולקת  הענקה  ביטול
 ומיועדת   חדשה  בהענקה  מוחלפת  שבוטלה  ההענקה  אם,  זאת  עם.  מיידית  מוכרת  ההענקה  בגין  הוכרה

  כשינוי  שתיהן  תטופלנה  החדשה  וההענקה  המבוטלת  ההענקה,  הוענקה  בו  לתאריך  תחליפית  כהענקה
  . לעיל כמתואר המקורית ההענקה של
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 הכספיים  הדוחות   בעריכת  וההנחות  האומדנים, השיקולים  עיקרי  - : 3 באור 
 

  ושקלה   דעת  שיקול  הקבוצה  הפעילה,  הכספיים  בדוחות  החשבונאית  המדיניות  עיקרי  יישום  בתהליך
 בדוחות   שהוכרו  הסכומים  על  המהותית  ההשפעה   שלהם,  הבאים  הנושאים  לגבי  השיקולים  את

 :הכספיים
 

 מניות  מבוסס תשלום עסקאות של ההוגן השווי קביעת
 

ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות שימוש במודל  השווי
בדבר   הנחות  ועל  המימוש  ומחיר  המניה  מחיר  נתוני  על  מתבסס  המודל  מקובל.  אופציות  תמחור 

 תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.   
 

 חכירה  בגין התחייבות  של היוון שיעור
 ההתחייבות בגיןיכולה לקבוע בנקל את שיעור הריבית הגלומה בחכירה ולכן לצורך חישוב  אינה    החברה
 שקובעת   התוספתי  הריבית  שיעור.  החברה  של  התוספתי  הריבית  בשיעור  משתמשת  היא  חכירה

 לתקופת   הדומה  לתקופה  הלוואה   על  לשלם  צריכה  הייתה  שהחברה  הריבית  שיעור  את  מהווה  החברה
 והכל  מהחכירה  הנובע   השימוש  זכות   לנכס  דומה  בערך   נכס  השגת   לשם   וזאת  דומה  בטוחה  ועם  החכירה
  את  קובעת  היא  להתבסס  יכולה  החברה  עליהן  מימון  עסקאות  אין  בהם  במצבים.  דומה  כלכלית  בסביבה

 משתנים   וכן  החכירה  תקופת,  לחברה  המיוחס  המימוני  לסיכון  בהתאם  התוספתי  הריבית  שיעור
 . החכירה בחוזה הקיימות ומגבלות מתנאים הנובעים נוספים כלכליים

 
 פיתוח עלויות

 
הנהלת החברה להפעיל שיקול דעת בקשר להתקיימות התנאים להכרה בעלויות בגין פרויקטים של   על

 .לעיל' די 2 בבאורפיתוח כנכסים בלתי מוחשיים. הבחינה נעשית על פי הפרמטרים המפורטים 
 

, מהוונת עלויות בגין פרויקטים של פיתוח. המועד לראשונה של היוון העלויות מתבסס, בין היתר  החברה
על שיקול הדעת של ההנהלה שקיימת היתכנות טכנולוגית וכלכלית, לרוב כאשר פיתוח הפרויקט הגיע 

דרך שהוגדרה על ידי ההנהלה של החברה. בקביעת הסכום שיהוון, ההנהלה מבצעת הערכות  -לאבן 
ל  המזומנים העתידיים הצפויים של הפרויקט, שיעור ההיוון והתקופה הצפויה ש  לתזרימיהמתייחסות  

 ההטבות מהפרויקט.
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 )המשך(  הכספיים הדוחות   בעריכת  וההנחות  האומדנים, השיקולים  קרי יע - : 3באור 

 
 והנחות  אומדנים

 
יישום    בעת על  המשפיעים  והנחות  באומדנים,  להסתייע  ההנהלה  נדרשת  הכספיים,  הדוחות  הכנת 

שינויים   והוצאות.  הכנסות  התחייבויות,  נכסים,  של  המדווחים  הסכומים  ועל  החשבונאית  המדיניות 
 . האומדןבאומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי 

 
  ואומדנים   הדיווח  לתאריך   הודאות  לאי  בקשר  כספייםה  בדוחות  שנעשו  העיקריות  ההנחות  להלן

באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של    מהותי   שינוי  ואשר   הקבוצה  ידי  על  שחושבו  קריטיים
 נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:

 
 מוניטין ערך ירידת

 
הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה. הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן 
של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים )או קבוצת 

נדרשת ההנהלה לאמוד שיעו כן  כמו  המוניטין.  הוקצה  )שאליהן(  מזומנים( שאליה  מניבות  ר יחידות 
 ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה.

 
 

 נדחים  מיסים נכסי
 

מסים לניכוי,    נכסי  ניתנים  זמניים  הפרשים  ובגין  מס  לצורכי  מועברים  הפסדים  בגין  מוכרים  נדחים 
של   אומדן  נדרש  לנצלם.  יהיה  ניתן  שכנגדה  עתידית  חייבת  הכנסה  שתהיה  צפוי  אם  נוצלו,  שטרם 
ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום 

 בת במס הצפויה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.  ההכנסה החיי
 

 סחיר לא פיננסי נכס  של הוגן שווי קביעת
 

פיננסי לא סחיר המסווג לרמה    השווי נכס  נקבע בהתאם לשיטות    במידרג  3ההוגן של  השווי ההוגן 
הערכה, בדרך כלל על פי הערכת תזרימי המזומנים העתידיים המהוונים לפי שיעורי היוון שוטפים בגין  

שיעורי   ואומדןתזרימי מזומנים עתידיים    באומדןפריטים בעלי תנאים ומאפייני סיכון דומים. שינויים  
לות, סיכון אשראי ותנודתיות, עשויים להשפיע על השווי  היוון בהתחשב בהערכת סיכונים כגון סיכון נזי

 ההוגן של נכסים אלו. 
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   חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSלתקני  גילוי - : 4באור 
 

 רכוש קבוע , 16IAS -ל תיקון א.     
 

ה2020במאי   פרסם   , -IASB  ל תיקון-IAS 16    על  התיקון(.    -)להלן אוסר  תמורה   הפחתתהתיקון 
.  מעלותו   שהתקבלה ממכירת פריטים שיוצרו בזמן שהחברה מכינה את הרכוש הקבוע לשימושו המיועד

 חלף זאת, החברה תכיר את תמורת המכירה ואת העלויות הנלוות ברווח והפסד. 
 

או לאחריו. יישום מוקדם יותר   2022לינואר    1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום    יישום  התיקון
למפרע, אולם רק לפריטי רכוש קבוע המובאים למיקום ולמצב הדרושים לכך   יישום  התיקון  .אפשרי

ביותר  המוקדמת  השנתית  הדיווח  תקופת  בתחילת  ההנהלה  שהתכוונה  באופן  לפעול  יוכלו  שהם 
שבה   הכספיים  בדוחות  את    החברהשמוצגת  לראשונה  לאחריהמיישמת  או  תכיר    החברה.  התיקון 

כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים בתחילת   התיקוןבהשפעה המצטברת של היישום לראשונה של  
 של מועד היישום לראשונה.התקופה 

 
 הכספיים.  הדוחות על מהותית השפעה להיות  צפויה לתיקון לעיל לא, החברה להערכת

 
 2020-2018פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית לשנים  ב.
 

.  2018-2020תיקונים מסוימים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור    IASB  -פרסם ה  2020  בחודש מאי
 :IFRS 9 -להלן התיקון העיקרי המתייחס ל

 " האחוזים  10"לכלול כאשר היא מבצעת את מבחן    על החברהמבהיר אילו עמלות    IFRS 9  -ל  התיקון
שונים באופן  תנאים של מכשיר חוב שתוקן או הוחלף  בעת בחינה האם    ,IFRS 9-ב  3.3.6בסעיף ב.

 .ממכשיר החוב המקורי  מהותי
 

, או לאחריו. יישום מוקדם יותר 2022בינואר    1התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  
יושם   לתקן  התיקון  בה  מהשנה  החל  הוחלף  או  שתוקן  החוב  מכשיר  לגבי  יושם  התיקון  אפשרי. 

 לראשונה. 
 

 , הצגת דוחות כספיים  1IAS -תיקון ל ג.
 

בדבר הדרישות לסיווג התחייבויות כשוטפות או   IAS 1  -תיקון ל  IASB  -פרסם ה   2020בחודש ינואר  
 התיקון(. -כלא שוטפות )להלן 

 התיקון מבהיר את העניינים הבאים:
 מהי הכוונה בזכות בלתי מותנית לדחות את הסילוק;

 ום תאריך הדיווח;זכות הדחייה חייבת להתקיים לת
 סיווג אינו מושפע מהסבירות שישות תממש את זכות הדחייה;
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 )המשך(  חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  - : 4באור 

 
 )המשך(  , הצגת דוחות כספיים 1IAS -תיקון ל ג.
 

ההתחייבות לא ישפיעו על  רק במידה ונגזר משובץ בהתחייבות המירה הינו מכשיר הוני, התנאים של  
 סיווגו.

 
ביום    יושם  התיקון המתחילות  שנתיות  דיווח  לאחריו.  2023  , לינואר  1לתקופות  מוקדם   או  יישום 

 התיקון יישום בדרך של יישום למפרע. אפשרי.
 

 החברה בוחנת את השפעת התיקון על הסכמי ההלוואות הנוכחיים שלה. 
 

 , צירופי עסקים IFRS 3 -תיקון ל  ד.
 
מאי  ב ה2020חודש  פרסם   ,-  IASB    בינלאומי כספי  דיווח  לתקן  בהתייחס  3תיקון  עסקים,  צירופי   ,

ולהצגתם,  כספיים  דוחות  להכנת  למסגרת  התייחסות  להחליף  נועד  התיקון  המושגית.  למסגרת 
במרס,   שפורסמה  כספי  לדיווח  המושגית  למסגרת  את   2018בהתייחסות  משמעותית  לשנות  מבלי 

 דרישותיה.
 

כדי להימנע ממצבים של הכרה    IFRS 3  -התיקון הוסיף חריג לעיקרון ההכרה בהתחייבות בהתאם ל
( העסקים  צירוף  לאחר  מייד  הפסדים  או  מהתחייבויות 'day 2 gain or loss'ברווחים  הנובעים   )

 , במידה והיו מוכרים בנפרד. IFRIC 21או  IAS 37והתחייבויות תלויות שהיו נכנסים לתחולת 
שבתחולת  בהתא תלויות  התחייבויות  או  התחייבויות  לחריג,  או  IAS 37ם   ,IFRIC 21 במועד יוכרו   ,

 ולא בהתאם למסגרת המושגית. IFRIC 21או  IAS 37הרכישה בהתאם להוראות 
 

 התיקון גם מבהיר שנכסים תלויים לא יוכרו במועד צירוף העסקים. 
 

 או לאחריו.   2022בינואר   1יות המתחילות ביום  התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות דיווח שנת
 
 .מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות IAS 8 -תיקון ל  .ה
 

: מדיניות חשבונאית, שינויים  8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי   IASB -, פרסם ה2021בחודש פברואר  
המונח   להציג הגדרה חדשה של התיקון(. מטרת התיקון הינה – )להלןבאומדנים חשבונאיים וטעויות  

   "אומדנים חשבונאיים".
 

במדידה".   ודאות  לאי  הכפופים  הכספיים  בדוחות  כספיים  כ"סכומים  מוגדרים  חשבונאיים  אומדנים 
החשבונאית  התיקון מבהיר מהם שינויים באומדנים חשבונאיים וכיצד הם נבדלים משינויים במדיניות  

  ומתיקוני טעויות.
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 )המשך(  חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  - : 4באור 

 
 )המשך( .מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות IAS 8 -תיקון ל  .ה
 

ייושם פרוספקטיבי התיקון  ביום   באופן  המתחילות  שנתיות  על    2023בינואר    1לתקופות  חל  והוא 
אחריה.   שינויים או  תקופה  אותה  בתחילת  המתרחשים  חשבונאיים  ובאומדנים  חשבונאית  במדיניות 

  יישום מוקדם אפשרי.
 

 . בוחנת את השלכות התיקון על הדוחות הכספיים החברה
 
  הכנסה על מסים ,IAS 12 -תיקון ל .ו
 

 ""IAS 12  :הכנסה )להלןהמסים על  ,  12תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB  -הפרסם    2021במאי  
 24 -ו 15( אשר מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' במסים נדחים המובא בסעיפים "התקן"או 
 (."התיקון: ")להלן IAS 12ל 

ייבויות  הכרה בנכסי והתח  IAS 12במסגרת הנחיות ההכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים, מחריג  
והתחייבויות  בנכסים  לראשונה  מההכרה  הנובעים  מסוימים  זמניים  הפרשים  בגין  נדחים  מסים 

התיקון מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה  בעסקאות מסוימות. חריג זה מכונה 'חריג ההכרה לראשונה'.
אשר   לראשונה' ומבהיר כי הוא אינו חל על הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים הנובעים מעסקה

אינה צירוף עסקים ואשר בגינה נוצרים הפרשים זמניים שווים בחובה ובזכות גם אם הם עומדים ביתר  
 תנאי החריג. 

 
 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.  2023בינואר    1תקופות שנתיות המתחילות ביום  להתיקון ייושם  

החל מתחילת תקופת    ם ייוש  ןהתיקו  -עסקאות חכירה והכרה בהתחייבות בגין פירוק ושיקום  לבנוגע  
הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים בהם התיקון יושם לראשונה, תוך זקיפת ההשפעה  
)או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי(   המצטברת של היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים 

 למועד זה. 
 

 .המהותית על הדוחות הכספיים של החברלהערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה 
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 צירופי עסקים  - : 5 באור 

 

 Luganoחתמה החברה על מערכת ההסכמים לרכישת החברות האחיות    2021בנובמבר,    2ביום  
Capital, Incלוגאנו"( ו"( .-Drive On, Inc  שהינן ,)"דרייב און" ויחד עם לוגאנו: "החברות הנרכשות"( .

חוץחברות   אשראי  במתן  עוסקת  לוגאנו  בארה"ב.  פלורידה  מדינת  דיני  תחת  בנקאי -המאוגדות 
בארה"ב לרכישת רכבי יד שנייה ופעילותה של דרייב און מתמצה בתפעול מגרש למימוש הרכבים  

 שמומנו על ידי לוגאנו. שתי החברות מהוות יחידה מניבת מזומנים אחת. 
 רכישת החברות כאמור. השלימה החברה את 2021בנובמבר,  3ביום 

מהון המניות של כל אחת   40%מיליון דולר ארה"ב והונפקו לה    2במועד ההשלמה, הזרימה ההחברה  
בסך   המירות  בעלים  הלוואות  החברה  העמידה  ההשלמה  במועד  בנוסף,  דולר   8מהחברות.  מיליון 

הדוחות הכספיים של החברות לשנת   על  הלוואות    , תעמיד החברה2021ארה"ב. לאחר החתימה 
בגובה נוספות  המירות  שליטה   8.7עד    של  בעלים  לה  הקנו  החברה  מניות  ארה"ב.  דולר  מיליון 

 בדירקטוריון של החברות. 
רטה לפי שיעורי החזקתם, של  -ה אופצית רכש מבעלי המניות הקיימים, פרותוקצהבנוסף, לחברה  

לא תמומש אופצית הרכש על . ככל ו2022מניות נוספות, על בסיס הרווח הנקי המתואם לשנת    11%
ידי החברה, יומרו הלוואות הבעלים להון עצמי והחברה צפויה לאבד את השליטה בדירקטוריון של  

 החברות.
והחברה תממש את אופצית וככל  , התקשרה 2022הרכש על בסיס תוצאות    בנוסף לאמור לעיל, 

החברה ובעלי המניות בחברות בהסכמי אופציות רכש ומכר נוספות, אשר יאפשרו לחברה להגדיל  
ולשנים    2023, על בסיס הרווח הנקי המתואם לשנת  100%  - את החזקה בחברות באופן הדרגתי ל

2024 . 
תוצאות   בסיס  על  האופציות  של  ל  2024  -ו  2023הסילוק  החברה, יוכל  במניות  או  במזומן  היות 

 לבחירתה של החברה.
 

 החברה בחרה למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת לפי שווי הוגן. 
 

החברה הכירה בשווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף העסקים על 
רם התקבלה הערכת שווי סופית על ידי  פי מדידה ארעית. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ט

מעריך שווי חיצוני ביחס לשווי ההוגן של הנכסים המזוהים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו. תמורת  
חודשים   12הרכישה וכן השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ניתנים להתאמה סופית עד  

ת בדרך של הצגה מחדש של מספרי  ממועד הרכישה. במועד המדידה הסופית, ההתאמות מבוצעו
 ההשוואה שדווחו בעבר לפי המדידה הארעית. 
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 צירופי עסקים )המשך(  - : 5 באור 
 
 

לאור    זכויות שאינן מקנות שליטהאומדן השווי ההוגן מבוסס על אומדן הסכומים אשר ישולמו לבעלי  
 השלמת העסקה ומתווה העסקה. 

 
 במועד הרכישה: הנרכשות החברות השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של 

 
 שווי הוגן  
 אלפי ש"ח  
   

 1,475  מזומנים ושווי מזומנים 
 50,214  , נטו אשראי לקוחות לזמן קצר

 56,323  , נטו אשראי לקוחות לזמן ארוך
 2,300  חייבים ויתרות חובה

 709  ויתרות חובה לזמן ארוךחייבים 
 54  רכוש קבוע 

 1,505  נכסי זכות שימוש 
 7,649  נכסים בלתי מוחשיים  

  120,229 
   
   

 4,313  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 58,034  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 41,562  התחייבות לאחרים  
 653  התחייבויות בגין חכירה לזמן קצר

 852  התחייבויות בגין חכירה לזמן ארוך
 788  התחייבות מסים נדחים 

  106,202 
   
   

 14,027  נכסים מזוהים נטו
 53,519  מוניטין הנובע מהרכישה 

   
 103,570  סך עלות הרכישה 

 

ונכללו בסעיף אלפי ש"ח נזקפו כהוצאה    572  -עלויות רכישה ישירות המיוחסות לעסקה בסך של כ
 הוצאות הנהלה וכלליות. 
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 צירופי עסקים )המשך(  - : 5 באור 

 
 עלות הרכישה

 אלפי ש"ח  
   

 6,276  מזומן ששולם
 12,313  התחייבות פיננסית הנמדדת בשווי הוגן

 48,957  זכויות שאינן מקנות שליטה
   

 67,546  סך עלות הרכישה 
   

   שימשו לרכישה/מהרכישהמזומנים אשר נבעו  
   

 1,475  ת למועד הרכישה והנרכש  ותמזומנים ושווי מזומנים בחבר
 ( 25,104)  הלוואות שניתנו לחברות הנרכשות למועד הרכישה

 ( 6,276)  מזומנים ששולמו תמורת הרכישה
   

 ( 29,905)  מזומנים, נטו  
 

אלפי   5,879  -אלפי ש"ח לרווח הנקי המאוחד ו  1,358  והחל ממועד הרכישה, החברות הנרכשות תרמ
הנקי  הרווח  השנה,  בתחילת  מתבצע  היה  העסקים  צירוף  אם  המאוחד.  ההכנסות  למחזור  ש"ח 

אלפי ש"ח ומחזור ההכנסות המאוחד היה מסתכם לסך של    109,506המאוחד היה מסתכם לסך של  
 .אלפי ש"ח, ללא הנחות פרופורמה 36,002

 
ברכי שנוצר  של  המוניטין  הפעילויות  שילוב  של  מהסינרגיה  הנובעות  החזויות  להטבות  מיוחס  שה 

 החברה והחברה הנרכשת.
 

 לא חזוי שהמוניטין שהוכר יהיה מותר בניכוי לצרכי מס הכנסה. 
 

 מזומנים ושווי מזומנים  - : 6 באור 
 

 בדצמבר  31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 33,083  43,526  מיידיתמזומנים ופיקדונות למשיכה 
     
  43,526  33,083 
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 אשראי ללקוחות, נטו - : 7 באור 

 
 בדצמבר  31ליום   
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  
     

 352,371  853,030  חובות פתוחים והמחאות לגבייה
     - בניכוי

 ( 16,453)  ( 33,358)  הכנסות מראש )א(
 ( 2,797)  (424)  חלק המע"מ שישולם בגין ההכנסות מראש  

     
 333,121  819,248  סך הכל אשראי ללקוחות ברוטו

     
 ( 6,579)  ( 11,878)  הפסדי אשראי חזויים )ב(

     
 326,542  807,370  סך הכל אשראי ללקוחות, נטו 

     
 46,243  156,626  בניכוי, אשראי לקוחות לזמן ארוך

     
 280,299  650,744  אשראי ללקוחות לזמן קצר, נטו  

 

הכנסות מראש בגין עסקאות ממסחר בממסרים דחויים אשר טרם ניתן להכיר בהכנסה בגינן. החלק  .א
היחסי בהכנסה שנצבר ממועד העסקה ועד למועד הדוחות ואשר ניתן להכיר בהכנסה בגינו נצבר בהתאם  

 הריבית האפקטיבית ומוכר ברווח והפסד כהכנסות מימון. לשיטת 
 

 הפסדי אשראי חזויים:  .ב
 (.2)י' 2לגבי מדיניות ההפרשה ראה באור   -הפסדי אשראי חזויים .1

 

  2021בדצמבר  31

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

אשראי  
צרכני 

מגובה בכלי 
  רכב

הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

       
 

     
 0.52%  0.15%  0.40%  שיעור ההפסד הצפוי

 

6.65%     
       

 

     
       

 

     
 1,129  292  1,155  סך ההפרשה להפסד 

 

7,359  1,943  11,878 
       

 

     
 215,896  189,693  287,202  ערך בספרים ברוטו 

 

119,335  7,122  819,248 
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 )המשך(  אשראי ללקוחות, נטו - : 7 באור 
 

 הפסדי אשראי חזויים )המשך(: .ב
 
 )המשך(: -הפסדי אשראי חזויים .1
 

  2020בדצמבר  31

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

       
 

   
 0.67%  0.32%  0.94%  שיעור ההפסד הצפוי

 

   
       

 

   
       

 

   
 697  294  1,183  סך ההפרשה להפסד 

 

4,405  6,579 
       

 

   
 104,657  90,782  125,580  ערך בספרים ברוטו 

 

12,102  333,121 

 
 :להלן התנועה בהפרשה להפסדי אשראי .2
 

  

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

אשראי  
צרכני 

מגובה בכלי 
  רכב

הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 באלפי ש"ח  
       

 

     
 697  294  1,183  2021בינואר,  1ליום 

 

-  4,405  6,579 
 -  -  -  רכישת חברות שאוחדו לראשונה 

 

7,440  -  7,440 
 התקופה במשך )קיטון( הפרשה

בגין חובות שנוצרו בתקופת  
 הדיווח 

 

-  -  - 
 

(66)  -  (66) 
בגין חובות   התקופה במשך קיטון

 מתקופות דיווח קודמות 
 

(28)  (2)  432 
 

(15)  390  777 
חובות אבודים שהוכרו במהלך  

 השנה
 

-  -  - 
 

-  995  995 
בגין חובות    התקופה  במשך  קיטון

 מתקופות דיווח קודמות 
 

-  -  - 
 

-  (3,847 )  (3,847 ) 
 

 2021, בדצמבר 31ליום 
 

1,155  292  1,129 
 

7,359  1,943  11,878 
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 )המשך(  אשראי ללקוחות, נטו - : 7 באור 

 
 הפסדי אשראי חזויים )המשך(: .ב

 
 )המשך(: -תנועה בהפסדי אשראי .3
 

  

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 באלפי ש"ח  
       

 

   
 4,343  2,539  394  209  1,201  2020בינואר,  1ליום 

 התקופה במשך )קיטון( הפרשה
בגין חובות שנוצרו בתקופת  

 הדיווח 

 

(18) 

 

85 

 

303 

 

2,607 

 

2,977 
בגין חובות   התקופה במשך קיטון

 מתקופות דיווח קודמות 
 

- 
 
- 

 
- 

 
(658) 

 
(658) 

במהלך חובות   שהוכרו  אבודים 
 השנה

 
- 

 
- 

 
- 

 
(83) 

 
(83) 

 
 2020, בדצמבר 31ליום 

 
1,183  294  697  4,405  6,579 

 
 :להלן מידע בדבר החשיפה לסיכון אשראי של החברה בגין יתרות לקוחות .ג

  
 לקוחות שטרם   

פרעונם   הגיע מועד
 )ללא פיגור בגבייה( 

   עבר והפיגור בגבייתם הינו לקוחות שמועד פרעונם  

   
 עד 

  יום  30
31-60   

  יום
61-120   

  יום
121-180 

  יום
  181מעל 

 סה"כ   יום
 אלפי ש"ח  
 2021בדצמבר,  31ליום   

יתרת לקוחות לפני  
הפסדי  הפרשה ל

 819,248  21,213  4,208  4,876  6,800  43,620  738,531  אשראי חזויים 
יתרת הפרשה  

הפסדי אשראי ל
 11,878  1,960  2  5  -  3  9,908  חזויים
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 )המשך(  אשראי ללקוחות, נטו - : 7 באור 

 
 :)המשך( להלן מידע בדבר החשיפה לסיכון אשראי של החברה בגין יתרות לקוחות .ב

 לקוחות שטרם   
פרעונם   הגיע מועד

 )ללא פיגור בגבייה( 

   עבר והפיגור בגבייתם הינו לקוחות שמועד פרעונם  

   
 עד 

  יום  30
31-60   

  יום
61-120   

  יום
121-180 

  יום
  181מעל 

 סה"כ   יום
 אלפי ש"ח  
 2020בדצמבר,  31ליום   

יתרת לקוחות לפני  
הפסדי  הפרשה ל

 333,121  7,043  1,891  1,493  1,276  2,543  318,875  אשראי חזויים 
יתרת הפרשה  

הפסדי אשראי ל
 6,579  2,129  644  626  797  279  2,104  חזויים

 
 עשרת הלקוחות העיקריים ופיזור עשרת המושכים הגדולים במונחי היקף אשראי .ג

 בדצמבר    31ליום    בדצמבר    31ליום   
  2021  2020   2021  2020 
   %    % 

 2.68%  .%472 1מושך   8.75%  .%916  1לקוח 
 1.84%  %52.0 2מושך   7.15%  .%246  2לקוח 
 1.69%  %52.0 3מושך   4.46%  .%482  3לקוח 
 1.56%  .%261 4מושך   3.83%  .%142  4לקוח 
 1.51%  .%531 5מושך   3.64%  .%722  5לקוח 
 1.49%  .%331 6מושך   2.80%  .%102  6לקוח 
 1.49%  .%151 7מושך   2.68%  .%481  7לקוח 
 1.49%  .%121 8מושך   2.36%  .%361  8לקוח 
 1.45%  .%091 9מושך   2.09%  .%491  9לקוח 
 1.44%  .%071 10מושך   1.92%  .%481  10לקוח 

 16.64%  %15.30   39.68%  %28.76  סה"כ           
 

 חייבים ויתרות חובה - : 8 באור 
 בדצמבר  31  

  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 100  2,867  הוצאות מראש
 440  310  הלוואות לעובדים

 36  865  חייבים ויתרות חובה אחרים 
 -  5  צדדים קשורים 

  0474,  576 
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 רכוש קבוע  - : 9 באור 

 

 2021שנת  

  
שיפורים 
  במושכר

מחשבים  
  וציוד היקפי

ציוד 
וריהוט 
  משרדי 

 כלי 
 רכב

 
 סה"כ 

 אלפי ש"ח   
           עלות

 2,510  602  610  665  633  2021בינואר,  1יתרה ליום 
 948    107  489  352  רכישות

 176  -  102  41  33  חברות שאוחדו לראשונה 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 -  (1)  -  -  כספיים
 

(1) 
 (157)  (157)  -  -  -  מימושים

           
 3,476  445  818  195,1  018,1  2021בדצמבר,  31יתרה ליום 

           
           פחת שנצבר 

 867  284  166  367  50  2021בינואר,  1יתרה ליום 
 576  84  102  276  114  פחת

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 -  1  -  -  כספיים

 
1 

 (40)  (40)        מימושים
           

 404,1  328  269  643  164  2021בדצמבר,  31ליום יתרה 
           

בדצמבר,   31יתרת עלות מופחתת ליום 
2021  854  552  549  117 

 
072,2 

 
 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 
 1,303  286  98  286  633  רכישות

 (120)  -  -  (120)  -  מימושים
           

 2,510  602  610  665  633  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
           

           פחת שנצבר 
 634  196  128  310  -  2020בינואר,  1יתרה ליום 

 353  88  38  177  50  פחת
 (120)  -  -  (120)  -  מימושים

           
 867  284  166  367  50  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

           
בדצמבר,   31יתרת עלות מופחתת ליום 

2020  583  298  444  318 
 

1,643 
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 נכסים בלתי מוחשיים  - : 10 באור 

 
 2021שנת  

 

  
קשרי  
  מוניטין  לקוחות 

תוכנות  
  -מחשב ו
CRM 

 
 סה"כ 

 אלפי ש"ח   
         עלות

 2,337  2,337  -  -  2021בינואר,  1יתרה ליום 
 997  997      רכישות

 61,168  -  53,519  7,649  חברות שאוחדו לראשונה 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 -  (478)  (68)  כספיים
 
(546) 

         
 63,956  3,334  53,041  7,581  2021בדצמבר,  31יתרה ליום 

         
         ה שנצבר הפחתה

 -  -  -  -  2021בינואר,  1יתרה ליום 
 415  227  -  188  הפחתה

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 -  -  (8)  כספיים

 
(8) 

         
 407  227  -  180  2021בדצמבר,  31יתרה ליום 

         
בדצמבר,   31יתרת עלות מופחתת ליום 

2021  7,401  53,041  3,107 
 

63,549 
 

 0202שנת  

  
תוכנות מחשב  

 CRM -ו

 אלפי ש"ח  
   עלות

 695  2020בינואר,  1יתרה ליום 
 1,642  רכישות

   
 2,337  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

   
   ה שנצבר הפחתה

 -  2020בינואר,  1יתרה ליום 
 -  הפחתה
   

 -  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
   

 2,337  2020בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 
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 אשראי והלוואות לזמן קצר מנתוני אשראי ואחרים  - : 11 באור 

 
 

 בדצמבר    31ליום   
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  
     

 37,061  833  אשראי שניתן כנגד ממסרים דחויים 
     - בניכוי

 (537)  (1)  (1הוצאות מראש )
     

 36,686  832  סך הכל  
     

 1,069  -  בניכוי אשראי לזמן ארוך 

  832  76135, 
     

 
ההוצאה בגינן. החלק  הוצאות ניכיון מראש בגין עסקאות ממסחר בממסרים דחויים אשר טרם הוכרה   .1

היחסי בהוצאה שנצבר ממועד העסקה ועד למועד הדוחות ואשר ניתן להכיר בהוצאה בגינו נצבר בהתאם  
 לשיטת הריבית האפקטיבית ומוכר ברווח והפסד כהוצאות מימון. 

 
 אשראי מתאגידים בנקאיים  - : 21 באור 

 

שיעור הריבית ליום   
 2021בדצמבר,  31

(*)  

 בדצמבר   31 
   2021  2020 
 אלפי ש"ח   
       

 20,005  40,009  0%-.%90פריים+  אשראי מתאגיד בנקאי א'
 -  10,002  0%-.%90פריים+  אשראי מתאגיד בנקאי ב'
 -  15,062  0%-.%90פריים+  אשראי מתאגיד בנקאי ג' 
 -  15,001  0%-.%90פריים+  אשראי מתאגיד בנקאי ד' 

 -  63,321  1.5%-2.5%פריים+  Aאשראי מתאגיד בנקאי 
       

 20,005  143,395    סה"כ אשראי מתאגיד בנקאי
       

 .1.6%הינו   2021בדצמבר  31ליום  בישראל )*( שיעור ריבית הפריים
 .3.25%הינו  2021בדצמבר  31)*( שיעור הריבית הפריים בארה"ב ליום 
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 אשראי מתאגידים בנקאיים  - : 12 באור 

 
 אשראי מתאגיד בנקאי א' .א

 
. להלן מתחדשות לזמן קצר  ת אשראיו' בהסכם להעמדת מסגראהחברה התקשרה עם תאגיד בנקאי  

 : 2021בדצמבר,  31תנאי מסגרת האשראי נכון ליום 
  

 מיליון ש"ח. 80מסגרת האשראי הינה בסך של עד  .א
כל הלוואה שתועמד מכוח מסגרת האשראי הינה לטווח קצר ותישא ריבית בשיעור שנתי של ריבית   .ב

 . 0.9%  - ל 0%בתוספת מרווח בשיעור בטווח בין בישראל הפריים 
 

 התחייבויות ואמות מידה פיננסיות:
 

 היחסים הפיננסים ייבחנו לפי מידע כספי סולו.   .א
אשר לגביהן נחתמו על ידי החברה ההון העצמי של החברה, בתוספת יתרת סכומי הלוואות בעלים,   .ב

 . מסך המאזן 20%ובעלי מניותיה כתבי נחיתות כלפי הבנק, , לא יפחת משיעור של 
)שאינו מנכה משנה(   .ג מתיק האשראי של    7%ל  לא תעלה עחשיפה מקסימלית מול לקוח בודד 

 החברה. 
ועל   40%לעשרת הלווים הגדולים לא תעלה על  וחשיפה מקסימלית לעשרת המושכים הגדולים   .ד

 , בהתאמה, מסך תיק האשראי של החברה.  50%
  

 בטוחות וערבויות: 
 
לצורך הבטחת התחייבויותיה לבנק, שעבדה החברה בשעבוד קבוע את חשבון הבנק, בו כאמור יהיו  .א

 מיתרת ההלוואות.  140%בכל עת, שיקים בסכום של לפחות  מופקדים,
 החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף על נכסיה, כולם או מקצתם, ללא הסכמת הבנק. .ב
ריאן,  .ג מואנד  מר  בחברה,  השליטה  בעל  העמיד  האשראי,  למסגרת  וכתנאי  הבנק,  דרישת  פי  על 

, שלא לבצע העברת מניות באופן שיביא  ליון ש"ח וכן התחייבימ  54.6ערבות אישית בסכום של עד  
לשינוי בשליטה בחברה. העמדת הערבות וההתחייבות מר ריאן כאמור אושרו על ידי אורגני החברה 
כעסקה שאין בה אלא כדי לזכות את החברה, בהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי  

 .2000-ענין(, התש"ס
 

 .לעיל כמפורט עליה  המוטלות במגבלות החברה עומדת, הכספי המצב על הדוחות לתאריך נכון
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 )המשך(  אשראי מתאגידים בנקאיים - : 12 באור 

 
 אשראי מתאגיד בנקאי ב' .ב

. להלן  מתחדשות לזמן קצר  ת אשראיומסגרהחברה התקשרה עם תאגיד בנקאי ב' בהסכם להעמדת  
 : 2021בדצמבר,  31תנאי מסגרת האשראי נכון ליום 

  
 מיליון ש"ח. 100מסגרת האשראי הינה בסך של עד  .א
כל הלוואה שתועמד מכוח מסגרת האשראי הינה לטווח קצר ותישא ריבית בשיעור שנתי של ריבית   .ב

 . 0.9%  - ל 0%בתוספת מרווח בשיעור בטווח בין בישראל הפריים 
 

 התחייבויות ואמות מידה פיננסיות:
 

 .15%-המוחשי לא יפחת בכל עת משיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן  .א
( נכסים בלתי מוחשיים כגון: מוניטין, פטנטים, 1"הון עצמי מוחשי" משמעו: ההון העצמי בניכוי )

( חייבים 3( הוצאות נדחות בניכוי )2בניכוי )  ;סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים וכיוצ"ב
יין בחברה ו/או חברות קשורות של החברה לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות בבעלות בעלי ענ

ערך( ניירות  בחוק  אלו  מונחים  )כהגדרת  החברה  ידי  על  מוחזקות  )   ; שאינן  הלוואות  4בתוספת   )
בעלים לגביהן נחתמו, על ידי החברה ועל ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות   

(subordination )  ( מוניטין שהינו חלק מחשבון  5ניכוי )שנוסחם מקובל על הבנק וב  כלפי הבנק
   ההשקעה בחברות כלולות; 

כאשר "הון עצמי" ביחד לכל מועד אליו מתייחסים בהתאמה משמעו: הון עצמי, כמשמעותו לפי 
לתקופה המסתיימת   החברה,  של  המאוחדים  הכספיים  בדוחות  כמדווח  והכל  החשבונאות  כללי 

 במועד אליו מתייחסים. 
: סך המאזן של החברה כמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים הרבעוניים ו/או "מאזן מוחשי" משמעו

( נכסים לא מוחשיים )כגון מוניטין,  זכויות יוצרים,  פטנטים, סימני  1השנתיים של החברה, בניכוי )
( חייבים לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות בבעלות  2מסחר, שמות מסחריים וכיוצב' ובניכוי )

בחברה ו/או חברות קשורות של החברה שאינן מוחזקות על ידי החברה )כהגדרת מונחים בעלי עניין  
( מוניטין שהינו חלק מחשבון ההשקעה בחברות כלולות, ובניכוי  3אלו בחוק ניירות ערך( ובניכוי )

 .IFRS16( נכסי זכות שימוש בהתאם לתקן 5( יתרות מזומנים ושווי מזומנים, ובניכוי )4)
 מיליון ש"ח. 70וחשי לא יפחת בכל עת מסכום של ההון העצמי המ .ב
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 )המשך(   אשראי מתאגידים בנקאיים - : 12 באור 

 
 )המשך(אשראי מתאגיד בנקאי ב'  .ב

 
 התחייבויות ואמות מידה פיננסיות )המשך(:

 
)שאינו מנכה משנה(   .ג מתיק האשראי של    7%לא תעלה על  חשיפה מקסימלית מול לקוח בודד 

 החברה. 
ועל   40%לעשרת הלווים הגדולים לא תעלה על    וחשיפה מקסימלית לעשרת המושכים הגדולים   .ד

 , בהתאמה, מסך תיק האשראי של החברה.  50%
 מח"מ תיק האשראי הכולל של החברה בישראל לא יעלה על שנה.   .ה

  
 בטוחות וערבויות: 

 
הבנק, בו כאמור יהיו   לצורך הבטחת התחייבויותיה לבנק, שעבדה החברה בשעבוד קבוע את חשבון .א

 מיתרת ההלוואות.  140%מופקדים, בכל עת, שיקים בסכום של לפחות 
 החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף על נכסיה, כולם או מקצתם, ללא הסכמת הבנק. .ב
  50על פי דרישת הבנק, העמיד בעל השליטה בחברה, מר מואנד ריאן, ערבות אישית בסכום של עד   .ג

חייב, שלא לבצע העברת מניות באופן שיביא לשינוי בשליטה בחברה. העמדת מליון ש"ח וכן הת
הערבות וההתחייבות מר ריאן כאמור אושרו על ידי אורגני החברה כעסקה שאין בה אלא כדי לזכות 

 .2000-את החברה, בהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס
 

 .לעיל כמפורט עליה  המוטלות במגבלות החברה עומדת, הכספי המצב על הדוחות לתאריך נכון
 

 אשראי מתאגיד בנקאי ג' .ג
 

. מתחדשות לזמן קצר  ת אשראיומסגר' בהסכם להעמדת  גהחברה התקשרה עם תאגיד בנקאי  
 : 2021בדצמבר,  31להלן תנאי מסגרת האשראי נכון ליום 

  
 מיליון ש"ח. 60מסגרת האשראי הינה בסך של עד  .א
כל הלוואה שתועמד מכוח מסגרת האשראי הינה לטווח קצר ותישא ריבית בשיעור שנתי  .ב

 . 0.9% -ל 0%בתוספת מרווח בשיעור בטווח בין בישראל של ריבית הפריים 
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 )המשך(   אשראי מתאגידים בנקאיים - : 12 באור 

 
 אשראי מתאגיד בנקאי ג' .ג

 
 התחייבויות ואמות מידה פיננסיות:

 
 הפיננסים ייבחנו לפי מידע כספי סולו. היחסים  .א
 .15%-שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי לא יפחת בכל עת מ .ב

יוצרים,   זכויות  מוניטין,  )כגון  מוחשיים  לא  נכסים  בניכוי  עצמי  הון  משמעו:  מוחשי"  עצמי  "הון 
ות ו/או שטרי חוב  פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, שיפורים במושכר וכדו'(, ובניכוי הלווא

ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה החברה לגוף קשור, ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן 
נחיתות   ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי  ועל  ידי החברה  נחתמו כלפי הבנק, על 

(subordination  בעקבות שנוצרו  הון  קרנות  ובניכוי  הבנק  על  מקובל  שנוסחם  נכסים (,  שערוכי 
ובניכוי רווחי שערוכים שטרם מומשו ובניכוי מוניטין שהינו חלק מחשבון ההשקעה בחברות כלולות, 

כמשמעותו לפי   כאשר "הון עצמי", ביחס לכל מועד אליו מתייחסים בהתאמה משמעו: הון החברה,
והכל כמדווח בדוחות הכספיים של החברה, לתקופה המסתיימת במוע ד אליו כללי החשבונאות 

מהגדרת  מתייחסים בנוסף,  ערבות .  סך  או  קפיטל  ללוגאנו  ההלוואה  תופחת  מוחשי"  עצמי  "הון 
ללוגאנו קפיטל או התחייבות לשיפוי של החברה לבעלי המניות של לוגאנו קפיטל בגין ערבויות  

 שהעמידו להבטחת חובות של לוגאנו קפיטל, לפי הגבוה מביניהם. 
המאז סך  משמעו:  מוחשי"  ו/או "מאזן  הרבעוניים  סולו  הכספיים  בדוחות  כמוצג  החברה  של  ן 

( נכסים לא מוחשיים )כגון מוניטין,  זכויות יוצרים,  פטנטים, סימני  1השנתיים של החברה, בניכוי )
( הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון  2מסחר, שמות מסחריים, שיפורים במושכר וכד'( ובניכוי )

סוג שהוא   ומכל  מין  )מכל  ובניכוי  לגוף קשור,  חלק מחשבון  3שהעמיד התאגיד  מוניטין שהוא   )
( ובניכוי  כלולות,  בחברות  )4ההשקעה  ובתוספת  כלולות,  ו/או  בנות  בחברות  השקעה   )5  )20% 

מסכום ערבויות ביצוע. יובהר כי ככל ונופקו מספר ערבויות לאותו    40%-מסכום ערבויות מכרז/טיב ו
 תחשב רק ערבות אחת. -מכרז 

מערבויות מכרז וטיב )אשר יוצאו    20%(  2מסכום ערבויות הביצוע ו )  40%(  1היחס בין הסכום של ) .ג
 . 3( סך ההון העצמי המוחשי, לא יעלה על 3לטובת קבלני ביצוע(, חלקי )

שיעור הרווח הנקי בכל רבעון יהיה גדול מאפס. אי עמידה ביחס פיננסי זה ברבעון כלשהו לא תהווה  .ד
רק   וזאת  הרלוונטית, הפרה,  לשנה  השנתיים  הכספיים  בדוחות  וכן  העוקב  שברבעון  לכך  בכפוף 

 יישמר יחס פיננסי זה.
מסך    50%הלקוחות הגדולים ביותר שלה לא יעלה על  10-סך האשראי שהחברה העמידה ל .ה

 האשראי שהחברה העמידה לכלל לקוחותיה.
האשראי של החברה ללקוחותיה שיעורם של השיקים המשוכים ע"ש מושך בודד מתוך כלל תיק  .ו

 .3.5%לא יעלה על 
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 )המשך(   אשראי מתאגידים בנקאיים - : 12 באור 

 
 אשראי מתאגיד בנקאי ג' .ג

 
 בטוחות וערבויות: 

 
לצורך הבטחת התחייבויותיה לבנק, שעבדה החברה בשעבוד קבוע את חשבון הבנק, בו כאמור יהיו  .א

 מיתרת ההלוואות.  140%לפחות מופקדים, בכל עת, שיקים בסכום של 
 החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף על נכסיה, כולם או מקצתם, ללא הסכמת הבנק. .ב
 60על פי דרישת הבנק, העמיד בעל השליטה בחברה, מר מואנד ריאן, ערבות אישית בסכום של עד   .ג

בחברה. העמדת מליון ש"ח וכן התחייב, שלא לבצע העברת מניות באופן שיביא לשינוי בשליטה  
הערבות וההתחייבות מר ריאן כאמור אושרו על ידי אורגני החברה כעסקה שאין בה אלא כדי לזכות 

 .2000-את החברה, בהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס
 

 .לעיל כמפורט עליה  המוטלות במגבלות החברה עומדת, הכספי המצב על הדוחות לתאריך נכון
 

 דאשראי מתאגיד בנקאי  .ד
 

. להלן מסגרות אשראי מתחדשות לזמן קצרהחברה התקשרה עם תאגיד בנקאי ד' בהסכם להעמדת  
 : 2021בדצמבר,  31תנאי מסגרת האשראי נכון ליום 

  
 מיליון ש"ח. 15מסגרת האשראי הינה בסך של עד  .א
כל הלוואה שתועמד מכוח מסגרת האשראי הינה לטווח קצר ותישא ריבית בשיעור שנתי של ריבית   .ב

 . 0.9%  - ל 0%בתוספת מרווח בשיעור בטווח בין בישראל הפריים 
 

 :פיננסיות מידה ואמות התחייבויות
 

 .15%-שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי לא יפחת בכל עת מ .א
)"הון עצמי    ( נכסים בלתי מוחשיים כגון: מוניטין, פטנטים, 1מוחשי" משמעו: ההון העצמי בניכוי 

( חייבים  3בניכוי )  ,( הוצאות נדחות2סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים וכיוצ"ב, בניכוי )
לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות בבעלות בעלי עניין בחברה ו/או חברות קשורות של החברה 

אינן מוחזקות על ידי החברה, ובלבד שיתרות חוב כאמור אינן נובעות מפעילות מסחרית במהלך ש
ו/או אצל תאגיד שמי בחברה  ( פקדונות אצל בעלי השליטה  4העסקים הרגיל ובתנאי שוק, בניכוי )

נחתמו    הלוואות בעלים לגביהן(  5, הינו, בעל שליטה באותו תאגיד, בתוספת )הלי השליטה בחברעמב
כלפי ( subordinationל ידי החברה ועל ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות )ע

 ( יתרת השיפורים במושכר נטו.7( השקעה בחברות בנות/כלולות, בניכוי )6בניכוי ) ,הבנק
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 )המשך(   אשראי מתאגידים בנקאיים - : 12 באור 

 
 'דאשראי מתאגיד בנקאי  .ד

  
 ואמות מידה פיננסיות )המשך(:התחייבויות 

 
( סכומים שמופיעים במאזן החברה בצד הנכסים וינוכו  1"מאזן מוחשי" משמעו: סך המאזן בניכוי )

( 3( יתרות מזומנים ושווי מזומנים, ובניכוי )2חישובו לעיל, ובניכוי )  לצורךמההון העצמי המוחשי  
זכות שימוש בהתאם לתקן   )IFRS16נכסי  סכום יתרת התחייבויות חוץ מסך    20%(  4, ובתוספת 

 מאזניות.
  החברה תעמוד בעל עת בתנאים וביחסים פיננסיים כלהלן, אשר יבדקו בהתאם לדוחות הכספיים 

 המאוחדים של החברה.הרבעוניים והשנתיים 
 מיליון ש"ח. 50ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת מסכום של  .ב
)שאינו מנכה משנה(  חשיפה   .ג מתיק האשראי של    7%לא תעלה על  מקסימלית מול לקוח בודד 

 החברה. 
ועל    40%לעשרת הלווים הגדולים לא תעלה על  וחשיפה מקסימלית לעשרת המושכים הגדולים   .ד

 ה, מסך תיק האשראי של החברה.  , בהתאמ50%
 מח"מ תיק האשראי הכולל של החברה בישראל לא יעלה על שנה.   .ה

  
 בטוחות וערבויות: 

 
לצורך הבטחת התחייבויותיה לבנק, שעבדה החברה בשעבוד קבוע את חשבון הבנק, בו כאמור יהיו  .א

 מיתרת ההלוואות.  140%מופקדים, בכל עת, שיקים בסכום של לפחות 
 החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף על נכסיה, כולם או מקצתם, ללא הסכמת הבנק. .ב
  15על פי דרישת הבנק, העמיד בעל השליטה בחברה, מר מואנד ריאן, ערבות אישית בסכום של עד   .ג

מיליון ש"ח וכן התחייב, שלא לבצע העברת מניות באופן שיביא לשינוי בשליטה בחברה. העמדת 
ריאן כאמור אושרו על ידי אורגני החברה כעסקה שאין בה אלא כדי לזכות   יבות מר הערבות וההתחי

 .2000-את החברה, בהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס
 

 .לעיל כמפורט עליה  המוטלות במגבלות החברה עומדת, הכספי המצב על הדוחות לתאריך נכון
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 )המשך(   מתאגידים בנקאייםאשראי   - : 12 באור 

 
 Aאשראי מתאגיד בנקאי  .ה

 
בהסכם להעמדת קו אשראי מגובה    Aהתקשרה עם תאגיד בנקאי    Lugano Capital Incהחברה הבת  

 :2021בדצמבר,  31בבטוחה קשיחה. להלן תנאי מסגרת האשראי נכון ליום 
  

 . ארה"ב מיליון דולר 25מסגרת האשראי הינה בסך של עד  .א
כל הלוואה שתועמד מכוח מסגרת האשראי הינה לטווח קצר ותישא ריבית בשיעור שנתי של ריבית   .ב

 . 2.5% -ל  1.5%הפריים בארה"ב בתוספת מרווח בשיעור בטווח בין 
 

 התחייבויות ואמות מידה פיננסיות:
 

 . 1:2.5היחס שבין החוב הפיננסי לשווי מוחשי נקי לא יעלה על  .א
( ההון העצמי של החברה ]בניכוי יתרות לקבל מצדדים  1שווה לסכום של )נקי יהיה  מוחשי  שווי  

( נכסים בלתי מוחשיים  3חוב אשר נחתמו כתבי נחיתות לטובת הבנק, בניכוי ) (2קשורים[, בתוספת )
רישיונות   לפטנטים,  זכויות  פטנטים,  יוצרים,  זכויות  מסחריים,  שמות  מסחר,  סימני  מוניטין,  כגון 
חשבונאות   לכללי  בהתאם  מוחשיים  בלתי  כנכסים  מסווגים  אשר  אחרים  נכסים  לכל  וזכויות 

ות לקבל של החברה מחברות קשורות, בעלי מניות ונושאי משרה בחברה, ( יתר4מקובלים, בניכוי )
 זו שנרשמה בספרי החברה נמוכה מכך. ש( הפרשה לחובות מסופקים לפי כללי הבנק, ככל  5בניכוי )

יעלה   .ב לא  הבנק  שיעמיד  המימון  בהסכם   80%היקף  כהגדרתן  הפעילות    המימון.    מההלוואות 
לפיזור תיק ההלוואות, גובה הלוואה בודדת, תקופת ההלוואה,   "הלוואות פעילות" כוללות התייחסות

 פיגור בהלוואה, וכדומה. 
  

 בטוחות וערבויות: 
 
לצורך הבטחת התחייבויותיה לבנק, שעבדה החברה הבת בשעבוד קבוע את יתרת תיק ההלוואות   .א

 .השל
 ת הבנק. החברה הבת התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף על נכסיה, כולם או מקצתם, ללא הסכמ .ב
 מיליון דולר   18  עד  ערבות אישית בסכום שלהשליטה הקודם  על פי דרישת הבנק, העמיד בעל   .ג

 .ארה"ב
להעמיד התחייבות לשיפוי לבעלי  החברה  , התחייבה  בחברה הבתבמסגרת הסכמי בעלי המניות   .ד

 חברה הבת.ה, בעת אירוע כשל, לפי חלקה היחסי בהחזקה במניות הבת המניות הערבים לחברה
 

 .לעיל כמפורט עליה המוטלות  במגבלות הבת החברה עומדת, הכספי המצב על הדוחות לתאריך נכון
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 כאים ויתרות זכותז - : 13 באור 

 בדצמבר  31ליום     
    2021  2020 
 אלפי ש"ח    
       

 5,123  3,249    מוסדות 
 567  1,390    עובדים ומוסדות בגין שכר 

 242  396    הוצאות לשלם
 576  ,0412    התחייבויות לספקים ונותני שירותים

 -  256    הכנסות מראש 

    7,332  6,508 
       

 אגרות חוב  - : 41 באור 
 בדצמבר  31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  
     

     אגרות חוב: חלויות שוטפות של 
     

 70,456  42,802  סדרה א' 
 3,927  20,484  סדרה ב' 
 -  29,257  סדרה ג' 

 74,383  92,543  סה"כ חלויות שוטפות של אגרות חוב: 
     

     : לזמן ארוך אגרות חוב
     

 42,802  -  סדרה א' 
 75,133  170,581  סדרה ב' 
 -  245,350  סדרה ג' 

 117,935  415,931  : לזמן ארוך אגרות חובסה"כ 
     

 192,318  508,474  סה"כ אגרות חוב
 

 אגרות חוב סדרה א' .1
 

ש"ח ע"נ    1אגרות חוב )סדרה א'( בנות    120,000,000הנפיקה החברה לציבור    2019בדצמבר,    30ביום  
  S&P. אגרות החוב דורגו על ידי  2019בדצמבר,    25על פי תשקיף הנפקה לציבור שפורסם ביום    ,כ"א

 . 2019בדצמבר,  29ביום  ilBBBמעלות בדירוג +
 

( ואינן צמודות 5.0%)ריבית אפקטיבית    3.9%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  
אלפי  117,700 -ניכוי הוצאות הנפקה, הסתכמה לכ)קרן וריבית( למדד כלשהו. סך התמורה המיידית ב

 ש"ח.
 

התשלומים    2  - מסך הקרן ב  20%  -תשלומים חצי שנתיים    4  -אגרות החוב תעמודנה לפירעון )קרן( ב
 . 2020בדצמבר,  31התשלומים האחרונים. החל מיום  2-מסך הקרן ב 30%-הראשונים ו
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 אגרות חוב )המשך(  - : 41 באור 

 
 )המשך( סדרה א'אגרות חוב  .1
 

הנפיקה החברה בהנפקה פרטית על דרך של הרחבת סדרת אגרות חוב )סדרה   2020באוקטובר,    25ביום  
ש"ח ע"נ כ"א , על פי תשקיף הנפקה לציבור    1אגרות חוב בנות    24,000,000א'( קיימת בהיקף כולל של  

ביום   ידי  2019בדצמבר,    25שפורסם  על  דורגו  החוב  אגרות   .S&P    מעלות+   19ביום    ilBBBבדירוג 
 .7.2% -שיעור הריבית האפקטיבית בגיוס עמד על כ .2020באוקטובר, 

 
ביצעה החברה פירעון שוטף של אגרות החוב בהתאם ללוח הסילוקין על סך    2021בדצמבר,    31ביום  

 אלפי ש"ח.  43,200
 

 

 אגרות חוב סדרה ב' .2
 

ש"ח ע"נ    1אגרות חוב )סדרה ב'( בנות    80,000,000הנפיקה החברה לציבור    2020בנובמבר,    29ביום  
  S&P. אגרות החוב דורגו על ידי  2019בדצמבר,    25על פי תשקיף הנפקה לציבור שפורסם ביום    ,כ"א

 .2020בנובמבר,  26ביום  ilBBB+מעלות בדירוג 
 

צמודות   ( ואינן5.55%)ריבית אפקטיבית    4.9%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  
אלפי   78,698  -)קרן וריבית( למדד כלשהו. סך התמורה המיידית בניכוי הוצאות הנפקה, הסתכמה לכ

 ש"ח.
 

)קרן( ב התשלומים   3  -מסך הקרן ב  5%  -תשלומים חצי שנתיים    7  - אגרות החוב תעמודנה לפירעון 
ב  20%הראשונים,   הקרן  ו  3  -מסך  הבאים  האחרו  25%-התשלומים  בתשלום  הקרן  התשלום מסך  ן. 

 .2021בדצמבר,  31הראשון שולם ביום 
 

אגרות   70,000,000הנפיקה החברה לציבור, בדרך של הרחבת סדרה קיימת,    2021באפריל,    11ביום  
, שפורסם מכוח 2021באפריל    7על פי דוח הצעת מדף מיום    ,  ש"ח ע"נ כ"א  1חוב )סדרה ב'( בנות  

 . 2021באפריל,   7ביום  ilBBBמעלות בדירוג + S&P. אגרות החוב דורגו על ידי החברהתשקיף 
 

התמורה הכוללת )ברוטו( שהתקבלה על ידי החברה בגין אגרות החוב )סדרה ב'(, מסתכמת בסך של  
. לאחר הרחבת הסדרה כאמור לעיל, היקפה הכולל של  (4.10%)ריבית אפקטיבית   אלפי ש"ח  73,500

 .אלפי ש"ח ערך נקוב 150,000סדרת אגרות חוב )סדרה ב'( הינו 
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 אגרות חוב )המשך(  - : 41 באור 

 
 )המשך( 'באגרות חוב סדרה  .2
 

עניין    2021ביוני,    29ביום   ובעלת  מסווג  משקיע  שהינה  בע"מ,  השקעות  מור  לי.ד.  החברה  הנפיקה 
על פי    ,ש"ח ע"נ כ"א  1אגרות חוב )סדרה ב'( בנות    50,000,000בחברה, בדרך של הרחבת סדרה קיימת,  

, כפי שתוקן באותו יום.  2021ביוני    27ודוח משלים לו מיום    2021ביוני    27דוח הקצאה פרטית מיום  
 .2021ביוני,  27ביום  ilBBBמעלות בדירוג + S&Pאגרות החוב דורגו על ידי 

 
הכוללת )ברוטו( שהתקבלה על ידי החברה בגין אגרות החוב )סדרה ב'(, מסתכמת בסך של    התמורה
. לאחר הרחבת הסדרה כאמור לעיל, היקפה הכולל של  (4.09%)ריבית אפקטיבית   אלפי ש"ח  51,300

 .אלפי ש"ח ערך נקוב 200,000עמד על סדרת אגרות חוב )סדרה ב'(  
 

ירעון שוטף של אגרות החוב בהתאם ללוח הסילוקין על סך  ביצעה החברה פ  2021בדצמבר,    31ביום  
 אלפי ש"ח.  10,000

 
   'גאגרות חוב סדרה  .3
 

אגרות   150,000,000,  הנפקת סדרה חדשההנפיקה החברה לציבור, בדרך של    2021,  באוגוסט  29ביום  
, שפורסם מכוח 2021  באוגוסט  25על פי דוח הצעת מדף מיום    ,ש"ח ע"נ כ"א  1'( בנות  גחוב )סדרה  

שנים. אגרות חוב     2.9  -ובמח"מ של כ  3.15%  נקובה של  אגרות חוב הונפקו בריבית .  החברה  תשקיף
  אוגוסט ב  12ביום    ilA-מעלות בדירוג    S&Pאגרות החוב דורגו על ידי  .  אינן מובטחות בבטוחות כלשהן

במרץ,    31ו בשבעה תשלומי קרן לא שווים, כל ששה חודשים, החל מיום  קרן אגרות החוב ישולמ  .2021
2022 . 

 
'(, מסתכמת בסך של  גהתמורה הכוללת )ברוטו( שהתקבלה על ידי החברה בגין אגרות החוב )סדרה  

 . (3.66%)ריבית אפקטיבית  אלפי ש"ח 150,000
 

אגרות   125,000,000הנפיקה החברה לציבור, בדרך של הרחבת סדרה קיימת,    2021,  בדצמבר  30ביום  
, שפורסם מכוח 2021באפריל    28על פי דוח הצעת מדף מיום    ,  ש"ח ע"נ כ"א  1'( בנות  גחוב )סדרה  

 .2021, בדצמבר 28ביום  ilA מעלות בדירוג S&P,. אגרות החוב דורגו על ידי החברהתשקיף 
 

'(, מסתכמת בסך של  גהתמורה הכוללת )ברוטו( שהתקבלה על ידי החברה בגין אגרות החוב )סדרה  
אלפי ש"ח. לאחר הרחבת הסדרה כאמור לעיל, היקפה הכולל של סדרת אגרות חוב )סדרה   126,250

 .(3.66%)ריבית אפקטיבית   אלפי ש"ח ערך נקוב 275,000'( הינו ג
 

 . 29ראה באור על ידי אגרות החוב באשר לאמות המידה הפיננסיות שהוטלו על החברה 
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 התחייבות אחרות לנותני אשראי ולאחרים לזמן ארוך  - : 51 באור 
 בדצמבר  31ליום     
    2021  2020 
 אלפי ש"ח    
       
בחברה  זכויות שאינן מקנות שליטה מבעלי שראי לזמן ארוך א

 -  16,491    מוחזקת 
 -  ,60412    פיננסית הנמדדת בשווי הוגןהתחייבות 

 1,069  -    בישראל שראי לזמן ארוך מנותני אשראי אחריםא

    29,095  1,069 
 
 מוחזקת אשראי לזמן ארוך מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה  .1
 

זכויות שאינן  העמידו בעלי  Lugano Capital Inc, כחלק מרכישת החברה הבת 2021בנובמבר,  3ביום 
מיליון דולר ארה"ב, נחותה    7בחברה הבת הלוואה לזמן ארוך. קרן ההלוואה עמדה על    מקנות שליטה

שנים ממועד   4. ההלוואה תפרע בתשלום קרן אחד לאחר  2%לבנקים המלווים ונושאת ריבית חוזית של  
 השלמת העסקה. 

 . 10% -במסגרת צירוף העסקים נקבע השווי ההוגן של הריבית על ההלוואה ל
 
 פיננסית הנמדדת בשווי הוגןהתחייבות  .2
 

קיבלה שליטה אפקטיבית   Lugano Capital Inc, כחלק מרכישת החברה הבת  2021בנובמבר,    3ביום  
  -ל  40%  -בדירקטוריון החברה הבת. כמו כן קיבלה החברה אופצית רכש לעלייה בשיעור ההחזקה מ

שהועמדו לחברה הבת יומרו להון עצמי,  . ככל והאופציה לא תמומש, הלוואות הבעלים של החברה  51%
חברה הבת. לאור הקצאת עלות הרכישה בצירוף העסקים, החברה  בכן החברה תאבד את השליטה  ו

 צירוף עסקים.  -5מכירה באופצית הרכש כהתחייבות. לפירוט נוסף ראה באור 
 

 
 מכשירים פיננסים  - : 61 באור 

 
 נכסים פיננסים  .א

 בדצמבר  31ליום     
    2021  2020 
 אלפי ש"ח    

       נכסים פיננסיים בעלות מופחתת:
 326,542  807,370    אשראי ללקוחות, נטו 
 576  94,74    חייבים ויתרות חובה

 4,000  -    פקדון בתאגיד בנקאי 

    812,119  331,118 
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 נכסים פיננסים  .ב

 2021בדצמבר,  31  
 סה"כ   3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  

 226  226  -  -  אופציות לא סחירות
 

 : הוגןה שוויה מדרג  של 3 ברמה המסווגות הוגן שווי מדידות בגין התאמה
 

 מכשירים פיננסיים   
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  

 -  652  בינואר   1יתרה ליום  
     

     )הפסד( שהוכר: סך רווח  
 652  (426)  (  *ברווח או הפסד 

     
 652  226  בדצמבר   31יתרה ליום  

     
     מתוכו:  *(

סך רווח )הפסד( לתקופה שלא מומש ושהוכר ברווח או הפסד בגין  
 652  (426)  נכסים המוחזקים בסוף תקופת הדיווח

     
 

 

וכן לא היו    2ובין רמה    1, לא היו מעברים בין רמה  2021בדצמבר,    31במהלך השנה שהסתיימה ביום  
 .3או אל רמה  3מעברים מרמה 

 
   הערכה טכניקות    .ג

 

 לחברה אופציות לא סחירות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.  
 

במדידת השווי ההוגן של האופציות בהתאם למודל המדידה למכשירים   להלן הנתונים אשר שימשו 
 לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:  Black Scholes (B&S) -הפיננסיים 

 
 3,136.52    מחיר מימוש

 0.35    אורך החיים החזוי של המכשיר 
 53.48%    תנודתיות חזויה 

 0%    דיבידנד חזוי
 0.12%    ריבית חסרת סיכון )דולרית(
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 התחייבויות פיננסיות, הלוואות נושאות ריבית ואשראים .ד

הריבית שיעור   
   האפקטיבית 

 בדצמבר   31
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   

        הלוואות נושאות ריבית ואשראים שוטפים: 
 ,76135  832   10.4%  - 7.4%  הלוואות לזמן קצר מנותני אשראי ואחרים 

 20,005  143,395   %0-.%562פריים+  אשראי מתאגיד בנקאי
 74,383  92,543   %3.66-5.5%  חלויות שוטפות של אגרות חוב 

        
 130,005  236,770     סה"כ הלוואות נושאות ריבית ואשראים שוטפים

        
        הלוואות נושאות ריבית ואשראים לא שוטפים: 

 1,069  -   10.4%  - 7.4%  אשראי לזמן ארוך מנותני אשראי אחרים  
  זכויות שאינן מקנות שליטהאשראי לזמן ארוך מבעלי  

 -  16,491   10%  בחברה בת 
 -  12,604   22.58%  התחייבות בגין תמורה מותנית

 117,935  415,931   %3.66-5.5%  אגרות חוב  
        
     445,026  119,004 

 

 מימון  מפעילות הנובעים בהתחייבויות שינויים .ה

  
 הלוואות

  קצר   לזמן
 הלוואות

 ארוך  לזמן

 

 הלוואות
  המירות

 מבעלי עניין 

 

  חוב אגרות
 התחייבות

  בגין חכירה  
  דיבידנד
  לשלם

"כ  סה
  התחייבויות

  הנובעות
 מפעילות

 מימון 
 "חש אלפי  

               
 1,400  -  -  -  -  -  1,400  2019 בינואר 1 ליום יתרה

 136,825  -  (475)  117,700  *(  21,000  -  ( 1,400)  מזומנים  תזרים
 16  -  -  16  -  -  -  אחרים שינויים

               
 118,775  -  1,059  117,716  -  -  -  2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

 72,557  -  (703)  73,260  -  -  -  מזומנים  תזרים
 2,141  -  799  1,342  -  -  -  אחרים שינויים

               
 193,473  -  1,155  192,318  -  -  -  2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

               
 312,897  -  (295)  313,192  -  -  -  מזומנים  תזרים

 4,456  -  1,492  2,964  -  -  -  אחרים שינויים
               

 510,826  -  2,352  508,474  -  -  -  2021 בדצמבר 31 ליום יתרה
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 יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ו

 

סיכון תזרימי מזומנים  בעיקר  פעילויות החברה חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני שוק )
וסיכון נזילות. תכניתה הכוללת של החברה לניהול   , סיכוני מטבע חוץריבית(, סיכוני אשראיבגין שיעור 

סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים הפיננסיים ושואפת למזער השפעות  
 שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיים של החברה. 

 

ידי הנהלת  -על  מנכ"ל החברה בהתאם למדיניות המאושרתניהול הסיכונים הפיננסיים מתבצע על ידי  
תוך הפיננסיים  הסיכונים  את  ומגדר  מעריך  מזהה,  החברה  מנכ"ל  עם   החברה.  צמוד  פעולה  שיתוף 

 עקרונות . הנהלת החברה מספקתלרבות ועדת האשראי של החברה יחידותיה התפעוליות של החברה
סיכונים בגין סיכוני   מטפלת בתחומים ספציפיים, כגוןלניהולם הכולל של הסיכונים, כמו גם מדיניות ה

 שיעור ריבית, סיכוני אשראי והשקעת עודפי כספים. 
ניהול הסיכונים הפיננסים בתחום פעילות מימון כלי רכב יד שניה בארה"ב מתבצע על ידי מנכ"ל החברה  

 הבת בהתאם למדיניות המאושרת על ידי הנהלת החברה.  
 
 ריבית -סיכון שוק  .1
 

סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים 
ערך   על  או  החברה  הכנסות  על  ישפיעו  הריבית,  ושעורי  פיננסיים.   אחזקותיה לצרכן  במכשירים 

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.  

 כאמור, נוטלים לרוב הלוואות לטווח קצר מתאגידים בנקאיים ו/או גופים מוסדיים. 
 

הינו סיכון הריבית. סיכון הריבית הוא הסיכון לפגיעה סיכון השו ק העיקרי אליו חשופה החברה 
ברווחי החברה ובהונה העצמי כתוצאה משינויים בשיעורי הריבית. החברה נוהגת להתאים את גובה 
שחיקת  את  למנוע  מנת  על  וזאת  ישראל  בנק  בריבית  לשינויים  מלקוחותיה  והעמלה  הריבית 

 .של החברה המרווחים התפעוליים
 

להערכת החברה, מאחר והאשראי הינו לטווח קצר והריבית על פי רוב מותאמת ללקוח כתוצאה 
 משינוי הריבית במשק, חשיפתה למצבים של שינויים בריבית בנק ישראל אינה מהותית.   

 
מאופיינת באשראי ללקוחות אשר ניתן    בארה"ב   מגזר מימון כלי רכב יד שניה החברה הבת בפעילות  

ארוךל הלוואות  זמן  של  מאזן  בפורטפוליו  שימוש  באמצעות  הריבית  סיכון  את  מנהלת  החברה   .
 בריבית משתנה לבין הלוואות בריבית קבועה )לרבות הלוואת מבעלי מניות המיעוט(. 
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 מטבע חוץ סיכון  .2

 
סיכון מטבע חוץ הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו  

 כתוצאה משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ.
 

של החברה  חברות מאוחדות  החשיפה של החברה לסיכון של מטבע חוץ קשורות בעיקר לפעילות  
 בנות זרות.אשר הינן חברות 

 
פיננסיות2021בדצמבר,    31ליום   התחייבויות  על  פיננסיים  נכסים  עודף  לחברה  לעומת    בדולר  , 

 לא מהותי( – 2020בדצמבר,  31אלפי ש"ח. )ליום  49,826השקל בסך של 
 

 וח רגישות למטבע חוץ: נית
 

הטבלה שלהלן מדגימה את מבחן הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר לשערי החליפין של הדולר, 
כאשר כל שאר המשתנים ללא שינוי. ההשפעה על הרווח לפני מס של החברה הוא בגין השינויים 

חוץשל   במטבע  הנקובים  והוצאות  הכנסות  שינויים  פריטי  בגין  הוא  החברה  הון  על  ההשפעה   .
. חשיפת החברה לשינויים במטבע חוץ בכל שאר המטבעות בפעילויות חוץ בדולרבהשקעה נטו  
 אינה מהותית.

  השינוי בשער החליפין של  
 ההשפעה על הרווח  

  לפני מס 
 ההשפעה על  

 ההון
 אלפי ש"ח  הדולר   
       
     2021שנת   
 3,960  91  10% עלייה של  
 1,980  45  5%של  עלייה  
 ( 1,980)  (45)  5%ירידה של   
 ( 3,960)  (91)  10%של  ירידה  

 
 אשראי סיכון  .3
 

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 
חובותיהם כלפי החברה.  נובע בעיקר מהסיכון שבאי עמידת לקוחותיה בהתחייבויותיהם לפרעון 

סכום המייצג באופן הטוב ביותר את החשיפה המרבית לסיכון אשראי של החברה, מבלי להתחשב ה
 . בבטוחה כלשהי המוחזקת, הינה הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים
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 )המשך( אשראי סיכון  .3

 
מזומנים ושווי  ממזומנים  גם  נובע  אשראי  בתאגידים  ופיקדונות    סיכון  מופקדים  בנקאיים אשר 

 גדולים ומוכרים בישראל.  
 

סיכון האשראי מטופל ברמת החברה. החברה אחראית לניהול וניתוח סיכון האשראי בגין כל לקוח 
תשלום. תנאי  וכן  מקובלים  תשלום  תנאי  לו  מציעה  היא  בטרם  באם    חדש  ההחלטה  במסגרת 

להתקשר עם לקוחות, הנהלת החברה סוקרת את איכות האשראי של הלקוח, תוך התחשבות במצבו  
הפיננסי, בניסיון העבר עמו ובגורמים נוספים. החברה פועלת להקטנת סיכון האשראי על ידי פיזור 

עבוד נכסי נדל"ן, בוד  העסקאות, וקבלת בטוחות כגון ערבויות אישיות, המחאות דחויות, פיקדונות, ש
 של ציוד וכו'. 

 
 12מאחר ורוב הנכסים הפיננסיים של החברה הינם אשראי ללקוחות שמועד הפירעון הינו במהלך 

בהסתברות   משוקללים  הצפויים  האשראי  הפסדי  את  החברה  העריכה  הקרובים  החודשים 
ב על    12-שיתרחשו  והן  העבר  ניסיון  על  הן  בהתבסס  הקרובים  ההסתברות  החודשים  לגבי  צפי 

להתרחשות אירועים עתידיים. כאשר הבחינה נעשית לפי קבוצות לקוחות, ענפי הפעילות ובמבנה  
 הבטוחות שניתנו לכל עסקה.

 
 סוגים עיקריים:  לשלושה סוגי הבטוחות נחלקים 

דחויים    ניכיונות (א) ממסרים  )  מגובהכנגד  מוחשית  בטוחה  שאינה  רק: בבטוחה  לא  אך  לרבות 
 (.ערבויות אישיות, ערבויות צד ג', שטרי חוב, המחאות זכות, שש"כ, הערות אזהרה על נכסי נדל"ן

בבטוחה   ומגובה  דחויים  ממסריםמגובה    אשראי (ב) והן  מוחשית  בטוחה  שאינה  בבטוחה  הן 
 מוחשית )נכסי נדל"ן ו/או ציוד מכני הנדסי ו/או כלי רכב(. 

 בבטוחה מוחשית )כלי רכב(.מגובה כב יד שניה הצרכני למימון כלי ר אשראי (ג)
 

בעת חישוב ההפרשה בגין הפסדי אשראי חזויים, החברה בוחנת בשלב ראשון האם ישנם לקוחות 
של   ספציפית  בחינה  המחייב  כשל  אירוע  בשל  וזאת  ספציפית,  הפרשה  לחשב  יש  בגינם  אשר 

יום, כניסה להליך של   90החוב מעל  הלקוח. אירועי הכשל הינם, בין היתר, פיגור של הלווה בהחזר
 פירוק או כינוס נכסים וכן כל אינדיקציה להידרדרות בסיכון האשראי של הלווה שנתגלתה.   
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הלקוחות שלגביהם לא בוצעה הפרשה ספציפית, ביצעה החברה הפרשה בשלב השני, לגבי יתרת  

לסקטורים  בחלוקה  החברה  של  הפגומים  החובות  היסטורית  על  בהסתמך  חושבה  אשר  כללית 
השונים להם נותנת החברה אשראי, לרבות אשראי ללקוחות כנגד ממסרים דחויים בערוץ הישיר,  

הנחשבים בעלי פרופיל סיכון נמוך מערוץ   –ים  אשראי לנותני שירותי מטבע כנגד ממסרים דחוי
לכותב השיק  נוסף, מעבר  להיפרע ממקור  ויכולת  קצה  לקוחות  של  יותר  רחב  פיזור  לאור  ישיר, 

 ולמקבל השיק, ואשראי המגובה בבטוחה מוחשית.
 

חובם של לקוחות שונים אלפי ש"ח הועמדו    215,896  -, המסתכם לסך של כבישראל  להבטחת 
 אלפי ש"ח להבטחת פירעון האשראי.  210,58 -לחברה בטוחות מוחשיות בסך של כ

בנוסף לבטוחות המתוארות לעיל, מועמדות לחברה בטוחות נוספות מלקוחותיה לרבות אך לא רק: 
הכל ערבויות אישיות, ערבויות צד ג', שטרי חוב, המחאות זכות, שש"כ, הערות אזהרה על נכסי נדל"ן ו

 בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים  של החברה, ובכפוף לאישור ועדת האשראי בחברה. 
 

כן, בוצע ניתוח פגימה היסטורית ספציפי לענפי פעילות שונים בסקטור אשראי ללקוחות כנגד  -כמו
ממסרים דחויים בערוץ הישיר. בענפי הפעילות בהם לחברה אין היסטוריית פגימה או בענפים בהם 

ההפרשה נמוך מהרף התחתון בחברות השוואה )חברות אשראי חוץ בנקאי ציבוריות אחרות(, שיעור  
שיעור ההפרשה שנלקח הינו טווח המשקף להערכת החברה את שיעור ההפרשה הנדרש בהסתמך 

 על נתונים המפרסמות חברות ההשוואה.
מדו בטוחות בדמות  להבטחת חובם של לקוחות שונים בתחום פעילות מימון כלי רכב יד שניה, הוע

על   הבטוחות  עמדו  ההלוואות  הקמת  במעמד  מימון.  ניתן  עבורם  אשר  הרכב  מיתרת   91%  -כלי 
 הלוואות.
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 ומושכים, מסך לקוחות והמחאות לגביה ברוטו לפי ענפיםלהלן התפלגות יתרות לקוחות 
 

 מושכים   לקוחות  
 בדצמבר    31ליום    בדצמבר    31ליום  

 2021  2020   2021  2020 
  %    % 
         

 18.84%  %53.22 בניה   33.23%  %91.23 פיננסים *(
 -  %57.14 כלי רכב -אשראי צרכני  8.92%  .%0316 בניה 

 18.34%  .%1813 יבוא ומסחר  -  %57.14 כלי רכב -אשראי צרכני
 9.15%  .%7411 תשתיות   13.47%  .%3510 יבוא ומסחר

 13.02%  .%347 הובלות ולוגיסטיקה   %6.50  .%347 תשתיות 
 %2.35  .%326 מפעלים ותעשיה   13.31%  .%057 הובלות ולוגיסטיקה 

 3.13%  .%424 תעשיית המזון   2.13%  .%205 מפעלים ותעשיה 
 %17.42  .%813 שירותים  3.60%  .%824 תעשיית המזון 
 %4.75  .%083 כלי רכב וצמ"ה   3.09%  .%531 כלי רכב וצמ"ה 

 -  .%502 נדל"ן מניב  1.81%  .%131 אנרגיה כימיקלים ודלק 
 .%962  .%811 אנרגיה כימיקלים ודלק   %8.47  .%071 שירותים

 %2.55  .%131 אספקת כח אדם   1.57%  0.78% אספקת כח אדם 
 1.14%  0.49% חקלאות וגינון  0.88%  0.67% קונסטרוקציה ופלדה 

 %1.81  0.44% טכנולוגיה ופארמה   %1.63  0.53% טכנולוגיה ופארמה 
 %4.54  %09.7 אחר   1.39%  .%025 אחר 

 100%  100%   100%  100% סה"כ

 
הפיננסים מורכב בעיקר מלקוחות אשר הינם מנכי משנה עימם עובדת החברה. נציין כי מנכי  *( ענף  

המשנה מוסרים לחברה המחאות אשר נמסרו מלקוחותיהם שהינם מאופיינים בענפי פעילות שונים  
 ומגוונים.
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פיננסיות   להתחייבויות  הקשורות  מחויבויות  לקיים  תתקשה  שהחברה  סיכון  הינו  נזילות  סיכון 
שסילוקן יהיה על ידי מזומן או נכס פיננסי אחר. תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על ידי מנכ”ל  
החברה בסיוע סמנכ"ל הכספים. מנכ”ל החברה, בוחן תחזיות שוטפות של דרישות נזילות בחברה  

וודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים, תוך הקפדה שבכל עת יהיו מספיק מסגרות כדי ל
)אם  פיננסיות  מידה  ומאמות  האשראי  ממסגרות  תחרוג  לא  שהחברה  כך  מנוצלות,  לא  אשראי 
קיימות( בגין איזו ממסגרות האשראי שלה. תחזיות אלה מביאות בחשבון מספר גורמים כגון: תכניות 

להשתמש   עמידה  החברה  מחייבות,  פיננסיות  מידה  באמות  עמידה  פעילותה,  מימון  לצורך  בחוב 
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 המוחזקים על 
נבחרים בהתאם לתקופת   לזמן קצוב. אפיקי השקעה אלה  ופיקדונות  עו"ש  מופקדים בחשבונות 
הפירעון הרצויה או בהתאם למידת הנזילות שלהם כך שלחברה יהיו די יתרות מזומנים, בהתאם  

 לתחזיות האמורות לעיל.    
 

התחייבויותיה   של  ניתוח  מציגה  שלהלן  ושל  הטבלה  חברה  של  נגזרות  שאינן  הפיננסיות 
ההתחייבויות הפיננסיות הנגזרות המסולקות בנטו, כשהן מסווגות לקבוצות חלות רלוונטיות, על פי  
התקופה הנותרת למועד פירעונן החוזי נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי. התחייבויות פיננסיות  

להם חיוניים להבנת עיתוי תזרימי המזומנים.  נגזרות נכללות בניתוח אם מועדי הפירעון החוזיים ש
 הסכומים המוצגים בטבלה הינם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים.

של   הפיננסיות  ההתחייבויות  של  הפירעון  זמני  את  מציגה  להלן  התנאים   החברההטבלה  פי  על 
 :הצפויים החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומי ריבית( 

 2021בדצמבר,  31  

  
 עד 

  שנה
משנה עד  

 שנתיים
משנתיים עד   

  שלוש שנים
שלוש עד  
 סה"כ   ארבע שנים 

 אלפי ש"ח  
 833  -  -  -  833  אשראי והלוואות מנותני אשראי ואחרים  

 143,395  -  -  -  143,395  אשראי מתאגיד בנקאי
 554,950  141,181  154,055  149,705  110,009  אגרות חוב

 12,976  -    12,976  -  התחייבות פיננסית הנמדדת בשווי הוגן
זכויות שאינן מקנות  מבעלי אשראי לזמן ארוך 

 23,442  22,135  437  435  435  שליטה בחברה בת

  254,672  316,163  154,492  163,316  596,735 
           



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 מאוחדיםהכספיים הבאורים לדוחות 

 
 -  60   - 

 
 מכשירים פיננסים )המשך(  - : 61 באור 

 

 )המשך( ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסייםיעדי  .ו
 

 )המשך( נזילותסיכון  .4
 

 

   שווי הוגן .5
 

מזומנים,   ושווי  המזומנים  שיתרת  העריכה  חובה, לקוחות  אשראיההנהלה  ויתרות  חייבים  נטו,   ,
התחייבויות לספקים, התחייבות לנותני אשראי וזכאים ויתרות זכות אחרות מהוות בקירוב את שווים  
ההוגן וזאת בשל מועדי הפירעון הקצרים של מכשירים אלו. השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות 
הפיננסיים הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות 

 קה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. בעס
 

ההנהלה העריכה שהלוואות מנותני אשראי מהוות בקירוב את שוויין ההוגן וזאת לאור היותן בריבית  
 משתנה. 
הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים כמו כן,  

על פי שווין ההוגן ולגביהן קיים הבדל מהותי בין הערך  פיננסים המוצגות בדוחות הכספיים שלא  
 בספרים לשווי הוגן.

 
 2שווי הוגן   1ערך בספרים  
 בדצמבר    31 ליום  בדצמבר    31 ליום 
 2021  2020  2021  2020 
 אלפי ש"ח 
        

 111,180  43,304  113,258  42,802 אגרות חוב )סדרה א'( 
 76,864  197,942  79,060  191,065 ב'( אגרות חוב )סדרה 

 -  278,713  -  274,607 אגרות חוב )סדרה ג'(
 188,044  519,959  192,318  508,474 "כ סה

 
 כולל ריבית לשלם.  (1
 השווי הוגן מבוסס על שווי בורסה לתאריך הדוח.  (2

 

 2020בדצמבר,  31  

  
 עד 

  שנה
משנה עד  

 שנתיים
משנתיים עד   

  שלוש שנים
שלוש עד  
 סה"כ   ארבע שנים 

 אלפי ש"ח  
 37,351  -  -  1,200  36,151  אשראי והלוואות מנותני אשראי ואחרים  

 20,005  -  -  -  20,005  מתאגיד בנקאיאשראי 
 212,147  37,370  34,937  55,661  84,179  אגרות חוב

  140,335  56,861  34,937  37,370  269,503 
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 התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו - : 71 באור 

 
 לעובדים כוללת הטבות לאחר סיום עסקה. ההטבות 

 
 הטבות לאחר סיום העסקה 

 
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  
כהטבות לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים    החברה בשל כך מטופלות

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  

 גדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.מו
 

 להפקדה מוגדרת תוכניות
 

סעיף   תנאי  חלים  הפיצויים,  מתשלומי  חלק  התשכ"ג  14לגבי  פיטורין,  פיצויי  על1963  -לחוק  פיו  -, 
ביטוח, פוטרות אותה מכל  ו/או בפוליסות בחברות  הפקדותיה השוטפות של החברה בקרנות פנסיה 

לעוב נוספת  בגין  התחייבות  הפקדות  וכן  אלו  הפקדות  לעיל.  כאמור  הסכומים  הופקדו  בגינם  דים, 
 תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת. 

 
לחוק פיצויי פיטורין ולגביהם יש לחברה תוכניות להפקדה   14על מרבית עובדי החברה חלים תנאי סעיף  

 מוגדרת.
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 מסים על הכנסה  - : 81 באור 

 
 החברה חוקי המס החלים על  .א

 

 1985-ה"חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד   2007פי החוק, עד לתום שנת  -על
 המחירים לצרכן.  

 
- התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה  2008בחודש פברואר  

מדדות התוצאות , נ 2008ואילך. החל משנת    2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת    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  
את ביטול תיאום התוספת והניכוי ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר,  

( החל משנת  2007בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס  
2008 . 

 

 שיעורי המס החלים על החברה .ב
 

 .23%הינו  2019 -ו 2020, 2021שיעור מס החברות בישראל בשנים 
 בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי 

פדרלי )מס    25.35%  -בארה"בשיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות שמקום התאגדותן  
 .מדינה(ומס של ה

 
 שומות מס .ג
 

 שומות מס סופיות
 

 .2015לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 
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 )המשך(  מסים על הכנסה - : 81 באור 

 
 מסים נדחים  .ד

 דוחות על רווח או הפסד   דוחות על המצב הכספי  

  בדצמבר  31  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
  2021  2020  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
           

           נכסי מסים נדחים, נטו
           

 102  514  (473)  1,513  1,040  הפרשה לחובות מסופקים 
 (87)  17  32  33  65  הפרשה לזכויות עובדים

 (109)  (15)  -  2  2  הפרשה לסיום יחסי עובד מעביד 
 -  (149)  97  (149)  (52)  השקעה בנגזרים פיננסים 

           
  1,055  1,399       
           מסים נדחים, נטו  תהתחייבויו           
           
           

     (267)  -  1,056  בגין עודפי עלותהתחייבות 
  1,056  -       
           

 (94)  367  (611)      הכנסות )הוצאות( מסים נדחים 
           

 
 מסים על הכנסה הכלולים ברווח והפסד  .ה
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

 3,464  5,665  9,128  שוטפים  מסים
 258  274  193  מסים שנים קודמות 

 94  (367)  611  מסים נדחים 
       
  3299,  5,572  3,816 
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 )המשך(  מסים על הכנסה - : 81 באור 

 
 מס תיאורטי .ו

 

ברווח    וההוצאות, הרווחים וההפסדים  בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות  התאמה  תלהלן מובא
שנזקף ברווח  מסים על ההכנסה , לבין סכום שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםהיו מתחייבאו הפסד 
 או הפסד:

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

 14,863  22,868  ,38440  רווח לפני מסים על ההכנסה 
 23%  23%  23%  שיעור המס הסטטוטורי        
 3,418  5,260  9,288  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי       
       

       מס )הטבת מס( בגין: 
 -  -  64  הפרשים משיעורי מס שונים החלים בחו"ל

 258  274  193  קודמותשנים  בגין מסים 
 140  38  405  שאינן מותרות לניכוי לצורך מס הוצאות 

       
 3,816  5,572  9,932  מסים על ההכנסה  

       
 25.67%  24.36%  .%5924  שיעור מס אפקטיבי

 

 
 התקשרויות והתחייבויות תלויות  - : 19 באור 

 
 התחייבות תלויה .א

 

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 החברה, 

 מיליון ש"ח לבעל השליטה בחברה.   15כנגד תשלום של 
 

ח החברה בקשה דחופה לסילוק התביעה על הסף, בין היתר, מן הגישו באי כו  2020בפברואר    27ביום  
 הטעם שהתביעה אינה מגלה עילה כבר על פניה. 
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 )המשך(  התקשרויות והתחייבויות תלויות  - : 19 באור 

 
 )המשך( התחייבות תלויה .א

 
, 2020בנובמבר    30, ביום  2020קודם להנפקת מניותיה של החברה לציבור אשר בוצעה בחודש דצמבר  

)להלן   מניות   -קיבלה החברה מכתב מב"כ התובע  ביצוע הנפקת  כנגד  מכתב התובע( המעלה טענות 
החברה לציבור ו/או ביצוע הצעת מכר על ידי מר מואנד ריאן ככל שביצוען יפגע או עלול לפגוע בדרך  

ובע מכל  כלשהי בזכויות להן טוען התובע בתביעה. החברה דוחה את הטענות כפי שהועלו במכתב הת
וכל. החברה סבורה שלתובע אין כל מעמד לבוא בדרישות אותן הוא מעלה במכתב התובע, בין היתר,  
על  לחברה  הודיע  אף  המממן  והגוף  מחייב  הסכם  לכדי  הבשילה  לא  התביעה  נשוא  והעסקה  היות 

מניות   הפסקת המשא ומתן בין הצדדים. כמו כן, לעמדת החברה, אין לתובע כל זכויות בחברה, אין לו
בחברה, אין לו כל זכות לרכוש מניות בחברה, כנטען על ידו, ולהערכתה, אין באפשרותו על פי דין ובפועל 
להיות בעל מניות בחברה, כנטען על ידו. יצוין כי התובע הינו חייב של החברה )בסכומים שאינם מהותיים  

לו דרישה על ידי החברה לפרוע לחברה( שאינו פורע את חובו ואשר טרם הגשת התביעה על ידו הוצאה  
 את חובו, אשר עד למועד זה לא מולאה.

 
נערך דיון קדם משפט ונדונו בקשות מקדמיות שהגישו הצדדים. במהלך הדיון    2021בינואר,    28ביום  

ובהמלצת כב' השופט כבוב, החברה ומר ריאן משכו את בקשתם לסילוק על הסף אך עמדו על בקשתם 
 לקבוע ערובה להוצאות. 

 
כב' השופט כבוב נתן החלטתו בבקשה לחיוב התובע להפקדת ערובה להוצאות,    2021בפברואר,    7ביום  

אחרת    -יום    30ש"ח בערבות בנקאית, וזאת בתוך    250,000וקבע כי על התובע להפקיד ערובה בסך  
 תמחק תביעתו. התובע הפקיד את הערובה להוצאות. 

 
 גילוי מסמכים והנתבעים ענו על שאלון מטעם התובע.הצדדים ערכו הליכי  2021במרס,  24ביום 

 
 הודיע מר ריאן על ייצוג נפרד מטעמו בתיק. 2012במרס,  30ביום 

 
הודיעו הצדדים לבית המשפט על הסכמתם להפנות את המחלוקות ביניהם   2021באפריל,    12ביום  

 להליך גישור בפני המגשר כבוד השופט בדימוס, איתן אורנשטיין.
 

ל הליך הגישור הגיעו הצדדים לידי הסדר גישור, המותנה באישור האסיפה הכללית של החברה,  בסופו ש
 .אישרה האסיפה הכללית את הסדר הגישור 2021בנובמבר,  24ביום לסיום כל המחלוקות ביניהם. 

 
שבהחלטתו   2021בנובמבר,    28ביום   המשפט,  בית  של  לאישורו  הגישור  הסדר  את  הצדדים  הגישו 

בהתאם להסדר הגישור,  ום נתן להסדר תוקף של פסק דין ובתוך כך הורה על דחיית התביעה.מאותו הי
 אלפי ש"ח. 250מיליון ש"ח לתובע, בניכוי יתרת חוב לחברה בגובה  1שילמה החברה סך של 
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 )המשך(  התקשרויות והתחייבויות תלויות  - : 19 באור 

 
 ערבויות  .ב

 
 ערבויות לחברות מאוחדות 

]בדרך של התחייבות לשיפוי של הערב הראשי[ מאוחדת  החברה ערבה להתחייבויות לבנקים של חברה  
בחברה-על החזקתה  שיעור  החברה המאוחדת  פי  של  לבנקים  בהתחייבויות  החברה  של  חלקה   .

 .ה. 12לפירוט נוסף ראה באור  אלפי ש"ח. 22,392 -כ לתאריך הדיווח הינוהמאוחדת 
 

 פיננסיות שאינן ערבויות 
ובהתאם מעמידה  במסגרת פעילותה, החברה מעמידה   לקבלני תשתיות  ערבויות  פתרון מימוני שלם 

   .לטובת פרויקטים אלו מכרז וערבויות ביצוע לקבלנים
אלפי ש"ח וכן ערבויות    6,416  -העמידה החברה ערבויות ביצוע בהיקף של כ  2021בדצמבר,    31ליום  

 אלפי ש"ח.  6,096 -מכרז ומקדמה בהיקף של כ
 

 הון החברה  - : 20 באור 
 

 הרכב הון המניות .א
 

 בדצמבר  31ליום    
  2021  2020 
 מונפק ונפרע   רשום    מונפק ונפרע   רשום    
 המניות מספר   
         

 -  -  -  -  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 
 23,250,000  120,000,000  74,138,262  120,000,000  מניות רגילות ללא ערך נקוב 

 
 התנועה בהון המניות  .ב

 מספר מניות   
   

 200  2020בינואר,  1יתרה ליום 
   

 19,999,800  הטבה  הנפקת מניות
 3,250,000  מניות הנפקת  

   
 23,250,000  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

   
 3,474,138  מניות   הנפקת

   
 26,274,138  2021בדצמבר,  31יתרה ליום 
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 הון החברה )המשך(  - : 20 באור 

 
 הנלוות למניות זכויות  .ג

 
הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים   זכויות הצבעה באסיפה .1

 בחברה.
 

 אביב. -סחירות בבורסה לניירות ערך בתל .2
 

 כתבי אופציה .ד
 

כתבי אופציה,  1,406,534הנפיקה החברה לדיסקונט קפיטל בע"מ   2021, באוקטובר 28ביום  .1
קוב כל אחת )בכפוף להתאמות( כנגד  ערך נללא מניות רגילות  1,406,534 -הניתנים למימוש ל
ש"ח שאינה צמודה. כתבי אופציה אלה מסווגים כהון. כתבי האופציה  17.55תוספת מימוש של 

 . 2023, באוקטובר 28ניתנים למימוש עד ליום 
 

  253,165  -אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש ל הוענקו ליו"ר החברה  2020בחודש אוגוסט  .2
 ש"ח. 4.2מחיר המימוש של כל אופציה הינו  .החברהמניות רגילות של 
הוענקו לנושא משרה ושני עובדי החברה אופציות בלתי סחירות הניתנות   2020בחודש ספטמבר, 

 ש"ח.  4.2מחיר המימוש של כל אופציה הינו . מניות רגילות של החברה 343,460 -למימוש ל
יחידות מניה חסומות הניתנות   118,022אישר הדירקטוריון הענקה של  2021בחודש דצמבר, 

בכפוף  כתבי אופציה לנושאי משרה בחברה,  856,602 -מניות של החברה ו 118,022 -למימוש ל
. כמו כן, אופציות שהוענקו ליו"ר  לאישור האסיפה הכללית לעדכון למדיניות התגמול של החברה

עסקאות תשלום   -21לפירוט נוסף ראה באור  .החברה כפופות לאישור האסיפה הכללית לתגמול
 .מבוסס מניות

 
 קרן בגין עסקה עם בעל שליטה .ה

 
נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה מוכרים במועד העסקה  

הפרש  לפי שווי הוגן. ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנקבעה בעסקה נזקף להון. לחברה נוצר  
בזכות בגין ערבויות של בעל השליטה בחברה שניתנו כבטחונות לאשראי לזמן קצר שנטלה החברה  
מתאגידים בנקאיים. הפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן מקטין את יתרת הרווח. הפרש בזכות 

 מהווה במהותו השקעת בעלים ולכן מוצג בסעיף נפרד בהון "קרן בגין עסקה עם בעל שליטה".
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 הון החברה )המשך(  - : 20 באור 

 
 דיבידנד  .ו

 
לבעלי  אשר שולם  אלפי ש"ח,    1,625הכריזה החברה על דיבידנד בסך של    2021בפברואר,    22ביום  

 . אגורות 6.98. הדיבידנד למניה הינו 2021, במרס 15מניותיה ביום 
לבעלי מניותיה  אשר שולם  אלפי ש"ח,    2,000הכריזה החברה על דיבידנד בסך של   2021במאי,    6ביום  
 . אגורות 8.60. הדיבידנד למניה הינו 2021, ביוני 1ביום 
בסך של    201באוגוסט,    15ביום   דיבידנד  על  ש"ח,    6,000הכריזה החברה  לבעלי  אשר שולם  אלפי 

 .אגורות 25.81 . הדיבידנד למניה הינו2021, בספטמבר 1מניותיה ביום 
לבעלי  אשר שולם  אלפי ש"ח,    2,000הכריזה החברה על דיבידנד בסך של    2021בנובמבר,    24ביום  

 . אגורות 7.48. הדיבידנד למניה הינו 2021, בדצמבר 14מניותיה ביום 
 החברה עמדה בהתחייבויתיה גם לאחר חלוקת הדיבידנד. 

 

 תיקון תקנון ההתאגדות וחלוקת מניות הטבה .ז
 

תיקנה החברה את תקנון ההתאגדות שלה, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של  2020ביולי,  8ביום 
 16מניות רגילות ללא ערך נקוב. ביום    100,000,000החברה, לפיה הונה הרשום של החברה יעמוד על  

  חילקה החברה מניות הטבה לבעלי מניותיה, באופן שהונה המונפק והנפרע של החברה  2020ביולי,  
 מניות רגילות ללא ערך נקוב. 20,000,000עומד, נכון למועד זה, על 

 

 העברת מניות בעל השליטה  . ח
 

מ.אי.מ -העביר בעל השליטה בחברה, מר מואנד ריאן, את כל מניותיו בחברה ל  2020ביולי,    28ביום  
 של מר מואנד ריאן. (100%, חברה בבעלותו המלאה )הולדינגס בע"מ

 

 הנפקת הון מניות .ט
 

 16על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום    ,מניות  3,250,000הנפיקה החברה    2020  ,בדצמבר  20ביום  
, 2019בנובמבר    28שפורסם על פי תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום    2020  ,בדצמבר

 ש"ח.  37,375,000תמורת סך כולל של  2019 , בדצמבר 25כפי שתוקן ביום 
 

ועילדב  החברה,  כמנכ"ל  גם  המכהן  בחברה  השליטה  בעל  ריאן,  מואנד  המדף,  הצעת  דוח  במסגרת 
מניות של החברה, ללא ערך   1,187,500כל אחד מכר של עד  המציעים( הציעו    -להלן  השקעות בע"מ )

מניות מוצעות בתמורה כוללת    950,000מניות מוצעות(. המציעים נענו להזמנות לרכישת    -להלן  נקוב )
 ש"ח כל אחד. 10,925,000של 

 

מניות רגילות ללא ערך נקוב   3,474,128ביצעה החברה הנפקה פרטית של    2021באוקטובר,    28ביום  
 יסקונט קפיטל בע"מ.לד
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 הון החברה )המשך(  - : 20 באור 

 
 ניהול ההון של החברה  .י

 
 מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן: 

המניות,   (א) לבעלי  תשואה  ליצור  ובכך  העסק  המשכיות  את  להבטיח  החברה  יכולת  את  לשמר 
 משקיעים ובעלי עניין אחרים. 

המניות   (ב) לבעלי  הולמת  תשואה  להבטחת  לרמת  לדאוג  המותאמת  השירותים  תמחור  באמצעות 
 הסיכון הקיימת בפעילותה העסקית של החברה.

 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות  - : 21 באור 

 

 :הכספיים בדוחות שהוכרה הוצאה .א
 ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מעובדים מוצגת בטבלה שלהלן: 

   

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות  
 -  170  549  במכשירים הוניים

       
סך ההוצאה שהוכרה מעסקאות תשלום מבוסס  

 -  170  549  מניות
 

 
 :כניות האופציות של החברהות .ב

 
הענקה של )לאחר אישור ועדת התגמול של החברה(,  אישר דירקטוריון החברה    2021בדצמבר    2ביום  

 427,747ושל    של החברה מניות    118,022- ניתנות למימוש ל  (RSU)  יחידות מניה חסומות  118,022
ל  אופציות ו")  החברהמניות    427,747-ניתנות למימוש    ( ", בהתאמההאופציות"יחידות מניה חסומות" 

החברה  למנכ"ל  "  למשנה  זו:  הכללית הניצע)בפסקה  האסיפה  לאישור  בכפוף  וזאת  תמורה,  ללא   ,)"
החברה של  התגמול  למדיניות  האמורים  .  לעדכון  הערך  למימושניירות  ניתנות  ויהיו  בכפוף יבשילו   ,

  לתנאים וההגבלות בהסכם הענקת האופציות ובתכנית התגמול ההוני )לרבות המשך העסקתו של הניצע
הבאים:  בתנאים  וכן  ההבשלה(,  תקופת  במהלך  קשור  צד  של  או  החברה  של  המניה   כעובד  יחידות 

 88,533הענקה, כאשר  יהיו ניתנות למימוש בארבע מנות שנתיות שוות החל ממועד  החסומות יבשילו  ו
תנאים יבשילו ויהיו ניתנות למימוש בכפוף לעמידה, באופן מצטבר, בשני  מתוך יחידות המניה החסומות,  

במדיניות התגמול של   הקבועים  בתנאי הסף  עמידה  עניינו  תנאי ראשון  שנקבעו במסגרת ההקצאה: 
 מענק שנתי, תנאי שני עניינו שיעור גידול בהכנסות החברה כפי שנקבע. החברה ביחס לתשלום 
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 )המשך( :כניות האופציות של החברהות .ב
 
ביעד   והעמידה  המנה לא תפקע  זה להבשלה,  תנאי  לא התקיים  מסוימת  כי ככל שבשנה  נקבע,  כן 

מצטבר תיבחן בשנה העוקבת. מנה שלא הבשילה עד תום תקופת ההבשלה של כלל יחידות המניה 
יבשילו ויהיו ניתנות למימוש בארבע , תפקע. האופציות  החסומות )קרי: ארבע שנים ממועד ההענקה(

הינו שש שנים   , במידה והבשילו, של האופציות מועד הפקיעה. הענקהתיות שוות החל ממועד מנות שנ
 ממועד ההענקה. 

 

הענקה של  )לאחר אישור ועדת התגמול של החברה(  אישר דירקטוריון החברה    2021בדצמבר    28ביום  
ברה נוסף  ח  ועובד  סמנכ"ל הכספים  ל  החברהמניות    374,213  -ניתנות למימוש ל  אופציות  374,213

"(, ללא תמורה, וזאת בכפוף לאישור האסיפה הכללית לעדכון למדיניות התגמול של החברה. ניצעים)"
, בכפוף לתנאים וההגבלות בהסכם הענקת האופציות ובתכנית  האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש

ההוני ממועד    התגמול  החל  שוות  שנתיות  מנות  החברה,בשלוש  לעובד  וביחס  בכפוף    ההענקה  גם 
פיננסים ביעדים  הפקיעה  .  לעמידה  ממועד   מועד  שנים  חמש  הינו  והבשילו  במידה  האופציות,  של 

 ההענקה. 
 

ה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר אישר  2022  בפברואר  9ביום  לאחר מועד הדוח,  
אישורי החברה  קבלת  החברה,-ו  דירקטוריון  של  התגמול  תמורה,קהיהענ  ועדת  ללא   54,642של    , 

. האופציות יבשילו  ) החברה דירקטוריון ליו"ר החברהמניות רגילות  54,642-ניתנות למימוש ל אופציות
למימוש ניתנות  ההוני,ויהיו  התגמול  ובתכנית  האופציות  בהסכם הענקת  וההגבלות  לתנאים  בכפוף   , 

ממועד   החל  שוות  שנתיות  מנות  האופציותבשלוש  הפקיעה.  הענקת  במידה    מועד  האופציות,  של 
 והבשילו הינו חמש שנים ממועד ההענקה.  

 הוענקו במסלול הוני בהתאם להוראות רשויות המס. כל ניירות הערך שהוקצו לעובדי החברה כאמור,
 

יות ויחידות מניה החסומות במועד ההענקה  להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופצ
הפיננסיים   למכשירים  המדידה  למודל  לגבי    Black Shcoles (B&S)  –בהתאם  אופציות  לתמחור 

    התוכניות הנ"ל 

 
אופציות שהוענקו 

 ליו"ר החברה 
אופציות שהוענקו 

 למשנה למנכ"ל 
שהוענקו   RSUיחידות 

 למשנה למנכ"ל 
אופציות שהוענקו לנושא 

 אחר  משרה ועובד
 16.19 16.15 16.15 16.25 מחיר מניה )בש"ח( 

 14.69 - 14.85 15.59 מחיר מימוש )בש"ח(
 28.6% 29.1% 29.1% 28.3% תנודתיות חזויה 

 )*(  3-4.5 1-4 )*(  3-5 )*(  3-4.5 אורך חיים חזוי )בשנים( 
 0.2%-0.4% 0%-0.36% 0.3%-0.5% 0.2%-0.4% שיעור ריבית חסרת סיכון 

 0% )**(   3.74% 0% 0% דיבידנד חזוי
 1,539 1,737 1,898 201 שווי הוגן, באלפי ש"ח
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 עסקאות תשלום מבוסס מניות )המשך(  - : 21 באור 

 

 תכניות האופציות של החברה )המשך( .ב
 

. על פי גישה זו, משך החיים  Simplified Method)*( אורך חיי כתבי האופציה נאמד בגישה המכונה  
 למימוש אופציה נאמד כממוצע בין תקופת ההבשלה לבין אורך החיים החזוי של האופציות.הצפוי 

 )**( יחידות המניה החסומות אינן זכאיות לדיבידנד עד למועד המימוש למניות רגילות. 
 

 תנועה במהלך השנה  .ג
 

מוש להלן טבלה הכוללת את השינויים במספר האופציות למניות, את הממוצע המשוקלל של מחיר המי
 שלהן:

 
 

  2021  2020 

  
מספר  

 האופציות 

ממוצע   
משוקלל של  
  מחיר המימוש

מספר  
 האופציות 

ממוצע   
משוקלל של  
 מחיר המימוש

 ש"ח    ש"ח    
         

 -  -  4.2  596,624  אופציות למניות לתחילת השנה 
 4.2  596,624  11.64  545,769  אופציות למניות שהוענקו במהלך השנה 
 -  -  -  -  אופציות למניות שחולטו במהלך השנה 

 -  -  -  -  אופציות למניות שמומשו במהלך השנה 
 -  -  -  -  אופציות למניות שפקעו במהלך השנה

         
 4.2  596,624  7.75  1,142,393  אופציות למניות לסוף השנה 

         
 4.2  -  4.2  198,875  השנה אופציות למניות אשר ניתנות למימוש לסוף 

 
 

הינו   2021בדצמבר,    31הממוצע המשוקלל של יתרת אורך החיים החוזי של האופציות למניות ליום   .ד
 שנים(. 4.67 – 2020בדצמבר,  31שנים )ליום  4.38
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 הכנסות מימון  - : 22 באור 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

 54,084  53,637  87,929  הכנסות ריבית ועמלות מלקוחות 
 487  413  -  הכנסות ריבית מצדדים קשורים 

       
  87,929  54,050  54,571 

 
 

 הוצאות מימון  - : 32 באור 
 

   
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

 16  6,504  14,588  וניכיון אגרות חובהוצאות ריבית 
 -  112  3,087  הוצאות ריבית אשראי בנקאי

 22,248  8,126  ,1781  הוצאות ריבית לנותני אשראי ואחרים 
 861  296  668  עמלות לבנקים 

 212  17  191  עמלות לנותני אשראי ואחרים
 -  -  82  ריבית בגין הלוואה מבעלי מניות בחברה מאוחדת 

 824  -  -  הוצאות ריבית לצדדים קשורים 
       

  19,794  15,055  24,161 
 
 

 הוצאות מכירה ושיווק  - : 42 באור 

   
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

 1,111  1,933  2,145  הוצאות שכר ונלוות 
 605  631  864  שיווק, פרסום ושרותי תקשורת 

 326  229  293  אחזקת רכב 
       
  3,302  2,793  2,042 
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 הוצאות הנהלה וכלליות  - : 52 באור 
 

   
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

 3,354  3,697  6,884  הוצאות שכר ונלוות 
 2,189  1,758  3,242  משפטיות ואגרות

 670  2,004  1,800  דמי ניהול צדדים קשורים *(
 860  1,042  ,7701  פחת

 2,449  1,198  1,515  שירותים מקצועיים וביקורת 
 549  725  879  אחזקת משרד 

 563  348  433  אחזקת רכב ושליחויות
 -  170  384  שכר דירקטורים 

 592  637  102,3  אחרות
       

  19,217  11,579  11,226 
 '. ב  27*( ראה באור     
 

 הוצאות אחרות )הכנסות(  - : 62 באור 
  

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       
       

 35  -  27  הפסד הון מימוש רכוש קבוע 
 751  -  -  הפחתת שיפורים במושכר 

 -  -  ,0011  בגין הסדר פשרהתשלומים ששולמו 
 -  -  731  אחרות

 -  (652)  426  בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן )הפסד( רווח 
       

  2,185  (652)  786 
 
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - : 27באור 
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .א
 

 בדצמבר  31ליום     
 2020  2021  לא צמוד   
 אלפי ש"ח  נושא ריבית   
       

         נכסים שוטפים
       

       חייבים ויתרות חובה
       

 -  5    טריפלטק הפצה בע"מ 
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 קשוריםעסקאות עם בעלי עניין וצדדים  .ב
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

 675  413  -  הכנסות מימון 
 823  -    הוצאות מימון     -  
       הוצאות הנהלה וכלליות       
       

 1,053  -  -  שכר לבעל שליטה
 600  1,800  1,800  דמי ניהול לבעל שליטה        
 70  204  -  דמי ניהול בעל עניין         
 111  -  -  הוצאות השכרת רכבים מחברה קשורה        
 480  -  -  הוצאות שיווק והפצה לחברה קשורה       
        

 

 עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים ובעלי עניין .ג
 

 תקשרות בהסכם דמי ניהול עם טריפלטק הפצה בע"מה .1
 

מיום   בע"מ 2019בספטמבר,    1החל  הפצה  טריפלטק  עם  שירותים  למתן  הסכם  לתוקפו  נכנס   ,
טריפלטק(, אשר מחליף את הסכם ההעסקה    -)חברה בבעלותו המלאה של בעל השליטה( )להלן  

, שירותי ניהול באמצעות  הקודם של בעל השליטה. בהתאם להסכם השירותים, תעניק טריפלטק
בעל השליטה אשר יכהן כמנכ"ל החברה בהיקף משרה שלא יפחת ממשרה מלאה. בהתאם להסכם  

אלפי ש"ח בגין שירותי הניהול שיוענקו    150השירותים, טריפלטק זכאית לתמורה חודשית בסך של  
טריפ של  סבירות  בהוצאות  תישא  החברה  החברה.  כמנכ"ל  בלבד  השליטה  בעל  לטק באמצעות 

בקשר למתן שירותי הניהול, לרבות בגין נסיעות בארץ ובחו"ל ואירוח, וזאת כמקובל ונהוג בחברה 
הסכם   ולהוראות  דין  פי  על  הנדרשים  האישורים  לקבלת  בכפוף  אסמכתאות.  להצגת  ובכפוף 
ההשקעה, החברה תכלול את בעל השליטה בפוליסת ביטוח נושא משרה וכן תעניק לו כתבי פטור 

 והתחייבות לשיפוי ככל שהללו יאושרו ליתר נושאי המשרה בחברה.מאחריות 
 

מיום   החל  לעיל,  כאמור  הינה,  ההתקשרות  קצובה,   2019בספטמבר,    1תקופת  בלתי  ולתקופה 
  30כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת בכתב שתשלח  

יים את התקשרותה עם טריפלטק וזאת אף ימים מראש, זאת למעט נסיבות המזכות את החברה לס
מוקדמת. בהתאם לסעיף   הודעה  לחוק החברות, התשנ"ט  1)א 275ללא  ב)ב( 1ולתקנה    1999  -( 

התש"ס ענין(,  בעלי  עם  בעסקאות  )הקלות  החברות  לנוכח    2000-לתקנות  ההקלות"(,  )"תקנות 
מי החל  ציבורית  לחברה  והפיכתה  לציבור  החברה  של  מניותיה  הנפקת  בדצמבר    21ום  השלמת 

, הסכם הניהול יעמוד בתוקף עד לתום חמש שנים מהמועד בו הפכה החברה לציבורית )דהיינו 2020
 (. חברת הניהול זכאית להודיע לחברה על סיום הסכם השירותים על פי שיקול2025בדצמבר  20 -
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 )המשך( תקשרות בהסכם דמי ניהול עם טריפלטק הפצה בע"מה .1
 

דעתה הבלעדי וזאת אם נבצר מבעל השליטה לספק את שירותי הניהול בשל אובדן כושר עבודה או  
העסקה והסכם חודשים רצופים. יצוין, כי ההסכם    3מחלה חו"ח של בעל השליטה לתקופה העולה על  

השירותים כוללים התניות בדבר סודיות ואי תחרות כמקובל בהסכמים מסוג זה. יש לציין כי סך הפרש 
 התמורה הכספית הכלול לבעל השליטה בגין הסכם הניהול ביחס להסכם העסקתו הקודם אינו מהותי.

 

 התקשרות בהסכם שכירות עם מ.ל.ר.ן נכסים בע"מ  .2
 

התקשרה החברה עם מ.ל.ר.ן נכסים בע"מ, )חברה פרטית בבעלותו המלאה של    2018בחודש דצמבר,  
בלתי מוגנת למשרדים, חנויות ומחסן בשטח כולל  בהסכם שכירות    )להלן:"מ.ל.ר.ן נכסים"(  בעל השליטה( 

פינת הנחושת ברמת החייל בתל אביב )משרדי החברה( בתמורה   20מ"ר ברחוב ראול וולנברג    359של  
ועד   2019בינואר,    1אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין. תקופת ההסכם הינה מיום    58  -לסך חודשי של כ

, כאשר לחברה עומדת זכות )אופציה( להארכת תקופת השכירות בשנה נוספת  2020בדצמבר    31ליום  
  5%)להלן: "התקופה הנוספת"(. ביחס לתקופה הנוספת, סך דמי השכירות החודשיים יעודכן בשיעור של  

מי השכירות החודשיים ששולמו עד תחילת התקופה הנוספת. להבטחת מלוא התחייבות  ביחס לסך ד
 2019על פי הסכם זה במועדן, הומצאו לחברה בטוחות בהתאם להוראות ההסכם. בחודש באוגוסט,  

החליטה החברה על מעבר    2020בפברואר,    9אלפי ש"ח. ביום    47  -עודכנה התמורה החודשית לסך של כ
באותו המתחם ואשר הוא זהה במאפייניו לנכס ששכרה החברה עובר לשינוי זה. יתר    לנכס אחר המצוי

ביום   ועדת הביקורת של החברה אישרה  נותרו ללא שינוי.  כי השינוי    2020במרס,    18תנאי ההסכם 
וכי אין בהארכת העסקה תנאי  בהסכם השכירות הינו בתנאי שוק, במהלך עסקיה הרגיל של החברה 

י של ממש בתנאי העסקה המקורית שאושרה. העסקה אושרה בדירקטוריון החברה העסקה משום שינו
מימשה החברה   2021בנובמבר,    8ביום    .2020במאי    7ובאסיפה הכללית ביום     2020במרץ    22ביום  

ש"ח למ"ר ועוד    80מ"ר, לתקופה של שנתיים במחיר של    136-כשטח צמוד של  אופציה שהייתה לה ל
ש"ח למ"ר ולא יעלה    80-ר למ"ר שישקף את תנאי השוק, ובלבד שלא יפחת משנים במחי  4-אופציה ל

ש"ח למ"ר. בנוסף, העניקה מ.ל.ר.ן נכסים לחברה זכות סירוב ראשון ביחס לשטח צמוד נוסף בן    95על  
כעסקה    . ההתקשרות אושרה על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריוןמ"ר שהינו בבעלות מ.ל.ר.ן נכסים  75

,לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, תוקנו הסכמי    2021בדצמבר    28ביום    .שאינה חריגה
מההסכמים,   אחד  בכל  שניתנה  האופציה  להלן:  כמפורט  בלבד,  החברה  עם  המיטיב  באופן  השכירות 

תקופות אופציה, בנות שנתיים, שנה ושנה; תקופות    3-שנים, תפוצל ל  4לתקופת שכירות נוספת של  
פות האופציה יותאמו כך שתום תקופת השכירות או האופציה, לפי העניין, יהיו זהות בשני  השכירות ותקו

ההסכמים )ללא שינוי במועד פקיעת כל אחד מההסכמים(; דמי השכירות בהסכם השני לא ישתנו עד  
,) באופן שעד מועד זה, המחיר המשוקלל למ"ר    2023בספטמבר    30( חלף עד יום  2024בדצמבר    31יום  

ש"ח. בנוסף, הודיעה החברה למ.ל.ר.ן נכסים על מימוש האופציה הראשונה    90.6ים עומד על  משרד
,לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת   2022בינואר    1בהסכם הראשון, לתקופה של שנתיים החל מיום  

 . והדירקטוריון להתקשרות, כעסקה שאינה חריגה
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 )המשך( וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין  - : 27באור 
 

 )המשך( עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים ובעלי עניין .ג
 

 התקשרות בהסכם דמי ניהול עם עילדב השקעות בע"מ .3
 

(, במסגרת מערכת ההסכמים שנחתמה 1ב' )  18  בהמשך להסכם ההשקעה עם עילדב כאמור בבאור
ביום   הצדדים  מיום  2019ביולי,    22בין  החל  למתן 2019בספטמבר,    1,  הסכם  לתוקפו  נכנס   ,

 עילדב השקעות(. בהתאם להסכם השירותים  -)להלן  עילדב השקעות בע"משירותים עם 
כפי שיידרש כדי לבצע    שירותי ניהול באמצעות הצוות המקצועי, בהיקףעילדב השקעות,    העניקה

בהתאם להסכם השירותים, .  את השירותים באופן מיטבי, אשר יבוצעו בתיאום עם מנכ"ל החברה
 .אלפי ש"ח בגין שירותי הניהול 17.5זכאית לתמורה חודשית בסך של   העילדב השקעות היית

 

 ול.  , בוטל הסכם דמי הניה 2020בדצמבר  21עם הפיכתה של החברה לחברה ציבורית, ביום 
 

גמול דירקטורים בגובה הגמול המשולם זכאי ל היה  , בעל השליטה בעילדב,  מר רונן )רוני( שטרנבך
ליתר הדירקטורים בחברה )שאינם יו"ר הדירקטוריון(, דהיינו גמול בגובה הסכום הקבוע בתוספת  

, 2000-השניה והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס
מר שטרנבך סיים   .  ברה לציבורהחל ממועד השלמת הנפקת מניות הח,  בהתאם לדרגתה של החברה

 . 2021במאי,  5את כהונתו כדירקטור בחברה ביום 
 

 
 מניותיה בעלי בידי מכר והצעת  לציבור החברה מניות הנפקת .4

 
השלימה החברה הנפקה לציבור של מניותיה, משולבת עם הצעת מכר של    2020בדצמבר    21  ביום

בע"מ שבבעלותו( ושל    הולדינגס.א.י.מ  מריאן )באמצעות חברת    מואנדבעל השליטה בחברה מר  
מניות רגילות, ומר ריאן   3,250,000השקעות בע"מ. במסגרת הצעת המכר הנפיקה החברה    עילדב

מניות רגילות של החברה, כל אחד, במחיר למניה )ברוטו( של    950,000מכרו בהצעת המכר    ועילדב
- נשאו בעמלות הריכוז, ההפצה וההתחייבות המוקדמת פרו  ועילדבש"ח. החברה, מר ריאן    11.15

 לפי חלקם היחסי בהצעה, וכל צד נשא בהוצאותיו האחרות בקשר עם ההנפקה. ביניהם  אטהר
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 מגזרי פעילות  - : 28 באור 
 

 כללי .א
 

מתן אשראי חוץ בנקאי בישראל, אם רכישת    –עד למועד רכישת לוגנו לחברה היה מגזר פעילות אחד  
לחברה מגזר פעילות נוסף. בהתאם לכך מגזרי הפעילות    סףהתוו  2021בנובמבר,    3חברה זו בתאריך  

 של החברה הינם כדלקמן. 
( CODMהפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי )  מגזרי

לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה  לצורכי קבלת החלטות  
בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות העסקיות ולה מגזרי פעילות  

 כדלקמן: 
 

 ישראל בלעסקים קטנים ובינוניים בנקאי -אשראי חוץמגזר  .1
 בארה"ב למימון כלי רכב צרכני בנקאי -אשראי חוץמגזר  .2
 

 . 2 המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בבאור
מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את נכסי המגזר שלא כוללים מסים נדחים, הלוואות לחברות  

 כלולות, שטרי הון ונגזרים פיננסיים מאחר שנכסים אלה מנוהלים על בסיס קבוצתי. 
 

 

 פעילותדיווח בדבר מגזרי  .ב
 תוצאות הפעילות  .1

 

 

-מגזר אשראי חוץ 
בנקאי לעסקים  
קטנים ובינוניים  

  בישראל 
-מגזר אשראי חוץ

בנקאי צרכני למימון  
  כלי רכב בארה"ב

התאמות 
 למאוחד 

 

 "כ סה
 אלפי ש"ח  

,  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
2021 

 
 

 
 

   
 

         
 87,929    5,878  82,051  מחיצוניים   הכנסות
 -  (424)  -  424  מגזריות-בין הכנסות

         
 2987,9  (424)  5,878  82,475  הכנסות "כ סה

         
 42,569  -  1,784  40,785  מגזרי )הפסד(  רווח

         
 2,185  -  -  2,185  נטו , אחרות הוצאות

         
 40,384        על ההכנסה  מסים)הפסד( לפני  רווח

         
 

 מידע נוסף  .ג

 

-מגזר אשראי חוץ 
בנקאי לעסקים  
קטנים ובינוניים  

  בישראל 
-מגזר אשראי חוץ

בנקאי צרכני למימון  
 סה"כ   כלי רכב בארה"ב

 אלפי ש"ח  
       2021בדצמבר,  31ליום 

      
 924,861 177,840  747,021  נכסי המגזר 
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 התחייבויות מובטחות בשעבודים, מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות מידה פיננסיות  - : 29באור 

  

 אגרות חוב .א
 

( אינן מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר. יצוין וסדרה ב'  אגרות החוב )סדרה א'
ו/או  זכויותיה הקיימות  כלל  ו/או על  כלל רכושה  ליצור שעבוד שוטף על  כי החברה התחייבה שלא 
העתידיות לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהיא אלא אם תפנה אל הנאמן  

( תקבל מראש את הסכמת מחזיקי אגרות החוב 1  -תודיע לו אודותיו ובכתב קודם ליצירת השעבוד ו
ימי עסקים   18בהחלטה מיוחדת המתירה לחברה ליצור את השעבוד לטובת הצד השלישי ובלבד שחלפו  

החברה תיצור לטובת מחזיקי אגרות (  2מיום שביקשה החברה מהנאמן את כינוס האסיפה; או, לחלופין  
יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף באותה דרגה  החוב בעת ובעונה אחת עם  

, ולתקופה אשר תינתן  (בין הצד השלישי לבין מחזיקי אגרות החוב)פרי פסו על פי יחס החובות ביניהם 
בפועל לטובת הצד השלישי הנ"ל, בנוסח מקובל על הנאמן. שעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב  

 ו עד למועד ביטול והסרת השעבוד לטובת אותו צד שלישי, לפי המוקדם. לא נפרעו במלואן א
 

 אגרות חוב סדרה א' .1
 

יחס הון עצמי לסך מאזן   ,החברה התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה א'( קיימות במחזור
מיליון ש"ח, שיעור   40,ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של    15%לא יפחת משיעור של  

מסך תיק האשראי    5%השיקים המשוכים על ידי אותה ישות משפטית לא יעלה על שיעור של  
 . ללקוחות ברוטו

 
חלוקה  תבצע  לא  היא  להלן,  המפורטים  התנאים  כל  התקיימו  אם  אלא  כי  התחייבה  החברה 

החברות( בחוק  ו  (כהגדרתה  עד  כלשהי,  וזאת  דיבידנד,  כל  תחלק  או  תכריז, תשלם  לא  זה  בכלל 
למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות 

 (. 'סדרה א)החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 
 

, תהיה מיליון ש"ח לרבות כתוצאה מביצוע חלוקה  55  -במקרה בו ההון העצמי של החברה ירד מ
במקרה בו יחס  ח.מיליון ש"  55החברה מנועה מלבצע חלוקה, וזאת עד לעליה לסך הון העצמי מעל  

לרבות כתוצאה מביצוע חלוקה, תהיה החברה    17.5%ההון העצמי לסך המאזן יפחת משיעור של  
 .17.5%וזאת עד לעליה ליחס הון העצמי מעל  ,מנועה מלבצע חלוקה
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פיננסיות  - : 29באור  מידה  ואמות  להתחייבויות  בקשר  שהוטלו  מגבלות  בשעבודים,  מובטחות   התחייבויות 

 )המשך( 
  

 אגרות חוב .א
 

 'באגרות חוב סדרה  .2
 

יחס הון עצמי לסך מאזן   ,'( קיימות במחזורבהחברה התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה 
מיליון ש"ח, שיעור  47.5,ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של  16.5%לא יפחת משיעור של 

מסך תיק האשראי    5%השיקים המשוכים על ידי אותה ישות משפטית לא יעלה על שיעור של  
 . ללקוחות ברוטו

 
להלן,   המפורטים  התנאים  כל  התקיימו  אם  אלא  כי  התחייבה  חלוקה החברה  תבצע  לא  היא 

החברות( בחוק  עד    (כהגדרתה  וזאת  דיבידנד,  כל  תחלק  או  תכריז, תשלם  לא  זה  ובכלל  כלשהי, 
למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות 

 (. 'בסדרה )החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 
 

מיליון ש"ח לרבות כתוצאה מביצוע חלוקה, תהיה   55  -ה ירד מבמקרה בו ההון העצמי של החבר
במקרה בו יחס  ח.מיליון ש"  55החברה מנועה מלבצע חלוקה, וזאת עד לעליה לסך הון העצמי מעל  

לרבות כתוצאה מביצוע חלוקה, תהיה החברה    19.5%ההון העצמי לסך המאזן יפחת משיעור של  
 .19.5%ס הון העצמי מעל וזאת עד לעליה ליח ,מנועה מלבצע חלוקה

 

 'גאגרות חוב סדרה  .3
 

יחס הון עצמי לסך מאזן    ,'( קיימות במחזורגהחברה התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה  
מיליון ש"ח, שיעור    55,ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של    16.5%לא יפחת משיעור של  

מסך תיק האשראי    5%השיקים המשוכים על ידי אותה ישות משפטית לא יעלה על שיעור של  
 . ללקוחות ברוטו

 
חלוקה  תבצע  לא  היא  להלן,  המפורטים  התנאים  כל  התקיימו  אם  אלא  כי  התחייבה  החברה 

החברות( בחוק  דיביד  (כהגדרתה  כל  תחלק  או  תכריז, תשלם  לא  זה  ובכלל  עד  כלשהי,  וזאת  נד, 
למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות 

 (. 'גסדרה )החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 
 

מיליון ש"ח לרבות כתוצאה מביצוע חלוקה, תהיה   70  -במקרה בו ההון העצמי של החברה ירד מ
במקרה בו יחס  ח.מיליון ש"  70לעליה לסך הון העצמי מעל    החברה מנועה מלבצע חלוקה, וזאת עד

יפחת משיעור של   לרבות כתוצאה מביצוע חלוקה, תהיה החברה   20%ההון העצמי לסך המאזן 
 .20%וזאת עד לעליה ליחס הון העצמי מעל  ,מנועה מלבצע חלוקה
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בקשר   - : 29באור  שהוטלו  מגבלות  בשעבודים,  מובטחות  פיננסיות התחייבויות  מידה  ואמות   להתחייבויות 

 )המשך( 
  

 )המשך( אגרות חוב .א
 

ופ  ,״מאזן״ מזומן  בניכוי  החברה  מאזן  של   קדונותימשמעו  המאוחדים  הכספיים  בדוחות  כמוצג 
 (.ןהענייהמבוקרים או הסקורים, לפי )החברה 

 
 .כותב השיק במקור אשר מחשבונו הוא נפרע -המושך" "
 

  בשטרי   שנקבעו  הפיננסיות  המידה  באמותהחברה    נכון לתאריך הדוחות על המצב הכספי, עומדת  
 כמפורט לעיל.  החוב אגרות של הנאמנות

 
 תאגידים בנקאיים  .ב

 
 החברה התקשרה עם תאגידים בנקאיים בישראל ומחוצה לה להעמדת אשראי.

 . 12לפירוט נוסף על אמות המידה שהטילו תאגידים בנקאיים ראה באור 
 

 רווח למניה  - : 30באור 
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2021  2020  2019 

 

כמות מניות  
  משוקללת 

רווח נקי 
המיוחס 

לבעלי מניות 
  החברה 

כמות מניות  
  משוקללת 

רווח נקי 
המיוחס 

לבעלי מניות 
  החברה 

מניות  כמות 
  משוקללת 

רווח נקי 
המיוחס 

לבעלי מניות 
 החברה 

 אלפי ש"ח      אלפי ש"ח      אלפי ש"ח     

 כמות המניות והרווח
   

23,859,164   

         
29,801   

   
20,089,041   17,296  10,328,767  11,047 

 לצורך חישוב רווח נקי בסיסי
   

23,859,164   

         
29,801   

   
20,089,041   

         
17,296   

   
10,328,767   

         
11,047  

               
השפעת מניות רגילות פוטנציאליות 

     415,796 מדללות

       
181,766           

 לצורך חישוב רווח נקי מדולל
   

24,274,960   

         
29,801   

   
20,270,807   

         
17,296   

   
10,328,767   

         
11,047  
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 אירועים לאחר תאריך המאזן - : 31באור 

 
 חלוקת דיבידנד  .א
 

אלפי ש"ח. סכום    4,000הכריזה על דיבידנד בסך של  ,  2022במרץ,    23לאחר תאריך הדיווח, ביום  
 . אגורות 14.968זה לא הוכר כחלוקה לבעלים במהלך התקופה. הדיבידנד למניה הינו 

 
 סדרות א',)החברה עמדה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות של אגרות החוב 

 גם לאחר חלוקת הדיבידנד כאמור.  (ג'-ב' ו
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 : 2021בדצמבר   31ליום מאוחדות רשימת חברות 

 

 ה מדינ  שם החברה 
על ידי החברה  הבעלות  שיעור   

 )בדילול מלא(  המחזיקה 
על ידי החברה  השליטה  שיעור   

 המחזיקה 
     %   % 
       

 100%  100%  ישראל   מ.ל.ר.ן. פיננסים בע"מ 
Lugano Capital, Inc.  51%  40%  ארה"ב 

Drive On, Inc.  51%  40%  ארה"ב 
       

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 
 הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה 

              בדצמבר  13ליום               
2021 

 



 
 

 תוכן עניינים 
 

 עמוד 
  
  

 2 רואה החשבון המבקר דוח 
 

 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה 
 

3 
  

 4 המיוחסים לחברה  על המצב הכספינתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים 
  

 5 המיוחסים לחברה  דוחות מאוחדים על הרווח הכוללנתונים כספיים מתוך ה
  

 6-7 המיוחסים לחברה דוחות מאוחדים על תזרימי המזומניםנתונים כספיים מתוך ה
  

 8-14 מידע נוסף 
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 רואה החשבון המבקר מיוחד של  דוח
 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"לג' לתקנות ניירות ערך )דוחות  9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 
ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   

וכל    2020  -ו  2021בדצמבר    31החברה( לימים    –מ.ל.ר.ן. פרויקטים ומסחר בע"מ )להלן  של    1970-התש"ל
ביו הסתיימה  שהן  שהאחרונה  השנים  משלוש  הינו 2021בדצמבר,    31ם  אחת  הנפרד  הכספי  המידע   .  

באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על  
 ביקורתנו. 

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את   .ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
הצגה מוטעית מהותית. במידע הכספי הנפרד  שיג מידה סבירה של ביטחון שאין  הביקורת ולבצעה במטרה לה

. ביקורת  ובפרטים הכלולים במידע כספי נפרדביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים  
כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 

שביקורתנו  וההנהלה   סבורים  אנו  בכללותה.  הכספיים  בדוחות  ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה  של 
 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 
 

ג' לתקנות ניירות  9בהתאם להוראות תקנה  , מכל הבחינות המהותיות,  המידע הכספי הנפרד ערוךלדעתנו,  
 . 1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר   אביב, -תל
 רואי חשבון    2022, במרץ  32
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 ,  א'  144מנחם בגין ' רח
 6492102אביב -תל

 

 + 972-3-6232525    . טל
 972-3-5622555+   פקס 

ey.com 
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 תונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה נ
 

הכספיים המאוחדים של הקבוצה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות  
התקופתיים    המפורסמים  2021בדצמבר,    31ליום   הדוחות  מאוחדים  -להלן  )במסגרת  המוצגים (דוחות   ,

 . 1970-, התש ל(דוחות תקופתיים ומיידיים)ג' לתקנות ניירות ערך 9בהתאם לתקנה 
 



 
 
 

 ומסחר בע"מ מ.ל.ר.ן פרויקטים 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

 המידע המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
    4    

  בדצמבר  31ליום     
    2021  2020 
 אלפי ש"ח   מידע נוסף  

       נכסים שוטפים 
 31,444  41,339    מזומנים ושווי מזומנים 

 280,299  594,659   ב אשראי ללקוחות לזמן קצר, נטו 
 879  ,5041    חייבים ויתרות חובה

 4,000  -    בתאגיד בנקאי פקדון 
    637,502  316,622 

       נכסים לא שוטפים 
 ,5751  ,52045   ד  כסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות נטו, לרבות מוניטין נ

 46,243  100,735   ב אשראי ללקוחות לזמן ארוך, נטו 
 1,133  929    נכס זכות שימוש

 1,643  1,980    רכוש קבוע 
 2,337  3,107    נכסים בלתי מוחשיים

 652  226    נגזרים פיננסים 
 1,399  1,055    מסים נדחים 

    153,552  54,982 
       
    791,054  4371,60 
       

       התחייבויות שוטפות
 35,617  832    אשראי והלוואות לזמן קצר מנותני אשראי ואחרים  

 20,005  80,074    אשראי מתאגידים בנקאיים
 732  606    חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה  

 4374,5  92,639    חלויות שוטפות של אגרות חוב
 ,1496  5,711    זכאים ויתרות זכות

 4,919  ,5847    שוטפים לשלם  מסים
    187,446  7142,30 

       התחייבויות לא שוטפת
 1,069  12,604    התחייבות אחרות לנותני אשראי ולאחרים לזמן ארוך  

 423  345    התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך 
 31118,0  415,931    אגרות חוב

 10  10    ומעביד, נטו התחייבויות בשל סיום יחסי עובד 
    428,890  119,533 

       הון המיוחס לבעלי המניות החברה 
 *) -  *) -    הון מניות

 56,590  100,027    פרמיה על מניות
 -  2,567    כתבי אופציה 

 170  494    וקרנות אחרות, נטו  בגין עסקאות תשלום מבוסס מניותהון קרן 
 004,35  ,18071    יתרת רווח 

       
    174,718  764109, 
       
    450,179  4371,60 
 אלפי ש"ח  1-סכום הנמוך מ*(
 
 
 

   

   
 

        2022,  במרץ 23
 דוד  גרנות   תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 יו"ר הדירקטוריון 
 ריאן מואנד  

 מנכ"ל 
 אוהד סיסו  

 סמנכ"ל כספים 
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 המידע המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
    2021  2020   1920 
 )למעט נתוני רווח למניה( אלפי ש"ח  נוסף מידע    
          

 54,571   ,02254  82,475    הכנסות מימון 
          

          הוצאות מימון
 24,161   ,11915  ,05919    הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים, אגרות חוב ואחרים 

 זכויות המיעוט התחייבות לבעלי הוצאת מימון בגין שערוך 
 הנמדדת בשווי הוגן המוחזקת  בחברה 

   
405  -   - 

 -   -  531    הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל שליטה 
 24,161   ,11915  19,995    סה"כ הוצאות מימון 

          
 30,410   ,03938  ,48062    הכנסות מימון, נטו  

          
 1,493   2,407  1,788    חזויים בגין הפסדי אשראי)הכנסות( הוצאות 

          
הפסדי )הכנסות( בגין הכנסות מימון נטו בניכוי הוצאות 

 חזויים  אשראי
   

69260,  49636,   28,917 
          

 2,042   2,793  3,143    הוצאות מכירה ושיווק
 511,22   ,63511  ,77716    הוצאות הנהלה וכלליות

 786   (652)  52,18    הוצאות )הכנסות( אחרות 
 (1)   76  669    חברות מוחזקת )הפסדי( חלק החברה ברווחי 

          
 314,86   ,68822  ,56239    רווח לפני מסים על ההכנסה 

          
 3,816   5,572  9,455    מסים על הכנסה 

          
 711,04   9617,2  ,80129    המיוחס לחברה רווח נקי 

          
 -   -  (417)    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 -   -  110    רווח )הפסד( בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים, נטו
 -   -    (307)    סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר 

          
 11,047   ,96217  29,494    סה"כ רווח כולל
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 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    
   2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח    

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 
 711,04  17,296  29,801    רווח נקי

        התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 
        הפסד: התאמות לסעיפי רווח או 

 1  (76)  (669)   מוחזקת  חברותחלק החברה ברווחי 
 1,611  1,042  187   פחת והפחתות 

 16  ,3541  2,804   הפחתת ניכיון וריבית על אג"ח 
 35  -  27   הפסד הון מימוש וגריעת  רכוש קבוע 

 94  (367)  344   מסים נדחים
 -  (652)  426   הפסד )רווח( מהשקעה לזמן ארוך 

 -  170  505   עלות תשלום מבוסס מניות 
 (173)  -  153   הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל שליטה 
 (469)  (68)  -   שינוי בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

   4,884  031,4  51,11 
        שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 

 (68,926)  (25,582)  (368,852)   לקוחות עלייה באשראי 
 333  (309)  (625)   ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 715,95  102,6  -   ירידה )עלייה( יתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין, נטו
 2,944  5,184  ,5881   עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

 -  20,005  60,069   מתאגידים בנקאייםבאשראי )ירידה( עלייה 
 -  (4,000)  4,000   עלייה )ירידה( בפיקדון מתאגיד בנקאי 

 (1,483)  (185,268)  (35,453)   ירידה באשראי והלוואות מנותני אשראי ואחרים 
   (976,338)  (187,360)  )5(51,17 

 39,01)3(  (,661168)  (291,304)   מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 
        

        תזרמי מזומנים מפעילות השקעה: 
 (157)  (1,303)  (894)   רכישת רכוש קבוע

 (695)  (1,642)  (997)   רכישת נכס בלתי מוחשי 
 (,5001)  -  (380,31)   תומוחזק ותחברמזומנים נטו מפעילות השקעה בגין עסקאות עם 

 35  -  90   קבועים תמורה ממימוש נכסים 
 )72,31(  (945,2)  (181,33)   מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

        
        תזרימי מזומנים מפעילות מימון: 

 -  (4,000)  (11,625)   דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 
 (475)  (703)  (204)   פרעון התחייבות בגין חכירה  

 117,700  ,304102  395,192   ניכוי הוצאות הנפקה(בהנפקת אגרות חוב )
 -  (28,800)  (82,000)   פירעון אגרות חוב

 -  35,384  46,004   הנפקת הון מניות )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( 
 21,000  -  -   קבלת הלוואה המירה למניות 

 11,740  -  -   קבלת הלוואה מצדדים קשורים
 (13,140)  -  -   הלוואות לצדדים קשוריםפירעון 

 136,825  104,185  347,367   מזומנים נטו  שנבעו מפעילות מימון 
        

 95,495  (67,421)  9,895   עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 
 3,370  98,865  31,444   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה 

 98,865  31,444  41,339   מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה יתרת 
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7 

        
        מידע נוסף על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 

 50,185  54,037  69,727   ריבית שהתקבלה 
 22,148  15,365  17,049   ריבית ששולמה 
 2,110  ,9802  6,020   מיסים ששולמו 

        
        במזומן   שאינה מהותית   פעילות

 20,638  -  -   להון   המירה הלוואה המרת
 568  -  -   לפרמיה  הון קרן המרת
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 כללי  - : א
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים והמידע הכספי הנפרד.
 
 
 המיוחסים לחברה  אשראי ללקוחות, נטובדבר  גילוי - : ב
 

 בדצמבר  31ליום   
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  
     

 352,371     735,336  לגבייהחובות פתוחים והמחאות 
     - בניכוי

 ( 16,453)  (34,999)  הכנסות מראש )א(
 ( 2,797)  (424)  חלק המע"מ שישולם בגין ההכנסות מראש  

     
 333,121     699,913  סך הכל אשראי ללקוחות ברוטו

     
 ( 6,579)  (4,519)  הפסדי אשראי חזויים )ב(

     
 326,542     695,394  אשראי ללקוחות, נטו  סך הכל

     
 46,243     100,735  בניכוי, אשראי לקוחות לזמן ארוך

     
 280,299     594,659  אשראי ללקוחות לזמן קצר, נטו  

 

 
הכנסות מראש בגין עסקאות ממסחר בממסרים דחויים אשר טרם ניתן להכיר בהכנסה בגינן. החלק  .1

בהכנסה שנצבר ממועד העסקה ועד למועד הדוחות ואשר ניתן להכיר בהכנסה בגינו נצבר בהתאם  היחסי  
 לשיטת הריבית האפקטיבית ומוכר ברווח והפסד כהכנסות מימון. 
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 )המשך(  המיוחסים לחברה אשראי ללקוחות, נטוגילוי בדבר  - : ב

 
 הפסדי אשראי חזויים:  .2

 
 לדוחות הכספיים המאוחדים  (2)י' 2מדיניות ההפרשה ראה באור  לגבי  -הפסדי אשראי חזויים .א

 
 

  2021בדצמבר  31

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

 
הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

       
 

    
 0.52%  0.15%  0.40%  שיעור ההפסד הצפוי

 

    
       

 

    
       

 

    
 1,129  292  1,155  סך ההפרשה להפסד 

 

 1,943  4,519 
       

 

    
 215,896  189,693  287,202  ערך בספרים ברוטו 

 

 7,122  699,913 

 
 

  2020בדצמבר  31

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

       
 

   
 0.67%  0.32%  0.94%  שיעור ההפסד הצפוי

 

   
       

 

   
       

 

   
 697  294  1,183  סך ההפרשה להפסד 

 

4,405  6,579 
       

 

   
 104,657  90,782  125,580  ערך בספרים ברוטו 

 

12,102  333,121 
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 )המשך(  המיוחסים לחברה אשראי ללקוחות, נטוגילוי בדבר  - : ב
 

 :)המשך( הפסדי אשראי חזויים .2
 

 :להלן התנועה בהפרשה להפסדי אשראי .ב
 

  

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

 
הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 באלפי ש"ח  
       

 

    
 697  294  1,183  2021בינואר,  1ליום 

 

 4,405  6,579 
בגין חובות   התקופה במשך קיטון

 מתקופות דיווח קודמות 
 

(28)  (2)  432 
 

 390  792 
חובות אבודים שהוכרו במהלך  

 השנה
 

-  -  - 
 

 995  995 
בגין חובות    התקופה  במשך  קיטון

 מתקופות דיווח קודמות 
 

-  -  - 
 

 (3,847 )  (3,847 ) 
 

 2021, בדצמבר 31ליום 
 

1,155  292  1,129 
 

 1,943  4,519 

 
 

  

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 באלפי ש"ח  
       

 

   
 4,343  2,539  394  209  1,201  2020בינואר,  1ליום 

 התקופה במשך )קיטון( הפרשה
בגין חובות שנוצרו בתקופת  

 הדיווח 

 

(18) 

 

85 

 

303 

 

2,607 

 

2,977 
בגין חובות   התקופה במשך קיטון

 מתקופות דיווח קודמות 
 

- 
 
- 

 
- 

 
(658) 

 
(658) 

במהלך  שהוכרו  אבודים  חובות 
 השנה

 
- 

 
- 

 
- 

 
(83) 

 
(83) 

 
 2020, בדצמבר 31ליום 

 
1,183  294  697  4,405  6,579 
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 )המשך(  המיוחסים לחברה אשראי ללקוחות, נטוגילוי בדבר  -  ב
 

 :)המשך( הפסדי אשראי חזויים .2
 
 :להלן מידע בדבר החשיפה לסיכון אשראי של החברה בגין יתרות לקוחות .ג

  
 לקוחות שטרם   

פרעונם   הגיע מועד
 )ללא פיגור בגבייה( 

   לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו 

   
 עד 

  יום  30
31-60   

  יום
61-120   

  יום
121-180 

  יום
  181מעל 

 סה"כ   יום
 אלפי ש"ח  
 2021בדצמבר,  31ליום   

יתרת לקוחות לפני  
הפסדי  הפרשה ל

 699,913  12,361  1,990  2,628  1,065  4,610  677,259  אשראי חזויים 
יתרת הפרשה  

הפסדי אשראי ל
 4,519  1,960  2  5  -  3  2,549  חזויים

 
 

 לקוחות שטרם   
פרעונם   הגיע מועד

 )ללא פיגור בגבייה( 

   לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו 

   
 עד 

  יום  30
31-60   

  יום
61-120   

  יום
121-180 

  יום
  181מעל 

 סה"כ   יום
 אלפי ש"ח  
 2020בדצמבר,  31ליום   

יתרת לקוחות לפני  
הפסדי  הפרשה ל

 333,121  7,043  1,891  1,493  1,276  2,543  318,875  אשראי חזויים 
יתרת הפרשה  

הפסדי אשראי ל
 6,579  2,129  644  626  797  279  2,104  חזויים

 
 
 עשרת הלקוחות העיקריים ופיזור עשרת המושכים הגדולים במונחי היקף אשראי .ד

 
 בדצמבר    31ליום    בדצמבר    31ליום   
 2021  2020   2021  2020 
  %    % 

 2.68%  .0%92 1מושך   8.75%  8.09% 1לקוח 
 1.84%  .%402 2מושך   7.15%  7.31% 2לקוח 
 1.69%  2.40% 3מושך   4.46%  2.90% 3לקוח 
 1.56%  1.90% 4מושך   3.83%  2.82% 4לקוח 
 1.51%  1.58% 5מושך   3.64%  2.65% 5לקוח 
 1.49%  1.56% 6מושך   2.80%  2.36% 6לקוח 
 1.49%  1.34% 7מושך   2.68%  2.15% 7לקוח 
 1.49%  1.31% 8מושך   2.36%  1.91% 8לקוח 
 1.45%  %1.28 9מושך   2.09%  1.75% 9לקוח 
 1.44%  %1.25 10מושך   1.92%  1.74% 10לקוח 
 16.64%  17.92% סה"כ   39.68%  33.68% סה"כ          
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 המיוחסים לחברה   מכשירים פיננסיםבדבר  ם יגילוי - : ג

 
 נכסים פיננסים  .1

 

 :יתרות לקוחות ומושכים, מסך לקוחות והמחאות לגביה ברוטו לפי ענפיםלהלן התפלגות 
 

 מושכים   לקוחות  
 בדצמבר    31ליום    בדצמבר    31ליום  

 2021  2020   2021  2020 
  %    % 
         

 18.84%  26.37% בניה   33.23%  27.99% פיננסים *(
 18.34%  15.43% יבוא ומסחר  8.92%  18.76% בניה 

 9.15%  13.74% תשתיות   13.47%  12.12% יבוא ומסחר
 13.02%  8.59% הובלות ולוגיסטיקה   6.50%  8.60% תשתיות 

 %2.35  7.40% מפעלים ותעשיה   13.31%  %8.26 הובלות ולוגיסטיקה 
 3.13%  5.17% תעשיית המזון   2.13%  %6.09 מפעלים ותעשיה 

 %17.42  4.46% שירותים  3.60%  %5.64 תעשיית המזון 
 %4.75  3.61% כלי רכב וצמ"ה   3.09%  .%791 כלי רכב וצמ"ה 

 -  2.40% נדל"ן מניב  1.81%  .%321 אנרגיה כימיקלים ודלק 
 .%962  2.12% אנרגיה כימיקלים ודלק   %8.47  251.% שירותים

 %2.55  1.32% אספקת כח אדם   1.57%  .%910 אספקת כח אדם 
 1.14%  0.57% חקלאות וגינון  0.88%  .%780 קונסטרוקציה ופלדה 

 %1.81  0.51% טכנולוגיה ופארמה   %1.63  .%610 טכנולוגיה ופארמה 
 %4.54  8.31% אחר   1.39%  .%885 אחר 

 100%  100%   100%  100% סה"כ

 
עימם   משנה  מנכי  הינם  אשר  מלקוחות  בעיקר  מורכב  הפיננסים  ענף  המשנה  *(  מנכי  כי  נציין  החברה.  עובדת 

 מוסרים לחברה המחאות אשר נמסרו מלקוחותיהם שהינם מאופיינים בענפי פעילות שונים ומגוונים.
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 )המשך(  מכשירים פיננסים המיוחסים לחברהם בדבר יגילוי - : ג

 
  סיכון נזילות .2

 
על פי התנאים החוזיים    החברההטבלה להלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של  

 :הצפויים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומי ריבית( 

 

 

 
  

 2021בדצמבר,  31  

  
 עד 

  שנה
משנה עד  

 שנתיים
משנתיים עד   

  שלוש שנים
שלוש עד  
 סה"כ   ארבע שנים 

 אלפי ש"ח  
 383  -  -  -  383  אשראי והלוואות מנותני אשראי ואחרים  

 80,074  -  -  -  80,074  אשראי מתאגיד בנקאי
 12,976  -    12,976  -  התחייבות פיננסית הנמדדת בשווי הוגן

 554,950  141,181  154,055  149,705  110,009  אגרות חוב

  6190,91  681,162  154,055  141,181  833,648 
           

 2020בדצמבר,  31  

  
 עד 

  שנה
משנה עד  

 שנתיים
משנתיים עד   

  שלוש שנים
שלוש עד  
 סה"כ   ארבע שנים 

 אלפי ש"ח  
 37,351  -  -  1,200  36,151  אשראי והלוואות מנותני אשראי ואחרים  

 20,005  -  -  -  20,005  אשראי מתאגיד בנקאי
 212,147  37,370  34,937  55,661  84,179  חובאגרות 

  140,335  56,861  34,937  37,370  269,503 
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 תרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות י - : ד

 
 חברות מוחזקותמ הכנסות מימון  .1

    
 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר  31ביום  
    2021  2020 
 אלפי ש"ח    
       

 -  424    הכנסות מימון מחברות מוחזקות 
 

 הלוואות לחברות בנות  .2
אלפי ש"ח לחברה בת בישראל. שטר ההון אינו    1,500העמידה החברה שטר הון בגובה    2019בשנת  

 נושא ריבית. 
אלפי   24,880אלפי דולר )  8,000בשנת הדוח העמידה החברה לחברת בת בארה"ב הלוואת בעלים בגובה  

ליום   דולרית  2021בדצמבר    31ש"ח  ריבית  נושאת  ההלוואה  חודשית.10%  בגובה(.  ומשולמת  קרן    , 
 .2026, רבנובמב 3ההלוואה תפרע בתשלום אחד ביום 

 
 הרכב השקעות בחברות בנות  .3

 צמבר בד 31ליום     
    2021  2020 
 אלפי ש"ח    
       

 75  4,989    חלק החברה בהון העצמי בחברות בנות 
 -  24,880    הלוואות לחברות בנות 

 -  ,15114    עודפי עלות
 1,500  1,500    שטרי הון לחברות בנות 

כסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות נטו,  נ
 ,5751  ,52045    מוניטין לרבות 

 
 

 ערבויות  .4
החברה ערבה להתחייבויות לבנקים של חברה מאוחדת ]בדרך של התחייבות לשיפוי של הערב הראשי[  

פי שיעור החזקתה בחברה המאוחדת. חלקה של החברה בהתחייבויות לבנקים של החברה המאוחדת  -על
 ים. לדוחות הכספיים המאוחד  .ה.12אלפי ש"ח. לפירוט נוסף ראה באור    22,392  -לתאריך הדיווח הינו כ

 
 דיבידנד  .5

 לא חולקו לחברה דיבידנדים מחברות מוחזקות. 2019-2021בשנים 

 



 

מ "בע  ומסחר   ויקטיםר פ   ן.ר.ל.מ  
2021דוח שנתי   

 פרטים נוספים על החברה



 

 1-ד
 

 
 פרטים נוספים על החברה  –פרק ד'  

 
 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון דוח  - ד9תקנה 

 
 , ( 126-לדיווח אלקטרוני )טופס ת  ההפניה  על דרךנכלל    לפי מועדי פירעון  החברה  מצבת התחייבויותדוח  

 זה.  בסמוך לדוחהמוגש 
 

   1202 תמצית דוחות מאוחדים על הרווח הכולל לשנת  -  א10תקנה 
 

 
 הערך רות יירת נשימוש בתמו  - ג01תקנה 

 
 דלקמן: ר, כבמחזו חובסדרות של אגרות  שלושלחברה  עד הדוח,ומל

להשלמה ותשקיף תשקיף  מכוח    29.12.2019ביום  לציבור    שונהארל  הונפקו  ()סדרה א'  חובאגרות  
ביום  , כפ28.11.2019  דף מיוםמ ליום    ,25.12.2019י שתוקן  בדצמבר   29ואשר תוקפו הוארך עד 

 ונפקוה  22.10.2020ביום    .ש"ח  000,000120,-של כ  (ווטבר)  וללתרה כומבת,  ("ףיקשת ה")  02221
של    (טוברו)  ה כוללתתמורב  רהדהקצאה פרטית בדרך של הרחבת סב  נוספות  ה א'(חוב )סדראגרות  

 2021בדצמבר    31ום  תרת הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה א'( שבמחזור ליי  .ח"ש  23,724,000
 ח. "ש 43,200,000על דת עומ

)ס  אגרות ב'( החוב  פי  ,30.11.2020ביום    לציבורלראשונה  ו  נפקוה  דרה  מדף    על  הצעת  מיום דוח 
בתהתשקי ח  ומכ  29.11.2020 כוללתף,    11.4.2021ביום    .ש"ח  80,000,000של    (וטו בר)  מורה 

 
 (.111364-01-2021מכתא: אסמס' ) 2021בדצמבר  19על ידי החברה ביום  שפורסם ראו דוח מיידי  1

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4ן רבעו "כ הס 

 אלפי ש"ח 
 15,329 19,011 22,669 30,920 87,929 הכנסות מימון 
 3,781 4,450 5,341 7,345 20,917 הוצאות מימון

 11,548 14,561 17,328 23,575 67,012 נטו מון,הכנסות מי
 439 814 (103) 774 1,924 אבודים הפרשה להפסדי אשראי וחובות

נסות מימון נטו בניכוי הפרשה להפסדי  כה
 וחובות אבודים  אשראי

65,088 22,801 17,431 13,747 11,109 

 953 725 739 885 3,302 ות מכירה ושיווקצאהו
 3,312 3,514 4,555 7,836 19,217 הוצאות הנהלה וכלליות 

 61 94 137 1,893 2,185 ות ת אחרהוצאו)הכנסות( 
 6,783 9,414 12,000 12,187 40,384 הכנסה רווח לפני מסים על 

 1,585 2,204 2,862 3,281 9,932 מסים על הכנסה 
 5,198 7,210 9,138 8,906 30,452 לשנה רווח נקי 

 5,198 7,210 9,138 8,255 29,801 מיוחס לבעלי מניות החברה
 - - - 651 651 מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
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ת מדף מיום עצהעל פי דוח  ,  בדרך של הרחבת סדרה  לציבור'( נוספות  בהונפקו אגרות חוב )סדרה  
הונפקו   28.6.2021וביום    ,ש"ח  73,500,000של    (ברוטו)בתמורה כוללת    שקיף,הת  כוחמ   7.4.2021

של    (ברוטו )מורה כוללת  בת  בדרך של הרחבת סדרההקצאה פרטית  נוספות בדרה ב'(  )ס  חובאגרות  
ה  .ש"ח  51,300,000 ליכולל של  יתרת הערך הנקוב  החוב   ת עלעומד  2021בדצמבר    31  םואגרות 

 . חש" 190,000,000

  25.8.2021מיום  דוח הצעת מדף    על פי  ,29.8.2021ביום    לראשונה   ונפקוה  '( ג  )סדרההחוב  ות  אגר
הונפקו אגרות    30.12.2021ביום    ."חש  150,000,000  של  ( וטובר)  מורה כוללתף, בתהתשקיח  ומכ

)סדרה   נוספות  'גחוב  דוח  ,  בדרך של הרחבת סדרה  לציבור(  פי   28.12.2021  ף מיוםצעת מדהעל 
התוכמ כוללת  מורבת  שקיף,ח  ה  .ש"ח  126,250,000של    ( ברוטו)ה  הנקוב  הערך  של  יתרת  כולל 

 ש"ח. 275,000,000עומדת על  2021בדצמבר  31 םואגרות החוב לי

על פי    השל מניותיציבור ורישום למסחר בבורסה  רה הנפקה להשלימה החב  2020  צמברבד  21ביום  
מיום   מדף  הצעת  לחב  (טוברו)ללת  הכו   הרהתמו.  2020בדצמבר    16דוח  על רה  ששולמה  עומדת 

 .  ש"ח 37,375,000

 3,474,138השלימה החברה הקצאה פרטית לדיסקונט קפיטל בע"מ של    2021  באוקטובר  28ביום  
ושל   רגילות  רג  1,406,534מניות  למניות  כאופציות  כוללת של  בעבור תמורה  אלפי   46,004-ילות, 

 ש"ח.

ההנפקה  ורתמו החברהוה  החוב  גרותא  של לציבור  ת  של  הח  ומשיש  לעיל  פורטמכ  מניות  ברה  את 
נורך מימון פעילותלצ וח ים לדרפצומ ים הוחות הכספילד  14ר  באו  אורים  וספה השוטפת. לפרטים 
 זה.

 
 131.12.202יום ולות לות כלברות בת ובחבר חמת השקעות ברשי  - 11ה תקנ

 . ברהאשר ניתנו לחהלוואות עלות המניות, לרבות שטרי הון ו ()*

 שם החברה 
סוג מניה 
וערך נקוב  

 ח( ")בש

מס' 
מניות 
ת בבעלו

 ה ר ב הח

.  "כ ע.נסה
ליום 

31.12.2021  
)באלפי 

 ש"ח(

ר שיעו
המניות 

מתוך סך  
המניות 
מאותו  

 סוג

שיעור 
החזקה  

  בהון
בזכויות ו

 ההצבעה 

 ריעוש
 ההחזרה

ות סמכב 
למנות 

 דירקטורים 

ערכן בדוח 
הכספי 

הנפרד של  
אגיד הת

משמעו כ
  ג9תקנה ב 

)באלפי 
 )*( (ש"ח

 מלרן פיננסים
 בע"מ 

  1/  ילהגר
 ע.נ. ש"ח 

100 - 100% 100% 100% 1,571 

Lugano 
Capital, Inc. 

/   ילהגר
דולר   0.01

 ע.נ.  ארה"ב
73 - - 41.13% 51% 43,974 

Drive On, Inc. 
/   ילהגר

דולר   0.01
 ע.נ.  ארה"ב

67 - - 41.36% 51% - 
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 :קותוחזמונות ות לחברות בלוואירוט ההלהלן פ

 
ה ליום יתר

31.12.2021  
 ()באלפי ש"ח

 בית רי מועד פירעון  הלוואהסוג 
אי  נת

 הצמדה 

 מלרן פיננסים
 בע"מ 

 לא צמוד  לא ריבית ל - הון  שטר 1,500

Lugano 
Capital, Inc. 

24,880 
  הלוואה המירה

 )לבחירת החברה( 
 מברבנוב 3

2026 
, משולמת  10%

 חודשית
 ר ארה"ב דול

 
ו ם  יי נויש  -  21  התקנ בת  בחברות  כלולבבהשקעות  ביום  שה נה  בש  ות חברות  סתיימה 

31.12.2021 
 

האחיות  2021בנובמבר    2ביום   החברות  של  מניות  לרכישת  עסקה  החברה   Luganoהשלימה 
Capital, Inc.  "(לוגאנו")  ו-Drive On, Inc  "(דרייב און")ד יני מדינת , שהינן חברות המאוגדות תחת 

הנרכשות  40%  שהרכרה  החבפלורידה בארה"ב.   מניות החברות  )לאחר רכאמו  מהון  מלא  בדילול   ,
  1-מיליון דולר ארה"ב עבור מניות לוגאנו ו  18.7הרכישה(. תמורת העסקה כאמור הינה בסך של עד  

כאשר   און,  דרייב  מניות  עבור  ארה"ב  במועד    10דולר  שולמו  ארה"ב  דולר  באופן   ההשלמהמיליון 
דולר ארה"ב משמשים כהלוואת   יליוןמ  8-ו להון העצמי של לוגאנו ו רמוזב המיליון דולר ארה"  2הבא:  

 זה. דוח תקופתי לבפרק א'  22.3 ראו סעיףהשקעה זו, אודות טים נוספים . לפרבעלים נושאת ריבית
 

 021.12.231ום לי, מהןהחברה וחברות כלולות, והכנסות  בת של חברות נסות הכ  - 31 התקנ
 

 . IFRSחי , במונ  רכישת החברה מועד השלמת  –  2021ר בבמבנו 3החל מיום  ()*
 

 הלוואות רשימת  - 14 התקנ
 

של החברה, התפלגות   תיק הלקוחות  תיק האשראי של החברה, לרבות ביחס לפיזור  אודותלפרטים  
ענף לפי  והמושכים  הלקוחות  המועמדות  יתרות  הבטוחות  סוג  ולפי  פירעון   פעילות  להבטחת 

שם 
 החברה 

 2021שנת ל
ועד   31.12.2021ם יור חלא

 רסומו למועד פ

ח  רוו
 )הפסד( 

רווח  
 )הפסד(
כולל 
 אחר

 דיבידנד 
דמי 
 ניהול

 דיבידנד  ריבית 
דמי 
 ניהול

 ריבית 

מלרן  
 - - - - - (28) (28) פיננסים

Lugano 
Capital, 

Inc. *( ) 
1,275 1,275 - - 424 - 567 

Drive On, 
Inc. *( ) 53 53 - - - - - 
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גיול   דוח  נפרעו במועדל  ותיתרהאשראי,  א' לדוח    10ף  סעי  , ראווריי המקהחוז  קוחות שלא  בפרק 
 תקופתי זה.

 
 2021שנת ב  ופסק המסחר בהם, ו ה, אניירות ערך שנרשמו למסחר   - הבבורסמסחר   - 20נה קת 
 

ניירות הערך שנרש תקופת , בוסףבנלעיל.    ג10וח ראה תקנה  מו למסחר במהלך שנת הדיולפירוט 
הקהחב  ,הדוח הח  3,474,138  הצתרה  של  רגילות  ושל  מניות  אופציה  1,406,534ברה  לא    כתבי 

מ.  לדיסקונט קפיטל בע"  ,מניות רגילות של החברה  1,406,534-רשומים למסחר, הניתנים למימוש ל
זה  בפרק א'  4.2, ראו סעיף  ם נוספיםלפרטי  2021גוסט  באו  16דיווח החברה מיום  ,  לדוח תקופתי 

אסמכתא:   ביום  2021-01-065575)מספר  שתוקן  כפי  אסמכתא:   2021וסט  באוג  24(,  )מספר 
דיווחי החברה מימים  2021-01-070093 וכן  סמכתאות: )מספרי א  2021באוקטובר    28-ו  25,  14(, 
דרך 2021-01-092476-ו  2021-01-159345,  2021-01-088102 על  בזאת  הנכללים  בהתאמה(,   ,

  ההפניה.
 

ליום פרסוקופת הדו במהלך ת ועד  ה  המסחר  הופסק  אל,  מוח    ת מסחר למעט הפסק  ,רהחבבמניות 
החברה בדיווח    לה שנפ  תטעועקב    2021מבר  בנוב  25יום  מ  ע.נ.  26,724,138בסך    מניות החברהשל  

 . דדיבידנ בר חלוקתבד
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 שאי משרה בכירה י עניין ולנותגמולים לבעל - 21תקנה 
לים ומבעלי התגבגין שנת הדיווח, לכל אחד מחמשת    החברה   שלומים שקיבלה על עצמהלת  יותיבוחיוכל ההת  2021  רה בשנתלמה החבשיש  יםלהלן פירוט כל התשלומ

   :(ח"שבקשר עם כהונתם בחברה )במונחי עלות לחברה ובאלפי , בחברהכירה בהרה י המשתר מבין נושאהגבוהים ביו

 ה"כ ס

 2לים ומל התגמקב פרטי תגמולים בעבור שירותים 

כב שווי ר 
 דצמו

 דמי ניהול 
  םלותש

מבוסס 
 מניות 

ר החזקה  עושי  3שכר  ים מענק 
 בהון התאגיד 

היקף  
 משרה 

 שם  תפקיד

 נד ריאן מוא מנכ"ל מלאה 50.15% 1,800 - - - - 1,800

 כ"למנמשנה ל מלאה - 558 - 242 - 40 840
כס  אל
 ניקובשקול

 מלאה - 624 60 92 - 54 830
מכירות מנהל 

קשרי ו
 לקוחות

מוסטפא  
 נג'מי

 מלאה - 414 60 46 - 43 563
מנהלת חיתום 

וחדר 
 קאות עס

 ון אל  אתי

 יכל אדרי מ קצינת ציות  מלאה - - 120 - 360 - 480

 
ינו תשלום שא   הפריש  בוסס מניות, תגמולית, תשלום מ, ריבירות, עמלהי ייעוץ, דמי שכדמ  הול,ני  ק, דמיכסף, שכר, מענוא שווה  ל דבר שהכסף וכסכום  ות  בבעקיפין, ולר  ןישרין ובימתגמול, בין ב  תחייבות למתן, לרבות הול"תגמ"   2

 דיבידנד.   למעט כלאחרת וה  הטבה ת הנאה וכלטוב נסיוני,פ
 .לעובד יב שהוענקפה לשכר בשל מרכנזקשהכנסה   ד, וכלמעבי-עובדום יחסי בשל סי הפרשותיים, ציאללפון, תנאים סוטקת רכב, זלשכר, כגון הח נאים נלווים , לרבות תשכר""   3
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 מולתגיניות מד

הביקורת   2020באוגוסט    12  ביום ועדת  לאישור  בהמשך  החברה,  של  הכללית  האסיפה  אישרה 
סעיף   להוראות  בהתאם  תגמול  מדיניות  אימוץ  החברה,  דירקטוריון  . ברותהח  חוקל   א 267ואישור 

במהלך שנת הדוח וקף  יתה בת, והי2020באוגוסט    12ביום אימוצה,    מדיניות התגמול נכנסה לתוקף
. לפרטים אודות מדיניות התגמול של  ןגמול המעודכנת כמפורט להלעד למועד אישור מדיניות התו

מיום   החברה  של  מיידי  דיווח  ראו  כאמור,  שאושרה  כפי    פר )מס  2020באוגוסט    13החברה 
 פיו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. (, אשר המידע על2020-01-088251תא: מכאס

מו2022בינואר    9  ביום לאחר  לאישור  ע,  בהמשך  החברה,  של  הכללית  האסיפה  אישרה  הדוח,  ד 
תו כוועדת  בשבתה  הביקורת  החברה  גמולעדת  החברה, ,  ודירקטוריון  של  מעודכנת  תגמול  מדיניות 

לסבהת ל 267עיף  אם  התגמול")  ותחברה  חוק א  ב"(מדיניות  אישור ממועד    שניםלוש  לשתוקף  , 
קרי   כאמור,  ליום  האסיפה  מדינ2025בינואר    9עד  אודות  לפרטים  שאושרה    יות.  כפי  התגמול 

-2021  )מספר אסמכתא:  2021בדצמבר    5ראו דוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום  כאמור,  
-ו  2021-01-106927ות:  י אסמכתא)מספר  2021ר  צמבבד  26-ו  7מים  (, כפי שתוקן בי01-106927

ר )מספ  2022  בינואר  9, וכן דיווח החברה על תוצאות האסיפה מיום  , בהתאמה(2021-01-1139326
 (, הנכללים בזאת על דרך ההפניה.2022-01-004461אסמכתא: 

 
 סקהכהונה והע איתנ

 

  החברהמנכ"ל  ,ואנד ריאןמ  מר של ונהסקה וכהתנאי הע .1

 טריפלטק הפצה בע"מ   עם  רותי ניהול כם למתן שיקפו הסות, נכנס ל2019בר  טמבספ  1מיום    חלה
מהון המניות   100%-, מחזיק ב2019גוסט  מחודש או   החל  ,אשר  ,דמואנשל    המלאה  )חברה בבעלותו

)"  המונפק ירותים, בהתאם להסכם הש  .(מההתא, ב"ים ת והסכם השיר "-ו  "טקטריפלוהנפרע שלה( 
שירותמעניקה   מואנד,  ולניהי  טריפלטק,  המ  באמצעות  בהיקחברהנכ"ל  משרה ,  יפחת שלא    ף 

  ₪   150,000בסך של  חודשית  ורה מתית לפלטק זכאבהתאם להסכם השירותים, טריממשרה מלאה. 
כדין  וספת  תב שיוענקשירותבגין  מע"מ  הניהול  מואנדי  באמצעות  כבלב  ו  המנכ"ד  החברה.  חברה ל 

ץ ובחו"ל  ן נסיעות באריות בגברירותי הניהול, לן שמתת של טריפלטק בקשר להוצאות סבירונושאת ב
הנדרשים ף לקבלת האישורים  כפוב  אות.גת אסמכתואירוח, וזאת כמקובל ונהוג בחברה ובכפוף להצ

את מואנד    להלכהחברה  ,  (לעיללפרק א'    3ף  )כהגדרתו בסעי  עהההשקפי דין ולהוראות הסכם  על  
ב משרה  בפוליסת  נושא  כתבי  והעניקה  יטוח  והתחיור  פטלו  תנאיי  ופלשיות  בימאחריות  ם באותם 

בחברהיתכל  ל  רו אוש  אשר המשרה  נושאי  ב  ר  לדירקטורים  זה  ההתקשרות  פת  תקו  .חברהובכלל 
דים הצדד מחא , כאשר כל  4בלתי קצובה   תקופהול   2019בספטמבר    1, כאמור לעיל, החל מיום  הינה

ית  טק זכאטריפל  .שמרא  מיםי  30ם בהודעה מוקדמת בכתב שתשלח  יוא את ההסכם לס בירשאי לה
עהודיל לחברה  הס ע  סיום  הבלעדהשירותים    כםל  דעתה  שיקול  פי  מעל  נבצר  אם  וזאת   דמואני 

  3לתקופה העולה על  נד  ל בשל אובדן כושר עבודה או מחלה חו"ח של מואק את שירותי הניהולספ
 ופים. צרם ישחוד

 
-תש"סה,  אות עם בעלי ענין(סקת בעלו)הק החברות  ב)ב( לתקנות  1  ולתקנה  1999-, התשנ"טרותוק החב( לח1)א275יף  בהתאם לסע  4

ההקלות)"  2000 הש"(תקנות  לנוכח  מ,  הנפקת  שנלמת  החברהיותיה  לחברה    יבורלצ  ל  מיוציבורית  והפיכתה  דצמבר  ב  21ם  החל 
    (. 2025ר מבבדצ 20 –דהיינו רית )לציבורה החבעד בו הפכה לתום חמש שנים מהמו עד מוד בתוקףיעהסכם הניהול  ,2020
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 משנה למנכ"ליקוב, לנושקס לכא  מר תנאי העסקה וכהונה של .2

עבור היקף   ח" ש  45,000שית בסך של  כורת חודמשל  קולניקובש  כסלאכאי מר  ז  כם העסקה,סהי  לפ
האהלממשרה   העבודה  לשעות  מעבר  נוספות  שעות  לעבוד  התחייב  שקולניקוב  מר  ככל  ילותרג.   ,

רשות מר שקולניקוב  עמידה לה  החברה.  וך מילוי תפקידכך לצורצורך בשיהיה  ין וככל  שידרוש העני
ו  ודתירות שהוציאה בגין עבת סברוישהוצאות ירכב, והחזר  החזר אחזקת  ו,  רכי עבודתולצ  ידניטלפון  

כנגדו זכאי  זאת  כן,  כמו  מס.  כמקולתנאי  ניקובלשקו  מר  חשבוניות  סוציאליים  לם  ן  קררבות  בל, 
ל בהסכמים מסוג  ות ואי תחרות כמקובות בדבר סודיסקה כולל תנים ההעוין, כי הסכצי.  תוהשתלמ

 זה.

ם  ההעסקה לסיו  יא את הסכםהבל  יאצד רש  לכקצובה, כאשר  תקופה שאינה  קה הינו לסההע   םהסכ
 דמת על פי החוק. בהודעה מוק

הענקה אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישור ועדת התגמול של החברה(,    2021בדצמבר    בחודש
)  118,022של   חסומות  מניה  לRSUיחידות  למימוש  ניתנות  ה  118,022-(  של    של ו  רהבחמניות 

ניתנו  427,747 לאופציות  למימוש  החברה    427,747-ת  וזאת  ללמניות  תמורה,  לאישור  א  בכפוף 
, לאחר מועד  2022פברואר  ב  10ביום    .של החברהעודכנת  הממדיניות התגמול    אתיפה הכללית  האס

אודות   לפרטים נוספים  את מדיניות התגמול המעודכנת.  הדוח, אישרה האסיפה הכללית של החברה
הכספיים  21  באור ראו    ,קצאההה מימים  ד  כןו  לדוחות  החברה  )מספרי    בינואר  18-ו   9יווחי 

ההפניה.  2022-01-008019,  2022-01-004461אסמכתאות:   דרך  על  בזאת  הנכללים    בהתאמה(, 
   עיל.ל וז 22תקנה ב, ראו ואישורה מדיניות התגמול המעודכנתאודות נוספים  פרטיםל

החברה  התגמול  ועדת   וראיש  ,2022  במרץ   21-ו  16  מיםבי מענק   בהתאמה,  ,ודירקטוריון  הענקת 
שנת    שנתי ש  2021בגין  של    קולניקובלמר  ל  ש"ח,  180,000בסך  של    תמדיניובהתאם  התגמול 

 . חברהה

 
   תמנהל מכירות וקשרי לקוחו וסטפא,'גמי מנ מר של העסקהתנאי  .3

זכאיקהלפי הסכם ההעס  חודשי  נג'מימר    ,  ף משרה היקור  עב  ש"ח,  46,200של    ךסת בלמשכורת 
,  בוד שעות נוספות מעבר לשעות העבודה הרגילותהתחייב לע  נג'מי  . מרהאלמ  ת ממשרהשלא יפח

 נג'מי ר  העמידה לרשות מ  החברה  לוי תפקידו.מי  ךצורך בכך לצור  יין וככל שיהיההענ  כל שידרושכ
וניות  גד חשבדתו כנעבו  ן בגי  אוצית שהבירות ישירות סנייד לצורכי עבודתו, רכב, החזר הוצאוטלפון  

להשס  מ זכאי  כמו  על  מותתלוכן,  החברה.  מר  אזכ,  כן  חשבון  כמקובל,    נג'מיי  סוציאליים  לתנאים 
קרןלר כילמתשה  בות  יצוין,  ה  ות.  כולהסכם  תחרותהעסקה  ואי  סודיות  בדבר  תניות  כמקובל    ל 

   .ים מסוג זהבהסכמ

לסיום  עסקה  הה   םכסת היא אלהב  אירשצד    תקופה שאינה קצובה, כאשר כללו  ינה  ההסכם ההעסק
 החוק. פי על  קדמתבהודעה מו

 .חש"לפי א 172בגובה  2021מענק שנתי בגין שנת נג'מי למר  הוענק, 2022פברואר  חודשב
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 ות אקחדר עסו חיתום מנהלת, אלון אתיגב' הוכהונה של  העסקהתנאי  .4

  רה קף משעבור היש"ח,    27,725של    ךגב' אלון למשכורת חודשית בסהה, זכאית  ההעסק  םכהס  ילפ
ל, ככל לעיות ורה הרגילות האמדת העבוולשעת מעבר ת נוספווד שעותחייבה לעבגב' אלון ההאה. מל

צו שיהיה  וככל  העניין  לצושידרוש  בכך  תרך  מילוי  לרשות  פקידה.  רך  העמידה  אלון ההחברה  גב' 
גין עבודתה וזאת כנגד ציאה בשהו  תוטלפון נייד לצורכי עבודתה, רכב, והחזר הוצאות ישירות סביר

כי    כן, זכאית גב' אלון לתנאים סוציאליים כמקובל, לרבות קרן השתלמות. יצוין  חשבוניות מס. כמו
 ואי תחרות כמקובל בהסכמים מסוג זה. ת יוהסכם ההעסקה כולל תניות בדבר סוד

יום  קה לסההעס  םהביא את הסכקצובה, כאשר כל צד רשאי ל  הנישא  הלתקופ  וסקה הינההע   הסכם
 . ק י החועל פ מוקדמת בהודעה

 .אלפי ש"ח 103בגובה של  2021מענק שנתי בגין שנת  ןאלו לגב' הוענק, 2022 רוארבפחודש ב
 

 5ציותקצינת רי, תנאי העסקה וכהונה של עו"ד מיכל אד .5

 ן החברהינה לביתים שנחתם בותן שירמברה בהתאם להסכם לשירותים לחעניקה  ה  אדריעו"ד מיכל  
 ח ש"  40,000ך  בס  וניתכנגד חשב  חודשית  האית עו"ד אדרי לתמור"(. לפי תנאי ההסכם, זכםכההס)"

מלאה.    בתוספת משרה  של  בהיקף  שירותים  עבור  י  שנת  מענקל  אדרי  עו"ד   תזכאיבנוסף,  מע"מ, 
ם ועד לידה שהושלמה )ושנת עב  בעבור כל  :דשי שכר( חו6( עד שישה )3לסך של שלושה )ה  שווה

וללא  תושל א  ביולי   31   ה לשלושהשווה    למענק אית  זכ  אדרי תהאעו"ד    .(יצועיםתלות בבה השנה, 
חוד3) שכר  בנוסף,    .רכש  יש(  חודשי  שלושה  עד  של  בגובה  לשימענק  בהתאם  דעתיינתן  ו  קול 

שהבל ולאישהמנכ"ל  לעדי  התגמול  מדיניות  להוראות  ובכפוף  פ ,  על  הנדרשים   החברה  .דין  יורים 
אות  את בהוצש ל  הביהתחי  רה, וכןיה בבניין המשרדים של החבינום חי מקרדא  עו"ד  העמידה לרשות

 ן מכשיר טלפון נייד.בגי

דעה  הולסיומו על ידי מתן  זכאי להביא  היה  וכל צד  ,  הבוצקלתקופה בלתי  נחתם  השירותים    כםסה
ן שירותים עצמאי, ולא  עו"ד אדרי היה של נותמעמדה של    .בתבכו  ם מראש,ושים יומוקדמת בת של

   ביד.מע-עובד ירה יחסן החבנה לביו בילח

 
 ורים ירקטגמול ד

לגמול   זכאים  ברהבח  םיקטורהדירכלל  החברה, מר דוד גרנות,  קטוריון של  הדירלמעט יו"ר   .1
ב שנתי  וגמול  לתקהשתתפות  ההתאם  )חנות  לדירקטור ברות  והוצאות  גמול  בדבר  כללים 

    .2000-סחיצוני(, התש"

  : תונגר מר דוד ,ריוןטורקהדי יו"רל ש ותסקהעהונתו ותנאי כ .2

יקורת לאחר אישור ועדת הבה,  רהחב  ל ללית שהאסיפה הכ  אישרה  2020בדצמבר    13ביום  
כוו תגמו)בשבתה  החברהעדת  ודירקטוריון  ההתקשרל(  לתנאי  עדכון  עם,  ר  "יו  ות 

לפיההד החירקטוריון,  ש   עודכןי  2021בינואר    1מיום  ל  ם  החודשי  הבסיס  יו"ר  ל  שכר 
יעששכרכך    ,ןטוריוהדירק ממוו  החל  סךעמוד  על  זה  במונחש"  25,000של    ד  עלות  ח  י 

 
רן אועו"ד  מונה    ובמקומה  חברהה   לת ש קצינת הציוכ  כהונתה  את  ימיכל אדר"ד  עוסיימה  ,  עד הדוח, לאחר מו2022בינואר    15  ביום  5

  .סייםם פיננעל נותני שירותי המפקח הממונה ו שלואי התנגדותהחברה  טוריוןדירקאישור   לאחר החברה, של יותצהכקצין חודין 
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ולחברה הס  רותשההתק,  במסגרת  תהיה  יתחעמו  בו  העסקה  להקדכם  לפחות  ייב    45יש 
 ודתו בחברה. שעות חודשיות לעב

 אישרה האסיפה הכללית של החברה הקצאת   לאחר מועד הדוח,  ,2022בפברואר    9  ביום

הקצאת לה,  סחירותלא    תואופצי  54,642  אשר  למימוש    החברהות  מני  54,642-ניתנות 
מלאיבד  0.18%) החברה  (,לול  דירקטוריון  יו"ר  גרנות,  דוד  אודות   םרטילפ  .למר  נוספים 

 2022בינואר    4  החברה ביום  ראו דוח זימון האסיפה שפרסמה  הקצאת האופציות כאמור,
אסמכתא:   ביום  (2022-01-002253)מספר  שתוקן  כפי  ר )מספ  2022  רא בפברו  6, 

וכ(2022-01-013746  אסמכתא: די,  מיום  החברווח  ן  בפברואר    10ה על תוצאות האסיפה 
 (, הנכללים בזאת על דרך ההפניה.2022-01-014904)מספר אסמכתא:  2022

הענקת   , 2022במרץ    21-ו  16מים  בי בהתאמה,  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו 
ל התגמו  מדיניותבהתאם ל  ש"ח  140,232ך של  סב  2021מענק שנתי למר גרנות בגין שנת  

 .רהחבשל ה

 יטוח  שיפוי וב ,פטור .3

בפוליסכל  הם בחברטוריהדירק ביטוח  ולים  ונושאי משרהרקדית  למדיניות    טורים  בהתאם 
 .החברהל  לית שהאסיפה הכל  ע"י  2020י  ביול  15ביום    אשר אושרה,  התגמול של החברה

ה החבר  של  ,גמולבשבתה כוועדת ת  ,ביקורתהת  ועד  הראיש  2021  בדצמבר  27ביום  כמו כן,  
ה ננושאי משרה, בהתאם לתקות דירקטורים ויסת ביטוח אחריהחברה בפול  שרותהתק  את

וח מיידי של  , ראו דיוהביטוח כאמוראודות פוליסת    לפרטים נוספים.  ותקנות ההקללת  1ב1
מיום   אסמכת)מ  2021בדצמבר    29החברה  בו  ד המיר  שא(,  2021-01-115423א:  ספר  ע 

 פניה. נכלל בזאת על דרך הה

 
 יד בתאג יטההשל  -  א12תקנה 

 
ה  ריאן,  מואנד  מ.א.י.מ  מחזיק מר  חברת  באמצעות  בע"מהולדינג,  בבעלותס  חברה                המלאה,  ו, 

 .  רהחבטה בהחברה, הינו בעל השליע של מהונה המונפק והנפר %50.15-ב
 

    היט קאות עם בעל שלעס   - 22תקנה 

ו , לבין החברה, א"(בעל השליטה")  ה בחברה, בעל השליטאןרי  מואנד  סקאות ביןע  רבדב  וטרפי  להלן
קשרה החברה  עניין אישי באישורה, אשר בהן הת  יההטה  שלישלבעל ההחברה עם צד ג'  עסקה של  

 תוקף במועד הדוח: ב עדיין ןאו שהה, מהלך תקופת הדוח או לאחריב

 ת ור בחהלחוק ( 4)270אות המנויות בסעיף עסק 

 ק לטפ יל עם טרותי ניהוהסכם שיר .1

 לעיל.   21 התקנתחת  1 בסעיףים ראו פרט

 סים בע"מם מ.ל.ר.ן נכהסכם שכירות ע .2

המלאה   ובבעלותברה פרטית  ח  ה החברה עם מ.ל.ר.ן נכסים בע"מ,התקשר  2018  בחודש דצמבר
השליטה של   שבה  ,"(םסינכמ.ל.ר.ן  )"  בעל  מוגנות  כירסכם  חנובלתי  למשרדים,  ומחסת   ן יות 
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ברחמ  359של    כוללשטח  ב ואור  בו"ר,  החברה(,    יפו -אביב  בתל,  20לנברג  ל  ה  בתמור)משרדי 
דין. תקופת ההסכם  ע"מ כמספת  תוב  למטר   ש"ח  95  המשקף  ש"ח  58,000-חודשי של כ  כוםלס

)  מדתלחברה עו  כאשר  ,2020צמבר  בד  31ועד ליום    2019בינואר    1מיום  הינה   אופציה( זכות 
ך דמי הנוספת, ס"(. ביחס לתקופה  ת התקופה הנוספ ")  פתסונכירות בשנה  ארכת תקופת השהל

יעוהשכירות החודשיי דמי השכ  5%שיעור של  דכן בם   דולמו עשירות החודשיים ש ביחס לסך 
  47,000-כ  ת לסך של דכנה התמורה החודשיעו  2019סט  אוגו  בחודשהתקופה הנוספת.  תחילת  

 .ש"ח

שר הוא י באותו המתחם ואומצהר  חא  רה על מעבר לנכסה החבהחליט  2020רואר  בפב  9  וםיב
ב עובל  מאפייניוזהה  החברה  ששכרה  לשיננכס  זה.ר  תנ  וי  נויתר  ההסכם  שינוי אי  ללא    תרו 

ה רבורת של החועדת הביק  ,ההקלות  תקנותל  (5)-ו  (1)1בהתאם לתקנה    .("העסקה"  :)בפסקה זו
השינ  2020במרץ    18  יוםב  רהרשא בהסכםוכי  בהשכירות    י  שוק,  בתנאי  ה יקסע  ךהלמהינו 

קה  בתנאי העסממש  של    יקה משום שינותנאי העס  רכת העסקה ין בהאהרגיל של החברה וכי א
שאושרה בדיר.  המקורית  אושרה   סיפה ובא  2020במרץ    22ביום  החברה    קטוריוןהעסקה 

)מספר    2020במרץ    23מיום  רה  ווח החבידראו    יםלפרטים נוספ.  2020במאי    7הכללית ביום  
 ך ההפניה.על דרת הנכלל בזא(, 2020-01-024613אסמכתא: 

 ליטה ל השי בעשהועמדו לחברה על ידת אישיות  ויוערב .3

, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת 2021 בספטמבר 2-ו ביולי 27-ו 5 בימים
ואנד ריאן, להבטחת התחייבויות ר ממ   השליטה,על  ב  של של החברה, הגדלת ערבויות אישיות  

ג', בהתאמה( לסכומים של עד  -' וא, 'במתאגידים בנקאיים )  רת אשראיסכמי מסגהחברה מכוח ה
ו  54.6מיליון ש"ח,    50 מיליון ש"ח, בהתאמה. הגדלת הערבויות כאמור אושרה    60-מיליון ש"ח 

פי על  החברה,  את  לזכות  כדי  אלא  בה  שאין  לתק2)1ה  קנת   כעסקה  הנו (  לפרטים ת  הקלות. 
ראו   מימים  נוספים  החברה  אסמכתאות:   2021בספטמבר    5-ו ביולי    29-ו  6דיווחי  )מספרי 

בהתאמה2021-01-076564-ו  2021-01-059248,  2021-01-049042 על  ,  בזאת  הנכללים   ,)
 דרך ההפניה.

הביקורת  במאי    13ביום   ועדת  אישור  לאחר  החברה,  דירקטוריון  העמדת  ה,  חברה  שלאישר 
אישיתערב השליטה  ות  בעל  ריאשל  מואנד  מר  התח,  להבטחת  החן,  הייבויות  מכוח    ם סכברה 

( בנקאי  מתאגיד  אשראי  עד  (  ד'מסגרת  של  ש"  15בסכום  הערבות  ח.מיליון  כאמור   העמדת 
החבר את  לזכות  כדי  אלא  בה  שאין  כעסקה  תקנה  אושרה  פי  על  ההקלות. 2)1ה,  לתקנות   )

(,  2021-01-026644)מספר אסמכתא:    2021אי  במ  18  וםמי  ווח החברהיד  אור  לפרטים נוספים
 לל בזאת על דרך ההפניה.כהנ

 "( דיסקונט קפיטל)" פיטל בע"מקבעל השליטה לדיסקונט י על ידמתן התחייבות  .4

דירקטוריון החברה, לאח2021באוגוסט    15ביום   אישר  הביקורת של החברה, ,  ועדת  אישור  ר 
וחברה בבעלותו הל  בע  ותהתחייב  מתן,  בדולמען הזהירות בל ריאן,  מואנד  מלאה השליטה, מר 

ותה הוא מחזיק בחברה, מ.אי.מ הולדינגס בע"מ, כלפי דיסקונט קפיטל בקשר עם מינוי  באמצע
לו הנדרשת  החברה,  בדירקטוריון  קפיטל  דיסקונט  מטעם  דירקטור  של  השקעת כהונה  צורך 

א כדי לזכות את החברה, ה אלן ביטה שאיהשלל  בע  כפעולה שלדיסקונט קפיטל בחברה, וזאת  
הה  (2)1בהתאם לתקנה   ראו  לתקנות  נוספים  באוגוסט   16מיום  דיווח החברה  קלות. לפרטים 

 .(, הנכלל בזאת על דרך ההפניה2021-01-065596)מספר אסמכתא:  2021
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 החברה ובעל השליטה  גדאישור הסדר גישור בתביעה נ  .5

א ורדירקט  שראי  2021בספטמבר    12יום  ב החברה  הגישורת  יון  בהסדר  החברה    התקשרות 
ת משפטי  תלבהליך  )מחוזי  ומסחר   39023-02-20אביב(  -"א  פרוייקטים  מ.ל.ר.ן.  נ'  ברנהולץ 

ואח וזאת  ,  'בע"מ  בה,  השליטה  ובעל  החברה  כנגד  תביעה  ועדת  שעניינו  אישור  קבלת  לאחר 
ישור בית  ל החברה ולאהכללית שה  סיפבכפוף לאישור הא  ,2021בספטמבר    12ת מיום  ורהביק

 פטמבר אשרר דירקטוריון החברה את החלטתו כאמור.בס  19המשפט המחוזי בתל אביב. ביום  
הנובמבב  24  ביום את  הכללית  האסיפה  אישרה  החברהר  הגישו  תקשרות  כאמור. בהסדר   ר 

-2021-01  )מספר אסמכתא:  2021באוקטובר    20מיום    היפהאס  מוןראו דוח זי  נוספים  לפרטים
ו090028 את  (,  הדכן  תוצאותיווח  בדבר  אסמ  2021בנובמבר    24מיום    יהחברה  כתא:  )מספר 

דרהנכל(,  2021-01-170946 על  בזאת  ההפניהלים  המ2021בנובמבר    28ביום    .ך  בית  שפט , 
 ור.אמכ דר הגישורשל פסק דין להסקף יפו נתן תו -המחוזי בתל אביב

 ת ברולחוק הח( 4)270בסעיף  מנויות שאינן  אות עסק 

 ה חריות דירקטורים ונושאי משריסת ביטוח אפול .6

ועדת    2021  בדצמבר  27ביום   ת  , ביקורתהאישרה  כוועדת  את    של   ,גמולבשבתה  החברה 
בפול החברה  לתקניסת  התקשרות  בהתאם  משרה,  ונושאי  דירקטורים  אחריות    1ב1ה  ביטוח 

כוכ,  ותקנות ההקללת ינה ק ואשו בתנאי  וח כאמור הינה  ת הביטוליסההתקשרות בפ  ין אישרה 
מהותי  עשו באופן  רווחייה להשפיע  העל  או  רכושה  נוספים  יה.תחייבויותות החברה,  , לפרטים 

דיו מיום  ראו  החברה  של  מיידי  אסמכת)מ  2021בדצמבר    29וח  (,  2021-01-115423א:  ספר 
 פניה.את על דרך ההנכלל בזאשר המידע בו 

 רדים רות להרחבת שטח המשהסכם שכי .7

בס לאמור  זותחת    2עיף  בהמשך  האופציה  תקנה  לחברה,   בדבר  נכסים  מ.ל.ר.ן  שהעניקה 
בנכס   המשרדים  שטח  השליטהלהרחבת  בעל  בבעלות  המצוי  הצמוד)"  צמוד   8  ביום"(,  הנכס 

 מ.ל.ר.ן נכסים בהסכם שכירות להרחבת שטח המשרדים   םע  החברה  התקשרה   ,2021בנובמבר  
הצ בשטלנכס  כמוד,  של  לתק  136-ח  של  מ"ר,  במחיר  שנתיים  של  ועוד    80ופה  למ"ר  ש"ח 
ש"ח למ"ר ולא    80-, ובלבד שלא יפחת משנים במחיר למ"ר שישקף את תנאי השוק  4-אופציה ל

זכות סירוב ראשון ביחס לשטח    ש"ח למ"ר. בנוסף, העניקה מ.ל.ר.ן נכסים לחברה  95לה על  יע
ות אושרה על ידי ועדת הביקורת ל.ר.ן נכסים. ההתקשרבעלות מ.שהינו ב  מ"ר  75צמוד נוסף בן  

בנובמבר    9יווח החברה מיום  לפרטים נוספים ראו ד  ודירקטוריון החברה כעסקה שאינה חריגה.
 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.2021-01-095629אסמכתא: )מספר  2021

 בהסכם שכירות אופציהכמי השכירות ומימוש קון הסית .8

לאמב בסעיףהמשך  זו תחת    2  ור  מהחברה    תהתקשרו בדבר    תקנה  נכסיםעם  הסכם ב  .ל.ר.ן 
  החברה  התקשרות  ה זו בדבר חת תקנת  7ר בסעיף  "( ולאמווןהסכם השכירות הראש)"שכירות  

)"הל  בהסכם  ר.ן נכסיםם מ.ל.ע   , "(רות השניהסכם השכירחבת שטח המשרדים בנכס הצמוד 
הביקורת,  2021בדצמבר    28ביום   ועדת  אישור  קבלת  הסכמי   לאחר  תוקנו    והדירקטוריון, 

האופ להלן:  כמפורט  בלבד,  החברה  עם  המיטיב  באופן  אחד  ה  ציהשכירות  בכל  שניתנה 
נוספת של  מה ל  4הסכמים, לתקופת שכירות  בנות שנתיים,   ת אופציה,תקופו  3-שנים, תפוצל 

תקופות   ושנה;  השנה  ותקופות  השכירותאוהשכירות  תקופת  שתום  כך  יותאמו  או    פציה 
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אחד   כל  פקיעת  במועד  שינוי  )ללא  ההסכמים  בשני  זהות  יהיו  העניין,  לפי  האופציה, 
 30חלף עד יום  )  2024בדצמבר    31י לא ישתנו עד יום  דמי השכירות בהסכם השנ  מההסכמים(;

. ש"ח  6.90על  מד  ל למ"ר משרדים עובאופן שעד מועד זה, המחיר המשוקל(,  2023ר  בספטמב
ן נכסים על מימוש האופציה הראשונה בהסכם הראשון, לתקופה  .ר. ל.בנוסף, הודיעה החברה למ

מיום    של החל  אישור ,  2022בינואר    1שנתיים  קבלת  והדירקטוריון   לאחר  הביקורת  ועדת 
  2021בדצמבר    29ראו דיווח החברה מיום  נוספים  ם  לפרטי  .נה חריגהכעסקה שאי  שרות,להתק

 ת על דרך ההפניה.בזא, הנכלל (2021-01-115735סמכתא: )מספר א

 העמדת הלוואה לחברות בתחום הבנייה והתשתיות  .9

חברה לבנין ופיתוח    -, נחתם הסכם הלוואה בין חברת מחאמיד תאופיק  2021בדצמבר    12ביום  
"(.  הלווות האחרות ושתי חברות נוספות בתחום הבנייה והתשתיות )""(  קרית הלווה העיבע"מ )"

על הסכם ההלוואה חתמו כערבים, בין היתר, בעלי השליטה בלווות האחרות. החברה העמידה  
בסך   ריבית  נושאת  הלווה    15הלוואה  של  מניותיה  בעלי  שלושת  שעבדו  כנגדה  ש"ח,  מיליון 

 שונים. קרקעין העיקרית ושני חייבים נוספים נכסי מ

וביום    2021בדצמבר    21ביום   כנגד הלווה העיקרית,  עיכוב הליכים  צו   2022לפברואר    1ניתן 
לפיו ההסדר   אישור   מועד)" העיקרית,  הלווה  בין  פרטני  חוב  הסדר  המשפט  בית  אישר   )"

ימים ממועד אישור ההסדר   90המשכנתאות שנרשמו מכוח הסכם ההלוואה תקפות וכי בתוך  
מנ ההסיכריעו  שנרשמו  הלי  השעבודים  ובתוקף  החברה  שהגישה  החוב  תביעת  בסכום  דר 

אישור הפרטני  החוב  הסדר )" ממועד  חודשים  שישה  בתוך  הפרטני,  החוב  להסדר  בהתאם   .)"
ההסדר, ישולם לחברה סכום תביעת החוב החלוטה כפי שייקבע על פי הכרעת מנהלי ההסדר 

א הכרעתם  על  שיוגש  בערעור  שייקבע  בסכום  בהסכםאו  ככל    ו  כי  הסכימו  הצדדים  פשרה. 
החברה  ב"כ  ההסדר,  אישור  ממועד  חודשים  שישה  בתוך  לחברה  ישולם  לא  הנ"ל  שהסכום 
ודינה של יתרת החוב לחברה, ככל   ימונו ככונסי נכסים לצורך מימוש הנכסים,  ומנהלי ההסדר 

חת. ביום נה מובטשתיוותר לאחר פירעון החוב המובטח ממימוש הנכסים, יהיה כדין נשייה שאי
)"  2022במרץ    13 העיקרית  הלווה  הנושים של  הסדר  את  המשפט  בית  הנושים  אישר  הסדר 

"( וניתן לחברה צו פתיחת הליכים על דרך של שיקום. יובהר כי הסדר החוב הפרטני בין  הכללי
החברה והלווה העיקרית אינו תלוי בקיומו והוצאתו אל הפועל של הסדר הנושים הכללי, ואולם  

 דיין ממתינה להכרעת מנהלי ההסדר כאמור לעיל. החברה ע

להערכת יועציה המשפטיים של החברה המלווים אותה בהליך האמור לעיל, סיכויי גביית החוב 
ודאות כי החוב   אין  כי  נוכח טיב הבטוחות שהועמדו לה. אולם, מובהר  בין היתר  וזאת  גבוהים, 

 אכן ייגבה במלואו.

ות מתקיימים יחסים עסקיים, וכי החברה העמידה להן אשראי ות האחריצוין כי בין החברה ללו
והאשראי  ההלוואה  העמדת  מועד  לאחר  החברה,  ידיעת  למיטב  עסקיה.  של  הרגיל  במהלך 
בחברה,  השליטה  בעל  בשליטת  חברה  התקשרו  הכספיים,  הדוחות  תאריך  ולאחר  האמורים 

 אים מתלים. נית בתנוהלוות האחרות בהסכם לפעילות משותפת, אשר השלמתה מות

 
 ריך הדוח ין ונושאי משרה בתאעניבעלי  חזקות ה  - 24תקנה 

 
מיידי  ד  ורא מיום  השל  וח  החזק  בדבר   2022בינואר    6חברה  ענייןמצבת  בעלי  משרה  ושונ   ות  אי 

אסמ)  בכירה שתוקכ  (,2022-01-003681  א:כתמספר  ביופי  ספרי  מ)  2022בינואר    11ם  ן 
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בפברואר   15  יוםברה משל הח(, וכן דוח מיידי  2022-01-005502-ו  2022-01-005487:  כתאותסמא
עני  2022 בעלי  בהחזקות  שינויים  ונושבדבר  בין  משרה  -2022-01:  אסמכתאמספר  )כירה  אי 

   ה.פניהך הנכלל בזאת על דר  בהםהמידע אשר , (016329
 

 חרסום הדוד פ עלמו המירים  יירות ערךמונפק ונ הת רשום, הון המניוהניות הון המ  -  א24נה תק
 

 רפים לדוח זה. מצוה 2021 בדצמבר 31רה ליום החבם של וחות הכספיי לד  18אור בו רא
 
  יות עלי המנמרשם ב  - ב24ה קנת 
 

מיידי    ראו החברהדוח  ומצבת    בדבר   2022בינואר    2ום  ימ  של  ניי הון  ערךמרשם  החברה   רות    של 
   .הנידרך ההפ על זאתבו מובא בהמידע אשר (, 411000-01-2022אסמכתא: מספר )
 

 מען רשום   -  א25תקנה 
 
 . 6971915יפו -, תל אביב18ברג ול ולנרא ת:תובכ

 . 03-6424071 טלפון: 
 . 03-9012360  פקס:

 . lrn.co.iloffice@m דוא"ל: 
   ..ilco.www.mlrn: טרנינטא אתר 

mailto:office@mlrn.co.il
http://www.mlrn.co.il/
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   חברהשל ה  דירקטורים - 62קנה ת 
   

 :ם בהירקטוריאודות הדהחברה  להלן פרטים למיטב ידיעת
 

 ר קטושם הדיר 
ו"ר , ידוד גרנות 

 אורי מרום  סיון  קובי ב אסף ירי הר זי ר עמ מית ברגר ע גבאי -גלית ריבק ון הדירקטורי

ופיע  מש  יכפ  שם
 ן בדרכו

David Granot 
Galit Ribak-

Gabbay 
Amit Berger Omri Zohar Assaf Yariv Yacov Sivan Ori Marom 

 036745867 017460965 058034836 036822799 059100529 029471455 045333739 זיהוי מספר 
 21.5.1985 12.6.1973 16.7.1963 18.6.1985 23.9.1964 21.5.1972 30.1.1947 תאריך לידה 

-בי  תביכמען להמצאת 
 דין

רעננה 26מר  השו  ,  
4340905 

  על אפ  רמת  ההערב
 5290937  גןת רמ ,6

סביון  ,  11הדקל  
5652111 

תל    ,3רות יוצ"ר  שד
יפו  -אביב

6274614 

כוכב  11גלבוע    ,
ת.ד.  יאיר  ,1036  

4486400 

באום   , 8יהושע 
אונו  קרית 

5552393 

רש ,  22  וטשילד ד' 
אביב   יפו -תל 

6688218 
 ת ישראלי ת ישראלי ת ישראלי ת ישראלי ראלית יש ת ישראלי ישראלית  תינותנ

ה או  בוועד רות חב
דירקטוריון   של ות ועד

 יועדת אשרא ההחבר 

,  ורתועדת ביקיו"ר 
עדת תגמול והוועדה  ו

  לבחינת הדוחות
 ן( כספיים )מאזה

נת  "ר הוועדה לבחייו
כספיים  הדוחות ה
ועדת  )מאזן(, 

, ועדת  ורתביק
 תגמול

ה לבחינת  ועד
ים  הדוחות הכספי

( וועדת  מאזן)
 אשראי 

,  ורתועדת ביק
ל  ועדת תגמו

ה לבחינת  ועדוהו
כספיים  הדוחות ה

 )מאזן(

,  יו"ר ועדת תגמול
  ועדת ביקורת

 שראיוועדת א
 לא

דירקטור האם הוא 
ר  דירקטואו   לויבלתי ת 

  וניחיצ
 צוניטור חידירק חיצוניתרית  דירקטו לא

טור בלתי  דירק
 י תלו

ר בלתי  ודירקט
 תלוי 

 לא צוניטור חידירק

רה, של  חבעובד של ה
, של חברה  בת  החבר 

  ל בעלש או   ורהשק
 יין בחברהענ

 לא לא לא אל אל לא

המחלקה  מנהל כן, 
הכלכלית 

נט קפיטל  בדיסקו
נה  , שהיבע"מ
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ו"ר , ידוד גרנות  ר קטושם הדיר 
 אורי מרום  סיון  קובי ב אסף ירי הר זי ר עמ מית ברגר ע גבאי -גלית ריבק ון הדירקטורי

 בחברה  בעלת עניין
תחילת כהונתו  תאריך

 הטור בחבר כדירק
9.2.2020 13.2.2020 13.2.2020 4.3.2020 

24.6.2021 9.1.2022 16.1.2022 

( בכלכלה  BAבוגר ) ה השכל 
מהאוניברסיטה  

 ;ליםרושית ביהעבר
ל  במנה מךמוס
  עם (MBA) ם עסקי

  התמחות
 ותבחשבונא

מהאוניברסיטה  
 ליםת בירושהעברי

במשפטים   תבוגר
(LLB )ת  סיטאוניברמ

 תבוגר אביב;ל ת
 די חשבונאותלימוב
(BA) ,ניברסיטת או

  תכמוסמ יב;אב-תל
עם   עסקים הלבמנ

  התמחות במימון
(MBA) 

וניברסיטת תל  מא
 אביב 

  בכלכלה (BAבוגר )
טת תל  סיראוניבמ

 אביב 

במנהל  ( BA) בוגר
  עם  עסקים 

  מוןהתמחות במי 
  וניהול סיכונים

וניברסיטת  מא
יכמן )המרכז  רי

מי  הבינתחו
  וסמךמ; (הרצליה

במנהל עסקים  
(MBA) 

-מאוניברסיטת בן
 בגוריון בנג

עי  ( במדBA) רבוג
נה  יהמד

מאוניברסיטת  
סמך  מו ;חיפה

(MA)   במדעי
המדינה  

רסיטת  מאוניב
 חיפה

  םבמדעי בוגר
(BScבהנדסה )  

  –יון  כימית מהטכנ
טכנולוגי כון מ

סמך  מוראל; ליש
ם  במנהל עסקי 

(MBA )יון  מהטכנ
י  טכנולוגמכון  –

 לישראל 

( כלכלה  BA) בוגר
וניהול 

סיטת תל  מאוניבר
סמך  מואביב; 

ל עסקים  נהבמ
(MBA  עם )
,  חות במימוןמהת

חשבונאות 
גיה סטרטוא

  מאוניברסיטת תל
 אביב 

ם  שני  5-עיסוק ב 
וט ופיר  נות האחרו

התאגידים בהם  
 קטור ש כדיר משמ 

יון  חבר דירקטור
  בזק  :בחברות הבאות

החברה הישראלית 
  לתקשורת בע"מ 

ר  רקטו)די נותיהוב
 אורמת ;תלוי(בלתי 

 טכנולוגיות אינק.
 יבלתדירקטור )

פרוטליקס   ;תלוי(
ת'רפיוטיקס ובי

ם נדל"ן  תחובעצת יו
 ; ומימון פרויקטים

בחברת   ריתטודירק
סאי גרופ  ארדה ז

 לטד 

  1מנכ"ל דולפין "ר ויו
"מ;  השקעות בע

בחברות  קטור דיר
נ.ר.   :באותה

עשיות ספאנטק ת
גה אור  בע"מ; מ

ביר  משזקות; ההח
ת;  קוז חא 365

ת;  השקעור אפול
נסס;  תראפיקס ביוס

כ"ל קרן  מנ
סמנכ"ל    השקעות;

  ראשי השקעות
אינטו  ת בחבר

  ;מ ת בע"השקעו
ת  ורר בחבדירקטו

אמ.די פרימיום  
גפן  ו הנפקות בע"מ

י  יטכנולוגיות אי.א 
 בע"מ

  ףושות מייסד
ת לערביאקדמיה ב

 ;  למקצוענים בע"מ

דירקטור חיצוני 
:  ותהבא ברותחב

ברם תעשיות  
יא חברה  מ; תבע"

להשקעות בע"מ;  
וויטס פטרוליום, אנ

ות מוגבלת שותפ

ודירקטור  מנכ"ל 
ל"ן  פיו נדבסקור
טור  דירקו בע"מ

בקובי סיון ניהול  
 וייעוץ בע"מ

קה  המחל מנהל 
לית הכלכ

בדיסקונט קפיטל;  
ירקטור בגניגר  ד

י פלסטיקה  מפעל
מ; דירקטור  בע"
 קו בע"מ לבפ
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ו"ר , ידוד גרנות  ר קטושם הדיר 
 אורי מרום  סיון  קובי ב אסף ירי הר זי ר עמ מית ברגר ע גבאי -גלית ריבק ון הדירקטורי

(  08רב בריח ); אינק.
סונול  ; תעשיות בע"מ

 ;ישראל בע"מ

עות  השק ועדת  יו"ר
יו"ר   ;מיטב דשב

ועדת השקעות  
באוניברסיטת תל 

 אביב; 

כדירקטור   כיהן
בחברות  יצוני ח
חברת מבני  : אותהב

פו  טמ ;עשיה בע"מת
;  משקאות בע"מ

אל השקעות  הר
בביטוח ושירותים 

  ;ים בע"מפיננס
  ן אלרוב נדל"
כיהן  ; ומלונאות בע"מ

  וריוןדירקטיו"ר כ
פריץ קומפניס  

 בע"מ .ישראל טי

עות;  השק 1ן דולפי
;  שוקי הוןברגר 
  ת ברגרעמי

ברבור   קות;אחז
  כחול ניהול

ר  השקעות; ענב
 טלפ; ארנו קפיגרו

 )נדל"ן(

גלעד ; וציבורית
רה  מאי חב

יה  להשקעות בנ
   ;ופיתוח בע"מ

רקטור בלתי  די
אלון גז לוי בת

אנרגיה פיתוח 
   ;בע"מ

חברת  ור ב טדירקו
לפנים אוה

 בע"מ המאוחדים 

  חהפ שן מ באם הוא ה
 לא לא לא לא לא אל לא ? ל בעל עניין בחברהש

 בעל מומחיות בעל מומחיות אלת ומחיובעל מ בעל מומחיותכשירות  תלבעעל מומחיות ברואה את   חברהה
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ו"ר , ידוד גרנות  ר קטושם הדיר 
 אורי מרום  סיון  קובי ב אסף ירי הר זי ר עמ מית ברגר ע גבאי -גלית ריבק ון הדירקטורי

ר כבעל  הדירקטו
ת  בונאיחש ות מומחי

 ופיננסית 
או בעל כשירות 

 ית קצועמ

ית חשבונא פיננסיתואית חשבונ עית מקצו פיננסיתוחשבונאית 
 ופיננסית

אית חשבונ
 פיננסיתו

ית חשבונא
 פיננסיתו

דירקטור  אהו ם א ה
 מחה? וחיצוני מ

 לא לא לא לא לא אל לא
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 החברה  לה ש בכיר משרה   י ושאנ -  א26תקנה 
 

  ם נושא ש
ה  המשר 

 הבכירה 

ר תעודת מספ 
 זהות 
 

 תאריך לידה 
 

ך  יתאר 
ילת תח
 ונהכה

תפקידו 
בחברה, 

ת ב הבחבר 
שלה, בחברה  

לה  שקשורה  
ניין  או בבעל ע

 בה
 

בעל  
ניין  ע

 בחברה

חה  בן משפ 
שא  של נו 
רה  מש

רה אחר  יבכ
על  ו של בא
 רהניין בחבע

 ותשנים האחרונה ש סוק בחמעי ה השכל 

אנד  מו
 6.2.2008 28.7.1977 034138339 יאן ר 

; מנכ"ל החברה
יו"ר  

 קטוריוןהדיר
 הרחבה ומנכ"ל
מ.ל.ר.ן הבת, 

 פיננסים בע"מ

ה  בעל השליט כן 
 ברהבח

ר במדעים בוג
(BSc) מדעי ב

 שב ומתמטיקההמח
 ההמכללמ

 תניהנ מיתהאקד

חברה היו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל 
 ל.ר.ן פיננסים בע"מת, מ.הב

  סאלכ
 2.6.2019 28.2.1986 308986280 ולניקובקש

מנכ"ל  משנה ל
; החברה

 דירקטור
  מנכ"ללמשנה ו

הבת,  הרבחב
מ.ל.ר.ן 

 פיננסים בע"מ

 לא אל

לכלה כב (BA) בוגר
  וחשבונאות

ניברסיטה האומ
  ;ירושליםבברית הע
אה  ישיון רועל רב

 חשבון

כיהן כסמנכ"ל  31.5.21עד ליום 
 24יום  עד לשל החברה. ספים כ

"ל סמנככ  הןיכ 2019 ברטמבספ
 ה.רהחב של סקיתוח עיופעול תפ

במחלקה   וכיועץ הן כמנהלכי
ל ש ווי עסקאות(י)ל תהכלכלי

ארנסט אנד  ואי החשבוןרפירמת 
 אי את קסירררר גבקוסט פו -יאנג 
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  ם נושא ש
ה  המשר 

 הבכירה 

ר תעודת מספ 
 זהות 
 

 תאריך לידה 
 

ך  יתאר 
ילת תח
 ונהכה

תפקידו 
בחברה, 

ת ב הבחבר 
שלה, בחברה  

לה  שקשורה  
ניין  או בבעל ע

 בה
 

בעל  
ניין  ע

 בחברה

חה  בן משפ 
שא  של נו 
רה  מש

רה אחר  יבכ
על  ו של בא
 רהניין בחבע

 ותשנים האחרונה ש סוק בחמעי ה השכל 

 לא לא סמנכ"ל כספים  1.6.2021 23.11.1985 034749911 סו אוהד סי

כלכלה ב (BA) בוגר
  וחשבונאות

מאוניברסיטת תל  
יון  ריש בעל ;אביב
 אה חשבוןרו

מחלקה ב ר'נגניור מכיהן כס
  של  וניהול()ייעוץ  הכלכלית

ארנסט אנד  ואי החשבוןרפירמת 
 גבאי את קסירר קוסט פורר  -יאנג 

יועץ משפטי  13.12.2020 2.6.1982   060935947 מרקו ל יוב
 ומזכיר חברה 

 לא לא

 משפטים גרוב
(LLB ) מסלול מה

האקדמי המכללה  
 ;למינהל

ריכת  ע וןרישי בעל
 דין 

 החברותר הבנק וכימזכיהן כ 
אחריות התאגידית הבנות ומנהל ה

 30ק ירושלים בע"מ עד ליום  בבנ
כיועץ  כיהן ;2020מבר בנוב

ית, משפטה  משפטי במחלקה
. בש ציותצין וק הר חבריכזמ

 ח בע"מטוישלמה חברה לב

יעקב  
 מרכוס

 לא לא חשב 31.5.2021 26.11.1987 301270252

ל  נהמב( BA)בוגר 
עסקים עם  

מחות הת
  תנאובחשבו

האקדמי  מסלול מה

פניקס חברה לביטוח בעוזר חשב 
ואי ר  בפירמתרואה חשבון ; בע"מ

 PwC)  סלמןוק קסלמן  החשבון
Israel ) 



 

 20-ד
 

  ם נושא ש
ה  המשר 

 הבכירה 

ר תעודת מספ 
 זהות 
 

 תאריך לידה 
 

ך  יתאר 
ילת תח
 ונהכה

תפקידו 
בחברה, 

ת ב הבחבר 
שלה, בחברה  

לה  שקשורה  
ניין  או בבעל ע

 בה
 

בעל  
ניין  ע

 בחברה

חה  בן משפ 
שא  של נו 
רה  מש

רה אחר  יבכ
על  ו של בא
 רהניין בחבע

 ותשנים האחרונה ש סוק בחמעי ה השכל 

 ;המכללה למינהל
אה  רו בעל רישיון
 חשבון

מיכל  
 1.8.2019 6.10.1978 32823627 6אדרי 

;  ת ציותקצינ
 יתדירקטור

רת הבת, בחב
ם ננסימלרן פי
 "מבע

 לא לא

 משפטים תגרוב
(LLB ) ל מסלומה

האקדמי המכללה  
 ;למינהל

עריכת   יוןריש תבעל
 דין 

ם  פרימיו .דים.בארקטורית די
ת ציות  נכקציבדה עות בע"מ; קנפה

עד  מבע"א.ר.א.ב בונוס בחברת 
; עבדה כמנהלת  2019י ביול 4יום 

חי בבנק מזריות צי יחידת סיכונ
אר  בינו 31ות בע"מ עד יום טפח

2018 

 
 . חברהב נושאת משרהכ הונתהכ את ימיכל אדרהגב'  סיימההדוח, עד , לאחר מו2022אר בינו 15 ביום  6
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 מורשי חתימה עצמאיים   - ב26תקנה 
 

 ברה. עצמאיים בחימה מורשי חת אין דוחנכון למועד ה
 

 יד של התאג שבוןרואה ח  - 72 הנתק
  

 . 6492102: , מיקוד144בגין  םמנח קסירר,קוסט פורר גבאי את  – אנד יאנג ארנסט
 

 טורים קהדיר  ת חלטו הלצות והמ   - 29תקנה 

לאברההח  וןוריקטדיר  חליטה ,  2021ברואר  בפ  22  םיוב .א הבחי  חר,  בעמידנת  הרווח  מבה  חן 
הפירעון   יכולת  בובמבחן  דיבידנדלוחביצוע  על    ,חוק החברותל  302עיף  סכמשמעותם   קת 

ה הונימלבעלי  של  נוספים    .ש"חליון  מי   1.625של    כולל  בסך  חברה ת  אודות לפרטים 
מיד  אורההחלטה כאמור,   מיום  ידי של החיווח  : סמכתאר אפס)מ  2021פברואר  ב   23ברה 

 ה.ניבזאת על דרך ההפהנכלל , (2021-01-022102

בחן  חן הרווח ובממב ה בידעמנת הבחי   חר, לאברההח  וןורידירקט  חליטה ,  2021  מאיב  6  םיוב .ב
כמשמעותם   הפירעון  החברות  302ף  עיסביכולת  דיבידנדחביצוע  על    ,לחוק   לבעלי  לוקת 

אודות ההחלטה כאמור, נוספים    רטיםלפ  .ש"חליון  מי  2של    כולל  בסך  חברה ת של הומניה
מידי  ראו החווח  של  מיוםידי  אספ )מ  2021במאי    9  ברה  , (2021-01-080244:  סמכתאר 

 .ה נית על דרך ההפהנכלל בזא

לאברההח  וןוריירקטד  חליטה,  2021  וגוסטבא  15  םויב .ג הבחי  חר,  בעמידנת  הרווח  מבה  חן 
יכחובמב בן  כמשמעותם  הפירעון  דיבידנדחביצוע  על    ,ותהחברלחוק    302עיף  סולת   לוקת 

ה הומנילבעלי  של  נוספים    .ש"חליון  מי  6של    כולל  בסך  חברהת  ההחלטה אלפרטים  ודות 
-2021-01:  כתאסמא  רספ)מ  2021באוגוסט    16מיום    ברהידי של החיווח מיד  כאמור, ראו

ביום    ,(065590 שתוקן   (,2021-01-067150א:  סמכתאפר  )מס  2021  אוגוסטב  18כפי 
 ה.ניל דרך ההפאת על בזהנכל

  של מ  " לדיסקונט קפיטל בעת  הצעה פרטיר דירקטוריון החברה  איש   2021  באוגוסט  15ביום   .ד
רגילומ  8,474,3 החברהניות  של  נכו  ,ת  למועד  אשר  יהווההקצאהן  ה   ,   13%ן  קצאתלאחר 

ש"ח לכל   5.13במחיר של , דילול מלאב 12.7%-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, וכ
שלמה ור הוכאמההקצאה  .אלפי ש"ח 901,46-כ תמורה לתשלום בסך כולל של, בתה אחמני
ההנוסלפרטים    .2021באוקטובר    28ום  בי אודות  ראוצפים  הפרטית,  החיווד  עה  חברה  י 
אסמכ  2021  ובר באוקט  28-ו  25,  14  וסט,גאוב  24-ו  16ימים  מ -2021-01ת:  תאו)מספרי 

,  2021-01-092476-ו  2021-01-159345,  2021-01-088102,  2021-01-070093  ,065575
 את על דרך ההפניה.בז ים, הנכלל(הבהתאמ

לאברההח  וןורידירקט  חליטה ,  2021  מבר בנוב  24  םיוב .ה הבחי  חר,  הרווח  מבב  העמידנת  חן 
ה יכולת  בפירעובמבחן  כמשמעותם  די קלוחביצוע  על    ,לחוק החברות  302עיף  סון   בידנדת 

ה הומנילבעלי  של  נוספים    .ש"חליון  מי  2  של  כולל  בסך  חברהת  ההחללפרטים  טה אודות 
-2021-01:  סמכתאר אספ)מ  2021  במברבנו   25רה מיום  בידי של החדיווח מי  כאמור, ראו

שתוק  ,(171009 )מסכפי  יום  באותו  על    ,(2021-01-171261  :אאסמכת  פרן  בזאת  הנכלל 
 ה.נידרך ההפ
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הא  2021ר  ובמבנב  24ביום   .ו החברהיסהחליטה  של  הכללית  אתלאש  פה  התקשרות    ר 
מ בהליך  גישור  בהסדר  תלהחברה  )מחוזי  ת"א  נ'    39023-02-20אביב(  -שפטי  ברנהולץ 

בע"מ.ל. ומסחר  פרוייקטים  ואחר.ן.  להורא'מ  בהתאם  סעיפים  ,  ו4)270ות   לחוק   275-( 
נוספים אודות ההחלטה   רטיםפ. לאביב-בית המשפט המחוזי בתלובכפוף לאישור    ,רותהחב

ראו   האימוזוח  דכאמור,  החברה  סן  שפרסמה  מספר )   2021  ר באוקטוב  20ביום  יפה 
דיווח(2021-01-090028א:  אסמכת וכן  האסיתוצ  על  ברההח  ,  מיום  אות  בנובמבר   24פה 

 ים בזאת על דרך ההפניה.להנכל, (2021-01-170946א: ר אסמכת)מספ 2021

קובי ה"ה  של    מינויים  לאשר את פה הכללית של החברה  יסה האטהחלי  2022בינואר    9ביום   .ז
  םבכפוף לאישור כהונת  רה, בהתאמה,בחבני וכדירקטור רגיל  ן ואורי מרום כדירקטור חיצוסיו

הפ חוק  פי  על  המפקח  פינ בידי  שירותים  על  מוסיקוח  פיננסיים  )שירותים  (, דריםנסיים 
כאמור2016-התשע"ו המפקח  התנגדות  היעדר  או  ו ,  את  לאן  כ,  התגמול שר  מדיניות 

יפה ימון האסוח זדאו  , רהאמורותות  ים נוספים אודות ההחלטלפרטרה.  חבשל ה  המעודכנת
 ימספר)  2021בדצמבר    26-ו  7י שתוקן בימים  כפ  ,2021צמבר  בד   5ביום    שפרסמה החברה

בהתאמ2021-01-113932-ו  2021-01-106927,  2021-01-176145:  ותאאסמכת וכן (ה ,   ,
האסיתוצ  על  חברהה  דיווח מיום  אות  א)מס   2022בינואר    9פה  -2022-01א:  סמכתפר 

 את על דרך ההפניה.ים בז, הנכלל(004461

הא  2022  בפברואר  9  ביום .ח החברה  פה  יסהחליטה  של  הקצהכללית    54,642  אתלאשר 
סחירות,  ל  אופציות להא  למימוש  החברה  54,642-ניתנות  יו"ר    ,מניות  גרנות,  דוד  למר 

כאמור,  .  חברההדירקטוריון   ההחלטה  אודות  נוספים  האסזוח  דראו  לפרטים  יפה ימון 
, כפי שתוקן (2022-01-002253תא:  )מספר אסמכ  2022ינואר  ב  4  ביוםשפרסמה החברה  

ות  אתוצ  על  החברה  , וכן דיווח(2022-01-013746תא:  ר אסמכ)מספ   2022אר  ורבבפ  6ום  בי
מיום  האסי הנכלל(2022-01-014904א:  )מספר אסמכת  2022בפברואר    10פה  ים בזאת , 

 .על דרך ההפניה

לאברההח  וןורידירקט  חליטה ,  2022  מרץב  23  םויב .ט הבחי  חר,  בעמידנת  הרווחמב ה   חן 
ה יכולת  בובמבחן  כמשמעותם  דיבידנדלוקחביצוע  על    ,ק החברותלחו  302עיף  ספירעון   ת 

ה הומנילבעלי  של  נוספים    .ש"חליון  מי  4  של  כולל  בסך  חברהת  האולפרטים  טה החלדות 
 וח זה.בסמוך לאחר פרסום ד םפורסשיה ברידי של החדיווח מי כאמור, ראו

 
 החברהחלטות ה  -  א29תקנה 

 
או גמדות  לפרטים  לעניין  החברה  מדיניות  החלטות  דירקטורים,  אחריותול  ביטוח  נושאי    תגמול, 

 לעיל.  21משרה, ראו תקנה ופטור ושיפוי נושאי  משרה
 
 

       _______ _ __ __________ _ __ 
 

  2022 במרץ 23    מ טים ומסחר בע"וייק פר  .מ.ל.ר.ן
 

 : מות החותמיםש

 , מנכ"ל  מואנד ריאן
 רקטוריון הדי ר ו"דוד גרנות, י



 

  

מ "בע  ומסחר   פרויקטים  ן.ר.ל.מ  
2021דוח שנתי   

 הצהרות מנהלים



 

 1-ה

 

 
 הצהרות מנהלים  – ה'פרק 

 
תקנה   לפי  כללי  מנהל  ומיידיים(,  ל  (1ב)ד()9הצהרת  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות 

 : )"התקנות"( 1970- תש"לה
 

 הצהרת מנהלים 
 הצהרת מנהל כללי 

 מואנד ריאן, מצהיר כי:אני, 

מ.ל.ר.ן (1) של  התקופתי  הדוח  את  )  .בחנתי  בע"מ  ומסחר  לשנת  "חברהה"פרוייקטים   )2021 
 (; "הדוחות ")

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של   (2)
נכללו אותם מצגים,  עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן  

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)

ה של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,   חברה הבחינות 
 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת והדוחות הכספיים חברהלרואה החשבון המבקר של הגיליתי   (4)
ה דירקטוריון  מעורב המנהל חברהשל  מהותית, שבה  ובין שאינה  מהותית  בין  תרמית,  כל   ,

הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 
 הם.בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עלי

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 
 

                  2022 במרץ  23          
 מואנד ריאן, מנכ"ל  תאריך

 
 
 
 
 

  



 

 2-ה

 

 

 : לתקנות  (2בג)ד()9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים 
 הבכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת נושא המשרה 

 
 , מצהיר כי: אוהד סיסואני, 

פרוייקטים ומסחר    .בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי האחר הכלול בדוחות של מ.ל.ר.ן (1)
 "(;הדוחות )" 2021( לשנת "חברהה"בע"מ )

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא   (2)
ל עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו נכון ש

 בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות;
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)

הכ המצב  את  המהותיות,  ההבחינות  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  חברה ספי, 
 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת והדוחות הכספיים החברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של   (4)
דירקטוריון   מעורב המנהל החברהשל  מהותית, שבה  ובין שאינה  מהותית  בין  תרמית,  כל   ,

מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי הכללי או  
 בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 
 

           2022 במרץ  23          
 אוהד סיסו, סמנכ"ל כספים   תאריך

 
 




