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)"החברה"(  "מבע פארמהטוגדר 

 2019ביוני  30חציוני ליום  דוח
-החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת המונח בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל  

 "(. תקנות הדוחות)"  1970

החברה תאמץ    2013אישר דירקטוריון החברה כי החל מהדוח התקופתי לשנת    2014במרץ,    2ביום  

 ההקלות הבאות:

ביטול החובה לפרסם דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי   .א

 ודוח רואה חשבון מבקר על הבקרה הפנימית; 

 ;20%-העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל .ב

 ; 40%-הביניים להעלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות   .ג

 דירקטוריון החברה אישר פעם נוספת את אימוץ ההקלות האמורות.  2015,  סבמר 31  מיוםבישיבתו  

,  2017בינואר    1דיווחה החברה כי החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום    2017במאי    10כמו כן, ביום  

וזאת בעקבות פרסום תיקון לתקנות הדוחות המתיר   דיווח חצי שנתית  לפי מתכונת  תדווח החברה 

 מתכונת דיווח כאמור לחברה העומדת בהגדרת תאגיד קטן פטור.  

תוכן עניינים: 

 . 2019ביוני  30ירקטוריון ליום ': דוח דאחלק 

 . 2019ביוני  30ליום  ודוח סולו ': דוחות כספיים מאוחדיםבחלק 

 . 2019ביוני  30ת שווי ליום  ו': הערכג חלק

 ': הצהרות מנהלים.דחלק 
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 דוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה  -' אחלק    

הדירקטוריון   דוח  את  המניות  לבעלי  להגיש  מתכבד  החברה  חודשים  דירקטוריון  שישה  של  לתקופה 

, בהתאם לתקנות ניירות ערך  "(המאזן  תאריך"-" והדוח  תקופת)להלן: "  2019ביוני    30שהסתיימה ביום  

תש"ל ומידיים(  תקופתיים  בדוח"(התקנות)"  1970-)דוחות  המעיין  שבידי  הנחה  ומתוך  ה  ,,  דוח  מצוי 

לשנת   ביום    2018התקופתי  פורסם  אשר  (,  2019-01-023548)  2019במרס    18אשר  לו,  המשלים  והדוח 

ביום   ההפניה   יםהנכלל(,  2019-01-052552)  2019במאי    29פורסם  דרך  "   על  -ו  "התקופתי  הדוח)להלן: 

 . (", בהתאמה המשלים  הדוח"

 .בדוח התקופתי, אלא אם כן צוין אחרתבדוח זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם  

האמור   בין  סתירה  של  מקרה  זהבכל  החברה  בדוח  עסקי  תיאור  בפרק  האמור  א'(  לבין  בדוח    )פרק 

 .התקופתי, יגבר האמור בדוח זה

לפרטים אודות תיאור פעילות החברה בתחום הקנאביס הרפואי, ראו פרק תיאור עסקי החברה )פרק א'(  

 לדוח התקופתי. 

 שינויים וחידושים מהותיים שאירעו בעסקי החברה בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן .1

1.1. פרסום תשקיף מדף  

, פרסמה החברה תשקיף מדף. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  2019במאי    30ביום  

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-052927) 2019במאי   29

 סדרות כתבי אופציה סחירות  שתיו מניות הנפקת .1.2

 הוצעו לציבור לרכושבמסגרתו  אשר     דוח הצעת מדףפרסמה החברה    2019ביוני    13ביום  

  16"(. המכרז התקיים ביום  המכרזסדרות כתבי אופציה סחירות חדשות )להלן: "   2-ו  מניות

  .2019ביוני  17ותוצאותיו פורסמו לציבור ביום   2019ביוני 

ברו  המיידית,  במסגרת  התמורה  לחברה  כ  הסתכמה,  המכרזטו,  של    "חש  4,706,500-בסך 

-במלואם תהא בסך של כ  בנוסף, התמורה העתידית )ברוטו( אם כל כתבי האופציה ימומשו

   ש"ח. 17,884,700

ביוני    17-( ו2019-01-058837)  2019ביוני    13מהימים    מיידיים   לפרטים נוספים ראו דיווחים

 הנכללים על דרך ההפניה.  (,2019-01-059503) 2019

 אסיפה כללית שנתית ומיוחדת .1.3

הקצאת מניות  (  1כדלקמן: )  החברה  של  הכללית  האסיפה  אישרה,  2019באוגוסט    15ביום  

החברה של  השליטה  מבעלי  עטיה,  גיא  ומר  ברכה  ניסים  מר  לה"ה  חוב  המרת  )כנגד   ;2  )

( אישור הארכת כהונתה הדירקטורים עד  3המבקר; )מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  

( ( אישור הגדלת ההשקעה בחברה באוגנדה בסכום  4לאסיפה השנתית הבאה של החברה; 

ביולי    9. לפרטים נוספים ראו דיווחים מידיים מהימים  מיליוני ש"ח  14נוסף עד תקרה של  

-2019-01)  2019גוסט  באו   5(,  2019-01-070285;  2019-01-070282;  2019-01-070303)  2019

 הנכללים על דרך ההפניה.  (,2019-01-085444) 2019באוגוסט  15-( ו081481

 ( 7( וכתבי אופציה )סדרה 5הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה )סדרה  .1.4
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כתבי    2019בפברואר    5ביום   של  הארכת תקופת המימוש  בית המשפט המחוזי את  אישר 

ואת הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה    2019באפריל    2( עד ליום  5אופציה )סדרה  

( לפרק א' לדוח התקופתי,  3)2.3. לפרטים נוספים ראו סעיף 2019במרס  3( עד ליום 7)סדרה 

 הנכלל על דרך ההפניה. 

כתבי    2019במאי,    30  ביום של  המימוש  תקופת  הארכת  את  המחוזי  המשפט  בית  אישר 

  מהימים   מיידיים  דיווחים   ראו  נוספים  לפרטים .  2019  ביוני  16  ליום  עד (  5אופציה )סדרה  

(,  2019-01-024511)  2019במרס,    20  (,2019-01-023092;  2019-01-023089)  2019במרס,    17

;  2019-01-035470)  2019,  באפריל  10(,  2019-01-025216;  2019-01-025102)  2019,  במרס  21

-2019-01)  2019,  באפריל  18,  (2019-01-035497;  2019-01-035488;  2019-01-035476

-2019)   2019,  באפריל  23(,  2019-01-039406)   2019,  באפריל  21(,  2019-01-039235;  039232

 30(,  2019-01-047764)  2019במאי,    19,  )2019-01-043696)  2019,  במאי  6(,  01-039961

  דרך   על  הנכללים(,  2019-01-054523)   2019,  ביוני  2-ו (  2019-01-054220)  2019,  במאי

 . ההפניה

1.5. Sea-Premier Dead 

  לפרק )ח(  6.31  סעיף  ראובהמשך להתקשרות של החברה עם פרימייר ]לפרטים נוספים ראו  

  החברה כי  הודיעה החברה    2019בינואר    2[, ביום  ההפניה  דרך  על  הנכלל,  התקופתי  לדוח'  א

") Premier Dead-Sea וחברת קוסמטיקה   "(פרימיירלהלן:  מוצרי  של  ייצור  מתחילות 

המלח   מים  מינרלים  המשלבים  השוק     CBD-ווטיפוח  בדיקת  לצורך  הקנאביס  מצמח 

מוצרים:  שלושה  של  לייצור  החברות  שתי  פועלות  זה  למועד  נכון  אלו.  למוצרים  לביקוש 

 . שמן טיפולי, משחה לשיכוך כאבים וקרם שימושי רב תכליתי

החברה    2019ביוני    25  ביום  מפעל    התקשרות  עלהודיעה  לה  אשר  הולנדית,  חברה  עם 

"(, ואשר לו כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, לצורך המפעלהממוקם בהולנד )להלן: "

"(. המוצריםמצמח הקנאביס )להלן: "  CBD-ייצור מוצרי קוסמטיקה המשלבים את רכיב ה

השלישי  העריכההחברה   הרבעון  במהלך  שנת    כי  אלפי    תתחיל  2019של  במפעל  לייצר 

שלוש של  שנוצרו    מעדכנתהחברה    מוצרים.  היחידות  עיכובים  לאור  קיץ  בשל  כי  חופשות 

 .2019, היא מעריכה שתתחיל בייצור המוצרים כאמור ברבעון הרביעי של שנת באירופה

-2019  -ו   2019-01-000729)  2019בינואר    2הימים  מ   יםמיידי  יםדיווח  ראו  נוספים  לפרטים

 . ההפניה דרך על הנכלל(, 2019-01-063334)  2019 ביוני 25  -( ו01-001086

הרבעון   במהלך  כי  כי  לרבות  לעיל,  והערכות  התחזיות  שנת    הרביעיההנחות,    2019של 

ניירות    הייצור של שלושת  יתחיל  כהגדרתו בחוק  פני עתיד,  צופה  המוצרים, הינם מידע 

התשכ"ח בשליטת  1968-ערך,  שאינם  בגורמים  היתר,  בין  תלויה,  התממשותו  אשר   ,

בסעיף   המפורטים  הסיכון  גורמי  לרבות  ובסעיף    6.36החברה,  התקופתי  לדיווח   9לדוח 

וודאות כי הא ולפיכך אין כל  ואף המשלים, הנכללים על דרך ההפניה,  מור לעיל יתממש 

 אם יתממש אין כל וודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל.
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 אוגנדה  .1.6

באוגנדה   לחווה  קנאביס  לזרוע  כי החלה  1.6.1. ביום  13  בינואר  2019  הודיעה החברה 

מיום  13  בינואר  2019  )2019-01-005259(,   מיידי  דיווח  ראו  נוספים  לפרטים 

הנכלל על דרך ההפניה.  

הודיעה החברה כי היא פועלת להקמת מפעל לייבוש ומיצוי   2019בינואר  27ביום  .1.6.2

דיווח   ראו  נוספים  לפרטים  באוגנדה.  החברה  של  לחווה  הצמוד  רפואי  קנאביס 

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-009747)  2019בינואר  27מיידי מיום  

  2019באפריל    18  -ו  2019,  באפריל  10  ,2019,  במרס  21  ,2019במרס    14בימים   .1.6.3

לפרטים נוספים ראו    .פרסמה החברה הבהרות בנוגע לחווה של החברה באוגנדה

מהימים   מיידיים    2019במרס    21  (,2019-01-022285)  2019במרס    14דיווחים 

  2019באפריל    18  -ו  (2019-01-035104)  2019באפריל    10  ,(2019-01-025213)

 ניה. , הנכללים על דרך ההפ(2019-01-035628)

של   קציר ראשון של תפרחות קנאביס בחווההחברה   השלימה 2019ביוני  18ביום  .1.6.4

כ   1, בשטח של  אוגנדהב  החברה .  חומר צמחי מיובשקילו    100-דונם, אשר היוו 

זרעה החברה   כן,  בכוונת החברה לשווק את  .  דונם בשטח החווה  10סה"כ  כמו 

לאחת   כשמן(  אם  ובין  כתפרחת  אם  )בין  שנקצרה  אירופה.  התוצרת  ממדינות 

דונם נוספים בשנת   20בנוסף, בכוונת החברה לגדל מחזור גידול אחד על שטח של 

דיווחים מיידיים מהימים    . 2019 נוספים ראו  -2019-01)  2019ביוני    19לפרטים 

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2019-01-066463) 2019ביולי  1  -ו( 060952

באוגנדה    2019באוגוסט    6  ביום .1.6.5 החווה  כי  החברה  כל  הודיעה  את  עברה 

תקן   לפי  הנדרשים  וההסמכות  על   CUMCS-GAPהמבדקים  מבוסס  אשר 

WHO guidelines on good agricultural and collection practices for 

medical plants (GACP)  .  ,שלישי צד  עם  ומתן  משא  מנהלת  החברה  כן,  כמו 

למיטב לו,  מאושר  אשר  מפעל  החברה,  באירופה.   EU-GMP ידיעת  הממוקם 

בסמוך לחווה  ממשיכה בהקמה של מפעל אריזה ומיצוי  בנוסף ובמקביל, החברה  

מיידי   דיווח  ראו  נוספים  לפרטים   -2019-01)  2019באוגוסט    6מיום  באוגנדה. 

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 081553

ו6.31המשך לסעיפים  ב .1.6.6 ובהמשך לסעיף  יד לפרק א' לדו6.31  -יג    11ח התקופתי 

לסעיף   ובהמשך  המשלים,  בהסכם    1.15לדוח  התקשרות  בדבר  להלן,  זה  לדוח 

רישיונות   שלה  גרמנית  חברה  של  שליטה  רכישת  והסכם  והפצה  מכירה  ייבוא 

מהחווה  הבגרמני  תוצרת  הגרמנית  לחברה  לספק  תחל  כי  מעריכה  החברה   ,

אישורבאוגנדה   קבלת  עם     EUGMPלאחר  בהתקשרות  או  החברה  של  למפעל 

וזאת חלף הרבעון השלישי כפי שדיווחה החברה  מפעל בעל תקן דומה באירופה  

 .בעבר
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ב  אודותנוספים    לפרטים .1.6.7 ומפעל  רפואי  קנאביס  חוות    סעיף   ראו,  אוגנדההקמת 

סעיפים    התקופתי  לדוח'  א  לפרק)ז(  6.31 המשלים,   11  -ו  5,  2,  1וכן    לדוח 

 . ההפניה דרך  על יםהנכלל 

תחל לספק לחברה הגרמנית תוצרת מהחווה  לרבות כי  ההנחות, התחזיות והערכות לעיל,  

למפעל של החברה או בהתקשרות עם מפעל בעל      EU-GMPלאחר קבלת אישורבאוגנדה  

ניירות ערך, התשכ"ח,  תקן דומה באירופה -הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

אשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות גורמי   ,1968

לים על דרך לדוח המשלים, הנכל  9לדוח התקופתי וסעיף    36.6הסיכון המפורטים בסעיף  

ההפניה, ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל וודאות כי  

 .לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל

1.7. TOGETHER IDEAS PHARMA PORTUGAL, LDA "(פורטוגל טוגדר)" 

ינואר   ( 3)ב()1.1.3  סעיף  ראונוספים    לפרטיםחברת טוגדר פורטוגל.  התאגדה    2019בחודש 

 . ההפניה דרך על הנכלל,  התקופתי  דוחל ' א פרקל

 מינוי יו"ר דירקטוריון  .1.8

כיו"ר    על  החברה  הודיעה   2019,  בפברואר  5  ביום ברכה  ניסים  מר  של  כהונתו  סיום 

ועל   החברה,  לאישור  הדירקטוריון"ר  כיו  דנינו  יוחנן  מר  של  מינויודירקטוריון  בכפוף   ,

הכללית תנאי  2019ביוני    24  ביום.  האסיפה  את  החברה  של  הכללית  האסיפה  אישרה   ,

-2019)  2019בפברואר    5  מהימיםנוספים ראו דיווחי החברה    לפרטיםמר דנינו.    שלכהונתו  

-2019)   2019  במאי  16,  (2019-01-010258,  2019-01-010252,  2019-01-010249,  01-010231

-2019-01)  2019  ביוני  24-ו(  2019-01-061777)  2019  ביוני  20(,  2019-01-047470;  01-047476

 . ההפניה  דרך על  הנכללים(, 062884

 הקמת מפעל בישראל  .1.9

מעטפת    2019  בפברואר  13ביום   מפעל  לשכור  תחל  הקרובים  בימים  כי  החברה  הודיעה 

אשקלון בעיר  תעשיה  באזור  החברה,  של  החווה  ראו  .  בקרבת  נוספים  סעיף  לפרטים 

  יםהנכלל  ,(2019-01-012766)   2019בפברואר    13וח מיידי מיום  ודיו   ( לדוח התקופתי6ב)6.31

 על דרך ההפניה. 

 חוות הגידול וחוות הריבוי בישראל  .1.10

כי    2019במאי    15ביום   .1.10.1 החברה  במבדק    שניקיבלה  הודיעה  עמידה  אישורי 

בהתאם לתקינה החדשה    בישראל  הן לחוות הגידול והן לחוות הריבוי  ,תשתיות

"של   )להלן:  הבריאות  במשרד  רפואי  לקנאביס  לפרטים   "(היק"רהיחידה   .

הנכלל על דרך    ,(2019-01-046582)  2019במאי    15מיום  נוספים ראו דיווח מיידי  

 ההפניה. 

היק"ר    2019  במאי   20ביום   .1.10.2 אישור  את  קיבלה  כי  החברה   IMC-GSPהודיעה 

מיידי   דיווח  ראו  נוספים  לפרטים  החברה.  של  והגידול  הריבוי  במאי    20לחוות 

 , הנכלל על דרך ההפניה. (2019-01-048055) 2019
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קנאביס     2019ביוני    20ביום   .1.10.3 לריבוי  מוגבל  רישיון  קבלת  על  החברה  הודיעה 

,  (2019-01-061510)  2019ביוני    20מיום  דיווח מיידי    רפואי. לפרטים נוספים ראו 

 הנכלל על דרך ההפניה. 

קנאביס    2019ביוני    30ביום   .1.10.4 לגידול  מוגבל  רישיון  קבלת  על  החברה  הודיעה 

,  (2019-01-065536)  2019ביוני    30מיום  רפואי. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  

 הנכלל על דרך ההפניה. 

 פטרן כדירקטור חיצוני סיום כהונתו של מר יגאל  .1.11

הודיעה החברה על סיום כהונתו של מר יגאל פטרן כדירקטור חיצוני    2019במרס    18ביום  

-2019;  2019-01-023596)  2019במרס    18בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מיום  

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 023605-01

 ד"ר הדר רון   – חיצונית דירקטורית מינוי .1.12

  קטורית ראישרה האסיפה הכללית את מינויה של ד"ר הדר רון כדי  2019באפריל    24ביום  

רון    2019ביוני    10ביום    .בחברה  חיצונית הדר  ד"ר  של  מינויה  על  החברה  הודיעה 

 .  לאחר קבלת אישור היק"ר כדירקטורית חיצונית

מ החברה  דיווחי  ראו  נוספים    11(,  2019-01-017575)  2019בפברואר    28  הימיםלפרטים 

-2019)   2019ביוני    10-( ו2019-01-040138)  2019באפריל    24(,  2019-01-020947)  2019במרס  

 , הנכללים על דרך ההפניה. (2019-01-057181; 01-057175

 עירית בן עמי  –דירקטורית חיצונית  כהונת הארכת .1.13

עמי    2016ביוני    24ביום   בן  עירית  גב'  של  כהונתה  הארכת  את  הכללית  האסיפה  אישרה 

 חיצונית בחברה. כדירקטורית

דיווחי  נוספים ראו  -2019;  2019-01-047044)  2019במאי    16מהימים    ים מיידיים לפרטים 

-2019-01  ;2019-01-062911)  2019ביוני    24-ו  (2019-01-061777)   2019ביוני    20,  (01-047476

 , הנכללים על דרך ההפניה. (2019-01-062917 ;062884

 " לביטוח  חברה"הכשרה  עם השקעה בהסכם התקשרות .1.14

  10השקעה בסך של  הודיעה החברה על התקשרותה בהסכם    ,2019ביוני    10ביום   .1.14.1

זה: בסעיף  )להלן  ש"ח  עם  ההשקעה  הסכם" מיליון  חברה  "(  "הכשרה  חברת 

"  לביטוח" הכשרה    ."( הכשרה )להלן:  זכאית  ההשקעה  הסכם  במסגרת  כן,  כמו 

-2019)  2019ביוני    10לדיווח מיידי מיום    2למנגנון הגנת השקעה המתואר בסעיף  

01-056815" )להלן:  ההפניה  דרך  על  הנכלל    17ביום    "(.שקעה הה  הגנת  מנגנון(, 

ההשקעה    2019ביוני   להסכם  המתלים  התנאים  התקיימו  כי  החברה  הודיעה 

 לחברת הכשרה.   מניות 2,413,710הוקצו  ובאותו יום  

כלפי הכשרה  חד צדדי    בעלי השליטה באופןהתחייבו  ,  הסכם ההשקעהבמסגרת   .1.14.2

יירד מ  (האישית)שאחוז ההחזקה   ,כי    5%-של כל אחד מהם במניות החברה לא 

במועד   (, ספציפי וראשון בדרגה ,שעבוד קבוע)כל אחד מהם ישעבד לטובת הכשרה 
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ההסכם,   על  של החברה    1%החתימה  והנפרע  דילול)מההון המונפק  וזאת    (ללא 

ההשקעה הגנת  מנגנון  הביקורת    אישרו  2019ביולי,    7ביום    .להבטחת  ועדת 

כעסקה  ,  כאמור  את התחייבותם של בעלי השליטה בחברה  ודירקטוריון החברה

הקלות בעסקאות  )החברה בהתאם לתקנות החברות    את   שאין בה אלא כדי לזכות

 .  2000-תש"ס  (ןיעני  עם בעלי

דיווחי .1.14.3 ראו  נוספים  מיידייםלפרטים  -2019-01)  2019באפריל    4מהימים    ם 

;  2019-01-056815)   2019ביוני    10(,  2019-01-036313)   2019באפריל    14(,  032983

ו2019-01-059509)  2019ביוני    17(,  2019-01-056857 -2019-01)  2019ביולי    7-( 

   יה., הנכללים על דרך ההפנ(069505

 ק"ג תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי לחברה הגרמנית   160קבלת אישור לייבוא   .1.15

בדבר חתימה על הסכם   יד לפרק א' לדוח התקופתי6.31-יג ו6.31סעיפים  ב  בהמשך לאמור

ההפצה, מחקר    טון קנאביס רפואי לחברה גרמנית הפועלת בתחום  12.5מחייב למכירה של  

וחתימה על הסכם מחייב לפיו  "(  הגרמנית  החברהולעיל: "  )להלן  ופיתוח של קנאביס רפואי

השליטה    החברה את  הגרמנית,  רוכשת  על    2019במאי    19ביום    בחברה  החברה  הודיעה 

מחברה הולנדית )להלן    ק"ג תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי   160קבלת אישור לייבוא  

הרגולטריים הנדרשים לצורך השלמת  וקיבלה את כל האישורים  "(  המוצריםבסעיף זה: "

כמו    ייבוא המוצרים אל תוך גרמניה והפצתם באמצעות צד שלישי לבתי מרקחת בגרמניה.

בכוונתה   כי  החברה  הודיעה  יופצו  כן,  שהמוצרים  לכך  ולפעול  חודש  כל  כזו  רכישה  לבצע 

עם רשתות בתי    לחברהלבתי מרקחת בגרמניה בהתאם להסכמים קיימים שיש   הגרמנית 

כל  מ להם  אשר  בגרמניה  אחרים  שלישיים  לצדדים  אותם  למכור  או  בגרמניה  רקחת 

רכישתם לצורך  הנדרשים  הרגולטוריים  כי  .  האישורים  מועד  באותו  העריכה  החברה 

אולם החברה עתה    המוצרים צפויים להגיע לחברה הגרמנית עד סוף הרבעון השני של השנה 

לפרטים נוספים ראו דיווח    .2019וף שנת  מעריכה כי המוצרים יגיעו לחברה הגרמנית עד ס

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-047599) 2019במאי  19מיידי מיום  

הארכת  לצורך אישור    1999-לחוק החברות, תשנ"ט  350הגשת בקשה לבית משפט לפי סעיף   .1.16

 ( 6של כתבי אופציה )סדרה והפחתת מחיר המימוש תקופת המימוש 

  350להגיש לבית המשפט בקשה לפי סעיף    על כוונתה   החברה   הודיעה   2019  ביולי  24ביום  

החברות )סדרה    ,1999-תשנ"ט  ,לחוק  האופציה  כתבי  תקופת  ליום  6להארכת  עד   )27  

סעד  לבקשת החברה, בית המשפט נתן  .  ש"ח  7-ולהפחתת מחיר המימוש ל  2020בפברואר  

את   זמני )סדרה    להארכת  האופציה  כתבי  של  המימוש  ע6תקופת  ליום  (  בספטמבר   15ד 

לכנס,  2019 אישר  )סדרה    וכן  האופציה  כתבי  תנאי  לשינוי  צפויות    (.6אסיפות  האסיפות 

 . 2019באוגוסט  28להתכנס ביום  

דיווחי החברה מהימים   ראו  נוספים  -2019-01;  2019-01-076750)  2019ביולי    24לפרטים 

באוגוסט    4,  (2019-01-079513)  2019ביולי    31(,  2019-01-077032)  2019ביולי    25(,  076768

-2019-01;  2019-01-081442)   2019באוגוסט    5  ( 2019-01-080590;  2019-01-080485)   2019

ו2019-01-081448;  2019-01-081439;  081436   -ו  2019-01-083218)  2019באוגוסט    11-( 

 , הנכללים על דרך ההפניה. (2019-01-083224
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הארכת  לצורך אישור    1999-לחוק החברות, תשנ"ט  350הגשת בקשה לבית משפט לפי סעיף   .1.17

 ( 8תקופת המימוש של כתבי אופציה )סדרה  

  350להגיש לבית המשפט בקשה לפי סעיף    על כוונתה   החברה   הודיעה   2019  ביולי  30ביום  

החברות )סדרה    1999-תשנ"ט  ,לחוק  האופציה  כתבי  תקופת  ליום  8להארכת  עד   )15  

תקופת המימוש של    לבקשת החברה, בית המשפט נתן סעד זמני להארכת.  2019באוקטובר  

אסיפות לשינוי תנאי    וכן אישר לכנס ,  2019בספטמבר    15( עד ליום  8כתבי האופציה )סדרה  

 . 2019באוגוסט   28האסיפות צפויות להתכנס ביום (.  8כתבי האופציה )סדרה 

באוגוסט    1(,  2019-01-078694)  2019ביולי    30הימים  לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מ

באוגוסט    5  ,(2019-01-080593;  2019-01-080533)  2019באוגוסט    4(  2019-01-080155)   2019

ו2019-01-081466;  2019-01-081460;  2019-01-081463;  2019-01-081451)  2019  )-  11  

 ללים על דרך ההפניה. הנכ (2019-01-083230 -ו  2019-01-083227) 2019 באוגוסט 

 תקנון החברה עדכון  .1.18

 הודיעה החברה על עדכון תקנון החברה. 2019ביוני   24ביום 

ביוני    20(,  2019-01-047476)  2019במאי    16לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים  

 ההפניה. (, הנכללים על דרך 2019-01-062902) 2019ביוני  24-( ו2019-01-061777) 2019

 חתימה על מזכר הבנות עם שותף סיני  .1.19

על  .1.19.1 חתמה  חברה    החברה  עם  עקרונות  סיני  מזכר  תאגיד  בשליטת  ישראלית 

" הסיני)להלן:  משותפת  השותף  חברה  יחדיו  יקימו  הצדדים  כי  קובע  אשר   ,)"

מההון המונפק והנפרע שלה )להלן:    50%-בסין, אשר כל אחד מהצדדים יחזיק ב

)להלן:  המשותפת  החברה" בסין  הרפואי  הקנאביס  בתחום  תפעל  ואשר   ,)"

המשותף" חוקי  המיזם  אינו  רפואי  קנאביס  זה,  דיווח  למועד  נכון  כי  יצוין   .)"

לשימוש בסין. בכוונת השותף הסיני לפעול מול הממשל והגורמים הרגולטוריים  

צורך  הרלוונטיים בסין על מנת לקבל את כל האישורים והרישיונות הנדרשים ל

 הפעלת המיזם המשותף. 

מזכר ההבנות קובע, כי בכפוף לחתימה על הסכם מפורט, השותף הסיני ישקיע   .1.19.2

יפעל    1בטוגדר   וכן  ההסכם  השלמת  במועד  השוק  במחיר  ארה"ב  דולר  מיליון 

 לקבלת כל האישורים והרישיונות הנדרשים לצורך הקמת המיזם המשותף. 

הנ .1.19.3 והרישיונות  האישורים  כל  לקבלת  ההסכם  בכפוף  לחתימת  ובכפוף  דרשים 

 .CBDהמבוססים המפורט, בכוונת החברה לפעול בסין גם בתחום מוצרים  

-( ו 2019-01-076363)  2019ביולי    24לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מהימים   .1.19.4

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2019-01-079894) 2019באוגוסט  1

וכוונת החברה   בנוגע לחתימה על הסכם מפורטערכות לעיל, לרבות הההנחות, התחזיות וה

מוצרים המבוססים   בתחום  גם  בסין  כהגדרתו CBDלפעול  עתיד,  פני  צופה  מידע  הינם   ,

ניירות ערך, התשכ"ח  בגורמים שאינם  1968-בחוק  בין היתר,  , אשר התממשותו תלויה, 

החברה    לדוח התקופתי של  6.36בשליטת החברה, לרבות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  
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הנכללים על דרך ההפניה, ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל  ,  לדוח המשלים  9ובסעיף  

 יתממש ואף אם יתממש אין כל וודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל.

 הסכם לרכישת שתילי קנאביס רפואי לחווה בישראל  .1.20

החברה    2019ביוני    2ביום   .1.19.1 בבעלותה  הודיעה  שותפות  זה:  כי  בסעיף  )להלן 

, בין  אשר במסגרתו  ,"(ההסכם)להלן בסעיף זה: "  חתמה על הסכם"(  השותפות"

"  השותפותתרכוש    היתר, )להלן:  בע"מ  אר.סי.קיי.אם.סי  "(   המוכרתמחברת 

של   החדשה  התקינה  לפי  רפואי  קנאביס  החברה,  היק"ר שתילי  ידיעת  למיטב   .

הקנאביס בתחום  הפועלת  פרטית  חברת  הינה  ופיתוח    המוכרת  במחקר  הרפואי 

גנטי וטיפוח זנים של צמח הקנאביס וכן ייצור שתילים של צמח הקנאביס ואשר  

של התקינה החדשה של    IMC-GAPמחזיקה ברישיון קבוע לחוות ריבוי לפי תקן  

 : כדלקמן הם ההסכם  של העיקריים תנאיו היק"ר.

סה"כ    השותפות (א) מהמוכרת  תוך    42,000תרכוש  ראשון,  בשלב  שתילים. 

שתילים, אשר רק לאחר    180מהמוכרת    השותפות שלושה שבועות תקבל  

זכאית   תהיה  היק"ר,  של  והתקינה  לדרישות  בהתאם  גידולם  השלמת 

יותר    השותפות גדול  מספר  לגדל  לה  יאפשר  אשר  מתאים  רישיון  לקבלת 

 "(. הסופי הרישיוןשל שתילים )להלן: "

"ר  היק  של  החדשה  התקינה   לפי   ,"רמהיק   האישורים  כל   קבלת  לאחר (ב)

(IMC-GAP תספק המוכרת ,)42,000-את יתר השתילים )מתוך ה לשותפות  

של   תקופה  לאורך  לה  יסופקו  אשר  לעיל(  ובהתאם    חודשים  24כאמור 

 ממועד קבלת כל האישורים הנדרשים מאת היק"ר.  להזמנות החברה

השתילים   התמורה (ג) בעבור    בעבור  כדלקמן:  השתילים    5,000תהיה 

ש"ח לשתיל. בעבור יתר השתילים,    100הראשונים ישולם למוכרת סך של  

לשתיל    50  של  סך  השותפותתשלם   של  ובנוסףש"ח  בשיעור  מזומן  סך   ,

בספרי    7.5% שירשמו  ההכנסות  הכספיים    השותפות מסך  ובדוחותיה 

ת תוצרת כל שתיל,  ש"ח בגין מכיר  50לא פחות מסך של    אבלהמבוקרים,  

  מסך  תפחת   לא  שתיל  כל  בגין   הכוללת  שהתמורה  כךהגבוה מביניהם,    לפי

 "ח. ש 100 של

הספקת  ,  2019ביולי    1  ביום .1.19.2 ידי  על  בפועל  השתילים  הספקת  מימוש    180החל 

 .וזאת בהתאם לתנאי ההסכם  לשותפות,שתילים 

  -ו  (2019-01-054547)  2019ביוני    2  מהימים  ים מיידייםלפרטים נוספים ראו דיווח .1.19.3

 , הנכללים על דרך ההפניה. (, 2019-01-065536) 2019ביוני  30

   מזכר עקרונות לרכישת חברת קנאבליס .1.21

)להלן    מחייב , הודיעה החברה כי חתמה על מזכר עקרונות  2019ביוני    13  ביום .1.21.1

" זה:  במסגרתו תרכוש החברה  "(העקרונות  מזכר בסעיף  מההון    100%, אשר 
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, ואת  כל הידע  "(קנאבליס)להלן: "  המונפק והנפרע של חברת קנאבליס בע"מ

  ובעל ( ושאר זכויות הקניין הרוחני שבידי מייסד החברה  know-howהרלבנטי )

 . בה העיקרי המניות

שמסרה קנאבליס לחברה, קנאבליס עוסקת בייצור מוצרי קנאביס משנת    כפי .1.21.2

יש  2009 קנאביס    כשישה  לה ,  השנים    אלפיל  שנמכרומוצרי  במהלך  לקוחות 

  הדסה  החולים  בבית   חלוקה   מרכז  לקנאבליס .  בפיתוחומספר מוצרי קנאביס  

  במשרד  רפואי  לקנאביס  היחידה  של  הישנה  לאסדרה  בהתאם  בירושלים

ב   היא   כי  לחברה  קנאבליס   מסרה ,  כן  כמו .  הבריאות   מוצרי  פיתוחעוסקת 

 במחקרים בתחום הקנאביס.   השתתפה, וקנאביס

 עיקרי מזכר העקרונות הם כדלקמן:  .1.21.3

יום ממועד חתימת    60הצדדים הסכימו להתקשר בהסכם מפורט תוך   (א)

ומשפטית   כלכלית  נאותות  בדיקת  להשלמת  בכפוף  העקרונות,  מזכר 

שתערוך החברה ביחס לקנאבליס ולשביעות רצונה המלא והבלעדי של  

 החברה.  

הפיתוח  כ  העסקה  השלמת  לאחר  יכהן  הנוכחי  נאבליסק "ל  מנכ (ב) מנהל 

המפורט,   ההסכם  להוראות  ובכפוף  בהתאם  קנאבליס.  "ל  מנכשל 

 יתחייב לכהן בתפקיד כאמור לפחות למשך שלוש שנים.  קנאבליס 

  ,מיליון ש"ח במזומן, ומניות של החברה  4  של  סך  תעמוד על  התמורה (ג)

   לה במועד ההשלמה.מהון המניות המונפק והנפרע ש 5%אשר יהוו 

של    לאופציות  זכאי  יהיה  קנאבליס"ל  מנכ (ד) רגילות  מניות  לרכישת 

אחוז מהון המניות המונפק של החברה, נכון למועד    3  -החברה שיהוו, כ

 ההענקה. 

להתקשרות    2019באוגוסט    11ביום   .1.21.4 עדכני  מועד  קביעת  על  החברה  הודיעה 

 .2019בספטמבר   1 –בהסכם המפורט לרכישת קנאבליס 

-2019-01)  2019  ביוני  13  מהימים  יםמיידי   יםדיווח   ראו  נוספים  לפרטים .1.21.5

 . ההפניה דרך על יםהנכלל , (2019-01-083239) 2019באוגוסט  11 -ו (058216

 ההסכם   ייחתםלרבות בנוגע לפעילות קנאבליס ולכך שוהערכות לעיל,    , התחזיותההנחות

ניירות ערך, התשכ"ח המפורט פני עתיד, כהגדרתו בחוק  , אשר  1968-, הינם מידע צופה 

הסיכון  גורמי  לרבות  החברה,  בשליטת  שאינם  בגורמים  היתר,  בין  תלויה,  התממשותו 

, הנכלל על דרך ההפניה ולפיכך אין כל וודאות כי  התקופתי  לדוח  6.36המפורטים בסעיף  

 וודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל.  האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל

 עסקה עם בעל שליטה  .1.22

ניר    2019באוגוסט    27ביום   מר  של  העסקתו  את  והדירקטוריון  הביקורת  ועדת  אישרו 

ברכה, אחיו של מר ניסים ברכה )בעל שליטה בחברה( כמנהל רכש בגלובוס פארמה בע"מ  

לתקופה של שלוש שנים.    2019  במרס  1)חברת בת של החברה(, רטרואקטיבית החל מיום  
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להם   ואין  הרגיל  העסקים  במהלך  שוק,  בתנאי  הינה  ברכה  ניר  מר  של  ההעסקה  תנאי 

השפעה מהותית על מצבה הכספי של החברה. תנאי ההעסקה של מר ניר ברכה וכל הפרטים  

זימון   דוח  במסגרת  יפורטו  שליטה,  בעל  עם  עסקה  אישור  לצורך  לדין  בהתאם  הנדרשים 

 י מניות שתפרסם החברה בימים הקרובים.אסיפת בעל

 

  מצב כספי .2

 

 

 

 

 

 

 החברה  הסברי 2018בדצמבר  31 2018ביוני  30 2019ביוני  30 

 ש"ח אלפי 

החברה החלה את   2,485 722 7,186 נכסים שוטפים

 פעילותה 

נכסים לא  

 שוטפים

החברה החלה את   18,106 2,367 28,536

פעילותה, היו השקעות  

קרקעות  רבות בהכנת 

 . לגידול קנאביס

התחייבויות  

 שוטפות 

החברה החלה את   10,874 651 9,003

 פעילותה 

התחייבויות לא  

 שוטפות 

החברה החלה את   39,313 36,260 47,027

פעילותה ולצורך כך  

קיבלה הלוואות בעלים  

של   תוכן נוצרו התחייבויו

 . נגזרים פיננסים

)גרעון בהון( הון 

 עצמי

  2017-הקרקע נרכשה ב ( 29,596) ( 33,822) ( 20,308)

החלו בעבודות   2018-וב

 ההקמה. 

זכויות שאינן  

 מקנות שליטה 

חוס  יההפרשים נובעים מי  157 169 53

הפסדים לפי אחוזי  

 החזקה. 

  2017-הקרקע נרכשה ב 20,591 3,089 35,722 המאזן סך

החלו בעבודות   2018-וב

 ההקמה. 
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  לותיתוצאות הפע .3

 2018שנת  2018ביוני  30 2019ביוני  30 

 ש"ח  אלפי 

 - - 428 הכנסות 

 3,704 859 7,777 הוצאות  הנהלה וכלליות 

בעלי  הוצאות   כלפי  בהתחייבות  הכרה  בגין 

 שליטה 

- 38,410 37,891 

           110,525 110,629 - רישום למסחר הוצאות 

 152,120 149,898 7,349 מפעולות רגילות הפסד

 ( 2,231) ( 5,873) 2,001 ן, נטומימו (הכנסותהוצאות ) 

 149,889 144,025 9,350 כולל לתקופה )רווח( הפסד

 

  ומקורות מימון נזילות .4

הפעילות  ממועד עסקת  פעילותה  השלמת  את  החברה  מימנה  בעלים,  מכספים    ,מהלוואות 

במסגרת   כתבי  תוציבוריהנפקות  שהתקבלו  מימושי  סחירים,  פרטית    אופציה  מהקצאה  וכן 

   .לעיל( 1.14להכשרה חברה לביטוח )ראו סעיף 

)כולל מימושים של כתבי    ערך לציבור  ניירותשל    ותגייסה החברה בהנפק   בתקופת הדוח,בסה"כ  

  , 2019  ביוני  30כמו כן, בסה"כ, נכון ליום  )נטו(.    ש"ח  אלפי  21,514-של כ  כוללסך    רים(אופציה סחי

 . ש"חאלפי  6,852-יתרת הלוואות הבעלים של החברה כלפי בעלי השליטה עומדת על סך של כ 

 

ביוני   30

2019 

ביוני   30

2018 
 2018בדצמבר  31

 החברה  הסברי
 ש"ח אלפי 

תזרים מזומנים  

 לפעילות שוטפת

(6,673 ) (1,683 ) (5,379 )  

תזרים המזומנים  

 פעילות השקעה ל

 ראה לעיל.  ( 13,302) ( 1,854) ( 8,811)

תזרים המזומנים  

 מפעילות מימון

20,172 3,628 18,916 - 

מזומנים ושווי 

 מזומנים לסוף תקופה

4,919 91 235 - 
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הכספיים,   הדוחות  ל  והפנ  החשבון  רואיבמסגרת  הלב  תשומת    הכספי"ח  לדו  5בסעיף    אמור את 

  כל  להשלמת  ההנהלה  תכניות  במימוש  שלה  והתלות  החברה  של  הכספי  מצבה  בדבר,  המאוחד

  התכנית  מימוש,  הרפואי   הקנאביס  בתחום  לפעול  בכדי  החברה  נדרשת  להן  הרגולטוריות  הדרישות

  פעילותה  המשך  לצורך  הנדרשים  המימון  מקורות  ולגיוס  רפואי  קנאביס  מוצרי  למכירת  העסקית

לבעלי    ,2019  ביוני  30  ליום,  בנוסף.  כאמור  העסקיים   ביעדיה  ועמידתה המיוחס  בהון  גרעון  לחברה 

חודשים שהסתיימה    20,361-כהמניות של החברה בסך של   והפסד לתקופה של שישה  אלפי ש"ח 

כ   2019ביוני    30ביום   בסך של  לבעלי המניות של החברה  ליום  א  9,246-המיוחס  נכון  ש"ח.    30לפי 

את  2019ביוני   לממש  לחברה  המאפשר  מספק  בהיקף  אינן  מזומנים  ושווי  המזומנים  יתרות   ,

רואי החשבון,   לדבריחודשים שלאחר תום תקופת הדוח הכספי.    12תכניותיה העסקיות לתקופה של  

 ".חי"עסק כ החברה של קיומה  המשך בדבר משמעותיים ספקות מעוררים אלו גורמים

 

 חשבונאיים קריטיים  אומדנים .5

 :  ואחת מהותית( מאד ותמהותי )שתיים  שווי הערכות שלוש נערכוהדוח   לתקופת

  הסכום[,  התקופתי   בדוח '  א  לפרק (  7א)1.1.2  זה  מונח ]כהגדרת    האופציות  חוב   אומדן לצורך   .1

  שהעמידו   בעלים  והלוואות[  התקופתי  בדוח '  א  לפרק(  5א)1.1.2  בסעיף  זה  מונח]כהגדרת    הנוסף

[  התקופתי  בדוח'  א  לפרק (  16א)1.1.2  -ו(  4א)1.1.2  בסעיף ]כמפורט    לחברה  השליטה   בעלי 

 ]מהותית מאד[  "(.השווי הערכות)להלן: "

השקעה    שווי  הערכת .2 מנגנון  בגין  פיננסי  נגזר  לביטוח    אשרבגין  חברה  הכשרה  לחברת  ניתן 

 ]מהותית מאד[ בע"מ.

 ]מהותית[  הדירקטוריון"ר ליו  אופציה כתבי בהענקת הגלומה ההטבה   שווי .3

 .הכספיים לדוחות   5 -ו   4לפרטים נוספים ראו ביאורים   

ב)ט(  8בהתאם להוראות תקנה    ,"ב לדוח זההמצנתונים הנדרשים בקשר עם הערכות השווי,    להלן 

 לתקנות: 

 

 הסכום הנוסף והלוואת בעלים  נושא ההערכות 

 2019אוגוסט  השווי מעריך מועד ההתקשרות עם 

 כן הסכמה לצירוף ההערכות 

 2019ביוני,   30 ההערכות עיתוי

לפני  סמוך  ההערכות  נושא  שינוי 

 מועד ההערכות

 .רל

 ראה בדוח הכספי  שווי נושא ההערכות 

) זיהוי המעריך ומאפייניו  והשקעות  יעוץ  אי.אפ.אס  ,מתמחה 2009חברת  בע"מ   )

ומימוני   ייעוץ כלכלי  והערכות שווי מקצועיות בלתי  במתן 

בין    ,תלויות חשבונאות  כללי  פי  ותקינה    לאומיתעל 

 IFRS ישראלית ,לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה 

חברות   עשרות  נמנות  החברה  לקוחות  בין  משפט.  לבתי 

 ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות. 
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בן  השווי ךמערי מנכ"ל  -שגיא  רו"ח,  יעוץ  שלוש  אי.אפ.אס  חברת 

 .( בע"מ2009והשקעות )

 אין  תלות במזמין ההערכות 

 מודל בינומי   מודל ההערכות

 .המצורפת בהערכה פירוט ראה הנחות העיקריות בבסיס ההערכות

 

 

 

 נגזר פיננסי בגין מנגנון הגנת השקעה  נושא ההערכות 

 2019אוגוסט  השווי מעריך מועד ההתקשרות עם 

 כן לצירוף ההערכות הסכמה 

 2019ביוני,   30 ההערכות עיתוי

לפני  סמוך  ההערכות  נושא  שינוי 

 מועד ההערכות

 .רל

 ראה בדוח הכספי  שווי נושא ההערכות 

) זיהוי המעריך ומאפייניו  והשקעות  יעוץ  אי.אפ.אס  ,מתמחה 2009חברת  בע"מ   )

והערכות שווי מקצועיות בלתי   ומימוני  ייעוץ כלכלי  במתן 

בין    ,תלויות חשבונאות  כללי  פי  ותקינה    לאומיתעל 

 IFRS ישראלית ,לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה 

חברות   עשרות  נמנות  החברה  לקוחות  בין  משפט.  לבתי 

 ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות. 

בן  השווי ךמערי יעוץ  -שגיא  אי.אפ.אס  חברת  מנכ"ל  רו"ח,  שלוש 

 .( בע"מ2009)והשקעות 

 אין  תלות במזמין ההערכות 

 (.PUTמודל בינומי לאופציית מכר )  מודל ההערכות

 .המצורפת בהערכה פירוט ראה הנחות העיקריות בבסיס ההערכות

 

 

 
 אומדן חוב האופציותהערכת שווי  נושא ההערכות 

 2019אוגוסט  השווי מעריך מועד ההתקשרות עם 

 כן ההערכות הסכמה לצירוף 

 2019,  ביוני 30 עיתוי ההערכות

לפני  סמוך  ההערכות  נושא  שינוי 

 מועד ההערכות

 .רל

 ראה בדוח הכספי  שווי נושא ההערכות 
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יהודה )לשעבר דה קלו בן יהודה ושות' -פולברינס ברקת בן זיהוי המעריך ומאפייניו 

 בע"מ( 

 פולברינס ברקת בן יהודה  השווי ךמערי

 אין  במזמין ההערכות תלות 

 B&S מודל ההערכות

 .המצורפת בהערכה פירוט ראה הנחות העיקריות בבסיס ההערכות

 
 
 
 

   תאגידי ממשל היבטי .6

 מדיניות החברה לעניין תרומות .6.1

בתקופת הדוח לא  דירקטוריון החברה לא קבע מדיניות בעניין מתן תרומות.  למועד הדוח,  

  הוענקו תרומות בסכומים מהותיים ולא ניתנה התחייבות למתן תרומות בעתיד הקרוב.

 דירקטורים בלתי תלויים  .6.2

 הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.    ןבתקנו אימצה החברה לא 

 ופיננסית  חשבונאית  מומחיות בעלי דירקטורים .6.3

בהתאם לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  

  ביולי  19,קבע דירקטוריון החברה, ביום    2005-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו 

ערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון בעלי מומחיות חשבונאית  כי המספר המז,  2012

הסוגיות   באופי  בהתחשב  התקבלה  זו  החלטה  אחד.  דירקטור  על  יעמוד  ופיננסית, 

של  הכספיים  דוחותיה  בהכנת  המתעוררות  החשבונאית  הבקרה  וסוגיות  החשבונאיות 

פ של  והמורכבות  הגודל  סדר  החברה,  של  פעילותה  תחומי  לאור  וכן  החברה,  עילותה, 

ניהולי   עסקי,  ניסיון  בעלי  אנשים  הכולל  בכללותו,  החברה  דירקטוריון  בהרכב  בהתחשב 

חברי   . ומקצועי, המאפשר להם להתמודד עם מטלות ניהול החברה לרבות מטלות הדיווח

זה,  דוח  פרסום  למועד  נכון  ופיננסית,  חשבונאית  מיומנות  בעלי  הינם  הדירקטוריון אשר 

מר הינם   מיכל  בריקמןגב'  תלויה)  ום  בלתי  )דירקטורית    (, דירקטורית  רון  הדר  ד"ר 

עירית בן עמי )דירקטורית חיצונית(. לפרטים אודות חברי הדירקטוריון של   'וגב  חיצונית(

לראותם   ניתן  שמכוחן  והעובדות  ופיננסית,  חשבונאית  מיומנות  בעלי  הינם  אשר  החברה 

השכלתם,   בדבר  פרטים  וכן  אסיפראו  ככאלה  מיום  זימון  -2019-01)  2019במרס    11ה 

מיום  020947 זימון אסיפה  רון,  הדר  ד"ר  של  מינוייה  לאישור  -2019-01)  2019ביוני    20( 

לפרק פרטים נוספים על התאגיד    26( לאישור מינוייה של גב' עירית בן עמי ותקנה  061777

, בקשר (2019-01-081481) 2019באוגוסט  5וכן זימון אסיפה מיום  )פרק ד'( לדוח התקופתי 

 . , הנכללים על דרך ההפניהבריקמן-עם גב' מיכל מרום

 

   פרטים בדבר המבקר הפנימי של החברה .6.4
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הפנימי   המבקר  אודות  שהובאו  לפרטים  בנוגע  שינויים  חלו  לא  החברה,  ידיעת  למיטב 

ה פרסום  מועד  ועד  האחרונה  הדיווח  שנת  ביום  דו"חמתום  הבאים:  הדברים  למעט   ,17  

"     2019ביולי   בנושא  )בכתב(  ביקורת  דוח  הביקורת  לוועדת  הפנים  מבקר  הוצאות  הגיש 

לשנת  החברה הביקורת  לתוכנית  בהתאם  מיום  2018",  הביקורת  וועדת  בישיבת   .13  

 . כאמור  הדוחבממצאי  הביקורת ועדת  דנה  2019,  באוגוסט

   

 ניסים ברכה, מנכ"ל   הדירקטוריון , יו"ר וחנן דנינוי

 

 . 2019,  באוגוסט 27תאריך אישור דוח הדירקטוריון: 
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מספר:  3428  
תאריך:  כו' באב תשע"ט  

27 באוגוסט 2019  
  
  

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 
טוגדר פארמה בע"מ   

  

  

מבוא  
  

סקרנו את המידע הכספי המצורף של טוגדר פארמה בע"מ וחברות הבנות והשותפויות שלה (להלן: 
"הקבוצה"), הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 30 ביוני 2019, ואת הדוחות 
התמציתיים המאוחדים על הרווח והפסד, ההפסד הכולל, הגרעון בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת 
ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים 
לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל 

- 1970. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.  
  

היקף הסקירה  
  

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופת 
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופת ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים 
ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת 
מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו 

יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.      
  

מסקנה  
  

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל 
   .IAS 34 הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

  
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע 
הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך 

(דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970.  
  

מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' לתמצית הדוחות הכספיים 
הביניים המאוחדים בדבר מצבה הכספי של הקבוצה והתלות שלה במימוש תכניות ההנהלה להשלמת כל 
הדרישות הרגולטוריות להן נדרשת הקבוצה בכדי לפעול בתחום הקנאביס הרפואי, מימוש התכנית העסקית 
למכירת מוצרי קנאביס רפואי ולגיוס מקורות המימון הנדרשים לצורך המשך פעילותה ועמידתה ביעדיה 
העסקיים כאמור. בנוסף, ליום 30 ביוני 2019 לקבוצה גרעון בהון בסך של כ- 20,308 אלפי ש"ח והפסד 
לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019 בסך של כ- 9,350 אלפי ש"ח. נכון ליום 30 ביוני 
2019, יתרות המזומנים ושווי מזומנים אינן בהיקף מספק המאפשר לחברה לממש את תכניותיה העסקיות 
לתקופה של 12 חודשים שלאחר תום תקופת הדוח. גורמים אלה  מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך 

קיומה של הקבוצה כ"עסק חי".  

כאמור בביאורים 5ה' ו- 5ו' להלן לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים, הנהלת הקבוצה פועלת להשגת 
המימון הדרוש לצורך המשך הפעילות באמצעות גיוס הון ומקורות מימון שונים.  

בדוחות הכספיים הביניים המאוחדים לא נערכו התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן 
ותהיינה דרושות אם הקבוצה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".  

  
פאהן קנה ושות'  

רואי חשבון  

www.grantthornton.co.il


   טוגדר פארמה בע"מ 
  

תמצית דוחות מאוחדים על המצב הכספי  
  

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.  
  

3  

31 בדצמבר  30 ביוני      
  2018

אלפי ש"ח  
(מבוקר) 

      2019
אלפי ש"ח  

  2018
אלפי ש"ח     ביאור  

(בלתי מבוקר)   
          

        נכסים  
          

        נכסים שוטפים  
235  91  4,919    מזומנים ושווי מזומנים  

2,135  631  1,383    חייבים ויתרות חובה  
115  -  299  5י', יג'  נכס ביולוגי  

-  -  585    מלאי  

2,485  722  7,186    סה"כ נכסים שוטפים  
          

        נכסים שאינם שוטפים  
-  -  108  2ו'  נכס זכות שימוש  

9,900  843  16,673  3  זכויות שימוש במקרקעין  
8,206  1,524  11,755  3  רכוש קבוע  

סה"כ נכסים שאינם שוטפים  
  

    28,536  2,367  18,106
        

20,591  3,089  35,722    סה"כ נכסים  
          

        התחייבויות וגרעון בהון  
          

        התחייבויות שוטפות  
אשראי בנקאי וחלות שוטפת בגין הלוואה 

287  120  49    מתאגיד בנקאי  
2,001  -  -    הלוואה מתאגיד בנקאי  
5,128  190  2,770    ספקים ונותני שירותים  

-  -  1,072    נגזר פיננסי בגין מנגנון השקעה  
564  341  1,324    זכאים ויתרות זכות  

2,894  -  3,788  4  הלוואת בעלים והתחייבות לבעלי שליטה  

10,874  651  9,003    סה"כ התחייבויות שוטפות  
  

התחייבויות שאינן שוטפות  
        
        

170  195  147    הלוואה מתאגיד בנקאי בניכוי חלויות שוטפות  
-  -  57  2ו'  התחייבות בגין חכירות  

2,993    (*)2,780  3,064  4  הלוואות בעלים והתחייבות לבעלי שליטה   
36,150    (*)33,285  37,230  4  נגזרים פיננסיים בגין התחייבות לבעלי שליטה  

-  - 6,529  5ה'  נגזר פיננסי בגין מנגנון הגנת השקעה  
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות  

  
    47,027  36,260  39,313

        
        גרעון בהון  

120,144  110,054  136,291      הון מניות ופרמיה 
-  -    4,400  קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות  

(149,897)  (144,045)  (161,054)    יתרת הפסד  
  -    -  2    הפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ  

157  169  53    זכויות שאינן מקנות שליטה  

סה"כ גרעון בהון  
  

    (20,308)
  

  (33,822)
  

  (29,596)
    

20,591  3,089  35,722    סה"כ התחייבויות וגרעון בהון  
  

  סווג מחדש.  (*)
  

      
יוחנן דנינו  

יו"ר דירקטוריון  
ניסים ברכה  

מנכ"ל  
אורי בן-אור   

סמנכ"ל כספים  
  
  

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 27 באוגוסט 2019.  



     
  

       
  

           
  

  

 

    

   
   

   
  

 
 

  
  

          
ביאור     

 
         

    
 

     
              

          
           

            7,777   859   3,704 
         

 37,891     38,410      שליטה  
   110,629         הוצאות  רישום  למסחר   

       7,349  149,898  152,120 
          

         (2,202)   (6,591)     (6,361) 
           718  4,130 

  (5,873)  2,001     הוצאות  (הכנסו ת ) מימון, נטו   
  

הפסד  לתקופה    
  

    9,350   144,025  

        
  

           

 149,863   144,011    בעלי  המניות  של  החברה   

   14  104    זכויות  שאינן  מקנות  שליטה   

 

הפסד  למניה  רגילה  המיוחס    
      לבעלי  מניות  החברה  ללא   ע .נ.  (בשקל  ):  

        

 48,076,618  37,645,983   41,632,785 

        

 48,076,618  37,678,934   41,700,085
  
  

     
  

 מ"עב המראפ רדגוט

 דספהו חוורה לע םידחואמ תוחוד תיצמת

 הנשל
 המייתסהש

 םויב

 לש הפוקתל
 םישדוח השיש
 םויב המייתסהש

 ח"ש יפלא ח"ש יפלא ח"ש יפלא
 )רקובמ()רקובמ יתלב(

 תומאתהב ושמומ םרטש )תוסנכה( םייוניש
 םייגולויב םיסכנ לש ןגוהה יווש

 :תוילועפת תואצוה
 'ג5 תויללכו הלהנה תואצוה
 ילעב יפלכ תובייחתהב הרכה ןיגב תואצוה

 

 תוליגר תולועפמ דספה

 'ג4',ב4 ןומימ תוסנכה
 'ג4',א ןומימ תואצוה

 :ל סחוימ

 הינמל יסיסב דספה

הממוצע  המשוקלל  של  מספר  המניות  ששימשו  בחישוב  
ההפסד  הבסיסי  למניה    

 הינמל ללודמ דספה

הממוצע  המשוקלל  של  מספר  המניות  ששימשו  בחישוב  
ההפסד  המדולל  למניה    

 .שדחמ גווס

רבמצדב ינויב 31 30 
2018 2018 2019 

- - (428) 

(*) -
110,525 -

(*) 
 4,203 4 

(2,231) 

149,889  

26 

  9,246 

 

(3.60) (3.83) (0.23) 

(3.62) (3.85) (0.23) 

 

(*) 

 .םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואיבה
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        9,350   144,025   149,889 
          

            

        

    (2)   -  -

            (2)   -
  

  -
        

             

  

           

         9,244   144,011   149,863 

               

  
  

  
  

 מ"עב המראפ רדגוט

 ללוכה דספהה לע םידחואמ תוחוד תיצמת

 הנשל
 המייתסהש

 םויב

 לש הפוקתל
 םישדוח השיש
 םויב המייתסהש

 רבמצדב

 ח"ש יפלא
 )רקובמ(

 ח"ש יפלא ח"ש יפלא
 )רקובמ יתלב(

 רואיב

149,889 144,025 9,348 

26 14 104 

 הפוקתל דספה

 :רחא ללוכ חוור

פריטי  רווח  כולל  אחר  אשר  מסווגים  
מחדש/יסווגו  בעתיד  לרווח  או  הפס ד:  

הפרשי  שער  בגין  תרגום  דוחות  כספיים  בגין  
פעילות  חוץ   

 הנשל רחא ללוכ דספה לכה ךס

 הפוקתל ללוכ דספה

 :ל סחוימ

 הרבחה לש תוינמה ילעב

 הטילש תונקמ ןניאש תויוכז

ינויב 31 30 
2018 2018 2019 

 .םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואיבה
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תמצית  דוחות  מאוחדים  על  השינויים  בגרעון  בהון   
  

           
  

  

          
  

            
זכויות  
שאינן  
מקנות  

שליטה   

  

    

הון    
מניות  

 ופרמיה  
 
סה"כ    

סה"כ    
גרעון  
בהון   

       
 

יתרה  ליום   1 בינואר   2019 
   (29,753)  -  (149,897)  -   120,144   (מבוק ר)  

    4,346   -  -  -  4,346   -  4,346 

          -    5ד '     

 
                  

   
    

                   
    

 2,695  -   2,695  -  -   2,695   השקעה   
 2    -   2  2  -  -  -   הפסד  כולל  אחר  לתקופה   

       -  - (9,246)   (9,246) (104)   (9,350) 

           4,400   (161,054)  2   (20,361)  53   (20,308) 

  

          
  

              

ביאור     

הון    
מניות  

ופרמיה   
 
סה"כ    

אלפי  ש"ח  

סה"כ    
גרעון  בהון   

     
 

   183  366   (34)  400   יתרה  ליום   1 בינואר   2018 (מבוקר)  

    109,654   -  109,654     109,654 
          

    (33,991)      יתרה  ליום   30 ביוני   2018  

  

לשנה  שהסתיימה  ביום   31 בדצמבר   2018 (מבוק ר)  
  
  מיוחס  לבעלי  המניות  של  החברה       

זכויות  שאינן  
מקנות  

שליטה   

  

ביאור     
  

הון    
מניות  

ופרמיה   
יתרת   
סה"כ   הפסד  

אלפי  ש"ח

סה"כ    
גרעון  בהון   

    

 549   183  366  34)  400   יתרה  ליום   1 בינואר   2018  

     -  109,654   -  109,654 

     -  (*)   

      -  3,951   -  3,951 
מימוש  כתבי  אופציות  (סדרה    

 6,139  -   6,139  -   6,139   4 ו-7) למניות רגילות  
             

יתרה  ליום   31 בדצמבר   2018  
   

    (149,897)      

  
         

- - - -

 מ"עב המראפ רדגוט

 2019 ינויב 30 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתל

 הרבחה לש תוינמה ילעבל סחוימ
קרן  הון  בגין  

תשלום  
מבוסס  
מניות   

הפרשי  
תרגום  דוחות  
כספיים  של  
פעילות  חוץ  

יתרת  
הפסד    רואיב

 ח"ש יפלא

הנפקה  של  מניות  רגילות  
 'ו5וכתבי  אופציה   

שווי  תוספתי  שנצמח  
מהארכת  תקופת  מימוש  
כתבי  אופציות  (סדרה   5 

(29,596) 157  

 )7-ו 1,911 (1,911)
עלות  תשלום  מבוסס  

 מניות  (כתבי  אופציות
 'ג5)תוינמו
 תויצפוא יבתכ שומימ

 תוינמל )8-ו 7 הרדס(
 'ז ,'ו5 תוליגר

 םכסה ןיגב ינוה ביכר
 'ה5

4,400 - 4,400 - - 4,400 -

7,195 - 7,195 - - - 7,195 

(*) 
 

 
 -

  -

136,291 

 הפוקתל דספה

 2019 ינויב 30 םויל הרתי

 2018 ינויב 30 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתל

 הרבחה לש תוינמה ילעבל סחוימ
זכויות  שאינן  

מקנות  
שליטה   

יתרת  
הפסד 

549 

הנפקת  מניות  רגילות  במסגרת  רכישה  
במהופך   

הפסד  לתקופה   
-  'ב1

(33,822) 169 (144,045) 110,054 

(144,025) (14) (144,011) (144,011) -

 

הנפקת  מניות  רגילות  במסגרת  רכישה  
במהופך   

מימוש  כתבי  אופציה  לא  סחירים  למניות  
רגילות   

הנפקת  יחידות  הכוללת  כתבי  אופציות  
(סדרה   7-5), נטו  מהוצאות  הנפקה   

) 

'ב1

(*) 

 109,654 

(*)   -

3,951 

    
- (149,863) (149,863) (26) (149,889) הנשל דספה

(29,596) 157 (29,753) 120,144 

 .ח"ש יפלא 1-מ ךומנה םוכס (*)

 .םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואיבה
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תמצית  דוחות  מאוחדים  על  תזרימי  המזומנים   
  

           
  

  

    

   
   

   
  

 
 

  
  

      2019 
אלפי  ש"ח   

  2018 
אלפי  ש"ח   

  
       
     
  

             
 (149,889)   (144,025)  ( 350, 9)    הפסד  לתקופה   

התאמות  הדרושות  כדי  להציג  את    
       תזרימי  המזומנים  לפעילות  שוטפת  (נספח   א')  

          
             

          
          

             
     

 (9,411)    (*)   (324)  (4,845)  3 א'   
        3 ב'      

          
           

          
             
         (239)   73   239 

 36,751  242   32,600    נטילת  הלוואה  מתאגיד  בנקאי   
 (34,532)  -   (34,624)    פירעון  הלוואה  מתאגיד  בנקאי   

 6,428   3,534  3ב '   894  נטילת  הלוואת  בעלים  והתחייבות  לבעלי  שליטה   

  -    5 ו'  

-  -   10,000  5 ה'  
  -    -  -    תמורה  ממימוש  כתבי  אופציות  לא  סחירות   

תמורה  ממימוש  כתבי  אופציות  (סדרות   5, 7 ו- 
 6,139     7,195   5 ו',  ז'   8)  

      (221)  (221) 
  

  מזומנים  נט ו, שנבעו  מפעילות  מימון   

        
    20,172   3,628    

          

    (4)   -  -
          

              
          

     
      235  -  -

          

               

  
     
        

  
    

רבמצדב ינויב 31 30 
2018 

 ח"ש יפלא
 )רקובמ יתלב( )רקובמ(

 רואיב

 תפטוש תוליעפמ םינמוזמ ימירזת

144,510 142,342 2,677 

תפטוש תוליעפל ושמישש ,וטנ (6,673) (1,683) (5,379)  םינמוזמ

 העקשה תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
 שומיש תויוכזל ונווהש םימוכסו תופסות

(3,891) (*) (1,530) (3,966) 

(13,302) (1,854) (8,811) 

4,112 

 

4,346 
הנפקת  חבילה  הכוללת  מניות  רגילות  ונגזר  

פיננסי  בגין  מנגנון  הגנת  השקעה     

 ןיעקרקמב
 עובק שוכר תשיכר

 העקשה תוליעפל ושמישש ,וטנ םינמוזמ

 ןומימ תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
 רצק ןמזל יאקנב יארשא

הנפקת  יחידות  הכוללת  מניות  וכתבי  אופציה  
בניכוי  הוצאות  הנפקה, נטו   

(**) 

18,916 

(**) 

-

 -

235 91 4,684 

235 91 

 

4,919 

מזומנים  ששימשו  במסגרת  רכישת  שלד  בורסאי  
(נספח  ב')  

הפרשי  תרגום  בגין  יתרות  מזומנים  ושווי  
מזומנים  במטבע  חוץ  

 םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתיב יוניש

 תליחתל םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי
 הפוקתה

 הפוקתה ףוסל םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי

 .ח"ש
 .שדחמ גוו
 יפלא 1-מ ךומנה םוכס
ס (*) 

(**) 

 מ"עב המראפ רדגוט

 הנשל
 המייתסהש

 םויב

 לש הפוקתל
 םישדוח השיש
 םויב המייתסהש

 .םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואיבה
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 86   36   62    פחת  והפחתות   

-  -   6    הוצאות  מימון  בגין  חכירות   
         4,400   -  -

      
בעל  שליטה   

  
       37,891 

-  -   (2,189)    הכנסות  בגין  שינוי  בתנאי  הלוואות   

          202   (*)  (6,591)  (6,361) 
             296     

      
    

  
       712   4,079 

           110,293   

      5,915   142,860   
             

          692   (257)   (1,761) 
 (115)  -   (189)    עליה  בנכס  ביולוגי   

 787   190   (4,316)    עליה  בספקים  ונותני  שירותים    
          1,165   (451)   (285) 
       (590)  -  -

      (3,238)  (518)  (1,374) 
          

          

          

       
           

          
     

             

             (418)   

          (110,293)   

   (109,654)      הון  מניות  ופרמיה  על  מניות   
  

                
      

  1,958 
    

  4,341           -

הוצאות הנפקת חבילה כנגד זכאים ויתרות 
        זכות   

  
     

- -

 מ"עב המראפ רדגוט

 םינמוזמה ימירזת לע םידחואמ תוחוד תיצמת

 הפוקתל
 תליחת םוימ
 דעו תוליעפ

 םויל

 לש הפוקתל
 םישדוח השיש
 םויב המייתסהש

 רבמצדב

 ימירזת תגצהל תושורדה תומאתה 'א חפסנ

שערוך  של  נגזר  פיננסי  בגין  חוב  האופציות  
'ג4 ',ב4  הטילש ילעבל ףסונה בוחהו

'ה5  העקשה תנגה ןונגנמ ןיגב יסנניפ רזגנ לש ךורעש
 תואוולה לע הרובצ תיבירו ןויכינ תתחפה

 הטילש ילעבמ םילעב
 רחסמל םושיר תואצוה

 תויובייחתהו שוכר יפיעסב םייוניש
 הבוח תורתיו םיבייחב הילע( הדירי

 תוכז תורתיו םיאכזב הדירי( הילע
 יאלמב הילע

 תשיכר תרגסמב ועבנש םינמוזמ-'ב חפסנ
 יאסרוב דלש

 תשכרנה הרבחה לש תויובייחתהו םיסכנ
 הקסעה תמלשה דעומל תיאנובשחה

 )םינמוזמ יוושו םינמוזמ טעמל( רזוח ןוה

 רחסמל םושיר תואצוה

 ןמוזמב אלש תיתוהמ תוליעפ-'ג חפסנ

 םיקפס יארשא דגנכ עקרקל תפסות

      

ינויב 31 30 
2018 2018 2019 

ח"ש יפלא ח"ש יפלא ח"ש יפלא  רואיב
 )רקובמ יתלב( )רקובמ(

-
 תפטוש תוליעפל םינמוזמה

 ימירזתב תוכורכ ןניאש תואצוהו תוסנכה
 םינמוזמ

 'ג5 תוינמ ססובמ םולשת
 יפלכ תובייחתהב הרכה ןיגב תואצוה םושיר

- 38,410   (*) 'ב1

  
- -

3,138 
110,189 -

 'ג4 ',א
 'ב1

4 

145,884 

 
 
 

144,510 142,342 2,677 

( 

( 

(314) -

: 

(110,189) -

(109,654) -

161 

. 

 'ב1

 'ב1

 .שדחמ גווס

 םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואיבה

(*) 
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 מ"עב המראפ רדגוט

 םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

 יללכ-1 רואיב

 .א

 .ב

 .ג

 הקוסיע תא התניש ")הרבחה"- ןלהל( מ"עב המראפ רדגוט ,2018 ראורבפ שדוחמ לחה
- ןלהל( מ"עב המראפ סובולג תרבח ךרד סיבאנקה םוחתב תוליעפ תסנכה לש ךרדב
 םירצומ לש הצפהו ןוסחא ,רוצי ,יוביר ,לודיגב קוסעל הרטמב תאזו ")סובולג"
 ,2019 ינויב 30 םויל ןוכנ ).ןלהל 'ב1 רואיב האר( סיבאנקה חמצ סיסב לע םייאופר
 יחמצ לודיג לש ערפנהו קפנומה תוינמה ןוהמ 90%-ו 51%,66.67%-ב הקיזחמ סובולג

 .המאתהב ,לגוטרופב תב תרבחו הדנגואב תב תרבח ,תלבגומ תופתוש יאופר סיבאנק
 תרצות קורי תרבח לש ערפנהו קפנומה תוינמה ןוהמ 100%-ב הקיזחמ סובולג ,ןכ ומכ
 ").תונבה תורבחה"- וידחי ןלהל( הליעפ הנניא 2019 ינויב 30 םויל רשא ,מ"עב תיאופר
 ".הצובקה" וידחי ןלהל וארקי סובולגו הרבחה

 תוריינל הסרובב דמויב-א"ת דדמ תרגסמב םירחסנ הלש ךרעה תוריינו הרבחה תוינמ
 .ביבא לתב ךרע

 סיבאנקה םוחתב תוליעפל הסינכ

 ,2018 תנשל הרבחה לש םידחואמה םייפסכה תוחודב 'ב1 רואיבב ראותמל ךשמהב
 םיסינ רמ םע הרבחה המתח הילע תוליעפ תשיכר תקסע המלשוה 2018 יאמב 2 םויב
 100%-ב וקיזחה רשא ")םיעצינה"- ןלהל( היטע איג רמו יקסניסוס רינ רמ ,הכרב
 .סובולג לש ערפנהו קפנומה ןוההמ

 קיזחמ אוה ןהב סובולג לש תוינמה לכ תא םיעצינהמ דחא לכ ריבעה המלשהה דעומב
 תוינמהשכ רבעוה המלשהה דעומב סובולג לש ערפנהו קפנומה ןוהה לכש ךכ ,הרבחל
 הרומתב תאזו ),סובולגב תויוכזהמ 100% הרבחל ורבעוהש ןפואב( תוישפוחו תויקנ
 סובולג לש ערפנהו קפנומה ןוהב יסחיה םקלח יפל םיעצינל תועצומה תוינמה תאצקהל
 ).הרבחה לש ערפנהו קפנומה תוינמה ןוהמ 74.99%( המלשהה דעומב

 .הרבחה ןוירוטקריד ר"ויו ל"כנמכ הנומ הכרב םיסינ רמ המלשהה דעומב ,ףסונב

 תויה ,סובולגב ןוהה תויוכז לש תיטפשמה תשכורה איה הרבחה הקסעה תרגסמבש ףא
 םיאור ,הרבחב הטילשה תא םהידיל ולביק סובולג לש תוינמה ילעב הקסעה תרגסמבש
 םאתהבו תיאנובשחה תשכרנה הניה הרבחה וליאו תיאנובשחה תשכורכ סובולג תא
 התיה אל הרבחב הקסעה דעומלו רחאמ ".ךפוהמב השיכר" לש ךרדב הלפוט הקסעה
 "םיקסע ףוריצ" תקסעב רבודמ ןיא ",יאסרוב דלש" התוויה איהו תוליעפ לכ
IFRS( םיקסע יפוריצ ,3 ימואלניב יפסכ חוויד ןקתב הז חנומ לש ותועמשמכ  ,ךכיפל ). 3
 ףא ,םאתהב .סובולג לש רחסמל םושירכ םייאנובשח םיכרצל הלפוט הקסעה
 ךשמהכ תיאנובשח םילפוטמ םה הרבחה לש היתוחודכ םיגצומ םייפסכה תוחודהש
 .סובולג לש תוחודה

 סיבאנקה םוחתב םימזימ רפסמל הסנכנ הרבחה ,המלשהה דעומל תובקוע תופוקתב
 תנשל הרבחה לש םידחואמה םייפסכה תוחודב 12 רואיב האר ,ףסונ עדימל( יאופרה

 ).ןלהל 5 רואיבו 2018

 ,יאופרה סיבאנקה םוחתב הרבחה תוליעפל רשקב ליעל 'ב1 ףיעסב רומאל ךשמהב
 םויל דע ףקותב( לעפמ תמקהל ,םיינמזו םיינושאר םירושיא ינשב הקיזחמ הצובקה

 ידי לע וקפוהש ),2019 רבמבונב 6 םויל דע ףקותב( רחסמ תיבו )2019 רבוטקואב 15
 תונוישיר ינשו "),ר"קיה"- ןלהל( תואירבה דרשמב יאופר סיבאנקל הדיחיה להנמ
 םויל דע ףקותב( לודיג תווחו )2019 רבמצדב 20 םויל דע ףקותב( יוביר תווחל םילבגומ

 לכב תדמוע םרט הצובקה הז בלשב .ר"קיה ידי לע ודקפוהש ),2019 רבמצדב 30
 עבקה תונוישיר לכ תא הידיב ןיידע ןיאו הנממ תושרדנה תוירוטלוגרה תושירדה
 דרשממ ולבקתה רשא םילבגומה תונוישירהו םיינמזה םירושיאה ףלח( םישרדנה
 םירצומ תקפסאו רוציי ,יוביר ,לודיג ,חותיפה םוחתב לועפל תנמ לע )תואירבה
 רחאל עבקה תונוישיר לש םתגשהל לעפת הרבחה .סיבאנקה חמצ סיסב לע םייאופר
 .ר"קיה תושירד תמלשה

 תא המייס הצובקה הלא םייפסכ תוחוד רושיא דעומלו 2019 ינויב 30 םויל ןוכנ,ףסונב
 לעפמה תמקה תא המייס םרט םלוא לארשיב יובירה תווחו לודיגה תווח תמקה
 היתוינכותל םאתהב יושירה ךילהו לעפמה תמקה תמלשהל תלעופ הצובקה .לארשיב
 .תויקסעה
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

 )ךשמה( יללכ-1 רואיב

 )ךשמה(.ג

 ונממו ךמסומ לעפמל תרצות תרבעהל הדנגואב הרבחה לש הווחה תכמסהל רשאב
 .ןלהל 'ו7 רואיב האר- הפוריאב תרצות תריכמל

 יאופר סיבאנק אוציי 2019 ראוני שדוחב הרשיא לארשי תלשממש םגה יכ ,שגדוי
 אצייל הרבחה רושיאל רשאב תואדוו רסוח םייק ונדוע ),ןלהל 'א5 רואיב האר( וירצומו

 יא תמייק ףסונב ןכו ,הזכש רושיא דעומל רשאב ןכו לארשימ םיידיתעה הירצומ תא
 .תונושה דעיה תונידמב אוביי ירתיהל עגונב תואדוו

 ןפואב תלעופו הלש םינמוזמה ימירזת לע תחקפמ ,תויזחת תלהנמ הצובקה תלהנה
 לעפמה תמלשה ,התוליעפ ךשמה ךרוצל הל שרדנה ןומימה תגשה ךרוצל יביטקא
 תויזחת .היתויובייחתהב הדימע ןכו תואירבה דרשממ םייטנוולרה תונוישירה תלבקו

 .ןתושממתהל רשאב תואדוו יא תמייקו םינוש םינוכיסל תונותנ הלא םינמוזמ ימירזת
 דומעל התורשפאו הצובקה לש התוליעפ ךשמה ,הלא םייפסכ תוחוד רושיא דעומל
 תוינכות שומימב ,תואירבה דרשממ עבק תונוישיר תגשהב םינתומ םייקסעה הידעיב
 תורוקמ סויג ,יאופר סיבאנק ירצומ תריכמל תיקסעה תינכתב הדימע ללוכה הלהנהה
 .םוחתב לועפל ידכב הצובקה תשרדנ ןהל תוירוטלוגרה תושירדה לכ תמלשהו ןומימ

 התלוכיו םייתועמשמ תויואדו יאו םינוכיסל ףושחה םוחתב תקסוע הצובקה תלהנה
 םיפסכ סויגב הנתומ תויקסעה היתוינכת שומימו חותיפה ידעיב דומעל הרבחה לש
 שרדנ םוכס לכ ודימעי יכ ,הרבחב הטילשה ילעב וריהצה ףסונב .רוביצהמו םיעיקשממ
 תובקעב יכ הכירעמ הצובקה תלהנה ,ןכ ומכ .הרבחה לש תויקסעה תוינכתה שומימל
 GMP לעפמו הזירא יתב ןכו הדנגואבו לארשיב תווח יתש תמקהב הרבחה תועקשה
 ימירזתב יוטיב ידיל ואובי רשא ,הבורקה הפוקתב םידספה רובצת הצובקהש יופצ
 .תפטוש תוליעפמ םיילילש םינמוזמ

 הפוקתל דספהו ח"ש יפלא 20,308-כ לש ךסב ןוהב ןוערג הצובקל ,2019 ינויב 30 םויל
 .ח"ש יפלא 9,350-כ לש ךסב 2019 ינויב 30 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש

 םירשפאמה קפסמ ףקיהב ןומימ תורוקמ ןיא הרבחל ,2019 ינויב 30 םויל ןוכנ,ףסונב
 תפוקת םות רחאלש םישדוח 12 לש הפוקתל תויקסעה היתוינכת תא שממל הרבחל
 הרבחה לש המויק ךשמה רבדב םייתועמשמ תוקפס םיררועמ הלא םימרוג .חודה
 ".יח קסע"כ

 יסויג תועצמאב תוליעפה ךשמה ךרוצל שורדה ןומימה תגשהל תלעופ הצובקה תלהנה
 .ןלהל 'ו5-ו 'ה5 םירואיב האר .םינוש ןומימ תורוקמו ןוה

 םיסכנה יכרע יבגל תומאתה וכרענ אל םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודב
 לועפלו ךישמהל לכות אל הרבחה םא תושורד הנייהתו ןכתייש םגוויסו תויובייחתההו
 ".יח קסע"כ
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

 תיאנובשחה תוינידמה ירקיע-2 רואיב

 .א

 .ב

 השיש לש הפוקתלו 2019 ינויב 30 םויל םידחואמ םייניב םייפסכ תוחוד תיצמת
 תיתנש יצח תנוכתמב וכרענ)םייניבה תוחוד ןלהל( ךיראת ותואב המייתסהש םישדוח
(םידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל ןוקיתה תונורקע תא תמאותה  )ןוקית)
 םידיגאת ידי לע ינועבר חוד םוסרפ תבוח לוטיב- היצלוגר גרדמ רבדב 2017- ז"עשתה
 תנוכתמב םיכורע םייניבה תוחוד ,ןכ ומכ .תובייחתה תודועת וקיפנה אלש םינטק
 יפסכ חוויד ,34 רפסמ ימואלניב תואנובשח ןקת תוארוהל םאתהב ,תתצמותמ
IAS( םייניב תופוקתל  ךרע תוריינ תונקת לש 'ד קרפ יפל יוליגה תוארוהל םאתהבו )34
 לכ תא םיללוכ םניא םייניבה תוחוד . 1970- ל"שתה ),םידיימו םייתפוקת תוחוד(

 תוחודה םע דחי םהב ןייעל שיו םיאלמ םייתנש םייפסכ תוחודב שרדנה יוליגה
 .םהילא םיפרוצמה םירואיבהו 2018 רבמצדב 31 םויל הרבחה לש םייתנשה םייפסכה

 םייבקע םניה םייניבה תוחוד תכירעב ומשויש בושיחה תוטישו םייאנובשחה םיללכה
 רבמצדב 31 םויל הרבחה לש םייתנשה םייפסכה תוחודה תכירעב ושמישש םיללכל

 'ו-ו 'ה םיפיעסב טרופמכ יאנובשחה לופיטב יונישל טרפו ןלהל רומאה טעמל ,2018
 :ןלהל

 יאלמ .1

 תא תגווסמ הצובקה .וטנ שומימ יווש וא תולע ןיבמ ךומנה יפל דדמנ יאלמ
 יפל ריצקה תעב יאלמל יגולויב סכנמ סיבנאקה ילודיג לש תיאלקחה תרצותה
 סיסבכ שמשמ רומאה יוושה .דעומ ותואב הריכמ תויולע יוכינב ןגוהה יוושה
 תאבהב ווהתהש תופסונ תורחא תויולעו דוביע תויולע .יאלמה לש תולעה
 וטנ שומימ יווש .יאלמה תולעל םיפסוותמ םייחכונה ובצמו ומוקימל יאלמה
 תויולע ןדמוא יוכינב ,ליגרה םיקסעה ךלהמב הריכמה ריחמ ןדמוא וניה
 תא הפוקת ידמ תנחוב הרבחה .הריכמה עוציבל תושורדה תויולעו המלשהל
 .המאתהב יטיא יאלמל תושרפה תעצבמו וליגו יאלמה בצמ

 תויטפשמ תועיבת ןיגב תושרפה .2

 רשאכ תויטפשמ תועיבת ןיגב תושרפה םייפסכה תוחודב תללוכ הצובקה
 םיבאשמב תאשל ,תעמתשמ וא תיטפשמ ,תיחכונ תוביוחמ תמייק הצובקל
 שומיש שרדייש )אל רשאמ ריבס רתוי( יופצ ;רבעה יעוריאמ האצותכ םיילכלכ
 ןפואב הכרעהל ןתינ תוביוחמה םוכסו תוביוחמה קוליסל םיילכלכ םיבאשמב
 .ןמיהמ

 לש רתויב בוטה ןדמואה יפל תדדמנ,הרכהל םיאנתה תא תמייקמה השרפה
 ןוכנ,תוביוחמה קוליסל ושרדייש םייופצה םינמוזמה ימירזת יבגל הלהנהה
 םייוניש .חוויד תפוקת לכ ףוסב שדחמ תדדמנו תנחבנ השרפה .חווידה ךיראתל
 .דספה וא חוורל םיפקזנ השרפהב

 תיסנניפ תובייחתה יאנת תפלחה וא יוניש .3

 םיאנתב יארשא ןתונ ותוא לומ תיסנניפ תובייחתה לש הפלחה וא יוניש
 לש העירגכ םילפוטמ ,תובייחתהה יאנתב יתועמשמ יונישל םימרוגה
 תולע ןיב םייונישה תפיקז ךות ,השדח תובייחתה תליטנו תמייקה תובייחתהה
 ולבקתה וא ומלושש םהשלכ םימוכסו תמייקה תובייחתהה לש םירפסה
 .דספה וא חוורל השדחה תובייחתהה לש ןגוהה יוושהו

 ידכ דע עיגמ וניא רשא תיסנניפ תובייחתה לש )Modification( םיאנת ןוכדע
 )תיסנניפה תובייחתהה לש העירגב ךרוצה הלוע אל ,ךכיפלו( יתועמשמ יוניש
 תיסנניפה תובייחתהה לש תתחפומה תולעה לש שדחמ בושיחב ךרוצל ליבומ
 םיינכדעה םיידיתעה םייזוחה םינמוזמה ימירזת ןדמוא לש יחכונה ךרעכ
 תובייחתהה לש ירוקמה יביטקפאה תיבירה רועיש יפל םינווהמ םהשכ
 תלעב תיסנניפה תובייחתהה יאנת ןיב םירפסה ךרע ןיב רעפה .תיסנניפה
 .דספה וא חוורב רכומ רומאכ בשוחש יחכונה ךרעה ןיבל םיירוקמה םיאנתה
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

- )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע רואיב 2 

 )ךשמה(.ב

 הליבחב םייסנניפ םירישכמ תקפנה .4

 תלצופמ הליבחב םייסנניפ םירישכמ תקפנהמ תלבקתמה הרומתה ךס
 רדסל םאתהב ןגוהה םיווש יפל הליבחב םיללכנה םייסנניפה םירישכמל
 תודדמנה תויסנניפ תויובייחתהל הליחת עבקנ ןגוהה יוושה :ןלהל האצקהה
 תויובייחתהל ןכמ רחאל ,דספה וא חוור ךרד ןגוה יוושב תובקוע תופוקתב
 הרומתה תיראשו הנושארל הרכה תעב קר ןגוה יוושב תודדמנש תויסנניפ
 ןגוהה יוושה ".תיראשה תשיג"ל םאתהב ,םנשי םא םיינוה םירישכמל תסחוימ
 ךומס םהלש קושה יריחמ לע ססבתהב עבקנ הליבחב םילולכה םירישכמה לש
 לע הליבחב םיללכנה םיטירפל תוסחוימ הקפנהה תויולע .םתקפנה דעומל
 .ליעל ראותמכ הליבחה תרומת סוחיי ןפוא סיסב

 תוינמ ססובמ םולשת .5

 םיינוה םירישכמ תועצמאב תוקלוסמה תוינמ ססובמ םולשת תואקסע
 דעומב תודדמנ םימוד םיתוריש םיקפסמה םירחא םעו םידבוע םע ועצבתהש
 יאנת .םיקנעומה םיינוהה םירישכמה לש ןגוהה יוושה לע ססבתהב ,הקנעהה
 יאנת .ןגוהה יוושה תדימאב ןובשחב םיאבומ םניא קוש יאנת טעמל הלשבה
 םירישכמה רפסמ םואית ידי לע ןובשחב םיאבומ ,קוש יאנת טעמל ,הלשבהה
 ףקזנ רומאכ דמאנש ןגוהה יוושה םוכס .הקסעה םוכס תדידמב לולכה םיינוהה
 םידבועה תוכז הלישבמ הב הפוקתה ינפ לע ןוהב ליבקמ םושיר דגנכ האצוהכ
 .םיינוהה םירישכמה תא לבקל וא שממל

 יאנתב תונתומה תוקנעהל סחייתהב תוינמ ססובמ םולשת ןיגב האצוהה
 תא ףקשל ידכב ,חוויד תפוקת לכ םותב תמאתומ ,קוש יאנת םניאש הלשבה
 הלשבה יאנתב תונתומה תוקנעה .לישבהל םייוזחה םיינוהה םירישכמה תומכ
 םימוכס .האצוהכ תורכומ ןניא ,םימייקתמ םניא רשא )קוש יאנת םניאש(

 םיינוהה םירישכמה םא ףא םילטובמ םניא ולישבהש תוקנעה ןיגב ורכוהש
 םיגווסמ וטלוחש םיינוה םירישכמ ןיגב ורכוהש םימוכס .וטלוח וקנעוהש
 .תוינמ לע הימרפ ףיעסל תוינמ ססובמ םולשת ןיגב ןוה ןרק ףיעסמ

 םיינוה םירישכמ תועצמאב תוקלוסמה תוינמ ססובמ םולשת תואקסע
 תלבק דעומב תודדמנ םידבוע םניאש םירחא םיתוריש ינתונ םע ועצבתהש
 וא םיתורישה לש ןגוהה יוושה ןדמוא לע ססבתהב ,תורוחסה וא םיתורישה
 הרקמב .ןמיהמ ןפואב םיווש תא דומאל ןתינ אל םא אלא ולבקתהש תורוחסה
 םיינוהה םירישכמה לש ןגוהה יוושה ןדמוא תועצמאב הקסעה תדדמנ רומאכ
 תוהמל םאתהב סכנ תולעל ןווהמ וא האצוהכ ףקזנ הז םוכס .םיקנעומה
 .הקסעה

 )2'(אכ2 רואיב האר ףקותל וסנכנ םרטו ומסרופש תויונשרפו תואנובשח ינקתל רשאב
 .2018 רבמצדב 31 םויל הרבחה לש םייתנשה םייפסכה תוחודל
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לצורך  הערכת  אופן  ההכרה  בתשלומים  מבוססי  מניו ת, נדרשת  הנהלת  הקבוצה 
להעריך  את  אומדן  כמות  האופציות  אשר  צפוי  שיבשילו   .  

  
               

         
 

  

 
 

       

  
  

האירו   הדולר     
  

שילינג  
אוגנדי   

        
          

  108.4   30 ביוני   2019  
 0.009   4.255   3.650   107.4   30 ביוני   2018  

   4.292   3.748   107.4   31 בדצמבר   2018  
          

%  שיעור  השינוי  במהלך  התקופה:   
  

  %
  

  %  
      

     
           

  -   2019   0.93   (4.85)   (5.36) 
    0.84 

  
  5.27 

  
  (2.39)   

      
שנה  שהסתיימה  ביום   

     8.1   0.08   31 בדצמבר   2018  
  

    

 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

- )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע רואיב 2 

םייתועמשמ םייאנובשח תעד ילוקישו םינדמואב שומיש  .ג

 הלהנההמ תשרוד םיימואלניב יפסכ חוויד ינקתל םאתהב םייניב םייפסכ תוחוד תנכה
 ימוכס לע םיעיפשמהו תעד לוקישב תוכורכה תוכרעהו םייאנובשח םינדמואב שומיש
 םינתומ םיסכנ רבדב יוליגה לע ,םייפסכה תוחודב םיגצומה תויובייחתההו םיסכנה
 תופוקתב תואצוה ימוכס לע ,םייפסכה תוחודה יכיראתל תויולת תויובייחתהו

 תויושע לעופב תואצותה .הצובקה רובע העבקנש תיאנובשחה תוינידמה לעו תוחוודמה
 .הלא םינדמואמ תונוש תויהל

 תושיגר המולג םניגב רשא הלהנהה לש תעדה ילוקישו םינדמואה ,ןלהל טרופמה טעמל
 םייפסכה תוחודה תכירעב ושמישש ולא םע םייבקע םניה ,םיידיתע םיעוריאל תרכינ

 רבמצדב 31 2018. םויל הרבחה לש םייתנשה

- םייגולויב םיסכנו יאלמ

םינדמוא רפסמ עצבל תשרדנהרבחה םייגולויב םיסכנ לש ןגוהה יוושה בושיחב
 ,ריצקה דעומל דע םיליתשה לש החימצה בלש תכרעה ,רתיה ןיב ,תוללוכה תוכרעהו
 תכרעה ,םייפוסה םירצומה תזיראו ןמשה יוצימ תויולע ,הריכמ תויולע ,הריצק תויולע
 .ךילהתב םירמוח ןדבא לש הכרעהו הרבחה ירצומ לש הריכמה ריחמ

- תוינמ יססובמ םימולשת

 םתקנעה דעומב תוינמ יססובמ םימולשת לש ןגוהה םייווש תא הכירעמ הצובקה
 ,קנעומ ינוה רישכמ ףילחהל וא תובייחתה קלסל ,סכנ ףילחהל היה ןתינ ובש םוכסכ
 תעפשומ הניאש הקסעב תלכשומ הרוצב םילעופה ,ןוצרמ רכומ ןיבל ןוצרמ הנוק ןיב
 תושמשמה תוחנהה .סלוש דנא קלב לדומב שומיש ךות ,םידדצה ןיב םידחוימ םיסחימ
 רועיש ,הינמה ריחמ תונוש ,הרבחה תיינמ לש ףטושה ריחמה תא תוללוכ לדומב
 יאנת ןכו היצפואה יבתכ לש יופצה םייחה ךרוא ,יופצ דנדיביד ,ןוכיסה תרסח תיבירה
 .שומימה תלוכי וא הלשבהה ,שומימה ריחמ םייולת וב קוש

 ב"הרא לש רלודה לש ןיפילחה ירעש רבדבו ,ןכרצל םיריחמה דדמ רבדב םינותנ ןלהל
ידנגואה גנילישה לשו וריאה לש רלודה- " "), : ןלהל(

 .ד

 לש ןיפילחה רעש

 דדמ
 םיריחמה

 סיסב( ןכרצל
 תנש לש

(2010 

 :םויל

0.001 

 3.566   4.061   0.001 

% 

 םויב ומייתסהש םישדוח השיש
 :ינויב 30

(10) 2018 

3.35 -
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

- )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע רואיב 2 

 םושיימ האצותכ תיאנובשחה תוינידמה תרגסמב םיירקיעה םייונישה רואית ןלהל .ה
 :שדח ימואלניב חוויד ןקת

 תוריכח

 2018 רבמצדב 31 םויל דע תיאנובשח תוינידמ

 תורשקתהה םאה הרבחה הנחב ,תשדוחמ הניחב תעב וא תורשקתהל הסינכה דעומב
 תילועפת וא תינומימכ הריכח גוויסל םינחבמה .הריכח םכסה התרגסמב הללכ
 .תורשקתהה דעומב ונחבנ םהו הקסעה תוהמ לע וססבתה

 :רכוחה התוויה הרבחה ןהב תואקסעב יאנובשחה לופיטה ירקיע ןלהל

 תילועפת הריכח

 םיעבונה תואושתהו םינוכיסה רקיע םתרגסמב רשא הריכח ימכסה הגוויס הצובקה
 םימולשת .תילועפת הריכח ימכסהכ ,ריכחמה ידיב םירמשנ רוכחה סכנה לע תולעבהמ
 תטיש סיסב לע דספה וא חוורל ופקזנ תילועפת הריכחכ וגווסש הריכח ימכסה ןיגב
 תואצוהכ וגצוה שארמ ומלושש םינווהמ הריכח ימד .הריכחה תפוקת ינפ לע רשיה וקה
 .הריכחה תפוקת ינפ לע רשיה וקה תטיש יפל ללוכה דספהה לע תוחודב ותחפוהו שארמ

 :ךליאו 2019 ראוניב 1 םוימ לחה תיאנובשח תוינידמ

 תוריכח ,16 ימואלניב יפסכ חוויד ןקת תא הרבחה תמשיימ 2019 ראוניב 1 םוימ לחה
)IFRS  תמאתה ךות תרבטצמה העפשהה תשיגב הרחב הרבחה ")ןקתה"- ןלהל ,16
 האר הנושארל םושייה תעפשה תודוא עדימל .הנושארל םושייה דעומל םיפדועה תרתי

 .ןלהל 'ו ףיעס

 אוה םאה וא הריכח אוה םכסהה םא הכירעמ הצובקה ,םכסהב תורשקתהה דעומב
 סכנב שומישב טולשל תוכזה תא ריבעמ אוה םא הריכח ללוכ םכסה .הריכח ללוכ
 .הרומת רובע ןמז תפוקתל ההוזמ

 הצובקה ההוזמ סכנב שומישב טולשל תוכזה תא ריבעמ םכסה םא ךירעהל תנמ לע
 לכ תא השעמל גישהל תוכזה תא שי חוקלל שומישה תפוקת ךרואל םאה הכירעמ
 סכנב שומישה תא ןווכל תוכזה תא ןכו ,ההוזמה סכנב שומישמ תוילכלכה תובטהה
 .ההוזמה

 :)ךשמה( ךליאו 2019 ראוניב 1 םוימ לחה תיאנובשח תוינידמ

 דחי ,לוטיבל תנתינ הניא הריכחה הבש הפוקתכ הריכחה תפוקת תא תעבוק הצובקה
 דחי ןכו וז היצפוא שממי רכוחהש ריבס ןפואב יאדו םא ךיראהל היצפוא תפוקת םע
 אל היצפואהש ריבס ןפואב יאדו םא לוטיב תייצפוא רכוחל תינקומ היבגל הפוקת םע
 לוטיבל היצפוא שומימ יאל וא הכראה תייצפוא שומימל יפצב םייוניש .שמומת
 .ןלהל טרופמכ םילפוטמ

 :רכוח הווהמ הרבחה ןהב תואקסעב יאנובשחה לופיטה ירקיע ןלהל

 תואקסע יפסכה בצמה לע תוחודה ינפ לע הגיצמ הרבחה ,הריכח תואקסעל סחייתהב
 דגנמו )Right-of-use("שומיש תוכז" ףקשמה סכנב הרכה תועצמאב הריכח
 Lease liability( הריכח ןיגב תובייחתהב

 םיידיתעה הריכחה ימולשת לש יחכונ ךרעב הנושארל תדדמנ הריכח ןיגב תובייחתה
 הריכח ןיגב תובייחתהה תובקוע תופוקתב ,הריכחב םולגה תיבירה רועישב םינווהמה
 םולגה תיבירה רועישב םינווהמה םיידיתעה הריכחה ימולשת לש יחכונ ךרעב תדדמנ
 .הריכחב

.( 
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

- )ךשמה( תיאנובשחה תוינידמה ירקיע רואיב 2 

 םושיימ האצותכ תיאנובשחה תוינידמה תרגסמב םיירקיעה םייונישה רואית ןלהל
 ):ךשמה( שדח ימואלניב חוויד ןקת

 .ה

 )ךשמה( תוריכח

 הנושארל הדידמה םוכס תא תללוכה תולעה יפל הנושארל םידדמנ שומיש תוכז יסכנ
 .הריכחב ווהתהש תורישי תויולע ,שארמ ומלושש הריכח ימולשת ,תובייחתהה לש
 יוכינבו רבצנש תחפ יוכינב תולעה לדומב םידדמנ שומיש תוכז יסכנ,תובקוע תופוקתב
 לש ןהשלכ שדחמ תודידמ ףקשל ידכב םימאתומו ורבצנש ךרע תדירימ םידספה
ךרואל רשיה וקה תטישב םיתחפומ שומישה תוכז יסכנ.הריכח ןיגב תובייחתהה
 .םהבש ךומנכ ,סכנה לש םיישומישה םייחה ךרואל וא הריכחה םכסה תפוקת

 :םה שומיש תוכז יסכנ לש םייתנשה תחפה ירועיש

% 

 עקרק 5.13%

 יטנוולר וניה רשאו הפוקתה ךלהמב ףקותל סנכנש שדח יפסכ חוויד ןקת תיצמת ןלהל
 הרבחה תוליעפל

 .ו

: ,IFRS 16 תוריכח

 חוויד ןקת תא תרבטצמ העפשה לש ךרדב הרבחה תמשיימ ראוניב 1 2019 םוימ לחה
- ימואלניב יפסכ IFRS 16 16, לופיטה תא עבוק ןקתה ").ןקתה" ןלהל ,( תוריכח 
 ירפסבו רכוחה ירפסב הריכח ימכסהביוליגו הגצההדידמהרכה( , , ) יאנובשחה
 .ריכחמה

 הריכח ןיב הנחבה אלל ,הריכח תואקסעל סחייתהב דיחא יאנובשח לדומ עבוק ןקתה
 בצמה לע תוחודה ינפ לע גיצהל םירכוח הנושארל בייחמו תילועפת הריכחל תינומימ
 "שומיש תוכז" ףקשמה סכנב הרכה תועצמאב תוילועפת הריכח תואקסע יפסכה

Lease liability) (Right-of-use) 
 )םישדוח 12-מ הרצק הפוקתל תוריכח( רצק חווטל תוריכחל רשאב הלקה הנקמ
 .ךומנ יפסכ ךרע לעב םיטירפ לש תוריכחו

 לש םייפסכה תוחודב הריכח תואקסעב יאנובשחה לופיטל סחייתהב ןקתה תושירד
IAS( תוריכח ,17 ימואלניב תואנובשח ןקת תונורקעל ןרקיעב תוהז ןניה ריכחמ 17.( 

IAS תא ףילחמ ןקתה  .תוריכח אשונב םיקסועה תונשרפ ימוסרפ השולש ןכו 17

 תרבטצמה העפשהה תשיג תועצמאב ,ףקותל ותסינכ דעומב ןקתה תא הצמיא הרבחה
 לש שדחמ הגצה אללו )2019 ראוניב 1( רבעמה דעומל םיפדועה תרתי תמאתה ךות
 .תומדוק תופוקתל האוושה ירפסמ

 תרכוח הווהמ הרבחה הב הריכחל סחייתהב ןקתה םושיי לש תירקיעה העפשהה
 הרכהב המכתסה תילועפת הריכחכ תמדוקה תיאנובשחה הניקתל םאתהב הלפוט
 הוושה םוכסב םירפסב וכרעב דדמנ רשא ח"ש יפלא 110-כ לש ךסב שומיש תוכז סכנב
 הריכחל םיסחייתמה שארמ הריכח ימולשת ןיגב םאתומ ,הריכחה תובייחתה םוכסל
 תרגסמב וגצוה רשא ח"ש יפלא 60-כ לש ךס( הנושארל םושייה דעומ םרט ורכוה רשאו

 .ח"ש יפלא 50-כ לש ךסב הריכח ןיגב תובייחתהב ,דגנמו )הבוח תורתיו םיבייח ףיעס
 םינווהמה ,ורתונש הריכחה ימולשת לש יחכונ ךרעב הדדמנ הריכח ןיגב תובייחתהה
 םושייה דעומב הרבחה לש 30% לש יתפסותה תיבירה רועיש ןדמוא לע ססבתהב
 .הנושארל

 2018 ינויב 30 םויל האוושהה ירפסמ תרגסמב ,םייפסכה תוחודב הגצהה תויבקע םשל .ז
 תוחודב שדחמ םיגוויס ועצוב ,ךיראת ותואב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתלו
 ןוהה לע העפשה ןיא רומאכ םיגוויסל .םינמוזמה ימירזת לע תוחודבו יפסכה בצמה לע
 .םינמוזמה ימירזת לע וא/ו הרבחה לש

 ןקתה ,תאז םע ). הריכח ןיגב תובייחתהב ריכהל דגנמו

15 



     
  

       
  

 

            
  

            
          

             
              

   
  

            
             

           
            

            
         

  
            

            
             

            
          

            
            

            
    

  
                

              
     

  
 

             
  

             
           

         
  

            
             

            
           

            
         

            
           

  
             

            
              

   
  

             
            

              
        

  
              

             
           

             
              

    

 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

עובק שוכרו ןיעקרקמב שומיש תויוכז רואיב - 3 

 2018 תנשל םידחואמה םייתנשה םייפסכה תוחודב 'א5 רואיבב רומאל ךשמהב .א
 םישדוח השיש לש הפוקתב לארשיב הרבחה תוליעפ ,)לארשיב הרבחה תוליעפ(

 ,2018 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשלו 2018-ו 2019 ינויב 30 םויב המייתסהש
 60-ו 30, 30 לש םוכסב )הממחה ביכרמ( הלחנה תתחפה ןיגב תואצוהב הרבחה הריכה
 .ח"ש יפלא

 הנשלו 2019 ינויב 30 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתה ךלהמב ,ףסונב
 יפלא 9,411-ו 6,803 ךסב תויולע הנוויה הרבחה ,2018 רבמצדב 31 םויב המייתסהש
 שורדה הבצמלו המוקימל הלחנה תאבהל ןירשימב סחייל ןתינ רשא ,המאתהב ,ח"ש
 ,2019 ינויב 30 םויל ךומסב .הלהנהה הנווכתהש ןפואב לועפל לכות הלחנהש ךכל
 תוחודב הלחנה התחפוה םרט םלוא לארשיב הלחנה תמקה רקיע תא המייס הצובקה
 .)ןלהל 'ז7-ו 'י5 םירואיב האר( הלא םייפסכ

 2018 תנשל םידחואמה םייתנשה םייפסכה תוחודב 'ב5 רואיבב רומאל ךשמהב .ב
 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתה ךלהמב ,)הדנגוא- ל"וחב הרבחה תוליעפ(

 ךסב תויולע הנוויה הרבחה ,2018 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשלו 2019 ינויב 30
 תוממחה תאבהל ןירשימב סחייל ןתינ רשא ,המאתהב ,ח"ש יפלא 7,966-ו 2,629

 .הלהנהה הנווכתהש ןפואב לועפל לכות תוממחהש ךכל שורדה ןבצמלו ןמוקימל
 העירז הלחה 2019 ינויב 30 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתה ךלהמב
 ךלהמב .)ןלהל 'גי5 רואיב האר( תוממחהמ קלחב יאופר סיבאנק יליתש לש הריצקו

 התחפהה ןניגב המשרנ ןכ לעו שומישל תונימז ןניה רומאכ תוממחה חודה תפוקת
 .הלא םייפסכ תוחודב

 ןיגב ח"ש יפלא 749 לש ךסב תויולע הנוויה הרבחה 2019 ינויב 30 םויל ןוכנ,ןכ ומכ
 םרט ןכלו שומישל ןימז םרט לעפמה 2019 ינויב 30 םויל ןוכנ.הדנגואב לעפמה תמקה
 .וללה םייפסכה תוחודב תחפוה

םוחתב תוליעפה תשיכר תקסע תמלשהמ קלחכו ליעל 'ב1 רואיבב אבומל ךשמהב
תנשל םידחואמה םייפסכה תוחודב 'א9 2018), רואיב םג האר( יאופרה סיבאנקה
ח"ש יפלא 3,534 . לש ךסב האוולה הרבחל הדמעוה

 .א

 חווט תיזחתב היהי תובייחתהה ןועריפ יותיע יכ ,ךרעוה האוולהה תליטנ דעומל ןוכנ
 תיזחתה ינויב םויבהרבחה תלהנה תכרעהל םאתהב םינש 4-5 . 30 2019 לש םינמזה
 העבק ,תאז רואל .הרבחה תלהנה לש ןכדועמ ןדמואל םאתהב הנשב הכראוה רומאכ
 תיסנניפ תובייחתה יאנתב יתועמשמ יוניש הווהמ וניא רומאכ יונישה יכ הרבחה
 ימירזתל םאתהב ןכדוע רומאכ תובייחתהה םוכס ןכ לעו ,IFRS 9 תוארוהל םאתהב
 האוולהה לש תירוקמה תיביטקפאה תיבירה רועישב םינווהמה םישדחה םינמוזמה
 םירפסב תובייחתהה תרתיל לנ"ה םוכסה ןיב שרפהה רשאכ 16%), לש תיביר רועיש(
 דספה וא חוורב ןומימ תוסנכהכ ףקזנ ח"ש יפלא 163 . לש ךסב

 המייתסהש הנשלו 2018-ו 2019 ינויב 30 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתב
 הדמצה ישרפה ,תיביר ןיגב ןומימ תואצוהב הרבחה הריכה רבמצדב 31 2018, םויב
 יפלא 729-ו 234,516 לש ללוכ ךסב רומאכ תואוולהה ןיגב הווהתהש ןויכינ תתחפהו

 .המאתהב ,ח"ש

 הרשיא הרבחה תוינמ ילעב לש תיללכה הפיסאה טסוגואב 15 2019 םויב יכ ןיוצי
 הטילשה ילעבמ םיינשל בוקנ ךרע אלל הרבחה לש תוליגר תוינמ 461,538 תוצקהל
 ריחמ יפל ,ח"ש יפלא 3,000 לש ךסב םהיפלכ הרבחה לש בוח תרמהל הרומתב תאזו

ןלהל 'ה7 ). רואיב האר( הינמל ח"ש 6.5 לש

 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתב ךלהמב ,ליעל 'ב1 רואיבב אבומל ךשמהב
 האוולהה .ח"ש יפלא לש םוכסב האוולה הרבחל םיעצינה ודימעה ינויב 30 2019 894

 .םיעצינה ידי לע ידיימ ןועריפל תנתינו תיביר תאשונ הניא רומאכ
 םימוכסב הנניא הטילש ילעבמ ולבקתהש תואוולה ןיגב הרבחה הלביקש הבטהה ךס
 .הטילש ילעב םע תואקסע ןיגב ןוה ןרק םייפסכה תוחודב הרכוה אל ךכיפלו םייתוהמ

 .ב

- 4  הטילש ילעבל תורחא ות יובייחתהו םילעב תאוולה רואיב
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

- )ךשמה( הטילש ילעבל תורחא תויובייחתהו םילעב תאוולה רואיב 4 

 םוחתב תוליעפה תשיכר תקסע תמלשהמ קלחכו ליעל 'ב1 רואיבב אבומל ךשמהב .ג
 הווהתה ),2018 תנשל םידחואמה םייפסכה תוחודב 'ב10 רואיב םג האר( סיבאנקה
 הרבחה לש הינמה ריחמ יפל עבקנ רשא הרבחה יוושמ 12% םלגמה ףסונ בוח הרבחל
 ותואל ןוכנ ).2018 ינוי( המלשהה דעומ רחאלש רחסמה ימי 30-ב הסרובב עצוממה
 .םינש 4-5 לש םינמזה חווט תיזחתב היהי תובייחתהה ןועריפ יותיע יכ ךרעוה ,דעומ
 .הרבחה תלהנה ןדמואל םאתהב הנשב הכראוה רומאכ תיזחתה 2019 ינויב 30 םויב
 יאנתב יתועמשמ יוניש הווהמ וניא רומאכ יונישה יכ הרבחה העבק ,תאז רואל
IFRS תוארוהל םאתהב תיסנניפ תובייחתה  ןכדוע רומאכ תובייחתהה םוכס ןכ לעו ,9
 תיביטקפאה תיבירה רועישב םינווהמה םישדחה םינמוזמה ימירזתל םאתהב
 ףקזנ ח"ש יפלא 2,026 לש ךסב שרפהה רשאכ ,)16% לש תיביר רועיש( תירוקמה
 .דספה וא חוורב ןומימ תוסנכהכ

 חווידה תפוקת ךלהמב םיפסונ םייתוהמ םיעוריא-5 רואיב

 תולובגל ץוחמ יאופר סיבאנק לש אוציי לארשי תלשממ הרשיא 2019 ראוניב 27 םויב .א
 .רתומ רומאכ סיבאנקב שומישה ןהב תונידמל לארשי

 ףיעס םג האר .הדנגואב הווחל סיבאנק עורזל הלחה הרבחה 2019 ראוני שדוח ךלהמב .ב
- ןלהל( יאופר סיבאנק יוצימו שובייל לעפמ תמקהל תלעופ הרבחה ,ןכ ומכ .ןלהל 'גי
 םיירוטלוגרה םימרוגה םע םואיתב לכהו הדנגואב הרבחה לש הווחל דומצה "),לעפמה"
 יפל ,רומאכ לעפמל GMP ןקת לבקל תלעופ הרבחה ,ףסונב .הדנגואב םייטנוולרה
 .GSAP תרבח לש עויסב םייאפוריאהו םיידנקה םיטרדנטסה

 תוינמ ססובמ םולשת .ג

 ר"ויכ הכרב םיסינ רמ לש ותנוהכ םויס לע הרבחה העידוה 2019 ראורבפב 5 םויב
 תורשקתהה םכסה תא רשיא הרבחה ןוירוטקריד םויה ותואבו הרבחה ןוירוטקריד
 לש ןוירוטקרידה ר"ויכ שמשי ותרגסמב רשא ונינד ןנחוי םע ")םכסהה"- ןלהל(

 רשוא )ויאנת תוברל( רומאכ םכסהה( םינש 3 לש ןמז קרפל ")ר"ויה"- ןלהל( הרבחה
 םניה ר"ויה לש לומגתה יאנת .)2019 ינויב 24 םויב הרבחה לש תיללכה הפיסאה ידיב
 :ןמקלדכ

 ישדוח לומגת .1

- ןלהל( מ"עמ תפסותב תולע יחנומב ח"ש יפלא 36 לש ךסב ישדוח לומגת .1.1
 תועש 40 תוחפל לש ףקיהב םיתוריש ןתמ דגנכ ")תישדוחה הרומתה"
 .שדוחב

 ידמ ןכרצל םיריחמה דדמב םייונישל םאתהב ןכדועת תישדוחה הרומתה 1.2
 תמיתח דעומב עודיה דדמה אוה סיסבה דדמ רשאכ תיראדנלק הנש
 הנש לכ לש ןושארה םויב עודיה דדמה היהי ןכדועמה דדמהו ,םכסהה
 תישדוחה הרומתהמ תחפת אל תישדוחה הרומתהש דבלבו ,תיראדנלק
 .המלושש הנורחאה

 יולימב תוכורכהו לעופב איצוהש תורישי תואצוה רזחהל יאכז היהי ר"ויה 1.3
 דעומ לכב ויהיש יפכ ,הרבחה ילהנל םאתהבו םכסהה יפ-לע ודיקפת
 .תומיאתמ תוינובשח תאצמהל ףופכב ,יטנוולר

 הקספה לוחת וב הרקמב םג ר"ויל האולמב םלושת תישדוחה הרומתה 1.4
 .השפוחו הלחמ לשב ר"ויה לש ותורדעיה בקע םיתורישה ןתמב

 יופישו רוטפ ,חוטיב 1.5

 ,הרבחב הרשמה יאשונו םירוטקרידל חוטיבה תסילופ תרגסמב ללכי ר"ויה
 לבוקמה חסונב רוטפו יופיש בתכל יאכז היהיו ,תעל תעמ היהתש יפכ
 וא גזמתת ,דחאתת ותרגסמבש הריכמ עוריא רובעת הרבחהש לככ .הרבחב
 תא המצע לע לוטית תשכורה ,הטילש יוניש תקסע עצבת וא 'ג דצל רכמית

 (run off .ר"ויה רובע )
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

 )ךשמה( חווידה תפוקת ךלהמב םיפסונ םייתוהמ םיעוריא-5 רואיב

 )ךשמה( תוינמ ססובמ םולשת .ג

 ינוה לומגת .2

 תוליגר תוינמ 2.1

 102 ףיעסל םאתהב הרבחה לש תוליגר תוינמ 698,457 לש ףקיהב האצקה 2.1.1
 90 לש ןמז קרפ ךות וצקוי רשא "),תוינמה"- ןלהל( הסנכה סמ תדוקפל
 הנייהת תוינמ 465,638 רשאכ ,ר"ויה לש ותנוהכ תליחת דעוממ םוי
 לש עוריא תורקב הרומת אלל תרזוח השיכרל הרבחה תוכזל תופופכ
 :ןמקלדכ הלשבהה ידעומ סיסב לע הנלשבת תוינמה .ר"ויה תנוהכ תקספה

 ;ר"ויה לש ותנוהכ תליחת דעוממ םוי 90 ךות ולישבי תוינמ 232,819)א(
 ;2020 ראוני שדוחב ולישבי תוינמ 232,819)ב(
 .2021 ראוני שדוחב ולישבי תוינמ 232,819)ג(

 תויונמה הלבגהה תפוקתמ תחא לכ ךלהמב תע לכב ,ובש הרקמב 2.1.2
 הרפה ללגב ר"ויה םע התורשקתה תא םייסת הרבחה )1(:ליעל
 תא קפסל קיספי ר"ויה )2( וא ;)םכסהב רדגומכ( תיתוהמ
 התרדגהכ( תקדצומ הביס לשב טעמל ,םכסהה יפ לע םיתורישה
 תולבגומ תוינמ ולישבי אל ,ןכמ רחאל דימ )א( יזא ),םכסהב
 אהת הרבחה )ב(-ו ;תעה התואל דע ולישבה אל רשא תופסונ
 ,ר"ויהמ ,ולישבה םרטש תולבגומה תוינמה לכ תא ,שוכרל תיאשר
 אל הרבחה םאש דבלבו ")השיכרה תוכז"- ןלהל( הרומת אלל
 הלבגהה תפוקת םותמ םישדוח 3 ךותב השיכרה תוכז תא שממת
 .השיכרה תוכזל תופופכה תוצקומ תוינמ ןתוא ולישבי ,הנורחאה

 םרט רשא תולבגומה תוינמה לכ ,ליעל 2.1 ףיעסב רומאה ףא לע 2.1.3
 דעומ ינפל דימ )א( ולישבי ,השיכר תוכזל תופופכ ורתונשו ולישבה
 לש תלוכי-יא לש הרקמב )ב(;הרבחב הטילשה תריכמ תמלשה
 וא תיתוהמ הרפה ללגב אלש ןירוטיפ לש הרקמב )ג( וא ,ר"ויה
 .תקדצומ הביס לשב תורטפתה

 יאשונ,םידבועל תויצפוא תינכתל םאתהב עצינל וצקוי תוינמה 2.1.4
 ןוירוטקרידב הרשוא רשא הרבחה לש םיצעויו םירוטקריד ,הרשמ
 םאתהב ")תויצפואה תינכת"- ןלהל( 2019 ילוי שדוחב הרבחה
 .ןלהל 'א7 רואיב האר .הסנכה סמ תדוקפל 102 ףיעסל

 םיריחס אל היצפוא יבתכ 2.2

 לש םיריחס אל היצפוא יבתכ 1,396,914 לש ףקיהב האצקה 2.2.1
 1,396,914 לש ךסל שומימל תונתינה ")תויצפואה"- ןלהל( הרבחה
 ").שומימה תוינמ"- ןלהל( הרבחה לש תוליגר תוינמ

 ןושארה שילשה )א(:ןמקלדכ היהי תויצפואה לש שומימה ריחמ 2.2.2
 עצוממה הינמה ריחמב היהי )תויצפוא 465,638( תויצפואה לש
- ןלהל( 2019 ראוניל 1 םויל ןוכנ ומדקש רחסמ ימי םישולשב
 )ב(;תורוגא 518.657 ונייהד ,)"1 היצפוא" ןלהל()"סיסבה ריחמ"
 הובגה ריחמב היהי )תויצפוא 465,638( תויצפואה לש ינשה שילשה
 674.254 ונייהד ,)"2 היצפוא"- ןלהל( סיסבה ריחממ 30%-ב
 )תויצפוא 465,638( תויצפואה לש ישילשה שילשה )ג(;תורוגא
 ונייהד "),3 היצפוא"- ןלהל( סיסבה ריחממ 60%-ב הובג היהי

 .תורוגא 829.851

(ןמקלדכ הלשבהה ידעומ סיסב לע הנלשבת תויצפואה 2.2.3  465,638)א:
 ;םכסהה תליחת דעוממ םימי 90 ךות הנלשבת )1 היצפוא( תויצפוא
 )ג(;2020 ראוניב 1 םויב הנלשבת )2 היצפוא( תויצפוא 465,638)ב(

 .2021 ראוניב 1 םויב הנלשבת )3 היצפוא( תויצפוא 465,638

 םכסהל םאתהב ר"ויה ידי לע םיתוריש ןתמב תונתומ תויצפואה 2.2.4
 םותמ םייתנש לש הפוקת םותל דע שומימל תונתינ הנייהתו

 10 רחאל ,ושמומ אל םא ,הנעקפת הרקמ לכבו ,םכסהה תפוקת
 .האצקהה דעוממ םינש

18 



     
  

       
  

 

            

       

      

          

            
           

     

            
  

          
        

         
          

          
          

         

         
           

            
            

    

           
               

            
             

        
  

 
       

         

     
      

            
            

            
       

  
  

   

 תנודתיות  של  מחירי  המניה   (%) 

 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

 )ךשמה( חווידה תפוקת ךלהמב םיפסונ םייתוהמ םיעוריא-5 רואיב

 )ךשמה( תוינמ ססובמ םולשת .ג

 )ךשמה( ינוה לומגת .2

 )ךשמה( םיריחס אל היצפוא יבתכ .22

 עוריא ינפל דיימ )א( ןאולמב ולישבי ,ולישבה םרטש תויצפואה לכ 2.2.5
 וא תיתוהמ הרפה ללגב אלש ןירוטיפ לש הרקמב )ב( וא הריכמ
 .תקדצומ הביס לשב תורטפתה

 וטנ שומימ ןונגנמל םאתהב תויצפואה תא שממל יאכז היהי ר"ויה 2.2.6
 .דבלב

 יאשונ,םידבועל תויצפוא תינכותל םאתהב עצינל וצקוי תויצפואה 2.2.7
 ןוירוטקרידב הרשוא רשא הרבחה לש םיצעויו םירוטקריד ,הרשמ
 םאתהב ")תויצפואה תינכות"- ןלהל( 2019 ילוי שדוחב הרבחה
 .ןלהל 'א7 רואיב האר .הסנכה סמ תדוקפל 102 ףיעסל

 תוינמ תקולח לש הרקמב תומאתהל תופופכ הנייהת תויצפואה 2.2.8
 ,תוינמ לש הפלחה וא דוחיא ,תוינמ לוציפ ,תוינמב דנדיביד ,הבטה
 .המוד עוריא לכ וא הרבחה ןוה הנבמב יוניש

 תומייקה תוינמל ןהיתויוכזב תווש הנייהת שומימה תוינמו תוצקומה תוינמה
 לש תודגאתהה ןונקת תוארוהל תופופכ הנייהתו ןיינעו רבד לכל הרבחה ןוהב
 ךיראתה רשא ,תרחא הבטה וא דנדיביד לכל תויאכז הנייהת הלא תוינמ .הרבחה
 הרבחה לש תוינמה ילעב םשרמב ןמושיר דעומב לח םתלבקל תוכזה תא עבוקה
 .וירחאל וא ןידכ

 דמאנ ר"ויל תוצקומה תוינמב הקנעהה ןיגב הקנעה דעומב הבטהה יווש ךס
 .ח"ש יפלא 2,811-כ לש ךס לע ,לעופב ןתקנעה דעומב הינמה ריחמ יוושל םאתהב

 לדומל םאתהב דמאנ ר"ויל היצפואה יבתכ ןיגב הקנעה דעומב הבטהה יווש ךס
 רשאכ ,ח"ש יפלא 5,175-כ לש ךסב ,תויצפוא רוחמתל )B&S( סלוש דנא קלב
 :םניה לדומה םושייב ושמיש רשא םירטמרפה

115.62 
 1.773 (%) ןוכיס תרסח תיביר רועיש

10 

 4.024)ח"ש( הינמה ריחמ
 6.743)ח"ש( תעצוממ שומימ תפסות

 ןיגב תואצוה ופקזנ,2019 ינויב 30 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתל
 הלהנה תואצוה ףיעסב ח"ש יפלא 4,400-כ לש ךסב רומאכ תויצפואהו תוינמה
 םרטש תויצפואהו תוינמה ןיגב הבטהה יווש ךס .ללוכה דספהה לע חודב תויללכו

 .ח"ש יפלא 3,586-כ הניה הרכוה

 )םינש( תוינמל תויצפואה לש יזוחה םייחה ךשמ
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

 )ךשמה( חווידה תפוקת ךלהמב םיפסונ םייתוהמ םיעוריא-5 רואיב

 תויצפוא יבתכ לש םיאנת יוניש .ד

 תכראהל לועפל הרבחה ןוירוטקרידו תרוקיבה תדעו רשיא ,2019 ראוניב 1 םויב .1
 ףיעסל םאתהב ,עצומ רדסה יפ לע )7-ו 5 הרדס( היצפוא יבתכ לש שומימה תפוקת

 יבתכ לש שומימה תפוקת ,עצומה רדסהה יפ לע .1999-טנ"שת תורבחה קוחל 350
 הרשיא ,2019 ראוניב 21 םויב .2019,ינויב 6 םויל דע ךראות )7-ו 5 הרדס( היצפוא
 הרבחה לש )7-ו 5 הרדס( תויצפואה יקיזחמ לש תופיסאו תוינמה ילעב תפיסא
 .רומאכ הטלחהה תא

 םע רדסהה רושיא לע דול-זכרמ יזוחמה טפשמה תיב הרוה 2019 ראורבפב 5 םויב
 ,תורבחה קוחל 350 ףיעס יפל הרבחה לש )7-ו 5 הרדס( תויצפואה יבתכ יקיזחמ
 דע )5 הרדס( תויצפוא יבתכ לש שומימה תפוקת תכראהל רשקב 1999-ט"נשת
 )2019 ראורבפב 14 וניהש ירוקמה העיקפה דעומ ףלח( 2019 לירפאב 2 םויל
 2019 סרמב 3 םויל דע )7 הרדס( תויצפואה יבתכ לש שומימה תפוקת תכראהלו
 יבתכ יאנת ראש יכ ,ןיוצי ).2019 ראוניב 15 וניהש ירוקמה העיקפה דעומ ףלח(

 .יוניש אלל ורתונ)7-ו 5 הרדס( היצפואה

 תכראהל לועפל הרבחה ןוירוטקרידו תרוקיבה תדעו ורשיא ,2019 סרמב 17 םויב .2
 ףיעסל םאתהב ,עצומ רדסה יפ לע )5 הרדס( היצפוא יבתכ לש שומימה תפוקת

 היצפוא יבתכ לש שומימה תפוקת ,עצומה רדסהה יפ לע .תורבחה קוחל 350
 הרשיא ,2019 לירפאב 18 םויב ).ללוכ( 2019 ינויב 16 םויל דע ךראות )5 הרדס(

 תא הרבחה לש )5 הרדס( תויצפואה יקיזחמ לש תפיסאו תוינמה ילעב תפיסא
 .רומאכ הטלחהה

 תאזו( רדסהה רושיא לע דול-זכרמ יזוחמה טפשמה תיב הרוה 2019 יאמב 30 םויב
 הרבחה לש )5 הרדס( תויצפואה יבתכ יקיזחמ םע )םיינמז םידעס 2 ןתמ רחאל
 לש שומימה תפוקת תכראהל רשקב 1999-ט"נשת ,תורבחה קוחל 350 ףיעס יפל
 יבתכ יאנת ראש יכ ,ןיוצי .2019 ינויב 16 םויל דע )5 הרדס( תויצפוא יבתכ
 .יוניש אלל ורתונ)5 הרדס( היצפואה

 םתוא לש שדחמ רוחמת לש רדגב הניה םיינוה םירישכמ וקנעוה םהיפל םיאנת יוניש
 הרבחה קיזחמה םע ביטיה רומאכ יונישהו תויה .יונישה עריא םניגב םיינוה םירישכמ
 .קיזחמל המולגה הבטהב ירק ,יתפסותה ןגוהה יוושב יונישה תעפשהב ריכהל השרדנ

 יזא םיעיקשמ ידי לע וקזחוהש ינוה רישכמ םניה )7-ו 5 הרדס( תויצפואה יבתכו תויה
 ילעבמ דחאל סחוימ ח"ש יפלא 23 לש ךס( ח"ש יפלא 1,911 ךסב יתפסותה ןגוהה יוושה
 תכראה רואל חמצנש )))5 הרדס( תויצפוא יבתכב דעומ ותואל קיזחה רשא הטילשה
 דגנכ ונייהד ,ןיעב דנדיבידכ לפוט רומאכ )7-ו 5 הרדס( תויצפואה יבתכ תעיקפ תפוקת
 ןוה" הרתיה תרגסמב( ןוהל תורישי ליבקמ םוכס םשרנ דגנמו הרבחה לש דספהה תרתי

 ").תוינמ לע הימרפו תוינמ
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

 )ךשמה( חווידה תפוקת ךלהמב םיפסונ םייתוהמ םיעוריא-5 רואיב

 היצפוא יבתכ שומימו העקשה ימכסה ,ךרע תוריינ לש הקפנה .ה

- ןלהל( מ"עב חוטיבל הרבח הרשכה םע הרבחה הרשקתה 2019 ינויב 10 םויב
 הרבחה הצקת ותרגסמב )"הקסעה" וא "םכסהה"- ןלהל( העקשה םכסהב )"הרשכה"
 ןוילימ 10 ךסב ללוכ םולשתל הרומתב ,הרבחה לש תוליגר תוינמ 2,413,710 הרשכהל
 תוינמה"- ןלהל()האצקהה רחאל ח"ש ינוילימ 200 לש הרבח יוושל םאתהב( ח"ש
 ערפנהו קפנומה ןוההמ 4.76%-ב הרשכה קיזחת ,רומאכ האצקהה רחאל .)"תוצקומה
 ).לוליד אלל( הרבחה לש
 :ןמקלדכ םה םכסהה לש םיירקיעה ויטרפ יכ עבקנ

 רושיא תלבק )1(- םילתמ םיאנת השולשל הפופכ םכסהה לש ףקותל ותסינכ .1
 תוינמה תאצקהל )"הסרובה"- ןלהל( מ"עב ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובה
 אל םכסהה לע המיתחל ומדקש םימי 30-ב עצוממה הרבחה יווש )2(;תוצקומה
 ויהי םכסהה תרגסמב הרבחה יגצמ )3(-ו ;םילקש ןוילימ 200 לש ךסמ תחפי
 .המלשהה דעומב םג םינוכנ

 העקשה תנגה ןונגנמ .2

 :ןמקלדכ םה ויטרפ רשא העקשה תנגה ןונגנמ ועבק םידדצה

 דעוממ תונושארה םינשה 3 ךלהמב ,המלשהה דעוממ הנש לכ םותב 2.1
 הינמה ריחמ קדבי ,)"הקידבה דעומ"- ןלהל ,רומאכ דעומ לכ( המלשהה
 הקידבה דעומל ומדקש רחסמה ימי 30-ב ללקושמה םאתומה עצוממה
 ").יפוסה ריחמה"- ןלהל(

 תיתנש האושת ףקשי ,הקידבה ידעוממ דחא לכב יפוסה ריחמהו לככ 2.2
 :ןמקלדכ ,הרשכה תא הרבחה הצפת ,8%-מ הכומנה הרשכהל

 בשוחי רשא יפסכ יוציפ- 8%-ל 0% ןיבש תיתנש האושת ןיגב 2.2.1
 8% לש תיתנש האושת ףקשמה הינמ ריחמ ןיב שרפההכ
 .תוצקומה תוינמה תומכ לופכ יפוסה ריחמה ןיבל ,)רבטצמ(

 ,יפסכ יוציפ הרשכהל םלשת )א( הרבחה- תילילש האושת ןיגב 2.2.2
 האושתל 0 האושת ןיבש רעפה ןיגב ,ליעל 2.2.1 ףיעסב רומאכ
 תומכב ,תופסונ תוינמ הרשכהל הצקת )ב( ףסונבו ,8% לש תיתנש
 ףקשמה ריחמ ןיבל יפוסה ריחמה ןיב שרפהכ בשוחת רשא
 ,)תיטמתמ לגועמ( םיצקומה ךרעה תוריינ תומכ לופכ ,0 האושת
 ").תופסונה תוינמה"- ןלהל( יפוסה ריחמה יקלח

 שולש ךשמל התוללכב האושתה ,הקידבה ידעומ לש ללוכ בושיחבש לככ 2.3
 ),הינמל תורוגא 521.85 לעמ ירק ,רבטצמב( הנשב 8%-ל לעמ אהת םינשה
 .םידדצה ןיב תונבשחתה עצובת תישילשה הקידבה תרגסמב

 ,תופסונה תוינמה תאצקהל הסרובה רושיא לבקתי אלו לככ יכ ,עבקנ דוע 2.4
 םושירה רושיא תא לבקל םימי 30 לש סיירג תפוקת הרבחל דומעת יזא
 םושירה רושיא לבקתי אלו לככ ").סיירגה תפוקת"- ןלהל( רומאכ רחסמל
 תפוקת ךות ,ןקלח וא ןלוכ ,תופסונה תוינמה וצקוה אל וא/ו רחסמל
 תוינמה יווש תא הרשכהל הרבחה םלשת יזא ,ליעל הרומאה סיירגה
 יפוסה ריחמה היהי הז ןינעל "תופסונה תוינמה יווש".ןמוזמב ,תופסונה
 .תופסונה תוינמה תומכ לופכ

 אולמו הקסעל םילתמה םיאנתה לכ ומייקתה 2019 ינויב 16 םויב יכ ןיוצי
 .הרבחה לש תוליגר תוינמ תקפנהל הרומתב הרבחל הרבעוה הרומתה
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

- )ךשמה( חווידה תפוקת ךלהמב םיפסונ םייתוהמ םיעוריא רואיב 5 

 )ךשמה( היצפוא יבתכ שומימו העקשה ימכסה ,ךרע תוריינ לש הקפנה .ה

 םויל יולת יתלב ינוציח יווש ךירעמ ידי לע העצבתה רשא יווש תכרעה תדובע תרגסמב
 הרומתה ךס ,ךרע תוריינ תליבח תקפנהב הרומת יביכר סוחיי ןפואל המודב ,הקסעה
 הווהמה ביכרל הליחת התצקוה ח"ש יפלא 10,000 ךסב הרבחה ידיב הלבקתנש
 חוור ךרד ןגוה יוושב תוידיתע חוויד תופוקתבו הנושארל תדדמנה תיסנניפ תובייחתה
IFRS)9 ימואלניב יפסכ חוויד ןקתל םאתהב דספה וא  תנגה ןונגנמ ןיגב יסנניפ רזגנ( (9
 .ינוהה ביכרל הצקוה )ירוישה ךרעה( םוכסה תרתיו ימוניב לדומ תועצמאב ),העקשה

 לעבמ הלבקתהש האוולה הליבחה תרומת יביכרמ טוריפ ,ליעל רומאל םאתהב
 םניה 2019,ינויב 10 םויל יולת יתלב ינוציח יווש ךירעמ ידי לע הלצופ רשא הטילשה
 :ןמקלדכ

 ןגוה יווש
 ח"ש יפלא

7,305 
 2,695 רייש- ינוה ביכר

 10,000 הרומתה ךס

 יוושה תכרעה ),1970-ל"שתה( םיידימו םייתפוקת תוחוד תונקתל 49 הנקת ףקותמ
 תפוקתב םייתפוקתה תוחודל הפרוצ רומאכ העקשה תנגה ןונגנמ ןיגב יסנניפ רזגנ ןיגב
 .2019 ינויב 30 םויב המייתסהש םייניב חווידה

 תואצוה המשר הרבחה , 2019 ינויב 30 םויב םישדוח השישב המייתסהש הפוקתל
 רשא ח"ש יפלא 296 ךסב העקשה תנגה ןונגנמ ןיגב יסנניפ רזגנ ךורעשל רשקב ןומימ
 .ןלהל 6 רואיב םג האר .ללוכה דספהה לע חודב ומשרנ

 רשא ףדמ ףיקשת הרבחה המסריפ 2019 יאמב 29 םויב ,ליעל 'ה ףיעסב אבומל ךשמהב .ו
 ןלהל( 2019,ינויב 13 םויב ,ףדמה ףיקשת תרגסמב .םייתנש לש ןמז קרפל ףקותב וניה
 התרגסמב ףדמ תעצה לש ךרדב רוביצהמ סויג המילשה הרבחה "),עבוקה דעומה"-
 18,826 תקפנה לש ךרדב ח"ש יפלא 4,707 לש וטורב רבטצמ םוכס הסייג הרבחה
- ןמקלדכ טוריפה תא תללוכ הדיחי לכ רשאכ הדיחיל ח"ש 250 לש ריחמ יפל תודיחי

בוקנ ךרע אלל הרבחה לש תוליגר תוינמ 40 .  

לש תוליגר תוינמ-ל שומימל םינתינ רשא הרדס( היצפוא יבתכ 100 8) 100  
םינתינה  היצפוא יבתכל ח"ש 3.5 לש שומימ ריחמ יפל בוקנ ךרע אלל הרבחה
ןלהל 'ג7  רואיב האר טסוגואב 15 2019. םויב תמייתסמש הפוקתל דע שומימל

 8). הרדס( תויצפוא יבתכ שומימ תפוקת תכראה רבדב

לש תוליגר תוינמ-ל שומימל םינתינ רשא הרדס( היצפוא יבתכ 100 9) 100  
םינתינה  היצפוא יבתכל ח"ש 6 לש שומימ ריחמ יפל בוקנ ךרע אלל הרבחה

 ,רבמצדב 31 2019. םויב תמייתסמש הפוקתל דע שומימל

 ףופכ םלוא שארמ עובקו עודי וניה רומאכ היצפואה יבתכ לש שומימה יריחמ
 .דנדיביד תקולח וא/ו תויוכז וא הבטה תוינמ תקולח ןיגב תויטרדנטס תומאתהל

 .ח"ש יפלא 361 וניה ליעל סויגה ןיגב הרבחל ועבנש תורישיה הקפנהה תויולע ךס

 יבתכ 14,847 ושמומ ,2019 ינויב 31 םויל דעו עבוקה דעומהמ לחה הפוקתה ךלהמב
 52 לש ללוכ ךס תרומת .נ.ע אלל הרבחה לש תוליגר תוינמ 14,847-ל )8 הרדס( היצפוא
 .ח"ש יפלא

 1,671,161 ושמומ ,2019 ינויב 30 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתה ךלהמב .ז
 תרומת .נ.ע אלל הרבחה לש תוליגר תוינמ 1,671,161 לש ךסל )7 הרדס( היצפוא יבתכ
 ישומיממ האצותכ הרבחל ועבנש הקפנהה תויולע ךס .ח"ש יפלא 7,518 לש וטורב ךס
 .ח"ש יפלא 375 לש ךסב םניה תויצפוא
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

- )ךשמה( חווידה תפוקת ךלהמב םיפסונ םייתוהמ םיעוריא רואיב 5 

 םיירוטלוגר םיטביהו תויורשקתה

 תיטרפ הרבח םע םידסיימ םכסהב הרשקתה הרבחה ,2019 ראוני שדוח ךלהמב .ח
 :ןמקלדכ םניה וירקיעש )ןיינעה יפל ",ףתושה"-ו ",םכסהה"- ןלהל( לגוטרופב תדגואמ

 הרבח" וא/ו דיגאתה"- ןלהל( לגוטרופב שדח דיגאת ומיקה ףתושהו הרבחה .1
 לש ערפנהו קפנומה ןוההמ 10%-ו 90%-ב וקיזחת ףתושהו הרבחה ")תוליעפה
 .המאתהב ,אלמ לוליד סיסב לע דיגאתה

 ")הווחה"- ןלהל ( לגוטרופב יאופר סיבאנק תווח תמקהל לעפת תוליעפה תרבח .2
 ").לעפמה"- ןהל( יאופר סיבאנק ירצומ רוציי ךרוצל לעפמ תמקה ןכו

 ובש דעומהמ םישדוח 3-6 לש ןמז קרפ ךות תוליעפה תרבחל קפסי ףתושה .3
 תונוישרה לכ תא תונוישרה תלבקל השקבה תשגהל םיאנתה לכ ומייקתה
 יאופר סיבאנק לש אוצייו רוציי ,יוביר ,לודיג ךרוצל לגוטרופב םייטנוולרה
 רתאי ףתושה ,ןכ ומכ ").תונוישירה"- ןלהל( יאופר סיבאנק לש םיוולנ םירצומו
 דיגאתה תמקה דעוממ םישדוח 4 ךות םנוד 20 לש לדוגב עקרק תוליעפה תרבחל
 .רחואמה יפל ,הרבחה ידי לע עקרקל תויפיצפסה תושירדה תגצה דעוממו

 .תונוישירה תלבקל דע דיגאתה תרגסמב ושרדיש תויולעה אולמב אשית הרבחה .4

 תופטושה תואצוה ,לעפמה ,הווחה תמקה ךרוצל תוליעפה תרבחל דימעת הרבחה .5
 ומכ ").האוולהה"- ןלהל( תוליעפה תמקה ךורצל שרדנה ןומימה לכ לש הדמעהו
 לש לוהינהו ףטושה לועפתהו לעפמהו הווחה תמקה לע תיארחא הניה הרבחה ,ןכ
 .לעפמהו הווחה

 רחאל ווהיש דיגאתב תופסונ תוינמ ףתושל הרבחה הצקת ,תונוישירה תלבק םע .6
 קיזחי דעומ ותואמ לחהש ךכ ,דיגאתה לש ערפנהו קפנומה ןוההמ 5% האצקהה
 םישדוח 12 לש ןמז קרפב יכ םכסומ ,ףסונב .דיגאתה תוינממ 15%-ב ףתושה
 םישדוח 12 דע שומימל תנתינה היצפוא ףתושל דומעת ,דיגאתה תמקה דעוממ
 ףתושה תוקזחא רועישש ןפואב ,דיגאתב תופסונ תוינמ תאצקהל ,ןכמ רחאל
 ).ףתושה תריחב יפל 20% דע לכה ףסבו( םיפסונ 5% דע לע ודמעיו ולדגי דיגאתב
 תורישיה תויפסכה תועקשהה ךס יפל עבקי ףתושה ידי לע םלושיש שומימה ריחמ
 תואוולה לש ךרדב םא ןיב ,הרבחה ידי לע היצפואה שומימ דעומל דע דיגאתב
 .דעומ ותואב דיגאתב תוקפנומה תוינמה תומכ יקלח ,תרחא ךרדב וא םילעב

 םרט ולא םייניב תוחוד תיצמת לע המיתחה דעומלו 2019 ינויב 30 םויל ןוכנ
 .תוינמה וצקוה םרט ךכיפל ,ליעל םירומאה תונוישירה ולבקתה

 לש ימצע ןומימ ךרוצל ויתוסנכהמ יבויח םינמוזמ םירזת דיגאתל ןיאש ןמז לכ .7
 הנישעת םכסהה יפ לע דיגאתל תושרדנה תויפסכה תועקשהה לכ ,ויתולועפ
 .דיגאתה ןוירוטקריד עבקיש םידעומבו ןפואב הנרזחותו דבלב הרבחה תועצמאב

 םירבח 2 תונמל תוכזה תא שי הרבחל רשאכ םירבח 3 לולכי דיגאתה ןוירוטקריד .8
 .דבלב דחא רבח תונמל תוכזה תא שי ףתושלו
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

- )ךשמה( חווידה תפוקת ךלהמב םיפסונ םייתוהמ םיעוריא רואיב 5 

 )ךשמה( םיירוטלוגר םיטביהו תויורשקתה

 תופתוש יאופר סיבאנק יחמצ לודיג ,הרבחה לש תבה תרבח ,2019 יאמב 15 םויב .ט
 יובירה תווחל ןהו לודיגה תווחל ןה תויתשת קדבמב הדימע ירושיא 2 הלביק ,תלבגומ
 הלא םירושיא .ר"קיה לש השדחה הניקתל םאתהב , IMC-GAP ךילהתמ קלחכ תאזו

 לודיג ךילהת ליחתהל ךכבו הקזחה רושיא תלבקל ר"קיל תונפל הרבחל םירשפאמ
 ירחא קר ןתניהל יופצ יפוס IMC-GAP רושיא יכ ,רהבומ .יאופר סיבאנק יחמצ יובירו

 .ר"קיה לש קדבמ רושיאו ינושארה לודיגה ךילהת תמלשה

 החטבא קדבמ עציבש רחאל יכ ר"קיה לש ןוחטיבל הנוממה עידוה ,2019 יאמב 20 םויב
- ןלהל( IMC-GSP תושרדנה החטבאה תושירדב תודמוע תווחה יכ אצמ אוה ,תווחב
 .ותקפנה םוימ הנש וניה החטבאה רושיא ףקות )."החטבאה רושיא"

 תלבגומ תופתוש יאופר סיבאנק יחמצ לודיג ,תופתושה המתח 2019 יאמב 30 םויב .י
 תרבחמ תלדגמה שוכרת ותרגסמב רשא םכסה לע "),תלדגמה"- ןלהל(

- ןלהל( יאופר סיבאנק יליתש ")תרכומה"- ןלהל( מ"עב יס.םא.ייק.יס.רא
 :םניה םכסהה לש םיירקיעה ויאנת .ר"קיה לש השדחה הניקתה יפל ")םיליתשה"

 תועובש 3 ךות ,ןושאר בלשב .םיליתש 42,000 כ"הס תרכומהמ שוכרת תלדגמה .1
 םאתהב םלודיג תמלשה רחאל קר רשא ,םיליתש 180 תרכומהמ תלדגמה לבקת
 רשא םיאתמ ןוישיר תלבקל תלדגמה תיאכז היהת ,ר"קיה לש הניקתהו תושירדל
 ").יפוסה ןוישירה"- ןלהל( םיליתש לש רתוי בר רפסמ לדגל הל רשפאי

 ר"קיה לש השדחה הניקתה יפל ר"קיהמ םירושיאה לכ תלדגמה תלבק רחאל .2
)IMC-GAP ,( ךרואל הל וקפוסי רשא םיליתשה תרתי תא תלדגמל תרכומה קפסת 

 .ר"קיה תאמ םישרדנה םירושיאה לכ תלבק דעוממ םישדוח 24 לש הפוקת

 םינושארה םיליתשה 5,000 רובעב :ןמקלדכ היהת םיליתשה רובעב הרומתה .3
 ךס תלדגמה םלשת ,םיליתשה רתי רובעב .ליתשל ח"ש 100 לש ךס תרכומל םלושי

 ומשריש תוסנכהה ךסמ 7.5% לש רועישב ןמוזמ ךס ,ףסונבו ליתשל ח"ש 50 לש
 ח"ש 50 לש ךסמ תוחפ אל םלוא ,םירקובמה םייפסכה היתוחודבו תלדגמה ירפסב
 לכ ןיגב תללוכה הרומתהש ךכ ,םהיניבמ הובגה יפל ,ליתש לכ תרצות תריכמ ןיגב
 .ח"ש 100 לש ךסמ תחפת אל ליתש

 יפכ תרכומה גולטק ךותמ שוכרל תניינועמ איה םתוא םינזה תא רחבת תלדגמה .4
 .תרכומל הנמזהה ספוט תשגה דעומב ףקותב היהיש

 36 ךות ,רחואמה לכל ,םכסהה יפל תורומתה אולמו לכ תא םלשת תלדגמה .5
 םא םג וא/ו לעופב תלדגמה לש הידיל ורסמנ אל םיליתשה םא םג תאזו םישדוח
 תא הידיל לבקל תלגוסמ התיה אל וא/ו תיאשר התיה אל וא/ו הנימזה אל
 לכ רדעה ,קר אל ךא ,תוברל הדיצמ לדחמ וא/ו השעמ לכ בקע םיליתשה
 םיליתשה תלבקו הנמזהל תלדגמה לש הדיצמ םישרדנה םיירוטלוגר םירושיאה
 .תרכומה לש לדחמ וא/ו השעמב תורושקה תוביסמ טעמלו

 השומישל תלדגמל םירכמנ םיליתשה ,תרצותה תריכמו םיליתשה לודיג איצוהל .6
 וא/ו םציפהל וא/ו םריבעהל וא/ו םרכומל תיאשר היהת אל איהו ידעלבה
 וא הרומתב םישילש םידדצל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םהמ קלח לכ וא םרחסמל
 .הרומתב אלש

 ועיגי וא ונתניי רשא םיליתשל םיעגונה עדימ לכו ינכטהו יעדמה עדיה לכ יכ רהבוי .7
 םינתינ םניא ,םכסהל םאתהב לדגמה תויוכז ראש לכו ,איהש ךרד לכב תלדגמל
 .רחאל הריסמל וא הרבעהל

 ןתינש ןיב ,חופיטהו לופיטה תוטיש ,םיליתשה ינז רוצייו יוביר יבגל תויוכזה לכ .8
 .תרכומל תוידעלבב תורומש ואלש ןיבו ןידה יפ לע ןמשרלו רומאכ תויוכז לבקל

 יפלא 287 לש ךסב הניה לארשיב הווחב יגולויבה סכנה תרתי 2019 ינויב 30 םויל ןוכנ
 .)ןלהל 'ז7 רואיב האר( ח"ש
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

 )ךשמה( חווידה תפוקת ךלהמב םיפסונ םייתוהמ םיעוריא-5 רואיב

 )ךשמה( םיירוטלוגר םיטביהו תויורשקתה

 הרבחה ןיב ")תונורקע רכזמ"- ןלהל( בייחמ תונורקע רכזמ םתחנ 2019 ינויב 12 םויב . אי
 ןווגמב םילוחב תלפטמ רשא לארשיב תדגואמה תיטרפ הרבח ,מ"עב סילבאנק תרבחל
- ןלהל( תשכרנה הרבחב תויוכזה ילעבו תרציימ איה םתוא רשא סיבאנק ירצומ
- םניה וירקיע רשא ),המאתהב ,"םירכומה"-ו "סילבאנק"

 אולמ תא שוכרת הרבחה ")המלשהה דעומ"- ןלהל( הקסעה לש המלשהה דעומב .1
 םינתינה ךרעה תוריינו תויצפואה תוברל ,סילבאנק לש ערפנהו קפנומה ןוהה
 ) know-how( יטנוולרה עדיה לכ תאו ")תוינמה"- ןלהל( הרבחה תוינמל הרמהל
 הרומתב ")םיסכנה"- ןלהל( הרבחה דסיימ ידיבש ינחורה ןיינקה תויוכז ראשו
 ").הרומתה"- ןלהל( ןלהל טרופמה םולשתל

 סילבאנאק לש םירצומה תא רציילו ךישמהל גאדת הרבחה ,המלשהה דעוממ .2
 תלבקו הרבחה לש לעפמה תמקה םויסל דע( רבעמה תפוקתב ")םירצומה"- ןלהל(

 ידכ GMP רשואמ לעפמב סילבאנק רובע )ןיד יפ לע םישרדנה ןוישירהו רושיאה
 .םירצומה תקפסא תופיצר לע רומשל

 הפוקתל הרבחה לש חותיפה להנמ דיקפתב ןהכי ,םירכומה דחא ,היחי השמ רמ .3
 םידדצה ןיב םכסוי רשא הקסעהה םכסהל םאתהב ,םינש שולשמ תחפת אלש
 .טרופמה םכסהה לע המיתחה דעומב םתחייו

 :ןמקלדכ היהת רומאכ השיכרה ןיגב הרומתה .4

 .הקסעה תמלשה דעומב ןמוזמב םירכומל םלושי ח"ש ןוילימ 4 לש ךס 4.1

 תרגסמב םכוסי םא םכסויש יפכ לכה ,םיאנתב הנתומ היהי רשא סונוב 4.2
 .טרופמה םכסהה

 קפנומה ןוההמ 5% ווהיש הרבחה לש תוליגר תוינמ הנקפנות םירכומל 4.3
 ,םירימהה ךרעה תוריינו תויצפואה תוברל ,ךרעה תוריינ לכ ללוכ( ערפנהו
 לש )קושב הינמה ריחממ הובג ןהלש שומימה ריחמ רשא תויצפוא טעמלו

 המיסחה תפוקתל תופופכ ויהי תוינמה .המלשהה דעומב הרבחה
 .ךרע תוריינ לש תיטרפ האצקה ןיגב קוחב העובקה תילמינימה

 םיאכז ויהי ,םיפסונ הרשמ יאשונ ינש דע ,ןוכנל אצמיש לככו היחי השמ רמ .5
 תוינמה ןוהמ 3%-כ ,דחיב ,ווהיש הרבחה לש תוליגר תוינמ תשיכרל תויצפואל
 ךרעה תוריינו תויצפואה תוברל ,ךרעה תוריינ לכ ללוכ( הרבחה לש קפנומה
 ריחממ הובג ןהלש שומימה ריחמ רשא תויצפוא טעמלו ,הרבחה לש םירימהה
 וקפנוי תויצפואה ").תויצפואה"- ןלהל( הקנעהה דעומל ןוכנ ),קושב הינמה
 סמ תדוקפל 102 ףיעס תוארוהל ףופכב ,הרבחה לש תויצפואה תינכתל םאתהב
 םידעיש דבלבו טרופמב םכסהב ומכסוי רשא םידעיל ףופכ היהי ןשומימו הסנכה
 .הסנכה סמ תדוקפל 102 ףיעס תוארוהב ודמעי רומאכ

 תקידב עוציבל תונורקעה רכזמ תמיתח דעוממ םוי 45 דע לש תוהש ןתנית הרבחל .6
 ךות טרופמ םכסהב רשקתהל ומיכסה םידדצה .הרבחל תיטפשמו תילכלכ תותואנ

 תילכלכ תותואנ תקידב תמלשהל ףופכב ,תונורקעה רכזמ תמיתח דעוממ םוי 60
 לש ידעלבהו אלמה הנוצר תועיבשלו סילבאנקל סחיב הרבחה ךורעתש תיטפשמו

 רכזמ יפ לע םיאנתהו תובוחה ,ןלהל רומאכ לטובי הז םכסהש הדימב .הרבחה
 תמלשהל םיאנת לולכי טרופמה םכסהה .םילטובמו םילטב ויהי תונורקעה
 ןוצר תועיבשל תייוסימ תעד תווח וא הסנכה סממ גנילור תלבק הז ללכבו הקסעה
 .הקסעה תמלשה תא בכעל ידכ וב היהי אלש ןפואב ,םירכומה
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

- )ךשמה( חווידה תפוקת ךלהמב םיפסונ םייתוהמ םיעוריא רואיב 5 

 )ךשמה( םיירוטלוגר םיטביהו תויורשקתה

 )ךשמה(. אי

 םכסהה לע המיתחה דעומ דע תונורקעה רכזמ לטבל תיאשר היהת הרבחה .7
 היהת אל תותואנה תקידב וב הרקמב קר בתכב תמדקומ העדוהב תאזו טרופמה
 תונורקעה רכזמ לטבל תיאשר היהת סילבאנק .הרבחה לש הנוצר תועיבשל
 לככ וא תותואנה תקידב ךילה תא קיספת הרבחהש לככ ,בתכב תמדקומ העדוהב
 רכזמ לע המיתחה דעוממ םוי 45 ךותב טרופמ םכסה םידדצה ןיב םתחיי אלש
 .תונורקעה

 תותואנה תקידב ,וללה םייפסכה תוחודה תמיתח דעומל דעו חווידה תפוקת רחאל
 האר .טרופמ םכסהב םתחנ םרט םלוא הרבחה ןוירוטקירד ידי לע הרשואו המלשוה
 .ןלהל 'ד7 רואיב

 תונוישיר הרבחה לש התטילשב תופתושה הלביק 2019 ינויב 30-ו ינויב 20 םימיב .בי
 םינכוסמה םימסה תדוקפל 7-ו 6 םיפיעס יפל ןכוסמ םס לש הקזחהו קוסיעל םילבגומ
 קלח הניה רומאכ ןוישירה תלבק ").ןוישירה"- ןלהל( 1973 ג"לשתה ]שדח חסו[נ
 סיבאנקל הדיחיה תושירדב דומעל הרבחל רשפאל יופצ רשא ,ירוטלוגרה ךילהתהמ
 תאצוהו IMC-GAP ןקתב הדימעל אלמ רושיא תלבק ךרוצל ,תואירבה דרשמ לש יאופר
 .עובק ןוישיר

 ךרעמ תוליעפ תניחבל ןויסינ תפוקת("טולייפ" תפוקתל וניה רומאכ ןוישירה לש ופקות
 20 םויל דע וא )תחקרמה יתבב םילפוטמל סיבאנקה ירצומ םירסמנ הב ,היצזילקידמה
 .ר''קיה להנמ תטלחהב ןכל םדוק לטוב םא אלא ,םיינשה ןיבמ םדקומה ,2019 רבמצדב

 הווחב סיבאנק תוחרפת לש ןושאר ריצק הרבחה המילשה 2019 ינויב 18 םויב .גי
- ןלהל( תושבי תוחרפת וליק 100-כ םיווהמ רשא ,םנוד 1 לש חטשב ,הדנגואבש
 .)"תרצותה"

 סכנמ הגווס רומאכ ריצקהמ עבנש יאופרה סיבנאקה לודיג לש תיאלקחה תרצותה
 יוכינב ןגוהה יוושה יפל ח"ש יפלא 585 לש םוכסב ריצקה דעומ תעב יאלמל יגולויב
 30 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתה ךשמהב .דעומ ותואב הריכמ תויולע
 םייגולויב םיסכנ לש ןגוה יווש םייונישמ האצותכ תוסנכהב הריכה הרבחה 2019 ינויב
 .ללוכה דספהה לע חודב תדרפנ רושב גצוה רשא ח"ש יפלא 458 לש ךסב

 הדנגואב הרבחה לש הווחב םיפסונ םנוד 9 הרבחה הערז 2019 ינויב 18 םויב ,ןכ ומכ
 ח"ש יפלא 12 לש ךסב םיערזה םוכס דמאנ 2019 ינויב 30 םויל ןוכנ ).םנוד 10 כ"הס(

 .יפסכה בצמה לע חודב יגולויב סכנכ םשרנ רשא

 םיפסונ םיאשונ

 הרואכל הרפה הרבחה ויפל ,הארתה בתכמ הרבחה לצא לבקתה 2019 סרמב 24 םויב .די
 שדוחמ לחה הרבחל ינוציח ץעויכ שמיש רשא םיתוריש ןתונ םע תורשקתה םכסה
 יפל ,בייחמ םכסה תרכנ םיתורישה ןתונל הרבחה ןיב יכ ןעטנ בתכמב .2018 ראוני

 לש האצקהל ןכו ,הרבחה תוינממ 2% לש האצקהל יאכז היהי אוה ויתוריש תרומת
 .הינמל ןושארה רחסמה םויב עבקנש ריחמל םאתהב ,תויצפואכ הרבחה תוינממ 2%

 יוכיס תא ךירעהל הרבחה לש םייטפשמה היצעוי תורשפאב ןיא ,הז םדקומ בלשב
 .יטפשמ ךילהב שממתי הארתה בתכמש לככ ,ךילהה
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 31 בדצמבר      

 2018   2019  2018 
ערך   

בספרים   
שווי   

הוגן  (* )  
ערך   

בספרים   
שווי   
 הוגן  (* ) 

ערך   
בספרים   

שווי   
הוגן  (* )  

אלפי  ש"ח         
(מבוקר )       

        
       התחייבויות  פיננסיות   

 2,919   2,780    2,624  2,993  

  38,012   35,333   34,499     32,554 
  

  37,134   
            
            

  
            

  
            
            

      

              
   

               
          

     

               
     

  
   

 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

 ןגוה יווש- םייסנניפ םירישכמ-6 רואיב

 האוושהב ןגוה יווש יוליג- יוליג יכרצל ןגוה יוושב םידדמנה םייסנניפ םירישכמ .א
 םירפסב ךרעל

 תורתיו םיבייח ,םינמוזמ יוושו םינמוזמ םיללוכ הרבחה לש םייסנניפה םירישכמה
 םירישכמה לש תורתיה .תוכז תורתיו םיאכז ,םיתוריש ינתונו םיקפס ,הבוח
 ןיוושל בוריק תווהמ ,2019 ינויב 30 םויל יפסכה בצמה לע תוחודב רומאכ םייסנניפה
 .ןגוהה

 םירישכמה תוצובק לש ןגוהה יוושהו םירפסב ךרעה תא תטרפמ ןלהל הלבטה
 םיוושל בוריק וא( ןגוהה םיווש יפ לע אלש םייפסכה תוחודב םיגצומה ,םייסנניפה
 :)ןגוהה

 ינויב 30

 ח"ש יפלא ח"ש יפלא
)רקובמ יתלב(

הלוואות  בעלים  והתחייבויות  
 2,848 3,063 לבעלי  שליטה   

רכיב  החוזה  המארח  (כולל  
 35,344ריבית)  

 .ןגוהה יוושה גרדמב 3 המר תחת תגווסמ הדידמה )*(

 ןגוה יוושב םידדמנה םייסנניפ םירישכמ לש ןגוה יווש גרדמ .ב

 ןגוה יווש גרדמב שומיש ךות תעצבתמ םייסנניפ םירישכמ לש ןגוהה יוושה תדידמ
 ןגוהה יוושה גרדמ .ןגוהה יוושה תדידמ עוציבב ושמישש םינותנה תוהמ תא ףקשמה
 :תואבה תומרה שולש לע ססובמ

 וא םיהז םיסכנ רובע םיליעפ םיקוושב )םימאותמ אל( םיטטוצמ םיריחמ-1 המר
 ;תוהז תויובייחתה

 הייפצל םינתינ רשא ,ליעל 1 המרב וללכנש םיטטוצמ םיריחמ םניאש םינותנ-2 המר
 ןיפיקעב וא )םיריחמ יטוטיצכ רמולכ( ןירשימב ,תובייחתהה וא סכנה יבגל
 );םיטטוצמ םיריחממ םירזגנ רמולכ(

 ןתינ קוש עדימ לע םיססובמ םניאש תובייחתהה וא סכנה יבגל םינותנ-3 המר
 ).הייפצל םינתינ םניאש םינות(נ הייפצל
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 7,601   -   -

             
     
     

 
           
   

               

              

     
        

          
  

           
       

  
             
     
    

 
           
   

               

              

     
        

          
   

 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

 )ךשמה( ןגוה יווש- םייסנניפ םירישכמ-6 רואיב

 )ךשמה( ןגוה יוושב םידדמנה םייסנניפ םירישכמ לש ןגוה יווש גרדמ .ב

 גרדמל םאתהב ,ןגוה יוושב ודדמנש םייסנניפה םירישכמה תא תטרפמ ןלהלש הלבטה
 2019: ינויב 30 םויל ,ןגוהה יוושה

 כ"הס 3 המר 2 המר 1 המר
 ח"ש יפלא

 רקובמ יתלב(

 תויסנניפ תויובייחתה
 תודדמנה תויסנניפ תויובייחתה

( 

 :דספה וא חוור ךרד ןגוה יוושב

 תויצפוא בוח ןיגב יסנניפ רזגנ

 בוחה ןיגב ץבושמה רזגנה ביכר
 ףסונה

 תנגה ןונגנמ ןיגב יסנניפ רזגנ
 העקשה

2,885 2,885 - -

(3,667) (3,667) 

6,819 

7,601 

6,819 - -

 גרדמל םאתהב ,ןגוה יוושב ודדמנש םייסנניפה םירישכמה תא תטרפמ ןלהלש הלבטה
 2018: ינויב 30 םויל ,ןגוהה יוושה

 כ"הס 3 המר 2 המר 1 המר
 ח"ש יפלא

 רקובמ יתלב(

 תויסנניפ תויובייחתה
 תודדמנה תויסנניפ תויובייחתה

( 

 :דספה וא חוור ךרד ןגוה יוושב

 תויצפוא בוח ןיגב יסנניפ רזגנ

 בוחה ןיגב ץבושמה רזגנה ביכר
 ףסונה

3,018 3,018 - -

(4,232) (4,232) - -

(1,214) (1,214) - -

 גרדמל םאתהב ,ןגוה יוושב ודדמנש םייסנניפה םירישכמה תא תטרפמ ןלהלש הלבטה
 2018: רבמצדב 31 םויל ,ןגוהה יוושה

 כ"הס 3 המר 2 המר 1 המר
 ח"ש יפלא
 )רקובמ(

 תויסנניפ תויובייחתה
 תודדמנה תויסנניפ תויובייחתה
 :דספה וא חוור ךרד ןגוה יוושב

 תויצפוא בוח ןיגב יסנניפ רזגנ

 בוחה ןיגב ץבושמה רזגנה ביכר
 ףסונה

2,759 2,759 - -

(3,743) (3,743) - -

(984) (984) - -
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יתרה  ליום   1 בינואר  2019   

הכרה  לראשונה   

      
       

  7,305  -  -

     
          

            
  

  

  
  

   

  
  

   

        
      

            

   

       
   

        
  

  

  
   

    

  
  

   

        

  3,018 

  (4,232)   (2,359) 

  -   5,377 

      
            

      

       
       

          
  

   

  5,377 

- -

- -

 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

 )ךשמה( ןגוה יווש- םייסנניפ םירישכמ-6 רואיב

 יוושב םידדמנ רשא םייסנניפ םירישכמב העונתל רשאב תוטרפמ ןלהלש תואלבטה .ג
 3: המר לע ססובמה יתיע סיסב לע ןגוה

רזגנה ביכר יסנניפ רזגנ  יסנניפ רזגנ
ןיגב ץבושמה בוח ןיגב  ןונגנמ ןיגב
ףסונה בוחה תויצפוא  העקשה תנגה

ח"ש יפלא ח"ש יפלא  ח"ש יפלא

(3,743) 2,759 -

 חודל ףקזנה יסנניפ רזגנ ךורעש
 ללוכה דספהה לע

 

76 126 296 

 2019 7,601 2,885 (3,667) רבמצדב 31 םויל הרתי

 רזגנה ביכר
 ןיגב ץבושמה
 ףסונה בוחה

 ח"ש יפלא

 יסנניפ רזגנ
 בוח ןיגב
 תויצפוא
 ח"ש יפלא

 2018 ראוניב 1 םויל הרתי

 הנושארל הרכה

 דספהה לע חודל ףקזנה יסנניפ רזגנ ךורעש
 ללוכה

 2018 (4,232) ינויב 30 םויל הרתי

 רזגנה ביכר יסנניפ רזגנ
 ןיגב ץבושמה ןיגב

 ףסונה בוחה תויצפוא בוח
 ח"ש יפלא ח"ש יפלא

 2018 ראוניב 1 םויל הרתי

 הנושארל הרכה

 דספהה לע חודל ףקזנה יסנניפ רזגנ ךורעש
 ללוכה

-

(3,743) (2,618) 

 2018 2,759 (3,743) רבמצדב 31 םויל הרתי
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שווי  הוגן    
ליום    

 30 ביוני   2019
(בלתי  מבוקר )
 
 

 

  
  

  

  2,885
אלפי  ש"ח   

מודל    
בינומי   

 

  
   

  
  

 
  

  
    

   
   

   
    

  
  
   

   
   

   
  

   
  

   
   

  
   

  
 

               
              

           
   

 
               

  
           

             
           

            
             

          
          

           
         
             

 

 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

- )ךשמה( ןגוה יווש- םייסנניפ םירישכמ רואיב 6 

 3 המרב תגווסמה ןגוה יווש תודידמ רבדב ףסונ עדימ .ד

רגישות  מדידת  השווי  
ההוגן  לשינויים  

בנתונים   

אומדן  השווי  ההוגן  
יגדל  משמעותית  ככל  
ששיעור  התנודתיות  
החזויה  יהיה  נמוך  

משמעותית   

 ןגוהה יוושה ןדמוא
 לככ תיתועמשמ לדגי
 ןוויהל תיבירה רועישש
 תיתועמשמ ךומנ היהי

נתונים  
משמעותיים  

שאינם  ניתני
לצפייה   

 ם

סטיית  תקן  
  90% 

 תיביר רועיש
- 19% ןוויהל

טכניקות  
הערכה   

 יחכונ ךרע
 ימירזת לש

 םינמוזמ
 םיידיתע

 

(3,667) 
 ח"ש יפלא

מכשירים  
פיננסיים   

נגזר  פיננסי  
בגין  חוב  

אופציות   (*)   

 רזגנה ביכר
 ןיגב ץבושמה
 (*) ףסונה בוחה

 ןגוהה יוושה ןדמוא
 לככ תיתועמשמ לדגי

 תויתדונתה רועישש
 הובג היהי היוזחה

 תיתועמשמ

- ןקת תייטס
90% 

 לדומ
 ימוניב

7,601 
 ח"ש יפלא

 יסנניפ רזגנ
 ןונגנמ ןיגב
 העקשה תנגה

 תובייחתהה ןוערפ יותיע יכ התיה הרבחה תלהנה תכרעה ,2019 ינויב 30 םויל דע )*(
 רומאכ תיזחתה ,2019 ינויב 30 םויל ןוכנ.םינש 4-5 לש םינמז חווט תיזחתב היהי

 ןגוהה יוושה ןדמוא תרגסמב יוטיב ולביק רומאכ תיזחתב םייוניש .הנשב הכראוה
 .הלא תוחודב

 3 המר תרגסמב תגווסמה ןגוה יווש תדידמב הרבחה תא ושמישש הכרעה יכילהת .ה

 ןניאשו תויתיע םייסנניפ םירישכמ לש ןגוה יווש תדידמב הכרעהה יכילהתו תוינידמה
 ךות םיפסכה םוחתב ריכבה הרשמה אשונ ידיב םישדוח 6-ל תחא םינחבנ תויתיע
 ,םיללוכ רומאכ הכרעהה יכילהת .םייולת יתלב םיינוציח יווש יכירעמ םע תוצעייתה
 הריקסו שומיש השענ ןהב הכרעהה תוקינכט לויכלו ףוקיתל תוטיש תניחב ,רתיה ןיב
back) לעופב תואצותה לומ לא םילדומה יעוציב לש דבעידב testing). עצבתמ ,ןכ ומכ 
 םירישכמה לש ןגוהה םיוושב ועריאש םייתועמשמ םייוניש תוהמ לש חותינ

 תונימז יבגל הפוקתה ףולחב ועריאש םייוניש )יטנוולרש לככ( תוברל ,םייסנניפה
 תומדוק חוויד תופוקתב ועצובש תוינוציח יווש תוכרעהב שומיש השענ םהב םינותנ
 תוקינכטש חיטבהל הצובקה תלעופ ךכב .הכרעה תייגולודותמ תותואנ תניחבו

 .ןגוה יוושב תדדמנה תיסנניפ תובייחתה לש היווש תא תואנ ןפואב תופקשמ הכרעהה
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השפעה  על  ההפסד  הכולל   

          
                 

  
  
  

   
   
                   

  
            

                  
                 

  
  
  

   
  

  
                   

 
            

                  
                 

  
  
  

   
   

  
                  

  
  

            
           

           
         

  
  

 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

- )ךשמה( ןגוה יווש- םייסנניפ םירישכמ רואיב 6 

 3 המר תרגסמב תוגווסמה ןגוהה יווש תודידמ תושיגר חותינ.ו

 בוח ןיב יסנניפה רזגנה לש ןגוהה יוושה לש 2019 ינויב 30 םויל תושיגר חותינ ןלהל

 התיה ,ריבס ןפואב םיירשפא םניה ,הלהנהה תכרעהל רשא ןלהל טרופמכ םירועישב
 לש תוינמה ילעבל סחוימה( ןוהב ןוערגה תאו ללוכה דספהה תא )הניטקמ( הלידגמ
 רתי לכש החנהה תחת עצבתה ןלהל חותינה .ןלהל םיטרופמה םימוכסב )הרבחה
 .יוניש אלל ורתונ םינתשמה

 ןוהב ןוערגה לע העפשה
לש רועישב הדירי לש רועישב הילע לש רועישב הדירי לש  רועישב הילע
5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 

ח"ש  יפלא
 יתלב( )רקובמ

 :רישכמה םש
 ןיגב יסנניפ רזגנ

(14) (28) 12 24 14 28 (12) (24)  תויצפוא בוח

 ןוהב ןוערגה לע העפשה ללוכה דספהה לע העפשה
לש רועישב הדירי לש רועישב הילע לש רועישב הדירי לש  רועישב הילע
1% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 

ח"ש  יפלא
 יתלב( )רקובמ

 :רישכמה םש
 רזגנה ביכר
 ןיגב ץבושמה

126 258 (120) (236) (126) (258) 120 236 

 ןוהב ןוערגה לע העפשה ללוכה דספהה לע העפשה
לש רועישב הדירי לש רועישב הילע לש רועישב הדירי לש  רועישב הילע
5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 

ח"ש  יפלא
 יתלב( )רקובמ

 :רישכמה םש
 ןיגב יסנניפ רזגנ

 תנגה ןונגנמ
(251) (510) 245 482 251 510 (245) (482)  העקשה

 יוושה תוכרעה ),1970-ל"שתה( םיידימו םייתפוקת תוחוד תונקתל 49 הנקת ףקותמ .ז
 בוח ביכר ןיגב( םייסנניפה םירזגנה ביכרו היינשה האוולהה ,הנושארה האוולהה ןיגב
 םייתפוקתה תוחודל ופרוצ )העקשה תנגה ןונגנמ ןיגב ןכו ףסונה בוחה ,תויצפואה
 .2019 ינויב 30 םויב המייתסהש םייניב חווידה תפוקתב

 ריבס ןפואב םיירשפא םייוניש ןיגב העקשה תנגה ןונגנמ ןיגב יסנניפה רזגנהו תויצפוא
 רזגנה ביכר ןיגב יסנניפ רזגנ לש ןגוהה יוושה לשו הינמה ריחמ לש היוזח תויתדונתב
 הדירי/הילע .ללקושמה ןוהה ריחמב םיירשפא םייונישלו ףסונה בוחה ןיגב ץבושמה
 םיסחייתמה חווידה דעומב ןוויהה רועישבו הינמה ריחמ לש היוזחה תויתדונתב

 ףסונה בוחה
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 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

 חווידה תפוקת רחאל םיעוריא-7 רואיב

 .א

 .ב

 .ג

 ,םיצעוי ,םידבועל תויצפוא תינכותל םיסימה תושר רושיא לבקתנ 2019 ילויב 9 םויב
 וא "עצינה"- ןלהל( הרבחה לש )םירוטקריד תוברל( הרשמ יאשונו םיתוריש ינתונ
 תרשפאמ תינכותה ).המאתהב ",תינכותה" וא "תויצפואה תינכות"-ו "םיעצינה"
 תוליגר תוינמל שומימל תונתינה ")תויצפואה"- ןלהל( תומושר אל תויצפוא תקנעה
 .תוליגר תוינמ תאצקה ןכו םינוש שומימ יריחמב הרבחה לש

 יפ לע ןיפוליחל וא רישי ןפואב הרבחה ןוירוטקריד ידי לע להונת תויצפואה תינכות
 ףופכב לעפת רשאו ,ןוירוטקרידה ידי לע רחביי הבכרהש ,לומגתה תדעוו לש התצלמה
 ןוירוטקרידל ,ליעל רומאה ףא לע .הרבחה ןונקתב עובקלו ףקותב אהיש קוח לכל
 תדעוו לדחת םאב וא לומגת תדעוו הנומת אל םאב תירויש תוכמס אהת הרבחה
 יפ לע לועפל תכמסומ הניא לומגתה תדעוו םאב וא איהש הביס לכמ ןהכלמ לומגתה
 ימכסה יאנת עובקל ,תויצפוא קנעמל םיאכזה ימ עובקל תוכמסה לומגתה תדעוול .ןיד
 .םיעצינל היצפואה

 הרבחה לש םושרה ןוהה ךסמ תונב תוליגר תוינמ 150,000 לש ךס ,תינכותה יפ לע
 .תפסונ וא תרחא תויצפוא תינכות לכ וא תויצפואה תינכות םושיי ךרוצל הנדעוית
 יפ לע תעל תעמ לדגוי תויצפואה תינכות םושייל תודעוימה תוליגרה תוינמה רפסמ
 תרגסמב תוליגר תוינמ 8,000,000-ל הלדגוה וז תומכ רשאכ ,ןוירוטקרידה תטלחה
 תויצפואה ,תינכותל םאתהב . 2019 טסוגואב 27 םוימ הרבחה ןוירוטקריד תבישי
 תדוקפל 102 ףיעס יפל וצקוי ,הטילשה ילעב טעמל ,הרבחב הרשמה יאשונלו םידבועל
 ילעבל ףסונב ,הרבחב הרשמ יאשונ וא םידבוע םניאש ימל תויצפואהו הסנכה סמ
 .הסנכה סמ תדוקפל )ט(3 ףיעסל םאתהב וצקוי ,הרבחב הטילשה

 הרבחה לש תויצפואה תינכות ץומיא תא הרבחה ןוירוטקריד רשיא 2019 ילויב 7 םויב
 .רומאכ דעומהמ םינש 10 םותב עקפת תויצפואה תינכות .ליעל

 הרבח םע ")תונבהה רכזמ"- ןלהל( תונבה רכזמ לע הרבחה המתח 2019 ילויב 23 םויב
 ומיקי םידדצה יכ עבוק רשא "),יניסה ףתושה"- ןלהל( יניס דיגאת תטילשב תילארשי
 קפנומה ןוההמ 50%-ב קיזחי םידדצהמ דחא לכ רשא ,ןיסב תפתושמ הרבח וידחי
 ןיסב יאופרה סיבאנקה םוחתב לעפת רשאו "),תפתושמה הרבחה"- ןלהל( הלש ערפנהו
 ").ףתושמה םזימה"- ןלהל(

 הרבחב עיקשי יניסה ףתושה ,טרופמ םכסה לע המיתחל ףופכב יכ ,עבוק תונבהה רכזמ
 לכ תלבקל לעפי ןכו םכסהה תמלשה דעומב קושה ריחמב רלוד יפלא 1,000 לש ךס
 .ףתושמה םזימה תמקה ךרוצל םישרדנה תונוישירהו םירושיאה

 ינקתמ תמקהל םיחטש תואצקה ללוכ תושורדה תואצוהה לכ תא ןממי יניסה ףתושה
 ךרעמ תאו םירצומ לש חותיפו רקחמל תודבעמ ,GMP לעפמ ,יאופר סיבאנק לש לודיג

 עדיה לכ תא קפסת הרבחה וליאו םילעב תואוולה לש ךרדב ןיסב הצפההו קווישה
 .ףתושמה םזימה ךרוצל יאופרה סיבאנקה םוחתב םירצומל םישרדנה םיטנטפהו

 תויצפוא יבתכ לש םיאנת יוניש

 תכראהל לועפל הרבחה ןוירוטקרידו תרוקיבה תדעו ורשיא ,2019 ילויב 24 םויב .1
 יבתכ לש שומימה ריחמ לש התחפהלו )6 הרדס( היצפוא יבתכ לש שומימה תפוקת
-טנ"שת תורבחה קוחל 350 ףיעסל םאתהב ,עצומ רדסה יפ לע רומאכ תויצפואה

 ךראות )6 הרדס( היצפוא יבתכ לש שומימה תפוקת ,עצומה רדסהה יפ לע .1999
 .הינמל ח"ש 7-ל תחפוי שומימה ריחמו 2020,ראורבפב 27 םויל דע

 ךיראהל ינמז דעסב דול-זכרמ יזוחמה טפשמה תיב רשיא 2019 טסוגואב 2 םויב
 ףלח( 2019 רבמטפסל 15 םויל דע )6 הרדס( תויצפוא יבתכ שומימ תפוקת תא
 שומימה תפסות תא תיחפהלו )2019 טסוגואב 14 וניהש ירוקמה העיקפה דעומ
 ראש יכ ,ןיוצי ).הינמל ח"ש 10 ףלח( הינמל ח"ש 7-ל רומאכ תויצפואה יבתכ לש
 .יוניש אלל ורתונ)6 הרדס( היצפואה יבתכ יאנת

32 



     
  

       
  

 

  
            

  
         

  
             

             
            

          
  

            
             

            
       

  
           

         
  

              
      

  
               

       
  

            
             

 
  

             
            

           
  

         
             

            
      

  
              

         
 

  
                

           
            
   

  
             

         
          

          
   

  
            

              
          

            
        

  
                 

      
  
  

  

 מ"עב המראפ רדגוט

 )ךשמה( םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואיב

- )ךשמה( חווידה תפוקת רחאל םיעוריא רואיב 7 

 )ךשמה( תויצפוא יבתכ לש םיאנת יוניש .ג

 תכראהל לועפל הרבחה ןוירוטקרידו תרוקיבה תדעו ורשיא ,2019 ילויב 30 םויב .2
 ףיעסל םאתהב ,עצומ רדסה יפ לע )8 הרדס( היצפוא יבתכ לש שומימה תפוקת

 יבתכ לש שומימה תפוקת ,עצומה רדסהה יפ לע .1999-טנ"שת תורבחה קוחל 350
 .2019 רבוטקואב 15 םויל דע ךראות )8 הרדס( היצפוא

 ךיראהל ינמז דעסב דול-זכרמ יזוחמה טפשמה תיב רשיא 2019 טסוגואב 2 םויב
 ףלח( 2020 רבמטפסל 15 םויל דע )8 הרדס( תויצפוא יבתכ שומימ תפוקת תא
 יבתכ יאנת ראש יכ ,ןיוצי .)2019 טסוגואב 15 וניהש ירוקמה העיקפה דעומ
 .יוניש אלל ורתונ)8 הרדס( היצפואה

 היצפואה יקיזחמו תוינמה ילעב תופיסא סנכתהל תויופצ 2019 טסוגואב 28 םויב
 .רומאכ היצפואה יבתכ יאנת יונישל םירדסהה רושיא ךרוצל

 עצובת טרופמה םכסהב תורשקתהה יכ םידדצה ומיכסה ליעל 'אי6 רואיבל ךשמהב .ד
 .2019 רבמטפסב 1 םויל דע

 לש תוינמה ילעב לש תדחוימו תיתנש תיללכ הפיסא המייקתה 2019 טסוגואב 15 םויב .ה
 :ןמקלדכ תואבה תוטלחהה ולבקתה םתרגסמב רשא הרבחה

 העקשהה ףקיהש ךכ הדנגואב הרבחה לש הדכנ הרבחב העקשהה תלדגה רשאל .1
 יוצימו רוציי לעפמ תמקה םשל ,רתיה ןיב ,ח"ש יפלא 14,000 לע דומעי הב
 .הדנגואב

 אלל הרבחה לש תוליגר תוינמ 461,538 תוצקהל ,ליעל 'א4 רואיבב רומאל ךשמהב .2
 םהיפלכ הרבחה לש בוח תרמהל הרומתב תאזו הטילשה ילעבמ םיינשל בוקנ ךרע
 .הינמל ח"ש 6.5 לש ריחמ יפל ,ח"ש יפלא 3,000 לש ךסב

 ךומס הטילשה ילעבל הניצקותו הסרובב רחסמל הנמשרית תועצומה תוינמה
 ללכבו ,תיתוהמ תיטרפ העצהל ןיד לכ יפ לע םישרדנה םירושיאה לכ תלבק רחאל
 םושירל )"הסרובה"- ןלהל( מ''עב ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובה רושיא הז
 .תועצומה תוינמה לש הב רחסמל

 תאזו הטילשה ילעב ידי לע תוינמה לש הריכמ תלועפ עוציב תולבגמ ולוחי ,ןכ ומכ
-ס"שת ,ךרע תוריינ תונקתו 1968-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוח תוארוהל םאתהב

.2000 

 יכ הדעתהה תרבח העידוה 2019 טסוגואב 5 םויב ,ליעל 'גי5-ו 'ב5 םירואיבל ךשמהב .ו
 CUMCS-GAP ןקת יפל םישרדנה תוכמסההו םיקדבמה לכ תא הרבע הדנגואב הווחה
WHO לע ססובמ רשא guidelines on good agricultural and collection practices for 

.medical plants (GACP) 

 יכ רשאמה ימואלניב הדעתה ףוג לש ימשר רושיא הווהמ GACP ילהנ רושיא תלבק
 םירשואמה םיללכהו םיטרדנטסל םאתהב תלדוגמ הדנגואב הווחה לש תרצותה
 תוחרפתמ ורצוייש םירצומה תריכמ תא רשפאמ רשא רבד ,הפוריאב םירכומהו

 תונידמל הדנגואב הווחב הרבחה תלדגמש ")תרצותה"- ןלהל( יאופר סיבאנק
 .הפוריאב

 ךמסומ לעפמב עצובמ תויהל בייח תרצותה יססובמ םירצומה לש רוצייה יכ ,ןיוצי
EU-GMP בטימל ,ול רשא ,ישילש דצ םע ןתמו אשמ תלהנמ הרבחה הז בלשב רשאכ 

 המיקמ ,ליבקמבו ,ףסונב .הפוריאב םקוממה EU-GMP רשואמ לעפמ ,הרבחה תעידי
 רשאו ")הדנגואב לעפמה"- ןלהל( יוצימו הזירא לעפמ הדנגואב הווחל ךומסב הרבחה
 . EU-GMP ןקת יפל ותוא ךימסהל תלעופ הרבחה

 סיבאנק יליתש 180 תעירז הלחה 2019 ילויב 1 םויב ,ליעל 'י5-ו 'א3 םירואיבל ךשמהב .ז
 .תופתושה ידי לע לעופב יאופר
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 מ"עב המראפ רדגוט

 םייניב םייפסכ םינותנ
 םידחואמה םייפסכה תוחודה ךותמ

 המצע הרבחל םיסחוימה

 2019 ינויב 30 םויל

 ךרע תוריינ תונקתל 'ד38 הנקתל םאתהב

 1970- ל"שתה ),םיידימו םייתפוקת תוחוד(
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 מ"עב המראפ רדגוט

 םיסחוימה םידחואמה םייפסכה תוחודה ךותמ םייניב םייפסכ םינותנ

 המצע הרבחל

 דומע

2 

3 יפסכה בצמה לע םייפסכ םינותנ  .א

4 דספהו חוורה לע םייפסכ םינותנ  .ב

5 ללוכה דספהה לע םייפסכ םינותנ  .ג

6-7 םינמוזמה ימירזת לע םייפסכ םינותנ  .ד

8-9 ףסונ יתוהמ עדימ  .ה



 
 

 
 
  

  

 

  

 

  
       

  
    
      

    
  

   

  
 דוח  סקירה  מיוחד  של  רואה  החשבון  המבקר  על  מידע  כספי  נפרד  לפי  תקנה  38 ד' לתקנות  ניירות  

 ערך  (דוחות  תקופתיים  ומיידיים ), התש"ל  -  1970    
  

   

               
              

             
               
    

  
   

                 
                

            
             

             
                   

  
   

                
              

     

                  
              

             
               

                 
                  

               
               

        

              
           

             
           

  
  

    
 

 'תושו הנק ןהאפ
משרד  ראשי :

בית  פאהן  קנה 
רחוב  המסגר   32

 דובכל
 מ"עב המראפ רדגוט לש תוינמה ילעב

תל-אביב   6721118
ת"ד   36172 , מיקוד   6136101  3428:רפסמ

 ט"עשת באב 'וכ :ךיראת
טל'  03-7106666  2019 טסוגואב 27
פקס'  03-7106660
www.gtfk.co.il 

 ., .נא

 :ןודנה

 אובמ

 םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל ד38 הנקת יפל אבומה דרפנה םייניבה יפסכה עדימה תא ונרקס
 הפוקתלו 2019 ינויב 30 םויל ),"הרבחה":ןלהל( מ"עב המראפ רדגוט תרבח לש 1970-ל"שתה ),םיידיימו

 ןוירוטקרידה תוירחאב וניה דרפנה םייניבה יפסכה עדימה .ךיראת ותואב המייתסהש םישדוח השיש לש
 וז םייניב תפוקתל דרפנה םייניבה יפסכה עדימה לע הנקסמ עיבהל איה ונתוירחא .הרבחה לש הלהנההו
 .ונתריקס לע ססבתהב

 הריקסה ףקיה

 תפוקתל יפסכ עדימ לש הריקס" לארשיב ןובשח יאור תכשל לש 1 הריקס ןקתל םאתהב ונתריקס תא ונכרע
 םייניב תפוקתל דרפנ יפסכ עדימ לש הריקס ".תושייה לש רקבמה ןובשחה האור ידי לע תכרענה םייניב
 הריקס ילהנ םושיימו ,םייאנובשחהו םייפסכה םיניינעל םיארחאה םישנא םע רקיעב ,םירוריבמ תבכרומ
 ינקתל םאתהב תכרענה תרוקיב רשאמ תרכינ הדימב הפקיהב תמצמוצמ הניה הריקס .םירחאו םייטילנא
 םייתועמשמה םיניינעה לכל עדווינש ןוחטיב גישהל ונל תרשפאמ הניא ךכיפלו לארשיב םילבוקמ תרוקיב
 .תרוקיב לש תעד תווח םיווחמ ונא ןיא ,ךכל םאתהב .תרוקיבב םיהוזמ תויהל םילוכי ויהש

 הנקסמ

 לנ"ה דרפנה םייניבה יפסכה עדימהש רובסל ונל םרוגה רבד ונביל תמושתל אב אל ,ונתריקס לע ססבתהב
 םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל ד38 הנקת תוארוהל םאתהב ,תויתוהמה תוניחבה לכמ ,ךורע וניא
 .1970-ל"שתה ),םיידיימו

 הרבחה לש יפסכה הבצמ רבדב 5 ףיעסב רומאל בלה תמושת תא םינפמ ונא ,לנ"ה ונתנקסמ תא גייסל ילבמ
 לועפל ידכב הרבחה תשרדנ ןהל תוירוטלוגרה תושירדה לכ תמלשהל הלהנהה תוינכת שומימב הלש תולתהו
 ןומימה תורוקמ סויגלו יאופר סיבאנק ירצומ תריכמל תיקסעה תינכתה שומימ ,יאופרה סיבאנקה םוחתב
 ןוערג הרבחל 2019 ינויב 30 םויל ,ףסונב .רומאכ םייקסעה הידעיב התדימעו התוליעפ ךשמה ךרוצל םישרדנה
 םישדוח השיש לש הפוקתל דספהו ח"ש יפלא 20,361-כ לש ךסב הרבחה לש תוינמה ילעבל סחוימה ןוהב
 םויל ןוכנ.ח"ש יפלא 9,246-כ לש ךסב הרבחה לש תוינמה ילעבל סחוימה 2019 ינויב 30 םויב המייתסהש

 היתוינכת תא שממל הרבחל רשפאמה קפסמ ףקיהב ןניא םינמוזמ יוושו םינמוזמה תורתי ,2019 ינויב 30
 םייתועמשמ תוקפס םיררועמ הלא םימרוג .חודה תפוקת םות רחאלש םישדוח 12 לש הפוקתל תויקסעה
 ".יח קסע"כ הרבחה לש המויק ךשמה רבדב

 ןומימה תגשהל תלעופ הרבחה תלהנה ,םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודל 'ו5-ו 'ה5 םירואיבב רומאכ
 .םינוש ןומימ תורוקמו ןוה סויג תועצמאב תוליעפה ךשמה ךרוצל שורדה

 ןכתייש םגוויסו תויובייחתההו םיסכנה יכרע יבגל תומאתה וכרענ אל םידחואמה םייניבה םייפסכה תוחודב
 ".יח קסע"כ לועפלו ךישמהל לכות אל הרבחה םא תושורד הנייהתו

 'תושו הנק ןהאפ
 ןובשח יאור

2 
Certified  Public  Accountants  
Fahn  Kanne  &  Co.  is  the  Israeli  member  firm  of  Grant  Thornton  International  Ltd.  

www.gtfk.co.il


     
  

             
  
  

א.  נתונים  כספיים  על  המצב  הכספי   
 

     
ליום   

 31 בדצמבר   
    2018 

אלפי  ש"ח  
(מבוקר )  

   2019 
אלפי  ש"ח  

  (*)  2018 
אלפי  ש"ח    

    
  

          
        

         
     2,748  מזומנים  ושווי  מזומנים   

      388     

        3,136    
        

          
          

       
        

               

     
          

        
            

        
         

      ספקים  ונותני  שירותים   
             

            
          

                
        

          
             

     
        

            
       

        
                   

        
     

          
        

      
         

  

     
           

               
  

  
  

      
   

יו"ר  דירקטוריון   
   

  
    

   
  

        

 מ"עב המראפ רדגוט

 ינויב 30 םויל

 )רקובמ יתלב(

 םיסכנ

 םיפטוש םיסכנ

 הבוח תורתיו םיבייח
 םיפטוש םיסכנ כ"הס

 םיפטוש אל םיסכנ
 תוקזחומ תורבחל האוולה
 תורבח ןיגב תובייחתה ךס יוכינב םיסכנ ךס

 תוקזחומ
 םיפטוש אל םיסכנ כ"הס

 המצע הרבחל םיסחוימה םיסכנ כ"הס
 םא הרבחכ

 ןוהב ןוערגו תויובייחתה

 תופטוש תויובייחתה

 העקשה תנגה ןונגנמ ןיגב יסנניפ רזגנ
 הטילש ילעבל תובייחתהו םילעב תאוולה
 תוכז תורתיו םיאכז

 תופטוש תויובייחתה כ"הס

 תופטוש אל תויובייחתה
 העקשה תנגה ןונגנמ ןיגב יסנניפ רזגנ
 ילעבל תובייחתה ןיגב םייסנניפ םירזגנ

 הטילש
 הטילש ילעבל תויובייחתהו םילעב תואוולה
 תורבח ןיגב םיסכנ ךס יוכינב תויובייחתה ךס

 תוקזחומ
 תופטוש אל תויובייחתה כ"הס

 המצע הרבחל תוסחוימה תויובייחתה כ"הס
 םא הרבחכ

 לש תוינמה ילעבל סחוימה ןוהב ןוערג
 הרבחה

 םיסחוימה ןוהב ןוערגו תויובייחתהה ךס
 םא הרבחכ המצע הרבחל

59 235 
472 565 

 531 800 

47,204 17,346 28,192 

-1,017 535 
47,204 18,363 28,727 

50,340 18,894 29,527 

192 -44 
1,072--
3,788-2,894 
1,099 185 564 
6,151185 3,502 

6,529 --

37,230 33,285 36,150 
3,064 2,780 2,993 

17,727 16,635 16,635 
64,550 52,700 55,778 

70,701 52,885 59,280 

)20,361()33,991()29,753(

50,340 18,894 29,527 

 השיכרה תקסע רבדב 2018 תנשל הרבחה לש םידחואמה םייפסכה תוחודל 'ב1 רואיב האר (*)
 .ךפוהמב

 רוא-ןב ירוא הכרב םיסינ ונינד ןנחוי
 םיפסכ ל"כנמס ל"כנמ

 2019. טסוגואב 27:םייפסכה תוחודה רושיא ךיראת

 הלא םייתיצמת םייפסכ םינותנמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה ףסונה עדימהו םירואיבה
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 מ"עב המראפ רדגוט

דספהו חוורה לע םייפסכ םינותנ  .ב

הפוקתל  לש הפוקתל
דעומ םוימ הפוקתל  השיש
המלשהה דעומ םוימ  םישדוח
םויל דעו דעו המלשהה  המייתסהש

 רבמצדב 31 ינויב 30 םויל ינויב 30 םויב
2018 (*) 2018 2019 

ח"ש יפלא  ח"ש יפלא
 )רקובמ יתלב( )רקובמ(

 תויללכו הלהנה תואצוה
 ילעב יפלכ תובייחתהב הרכה ןיגב תואצוה

 הטילש

 תוליגר תולועפמ דספה

 ןומימ תוסנכה
 ןומימ תואצוה

 וטנ,ןומימ )תוסנכה( תואצוה

 וטנ,ןומימ רחאל דספה

 תורבח ידספהב הרבחה לש תוינמה ילעב קלח
 וטנ,תוקזחומ

 לש תוינמה ילעבל סחוימה הפוקתל דספה
 הרבחה

 תוינמ ילעבל סחוימה הליגר הינמל דספה

3,022 616 6,167 

37,891 38,410 -

40,913 39,026 6,167 

(3,948) (6,591) (2,190) 
1,667 712 3,639 

(2,281) (5,879) 1,449 

38,632 33,147 7,616 

111,231 110,864 1,630 

149,863 144,011 9,246 

 .נ.עח''ש 0.01 הרבחה

 יסיסב דספה

 שמישש תוינמה רפסמ לש ללקושמה עצוממה
 הינמל חוורה בושיחב

 הינמל ללודמ דספה

 ושמישש תוינמה רפסמ לש ללקושמה עצוממה
 הינמל ללודמה דספהה בושיחב

: 

(3.60) (3.83) (0.23) 

41,632,785 37,645,983 48,076,618 

(3.62) (3.85) (0.23) 

41,700,085 37,648,934 48,076,618 

 רואיב האר (*)
 .ךפוהמב

 השיכרה תקסע רבדב 2018 תנשל הרבחה לש םידחואמה םייפסכה תוחודל 'ב1

 הלא םייתיצמת םייפסכ םינותנמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה ףסונה עדימהו םירואיבה
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 מ"עב המראפ רדגוט

ללוכה דספהה לע םייפסכ םינותנ  .ג

הפוקתל  לש הפוקתל
דעומ םוימ הפוקתל  השיש
המלשהה דעומ םוימ  םישדוח
םויל דעו דעו המלשהה  המייתסהש

 רבמצדב 31 ינויב 30 םויל ינויב 30 םויב
2018 

 ח"ש יפלא
 )רקובמ(

(*) 2018 2019 
 ח"ש יפלא

 )רקובמ יתלב(

 לש תוינמה ילעבל סחוימה הפוקתל דספה
 הרבחה

 :רחא ללוכ חוור

 םיגווסמ רשא רחא ללוכ חוור יטירפ
 :דספה וא חוורל דיתעב וגווסי/שדחמ

 ןיגב םייפסכ תוחוד םוגרת ןיגב רעש ישרפה
 ץוח תוליעפ

 הנשל רחא ללוכ דספה לכה ךס

 הפוקתל ללוכ דספה

9,246 144,011 149,863 

)2(--

)2(--

9,244 144,011 149,863 

 רואיב האר (*)
 .ךפוהמב

 השיכרה תקסע רבדב 2018 תנשל הרבחה לש םידחואמה םייפסכה תוחודל 'ב1

 הלא םייתיצמת םייפסכ םינותנמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה ףסונה עדימהו םירואיבה
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 מ"עב המראפ רדגוט

םינמוזמה ימירזת לע םייפסכ םינותנ  .ד

 הנשל
 המייתסהש

םויב  םישדוח השיש לש הפוקתל
 רבמצדב 31 ינויב 30 םויב המייתסהש

2018 (*) 2018 2019 
 ח"ש יפלא ח"ש יפלא

 )רקובמ()רקובמ יתלב(

 :תפטוש תוליעפל םינמוזמ ימירזת
 הפוקתל דספה
 םינמוזמה ימירזת תגצהל תושורדה תומאתה

 ')א חפס(נ תפטוש תוליעפל

 תפטוש תוליעפל ושמישש ,וטנ,םינמוזמ

(149,863) (144,011) (9,246) 

146,475 142,745 8,336 

(3,388) (1,266) (910)

 העקשה תוליעפל םינמוזמ ימירזת
 תקזחומ הרבחל תואוולה

: 
(12,747) (1,901) (19,012) 

 העקשה תוליעפל ושמישש ,וטנ,םינמוזמ

 :ןומימ תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
 הטילש ילעבמ האוולה
 )8-ו 5,7 תורדס( תויצפוא יבתכ שומיממ הרומת
 היצפוא יבתכו תוינמ תללוכה תודיחי תקפנה

 וטנ,הקפנה תואצוה יוכינב

)19,012()1,901()12,747(

894 2,534 5,428 
7,195-6,139 

4,346-4,112 
 הרדס( תויצפוא יבתכ שומימו תוינמ תקפנה

 וטנ
 רזגנו תוליגר תוינמ תללוכה הליבח תקפנה

 העקשה תנגה ןונגנמ ןיגב יסנניפ

 ןומימ תוליעפמ ועבנש ,וטנ,םינמוזמ

 םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתיב יונישה

3(,

10,000 --

22,435 2,534 15,679 

2,513)633()457(

 הפוקתה תליחתל םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי

 הפוקת ףוסל םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי

692 692 235 

235 59 2,748 

 רואיב האר (*)
 .ךפוהמב

 השיכרה תקסע רבדב 2018 תנשל הרבחה לש םידחואמה םייפסכה תוחודל 'ב1

 הלא םייתיצמת םייפסכ םינותנמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה ףסונה עדימהו םירואיבה
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 מ"עב המראפ רדגוט

)ךשמה( םינמוזמה ימירזת לע םייפסכ םינותנ  .ד

 הנשל
 המייתסהש

םויב  םישדוח השיש לש הפוקתל
 רבמצדב 31 ינויב 30 םויב המייתסהש

2018 (*) 2018 2019 
ח"ש יפלא  ח"ש יפלא
 )רקובמ יתלב( )רקובמ(

 ימירזת תגצהל תושורדה תומאתה-'א חפסנ
 תפטוש תוליעפל םינמוזמ

 ימירזתב תוכורכ ןניאש )תוסנכה( תואצוה
 :םינמוזמ

 תורבח ידספהב הרבחה לש תוינמה ילעב קלח
 תוקזחומ

 יפלכ תובייחתהב הרכה ןיגב תואצוה םושיר
 הטילש ילעב
 םילעב תואוולה לע הרובצ תיבירו ןויכינ תתחפה

 הטילש ילעבמ
 תויצפואה בוח ןיגב יסנניפ רזגנ לש ךורעיש
 הטילש ילעבל ףסונה בוחהו
 העקשה תנגה ןונגנמ ןיגב יסנניפ רזגנ לש ךורעיש
 תוינמ ססובמ םולשת
 תואוולהה יאנת יוניש ןיגב תוסנכה

 :תויובייחתהו שוכר יפיעסב םייוניש
 הבוח תורתיו םיבייחב )הילע( הדירי
 םיתוריש ינתונו םיקפסב )הדירי( הילע
 תוכז תורתיו םיאכזב )הדירי( הילע

 כ"הס

 ןמוזמב אלש תיתוהמ תוליעפ-'ב חפסנ

 תוכז תורתיו םיאכז דגנכ הליבח תקפנה תואצוה

1,630 110,864 111,231 

-38,410 37,891 

3,138 712 4,079 

202 )6,591()6,361(
296 --

4,400 --
)2,189(--

7,477 143,395 146,840 

177 )98()191(
148 -44 
534)552()218(

859)650()365(

8,336 142,745 146,475 

--161 

 רואיב האר (*)
 .ךפוהמב

 השיכרה תקסע רבדב 2018 תנשל הרבחה לש םידחואמה םייפסכה תוחודל 'ב1

 הלא םייתיצמת םייפסכ םינותנמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה ףסונה עדימהו םירואיבה

7 



     
  

  

  
      

               
              

             
             

               
             

              
          

            
       

            
  

               
            

            
             

               
            

            
          

            
               

              
             

               
            

           
    

             
          

            
            

            
            

  

             
            

          
            

           
           

            
     

    

 מ"עב המראפ רדגוט

 :ףסונ יתוהמ עדימ .ה

 ךרדב הקוסיע תא התניש ")הרבחה"- ןלהל( מ"עב המראפ רדגוט ,2018 ראורבפ שדוחמ לחה .1
 תאזו ")סובולג"- ןלהל( מ"עב המראפ סובולג תרבח ךרד סיבאנקה םוחתב תוליעפ תסנכה לש
 חמצ סיסב לע םייאופר םירצומ לש הצפהו ןוסחא ,רוצי ,יוביר ,לודיגב קוסעל הרטמב
 ןוכנ ).2019 ינויב 30 םויל םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל 'ב1 רואיב האר( סיבאנקה
 ערפנהו קפנומה תוינמה ןוהמ 90%-ו 51%,66.67%-ב הקיזחמ סובולג ,2019 ינויב 30 םויל
 ,לגוטרופב תב תרבחו הדנגואב תב תרבח ,תלבגומ תופתוש יאופר סיבאנק יחמצ לודיג לש
 קורי תרבח לש ערפנהו קפנומה תוינמה ןוהמ 100%-ב הקיזחמ סובולג ,ןכ ומכ .המאתהב
 .הליעפ הנניא 2019 ינויב 30 םויל רשא ,מ"עב תיאופר תרצות

 תוליעפב הקסע רשא מ"עב תויגולונכט טיקובו'גב האלמ תולעבב הקיזחמ הרבחה ,ןכ ומכ
 .יאופרה סיבאנקה םוחתב תוליעפל המדקש תיקסעה

 ךרע תוריינל הסרובב דמויב-א"ת דדמ תרגסמב םירחסנ הלש ךרעה תוריינו הרבחה תוינמ
 .ביבא לתב

 םישדוח השיש לש הפוקתלו 2019 ינויב 30 םויל דרפנה יפסכה עדימהו םייפסכה םינותנה .2
 'ד38 הנקת יפל םיגצומה ),םייניב דרפנה יפסכה עדימה ןלהל( ךיראת ותואב המייתסהש
 .תתצמותמ תנוכתמב וכרענ,1970- ל"שתה )םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל
 תירישעה תפסותל םאתהב שרדנה עדימה לכ תא ללוכ וניא םייניב דרפנה יפסכה עדימה
 תוחודה םע דחי וב ןייעל שיו 1970- ל"שתה ),םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל
 םעו ,םהילא םיפרוצמה םירואיבהו 2018 רבמצדב 31 םויל הרבחה לש םייתנשה םייפסכה
 םישדוח השיש לש הפוקתלו 2019 ינויב 30 םויל םייניב םידחואמה םייפסכה תוחודה
 .")םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודה" ןלהל( ךיראת ותואב המייתסהש

 יפסכה בצמה לע םייפסכה םינותנה תרגסמב תגצומ תוקזחומ תורבחב הרבחה תעקשה .3
 יוכינב םיסכנה ךס לש ,הרבחה לש תוינמה ילעבל סחוימה ,וטנ םוכס סיסב לע ליעל וטרופש
 תורבח ןיגב םיסכנ ךס יוכינב תויובייחתהה ךס לש וא תוקזחומ תורבח ןיגב תויובייחתהה ךס
 לעו דספהו חוורה תוחוד לע םייניב םייפסכה םינותנה תרגסמב .רומאכ )ןיינעה יפל( תוקזחומ
 לש ,הרבחה לש תוינמה ילעבל סחוימה וטנ םוכס ללכנ,ןיינעה יפל ,ללוכה דספהה לע תוחודה
 ,תוקזחומ תורבחל ונתינש תואוולה .תוקזחומ תורבח ןיגב תואצוהה ךס יוכינב תוסנכהה ךס
 רומאכ תורתי ןיגב םיסחייתמה םימוכסל םאתהב םייפסכה תוחודה תרגסמב דרפנב תוגצומ
 .םא הרבחכ הרבחל

 ירקיע(2 רואיבב תטרופמה תיאנובשחה תוינידמב שומיש השענ דרפנה יפסכה עדימה תכירעב .4
 2018 רבמצדב 31 םויל םייתנשה םידחואמה םייפסכה תוחודל )תיאנובשחה תוינידמה
 30 םויל םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתלו םיימואלניב יפסכ חוויד ינקת יפל םיכורעה
 תוקזחומ תורבחב תועקשהל סחייתמה יאנובשחה לופיטל רשאב ןלהל רומאל טרפ ,2019 ינויב
 31 םוי רחאל ושענש תיאנובשחה תוינידמב םייונישל טרפו תוקזחומ תורבח תואצותב קלחלו
 30 םויל םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל 'ב2 רואיבב טרופמכ 2018 רבמצדב
 .2019 ינויב

 יביטקא ןפואב תלעופו הלש םינמוזמה ימירזת לע תחקפמ ,תויזחת תלהנמ הרבחה תלהנה .5
 תונוישירה תלבקו לעפמה תמלשה ,התוליעפ ךשמה ךרוצל הל שרדנה ןומימה תגשה ךרוצל
 הלא םינמוזמ ימירזת תויזחת .היתויובייחתהב הדימע ןכו תואירבה דרשממ םייטנוולרה
 םייפסכ תוחוד רושיא דעומל .ןתושממתהל רשאב תואדוו יא תמייקו םינוש םינוכיסל תונותנ

 תגשהב םינתומ םייקסעה הידעיב דומעל התורשפאו הרבחה לש התוליעפ ךשמה ,הלא
 תיקסעה תינכתב הדימע ללוכה הלהנהה תוינכות שומימב ,תואירבה דרשממ עבק תונוישיר
 ןהל תוירוטלוגרה תושירדה לכ תמלשהו ןומימ תורוקמ סויג ,יאופר סיבאנק ירצומ תריכמל
 .םוחתב לועפל ידכב הרבחה תשרדנ
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 מ"עב המראפ רדגוט

 :)ךשמה( ףסונ יתוהמ עדימ .ה

 )ךשמה(.5

 לש התלוכיו םייתועמשמ תויואדו יאו םינוכיסל ףושחה םוחתב תקסוע הרבחה תלהנה
 םיעיקשממ םיפסכ סויגב הנתומ תויקסעה היתוינכת שומימו חותיפה ידעיב דומעל הרבחה
 תוינכתה שומימל שרדנ םוכס לכ ודימעי יכ ,הרבחב הטילשה ילעב וריהצה ףסונב .רוביצהמו

 תמקהב הרבחה תועקשה תובקעב יכ הכירעמ הרבחה תלהנה ,ןכ ומכ .הרבחה לש תויקסעה
 םידספה רובצת הרבחהש יופצ GMP לעפמו הזירא יתב ןכו הדנגואבו לארשיב תווח יתש
 .תפטוש תוליעפמ םיילילש םינמוזמ ימירזתב יוטיב ידיל ואובי רשא ,הבורקה הפוקתב

 20,361-כ לש ךסב הרבחה לש תוינמה ילעבל סחוימה ןוהב ןוערג הרבחל ,2019 ינויב 30 םויל
 ילעבל סחוימה 2019 ינויב 30 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתל דספהו ח"ש יפלא
 .ח"ש יפלא 9,246-כ לש ךסב הרבחה לש תוינמה

 הרבחל םירשפאמה קפסמ ףקיהב ןומימ תורוקמ ןיא הרבחל ,2019 ינויב 30 םויל ןוכנ,ףסונב
 םימרוג .חודה תפוקת םות רחאלש םישדוח 12 לש הפוקתל תויקסעה היתוינכת תא שממל
 ".יח קסע"כ הרבחה לש המויק ךשמה רבדב םייתועמשמ תוקפס םיררועמ הלא

 ןוה יסויג תועצמאב תוליעפה ךשמה ךרוצל שורדה ןומימה תגשהל תלעופ הרבחה תלהנה
 .םידחואמה םייפסכה תוחודה תיצמתל 'ו5-ו 'ה5 םירואיב האר .םינוש ןומימ תורוקמו

 תויובייחתההו םיסכנה יכרע יבגל תומאתה וכרענ אל םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודב
 ".יח קסע"כ לועפלו ךישמהל לכות אל הרבחה םא תושורד הנייהתו ןכתייש םגוויסו

 םאה הרבחה ןיב תויתוהמה תואקסעהו ,תואוולהה ,תויורשקתהה ,םירשקה רבדב עדימ .6
 תונב תורבחו

 :תוקזחומה תורבחה םע תורתי טוריפ ןלהל

 םויל
 רבמצדב 31

2018 2018 2019 
 ח"ש יפלא ח"ש יפלא

 15,389 15,445 15,389 תויגולונכט טיקובו'גל ונתינש תואוולה
 12,688 1,901 29,579 המראפ סובולגל ונתינש תואוולה

- 2,140 הדנגואב תב תרבחל ונתינש תואוולה 115
96 

28,192 17,346 47,204 

 חווידה תפוקת ךלהמב םיפסונ םיעוריא

 ינויב 30 2019. םויל םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל 5-ו 4 םירואיב האר

.7 

 חווידה תפוקת רחאל םיפסונ םייתוהמ םיעוריא

 ינויב םויל םידחואמה םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל 7 30 2019. רואיב האר

.8 

 לגוטרופב תב תרבחל ונתינש תואוולה
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 :נהליםהצהרת מ

 (1)ד()ג38 הני תקפליללל כהנת מהרהצ

 נהליםהצהרת מ

 ללינהל כהצהרת מ

 כי: ירמצה ,הים ברכיסנ ני,א

 2019 נתש לש ןוראשה ןוילחצ (תאגיד""ה ן:ללה) "מעבהפארמ גדרוטלשינויהחצ חוהד תאינתבח (1
 (.ות""הדוח לן:לה)

 דהובעלשצגמ הםב חסר לאו יתותמה הובדעלשןונכ לא מצג ליםלוכ נםיא ותוחהד תי,עיידיפל (2
 עיםמט וייה אל ים,מצג תםואוללנכ ןבה תויבסנה ורלא בהם, וללנכשםימצגשה יכד ץונחה ת,יותמה

 ות.וחהד פתולתק חסייהתב

 ותניבחהלמכ ות,נא ןפובא יםפת משקווחדבלולהכ חרי אפסכעידומ םייפהכס תווחהד י,עתייד יפל (3
 יםיכלתאר דיאגתה לש יםנומהמז יימרתזו ותלועפה ותוצאת י,פסהכ המצב את ות,יותמהה
 ות.חוהד יםחסייתהם מילות שאפולתקו

 ןויורטירקדלש ורתיקהב עדתוולוןויורירקטלד יד,אגהת לש בקרמהןוחשבההואלר ייתליג (4
 ול וףפשכ ימואיללהכ להנהמ ורבעמהשב ית,ותמה הנישא ןיוב יתותמה ןיב ית,תרמ לכ יד,אגהת

 הובבקר יוליבגויפהכס וחויבד יותעמשמ ידפקת להם ישש יםחראםיובדע יםורבעמואןימישרב
 .יהםלע

 ין.ל די כפלע חר,ם אל אדות כיחרמא וי אותיחראע מולגר יל כדיעל ורן באמיא

 ____________________2019,וסטבאוג 27

 ורקטודיר למנכ" ,ים ברכהניס יךארת



  

 

 

  

 

 

  

             
         

      
         

  

     
  

  

    
   

     
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                        

 

 

 :(2)ד()ג38 הנתק יפל יםפסהכ וםחתר בתויב ירהבכ ההמשר ושאנ הרתהצ

נהליםהצהרת מ

 פיםום הכסבתח בכיר ביותרשרה הא המושנ הצהרת 

 יר כי:מצה ,ורן אי בורא י,נא

 לש יםיניהב פתולתק תווחבד לולהכ חראה יפכסהעידמה אתו ייםניב יםיפהכס תווחהד את ינתבח (1
 (.ות""הדוח לן:הל)2019 נתל שש ןוהראש ןוילחצ (תאגיד""ה לן:לה) מ"עב הפארמ גדרוט

 לשןונכ לא צגמ יםללוכ נםיא ותוחבד לולהכ חראהיפהכס עידהמוםייפהכס תווחהד י,עתייד יפל (2
 ורלא הם,בוללנכש יםהמצגשיכד ץוחנה ית,ותמה דהובעלש מצג הםב חסר לאו יתתומה דהובע
 ות.וחהד פתולתק חסייהתים בעמט ויהי לא ים,צגותם מאוללנכןבה ותיבנסה

 ותניבחהלמכ ות,נא ןפובא יםפת משקווחדבלולהכ חרי אפסכעידומ םייפהכס תווחהד י,עתייד יפל (3
 יםיכלתאר דיאגתה לש יםנומהמז יימרתזו ותלועפה ותוצאת י,פסהכ המצב את ות,יותמהה
 ות.חוהד יםחסייתהם מילות שאפולתקו

 ןויורטירקדלש ורתיקהב עדתוולוןויורירקטלד יד,אגהת לש בקרמהןוחשבההואלר ייתליג (4
 ול וףפשכ ימואיללהכ להנהמ ורבעמהשב ית,ותמה הנישא ןיוב יתותמה ןיב ית,תרמ לכ יד,אגהת

 הובבקר יוליבגויפהכס וחויבד יותעמשמ ידפקת להם ישש יםחראםיובדע יםורבעמואןימישרב
 .יהםלע

 ין.ל די כפלע חר,ם אל אדות כיחרמא וי אותיחראע מולגר יל כדיעל ורן באמיא

 ________________________2019,וסטבאוג 27

 ספיםכל''סמנכ ,ורא בן ריאו יךארת
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