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 מר תעשיות בע"מ ח.

 

 6201דוח תקופתי לשנת 

)להלן:  1970-מוגש בזאת דוח תקופתי בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 

 ."(הדוח תקופת)להלן: " 2016בדצמבר  31"(, לשנה שהסתיימה ביום התקנות"

 

 זה בדוח עתיד פני צופה מידע

 בחוק כהגדרתו, עתיד פני הצופה מידע ידה על המוחזקות לחברות חסובי לעצמה ביחס החברה כללה זה בדוח

 הערכות, מטרות, תחזיות, היתר בין, כולל כאמור המידע"(. ערך ניירות חוק: "להלן) 1968-ח"תשכ, ערך ניירות

 מידע לע המבוסס, העתיד לגבי וודאי בלתי מידע הינו זה מידע. עתידיים עניינים או לאירועים המתייחסים ואומדנים

 של שלמותו או לנכונותו התחייבות במסגרתו ניתנה לא אשר ציבורי מידע זה ובכלל, הדוח במועד בחברה הקיים

 העתיד לגבי החברה של הערכות וכן, עצמאי באופן החברה הנהלת ידי על נבחנה לא ונכונותו, בהם הכלול המידע

 עתידה או החברה פועלת בהם בשווקים והעסקית הכלכלית ההתפתחות לגבי הערכות, פועלת היא בו בשוק לקרות

 בפועל התוצאות - מכך יוצא וכפועל, בפועל ההתפתחויות. האמורות ההערכות על בהתבסס וכוונותיה לפעול

 המידע על בהתבסס המוערכות הפעילות מתוצאות מהותי באופן שונות להיות עשויות, החברה מפעילות שינבעו

 המפורטים הסיכון גורמי בשל היתר בין"(, עתיד פני צופה מידע" – להלן) הדוח הכנת במועד החברה בידי הקיים

 החברה שהנהלת אף על, לפיכך. החברה בשליטת ואינם וודאית אינה התממשותם אשר. להלן 5.12 בסעיף

(, "האזהרה: "להלן) בזאת מוזהרים זה דוח שקוראי הרי, סבירות הן, זה בדוח שמופיעות כפי, שציפיותיה מאמינה

 החברה. זה בדוח המובא עתיד פני צופה במידע שהוצגו מאלו שונות להיות עלולות בעתיד בפועל התוצאות כי

 בהתייחס לקרוא יש כזו ואזהרה עתיד פני צופה מידע לגבי וקצרה פרטנית אזהרה הדוח של שונים בחלקים כללה

 צוינה לא אם אף במלואה זו אזהרה עליו להח כזה להיות שנחזה מידע כי יובהר בנוסף. כאן המופיע המלא לפירוט

 .כאמור מפורשת הערה בצידו
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 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו 1

כחברה פרטית והחלה את  1987בנובמבר  30התאגדה ביום  "(החברהח. מר תעשיות בע"מ )להלן: " 1.1

החברה למסחר בבורסה לניירות ערך  מניותנרשמו  1992. בשנת 1988פעילותה העסקית בשנת 

 "(.הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-בתל

 מי פעילותתחו 1.1

פועלת להלן "הקבוצה"( ), (זקותוח)בין במישרין ובין באמצעות חברות מהחברה נכון למועד הדוח, 

של הקבוצה, בר דיווח פעילות  מגזרהווה מ פעילותבאופן בו כל  תחומי פעילות עיקריים 3במסגרת 

 כדלקמן:

ייצור, , נדסהה, תכנון שרותי בתחומיהקבוצה את פעילות כולל  הזמגזר  -הטלקום מגזר .1

 בתחומי ופתרונות ציוד אספקת וכן מעבדהשל רשתות תקשורת, שרותי  הקמהו פריסה 

  .התקשורת

 פעילות את כוללמגזר זה  -"(ביטחוןהמגזר מערכות, מודיעין וסייבר )לשעבר: "ה מגזר .2

מודיעין  ,הביטחון בתחומי תוכנה מערכות ואספקת אינטגרציה, ייעוץ בתחומי הקבוצה

בתחום  וכן אספקת שירותים ומודיעין Homeland Security Public Safety וחקירות,

   . הסייבר

. מספק שירותי הנדסה, הקמה ותפעול בתחום אנרגיות מתחדשות הז מגזר -הקלינטקמגזר  .3

אשר זכתה במכרז לחלוקת  1(50%בע"מ )צפון מרימון גז טבעי ב מחזיקה החברהבנוסף, 

אשר זכתה  2(33.33%בע"מ )טבעי ברתם גז , "(מרימון גז: ")להלן, הגז באזור חיפה והגליל

החברה  2017שנת לברבעון הראשון  "(.גז רתם)להלן: " ,במכרז לחלוקת הגז באזור ירושלים

 .בסכום וברווח לא מהותיים בע"מ פתרונות מיםרימון במ (50%מכרה את החזקותיה )

מה באופן משמעותי את החברה נערכה מבעוד מועד לירידה בפעילות מגזר זה וצמצ

  פעילותה בתחום זה.

 

נוספים  לפרטיםבר דיווח  פעילות שאינן עונות להגדרת מגזרשל החברה ת ונוספלקבוצה השקעות 

  להלן. 5.2ראה סעיף 

לאור תנאי השוק המשתנים החברה נמצאת בתהליך מעבר משיווק תשתיות פיזיות לשיווק מערכות 

יעה החברה מאמצי מכירה ושיווק גדולים לעומת העבר. במסגרת מתקדמות ומורכבות ולצורך כך משק

מאמצים אלו מציבה החברה כתפיסת עולם את הלקוח וצרכיו במרכז וכתוצאה מכך הורחבו סמכויותיהם 

של מנהלי החברות הבנות מחוץ למדינת ישראל כך שהם אחראים למכירת מגוון פתרונות החברה לעומת 

פי שהיה עד לאחרונה. להערכת החברה, מאמצים אלו יישאו פרי בעתיד. פתרונות בתחום הטלקום בלבד כ

החברה מאמינה כי למרות שמדובר בתהליך מעבר מורכב, יישומו יוכל למצות באופן מיטבי את הפוטנציאל 

 הגלום בפתרונותיה ובפריסתה הגיאוגרפית.

                                                           
1

 רימוןלמיטב ידיעת החברה, "(. רימון"מ )להלן: "בע ייעוץ שרותי רימון ידי על מוחזקות"מ בע מים פתרונות ומרימון"מ בעגז טבעי הצפון  ןיתרת מניות מרימו 

 לחברה או לבעלי העניין בה. יםקשור אינםמוחזקת על ידי מר יוסף אלמלם ותאגיד גרנות, אשר 

2
 טי.אם.אנ.ג'י. בע"מ -ו רימון ידי על מוחזקות"מ עב רתם גז טבעייתרת מניות  
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 במיקוד יעילה כהלתמי משאביה את מתאימה החברה, השווקים מצב ולאור האמור מהתהליך כחלק

 מיליון 20-כ של בסך בהוצאות 2017בשנת  לחסוך צפויה החברה מכך וכתוצאה החברה של העסקי

 . 2016 שנת לעומת לשנה ח"ש

 המידה מאמות בחלק עמדה לא החברה, 2016 בדצמבר 31 וליום 2016, בספטמבר 30 ליום נכון

אמות מידה  יםאיבנקתאגידים המה להקיב אולם, בנקאיים תאגידים כלפי התחייבה להן הפיננסיות

לשנת  ורביעי שלישי רבעונים) 2017במרץ  31 ליום עד בהן לעמידה פיננסיות מתוקנות ומופחתות

  .להלן 5.4 סעיף' ר, נוספים לפרטים. (2017ורבעון ראשון לשנת  2016

רות )לרשימת החב למועד פרסום דוח זה: הפעילות המהותיות להלן תרשים של חברות הקבוצה

 : פיים המאוחדים של החברה(סהכ לדוחות 24באור המלאה ראה 
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 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו 1.3

וכן לא  הדוח לא בוצעו השקעות מהותיות בהון התאגידבשנתיים שקדמו לתאריך  ידיעת החברה למיטב 

 וץ לבורסה. בוצעו עסקאות מהותיות ע"י בעלי עניין מח

  חלוקת דיבידנדים 1.1

 .חלוקת דיבידנדיםהחברה לא אימצה מדיניות 

 5.4לפרטים אודות התחייבות החברה לתאגידים בנקאיים לעמידה באמות מידה פיננסיות, ראה סעיף 

 להלן.

 ש"ח.  מיליון 94 -עודפים בסך של כיתרת לחברה  2016בדצמבר  31נכון ליום 

 ות של התאגידמידע כספי לגבי תחומי הפעיל 1.1

 מידע לגבי תחומי הפעילות )מגזרים( הפעילות של הקבוצה. לדוחות הכספיים אודות 22ראה באור 

 לקוחות הקבוצה ואפיונם 

 כאמור, הקבוצה פועלת בשוק התקשורת ובשוק הביטחון.  

ות רשוי רשתות תקשורת, ספקי ציוד, משרדי ממשלה, מפעילי כולליםבארץ ובעולם,  לקוחות הקבוצה  

 אינטגרטורים ותאגידים גדולים אחרים. עירוניות, גופים פיננסיים,

  

 הפעילות של הקבוצה )באלפי ש"ח(: מגזריעל פי  –להלן יתרת הלקוחות  

 

 

 

 התפלגות ההכנסות על פי תחומי פעילות 

 להלן טבלה המציגה את התפלגות ההכנסות על פי חטיבות הפעילות באחוזים :

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
 סה"כ

 31.11.11 31.11.16 בחו"ל בארץ מגזר

 209,666 250,922 194,511 56,411 טלקום

 123,669 106,624 76,315 30,309 טחוןיב

 11,750 8,830 1,450 7,380 + קלינטק אחר

 345,085 366,376 272,276 94,100 סך הכול

 דצמבר-ינואר מגזר

1016 

 דצמבר-ינואר

1011 

 דצמבר-ינואר

1011 

 69% 71% 78% טלקום

 30% 26% 21% טחוןיב

 1% 3% 1%  קלינטקאחר + 

 100% 100% 100% "כסה
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  הקבוצה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת הכללית הסביבה 1.6

 מפעילימעבר של  התגברבשנים האחרונות למיטב ידיעת החברה  -שוק התקשורת הסלולארית .1

4להשקעות  CAPEX3הסלולאר מהשקעות 
OPEXהלטינית אמריקהבת בהן פועלת החברה . במדינו 

 החל תהליך של מכירת אתרים שהקימו מפעילים במשך השנים לחברות ניהול אתרים ובאפריקה

משקיעות בהקמת  אלוחברות  .(ATCבמקסיקו,  Telesites: )כדוגמת "(TowerCo חברות)להלן: "

מצמו את היקף האתרים שישמשו מספר מפעילים ובכך יצאו מיזוג אתרים קיימים אתרים חדשים 

תוך שיפור  Opex -ל Capex-החדשים ויהפכו את הרכב ההוצאות וההשקעות של המפעילים מ

 יגרום, מגמה זוהמשך לת החברה, הלהערכת הנ. בטווח הקצר תזרים המזומנים של המפעילים

יקרים יותר אתרים אלו יהיו גדולים  מאידך, לקיטון בהיקף הקמת אתרים חדשים אולם מחד

  מורכבים יותר לביצוע.ו

מזה מספר  ביותר נמוכההה תארה"ב ומערב אירופה הינה ברמישראל, עלות האשראי ב -ההון שוק .2

עשויה לסייע ריבית בסיסית נמוכה סביבת המשך עלויות גיוס נמוכות ולהערכת החברה,  .שנים

את היקף  דילמה שעשוי להג ,ולהשקיע בתשתיות רשת לגייס כסף TowerCo-למפעילים ולחברות ה

 .הטלקוםמגזר הביקושים והמכירות של 

 תת אופטיים כבלים בעזרת אפריקה יבשת חוברה האחרונות בשנים -תשתיות פס רחב באפריקה .3

 גדל אינטרנט בשירותי השימוש. לתשתית זו מחוברת נהנאיעדיין  היבשת אוכלוסיית רוב אך ,ימיים

. לאינטרנט מחוברת היבשת מאוכלוסיית 30%-כ רק עדיין אך, האחרון בעשור אחוזים אלפיכב

על מנת  פס רחבות תשתיות להקים כדי לבצע שישרחבי היקף  פרויקטים על מצביעים ל"הנ הנתונים

 אתומעוררת  פס רחב באינטרנט שימוש גוררת היבשת של מהירה כלכלית צמיחה. הפער על לגשר

 קישוריות המספקים מנוצלים בלתי ימיים תת כבלים כאשר קיימת תשתית של, בביקוש הגידול

תשתית אשר הינה , לווין ידי על מועברות עדיין היבשת בתוך הקישוריות עיקרכי  לציין חשוב. לעולם

  תשתית קווית קרקעית.עלויות של יקרה בהשוואה ל

לאורך היבשת  Backbones5להגדלת רוחבי סרט נמצאת לא רק בהקמת קווים אופטיים  הדרישה

גם בתוכנית העבודה של חברות  א, אל" )מדינות שאין להן גישה ישירה לים(לואותכ"וקישור מדינות 

 טלפון חכמיםהסלולר הנדרשות לספק שרותי פס רחב ללקוחות בגלל גידול בשימוש במכשירי 

 3G -מ והדרישה להקים טבעות אופטיות בתוך הערים כדי לתמוך בשדרוג הרשת הסלולרית הקיימת

בחלק מהמדינות, הממשלות יוזמות פרויקטים לחיבור הפריפריה  ולאר()"דור רביעי" בסל LTEל 

  .וכפרים מרוחקים המנותקים לרשת התקשורת

4. Big Data-   ,כניסת ה ,גידול במספר הרשתות החברתיותהעם ריבוי המידע הדיגיטלי-IoT (Internet of 

Things) ה מערכות .ובאמצעי העברת המידע Big Data  קיומי בכל תחומי עיבוד הופכות להיות צורך

קיימות דרישות הולכות וגוברות למערכות  בכל העולםהנתונים בכלל ובארגוני מודיעין בפרט. 

תוך מספר שנים טכנולוגיות אלו יהוו בולהערכת הנהלת החברה  Big Dataהמשלבות טכנולוגיות 

החלה  "(אתנההלן: ""מ )לבע בטחוניים יישומים -3 אס.גיאתנה  הבסיס לכל מערכת עיבוד נתונים.

על ידע שנצבר  מתבססת אשר Big Dataהתומכת בטכנולוגיות וחקירה בפיתוח מערכת מודיעין 

                                                           
3 

CAPEX -  Capital Expenditure –  קבוע אשר ההוצאה בגינו הינה פחתהשקעה לרכישת רכוש 

4 OPEX – Operational Expenses – היווצרותה עם מיד והפסד רווח דוחב שנרשמת שוטפת הוצאה 
5

 Backbone – פועלים הם בה המדינה את החוצים המפעילים של המרכזי התקשורת קו -המרכזית בתחום התקשורת הכוונה היא לשדרה 
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במערב אירופה  בפרויקטזכתה החברה  2015בשנת  .CK2I -בחברה במהלך פיתוח מערכת ה

 פיםנוס יםפרויקטשני זכתה החברה ב 2016בשנת  .CK2I-לאספקת מערכת ה בישראל בפרויקטו

לממשלות  CK2I-התמשיך במאמצי השיווק והמכירה של מערכת  החברה ,ת אפריקהביבש

 .ולארגונים

לטכנולוגיות  G3מטכנולוגיות  םעולם עובריארץ ובמפעילי התקשורת הסלולארית ב -LTEטכנולוגית  .5

LTE . ,המעבר לטכנולוגית להערכת הנהלת החברהLTE  מחייבת הקמה של אתרים נוספים על מנת

צורך ההולך וגובר של תקשורת נתונים וכן נדרשים אתרים נוספים לקבלת כיסוי מאחר ה לעלענות 

 ואף GHz 2.6 של הגבוה בתחום תדרים הוקצו רבות ובמדינות סרט רחבת הינה טכנולוגיהוה

 באתרים המותקן הציוד של השידור רדיוס את מקטין אלו בתדרים שימוש. GHz 3.5 ה בתחום

יגדיל את הביקושים  LTEהמשך המעבר לטכנולוגית  כמו כן,  .ם נוספיםומחייב כאמור התקנת אתרי

ת ולאספקת ציוד פאסיבי ואקטיבי. לקבוצה מגוון יכולות ומוצרים הנותנים ולעבודות תשתית פאסיבי

-)תחום התשתית( ומר בע"מ טוורקסנורוטל  בע"מ בחברות הבנות מר טלקום מענה לביקושים אלו

" או סלו"-" ונטוורקס רוטל", "טלקום מר)תחום ציוד הרשת( )להלן: " מ"בע אלחוטיים פתרונותסלו 

"Cello Wireless.)בהתאמה ," 

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע זה הינו מידע צופה פני עתיד 

ח, מידע הקיים בחברה בתאריך הדומתבסס על המידע הצופה פני עתיד  .חלקו או כולו, להתממש

הזמנות שנתקבלו , משאים ומתנים, השתתפות במכרזים ושל החברה הערכות ותחזיותוכולל 

או תוצאות מוערכות של  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותוהמגזרים השונים מלקוחות 

 .החברה או אשר משתמעות ממידע זה
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  טלקוםהמגזר  -אור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותתי 1

 מידע כללי 1.1

 : בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה

תקשורת תשתיות  םבתחו הקבוצה פעילות אתמרכז "( המגזרזה: " 2מגזר הטלקום )להלן בסעיף 

 .ללקוחות בתחום זה ציוד אספקתת ותקשורת רחבת פס ויסלולאר

טי.אם סי. אס  מר טלקום, רוטל נטוורקס, -מתבצעת בעיקר באמצעות חברות הבנות בישראל הפעילות

" או .אר.טי.או(, או.אר.טי.טק מערכות בע"מ )להלן: ""TMCS"" או .אם.סי.אסטיתקשורת בע"מ )להלן: "

"ORTלעיל. 1.2. ראה מבנה ההחזקות בסעיף "( וסלו 

במהלך תקופת הדוח, הוגדלו מאמצי השיווק של המגזר באפריקה ובדרום אמריקה, וכללו בין היתר, גיוס 

 ופתרונות דינות השונות הקמת רשת סוכנים, השתתפות בתערוכות ופיתוח מוצריםאנשי מכירות במ

 ייעודיים ללקוחות פוטנציאליים. 

ביצעה החברה מספר פרויקטים לפריסת רשת סיבים אופטיים בכמה מדינות באפריקה  ,הדוח בתקופת

 הן היא פועלת.ובדרום אמריקה. החברה תמשיך להשקיע מאמצי שיווק בתחום זה במדינות נוספות ב

 סיבים רשת פריסת של לפרויקט במכרז זכייה על הודעה בת חברת קיבלה 2016 ,בספטמבר 21ביום 

 29-כ הינו מהפרויקט הצפוי ההכנסות היקף. אפריקה במערב במדינה מ"ק 330-כ של באורך אופטיים

 של הצפוי משכו. חברהה של דומים בפרויקטים המקובל השיעור הינו הצפוי הרווחיות ושיעור ח"ש מיליון

)מס' אסמכתא:  2016בספטמבר,  22לפרטים נוספים, ראה דיווח מיידי מיום  .חודשים 6-כ הינו הפרויקט

 ( )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(.2016-01-127711

זכתה החברה במספר חוזים בתחום תשתיות התקשורת ביבשת אפריקה בהיקף  החציון השני במהלך

"ח. בנוסף זכתה החברה, באמצעות חברת הבת, רוטל נטוורקס בע"מ, בחוזה להתקנת מש 44 -של כ

מש"ח ובפרויקט נוסף למשרד  23 -מערכת תקשורת למנהלת הרכבת בקו ירושלים ת"א בהיקף של כ

 מש"ח.  12 -ממשלתי בהיקף של כ

בת תשתית במכרז משרד החוץ האמריקאי לביצוע פרויקט הרח זכתה .Mer Inc"ב, חברת הבת בארה

מיליון דולרים ארה"ב   5-הטלקום שתתמוך בפעילות המשרד. במסגרת הפרויקט, שהיקפו נאמד ביותר מ

את התכנון, האספקה, ההתקנה, ההפעלה  .Mer Incשנים במספר שלבים, מבצעת חברת  3 -ויימשך כ

תי תמיכה ובדיקת מערכת תקשורת מתקדמת. כמו כן, תספק החברה שירותי הדרכה על המערכת, שירו

 ותחזוקה. 

 

  :היחידות העסקיות בתחום פעילותלהלן תיאור 

1.1.1 Infrastructure Wireless-  מתקני הכוללים תכנון, ייצור והקמה שלפרויקטים  מבצעתיחידה זו 

מגדלי אנטנות ותחנות בסיס, קישורן למתגים  ,בינוי אתרים ,תקשורת ומבנים לציוד תקשורת

  ם לציוד תקשורת סלולארית, ותקשורת אלחוטית ומתגים.והתקנתן, ומתן שירותים הנדסיי

מספר מתחרים גלובליים ומספר רב של מתחרים מקומיים במדינות השונות.  בתחום זה

התחרות מאופיינת על ידי חברות מקומיות בינוניות בהיקף פעילותן וביכולתן המקצועית 

נוכחות בינלאומית ת בעלות רותים שונים לשוק התקשורת, חברויובחברות גדולות המספקות ש
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וחברות המספקות , Ramboll, Camusat ,Alan Dick ,African Tower ,Plesseyכדוגמת 

 . המפעילים הגלובליים )כדוגמתבע"מ שרותי הנדסה וניהול פרויקטים כדוגמת קבוצת ברן

Vodacom, Nextel, America Moviles, Airtel), ספקי הציוד הבינלאומיים )כדוגמת 

Huawei, Ericsson )וחברות ה-TowerCo  כדוגמת(Telesites, ATC, Helios )מעדיפים ,

 מענה במספר מדינות. לתתספקים אשר יכולים כאמור לעיל, 

 שלהפעילות  נתח המגזר,במדינות בהן פועל : וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים 

זה מתבטא  שינוימפעילים יורד. נתח הפעילות מול ה ואילו בהדרגה עולה TowerCo -ה חברות

בין  השוניהשכרת אתרים. הינה במעבר מלקוחות שהינם ספקי שרות ללקוחות שעיקר פעילותם 

 התשלום לתנאי ביחס משמעותית ארוכיםתשלום  בתנאילידי ביטוי בעיקר  באסוגי הלקוחות 

 .Vendor Financing-, ברווחיות נמוכה יותר ובחלק מהמקרים אף דרישה למפעיליםל שניתנים

במקרים אלו, החברה חוברת לבנק מממן ולחברת ביטוח ואלו מציעים, יחד עם החברה, חבילת 

 מימון ללקוחות הפוטנציאליים כנגד ביצוע פרויקט על ידי החברה.

 

1.1.1 Broadband  פרויקטים הכוללים תכנון,  הפעילות בתחום זה כוללת ביצוע -(פס רחבת)תקשורת

  .ת פסותשתיות תקשורת רחברים ושירותים בתחום מוצציוד, ביצוע, אספקת 

פרויקטים בתחום הסיבים האופטיים באפריקה, : וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים

דרום אמריקה ומרכז אמריקה אשר מתבצעים במטרה לחבר את המדינות לשירותי פס רחב, 

תשתית ביחס לשאר לאפשר את הגדלת הקיבולת של הרשתות הקיימות ולצמצם את פערי ה

-העולם. התפתחות הרשתות הסלולאריות, גידול במספר המפעילים והמשתמשים וצריכת ה

DATA  מחייבים השקעות בפריסת סיבים בתוך המדינות ובין המדינות על מנת לתת מענה לצורך

  הגובר.

 (rural)ההשקעה בתשתיות פס רחב ובפריסת סיבים אופטיים מאפשרת חיבור אזורים כפריים 

במימון של הבנק לרשת התקשורת. גופי המימון הינם בדרך כלל גופים ממשלתיים הנעזרים 

לשוק התקשורת במקסיקו )בדרך ל AT&T העולמי. להערכת הנהלת החברה, כניסתה של 

(, תיצור גל השקעות בתשתית 2015במקסיקו בשנת  Nextel-ו 2014 בשנת Iusacellרכישת 

 ושל המתחרים.  AT&Tהשנים הקרובות של  רחב פס וסיבים אופטיים במהלך

שעשויים  מספר שינויים רים בימים אלוווק בשנים האחרונותקרו , בישראל להערכת החברה

 :2017בשנת  היקף הפעילות של החברהעל להשפיע 

, כמו (מפעילות הרשתות הסלולאריות) התקשורת חברות מעברע"י   LTEביסוס טכנולוגיות .1

בשלהי  IPTVערוצית )כדוגמת סלקום שהשיקה שרותי -יזיה הרבגם כניסתן לתחום הטלוו

 תשתיות בהקמת עילהשקוכניסתה של נטפליקס לשוק( אשר יאלצו אותם  2014שנת 

 וידאו בשרותי לתמיכה הקצה ללקוח יותר גבוה נתונים קצב מתן לצורך וסלולאריות פיזיות

  .צריכה לפי HD באיכות

 הישראלית החברה בזק י"ע בעיקרו מוחזק דייןשע תהקווי ניההטלפו שוק על תחרות .2

 בתחום אופטיים לסיבים הדרישה היקף את להגדיל עשוי "(בזק)להלן: " מ"בע לתקשורת

  .קצהה למוצרי ושירות תחזוקה, התקנות של מוגברת ולדרישה התקשורת תשתיות
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ימת לפריסת סיבים אופטיים תוך ניצול תשתית רשת החשמל הקיתחילת ביצוע פרויקטים  .3

לשנייה ומעלה עבור חברת החשמל  100MBשל חברת החשמל עד הבית בקצבים של 

, 2016מולם משמשת רוטל נטוורקס כקבלן משנה. בתחילת שנת  IBC-כלקוח הקצה ו

את קצב החיבור ללקוחות חדשים עד להשלמת בחינה מחודשת של המודל  IBCצמצמה 

 העסקי.

, זכתה רוטל נטוורקס במספר 2015החל משנת  -עבור רשויות מוניציפליותביצוע פרויקטים  .4

ת. הרשת יופרויקטים מול רשויות מוניציפלית לפריסת רשת סיבים אופטיים ברחבי הרשו

הינה בבעלות הרשות המוניציפלית המזמינה, וזו תאפשר לה יכולות תקשורת עצמאיות 

אפשר בטוחה" ואף תם, לאפליקציות במסגרת "עיר חכמה/לשימושה, לרווחת התושבי

השכרת הרשת למפעילים שונים. המשך מגמת הקמת "ערים חכמות" מגדיל את הצורך 

 העירונית.  Data-בפריסת סיבים אופטיים שיהוו בסיס לרשת התקשורת וה

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע זה הינו מידע צופה פני עתיד 

מידע הקיים בחברה בתאריך מתבסס על ה פני עתיד . המידע הצופחלקו או כולו, להתממש

הזמנות הדוח, וכולל הערכות ותחזיות של החברה, משאים ומתנים, השתתפות במכרזים ו

או תוצאות  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותוהמגזרים השונים שנתקבלו מלקוחות 

 .מוערכות של החברה או אשר משתמעות ממידע זה

, נעשה 2015החל משנת  :שלושל תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות  התפתחויות בשווקים

גם בשווקים הבינלאומיים בהם פועלת החברה )בעיקר בדרום אמריקה  Broadband-מאמץ לשיווק ה

ובאפריקה(, שימוש במשרדי החברה, במוניטין שלה ובקשרים הנוכחיים של אנשי המכירות ומנהלי 

שפעלה עד כה בעיקר בישראל.  בכל מדינה שישמשו מנוף להרחבת הפעילותהמדינות עם הלקוחות 

זאת כחלק ממתן מענה באותן מדינות בהקמת תשתיות פיזיות ומתן פתרון טכנולוגי תומך לתשתיות 

תקשורת רחבות פס המבוסס סיבים אופטיים למפעילי תקשורת סלולארית המשלב, מעבר למתן 

. בנוסף, המגמה העולמית של הקמת תשתית אחידה IPTV/OTTהשרות המסורתי, גם שרותי וידאו 

המתכננות להקים רשת אופטית כחלק מפתרון "עיר חכמה" ושימוש של מפעילי  תברשויות מוניציפליו

לציון, בהן –איירס ובראשון-התקשורת במדינה בתשתית זו )כדוגמת פרויקט "עיר בטוחה" בבואנוס

בים כקבלן משנה של מגזר הביטחון( מהווה הזדמנות פעלה רוטל נטוורקס לפריסת תשתית הסי

  להרחבת פעילות זו.

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום 

עקב כניסת חברות הגדלת רוחב הפס המשך תהליך  בשנים הקרובות צפוילהערכת החברה,  :הפעילות

ת תשתיות סיבים אופטיים על גבי רשת , תחילת עבודות ופריסההתקשורת הסלולארית לתחום הטלוויזי

 מ"בע תקשורת מערכות-החשמל, כחלק מהקמת גוף המספק תשתית תקשורת פס רחב )בנוסף להוט

עליה משמעותית בשיעור ולבזק( ופיתוח רשתות סיבים אופטיים על ידי רשויות מוניציפליות. בנוסף, 

מביא ה דבר -משתמשים לרוחב פסמעלה את דרישת ה טאבלטיםבוחכמים ה ןטלפובמכשירי ה השימוש

לשדרג את הרשתות הקיימות לרשתות רחבות פס המאפשרות  יתראהסלולהתקשורת את חברות 

 . Data-הגדלת קיבולת שירותי ה

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע זה הינו מידע צופה פני עתיד 

מידע הקיים בחברה בתאריך הדוח, מתבסס על עתיד . המידע הצופה פני חלקו או כולו, להתממש
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הזמנות שנתקבלו וכולל הערכות ותחזיות של החברה, משאים ומתנים, השתתפות במכרזים ו

או תוצאות מוערכות של  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותוהמגזרים השונים מלקוחות 

 .החברה או אשר משתמעות ממידע זה

מחוץ למדינת ישראל  חדשיםשווקים המשך כניסה לתחום הפעילות: ההצלחה הקריטיים ב גורמי

 שנצברה בחברה תליאקטיופרוייכולת הנדסית בשילוב  בעולםוהנוכחות בעזרת התשתית הקיימת 

המגזר להציע את הפתרונות הטכנולוגים והידע ללקוחות , מאפשרים בתחום מתן פתרונות רחבי פס

 .ברחבי העולם

 

בעיקר  קצה וציוד רשת ציוד של ותיקונים אחזקה שירותי ספקתידה זו מיח -Labsעסקית  יחידה 1.1.3

  .יזיה הרב ערוציתולטלו

ד' למכשירי טלפון -הדוח, החלה היחידה העסקית לספק שרותי מעבדה בדרג ג' ובתקופת 

סלולאריים. הלקוחות הינם מעבדות וחברות גדולות. לצורך כך, גיוסו אנשי מכירות וטכנאים 

 זו.  לתחום פעילות

כמו כן, בתקופת הדוח, החברה החלה לעבוד מול חברות המספקות ציוד תקשורת לצה"ל למתן 

 שרותי תחזוקה דרג ד' לציוד תקשורת כחלק מאחריות יצרן.

 .לצמצם פעילות זובמסגרת המאמץ למיקוד העסקי  החברה , החליטה2017בתחילת שנת 

, TMCSחברת זו מבוצעת באמצעות  ביחידההפעילות : בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 

)בעיקר מפעילות כפוף למגבלות תקציביות של הלקוחות הפועלת בישראל בשוק תנודתי ה

  .(המצויים בתחרות מתמדתמ "בע לוויין שירותי. אס.בי.דיהטלוויזיה הוט ו

1.1.1 Smart Cards and Public Transportation – וצעת באמצעות זו מב יחידה עסקית פעילות

 ללקוחותכרטיסים חכמים  ותמבוססופתרונות מפתחת ומשווקת אפליקציות היחידה  או.אר.טי.

 .בתחום התחבורה הציבוריתללקוחות )כדוגמת מפעילים סלולאריים( ו הסלולארי בתחום

היחידה הציבורית ובתחום התחבורה  SIMבתחום הסלולרי היחידה מפתחת אפליקציות לכרטיסי  

תחבורה ציבורית )כדוגמת מכשיר מבקר, מערכת ספירת נוסעים מפתחת תוכנה למכשירי 

המסונכרנת עם מערכת הגביה באוטובוסים ומכשירי תיקוף/טעינה(. בנוסף, בתחום התחבורה 

 את המוצר והן שירותי התקנה ותחזוקה.  הציבורית, היחידה מספקת הן

 הציבורית.החלה החברה בניסיון למכירת פעילות התחבורה  2016ף שנת ולקראת ס 

 

חברת מר סלו פתרונות אלחוטיים )באמצעות  היחידה - Network Coverage –יחידה עסקית  1.1.1

 באמצעות מבנים בתוך ריאסלול כיסוי להרחבת תקשורת מוצרי מפתחת "(סלובע"מ, להלן : "

 נפרסים המוצרים. DAS וציוד רפיטרים של פריסה ידי על וכן רדיו ומגברי אופטיים סיבים מערכת

טכנולוגיית  פריסות התקדמות. הסלולרית הרשת של כיסוי בעיות יש בהם חיצוניים באזורים גם

 רייםאהסלול ןהטלפומכשירי  ג"ע נתונים לתקשורת הדרישה עליית צדל ובעולם בארץ LTE-ה

 שדרוג וכן מבנים לתוך הכיסוי בהרחבת והצורך המערכות של והרחבה להמשך הזדמנות יוצרת
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לזכות סלו רשומים מספר  .הצלה לכוחות ורדיו LTE-בטכנולוגיית ה לתמיכה קיימות מערכות של

  פטנטים בתחום קליטה, שידור והעברת מידע ונתונים.

 .להלן 2.4סעיף . ראה גם LTE in the Boxסלו את -השיקה מר 2015בשנת  

, התומכת בגידול המתמיד בקצבי התעבורה חדשנית טכנולוגיהבנוסף ליחדה זו קיימת 

כיסוי סלולרי נרחב בתוך מבנים. טכנולוגיה זו היא אופטית ובגבי סיבים אופטיים  על

 .להלן 2.4סעיף ראה גם  .בטכנולוגית סיליקון פוטוניקס שבביםמבוססת וואלחוטית 

 DAS -ה וציוד רפיטריםהחליטה החברה לצמצם את פעילותה בתחום ה 2017שנת  תחילתב

 וזאת במסגרת ההחלטה על מיקוד עסקי.

 

 : ותקינה חקיקה, מגבלות

 חוקים חוקקו באפריקה מדינות ובמספר בארגנטינה'ילה, בצבמקסיקו, , בישראל - wireless בתחום

 מקסימאלי גובה, ומבנים מבתים)מרחק  חדשים אתרים בהקמת הסלולאריים המפעילים את המגבילים

 (. מפעילים למספר משותפים אתרים הקמת או לאתר

הלקוחות ברמת  ופועלת לפי תקני איכות של ISO2001:2008 כפופה לתקן  LABS - TMCSבתחום 

105 STD MIL  המגדיר רמתSLA נדרש. 

מוצרי רדיו מחויבים באישורי תקינה בהתאם למדינת היעד ובתהליך  -  etwork CoverageNבתחום 

 .אישור בהתאם לתדרים והספקי השידור

 

 חסמי הכניסה העיקריים:

Wireless - זמינות של מלאי םטרם תחילת העבודה מול מלקוחות יכולתישורי דגם והוכחת א קבלת ,

לאספקה בזמן קצר, יכולת ייצור לאספקה מתמשכת, הסמכה מיצרני הציוד כתנאי לקבלת עבודות 

בתחום המתגים והתקנת הציוד, יכולת היערכות מהירה לביצוע פרויקטים במדינות שונות בהן אין 

 איתנות פיננסית )ערבויות, תנאי תשלום(. ו למגזרנוכחות קבועה 

roadbandB-  בתחום התקנות ושירות, הפעילות מתבססת על שרות כלל ארצי, יכולת וגיוס ופריסה של

הכניסה הינו ידע בתחום  חסםטכנאים ברחבי הארץ וצי רכב גדול. בתחום תחזוקת ציוד הקצה, 

הינו יכולת הנדסית לפיתוח, בדיקה  הכניסה חסםוהשקעה בציוד בדיקה. בתחום מכירת הציוד 

והתאמת מוצרים אשר יענו על צרכי הלקוחות תוך התחשבות בעלות הייצור ומציאת גורמי ייצור 

חסמי הכניסה הם יכולת הנדסית לתכנון ומציאת פתרונות, פרויקטים ביצוע בתחום  והתקשרות עימם.

 יכולת ביצוע וחוסן פיננסי.

absL - יצרני הציוד ועמידה בנוהלי הלקוחות וברמת ה קבלת אישורי הסמכה של- SLA .הנדרשים 

Network Coverage- המוגנת בפטנטים שבבעלות סלו,  ייחודית טכנולוגיה על מבוססים המוצרים

 (.LTEיכולת פיתוח מוצרים חדשים התומכים בטכנולוגיות חדשות )כדוגמת 
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  חסמי יציאה

Wireless, Labs - ופקושסייבים, תקופות אחריות בגין עבודות ומוצרים הסכמי מסגרת וחוזים מח. 

Network Coverage-  אחריות למספר שנים עבור מוצרים אותם מוכרת סלו. 

 מוצרים ושירותים  1.1

 :Wireless Infrastructure -בתחום המוצרים  1.1.1

ייצור, הקמה ותכנון מתקני תקשורת, מבנים לציוד תקשורת ובינוי  -תשתיות לתקשורת אלחוטית

 תרים.א

Telecom Implementation-TI  - התקנת ציוד ותחנות בסיס, קישורן למתגים והתקנת מתגים 

    .(In Building)וכן התקנות ופריסת רשת בתוך מבנים 

תקשורת כדוגמת מגדלים קלים  ועמודישל מגדלים  דגמים חדשיםממשיכה ומפתחת  החברה

, אתרים להנפה מהירה י באזורים כפרייםהמיועדים לכיסו יותר העומדים בעומסי רוח חזקים

מוצרים להערכת החברה, באזור מסוים.  קיבולתעל צורך בהגדלת  ,ליאבזמן מינימ ,לצורך מענה

פשרו כניסה יאבמדינות בהן היא פועלת ו המגזראלו מגבירים ויגבירו את כושר התחרות של 

  . בעבר המגזרלמדינות חדשות וקבלת הזמנות מלקוחות עמם טרם פעל 

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע זה הינו מידע צופה פני עתיד 

מידע הקיים בחברה בתאריך מתבסס על . המידע הצופה פני עתיד חלקו או כולו, להתממש

הזמנות הדוח, וכולל הערכות ותחזיות של החברה, משאים ומתנים, השתתפות במכרזים ו

או תוצאות  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותוהמגזרים השונים שנתקבלו מלקוחות 

 .מוערכות של החברה או אשר משתמעות ממידע זה

 :Broadband -בתחום המוצרים  1.1.1

תכנון, פריסה, ביצוע והתקנה של מערכות סיבים אופטיים  -תשתיות לתקשורת רחבת פס 

בכבלים, תקשורת נתונים, אינטרנט  הטלוויזיהלגופים אזרחיים וצבאיים בתחום   RFותשתיות

 וטלפוניה, חיבור לרשת התקשורת, התקנת ציוד קצה בבתי הלקוחות ושירותים נלווים נוספים.

טחוני ופתרונות אבטחת יפתרונות תמסורת אופטיים ואלחוטיים )רדיו( בתחום הב ליחידהבנוסף, 

 מידע לארגונים.

ירת ציוד אקטיבי כגון מערכות תמסורת, כולל מכ -מכירת והתקנת ציוד לתקשורת רחבת פס 

מכירת ציוד כן מודמים ומערכות תמסורת וידאו והתקנתם ומשדרים, מקלטים, ממירים, נתבים, 

, פתרונות להעברת ערוצי טלוויזיה ותקשורת בארץ ובחו"ל ,מפצליםו שקעים, כבלים :כגון ,פסיבי

- FTTHגבי תשתית אופטית ) על  Triple Playרחבת פס,תקשורת ללקוחות המספקים שרותי 

Fiber To The Home ).ותשתיות ערים חכמות  

 :absL -בתחום המוצרים  1.1.3

ברמת רכיב, פעולות מנע, אינטגרציה, בדיקות  חידוששירות התחזוקה כולל תיקון, שדרוג, 

 .RMAציוד ושירות  הנצלת, יעוץ הנדסי, מוצרקבלה, בדיקות 
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ן, מודמים בתחום הכבלים יתחום הכבלים והלוויים ביסל המוצרים כולל: ממירים דיגיטל

והטלפוניה, נתבים, מתגים, מגברי מערכת וספקים כולל גיבוי, ציוד מוקדים )מודלטורים, 

  חשוב )בעיקר דיסקים(.טים(, ציוד וידאו, מסכים, ציוד מפרוססורים, מעבדים, מקל

 :Smart Cards & Public Transportation -בתחום המוצרים  1.1.1

כרטיס כדוגמת אפליקציות מבוססות כרטיסים חכמים ) פיתחה היחידה -רטיסים חכמיםתחום כ

לעולם התקשורת  SIM, כרטיסי תקו" המשווק היום אצל חברות התחבורה הציבורי-"רב

 הסלולארית וכו'(. 

מערכת מקיפה לניהול ושליטה בכרטוס וכן שירותי ערך מוסף בכלי  -תחום תחבורה ציבורית

שירותי כרטוס וגביית דמי נסיעה באמצעות התקנים חכמים ותוכנה  כולל התחבורה עצמו.

 . משלימה

 .Wi-Fiללקוחות כדוגמת ציוד  משלימים מוצריםהעסקית מספקת  היחידה ,כן כמו 

 : CoverageNetwork -בתחום המוצרים  1.1.1

לשחזור  DASוציוד  רפיטריםמבנים וקו מוצרי  בתוךונקודות גישה  סלולארי רדיו הפצת מוצרי  

אות רדיו חלש ושידורו מחדש בעוצמה מוגברת לתא השטח הרצוי לצורך הרחבת הכיסוי 

ונקודות גישה  LTE-בטכנולוגיית ה תמיכה וכוללים ודרגוהמוצרים של היחידה ש קווי. הסלולרי

 הקיימת. הסלולריתאלחוטית המשלבת את כל סוגי הטכנולוגיה 

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 1.3

על פי המוצרים והשירותים העיקריים )מכלל הכנסות  המגזרלהלן נתונים אודות התפלגות הכנסות 

 הקבוצה(: 

2014 2015 2016 

 ₪**אלפי  )*( % ₪**אלפי  )*( % ₪**אלפי  )*( %
 

53.6% 338,049 56.5% 448,766 60.26% 375,769 Wireless Infrastructure 

11.2% 70,646 11.1% 88,220 13.64% 85,041 Broadband 

2.0% 12,414 1.8% 14,269 2.04% 12,720 Labs 

1.3% 8,475 0.9% 7,497 1.51% 9,420 Smart Cards  &Public Trans. 

0.9% 5,865 0.5% 3,726 0.60% 3,726 Network Coverage 

 סה"כ 486,675 78.04% 562,478 70.8% 435,449 69.1%

 

 נסות הקבוצה במאוחד.שיעור באחוזים מסך הכ -)*(

 מכירות לחברות אחרות בקבוצה. ותכולל ןלצדדים שלישיים בלבד ואינ ןהמכירות הינ -( **)
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  חדשים מוצרים 1.1

Cello- התומכת בגידול המתמיד בקצבי התעבורה על גבי סיבים  חדשנית טכנולוגיה לחברה

 שבביםמבוססת וופטית ואלחוטית רי נרחב בתוך מבנים. טכנולוגיה זו היא אאכיסוי סלולובאופטיים 

התפתח ל שהחלבטכנולוגית סיליקון פוטוניקס. תחום הסיליקון פוטוניקס הינו תחום חדש יחסית 

 רתעבבה מסייעת"ב בארה רשום פטנט על מבוססת שהינה, הטכנולוגיהבעולם בשנים האחרונות. 

יס פרוסות סיליקון המידע באמצעות פוטונים )חלקיקי אור לייזר( במקום אלקטרונים על בס

 מוצרים פיתוח המשך כדאיות את תבחן אשרכתיבת תכנית עסקית ל פועלת החברהסטנדרטיות. 

בניהול ובפיתוח  יסיוןבעלי נ חיצונייםיועצים ב נעזרת החברההדרך )לצורך כך  והתוויית אלו

 אלו טכנולוגיות במימוש הצפויות ההשקעותהחברה,  להערכתטכנולוגיות בתחום הרלבנטי(. 

 מקורות מימון חיצוניים. תדרושנה

 ממימוש לחברה הצפויה הערך תוספת את להעריך החברה של ביכולתה אין, הדוח למועד נכון

 .כאמור הטכנולוגיות

xoCelloB -  רית טקטיתארשת סלול מאפשרת לכוחות הצלה וביטחון להקיםניידת הערכה הינה ,

מתפקדת באופן עצמאי, ללא תלות אשר  LTE-המבוססת על טכנולוגיית ה עצמאית וייעודית

, מתחברת לכל מכשירי הקשר כלל קורסות בזמן חירום עקב עומס-שבדרך ברשתות קיימות

 120MBטחון וההצלה בזמן חירום ומאפשרת תקשורת בקצב של יהמסורתיים של גורמי הב

תקשורת  . הערכה תאפשר שיתוף בין כל הכוחות על אותה רשת אחודה בזכות שילוב שליהישנל

 PTTייעודית ואפליקציות תקשורת מתקדמות, עם מכשירי הקשר  LTEסלולארית על גבי רשת 

שבהם מבוססי הרדיו. המערכת מאפשרת תקשורת גם בתוך מבנים, מנהרות, ואזורי אסונות טבע 

 קרסו כל התשתיות, כמו במקרים של רעידות אדמה, הצפות, שריפות, אירועי טרור, תאונות וכו'.

 ותלקוח 1.1

 כדוגמת סלקום) בארץ ללקוחות בתחום התקשורת שחלקם מפעילים בעיקרמבצעת פרויקטים  החברה

( ובחו"ל Mobile 012-ו בע"מ 'ןנטוויז, תקשורת בע"מ , פלאפוןתקשורת בע"מ , פרטנרישראל בע"מ

 Tower חברות, בצ'ילה ופרו( Entel-ו America Movil, Vodacomמקבוצת  Claro -ו Telcel )כדוגמת

Management ממשלה )בעיקר בישראל(. ומשרדי 

 לקוחות החברה אינם מעמידים בטחונות בגין האשראי הניתן להם. מרבית

חלק מלקוחות המגזר ולקוחות פוטנציאליים חדשים ביקשו תקופת  2016ובמהלך שנת  2015בשנת 

ה, תהליך זה יימשך אשראי ספקים ארוך יותר מהתקופה שהייתה מקובלת עד כה. להערכת הנהלת החבר

משקל בבחירת הספק/קבלן. יכולת החברה לספק מימון ללקוחותיה, תוך בחינת סיכוני ויהווה  2017בשנת 

האשראי והחשיפה הטמונים בכל פרויקט פוטנציאלי, יאפשר לה להגדיל את היקף הפעילות ואת חלקה 

  בתחום פעילות זה על חשבון ספקים/קבלני משנה קטנים יותר.

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתוה הינו מידע צופה פני עתיד מידע ז

מידע הקיים בחברה בתאריך הדוח, מתבסס על . המידע הצופה פני עתיד חלקו או כולו, להתממש

הזמנות שנתקבלו וכולל הערכות ותחזיות של החברה, משאים ומתנים, השתתפות במכרזים ו

או תוצאות מוערכות של  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותוונים המגזרים השמלקוחות 

 .החברה או אשר משתמעות ממידע זה
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נחשבת למובילה באזורי פעילותה בארץ ובחו"ל. להלן  היאלקבוצה ניסיון ומוניטין רב שנים בתחום זה ו

 יצוניים בלבד(: פרטים אודות היקף ההכנסות במגזר בחלוקה לפי סוגי לקוחות המגזר )מכירות לח

 

 

 )מכירות לחיצוניים בלבד(:  םגיאוגרפיילפי אזורים להלן פרטים אודות היקף ההכנסות במגזר בחלוקה 

2014 2015 2016 
 

 ₪אלפי 
מסך  %

ההכנסות 
 המאוחד

 ₪אלפי 
מסך  %

ההכנסות 
 המאוחד

 ₪אלפי 
מסך  %

ההכנסות 
  המאוחד

 ישראל 21.84% 136,228 15.6% 124,243 19.1% 119,902

 מרכז אמריקה 20.60% 128,489 18.4% 146,273 16.7% 105,221

 דרום אמריקה 24.85% 154,992 18.8% 149,300 19.9% 125,491

 אפריקה 6.05% 37,704 13.2% 104,980 7.4% 46,741

 שאר העולם 4.10% 25,579 4.0% 32,527 4.0% 25,425

 אירופה 0.59% 3,683 0.8% 5,155 2% 12,669

 סה"כ 78.04% 486,675 70.8% 562,478 69.1% 435,449

 

 מסך 10%מ  יותר מהווה תיוהכנסו מחזור אשרקשורת בתחום הקמת אתרי ת לקוח מהותי למגזר

 :2016 בשנת הקבוצה של המאוחד המכירות מחזור

2014 2015 2016 

 לקוח )*( שיעור ₪ אלפי )*( שיעור ₪  אלפי )*( שיעור ₪  אלפי 

 'א לקוח 15% 93,353 12.1% 95,963 - -

 שיעור מסך הכנסות הקבוצה במאוחד. -)*( 

  צבר הזמנות 1.6

 2015בדצמבר,  31ביום ) ש"חאלפי  137,880-כ סך שלמסתכם ל המגזרצבר הזמנות  ,ך המאזןלתארי

 (. ש"ח יאלפ 115,319-כ הסתכם לסך של

 

 

1011 1011 2016 
 

 ₪אלפי 
מסך  %

ההכנסות 
 המאוחד

 ₪אלפי 
מסך  %

ההכנסות 
 המאוחד

 ₪אלפי 
מסך  %

ההכנסות 
 המאוחד

 
 סוג הלקוח

368,809 58.5% 464,683 58.5% 361,358 57.95% 
מפעילים ובעלי 

 אתרים

 ספקי ציוד 2.20% 13,750 1.7% 13,667 0.9% 5,748

 אחרים 4.74% 29,577 1.7% 13,701 0.4% 2,612

 ויזיה בכבליםוטל 1.17% 7,316 1.2% 9,292 1.6% 10,392

47,888 7.6% 61,135 7.7% 74,674 11.97% 
משרדים ממשלתיים 

 ואחרים

 סה"כ 78.04% 486,675 70.8% 562,478 69.1% 435,449
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 (:ש"ח)באלפי  2017 תלהלן תחזית ההכרה בצבר ההזמנות  לשנ

 

 סה"כ Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 תחום

Broadband 
1,915 3,415 4,915 4,915 15,160 

Wireless Infrastructure 
55,748 39,356 13,021 14,596 122,720 

 137,880 19,511 17,936 42,771 57,663 סה"כ

 

 צבר הזמנות לפי אזורים גאוגרפיים:

 

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע זה הינו מידע צופה פני עתיד 

מידע הקיים בחברה בתאריך הדוח, מתבסס על . המידע הצופה פני עתיד קוחל או כולו, להתממש

הזמנות שנתקבלו וכולל הערכות ותחזיות של החברה, משאים ומתנים, השתתפות במכרזים ו

או תוצאות מוערכות של  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותוהמגזרים השונים מלקוחות 

 .החברה או אשר משתמעות ממידע זה

 

לקוחות החברה ך ההתקשרות העיקרית של החברה עם לקוחותיה הינה בדרך של הסכמי מסגרת. דר

רשאים בכל עת ולפי שיקול דעתם להפסיק ביצוע עבודות שנתנו בהתאם להזמנת עבודה לפרק זמן מסוים 

או לצמיתות וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שיהיה צורך לפרט את סיבת ההפסקה. במקרה של הודעה על 

סקת ביצוע הזמנת עבודה כאמור, ישלם הלקוח לחברה בגין עבודות שבוצעו על ידה עד למועד הפ

 ההפסקה ואשר בגינן קיבלה החברה אישור השלמה.

 

 

 

 

 סה"כ Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 תחום

 מרכז אמריקה
12,112 9,420 1,538 - 23,070 

 דרום אמריקה
29,718 6,729 - - 36,447 

 אפריקה
4,244 15,538 11,483 14,596 45,861 

 ישראל
8,915 10,415 4,915 4,915 29,160 

 אחר
2,674 669 - - 3,343 

 סה"כ
57,663 42,771 17,936 19,511 137,880 
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  תחרות 1.7

 מספר רב של מתחרים מתחומי ליבה שונים: םישנ, המגזרבתחומי פעילות 

ructureInfrast Wireless -  במדינות השונות. התחרות מאופיינת על מתחרים מקומיים ומתחרים גלובליים

רותים יידי חברות מקומיות בינוניות בהיקף פעילותן וביכולתן המקצועית ובחברות גדולות המספקות ש

  .לעיל 2.1.1המפורטות בסעיף  בינלאומיתשונים לשוק התקשורת, חברות בעלות נוכחות 

  

, רטור מוביל בשוק התקשורת האלחוטיתאינטגיצרן מגדלי תקשורת ומעמדה כלשמר את  תפועל החברה 

אספקה, הרחבה ושדרוג  על מנת לקצר את זמנימגדלים חומרי גלם והחזקת מלאי  בין היתר, באמצעות

מציאת והתאמת פתרונות ייחודיים לבעיות הנדסה ולוגיסטיקה של מפעילים )ג'ונגלים היכולת הנדסית, 

ללקוחות קיימים וחדשים ופריסה יה כמתואר לעיל באפריקה ובדרום אמריקה( ושירותים עתירי טכנולוג

ח אדם המאפשרת ניידות וזמינות במענה לצרכי הלקוחות במדינות השונות בהן פועלת וגלובלית של כ

 .היחידה

Broadband - בסביבה תחרותית בה קיימים מספר רב של מתחרים הן בתחום השירותים והן בתחום  פועלת

  .בטכנולוגיות החדשות על מנת לשמור על יכולתה המתקדמת , החברה דואגת להתעדכןהמוצרים

Labs -  בין מתחריה העיקריים:נחשבת למובילה בתחומה בישראלהמפעילה מעבדת תיקונים היחידה . 

Bezeq Tech, Flying Cargo, Silora.   

Smart Cards & Public Transportation –  למ תים, התחבורה המתחרים העיקריים בארץ הינם מבתחומי

  SIMשימקוטק וטלדור. חלקה של החברה בפעילות זו בשוק בישראל אינו מהותי. בתחום הפצת כרטיסי

  מורפו., Gemalto ,Obertur ,Blue Fishהמתחרים הם:  

Network Coverage:  מספר חברות מובילות בתחום הכיסוי באמצעיים אופטיים ורדיו בתוך מבנים מתחרות

. היתרון היחסי מתבסס על איכות וטכנולוגיה שמוזילה את עלויות Mobile Access -ו Combaבחברה כדוגמת 

  תמחור.על הייצור ומאפשרת תחרות על איכות ו

 עונתיות  1.2

 Wireless-הבדרך כלל, הכנסות בעיקר בתחומי הליבה המסורתיים: העונתיות באה לידי ביטוי 

Infrastructure  שור תקציבים יביתר הרבעונים וזאת עקב תהליכי אברבעון הראשון נמוכות ביחס להכנסות

ינואר. בדרום אמריקה  -והפקת הזמנות לספקים אשר מתבצע אצל מרבית המפעילים בחודשים נובמבר

 מתאפיין הרבעון הראשון בירידה בפעילות עקב חופשות הקיץ, חופשת השנה החדשה והקרנבלים.

של כחודשיים. ברבעון ממוצע פועל עובר פרק זמן מתאריך קבלת ההזמנה ועד לתחילת ביצוע העבודות ב

בשנה הקודמת,  ןוטרם הסתיים ביצוע ותבגינן הזמנ והראשון בדרך כלל מבוצעות עבודות שהתקבל

  שתהליך קבלת האישורים לתחילת ביצועם קצר. כמו גם עבודות ,הוק-הזמנות ואספקות אד

בחודשי הקיץ. עם זאת, יתכנו מבצעי קידום מאופיין לאורך השנים בפעילות רבה יותר  תחום ההתקנות

 אשר ישפיעו על פעילות ההתקנות.  אצל הלקוחותמכירות 

 מובהק.  אין אפיון עונתיבשאר המוצרים 
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 בחלוקה על פי רבעונים: המגזרלהלן פרטים אודות מכירות 

 

2014 2015 2016  

 רבעון % ₪אלפי  % ₪אלפי  % ₪אלפי 

87,079 20.0 140,297 25.1 
       

115,414  23.7 
I 

106,246 24.4 149,190 26.6 
       

122,834  25.2 
II 

116,522 26.8 133,180 23.8 
       

131,368  27.0 
III 

125,602 28.8 139,811 24.5 
       

117,060  24.1 
IV 

435,449 100.0 562,478 100.0 
       

486,675  100 
 סה"כ

 

 כושר ייצור 1.9

התקשורת, הנמכרים בארץ ובחו"ל, באמצעות מר עבודות ת בישראל את מרבית מגדלי ייצרהחברה מ

מר מהונה המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בה )להלן: " 100%-אשר החברה מחזיקה ב, מתכת בע"מ

לפי חוק לעידוד השקעות הון  זכאית"( המפעילה באשקלון מפעל לייצור מגדלי תקשורת. מר מתכת מתכת

לדוחות  17ראה באור לפרטים נוספים, הטבות מס במסלול החלופי של אזור פיתוח א' )ל 1959-התשי"ט

או  ימים בשבוע 5הכספיים(. מפעל זה עובד, בהתאם להזמנות ולתכנון מראש, במשמרת אחת או יותר, 

ת בקרת איכו לוגיסטיקה, עובדי הנדסה, 20-עובדי ייצור ועוד כ 56-יותר, לפי הצורך. במפעל מועסקים כ

ומסוגל להגדיל באופן משמעותי את כושר  אחת במשמרתוניהול. המפעל פועל כיום בתפוקת ייצור מלאה, 

 הייצור בזמן קצר וללא השקעות משמעותיות נוספות בציוד. 

ו: מגדלי זוויות, מגדלי צינורות ללקוחותי המגזרקווי ייצור המספקים את מגוון המוצרים שמציע  3במפעל 

 . ומונופולים

ק מסל המוצרים נעשה באמצעות ספקים מקומיים. חל של הייצור המגזר, פועל בהן מדינות פרבמס

 השיקולים לייצור מקומי הינם עלויות הייצור המקומי, עלויות השינוע ומכס.

ח אדם בחו"ל. בימים אלו ובמסגרת המאמץ לשיפור הרווחיות בוחנת החברה ייצור של רכיבים עתירי כ

 ר במזרח הרחוק.מתבצע ניסוי של ייצו
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 הון אנושי 1.10

  :31.12.16ליום  במגזרהמועסקים להלן פירוט מספר העובדים 

 מקסיקו שראלי  
 אמריקה
 הלטינית

שאר  אפריקה
 העולם

 כ"סה

Infrastructure BU 155 174 284 72 37 711 

Broadband BU 212 3       111 

Labs BU 75         71 

BU  0         0 אחר ותפעול 

 19     6 2 11 , שיווק ופיתוח עסקימכירות

 1,031 37 71 190 179 113  כ"סה

 

בשל קר הגידול בתקופה נובע מקליטת עובדי קבלן עי .עובדים 950מגזר בהועסקו  31.12.2015ליום 

  .אילוצים רגולטורים במדינות מסוימות

 .המגזרחל קיטון במצבת כ"א של  31.12.2016מיום 

 

 אשר על פי הסכמי עבודה אישיים וחלקם זכאים למענקים על פי פרמטרים שוניםמועסקים העובדים ככלל 

 .לחברה אינו מהותי פםהיק

חלק מעובדי הקבוצה בתחום פעילות זה נדרשים לעמוד בתנאי הסמכה מטעם ספק הציוד ולצורך כך 

בחברה עצמה ומחוצה לה תכנית הדרכה והכשרה המתבצעת  למגזרנשלחים לקורסים והכשרות שונות. 

במטרה לשמר את הידע הדרוש לביצוע העבודות ברמת הבטיחות, האיכות והמקצועיות להם נדרשת 

לרבות בנושאי בטיחות בעבודה אינה  הז במגזרהחברה מלקוחותיה. עלות ההכשרה והדרכת העובדים 

 .לחברה מהותית

 .המגזרמעובדי במי תלות  להערכת החברה, לא קיימת

  -ם וספקיםחומרי גל 1.11

)כחלק מתהליך  הינם פלדה ואבץ הקבוצה לטובת ייצור מגדליםחומרי הגלם העיקריים המשמשים את 

 ףחשו המגזרלאור האמור  ממחיר העלות הישירה של ייצור המגדל. 20%-וה כומחיר הגילוון מה .הגילוון(

 לתנודות במחירי הפלדה והאבץ בעולם. 

 נים עיקריים בארץ.יבוא ממספרעל פי רוב, הפלדה נרכשת 

 להקטין את החשיפה לתנודתיות במחירי הפלדה במספר אופנים: ףשוא המגזר

 מחירי המוצרים שהיא מוכרת ללקוחותיה לסל הצמדות המושפע ממחיר הפלדה והאבץ אוהצמדת  .1

 לחילופין על ידי קבלת מקדמות מהלקוחות אשר משמשות לרכישת חומרי גלם.

תייחסות לגורמים משתנים קשורים לחברה, היס תחזיות תוך ביצוע הזמנת חומרי גלם על בס .2

 ללקוחותיה ולתנודות במחירי הפלדה.

מראש  חודשים 6-לכבהתבסס על תחזית עבודות עתידיות  מתבצעתבפלדה  המגזרהצטיידות על פי רוב, 

ם, חומרי גלם ומוצרים נוספים בהם ברגי המגזרבמחיר הנקבע במועד ההזמנה הראשוני. בנוסף רוכש 

מספר רב של קבלני משנה בארץ ובעולם  למגזרכבלים, סולמות וכד' בהיקף שאינו מהותי לחברה. 

 גלוון באבץ חם, צביעה, עבודות הנדסה אזרחית, הובלות וכד'. שירותים שונים לרבות המספקים לה 
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קטי יסגרת פרויבמ ומבנים ניידים , ציוד חשמל, מזגניםםגנראטורירוכש ציוד נלווה כגון:  המגזרכמו כן, 

Turn-Key  מלקוח, החברה מתקשרת עם ספקי ציוד ומזמינה  הזמנהאותם מבצעת החברה. עם קבלת

 את הציוד בהתאם למפרט הנדרש על ידי הלקוח.

 

כאמור לעיל, חלק מתהליך ייצור המגדל כולל גילוון באבץ חם. מחירי האבץ נתונים לשינויים בהתאם 

  לוון. למגמות בעולם ולרמת הביקוש לגי

בים המשמשים להתקנות, לפרויקטים, לתיקונים ולמכירה )ציוד תקשורת, רכיחומרי הגלם ומוצרי תקשורת 

מקדחים וכו'( הינם זמינים מספקים רבים בארץ ובעולם. וכגון ברגים  אלקטרוניים, ציוד עזר להתקנה

 החלטה על רכישה מספק כלשהו תלויה בזמינות המוצר הנדרש ובמחירו. 

 משלימים תוכנה מוצרי אספקת לטובת מסגרת בהסכמי התקשר איתם ספקים מספר ישנם למגזר, ןכ כמו

 .השונים הליבה בתחומי

ספק אחד  למגזר, אין המגזר לאור קיומם של ספקים רבים לחומרי הגלם השונים והציוד להם נדרש

 ת עם מספר ספקי ציוד. הסכמי בלעדיו למגזראין תלות בספק כלשהו.  למגזר ולכן "ספק עיקרי"המהווה 

 

 הון חוזר   1.11

מרי הגלם ושל המוצרים בשלבי הגמר ומדיניות הקבוצה הינה לשאוף להתאמת רמות המלאי של ח

מענה מהיר לביקושים או הזמנות לתת השונים, לביקושים המשתנים על פי תחזית החברה וזאת על מנת 

ה, מתבססת על שני פרמטרים: תחזית ביחס להחזקת חומרי גלם, בעיקר פלד המגזרמדיניות  חדשות.

הינן בהתאם להערכת הנהלת  המגזרומחיר חומרי הגלם בעולם. רמות מלאי  המגזרהצריכה של מוצרי 

 .2017שנת למכירות החברה ל

אחריות לתקופה של שנה או שנתיים למתקני התקשורת. לאור ניסיון העבר, העלויות  לתתהקבוצה נוהגת 

 תיות.בגין אחריות זו אינן מהו

אולם עדיין  ככלל שואפת החברה להתאים את מדיניות האשראי של הקבוצה ללקוחותיה אל מול ספקיה

 למועד הגבייה מלקוחותיה. המגזרקיים פער בין מועד התשלום לספקי 

ממועד הוצאת ימים  120 עד 30בין אשראי לתקופה של  וללקוחותימעניק  המגזר -אשראי לקוחות

. במרבית המקרים מקבלת החברה מקדמה עם חתימה על הזמנת העבודה אשר כמקובל בשוקהחשבונית 

. מרבית הלקוחות אינם מעמידים בטחונות כנגד האשראי הניתן לםגמרי משמשת בעיקרה לרכישת חו

 החברה מבטחת חלק מלקוחותיה בביטוח סיכוני אשראי.להם. 

כולל סעיף הכנסות  יום( 134 -2015יום )שנת  153עמדה תקופת האשראי הממוצעת על  2016בשנת 

הסתכם  2016. ההיקף הממוצע של האשראי ללקוחות לשנת לקבל בגין עבודות שטרם הבשילו לחשבונית

למיטב ידיעת החברה מגמה זו מאפיינת את התחום (. מיליוני ש"ח 206 -2015שנת ) מיליוני ש"ח 228 -ב

 בו פועל המגזר.

ימים כמקובל בשוק. החברה  120עד  30לתקופה של בין  ומספקימקבל אשראי  המגזר -אשראי ספקים

 ותוצרת גמורה רכישות של חומרי גלםחלק מאינה מעמידה בטחונות כנגד האשראי הניתן לה, למעט 

 יום(.  46 -2015יום )שנת  44עמדה תקופת האשראי הממוצעת על  2016חו"ל. בשנת מ

  ימים. 15לקבלנים אלו עומד על שוטף +  מפעילה קבלני משנה בתחום ההתקנות תנאי האשראי החברה
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הפער שבין ימי הלקוחות לימי הספקים נובע מכך שהחברה אינה משלמת לספקיה בשיטת "גב אל גב" 

 כנגד התקבולים אותם היא מקבלת מלקוחותיה.

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.13

: פתרונות שיםהחד םבתחומי הגדלת הפעילותפעילות המסורתיים לצד התחומי  פועל להרחבת המגזר

 . תקשורת לתחבורה ציבורית וכיסוי רשתי

 את היעדים הבאים: 2017לשנת  הגדיר המגזר

 אתרים ותחזוקת תקשורת אתרי הקמת בתחום, בעולם ללקוחותיה החברה בין הקשר העמקת  .1

 בעולם האופטיים הסיבים בתחום בפעילות גידול המשך .2

 IB (In Building) -ה בתחום הפעילות הרחבת .3

 IOT -ע ללקוחות הטלקום שירותים נלווים בתחום הסייבר ופתרונות מתקדמים בתחום הלהצי .4

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.11

פועל. הוא בתחום אספקת מתקני תקשורת והקמתם במדינות בהן מעמדו לבסס את ימשיך  המגזר

 .2016 שנת של לאלו בהיקפן דומות יהיו 2017 בשנת המגזר הכנסותלהערכת הנהלת החברה, 

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע זה הינו מידע צופה פני עתיד 

מידע הקיים בחברה בתאריך הדוח, מתבסס על . המידע הצופה פני עתיד חלקו או כולו, להתממש

הזמנות שנתקבלו וכולל הערכות ותחזיות של החברה, משאים ומתנים, השתתפות במכרזים ו

או תוצאות מוערכות של  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותומגזרים השונים המלקוחות 

 .החברה או אשר משתמעות ממידע זה
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מגזר "מערכות, מודיעין וסייבר )לשעבר המגזר  -אור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותתי .3

 ("הביטחון

 מידע כללי   3.1

 )להלן עיקריים עילותפ תחומי במספרעוסק "( המערכותגזר מ)להלן: " וסייבר מודיעין, מערכותה מגזר

 : ("המגזר" זה: 3בסעיף 

  בתחומיםייעוץ והקמת מערכות משולבות ( שונים ובעיקרם בתחום הביטחוןDefense )האבטחה ו

(Homeland Security) ,תכנה פתרונות ,ותחכמ לעריםוים קמפוסללבניינים,  ובקרה שליטה מערכות 

 מבוצעת זו פעילות. משולבי פלטפורמות יבילות פרויקטיםו רוםיבשגרה ובח מקומיות ברשויות לניהול

. אס 'י.ג אתנהוחברת  "(מערכות מר"מ )להלן: "בע ותקשורת אבטחה מערכות מר באמצעות בעיקר

 "(אתנה"מ )להלן: "בע טחונייםיב יישומים 3

 מרכז: םגיאוגרפיי וריםאז במספר התמקדו אשר השיווק במאמציהחברה  המשיכה הדוח בתקופת

 עםבשלבים שונים  מ"מומדינות מתנהלים  במספר. ואפריקה אירופה, אמריקהאמריקה ודרום 

 לכדי והבשלתם מ"המו התקדמות קצב את לאמוד יכולה לא החברה הנהלת אך ,פוטנציאליים לקוחות

 . מחייבות הזמנות או חוזים

רה הפועלת במרכז אמריקה הזמנה לביצוע קיבלה מר מערכות יחד עם חב 2015במאי  29בתאריך 

חלקה של מר . מיליון דולר 25 -במדינה במרכז אמריקה. היקף הפרויקט הינו כ Safe Cityפרויקט 

)אסמכתא מס':  2015במאי  31. לפרטים נוספים ר' דיווח מיידי מיום מהיקפו 50%מערכות הינו 

 .2016הפרוייקט הסתיים ברבעון הראשון של  (.2015-01-033474

שנות  40-מיכולת מתן פתרונות אבטחה פרואקטיבית ושירותים אשר מבוססים על יותר  לחברה

 .ניסיון

 טכנולוגיות עיבוד ספרתי של אותות וידאו, הכוללות  לשימוש צבאי ואזרחי ותקשורת מערכות קשר

 -ר בע"מטקמבאמצעות . פעילות זו מבוצעת אלחוטיות וקוויות IPאודיו ונתונים והפצתם ברשתות 

 ;"(טקמר)להלן: "

במכרז של משרד הביטחון לאספקת מערכת תקשורת טקמר  חברת הבת, זכתהבתקופת הדוח 

 ."חמש 34 -טקטית בהיקף של כ

 חברת אתנה(  באמצעות)פעילות זו מבוצעת  מערכות מודיעין וניהול ידע: 

CK2I-  יות . מערכת מבוססת טכנולוגלניהול ידע בארגוני ביטחון ואבטחהמערכתMicrosoft  אשר

בימים אלו הסתיים פרויקט שדרוג המערכת וזו  פותחה והותקנה אצל מספר לקוחות מודיעין בעולם.

 .2017צפויה להיות מותקנת אצל לקוח נוסף במהלך שנת 

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע זה הינו מידע צופה פני עתיד 

מידע הקיים בחברה בתאריך הדוח, מתבסס על . המידע הצופה פני עתיד חלקו או כולו, להתממש

הזמנות שנתקבלו וכולל הערכות ותחזיות של החברה, משאים ומתנים, השתתפות במכרזים ו

או תוצאות מוערכות של  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותוהמגזרים השונים מלקוחות 

 .החברה או אשר משתמעות ממידע זה
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SCARO-  ופורומים חברתיות רשתות, גלויים אינטרנטייםוניתוח מידע ממקורות  לאיסוףמערכת 

 אצל שני לקוחות. 2017המערכת אמורה להיות מותקנת במהלך שנת  .WEBINTמערכת ו

SAIP –  משפחת מוצרים המאפשרת עבודה מול בסיסי נתונים במתודולוגייתBig Data  תוך שימוש

מתקדמות להיתוך המידע והפקת  ביים לניתוח המידע והפקת תובנותיאיטבכלים מתקדמים ואינטו

 אינפורמציה תומכת החלטה וחילוץ תובנות מרשת האינטרנט בכל רבדיה. 

ם חברת ע SAIP, התקשרה מר מערכות בהסכם לאספקת מערכת 2015באוגוסט  18ביום 

 "ההסכם"(.-: "הלקוח" ווז בפסקהאינטגרציה בינלאומית )להלן 

ם להסכם, מר מערכות תספק ללקוח מערכת לאיסוף מידע וניהול חקירות בתחום חקירת בהתא

 ההונאות הפיננסיות כחלק מפרויקט של הלקוח עבור מזמין העבודה.

מיליון דולר ארה"ב והוא כולל את אספקת המערכת,  5-היקף ההכנסות הצפוי מההסכם הינו כ

הטמעת הפרויקט צפויה להסתיים במהלך שנת . שנות תמיכה ותחזוקה 5-הדרכות למזמין העבודה ו

2017. 

החברה השקיעה  .SAIP-החברה רואה בחתימה על הסכם זה צעד משמעותי במפת הדרכים של ה

, ורואה BIG DATAמיליוני ש"ח בפיתוח המערכת בדגש על יכולת  40 -לבשנתיים האחרונות מעל 

, באירופה לקוחות עם מ"מו מספר מנהלת הקבוצה .במערכת מנוע צמיחה מרכזי בשנים הבאות

. SAIP מערכות לאספקת והפיננסים בטרור הלוחמה, המודיעין בתחום אמריקה ויבשת אסיה מזרח

 .מחייבים הסכמים לכדי יבשילו מ"מו ומתי אם להעריך יכולה אינה החברה הנהלת

 ריםהמוצ לפיתוח פ"המו עלויות את להוון החלה החברה, 2016 שנת של השני מהרבעון החל

 6 -כ הינו 2016 שנת של והרביעי השלישי השני ברבעונים שבוצע ההיוון סך. SAIP ה שבתחום

 .₪ מיליון

 CATI– להלן, ראה מערכת לייצור תמונה מודיעינית של איומים בתחום הסייבר. 

 

 החברה גייסה מספר מומחים 2015תחום פעילות זה הוקם בחברה ברבעון הרביעי של שנת  -סייבר .

רותים החל מסקר סיכונים, בחינות חדירות לארגון, המלצות יהסייבר ומציעה קשת ש בתחום

כמו כן, גוף סייבר, בהתאם לצרכי הלקוח.  מערכותהתקנת ו מתודולוגיות, הדרכותלתיקונים, הטמעת 

המסייע לארגונים  CATI  - Cyber Actionable Treat Intelligenceהסייבר פיתח מוצר חדש בשם

  .Dark Net -נות פריצה וחדירה באמצעות מודיעין מקדים שנאסף בלאתר ניסיו

כספק  המשמש, אמריקה במרכז ממשלתי פיננסי גוףעבור  סייבר אבטחת במכרז כתהחברת בת ז

וצפוי להסתיים במהלך  2016 במרץהחל שהפרויקט,  במסגרת. המדינהלעובדי  שירותים של מוביל

ת מומחים ואנליסטים מתחום הסייבר והמודיעין של מבצע צוו, 2017 שנת של הרביעיהרבעון 

תהליכים ומערכות עסקיות עיקריות בתהליך העבודה  מיפויהקיימות,  החולשות של ההקבוצה בחינ

בארגון והטמעה של פתרונות למניעת הונאות, הבטחת הכנסה ואבטחת הסייבר. כמו כן יבוצע שדרוג 

ולוגיה וטכנולוגיה מתקדמים של אבטחת סייבר. של מערכת הגישה המרכזית לארגון והטמעת מתוד

אסטרטגית הפתרון,  ואפיוןהסיכונים, תכנון  מניתוח החל מקיף פתרון בפרויקט מספקתמר  קבוצת

 ישירות ללקוח מר תספק, ההסכם תנאי במסגרת עוד. שלהן הניהול וממשקי המערכות הטמעת דרך

 שנים מסיום הפרויקט. 5הדרכה במהלך ותחזוקה 
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קטי ייעוץ בתחום ולהערכת החברה, פרויקטים מסוג יימספר פרות הדוח בצעה החברה בתקופ

בעיקר באזורים מתפתחים כגון אמריקה הלטינית. החברה  2017זה ימשיכו ויכנסו גם בשנת 

מזהה הזדמנויות רבות בהן היא יכולה להביא לידי ביטוי את מכלול היכולות, השירותים 

  והמוצרים שלה.

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתוו מידע צופה פני עתיד מידע זה הינ

מידע הקיים בחברה בתאריך מתבסס על . המידע הצופה פני עתיד חלקו או כולו, להתממש

הזמנות הדוח, וכולל הערכות ותחזיות של החברה, משאים ומתנים, השתתפות במכרזים ו

או תוצאות  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותוהמגזרים השונים שנתקבלו מלקוחות 

 .מוערכות של החברה או אשר משתמעות ממידע זה

 

 הביטחון מערכות תחום החברהלהערכת : בו החלים והשינויים התחום מבנה 3.1.1

 המדינות בין הכללי הגיאופוליטי המצב: כגון מגמות ממספר מושפע בעולם והאבטחה

(, ועוד גבול במעברי חוקית בלתי הגירה, פעולה ישיתופ, סכסוכים, מלחמות, איום)

 השונות במדינות הפשיעה רמת, הטרור ארגוני מצד ופיגועים הטרור איומי רמת

 ואירועים( לפשיעה בהתייחס מסוימות במדינות שנלקחות אסטרטגיות החלטות)

 . עולמית מדיניות על מהותי באופן שהשפיעו חריגים

ארגוני הטרור והתארגנויות עצמאיות י התקפות וריבו סטיהאיסלמיהטרור  הקצנת

 OSCAR-מערכת הובראשן  המגזרבמערב אירופה מייצרים הזדמנויות רבות למערכות 

  . להלן( 3.4.2)לפרטים אודות המערכת, ר' סעיף 

 Smart( התרחב ל"עיר חכמה" )Safe City) "עיר בטוחה"בשנים האחרונות, המושג 

Cityרכות עירוניות רבות כגון ניהול מערכת תנועה עירונית (. בעיר חכמה משולבות מע

, מערכת התראות )פרטית וציבורית(, ניהול רשת מים, ניהול רשתות תקשורת עירוניות

וזאת בין היתר, במטרה לשפר את איכות  על מפגעים )מזג אויר, זיהום אויר ועוד(

 טפת של העיר.ורמת החיים, בטחון ותושבי העיר ולצמצם את עלויות התחזוקה השו

מפתח מערכת מתקדמת לניהול משברים ומתן כלים טכנולוגיים לתחומים  המגזר

כמו כן החברה מזהה צורך במערכות חכמות המתבססות על סנסורי שהוצגו לעיל. 

IOT   ומערכת שליטה ובקרה לאחזקה יעילה ובטוחה של מתחמים כדוגמת בתי

 חולים, מרכזי קניות ובידור וכד'.

ע"י החברה "קמפוסים חכמים" והחברה פיתחה הצעת ערך ייחודית  התחום נקרא

 המבוססת על אינטגרציה של מוצרים שונים.

על גידול בביקוש למערכות ביטחון ואבטחה בשוק  משפיעותהמגמות שצוינו לעיל  

במדינות  )בניגוד לאזרחי( קיטון בתקציבי הביטחון הצבאייםמנגד, המקומי והבינלאומי. 

טחוניות גדולות שניזונו מתקציבי הביטחון צבאיים הפנו יכך שחברות ברבות, גרם ל

(, שהינו שוק משיק וסינרגטי HLSחלק ניכר ממאמציהן לשוק מערכות האבטחה )

 היקף התחרות בשוק. ליכולותיהן הקודמות, ודבר זה הגביר את 
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  מודיעין 

נון, הקמת הכוללים תכ Turn-Keyמבוצעים כפרויקטי  במגזרם ככלל, הפרויקטי 

יות, פריסת מערכות, אינטגרציה, הטמעה והדרכת המשתמשים וכן שירות תשת

ואחזקה בחוזים ארוכי טווח. שילוב מערכות מגוונות בפרויקט הופך לנתח משמעותי 

במרבית הפעילויות. מערכות אלו נרכשות חלקן מיצרנים שונים וחלקן מתוצרת החברה 

 .לפתרון אחדומוכללות 

בחלק מהמקרים  -תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות מגבלות חקיקה, 3.1.2

האגף ליצוא ) אישור אפ"ינדרש ללקוחות בחו"ל  ומוצרילייצא את  ןמעוניי המגזרבהם 

מתיר לנהל מו"מ ולמכור ציוד מוגדר ללקוח האמור . האישור (טחוןיבטחוני במשרד הב

איסור למכירת המוצרים נשוא  וצההקבעל  שור הנ"ל, חליללא האאו מדינה ספציפיים. 

הבקשה. בישראל, הפעילות מול משרד הביטחון מחייבת מספר ספק לחברה 

כמו כן, פעילות מול גופים בינלאומיים, כגון: האו"ם רותים/ מוצרים. יהמספקת את הש

תהליך מוקדם של אישור החברה כספק  מחייבת, מדינות במספר ממשלתיים ומוסדות

  .כאמור המורש

, בתחום התכנה -י כניסה עיקריים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהםחסמ 3.1.3

הכניסה הינם יכולת אימוץ של טכנולוגיות מתקדמות יחד עם השקעה כספית חסמי 

ניכרת בפיתוח לאורך זמן. הקצב המהיר של השיפורים הטכנולוגיים גורם לכך 

השפעתם עם זאת, לכלי. שחברות קטנות לא יכולות לאמץ טכנולוגיות אלו עקב חסם כ

של חסמים בתחום זה פוחתת באופן עקבי, דבר המאפשר כניסה של ספקים נוספים 

 בעלי מבנה עלויות תחרותי יותר היכולים לספק פתרונות בעלויות נמוכות יותר. 

בפרויקטים השונים  הקבוצה תתקופות האחריות להן מחויב -עיקרייםהיציאה החסמי  3.1.4

 היאויקטים אותם רבמסגרת הפ היצוע והטיב אותם הגישוערבויות הב הצעיאותם ב

  .תמבצע

 

 מוצרים ושירותים   3.1

 להלן:דכ יםמחולק המגזרשל  מוצרי 

יעוץ, תכנון, אינטגרציה, הקמה, אספקה ואחזקת מערכות ביטחון  - טחון ואבטחהיב 3.2.1

ואבטחה לאתרים רגישים ומורכבים כגון נמלים ימיים, נמלי תעופה, בתי כלא, מעברי 

מרכזי שליטה לאומיים או פרויקטים לאירועים בול, מסילות ותחנות רכבת, הקמת ג

. הפרויקטים בטוחה"ועידת נשיאים ופרויקט "עיר חכמה/אבטחת מיוחדים כגון 

, פרי פיתוח עצמימשלבים טכנולוגיות אבטחה רבות כגון תוכנות שליטה ובקרה 

כגון: גדרות אלקטרוניות,  ,, מערכות הגנה היקפיותטלוויזיה במעגל סגורמערכות 

 המגזרמערכות בקרת כניסה, מערכות זיהוי תנועה, מערכות הקלטה ושיקלוט ועוד. 

"( לפרויקטים מערכתיים מורכבים System Integratorמשמש כאינטגרטור מערכתי )
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 "("בשוקרה )להלן: "ובליטה בתחומי מערכות הביטחון והאבטחה, מערכות קשר/ש

  .( וכדומהC4Iצבאיות )

בתחום זה מספק המגזר מתקנים יבילים )ניידים( , פרויקטים ופלטפורמות משולבות

לגופים שונים כגון חילות שדה צבאיים ודיגום רכבים ייחודיים. העבודה כוללת תכנון, 

הנדסה, ייצור, חיווט, כבילה, אספקה והתקנה של מתקנים ניידים, על פי דרישות 

 חות המגזר לשימושים שונים. הלקוח. מתקנים אלו משמשים את לקו

מערכת אינטרקום דיגיטלית  -MDISכוללת את ה מערכות קשר לשימוש צבאי ואזרחי 3.2.2

לכלי  IP"( ומערכות קשר מבוססות "מרק)להלן: " המותקנת על גבי רכב קרבי משוריין

  שיט וטיס.

3.2.3 MACS- ( מתגR/VOIP ,הכולל את מגוון הטכנולוגיות כמו עיבוד סיפרתי של וידאו )

אשר פותחו בחברה.  Gatewaysתוך שימוש במגוון  IPאודיו, נתונים והפצת ברשתות 

שפותחו באופן מלא בחברה מאפשרות מגוון רחב של  המודולאריותאבני הבניין 

יישומים כמו טיפול במידע מולטימדיה, יישומי אינטרקום, שיחות ועידה, שחזור וידאו 

 ויכולת הקלטה.

שירותים ללקוחות בתחום המשאב האנושי, לרבות מיון וגיוס טחוני ויעילויות ייעוץ בפ 3.2.4

כוח אדם מקצועי לצורכי אבטחה, וכן הדרכות כוח אדם לצורכי אבטחה במגוון 

 .תחומים

ביטחון ואבטחה במגוון מודיעין, מבצע הדרכות והכשרות של עובדי , המגזר -ותהדרכ 3.2.5

רפתית, רוסית(. בשנים תחומים ונושאים, ובמספר שפות )עברית, אנגלית, ספרדית, צ

מודיעין בסיסי, קורס החברה ביצעה קורסים והדרכות בתחומים הבאים:  2008-2016

מפעילי חדר בקרה, קציני ביטחון, יחידות מנתחי מודיעין, מודיעין מרשתות חברתיות, 

מיוחדות, מאבטחי אישים, שומרי מתקנים מסווגים, פרמדיקים באמבולנסי נט"ן )ניידות 

 ועוד., לוחמת סייבר ץ(, אבטחת נוסעים בתעופהיפול נמרט

 רותיםיפילוח הכנסות ורווחיות מוצרים וש  3.3

פי המוצרים  ממכירות ללקוחות חיצוניים על המגזרלהלן נתונים אודות התפלגות הכנסות 

  )מכלל הכנסות הקבוצה(: לפי תחומי הפעילות העיקרייםוהשירותים העיקריים 

1011 1011 1016   
 שיעור

 
נסות הכ

 ₪באלפי 
 שיעור

 
הכנסות 

 ₪באלפי 
 שיעור

 
הכנסות 

 ₪באלפי 
  

 תחום

17.9% 113,127 24.8% 157,011 
12.06% 75,199 

 ייעוץ והקמת מערכות משולבות 

4.0% 25,255 4.3% 27,254 
מערכות קשר ותקשורת לשימוש צבאי  29,427 4.72%

 ואזרחי 

8.2% 51,774 3.6% 22,594 
פיתוח כלים, וביצוע פרויקטים יעוץ,  28,867 4.63%

 ( Intelligenceמתחום והמודיעין )

30.1% 190,156 32.7% 206,859 
21.41% 133,494 

 סה"כ
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 :המגזרלהלן פרטים אודות פרויקטים עיקריים* אותם ביצע 

 

מהות 

 הפרויקט

 

אזור 

ביצוע 

 הפרויקט

 

מועד 

תחילת 

 הפרויקט

 

 

מועד סיום/ 

 סיום צפוי

 

 בדוחות הכספיים הכנסות שנזקפו 

 

 

היקף כספי 

כולל של 

 הפרויקט

הכנסות 

צפויות 

 מהפרויקט

בשנת 

2017 

 

גמר  %

הנדסי ליום 

31/12/16 2016 2015 2014 

הקמת 

מערכת 

מכ"מ 

 99.9% 93 94,032 34,822 58,550 469 04/2017 09/2013 הונדורס ותקשורת

הקמת 

מערך 

Safe city  

בבואנוס 

, איירס

 **98% - 154,660 - 725 5,768 10/2013 07/2011 ארגנטינה

 

 .המגזרמסך הכנסות  15%מסך ההכנסות במאוחד או  5%מהוות ההכנסות  *

 . החברה השלימה את כל המשימות עד2014הוקפא בשנת  בארגנטינה "הבטוחה העיר" פרויקט **

הרביעי  ברבעוןהפרויקט.  השלמתלמגעים  החלו ,2015 שנתלהרביעי  ברבעון .למועד ההקפאה

-כ של סך מהלקוח התקבל שבעקבותיוונחתם הסכם  הפרויקט השלמת על סוכם ,2016 שנתל

  .2017הפרויקט צפוי להיות מושלם במהלך  .כחלק מהתקבולים בגין ההסכם דולר מיליון 2.5

 מוצרים חדשים  3.1

3.4.1 SAIP - מוצרים מתחום מערכת ניהול ידע המותאמת לעולם ה משפחת- BIG DATA .

 של וחיתוכים ניתוחים לביצוע נוספים מודולים גם כמו חוקים מנוע הינה התוכנה בתלי

זכתה במכרז  כמו כן,. אתנה של מודיעין מומחי ידי על נושאופיי לתובנות והפיכתו מידע

 .ביישום מודיעיני לתחום הפיננסימשמעותי 

3.4.2 OSCAR - אינטרנטיים ממקורות מידע וניתוח לאיסוף מתקדמת מערכת (Web, Deep 

web, Dark Net ,)בחברה מפותחים אשר יחודיים באלגוריתמים שימוש תוך ניתוחו 

 לספק מנת על נוספים חיצוניים/או ו פנימיים ממקורות מידע עם( Fusion) והתכתו

 .מתקדמות תובנות

 אשר בתחומים ופיתוח מחקר משאבי הקרובה השנה במהלך להשקיע החברה בכוונת

 .מפתחת היא אותן ותטכנולוגיב שימוש עושים

3.4.3 SMART M Next Generation –  המפותחת על בסיס  ומודרנית מתקדמתשו"ב מערכת

לספק פתרון  נועדהניסיון מצטבר וידע טכנולוגי ותהליכי מהמתקדמים בעולם. המערכת 

. "בטוחהחכמה/ עיר" יקטייפרו על דגשב HLS-השליטה ובקרה מיטבי וגמיש בתחום ל

החברה בוחנת הרחבת . סתייםנ הופיתוחקוחות בארץ ובחו"ל מספר לל נמכרה המערכת

 .IoTהפיתוח לשימושי אפליקציות של 
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3.4.4 CATI –  תמונה מודיעינית של איומים בתחום  וייצורמערכת לאיסוף מידע מהדארקנט

 הסייבר

 לקוחות  3.1

 בחלוקה לפי סוגי לקוחות המגזר: במגזרלהלן פרטים אודות היקף ההכנסות 

2014 2015 2016  

 סוג הלקוח )*( שעור ₪אלפי  )*( שעור ₪אלפי  שעור )*( ₪אלפי 

 משרדי ממשלה בארץ ובחו"ל  6.84% 42,667 19.9% 125,642 18.5% 117,090

 תאגידים גדולים** 10.84% 67,588 8.4% 53,126 6.1% 38,459

 אחרים*** 3.73% 23,239 4.5% 28,091 5.5% 34,607

 סה"כ 21.41% 133,494 32.8% 206,859 30.1% 190,156

 

 אחוז מסך ההכנסות המאוחדות של החברה -*

 מתקדמות לחימה מערכות"(, רפאל "אתעוירית לישראל בע"מ )להלן" "ויה האיהתעשכדוגמת  -**

 "(.מוטורולה"( ומוטורולה סולושנס בע"מ )להלן: "רפאל)להלן: " מ"בע

 .רשויות מקומיותוכולל עיריות  -***

 

1011 1011 1016  

 סוג הלקוח )*( שעור ₪אלפי  )*( שעור ₪אלפי  שעור )*( ₪אלפי 

 ישראל 10.41% 64,924 9.7% 61,368 10.0% 63,329

 אמריקה מרכז 4.53% 28,247 17.7% 111,883 8.1% 51,236

 אמריקה דרום 0.92% 5,768 1.3% 7,937 3.5% 21,867

 אפריקה 2.99% 18,645 3.3% 20,606 8.0% 50,625

 ושאר העולם אירופה 1.37% 8,548 0.3% 1,727 0.0% -

 אמריקה צפון 1.18% 7,362 0.5% 3,338 1.2% 3,099

 סה"כ 21.41% 133,494 32.8% 206,859 30.1% 190,156

 שיווק והפצה  3.6

, רשויות מקומיות וחברות ותממשלמאופיין בפעילות מול  זהתהליך השיווק בתחום פעילות 

פרסום מכרז ועד לקבלת הזמנה או חתימה על חוזה יכול להגיע אשר משך הזמן מכ ,עסקיות

 לתקופה של שנה ואף יותר. 

במהלך תקופת הדוח הושקעו מאמצים רבים בקידום פעילות החברה והרחבתה מחוץ לישראל 

תוך שימת דגש על המערכות הטכנולוגיות פרי פיתוח  ובעיקר באזורים בהם פועלת הקבוצה

 . המגזר
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מרכז מאמצי שיווק במדינות בהן פעל  ,סוכנים מצעותאוב אנשי שיווק ומכירות , באמצעותהמגזר

הפריסה בעבר ובמדינות בהן לחברה נציגות )באמצעות חברה בת או משרד קדמי( ומנצל את 

 . הגיאוגרפית של החברה לשיווק כלל מוצרי החברה

נהלי לקוחות טחוניים בארץ מבוצע באמצעות מיהשיווק ללקוחות הב -מערכות קשרתחום 

המכירות טחוני )כדוגמת רפאל, תעשיה אווירית(. יהעובדים מול החברות הגדולות בתחום הב

כקבלן עם ספקי ציוד בינלאומיים,  שיתופי פעולהקבלן ראשי,  בחו"ל הינן בצורת המגזרללקוחות 

ל משנה או כספק של חברות מובילות )כגון תע"א( כאשר מוצרי החברה משולבים בפתרון הכול

 המוצע ללקוח הסופי. 

 .לחברה אין תלות באנשי השיווק או בסוכניה

 צבר הזמנות  3.7

בסוגי פרויקטים מגוונים: פרויקטים שתקופת ביצועם מתפרסת על פני  ןמתאפיי הביטחוןמגזר 

מספר חודשים וכאלה שתקופת ביצועם מתפרסת מעבר לשנה אחת. ההבדלים בין הפרויקטים 

 אוגרפי, לוחות הזמנים ותאום עם גורמיםי, מורכבותו, מיקומו הגנובעים מהיקפו של הפרויקט

  .חיצוניים נוספים אשר להם השפעה על עמידה בלוחות זמנים

 וזאת, ₪אלפי  181,113-סך של כ עלהמגזר הינו , צבר ההזמנות של 2016בדצמבר  31ליום 

 . "חשאלפי  151,327-סך של כ עלהיה  אשר 2015בדצמבר,  31יום ל בהשוואה

לפי אזורים  2016-2018להלן טבלה המציגה את קצב ההכרה בהכנסה הצפויה לשנים 

 בחלוקה לרבעונים(: ₪2017, )הנתונים באלפי  המגזרגאוגרפיים בהם פועל 

 

 

 

 

 

 

 

 תחום
Q1-

2017 

Q2-

2017 

Q3-

2017 

Q4-

2017 

 שנת

2018 

 שנת

2019 

 ואילך

 

 סה"כ

 ייעוץ והקמת מערכות משולבות 
15,124 12,676 9,438 8,430 13,140 9,422 68,230 

קשר ותקשורת לשימוש מערכות 

 צבאי ואזרחי 
7,680 5,896 5,245 1,646 14,522 33,235 68,225 

יעוץ, פיתוח כלים, וביצוע פרויקטים 

 ( Intelligenceמתחום והמודיעין )
6,425 6,096 4,868 3,669 23,600 - 44,658 

 סה"כ
29,229 24,669 19,551 13,745 51,262 42,657 181,113 
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מועד זה, נכון להמידע האמור בסעיף זה הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, אשר ידוע לחברה 

ה בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות ביטול הזמנות, עשוי להתממש באופן שונאשר ו

 או שינוי היקף ההזמנות ממוצרי החברה. 

 

 תחרות  3.2

 ישראל 

בתחום השוק הישראלי כולל מספר רב של חברות הפעילות בתחומי האבטחה. מרבית הלקוחות 

בדרך כלל יועץ  )בעיקר גופים ממשלתיים, עיריות, רשויות מקומיות, בנקים וכו'( שוכריםהפעילות 

כרות טובה עם יהאלו המסייע להם בתהליכי המכרז ולעיתים גם בביצוע הפרויקט. ככלל, ליועצים 

החברות הפועלות בתחום, יכולתן במתן פתרונות ועלויות הציוד וחומרי הגלם. תהליכים אלה 

 גורמים ליצירת שוק משוכלל ולהורדת רמת הרווחיות בו. 

אלביט מערכות בע"מ : ןהינבישראל בתחום זה  ות העיקריותהמתחרלמיטב ידיעת החברה, 

מערכות בטחון בע"מ )להלן:  , מגלטכנולוגיות בטחון ש.מ. אפקון"(, רפאל, ג.מ. אלביט)להלן: "

מוטורולה, מגלקום תקשורת , מ"בע מחשבים תקשורת , בינתהולדינגס בע"מ , מגאסון"(מגל"

 ."(אורדלן: "מערכות בקרה בע"מ )לה ואורדומחשבים בע"מ 

, רפאל בתחום מערכות הקשר והתקשורת הצבאית עיקר התחרות הינה מול חברות כגון אלביט

  .ומוטורולה

בתחום המודיעין המתחרים הישראליים העיקריים הינם חברות גדולות מהותית מאתנה, כגון 

 .Webint Proוכן חברות נישה כגון  אלביט, ורינט, ונס

 

 מחוץ לישראל

ניתן לציין והמודיעין החברה, בפרויקטים משמעותיים בחו"ל בתחום האבטחה  למיטב ידיעת

  עיקריים: בדרך כלל שלושה סוגי מתחרים

 Thales ,Siemens ,GE ,EADS ,BAE כגון:חברות בינלאומיות גדולות הפועלות בתחום  .1

,Palantir .ואחרות 

 אזור פעילות
Q1-

2017 

Q2-

2017 

Q3-

2017 

Q4-

2017 

שנת 

2018 

 שנת

2019 

 ואילך

 

 סה"כ

 ישראל
17,005 14,514 14,042 9,662 19,247 42,656 117,126 

 ארה"ב
3,337 1,599 1,141 914 9,351 - 16,342 

אמריקהודרום  מרכז  
4,082 4,080 1,120 1,120 - - 10,402 

פריקהא  
2,938 2,830 2,830 1,632 16,041 - 26,271 

 10,972 - 6,623 418 418 1,646 1,867 אירופה

 סה"כ
29,229 24,669 19,551 13,746 51,262 42,656 181,113 
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 מגל.ואורד , . חברות ישראליות כדוגמת אלביט, רפאל2

 ות מקומיות.. חבר3

בפרויקטים גדולים החברה יכולה להשתלב כשותפה בקונסורציום או כקבלן משנה של הקבלן 

 הראשי שהוא בד"כ מהחברות המובילות בתחום. 

  .צה להבישראל ומחו בשווקים האמורים החברה אינה יכולה להעריך את חלקה בתחום

 

 מחקר ופיתוח  3.9

ת אבטחה לפיתוח מערכ יםמשמשמגזר ב "(המו"פהמחקר והפיתוח )להלן: "הוצאות  3.9.1

מחקר . SAIP (OSCAR)ממשפחת  מודיעין לאומי ועסקי מערכותו (Secure Mובטחון )

  -ופיתוח במימון החברה

שונות  ITתוכנת שליטה ובקרה )שו"ב( לשילוב מערכות מפתחת  החברה 3.9.1.1

השותפות בפרויקטים המבוצעים על ידי החברה. פיתוח תוכנת השו"ב 

גמישות וזמינות של פתרונות על ידי החברה, מאפשר לה  באופן עצמאי

חדשים בהתאם לצורך, והמשכיות מפרויקט לפרויקט, תוך ניצול הידע 

 והתוכנה מפרויקטים קודמים.

תוך שימוש  Big Dataאתנה מפתחת מוצרים בתחום חילוץ תובנות מנתוני  3.9.1.2

נות, כגון טקסטים ותמו Unstructuredביכולות מתקדמות לניתוח נתוני 

  (..Web Intבשילוב עם יכולות כריית וניתוח מידע שמקורו באינטרנט )

רשות החדשנות במשרד הכלכלה והמסחר האירופי או מחקר ופיתוח במימון האיחוד  3.9.2

חלק מהוצאות המו"פ ממומן על  -"(החדשנות רשות( )להלן: "הראשי המדען)לשעבר: 

של האיחוד  FP7אומיות, כדוגמת: ידי רשות החדשנות. חלק אחר ממומן בתוכניות בינל

החברה בוחנת שיתופי פעולה בתחום המחקר ביחד עם חברות אירופאיות  האירופי.

 ובמימון רשות החדשנות. 

לפרטים נוספים ₪. מיליון  16.8-כסך של בהסתכמה  2016עלות הפיתוח נטו, בשנת  3.9.3

 הוצאותמ"ח שיליון מ 6-כ 2016בנוסף בשנת  לדוחות הכספיים. ב'20ראה גם באור 

הסכום  2017החברה צופה כי בשנת  .אחר לרכוש לראשונה הוונו פיתוחהמחקר וה

 . 2016 שנת ההוצאות שיהוונו יהיה דומה לזה של

, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע זה הינו מידע צופה פני עתיד 

מידע ס על מתבס. המידע הצופה פני עתיד חלקו או כולו, להתממש שלא ועלול

הקיים בחברה בתאריך הדוח, וכולל הערכות ותחזיות של החברה, משאים ומתנים, 

לפיכך עשוי והמגזרים השונים הזמנות שנתקבלו מלקוחות השתתפות במכרזים ו

או תוצאות מוערכות של החברה או אשר משתמעות  להיות שונה בפועל מתחזיות

 .ממידע זה
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 נכסים לא מוחשיים 3.10

  :מוצריה מסל חלק ומהווים בחברה פותחו אשר מוצריםה רשימת להלן

 Secure M/NG-  המגזרתוכנת שליטה ובקרה למערכות בטחון. תוכנה זו משמשת את 

 ;טחוןיבפרויקטים מתחום האבטחה כמערכת שו"ב )שליטה ובקרה( מנהלת ב

 טחון בישראל; ימוכר מוצר זה למערכת הב המגזר -מערכת קשר פנים דיגיטלית לרק"מ 

 תג מR/VOIP (ACS/mACS)-  רכזת רדיו וקול על תשתיתIP; 

 CK2I - אשר מנטרת מידע על גבי פלטפורמות שונות מותאמים הכוללת מנוע חוקים מערכת.  

 SAIP -  לאיסוף, שמירה, אחזור, ניתוח והפצה של כמויות  משפחת מוצרים המשמשים

 חוקים מנוע באמצעותנטי ( בזמן אמת, מכל מקור מידע רלווBig Dataעצומות של מידע )

 מותאמים.

 OSCAR - אינטרנטיים ממקורות מידע וניתוח לאיסוף מתקדמת מערכת (Web, Deep Web, 

Dark Net ,)והתכתו בחברה מפותחים אשר חודייםיי באלגוריתמים שימוש תוך ניתוחו 

(Fusion )קדמותמת תובנות לספק מנת על נוספים חיצוניים/או ו פנימיים ממקורות מידע עם.  

 CATI – .מערכת לייצור תמונה מודיעינית של איומים בתחום הסייבר 

 

 אחר. לרכוש לראשונה הוונו פיתוחהמחקר וה הוצאותמ"ח שיליון מ 6-כ 2016בשנת  

 

  כושר יצור 3.11

 ות,רשלאחרונה הועבר לפעול בשד מפעל זהמפעל לייצור קרונות ופלטפורמות יבילות.  לחברה

ימים בשבוע או יותר, לפי הצורך.  5תכנון מראש, במשמרת אחת עובד בהתאם להזמנות ול

עובדי הנדסה, בקרת איכות וניהול. המפעל  ,ייצור ם הכוללים עובדיעובדי 15 -במפעל מועסקים כ

אינו פועל כיום בתפוקת ייצור מלאה ומסוגל להגדיל באופן משמעותי את כושר הייצור בזמן קצר 

 סך ההשקעה בהקדמת המפעל אינה מהותית. בציוד.וללא השקעות משמעותיות נוספות 

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע זה הינו מידע צופה פני עתיד 

מידע הקיים בחברה בתאריך מתבסס על . המידע הצופה פני עתיד חלקו או כולו, להתממש

הזמנות שתתפות במכרזים והדוח, וכולל הערכות ותחזיות של החברה, משאים ומתנים, ה

או תוצאות  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותוהמגזרים השונים שנתקבלו מלקוחות 

 .מוערכות של החברה או אשר משתמעות ממידע זה
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 הון אנושי 3.11

 : 31.12.2016 מיקום גאוגרפי ושיוך לתחום פעילותעל פי  במגזרלהלן פירוט מספר העובדים 

  

 

 

 

 

 172 -2015בדצמבר  31)ביום  177 -ב הז מגזרהסתכם מספר עובדי  2016בדצמבר,  31ליום 

וח וניהול המוצרים בדים נובע מגיוס מהנדסים לשלבי הפיתעיקר הגידול במספר העו עובדים(.

 והסייבר בחברה וגיוס אנשי מכירות חדשים במדינות בהן פועלת החברה. יןבתחום המודיע

ככלל העובדים מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים וחלקם זכאים למענקים על פי פרמטרים 

 .לחברה מהותיבהיקף שונים. היקף מענקים אלה אינו 

חלק מעובדי הקבוצה בתחום פעילות זה נדרשים לעמוד בתנאי הסמכה מטעם ספק הציוד 

תכנית הדרכה והכשרה המתבצעת  לחברהולצורך כך נשלחים לקורסים והכשרות שונות. 

בחברה עצמה ומחוצה לה במטרה לשמר את הידע הדרוש לביצוע העבודות ברמת הבטיחות, 

 במגזרמלקוחותיה. עלות ההכשרה והדרכת העובדים  האיכות והמקצועיות להם נדרשת החברה

 לחברה. לרבות בנושאי בטיחות בעבודה אינה מהותית הז

 .יםעובדמה מיתלות ב למגזראין 

 מלאי מוצרים וספקים 3.13

ציוד אלקטרוני הכולל ציוד המשמש לתחזוקת  רוב הינם על פי המגזרהמוצרים המשמשים את 

הספקים הינם ספקים זרים המיוצגים על פי רוב סוגים. המערכות וכן רכיבים אלקטרוניים מכל ה

 לקם בחו"ל ובחלקם בישראל. מיוצרים בח במגזרפותחו על ידי נציגות בארץ. מוצרים אשר 

לפחות מתוך סך רכישות  10%היוו  2016לחברה אין ספק כלשהו אשר רכישותיה ממנו בשנת 

של ספקים רבים למוצרים השונים  כמו כן, לאור קיומם .(החברה של מוצרים שונים )במאוחד

 להם נדרשת החברה, אין לחברה ספק אחר אותו היא מחשיבה כ"ספק עיקרי". 

 לחברה אין תלות בספק כלשהו.

 הון חוזר   3.11

 ימים 120עד  30 אשראי לתקופה של ביןמגזר הקבוצה מעניקה ללקוחותיה ב -אשראי לקוחות

הלקוחות אינם מעמידים בטחונות כנגד על פי רוב כמקובל בשוק. מיום הוצאת החשבונית 

)כולל סעיף הכנסות לקבל  עמדה תקופת האשראי הממוצעת 2016האשראי הניתן להם. בשנת 

ההיקף הממוצע  ם(.יו 163 – 2015)שנת  יום 292על  בגין עבודות שטרם הבשילו לחשבונית(

אלפי  91,657 -2015 )שנת₪ אלפי  106,889 הסתכם ב 2016של האשראי ללקוחות לשנת 

 .)₪ 

  
מר 

 טקמר אתנה מערכות
מר ביטחון 
 סה"כ וטכנולוגיות

 167 25 12 41 89 ישראל

 4 - - 1 3 אמריקה מרכז

 6 - 3 - 3 ארה"ב

 - - - - - אמריקה דרום

 177 25 15 42 95 סה"כ



 

 41 

 120עד  30הקבוצה מקבלת אשראי מספקיה בתחום המערכות לתקופה של בין  -אשראי ספקים

 2016ימים כמקובל בשוק. החברה אינה מעמידה בטחונות כנגד האשראי הניתן לה. בשנת 

 יום(. 48 -2015)בשנת  םיו 101עמדה תקופת האשראי הממוצעת על 

רוכש את  הז מגזרככלל,  ₪.מיליוני  9-סך של כ גזרהמבתאריך הדוח נכלל במלאי  -מלאי

מעבר המלאים במהלך השוטף של ביצוע הפרויקטים השונים בהתאם להתקדמות בביצועם. 

 אינו מהותי. הז במגזרערך המלאי למלאי המצוין לעיל, 

מבצע א ושהולפרויקטים  ולמוצרינוהג לתת אחריות  הז מגזר -אחריות מוצרים ופרויקטים

העבר, העלות בגין אחריות זו אינה מהותית  ןניסיושבין מספר חודשים לשנה. על פי לתקופה 

  ./ספקן שהמוצרים שנרכשים נמצאים לרוב בתקופת האחריות של היצרןומכיו

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  3.11

 החברה שואפת להשגת היעדים הבאים:

  של מערכות משפחת הזכייה בפרויקטים נוספים-SAIP 

 ה במדינות קיימות ובמדינות קטי ייעוץ והדרכה בתחום האבטחיבפרוי המגזר הרחבת פעילות

 חדשות

  הבתחום  המגזרהרחבת פעילות-HLS  עיר החכמה"בתחומי ה" 

  מלקוחות עבור מערכת ה נוספותקבלת הזמנות-SAIP  במדינות אותם הגדירה החברה

 דינות יעדכמ

 צה וללקוחות חדשים בעיקר מהמגזר מכירת שירותי סייבר ללקוחות הקיימים של הקבו -סייבר

 הפיננסי

 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 3.16

להערכת . 2015בשנת שהחלה  תמשך המגמה 2017שנת בלהערכת החברה  -מערכות מודיעין

 יםבשנ המגזרבאמצעות ביצוע פרויקטים בהם זכה  2017יגדלו בשנת  המגזרהכנסות החברה, 

רויקטים קיימים ומכירות חדשות ללקוחות חדשים ובאמצעות מכירות המשך של פ 2016 -ו 2015

 במדינות חדשות.

ילה החברה את מספר אנשי המכירות בכלל ואנשי המכירות ד, הגלהשיג מכירות אלו במטרה

מקדמת החברה שיתופי פעולה הייעודיים לעולמות התוכן של המודיעין והסייבר בפרט ובנוסף 

 .המגזרם משלימים למערכות אותם מפתח ומוכר מובילים אשר להם מוצריאסטרטגיים עם גופים 

 עיר קטייבפרוי האינטגרציה, הייעוץ בתחום וללקוחותי המגזרהפרויקטים אותם מספק  הצלחת

 המגזרוהוכחת יכולות  יהוו בסיס להמשך שיווק ואזרחי צבאי לשימוש הקשר ומערכות חכמה

נולוגיה במקומות בהן פועלת בתכנון וביצוע פרויקטים מורכבים, מרובי יישומים ועתירי טכ

 הקבוצה.
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 הידע סמך על החכמה העיר Conceptבפיתוח ובניית  המגזרהשקיע  האחרונות השנים במהלך

הנהלת החברה צופה כי  .ופוטנציאלים קיימים ללקוחות מציגה היא אותו, בה שנצברו והניסיון

והמתחמים ( Smart Cityלתחום הערים החכמות ) את כניסתה החברה תעמיק 2017במהלך 

 צמיחה מנועי ישמשו המגזר של המסורתית הפעילות לצד זה מסוג פרויקטים. בעולםהחכמים 

 .הבאות לשנים

, אמריקהמנהלות מגעים עם לקוחות נוספים במספר מדינות במרכז  המגזר חברותבנוסף, 

 תבמחצילביצוע פרויקטים בתחום האבטחה. להערכת הנהלת החברה  ואפריקהבדרום אמריקה 

 .2017בשנת  כבריתקבלו הזמנות נוספות, לביצוע  2017הראשונה של 

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע זה הינו מידע צופה פני עתיד 

מידע הקיים בחברה בתאריך מתבסס על . המידע הצופה פני עתיד חלקו או כולו, להתממש

הזמנות רה, משאים ומתנים, השתתפות במכרזים והדוח, וכולל הערכות ותחזיות של החב

או תוצאות  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותוהמגזרים השונים שנתקבלו מלקוחות 

 .מוערכות של החברה או אשר משתמעות ממידע זה
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 קלינטקהמגזר - פעילות תחומי לפי התאגיד עסקי תיאור .4

 

 מידע כללי  1.1

מרכז את פעילות חברת הבת מר אנרגיות מתחדשות  "( המגזרזה: " 4)להלן בסעיף  ינטקהקל מגזר 

  ואת ההשקעות הבאות:"( אנרגיות מרבע"מ )להלן: "

 מרימון גז טבעי צפון בע"מ 

 גז טבעי בע"מ רתם 

 ;נמכרה החברה בסכום לא  2017במהלך הרבעון הראשון של שנת  מרימון פתרונות מים בע"מ

 מהותי

 יקס בע"מפיק דינמ 

 

החברה נערכה מבעוד מועד לירידה בפעילות מגזר זה וצמצמה באופן משמעותי את פעילותה 

 בתחום זה. 

 

 : המגזר מספק אותם והמוצרים השירותיםאור של ילהלן ת

באמצעות חברת הבת מר אנרגיות. מר אנרגיות  מבוצע -לאריתותשתית אנרגיה ס קטייפרוי 4.1.1

עליה  המערכתאתר,  הנדסתההרכשה וקבלת ההיתר, משלב  Turn-Keyיקטי ימבצעת פרו

כקבלן  תמשמש הקבוצההפעלת המערכת. ויותקנו הפאנלים, התקנתם, חיבורם לרשת החשמל 

, אנרגיה מתחדשת בע"מ אנלייט :משנה ליזמים המובילים בתחום זה בישראל )כדוגמת

 את מספקת לא רגיותמר אנ(. בע"מ סולאריה שיכון ובינוי, אנרגיות מתחדשות בע"מ-'יקסאנרג

 ממירי חשמל(.וים י)פאנלים סולאר המערכת ציוד

משרד האנרגיה והמים כי מרימון  הודיעה, 2013 באפריל 22 ביום -חיפה טבעי גז חלוקת רישיון 4.1.2

"(, קיבלה את הרישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקת מרימון גזגז טבעי צפון בע"מ )להלן: "

-2013-01מספר אסמכתא  23/04/2013ראה דיווח מיידי מיום גז טבעי באזור חיפה והגליל. )

043486 .) 

בר(,  16מערכת החלוקה הינה מערכת שתפקידה לספק גז טבעי בלחץ נמוך )שאינו עולה על 

בעיקר לאזורי תעשיה וצרכנים קטנים. מערכת החלוקה מקבלת גז באמצעות תחנות הפחתת 

אשר מוזנות ע"י מערכת   PRMS (Pressure Reduction & Metering Systems)לחץ ומדידה הנקראות

 ההולכה הארצית. 

₪. מיליון  225-ממועד הזכייה ועלותו הכוללת הינה כ שנים 7 -כ שלב ההקמה צפוי להמשך

מיליון  50מתוך סכום זה ובכפוף לעמידה באבני דרך, תקבל מרימון גז מענק מהמדינה בסך של 

 . 2015ה של יעבודות ההקמה החלו במחצית השני₪. 

₪. מיליון  150-כ סך של שלוש השנים הראשונות של הפרויקט הינולהיקף ההשקעות הנדרש 

  ₪.מיליון  8-הלוואת בעלים סך של כמתן של  בדרך למועד הדוח, השקיעה החברה בצורהנכון 
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 מסך ההשקעות נטו 80%לאחר תאריך המאזן חתמה מרימון על הסכם מימון בהיקף של 

  פרויקט.של ה הצפויות

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע זה הינו מידע צופה פני עתיד 

מידע הקיים בחברה בתאריך מתבסס על . המידע הצופה פני עתיד חלקו או כולו, להתממש

הזמנות הדוח, וכולל הערכות ותחזיות של החברה, משאים ומתנים, השתתפות במכרזים ו

או תוצאות  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותוהמגזרים השונים וחות שנתקבלו מלק

 .מוערכות של החברה או אשר משתמעות ממידע זה

 

משרד האנרגיה והמים כי  הודיעה, 2015 באוקטובר 14 ביום -ירושלים טבעי גז חלוקת רישיון 4.1.3

ה של רשת חלוקת גז "(, קיבלה את הרישיון להקמה ולהפעלגז רתםגז טבעי בע"מ )להלן: " רתם

 לאחר תאריך המאזן קיבלה רתם גז את הרישיון.. ירושליםטבעי באזור 

מיליון  340-כ בסך של שנים ממועד הזכייה ועלותו הכוללת הינה 11שלב ההקמה צפוי להמשך 

מענק מהמדינה בסך של לקבל גז  רתם צפויהמתוך סכום זה ובכפוף לעמידה באבני דרך, ₪. 

 ₪. מיליון  60

בית שמש(, חיבור צרכנים  -סגרת הרישיון, תחבר רתם גז מפעלים באזור החלוקה )ירושליםבמ

 "(נתג"זפרטיים וחיבור מרכזי תחבורה ציבורית למערכת הולכת הגז של נתיבי הגז לישראל )"

למועד הדוח, ₪. מיליון  70-השנים הראשונות של הפרויקט הינו כ בששהיקף ההשקעות הנדרש 

 מהותית ברתם גז בדרך של הלוואת בעלים.  בוצעה השקעה לא

רשומה החברה ) ,Relix S.Aשל  המונפק והנפרע מהון המניות 50%-ב החזיקה -מים מרימון 4.1.4

פתרונות  לרליקס .הינו תחום מתפתחשהמכרות,  בתחום הפועלת ,"(רליקס)להלן: " (בצ'ילה

 Relix, נמכרה 2016ת במהלך החציון השני לשנמכרות. בבתחום הטיפול במים בתהליך כרייה 

S.A . בסכום שאינו מהותי לחברהמים , נמכרה מרימון 2017במהלך הרבעון הראשון לשנת. 

 2014החברה החזיקה במניות סאן טים, במהלך   -"(טים סאן: "להלן) מ"בע גרופ טים סאן  4.1.5

 10-כלסך של  הסתכם טים סאן מניות ממכירתשנרשם  ההון רווח מכרה החברה את השקעה זו,

 .(מס לפני"ח )שמיליון 

מרימון גז הינה בעקבות  פעילות -מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 4.2

(, שנה 25הינם ארוכי טווח ) ורתם גז חקיקה בתחום חלוקת הגז. למרות שההסכמים שחתמו מרימון גז

 תוצאות על מהותי אופן להשפיע יכולים ההסכמים תנאי או התעריפים שינוי על המחוקק של החלטה

 . אלו חברות

 לעיל 4.1.1פעילות מר אנרגיות, ראה סעיף  אורילת –תחום מוצרים ושירותים  4.3

 .מהותי אינו אנרגיות מר של ההזמנות צבר -צבר הזמנות 4.4

, נקסטקוםהתחום עבודות ההתקנה הינן חברות הפועלות בתחום התשתיות כדוגמת  המתחרים -תחרות 4.5

  .בילקטריקבינלאומיים כדוגמת  EPCs -ברן רביב ו

 .משנה קבלני ידי על ברובו מבוצע הפרויקטים ביצוע. עובד אחד מעסיקה אנרגיות מר -הון אנושי 4.6
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 בהיקף מלאים מחזיקה ואינה פרויקט ביצוע לצורך מלאי רוכשת אנרגיות מר - מלאי מוצרים וספקים 4.7

  אין תלות בספק כלשהו. אנרגיות למר. מהותי

   יתרת ההון החוזר, הלקוחות והספקים הינה בהיקף שאינו מהותי. -הון חוזר 4.8

 -ואסטרטגיה עסקיתיעדים  4.9

 :הקלינטקמגזר ב הבאים היעדים להשגת שואפת החברה

 תחילת הכנסות ראשונות מחלוקת גז בחברת מרימון  

 .השלמת הסכם מימון בחברת רתם גז  

 

 -צפי להתפתחות בשנה הקרובה 4.10

 זה בתחום הביקושים את להעריך יכולה החברה אין החשמל מכסות בתחום השוררת דאותוהו אי לאור

 . בתחום שתבצע העבודות היקף את מכך יוצא וכפועל

 למערכת התשתית הקמת פרויקט את ולקדם להמשיך החברה בכוונת, המגזרההשקעות של  בזרוע

כגורם  המגזרשל  שלב נוסף בביסוסהמהווה . זכייה במכרז חלוקת הגז באזור ירושלים הגז חלוקת

 קטי תשתית בתחום הגז. יבפרוי ןמוביל ובעל ניסיו

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע זה הינו מידע צופה פני עתיד 

מידע הקיים בחברה בתאריך הדוח, מתבסס על . המידע הצופה פני עתיד חלקו או כולו, להתממש

הזמנות שנתקבלו רה, משאים ומתנים, השתתפות במכרזים ווכולל הערכות ותחזיות של החב

או תוצאות מוערכות של  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותוהמגזרים השונים מלקוחות 

 .החברה או אשר משתמעות ממידע זה
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 עניינים הנוגעים לפעולות הקבוצה בכללותה  –תיאור עסקי הקבוצה  1

 רכוש קבוע ומיתקנים   1.1

 לדוחות הכספיים של החברה. 9רוט בנוגע להרכב ותנועה ברכוש הקבוע של החברה ראה באור ילפ

 השקעות  1.1

 )"חלל"( "מבע תקשורת חלל 5.2.1

מהונה  3.19%-כ נכון לתאריך דוח זה,, (100%)באמצעות חברה נכדה  החברה מחזיקה 

-כ) סה, חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורהמונפק והנפרע של מניות חלל

 בדילול מלא(. 3.01%

, הרוכשת תרכוש במסגרתו מיזוג בהסכם התקשרה כי חלל הודיעה, 2016 באוגוסט 24 ביום 

 בכפוף) מלא בדילול-חלל של המניות הון מלוא את, דולר מיליון 285 של לסך בתמורה

 החברה ידי על המוחזקות חלל מניות את זאת ובכלל(, המיזוג בהסכם כמפורט להתאמות

 והשלמת 6 עמוס הלווין שיגור לרבות, מתלים תנאים מספר כלל האמור ההסכם. הנכד

 שאירע פיצוץ לאחר 6 עמוס הלוויין אובדן בעקבות, 2016 ספטמבר בחודש. מסלולו בדיקת

 ממשיכים והרוכשת היא הנוכחיות הנסיבות לאור כי חלל הודיעה, לשיגורו ההכנות במהלך

 .שיידרשו ככל, להסכם נוספות ותוהתאמ התמורה להתאמת הדיונים את

' מס, 2016 באוגוסט 25 מיום מיידי דיווח' ר, כאמור חלל התקשרות אודות נוספים לפרטים         

 2016-01-116974 אסמכתא' מס, 2016 בספטמבר 4 ומיום 2016-01-110113   אסמכתא

  (.ההפניה דרך על הכללה מהווה זה מידע)

 "נובקום"(ן: להלטכנולוגיות בע"מ )נובקום  5.2.2

 ההשקעה העיקרית של נובקום הינה בקסניה .ממניות נובקום 37.4%-בכ מחזיקה החברה

בבורסה. רשומות למסחר חברה ציבורית שמניותיה . "(קסניהונצ'ר קפיטל בע"מ )להלן: "

  .בדילול מלא( 6.67%) מהון המניות המונפק של קסניה 7.97%חזיקה נובקום מ

 ( בע"מ )להלן: "עומרים"(0011עומרים השקעות מניבות ) 5.2.3

 עומרים (.50%)מוחזקת על ידי החברה  2005נובמבר  במהלך חודש עומרים הוקמה

"( בהסכם לביצוע המכון" או "מזמין העבודהחולון )להלן: " המכון הטכנולוגי עם התקשרה

הסטודנטים. נכון למועד  ישמשו את אשר ומתקנים סטודנטים מעונות פרויקט הקמת מגדל

. )קרן בלבד(₪ מיליון  2-בצורה של הלוואת בעלים סך של כבמזומן,  השקיעה החברה הדוח

הביסוס והדיפון של הפרויקט. העבודות באתר הופסקו  עבודות הסתיימו 2008במהלך שנת 

 עקב מכשלות באפשרות לביצוע הפרויקט שנגרמו על ידי מזמין העבודה. 

לא לנוכח התנהלות והעבודות שעלו בתוהו לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים להביא לחידוש 

ההפעלה  נאלצה עומרים להפעיל את סעיף הבוררות בהסכםהעבודה, מצד המזמין  הוגנת

 .וההליך נמצא כעת בעיצומו
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 (" או "אופלוןOplon)להלן: " OPLON BVהשקעה בחברת  5.2.4

השקעה מהון המניות של אופלון. ה 25%-למועד הדוח החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין כ

ש"ח. אופלון פיתחה שיטה חדשה למניעת  מיליון 3.5-של כרשומה בספרי החברה בסך 

התפתחות מיקרובים )חיידקים ופטריות( באמצעות חומרים ידידותיים לאדם ולסביבה. 

היישומים בפיתוח: סימניות לטיהור מים, פדים לחיתולים ולמוצרי היגיינה נשיים ופדים 

 רקות ובשר.לשמירה על טריות פירות, י

למיטב ידיעת  .השוטפת הפסיקה אופלון את פעילותה 2015של שנת ברבעון הרביעי 

הנהלת אופלון פועלת למימוש הידע שנצבר והפטנטים שרשומים באופלון מול  החברה,

 .משקיעים אסטרטגיים בתחום פעילותה של אופלון

 "(גיימפליי)להלן:" .Gamefly Inc -בהשקעה  5.2.5

)בה החזיקה החברה במישרין ובעקיפין  מ"בע סיסטמס מדיה ייקסטפל ,2015מאי חודש ב

גיימפליי התקשרה בהסכם מיזוג עם "( פלייקסטמהונה המונפק והנפרע( )להלן: " 17% -בכ

גיימפליי. במסגרת הסכם המיזוג, קיבלו בעלי המניות של מוזגה לתוך  פלייקסט במסגרתו

לאחר הסכם המיזוג, מחזיקה  .זגתהממוממניות החברה  33%פלייקסט )כולל עובדים( 

. גיימפליי הינה מובילת מהון המניות של גיימפליי 6.6%-בכ יחד עם חברה מאוחדת החברה

שרותי שכירות ומינויים של משחקי וידאו בארה"ב. לאחר רכישת פלייקסט, גיימפליי החלה 

וידאו  להציעה ללקוחותיה שרותי הזרמת משחקים תוך שימוש בטכנולוגית הזרמת משחקי

מהמפיצים המובילים דרך טלוויזיות חכמות, ממירים ומכשירי סטרימר. גיימפליי מאפשרת 

ללקוחותיה מינוי למשחק אחד או מינוי חודשי הכולל חבילת משחקים ללא הגבלת משך 

  השימוש בתקופת המינוי.

 

 הון אנושי 1.3

מר שגב חלף חברה החל מר אבישי ממיה לכהן כסמנכ"ל הכספים של ה 2016באוגוסט  02ביום 

 פעילות חברת בת במקסיקו.  אשר מונה לתפקיד ניהול חוסטיק 

 .להלן 5.12.11 סעיף' ר נוספים לפרטיםבן בסט,  יצחק מר ובמר חייםמר ב תלות לחברה
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 מימון, הסכמים בנקאיים וכיו"ב   1.1

במהלך תקופת הדו"ח, שהיו בתוקף  מבנקים על הלוואות להלן שיעור הריבית הממוצעת 5.4.1

שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי החברה, תוך הפרדה בין הלוואות לזמן קצר והלוואות 

 לזמן ארוך. 

 להלוואות 6101שיעור ריבית ממוצעת לשנת  

 אשר 

 אינן מיועדות לשימוש ייחודי

הלוואות לטווח 
 קצר

הלוואות לטווח 
 ארוך

שיעור 
 ממוצע

 מקורות בנקאים
2.87% 4.00% 3.17% 

 

 

  :לבנקים בישראל החברה של המהותיות הפיננסיות ההתחייבויות בדבר פרטים להלן

 

 בנקיםמהלוואות  הלוואות מבנקים שם ההתחייבות
)סווג  הלוואות בנקים ז"א

 לז"ק(

 פיננסי מוסד פיננסי מוסד פיננסי מוסד מאפייני המלווה

 77,791 57,677 131,100 היקף ההלוואות

 4%,  קבועה LIBOR+2.4-3.15% 0.35-0.85% + פריים הריביתשיעור 

 שנתי חצי חודשים 3-6 חודשים  3-6 מועדי פירעון קרן

 שנתי חצי ההלואה פרעון בעת חודשי מועדי תשלום ריבית

 הצמדה ללא ב"ארה דולר הצמדה ללא בסיס הצמדה קרן וריבית

בטוחות שהועמדו לטובת 
 המלווה

 על( ליכל שוטף שעבוד) כ"שש

 החברה ערבות, הבת חברות

 על( כללי שוטף שעבוד) כ"שש

 החברה ערבות, הבת חברות

 על( כללי שוטף שעבוד) כ"שש

 החברה ערבות, הבת חברות

 

 

 אמות מידה פיננסיות

 266 -תאגידים בנקאיים לסך של כ 3-הסתכם החוב של החברה ל 2016בדצמבר  31נכון ליום 

 -החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט להלן. סך של כמיליוני ש"ח שבגינו התחייבה 

מיליוני ש"ח מתוך החוב הינו חוב לזמן קצר. במהלך תקופת הדוח החברה התקשרה  190

מיליון ש"ח עם הבנקים המלווים, הנושאות ריבית של  75  -בהסכמי הלוואות לזמן ארוך בסך של כ

       .2017ל מחודש ספטמבר שנים הח 5ואשר תפרענה על פני תקופה של  4%

עודכנו אמות המידה הפיננסיות להן התחייבה החברה במסגרת הלוואות  2016במהלך חודש יוני 

שנטלה מתאגידים בנקאיים )ביחס לאמות המידה הפיננסיות שהיו בתוקף נכון למועד הדוחות 

אי עמידת החברה (. להלן פירוט אמות המידה האמורות ועמידת/2015בדצמבר  31הכספיים ליום 

 "(:אמות המידה המקוריות" -)להלן 2016בדצמבר  31בהן נכון ליום 

 

  - 31/12/2016אלפי ש"ח. )נכון ליום  150,000ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של  .1

 אלפי ש"ח(. 171,633

 (.25% - 31/12/2016. )נכון ליום 25% -יחס ההון למאזן לא יפחת מ .2
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מימוניות בצירוף ההתחייבויות המימוניות החוץ מאזניות, בניכוי היחס בין ההתחייבויות ה .3

 (.1.74 - 31/12/2016. )נכון ליום 3נכסים פיננסיים, לבין  ההון העצמי לא יעלה, בכל עת, על 

. )נכון ליום 2-לחלויות שוטפות של ריבית לא יפחת בכל עת שהיא מ EBITDAיחס  .4

31/12/2016 -  1.46.) 

המימוניות בניכוי הנכסים הפיננסיים מתוך ההון החוזר התפעולי לא שיעור ההתחייבויות  .5

 (.89% - 31/12/2016. )נכון ליום 85%בכל עת, על יעלה, 

האמורות לעיל )ליום  5 -ו 4החברה לא עמדה באמות מידה מספר  2016בדצמבר  31נכון ליום 

ווה עילה להעמדת (. הפרה זו מה5-ו 4, 2לא עמדה החברה באמות מידה  2016בספטמבר  30

קיבלה החברה  2016ההלוואות לפירעון מיידי לפי דרישת התאגידים הבנקאיים. בחודש נובמבר 

שלעיל. תאגיד בנקאי  2,4,5ויתור מהתאגידים הבנקאיים לעמידה באמות המידה הפיננסיות 

מסך ההלוואות שנטלה החברה מתאגידים  32% -שההלוואה שנטלה ממנו החברה מהווה כ

 .2016בדצמבר  31"תאגיד א'"( העניק את הויתור כאמור עד וכולל  -ם )להלן בנקאיי

ג'"( התחייבה  -"תאגידים ב' ו –במסגרת הוויתור כלפי שני התאגידים הבנקאיים האחרים , )להלן 

, כמפורט 2017במרס  31עד וכולל  5 -ו 4, 2החברה כלפיהם  לעדכון אמות המידה הפיננסיות 

 "(:  המידה המעודכנותאמות " -להלן )להלן

 23%-יחס ההון למאזן לא יפחת מ

 . 1-לחלויות שוטפות של ריבית לא יפחת בכל עת שהיא מ EBITDAיחס 

עולי לא יעלה, שיעור ההתחייבויות המימוניות בניכוי הנכסים הפיננסיים מתוך ההון החוזר התפ

 . 100%בכל עת, על 

 69 -, החברה מיינה הלוואות בסך של כ2016דצמבר  31כתוצאה מההפרה כאמור, נכון ליום 

 מיליון ש"ח  להתחייבויות השוטפות.

תוקן כתב הויתור שניתן ע"י תאגיד א' לפי אמות המידה המעודכנות  2017במהלך חודש מרץ 

 .2017במרס  31ג' וכמו כן הוארך תוקפו עד וכולל  -שנקבעו עם תאגידים ב' ו

מידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמי המימון כאמור תוכניות ההנהלה בקשר עם עמידה באמות ה

 כוללות הקטנת היקף החוב והתאמת מבנה ההוצאות להיקף הפעילות הצפוי והמיקוד העסקי. 

 

 . 2017במרס  31הנהלת החברה צופה כי תעמוד באמות המידה המעודכנות גם ביום 

 .2017י ביונ 30הנהלת החברה צופה כי תעמוד באמות המידה המקוריות החל מיום 

 שלא ועלול, ודאי אינו, וככזה, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע זה הינו מידע צופה פני עתיד 

מידע הקיים בחברה בתאריך הדוח, מתבסס על . המידע הצופה פני עתיד חלקו או כולו, להתממש

הזמנות שנתקבלו וכולל הערכות ותחזיות של החברה, משאים ומתנים, השתתפות במכרזים ו

או תוצאות מוערכות של  לפיכך עשוי להיות שונה בפועל מתחזיותוהמגזרים השונים חות מלקו

 .החברה או אשר משתמעות ממידע זה

 

 כמפורט נוספת אשראי מסגרת העמדת בדבר להסכמות בנקאי ותאגיד החברה הגיעו, הדוח תקופת במהלך

 דרך על הכללה מהווה זה מידע) (2016-01-116797 אסמכתא' מס) 2016בספטמבר  4 מיום מיידי בדיווח

 .הצדדים בהסכמת וזאת האמורה המסגרת הועמדה לא בפועל(. ההפניה
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 לשיעור ריבית הפריים במשק בחלקו אשראי הקבוצה הינו אשראי בריבית משתנה, צמוד 5.4.2

  .LIBOR-עור ריבית הילשבחלקו ו

 ו' לדוחות הכספיים המצורפים.-ה' ו 20-ו 14,13, 10ראה גם ביאורים  

במהלך תקופת הדוח, הגיעו החברה ותאגיד בנקאי להסכמות בדבר העמדת מסגרת אשראי 
( )מידע זה 2016-01-116797)מס' אסמכתא  04/09/2016נוספת כמפורט בדיווח מיידי מיום 

 מהווה הכללה על דרך ההפניה(. בפועל לא הועמדה המסגרת האמורה וזאת בהסכמת הצדדים.

 מיסוי  1.1

 הכספיים של החברה הכלולים בדוח זה.  לדוחות 16באור סוי הקבוצה, ראה לפרטים בקשר עם מי

  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה 1.6

לדוח השנתי של החברה לשנת  5.5לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות החברה ראו סעיף 

ה ( )מידע זה מהוו2014-01-026622)מס' אסמכתא:  2014במרץ,  27שפורסם ביום , כפי 2013

הכללה על דרך ההפניה(. למיטב ידיעת החברה, החברה עומדת בכול הוראות הדין ומגבלות הפיקוח 

  המהותיות החלות על החברה.

 הסכמים מהותיים 1.7

 .ניתן פירוט בסעיפים קודמים

 הליכים משפטיים 1.2

מהרכוש השוטף של החברה  10%החברה אינה צד להליך משפטי מהותי בו עולה הסכום הנתבע על 

 יס דוחות מאוחדים.על בס

הרשיע בית המשפט המחוזי בירושלים את מר טלקום ואת מר מערכות, וכן את  2016בפברואר  9 ביום

 המיידימר יוסף זיידמן, אשר כיהן כדירקטור ומנכ"ל משותף בעת כתב האישום ונכון למועד הדיווח 

באופן שעולה  2010 מועסק בחברה בתיאום הצעות מחיר עם צד ג' במסגרת מכרז מחודש אוקטובר

 חוק)להלן: " 1988-"חהתשמכדי הסדר כובל שלא בנסיבות מחמירות בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים, 

הטיל בית המשפט על כל אחת מהחברות הבנות האמורות קנס  2016ביולי  14. ביום "(ההגבלים

)אסמכתא  2012 ,ץבמר 20בדיווחים מידיים מיום  לפרטים נוספים, ר' בהיקף שאינו מהותי לחברה.

 15ומיום  (2016-01-026527)אסמכתא מס':  2016 ,בפברואר 10מיום  ,(2012-01-073668מס': 

 .)מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה( 2016-01-083035, מס' אסמכתא 2016ביולי 

, נוהגת 2010פסק הדין, שכאמור אירעו בשנת  נשואימבקשת להבהיר, כי מאז האירועים  החברה

 על הממונה והנחיות ההגבלים חוקחברה בהקפדה יתרה, בין היתר, בכל הקשור לעמידה בהוראות ה

  .אימוץ תכנית אכיפה פנימית, כולל תהליך העסקיים ההגבלים

 אסטרטגיה עסקית 1.9

כבעלי פוטנציאל צמיחה משמעותי בשנים  SAIP -מערכת הבו יקטי עיר חכמהיבפרוהחברה רואה 

ללות מחלקות פיתוח, ייצור ושיווק ולהערכת הנהלת החברה, תרומת פעילויות הבאות. פעילויות אלו כו

אלו לרווח החברה, בין אם במסגרת מכירת המערכות בחטיבות השונות ובין אם באמצעות מכירת 
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חברות מוצרים מוערכות במכפילי שווי גבוהים מאלו של חברות ) חברהלהפעילויות עצמם ישיאו ערך 

 .(פרויקטים

 

 פתחות בשנה הקרובה צפי להת 1.10

 מיקוד בפעילויות הליבה של החברה 

  התבססות על הנוכחות הגיאוגרפית של החברה בעולם לצורך מכירת כלל מוצרי      

 החברה

 המשך תהליך ההתייעלות 

  

 מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים  1.11

 .ג' לדוחות הכספיים המצורפים 22ראה באור 

 

  דיון בגורמי סיכון 1.11

קת בביצוע פרויקטים בתחומי התקשורת והביטחון. בשווקי הטלקום והביטחון בהם פעילה הקבוצה עוס

 כאמור החברה עלולים כל אחד מגורמים המפורטים להלן, להשפיע לרעה על פעילות החברה:

 

 מאקרו סיכוני

לקוחות החברה בשווקי הטלקום פועלים בתחומים המתאפיינים בתחרות  -משבר בשוק ההון 5.12.1

הקטין, עלול למשבר בשווקי ההון קרות  כניסה גבוה התלוי בין היתר בחוסן הפיננסי.עזה ורף 

  .את היקף השקעותיהם של מפעילי התקשורת בהקמת אתרים חדשים ,להערכת החברה

שינוי רגולטורי בשוק הטלקום כדוגמת הפחתת דמי הקישוריות או הגברת התקינה  -רגולציה 5.12.2

עלול לפגוע בפעילות  חרים בתחום איכות הסביבההקשורה למתקני אנטנות או תקנים א

 לקוחות החברה והחברה.

נו יה הטלקום חומר הגלם העיקרי המשמש את החברה בפעילות מגזר -אבץו מחיר פלדה 5.12.3

הפלדה המשמשת לייצור המגדלים והתרנים אותם מספקת החברה ללקוחותיה. עליה 

תפגע ברווחיות   מקבילה,מרי גלם אלה ללא אפשרות התאמת מחיר וקיצונית במחיר ח

 .החברה

התחייבויות הקבוצה נושאות ריבית משתנה בהתאם לשינויים בשיעורי הפריים והלייבור.  5.12.4

 . של החברהעלייה בשיעורי הפריים והלייבור עלולים להשפיע לרעה על הוצאות המימון 

 .בעיקר דולר אמריקאי ופזו מקסיקני -לקבוצה חשיפה לשינויי שערי מטבע חוץ 5.12.5
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  ענפיים כוניםסי

הטלקום מקורו בהכנסות מלקוחות בחו"ל, בעיקר   מגזר חלק מהותי ממכירות החברה ב 5.12.6

באפריקה ובדרום ומרכז אמריקה. משבר פוליטי, כלכלי או בטחוני בארצות אלה כמו גם 

 רה.של החב העסקיותמשבר מטבעי עלולים  לפגוע בתוצאות 

בארץ ובעולם ובטלוויזיה הרב ערוצית בישראל השפעה ישירה של  הסלולארבשוק  לתחרות 5.12.7

השקעות המפעילים. המפעילים מציעים ללקוחותיהם חבילות מוזלות במטרה לשמר או 

 לקלוט לקוחות וכתוצאה ישירה מכך מפחיתים את ההשקעות בציוד, בשרות ובתחזוקה.

ות בגין האשראי הניתן להם. החברה רכשה ביטוח    לקוחות החברה אינם מעמידים בטחונ 5.12.8

, וזאת לאחר בחינת הלקוחות המבוטחים והסיכון מדינות במספראשראי ללקוחות החברה 

 הקיים לכל לקוח מבוטח.

בשנים האחרונות התגברה המודעות הציבורית להיבטים הסביבתיים של תשתיות הסלולאר.  5.12.9

רות הסלולאר להרחיק את מגדלי התקשורת החברה צופה שמגמה זו עלולה להביא את חב

מאזורים מיושבים. צעד זה עלול להקטין את קצב הקמת המגדלים החדשים מחד אולם יגביר 

 את היקף הפעילות בהעתקה ושיתוף המגדלים הקיימים מאידך. 

בתחומי האבטחה והתקשורת בהם פועלת החברה, נהוגה על פי רוב מתכונת התקשרות            5.12.10

מזמיני העבודה, אפשרות לבטל התקשרות או הזמנות מסגרת בשל טעמים שאינם לפיה, ל

בשליטת החברה. ביטול הזמנות או התקשרויות כאמור עלול להסב לקבוצה הוצאות בשל 

 הערכות מיוחדת שהקבוצה נערכה לה.

 

 לחברה יייחוד סיכון

הם וקשריהם עם   לחברה תלות בה"ה חיים מר ויצחק בן בסט בשל הידע, הניסיון והותק של 5.12.11

 לקוחות החברה, ספקיה והבנקים מהם מקבלת החברה אשראי.

 19%-)כ הטלקוםמגזר  במכירות עיקרי גורם להיות ממשיכה במקסיקו הבת חברת פעילות 5.12.12

 על להשפיע יכולים המפעילים של ההשקעות בקצב האטה או תקינה שינוי (.2016בשנת 

 .הטלקוםמגזר  מכירות
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 1017במרס,  19תאריך: 

 

 ח. מר תעשיות בע"מ

 

 

 
 
 

 
 
 

   

 חיים מר
 יו"ר דירקטוריון

 ניר למפרט   
 מנכ"ל

   

 

 על עסקי החברה הערכת ההשפעה 

 קטנה בינונית גדולה גורם הסיכון

 סיכוני מקרו

   X משבר בשוק ההון

  X  רגולציה

  X  ואבץמחיר פלדה 

  LIBOR  X-שינויים בשיעורי הפריים וה

   X  חשיפה לשינויי שערי מטבע חוץ

 סיכונים ענפיים

  X  תחרות במדינות מתפתחות

  X  תחרות בשוק הטלקום

  X  בטחונות לאשראי לקוחותלת אי קב

 X    איכות הסביבה

   X  אופן התקשרות עם לקוחות

 לחברה ייחודיים סיכונים

  X  תלות באנשי מפתח

   X הטלקום במקסיקומגזר פעילות 



 

 

 

 

 פרק ב

 דוח הדירקטוריון 

 על מצב עסקי התאגיד

 

 

 

 

 

 
 2017במרס,   29          
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 ח. מר תעשיות בע"מ

 2016בדצמבר  31 -דוח דירקטוריון לשנה שהסתיימה ב

 בשקלים מדווחים( -)הנתונים הכספיים  

 

"( מתכבדת להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון החברהמועצת המנהלים של ח. מר תעשיות בע"מ )להלן: "

"( ואת התוצאות הקבוצההכולל סקירה עדכנית של פעילות החברה והחברות המוחזקות על ידה )להלן: "

 (."הדוח שנתאו " "תקופת הדוח: "גם )להלן 2016 בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה הכספיות של הקבוצה 

 לפרטים אודות פעילות הקבוצה ראה פרק א' לדוח תקופתי זה. 

 

 ולאחריה אירועים עיקריים בתקופת הדוח .1

לאור תנאי השוק המשתנים החברה נמצאת בתהליך מעבר משיווק תשתיות פיזיות לשיווק מערכות 

גדולים לעומת העבר. ופיתוח מתקדמות ומורכבות ולצורך כך משקיעה החברה מאמצי מכירה שיווק 

במסגרת מאמצים אלו מציבה החברה כתפיסת עולם את הלקוח וצרכיו במרכז וכתוצאה מכך הורחבו 

סמכויותיהם של מנהלי החברות הבנות מחוץ למדינת ישראל כך שהם אחראים למכירת מגוון פתרונות 

ברה, מאמצים אלו החברה לעומת פתרונות בתחום הטלקום בלבד כפי שהיה עד לאחרונה. להערכת הח

יישאו פרי בעתיד. החברה מאמינה כי למרות שמדובר בתהליך מעבר מורכב, יישומו יוכל למצות באופן 

 מיטבי את הפוטנציאל הגלום בפתרונותיה ובפריסתה הגיאוגרפית.

כחלק מהתהליך האמור ולאור מצב השווקים, החברה מתאימה את משאביה לתמיכה יעילה במיקוד 

 -כהיקף של ב בהוצאות 2017בשנת מעריכה שהחיסכון הצפוי ה וכתוצאה מכך החברה העסקי של החבר

 . 2016מש"ח לשנה לעומת שנת  20

 

, הינו החיסכון בהוצאות הצפוי לרבות , הקבוצה של החזויה ןהאמור לעיל לעניין פעילות

החברה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות פנימיות של 

כיום, על חוזים עליהם חתמו החברות הבנות ועל תוצאות מכרזים אשר הקבוצה משתתפת 

או מתעתדת להשתתף בהם. נכון למועד פרסום דוח זה אין כל ודאות להתממשות ההערכות 

שנה, וזאת בין היתר בשל מלעיל באופן מלא או חלקי, ולמועדי התממשותן, ככל שתתמ

 הקבוצה השפעת יכולתשליטה או השפעה עליהם או ש יכולת יןא שלקבוצה חיצונייםגורמים 

 מוגבלת. עליהם להשפיע

החברה לא עמדה בחלק מאמות המידה  2016 בדצמבר 31ליום ו 2016בספטמבר  30ליום  נכון

 31 ליום עד בהן לעמידה מהבנקים ויתוראולם קיבלה  ,הפיננסיות להן התחייבה כלפי תאגידים בנקאיים

 .2016בדוחות הכספיים המאוחדים לשנת  ב'  1ביאור ' ר, נוספים לפרטים .)כולל( 2017במרץ 
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אלפי  486,675 -מחיצוניים בתקופת הדוח הסתכמו בכהמגזר הכנסות  -הטלקום מגזר .1

בהכנסות  הירידה. בתקופה המקבילה אשתקד ₪אלפי  562,478 -כבהשוואה ל₪ 

תחום תקשורת אלחוטית באפריקה ומזרח  מהכנסות מירידה בעיקר הנבע מגזרה

 של בביצוע מדחייה בעיקרבהכנסות נובעת  הירידהאסיה. להערכת הנהלת החברה, 

האמורים וכן בשל ההאטה הכלכלית באזורים  הקבוצה של הפעילות בתחומי פרויקטים

 במגזר רווח תפעולינרשם בתקופת הדוח  כתוצאה מהירידה במחירי הסחורות. לעיל

הרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד הסתכם בסך של ₪. אלפי  18,457  -של כ

 .המגזר בהכנסות מירידה בעיקר נובעת התפעולי ברווח הירידה₪. אלפי  46,828 -כ

 

 133,494-כבתקופת הדוח הסתכמו ל מחיצוניים המגזרהכנסות  -המערכות מגזר 2.

בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח ₪ אלפי  206,859 -כבהשוואה ל₪ אלפי 

₪ אלפי  9,728-לכבהשוואה ₪ אלפי  9,256 -כתפעולי של  הפסדרשם המגזר 

 13,470 -כ של בסך"פ מו עלויות כולל התפעולי ההפסדבתקופה המקבילה אשתקד. 

 הירידה עיקר. אשתקד המקבילה בתקופה ₪ אלפי 16,767-לכ בהשוואה ₪ אלפי

 .שבוצעו הפרויקטים בהיקף מקיטון כתוצאה המגזר בהכנסות לירידה מיוחסת בהכנסות

 

, ₪ אלפי 2,814-בכ המגזר הכנסות הסתכמו, הדוח בתקופת -הקלינטק מגזר 3.

 של התפעולי ההפסד. אשתקד המקבילה בתקופה ₪ אלפי 24,552-לכ בהשוואה

 2,224 -כ של בסך תפעולי לרווח בהשוואה ₪ אלפי 1,516 -כ של לסך הסתכם המגזר

 פעילות בתחום פרויקטים בביצוע העצירה לאור. אשתקד המקבילה בתקופה ₪ אלפי

להוריד את המחיר שחברת החשמל  הממשלתית המדיניות לאור בישראל המגזר

. 2015  שנתממשמעותית  נמוכות היו 2016 בשנת המגזר הכנסות מוכנה לשלם.

 פעילותה את משמעותי באופן וצמצמה בפעילות לירידה מועד מבעוד נערכה החברה

 .זה בתחום

 

ההכנסות שינבעו  לרבותהקבוצה והחטיבות  של החזויה ןהאמור לעיל לעניין פעילות

מהאמור, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות 

פנימיות של החברה כיום, על חוזים עליהם חתמו החברות הבנות ועל תוצאות מכרזים אשר 

הקבוצה משתתפת או מתעתדת להשתתף בהם. נכון למועד פרסום דוח זה אין כל ודאות 

שנה, מות לעיל באופן מלא או חלקי, ולמועדי התממשותן, ככל שתתמלהתממשות ההערכ

שליטה או השפעה עליהם או  יכולת אין שלקבוצה חיצונייםוזאת בין היתר בשל גורמים 

 מוגבלת. עליהם להשפיע הקבוצה השפעת יכולתש



 

 4 

 המצב הכספי  .2

 ההסבר 31.12.2015 31.12.2016 הסעיף

הירידה בהון העצמי נובעת  עיקר 208,834 171,633 אלפי ש"ח -הון עצמי

 18-)כ 2016מההפסד הנקי בשנת 

 הנובעות התאמותומקיטון ₪( מיליון 

 פעילויות של כספיים דוחות מתרגום

  (.₪ מיליון 9-כ) חוץ

הון עצמי ביחס 

 למאזן

 מירידה בעיקר נובעת ביחס הירידה 30.38% 25.03%

 .בעצמי בהון

מוניטין ונכסים בלתי 

 מוחשיים, נטו

הגידול נובע מהיוון עלויות פיתוח בשנת  1,982 8,004

 ₪.ליון ימ 6בסכום של כ  2016

  91,946 31,244 הון חוזר

 1.20 1.06 יחס שוטף

 0.99 0.89 יחס מהיר

השקעות בחברות 

המטופלות לפי שיטת 

 השווי המאזני

30,070 31,403  

נכסים פיננסיים 

 זמינים למכירה

 השוק שווי ירידתמ ברובו נובע הקיטון 40,569 34,266

 .תקשורת חלל חברת של

התחייבויות לזמן 

 ארוך

בשל אי עמידה באמות המידה  29,227 14,082

בדוח הכספי המאוחד כאמור  הפיננסיות

, מיינה החברה את ההלוואות 1בביאור 

 לזמן ארוך לאשראי לזמן קצר.

 

 .סעיפי המאזן אין שינוי מהותי ביתר
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  תוצאות הפעולות .3

 :2016להלן דוחות רווח והפסד על בסיס רבעוני לשנת 

 

 
רבעון 
 ראשון

 רבעון 
 שני

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 רביעי

 סה"כ 
2016 

 623,612 161,693 160,988 153,211 147,720 הכנסות ממכירות

 498,691 125,978 128,225 129,464 115,024 עלות המכירות

 124,921 35,715 32,763 23,747 32,696 גלמירווח 

 16,873 4,121 3,795 3,012 5,945 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו

 44,325 10,425 12,178 10,361 11,361 הוצאות מכירה ושווק

 61,065 11,617 15,870 15,940 17,638 הוצאות הנהלה וכלליות

 (694) (171) 95 (375) (243) אחרות (הכנסות) הוצאות

 3,352 9,723 825 (5,191) (2,005) רווח מפעולות רגילות

 5,246 (2,401) 1,220 2,623 3,804 הכנסות מימון

 19,698 574 5,506 6,778 6,840 הוצאות מימון
חברות  (הפסדירווחי )חלק החברה 

 כלולות, נטו
(104) (379) 30 400 (53) 

 (11,153) 7,148 (3,431) (9,725) (5,145) )הפסד( לפני מסים רווח

 7,199 (2,591) 3,247 3,339 3,204 מיסים על ההכנסה )הטבת מס(

 (18,352) 9,739 (6,678) (13,064) (8,349) רווח נקי )הפסד(

 

 

 

 :התוצאות ניתוח

 

 

 2015 שנת 2016 שנת הסעיף
 רביעי רבעון
2016 

 רביעי רבעון
2015 

 ההסבר

 הכנסות
 ממכירות

נובע   2016 בשנת הקיטון 248,832 161,693 794,186 623,612

שלושת בהכנסות  מקיטון

 המגזרים.

 רווח שעור
 גולמי

שיעור הרווח הגולמי בשנת  19.4% 22.1% 21.3% 20.0%

נמוך יותר בעיקר בשל  2016

הירידה בהיקף ההכנסות 

 .2015יחסית לשנת 

 48,342 35,715 168,886 124,921 גולמי רווח

 מחקר הוצאות
 נטו, ופיתוח

"פ המו בהוצאות הקיטון 6,680 4,121 21,416 16,873

 נובע וברבעון 2016ת בשנ

 ההשקעה מהיוון בעיקר

 SAIP-ה מערכת בפיתוח

₪ ליון ימ 6 –בסכום של כ 

 .2016בשנת 

מכירה  הוצאות
 "כוהנה

הירידה בהוצאות הינה  29,181 22,042 113,783 105,390

 בעיקר עקב צעדי התייעלות.
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 2015 שנת 2016 שנת הסעיף
 רביעי רבעון

2016 

 רביעי רבעון

2015 

 ההסבר

 הכנסות
 אחרות

 2015ברבעון הרביעי של  9,458 (171) 8,525 (694)
כולל סעיף זה רווח הון 
ממימוש מניות חלל בסך של 

 ₪.מיליון  8.5-כ

  21,939 9,723 42,212 3,352 תפעולי רווח

, מימון הוצאות
 נטו

מימון  הוצאות 2015בשנת  5,683 2,975 26,531 14,452
 שער הפרשי בגין נטו

 ₪ מיליוני 17.9 -לכ הסתכמו
 ₪ ליוני ימ 6.4ל בהשוואה

 .2016בשנת 

( רווחי) הפסדי
 אקוויטי

53 4,063 (401) 2,806  

 נקי רווח
 )הפסד(

(18,352) 536 9,739 10,680  

  

 נזילות ומקורות מימון .4

  לפרק א' לעיל. 5.4מספקים, ר' סעיף והיקף האשראי  החברה של המימון מקורות אודות לפרטים

לעומת תזרימי מזומנים ₪ אלפי  59,052 -ב הסתכמו בתקופת הדוח שוטפתפעילות ל ששימשומזומנים 

חל שיפור משמעותי בתזרים המזומנים ברבעון הרביעי . אשתקד₪ אלפי  3,721זו בסך פעילות שנבעו מ

לעומת תזרים  ,₪אלפי  18,714לסך של  הסתכם  שוטפתפעילות שנבעו מים נהמזומתזרים של החברה, ו

 בתקופה המקבילה אשתקד. ₪ אלפי   22,912פעילות שוטפת בסך של משו ליששמזומנים 

ששימשו מזומנים לעומת ₪ אלפי  12,227-השקעה בשנת הדוח הסתכמו בפעילות ל ששימשומזומנים 

בוצע היוון של הוצאות מו"פ  2016בשנת  בשנה הקודמת.₪ אלפי  4,720של  השקעה בסךלפעילות 

והוחזרו הלוואות שניתנו לחברות כלולות בסכום של ₪, אלפי  5,898לנכסים בלתי מוחשיים בסכום של כ 

 ₪.אלפי  10,496התקבלה תמורה ממימוש מניות חלל בסכום של כ  2015בשנת ₪. אלפי  4,640

שנבעו לעומת מזומנים ₪ אלפי  59,859 -פעילות מימון בשנת הדוח הסתכמו במ נבעושהמזומנים 

  אשתקד.₪ אלפי  16,420 בסך של  מימון פעילותמ

כלל קבלת הלוואות לזמן ארוך שמוינו לזמן קצר  2016בשנת  מימוןפעילות נבעו משמנים זוהמתזרים 

 בתקופה המקבילה אשתקד.₪ אלפי  13,004 -לעומת כ ₪, אלפי  75,667 -בסכום של כ 

 

 דווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם. .5

לפרטים , סמנכ"ל הכספים של החברה )אבישי ממיההאחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה הינו  .1

לדוח זה(. במסגרת ניהול הסיכונים,  דא )ו( בפרק 26ראה תקנה , אבישי ממיהנוספים אודות מר 

 נועצת החברה באופן שוטף בחברת ייעוץ למתן שירותים בתחום ניהול הסיכונים וניהול חשיפות.

החברה בוחנת את החברה מנהלת את סיכוני השוק תוך בחינת החשיפה הכלכלית של החברה. 

 טבעות העיקריים )ככל וניתןחשיפת תזרים המזומנים על בסיס חודשי ורבעוני ומבצעת הגנות על המ

 בהן פועלת הקבוצה. לבצע עליהם הגנות(
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סיכוני ופעילות החברה חשופה לסיכונים פיננסיים הכוללים סיכוני שער חליפין,  -אור סיכוני שוקית .2

הנהלת החברה משתמשת במכשירים פיננסיים שונים על מנת לגדר חשיפות , כאמור לעילאשראי. 

 המוזכרים לעיל.ספציפיות לסיכונים 

 שינויים בשערי מטבע 

חלקן של ההכנסות בארץ אינן צמודות, חלקן צמודות למדד המחירים לצרכן וחלקן  -.  בישראלא 

והאירו. מנגד החלק העיקרי של ההוצאות בארץ ארה"ב )"דולר"(  צמודות לשערי החליפין של הדולר

המחירים לצרכן. החשיפה לשינויים  הינו בשקלים ללא הצמדה )שכר עבודה( וחלקן בהצמדה למדד

 בשערי המטבע בפעילות בישראל אינה מהותית.

פעילות הקבוצה במדינות במרכז ודרום אמריקה מתנהלת רובה ככולה במטבע  -. מחוץ לישראלב

המקומי, פרט לייבוא המגדלים המתבצע בדולר של ארה"ב. הכנסות החברות באפריקה, נקובות 

 ברובן בדולר אמריקאי.

ברות בחו"ל פועלות כיחידות עצמאיות ושינויים בשערי המטבעות המקומיים גורמים לקבוצה הח

 להיות חשופה כלכלית לפיחות בשערי המטבע בגובה עודף הנכסים על ההתחייבויות. 

הקבוצה פועלת במספר שווקים ובמספר תחומי פעילות. סיכוני  -מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק .3

השוק כפי שתוארו לעיל נבחנים בהתאם למיקום הפעילות, תחום הפעילות וסוג הלקוחות. חשיפות 

 הכספים, בטרום קרות החשיפה האפשרית, ככל שניתן. סמנכ"לללסיכוני שוק מדווחות 

מפקח באמצעות סמנכ"ל  מנכ"ל החברה -ימושםהפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מ

הכספים, באופן שוטף, על יישום המדיניות בניהול סיכוני שוק וכן על הפעולות הננקטות להקטנת 

 החשיפות הקיימות. 

הנהלת החברה בוחנת ורוכשת מעת לעת עסקאות הגנה על המטבעות בהן קיימת פעילות מהותית 

לחברה )פזו מקסיקני, פזו צ'יליאני, סולס פרואני(. לחברה חשיפה בגין ייצוא מתקני תקשורת 

רותים באופן שמרבית הוצאות הייצור הינן שקליות והתקבולים הינם בדולר ארה"ב. החברה יוש

ן שוטף תוך היוועצות ביועצים חיצוניים עסקאות הגנה על החשיפה על תזרים המזומנים מבצעת באופ

 הצפוי מייצוא זה. 

 אחת לתקופה נבחנת כדאיות השימוש באשראי בנקאי שקלי לעומת אשראי בנקאי צמוד דולר.

שוק להם אחת לרבעון נמסר דיווח לדירקטוריון, ע"י יו"ר הדירקטוריון וסמנכ"ל הכספים, על סיכוני ה

 חשוף התאגיד, על פעולות הננקטות ועל דרכי ניהולן.

 מדווחים(₪ דו"ח בסיסי הצמדה )אלפי  .4

 היתרות לסוף התקופה משקפות את התנועות במהלך התקופה.

פעילות הקבוצה במקסיקו, פרו, צ'ילה, קולומביה, ונצואלה וארגנטינה מתנהלת רובה ככולה במטבע 

המקומיים יוצרים חשיפה כלכלית שבאה לידי ביטוי חשבונאי בדוח  מקומי ושינויים בשערי המטבעות

 על השינויים בהון העצמי במסגרת קרן הון מהפרשי תרגום. 
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 דוח בסיסי הצמדה ליום 31/12/2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצמדה 

 למדד

 המחירים

 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא

 הצמדה

 פזו

 מקסיקני

פריטים לא 

 סה"כ כספיים

         רכוש

 48,066 - 8,835 6,995 2,863 24,175 5,198 - ושווי מזומניםמזומנים 

 309,473 - 38,897 114,912 1,651 57,825 96,188 - לקוחות והכנסות לקבל

הכנסות לקבל מעבודות בחוזי 

 הקמה

- 
- 49,104 - 7,799 

- - 
56,903 

 30,934 5,864 4,240 11,987 111 1,579 7,153 - חייבים ויתרות חובה

 85,808 85,808 - - - - - - מלאי

 12,557 - - 1,561 - 10,996 - - לקוחות וחייבים לזמן ארוך

 30,070 15,099 - 11,750 - - - 3,221 השקעות בחב' מוחזקות

 34,266 34,266 - - - - - - נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 1,149 1,149 - - - - - - הוצאות מראש

 39,495 39,495 - - - - - - רכוש קבוע

 7,880 7,880 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין

 11,635 11,635 - - - - - - נכסים בגין הטבות לעובדים

 17,419 17,419 - - - - - - מסים נדחים

 685,655 218,615 51,972 155,004 4,625 143,679 108,539 3,221 סה"כ רכוש

 

         התחייבויות

מתאגידים בנקאיים אשראי 

 ואחרים

- 
7,730 67,327 

- 
217,385 

- - 
292,442 

התחייבויות לספקים ולנותני 

 םשירותי

- 
9,080 8,195 1,376 41,636 2,756 10 63,053 

 130,599 661 13,868 90,019 8 6,652 19,391 - זכאים ויתרות זכות

 13,846 - - 8,661 - 5,185  - הכנסות מראש

מתאגידים בנקאיים  הלו' לז"א

 ואחרים

- 
426 

- - 
1,527 

- - 
1,953 

 317 - - 317 - - - - התחייבויות לא שוטפות אחרות

 6,885 6,885 - - - - - - התחייבות בגין הטבות לעובדים

 4,927 4,927 - - - - - - מסים נדחים

 514,022 12,483 16,624 359,545 1,384 87,359 36,627 - סה"כ התחייבויות

 

 171,633 206,132 35,348 (204,541) 3,241 56,320 71,912 3,221 עודף נכסים על התחייבויות
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    5201/31/12וח בסיסי הצמדה ליום ד

 

 

  

 

הצמדה 

 למדד

 המחירים

 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא

 הצמדה

 פזו

 מקסיקני

פריטים לא 

 סה"כ כספיים

        - רכוש

 61,638 - 13,540 3,412 8,213 28,594 7,879 - מזומנים ושווי מזומנים

 292,818 - 54,120 126,257 1,969 59,335 51,137 - לקוחות והכנסות לקבל

הכנסות לקבל מעבודות בחוזי 

 הקמה

- 
- 1,624 - 50,643 

- - 
52,267 

 39,118 7,340 5,737 10,311 1,137 6,670 7,923 - חייבים ויתרות חובה

 95,366 95,366 - - - - - - מלאי

 655 - - 455 - 200 - - לקוחות וחייבים לזמן ארוך

 31,403 14,204 - 14,015 - 451 - 2,733 השקעות בחב' מוחזקות

 40,569 40,569 - - - - - - נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 1,177 1,177 - - - - - - הוצאות מראש

 37,506 37,506 - - - - - - רכוש קבוע

 1,982 1,982 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין

 11,926 11,926 - - - - - - נכסים בגין הטבות לעובדים

 20,897 20,897 - - - - - - מסים נדחים

 687,322 230,967 73,397 205,093 11,319 96,874 66,939 2,733 סה"כ רכוש

 

         התחייבויות

אשראי מתאגידים בנקאיים 

 ואחרים
14 234 61,021 - 162,230 

- - 
223,499 

התחייבויות לספקים ולנותני 

 םשירותי
- 6,706 13,099 85 39,724 2,916 - 62,530 

 156,194 557 21,388 102,268 - 13,295 17,854 832 זכאים ויתרות זכות

 7,038 - - 5,393 - 1,645 - - הכנסות מראש

מתאגידים בנקאיים  הלו' לז"א

 ואחרים
1 196 1,625 

- 
10,030 

- - 
11,852 

 1,562 - - 1,547 - - - 15 התחייבויות לא שוטפות אחרות

 6,330 6,330 - - - - - - התחייבות בגין הטבות לעובדים

 9,483 9,483 - - - - - - מסים נדחים

 478,488 16,370 24,304 321,192 85 90,685 24,990 862 סה"כ התחייבויות

 

 208,834 214,597 49,093 (116,099) 11,234 6,189 41,949 1,871 עודף נכסים על התחייבויות
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 עסקאות הגנת מטבע

 

 הגנה כדלקמן: עסקאות לצרכי ,במהלך תקופת הדוח ולאחריה בצעה חברת הבת מר טלקום בע"מ

 

 

חודש 
 Callשער  Putשער  Call/Put קניה/מכירה סכום מטבע סוג העסקה

תאריך 
 פקיעה

 16-פבר Call/put 3.9 4.065 קניה/מכירה 1,200,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-מרץ Call/put 4.2 4.5 קניה/מכירה 1,000,000 שקל/אירו אופ' ונילה 16-ינו

 16-מרץ Call/put 3.87 4.102 קניה/מכירה 1,200,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-אפר Call/put 3.86 4.092 קניה/מכירה 1,200,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-יונ Call/put 4.19 4.471 קניה/מכירה 1,000,000 שקל/אירו אופ' ונילה 16-ינו

 16-יונ Call/put 3.85 4.082 קניה/מכירה 500,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-יול Call/put 3.85 4.069 קניה/מכירה 500,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-אוג Call/put 3.83 4.093 קניה/מכירה 500,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-ספט Call/put 3.83 4.077 קניה/מכירה 500,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-אוק Call/put 3.83 4.065 קניה/מכירה 500,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-נוב Call/put 3.83 4.056 קניה/מכירה 700,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-דצמ Call/put 3.83 4.047 קניה/מכירה 700,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-מאי Call/put 3.85 3.955 קניה/מכירה 700,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מרץ

 16-יונ Call/put 4.25 4.474 קניה/מכירה 1,000,000 שקל/אירו אופ' ונילה 16-מרץ

 16-יונ Put/Call 720 648 מכירה/קנייה 1,000,000 פזו צ'יליאני/דולר NDO 16-מרץ

 16-יונ Put/Call 18.3 16.5 מכירה/קנייה 1,000,000 פזו מקסיקני/דולר אופ' ונילה 16-מרץ

 16-אוג Call/put 3.85 3.99 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מרץ

 16-נוב Call/put 3.82 4.00 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מרץ

 17-ינו Call/put 3.8 4.01 קניה/מכירה 1,200,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מרץ

 17-פבר Call/put 3.8 4.008 קניה/מכירה 1,200,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מרץ

 16-ספט Call/put 4.23 4.5 קניה/מכירה 1,000,000 שקל/אירו אופ' ונילה 16-מרץ

 16-ספט Put/Call 18.3 16.7 מכירה/קנייה 1,000,000 פזו מקסיקני/דולר אופ' ונילה 16-אפר

 16-דצמ Call/put 4.2 4.474 קניה/מכירה 500,000 שקל/אירו אופ' ונילה 16-אפר

 17-מרץ Call/put 4.25 4.4875 קניה/מכירה 400,000 שקל/אירו אופ' ונילה 16-אפר

 16-יונ Call/put 3.7 3.9 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מאי

 16-יול Call/put 3.7 3.9 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מאי

 16-ספט Call/put 3.7 3.9 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מאי

 16-אוק Call/put 3.7 3.9 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מאי

 17-מרץ Call/put 3.7 3.9 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מאי

 17-אפר Call/put 3.7 3.9 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מאי

 16-ספט Put/Call 720 659 מכירה/קנייה 1,000,000 פזו צ'יליאני/דולר NDO 16-מאי

 16-ספט - 3,065  קניה 500,000 פזו קולומביאני/דולר NDF 16-מאי

 16-יול - 5.558  מכירה 150,000 ליש"ט/שקל פורוואד 16-מאי

 16-יול - 5.61  מכירה 150,000 ליש"ט/שקל פורוואד 16-מאי

 16-אוג Call/put 3.83 3.95 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-ספט Call/put 3.82 3.95 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-אוק Call/put 3.81 3.95 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-נוב Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 900,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-דצמ Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 1,200,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-ינו Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-פבר Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-מרץ Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 900,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-מאי Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני
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חודש 
 Callשער  Putשער  Call/Put קניה/מכירה סכום מטבע סוג העסקה

תאריך 
 פקיעה

 16-יונ Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 17-ינואר Call/put 3.7 3.87 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוגו

 17-אפריל Call/put 3.7 3.87 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוגו

 17-יולי Call/put 3.7 3.87 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוגו

 17-מרץ Call/put 3.7255 3.85 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוקט

 17-אפריל Call/put 3.7255 3.85 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוקט

 17-מאי Call/put 3.7255 3.85 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוקט

 16-יוני Call/put 3.7255 3.85 קניה/מכירה 900,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוקט

 17-ספטמבר Call/put 3.7255 3.85 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוקט

 16-נובמבר Call/put 19.6 17.7 קניה/מכירה 1,000,000 פזו מקסיקני/דולר אופ' ונילה 16-נובמ

 16-דצמבר Call/put 19.6 17.9 קניה/מכירה 1,000,000 פזו מקסיקני/דולר אופ' ונילה 16-נובמ

 17-מרץ Call/put 20 18 קניה/מכירה 1,000,000 פזו מקסיקני/דולר אופ' ונילה 16-נובמ

 קניה/מכירה 1,250,000 שקל/אירו אופ' ונילה 17-ינואר
Call/put 

 17-פברואר 4.12 4.05

 17-ינואר

 אופ' ונילה

 קניה/מכירה 1,000,000 פזו מקסיקני/דולר

Call/put 

 17-פברואר 21.5 20

 17-ינואר

 אופ' ונילה

 קניה/מכירה 1,250,000 שקל/אירו

Call/put 

 17-מרץ 4.15 4.05

 17-ינואר

 אופ' ונילה

 קניה/מכירה 1,000,000 פזו מקסיקני/דולר

Call/put 

 17-אפריל 22 20

 

פרסמה החברה דוח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה, כנדרש עובר לפרסום דוח זה, 

. לפרטים נוספים ראו דוח 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל ד9בתקנה 

 (.2017-01-032925)אסמכתא:    29/03/2017מיידי מיום 
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  ניתוח רגישות .6

 /שקל בשע"ח דולררגישות לשינויים 

 

 רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים

  10% 5% 3.8450 -5% -10% 

 (2,418) (1,209) 24,175 1,209 2,418 מזומנים ושווי מזומנים

 (5,783) (2,891) 57,825 2,891 5,783 לקוחות והכנסות לקבל

 (4,910) (2,455) 49,104 2,455 4,910 הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה

 (158) (79) 1,579 79 158 חייבים ויתרות חובה

 (1,100) (550) 10,996 550 1,100 לקוחות וחייבים לזמן ארוך

 6,733 3,366 (67,327) (3,366) (6,733) אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 820 410 (8,195) (410) (820) התחייבויות לספקים ולנותני שרותים

 665 333 (6,652) (333) (665) זכאים ויתרות זכות

 519 259 (5,185) (259) (519) הכנסות מראש

 293 147 (2,933) (147) (293) שכר דירה -התקשרות איתנה 

 93 46 (927) (46) (93) ליסינג מימוני צמוד דולר

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים 
           חשבונאית

 413 363 (418) (1,168) (2,898) רכש דולר/שקלמכירת אופציות 

 3,251 1,176 316 (279) (312) קניית אופציות מכר דולר/שקל

 (1,581) (1,084) 52,358 1,176 2,036 סה"כ

 

 -השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת התקשרות איתנה נאמד בכ

ה ורידמדולר/שקל . שווי זה חשוף לשינויים בשע"ח באופן שעליית שע"ח 31/12/2016-נכון ל₪ אלפי  52,358

 ולהפך במקרה של ירידת השער.  ,את השווי ההוגן

חודשים. אופציות  12-החברה רכשה אופציות מכר ומכרה אופציות רכש דולר/שקל. האופציות הן לטווח של עד כ

 לינדר. אלו מהוות חלק מאסטרטגיית צי

עלייה בשער החליפין דולר/שקל מורידה את השווי ההוגן של האופציות. השפעתה של ירידת שער הדולר על 

 שווי של האופציות הפוכה לזו של עליית השער. 

 שער הדולר. ירידתחשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה ל
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 רגישות לשינויים בשע"ח אירו/שקל

 

 רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים

  10% 5% 4.0438 -5% -10% 

 (286) (143) 2,863 143 286 מזומנים ושווי מזומנים

 (165) (83) 1,651 83 165 לקוחות והכנסות לקבל

 (11) (6) 111 6 11 חייבים ויתרות חובה

 138 69 (1,376) (69) (138) התחייבות לספקים ולנותני שרותים

 1 0 (8) 0 (1) זכותזכאים ויתרות 

 (323) (163) 3,241 163 323 סה"כ

 

שווי זה  .31/12/2016 -נכון ל₪  אלפי 3,241 -כהשווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן נאמד ב

 חשוף לשינויים בשע"ח באופן שעליית שע"ח מעלה את השווי ההוגן ולהפך במקרה של ירידת השער. 

 .אירושער ה ירידתלחשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה 

 

 /שקלפזו מקסיקנירגישות לשינויים בשע"ח 

 

 רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים

 

10% 5% 0.1863 -5% -10% 

 (884) (442) 8,835 442 884 מזומנים ושווי מזומנים

 (3,890) (1,945) 38,897 1,945 3,890 לקוחות והכנסות לקבל

 (424) (211) 4,240 211 424 חובה חייבים ויתרות

 276 138 (2,756) (138) (276) התחייבויות לספקים ולנותני שרותים

 1,387 693 (13,868) (693) (1,387) זכאים ויתרות זכות

 144 72 (1,441) (72) (144) שכ"ד בפזו מקסיקני-התקשרות איתנה 

 (3,391) (1,695) 33,907 1,695 3,391 סה"כ

 

של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת התקשרות איתנה נאמד  ההוגןהשווי 

שווי זה חשוף לשינויים בשע"ח באופן שעליית שע"ח מעלה את  .31/12/2016 -נכון ל₪  אלפי 33,907 -ב

 השווי ההוגן ולהפך במקרה של ירידת השער.

 הפזו.חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לירידה בשער 
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 31/12/2016 -נתוני בסיס ל

 3.8450 -שער דולר/שקל

 4.0438 -שער אירו/שקל 

 0.1863 -פזו מקסיקני/שקל 

 0.0057  -פזו צ'ליאני/ שקל 

 0.0013 -פזו קולומביאני/ שקל 

 ( 1998)ממוצע  139.5856 -מדד ידוע 

 

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .7

 .הכספיים לדוחות 2 ביאור ראהלפרטים אודות אומדנים חשבונאים קריטיים 

 מומחיות חשבונאית ופיננסית יבעל יםדירקטור .8

חוק )להלן: " 1999 -( לחוק החברות, תשנ"ט12)א( )92דירקטוריון החברה החליט, בהתאם לסעיף 

"(, כי המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון )שאינם דירקטורים חיצוניים( שעליהם החברות

לחוק החברות ותקנות החברות  240מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף להיות בעלי 

)תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בכל כשירות מקצועית(, תשס"ו 

 ה,בהתחשב במכלול עסקי החברה, גודל קביעה זו נעשתה. שניים"( הינו תקנת המומחיות)להלן: " 2005

י פעילותה, מגוון הסיכונים הכרוכים בהם ורמת הבקרות הקיימות בה לדעת הדירקטוריון, המספר תחומ

את אחריותו לבדיקת מצבה הכספי של החברה, לעריכת דוחותיה  לממשהמזערי הראוי שנקבע, יאפשר לו 

 .הכספיים ולאישורם

 : הינםהמומחיות החשבונאית והפיננסית  יבעל יםהדירקטור

 ומכהן, יו"ר דירקטוריון החברה הטכניון מוסד מטעם ומדעים במתמטיקה. B.Sc בעל –מר  חייםמר  .1

 בקבוצה נוספות בחברות כדירקטור

בקרן  בכיר ושותף ל"מנכ. עסקים ומנהל במימון ומוסמך, וניהול תעשיה הנדסת בוגר –דוידי  ישימר  .2

 פימי ומכהן כדירקטור בחברות נוספות.

 הרמסבמשפטים, שותף בקרן פימי ולשעבר מנכ"ל  ובוגרחשבונאות  בוגר –עמית בן צבי  מר .3

 במג'יק תוכנה. ויפן אירופה פעילות מנהלו לוגיסטיות טכנולוגיות

 כדירקטור מכהן. החברה"ל מנכ לשעבר, הטכניון מטעם אזרחית בהנדסה. B.Scבעל  –כהן  מריאן .4

 .בקבוצה נוספות בחברות

בבנק  בנקאות לענייני המייעצת הוועדה חברבוגר כלכלה ומוסמך במנהל עסקים.  – דוד בלומברג מר .5

 דירקטורוהספרייה הלאומית,  אשראי לביטוחי הישראלית החברה -ח"בסס"ר דירקטוריון יוישראל, 

 .מ"בע נכסים ישראל ובאפריקה, ביובנק

. לשעבר חיצונימדעי הניהול, דירקטור בבוגר כלכלה, מוסמך מנהל עסקים, דוקטורנט  – רוני הראל מר .6

אביב יפו. -בע"מ וכיום מרצה במכללה האקדמית תל לשעבר מנכ"ל סיטיוואר ,בע"ממנכ"ל תומקר 
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 IIבתמיר פישמן הון סיכון דירקטור בלתי תלוי בפי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ,  חיצוני מכהן כדירקטור

 רונן הראל בע"מ. חברת קות בע"מ ובבשיבולית החזדירקטור בלידר שוקי הון בע"מ, בע"מ, 

 ראש. הבוגרת לימודי משפטים ומדעי החיים ועורכת דין, דירקטורית בלתי תלוי –גב' שירית כשר  .7

 קפיטל קאבר בקבוצתבבראק קפיטל ודירקטורית בחברות  מובנים ומוצרים תאגידים מחלקת

(BCRE ,)בספורט ההימורים להסדר המועצה – בטוטו ציבור ונציגת דירקטורית. 

 

, פרטים נוספים אודות התאגיד, ה'לפרק  26לפרטים נוספים אודות הדירקטורים האמורים ראו תקנה 

 להלן.

 

 גילוי בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים .9

 1בסעיף כהגדרת מונח זה החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, 

 לפרק ד' פרטים נוספים. 26ראה תקנה  בלתי תלויים אודות דירקטוריםלחוק החברות. לפרטים 

 

  גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד .10

 , רואה חשבון.אורי אילןשם המבקר:  .1

דירקטוריון ועדת ביקורת וידי -. מינוי המבקר הפנימי אושר על1.04.2012 -ב תחילת כהונתו: .2

 שוריו וניסיונו הרב של המבקר.החברה. בין הנימוקים לאישור המינוי: השכלתו, כי

 -, התשנ"בלחוק הביקורת הפנימית 8)ב( לחוק החברות ובסעיף  146המבקר הפנימי עומד בסעיף  .3

  ."(הפנימית הביקורת חוק)להלן: " 1992

בניירות ערך חזקות הלמבקר הפנימי אין למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי אינו עובד החברה.  .4

  בחברה )או בגוף קשור(.

שותף אחראי על הביקורת הפנימית שיון רואה חשבון מוסמך, יכישורי המבקר: המבקר הינו בעל ר .5

 2008-2014, שותף במשרד ברייטמן אלמגור זהר משנת 2006-2008במשרד זהר את זהר בשנים 

כלכלה חשבונאות ו. כמו כן, הינו בעל תואר ראשון בפנימיתרותי ביקורת יוכיום בעלי משרד עצמאי לש

 .ה העבריתאוניברסיטהמ

 שעות כדלקמן: 450בהיקף של  2016היקף העסקה: המבקר הפנימי הועסק בשנת  .6

 

בחברות מוחזקות  בחברה 

 בארץ

בחברות מוחזקות 

 בחו"ל

מספר שעות העסקה בשנת 

2016 

350 100 - 

 

 .דירקטוריון החברה סבור כי היקף העסקה זה תואם את היקף פעילותה של החברה

 

הביקורת מתייחסת גם לתאגידים מוחזקים מהותיים של החברה, וכן לפעילות של החברה כנית ת .7

 ושל תאגידים מוחזקים שלה, מחוץ לישראל.

 השנתית והשיקולים בקביעתה: ותהביקורתכנית  .8

 החשיפה לסיכונים של פעילויות, נושאים ופעולות. .1

 ההסתברות לקיומם של ליקויים תפעוליים, ניהוליים ומנהליים. .2
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נושאים בהם  .2012וסקר סיכונים שבוצע בחברה בשנת  מצאים של ביקורות קודמותמ .3

 חשבוןהמתבקשת ביקורת ע"י המוסדות המנהלים ו/או גורמים מחוץ לארגון )כגון: רואה 

 (.המבקר

המשמעות הניהולית התפעולית ו/או הכלכלית של הנושא מבחינת בקרה פנימית והשגת  .4

 יעדי הארגון.

 רלוונטיות אחרות בארגון והמידע המצוי על יעילותם ו/או חולשותיהם.קיום בקרות  .5

 הצורך בשמירה על מחזוריות. .6

עדת הביקורת ולדירקטוריון הצעה לתכנית עבודה שנתית הכוללת ומדי שנה מגיש המבקר הפנימי לו

 קורת דנהימספר נושאים מתוך רשימה זו או נושאים אחרים אשר לדעתו טעונים בדיקה. ועדת הב

השנתית ואת הנושאים שיבדקו על ידי המבקר הפנימי, ונושאים אלה  הומאשרת את תכנית העבוד

שיקול דעת לסטות מתכנית  הפנימינבדקים על ידי המבקר הפנימי בעבודתו השנתית. למבקר 

 הביקורת בהתאם לצרכי החברה לאחר התייעצות עם ועדת ביקורת.

 ידי על, הדוח בתקופת שבוצעו, מהותיות עסקאות נבחנו לא הדוח בתקופת - מהותיות עסקאות

 .הפנימי המבקר

תקנים מקצועיים: המבקר הפנימי, על פי הודעתו, עורך את הביקורת הפנימית בהתאם לתקנים  .9

)ב( לחוק הביקורת הפנימית הכוללים בין היתר תקני תכונות 4המקצועיים המקובלים כאמור בסעיף  

 ותקני ביצוע.

על דיווחי המבקר הפנימי בדבר עמידתו בתקנים המקצועיים לפיהם הוא עורך הסתמך הדירקטוריון 

 את הביקורת.

 .יו"ר ועדת ביקורתהממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו  .10

טרם  דין וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי הוגש בכתב ליושב ראש ועדת ביקורת ולמנכ"ל החברה .11

ועדות והדוח. כל הדוחות שהועברו נידנו ב ישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו במהלך תקופת

  .28/07/2016 -ו ,25/05/2016, 22/03/2016 :בתאריכיםהביקורת שהתקיימו 

לחוק  9כל המסמכים והמידע שמתבקשים על ידי המבקר הפנימי נמסרים לו, כאמור בסעיף  .12

גישה מתמדת  הביקורת הפנימית, וכן ניתנת לו גישה חופשית למידע כאמור באותו סעיף ובכלל זה

, לרבות הנתונים הכספיים, לרבות תאגידים מוחזקים ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה

 , מחוץ לישראל מהותיים של החברה, ולרבות עבור פעילות של החברה ושל תאגידים מוחזקים שלה

בקר הדירקטוריון, היקף אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המועדת הביקורת ולדעת  .13

  .הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד

אלפי  131 -, הסתכם בסך של כ2016שכרו של מבקר הפנימי בגין השירותים שנתנו על ידו בשנת  .14

 ₪(. אלפי  111 -2015)שנת ₪ 

לדעת הדירקטוריון, תגמול המבקר הפנימי לא משפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי, וזאת בין  .15

 הפנימיתביקורת ההיתר, בשים לב להתרשמות הדירקטוריון מהאופן בו הוא מבצע את מלאכת 

 בחברה.
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 שכר טרחת רואה חשבון .11

, רו"ח. להערכת החברה, שכר קוסט, פורר גבאי את קסירר והינהחשבון המבקר של החברה  הרוא

לאחר נקבע וטרחתו של רואה החשבון המבקר הינו כמקובל בשוק בחברות מסוגן וגודלן של החברה, 

הוסמך על ידי האספה הכללית  דירקטוריון החברה .בפועל ועבודתבהתבסס על היקף ועמו משא ומתן 

 לדון ולאשר את שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר. 

 

 

 

 

 

 

  .IT*שירותים אלה כוללים יעוץ בנושא מיסוי ויעוץ בנושא מערכות 

 

 

 מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות .12

בישראל לגופים שונים  תרמה הקבוצהלמועד הדוח, החברה לא קבעה מדיניות בנושא תרומות.  נכון

לעמותת ₪ אלפי  120מתוך סכום זה, תרמה החברה סך של . אלף ש"ח 135-סך של כ השנהבמהלך 

כל כספי התרומה . שנים האחרונות 9ע.ר.(. החברה נוהגת לתרום לעמותה זו ב 2)ש.מ.  8200בוגרי 

 מועברים במלואם למימון לימודים אקדמאים לבוגרי יחידה נזקקים.

 .2006"ר העמותה בהתנדבות משנת כיומכהן ( 2015)המכהן בתפקיד החל ממאי מנכ"ל החברה 

 

  זניחות עסקאות נוהל .13

 – "עהתש( לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 3)א41החברה קבע לעניין תקנה  דירקטוריון

, וכן ביחס לכל 1970 –לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל  22, לעניין תקנה 2010

הוראת דין נוספת הנוגעת לעסקאות זניחות שבהם לבעלי השליטה בחברה ו/או לנושאי המשרה בחברה 

ריונים המפורטים עניין אישי )במישרין או בעקיפין( יראו בעסקאות המפורטות להלן ו/או שעונות לקריט

להלן ובכפוף לאמות המידה המפורטות להלן עסקאות זניחות כמשמעותן בתקנות האמורות לעיל ו/או 

 בהוראות הדין האמורות לעיל.

 בעלי לבין"(, החברה: "בסעיף זה ביחד)להלן  בשליטתה תאגידים לרבות, החברה בין עסקאות .א

 השליטה)בעלי  בחברה משרה נושאי לבין ההחבר בין/או ו, בעקיפין/או ו במישרין, בה השליטה

 העניין בעלי: "בסעיף זה ולחוד ביחד להלן יקראו בה המשרה ונושאי לעיל האמורים בחברה

 לקבלת הנוגעות, אישי עניין האישי העניין לבעלי שבהן אחרים לבין החברה בין/או ו"( האישי

 קבלת/או ו מהחברה שירותים מתן/או ו קבלה/או ו מוצרים לרכישת/או ו כספיות התחייבויות

 קשורים מצדדים/או ו עצמם האישי העניין מבעלי/או ו חיצוניים שירותים מנותני משותפת שירותים

 .להם

 העניין לבעלי שבהן אחרים לבין החברה בין/או ו האישי העניין בעלי לבין החברה בין עסקאות .ב

 2015נת ש 2016שנת  

רו"ח  
 מבקרים

רו"ח 
 אחרים

רו"ח 
 מבקרים

רו"ח 
 אחרים

 569 1,008 423 1,176 קורתישכר טרחה עבור שרותי ב

 463 557 179 469 *רותים אחריםישכר טרחה עבור ש

 3,772 6,640 3,809 6,860 בשרותי ביקורת שעות שהושקעו
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 השטחים של משנה להשכרת/או ו החברה לשימוש שטחים להשכרת הנוגעות, אישי עניין, האישי

 .האישי העניין לבעלי החברה ידי על שטחים להשכרת/או ו החברה את המשמשים

בין החברה לבין בעלי העניין האישי ו/או בין החברה לבין אחרים שבהן לבעלי העניין  עסקאות .ג

השכרה  האישי, עניין אישי, הנוגעות להעסקה משותפת של עובדים ו/או לרכישה ו/או מכירה ו/או

 שירותים קבלת או ניהול שירותי/או ו ניהול דמי קבלת לרבות"ן, נדל נכסי לרבות, נכסים של

 .פרויקטים ביצוע/או ו הקמת לצורך הנדרשים

 היא)קרי,  חריגה שאינה עסקה, העניין נסיבות מכלל העולים מיוחדים איכותיים שיקולים בהעדר .ד

 כעסקה תיחשב( החברה על מהותית השפעה לה ואין שוק בתנאי, הרגיל העסקים במהלך נעשית

 בשיעור הינה( להלן כאמור, יותר או)אחת  לעסקה המחושבת הרלבנטית המידה אמת אם זניחה

 לא העסקה של הכספי שהקיפה ובלבד, להלן המפורט לסיווג בהתאם, ומטה( 1%) אחד אחוז של

 יותר או אחת תחושב, זניחה כעסקה סיווגה נבחן אשר, כאמור עסקה בכל"ח. ש מיליון 10 על יעלה

 או הסקורים המאוחדים הכספיים הדוחות בסיס על המסוימת לעסקה הרלוונטיות המידה מאמות

 :החברה של האחרונים המבוקרים

 כל סך מול העסקה היקף –"( שוטף שאינו נכס)" קבוע נכס השכרת או/ו קבוע נכס ברכישת (1)

 .האחרונים המאוחדים הכספיים בדוחות( המאזן סך, כלומר) הנכסים

 מול הנכס היקף או/ו מהעסקה ההפסד/הרווח –"( שוטף שאינו נכס)" קבוע נכס במכירת (2)

 סקורים כספיים דוחות לגביהם שפורסמו אחרונים רבעונים 12 לפי הממוצע השנתי הרווח

 . מבוקרים או

 .במאזן ההתחייבויות סך מול העסקה היקף –כספית התחייבות בקבלת (3)

 ההכנסות סך מול העסקה היקף – שירותים או( קבוע נכס למעט) מוצרים מכירת/ברכישת (4)

 או סקורים כספיים דוחות לגביהם שפורסמו אחרונים רבעונים 4-ב ושירותים ממכירות

 .מבוקרים

בהם, לפי שיקול דעת דירקטוריון החברה, כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות לעיל אינן  במקרים .ה

של עסקת בעל עניין, תיחשב העסקה כזניחה, בהתאם לאמת מידה  זניחותהרלוונטיות לבחינת 

רלבנטית אחרת, שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובלבד שאמת המידה הרלבנטית המחושבת 

 ( ומטה.1%לעסקה תהיה בשיעור של אחוז אחד )

 בסיס על העסקה זניחות תבחן(, שנים מספר פני על נכס השכרת)לדוגמא,  שנתיות רב בעסקאות .ו

 (.לעיל' ד בסעיף המצוין הסכום על עולה השנתי ההשכרה סכום האם)לדוגמא,  שנתי

 שניתן. הביטוחיביטוח, תבחן הפרמיה כסכום העסקה, להבדיל מהיקף הכיסוי  בעסקאות .ז

הסר ספק יובהר כי עסקאות שונות הכרוכות זו בזו והתלויות זו בזו תחשבנה כעסקה אחת  למען .ח

  .זניחותןלצורך בחינת 

 בנושא החברה דירקטוריון של אחרת החלטה מכל לגרוע בכדי לעיל באמור אין כי, יובהר עוד .ט

 .כאמור החלטות שקיבל ככל, בעבר החברה דירקטוריון שקיבל זניחות עסקאות
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 אירועים לאחר תאריך המאזן .14

 סדר שעל החברה של שנתית כללית אסיפה להתכנס צפויה 2017 באפריל 26 ביום .א

 מר חיים מר, הדירקטוריון"ר יו עם ההעסקה הסכם של מחדש אישור, היתר בין, יומה

 לרבות, נוספים לפרטים. בסט בן יצחק מר, הדירקטוריון"ר יו סגן עם ההעסקה והסכם

 החברה ודירקטוריון התגמול ועדת ונימוקי האסיפה של יומה סדר שעל הנושאים כלל

, 2017 במרץ 20 מיום מיידי דיווח' ר, כאמור ההעסקה בהסכמי ההתקשרויות לחידוש

 (.ההפניה דרך על הכללה מהווה זה)מידע  2017-01-026085- אסמכתא' מס

 ועדת לאישור)בהמשך  החברה דירקטוריון מחדש אישר 2017 במרץ 29 ביום .ב

, לפרטים. דוידי ישי מר לדירקטור בישיבה השתתפות וגמול שנתי גמול מתן( התגמול

 זה)מידע  2017-01-032895 אסמכתא' מס, 2017 במרץ 29 מיום מיידי דיווח' ר

 (.ההפניה דרך על הכללה מהווה

 

 מועצת המנהלים של החברה מודה לכל עובדי הקבוצה ומנהליה על מאמציהם ותרומתם.  

 

 

     

 חיים מר

 יו"ר הדירקטוריון

 ניר למפרט  

 מנכ"ל

 

 .29/3/2017 -תאריך החתימה על הדו"ח
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 פרק ג

 16.31.12דוחות כספיים ליום 

  



            
 

 ח. מר תעשיות בע"מ
 

 6201בדצמבר,  31דוחות כספיים מאוחדים ליום 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 
 

 עמוד 
  
  

 2 דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
  
  

 3 דוח רואה החשבון המבקר
  
  

 4-5 המצב הכספידוחות מאוחדים על 
  
  

 6 הפסד  ואדוחות מאוחדים על הרווח 
  
  

 7 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  
  

 8 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
  

 9-10 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

 11-71 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 
- - - - - - - - - - - - - 

 



 

2 

 
 
 

 המניות של ח. מר תעשיות בע"מדוח רואה החשבון המבקר לבעלי 
 

 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
 

 ב )ג( בתקנות ניירות ערך9בהתאם לסעיף 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 31ביחד החברה( ליום  -ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של ח. מר תעשיות בע"מ וחברות בנות )להלן 

. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים 2016בדצמבר 
רכיבי בקרה פנימית על דיווח  לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של

כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
 של החברה בהתבסס על ביקורתנו. 

 
של לשכת רואי חשבון  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 

(. רכיבים אלה 104תקן ביקורת  -)להלן  על תיקוניו אל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"בישר
( בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של 1הינם: )

( 5( בקרות על תהליך המלאי; )4ים; )( בקרות על תהליך המזומנ3( בקרות על תהליך ההכנסות; )2מערכות מידע; )
 (.רכיבי הבקרה המבוקרים -)כל אלה יחד מכונים להלן  ( בקרות על תהליך ההוצאות6שכר; )בקרות על תהליך ה

 
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  פי תקן זה נדרש מאיתנו-. על104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 

לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי 
מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה 

לשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חו
אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי 
בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי 

ם, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות הבקרה המבוקרי
דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי 

עות אפשריות הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפ
בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר  יםמספק ודוחות רואי החשבון האחרים כאלה. אנו סבורים שביקורתנו

 לעיל.
 

 ותע או לגללמנולא עשויים ש בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי
ה לסיכון חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות 

ם תשתנה נהליה ואמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפשבקרות 
 לרעה.

 
 בדצמבר 31ליום  החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים לדעתנו,

2016. 
 

 31ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 
 28 והדוח שלנו, מיום 2016 בדצמבר 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2015-ו 2016 בדצמבר

 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים. 2017 ,במרס
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2017במרס,   29 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 

3 

 

 

 
 

 
 
 

 דוח רואה החשבון המבקר
 

 בע"מלבעלי המניות של ח. מר תעשיות 
 
 

החברה(  -המצורפים של ח. מר תעשיות בע"מ )להלן  על המצב הכספי המאוחדים הדוחותביקרנו את 
השינויים בהון ותזרימי הפסד, הרווח הכולל,  ואואת הדוחות המאוחדים על רווח  2015-ו 2016בדצמבר  31לימים 

דוחות כספיים אלה הינם . 2016בדצמבר  31 בתקופה שהסתיימה ביוםהשנים שלוש המזומנים לכל אחת מ
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על 

 ביקורתנו.
 

 25.62%-כ אוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהוויםשבנות לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות 
, בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד 2015-ו 2016בדצמבר  31מכלל הנכסים המאוחדים לימים  40.32%-וכ

, 2016בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים , 41.63%-וכ 45.19%-, כ29.45%-כ מהוות
. כמו כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, , בהתאמה2014-ו 2015

, 2015-ו 2016בדצמבר  31ימים אלפי ש"ח ל 15,144 -אלפי ש"ח ו 21,144 אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של
 385-ו אלפי ש"ח 331אלפי ש"ח,  1,166 החברות הנ"ל הסתכם לסך שלברווחי בהתאמה, ואשר חלקה של החברה 

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות 2014-ו 2015, 2016בדצמבר  31לשנים שהסתיימו בימים אלפי ש"ח 
בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו 

 בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. 
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת 

ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 
 בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
הנ"ל המאוחדים לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים 

משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 
שלוש ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת מ 2015-ו 2016בדצמבר  31

( והוראות (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2016בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום השנים 
 .2010-תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 
"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על  כת רואי חשבון בישראלשל לש 104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 

במרס,  28 , והדוח שלנו מיום2016בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  דיווח כספי",
 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי. 2017
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
 

 בדצמבר 31ליום     
    2016  2015 
 ש"חאלפי   באור  
       

       נכסים שוטפים
       

 61,638  48,066  3  מזומנים ושווי מזומנים
 292,818  309,473  א4  לקוחות והכנסות לקבל 

 52,267  56,903  ב4  הכנסות לקבל מעבודת בחוזי הקמה
 39,118  30,934  5  חייבים ויתרות חובה

 95,366  85,808  6  מלאי
       
    531,184  541,207 

       נכסים לא שוטפים
       

 655  12,557    לקוחות וחייבים לזמן ארוך
 31,403  30,070     7  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקעות בחברות 

 40,569  34,266  8  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 1,177  1,149    הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

 37,506  39,495  9   , נטורכוש קבוע
 1,982  7,880    ונכסים בלתי מוחשיים, נטו מוניטין

 11,926  11,635  15  נכסים בגין הטבות לעובדים
 20,897  17,419  ה16  מסים נדחים

       
    154,471  146,115 
       
    685,655  687,322 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 

 

 בדצמבר 31ליום     
    2016  2015 
 אלפי ש"ח  באור  

       התחייבויות שוטפות
       

 223,499  292,442   10  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
 62,530  63,053  11  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 156,194  130,599   12  זכאים ויתרות זכות
 7,038  13,846    הכנסות מראש

       
    499,940  449,261 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 11,852  1,953  13  הלוואות מבנקים ואחרים
 1,562  317    התחייבויות לא שוטפות אחרות 

 6,330  6,885  15  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 9,483  4,927  ה16  מסים נדחים

       
    14,082  29,227 

     18  הון 
       

 17,820  17,820    הון מניות
 144,819  144,819    פרמיה על מניות

 (23,395)  (23,395)    מניות אוצר
 113,522  93,986    יתרת רווח 

 (50,518)  (59,076)    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 
 3,372  3,701    בגין תשלום מבוסס מניותקרן 

 (5,423)  (13,618)    קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 10,869  6,639    קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

       
    170,876  211,066 
       

 (2,232)  757    זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 208,834  171,633    סך הכל הון 
       
    685,655  687,322 

 
 

 הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

 

 
 
 
 
 

       2017, במרס 29
 אבישי ממיה  ניר למפרט  חיים מר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 כספים סמנכ"ל  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
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 הפסד  ואדוחות מאוחדים על הרווח 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31

    2016  2015  2014  
  

 באור
 אלפי ש"ח 

 )הפסד( למניה( רווח נתוני)למעט 
         

 630,982  794,186  623,612    הכנסות ממכירות
 501,617  625,300  498,691  א20  עלות המכירות 

         
 129,365  168,886  124,921    רווח גולמי

         
 18,539  21,416  16,873  ב20  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו

 40,385  46,389  44,325  ג20  הוצאות מכירה ושיווק
 67,354  67,394  61,065  ד20  הוצאות הנהלה וכלליות

 (11,832)  (8,525)  (694)    ז20  הכנסות אחרות
         

 14,919  42,212  3,352    רווח תפעולי
         

 6,251  10,070  5,246  ה20  הכנסות מימון
 (23,041)  (36,601)  (19,698)  ו20  הוצאות מימון

 לפי המטופלותחלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות, 
 (3,185)  (4,063)  (53)    נטו, המאזני השווי שיטת

         
 (5,056)  11,618  (11,153)    רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 9,369  11,082  7,199  16  מסים על ההכנסה 
         

 (14,425)  536  (18,352)    רווח נקי )הפסד(
         

         מיוחס ל:
 (13,729)  3,829  (17,859)    בעלי המניות של החברה 
 (696)  (3,293)  (493)    שאינן מקנות שליטהזכויות  
         
    (18,352)  536  (14,425) 
         

למניה המיוחס לבעלי המניות של  )הפסד( רווח נקי
       21  החברה )בש"ח(

         
 (1.33)  0.05  (1.69)    רווח נקי )הפסד( בסיסי 

         
 (1.33)  0.05  (1.69)    רווח נקי )הפסד( מדולל
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 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 

 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2016  2015  2014  
 אלפי ש"ח   
       

 (14,425)  536  (18,352)  )הפסד(רווח נקי 
       

       )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת מס(:רווח 
       

       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
       

 (596)  (1,141)  (1,677)  רווח )הפסד( מדידה מחדש בגין תכנית הטבה מוגדרת
       

 בהתקיים הפסד או לרווח מחדשאו המסווגים  שיסווגו סכומים
       :ספציפיים תנאים

       
 (7,269)  (7,066)  (4,230)               בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה )הפסד( רווח 

 693  (16,718)  (8,558)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות במטבע חוץ
 בגין מימוש נכסים פיננסים זמיניםהעברה לדוח רווח והפסד 

 -  (6,441)  -  למכירה
 -  2,183  -  הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה

       
 (7,172)  (29,183)  (14,465)  סה"כ הפסד כולל אחר 

       
 (21,597)  (28,647)  (32,817)  כוללהפסד סה"כ 

       
       מיוחס ל:

       
 (20,901)  (25,354)  (32,324)  בעלי מניות של החברה

 (696)  (3,293)  (493)  שאינן מקנות שליטהזכויות 
       
  (32,817)  (28,647)  (21,597) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 

   מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות
 מניות 
  אוצר

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים  של 
  פעילות חוץ

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

קרן בגין  
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
  למכירה

קרן בגין 
תשלום 

 מבוסס מניות

 

  סה"כ

 זכויות 
שאינן מקנות 

  שליטה
 סה"כ

 הון  
 ש"חאלפי   
                       

 260,033  7,315  252,718  898  29,462  (7,552)  (34,493)  125,159  (23,395)  144,819  17,820  4201, בינואר 1יתרה ליום 
                       

 (14,425)  (696)  (13,729)  -  -  -  -  (13,729)  -  -  -   הפסד
 (7,172)  -  (7,172)  -  (7,269)  -  693  (596)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

                       
 (21,597)  (696)  (20,901)  -  (7,269)  -  693  (14,325)  -  -  -  כוללסה"כ רווח )הפסד( 

                       
 2,350  181  2,169  2,169  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

                       
 240,786  6,800  233,986  3,067  22,193  (7,552)  (33,800)  110,834  (23,395)  144,819  17,820  4201בדצמבר,  31יתרה ליום 

                       
 536  (3,293)  3,829  -  -  -  -  3,829  -  -  -  רווח נקי 

 (29,183)  -  (29,183)  -  (11,324)  -  (16,718)  (1,141)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
                       

 (28,647)  (3,293)  (25,354)  -  (11,324)  -  (16,718)  2,688  -  -  -  כוללסה"כ רווח )הפסד( 
                       

 (3,794)  (5,923)  2,129  -  -  2,129  -  -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 489  184  305  305  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

                       
 208,834  (2,232)  211,066  3,372  10,869  (5,423)  (50,518)  113,522  (23,395)  144,819  17,820  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 

                       
 (18,352)  (493)   (17,859)  -  -  -  -  (17,859)  -  -  -   הפסד

 (14,465)  -  (14,465)  -  (4,230)  -  (8,558)   (1,677)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
                       

 (32,817)  (493)   (32,324)  -  (4,230)  -  (8,558)   (19,536)  -  -  -  כוללסה"כ רווח )הפסד( 
                       

 (4,778)    3,417  (8,195)  -  -  (8,195)  -  -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 394  65  329  329  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

                       
 171,633  757  170,876  3,701  6,639  (13,618)  (59,076)  93,986  (23,395)  144,819  17,820  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 
  2016  2015  2014  
 אלפי ש"ח   

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 (14,425)  536  (18,352)  )הפסד(רווח נקי 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד:
 2,350  489  394  תשלום מבוסס מניות

 5,028  6,992  6,781  נטו, מימוןהוצאות 
 10,810  8,737   8,790  והפחתותפחת 

 135  (699)  (446)  ממימוש רכוש קבוע, נטו (רווחהפסד )
 המטופלות בהתאם לשיטתבהפסדי חברות  חלק החברה
 3,185  4,063  53  , נטוהשווי מאזני

 (10,357)  -  -  רווח ממכירת חברה שטופלה בהתאם לשיטת השווי המאזני
 9,757  11,082  7,199  מסים על ההכנסה

 271  37  (726)  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 -  2,183  -  הפסד מירידת ערך נכסים זמינים למכירה

 1,841  138  815  שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים 
 -  (8,621)  -  רווח ממכירת נכסים פיננסיים זמינים למכירה

       
  22,860   24,401    23,020 
       

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 (18,897)  (57,494)  (30,806)  והכנסות לקבל בלקוחות (עלייה)
 (6,360)  (4,737)  (10,886)  בחייבים ויתרות חובה לזמן קצר ולזמן ארוך (עלייה)

 (10,119)  (3,026)  1,675  )עלייה( במלאיירידה 
 (3,780)  2,380  856  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים( ירידה)עלייה 

 (5,007)  (11,042)  6,343  עלייה )ירידה( בהכנסות מראש
 13,103  72,761   (14,962)  בזכאים ויתרות זכות )ירידה( עלייה

       
  (47,779)  (1,158)  (31,060) 

 
 
      

       מזומנים ששולמו במשך השנה עבור:
 (6,472)  (5,460)  (7,852)  ריבית ששולמה
 (12,615)  (14,598)  (7,929)  מסים ששולמו

       
  (15,781)  (20,058)  (19,087) 
       

 (41,551)  3,721   (59,052)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת
 
 
 

 הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31 

  2016  2015  2014  
 אלפי ש"ח   

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       
       

 (9,992)  (9,680)  (10,072)  רכוש קבוערכישת 
 1,091  2,153  1,379  רכוש קבועתמורה ממימוש 

 (3,371)  -  -   חברות כלולותוהשקעות בת ורכיש
 20,104  -  -  תמורה ממימוש השקעה בחברות כלולות
 (2,563)  (3,416)  (313)  רכישת נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 120  10,496  -  נכסים פיננסיים זמינים למכירה תמורה ממימוש 
 -  -  (5,897)  השקעה בנכסים בלתי מוחשים

 3,397  -  4,640  החזר הלוואות שנתנו לחברות כלולות לזמן ארוך
 (1,338)  (4,273)  (1,964)  לחברות כלולות מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך

       
 7,448  (4,720)  (12,227)  השקעה )ששימשו לפעילות( מפעילותשנבעו מזומנים נטו 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 שאינן מקנות שליטה ע"י חברהרכישת מניות מבעלי זכויות 

 (4,500)  (2,739)  (2,368)  מאוחדת
 3,334  2,363  4,332  קבלת מענקים מהמדען הראשי ומקרן בינלאומית
 10,153  13,004  75,667  שמויינו לזמן קצר קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 (19,600)  (18,890)  (22,332)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 36,625  22,682  4,560  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים, נטו
       

 26,011  16,420  59,859  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
       

 6,336  (4,466)  (2,152)  הפרשי תרגום בגין יתרות של פעילויות במטבע חוץ 
       

 (1,756)  10,955  (13,572)  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
       

 52,439  50,683  61,638  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
       

 50,683  61,638  48,066  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
       

       עסקאות שלא בוצעו במזומן
       

 -  2,854  3,380  רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה באשראי
       

 -  -  3,214  מחילת חוברכישת זכויות שאינן מקנות שליטה כנגד 
       

 -  -  791  מכירת נכס זמין למכירה באשראי
 
 

  הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 כללי -: 1באור 

 

החברה( וחברות מוחזקות שלה עוסקות בפיתוח, ייצור והקמת  -ח. מר תעשיות בע"מ )להלן  .א
קשורת, מערכות ביטחון אלקטרוניות, מערכות ניהול שליטה ובקרה, ייצור, הקמה תמערכות 

. החברה ואבטחת סייבר בינוי אתרים ,ותכנון של מגדלי תקשורת, מבנים לציוד תקשורת
 ות בעיקר בישראל, במקסיקו, בדרום אמריקה ובאפריקה.והחברות הבנות שלה פועל

 

החברה לא עמדה בחלק מאמות המידה הפיננסיות להן התחייבה  2016בדצמבר  31ליום  .ב
 ג. 13במסגרת הלוואות שנטלה מתאגידים בנקאיים. ראה פירוט נוסף בבאור 

 
 הגדרות .ג
 

 ח. מר תעשיות בע"מ. - החברה
   

ח. מר תעשיות בע"מ והחברות המוחזקות שלה המצוינות ברשימה  - הקבוצה
 .24 באורבהמצורפת 

   
( ואשר IFRS 10-חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתן ב - חברות מאוחדות

 דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה. 
   

חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברות מאוחדות,  - חברות כלולות
ואשר השקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים המאוחדים של 

 החברה על בסיס השווי המאזני.
   

חברות מאוחדות וחברות כלולות. באשר לרשימת החברות ראה  - חברות מוחזקות
 לדוחות הכספיים. 25באור 

   
-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע - בעלי עניין

2010. 
   

 .IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים
 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, 

 למעט אם נאמר אחרת.
 
 הדוחות הכספייםבסיס הצגת  א.

 
 (.IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

 כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים
 .2010-שנתיים(, התש"ע

 
פיננסיים זמינים  הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט: נכסים

והתחייבויות פיננסיות )כולל מכשירים נגזרים( המוצגים בשווי הוגן דרך רווח  למכירה, נכסים
 .המטופלות על פי שיטת השווי המאזניכלולות והשקעות בחברות והפסד 

 
 החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

 
 נים וההנחות בעריכת הדוחות הכספייםעיקרי השיקולים, האומד ב.
 

 השיקולים .1
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול 
דעת ושקלה את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על 

 הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:
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 שך()המ עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 סיווג חכירה -
 

או תפעולית, בוחנת החברה  לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית
האם החכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות 
בנכס. בכלל זאת בוחנת החברה, בין היתר, את קיומה של אופציית רכישה 
במחיר הזדמנותי, את תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס  

 ים ביחס לשווי ההוגן של הנכס.ואת השווי ההוגן של תשלומי החכירה המזערי
 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה -
 

בוחנת הקבוצה האם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שערכו  דיווחבכל תאריך 
של הנכס נפגם וקיימת ירידת ערך לגביו. לצורך בחינת ירידת ערך כאמור 

ובייקטיבית מפעילה הקבוצה שיקול דעת לגבי סממנים המעידים על ראיה א
המתייחסים לשיעור הירידה בשווי ההוגן באחוזים וכן למשך תקופת הירידה 

 בשווי ההוגן. 
 

 אומדנים והנחות .2
 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים 
על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, 

נסות והוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי הכ
 האומדן.

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח 
ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות 

ייבויות בדוחות הכספיים בתקופות הדיווח עשויים לשנות את ערכם של נכסים והתח
 הבאות:

 

 תביעות משפטיות -
 

בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות 
שלה, הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של 
היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו 
מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר 

 שתוצאות 
התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות 

 אלה.
 

 נכסי מסים נדחים -
 

הפרשים ובגין נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס 
, שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית ניתנים לניכוי זמניים

של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום  אומדןשכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש 
נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה 

 .(2) גכ 2בבאור החייבת במס הצפויה ואסטרטגית תכנון המס. ראה מידע נוסף 
 

 בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה הטבות -
 

להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש  התחייבות בגין תוכניות
בטכניקות הערכה אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין 
השאר לגבי שיעורי היוון,  שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים. יתרת 
ההתחייבות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית בגין שינויים באומדנים 

 .15נוסף בבאור ידע ראה מ אלו.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 קביעת שווי הוגן של נכס פיננסי לא סחיר -
 

השווי ההוגן  במידרג 3השווי ההוגן של נכס פיננסי לא סחיר המסווג לרמה 
נקבע בהתאם לשיטות הערכה, בדרך כלל על פי הערכת תזרימי המזומנים 
העתידיים המהוונים לפי שיעורי היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנאים 
ומאפייני סיכון דומים. שינויים באומדן תזרימי מזומנים עתידיים ואומדן שיעורי 

לות, סיכון אשראי ותנודתיות, היוון בהתחשב בהערכת סיכונים כגון סיכון נזי
 .'ג 14ראה מידע נוסף בבאור  עשויים להשפיע על השווי ההוגן של נכסים אלו.

 

 אומדן עלויות על פי חוזה הקמה ואומדן שיעור הגמר ההנדסי -
 

 לקבוצה עבודות על פי חוזה הקמה במחיר קבוע.
 

עלויות  ההכנסה מעבודות על פי חוזה הקמה מוכרת על פי שיעור גמר הנדסי.
הכרוכות בביצוע העבודה ואשר טרם התקבלו חשבונות בגינן נאמדות על ידי 
הנהלת החברה, בהתבסס, בין היתר, על המידע העומד לרשותה. העלויות בפועל 

 עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
 

 דוחות כספיים מאוחדים ג.
 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות 
כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או בנות(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש 

זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש 
בבחינת שליטה  שקעת.ושינבע מהישות המבכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות 

. איחוד הדוחות רק אם הן ממשיותמובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות 
 הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

 
ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  בנותהדוחות הכספיים של החברה והחברות ה

ת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בנובונאית בדוחות הכספיים של החברות ההחש
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים . בדוחות הכספיים של החברה

 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 
 
ההון בחברות הבנות שאינו ניתן ות בנות מייצגות את כויות שאינן מקנות שליטה בגין חברז

הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. 
רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה במסגרת ההון של החברה. 

ן מקנות שליטה גם אם הפסדים מיוחסים לזכויות שאינולזכויות שאינן מקנות שליטה. 
הינה  על המצב הכספי המאוחדדוח כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה ב

 שלילית.
 

 ומטבע חוץ , מטבע ההצגהמטבע הפעילות ד.
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
 

ת לפי שיטת השווי והמוצג ותחבר לרבות, בקבוצהעבור כל חברה  הקבוצה קובעת
 ש"ח.הפעילות של החברה הינו מטבע  מהו מטבע הפעילות של כל חברה.המאזני, 

 

של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות נכסים והתחייבויות 
פריטי דוח רווח או הפסד  מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח.שנוצרו 

הפרשי התרגום שנוצרו ממוצעים בכל התקופות המוצגות.  מתורגמים לפי שערי חליפין
 .רווח )הפסד( כולל אחרלנזקפים 
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, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד בקבוצה חברתיות-ביןהלוואות 

הנראה לעין מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, ולפיכך הפרשי שער 
מהלוואות אלו )בניכוי השפעת המס( נזקפים, בניכוי השפעת המס, לרווח )הפסד( כולל 

 אחר. 
 

וך איבוד שליטה, או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ, ת בעת מימוש פעילות חוץ,
המתייחס לאותה פעילות, שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח  הרווח )הפסד( המצטבר

או הפסד. בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, 
חלק יחסי של הסכום שהוכר ברווח הכולל האחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות 

 שליטה.
 

 והתחייבויות במטבע חוץ עסקאות, נכסים .2
 

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין 
במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים 

למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד  דיווחבמטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך 
זה. הפרשי שער, למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים להון בעסקאות 

הנקובים במטבע חוץ הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים  ואגידור, נזקפים לרווח 
המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות 

א כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות ל
 בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.

 

 פריטים כספיים צמודי מדד .3
 

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 
, בהתאם דיווחהמדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך  -בישראל )להלן 
 לתנאי ההסכם. 

 
 שווי מזומנים ה.
 

מן שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לז 
קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים 
ממועד ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, 

  ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה.
 
 הפרשה לחובות מסופקים ו.
 

גין חובות שלהערכת הנהלת החברה ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי ב
החברה לא הכירה בהפרשה בגין ירידת ערך בגין קבוצות לקוחות גבייתם מוטלת בספק. 

המוערכות באופן קבוצתי, מאחר ולא זיהתה קבוצות לקוחות בעלי מאפייני סיכוני אשראי 
ם חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינ. דומים

 .ניתנים לגבייה
 

 מלאי ז.
 

מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות 
לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר 
המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע 

 המכירה.
 החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.
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 עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

 
 לפי שיטת הממוצע המשוקלל. - חומרי גלם

   
והוצאות ייצור על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים, עבודה  - תוצרת גמורה

 ישירות ועקיפות אחרות.
 

בתקופה מסוימת בה אין מייצרים בתפוקה נורמאלית, עלות המלאי אינה כוללת עלויות 
תקורה קבועות נוספות מעבר לאלו הנדרשות בתפוקה נורמאלית. עלויות, כאמור, שלא 

לאי אינה הועמסו, נזקפו כהוצאה לדוח רווח והפסד בתקופה בה התהוו. כמו כן, עלות המ
 כוללת סכומים חריגים של עלויות חומרים, עבודה ואחרות הנובעים מחוסר יעילות.

 
 תקופת המחזור התפעולי .ח
 

 המחזור התפעולי של החברה הינו בעיקר שנה.
 
 מכשירים פיננסיים .ט

 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת  
עלויות עסקה ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 

 אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
 

לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם כמפורט 
 הלן:ל
 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד .1
 

  ונגזרים, המסווגים כמוחזקים למסחר.נכסים פיננסיים בקבוצה זו נכללים 
 

 הלוואות וחייבים .2
 

הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה 
שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מוצגות על פי תנאיהן 
לפי העלות בתוספת עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, 

 ו, בדרך כלל בערכומוצג לפי תנאיר לזמן קצ אשראיובניכוי הפרשה לירידת ערך. 
  הנומינלי.

 
 נכסים פיננסיים זמינים למכירה .3
 

נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים )שאינם נגזרים( שיועדו כזמינים 
למכירה או שאינם מסווגים לאחת משלוש הקבוצות שלעיל. לאחר ההכרה הראשונית, 

מדדים לפי השווי ההוגן. רווחים או הפסדים כתוצאה נכסים פיננסיים זמינים למכירה נ
מהתאמות שווי הוגן, למעט בגין ריבית, הפרשי שער המתייחסים למכשירי חוב 
ודיבידנד ממכשיר הוני, מוכרים ברווח כולל אחר. במועד גריעת ההשקעה או במקרה 

באשר להכרה של ירידת ערך, הרווח )הפסד( כולל אחר מועבר לרווח או הפסד. 
  .'וכים בגין השקעות במכשירים הוניים, ראה סעיף דבדיבידנ
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 התחייבויות פיננסיות .4
 

ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות 
 בעלות מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עיסקה ישירות.

 ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם לאחר
 כמפורט להלן:

 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
 

לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות אחרות, מוצגות על פי תנאיהן לפי 
 העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות 
פיננסיות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית 

 בהן להיות מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מכירה 
בתקופה הקרובה. רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר נזקפים 

 לרווח או הפסד.
נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם 

 יבית.מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקט
ניתן לייעד התחייבות במועד ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, בכפוף 

 .IAS 39-לתנאים שנקבעו ב
 
 גריעת מכשירים פיננסיים .5
 

 נכסים פיננסיים
 

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 
הפיננסי, או החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 
הפיננסי או נטלה על עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם 

רה באופן ממשי את כל הסיכונים לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי, ובנוסף העבי
וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל 

 הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
 

( ושוברי אשראי של לקוחות מטופלת כגריעה כאשר Factoringעסקת מכירת לקוחות )
 מתקיימים התנאים כאמור לעיל.

 

אשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה ולא כ
הותירה באופן ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את 
השליטה על הנכס, מוכר נכס חדש בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה 

לפי הנמוך מבין היתרה בנכס. מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס המועבר נמדדת 
שהחברה עשויה  המקורית של הנכס בדוחות הכספיים והסכום המירבי של התמורה

 להידרש לשלם בחזרה.
 

 התחייבויות פיננסיות
 

התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או 
 פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה(:

 

  ,פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים
 בסחורות או שירותים, או

 .משוחרר משפטית מההתחייבות 
 



 ח. מר תעשיות בע"מ
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

17 

 
 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 ירידת ערך נכסים פיננסיים .י

 
נכס  הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין

 פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:
 

 המוצגים בעלות המופחתת פיננסים נכסים .1
 

הראיה האובייקטיבית לגבי הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם המופחתת קיימת 
 כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים

סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד  .העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה
כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי 
המזומנים העתידיים )שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים 

אם הנכס הפיננסי נושא ריבית . בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית
בתקופות שיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית. ון נעשה בהתאם למשתנה, ההיו

את השבת  יעוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיב
ווח או ביטול כאמור נזקף לרערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. 

 הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
 

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה .2
 

לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים, הראיה האובייקטיבית 
כוללת ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת 
שינויים בסביבה הטכנולוגית, הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת 

, תלויה ה משמעותית או מתמשכתהחברה שהנפיקה את המכשיר. הבחינה של יריד
בחשבון התנודתיות  מובאות, כאשר, במסגרת הבחינה, דיווחבנסיבות בכל תאריך 

 כאשר .ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן 
רווח כולל אחר מסווג מחדש לרווח ל שנזקף המצטבר ההפסד, ערך לירידת ראיה קיימת

  רווח כולל אחר.לבתקופות עוקבות, ביטול הפסד מירידת ערך נזקף או הפסד. 
 

 נגזרים לצרכי הגנה )גידור(מכשירים פיננסיים  .יא
 

( Forwardהקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה )         
( כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים IRSבגין מטבע חוץ ועסקאות החלפה של שיעורי ריבית )

 הכרוכים בתנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ ובשיעורי הריבית. 
 

רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות 
 גידור נזקפים מיידית לדוח רווח והפסד.

היתר כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין          
 ותיעוד 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 

 ופלות כדלקמן:תקופת הדיווח הכספי שאליהן יועד הגידור. עסקאות גידור )הגנה( מט
 שינוי בשווי ההוגן של הנגזר )הפריט המגדר( והפריט המגודר מוכרים ברווח או הפסד.  

במקרים של גידור שווי הוגן המתייחס לפריט המגודר המוצג לפי עלות מופחתת, ההתאמות 
ליתרה בדוחות הכספיים מוכרות ברווח או הפסד על פני התקופה הנותרת עד לפרעון. 

ירים פיננסיים מגודרים המוצגים תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית התאמות למכש
מוכרות ברווח או הפסד. כאשר הפריט המגודר נגרע, יתרת ההתאמות של שווי הוגן שטרם 

 .הופחתה מוכרת ברווח או הפסד באותו מועד
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 קיזוז מכשירים פיננסיים .יב
 

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם 
קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק 
 את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.

ות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים הזכות לקזז חייבת להי
לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות 
לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן 

 ו לפקיעתה.שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמ
 
 מדידת שווי הוגן . יג
 

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת  
 התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

 

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או 
 ( ביותר.advantageousעיקרי, בשוק הכדאי )ההתחייבות, או בהיעדר שוק 

 

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו 
בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים 

 הכלכליים שלהם.
 

של משתתף בשוק להפיק  מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת
הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר 

 בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
 

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק 
השימוש בנתונים רלוונטיים  נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום

 שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
 

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים 
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

 שווי ההוגן בכללותה:למדידת ה
 

 זהים. תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו :1רמה 
 במישרין אשר ניתנים לצפייה 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 

   או בעקיפין.
 נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא : 3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(. ימושש
 

 מניות אוצר .יד
 

מניות החברה המוחזקות על ידי החברה מוצגות לפי העלות המקוזזת מהון החברה. כל רווח  
 .או הפסד הנובע מרכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקף ישירות להון

 
 חכירות .טו

 

או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים  המבחנים לסיווג חכירה כמימונית
 . IAS 17-במועד ההתקשרות על פי הכללים שנקבעו ב
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 הקבוצה כחוכר

 
 חכירה מימונית .1

נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוצה, 
מסווגים כחכירה מימונית. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין 

 השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים.
 

יים שלו, או תקופת החכירה כנמוך הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימוש
 ו'(. 17)ראה גם באור  שבהם.

 
 חכירה תפעולית .2

לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על נכסים אשר 
 ואהנכס החכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח 

 הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
 

 צירופי עסקים ומוניטין .טז
 

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של 
התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף 
עסקים, החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם 

ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של  לשוויים
 הנרכשת.

 

 הפסד.ורווח על העלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח 
 

בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם 
הפסד ורווח העל הרכישה תוך הכרה בדוח  להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד

 משערוך ההשקעה הקודמת במועד העלייה לשליטה.
 

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 

 הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.סכום המוניטין שהתקבל 
 

לאחר ההכרה הראשונית, נמדד המוניטין לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר, במידה 
סעיף  ראהשקיים. המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי. באשר לבחינת ירידת ערך של מוניטין, 

 .'אכ
 

 השקעות בחברות כלולות .יז
 

 השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
 

לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות 
בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של 

. רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה החברה הכלולה או העסקה המשותפת
 לבין החברה הכלולה או העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה. 

מוניטין בגין רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה 
לצורך או בעסקה המשותפת, נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין נבחן 

 בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת בכללותה.
 

הדוחות הכספיים של החברה והחברה הכלולה או העסקה המשותפת ערוכים לתאריכים 
ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה או העסקה 

 שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו 
במקרה של רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת המושגת בשלבים, כאשר ההשקעה 

 , הקבוצה מיישמת את עקרונות  IAS 39הקודמת בחברה הנרכשת טופלה בהתאם להוראות 
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 3 IFRS ם. כפועל יוצא, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על לגבי צירוף עסקים המושג בשלבי

ידי הקבוצה קודם להשגת ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת נמדדות בשווי הוגן 
למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך הכרה ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי 

 ההוגן כאמור .
ההון שלה, הכירה החברה בחלקה  בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על

בהפסדי החברה הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה 
כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו, עד לגובה הערבות 

ן ארוך או התמורה הפיננסית האחרת. לצורך כך, ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמ
 )כגון הלוואות שניתנו( אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין. 

 
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד 

 השליטה המשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה.  
החברה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים בהם השקעה בחברה כלולה 

על ההשקעה  IFRS 5הופכת להשקעה בעסקה משותפת, ולהיפך. החברה מיישמת את הוראות 
או חלק מההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת שמסווגת כמוחזקת למכירה. חלק 

למכירה, ממשיך להיות מטופל בשיטת השווי  כלשהו שנותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק
 המאזני.

במעד איבוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת, הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה 
כלשהיא שנותרה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, ומכירה ברווח או הפסד בהפרש 

ההוגן של  שבין התמורה ממימוש ההשקעה בחברה הכלולה או העסקה המשותפת והשווי
  ההשקעה שנותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה שמומשה במועד זה.

 
 רכוש קבוע .יח

 
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, 
בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם ואינם כוללים 

לצורך תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר שניתן להשתמש בהם הוצאות 
 רק בהקשר למכונות וציוד.

 
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

 השימושיים בנכס, כדלקמן:
 
 בעיקר %  %  
     

   4  ()למעט מרכיב הקרקע בניינים
 15  10-33  וציודמכונות 
   15  כלי רכב

 7  6-15  ריהוט וציוד משרדי
   33  מחשבים וציוד היקפי

 ראה להלן  שיפורים במושכר
 

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת 
האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת 

 של הנכסים, לפי הקצר שבהם. 
 

אורך החיים השימושיים שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 
ולהבא. לגבי בחינת ירידת ערך -שינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאןוה

 להלן.' אכשל רכוש קבוע, ראה סעיף 
 
 

הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד 
עוד  פויותשבו הנכס נגרע. נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צ

 .הטבות כלכליות מהשימוש בנכס
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 נכסים בלתי מוחשיים .יט

 
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת 
עלויות רכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי 
ההוגן במועד הרכישה. עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי, למעט 

 זקפות לדוח רווח והפסד בעת התהוותן. עלויות פיתוח מהוונות, נ
לאחר ההכרה הראשונית נכסים בלתי מוחשיים נמדדים על פי עלותם בניכוי הפחתה 

 מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
 

פי הערכת ההנהלה, לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים שימושיים מוגדר. הנכסים -על
ים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם מופחתים על פני אורך החיים השימושי

ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת 
ההפחתה של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף 

 שנה. 
 

 אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הינו כדלקמן:
 

 שנים  
   

 5  הסדר הפצה
 1  ידע

 5  צבר הזמנות
 

רווחים או הפסדים מגריעת נכס בלתי מוחשי נמדדים לפי ההפרש בין התמורה ממימוש, נטו 
 ועלות הנכס ונזקפים לדוח רווח והפסד.

 
 עלויות מחקר ופיתוח . כ

 
 

עם התהוותן. נכס בלתי מוחשי הנובע  לדוח על הרווח והפסדעלויות מחקר נזקפות  
מפרוייקט פיתוח או מפיתוח עצמי מוכר כנכס אם ניתן להוכיח את ההיתכנות הטכנולוגית 
של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת החברה 

נכס להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; את היכולת להשתמש ב
הבלתי מוחשי או למוכרו; את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות; 

 את קיומם של 
 המשאבים הנדרשים: טכניים, פיננסיים ואחרים, הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ואת 
 למדוד באופן מהימן את ההוצאות בגינו במהלך פיתוחו. היכולת 
 ומוצג בניכוי ההפחתה המצטברת ובניכוי ירידת ערך שנצברה. פי העלות-הנכס נמדד על 
הנכס מתחילה כאשר הפיתוח הושלם והנכס זמין לשימוש. הנכס מופחת על פני  הפחתת 

 אורך
 השימושיים בנכס. בחינת ירידת ערך מתבצעת אחת לשנה ולאורך תקופת הפיתוח. החיים 

 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .כא

 
כאשר ישנם סימנים כתוצאה . את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסייםהחברה בוחנת 

השבה. -מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת
-במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

 ההשבה הוא הגבוה -בר סכוםהההשבה שלהם. -בר סכוםלההשבה שלהם, מופחתים הנכסים 
ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי  שווי הוגן בניכוי עלויות מכירהמבין 

המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. 
השבה עבור היחידה מניבת -ברבגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום 

 הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד.המזומנים שאליה שייך הנכס. 
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, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו נכס של ערך מירידת הפסד
בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך.  ההשבה של הנכס מהמועד-בקביעת הסכום בר

ערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי הביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת 
הפסד , ביטול לפי העלות נמדדההשבה של הנכס. לגבי נכס ה-פחת או הפחתה( או סכום בר

 הפסד. ואכאמור נזקף לרווח 
 

 ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת 
 
 בגין חברות מאוחדות מוניטין .1

 

בדצמבר, או לעיתים  31, אחת לשנה ביום של מוניטין החברה בוחנת את ירידת ערך
 קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.

 ההשבה של היחידה-הסכום ברבחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת 
 מניבת המזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין.

 ההשבה של היחידה מניבת המזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות-כאשר הסכום בר
 מזומנים( נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה מניבת המזומנים )או קבוצה של

 ת מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחסיחידות מניבו
 .הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבותראשית למוניטין. 

 
 חברות כלולות  .2

 

האם יש צורך להכיר בהפסד נוסף  בוחנתהחברה לאחר יישום שיטת השווי המאזני, 
אם  דיווחבכל תאריך  בוחנתבגין ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות. החברה 

 קיימת ראייה אובייקטיבית על ירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה. 
 
 מענקים ממשלתיים .כב

 

 טחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמודימענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים ב
 לקבלת המענק. בכל התנאים 

 

מענקים ממשלתיים שהתקבלו מהמדען הראשי בישראל, בגין תמיכה בפעילות מחקר ופיתוח 
הכוללת התחייבות לתשלומי תמלוגים למדינה המותנים בביצוע מכירות עתידיות הנובעות 
 מהפיתוח, מוכרים במועד קבלתם כהתחייבות אם צפויות הטבות כלכליות כתוצאה מפעילות

 המחקר שיביאו למכירות המזכות את המדינה בתמלוגים. 
 

טחון סביר שההתחייבות שהוכרה, כולה או יבכל תאריך דיווח בוחנת החברה האם קיים ב
 טחון סביר כאמור לא קיים, יחלקה, לא תסולק. אם אומדן המכירות העתידיות מראה כי ב

החזויים ובמקביל מוכרת מוכרת התחייבות מתאימה המשקפת את תשלומי התמלוגים 
 הוצאת מחקר ופיתוח.

 

 סכומים המשולמים כתמלוגים מוכרים כסילוק ההתחייבות. 
 

 מסים על ההכנסה .כג
 

מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים. תוצאות המס בגין 
ות לפריטים מתייחסרווח והפסד, למעט אם הן על המסים שוטפים או נדחים נזקפות לדוח 

 .הנזקפים ישירות להון
 

 

 מסים שוטפים .1
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או 
אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך המאזן, וכן התאמות נדרשות בקשר 

  לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.



 ח. מר תעשיות בע"מ
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

23 

 
 )המשך( ונאיתעיקרי המדיניות החשב -: 2באור 

 
 
 מסים נדחים .2

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים 
 לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס. 

הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
או אשר חקיקתם הושלמה , בהתבסס על חוקי המס שחוקקו ההתחייבות תסולק

 .דיווחלמעשה עד לתאריך ה
 

 הפסדים מועברים. בהתאם לצפי ניצולםנכסי מסים נדחים נבחנים  דיווחבכל תאריך 
בכל תאריך  בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחניםניתנים לניכוי הפרשים זמניים ו

 .ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים דיווח
 

בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש  מובאיםסים הנדחים לא בחישוב המ
כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה ההשקעות בחברות מוחזקות, 

לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי  ,כמו כןבעתיד הנראה לעין. 
, ינה כרוכה בחבות מס נוספתחברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד א

הגוררת  על ידי חברה מאוחדת או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד
 חבות מס נוספת.

קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס למסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית 
 .והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס פתשוט

 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות .דכ

 

של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות  עובדים
זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות  במכשירים הוניים וחלק מהעובדים

 . המסולקות במזומן והנמדדות על בסיס עליית ערך מניות החברה
 

 הוניים במכשירים המסולקות עסקאות
העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של  עלות

המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל 
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח  תמחור אופציות מקובל.

מתקיימים  ה תנאי הביצועהפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פני התקופה שב וא
תקופת ההבשלה(.  -ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן 

כל תום ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות במכשירים הוניים ב
מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן 

 בי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.הטוב ביותר של הקבוצה לג
 

הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות 
שההבשלה שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר 

 התקיימו.שוק, בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה לקיום תנאי ה
 

יים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, כאשר החברה מבצעת שינו
מוכרת הוצאה נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את 
השווי ההוגן הכולל של התגמול המוענק או שמיטיב עם העובדלפי השווי ההוגן במועד 

 השינוי.
 

ך הביטול ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כאילו הבשילה לתארי
 וההוצאה שטרם הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית. עם זאת, אם ההענקה שבוטלה 

מוחלפת בהענקה חדשה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה, ההענקה 
המבוטלת וההענקה החדשה תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר 

 לעיל.
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 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .הכ
 

 בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים.
 

 לזמן קצר עובדהטבות  .1
 12הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני לזמן קצר הטבות לעובדים 

חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 
משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות המתייחסים. הטבות אלו כוללות 

מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס 
מזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות ב

משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד 
 בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

 
 הטבות לאחר סיום העסקה .2

מסווגות כתוכניות התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן 
 הטבה מוגדרת.להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות ל
 

לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן  14הפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף ללקבוצה תוכניות 
משפטית או  הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות

משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי 
לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות 

 קודמות. 
 

הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה להפקדות לתוכנית 
 .לקבלת שירותי העבודה מהעובד בעת ההפקדה לתוכנית במקביל

 

להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי  תוכניתלקבוצה  בנוסף
פיטורין. לפי החוק, זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. 

לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות  נמדדתהעסקה  סיוםההתחייבות בשל 
אקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים, החזויה. החישוב ה

וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי 
, אשר קונצרניותהמזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב 

 פרישה.דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי ה פרעונןמועד 
 

החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן 
נכסי התוכנית(. נכסי התוכנית הם נכסים  -שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן 

המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי 
 שי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.התוכנית אינם זמינים לשימוש נו

 

מייצגת את הערך  דוח על המצב הכספיההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת ב
 .הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית

 

 .ןבתקופת התהוות מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר 
 

 חשבונאית עמדה את ערך ניירות רשות סגל פרסם 2014בנובמבר  -באומדנים שינוי
 בישראל גבוהה באיכות קונצרניות בחו באגרות עמוק שוק של קיומו בדבר 21-1 מספר

 מוגדרת להטבה מחויבויות של ההיוון שיעור קביעת לצורך וזאת, ("העמדה" להלן)
על פי העמדה, יש .  -IAS 39 ל בהתאם בשקל הנקובות ארוך לטווח אחרות והטבות

לשיעור  (3.23%) עור תשואה של אגרות חוב ממשלתיותלטפל במעבר משימוש בשי
 על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה.תשואה

 
 
 
 
 



 ח. מר תעשיות בע"מ
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

25 

 
 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 הכרה בהכנסות .וכ

 

נות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן נית
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה 
ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה 

 בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות. 
 

 הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי ההכנסות הבאים:להלן הקריטריונים 
 

 הכנסות ממכירת סחורות
 

הכנסות ממכירות סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים 
הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת. 

 בדרך כלל, מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות. 
 

 הכנסות ממתן שירותים
 

פי -לשלב ההשלמה של העסקה לתאריך הדיווח. עלהכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם 
שיטה זו, ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים. במקרה שתוצאת 
החוזה אינה ניתנת למדידה באופן מהימן, ההכנסה מוכרת עד לגובה ההוצאות שהתהוו 

 הניתנות להשבה.
 

 הקמההכנסות מעבודות על פי חוזי 
 

 .חוזי הקמה במחיר קבוע לקבוצה עבודות על פי
 

מוכרת על פי שיטת שיעור ההשלמה כאשר מתקיימים כל  הקמההכנסה מעבודות על פי חוזה 
התנאים הבאים: ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן, גביית ההכנסות צפויה, העלויות 

מהותית הכרוכות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן, לא קיימת אי ודאות 
באשר ליכולת הקבוצה )הקבלן המבצע( להשלים את העבודה ולעמוד בתנאים החוזיים עם 
הלקוח ושיעור ההשלמה ניתן לאומדן מהימן. שיעור ההשלמה נקבע על בסיס גמר שלבים 

 הנדסיים של העבודה. לגבי עבודות שבהן צפוי הפסד נזקפת הפרשה למלוא ההפסד הצפוי.
התנאים להכרה בהכנסה מעבודות על פי חוזה ביצוע, מוכרת כל עוד לא מתקיימים כל 

 ( )"הצגת מרווח אפס"(.PROBABLEהכנסה בגובה עלויות שהוצאו, אשר השבתן צפויה )
 

 הסכמי מכירה בעלי מספר רכיבים
 

הכנסה מהסכמי מכירה, שאין בהם זכות החזרה כללית, הכוללים מספר רכיבים כגון מכשיר, 
מפוצלת ליחידות חשבונאיות נפרדות ומוכרת בנפרד לגבי כל יחידה  שירות, והסכמי תמיכה,

חשבונאית. רכיב מהווה יחידה חשבונאית נפרדת אם ורק אם, קיים לו ערך בנפרד ללקוח. 
בנוסף, קיימות ראיות מהימנות ואובייקטיביות לשווי ההוגן של כל הרכיבים בהסכם או לשווי 

שלא פוצלו ליחידה חשבונאית עקב אי עמידה  ההוגן של הרכיבים שטרם סופקו. רכיבים
בתנאים שפורטו לעיל מקובצים יחדיו ליחידה חשבונאית אחת. ההכרה בהכנסה מהיחידות 
החשבונאיות השונות מוכרת כאשר התקיימו התנאים להכרה בהכנסה מהרכיבים הכלולים 

בהשלמה או  באותה יחידה חשבונאית בהתאם לסוגם, ורק עד לגובה התמורה שאינה מותנית
 ביצוע יתרת הרכיבים בחוזה.

 

 הכנסות מדיבידנד
 

מוכרות במועד הקובע נכסים פיננסים זמינים למכירה בהשקעות בגין הכנסות מדיבידנד 
 לזכאות לדיבידנד.
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 עלות ההכנסות .זכ

איחסון ושינוע מלאי עד לנקודת המכירה בעלות המכירות נכללות הוצאות בגין אובדן, 
הסופית. כמו כן, נכללים בעלות המכירות הפסדים בגין ירידת ערך מלאי, מחיקת מלאי 

 והפרשות בגין מלאי איטי.
 

 רווח למניה .חכ
 

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר  
 ם בפועל במהלך התקופה.המניות הרגילות המשוקלל הקיי

מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה אם השפעתן מדללת את 
הרווח למניה מפעילויות נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה 
נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי 

. חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן למניה
 חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי החברה.

 
 הפרשות .טכ

 
 או משתמעת( משפטית)מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות  IAS 37-בהתאם להפרשה 

בהווה כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת 
כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

ההוצאה תוחזר לחברה, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת 
 או הפסד בניכוי החזר ההוצאה. הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח

 
 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:

 
 אחריות

 
הקבוצה מכירה בהפרשה לאחריות בגין מכירת מוצריה. האחריות מוגבלת לתקלות טכניות 

 המוגדרות על ידה ואינה כוללת אחריות כתוצאה מנזקי הלקוח.
 

 תביעות משפטיות
 

 הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות
 ( כיmore likely than notמשתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא )

הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן 
 השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי. מהימן.כאשר

 
 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .ל
 

1  . 9 IFRS - מכשירים פיננסיים 
 

מכשירים  - IFRS 9 פירסם את הנוסח המלא והסופי של IASB-ה 2014בחודש יולי 
  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39 המחליף אתפיננסיים, 

 
מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל התקן(  -)להלן 

 .IAS 39הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
 

יימדדו בשווי הוגן.  כרה לראשונה כל הנכסים הפיננסייםהתקן קובע כי בעת הה
עלות מופחתת רק אם מתקיימים שני בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב ב

 התנאים המצטברים הבאים:
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הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות  -
 את תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.

 

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים,  -
לקבל תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת 

 קרן.
      

 כמו כן, התקן כולל מודל חדש למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסים. 
 

הפיננסיים האחרים תהיה על פי המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים 
התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או  שווי הוגן.

 הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
 

נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, 
 החברהאו לרווח )הפסד( כולל אחר, על פי בחירת וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד 

אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר,  .לגבי כל מכשיר ומכשיר
  .חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 

קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות  ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעה לעניין
גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת לגבי  IAS 39הוראות לפי 

 השווי ההוגן. 
שמיוחס לשינויים בסיכון  -לפי התקן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 

ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או  -האשראי 
 הפסד. 

 ונאות גידור . התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשב
 

. אימוץ מוקדם 2018בינואר,  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 אפשרי.

 
 לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך, התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה

 .הכספיים הדוחות על, בכלל אם, השפעתו את
 

2. IFRS 15 - הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות 
 

 15 IFRS  התקן( פורסם על ידי ה -)להלן-IASB  ,2014במאי . 
 חוזי הקמה  IAS 11הכנסות,  IAS 18התקן מחליף את          
  IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13ואת          
 עסקאות חליפין הכוללות שירותי  -הכנסות   31SIC-העברות של נכסים מלקוחות ו         
 פרסום.         

 
  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות: 

 
, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול זיהוי החוזה עם הלקוח   -   1שלב 

 ( בחוזים. modificationsבשינויים )
 .( בחוזהdistinctמחויבויות ביצוע נפרדות )זיהוי מספר  -   2שלב 

 
מימון , לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב קביעת מחיר העסקה -   3שלב 

 במזומן ותמורה שתשולם ללקוח. תמורות שאינן משמעותי, 
 

מחיר על בסיס הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת  -   4שלב 
היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או המכירה 

 באומדנים והערכות. 
תוך הבחנה בין קיום הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע,  -   5שלב 

 במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.  מחויבות 
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בינואר,  1הדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום התקן ייושם למפרע החל מ

 שלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן באימוץ מוקדם.באימוץ מוקדם אפשרי.  .2018
התקן החדש מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, שלפיו התקן החדש 

לך, ולא תידרש הצגה מחדש של ייושם על חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואי
מספרי ההשוואה. במקרה זה, על החברה להכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של 
התקן החדש כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר בהון, כפי שמתאים( למועד 

 היישום לראשונה.
  בשלב זה, החברה בוחנת את האפשרויות השונות ליישום התקן למפרע. 

 

החברה החלה לבחון את השפעת יישום התקן החדש לרבות הצורך בהתאמת המערכות, 
הבקרה פנימית, הנהלים והמדיניות אשר נדרשים לצורך יישומו. בשלב זה, אין ביכולתה של 

 31החברה לאמוד את ההשפעות הכמותיות של התקן החדש על דוחותיה הכספיים ליום 
ם התקן החדש בדוחות הכספיים ועל התקדמותה ביישויה לדווח פהחברה צ 2017בדצמבר, 

 .2017ביניים לשנת 
 

  גילויים נוספים לגבי התחייבויות פיננסיות, בדבר מזומנים תזרימי על דוח SAI 7-ל תיקונים .3
 
אשר התיקונים(  -)להלן  מזומנים תזרימי על דוח IAS 7-ל תיקונים IASB-פרסם ה 2016נואר בי
ורשים מתן גילויים נוספים לגבי התחייבויות פיננסיות. התיקונים דורשים להציג את ד

התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה של התחייבויות פיננסיות, לרבות השינויים 
הנובעים מתזרימי מזומנים מפעילות מימון, מרכישת או איבוד שליטה במוחזקות, משינויים 

 ווי הוגן.בשערי חליפין ומשינויים בש
 

או לאחריו. לא  2017בינואר,  1התיקונים ייושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
נדרש לכלול גילויים כאמור בהתייחס למספרי השוואה לתקופות הקודמות למועד התחילה 

 של התיקונים. אימוץ מוקדם אפשרי.
 

 הרלוונטיים.החברה תכלול את הגילויים הנדרשים בדוחותיה הכספיים 
 
4. 16 IFRS חכירות  

 
 –בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 

 התקן החדש(.
בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום 

 .את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת
 

 החדש:להלן עיקרי התקן 
  התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב

הכספי )פרט למקרים מסוימים( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית 
 .חכירות  IAS 17-בהתאם לתקן הקיים

 ן, שימוש. כמו כ-חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות
 החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

  ביצוע או  ם עלמבוססי אשרתלויים במדד או בריבית  שאינםתשלומי חכירה משתנים
מצד או כהכנסה מצד החוכרים ( יוכרו כהוצאה )לדוגמה, אחוז מהפדיון שימוש

 .במועד היווצרותם מחכיריםה

 ודים למדד, על החוכר להעריך מחדש במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמ
 השימוש.-את ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

  התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול
החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי 

 או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה. ערך כספי נמוך 

  קרי, נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, הטיפול החשבונאי מצד המחכיר
 סיווג כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
, או לאחריו. 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 מיושם במקביל. ,לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה IFRS 15אימוץ מוקדם אפשרי, כל עוד 
 

התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור בגישת יישום למפרע מלאה או בגישת יישום למפרע 
החכירות שיהיו קיימות במועד המעבר, אשר לפיה לא תידרש  חלקי עם הקלות מסוימות בגין

 הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.
 

 להערכת החברה, לתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 

 מזומנים ושווי מזומנים -: 3באור 
 

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 3,630  7,634  מזומנים במטבע ישראלי
 56,887  40,275  מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית במטבע חוץ

 1,121  157  במטבע חוץ פקדונות לזמן קצר
     
  48,066  61,638 
 

 .1.5% -כבשיעור של  בתאגידים הבנקאיים במטבע חוץ נושאים ריבית הפקדונות לזמן קצר
 

 
 לקוחות והכנסות לקבל -: 4באור 

 
 ההרכב א.

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 139,970  175,313  (1חובות פתוחים )
 151,797  129,305  הכנסות לקבל 
 1,051  4,855  שטרות לגבייה

     
  309,473  292,818 

     
 2,166  947  הפרשה לחובות מסופקים  -בניכוי  (1)

 
 הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה ב.

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 310,416  371,866  עלויות שהתהוו בתוספת רווחים שהוכרו
     

 258,149  314,963  חשבונות על התקדמות עבודה -בניכוי 
     
  56,903  52,267 

 
פיגור לתאריך הדיווח )ללא הופקה בגינם חשבונית יתרת ההכנסות לקבל מייצגת סכומים שטרם 

 בגבייה(.
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 )המשך( לקוחות והכנסות לקבל -: 4באור 

 
 ניתוח יתרת לקוחות .ג
 

להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך )הפרשה לחובות מסופקים(, לפי 
 תקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך המאזן:

 

   לקוחות שטרם  
   עבר והפיגור בגבייתם הינו לקוחות שמועד פרעונם  הגיע מועד  

  
פרעונם )ללא פיגור 

  בגבייה(
 עד
  יום 30

60-30  
  יום

90-60  
  יום

120-90  
 סך הכל  יום 120מעל   יום

 אלפי ש"ח  
               
 180,168  20,002  1,753  2,181  2,425  20,853  132,954  6201בדצמבר,  31

               
 141,021  12,427  6,831  6,891  15,035  10,787  89,050  5201בדצמבר,  31

 

 
 חייבים ויתרות חובה -: 5באור 

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 1,269  1,159  (1עובדים )
 21,573  19,402  מוסדות ממשלתיים

 7,246  3,270  הוצאות מראש
 9,030  7,103  חייבים אחרים

     
  30,934  39,118 

 
לשנה. 4.07% -כ היתרות צמודות למדד המחירים לצרכן ובחלקן נושאות ריבית בשיעור של (1)

  
 מלאי -: 6באור 

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 27,830  26,348  חומרי גלם ועזר 
 67,536  59,460  (1תוצרת גמורה )

     
  85,808  95,366 

     
 3,226  3,115  בניכוי ירידת ערך מלאי  (1)

 
 השקעות בחברות מוחזקות -: 7באור 

 
 הרכבה .א

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  

פירוט ההשקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי 
     המאזני:

     
 50,312  50,312  עלות המניות

 (35,856)    (35,909)  הפסדים שנצברו ממועד הרכישה, נטו
 17,198  14,971  הלוואות

 (251)  696  התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
     
  30,070  31,403 
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות - :7באור 

 
 מידע נוסף בגין חברות מוחזקות .ב
 

 . לדוחות הכספיים 25באור רשימת חברות מאוחדות וכלולות, ראה  .1
 
 המטופלות לפי שיטת השווי המאזנילחברות  פרוטים נוספים .2
 

 (גרופ סאן טים -בע"מ )להלן  גרופ טים סאן (א
 

חתמה סאן טים גרופ בע"מ )להלן: "סאן טים"(, חברה נכדה  2014ביולי  21ביום 
רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל נכון לאותו היום היו אשר מניותיה 

אביב בע"מ )להלן: "הבורסה"(, ואשר חברה בת בבעלות מלאה של החברה 
מהון המניות שלה על הסכם מיזוג משולש הופכי )"הסכם  33.06% -ב חזיקהה

המיזוג"(, אשר הצדדים לו הינם: )א( סאן טים )כחברה קולטת(; )ב( פרוקוגניה 
פרוקוגניה"( אשר הינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות )ישראל( בע"מ )להלן: "

למסחר בבורסה )למיטב ידיעת החברה, פרוקוגניה הינה צד ג' שאינו קשור לסאן 
 מיזוג בע"מ. -טים, החברה או בעלי השליטה בה(, )ג( פרוקוגניה

 
על פי הסכם המיזוג והחלטות הדירקטוריונים של סאן טים, פרוקוגניה 

התקיימו כל התנאים המתלים  2014בנובמבר  30ביום  , גופרוקוגניה מיזו
המיזוג הושלם והתמורה התקבלה  2014והעסקה הושלמה. במהלך חודש דצמבר 

במלואה. במסגרת הסכם המיזוג פרעה סאן טים הלוואות גיוס החוב הפרטי 
אותם העניקו בעלי עניין ומלווים פרטיים אחרים לחברה.  2013מחודש ינואר 

ש"ח כאשר  אלפי 10,620של הלוואות גיוס החוב הפרטי עומד על  סכום הקרן
בשנת ש"ח. רווח ההון שנרשם אלפי  3,000 חלקה של החברה בגיוס זה הינו

אלפי ש"ח, אשר נרשם  10,000-ממכירת מניות סאן טים הסתכם לסך של כ 2014
 אחרות בדוח על הרווח והפסד.הכנסות יף סעב

 
 באופלוןהשקעה  (ב
 

 השקיעה החברה בדרך של הלוואות גישורבמסגרת סיבוב השקעה,  2013 בשנת 
 הומרהש"ח אלפי  1,302הלוואה בסך  מתוכם באופלוןש"ח אלפי  2,690סך של  
אלף דולר באופלון, והמירה את יתרת  400החברה השקיעה  2014בשנת להון.  
 450-בסך של כ העניקה החברה הלוואה לאופלון 2015 בשנת ההלוואה להון. 
 28% -כ מחזיקה במישרין ובעקיפין החברה 2016 בדצמבר 31ום ליאלפי ש"ח.  

 .בדילול מלא 25% -וכ מהון המניות של אופלון
 1% -ככל אחד ב חברה מחזיקיםבסגן יו"ר הדירקטוריון יו"ר הדירקטוריון ו 

 בדילול מלא., ממניות חברת אופלון
 

התפתחות מיקרובים )חיידקים ופטריות( שיטה חדשה למניעת אופלון פיתחה  
 שנת רבעון האחרון שלהבמהלך  באמצעות חומרים ידידותיים לאדם ולסביבה.

ופיטרה את כל עובדי החברה.  השוטפת את פעילותההפסיקה אופלון , 2015
מול  הנהלת אופלון פועלת למימוש הידע שנצבר והפטנטים הרשומים באופלון

החברה ביצעה הערכת שווי  משקיעים אסטרטגים בתחום פעילותה של אופלון.
 ,2016-ו 2015 בדצמבר  31 לימים של אופלון והעמידה את יתרת ההשקעה  IP-ל

את השווי ההוגן של הידע. כתוצאה מכך,  תופהמשקהשווי ת ובהתאם להערכ
  מיליון ש"ח. 1.5ירידת ערך בסך  2015בשנת נרשמה 

 -בכמסתכם  2016בדצמבר  31ליום  באופלוןחשבון ההשקעה של החברה  יתרת 
 .ש"חאלפי  3,475
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות - :7אור ב

 

 קסניה (ג
 

הינה חברה המשקיעה ומחזיקה קסניה(  -קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ )להלן 
, המכשור הרפואי ICT)בפורטפוליו של חברות עתירות ידע בתחומי הטכנולוגיה )

  והפארמה.
מניות רגילות המהוות  2,519,180 -בהחברה מחזיקה  2016בדצמבר  31ליום 
מחזיקה  (דרך חברה כלולה) ובעקיפין , במישריןמהון המניות של קסניה 7.06%

  מהון המניות של קסניה. 10% -כהחברה 
 .קסניהממניות  1%-ככמו כן, יו"ר הדירקטוריון מחזיק ב

 -כמסתכם ב 2016בדצמבר  31ון ההשקעה של החברה בקסניה ליום יתרת חשב
 . אלפי ש"ח 3,402

 

 השקעה ב פ.ל.ה הנדסת תאורה בע"מ  (ד
 

הינה חברה פרטית, תושבת ישראל תאורה בע"מ )להלן פ.ל.ה( פ.ל.ה הנדסה 
, החברה עוסקת 1998אשר התאגדה והחלה את פעילותה העסקית באוגוסט 

 בייצור ושיווק של עמודי תאורה. 
מהון  37.5%, מחזיקה החברה )באמצעות חברה מאוחדת( 2016בדצמבר  31ליום 

 9,163הינה  2016בדצמבר  31יתרת חשבון ההשקעה ליום  .המניות של פ.ל.ה
 פי ש"ח.אל

 

 טבעי צפון בע"מ השקעה במרימון גז  (ה
 

הקימו רימון שירותי יעוץ וניהול בע"מ בשיתוף עם  2012במהלך חודש ספטמבר 
במטרה  בחלקים שווים)להלן מרימון גז( החברה את מרימון גז טבעי צפון בע"מ 

לגשת למכרז להקמה והפעלה של רשת חלוקה לגז טבעי באזור חיפה והגליל. 
התקבלה הודעת זכייה למתן רישיון להקמתה  2012בדצמבר  6בתאריך ה 

והפעלתה של רשת חלוקה לגז טבעי באזור חיפה והגליל. היקף ההשקעה הצפוי 
  ש"ח. אלפי  225,000-בפרויקט הינו כ

 אלפי ש"ח.  10,345 -השקעה במרימון גז עומדת על כה 2016בדצמבר  31ליום 
 

 בע"מ מים ן פתרונותהשקעה במרימו  (ו
 

 , 2013הוקמה במהלך חודש ינואר )להלן מרימון מים( מרימון פתרונות מים בע"מ 
בע"מ לבין חברה בת. החברה וניהול ף פעולה בין רימון שירותי יעוץ בשיתו

 עוסקת בפרויקטי מים בארץ ובחו"ל. 
  אלפי ש"ח. אפסההשקעה במרימון מים עומדת על כ 2016בדצמבר  31ליום 

 מכרה החברה את השקעתה במרימון מים. 2017בתחילת שנת 
 

  השקעה ברתם גז טבעי בע"מ (ז
 

 2015באוקטובר  .2015רתם( הוקמה בחודש מאי  -רתם גז טבעי בע"מ )להלן
להקמה והפעלת רשת חלוקת גז  קיבלה רתם הודעה על זכייתה בקבלת רשיון

 הבאות בשנתיים בפרויקט החברה של ההשקעה היקף טבעי באזור ירושלים.
 -ההשקעה ברתם עומדת על כ 2016בדצמבר  31ליום  .מהותי צפוי להיות אינו
 אלפי ש"ח. 236

 

 נובקום טכנולוגיות בע"מ )"נובקום"(השקעה ב ח(
 

ההשקעה העיקרית של נובקום הינה . ממניות נובקום 37.4%-מחזיקה בכ החברה
חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה. נובקום מחזיקה  ,בקסניה
 בדילול מלא(. 6.67%מהון המניות המונפק של קסניה ) 7.97%
 אלפי ש"ח. 1,736 -ההשקעה בנובקום עומדת על כ 2016בדצמבר  31ליום 
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות - :7באור 
 

 בע"מ דיינמיקס - בפיק השקעה ט(
 

 מיליון ש"ח. כאת ההשקעה בסכום של  2015בשנת החברה הפחיתה 
אלפי  130 -דיינמיקס בע"מ עומדת על כ –ההשקעה בפיק  2016בדצמבר  31ליום 
 ש"ח.

 
 רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה . 3

          

 )"אתנה"( יישומים בטחוניים בע"מ 3אתנה גי.אס.         
         

מאוחדת  החבר ,רכשה מר מערכות אבטחה ותקשורת בע"מ 2016במהלך שנת           
אלפי  29,778 -תמורת כ ( בחברת אתנה10%מניות המיעוט ) תראת ית, בבעלות מלאה
 אלפי ש"ח במזומן. 4,778ש"ח, מתוכם 

 

         Techmer NAMS LLC 
 

)חברה בבעלות מלאה( את יתרת המיעוט  Techmer Inc.חברת  רכשה 2016במהלך שנת             
 בתמורה לערך הנקוב של המניות.    Techmer NAMS LLC( בחברת 27.5%)

  

 רוטל בע"מ
 

( בחברת רוטל, 14%רכשה החברה את יתרת מניות המיעוט ) 2015ביוני  24ביום 
  .ש"חמיליון  4-תמורת סכום של כ

 
 זמינים למכירהנכסים פיננסיים  -: 8באור 

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 21,421  18,263  מניות בלתי סחירות
 19,148  16,003  )ראה א להלן( מניות סחירות

     
  34,266  40,569 

 
 פירוט ההשקעות העיקריות בנכסים פיננסים זמינים למכירה:

 
 חלל( -השקעה בחלל תקשורת בע"מ )להלן  א.

 

מיליון  10-חברת חלל בתמורה לכ אלפי מניות של 193-מכרה החברה כ 2015בחודש אוקטובר 
 2016בדצמבר  31ליום  ש"ח.מיליון  8.6-, כתוצאה ממכירה זו רשמה החברה רווח של כש"ח

מהון  3.19%אלפי מניות המהוות  658 -חלל מסתכמת לכ יתרת אחזקות החברה במניות
. החברה מעדכנת בכל תקופת ש"חאלפי  16,002גת בשווי של המניות המונפק של חלל ומוצ

 חלל כנגד קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה.  דיווח את שווי ההשקעה במניות
 

 "(  GAMEFLY)להלן: "  .GAMEFLY Incבהשקעה  ב.
 

( התקשרה 17% -)בה החזיקה החברה במישרין ובעקיפין כ פלייקאסטחברת , 2015במאי  
. במסגרת הסכם GAMEFLYבמסגרתו פלייקאסט מוזגה לתוך  GAMEFLYבהסכם מיזוג עם 

 ממניות החברה המאוחדת.  33%המיזוג, קיבלו בעלי המניות של פלייקאסט )כולל עובדים( 
אלפי  800בסך של  הפסד 2015של שנת כתוצאה מעסקת המיזוג, רשמה החברה ברבעון השני 

  ש"ח כתוצאה מסיווג מחדש של רווח כולל אחר בגין השקעתה בפלייקאסט.
מהון  6.6% -, מחזיקה החברה, ביחד עם חברה מאוחדת, בכ2016בדצמבר  31נכון ליום 

 ש"ח. מליון  15.9 -מוצגות בספרי החברה בשווי של כה GAMEFLY  של מניותה
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 רכוש קבוע -: 9באור 

 
 ההרכב והתנועה: א.
 

 6201שנת 

  
קרקע 
  ומבנים

 מכונות,
מחשבים 

  וציוד

 ריהוט
 וציוד
  משרדי

 כלי
  רכב

 שיפורים
 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח  
             עלות

             
 106,134  20,780  22,312  8,025  47,710  7,307  2016בינואר,  1יתרה ליום 

 12,104  1,389  2,916  603  4,429  2,767  תוספות במשך השנה 
           התאמות הנובעות מתרגום דוחות

 (1,156)  (98)  (578)  (65)  (366)  (49)  כספיים של פעילויות חוץ
 (4,362)  -  (4,277)  (41)  (44)  -  גריעות במשך השנה

             
 112,720  22,071  20,373  8,522   51,729  10,025  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

             
             פחת שנצבר

             
 68,628  11,917  12,414  4,512  38,137  1,648  2016בינואר,  1יתרה ליום 

 8,762  993  2,728  488  4,060  494  תוספות במשך השנה 
דוחות  התאמות הנובעות מתרגום 

 (737)  (95)  (103)  (36)  (505)  2  כספיים של פעילויות חוץ
 (3,429)  -  (3,429)  -  -  -  גריעות במשך השנה

             
 73,225  12,815  11,610  4,964  41,692  2,144  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

             
 31 יתרת עלות מופחתת ליום

 39,495  9,256  8,763  3,558  10,037  7,881  2016בדצמבר, 

 
 

 2015שנת 

  
קרקע 
  ומבנים

 מכונות,
מחשבים 

  וציוד

 ריהוט
 וציוד
  משרדי

 כלי
  רכב

 שיפורים
 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח  
             עלות

             
 108,412  20,248  25,281  7,704  47,870  7,309  2015בינואר,  1יתרה ליום 

 9,680  684  4,856  714  3,421  5  תוספות במשך השנה 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 (2,197)  (136)  (847)  (322)  (885)  (7)  כספיים של פעילויות חוץ
 (9,761)  (16)  (6,978)  (71)  (2,696)  -  גריעות במשך השנה

             
 106,134  20,780  22,312  8,025  47,710  7,307  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 

             
             פחת שנצבר

             
 69,819  11,073  15,405  4,172  37,807  1,362  2015בינואר,  1יתרה ליום 

 8,648  987  3,072  519  3,782  288  תוספות במשך השנה 
דוחות  התאמות הנובעות מתרגום 

 (1,532)  (131)  (413)  (157)  (829)  (2)  כספיים של פעילויות חוץ
 (8,307)  (12)  (5,650)  (22)  (2,623)  -  גריעות במשך השנה

             
 68,628  11,917  12,414  4,512  38,137  1,648  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 

             
 31 יתרת עלות מופחתת ליום

 37,506  8,863  9,898  3,513  9,573  5,659  2015בדצמבר, 

 
 .19באשר לשעבודים, ראה באור  ב.
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 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים -: 10באור 

 
 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 209,037  213,483  (2( )1משיכות יתר והלוואות לזמן קצר )
 14,462  78,959  (2לזמן ארוך )חלויות שוטפות של הלוואות 

     
  292,442  223,499 

 
ריבית ) 0.35%-0.85%בתוספת  היתרות בעיקרן אינן צמודות ונושאות בממוצע ריבית פריים (1)

 .3.05%-(, או ריבית קבועה בשיעור של כ1.6% הדיווח לתאריך הפריים 
שסווגו לז"ק כתוצאה מהפרה של  מיליון ש"ח הלוואות לז"א 69 -היתרה כוללת סך של כ (2)

 .19טחונות ראה באור יבאשר לבג'. 13אמות המידה הפיננסיות, כאמור בבאור 
 
 

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים -: 11באור 
 

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 59,679  60,477  חובות פתוחים
 2,851  2,576  שטרות לפרעון

     
  63,053  62,530 

 
 .60החובות לספקים אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי אשראי ספקים הינו שוטף + 

 
 

 זכאים ויתרות זכות -: 12באור 
 

 ההרכב:
 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 20,789  18,129  עובדים ומוסדות בגין שכר 
 105,845  82,789  הוצאות לשלם 

 3,441  404  מלקוחותמקדמות 
 16,683  16,394  מוסדות ממשלתיים 

 9,436  12,883  זכאים אחרים
     
  130,599  156,194 
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 התחייבויות לא שוטפות -: 13באור 

 

 ההרכב א.
 

 6201בדצמבר,  31ליום 

 
שיעור ריבית  

  יתרה  אפקטיבית
יתרה בניכוי 
 חלויות שוטפות

 ש"חאלפי   אלפי ש"ח  %  
                

 1,353         79,144     3.88  בנקאיים הלוואות מתאגידים
 600         1,768     3.57  התחייבות בגין חכירה מימונית

       
 1,953                80,912    סך הכל

 
 2015בדצמבר,  31ליום 

 
שיעור ריבית  

  יתרה  אפקטיבית
יתרה בניכוי 
 חלויות שוטפות

 ש"חאלפי   אלפי ש"ח  %  
         

 11,084  24,854  3.15  בנקאיים הלוואות מתאגידים
 768  1,460  3.91  התחייבות בגין חכירה מימונית

       
 11,852  26,314    סך הכל

 
 6201בדצמבר,  31מועדי הפרעון לאחר תאריך הדיווח ליום  ב.

  
שנה 
  שנייהשנה   ראשונה

שנה 
  שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
 חמישית
 הכל-סך  ואילך

 "חשאלפי   
             

 1,768  12  134  166  637  819  התחייבות בגין חכירה מימונית
 79,144  22,772  15,222  15,285  15,858  10,007  הלוואות לזמן ארוך

             
 80,912  22,784  15,356  15,451  16,495  10,826  סך הכל

 
 2015בדצמבר,  31מועדי הפרעון לאחר תאריך הדיווח ליום 

  
שנה 
  שנה שנייה  ראשונה

שנה 
  שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
 חמישית
 הכל-סך  ואילך

 "חשאלפי   
             

 1,460  71  130  184  383  692  התחייבות בגין חכירה מימונית
 24,854  144  504  3,837  6,599  13,770  הלוואות לזמן ארוך

             
 26,314  215  634  4,021  6,982  14,462  סך הכל

 
הסכומים המוצגים הינם על פי התנאים החוזיים המקוריים ולא על פי הסיווג בדוחות  (*

 הכספיים.
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 13באור 

 
 מידה פיננסיות בקשר להלוואות מבנקיםאמות  .ג

 

מיליוני  266 -תאגידים בנקאיים לסך של כ 3-הסתכם החוב של החברה ל 2016בדצמבר  31נכון ליום 
מיליוני  190 -ש"ח שבגינו התחייבה החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט להלן. סך של כ

לזמן  וח החברה התקשרה בהסכמי הלוואותבמהלך תקופת הדש"ח מתוך החוב הינו חוב לזמן קצר. 
תפרענה על אשר ו 4%מיליון ש"ח עם הבנקים המלווים,  הנושאות ריבית של  75  -בסך של כארוך 

 .2017שנים החל מחודש ספטמבר  5פני תקופה של 
                  

הלוואות להן התחייבה החברה במסגרת  אמות המידה הפיננסיות עודכנו 2016במהלך חודש יוני 
)ביחס לאמות המידה הפיננסיות שהיו בתוקף נכון למועד הדוחות  שנטלה מתאגידים בנקאיים

ועמידת/אי עמידת החברה  להלן פירוט אמות המידה האמורות (.2015בדצמבר  31ליום  הכספיים
 : "(המקוריות המידה אמות" -)להלן 2016 דצמברב 31בהן נכון ליום 

 

 171,633  - 31/12/2016ש"ח. )נכון ליום לפי א 150,000יפחת מסך של ההון העצמי של החברה לא  .1
 (.אלפי ש"ח

 (.25% - 31/12/2016)נכון ליום  .25% -יחס ההון למאזן לא יפחת מ .2

 היחס בין ההתחייבויות המימוניות בצירוף ההתחייבויות המימוניות החוץ מאזניות, בניכוי .3
 (.1.74 - 31/12/2016 )נכון ליום .3יעלה, בכל עת, על ההון העצמי לא  פיננסיים, לבין  כסיםנ

   - 31/12/2016)נכון ליום  .2-לחלויות שוטפות של ריבית לא יפחת בכל עת שהיא מ EBITDAיחס  .4
 1.46.) 

 עור ההתחייבויות המימוניות בניכוי הנכסים הפיננסיים מתוך ההון החוזר התפעולי לא יעלה, יש . 5
 (.89% - 31/12/2016)נכון ליום  .85%בכל עת, על     
 

 30)ליום  האמורות לעיל 5 -ו 4 החברה לא עמדה באמות מידה מספר 2016בדצמבר  31 ליום נכון
. הפרה זו מהווה עילה להעמדת ההלוואות (5-ו 4, 2לא עמדה החברה באמות מידה  2016בספטמבר 

ויתור  החברה קיבלה 2016בחודש נובמבר  .לפירעון מיידי לפי דרישת התאגידים הבנקאיים
שההלוואה תאגיד בנקאי  שלעיל. 2,4,5 לעמידה באמות המידה הפיננסיות מהתאגידים הבנקאיים

 -)להלן  מסך ההלוואות שנטלה החברה מתאגידים בנקאיים 32% -שנטלה ממנו החברה מהווה כ
 .2016בדצמבר  31וכולל עד  העניק את הויתור כאמור"תאגיד א'"( 

התחייבה  ג'"( -"תאגידים ב' ו –, )להלן הוויתור כלפי שני התאגידים הבנקאיים האחריםבמסגרת 
, כמפורט להלן 2017במרס  31עד וכולל  5 -ו 4, 2מידה הפיננסיות הלעדכון אמות   הםכלפי החברה
   :"(המעודכנותהמידה  אמות" -)להלן

 

 .23%-יחס ההון למאזן לא יפחת מ .1

  .1-לחלויות שוטפות של ריבית לא יפחת בכל עת שהיא מ EBITDAיחס  .2

עור ההתחייבויות המימוניות בניכוי הנכסים הפיננסיים מתוך ההון החוזר התפעולי לא יעלה, יש .3
  .100%בכל עת, על 

 

מיליון  69 -הלוואות בסך של כ יינה, החברה מ2016 דצמבר 31כתוצאה מההפרה כאמור, נכון ליום 
 התחייבויות השוטפות.לש"ח  

 

 המעודכנותתוקן כתב הויתור שניתן ע"י תאגיד א' לפי אמות המידה  2017במהלך חודש מרץ 
 .2017במרס  31ג' וכמו כן הוארך תוקפו עד וכולל  -שנקבעו עם תאגידים ב' ו

 

תוכניות ההנהלה בקשר עם עמידה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמי המימון כאמור 
 . והמיקוד העסקילהיקף הפעילות הצפוי  הקטנת היקף החוב והתאמת מבנה ההוצאות כוללות

 

 . 2017 במרס 31יום ב גם המעודכנותהנהלת החברה צופה כי תעמוד באמות המידה 
 .2017ביוני  30יום החל מהמקוריות הנהלת החברה צופה כי תעמוד באמות המידה 

 

 

 .14באשר לתנאי הצמדה וריבית של התחייבויות לזמן ארוך, ראה באור  .ד
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות  -: 13באור 

 
 ('ג 17אינו מוצג בדוח הכספי )ראה באור  – מענקים ממשלתיים .ה

  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 18,002 - 19,820  בינואר  1יתרה ליום 
 1,818 - 3,865  השנהמענקים שהתקבלו במהלך 

     
 19,820  23,685  בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 מוצג בדוח על המצב הכספי במסגרת:

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח   
     

 2,205  2,558  התחייבויות שוטפות
 
 

 מכשירים פיננסיים -: 14באור 
 

 סיווג הנכסים הפיננסיים א.
 

במאזן לקבוצות המכשירים  וההתחיבויות הפננסיות להלן סיווג הנכסים הפיננסיים 
 :IAS 39-הפיננסיים בהתאם ל

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 ש"חאלפי   

     נכסים פיננסיים
     

 40,569  34,266  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 19  20  בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים 

     
 40,588  34,286  סה"כ נכסים פיננסים בשווי הוגן

 
 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 ח"שאלפי   

     נכסים פיננסים בעלות מופחתת:
 17,198  14,971  הלוואות לחברות מוחזקות

 31,872  27,664  חייבים ויתרות חובה
     

 49,070  42,635  בעלות מופחתתנכסים פיננסיים סה"כ 

     
 89,658  76,921  סה"כ נכסים פיננסים

     
 235,351  294,395  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

 
 נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים ב.

 

לקבוצה הלוואות הנקובות במטבע חוץ וחוזי אקדמה במטבע חוץ שמטרתם להגן עליה מפני 
החשיפה לתנודות בשערי חליפין בגין חלק מהעסקאות שלה. חוזי האקדמה במטבע חוץ לא 
יועדו כגידורים של תזרימי מזומנים, שווי הוגן או השקעה נטו בפעילות חוץ, והם נחתמים 

-בהן לחברה חשיפות למטבע חוץ בגין עסקאות, בדרך כלל אחת ללתקופות הזהות לתקופות 
 חודשים. נגזרים אלה אינם נחשבים כגידור מבחינה חשבונאית. 24
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 6201בדצמבר,  31פוזיציות בנגזרים ליום 

 ח"שדולר /   
 ערך הוגן  
 עד שנה  
  LONG  SHORT 

 אלפי ש"ח  
     לא מוכר חשבונאית: -נגזרים למטרות הגנה 

     
 PUT  -  418אופציות 

     
 -  CALL  316אופציות 

 
 

 2015בדצמבר,  31פוזיציות בנגזרים ליום 
 ח"שדולר /   
 ערך הוגן  
 עד שנה  
  LONG  SHORT 

 אלפי ש"ח  
     לא מוכר חשבונאית: -נגזרים למטרות הגנה 

     
 PUT  -  759אופציות 

     
 -  CALL  641אופציות 

 

 שווי הוגן .ג

 
 וגן על הנכסים וההתחייבויות ליום:מותיים בגין מידרג השווי ההגילויים כ

 
 6201בדצמבר,  31
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 2016בדצמבר,  31  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 34,266  18,264     -  16,002  פיננסים זמינים למכירה נכסים
 316  316  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ

 
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן
 2016בדצמבר,  31  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 418  418  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ
 2,558  2,558  -  -  למדעןהתחייבויות 

יות  שאינן והתחייבויות לבעלי זכ
 5,319  -  5,319  -  מקנות שליטה
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 2015בדצמבר,  31
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 2015בדצמבר,  31  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 40,569  21,422  -  19,147  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 641  641  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ

 
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן
 2015בדצמבר,  31  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 759  759  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ
 2,205  2,205  -  -  התחייבויות למדען

התחייבויות לבעלי זכויות  שאינן 
 3,788  934  2,854  -  מקנות שליטה

 
 במדרג השווי ההוגן של מכשירים פיננסים: 3התאמה בגין מדידות שווי הוגן המסווגות ברמה 

 
 מכשירים פיננסיים  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 14,519  18,165  בינואר 1 ליום יתרה
     
 (1,719)  (1,156)  שהוכר)הפסד(  רווח סך

 3,416  313  רכישת נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 (94)  934  מניות שאינן מקנות שליטהלבעלי  בהתחיביותשינוי  
 2,043  (2,652)  שערוך לקרן הון 

     
 18,165  15,604  בדצמבר  31יתרה ליום 

 
לשנה שהוכר ברווח או הפסד בגין  (הפסדהרווח )סך 

 (607)  948  נכסים המוחזקים בסוף תקופת הדיווח
 

 
הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים 

 פי שווים ההוגן:-פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על
 

 שווי הוגן  יתרה  
 בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2016  2015  2016  2015 
 ח"שאלפי   

         התחייבויות פיננסיות
         

 19,810  79,821  21,590  82,686  (1הלוואה בריבית קבועה )
 

ת ריבית קבועה מבוסס על והנושא ושהתקבללזמן ארוך  ותהשווי ההוגן של הלווא (1)
 ותדומ ותלהלוואחישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל 

 במדרג שווי הוגן. 3השווי ההוגן נמדד בהתאם לרמה  ת מאפיינים דומים.ובעל
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השקעות לזמן קצר, לקוחות, חייבים היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, 

ויתרות חובה, השקעה בבטוחות סחירות, הלוואות לחברות כלולות, הלוואות שניתנו לזמן 
ארוך, אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים 

 .ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם
 

 גורמי סיכון פיננסי .ד
 

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק )לרבות סיכון 
(, סיכון , סיכון מדד המחירים לצרכן וסיכון מחירמטבע, סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית

 אשראי וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית. 
 

הקבוצה בהתאם למדיניות שאושרה על ידי ניהול הסיכונים מבוצע על ידי מנהל הכספים של 
הדירקטוריון. הדירקטוריון קובע את המדיניות הספציפית לחשיפות מסוימות לסיכונים, כגון 

 סיכון שער חליפין, סיכון שיעור ריבית, סיכון אשראי והשקעות עודפי נזילות. 
 

 סיכוני שוק (1
 

 סיכון שער חליפין )מטבע חוץ( (א
 

בפריסה בינלאומית והיא חשופה לסיכון שער חליפין הנובע הקבוצה פועלת 
 מחשיפה למטבעות שונים, בעיקר לפזו המקסיקני ולדולר של ארה"ב.

סיכון שער חליפין נובע מעסקאות מסחריות עתידיות, נכסים שהוכרו 
שאינו מטבע המדידה של הקבוצה חוץ והתחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע 

 בפעילויות חוץ.וכן מהשקעות נטו 
 החברה בוחנת, מעת לעת, שימוש בנגזרים להקטנת החשיפות.

 
 סיכון אשראי (ב

 

סיכון אשראי מבטא את הסיכון הנובע מכך שהצד הנגדי למכשיר הפיננסי 
 )בעיקר לקוחות וחייבים( לא יכבדו את התחייבויותיהם לחברה.

 
 סיכון שיעור ריבית (ג

 

נובע בעיקר מאשראי והלוואות מתאגידים סיכון שיעור הריבית של הקבוצה, 
בנקאיים. התחייבויות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה 
לסיכון שיעור ריבית בגין תזרים מזומנים ואלו הנושאות שיעורי ריבית קבועים 

 כון שיעור ריבית בגין שווי הוגן.חושפות את הקבוצה לסי
 

 ור ריבית סיכון תזרים מזומנים בגין שיע ד(
 

הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות לזמן קצר 
שהתקבלו ונושאות ריבית משתנה. מדיניות הקבוצה היא לנהל את עלויות 
המימון המתייחסות לריבית תוך שימוש בתמהיל בין ריבית משתנה לבין ריבית 

 קבועה בגין הלוואות לזמן ארוך של הקבוצה. 
 
 מדד המחירים לצרכןסיכון  (ה

 
אשר צמודות לשינויים במדד  הלוואות מתאגידים בנקאייםאין  לקבוצה

המחירים לצרכן בישראל. כמו כן, הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים אשר 
צמוד למדד המחירים לצרכן ושבגינו קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד 

 .המחירים לצרכן
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 המחירסיכון  (ו

 
לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך, מניות 
המסווגות כנכסים פיננסיים זמינים למכירה ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח או הפסד, אשר בגינן הקבוצה חשופה לסיכון בגין תנודתיות 

 בהתבסס על מחירי שוק בבורסה. היתרה בדוחות במחיר נייר הערך הנקבע 
 

 31אלפי ש"ח ) 16,022של השקעות אלה הינה  2016בדצמבר  31הכספיים ליום 
 אלפי ש"ח(. 19,166 - 2015בדצמבר 

 
 סיכון אשראי (2

 
 ריכוזי סיכון אשראי

 
סיכון אשראי הוא הסיכון שצד נגדי למכשיר פיננסי ייכשל בביצוע המחויבות ויגרום 
לחברה הפסד כספי. ריכוז סיכוני אשראי עשוי להתעורר מחשיפות של התקשרות 
במספר מכשירים פיננסיים עם גוף אחד )ריכוז יחיד( או כתוצאה מהתקשרות עם מספר 
קבוצות חייבים בעלות אפיונים כלכליים דומים, שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם 

ים כלכליים או אחרים )ריכוז צפויה להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנא
קבוצתי(. תכונות העשויות לגרום לריכוז סיכון כוללות את מהות הפעילויות שבהן 
עוסקים חייבים, כגון הענף שבו הם פועלים, האזור הגיאוגרפי שבו מתבצעות 

 פעילויותיהם ורמת איתנותם הפיננסית של קבוצות לווים.
 

חובות של מספר לקוחות במדינות בהן  כוללת יתרת הלקוחות הדיווחלתאריך  (א  
 פועלת החברה, אשר לגביהם קיים ריכוז סיכון אשראי, כדלקמן:

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 144,536  133,265  לקוחות בישראל ואחר
 (2,026)  (844)  הפרשה לחובות מסופקים

     
 142,510  132,421  לקוחות בישראל ואחר, נטו

     
 122,687  150,601  לקוחות מרכז ודרום אמריקה

 -  (103)  הפרשה לחובות מסופקים
     

 122,687  150,498  , נטולקוחות מרכז ודרום אמריקה
     

 26,170  25,608  לקוחות אפריקה
 (140)  -  הפרשה לחובות מסופקים

     
 26,030  25,608  נטו לקוחות אפריקה
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 המכירות ללקוחות אלה הסתכמו כדלקמן:

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 ש"חאלפי   
       

 226,705  249,582  224,966  ישראל ואחר
       

 240  212  223  ימי אשראי ממוצעים
       

 306,344  419,018  325,043  אמריקהמרכז ודרום 
       

 159  114  153  ימי אשראי ממוצעים
       

 97,933  125,586  73,603  אפריקה
       

 43  54  128  ימי אשראי ממוצעים
 

החברה מוכרת ללקוחותיה בתנאי תשלום הכוללים מקדמה והיתרה באשראי 
ימים מיום אישור הלקוח להוצאת חשבונית. החברה מבצעת  90-ל 15שבין 

באופן שוטף הערכת האשראי הניתן ללקוחותיה, תוך בדיקת התנאים הפיננסיים 
הסביבתיים שלהם, אך אינה דורשת בטחונות להבטחת חובות אלה. החברה 

בצעת הפרשה לחובות מסופקים, בהתבסס על גורמים המשפיעים על סיכון מ
האשראי של לקוחות מסויימים, ניסיון עבר ומידע אחר. החברה מבטחת בביטוח 
אשראי חלק מלקוחותיה בהתבסס על גורמים המשפיעים על סיכון האשראי של 

 הלקוחות, נסיון העבר ומידע אחר.
 

מזומנים, השקעות לזמן קצר ולזמן ארוך  החברה מחזיקה מזומנים ושווי ב(
ומכשירים פיננסיים אחרים במוסדות פיננסיים שונים. מוסדות פיננסיים אלו 
ממוקמים באזורים גיאוגרפיים שונים ברחבי העולם, ומדיניות החברה הינה 
ביזור השקעותיה בין המוסדות השונים. בהתאם למדיניות החברה, מבוצעות 

איתנות האשראי היחסית של המוסדות הפיננסיים  באופן שוטף הערכות על
 השונים.

 
 ריכוז סיכון נזילות .3

 
 הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי

 התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים: 
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 6201בדצמבר,  31ליום 

  
 לפרעון
  מיידי

 3עד 
  חודשים

 חודשים 3-מ
  עד שנה

 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
  שנים 3עד 

 4שנים עד  3-מ
  שנים

שנים  4-מ
 סה"כ  ומעלה

 ח"שאלפי   
                 

 292,626           22,772  15,222  15,285  15,858  21,781  67,321  134,387    מתאגידים בנקאייםהלוואות  *
 63,053  -  -  19  12  10,402  42,678  9,942  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 133,944  -  200  223  2,967  28,855  66,468  35,231  ם ויתרות זכות זכאי *
 -  -  -  -  -  -  -  -  התחייבויות לא שוטפות אחרות
 1,768  12  134  166  637  223  596  -   התחייבויות בגין חכירה מימונית

                 
  179,560  177,063  61,261  19,474  15,693  15,556  22,784  491,391 

 
 
 
 
 

 2015בדצמבר,  31ליום 

  
 לפרעון
  מיידי

 3עד 
  חודשים

 חודשים 3-מ
  עד שנה

 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
  שנים 3עד 

 4שנים עד  3-מ
  שנים

שנים  4-מ
 סה"כ ס ומעלה

 ח"שאלפי   
                 

 233,891  144  504  3,837  6,599  75,483  59,862  87,462    הלוואות מתאגידים בנקאיים
 62,530  -  -  86  51  11,071  37,471  13,851  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 152,752  157  157  157  4,469  36,709  86,678  24,425  ם ויתרות זכות זכאי
 1,562  -  -  -  1,562  -  -  -  התחייבויות לא שוטפות אחרות

 1,460  71  130  184  383  522  170  -   התחייבויות בגין חכירה מימונית
                 

  125,738  184,181  123,785  13,064  4,264  791  372  452,195 

 
 
 הכספיים. הינם על פי התנאים החוזיים המקוריים ולא על פי הסיווג בדוחות המוצגיםהסכומים  (*
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 14באור 

 
 שינוי בגורמי שוק מבחני רגישות בגין .ה
 

 6201בדצמבר,  31ליום 

  
 מבחן רגישות לשינויים

 שקלית בשיעורי ריבית
 רווח )הפסד( מהשינוי  

  
עליית ריבית 

  5% של 
ירידת ריבית 

 5% של 
 ח"שאלפי   
     

 (470)  466  מהשינוי (הפסד)רווח 
 

  
מבחן רגישות לשינויים בשער 

 החליפין של הדולר
 )הפסד( מהשינוירווח   

  
עליית שע"ח 

  5% של 
ירידת שע"ח 

 5% של 
 ח"שאלפי   
     

 (1,084)  1,176  רווח )הפסד( מהשינוי
 

  
מבחן רגישות לשינויים בשער 
 החליפין של הפזו המקסיקני

 רווח )הפסד( מהשינוי  

  
עליית שע"ח 

  5% של 
ירידת שע"ח 

 5% של 
 ח"שאלפי   
     

 (1,695)  1,695   רווח)הפסד( מהשינוי
 

  
מבחן רגישות לשינויים בשערי 
 הבורסה של ניירות ערך סחירים

 השינוי בהון   

  
עלייה בגורם 

  5% השוק של 

ירידה בגורם 
 השוק של 

5% 
 ח"שאלפי   
     

 (600)  600   למכירהזמינים  בניירות ערךשינוי 
 

 העיקריותמבחני רגישות והנחות העבודה 
 

החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 
הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או 
השינוי בהון העצמי )לפני מס(, עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר 

 ון לכל מועד דיווח. עבורו נכ
בהלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה, מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב 

 המשתנה בריבית.
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 נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -: 15באור 

 
 הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה, והטבות בגין פיטורין.

 
 הטבות לאחר סיום העסקה א.

 
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת 

לחוק  14פיטורין או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת לפי סעיף 
פיצויי פיטורין כמתואר להלן. התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום 

ה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף העסקה. חישוב התחייבות החבר
 ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.

ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות 
 הפקדה מוגדרת כמפורט להלן.להטבה מוגדרת או כתוכנית לכתוכנית 

 
 מוגדרת להפקדה תוכניות .1

 
-ג"לחוק פיצויי פיטורין, התשכ 14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 

פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות -, על1963
ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור 

 הפקדה מוגדרת.ללעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
       

 6,211  6,571  6,491  הפקדה מוגדרתלהוצאות בגין תוכניות 
 
 מוגדרת הטבהל תוכניות .2

 
הפקדה מוגדרת, להחלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות 

מוכרת התחייבות הטבה מוגדרת לפיה לכאמור לעיל, מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית 
בגין הטבות עובדים ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים 

 ובפוליסות ביטוח מתאימות.
 
 



 ח. מר תעשיות בע"מ
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

47 

 
 )המשך( בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו -: 15באור 

 
 תוכניתשינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי  א(
 

 6201שנת 
 אחר כולל ברווח מחדש מדידה בגין)הפסד(  רווח    הפסד או לרווח שנזקפו הוצאות    

  

 ליום יתרה
, בינואר 1

2016  

 עלות
 שירות
  שוטף

 הוצאות
  נטו, ריבית

 עלות
 עבר שירות

 והשפעת
  סילוקים

"כ סה
 הוצאות
 שנזקפו
 או לרווח

 הפסד
  בתקופה

 תשלומים
  מהתוכנית

 על תשואה
 תוכנית נכסי

)למעט 
 סכומים
 שהוכרו
 בהוצאות

  (נטו ריבית

)הפסד(  רווח
 אקטוארי

 שינויים בגין
 בהנחות

  הדמוגרפיות

)הפסד(  רווח
 אקטוארי

 שינויים בגין
 בהנחות

  הפיננסיות

)הפסד(  רווח
 אקטוארי

 סטיות בגין
  בניסיון

"כ סה
 על השפעה

 כולל רווח
 אחר

  בתקופה

 הפקדות
על  שהופקדו

  ידי המעביד

 ליום יתרה
, בדצמבר 31

2016 
                           

 להטבה התחייבויות
 מוגדרת

 
40,536  1,486  1,304  -  2,790  (4,221)  -  -  (120)  698  578  -  39,683 

                           
 נכסי של הוגן שווי

 תוכנית
 

(46,132)  -  (1,421)  -  (1,421)  3,320  1,099  -  -  -  1,099  (1,299)  (44,433) 
                           

 נטו)נכס(  התחייבות
 הטבה בגין

 מוגדרת

 

(5,596)  1,486  (117)  -  1,369  (901)  1,099  -  (120)  698  1,677  (1,299)  (4,750) 

 
 2015שנת 

 אחר כולל ברווח מחדש מדידה בגין)הפסד(  רווח    הפסד או לרווח שנזקפו הוצאות    
  

 ליום יתרה
, בינואר 1

2015  

 עלות
 שירות
  שוטף

 הוצאות
  נטו, ריבית

 עלות
 עבר שירות

 והשפעת
  סילוקים

"כ סה
 הוצאות
 שנזקפו
 או לרווח

 הפסד
  בתקופה

 תשלומים
  מהתוכנית

 על תשואה
 תוכנית נכסי

)למעט 
 סכומים
 שהוכרו
 בהוצאות

  (נטו ריבית

)הפסד(  רווח
 אקטוארי

 שינויים בגין
 בהנחות

  הדמוגרפיות

)הפסד(  רווח
 אקטוארי

 שינויים בגין
 בהנחות

  הפיננסיות

)הפסד(  רווח
 אקטוארי

 סטיות בגין
  בניסיון

"כ סה
 על השפעה

 כולל רווח
 אחר

  בתקופה

 הפקדות
על  שהופקדו

  ידי המעביד

 ליום יתרה
, בדצמבר 31

2015 
                           

 להטבה התחייבויות
 מוגדרת

 
40,489  955  1,363  -  2,318  (1,984)  -  -  31  (319)  (288)  -  40,536 

                           
 נכסי של הוגן שווי

 תוכנית
 

(46,802)  -   (1,498)  -  (1,498)  1,934  1,429  -  -  -  1,429  (1,194)  (46,132) 
                           

 נטו)נכס(  התחייבות
 הטבה בגין

 מוגדרת

 

(6,313)  955   (135)  -  820  (50)  1,429  -  31  (319)  1,141  (1,194)  (5,596) 
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 )המשך( בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו -: 15באור 

 
 פירוט נכסי התוכנית לפי שווי הוגן ב(

 
 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 3,033  2,613  מזומניםמזומנים ושווי 
 476  496  מכשירי הון
 24,541  23,473  מכשירי חוב

 11,122  10,714  נגזרים
 2,175  2,086  קרנות השקעות

 4,718  4,986  חוב מובנה
 

 ההנחות העיקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרת ג(
 

  2016  2015 
  %  % 

 3.7  3.5  שיעור היוון
 2.6  2.6  צפויה שיעור עליית שכר

     
 מספר שנים  מספר שנים  
     

 21.9  21.9  65תוחלת חיים צפויה לאחר גיל 
 

להלן שינויים אפשריים הנחשבים לסבירים לסוף תקופת הדיווח, לכל הנחה 
 אקטוארית בהנחה שיתר ההנחות האקטואריות נותרו ללא שינוי:

 

  

השינוי 
במחויבות 

 להטבה מוגדרת
 ש"ח אלפי  

   : 2016בדצמבר  31ליום 
   

   בשיעור עליית שכר צפויה מבחן רגישות לשינוי
   

   השינוי כתוצאה מ: 
  2,009 

   1%של שכר עליית 
   

י שיעור ההיוון של התחייבות ונכסי מבחן רגישות לשינו
   התכנית

   
   :השינוי כתוצאה מ

  (1,746) 
 2,158  1%של  שיעור היווןעליית 
   1%של  שיעור היווןירידת 

 
לשימוש  2014בשנת  יצויין כי ההשפעה בגין המעבר הכ 2בהמשך לאמור בבאור   ד(

בשיעור התשואה על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה 
מיליון ש"ח וההשפעה בגין הקיטון בשיעור התשואות על   2.7 - הסתכמה לכ

( מיליון ש"ח כך שהשפעה נטו כפי 2.4) -כאגרות חוב ממשלתיות הסתכמה ל
אלפי  361-הסתכמה לכ 2014שהוצגה בדוח המאוחד על הרווח הכולל לשנת 

 ש"ח.
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 מסים על ההכנסה -: 16באור 

 
 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה א.
 

 בישראלחברות  .1
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  2007פי החוק, עד לתום שנת -על
 לשינויים במדד המחירים לצרכן. 

 

התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל  2008בחודש פברואר 
ואילך.  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985-אינפלציה(, התשמ"ה

, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים 2008 החל משנת
. 2007בדצמבר,  31מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים 
היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל  לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל בין

( 2007אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 
 .2008החל משנת 

 
 החוק( -)להלן  1959-החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

 

על פי החוק, זכאיות החברות להטבות מס שונות, בתוקף מעמד של "מפעל מאושר" 
באם נקבע מעמדן כמפעל הזכאי להטבות מפעליהן או "מפעל מוטב", שניתן לחלק מ

 כמשמעותו בחוק זה. לחוק, 60מס לאחר תיקון 
 

הוקמה חברה מאוחדת, מר עבודות מתכת בע"מ, אשר ביצעה והפעילה  2005בשנת 
לחוק הטבות במסלול חלופי באזור  60השקעות ותובעת בגינן במסגרת תיקון מספר 

לעמדת החברה כי "התוכנית המאושרת" עונה לקריטריונים של פיתוח א', בהתאם 
 "מפעל מוטב" לפי החוק.

 

לקבלת הטבות במסלול חלופי הינו שהמפעל הינו "מפעל בר  םיהבסיסי םהתנאי
תנאי נוסף לקבלת  ושעיקר פעילותו בשנת המס בישראל הינה "ייצורית" תחרות"

מזכה. מדובר בהשקעה ברכישות הטבות במסלול חלופי הינו שבוצעה השקעה מזערית 
נכסים יצרניים במכונות וציוד שאותה יש לבצע בתוך שלוש שנים. ההשקעה המזערית 

 אלפי ש"ח. 300המזכה הנדרשת להקמת מפעל היא 
 

 ההטבות העיקריות הינן:
 
 60בהתאם לחוק לאחר תיקון  שיעורי מס מופחתים א(

 

לתקופה ת לפטור ממס ההכנסות החייבות הנובעות מהמפעל המאושר זכאיו
של תקופת שבין שנתים לעשר השנים הראשונות )בהתאם לאזור פיתוח( 

ביתרת שנים  5-8 לתקופה של 25%-10% ההטבות ולמס מופחת בשיעור של
 7 -תקופת ההטבות מוגבלת ל )בהתאם לשיעור החזקת החוץ(. תקופת ההטבות

שהחברה מייצרת שנים )בהתאם לשיעור החזקת החוץ( מהשנה הראשונה  10עד 
דיבידנד המחולק  שנים מיום תחילתה של שנת הבחירה. 12הכנסה חייבת, או 

חייב במס בשיעור עבודות מתכת בע"מ וטב של חברת מר מההכנסה ממפעל מ
 בידי מקבלו. 15%של 

ההכנסות החייבות הנובעות מהמפעל המוטב זכאיות לפטור ממס לתקופה של 
 רה.החל משנת ההקמה של החבשנים,  10

 תתחייביחולק דיבידנד מהכנסות הזכאיות לפטור ממס כאמור לעיל,  אילו
במס בשיעור שהיה חל על הכנסתן ממפעל מאושר או מפעל מוטב  החברה

. מדיניות בחרה במסלול הטבות המסבשנה בה הופקה ההכנסה, אילולא 
 החברות היא לא לחלק דיבידנד מרווחים אלו.

או  2005באפריל,  1התוכנית במסלול מענקים אושרה לאחר  במקרה בו
התנאי הבסיסי לקבלת לחוק,  60למפעלים המוטבים במסגרת תיקון מספר 

 ההטבות במסלול זה הינו שהמפעל תורם לעצמאות הכלכלית של משק המדינה 
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 16באור 

 
 מפעל בר תחרות(. -)להלן  בר תחרות לתוצר המקומי הגולמיוהוא 

לשם עמידה בתנאי זה לעניין מפעל תעשייתי, נדרש כי בכל שנת מס בתקופת 
 ההטבות יתקיים בו אחד מאלה:

 
עיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך  (1

אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי, לפני אישור התוכנית 
 כאמור.

 
 75%הכנסתו בשנת המס ממכירות המפעל בשוק מסוים אינה עולה על  (2

 מכלל 
מוגדר כמדינה או  "שוק"הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס.  

 טריטוריית מכס נפרדת.
 
או יותר מכלל הכנסתו בשנת המס ממכירות המפעל, הם ממכירות  25% (3

 מליון תושבים לפחות. 12בשוק מסוים המונה 
 

 פחת מואץ ב(
 

בגין מכונות, מחשבים וציוד המשמשים את המפעל המאושר זכאיות החברות 
, החל משנת בחמש השנים הראשונות לשימוש באותם נכסיםלניכוי פחת מואץ 

 ההפעלה של כל נכס.
 

 תנאים לתחולת ההטבות ג(
 

ההטבות דלעיל מותנות בקיום התנאים שנקבעו בחוק, בתקנות שהותקנו על 
עמידה בתנאים עלולה לגרום לביטול ההטבות, כולן או מקצתן, ולהחזר אי  פיו.

סכומי ההטבות בתוספת ריבית. על פי הערכת ההנהלות, החברות עומדות 
 בתנאים האמורים.

 

 
 1959-תיקון החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

 
)תיקוני חקיקה(,  2012 -ו 2011חוק המדיניות הכלכלית לשנים  פורסם 2011 ינואר בחודש
 1959-"טהתשי, אשר קובע, בין היתר, תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון, 2011-"אהתשע
 ההטבות מסלולי את משנה התיקון. 2011, בינואר 1 מיום היא התיקון תחולתהחוק(. -)להלן 
 כחברה תחשב אשר, החברה של המועדפות ההכנסות כלל על אחיד מס שיעור ומחיל שבחוק
 אפשרות)ללא  לבחור רשאית החברה, 2011 המס משנת החל. מועדף מפעל בעלת מועדפת
 נעשתה שלגביה מס שנת מאותה והחל התיקון לתחולת לעבור אם( מבחירתה בה לחזור

, המתוקנים המס שיעוריכל הכנסתה המועדפת מהמפעל המועדף  על יחולו הבחירה
 בהמשך. המפורטים

 הודיעה חברת בת, מר עבודות מתכת בע"מ, על מעבר ל"מפעל המועדף". 2012במאי,  28ביום 
 

 (71)תיקון  1959-ט"התשיהחוק לעידוד השקעות הון  תיקון
 

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת פורסם ה 2013בחודש אוגוסט 
לחוק עידוד השקעות הון  71תיקון  את הכולל 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013התקציב לשנים יעדי 

  בשניםהמס על ההכנסה המועדפת מהמפעל המועדף  שיעורכי  קובע התיקון. התיקון( -)להלן 
בקשר לשינויים בשיעורי המס הנובעים מתיקון  (.9% -' א פיתוח)באזור  16% הוא ואילך 2014
 לחוק, ראה להלן. 73
 

 המועדף  המפעל מרווחיאו לתושב חוץ  ליחידיחולק דיבידנד אילו  כי התיקון קובעכן,  כמו
 .20% של בשיעור מס יחוללעיל,  כאמור
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 (73)תיקון  1959-ט"התשיהחוק לעידוד השקעות הון,  תיקון

 
פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות  2016בחודש דצמבר 

לחוק עידוד  73תיקון  את הכולל, 2016 –(, התשע"ז 2018 -ו 2017הכלכלית לשנות התקציב 
 ואילך 2017בינואר,  1שיחול מיום המס  שיעורכי  קובע התיקון. התיקון( -השקעות הון )להלן 

שיעור המס למפעל מועדף ) 9%במקום  7.5%מפעל מועדף הממוקם באזור פיתוח א' הינו על 
 (.16%אשר אינו ממוקם באזור פיתוח א' נותר 

 
  שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה ב.

 
 חברות בישראל .1

 
 .26.5%הינו  2014 -ו 2015ובשנים  25%הינו  2016שיעור מס החברות בישראל בשנת 

 

( )הפחתת שיעור מס חברות(, 216אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016בינואר 
. תחילתו של תיקון זה 25%-ל 26.5%-, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ2016 -התשע"ו

 . 2016בינואר,  1ביום 
 

ית אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכל 2016בדצמבר 
, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל 2016 –(, התשע"ז 2018 -ו 2017לשנות התקציב 

לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1מיום 
23%.  

 

חושבו לפי שיעורי המס המעודכנים. בעקבות  2016בדצמבר,  31יתרות המסים הנדחים ליום 
אלפי ש"ח ביתרת התחייבויות המסים הנדחים וקיטון  0עורי המס, חל קיטון בסך שינוי שי

אלפי ש"ח ביתרת נכסי המסים הנדחים וכן נרשמה ברווח או הפסד הוצאה בסך של  889בסך 
אלפי ש"ח  0אלפי ש"ח לסעיף מסים על ההכנסה וסך של  862אלפי ש"ח, מתוכם סך של  862

אלפי ש"ח הוכר כקיטון  27הופסקו, נטו. כמו כן, סך של לסעיף רווח )הפסד( מפעילויות ש
 ברווח הכולל האחר.

 

 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 
 

לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי חוק פורסם  2013בחודש אוגוסט 
הוראות לגבי כולל בין היתר  החוק .)חוק התקציב( 2013-ע"ג(, תש2014-ו 2013התקציב לשנים 

כניסתן לתוקף של ההוראות  , אולם2013באוגוסט  1וזאת החל מיום מיסוי רווחי שערוך 
האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים 

ס העלולים לחול על נכסים מחוץ במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מ
 .פורסמו טרם כאמור תקנותנכון למועד אישור דוחות כספיים אלה,  לישראל.
 

 חברות מאוחדות מחוץ לישראל .2
 

 שיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות שמקום התאגדותן מחוץ לישראל 
 .34%-ל 20%הינם בין 

 וארצות הברית קיימות אמנות למניעת כפל מס.בין מדינת ישראל לבין מקסיקו, הולנד 
 

 שומות מס  ג.
 

 שומות מס דיוני .1
  

 .שומות עם רשויות המיסים בארץדיוני  ותנכון ליום המאזן, מספר חברות בקבוצה מנהל
 של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה. 2013 - 2011תקופות המס המבוקרות הינן שנים 

 אין ם של דיוני השומות,ייהתחלת יםמאחר ומדובר בשלב. שומות המס על הדוחות הכספיים
 .הכספיים הדוחות על, בכלל אם, ןהשפעת את לאמוד, זה בשלב, של החברה ביכולתה
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 שומות מס סופיות .2
 

שומות מס סופיות או הנחשבות כסופיות עד וכולל  ובחו"ל לרוב החברות המאוחדות בישראל
 .2011שנת המס 

 
 הפסדים מועברים לצורכי מס .3
 

לסך של לתאריך הדיווח לחברה ולחברות מאוחדות הפסדים עסקיים לצורכי מס המסתכמים 
. מיליון ש"ח 4מיליון ש"ח ובחברות בנות בחו"ל  144מיליון ש"ח, חברות בנות בארץ  148 -כ

 7,848 -נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ בגין יתרת ההפסדים כאמור 
 אלפי ש"ח. 

 ש"ח,  מיליון 119 -לא נכלל נכס מס נדחה בגין הפסדים עסקיים להעברה בסך של כ
 

 מסים נדחים .ד
 

 ההרכב:
 דוחות רווח והפסד  מאזנים  

  בדצמבר 31  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2016  2015  2014 
 ח"שאלפי   

           התחייבויות מסים נדחים
           

 -  -  -     3,593  2,399  *( למכירהנכסים פיננסיים זמינים 
 216  (337)  438     511  949  הטבות לעובדים

הפרשי עיתוי בגין התרת הוצאות והכנסות 
 )**  2,722  5,757     (3,106)  3,213  (9,190) 

           
  6,070  9,861       

           נכסי מסים נדחים
           

 -  -  -     108  373  *(  למכירהנכסים פיננסיים זמינים 
 915  (1,749)  1,886     ¤ 9,734  7,848  הפסדים מועברים לצורכי מס

           
 (25)  (319)  376      515  139  הפרשה לחובות מסופקים

 600  -  -  -  -  הטבות לעובדים
 (3,904)  (413)  715      10,918  10,203  הפרשי עיתוי בגין התרת הוצאות והכנסות 

           
  18,562  21,275       

           
 (11,388)  395  310         הכנסות מסים נדחים

           
       11,414  12,492  מסים נדחים, נטו נכס

 
 .רווח כולל אחרהשינוי נזקף ל *(
 .לרווח כולל אחרחלק מהשינוי נזקף  **(

 
 המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:

 - 2018. 24% - 2017המסים הנדחים מחושבים לפי שיעורי מס הצפויים לחול בעת המימוש ) 
23%.) 

 
 רווח כולל אחרשנזקפו למסים נדחים בגין פריטים 

 

 בגין: לרווח כולל אחרסכומי מסים נדחים שנזקפו 
 בדצמבר 31  

  2016  2015  2014 
       

 1,769  4,454  1,567  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה הפסד
 (594)  600  (180)  קרן בגין הפרש תרגום הפסד )רווח(

       
  1,387  5,054  1,175 
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 מס תיאורטי ו.
 

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים 
וההפסדים בדוח רווח והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום 

 מסים על ההכנסה שנזקף בדוח רווח והפסד:

  
 ביוםלשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 ח"שאלפי   
       

 (5,056)  11,618  (11,153)  לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 
       

 26.5%  26.5%  25%  שיעור המס הסטטוטורי
       

 (1,340)  3,079  (2,788)  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
       

הגורמים ההכנסה הנובעת מעלייה במסים על 
       -: הבאים

       
 845  1,077  (46)  חלק החברה בהפסד )רווח( חברות כלולות, נטו

 393  (2,074)  987  יצירת מסים נדחים בגין הפסדים מהעבר
הטבת מס הנובעת מהפחתה בשיעור המס של 

 (1,297)  (3,258)  (1,247)  "מפעל מאושר"
 (4,252)  (3,572)  (953)  שבגינם לא נוצר מס נדחהמימוש הפסדים 

 10,852  10,235  10,206  הפסד בגינו לא נוצר מס נדחה
תוספת במס בגין הכנסה בשיעור מס אחר בחברות 

 59  301  3  בחוץ לארץ
 1,049  3,888  1,241  נטו ,הוצאות לא מוכרות
 50  -  562  שינוי בשיעור המס
 4,306  680  338  קודמותמסים בגין שנים 

 (759)  726  (1,104)  הפרשים בבסיס המדידה ואחרים
       

 9,369  11,082  7,199  מסים על ההכנסה 
       

 (185%)  95.4%  (64.5%)  שיעור מס אפקטיבי
 

 
 

 מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד ז.
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 ח"שאלפי   
       

 16,451  10,007  6,552  מסים שוטפים
 (11,388)  395  310      מסים נדחים

 4,306  680  337  מסים בגין שנים קודמות
       
  7,199  11,082  9,369 
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות -: 17באור 

 
 ערבויות א.

 
החברה נתנה ערבות בלתי מוגבלת לחברות ג'י.אי.אם. אנרגיה ירוקה בע"מ, מר טלקום  .1

 .בע"מ בע"מ, מר מערכות אבטחה ותקשורת בע"מ ורוטל נטוורקס
 ש"ח בגין מכרזים שונים. אלפי 5,306 -חברות מאוחדות נתנו ערבויות בסך של כ
 ן השכרת מבנים.ש"ח בגי אלפי 1,769 -כחברות מאוחדות נתנו ערבויות בסך של 

 
החברה והחברות המאוחדות נתנו ללקוחות ערבויות טיב, מקדמה וביצוע לפרויקטים  .2

  ש"ח. אלפי 53,577 -כבסך של 
 

 תביעות משפטיות ב.
 

 כדלקמן:נגד החברה הוגשו תביעות 

 

בסכום כולל ם בגין מכירות לתשלום מענקי נכדהתביעה של עובד לשעבר של חברה  .1
 בשלב זה לא ניתן להעריך את הסיכון הטמון בתביעה זו. .ש"ח אלפי 1,000-המגיע לכ

 

 תביעות אמריקה במרכז בת חברה כנגד הוגשו, 2016 בדצמבר 31 ליום נכון .2
 יועציה לדעתבהתאם . ח"ש מיליון 5 -כ של לסך המגיעות, וספקים לשעבר  מעובדים

מיליון ש"ח בגין חלק  1 -נרשמה הפרשה בסך של כ, הבת החברה של המשפטיים
 . 50% עלמ הינם להתקבל התביעה סיכוימהתביעות בהן 

 
 

בדוחות  מתאימההנהלת החברה, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, כללה הפרשה  
 .בגין התביעות הנ"ל הכספיים

  
 התחייבות לתשלום תמלוגים ג.

 
לשלם תמלוגים לממשלת ישראל בגין מכירות מוצרים שפותחו במהלך  והתחייב חברות בנות

ממחיר  3.5%של  רקר של הממשלה. התמלוגים הם בשיעומחקר שמומן על ידי מענקי מח
מהמענק  150%-100%המכירה של המוצרים המפותחים במסגרת המחקר עד להשלמת 

 2016בדצמבר,  31שהתקבל צמוד לדולר. יתרת ההתחייבות בגין המענקים הנ"ל ליום 
החברה כללה בדוחותיה הפרשה  .ש"ח פיאל 20,274הינה בסך של  עתידיות המותנית במכירות

. בדוחות לא נכללה הפרשה בגין יתרת ההתחייבות ש"ח פיאל 2,558יבות זו בסך של יבגין התח
 וון שהחברה אינה צופה מכירות נוספות. יוזאת כ ש"ח פיאל 17,716של  בסך

 
 סקה עם בעלי שליטההסכמי הע ד.

 

 -אלפי ש"ח ו 101רת חודשית של למשכו בעלי השליטה, ה"ה חיים מר ויצחק בן בסט, זכאים
שה יכמו כן זכאים בעלי השליטה לש בהתאמה. (2011אלפי ש"ח )צמוד למדד חודש יולי  81

 ובין אם יתפטרו. יפוטרובין אם  ,חודשי שכר נוספים לאחר הפסקת עבודתם
 

את מדיניות התגמול. ע"פ מדיניות  האישרה האסיפה הכללית של החבר 2015באפריל  21ביום 
מרווח לפני  1.5%-ו 3%לבונוס בגובה  , כל אחד,התגמול, יו"ר הדירקטוריון וסגנו יהיו זכאים

-ו 1,800. סך הבונוס ליו"ר הדירקטוריון וסגנו לא יעלה על ח"ש אלפי 30,000מס העולה על 
עוד נקבע כי  מה צמוד למדד הידוע ביום כניסתה לתוקף של מדיניות זו.בהתאש"ח אלפי  900

במידה שבדוחותיה המאוחדים של החברה ירשם הפסד לפני מס בשנה נתונה, הפסד זה יועבר 
 לשנה הבאה לצורך חישוב הרווח בגינו ישולם מענק בשנה הבאה. 
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 )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות -: 17באור 

 
 הסכמי שכירות ה.

 

דמי השכירות הצפויים על פי  .הקבוצה שוכרת מספר מבני תעשייה ומשרדים לתקופות שונות
 .ובחלקם לדולר למדד המחירים לצרכןבחלקם הסכמים אלו צמודים 

 

 התשלומים הצפויים בגין הסכמים אלו, הינם:
 

 
 בדצמבר 31 

2016 
 אלפי ש"ח  

   
2017  9,576 
2018  4,916 
2019  2,626 

   
  17,118 

 
 התקשרויות .ו

 
 התחייבות לתשלומי חכירה תפעולית  .1

 

קבוצה הסכמי חכירה תפעוליים על כלי רכב מסחריים. לחכירות אורך חיים ממוצע ל
שנים, מבלי שקיימת אופציית הארכה בחוזה. לא הוטלו הגבלות מסוימות על  3-5של 

 חוכר שנכנס להסכם חכירה זה.
 

החכירה המינימליים העתידיים לחוזי החכירה התפעולית שאינם ניתנים שלומי ת
 בדצמבר הינם: 31לביטול ליום 

 
 בדצמבר 31 

2016 
 אלפי ש"ח  
   

2017  5,889 
2018  1,443 
2019  390 

  7,722 
   

 זכויות חכירה מהוונות של קרקע ממינהל מקרקעי ישראל  .2
 

נבנה מפעל  הממינהל מקרקעי ישראל באשקלון עליזכויות חכירה מהוונות של קרקע 
חדש לייצור מתקני תקשורת של חטיבת תקשורת אלחוטית. הסכום המיוחס לזכויות 
המהוונות מוצג במאזן כהוצאות מראש בגין חכירה תפעולית ומופחת על פני תקופת 

 . 2056'. תקופת החכירה מסתיימת בשנת טו2החכירה, ראה גם באור 
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 הון -: 18באור 

 
 הרכב הון המניות הנומינלי הינו כדלקמן: א.
 

  2015-ו 2016בדצמבר  31  

  רשום  
מונפק 
 ונפרע

 מספר המניות  
     

 11,683,323  20,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 
 

 זכויות הנלוות למניות
 

זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות  .1
 .הדירקטורים בחברה

 אביב.-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל .2
 

 מניות החברה המוחזקות על ידיה ב.
 

 החזקות החברה במניותיה הינן כדלקמן:
 בדצמבר 31  
  2016  2015 
  % 

     מניות
 7.04%  7.04%  שיעור מההון המונפק

     
 "חשאלפי   
     

 23,395  23,395  עלות
 

 ניהול ההון בחברה ג.
 

 מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן:
 

לשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי  .1
 המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.

 
והשירותים לדאוג להבטחת תשואה הולמת לבעלי המניות באמצעות תמחור המוצרים  .2

 המותאמת לרמת הסיכון הקיימת בפעילותה העסקית של הקבוצה.

 
לשמור על דירוג אשראי גבוה ויחסי הון טובים שיבטיחו תמיכה בפעילות העסקית  .3

 וייצרו ערך מרבי לבעלי המניות. 
 

  מניותתשלום מבוסס  תוכנית ד.

 

החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת תגמול לאשר  2014בחודש ינואר  .1
אופציות לנושא משרה בחברה. האופציות תבשלנה במשך תקופה של  55,660הקצאה של 

 38.86, מדי שנה. מחיר המימוש בגין כל אופציה הינו 2013בינואר,  1שנים שהחלה ביום  3
שנים ממועד  5ת תפקענה ככל ולא תמומשנה תוך בכפוף לתנאי ההסכם. האופציו "חש

 הענקתן.
  להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות שהוענקו לנושא      
 המשרה בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:     
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 31.79%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 

 2.32%שיעור ריבית חסרת סיכון: 
 2.8מכפיל מימוש: 

 ש"ח 37.91מחיר מניה: 
 

אלפי ש"ח למועד  949-בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל
 ההענקה.

 
החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת תגמול,  2014באפריל,  24ביום  .2

 30למנכ"ל החברה שסיים את תפקידו כמנכ"ל ב אופציות  278,300לאשר הקצאה של 
מהאופציות תבשלנה במשך תקופה של  166,980)להלן "מנכ"ל לשעבר"(.  2015באפריל 

"אופציות מסוג ראשון"(. מחיר  מדי שנה )להלן: 2013בינואר,  1שנים שהחלה ביום  3
ככל  ש"ח בכפוף לתנאי ההסכם. האופציות תפקענה 38.86המימוש בגין כל אופציה 

 שנים ממועד הענקתן. 5ולא תמומשנה תוך 
 

להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות מסוג ראשון שהוענקו 
 בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל: לשעבר למנכ"ל

 
 30.97%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 

 2.12%שיעור ריבית חסרת סיכון: 
 2.8מימוש: מכפיל 

 ש"ח 40.77מחיר מניה: 
 

אלפי ש"ח למועד  2,217-בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל
 ההענקה.

 
תבשלנה במידה ומחיר מניית החברה בבורסה הנותרות  מהאופציות 111,320סך של 

 6ש"ח למניה )לאחר התאמות( לתקופה רצופה של  80-לניירות ערך יהיה גבוה מ
שנים ממועד זכאותם )להלן:"אופציות  3שים. אופציות אלו יובשלו בתקופה של חוד

שנים ממועד אישור ההענקה של דירקטוריון  3מסוג שני"(. תנאי זה הינו בתוקף למשך 
 החברה. מחיר המימוש בגין כל אופציה יהיה 

 שנים 7ש"ח בכפוף לתנאי ההסכם. האופציות תפקענה ככל ולא תמומשנה תוך  38.86
 שנים ממועד הזכאות לפי הגבוה מביניהן. 5ממועד הענקתן, או תוך 

 
להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות מסוג שני שהוענקו 

 בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל: לשעבר למנכ"ל
 
 35.41%טיית התקן לתאריך הענקה הינה ס

 3.09%כון: שיעור ריבית חסרת סי
 ש"ח 40.77מחיר מניה: 

 
אלפי ש"ח למועד  913-בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל

 ההענקה.
 

מאחר ולא  פקעו האופציות שברשותו זאת סיום תפקידו של המנכ"ל לשעברלאחר 
הוקטנו הוצאות בגין  2015בשנת יום בהתאם לתנאי התוכנית.  60תוך  אותן מימש

 אלפי ש"ח. 694-בסכום של כהאופציות בעקבות סיום תפקידו של המנכ"ל לשעבר 
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אישרה האסיפה הכללית את תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר  2015באפריל  21ביום  .3

ההחלטה באסיפה  אופציות למנכ"ל. 271,515למפרט כמנכ"ל החברה, כולל הקצאה של 
. 2015במרץ  12הכללית התקבלה לאחר אישור ועדת תגמול, ואישור הדירקטוריון ביום 

כך  ,2015במאי  1שנים שהחלה ביום  3מהאופציות תבשלנה במשך תקופה של  162,909
ש"ח )לא  26.51מדי שנה. מחיר המימוש בגין כל אופציה ששליש מהכמות תובשל 

שנים  5האופציות תפקענה ככל ולא תמומשנה תוך בכפוף לתנאי ההסכם.  צמוד(
 ממועד הענקתן.

הלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות שהוענקו לנושא ל
 המשרה בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:

  
 29.97%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 

 0.47%שיעור ריבית חסרת סיכון: 
 2.8יל מימוש: מכפ

 ש"ח 25.25מחיר מניה: 
 

במידה ומחיר מניית החברה בבורסה לניירות ערך מהאופציות תבשלנה  108,606סך של 
חודשים )אם  6למניה )לאחר התאמות( לתקופה רצופה של  ש"ח 80-יהיה גבוה מ

ש"ח בלא יותר  80חודשים יפחת שער המניה מסך של  6במהלך תקופה רצופה של 
ו אופציות אלו יובשל מסחר במהלך התקופה תתגבש בכל זאת הזכאות(.מעשרה ימי 
כך שבכל שנה ממועד הזכאות יובשלו שליש  שנים ממועד זכאותם, 3בתקופה של 

מימוש בגין כל אופציה מחיר המהאופציות ולאחר שלוש שנים יובשלו כל האופציות. 
 7לא תמומשנה תוך והאופציות תפקענה ככל  ש"ח בכפוף לתנאי ההסכם. 26.51הינו 

 . שנים ממועד הענקתן
 

להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות מסוג שני שהוענקו 
 למנכ"ל בהתאם לסימולצית מונטה קרלו לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:

 

 33.29%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 
 1.7%שיעור ריבית חסרת סיכון: 

 ש"ח 25.25מחיר מניה: 
 

אלפי ש"ח למועד  847 -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל
 .ההענקה

 

 אלפי ש"ח בגין האופציות  329  , החברה זקפה הוצאות שכר של2016 במהלך שנת .4
 אלפי ש"ח(. 305 - 2015)בשנת 

 

מחיר  את הממוצע המשוקלל של, להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות .5
 השנה: ות במהלךהמימוש שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכנית האופצי

 
  2016  2015 

  
מספר 

  האופציות

ממוצע משוקלל 
 מחיר של

  המימוש
מספר 

  האופציות

ממוצע משוקלל 
של מחיר 
 המימוש

 ש"ח    "חש    
         

 38.86  333,960  28.61  327,175  אופציות למניות לתחילת השנה
אופציות למניות שהוענקו 

 במהלך השנה
 
-  -  271,515  26.51 

אופציות למניות שמומשו 
 במהלך השנה

 
-  -  -  - 

אופציות למניות שפקעו במהלך 
 השנה

 
-  -  (278,300)  38.86 

         
 28.61  327,175  28.61  327,175  אופציות למניות לסוף שנה

         
ניתנות  אופציות למניות אשר

 למימוש לסוף השנה
 

109,963  28.61  37,107  28.61 
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 שעבודים -: 19באור 

 

לרבות הזכויות בגינם וזכויות  ,קיים שעבוד שוטף על כל רכושה ונכסיה של החברה -בחברה  .א
הבנק הבינלאומי הראשון בנק הפועלים בע"מ,  ,בנק לאומי לישראל בע"מהביטוח בגינם לטובת 

וכמו כן, קיים שעבוד קבוע על הון המניות הנפרע של החברה והמוניטין  .HSBC PLC-ו בע"מ
 שלה, כספים וזכויות ביטוח לטובת הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ

לחברה קיים שעבוד על  . השעבודים הנ"ל ניתנו להבטחת התחייבויות הקבוצה..HSBC PLC-ו
 רכבולאומי לישראל בע"מ. בנוסף, לחברה שעבוד קבוע על כלי  מניירות ערך בבנק הפועלים בע"

 
 לזכויות מביטוח כלי הרכב הנ"ל לטובת הבנקים ומוסדות פיננסיים ללא הגבלה בסכום.ווציוד 

כמו כן, קיים שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על חלקה של החברה בהון המניות 
, לרבות כל הזכויות המוקנות בגינן 50%הההמוחזקת בשיעור של מרימון גז טבעי בע"מ, חברה   

 או מכוחן לטובת בנק הפועלים בע"מ.
 

קיים שעבוד שוטף על כל רכושה ונכסיה של החברה, לרבות הזכויות בגינם  -מר טלקום בע"מ  .ב
וזכויות הביטוח בגינם .שעבוד קבוע על כלי רכב וציוד ועל זכויות מביטוח כלי הרכב הנ"ל 

בנקים ומוסדות פיננסיים ללא הגבלה בסכום. כמו כן, קיים שעבוד שוטף על פקדון ללא לטובת 
הגבלה בסכום לטובת בנק הפועלים בע"מ ושעבוד שוטף על בטוחות סחירות לטובת בנק לאומי 
לישראל בע"מ, ללא הגבלה בסכום. לחברה שעבוד רובץ מדרגה ראשונה על כל הנכסים, 

לחברה גם שעבוד קבוע מדרגה ראשונה להון המניות  .ל סוג שהואהכספים, הרכוש והזכויות מכ
 מוניטין שלה. ולשל ה החברה שטרם נדרש ו/או שנדרש וטרם נפרע 

 

קיים שעבוד שוטף על כל רכושה ונכסיה של החברה, לרבות הזכויות בגינם  -מר מערכות בע"מ  .ג
זכויות מביטוח כלי הרכב הנ"ל שעבוד קבוע על כלי רכב וציוד ועל וזכויות הביטוח בגינם. 

 לטובת בנקים ומוסדות פיננסיים ללא הגבלה בסכום.
לחברה שעבוד קבוע על הון המניות של החברה שטרם נדרש ו/או שנדרש וטרם נפרע ועל 

 המוניטין שלה.
 

בבנק הפועלים כל ניירות הערך, מסמכים והשטרות אשר שעבוד קבוע על  -רוטל נטוורקס בע"מ  .ד
הנכסים, הכספים, הרכוש והזכויות מכל סוג שהוא שיש לחברה או ד שוטף על כל בע"מ ושעבו

שיהיו לה בעתיד לטובת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ובנק הפועלים בע"מ. כמו כן, 
שעבוד שוטף ללא הגבלה על כל הכספים שהחברה זכאית או תהיה זכאית לקבל מלקוח  קיים

ד קבוע על כלי רכב ועל זכויות מביטוח כלי רכב הנ"ל לטובת , קיים שעבובנוסףלטובת ספק. 
 לאומי ליסינג בע"מ.הבינבנק לאומי לישראל בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ ו
 לחברה שעבוד קבוע על הון המניות הבלתי נפרע ועל המוניטין שלה.

 

כסיה של שעבוד צף בדרגה ראשונה על רכושה ונ -טי.אם.סי.אס. תקשורת בע"מ  .ה
 וזכויות הביטוח לטובת בנק הפועלים בע"מ.  טי.אם.סי.אס.

 

שעבוד קבוע על כלי רכב וציוד ועל זכויות מביטוח כלי הרכב והציוד הנ"ל  - מר עבודות מתכת .ו
 לטובת בנקים ומוסדות פיננסיים ללא הגבלה בסכום.
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 פרוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד -: 20באור 

 
 עלות המכירות .א

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 ח"שאלפי   
       

 311,765  411,200  277,333  חומרים שנצרכו ועבודות חוץ
 126,884  141,030  149,126  שכר, משכורות ונלוות

 5,083  4,287  4,235  פחת
 59,573  64,967  62,440  הוצאות יצור אחרות

 (1,688)  3,816  5,557  במלאי תוצרת גמורה (ירידה)עלייה 
       
  498,691  625,300  501,617 

 
 מחקר ופיתוח, נטוהוצאות  .ב

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 ח"שאלפי   
       

 20,486  21,990  18,371  מחקר ופיתוח, נטוהוצאות 
 -  -  7  פחת

 (1,947)  (574)  (1,505)  מענקים ממדען ראשי
  16,873  21,416  18,539 

 
 הוצאות מכירה ושיווק .ג

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
   אלפי ש"ח     
       

 17,534  22,468  16,284  שכר, משכורות ונלוות
 3,303  3,067  3,218  נסיעות לחו"ל

 19,548  20,854  24,823  אחרות
       
  44,325  46,389  40,385 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות, נטו .ד

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 ח"שאלפי   
       

 27,393  27,665  26,356  שכר, משכורות ונלוות
 10,360  9,036  9,452  אחזקת משרדים

 4,889  4,361  4,520  פחת
 ות )ביטול הוצאות( חובות מסופקיםהוצא

 41  1,450  (1,060)  ואבודים 
 24,671  24,882  21,797  אחרות 

       
  61,065  67,394  67,354 
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 )המשך( פרוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד -: 20באור 

 
 הכנסות מימון   .ה

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
   אלפי ש"ח     
       
 

 623  180  352  הכנסות מהלוואה לחברות כלולות
 224  105  137  חובות נושאים ריבית מתאגידים בנקאיים

 -  -  719  רווח מניירות ערך סחירים, נטו
 5,404  9,785  4,038  הכנסות מימון אחרות, נטו)בעיקר הפרשי שער(

       
  5,246  10,070  6,251 

 
 מימון וצאותה   .ו

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
   אלפי ש"ח     
       

 5,471  5,667  6,158  הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר
 1,355  1,482  1,886  הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך

 29  3  -  סחירים, נטו הפסד מניירות ערך
 7,337  777  -  מכשירים פיננסיים נגזרים
 8,849  28,672  11,654  הוצאות מימון אחרות, נטו

       
  19,698  36,601  23,041 

 
 הכנסות אחרות, נטו  .ז

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
   אלפי ש"ח     
       

 רווח הון )הפסד( ממימוש השקעות בכלולות        
 10,355  8,056  -  והשקעות זמינות למכירה

 (135)  699  446  רווח הון )הפסד( ממימוש רכוש קבוע, נטו
 1,612  (230)  248  הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

  694  8,525  11,832 
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 למניה)הפסד( רווח נקי  -: 21באור 

 
 נקי למניה )הפסד( ששימשו בחישוב הרווח )הפסד( פרוט כמות המניות והרווח א.
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2016  2015  2014 

  
כמות מניות 
  נקי  הפסד  משוקללת

כמות מניות 
  נקי  רווח  משוקללת

כמות מניות 
 נקי  הפסד  משוקללת

 אלפי ש"ח  אלפים  ש"ח אלפי  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  
             

 (14,425)  10,861  536  10,861  (18,352)  10,861    )הפסד( כמות המניות והרווח
             

 (14,425)  10,861  536  10,861  (18,352)  10,861  לצורך חישוב רווח נקי  בסיסי
             
             

השפעת מניות רגילות 
 -  -  -  -  -  -  פוטנציאליות מדללות

             
)הפסד( לצורך חישוב רווח נקי 

 (14,425)  10,861  536  10,861  (18,352)  10,861  מדולל

 
כיוון מבחישוב הרווח הנקי  המדולל למניה לא נכללו כתבי אופציה,  2014-ו 2015, 2016בשנים  ב.

 .השפעתם אנטי מדללתש
 

 
 פעילותמגזרי  -: 22באור 

 
 כללי א.

 
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות  .1

לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.  (CODM)הראשי 
בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים 

 ידות העסקיות ולה מגזרי פעילות כדלקמן:והשירותים של היח
 

 חטיבת טלקום א(
 

חטיבה זו עוסקת בפעילות של ייצור, הקמה ותכנון מגדלי תקשורת, מבנים 
, קישורן למתגים לציוד תקשורת ובינוי אתרים, התקנת אנטנות ותחנות בסיס

, עבודות תשתיות בתחום הסיבים האופטיים ותקשורת רחבת והתקנת מתגים
אספקת מוצרים ושירותי תחזוקה ותיקונים למוצרים וציוד קצה למוצרים פס, 

 בתחום הטלקום.
 
 (ביטחון)לשעבר חטיבת מערכות, מודיעין וסייבר חטיבת  ב(
 

כוללת בתוכה קבוצת פיתוח, ייצור מוצרים,  מערכות, מודיעין וסייברחטיבת 
בתחומי מהנדסי אינטגרציה, טכנאים ומתקינים. עיקר פעילות חטיבה זו 

 ומערכות תוכנה בתחום המודיעין והחקירות. טחוןיבו אבטחה מערכות
 
 חטיבת קלינטק ג( 
 

 חטיבה זו עוסקת בהקמת פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל. 
 

כל ההכנסות ומרבית ההוצאות מיוחסות ישירות למגזרים העסקיים. יתרת ההוצאות  .2
 סביר.שאינן ישירות מוקצות למגזרים באופן 

 
פריטים שלא הוקצו, הכוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה, עלויות הנהלה וכלליות,  .3

 ומסים על ההכנסה, מנוהלים על בסיס קבוצתי.
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 )המשך( פעילותמגזרי  -: 22באור 

 
תוצאות המגזרים כוללות מכירות בין המגזרים העסקיים. מכירות אלו מדווחות  .4

בהתאם למחירי שוק תחרותי לאותם מוצרים ושרותים הנמכרים ללקוחות שאינם צד 
 קשור לחברה. עסקאות אלו מבוטלות בדוחות המאוחדים.

 
בעיקר  נכסי המגזר כוללים את כל הנכסים התפעוליים בהם משתמש המגזר ומורכבים .5

ממזומנים ושווי מזומנים, המחאות לגבייה, לקוחות ורכוש קבוע. את רוב הנכסים ניתן 
מגזרים  2-לייחס למגזר מסוים. הסכומים של נכסים מסויימים המשמשים במשותף ל

 או יותר, מוקצים למגזרים על בסיס יחס מחזור המכירות.
וליות הנובעות מהפעילות ההתחייבויות של המגזר כוללות את כל ההתחייבויות התפע

התפעולית של המגזר ומורכבות בעיקר מהתחייבויות לספקים ולנותני שרותים וזכאים 
 ויתרות זכות. הנכסים וההתחייבויות של המגזר אינם כוללים נכסי מס הכנסה.

 
 .24 לשינוי במגזרי הפעילות של החברה לאחר תאריך המאזן ראה ביאור.      6

 
 י פעילותבדבר מגזרדיווח  ב.

 
 הכנסות מחיצונים .1

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 ח"שאלפי   
       

 435,449  562,478  486,675  טלקום
 190,156  206,859  133,494  מערכות, מודיעין וסייבר

 5,373  24,552  2,814  קלינטק
 4  297  629  אחרים

       
  623,612  794,186  630,982 

       הכנסות בין מגזרים:
       

 4,356  5,931  7,075  טלקום
 15  4,237  2,413  מערכות, מודיעין וסייבר

 89  -  844  קלינטק
 36  143  98  אחרים

       
  10,430  10,311  4,496 
       

 635,478  804,497  634,042  סך הכל הכנסות
 (4,496)  (10,311)  (10,430)  התאמות

       
 630,982  794,186  623,612  סך הכל בדוחות רווח והפסד
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 )המשך( פעילותמגזרי  -: 22באור 

 
 תוצאות המגזר והתאמה לרווח נקי )הפסד( .2
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 ח"שאלפי   
       

 16,928  46,828  18,457  טלקום
 (5,745)  (9,728)  (9,256)  מערכות, מודיעין וסייבר

 7,763  2,224  (1,516)  קלינטק
 (4,027)  2,888  (4,333)  אחרים

       
 14,919  42,212  3,352  רווח תפעולי

 (16,790)  (26,531)  (14,452)  הוצאות מימון, נטו
 (9,369)  (11,082)  (7,199)  מסים על ההכנסה

חברות ( הפסדיברווחי )חלק הקבוצה 
 (3,185)  (4,063)  (53)   כלולות

       
 (14,425)  536  (18,352)  רווח נקי 

 
 נכסים המשמשים את המגזר .3

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 ח"שאלפי   
     

 342,891  375,513  טלקום
 146,219  136,660  מערכות, מודיעין וסייבר

 12,477  8,495  קלינטק
     
  520,668  501,587 
     
     

 31,403  30,070  השקעות בחברות כלולות:
     

 154,332  134,917   נכסים שלא הוקצו למגזרים
     

 687,322  685,655  סך הכל נכסים

 
 התחייבויות המגזר .4

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 ח"שאלפי   
     

 100,142  81,991  טלקום
 88,204  95,527  מערכות, מודיעין וסייבר

 5,698  562  קלינטק
     
  178,080  194,044 

 284,444  335,942  התחייבויות שלא הוקצו למגזרים
     

 478,488  514,022  סך הכל התחייבויות 
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 )המשך( פעילותמגזרי  -: 22באור 

 
 רכישת נכסים לזמן ארוךעלות  .5
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 ח"שאלפי   
       

 8,584  6,734  8,496  טלקום
 795  1,718  2,929  מערכות, מודיעין וסייבר

 2  194  2  קלינטק
 612  1,034  677  אחר

       
  12,104  9,680  9,993 

 
 פחת והפחתות .6

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 ח"שאלפי   
       

 7,327  6,223  6,180  טלקום
 1,720  1,409  1,461  מערכות, מודיעין וסייבר

 45  68  75  קלינטק
 890  948  1,046  אחר
       
  8,762  8,648  9,982 

 
 מידע גאוגרפי ג.
 

 מוצגים על בסיס מיקום הלקוחות ומחולקים לארבעה מגזרים:המגזרים הגאוגרפיים 
 
מערכות, מודיעין וסייבר הטלקום, במגזר זה פעילות חטיבת  - ישראל .1

 והקלינטק.
 

 לקום.טבמגזר זה פעילות חטיבת ה - אירופה .2
 

ומערכות, טלקום ההפעילויות במגזר זה הן בתחום חטיבות  - דרום אמריקה .3
 .מודיעין וסייבר

 
 ומערכות, מודיעין וסייברהטלקום במגזר זה פעילות חטיבות  - מרכז אמריקה .4

 מרוכזות בעיקרן במקסיקו.
 

 , מודיעין וסייבר.במגזר זה פעילות חטיבת הטלקום ומערכות - אפריקה .5
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 )המשך( פעילותמגזרי  -: 22באור 

 
המדווחות בדוחות הכספיים הופקו במדינת המושב של החברה )ישראל( ומחוצה לה  הכנסות

 בהתבסס על מיקום הלקוחות כדלקמן:
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 ח"שאלפי   
       

 188,611  210,171  204,155  ישראל
 12,669  6,791  10,726  אירופה

 142,772  157,525  155,432  דרום אמריקה
 163,572  261,493  170,012  מרכז אמריקה

 97,933  125,586  56,349  אפריקה
 25,425  32,620  26,938  שאר העולם

       
  623,612  794,186  630,982 

 
מודיעין  ,שונה שמה של חטיבת הביטחון לחטיבת מערכות 2015החל מרבעון רביעי של שנת 

 וסייבר.
 

 לקוחות עיקריים באחוזים מסך כל המכירות .ד
 

ומעלה מסך ההכנסות המדווחות  %10 -הכנסות מלקוחות עיקריים האחראים, כל אחד, ל
 בדוחות הכספיים:

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 באחוזים  
       

 -  12  15  )מגזר טלקום( לקוח א'
 5.5  7  -  לקוח ב' )מגזר טלקום(

       
 5.5  19  15  סך הכל לקוחות עיקריים

 
 החשיפה לסיכוני אשראי לקוחות הינה מוגבלת בהתחשב במספר הרב ופיזורם של הלקוחות.

 הכנסות החברה נובעות, בעיקר, מביצוע פרויקטים.
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 23אור ב
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.
 

 ההרכב:
 

 6201בדצמבר,  31ליום 

  
בעל 
  שליטה

 חברות
  כלולות    

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 ח"שאלפי   
       יתרות חובה

 32,047  -  -  לקבל והכנסות לקוחות
 -  14,971  -  הלוואות לחברות כלולות

 37  267  4  חייבים ויתרות חובה
 105  -  -  יתרת הלוואות וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנה

       יתרות זכות
 16  277  -  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 
 2015בדצמבר,  31ליום 

  
בעל 
  שליטה

 חברות
  כלולות

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 ח"שאלפי   
       יתרות חובה

 7,263  -  -  לקבל והכנסות לקוחות
 -  17,199  -  הלוואות לחברות כלולות

 -  246  19  חייבים ויתרות חובה
 112  -  -  יתרת הלוואות וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנה

       יתרות זכות
 4  196  -  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 
 בעלי ענייןלהטבות תגמול ו ב.
 

לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל  - "תגמול"
דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום 
מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכל 

 למעט דיבידנד.
הינה: אנשים שיש להם סמכות  IAS 24 -הגדרת מונח זה בהתאם ל –"אנשי מפתח ניהוליים" 

ואחריות לתכנון פעילויות החברה, להכוונתן ולשליטה עליהן, במישרין או בעקיפין, לרבות 
 .החברה של( פעיל לא אודירקטור כלשהו )פעיל 

 אנשי המפתח הניהוליים של החברה כוללים את חברי הדירקטוריון וחברי ההנהלה הבכירה. 

  

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 ח"שאלפי   

       

 3,993  3,861  3,868  שכר ונלוות למועסקים בחברה או מטעמה
       

 798  888  833  מטעמהשכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או 
       

 178  179  177  דמי שכירות לבעל עניין 
       

 81  91  90  ביטוח דירקטורים
       

 497  425  434  דמי ייעוץ לבעל עניין
       

       מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות
       

 3  3  3  המועסקים בחברה או מטעמה  )לרבות דרקטורים( בעלי העניין

 8  8  8  דירקטורים שאינם מועסקים בחברה

  11  11  11 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 23אור ב

 
 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ג.

 

 2016בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
בעל 
  שליטה

 חברות
  כלולות    

צדדים 
קשורים 
 אחרים

 ח"שאלפי   
       

 41,497  245  -  הכנסות
 60  928  177  עלות המכר

 157  -  -  הוצאות הנהלה וכלליות
 -  442  -  הכנסות מימון

       
 

 2015בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
בעל 
  שליטה

 חברות
  כלולות    

צדדים 
קשורים 
 אחרים

 ח"שאלפי   
       

 17,810  204  -  הכנסות
 208  872  179  עלות המכר

 72  -  -  הוצאות הנהלה וכלליות
 -  242  -  הכנסות מימון
 -  382  -  הוצאות מימון

 
 2014בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
בעל 
  שליטה

 חברות
  כלולות    

צדדים 
קשורים 
 אחרים

 ח"שאלפי   
       

 17,716  -  -  הכנסות
 758  -  179  עלות המכר

       
 

 הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין  ד.
 

 תנאי העסקאות עם צדדים קשורים
 

הקניות והמכירות מצדדים קשורים מבוצעות במחירי שוק. יתרות שטרם נפרעו לתום השנה 
התקבלו או ניתנו כל ערבויות אינן מובטחות, אינן נושאות ריבית ויישובן יעשה במזומן. לא 

 2014 -ו ,2015, 2016 בדצמבר 31בגין סכומים לקבל או לשלם. לשנים שהסתיימו בימים 
החברה לא רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים בגין סכומים לקבל מצדדים קשורים. אומדן 
ההפרשה לחובות מסופקים מחושב כל שנת כספים בדרך של בחינת המצב הכספי של הצד 

 ור והשוק בו הוא פועל.הקש
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 אירועים לאחר תאריך המאזן -: 24אור ב
 

 החלה החברה בתהליך של שינוי ארגוני, כחלק מתוכנית רה ארגון 2016במחצית השנייה של 
 . במבנה 2017שאושרה ע"י דירקטוריון החברה. השינוי הארגוני צפוי להסתיים בתחילת שנת 

 הארגוני החדש במקום מגזרי הדיווח הקיימים כיום )טלקום, מערכות מודיעין וסייבר, קלינטק 
 ואחרים( צפויה החברה לפעול לפי מגזרי הפעילות הבאים :

 

המגזר צפוי לרכז את פעילויות החברה מחוץ לישראל בעיקר בתחומי הטלקום  -מר גלובל  .1
 .BIG DATA-והביטחון לרבות סייבר ומערכות ה

 

 .המגזר צפוי לרכז את פעילויות החברה בישראל בעיקר בתחומי הטלקום והביטחון -מר ישראל .2
 

המגזר צפוי לרכז את פעילויות החברה בעיקר במערכות  -D&T (Defence and technology)מגזר  .3
 .תקשורת טקטית צבאית ואזרחית

 

4. SAIP- המגזר צפוי לרכז את עיקר פעילויות החברה בתחומי ה- Big Data. 
 

 .  אחרים.5
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 רשימת חברות מוחזקות : 25באור 

    
מדינת 
  התאגדות

 שיעור 
 החזקה

     % 
      חברות מאוחדות א.
      
 100  ישראל  (GEMג'י.אי.אם אנרגיה ירוקה בע"מ )להלן :  
 100  ישראל  ( GEMידי -מ.מ. לווינות ותקשורת בע"מ )מוחזקת על 
 100  ישראל  רוטל( -רוטל נטוורקס בע"מ )להלן  
 100  ישראל  ידי רוטל(-בע"מ )מוחזקת על תקשורתרוטל תשתיות  
 100  ישראל  ידי רוטל( -טי.אם.סי.אס. תקשורת בע"מ )מוחזקת על 
 100  ישראל  אס.טי.אס( *( -אס.טי.אס. מערכות אלקטרוניות בע"מ )להלן  
 Leros International B.V.  100  הולנד  חברה רשומה בהולנד 
 Cesare holdings B.V.  מוחזקת ע"י (LEROS)  100  הולנד 
 100  ישראל  מר מערכות( -מר מערכות אבטחה ותקשורת בע"מ )להלן  
 100  ישראל  )מוחזקת על ידי מר מערכות( מר ביטחון וטכנולוגיות בע"מ 
 Athena Software Ltd )100  אנגליה  )מוחזקת על ידי אתנה 
 100  ישראל  טקמר בע"מ )מוחזקת על ידי מר מערכות( 
 100  ישראל  אתנה( -יישומים בטחוניים בע"מ )מוחזקת על ידי מר מערכות( )להלן  3אתנה גי.אס. 
 Athena GS3 de Mexico, S.A. DE C.V. )100  מקסיקו   )מוחזקת על ידי אתנה 

 
Bloomsbuy Infromation Technology Solutions Ltd.  מוחזקת ע"י אתנה( )להלן(

Bloomsbuy)  100  קפריסין 
 Bynar B.V.   מוחזקת ע"י(Bloomsbuy)  100  הולנד 
 Mer Inc. )100  ארה"ב   )מוחזקת על ידי מר מערכות 
 100  ישראל  מר טלקום(  -)להלן בע"מ מר טלקום  
 100  ישראל  (מתכת בע"מ )מוחזקת על ידי מר טלקוםמר עבודות  
 Truparu B.V. מוחזקת על(- ידי טלקום( )להלן- Truparu)  100  הולנד 
 Regard Interactive B.V. להלן  ידי מר מערכות(-)מוחזקת על(Regard )  100  הולנד 
 100  ישראל  (מר אנרגיות מתחדשות בע"מ )מוחזקת על ידי מר טלקום 
 Mer Infraestructura Colombia Ltd. מוחזקת על(- ידיTruparu)  100  קולומביה 
 Mer Infrastructura Chile S.A מוחזקת על(- ידיTruparu)  100  צ'ילה 

 
Mer Cellular Cyprus Ltd. ידי -חברה רשומה בקפריסין )מוחזקת עלTruparu להלן( )

-Mer Cyprus)  100  קפריסין 
 Mer Telecom Senegal SARL מוחזקת על(- ידיTruparu)*  100  סנגל 
 Abernet Holdings Limited מוחזקת על(- ידיMer Cyprus)* )  100  קפריסין 
 Mer Infraestructura Peru S.C.R.L  מוחזקת על(- ידיTruparu)  100  פרו 
 Mer Security Mexico S.A de C.V  מוחזקת על(- ידיRegard B.V)   100  מקסיקו 
 Infracomex S.A. de C.V מוחזקת על(- ידיTruparu)  100  מקסיקו 
 Mer group integrated telecome solutions, SA de  CV מוחזקת על(- ידיTruparu)  100  מקסיקו 
 Mexmerco S.A. de C.V מוחזקת על(- ידיInfracomex)*)  100  מקסיקו 
 Servcel SA de C.V מוחזקת על(- ידיInfracomex)  100  מקסיקו 
 Mer Honduras SA de C.V מוחזקת על(- ידיTruparu)*)  100  הונדורס 
 Mer Infraestructura S.A. מוחזקת על(- ידיInfracomex)  100  גוואטמלה 
 Mer Telecom Ghana Limited  מוחזקת על ידי(Truparu )  100  גאנה 
 Mer Telecom Tanzania Limited  מוחזקת על ידי(Truparu )  100  טנזניה 
 Mer Panama Limited  מוחזקת על ידי(Truparu )  100  פנמה 
 Mer Jamaica Limited  מוחזקת על ידי(Truparu ))*  100  ג'מייקה 
 Mer DRC SARL  מוחזקת על ידי(Mer Cyprus)  100  קונגו 
 Mer Infrastructure Argentina S.A.  מוחזקת על ידי(Truparu)  100  ארגנטינה 
 Mer Telecom Uganda Limited  מוחזקת על ידי((Truparu*)  100  אוגנדה 
 Mer Telecom Rwanda  מוחזקת על ידי(Truparu) )*  100  רואנדה 
 Cellular Infrastructure Nepal Limited  מוחזקת(ידי  עלTruparu)*  100  נפאל 
 Sonincel C.A.  מוחזקת על ידי(Truparu) )*  100  ניז'ר 
 E.Y.A. LTDA.  מוחזקת על ידי(Truparu) )*  100  אנגולה 
 Mer Telecom Bolivia  מוחזקת על ידי(Truparu)  100  בוליביה 
 Mer Costa Rica  מוחזקת ע"י(Truparu) )*   100  ריקהקוסטה 
 Mer infraestructura Costa Rica SRL  מוחזקת ע"י(Truparu)   100  ריקהקוסטה 
 100  ישראל  או.אר.טי.טק. מערכות בע"מ )מוחזקת ע"י מר טלקום( 
 Mer Systems S.A. )100  ארגנטינה  )מוחזקת ע"י מר מערכות 
 Techmer NAMS LLC )100  ארה"ב  )מוחזקת ע"י מר מערכות 

 
Mer Myanmar Company Limited  מוחזקת ע"י(Mer Telecom Singapore 

PTE.LTD)  100  מיאנמר 
 Mer Group (Zambia) Limited  מוחזקת ע"י(Mer Telecom)  100  זמביה 
 Mer Telecom Nicaragua S.A.       מוחזקת ע"י(Truparu)  100  נקרגאווה 
 El Salvador  Mer Telecom( מוחזקת ע"יTruparu)  100  אל סלוודור 
 Techmer Inc )100  ארה"ב  )מוחזקת ע"י טקמר 
 Tamnon S.A de C.V  מוחזקת ע"י(Infracomex)  100  מקסיקו 
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 )המשך( רשימת חברות מוחזקות : 25באור 

 

   
מדינת 
  התאגדות

 שיעור 
 החזקה

     % 
 Mer Telecom Kazachstan  מוחזקת על ידי(Truparu)  100  קזחסטאן 
 Mer Telecom Mozambique Ltda.  מוחזקת על ידי(Truparu)  100  מוזמביק 
 Mer Telecom Singapore PTE )100  סינגפור  )מוחזקת ע"י מר טלקום 
 Mer Telecom Praguay ( מוחזקת ע"יTruparu)  100  פרגאווי 
 Cello wireless 2013 LTD  100  ישראל 
 Mer Liberia Limited  מוחזקת על ידי(Truparu)  100  ליבריה 
 75  ישראל  ידי רוטל( *(-נטלינקום בע"מ )מוחזקת על 
 72  ישראל  פארק תעשיות משגב בע"מ 
      
     חברות כלולות ב.
      
 50  ישראל   ( בע"מ2005עומרים השקעות מניבות ) 
 50    ישראל          מרימון גז טבעי צפון בע"מ  
 50  ישראל  מרימון פתרונות מים בע"מ  
 37.4  ישראל   נובקום טכנולוגיות בע"מ  
 37.5  ישראל     (עבודות מתכתידי מר -פ.ל.ה הנדסת תאורה בע"מ )מוחזקת על  
 33.3  ישראל  ידי מר טלקום(-אפיק הצפון השקעות בע"מ )מוחזקת על 
 33.3  ישראל  "מבע טבעי גז רתם 
 30  ישראל  קליר שותפות בלתי מוגבלת קריסטל  
 Oplon B.V.  מוחזקת על ידי(Leros )28  הולנד  והחברה 
 29  ישראל  בע"מ פיק דינמיקס 
 Neragon Networks Ltd.  16  ישראל 
 7.06  ישראל  קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ 
      
      
 
 לא פעילה. *(
 
 
 

- - - - - - - - - - - - 
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 הצגת נתונים כספיים מתוך
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 הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
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 לכבוד
 בעלי המניות של חברת ח. מר תעשיות בע"מ

 5רחוב הצורף 
 חולון

 
 א.ג.נ.,

 
 

 המבקר  דוח מיוחד של רואה החשבון  הנדון:
 1970-ם(, התש"ליייירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידג לתקנות נ9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 
 

-התש"ל ים(,יומייד תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ג9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את ביקרנו
 השנים משלוש אחת ולכל 2015-ו 2016 בדצמבר 31 לימים (החברה - )להלן בע"מח. מר תעשיות  של 1970

 הכספי המידע. החברה של התקופתי לדוחבפרק ד  נכלל ואשר 2016 בדצמבר 31 ביום הסתיימה שבהן שהאחרונה
 הנפרד הכספי המידע על דיעה לחוות היא אחריותנו החברה. של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו הנפרד

 ביקורתנו. על בהתבסס
 

 
לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות 

, 2015-ו 2016בדצמבר  31לימים אלפי ש"ח  34,135-אלפי ש"ח ו 39,760 המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של
-ו אלפי ש"ח 97,028 אלפי ש"ח, 22,596 שלהסתכם לסך  חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"לבהתאמה, ואשר 

בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן , 2014-ו 2015, 2016בדצמבר  31לשנים שהסתיימו בימים ו "חש אלפי 71,641
חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים 

 אלה שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

 
 

 את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על בישראל. מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית.  ולבצעה הביקורת

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת 
יכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בער

שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו 
 בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספק אחריםהחשבון הרואי ודוחות סבורים שביקורתנו 

 
 

המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות , רואי חשבון אחריםבהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של לדעתנו, 
 .1970-ם(, התש"ליייירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידג לתקנות נ9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2017 במרס, 29 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3רח' עמינדב 
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
 
 המאוחדים הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  לחברהלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2016בדצמבר,  31
 .1970-(, התש"לומידייםירות ערך )דוחות תקופתיים לתקנות ני 'ג9
 

 לדוחות המאוחדים. 2אור יעיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בב
 

 בדוחות המאוחדים. 1אור יבבחברות מוחזקות כהגדרתן 
 



 בע"מ ח. מר תעשיות
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-   4   - 

 
 בדצמבר 31ליום     
    2016  2015 
 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       נכסים שוטפים
       

 197  102     מזומנים ושווי מזומנים
 105,099  91,978  1ו  חייבים ויתרות חובה

       
    92,080  105,296 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 13,564  12,222  ג  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 42,812  42,253  1ו  הלוואות לחברות מוחזקות

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו לרבות 
 80,515  44,304     מוניטין

 3,277  2,767    , נטורכוש קבוע
 1,217  1,104  4ה  מסים נדחים

       
    102,650  141,385 
       
    194,730  246,681 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 2,398  102    אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 1,966  1,327    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 22,386  15,282    צדדים קשוריםיתרות זכות 
 4,736  4,291  1ד  זכאים ויתרות זכות

       
    21,002  31,486 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 45  174    אחריםתאגידים בנקאיים ומהלוואות 
 2,522  2,361    , נטוהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

 1,562  317    אחרות התחייבויות לא שוטפות
       
    2,852  4,129 
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 17,820  17,820    הון מניות 
 144,819  144,819    פרמיה על מניות

 (23,395)  (23,395)    מניות אוצר
 113,522  93,986    יתרת רווח

 (50,518)  (59,076)    קרן הון מהפרשי תרגום
 (5,423)  (13,618)    קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 3,372  3,701    קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות
 10,869  6,639    בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירהקרנות הון 

       
    170,876  211,066 
       
    194,730  246,681 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 

       2017 ,במרס 29
 חיים מר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 ניר למפרט 

 מנכ"ל
 אבישי ממיה 

 סמנכ"ל כספים
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  מידע נוסף  
         

 -  1,891  727    הכנסות ממכירות
 -  1,603  130    עלות המכירות

 
 -  288  597    רווח גולמי

         
 (4,577)  (6,136)  (4,926)    הנהלה וכלליותשיווק,  הוצאות

 528  (42)  21    הכנסות )הוצאות( אחרות
         
 (4,049)  (5,890)  (4,308)    תפעוליהפסד  
         

 8,867  3,822  2,623    הכנסות מימון
 (140)  (392)  (394)    הוצאות מימון

 (21,036)  5,967  (15,190)    מחברות מוחזקות )הפסד( רווח 
         

 (16,358)  3,507  (17,269)    לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 
 2,629  322  (590)  5ה  מסים על ההכנסההכנסות )הוצאות( 

         
 (13,729)  3,829  (17,859)    המיוחס לחברה )הפסד( רווח נקי

 
 

 המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף 
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
       

 (13,729)  3,829  (17,859)  המיוחס לחברה )הפסד(  רווח נקי
       

       רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לחברה )לאחר השפעת המס(:
       

       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
       

 (596)  (1,141)  (1,677)  רווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת 
       

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 
       ספציפיים:

       
 (7,269)  (7,066)  (4,230)  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה)הפסד( רווח 

 693  (16,718)  (8,558)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 -  (6,441)  -  והפסד בגין מימוש נכסים פיננסים זמינים למכירההעברה לדוח רווח 

 -  2,183  -  הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסים זמינים למכירה
       

       
 (7,172)  (29,183)  (14,465)   חברהכולל אחר המיוחס ל הפסד סה"כ

       
 (20,901)  (25,354)  (32,324)   חברהכולל המיוחס להפסד  סה"כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
       

 (13,729)  3,829  (17,859)  המיוחס לחברה)הפסד(  רווח נקי
       

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
       החברה:

       
 של החברה: התאמות לסעיפי רווח והפסד

       
 2,169  305  329  תשלום מבוסס מניות

 (2,066)  (778)  (721)  לזמן ארוך הלוואותשערוך 
 890  951  1,026  והפחתותפחת 

 (5,445)  (3,430)  (2,229)  מימון, נטו הכנסות
שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות אחרות לזמן 

 27  60  51  ארוך
 -  (140)  -    רווח מנכסים פיננסים זמינים למכירה

 21,036  (5,967)  15,190  בגין חברות מוחזקות (רווחהפסד )
 (2,629)  (322)    590  מסים על ההכנסה

 (808)  119  (528)  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
       
  13,708  (9,202)  13,174 

       של החברה:שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 
       

 (6,668)  (12,980)  13,121  בחייבים ויתרות חובה (עלייהירידה )
 131  1,413  (639)   בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים )ירידה( עלייה

 407  322  185  ירידה במיסים נדחים
 13,875  13,154  (6,498)  זכותבזכאים ויתרות  )ירידה( עלייה

       
  6,169  1,909  7,745 
       

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור:
       

 (80)  (65)  (56)  ריבית ששולמה
       

שוטפת של  (ששימשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 7,110  (3,529)  1,962  : החברה

 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
       

 (610)  (1,035)  (676)   רכישת רכוש קבוע
 -   -   160  ממכירת רכוש קבועתמורה 

 (2,702)  (5,251)  (2,614)  מתן הלוואות לחברות מוחזקותהשקעה ו
 -   8,779  3,243  החזר הלוואות מחברות מוחזקות

 (1,892)  (1,020)  -    זמינים למכירה נכסים פיננסיםרכישת 
       

 השקעה של( שימשו לפעילותנבעו מפעילות )מזומנים נטו ש
 (5,204)  1,473  113  :החברה

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

       
 (296)  (377)  (130)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 -    -    253   קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 (1,671)  2,293  (2,293)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו
       

מימון של  (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
 (1,967)  1,916  (2,170)  : החברה

       
 (61)  (140)  (95)  ירידה במזומנים ושווי מזומנים 

       
 398  337  197  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

       
 337  197  102  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

 
 

       החברהפעילויות מהותיות שלא במזומן של  )א(
        
 -  2,854  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה 
        
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 פיננסיות מידה אמות א.

 
מיליוני  266 -תאגידים בנקאיים לסך של כ 3-הסתכם החוב של החברה ל 2016בדצמבר  31נכון ליום 

מיליוני  190 -ש"ח שבגינו התחייבה החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט להלן. סך של כ
לזמן  במהלך תקופת הדוח החברה התקשרה בהסכמי הלוואותש"ח מתוך החוב הינו חוב לזמן קצר. 

תפרענה על אשר ו 4%מיליון ש"ח עם הבנקים המלווים,  הנושאות ריבית של  75  -בסך של כארוך 
 .2017שנים החל מחודש ספטמבר  5פני תקופה של 

                  
להן התחייבה החברה במסגרת הלוואות  אמות המידה הפיננסיות עודכנו 2016במהלך חודש יוני 

לאמות המידה הפיננסיות שהיו בתוקף נכון למועד הדוחות  )ביחס שנטלה מתאגידים בנקאיים
ועמידת/אי עמידת החברה  להלן פירוט אמות המידה האמורות (.2015בדצמבר  31הכספיים ליום 
 : "(המקוריות המידה אמות" -)להלן 2016בדצמבר  31בהן נכון ליום 

 

 171,633  - 31/12/2016ליום ש"ח. )נכון לפי א 150,000ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של  .1
 אלפי ש"ח(.

 (.25% - 31/12/2016)נכון ליום  .25% -יחס ההון למאזן לא יפחת מ .2

 היחס בין ההתחייבויות המימוניות בצירוף ההתחייבויות המימוניות החוץ מאזניות, בניכוי .3
 (.1.74 - 31/12/2016)נכון ליום  .3ההון העצמי לא יעלה, בכל עת, על  פיננסיים, לבין  כסיםנ

   - 31/12/2016)נכון ליום  .2-לחלויות שוטפות של ריבית לא יפחת בכל עת שהיא מ EBITDAיחס  .4
 1.46.) 

 עור ההתחייבויות המימוניות בניכוי הנכסים הפיננסיים מתוך ההון החוזר התפעולי לא יעלה, יש . 5
 (.89% - 31/12/2016)נכון ליום  .85%בכל עת, על     
 

 30)ליום  האמורות לעיל 5 -ו 4 החברה לא עמדה באמות מידה מספר 2016בדצמבר  31 ליום נכון
. הפרה זו מהווה עילה להעמדת ההלוואות (5-ו 4, 2לא עמדה החברה באמות מידה  2016בספטמבר 

ויתור  החברה קיבלה 2016בחודש נובמבר  .לפירעון מיידי לפי דרישת התאגידים הבנקאיים
שההלוואה תאגיד בנקאי  שלעיל. 2,4,5 לעמידה באמות המידה הפיננסיות מהתאגידים הבנקאיים

 -)להלן  מסך ההלוואות שנטלה החברה מתאגידים בנקאיים 32% -שנטלה ממנו החברה מהווה כ
 .2016בדצמבר  31וכולל עד  "תאגיד א'"( העניק את הויתור כאמור

התחייבה  ג'"( -"תאגידים ב' ו –ן , )להלבמסגרת הוויתור כלפי שני התאגידים הבנקאיים האחרים
, כמפורט להלן 2017במרס  31עד וכולל  5 -ו 4, 2מידה הפיננסיות הלעדכון אמות   הםכלפי החברה

   :"(המעודכנותהמידה  אמות" -)להלן
 

 .23%-יחס ההון למאזן לא יפחת מ .1
  .1-לחלויות שוטפות של ריבית לא יפחת בכל עת שהיא מ EBITDAיחס  .2
עור ההתחייבויות המימוניות בניכוי הנכסים הפיננסיים מתוך ההון החוזר התפעולי לא יעלה, יש .3

  .100%בכל עת, על 
 

מיליון  69 -הלוואות בסך של כ יינה, החברה מ2016 דצמבר 31כתוצאה מההפרה כאמור, נכון ליום 
 התחייבויות השוטפות.לש"ח  

 

 המעודכנותשניתן ע"י תאגיד א' לפי אמות המידה  תוקן כתב הויתור 2017במהלך חודש מרץ 
 .2017במרס  31ג' וכמו כן הוארך תוקפו עד וכולל  -שנקבעו עם תאגידים ב' ו

 

תוכניות ההנהלה בקשר עם עמידה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמי המימון כאמור 
 . והמיקוד העסקי להיקף הפעילות הצפוי כוללות הקטנת היקף החוב והתאמת מבנה ההוצאות

 

 . 2017 במרס 31יום ב גם המעודכנותהנהלת החברה צופה כי תעמוד באמות המידה 
 .2017ביוני  30יום החל מהמקוריות הנהלת החברה צופה כי תעמוד באמות המידה 
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 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  ב.
 

1  . 9 IFRS - מכשירים פיננסיים 
 

מכשירים  - IFRS 9פירסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB-ה 2014 בחודש יולי
 -)להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39פיננסיים, המחליף את 

התקן( מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים 
 .IAS 39הפיננסיים שבתחולת 

 
לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן.  התקן קובע כי בעת ההכרה

בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני 
 התנאים המצטברים הבאים:

 
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות  -

 את תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
 
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים,  -

לקבל תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת 
 קרן.

 
 כמו כן, התקן כולל מודל חדש למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסים. 

 
סיים האחרים תהיה על פי המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננ

שווי הוגן. התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או 
 הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

 
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, 

ווח )הפסד( כולל אחר, על פי בחירת החברה וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד או לר
לגבי כל מכשיר ומכשיר. אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר, 

 חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 

ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות  גריעהלעניין 
ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת  לגבי גריעה IAS 39לפי הוראות 

 השווי ההוגן. 
שמיוחס לשינויים בסיכון  -לפי התקן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 

ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או  -האשראי 
 הפסד. 

 גידור .  התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות
 

. אימוץ מוקדם 2018בינואר,  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 אפשרי.

 
 לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך, התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה

 .הכספיים הדוחות על, בכלל אם, השפעתו את
 

2. IFRS 15 - הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות 
 

 IFRS  התקן( פורסם על ידי ה -)להלן-IASB  ,2014במאי . 
 חוזי הקמה  IAS 11הכנסות,  IAS 18התקן מחליף את          
  IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13ואת          
 עסקאות חליפין הכוללות שירותי  -הכנסות   31SIC-העברות של נכסים מלקוחות ו         
 פרסום.         
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  ב.

 
  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות: 

 
בשינויים , לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול זיהוי החוזה עם הלקוח   -   1שלב 

(modifications .בחוזים ) 
 .( בחוזהdistinctזיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ) -   2שלב 
מימון , לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב קביעת מחיר העסקה -   3שלב 

 במזומן ותמורה שתשולם ללקוח. תמורות שאינן משמעותי, 
 

מחיר על בסיס הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת  -   4שלב 
היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או המכירה 

 באומדנים והערכות. 
תוך הבחנה בין קיום הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע,  -   5שלב 

 במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.  מחויבות 
 

בינואר,  1ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  התקן
 . אימוץ מוקדם אפשרי. בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן באימוץ מוקדם.2018

התקן החדש מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, שלפיו התקן החדש 
היישום לראשונה ואילך, ולא תידרש הצגה מחדש של ייושם על חוזים קיימים החל מתקופת 

מספרי ההשוואה. במקרה זה, על החברה להכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של 
התקן החדש כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר בהון, כפי שמתאים( למועד 

 היישום לראשונה.
 

 ליישום התקן למפרע.  בשלב זה, החברה בוחנת את האפשרויות השונות 
 

החברה החלה לבחון את השפעת יישום התקן החדש לרבות הצורך בהתאמת המערכות, 
הבקרה פנימית, הנהלים והמדיניות אשר נדרשים לצורך יישומו. בשלב זה, אין ביכולתה של 

 31החברה לאמוד את ההשפעות הכמותיות של התקן החדש על דוחותיה הכספיים ליום 
החברה צפויה לדווח על התקדמותה ביישום התקן החדש בדוחות הכספיים  2017בדצמבר, 

 .2017ביניים לשנת 
 
3.  16  IFRS חכירות  

 
 –בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 

 התקן החדש(.
בתמורה לתשלום  בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר

 את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.
 

 להלן עיקרי התקן החדש:
 
  התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב

הכספי )פרט למקרים מסוימים( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית 
 חכירות.  IAS 17-בהתאם לתקן הקיים

 שימוש. כמו כן, -ים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכותחוכר
 החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

  ביצוע או  ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית
מצד סה או כהכנמצד החוכרים ( יוכרו כהוצאה )לדוגמה, אחוז מהפדיון שימוש

 .מחכירים במועד היווצרותםה

  במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש
 השימוש.-את ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  ב.

 

  התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול
החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי 

 ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה. 

 יים, קרי, הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הק
 סיווג כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.

 
, או לאחריו. 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 , מיושם במקביל.לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה IFRS 15אימוץ מוקדם אפשרי, כל עוד 
 

לאה או בגישת יישום למפרע התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור בגישת יישום למפרע מ
חלקי עם הקלות מסוימות בגין החכירות שיהיו קיימות במועד המעבר, אשר לפיה לא תידרש 

 הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.
 

 להערכת החברה, לתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 
 

 גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(  .ג  
 

מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם 
 :לחברההמיוחסים  IAS 39 -ל

 
 6201בדצמבר,  31
משנתיים עד   

 שנים 3
 מעל 

 שנים 5
 

 סך הכל
 אלפי ש"ח  

       :פיננסים זמינים למכירהנכסים 
 12,222  -   12,222  מניות

       
  12,222   -  12,222 

 
 

 2015בדצמבר,  31
משנתיים עד   

 שנים 3
 מעל 

 שנים 5
 

 סך הכל
 אלפי ש"ח  

       :נכסים פיננסים זמינים למכירה
 13,564  -  13,564  מניות

       
  13,564  -  13,564 

 
 "(  GAMEFLY)להלן: "  .GAMEFLY Inc בהשקעה  

 
( התקשרה בהסכם 17% -, חברת פלייקאסט )בה החזיקה החברה במישרין ובעקיפין כ2015במאי 

. במסגרת הסכם המיזוג, קיבלו GAMEFLYבמסגרתו פלייקאסט מוזגה לתוך  GAMEFLYמיזוג עם 
 ממניות החברה המאוחדת.  33%)כולל עובדים(  בעלי המניות של פלייקאסט

אלפי ש"ח  140בסך של  רווח 2015של שנת  כתוצאה מעסקת המיזוג, רשמה החברה ברבעון השני
 כתוצאה מסיווג מחדש של רווח כולל אחר בגין השקעתה בפלייקאסט.

 
בספרי  מוצגותGAMEFLY מהון המניות של  5% -מחזיקה החברה כ 2016בדצמבר  31נכון ליום 

 ליון ש"ח. ימ 12.2  -החברה בשווי של כ
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 )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( לחברהגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות  ד. 

 
 לחברהזכאים ויתרות זכות המיוחסים  .1

 
 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח   
     

 1,974  1,211  הוצאות לשלם
 1,470  1,458  לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורתהתחייבויות 

 1,292  1,622  זכאים אחרים
 
     
  4,291  4,736 

 
 

 לחברהסיכון נזילות המיוחס  .2
 

 רבעוניים.החברה בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות תקציבים 
 

של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים  הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון
  :החוזיים בסכומים לא מהוונים

 
 2016בדצמבר,  31
 

  
 עד

  שנה
 עד משנה

  שנתיים
 משנתיים

  שנים 3 עד
שנים עד  3-מ

 שנים 4
שנים עד  4-מ 

 הכל סך  שנים 5
 ש"ח אלפי  
             

מתאגידים  הלוואות
 276  12  54  54  54  102  ואחרים  בנקאיים

לספקים  התחייבויות
 1,327  -  -  -  -  1,327  ולנותני שירותים

 19,890  15,282  -  -  317  4,291  ויתרות זכות זכאים
             
  5,720  371  54  54  15,294  21,493 

 
 2015בדצמבר,  31
 

  
 עד

  שנה
 עד משנה

  שנתיים
 משנתיים

  שנים 3 עד
עד שנים  3-מ

 שנים 4
שנים עד  4-מ 

 הכל סך  שנים 5
 ש"ח אלפי  
             

מתאגידים  הלוואות
 2,443  -  -  -  45  2,398  ואחרים  בנקאיים

לספקים  התחייבויות
 1,966  -  -  -  -  1,966  ולנותני שירותים

 28,684  22,386  -  308  1,254  4,736  ויתרות זכות זכאים
             
  9,100  1,299  308  -  22,386  33,093 
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גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין  .ה

חברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין 
 חברות מוחזקות(

 
 החברהחוקי המס החלים על  .1

 
 1985-חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה

 
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2007פי החוק, עד לתום שנת -על

 במדד המחירים לצרכן. 
 

-מ"ההתקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התש 2008בחודש פברואר 
, נמדדות 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985

התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים 
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש 2007בדצמבר,  31לצרכן בתקופה שעד ליום 

בח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את נדל"ן )ש
ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו 

 .2008( החל משנת 2007לאחר שנת המס 
 

 החברהשיעורי המס החלים על  .2
 

 .26.5%הינו  2014 -ו 2015ובשנים  25%הינו  2016שיעור מס החברות בישראל בשנת 
 

 -( )הפחתת שיעור מס חברות(, התשע"ו216אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016בינואר 
בינואר,  1. תחילתו של תיקון זה ביום 25%-ל 26.5%-, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ2016
2016 . 

 
ת הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות אושר חוק ההתייעלו 2016בדצמבר 
בינואר,  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2016 –(, התשע"ז 2018 -ו 2017התקציב 

  .23%לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017
בעקבות שינוי . המעודכנים המס שיעורי לפי בוחוש 2016, בדצמבר 31 ליום הנדחים המסים יתרות

אשר נרשם כהוצאות אלפי ש"ח ביתרת נכסי המסים הנדחים  150 -כשיעור מס זה, חל קיטון בסך 
  .רווח או הפסדמסים על ההכנסה בדוח על ה

 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

 
 והפסדים מועברים לצורכי מס סופיותשומות מס  .3

 
 .2012הנחשבות כסופיות עד שנת המס לחברה הוצאו שומות מס 

 מיליון ש"ח. 4.5 -לתאריך הדיווח לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המסתכמים לכ
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סכומים בגין גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה )ללא  .ה

חברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין 
 )המשך( חברות מוחזקות(

 
 לחברהמסים נדחים המיוחסים  .4

 
 ההרכב

 דוחות רווח והפסד  דוחות על המצב הכספי  

  בדצמבר 31  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
           

           נכסי מסים נדחים
           

 -  479  31  479  510  הפסדים מועברים לצורכי מס
 -  ( 157)  (216)  960  744  הטבות לעובדים

           
       (222)  (150)  *() נכסים פיננסים זמינים למכירה

           
           
           

 -  322  (185)      מסים נדחים (הוצאותהכנסות )

           
       1,217  1,104  נכסי מסים נדחים, נטו

 
  השינוי נזקף לרווח כולל אחר *( )

 
 מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה הכלולים בדוחות רווח והפסד .5

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
       

 -  -  -  הוצאות מיסים שוטפים
 -  322  (185)  מסים נדחים (הוצאותהכנסות )

 2,629  -   (405)  מיסים שנים קודמות
       

 2,629  322  (590)  סה"כ מיסים על הכנסה
 

 
 נדחים בגין פריטים שנזקפו לרווח כולל אחרמסים       .6

 

  
 שהסתיימה ביוםלשנה 

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
       

 -  (222)  (150)  בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה
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 הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .ו
 

 יתרות עם חברות מוחזקות .1
 
 ההרכב א(
 

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 102,237  89,238  חייבים ויתרות חובה
 42,812  42,253  יתרות חובה לזמן ארוך

 
. ( ללא הגבלה בסכום100%) בנות חברות ותיהן שללחובבנקים  ארבעהלטובת החברה ערבה  ב(

 חברת הבת. יללא הגבלה בסכום על נכס שוטףלהבטחת הערבות נרשם שעבוד 
 

 עסקאות עם חברות מוחזקות .2
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
       

 -  204  245  ממכירות הכנסות
 

 הכנסות והוצאות מימון עם חברות מוחזקות .3
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
       

 8,867  3,774  2,618  הכנסות מימון
 

 
 השקעות בחברות מוחזקות .ז
 

 באופלוןהשקעה 
 

אלפי ש"ח  2,690במסגרת סיבוב השקעה, השקיעה החברה בדרך של הלוואות גישור סך של  2013בשנת 
אלף דולר  400החברה השקיעה  2014אלפי ש"ח הומרה להון. בשנת  1,302באופלון מתוכם הלוואה בסך 

 450-העניקה החברה הלוואה לאופלון בסך של כ 2015, והמירה את יתרת ההלוואה להון. בשנת באופלון
 אלפי ש"ח. 

בדילול  25% -וכ מהון המניות של אופלון 28% -כ החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין 2016בדצמבר  31ליום 
ממניות חברת אופלון,  1% -יו"ר הדירקטוריון וסגן יו"ר הדירקטוריון בחברה מחזיקים כל אחד בכ מלא.

 בדילול מלא.
 

שיטה חדשה למניעת התפתחות מיקרובים )חיידקים ופטריות( באמצעות חומרים ידידותיים אופלון פיתחה 
, הפסיקה אופלון את פעילותה השוטפת ופיטרה את 2015במהלך הרבעון האחרון של שנת  לאדם ולסביבה.

הידע שנצבר והפטנטים הרשומים באופלון מול משקיעים  כל עובדי החברה. הנהלת אופלון פועלת למימוש
של אופלון והעמידה את יתרת   IP -אסטרטגים בתחום פעילותה של אופלון. החברה ביצעה הערכת שווי ל 

 את השווי ההוגן של הידע.  תופהמשקת השווי ובהתאם להערכ ,2016 -ו 2015בדצמבר  31 מיםלי ההשקעה
 מיליון ש"ח.  1.5ירידת ערך בסך  2015בשנת  כתוצאה מכך, נרשמה

 

 אלפי ש"ח. 3,475 -, מסתכם בכ2016ר בבדצמ 31יתרת חשבון ההשקעה של החברה באופלון ליום 
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 )המשך(  השקעות בחברות מוחזקות .ז
 

 קסניההשקעה ב
 

חברות עתירות הינה חברה המשקיעה ומחזיקה בפורטפוליו של קסניה(  -קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ )להלן 
  , המכשור הרפואי והפארמה.ICT)ידע בתחומי הטכנולוגיה )

 ,מהון המניות של קסניה 7.06%מניות רגילות המהוות  2,519,180 -החברה מחזיקה ב 2016בדצמבר  31ליום 
 מהון המניות של קסניה. 10% -כמחזיקה החברה )דרך חברה כלולה(  ובעקיפין במישרין

 .קסניהממניות  1%-ריון מחזיק בככמו כן, יו"ר הדירקטו
 אלפי ש"ח. 3,402 -מסתכם בכ 2016בדצמבר   31ליום  יתרת חשבון ההשקעה של החברה בקסניה

 
 גז טבעי צפון בע"מ במרימון השקעה

 

  הקימו רימון שירותי יעוץ וניהול בע"מ בשיתוף עם החברה את מרימון גז  2012במהלך חודש ספטמבר         
 טבעי צפון בע"מ בחלקים שווים במטרה לגשת למכרז להקמה והפעלה של רשת חלוקה לגז טבעי באזור         
 התקבלה הודעת זכייה למתן רישיון להקמתה והפעלתה של רשת  2012בדצמבר  6חיפה והגליל. בתאריך ה         
  אלפי  ש"ח. 225,000-ו כחלוקה לגז טבעי באזור חיפה והגליל. היקף ההשקעה הצפוי בפרויקט הינ        
 אלפי ש"ח.  10,345 -ההשקעה במרימון גז עומדת על כ 2016בדצמבר  31ליום         

 
 תם גז טבעי בע"מהשקעה בר

 

 קיבלה רתם הודעה על זכייתה  2015. באוקטובר 2015רתם( הוקמה בחודש מאי  -רתם גז טבעי בע"מ )להלן        
  בפרויקט החברה של ההשקעה היקףלהקמה והפעלת רשת חלוקת גז טבעי באזור ירושלים.  בקבלת רשיון        
  .מהותיצפוי להיות  אינו הבאות בשנתיים        
 אלפי ש"ח. 236 -ההשקעה ברתם עומדת על כ 2016בדצמבר  31ליום         

 
 נובקום טכנולוגיות בע"מ )"נובקום"(השקעה ב

 

חברה ציבורית  ,ההשקעה העיקרית של נובקום הינה בקסניה. ממניות נובקום 37.4%-מחזיקה בכ החברה
 6.67%מהון המניות המונפק של קסניה ) 7.97%שמניותיה רשומות למסחר בבורסה. נובקום מחזיקה 

 בדילול מלא(.
 אלפי ש"ח. 1,736 -ההשקעה בנובקום עומדת על כ 2016בדצמבר  31ליום 

 
 בע"מ דיינמיקס - בפיק השקעה

 

  מיליון ש"ח.כאת ההשקעה בסכום של  2015בשנת החברה הפחיתה 
 אלפי ש"ח. 130 -דיינמיקס בע"מ עומדת על כ –ההשקעה בפיק  2016בדצמבר  31ליום 

 
 אירועים לאחר תאריך המאזן .ח

 
החלה החברה בתהליך של שינוי ארגוני, כחלק מתוכנית רה ארגון  2016במחצית השנייה של          

. במבנה 2017שאושרה ע"י דירקטוריון החברה. השינוי הארגוני צפוי להסתיים בתחילת שנת 
הארגוני החדש במקום מגזרי הדיווח הקיימים כיום )טלקום, מערכות מודיעין וסייבר, קלינטק 

 החברה לפעול לפי מגזרי הפעילות הבאים :ואחרים( צפויה 
 
המגזר צפוי לרכז את פעילויות החברה מחוץ לישראל בעיקר בתחומי הטלקום  -מר גלובל  .1

 .BIG DATA-והביטחון לרבות סייבר ומערכות ה
המגזר צפוי לרכז את פעילויות החברה בישראל בעיקר בתחומי הטלקום  - מר ישראל .2

 .והביטחון

המגזר צפוי לרכז את פעילויות החברה בעיקר במערכות  - D&T (Defence and technology)מגזר  .3
 .תקשורת טקטית צבאית ואזרחית

4. SAIP - המגזר צפוי לרכז את עיקר פעילויות החברה בתחומי ה- Big Data. 
 .      אחרים.5

- - - - - - - - - - - - 
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 פרק ה
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  דו"חות כספיים: תמצית דו"חות רווח והפסד רבעונים )באלפי ש"ח מותאמים(   א': 10תקנה 

 

 2016סה"כ  רביעירבעון   שלישירבעון   רבעון שני  רבעון ראשון 

 623,612 161,693 160,988 153,211 147,720 הכנסות ממכירות

 498,691 125,978 128,225 129,464 115,024 עלות המכירות

 124,921 35,715 32,763 23,747 32,696 למיורווח ג

 16,873 4,121 3,795 3,012 5,945 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו

 44,325 10,425 12,178 10,361 11,361 הוצאות מכירה ושווק

 61,065 11,617 15,870 15,940 17,638 הוצאות הנהלה וכלליות

 (694) (171) 95 (375) (243) אחרות הוצאות (הכנסות)

 3,352 9,723 825 (5,191) (2,005) רווח מפעולות רגילות

 5,246 (2,401) 1,220 2,623 3,804 הכנסות מימון

 19,698 574 5,506 6,778 6,840 הוצאות מימון

חברות  (הפסדירווחי )חלק החברה ב

 כלולות, נטו
(104) (379) 30 400 (53) 

 (11,153) 7,148 (3,431) (9,725) (5,145) רווח)הפסד( לפני מסים

 7,199 (2,591) 3,247 3,339 3,204 מיסים על ההכנסה )הטבת מס(

 (18,352) 9,739 (6,678) (13,064) (8,349) רווח נקי )הפסד(

 

 שימוש בתמורת ניירות הערך   ג': 10תקנה 

 אין

  לתקופת המאזןמהותיות  כלולותרשימת השקעות בחברות בת ובחברות  : 11תקנה 
 

שם 
 החברה

 סוג 
 המניה

 מס' 
 המניות

 סה"כ 
 ע.נ.

עלות 
 מדווחת

 ערך מאזני 
  מדווח

 שעור מהון
 מונפק

 שעור מכוח
 ההצבעה

ומהסמכות 
למנות 
 מנהלים

מר מערכות 
אבטחה 

ותקשורת 
 בע"מ

 100 100  15,225 50,200 10,000 10,000 רגילה

מר טלקום 
 בע"מ

 100 100 102,789 93,263 11,174,000 18,500,000 רגילה

רוטל 
נטוורקס 

 בע"מ

 100 100  45,265 13,510 2,529 2,529 רגילה

 

  ₪(בתקופת הדו"ח )באלפי מהותיות  כלולותשינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות  :12תקנה 

 

 בע"מ )"אתנה"( בטחונייםיישומים  3.אס. גי אתנה

, חברה מאוחדת בבעלות "מערכות"( –)להלן  רכשה מר מערכות אבטחה ותקשורת בע"מ 2016במהלך שנת 

 עסקאות: ( בחברת אתנה בשתי10%מלאה, את יתרת מניות המיעוט )

אלפי  3,214מיתרת המיעוט אל מול קרן הון בסך  6%כנגד מחיקת חוב של אתנה למערכות, גריעת  6%רכישת 

 ש"ח.
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אלפי  5,254אלפי דולר ארה"ב, גריעת יתרת המיעוט ורישום קרן הון בסך  1,250 -בתמורה של כ 4%רכישת 

 ש"ח.

 

Techmer NAMS LLC 

( 27.5%המיעוט ) מניות )חברה בבעלות מלאה( את יתרת Techmer Incרכשה חברת . 2016במהלך שנת 

 בתמורה לערך הנקוב של המניות. , Techmer NAMS LLCבחברת 

  

 בע"מ מיםפתרונות  במרימון השקעה

 , 2013פתרונות מים בע"מ )להלן מרימון מים( הוקמה במהלך חודש ינואר  מרימון

 יקטי מים בארץ ובחו"ל. י"מ לבין חברה בת. החברה עוסקת בפרופעולה בין רימון שירותי יעוץ וניהול בע בשיתוף

 ליוםקיבלה החברה בחזרה את יתרת ההלוואה בחברת מרימון מים כך ש 2016במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

 מים עומדת על כאפס אלפי ש"ח.  במרימוןההשקעה  2016בדצמבר  31

 

 

והכנסות התאגיד מהן בתקופת הדו"ח )באלפי מהותיות  כלולותוהכנסות של חברות בנות  :13תקנה 

)₪  

 

 -הפסקת המסחר -ני"ע שנרשמו למסחר  - לניירות ערך בתל אביב בע"מ בבורסהמסחר  :20תקנה 

 מועדים וסיבות

 החברה. במניותבמהלך תקופת הדוח לא הופסק המסחר   

 

 .₪(באלפי  -)נתוני התגמולים תשלומים לנושאי משרה בכירה :21תקנה 

אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה  לכללהלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדיווח, 

, אם התגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בחברה שבשליטת ההבכירה בחברה או בחברה שבשליטת

 החברה:  

 תגמולים אחרים רותיםיתגמולים בעבור ש פרטי מקבל התגמולים

 

 שם

 

 תפקיד

היקף 

 משרה

שעור החזקה 

 בהון התאגיד

 

 שכר

 

 מענק

תשלום 

מבוסס 

 מניות

 דמי שכירות
 

 סה"כ

 1,758 177 - - 1,581 34.08% 100% יו"ר דירקטוריון *חיים מר

  1,136 - - - 1,136 10.58% 100% סגן יו"ר דירקטוריון *יצחק בן בסט

 1,133 - - - 1,133 1.52% 100% דירקטור **מריאן כהן

 שם החברה
)הפסד(  רווח

 לפני מס
רווח )הפסד( 

 ריבית דמי ניהול דיבידנד אחרי מס

 - - - (14,811) (12,597) מר מערכות אבטחה ותקשורת בע"מ

 - - - 4,260 8,914 מר טלקום בע"מ

 - - - 1,322 78 רוטל נטוורקס בע"מ
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 1,830 - 302 - 1,528 0.04% 100% מנכ"ל ***ניר למפרט

 מנשה גרשון 

**** 
 938 - - - 938 0.13% 100% משנה למנכ"ל

 6,795 177 302 - 6,316 "כסה

  הערות:

 להלן. 22לעניין שכרם של מר חיים מר ומר יצחק בן בסט, ראה תקנה *  

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של  2014ביולי  16ביום  כדירקטור. 2016מר כהן כיהן בשנת ** 

 החברה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כהן.

 חודש בגין הינו הבסיס מדד כאשרש"ח )צמודים למדד,  75,300מר כהן זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך 

התנאים הסוציאליים לו את יתר  והעניקה , טלפון ניידלרשותו רכב העמידההחברה (. 2012, אוקטובר

לפרטים אודות יתר תנאי הכהונה והעסקה של מר חודשים.  6מר כהן זכאי להודעה מוקדמת בת  המקובלים.

, ר' דיווח מיידי וכן לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההסכם עימו מענקהכהן, לרבות מנגנון 

  )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. 2014-01-080586, מס' אסמכתא 2014ביוני  1 מיום

לשכר חודשי ברוטו בסך  . מר למפרט זכאי2015במאי  1מיום מר למפרט מכהן כמנכ"ל החברה החל   ***

, לרשותו רכב העמידההחברה (. 2015, אפריל חודש)צמודים למדד, כאשר מדד הבסיס הינו בגין   ₪ 100,000

  הסוציאליים המקובלים. לו את יתר התנאים והעניקה טלפון נייד

מנגנון  תקופת ההסכם, התנאים לסיומו, לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו והעסקתו, לרבות פרטים אודות

נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לתנאי כהונתו והעסקתו של כן לו ותנאי האופציות שהוקצו לו המענק

)מידע זה מהווה הכללה על  2015-01-078451, מס' אסמכתא 2015באפריל  14המנכ"ל, ר' דיווח מיידי מיום 

 דרך ההפניה(.

 החברה. ₪ 60,000 בסך ברוטו חודשי לשכר זכאי מר מנשה גרשון מנשה מכהן כמשנה למנכ"ל. מר**** 

 לא לתקופה הינו ההסכם. המקובלים הסוציאליים התנאים יתר את לו והעניקה נייד טלפון, רכב לרשותו העמידה

 . ימים חודשיים בת מוקדמת להודעה זכאיו קצובה

דירקטורים. שכר  8-אשר שולמו ל₪ אלפי  833 -2016לשנת  שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה .א

והוצאות לדירקטור  גמולחברות )כללים בדבר הדירקטורים אינו עולה על הסכום המירבי לפי תקנות ה

 .2000 -חיצוני(, התש"ס

)ככל שעדיין מועסקים  מועד הדוח לבין מועד פרסומו, שולם לנושאי המשרה שלעילבפרק הזמן בין  .ב

או דמי ניהול, לפי העניין, בהתאם לתנאים דלעיל באופן יחסי כמספר החודשים שבתקופה /שכר ו בחברה(

 זו.

)כולל(, ויתרו נושאי המשרה בחברה ובכלל זאת בעלי  2017ועד משכורת מרץ  2016מחודש אוגוסט  החל .ג

 .משכרם החודשי )לא כולל הפרשות סוציאליות( 11%-השליטה בה על כ

  

 בעלי השליטה בחברה:          א:21תקנה 

 : בה השליטה בעלירואה באמורים להלן כ החברה
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 מר :החברות באמצעות וכן ישיר באופן החברה במניות מחזיקאשר למיטב ידיעת החברה, , מר חיים .א

 ; מר דורה ואשתו מר חיים בבעלות פרטיות חברות, מ"בע ליעל-ומר מ"בע אופקים

 דן רון חברת ובאמצעות ישיר באופן החברה במניות מחזיק אשר למיטב ידיעת החברה ,בסט בן יצחק .ב

 ;בסט בן טלי ואשתו בסט בן יצחק בבעלות פרטית חברה, מ"בע השקעות

 .1פימי קרנות  .ג

 "(השליטה בעלי: "להלן)

לפרק א',  5.6.3 סעיף ראו לפרטים) הצבעה בהסכם ביניהם קשורים השליטה בעלי, החברה ידיעת למיטב

-2014-01מס' אסמכתא  2014במרץ  27מיום  2013דוח השנתי של החברה לשנת בתיאור עסקי התאגיד 

 בעלי בידי המוחזקות חזקההה בחברות החברה רואה ולפיכך בחברה השליטה את להם המקנה, (026622

 .החברה במניות במשותף כמחזיקות השליטה

, 2017 ינוארב 5 מיום מיידי דיווח ראו לרבות שיעורן, ,בחברה השליטה בעלי החזקות אודות נוספים לפרטים

 בדבר האחרון הדיווח)להלן: " (ההפניה דרך על הכללה מהווה זה מידע) 2017-01-002502 אסמכתא' מס

 . "(עניין בעלי החזקותמצבת 

  

  עסקאות עם בעל שליטה:            :22תקנה 

  : (4)270עסקאות בהתאם לסעיף 

נושאים משרה הנמנים על בעלי  שלופוליסת ביטוח אחריות  , כתב פטורשיפוי כתב הענקת אודות לפרטים .1

 .זה לפרק' א29 תקנה ראה, בחברה השליטה

, אישרה האסיפה הכללית של החברה התקשרות עם מר חיים מר בהסכם להעסקתו 2014 מרץ בחודש .2

 :כדלקמן בתנאים, שנים שלוש של תקופה למשך. החברה דירקטוריוןכיו"ר 

אלפי ש"ח לחודש  101 -בהתאם להסכם העסקה מר חיים מר זכאי למשכורת חודשית בסך של כ .א

( וכן לתנאים נוספים 2011ו מדד חודש יולי צמוד למדד הידוע ביום התשלום )כאשר מדד הבסיס הינ

, טלפון סלולארי, חופשה שנתית, דמי הבראה , דמי מחלה, 7כמקובל, לרבות רכב צמוד מדרגה 

 47 -ביטוח מנהלים, קרן השתלמות ופוליסת ביטוח 'ריסק' בעלות כוללת לתאריך הדוח, בסך של כ

 (.חלק המעסיק –אלפי ש"ח לחודש )כולל דמי ביטוח לאומי 

על סך של  העולהמהרווח השנתי לפני מס של החברה  3%כמו כן, מר חיים מר זכאי למענק בגובה  .ב

. על עבורו המענק בנטרולאלפי ש"ח, על בסיס דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה,  30,000

 הפסד, המענק חישוב לצורךבשנה. ₪ אלפי  1,800אף האמור לעיל, סך המענק, לא יעלה על סך של 

 הלאה תועבר כאמור הפסד שזקיפת תוך, זו בשנה הפסד/לרווח ויצורף העוקבת לשנה יועבר מס פניל

 עוקבת לשנה יועבר לא המענק תקרת מפאת שולם שלא רווח. חיובי יהא השנתי הרווח בה לשנה עד

  .עוקבת בשנה שנתי( הפסד) לרווח יצטבר ולא

                                                           
1 FIMI Opportunity V, L.P  שלמיטב ידיעת החברה הינה שותפות מוגבלת שהתאגדה בדלאוור ארה"ב ורשומה בישראל

, שלמיטב ידיעת החברה הינה שותפות מוגבלת רשומה FIMI Israel Opportunity V, Limited Partnership -כשותפות זרה ו
 .שהתאגדה בישראל
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 מעביד עמו. -חודשים בעת ניתוק יחסי עובד 6על החברה לתת למר חיים מר הודעה מראש בת  .ג

חודשים לאחר ניתוק  24מר חיים מר התחייב שלא להתחרות בעסקיה הישירים של החברה במשך  .ד

 יחסי עובד מעביד עמו, למעט בתחום ענף הבניה, מבני המתכת ותחומי הייעוץ.

כהונתו והעסקתו של מר חיים מר ולנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לפרטים נוספים אודות תנאי 

)מידע זה מהווה  2014-01-016080, מס' אסמכתא 2014במרץ  17להתקשרות עימו, ר' דיווח מיידי מיום 

 ."(2014 מרץ מחודש האסיפה זימוןהכללה על דרך ההפניה( )להלן: "

, ים אסיפת כללית של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומהצפויה להתקי 2017באפריל  26בתאריך      

, ללא שנים שלוש של תקופה למשךעם מר חיים מר  בהסכם ההעסקה תקשרותההחידוש אישור  ,בין היתר

 שינוי בתנאים המפורטים לעיל.

מהווה )מידע זה   2017-01-026085, מס' אסמכתא 2017במרץ  20לפרטים נוספים, ר' דיווח מיידי מיום 

 הכללה על דרך ההפניה(.

 

 בהסכם בסט בן יצחק מר עם התקשרות החברה של הכללית האסיפה אישרה, 2014 מרץ בחודש .3

 למשך תקופה של שלוש שנים, בתנאים כדלקמן:  החברה דירקטוריון"ר יו כסגן להעסקתו

אלפי ש"ח לחודש  81 -בן בסט זכאי למשכורת חודשית בסך של כ יצחקבהתאם להסכם העסקה מר  .א

( וכן לתנאים נוספים 2011צמוד למדד הידוע ביום התשלום )כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש יולי 

, טלפון סלולארי, חופשה שנתית, דמי הבראה , דמי מחלה, 7כמקובל, לרבות רכב צמוד מדרגה 

 44 -סת ביטוח 'ריסק' בעלות כוללת לתאריך הדוח, בסך של כביטוח מנהלים, קרן השתלמות ופולי

 חלק המעסיק(. –אלפי ש"ח לחודש )כולל דמי ביטוח לאומי 

על סך של  העולהמהרווח השנתי לפני מס של החברה,  1.5%בן בסט זכאי למענק בגובה  יצחקמר  .ב

אלפי ש"ח, על בסיס דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה. על אף האמור לעיל, סך  30,000

 לשנה יועבר מס לפני הפסד, המענק חישוב לצורךבשנה. ₪ אלפי  900המענק, לא יעלה על סך של 

 הרווח בה לשנה עד הלאה תועבר כאמור הפסד שזקיפת תוך, זו בשנה הפסד/לרווח ויצורף העוקבת

 לרווח יצטבר ולא עוקבת לשנה יועבר לא המענק תקרת מפאת שולם שלא רווח. חיובי יהא השנתי

  .עוקבת בשנה שנתי( הפסד)

מעביד עמו. -חודשים בעת ניתוק יחסי עובד 6בן בסט הודעה מראש בת  יצחקעל החברה לתת למר  .ג

 בן בסט רשאי להתפטר מעבודתו בהודעה בכתב לחברה שנתן תשעים ימים מראש.  יצחקמר 

חודשים לאחר  24בן בסט התחייב שלא להתחרות בעסקיה הישירים של החברה במשך  יצחקמר  .ד

 ניתוק יחסי עובד מעביד עמו, למעט בתחום ענף הבניה, מבני המתכת ותחומי הייעוץ.

ולנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון  יצחק בן בסטעסקתו של מר לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו וה

 .2014 מרץ מחודש האסיפה זימוןהחברה להתקשרות עימו, ר' 

, צפויה להתקיים אסיפת כללית של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה 2017באפריל  26בתאריך      

 ,שנים שלוש של תקופה למשך בן בסטיצחק עם מר בהסכם ההעסקה התקשרות חידוש האישור  בין היתר,
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 75%וזאת למעט הפחתת היקף המשרה של מר בן בסט לשיעור של ללא שינוי בתנאים המפורטים לעיל, 

 יובהר, כי לא יחול שינוי ברכיב המענק ביחס להסכם הקיים. .והפחתת עלות השכר הקבוע בהתאם

)מידע זה מהווה  2017-01-026085, מס' אסמכתא 2017במרץ  20לפרטים נוספים, ר' דיווח מיידי מיום 

 הכללה על דרך ההפניה(.

בהסכם לקבלת שירותים  החברה התקשרות את חידושאישרה האסיפה הכללית  2014נובמבר ב 17ביום  .4

מכוח החזקותיה  השליטה בחברהמר, הנמנית על בעלי  משפטיים עם עו"ד דורה מר, אשתו של מר חיים

, למשך תקופה של "(הסכם לקבלת שירותים משפטייםבמשותף עם מר חיים מר במניות החברה )להלן: "

 :כדלקמן בתנאים, שנים לושש

יעוץ בתמורה לשירותי ייעוץ משפטי שוטף בכל העניינים, הניתן על ידי עו"ד דורה מר )להלן: " .א

 ,, למעט רוטל נטוורקס בע"מ וחברות הבנות שלהלבישרא"( לחברה ולחברות הבנות שלה משפטי

 100ש"ח בגין יעוץ משפטי בהגבלה של  32,000זכאית עו"ד דורה מר לשכר טרחה חודשי בסך של 

"(. יחד עם זאת יובהר כי סכום הריטיינר ישולם גם במקרה בו הריטיינרשעות ייעוץ חודשיות )להלן: "

 י.שעות יעוץ משפט 100 -יוענקו פחות מ

מע"מ( בגין כל שעת יעוץ  )בתוספת 140$תמורת השירותים המשפטיים לרוטל משולמת תמורה של  .ב

 משפטי.

 כאמור. בנוסף לעיל, עו"ד דורה מר זכאית להחזר הוצאות שהוצאו במסגרת מתן השירותים, .ג

 יום מראש ובכתב. 30כל צד יהא רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה של  .ד

)מידע זה  2014-01-192042, מס' אסמכתא 2014בנובמבר  10ר' דיווח מיידי מיום לפרטים נוספים, 

 מהווה הכללה על דרך ההפניה(.

 ."חשאלפי  434סך כולל של  2016 בשנת פירוןשולם למשרד מ.  משפטיים שירותים לקבלתהסכם  בגין

 עסקאות אחרות

לעיל וכן  21לפרטים אודות גמול דירקטורים לו זכאי מר דוידי בגין כהונתו כדירקטור בחברה, ר' סעיף א' לתקנה 

זה מהווה הכללה על דרך  )מידע 2017-01-032895מס' אסמכתא , 2017במרץ  29דיווח מיידי מיום 

 ההפניה(."

 יבעלמר חיים מר, מ( שוכרת מ100%)חברת בת  ,2016 באוגוסט 23בהתאם לאישור ועדת הביקורת מיום 

מ"ר באזור התעשייה בחולון. השטח משמש מסגרייה ומחסן של החברה.  1,338שטח של  בחברה שליטהה

(. סכום זה צמוד 1/2011)על פי מדד ₪ אלפי  168בתמורה לשטח הנ"ל משלמת חברת הבת סך שנתי של 

מתחדשת העסקה  ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כי העסקה האמורה אינה עסקה חריגה. למדד.

  .כל שנהאוטומטית 

חברה נכדה  23/08/2015ולאישור דירקטוריון החברה מיום   17/08/2015לאישור ועדת ביקורת מיום  בהתאם

ן פימי, מבעלי השליטה בחברה ( בדרום אמריקה קיבלה הזמנה מצד ג' שהינו חברה קשורה של קר100%)

אספקות המגדלים בוצעו ברבעון הרביעי של מיליון דולר.  5-ומתקני תקשורת בהיקף של כ מגדלים לאספקת

  .2016וברבעון הראשון של  2015שנת 
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( בדרום אמריקה 100%חברה נכדה ) 28/01/2016מיום  ודירקטוריון החברה לאישור ועדת ביקורת בהתאם

בהיקף לביצוע עבודות בינוי והתקנת אתרי תקשורת, פימי  קרנותקיבלה הזמנה מצד ג' שהינו חברה קשורה של 

 מיליון דולר.  3-של כ

חברה נכדה  28/08/2016מיום  ואישור דירקטוריון החברה  23/08/2016מיום  לאישור ועדת ביקורת בהתאם

פימי, מבעלי השליטה בחברה  קרנותיקה קיבלה הזמנה מצד ג' שהינו חברה קשורה של ( בדרום אמר100%)

 .מיליון דולר 0.85-לביצוע פריסת רשת סיבים בהיקף של כ

חברה נכדה  30/11/2016,ואישור דירקטוריון החברה מיום 27/11/2016מיום  לאישור ועדת ביקורת בהתאם

ליטה, לביצוע ג' שהינו חברה קשורה של קרן פימי, מבעלי הש הזמנות מצד 2( בדרום אמריקה, קיבלה 100%)

 .מיליון דולר 1.3בהיקף של  עבודות הספקת מגדלי תקשורת.

  לפרק ב' )דוח הדירקטוריון( לעיל. 17עסקאות זניחות של החברה, ר' סעיף  לנוהל

 

קשורה סמוך ככל מניות וני"ע המוחזקים על ידי בעל ענין בתאגיד, בחברה בת או בחברה  :24תקנה 

  האפשר לתאריך הדו"ח

 ראה, שלה מהותיות מוחזקות חברות ושל החברה של ערך בניירות בחברה עניין בעלי החזקות אודות לפרטים

 .עניין בעלי החזקותמצבת  בדבר האחרון הדיווח

  הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים א: 24תקנה 

מס' אסמכתא  2015 ביוני 4דיווח מיידי מיום  אהר ,של החברה המונפק וההוןאודות ההון הרשום  לפרטים

מצבת הון ומרשמי ניירות  בדבר דיווח( )להלן: "ההפניה דרך על הכללה מהווה זה)מידע  2015-01-040569

החזקות  מצבת לפרטים אודות מניות רדומות, ר' הדיווח האחרון בדבר ."(הערך של התאגיד והשינויים בה

   בעלי עניין.

 

 מרשם בעלי המניות של התאגיד  ב: 24תקנה 

מצבת הון ומרשמי ניירות הערך בדבר  דיווח  מיידי דיווח ראה החברה של המניות בעלי מרשם אודות לפרטים

 .של התאגיד והשינויים בה

 

 מען רשום      :א 25תקנה 

 5 רחוב:  הצורף

 עיר:    חולון

 58856מיקוד: 

 Avishay@mer-group.com"ל: דוא

 03-5572473: טלפון

 03-6097451: פקס

  



 ( 26 תקנה) החברה דירקטוריון

 שם 

 הדירקטור

 מספר

 זהות תעודת

 תאריך

 לידה

 מענו

להמצא

 ת

 כתבי

 דין-בי

 חברות נתינות

 או בועדה

 של ועדות

  הדירקטוריון

 דירקטור

 בלתי

/ תלוי

 דירקטור

 חיצוני

 בעל

 מומחיות

 חשבונאית

 ופיננסית

 כשירות או

 מקצועית

 שממלא תפקיד

, החברה כעובד

 בת חברה של

 חברה של, שלה

 או, שלה קשורה

 בה עניין בעל של

 התאריך

 החלה שבו

 כהונתו

 כדירקטור

 החברה של

 האחרונות שנים 5-ב עיסוק השכלה

 משמש בהם תאגידים ופירוט

 .כדירקטור

 בן

 משפחה

 בעל של

 עניין

 אחר

 בחברה

16.11.48 04063954 מר חיים 1
  

רחוב 
יואב 

25  ,
תל 

אביב
  

 בעל לא לא ישראלית
 מומחיות

 חשבונאית
 ופיננסית

. B.Sc 1.12.87 "ר דירקטוריון יו
במתמטיק

 ומדעים ה
 מטעם
 מוסד

 הטכניון

בע"מ  MTSדירקטור בחברות 
IntegraTrak Inc. MTS ,

S.T.S  מערכות אלקטרוניות
בע"מ, נובקום טכנולוגיות 
בע"מ, ג'י.אי.אם. אנרגיה 

ירוקה בע"מ, פארק תעשיות 
בע"מ,  IMSNמשגב בע"מ, 

סיטמר בע"מ, חלל תקשורת 
יישומים  3בע"מ, אתנה ג'י.אס.

ביטחוניים בע"מ, באנדויד 
בע"מ, מ.מ. לווינות ותקשורת 
בע"מ, או.אר.טי.טק. מערכות 

'ר קפיטל קסניה ונצ ,מבע"
בע"מ, מר אנרגיות מתחדשות 

בע"מ, מר טלקום בע"מ, מר 
עבודות מתכת בע"מ, מר 

מערכות אבטחה ותקשורת 
בע"מ, טקמר בע"מ, מר ליעל 

, בע"מ, מר אופקים בע"מ
אופלון פיור סיאנס בע"מ, פיק 

 דינמיקס בע"מ.

כן,  
בעלה 

של 
דורה 
מר, 

היועצת 
המשפט
ית של 

 החברה.
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 שם 

 הדירקטור

 מספר

 זהות תעודת

 תאריך

 לידה

 מענו

להמצא

 ת

 כתבי

 דין-בי

 חברות נתינות

 או בועדה

 של ועדות

  הדירקטוריון

 דירקטור

 בלתי

/ תלוי

 דירקטור

 חיצוני

 בעל

 מומחיות

 חשבונאית

 ופיננסית

 כשירות או

 מקצועית

 שממלא תפקיד

, החברה כעובד

 בת חברה של

 חברה של, שלה

 או, שלה קשורה

 בה עניין בעל של

 התאריך

 החלה שבו

 כהונתו

 כדירקטור

 החברה של

 האחרונות שנים 5-ב עיסוק השכלה

 משמש בהם תאגידים ופירוט

 .כדירקטור

 בן

 משפחה

 בעל של

 עניין

 אחר

 בחברה

 בן יצחק 2
 בסט

' רח 07.09.54 52749223
ועידת 

קטוביץ' 
תל  9

 אביב

 ר"יו סגן לא לא לא ישראלית
 של הדירקטוריון

  החברה

1.12.87 B.Sc .
 בהנדסה
 אזרחית

 מטעם
 הטכניון

פארק דירקטור בחברות: 
 IMSNתעשיות משגב בע"מ, 

 בע"מ, מ.מ. לווינות בע"מ, 
MTS IntegraTrak Inc ,
ג'י.אי.אם. אנרגיה ירוקה 

בע"מ, אפיק  MTSבע"מ, 
דן -הצפון השקעות בע"מ, רון

דן ניהול -השקעות בע"מ, רון
בע"מ, עומרים השקעות 

( בע"מ, 2005מניבות )
נטלינקום בע"מ, מ.מ. לווינות 

מרימון גז  ותקשורת בע"מ, 
, מ"בע מרפל ,טבעי צפון בע"מ

 מר ,מ"בע נטוורקס רוטל
 ותקשורת אבטחה מערכות

 מר, מ"בע טלקום מר, מ"בע
 סיטמר, מ"בע מתכת עבודות

 תאורה הנדסת. ה.ל.פ, מ"בע
, רתם גז טבעי בע"מ. מ"בע

המכבים  גן בחברות גם מנהל
ביער בן שמן בע"מ, חב' גוש 

, פרי ורדים 3631/56חלקה 
בע"מ, ליביס ניהול בע"מ, נ.מ 

 בע"מ 3ברקן הציפורנים 

 

  לא
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 מומחיות

 חשבונאית
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 משמש בהם תאגידים ופירוט

 .כדירקטור

 בן

 משפחה

 בעל של

 עניין

 אחר

 בחברה

רח'  15.10.56 013045570 כהן מריאן 3
נחל 

ם יאלצ
881 

 מכבים

בעל  לא לא ישראלית
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

. B.Sc 12.01.05  דירקטור
 בהנדסה
 אזרחית

 מטעם
 הטכניון

דירקטור בחברות הבאות: 
, מ"בע משגב תעשיות פארק

 מערכות אס.טי.אס
מר טלקום  ,מ"בע אלקטרוניות

בע"מ, מר עבודות מתכת 
 מים פתרונות מרימון, בע"מ

 מ"בע נטוורקס רוטל, "מבע

 בעלה
"ר ד של

 גלית
, כהן

דירקטור
 ית

 בחברה

 גלית ר"ד 4
  כהן

' רח 04.03.64 058458001
נחל 

 צאלים
881 

 מכבים

 D.M.d 29.05.08 אין לא לא לא ישראלית

 רופאת

, שיניים

M.A .

 במדעי

 החיים

,B.A .

 במדעי

 החיים

 מטעם

' האונ

 .העברית

 רפואיים מרכזים ארבעה ניהול
 .שיניים רופאת, הארץ ברחבי

אשתו 
של מר 
מריאן 

כהן, 
 דירקטור
 בחברה



 14 

 שם 

 הדירקטור

 מספר

 זהות תעודת

 תאריך

 לידה

 מענו

להמצא

 ת

 כתבי

 דין-בי

 חברות נתינות

 או בועדה

 של ועדות

  הדירקטוריון

 דירקטור

 בלתי

/ תלוי

 דירקטור

 חיצוני

 בעל

 מומחיות

 חשבונאית

 ופיננסית

 כשירות או

 מקצועית

 שממלא תפקיד

, החברה כעובד

 בת חברה של

 חברה של, שלה

 או, שלה קשורה

 בה עניין בעל של

 התאריך

 החלה שבו

 כהונתו

 כדירקטור

 החברה של

 האחרונות שנים 5-ב עיסוק השכלה

 משמש בהם תאגידים ופירוט

 .כדירקטור

 בן

 משפחה

 בעל של

 עניין

 אחר

 בחברה

' רח 08.01.46 07069453 וקס שלמה 5
 השלום

3 ,
 רעננה

, ביקורת ועדת ישראלית
 לבחינת ועדה

 הדוחות
, הכספיים

, ועדת תגמול
 ועדת אכיפה

. B.A 21.03.01 אין כן  לא

 במדעי

, המדינה

 בוגר', אונ

 המכללה

 לביטחון

, לאומי

 בוגר

 קורס

דירקטורי

 של ם

 .ל"המי

 תעשיות איגוד ל"מנכ
 יועץ, והתוכנה האלקטרוניקה

 בחברות תקשורת בתחום
דירקטור  .ל"ובחו בארץ שונות

 טמבורו, מ"בע סלקוםבחברות 
 .מ"בע

 לא

 חילו 27.06.62 057765646 רוני הראל 6
 8 יצחק

 תל
 אביב

, ביקורת ועדת ישראלית
 לבחינת ועדה

 הדוחות
, הכספיים

ועדת תגמול, 
 אכיפה ועדת

בעל  דח"צ
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

בוגר  8.1.2016 אין
כלכלה, 
מוסמך 
מנהל 

עסקים 
ומוסמך 

בפילוסופי
הכול  -ה

מאונ' תל 
אביב. 

דוקטורנט 
דעי מל

 הניהול
אונ' בן ב

 גוריון

מרצה למנהל עסקים במכללה 

יפו,  -האקדמית תל אביב

מנכ"ל סיטיוואר בע"מ, מנכ"ל 

 תומקר בע"מ.

דירקטור חיצוני בקרור אחזקות 

בע"מ, שחל טלרפואה בע"מ, 

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ 

 ( בע"מ. 2016וע.ל אחזקות )

דירקטור בלתי תלוי באטראו 

 שוקי הון בע"מ.

מנהל ודירקטור בחברת רונן 
הראל בע"מ ושיבולית החזקות 

 בע"מ.

 לא
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 שם 

 הדירקטור

 מספר

 זהות תעודת

 תאריך

 לידה

 מענו

להמצא

 ת

 כתבי

 דין-בי

 חברות נתינות

 או בועדה

 של ועדות

  הדירקטוריון

 דירקטור

 בלתי

/ תלוי

 דירקטור

 חיצוני

 בעל

 מומחיות

 חשבונאית

 ופיננסית

 כשירות או

 מקצועית

 שממלא תפקיד

, החברה כעובד

 בת חברה של

 חברה של, שלה

 או, שלה קשורה

 בה עניין בעל של

 התאריך

 החלה שבו

 כהונתו

 כדירקטור

 החברה של

 האחרונות שנים 5-ב עיסוק השכלה

 משמש בהם תאגידים ופירוט

 .כדירקטור

 בן

 משפחה

 בעל של

 עניין

 אחר

 בחברה

 דוד 7
  בלומברג

 עוזיה 12.9.1944 6184626
18 ,

ירושלי
 ם

ביקורת,  ועדת ישראלית
 לבחינתועדה 

 הדוחות
 הכספיים

 דירקטור
 בלתי
 תלוי

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

  MBA 01.05.13 אין
מנהל 
 עסקים

 בוגר
 בכלכלה

 הספריה"ר דירקטוריון יו
הלאומית, יו"ר דירקטוריון 

החברה הישראלית  -.ס.ס.חב
 מכהן"מ. בע אשראי לביטוח

 אפריקה: בתאגידים כדירקטור
 תשתיות, "מבע נכסים ישראל
 )תש"י(. 1 ניהול ישראל

 לא

אפשטיי 11.1.1952 051171205 נלי פקר 8
א',  6ן 

 -תל
 אביב

, ביקורת ועדת ישראלית
 לבחינת ועדה

 הדוחות
, הכספיים

, תגמולועדת 
  ועדת אכיפה.

כשירות  דח"צ 
 מקצועית

 BA 28.8.13 אין
כלכלה
MBA  
עבודה 

 סוציאלית

סוציאלי במרפאה עובד 
לבריאות הנפש, שירותי 

מכהן  בריאות כללית.
בנכסי נלי פקר  כדירקטור
 ( בע"מ2000אחזקות )

 לא

יגאל  3.2.1962 57523367 ישי דוידי 9
אלון 

98 ,
-תל

 אביב

בעל  לא לא ישראלית
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

מנכ"ל ושותף בכיר 
בקרן פימי, 

דירקטור בחלק 
מהחברות שקרן 

 משקיעה בהןפימי 

 

15.10.13 B.Sc  
הנדסת 
תעשיה 
 וניהול,

MBA 
מימון 

ומנהל 
 עסקים

משמש כדירקטור ב: אינרום 
תעשיות בע"מ , אינרום 

תעשיות בניה בע"מ, גילת 
לט -רשתות לוויין בע"מ, המ

קנדה( בע"מ, נובולוג -)ישראל
( בע"מ, רקח 1966אפ -)פארם

תעשיות פרמצבטיות בע"מ, 
פולירם נייר חדרה בע"מ, 

-תעשיות פלסטיק בע"מ, תדיר
גן מוצרים מדוייקים בע"מ וקרן 

דימר בע"מ, במנועי בית , פימי
 .( בע"מ1997שמש אחזקות )

 לא

עמית בן  10
 צבי

יגאל  11.9.1966 022644744
אלון 

98 ,
-תל

 אביב

בעל  לא לא  ישראלית
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

 פימיבקרן  שותף
, דירקטור 2012-מ

בחלק מהחברות 
 פימישקרן 

  משקיעה בהן.

15.10.13 BA  
חשבונאו

  LLB ת,
 משפטים

נובולוג דירקטור בחברות 
( בע"מ, נייר 1966אפ -)פארם

, חדרה בע"מ, דימר בע"מ
()ר"ג( 1989ביוניטרוניקס )

  בע"מ

 לא
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 חשבונאית
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 כשירות או

 מקצועית

 שממלא תפקיד

, החברה כעובד
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 .כדירקטור

 בן

 משפחה

 בעל של

 עניין

 אחר

 בחברה

11 

 

 מנחם 10.7.1967 022803332 שירית כשר
 7 בגין

  גן רמת

דירקטור לא ישראלית
ית בלתי 

 תלויה

 תבעל
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

  LLB 27.4.14 אין
 משפטים

B.Sc  
מדעי 
 החיים

 תאגידים מחלקת ראש

 בראקב מובנים ומוצרים
 חברות, ודירקטורית קפיטל

 קפיטל ברק בקבוצת פרטיות
(BCRE ,)ונציגת דירקטורית 

 המועצה – בטוטו ציבור
, בספורט ההימורים להסדר

 ,מ"בע אפוסנסדירקטורית ב

 לא
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 דירקטורים שכהונתם הסתיימה בשנת הדוח: 

 

 

 שם 

 הדירקטור

 תעודת מספר

 זהות

 תאריך

 לידה

 מענו

 להמצאת

-בי כתבי

 דין

 חברות נתינות

 או בועדה

 של ועדות

  הדירקטוריון

 דירקטור

 בלתי

/ תלוי

 דירקטור

 חיצוני

 בעל

 מומחיות

 חשבונאית

 ופיננסית

 כשירות או

 מקצועית

 שממלא תפקיד

, החברה כעובד

 בת חברה של

 של, שלה

 קשורה חברה

 של או, שלה

 בה עניין בעל

 התאריך

 שבו

 החלה

והתאריך 

שבו 

הסתיימה 

 כהונתו

 כדירקטור

 של

 החברה

 האחרונות שנים 5-ב עיסוק השכלה

 משמש בהם תאגידים ופירוט

 .כדירקטור

 בן

 משפחה

 בעל של

 עניין

 אחר

 בחברה

פאול  1
 וייסבאך

רחוב  15.12.45 014919013
 151אזר 

 כפר סבא

ועדת ביקורת,  ישראלית
יו"ר הועדה 

לבחינת 
הדוחות 

הכספיים, 
ועדת תגמול, 
 ועדת אכיפה

דירקטור 
 חיצוני

בעל 
מיומנות 

חשבונאית 
 ופיננסית

כהונתו  אין

החלה 

 8ביום 

בינואר 

2007 

כהונתו ו

נסתיימה 

 7ביום 

בינואר 

2016. 

M.Sc 
למדעי 

זיקה, הפי
לימודים 
לתואר 
שלישי 

 בפיזיקה

 לא -

 

 

 

 



 18 

 (א26 תקנה) החברה של בכירה משרה נושאי

 נושא שם 

 המשרה

 הבכירה

 זהות תעודת מספר

 

 לידה תאריך

 

 תאריך

 תחילת

   כהונה

, בחברה תפקידו

, שלה הבת בחברת

 שלה קשורה בחברה

  בה עניין בבעל או

 בעל

 עניין

 בחברה

 של משפחה בן

 משרה נושא

 או אחר בכירה

 עניין בעל של

 בחברה

 האחרונות שנים בחמש עיסוק השכלה

10.10.68 024000028 ניר למפרט 1
  

דירקטור , "למנכ 01.05.15
בחברות בנות של 

 התאגיד

כן. 
מעצם 

כהונתו 
 כמנכ"ל.

, עסקים במנהל. B.A לא
M.B.A .עסקים במנהל 

בוגר . למנהל מהמכללה
קורס דירקטורים של 

 המי"ל

 מנכ"ל קבוצת זאפ 

' אונ מטעם בכלכלה. B.A לא  לא מיפנימבקר  01.04.12 08.05.54 052350063 אילן אורי 2

 במנהל. M.B.A, אביב תל

 תל' אונ מטעם עסקים

 מוסמך ח"רו, אביב

שותף במשרד רו"ח ברייטמן 
 אלמגור בע"מ

סמנכ"ל כספים,  02/08/2016 02/08/1975 037581246 אבישי ממיה 3
דירקטור בחברות רוטל 
נטוורקס בע"מ, מרימון 

גז טבעי צפון בע"מ, 
מרימון פתרונות מים 
בע"מ, או.אר.טי.טק. 

מערכות בע"מ, טי. אמ. 
סי. אס. תקשורת בע"מ, 

סלו פתרונות -מר
 -אלחוטיים בע"מ, פיק
דיינמיקס בע"מ, מר 
ביטחון וטכנולוגיות 

 .בע"מ

משמש גם כאחראי על 
ניהול סיכוני השוק 

 ברה.בח

 במנהל. B.Aרואה חשבון,  לא לא
 התמחות עסקים

 מטעם בחשבונאות
 למנהל המכללה

סמנכ"ל כספים של קבוצת דפי 
 (קבוצת זאפזהב בע"מ )
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 נושא שם 

 המשרה

 הבכירה

 זהות תעודת מספר

 

 לידה תאריך

 

 תאריך

 תחילת

   כהונה

, בחברה תפקידו

, שלה הבת בחברת

 שלה קשורה בחברה

  בה עניין בבעל או

 בעל

 עניין

 בחברה

 של משפחה בן

 משרה נושא

 או אחר בכירה

 עניין בעל של

 בחברה

 האחרונות שנים בחמש עיסוק השכלה

 במנהל. B.Aרואה חשבון,  לא לא משנה למנכ"ל 13.02.94 03.04.58 055134241 גרשון מנשה .4
 התמחות עסקים

 מטעם בחשבונאות
 אוניברסיטת בר אילן

 משנה למנכ"ל בקבוצת מר

חשבונאות  בכלכלה. B.A לא לא  מנהל הכספים 9.10.12 20.07.73 025336868 יניב הררי 5
אוניברסיטת בר  מטעם

 במנהל. M.B.A, אילן
 מטעם עסקים

, יברסיטת בר אילןאונ
 .מוסמך ח"רו

 מנהל כספים בקבוצת ח.מר

, ויו"ר ועדת כספים דירקטור
  כביש חוצה ישראלבחברת 

 ויסוניק.מנהל כספים בקבוצת 

–שמעוני  יוסף שותפה במשרד  רו"ח מוסמך לא לא חשבת קבוצה 8.10.15 10.05.72 029384245 ליזה איתן 6
 רואי חשבון

רשות ל נתינת שירותי חשבות
 לניירות ערך

 

 

 נושאי משרה שכהונתם הסתיימה בשנת הדוח:

 

 נושא שם 
 המשרה
 הבכירה

 תחילת תאריך הליד תאריך זהות תעודת מספר

   כהונה

 בחברה, שלה הבת בחברת, בחברה תפקידו
  בה עניין בבעל או שלה קשורה

 תאריך סיום כהונה

 01.08.16 סמנכ"ל הכספים 1.11.2007 26.07.72 029478138 * שגב חוסטיק 

  

 *מר שגב חוסטיק עבר לנהל את פעילות חברת הבת במקסיקו.
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 מורשה חתימה של התאגיד  ב:26תקנה 

 חמישה.בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, מספר מורשי החתימה הבלעדיים שנקבעו על ידי התאגיד הינם 

יכולים לחתום באופן בלעדי בשם החברה והחברות הבנות שלה בכל הקשור למענה למכרזים, הצעות  הללו

 /או מסמכים הקשורים לנ"ל. והמסמכים הנלווים אליהם, הסכמי החברה ו RFPהחברה ו/או 

 

 רואי חשבון של החברה :27תקנה 

 , ת"א.3קוסט פורר גבאי את קסירר רו"ח, רח' עמינדב 

 

 שינוי בתזכיר או בתקנון :28תקנה 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הוספת סעיף פטור מאחריות  2016בינואר  5 ביום

, מס' 2016בינואר  5מיום  מיידילנושאי משרה לתקנון החברה. לפרטים אודות התקנון המעודכן, ר' דיווח 

 (.ההפניה דרך על הכללה מהווה זה)מידע  2016-01-003517אסמכתא 

  והחלטות הדירקטוריוןהמלצות  :29תקנה 

 אסיפה כללית מיוחדת החלטות 

o  ( תיקון תקנון החברה, 1אישרה האסיפה הכללית, בין היתר, נושאים כדלקמן: ) 2016בינואר  5ביום

אפשר מתן פטור מאחריות לנושאי ת( עדכון מדיניות התגמול באופן ש2לעיל; ) 28כמפורט בתקנה 

( מתן כתב 4ורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה; )( מתן כתב פטור מאחריות לדירקט3משרה; )

 ( מינויו של מר רונן הראל כדירקטור חיצוני; 5פטור מאחריות למנכ"ל החברה; )

)מידע זה  2016-01-003514, מס' אסמכתא 2016בינואר  5לפרטים נוספים, ר' דיווח מיידי מיום 

 מהווה הכללה על דרך ההפניה(.

o  חידוש כתב ההתחייבות לשיפוי דירקטור ישי  אתאישרה האסיפה הכללית  2016באוקטובר  18ביום

באוקטובר  15 םדוידי, הנמנה על בעלי השליטה בחברה וזאת לתקופה של שלוש שנים החל מיו

 .כאמור , ללא שינוי ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה אשר זכאים לשיפוי2016

 

 

 

 לטות החברההח א: 29תקנה 

 פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח .1

, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרהלפרטים אודות  -ביטוח 

)מידע  2016-01-052254: אסמכתא' מס, 2016 ביוני 19החברה מיום  לדיווח 1.14סעיף  ראה בחברה,

 . הכללה על דרך ההפניה(זה מהווה 

לנושאי משרה לרבות נושאי משרה שהינם לפרטים אודות כתב שיפוי המקובל בחברה  -התחייבות לשיפוי 

-2016-01אסמכתא:  'מס, 2016 ביוני 19 מיוםהחברה  , ראה נספח ב' לדיווחבעלי שליטה בחברה

 . )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה( 052254
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לפרטים אודות כתב פטור מאחריות המקובל בחברה לנושאי משרה, לרבות כאלו הנמנים  -פטור מאחריות 

-2015-01, מס' אסמכתא 2015בנובמבר  30לדיווח מיידי מיום שצורף על בעלי השליטה, ר' נספח א' 

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. 168447

 

 

 2017במרץ,  29תאריך:  

 בע"מ ח. מר תעשיות 

 

 

 

    

     
 חיים מר

 יו"ר הדירקטוריון
 ניר למפרט   

 מנכ"ל
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 ופרק 

 

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה 

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 ב)א(9לפי תקנה 
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 לתקנות ב)א(9תקנה  לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר שנתי דוח

 1970 -ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות

 של והתקיימותה התאגיד(, אחראית לקביעתה -מר תעשיות בע"מ )להלן  של ח. הדירקטוריון ההנהלה, בפיקוח

 .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה

 :הם ההנהלה חברי זה, לעניין

 , מנהל כללי; ניר למפרט .1

 , סמנכ"ל כספים;אבישי ממיה .2
 

 המנהל בידי אשר תוכננו בתאגיד, הקיימים ונהלים בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה

 התפקידים את בפועל שמבצע מי פיקוחם, או בידי תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא הכללי

 הדיווח למהימנות בהתייחס ביטחון של סבירה מידה נועדו לספק אשרו התאגיד דירקטוריון האמורים, בפיקוח

 מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד מידע כי ולהבטיח הדין, בהתאם להוראות הדוחות ולהכנת הכספי

 .בדין הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח נאסף, מעובד, מסוכם הדין פי הוראות על

כאמור,  לגלותו שהתאגיד נדרש מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלים , בקרותשארבין הכוללת,  הפנימית הבקרה

 למי או הכספים בתחום ביותר המשרה הבכיר ולנושא הכללי למנהל התאגיד, לרבות להנהלת ומועבר נצבר

 לדרישת המתאים, בהתייחס במועד החלטות קבלת לאפשר כדי וזאת האמורים, התפקידים את בפועל שמבצע

 .הגילוי

 מוחלט ביטחון מיועדת לספק אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית שלה, בקרה המבניות המגבלות בשל

 .תתגלה או תימנע בדוחות מידע השמטת או מוטעית שהצגה

 הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה של והערכה בדיקה הדירקטוריון, ביצעה ההנהלה, בפיקוח

שלה. הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה  יביותוהאפקט בתאגיד

 בפיקוח הדירקטוריון כללה: 

 והתהליכים הרלוונטיות העסקיות היחידות זוהו באמצעותו, 2016 לשנת( Scoping) המיקוד מסמך עדכון .1

 תהליך על בקרות( 2) ;ההוצאות תהליך  על בקרות( 1: )להלןדכ, ולגילוי הכספי לדיווח מאוד המהותיים

 .המלאי תהליך על בקרות( 5; )השכר תהליך על בקרות( 4) ;מזומנים תהליך על בקרות( 3) ההכנסות

 לרבות(, ELC) המדווחת הישות של הארגון ברמת בקרות: הבאים הפנימית הבקרה רכיבי נכללו כן כמו

 (.ITGC) מידע מערכות של כלליות ובקרות כספי דיווח של והסגירה העריכה תהליך על בקרות

מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד, הערכת אפקטיביות התכנון של הבקרות, ניתוח פערי  נעשה .2

הבקרה הקיימים, הערכת אפקטיביות התפעול של הבקרות, הערכה כוללת של אפקטיביות הבקרה 

 הפנימית. 
 

והנהלת  בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריוןהערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה  על בהתבסס

היא  2016בדצמבר  31ליום  הגילוי בתאגיד  ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה למסקנה, כי הגיעו התאגיד

  אפקטיבית.
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 -ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות (1ב)ד()9 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת (א)

1970: 

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:ניר למפרטאני, 

 הדוחות(.  –)להלן  2016התאגיד( לשנת  -בע"מ )להלן  תעשיות.מר חשל  התקופתי הדוח את בחנתי .1

 עובדה של בהם מצג חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ידיעתי, לפי .2

 מטעים יהיו אותם מצגים, לא נכללו בהןש הנסיבות בהם, לאור שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית

 הדוחות.  לתקופת בהתייחס

 נאות, מכל הבחינות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות לפי ידיעתי, .3

 ולתקופות התאגיד לתאריכים של המזומנים ותזרימי הפעולות הכספי, תוצאות המצב המהותיות, את

 הדוחות.  מתייחסים שאליהם

 ,התאגידדירקטוריון של   הביקורת ולוועדת לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4

 הגילוי:  ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס

 של הבקרה בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את .א

 של על יכולתו לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית

 במהימנות להטיל ספק בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם ,לעבד לאסוף, התאגיד

  –וכן  הדין;  להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח

 לו מי שכפוף או הכללי המנהל מעורב בהש מהותית, שאינה ובין מהותית כל תרמית, בין .ב

 הדיווח על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין

 הגילוי.   ועל הכספי

 בתאגיד:  אחרים עם יחד אני, לבד או  .5

 המיועדים תחת פיקוחי, ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי ונהלים, או בקרות קבעתי .א

לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות  לתאגיד, המתייחס מהותי שמידע להבטיח

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד 2010-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

  -וכן  הדוחות;  של תקופת ההכנה במהלך בפרט ובחברות המאוחדות,

 המיועדים תחת פיקוחי, ונהלים בקרות של וקיומם תםקביע וידאתי או ונהלים, בקרות קבעתי .ב

 להוראות בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח

 מקובלים.  חשבונאות לכללי בהתאם הדין, לרבות

 זה בדוח הגילוי, והצגתי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של האפקטיביות את הערכתי .ג

 למועד כאמור הבקרה הפנימית של האפקטיביות לגבי וההנהלה הדירקטוריון מסקנות את

 הדוחות.

 

  .דין כל פי אחר, על אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 

 ________________           2017, במרץ 29 

 מנהל כללי - ניר למפרט            תאריך
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 תקנה לפי (2ב)ד()9 תקנה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפינושא המשרה  הצהרת (ב)

 1970 -ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות( 2()ד)ב9

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אבישי ממיהאני, 

התאגיד(  -בע"מ )להלן תעשיות  מר  ח.את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  בחנתי .1

 הדוחות(.  –)להלן  2016לשנת 

 עובדה של נכון מצג לא כל כוללים אינם בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע הכספיים הדוחות לפי ידיעתי, .2

 בהןש הנסיבות שנכללו בהם, לאור שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית

 הדוחות.  לתקופת בהתייחס מטעים יהיו צגים, לאמ אותם נכללו

 הבחינות נאות, מכל באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות לפי ידיעתי, .3

 ולתקופות התאגיד לתאריכים של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות,

 הדוחות. מתייחסים שאליהם

  ,התאגידדירקטוריון  של הביקורת ולוועדת לדירקטוריון התאגיד, החשבון המבקר שלגיליתי לרואה  .4

 הגילוי:  ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס

של הבקרה  בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את .א

 הכספי הכספיים ולמידע לדוחות מתייחסת שהיא ככל הגילוי ועל הכספי הדיווח הפנימית על

לאסוף,  התאגיד יכולתו של על לרעה להשפיע סביר באופן העלולים בדוחות, הכלול האחר

 הכספי הדיווח ספק במהימנות להטיל בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם לעבד,

  -הדין; וכן  להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת

 לו מי שכפוף או הכללי המנהל מעורב בהש מהותית, שאינה ובין כל תרמית, בין מהותית .ב

 הדיווח על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין

 הגילוי. ועל הכספי

 בתאגיד:  אחרים עם אני, לבד או יחד .5

 המיועדים תחת פיקוחי, ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות .א

לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות  לתאגיד, המתייחס מהותי שמידע להבטיח

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים 2010-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 המאוחדות, ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות

  -וכן  הדוחות;  של תקופת ההכנה במהלך בפרט

 תחת פיקוחנו, המיועדים ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות .ב

 להוראות בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח

 מקובלים.  חשבונאות לכללי בהתאם הדין, לרבות

 ככל שהיא הגילוי, ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של הערכתי את האפקטיביות .ג

 הדוחות. מסקנותיי למועד בדוחות הכלול האחר הכספי ולמידע הכספיים לדוחות מתייחסת

 .זה בדוח ומשולבות וההנהלה הדירקטוריון פניל הובאו כאמור הערכתי לגבי

 

 

 .דין כל פי אחר, על אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
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