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"מ בע אבטחה פתרונות וואן'י ג
תיאור עסקי התאגיד 

. מידע צופה פני עתיד  1968- זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  פרק

מדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או  ותחזית, הערכה, א מידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות  הוא

ח בדו. המידע הצופה פני עתיד הכלול החברהלעניין עתידי שהתממשותו אינה ודאית או אינו בשליטת 

. יודגש כי התוצאות  זה  תקופתי  חדו, נכון למועד  חברהלהלן מבוסס על מידע או הערכות הקיימים ב

בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה, בין היתר,  

פני עתיד,  להלן. במקרים מסוימים, ניתן לזהות מידע צופה    27בשל גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  

", וכדומה. עם  החברה", "בכוונת  החברהבין היתר, בשל העובדה שהוא כולל את המילים "להערכת  

 זאת, יתכן כי מידע צופה פני עתיד יופיע גם בנוסחים אחרים.  

מבוא .א

בזאת להגיש את הדוח התקופתי של החברה,    מתכבדת  "(החברה "  :להלן)'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ  ג

ניירות  חוק  להוראות  בהתאם(,  "הדיווח  תקופת")להלן:    2021  בדצמבר  31ביום    שהסתיימהלתקופה  

-ל "תש(,  ומיידיים  תקופתיים   דוחות)  ערך   ניירות   ותקנות"(,  ערך  ניירות   חוק: "להלן)   1986-ח" התשכ,  ערך

1970 . 

"( בפרק זה יובאו לתקופה של  הקבוצה והחברות בשליטתה )להלן ביחד: "תיאור עסקי החברה ופעילותה  

שנת  בלבד  שנתיים  קרי,  מהחברות    .2021ושנת    2020.  ומי  החברה  את  יכלול  קבוצה  במונח  שימוש 

 .רטו להלןושבשליטתה, כפי שיפ

31זה כנכונים למועד הדוח, מעודכנים ליום    בפרקאם כן צוין במפורש אחרת, נתונים המופיעים    אלא

ביאורים לדוחות הכספיים    וזה ראתקופתי  . לעניין אופן הצגת הסכומים הנכללים בדוח  2021בדצמבר  

   .זה תקופתי חלדו   ג'בפרק  "(הדוחות הכספיים)להלן: " 2021בדצמבר  31של החברה ליום 

תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  .ב

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  .1

 כללי  .1.1

פרטית  1937ביולי    13יום  בבישראל,  התאגדה    החברה מוגבל  כחברה  19ביום    .בערבון 

לשעבר ג'י פור אס  )את שמה לג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ    החברה  שינתה  ,2017בספטמבר  

  (.ולפני כן חברת השמירה בע"מ ,פתרונות אבטחה )ישראל( בע"מ

, נרשמו לראשונה מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל  2018דצמבר  ב  30ביום  

"( והחברה הפכה לחברה ציבורית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות הבורסהאביב )להלן: "

 .  "(החברות  חוקלהלן: ") 1999- ט"התשנ

( ג)  -ו  מוקדים(  ב; )אבטחה  פתרונות(  א)  –  עיקריים  פעילות  תחומי  בשלושה  עוסקת  הקבוצה

 1. להלן  2 בסעיף אלה מונחים  כהגדרת, טכנולוגיות

של  והדרכה    תחזוקה   ,בהחזקה בזיכיון למימון, הקמה, תפעול  25%בנוסף לתחומי הפעילות החברה שותפה בשיעור של    1
להלן(.  20.1המכללה הלאומית לשוטרים )לפרטים נוספים לגבי חברות פוליסיטי ראו סעיף 
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  חברות   ובאמצעות  אבטחה  בפתרונות  עוסקת  אשר  החברה  ידי  על   מבוצעת  הקבוצה  פעילות

 : כדלקמן ידה על מוחזקות חברות ו  בנות

בב  –  "(מיגון  לוגיותוטכנ: "להלן)  מ"בע  מיגון  טכנולוגיות  וואן  י'ג (א) עלות החברה חברה 

 .מוקדיםו גיות וטכנול  בתחומי  עוסקתה

"להלן)  מ" בע(  אילת)  מיגון  טכנולוגיות  וואן  י'ג (ב)  חברה   –  "(אילת  מיגון  טכנולוגיות: 

 .וסביבתה  באילת  מוקדיםה בתחום  העוסקת  מיגון  טכנולוגיות  של  בבעלות

" להלן)  מ "בע  ממוחשבות   מערכות  הוטלו  וואן  י'ג (ג)  של   בבעלות  חברה   –"(  הוטלו: 

   .ותטכנולוגיה תחוםב  העוסקת מיגון טכנולוגיות

"להלן)  מ "בע  וסיור  בקרה (  1995)  אמון   מוקד (ד)  של   בשליטה  חברה  –  "(אמון  מוקד : 

 . מוקדיםה בתחום עוסקתה( 70% של החזקה) מיגון טכנולוגיות

של טכנולוגיות מיגון    בשליטהחברה    –"(  שחר  מוקדג'י וואן מוקד שחר בע"מ )להלן: " (ה)

 עוסקת בתחום המוקדים. ה( 70%  של החזקה)

 עוסקת ה   החברהחברה בבעלות    –   "(אנוש  משאבי"  : )להלן  מ "בע  אנוש   משאבי  וואן  י'ג (ו)

 . במסגרת תחום פתרונות אבטחה והשמה  זמני אדם כחשירותי ב

בבעלות    –  "(ניקיון  פתרונות"  :)להלן  מ"בע   ניקיון  פתרונות  וואן  י'ג (ז)  החברהחברה 

 .במסגרת תחום פתרונות אבטחה ניקיון שירותיב  עוסקתה

"להלן)  מ"בע   טייפוליס (ח) "להלן)  מ"בע  המפעיל  ופוליסיטי"(  טייפוליס:   פוליסטי : 

) המפעיל " ביחד  להלן   , המפעיל  טי יופוליס   טייפוליס"(   חברות   –"(  פוליסיטי  חברות: 

,  למימון  בזיכיון  המחזיק  . פוליסיטיהחברה  י" ע,  אחת  כל  25%  של  בשיעור  מוחזקותה

 חברות   לגבי  נוספים  לפרטים)  לשוטרים   הלאומית  המכללה  של  ותחזוקה  תפעול,  הקמה

   .(להלן 20.1  סעיף ראו פוליסיטי 
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 פוליסיטי  
 המפעיל בע"מ 

 

ג'י וואן 
 משאבי אנוש 

 בע"מ
 

ג'י וואן 
 טכנולוגיות 
 מיגון בע"מ

 

 

 ג'י וואן הוטלו 
מערכות ממוחשבות    

בע"מ    
 

( בקרה 1995) מוקד אמון  
וסיור בע"מ    

 

 ג'י וואן טכנולוגיות 
מיגון )אילת( בע"מ    

 

 ג'י וואן פתרונות 
 אבטחה בע"מ 

 

0.56% 0.05% 

100% 
25% * 

 
25% * 100% 

99.95% 70%** 99.44% 70% *** 

"מ בע  שחר מוקד וואן'י ג  

 וואן'י ג
 פתרונות

"מ בע  ניקיון  

100% 

 2: זהתקופתי  דוח פרסום למועד נכון  הקבוצה חזקותה  מבנה  תרשים הלןל   .1.2

 
 20.1  סעיף  ראו  מניות  בעלי  והסכם  פוליסיטי  חברות  של(  call)   רכש  ואופציית(  put)   מכר  אופציית  בדבר  לפרטים*  

  .( להלן 20.1 סעיף ראו נוספים לפרטים) מ "בע דיסקונט בנק שם על נרשמו מ"בע פוליסיטי מניות .להלן
  .להלן 20.3 סעיף ראו אמון מוקד  של( call) רכש ואופציית( put)  מכר אופציית בדבר לפרטים** 
  .להלן 20.4 סעיף ראו שחר מוקד של( call) רכש ואופציית( put) מכר אופציית בדבר לפרטים ***

 
   מהותיים רכישה או מיזוג, מבני שינוי כל של ותוצאותיו אופיו .1.3

 להלן.  1.4בדבר מיזוגים ורכישות מהותיות ראה סעיף   לפירוט

 הרגיל  העסקים במהלך  שלא נכסים של  העברה  או מכירה, רכישה .1.4

הקבוצה    האחרונות  נתייםבש רכישותביצעה  מהותיים  ,מספר  לא  ת  יופעילושל    ,בהיקפים 

בתחום    2- ו   אבטחה  פתרונות  בתחום  2  ,המוקדיםבתחום    רכישות  3  :פעילותה  מי בתחו

   .הטכנולוגיות

 . הקבוצהשל  הרחבת תחומי פעילותהעיבוי ולצורך בין היתר,  ,הרכישות התבצעו

בע"מ,    לפרטים .1.4.1 אבידר  שירותים  בטחון  חברת  פעילות  רכישת  בתחום   שפעלהבדבר 

 ,2020בפברואר    9בהקפאת הליכים מיום    ה, אשר נמצאניקיון  ושירותי  אבטחה  שירותי

 )אסמכתה:   2020  בפברואר  11  ומיום  2020  בינואר   29  מיום   מיידיים   דיווחים   ראו

בדוח הדירקטוריון שצורף   7.8סעיף  וכן    ( התאמה, ב 2020-01-012673  - ו  2020-01-011070

 (. 2020-01-025593, אסמכתה: 2020במרץ  17)דיווח מיום  2019לדוח השנתי לשנת  

 חלקן נמצאות בהליכי פירוק. בנוסף לחברות המצוינות בתרשים מבנה ההחזקות, לחברה מספר חברות לא פעילות אשר  2
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שחר .1.4.2 מוקד  הקמת  בדבר  ראו  לפרטים  המוקדים,  בתחום  הפועל  בדוח   7.7סעיף  , 

אסמכתה:   ,2020במרץ    17דיווח מיום  )  2019השנתי לשנת  הדירקטוריון שצורף לדוח  

2020-01-025593.)   

  שירותי בתחום    שפעלה,  ניקיון ואחזקה בע"מלפרטים בדבר רכישת פעילות חברת מיטב   .1.4.3

)דיווח מיום   2019בדוח הדירקטוריון שצורף לדוח השנתי לשנת    7.9סעיף  הניקיון, ראו  

בדוח הדירקטוריון שצורף   7.2סעיף  וכן    (2020-01-025593אסמכתה:    ,2020במרץ    17

שני  לדוח    אסמכתה:  ,2020באוגוסט    16מיום  )דיווח    2020לשנת  רבעון 

2020-01-079066) . 

, המולטימדיהחום  בת  שפעלהבע"מ,    לפרטים בדבר רכישת פעילות חברת איי.וי.סי.אס .1.4.4

  16)דיווח מיום    2020בדוח הדירקטוריון שצורף לדוח רבעון שני לשנת    7.3סעיף  ראו  

בדוח הדירקטוריון שצורף   7.6( וכן סעיף  2020-01-079066אסמכתה:    ,2020באוגוסט  

לשנת   הראשון  רבעון   אסמכתה:  , 2020במאי    27  מיום)דיווח    2020לדוח 

2020-01-054267) . 

, חתמה מוקד שחר, על הסכם לרכישת הסכמי שירותי המוקד 2021באפריל    11ביום   .1.4.5

( בעיקר באזור מודיעין, בתמורה 301ותפות מוקד ש.בטחון )מוקד והסיור של לקוחות ש 

בהיקף שאינו מהותי עבור הקבוצה. אישור הממונה על התחרות לביצוע הרכישה התקבל 

בדוח הדירקטוריון שצורף לדוח רבעון הראשון לשנת   7.3ראו סעיף    .2021במאי    9ביום  

 (. 2021-01-030373אסמכתה:  ,2021במאי   26)דיווח מיום  2021

באזור גוש הרכישה האמור  , על תוספת להסכם  שחר  מוקד  חתמה  2021ביולי    20ביום  

על התחרות לביצוע   דן, בתמורה בהיקף שאינו מהותי עבור הקבוצה. אישור הממונה 

ראו    , הושלמה הרכישה.2021באוגוסט    14  ביום.  2021ביולי    25הרכישה התקבל ביום  

 22)דיווח מיום    2021לשנת    השלישיבדוח הדירקטוריון שצורף לדוח רבעון    7.4סעיף  

 (.2021-01-169239, אסמכתה: 2021 בנובמבר

המוקד של לקוחות    פעילות, על הסכם לרכישת  חתמה מוקד אמון  2021ביולי    14ביום   .1.4.6

קבוצת מגן בטחון בע"מ, בתמורה בהיקף שאינו מהותי עבור הקבוצה. אישור הממונה 

, 2021  בנובמבר  15  ביום.  2021  באוגוסט  12התחרות לביצוע הרכישה התקבל ביום  על  

בדוח הדירקטוריון שצורף לדוח רבעון השלישי לשנת   7.5ראו סעיף    .הרכישה  הושלמה

 (. 2021-01-169239, אסמכתה: 2021בנובמבר  22)דיווח מיום  2021

 

 פעילות  תחומי .2

 : להלן כמפורט, פעילות תחומי שלושה של  שילוב היא הקבוצה פעילות

  עתירי   הם  שבמהותם  שירותים  מספקת  הקבוצה  זה  פעילות  תחום  במסגרת  –  אבטחה  פתרונות .2.1

החברה    במסגרת תחום זה,  ,כמו כן  .והשמירה   האבטחה,  הביטחון  בתחומי  בעיקר,  אדם  כוח

שמת  הו  כ"א זמני  שירותישירותי ניקיון ו  ,באמצעות משאבי אנוש ופתרונות ניקיון  ,לספק  החלה

   ."(אבטחה פתרונות: "להלן) החברה באמצעותבעיקר  מבוצעת  פעילותה .כ"א

  פיקוח   סיור  ,מוקד  שירותי  במתן  בעיקר  עוסקת  הקבוצה  זה  פעילות  תחום  במסגרת  –  מוקדים .2.2

  התקנה ,  השכרה,  אספקה,  תכנוןב  גם  לכך  נלווה  וכהיבט ,  ארצית  בפריסה   ובקרה אלקטרוני  

  תשתיות   , אובדן  מניעת,  מיגון,  בטיחות,  ביטחון  בתחומי  נמוך  מתח   מערכות  של  ותחזוקה
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  מיגון  טכנולוגיות ,מיגון טכנולוגיות באמצעות מבוצעת זו פעילות .בית חכם פתרונות ו תקשורת

 "(. מוקדים: "להלן) ומוקד שחר אמון מוקד ,אילת

  בין   הכוללים  אינטגרציה  רותייש  מספקת  הקבוצה  זה  פעילות  תחום  במסגרת  –  גיותוטכנול  .2.3

  בפרויקטים   לרבות,  נמוך  מתח  טכנולוגיות  במגוון  תחזוקהו  התקנה,  אספקה,  תכנון,  היתר

  מבוצעת   זו  פעילות.  המולטימדיהו  הבטיחות,  הביטחון,  הבקרה  בתחומי   ובפרט,  מורכבים

   "(.טכנולוגיות: "להלן) והוטלו מיגון טכנולוגיות באמצעות

 

 במניותיו  ועסקאות התאגיד בהון השקעות .3

סך    לא בוצעו השקעות בהון התאגיד ובמניותיו, למעט הענקתועד למועד דוח זה    2021  -ו  2020בשנים  

  17דיווחים המיידים של החברה מהימים  אופציות לנושאי משרה בחברה כמפורט ב  834,900כולל של  

,  2020-01-025659:  אסמכתה)  2021לדצמבר    28-ו   2021באוגוסט    30,  2020בנובמבר    24  ,2020במרץ  

   בהתאמה(. ,2021-01-185808  -ו 2021-01-140391, 2020-01-126159

מניות של החברה בעסקאות מחוץ    12,890,000, בעלת השליטה בחברה מכרה  2020בדצמבר    2ביום  

   (.2020-01-131550)אסמכתה:  2020בדצמבר  2 לבורסה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום

 דיבידנדים חלוקת .4

 )אלפי ש"ח(. 2021-2020 בשנים  וחילקה  הכריזה שהחברה דיבידנדים אודות  פרטים  להלן .4.1

 החלוקה  מועד  סכום ההכרזה  מועד

16/03/2020 11,800 01/04/2020 

27/05/2020 8,200 16/06/2020 

13/08/2020 10,000 01/09/2020 

23/11/2020 9,400 10/12/2020 

24/03/2021 10,200 12/04/2021 

25/05/2021 7,500 10/06/2021 

29/08/2021 6,900 24/09/2021 

21/11/2021 6,000 08/12/2021 

 "ח. ש אלפי 8,091 היא 31.12.2021ליום  בחברה יתרת הרווחים הראויים לחלוקה  .4.2

    מדיניות דיבידנד  .4.3

בכל    הראוי לחלוקהמהרווח  50%לפחות  חלוקה של   א ימדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה ה

בכפוף לכך כי לאחר חלוקת הדיבידנד יהיו לחברה האמצעים הכספיים לפרעון חובותיה,    ,שנה

כאמור   הדיבידנד  חלוקת  כי  סביר  חשש  קיים  לא  לעמוד  תמנע  וכי  היכולת  את  החברה  מן 

בת  בהתחייבויותיה הדירקטוריוןואו  ע"י  לעת  מעת  ויאומצו  שיאושרו  בחינות    ,כניות  לרבות 

  .רויות הצמיחה העומדות בפני החברה וצרכיהאפש
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 ראח מידע .ג

   הקבוצה של הפעילות תחומי לגבי כספי מידע .5

  הפעילות  לתחומי  המיוחסות  עלויות,  פעילות  תחומי  לפי,  הקבוצה  הכנסות  אודות   פרטים  להלן

 3(:ח" ש באלפי  הנתונים) 2021-ו  2020 לשנים, מהם שנבע הגולמי והרווח

 

 .לדוח תקופתי זהפרק ב'   ראו, הכספי  המידע בנתוני שחלו התפתחויות בדבר להסבר

  הקבוצה פעילות על  חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה .6

  משינוי   לנבוע  שעלולה  והרגולציה  הביטחוני  במצב  שינוי  –  בישראל  והפוליטי  הביטחוני  המצב .6.1

  בסעיף   כמפורט)  90- ה  בשנות  טחונייהב  במצב  ההסלמה  בעקבות  שאירע  כפי  היתר  בין,  כאמור

  מדיניות,  כן  כמו  .הקבוצה  של  פעילותה  בתחומי  ביקושים  על  להשפיע  יםעשוי,  (להלן  7.1.1

  היא   אף  להשפיע  עשויה  אלה  למטרות  תקציבים   והקצאת  מימוןל  בנוגע  הממשלה  של  תקציבית

  גזר הממשלתי, הקבוצה פועלת גם מול המשמאחר    .הקבוצה  של   פעילותה  בתחומי   הביקושים  על

היתה השפעה לא מהותית על פעילות  התקציב הממשלתי,    ולקושי באישור  לבחירות התכופות

 . הקבוצה

  כיום  נרכשים ניקיון ושירותי ושמירה אבטחה שירותי – וניקיון אבטחה שירותי של חוץ מיקור .6.2

  של   רחב   מעגל  ליצירת  שהוביל   מה ,  בעסקי  ן וה  הציבורי  במגזר  הן,  כשירות  חוץ   במיקור   לרוב

ענפי המשק. ההכנסות  כלל  מלקוחות    58,000  -למעלה מ  לקבוצהחוזרות.    הכנסות מהכנסות הקבוצה הן    80%  -למעלה מ  3
   מהמגזר הממשלתי.  20% -מהמגזר העסקי והפרטי וכ 80% -נחלקות לכ

 סה"כ טכנולוגיות מוקדים פתרונות אבטחה 

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

הכנסות  
 821,404 804,710 125,928 115,683 177,238 176,119 518,238 512,908 )מחיצוניים( 

בין   הכנסות 
 12,944 13,079 3,344 3,113 8,572 8,389 1,028 1,577 חברתיות

סה"כ 
 834,348 817,789 129,272 118,796 185,810 184,508 519,266 514,485 הכנסות

עלויות 
)הכנסות( 

 אחרות
114 50  - (97 ) 8 (5 ) 122 (52 ) 

עלויות 
קבועות  

המשויכות  
 לפעילות

50,854 50,916 84,762 82,299 51,890 48,318 187,506 181,533 

עלויות 
משתנות 

המשויכות  
 לפעילות

454,344 450,455 82,517 81,455 56,046 65,282 592,907 597,192 

 55,675 37,254 15,677 10,852 22,153 17,230 17,845 9,172 רווח תפעולי
הנכסים  סך 

המשויכים  
 לפעילות

171,368 184,005 127,314 131,929 89,358 82,484 388,040 398,418 

סך 
ההתחייבויו 

המשויכות   ת 
 לפעילות

116,535 118,249 110,398 120,023 73,544 70,730 300,477 309,002 
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, אדם  כוח  עתירי  שירותים  בעיקרם  הם  אלו  שירותים.  אלו  יןעמ   שירותים  הנותנות  חברות

  מוסדרת  בהם   העובדים  שהעסקת  ,להלן  18- ו  7.1.2  פיםבסעי  כמפורט  רישיונות  המחייבים

  וביקורת  אכיפהב  מתאפיין   תחוםה  ,יוצא  כפועל.  להלן  12.6  בסעיף  כמפורט   קיבוציים  בהסכמים

 . רגולטורית

  בפרויקטי  לרבות , מורכבים  בפרויקטים  –  לאומיים  תשתית  ופרוייקטי   ת וטכנולוגי   ותויהתפתח  .6.3

  סייבר   הגנת  ודרישות  גבוהה  אינטגרציה  לרמת  הדרישות  וגוברות  הולכות,  לאומיים  תשתיות

  באמצעות   המתאפשרת  רתובהג  הקישוריות,  בנוסף  .בפרויקט  הכלולות  השונות  המערכות  בין

  גבוהה   קישוריות  רמת  עם  חדשים  חכמים  שירותים  מתן  מאפשרת  ,לאינטרנט  הקלה  הנגישות

 . הסופי ללקוח 

  של   במגמה  האחרונות  בשנים   מתאפיינים   והמוקדים  הטכנולוגיה  תחומי  –   קונסולידציה .6.4

  וקבלנות   בייזום  העוסקים   גופים   בה,  אנכית  קונסולידציה,  לוגיותו הטכנ   בתחום.  קונסולידציה

  בתחום .  משנה  קבלנות   באמצעות   בעבר   שסופקו  לוגיות ו טכנ  יכולות   עם  חברות  רוכשים

  אחרות  חברות  או  פעילויות  רכשו   בתחום  מתחרות   חברות  בה ,  אופקית  קונסולידציה ,  המוקדים

   .תחוםה  באותו

  מגפת נגיף התפשטות  ל  ,נכון למועד דוח זההחברה מעדכנת כי    –  ומצב המשק  מגיפת הקורונה .6.5

 לא היתה השפעה מהותית על פעילותה העסקית של הקבוצה.   הקורונה

ם, הנובע  בגיוס כוח אד   נכון למועד דוח זה בקושי מסוייםמתאפיינת  חזרתו של המשק לשיגרה,  

 שנתיים האחרונות. במשינויים בדפוסי העבודה  החברה  תלהערכ

הנהלת החברה עוקבת אחר השינויים וההתפתחויות, ותעדכן ככל שיהיה שינוי מהותי בהערכות  

   הקבוצה בדבר השפעות הנגיף על פעילותה העסקית. 

 הגורמים   והשפעת  הכלכלית  הסביבה  בדבר,  6  בסעיף  כאמור  הקבוצה   הערכות  כי  מובהר

, ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו,  עתיד  פני  צופה  מידע  בגדר  הן,  הקבוצה  פעילות  על  לעיל  האמורים

 בפועל  ההשפעות.  ניסיונה  פי-על  הקבוצה  הערכות  על  ומבוססות  יתממש  כי  וודאות  שאין

  ם שינויי,  לתחום  נוספים  מתחרים  של  מכניסה  כתוצאה,  בעיקר,  שונות  להיות  עשויות

 . 'כוו בתחום  רגולציה שינויי, טכנולוגיים

 

 הפעילות תחומי  לפי הקבוצה עסקי תיאור .ד

   אבטחה פתרונות .7

 הפעילות תחום על כללי מידע .7.1

   בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה .7.1.1

 בשל   2000-ה  שנות  ראשיתב  כן ו  90-ה  שנותמ  החל  התפתח  האבטחה  רותי יש  תחום

 התחום   התפתחות.  יהבעקבות  שבאו  רגולטוריות  ודרישות  הביטחוני  במצב  ההסלמה

 פועלות   ,חיצוניות  להערכות  בהתאם  .נוספות  מתחרות  אבטחה  חברות  להקמת  ההוביל 

  אלפי   עשרות  ותהמעסיק   ,והאבטחה  השמירה   בענף  לפעול  ותהמורש   חברות   300- כ  כיום

  ישנן   כאשר  רב   שחקנים  בביזור  כאמור  מאופיין  הפעילות  תחום .  ושומרים  מאבטחים

כ"א   ניקיון   כגון   נוספים  שירותים  לעיתים  המספקות)  גדולות   חברות   מספר  ושירותי 

 יא ה  הקבוצה  . הפעילות  תחוםמ   10%  - מכ  פחות   מהווה  בהן  שהגדולה  (,אבטחה  מלבד
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 היתר  בין,  שונות  פעילויות   זה  בתחום  נוספו,  כן  כמו  4.בתחום  המובילים  השחקניםמ

 .  והדרכה  ייעוץ, ניידת  אבטחה,  חוץ  במיקור אבטחה   מערכי  ניהול  בנושאי

כים  פועל,  החברה  להערכת לפעול    600-כיום  המורשים  ועסקים    הניקיון   ענףבחברות 

   .ישראלים ומהגרי עבודה עובדים  80,000-כמעסיקים ו

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה , חקיקה, מגבלות .7.1.2

 בתחום  שירות   קבלן   רישיוןב  להחזיק  יש  ואבטחה  שמירה  כחברת   לפעול  מנת  על

ע"י    שניתן  שמירה   לשירותי   תאגיד  ורישיון  והרווחה  העבודה   משרד  י" ע  שניתן  ,טחהבהא

 עסקים   על  האחראי   הרגולטור  היא  ישראל  משטרת  מקצועית  מבחינה.  המשפטים  משרד

 על   הממונה   וא ה  האחראי  הרגולטור,  בטחוניים  למוסדות   הקשור   ובכל   רישוי   טעוני

 אשר  אלו  הם  האמורים  יםהרגולטור  ."(ב"המלמ: " להלן)  הביטחון  במערכת  הביטחון

 בהם   אשר  לגופים  הנוגע  בכל  היתר  בין,  ותהרלבנטי   וההוראות  ההנחיות  את  קובעים

 . בהם הנדרשת האבטחה  ולרמת  האבטח תדרש

  הנוגע   בכל  נטיווהרל  והמנחה  הרגולטור  וא ה פנים  לבטחון  משרדב  ירייה   כלי  אגף,  בנוסף

 מעת   ידו  על  הניתנות  להנחיות   בהתאם  לפעול  מחויבת  והחברה  ,הנשק  החזקת  לנושא

   .חריגים אירועים על לו לדווח  ואף לעת

  י "ע ניקיון יש להחזיק ברישיון קבלן שירות בתחום הניקיון שניתן    כחברת  לפעול   מנת   על

 . והרווחה העבודה משרד

כח  כחברת  לפעול  מנת  שניתן  - על  כח אדם  ברישיון קבלן  להחזיק  יש   משרד  י "ע אדם 

 . והרווחה העבודה 

  בדיני   משינויים  מושפע   ל" הנ  התחום,  אדם  כוח   עתיר   זה  תחום  של   היותו  עקב ,  כן  כמו

 . העבודה

  ראו   הפעילות  תחום  על  החלים  מיוחדים  ואילוצים  תקינה,  חקיקה  בדבר  נוספים  לפרטים

 . להלן 18 סעיף

 וברווחיותו  בתחום הפעילות בהיקף שינויים .7.1.3

   .וברווחיותולא היו שינויים מהותיים בהיקף הפעילות בתחום 

 שלו  הלקוחות במאפייני שינויים או, הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות .7.1.4

 ודרישות  הביטחון  מתפיסת  בעיקר   יםנגזר  אבטחה  שירותי  הצורכים  הלקוחות  סוגי

 יוצא   כפועל  הלקוחות  במאפייני  שינויים  ייתכנו,  מכך  כתוצאה   .בתחום  הרגולציה

 , האחרונות  בשנים  הובילה  רגולטורית  הקלה  הלדוגמ  כך,  ותהרגולטורי   מהדרישות

 חלף   ניידת  לאבטחה  מסוימים  לקוחות  של  מעברל  ,תיועלוב   חיסכון  משיקולי  בעיקר

 .קבועה  אבטחה הצבת

  

  . 2017הנתונים האמורים לקוחים מדוח של דן אנד ברדסטריט מנובמבר  4
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 הפעילות תחום על  מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים .7.1.5

 מסוימות   בנסיבות.  והשמירה  האבטחה   שירותי  את  להשביח  יכולות  טכנולוגיות  מערכות

 שמירה   לשירותי   תחליף  להוות  עשויות   ,קהיטיאנל   מוקד   שירותי  כדוגמת  ,אלו  מערכות

 . ואבטחה

 בהם  החלים והשינויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי .7.1.6

 במענה   עובדים  והפעלת  גיוס  יכולת:  הבאים  הגורמים  את  למנות  ניתן   ההצלחה   גורמי  בין

  מקצועי   סגל  ,מכרזים  של  נאות  תמחור  ,הלקוחות  של  משתנות  ולדרישות  למכרזים

  שילוב ,  מקצועיות  על  ההקפד  , מוכח  ניסיון  ,בטחון  מנהלי  קורס  בוגרי  הכולל  ומיומן

    .עובדים זכויות על שמירהו  חברתית אחריות  ,טכנולוגיים אמצעים

  החלים בהם  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים .7.1.7

פונקציה של דרישות רגולטוריות או החלטות   ואוהשמירה ה   האבטחההצורך בתחום  

השירות   מזמיני  ה של  הדרישה  בו  מקום  ישראל    רגולטורית  יאהשונים.    או )משטרת 

 (המאבטחים והכשרתם  מספר  לרבות   ,את פרופיל האבטחה הנדרש  קובעיםה  ,"במלמ

שימוש  אין אלא  אחרת  נייד  במאבטחים  חלופה  או  קבוע  בה  .באופן  לא    םבמקומות 

ניתן לעיתים להשתמש בחלופות טכנ  רגולטורית  דרישה  לוגיות כאמור בסעיף וקיימת 

   .לעיל 7.1.5

 בהם   החלים ושינויים הפעילות  תחום  של העיקריים והיציאה הכניסה מחסומי .7.1.8

 :כוללים שבהם העיקריים , זאת עם .יחסית נמוכים הם  זה בתחום הכניסה מחסומי

 ;רלבנטיים רישיונות קבלת .א

 ; ביצוע ערבויות  מתןו  חוזר הוןהעמדת , השקעותביצוע  ל פיננסית יכולת   .ב

  זכויות   על  שמירהו  גיוס והדרכת כ"א  יתר,ה בן    מבטיחה  אשר  ובקרה  ניהול  יכולת .ג

 . עובדים

 

 כוללים ו  זה  בתחום  נמוכים  יחסית  הם  היציאה  מחסומי  גם  הכניסה  למחסומי  בדומה

   .וממשלתיים ציבוריים לקוחות  עם טווח ארוכי חוזים  של קיומם בעיקר

 בו החלים ושינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה .7.1.9

  .לעיל  7.1.1  ףסעי ראו לפירוט

 בגדר  הינן,  הפעילות  תחום   על  כללי   למידע  בנוגע  כאמור  הקבוצה   הערכות  כי  מובהר

 כי   וודאות  שאין,  1968-ח"התשכ,  ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו,  עתיד  פני   צופה  מידע

 עשויות  בפועל  ההשפעות.  ניסיונה  פי -על  הקבוצה  הערכות  על  ומבוססות  יתממש

 מתחרים   של  מכניסה  כתוצאה  הן,  בתחום  משינויים   כתוצאה,  בעיקר,  שונות  להיות

 . 'וכו בתחום רגולציה שינויי, טכנולוגיים שינויים, לתחום נוספים

  ושירותים מוצרים .7.2

 באמצעות   מקצועיים  אבטחה   שירותי   במתן   עוסקת  הקבוצה  זה  פעילות  תחום  במסגרת .7.2.1

  מגוון   מספקיםה  טים"קבו  סדרניםאבטחה ניידת )אבטחה רכובה(,  ,  שומרים,  מאבטחים

 חמושה   ולא  חמושה  פיזית  אבטחה  ,היתר  בין  כוללים  בהםש העיקריים,  שונים  שירותים

א- 11



 מרכזיםו  תעשייתיים  מפעלים  , משרדים  בנייני,  מגורים  בנייני  כגון )  עסקיים  ללקוחות 

ופרויקטים   בטחוניים  מפעלים   ,ממשלה  משרדי   כגון )  ממשלתיים  ללקוחות  , (לוגיסטיים

 וניהול   תכנון   ,אובדן  מניעת ,  סיכונים  סקרי  , בטחוני  בידוק אירועים,    אבטחת ,  (לאומיים

  '.וכו מורכבים אבטחה מערכי

, הלקוח  של   הייחודיים  לצרכים  המותאמים  יעודיים  שירותים  הם  האבטחה  שירותי .7.2.2

 הפועלים  ושומרים  מאבטחים  באמצעות  מבוצעים  ולעיתים  טכנולוגיה  משולבי  לעיתים

   .הלקוח והוראות   להנחיות בהתאם ומנוהלים

 לא שירותי כ"א זמני והשמת כ"א, בהיקפי פעילות    ,החברה החלה לספק שירותי ניקיון .7.2.3

 . בשלב זה מהותיים

  ושירותים מוצרים ורווחיות הכנסות פילוח .7.3

   . לעיל  5 סעיף ראו זה פעילות  מתחום הקבוצה  הכנסות בדבר לפירוט

   חדשים מוצרים .7.4

אמצעים    בוחנת  הקבוצה  בשילוב  לרבות  זה,  בתחום  השירותים  הרחבת  מתמיד  באופן 

   .טכנולוגיים

 לקוחות .7.5

הלקוחות בתחום האבטחה מתבסס ברובו על לקוחות עסקיים )בין היתר חברות   תמהיל .7.5.1

רשתות   משרדים,  בנייני  תעשייה,  מפעלי  קניונים,שיווק הייטק,   לוגסטיים  מרכזים  , 

מרבית   כן  ועל  מכרז,  של  בדרך  אינה  עמם  ההתקשרות  אשר  ועוד(  ערובה  מחסני 

לפרק   שהיאההסכמים עמם הם מתמשכים לאורך שנים, להבדיל מהתקשרות במכרז  

 זמן קצוב מראש.    

 לקוחותיה של הקבוצה נמנים גם משרדי ממשלה ומפעלים ביטחוניים.   עם .7.5.2

   כדלקמן:  יאה  הקבוצה ללקוחות התחום  מכירות שיעור התפלגות .7.5.3

  לשנה 
 ביום  שנסתיימה

  שנסתיימה נהשל
 ביום

 31.12.2020 31.12.2021 לקוחות
 20.3% 22.4% ממשלתיים  לקוחות

 79.7% 77.6% עסקיים  לקוחות

 שיווק .7.6

מנהלי    של  פעילות,  למכרזים  מענה   באמצעות  נעשית  אבטחה  פתרונות  שירותי  מכירת .7.6.1

  ידי   על   אקטיבי  באופן  מבוצע  הפעילות  שיווק  הקבוצה  בסניפי  .דיגיטלית  ופעילות   התחום

  חשיפה   עקב  היתר  ין ב)  לקוחות   לפניית  מענה  וכן,  פוטנציאלים  קוחותלל  יזומה  פניה 

      .(השל  ולמוניטין   הקבוצה  לפעילות

 הארציים  ללקוחות   שיווק   נעשה  במסגרתה   אשר   תארצי   מכירות  פעילות  קבוצה ל,  בנוסף .7.6.2

 לאירועים   חסויות  נותנת  קבוצהה ,  כן  כמו.  בסניפים  שנעשית  לפעילות  כהשלמההגדולים  
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אבטחה    כחברת  שלה  המותג  את  להעצים  מנת  על  בטחון  מנהלי  של  וכנסים פתרונות 

 .מובילה אושירותים עתירי כ" 

 .שימוש עושה היא בו אחר או  כזה שיווק  באמצעי תלות אין לקבוצה .7.6.3

   הזמנות ברצ .7.7

בתחום הפעילות  הקבוצה  , הסתכם צבר ההזמנות של  2021  -ו  2020בדצמבר לשנים    31נכון ליום  

 .ה בהתאמ ש"חמיליוני  162.6  -ובכ  ח" ש מיליוני 221.3 -בכ

 

 הכרה  תקופת
 הצפויה   בהכנסה

 ליום נכון ח"ש במליוני  הזמנות צבר 
17.3.2022 31.12.2021 

 34.4 34.4 2021 1  רבעון
 24.7 30.1 2021 2  רבעון
 22.6 23.6 2021 3  רבעון
 19.0 19.5 2021 4  רבעון
 35.5 37.7 2022 שנת

 26.4 29.1 והלאה  2023 שנת
 162.6 170.4 כ"סה

 

כאמור בסעיף   משתי קבוצות  בעיקרןות התקשרויותיה של הקבוצה בתחום פעילות זה, מורכב

הסכמים עם לקוחות עסקיים לתקופה של שנה המתחדשת  כוללת ברובה  . האחת,  לעיל  7.5.3

ללקוח כאשר  אוטומטי,  מוקדמת   ות באופן  בהודעה  ההסכם  את  לסיים  )להלן:    אפשרות 

מתמשכים" הסכמים  "(הסכמים  אינם.  האמור  לעיל  בצבר  יםכלול  מהסוג  אך  ההזמנות   ,

  מיליון   392.6- כ  על  עמדו  2021  -ו  2020  םבשני  בגינם  ההכנסות  אשרמהווים הסכמים מתמשכים  

   .בהתאמה ח"ש ליוןימ  405.3- כו ח"ש

  הכוללת ,  קצובה  לתקופה   מחייב  הסכם  פ" ע  גופים  עם  התקשרויות   כוללת   השניה  הקבוצה

  לתשלום   בתמורה  השירות  את  לספק  הקבוצה  מחויבת  במסגרתן  שנים  מספר  בנות  תקופות 

  ההזמנות  בצבר  כלולים  כאמור  מחייבים  הסכמים,  "(מחייבים  הסכמים: "להלן)  בחוזה  הקבוע

   .לעיל

 

 פני  צופה  מידע  הינו  ההזמנות  צבר  של  בהכנסה  הכרהה  וצפי  ההזמנות  לצבר  בנוגע  המידע

  אשר ,  בלבד  הערכה   הינם   שלו   בהכנסה  הכרה ה  וצפי  ההזמנות   לצבר  הנוגעים  הנתונים .  עתיד

. השונות  להזמנות  בהתאם   המתוכננים  הזמנים   ולוחות   הקבוצה  של  העבר  ניסיון  על  מבוססת

כגון משברים    ,הקבוצה  בשליטת  אינם  אשר  אחרים  אירועים  וכן  אלו  יסוד  בהנחות  שינויים

בסעיף כמפורט  הסיכון  מגורמי  חלק  והתממשות   באופן   לשנות  עלולים להלן    27  כלכליים 

  ההזמנות  צבר  של  בהכנסה  ההכרה  וצפי   ההזמנות  צבר  לגבי  הקבוצה  הערכת   את  משמעותי

 .לעיל המוצגים הנתונים לעומת

   תחרות  .7.8

 השמירה   בתחום  מתחרים  מאות  לקבוצה ,  הקבוצה  ידיעת  למיטב,  לעיל  כאמור .7.8.1

 :םה   הקבוצה  של   עיקרייםה  מתחריה,  הגדולות  החברות  מבין  . הארץ  ברחבי  האבטחהו

  ביטחון   בן ,  לבן  שלג   ,וביטחון  שמירה ,  עמישב,  3  צוות,  T&M,  מיקוד,  אזרחי  מודיעין 

 חלקה  הלהערכת אך ,בתחום חלקה   את דאיבאופן ו להעריך יכולה  אינה הקבוצה .ורשף
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כ"א   ,ניקיוןשירותי    מגזריבמהותי    ואינו בישראל  האבטחה  פתרונות   ממגזר  10%  -מ  קטן

 . "אכ והשמת זמני

  י "ע  גבוהה  יותמקצוע   רמת  על  לשמור   דואגת   קבוצה ה  ,התחרות  עם  להתמודד  בכדי .7.8.2

 שוטף  באופן  עסקיות  הזדמנויות  בחינת ,  מתקדמות  ניהול  ושיטות  מיומן  בסגל  שימוש

  התחרותי   מעמדה  על  בשמירה  חיוביים  גורמים  מהווים  גם  אשר,  שיווק  פעילות  ביצועו

 . הקבוצה של

 עונתיות .7.9

 . השנה  כל לאורך ונדרש בעונתיות מאופיין אינו האבטחה תחום

 ייצור כושר .7.10

  היכולת   הוא   זו  בפעילות  הייצור  כושר  כן  ועל  אדם  כוח  בריבוי  מאופיין  האבטחהפתרונות    תחום

  לגייס   הצליחה  הקבוצה,  זה  תקופתי  חדו  למועד  נכון .  הפעילות  הרחבת  לצורך  אדם  כוח  ייסלג

  לעבודה   האדם   כוח   גיוס  יכולת,  זאת  עם  .התקשרה  בהן  לעבודות  בהתאם  ,מתאים  אדם  כוח

  דרישות   לעניין   ובפרט)  המכרז  של  הספציפיות  הדרישות   לרבות,  רבים  בגורמים   תלויה  ספציפית 

  ראו   נוסף  לפירוט  .'וכו   גרפיהגיאו  איזורו(,  מתאימות  הכשרות  בעלי  או  חמושים  למאבטחים

 . לעיל 6.5 סעיף

 

 יםמוקד .8

  הפעילות תחום על כללי מידע .8.1

 בו  החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה .8.1.1

 .םי מוקדה  בתחום  םשירותי  המספקות  חברות  ותפועל   זה  פעילות  תחום  במסגרת  ,ככלל

 אצל   המותקנות  ופיקוח  בקרה,  מיגון  מערכותמ  התראות  מקבלים  הבקרה  מוקדי

 בהתאם   שונות  דרכיםב  היתר  בין,  המתקבלות  לקריאות   להגיב  ומטרתם  לקוחותה

 של   ויזואלית   יתחיצונ  בדיקה  ,סייר   שליחת  אמצעותב  לרבות  הלקוח  עם  שסוכם  למפרט

 תחום ,  כן  כמו  .חירום  רשויות   הפעלת  או   עצמו   באתר   כריזה,  ללקוח  הודעה  ,הנכס

, מכירה  שירותי  גם  והסיור  המוקד  שירותי  למכירת  נלווה  כהיבט  כולל  האמור  הפעילות

 ,תקשורת תשתיות , אש גילוי, אזעקה) נמוך  מתח מערכות  של והתקנה  השכרה ,אספקה

 . פתרונות לבית חכם תרמכיו אלו  למערכות שירות מתן ,'(וכו  מניעת אובדן 

  הערכות   לפי  .ומוסדיים  עסקיים,  פרטיים  לקוחות  וכולל  רחב  ואה   חוםבת  הלקוחות  מגוון

  5. שחקנים עשרות  של בביזור מאופיין הפעילות  תחום  חיצוניות

  שירותי  ומציעים המתקינים רבים התקנות קבלני  בשוק פועלים, המוקד לחברות  בנוסף

  נוספת   תחרות  מהוויםו   אש  וגילוי  פריצה  מערכות  לרבות,  נמוך  מתח  מערכותל  תחזוקה

 .אלו מערכות של  הקהתחזו ושירותי  התקנות בביצוע

 מהחברות   ולחלק   רחבה  פריסה  קיימת  זה   פעילות  בתחום  המתחרות  מהחברות  לחלק

  אופקית   קונסולידציה  הפעילות  בתחום  תוקיימ   האחרונות  בשנים.  מקומית  פריסה

 . לעיל  6.4 סעיף ראו נוספים לפרטים .טכנולוגיות והתפתחויות

 .  2017ע"פ נתוני דן אנד ברדסטריט מנובמבר  5
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 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה , חקיקה, מגבלות .8.1.2

  ושירותי   פרטיים   חוקרים  לחוק  18  סעיף  לפי  ן רישיו  נדרש  בקרה   מוקד   להפעיל   מנת  על

  עסקים)  עסקים  רישוי  וצו   עסקים  רישוי  חוק  פ"ע  עסק  רישוי  וכן   ,1972-ב"התשל,  שמירה

 מסוג  לעסקים  הרלוונטיים  והאישורים  לדרישות  בהתאם)  1955-ה "התשנ(,  רישוי  טעוני

 עסקים)  רישוי  טעוני  לעסקים  הנוגע  בכל  אזעקה  למערכת  תקן   קיים,  לאמור  מעבר.  (זה

  גילוי  למערכות  וכן(  אזעקה  מערכת  להתקנת  נדרשים  עסק  רישיון  קבלת  לצורך  אשר

( רישוי  טעוני  עסקים  שאינם)  הפרטי   בשוק  לעסקים  השירותים  מתן  ככלל.  אש  וכיבוי

 את הלקוח עבור  מכתיבות הביטוח חברות לעיתים אך ,מחייבת ברגולציה  מאופיין אינו 

 עתיר  זה  תחום  של   היותו  עקב, כן  כמו   . ביטוחי  כיסוי למתן כתנאי  הנדרשת  המיגון  רמת

 . העבודה  דיניב שינוייםמ מושפע ל "הנ התחום, אדם כוח

  ראו   הפעילות  תחום  על  החלים  מיוחדים   ואילוצים  תקינה,  חקיקה  בדבר   נוספים  לפרטים

 .  להלן 18 סעיף

 וברווחיותו  בתחום הפעילות בהיקף שינויים .8.1.3

ומוצריםכוללת מגוון    הפעילות בתחום אשר לעיל,    8.1.1  סעיף  ראו  , לפירוטשירותים 

 .. בשנים האחרונות נוספו וגברו שירותים מבוססי טכנולוגיהשונותשינוי  מגמות    םלה

 מחירים   שחיקת  קיימת,  בסיסיים  שירותי המוקד והסיורב  הרבה   התחרות  לאור  ,כמו כן

מזהה  .  זה  מסוג   בשירותים  ההתגברות  החברה  חברות  בהם  המקרים  ביטוח  במספר 

החברה מבחינה שעסקים מסוימים   .מוותרות על דרישות מיגון מוקד לחידוש פוליסות

   .לפעילות חזרו  לאשהיו סגורים במהלך משבר הקורונה 

  שכניסתו   יםהמוקד ענפי בענף  הסכם קיבוצי    נחתםזה    תקופתידוח    סוםרלפנכון  כמו כן,  

להעריך את מועד כניסתו לתוקף   לא ניתן  בשלב זה  .הרחבה  צו  בהוצאת  מותנת  לתוקף

להערכת החברה לא צפויה השפעה מהותית להלן.  12.6ראו סעיף   .ל ההסכם הקיבוציש

   בגין האמור.

 הפעילות תחום על  מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים .8.1.4

 ההנגשה  בזכות,  היתר  בין  ,בתחום  טכנולוגיות  התפתחויות  חלו  האחרונות  בשנים

 כניסת   כגון)  םיחדיש  משלימים  שירותים  של  מתן  אחד  מצד  מאפשרת  אשר  לאינטרנט

 קישוריות  יכולת  שני  ומצד  ,(אמת  בזמן   צפייה  המאפשרות  למוקד  המחוברות  מצלמות

  למערכות   ישירות  חיבור  באמצעות  צפיה  ויכולת  התראות  לקבל  הסופי  משתמשל  גבוהה

   .בקרהו  שליטה,  מענה לאפשר בהן  יש אשר ,' וכו  אפליקציותב שימוש י"ע

למוקדבנוסף   המחוברות  הרחבת    ,למצלמות    המהווה אנליטיקה    פתרונותקיימת 

 טכנולוגיה משלימה וחכמה. 

 בהם  החלים והשינויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי .8.1.5

 מתקדמים  טכנולוגיים  אמצעים:  הבאים  הגורמים  את  למנות  ניתן  ההצלחה  גורמי  בין

סוכ  ,ניידות  של   ויעילה   נכונה  פריסה,  המוקד  לניהול   תוכנה  לרבות בעלות ייצוג  נויות 

 . ומיומן מקצועי סגלו  אדם חכ  של קיומו מוניטין,
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 בהם  החלים ושינויים הפעילות תחום  למוצרי תחליפים .8.1.6

 זה   פעילות  בתחום   לקוחות מה  חלק  אולם  ,לעיל  8.1.4  בסעיף  כמפורט   חלופות  קיימות

 עסקים   רישוי  חוק  הוראות  מכוח  מוקדה  שירותי  את  לקבל  מחוייבים  אשר  לקוחות  הם

מהלקוחות  .הביטוח  חברות  דרישות  לאור  או מצלמות   חלק  בחיבור  שימוש  עושים 

   ומערכות אזעקה באופן עצמאי.

 בהם   החלים ושינויים הפעילות  תחום  של העיקריים והיציאה הכניסה מחסומי .8.1.7

 : הם חדשים  למתחרים העיקריים  הכניסה  מחסומי  

 ; המוקדים לפעילות  מתאימים רישיונות קבלת (א)

  חיבור  ,מוקד  מערכת  לרבות  ,לפעילות  הנדרשות  להשקעות   פיננסית  יכולת (ב)

 . 'ווכ  סיור  רכבי  ייעודיות,  אפליקציותל

 נמוכים   הם,  קיימים  מתחרים  עבור   חדשים  גרפייםוגיא   פעילות  לאיזורי  הכניסה  מחסומי

 . יחסית

 ארוכות  מחייבות  התקשרויות  למעט   משמעותיים  יציאה  מחסומי  אין  זה  פעילות  בתחום

 .  למוצרים  ואחריות  מכרזים כגון  טווח

 בו החלים ושינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה .8.1.8

. לעיל   8.1.1  בסעיף  כמפורט  מתחרים  בביזור  מאופיין  בענף  התחרות  מבנה  ,לעיל  כאמור

 לפרטים   .טכנולוגיות  והתפתחויות  אופקית  דציהקונסולי  קיימת  האחרונות  בשנים

 . לעיל 6.4  סעיף ראו נוספים

 בגדר  הינן,  הפעילות  תחום   על  כללי   למידע  בנוגע  כאמור  הקבוצה   הערכות  כי  מובהר

 כי   וודאות  שאין,  1968-ח"התשכ,  ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו,  עתיד  פני   צופה  מידע

 עשויות  בפועל  ההשפעות.  ניסיונה  פי -על  הקבוצה  הערכות  על  ומבוססות  יתממש

, לתחום  נוספים  מתחרים  של  מכניסה,  בתחום  משינויים  כתוצאה,  בעיקר,  שונות  להיות

 '. וכו בתחום רגולציה  שינויי, טכנולוגיים שינויים

 ושירותים מוצרים .8.2

 :כוללים המוקדים בתחום  הקבוצה   מספקת אותם העיקריים  והשירותים  המוצרים .8.2.1

  לרבות  שונים  מסוגים   ים י חיוו  הכוללים  מוקד   שירותי  :וסיור  מוקד  שירותי (א)

  בית חכם  פתרונותוכן    ,מוקד רואה ואנליטיקה ,  אש,  הצפה,  טמפרטורה,  פריצה

  נילחצ  ,יזומים  סיורים  וכן  יםילחיוו  בתגובה  סיורים  כוללים  הסיור  שירותי'.  וכו

 . םהתקנת לרבות אלקטרוני פיקוחו  מצוקה

  מתח  מערכות  של  והתקנה  השכרה,  אספקה,  מכירה  שירותי  :נמוך  מתח  מערכות (ב)

  , אנליטיקה  מערכות ,  סגור  במעגל  טלויזיה ,  פריצה  גילוי   מערכות   לרבות   נמוך 

  , RFID  מערכות  ,אובדן  למניעת  מערכות,  תקשורת  תשתיות ,  אש  לגילוי  מערכות

   '.וכד מתכות  לגילוי  שערים ,תצוגות למיגון מערכות

  לפי  נמוך  מתח  ולמערכות  למוצרים  וביקורות  תחזוקה  ישירות   מתן  :תחזוקה (ג)

 . שנתית  תחזוקה  הסכמי וכן, קריאה
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 המוצרים  שלושת  של  פוטנציאלים  לקוחות  הם  הפעילות  תחום  לקוחות  ,לרוב .8.2.2

  במרבית   .הצורך  פ" ע  חלקם  או  כולם  את  לצרוך  יכולים  והם,  לעיל  שתוארו   והשירותים

 מההתקשרות   כחלק  נעשית  ותחזוקתן  נמוך  מתח  מערכות  התקנת  פעילות,  יםהמקר

  מדרישות היתר בין מונעת זה וםח בת והשירותים המוצרים  צריכת. מוקד שירותי למתן

  (. לעיל 8.1.2 בסעיף כמפורט) הביטוח  חברות דרישותו רגולטוריות 

  ושירותים מוצרים הכנסות פילוח .8.3

  או   10%  היוו   אשר   מוקדים  בתחום  ומשירותים  מוצרים   מקבוצת   ההכנסות  אודות  פרטים  להלן 

 (: ח"ש  באלפי במאוחד)  הקבוצה הכנסות  מסך יותר

 ביום  שנסתיימה לשנה מוצרים קבוצת
31.12.2021 31.12.2020 

 105,446 102,136 וסיור   מוקד  שירותי
 12.8% 12.7% ההכנסות  מכלל שעור

   חדשים מוצרים .8.4

  לעסקים   אנליטיקהיכולות    ותולבמערכות צילום והקלטה מש  שיווק  להרחבתפועלת    הקבוצה

 .  ובינוניים  גדולים

 לקוחות .8.5

 : להלן כמפורט ,עיקריים  סגמנטים לושהבשתחום הפעילות מאופיינים  לקוחות .8.5.1

 ביום  שנסתיימה לשנה לקוחות
31.12.2021 31.12.2020 

 29% 27% מגורים  בתי
 51% 52% עסקים 

 20% 21% ממשלתיים  מוסדיים

  שירותי   את  לקבל   מחוייבים   אשר  עסקים  הם  זה  פעילות   בתחום  מהלקוחות  חלק  כאמור .8.5.2

 לאור  מחוייבים(  ועסקים  מגורים  בתי)  וחלקם, עסקים רישוי  חוק  הוראות מכוח  המוקד

 שהם עסקים  לקוחותה  .עצמית  עושים זאת מתוך בחירה   וחלקם  הביטוח  חברות  דרישות

  עסקים קטנים, בינוניים וגדולים, כאשר חלקם מקומיים וחלקם בפריסה ארצית   כוללים 

  כגון   הציבורי  המגזר  מן  לקוחות  כןו (,  ועוד  שיווק  רשתות,  חולים  קופות,  בנקים  כגון)

 .ועוד עירוניים  תאגידים, מקומיות רשויות, ממשלה משרדי

 והפצה שיווק .8.6

 באמצעות  שירותים  מספקת  היא   בהם  רבים  באתרים   עצמה  את  מפרסמת  הקבוצה .8.6.1

. מכרזיםו  תערוכות,  בכנסים  השתתפות,  רכביה  מיתוג  באמצעות  וכן  שלטיםו  מדבקות

  ובמטה   בסניפים  הנמצאים  מכירות  מאנשי  המורכב  מכירות  מערך  לקבוצה,  בנוסף

 בלותקהמת  לפניות  במענה  ופועלים ,וגדולים  ארציים  ללקוחות   מענה   שנותנים  הקבוצה

 .  ועוד במכרזים   השתתפות, לבית מבית ,יזומה בפעילות ,בסניף

 מדיה ,  יםדיגטלי   שיווק  ערוצי  כגון  משלימים  שיווק  בערוצי  פועלת  הקבוצה,  בנוסף .8.6.2

 .התקנות  וקבלני  ביטוח סוכניו  חברות,  מודפסת עיתונות, חברתית

 . שימוש  עושה בו אחר או  כזה שיווק  באמצעי תלות אין לקבוצה .8.6.3
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  הזמנות צבר .8.7

  הסכמים   בגין  הקבוצה  של  ההזמנות  צבר  הסתכם  2021- ו  2020  לשנים  בדצמבר  31  ליום  נכון

   . בהתאמה ח"ש מיליון 29.2 -וכ  ,ח"ש  מיליון 18.4 -בכ הפעילות בתחום מחייבים

  הכרה תקופת
 הצפויה בהכנסה

 ליום נכון ח"ש במליוני  הזמנות צבר
22.3.2022 31.12.2021 

 7.7  7.3 2021 1  רבעון
 4.4  4.4 2021 2  רבעון
 4.3  4.3 2021 3  רבעון
 4.3  4.3 2021 4  רבעון
 6.6  6.6 2022 שנת

 2.0  2.0 והלאה  2023 שנת
 29.2  28.8 כ"סה

 

מיליון ש"ח    101.9  -כעמדו על  ההסכמים המתמשכים  בגין   2021  -ו  2020שנים  ה ןההכנסות בגי

 6.בהתאמהש"ח מיליון  97.9-וכ

 תחרות .8.8

 הקבוצה   של   העיקריים  המתחרים  .רבה  יאה   בתחום  התחרות  ,חיצוניות  הערכות   לפי .8.8.1

 היתר  בין  כוללים,  ותחזוקה  נמוך  מתח  שירותי  וגם  וסיור  מוקד   שירותי  מספקים  אשר

עשרות   ועוד  עמישב  ,מבצר,  מיקוד,  ביטחון  בן,  M&T  ,סביון  אמון  מוקד,  3  צוות  את

 רב  מספר  פועלים  ותחזוקה  נמוך  מתח  מערכות  לשירותי  הנוגע  בכל,  בנוסף  .מוקד  חברות

   .פרטיים קבלנים של

 חיצוניים   נתונים  פי   על  אך  ,בתחום  חלקה  את  במדויק  להעריך  יכולה  אינה  הקבוצה .8.8.2

  באופן   והסיור  המוקד   שירותיב ו  ,15%  -כ   על  עמד  המוקדים  בתחום  2017  בשנת  חלקה

  העיר   איזור ב  פולוכמונ   מוכרזת  החברה,  בנוסף  7. בישראל  %30  -כ   של  שיעור   על   ספציפי 

   .להלן 18.10 סעיף ו רא להרחבה  .והסיור המוקד בשירותי וסביבתה  אילת

 רותיותיוש  מקצועיות   רמת   על  לשמור   מאמץ   עושה   הקבוצה  , התחרות  עם  להתמודד   בכדי .8.8.3

 מוצרים  של  והתקנה  ההחזק,  שיווק  תיופעילו  ביצוע  ,מיומן  בסגל  שימוש  י"ע  גבוהה

  מגוון   הספקת  יכולת,  מובנית  יתירות   עם  מתקדמות  תפעול  תוכנות  לרבות  איכותיים

 Smart Securityכגון    חדשות  גיות וטכנול   אימוץ  יכולת,  גג  קורת  אותה  תחת  שירותים
מתקדמותומערכות   הדיגטלית   ,המינויים  כמות  הגדלת,  אנליטקה  במדיה    השקעה 

   .נוספים לתחומים להתרחב הקבוצה יכולת  של רציפה ובחינה

 עונתיות .8.9

 . השנה  כל לאורך ונדרש בעונתיות מאופיין אינו יםהמוקד תחום

 

 

 

 .  2017הנתונים האמורים לקוחים מדוח של דן אנד ברדסטריט מנובמבר  7
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 ייצור כושר .8.10

 אותם  שונים ובטיחות  ביטחון במוצרי והן רב אדם בכוח הן מאופיינת םמוקדיה תחום פעילות

  מספקיה   הזמנות   מבצעת  הקבוצה.  לעת  מעת  םלצרכיה  בהתאם  ללקוחותיה  הקבוצה  מתקינה

 ,לכך  שתדרש  ככל  אדם  כוח  וגיוס  הרכישות  היקף  את  להגדיל  ביכולתה  ויש  לצרכיה  בהתאם

   .ים, טכנאים ואנשי מכירותנמוקד תוך התמודדות עם אתגר גיוס ושימור 

 

 טכנולוגיות פעילות תחום .9

 הפעילות תחום על כללי מידע .9.1

 בו  החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה .9.1.1

 כוללות  המערכות.  מערכות  ותחזוקת  התקנה   ,תכנון  כולל  הטכנולוגיות   פעילות  תחום

 מערכות,  פריצה  גילוי  מערכות,  אש  וכיבוי  גילוי  מערכות,  ובקרה  שליטה  מערכות

 כניסה   לבקרת  מערכות,  תקשורת  תשתיות ,  מולטימדיה  מערכות,  סגור  במעגל  טלוויזיה 

מבנה  .וכדומה   מנעולים,  אחות  קריאת,  שיקוף,  מתכות  גילוי,  היקפית   הגנה,  ובקרת 

 של  ודרישות  לצרכים  אינטגרטיביים  פתרונות  אספקת  על  מתבססת   זה  בענף  הפעילות

  הממשלתי  מהמגזר   ללקוחות   בעיקר   המופנים,  בטיחות  ומערכות   ביטחון   מערכות 

 , ביטוח  חברות,  ממשלתיים  מוסדות  לרבות  ציבור   מבני ,  היתר   בין  הכוללים,  והעסקי

, בטחוני  מגזר ב  גופים,  מלון  בתי,  תעשייה  מפעלי,  הייטק  חברות  ,בנקאיים  תאגידים

מוגן  ,חולים  בתי,  מקומיות  רשויות  מול   אל  בפועל  צעתבתמ  הפעילות)  וכדומה  דיור 

  המערכות  תהתקנ . (יםהסופי ותהלקוח מול  או יזמים, חשמל קבלני או ראשיים קבלנים

 בשנים   .תחזוקה  שירותי  למתן  אפשרות  מכן  ולאחר  קצובה  לתקופה  אחריות  כוללת

 ערים   לרבות,  הלאומיות  התשתיות   בתחום  פרויקטים   בהיקף  עלייה  חלה  האחרונות 

 .זה   מתחום  למוצרים   ביקושב   גידולל   הובילו  אשר   ,בתחום  BOT  פרוייקטי ו  חכמות 

 . לישראל מחוץ  גם מהותית  לא פעילות  לעיתים זה בתחום לחברות

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה , חקיקה, מגבלות .9.1.2

 המשתנה   לחקיקה  בהתאם  תקנים  בדרישות  לעמוד   םמוצריה   נדרשים   זה   פעילות   בתחום

 רעילים  חומרים  ,בגז  טיפול  ,שיקוף  מכונות,  אש  וכיבוי  לגילוי  הנוגע  בכל  בפרט  ,לעת  מעת

   .'וכו

 . להלן 18  סעיף ראו מיוחדים ואילוצים  תקינה, חקיקה למגבלות 

 וברווחיותו  בתחום הפעילות בהיקף שינויים .9.1.3

 בשל   האחרונות  בשנים  תאוצה  צובר  אשר  מתפתח  תחום  ואה   הטכנולוגיות  פעילות  תחום

  ורגולציה   תקנים  של  צפויה  כניסה  גם  כמו,  ליתרונותיה  מודעותוה  הטכנולוגיה  התפתחות

פרוייקטי  להערכת החברה    .הבטיחות  בתחום  החדש היקף  לאור  לצמוח  צפוי  התחום 

של משרד הביטחון( בעיקר    ,BOTופרויקטי  תשתיות התחבורה  )מערך    תשתית לאומית

 לעיל.   6להתפתחויות כאמור בסעיף   ףובכפו

 צופה  מידע  בגדר  הינן,  הטכנולוגיות  פעילות  בתחום  לצמיחה  צפי  לגבי  הקבוצה  הערכות

 יתממש  כי  וודאות  שאין,  1968-ח"התשכ,  ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו,  עתיד  פני

, שונות  להיות  עשויות  בפועל  ההשפעות.  ניסיונה  פי -על  הקבוצה  הערכות  על  ומבוססות
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 למוצרים  בביקושים   האטה,  הטכנולוגיות  פעילות  בתחום  משינויים  כתוצאה,  בעיקר

 '. וכו בתחום רגולציה שינויי, טכנולוגיים שינויים, שונות מגבלות, אלה

 שלו  הלקוחות במאפייני שינויים או, הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות .9.1.4

  ראו   שלו  הלקוחות  ובמאפייני   הפעילות   תחום   של  בשווקים   ההתפתחויות  בדבר   לפירוט

 . לעיל 6.4 סעיף

 הפעילות תחום על  מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים .9.1.5

 ותגי והטכנול  ת יוהתפתחו ה, במהותם טכנולוגיה  מוטי  לרוב  הפרויקטים   של היותם  עקב

 משופרות   טכנולוגיות  יכולות  בעלות   חברותל  .זה  פעילות  תחום  על  ישפיעו  התכופות

 . בתחום  אחרות חברות   פני  על יתרון 

 בהם  החלים והשינויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי .9.1.6

 ותמיכה   ירותש  יכולת :  הבאים  הגורמים  את   למנות  ניתן  הקריטיים  ההצלחה   גורמי   בין

 עם  שותפויות   ,מתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש,  ומיומן  מקצועי  סגל,  ניסיון  ,גבוהה  ברמה

 והרחבת  חדשים  פרויקטים  בקבלת  ותמסייע ה  בעולם  המובילותמ  המערכות  ספקי

ויכולת    יכולת,  כן  כמו   . הפעילות  ופיתוח   היקף   רחבי  פרויקטים  וביצוע   ניהול הנדסה 

 . בתחום הצלחה  גורמי הם אף  מהווים ספציפיים בתחומים התמקצעויות

 הפעילות  לתחום הגלם וחומרי הספקים במערך שינויים .9.1.7

 חדשים  ספקים  וכן   קיימים  ספקים  ,לעיל  9.1.5  בסעיף   המפורטים   השינויים  לאור

בשנת   .המוצרים  איכות  חשבון  על  וזאת  זולים  פתרונות  וכן  חדשים  פתרונות  מציעים

ורכיבי    2021 ההובלה  בתשומות  עלייה  עקב  מחירים  מהספקים  חלק  העלו 

 האלקטרוניקה. 

 בהם  החלים ושינויים הפעילות תחום  למוצרי תחליפים .9.1.8

 השינויים   עליהם   חלים  ומטבעם  ורבים   םימגוונ  הם  זה  תחום ב  הניתנים   פתרונות

  לשינוי   להוביל  עשויים  רגולציהבו  בתקינה  שינויים.  לעיל  9.1.5  בסעיף  המפורטים

   .התחום  למוצרי בביקוש

 בהם   החלים ושינויים הפעילות  תחום  של העיקריים והיציאה הכניסה מחסומי .9.1.9

   כוללים הפעילות בתחום  העיקריים  הכניסה מחסומי

 ;רגולציהה  ובדרישות  בתקנים עמידה (א)

  והנדסה   תכנון  כולתוי,  מורכבים  פרויקטים  ביצוע  יכולות  עם  מיומן  הנדסי  צוות (ב)

 ;הלקוח לצרכי בהתאם נדרשת

 ; ומתן שירות איכותי מתאימים ומוצרים מתקדמות מערכות של אספקה  יכולת (ג)

 ; מוכח ניסיון (ד)

 .הלקוחות לדרישות  בהתאם הנדרשת פיננסית איתנות (ה)

 כוללים  הפעילות בתחום  העיקריים היציאה מחסומי

 עם  טווח  ארוכי(  מלאי  לרבות)  חלפים  והספקת  שירות,  אחריות   בהסכמי  התקשרות

 . לקוחות
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 בו החלים ושינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה .9.1.10

 . להלן  9.7 סעיף ראו הפעילות  בתחום התחרות למבנה      

 בגדר  הינן,  הפעילות  תחום  על  כללי  למידע  בנוגע  כאמור  הקבוצה  הערכות  כי  מובהר

 כי   וודאות  שאין,  1968-ח"התשכ,  ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו,  עתיד  פני  צופה  מידע

 עשויות  בפועל  ההשפעות.  ניסיונה  פי -על  הקבוצה  הערכות  על  ומבוססות  יתממש

 נוספים  מתחרים  של   מכניסה  ,בתחום  משינויים  כתוצאה,  בעיקר,  שונות  להיות

 '.וכו בתחום רגולציה שינויי, טכנולוגיים  שינויים, לתחום

  ושירותים מוצרים .9.2

 : כוללים  הטכנולוגיות בתחום  הקבוצה   מספקת אותם העיקריים  והשירותים  המוצרים .9.2.1

  לצרכי   בהתאם  דרישות  של  רחב  מגווןל  הנמוך  המתח  בתחום  אינטגרטיבים  פתרונות (א)

 פתרונות   נותנת  הקבוצה  ןלה  הדרישות  מגוון   :(והטמעה  התקנה ,  תכנון)  הלקוח 

  כניסה   בקרת,  סגור  במעגל  הטלוויזי,  פריצה  למניעת  מוצרים,  היתר  בין,  ותכולל

  עיר   כולל )  ובקרה   שליטה  מערכות,  התראות  לאיסוף   מערכות ,  וחניונים  למבנים

מערכות ניהול תנועה    אנליטיקה למערכות ביטחון,  ,היקפית  הגנה  מערכות  (,חכמה

  מערכות ,  אש  וכיבוי  גילוי  מערכות,  מתכות  וגילוי  שיקוף  מערכות  ,בחניונים ובדרכים

  מערכות ,  תקשורת  תשתיות  ,כריזה  ותמערכ,  בעשן  שליטה  מערכות,  חרום  פינוי

  טלוויזיה   ים,ואזרחי  יםצבאי   מולטימידיה  פתרונות,  למנהרות  בטיחות

  בקרת   ,מבנה  בקרת  ,אחות  קריאת  ,וכספות  אלקטרונים  מנעולים,  אינטראקטיבית

  חסכון   מערכות,  (RMS)  שונות  חדר  בקרות,  ואנרגיה  חשמל  מניית,  ותאורה  מיזוג

,  לעיל   האמורים  מהפתרונות  בחלק )  ' וכו  אחרות  מתקדמות  טכנולוגיות  וכן  ,באנרגיה

  מרבית   כאשר,  הנחיותיה  פ" ע  ויוצרו  תוכננו  אשר  ברכיבים  שימוש  עושה  הקבוצה

  בוחר   אותם  הרכיבים  את  המהווים   מדף   פתרונות  הם  לעיל   האמורים   הפתרונות 

 .(עמו החוזה  ומכוח לצרכיו בהתאם המדף  פתרונות  ממגוון הלקוח 

 . ל" הנ  בתחומים בינלאומיות  טכנולוגיות חברות  מייצגת הקבוצה, בנוסף

  לפתרונות   יםנרחב  תחזוקה  שירותי  קבוצהל  אלו  שירותים  במסגרת:  תחזוקה  שירותי (ב)

  לתקופה   לרוב  ללקוחותיה  הקבוצה   מעניקה  אותן,  לעיל  המצוינים  האינטגרטיביים

 . לעיל' א  בסעיף כאמור הפתרונות  התקנת לאחר ממושכת

 בוחר   מדף  פתרונות  אילו   של  פונקציה  יא ה  לקוח  כל  של  יםהסופי   ים המוצר  בין  השונות .9.2.2

 נגזרים   בגינו  שניתן   והשירות  שלו   הרווחיות ,  הפרויקט  היקף.  פרויקט  באותו   הלקוח 

 .  הלקוח י" ע שנבחרה המדף פתרונות מקבוצת

 . לעיל 9.1.7 -ו  9.1.5  סעיפים ראו, הקבוצה מוצרי על והספקים  הטכנולוגיה  להשפעת .9.2.3

 אשר  גדולים  קבלנים  אצל  עצמאית  תויכול   פיתוח  מגמת  בשל  , לעיל  9.1.4  בסעיף  כאמור .9.2.4

מ  מול  הפעילות   בהיקףישנו קיטון    הקבוצה  לקוחות  על  נמנים  עם .  אלה  לקוחותחלק 

התקשרויות  לרבות בחינת    בתחום  אחרים  לקוחות  עם  להתקשרות  פועלת  הקבוצה ,  זאת

   .בפרויקטי תשתית גדולים םעם קבלני

 חדשים  מוצרים .9.3

הדברים   מטבע  אשר  מערכות  של  אינטגרציה  שירותי  במתן  עוסקת  הקבוצה  זה,  בתחום 

 משתנות ומתחדשות מעת לעת.
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  לקוחות .9.4

 : כדלקמן  היא הקבוצה ללקוחות התחום  מכירות שיעור התפלגות .9.4.1

 ביום  שנסתיימה לשנה 

 31.12.2020   31.12.2021 לקוחות

 78%  76% עסקיים  לקוחות

 22%  24% ממשלתיים  לקוחות

 בהם,  והעסקי  הממשלתי  מהמגזר  הם  הקבוצה   י"ע   המבוצעים  הפרויקטים  לקוחות .9.4.2

  חברות ,  פיננסיים  מוסדות ,  ממשלתיים  מוסדות   לרבות  ציבור  מבני ,  בנקאיים  תאגידים 

 , חולים  בתי ,  מקומיות  רשויות ,  בטחוני  מגזרב  גופים,  מלון  בתי,  תעשייה  מפעלי ,  הייטק

 קבלנים  מול  או  ישיר  באופן  הסופיים  הלקוחות  מול  מתבצעת  הפעילות.  וכדומה  דיור מוגן

 .מטעמם

  והפצה שיווק .9.5

 שיווק  גורמי  באמצעות  יתנעש  זה  פעילות  בתחום  הקבוצה  של  וההפצה   השיווק  פעילות .9.5.1

 מתכננים ,  סופיים  לקוחות  ,קבלנים  מול  אל  וטכנאים(  פרויקטים, מנהלי  מכירות)אנשי  

, כן   כמו.  למכרזים  מענה  וכן,  הפעילות  לתחומי  הלקוחות  מטעם  רלבנטיים  ויועצים

   .לעיל  8.6 סעיף ראו ומודפס טלי ידיג  שיווק  באמצעי הקבוצה שיווקלפרטים אודות 

 . הוטלו באמצעות  בעיקר  מתבצעת  מלון לבתי השיווק פעילות  .9.5.2

 . שימוש  עושה בו אחר או  כזה שיווק  באמצעי תלות אין לקבוצה  .9.5.3

   הזמנות צבר .9.6

  הסכמים  כולל   ,הקבוצה  של   ההזמנות צבר  הסתכם,  2021  - ו  2020בדצמבר לשנים   31נכון ליום  

 . בהתאמה, ח"ש מיליון 57.5 -ובכ  ח"ש  מיליון 57.6 -בכ ,הפעילות בתחום מחייבים

 הכרה תקופת
 הצפויה בהכנסה

 ליום נכון ח"ש במליוני  הזמנות צבר

21.3.2022 31.12.2021 
 13.2 11.6 2022 1  רבעון
 15.6 17.1 2022 2  רבעון
 11.3 13.2 2022 3  רבעון
 10.2 12.7 2022 4  רבעון
 7.2 9.0 2023 שנת

 57.5 63.6 כ"סה
 

מיליון ש"ח    41.3  -בגין ההסכמים המתמשכים עמדו על כ  2021  -ו   2020ההכנסות בגין השנים  

 .בהתאמהמיליון ש"ח  38.3 -וכ

 

 פני  צופה  מידע  ואה  ההזמנות  צבר  של  בהכנסה  הכרהה  וצפי  ההזמנות  לצבר  בנוגע  המידע

  אשר ,  בלבד  הערכה   הינם   שלו   בהכנסה  הכרה ה  וצפי  ההזמנות   לצבר  הנוגעים  הנתונים .  עתיד

. השונות  להזמנות  בהתאם   המתוכננים  הזמנים   ולוחות   הקבוצה  של  העבר  ניסיון  על  מבוססת

  לשנות  עלולים,  הקבוצה  בשליטת  אינם  אשר  אחרים  אירועים  וכן  אלו  יסוד  בהנחות  שינויים

  צבר  של  בהכנסה  ההכרה  וצפי  ההזמנות  צבר  לגבי  הקבוצה  הערכת  את  משמעותי  באופן

 . לעיל המוצגים הנתונים לעומת ההזמנות
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 תחרות .9.7

 הקבוצה  ידיעת   למיטב .  רבה  בתחרותיות   מאופיין  הטכנולוגיות  תחום,  לעיל  כאמור .9.7.1

, מ" בע  החזקות  אפקון  הם   זה   פעילות  תחוםב  הפועלים   הקבוצה  של  העיקריים  המתחרים

 -   בונה   סולל  ובינוי  שיכון,  מערכות בע"מ  יישום  בינת,  מ"בע  מגלקום,  אלקטרה  קבוצת

 ישראל  סולשנס  מוטורולה,  מ" בע  הנדסה  מערכות  ליין  סקיי  טופ  ,מ"בע   מערכות  מנורה

 בקרה   ליד,  מ" בע  בקרה   מערכות  אס   סי  אל,  מ"בע(  1977)   אלקטרוניקה  שמרד,  מ"בע

 נתונים  פי  על  .ואחרים  ,מ"בע  וגז  אש  גלאי  טלפייר  ,ארדן  קבוצת  ,בע"מ  אורד ,  מ"בע

 8.בישראל 15%- כ על  עמד בתחום  חלקה  2017משנת  חיצוניים

  השליטה  בעלת  ידי  על  המוחזקות  חברות  גם  פועלות  זה  בתחום  הפועלות  החברות  בין .9.7.2

 מר .  ח  כן ו  ,ביטחון  ומערכות  היקפית  הגנהתחומי  ב  מ"בע   ביטחון  מערכות   מגל)  בקבוצה

 על  המוחזקות  האחרות   לחברות  הקבוצה  בין   (.הבקרה  מערכותתחום  ב  מ" בע  תעשיות 

 . פעילות  תיחום אין בתחום הפועלות  בקבוצה השליטה בעלת ידי

 עונתיות .9.8

 . השנה  כל לאורך  ונדרש  בעונתיות מאופיין  אינו הפעילות תחום

  ייצור כושר .9.9

  מעת   לצרכיה  בהתאם  מספקיה  זה  פעילות  בתחום  הנדרשים  למוצרים  הזמנות  מבצעת  קבוצהה

  אינה   הקבוצה  ,האמור  לאור  .להם  שתדרש  ככל  הרכישות  ביצוע   את  להגדיל  ביכולתה  ויש  לעת

 .  זה פעילות בתחום"  ייצור כושר" מגבלת רואה

 

 בכללותה  הקבוצה לפעילות הנוגעים עניינים תיאור .ה

 ומיתקנים ןמקרקעי, קבוע רכוש  .10

 הם  הקבוצה של העיקריים  השכירות הסכמי .10.1

 

  המושכר מיקום המשכיר  שם
 ושימושו 

  סיום מועד
 ההסכם

 אופציה
 להארכה

 הערות  ר "במ שטח

 השקעות אדגר
 מ "בע ופיתוח

. תקווה פתח
  בעיקר משמש

  תחומי את
 המוקדים

  המוקד לרבות)
(  המבצעי

 .והטכנולוגיות

31.12.2030  
 

 ר"מ 1,833 -כ - 
  ר"מ 1,460 -ו

   קרקעי תת

 ההסכם את לסיים הזכות לשוכר
  מוסכמים מועדים בארבעה

,  השכירות תקופת במהלך
 לפני  יום חודשים 9 של בהודעה

 לתשלום ובכפוף תקופה תום
  מי, כן כמו. מוסכם פיצוי

  את להפסיק רשאי מהצדדים
 כאירוע המוגדרת מסיבה ההסכם

 .ההסכם להוראות בהתאם הפרה
  אחזקת אודר

 וניהול מניות
 מ"בע

. תקווה פתח
  בעיקר משמש

  מטה את  את
  הקבוצה והנהלת
  תחוםוכן את 

 פתרונות
 .אבטחה

-ו קומות שש -  31.12.2030
  מקומות 70

 בשטח חניה
  -כ של כולל

מעל  ר"מ 2,400
 הקרקע

 ההסכם את לסיים הזכות לשוכר
  מוסכמים מועדים בארבעה

,  השכירות תקופת במהלך
 תום לפני יום 270 של בהודעה
  ובכפוף השכירות תקופת

,  כן כמו. מוסכם פיצוי לתשלום
  את להפסיק רשאי מהצדדים מי

 כאירוע המוגדרת מסיבה ההסכם
 .ההסכם להוראות בהתאם הפרה

 . 2017הנתונים האמורים לקוחים מדוח של דן אנד ברדסטריט מנובמבר  8
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  המושכר מיקום המשכיר  שם
 ושימושו 

  סיום מועד
 ההסכם

 אופציה
 להארכה

 הערות  ר "במ שטח

סי. די. קי.  
מימון 

והשקעות 
 ( בע"מ 1992)

. תקווה פתח
  כמרכז משמש

  של הלוגיסטי
 . הקבוצה

תקופת אופציה  31.12.2030
 שנים  5של 

 ההסכם את לסיים זכות למשכיר מ"ר  2,300 -כ
 מראש חודשים 24 של בהודעה

 יהיה לא ההסכם שביטול ובלבד
 השכירות תקופת תום לפני

  בו  במקרה למעט המקורית
   .המבנה הריסת על יוחלט
  תקופת במהלך, זכות לשוכר

 את לסיים ,הנוספת השכירות
 חודשים 12 של בהודעה ההסכם

   .מראש

  - ו  2020  השנים   בגיןסך הוצאות השכירות של הקבוצה בגין כל המבנים המושכרים על ידה   .10.2

  .בהתאמה ח" ש מיליון 6.7  -וכ ח"ש  מיליון 6.6  -כ על  עמדו  2021

החברה לא רושמת בדוחות הרווח או    ולכן  IFRS 16תשלומים בגין חכירות נמצאים בתחולת  

באשר   ההפסד נדל"ן,  שימוש  זכות  נכס  הפחתת  הוצאות  אלא  מבנים  שכירות  בגין  הוצאות 

 .הכספיים לדוחות)ב(  10ביאור   ורא – לתשלומים בגין נכסים בגין זכויות שימוש 

 .הכספיים  לדוחות 8 אוריב  ראו, החברה של הקבועלפרטים נוספים אודות הרכוש   .10.3

 מוחשים  לא נכסים .11

  מוחשיים   בלתי  נכסים  לקבוצה  כן  כמו  .פעילותה   בתחום  רשומים  שונים  מסחר  סימני  לקבוצה

 . הכספיים  דוחותל 9  ביאור ראו לפירוט .מוניטין  בעיקר הכוללים נוספים

  אנושי הון .12

   הארגוני  המבנה   תיאור 12.1

 : זהתקופתי  דוח למועד   נכון, הקבוצה של הארגוני  המבנה תרשים  להלן
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 הקבוצה   עובדי מצבת 12.2

 31.12.2020 31.12.2021 תחום פעילות 

 99 91 מטה  עובדי

 165 169 טכנולוגיות 

 635 591   מוקדים

 4,822   4767 אבטחה  פתרונות

 5,721 5618 "כסה

 בעובדים  תלות 12.3

 .  כלשהו פעילות בתחום םמסוי בעובד תלות לה  אין, הקבוצה  להערכת

 והדרכה  אימונים 12.4

  לפי  הדרכות  עורכת  ,השונים  פקידיהם לת  עובדיה  בהכשרת  רבים  משאבים   קיעהמש  הקבוצה

  . התמחותם  לתחום  בהתאם  מקצועית  הכשרה  עוברים  הקבוצה  בדיוע.  השונים  הפעילות  תחומי

  בין   ,תומיוחד  ותהכשר  מבצעת  הקבוצה,  בעיקר  אבטחה  תרונותפ  בתחום  מסוימים  בתפקידים

  של   פנימיים  ונהלים  לקוחות   של   דרישות,  מוסדיות,  רגולטוריות  בדרישות  לעמוד  מנת   על,  היתר

 . הקבוצה

מיליון    3.2  -וכ   מיליון ש"ח  2.6  -השקיעה באימונים והדרכות כהקבוצה    2021  -ו   2020  יםבשנ

 .בהתאמהש"ח, 

 לעובדים  תגמול תכניות 12.5

  מיוחדים  וביצועים   ביעדים  עמידה  על  מסוימים  םובדיוע   מנהלים  לתגמל  עשויה  הקבוצה

   .מענקים באמצעות

בפרק    21תקנה  בפירוט    ראו  (שלהם  העסקה   הסכמי  לרבות )  המשרה  נושאיל  תגמול  לתוכניות 

 ד' לדוח תקופתי זה. 

 קיבוציים  והסכמים  העסקה הסכמי 12.6

  הוראות  פי  על  מועסקים הלקוחות בחצרי המוצבים והאבטחה  השמירה בתחום החברה עובדי 

  ארגון)  החדשה  הכללית  העובדים  הסתדרות  בין  ,2014  ביולי  22  ביום   שנחתם  קיבוצי  הסכם

)ארגון    והאבטחה  השמירה  מפעלי  של  הארצי  הארגון  לבין(  היציג  העובדים בישראל 

.  2014  מנובמבר  החל  והאבטחה  השמירה  ענף  לכל  הרחבה  צו  במסגרת  הורחב  אשר,  המעסיקים(

הקובע   ההסכם תקנון  גם  וכולל  מטיבים  תנאים    ביצוע   ואופן  נהלים  בדבר  הוראות  קובע 

,  הציבורי  למגזר  השייכים  באתרים  המוצבים   ואבטחה   שמירה  לעובדי   הנוגע  בכל  .העבודה

  בין   ,2012  בדצמבר  4  מיום  מיוחד  קיבוצי  הסכם  מכוח  מיטיבות  נוספות  זכויות  מספר  קיימות

  השמירה   בתחומי   שירות  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  צו  ומכח   ישראל  מדינת  לבין  רות תדההס

 .  2013-ג"תשע, ציבוריים בגופים והניקיון

  ארגון  לבין  ההסתדרות  בין"  אכיפה  הסכם"  –  2011  משנת  נוסף  קיבוצי  הסכם  קיים  בנוסף

  השמירה   בענף  עובדים  זכויות  לאכיפת  מוסכם  מנגנון   קביעת  שעניינו  והאבטחה  השמירה  מפעלי

  יישוב   מסוימים  ובמקרים  האכיפה  ועדת   ידי  על  מדגמיות  ביקורות  ביצוע  במסגרת  והאבטחה

 .  ההסתדרות נציג באמצעות עובד לפניית  בהמשך דעות חילוקי
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העובדים    , 2021במרץ    21ביום   והסתדרות  והאבטחה  השמירה  מפעלי  של  הארצי  הארגון 

בו   והאבטחה,  השמירה  בענף  קיבוצי  הסכם  על  חתמו  היתרהכללית  ענפי  נקבע  בין  שכר   :

להכשרה    מינימאלי  בהתאם  המינימום  שכר  מעל  שונים  באחוזים  נקבע  הענפי  )השכר 

  .ועדכון גובה השי לחגי ענף השמירה והאבטחה,  תחום המנוחה השבועית לעובד  המבצעית(,

  . 2022לספטמבר    1  -הרחבת ההסכם הענפי תחל ב לפיו    צו הרחבה  , נחתם2022במרץ    28ביום  

קיימים צווי הרחבה  כמו כן    .האמור  בגין  על החברה  מהותית  השפעה  צפויה  לא  החברה  להערכת

 זה. , בהם החברה פעילה בהיקפים לא מהותיים נכון למועד דוח בענפי הניקיון וכ"א

, החיל על כלל חברות הניקיון ועובדי הניקיון  1.3.2014צו ההרחבה בענף הניקיון שבתוקף מיום  

   .11.7.2013מיום   את התנאים המיטיבים שנקבעו בהסכם הקיבוצי הענפי

, החיל על כלל חברות כ"א בסקטור  1.9.2004צו הרחבה בענף אספקת שירותי כוח אדם מיום  

 . 16.2.2004המיטיבים שנקבעו בהסכם הקיבוצי הענפי מיום הפרטי את התנאים 

  חברות  ארגון  עמותת  בין,  המוקדים  בענף  ענפי  קיבוצי  עבודה   הסכם, נחתם  2019במרץ    20ביום  

  . הרחבה  בצו  מותנית  לתוקף  כניסתו  אשר  ,החדשה  הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  המוקד

  הסיירים  של  העסקתם  בתנאי  מסויימים  שיפורים  וכולל  ,והסיור  המוקד  עובדי  על  יחול  ההסכם

   .האמור בגין על החברה מהותית  השפעה   צפויה לא החברה  להערכת .והמוקדנים

  לכל   הנקבעים  אישיים  עבודה  הסכמי  פי  על  מועסקים  קיבוצי  הסכם  עליהם  חל  שלא  עובדים

  העובדים.  הרגילים  העבודה  דיני  עליהם  וחלים  ולתפקידו  להשכלתו,  לכישוריו  בהתאם  עובד

  לפי   או  דין  פי  על  מקובלים  סוציאליים  ותנאים  חופשה,  הבראה  דמי,  עבודה  תנאי,  לשכר  זכאים

 .  האישיים  בהסכמים הקבוע

 שכר  בסיס  לפי  העסקה  בהסכמי,  שעות  לפי  העסקה  בהסכמי  מועסקים  הקבוצה  מעובדי  חלק

הקבוצה מפרישה לרכיב פיצויי פיטורים  .  חודשית  במשכורת  העסקה  בהסכמי  וחלק  ועמלות

בהתאם לצווי ההרחבה החלים על עובדיה בהתאם לתפקידם ושיוכם    8.33%או    6%בשיעור של  

  עובדים שלא חל עליהם צו הרחבה בענף מסוים על  לענפים השונים )ניקיון, שמירה, כוח אדם ו

סעיף   תנאי  פיטורים  14חלים  פיצויי  פנס  לחוק  לביטוח  הרחבה  צו  במשקיוני  לפי   . (מקיף 

  ורכב  נייד  טלפון כגון נלווים תנאים חלק מעובדיה, בהתאם לתפקיד,  לרשות  מעמידה הקבוצה

  לתנאי  בהתאם  למשרד  מחוץ  או  הקבוצה  במשרדי  נעשה  העובדים  תפקידי  ביצוע.  צמוד

 . ההסכם

 וספקים גלם חומרי .13

  הפעילות   לתחום   בהתאם  שונים  מוצרים  סוגי   בעבורה   המספקים  שונים  ספקים   לקבוצה  13.1

  מספקת   אותם  למערכות  הנדרשים  הרכיבים  את  בעיקר  הכוללים,  הקבוצה  פועלת  בו  הרלבנטי

  של   פעילותה  בתחומי  שונים  שירותים  מספקים  אשר  משנה  קבלני  לקבוצה,  כן  כמו  .הקבוצה

 . מערכות התקנת לרבות, הקבוצה   של יכולותיה השלמת לצורך היתר בין ,הקבוצה

  יכולת   לקבוצה   קיימת  לרוב,  ספקיה  עם  בקבוצה  המקובלים  ההתקשרות   לתנאי  בהתאם 13.2

  לקבוצה .  ספקיה  עם  המוסכמות  בתקופות  המקורית  באריזתם  עודפים  פריטים  להחזיר

   .עמם ההתקשרות לתנאי בהתאם, ויצרנים ספקים מצד אחריות 

 . רכש הזמנותו  מסגרת הסכמי  של  בדרך נעשות ציוד  ספקי מול ההתקשרויות ובר 13.3

  הפצה  הסכם   נחתם  עמו"(,  היצרן: "להלן)  .Honeywell International Inc  -ב  תלות  לקבוצה 13.4

  למתן   עד  בתוקפו  יעמוד  ההסכם)  מוגבלת  בלתי  לתקופה  "(ההפצה  הסכם: "להלן)  2003  ביולי
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  מוצרישל    ווקי שו  המכיר ,  הלהפצ,  (מהצדדים   אחד  ידי  על  מראש  ימים  30  של  מוקדמת  הודעה

  ואחריות   קצה  שירותי   הענקת   לרבות)   בישראל  אש  גילוי   מוצרי  בתחום  NOTIFIER  המותג 

 .  (בישראל ללקוחות

  המבנים   בקרת  בתחום  Trend Control Systems  המותג  מוצרי  הקבוצה מפיצה את ,  כן  כמו

  .רכשהזמנות באמצעות  בישראל

  :(ח" ש באלפי) .Honeywell International Inc -מ  הקבוצה  רכישות סך 13.5

 2020 שנת 2021 שנת 

 7,467   7,598 רכש עלות כ"סה

 חוזר הון .14

( אלפי  1,950ועומד על סך של )  שליליהוא    31.12.2020-ו  31.12.2021ליום  החוזר של החברה    ההון 

 ש"ח, בהתאמה.  לפי א ( 1,418) -ש"ח, ו

 השקעות .15

 . להלן 20.1 סעיף ראו בפוליסטי  הקבוצה להשקעת

 מימון .16

   (:ח" ש באלפי) הקבוצה  של האשראי   מסגרות  פירוט 16.1

 31.12.2020 ליום 31.12.2021 ליום 

 111,980 163,553 אשראי  מסגרת

 33,745 25,810 שנוצל סכום

 78,235 137,743 המסגרת  יתרת

 פריים  פריים  9ממוצעת  ריבית

 

   (:ח"ש  באלפי) הקבוצה של  ערבויותה  תומסגר  פירוט 16.2

 31.12.2020 ליום 31.12.2021 ליום 

 95,990 104,760 ערבויות מסגרת

 59,131 45,267 שנוצל סכום

 36,859 59,493 המסגרת  יתרת

  במסגרת'  ג  לצדדי(  בנקאיות  שאינן )  ערבויות   מעניקות   הקבוצה  חברות  לעת   מעת 16.3

 . הכספיים לדוחות (ג)15 ביאור ראו לפירוט, השוטפות תיהןוהתקשרוי 

 . הכספיים  לדוחות (ה) 14 ביאור וכן  להלן 20.1 סעיף ראו  לפוליסטי החברה שנתנה  להלוואה 16.4

 מיסוי  .17

 .הכספיים לדוחות  24 ביאור ראו , מיסוי בדבר לפרטים

 קולים ועל כן הריבית יכולה להשתנות מעת לעת.  -ניצול מסגרות האשראי נעשה באמצעות און 9

א- 27



   התאגיד  פעילות על ופיקוח מגבלות  .18

  חוק  פי  על   וניקיון   אבטחה  ,שמירה  שירותי  למתן"  שירות  קבלן"   ברישיון  המחזיק   הקבוצה 18.1

  לספק   כיום   ניתן  לא  זה  רישיון  ללא.  1996-ו "תשנ,  אדם  כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת

 .      ניקיון או אבטחה, שמירה שירותי

  מחזיקות (  מוקד שחרו  אמון  מוקד  מיגון אילת,טכנולוגיות  ,  ןומיג   טכנולוגיות   וכן)   החברה 18.2

- ב"התשל,  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  חוקפי    על  הנדרש  שמירה  לשירותי  תאגיד  ברשיון

  למתן   בפעילות  כיום  לעסוק   ניתן  לא  זה   רישיון  ללא.  "(שמירה  שירותיל  תאגיד   רישיון)"  1972

  אין,  הקבוצה  להערכת,  זהתקופתי    דוח   למועד   נכון .  וסיור  מוקד  שירותי   וכן   שמירה  שירותי 

   .לעיל המפורטים הרישיונות  שוד ילח מניעה כל

  חוק ל,  היתר  בין  כפופה  החברה,  ושירותי הניקיון  האבטחהו  השמירה  שירותי  למתן   הנוגע  בכל 18.3

  בין ,  והרווחה  העבודה  למשרד  המקנה  ,2011  -ב"התשע ,  העבודה  דיני  של  האכיפה  להגברת

  הוראות  לאור, כן כמו. העבודה חוקי לקיום בנוגע וביקורת לפיקוח  מנהליות סמכויות, היתר

  השירותים  שתמחור  לוודא  השירות  מזמין   על,  השירותים  למתן  התקשרות  כל  במסגרת,  החוק

  הוצאות ,  שכר,  עלויות  לרבות   השירות  עלויות  מרכיבי   לקבלת  דרישה  באמצעות ,  הפסדי  אינו 

  המפרט   ל" חשכ  לחוזר  בהתאם  לפעול   החברה   על  המדינה  עם  להתקשרויות  הנוגע   בכל .  ורווח

 .  בנושא הדרישות את

,  אדם  כוח   קבלני  ידי   על  עובדים  העסקת  חוק   פי  על  אדם- כח  כקבלן  לפעול   רישיון   לקבוצה 18.4

   .1996- ו"תשנ

 . 1959-ט "יהתש,  התעסוקה רותיש חוק פי על פרטית לשכה  קיוםל רישיון לקבוצה 18.5

  עסקים)   עסקים  רישוי  לצו  בהתאם  עסק   רישיון  כיום  דורשת"  ני ואלקטר   בקרה  מוקד"  הפעלת  18.6

אילת,,  מיגון  לטכנולוגיות  ,בהתאם.  2013  –  ג"תשע(  רישוי  טעוני מיגון  למוקד    טכנולוגיות 

 .  הרלבנטיות  המקומיות מהרשויות מתאימים  רשיונות אמון למוקדו שחר

  להחזקת   רישיון   בקבלת   הצורך   את  קובע"(  יריה   כלי   חוק)"   1949-ט"התש ,  הירייה  כלי   חוק 18.7

 בהמלצת)  רשאי  הפנים  במשרד  ירייה  כלי  לרישוי  האגף.  ידיה-על   המועסקים  לשימוש  נשק

שמירה  רישיון  בעלת  שמירה  לחברת  לתת(  המשטרה לשירותי  "  מיוחד   רישיון "  ,תאגיד 

  כלי   לחוק  בהתאם  ירייה  כלי  להחזקת"  מיוחדים  רשיונות"  לקבוצה.  יריה  כלי   להחזקת 

   .לשנתיים אחת מתחדש הרישיון, הירייה

  נשקים  20  מעל   של   אחסנה,  2013  –  ג "תשע(  רישוי  טעוני  עסקים)   עסקים  רישוי  לצו   בהתאם 18.8

 . כאמור רישיון קיים  נשק כלי 20-מ  יותר   מוחזקים בהם בסניפים לפיכך. עסק  רישיון דורשת

  ובכפוף   בישראל  השונים  והמגן  העבודה  לחוקי  כפופה  הקבוצה,  הקבוצה  פעילות  במסגרת 18.9

   .לעיל 12.6 בסעיף והמפורטים עליה  החלים הקיבוציים ההסכמים להוראות

  מונופולין   כבעלת  מ "בע  מיגון   טכנולוגיות  וואן  י' ג  על   2003  במאי  הכריז   התחרות  על  הממונה 18.10

  על   חלות  זו   הכרזה  לאור  .אילת  העיר  באזור  למוקד   ובחיבור  והסיור  המוקד   שירותי  בשוק

-, תשמ"חליתכהתחרות הכל  לחוק  א 29-ו   29  סעיף  לפי   ,היתר  בין ,  חובות  מיגון  טכנולוגיות

9881.   

 .  הבטחון משרד עם לעבודה   מוכר ספק  אישור הוטלוול  מיגון טכנולוגיותל  וכן  לחברה 18.11

  מערכות   גם  ךוכ,  התקנים  מכון  ידי  על  שנקבע  בתקן  בעמידה  מחויבות   אש  גילוי  מערכות 18.12

  היא   בהם  אזעקה  מערכת  שהתקנת  עסקים  כלומר)  רישוי  טעוני  בעסקים  המותקנות  עקהזא
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  ת ונדרש  אש  וגילוי  שיקוף  מערכות  פעילות ,  כן  כמו(.  עסק  רישיון  לקבלת  מהדרישות  חלק

 .  הסביבה לאיכות המשרד י"ע  הנקבעות קרינה בדרישות לעמוד

- ב"תשל[,  חדש  נוסח]  האלחוטי   הטלגרף  פקודת  פי  על  לתדרים  רישיונות  לחברות בקבוצה 18.13

1972.   

  לצורך  , 'א  קבוצה  בסיווג  חשמלאות  160  סמל  לפי  הקבלנים  בפנקס  רישום  קבוצהחברות בל 18.14

 .בחשמל הקשורות עבודות  ביצוע

  אחריות הגבלת .19

  המגבילה   תניה(  האפשר  במידת)  לכלול  היא  הקבוצה  מדיניות,  ההתקשרויות  במסגרת,  ככלל 19.1

 אשר  גוף  נזקי  בגין  אחריות  למעט,  משתנים  בסכומים)  השירותים  מתן  במסגרת  אחריותה  את

  של   הסטנדרטי  ההתקשרות   הסכם  כולל,  המוקדים  בתחום  .(דין  פ" ע  להגבלה   ניתנת   אינה 

,  אחריות  גבלתה (  הלקוחות  מרבית  חתומים  עליו)  והסיור  המוקד  לשירותי  ביחס  הקבוצה

  בשלושת  המנוי  ששילם   החודשי   המנוי   דמי  ממוצע   מסכום   60  פי  עד   של   בסכום ,  בענף  כמקובל 

ביחס   .האירוע  טרם  האחרונים  החודשים  הסטנדרטיים  הקבוצה  ציוד    תקנתהל   הסכמי 

   .ד גובה התמורהעכוללים לרוב הגבלת אחריות 

  אחריות ה   מגבלת,  מורכבים"  גב  אל  גב "   בהסכמיו  במכרזים  הקבוצה  תיו להתקשרו  הנוגע  בכל 19.2

סכמי ההתקשרות  עם משרדי ממשלה ה יות  ו בהתקשר ,על פי רוב  .הצדדים בין מ"במו  נקבעת

  . זהאינם כוללים הגבלת אחריות כאמור בסעיף 

 מהותיים  הסכמים  .20

   :הקבוצה של מהותיים  הסכמים בדבר  פרטים  להלן

(  2012  באפריל   4  ביום)  הפיננסית  הסגירה  במועד  לתוקפו  נכנס  אשר  2011  משנת  זיכיוןה  הסכם 20.1

  בסעיף   להלן)   והדרכה  תחזוקה   לרבות  תפעול,  הקמה,  למימון  ,לפוליסיטי  ישראל  מדינת   בין

", ההסכם"ו"  הפרויקט: "זה  בסעיף  להלן)  לשוטרים   הלאומית  המכללה  של   "(תפעול"  :זה

  וזכויות   התחייבויות  את  וכן,  ותוקפו  הזכיון  הענקת  תנאי  את,  היתר  בין,  מגדיר  (בהתאמה

 .הפרוייקט עם בקשר הצדדים

  פוליסיטי התקופה, על    בסוף.  2037  מרץ  חודש  בסוף  ותסתיים  שנים   25  אהי  הזכיון  תקופת

 . הזיכיון  הסכם להוראות בהתאם תשלום ללא ההדרכה  מרכז את למזמינה להעביר 

  150  של  בסך  הקמה  מענק(  א: )הבאים  התשלומים  את  בעיקר  כוללים  לפוליסיטי  התקבולים

  אבן   השלמת  לאחר  2014  שנת   במהלך,  הראשון,  שווים  תשלומים  בשני  שולם  אשר  ח" ש  מיליון

( ב; )ההפעלה  אישור  קבלת  בעקבות  2015  פברואר   בחודש  והשני,  ההקמה  עבודות  בביצוע  דרך

  אישור   הענקת  ממועד  החל  משולם  אשר  ח"ש  מיליון  20.7  -כ  של  בסך ,  קבוע  רבעוני  תשלום

)הזיכיון  תקופת  לתום   ועד  הפעלה   אשר,  הסעדה  שירותי   בגין   משתנה  רבעוני   תשלום (  ג; 

  שנים  חמש   לאחר  עודכן  ואשר   בפועל  שסופקו  והארוחות   המנות  לכמות  בהתאם  מחושב

  משתנה   תשלום (  ד)  ;הזיכיון  בהסכם  הקבוע  למנגנון   בהתאם   ההפעלה  אישור   קבלת  ממועד

  מדריכי  ידי  על  בפועל  ותמועבר  אשר   ההדרכה  לשעות  בהתאם  ההדרכה  שירותי  בגין

והדרכה נוספים שאינם בתכולת  )ה( תשלום משתנה בגין רכישת שירותי תפעול   -ו ;פוליסיטי

  בהתאם ,  ומטבעות  מדדים  בסל  לשינויים  מוצמדים   האמורים  התשלומים  כל.  הסכם הזיכיון

 .  בהסכם לקבוע

  של   לביצועו  הדרוש  המימון  להשגת  היתר  בין  אחראיתהיתה    פוליסיטי,  כיוןיהז  הסכם  פי  על

  זמנים   בלוחות   בפרויקט  ההקמה  עבודות  את  לבצע  התחייבה  פוליסיטי,  כן  כמו .  הפרוייקט
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  תקופת  שלב  החל  2015  בינואר  (.ההקמ   קבלן  באמצעות  הושלמו  אשר)  מראש  קבועים

 בהסכם  הקבועות,  שונות  בעילות  סכםהה   את   לבטל  רשאית   ישראל מדינת  כי   יצויין . ההפעלה

 בהסכם   קבועים  השונות   הביטול   לעילות.  עליון  כח  רוע יא ו  פוליסטי   מצד   הפרה:  ביניהן,  הזכיון

 .  שונים פיצוי מנגנוני 

  וקבלן   המפעיל  פוליסיטי  באמצעות  הפרויקט   תפעול  על  אחראית   פוליסיטי ,  הפרויקט  במסגרת

 ממיזם ההדרכה(.  25%  -)החברה שותפה ב  ההדרכה

  הפעלה  שירותי   ביצוע  לצורך   המפעיל  פוליסטי  עם   התקשרה  פוליסיטי,  הפרויקט  תפעול  לצורך

  תקופת   במשך"  גב  אל  גב"  במתכונת  אהי  הצדדים  בין  ההתקשרות.  הפרויקט  של  ותחזוקה

  שירות   במדדי  עמידה  אי  בגין  מוסכמים  פיצוים  לרבות ,  התפעול  סיכוני.  הפרויקט  של  ההפעלה

 . המפעיל פוליסיטי באחריות הם, בהסכם הקבועים

המפעיל מורכבת מרכיב קבוע ומרכיב משתנה, וממנה תקוזזנה,  זכאית פוליסיטי    ההתמורה ל 

וזאת    פוליסיטיהתאמות תשלום שקשורות לתפעול אשר תושתנה על    גב" במתכונת "גב אל  

)אלא במקרה שמדובר בהתאמת תשלום    24  חלוףעד   חודשים ממועד תום תקופת הזיכיון 

 . (פוליסיטיישא בה  ת שאז  פוליסיטימחדל של או   שמקורה במעשה

  השווה ות בסך  ויערב  פוליסיטי  לטובת  מעמידה  ,המניות  בעלי  באמצעות  ,המפעיל  פוליסיטי 

  בעלי  יתר  עם  ביחד  ערבה  החברהבנוסף  .  חודשי הפעלה  שהישמפעיל בגין    לפוליסיטי  לתמורה

  של   האחריות  הגבלת  מגובה   50%)  המפעיל   פוליסיטי  להתחייבויות(  ובינוי  שיכון)  המניות

  התמורה   מסך  100%  אהי   המפעיל  פוליסיטי  של  האחריות  הגבלת  כי  יצויין;  המפעיל  פוליסיטי

  א הי   האחריות  הגבלת ,  האחריות  הגבלת  ביטול   בשנת.  המפעיל  פוליסיטי  של  הכוללת  השנתית

  מהשנה   100%  -ל  עד  בהדרגה   פוחת  זה   ואחוז,  לעיל  כאמור   השנתית  התמורה  מסך   150%

תמכור את חלקה בבעלות    G4Sזו תיכנס לתוקף רק אם    ערבות (.  העשירית  לשנה   ועד   השישית

 .לחברה(  פוליסיטימהון של  25%)

   מכירת   או  ורכישת,  להלן  כאמור(  call)  הרכש  אופציית  או(  put)  המכר  אופציית  למימוש  בכפוף

  מיגון   וטכנולוגיות   החברהערבות    וקףלת   וכנסי,  העניין  לפי,  לחברה  G4S  החזקות

  של   בשיעור  , החברה  של  החזקתה  לשיעור  בהתאם   הפרויקט   תפעול ב  הקשורות   להתחייבויות 

   .הפרויקט תפעול בגין מפוליסיטי המתקבלת מהתמורה 150% -ל  100% בין

עם  פוליסיטי   הפרויקט  למימון  בהסכמים  וגופים  התקשרה  בע"מ  לישראל  דיסקונט  בנק 

  373,431  -כלפרויקט סך של    העמידו  31.12.2021נכון ליום  אשר    "(מלוויםמוסדיים )להלן: "

החל ממועד תחילת עבודות ההקמה בפרויקט  מימון לטווח קצר הועמדו  ותמסגר  ."חש לפיא

באמצעות מסגרת מימון לטווח    שנתיים מתום תקופת ההקמה של הפרויקטלאחר    ונפרעו

. במסגרת הסכמי המימון,  2017החל מחודש ינואר    לפוליסיטי  השהועמד (non recourse) ארוך

)לרבות    הונכסי  הבשעבוד קבוע ובשעבוד צף ללא הגבלה בסכום את כל רכוש  השעבד   פוליסיטי

המניות    זכויות  בעלי  בנוסף,  המלווים.  לטובת  שעבדו    בפוליסיטיחוזיות(  החברה  וביניהם 

המלווים בסכו  לטובת  הגבלה  ללא  ראשונה  מדרגה  קבוע  מניותיהם  בשעבוד  כל  את  ם 

כן.  פוליסיטיוזכויותיהם ב על  שבעוד  ,  כמו  בהון הפרויקט עומד  הנוכחי של החברה  חלקה 

ליום    נכון  לפוליסיטיחלקה של החברה בהלוואות    ,(לעיל  (ח)1.1סעיפים  להרחבה ראו  ) 25%

. לפירוט  "חש  אלפי   31,614  - בסך כולל של כ  50%  עומד על ריבית והצמדה    כולל   31.12.2021

כולל    לפרויקט בסךבנקאיות  נתנה החברה ערבויות    בנוסףהכספיים.    לדוחות  14  ביאורראו  

   .50% - כ חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט עומד על שיעור של  ."חש מיליון  9.5 -של כ
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נקבעו תנאים מוקדמים    –חלוקת דיבידנד    על  מגבלות חלוקת    עלבמסגרת הסכמי המימון 

דיבידנד על ידי הזכיין, לרבות עמידה ביחסי כיסוי הקבועים בהסכמי המימון, התחלת פירעון  

 מסגרת המימון לטווח ארוך, ביצוע החלוקה על פי הוראות הסכם הזיכיון וכד'.  

בין    נחתם  2020  מאי  בחודש   בחוזה   שינויים   סוכמו  תובמסגר  והמזמינה  פוליסיטיהסכם 

הרחבת    ולפעילות   להפעלה  הנוגעים על  סוכם  זאת  בכלל  כאשר  הפרויקט,  של  ההדרכה 

השירותים המוענקים ותשלום חד פעמי בסכום לא מהותי לקבוצה. בנוסף סיכמו הצדדים על  

לכל עילה הידועה במועד חתימת ההסכם, למעט נושאים כמפורט    ביחס הדדי  תביעות סילוק 

 בהסכם. 

הסיכונים בתקופת ההפעלה כוללים בעיקר סיכוני חריגה מתקציב וסיכוני עמידה בדרישות  

, איכות ומדדי ביצוע המפורטים בהסכם הזיכיון ומימוש הכנסות צד שלישי בהתאם  בטיחות

  ביחס   שמש  בית  עיריית  מול  בהליכים  מצויההמפעיל    פוליסיטי,  בנוסףכנית העסקית.  ולת

  ניסיון ב   מגעים  מקיימים  הצדדים  . ואילך  2021  לשנים  ביחס  הפרויקט  של  הארנונה  לשומת

בקשר    לפרטים.  המשפט  בית  לכותלי   מחוץ  ההליךלסיים   הסיכון    ההסכם סיום    עם בדבר 

סעיף    האמור למועד    27.3ראו  נכון  כי,  )יובהר   של  ידיעתה  למיטב  זה  תקופתיח  דו להלן 

 . (עת טרם ההסכם  של לסיומו עילה קיימת  בגינה כלשהי סיבה אין הקבוצה

  המונפק   המניות מהון  25%-ב G4S-ו  מהחברה אחת כל מחזיקות   זה תקופתי  דוח למועד נכון 

- על  מוחזקת  ההחזקות   כשיתרת ,  ופוליסיטי המפעיל  פוליסיטי  מחברות   אחת   כל   של   והנפרע

  ח"ש  אלפי  15,100  של  לסך  בתמורה(,  put)  מכר   אופציית   G4S  -ל  (. 50%)  מ "בע  ובינוי   שיכון  ידי

( G4Sע"י    ופוליסיטי המפעיל פוליסיטי  מחברות  אחת  כל  של  המניות  מהון  25%  רכישת)עלות  

המפעיל   פוליסיטי   מחברות  G4S  אצל  שהתקבלו  סכומים  בניכוי   31  מיום  החל   ופוליסיטי 

,  2019  מיוני  החל   למימוש הניתנת,  לצרכן  המחירים  למדד  מוצמד זה  כשסכום  ,2016  בדצמבר

ופוליסיטי    פוליסיטי  בחברות  החזקותיה  יתרת  את  למכור(  בכך  תבחר  אם)  G4S  -ל  המאפשרת

   -מ  החזקות  אותן  את  לרכוש(  call)  רכש  אופציית  לחברה,  ומנגד;  לחברה  בחזרה  המפעיל

G4S  והגופים   המדינה  באישור  מותנה   מהאופציות   אחת  כל  של  מימוש.  תמורה  באותה  

  בערבויות   לה  קשורה  חברה  ידי  על  או  G4S  ידי  על  שניתנו  ערבויות  להחלפת  כפוף  וכן  המממנים

 . לפרויקט מימון וטכנולוגיות   החברה

  פיקוח   ומערכות   לציוד  תפעולי  ליסינג   לאספקת  במכרזים  הקבוצה  לזכיית  בהמשך 20.2

  המדינה   ברחבי   מפוקחים   הפרות  ואימות  סיור   ושירותי "(  תפעולי  ליסינג : " להלן)  10אלקטרוני 

  שנחתמו   להסכמים  בהתאם  לפעול  החלה  החברה  2015  מרץ  בחודש,  "(הסיור  שירותי: "להלן)

 בהמשך   וזאת)  אלקטרוני  פיקוח  תוכנית  במסגרת  "(ס"השב: "להלן)   הסוהר  בתי  שירות  מול

   . (2005 בשנת זכתה הקבוצה   בו המדינה של  ראשון חוץ מיקור למכרז

  הפיקוח  ציוד  אספקת  הם  הפרויקט  במסגרת  הקבוצה  מספקת  אותם   העיקריים  השירותים

  לבתי   והגעה  ס"השב  של  ט"ממשל  סיור  משימות  קבלת,  פירוקו,  התקנתו,  האלקטרוני

 .  ותיעוד הפרות אימות לצורך מפוקחים

על קרסולו של המפוקח. ציוד הפיקוח משדר   ציוד הפיקוח האלקטרוני מורכב, בין היתר, ממקלט ביתי ומאזיק המותקן   10
רגע נתון וכן מתריע על יציאה מגבולות  למרכז השליטה בשב"ס על הימצאו של המפוקח בגבולות הגזרה שנקבעו עבורו בכל  

 אלו.
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לפרטים נוספים ראו דיווחים    .2023אפריל  חודש סוף  ל עד הוארכה  תקופת הליסינג התפעולי

)אסמכתאות:    29.4.2021ומיום    2021באפריל    5, מיום  25.3.2021מיידים של החברה מיום  

, בהתאמה(, הפרטים נכללים על דרך  2021-01-073473  -ו 2021-01-055386, 2021-01-044634

תקופות    בשתי  התפעולי  הליסינג  תקופת  תלהארכ  פציהלשב"ס או  ,זה  למועד  נכוןשל הפניה.  

אחת,    שלנוספות   כל  שנה  ליום  הוארכו    הסיור  שירותי  .2025  פברואר חודש    עדעד    31עד 

 . והקבוצה פועלת להארכת תקופה זו  2021בדצמבר 

  בגין   התמורה  ואילו  למפוקח  ליום  מחיר  בסיס  על  אהי  התפעולי  הליסינג  שירותי  בגין  התמורה

  איוש  בגין  לתשלום  זכאית  הקבוצה,  כן  כמו.  לסיור  מוסכם  מחירון  פי   על  אהי  הסיור  שירותי

  התחייבות ב  התחייבה  הקבוצה  ההסכמים  במסגרת  .ס"שבשל ה  אחוד   ט"במשל מוקדן    עמדות

  לו   שיגרמו  פיצוי  או  תשלום  הוצאה  כל  בגין  ס"שבה  יפו ילש  זה  מסוג  להסכמים  סטנדרטית

  והשלכותיהם   השירותים  לביצוע  הקשור  בכל  מעורב  ס"השב  יהיה  בהם  הליך  או  תביעה  בגין

  לאלתר   ההסכם   לסיום   סטנדרטיות  הוראות  קיימות   בהסכמים   .ההסכמים   להוראות  בהתאם

 את  להפסיק  הזכות  ס" לשב  ,הסיור  לשירותי  ביחס,  כן  כמו.  בו  המפורטות   לעילות  בכפוף

  בכפוף   סיבה   מכל  וזאת ,  הבלעדית  דעתו   שיקול   לפי,  עת  בכל  ההסכמים  פי  על  ההתקשרות 

  האמור  ההסכםבקשר עם סיום  ןהסיכובדבר  לפרטים. לפחות ימים 15 של מוקדמת להודעה

 להלן.   27.3ראו סעיף 

"להלן)   מ"בע  וסיור  בקרה(  1995)   אמון  מוקד  להקמת  הסכם   נחתם  1994  בדצמבר 20.3  מוקד : 

  בהתאם  .לעת  מעת  שתוקן  כפי"(  מזיא: "להלן)  מזיא  יובל  לבין  מיגון   טכנולוגיות  בין"(  אמון

  30% -ב  יחזיק  ומזיא אמון  מוקד  של  המניות מהון  70%  -ב  תחזיק מיגון  טכנולוגיות , להסכם

  טכנולוגיות   מטעם  שניים:  דירקטורים  משלושה  יורכב   אמון   מוקד   דירקטוריון.  הנותרים

  במסגרת (.  מהמניות  25%  -ב  לפחות  יחזיק  שמזיא  בתנאי,  זאת)  מזיא  מטעם  ואחד  מיגון

  בתחומי   אמון   מוקד  של  עסקים  כמנהל  מזיא  של  עסקתו הל  הסכם  על   חתמו  הצדדים  ,הסכםה

  כולל   ההסכם.  המוקד  שירותי  בענף  הפעילים  והגורמים  לקוחות  עם  הקשר,  המכירות,  השיווק

  וזכות   מניות  העברת  על  הגבלה   כגון  זה  מסוג   בהסכמים   כמקובל  המניות   בעלי  של   התחייבויות

  ת ותוספ  מספר  נחתמו  השנים  במשך.  ההסכם  להוראות  ובכפוף  פי  על  והכל,  ראשונה  סירוב

  לטכנולגיות ש  כך  ,(Call)  רכש  אופציתו  (Put)  מכר   ציתפאו   מנגון  הוספת  ןשעיקר   זה  להסכם

  במסגרת  שנקבע  למחיר  בהתאם  מזיא  של   חלקו  את  לקנות  (Call)   רכש  תיאופצי   קיימת  מיגון

  חלקו   את  לקנות  מיגון  טכנולוגיות  את  לחייב(  Put)  מכר  ציתפאו  קיימת   למזיא  ואילו  ההסכם

  הקבוע   למנוי  מחיר  לפי   נקבע  האופציות  של  המחיר   סכום.  בהסכם  שנקבע   למחיר  בהתאם

  בדבר   לפירוט  . ההחזקה  שיעור  כפול ,  האופציה  מימוש  במועד ,  המינויים  מספר  כפול  בהסכם

  בין   שהשותפות  ככל.  הכספיים  לדוחות(  א)15  ביאור  ראו  האופציה  בגין  הקבוצה  התחייבות

 . תחרות לאי התחייבות קיימת ,תסתיים הצדדים

  מוקד  דירקטוריון  ר"כיו  כהונתו  לרבות  מזיא  של  העסקתו  תנאי  גם  סוכמו  ההסכמים  במסגרת

  במתן   או   לעיל  כאמור  האופציות  ימומשוש   ככל  תסתיים  אשר,  קצובה  בלתי  לתקופה  אמון

 . בהסכם המפורטות  אחרות בנסיבות  או מזיא י" ע  מראש יום 120 של הודעה 

"(  שחר  מוקד "להלן:  )   מ"בע  שחר  מוקד   וואן 'י  ג  חברת  להקמת  הסכם  נחתם  2019  בנובמבר  20.4

שירותי בקרה    –  .שחרש  לשעבר)  "מבע   זקותניהול ואח  –גנון    ניסן  לבין  מיגון  טכנולוגיות  בין

בע"מ "להלן)  (וסיור    מהון   70%  מחזיקה  מיגון  טכנולוגיות,  להסכם  בהתאם"(.  .שחרש: 

  מורכב   שחר   מוקד  דירקטוריון.  הנותרים  30%  -ב   מחזיקה  .שחרוש  שחר  מוקד  של  המניות

מטעם    שלושה:  דירקטורים  חמישהמ ושניים  מיגון  טכנולוגיות    במסגרת .  .שחרשמטעם 
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 .שחר  מוקד   של  עסקים  כמנהל  גנון  ניסן  של   להעסקתו  הסכם  על  חתמו  הצדדים,  ההסכם

  העברת  על   הגבלה  כגון  זה  מסוג  בהסכמים  כמקובל  המניות  בעלי  של  התחייבויות  כולל  ההסכם

  מנגון כן, ההסכם כולל    כמו.  ההסכם  להוראות   ובכפוף  פי   על   והכל ,  ראשונה  סירוב   וזכות  מניות 

(  Call)  רכש  אופציית  קיימת  מיגון  גיותושלטכנול   כך  ,( Call)  רכש  ואופצית(  Put)  מכר  אופצית

בינואר    1יום  מ  החל,  ההסכם  במסגרת  שנקבע  למחיר  בהתאם  .שחר ש  של  החלק  את  לקנות

  ה חלק את   לקנות   מיגון   טכנולוגיות   את   לחייב (  Put)  מכר  אופצית  קיימת  .שחר לש  ו ואיל  , 2025

בגין    .מאותו מועד  החל,  בהסכם  שנקבע  למחיר  בהתאם לפירוט בדבר התחייבות הקבוצה 

ביאור  האופציה   הכספיים  15ראו  קיימת  לדוחות  תסתיים,  הצדדים  בין  שהשותפות  ככל   .

 התחייבות לאי תחרות. 

 פעולה  שיתוף הסכמי .21

 . לעיל 20.1 סעיף ו רא פוליסיטי  עם בקשר החברה של פעולה  שיתוף להסכם

 משפטיים  הליכים .22

 ייצוגיות  תובענות 22.1

הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תביעה נגד החברה, וכן    ,2012בינואר    17ביום  

( אי תשלום גמול בעבור העסקה  1)  :בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, בגין העילות הבאות

שעות מנוחה    36במנוחה שבועית שביצעו חברי הקבוצה במוצאי שבת כאשר לא ניתנו להם  

וספת במסגרת משמרת לילה כנדרש על פי ההסכם הקיבוצי;  ( אי תשלום שעה נ 2קודם לכן; )

( אי תשלום שכר עבודה ונסיעות עבור שעות בהן השתתפו חברי הקבוצה במטווחי ירי או  3)

( לנשק;  ריענון  התובענה  4קורסי  הוגשה  שבשמה  הקבוצה  כדין.  חגים  דמי  תשלום  אי   )

ת התביעה שלא שולמו להם  השנים שקדמו להגש  7-הייצוגית הוגדרה ככלל עובדי החברה ב

 כספים בהתאם לעילות התביעה. 

,  2019בנובמבר    14לאחר גיבוש הסכם פשרה שאושר על ידי בית הדין האזורי לעבודה ביום  

, ערעור לבית הדין הארצי  2019בדצמבר    12הגישה בתו של התובע המנוח, שני גולדנברג, ביום  

ור התקבל ונקבע בו, בין היתר, כי  לעבודה על פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה. הערע

ההליך יוחזר לדיון בבית הדין האזורי לעבודה לצורך המשך הדיון בבקשה לאישור התובענה  

ידי בית הדין האזורי בהתאם לכל   יוגש הסכם פשרה אחר, שייבחן על  הייצוגית )אלא אם 

 הוראות הדין(. 

פשרה2021בנובמבר    9ביום   הסכם  הדין  לבית  הצדדים  הגישו  ההסכם    ,  במסגרת  מתוקן. 

נקבע, מבלי להודות באיזה מהטענות שהועלו, מנגנון פיצוי בגין עילת גמול העבודה במוצאי  

מיליון    4שבת ותשלום בגין השתתפות במטווחים, לרבות בגין הוצאות נסיעה, בסך של עד  

וך  ש"ח, שישולמו לחברי הקבוצה הזכאים. ככל שסכום הזכאות לאור מספר הפונים יהיה נמ

ההסדר    4  -מ במסגרת  כן,  כמו  החברה.  עובדי  לרווחת  לקרן  היתרה  תוקצה  ש"ח  מיליון 

יסתלקו התובעים מעילות התביעה בגין גמול שעות נוספות בלילה ודמי חגים. על פי הסכם 

ש"ח לבתו של התובע הייצוגי ושכ"ט לבאי כוח    100,000הפשרה המתוקן, ישולם גמול בסך  

בסך   להתקדמות    ש"ח   900,000הקבוצה  בהתאם  מדורג  באופן  שישולמו  מע"מ,  בתוספת 

 יישום הסדר הפשרה.   

לעבודה האם לאשר את  הדין האזורי  בית  להכרעת  זה הצדדים ממתינים  דוח  למועד  נכון 

 הסדר הפשרה המתוקן. 
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של   הפרשה  החברה  ביצעה  המשפטיים,  יועציה  דעת  חוות  על  ובהתבסס  האמור,  לאור 

 עה הייצוגית האמורה. בגין התבי ש"ח  5,000,000

, נחתם הסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה בין הארגון הארצי  2021במרץ    21כמו כן, ביום  

של מפעלי השמירה והאבטחה בו בין היתר נקבעו: שכר ענפי מינימאלי )השכר הענפי נקבע  

באחוזים שונים מעל שכר המינימום בהתאם להכשרה המבצעית(, תחום המנוחה השבועית  

, נחתם צו הרחבה  2022במרץ    28בדי ענף השמירה והאבטחה, ועדכון גובה השי לחג. ביום  לעו

 .  2022לספטמבר  1 -לפיו הרחבת ההסכם הענפי תחל ב

 
   'ג וצד  מעבידים חבות , מקצועית אחריות ,עבודה יחסי תביעות 

,  וביניהם  הרגיל  העסקים  במהלך   הוגשו  אשר  משפטיים  הליכים  מתנהלים  הקבוצה  חברות  נגד

  , צד ג' מקצועית   אחריות   שעניינן   תביעות,  דהוהעב  יחסי  בתחום  עובדים  תביעות   , היתר  בין

  פות תההשת  לסכום  בכפוף,  החברה  של  הביטוח  פוליסת  במסגרת  הנכללות  מעבידים  חבותו

  הכולל   התביעות   סכום  אודות  לפרטים  .מסחריות  ותביעות  פוליסה  ללכ  הרלבנטי  העצמית

  לדוחות  (ב)15  -ו  12  יםביאור  ראו,  אלו  משפטיים  הליכים  עם  בקשר  החברה  שביצעה  והפרשות

 .הכספיים

  ביטוחים .23

  עיקרי .  שונות  ביטוח  חברות  במספר,  הקבוצה  חברות  ועבור  עבורה  ביטוח  פוליסות  מספר  לחברה

,  מקצועית  אחריות  ביטוח,  דיםימעב  חבות  ביטוח ',  ג  צדדי  כלפי   חבות  ביטוח   –  כוללים   הפוליסות 

  . 'וכו  ביטוח רכבים  ,רכוש  וחט בי,  קבלניות  עבודות  ביטוח,  הבהעבר   כספים  ביטוח,  מוצר  חבות  ביטוח

  מיליון   ושני  ביטוחי  לאירוע  דולר  מיליון  של  סך  על  עומד  מקצועית  לאחריות  הבסיסי  הביטוח  גובה

  ביטוחי   כיסוי  המעניק(  שנייה  שכבה" )מטרייה"  ביטוח  לקבוצה  יש,  בנוסף  הביטוח  לתקופת  דולר

  .צד ג' וחבות מוצר, מקצועיתת ולפוליסות אחרי  ולתקופה  למקרה דולר מיליון 5  של נוסף

 לדוח תקופתי זה. לפרק ד'   1א 29לפרטים על פוליסת ביטוח נושאי משרה ראו תקנה 

   עסקית ואסטרטגיה יעדים .24

  והרחבת   גיוון,  קידום  לצורך  המשלימים  הפעילות   תחומי  שלושתב  עולולפ   להמשיך  הקבוצה  בכוונת

  לממש   תוכניות  ,לקבוצה.  פעילותה  תחומי  שבשילוב  היתרונות  ניצול  תוך,  האפשר  במידת  מוצריה

  בעלות   שחלקן  ורכישות  מיזוגים  לביצוע  מאמץ  באמצעות  והן  אורגני  גידול  באמצעות  ןה  כוונותיה  את

,  אמין,  איכותי  שירות  מתן  המשך  תוך  זאת  ,(משלימות  יכולות  רכישת  לרבות)  לחברה  גבוהה  סינרגיה

   .כאמור פעילות הרחבת  המאפשר  באופן  בנוי הקבוצה מטה  מערך. לקוחותיה לצרכי וקשוב נגיש

  , מעמדה   על   לשמור,  בתחום  משמעותי  שחקן  להיות  להמשיך  מתכוונת   הקבוצה  המוקדים  בתחום ,  כך

  השירותים   היצע  והרחבת  הלקוחות   מספר  הגדלת  תוך   פעילותה   היקף   את  האפשר   במידת  להרחיב  וכן

  הקבוצה   מתכוונת  לוגיותוהטכנ   בתחום  .ומשיקות  דומות  בפעילויות  היתר  בין,  ללקוחות  המוצעים

  יכולות  הוספת  של  תדמתמ  בחינה  תוך,  לעיל  כאמור  האפשר  במידת  ולצמוח  פעילותה  את  להרחיב

  ללקוחות   להציע  בכדי   והכל,  חדשים  ספקים  עם  התקשרות  בחינת  ,הקבוצה  של  ומוצריה  לשירותיה

  להרחיב  הקבוצה  בכוונת  האבטחה  פתרונות  בתחום  .נמוך  מתח  ושירותי  מוצרים  של  רחב  מגוון

 . עובדים  השמתו  ניקיון   שירותי   לרבות   הלקוח  בחצרות   אדם   כוח   עתירת   הפעילות   את  האפשר   במידת

  בשווקים  חדשות  עסקיות  הזדמנויות  פעילותה  תחומי  בכל  שוטף  באופן  בוחנת  הקבוצה,  בנוסף

 .  לעיל כמפורטו  יםחדשבתחומים   היתר בין, ותנוספ תיו פעילוו השונים 

  לדעת  . מעלה  במדד   גבוה  בדירוג  מדורגתו   חשוב  ערך  החברתית  האחריות  בנושא  רואה   החברה 

 . אלו במאמציה להמשיך הובכוונת  ,והעובדים  הלקוחות  י" ע מוערכת זו גישה החברה
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  מידע   בגדר  הינן,  בקשר עם היעדים והאסטרטגיה העסקית שלה  כאמור  הקבוצה  הערכות  כי  מובהר

  ומבוססות   יתממש  כי  וודאות  שאין,  1968-ח"התשכ,  ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו,  עתיד  פני  צופה

 כתוצאה,  בעיקר,  שונות  להיות  עשויות  בפועל   ההשפעות.  ניסיונה  פי -על   הקבוצה  הערכות  על

 שינויים ,  המוצרים  בעלויות  שינויי,  בתחום  רגולציה  שינויי,  לתחום  נוספים  מתחרים  של  מכניסה

 . וכדומה להלן 27, התממשות אילו מגורמי הסיכון בסעיף  כלכליים מאקרו

 הקרובה בשנה להתפתחויות צפי .25

  בהתאם   הקרובה  בשנה   גם ,  לעיל  24  בסעיף  שתוארה   כפי  האסטרטגיה  את  ליישם   צפויה  הקבוצה

   .לעיל 6.5ובכפוף לאמור בסעיף  בפניה שיהיו  העסקיות  להזדמנויות

 מידע   בגדר  הינן,  בקשר עם הצפי להתפתחות בשנה הקרובה  כאמור  הקבוצה  הערכות  כי  מובהר

  ומבוססות   יתממש  כי  וודאות  שאין,  1968-ח"התשכ,  ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו,  עתיד  פני  צופה

 כתוצאה,  בעיקר,  שונות  להיות  עשויות  בפועל   ההשפעות.  ניסיונה  פי -על   הקבוצה  הערכות  על

 שינויים ,  המוצרים  בעלויות  שינויי,  בתחום  רגולציה  שינויי,  לתחום  נוספים  מתחרים  של  מכניסה

   .וכדומה להלן 27התממשות אילו מגורמי הסיכון בסעיף    כלכליים מאקרו

 גאוגרפיים אזורים  לגבי כספי מידע  .26

 . לישראל  מחוץ המבנים  בקרת בתחום  מהותית לא  פעילות לקבוצה

  סיכון בגורמי דיון  .27

 : מאקרו גורמי 27.1

 בעיקר )  הכלכלית   בסביבה   מהותיים  שינויים  –   הכלכלית   בסביבה  מהותיים   שינויים .א

  בסביבת ,  לצרכן  המחירים  במדד   שינויים ,  כלכלית  האטה  כגון (  בעולם  וגם   בארץ

החברה   למוצרי  הביקוש  על  הן  להשפיע  יכולים',  וכו  בנייה  התחלותב  , הריבית

  החברה  שירותי  מתןב  הצפויות  יותוהעל   על  והן  עובדים  לגייס   היכולת  על  ,הושירותי

 .הקבוצה  תוצאות על להשפיע עלולים כאמור שינויים, בהתאם(. מימון עלויות לרבות)

  להיות  עלולה בישראל והביטחוני  הפוליטי למצב – בישראל והביטחוני  הפוליטי המצב .ב

 עשויה   אשר  ,אדם  כוח  עתירת  החברה  של  היותה  עקב  הן,  החברה  פעילות  על  השפעה

 תחום בו  בכלל  הכלכלית  בפעילות  האטה  עקב  וכן  ,כולל  מילואים  מגיוס  מושפעת  להיות

 תוצאות   על   להשפיע   בהתאם  עשויים  אשר  , בפרט  והמלונאות  הבניה,  ההטכנולוגי

 השפעה   להיות  עשויה   הממשלתי  התקציב   באישור   ולקושי  תכופות   לבחירות  .הקבוצה

 . הקבוצה תוצאות על

 תשתיות   על  בחלקה  נשענת  הקבוצה  פעילות  –  מידע  ואבטחת  סייבר   ,תקשורת  תשתיות .ג

 סייבר   תקיפת  או  מידע  באבטחת  כשל  גם  כמו  ,אלו  תקשורת  בתשתיות  כשל.  תקשורתה

 על   הניתן  שירותיםה  מתן  על  ,לקוחותיה,  החברה  של  מערכותיה  על  להשפיע  יםעלול 

 .בהתאם תוצאותיה על  להשפיע ובכך  ,השוטפת  פעילותה ועל ידה

  לרבות )  אש  חומת  הכוללות  הגנה  ומערכות  ISO  27001  מידע   אבטחת  תקן  לחברה

 מערכת ,  נוזקות  מניעת,  גלישה  סינון,  וירוס  אנטי,  ל"דוא  סינון(,  ביתיאפליקט חיצונית ו

כניסה לרשת  מער,  רשתית  הלבנה דו שלבי  NACכת החלת מדיניות  , מערכת אימות 

 .2FAבכניסה מרחוק 
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כמו מחשבים.  והקשחת  סיסמאות  הקשחת  מדיניות  מפעילה  החברה    החברה  כן 

והדרכה פישינג  וקמפיין  תקופתיים  חדירה  מבדקי    ספקי  לעיתים,  כן  כמו.  מבצעת 

 . נוספות הגנה  מערכות  במערכותיהם משלבים החברה מייבאת אותה   המערכות

 מדיניות   שינויי  לרבות   חקיקה  לשינויי   –  ממשלתית   ומדיניות  רגולציה  ,חקיקה  שינויי .ד

 היקף  לרבות   הקבוצה  של   פעילותה  בתחומי   ובפרט ,  ממשלתית  ומדיניות  רגולטורית 

  , הוראות חוק רישוי עסקיםב , שינוים  תשתיות  ופרויקטי   ציבוריים   מבנים   של  הבנייה

 המשך   אופן   על  השפעה  להיות   עלולה  עובדים  העסקת   תנאישינוי ברגולציה בקשר עם  

 .בהתאם  הקבוצה של  העסקיות  תוצאותיה ועל העסקית  פעילותה

 משפיעים   והאירו  הדולר  של  בעיקר   החליפין  בשערי  תנודות  –  זר  מטבע  בשערי  תנודות .ה

 בעיקר ,  זאת,  בעתיד  גם  תוצאותיה  על  להשפיע  ועלולים  הקבוצה   פעילות  תוצאות  על

 מתקשרות   הקבוצה  מחברות  חלק .  המיובאים  המוצרים  לעלויות  אפשרית  חשיפה  עקב

  סיכוני   לצמצם  מנת  על,  ח"במט   עתידיות   בעסקאות  פיננסיים  מוסדות   עם   לעיתים

 . הקבוצה בתוצאות לפגוע  עשויות כאמור  תנודות, זאת עם . אלו מטבע

הקבוצה   –  הקורונהמגפת   .ו פעילות  הקבוצה,  פעילות  תחומי  של  הרחב  המגוון  לאור 

עילות הכללית במשק כפי שתתפתח בענפים השונים. לאור מהפ ה להיות מושפעתעשוי

תוצאות  על  לרעה  עלול להשפיע  זמן  לאורך  בפעילות במשק  צמצום משמעותי  זאת, 

לאור ישראל,  מדינת  של  שונים  צעדים  כן,  כמו  עם   ךהקבוצה.  בקשר  ממושך,  זמן 

להוביל למחסור בכוח אדם לפעילות הקבוצה או   עלוליםהתפשטות מגפת הקורונה,  

לפירוט בדבר הערכות החברה בקשר עם נגיף הקורונה ראו   לקשיים בייבוא מוצרים.

 לעיל.  6.4סעיף 

 :ענפיים סיכון גורמי 27.2

 , פעילותה  תחומי   בכל ,  שחקנים  רבת   תחרותית  בסביבה  פועלת  הקבוצה   ככלל  –  תחרות  .א

 .יחסית   נמוכים  כניסה   חסמי  בשל  היתר  בין  ,הושירותי  ה מוצרי   מחירל   ביחס  לרבות

 לפגוע   שעלול  מה  מחירים  תליריד   להוביל  עלולה  נוספים  מתחרים   כניסתבנוסף,  

 .בהתאם הקבוצה  של בתוצאותיה

 מוצר   חבות   בגין  לתביעות  חשופה  להיות  עשויה  הקבוצה   –  שירותיםו  למוצרים  אחריות  .ב

 ידה   על  הניתנים  שירותים  או   הנמכרים  המוצרים  עם  בקשר  מקצועית  ואחריות

  חוזי  באופן  אחריותה  את  מגבילה  הקבוצה  מסויימים  במקרים'.  ג  ומצדדי  מלקוחותיה

  כאמור   תביעות   של  התממשותן  . (לעיל  19  סעיף  ראו  נוספים  לפרטים)  לקוחותיה  מול

 .הקבוצה  בתוצאות לפגוע עשויות

  ועלות   ההובלות  ,הציוד  במחירי  לעת  מעת  החלות  ההתייקרויות  –  תשומותהתייקרות   .ג

, בנוסף .  הרווחיות  בשיעורי  לפגיעה  עלולות לגרום  הקבוצה  את  המשמשים  ההתקנות

 ציוד   וקבלת  בזמינות   ופגיעה  לעיכוב  לגרום   עלולים,  הים  בנמלי  ועיצומים  שביתות

 .  הקבוצה בתוצאות לפגוע ובהתאם, הקבוצה ידי על המיובאים  ומוצרים

, ושירותיה   למוצריה  והביקושים  הקבוצה  פעילות  מתחומי  חלק  –  בנייה  היקפי .ד

 בסעיף   כאמור)  מהקונסולידציה  וכן,  בישראל  הבנייה   וקצב  תמהיל ,  מהיקף  ים מושפע

 משפיעים  אלה  בתחומים  השינויים.  הבניה  בתחום  הקבוצה  חותוללק  ביחס  (לעיל  6.4

 . בהתאם הקבוצה  תוצאות על  להשפיע  ועלולים  הקבוצה  רותייוש  למוצרי הביקוש על
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 את  להגדיל  או  במכרזים  לזכות  הקבוצה  יכולת  –  ההזמנות  צבר  והגדלת  במכרזים  זכיה .ה

 יכולת  אי.  ורווחיה  פעילותה  את  להרחיב  ביכולתה   משמעותי   מרכיב  ואה  ההזמנות  צבר

   .הקבוצה של  תוצאותיה על  להשפיע עלול במכרזים לזכות הקבוצה

 על   התבססות  לרבות ,  הקבוצה  של   פרוייקטים   בתמחור   ליקויים  –   פרוייקטים  תמחור  .ו

  על   ובהתאם  בפועל  הפרוייקטים   ווחיותר   על  להשפיע  יםעלול,  שגויות  עבודה  הנחות

 . הקבוצה של תוצאותיה

 הצמודות  התחייבויותו   תשלומים,  תקבולים  לקבוצה–  הצמדה  בבסיסי  שינוי   סיכוני .ז

 לפגוע   העלול,  לעיל  כאמור  ההצמדה   בסיסי  בערכי  עליה.  שונים  הצמדה  לבסיסי 

 . הקבוצה בתוצאות

  הן ,  הקבוצה  פעילות  מיובתח  מתאים  אדם  כוח  של  מחסור  –  אדם  כוח  מינותז .ח

 בכושר   מגבלותל  לגרום  עשוי  ,הטכנולוגיים  במקצועות  והן  אדם  כוח  עתירי  בשירותים

  על   להשפיע  עלולה,  האדם  כוח  והעסקת   גיוס  עלויותגידול ב  על  להשפיע  ובכך  הייצור 

   .בהתאם הקבוצה תוצאות

 מוטת  הקבוצה של היותה עקב – יים אלסוצי  ותנאים מינימום שכר לרבות  שכר  שינויי .ט

  ברמת   שינויים  לרבות  עובדים  בשכר  משינויים  מושפעת  להיות  עשויה   הקבוצה,  עובדים

  להיות   עשויה  גם  הקבוצה,  כן  כמו.  במשק  הטכנולוגיה  בתחומי  עובדים  של  השכר

 במרבית )  לעובדיה   ים מהמשול  סוציאלים  ותנאים  מינימום   בשכר  שינוייםמ  מושפעת 

  מול   חוזית  מכוסה  המינימום  לשכר  חשיפה  האבטחהפתרונות  בפעילות תחום    המקרים

 שתדרש   הסוצאליות  בהפרשות  או  המינימום  בשכר  או  עובדים  בשכר  עלייה.  (לקוחותיה

  . בהתאם  בתוצאותיה  ופגיעה  הקבוצה  בהוצאות  לעלייה  להוביל  עלולה  ,לשלם  הקבוצה

  קבוצה, ה במערכות כשל של קיומו  – קבוצהה במערכות טכני או אנושי  כשל של קיומו  .י

, במועד   אנושי  גורם  תגובת  באי  אנושי  כשל  או  ,אירוע  בעת  אש  כיבוי  אי  או  גילוי  אי  כגון

  אשר  , להם  סמוכים   אשר'  ג  וצדדי  הקבוצה  לקוחות   אצל   משמעותי  לנזק   לגרום  עלולים

 החברה   בתוצאות   לפגוע  עלולה   דבר,  פיצוי  בדרישות   הקבוצה   אל  לחזור  עשויים 

  .בהתאם

,  לקוחותו  אדם   כוח  בריבוי  המאופיין   החברה  של   פעילותה  תחום  –   ייצוגיות  תביעות  .יא

 חשופה   להיות   עלולה  הקבוצה  ,האמור  לאור   .ייצוגיות  תביעות   בהגשת   מתאפיין 

  מהותיים   בסכומים  מהן  מי  של  התממשותה  אשר  ייצוגיות  תביעות  הגשת  אפשרותל

  כנגד   ייצוגיות  תביעות  בדבר  לפירוט)  הקבוצה  של  תוצאותיה  על  להשפיע  עלולה

  . (לעיל  22 סעיף ראו הקבוצה

  הביטחון   בתחומי  ברובם  יםמצוי  הקבוצה  של   הפעילות  תחומי   –  ובטיחות  ביטחון .יב

 : אלו  בתחומים  לסיכונים   חשופה  הקבוצה   הדברים  מטבע,  כך  עקב,  השונים  והבטיחות 

  החברה   מדיניות   בדבר  לפירוט)  'וכו  פריצותב  שמקורם  נזקים   בגין   תביעה  סיכון(  1)

  ןשמקור  מתביעות  הנובעים  סיכונים(  2; )(לעיל  19  בסעיף  ראו   אחריות   הגבלת   בעניין

 חם   נשק  נשיאתמ  כתוצאה  ביטחון   סיכוני(  3)  ;אש  וכיבוי  גילוי  עם  בקשר  בנזקים

)ונפש  ברכוש  גיעהפל   להוביל  עלוליםה כתוצאה מתאונות  לרבות  סיכוני בטיחות  (  4; 

 סיכונים   של  התממשותם  .רכוש ונפשה בעלהוביל לפגי   ותעלולה   ותאונות עבודה,  דרכים

 להיות   עלולה   ובהתאם   ,שלה  המוניטין ו   הקבוצה   של  אחריותה  על   להשפיע   עלולה   אלו

    .הכספיות תוצאותיה על  השפעה גם
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 :לחברה  ייחודיים סיכון גורמי 27.3

 13  בסעיף  כאמור   תלות   לקבוצה  בו  ספק  עם  הקבוצה   התקשרות  סיום   –  בספקים   תלות .א

  בעל   חלופי  ספק  עם  להתקשר,  שירות  לתת  הקבוצה  יכולת  על  שפיעלה  עלול,  לעיל

    .הקבוצה תוצאותב ולפגוע להשפיע שעלול מה', וכו  בתחום מוניטין

  כמפורט   החברה  של  מהותייםה  הסכמיםה מ  מי  של  סיומם  –  מהותיים  הסכמים  סיום .ב

 . מהותי  באופן   יהבתוצאות  ולפגוע  הקבוצה  על  להשפיע  עלול  ,לעיל  2.20- ו  20.1  בסעיפים

  החברה   פעילות   על  הסיכון  גורמי  השפעת   מידת   לגבי  החברה  והערכת   הסיכון   גורמי  27.4

   :בכללותה

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה  

       סיכוני מאקרו 

   ✓ הכלכלית בסביבה מהותיים שינויים

  ✓  בישראל והביטחוני הפוליטי המצב

   ✓ סייבר ואבטחת מידע תקשורת  תשתיות

   ✓ ממשלתית  ומדיניות רגולציה, חקיקה שינויי

 ✓   זר  מטבע בשערי תנודות

  ✓  מגיפת הקורונה 

    סיכונים ענפיים 

  ✓  תחרות

 ✓   ושירותים  למוצרים אחריות

  ✓  התייקרות תשומות 

  ✓  בנייה  היקפי

 ✓   ההזמנות צבר והגדלת במכרזים זכיה

  ✓  פרוייקטים תמחור

 ✓   הצמדה בבסיסי שינוי סיכוני

  ✓  אדם  כוח זמינות

  ✓  סוציאליים ותנאים מינימום שכר לרבות שכר שינויי

  ✓  הקבוצה במערכות טכני או אנושי כשל של קיומו

   ✓ ייצוגיות  תביעות

  ✓  ביטחון ובטיחות

    לקבוצה ייחודייםסיכונים 

  ✓  בספקים תלות

   ✓ מהותיים הסכמים סיום

 

 

א- 38



 
 

 1 -ב 

 
 

 "מבע  אבטחה פתרונות וואן'י ג
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 התאגיד  ענייני  מצב על הדירקטוריון דוח

 2021, רבדצמב  31 ביום שהסתיימה  לשנה
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 "מ בע'י וואן פתרונות אבטחה ג
   החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

 2021, בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה
 "ח( ש באלפי נקובים הערכים)כל 

 
  הסוקר ,  הדירקטוריון  דוח  את   להגישבזה    תמתכבד"(  החברה : "להלן)'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ  ג

דוח זה נערך  .  2021בדצמבר    31  לשנה שהסתיימה ביום  מהותיים שאירעו בעסקי החברהה שינויים  ה  את
   .זה תקופתי לדוח 'א  בפרק שנכלל כפי התאגיד עסקי תיאור פרקבהתחשב בכך שבפני קוראיו מצוי גם 

 מבוא .1

  בספטמבר   19  וביום   ,מוגבל  בערבון   פרטית  כחברה   1937  ביולי   13  יוםב   בישראל  התאגדה  החברה 1.1
"בע  אבטחה   פתרונות  וואן'י  לג  שמה  את   שינתה  ,2017 )להלן:  )לשעבר  החברה"מ    אס   פור 'י  ג"( 

 "מ(.  בע  השמירה חברת כן  ולפני"מ בע )ישראל(  אבטחה פתרונות

Holding  G4Sאת מלוא הון המניות של החברה מחברת  1פימי   שותפות   רכשה  2017  ביוני   29  יוםב 1.2

(B) B.V  . 

  אביב  בתל  ערך  לניירות  בבורסה  למסחר  החברה  מניות  לראשונה  נרשמו  2018  בדצמבר  30  ביום 1.3
 .  1999-ט"התשנ  החברות  בחוק  זה  מונח  כהגדרת,  ציבורית  לחברה  הפכה  והחברה"(  הבורסה )להלן: "

)  החברה 1.4 בשליטתה  "ביחד  להלןוהחברות  פעילותהקבוצה:  תחומי  בשלושה  עוסקות  עיקריים    "( 
 כדלקמן:  

 .  )א( פתרונות אבטחה
   .)ב( מוקדים

   )ג( טכנולוגיות.
     זה. תקופתיבפרק א' לדוח  'ד חלקנוספים לגבי תחומי הפעילות ראו   לפרטים

 
  2021בדצמבר    31מאוחדים של החברה ליום  הזה מצורפים הדוחות הכספיים    תקופתילדוח    ג'  בפרק 1.5

 (. "הדוחות הכספיים)להלן: "

- מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  כולל  זהתקופתי    בדוח  התיאור  כי  יודגש

מידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות תחזית, הערכה, אמדן או מידע    הוא. מידע צופה פני עתיד  1968

אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידי שהתממשותו אינה ודאית או אינו בשליטת החברה. המידע  

מבוסס על מידע או הערכות הקיימים בחברה, נכון למועד    זהתי  תקופ  דוחהצופה פני עתיד הכלול ב

 .זה תקופתי דוחפרסום 

 
ים של פימי פתרונות אבטחה, שותפות מוגבלת  המנהל יםהכללי פים כשותבע"מ   2012ופימי חמש   בע"מ  2016 6פימי באמצעות  1

 א בפרק ד' לדוח תקופתי זה.   21תקנה לפרטים נוספים ראו  "(.שותפות פימי)להלן: "



 
 

 3 -ב 

   כספיה מצבה .2

סעיפי הדוח על ה יוצגו   וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם   מצב הכספי בהתאם לדוחות הכספייםלהלן 
  :"ח(שבאלפי )
 

  הפעולות תוצאות .3

ניתוח תוצאות   3.1   בהתאם לדוחות הכספיים   ,2021  -ו   2020  בדצמבר  31ביום    ושהסתיימ   יםשנל  הפעילותלהלן 
  :"ח(שבאלפי )
 

 סעיף
  31שהסתיימה ביום  לשנה

 בדצמבר
 גידול

)קיטון(  
 ברווח

 הדירקטוריון הסברי
 2021 2020 

 ( 16,694) 821,404 804,710 הכנסות 
בסך    בתחוםקיטון   הטכנולוגיות 

קיטון10,245 פתרונות    בתחום  , 
בסך   בתחום 5,330אבטחה  וקיטון   ,

 . 1,119בסך המוקדים 

  ( 333) 678,231 678,564 ההכנסות   עלות

 ( 17,027) 143,173 126,146 גולמי רווח
בסך   אבטחה  פתרונות  בתחום  קיטון 

הטכנולוגיות בסך  קיטון בתחום  ,  9,167
ו4,367 בסך ,  המוקדים  בתחום  קיטון 
 . להלן 5.1הסברים בסעיף  ורא .3,493

 ( 423) * 15,767 16,190 ושיווק   מכירה הוצאות
בסך   לקוחות  תיקי  בהפחתת  קיטון 

עלייה בעיקר בהוצאות שכר  , מנגד  966
מחל"ת    עבודה כתוצאה    בשנת בעיקר 

2020 . 

 2,453 * 71,783 69,330 וכלליות   הנהלה  הוצאות
  בסך   עבודה  שכר  בהוצאות  קיטון
בהפרשה להפסדי אשראי   קיטון, 1,047
יעוץו  900בסך   בשירותי    בסך   קיטון 

840 . 

 ( 3,250) - 3,250 הפרשה לתביעה ייצוגית 
בשל  ייצוגית  לתביעה  הפרשה  הגדלת 

מתגבש. פשרה  זה   הסכם  למועד    נכון 
בית  לאישור  ממתין  הפשרה  הסכם 

 . האזורי לעבודההדין 

 סעיף
  31ליום 

 בדצמבר,
2021 

  31 ליום
, בדצמבר
2020 

 גידול
 )קיטון(

 הדירקטוריון הסברי
 

 ( 10,117) 240,134 230,017 שוטפים  נכסים

ושווי מזומנים בסך   קיטוןבעיקר     במזומנים 
חובה    11,825בסך   ויתרות  בחייבים  וקיטון 
  ביטוח  בהוצאות  קיטון)בעיקר    2,113בסך  

מיסים  מראש( בנכסי  גידול  בעיקר  מנגד,   .
  .3,476בסך  שוטפים

 ( 3,430) 197,502 194,072 שוטפים  שאינם נכסים

בעיקר קיטון בהלוואה לחברה המטופלת לפי 
בסך   המאזני  השווי  )החזר    2,113שיטת 

בסך   והצמדה   5,298בתקופה  ריבית  בניכוי 
בשיערוך נגזר בגין וקיטון    (3,185בסך    שנצברו

אופציה לרכישת מניות של חברות המטופלות 
 . 1,780לפי שיטת השווי המאזני בסך 

  ( 13,547) 437,636 424,089 נכסים"כ סה

 ( 9,585) 241,552 231,967 שוטפות  התחייבויות
מתאגידים באשראי לזמן קצר    קיטוןבעיקר  

בזכאים ויתרות    וקיטון  7,955בסך    בנקאיים
 בהתחייבויות  קיטון  בעיקר)  2,548זכות בסך  

 (. מענקי מנהלים בגין

התחייבויות שאינן  
 1,060 67,450 68,510 שוטפות 

  רכישת בגין מותנית תחייבותבה בעיקר גידול
בעיקר    2,200בסך    פעילות קיטון  ומנגד 

 .909בהטבות עובדים בסך 

 ( 5,022) 128,634 123,612 הון "כ סה

ביום  שהסתיימה  לתקופה  הכולל  הרווח 
גידול 25,004  בסךהוא    31.12.21 בתוספת   ,

עובדים   אופציות  בגין  הון    574  בסךבקרן 
שהוכרזו   דיבידנדים  בסך    בתקופהובניכוי 

30,600 . 
  התחייבויות"כ סה
  ( 13,547) 437,636 424,089 והון 
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 סעיף
  31שהסתיימה ביום  לשנה

 בדצמבר
 גידול

)קיטון(  
 ברווח

 הדירקטוריון הסברי
 2021 2020 

  ( 174) (52) 122 אחרות )הכנסות(  הוצאות
  ( 18,421) 55,675 37,254 תפעולי רווח

 ( 2,381) ( 2,140) ( 4,521) נטו , מימון הוצאות

נגזר   שיערוך  חברה בעיקר  בגין 
המאזני השווי  שיטת  לפי   המטופלת 

של   שלילית  גידול   מנגד  3,180השפעה 
לחברות  הלוואה  מהצמדת  בהכנסות 
המאזני  השווי  שיטת  לפי  המטופלות 

 . 823בסך 
רווחי  בהחברה חלק 

חברות המטופלות   (הפסדי)
 לפי שיטת השווי המאזני 

724 (1,767 ) 2,491  

  ( 18,311) 51,768 33,457 מס  לפנילשנה  רווח

 מחדש  סווג*

 
  2021  -ו  2020  בדצמבר 31שהסתיימו ביום  לשנים תמצית תוצאות הפעילות של הקבוצה, לפי תחומי פעילות,  להלן  3.2

 "ח(:ש)באלפי 

 סעיף 

1-12/2021 1-12/2020 

פתרונות  
 אבטחה

 סה"כ טכנולוגיות מוקדים
פתרונות  
 אבטחה

 סה"כ טכנולוגיות מוקדים

 821,404 125,928 177,238 518,238 804,710 115,683 176,119 512,908 הכנסות

רווח 
 55,675 15,677 22,153 17,845 37,254 10,852 17,230 9,172 תפעולי 

 
 

   מזומנים  תזרימיו נזילות .4

 :("חשבאלפי ) םלדוחות הכספיי בהתאם החברה של המזומנים  תזרימילהלן ניתוח 
 

 סעיף
  31 ביום שהסתיימה בשנה

 בדצמבר
גידול 
 )קיטון(

 הדירקטוריון הסברי
 

2021 2020  
  המזומנים  תזרימי

ושינוי שלילי    18,311בסך  לפני מס  בעיקר קיטון ברווח   ( 30,567) 84,415 53,848 שוטפת  מפעילות
 . 10,146בסך  תלקוחוב

  המזומנים  תזרימי
 18,368 ( 18,733) ( 365) השקעה   פעילותל

בסך   פעילויות  ברכישת  קיטון  קיטון ,  13,318בעיקר 
בסך   קבוע  רכוש  בפירעון  3,035ברכישת  קרן   וגידול 

חברה המטופלת לפי שיטת ל  שניתנה   לוואהוריבית מה
 . 1,548השווי המאזני בסך 

  מזומנים תזרים
 ( 9,063) ( 55,519) ( 64,582) מימון  פעילותל

בפירעון הלוואות מבנקים לזמן קצר  נטו  גידול עיקרב
בסך  ומנגד    17,096בסך   דיבידנדים  בתשלומי  קיטון 
8,800  . 

 

(  1,418)  -( אלפי ש"ח, ו1,950ועומד על סך של )  שליליהוא    31.12.2020-ו   31.12.2021ליום  החוזר של החברה    ההון 4.1
 ש"ח, בהתאמה.  לפיא
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    )באלפי ש"ח(: ורווח כולל EBITDA – הפעילות תוצאות .5

 סעיף 
  31שהסתיימה ביום  שנהל

 בדצמבר 
2021 2020 

 55,675 37,254 רווח תפעולי  

 : EBITDA-התאמות ל

 25,401 26,555 פחת והפחתות 

 5,851 4,885 הפחתת רכישות

 1,453 574 מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים
שינוי בהתחייבות שניתנה לבעלי זכויות שאינן 

 ( 220) ( 223) מקנות שליטה בגין אופציית מכר

 -  ( 495) פעילות  ברכישת מותנית התחייבותהפחתת 

 EBITDA 31,296 32,485-סה"כ התאמות ל

EBITDA 68,550 88,160 

 
 39,217 25,004 (1) רווח כולל

 
 
 אלפי ש"ח.   14,213הכולל בתקופה המקבילה אשתקד בסך של  קטן לעומת הרווח 2021בשנת הכולל  הרווח (1)

 ש"ח וקיטון   אלפי   2,381  בסך  נטו  מימון  בהוצאותש"ח, גידול  אלפי    18,421הסיבות לקיטון הן: קיטון ברווח התפעולי בסך של  

מנגד, שיפור ברווחי אלפי ש"ח.    467בסך של  (  העסקה  סיום  לאחר  עובדים  הטבות   של  מחדש  ממדידה)בעיקר  ברווח כולל אחר  

 ש"ח.  אלפי  4,565הכנסה בסך הקיטון בהוצאות מיסים על ש"ח ואלפי  2,491החברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בסך 

  :"ח(ש )באלפי  לפי תחומי הפעילות  2021 -ו  2020בשנת  (EBITDAלפי ) הפעילות  תוצאות 5.1

 סעיף

  31 ביום שהסתיימהבשנה 
 בדצמבר

 
 הדירקטוריון הסברי

גידול  2020 2021 
 )קיטון(

, בעיקר  קיטון שנבע בעיקר מצמצום הכנסות משירותי מוקד ( 4,781) 36,812 32,031 מוקדים
 . 2020במהלך 

 ( 4,183) 21,306 17,123 טכנולוגיות
על  בעיקר ) מירידת מחזור חטיבת הטכנולוגיות נובעהקיטון 

( 2021 במחצית הראשונה שלרקע צמצום זמני בצבר ההזמנות 
נקלטה   ולצד התאמות במערך מולטימדיה אזרחית שפעילות

 . 2020בשנת 

פתרונות 
 אבטחה 

19,396 30,042 (10,646 ) 

פעמית חד  הפרשה  בסך   2021  שנתב בעיקר  ייצוגית  לתביעה 
הכנסה ממענק עידוד תעסוקה בסך    2020אלפי ש"ח, בשנת    3,250
ש"ח,  2,446 חג  2021בשנת    אלפי  בתשלומי  לעובדים  גידול 

בסך   חופשה,  ש"חאלפי    1,016שעתיים  בחבויות   הנובע   גידול 
ושינוי בתמהיל ש"ח    אלפי  1,000  -כ בסך של דכון אקטוארי  ימע

 לקוחות. ה
  ( 19,610) 88,160 68,550 "כסה
 
 המימון מקורות  .6

  16להרחבה בדבר מקורות מימון ראו סעיף   .)באלפי ש"ח(  רבעוני   ממוצע  לפי  המימון   מקורות   בדבר  פירוט   להלן  6.1
 תקופתי זה.  דוח ב 'אלפרק 

לשנת   ממוצע סעיף
2021 

  לשנת ממוצע
2020 

גידול 
 )קיטון(

הממוצע של   היקפו
 ( 312) 31,294 30,982 האשראי מספקים 

  של הממוצע היקפו
  קצר לזמן האשראי

 )אונקולים( 
37,794 38,871 (1,077 ) 
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   אירועים בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן .7

 

,  2021לשנת   השלישיועד למועד פרסום הדוח לרבעון    2021בינואר    1אירועים אשר התרחשו מיום  בדבר    פירוטל 7.1

  מיםאשר פורסמו בי  2021של שנת  , השני והשלישי  לדוחות הדירקטוריון של החברה לרבעון הראשון  7ראו סעיף  

בנובמבר    22  -ו   (2021-01-140364:  ה)אסמכת  2021באוגוסט    30  (,2021-01-030373  :ה)אסמכת   2021במאי    26

     בהתאמה.   (916923-01-2021 )אסמכתה: 2021

החליט דירקטוריון החברה לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות    ,2022  במרץ  29בישיבת הדירקטוריון מיום   7.2

עומדת במבחני החלוקה שנקבעו בחוק החברות )מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון(, בסך כולל של  ה   של החברה

ש"ח למניה. לפרטים נוספים ראו דיווח    0.0802673בסך של    הואסכום הדיבידנד למניה   אלפי ש"ח.  6,400  -כ

   אשר יפורסם על ידי החברה בסמוך למועד פרסום דוח זה.החברה  שלמיידי 

של החברה    ,2021בדצמבר    27ביום    7.3 רואי החשבון    ומינויאת  אישרה אסיפת בעלי המניות  מחדש של משרד 

רואי חשבון, לכהונה נוספת כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית   PWCקסלמן וקסלמן, 

הבאה מינוי ו  השנתית  הדירקטוריון(  יםאת  )יו"ר  טופילסקי  אשר  לילך  הגברת  של  ד ,  מחדש  ישי  וידי  מר 

דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר  ל  )דירקטור(, מר רון בן חיים )דירקטור( ומר יעקב פרי )דב"ת(

רט בדיווח על תוצאות האסיפה הכללית מיום  ווהכל כמפ   תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

 (. 2021-01-169254 אסמכתה:) 2021בנובמבר  22( וזימונה מיום 2021-01-185781: אסמכתה ) 2021 בדצמבר 28

זיגלמן  ומר  גב' ויימן אלה  מחדש של  יים  מינו אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את   ,2022בפברואר    9ביום   7.4

)  םחיצוני  םכדירקטוריאבי   שלוש  של  שנייה  כהונה  לתקופת  כהונת3בחברה,  סיום  במועד  שתחל  שנים    ם ( 

והכל כמפורט בדיווח על תוצאות האסיפה  (, ללא שינוי בתנאי התגמול  2022במרץ    19הנוכחית )קרי החל מיום  

-2022)אסמכתה:    2022בינואר    5וזימונה מיום    (2022-01-017143  )אסמכתה:  2022בפברואר    10הכללית מיום  

01-003091.) 

( בדבר הגשת הסדר פשרה מתוקן  2021-01-099961)אסמכתה:    2021בנובמבר    22  בהמשך לדיווח מיידי מיום  7.5

התקבלה    2022בינואר    24  החברה כי ביום  עדכנהלבית המשפט בקשר עם התובענה הייצוגית בעניין גולדנברג,  

המשפטי   היועץ  מטעם  עמדה  להגשת  המועד  את  להאריך  אביב  בתל  לעבודה  האזורי  הדין  בית  של  החלטה 

קבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה כאמור )ככל שתתקבל( צפוי להכריע בית    לממשלה ביחס להסדר. לאחר

:  אסמכתה  2022  בינואר  26  מיום  מיידי)דיווח    הדין האזורי לעבודה האם לאשר את הסדר הפשרה המתוקן

 . זה לדוח' א לחלק )א(  22.1 סעיף ראו  להרחבה. (2022-01-010680

מיום    בישיבת 7.6 התגמול  2021בדצמבר    27הדירקטוריון  ועדת  להמלצת  בהתאם  החברה,  דירקטוריון  אישר   ,

אופציות )לא    119,273ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, הקצאה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה של  

בהתאם לדוח הקצאה    ,2022בינואר    30ההקצאה בוצעה ביום  .  נושאת משרה בחברהשהיא  עובדת  סחירות( ל

 .  (2021-01-185808)אסמכתה:   2021 בדצמבר 28מיום פרטית 

)וביחס לנושאי משרה בהתאם להמלצת ועדת התגמול ולמדיניות    דירקטוריון החברה אישר    , 2022  ץבמר   29ביום   7.7

  24  - ל  )לא סחירות(  אופציות  1,153,600הקצאה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה של  התגמול של החברה(  

עובדים שאינם    18  - אופציות ל  755,250לפי החלוקה שלהלן: )א(    מלאהה ושל חברה בבעלותה    של החברה  עובדים

כנית האופציות של  ותל  בהתאםוזאת  ,  נושאי משרה בכירה  6  - אופציות ל  398,350נושאי משרה בכירה; וכן )ב(  

מוך לדוח זה(.  )לפרטים נוספים ראו דוח הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה, אשר יפורסם בס  החברה

נכון למועד זה טרם התקבל אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות הרגילות  

 . שתנבענה ממימוש האופציות וטרם הוקצו האופציות כאמור
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, פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה  2020מתחילת שנת   7.8

(19-COVID) .  הכספיים. לדוחות  1ראו באור הקורונה על החברה  התפשטות נגיף  השלכותלפירוט בדבר   

  תרומות בנושא החברה מדיניות .8

 אין מדיניות בנושא תרומות.   לחברהזה,  תקופתי נכון למועד דוח  8.1

עסקים מנהיגים אחריות חברתית, בסך    –ת מעלה  , כמידי שנה, דמי חבר לעמות שילמה החברה  2021בשנת   8.2

עבור דמי מנהיגות לעמותת מעלה. יצוין כי מנכ"ל    אלפי ש"ח  10סך של    שילמהאלפי ש"ח, ובנוסף    25של  

 החברה, מר מיכאל אדיב, מכהן בעמותת מעלה כיו"ר בהתנדבות. 

 ופיננסית  חשבונאית מיומנות בעלי דירקטורים .9

(. 2)  שניים קבעה כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד על    החברה 
 זאת, לאור היקף פעילותה של החברה, אופי פעילותה ומאפייניה ומספר חברי הדירקטוריון בה.  

 תקופתי זה. בדוח  ד'  לפרק    26פירוט לגבי תקנה  ביחס לדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ראו    לפירוט

 תלויים  בלתי דירקטורים .10

 כהגדרת,  תלויים  הבלתי  הדירקטורים  שיעור  בדבר  הוראות  בתקנון  אימצה  לא  החברה,  זהתקופתי    דוח  למועד  נכון
 .  1999–"טהתשנ , החברות לחוק   הראשונה לתוספת  1 בסעיף המונח

 
 החברה  של  הפנימי המבקר בדבר גילוי .11

 .דרורי שלומי שם המבקר:  11.1

 .  2019 במרץ 25כהונה:  תחילת תאריך 11.2

  8 -ו )א( 3 סעיפים  ובהוראות החברות  לחוק)ב( 146  סעיף  בהוראות  עומד הפנים מבקר , החברה ידיעת   למיטב 11.3

"(, כמו כן, למיטב ידיעת החברה,  הפנימית  הביקורת  חוק)להלן: "  1999-"בהתשנ,  הפנימית  הביקורת  לחוק

ואין לו כל קשר עסקי עם החברה או גוף    , מבקר הפנים אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או גוף קשור לה

 קשור לה.  

ועדת   בהתאם להמלצת , 2019במרץ  25את מינוי מבקר הפנים ביום  אישר החברה   דירקטוריון:  המינוי דרך 11.4

מיום   ניסיונו 2019במרץ    20הביקורת  בשל  בעיקר,  היו,  המינוי  לאישור  הנימוקים  הפנימי,   .  המבקר  של 

החברה בסוג  היתר,  בין  ובהתחשב,  הצעתו,  תנאי  סבירות  בשל  וכן  פעילותה    ,מקצועיותו  היקף  גודלה, 

 ומורכבות פעילותה. 

 . החברה"ר הדירקטוריון של יו  הנקבע  המבקר  על ארגוני כממונה: המבקר  על  הארגוני הממונה 11.5

ודרך קביעת התוכניתות 11.6 כנית הביקורת  ות.  שלוש שניםלתקופה של    אכנית העבודה היות:  כנית העבודה 

החברה של  הביקורת  לוועדת  הפנימי  המבקר  ידי  על  מוגשת  שנתית  והרב  בסיוע    . השנתית  הפנים,  מבקר 

 בחברה, וזאת על בסיס סקר הסיכונים.   סיכוןהנהלת החברה, הכינו נושאים המהווים מוקדי 

שנתית, לתקופה של שלוש  -כנית עבודה רב ו, ועדת הביקורת של החברה אישרה ת2019באוגוסט    14ביום   11.7

ידי המבקר הפנימי באוגוסט  - , בין היתר, על סקר סיכונים שהושלם עלשהתבססהשנים, של המבקר הפנימי,  

שנה, מבקובמהלך תקופת הת .  2019 מידי  תכנית,  נדרש לתקף את  הפנים  לאותה השנה,  ור  כנית העבודה 

 ולהציגה לאישור מחדש של ועדת הביקורת.   

אינה  ות 11.8 העבודה  נושא    מכילהכנית  להחליף  להציע  יכול  הפנים  ומבקר  בה  מהאמור  סטייה  על  מגבלות 

 .בתוכנית העבודה לאחר קבלת אישור ועדת ביקורת

-ים עלמוחזק ה  יםמתייחסת גם לתאגידשל מבקר הפנים    העבודהכנית  ות  :ביקורת של תאגידים מוחזקים 11.9

 .בישראל די החברהי
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את הביקורת    ך, עורועדת הביקורתאשר הניחה את דעת    והמבקר הפנימי על פי הודעת   :תקנים מקצועיים 11.10

בסעיף    לתקנים  בהתאםהפנימית   כאמור  המקובלים  ועומד    )ב( 4המקצועיים  הפנימית,  הביקורת  לחוק 

 .בדרישות של התקנים המקצועיים

ובכלל זה גישה מתמדת    לחוק הביקורת הפנימית  9חופשית כאמור בסעיף    גישהלמבקר הפנימי    גישה למידע: 11.11

 . כספייםנתונים  לרבותובלתי אמצעית למערכת המידע של החברה, 

,  המועדים בהם הוגש דין וחשבון בכתב על ממצאי המבקר הפנימילהלן פירוט  :  הביקורת  דוחות  הגשת   מועדי 11.12

הדוח  לגבי בממצאי    והמועדים  הביקורת  ועדת  ראש  ליושב,  תקופת  הביקורת  בוועדת  דיון  התקיים  בהם 

 בביקורת הפנימית: שהושקעומבקר הפנים וכן מספר השעות 

 שעות עבודה מספר  מועד הדיון בדוח בוועדת הביקורת  מועד הגשת הדוח  מספר  
 94 2021באוגוסט   29 2021וסט אוג 1
 57 2021בנובמבר  21 2021נובמבר  2

 83.5 2022במרץ   27 2022 מרץ 3
 161 2022במרץ   27 2022 מרץ 4
 71.5 2022במרץ   27 2022 מרץ 5
 19 2022במרץ   27 2022מרץ  6

 486 "כסה
 

דרורי כמבקר פנימי היה בהתאם לצורכי החברה ולפי אישור    ימו היקף העסקתו של מר של  היקף העסקה: 11.13

 שעות.  486-עבודתו של מבקר הפנים הסתכמה ל  2021ועדת הביקורת. בשנת 

הפנימי 11.14 המבקר  פעילות  את  הדירקטוריון  הפעילות  הערכת  ורציפות  אופי  היקף,  כי  סבור  הדירקטוריון   :

הפנ  המבקר  של  העבודה  מטרות  ותכנית  את  להגשים  כדי  בהם  ויש  העניין  בנסיבות  סבירים  הינם  ימי, 

 הביקורת הפנימית בתאגיד. 

: אופן התגמול והיקפו נגזר משעות הביקורת שנקבעו בתוכנית הביקורת השנתית על ידי דירקטוריון  תגמול 11.15

לדעת דירקטוריון החברה, יש    .אלפי ש"ח  144  -הסתכם לסך של כ  2021שכר המבקר הפנימי בשנת  החברה.  

ובאופי פעילות המבקר הפנימית בכדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית של החבר כי  בהיקף  וכן  ה, 

השפעת התגמול לו זכאי המבקר הפנימי על הפעלת שיקול דעתו המקצועי הינו זניח, נוכח העובדה כי התגמול  

 אינו תלוי בתוצאות הביקורת.

 החברה  של המבקר החשבון רואה בדבר גילוי .12

 "(. המבקר רואה חשבוןרואי חשבון )להלן: ", PWCוקסלמן  קסלמן וארואה החשבון המבקר של החברה ה  12.1

שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר, בהתאם להיקף העבודה, לאופי   12.2

ניסיון העבר ותנאי השוק. הגורם המאשר את שכרו של רואה החשבון המבקר ה דירקטוריון    ואהעבודה, 

 . החברה

על    להלן 12.3  "ח(:ש   אלפי)ב  המבקרים  חשבון  רואי  של  הכולל  והשכר  החשבון  רואינתונים 
 

 

2021 2020 

,  ביקורת שירותי
שירותים 
הקשורים 
לביקורת  

 מס ושירותי

 ייעוץ
 ושירותים

 נלווים
 "כסה

  שירותי
, ביקורת

שירותים 
הקשורים 
לביקורת  

 מס ושירותי

 ייעוץ
 ושירותים

 נלווים
 "כסה

 512 62 450 556 56 500 טרחה  שכר
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   הערכת שווי מהותית .13
)להלן:   1970  - תש"להשווי מהותית, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,    להערכת 

בדוחות הכספיים לתקופת הדוח, לרבות   נתונים "(, אשר שימשה כבסיס לקביעתם של ערכם של  תקנות הדיווח"
 קביעה כי אין צורך בשינוי ערכם של נתונים כאמור, ראו טבלה להלן:  

 
עיתוי  זיהוי נושא הערכה 

 הערכה 

שווי נושא  
ההערכה  
שנקבע  
בהתאם  
 להערכה 

שווי נושא  
ההערכה  

סמוך לפני  
מועד  

הערכת  
 השווי 

זיהוי המעריך  
ואיפיונו, ניסיון 

בביצוע הערכות שווי,  
תלות בחברה ולרבות  
התייחסות להסכמי  

שיפוי עם מעריך  
 השווי 

ההנחות שלפיהן בוצעה   מודל הערכה 
 ההערכה 

הסכום בר   בחינת 
ההשבה של חטיבות  

התפעול במגזרי  
המוקדים  

והטכנולוגיות בחברת  
ג'י וואן טכנולוגיות  

מיגון ובנותיה לצורך  
בחינת ירידת ערך  

 מוניטין  

  דוחות 
  כספיים
  שנתיים

  וואן 'י ג
  פתרונות
  אבטחה 

  לשנת
2021 

  בוצעה  ההערכה 261 207
 בחברה  פנימית

 
 

 -ה  על מכפיל
EBITDA (ללא  
התחשבות  

  על פחת  השפעתב
 (  IFRS 16תקן  פי

שימוש באינדיקציות   נעשה
  ומעסקאות ההון  שוקמ

 שהתבצעו 

 

 

 

 

 קריטיים חשבונאים אומדנים .14

 . הכספיים לדוחות  3ביאור   ראוקריטים  בדבר אומדנים חשבונאיים   לפירוט
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 המבקר  החשבון הרוא דוח

 של  המניות  לבעלי

 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 
 

"החברה"(  לימים    -ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ )להלן
, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  הרווח הכוללאו הפסד והרווח  ואת הדוחות המאוחדים על    2020-ו  2021בדצמבר    31

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון  2021ר  בדצמב  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  
 וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות מסוימות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, אשר חלקה של החברה  

אלפי ש"ח, בהתאמה, ואשר חלקה    2,091-אלפי ש"ח ו  2,815מגיע לכדי   2020- ו  2021בדצמבר    31בשווין המאזני לימים  
  31אלפי ש"ח בשנים שהסתיימו בימים ( 993)-אלפי ש"ח ו (1,767)אלפי ש"ח,   724שלהן מגיע לכדי )הפסדים( ברווחים 
, בהתאמה. הדוחות הכספיים של החברות המוחזקות הנ"ל בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים  2019-ו  2020,  2021בדצמבר  

חברות, מבוססת על דוחות רואי  שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן  
 החשבון האחרים. 

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של  

. על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה  1973- רואה חשבון(, התשל"ג
טחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים  של בי

ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו  
בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה  

 בסיס נאות לחוות דעתנו.  יםמספקודוחות רואי החשבון האחרים 
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן  
- ו   2021בדצמבר    31חברות המאוחדות שלה  לימים  נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה וה

ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום   2020
( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )2021בדצמבר    31

 . 2010-"עהתש
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 
 

 בדצמבר  31  

 2020 2021 ביאור 
 אלפי ש"ח   

    נכסים
    נכסים שוטפים:

 23,722  11,897  5 מזומנים ושווי מזומנים 
 193,244  192,644  א'6 והכנסות לקבל   לקוחות

 8,071  5,958  ב'6 חייבים ויתרות חובה  
 1,077  4,553   נכסי מסים שוטפים

 14,020  14,965  ח'2 מלאי 

 240,134  230,017   סך הכל נכסים שוטפים

    
    נכסים שאינם שוטפים:

 השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי  
 2,091  2,815  ' א14 המאזני    

 המטופלת לפי שיטת השווי     ה הלוואה לחבר
 33,727  31,614  ' ה14 המאזני       

 חברות  של נגזר בגין אופציה לרכישת מניות  
 3,400  1,620  ' ד14 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני     

 779  594   הלוואה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 10,102  10,611  ג' 24 נכסי מיסים נדחים 

 1,365  1,629  7 הטבות לעובדים 

 13,704  13,519  8 רכוש קבוע 

 74,302  73,135  10 נכסים בגין זכויות שימוש
 58,032  58,535  9 נכסים בלתי מוחשיים 

 197,502  194,072   סך הכל נכסים שאינם שוטפים

 437,636  424,089   סך הכל נכסים 

 
 
 
 
 
 
 

     

 טופילסקי-לילך אשר

  הדירקטוריון"ר יו

 -מיכאל אדיב 

  מנכ"ל  

 - מוטי מורד 

 סמנכ"ל כספים

 
 
 
 

 . 2022 במרס 29: על ידי דירקטוריון החברה   תאריך אישור הדוחות הכספיים
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה. 
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 
 

 בדצמבר  31  

 2020 2021 ביאור 
 אלפי ש"ח   

    התחייבויות והון 
    התחייבויות שוטפות:

 * 33,770  25,815  13 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 16,257  18,142  10 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות 

 30,687  30,344  א' 11 ספקים ונותני שירותים 
 * 139,559     137,011  ב' 11 זכאים ויתרות זכות  
 1,952  363   שוטפים התחייבויות מיסים 

 התחייבות בגין אופציית מכר שניתנה לבעלי   
 5,397  4,998  ' א15 זכויות שאינן מקנות שליטה    

 13,930  15,294  21 הפרשות 

 241,552  231,967   הכל התחייבויות שוטפותסך 

    
    התחייבויות שאינן שוטפות: 

 4,183  4,513  27 שליטה  ותמקנ ןת שאיניו זכו  יהלוואה מבעל   
    התחייבות בגין אופציית מכר שניתנה לבעלי    
 2,238  2,786  א 15 זכויות שאינן מקנות שליטה    
 50  2,250  27 מותנית בגין רכישת פעילות בגין תמורה התחייבות    
 54,947  53,748  10 התחייבויות בגין חכירות    
 4,666  3,757  7 הטבות לעובדים, נטו    

 1,366  1,456  21 הפרשות    
 67,450  68,510   סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

    
   15 התקשרויות והתחייבויות תלויות 

    
 309,002  300,477   סך הכל התחייבויות

    
   16 הון: 

 1  1   הון מניות   
 111,783  111,783   פרמיה   
 3,163  3,737   הון  קרנות  

 13,687  8,091   עודפים   

 128,634  123,612   סך הכל הון

 437,636  424,089   סך הכל התחייבויות והון 

    
    
    
 

 סווג מחדש  *
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה. 
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 או הפסד ורווח כולל אחר על הרווח מאוחדים  דוחות 

 
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 2019 2020 2021 ביאור 

 אלפי ש"ח   

 805,850  821,404  804,710  18 לקוחות   עם חוזיםהכנסות מ

 660,614  678,231  678,564  19 ההכנסות עלות 

 145,236  143,173  126,146   גולמי רווח 

 * 11,959  * 15,767  16,190  20 הוצאות מכירה ושיווק

 * 71,580  * 71,783  69,330  21 הוצאות הנהלה וכלליות 

 -  -  3,250   ייצוגית   תביעה  בגין הוצאות
 400  (52) 122  23 נטו הוצאות )הכנסות( אחרות, 

 61,297  55,675  37,254   רווח תפעולי 

 3,447  3,561  3,185   הכנסות מימון 

 ( 3,869) ( 5,701) ( 7,706)  הוצאות מימון 

 ( 422) ( 2,140) ( 4,521) 22 , נטו מימון הוצאות
חלק ברווחי )הפסדי( חברות המטופלות לפי שיטת  

 ( 993) ( 1,767) 724  14 השווי המאזני 

 59,882  51,768  33,457   הכנסה הרווח לפני מסים על 

 14,739  12,933  8,368  ב' 24 מסים על ההכנסה 

 45,143  38,835  25,089   רווח  לשנה  

     - )הפסד( כולל אחר  רווח

     -פריטים שלא יסווגו מחדש לרווח או הפסד   

 מדידה מחדש של הטבות לעובדים לאחר סיום      
 767  382  (85)  העסקה, נטו ממס     

 45,910  39,217  25,004   לשנה סך רווח כולל 

  
 ש " ח 

   רווח למניה: 

 0.58 0.49   0.31 26 בסיסי ומדולל  רווח
 

 
 * סווג מחדש 

 
 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.   
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
   על השינויים בהון  מאוחדים דוחות

 
 

 סך הכל  עודפים  קרנות הון פרמיה  הון מניות 

 
 אלפי ש"ח 

 119,204  8,660  513  110,030 1  2019 בינואר 1יתרה ליום 

      :2019תנועה במהלך שנת  

 45,143  45,143  -  -  -  רווח נקי לתקופה    
 767  767  -  -  -  כולל אחר לתקופה  רווח

 (40,700) (40,700) -  -  -  דיבידנד שהוכרז ושולם 
  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות

 1,769  -  1,769  -  -  לעובדים 
 126,183  13,870  2,282  110,030  1  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

      :2020תנועה במהלך שנת  

 38,835  38,835  -  -  -  רווח נקי לתקופה    
 382  382  -  -  -  רווח כולל אחר לתקופה 
 (39,400) (39,400) -  -  -  דיבידנד שהוכרז ושולם 

  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות
 1,453  -  1,453  -  -  לעובדים 

 1,181  -  ( 572) 1,753  *   מימוש כתבי אופציה למניות 
 128,634  13,687  3,163  111,783  1  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

      :2021תנועה במהלך שנת  
 25,089  25,089  -  -  -  רווח נקי לתקופה 

 (85) (85) -  -  -  כולל אחר לתקופה  הפסד
 (30,600) (30,600) -  -  -  דיבידנד שהוכרז ושולם 

  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות
 574  -  574  -  -  לעובדים 

 123,612  8,091  3,737  111,783  1  2021בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 

 

 אלפי ש"ח. 1 -* מייצג סכום הנמוך מ
 

 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה. 
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 1 -)המשך( 
 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 

 תזרימי המזומנים דוחות מאוחדים על  
 
 

 בדצמבר  31ביום  לשנה שהסתיימה 

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  

    :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 59,882  51,768  33,457  רווח לפני מיסים על הכנסה לשנה

    

    התאמות לרווח: 
 993  1,767  ( 724) המטופלות לפי שיטת השווי מאזני  חברות  (רווחיבהפסדי )חלק 

 388  (52) 122  הון ממכירת רכוש קבוע  )רווח( הפסד
 28,766  31,251  31,440  והפחתות   פחת

 422  2,140  4,521  הוצאות מימון, נטו 
בגין  שליטה שינוי בהתחייבות שניתנה לבעלי זכויות שאינן מקנות

 ( 210) ( 220) ( 223) אופציית מכר 
 ( 2,034) ( 2,016) ( 1,283) הפסד או שינוי בהטבות לעובדים שנזקף לרווח 

 1,769  1,453  574  לעובדים  אופציות בהענקת ההטבה מרכיב
    

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
 2,317  ( 230) ( 699) שינוי במלאי 

 ( 704) 10,746  600    והכנסות לקבל  שינוי בלקוחות
 3,319  ( 526) 2,116  שינוי בחייבים ויתרות חובה  

 ( 690) 1,487  ( 343) שינוי בספקים ונותני שירותים 
 ( 2,954) 2,464  ( 3,345) שינוי בזכאים ויתרות זכות 

 ( 5,108) ( 1,074) 1,454  שינוי בהפרשות )כולל יתרות לזמן ארוך( 
 (19,895) (14,713) (13,823) ששולם מס הכנסה 

 3,615  170  4  מס הכנסה שהתקבל 
 154  -  -  ריבית שהתקבלה ממס הכנסה 

 70,030  84,415  53,848 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
    

    :השקעה תזרימי מזומנים מפעילות

 ( 2,884) ( 6,415) ( 3,380) רכישת רכוש קבוע     
 -  (15,128) ( 1,810) '(א בנספח להלן )ראה  פעילויותרכישת  
 ( 249) ( 325) ( 666) מוחשיים  בלתי נכסים רכישת

 392  474  261  תמורה ממימוש רכוש קבוע 
 -  ( 962) -  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה שניתנה  הלוואה 
 -  -  193  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה שניתנה להלוואה קרן פירעון 

 -  -  2  פירעון ריבית הלוואה שניתנה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 3,405  2,927  3,873  הלוואה מחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני קרן פירעון 
 495  823  1,425  הלוואה מחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני ריבית פירעון 

 -  (87) ( 263) ברכישת פעילות מותנית פירעון התחייבות 
 -  (40) -  הפקדה לפקדון מוגבל 

 1,159  (18,733) ( 365) מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששמשו לפעילות( השקעה 
    

 
 

 
 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה. 
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 2 -)סיום( 

 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 )המשך(  תזרימי המזומניםדוחות מאוחדים על  

 
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  

    :מימוןפעילות  מתזרימי מזומנים  
 (40,700) (39,400) (30,600) דיבידנד ששולם 

 ( 1,335) ( 1,770) ( 1,710) דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 -  1,181  -  אופציות למניות ממימוש כתבי תמורה 

 (22,850) (21,485) (20,991) תשלומי קרן בגין חכירות 
 ( 996) ( 1,121) ( 2,135) תשלומי ריבית בגין חכירות 

 ( 1,703) ( 1,766) ( 1,646) ריבית ששולמה 
 -  -  492  קבלת הלוואה מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 -  ( 180) -  שאינן מקנות שליטה הלוואה מבעלי זכויות פירעון 
 2,944  9,141  ( 7,955) , נטו מבנקים)פירעון( אשראי לזמן קצר קבלת 

 ( 392) (44) -  לזמן ארוך   פירעון הלוואות מבנקים
 (74) (75) (37) פירעון הלוואות אחרות 

 (65,106) (55,519) (64,582) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

    
 6,083  10,163  (11,099) במזומנים ושווי מזומנים (קיטוןגידול )

 7,773  13,617  23,722  השנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 ( 239) (58) ( 726) הפסדים מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים 

 13,617  23,722  11,897    השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
    

 בתזרים מזומנים:  הכרוכ ההשקעה שאינ ת בדבר פעילומידע 
 שנה שהסתיימה ל 

 בדצמבר  31-ב

 2021   2020   2019 
 אלפי ש"ח 

     21,217  51,084 17,902  ות בגין חכירה יו הכרה בנכסי זכות שימוש כנגד התחייב
    :נספח א'        

    (: 27  ביאור  ראה )   כישת פעילויותר
  20,505   5,149   מוחשיים נכסים בלתי 

  390   -    קבוע  רכוש
  240   246   מלאי 

  3,915   -    מוניטין 
    בניכוי: 

  (3,500)  (2,835)               תמורה מותנית שהוכרה 
  -    (750)  תמורה נדחית

    התחייבות בגין אופציית מכר שניתנה לבעלי   
  (1,730)  -    זכויות שאינן מקנות שליטה   

  (4,692)  -    הלוואה מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
   1,810   15,128  

 
 
 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה. 
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 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 
 כללי   -  1 ביאור

 
 הפעילות

 
  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות . ישראל  תושבת  חברה הינה"( החברה "  -  להלן)  מ" בע  אבטחה פתרונות וואן  י 'ג  חברת

 "(.  הקבוצה"  - יחד   להלן) שלה  בנות החברות ושל החברה של אלה את כוללים החברה
 

 . אביב בע"מ-לניירות ערך בתל, הושלם רישומה למסחר של החברה בבורסה  2018בדצמבר   30ביום  
 

   , פתח תקווה.14 שחםכתובת משרדה הרשום של החברה הינה 
 

 : עיקריים מגזרים  בשלושה  פועלת הקבוצה
 

 והשמירה.  האבטחה בתחומי בעיקר, אדם כוח  עתירי  שירותים מספק –  אבטחה פתרונות (1)
 

 מערכות מתח נמוך  מספק שירותי מוקד וסיור וכן התקנה ותחזוקה של  – מוקדים  (2)
 . ותשתיות תקשורת 

  טכנולוגיות   במגוון   מורכבים  לפרויקטים  ותחזוקה  התקנה ,  תכנון  הכוללים  אינטגרציה  שרותי  מספק  –  טכנולוגיות (3)
  .והבקרה המולטימדיה , הבטיחות, הביטחון   בתחומי,  נמוך מתח

 
(  מ" בע  המפעיל  פוליסיטי)  המפעיל   חברת  ממניות  25%-ו(  מ" בע   פוליסיטי )   הזכיין  ממניות  25%-ב  מחזיקה  החברה

 (. פוליסיטי) שמש  בבית ישראל משטרת  של הארצי ההדרכה  במרכז הפועלות
 

 השפעת התפשטות נגיף ה"קורונה" 
 

-COVID)   הקורונה   נגיף   בהתפשטות   שמקורו  כלכליות   מאקרו  השלכות  בעל   אירוע   העולם  את  פוקד ,  2020  שנת   מתחילת

 ידי  על   ננקטו   בעקבותיהם ,  הקורונה   נגיף  של "  גלים"   חמישה   2021  - ו   2020  השנים  במהלך   התפרצו   ישראל   במדינת (.  19
   .מסחר   מקומות   פתיחת   על   והגבלות   והתקהלות   תנועה  על   הגבלות ,  סגרים  הטלת כללו   אשר   שונים   מסוגים   צעדים   המדינה 
, לקוחות   למגוון   שירותים   ומספקת   הישראלי   במשק  רבים  כלכליים   בסקטורים   והפועלת ,  חיוני  כמפעל  המוגדרת,  החברה 

 התקופה   לאורך  רציף   באופן  לפעול  המשיכה,  לאומיים   ופרויקטים  ממשלתיים   בגופים   וכלה  עסקים   דרך,  בית  ממשקי  החל
 .שונים   בתחומים   מותאם  מענה   ללקוחותיה  וספקה, הרלוונטיים  הגופים   להנחיות  בהתאם 

 
הכספיים ל  נכון  הדוחות  אישור   ממגפת  כתוצאה   העסקית  פעילותה   על   מהותית   השפעה   שאין   מעריכה   החברה   מועד 

זאת    , הקורונה משבר עם  של  אופיו  בשל  לשגרה,  החזרה  של  הכללית  המגמה  אף  בחוסר  על  המאופיין  הקורונה 
עשויות להתמשכות המגפה או התפרצותה מחדש    בעקבות כך,  שינקטו  הצעדים ונגזרת של התפשטות הנגיף   והנו  וודאות

 להיות השלכות נוספות, אשר אין באפשרות החברה להעריך את השפעתן.
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 : החשבונאית המדיניות עיקרי   -  2 ביאור
 

 הכספיים  הדוחות של  ההצגה  בסיס .א
 

השנים בתקופה שהסתיימה    משלושולכל אחת    2020-ו  2021בדצמבר    31הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים  
 International Financial Reporting, מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )2021בדצמבר    31ביום  

Standards  בחשבונאות לתקינה  הבינלאומי  המוסד  ידי  על  פורסמו  אשר  ופרשנויות  תקנים  שהם   )
(International Accounting Standard Board  תקני ה   - ( )להלן-IFRS  וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי )

 .  2010-תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 

 כדלקמן:   יצויןבהקשר להצגת דוחות כספיים אלה,  
 

עיקרי המדיניות החשבונאית, המתוארים להלן, יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים המוצגות, אלא אם צוין   (1
 אחרת.  

 
פיים אלה נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית, בכפוף להתאמות בגין שערוך נכסי יעודה  דוחות כס (2

 . נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות )לרבות מכשירים נגזרים( בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  ,לפיצויים
 

חשבונאיים מסוימים מהותיים.  , דורשת שימוש באומדנים  IFRS  -עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה (3
כן, היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום מדיניותה החשבונאית של   כמו 

ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות, או תחומים    3הקבוצה. בביאור  
ולאומדנים השפעה מהותית על הדוחות הכספ    יים המאוחדים. התוצאות בפועל עשויות בהם יש להנחות 

 להיות שונות מהותית מהאומדנים וההנחות ששימשו את הנהלת הקבוצה.  
 

 חודשים.  12תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה   (4
 

הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח רווח או הפסד לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות    (5
 של ההוצאות. 

 
 

 דוחות כספיים מאוחדים: .ב
 

 חברות בנות וצירופי עסקים  (1
 

חברות בנות הינן ישויות הנשלטות על ידי החברה. שליטה מתקיימת כאשר הקבוצה חשופה, או בעלת  
ויש לה את היכולת להשפיע על תשואות אלה באמצעות כוח  בישות  זכויות, לתשואות משתנות ממעורבותה  

ם השגת  . הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים מיו בישותההשפעה שלה  
 השליטה ועד ליום הפסקת השליטה.

 
התמורה שהועברה בגין רכישת חברה בת  הקבוצה מיישמת את שיטת הרכישה עבור כל צירופי העסקים. 

, התחייבויות שהתהוו לרוכש מול הבעלים הקודמים של הנרכשת  א השווי ההוגן של הנכסים שהועברויה
הניתנים לזיהוי שנרכשו, התחייבויות והתחייבויות תלויות  נכסים    .וזכויות הוניות שהונפקו על ידי הקבוצה

 הוגן במועד הרכישה. השניטלו בצירוף העסקים, נמדדים לראשונה לפי שווים 
 

עודף הסכום הכולל של התמורה המועברת, סכום זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת,  
קודמות   זכויות  של  הרכישה  ליום  ההוגן  למועד  והשווי  נטו,  לסכום  מעל  הנרכשת,  החברה  בהון  כלשהן 

הרכישה, של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו, שנמדדים כולם כאמור לעיל, מוכר  
 כמוניטין. 

 
שבה השירותים    בתקופה   עלויות הקשורות לרכישה שהתהוו לרוכשת בגין צירוף עסקים מוכרות כהוצאות

 מתקבלים. 
 

ה חברות  יתרות  בין  מעסקאות  מומשו  שטרם  ורווחים  יתרות  בקבוצה,  הכנת    מתבטליםדדיות  במסגרת 
מנת   על  הצורך  במידת  שונתה  בנות  חברות  של  החשבונאית  המדיניות  המאוחדים.  הכספיים  הדוחות 

 להתאימה למדיניות החשבונאית שאומצה על ידי החברה. 
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 )המשך(:  החשבונאיתעיקרי המדיניות    -  2ביאור 
 

 )המשך(: דוחות כספיים מאוחדים .ב
 

 
 לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   put)הנפקת אופציית מכר ) (2

 
מכר שהונפקה על ידי הקבוצה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה המסולקת במזומן או במכשיר    אופציית

שינויים בערך של ההתחייבות  פיננסי אחר מוכרת כהתחייבות בגובה הערך הנוכחי של תוספת המימוש.  
 הפסד.  ואת מכר, מוכרים ברווח יבגין אופצי 

  
בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה, להם הנפיקה  חלק הקבוצה ברווחי חברת הבת כולל את חלקם של  

  ו ארווח  מוכרים ב,  כאמור  מקנות שליטה  ןזכויות שאינ בעלי  דיבידנדים שמחולקים ל .  הקבוצה אופציית מכר
 . הפסד

 
 שיטת השווי המאזני חברות המטופלות לפי  (3

 
כך   משתנה  הפנקסני  והערך  עלותה,  לפי  לראשונה  ההשקעה  מוכרת  המאזני  השווי  לשיטת  בהתאם 

 שהקבוצה מכירה בחלקה ברווח או הפסד של החברה הכלולה או העסקה המשותפת ממועד הרכישה. 
 

לצורך   ונבחן  של ההשקעה  בספרים  בערך  נכלל  משותפות  ועסקאות  כלולות  לחברות  המתייחס  מוניטין 
 ידת ערך כחלק מההשקעה בכללותה. הכרה ביר

 
חלק הקבוצה ברווח או הפסד של חברות כלולות ועסקאות משותפות לאחר מועד הרכישה נזקף לרווח או  
הפסד וחלקה בתנועות ברווח כולל אחר לאחר מועד הרכישה נזקף לרווח כולל אחר, כנגד ערכה בספרים  

עסקה משותפת שווה לזכויותיה בהשקעה של ההשקעה. כאשר חלק הקבוצה בהפסדי חברה כלולה או  
)לרבות כל יתרות החובה אחרות הבלתי מובטחות( או עולה עליהן, הקבוצה אינה מכירה בהפסדים נוספים,  
העסקה  או  הכלולה  החברה  בהפסדי  לשאת  או משתמעת  משפטית  מחוייבות  לקבוצה  קיימת  אם  אלא 

 בעבור החברה הכלולה או העסקה המשותפת. המשותפת מעבר לזכויותיה בה או במידה שבוצעו תשלומים  
 

הקבוצה קובעת בכל תאריך דיווח האם קיימים סימנים לירידת ערכה של ההשקעה בחברה הכלולה או  
בעסקה המשותפת. במידה שמתקיים סימן כלשהו כאמור, הקבוצה מחשבת את סכום ירידת הערך כהפרש  

ימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה( לערכה  בין הסכום בר ההשבה של ההשקעה  )הגבוה מבין שווי ש
 בספרים ומכירה בסכום ירידת הערך ברווח או הפסד.  

 
מוכרים   המשותפות  והעסקאות  הכלולות  החברות  לבין  הקבוצה  בין  מעסקות  שנבעו  הפסדים  או  רווחים 

רק בגובה חלק ק  הבדוחות הקבוצה  או העסקה המשותפת של המשקיעים הלא  שורים  בחברה הכלולה 
לקבוצה. חלקה של הקבוצה ברווחים או בהפסדים של החברה הכלולה או העסקה המשותפת בגין עסקות  
אלה מבוטל. עם זאת, הפסדים כאמור מעסקות בין הקבוצה לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת, עשויים  

 להלן. ' אי -להצביע על ירידת ערך נכסים אשר נבחנת ומטופלת כמפורט ב
 

בונאית של החברות הכלולות והעסקאות המשותפות שונתה לפי הצורך, על מנת להבטיח  המדיניות החש
 עקביות עם המדיניות החשבונאית שמיושמת על ידי הקבוצה. 

 
 

 דיווח מגזרי   .ג
 

התפעוליות   ההחלטות  למקבל  המוגש  פנימיים  דיווח  לצורכי  המשמש  בסיס  אותו  לפי  מדווחים  פעילות  מגזרי 
 והערכת הביצועים שלהם.  אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות של הקבוצההראשי בקבוצה, אשר 
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 )המשך(:  עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2ביאור 
 

 עסקאות במטבע חוץ  .ד
 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  (1
 

הכלכלית  פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה  
מטבע הפעילות(. הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בשקל חדש    -העיקרית בה פועלת החברה )להלן  

 )ש"ח(, שהוא מטבע הפעילות של החברה. 
 
 עסקות ויתרות  (2
 

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלוונטיים של חברות הקבוצה לפי שער החליפין  
נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים  שבתוקף בתאריכי העסקאות.  

 למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו יום.  
 

 הפסד. או  הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים ברווח
 
 

 מזומנים ושווי מזומנים  .ה
 

לפי דרישה.    העומדים לפרעון  הניתנים לשימוש מידי ופיקדונותמזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים  
  3שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן קצר )אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד  

חודשים(, ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון  
 ותי של שינויים בשווי.  בלתי משמע 

 
 

 מכשירים פיננסיים: .ו
 
 

  נכסים מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריות הבאות: נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד,  הקבוצה
  שבו   העסקי  במודל  תלוי   הסיווג.  מופחתת  בעלות   פיננסיים  ונכסים   אחר   כולל   רווח   דרך   הוגן   בשווי   פיננסיים
 . בגינם המזומנים תזרימי  של החוזיים  ובתנאים  הפיננסיים הנכסים מוחזקים

 
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים 

 
 סיווג  (1

 
 מופחתת  בעלותשל הקבוצה, שאינם נגזרים, מסווגים כנכסים פיננסיים  פיננסיםנכסיה ה

 
  היא  שמטרתו  עסקי  מודל  במסגרת  המוחזקים  פיננסיים  נכסים  הינם  מופחתת  בעלות  פיננסיים  נכסים

  זכאות   מספקים  שלהם  החוזיים  התנאים  וכן,  חוזיים  מזומנים  תזרימי  לגבות  מנת  על  פיננסיים  נכסים  להחזיק
 .  נפרעה  שטרם הקרן סכום בגין וריבית  קרן תשלומי רק  שהם מזומנים לתזרימי  מוגדרים במועדים

 
  הדוח   תאריך  לאחר  חודשים  12-מ  יותר  של  לתקופה  לחלויות  פרט,  שוטפים  כנכסים  מסווגים  אלה  נכסים

  הקבוצה   של  מופחתת   בעלות  הפיננסיים  הנכסים.  שוטפים  שאינם  כנכסים  המסווגות,  הכספי  המצב  על
הלוואה  "   וכן"  מזומנים  ושווי  מזומנים", " חובה  ויתרות  חייבים"   "לקוחות והכנסות לקבל",  :בסעיפים  כלולים

  בדוח   המופיעים  "הלוואה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה" לחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני" ו  
 .  הכספי המצב על
 

 הכרה ומדידה  (2
 

במועד סליקת העסקה, שהינו    הקבוצה רכישות ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי  
 המועד בו הנכס נמסר לחברה או נמסר על ידי החברה.  

 
כסים  נ .ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקהפיננסיים בעלות מופחתת   בנכסים (3

הקבוצה העבירה את כל  ופיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו, 
נמדדים בתקופות  פיננסיים בעלות מופחתת    נכסיםהסיכונים והתשואות בגין הבעלות על נכסים אלה. 

 . עוקבות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית
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 )המשך(:  מדיניות החשבונאיתעיקרי ה   -  2ביאור 
 

 )המשך(:  מכשירים פיננסיים .ו
 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים:  (4
 

הקבוצה מכירה בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים על נכסים פיננסיים שהינם מכשירי חוב  
 . IFRS 15הנמדדים בעלות מופחתת ונכסים בגין חוזים עם לקוחות הנובעים מעסקות בתחולת 

 
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי של הנכס  
הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה, על בסיס אינדיבידואלי או על בסיס קבוצתי. לשם כך, הקבוצה משווה  
את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי  

 דע צופה פני עתיד. במועד ההכרה לראשונה, תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר וניתן לביסוס, כולל מי
 

עבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך, הקבוצה מניחה כי סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי  
 ממועד ההכרה בהם לראשונה. 

 
על אף האמור לעיל, הקבוצה מודדת תמיד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים  

 IFRSאו נכסים בגין חוזים עם לקוחות שנובעים מעסקות בתחולת  לאורך כל חיי המכשיר עבור לקוחות  
15 . 

 
 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים

 
התחייבות פיננסית שאינן נגזרים כוללות הלוואות ואשראי מבנקים ומנותני אשראי אחרים, ספקים וזכאים  

 אחרים. 
 

הקבוצה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות  
 העסקה בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.  סליקתלראשונה במועד 

 
ונה  שווי הוגן דרך רווח והפסד( מוכרות לראשהנמדדות בהתחייבויות פיננסיות )למעט התחייבויות פיננסיות  

אלה  בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות  
 נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

 
תמורה מותנית שהתהוותה לקבוצה במסגרת צירוף עסקים נמדדת בשוויה ההוגן למועד צירוף העסקים.  
שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית, המסווגת כנכס או כהתחייבות, מוכרים בהתאם לתקן  

 ( ברווח או הפסד. IFRS 9 –"מכשירים פיננסיים" )להלן    9דיווח כספי בינלאומי 
 

התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות הקבוצה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא  סולקה או  
 בוטלה. 

 
 מכשירים פיננסיים נגזרים 

 
מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן במועד ההתקשרות בחוזה הנגזר, ונמדדים מחדש  

 בתקופות עוקבות בשוויים ההוגן. 
 

ברווח או הפסד, הנובעים משינויים בשווי ההוגן, תלויה בשאלה האם המכשיר הנגזר מיועד    שיטת ההכרה 
כמכשיר מגדר, ובמקרה שכן, בטבעו של הפריט המוגן. שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים  

 שאינם כשירים לגידור נזקפים לרווח או הפסד. 
 

 קיזוז מכשירים פיננסיים
 

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים בדוח על המצב הכספי כאשר קיימת  
הניתנת   שהוכרו,  הסכומים  את  לקזז  עתידי(  אירוע  בהתקיימות  מותנית  )שאינה  מיידית  משפטית  זכות 

קרה של  לאכיפה משפטית בכל הנסיבות הבאות: במהלך העסקים הרגיל, במקרה של כשל אשראי ובמ 
הנכסים   את  לסלק  כוונה  קיימת  וכן  שכנגד,  הצדדים  כל  ושל  הישות  של  רגל  פשיטת  או  פרעון  חדלות 

 הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות  
 זמנית. -בו
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית    -  2ביאור 
 

 הון מניות .ז
 

מוצגות בהון    . עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילותמניות  רגילות מסווגות כהוןמניות  
 . כניכוי, נטו ממס, מתקבולי ההנפקה

 
 מלאי  .ח

 
נמדד כנמוך מבין   וגילוי אש. המלאי  ורכיבים הקשורים למערכות בקרה, התראה  כולל בעיקר מוצרים  המלאי 

לאי נקבעת לפי שיטת "ממוצע נע", והיא כוללת את העלויות לרכישת המלאי  נטו. עלות המ  מימוש  ושוויהעלות  
 ולהבאתו למקומו ולמצבו הקיים. 

 
 שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי הוצאות מכירה משתנות מתייחסות.  

 
  58,142הינה  2021עלות המלאי שהוכרה כהוצאה וכלולה בסעיף עלות ההכנסות בדוחות רווח או הפסד לשנת 

 אלפי ש"ח(. 62,927 -2019אלפי ש"ח,   61,482  -2020אלפי ש"ח )
 

 רכוש קבוע  .ט
 

ת  הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה, בניכוי מענקים ממשלתיים מתייחסים. עלויות עוקבות נכללו
בעת התהוותן בערכו של הנכס בספרים או מוכרות כנכס נפרד, בהתאם למקרה, רק כאשר צפוי שהטבות כלכליות  
עתידיות המיוחסות לפריט הרכוש הקבוע יזרמו אל הקבוצה, וכן העלות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן.  

ות התיקונים ועבודות האחזקה נזקפות  כאשר מוחלף חלק מפריט רכוש קבוע, ערכו נגרע מהספרים. כל שאר עלוי 
 לדוח רווח או הפסד במהלך תקופת הדיווח בה נבעו. 

 
 כל פריטי הרכוש הקבוע מוצגים בעלות ההיסטורית בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו.  

 
הפחת מחושב לפי שיטת הקו הישר, כדי להפחית את עלותם או את ערכם המשוערך לערך השייר שלהם על פני  

 אומדן אורך החיים השימושיים שלהם, כדלהלן: 
 

 ( 14)בעיקר שנים  10-17 ריהוט וציוד  
 שנים  3-4 מחשבים
 שנים  6-7 כלי רכב 

  
החיים המשוער של  אורך  , על פני תקופת חוזה השכירות אושיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר

   , לפי הקצר מביניהם.השיפורים
 

לצורך,  ערכי השייר של הנכסים, אורך החיים השימושיים שלהם ושיטת הפחת נסקרים, ומעודכנים בהתאם 
 לפחות אחת לשנה. 

 
 

גדול   הנכס  במידה שערכו בספרים של  מיידית,  מוכרת  שלו  בר השבה  לסכום  נכס  בערך בספרים של  ירידה 
ההשבה בר  הסכום  סעיף    מאומדן  בעלות    להלן(.'  אי)ראה  המוצג  הקבוע  הרכוש  בגין  ערך  וירידות  הפחתות 

 נזקפות לרווח או הפסד. 
 

רווחים או הפסדים בגין מימוש רכוש קבוע נקבעים על ידי השוואת התמורה נטו שהתקבלה לערך בספרים,  
 רווח או הפסד. ב " אחרות ( הכנסות) הוצאות ומוכרים במסגרת " 
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית    -  2ביאור 
 

 נכסים בלתי מוחשיים:  .י
 

 מוניטין  (1
 

מוניטין שנוצר כתוצאה מרכישה של חברות בנות מוצג במסגרת נכסים בלתי מוחשיים. למידע בדבר מדידת  
 ( לעיל. 1)בהמוניטין בעת ההכרה לראשונה ראה סעיף 

 
 בתקופות עוקבות מוניטין נמדד לפי עלות בניכוי הפרשה לירידת ערך. 

 
  אחת   לכל  הרכישה  ממועד  מוקצה   עסקים  צירוף   במסגרת   הנרכש  המוניטין,  ערך  ירידת  בחינת  לצורך

  ליהנות   חזויות   אשר,  הקבוצה  של   מזומנים   המניבות   היחידות   של   קבוצות  או   מזומנים   המניבות  מהיחידות
  הרמה   את  מייצגת  המוניטין  הוקצה  אליהן  יחידות  של  קבוצה   או   יחידה  כל.  העסקים  צירוף  של  מהסינרגיות 

 . פעילות ממגזר גדולה ואינה  פנימיים הנהלה לצורכי המוניטין   על מעקב קיים  שבה  בישות  ביותר הנמוכה
 

,  מוניטין  הוקצה   אליה(,  מזומנים  מניבות   יחידות  של   קבוצה   או )  מזומנים  מניבת  יחידה  של  ערך  לירידת  בחינה 
  ידי  על,  (היחידות   קבוצת  או)  היחידה  של  ערך  לירידת  כלשהו  סימן  שישנו  עת  ובכל,  לשנה  אחת  מבוצעת
 קבוצת  או) היחידה של בספרים ערכה השוואת

  עלויות   בניכוי  הוגן  שווי  לבין  שימוש  שווי  מבין  הגבוה  שהינו,  שלה   השבה  בר  לסכום,  המוניטין  כולל,  (היחידות
  קבוצת  או)   היחידה  נכסי  של  בספרים  הערך  להקטנת  מוקצה,  שקיים  ככל,  ערך  מירידת  הפסד .  למכירה
  מניבה   ליחידה  שהוקצה  כלשהו  מוניטין  של  בספרים  הערך  להקטנת,  תחילה:  הבא  הסדר  לפי(  היחידות
  בסיס   על  יחסי  באופן   (היחידות  קבוצת  או)  היחידה  נכסי  לשאר  מכן  ולאחר  )היחידות  קבוצת  או)  מזומנים

 ת(. היחידו קבוצת או) ביחידה  נכס כל של  בספרים הערך
 

  בתקופה   יבוטל לא  מוניטין לגבי  שהוכר כאמור  הפסד. הפסד או ברווח מיידית מוכר ערך מירידת הפסד כל
 . יותר מאוחרת 

 
 

 ונכסים בלתי מוחשיים אחרים  קשרי לקוחות (2
 
 

חוזים עם לקוחות ונכסים בלתי מוחשיים אחרים, שנרכשו על ידי הקבוצה, שהינם בעלי אורך חיים מוגדר,  
 נמדדים לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו. 

 
 תוכנות ורישיונות  (3

 
נכסי החברה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק אינטגרלי מחומרה,  
רישיונות   זאת,  לעומת  קבוע.  כרכוש  מסווגות  עליה,  המותקנות  התוכנות  ללא  לפעול  יכולה  אינה  אשר 

לחומרה,   נוספת  פונקציונליות  ומוסיפות  עצמן  בפני  העומדות  בלתי  )בעיקר(    מסווגותלתוכנות  כנכסים 
 מוחשיים. 

 
 עלויות עוקבות  (4

 
העתידית   הכלכלית  ההטבה  את  מגדילות  הן  כאשר  ורק  אך  מוחשי  בלתי  כנכס  מוכרות  עוקבות  עלויות 

הקשורות למוניטין או למותגים שפותחו באופן  הגלומה בנכס בגינו הן הוצאו. יתר העלויות, לרבות עלויות  
 הפסד עם התהוותן.  ו אעצמי, נזקפות לרווח 
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית    -  2ביאור 
 

 )המשך(:  נכסים בלתי מוחשיים .י
 

 הפחתה  (5
 

פחת של נכס בלתי מוחשי על פני אורך חייו השימושיים. סכום  -הפחתה היא הקצאה שיטתית של הסכום בר
 בר פחת הוא העלות של הנכס, בניכוי ערך השייר שלו. 

 
שיטת הקו הישר, על פני אומדן אורך החיים השימושי של הנכסים  הפסד לפי    ואהפחתה נזקפת לרווח  

ם בעלי אורך חיים  ייהבלתי מוחשיים, מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש. מוניטין ונכסים בלתי מוחש 
 בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי, אלא נבחנים לצורך ירידת ערך לפחות פעם בשנה. 

 
 נו כדלקמן: אומדן אורך החיים השימושי הי

 
 שנים  5-8 קשרי לקוחות 
 שנים  5-8 סימן מסחרי 

 שנים  3-8 תחרות -אי
 שנים   3-4 תוכנה ורישיונות 

 
 האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח.

 
 של נכסים לא כספיים  ירידת ערך .יא

 
נכסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר, כדוגמת מוניטין, וכן נכסים בלתי מוחשיים שאינם זמינים עדיין  
לשימוש, אינם מופחתים, וירידה בערכם נבחנת אחת לשנה. ירידה בערכם של נכסים לא כספיים אחרים נבחנת,  

 ספרים לא יהיה בר השבה.  במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות, המצביעים על כך שערכם ב
 

סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו בספרים של נכס על הסכום בר השבה שלו.  
סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס, בניכוי עלויות מכירה, לבין שווי השימוש שלו.  

מות הנמוכות ביותר, בגינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים  לצורך בחינת ירידת ערך, מחולקים הנכסים לר
כספיים, למעט מוניטין, אשר חלה ירידה בערכם, נבחנים לצורך זיהוי ביטול  -)יחידות מניבות מזומנים(. נכסים לא

 אפשרי של ירידת הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי.  
 

 הטבות לעובדים: .יב
 
 לאחר סיום העסקה הטבות  (1

 
בקבוצה קיימות מספר תכניות הטבה לאחר העסקה. התכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות  

 כתכניות הטבה מוגדרת.  אוביטוח או לקרנות המנוהלות בידי נאמן, והן מסווגות כתכניות הפקדה מוגדרת 
 
 תכניות להפקדה מוגדרת  (א

 
תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה הקבוצה משלמת תשלומים קבועים  תכנית להפקדה מוגדרת הינה  

לישות נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים. מחויבויות  
בתכנית להפקיד  לרווח   הקבוצה  כהוצאה  נזקפות  מוגדרת,  שבמהלכן    ואהפקדה  בתקופות  הפסד 

 סיפקו העובדים שירותים קשורים. 
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית    -  2ביאור 
 

 )המשך(:  הטבות לעובדים .יב
 

 תכניות להטבה מוגדרת  (ב
 

סיום העסקה שאינה תכנית להפקדה מוגדרת.   תכנית להטבה מוגדרת הינה תכנית הטבה לאחר 
סיום   לאחר  הטבות  בגין  מוגדרת  הטבה  לתכנית  המתייחסת  הקבוצה,  של  נטו  העסקה, מחויבות 

מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שתגיע לעובד בתמורה 
לשירותיו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן  

דרת  של נכסי התכנית. הקבוצה קובעת את הריבית נטו על ההתחייבות )הנכס(, נטו בגין הטבה מוג
למדידת   ששימש  ההיוון  בשיעור  מוגדרת  הטבה  בגין  נטו  )הנכס(,  ההתחייבות  הכפלת  ידי  על 

 המחויבות בגין הטבה מוגדרת, כפי ששניהם נקבעו בתחילת תקופת הדיווח השנתית. 
שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה, 
שהמטבע שלהן הינו שקל ומועד פירעונן דומה לתנאי המחויבות של הקבוצה. החישובים נערכים מידי  

 שנה על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה.  
 

נוצר נכס נטו לקבוצה, מוכר נכס עד לסכום נטו של הערך הנוכחי של  כאשר לפי תוצאות החישובים  
 הטבות כלכליות הזמינות בצורה של החזר מהתכנית או של הקטנה בהפקדות עתידיות לתכנית.  

 
ניתן   כאשר  לקבוצה  כזמינה  תחשב  עתידיות  הפקדות  הקטנת  או  החזרים  בצורת  כלכלית  הטבה 

ק המחויבות. בחישוב זה נלקחות בחשבון דרישות הפקדה  לממשה במהלך חיי התכנית או לאחר סילו
 מזערית, באם רלוונטיות לתכנית.

 
ביחס  נוספים  סכומים  לתשלום  מזערית,  הפקדה  דרישת  במסגרת  חובה,  קיימת  כאשר  כן,  כמו 
לשירותים שניתנו בעבר, מכירה הקבוצה במחויבות נוספת )הגדלת התחייבות, נטו או הקטנת נכס, 

ה סכומים כאמור לא יהיו זמינים כהטבה כלכלית בצורה של החזר מהתכנית או הקטנה נטו(, במידה ב
 בהפקדות עתידיות. 

 
מדידה מחדש של ההתחייבות )הנכס(, נטו בגין הטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים אקטואריים,  

רלוונטי,  תשואה על נכסי תוכנית )למעט ריבית(, וכן שינוי כלשהו בהשפעה על תקרת הנכסים )ככל ש
 למעט ריבית(. מדידות מחדש נזקפות מידית, דרך רווח כולל אחר ישירות לעודפים. 

 
עלויות ריבית בגין מחויבות להטבה מוגדרת, הכנסות ריבית בגין נכסי התוכנית וריבית בגין ההשפעה 

 כחלק מהוצאות השכר. של תקרת הנכסים שנזקפו לרווח והפסד, מוצגות 
 

יחס לתכנית הטבה אחת מול התחייבות המתייחסת לתכנית אחרת רק הקבוצה מקזזת נכס המתי
כאשר יש זכות לאכיפה משפטית להשתמש בעודף התכנית אחת כדי לסלק מחויבות בגין התכנית  
האחרות, וכן יש כוונה לסלק את המחויבות על בסיס נטו או לממש את העודף בתכנית אחת ולסלק  

 ו זמנית. את המחויבות שלה בגין התכנית האחרת ב 
 

 הטבות לעובדים לטווח קצר  (2
 

מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות  
 בעת ההיעדרות בפועל.   –המתייחס או במקרה של היעדרויות שאינן נצברות )כמו חופשת לידה( 

 
זמן קצר בגין בונוס במזומן או תכנית השתתפות ברווחים,  ב התחייבות מוכרת בסכום הצפוי להיות משולם

מוכרת בסכום הצפוי להיות משולם, כאשר לקבוצה יש מחויבות נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את  
 הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות. 

 
כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך נקבע בהתאם    סיווג הטבות לעובדים, לצרכי מדידה,

 לתחזית החברה לסילוק המלא של ההטבות. 
 

 דמי חופשה והבראה  (3
 

על בסיס שנתי. הזכאות מתבססת על תקופת  והבראה המחושבים  ימי חופשה  ל , זכאי העובד  בהתאם לחוק
ה, בהתבסס על ההטבה שנצברה  הקבוצה מכירה בהתחייבות והוצאה בגין דמי חופשה והברא  ההעסקה.

 עבור כל עובד. 
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית    -  2ביאור 
 

 הפרשות  .יג
 

הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר,  
מהימן,  באופן  לאמידה  הטבות   הניתנת  של  שלילי  תזרים  יידרש  כי  צפוי  המחויבות.  וכאשר  לסילוק  כלכליות 

ההפרשות נקבעות על ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשיעור ריבית לפני מס, המשקף את הערכות השוק  
 וללא שקלול סיכון האשראי של החברה.  השוטפות לערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות

 
 אחריות  (1

 
המוצרים או השירות, בגינם ניתנה האחריות, נמכרים. ההפרשה מבוססת  הפרשה לאחריות מוכרת כאשר 

 על נתונים היסטוריים ועל שקלול כל התוצאות האפשריות בהסתברויות שלהן. 
 

 תביעות משפטיות  (2
 

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה  
( כי הקבוצה תידרש למשאביה  more likely than notתר סביר מאשר לא )מאירוע שהתרחש בעבר, יו

הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת  
 ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי. 

 
שהשיפוי יתקבל אם הקבוצה תסלק  (  Virtually Certainהקבוצה מכירה בנכס שיפוי אם, ורק אם, וודאי למעשה )

 את המחויבות. הסכום שמוכר בגין השיפוי אינו עולה על סכום ההפרשה. 
 

 הכנסות: .יד
 

 : לקוחות  עם מחוזים הכנסות
 
 ההכנסות  מדידת (1

 
הכנסות הקבוצה נמדדות לפי סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או  

ללקוח, למעט סכומים שנגבו עבור צדדים שלישיים, כגון מיסי מכירה מסוימים. ההכנסות  שירותים שהובטחו 
 . מוצגות נטו ממע"מ, ולאחר ביטול הכנסות בין חברות הקבוצה

 
 מועד ההכרה בהכנסה  (2

 
  עם  החוזה  במסגרת שהובטחו  השירות  או הסחורה   על שליטה משיג   הלקוח  כאשר  בהכנסה  מכירה הקבוצה

  מחויבות  את מקיימת היא אם, בחוזה  ההתקשרות במועד, קובעת הקבוצה, ביצוע מחויבות כל  עבור. הלקוח
 . זמן לאורך הביצוע 

 
  זמנית   בו  וצורך   מקבל  הלקוח(  א: )מתקיים   הבאים   מהקריטריונים  אחד  אם,  זמן  לאורך  מקוימת  ביצוע  מחויבות

  על   נשלט  אשר   נכס  משפרים   או  יוצרים  הקבוצה  ביצועי(  ב; )הקבוצהות המסופקות על ידי ביצועי  ההטב   את
,  לקבוצה   אלטרנטיבי  שימוש  עם   נכס  יוצרים  אינם   הקבוצה   ביצועי (  ג)  או ;  שיפורו  או   יצירתו   כדי   תוך   הלקוח   ידי 

 . מועד לאותו  עד שהושלמו ביצועים  עבור לאכיפה הניתנת לתשלום  זכות יש ולקבוצה
 

 . זמן בנקודת  מקוימת היא , זמן  לאורך מקוימת אינה  ביצוע שמחויבות ככל 
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית    -  2ביאור 
 

 )המשך(:  הכנסות .יד

 
 

 הקבוצה:  של ההכנסות   סוגי (3
 

 מכירת סחורות  (א
 
  חברות   כאשר  מוכרת  סחורותהכנסה ממכירת  .  מערכות מיגון ומתח נמוך   מוצרי  מגוון  מוכרת  קבוצהה

  להשפיע   שיכולה,  קוימה  שלא  מחויבות  קיימת  ולא  המערכות באתר הלקוחהתקינו את  ו   מסרו  הקבוצה
 . הלקוח ידי על המוצרים קבלת על
 

 שירותים (ב
 

שירותי התקנת  ,  שמירה ואבטחה  שירותי   בעיקר  הכוללים שירותים עתירי כוח אדם   הקבוצה מספקת  
שירותים מוכרות בתקופת הדיווח  שירותי מוקד וסיור. ההכנסות ממתן  ו מערכות מתח נמוך,    תתחזוק ו

על בסיס שיעור השירותים שבוצעו מתוך כלל השירותים האמורים    כותבה סופקו השירותים. המוער 
 להתבצע.  

 
 עבודות לפי חוזי הקמה  (ג

 
 לעיל.    2בהכנסה מחוזי הקמה לאורך זמן, לפי המדיניות המפורטת בסעיף מכירה החברה 

 
  כנכס  הכספי  המצב   על  בדוח  החוזה  את  מציגה  הקבוצה,  מחויבויותיו  את  ביצע  לחוזה  מהצדדים  אחד  כל  כאשר

)נכלל    לקוח  עם  חוזה  בגין  כהתחייבות  או)נכלל בדוח על המצב הכספי ביתרת הכנסות לקבל(    לקוח  עם  חוזה  בגין
  התשלום   לבין   הקבוצה   של   הביצועים   בין  ליחסים  בהתאם,  בדוח על המצב הכספי ביתרת זכאים ויתרות זכות(

  העבירה   שהקבוצה  שירותים  או  סחורות  עבור  לתמורה  הקבוצה  זכות  הוא  לקוח  עם  חוזה  בגין  נכס.  הלקוח  של
  שבגינם  ללקוח  שירותים  או  סחורות  להעביר  הקבוצה  של  מחויבות  היא  לקוח  עם   חוזה  בגין  התחייבות.  ללקוח

 . מהלקוח( פירעונה  מועד שחל תמורה של סכום או) תמורה  קיבלה הקבוצה
 

  המצב  על   בדוח"  לקוחות"   יתרת במסגרת  תמורה  לקבלת  מותנות   הבלתי הזכויות  כל  את בנפרד מציגה  הקבוצה
 . הכספי
 

 חכירות .טו
 

  משרדיםשנים,    2-3. הסכמי החכירה לרכבים הינם לתקופה של   וציוד תפעולי  כלי רכב   ,הקבוצה חוכרת בניינים
 שנים.  2וציוד תפעולי   (אשר וודאי באופן סביר שתמומשנה הכוללים תקופות  אופציות הארכ)השנים  2-15

 
ההתקשרות בחוזה, האם החוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה. חוזה הוא חכירה  הקבוצה מעריכה, בעת  

או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן עבור תמורה. הקבוצה  
 מעריכה מחדש אם חוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה רק אם התנאים של החוזה השתנו. 

 
עבור חוזי חכירה הכוללים רכיבים שאינם רכיבי חכירה, כגון שירותי תחזוקה, הקשורים לרכיב החכירה, בחרה  
חכירה   שאינם  כלשהם  וברכיבים  חכירה  רכיב  בכל  לטפל  זאת  ובמקום  הרכיבים,  בין  להפריד  שלא  הקבוצה 

 הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד.  
 

חייבות בגין חכירה בגובה הערך הנוכחי של תשלומי החכירה  במועד ההכרה לראשונה, מכירה הקבוצה בהת
 העתידיים, אשר כוללים, בין היתר, את מחיר המימוש של אופציות הארכה אשר וודאי באופן סביר שתמומשנה. 

 
במקביל, מכירה הקבוצה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה כלשהם  

במועד התחילה או לפניו בניכוי תמריצי חכירה כלשהם שהתקבלו, ובתוספת עלויות ישירות ראשוניות  שבוצעו  
 כלשהן שהתהוו לחברה. 

 
תשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד המחירים לצרכן נמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים במועד  

כאשר חכירה.  בגין  בחישוב ההתחייבות  ונכללים  שינוי בתזרימי המזומנים של החכירה    תחילת החכירה,  חל 
כתוצאה משינוי במדד, מודדת הקבוצה מחדש את ההתחייבות בגין חכירה בהתבסס על התזרימים החוזיים  

 המעודכנים, כתיאום לנכס זכות השימוש. 
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית    -  2ביאור 
 

 )המשך(:  חכירות .טו
 

ניתן לקביעה בנקל, נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של  מכיוון ששיעור הריבית הגלום   אינו  בחכירה 
הקבוצה. שיעור ריבית זה הינו השיעור אותו הקבוצה הייתה נדרשת לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה ועם  
 בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מנת להשיג נכס בערך דומה לנכס זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה. 

 ת החכירה הינה התקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, לרבות תקופות המכוסות על ידי אופציה  תקופ 
להאריך את החכירה אם וודאי באופן סביר שהקבוצה תממש אופציה זו, וכן תקופות המכוסות על ידי אופציה  

 לבטל את החכירה אם וודאי באופן סביר שהקבוצה לא תממש אופציה זו. 
 

ילת החכירה, מודדת הקבוצה את נכס זכות השימוש בעלות, בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת  לאחר מועד תח
ערך שנצברו, מותאם בגין מדידה מחדש כלשהי של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת על נכס זכות השימוש  

החכירה, לפי  מחושב לפי שיטת הקו הישר, על פני אומדן אורך החיים השימושיים של הנכס המוחכר או תקופת  
 הקצר מביניהם. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ריבית על ההתחייבות בחכירה מוכרת ברווח או הפסד בכל תקופה במהלך תקופת החכירה, בסכום שמייצר  
 שיעור ריבית תקופתי קבוע על היתרה הנותרת של ההתחייבות בגין החכירה. 

 
שבהן נכס הבסיס הינו בעל ערך נמוך מוכרים בשיטת    לטווח קצר וכן תשלומים בגין חכירות  תשלומים בגין חכירות

חכירות לטווח קצר הן חכירות שבהן תקופת החכירה    הקו הישר על פני תקופת החכירה, כהוצאה ברווח או הפסד. 
 חודשים או פחות.  12היא 

  
 

 הוצאות מיסים על ההכנסה  .טז
 

הפסד אלא  או  ם על הכנסה כוללת מסים שוטפים ונדחים. מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח  הוצאת מסי
אם המס נובע מצירוף עסקים, או נזקפים ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים  

 ישירות בהון או ברווח כולל אחר. 
 

ו להתקבל( על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב  המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם )א
לפי שיעורי המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח. מיסים שוטפים כוללים גם מיסים  

 בגין שנים קודמות. 
 

צפוי מאשר  , לרבות הוצאות מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר יותר  אי וודאות באשר להיבטי המסהפרשה בגין  
 לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות. 

 
ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח  

 . הקבוצה לא מכירה במסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים: מסכספי לבין ערכם לצרכי 
 
 ההכרה לראשונה במוניטין,   •
 
ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח   •

 החשבונאי ועל הרווח לצרכי מס, וכן  
 
, במידה ואין זה  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  בישויותוהפרשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות   •

 יד הנראה לעין ובמידה והקבוצה שולטת במועד היפוך ההפרש.  צפוי שהם יתהפכו בעת
 

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על  
 החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח. 

 

 שנים  2-15 משרדים 
 שנים  2-3 כלי רכב 

 שנים  2 ציוד תפעולי 
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית    -  2ביאור 
 

 )המשך(: הוצאות מיסים על ההכנסה .טז
 

 
נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי  

ועד דיווח,  שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מ 
 ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות יתממשו, הם מופחתים. 

 
נכסי   לקיזוז  לאכיפה  הניתנת  חוקית  זכות  וקיימת  במידה  נדחים  מסים  וההתחייבות  נכסי  מקזזת  הקבוצה 

 והתחייבויות מסים שוטפים, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על  
  ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה, או בחברות שונות, אשר בכוונתן לסלק נכסי והתחייבות מסים שוטפים 

 על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים מיושבים בו זמנית. 
 

 רווח למניה  .יז
 

 המניות  לבעלי   לחלוקה  הניתן  ההפסד   או   הרווח על,  ככלל  מבוסס למניה הבסיסי  ההפסד   או  הרווח   חישוב 

 . התקופה במהלך במחזור הקיימות  הרגילות  המניות מספר של המשוקלל בממוצע המחולק ,הרגילות
 

  הרגילות   המניות   לבעלי   המיוחס,  ההפסד  או   הרווח   את   החברה   מתאמת  למניה  המדולל ההפסד  או  הרווח  בחישוב 
  הרגילות   המניות  כל  של  ההשפעות  בגין,  במחזור  הקיימות  המניות  מספר  של  המשוקלל  הממוצע  ואת,  החברה  של

  במחזור   הקיימות  הרגילות  המניות   מספר   של  המשוקלל   לממוצע  . במסגרת זו, מתווסף המדללות  הפוטנציאליות 
  הרגילות  המניות  שכל  בהנחה  במחזור  קיימות  שהיו  הנוספות  הרגילות  המניות  מספר  של  המשוקלל  הממוצע

 . הומרו  המדללות  הפוטנציאליות 
 

 או  למניה הרווח את   מקטינה )  מדללת הינה  השפעתן כאשר רק  כאמור בחשבון  מובאות  הפוטנציאליות   המניות 

 (. למניה ההפסד את מגדילה
 

 מניות   מבוסס תשלום .יח
 

  הקבוצה  שבהן,  החברה  של  הוניים  במכשירים  המסולק,  לעובדים  מניות  מבוסס  לתשלום  תוכנית  מפעילה  הקבוצה
  השירותים  של  ההוגן  שוויים.  החברה   של(  אופציות)  הוניים  למכשירים  בתמורה  מעובדים  שירותים  מקבלת

 .  הפסד או רווח  בדוח כהוצאה  מוכר האופציות  להענקת  בתמורה מהעובדים המתקבלים

 

  סך . להבשיל  הצפויות  האופציות   מספר לאמידת   המשמשות  ההנחות בין  נכללים שוק תנאי  שאינם הבשלה תנאי 
  להבשלה  המוגדרים  התנאים  כל  את  לקיים  נדרש  שבה  התקופה  שהיא,  ההבשלה  תקופת  במהלך  מוכרת  ההוצאה

 .  מניות מבוסס התשלום הסדר  של
 

,  להבשיל  הצפויות  האופציות  למספר  בנוגע   אומדניה  את  הקבוצה  מעדכנת,  הכספי  המצב  על  דוח  תאריך  בכל
  אם ,  המקוריים  לאומדנים  בהשוואה  השינוי  בהשפעת  ומכירה,  שוק  תנאי  שאינם  ההבשלה  תנאי  על  בהתבסס

 . בהון מקבילה ובהתאמה, הפסד   או רווח  בדוח, קיים
 

,  במישרין  לייחסן  שניתן  עסקה  עלויות  בניכוי,  התקבולים.  חדשות  מניות  מנפיקה  החברה ,  האופציות  מימוש  בעת
 . מניות על ולפרמיה(  נקוב ערך ) המניות להון  נזקפים
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית    -  2ביאור 
 

  חדשות:תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות  .יט
 

 המוקדם  ביישומם בחרהחדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא  תקנים
 

 (IAS 1-התיקון ל -"הצגת דוחות כספיים" )להלן   1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי     (1

 
 בדוח על המצב     שוטפות  או לא מבהיר את ההנחיות בנוגע לסיווג התחייבויות כשוטפות IAS 1-התיקון ל                       

 בהיר, בין היתר כי: מהתיקון  הכספי.                         
 

) .א יש זכות מהותית  ( לדחות את  substantive rightהתחייבות תסווג כהתחייבות לא שוטפת אם לישות 
 תקופת הדיווח. תום  לאחר    יםחודש 12 למשך לפחות  סילוק ההתחייבות

מבטל  ההתחייבות, ו  סיווג  לצורך  רלוונטית  אינה  הזכות  למימוש  בנוגע  הישות  כוונת  כי  מבהיר  התיקון,  כן  כמו
 את ההתייחסות לקיומה של זכות בלתי מותנית. 

 

 כאמור קיימת רק במידה והישות עומדת בתנאים הרלוונטיים בתאריך המאזן. זכות מהותית   .ב

 

כולל סילוק בדרך של תשלום מזומן, משאבים כלכליים אחרים או מכשירים הוניים של   ההתחייבות"סילוק"   .ג
סווגה להון אינה משפיעה על סיווגה של ההתחייבות  אשר  זכות המרה בגין מכשיר המיר    עם זאת,   הישות.

 בגין המכשיר. 

 

     או לאחריו.  2023בינואר  1י לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום ייושם באופן רטרוספקטיב  IAS 1-התיקון ל                       
 לא צפויה להיות השפעה   IAS 1-בהתאם להוראות התיקון, יישומו המוקדם אפשרי. ליישום לראשונה של התיקון ל                       
 הקבוצה.   המאוחדים של מהותית על הדוחות הכספיים                      

 
 (IAS 12-ל  התיקון - להלן) ההכנסה  על  מסים 12  בינלאומי חשבונאות לתקן  תיקון (2

 
  בעסקה   בהתחייבות  או  בנכס  לראשונה  מהכרה  הנובעים  נדחים  מסים  מיצירת  הפטור  כי  מבהיר  IAS 12-ל  התיקון

  החייבת   ההכנסה  על   משפיעה  אינה  וגם  העסקה  בעת  החשבונאי  הרווח  על  משפיעה  אינה,  עסקים  צירוף  אינה  אשר
  לראשונה   בהכרה   אשר  עסקאות  בגין   ליישום   ניתן  אינו (  לראשונה  ההכרה  פטור )  העסקה  בעת   מס  לצורך   ההפסד   על  או

 .  זהים  בסכומים לניכוי הניתנים זמניים  והפרשים במס חייבים זמניים הפרשים  נוצרים בהן
 

  זכות   בנכס  החוכר  מכיר,  חוכר  ידי  על  בהן  לראשונה  ההכרה  שבמועד  חכירה  עסקאות,  למשל,  כוללות  כאמור  עסקאות
  ושיקום   פינוי ,  פירוק  בגין   בהתחייבות   הכרה  של  מצבים  וכן;  החכירה   בגין   ההתחייבות   ליתרת  השווה   בסכום  שימוש 

 . קבוע רכוש עלות כנגד  המוכרת
 

,  התיקון   להוראות  בהתאם .  לאחריו   או   2023  בינואר  1  ביום   המתחילות  שנתיות  תקופות  לגבי   ייושם  IAS 12-ל  התיקון
  המוצגת   ביותר  המוקדמת  הדיווח  תקופת  מתחילת  החל  העסקאות  כל  עבור  ייושם  התיקון.  אפשרי  המוקדם  יישומו
  ישות   על,  לראשונה  ייושם  התיקון  שבהם  הכספיים  הדוחות   במסגרת,  כן  כמו.  לראשונה  יושם  התיקון  שבו  הכספי  בדוח

 : המוצגת ביותר המוקדמת  הדיווח תקופת בתחילת להכיר
 
  הזמני   ההפרש  את   לנצל  יהיה  ניתן   שכנגדה  חייבת  הכנסה  שתהיה   צפוי  שבה  למידה   עד ,  נדחים  מסים  בנכס (א)

  בקשר   במס  והחייבים  לניכוי  הניתנים  הזמניים  ההפרשים  כל  בגין,  נדחים  מסים  בהתחייבות  וכן,  לניכוי  הניתן
 :עם

 -  וכן;  חכירות בגין  והתחייבויות  שימוש זכות נכסי -
  כחלק   שהוכר  המקביל  הסכום  וכן,  דומות  והתחייבויות  ושיקום  פינוי,  פירוק  בגין  התחייבויות -

 . המתייחס הנכס מעלות
  ככל ,  בהון  אחר  רכיב  או)  העודפים  של  הפתיחה  ליתרת  כהתאמה  לראשונה  היישום   של  המצטברת  בהשפעה (ב)

 . זה למועד(  שרלוונטי
 

  של   המאוחדים  הכספיים   הדוחות  על   מהותית   השפעה  להיות   צפויה  לא  IAS 12  -ל  התיקון  של   לראשונה   ליישום
 . הקבוצה
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 אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים   - 3ביאור 
 

להשתמש בשיקול דעת בהערכות, אומדנים והנחות   קבוצה, נדרשת הנהלת הIFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
 אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית  ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות.  

 
להניח  הקבוצה  , נדרשה הנהלת  הקבוצהבעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של  

וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת  הנחות באשר לנס  יבות ואירועים הכרוכים באי 
 על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. הקבוצה 

 
 שוות בדיוק להנחות הקבוצה. לעתים רחוקות, התוצאות בפועל בנוגע לאותן הנחות ואומדנים יהיו 

 
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים  

 ובכל תקופה עתידית מושפעת. 
 

ודאות בקשר   לחוסר  עיקריים אחרים  וגורמים  לגבי העתיד  מובא מידע בדבר הנחות שהניחה הקבוצה  לאומדנים,  להלן 
שקיים סיכון משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית  

 הבאה: 
 

 הפנייה השלכות אפשריות  הנחות עיקריות  אומדן 

  להפסד  הפרשההערכת 
 לקוחות  חובות  בגין

צפי לגביית חוב הלקוח  
 בהתאם לתנאי האשראי 

גידול או קיטון  
 בסעיף הלקוחות 

למידע בדבר השפעת השינוי בהפרשה  
 3ג' 4 ראה ביאור  לקוחות  חובות בגין להפסד

    
לאחר    יםהטבות לעובד
 סיום העסקה 

הנחות אקטואריות כגון  
שיעור היוון, שיעור הגידול  

בשכר ושיעור גידול  
 בקצבה לפנסיה 

גידול או קיטון  
במחויבות בגין  
תכנית הטבה  

מוגדרת לאחר  
 סיום העסקה  

ראה   - למידע בדבר הנחות האקטואריות
 7ביאור 

    
הערכת סיכויי  

 התחייבויות תלויות 
האם יותר סביר מאשר  

לא כי יהיה תזרים שלילי  
של משאבים כלכליים בגין  

תביעות משפטיות  
 שהוגשו כנגד הקבוצה 

  ביטול או יצירת
הפרשות בגין  

 תביעות 

  - למידע בדבר חשיפת החברה לתביעות
 ' ב15ראה ביאור  

    
אמידת שיעור ההשלמה   חוזי הקמה 

  הקמה  חוזהשל כל 
קביעה האם  להמשמש 

הינו   ההקמהחוזה 
 .  מכביד

גידול או קיטון  
בסכומי ההכנסות  
שהוכרו בגין חוזי  

הקמה והכרה  
בהפסד בגין חוזה  

 מכביד 

הכנסות שהוכרו בגין חוזי  למידע בדבר 
 18ראה ביאור  - הקמה

    
הקבוצה בוחנת על בסיס   אומדן ירידת ערך מוניטין 

שנתי האם קיימת ירידת  
ערך של מוניטין, סכומים  

בני השבה של יחידות  
מניבות מזומנים נקבע על  

בסיס שימוש בשיטת  
מכפיל הרווח, חישובים  

אלו מחייבים שימוש  
 באומדנים 

ירידת  בהכרה  
ערך מוניטין  

כהוצאה בדוח  
 רווח והפסד 
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 :פיננסיים מכשירים  - 4 ביאור
 

 כללי .א
 

 : פיננסיים  במכשירים משימוש הנובעים הבאים לסיכונים  חשופה הקבוצה
 
 סיכון אשראי  •

 סיכון נזילות  •

 )הכולל סיכון מטבע, סיכון ריבית וסיכון מחיר אחר( סיכון שוק •
 

  ותהליכים   מדיניות,  הקבוצה  מטרות,  שלעיל  מהסיכונים  אחד  לכל  הקבוצה  של  החשיפה  בדבר  מידע  ניתן  זה  בביאור
 . אלה מאוחדים  כספיים  דוחות כל   לאורך  נכלל  נוסף  כמותי גילוי.  הסיכון של וניהול  מדידה לגבי

 
 סיכונים  לניהול המסגרת  .ב

 
 . ההנהלה  בידי מצויה  עליה ולפקח הקבוצה  של הסיכונים ניהול  מסגרת את לבסס המקיפה האחריות

 
  הגבלות   לקבוע,  הקבוצה   בפני  העומדים  הסיכונים  את   ולנתח  לזהות  בכדי  גובשה  הקבוצה  של  הסיכונים  ניהול  מדיניות
  נסקרות   הסיכונים  לניהול  והשיטות   המדיניות.  בהגבלות  והעמידה  הסיכונים  על  ולפקח  ובקרות  לסיכונים  הולמות 

  הקבוצה ,  הניהול   ונהלי   ותקני  ההכשרה   באמצעות .  הקבוצה  ובפעילות  השוק  בתנאי  שינויים   לשקף   בכדי   שוטף   באופן
 . ומחויבותם תפקידם  את מבינים העובדים  כל   בה יעילה בקרה  סביבת לפיתוח  פועלת

 
 סיכון אשראי .ג

 
  יעמוד   לא  פיננסי  למכשיר  שכנגד  צד  או  לקוח  באם  לקבוצה  שיגרם  כספי  להפסד  סיכון  הוא  אשראי  סיכון

   .אחרים וחייבים  לקוחות  של מחובות בעיקר  נובע  והוא,  החוזיות בהתחייבויותיו 
 

 אחרים חייביםו לקוחות
 

  בחשבון   לוקחת  ההנהלה,  אולם.  לקוח  כל  של  האישי  מהאפיון  בעיקר  מושפעת  אשראי  לסיכוני  הקבוצה  של  החשיפה
  פועל   בו   בענף   פירעון  יכולת  לאי  הסיכון  כולל,  הקבוצה  של   הלקוחות  בסיס   של  הדמוגראפיים  המאפיינים  את  גם

.  הכלכלי  במצב   אפשרית  הידרדרות   לאור   בייחוד ,  אשראי  סיכון  על   השפעה  להיות  עשויה  אלה   שלגורמים   היות ,  הלקוח
  יש ,  הלקוח   פועל  בו   בענף  פירעון   יכולת   לאי   הסיכון  כולל,  הקבוצה  של  הלקוחות  בסיס  של   הדמוגראפיים  למאפיינים

  ואין   ומוסדיים  עסקיים  פרטיים ,  לקוחות  של   גדול  פיזור  שלקבוצה  העובדה   לאור   האשראי  סיכון  על   מועטה   השפעה
 . עיקרי בלקוח  תלות

 
רבים,   במקרים. תקשרות ה תחילת נבדקת לפני   ותלחברות בקבוצה מדיניות אשראי לפיה איכות האשראי ללקוח

 חברת מודיעין עסקי.  מ מידעבאמצעות  מבוצעתהבדיקה 
 

הנקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת    להפסד בגין חובות לקוחותהפרשה   כוללים  הכספיים  הדוחות
בספק מוטלת  גבייתם  גיול החברה  לפי  מסופקים   והפרשה    הגלום   הפוטנציאלי   ההפסד   את   המשקפות לחובות 

  בהסתמך   הסיכון  הערכת   על,  היתר  בין,  הקבוצה  מתבססתההפרשה    גובה  בקביעת.  בספק  מוטלת  שגבייתם  בחובות
  הערכת ,  לקוחות ידי  על  תשלום  דפוסי,  שלו   הגבייה  לסטאטוס  בהתאם  סיווגו,  החוב  גיל  בדבר  שבידה  המידע  על

   .עבר  חובות בגביית  שנצבר וניסיון, מהחייבים שנתקבלו הביטחונות
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 (:המשך) פיננסיים מכשירים  - 4 ביאור
 

 )המשך(:  סיכון אשראי .ג
 

הקבוצה על פי    מספרי  נמחקים,  לגבותם  סיכוי   אין  המשפטיים  ויועציה  הקבוצה   הנהלת  לדעת  אשר,  לקוחות  חובות
 החלטת ההנהלה. 

 
 חשיפה לסיכון אשראי  (1

 
בספרים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים מייצגים את חשיפת האשראי המרבית. החשיפה המרבית    הערך 

 לסיכון האשראי בתאריך המאזן, הייתה כדלקמן: 
 

 בדצמבר  31 
 2021 2020 

 ח "ש אלפי  

 23,722  11,897  מזומנים ושווי מזומנים 
 193,244  192,644  והכנסות לקבל   לקוחות
 1,459  1,439  חייבים 

 974  792  הלוואה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 הלוואה לחברות המטופלות לפי שיטת  

 33,727  31,614  השווי המאזני     
  238,386  253,126 
 

 
 חשיפה לפי אזורים גיאוגרפיים  (2

 
 קיימים לתאריך המאזן לקוחות מקומיים בישראל בלבד.  לקבוצה

 
 גיול חובות  (3

 
 : הפרשה להפסדבניכוי , חובות של לקוחותלהלן גיול 

 
 בדצמבר  31 
 2021 2020 
 אלפי ש"ח  

 177,340  180,244  אינם בפיגור 
 6,303  4,029  יום   0-30פיגור של 
 8,552  6,991  יום  31-180פיגור של 
 294  639  יום   181-365פיגור של 

 755  741  פיגור של מעל שנה ובטיפול משפטי 
  192,644  193,244 

 
 לקוחות הייתה כדלקמן:  חובותבגין   להפסדהתנועה בהפרשה 

 
 לשנה  שהסתיימה   

 בדצמבר  31ביום 
 2021 2020 
 אלפי ש"ח  

 7,018  6,541  לתחילת השנה יתרה 
 ( 242) ( 398) ירידת ערך בגין לקוחות 

   
 ( 235) ( 650) הפסד או  בהפרשה שנזקף לרווח  קיטון

 6,541  5,493  השנה יתרה לסוף 
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(:המשך) פיננסיים מכשירים  - 4 ביאור  

 
  נזילות סיכון .ד

 
  על  המסולקות הפיננסיות בהתחייבויותיה הקשורות במחויבויות לעמוד תתקשה שהקבוצה הסיכון הוא נזילות סיכון

  מידת   את ,  הניתן  ככל ,  להבטיח  היא  שלה  הנזילות  סיכוני  לניהול   הקבוצה   גישת.  אחר  פיננסי   נכס  או  מזומן  מסירת   ידי 
  בלתי  הפסדים  לה  שיגרמו  מבלי  לחץ  ובתנאי  רגילים  בתנאים,  במועד   בהתחייבויותיה  לעמידה  המספקת  הנזילות

 . במוניטין   פגיעה או  רצויים
 

  באפיקי   מושקעים,  השוטפת  הפעילות  למימון  נדרשים  אינם  אשר,  הקבוצה  חברות  ידי  על  המוחזקים  המזומנים  עודפי
  בהתאם   החברות  הנהלות   ידי   על   נבחרים   אלו  השקעה  אפיקי .  קצר  לזמן   פיקדונות:  כגון   ריבית   נושאי   השקעה
 . בהתחייבויותיהן עמידה לצורך הקבוצה חברות של המזומנים צורכי לגבי  עתידיות לתחזיות

 
  תחזיות   בוחנת  החברה .  המאוחד  ברמת  והן  בקבוצה  השונות  הישויות  ברמת  הן  נקבעת  מזומנים  תזרימי  תחזית

  יהיו   עת שבכל הקפדה תוך , התפעוליים לצרכים  מזומנים  די   שקיימים לוודא   כדי שלה הנזילות דרישות  של שוטפות 
  המידה   ומאמות   לה   שנקבעו  האשראי   ממסגרות  תחרוג  לא  שהחברה   כך   מנוצלות  לא  אשראי   מסגרות   מספיק

  החברה  תוכנית   כגון   גורמים  בחשבון   מביאות  אלו  תחזיות(.  קיימות  אם)  לעמוד   מחויבת  היא  בהן  הפיננסיות
  נזילות  יחסי  של  במטרות   עמידה,  מחייבות  פיננסיות  מידה  באמות  עמידה,  פעילותה   מימון  לצורך  בחוב  להשתמש

 . רגולציה  או חוקים כגון  חיצוניות  בדרישות  עמידה וכן , מסוימים
 

  השערים  על   בהתבסס  וזאת  מהוונים  בלתי   בסכומים  פיננסיות   התחייבויות   של  החוזיים  הפירעון  מועדי   להלן
  הסכמי  קיימים  לגביהם  אשר  סכומים  כולל  אינו  זה  גילוי .  ריבית  תשלומי   אומדן  כולל ,  הדיווח   למועד  החזויים  העתידיים

 : קיזוז
 

 2021בדצמבר   31ליום   

     תזרים   
 מעל  5ל  2בין  בין שנה  פחות משנה  מזומנים  הערך  

 שנים  5 שנים שנים  2 –ל   חוזי בספרים  

 אלפי ש"ח  

 -  25,815  25,815  25,815  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 

 - 
 34,639  14,624  12,100  20,046  81,409  71,890    ותהתחייבויות בגין חכיר 
 -  -  -  30,344  30,344  30,344  ספקים ונותני שירותים 

 -  -  -  107,445  107,445  107,445  זכאים ויתרות זכות 
התחייבות בגין אופציית מכר שניתנה   
 -  4,710  -  4,998  9,708  7,784  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  ותמקנ ןת שאיניו זכו  יהלוואה מבעל   
 750  -  4,513  4,513  שליטה 

 
 1,500  2,263 

  247,791  259,234  188,648  12,850  20,834  36,902 
 
 

 2020בדצמבר   31ליום   
     תזרים   
 מעל  5ל  2בין  בין שנה  פחות משנה  מזומנים  הערך  

 שנים  5 שנים שנים  2 –ל   חוזי בספרים  

 אלפי ש"ח  

 -  33,770  33,770  33,770  מתאגידים בנקאיים אשראי לזמן קצר 
 

 - 
 37,277  14,798  11,485  17,275  80,835  71,204    ותהתחייבויות בגין חכיר 
 -   -  30,687  30,687  30,687  ספקים ונותני שירותים 

 -   -  109,089  109,089  109,089  זכאים ויתרות זכות 
 התחייבות בגין אופציית מכר שניתנה  

 -  5,397  10,107  7,635  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה     
 

 4,710 

  ותמקנ ןת שאיניו זכו  יהלוואה מבעל   
 750  -  4,183  4,183  שליטה 

 
 1,500  1,933 

  256,568  268,671  196,218  12,235  16,298  43,920 
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(:המשך) פיננסיים מכשירים  - 4 ביאור  
 

 )המשך(: נזילות סיכון .ד
 

 
  :מימון  מפעילות מזומנים  כתזרימי מסווגים  בגינן  המזומנים תזרימי אשר פיננסיות בהתחייבויות  שינויים

 

  אשראי
 והלוואות

 קצר  לזמן

 
הלוואות  

לזמן  אחרות  
 ארוך 

הלוואה  
מבעלי זכויות  
שאינן מקנות  

 שליטה 
  התחייבויות

 הכל  סך חכירות בגין
 ח "ש  אלפי 

 109,645  71,204  4,633  38  33,770  2021 בינואר 1 ליום יתרה
      : 2021  שנת  במהלך שינויים

 492  -  492  -  -  שהתקבלו  מזומנים תזרימי
 21,781  21,781  -  -  -  חדשות   חכירות בגין שנוספו התחייבויות

 (31,816) (23,126) -  (38) ( 8,652) ששולמו  מזומנים תזרימי
 2,866  2,031  138  -  697  הפסד   או לרווח שנזקפו סכומים 

 102,968  71,890  5,263  -  25,815  2021 בדצמבר 31 ליום יתרה
 

 
  אשראי

 והלוואות
 קצר  לזמן

 
הלוואות  

אחרות לזמן  
 ארוך 

הלוואה  
מבעלי זכויות  
שאינן מקנות  

 שליטה 

 
 התחייבויות

 חכירות בגין
 הכל  סך

 ח "ש  אלפי 

 69,187  44,402  -  157  24,628  2020 בינואר 1 ליום יתרה
      : 2020  שנת  במהלך שינויים

 9,141  -  -  -  9,141  שהתקבלו  מזומנים תזרימי
 4,692  -  4,692  -  -  התחייבויות שנוספו בגין רכישת פעילויות 

 48,316  48,316  -  -  -  חדשות   חכירות בגין שנוספו התחייבויות
 (23,664) (22,606) ( 180) ( 119) ( 759) ששולמו  מזומנים תזרימי
 1,973  1,092  121  -  760  הפסד   או לרווח שנזקפו סכומים 

 109,645  71,204  4,633  38  33,770  2020 בדצמבר 31 ליום יתרה
 
 
 

 שוק סיכוני .ה
 

  ריבית  שיעורי, לצרכן  המחירים  מדד,  חוץ מטבע של חליפין שערי כגון,  שוק במחירי  ששינויים הסיכון הוא  שוק סיכון
  ניהול  מטרת.  פיננסיים במכשירים  החזקותיה   ערך  על  או  הקבוצה  הכנסות   על   ישפיעו,  הוניים  מכשירים  של  ומחירים

 . התשואה מקסום כדי  תוך,  מקובלים  פרמטרים במסגרת  שוק לסיכוני  החשיפה על ולפקח  לנהל  הינה השוק  סיכוני
  מתבצעות  האמורות  העסקאות.  שוק  סיכוני  ניהול  לצורך  נגזרים  הקבוצה  ומוכרת  קונה  הרגיל  העסקים  במהלך
 .  ההנהלה ידי   על שנקבעו  המנחים לקווים בהתאם
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 (:המשך) פיננסיים מכשירים  - 4 ביאור
 

 )המשך(: שוק סיכוני .ה
 

 סיכוני מדד ומטבע חוץ  (1
 

 סיכון מטבע 
הקבוצה חשופה לסיכון מטבע בגין קניות הנקובות במטבעות השונים ממטבע הפעילות של חברות הקבוצה,  

 דולר ארה"ב. והשקל החדש. המטבעות בהם נקובות עיקר העסקאות הם השקל החדש, האירו  
 

 
 

 ושערי החליפין המשמעותיים: להלן נתונים בדבר מדדי המחירים לצרכן  
 

 % השינוי בדצמבר  31 
 2021 2020 2021 2020 

 (7.5) ( 3.22) 3.215 3.11 דולר ארה"ב  1
 (0.7) 2.8     141.12 145.08 מדד המחירים לצרכן בנקודות* 

 
 על פי המדד בגין החודש המסתיים בתאריך כל מאזן,   *

 . 100=    1998לפיו בסיס ממוצע 
 

לשינוי ריאלי במדד המחירים לצרכן או   ,הכספיים של החברה הם בש"ח ההתחייבויותמאחר ועיקר הנכסים ו
 . הכספיים חותבשער החליפין של מטבע חוץ לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדו

 
 

 שיעורי ריבית: סיכון  (2
 

 סוג ריבית  א(
 

 להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של הקבוצה: 
 

 בדצמבר   31ליום  
 2021 2020 
 הערך בספרים  
 אלפי ש"ח  

     מכשירים בריבית משתנה 
 1,032  830  נכסים פיננסיים 

 (38,441) (31,078) התחייבויות פיננסיות 
 (30,248) (37,409)  

 
 

 ניתוח רגישות   ב(
 

    302בסכום של    2021  בדצמבר   31בשיעורי הריבית היה מקטין את ההון העצמי ליום    1%גידול של  
 אלפי ש"ח(.  374ב קטין מ 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח )ליום 
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 (:המשך) פיננסיים מכשירים  - 4 ביאור
 

 הוגן שווי .ו
 

  השונות  הרמות.  הערכה  שיטות   לפי ,  הפסד  או  רווח דרך  הוגן  בשווי  הנמדדים  הפיננסיים  המכשירים  של  ניתוח להלן
 : כדלקמן  הוגדרו

 
 (. 1 רמה) זהים התחייבויות או נכסים נסחרים בהם פעילים  בשווקים( מותאמים-בלתי) מצוטטים מחירים •
  אם   בין,  ההתחייבות  או   הנכס   לגבי  לצפייה  ניתנים  אשר,  1  ברמה   שנכללו,  מצוטטים  מחירים   שאינם  נתונים  •

 (. 2 רמה( )מהמחירים נגזרים  כלומר)  בעקיפין אם ובין(  כמחירים  כלומר)  במישרין
(  לצפייה  ניתנים שאינם  נתונים)  לצפייה  ניתן  שוק  מידע  על  מבוססים  שאינם  התחייבות  או  נכס  לגבי נתונים •

 (. 3 רמה)
 

 בספרים לערך בהשוואה הוגן שווי
 

.  בחשבונות  מוצגים  הם  בו  לערך  קרוב  או  זהה  כלל  בדרך,  החוזר  בהון  הכלולים  הפיננסיים  המכשירים  של  ההוגן  השווי
והתחייבות בגין תמורה    )למעט מכשירים פיננסים נגזרים  ארוך  לזמןפיננסים המוצגים    מכשירים  של  ההוגן  השווי

  פיננסיים   שמכשירים  כיוון,  בספרים  לערכן  הוא  אף  קרוב  ארוך  לזמן  אחרות  והתחייבויות  (מותנית לרכישת פעילויות
 . בשוק המקובלת לריבית קרוב  בשיעור ריבית   נושאים אלה

 
  מ " בע  המפעיל  ופוליסיטי  מ " בע  פוליסיטי   ממניות  25%  רכישת  לגבי   CALL  -ו  PUT  אופציית  בגין   נגזר   נכס   לחברה 

  בהתאמה.   ,ח" ש  אלפי   3,400  -ו  ש"ח  אלפי  1,620  מגיע לכדי  2020  - ו  2021בדצמבר    31שערכו בספרים לימים  
לקבלת האישור    רותבהתחשב בסבי ,  האופציה  של  הפנימי  הערךערך זה חושב על בסיס    .3  לרמה  מסווג  זה  נגזר

 ד'.  14 ביאור ראה גם  .מהותי  אינו   הזמן ששווי מעריכה החברההרגולטורי הנדרש למימוש הנגזר, 
 

מגיע    2020  -ו  2021בדצמבר    31שערכן בספרים לימים  תמורה מותנית בצירופי עסקים  התחייבויות בגין    לחברה
ראה גם ביאור     . 3  לרמה  ותמסווג התחייבויות מותנות אלו  בהתאמה.  , ח" ש אלפי  3,456 - ש"ח ו אלפי  5,535לכדי  

27 . 
פי   על  חושבה  המותנית  ביעדי הערכותהתמורה  בביצועים    עמידה  התמורה  ותוצאות  להסדרי  שצורפו  עסקים 

 . שסוכמו
 

שווין ההוגן של עסקאות  ,  בגין רכישות מלאי, תשלומי שכירות וביטוחועסקאות אופציה  לחברה עסקאות אקדמה  
האקדמה נקבע על בסיס היוון ערך העסקה העתידית לפי שער החליפין העתידי, נכון למועד הדו"ח. שווין ההוגן של  

ושולס(, בהתבסס על נתוני שוק  -האופציות מוערך על בסיס מודלים מקובלים להערכת שווי אופציות )ממשפחת בלק
 ומוצג במסגרת זכאים ויתרות זכות.  קן הנכונים למועד הדו"ח, ובכללן שערי החליפין, ריביות וסטיות ת

 
בדצמבר    31הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן נכון ליום  

2021  : 
 

 סך הכל   3רמה   2רמה   
 אלפי ש"ח  

    נכסים: 
    

 1,620  1,620  -  המאזני נגזר בגין אופציה לרכישת חברה המטופלת לפי שיטת השווי   
 1,620  1,620  -   סה"כ נכסים 

    
    התחייבויות: 

    
 5,535  5,535  -  ות וי ברכישת פעיל  התחייבויות מותנות 

 231  -  231  להגנה המשמשים  ואופציותחוזי אקדמה 
 5,766  5,535  231  סה"כ התחייבויות
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 (:המשך) פיננסיים מכשירים  - 4 ביאור
 

 )המשך(:שווי הוגן  .ו
 

בדצמבר    31הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן נכון ליום  
2020  : 

 
 
 

 : 2020-2021 בשנים  3 רמה לפי  הנמדדים במכשירים  השינויים את ותמציג שלהלן אותהטבל
 
 

 
 

 

 
 

 הון סיכוני ניהול .ז
 

  תשואה   להעניק  במטרה   חי   כעסק  ולפעול  להמשיך   החברה   של   יכולתה   את  לשמר  הינם  החברה  של   ההון   ניהול   יעדי
 . ההון   עלויות את להפחית   במטרה מיטבי הון מבנה ולקיים, אחרים עניין לבעלי והטבות המניות  לבעלי

 
  סכומי   שינוי  לרבות,  שלה  ההון  מבנה  את  להתאים  או  לשמר  במטרה  שונים  בצעדים   לנקוט  עשויה  החברה

  לצורך   נכסים  מכירת  או  חדשות  מניות  הנפקת,  המניות  לבעלי  הון  החזר,  המניות  לבעלי  המשולמים  הדיבידנדים
 . התחייבויות הקטנת

 

 סך הכל   3רמה   2רמה   
 אלפי ש"ח  

    נכסים: 
    

 3,400  3,400  - המאזני נגזר בגין אופציה לרכישת חברה המטופלת לפי שיטת השווי 
 3,400  3,400  -   סה"כ נכסים 

    
    התחייבויות: 

    
 3,456  3,456  -  ות וי ברכישת פעיל  התחייבויות מותנות 

 818  -  818  להגנה חוזי אקדמה ואופציות המשמשים 
 4,274  3,456  818  סה"כ התחייבויות

  הוגן בשווי פיננסיים נכסים 
 הפסד  או  רווח דרך

 2021 2020 
 ח "ש  אלפי 

 2,000       3,400  שנה   לתחילת  יתרה    
 1,400  ( 1,780) מימון ( הוצאות)  הכנסות בסעיף, הפסד  או ברווח  שהוכרו  והפסדים  רווחים          
 3,400  1,620  סוף שנה ל  יתרה         

 בשווי פיננסיות  התחייבויות 
 הפסד  או  רווח דרך הוגן

 2021 2020 
 ח "ש  אלפי 

 53  4,274  שנה   לתחילת יתרה  
 3,500  2,835    תיו ברכישת פעילו שהוכרהתמורה מותנית         
 (87) ( 263) ת יו פעילו   ברכישת מותניתהתחייבות  פירעון        
 808  ( 1,080) הפסד  או ברווח  שהוכרו והפסדים  רווחים        
 4,274  5,766  לסוף שנה  יתרה             
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 מזומנים ושווי מזומנים:   -  5ביאור 
 

 בדצמבר  31 

 2021 2020 
 אלפי ש"ח  

 23,704  11,860  ובקופה   בבנק מזומנים
 18  37  קצר  לזמן בנקאיים  פיקדונות

  11,897  23,722 
 
 

 לקוחות וחייבים אחרים:   -  6ביאור 
 

 בדצמבר  31 

 2021 2020 
 אלפי ש"ח  

     : . לקוחותא
 163,304  160,625  פתוחים  חובות

 15,433  13,575  המחאות לגביה וכרטיסי אשראי  
 13,170  16,610  הקמה  חוזי בגין לקוחות

 7,878  7,327  משירות  הכנסות לקבל

  198,137  199,785 

 ( 6,541) ( 5,493) הפסדי אשראי הפרשה ל -בניכוי 

 193,244  192,644  נטו  –  לקוחות  יתרת

   
   :ויתרות חובה. חייבים ב

 3,588  1,575  הוצאות מראש 
 3,024  2,944    משפטיות תביעות בגין ביטוח  מחברות שיפוי חייבים בגין 

 1,459  1,439  חייבים אחרים

  5,958  8,071 

 
   

 הטבות לעובדים:   -  7ביאור 
 

 כללי א. 
 

לעובדים   פיצויי פרישה  חייבות החברות בקבוצה בתשלום  ולהסכמי העבודה בתוקף,  לחוקי העבודה  בהתאם 
 לפנסיה.   שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם

 
 מוגדרת  להפקדה תוכניות .ב
 

  לחוק   14  סעיף  לפי  הינה  האמורה  המחויבות  שלגביהם  בישראל  עובדים  בגין  פיצויים  לתשלומי  החברה  התחייבות
  אינם   כאמור  שהופקדו   הסכומים.  מוגדרות  הפקדה  בתוכניות  שוטפות  הפקדות  ידי   על  מכוסה  פיטורים  פיצויי

 . הכספי המצב  על המאוחדים  בדוחות כלולים
 

אלפי ש"ח    29,953הינו    2019  -ו  2020,  2021כניות הפקדה מוגדרות בשנים  ו הסכום שנזקף כהוצאה בגין ת
 אלפי ש"ח, בהתאמה.  28,979 -אלפי ש"ח ו 30,215

 
 מוגדרת  להטבה תוכניות .ג

 
  הטבה   תוכניות  מהוותלתשלומי פיצויים לעובדיה שאינה במסגרת תכנית להפקדה מוגדרת וה  התחייבויות  לקבוצה 
  הבנות  והחברות החברה מפקידות בהם מנהלים וביטוחי  לפיצויים  יעודות קיימים התחייבויות אלה בגין.  מוגדרת
  2020-ו  2021  בדצמבר 31  לימים הכספי המצב על בדוחות הכלולים, נטו, לפיצויים  ההתחייבויות סכומי. כספים

 . להלן'  ד-ב כמפורט, הפיצויים תכניות   נכסי לבין  פרישה  לפיצויי  ההתחייבות שבין הפער את  משקפים
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 )המשך(: הטבות לעובדים   -  7ביאור 
 
 : הכספי המצב על בדוח המוצגים סכומיםה .ד
 
 

 בדצמבר  31 

 2021 2020 
 אלפי ש"ח  

 48,180  48,184  ערך נוכחי של מחויבויות בלתי ממומנות 
 44,879  46,056  שווי הוגן של נכסי התוכניות  -בניכוי 

  2,128  3,301 
   

 30,660  32,400  הטבות לעובדים לזמן קצר )כלולות בזכאים אחרים( 
 33,961  34,528  סך הטבות לעובדים 

   

   מוצג במסגרת: 

 ( 1,365) ( 1,629) נכסים שאינם שוטפים 
 30,660  32,400  התחייבויות שוטפות  

 4,666  3,757  התחייבויות שאינן שוטפות 
  34,528  33,961 

 
 בהתחייבות בשל תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה: התנועה .ה

 
 מחוייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות: ה שלנוכחי ההתנועה בערך   (1
 

 בדצמבר  31 

 2021 2020 
 אלפי ש"ח  

לתחילת  כניות הטבה מוגדרות  ו מחויבות בגין ת
 49,699  48,180  השנה 
 ( 2,990) ( 5,695) הטבה   תשלומי

 1,920  2,290    וריביתעלויות שירות שוטף  
 ( 449) 3,409  התחייבויות  של מחדש מדידה

 48,180  48,184  לסוף השנה כניות הטבה מוגדרות  ו מחויבות בגין ת
 

 התנועה בנכסי התוכנית   (2
 

 2020בדצמבר   31 2021בדצמבר   31 

 43,888  44,879    לתחילת השנה שווי הוגן של נכסי התוכניות  
 (44) ( 3,133) התוכנית  מנכסי  ששולמו הטבות
 987  1,010    ריבית

 48  3,300  התוכנית   נכס של מחדש מדידה
 44,879  46,056    לסוף השנהשווי הוגן של נכסי התוכניות  
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 )המשך(: הטבות לעובדים   -  7ביאור 
 

 )המשך(:  בהתחייבות בשל תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה התנועה .ה
 
 ( הנחות אקטואריות 3

 
חישוב ההתחייבות לסיום יחסי עובד מעביד מבוסס על הנחות אקטואריות דמוגרפיות ופיננסיות, בקשר  

 העיקריות הן כדלקמן: הטבות. ההנחות  להעובדים הזכאים   של העתידיים םלמאפייני
 

 שיעורי התמותה מבוססים על שיעורים המפורסמים על ידי משרד האוצר.  א(
 

)הנתונים    2021  באוקטובר  שביצעה  ומחקר   בעבר   הקבוצה   ניסיון   על  מבוססים  התחלופה  שיעורי ב(
 (. 31/12/2020  ועד  1/1/2018 התקופה עבור נלקחו

 
 עמוק של אג"ח קונצרני. שיעור ההיוון מבוסס על  תנאי שוק  ג(
 

  0.8%הנחות בנוגע להעלאות שכר נעשו על בסיס ניסיון החברה. גידול השכר הממוצע בחברה הוא  ד(
 .  בחברה העובדים לכללבשנה 

 
 ההערכה האקטוארית אינה כוללת עובדים המועסקים פחות משנה. ה(
 

 ( הפקדות בקופות בהתייחס להתחייבויות הללו נעשו כדלקמן: 4
 

 ביטוח  חברות   של   פיטורין   פיצויי  בקרנותבמאזן כוללים סכומים שהופקדו    ונכללו סכומים שהופקדו  ה א(
 בתוספת רווחים  צבורים. 

 
,  החברה  של  והניהול  השליטה  תחת   אינן  אשר  מנהלים  ביטוח  בפוליסות  מחזיקים   מסויימים  עובדים(     ב

 . במאזן ביטוי להן   ניתן לא  ולכן
 
 שהופקדו כפופה לעמידה בתנאי חוק פיצויי פיטורין. משיכת סכומים  (ג

 

 
  משמעותיות משוקללות האקטואריות בהנחות לשינויים מוגדרת להטבה המחויבות של  הרגישות ניתוח להלן .ו

 :הדיווח תקופת לסוף סביר באופן אפשרייםשהיו 
 

 
)קיטון(   גידול 

  להטבה במחויבות
 מוגדרת 

 2021  בדצמבר 31 
 א ל פ י   ש " ח  

  שיעור ההיוון:
 ( 3,203) %1  -ב  גידול 
 3,847 %1  -ב קיטון 

  צפוי  פרישה שיעור
 ( 156) %10  -ב  גידול 
 164 %10  -ב קיטון 

  בשכר  הגידול שיעור
 3,814 %1  -ב  גידול 
 ( 3,234) %1  -ב קיטון 

 
ההנחות. בפועל    יתר  של  קיבוע   תוךשינוי בהנחה מסוימת אחת בכל פעם,    ידי  על  בוצעוניתוחי הרגישות לעיל  

 אין זה סביר שכך יקרה, שכן ייתכן מתאם בין שינויים בהנחות.  
המחויבות   של  הרגישות  לשינויים  ל בחישוב  מוגדרת  אותה    ות משמעותי   ותאקטוארי   בהנחותהטבה  יושמה 

 Projected  -שיטת יחידת הזכאות, ה  בסיס  עלוגדרת  הטבה מ לנוכחי של המחויבות  הערך  ה  של  מדידה השיטה )
Unit Credit Method  )הדיווח בסוף תקופת  על    שיושמה  זו  כמו,  בדוח  מוגדרת  להטבה  בחישוב המחויבות 

 המצב הכספי. 
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 )המשך(: הטבות לעובדים   -  7ביאור 
 

 אליהם  הישות  את  חושפת שהתוכנית סיכונים . ז
 

בשווי    תנודתיותהקבוצה למספר סיכונים, כשהמשמעותיים ביותר הינם    את  חושפותהטבה מוגדרת  לתוכניות  
נכסי התוכנית, הכוללים כמות משמעותית של מכשירים הוניים, ושינויים בתשואות על אגרות חוב ממשלתיות,  

 . רייםהאקטוא  החישובים לצורך בחשבון שנלקחה מזו גבוהה  תהיה  בפועל השכר שעלייתוכן סיכון 
 

  של  המנהלת  החברה  ידי  על  מנוהלות  לפיצויים  האישיות  הגמל  בקופות  המבוצעות  ההשקעות,  לעיל  כאמור
  דרכי   לגבי)לרבות    האוצר  במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון  שוק  אגף  של  ולפיקוח  שונות  לתקנות  וכפופות  הקופה

 (.ההשקעה
 

 
 רכוש קבוע:    -  8ביאור 

 
 : הרכבה    

     

  ציוד,ריהוט 
 רכב כלי ומחשבים 

שיפורים 
 סך הכל  במושכר 

 אלפי ש"ח  
     עלות
 54,792  10,197  3,644  40,951  2019בינואר   1ליום  יתרה

 2,884  254  982  1,648  תוספות 

 (16,320) (53) ( 1,417) (14,850) גריעות 

 41,356  10,398  3,209  27,749  2019בדצמבר   31יתרה ליום 
 6,805  2,097  1,400  3,308  תוספות 

 ( 3,158) ( 1,039) ( 845) ( 1,274) גריעות 

 45,003  11,456  3,764  29,783  2020בדצמבר   31יתרה ליום 
 3,380  527  1,082  1,771  תוספות  

 ( 1,794) ( 353) ( 968) ( 473) גריעות  

 46,589  11,630  3,878  31,081  2021בדצמבר  31יתרה ליום  

     
     פחת שנצבר 

 43,935  7,981  1,098  34,856  2019בינואר   1ליום  יתרה
 2,747  519  511  1,717 תוספות 

 (15,676) (52) ( 638) (14,986) גריעות 

 31,006  8,448  971  21,587  2019בדצמבר   31יתרה ליום 
 2,842  415  524  1,903  תוספות 

 ( 2,549) ( 1,038) ( 354) ( 1,157) גריעות 

 31,299  7,825  1,141  22,333  2020בדצמבר   31יתרה ליום 
 3,144  558  566  2,020  תוספות 

 ( 1,373) ( 355) ( 549) ( 469) גריעות 

 33,070  8,028  1,158  23,884  2021 רבדצמב  31יתרה ליום 
     הערך בספרים 

 13,519  3,602  2,720  7,197  2021בדצמבר  31ליום 
 13,704  3,631  2,623  7,450  2020 בדצמבר 31ליום 

 
 
 
 
. בישראל ממוקמים החברה של נכסיה* 
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 נכסים בלתי מוחשיים:   -  9ביאור 

 
 ההרכב:   .א

 

 
  מניבות יחידות  המהוות, הטכנולוגיות ובמגזר המוקדים  במגזר התפעול לחטיבת  המוניטין יוחס ערך ירידת  בדיקת לצורכי  .ב

ליום  נכון  (. EBITDA) היחידות  של הרווח מכפיל  לשיטת  בהתאם  נקבע היחידות של ההשבה בר  סכום כאשר , מזומנים
 . בספרים  מערכן ניכר באופן גבוה נמצא היחידות  של ההשבה  בר הסכום 31.12.21

 
 מוניטין

  ם עםחוזי
 תחרות -אי לקוחות

 וסימן ידע
 מסחרי 

 תוכנה
 הכל  סך ורישיונות

 אלפי ש"ח  

       עלות
 102,254  13,221  388  3,939  52,203  32,503  2019בינואר   1ליום  יתרה

 249  249  -  -  -  -  תוספות 

 ( 1,537) ( 1,537) -  -  -  -  גריעות 
 100,966  11,933  388  3,939  52,203  32,503  2019 בדצמבר  31יתרה ליום 

 24,746  325  531  500  19,475  3,915  תוספות 
 ( 166) ( 166) -  -  -  -  גריעות 

 125,546  12,092  919  4,439  71,678  36,418  2020בדצמבר   31יתרה ליום 
 5,815  1,078  176  680  3,881  -  תוספות 

 ( 207) ( 207) -  -  -  -  גריעות 

 131,154  12,963  1,095  5,119  75,559  36,418  2021בדצמבר   31יתרה ליום 

       
          פחת שנצבר 

 60,592  11,992  15  2,877  45,708  -  2019בינואר   1ליום  יתרה
 2,318  713  30  382  1,193  -  תוספות 

 ( 1,537) ( 1,537) -  -  -   גריעות 
 61,373  11,168  45  3,259  46,901  -  2019 בדצמבר  31יתרה ליום 

 6,307  455  96  446  5,310  -  תוספות 

 ( 166) ( 166) -  -  -  -  גריעות 
 67,514  11,457  141  3,705  52,211  -  2020בדצמבר   31יתרה ליום 

 5,312  427  96  389  4,400  -  תוספות 
 ( 207) ( 207) -  -  -  -  גריעות 

 72,619  11,677  237  4,094  56,611  -  2021בדצמבר   31יתרה ליום 

       
       הערך בספרים 

 58,535  1,286  858  1,025  18,948  36,418  2021בדצמבר  31ליום 
 58,032  635  778  734  19,467  36,418  2020בדצמבר  31ליום 
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 )המשך(:נכסים בלתי מוחשיים    -  9ביאור 

 
 אלפי ש"ח(.    658 - 2019אלפי ש"ח,   390 -  2020אלפי ש"ח נזקפה לעלות ההכנסות ) 255בסך  2021הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בשנת  .ג

 אלפי ש"ח(.   1,661  – 2019אלפי ש"ח,  5,917 –  2020אלפי ש"ח נזקפה להוצאות הנהלה וכלליות ) 5,057הפחתה בסך 

 
 :חכירות בגין והתחייבויות נכסים  - 10 ביאור

 
 . החוכרת הינה הקבוצה  שבהן לחכירות מתייחס זה ביאור

 
 : שימוש זכות בגין נכסים .א

  שנצבר  פחת העלות 
 תוספות יתרה יתרה  גריעות תוספות יתרה 

 פחת
   מופחתת יתרה יתרה גריעות

 לגמר  לתחילת לגמר  במשך  במשך  לתחילת לגמר  שינויים במשך  במשך  לתחילת 
   השנה השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  ** אחרים השנה  השנה  *  השנה 
 ח "  ש   י  פ ל א 

            : 2019 שנת
 25,456  27,012  6,014  ( 268) 6,282  -  31,470  376  ( 469) 4,551  27,012  בניינים 
 557  2,782  2,225  -  2,225  -  2,782  -  -  -  2,782    וציוד   מכונות

 21,883  21,616  12,613  (2,579) 15,192  -  34,496  ( 360) (3,426) 16,666  21,616  רכב  כלי 
  51,410  21,217 (3,895)  16  68,748  -  23,699 (2,847)   20,852  51,410  47,896 

            
            : 2020 שנת

 51,734  25,456  6,277  (6,056) 6,319  6,014  58,011  ( 550) (6,697) 33,788  31,470  בניינים 
 -  557  -  (2,782) 557  2,225  -  -  (2,782) -  2,782    וציוד   מכונות

 22,568  21,883  20,125  (7,713) 15,225  12,613  42,693  ( 128) (8,971) 17,296  34,496  רכב  כלי 
  68,748  51,084 (18,450)  (678 )  100,704  20,852  22,101 (16,551)   26,402  47,896 74,302 
            
            : 2021 שנת

 50,991  51,734  12,317  ( 637) 6,677  6,277  63,308  5,058  ( 637) 876  58,011  בניינים 
 2,158  -  1,079  -  1,079  -  3,237  -  -  3,237  -    וציוד   מכונות

 19,986  22,568  22,419  (12,934) 15,228  20,125  42,405  (1,143) (12,934) 13,789  42,693  רכב  כלי 

  100,704  17,902 (13,571)  3,915  108,950  26,402  22,984 (13,571)  35,815  74,302  73,135 
 

 
 . 2019  בינואר  1 ביום IFRS 16 של לראשונה  מהיישום כתוצאה נובעת  2019 בשנת  השנה  לתחילת  היתרה  * 

 . שינויים שבוצעו בהסכמי חכירה, כגון הארכת תקופת החכירהנובעים מ** 
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 (: המשך) נכסים והתחייבויות בגין חכירות  - 10ביאור 

 

 : חכירות בגין התחייבויות .ב

 
  חלויות שוטפות  יתרה   תשלומים   גריעות  תוספות   יתרה  
 התחייבויות בגין חכירות  של התחייבויות בגין  לגמר  שינויים   בגין הוצאות  במשך  במשך  לתחילת 
 לזמן ארוך  חכירות  השנה  **   אחרים  חכירה  ריבית השנה  השנה  *   השנה  

 ח  "  ש  י   פ  ל  א ח  "  ש  י   פ  ל  א 
         : 2019שנת 

 20,174  5,482  25,656  88  ( 6,388) 607  ( 83) 4,551  26,881  בניינים 
 -   516  516  ( 144) ( 2,142) 20  -   -   2,782  מכונות וציוד  

 6,832  11,398  18,230  ( 354) ( 15,316) 369  ( 851) 16,666  17,716  כלי רכב 
  47,379  21,217 (934 )  996 (23,846 ) (410 )  44,402  17,396  27,006 

          
          : 2020שנת 

 47,507  4,855  52,362  ( 757) ( 6,443) 759  ( 641) 33,788  25,656  בניינים 
 -   -   -   -   ( 517) 1  -   -   516  מכונות וציוד  

 7,440  11,402  18,842  ( 132) ( 15,646) 361  ( 1,267) 17,296  18,230  כלי רכב 

  44,402  51,084 (1,908 )  1,121 (22,606 ) (889 )  71,204  16,257  54,947 
          
          : 2021שנת 

 47,428  5,749  53,177  5,035  ( 6,738) 1,642  -   876  52,362  בניינים 
 529  1,557  2,086  ( 104) ( 1,096) 49  -   3,237  -   מכונות וציוד  

 5,791  10,836  16,627  ( 1,156) ( 15,292) 444  -   13,789  18,842  כלי רכב 

  71,204  17,902   -  2,135 (23,126 )  3,775  71,890  18,142  53,748 

 

 
 

 . 2019  בינואר  1 ביום IFRS 16 של לראשונה  מהיישום כתוצאה נובעת  2019 בשנת  השנה  לתחילת  היתרה  * 
 . שינויים שבוצעו בהסכמי חכירה, כגון הארכת תקופת החכירהנובעים מ** 
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 ספקים וזכאים אחרים:  -  11ביאור 
 

 בדצמבר  31 

 2021 2020 
 אלפי ש"ח  

     . ספקים:א
 29,010  29,016  לא צמוד  -חובות פתוחים 

 1,677  1,328  לא צמוד  -לפרעון  ושטרות המחאות  

  30,344  30,687 

   זכאים אחרים : . ב
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר  

 88,536  86,312  ומשכורות 
 17,575  17,762  מראש הכנסות

 9,489  8,519  מקדמות מלקוחות 
 10,127  9,664  מוסדות ממשלתיים 

 3,406  3,285  פעילויות   רכישת  בגין מותנית תמורה
 10,426  11,469  הוצאות לשלם וזכאים אחרים 

  137,011  139,559 

 
 

 הפרשות:  -  12ביאור 
 

 :  כדלקמן  הינה, בהפרשות  התנועה
  

תביעות 
 סך הכל  אחריות  משפטיות 

 אלפי ש"ח  

 
 16,370  7,757  8,613  2020בינואר   1יתרה ליום 

    : השנה במהלך  תנועה
 ( 2,249) ( 1,000) ( 1,249) תשלום
 1,175  439  736  הפסד  או לרווח  זקיפה

 15,296  7,196  8,100  2020בדצמבר   31יתרה ליום 
    : השנה במהלך  תנועה
 ( 3,085) ( 1,100) ( 1,985) תשלום
 4,539  237  4,302  הפסד  או לרווח  זקיפה

 16,750  6,333  10,417  2021בדצמבר   31יתרה ליום 

 
 :  כדלקמן  הכספיים בדוחות  מוצגות האמורות ההפרשות סך
  

תביעות 
 סך הכל  אחריות  משפטיות 

 אלפי ש"ח  
 15,294  4,877  10,417  התחייבויות שוטפות  

 1,456  1,456  -  התחייבויות שאינן שוטפות 

  10,417  6,333  16,750 

 
 . 'ב15ראה ביאור   - תביעות משפטיות א. 
 

ההפרשה לאחריות מתייחסת לפרויקטים שנעשו על ידי החברה בתחום המערכות   ב.
המשולבות. ההפרשה מבוססת על הערכות ההנהלה וניסיון העבר בהתבסס על ההוצאות  

  הצפויות העשויות להיות בתקופת האחריות. 
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 :בנקאיים מתאגידים  קצר לזמן אשראי  -  13ביאור 

 
 בדצמבר  31 

 2021 2020 
 אלפי ש"ח  

 33,770  25,815  *  בנקאיים מתאגידים אשראי
   

 
 . הפריים ריביתל  צמודה בנקאיתקצר  לזמן הלוואה *

 
 

 השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני:   - 14ביאור 
 

 : ההרכב ההשקע .א

 

 : ברווחים הקבוצה וחלק במניות השקעה
 

 בדצמבר  31 

 2021 2020 
 אלפי ש"ח  

 *   *   השקעה במניות 
 2,091  2,815  חלק הקבוצה ברווחים

  2,815  2,091 

 
 אלפי ש"ח.  1 -* פחות  מ

 
  המאזני השווי שיטת לפי  המטופלותמידע תמציתי על המצב הכספי בדבר חברות   .ב

 בדצמבר: 31בתאריך  

 

 התחייבויותסך  סך נכסים  שיעור בעלות 
 בדצמבר  31 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 אלפי ש"ח  
       

 543,846  501,235  536,107  497,549          25%         25% טי בע"מ יפוליס 

 38,453  26,485  54,553  41,431          25%         25% פוליסיטי המפעיל בע"מ 

 
 :המאזני השווי שיטת לפי  המטופלותמידע תמציתי על תוצאות הפעילות בדבר חברות  .ג

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 הכולל )הפסד(  הרווח הכנסות שיעור בעלות 
 בדצמבר  31 

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 
₪ אלפי    

 88,083  95,829 25% 25% 25% טי בע"מ יפוליס 

 
 95,550  4,053 (3,183 )  (4,876) 

( 1,154) 65,213  61,767  69,300  25% 25% 25% טי המפעיל בע"מ יפוליס   (3,885 )   902 
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 )המשך(: השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני   - 14ביאור 
 

קונסורציום  ה ממניות  25%-ב 2020  -ו 2021  בדצמבר  31  לימים נכון  מחזיקה החברה  .ד
 G4S-(  ו50%עם  שיכון ובינוי בע"מ ) יחד(,  ופוליסיטי המפעיל בע"מ  )פוליסיטי בע"מ

Holdings B (BV) (25%  .) 
במכרז להקמה והפעלה של מרכז הדרכה    2011לינואר    12-בע"מ הוכרזה כמנצחת ב  פוליסיטי 

 שנים(. 25ארצי למשטרת ישראל בבית שמש )לתקופה כוללת של 

 
 .  2011לפברואר   16-הסכם זיכיון נחתם עם המדינה ב 

 :חדשות   חברות  שתי  והוקמו  מימוןלאחר שהשיגה    2012פוליסיטי החלה את פעילותה בתחילת  
 (. The SPC)הזכיין( ) -פוליסיטי בע"מ 

 (. The O&M)החברה  המפעילה( ) -פוליסיטי המפעיל בע"מ 
, פוליסטי  2014בדצמבר    31ביום  וחודשים    33תקופת ההקמה של מרכז ההדרכה נמשכה  

וביום   החל שלב תקופת ההפעלה שצפוי    2015בינואר    1קיבלה אישור להפעלת הפרוייקט 
 חודשים.  3-שנים ו 22להמשך  

 
ממניות החברות פוליסיטי בע"מ ופוליסיטי    25%  -ה  לרכישת(  call)  רכש  אופציית  קיימת  לחברה

"ח.  ש   מיליון  15.1  של  לסך  בתמורה  G4S Holdings B (BV)המוחזקות על ידי    המפעיל בע"מ  
( באותם התנאים שקיימים לאופציית  put)  מכר  אופציית  קיימת  G4S Holdings B (BV)ל  

 אופציית הרכש או המכר דורש קבלת אישור רגולטורי.   מימוש הרכש. 
  שבוצעו נגזר משווי החברות המבוסס על הערכות שווי  הנגזר בגין אופציית הרכש והמכר  שווי  
. ערכו של נכס  למימושןהנדרש    הרגולטוריבהסתברות לקבלת האישור  בין היתר  בהתחשב    להן 

אלפי ש"ח    3,400  -ו  ש"ח  אלפי  1,620מגיע לכדי    2020  -ו  2021בדצמבר    31הנגזר לימים  
 '. ו4  ביאור  גם ראהבהתאמה.  

אופציות המכר והרכש ניתנות למימוש בכל עת על ידי מי מהצדדים בכפוף לאישור הרגולטורי  
 כאמור לעיל. 

 
,  7% בשיעור שנתית ריבית   ונושאת  למדד הצמודה  לפוליסיטי הלוואה העמידה  החברה .ה

שהועמדו   הבעלים מהלוואות 50% מהווה ההלוואה .לרבעון  אחת לקרן  תיצבר הריבית 
 . לפוליסיטי

 
 : בגינה  ריבית והכנסות  בעלים הלוואת  הרכב

 

 בדצמבר  31 

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  

 35,316  33,727 31,614 לגמר השנה   הלוואה יתרת ה 
 2,419  2,161 3,185 והצמדה במהלך השנה  ריבית   הכנסות

 
 אלפי ש"ח בהתאמה    3,750ו  אלפי ש"ח  5,298סך של  ונפרע  2020ו   2021בשנים   

 (.והצמדה ריבית,  מיתרת ההלוואה )קרן
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 : תלויות והתחייבויות התקשרויות  -  15 ביאור
 

 שליטה  מקנות שאינן זכויותהתקשרות עם בעל   .א
 

  1994בדצמבר  30פי הסכם מיום    על בת  בחברה שליטה מקנות שאינן  זכויות לבעל  (1)
(  PUT) מכר אופציית קיימת , 30%  מחזיק הוא בה, ותוספות לו שנחתמו במשך השנים

  מנגנון פי על  שיקבע תשלום תמורת, הבת  בחברה  מניותיו  כל את לרכוש  מהחברה לדרוש
 (. פיו  על ומשתנה  בפועל המנויים במספר תלוי  התשלום   סכום) בהסכם המפורט

בדוחות הכספיים נכללה התחייבות בגין אופציית המכר על בסיס הערך הנוכחי של התשלום  
  לחברה   ניתנה, כן כמושצפוי שישולם על ידי החברה לבעל הזכויות שאינן מקנות שליטה, 

  תמורת  הבת בחברה  מניותיו כל את ל"הנ המניות מבעל לרכוש( CALL) רכש אופציה
  המנויים במספר תלוי התשלום סכום) בהסכם המפורט מנגנון פי  על שיקבע תשלום

 (. פיו על  ומשתנה
  החדשה התוספת, המניות בעל עם להסכם תוספת  נחתמה, 2016  נובמברב  10  ביום

  במקרה, להסכם לתוספת   בהתאם  כן  כמו  .זמן הגבלת ללא  תוארכנה  שהאופציות קבעה
  לבעלהאמורות והמכר  הרכש תואופצי מחיר המימוש של  חישוב לצורך, פעילות  רכישת  של

  36 למשך וזאת   הפעילות מיתר  שונה באופן  יחושבו הפעילות מרכישת המנויים,  מניות
 . הפעילות רכישת  לאחר  הראשונים  החודשים
 .  הבת החברה בגין שליטה מקנות  שאינן זכויות מוצגות  לא,  המכר באופציית בהתחשב

התחייבויות  ההתחייבות בגין אופציית המכר הוצגה בדוח על המצב הכספי במסגרת  
 שוטפות. 

 אופציות המכר והרכש ניתנות למימוש בכל עת על ידי מי מהצדדים. 
 
 

הוא   בה,  2020בינואר  1על פי הסכם מיום   בת  בחברה שליטה מקנות שאינן  זכויות לבעל  (2)
  בחברה מניותיו כל את לרכוש  מהחברה לדרוש(  PUT) מכר אופציית קיימת, 30% מחזיק

כפול מכפיל    תפעולירווח ) בהסכם  המפורט מנגנון פי על  שיקבע תשלום תמורת ,  הבת
 (.בהתאם לתנאי ההסכם  הנכס הפיננסי נטו של החברה  בתוספתמוסכם 

בדוחות הכספיים נכללה התחייבות בגין אופציית המכר על בסיס הערך הנוכחי של התשלום  
  לחברה   ניתנה, כן כמושצפוי שישולם על ידי החברה לבעל הזכויות שאינן מקנות שליטה, 

באותו   הבת בחברה  מניותיו כל את ל"הנ המניות מבעל לרכוש( CALL) רכש אופציה
 מנגנון. 

 . הבת החברה בגין שליטה מקנות  שאינן זכויות מוצגות  לא,  המכר באופציית בהתחשב
הוצגה בדוח הכספי תחת התחייבויות  ו  2025בינואר,  1 החל מיוםניתנת למימוש   יההאופצ 

 שאינן שוטפות. 
 . 27לגבי רכישת הפעילות ראה ביאור 

 
 תביעות משפטיות  .ב

 
כנגד הקבוצה. לדעת הנהלת הקבוצה, אשר  במהלך העסקים הרגיל, הוגשו תביעות משפטיות 

לרבות   התביעה,  בתיקי  לסיכונים  המתייחסות  משפטיות  דעת  חוות  על  היתר  בין  מתבססת 
הבקשה לאישור תביעה ייצוגית, נכללות הפרשות נאותות בדוחות הכספיים, כאשר הפרשות  

התחייבויות  אלו נדרשות, בכדי לכסות חשיפות כתוצאה מתביעות כאמור. להלן פירוט מצב ה
 התלויות המשמעותיות: 

 
למעט   (1 אשר,  שלישים,  צדדים  ידי  על  שהוגשו  משפטיות  לתביעות  צד  היא  הקבוצה 

ביום   ביטוח.  פוליסות  ידי  על  מכוסים  המבוטח,  של  עצמית  בדצמבר    31ההשתתפות 
מיליון ש"ח )לא כולל נזקים גופניים    9  -, הסכום הכולל של התביעות הנ"ל עמד על כ2021

יעה(. בהתבסס על ניסיון העבר ועל חו"ד  שלגביהם סכום התביעה אינו כתוב בכתב התב
יועציה המשפטיים, הנהלת הקבוצה מעריכה כי התשלום בפועל בגין תביעות משפטיות  

 אלו לא יעלה על סכום אשר הופרש בדוחות הכספיים. 
 

הקבוצה היא צד לתביעות משפטיות שהוגשו על ידי עובדים במהלך העסקים הרגיל של   (2
  התביעות הסכום הכולל של    ,2021בדצמבר    31  ביום  החברות בסכומים לא מהותיים. 

"ח. בהתבסס על ניסיון העבר ועל חו"ד יועציה המשפטיים,  ש  מיליון  3.7-כ  הנ"ל עמד על 
בגין תביעות משפטיות    מעריכההנהלת הקבוצה   בפועל  על    יעלה  לא  אלוכי התשלום 

 בדוחות הכספיים.  הופרש  אשרסכום ה
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 )המשך(: התקשרויות, התחייבויות תלויות   -  15ביאור 
 

 )המשך(:  תביעות משפטיות .ב

 
האזורי לעבודה בתל אביב תביעה נגד החברה,    לבית הדין הוגשה    2012ינואר  ב   17יום  ב (3

( אי תשלום גמול בעבור  1)  :הבאות   העילותוכן בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, בגין  
  36העסקה במנוחה שבועית שביצעו חברי הקבוצה במוצאי שבת כאשר לא ניתנו להם  

על    ( אי תשלום שעה נוספת במסגרת משמרת לילה כנדרש2שעות מנוחה קודם לכן; )
( אי תשלום שכר עבודה ונסיעות עבור שעות בהן השתתפו חברי  3הקיבוצי; )  פי ההסכם

 ( אי תשלום דמי חגים כדין.  4הקבוצה במטווחי ירי או קורסי ריענון לנשק; )
 

  השנים   7-בהקבוצה שבשמה הוגשה התובענה הייצוגית הוגדרה ככלל עובדי החברה  
 התביעה  לעילות  בהתאם כספים להם  שולמו שלא התביעה  להגשת שקדמו

 
בנובמבר    14ביום  האזורי לעבודה  הדין    בית  ידי  על  שאושר  פשרה  הסכם  גיבוש  לאחר
ערעור    ,2019בדצמבר    12, הגישה בתו של התובע המנוח, שני גולדנברג, ביום  2019

התקבל    הערעורלבית הדין הארצי לעבודה על פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה.  
לצורך המשך הדיון   לעבודההיתר, כי ההליך יוחזר לדיון בבית הדין האזורי בו, בין    ונקבע

בבקשה לאישור התובענה הייצוגית )אלא אם יוגש הסכם פשרה אחר, שייבחן על ידי בית  
 הדין האזורי בהתאם לכל הוראות הדין(. 

 
הסכם פשרה מתוקן. במסגרת ההסכם    דיןהצדדים לבית ה, הגישו  2021  בנובמבר  9  ביום

העבודה  נ גמול  עילת  בגין  פיצוי  מנגנון  שהועלו,  מהטענות  באיזה  להודות  מבלי  קבע, 
במוצאי שבת ותשלום בגין השתתפות במטווחים, לרבות בגין הוצאות נסיעה, בסך של  

מיליון ש"ח, שישולמו לחברי הקבוצה הזכאים. ככל שסכום הזכאות לאור מספר    4עד  
צה היתרה לקרן לרווחת עובדי החברה. כמו כן,  מיליון ש"ח תוק  4  -הפונים יהיה נמוך מ

התובעים מעילות התביעה בגין גמול שעות נוספות בלילה ודמי  יסתלקו  במסגרת ההסדר  
ש"ח לבתו של התובע    אלפי  100ישולם גמול בסך  הפשרה המתוקן,  חגים. על פי הסכם  

ש"ח בתוספת מע"מ, שישולמו באופן  אלפי    900  הייצוגי ושכ"ט לבאי כוח הקבוצה בסך
   מדורג בהתאם להתקדמות יישום הסדר הפשרה. 

 
ממתינים להכרעת בית הדין האזורי לעבודה האם לאשר את    הצדדים נכון למועד דוח זה  

 הסדר הפשרה המתוקן. 
 

ביצעה החברה הפרשה של  לאור האמור, ובהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים,  
האמורה  מיליון ש"ח בגין התביעה הייצוגית  3.25סך של   המתוכ, מיליון ש"ח 5

 . 2021 בדצמבר  31  ביום שהסתיימה  בשנה כהוצאה הוכר
 

, נחתם הסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה בין הארגון  2021במרץ   21ביום כמו כן, 
בו בין היתר נקבע: שכר ענפי מינימאלי )השכר    הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה

הענפי נקבע באחוזים שונים מעל שכר המינימום בהתאם להכשרה המבצעית(, תחום  
במרץ    28המנוחה השבועית לעובדי ענף השמירה והאבטחה, ועדכון גובה השי לחג. ביום  

 . 2022לספטמבר    1 -, נחתם צו הרחבה לפיו הרחבת ההסכם הענפי תחל ב2022

 
 ערבויות: .ג

 
ערבויות    החברה (1 שירותים,  בגין התחייבויות למתן  בנקאיות  ערבויות  ללקוחותיה  נתנה 

 מיליוני ש"ח.  35  -מכרז, מתן אחריות וביצוע פרויקטים וערבויות ביצוע בסך של כ
   

החברה חתמה על ערבות בלתי מוגבלת בסכום כלפי משכיר בניין המשרדים ששוכרת   (2
הסכם    הבת החברה   פי  על  וההתחייבויות  החובות  כל  של  קיומן  את  להבטיח  בכדי 

בנוסף, בחלק מהסכמי השכירות של חברות הקבוצה ניתנו שטרי חוב למשכירי    השכירות.
 הנכסים בסכומים לא מהותיים. 

 

)פוליסיטי בע"מ( בסכום כולל של כ     BOTנתנה ערבויות בנקאיות עבור פרויקט    החברה (3
 (.  עילל   1"ח. )הערבויות הבנקאיות האלה הן בנוסף לסכום המוזכר בסעיף שמיליון    10    -

 

 :התקשרויות בגין חכירות .ד
 

  שנים. 15-ל  2הקבוצה קשורה במספר הסכמי שכירות למשרדיה לתקופות שנעות בין  (1
 שנים.  3-ל  2הקבוצה קשורה במספר הסכמי שכירות לרכביה לתקופות שנעות בין  (2
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 הון מניות:   -  16ביאור 

 
 

 
 ש"ח,   0.000002ש"ח למניה רגילה בת   4.738אביב לפי -* נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל

 . 2021בדצמבר   31ליום     
 
 

 : דיבידנדים  .א

 
 אלפי ש"ח.   30,600החברה הכריזה ושילמה דיבידנד בסך   2021במהלך שנת 

 
 אלפי ש"ח.     39,400החברה הכריזה ושילמה דיבידנד בסך   2020במהלך שנת 

 
 

 החברה "ל ולמנכ  לעובדים אופציות .ב

 
ספטמבר   )להלן  2018בחודש  לעובדים  אופציות  תכנית  החברה  דירקטוריון  אישר  "תוכנית    –, 

 "( האופציות
 

ספטמבר   .1 החברה  2018בחודש  דירקטוריון  אישר  למנהלים    הענקה,  האופציות  תוכנית  פי  על, 
אופציות, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה   1,709,600בכירים בחברה, ללא תמורה, עד  

החברה. המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש    ש"ח ע"נ של  0.000002רגילה אחת בת  
בחודש   הקצאתן.  עם  מיד  החברה,  של  הרגילות  למניות  זכויותיהן  בכל  זהות  תהיינה  האופציות 

החברה2018ספטמבר   העניקה  לחמישה   1,709,600  ,האופציות   תוכנית במסגרת    ,,  אופציות 
(, אשר יהיו זכאים  'ד  17אופציות למנכ"ל החברה )ראה גם ביאור    795,150מנהלים בכירים ומתוכן  

 25%בתום שנתיים ממועד הענקתן,    50%לממש את האופציות בתום תקופות ההבשלה כדלקמן:  
 שנים ממועד הענקתן.   4הנותרים בתום  25%-בתום שלוש שנים ממועד הענקתן ו

 
. אופציה שלא תמומש עד לאותו מועד, 2024בספטמבר    16האופציות ניתנות למימוש עד ליום  

ש"ח )לא צמוד(, ויופחת בגובה הדיבידנדים   6.288תפקע. מחיר המימוש של האופציות הינו בסך  
    למניה שיחולקו מיום ההענקה ועד למועד המימוש בפועל.

 
 בלאק   נוסחת  פי  על  המחושב,  ההענקה  במועד,  שהוענקו  האופציות  של  התיאורטי  הכלכלי  הערך
  בשיעור  צפויה  תקן  סטיית:  הבאות  ההנחות  על  מבוסס  זה  שווי.  ח" ש אלפי     4,474  לסך  מגיע,  ושולס

 6  של  המימוש  למועד   עד   צפוי  חיים  ואורך  1.68%  של   בשיעור  סיכון  חסרת  ריבית,  23.81%  של
   .שנים

 
מנהלים  שה  ושל ל  הענקה  ,  על פי תוכנית האופציות, אישר דירקטוריון החברה  2020  מרץ בחודש   .2

ניתנת למימוש למניה   437,346בכירים בחברה, ללא תמורה, עד   אופציות, אשר כל אחת מהן 
החברה. המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש    ש"ח ע"נ של  0.000002רגילה אחת בת  

מרץ האופציות תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות של החברה, מיד עם הקצאתן. בחודש  
מנהלים בכירים,   לשלושהאופציות    437,346  ,האופציות  במסגרת תוכנית  , , העניקה החברה2020

בתום שנתיים ממועד    50%אשר יהיו זכאים לממש את האופציות בתום תקופות ההבשלה כדלקמן:  
 שנים ממועד הענקתן.  4הנותרים בתום  25%-בתום שלוש שנים ממועד הענקתן ו 25%הענקתן, 

, במועד ההענקה, מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס, מגיע  האופציותהערך הכלכלי התיאורטי של 
, 26.87%אלפי  ש"ח. שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות: סטיית תקן צפויה בשיעור של    545לסך  

 שנים.   6ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של   0.87%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 
אופציה שלא תמומש עד לאותו מועד, תפקע.  .2026  במרץ 16האופציות ניתנות למימוש עד ליום 

ש"ח )לא צמוד(, ויופחת בגובה הדיבידנדים למניה    6.881מחיר המימוש של האופציות הינו בסך  
 שיחולקו מיום ההענקה ועד למועד המימוש בפועל. 

 
 
 

 מספר המניות  
 בדצמבר  31 
 2021 2020 
 מונפק ונפרע  רשום  מונפק ונפרע  רשום  

 79,514,900 170,040,000 79,733,575 170,040,000 כ"א * ש"ח ע.נ.    0.000002מניות רגילות בנות  
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 )המשך(: הון מניות  -  16ביאור 
 

 )המשך(:  החברה"ל ולמנכ  לעובדים אופציות .ב
 

  בכיר  למנהל  הענקה ,  תעל פי תוכנית האופציו , אישר דירקטוריון החברה  2020  נובמבר בחודש   .3
אופציות, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה    79,500עד    של   בחברה, ללא תמורה 

החברה. המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות   ש"ח ע"נ של  0.000002אחת בת  
, 2020  נובמבר  . בחודש  הקצאתןיהן למניות הרגילות של החברה, מיד עם  תהיינה זהות בכל זכויות 

החברה תוכנית    ,העניקה  מנהלאופציות    79,500 ,האופציותבמסגרת  אשר  לאותו  זכאי    יהיה, 
 25%בתום שנתיים ממועד הענקתן,    50%לממש את האופציות בתום תקופות ההבשלה כדלקמן:  

 שנים ממועד הענקתן.   4הנותרים בתום  25%-בתום שלוש שנים ממועד הענקתן ו
, במועד ההענקה, מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס, מגיע  האופציותהערך הכלכלי התיאורטי של 

, 35.75%ווי זה מבוסס על ההנחות הבאות: סטיית תקן צפויה בשיעור של  אלפי  ש"ח. ש  168לסך  
 שנים.   6ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של   0.47%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

ליום   עד  למימוש  ניתנות  מועד,  2026  בנובמבר  23האופציות  לאותו  עד  אופציה שלא תמומש   .
ש"ח )לא צמוד(, ויופחת בגובה הדיבידנדים   7.035תפקע. מחיר המימוש של האופציות הינו בסך  

 למניה שיחולקו מיום ההענקה ועד למועד המימוש בפועל. 
 

החברה  2021  אוגוסטבחודש   .4 דירקטוריון  אישר    יםמנהל לשני  הענקה  אופציות,  ה כנית  ו תלפי  , 
אופציות, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה   198,781עד  של    בחברה, ללא תמורה  יםבכיר

החברה. המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש    ש"ח ע"נ של  0.000002רגילה אחת בת  
בחודש   הקצאתן.  עם  מיד  החברה,  של  הרגילות  למניות  זכויותיהן  בכל  זהות  תהיינה  האופציות 

,  יםמנהל  םלאותאופציות  198,781  ,האופציות במסגרת תוכנית , יקה החברה, הענ 2021  אוגוסט 
בתום שנתיים ממועד   50%זכאי לממש את האופציות בתום תקופות ההבשלה כדלקמן:    ויהיאשר  

 שנים ממועד הענקתן.  4הנותרים בתום  25%-בתום שלוש שנים ממועד הענקתן ו 25%הענקתן, 
, במועד ההענקה, מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס, מגיע  האופציותהערך הכלכלי התיאורטי של 

, 30.43%ווי זה מבוסס על ההנחות הבאות: סטיית תקן צפויה בשיעור של  אלפי  ש"ח. ש  348לסך  
 שנים.   6ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של   0.68%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

ליום   עד  למימוש  ניתנות  מועד,  2027  באוגוסט  29האופציות  לאותו  עד  תמומש  שלא  אופציה   .
ש"ח )לא צמוד(, ויופחת בגובה הדיבידנדים   6.180בסך  תפקע. מחיר המימוש של האופציות הינו  

 למניה שיחולקו מיום ההענקה ועד למועד המימוש בפועל. 
 

 בכירה הענקה למנהלת  אופציות,  ה   לפי תוכנית, אישר דירקטוריון החברה  2021  דצמברבחודש   .5
למניה רגילה אופציות, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש    119,273עד  של    בחברה, ללא תמורה

החברה. המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות   ש"ח ע"נ של  0.000002אחת בת  
, 2021    דצמברתהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות של החברה, מיד עם הקצאתן. בחודש  

החברה  האופציותבמסגרת    ,העניקה  מנהלתאופציות    119,273 ,תוכנית  אשר  לאותה   תהיה  , 
בתום שנתיים ממועד הענקתן,   50%לממש את האופציות בתום תקופות ההבשלה כדלקמן:    תזכאי

 שנים ממועד הענקתן.   4הנותרים בתום   25%-בתום שלוש שנים ממועד הענקתן ו 25%
, במועד ההענקה, מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס, מגיע  האופציותהערך הכלכלי התיאורטי של 

,  29.9%ש"ח. שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות: סטיית תקן צפויה בשיעור של  אלפי   143לסך 
 שנים.   6ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של   0.72%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

ליום   עד  למימוש  ניתנות  מועד,  2027  בדצמבר  27האופציות  לאותו  עד  תמומש  שלא  אופציה   .
ש"ח )לא צמוד(, ויופחת בגובה הדיבידנדים   4.758תפקע. מחיר המימוש של האופציות הינו בסך  

 למניה שיחולקו מיום ההענקה ועד למועד המימוש בפועל. 
 
 

  1,181תמורת סך כולל של    מניות רגילות   218,675 -כתבי אופציה ל  218,675מומשו    2020בשנת   .6
    ש"ח.פי אל
 

 לפקודת מס הכנסה.    102 התכניות אמורות להתנהל במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף
 

בהתאם למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה, החברה אינה זכאית לתבוע כהוצאה  
בחשבונות  לצורכי מס סכומים הנזקפים לעובדים כהטבה, לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר 

 . החברה, בגין האופציות שהעובדים קיבלו במסגרת התכנית
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 )המשך(: הון מניות  -  16ביאור 
 

 )המשך(:  החברה"ל ולמנכ  לעובדים אופציות .ב
 

 
  הינם,  שלהן  המימוש   מחירי   של   המשוקללים  והממוצעים   למניות  האופציות   במספר  התנועה 
 : כדלקמן

 
 
 

 2021 2020 2019 

 
  מספר

 האופציות 

  ממוצע
  משוקלל

  מחיר  של
 המימוש 

 מספר 
 האופציות 

  ממוצע
  משוקלל

  מחיר  של
 המימוש 

 מספר 
 האופציות 

  ממוצע
  משוקלל

  מחיר  של
 המימוש 

 ח "ש  ח "ש  ח "ש  
       

  לתחילת  במחזור קיימות
 6.29 1,709,600 5.78 1,709,600 5.60 1,908,371 השנה 
 - - 6.90 516,846 5.65 318,054 הוענקו 
 - - 5.40 (99,400) 5.63 ( 178,923) חולטו 
 -  -  5.40 ( 218,675) -  -  *   מומשו

 5.78 1,709,600 5.60 1,908,371 5.23 2,047,502 שנה  לתום  במחזור קיימות
 - - 5.28 755,400 4.90 1,013,825   השנה בתום למימוש  ניתנות

 
 

 
 

 אופציות  של  הענקות  בגין  2019-ו  2020,  2021  בשנים   החברה  של  הפסד  או  רווח  בדוחות  שהוכרו  ההוצאות  סכומי
 . בהתאמה, ח" ש  אלפי 1,769- ו ח" ש  אלפי 1,453,  ח" ש  אלפי 574 הינם   לעובדים
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 עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  -  17ביאור 
 
 . 2010-ע" התש(, שנתיים כספיים  דוחות) ערך  ניירות  בתקנות  זה מונח כהגדרת  -" עניין בעל " 
 . IAS 24-ב  זה מונח כהגדרת   -" קשור צד" 
 

הינה   בחברה  השליטה  כפימיבעלת  בבעלותה  אשר  החברה.    50.2%  -,    49.8%-כממניות  
 ידי הציבור לרבות משקיעים מוסדיים. -ת עלו מהמניות מוחזק

 
 גורמים עם יחד , הנכללים Key management personnel) החברה  של הניהוליים המפתח אנשי

  חברי , הדירקטוריון ר"יו את  כוללים(  IAS 24 -ב האמורה" קשורים צדדים"   בהגדרת, אחרים
 . הקבוצה  ל"מנכ   ואת  הדירקטוריון

 
מפקידה עבור העובדים בקופות שמנוהלות על ידי מנורה מבטחים החזקות בע"מ, הפניקס  החברה

   .הרגיל  העסקים במהלך,  עניין בעלי  שהינןחברה לביטוח  ומגדלאחזקות בע"מ 
 

 :עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .א

 
   בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  
    הכנסות

 5,366  6,654 5,775  פימי   בשליטת חברותמ 
 4,208  4,399 3,844  בעלי עניין אחרים מ 
    עלות ההכנסות  
 62  55 13  בעלי עניין אחרים ל 
 - - 190  פימי  בשליטת   חברותל 
    הוצאות )הכנסות( הנהלה וכלליות 
 1,000  1,000 1,000  ג 17דמי ניהול פימי ראה ביאור  
 235  288 270  חברות בשליטת פימי  
 3,940  3,702 3,167  ד 17ראה ביאור  עלות שכר ותנאים נלווים למנכ"ל הקבוצה 
 169  176 176  דמי ניהול לדירקטורים  
 3  3  3  מספר האנשים שאליהם מתייחסות ההטבות  
 ( 2,069) ( 2,069) ( 3,195) בעלי עניין אחרים  

    
    הוצאות )הכנסות( מימון 
   מחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני פוליסטי 

 ( 2,419) ( 2,161) ( 3,185) )זכיין(
    רכוש קבוע 

 - - 50  חברות בשליטת פימי  
 
 

 יתרות מהותיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: .ב

 
 בדצמבר  31 

 2021 2020 
 ש"ח אלפי  

     :  נכסים

 5,472 3,067  וחייבים אחרים לקוחות  
 33,727 31,614  לחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני   הלוואה

   
   : התחייבויות

 357 625  זכות  ויתרות  אחרים זכאיםספקים ו
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 )המשך(: עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  17ביאור 
 

 
 פימיב  םהכללי לשותפים ניהול דמי .ג

 
  לחברה"מ  בע  2012 חמש ופימי"מ בע  2016 6 פימי  בין הסכם נחתם  ,2018 נובמבר בחודש

  בחלקים)מחולק  רבעוניים בתשלומים  לשנה"ח ש  מיליון 1 של בסך תשלום נקבע  שבמסגרתו
  בהיקף דירקטוריון"ר יו שירותי פימי  שותפות תעניק  בתמורה( , חמש ופימי  6 פימי  בין שווים

  פיתוח   שירותי וכן   נוספים דירקטורים שני , הניהול  דמי מסך 30% יוחסו   אליו משרה 10% של
 .עסקי
  ח" ש מיליון  1בסך תשלום דמי ניהול   קבעשהשותפות המוגבלת   הסכםחלו הוראות  ,כן  לפני

 . 2017ביולי   1  יוםלשנה החל מ 
 

 הקבוצה "ל מנכ  העסקת עלות .ד
 

הקבוצה זכאי לבונוס שנתי שיקבע )ככל שיקבע מידי שנה( על ידי דירקטוריון החברה   מנכ"ל  
-EBITהשנתית של החברה. )  EBIT-A  -מה  1.5%ובלבד שסכום הבונוס לא יפחת משיעור של  

A –  .)רווח לפני הוצאות מימון, הוצאות מיסים והוצאות הפחתת נכסים לא מוחשיים 
. לעיל(, יהיה זכאי  ד.14או הרכש בחברות פוליסיטי )ראה ביאור    במועד מימוש אופציית המכר 

 G4S  ובין החברה    בחלקים שוויםאלפי ש"ח )אשר ישולם    630  -המנכ"ל למענק בסך של כ
PLC .)בעלת השליטה הקודמת , 

 
ראה גם ביאור  ,  2018תוכנית אופציות לעובדים  אופציות במסגרת   795,150  הוענקו למנכ"ל

   .(1)ב( ) 16
 

 . לעיל )א( 16  ביאור ראה,   החברה מניות לבעלי שחולקו לדיבידנדים באשר .ה
 

 ישויות הקבוצה המתאחדות:  .ו

 שם

 מדינת
 ההתאגדות 

שיעור  
 הבעלות 

שיעור  
 הצבעה 

 100% 100% ישראל  'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ  ג
 100% 100% ישראל  'י וואן הוטלו מערכות ממוחשבות בע"מ  ג

 70% 70% ישראל  ( בע"מ* 1995מוקד אמון בקרה וסיור )
 70% 70% ישראל  * ג'י וואן מוקד שחר בע"מ

 100% 100% ישראל  'י וואן טכנולוגיות מיגון )אילת( בע"מ  ג
 100% 100% ישראל  ג'י וואן פתרונות ניקיון בע"מ 

 100% 100% ישראל  בע"מ   משאבי אנוש'י וואן ג
 

י  בהתחשב באופציית המכר שבידי בעל  100%ת באיחוד של  ו נכללומוקד שחר אמון  מוקד  *
   .בחברות אלו   יםהמניות האחר
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 :חוזים עם לקוחותהכנסות מ  -  18ביאור 
 

 בדצמבר  31 ביום שהסתיימה  לשנה 
 2021 2020 2019 
 ש"ח אלפי  

 הכנסות משירותי שמירה, אבטחה, כ"א וניקיון 
 512,909  518,239  492,358 

 105,526  105,446  102,136  הכנסות משירותי מוקד סיור ובקרה  

 124,600  119,088  110,738  הכנסות ממערכות משולבות 

 83,366  78,631  78,927  הכנסות מתחזוקה ותיקונים  

  804,710  821,404  805,850 

 
 . 25, ראה ביאור  פעילות  מגזרי לפי  להכנסות באשר

 
 לקוחות   עם חוזים בגין התחייבויות

 
התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות בתחילת      שנכללו ביתרת    2020ו    2021בשנים  הכנסות שהוכרו  

 אלפי ש"ח בהתאמה.  5,835ש"ח ו אלפי  7,056 הינן התקופה
 

. הכנסות  פתרונות אבטחה מגזר במסגרת נכללות וניקיון"א כ, אבטחה, שמירה משירותי הכנסות
  נכללות משולבות ממערכות  הכנסות. המוקדיםבמסגרת מגזר  משירותי מוקד סיור ובקרה נכללות

מתחזוקה ותיקונים נכללות במסגרת מגזרי   והכנסותי הטכנולוגיות והמוקדים  מגזר  במסגרת 
 . 25 ביאור ראה ,  פעילות  מגזרי לפי  להכנסות באשר. מוקדיםהטכנולוגיות ו ה

 
 

 : ההכנסותעלות    -  19ביאור 
 

 בדצמבר  31 ביום שהסתיימה  לשנה 
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

 513,317  531,127  527,001  שכר, משכורות והוצאות נלוות  

 63,802  66,236  62,486  , מדים ואביזרים אחרים מכשירים

 37,357  39,205  45,508  קבלני משנה 
 13,436  11,140  11,901  אחזקה והוצאות תפעול 

 12,653  12,080  13,139  רכב  אחזקת
 1,032  1,377  1,108  מקצועיים  שירותים

 19,017  17,066  17,421  והפחתות   פחת
  678,564  678,231  660,614 

 
 

 הוצאות מכירה ושיווק:   -  20ביאור 
 

 בדצמבר  31 ביום שהסתיימה  לשנה 
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

 7,777  7,142  8,020  שכר, משכורות והוצאות נלוות 

 976  990  1,263  הוצאות רכב 

 755  831  868  פרסום 

 * 1,605  * 5,851 4,885  נכסים בלתי מוחשייםהפחתת 
 846  953  1,154  פחת והפחתות 

  16,190  15,767  11,959 

 
 
 

 מחדש  סווג* 
 
 



 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 )המשך(  ורים לדוחות הכספיים המאוחדיםאבי

 

49 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות:  -  21ביאור 
 

 בדצמבר  31שהסתיימה ביום   לשנה 
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

 52,746  52,371 51,324  שכר, משכורות והוצאות נלוות 

 5,897  4,806 4,130  , ארנונה ואחרות אחזקת משרד

 1,295  1,496 914  רכב  אחזקת
 ( 167) 478 ( 425) הפרשה להפסדי אשראי וחובות אבודים

 2,172  3,126 3,253  ותביעות משפטיות   מקצועיים שירותים
 7,298  7,380 7,980  והפחתות   פחת

 2,339  2,126 2,154  והוצאות אחרות   דמי ניהול 
  69,330  71,783  71,580 

 
 
 

 הוצאות מימון, נטו:  -  22ביאור 
 

 בדצמבר  31שהסתיימה ביום   לשנה 
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

    :מימון הכנסות
  שאינן זכויות לבעלי  מכר   אופציית בגין הכנסות

 528  -   - שליטה  מקנות 
  בשווי   המטופלים   נגזרים   פיננסיים   ממכשירים   הכנסות 
 500  1,400  -  הוגן 
  המטופלות   לחברות והצמדה מהלוואה    מריבית   הכנסות 
 2,419  2,161  3,185 המאזני   השווי   שיטת   לפי 

 3,447  3,561  3,185 סך הכל הכנסות מימון 
    

    :מימון  הוצאות
  שאינן זכויות לבעלי   מכר אופציית בגין הוצאות
 -  87  373  שליטה  מקנות 

 1,624  1,886  1,675  ות הוצאות בנקים ואחר
 662  1,092  2,031  הוצאות מימון בגין חכירות 

 -  -  1,780  הוגן   בשווי   המטופלים   נגזרים   פיננסיים   כשירים שיערוך מ 
 1,335  1,770  1,710    שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלידיבידנד 
 248  866  137  שער  הפרשי הוצאות 
 3,869  5,701  7,706  הוצאות מימון סך הכל  

    

 ( 422) ( 2,140) ( 4,521) מימון, נטו   הוצאות 
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 : אחרות)הכנסות(   הוצאות  -  23ביאור 
 

 בדצמבר  31שהסתיימה ביום   לשנה 
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

 400  (52) 122 )רווח( הון הפסד  
 400  (52) 122 ( אחרותהכנסות) הוצאותסך הכל  

 
 

 מסים על ההכנסה:   - 24ביאור 
 

 הקבוצה:  חברות מיסוי .א

 

 שיעורי מס חברות: 
 

 . שיעור מס החברות שחל על החברה  רגיל  בשיעור  חברות במס חייבות  החברה הכנסות
 . 23%הינו  ואילך 2018משנת 

 
 הוצאות מסים על ההכנסה:מרכיבי  .ב

 

 בדצמבר  31שהסתיימה ביום   לשנה 
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

      הוצאות מסים שוטפים:  
 13,694  13,449 8,762  בגין תקופה שוטפת 
 575  44 90  בגין שנים קודמות  

  8,852 13,493  14,269 
    :נדחים מיסים)הכנסות(   הוצאות

יצירה, והיפוך של הפרשים זמניים בגין  
 470  ( 560) ( 484)  תקופת הדיווח 

  8,368  12,933  14,739 
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 )המשך(:מסים על ההכנסה   -  24ביאור 
 

 נדחים  הכנסה מסי .ג

 
 : כדלקמן הינו, נדחים מסים של  וההתחייבויות  הנכסים ניתוח (1

 

 
 

,  שנים באותן  בהם והתנועה  הכספי המצב  על הדוחות  לתאריכי   הנדחים המסים  הרכב (2
 : כדלקמן  הינם

 
 

הטבות 
 לעובדים

  הפרשה
להפסד בגין 
חובות של  

 סך הכל  אחרים  לקוחות

   אלפי ש"ח 

 10,356  249  1,240  8,867  2019בינואר   1יתרה ליום 
 ( 470) 525  (92) ( 903) הפסד  וא לרווח נזקף

 ( 230) -  -  ( 230) אחר  כוללנזקף לרווח 

 9,656  774  1,148  7,734  2019 בדצמבר  31יתרה ליום 
 560  331  57  172  הפסד  וא לרווח נזקף

 ( 114) -  -  ( 114) אחר  כוללנזקף לרווח 

 10,102  1,105  1,205  7,792  2020בדצמבר   31יתרה ליום 
 484  497  ( 193) 180  הפסד  וא לרווח נזקף

 25  -  -  25  אחר  כוללנזקף לרווח 

 10,611  1,602  1,012  7,997  2021בדצמבר   31יתרה ליום 

 
 הצגה בדוחות הכספיים:  (3
 

   שהסתיימה  לשנה 
 בדצמבר  31 ביום

 2021 2020 

 אלפי ש"ח  

 10,102 10,611  נכסים שאינם שוטפים  
  10,611 10,102 

 
  

 בדצמבר  31 
 2021 2020 2019 
 ח "   ש   י פ ל א 

    :נדחים מסים נכסי
      לאחר צפויה שהשבתם נדחים מסים נכסי 

 1,700  997 2,134  הכספי   המצב על הדוח  מתאריך חודשים 12-מ יותר
    חודשים  12נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך   

 7,990  9,136 10,060  מתאריך הדוח על המצב הכספי  
  12,194 10,133  9,690 
    התחייבויות מסים נדחים: 

    התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי לאחר  
 18  15 1,195  הכספי   המצב על הדוח  מתאריך חודשים 12-מ יותר

    חודשים  12התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי בתוך  
 16  16 388  מתאריך הדוח על המצב הכספי  

  1,583 31  34 
 9,656  10,102 10,611  התחייבויות/נכסי מסים נדחים )נטו( 
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 (:המשך) ההכנסה  על מסים  -  24 ביאור
 

התאמה בין המס התיאורטי על הרווח המדווח לפני מסים לבין הוצאות המסים שנכללו   .ד
 רווח או הפסד ב

 

להלן ההתאמה בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי  
 שיעור המס הסטטורי החל על חברות בישראל לבין סכום המס שנזקף בדוחות רווח והפסד: 

 
 בדצמבר  31 ביום שהסתיימה  לשנה 
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

  ירווח לפני מסים על ההכנסה ולפני חלק ברווח 
 60,875  53,535 32,733  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני חברות 

 23% 23% 23%  שיעור המס הסטטוטורי 

 14,001  12,313 7,529  סכום המס התיאורטי על הרווח 
    

    בחבות המס בגין: תוספת 

 538  469 1,178  הוצאות לא מוכרות 

 28  46 90  מסים בגין שנים קודמות 

    הפסדים לצורכי מס משנים קודמות ניצול 
 - - ( 415) , נטו שבגינם לא נזקפו מיסים נדחים בעבר

 172  105 (14) אחרים 

  8,368 12,933 14,739 

 
 הפסדים מועברים לצרכי מס:  .ה

 

בע"מ הפסדים לצרכי מס המועברים לשנים הבאות בסך של    אנוש  משאבי  וואןלחברת ג'י   (1
 ש"ח(.  אלפי  1,486 –  2020"ח )ש אלפי  842 -כ

בע"מ הפסדים לצרכי מס המועברים לשנים הבאות בסך    פתרונות ניקיון  וואןג'י    לחברת (2
 ש"ח(.  אלפי  288 –  2020) "חש אלפי  55 -של כ

 -חברה ולחברות המאוחדות הפסדי הון לצרכי מס המועברים לשנים הבאות בסך של כל (3
 ש"ח(.  אלפי 5,154  – 2020ש"ח )  אלפי 738

ערך שניתנים לקיזוז כנגד רווח הון מניירות ערך בסך של כ    רותי מני  הון   הפסדי   לחברה  (4
 ש"ח.  אלפי 779

מסים נדחים בגין הפסדים לצרכי מס להעברה לשנים הבאות מוכרים במידה שמימוש    נכסי
 הטבת המס המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית, הינו צפוי.  

 
 שומות מס  .ו

 
 . 2016שומות בהסכם עד וכולל שנת המס    בע"מ   מיגון  טכנולוגיות   וואן 'י  ג  הבת   וחברת   חברה ל
 

הסכם שומות עם רשות המיסים    2019( חתמה במהלך  1995ובקרה )חברת מוקד אמון סיור  
 . 2014-2017לשנים  

 
 . 2016מאוחדות, שומות מס הנחשבות סופיות עד וכולל שנת המס החברות ה ליתר
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 פעילות  מגזרי  - 25 ביאור
 

  מקבלי ידי על נסקר אשר  המידע על בהתבסס הקבוצה של הפעילות מגזרי את קבעה ההנהלה
 והערכת למגזרים המשאבים הקצאת למטרת הקבוצה  של הראשים  התפעוליות  ההחלטות
 . שלהם הביצועים

 
  הרווח בסיס על הפעילות  מגזרי ביצועי את בוחנים  יםהראשי התפעוליות ההחלטות   ימקבל

   .התפעולי
 

 : כדלקמן  הינו, 2021 לשנת   המדווחים המגזרים בגין  המגזרי  המידע
 

 טכנולוגיות מוקדים  
 פתרונות
 כ "סה אבטחה 

 ח "ש  אלפי 
 817,789  514,485  118,796  184,508  המגזר  הכנסות  סך

 13,079  1,577  3,113  8,389  הפעילות  מגזרי בין  הכנסות

 804,710  512,908  115,683  176,119  חיצוניים מלקוחות הכנסות

 37,254  9,172  10,852  17,230  תפעולי  רווח
 31,440  10,264  6,142  15,034  והפחתות   פחת

 574  411  130  33  לעובדים מרכיב ההטבה בהענקת אופציות 
 388,040  171,368  89,358  127,314  למגזר  המיוחסים הנכסים סך
 300,477  116,535  73,544  110,398  למגזר  המיוחסות התחייבויות  סך

 
 

 : כדלקמן  הינו, 2020 לשנת   המדווחים המגזרים בגין  המגזרי  המידע
 

 טכנולוגיות מוקדים  
 פתרונות
 כ "סה אבטחה 

 ח "ש  אלפי 
 834,348 519,266 129,272 185,810 המגזר  הכנסות  סך

 12,944 1,028 3,344 8,572 הפעילות  מגזרי בין  הכנסות

 821,404 518,238 125,928 177,238 חיצוניים מלקוחות הכנסות

 55,675 17,845 15,677 22,153 תפעולי  רווח
 31,251 11,128 5,483 14,640 והפחתות   פחת

 1,453 1,068 145 240 מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים 
 398,418 184,005 82,484 131,929 למגזר  המיוחסים הנכסים סך
 309,002 118,249 70,730 120,023 למגזר  המיוחסות התחייבויות  סך

 
 

 : כדלקמן  הינו, 2019 לשנת   המדווחים המגזרים בגין  המגזרי  המידע
 

 טכנולוגיות מוקדים  
 פתרונות
 כ "סה אבטחה 

 ח "ש  אלפי 

 820,845 493,127 138,546 189,172 המגזר  הכנסות  סך
 14,995 769 3,431 10,795 הפעילות  מגזרי בין  הכנסות

 805,850 492,358 135,115 178,377 חיצוניים מלקוחות הכנסות

 61,297 17,743 19,524 24,030 תפעולי  רווח
 28,766 8,035 5,785 14,946 והפחתות   פחת

 1,769 1,152 370 247 מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים 
 346,082 178,910 65,030 102,142 למגזר  המיוחסים הנכסים סך
 261,073 118,530 58,248 84,295 למגזר  המיוחסות התחייבויות  סך
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 )המשך(: פעילות מגזרי  - 25 ביאור
 

 חיצוניים   מלקוחות  הכנסות(.  arm's length)  שוק  מחירי  לפי  מתבצעות  הפעילות  מגזרי  בין  מכירות
 המדידה  עקרונות  את  התואם  באופן  נמדדות  הראשי  התפעוליות  ההחלטות  למקבל  המדווחות
 . הקבוצה של הפסד או ברווח אלה  סכומים מדידת לצורך  ששימשו

 
של המגזרים המדווחים לבין סך הרווח לתקופות המדווחות לפני  התפעולי  רווחלהלן התאמה בין ה

 הוצאות המס: 
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

 61,297  55,675  37,254  המדווחים  למגזרים המיוחס  התפעולי הרווח סך
 61,297  55,675  37,254    התפעולי  הרווחסך 

 ( 422) ( 2,140) ( 4,521) מימון, נטו  הוצאות
    חלק ברווחי )הפסדי( חברות  

 ( 993) ( 1,767) 724  שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני    

 59,882  51,768  33,457  רווח לפני מיסים על הכנסה  

 
המגזרים בני הדיווח לבין סך הנכסים   ם וההתחייבויות שלנכסיהלהלן מובאת התאמה בין סך כל  

 : וההתחייבויות בדוח על המצב הכספי 
 
 

 בדצמבר  31 
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

    
 346,082  398,418  388,040  המגזר של המגזרים בני הדיווח    נכסי

            :למגזרים מיוחסים  שאינם נכסים
 3,858  2,091  2,815  המאזני  השווי  בשיטת  המטופלת השקעה

  המטופלתלרכישת מניות של חברה   אופציה  בגין נגזר
 2,000  3,400  1,620  המאזני  השווי  בשיטת

 35,316  33,727  31,614  המאזני  השווי  בשיטת המטופלת לחברה   הלוואה
 387,256  437,636  424,089  הכספי המצב על בדוח הנכסים סך

 
 

 בדצמבר  31 
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

    
 261,073 309,002 300,477  המגזר של המגזרים בני הדיווח   התחייבויות

 261,073 309,002 300,477  הכספי המצב על בדוח ההתחייבויות סך
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 למניה  רווח  - 26 ביאור
 
  המשוקלל   בממוצע  החברה  של  לבעלים  המיוחס  הרווח  חלוקת  ידי  על   מחושב  למניה  הבסיסי  הרווח

 . המונפקות   הרגילות המניות מספר של
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
 2021 2020 2019 
 ח "ש  אלפי 

    
 45,143 38,835 25,089  החברה  של לבעלים המיוחס רווח

  הרגילות  המניות מספר המשוקלל של   הממוצע
 *  המונפקות

 
79,733,575 

 
79,564,572 79,514,900 

 0.58 0.49 0.31 (ח" ש) ומדולל  בסיסי רווח
   

  הרגילות   המניות  מספר  של  המשוקלל  הממוצע  התאמת  ידי  על  מחושב  למניה  המדולל  הרווח
מדללהרגיל   המניות  כל   הכללת  תוך  שבמחזור אפקט  בעלות  הפוטנציאליות  אופציות   ות  שהינן 
 למניות.  

 

 . למניות שהשפעתן אינה מדללת אופציות  בחשבון הובאו  לאלמניה  המדולל  הרווח  בחישוב  
 

 
 :רכישת פעילויות –  27 ביאור

 

הושלמה עסקה בין חברה בת של החברה ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ לבין    2020בינואר,   1ביום  (1
גנון  חברת   בע"מ  -ניסן  ואחזקות  חברה      ניהול  שהיא  "ש.שחר"(,  שירותי    שפעלה )להלן  בתחום 

 . 2019בנובמבר,  3המוקד, סיור והתקנת מערכות, בהתאם להסכם בין הצדדים מיום 

במסגרת העסקה הוקמה חברה בהחזקה משותפת של הצדדים בשם ג'י וואן מוקד שחר בע"מ )להלן    
 70%"מוקד שחר"(. מוקד שחר היא חברה בשליטת ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ, אשר מחזיקה  

היתרה מחזיקה ש.שחר. מוקד שחר קלטה במועד השלמת העסקה את  ממ ואת  מוקד שחר  ניות 
פעילות ש.שחר בתחום שירותי המוקד, הסיור והתקנת מערכות מתח נמוך. במסגרת ההסכם העמידו  

 הצדדים הלוואות בהתאם לחלקם. 
 

ישת פעילות  אישר בית המשפט המחוזי בחיפה את הצעתה של החברה לרכ  2020בינואר,   28ביום   (2
ניקיון  ושירותי  הסטטית  האבטחה  בתחומי  "אבידר"(  )להלן:  בע"מ  אבידר  שירותים  בטחון    חברת 

במהלך חודש   המבוססת על ביצועים ומוצגת בהתחייבויות שוטפות.   הכולל תמורה מותניתבסכום  
 נקלטה הפעילות בחברה.  2020פברואר  

 

עם חברת    ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ,חברה בת בבעלות מלאה,  חתמה    2020באפריל    2 ביום (3
, על הסכם לרכישת  האזרחית   "( המתמחה בתחום המולטימדיהAVCSאיי.וי.סי.אס בע"מ )להלן: "

   AVCS -ל  חברת הבת)להלן: "ההסכם"(. כנגד הרכישה, תשלם   AVCS של מניותיה או פעילותה
מהותית תמורה   מותנית  לא  תמורה  ביצועים    הכוללת  על  ומוצגת    עסקיותותוצאות  המבוססת 

  AVCS, התקבל אישור בית המשפט והנושים של  2020בדצמבר    2ביום    בהתחייבויות לזמן ארוך.
 . 2021בינואר   1לביצוע הרכישה. רכישת הפעילות הושלמה בתוקף מיום 

 
בת בבעלות מלאה, ג'י וואן פתרונות ניקיון בע"מ ,   חברתנחתם הסכם בין    2020בינואר    29  ביום (4

שירותי הניקיון של מיטב  לבין מיטב ניקיון ואחזקה בע"מ )"מיטב"( ויעקב כביר , לרכישת פעילות  
מותנית   תמורה  הכולל  מהותי  לא  ביצועים  בסכום  על  עיסקיות  המבוססת  ומוצגת  ותוצאות 

שוטפות ביום  בהתחייבויות  לביצוע  הת  2020בפברואר    12.  התחרות  על  הממונה  אישור  קבל 
במהלך חודש לבסוף   נדחתה ובוצעה   בעקבות נגיף הקורונה השלמת רכישת הפעילות   הרכישה.
 . 2020אוגוסט  
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 )המשך(:רכישת פעילויות  –  27 ביאור
 

וואן    ,החברה  של  נכדה    חברה   בין   עסקה  הושלמה  2021,  בפברואר  23  ביום (5 מערכות  הוטלו  ג'י 
"הוטלו"(    מ" בעממוחשבות   מינץ  לבין)להלן  הרוחני,  ,  ישראל  הקניין  שהוא הבעלים של התוכנות, 

  בתמורה לא מהותית עבור הנכסים שלעיל. , הרישיונות וסימני המסחר בתחום קריאת אחות חולה

 

הסכם  , ג'י וואן מוקד שחר בע"מ, על  חברה נכדה של החברה, חתמה  2021באפריל  11ביום   (6
( בעיקר  " 301מוקד להלן " לרכישת הסכמי שירותי מוקד וסיור של לקוחות שותפות מוקד ש.בטחון ) 

, הצדדים חתמו  2021ביולי   20באזור מודיעין, בתמורה בהיקף שאינו מהותי עבור הקבוצה. ביום 
אזור גוש דן וזאת גם בתמורה בהיקף  ב 301לקוחות מוקד על תוספת להסכם כאמור גם ביחס ל

שתיוותר בסוף  כמות המנויים המבוססת על   הכולל תמורה מותנית  אינו מהותי עבור הקבוצהש
 ות . אישור הממונה על התחרות לביצוע הרכיש ומוצגת בהתחייבויות שוטפותתקופת ההתחשבנות 

רכישת הפעילות הושלמה בתוקף  , בהתאמה. 2021ביולי   25וביום  2021במאי,   9התקבל ביום 
 . 2021 באוגוסט, 17מיום  

 

( בקרה וסיור בע"מ, על  1995, מוקד אמון )החברה של נכדה, חתמה חברה 2021ביולי  14ביום   (7
של לקוחות קבוצת מגן בטחון בע"מ, בתמורה בהיקף שאינו  וסיור הסכם לרכישת שירותי מוקד 

באוגוסט   12מהותי עבור הקבוצה. אישור הממונה על התחרות לביצוע הרכישה התקבל ביום 
 . 2021  בנובמבר 15  םיומ  כישת הפעילות הושלמה בתוקף ר . 2021

 
 אירועים לאחר תאריך המאזן:   –  28 ביאור

מנהלים   24  , אישר דירקטוריון החברה במסגרת תוכנית האופציות הענקה ל2022בחודש מרץ 
אופציות, אשר כל אחת   1,153,600ובתוכם שישה נושאי משרה בכירה, ללא תמורה, עד  בקבוצה

ש"ח ע"נ של החברה. המניות הרגילות   0.000002מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת 
שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות של החברה, מיד  

- אופציות ל 1,153,600, העניקה החברה במסגרת תוכנית האופציות 2022מרץ  עם הקצאתן. בחודש 
מנהלים בכירים כולל שישה נושאי משרה בכירה אשר יהיו זכאים לממש את האופציות בתום   24

בתום שלוש שנים ממועד  25%בתום שנתיים ממועד הענקתן,  50%תקופות ההבשלה כדלקמן: 
האופציות ניתנות למימוש עד לחודש מרץ  ממועד הענקתן.  שנים 4הנותרים בתום   25%-הענקתן ו

 . אופציות שלא תמומשנה עד לאותו מועד, תפקענה. 2028
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 בע"מ ג'י וואן פתרונות אבטחה 
 1970- ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 
 

 תוכן העניינים
 

 
 דף 

 2 דוח רואה החשבון המבקר 

  נתונים כספיים בשקלים חדשים )ש"ח(: 

 4-3 כחברה אםנכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  

 5 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם 

 7-6 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 

 16-8 ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים 
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 לכבוד
 בעלי המניות של 

 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 

 
 

 ג' לתקנות ניירות ערך  9הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 
 1970-)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 

 
 

של   1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
ולכל אחת משלוש השנים בתקופה    2020-ו  2021בדצמבר    31"החברה"( לימים    - בע"מ )להלן ג'י וואן פתרונות אבטחה

ביום   באחריות    2021בדצמבר    31שהסתיימה  הינו  הנפרד  הכספי  המידע  החברה.  של  התקופתי  בדוח  נכלל  ואשר 
 יקורתנו. הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ב 

 
 נטו  ,התחייבויותיהן   סך בניכוי נכסיהן  סך אשר  מוחזקות  חברות של  הכספיים הדוחות  מתוך הכספי המידע את ביקרנו לא

ואשר חלקה ברווחים  , בהתאמה 2020-ו 2021בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  2,091-אלפי ש"ח ו 2,815לסך של   הסתכם
ו  (1,767)אלפי ש"ח,    724  של  לסך הסתכם אלה מוחזקות חברות )הפסדים( של  לשנים אלפי ש"ח(  993) -אלפי ש"ח 

 רואי ידי על בוקרו , בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות2019-ו  2020,  2021בדצמבר    31בימים   שהסתיימו
 על מבוססת חברות,  אותן בגין שנכללו לסכומים  מתייחסת שהיא דעתנו, ככל  וחוות לנו  הומצאו שדוחותיהם אחרים חשבון
  האחרים. החשבון רואי דוחות

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של  

. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה  1973רואה חשבון(, התשל"ג  
. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים  של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית

ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי  
מידע  הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של ה

 הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו. 
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון האחרים המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות,  
 . 1970- ם ומידיים(, התש"לג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיי 9בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב, -תל
 רואי חשבון              2022במרץ   29
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 1970- ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  
 
 

 בדצמבר  31  

 2020 2021 ביאור 

 אלפי ש"ח   
    

    נכסים
    נכסים שוטפים:

 8,779  1,437  2 מזומנים ושווי מזומנים  
 103,940  98,686  א' 3 לקוחות והכנסות לקבל 

 9,120  12,350  ב'3 חייבים ויתרות חובה 
 -  739   נכסי מסים שוטפים

 1,129  1,184   מלאי 
 122,968  114,396   סך הכל נכסים שוטפים

    
    נכסים שאינם שוטפים:

 33,727  31,614   הלוואה לחברה מוחזקת 
 3,400  1,620  5 נגזר בגין אופציה לרכישת מניות חברות מוחזקות  

 24,654  21,173   נכסים בגין זכויות שימוש
 4,337  4,274   רכוש קבוע 

 3,678  2,564   נכסים בלתי מוחשיים 
 5,511  5,325  4 מסי הכנסה נדחים 

 1,300  1,571   הטבות לעובדים 
 76,607  68,141   נכסים שאינם שוטפים סך הכל

סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה, של סך הנכסים, בניכוי סך  
ההתחייבויות, המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים מידע כספי 

 מוניטין בגין חברות מוחזקות, לרבות  

 

 61,228  60,898 
 260,473  243,765   סך נכסים המיוחסים לחברה עצמה  

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 טופילסקי-לילך אשר

 יו"ר הדירקטוריון

 מיכאל אדיב 
 מנכ"ל 

 מוטי מורד  
 סמנכ"ל כספים 

 
 
 
 
 
 
 

 . 2022במרס  29  ידי דירקטוריון החברה:-תאריך אישור הנתונים הכספיים על
 
 

 הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. 
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 1970- ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  
 
 
 

 בדצמבר  31  
 2020 2021 ביאור 
 אלפי ש"ח   

    התחייבויות והון עצמי
    

    התחייבויות שוטפות:
 2,667  2,691   אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 6,402  5,553   חכירות חלויות שוטפות של התחייבויות בגין 

 4,467  4,656  א'7 ספקים ונותני שירות 
 94,206  83,456  ב'7 זכאים ויתרות זכות 

 6,113  8,846   הפרשות 
 759  -   התחייבויות מיסים שוטפים 
 114,614  105,202   סך הכל התחייבויות שוטפות

    
    התחייבויות שאינן שוטפות: 

 50  -   התחייבות בגין תמורה מותנית בגין רכישת פעילות    
 17,175  14,951    התחייבויות בגין חכירות 

 17,225  14,951   סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות
    

 131,839  120,153   התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה   סך הכל
     

 128,634  123,612   סך הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה עצמה 
 260,473  243,765   סך ההתחייבויות והון עצמי

 
 

 
 
 

 הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. 
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  ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 1970- ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה  
 
 

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב 
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  
    

 492,373  514,356  493,134  הכנסות מחוזים עם לקוחות 
 430,463  448,739  439,214   עלות ההכנסות

 61,910  65,617  53,920  רווח גולמי 
 437  * 2,804  1,641  הוצאות מכירה ושיווק

 43,193  * 44,505  40,569  הוצאות הנהלה וכלליות 
 -  -  3,250  הוצאות בגין תביעה ייצוגית 

 357  49  115  הוצאות אחרות  

 17,923  18,259  8,345   רווח תפעולי
 2,924  3,177  3,259  הכנסות מימון 

 ( 1,207) ( 995) ( 2,916) הוצאות מימון 

 1,717  2,182  343  הכנסות מימון, נטו 
 19,640  20,441  8,688  רווח לפני מסים על ההכנסה 

 4,781  4,805  3,021  מיסים על הכנסה 

 14,859  15,636  5,667  רווח לשנה המיוחס לחברה עצמה  

סכום נטו, המיוחס לבעלים של החברה, של סך ההכנסות בניכוי סך 
ההוצאות, המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים תוצאות פעילות 

 30,284  23,199  19,422  בגין חברות מוחזקות 

 45,143  38,835  25,089  רווח נקי לשנה המיוחס לבעלים של החברה עצמה 

 – רווח )הפסד( כולל אחר 
   -סעיף אשר לא יסווג מחדש לרווח או הפסד 

מעביד  -מדידה מחדש של התחייבויות )נטו( בשל סיום יחסי עובד
 1,554  418  ( 742) נטו ממס  -

לבעלים של החברה, של פריטי רווח או הפסד סכום נטו, המיוחס 
כולל אחר, אשר לא יסווגו מחדש לרווח או להפסד, המציגים   

בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים תוצאות פעילות בגין 
 ( 787) (36) 657  חברות מוחזקות

רווח )הפסד( כולל אחר לשנה, המיוחס לבעלים של החברה    סך הכל
 767  382  (85) עצמה 

 45,910  39,217  25,004  סך הכל רווח כולל לתקופה, המיוחס לבעלים של החברה עצמה  
 
 

 * סווג מחדש 
 
 
 

 הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. 
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 1 -)המשך( 

 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 1970- ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  
 
 

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב 
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

    -תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  
 15,041  37,972  19,478  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת )ראה נספח א(

    
    מזומנים מפעילות השקעה:תזרימי 

 29,470  28,377  12,936  תזרימי מזומנים נטו מפעילות השקעה בגין עסקות עם חברות בנות 
 -  ( 3,589) -  רכישת פעילות )ראה להלן בנספח א'(

 369  289  170  תמורה ממימוש רכוש קבוע     
 ( 1,558) ( 1,265) ( 1,369) רכישת רכוש קבוע    

 (68) (40) ( 202) נכסים בלתי מוחשים רכישת 
 -  (87) -  מותנית ברכישת פעילות פירעון התחייבות 

 28,213  23,685  11,535  מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה    
    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון: 
 (40,700) (39,400) (30,600) דיבידנד ששולם

 -  1,181  -  תמורה ממימוש כתבי אופציות למניות 
 ( 6,749) ( 7,591) ( 7,372) פירעון התחייבויות בגין חכירות 

 8,178  (10,490) 24  קבלת )פירעון( אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו 
 ( 547) ( 530) ( 401) ריבית ששולמה

 ( 218) -  -  פירעון הלוואות מבנקים לזמן ארוך 
 (40,036)  (56,830) (38,349) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון 

 3,218  4,827  ( 7,336) גידול )קיטון( במזומנים, שווי מזומנים
 740  3,951  8,779  יתרת מזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי בתחילת השנה 

 (7) 1  (6) )הפסדים( מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים רווחים 

 3,951  8,779  1,437  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה 
    

 
 מידע בדבר פעילות השקעה שאינה כרוכה בתזרים מזומנים: 

 
 שנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31-ב
 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  
    

 7,717   13,711 2,421   שימוש כנגד התחייבויות בגין חכירה הכרה בנכסי זכות 

    נספח א':       
    : רכישת פעילויות        
   5,814   נכסים בלתי מוחשיים        
   352   רכוש קבוע         
   (2,577)  בניכוי תמורה מותנית שהוכרה       

   3,589   
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. הביאורים והמידע הנוסף 
 

 2 - )סיום(    
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 1970- ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה )המשך(תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים 
 

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב 
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

    נספח לדוח תזרים מזומנים
    

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת המיוחסים לחברה עצמה: )א( 
 19,640  20,441  8,688  רווח המיוחס לחברה עצמה כחברה אם לפני מיסים על הכנסה

    התאמות בגין: 
 8,014  10,677  9,789  פחת והפחתות

 ( 2,149) ( 2,566) ( 531) הכנסות מימון, נטו
 ( 305) ( 1,860) ( 1,234) שינוי בהטבות לעובדים שנזקף לרווח או הפסד 

 ( 9,313) ( 4,808) ( 4,115) מס הכנסה ששולם
 36  -  -  ריבית שהתקבלה ממס הכנסה 

 350  49  115  הפסד הון 
 1,152  1,068  411  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים

 
    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:

 (26) 59  (55) שינוי במלאי
 ( 3,530) 15,088  5,254  שינוי בלקוחות 

 1,982  ( 693) 833  חובהשינוי בחייבים ויתרות  
 141  ( 660) 189  שינוי בספקים ונותני שירותים

 186  (38) ( 2,599) שינוי בזכאים ויתרות זכות
 ( 1,137) 1,215  2,733  שינוי בהפרשות  

 15,041  37,972  19,478  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת המיוחסים לחברה עצמה   
 

 

 

 

 הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. 
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 אבטחה בע"מ ג'י וואן פתרונות 

 ג' לתקנות ניירות ערך  9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   - 1ביאור 
 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 הגדרות: א. 
 

 . ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ –"החברה"  
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות  9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה    -"המידע הכספי הנפרד"  
 . 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם  

לשנת   החברה  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  במסגרת  אלה  מונחים    - )להלן    2021של 
 הדוחות המאוחדים(. 

 
  חברה בת או חברה כלולה או עסקה משותפת. -"חברה מוחזקת" 

 
 עסקות של החברה עם חברות בנות.   -"עסקות בינחברתיות" 

 
בינחברתיים"   מזומנים  "תזרימי  בינחברתיות",  והוצאות  "הכנסות  בינחברתיות",    - "יתרות 

יתרות, הכנסות או הוצאות, ותזרימי מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקות בינחברתיות,  
 אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים. 

 
 לן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד לה ב. 

 
לתקנה   בהתאם  נערך  הנפרד,  הכספי  תקופתיים  9המידע  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ג' 

התש"ל העשירית  9תקנה    -)להלן    1970-ומיידיים(,  בתוספת  האמורים  הפרטים  לרבות  ג'( 
ב"הבהרה בקשר עם דוח  התוספת(, ובכפוף להבהרות האמורות    -לתקנות האמורות )להלן  

המתייחסת    2010בינואר    24כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ביום  
 הבהרת סגל הרשות(.  -לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות )להלן 

 
הערוכים   נפרדים,  כספיים  דוחות  לרבות  כספיים,  דוחות  מהווה  אינו  הנפרד  הכספי  המידע 

( בכלל, והוראות תקן  IFRS  - תקני ה  -ני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  והמוצגים בהתאם לתק 
בינלאומי   החשבונאית    27חשבונאות  המדיניות  זאת,  עם  בפרט.  נפרדים"  כספיים  "דוחות 

לדוחות המאוחדים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו    2שפורטה בביאור  
הדוחות המאוח הנפרד,  הנתונים הכספיים במסגרת  הכספי  לצורך הצגת המידע  יושמו  דים, 

 וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן. 
 

במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים גם גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם לדרישות  
בתקנה   האמורות  שמידע  9הגילוי  ככל  הרשות,  סגל  להבהרת  ובכפוף  בתוספת  וכמפורט  ג' 

 ות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה. כאמור לא נכלל בדוח 
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 

 ג' לתקנות ניירות ערך  9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
 )המשך(  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  9הכספי הנפרד המובא לפי תקנה מידע אופן עריכת ה   - 1ביאור 
 )המשך(: 1970-ומיידיים(, התש"ל

 

 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  (1
 

הכספי,   המצב  על  המאוחדים  בדוחות  הכלולים  וההתחייבויות  הנכסים  סכומי  מוצגים 
לאחר נטרול ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוחסים  
לחברה עצמה ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו אופן  

הכספי. סכומי הנכסים וההתחייבויות האמורים    בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב
הכספי,   המצב  על  המאוחדים  בדוחות  הכלולים  וההתחייבויות  הנכסים  את  משקפים 
למעט סכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, בהתאם  

 לעניין, של יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים. 
 

מו המצב הכספי, המיוחס  בנוסף,  על  על הדוחות המאוחדים  נטו, בהתבסס  סכום  צג 
בדוחות   המציגים  ההתחייבויות,  סך  בניכוי  הנכסים,  סך  של  החברה,  של  לבעלים 

 המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניטין. 
 

של   לבעלים  המיוחס  העצמי  שההון  לכך  מביאה  כאמור  בסיס  ההצגה  על  החברה, 
הכספי   מהמידע  שנגזר  כפי  החברה  של  העצמי  להון  זהה  הינו  המאוחדים,  הדוחות 

 הנפרד. 
 

 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה  (2
 

מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בגין רווח או  
נט לאחר  אחר,  כולל  ורווח  שבוטלו  הפסד  בינחברתיות  והוצאות  הכנסות  ביטול  רול 

ההכנסות   סוגי  לפי  ובפירוט  עצמה,  לחברה  המיוחסים  המאוחדים,  הדוחות  במסגרת 
 וההוצאות. 

 
סכומי   הכולל.  הרווח  על  המאוחדים  בדוחות  סווגו  בו  אופן  באותו  סווגו  אלה  נתונים 

הכלול  וההוצאות  ההכנסות  את  משקפים  האמורים  וההוצאות  בדוחות  ההכנסות  ות 
מוחזקות,   חברות  בגין  והוצאות  הכנסות  סכומי  למעט  הכולל,  הרווח  על  המאוחדים 
ובתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, של הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת  

 הדוחות המאוחדים. 
 

בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה,  
כנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין  של סך הה 

חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה. נתונים אלה מוצגים תוך פילוח  
 בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר. 

 
ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל  

ווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו  הר
לשנה   הכולל  הרווח  כל  וסך  לבעלים של החברה  המיוחס  כל הרווח לשנה  זהה לסך 

 המיוחס לבעלים של החברה, בהתאמה, כפי שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד. 
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 ג' לתקנות ניירות ערך  9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  

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

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  9מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת ה   - 1ביאור 
 )המשך(: 1970-ומיידיים(, התש"ל

 
 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  (3

 
מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה,  
כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים )דהיינו, יתרות הסכומים  
לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים(, בפילוח לפי  

ות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט  תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעיל
בנפרד תזרימי   מוצגים  כל אחת מהפעילויות האמורות,  בנוסף, במסגרת  מרכיביהם. 

 המזומנים הבינחברתיים נטו. 
 

נתונים אלה סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים. סכומים אלה משקפים את  
ל  בדוחות המאוחדים,  הכלולים  בגין  תזרימי המזומנים  סכומי תזרימי המזומנים  מעט 

 חברות מוחזקות. 
 
 

 : הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמהמזומנים ושווי מזומנים   - 2ביאור 
 

 
בדוחות המאוחדים   הכלולים  ושווי המזומנים  צמודים המזומנים  או שאליהם  נקובים  בהם  המטבעות 

 והמיוחסים לחברה עצמה, הינם כדלקמן: 
 

 בדצמבר  31 
 2021 2020 

 אלפי ש"ח  
 8,709 1,373 ש"ח )מטבע הפעילות של החברה(

 12 14 דולר ארה"ב 
 30 24 יורו 

 28 26 מטבעות אחרים
 1,437 8,779 
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 

 ג' לתקנות ניירות ערך  9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
 )המשך(  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

)למעט מכשירים  חייבים ויתרות חובה הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  - 3ביאור 
 פיננסיים נגזרים(  

 
 בדצמבר  31 

 2021 2020 

 אלפי ש"ח  

     לקוחות והכנסות לקבל: א. 
 103,820  98,264 חשבונות פתוחים 

 1,804  600 הכנסות לקבל 
 1,274  1,589 המחאות לגביה וכרטיסי אשראי  

 100,453  106,898 

 ( 2,958) ( 1,767) הפרשה להפסדי אשראי  -בניכוי 

 98,686  103,940 

   ויתרות חובה:חייבים  ב.
חייבים בגין שיפוי מחברות ביטוח בגין תביעות  

 2,426  2,423 משפטיות  
 1,913  1,002 הוצאות מראש 

 4,365  8,531 חברות מוחזקות*  –צדדים קשורים  

 416  394 חייבים אחרים
 12,350  9,120 

 
 

 * הלוואות לחברות מוחזקת  
 

 31.12.2021אלפי ש"ח ליום  6,180יתרת ההלוואות לחברות מוחזקות הינה 
 . 31.12.2020אלפי ש"ח ליום   2,608 -ו 
 

 )י( לפקודות מס הכנסה. 3ההלואות נושאות ריבית שנתית בהתאם לסעיף  
 .2.62%על  2020ובשנת   2.45%עומד על   2021שיעור הריבית בשנת  

 
אלפי   2,200כוללת גם שטר הון בסך    31.12.2020ו   31.12.2021כן היתרה ליום כמו  

 אלפי ש"ח בהתאמה, שאינו נושא ריבית או הצמדה. 1,710 -ש"ח ו
 
 

 
 

 מסים על ההכנסה:  -  4ביאור 
 

 מסוי החברה בישראל, שיעורי המס, חוקי עידוד החלים על החברה ושומות מס שלה  א. 
 

באשר לפירוטים בדבר אופן מדידת תוצאות החברה בישראל לצרכי מס ובדבר שיעורי המס  
 לדוחות המאוחדים.    24ראה ביאור  -החלים על הכנסותיה 

 
 שומות מס  ב.
 

 . 2016לחברה שומות בהסכם בגין השנים עד וכולל שנת המס  
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 

 ג' לתקנות ניירות ערך  9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
 )המשך(  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 : )המשך( מסים על ההכנסה -  4ביאור 

 
 מסי הכנסה נדחים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברת אם:   ג.
 

לאכיפה,   (1 ניתנת  זכות משפטית  קיימת  מקוזזים, כאשר  נכסי והתחייבויות מסים נדחים 
הנדחים   המסים  וכאשר  שוטפות  מסים  התחייבויות  כנגד  שוטפים  מסים  נכסי  לקזז 

על   המוטלים  ההכנסה,  על  למסים  המוצגים  מתייחסים  הסכומים  מס.  רשות  אותה  ידי 
 בקיזוז הנם כדלקמן: 

 
 בדצמבר  31 
 2021 2020 
 אלפי ש"ח  

   נכסי מסים נדחים:
     נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה לאחר   

 8  17  חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי  12 -יותר מ    
     12נדחים שהשבתם צפויה בתוך  נכסי מסים

 5,810  6,059  חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי     
  6,076  5,818 

   התחייבויות מסים נדחים:
 התחייבויות מסים נדחים שהשבתם צפויה לאחר 

 ( 307) ( 378) חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי  12  -יותר מ 
 - ( 373) 12נדחים שהשבתם צפויה בתוך   התחייבויות מסים

 (751 ) (307 ) 
 5,511  5,325  נכסי מסים נדחים )נטו(

 
באותן שנים    המסיםהרכב   (2 והתנועה בהם  על המצב הכספי  הנדחים לתאריכי הדוחות 

 הינם כדלקמן:  
 

 
 חומ"ס 

הטבות 
 סך הכול  אחר  עובדים 

 אלפי ש"ח  
 6,495  -  5,785  710  2019בינואר   1יתרה ליום 

     : 2019שינויים בשנת 
 ( 590) 53  ( 562) (81) זקיפה לדוח רווח או הפסד 

 ( 464) -  ( 464) -  זקיפה לרווח כולל אחר   
 5,441  53  4,759  629  2019בדצמבר   31יתרה ליום 

     : 2020שינויים בשנת 
 195  19  245  (69) זקיפה לדוח רווח או הפסד 

 ( 125) -  ( 125) -  זקיפה לרווח כולל אחר   
 5,511  72  4,879  560  2020בדצמבר   31יתרה ליום 

     : 2021שינויים בשנת 
 ( 407) ( 325) 143  ( 225) זקיפה לדוח רווח או הפסד 

 221  -  221  -  זקיפה לרווח כולל אחר   
 5,325  ( 253) 5,243  335  2021בדצמבר   31יתרה ליום 

 
 .  23%מחושבים לפי שיעור מס  2020 -ו  2021בדצמבר  31המסים הנדחים ליום  (3
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 

 ג' לתקנות ניירות ערך  9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
 )המשך(  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 : )המשך( מסים על ההכנסה -  4ביאור 

 
 מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד לתקופות המוצגות: ד.

 
 : כדלקמן

 2021 2020 2019 
 " ח א ל פ י   ש   

    מסים שוטפים: 
 4,217  4,940  2,519  מסים שוטפים בגין רווחי השנה המדווחת 

 (26) 60  95  מסים בגין שנים קודמות 
  2,614  5,000  4,191 

    מסים נדחים: 
 590  ( 195) 407  בגין תקופת הדוח 

 -  -  -  בגין תקופות קודמות 
 590  ( 195) 407  הוצאות )הטבת( מס

  3,021  4,805  4,781 
 

כמתאפשר בהתאם להבהרת סגל הרשות, החברה בחרה שלא לכלול הסבר לגבי הקשר בין הוצאות  
 מסים )הכנסות מסים( לבין הרווח החשבונאי )"ביאור מס תיאורטי"(. 

 
 

 מכשירים פיננסיים נגזרים   - 5ביאור 
 

 במסגרת הדוחות המאוחדים.   4למידע בדבר מכשירים פיננסים נגזרים, ראה ביאור 
 

 
 הרכב אשראי והלוואות אחרות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה:  - 6ביאור 

    
 

 
 אשראי, הלוואות והתחייבויות אחרות: 

 
 ההרכב:

 
 אשראי, הלוואות והתחייבויות אחרות: 

 
 2021בדצמבר   31ליום                     

 
שקל חדש לא  

 צמוד 
שקל חדש  
 סך הכל  צמוד מדד 

 אלפי ש"ח  
    התחייבויות שוטפות:

 2,691  -  2,691  אשראי מתאגידים בנקאיים

 5,553  5,553  -  החלק השוטף בגין התחייבויות בגין חכירה  

 8,244  5,553  2,691  סה"כ התחייבויות שוטפות 

    התחייבויות לזמן ארוך: 

 14,951  -  התחייבויות בגין חכירה  
 

14,951 

 14,951 14,951  -  סה"כ התחייבויות לזמן ארוך 

 23,195 20,504  2,691  סה"כ אשראי, הלוואות והתחייבויות אחרות 
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 
 ג' לתקנות ניירות ערך  9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  

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

 )המשך(: הרכב אשראי והלוואות אחרות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  - 6ביאור 
 

  
 2020בדצמבר   31ליום                     

 
שקל חדש לא  

 צמוד 
שקל חדש  
 סך הכל  צמוד מדד 

 אלפי ש"ח  
    התחייבויות שוטפות:

 2,667 -  2,667 אשראי מתאגידים בנקאיים

 6,402 6,402 -  החלק השוטף בגין התחייבויות בגין חכירה  

 9,069 6,402 2,667 סה"כ התחייבויות שוטפות 

    התחייבויות לזמן ארוך: 

 17,175 17,175 -  התחייבויות בגין חכירה  

 17,175 17,175 -  סה"כ התחייבויות לזמן ארוך 

 26,244 23,577 2,667 והתחייבויות אחרות סה"כ אשראי, הלוואות  

 
 
 

   ספקים וזכאים אחרים המיוחס לחברה עצמה: - 7ביאור 
 

 בדצמבר  31 

 2021 2020 

 אלפי ש"ח  

     א. ספקים:
 4,396  4,457  לא צמוד  -חובות פתוחים 

 71  199  לא צמוד  -המחאות ושטרות לפרעון 

  4,656  4,467 

   אחרים: ב. זכאים  
 66,584  64,473  התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורות 

 7,335  6,871  מוסדות ממשלתיים 
 1,497  1,329  הוצאות לשלם וזכאים אחרים 

 2,440  2,290  תמורה מותנית בגין רכישת פעילויות 
 16,177  8,316  חברות מוחזקות*  –צדדים קשורים  

 173  177  קשורים אחרים צדדים 
  83,456  94,206 

 

 * הלוואות מחברה מוחזקת  
 

אלפי ש"ח ליום   8,200הינה בסך    31.12.21יתרת ההלוואה מחברה מוחזקת ליום 
 . 31.12.2020אלפי ש"ח ליום   16,400ובסך    31.12.2021

 
 )י( לפקודות מס הכנסה. 3ההלואה נושאת ריבית שנתית בהתאם לסעיף 

 . 2.62%על  2020ובשנת   2.45%עומד על   2021שיעור הריבית בשנת  
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 

 ג' לתקנות ניירות ערך  9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
 )המשך(  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבות הפיננסיות המיוחסות לחברה עצמה  - 8ביאור 
 

ידי אגף הכספים של החברה. אגף הכספים של החברה בוחן  - תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על
תחזיות שוטפות של דרישות נזילות בחברה, כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים, 
לחרוג  תאלץ  לא  שהחברה  כך  מנוצלות  לא  אשראי  מסגרות  מספיק  יהיו  עת  שבכל  הקפדה  תוך 

אי ושלא תחרוג מאמות מידה פיננסיות בגין איזו ממסגרות האשראי שלה. תחזיות  ממסגרות האשר
פעילותה,  מימון  לצורך  בחוב  להשתמש  החברה  תכניות  כגון  גורמים  מספר  בחשבון  מביאות  אלו 
מסוימים  נזילות  ויחסי  החברה  את  המחייבות  פיננסיות  מידה  אמות  במסגרת  השונות  הדרישות 

 שיג. שהחברה שמה לעצמה מטרה לה
 

עודפי המזומנים המוחזקים על ידי חברות הקבוצה, אשר אינם נדרשים למימון הפעילות השוטפת,  
מושקעים באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון: פיקדונות לזמן קצר ואגרות חוב. אפיקי השקעה אלו  

נבחרים על ידי הנהלות החברות בהתאם לתחזיות עתידיות לגבי צורכי המזומנים של חברות  
 בוצה לצורך עמידה בהתחייבויותיהן. הק

 
 

 קשרים, התקשרויות, הלוואות, השקעות ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלה:   -   9ביאור  
 

 השקעות ושיעורי החזקה בחברות מוחזקות  א. 
 

ראה ביאורים    -באשר לפרטים בדבר היקפי ההשקעות ושיעורי ההחזקה בחברות מוחזקות  
 לדוחות הכספיים המאוחדים.   17- ו 14

 
 הלוואות לחברות מוחזקות ב.

 
 בדוחות הכספיים המאוחדים.    14ראה ביאור  

 
 דיבידנד  ג.

 
אלפי   30,600-אלפי ש"ח ו 26,700אלפי ש"ח,  19,900חברות מוחזקות חילקו דיבידנד בסך 

 בהתאמה.   2019-ו 2020,  2021ש"ח בשנים 
 

 ערבויות ד.
 

 ג' בדוחות הכספיים המאוחדים.  15ראה ביאור  
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 ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ 

 ג' לתקנות ניירות ערך  9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
 )המשך(  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
  קשרים, התקשרויות, הלוואות, השקעות ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלה   -  9ביאור  

 )המשך(:
 

 להלן עסקאות עם חברות הקבוצה:   ה.
 

 הכנסות והוצאות עם חברות בנות  (1
 

 בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום  
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

 769  873 729  הכנסות 
 הכנסות שנכללו כהקטנה של   

 7,498  6,600 6,457  הוצאות הנהלה וכלליות    
 437  420 188  הוצאות מימון, נטו 

 
 
 הכנסות והוצאות עם חברות המטופלות בשיטת שווי המאזני  (2

 
 בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום  
 2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

 2,041 1,989 2,035  הכנסות 
 7 7 3  הוצאות שנכללו בעלות המכר 

 הכנסות שנכללו כהקטנה של   
 2,069 2,069 3,195  הוצאות הנהלה וכלליות    

 2,419 2,161 3,185  מימון, נטו הכנסות 
 
 

 :  מידע נוסף לגבי דוחות התזרים המתייחס לחברה עצמה  - 10ביאור 
 

שינויים בהתחייבויות פיננסיות אשר תזרימי המזומנים בגינן מסווגים כתזרימי מזומנים  
 מפעילות מימון:

 
אשראי   

מתאגידים  
 סך הכל  בנקאיים

 אלפי ש"ח  
 2,667  2,667  2021בינואר   1יתרה ליום 

   : 2021שינויים במהלך שנת 
 241  241  תזרימי מזומנים שהתקבלו  

 ( 217) ( 217) סכומים שנזקפו לרווח או הפסד 
 2,691  2,691  2021בדצמבר   31יתרה ליום 
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 "מבע  אבטחה פתרונות וואן'י ג
 

 

 

 
 '  ד  פרק

 

 

 

 התאגיד  על נוספים פרטים דוח
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 "מ בע'י וואן פתרונות אבטחה ג

   התאגיד על נוספים  פרטים דוח
 2021, בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה

 "ח( ש באלפי נקובים הערכים)כל 

 
 

 מ"בע  אבטחה פתרונות  וואן י'ג - החברה  שם

   

   510095987 - ברשם  חברה מספר

   

 4951714 תקווה פתח, 14 שחם - כתובת

   

 sharon.bolandi@g1-group.com - אלקטרוני  דואר כתובת

   

 03-6899210 - טלפון 

   

 03-6396637 - פקסימיליה 

   

   2021 ,בדצמבר 31 - המאזן תאריך

   

 2022במרץ,  29 - ח"הדואישור  תאריך
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   הערכת שווי מהותית  –  ב)ט(8תקנה 

)דוחות תקופתיים    להערכת ניירות ערך  שווי מהותית, כהגדרת מונח זה בתקנות 
"(, אשר שימשה כבסיס לקביעתם  תקנות הדיווח)להלן: "  1970  -תש"ל הומיידיים(,  

בדוחות הכספיים לתקופת הדוח, לרבות קביעה כי אין צורך    נתוניםה של ערכם של  
ראו   כאמור,  נתונים  של  ערכם  לדוח    13סעיף  בשינוי  המצורף  דירקטוריון  בדוח 

 תקופתי זה.  
   

 פירעון מועדי  לפי התחייבויות מצבת דוח  –  ד9 תקנה

ו דיווח אשר פורסם במקביל לדוח תקופתי  רא ההתחייבויות  מצבת בדברלפירוט 
 זה.

   

 תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים  – א10תקנה 

  בדצמבר 31  ביום שהסתיימה לשנה רבעוני  בחתך הפעילות  תוצאות ניתוח  להלן
 (:ח" ש באלפי) הכספיים  לדוחות בהתאם ,2021

 

 סעיף

  לשנה
  שהסתיימה

  31 ביום
 בדצמבר

2021 

 החודשים  לשלושת

10-12/21 7-9/21 4-6/21 1-3/21 

 194,710 199,910 200,889 209,201 804,710 הכנסות 
 162,631 168,129 170,891 176,913 678,564 ההכנסות   עלות

 32,079 31,781 29,998 32,288 126,146 גולמי רווח

 3,841 4,331 4,082 3,936 16,190 ושיווק   מכירה הוצאות
 17,322 18,091 15,961 17,956 69,330 וכלליות   הנהלה  הוצאות

 - - 3,250 - 3,250 הפרשה לתביעה ייצוגית 
 (31) 57 19 77 122 אחרות  הוצאות )הכנסות(

 10,947 9,302 6,686 10,319 37,254 תפעולי רווח

 1,318 605 774 488 3,185 מימון  הכנסות 
 ( 2,290) ( 869) ( 1,882) ( 2,665) ( 7,706) מימון  הוצאות

 9,975 9,038 5,578 8,142 32,733 מס  לפנילשנה  רווח
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  קשורות ובחברות בת בחברות השקעות רשימת   – 11 תקנה

 

  .2021 דצמברב  31 ליום נכון קשורות ובחברות   בנות בחברות השקעות בדבר פירוט  להלן

. דוח התקופתילפרק א' ב 20.1 סעיף ראו המניות בעלי הסכם בדבר לפרטים .תקופתי זהדוח לא'  פרקב 20.1 סעיף ראו( call) רכש ואופציית( put) מכר אופציית בדבר לפרטים * 
 .  (דוח התקופתילפרק א' ב 20.1 סעיף ראו נוספים לפרטים) מ"בע דיסקונטבנק  שם על נרשמוע"מ ב פוליסיטי מניות

   דוח התקופתי. לפרק א' ב 20.3 סעיף ראו אמון מוקד של( call) רכש ואופציית( put) מכר אופציית בדבר לפרטים  **
  .וריבית הצמדה ,אלף ש"ח כתוצאה מפירעון קרן 5,298 נתקבלו 2021בשנת  .שוטפים שאינם נכסים השקעות תחת  מוצגת האמורה ההלוואה ***

  בפרק א' לדוח התקופתי.  20.4 סעיף שחר ראו מוקד של( call) רכש ואופציית( put) מכר אופציית בדבר **** לפרטים

 
 החזקות של החברה במישרין ובעקיפין באמצעות טכנולוגיות מיגון.  1
 החזקות של החברה בעקיפין באמצעות טכנולוגיות מיגון. 2
 
 

 שם
 החברה 

  ע"ני כמות  ע"ני סוג
- על המוחזקת

 התאגיד  ידי

  מדינת   נקוב  ערך
 ההתאגדות 

ערך בדוח   החזקה   שיעור
הכספי  
הנפרד  

 ( ח "ש)אלפי  

  הון  ושטריהלוואה  
( ח "ש)אלפי    

 חו"זים

)אלפי  
( ח "ש  

 

  זכויות
   בהון

  זכויות
 הצבעה 

  למנות  זכות
 דירקטורים

 מ וואן טכנולוגיות מיגון בע"  י'ג
 273 1,960 59,784 100% 100% 100% ישראל  ש"ח 1 7,437,513 מניה רגילה  

(  אילתוואן טכנולוגיות מיגון ) י'ג
 - - - 100% 100% 100% ישראל  ש"ח 1 1801 מניה רגילה  בע"מ

וואן הוטלו מערכות ממוחשבות  י'ג
 2,0001 מניה רגילה  בע"מ

 ( 116) ( 8,200) - 100% 100% 100% ישראל  ש"ח 1 

( בקרה וסיור  1995אמון ) מוקד 
 - - - 3 מתוך 2 **   70% **  70% ישראל  ש"ח 1 17,5002 מניה רגילה  מ"בע

 - *** 31,614 ( 922) 50% *25% *25% ישראל  ח"ש 1  250 מניה רגילה  מ "בע פוליסיטי 
 742 - 3,737 50% *25% *25% ישראל  ח"ש 0.01 2,500 מניה רגילה  מ "בע המפעיל  פוליסיטי 

 12 2,686 ( 1,160) 100% 100% 100% ישראל  ש"ח  0.00001 100 מניה רגילה  ג'י וואן משאבי אנוש בע"מ 
 ( 135) 3,734 ( 211) 100% 100% 100% ישראל  "חש 0.1 10 מניה רגילה  ג'י וואן פתרונות נקיון בע"מ 

 14 - - 5 מתוך 3 ****   70% 70%    ישראל  "חש 0.1  2 7,000 מניה רגילה  "מ בע שחר מוקד  וואן 'י ג
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  מהן התאגיד והכנסות, קשורות וחברות בנות חברות של הכנסות –   13 תקנה

  והכנסות,  לחברה קשורות רות בובח  בנות בחברות השקעות בדבר פירוט  הלןל

 )באלפי ש"ח(.   2021 רבדצמב 31 ליום נכון   מהן החברה

 2021, בדצמבר 31 ביום  שהסתיימה  שנה  של  תקופה

 החברה  שם

  באלפי( הפסד)  רווח
 "ח ש  לפיבא  שנצברו סכומים ח "ש

 מס לפני
  אחרי
 מס

 דיבידנד

  ריבית
  והפרשי
 הצמדה 

 

 ניהול דמי אחר

 ** 5,978 - **(61) 19,900 5,075 6,853 ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ  
ג'י וואן טכנולוגיות מיגון )אילת(   

 בע"מ
887 684 - - - - 

ג'י וואן הוטלו מערכות ממוחשבות   
 בע"מ

6,247 4,797 - (201) ** - **480 

( בקרה וסיור  1995מוקד אמון ) 
 בע"מ

7,167 5,542 - - - - 

 1,125 70 3,185 - 4,053 5,223 פוליסיטי בע"מ*  
 1,850** 150 - - (1,154) (1,445) פוליסיטי המפעיל בע"מ*  
 - - 14 - 833 639 ג'י וואן משאבי אנוש בע"מ  
 - - 60 - 158 96 ג'י וואן פתרונות נקיון בע"מ  
 - - - - 1,608 2,155 ג'י וואן מוקד שחר בע"מ  

 . הוצאה/הפסד שליליים וסכומיםהכנסה  /רווח מייצגים חיוביים סכומים

 . 25%  הוא  בע"מ המפעיל פוליסיטי בו  מ"בע בפוליסיטי  ההחזקה שיעור , 100%  ב רשומים פוליסיטי נתוני *

)באלפי    להלן   בטבלה   כמפורט   לקבל   שזכאית   או  2021  בדצמבר  31  - ה  לאחר   החברה  )ששילמה(  שקיבלה   סכומים**  

  :ש"ח(

 

 

 

  למסחר  שנרשמו  ערך ניירות: בבורסה מסחר –   20 תקנה

 

  על   עומד  החברה  של  והנפרע  המונפק  המניות  הון,  זה   תקופתי  דוח  למועד  נכון

   .אחת כל  נ"ע  0.000002  בנות תורגיל  מניות 79,733,575-מ ומורכב ח" ש 159.4672

  

 ריבית והפרשי הצמדה  חברה 
  מועד

 התשלום
דמי  
 ניהול

מועד   אחר התשלום   מועד
 התשלום

ג'י וואן   
טכנולוגיות מיגון  

 בע"מ
(61 ) 31.1.22 587 31.1.22 - - 

ג'י וואן הוטלו   
מערכות  

 ממוחשבות בע"מ 
(201)   31.1.22   40 31.1.22 - - 

פוליסיטי המפעיל   
 - - 12.1.22 462 - - בע"מ
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    בחברה בכירה משרה נושאי ו עניין בעליל םתגמולי –   21 תקנה

  , מלאה  בבעלות  על ידה המוחזקות  חברות  וכן  ,שהחברה  התגמולים  פירוט  להלן

  מחמשת  אחד כלבגין  כפי שהוכרו בדוחות הכספיים , שילמו ,בעקיפין או במישרין

  באלפי )  בחברה   הבכירה  המשרה  נושאי  מבין   ביותר  הגבוהים  התגמולים  מקבלי

 2021  בדצמבר 31 ביום  שהסתיימה הכספים  שנת בגין(, ח"ש

 
 .  בשנה ש"ח  60,000התשלום האמור כולל הוצאות רכב ואינו כולל תשלומים נלווים משתנים בתקרה של עד  )*( 

 .  מכהן כדירקטור בחלק מחברות הקבוצה  )**(
ליום  )***(   עד  אנוש  ומשאבי  ניקיון  פתרונות  ומנכ"ל  אבטחה  פתרונות  חטיבת  מנהל  בתפקיד  כיהן  לוי  אבי  מר 

 משמש כמנכ"ל חטיבת המוקדים ודירקטור במוקד שחר.   1.8.2021והחל מיום  31.7.2021
 . 31.12.2021. העסקתו הסתיימה ביום 31.7.2021מר ירון הורוביץ כיהן בתפקיד זה עד ליום   )****(

בנוסף,    "ח.ש  אלף  134  -כבסך של    התמדה, ומענק  2021ש"ח לשנת    אלף  104  -כ  של   בסך  שנתי  מענק  כולל  המענק   (1)
  ראשון   לחציוןאלף ₪ אשר תשלומו מותנה בעמידה ביעד    104אושר למר מרדכי מורד מענק שנתי בסכום של עד  

2022.  
 בגין פדיון ימי חופשה.  ש"חאלף  150כולל תשלום של ( 2)

 ."חש אלף  90 - כבסך של  תמדה ה , ומענק 2021ש"ח לשנת  אלף  138 -ככולל מענק שנתי בסך של  המענק ( 3)

,  ש"חאלפי   76, אושר למר אבי לוי מענק שנתי בסכום של עד  2021לשנת    ש"חאלף   47בנוסף למענק השנתי בסך    (4)
 .2022אשר תשלומו מותנה בעמידה ביעד לחציון ראשון 

 הוא מענק אי תחרות.  המענק  (5)
 

 

 

 

 כ "סה אחרים תגמולים שירותים  בעבור  תגמולים התגמולים  מקבל פרטי

 תפקיד  שם
  היקף
 משרה 

  שיעור
  החזקה

  בהון
 מענק    שכר   החברה 

  תשלום
  מבוסס
 מניות

  דמי
 ניהול

  דמי
 ריבית אחר עמלה  ייעוץ

  דמי
  )*( אחר שכירות 

  ל"מנכ יב אד  מיכאל 
  החברה
  בנות  וחברות
   )**(   בקבוצה

100% - 

2,028 682 253 
- - - - - - 

204 3,167 

  ל "סמנכ מורד  מרדכי 
  של כספים
  החברה
  בנות  וחברות
 )**(   בקבוצה

100% - 

1,222 238(1) 101 

- - - - - - 

119 1,680 
 

  בן  דעוןג
   שמואל

מנהל תחום  
טכנולוגיות  

 ומנכ"ל הוטלו 
100% - 

961 (2) 228(3) 117 
- - - - - - 

53 1,359 

חטיבת  מנהל  אבי לוי 
פתרונות  

  אבטחה 
ומנכ"ל  

פתרונות  
ניקיון  

ומשאבי אנוש  
כיום  ו לשעבר

מנכ"ל חטיבת  
המוקדים   
ודירקטור  

במוקד שחר  
( )*** 

100% - 

650 47 (4 ) 107 

- - - - - - 

78 882 

  חטיבת ל"מנכ הורוביץ  ירון 
  מוקדיםה

ודירקטור   
  מוקד שחרב

 )****( לשעבר

100% - 599  106(5 ) (56  ) - - - - - - 77 726 
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  :שלעיל   לטבלה ביחס הערות

   משרה נושאי לפי פרטניות הערות –לנושאי משרה בכירים בחברה  תגמולים

עיקרי פרטי התגמולים שניתנו לכל אחד מחמשת מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי  

   המשרה הבכירה בחברה, כאמור בטבלה לעיל:

 בחלק   כדירקטור  מכהןו  בקבוצה  בנות  וחברות  החברה  ל"כמנכ   מכהן  אדיב  מיכאל  מר .1

  812  -כ  של  חודשי  לשכר  אדיב  מר  זכאי  3העסקתו   להסכם  בהתאם.  הקבוצה  מחברות

 ומחלה   הבראה  לדמי  זכאי  אדיב  מר.  לצרכן  המחירים  מדד  לעליית  צמוד  ח"ש  אלפי

 הפרשות   ,לצבירה  הניתנים  בשנה  חופש  ימי  30-ל,  קבוצהה  תהנהל  לחברי  כמקובל

  חלקי  באופן  מגולם   רכב,  השתלמות  לקרן  7.5%  של   הפרשה  לרבות   ,כמקובל  סוציאליות

טלפון נייד במימון החברה,  , (העובד בחירת  לפי)האמור הרכב  הוצאות קבלת   לחלופיןו

  ידו  על   שיוצאו   הוצאות   והחזר  הקבוצה  הנהלת   לחברי   כמקובל  נוספים  נלווים   תנאים 

 כפי,  אלו  בעניינים   ולנהליה   בחברה  למקובל  בהתאם   והכל   , תפקידו  עם   ובקשר  במסגרת

 של  העסקתו.  לסודיות  אדיב  מר   התחייב   העסקה ה  הסכם  במסגרת.  לעת  מעת  שיהיו 

  למתן  בכפוף  העסקה  את   לסיים  רשאית  החברה,  קצובה  שאינה  לתקופה   א הי אדיב  מר

  מראש   הודעה   למתן  בכפוף  העסקתו  את   לסיים   רשאי  אדיב  ומר   שנה   של   מראש   הודעה 

  שנתי  לבונוס  זכאי   אדיב  מר,  העסקתו  להסכם  בהתאם,  בנוסף.  חודשים  שישה  של

  לא   הבונוס  שסכום  ובלבד  החברה  דירקטוריון  ידי  על(  שנה  מידי  שיקבע  ככל)  שיקבע

  כי  קבע  החברה  דירקטוריון . החברה  של  השנתי  4A-EBIT -מה   1.5%  של  משיעור   יפחת

  החברה   של המאוחד    השנתי   EBIT-A  -מה   1.5%  של   שיעור  על  יעמוד  השנתי   הבונוס

" זה  בסעיף   להלן )  הקבוע   השנתי   מהבונוס  לגרוע  ומבלי,  בנוסף"(.  השנתי  הבונוס: 

 מיוחד   מענק  לקביעת  הדעת  שיקול  יהיה  החברה  לדירקטוריון,  העסקתו  בהסכם

 שנה   בתחילת  מראש  שיקבעו  יעדים  בסיס  על,  לנכון  שימצא  וככל  אם,  החברה  ל"למנכ

 יחליט   החברה  דירקטוריון ש  ככל"(,  מיוחד  מענק: " זה  בסעיף  להלן )  דעת   בשיקול   או

 לא  יחד  גם  השנתי   והבונוס  המיוחד  המענק  סכום  אזי ,  כאמור  מיוחד  מענק   קביעת  על

 של  התגמול   במדיניות   הקבועה  ל "למנכ  השנתי   המשתנה  התגמול  תקרת   על   יעלו 

  והבונוס,  מיוחד  מענק  קביעת  על  הדירקטוריון  החליט  בו  במקרה,  כי  יובהר)  5החברה 

  כאמור   התגמול  במדיניות  השנתי  המשתנה  התגמול   מתקרת  יחרוג   שלעצמו   השנתי 

 המענק (.  המיוחד  למענק  ולא  בלבד  השנתי  לבונוס  החברה  ל"מנכ   זכאי  יהיה,  לעיל

. תשקיףה פ" ע ההנפקה ממועד שנים חמש לתום עד בתוקף יהיה לעיל האמור המיוחד

  3.1  בסעיף  כמפורט  פוליסיטי  בחברות  הרכש  או  המכר  אופציית  מימוש  במועד,  בנוסף

 אשר "ח )ש  אלפי  630-כ  של  בסך  למענק  אדיב  מר  זכאי  יהיה,  התקופתי  לדוח'  א  בפרק

 
 ההסכם האמור הוחרג על כל רכיביו ע"י דירקטוריון החברה ממדיניות התגמול של החברה. 3
4 A-EBIT –   .רווח לפני הוצאות מימון, הוצאות מיסים והוצאות הפחתת נכסים לא מוחשיים 
דירקטוריון החברה יחליט על מתן מענק מיוחד שאינו על בסיס יעדים מדידים, כי אם בשיקול דעת,  שיובהר כי, ככל  5

משכורות, אלא באישור אסיפה כללית בהתאם  אזי )מבלי לגרוע מהבונוס השנתי( מענק מיוחד כאמור לא יעלה על שלוש  
 . "(החברות  חוק )להלן: " 1999-( לחוק החברות, התשנ"ט1)ג272לסעיף 
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 השליטה בעלת"((, G4S: "זה  בפרק  להלן) G4S Plc"י ע  וחציו החברה "י  ע  חציו ישולם

 .  הקודמת

מניות   לרכישת  אופציות  אדיב  למר  הוענקו  החברה,  של  אופציות  תכנית  במסגרת 

מחזיק   אדיב  מר  זה,  דוח  למועד  נכון  החברה.  של  במחיר    795,150רגילות  אופציות 

של   למימוש  ש  4.897מימוש  ניתנות  מהאופציות  מחצית  אחת.  למניה   החל"ח 

נית 2020ספטמבר  מ מהאופציות  רבע   רבע ו  2021ספטמבר  מ  החללמימוש    נות, 

 .2022ניתנות למימוש החל מספטמבר    תהיינהמהאופציות 

  מכהן ו  בקבוצה  בנות  וחברות  החברה  של  כספים  ל"כסמנכ  מכהן  מורד  מרדכי  מר .2

 לשכר   מורד  מר  זכאי  6העסקתו   להסכם  בהתאם.  הקבוצה  מחברות  בחלק  כדירקטור

 לדמי   זכאי  מורד  מר.  לצרכן  המחירים  מדד  לעליית   צמוד  ח" ש  אלפי  75  -כ  של   חודשי

 הניתנים   בשנה  חופש  ימי  24-ל,  קבוצהה  תהנהל  לחברי  כמקובל  ומחלה  הבראה

 רכב, השתלמות לקרן  7.5% של הפרשה לרבות ,כמקובל סוציאליות הפרשות, לצבירה

  לחברי  כמקובל נוספים  נלווים תנאים, החברה במימון נייד  וטלפון  חלקי  באופן מגולם

 והכל   תפקידו  עם  ובקשר  במסגרת  ידו  על  שיוצאו  הוצאות  החזרו  הקבוצה  הנהלת

 הסכם   במסגרתבהתאם למקובל בחברה ולנהליה בעניינים אלו, כפי שיהיו מעת לעת.  

 לתקופה   תחרות  לאי   וכן  ,העסקתו  סיום  לאחר   גם   לסודיות  מורד   מר   התחייב  העסקה ה

  מורד  מר  של  העסקתו .  שכר  חודשי  שישה  של  לתשלום  בתמורה  העסקתו  מתום   שנה   של

  של   מראש  בהודעה  ההעסקה  את  לסיים  רשאי  צד  כלו  קצובה   שאינה  לתקופה  אהי

 שיקבע   שנתי  לבונוס  זכאי  מורד  מר,  העסקתו  להסכם  בהתאם,  בנוסף.  חודשים  שישה

 על  שיקבעו  כפי,  ל"המנכ   דעת  ושיקול  מדידים  יעדים  בסיס  על(  שיקבע  ככל)  שנה  מידי

  התמדה  למענקי   זכאי   מורד  מר ,  כן  כמו.  החברה  דירקטוריון  או  החברה  ל "מנכ  ידי

  מיוחד   למענק  מורד  מר  זכאי  יהיה  שנים  חמש  של  העסקה  תקופות   בגין  לפיהם  מיוחדים

 ועד   2021  השנים   בגין  המענק .  כאמור  תקופה  כל   בגין   נטו  ח "ש  אלפי   335.5  של  בסך

  של   הכספיים  בדוחותיה   האמורה  ההוצאה)   2021  שנת   בתחילת  כמקדמה   שולם   2025

 ממימוש  במועד,  בנוסף (.2021  משנת  החל  שנים  חמש  של   לתקופה  נפרשת  החברה

 ,התקופתי   לדוחא'    בפרק   3  בסעיף  כמפורט   פוליסיטי  בחברות  הרכש  או  המכר  אופציית

 החברה"י  ע   חציו  ישולם  אשר)   ח"ש  אלפי  370  -כ  של  בסך  למענק  מורד  מר  זכאי  יהיה

עשוי להיות זכאי למענקים   מורדמר    כמו כן,  (.הקודמת  השליטה  בעלת,  G4S"י  ע  וחציו

 אופציות   318,050  - מחזיק ב  מורד   מרנכון למועד דוח זה,    כאמור במדיניות התגמול.

 . החברה   של  רגילות   מניות   לרכישת(  החברה  של  אופציות   כניתות  במסגרת שהוענקו לו )

  בהתאם מנהל תחום טכנולוגיות ומנכ"ל הוטלו.  כ  בחברה  מכהן  שמואל  בן  גדעון  מר .3

  לעליית   צמוד  ח"ש  אלפי  45  - כ  של  חודשי  לשכר  שמואל  בן  מרלהסכם העסקתו זכאי  

 הנהלת   לחברי   כמקובל  ומחלה   הבראה  לדמי   זכאי  שמואל  בן  מר.  לצרכן  המחירים   מדד

 לרבות ,  כמקובל  סוציאליות  הפרשות,  לצבירה  הניתנים   בשנה  חופש  ימי   24  -ל,  הקבוצה

 
   ההסכם האמור הוחרג על כל רכיביו ע"י דירקטוריון החברה ממדיניות התגמול של החברה. 6
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נלווים ,  החברה  במימון  נייד  וטלפון  רכב,  השתלמות  לקרן  7.5%  של  הפרשה תנאים 

שיוצאו על ידו במסגרת ובקשר עם תפקידו,   הוצאות  החזר, ובחברה  כמקובלנוספים  

  במסגרת .  בהתאם למקובל בחברה ולנהליה בעניינים אלו, כפי שיהיו מעת לעת  והכל

, בנוסף.  העסקתו  סיום  לאחר  גם  לסודיות   ואלשמ  בן  מר  התחייב  ההעסקה  הסכם

  תקופות   לשתי,  העסקתו  סיום  לאחר,  התחרות  אי  תקופת  להארכת   זכות  קיימת  לחברה

  העסקתו .  תקופה לכל  משכורות 3 של בסך  מענק לתשלום  בכפוף אחת כל  שנה חצי של

 ההעסקה   את  לסיים  רשאי  צד  וכל,  קצובה  שאינה  לתקופה  היא  שמואל  בן  מר  של

  שמואל   בן  מר,  העסקתו  להסכם  בהתאם,  בנוסף.  חודשים  שלושה  של  מראש  בהודעה

  דירקטוריון   או  החברה  ל"מנכ  ידי  על(  שיקבע  ככל)  שנה  מידי  שיקבע  שנתי  לבונוס  זכאי

. התגמול  במדיניות  כאמור   למענקים  זכאי   להיות   עשוי   שמואל  בן  מר,  כן  כמו .  החברה

אלפי ש"ח ברוטו לשנים   150בן שמואל זכאי למענק התמדה בסך כולל של    מרבנוסף,  

אלפי ש"ח ברוטו לכל שנת עבודה בפועל החל   90ולמענק התמדה בסך    2021-ו   2020

וזאת ככל שיתמיד בעבודתו לפחות עד  2022בינואר    1מיום    נכון .  2025באוגוסט    1, 

 תוכנית   במסגרת )  לו   שהוענקו  ציות אופ  238,550  -מחזיק ב  שמואל   בן   מר למועד דוח זה,  

 . החברה של רגילות מניות לרכישת( החברה של אופציות

  ומשאבי   ניקיון  פתרונות"ל  וכמנכ אבטחה    פתרונותל חטיבת  כמנה הן  יכ  לוי  אבימר   .4

ל  אנוש  המוקדים   חטיבת"ל  כמנכ  מכהן   1.8.2021  מיום  והחל  31.7.2021  יוםעד 

  40- לשכר חודשי של כ  לוילהסכם העסקתו זכאי מר  . בהתאם  שחר  במוקד  קטורודיר

וככל שיתמיד בתפקידו יהיה זכאי החל   לצרכן המחירים מדד  לעליית צמוד ש"ח אלפי

  לוי . מר  כל אחת  ש"חאלפי    2לתוספות שכר בסך    1.1.2024  והחל מיום  1.1.2023מיום  

ומחלה הבראה  לדמי  הנהל  זכאי  לחברי  לה  ת כמקובל  בשנה   23- קבוצה,  חופש  ימי 

 7.5%ימים(, הפרשות סוציאליות כמקובל, לרבות הפרשה של    46)הניתנים לצבירה עד  

כמקובל  נוספים  נלווים  תנאים  החברה,  במימון  נייד  וטלפון  רכב  השתלמות,  לקרן 

פקידו,  לחברי הנהלת הקבוצה, והחזר הוצאות שיוצאו על ידו במסגרת ובקשר עם ת

והכל בהתאם למקובל בחברה ולנהליה בעניינים אלו, כפי שיהיו מעת לעת. במסגרת  

לסודיות גם לאחר סיום העסקתו. בנוסף, לחברה קיימת   לויהסכם העסקה התחייב מר  

תקופות נוספות של חצי    2  -ל  לאחר סיום העסקתו,  ,זכות להארכת תקופת האי תחרות

משכורות, לכל תקופה. העסקתו של מר   3סך של  שנה כל אחת, בכפוף לתשלום מענק ב

הודעה מראש של  בכל צד רשאי לסיים את ההעסקה  והיא לתקופה שאינה קצובה,    לוי 

זכאי לבונוס שנתי שיקבע מידי    לוי. בנוסף, בהתאם להסכם העסקתו, מר  חודשים  3

עשוי    לוישנה )ככל שיקבע( על ידי מנכ"ל החברה או דירקטוריון החברה. כמו כן, מר  

   - מחזיק ב  לוי   מרנכון למועד דוח זה,  להיות זכאי למענקים כאמור במדיניות התגמול.  

 מניות   לרכישת(  החברה  של  אופציות  כניתות  במסגרתשהוענקו לו )  אופציות  238,550

 .  ברההח של רגילות 

מוקד שחר בוכדירקטור    המוקדים  חטיבת   ל"כמנכ   בת   בחברה  כיהן   הורוביץ  ירון   מר .5

  העסקתו  להסכם בהתאם. 31.12.2021. העסקתו הסתיימה ביום 31.7.2021-עד ליום ל

  המחירים   מדד  לעליית  צמוד  ח" ש  אלפי  44  -כ  של  חודשי  לשכר   הורוביץ  מר  זכאיהיה  
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, הקבוצה  הנהלת  לחברי  כמקובל  ומחלה  הבראה  לדמי  זכאי  היה  הורוביץ  מר.  לצרכן

,  כמקובל  סוציאליות   הפרשות(,  ימים  60  עד  לצבירה   הניתנים)  בשנה  חופש  ימי  23  -ל

תנאים  ,  החברה  במימון  נייד  וטלפון  רכב,  השתלמות  לקרן  7.5%  של  הפרשה  לרבות

נוספים   והקבוצה  הנהלת  לחברי  כמקובלנלווים  ידו  ה ש  הוצאות  החזר,  על  וצאו 

בהתאם למקובל בחברה ולנהליה בעניינים אלו, כפי   והכל במסגרת ובקשר עם תפקידו,  

צד להסכם    וכללתקופה שאינה קצובה,    היתה   הורוביץ. העסקתו של מר  שהיו מעת לעת

 סיום   הסכם   במסגרת חודשים.    3רשאי היה לסיים את ההעסקה בהודעה מראש של  

זמן    ללא  לסודיות  הורוביץ  מר  התחייבהבת    הבחבר  העסקתו  תחרות   ולאיהגבלת 

בתמורה לתשלום מענק אי תחרות   30.6.2022ביום    שתסתייםקופה של חצי שנה  לת

של   ניתנת להארכה  .  ש"חאלפי    106בסך  לאי תחרות  נוספת   שנה  בחציההתחייבות 

"ח. שאלפי    106נוסף בסך של    תחרות  אילתשלום מענק    בתמורה  מסוימים  בתנאים

זה,    נכון  דוח    במסגרת )  לו   שהוענקו  אופציות  119,275  - ב  מחזיק  הורוביץ   מר למועד 

   . החברה של  רגילות מניות  לרכישת( החברה של אופציות תוכנית

הדירקטוריון .6 החלטת  בדבר  המאזן,לפרטים  תאריך  לאחר  בין    ,  אופציות,  להקצות 

סעיף   ראו  לעיל,  המפורטים  הבכירה  המשרה  מנושאי  לחלק  בדוח   7.7היתר, 

 הדירקטוריון ודוח הקצאה פרטית שיפורסם בסמוך לאחר פרסום דוח זה.  

  אינם אשר  בחברה העניין  לבעלי לשלם  החברה התחייבה או ששילמה התגמולים

   : לעיל מתוארים

 בסך  7פימי   שותפות  של  הכללי  לשותף  ניהול  דמי  משלמת  החברה  ,2017  ביולי  1  מיום  החל

  ידי  על זה דוח למועד נכון הניתנים,  דירקטוריון ר"יו שירותי בעבור לשנה ח"ש מיליון 1 של

 מסך  30%  -כ  של  שיעור  מיוחס  בגינו  10%  של   משרה  בהיקף   ,טופילסקי -אשר  לילך  הגברת

  י " ע  אושרו  האמורים  התנאים.  עסקי  פיתוח  שירותי  וכן  נוספים  דירקטורים  שני,  הניהול  דמי

  פ "ע  ההנפקה   השלמת  ממועד  שנים  חמש  לתום   עד   בתוקפם  ויעמדו   החברה   מוסדות

טופילסקי החלה לכהן כיו"ר דירקטוריון  -הגב' לילך אשר  ,2019בדצמבר    2ביום    .תשקיףה

אסיפת    ,2019בדצמבר    30כאשר דמי הניהול כאמור הם גם בגין שירותיה. ביום    החברה

טופילסקי לתקופה של שלוש שנים החל ממועד  -בעלי המניות אישרה את התגמול לגב' אשר

   מינויה כאמור.

  לפי  לגמול  בהתאם  הם  הדירקטורים  יתר   לכלל   שישולמו   התגמולים,  לעיל  האמור   למעט

 .2000-ס "התש(, חיצוני לדירקטור והוצאות  גמול בדבר לליםכ) החברות בתקנות  הקבוע

  לביטוח   זכאים(  השליטה  בעלת  מטעם   דירקטורים  לרבות)  הדירקטורים   כלל  כי  צויןי

  נוספים   לפרטים.  המשרה  לנושאי  אחידים  בתנאים,  ופטור  שיפוי  כתב,  משרה  נושאי  אחריות

   .שלהלןא 29 תקנהראו 

 

 
"( המנהלים כשותפים  הכללי  ףהשות בע"מ כשותפים הכלליים )להלן: "  2012בע"מ ופימי חמש    2016  6באמצעות פימי    7

 "(.  שותפות פימיכלליים של פימי פתרונות אבטחה, שותפות מוגבלת )להלן: " 
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   בחברה  השליטה בעלת –  א21תקנה 

השותף  הפועלת לפי הסכם שותפות בין    שותפות פימי  אבעלת השליטה בחברה הי

פימי    הכללי  מוגבלת,    פייב  אופורטיוניטי לבין  שותפות    פימי)דלאוור(, 

  שותפות ,  פייב  אופורטיוניטי  ישראל  פימי ,  מוגבלת  שותפות,  6  אופורטיוניטי

  כאשר 8, שרמייסטר ויגאל מוגבלת שותפות , 6 אופורטיוניטי  ישראל  ופימי  מוגבלת

  בידי   והופקד(  החתימה  זכויות  לרבות(  פימי  בשותפות והשליטה  התפעול  ניהול

  בעל   הנו  דוידי  ישי  מר  החברה   ידיעת  למיטב.  חוזר  בלתי  באופן  הכללי  השותף

   .הכללי בשותף  השליטה

 

  השליטה  בעלת עם עסקאות –   22תקנה 

  שותפות   של  הכללי  השותף   עם  החברה  של  ניהול   דמי  הסכם  בדבר   לפרטים .1

  התגמוליםלעיל, תחת הכותרת "  21  תקנה  ראו,  בחברה   השליטה  בעלת,  פימי

  אינם   אשר  בחברה  העניין  לבעלי  לשלם  החברה  התחייבה  או  ששילמה

 ". לעיל  מתוארים

  זניחות   עסקאות  לבצע  עשויה   או   מבצעת   הקבוצה ,  שלה  הרגיל   העסקים  במהלך .2

  בהתאם   .שלהן  באישור  אישי  עניין  יש  השליטה  שלבעלת  או  השליטה  בעלת  עם

  סיווג  נוהל  לאמץ  החברה  דירקטוריון  החליט,  2018  נובמבר   בחודש  לכך

הנוהל  כחריגות  או  חריגות  שאינן  או,  זניחות  כעסקאות  עסקאות עיקרי   .

     .להשלמה לתשקיף  8פרק  בכנספח א' מצורפים 

  

 
מיחידות ההשתתפות    5%  -נכון למועד דוח זה, למיטב ידיעת החברה, מר יגאל שרמייסטר מחזיק כשותף מוגבל ב  8

  בשותפות פימי.



 

 12 -ד

  

  

 :  העניין  ובעלי השליטה  בעלי עם העסקאות  פירוט להלן   .3

  השליטה בעלת בשליטת חברות עם זניחות בעסקאות התקשרה הקבוצה .א

.  הקבוצה  של   פעילותה  בתחומי   שירותים   מתן  לצורך "(,  לקוחות: "להלן)

   . אלפי ש"ח  5,775  על   עמד ,  2021  בשנת  אלו   מלקוחות  הקבוצה   הכנסות  סך

  

  באלפי לתקופה הכנסות  ים השירות סוג הלקוח  שם
 ש"ח  

 
 2021בדצמבר  31ליום 

 1,246 אבטחה  מ "בע  שמש בית מנועי
 1,033   אבטחה "מ בע  ותשתיות  פיתוח  חדרה  נייר

 765   אבטחה "מ בע טכנולוגיות .סי.בי. פי
 640 ומוקדים אבטחה "מ בע  קמהדע

 592 וטכנולוגיות יםמוקד, אבטחה "מ בע'קייר הלת סימפליויה
 508 אבטחה  ח. מר תעשיות בע"מ 

 481 אבטחה  "מ בע( 1989) הנדסה.שטרן י
 153 מוקדים  א. מ. ת. מיחשוב בע"מ 

 144 אבטחה  "מ בע גלעם
 64 ים מוקד "מ בע תקשורת מערכות אורביט

 44 ומוקדים  טכנולוגיות "מ בעמעבדות רפא 
 21 אבטחה  "מבע  פלסטיק תעשיות  פולירם

 18 מוקדים  "מ בע  פ.ל.ה. הנדסת תאורה
 12 אבטחה  אמניר תעשיות מיחזור בע"מ

 12 מוקדים  אורלייט תעשיות בע"מ 
חברות נוספות תחת שליטה של   8

בעלת השליטה אשר ניתנים להם  
שירותים בסכומים שאינם  

  -מהותיים ועומדים על מתחת ל
 "ח בשנה שאלפי  10

 42 וטכנולוגיות אבטחה, מוקדים

 5,775  כ"סה

  השליטה   בעלת  בשליטת   החבר   עם  זניחות  בעסקאות  התקשרה  הקבוצה .ב

  מהלך   במסגרת  מהספק   ושירותים   מוצרים   קבלת  לצורך"(,  ספק: "להלן)

  2021  שנתב  אלו  עסקאות  בגין  הקבוצה  הוצאות  סך.  הקבוצה  של  העסקים

   .ח"ש  אלפי 314 כ של סך  על עמד

  שירותי   מקבלים  וקרוביהם  בקבוצה  משרה  נושאי,  השליטה  בעלי  .ג

  י" ע  שניתנו   השירותים.  מהותיים  שאינם  בסכומים  מהקבוצה   מוקדים

  בסכומים   הם  2021- ו  2020,  2019  בשנים   האמורים  העניין   לבעלי  הקבוצה

 .זניחים
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 זה דוח פרסום במועד משרה  ונושאי עניין בעלי חזקותה –   24תקנה 
  ראו ,  החברה  במניות  בכירה  משרה  ונושאי  העניין  בעלי  חזקותה   אודות  לפרטים

  בדוח   מובאים  אשר  (2022-01-003792:  ה)אסמכת  6.1.2022  מיום  מיידי  דיווח

   .הפניה של  בדרך זה תקופתי 

 

 המירים רשום, הון מונפק וניירות ערך  הון –  א24תקנה 

מניות רגילות, רשומות על    170,040,000הון המניות הרשום של החברה עומד על  

. הון המניות המונפק והנפרע של החברה, עומד  תאחנ כל  "ע   0.000002שם, בנות  

נ  " ש"ח ע  0.000002מניות רגילות בנות    79,733,575-ש"ח ומורכב מ   159.4672על  

  81,960,000  עומד עלבדילול מלא  . הון המניות המונפק והנפרע של החברה  תאחכל  

  בדוחות   16  אורי ב  ראו  לפירוט נ כל אחת.  "ש"ח ע  0.000002מניות רגילות בנות  

 .הכספיים

 המניות בעלי מרשם –    ב24תקנה 

  30.1.2022מיום  אודות מרשם בעלי המניות של החברה ראו דיווח מיידי  לפירוט  

 המובא בדרך של הפניה.  (2022-01-012904: ה)אסמכת

 התאגיד  של הדירקטורים –   26תקנה 

ה:  ז  דוח  למועד  נכון בחברה הדירקטורים  אודות ומקצועיים אישיים  פרטים להלן  
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 אבי זיגלמן  אלה ויימן  יעקב פרי  חיים -רון בן  טופילסקי -לילך אשר ישי דוידי   שם הדירקטור
 054082581 016602153 03232428 024528655   024934861 57523367 מספר זהות

 18.6.1956 9.6.1963 20.2.1944 7.10.1969 19.3.1970 3.2.1962 תאריך לידה 
 , תל אביב2דב כרמי   , תל אביב 11אליעזר קשאני   , הרצליה 16צמרות   , תל אביב 94יגאל אלון   , תל אביב 94יגאל אלון   , תל אביב 94יגאל אלון   מען

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות 
 ועדת תגמול, ועדת ביקורת  ועדת תגמול, ועדת ביקורת  תגמול, ועדת ביקורת ועדת   לא לא לא חברותו בוועדות הדירקטוריון
דירקטור חיצוני או דירקטור 

 ; דח"צ כן ; דח"צית כן ; בלתי תלוי כן לא לא לא בלתי תלוי 

האם עובד של החברה, חברה  
בת, חברה קשורה או של בעל 

 עניין 

מר דוידי הוא בעל  
 השליטה בקרן פימי 

 

שותפה בבעלת השליטה  
 בחברה, קרן פימי 

שותף בבעלת השליטה  
 בחברה, קרן פימי 

 לא לא לא

התאריך שבו החלה כהונתו  
 18/3/2019 18/3/2019 22/11/2018 29/06/2017 2/12/2019 29/06/2017 כדירקטור

 השכלה

אקדמית, תואר בהנדסת  
(,  B.Sc. תעשיה וניהול )

אביב;  -אוניברסיטת תל
תואר שני במימון ומנהל  

(,  .M.B.Aעסקים )
 אילן -אוניברסיטת בר

תואר ראשון  אקדמית,  
בכלכלה וניהול  

מאוניברסיטת תל אביב  
במנהל עסקים  ותואר שני  

(M.B.A.)    ,מאוניברסיטת
 .נורתווסטרן, ארה"ב

תואר ראשון,  אקדמית,  
מהנדס תעשיה וניהול  

(B.Sc.  )  אוניברסיטת
ת"א, תואר שני  

(.(M.B.A  אוניברסיטת ,
 ניו יורק; 

אקדמית, תואר ראשון  
(A. .B  בלימודי מזרחנות )

והיסטוריה של עם ישראל,  
אוניברסיטת ת"א; קורס  
מתקדם בניהול תקציב,  

בית הספר    –שיווק וכלכלה  
אוניברסיטת    –לעסקים  

 הרווארד 

  .M.Aאקדמית,  
בפילוסופיה יהודית  

באוניברסיטת תל אביב;  
L.L.M    במשפט מסחרי

ברקלי קליפורניה;    -ת"א  
B.A.    במדעי המדינה

אביב;  -באוניברסיטת תל
LL.B.    בבית הספר

למשפטים של המכללה  
 למנהל. 

 
בכלכלת    M.A.  אקדמית,

עסקים עם התמחות  
במימון, אוניברסיטת תל  

אביב; לימודי השלמה  
בחשבונאות, אוניברסיטת  

תל אביב; תואר ראשון  
בחשבונאות וכלכלה,  
 אוניברסיטת תל אביב; 

 

ניסיון עסקי בחמש השנים 
 האחרונות

מנכ"ל ושותף בכיר בקרן  
 פימי 

מנכ"לית קבוצת דיסקונט,  
 IDBNYיו"ר  

BANKCORP  יו"ר ,
טוריון בנק מרכנתיל  דירק

, שותפה  דיסקונט בע"מ
 בקרן פימי 

 שותף בקרן פימי 
כיהן כחבר כנסת ושר  

המדע, הטכנולוגיה והחלל  
 בממשלה 

דח״צית    ;עו"ד עצמאית
(  1998בכפרית תעשיות )

 בע״מ

 . ויועץ פיננסי  רו"ח
כיהן בעבר כדירקטור/  
דח"צ במספר חברות  
  ציבוריות, בין היתר,

בע"מ  באקסלנז ביוסיינס  
    ,בבי.אס.די קראון בע"מ
באיי.די.או גרופ בע"מ,  

  בבנק מזרחי טפחות בע"מ
, באולטרה  ( 9/2016)עד  

)עד    אקוויטי השקעות בע"מ
, בכלל תעשיות  (10/2016

)עד    ביוטכנולוגיה בע"מ
)עד    בתפרון בע"מ,  (12/2015
, באורמת תעשיות  ( 6/2015
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 אבי זיגלמן  אלה ויימן  יעקב פרי  חיים -רון בן  טופילסקי -לילך אשר ישי דוידי   שם הדירקטור
ובגינדי    (2/2015)עד    בע"מ

)עד    בע"מ  1השקעות  
12/2014) . 

התאגידים בהם משמש  
 כדירקטור

 טכנולוגיות    יפי.סי.ב
רשתות    בע"מ, גילת

  בע"מ, ח. מר  לוויין
תעשיות בע"מ, רקח  
 תעשיות פרמצבטיות  

ע"מ,  ב  אינפיניהבע"מ,  
תעשיות פלסטיק    פולירם
  סטרים  גריןבע"מ,  

מנועי בית שמש    ,בע"מ
בע"מ, אס או אס אנרגיה  

רימוני  אקספרס בע"מ,  
קמהדע   , תעשיות בע"מ

אליקים בן ארי    ,בע"מ
  בע"מ  , עמל ומעברבע"מ
 פימי   וקרן

ועד מנהל אוניברסיטת תל  
בע"מ,    , קמהדעאביב
"מ,  בע  מים  מערכותעמיעד  

,  "מ בע  תעשיות  רימוני
, אס  "מ בע  ארי  בן  אלייקים

או אס אנרגיה אקספרס  
   עמל ומעבר בע"מ,  בע"מ

 1Gחברות בקבוצת  ו
 

  אינרום תעשיות בע"מ,
טכנולוגיות בע"מ,    תאת

מגל מערכות בטחון  
סימפליביה  בע"מ,  

בע"מ, פולירם תעשיות  
גל שבב  פלסטיק בע"מ,  

, אורביט  מכניקה בע"מ
 ,טכנולוגיות בע"מ 

Aitech Group  חברות  ו
   1Gבקבוצת  

דח"צ ברפק תקשורת  
 ותשתיות בע"מ 

;  בעמידר בע"מדח"צית  
חברה    ודח"צית בתיא

 להשקעות בע"מ. 

בע"מ;  בפלנטארק ביו  דח"צ  
דח"צ בכלל תעשיות  

 ומשקאות בע"מ 

האם בן משפחה של בעל עניין 
 לא לא לא לא לא לא אחר בחברה

דירקטור בעל מיומנות  
 כן כן כן כן כן כן חשבונאית ופיננסית

דירקטור בעל כשירות  
 כן כן כן כן כן כן מקצועית 

אותו  דירקטור שהחברה רואה 
כבעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית לצורך עמידה 
במספר המזערי שקבע 

הדירקטוריון לפי סעיף 
 ( לחוק החברות 12)א() 92

 כן כן כן כן כן כן
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 בחברה בכירים משרה נושאי –   א26 תקנה

  :בחברה כדירקטורים גם מכהנים אינם ואשר, בקבוצה בכירה משרה נושאי  אודות ומקצועיים אישיים פרטים  להלן

 

 
שם נושא 
המשרה  
 הבכירה

גדעון בן   אייל נאור  חיים בן אריה  אבי לוי מרדכי מורד  מיכאל אדיב 
  מיכל רטנר  שמואל 

 שרון עמיר
מוטי 

 ( 2)שלומי דרורי אלחלואני 

 029063518 056438633 032075657 034474684 055436091 055548705 032368888 022680847 023067663 071805238 מספר זהות

תחילת 
 25.3.2019 1.7.1998 31.7.2001 19.12.2021 1.1.2000 16.2.1997 1.8.2021 21.8.2000 1.5.2005 1.11.1998   כהונה

 12.2.1978 1.8.1958 4.11.1958 15.10.1975 25.9.1966 27.9.1967 8.11.1950 לידה  תאריך
 

18.12.1974 
 

12.6.1960 19.2.1972 

תפקידו 
בחברה,  

בחברה בת  
של החברה, 

או בבעל  
 עניין בה

מנכ"ל  
החברה  

וחברות בנות  
בקבוצה;  

מכהן  
כדירקטור  

בחלק  
מחברות  
 הקבוצה  

סמנכ"ל  
כספים של  

החברה  
וחברות בנות  

בקבוצה;  
מכהן  

כדירקטור  
בחלק מחברות  

 הקבוצה  

מנכ"ל חטיבת  
מוקדים  ה

ודירקטור בג'י  
וואן מוקד  
 שחר בע"מ  

מנהל חטיבת  
פתרונות  
  אבטחה

ומנכ"ל ג'י  
וואן פתרונות  

ניקיון וג'י וואן  
 משאבי אנוש 

סמנכ"ל  
 משאבי אנוש 

מנהל תחום  
הטכנולוגיות  

 מנכ"ל הוטלו ו

  צתיוע
  תמשפטי
  תראשי

  תומזכיר
 חברה 

סמנכ"ל פיתוח  
עסקי, חדשנות  

ותקשורת  
 שיווקית 

 מבקר פנים  החברה חשב  

האם בעל 
עניין בחברה  

או בן  
משפחה של  

בעל עניין  
בחברה אחר 

או נושא 
משרה 
אחר  בכירה
 בחברה

כן מכוח  
 לא לא לא לא לא לא לא לא לא תפקידו  
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 הערות נוספות לטבלה: 

 לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח תקופתי זה.   11בדבר מבקר הפנים של החברה ראו סעיף לפרטים  (1)

 
שם נושא 
המשרה  
 הבכירה

גדעון בן   אייל נאור  חיים בן אריה  אבי לוי מרדכי מורד  מיכאל אדיב 
  מיכל רטנר  שמואל 

 שרון עמיר
מוטי 

 ( 2)שלומי דרורי אלחלואני 

 השכלה

תואר שני   
 עסקים   מנהל

 (M.B.A.)     
  אוניברסיטת

 ;אביב  תל
תואר ראשון  

כלכלה  
  וסטטיסטיקה

(B.A. ) 
אוניברסיטת  

 תל אביב

-רואה חשבון  
תואר שני   

  בכלכלה
(M.A  )

אוניברסיטת  
 תל אביב;

תואר ראשון  
חשבונאות  

וכלכלה  
(B.A.  )

אוניברסיטת  
 תל אביב

 תיכונית 

תואר ראשון  
במנהל עסקים  
עם התמחות  

    (.B.A)בניהול  
המרכז  

 האקדמי רופין 

תואר ראשון  
במנהל עסקים  

(B.A.)  המרכז  
 רופין   האקדמי

תואר ראשון  
בהנדסת  
חשמל  

ומחשבים  
(B.Sc.)  

  אוניברסיטת
 בנגב   גוריון-בן

תואר ראשון  
שפטים  במ
.(B .LL  ) 

אוניברסיטת  
  תל אביב

תואר ראשון  
במנהל עסקים  
עם התמחות  

(  .B.Aבניהול )
 טורו קולג' 

מנהל חשבונות  
מדופלם ויעוץ  

 מס  

-רואה חשבון  
תואר ראשון  

במנהל עסקים  
וחשבונאות  

(M.A.)  
 המכללה למנהל 

ניסיון עסקי 
בחמש 

השנים 
 האחרונות

מנכ"ל  
 G1  בקבוצת

סמנכ"ל  
כספים  

 1G  בקבוצת

סמנכ"ל  
בחטיבת  
המוקדים  

  ;בחברה
נהל חטיבת  מ

פתרונות  
אבטחה   

ומנכ"ל ג'י  
וואן פתרונות  

ניקיון וג'י וואן  
 משאבי אנוש 

סמנכ"ל  
בחטיבת  
האבטחה  

 בחברה 

סמנכ"ל  
מערכות מידע  
ומשאבי אנוש  

G1 

 מנכ"ל הוטלו 

יועצת  
משפטית  
ראשית  

ומזכירת  
 חברה  

בחברת רבוע  
כחול נדל"ן  

 בע"מ

משנה למנכ"ל  
חטיבת  

המוקדים;  
מנהל אגף  
    הסניפים
חטיבת  

המוקדים;  
מנהל שיווק  

    ומכירות
חטיבת  

המוקדים;  
תקשורת    מנהל

  שיווקית
 G1בקבוצת  

חשב בקבוצת  
G1 

מקים ומנהל ש.  
דרורי יעוץ  

בע"מ ומנכ"ל  
 טרקלין חשמל 

מורשה  האם 
חתימה 
 עצמאי

 לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
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 מורשה חתימה של התאגיד  –   ב26תקנה 

  .עצמאי חתימה  מורשה אין לחברה 

 

 החשבון של החברה   רואי  –      27תקנה 

  . חשבון רואי , PWC וקסלמן  קסלמן

  .  6812508 אביב  תל, 25 המרד רחוב , המסחר מגדל

 

   בתקנות או  בתזכיר שינוי –      28תקנה 

. לפרטים  החדש  עם השלמת ההנפקה על פי התשקיף נכנס לתוקף תקנון החברה

   .(2018-01-118306: אסמכתה) 25.12.2018נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

  דירקטורים והחלטות המלצות –    29תקנה 

, החליט דירקטוריון החברה לאשר  2021  ץמרב  24בישיבת הדירקטוריון מיום   .1

כ של  כולל  בסך  של החברה,  לבעלי המניות  דיבידנד  אלפי    10,200  - חלוקת 

במבחני החלוקה שנקבעו בחוק החברות )מבחן    עמדההחלוקה הנ"ל   ש"ח.

.  2021  באפריל  12ביום    שולםהרווח ומבחן יכולת הפירעון(. סכום הדיבידנד  

דיווח   ראו  נוספים  בדבלפרטים  מיום  מיידי  דיבידנד  חלוקת    25.3.2021ר 

 (. 2021-01-044649)אסמכתה: 

החליט דירקטוריון    ,2021  במאי  25בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום   .2

לבעלי המניות של החברה )העומדת במבחני    דהחברה לאשר חלוקת דיבידנ

  סכום   "ח.ש  אלפי  7,500  -החלוקה שנקבעו בחוק החברות(, בסך כולל של כ 

. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי בדבר  2021  ביוני  10הדיבידנד שולם ביום  

 (.  2021-01-030385 )אסמכתה: 26.5.2021חלוקת דיבידנד מיום 

ביום   .3 שהתקיימה  הדירקטוריון  החליט  2021  באוגוסט  29בישיבת   ,

החברה   של  המניות  לבעלי  דיבידנד  חלוקת  לאשר  החברה  דירקטוריון 

  6,900  -)העומדת במבחני החלוקה שנקבעו בחוק החברות(, בסך כולל של כ

. לפרטים נוספים  2021  בספטמבר  24הדיבידנד שולם ביום    סכום  אלפי ש"ח.

-2021-01)אסמכתה:    30.8.2021די בדבר חלוקת דיבידנד מיום  ראו דיווח מיי

140385 .) 

דירקטוריון החברה  2021  בנובמבר  21הדירקטוריון מיום    בישיבת .4 , החליט 

  החלוקה   במבחני)העומדת    לבעלי המניות של החברה  דיבידנדלאשר חלוקת  

"ח. סכום הדיבידנד שולם  ש  6,000  -כ  של  כולל  בסך,  (החברות  בחוק  שנקבעו

דיווח מיידי מיום  2021  בדצמבר   8ביום   נוספים ראו    22.11.2021. לפרטים 

 (.2021-01-169245)אסמכתה: 

 

 תקופתי זה.  דוח ל פרק א'ב 4דיבידנד ראו סעיף  בדבר חלוקת לפרטים נוספים 
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   החלטות אסיפה כללית מיוחדת  –  )ג(29תקנה 

הכללית    אישרה,  2021  בינואר  24ביום   .1 בין    השנתיתהאסיפה  החברה,  של 

שלהלן:   ההחלטות  את    החשבון   רואה  משרד  של  מחדש  מינוי(  1)היתר, 

)יו"ר    טופילסקי -אשר  לילך   ה"ה   של  מחדש  מינוי (  2)  ;החברה  של   המבקר

חיים   בן  רון  דוידי,  ישי  בלתי  והדירקטוריון(,  )דירקטור  פרי  לוי(  ת יעקב 

דיווח מיידי    ראו  נוספים  לפרטים.  נוספת  כהונה  לתקופת  בחברה  כדירקטורים

תוצאות  (  2020-01-130231אסמכתה:  )  20.12.2020  מיום על  מיידי  ודיווח 

 . (2021-01-010680: האסמכת) 25.1.2021האסיפה מיום 

של החברה, בין    השנתיתהאסיפה הכללית    אישרה,  2021  דצמברב  27  ביום .2

( שלהלן:  ההחלטות  את    החשבון   רואה  משרד  של  מחדש  מינוי(  1היתר, 

)החברה  של   המבקר )יו"ר    טופילסקי -אשר  לילך   ה"ה   של  מחדש  מינוי (  2; 

תלוי(   בלתי  )דירקטור  פרי  ויעקב  חיים  בן  רון  דוידי,  ישי  הדירקטוריון(, 

  מיידי   דיווח  ראו  נוספים  לפרטים.  נוספת  כהונה  לתקופת  בחברה  כדירקטורים

תוצאות  2021-01-169254)אסמכתה:    22.11.2021  מיום על  מיידי  ודיווח   )

 .(2021-01-185781אסמכתה: )  28.12.2021האסיפה מיום 

  ייםאסיפת בעלי המניות של החברה את מינו   אישרה  ,2022בפברואר    9  ביום .3

אלה   ויימן  גב'  של  כדירקטורי   ומרמחדש  אבי  בחברה,    םחיצוני  םזיגלמן 

( שלוש  של  שנייה  כהונה  כהונת 3לתקופת  סיום  במועד  שתחל  שנים    ם ( 

מיום   )קרי החל  בתנאי התגמול  2022במרץ    19הנוכחית  שינוי  ללא    והכל (, 

מיום   הכללית  האסיפה  תוצאות  על  בדיווח    2022בפברואר    10כמפורט 

-2022)אסמכתה:    2022בינואר    5( וזימונה מיום  2022-01-017143)אסמכתה:  

01-003091.) 

 

 החברה  החלטות –   א29תקנה  

 בתאגיד   ודירקטורים משרה נושאי כתבי פטור, שיפוי וביטוח

  לכל הדירקטורים   ביטוח  בפוליסת  התקשרההחברה    –  ביטוח נושאי משרה .1

השליטה  ,  בחברה  המשרה   ונושאי בעלי  שהם  ודירקטורים  מנכ"ל  לרבות 

  ולתקופת   למקרהמיליון דולר ארה"ב    20עד    של  אחריות  בגבול  זאתבחברה,  

  לא   ל" הנ  הביטוח  עלות  סך.  ובנוסף הוצאות הגנה משפטית סבירות,  ביטוח

בסכום שאינו מהותי,  בשנה והשתתפות עצמית    ש"ח  אלפי  250  -על כ  יעלה

 האורגנים הרלוונטיים בחברה. ידי  על  אחרת יאושר אם אלא

התחייבות לשיפוי    אישרה החברה מתן ,  2018  בנובמבר  –  התחייבות לשיפוי .2

בחברה.   המשרה  נושאי  לכל  אשר  מאחריות  השיפויים  של  הכולל  הסכום 

יינתנו לכל נושאי המשרה והדירקטורים במצטבר על פי כתבי השיפוי כאמור  
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  הפרשה   בנטרול   החברה,  של   העצמי   מההון   25%לא יעלה על    ,מצד החברה

כאמור, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר אושרו    שיפוי  בגין  שבוצעה

כתב השיפוי  נוסח  טים נוספים ראו  לפרקודם לכן בסמוך ליום מתן השיפוי.  

   .להשלמה לתשקיף 8פח ב' לפרק  ס המצורף כנ

לכל  בנוסח זהה    כתב פטורמתן  אישרה החברה    ,2018בנובמבר    –  כתב פטור .3

  פטורהחברה ל  התחייבה,  הפטורכתב  להוראות    בכפוףנושאי המשרה בחברה.  

על פי הוראות כל דין  המשרה, באופן הרחב ביותר האפשרי   יאת נושא מראש

החברה על  כלפיה,  החל  לה,    ,מאחריות  שיגרם  או  שנגרם  מנזק  הנובעת 

,  של נושא המשרה כלפיה  הזהירות   חובת   הפרת  ידי   על,  בעקיפין  או   במישרין 

ובלבד שחובת הזהירות לא הופרה בכוונה  בפעילותו בתום לב בתוקף תפקידו,  

כתב  נוסח    . לפרטים נוספים ראו, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבדבפזיזותאו  

 לתשקיף להשלמה.  8לפרק  פטור המצורף כנספח ג'ה

 

 

   

   טופילסקי-לילך אשר

 הדירקטוריון "ר  יו

   אדיב מיכאל 

 "ל מנכ

 

 2022 ,במרץ 29



 

 

 בע"מ ג'י וואן פתרונות אבטחה  
 

 

 

 
 – ה'    פרק   

דו"ח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  

 2021הכספי ועל הגילוי לשנת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  ב)א( 9  תקנה   לפי   הגילוי  ועל  הכספי   הדיווח  על  הפנימית   הבקרה   אפקטיביות  בדבר  שנתי  דוח
 : 2021, לשנת 1970- לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל

 
וואן פתרונות אבטחה, בפיקוח הדירקטוריון של  ההנהלה   לקביעתה  אחראית(,  התאגיד   –)להלן    בע"מ  ג'י 

 . בתאגיד הגילוי ועל  הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה
 
 :הם  ההנהלה חברי, זה לעניין

 ; כללי מנהל, מיכאל אדיב .1

 ;כספים"ל סמנכ, מרדכי מורד .2

 חברה; תומזכיר תראשי  תמשפטייועצת , מיכל רטנר .3

 אייל נאור, סמנכ"ל משאבי אנוש;  .4

 , מנהל חטיבת פתרונות אבטחה; חיים בן אריה .5

 , מנכ"ל חטיבת מוקדים;אבי לוי .6

 מנהל תחום טכנולוגיות ומנכ"ל הוטלו; , גדעון בן שמואל .7

 אחלואני, חשב;מוטי  .8

 שרון עמיר, סמנכ"ל פיתוח עסקי, חדשנות ותקשורת שיווקית.  .9

 

 

 

 
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל  
את   בפועל  שמבצע  מי  בידי  או  פיקוחם,  תחת  או  הכספים  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ונושא  הכללי 
נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס   התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר 
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות  

 הקבועים בדין.בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת  
 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור,  
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי  

החלט  קבלת  לאפשר  כדי  וזאת  האמורים,  התפקידים  את  בפועל  בהתייחס  שמבצע  המתאים,  במועד  ות 
  לדרישת הגילוי. 

 
  מוחלט   ביטחון  לספק  מיועדת  אינה  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  פנימית  בקרה,  שלה   המבניות  המגבלות  בשל

  . תתגלה או  תימנע  בדוחות מידע  השמטת  או מוטעית שהצגה
 

, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  ההנהלה
  בתאגיד והאפקטיביות שלה; 

 
הדירקטוריון    הערכת בפיקוח  ההנהלה  שביצעה  והגילוי  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות 
אותםכללה:   רואה  החברה  אשר  והתהליכים  החשבונות  וזיהוי  הכספי    מיפוי  לדיווח  מאוד  כמהותיים 
בחינת בקרות מפתח ובחינת אפקטיביות הבקרות. רכיבי הבקרה הפנימית כללו בקרות על תהליכי   .והגילוי

לרבות, חשבונאית  תקופה  בקרות    סגירת  הארגון,  ברמת  בקרות  והגילויים,  כספיים  דוחות  והכנת  עריכה 
ומכירות  כלליות שכר  מאוד:  מהותיים  עסקיים  בתהליכים  ובקרות  המחשוב,   .בסביבת 

 

הדירקטוריון    התבססב לעיל,  כמפורט  הדירקטוריון  בפיקוח  ההנהלה  שביצעה  האפקטיביות  הערכת  על 
  לדצמבר  31הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה 

 .  אפקטיבית היא  ,2021
 
 



 : (1ב)ד()9 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת
 מנהלים הצהרות
 "ל  מנכ הצהרת

 
 :כי   מצהיר, מיכאל אדיב, אני

 
 (;הדוחות –)להלן  2021( לשנת  התאגיד –בע"מ )להלן  ג'י וואן פתרונות אבטחהאת הדוח התקופתי של   בחנתי (1)
  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה  של  נכון  לא  מצג  כל  כוללים  אינם  הדוחות,  ידיעתי  לפי (2)

 ;הדוחות  לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם  נכללו שבהן הנסיבות לאור,  בהם שנכללו שהמצגים כדי
 את,  המהותיות  הבחינות  מכל,  נאות  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות,  ידיעתי  לפי (3)

 ; הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות  לתאריכים התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב
  על  בהתבסס ,  דירקטוריון התאגידשל    הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון,  התאגיד  של  המבקר  החשבון  לרואה   גיליתי (4)

 : הגילוי ועל הכספי הדיווח  על הפנימית  הבקרה לגבי ביותר העדכנית  הערכתי
כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח    את )א(

יד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח  הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאג 
על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות  

 – הדין; וכן 
  מעורבים   או במישרין  לו שכפוף  מי  או הכללי  המנהל  מעורב  שבה,  מהותית  שאינה ובין  מהותית בין,  תרמית  כל )ב(

 ; הגילוי ועל הכספי  הדיווח  על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם  שיש אחרים עובדים
 : בתאגיד  אחרים עם יחד  או  לבד, אני (5)

בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע    קבעתי )א(
ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות  

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של  2010-התש"ע
 – הדוחות; וכן 

  באופן  להבטיח  המיועדים, פיקוחי  תחת   ונהלים  בקרות  של  וקיומם   קביעתם  וידאתי  או ,  ונהלים  בקרות  קבעתי )ב(
  לכללי  בהתאם  לרבות,  הדין  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר

 ; מקובלים חשבונאות
  מסקנות  את  זה   בדוח  והצגתי,  הגילוי  ועל   הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה   של  האפקטיביות  את  הערכתי  )ג( 

 .הדוחות  למועד  כאמור הפנימית  הבקרה של האפקטיביות  לגבי  וההנהלה הדירקטוריון
 . דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או  מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 
 

 
 
 

 
 _______________      _________________ 

 מנכ"ל   ,מיכאל אדיב             2022, ץבמר 29       

 
 
 



 (: 2ב)ד()9 תקנה לפי הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת
 מנהלים הצהרת

 הכספים "ל סמנכ הצהרת
 

 :כי  מצהיר, מרדכי מורד, אני
 

( התאגיד  -בע"מ )להלן    ג'י וואן פתרונות אבטחהאת הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של    בחנתי (1)
 (;הדוחות – )להלן  2021לשנת 

 מהותית   עובדה   של  נכון   לא   מצג  כל   כוללים   אינם   בדוחות  הכלול  האחר   הכספי  והמידע   הכספיים  הדוחות ,  ידיעתי  לפי  (2)
, מצגים  אותם  נכללו  שבהן   הנסיבות  לאור,  בהם  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג   בהם  חסר  ולא
 ; הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

 את,  המהותיות הבחינות  מכל,  נאות  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות,  ידיעתי  לפי (3)
 ;הדוחות   מתייחסים  שאליהם  ולתקופות  לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות,  הכספי  המצב

  על  בהתבססהתאגיד,  של דירקטוריון    הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון,  התאגיד  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4)
 : הגילוי ועל הכספי הדיווח  על הפנימית  הבקרה לגבי ביותר העדכנית  הערכתי

כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח    את )א(
הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן  

השפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל  סביר ל
 –ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן  

  עורבים מ   או במישרין  לו שכפוף  מי  או הכללי  המנהל  מעורב  שבה,  מהותית  שאינה ובין  מהותית בין,  תרמית  כל )ב(
 ; הגילוי ועל הכספי  הדיווח  על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם  שיש אחרים עובדים

 : בתאגיד  אחרים עם יחד  או  לבד, אני (5)
בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע    קבעתי )א(

מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  
, מובא לידיעתי על ידי  , ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות2010-התש"ע

 – אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 
  באופן   להבטיח  המיועדים,  פיקוחנו  תחת  ונהלים  בקרות  של  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או,  ונהלים  בקרות  קבעתי )ב(

  לכללי  בהתאם  לרבות,  הדין  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר
 ; מקובלים חשבונאות

  לדוחות   מתייחסת  שהיא  ככל,  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  של  האפקטיביות  את  הערכתי )ג(
  לפני   הובאו  כאמור  הערכתי  לגבי  מסקנותיי;  הדוחות  למועד  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  ולמידע  הכספיים

 . זה בדוח ומשולבות  וההנהלה הדירקטוריון
 . דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או  מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 
 

 
 

 
 

 _______________     _________________ 
 כספים"ל סמנכ, מרדכי מורד     2022, ץבמר 29       
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