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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה – 1פרק 

-בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון(, התשע"דהחברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה 

"תאגיד קטן" הקבועות בתיקון, ככל שהינן ו/או -את מלוא ההקלות לאימץ )"התיקון"(. דירקטוריון החברה  2014

 תהיינה רלוונטיות לחברה. 

 

 הגדרות .1

 הונפקו אשר, ש"ח ע.נ. כל אחת 1רשומות על שם, בנות '(, גאגרות חוב )סדרה  –" '(ג)סדרה  חוב אגרות" .1.1

 )כהגדרת מונח זה להלן(;המדף על ידי החברה על פי תשקיף  לציבור

 ;2016פרק ב' לדוח התקופתי לשנת  –" הדירקטוריון דוח" .1.2

 ; 2016פרק ד' לדוח התקופתי לשנת  –" התאגיד על נוספים פרטים דוח" .1.3

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ; –" הבורסה" .1.4

 ( בע"מ;1996חממה מאיר סחר ) –" החברה" .1.5

 ;1999-"טהתשנחוק החברות,  –" החברות חוק" .1.6

 ;1968-"חהתשכחוק ניירות ערך,  –" ערך ניירות חוק" .1.7

 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה;  1מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  –" רגילות מניות" .1.8

הוצעו לציבור לראשונה מניות  ו, על פי2007במאי  28ביום  שפורסם החברהתשקיף  –" IPO-ה תשקיף" .1.9

 ;1('ואגרות חוב )סדרה ב 1החברה, וכן אגרות חוב להמרה )סדרה א'(

. (2013ביולי  11)כפי שתוקן ביום  2013במאי  30תשקיף מדף שפרסמה החברה ביום  –" המדף תשקיף" .1.10

  .2016 במאי 31 תוקפו של תשקיף המדף פקע ביום

 

  

                                            
1

 ., בהתאמה2014ובחודש יוני  2012( של החברה נפרעו במלואן, על פי תנאיהן, בחודש מאי ב'-ו א' ותאגרות החוב )סדר  
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מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.  ,תיאור עסקי התאגיד, כללה החברה, ביחס לעצמהאת בדוח זה הכולל 

מידע כאמור, כולל, בין היתר, תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר 

 התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה. 

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה 

בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת דוח זה, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים 

ידי  ותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה עללנכונותו או שלמבאשר וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות 

 החברה באופן עצמאי.

מגורמים אשר לא ניתן עשויה להיות מושפעת התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד  ,בנוסף

ורט אינם מצויים בשליטת החברה ובכללם, גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה כמפ ואשרלהעריכם מראש 

וכן התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, כמפורט  ,בדוח זה 28 בסעיף 

 בדוח זה. 6 בסעיף 

לפיכך, על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הינן סבירות, הרי שאין כל וודאות כי תוצאותיה 

צופה פני עתיד המובא בדוח מידע כבפועל בעתיד תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עשויות להיות שונות מאלו שהוצגו 

 זה.

א לחוק ניירות ערך, חלה על חברה הכוללת בדיווחיה מידע צופה פני עתיד, אחריות מופחתת בהינתן 32פי סעיף  על

עמידה בתנאים מצטברים המופיעים בסעיף הנ"ל, ובין היתר, ציון מפורש לצד סעיף הכולל מידע צופה פני עתיד בדבר 

רק מקום שסומן באופן ספציפי כי  הא הנ"ל לעניין דוח זה, הינ32כי תחולתו של סעיף  ,בהרהיותו כזה. אשר על כן יו

 הסעיף כולל מידע צופה פני עתיד.

 פעילות החברה ותיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה .2

 , כחברה פרטית מוגבלת במניות, על פי פקודת החברות1996בנובמבר  20נתאגדה בישראל ביום החברה  .2.1

 .1983-]נוסח חדש[, תשמ"ג

 ,שהינם)בעיקר, מזון יבש( לעסוק ביבוא, מסחר, שיווק והפצה של מוצרי מזון  החברה, החלה 1997ביוני  1ביום  .2.2

 . (Commoditiesמוטת מחיר ) ןסחורות שסחירות ,ברובם הגדול

, לרבות )בעיקר, מזון יבש( פועלת החברה בתחום פעילות אחד: מסחר במזון ,ממועד תחילת פעילותההחל  .2.3

, כגון, משפחות מוצרים( 50-ייבוא של מגוון רחב של מוצרים )ככוללת החברה מכירתו, הפצתו ושיווקו. פעילות 

 ושיווקם רכישת מוצרים הגדלים בישראל, מכל רחבי העולםקטניות, תבואות, דגנים, אורז, פירות יבשים ואגוזים 

ת שונים, ביניהם: יצרני מזון, סיטונאים, בתי קליה, בתי אריזה ולקוחות לקוחו 450-בעיקר בישראל. לחברה כ

, לתערובות מזון לבעלי חייםהחלה החברה בפעילות ייבוא חומצת שומן המשמשת  2014במהלך שנת  מוסדיים.

 .בישראל מכוני תערובתומשווקת בעיקר ל

ספקים הפזורים ברחבי  150-קשרים עסקיים עם כ מקיימתמקורות הייבוא של החברה הינם מגוונים, והיא  .2.4

העולם. מדיניות החברה הינה לקיים קשרי מסחר עם יותר מספק אחד ביחס לכל מוצר. לחברה אין תלות במי 

  מספקיה.

 



 

 

  

- 7 - 

 

, אשר חברות בת 7-החברה בבעלות מלאה בנכון למועד פרסום דוח זה, מחזיקה : מבנה ההחזקות של החברה .2.5

 בביצוע פעילות יבוא עבור החברה, בהתאם לרשיונות יבוא אותם הן מקבלות מעת לעת.פעילותן מתמצה 

 מניות רגילות 4,300,000לציבור הציעה  ובמסגרת ,IPO-את תשקיף ה, פרסמה החברה 2007במאי  28ביום  .2.6

הפכה החברה לציבור . בעקבות הצעה זו , אשר נפרעו במלואן על פי תנאיהן()סדרה ב'-ו אגרות חוב )סדרה א'(ו

  לחברה ציבורית.

 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו  .3

 ידי על, החברה במניות מהותיות עסקאות/או ו החברה בהון השקעות בוצעו לא האחרונות השנתיים במהלך

 .לבורסה מחוץ, בחברה עניין בעלי

 חלוקת דיבידנדים  .4

)כפי שעודכנה מעת לעת(, אשר קובעת,  דיבידנד מדיניות אימץ החברה דירקטוריון –מדיניות חלוקת דיבידנד  .4.1

מהרווח השנתי הנקי לאחר  20%-בשיעור אשר לא יפחת מבכל שנה, דיבידנד  תחלקהחברה כי  נכון למועד זה,

. מימושה של מדיניות דיבידנד זו מותנה בקבלת החלטה ספציפית של דירקטוריון החברה מדי שנה, אשר מס

בצרכי המימון של החברה, התחייבויותיה, נזילותה,  ;הוראות הדיןבסכום החלוקה תתחשב, בין היתר, בעמידת 

מגבלות חלוקת הדיבידנד החלות על באמות המידה הפיננסיות וו ;תוכניות ההשקעה והתפתחותה של החברה

נות דירקטוריון החברה יהא רשאי, בכל עת, לש מובהר, כי .להלן 19.3-ו 19.2, 19.1.3פים החברה, כאמור בסעי

להחליט שלא לחלק סכומים החורגים או נופלים ממדיניות הדיבידנד או את מדיניות הדיבידנד המעודכנת כאמור, 

 החברהשתאמץ עוד מובהר, כי רכישה עצמית של מניות החברה בהתאם לתוכנית רכישה  כלל. דיבידנד לחלק

 , לא תיחשב כחלוקת דיבידנד לצורך מדיניות הדיבידנד.מעת לעת

 60%-כ המהווה סכוםמיליון ש"ח,  3דיבידנד בסך של שילמה החברה לבעלי מניותיה , 2015 באפריל 21ביום  .4.2

בגין הרווחים  חלקיים דיבידנד חלוקת בשיעורי בהתחשב וזאת, 2014לשנת  מס לאחר הנקי השנתי מהרווח

  ., מכפי שנקבע במדיניות הדיבידנד שהיתה בתוקף באותן שנים2013-ו 2012 בשנים

 לפרטים בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנד מכוח התקשרויותיה של החברה עם תאגידים בנקאיים, ראו סעיף .4.3

להן התחייבה החברה במסגרת הנפקת אגרות חוב להלן. לפרטים בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנד  19.3

  להלן. 19.1.3.6 )סדרה ג'(, ראו סעיף 

 . ש"ח אלפי 46,214 הינה, 2016בדצמבר  31ידי החברה, נכון ליום  הרווחים הראויים לחלוקה על יתרת .4.4
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 מידע אחר – 2פרק 

  מידע כספי לגבי תחום הפעילות .5

 )באלפי ש"ח(:נתונים כספיים של פעילות החברה  להלן

 2016 2015 2014 

 452,269 הכנסות ממכירות

 

484,562 525,268 

 

 עלויות
 

 עלויות
 קבועות

27,607 
24,978 24,743 

 עלויות
 משתנות

429,143 

 

474,786 495,562 

 520,305 499,764 456,750 עלויות סך

 

 רווח
 מפעולות
 רגילות

 חלק
 המיוחס
 לבעלי

 השליטה

(3,469) (11,768) 3,840 

 חלק
 המיוחס
 לזכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

(1,012) (3,434) 1,123 

 4,963 (15,202) (4,481) הכל סך

 4,963 (15,202) (4,481) רווח נקי )הפסד(

          

 31.12.2016 31.12.2015 

 331,276 305,677 נכסיםהסך 

 243,443 222,032 ההתחייבויות סך

 

 לדוח ,"תוצאות הפעילות" ,2 סעיףלעיל, ראו  אותבטבלבנתונים המופיעים  שחלוהתפתחויות ה אודות לפרטים

  הדירקטוריון.

  החברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  .6

  להלן יפורטו הגורמים המאקרו כלכליים העשויים להשפיע על פעילות החברה:

החברה מושפעת מגורמים מאקרו כלכליים שונים ובהם שיעור צמיחת המשק, צמיחת שוק המזון,  פעילות – כללי .6.1

 2016על פי נתוני בנק ישראל ומקורות מאקרו כלכליים, שנת הצריכה הפרטית לנפש, שיעור האינפלציה ועוד. 

 3.6%-כ עמד על 2016 שנתבפעילות הכלכלית במשק ובירידה בביקושים. שיעור הצמיחה ב בהאטההתאפיינה 
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 שיעור המשך צפוי 2017תחזיות מטעם גורמים מאקרו כלכליים, בשנת ל בהתאם .2015בשנת  3%-כלעומת 

 צמיחה מתון או נמוך של הכלכלה הישראלית עלול להשפיע לרעה על קצב .3.2%-בכ המוערך ,ךנמו צמיחה

הקמעונאות  המשיך שוק 2016שנת , במהלך 2סטורנקסטעל פי נתוני כמו כן, תוצאות הפעילות של החברה. 

ההיקף  את, אין לחברה יכולת להעריך הדוח למועד נכוןהאטה המאפיינת אותו בשנים האחרונות. הבמגמת 

משך הזמן שבו תשרור האוירה הנוכחית בכל  ואתתוצאותיה  עלהכולל של ההשלכות הכלכליות בישראל ובעולם 

  .שנים האחרונותב השוק אפיינו אתר שאהקשור למגמות בשוק קמעונאות המזון 

ישראל, כשוק זעיר בקנה מידה עולמי, מושפעת מתנודות במחירי מוצרי תחום  –תנודות במחירי סחורות  .6.2

הפעילות בשוק העולמי. לתנודות חריפות במחירי הסחורות עלולה להיות השפעה על מחירי המוצרים ועל 

החברה , מקומי היצע בעודפי/או ו בביקושים בהאטה המתאפיינות בתקופותש מאחר, בין היתר, רווחיות החברה

בעוד ולרשום הפרשה לירידת ערך המלאי לצורך התאמתו לשווי מימוש נטו נאלצת להפחית את מחירי המכירה 

 מחירי עליות מלוא את לגלם החברה של ביכולתה לעיתים איןבתקופות של עלייה במחירי הסחורות בעולם ש

 ניכר חלק שלהם במחירי ירידות חלו 2016 שנת במהלך .ללקוחותיה המכירה במחירי בעולם הסחורות

 .החברה של הגולמי ברווחלירידה  גרמו אשר מהמוצרים הכלולים בסל מוצרי החברה,

 היטלי ומכסות יבואובישראל, מוטלים מיסים  הגדליםהמוצרים החקלאיים  מרביתעל  –שינויים רגולטורים  .6.3

בהן המגזר החקלאי בישראל  ,המגבילים את היבוא. עם זאת, בתקופות של מחסור במוצרים ,בשיעורים גבוהים

לאשר ולהגדיל את  ופיתוח הכפר נוהג המרכז לסחר חוץ מטעם משרד החקלאותאינו מצליח לעמוד בביקושים, 

קיימת מגמה  בשנים האחרונות,כן,  כמו. המכסות ליבוא מוצרים אלו בשיעורי מיסוי מופחתים, לתקופה מוגבלת

מרבית המכס על מוצרים שונים, שאינם מיוצרים בישראל. נכון למועד פרסום דוח זה,  ישל הורדת שיעור

 היטלים מוטלים אליהם ביחס אשר, מוצרים במספר .המוצרים המיובאים על ידי החברה פטורים מתשלום מכס

, זמן לאורך נפגעת החברה של הגולמית הרווחיות כי, מעריכה החברה הנהלת, גבוהים בשיעורים יבוא ומיסי

דבר אשר פוגע ביכולתה של  מתשלום מיסים ומכסים, התחמקות שיטות פיתוח של וגוברת הולכת תופעה בשל

מכסים תהא  הורדת בדבר רגולטוריות הוראות לאימוץהחברה,  להערכת. הוגנת בצורההחברה להתחרות בשוק 

השפעה על החברה ועל התחרות בשוק, אשר עשויה להתבטא מחד, בהפיכת התחרות בתחום פעילותה של 

החברה להוגנת יותר, נוכח צמצום הפערים שנוצרו בין החברה לחלק ממתחריה בשל תופעת ההברחות כאמור, 

 הוראותהוטלו טרם אימוץ ומאידך, בהפחתת המרווח על חלק ממלאי החברה, אשר עלותו כוללת מכסים אשר 

 . זו עלות מגלם אינו, בעוד מחיר השוק כאמור רגולטוריות

בדבר הורדת המכסים  רגולטוריות הוראותהסר ספק יובהר, כי הערכות החברה בדבר השלכות אימוץ  למען

על הערכות אלו מבוססות  אינן ודאיות ואינן בשליטה החברה ועל כן, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד.

היכרותה של החברה את מצב התחרות בתחום פעילותה ואת השווקים בהם היא פועלת. התממשותן של 

האם ומתי תאומצנה הוראות רגולטוריות הערכות החברה כאמור אינה וודאית, וזאת הואיל שאין כל וודאות, 

                                            
2

מאגר נתוני מכר שמקורם בקופות הרושמות של מרבית רשתות השיווק, ממנו ניתן להפיק אומדני מחיר, כמות של מוצרי מזון  –סטורנקסט" "  
פים הכלולים בדוח זה, מובהר, כי נתוני סטורנקסט כמו גם, נתונים מאקרו כלכליים נוס .וצריכה שוטפת ברשתות השיווק )מוצרים "מבורקדים"(

 .הינם נתונים פומביים אשר החברה לא ערכה ביחס אליהם בדיקה עצמאית של נכונותם ו/או מהימנותם
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ובאיזה אופן והיקף  אלולהוראות מה תהא תגובת השוק , ההוראות הרגולטוריותמה יהא טיבן של כאמור, 

הערכות החברה נתונות להשפעות חיצוניות שלא ניתן להעריכן תשפענה על מלאי החברה במועד הרלוונטי. 

 מראש ואשר כאמור אינן מצויות בשליטתה. 
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 תיאור עסקי החברה בתחום הפעילות – 3פרק 

 מידע כללי על תחום הפעילות .7

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .7.1

. , בעיקר בישראלמכירתו, הפצתו ושיווקולרבות,  )בעיקר, מזון יבש( החברה פועלת בתחום המסחר במזון .7.1.1

כוללת יבוא לישראל של קטניות, תבואות, דגנים, אורז, פירות יבשים ואגוזים למיניהם ורכישת  פעילות החברה

 החברה החלה 2014 שנת במהלך. מוצרים )חומוס, תירס יבש, בוטנים וצימוקים( הגדלים בישראל ושיווקם

  .בישראל מכוני תערובתל בעיקר ומשווקת, לתערובות מזון לבעלי חיים המשמשת שומן חומצת ייבוא בפעילות

 ,להלן( 7.5 חסמי הכניסה הנמוכים לתחום )כמפורט בסעיף  נוכח .מתחרים עשרות פעיליםהפעילות  בתחום .7.1.2

 הסחורה היצע את מגדילים ובכך, בעלויות לחסוך מנת על, בתכיפות, באופן עצמאי החברה מייבאים לקוחות

 בתחום התחרות תנאי אודות נוספים לפרטים. ברווחיות ושחיקה מחירים לירידת מובילה דבר, הישראלי בשוק

  .להלן 13  סעיף ראו, הפעילות

מעודדת רמת מלאי נמוכה  JIT שיטת. "JIT "(Just In Time)לקוחות תחום הפעילות מאחסנים בשיטת  מרבית .7.1.3

שעות, ממועד הזמנת  48עד  24אצל הלקוח, המסתמך על כמות מלאי מספיקה אצל ספקיו ואספקה מהירה, תוך 

 מגמה זו מחייבת את החברה בקיום מדיניות מלאי אשר תאפשר לחברה לספק מענה הולם ללקוחותיה. הסחורה.

  להלן. 18.2  סעיף לפרטים נוספים אודות מדיניות המלאי של החברה, ראו

  מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .7.2

 להלן. 22 לפרטים ראו סעיף

של תחום הפעילות ושינויים במאפייני יות בשווקים ו, התפתחשינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .7.3

  הלקוחות

מאפשר לכל גורם זה, מצב דברים  .בחסמי כניסה נמוכים ביותר )אם בכלל(מתאפיין תחום פעילותה של החברה 

בתחום פעילותה של החברה ולהתחרות בה על נתח השוק. אחד הביטויים המעוניין בכך לקיים פעילות יבוא 

מצמצם את המרווחים פן אשר וכניסתם של לקוחות החברה לפעילות יבוא, בא הינו ,המובהקים של תופעה זו

 בענף ומביא לשחיקה ברווחיות. 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  .7.4

מלאי המוצרים המוחזק בידי החברה מאפשר מתן שירות רציף  – מוצרים לכל אורך השנה מלאי גבוה וזמינות .7.4.1

 40%-של כאשר מגלמת קיטון של החברה, העדכנית המלאי מדיניות לאור  לכל אורך השנה. יהללקוחותועקבי 

ובנסיבות של היצע עולמי נמוך ממוצר/ים הקודמת, המלאי בהשוואה לערך המלאי על פי מדיניות המלאי  בערך

מכל מוצרי במלאים, לעתים אינה מאפשרת זמינות  החברה הצטיידותהמוצרים של החברה,  סלהנמנה/ים על 

 . השנה אורךלכל החברה 

מסייעים באיתור  ,המקצועיות, הוותק והידע הנצבר של החברה בתחום הפעילות – עסקאות מניבות איתור .7.4.2

בכמויות גדולות, מעבר לביקוש  למלאירכישת סחורות הזדמנויות עסקיות לרכישת סחורות במחירים נוחים. 
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אולם ו ,מאפשרת תשואה גבוהה יותר ,אחסונן ומכירתן לאחר עליית מחירים או הפצתן ללקוחות בחו"להשוטף, 

גבוה,  ףבהיק יהתפעוליות הכרוכות בהחזקת מלא העלויות נוכח, בין היתר, מגלמת בתוכה סיכון מסוים לחברה

 . במחירי המכירה ירידהזמן ו לאורךהמלאי  טיב על שמירה

 מוצרי מותרות, בריאות וטבעמוצריה  לסל מוסיפהואת מגוון מוצריה  מרחיבההחברה  – המוצרים הרחבת סל .7.4.3

. בשנים האחרונות במגמת גידול מצוי(, אשר היקף מכירותיהם ועוד'יאה צשומשום אורגני, קינואה, פשתן, : כגון)

מוצרים בהיקף נים מענה למודעות הגוברת של הצרכנים לאורח חיים בריא. כמו כן, לחברה מוצרים אלה, נות

 למגמות הצריכה המשתנות. עונים לכלל האוכלוסייה ו יםרחב ומגוון הפונ

שיפור תמידי באיכות המוצרים כדי להתאימם לדרישות הלקוחות. החברה פועלת ל – המוצר שיפור באיכות .7.4.4

חיצוניות, בבדיקות מעבדה משקיעה כמו כן, בטחת האיכות ואמחלקת בח אדם מקצועי ומיומן וכ הקימעס חברהה

בישראל ובעולם הקיימים תקנים הוראות כל דין, לרבות על מנת לוודא כי מוצריה הינם איכותיים, טריים ועומדים ב

 ביחס להפצה, אחסנה, הובלה, אריזה ובטיחות מזון.

איתור מתמיד ל פועלת החברה – קשרי מסחר עם ספקים לטווח ארוךאיתור ספקים חדשים תוך שמירה על  .7.4.5

על קשרי מסחר עם ספקים קיימים  ולשמירהשוק ב הספקים קרבלבחינת רמות המחירים ב ,חדשיםשל ספקים 

 לטווח ארוך. 

  חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .7.5

 סף הכניסה לתחום הפעילות נמוך יחסית. הסיבות לכך טמונות במספר גורמים:

והתקשורת המתקדמת מאפשרת התקשרות עם כל ספק, בכל מקום, בעלות ית המידע יטכנולוג – טכנולוגיה .7.5.1

 ותוך זמן קצר. נמוכה

 הפך לפשוט ונגיש יותר.  ,סין/או מהודו ומ למשלבאופן מסורתי, סבוך  היבוא מוצרים משווקים שהי – יבוא חופשי .7.5.2

  .אינו מצריך עמידה בדרישות ו/או בתנאי סף גבוהים קבלת רישיון ליבוא מזון – דרישות רגולטוריות נמוכות .7.5.3

 מתחרה בתחום הפעילות אינו נדרש למיכון יקר או לטכנולוגיה ייחודית.  – אי תלות בהשקעה בטכנולוגיה .7.5.4

ובכלל זה לקוחות החברה אשר מייבאים  חברהלמתחרים  מעת לעתבעקבות חסמי הכניסה הנמוכים נוספים 

 . לצורך עצמי

 כניסה חסמי

אשראי הלקוחות ש( בעוד או קרוב לכךעל בסיס מזומן ) מתבצעותמרבית הרכישות מספקים  –הון התחלתי  .7.5.5

אי לכך, נדרש הון  .ימים מתום החודש בו סיפקה החברה את מוצריה ללקוח 90-120 פי רוב על עומד על

  תזרימי זה. פערהתחלתי לגשר על 

משווקים גדולים יצרנים ו ,במכירות למוסדותחסמי הכניסה  – משווקים גדוליםיצרנים ו ,למוסדות מכירות .7.5.6

, לאיכות המוצרים לפרק זמן ארוך, למחירים קבועיםאספקה סדירה ל בהתחייבותעקב הצורך גבוהים יותר, 

 ולעמידה בתקני הבטחת איכות גבוהים. 



 

 

  

- 13 - 

 

  מהותיים מתחום הפעילות. חסמי יציאהלהערכת החברה אין 

  הפעילות ושינויים החלים בהםתחליפים למוצרי תחום  .7.6

אפונה טרייה לעומת אפונה מיובשת  ,המוצרים התחליפיים למוצרי החברה הם מוצרי מזון טרי, ירקות )למשל

, וכן המיובאת על ידי החברה( ופירות )משמשים ושזיפים טריים לעומת מיובשים המיובאים על ידי החברה(

ם לפירות יבשים המיובאים על ידי החברה. מוצרי החברה מוצרים תחליפיי המהוויםחטיפים ודברי מתיקה 

שעועית, עדשים  ,כוסמת ,השונים מהווים בינם לבין עצמם קבוצות מוצרים תחליפיים, כך למשל אורז, בורגול

   . וחומוס

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו .7.7

 .להלן 13 -ו לעיל 7.1.2  פיםלמבנה התחרות בתחום ראו סעי

 מוצרים  .8

 מוצרי החברה

החברה  מוצרירחבי העולם ומפיצה ומשווקת אותם בעיקר בישראל. בהחברה רוכשת מוצרים מספקים בישראל ו .8.1

 50-מגוון מוצרי החברה עומד על כ. ותבלינים קפה, יבשים פירות, אגוזים, קטניות, שומשום, תבואות כוללים

משפחות מוצרים. כל משפחת מוצרים מורכבת מתתי מוצרים מסוגים ואיכויות שונות. כך למשל, במשפחת האורז 

 חומצת ייבוא בפעילות החברה החלה 2014 שנת במהלך דרגות איכות שונות.בקיימים כארבעים סוגים של אורז 

 .בישראל מכוני תערובתל בעיקר ומשווקת, חייםלתערובות מזון לבעלי  המשמשת שומן

 ,בין שנה לשנתיים לפירות יבשים ,שומן לחומצת שנה עד :אורך חיי המדף של מוצרי החברה ארוך יחסית .8.2

 לקטניות ואורז. ומעלהושנתיים 

 מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע למוצרי החברה

הנובעים  ,שינויים בביקושים לחלק ממוצרי החברההביקוש למוצרי החברה יציב באופן יחסי. עם זאת, קיימים  .8.3

 בעיקר מהמגמות הבאות:

גבוהה כיום מאי פעם. מוצרים כמו קינואה, אננס ובריאה המודעות לשמירה על תזונה נכונה  – מגמת הבריאות .8.3.1

נחשבים וואגוז ברזיל, המיובאים על ידי החברה, עשירים בערכים תזונתיים גבוהים  , פשתן, צ'יאהטבעי מיובש

 למשפרי עיכול ולמפחיתי כולסטרול. 

בפני הצרכנים בישראל, מוצרים וטעמים  חושפותתוכניות הבישול ומסעדות הגורמה  – מגמת תרבות הצריכה .8.3.2

מוצרים כגון צנוברים, אגוזים, כוסמת, קינואה ותבלינים החברה משווקת אשר לא היו מוכרים להם קודם לכן. 

 . הנובעות מחשיפת הצרכנים כאמור, במענה למגמות הצריכה שונים

 ,שינויים בביקושים למוצריה ופועלת להתאמת מגוון מוצריה לטעמי השוק לאבחןלעקוב אחר והחברה מקפידה 

 מגמות המשתנות. ה לענות עלעל מנת 

דוגמת תופעות אקלימיות חריגות,  ,מבחינת ההיצע, ישראל אינה חווה באופן תדיר מחסור במוצרים. עם זאת .8.4
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לגרום לפגוע בהיצע ובהתאמה,  עלולות לגרום למחסור אויובש, בצורת וקרה במדינות המקור, הפוגעות ביבול, 

 לעליית מחירים לפרק זמן מסוים.

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים .9

הכנסות  ,האחרונות השנים שלושאשר באיזו מבין  ,להלן נתונים אודות הכנסות החברה )סכום ושיעור( ממוצרים .9.1

  או יותר מסך הכנסות החברה: 10% היווהחברה מהם 

 2016  2015 2014 

כמות  הכנסות
 בטון

כמות  הכנסות
 בטון

כמות  הכנסות
 % אש"ח % אש"ח % אש"ח בטון

 17,382 29.0% 152,301 13,012 18.0% 87,123 10,477 12% 55,822 שומשום

 - - - - - - 19,274 10% 47,389 *שומן חומצת

 17,158 10.4% 54,574 - - - - - - אורז*

 34,540 39.4% 206,880 13,012 18.0% 87,123 29,751 22% 103,211 סה"כ

 2015-ו 2014סך מכירות חומצת שומן בשנים  ;החברה הכנסותמסך  10%-מ פחות ההיוו 2016-ו 2015 יםבשנסך מכירות האורז  *

 החברה. הכנסותמסך  10%-מ פחות ההיוו

 תשלוםל בתמורההחברה מייבאת שומשום ואורז בעיקר מאפריקה, מדרום אמריקה וממדינות המזרח הרחוק,  .9.2

בהסתמך ככלל, . דולר ארה"בהחברה מייבאת חומצת שומן ממזרח אירופה, בתמורה לתשלום בבדולר ארה"ב. 

ים של לקוחות מוצרים החברה מסתמכת על היקפי הצריכה העתידי ,הזמנות מספקיםביצוע על נסיון העבר, בעת 

 אלה. 

רווח הגולמי ההגולמי של החברה ממוצרים אלו, כמו גם מיתר מוצרי החברה, הינו תנודתי. תנודתיות  הרווח

ידי  לעלות רכישת המלאי ע –נובעת, בעיקרה, מהגורמים הבאים: א( תנודות במחירי הרכישה של מוצרי החברה 

המושפע מהחלטות  ,שוק המקומיב המצרפי המוצרים היצע( ב; הרכישהעיתוי מ, היתר בין, מושפעתהחברה, 

מחיר המכירה נקבע בעיקר  –; ג( תנודות במחיר המכירה של מוצרי החברה מתחריה שלושל החברה  הרכישה

ואולם זו  בשל גודלה של החברה בשוק המקומי, לחברה השפעה מסוימת על מחיר המכירה,על ידי כוחות השוק. 

ם בתמהיל המוצרים והזנים של מוצרי החברה הנמכרים ללקוחותיה, אשר להם שיעור רווח מוגבלת; ד( שינויי

   .המכירות מחזורהיקף ל ביחס הקבועות ההוצאות בהיקף שינויים; ה( גולמי שונה

מקרים בהם קיימים חוזי ב, לתנודות השוק העולמי, מלבד מוצריהמחירי המכירה של  להתאמת פועלתהחברה  .9.3

ש מלאי בהיקף ורכל החברה נוהגתאספקה פתוחים אשר מחירי המוצרים נקבעו בהם מראש. במקרים אלה, 

/או ו בביקושים בהאטה המתאפיינות בתקופות, כי יצוין. ניתןככל ש ,הדרוש, במועד קבלת ההזמנה מהלקוחות

 החברה של ביכולתה איןבמחירי הסחורות בעולם,  ו/או במקרים בהם קיימת עליה מהותית מקומי היצע בעודפי

 .ללקוחותיה המכירה במחירי הסחורות מחירי עליות מלוא את לגלם
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  לקוחות .10

ממוקמים בשטחי  החברה לקוחות יתרלקוחות שונים. מרבית לקוחות החברה ממוקמים בישראל.  450-לחברה כ .10.1

 הרשות הפלסטינית וברחבי העולם. 

  לארבעה שווקים עיקריים:לקוחות החברה נחלקים  .10.2

 השוק המסחרי .10.2.1

נים דומים, ובהם השוק התעשייתי, השוק הסיטונאי יהשוק המסחרי מורכב ממספר שווקי משנה בעלי מאפי (1

 והשוק המאורגן.

ומאפיות אשר, על פי רוב, סל מוצרי החברה  , מכוני תערובתכולל מפעלי תעשייה – השוק התעשייתי

ם. המאפיין העיקרי של לקוחות אלה הינו רכישת כמויות גדולות יחסית מהווה עבורם חומר גלם למוצריה

מפעל לייצור חומוס רוכש מהחברה גרגרי חומוס, שומשום  ,של סל מוצרים מצומצם וייעודי )לדוגמה

מרכיב שתורם להעשרת תערובות  המכון תערובת רוכש מהחברה חומצת שומן שהינ, וצנוברים בלבד

 (. בעלי חייםת למאכל והמזון המיועד

כולל סיטונאים ובתי אריזה וקלייה. בעוד הסיטונאים רוכשים מגוון רחב של מוצרים  – השוק הסיטונאי

המופצים לחנויות, שווקים, מסעדות, חברות קייטרינג ומוסדות, בתי הקלייה והאריזה מתמקדים במוצרים 

 אגוזים, קטניות ופירות יבשים. ,ממשפחות מוצרים מסוימות בהן הם מתמחים כגון

בהיקפי קניה גדולים  ומאופייןכולל את רשתות השיווק הגדולות ואת הרשתות הפרטיות  – השוק המאורגן

, בעיקר למוצרים הנמכרים במסגרת מותג פרטי. (עקב כושר המיקוח של הרשתות)ובמחירים מוזלים 

לבתי האריזה על ידן רשתות ואספקתו המכירה לשוק המאורגן מתבצעת על ידי מכירת חומר גלם ל

את המוצרים  מספקיםאו האורזים את המוצרים באריזות המותג הפרטי של אותן רשתות  ,והקלייה

  בתפזורת.מכירה צורך ללרשתות 

בהם מתחייבים הצדדים  ,הסכמי רכישהאמצעות ההתקשרות עם לקוחות השוק המסחרי נעשית הן ב (2

 הוק. הזמנות אד אמצעותוהן ב ,מספר חודשיםהדדית על היקפי רכישה ומחירים קבועים לתקופה של 

 ,היקף האשראי נקבעים ,ובמאפייני הלקוח בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובהתחשב בתנאי השוק (3

, בין שיקוליה, בוחנת החברהלקוח השוק המסחרי. במסגרת מוהביטחונות הנדרשים מספר ימי האשראי 

 את יציבותו הפיננסית של הלקוח. היתר,

  ימים. 109-כעמד על  2016 בשנתמספר ימי האשראי הממוצע לשוק המסחרי  (4

 השוק המוסדי .10.2.2

 השוק המוסדי כולל מוסדות ממשלתיים הרוכשים את מוצרי החברה לשימושם העצמי.  (1

לקוחות אלה רוכשים את מוצרי תחום הפעילות במסגרת מכרזים פומביים הנערכים אחת לתקופה.  (2

המכרזים אותם הם עורכים הינם לרכישת כמויות גדולות של מוצרים )מאות עד אלפי טונות(. אספקת 

המוצרים נפרשת בדרך כלל על פני תקופה של עד שנה, לעיתים עם אופציה להארכה בשנה נוספת 

 ים קבועים מראש.מחירב
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, רישוי, ערבויות, פיקוח על עמידה בתקני איכותמציבים דרישות בדבר  הלקוחותהמכרז,  תנאי במסגרת (3

המוצרים ומנגנוני התאמת מחיר. החברה אינה מנהלת משא ומתן עם לקוחות אלה, הואיל וההתקשרות 

 נעשית על בסיס זכייה במכרזים פומביים.

מנת לקיים יחסים -וריבוי תנאי סף על יחסית יםכניסה גבוה מים חסמיקיילעיל,  7.5.6  כמפורט בסעיף (4

נכון למועד פרסום דוח זה, החברה מקיימת יחסי מסחר תקינים עם השוק  מסחריים עם חתך לקוחות זה.

  המוסדי.

 ימים. 50-כעמד על  2016 בשנתמספר ימי האשראי הממוצע לשוק המוסדי  (5

 לקוחות בחו"ל .10.2.3

 של החברה. וספקיםשוק הלקוחות בחו"ל כולל סוחרים  (1

הוק באמצעות מכתבי אשראי, במכירה  בחו"ל נעשות כעסקאות אד החברהההתקשרויות עם לקוחות  (2

 . 3(CADאו באמצעות דוקומנטים לגוביינה ) באשראיבתשלום מראש, 

 השוק הפלסטיני .10.2.4

   המכירה ללקוחות השוק הפלסטיני מתבצעת באופן דומה לאופן בו מתבצעת המכירה ללקוחות השוק המסחרי.  

מחירי המוצרים ללקוחות תלויים,  .מגורמים רביםומושפעת, כמפורט לעיל,  תנודתיתעלות מוצרי החברה הינה  .10.3

 תנאי התשלום. והמלאי הקיים , מחיר הרכישהשוק, היקף הרכישה, הבין השאר, במחיר 

 : 2014-2016להלן פילוח הכנסות החברה והשיעור שלהן, בחלוקה לפי מאפייני הלקוחות, לשנים  .10.4

 
 הלקוח מאפייני

2016  2015 2014 

 %-ב "ח(שהכנסות )באלפי  %-ב הכנסות )באלפי ש"ח( %-ב הכנסות )באלפי ש"ח(

 86.3 453,075 87.1 421,419 88.5 400,209 השוק המסחרי

 1.9 9,801 1.9 9,486 1.6 7,036 השוק המוסדי

 3.7 19,496 1.6 8,238 0.6 2,868 חו"ל

 8.1 42,896 9.4 45,419 9.3 42,156 פלסטיניה השוק

 100 525,268 100 484,562 100 452,269 סה"כ

  שיווק והפצה  .11

  17%-)כ החברה מוצרימ חלקהחברה מאחסנת את מוצריה בהתאם לצרכיה המסחריים ובהתאם לסוג המוצר.  .11.1

 וזמן ארוך לזמן בחלוקה, גת בקרית החברה של הלוגיסטי במרכז מאוחסנים (בדרךמלאי  כולל המלאי סך מתוך

 מאחסנת החברה מוצרים המיועדים לייצוא, מכולות שלמות ערובהבמחסני . וחלקם במחסנים חיצוניים ,קצר

                                            
3

  - CAD Cash Against Documents –  אופן תשלום בעסקות מסחר בינלאומי לפיו כתנאי לקבלת מסמכים המקנים בעלות על הסחורה, נדרש
 הקונה לשלם את תמורתה לבנק.
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. במחסני של החברהלקוחות החברה או מכולות המיועדות להעברה למרכז הלוגיסטי ל לאספקההמיועדות 

הקירור מאחסנת החברה מוצרים הנוטים להתקלקל בטמפרטורת החדר, לשם הארכת חיי המדף שלהם, 

אודות  לפרטיםמאוחסנת במיכלים. שמשת לתערובות מזון לבעלי חיים המחומצת השומן כדוגמת פירות יבשים. 

   .להלן 14.3 -ו 14.2   פיםנוספים ראו סעיאופני אחסון 

 החברה לש הקיימים יהשיווק מוצרי החברה מתבצע באמצעות אנשי המכירות של החברה הפוקדים את לקוחות .11.2

 , מעת לעת. חדשים לקוחות וכן

מועברות ומשרדי החברה ב נקלטות אשרלאחר סיכום התנאים המסחריים, לקוחות החברה מעבירים הזמנות  .11.3

   ללקוח. המוצרים , לשם הכנתן והפצתאו למחסנים החיצוניים, לפי העניין למרכז הלוגיסטי של החברה בקרית גת

להערכת החברה, אין לה יומי. -החברה מפיצה מוצריה באמצעות מובילים המספקים שירותי הובלה על בסיס יום .11.4

   . תלות במי מהמובילים

מגיעים ישירות למרכז הלוגיסטי של החברה ואוספים את הסחורה שהוזמנה. לקוחות  החברהלקוחות מ חלק .11.5

למעברי הגבול בין ישראל לרשות הפלשתינאית או לקוחות אלה הינם, על פי רוב, לקוחות המעבירים סחורה 

או מבתי  כמו כן, ישנם לקוחות אשר אוספים מכולות סחורה ישירות מן הנמל. ת המרכז הלוגיסטיהפועלים בסביב

  הקירור.

זכייה במכרזים פומביים, דרכי בסיס  על מתבצעתהחברה  שלהמוסדיים  יההואיל וההתקשרות עם לקוחות .11.6

י המשלוח נקבעים מראש בתנאי המכרז. ככלל, דרך ההפצה ללקוחות מוסדיים דומה מאוד לדרך ההפצה וזמנ

 ההפצה לכל לקוח אחר ומתבצעת בדרך כלל למרכזים לוגיסטיים. 

 .מכירות החברה אינה פועלת באמצעות מפיצי משנה וסוכני .11.7

וגיסטי חדשני ומודרני. מהמרכז הלוגיסטי בקרית גת אל מרכז ל ההחברה בוחנת אפשרות להעברת פעילות .11.8

לשפר את מערך האספקה והמערך הלוגיסטי של החברה,  עתידהמרכז לוגיסטי חדש ל הפעילות העתקת

שירותיהם של מחסנים וממיינים חיצוניים. בנוסף, תכנון מרכז לוגיסטי המותאם ב השימושמהותית את  ולצמצם

למועד דוח  נכון .איכותהבטחת אאת  שפרלוייעל את מערך האספקה והבקרה ל עתידמראש לפעילות החברה 

   זה, אין עדיין מועד ו/או צפי להעברת המרכז הלוגיסטי. 

   צבר הזמנות .12

 להלן פרטים בדבר צבר ההזמנות של החברה למועד דוח זה )באלפי ש"ח(:  .12.1

 המועד
בסמוך למועד פרסום 

 הדוח
 31.12.15ליום  המועד 31.12.16ליום 

2017 – 1Q 989 13,552 2016 – 1Q 18,480 

2017 – 2Q 31,355 18,159 2016 – 2Q 10,647 

2017 – 3Q 9,895 9,354 2016 – 3Q 4,914 

2017 – 4Q 3,439 3,476 2016 – 4Q 819 

 - ואילך 2017 3,450 3,795 ואילך 2018

 34,860  47,991 49,473 סה"כ
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. עם זאת, אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים של החברה צבר ההזמנות משקף הזמנות מחייבות

שונה מהמועד הנקוב בהזמנה, דבר העלול להשפיע על העיתוי בו  האספקה מועדלעיתים, בהסכמת החברה, 

 .כאמורמכירה החברה בהכנסה של הזמנה 

. מבוצעות בהתראה קצרה החברהלקוחות מהזמנות המרבית כמקובל בתחום הפעילות, וסיון העבר, יעל סמך נ .12.2

 , צבר ההזמנות המובא בטבלה לעיל אינו משקף את הסך הכולל של המכירות הצפויות לחברה.לפיכך

"ח. בפועל, מכירות החברה שאלפי  34,860מד על ע, 2015בדצמבר  31נכון ליום  ,2016צבר ההזמנות לשנת  .12.3

"ח. הפער בין הצבר למכירות בפועל נובע מכך שמרבית ההזמנות מבוצעות שאלפי  452,269עמדו על סך של 

 בהתראה קצרה כמפורט לעיל. 

ש"ח  אלפי 17,867 – שומשוםאלפי ש"ח;  8,828 – חומצת שומן: כולל 2016בדצמבר  31הצבר ליום  תמהיל .12.4

 1,200 –חומצת שומן , הכולל: 2015 בדצמבר 31 ליום התמהיל לעומת"ח, ש אלפי 21,297 –ומוצרים אחרים 

     אלפי ש"ח. 22,107 – ומוצרים אחרים אלפי ש"ח 12,753 –שומשום ; אלפי ש"ח

 תחרות  .13

, הינם מוצרים בהם (Commoditiesמוטת מחיר ) ןשסחירותמוצרי החברה, שהינם ברובם המכריע סחורות  .13.1

 לפיכך, .ספקתםאלזמינותם במלאי ולמועדי  ,למחיר המוצריםעל עקומת הביקוש  גדולהרגישות קיימת ללקוחות 

 נמוכה.  הינה לקוחותה קרבהנאמנות ב

 המוכריםספקים המייבאים את מוצריהם וספקים  הכולליםקיימת תחרות עזה ומתמדת בין ספקי תחום הפעילות,  .13.2

בשנים , כל אחד, בחלק מסל מוצרי החברה. רבים, המתחרים חברה מתחריםלמקומי.  ביבולמוצרים שמקורם 

האחרונות גדל מספר היבואנים בתחום הפעילות. להערכת החברה, גידול זה נובע בעיקר מיכולתם של יבואנים 

חדשים לאתר ספקים פוטנציאליים ברחבי העולם באופן פשוט יותר מבעבר, וכן כתוצאה מסף הכניסה הנמוך 

במישרין מייבאים  החברה לקוחות נוכח חסמי הכניסה הנמוכים לתחום, כן, כמו יחסית לתחום הפעילות.

ובכך מגדילים את היקף היצע הסחורה בשוק הישראלי, דבר המוביל לירידת  ,על מנת לחסוך בעלויות בתכיפות

  .ברווחיותמחירים ושחיקה 

החברות הגדולות בישראל בתחום זה וכי נתח השוק שלה הוא מהנהלת החברה מעריכה, כי החברה הינה אחת  .13.3

 . 20%-15%-כ

 באופנים הבאים: ,החברה מתמודדת עם התחרות העזה בתחום הפעילות .13.4

למוכרם ו ,לרכוש את מוצרי תחום הפעילות במחירים נוחים מראש במטרההשוק ותנאי את מצב  מנתחתהחברה  .13.4.1

 במחירים תחרותיים בעתיד.

החברה פועלת לגיוון מקורות האספקה של מוצריה ולשיפור זמינותם ואיכותם. לפרטים בדבר ימי המלאי  .13.4.2

 להלן. 18.2 הממוצעים ראו סעיף 

 כדי להישאר מעודכנת ברחשי השוק ודרישותיו המשתנות. החברה מקיימת קשר יומיומי עם ספקיה ולקוחותיה .13.4.3

 .העזה התחרות עם להתמודד לה מאפשרים וגודלה החברה של הפיננסית האיתנות – יתרון לגודל .13.4.4
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החברה מעריכה, כי הרווחיות הגולמית של החברה במספר מוצרים, עליהם קיימים היטלים ומיסי יבוא  הנהלת .13.5

מתשלום  התחמקות שיטות פיתוח של וגוברת הולכת תופעה בשללאורך זמן, וזאת  נפגעתבשיעורים גבוהים, 

 .בצורה הוגנתבשוק מיסים ומכסים על היבוא, דבר הפוגע ביכולתה של החברה להתחרות 

  ומיתקנים מקרקעין .14

 משרדים שטח שכירות בהסכם"(, המשכירבלתי קשור )" שלישיצד  עםהחברה  התקשרה, 2014 במרץ 11ביום  .14.1

מ"ר ברוטו וחניות, בבניין  737-בשטח כולל של כ משרדיםהחברה מהמשכיר  שוכרת"(, על פיו השכירות הסכם)"

 הסכם. ש"ח אלפי 77בסך של  4, וזאת בתמורה לדמי שכירות חודשיים "מגדל צ'מפיון", בבני ברק-הידוע כ

 להארכת תקופת האופצי תקופות 3כולל  וכן, (2015מתחילת שנת )החל  שנים 5 של לתקופה הינו השכירות

בהתאם להסכם השכירות, דמי "(. השכירות תקופתשנים כל אחת )יחדיו בסעיף קטן זה: " 5 בנותהשכירות, 

 החודשייםהשכירות לעומת דמי  5%יעלו בשיעור של השכירות החודשיים בכל אחת מתקופות האופציה, 

תקופת בעלות עבודות הכשרת השטח המושכר, אשר תופחת על פני  נשאה החברהבתקופה הקודמת לה. 

 2014במרץ  11לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום  .אינה מהותית לחברהעלות עבודות ההכשרה  .השכירות

 . המידע הכלול בדוח האמור מובא על דרך ההפניה(.2014-01-010737)אסמכתא 

האחים ושות' בע"מ )" , מהאחים חממהשל החברהלוגיסטי מרכז הית גת המשמש כישטח בקרהחברה שוכרת  .14.2

שטח בנוי של שוכרת החברה מ"ר, מתוכו  15,717המרכז הלוגיסטי הינו שטח  ., צד קשור לחברה5"(חממה

בישראל, מאוחסנים במרכז הלוגיסטי  הנרכשים מספקיםאלו מוצרי החברה, הן המיובאים והן חלק ממ"ר.  8,500

 להלן.  23.1 ף סעיראו  ,. לפרטים נוספים בדבר הסכם שכירות המרכז הלוגיסטיהחברהלקוחות ומופצים ממנו ל

מצדדים שלישיים, מעת לעת, מחסנים ושטחי אחסון בהתאם לצרכיה, בסכומים שאינם מהותיים  החברה שוכרת .14.3

 ובמחסניםבמחסנים חופשיים בנמל אשדוד שלישיים  מצדדיםמקבלת החברה שירותי אחסון כן,  כמולחברה. 

בגין שירותי האחסון מתבצע בהתאם לגודל ולמספר המכולות  . התשלום, ברחבי הארץקירור בתי לרבות, נוספים

התחייבות לכמות אחסון  נה כוללתהמאוחסנות בפועל )ללא תשלום קבוע(. ההתקשרות אינה תחומה בזמן ואי

  מינימאלית.

 .הכספיים לדוחות 10 באורשל החברה, ראו אודות הרכוש הקבוע  לפרטים .14.4

 נכסים לא מוחשיים .15

תחת שורה של סימני מסחר שונים, בהתאם לסוג המוצר. במועד פרסום  מוצריההחברה משווקת את מרבית  .15.1

. החברה לא הכירה בסימני המסחר כנכס בדוחותיה רשומיםסימני מסחר  15-ב שימוש עושה החברהדוח זה, 

רישומם של סימני מסחר אינו מבטיח הגנה מלאה, אולם כאמור, בשל אופי פעילות החברה, סיכון זה  הכספיים.

 אינו משקף חשיפה משמעותית לחברה. לחברה לא ידוע על הפרות כלשהן של סימני מסחר הרשומים על שמה.

 הכולליםנכסים לא מוחשיים  בגיןהוכרו כנכס בדוחותיה הכספיים של החברה,  אשראודות סכומים  לפרטים .15.2

                                            
4

 דמי השכירות החודשיים המפורטים לעיל, כוללים גם תשלום בגין ארנונה, דמי ניהול וחניות.  
5 

  – יוסף שמואל חממה ,6% –ליהו חממה , א20% –למועד דוח זה, מחזיקים במניות האחים חממה בעלי השליטה בחברה כדלקמן: מאיר חממה  
 8% . 
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 .הכספיים לדוחות 11 באור ראותוכנות מחשב, 

 הון אנושי  .16

 : להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה .16.1

 

. להלן פרטים אודות מצבת כוח 6עובדים 60, מועסקים בחברה 31.12.2016ונכון ליום  למועד דוח זהבסמוך  .16.2

  האדם של החברה:

מס' עובדים ליום  תפקיד/מחלקה

31.12.2016 

 ליום עובדים' מס

31.12.2015 

 3 3 הנהלה

 10 11 והנה"ח , כספיםמנהלה

 5 5 מכירות

 9 9 יבוא/תפעול

 29 32 מערך לוגיסטי

 56 60 סה"כ

ואשר כוללים שכר בסיס, תנאים ככלל, עובדי החברה מועסקים בתנאי העסקה המסוכמים עמם באופן אישי  .16.3

                                            
6

כירה ועם קרוביהם של בעלי השליטה בחברה. ביחס ליתר עובדי החברה, אשר העסקתם לחברה הסכמי העסקה כתובים עם נושאי משרה ב  
והתקנות שהותקנו מכוחו, העניקה החברה הודעה בכתב  2002-החלה לאחר כניסתו לתוקף של חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב

  המפרטת את תנאי ההעסקה. 

 מנכ"ל

משנה למנכ"ל 

 הסחר ומנהל

 סמנכ"ל
 כספים

הנהלת  מכירות מנהלה
 חשבונות

 

 יבוא/
 תפעול

הבטחת 
 איכות

מרכז 
 לוגיסטי

מינהל סמנכ"ל 
 משאבי אנושו

מנהל  

 עסקים בכיר
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. לפרטים בדבר ורכב חלק מהעובדים זכאים גם לקרן השתלמות סוציאליים, ומענקים בהיקפים לא מהותיים.

  לדוחות הכספיים. 17באור ראו  ,מעביד למועד דוח זה-יחסי עובד התחייבות החברה בגין סיום

 תגמול מדיניות .16.4

מדיניות התגמול של הובאה  ,2016 נובמברב 15ביום נכון למועד דוח זה, לחברה אין מדיניות תגמול תקפה. 

בעלי האסיפה הכללית של מחדש של ר ואישל, "(מדיניות התגמול)"החברה אשר היתה בתוקף באותו מועד 

 9 וח זימון האסיפה מיוםבד שפורטו כפי, למדיניות התגמול בהשוואה שוניםבשינויים  ,המניות של החברה

בכוונת החברה להביא לאישור האסיפה נוסח מוצע עדכני של מדיניות . אושרה לא זו , אולם20167בנובמבר 

 .מן הציבורבעלי מניות התגמול, וזאת בהמשך למגעים שקיימו נציגי החברה עם נציגי 

 לעובדי החברה ויועציה אופציות תכנית .16.5

לעובדי  כתבי אופציהתוכנית ישראלית להקצאת החליט דירקטוריון החברה לאמץ  2007בספטמבר  24ביום  .16.5.1

 "(. תוכנית האופציותהחברה ויועציה )"

מכתבי האופציה  33.33%שנים כדלקמן:  4יבשילו לאורך תקופה של  כתבי האופציהפי תוכנית האופציות,  על .16.5.2

 33.33% -שנים ממועד ההענקה ו 3נוספים יבשילו לאחר  33.33%יבשילו לאחר שנתיים ממועד ההענקה, 

שנים ממועד ההענקה. בנוסף,  6יפקעו בתום  כתבי האופציהשנים ממועד ההענקה.  4נוספים יבשילו בתום 

אשר מועד  כתבי האופציההסמכות הבלעדית לקבוע, כי הניצע יממש חלק או את כל כמות  לדירקטוריון החברה

 תוקצה( לפיו, Cashless Exerciseבאמצעות מנגנון מימוש אופציות על בסיס מרכיב ההטבה ) ,הגיע םהקניית

. במקרים של בכתבי האופציהלניצע במועד המימוש כמות מניות המשקפת אך ורק את מרכיב ההטבה הגלום 

הגנה למחזיקי האופציות בצורה של  תוענק ,(כתבי האופציהחלוקת מניות הטבה או חלוקת דיבידנד )טרם מימוש 

  הפחתת מחיר המימוש.

כל כתבי האופציה אשר הוענקו מכוח תוכנית האופציות מומשו או חולטו או פקעו. נכון למועד זה, לא קיימים  .16.5.3

 ים ויועצים. במרשמי החברה כתבי אופציה לעובד

. בכוונת החברה להביא לאישור דירקטוריון 2017יצוין, כי תוכנית האופציות עתידה לפקוע בחודש ספטמבר  .16.5.4

 ע. ופקעתידה להחברה תוכנית אופציות חדשה חלף זו ש

נוהל הלוואות ביחס לכלל עובדי החברה )לרבות עובדים שהינם בעלי השליטה  לחברה – נוהל הלוואות .16.6

 תנאיבו תקופותל, בסכומים ותהחברה הלווא יפיו החברה רשאית ליתן לעובד על"(, נוהל ההלוואותם( )"הוקרובי

 4"ח או סכום שאינו עולה על ש 100,000סך כולל של לוותק שנצבר לעובד, וזאת עד ל םבהתא ,שונים הלוואה

פעמים ממשכורתו ברוטו של העובד, הנמוך מביניהם. אחת לשנה, מובאות ההלוואות אשר הועמדו בהתאם 

, קבע הדירקטוריון, כי יתרת ההלוואות 2015 בנובמבר 25 ביום. 8הדירקטוריון לסקירת, ההלוואותלנוהל 

                                            
7

 .. המידע הכלול בדוח האמור מובא על דרך ההפניה(075027-01-2016)אסמכתא  6201 בנובמבר 9מיום  מיידילפרטים נוספים ראו דוח   
8

, קרוביהם/או ו שליטה בעלי שאינם החברה לעובדי ביחס ורק אך וזאת, ההלוואות לנוהל עדכון החברה דירקטוריון אישר, 2015 בנובמבר 25 יוםב  
 השכר חשבון על מפרעות(, להלוואות)בנוסף  קרוביהם/או ו שליטה בעלי שאינם, החברה לעובדי להעמיד יהא ניתן אישורו ממועד שהחל כך

 .וההצמדה הריבית תנאיב מהותיים לא עדכונים בוצעו, כן כמו. החודשי
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 .עת בכל, "חש אלפי 500 על תעלה לאוקרוביהם(,  על פי נוהל ההלוואות )לרבות לבעלי שליטה המוענקות

ההלוואות  היקף. להלן 16.8  סעיף ראו, וקרוביהם השליטה לבעלי ביחס הנוהל לאישור הנוגעים נוספים לפרטים

)שאינם בעלי שליטה  עובדים 5-ל"ח ש אלפי 23-כעמד על סך של  ,הנוהלפי  על 2016שהעניקה החברה בשנת 

 . (קרוביהם או/ו

החברה מאפשרת לעובדיה השתתפות בימי עיון, הדרכות,  – השקעות בהכשרה, הדרכה ופיתוח ההון האנושי .16.7

לעיתים, בהתאם קורסים וכנסים מקצועיים חיצוניים, כל זאת בהתאם לצרכי החברה, בקשת העובד ותפקידו. 

ים בתחומים המשיקים לתחומי תפקיד ילצרכי החברה, משתתפת החברה במימון לימודי תעודה ולימודים אקדמא

  . העובד בחברה

   קשרות עם נושאי משרה בכירה/בעלי עניין וקרובים לבעלי השליטה בחברהתנאי הת .16.8

שהינם בעלי שליטה בחברה או קרובים  ,עובדי החברה 8הסכמי העסקה בעלי מבנה אחיד עם קשורה בחברה ה

   .נושאי משרה בכירה 5, מהם 9"(םהוקרובי השליטה בעלילהם )"

 :מדיניות המענקים )כהגדרתה להלן(בו בהסכמי ההעסקה הכלולים, העיקריים ההעסקהתנאי להלן 

)למעט מר עידו חממה  2017בדצמבר  31קרובים, תסתיים ביום השל כל בעלי השליטה ו תקופת ההתקשרות .16.8.1

 .(2017 בנובמבר 5אשר תקופת ההתקשרות עימו עתידה להסתיים ביום 

אינם  םהבעלי השליטה וקרובי. אורי קוםוביחס לה"ה מאיר חממה  למעטהינו במשרה מלאה,  היקף העבודה .16.8.2

 רשאים לעסוק בכל עבודה אחרת.

שלא  ומחויביםלשמור כלפי החברה על סודיות  מחויבים םהבעלי השליטה וקרובי –התחייבות לסודיות  .16.8.3

 להתחרות בה לתקופות משתנות.

להפרשה , בין היתר, םהבעלי השליטה וקרוביבמסגרת תנאי הסכמי ההעסקה זכאים  – תנאים נלווים .16.8.4

 לא, כי יצויןבהתאם למדיניות החזר הוצאות בחברה. ) 10, להחזרי הוצאות סבירותמנהליםקופ"ג/פנסיה/ביטוח ל

אשר חריגה  בארץ ובחו"ל, וספקים לקוחות אירוח להוצאותלמעט ביחס  ההוצאות החזר לסכום תקרה נקבעה

ם, בין היתר, ה, זכאים בעלי השליטה וחלק מקרוביבנוסף. שנתית ולחופשה( ממנה מחייבת קבלת אישור מראש

  לקרן השתלמות, לטלפון נייד )מגולם( ולאינטרנט מהיר )מגולם(.

מאיר חממה וגב' מורן זרוג( זכאים לפיצויי מר ם )למעט הבעלי השליטה וקרובי – פיצויי פיטורין וימי חופשה .16.8.5

                                            
9

, בשינויים כפי שפורטו 2015בינואר  21וביום  2014בנובמבר  6אשר חידושם אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום   
, 2015-01-011902-ו 2014-01-185034)אסמכתא:  2015בינואר  14ומיום  2014באוקטובר  30בדוחות המיידיים בדבר זימון אסיפה מיום 

 כלול בדוחות האמורים מובא על דרך ההפנייה(.; המידע הבהתאמה
10

ם זכאים להחזרי הוצאות בגין ההוצאות המקובלות והנהוגות בתחום עיסוקה של החברה, לרבות הוצאות אירוח אורחים הבעלי השליטה וקרובי  
 לתחומי, לבכירותובעל השליטה/הקרוב לו, בשים לב לתפקידו של  בחו"ל ובארץ, הוצאות נסיעות, חניות וכיו"ב, שהינן סבירות בנסיבות העניין,

, ענייניה קידום ולשם החברה פעילות עם בקשר הוצאו האמורות שההוצאות לכך בכפוף, ונחיצותה ההוצאה להיקף, מופקד הוא עליהם האחריות
אישור מראש, ככל שנדרש(. החזרי ההוצאות מתקבלים בגין הוצאות שהוצאו בפועל,  ת)לרבות קבל בחברה הוצאות החזר למדיניות בהתאם והכל

וזאת כנגד קבלות מקוריות המוגשות לחשבת השכר של החברה. ככלל, ההחזרים מתקבלים במזומן, בתוך כחודש ממועד המצאת הקבלה בגין 
החברה. הוצאותיהם של הנ"ל בכרטיסי האשראי נבחנות מדי חודש,  ההוצאה. בנוסף, ה"ה מאיר, אליהו ועידו חממה מחזיקים בכרטיסי אשראי של

 בדיעבד, בהתאם למדיניות החזר ההוצאות בחברה.
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 החל ההעסקה תקופת בגין וזאת, 1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 14פיטורין בהתאם להוראות סעיף 

צו )לרבות,  ו, בכפוף להוראות דיןם לפדיון ימי חופשה שצברהזכאים בעלי השליטה וקרובי כן .200711 יוני מחודש

  .הרחבה בענף היבוא, היצוא והמסחר בסיטונות(

, כמפורט ם זכאים לקבל הלוואות מהחברה בהתאם ובכפוף לנוהל ההלוואותהוקרובי בעלי השליטה – הלוואות .16.8.6

  ., כפי שיהא מעת לעתלעיל 16.6 בסעיף 

  שנתיים מענקים .16.8.7

, וזאת בהתאם למנגנון, חממה זכאי למענק שנתי לאחר אישור הדוחות הכספיים בגין שנה קלנדארית הומר אלי .16.8.7.1

)אם וככל  ההפסד הנקי המצטבר, כהגדרתו להלן, כהגדרתו להלן, בניכוי חושב מדי שנה הרווח הנקימבמסגרתו 

 (.שהצטבר

מיליון ש"ח, תשלם החברה למר אליהו חממה, מענק שנתי  8.4אם הרווח הנקי בשנה נמדדת יהיה מעל לרף של 

מיליון ש"ח  8.4מהרווח הנקי לתשלום של החברה. אם הרווח הנקי בשנה נמדדת יעלה על  1%בשיעור של 

ומעלה מהרווח הנקי בשנה שקדמה לה, יהא מר אליהו חממה זכאי למענק שנתי  20%ובנוסף יגלם גידול של 

 מהרווח הנקי לתשלום. 2%בשיעור של 

 ש"ח. אלפי 500מקרה, המענק השנתי לא יעלה על סך של  בכל

הרווח הנקי של החברה לשנה קלנדארית על פי הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים לשנה  –" הנקי הרווח"

מבוססי תוצאות לנושאי משרה, אך לאחר הוצאות מענקים בשיקול דעת  קלנדארית כלשהי, לפני הוצאות מענקים

שערוך רכוש קבוע;  הרווח הנקי לא יכלול רווח או הפסד )בניכוי השפעת המס בגינם( בגין: א(. ומענקים מיוחדים

ב( מכירת פעילות מופסקת; ג( התאמה הנובעת משינויים בשיטה חשבונאית; ד( רווח או הפסד הון ממכירה או 

מהרווח התפעולי לשנה  10%פעמית של רכוש קבוע )במצטבר בשנה קלנדרית(, העולה על -מהפחתה חד

 הקלנדרית הרלוונטית.

אחת מהשנים  ניכוי ההפסד הנקי בגין כלבלסך הרווח הנקי  סכום השווה –" המצטבר הנקי ההפסדהרווח/"

 .  בתקופה הנבחנת

קמה הזכאות למענק החל מהשנה הראשונה שלאחר השנה בגינה כל אחת מהשנים,  –" הנבחנת התקופה"

  בסכום כלשהו ועד לשנה הנמדדת )לא כולל(.  מבוסס תוצאות

 הרווח הנקי לשנה נמדדת, בניכוי הרווח/ההפסד הנקי המצטבר )אם וככל שהצטבר(. –" לתשלום הנקי הרווח"

מר עידו חממה זכאי למענק שנתי לאחר אישור הדוחות הכספיים בגין שנה קלנדארית, וזאת בהתאם למנגנון,  .16.8.7.2

 .לעילחושב מדי שנה הרווח הנקי לתשלום, כהגדרתו מבמסגרתו 

מענק שנתי  ,מיליון ש"ח, תשלם החברה למר עידו חממה 8.4 לרף של אם הרווח הנקי בשנה נמדדת יהיה מעל

                                            
11

ם לפיצויי פיטורין לפי משכורת אחרונה, הן במקרה של פיטורין והן במקרה של ה, זכאים בעלי השליטה וקרוביזהבגין תקופת ההעסקה שעד למועד   
 התפטרות. 
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  "ח.שאלפי  350השנתי לא יעלה על סך של  המענקמהרווח הנקי לתשלום. בכל מקרה,  1%של  בשיעור

 . לעיל 16.8.7.1 ההפסד הנקי המצטבר" ראו סעיף /"הרווח-ו"הרווח הנקי לתשלום" ת והגדרעניין ל

 ורעייתו אנוש ומשאבי מינהל ל"סמנכ, חממה שולמית 'גב למעט)שליטה ה בעלי של קרוביהם – מענקים מדיניות .16.8.7.3

 בהתאם שנתיים למענקים זכאים, "(הזכאים הקרובים)" דירקטור שאינם, )בה שליטה ובעל החברה ל"מנכ של

  :"(המענקים מדיניות)" כמפורט להלן ,12המענקים למדיניות

הזכאים יהא זכאי בכל שנה קלנדארית למענקים שנתיים, ובלבד שביחס לכל מענק שיוענק  מהקרוביםכל אחד 

בעלי שליטה או קרוביהם  נושאי משרה, מכלל עובדי החברה שאינם 50%במהלך השנה הקלנדארית, לפחות 

 "(.השיעור המינימליקיבלו מענק שנתי )"

הזכאים יעמוד על שתי משכורות הקרובים מבשנה קלנדארית מסוימת לכל אחד במצטבר  יםסכום המענק .א

 קרובהמענק המקסימלי לכל כאי במועד הרלוונטי )"זבהתאם לשכר החודשי ברוטו לו יהא  13חודשיות ברוטו

   ."(זכאי

)במקרה בו מנכ"ל החברה יבקש להעביר את הסמכות לועדת  החברהלועדת התגמול של למנכ"ל או  .ב

, לפי הענין, תהיה מסורה הסמכות התגמול ו/או במקרה בו ועדת התגמול תבקש להעביר את הסמכות אליה(

לבין  0% זכאי, ולהעמידו על סכום השווה לשיעור הנע בין קרובלהפחית את סכום המענק המקסימאלי לכל 

ם, כפול הקרוביבעלי שליטה או נושאי משרה, משיעור המענק הממוצע של כלל עובדי החברה שאינם  200%

ועדת הזכאי, הכל בכפוף לשיקול דעתם של המנכ"ל או  הקרובסכום המשכורת החודשית, ברוטו, של 

הזכאים במועד הרלוונטי לא יעלה כאמור על  הקרוביםמ, לפי הענין, ובלבד שסך המענק לכל אחד התגמול

יהא  ,במועד הרלוונטיהזכאים  הקרוביםברוטו לכלל זכאי. סך כל המענק  קרובסכום המענק המקסימלי לכל 

בעלי נושאי משרה, שווה או נמוך מסכום מכפלת שיעור המענק הממוצע של כלל עובדי החברה שאינם 

הזכאים  הקרובים, בסך כל המשכורות החודשיות ברוטו של ם )כהגדרת מונח זה להלן(הקרובישליטה או 

 ."(הכולל המענק סךבמועד הרלוונטי )"

" יחושב םהקרוביבעלי שליטה או נושאי משרה, שיעור המענק הממוצע של כלל עובדי החברה שאינם "

מענק  ם( אשר יקבלוהביוקרובעלי שליטה נושאי משרה, כדלקמן: סך המענקים לכלל עובדי החברה )למעט 

. עובדים אשר לא קיבלו מענק במועד הרלוונטי לא במועד הרלוונטי, חלקי סך השכר ברוטו של אותם עובדים

 .יילקחו בחשבון לצורך חישוב המענק לעובדים

 "(.לזכאיםהמענקים  מדיניות)"

תהא מותנית, נוסף על האמור לעיל, בכך שהרווח הנקי  נושא משרהשהינו זכאי  קרובלהענקת מענק  .ג

נושאי משרה אשר לא מיליון ש"ח. מובהר, כי משכורתם של  5.5-השנתי, לפני הוצאות מענקים, לא יפחת מ

תקום להם זכות למענק בגין התנאי הקבוע בסעיף זה לעיל, לא תילקח בחשבון לצורך חישוב סך המענק 

                                            
12

 2016 בנובמבר 15מיום  מיידי. לפרטים נוספים ראו דוח 2016 נובמבראושרה על ידי האסיפה הכללית בחודש הנוכחית קים מדיניות המענ  
 . המידע הכלול בדוח האמור מובא על דרך ההפניה(.2016-01-078534)אסמכתא 

13
 ו/או תנאים נלווים כלשהם. או שעות חוסר לצורך מדיניות המענקים, השכר החודשי ברוטו הינו שכר הבסיס בלבד, ללא שעות נוספות  
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 ."(זכאיםושאי משרה מדיניות המענקים לנ)" הכולל

, החברה תהא רשאית להעניק לקרובים הזכאים, שאינם נושאי משרה, מענק שנתי בסכום כולל אשר בנוסף .ד

ש"ח לשנה )במונחי ברוטו( לכלל הקרובים הזכאים  10,000ש"ח לשנה לעובד ועל  5,000אינו עולה על 

"ל וסמנכהעובד  שלהישיר  מנהלו של המלצתם זולת לזכאותשאינם נושאי משרה, וזאת ללא כל תנאי מקדמי 

 .הזכאי הקרוב של ותרומתו כישוריו, ביצועיו בסיס על, הכספים

 .2016 שנת בגין, המענקים מדיניות מכוחזכאים למענקים שנתיים  היו לאהזכאים  הקרובים, כי יצוין

   תנאים נוספים מתוך הסכמי ההעסקה .16.8.8

 שם העובד

מועד תחילת 
ההתקשרות לפי 

ההעסקה הסכם 
 הנוכחי

  תפקיד העניין
עלות מעביד 

 חודשית
בש"ח

14
 

שכר 
ברוטו 
 בש"ח

 רכב
טלפון 

 נייד
ימי 
חופש

15
 

 מענק
 שנתי

בעל שליטה מכח  2015ינואר  אליהו חממה
 החזקות משותפות

ש"ח  500,000עד  72,930 108,457 מנכ"ל
 צמוד למדד )מגולם(

כן 30 +
16

 

בעל שליטה מכח  2015ינואר  מאיר חממה
 החזקות משותפות

40,000 47,246  מנהל עסקים בכיר
17

 - + 30 - 

יוסף שמואל 
 חממה

בעל שליטה מכח  2015ינואר 
 החזקות משותפות

מתאם הפעילות 
 בנמלים

ש"ח  250,000עד  26,000 43,784
 צמוד למדד )מגולם(

+ 23 - 

שולמית 
 חממה

רעייתו של מנכ"ל  2015ינואר 
 החברה

מינהל סמנכ"ל 
 משאבי אנוש ו

ש"ח  140,000עד  20,000 33,070
 צמוד למדד )מגולם(

+ 23 - 

בנו של מנכ"ל  2014 נובמבר עידו חממה
 החברה

משנה למנכ"ל 
 סחר ה ומנהל

ש"ח  250,000עד  38,000 63,756
 צמוד למדד )מגולם(

כן 23 +
18 ,19

 

אחות של מנכ"ל  2015 ינואר שוש כץ
 החברה

16,000 22,478 נהלת חשבונותמ
20

החזר הוצאות עד  
 ש"ח לחודש 1,650

-
21

כן 23 
22 

נשוי לבתו של  2015 ינואר אורי קום
 העסקים מנהל

 החברה של הבכיר

 למנהלעוזר אישי 
 בכיר עסקים

16,081 13,000
23

החזר הוצאות עד  
 ש"ח לחודש  2,100

כן 23 +
23

 

ו של מנכ"ל תב 2015 ינואר מורן זרוג
 החברה

אחראית ארגון 
 ועיתוד מלאי ושיטות

23,504 13,125
24

ש"ח  140,000עד  
צמוד למדד )מגולם(
 

 
כן 19 +

23
 

פרטים נוספים לדוח  21 תקנה, ראו 2016ם במהלך שנת הלפרטים נוספים אודות תנאי ההעסקה של בעלי השליטה וקרובי

 על התאגיד.
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 למעביד בתוספת הוצאות החזקת רכב וטלפון סלולרי )לא כולל שינויים בהפרשות לתנאים 2016עלות השכר החודשית הממוצעת בשנת   
 סוציאליים: פיצויים )תוכניות להפקדה מוגדרת(, חופשה והבראה, תשלום מבוסס מניות ומענק(.

15
 המוצגים הינו מספר "ימי עבודה" להם זכאי העובד לחופשה. מספר ימי החופש  

16  
 .2016לעיל. מר אליהו חממה לא היה זכאי למענק שנתי בגין שנת  16.8.7.1 לפרטים אודות המענק השנתי לו זכאי מר אליהו חממה, ראו סעיף 

17
 .100% של ש"ח בגין משרה בהיקף 53,333ומשקף שכר ברוטו בסך של  75%-השכר ברוטו הינו בגין היקף משרה של כ  
18  

 לעיל. 16.8.7.3 מענקים לנושאי משרה זכאים, כמפורט בסעיף הבהתאם למדיניות 
19

 . 2016לעיל. מר עידו חממה לא היה זכאי למענק שנתי בגין שנת  16.8.7.2 לפרטים אודות המענק השנתי לו זכאי מר עידו חממה, ראו סעיף   
20 

משרה.  95%-עמד על כ 2016משרה. בפועל, היקף המשרה השנתי של גב' כץ לשנת  100%השכר ברוטו המפורט לעיל בטבלה הינו בגין  
משרה.  100%-בשכרה החודשי ברוטו של גב' כץ מתבצעת מדי חודש התאמה, ככל שהיקף שעות העבודה המושקעות בפועל על ידיה נמוך מ

משרה  100%-כמו כן, גב' כץ זכאית לגמול "שעות נוספות" בגין שעות עבודה שהושקעו בפועל מעבר לההתאמה מתבצעת על בסיס יומי. 
  )החישוב מבוצע על בסיס יומי(.  

21 
ש"ח. 100זכאית להחזר חודשי בסך של  

 

22
 לעיל. 16.8.7.3 מענקים לזכאים, כמפורט בסעיף הבהתאם למדיניות   
23

 .100%ש"ח בגין משרה בהיקף  17,333ומשקף שכר ברוטו של  75%-השכר ברוטו הינו בגין היקף משרה של כ  
24

משרה.  95%-עמד על כ 2016לשנת  משרה. בפועל, היקף המשרה השנתי של גב' זרוג 100%השכר ברוטו המפורט לעיל בטבלה הינו בגין   
משרה.  100%-בשכרה החודשי ברוטו של גב' זרוג מתבצעת מדי חודש התאמה, ככל שהיקף שעות העבודה המושקעות בפועל על ידיה נמוך מ
משרה  100%-ההתאמה מתבצעת על בסיס יומי. כמו כן, גב' זרוג זכאית לגמול "שעות נוספות" בגין שעות עבודה שהושקעו בפועל מעבר ל

  )החישוב מבוצע על בסיס יומי(.
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  סמנכ"ל הכספים בחברה –הסכם העסקה  .16.9

 ,בנוסף למשכורת חודשית ת סמנכ"ל הכספים,זכאי, של החברה סמנכ"ל הכספיםעל פי הסכם ההעסקה של 

ראו תקנה , לפרטים נוספים אודות תנאי ההעסקה של סמנכ"ל הכספים. רכב צמודלסוציאליים מקובלים ותנאים ל

 לדוח פרטים נוספים על התאגיד. 21

   יו"ר הדירקטוריון –התקשרות  הסכם .16.10

 עמית מר ספקמעם מר צביקה עמית כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, של החברה על פי הסכם ההתקשרות 

, בין היתר, שירותי ייעוץ בתחומים שונים, הכולליםלחברה שירותי יו"ר דירקטוריון, כנותן שירותים עצמאי, 

לרבות, בתחום המסחרי, שוק ההון, רגולציה תהליכים ארגוניים וכיו"ב; השתתפות בישיבות הנהלה; השתתפות 

ניהול ישיבות דירקטוריון החברה; פיתוח עסקי ובכלל זה, בחינת ואיתור הזדמנויות לרכישת חברות, להרחבת ו

פעילות החברה באמצעות חדירה לתחומי פעילות חדשים בתחום המזון ובאמצעות חדירה לשווקים נוספים; 

פקידו ו/או תוגדר ותיקבע על גיבוש אסטרטגיה עסקית לחברה וכיו"ב; וכן כל פעולה אחרת אשר תידרש מתוקף ת

ש"ח ברוטו  140,000בסך של לתגמול "(. בתמורה לשירותים זכאי מר עמית השירותיםידי דירקטוריון החברה )"

"(. בנוסף לתמורה, מר עמית זכאי לגמול השתתפות בגין השתתפותו בישיבות דירקטוריון של התמורהלשנה )"

נטאליות, בין אם באמצעות אמצעי תקשורת ובין אם בלא התכנסות החברה ו/או ועדות דירקטוריון, בין אם פרו

בפועל, הכל כפי שיהא נהוג ומקובל בחברה, מעת לעת, ביחס לדירקטורים חיצוניים המכהנים בדירקטוריון 

"(. יצוין, כי מר עמית זכאי לביטוח ושיפוי כמקובל בחברה ועל פי הוראות הדין ותקנון גמול השתתפותהחברה )"

, וכן מכהן כדירקטור בדירקטוריון 1999מר עמית מעניק לחברה שירותי ייעוץ מסחרי החל משנת  החברה.

  . 2007החברה החל מחודש ספטמבר 

בחברה  והפסקת פעילותו הואילמר אליהו חממה,  – להערכת החברה קיימת לחברה תלות במנכ"ל החברה .16.11

עלולה להשפיע לרעה על פעילות החברה ותוצאותיה העסקיות, וזאת נוכח הוותק והניסיון שצבר בתחום 

 28.3.2  סעיףלעניין זה ראו גם  .ובזכותעולם והמוניטין הרב שקיים לחברה ההרבים חובקי  וקשריהפעילות, 

   להלן.

  ספקים .17

 החברה אינה רוכשת חומרי גלם אלא מוצרים מוגמרים בלבד. .17.1

  ישראל.ברחבי העולם וספקים ב 150-מוצרי תחום הפעילות נרכשים על ידי החברה מכ .17.2
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 אוגרפיים: יפי אזורים גמספקים )באחוזים(, בחלוקה על  הרכישותלהלן שיעורי  .17.3

 מדינות בולטות 2014 2015 2016 יבשות

 13 17 23 אירופה
, רוסיה, אנגליה, תורכיה

 איטליה, הולנד

 ארה"ב וקנדה 30 34 29 צפון אמריקה

מקסיקו, , פרוארגנטינה,  8 14 8 אמריקה הלטינית

 בוליביה

, סין, הודו, םאויטנתאילנד,  28 21 29 אסיה

 ישראל

 אתיופיה 21 14 11 אפריקה

  100 100 100 סה"כ

. החברה אינה נוהגת להחליף את ספקיה באופן תדיר, אך לטווח ארוךהחברה פועלת לשמירה על מערך ספקיה  .17.4

פועלת לרענון מצבת הספקים כדי להישאר מעודכנת בשוק ולשמור לעצמה חלופות לאספקה במקרה של מחסור 

 אצל ספק מסוים. 

להחזיק יותר מספק אחד לכל מוצר. יחד עם זאת, לעיתים נרכשים מוצרים מספק בודד מדיניות החברה הינה  .17.5

 .להערכת החברה אין לה תלות במי מהספקים. משיקולי עלות, יעילות ונוחות. תמהיל ספקי החברה מורכב ומגוון

יניהם: מיקומו התקשרויות החברה עם ספקיה אינן נושאות אופי אחיד והן נגזרות ממאפיינים שונים של הספק וב .17.6

 הגיאוגרפי, איתנותו הפיננסית, אמינותו לאורך זמן, נחיצותו בזמן נתון והמערכת הבנקאית עליה נסמך. 

התנהלות החברה מול שווקים אזוריים ברחבי העולם כמו גם מול הוראות רגולטוריות שונות, מחייבת את החברה  .17.7

החברה, כגורם לא משמעותי בשוק העולמי, נדרשת  פורט להלן.מלהתקשר באופנים שונים מול ספקיה השונים, כ

 להתאים עצמה לדרישות כל אחד מן השווקים השונים:

ואמינות  הוגנות עסקית נמוכהבמדינות העולם השלישי ובהן מדינות אפריקה השונות, קיימת אי יציבות פוליטית,  .17.7.1

החברה נוהגת להעמיד לל. אשר עלולים לגרום לכך שסחורה לא תסופק במועד, אם בכ ,נמוכה של הספקים

מאפשר לאותו ספק )מגדל או סוחר( לאסוף, לעבד ולארוז את ה ,אשראי דוקומנטרילספקים במדינות אלה 

  .הבנק דייל ע הדוקומנטים בדיקת כנגדומנגד מבטיח את תשלום התמורה לספק  הסחורה ולייצאה לישראל

קיים  ,הנקוב בחוזה שנחתם בין הספק לחברה למחיר מעלבמקרים בהם מחיר הסחורה מאמיר באופן משמעותי 

ר את אותה הסחורה לקונה אחר, במחיר גבוה יותר )באמצעות קו אשראי אשר יקצה הקונה וימכ הספקחשש, כי 

היא החדש(. לפיכך, החברה עושה מאמצים לנהל פעילותה במדינות העולם השלישי, מול מגדלים וספקים עימם 

 . בותר לאורך שנים קשרי מסחרמנהלת 

לשלם מראש או  נהוגמדינות מזרח אירופה, ממדינות אשר השתייכו בעבר לחבר העמים או מ מספקים ברכש .17.7.2
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החשיפה,  בשלההעמסה והיצוא אל ישראל.  יםמתבצע התשלוםלהעביר מקדמות חלקיות בגין קניות, ורק לאחר 

העסקאות בהן החברה . החברה נוהגת להתקשר עם ספקים אשר מולם כבר עבדה בעבר או בהיקפים קטנים

  .של החברה הרכישהמכלל עסקאות  17%-משלמת מראש עבור הסחורה, מהוות כ

 קבלתהעסקאות נעשות לרוב בדרך של תשלום כנגד  –עם ספקים ממדינות מערביות ומדינות המזרח הרחוק  .17.7.3

הספקים ממדינות  . על פי רוב, אמינותהחברהעימם קשורה , וזאת באמצעות בנקים (CAD) לגוביינא דוקומנטים

 אלה גבוהה מאוד.

למרות שתחום הפעילות משופע בספקים, סיום התקשרות עם ספק או שינוי מהותי בתנאי ההתקשרות עימו  .17.8

עשויים להשפיע לרעה, באופן לא מהותי, על תוצאות פעילות החברה, שכן למרות שקיימים ספקים חלופיים 

מקרה שיתרחש מקרה כאמור, מוצרי הספקים החליפיים יהיו לרכישת כל מוצריה של החברה, אין וודאות, כי ב

 זמינים מיידית, וכי תנאי הרכישה יהיו דומים לתנאי הרכישה מהספקים הקודמים. באיכות הנדרשת, 

. מוגדרתהסכם מסגרת לתקופה פי  עלהוק או  בסיס הזמנות אד עלת והספקים נעש מרביתמ החברה הזמנות .17.9

זמני האספקה תלויים בהצלחת היבולים, הסכמי הרכש של הספקים מול החקלאים המקומיים, זמינות המוצרים 

 אצל ספקי החברה, זמני ההובלה ודרישות החברה. 

ההסדרים אינם "(. ת הספנותוחברת )"ות ספנות בינלאומיולחברה הסדרים לקבלת שירותי הובלה ימית מחבר .17.10

המשמעותיים של החברה ועדכון תעריפיו יעדיה מבלה נקבעים על פי מחירון קבוע תעריפי ההותחומים לתקופה. 

ת ונקבעים על ידי חבר ,תעריפי ההובלה ליעדים אחרים. לעת מעת המתקיים, נעשה במשא ומתן בין הצדדים

 ,ספציפית תלות בחברת ספנות איןלחברה הספנות בגין כל הובלה ספציפית ומאושרים סופית על ידי החברה. 

   ועלות החלפת חברת ספנות, ככל שתידרש, אינה מהותית לחברה.

 הון חוזר .18

 הרכב ההון החוזר של החברה .18.1

 אשראי מתאגידים ,ת לספקים ולנותני שירותיםיוההון החוזר של החברה מורכב מלקוחות, מלאי, התחייבו

   .(תושוטפ כחלויות המסווג החוב אגרות יתרת מתוך)החלק ואגרות חוב )סדרה ג'(  בנקאיים

, כפי שנכלל בדוחותיה הכספיים של 2016בדצמבר,  31ליום להלן יובא פירוט בדבר ההון החוזר של החברה 
 החברה:

 

 
 

 ש"חאלפי 

 292,121 נכסים שוטפים

 173,268 התחייבויות שוטפות

עודף הנכסים השוטפים על 

 ההתחייבויות השוטפות
118,853 
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  ומדיניות מלאי מלאי .18.2

 הזדמנויות עסקיות, המבוססת על ניסיון העבר, מוצריההחברה מחזיקה מלאי בהתאם לתחזית המכירות של 

 הן המשקללת, טווח ארוכת ראייה החברה מלאי משקף, בהתאםוצפי הפעילות העתידי הנגזר ממגמות השוק. 

 .להלן כמפורט, הארוך בטווח רווחים השאת אפשרות והן המיידי בטווח החברה צרכי את

בהם נפח פעילותה , כחלק מהתנהלותה העסקית ומתוך מטרה לבסס דריסת רגל במכירת מוצרים שונים, בנוסף

 פועלתשל החברה בעבר היה נמוך באופן יחסי, ואשר פוטנציאל השיווק והשאת הרווחים הנוכחי שלהם גבוה, 

בין היתר, לאפשר  כאמור נועדו,להגדיל את המלאי המוחזק על ידה. יצוין, כי פעולות החברה הנהלת החברה 

לחברה לבסס מעמדה כחברה מובילה בתחום פעילותה, תוך תכנון ארוך טווח המתייחס לפוטנציאל הרווח הגלום 

 בשוק המוצרים כאמור.  

 את המגדיל באופן, ידה על הנרכשים המוצרים ממחירי הנובעות, עסקיות הזדמנויות לנצל החברה פועלת, כן כמו

 למחירי ביחס ידה על המשולמים הרכישה במחירי פערים לנצל במטרה וזאת, המיידי הזמן בטווח החברה מלאי

 .בשוק המכירה

טווח הפעילות לו מספיק מלאי המוצרים המוחזק על ידי החברה משתנה בהתאם למוצר ולתקופה. בדרך כלל חיי 

 .המדף של מוצרי החברה ארוכים ביחס לקצב המכירה

במרץ  23ביום במשך כל השנה.  ,על ידה הנמכריםלאפשר זמינות המוצרים נועדה החברה המלאי של מדיניות 

עד לקבלת החלטה  מליוני ש"ח 150לא יעלה על  של החברה המלאי ערךקבע דירקטוריון החברה כי  2016

  ש"ח. אלפי 137,111-עמד על כ 2016 בדצמבר 31ערך המלאי ליום אחרת. 

החברה מממנת את רכישות המלאי, באמצעות שימוש במסגרות האשראי הבנקאיות העומדות לרשותה, 

 כמו גם בתזרים המזומנים הנובע לה מפעילותה השוטפת., ארוך לזמן הלוואות

בוחנת החברה את מצב המלאי ואת יכולת החברה לממשו ברווח ומבצעת בגינו, בהתאם לצורך,  ,מדי רבעון

יתרת  זה נמוך מעלותו בספרים.ככל שערך המלאי על מנת להציגו בשווי מימוש נטו, אם והפרשות לירידת 

 ערך לירידת ההפרשהאלפי ש"ח.  5,795-, עמדה על כ2016בדצמבר  31ההפרשה לירידת ערך מלאי, נכון ליום 

  .החברה במלאי המצויים מוצרים מספר של השוק במחירי מירידה, בעיקרה, נובעת מלאי

. מחזור 2015ימים בשנת  118-ימים לעומת כ 145-כ על עמד 2016המלאי הממוצע של החברה בשנת מחזור 

 22-כ על עמד 2016 בשנת שומשום ואורז,שמן,  חומצתהמלאי הממוצע של מוצריה העיקריים של החברה, 

 שינויבהתאמה. הימים  81-ימים וכ 83-כ ימים 24-כעל  – 2015בשנת ו ,בהתאמה ימים 46-וכ ימים 185-כימים, 

ים ברמות המלאי ביחס משינוי נובעמוצרים העיקריים כאמור, כלל המוצרים ולל ביחס, 2016בימי המלאי בשנת 

    .להיקפי המכירות

  מדיניות החזרת סחורה .18.3

בתנאים ובהגדרות מתגלה אי התאמה באיכות המוצר או  אםהחברה מאפשרת ללקוחותיה להחזיר מוצרים, 

על ידה לאחר מכן ומיעוטם מושמד או נמכר  יםנמכר המוצר. מרבית המוצרים המוחזרים לחברה נמכר םלפיה

  . לחברה מהותיים אינם הסחורות החזרת היקפילמאכל בהמות. 
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 מדיניות אשראי .18.4

 : אשראי לקוחות .18.4.1

 מתום החודש בו סיפקה החברה את ימים 120-ל 90 ביןתנאי האשראי ללקוחות החברה הינם, על פי רוב, 

מוצריה ללקוחות. חלק מלקוחות תחום הפעילות מתבקשים להמציא המחאות דחויות, וחלקם מתבקשים להמציא 

. החברה אינה דורשת ומשכון נכסים ערבויות בנקאיותזה שטרי חוב, ערבויות אישיות, בטחונות אחרים ובכלל 

)הכולל המוסדי בשוק  ,השיווק הגדולות ואת הרשתות הפרטיות( רשתות את)הכולל  המאורגןמלקוחותיה בשוק 

 מוסר לאור, להעמיד בטחונות להבטחת התשלוםמוסדות ממשלתיים( ומלקוחותיה הגדולים בשוק התעשייתי, 

, כמו גם, מלקוחות אחרים המתאפיינים במוסר תשלומים גבוה ו/או אלו לקוחות המאפיין הגבוה התשלומים

בדצמבר  31חלק מהאשראי ללקוחות השוק הישראלי. נכון ליום  מבטחת החברהכן, -כמו. באיתנות פיננסית

)בין לקוחות האשראי חלק מ . בנוסף,38%-מכוסה בביטוח אשראי עומד על כהשיעור האשראי ללקוחות , 2016

 .מגובה בביטחונות, כגון ערבויות אישיותאם מכוסה בביטוח אשראי ובין אם לאו( 

 

 : 2014-2016 יםהממוצע, לשנוהיקף אשראי הלקוחות הממוצע  ימי אשראי הלקוחותלהלן פרטים אודות מספר  .18.4.2

 2016 2015 2014 

 95 105 103 מספר ימי אשראי ממוצע

 178,029 139,454 151,901 "ח(שהיקף אשראי ממוצע )אלפי 

 זה נובע מתנאי השוק.  פערבחברה קיים פער מהותי בין אשראי הלקוחות לבין אשראי הספקים.  .18.4.3

 : 2014-2016 יםהממוצע לשנ ,והיקף אשראי הספקיםהממוצע  ימי אשראי הספקיםלהלן פרטים אודות מספר  .18.4.4

 2016 2015 2014 

 57 44 37 מספר ימי אשראי ממוצע

 54,948 41,042 38,945 "ח(שהיקף אשראי ממוצע )אלפי 

 : 2014-2016ושיעורם מההכנסות, בשנים  ההפרשה לחובות מסופקיםלהלן פרטים אודות  .18.4.5

 2016 2015 2014 

גידול )קיטון( בהפרשות לחובות 
 "ח(שמסופקים )באלפי 

372 (724) 1,239 

 0.24 (0.15) 0.08 אחוז מהמכירות

 ,(לפועל הוצאה הליכי, החברה מנהלת מספר תביעות בבתי משפט שונים )לרבות 2016בדצמבר  31נכון ליום  .18.5

כנגד לקוחות שונים וכן הגישה תביעות חוב למפרקים )של מספר לקוחות(, בגין אי תשלום חוב עבור סחורה 

 החברה הפרישה, המאזן למועד נכון"ח. שמיליוני  10.5-כתביעות הכולל עומד על סך של השסופקה להם. סכום 

  .לדוחות הכספיים ג'19 באורראו  נוספיםלפרטים  .מתאימות הפרשות מסופקים לחובות
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  מימון .19

 (ג' האגרות חוב )סדר .19.1

"(, על פיו "דוח הצעת המדףמדף )ה, פרסמה החברה דוח הצעת מדף, על פי תשקיף 2013ביולי  21ביום  .19.1.1

 בשיעורש"ח ע.נ. של אגרות חוב )סדרה ג'(,  81,000,000אחידה,  הצעההנפיקה החברה לציבור, בדרך של 

 ראו נוספים לפרטים למדד המחירים לצרכן. יםצמודהקרן והריבית של אגרות חוב )סדרה ג'(  .5.25% של ריבית

. המידע הכלול 2013-01-097785-ו 2013-01-096984)אסמכתאות:  2013ביולי  21מיום  יםמיידי דוחות

 (.ההפנייהמובא על דרך  יםהאמור ותבדוח

 .מובטחות ואינן מדורגות אינן'( ג)סדרה  החוב אגרות .19.1.2

 ( בע"מ, מחודש1975במסגרת התקשרותה של החברה עם הנאמן לאגרות חוב )סדרה ג'(, הרמטיק נאמנות ) .19.1.3

 , התחייבה החברה, בין היתר, כדלקמן:25"(שטר הנאמנות)" 2013יולי 

 התניות פיננסיות

 ההתניות בכל החברה תעמוד ג'(, )סדרה החוב אגרות תנאי פי על החוב של והסופי המלא הסילוק למועד עד

 להלן: כהגדרתה הבדיקה תקופת במשך להלן, המפורטות הפיננסיות

26העצמי ההון .19.1.3.1
  ."(מינימלי עצמי הון)" ש"ח מיליון 60 של מסך יפחת לא 

   .15%-מ יפחת לא מאזן, לסך עצמי הון יחס .19.1.3.2

27הפיננסי החוב שבין היחס .19.1.3.3
28נטו 

 ככל מאוחדים, או )סולו הכספיים הדוחות נתוני בסיס על ,29נטו CAP ובין 

 או המבוקרים והשנתיים הרבעוניים העניין(, לפי מאוחדים, כספיים דוחות תערוך החברה הרלוונטי שבמועד

   "(.נטו CAP-ל נטו פיננסי חוב יחס)" 85% של שיעור על יעלה לא "(,הכספיים הדוחות)" העניין( )לפי הסקורים

   .1-מ ירד לא ,הכספיים הדוחות נתוני בסיס על ,השוטף היחס .19.1.3.4

 העוקב הקלנדרי רבעוןב וכן הבדיקה, תקופת כלב לעיל המפורטות הפיננסיות מההתניות ובאיז החברה עמידת אי

   .מיידי לפירעון החוב אגרות להעמדת עילה תהווה ,הבדיקה תקופת תום לאחר

 מהרבעונים אחד כל לתום הרלוונטיים הכספיים הדוחות פי על רצופים, רבעונים שני – משמעה "הבדיקה תקופת"

 האמורים.

                                            
25 

. 2013-01-090519, אסמכתא 2013ביולי  11לפרטים נוספים אודות הוראות שטר הנאמנות, ראו דוח מיידי בדבר תיקון תשקיף מדף מיום  
המידע הכלול בדוח האמור מובא על דרך ההפניה.

 

26
(, ולרבות זכויות מיעוט, שטרי הון IFRSמאוחד לפי כללי הדיווח החשבונאי הבינלאומי )הון עצמי  –" לעניין שטר הנאמנות, משמעו הון עצמי"  

 והלוואות בעלים נחותות.
27

בתוספת חוב לזמן ארוך, כפי וחוב לזמן קצר, בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך  –" לעניין שטר הנאמנות, משמעו חוב פיננסי"  

 הכספיים.שסעיפים אלה מופיעים בדוחות 
28

חוב פיננסי )כהגדרתו לעיל( בניכוי יתרת מזומנים ושווי מזומנים ובניכוי יתרת השקעות לזמן  –" לעניין שטר הנאמנות, משמעו חוב פיננסי נטו"  

 קצר.
29

  "CAP הון עצמי מאזני בתוספת חוב פיננסי נטו. –" לעניין שטר הנאמנות, משמעו נטו 
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 מאמות אחת כל של ערכן אודות לפרטים התחייבה. בהן הפיננסיות ההתניות בכל עומדת החברה הדוח, למועד נכון .19.1.3.5

 שינוי חל לא החברה, ידיעת למיטב כי יצוין, הכספיים. לדוחות 15 באור ראו הדוח, למועד לעיל, המפורטות המידה

  הדוח. פרסום למועד נכון המידה, אמות של בערכן מהותי

 מניות של עצמית רכישה/או ו דיבידנד חלוקת על מגבלות

 כפופה תהאחלוקה כהגדרתה בחוק החברות,  כלעד למועד הפרעון הסופי והמלא של אגרות החוב )סדרה ג'(,  .19.1.3.6

 זה מונחמסכום הרווחים, כהגדרת  50%תבוצע חלוקה בהיקף העולה על  לא: א( הבאות המצטברותלמגבלות 

תבוצע חלוקה אם כתוצאה מחלוקה כאמור יפחת ההון העצמי של החברה אל  לאב(  ;"(הרווחים)" בחוק החברות

מיליון ש"ח, וזאת על פי נתוני דוחותיה הכספיים שפורסמו עובר למועד קבלת ההחלטה בדבר ביצוע  70-מתחת ל

 כמו. לעילות הפיננסיות המפורטות ג( לא תבוצע חלוקה כאשר החברה מצויה בהפרה של איזו מההתני-ו ;חלוקה

לא תפרסם דוח כספי שהינה מחויבת לפרסמו על פי דין, במועד הקבוע לפרסומו ש, כי ככל החברה התחייבה כן

כי כל עוד אגרות החוב )סדרה ג'( תיוותרנה ועל פי דין, לא תבצע החברה חלוקה עד לפרסומו של דוח כאמור, 

  קה על ידי החברה, ככל שתבוצע, לא יכללו רווחי שערוך נכסים נטו. במחזור, הרווחים שמתוכם תבוצע חלו

 פעילות תחום

 עצמה החברה של פעילותה עיקר ג'(, )סדרה החוב אגרות תנאי פי על החוב של והסופי המלא הסילוק למועד עד .19.1.3.7

 "(.הפעילות תחום)" המזון בתחום יהא החברה של מלאה בבעלות בת חברות ושל )סולו(

, ובין היתר, העברת שליטה בחברה מיידי לפירעון להעמדתן מקובלותהחוב )סדרה ג'( כוללות עילות  אגרות .19.1.4

 של אחר חוב תהעמדו ;)כהגדרת מונח זה באגרת החוב( ללא קבלת אישור מחזיקי אגרות חוב )סדרה ג'( מראש

 40גבוה מסך של  ההתחייבותיחוב פיננסי שערכו  (א: כדלקמן, לפירעון מיידי )שלא ביוזמת החברה( החברה

 (.cross defaultאגרות חוב אחרת של החברה )עילת  סדרת (ב אומיליון ש"ח, 

 11בדבר תיקון תשקיף מדף מיום ת החוב )סדרה ג'(, ראו דוח מיידי ולפרטים נוספים אודות שטר הנאמנות ואגר .19.1.5

 על דרך ההפניה.. המידע הכלול בדוח האמור מובא 2013-01-090519, אסמכתא 2013ביולי 

 , שילמה החברה סכומים בגין פירעון קרן ו/או ריבית של אגרות החוב, כדלקמן )באלפי ש"ח(:2016במהלך שנת  .19.1.6

 "כסה ריבית קרן 

 19,602 3,402 16,200 '(ג)סדרה  חוב אגרות
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   בנקאיות מסגרות אשראי .19.2

ובסמוך למועד פרסום דוח זה )במיליוני  2016בדצמבר  31להלן פירוט בגין מסגרות האשראי של החברה ליום 

   ש"ח(:

 מסגרות 
 אשראי
 חתומות

 מסגרות
 אשראי

 לא
חתומות

30 

"כ סה
 מסגרות
 אשראי

"כ סה
 ניצול

 מסגרות
 אשראי

 110 285 93.2 191.8 זה דוח למועד בסמוך נכון

 138 285 93.2 191.8 31.12.2016 ליום נכון

ניצול האשראי נעשה . "(התאגידים הבנקאיים)" תאגידים בנקאיים מחמישהלחברה מסגרות אשראי שוטפות 

לצורך לקיחת אשראי לזמן קצר, פתיחת מכתבי אשראי לספקים והוצאת ערבויות בנקאיות במסגרת הפעילות 

 .. החברה מנצלת מסגרות אשראי שאינן חתומות על מנת לחסוך בעלויות הקצאת אשראיהשוטפת

מקובל, המאפשר לכל אחד  Cross Default, כוללים סעיף התאגידים הבנקאייםהסכמי האשראי של החברה עם 

מהם, להעמיד לפירעון מיידי את האשראי שנתן לחברה, בקרות אירוע כלשהו שתוצאתו עשויה להקים זכות 

לפירעון מיידי של חובות לצד שלישי )גם אם זה לא מימש אותה(. כמו כן, חלק מהסכמי האשראי קובעים, כי 

בכתב ומראש, יהווה  התאגיד הבנקאיוי בהחזקות בעלי שליטה בחברה ו/או בהרכבן, ללא קבלת הסכמת שינ

"(, ההתחייבות כתבי)" הבנקאיים התאגידיםכל  כלפישל החברה כתבי התחייבות  על פיעילה לפירעון מיידי. 

, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא בכפוף לתנאים המצטברים לבצע חלוקהשלא  , בין היתר,החברההתחייבה 

בנפרד( זכות  תאגיד בנקאי)ביחס לכל  לתאגיד הבנקאיהבאים: א( עד למועד החלוקה לא אירע אירוע המקנה 

מהרווחים, בהתאם  50%להעמדת חובות החברה כלפיו לפירעון מיידי; ב( סכום החלוקה הכולל לא יעלה על 

צוע החלוקה; ג( הונה העצמי של החברה לא הרבעוניים האחרונים שאושרו טרם מועד בי לדוחותיה הכספיים

מיליון  75מסך המאזן של החברה וכן לא יפחת מסך של  20%-יפחת, כתוצאה מביצוע החלוקה, מסכום השווה ל

ה עילה , תהוומהתאגידים הבנקאייםהתחייבויות החברה כאמור בכתבי ההתחייבות ביחס לכל אחד  הפרת ש"ח.

  הרלוונטי לפירעון מיידי. התאגיד הבנקאילהעמדת חובות החברה כלפי 

על פי תנאי התקשרותה של החברה עם התאגידים הבנקאיים המעמידים לה אשראי, החברה אינה מחויבת 

 . להלן 19.3 , למעט כאמור בסעיףבעמידה באמות מידה פיננסיות

בין הבנקים קיים הסכם המסדיר את אופן ושיעור חלוקת הסכומים שיגיעו וישולמו לכל אחד מהבנקים יצוין, כי 

לפרטים אודות בטוחות שהעמידה החברה במסגרת בעת מימוש השעבודים שהחברה יצרה לטובתם. 

 להלן. 20 התקשרותה עם התאגידים הבנקאיים, אשר מהוות תנאי למימוש מסגרות האשראי, ראו סעיף 

  

                                            
30

 ינן חתומות על מנת לחסוך בעלויות הקצאת אשראי.החברה מנצלת מסגרות אשראי שא  



 

 

  

- 34 - 

 

 הלוואות לזמן ארוך .19.3

, באחד מהתאגידים קצר לזמן אשראימיליון ש"ח מתוך  20, המירה החברה סך של 2016באוקטובר  6ביום 

אינה  "(. קרן ההלוואהקרן ההלוואהשנים )" 4לתקופה של  הבנקאיים מהם החברה נוטלת אשראי, להלוואה

"(. פרעון ההלוואה, יתבצע אחת לרבעון עד ההלוואה)"  3.33%צמודה ותישא ריבית קבועה בשיעור שנתי של 

ת ובמגבלות ולסילוק מלוא ההלוואה. בנוסף, התחייבה החברה כלפי התאגיד הבנקאי, לעמידה בהתניות פיננסי

 19.1.3 כמפורט בסעיף אלו החלות על החברה מכוח אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה, נוספות, בדומה ל

 בשינויים לא מהותיים.לעיל, 

)באלפי  2016בדצמבר  31על הלוואות, כפי שהם נכון ליום  והאפקטיביתהריבית המשוקללת  ילהלן פירוט שיעור .19.4

  "ח(:ש

יתרה ליום  בסיס הצמדה המלווה
31.12.2016 

 "ח(ש)באלפי 

שיעור ריבית 
 ממוצעת

ריבית  שיעור
 אפקטיבית

 ארוך לזמן הלוואות

 חוב אגרות

 '(ג)סדרה 

 5.92 5.25 32,270 לצרכן המחירים מדד

 3.33 3.33 15,000 לא צמוד מקורות בנקאיים

   47,270  סה"כ

 )כולל חלויות שוטפות( קצר לזמן הלוואות

 2.6 2.5 102,102 צמוד לא מקורות בנקאיים

 2.5 2.4 9,628 דולר בנקאיים מקורות (1

 חוב אגרות

 '(ג)סדרה 

 5.92 5.25 15,914 לצרכן המחירים מדד

   127,644  סה"כ

 למועד פרסום דוח זה: בסמוךעד ומתאריך הדוחות הכספיים ש, נטו בתקופה שנפרעולהלן פירוט סכומי אשראי  .19.5

  קיטון )גידול( באשראי מנגנון שינוי הריבית סוג אשראי
 ("חשבאלפי )

אשראי שקלי מתאגידים 
 בנקאיים

 20,800 פריים

אשראי דולרי מתאגידים 
 בנקאיים

 6,200 לייבור

 1,200  וערבויות דוקומנטרי אשראי

 28,200  סה"כ
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יתרת ו ,ן בריבית משתנה לזמן קצרינבנקאיים ה ממקורותשל החברה  ההלוואותנכון למועד פרסום הדוח, יתרות 

. האשראי לצרכן המחירים למדד וצמודה קבועהבריבית  הינ, הבנקאיים לא ממקורותשל החברה  החוב אגרות

  האמור משמש את החברה למימון פעילותה השוטפת. 

 19.2 , כמפורט בסעיף2016 בדצמבר 31 ליום עד נתקבלו אשר האשראי סכומי נפרעו מתוךסכומי אשראי אלה, 

 "ח.ש מליוני 110-כלעיל. לפיכך סך יתרת האשראי של החברה, בסמוך למועד פרסום הדוח, עומד על 

להלן פירוט על יתרות האשראי מתאגידים בנקאיים בריבית משתנה, מנגנון השינוי וטווח הריבית לתקופת הדיווח  .19.6

   )באלפי ש"ח(:

 דולר ארה"ב שקל ישראל מטבע בו ניתן האשראי

 LIBOR פריים מנגנון השינוי 

 

 בסמוך למועד פרסום הדוח

 2.7 2.1-2.2 טווח הריבית %

 3,428 76,302 "ח(שאשראי )אלפי 
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2016 
 2.7 2.1-2.2 טווח הריבית %

 9,628 97,102 "ח(שאשראי )אלפי 

2015 
 2.3-2.8 1.8-2.0 טווח הריבית %

 21,551 97,910 "ח(שאשראי )אלפי 

2014 
 2.5-2.9 2-2.35 טווח הריבית %

 16,529 119,619 "ח(שאשראי )אלפי 

ש"ח. לפירוט ראו  אלפי 2,641ערבויות ביצוע ומכרז לטובת צד ג' בסך של עד  לחברה ,2016בדצמבר  31 ליום .19.7

 הכספיים. לדוחות (3)'ב19 באור

 שעבודים .20

שעבודים  ,התאגידים הבנקאיים המעמידים לה אשראיטובת במהלך העסקים הרגיל, העמידה החברה ל

 :מהסוגים המפורטים להלן

 ,שיקים וממסרים סחירים אחרים ותמורתם ,שטרות, שטרי חוב, שטרי חליפיןבדרגה על ן שעבוד קבוע ראשו .20.1

 שיופקדו בחשבונות הבנק שלה;

כל ושעבוד שוטף על  ,המוניטין שלהושעבוד קבוע ראשון בדרגה על הון המניות הבלתי נפרע של החברה  .20.2

ל זכויות החברה הקיימות עכושה וכן מפעלה ועל כל יתר ר, על השטרות שלחברה יש ותהיה זכות בהם ולגביהם

   ;טוח הרכוש הנ"ליוהעתידיות מב

  שעבוד צף על כל נכסי החברה לרבות הזכויות והפירות הנובעים מהם. .20.3

 מיסוי .21

 בדוחות הכספיים. 18 באורלפרטים ראו 
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     מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .22

להוראות חוק שונות, תקנות, צווים וצורך בקבלת היתרים יבוא, אחסון, שיווק וסימון מוצרי מזון יבש כפופים  .22.1

חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, "(. בין היתר, חלות על תחום הפעילות הוראות הוראות הדיןמרשויות שונות )"

, צו מתן רשיונות 1979-)לרבות התקנות על פיו(, פקודת היבוא והיצוא )נוסח חדש(, התשל"ט 1991-התשנ"א

וצו יבוא  1981-, צו היבוא והיצוא )עיסוק בסחר חוץ(, התשמ"ב1978-ון ייבוא כללי, התשל"ח, רשי1939יבוא, 

   . 2014-ד"עחופשי, התש

על פי הוראות הדין, חלה חובה על החברה לקבל אישורים מוקדמים שונים ליבוא מוצריה, ממשרד הבריאות,  .22.2

בין היתר, בבדיקות  כאמור מותנים, . אישוריםופיתוח הכפר וממשרד החקלאות והתעשייה הכלכלהממשרד 

 מעבדתיות שונות, המצאת אישורים שונים ועמידה בתקני בקרת איכות בינלאומיים. 

, קובעות סיווגים ושיעורי מכס שונים החברה המיובאים בנוסף, הוראות הדין הנוגעות למכס המוטל על מוצרי .22.3

דיניות ממשלת ישראל ביחס לעידוד/אי עידוד למוצרים אלו. הוראות אלו נקבעות, בין היתר, כחלק ממביחס 

היבוא של מוצרים שונים, כמו גם משיקולי הגנה על יצרנים, מגדלים ומשווקים בישראל, מפני חשיפה ליבוא 

 מחו"ל. 

השגחת המשווקים ומופצים למגזר היהודי בישראל, מחייבים את החברה )באופן וולונטרי( בכמו כן, מוצרים  .22.4

  מתאימה. כשרות 

   החברה הוראות הדין הבאות:פעילות על היתר, חלות  בין .22.5

על העוסקים, היבואנים, היצרנים, הסוחרים שונים החוק מטיל איסורים  – 1981-חוק הגנת הצרכן, תשמ"א .22.5.1

האפשרות להטעיית הציבור באמצעות הטלת את "(. מטרת החוק היא למנוע נותני השירותיםהשירותים )" ונותני

 תהשירותים לגילוי נאות, מתן מידע שלם על טיב המוצרים הנמכרים ומתן כלים לציבור להגשהחובה על נותני 

 עקב הפרת הוראות החוק.  ,תביעת פיצויים על דרך של תובענה ייצוגית

להסדיר את אחריותם של יצרן מזון א(  :חוק זה נועד – 2015-חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו .22.5.2

ויבואן מזון, את הפיקוח על ייצור מזון ועל ייבואו, והכל כדי להבטיח כי המזון מסופק ברמת איכות, תקינות 

להסדיר  ב(ובטיחות נאותים, ובכלל זה בתנאי ייצור נאותים, המתאימים לאמות המידה שנקבעו בחקיקת המזון; 

ותיו בכל שלב משלבי העברת המזון מעת ייצורו, דרך ייבואו ועד מקום המכירה את אחריותו של משווק מזון וחוב

 –ישירות לצרכן ולפקח על קיומן, והכל כדי להבטיח כי המזון הנמכר יוצר בידי גורם המורשה לכך, ואם יובא 

אותים שהיבואן בעל תעודת יבואן רשום, וכן כדי להבטיח כי המזון משווק ברמת איכות, תקינות ובטיחות נ

לקבוע אמות מידה לאיכות, תקינות ובטיחות המזון  ג(המתאימים לאמות המידה שנקבעו בחקיקת המזון; 

לאומיים מקובלים ולפיקוח המבוסס -בישראל, בהתאם למקובל באסדרה במדינות המפותחות, לרבות בתקנים בין

זאת במגמה לאפשר הקלה ביבוא וכן על ניהול סיכונים ליישום עקרונות ההסדרים כפי שנקבעו לפי חוק זה; כל 

 .זמינות והנגשה של מגוון מזון בעלויות סבירות לכלל הציבור, תוך שמירה על בריאות הציבור

על פי הצו, מרבית מוצרי המזון פטורים מן מסדיר את אופן ייבוא טובין לישראל.  – 2014-"דתשעצו יבוא חופשי,  .22.5.3

המוצרים המפורטים בתוספת לצו והפטורים מן הצורך בקבלת הצורך בקבלת רשיון יבוא. עם זאת, על חלק מ
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למועד דוח זה, מרבית מהמוצרים רשיון יבוא כאמור, חלה חובה לקבל אישור מהמשרד הממשלתי הרלוונטי. 

על  שומשום ואורז(, פטורים מתשלום מכס.חומצת שומן, המיובאים על ידי החברה, לרבות מוצריה העיקריים )

המגודלים גם על ידי חקלאים בישראל,  מיובאיםמוצרים  על .12%של עדיתר המוצרים חל מכס בשיעור חלק מ

לק"ג )שקד(. אחת לשנה ובהתאם למצב  דולר 1.80ש"ח לק"ג )חומוס( ועד  1.13הנע בין מכס בשיעור חל היטל 

מבצע הערכת מצב  ,והתעשייה ו/או משרד הכלכלה לסחר חוץ מטעם משרד החקלאות היבול בישראל, המרכז

לכמות תוצרת השוק המקומי לעומת צרכי השוק, ובהתאם להסכמי הסחר עליהם חתומה מדינת ישראל עם 

מדינות ברחבי העולם, מתיר יבוא של מוצרים חקלאיים במכס מופחת, לפי רשימה המתפרסמת על ידו, 

מדי שנה מספר רישיונות יבוא שיונות יבוא. לחברה ו/או לחברות הבנות שלה מוענקים יבאמצעות הענקת ר

  כאמור.

מסדירה את אופן ייבוא מוצרים לישראל, איסור על יבוא מוצרים מסוימים, אופן  – פקודת המכס ]נוסח חדש[ .22.5.4

 גביית המכס ושיעור המכס לכל המוצרים. 

החוק מחייב יצרן, לרבות יבואן, לפצות את מי שנגרם לו נזק  – 1980-תש"ם ,חוק האחריות למוצרים פגומים .22.5.5

גוף כתוצאה מפגם במוצר שיוצר. חוק זה אינו חל על תוצרת חקלאית שאינה מעובדת ועל נזקים שנגרמו מחוץ 

 לישראל. 

 החוק מטיל על יבואנים, יצרנים ובעלי "מותג פרטי" אחריות – 2011-חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א .22.5.6

 לעמוד ביעדי מחזור של אריזות מוצריהם.

   :הרשיונות, ההיתרים והתקנים הבאים , בין היתר,לחברה

)על פי חוק  והתעשייה הכלכלההמרכז הלוגיסטי אושר כמפעל חיוני מאת המפקח הכללי על כח האדם במשרד  .22.6

 .2017בדצמבר  31האישור בתוקף עד ליום  .(1967-שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

מערכת ניהול והבטחת האיכות של החברה נבחנה ואושרה על ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה  .22.7

בתחום יבוא, יצוא, אחסון, שינוע, ניקוי, קילוף, מיון ואריזה של קטניות, אורז,  ISO 9001:2008לדרישות תקן 

. 201831 ביוני 8בתוקף עד גרעינים, קפה, מוצרי מזון יבש, גרגירי חימצה, חמניות, פירות יבשים ותבלינים, 

     , הארגון הבינלאומי להסמכה.IQ NET ההסמכה האמורה תואמת גם את דרישות

דבר המאפשר לחברה להשתתף במכרזים שעורך משרד  ,ספק מוכר מטעם משרד הביטחוןהחברה הינה  .22.8

 הביטחון. 

, לצורך הסדרתם של מתקניהבהן ממוקמים  הרשויות המקומיותלמועד דוח זה, החברה נמצאת במגעים מול  נכון .22.9

 28.3.3 נוספים ראו סעיף  לפרטים. זה למועד בתוקף אינם ואשר, העסק הדרושים לפעילותה רשיונותמ חלק

 להלן. 

  

                                            
 . 2016 מאיתוקף ההיתר כפוף לביקורת חד שנתית הנערכת על ידי מכון התקנים הישראלי. הביקורת האחרונה בוצעה בחודש   31
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  הסכמים מהותיים .23

  להלן פירוט בדבר ההסכמים המהותיים של החברה:

 הסכמים עם צד קשור .23.1

ית גת, ימרכז לוגיסטי הממוקם בקר, העסקית פעילותה מתחילתלעיל, החברה שוכרת  14.2  כאמור בסעיף

 בתנאי שוק, מהאחים חממה. 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את חידוש  2012 ץבמר 7וביום  2012בפברואר  28ביום 

"(, הסכם השכירות, בקשר לשטח המרכז הלוגיסטי )"32האחים חממההתקשרות החברה בהסכם שכירות עם 

 תקנות)" 2000-החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, תש"ס ( לתקנות5)1לתקנה וזאת בהתאם 

 2012באפריל  1יום ב החלהתנאיו העיקריים של הסכם השכירות: תקופת השכירות . להלן יפורטו "(ההקלות

; לחברה הוענקה אופציה להארכת הסכם השכירות בשלוש תקופות שכירות 2015 ץבמר 31יום ב והסתיימה

"(; במהלך תקופות האופציה יעמדו דמי השכירות תקופות האופציהנוספות בנות שנה אחת, כל אחת )"

 .ש"ח לחודש )לא כולל מע"מ( 153,000ש"ח למ"ר ובסך הכל על  18סך של  החודשיים על

)לאחר  השלישית האופציהתקופת אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את מימוש , 2016בחודש אוגוסט 

באוגוסט  19ומיום  2014באוגוסט  14השנייה, כמפורט בדוחות מיידים מיום הראשונה ומימוש תקופות האופציה 

מובא  יםהאמור ותהמידע הכלול בדוח; , בהתאמה2015-01-100410-ו 2014-01-134832, אסמכתאות: 2015

ואשר עתידה  שכירותהלחברה להארכת תקופת השכירות על פי הסכם  האשר הוענק ,(על דרך ההפניה

 . לפרטים נוספים ראו דוח מיידי( לתקנות ההקלות5)1וזאת בהתאם לתקנה , 2018במרץ  31להסתיים ביום 

 המידע הכלול בדוח האמור מובא על דרך ההפניה(. ;2016-01-105538: )אסמכתא 2016באוגוסט  17מיום 

 1,779-כ, אלפי ש"ח 1,607-כעמדו על סך של  2016-ו 2015 ,2014 יםדמי השכירות בגין המרכז הלוגיסטי בשנ

 בהתאמה. ,"חש אלפי 1,836-וכ אלפי ש"ח

הנשלטת על ידי קרובי משפחה של בעלי  החבר"(, אגמ סחרא.ג.מ סחר מזון בע"מ )" לחברה פעילות עסקית עם .23.2

 החברותנוספות הנשלטות על ידי קרובי משפחה של בעלי השליטה )יחדיו: "וכן עם חברות  ,השליטה

  כמפורט להלן: , "(הקשורות

 אגממזון יבש בישראל.  הינה סיטונאיתשל בעלי השליטה בחברה,  33המוחזקת על ידי קרובי משפחה אגמ סחר, .23.2.1

, שעועית, אורז כגון רחב מוצרים סל מהחברה רוכשת, והחברה למוצרי החופף ברובו מוצרים בסל סוחרתסחר 

, מבוססת על פי רוב סחר . פעילותן המשותפת של החברה ואגמ'וכו יבשים פירות, דלעת גרעיני, אגוזים, חומוס

, בדרך כלל בעל פה, וזאת מעת לעת ובהתאם לצרכיה סחר על הזמנות "אד הוק" אשר מקבלת החברה מידי אגמ

  . סחר של אגמ

 ,ח"שאלפי  11,015-כעמד על סך של  2016-ו 2015 ,2014 בשניםהחברה  דייל עאגמ סחר ל המכירותהיקף 

                                            
32

 .  חממית/או ו  
33

 אחיו של אליהו חממה ושני קרובי משפחה רחוקים.  
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 בהתאמה.  , "חש אלפי 7,757-וכ אלפי ש"ח 10,787-כ

 מאפיינים במספר מתאפיינת, בפרט סחר אגמ ומול, בכלל החברה של פעילותה בתחום העסקית הפעילות

( ב; השוק מחירי על בהתבסס וזאת, יומי בסיס על לעתים, תדיר באופן מתבצעות המכר עסקאות( א: כדלקמן

( ד; תנודתיים הינם הסחורות מחירי( ג; רחב מוצרים לסל ביחס רכישות מבצעים החברה של לקוחותיה מרבית

 .לעת מעת שהם כפי, הלקוחות צרכי בסיס על נקבע והיקפן הרכישות עיתוי

 שלבגין השנה הקודמת, סקירה של הפעילות העסקית  בדיעבד, מדי שנה, מבצעת החברה של הביקורת ועדת

שאינן חריגות )ראו  הוקעימן מתקשרת החברה בעסקאות אד  יתר החברות הקשורותסחר ו אגמהחברה עם 

של התקשרויות אלו באמות  עמידתןבדיקה של  כוללתלדוח פרטים נוספים על התאגיד(. הסקירה  22תקנה 

המידה הרלוונטיות לבחינת מהלך העסקים הרגיל, תנאי שוק )ובכלל זה, בחינה של ממוצע מחירי המכירה לכל 

ליתר לקוחות החברה שהינם צדדים שלישיים( אחת מהחברות הקשורות, בהשוואה למחירי המכירה הממוצעים 

/קניות המצטבר בגין ההתקשרויות האמורות בשנה המכירותומהותיות העסקאות )ובכלל זה, בחינה כי היקף 

, מול החברות הקשורות הנשלטות על ידי אותו אדם, לרבות, אח, בן זוג או צאצאקלנדארית מסוימת, ביחס לכל 

עולה על השיעור שנקבע על ידי ועדת  שאינובשיעור  ובאותה שנה, הינ החברה/קניות מכירותהיקף הסך 

מעת לעת. לאחר מכן, מועברות העסקאות ויעודכנו  עודכנושהביקורת(, כפי שנקבעו על ידי ועדת הביקורת וכפי 

 ותמדווח והדירקטוריון הביקורת ועדת של ותבדיקההאמורות לבדיקתו ולאישורו של דירקטוריון החברה. תוצאות 

שבוצעו על ידי  הוקלאסיפה הכללית. על פי סקירת ועדת הביקורת והדירקטוריון כאמור, סווגו כל עסקאות אד 

 .חריגות שאינן כעסקאות, 2016החברה עם החברות הקשורות בשנת 

בהן מתקשרת  הוקשל עמידת עסקאות אד  מראש לבחינה מידה אמות הביקורת ועדתעל ידי  וקבעבנוסף, נ .23.2.2

, ב: א( "מהלך העסקים הרגיל"; ב( )כפי שעודכנו ויעודכנו מעת לעת( החברה מעת לעת עם החברות הקשורות

"תנאי שוק" )אמות המידה מתייחסות, בין היתר, לבחינת מחירי העסקאות עם החברות הקשורות ביחס ל"מחירון 

עסקאות" )אמות המידה מתייחסות לבחינת היקף ג( "מהותיות ה-מכירה ללקוחות"/"מחירון רכישה מספקים"(; ו

ההתקשרויות השנתי המצטבר של החברה עם לקוחות/ספקים שהינם חברות קשורות, ביחס לסך המכירות או 

-ל ביחס הבחינה כי, מובהר"(. המידהאמות הקניות השנתי של החברה, לפי העניין, בשנה שקדמה לה( )יחדיו: "

"שליטה"  המונח)כהגדרת  הנשלטות הקשורות החברות לכל ביחס ברבמצט מתבצעת" העסקאות"מהותיות 

 המידה באמות עמידה אי כי, מובהר עוד. צאצא או זוג בן, אח, לרבות, אדם אותו ידי על( ערך ניירות בחוק

 .הדין להוראות בהתאם החברה מוסדות של מראש אישור קבלת תחייב, כאמור שנקבעו

חודשים כל  12לתקופות בנות  אוטומטית מתחדש אשר, במניות החברה הסכם לעשיית שוקב קשורה החברה .23.3

  . בכתב בהודעה לסיומו הביא להסכם צד, כן אם אלא, אחת

 ביטוחים .24

 ובחלק הלוגיסטי במרכזמלאי )ביטוח  ,ביטוח מבנים, ובכלל זה, החברה קשורה בחוזים לביטוח רכושה ופעילותה .24.1

החברה המאוחסנים במחסני ערובה ובמרבית המחסנים החיצוניים  מוצריל. הקירור ובתי יםיהחיצונ מהמחסנים

שלישיים מהם שוכרת החברה שטחי אחסון, קיים כיסוי ביטוחי הנרכש על ידי הצד  ובתי הקירור של צדדים

. וכיו"בלשווי הסחורות במשלוח(  בהתאםביטוח ימי ) ,(בפועל ןהמאוחס המלאי להיקףהשלישי, וזאת בהתאם 
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  סיכוני החברה מכוסים בביטוח מספיק., להערכת החברה

 מפתח אנשי ביטוח .24.2

 מוות למקרה הביטוח סכוםלמועד פרסום דוח זה,  נכוןאנשי מפתח בגין מנכ"ל החברה.  ביטוח פוליסת לחברה

על ביטול לחברת הביטוח החברה הודיעה  מליון ש"ח. החברה הינה המוטב של פוליסה זו. 3.5 של בסךהינו 

  . 2017באפריל  1הכיסוי החל מיום 

  נושאי משרהו דירקטורים ביטוח ושיפוי .24.3

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח  חידושהחברה את של ועדת התגמול  האישר 2016בנובמבר  14ביום  .24.3.1

פוליסת )" 2018 במאי 23עד ליום ו 2016בנובמבר  24שמיום דירקטורים ונושאי משרה, לתקופה נוספת 

"(, ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי הביטוח

להוראות מדיניות התגמול של ו לתקנות ההקלות 1ב1 ה, וזאת בהתאם להוראות תקנהשליטה ו/או קרוביהם

דולר למקרה  7,500,000של בסך גבול אחריות . תנאיה העיקריים של פוליסת הביטוח הינם כדלקמן: החברה

 18) לתקופת הפוליסה דולר 11,500של בסך פרמיה ולתקופה ובתוספת כיסוי נוסף בגין הוצאות משפט; 

דולר )לחברה בלבד( כתלות במקרה או במקום התביעה; הפוליסה  50,000; השתתפות עצמית של עד חודשים(

חברה תנפיק מניות לציבור, תהא החברה , לפיה אם וככל שהכוללת הרחבה בגין הנפקות חדשות של ניירות ערך

דולר ארה"ב בגין כל הנפקה כאמור, ובלבד  1,500-רשאית לשאת בתוספת לפרמיית הביטוח השנתית בסך של כ

  . הנוכחיתנתית מהפרמיה הש 75%על שיעור של עלה ישסך התוספת לפרמיה השנתית לא 

, לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי החברה מעניקה כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה .24.3.2

)אסמכתא:  2015בינואר  14זימון האסיפה הכללית מיום  דוח ראולפרטים נוספים  .השליטה בחברה וקרוביהם

   .נייה(ההפהאמור מובא על דרך  בדוח הכלול המידע; 2015-01-011902

  ביטוח אשראי .24.4

לפרטים נוספים ביטוח אשראי לחלק מאשראי הלקוחות בישראל על בסיס מכסות ביטוח ללקוח. עורכת החברה 

  .לעיל 18.4.1  סעיף ראו, האשראי ביטוח אודות

  הליכים משפטיים .25

 על החברה שהגישה השגה עם בקשר גת קריית עיריית תהחלט את החברה קיבלה, 2016 באוגוסט 31 ביום .25.1

 אדמתל ביחס"(, הארנונה חוב)" ח"ש אלפי 4,150-כ של כולל סך על 2016-2010 לשנים ארנונה חיוב הודעת

 על עומדת גת קריית עיריית, לפיה גת בקריית החברה של הלוגיסטי המרכז בשטח הגובלת"( הקרקע)" בור

 בה נעשה שלא משום בארנונה חיוב בת אינה הקרקע, החברה לעמדת. הנטען הארנונה חוב לתשלום דרישתה

 היא כי בטענה, היתר בין, הארנונה חוב בתשלום חייבת אינה שהחברה הרי, חיוב בת שהיא וככל, שימוש כל

 וועדת בפני ערר הגישה החברה. פסול רטרואקטיבי בחיוב מדובר כי וכן הקרקע של השוכרת או הבעלים אינה

, הקרקע בעלת עם יחד הגישה, וכן (בהתאמה", הוועדה"-ו "הערר)" גת קריית עירית שליד ארנונה לענייני הערר

 העתירה)" שבע בבארבבית המשפט המחוזי  פסול רטרואקאטיבי לחיוב טענתה עם בקשר, מנהלית עתירה

 של מטעמים, היתר בין, עתירה המנהליתל תשובה, עיריית קריית גת הגישה 2016דצמבר  בחודש ."(המנהלית
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, כי טעןבית המשפט  במסגרתו, המנהלית בעתירה מקדמי דיוןהתקיים  2017 ינואר 4 ביום. הערר הליכי מיצוי אי

ועל כן הציע לצדדים למצות את תקין,  שאינוהחלטה בתיק, מדובר בחיוב רטרואקטיבי עדיין לכאורה ומבלי לקבל 

 ערר. ההליכי 

 ג' לדוחות הכספיים.19 באור, ראו להם צד הינה החברה אשראודות הליכים משפטיים  לפרטים .25.2

   יעדים ואסטרטגיה עסקית .26

  כדלקמן: ,החברה לשנים הבאות הינם יעדי .26.1

)בעיקר ", המספק מענה לכלל צרכיו של הלקוח בתחום מוצרי המזון One Stop Shopלשמש עבור הלקוח " .26.1.1

 שעות. 48זמן אספקה של עד ב, (יבשמזון הה

היקף פעילות החברה, באמצעות הגדלת הפדיון ללקוח, גיוס לקוחות חדשים והרחבת רווחיות החברה והגדלת  .26.1.2

  .סל המוצרים

 ניצול יכולותיה, כישוריה והפוטנציאל של החברה באיתור עסקאות והזדמנויות בשוק הבינלאומי.  .26.1.3

חדירה לתחומי פעילות חדשים בתחום המזון, תוך ניצול יתרונותיה, גודלה ומעמדה של החברה בשוק המקומי,  .26.1.4

 ת החברה הקיימות. באמצעות רכישה ו/או יצירת פעילויות חדשות, נוספות, בעלות ערך סינרגטי לפעילויו

ביצוע אינטגרציה לאחור בתחום הרכש החקלאי בחו"ל, באמצעות שותפות ו/או הקמה של מיזמים שעיסוקם  .26.1.5

 תחום גידולי תוצרת חקלאית.

 גאוגרפייםכספי לגבי אזורים  מידע .27

לפירוט אודות האזורים הגיאוגרפים בהם פועלת החברה, והפעילויות העיקריות שהיא מקיימת בהם, וכן נתונים  .27.1

 לעיל 10.4 -ו 10.2.4 , 10.2.3  סעיפים, ראו בדבר הכנסות מלקוחות

וכן  לעיל 17.7 ף סעילפרטים אודות ההשפעה של פעילות החברה בחו"ל על מידת חשיפתה לסיכונים, ראו  .27.2

    .להלן 28.1 סעיף 

       גורמי הסיכון של החברה .28

 גורמי סיכון מאקרו כלכליים .28.1

, וממנה למדינות אחרות בעולםנמלים בעולם, מונעות יבוא ויצוא של סחורות לישראל בבנמלי ישראל ו שביתות .28.1.1

 של החברה. ועשויות לפגוע ברווחיותה, דרך הים

חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים, בעיקר  החברה – חשיפה לשינויים בשערי חליפין .28.1

ומבצעת מוצריה מספקיה בחו"ל במטבע חוץ )בעיקר בדולר ארה"ב( מרבית החברה רוכשת את  לדולר ארה"ב.

או נקובות  צמודות. יחד עם זאת, חלק ממכירות החברה )כולל לשוק המקומי(, בשקליםמכירותיה  את מרבית

 ביחסבשערי החליפין של מטבעות שונים )בעיקר דולר ארה"ב(  לתנודותבדולר ארה"ב. כמו כן, חשופה החברה 

"ב . תנודות בשער דולר ארהנטומספקים ולקוחות, ולשקל, עקב קבלת אשראים במטבע חוץ מתאגידים בנקאיים, 

 ביחס לשקל עלולות להשפיע, באופן מהותי, על רווחי החברה. 
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, ועקב שק הישראלי עשויה להביא לירידה בצריכה הפרטיתמהאטה כלכלית ב – שק הישראלימהאטה כלכלית ב .28.1.1

במוסר התשלומים וגידול בהפרשות לחובות מסופקים.  כך לירידה במכירות וברווחיות החברה, וכמו כן, לפגיעה

בנוסף, האטה כלכלית כאמור עשויה להביא לירידה ברווחיותן של רשתות שיווק המזון הגדולות, ועקב כך, לירידה 

 בהיקף מכירות החברה ללקוחותיה, אשר רשתות שיווק המזון כאמור הינן לקוחות מהותיים שלהם.  

ם, ביחס למוצרים אותם מייבאת שינויי חקיקה או תקינה אחרים או נוספים בישראל ובעול – שינויים רגולטורים .28.1.2

 ו/או מייצאת החברה, עלולים להשפיע על עלויות החברה ורווחיותה. 

הביטחוני, המדיני והפוליטי בישראל ישנה השפעה ישירה על  למצב – ופוליטי מדיני, בטחוניחוסר יציבות  .28.1.3

את  המאפייןהפוליטי ו הבטחוניחוסר היציבות  בשלהמצב הכלכלי, ולפיכך השפעה על הביקוש למוצרי החברה. 

מדינת ישראל ואת האזור כולו, החברה עלולה להיחשף למצבים קיצוניים משתנים כגון מלחמה, עימות בעצימות 

נמוכה, חרם והחרמת תוצרת ישראלית במדינות בחו"ל. כפועל יוצא של תרחישים אלה, החברה חשופה לסיכונים 

ות, חברות ספנות עלולות שלא לפקוד נמלים הן בארץ והן במדינות בהם נמלי הים עלולים להיסגר ליבוא סחור

שכנות כמו גם להטיל תשלומים שונים על קהל היבואנים/היצואנים. ספקים ולקוחות בעולם עלולים לבטל הסכמים 

, כי המרכז הלוגיסטי של החברה, בו יצויןקיימים או לשנותם באופן אשר יעקר מתוכן את כדאיותם הכלכלית. 

 , כמו כן חלקרחבי ישראל, ממוקם בקריית גתב החברה לקוחותמופצים ל הם ממנוו המוצרימ חלקמאוחסנים 

להשפיע על  יםבדרום הארץ עלול הבטחוני מתיחות והסלמה במצב .אשדוד מנמל ישירות מופצות מהסחורות

   .ונמל אשדוד רציפות פעילות המרכז הלוגיסטי

 ומתרחבת מעמיקה הבנקאות ענף על הרגולציה השפעת – וי אשראיושינוי במדיניות הבנקאית להקצאת ק .28.1.4

ומהמצב הכלכלי  העולמית מהרגולציה גם הבנקים מושפעים, המקומית הרגולטורית הפעילות לצד .ובעולם בארץ

 עלולהאשראי בנקאי  לקבלת התנאים הקשחתשינוי במדיניות הבנקאית להקצאת קווי אשראי ו/או במשק. 

של חובות לקוחות החברה.  הפרעוןאשר עלול לפגוע ביכולת  דברחברות רבות במשק במצוקת אשראי,  להעמיד

בנקאיות, צמצום מסגרות  אשראימסגרות  באמצעות ברובו נעשהכמו כן, מאחר ומימון ההון החוזר של החברה 

  . בפעילותה השוטפתו העתידית של החברה הצמיחה ביכולת לפגועהאשראי עלול 

. לאור ממזרח אירופהמייבאת מוצרים שונים  החברה –מאפריקה ומזרח אירופה  פעילות סחר עם מדינות .28.1.5

החברה חשופה הסדרי התשלום הנהוגים באזור זה, החברה משלמת מראש בגין סחורה אותה היא רוכשת. 

לסיכון של אי אספקת סחורה אשר הוזמנה על ידי החברה והתמורה בגינה שולמה ו/או עיכוב באספקה ו/או 

 בדבר הסיכונים ביבוא ממדינות אפריקה ומדינות מזרח אירופהנוספים לפרטים אספקת מוצרים באיכות ירודה. 

    לעיל.  17.7.2-ו 17.7.1 ראו סעיפים 

לשינויים בשיעורי הריבית ובשיעור האינפלציה עלולה להיות  –בשיעורי הריבית והאינפלציה בישראל  תנודות .28.1.6

 אשראי באמצעות פעילותה את מממנת החברהשהשפעה שלילית על התוצאות הכספיות של החברה, מאחר 

מדד עלייה בובאגרות חוב נושאות ריבית צמודה ל ,הנושא ריבית משתנה ,"בארה ובדולר בשקלים הנקוב בנקאי

, אלו שינוייםחלו עליות בשיעורי הריבית ששילמה החברה לתאגידים בנקאיים.  2016בשנת  .המחירים לצרכן

   .2016 בשנת החברה של המימון בהוצאות ידולגל הביאו
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 סיכון ענפיים גורמי .28.2

( ובשל כך Commoditiesגדולה ) ןמוצרי החברה הינם סחורות אשר סחירות –תנודות במחירי הסחורות  .28.2.1

עלולות להשפיע מהותית  Commodities-נתונים לתנודות מחירי שוק. תנודות מחירים חריפות בשווקי סחורות ה

 על מחירי הסחורות ולשחוק את רווחיות החברה.

ישראל כשוק זעיר בקנה מידה עולמי, מושפעת ממחירי מוצרי תחום הפעילות  – ה ממחירי השוק העולמייסטי .28.2.2

בעולם )בורסת הסחורות(. עם זאת, לעיתים קיימים בישראל עודפי מלאי של מוצר מסוים או חוסרים במלאי של 

שי יצוין, כי לאור הפר מוצר מסוים הגורמים לסטייה ניכרת של מחירי מוצרים אלה, ממחירם בשוק העולמי.

מחירים הנוצרים בין מועד הרכישה למועד המכירה, עלות ההתחדשות במלאי יקרה יותר לחברה לעומת מחירי 

 המכירה בישראל.

 ,על החקלאים והתעשייה המקומיתן גנועדו לה , אשרעל מוצרי המזון אותם מייבאת החברה שיעורי המכס .28.2.3

 הפחתתבאופן ישיר על תחומי התרחבות עתידיים של החברה.  יםמשפיעוחסם כניסה ליבוא מוצרים אלו  יםמהוו

ומאידך עלולה להגדיל את  ,שיעור מכסים אלו עשויה לאפשר לחברה להרחיב פעילותה בתחום בו הופחת המכס

  מספר המתחרים בחברה ובכך להשפיע לרעה על תוצאות פעילותה העסקית.

ריות למוצרים פגומים ודרישות תברואתיות. לבעיה באח החברה נתונה לסיכונים הכרוכים –איכות מוצרים  .28.2.4

  משמעותית בטיב המוצרים עלולה להיות השפעה לרעה על עסקי החברה, מצבה הכספי ותוצאות פעילותה.

)לרבות שיעורי , עלויות היבוא הנמוכות (לעיל 7.5 )כמפורט בסעיף  לתחוםנמוכים הכניסה החסמי  – תחרות .28.2.5

 רשתותשל  כניסתםגם,  כמוהציבורי על חברות מזון ורשתות שיווק, להוזלות מחירים,  והלחץהריבית הנמוכים( 

מגדילה את  פעילות אשרולקוחות מסדר גודל בינוני וגדול לפעילות יבוא ישירה במטרה לחסוך בעלויות,  שיווק

 ושחיקה מחירים לירידת ומובילים הפעילותאת התחרות בין הספקים בתחום  פיםחרימבשוק הישראלי,  ההיצע

ביכולת החברה לייצר רווחים המקיימים את  קושיוהתחרות בשוק המקומי  החרפתשל החברה.  הברווחיות

ברווחיותה  ,לפגוע במעמדה של החברה כמובילה בשוק, ביכולתה לשמור על נתח שוק יםעלול ,פעילותה

 אשר, מוצרים במספר זמן לאורך נפגעת החברה של הגולמית הרווחיות כי, מעריכה החברה הנהלת. ציבותהובי

 שיטות פיתוח של וגוברת הולכת תופעה בשל, גבוהים בשיעורים יבוא ומיסי היטלים מוטלים אליהם ביחס

ביכולתה של החברה להתחרות בשוק בצורה  תמתשלום המיסים והמכסים החלים על היבוא, פוגע ותהתחמק

 הוגנת.

 סיכון ייחודיים גורמי .28.3

מימון ההון החוזר של החברה נעשה ברובו באמצעות  – ה מהותית בתנאי מסגרות אשראי בנקאיותהרע .28.3.1

שיעורי הריבית על ידי התאגידים הבנקאיים מסגרות האשראי ומסגרות אשראי והלוואות בנקאיות. קביעת 

המעמידים לחברה אשראים כאמור, מושפעת, בין היתר, מתוצאותיה הכספיות של החברה. בנסיבות אלה, הרעה 

להעלאה בשיעורי הריבית בהם לצימצום מסגרות האשראי לחברה ולהוביל  במצבה הכספי של החברה עשויה

מחויבת החברה ומכאן, לעליה בהוצאות המימון שלה. כמו כן, הואיל והחברה מחוייבת בעמידה בהתניות 

ה בהסכמי הלוואה ארוכי טווח, הרעה במצבה הכספי של החברה עשויה לגרום לאי פיננסיות במסגרת התקשרות
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 חברה לפירעון מיידי.  ל שניתן האשראיה בהתניות פיננסיות כאמור, אשר עשויה להוביל להעמדת עמידת החבר

סיון, המוניטין ילאור הידע הרב, הנ ,אליהו חממה, מנכ"ל החברהלחברה תלות במר  – תלות באנשי מפתח .28.3.2

בחברה, עשויה  ומעבודתאליהו חממה על פני השנים בתחום פעילות החברה. אם יחדל מר  והקשרים שצבר

 להיות לכך השפעה לרעה על פעילות החברה ותוצאותיה העסקיות. 

 לקיומםפעילותה של החברה בהתאם להוראות הדין החל, כפופה  – החברה של לפעילותה הדרושים רשיונות .28.3.3

היא ביחס לכל מתקני האחסון בהם  ,של רשיונות שונים, כגון, רשיונות עסק, רשיונות ייצור ורשיונות אחסנה

זה, דוח נכון למועד  .(שלישיים מצדדיםהחברה שירותי אחסון  מקבלת, מחסנים ובתי קירור בהם למעטפועלת )

 ואשר אינם בתוקף למועד זה.הרשיונות הדרושים לפעילותה, חלק מהחברה מצויה במהלכו של הליך להסדרת 

 22.9 , בין היתר, בצדדים שלישיים )לעניין זה ראו גם סעיף ן/הארכת רשיונות העסק כאמור תלויהואיל ומתואולם, 

של  לטיבן וביחסכאמור, אם וככל שיוענקו/יחודשו הרשיונות  יחודשויוענקו/אין כל וודאות ביחס למועד בו  (,לעיל

עיכוב אשר החברה תידרש לעמוד בהן. תוקפם, חידוש מתן/ביות השונות המעורבות הרשו דרישות

לרעה על עסקי  להשפיעלול ע, הרישיונותסירוב להענקת/חידוש  או הרשיונות כאמור חידוש תוקפם שלהענקת/ב

  החברה, מצבה הכספי ותוצאות פעילותה.

     להלן פירוט ודירוג של גורמי הסיכון על פי השפעתם: .28.4

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות 
 החברה

 
 גורם הסיכון

 
 סוג הסיכון

השפעה 
 קטנה

השפעה 
 בינונית

 השפעה גדולה

 סיכוני מאקרו שביתות בנמלים בישראל ובעולם +  

 מצב פוליטי, ביטחוני, כלכלי +  

 שינויים רגולטורים  + 

 שינויים בשערי חליפין +  

 האטה כלכלית בשוק הישראלי +  

 יבוא מאפריקה ומזרח אירופה  + 

 ויהבנקאית להקצאת קושינוי במדיניות  +  
 אשראי

תנודות בשיעורי הריבית ובשיעור   + 
 האינפלציה

 סיכונים ענפיים תנודות במחירי הסחורות +  

 שיעורי מכס +  

 איכות מוצרים  + 

 סטייה ממחירי השוק העולמי  + 

 תחרות +  

 אשראי מסגרות בתנאי מהותית הרעת +  
 בנקאיות

סיכונים מיוחדים 
 לחברה

 תלות באנשי מפתח  + 

 הדרושים לפעילותה של החברה רשיונות +  
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 ( בע"מ1996חממה מאיר סחר )

 
 6201 בדצמבר 31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 

 
 שנהולתקופה של  2016, בדצמבר 31אנו מתכבדים להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

-התש"ל ,בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(כשהוא ערוך  ,באותו מועד השהסתיימ
 "(.התקנות)" 1970

 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד .1

כחברה  ,1997יוני והתחילה את פעילותה בחודש  1996בנובמבר  20 יוםהחברה נתאגדה בישראל ב
 .1983-]נוסח חדש[, תשמ"ג על פי פקודת החברות ,פרטית מוגבלת במניות

 בבורסה לניירות ערך בתל אביב למסחר של החברה מניותיהנרשמו לראשונה  ,2007 ספטמברב 6ביום 
 .והחברה הפכה לחברה ציבורית"( הבורסהבע"מ )"

ושיווקו. , לרבות מכירתו, הפצתו )בעיקר, מזון יבש( החברה פועלת בתחום פעילות אחד: מסחר במזון
קטניות, תבואות, דגנים, ובכלל זה, ( משפחות 50-פעילות החברה כוללת ייבוא מגוון רחב של מוצרים )כ

רכישת מוצרים הגדלים בישראל ושיווקם כן ו , מכל רחבי העולם,אורז, פירות יבשים ואגוזים למיניהם
לתערובות החלה החברה בפעילות ייבוא חומצת שומן המשמשת  2014במהלך שנת  בעיקר בישראל.
 ןסחירותר שאמרבית מוצרי החברה הינם סחורות  .מכוני תערובתומשווקת בעיקר ל ,מזון לבעלי חיים

 .הסחורות ימחירב םולכן תוצאות החברה מושפעות משינויי ,מוטת מחיר

 יה, בתי אריזה ולקוחות מוסדיים.ילקוחות שונים, ביניהם: יצרני מזון, סיטונאים, בתי קל 450-לחברה כ
 עיקרי. בודד לחברה אין תלות בלקוח

הפזורים ספקים  150-קשרים עסקיים עם כמקיימת והיא  ,מקורות הייבוא של החברה הינם מגוונים
לחברה  לכל מוצר.ביחס יותר מספק אחד לקיים קשרי מסחר עם הינה מדיניות החברה  העולם. ברחבי

  ספקיה.מי מאין תלות ב

 החברה מעריכה כי היא אחת היבואניות הגדולות בשוק הישראלי בתחומה.
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  תוצאות הפעילות  .2

  (ש"חבאלפי )תמצית דוחות הרווח והפסד של החברה לפי רבעונים ושנתי 

 4רבעון  שנת 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  שנת 

 2016 2016 2015 2015 

 123,358 484,562 128,325 109,616 108,558 105,770 452,269 הכנסות ממכירות

 121,486 477,910 124,885 101,688 103,544 101,230 431,347 עלות המכירות

        

 1,872 6,652 3,440 7,928 5,014 4,540 20,922 רווח גולמי

        

הוצאות מכירה 
 2,838 8,496 2,341 1,972 2,261 1,752 8,326 ושיווק

הוצאות הנהלה 
 2,380 9,103 2,606 2,598 2,841 2,469 10,514 וכלליות

(1,297) - (1,297) הכנסות אחרות  -   - 

רווח )הפסד( 
(1,507) 3,358 1,209 319 3,379 תפעולי  (10,947) (3,346) 

(157) (2,564) (822) (2,583) (6,126) הוצאות מימון, נטו  (7,669) (2,125) 

        

לפני )הפסד( רווח 
(1,664) 794 387 (2,264) (2,747) מס  (18,616) (5,471) 

הוצאות )הכנסות( 
 1,200 324 1,734 מסים על ההכנסה

 
(99) 309 (3,414) 20 

        

(1,973) 893 (813) (2,588) (4,481) )הפסד( נקי רוח  (15,202) (5,491) 

 (הפסדרווח )
אקטוארי בגין 

תוכניות להטבה 
 - 308 308 מוגדרת

 
- - (70) (70) 

בגין  (הפסדרווח )
(377) 132 138 92 (15) עסקת גידור  (414) (26) 

)הפסד( סה"כ רווח 
(2,350) 1,025 (675) (2,188) (4,188) כולל  (15,686) (5,587) 
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 הכנסות ממכירות .2.1

 ש"חאלפי  484,562 סך שללעומת  ש"חאלפי  452,269 של סךלהסתכם  2016 בשנתמחזור המכירות 
 . 6.6%-בשיעור של כ ירידהבתקופה המקבילה אשתקד, 

 סך של לעומת ש"חאלפי 105,770  של סךלהסתכמו  2016שנת של  הרביעיהכנסות ממכירות ברבעון ה
 .14.2%-בשיעור של כ ירידהבתקופה המקבילה אשתקד,  ש"חאלפי  123,358

התגברות כן מו ,2016שומשום גלם בשנת  לש מכירותה בהיקף הירידמבעיקר,  ,הקיטון במכירות נובע
  התחרות.

. מרבית ההזמנות מלקוחות ש"ח יוןמיל 48-הינו כ 2016 בדצמבר 31ההזמנות של החברה ליום  צבר
משקף את הסך בצעות בהתראה קצרה, כמקובל בתחום הפעילות. לפיכך, צבר ההזמנות לעיל אינו תמ

 הכולל של המכירות הצפויות של החברה.

 רווח גולמי  .2.2

לעומת מהמכירות(,  4.6%-אלפי ש"ח )המהווה כ 20,922סך של להסתכם  2016הרווח הגולמי בשנת 
בשיעור של  עלייהבתקופה המקבילה אשתקד,  מהמכירות( 1.4%-אלפי ש"ח )המהווה כ 6,652סך של 

 .215%-כ

 4.3%-אלפי ש"ח )המהווה כ 4,540סך של להסתכם  2016הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 
בתקופה המקבילה  מהמכירות( 1.5%-אלפי ש"ח )המהווה כ 1,872של מהמכירות(, לעומת סך 

 .143%-כבשיעור של עלייה  ,אשתקד

 עלייהעקב  , זאתהמלאי ערךהפרשה לירידת ירידה בהוצאה בגין מרווח הגולמי נובע בעיקר ב השיפור
הפרשה לירידת ערך המלאי לצורך רשמה החברה ביחס לתקופות המקבילות אשתקד.  המכירה במחירי

 6,468-כ של בסך 2016 שנת הרביעי של וברבעוןבכללותה  2016התאמתו לשווי מימוש נטו בשנת 
"ח שאלפי  4,248-אלפי ש"ח וכ 19,562-כ של סך לעומת ,אלפי ש"ח, בהתאמה 823-אלפי ש"ח וכ

, הינה בסך 2016בדצמבר  31תרת ההפרשה לירידת ערך המלאי ליום י .אשתקד ותהמקביל ותבתקופ
 אלפי ש"ח.  5,795של 

 הוצאות מכירה ושיווק .2.3

מהמכירות(  1.8%-אלפי ש"ח )המהווה כ 8,326הסתכמו לסך של  2016הוצאות מכירה ושיווק בשנת 
 ירידהבתקופה המקבילה אשתקד, מהמכירות(  1.7%-אלפי ש"ח )המהווה כ 8,496 לעומת סך של

 .2%-בשיעור של כ

-אלפי ש"ח )המהווה כ 1,752הסתכמו לסך של  2016הוצאות מכירה ושיווק ברבעון הרביעי של שנת 
בתקופה המקבילה מהמכירות(  2.3%-אלפי ש"ח )המהווה כ 2,838מהמכירות(, לעומת סך של  1.7%

 .38.3%-כבשיעור של  ירידה, אשתקד

מירידה בהוצאות  , נובעת2016 שנת של הרביעי וברבעון 2016בשנת  ושיווק מכירהבהוצאות  הירידה
 .ירידה בעמלות לסוכניםמו ות החברהללקוח הההובל

 הוצאות הנהלה וכלליות .2.4

 2.3%-אלפי ש"ח )המהווה כ 10,514הסתכמו לסך של  2016הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 
בתקופה המקבילה  מהמכירות( 1.8%-אלפי ש"ח )המהווה כ 9,103לעומת סך של  ,מהמכירות(

 .15.5%-בשיעור של כ עלייהאשתקד, 

-אלפי ש"ח )המהווה כ 2,469הסתכמו לסך של  2016הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי של שנת 
בתקופה המקבילה מהמכירות(  1.9%-אלפי ש"ח )המהווה כ 2,380מהמכירות(, לעומת סך של  2.3%

 .3.7%-בשיעור של כ עלייהאשתקד, 

 ותהתקופלעומת , 2016 שנת הרביעי של וברבעון 2016בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת  העלייה
  .מסופקים לחובות בהפרשה עלייהמאשתקד, נובעת בעיקר  ותהמקביל

 הכנסות אחרות .2.5

ההכנסות האחרות נבעו מתשלום  ש"ח.אלפי  1,297לסך של  מוהסתכ 2016 בשנת הכנסות אחרות
 .מבצע צוק איתן בעקבות מרשות המיסיםהחברה שקיבלה 

 תפעולי)הפסד( רווח  .2.6

לעומת  ,מהמכירות( 0.7%-)המהווה כש"ח אלפי  3,379סך של להסתכם  2016התפעולי בשנת  רווחה
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 בתקופה המקבילה אשתקד.אלפי ש"ח  10,947של סך בתפעולי הפסד 

 0.3%-)המהווה כ אלפי ש"ח 319הסתכם לסך של  2016התפעולי ברבעון הרביעי של שנת  הרווח
  .בתקופה המקבילה אשתקדאלפי ש"ח  3,346של סך תפעולי בהפסד לעומת  ,מהמכירות(

 ותהמקביל ותהתקופלעומת , 2016 שנת הרביעי של וברבעון 2016 בשנתהתפעולי ברווח  העלייה
 לעיל. 2.2 בסעיף כפי שפורט  ,ברווח הגולמי מהעליה בעיקר תאשתקד, נובע

 הוצאות מימון, נטו .2.7

 ,מהמכירות( 1.3%-כ ה)המהוו ש"חאלפי  6,126של הסתכמו לסך  2016 בשנת ,נטו ,הוצאות המימון
 ירידה בתקופה המקבילה אשתקד, מהמכירות( 1.6%-אלפי ש"ח )המהווה כ 7,669של סך לעומת 

 .20%-בשיעור של כ

-כ ה)המהוו ש"חאלפי  2,583הסתכמו לסך של  2016שנת של  הרביעיברבעון  ,המימון, נטו הוצאות
בתקופה המקבילה  מהמכירות( 1.7%-אלפי ש"ח )המהווה כ 2,125של סך  לעומת ,מהמכירות( 2.4%

 .20%-בשיעור של כ עלייה, אשתקד

משיכות יתר לזמן קצר מבנקים, בשקלים ובדולר בשל החברה מקורן בהלוואות ו ,נטו, הוצאות המימון
 שהנפיקה, לשנה 5.25% של בשיעור ריבית ונושאות מדד צמודות'( ג)סדרה  חוב באגרותארה"ב; 
נטו הנובעות משינוי בשער  הכנסות בקיזוז או ומהוצאות; "(אגרות החוב)" 2013 יולי בחודש החברה

 החליפין של דולר ארה"ב לעומת השקל. 

 התקופות לעומת, 2016הרביעי של שנת  וברבעון 2016בשנת  ,נטו ,בהוצאות המימון השינויים
 ירידהמירידה בהוצאות ריבית עקב  ,הדולר של החליפין בשער משינוי נובעים, אשתקד המקבילות

  .אגרות החובחלקי של  ומפרעון האשראי בהיקף

 מסים)הכנסות( הוצאות  .2.8

 3,414של סך במסים  כנסותהלעומת  ,אלפי ש"ח 1,734הסתכמו לסך של  2016מסים בשנת  הוצאות
 בתקופה המקבילה אשתקד. אלפי ש"ח

 הוצאות מיסים לעומת ,אלפי ש"ח 324הסתכמו לסך של  2016מסים ברבעון הרביעי של שנת ה וצאותה
 בתקופה המקבילה אשתקד.אלפי ש"ח  20סך של ב

ומביא בחשבון את  בנכס מס נדחה הכרה של חלקי מביטולבהוצאות )הכנסות( מסים נובע  השינוי
 והחל( 25%)במקום  24% של לשיעור 2017 בינואר 1 מיום החל החברות מס שיעור הפחתתהשפעות 

  .23% של לשיעור 2018 בינואר 1 מיום

 הפסד .2.9

בתקופה אלפי ש"ח  15,202של  הפסדלעומת  ,אלפי ש"ח 4,481הסתכם לסך של  2016בשנת  ההפסד
 .70.5%-, ירידה של כהמקבילה אשתקד

בסך של  הפסדלעומת  ,אלפי ש"ח 2,588הסתכם לסך של  2016ברבעון הרביעי של שנת  הפסדה
 .52.9%-, ירידה של כבתקופה המקבילה אשתקד אלפי ש"ח 5,491

אשתקד,  ותהמקביל ותהתקופלעומת  2016ברבעון הרביעי של שנת ו 2016של שנת  בהפסד הירידה
 לעיל. 2.2 בסעיף  פורטפי שכ הגולמיברווח  מעלייה בעיקר נובעת

  המצב הכספי .3

 הרכוש השוטף .3.1

מסך  95.6%-אלפי ש"ח )המהווה כ 292,121מסתכם הרכוש השוטף לסך של  2016בדצמבר  31ליום 
 31ליום מסך הנכסים(  95.4%-אלפי ש"ח )המהווה כ 316,185של הנכסים(, לעומת רכוש שוטף בסך 

  .וירידה ביתרת הלקוחות מלאי ממימושנובעת בעיקר  ,7%-כ של בשיעור, הירידה. 2015בדצמבר 

 . 2015בדצמבר  31ימים ליום  97-כ לעומתימים  110-הינם כ 2016בדצמבר  31ימי לקוחות ליום 

  .2015בדצמבר  31ימים ליום  118-כימים לעומת  145-הינם כ 2016בדצמבר  31ימי המלאי ליום 

 נכסים לא שוטפים .3.2

 4.4%-כ המהווה) ש"חאלפי  13,556מסתכמים הנכסים הלא שוטפים לסך של  2016 בדצמבר 31ליום 
 (מסך הנכסים 4.6%-אלפי ש"ח )המהווה כ 15,091של שוטפים בסך  אנכסים ל לעומת ,(מסך הנכסים
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בנכס מס  הכרהחלקי מ מביטולבעיקר  נובעת ,10.1%-כשל  , בשיעורהירידה .2015בדצמבר  31ליום 
 .ואילך 2017בינואר  1החל מיום  המס שיעור מהפחתת ותבעונהמביא בחשבון את ההשפעות ו נדחה

 ההתחייבויות השוטפות .3.3

-אלפי ש"ח )המהווה כ 173,268מסתכמות ההתחייבויות השוטפות לסך של  2016בדצמבר  31ליום 
 31ליום  (מסך המאזן 58.4%-אלפי ש"ח )המהווה כ 193,595של מסך המאזן(, לעומת סך  56.8%

 .2015בדצמבר 

אשראי מתאגידים בנקאיים עקב המרה של סך הב ירידהמ, נובעת בעיקר 10.5%-כ של בשיעור, הירידה
 וכן ירידה בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים ,ליון ש"ח מאשראי לזמן קצר להלוואה לזמן ארוךימ 20

 .זכות בזכאים ויתרות ירידה

 .2015בדצמבר  31ימים ליום  30-ימים לעומת כ 39-הינם כ 2016 בדצמבר 31ימי ספקים ליום 

 התחייבויות לזמן ארוך .3.4

-כ ה)המהוו ש"חאלפי  48,764 שלמסתכמות לסך  2016 בדצמבר 31ההתחייבויות לזמן ארוך ליום 
 31ליום  (מסך המאזן 15%-אלפי ש"ח )המהווה כ 49,848של סך ל בדומה ,מסך המאזן( 15.9%

 .והלוואות מתאגידים בנקאיים בעיקר אגרות חוב כוללותההתחייבויות לזמן ארוך . 2015בדצמבר 

לפיה תחליף החברה את  ,התקשרה החברה עם מוסד בנקאי בעסקת החלפת ריבית 2015בחודש יוני 
אלפי ש"ח  32,400בגין  ,הצמודה למדד המחירים לצרכן ,לשנה 5.25%של בשיעור הריבית הנקובה 

 2015ביולי  30לשנה. העסקה בתוקף מיום  6.79%עור של ימתוך קרן אגרות החוב, בריבית קבועה בש
 )מועד פרעון קרן אגרות החוב(. 2019בספטמבר  30ועד ליום 

החברה ייעדה את העסקה כעסקת גידור תזרימי מזומנים מפני החשיפה לשינויים במדד המחירים 
עת מתנאי אגרות החוב. התנאים של עסקת הגידור תואמים את התנאים של המכשיר הנוב ,לצרכן

 המגודר ולכן לא קיים חוסר אפקטיביות הדורש הכרה ברווח והפסד.

 אלפי ש"ח.  698 של התחייבות משקף 2016 דצמברב 31ליום  ההגנה עסקת של ההוגן השווי

 הון עצמי .3.5

מסך המאזן(, לעומת  27.3%-אלפי ש"ח )המהווה כ 83,645הינו  2016בדצמבר  31ההון העצמי ליום 
 . 2015בדצמבר  31יום ל (מסך המאזן 26.6%-אלפי ש"ח )המהווה כ 87,833

 יחסים פיננסיים .3.6

 .2015בדצמבר  31ליום  1.63 לעומת 1.69של  היחס השוטף מסתכם לסך ,2016 בדצמבר 31ליום 

 .2015בדצמבר  31ליום  0.85לעומת  0.89, היחס המהיר מסתכם לסך של 2016בדצמבר  31ליום 

  נזילות .4

, ש"חאלפי  3,926של הסתכמו יתרות המזומנים ושווי המזומנים לסך  ,2016 בדצמבר 31נכון ליום 
 .2015 בדצמבר 31ליום  ש"חאלפי  1,973 סך של לעומת

 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת .4.1

וכללו בעיקר  אלפי ש"ח 12,279הסתכמו לסך של  2016שוטפת בשנת שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
ירידה  בקיזוז ,אלפי ש"ח 9,860וירידה בלקוחות בסך של  ש"חאלפי  13,631במלאי בסך של ירידה 

וירידה בזכאים ויתרות זכות בסך של  אלפי ש"ח 9,044בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים בסך של 
שוטפת בתקופה המקבילה אשתקד הסתכמו לסך של פעילות שנבעו ממזומנים נטו  .אלפי ש"ח 3,582

 אלפי ש"ח. 39,277

 אלפי ש"ח 10,676הסתכמו לסך של  2016שוטפת ברבעון הרביעי לשנת פעילות מ שנבעומזומנים נטו 
  המקבילה אשתקד.בתקופה  אלפי ש"ח 14,893סך של לעומת 

 תזרים מזומנים מפעילות השקעה .4.2

 סך של לעומת ,ש"חאלפי  1,395 הסתכמו לסך של 2016שנת בפעילות השקעה ל ששימשונטו מזומנים 
 בתקופה המקבילה אשתקד.  ש"חאלפי  2,519

 ,ש"חאלפי  127 הסתכמו לסך של 2016שנת של  הרביעיפעילות השקעה ברבעון שנבעו ממזומנים נטו 
 בתקופה המקבילה אשתקד. ש"חאלפי  300 סך שלבששימשו לפעילות השקעה נטו מזומנים לעומת 
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 תזרים מזומנים מפעילות מימון .4.3

פרעון אלפי ש"ח וכללו  8,931של הסתכמו לסך  2016 שנתבמימון פעילות ל משויששמזומנים נטו 
בסך של  מתאגידים בנקאיים, נטו,וירידה באשראי לזמן קצר  אלפי ש"ח 16,200 בסך של אגרות חוב

מזומנים נטו  אלפי ש"ח. 20,000של בסך הלוואה מתאגיד בנקאי  בקיזוז קבלתו אלפי ש"ח 12,731
  .ש"חאלפי  35,784של הסתכמו לסך  2015פעילות מימון בשנת ל ששימשו

 ש"חאלפי  10,435 הסתכמו לסך של 2016בשנת  הרביעימימון ברבעון פעילות ל ששימשומזומנים נטו 
מזומנים נטו לעומת ונטילת הלוואה מתאגיד בנקאי,  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאייםב ירידהוכללו 

 .תקופה המקבילה אשתקדב ש"חאלפי  13,852סך של בפעילות מימון ל ששימשו

  מקורות המימון .5

אשראי מתאגידים , לזמן קצרהון עצמי, אשראי מתאגידים בנקאיים  םמקורות המימון של החברה הינ
 .חובה ואגרות ארוךלזמן בנקאיים 

 ,ש"חמיליון  285-בסמוך למועד פרסום דוח זה, לחברה מסגרות אשראי שוטפות בסך כולל של כ
  תאגידים בנקאיים, כדלקמן: מחמישה

 

מסגרות  
 חתומות

מסגרות לא 
 חתומות

 סה"כ

 285 93.2 191.8 אובליגו מאושר

 109.6 14.9 94.7 אובליגו מנוצל

 175.4 78.3 97.1 אובליגו לא מנוצל

החברה מנצלת את מסגרות האשראי כאמור לצורך מימון פעילותה השוטפת, פתיחת מכתבי אשראי 
 ערבויות בנקאיות ללקוחות החברה.  פקתלספקים וה

וחלויות של חוב האגרות חלויות שוטפות של )לרבות, ההיקף הממוצע של אשראי לזמן קצר  2016בשנת 
 ש"ח. מליון  135.8-הסתכם בכ( הלוואה לזמן ארוך

)בניכוי חלויות שוטפות( אגרות החוב  את הכולל)ההיקף הממוצע של אשראי לזמן ארוך  2016בשנת 
  ."חש מיליון 43.9-הסתכם בכ ((שוטפותוהלוואה לזמן ארוך )בניכוי חלויות 

ש"ח והיקפו הממוצע של  ליוןימ 38.9-כ עמד עלההיקף הממוצע של האשראי מספקים  2016בשנת 
בין אשראי הלקוחות לבין אשראי  המהותי הפער ש"ח. מליון 151.9-כ עמד עלהאשראי ללקוחות 

  .השוק תנאימ נובעהספקים, 

  תיאור עסקי התאגיד.לפרק  19לפרטים נוספים בדבר מקורות המימון של החברה, ראו סעיף 

 הוראות ממשל תאגידי .6

 תרומותמדיניות התאגיד בעניין  .6.1

בשנה. יצוין, כי  ש"חאלפי  40יעמוד על סך של עד השנתי , תקציב התרומות לפיו לחברה נוהל תרומות
מינהל בסמכות סמנכ"ל הינו דירקטוריון החברה רשאי לעדכן תקציב זה מעת לעת. השימוש בתקציב 

 משאבי אנוש. ו

 46לפי סעיף  ,לעניין תרומות יציגו אישור מס הכנסהר שאלמוסדות יוענקו תרומות העל פי הנוהל, 
לעמותות אשר להעניק יהיה ניתן , ש"חאלפי  10 שלמצטבר שנתי סך עד תרומות לפקודת מס הכנסה. 

 . לפקודת מס הכנסה 46לפי סעיף  אינן מאושרות

  .ש"חאלפי  18-כשל נרשמו הוצאות בגין תרומות בסך  2016 בשנת

 חשבונאית ופיננסיתמומחיות דירקטורים בעלי  .6.2

, קבע דירקטוריון החברה, "(החברות חוק)" 1999-התשנ"ט ,( לחוק החברות12)א()92בהתאם לסעיף 
כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בחברה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית יעמוד על אחד, 

 וזאת בהתחשב באופי פעילותה של החברה, מורכבותה וגודלה.

בעל הינו הדירקטור , כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברההמכהן  ,שמיריהונתן מר נכון למועד דוח זה, 
אודות מר יהונתן שמיר, לפרטים . ( לחוק החברות12)א()92לצורך סעיף  מומחיות חשבונאית ופיננסית

 . פרטים נוספים על התאגידדוח ל 26 תקנהראו 
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  גילוי בדבר המבקר הפנימי בחברה .6.3

 משה כהן   שם:
 2014 אוגוסט תחילת כהונה:
 051209971   תעודת זהות:

)א( לחוק 3למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי, על פי הודעתו, עומד בתנאים הקבועים בסעיף 
"(. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, המבקר חוק הביקורת הפנימית)" 1992-הביקורת הפנימית, תשנ"ב

לחוק הביקורת  8החברות ובהוראות סעיף  )ב( לחוק146הפנימי, על פי הודעתו, עומד בהוראות סעיף 
 הפנימית.

 מעבר לכהונתו כמבקר פנים.  חברההמבקר הפנימי אינו ממלא כל תפקיד נוסף בייחוד פעולות: 

היוצר או העלול  חברהלמיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי, על פי הודעתו, אינו ממלא תפקיד מחוץ ל
 .חברהליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי ב

 נושא אינו, חברהלמיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי, על פי הודעתו, אינו בעל עניין בעניין אישי: 
(, אינו קרוב של כל אחד מאלה וכן אינו מכהן כרואה החברות בחוק זה מונח)כהגדרת  בחברה משרה

 , למעט שירותי ביקורת פנים.חברהו מי מטעמו ואינו נותן שירותים חיצוניים להחשבון המבקר א

המבקר הפנימי, על פי הודעתו, אינו מחזיק בניירות ערך של התאגיד : חברההחזקה בניירות ערך של ה
 או של גוף קשור לתאגיד, כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות.

למיטב ידיעת החברה, ועל פי הודעת המבקר הפנימי, אין למבקר : חברהקשרים עסקיים/מהותיים עם ה
, חברהאו עם גוף קשור ל חברההפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם ה

 כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות.

ועדת  , בהתאם להצעתמינוי המבקר הפנימי אושר על ידי דירקטוריון החברהמינוי המבקר הפנימי: 
בהסתמך על ניסיונו המקצועי העשיר ורב השנים של המבקר הפנימי , 2014אוגוסט  חודשב הביקורת,

 בתחום הביקורת הפנימית, לרבות בחברות ציבוריות.

רואי חשבון במשרד  1982משנת הינו שותף מבקר ההמבקר בעל רישיון רואה חשבון. כישורי המבקר: 
 .ים ופרטיים בענפי המשק השוניםהמתמחה בבקורת פנים בגופים ציבורי

חייקין כהן רובין המבקר מעניק שירותי ביקורת פנים, כגורם חיצוני, באמצעות משרד רו"ח מבקר חיצוני: 
 ושות'.

 יו"ר הדירקטוריון.הממונה הארגוני על המבקר: 

תוכנית הביקורת הינה תוכנית שנתית. התכנון השנתי של מטלות הביקורת, קביעת תוכנית הביקורת: 
העדיפויות ותדירות הביקורת מושפעים מהגורמים הבאים: החשיפה לסיכונים של פעילויות ופעולות 
החברה, ההסתברות לקיומם של ליקויים ניהוליים ומנהליים, ממצאים של ביקורות קודמות, נושאים בהם 

המנהלים, נושאים המתחייבים על פי דין, נושאים המתחייבים על פי  האורגניםקורת על ידי מתבקשת בי
 הוראות נוהל פנימיות או חיצוניות, הצורך בשמירה על מחזוריות.

, ועדת הביקורת והמבקר חברהנעשתה בשיתוף ההנהלה הבכירה של ה חברהקביעת תוכנית העבודה ב
  הפנימי.

הביקורת. למבקר קיים שיקול דעת מקצועי בכל הקשור תכנית הביקורת השנתית אושרה על ידי ועדת 
 ., בכפוף למסירת עדכון לחברי ועדת הביקורתלנושאים המחייבים סטיה מתוכנית העבודה

בשנת הדוח  חברהעסקאות מהותיות, כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות, אשר בוצעו על ידי ה
ו נדונ הביקורת בהן בישיבות ועדת ונכח מבקר הפנים זומן אולם, ,נו על ידי המבקר הפנימילא נבח
  .כאמור מהותיות עסקאות

   .לישראל מחוץ מהותית פעילות לה ואיןלחברה אין תאגידים מוחזקים מהותיים 

 שעות עבודה.  416-כ הסתכם לסך של 2016היקף העסקתו של המבקר הפנימי בשנת  היקף העסקה:

  החברה.לדעת ועדת הביקורת, היקף זה הינו מספק לאור גודלה, מורכבותה ואפייה של 

המבקר הפנימי, על פי הודעתו, עורך את הביקורת בהתאם לתקנים המקצועיים תקנים מקצועיים: 
 )ב( לחוק הביקורת הפנימית. 4הבינלאומיים המקובלים, כאמור בסעיף 

לחוק הביקורת  9גישה חופשית כאמור בסעיף  תלמבקר הפנימי ניתנמי: גישה חופשית למבקר הפני
 , לרבות נתונים כספיים. חברההפנימית, בכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של ה
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המבקר הפנימי מגיש את דוחותיו בכתב ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל וליו"ר דין וחשבון המבקר הפנימי: 
, דוחות 3על ידי מבקר הפנים  מהלך שנת הדוח ועד למועד פרסום דוח זה הוגשוועדת הביקורת. ב

  כמפורט להלן:

 

 נושא הביקורת
תאריך הגשת הדוח להנהלת 

 החברה
תאריך דיון בוועדת 

 ביקורת

 2016אוגוסט  2016יוני  גביה מלקוחות

עדכון סקר הציות והמלצות לעדכון תכנית 
 האכיפה הפנימית

 2016נובמבר  2016נובמבר 

 התקיים טרם 2017 מרץ מלאי ניהול

 

לדעת דירקטוריון החברה, אופי היקף אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי: 
ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי 

 .חברהלהגשים את מטרות הביקורת הפנימית ב

לדעת דירקטוריון  ת עבודה.ושע לסכום קבוע על בסיסשכר טרחתו של המבקר הפנימי נקבע תגמול: 
הינו מקובל, ואין בו כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של  שנקבעגמול ההיקף  ,החברה

 מבקר הפנים. 

 אמות מידה ביחס לסוגי עסקאות .6.4

א( לחוק החברות, 1)117בהתאם לסמכותה לפי סעיף מאשרת מדי שנה, ועדת הביקורת של החברה, 
עמידה של עסקה בהן תאיין ר שא, של החברה עם בעלי השליטה בה אמות מידה ביחס לסוגי עסקאות

 ., טרם אישורהאו שאינה חריגהאת הצורך בהבאתה בפני ועדת הביקורת לצורך סיווגה כעסקה חריגה 

באמות המידה שקבעה ועדת עסקאות כאמור של  ןעמידתאת בוחן אחת לשנה דירקטוריון החברה 
 הביקורת.

  הגדרת עסקה זניחה .6.5

כעסקה  ,קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה עם בעל עניין בהאימץ דירקטוריון החברה 
תקנות )" 2010-()א( לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, תש"ע6)א()41כקבוע בתקנה  זניחה

גם לבחינת היקף הגילוי בתשקיף ובדוח  משמשים את החברה"(. כללים וקווים מנחים אלו כספייםדוחות 
עם בעל שליטה או שלבעל  ,התקופתי לגבי עסקה של החברה, תאגיד בשליטתה וחברה קשורה שלה

לתקנות ניירות ערך )פרטי  54לתקנות ובתקנה  22כקבוע בתקנה  ,השליטה יש באישורה עניין אישי
"( )סוגי העסקאות תקנות פרטי תשקיף)" 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –ף וטיוטת התשקיף התשקי

עסקאות בעל " – הקבועים בתקנות דוחות כספיים, בתקנות ובתקנות פרטי תשקיף הנזכרים לעיל
 "(. עניין

 חות:להלן יפורטו הקווים המנחים והכללים העדכניים לסיווגן של עסקאות עם בעלי עניין כעסקאות זני

במהלך העסקים הרגיל שלה, החברה מבצעת או עשויה לבצע עסקאות בעלי עניין אשר הינן עסקאות 
( עסקאות רכישת שירותים ו/או הענקת 1זניחות, בהתאם למבחנים, מסוגים ובעלות מאפיינים כדלקמן: )

( עסקאות רכישת/מכירת מוצרים עם בעל 2) ;עניין אישיבהן שירותים עם בעל עניין או שלבעל העניין יש 
( עסקאות מכירת רכוש קבוע עם בעל עניין או שלבעל העניין 3) ;עניין אישיבהן עניין או שלבעל העניין יש 

 ;אישי עניין בהן יש העניין שלבעל או עניין בעל עם נכסים/השכרת שכירת עסקאות( 4) ;עניין אישיבהן יש 
עניין אישי. בהן ההלוואות של החברה לבעל העניין או שלבעל העניין יש מתן הלוואות לפי נוהל  (5)

העסקאות הינן או עשויות להיות עם בעלי שליטה בחברה ו/או עם חברות בשליטתם ו/או שיש לבעל 
 שליטה עניין אישי באישורן.

ים הבאים, כי עסקת בעלי עניין תחשב כעסקה זניחה, אם יתקיימו בה כל התנא ,דירקטוריון החברה קבע
( 2( עסקת בעלי העניין איננה עסקה חריגה )כמשמעות "עסקה חריגה" בחוק החברות(; )1במצטבר: )

בהעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעלי עניין תיחשב כעסקה זניחה 
בשיעור של פחות אם אמת המידה הרלוונטית המחושבת לעסקה )אחת או יותר, כאמור להלן( הינה 

 , הנמוך מביניהם, כמפורט להלן.ש"חמיליון  1( או סך של 1%מאחוז אחד )

 הרלוונטיות מאמות המידה יותר או אחת תחושב ,זניחה כעסקה סיווגה שייבחן עניין בעלי עסקת בכל
 יחס (א)החברה:  של השנתיים האחרונים המאוחדים הכספיים הדוחות בסיס על ,המסוימת לעסקה
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 היקף –התחייבויות  יחס (ב)הנכסים;  חלקי סך העניין בעלי עסקת נשוא הנכסים היקף - נכסים
 נשוא ההכנסות סך - הכנסות יחס (ג)ההתחייבויות;  חלקי סך העניין בעלי עסקת נשוא ההתחייבויות

 סך ההוצאות נשוא עסקת בעלי העניין -יחס הוצאות  (ד)השנתי.  סך ההכנסות חלקי העניין בעלי עסקת
 זניחה, אם כעסקה תיחשב שירותים למכירת עסקה לדוגמא, חלקי סך ההוצאות התפעוליות השנתי. כך

 הדוחות פי ( מסך ההכנסות של החברה על1%היקף ההכנסה לחברה בעסקה נמוך מאחוז אחד )
 האמורים. הכספיים המאוחדים

 אם זניחה תוגדר כעסקה לא למשל, עסקה איכותית. כך מבחינה גם זניחה הינה עניין בעלי עסקת
 דיווח במסירת חשיבות טובות הנאה שיש לקבל צפויים קרובו או השליטה בעל ,עסקה אותה במסגרת

מאותה התקשרות,  חלק הינן שבפועל תלות, כך ביניהן מתקיימת נפרדות, אשר בציבור. עסקאות עליהם
 אחת. כעסקה ייבחנו

כדי לגרוע מההסדר שחל על בקווים המנחים ובכללים לסיווגה של עסקה זניחה כאמור לעיל, אין באמור 
ידי קרובי  מהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק מול חברות הנשלטות עלבהחברה ביחס להתקשרויותיה 

  .התאגיד עסקי תיאור לפרק 23.2 ףמשפחה של בעלי השליטה, כמפורט בסעי

 פנימית אכיפה תכנית .6.6

 הערך בתחום ניירות אכיפה בתכנית להכרה לקריטריונים בהתאםאימצה תכנית אכיפה פנימית,  החברה
 התמונ זו . במסגרת2011באוגוסט  12 ביום ערך ניירות רשות ידי על פורסמו אשר השקעות, וניהול

 וועדת הערך ניירות בתחום האכיפה על כממונה הדירקטוריון ידי עלרעיה אשר, סמנכ"ל הכספים, 
  . תוכנית האכיפה הפנימיתעל  לפקח מונתה הביקורת

 בדבר רואה החשבון המבקר פרטים .7

 &Ernstהחבר ברשת  ,רואה החשבון המבקר של החברה הוא קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון
Young. 

אלפי ש"ח בגין שרותי ביקורת, שירותים  223-הסתכם שכר רואי החשבון בסך כולל של כ 2016בשנת 
טרחה  שעות. בנוסף, נשאה החברה בשכר 1,990-ושירותי מס, וזאת בגין היקף של כהקשורים לביקורת 

  יעוץ.יבגין שירותים אחרים הכוללים אלפי ש"ח,  176-בסך של כ

אלפי ש"ח בגין שרותי ביקורת, שירותים  230-הסתכם שכר רואי החשבון בסך כולל של כ 2015בשנת 
טרחה  שעות. בנוסף, נשאה החברה בשכר 1,770-ושירותי מס, וזאת בגין היקף של כהקשורים לביקורת 

  יעוץ.יבגין שירותים אחרים הכוללים אלפי ש"ח,  30-בסך של כ

בתעריף שכר הטרחה נקבע לפי מספר שעות העבודה המתוקצבות או שעות עבודה בפועל ומוכפל 
 דירקטוריון החברה. דייל לשעת עבודה. שכר הטרחה אושר ע

 פרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד .8

 פרטים בדבר אגרות החוב של החברה: .א

ש"ח ע.נ. של אגרות חוב )סדרה ג'( רשומות על  מיליון 81, הנפיקה החברה 2013בחודש יולי  .8.1
ש"ח ע.נ. אגרות חוב  1,000יחידות, בהרכב של  81,000-ש"ח ע.נ. כל אחת, ב 1שם, בנות 

 . 5.25%כל אחת, צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית בשיעור שנתי של 

'( של החברה, גה , ביצעה החברה פדיון חלקי בגין אגרות חוב )סדר2016 באוגוסט 2ביום  .8.2
 על פי תנאיהן.

אודות עסקת הגנה שביצעה החברה מפני החשיפה של עלייה במדד המחירים  לפרטים .8.3
 לעיל.  3.4 לצרכן, הנובעת מתנאי אגרות חוב )סדרה ג'(, ראו סעיף 

, פרסמה החברה את הדוח השנתי של הנאמן למחזיקי אגרות חוב )סדרה 2016 ביוני 5 ביום .8.4
. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 2016 ביוני 5 ליום ועד 2015באפריל  1שמיום  לתקופהג'(, 

 מובא האמור בדוח הכלול המידע. בהתאמה, 2016-01-044682)אסמכתא:  2016 יוניב 5
 (.ההפניה דרך על
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 :של החברה)סדרה ג'( פרטים בדבר אגרות חוב להלן יובאו  .8.5

 
 אגרות חוב )סדרה ג'( 

האם הסדרה מהותית ביחס להתחייבויות 
 2015בדצמבר  31החברה, ליום 

 כן

 2013יולי  מועד ההנפקה

הנקוב של הסדרה במועד  סך כל שוויה
 ההנפקה

ש"ח ע.נ.  1אגרות חוב )סדרה ג'( רשומות על שם, בנות  81,000,000
 כל אחת

 ש"ח ע.נ. כל אחת 1 השווי הנקוב

 31השווי הנקוב, לפי תנאי ההצמדה, ליום 
 2016בדצמבר 

 אלפי ש"ח 48,184

 אלפי ש"ח 709 2016בדצמבר  31הריבית שנצברה ליום 

)מבוסס  2016בדצמבר  31ליום השווי ההוגן 
 על מחירים מצוטטים בשוק פעיל(

 אלפי ש"ח 52,245

 אלפי ש"ח 52,245 2016בדצמבר  31השווי הבורסאי ליום 

 לשנה 5.25%ריבית קבועה בשיעור של  סוג הריבית

בחודש יולי  30תשלומים שנתיים שווים ביום  5 -הקרן עומדת לפרעון ב מועדי תשלום הקרן
 )כולל( 2019עד  2015של כל אחת מהשנים 

הריבית בגין היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה ג'( תשולם  מועדי תשלום הריבית
בחודש  30בחודש ינואר וביום  30בתשלומים חצי שנתיים שווים, ביום 

ביולי  30. תשלום אחרון ביום 2019עד  2014אחת מהשנים יולי של כל 
2019 

בחודש יולי  15קרן וריבית צמודות למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  בסיס הצמדה
2013 

 לא ניתנות להמרה המרה

 זכות לבצע פדיון מוקדם חברהל לבצע פדיון מוקדם חברהזכות ה

 אין ערבות לתשלום התחייבות החברה

  בדבר הנאמן:פרטים  .ב

 :נוספיםפרטים  .ג

 אגרות החוב )סדרה ג'( אינן מדורגות. .1

של  החברה עמדה בתום שנת הדיווח ובמהלכה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות .2
. לא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת 1"(שטר הנאמנות)" אגרות חוב )סדרה ג'(

 תעודות ההתחייבות לפירעון מיידי.

 לביצוע פעולות שונות. הנאמןבתום שנת הדיווח או במהלכה על ידי  הלא נדרש החברה .3

חלה  אין נכסים משועבדים להבטחת התחייבויות החברה על פי תעודות ההתחייבות, ולא .4
להנפיק תעודות  האו בקשר לסמכות ההגבלה בקשר עם יצירת שעבודים נוספים על נכסי

 התחייבות נוספות.

 תוכנית רכישה של ניירות ערך של החברה .9

, החל אגרות החובלרכישה עצמית של  , אישר דירקטוריון החברה תוכנית מסגרת2017 במרץ 27 ביום
מיליון ש"ח לרכישה עצמית של  10, בהיקף כולל של עד 2018 במרץ 31ועד ליום  2017 במרץ 28מיום 

 ."(תוכנית הרכישה)"חוב האגרות 

על ידי החברה, במישרין או באמצעות  , תבוצענהאגרות החובעל פי תוכנית הרכישה, רכישות של 
במסגרת המסחר בבורסה  )בכפוף לקבלת החלטה מתאימה של דירקטוריון חברות הבת(, חברות בת

ו/או במסגרת עסקאות מחוץ לבורסה )שלא מנושאי משרה ו/או בעלי שליטה בחברה(, ממקורותיה 

                                                 
1

בדבר תיקון . לפרטים נוספים אודות הוראות שטר הנאמנות, ראו דוח מיידי 2013ביולי  11( בע"מ, ביום 1975אשר נחתם בין החברה לבין הרמטיק נאמנות ) 

 . המידע הכלול בדוח האמור מובא על דרך ההפניה.2013-01-090519, אסמכתא 2013ביולי  11תשקיף מדף מיום 

 אגרות חוב )סדרה ג'( 

 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות ) שם חברת הנאמנות:

 אורן ו/או דן אבנון-מרב עופר שם האחראי על סדרת תעודות ההתחייבות בחברת הנאמנות:

 :פרטי התקשרות
 כתובת למשלוח דואר

 "בית הרמטיק" 
 63573תל אביב  113הירקון 

 ב , תל אבי3524ת.ד. 

 03-5274867 טלפון

 03-5271451 פקס

 hermetic@hermetic.co.il דואר אלקטרוני

mailto:hermetic@hermetic.co.il
mailto:hermetic@hermetic.co.il
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העצמיים של החברה )תזרים מזומנים מפעילות שוטפת( ובאמצעות הלוואות ממוסדות פיננסיים, וזאת 
מידת החברה בכפוף לע, בהיקפים ובתנאים בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת החברהבמועדים, 

ובהתאם להסכמי הלוואה עם החלות עליה, בהתאם להוראות שטר הנאמנות  פיננסיות ה באמות המידה
  .תאגידים בנקאיים

 עשויה להוותסבור, כי רכישת אגרות החוב  הדירקטוריוןנימוקי הדירקטוריון לאישור התוכנית: )א( 
 ועשויה, אטרקטיביים מחירי אגרות חוב מתאימים, לרבות תנאי שוקהתקיים ב ,הזדמנות עסקית וכלכלית

להניב תשואה עודפת על פני אלטרנטיבות השקעה אחרות וכן ליצור חסכון בהוצאות המימון העתידיות 
( להערכת הדירקטוריון, לאחר שקיים דיון בהתבסס על דוחותיה הכספיים של החברה ב); של החברה

ותזרים המזומנים  חברהה מקורות המימון העומדים לרשותת ולאחר שבחן א 2016בדצמבר  31ליום 
החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות החלות עליה, בהתאם לשנתיים הקרובות,  ההחזוי של

לא קיים חשש שביצוע תוכנית , וכן והסכמי הלוואה עם תאגידים בנקאיים להוראות שטר הנאמנות
 ייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.מנע מן החברה את היכולת לעמוד בהתחיהרכישה 

 .2016 בדצמבר 1יצוין, כי תוכנית המסגרת הקודמת של החברה לרכישה עצמית, פקעה ביום 
 

 ועל המקצועית עבודתם על החברה ולעובדי למנהלים הערכתם את מביעים החברה והנהלת הדירקטוריון

 .כך על להם ומודים זו בשנה לחברה הפעולה ותרומתם שיתוף
 

 
 2017 ץבמר 27, בני ברק

 
 

   

 אליהו חממה  צביקה עמית
 מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון

 



 

 
 
 
 
 

 ( בע"מ1996חממה מאיר סחר )
 
 6201בדצמבר,  31דוחות כספיים ליום 
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 וח רואה החשבון המבקרד
 

 בע"מ( 1996לבעלי המניות של חממה מאיר סחר )
 

 
בדצמבר  31החברה( לימים  -( בע"מ )להלן 1996של חממה מאיר סחר ) הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 

 בתקופההשנים  שלושואת הדוחות על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מ 2015-ו 2016
. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 2016בדצמבר  31 ביום השהסתיימ

 אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
 
 

תנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון ערכנו את ביקור
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

דיקה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת ב
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת 

 ת לחוות דעתנו.נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאו
 
 

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של 
לכל ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה ותזרימי המזומנים שלה  2015-ו 2016בדצמבר  31החברה לימים 

( (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2016 בדצמבר 31 ביום השהסתיימ בתקופההשנים  שלושאחת מ
 .2010-והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 
 

 

 

 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2017 במרץ, 27

 קסירר את גבאי פורר קוסט

 , 3רח' עמינדב 
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 ( בע"מ1996חממה מאיר סחר )
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 דוחות על המצב הכספי

 

 

 בדצמבר 31ליום     
    2016  2015 
 ח"שאלפי   באור  
       

       נכסים שוטפים
       

 1,973  3,926  5  מזומנים 
 158,317  148,775  6  לקוחות

 3,194  2,309  7  חייבים ויתרות חובה
 1,959  -    , נטומסים שוטפים לקבל

 150,742  137,111  8  מלאי
       
    292,121  316,185 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 1,767  1,934  9  לקוחות וחייבים לא שוטפים
 7,842  8,335  10  רכוש קבוע

 26  19  11  נכסים בלתי מוחשיים 
 5,456  3,268  ד'18  מסים נדחים

       
    13,556  15,091 
       
    305,677  331,276 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 
 



 ( בע"מ1996חממה מאיר סחר )
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 דוחות על המצב הכספי

 

 

 בדצמבר 31ליום     
    2016  2015 
 ח"שאלפי   באור  

       התחייבויות שוטפות
       

 119,461  106,730  12  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 15,899  15,914  15  חובחלויות שוטפות של אגרות 

 -  5,000  15  לזמן ארוך הלוואות חלויות שוטפות של
 46,415  37,370  13  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 11,820  8,254  14  זכאים ויתרות זכות

       
    173,268  193,595 

       
       התחייבויות לא שוטפות

       
 48,184  32,270  15  אגרות חוב

 -  15,000  15  ות מתאגידים בנקאייםהלווא
 1,664  1,494  17  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

       
    48,764  49,848 

       
     20  הון
       

 14,369  14,369    הון מניות 
 24,336  24,336    פרמיה על מניות

 (668)  (668)    מניות אוצר
 (414)  (429)    קרן בגין עסקת גידור

 50,210  46,037    יתרת רווח 

       
    83,645  87,833 
       
    305,677  331,276 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 
 
 

       2017במרץ,  27
 רעיה אשר  אליהו חממה  צביקה עמית  הדוחות הכספייםתאריך אישור 

 סמנכ"ל כספים  מנהל כללי  יו"ר הדירקטוריון  
 



 ( בע"מ1996חממה מאיר סחר )
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 דוחות על הרווח הכולל

 
 

 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31

    2016  2015  2014 
  

 באור
 אלפי ש"ח 

 למניה( )הפסד( )למעט נתוני רווח נקי
         

 525,268  484,562  452,269  א'22  הכנסות ממכירות
         

 485,868  477,910  431,347  ב'22  עלות המכירות
         

 39,400  6,652  20,922    רווח גולמי
         

 8,341  8,496  8,326  ג'22  הוצאות מכירה ושיווק
 10,749  9,103  10,514  ד'22  הוצאות הנהלה וכלליות

 (138)  -  (1,297)  ה'22  אחרותהכנסות 
         
    17,543  17,599  18,952 
         

 20,448  (10,947)  3,379    תפעולי)הפסד( רווח 
         

 330  638  1,301  ו'22  הכנסות מימון
 (14,083)  (8,307)  (7,427)  ו'22  הוצאות מימון 

         
 (13,753)  (7,669)  (6,126)    הוצאות מימון, נטו

         
 6,695  (18,616)  (2,747)    לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 

 1,732  (3,414)  1,734  'ו18  )הטבת מס(מסים על ההכנסה 
         

 4,963  (15,202)  (4,481)    )הפסד(רווח נקי 

         
         )לאחר השפעת המס(: אחר כולל )הפסד( רווח

         
 או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
         הפסד

         
 (183)  (70)  308    מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי (הפסדרווח )

         
 לרווח מכן לאחר מחדש /מסווגיםסווגושי סכומים

         הפסד או
         

 -  (414)  (15)    תזרים מזומניםהפסד בגין עסקאות גידור 

         
 4,780  (15,686)  (4,188)    כולל)הפסד( סה"כ רווח 

         
 0.35  (1.07)  (0.32)  23  בסיסי ומדולל למניה )בש"ח()הפסד( רווח נקי 

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 



 ( בע"מ1996חממה מאיר סחר )
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 דוחות על השינויים בהון

 
 

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות
  אוצר

קרן בגין 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

בגין קרן 
  עסקת גידור

 יתרת
  רווח

 סה"כ
 הון

 ח"שאלפי   
               

 104,602  66,702  -  77  (668)  24,165  14,326  4201, בינואר 1יתרה ליום 
               

 4,963  4,963  -  -  -  -  -  נקיסה"כ רווח 
 (183)  (183)  -  -  -  -  -  אחר כולל הפסד

               
 4,780  4,780  -  -  -  -  -  כולל רווח"כ סה

 19  -  -  (12)  -  24  7  עובדים של אופציות מימוש
 (3,000)  (3,000)  -  -  -  -  -  החברה מניות לבעלי דיבידנד

 *(   -  -  -  *(   -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
               

 106,401  68,482  -  65  (668)  24,189  14,333  2014בדצמבר,  31יתרה ליום 
               

 (15,202)  (15,202)  -  -  -  -  -  הפסדסה"כ 
 (484)  (70)  (414)  -  -  -  -  אחר כולל הפסד

               
 (15,686)  (15,272)  (414)  -  -  -  -  כולל הפסד"כ סה

 118  -  -  (65)  -  147  36  עובדים של אופציות מימוש
 (3,000)  (3,000)  -  -  -  -  -  החברה מניות לבעלי דיבידנד

               
 87,833  50,210  (414)  -  (668)  24,336  14,369  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 

               
 (4,481)  (4,481)  -  -  -  -  -  הפסדסה"כ 
 293  308  (15)  -  -  -  -  אחר כולל)הפסד(  רווח

               
 (4,188)  (4,173)  (15)  -  -  -  -  כולל הפסד"כ סה

 83,645  46,037  (429)  -  (668)  24,336  14,369  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 

 אלפי ש"ח. 1-נמוך מ *( 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 דוחות על תזרימי המזומנים

 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 4,963  (15,202)  (4,481)  )הפסד(רווח נקי 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד:
       

 1,732  (3,414)  1,734  מסים על ההכנסה
 7,506  6,844  6,337  , נטוומימון הוצאות ריבית

 633  954  1,090  והפחתותפחת 
 (138)  -  -  רווח הון ממימוש רכוש קבוע, נטו

 339  156  301  שערוך אגרות חוב ושינוי בשווי ההוגן של מרכיב ההמרה
 25  (13)  138  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

       
  9,600  4,527  10,097 

       והתחייבויות:שינויים בסעיפי נכסים 
       

 3,760  12,872  9,860  בלקוחות ירידה 
 (734)  (53)  218  בחייבים ויתרות חובה  (עלייהירידה )
 (50,182)  76,093  13,631  במלאי (עלייהירידה )

 20,184  (28,356)  (9,044)  עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 1,265  (1,948)  (3,582)  )ירידה( בזכאים ויתרות זכותעלייה 

       
 )( 11,083  58,608  (25,707) 

       מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה עבור:
       

 (7,861)  (6,896)  (6,428)  ריבית ששולמה
 355  52  91  ריבית שהתקבלה

 (5,451)  (1,812)  (69)  מסים ששולמו
 425  -  2,483  מסים שהתקבלו

       
  (3,923 )  (8,656)  (12,532) 
       

 (23,179)  39,277  12,279  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת 
 

 אלפי ש"ח. 1-נמוך מ *( 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 תזרימי המזומניםדוחות על 

 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 ח"שאלפי   

       
       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

       
 430  563  181  גביית חובות לזמן ארוך

 (3,018)  (3,062)  (1,572)  רכישת רכוש קבוע
 -  (20)  (4)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 226  -  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע
       

 (2,362)  (2,519)  (1,395)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 (8,549)  (16,216)  (16,200)  אגרות חוב פרעון
 (3,000)  (3,000)  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 27  118  -  עובדים של אופציות מימוש
 -  -  20,000  מתאגידים בנקאיים הלוואה

 36,708  (16,686)  (12,731)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
       

 25,186  (35,784)  (8,931)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון
       

 (355)  974  1,953  במזומנים )ירידה( עלייה  
       

 1,354  999  1,973  יתרת מזומנים לתחילת השנה
       

 999  1,973  3,926  יתרת מזומנים לסוף השנה

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 כללי -: 1באור 

 
 תאור החברה

 
 20נוסדה ביום  . החברהמזון יבש( ,)בעיקר החברה עוסקת ביבוא, שיווק והפצה של מוצרי מזון

 .1997 יוניוהתחילה פעילותה בחודש  1996בנובמבר, 
 

 
  החשבונאית המדיניות עיקרי -: 2 אורב
 

החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות,  המדיניות
 למעט אם נאמר אחרת. 

 

 הכספיים הדוחות הצגת בסיס .א
 

 (.IFRS -הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  הדוחות
וחות כספיים כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )ד כמו

 .2010-"עהתש(, שנתיים
 

, למעט נכסים והתחייבויות בגין הכספיים של החברה ערוכים על בסיס עלות הדוחות
 מכשירים פיננסים נגזרים המוצגים לפי שווים ההוגן דרך רווח והפסד.

 
 .הפעילות מאפיין שיטת לפי ההפסד או הרווח פריטי את להציג בחרה החברה

 
 התפעולי המחזור תקופת .ב
 

 .שנה הינה התפעולי המחזור תקופת
 
 חוץ ומטבע ההצגה מטבע, הפעילות מטבע .ג
 

 ההצגה ומטבע הפעילות מטבע .1
 

 "ח.ש הינו הכספיים הדוחות של ההצגה מטבע
 

 חוץ במטבע והתחייבויות נכסים, עסקאות .2
 

הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין  עסקאות
במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים 
במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד 

יבויות לא כספיים זה. הפרשי שער, נזקפים לדוח על הרווח הכולל. נכסים והתחי
 הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה.

 
 מדד צמודי כספיים פריטים .3

 
 לצרכן המחירים במדד לשינויים תנאיהם פי על הצמודים כספיים והתחייבויות נכסים

 בהתאם, דיווח תאריך בכל, הרלוונטי המדד לפי מותאמים( המדד -)להלן  בישראל
 . ההסכם לתנאי
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מסופקים לחובות הפרשה .ד
 

 החברה הנהלת שלהערכת חובות בגין ספציפי באופן נקבעת מסופקים לחובות ההפרשה
החברה לא הכירה בהפרשה בגין ירידת ערך בגין קבוצות לקוחות . בספק מוטלת גבייתם

המוערכות באופן קבוצתי, מאחר ולא זיהתה קבוצות לקוחות בעלי מאפייני סיכוני אשראי 
 אינם אלה שחובות נקבע בו במועד נגרעים, בערכם ירידה שחלה לקוחות חובות דומים.
 .לגבייה ניתנים

 
 מלאי .ה

 
נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות  מלאי

לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר 
המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע 

ערך  לירידתאת מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות המכירה. החברה בוחנת מדי תקופה 
 .בהתאמה מלאי

 
 ".ראשון יוצא - ראשון"נכנס  בסיס על נקבעת המלאי עלות

 
 ההכרה בהכנס .ו
 

כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות  ברווח או הפסדמוכרות  הכנסות
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה 
ניתנות למדידה באופן מהימן. כאשר החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים 

פי שוויה ההוגן של  מהעסקה ההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו. ההכנסות נמדדות על
 התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות. 

 
 ההכרה לפני שיתקיימו נדרש אשר בהכנסה הכרה בדבר הספציפיים הקריטריונים להלן

 :בהכנסה
 

 סחורות ממכירת הכנסות
 

 המשמעותיים והתשואות הסיכונים כל הועברו כאשר מוכרת סחורות ממכירת הכנסות
. נמשכת ניהולית מעורבות שומרת אינה והמוכרת, לקונה הסחורות על מהבעלות הנגזרים

 .הבעלות הועברה שבו המועד הינו המסירה מועד, כלל בדרך
 

 (Bill and Hold" )והחזק חייבמסוג " מכירות
 

" מוכרות לפני המסירה, כאשר מתקיימים התנאים והחזק חייבממכירות מסוג " ההכנסות
 הבאים:

 
 ;תתבצע שהמסירה צפוי .1
 ;במכירה ההכרה במועד לקונה למסירה ומוכן לזיהוי ניתן, יד בהישג נמצא הפריט .2
 וכן ;הנדחית המסירה הוראות את, בכתב רצוי, במפורש מאשר הקונה .3
 .רגילים תשלום תנאי חלים . 4
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 ריבית הכנסות
 

 צבירה בסיס על מוכרות, מופחתת בעלות הנמדדים פיננסיים נכסים בגין ריבית הכנסות
 .האפקטיבית הריבית בשיטת

 
 ללקוחות הנחות

 
 .המכירות סעיףמנוכות מו הענקתן עם הכספיים בדוחות נכללות ללקוחות שוטפות הנחות

 
 ביעדים לעמוד הלקוח מחויב לא לגביהן אשר השנה בתום ללקוחות הניתנות הנחות

 בהנחות הלקוח את המזכות היחסיות המכירות ביצוע עם הכספיים בדוחות נכללות, מסוימים
 .המכירות מסעיף ומנוכות, האמורות

 
 ההכנסה על מסים .ז
 

הפסד, למעט אם הן מתייחסות או תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח 
 הון. רווח כולל אחר או ללפריטים הנזקפים ל

 
 שוטפים מסים .1
 

 או שחוקקו המס וחוקי המס בשיעורי שימוש תוך נקבעת שוטפים מסים בגין חבות
 בקשר נדרשות התאמות וכן, הדיווח לתאריך עד, למעשה הושלמה חקיקתם אשר

 .קודמות שנים בגין לתשלום המס לחבות
 

 נדחים מסים .2
 

לבין  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 
 הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.

 
 או ימומש הנכסיתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 

 הושלמה חקיקתם אשר או שחוקקו המס חוקי על בהתבסס, תסולק ההתחייבות
 . הדיווח לתאריך עד למעשה

 
, מופחתים הם ניצולם צפוי שלא ובמידה נבחנים נדחים מסים נכסי דיווח תאריך בכל

 ובמידה דיווח תאריך בכל נבחנים נדחים מסים נכסי הוכרו לא בגינם זמניים הפרשים
 .מתאים נדחה מס נכס מוכר צפוי שניצולם

 
 מס התחייבות כנגד שוטף מס נכס לקיזוז חוקית זכות קיימת אם מקוזזים נדחים מסים

 .מס רשות ולאותה במס החייבת ישות לאותה מתייחסים הנדחים והמסים שוטפת
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 חכירות .ח

 
 נבחנים והם ההסכמים מהות על מבוססים כתפעולית או כמימונית חכירה לסיווג המבחנים

 :IAS 17-ב שנקבעו להלן הכלליםפי -על ההתקשרות במועד
 

 כחוכר החברה
 

 תפעולית חכירה
 

 הנכס על בבעלות הגלומים וההטבות הסיכונים כל ממשי באופן מועברים לא אשר נכסים
 בדוח על הרווח הכולל כהוצאה מוכרים החכירה תשלומי. תפעולית כחכירה מסווגים, החכור

 .החכירה תקופת פני על ישר בקו
 
 רכוש קבוע .ט
 

, שנצבר פחת בניכוי, ישירות רכישה עלויות בתוספת העלות לפי מוצגים הקבוע הרכוש פריטי
 את המשמשים עזר וציוד חילוף חלקי כוללת העלות. שוטפת תחזוקה הוצאות כוללים ואינם

 .הקבוע הרכוש

 
 החיים תקופת לאורך הישר הקו שיטת בסיס על שווים שנתיים בשיעורים מחושב הפחת

 :כדלקמן, בנכס השימושיים

 

 % בעיקר  %  
     

   10  וציוד מכונות
 15  15-20  ומשאיות רכב כלי

 10  10-33  משרדי וציוד ריהוט מחשבים
   להלן ראה  ומבנים במושכר שיפורים

 
 תקופת)לרבות  השכירותשיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת 

( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת לממשה שבכוונתה החברה שבידי להארכה האופציה
 . שבהם הקצר, לפי השיפורשל 

 
החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה  אורך

 ולהבא. -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

 
כס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנ הפחתת

 שבו הנכס נגרע. 
 
 מוחשיים בלתי נכסים .י

 
 בתוספת העלות לפי הראשונית ההכרה עם נמדדים בנפרד הנרכשים מוחשיים בלתי נכסים
 עלותםפי -על נמדדים מוחשיים בלתי נכסים, הראשונית ההכרה לאחר. ישירות רכישה עלויות
 .שנצברו ערך מירידת הפסדים ובניכוי מצטברת הפחתה בניכוי

 
 החיים אורך פני על מופחתים, מוגדר שימושיים חיים אורך בעלי מוחשיים בלתי נכסים

 ירידת על המצביעים סימנים קיימים כאשר ערך ירידת לגביהם ונבחנת שלהם השימושיים
 . שנה סוף בכל לפחות נבחנות מוחשי בלתי נכס של ההפחתה ושיטת ההפחתה תקופת. ערך
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 תוכנות
 

 חלק המהוות תוכנות. ותוכנות מחומרה המורכבות מחשב מערכות כוללים החברה נכסי
 כרכוש מסווגות, עליה המותקנות התוכנות ללא לפעול יכולה אינה אשר, מחומרה אינטגרלי

 נוספת פונקציונליות ומוסיפות עצמן בפני העומדות לתוכנות רשיונות, זאת לעומת. קבוע
 .מוחשיים בלתי כנכסים מסווגים, לחומרה

 
 .שנים חמש הינו התוכנות של השימושיים החיים אורך

 
 פיננסיים לא נכסים ערך ירידת .יא

 
 כתוצאה סימנים ישנם כאשר פיננסיים לא נכסים ערך בירידת הצורך את בוחנת החברה

-ברת אינה הכספיים בדוחות שהיתרה כך על המצביעים בנסיבות שינויים או מאירועים
 השבה.

 
-בר הסכום על עולה פיננסיים הלא הנכסים של הכספיים בדוחות היתרה בהם במקרים
 הגבוה הינוההשבה -בר הסכום. שלהםההשבה -בר לסכום הנכסים מופחתים, שלהםההשבה 

 תזרימי מהוונים השימוש שווי בהערכת. שימוש ושווי למכירה עלויות בניכוי הוגן שווי מבין
. נכס לכל הספציפיים הסיכונים את המשקף מס לפני ניכיון שיעור לפי הצפויים המזומנים

 היחידה עבורההשבה -בר הסכום נקבע עצמאיים מזומנים תזרימי מייצר שאינו נכס בגין
 .לרווח או הפסד נזקפים ערך מירידת הפסדים. הנכס שייך שאליה המזומנים מניבת

 
 בקביעת ששימשו באומדנים שינויים חלו כאשר רק מבוטל, נכס של ערך מירידת הפסד

 ההפסד ביטול. הערך מירידת ההפסד לאחרונה הוכר בו מהמועד הנכס שלההשבה -בר הסכום
( הפחתה או פחת)בניכוי  בעבר שהוכר הנכס של הערך ירידת סכום מבין לנמוך מוגבל כאמור

לרווח  נזקף כאמור הפסד ביטול, העלות לפי הנמדד נכס לגבי. הנכס שלההשבה -בר סכום או
 או הפסד.

 
 פיננסיים מכשירים .יב

 
 פיננסיים נכסים .1

 
מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן  IAS 39פיננסיים בתחולת  נכסים

ובתוספת עלויות עסקה ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 
 לרווח או הפסד.רווח או הפסד, אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות 

 
 סיווגם על מבוסס פיננסיים בנכסים החשבונאי הטיפול, הראשונית ההכרה לאחר

 :להלןש כמפורט
 

 וחייבים הלוואות ( א
 

 הניתנים או קבועים בתשלומים המוחזרות השקעות הינן וחייבים הלוואות
וצגות מ הלוואות, הראשונית ההכרה לאחר. פעיל בשוק נסחרים שאינם לקביעה

עלויות עיסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת  תוספתבעל פי תנאיהן לפי העלות 
לפי  יםלזמן קצר מוצג חייבים, ובניכוי הפרשה לירידת ערך. הריבית האפקטיבית

 הנומינלי.  םבערכ, בדרך כלל הםתנאי
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 פיננסיות התחייבויות .2
 

והתחייבויות אחרות הנמדדות  הלוואות, הוגן בשווי לראשונה מוכרות ההתחייבויות
 .ישירות עיסקה עלויות בניכוי מוצגות בעלות מופחתת

 
 סיווגם על מבוסס פיננסיות בהתחייבויות החשבונאי הטיפול, הראשונית ההכרה לאחר

 :להלן כמפורט
 

 מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות (א
 

 תנאיהן פי על מוצגות, חוב אגרות לרבות, הלוואות, הראשונית ההכרה לאחר
 הריבית בשיטת שימוש תוך ישירות עסקה עלויות בניכוי העלות לפי

 . האפקטיבית
 

 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות (ב
 

 כוללות הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות
 עם המיועדות פיננסיות והתחייבויות למסחר המוחזקות פיננסיות התחייבויות

 .הפסד או רווח דרך הוגן בשווי מוצגות להיות בהן הראשונית ההכרה
 

 הוגן שווי מדידת .3
 

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת 
 התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

 
 מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או

 ( ביותר.advantageousההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )
 

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק 
ישתמשו בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת 

 האינטרסים הכלכליים שלהם.
 

שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק משתמשת בטכניקות הערכה החברה 
נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים 

 רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
 

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם 
לקים לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה מחו

 .ביותר, המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה
 
 פיננסיים מכשירים קיזוז .4

 
 המצב על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים
 וכן, שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם הכספי
 הנכס את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק כוונה קיימת
 .במקביל ההתחייבות את ולסלק

הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של 
צדדים. על הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד ה

מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי 
 או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.
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 מורכבים פיננסיים מכשירים .5
 

 לשני מפוצלות, התחייבות של ורכיב הוני המרה רכיב הכוללות, להמרה חוב אגרות
 על בהתבסס ההתחייבותי הרכיב של קביעה ידי על מחושב, כאמור הפיצול. רכיבים
 ההוני ההמרה רכיב של הערך. המרה אופציית ללא דומה התחייבות של ההוגן השווי
 להמרה החוב אגרות בגין שהתקבלה התמורה סך בין כהפרש ומחושב שייר כערך נקבע
 עלויות. עוקבות בתקופות מוצג לכך ובהתאם ההתחייבותי לרכיב שיוחס הסכום לבין

 של ההקצאה יחס בסיס על ההתחייבות ורכיב ההון רכיב בין הוקצו ישירות עסקה
 .וההתחייבות ההון לרכיבי התמורה

 
 פיננסיים מכשירים גריעת .6
 

 פיננסיים נכסים (א
 

 מהנכס המזומנים תזרימי לקבלת החוזיות הזכויות פקעו כאשר נגרע פיננסי נכס
 .הפיננסי

 
 פיננסיות התחייבויות ( ב

 
, נפרעה ההתחייבות דהיינו, מסולקת היא כאשר נגרעת פיננסית התחייבות

 את פורע)החברה(  החייב כאשר מסולקת פיננסית התחייבות. פקעה או בוטלה
 או בסחורות, אחרים פיננסיים בנכסים, במזומן תשלום ידי על ההתחייבות

 .מההתחייבות משפטית משוחרר או, שירותים
 

 

 פיננסיים נכסים ערך ירידת . 7
 

 נכס ערך לירידת אובייקטיבית ראיה קיימת האם דיווח תאריך בכל בוחנת החברה
 :הבאים הפיננסיים הנכסים של קבוצה או פיננסי

 
 מופחתת בעלות המוצגים פיננסיים נכסים ( א
 

 השפיעו יותר או אחד אירוע כאשר קיימת ערך לירידת אובייקטיבית ראייה
. ההכרה מועד לאחר מהנכס העתידיים המזומנים תזרימי אומדן על שלילי באופן
 הנכס יתרת בין כהפרש נמדד הכולל הרווח על לדוח הנזקף ההפסד סכום

 העתידיים המזומנים תזרימי אומדן של הנוכחי הערך לבין הכספיים בדוחות
 בהתאם המהוונים(, התהוו שטרם עתידיים אשראי הפסדי כוללים)שאינם 

 הריבית)שיעור  הפיננסי הנכס של המקורית האפקטיבית הריבית לשיעור
 הכספיים בדוחות הנכס יתרת(. לראשונה ההכרה בעת שחושב האפקטיבית

(. מסופקים לחובות הפרשה לעיל גם)ראה  הפרשה רישום באמצעות מוקטנת
 באופן לייחס ניתן כאשר מבוטל ערך מירידת הפסד עוקבות בתקופות

את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד.  אובייקטיבי
 ביטול כאמור נזקף לדוח על הרווח הכולל עד לגובה ההפסד שהוכר.

 
 ()הגנה גידור לצורכי נגזרים פיננסיים מכשירים . 8

 
החברה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה 

(Forward)  בגין מטבע חוץ ועסקאות החלפה של שיעורי ריבית(IRS)  כדי להגן על
עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ ובשיעורי 

 הריבית. 



 ( בע"מ1996חממה מאיר סחר )

 באורים לדוחות הכספיים

 16 

 
 

 )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות  -: 2באור 
 

רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים 
 למטרות גידור נזקפים מיידית לרווח או הפסד.

 
 עסקאות גידור העונות על הקריטריונים של עסקאות גידור )הגנה( מטופלות כדלקמן:

 
  גידור תזרימי מזומנים

 
ווי ההוגן של המכשיר המגדר מוכר ברווח )הפסד( החלק האפקטיבי של השינויים בש

 כולל אחר בעוד שהחלק הלא אפקטיבי מוכר מיידית לרווח או הפסד.
 

רווח )הפסד( כולל אחר מועבר לרווח או הפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות 
לדוגמה, כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת ברווח או הפסד  לרווח או הפסד,

 .עסקה חזויה מתרחשתאו כאשר 
 

 אוצר מניות .יג
 

 מהון בקיזוז ומוצגות רכישתן עלות לפי נמדדות החברה ידי על המוחזקות החברה מניות
 נזקף אוצר מניות של ביטול או הנפקה, מכירה, מרכישה הנובע הפסד או רווח כל. החברה

 .להון
 

 הפרשות .יד
 

מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או  IAS 37-ל בהתאם הפרשה
משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על 
מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר החברה צופה שחלק או כל 

מת וודאות למעשה לקבלת ההוצאה תוחזר לחברה, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיי
 הנכס. ההוצאה תוכר ברווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.

 
 :הכספיים בדוחות שנכללו ההפרשות סוגי להלן

 
 משפטיות תביעות

 
 מחוייבות או בהווה משפטית מחוייבות קיימת לחברה כאשר מוכרת תביעות בגין הפרשה

כי החברה תידרש  לא מאשר סביר יותר כאשר, בעבר שהתרחש מאירוע כתוצאה משתמעת
 למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

 
 לעובדים הטבות בשל התחייבויות .טו
 

 קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:  בחברה
 
 קצר לזמן עובד הטבות .1
 

 12הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני לזמן קצר הטבות לעובדים 
חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 

משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות המתייחסים. הטבות אלו כוללות 
מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס 

מזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות ב
משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד 

 בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
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 העסקה סיום לאחר הטבות .2
 

 כתוכניות מסווגות והן ביטוח לחברות הפקדות ידי על כלל בדרך ממומנות התוכניות
 .מוגדרת להטבה כתוכניות וכן מוגדרת להפקדה

 
לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן  14תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף  לקבוצה

הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או 
תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי משתמעת לשלם 

לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות 
 קודמות. 

 
 כהוצאה מוכרות, תגמולים בגין או פיצויים בגין מוגדרת להפקדה לתוכנית הפקדות

 .מהעובד העבודה שירותי לקבלת במקביל לתוכנית ההפקדה בעת
 

לחברה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי  בנוסף
פיטורין. לפי החוק, זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. 

 הזכאות יחידת של אקטוארי שווי שיטת לפי נמדדתהעסקה  סיוםההתחייבות בשל 
, עובדים עזיבת ושיעור עתידיות שכר יותעל בחשבון מביא האקטוארי החישוב. החזויה

 תזרימי היוון בסיס על מוצגים הסכומים. התשלום עיתוי של הערכה בסיס על וזאת
 שלבהתאם לתשואה במועד הדיווח  הריבית שיעורי לפי, הצפויים העתידיים המזומנים

 לתקופת דומה פרעונן מועד אשר ,קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה חוב אגרות
  .הפרישה לפיצויי המתייחסת ההתחייבות

 
 באופן מעובדיה לחלק פיצויים לתשלום התחייבויותיה בגין כספים מפקידה החברה

 נכסים הם התוכנית נכסי(. התוכנית נכסי -)להלן  ביטוח וחברות פנסיה בקרנות שוטף
 נכסי. כשירות ביטוח בפוליסות או ארוך לזמן עובד הטבות קרן ידי על המוחזקים

 .לחברה ישירות לשלמם ניתן ולא, החברה נושי לשימוש זמינים אינם התוכנית
 

 של הנוכחי הערך את מייצגת במאזן המוצגת לעובדים הטבות בשל ההתחייבות
 .התוכנית נכסי של ההוגן השווי בניכוי המוגדרת ההטבות התחייבות

 
 .ןבתקופת התהוות מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מניות מבוסס תשלום עסקאות .טז
 

 במכשירים המסולקות מניות מבוסס תשלום של בדרך להטבות זכאים החברה של עובדים
 .הוניים

 
 הוניים במכשירים המסולקות עסקאות

 
 של ההוגן השווי לפי נמדדת הוניים במכשירים המסולקות עובדים עם העסקאות עלות

 תמחור במודל שימוש באמצעות נקבע ההוגן השווי. ההענקה במועד ההוניים המכשירים
 . מקובל אופציות

 
העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת בדוח על הרווח הכולל יחד עם גידול  עלות

מקביל בהון על פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים 
תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין  -הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן 

תום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את עסקאות המסולקות במכשירים הוניים ב
מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של החברה לגבי מספר המכשירים 
ההוניים שיבשילו בסופו של דבר. ההוצאה או ההכנסה ברווח או הפסד משקפת את השינוי 

 התקופה לסוף עד שנצברה זו לבין המדווחת התקופה לסוף עד שנצברהבין ההוצאה 
 .הקודמת

 
 .מוכרת אינה דבר של בסופו מבשילות שאינן הענקות בגין הוצאה

 
 למניה)הפסד(  רווח .יז

 
 במספר החברה מניות לבעלי המיוחס הנקי הרווח של חלוקה ידי על מחושב למניה רווח

 .התקופה במהלך בפועל הקיים המשוקלל הרגילות המניות
 ואופציות להמרה חוב אגרות כדוגמת המירים ערך)ניירות  פוטנציאליות רגילות מניות

 למניה הרווח את מדללת שהשפעתן במידה למניה המדולל הרווח בחישוב נכללות( לעובדים
 ברווח נכללות התקופה במהלך שהומרו פוטנציאליות רגילות מניות. נמשכות מפעילויות

 .למניה הבסיסי ברווח נכללות מועד ומאותו, ההמרה למועד עד רק למניה המדולל
 

 
 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים עיקרי -: 3 באור

 
 ושקלה דעת שיקול החברה הפעילה, הכספיים בדוחות החשבונאית המדיניות עיקרי יישום בתהליך

 בדוחות שהוכרו הסכומים על המהותית ההשפעה שלהם, הבאים הנושאים לגבי השיקולים את
 :הכספיים
 

 השיקולים .א
 

 חכירה סיווג -
 

 האם החברה בוחנת, תפעולית או כמימונית חכירה לסווג יש האם הבחינה לצורך
 בכלל. בנכס לבעלות הנלווים וההטבות הסיכונים כל את במהותה מעבירה החכירה

 את, הזדמנותי במחיר רכישה אופציית של קיומה את, היתר בין, החברה בוחנת זאת
 תשלומי של הנוכחי הערך ואת  הנכס של הכלכלי החיים לאורך ביחס החכירה תקופת

 .הנכס של ההוגן לשווי ביחס המינימליים החכירה
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 )המשך( הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים עיקרי -: 3 באור

 
 והנחות אומדנים .ב

 
 על המשפיעים והנחות, באומדנים להסתייע ההנהלה נדרשת, הכספיים הדוחות הכנת בעת

 הכנסות, התחייבויות, נכסים של המדווחים הסכומים ועל החשבונאית המדיניות יישום
 .האומדן שינוי נעשה בה בתקופה נזקפים החשבונאיים באומדנים שינויים. והוצאות

 
ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח  להלן

על ידי החברה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי  ואומדנים קריטיים שחושבו
 לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת: 

 
 משפטיות תביעות -

 
התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה, הסתמכו החברות  תוצאותבהערכות סיכויי 

יועצים המשפטיים מתבססות העל חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של 
 הניסיוןעל מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על 

המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, 
 עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

 
 נדחים מיסים נכסי -

 
פסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים מסים נדחים מוכרים בגין ה נכסי

ניתנים לניכוי, שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן 
יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים 

קורה שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה, מ
 ואסטרטגיית תכנון המס.  

 
 העסקה סיום לאחר הטבות -

 
בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש  התחייבות

בטכניקות הערכה אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר 
לגבי שיעורי היוון, שיעורי תשואה צפויים על נכסים, שיעור עליית השכר ושיעורי 

משמעותית בגין  תחלופת עובדים. יתרת ההתחייבות עשויה להיות מושפעת בצורה
 שינויים באומדנים אלו.  

 
 

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSלתקני  גילוי -: 4באור 
 

  מכשירים פיננסיים IFRS 9 .א
 

מכשירים פיננסיים,  - IFRS 9 פרסם את הנוסח המלא והסופי של IASB-ה 2014בחודש יולי 
מתמקד התקן(  -)להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39 המחליף את

בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
IAS 39. 

 
יימדדו בשווי הוגן. בתקופות  כרה לראשונה כל הנכסים הפיננסייםהתקן קובע כי בעת הה

 ם המצטבריםעוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאי
  שנקבעו בתקן.
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSלתקני  גילוי -: 4באור 
 

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי 
  הוגן.

 
קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי  ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעה לעניין

השווי לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת  IAS 39הוראות 
 ההוגן. 

 
 התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור. 

 
. אימוץ מוקדם 2018בינואר,  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 אפשרי.
 

  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא IFRS 9-ל יקוניםלת החברה, להערכת
 

 הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות -   15IFRS .ב
 

15 IFRS  ההתקן( פורסם על ידי  -)להלן-IASB  ,2014במאי . 
 

תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףהתקן מ
15 IFRIC  ,18הסכמים להקמת מבנים IFRIC 31-העברות של נכסים מלקוחות וSIC   הכנסות- 

 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום.
 

  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

 
בשינויים , לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול זיהוי החוזה עם הלקוח   -   1 שלב

(modifications.בחוזים )  
 .בחוזה( distinct)מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי  -   2 שלב
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון  ,קביעת מחיר העסקה -   3 שלב

 משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
על בסיס מחיר המכירה  ביצוע נפרדתמחויבות כל הקצאת מחיר העסקה ל -   4 שלב

תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים  היחסי הנפרד
  והערכות.

קיום מחויבות תוך הבחנה בין , מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה  -   5 שלב
  במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

 
 
 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם תקןה

אימוץ מוקדם אפשרי. התקן מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם  .לאחריו או 2018
הקלות מסוימות, שלפיו התקן ייושם על חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה 

 ואילך, ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. 
 

 ת ליישם את התקן באימוץ מוקדם.לא מתכוונ החברה
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSלתקני  גילוי -: 4באור 
 

 גילויים נוספים לגבי התחייבויות פיננסיות, בדבר מזומנים תזרימי על דוח IAS 7-ל תיקונים . ג
 
אשר התיקונים(  -)להלן  דוח על תזרימי מזומנים IAS 7-ל תיקונים IASB-פרסם ה 2016נואר בי
ורשים מתן גילויים נוספים לגבי התחייבויות פיננסיות. התיקונים דורשים להציג את ד

התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה של התחייבויות פיננסיות, לרבות השינויים 
 איבוד שליטה במוחזקות, משינויים הנובעים מתזרימי מזומנים מפעילות מימון, מרכישת או

 ערי חליפין ומשינויים בשווי הוגן.בש
 

או לאחריו. לא  2017בינואר,  1התיקונים ייושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
נדרש לכלול גילויים כאמור בהתייחס למספרי השוואה לתקופות הקודמות למועד התחילה 

 של התיקונים. אימוץ מוקדם אפשרי.
 

 דוחותיה הכספיים הרלוונטיים.החברה תכלול את הגילויים הנדרשים ב
 

 חכירות IFRS 16 .ד
 

 -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
 התקן החדש(.

בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום 
 .את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת

 
התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי 
)פרט למקרים מסוימים( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן 

 .חכירות  IAS 17-הקיים
 

שימוש. כמו כן, -חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות
 וכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.הח
 

, או לאחריו. 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 מיושם במקביל. ,הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות IFRS 15אימוץ מוקדם אפשרי, כל עוד 

 
או בגישת יישום למפרע התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור בגישת יישום למפרע מלאה 

חלקי עם הקלות מסוימות בגין החכירות שיהיו קיימות במועד המעבר, אשר לפיה לא תידרש 
 הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. 

 
 והחברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן. היות והיקף חוזי השכירות של החברה הינ

הותית על היקף הנכסים תהיה השפעה מליישום התקן משמעותי, החברה מעריכה כי 
וההתחייבויות של החברה. יחד עם זאת, בשלב זה, אין ביכולתה להעריך את ההשפעה 

 הכמותית על הדוחות הכספיים.
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 מזומנים -: 5אור ב
 בדצמבר 31  

  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 1,973  3,926  מזומנים למשיכה מיידית
 
 

 לקוחות -: 6באור 
 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     
 93,342  91,279  חובות פתוחים 
 73,787  67,050  המחאות לגבייה 

 632  262  חלויות שוטפות של חובות לקוחות לזמן ארוך
     
  158,591  167,761 

 9,444  9,816  הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 
     

 158,317  148,775  לקוחות, נטו
 

 ירידת ערך חובות לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים.
 

 31ש"ח צמוד לדולר ארה"ב ) אלפי 10,416סך של  2016בדצמבר,  31יתרת הלקוחות, נטו, ליום  מתוך
 אלפי ש"ח(. 14,970 - 2015בדצמבר, 

 
 להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:

 אלפי ש"ח  
   

 10,364  5201בינואר,  1יתרה ליום 
   

 78  הפרשה במשך השנה
 (802)  שנגבו מסופקיםבגין חובות  ביטול
 (196)  שנמחקו אבודים בחובות הכרה

   
 9,444  5201בדצמבר,  31יתרה ליום 

   
 418  במשך השנה הפרשה

 (46)  שנגבו  מסופקיםבגין חובות  ביטול
   

 9,816  6201בדצמבר,  31יתרה ליום 
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 )המשך(   לקוחות -: 6באור 
 
 

להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך )הפרשה לחובות מסופקים(, לקוחות נטו, 
 :המאזןלפי תקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך 

 

  
לקוחות שטרם 

  הגיע מועד
והפיגור בגבייתם לקוחות שמועד פרעונם עבר 

   הינו

  
)ללא פיגור 

  יום 90-180  יום 90  בגבייה(
 180מעל 

 סה"כ  יום
 אלפי ש"ח  
           
 148,775  2,235  595  6,851  139,094  6201בדצמבר,  31
           
 158,317  2,632  893  5,776  149,016  5201בדצמבר,  31

 
 

 חובהחייבים ויתרות  -: 7באור 
 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 426  680  הוצאות מראש 
 633  461  מקדמות לספקים

 1,449  1,121  הלוואה לספק
 609  -  מוסדות

 77  47  הלוואות לעובדים 
     
  2,309  3,194 

 
 

 מלאי -: 8באור 
 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח   
     

 42,398  46,949  מלאי במחסני החברה 
 65,651  53,626  מלאי במחסני ערובה 

 42,693  36,536  מלאי בדרך ומקדמות לספקים עבור מלאי )בעיקר מלאי בדרך(
     

  137,111  150,742 
 

 31אלפי ש"ח )ליום  5,795כוללת הפרשה לירידת ערך מלאי בסך של  2016בדצמבר,  31היתרה ליום 
 אלפי ש"ח(.   9,099 - 2015בדצמבר, 
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 לא שוטפים וחייבים לקוחות -: 9באור 

 
 :הרכב .א

 2016בדצמבר,  31  

  
 עד משנה

  שנתיים
 עד משנתיים

 שנים 3
 "חש אלפי  
     

 665  1,219  )ב( שוטפים לא לקוחות
 -  668  הלוואה לספק )ג(

 -  47  שוטפים לא חייבים
     
  1,934  665 

 
החברה התקשרה עם אחד מלקוחותיה להסדרת תשלום יתרת חובו לחברה. סוכם כי הלקוח  .ב

פרע הלקוח סך  2016בדצמבר,  31ישלם את החוב )כולל ריבית( בתשלומים חודשיים. ליום 
אלפי  3,162 - 2015בדצמבר  31 ליום) מתוך יתרת החוב )כולל ריבית( ש"ח אלפי 3,348של 

זכות  . בנוסף הועמדו לטובת החברה בטחונות ובכלל זה הועברה לבעלות החברהש"ח(
הדיירות המוגנת של הלקוח וערבויות אישיות נוספות. לאחר פרעון מלוא החוב החברה 

 תעביר את זכויותיה בנכס ללקוח.
 

ישלם את החוב  הספקסוכם כי ריבית.  שאינה נושאת ספקיהאחד מל נתנה הלוואההחברה  .ג
המחושב על ידי היוון תזרימי החברה רשמה את ההלוואה בשוויה ההוגן  בתשלומים חודשיים.

  שנה.ל 10% המזומנים הצפויים בשיעור היוון של
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 רכוש קבוע -: 10באור 
 

 הרכב ותנועה: א.

 
 6201שנת 

  

שיפורים 
במושכר 
  ומבנים

 כלי
רכב 

  ומשאיות
מכונות 
  וציוד 

מחשבים, 
ריהוט וציוד 

  משרדי
 

 סה"כ
 אלפי ש"ח   

           עלות
           

 13,443  2,188  4,679  792  5,784   2016בינואר,  1יתרה ליום 
 1,572  174  1,398  -  -  רכישות

           
 15,015  2,362  6,077  792  5,784   2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

           
           פחת שנצבר

           
 5,601  1,319  2,506  340  1,436   2016בינואר,  1יתרה ליום 

  1,079   218  538  138  185  פחת 
           

 6,680  1,537  3,044  478  1,621   2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
           

 31יתרת עלות מופחתת ליום 
  2016בדצמבר, 

4,163  314  3,033  825  8,335 

 
 2015שנת 

  

שיפורים 
במושכר 
  ומבנים

 כלי
רכב 

  ומשאיות
מכונות 
  וציוד 

מחשבים, 
ריהוט וציוד 

  משרדי
 

 סה"כ
 אלפי ש"ח   

           עלות
           

 10,381  1,562  3,634  792  4,393   2015בינואר,  1יתרה ליום 
 3,062  626  1,045  -  1,391  רכישות

           
 13,443  2,188  4,679  792  5,784   2015בדצמבר,  31יתרה ליום 

           
           פחת שנצבר

           
 4,657  1,151  2,060  201  1,245   2015בינואר,  1יתרה ליום 

 944  168  446  139  191  פחת 
           

 5,601  1,319  2,506  340  1,436   2015בדצמבר,  31יתרה ליום 
           

 31יתרת עלות מופחתת ליום 
  2015בדצמבר, 

4,348  452  2,173  869  7,842 

 
 נוסףמידע  ב.

 
עלותם המקורית של נכסים כאמור  ועדיין מופעלים.בחברה קיימים נכסים שהופחתו במלואם 

 אלפי ש"ח(. 3,073 - 2015בדצמבר,  31אלפי ש"ח ) 3,423הינה בסך של  2016בדצמבר,  31ליום 
 

 .ב'19באשר לשעבודים, ראה באור  ג.
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 נכסים בלתי מוחשיים   -: 11באור 
 

 :ותנועה הרכב
 תוכנות מחשב  

 אלפי ש"ח  
   עלות

   
 526   2015, בינואר 1 ליוםיתרה 

 20  רכישות
   

 546   2016, בינואר 1 ליוםיתרה 
 4  רכישות

   
 550  2016בדצמבר,  31 וםיתרה לי

   
   הפחתה שנצברה

   
 510   2015בינואר,  1יתרה ליום 

 10  השנההפחתה שהוכרה במהלך 
   

 520  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 
 11  הפחתה שהוכרה במהלך השנה

   
 531  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

   
   יתרה, נטו

   
 19  2016בדצמבר,  31ליום 

   
 26  2015בדצמבר,  31ליום 

 
 הכולל בסעיף הנהלה וכלליות.הוצאות הפחתת תוכנות מחשב מסווגות בדוח על הרווח 

 
 

 אשראי מתאגידים בנקאיים -: 12באור 
 

 ההרכב א.
  2015בדצמבר  31  2016בדצמבר  31  
בדולר   

 ארה"ב
 

 ללא הצמדה
 

 סה"כ
בדולר  

 ארה"ב
 

 ללא הצמדה
 

        סה"כ
 אלפי ש"ח   
             

אשראי לזמן קצר מתאגידים 
 119,461  97,910  21,551  106,730  97,102  9,628  בנקאיים

 
 ב'.19באשר לשעבודים, ראה באור  ב.
 
כוללים תאגידים הבנקאיים המעמידים לה מסגרות אשראי, ההסכמי האשראי של החברה עם  ג.

מקובל, המאפשר לכל אחד מהם, להעמיד לפרעון מיידי את האשראי  Cross Defaultסעיף 
שנתן לחברה, בקרות אירוע כלשהו שתוצאתו עשויה להקים זכות לפרעון מיידי של חובות 

כמו כן, חלק מהסכמי האשראי קובעים, כי שינוי לצד שלישי )גם אם זה לא מימש אותה(. 
בלת הסכמת הבנק בכתב ומראש, יהווה בהחזקות בעלי שליטה בחברה ו/או בהרכבן, ללא ק

 עילה לפירעון מיידי.
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 )המשך( אשראי מתאגידים בנקאיים -: 12באור 
 
 מסגרות לחברה המעמידים הבנקאיים התאגידיםכלפי של החברה התחייבות  יכתבפי על  ד.

 כל או עצמית רכישה לבצע/או ו דיבידנד לחלק שלא , בין היתר,החברה התחייבה, אשראי
, בעקיפין ובין במישרין בין, (1999-"טהתשנ, החברות בחוק אלו מונחים)כהגדרת  שהיא חלוקה

 לבנק המקנה אירוע אירע לא החלוקה למועד עד( א: הבאים המצטברים לתנאים בכפוף אלא
 50% על יעלה לא הכולל החלוקה סכום( ב; מיידי לפירעון כלפיו החברה חובות להעמדת זכות

 האחרונים הרבעוניים הכספיים לדוחותיה בהתאם, החברה של לחלוקה הראויים מהרווחים
, החלוקה מביצוע כתוצאה, יפחת לא החברה של הונה( ג; החלוקה ביצוע מועד טרם שאושרו
  "ח.ש מיליון 75 של מסך יפחת לא וכן החברה של המאזן מסך 20%-ל השווה מסכום

 
 החברה חובות להעמדת עילה תהווה, ההתחייבות יבכתב כאמור החברה התחייבויות הפרת
 החברה עומדת בהתחייבותיה נכון לתאריך המאזן. .מיידי לפירעון הבנק כלפי

 
 

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים -: 13באור 
 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 19,406  3,025  (1חובות פתוחים בשקלים )
 21,068  31,388  במטבע חוץ )בעיקר דולר ארה"ב(חובות פתוחים 
 5,941  2,957  שטרות לפרעון

     
  37,370  46,415 
     
 9  9  (24כולל יתרת צדדים קשורים )ראה באור  (1)

 
 

 זכאים ויתרות זכות -: 14באור 
 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     
 1,026  1,079  (1עובדים ומוסדות בגין שכר ) 
 937  991  (1הפרשה לחופשה והבראה ) 
 -  47  מוסדות 
 9,090  5,618  (1הוצאות לשלם ) 

 768  519  זכאים ויתרות זכות אחרים
     
  8,254  11,821 
     
 605  605  (24)ראה באור  קשורים צדדיםכולל יתרת  (1)
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 התחייבויות לא שוטפות -: 15באור 

 

 ההרכב א.
 2016 בדצמבר 31  

 
 

 התחייבויות
חלויות  -בניכוי  

 שוטפות
  

 סה"כ
 אלפי ש"ח  
       

 15,000  5,000  20,000  ות מתאגידים בנקאייםהלווא
 32,270  15,914  48,184  אגרות חוב צמודות מדד

 
 2015 בדצמבר 31  

 
 

 התחייבויות
חלויות  -בניכוי  

 שוטפות
  

 סה"כ
 אלפי ש"ח  
       
 48,184  15,899  64,083  אגרות חוב צמודות מדד

 
 אגרות של נקוב ערך ח"ש 81,000,000 ,דוח הצעת מדף על פי ,גייסה החברה, 2013 יולי בחודש . ב

 5-ב לפירעון ועומדות, אחת כל נקוב ערך ח"ש 1 בנות, שם על רשומות'(, ג סדרה) חוב
 30-ב ישולמו אשר, אחד כל, החוב אגרות מקרן 20% של בשיעור שווים שנתיים תשלומים

"ח, ש מליון 81 הייתה ההנפקה תמורת(. כולל) 2019 עד 2015 מהשנים אחת כל של יולי לחודש
 "ח.ש מליון 1.5 -כ עמדו עלוהוצאות ההנפקה בגין האג"ח 

 נקבעה אשר, קבוע בשיעור שנתית ריבית ושאתנ החוב אגרות של מסולקת הבלתי הקרן
 ביולי 30-ו בינואר 30 בימים בשנה פעמיים תשולם הריבית. 5.25% של בשיעור והינה במכרז

 במדד לעליה צמודות תהיינה( וריבית קרן) החוב אגרות. 2019 עד 2014 מהשנים אחת כל של
 (.2013, ביולי 15 ביום שפורסם כפי) 2013, יוני חודש בגין לצרכן המחירים

 
 .מובטחות ואינן מדורגות אינן'( ג)סדרה  החוב אגרות

 
 .5.92%הינה  ('גסדרה )האפקטיבית של אגרות חוב  הריבית

 .cross default עילתהנאמנות קובע מספר עילות לפרעון מוקדם, לרבות  שטר
 

 :כוללות'( ג סדרה) חוב אגרות של הפיננסיות ההתניות
 
תקופת הבדיקה( לא יפחת מסך של  -)להלן  רצופים רבעונים שני של תקופה במשךההון  .1

 מיליון ש"ח; 60
 למשך תקופת הבדיקה; 15%-יחס הון לסך מאזן, לא יפחת מ .2

תקופת הבדיקה לא יעלה על שיעור  במשךנטו  CAPהיחס שבין החוב הפיננסי נטו ובין  .3
 ;85%של 

 תקופת במשך, 1-מ ירד לא(, שוטפות/התחייבויות שוטפים)נכסים  השוטף היחס .4
 .הבדיקה

 
הבדיקה בדבר עמידת החברה בהתניות הפיננסיות תתבצע על ידי החברה בכל רבעון ביחס 

לראשונה על בסיס  ובוצעהלדוחות הכספיים כל עוד אגרות חוב )סדרה ג'( קיימות במחזור, 
 .2013, ביוני 30דוחותיה הכספיים ליום 
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 15באור 

 

 חישוב התניות: 

 
 גובה

 התניהה

 ליום 
 בדצמבר 31

2016 

 
 

 
 

 83,645  60,000  הון מינימלי  

 
     

 27.4%  15%  מאזן מינימלי סךהון ל

 
     

 67.2%  85%  מקסימאלי נטו  CAPחוב פיננסי נטו/ 

 
     

 1.69   1.00  יחס שוטף מינימלי 
 

 .2016, בדצמבר 31 -עומדת בהתניות הפיננסיות נכון ל החברה
 

 מניות של עצמית רכישה או/ו דיבידנד חלוקת עלמגבלות 
 

חלוקה כהגדרתה בחוק  כלרעון הסופי והמלא של אגרות החוב )סדרה ג'(, יעד למועד הפ
תבוצע חלוקה בהיקף העולה על  לא: א( הבאות המצטברותלמגבלות  כפופה תהאהחברות, 

תבוצע חלוקה אם כתוצאה  לאבחוק החברות, ב(  זה מונחמסכום הרווחים, כהגדרת  50%
מיליון ש"ח וזאת על פי נתוני  70-מחלוקה כאמור יפחת ההון העצמי של החברה אל מתחת ל

וצע ג( לא תב-דוחותיה הכספיים שפורסמו עובר למועד קבלת ההחלטה בדבר ביצוע חלוקה ו
 .לעילחלוקה כאשר החברה מצויה בהפרה של איזו מההתניות הפיננסיות המפורטות 

 
 תחום פעילות

 

כי עד למועד הסילוק המלא והסופי של החוב על פי תנאי אגרות החוב  התחייבההחברה 
 )סדרה ג'(, עיקר פעילותה של החברה יהא בתחום המזון.

 
לפיה תחליף  ,בנקאי בעסקת החלפת ריביתהתקשרה החברה עם מוסד  ,2015בחודש יוני  ג.

בגין  ,הצמודה למדד המחירים לצרכן ,לשנה 5.25%של בשיעור החברה את הריבית הנקובה 
אלפי ש"ח מתוך קרן אגרות החוב )סדרה ג'( שהונפקו על ידיה, בריבית קבועה בשעור  32,400

)מועד  2019טמבר בספ 30ועד ליום  2015 ביולי 30לשנה. העסקה בתוקף מיום  6.79%של 
 פרעון קרן אגרות החוב(.

 
החברה ייעדה את העסקה כעסקת גידור תזרימי מזומנים מפני החשיפה לשינויים במדד 

  הנובעת מתנאי אגרות החוב.  ,המחירים לצרכן
אלפי  698-משקף התחייבות של כ 2016, בדצמבר 31ליום  השווי ההוגן של עסקת החלפה

אלפי ש"ח )לאחר השפעת המס( נזקף להפסד  429-בסך של כ ,שטרם מומש ,ש"ח. ההפסד
  .אלפי ש"ח נזקף להוצאות מימון 236-של כבסך כולל אחר וההפסד 

 
 האשראי לזמן קצרמיליון ש"ח מתוך  20סך של החברה המירה  2016באוקטובר  6ביום  ד. 
 להלוואה ,("התאגיד הבנקאי")נוטלת אשראי  יאהבאחד מהתאגידים הבנקאיים מהם , השל

קרן ההלוואה אינה צמודה ותישא ריבית קבועה  .("קרן ההלוואה")שנים  4לתקופה של 
לרבעון עד לסילוק מלוא  פרעון ההלוואה, יתבצע אחת)"ההלוואה"(.  3.33%בשיעור שנתי של 

בנוסף, התחייבה החברה כלפי התאגיד הבנקאי, לעמידה בהתניות פיננסית  ההלוואה.
של החברה,  (סדרה ג')החברה מכוח אגרות החוב  דומה לאלו החלות עלובמגבלות נוספות, ב

 .2016, בדצמבר 31 -עומדת בהתניות הפיננסיות נכון ל החברה בשינויים לא מהותיים.
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 מכשירים פיננסיים -: 16באור 
 

 גורמי סיכון פיננסיים א.
 

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק )סיכון מטבע חוץ, 
 סיכון ריבית(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. וסיכון מדד המחירים לצרכן 

 
הניהול והפיקוח על סיכוני השוק בחברה מתבצע על ידי המנכ"ל. האחראית על ביצוע 

 הינה סמנכ"ל הכספים בחברה. ,שוק בחברההמדיניות בנוגע לניהול סיכוני ה
 
 סיכוני שוק .1
 

 חוץ מטבעסיכון  א(
 

החברה רוכשת חלק משמעותי ממוצריה בחו"ל. מרבית מכירות החברה הן לשוק 
יצוא ולשוק המקומי, הן בדולר להמקומי. יחד עם זאת, חלק ממכירות החברה, 

מחשיפה למטבעות חשופה לסיכון שער חליפין הנובע  החברהארה"ב. לפיכך 
 שונים, בעיקר לדולר ארה"ב.

כמו כן, חשופה החברה לתמורות בשערי החליפין של מטבעות שונים עקב 
מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים )בעיקר  ,קבלת אשראים במטבע חוץ

 דולר ארה"ב(, מספקים ומלקוחות.
 .ש"חי אלפ 20,972הינו  ,ההתחייבויות נטו בדולר ארה"ב של החברה סך

 
 סיכון מדד המחירים לצרכן ב(

 
אגרות חוב הצמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל. הנפיקה חברה ה

 .15ראה באור 
 
 סיכון ריבית ג(

 
הנושאות וכן נטלה הלוואות מתאגידים בנקאיים החברה הנפיקה אגרות חוב 

 .אשר חושפות את החברה לסיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית ,ריבית קבועה
 31לעיל, ליום וההלואות מתאגידים בנקאיים שצוינו למעט אגרות החוב 

לחברה נכסים והתחייבויות לזמן קצר בריבית משתנה ולכן  ,2016בדצמבר, 
 סיכון הריבית בגינם מינימלי.

 
 סיכון אשראי .2

 
הכנסות החברה נובעות בעיקר לחברה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי. 

להבטיח שמכירות של מוצריה  נועדה אשר אשראילחברה מדיניות מלקוחות בישראל. 
החברה עוקבת באופן שוטף מבוצעות ללקוחות, שלהם היסטוריית אשראי נאותה. 

חלק . ביבתיים שלהםאחר חובות הלקוחות תוך בדיקת התנאים הפיננסיים הס
, בנוסף)ערבויות ומשכון נכסים(. מלקוחות החברה מתבקשים להמציא בטחונות 

עורכת ביטוח אשראי לחלק מאשראי הלקוחות בישראל על בסיס מכסות  החברה
, גובה המכסות לכלל אשראי הלקוחות 2016בדצמבר  31נכון ליום ביטוח ללקוח. 

  מאשראי הלקוחות. 61%-ש"ח, המהווה כמליון  90.8-כ בסך של המובטח הינו
 

, בהתבסס על גורמים המשפיעים על סיכון מסופקים לחובות הפרשה מבצעת החברה
 האשראי של לקוחות מסויימים, ניסיון עבר ומידע אחר. 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 16באור 
 

 סיכון נזילות .3
 

על פי  ,ההתחייבויות הפיננסיות של החברההטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של 
 בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(: ,התנאים החוזיים

 
 2016בדצמבר,  31ליום 

  עד שנה  
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
 והלאה

 
 סה"כ

 "חש אלפי  
         

 106,730  -  -  106,730  מתאגידים בנקאיים אשראי
ולנותני  התחייבויות לספקים

 -  -  37,370  שירותים
 

37,370 
 7,175  -  -  7,175  זכאים ויתרות זכות

 21,415  10,374  5,438  5,603  *( הלוואה מתאגיד בנקאי
 53,702  17,050  17,901  18,751  אגרות חוב *(

         
  175,629   23,339  27,424  226,392 
 
 התחייבויות אלו נושאות ריבית קבועה. *(

 
 2015בדצמבר,  31ליום 

  עד שנה  
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
 והלאה

 
 סה"כ

 "חש אלפי  
 119,461  -  -  119,461  מתאגידים בנקאיים אשראי

התחייבויות לספקים ולנותני 
 -  -  46,415  שירותים

 
46,415 

 10,795  -  -  10,795  זכאים ויתרות זכות
 73,305  34,952  18,752  19,601  אגרות חוב *(

         
  196,272  18,752  34,952  249,976 
 
 התחייבויות אלו נושאות ריבית קבועה. *(

 
 שווי הוגן ב.

 
הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות 
 או לא בקירוב לשווים ההוגן: פי שווים ההוגן-פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על

 
 שווי הוגן  יתרה  
 בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2016  2015  2016  2015 
 אלפי ש"ח   

         התחייבויות פיננסיות
         

 69,193  52,245  64,083  48,184  (1ג' ) סדרהאגרות חוב 
         
  48,184  64,083  52,245  69,193 
 
במדרג  1)רמה  השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך המאזן (1)

 .שווי הוגן(
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 )המשך(מכשירים פיננסיים  -: 16באור 

 
ה, אשראי מתאגידים בדוחות הכספיים של מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובהיתרה 
תואמת או קרובה  ,, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכותבנקאיים

 לשווי ההוגן שלהם.
 

 מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק ג.

  
מבחן רגישות לשינויים בשער 

 החליפין של הדולר
 ח )הפסד( מהשינוירוו  

  
עליית שע"ח 

  5%של 
ירידת שע"ח 

 5%של 
 אלפי ש"ח  

     
2016  (1,420)  1,420 

     
2015  (1,289)  1,289 

 

  
 מבחן רגישות לשינויים
 במדד המחירים לצרכן

 רווח )הפסד( מהשינוי  

  
 עליית מדד

  2%של 
 ירידת מדד

 1%של 
 אלפי ש"ח  

     
2016  (502)  251 

     
2015  (570)  356 

 
 מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות

 
השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי 

 שינויים אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.
 

תוצאות החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על 
הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד, עבור כל 

נכון לכל מועד דיווח. בחינת  ,מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו
גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין 

 כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.
 

בריבית קבועה לא קיימת לחברה חשיפה והלוואות מתאגידים בנקאיים חוב האגרות ל ביחס
 סיכון ריבית. בגין
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 נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -: 17באור 
 

 הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר והטבות לאחר סיום העסקה.
 

 הטבות לאחר סיום העסקה א.
 

בעת  ,דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד
לחוק  14לפי סעיף  ,צע הפקדות שוטפות בתוכניות להפקדה מוגדרתאו לב ,פיטורין או פרישה

פיצויי פיטורין כמתואר להלן. התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום 
מתבצע על פי הסכם העסקה  ,העסקה. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים

את הזכות לקבלת אשר יוצרים  ,בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו
 הפיצויים.

 
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות 

 כתוכנית להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.
 
 תוכניות להפקדה מוגדרת .ב
 

-, על1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג 14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 
פיו הפקדותיה השוטפות של החברה בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות 
נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין 

 ת להפקדה מוגדרת. תגמולים מהוות תוכניו
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
       

 405  370  213   הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת
 

 תוכנית להטבה מוגדרת .ג
 

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת, 
לפיה מוכרת התחייבות בגין  ,מטופל על ידי החברה כתוכנית להטבה מוגדרתכאמור לעיל, 

 הטבות עובדים ובגינה החברה מפקידה סכומים בפוליסות ביטוח מתאימות.
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 )המשך( םנכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדי -: 17באור 
 
 הפסד ואהוצאות שנזקפו לרווח  (א

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
       

 489  623  562  עלות שירות שוטף
הוצאות הריבית בגין ההתחייבות 

 215  201  219  להטבות
 (162)  (139)  (153)  תשואה צפויה על נכסי התוכנית

       
 542  685  628  סך הוצאות בגין הטבות לעובדים

       
 174  143  149  התוכניתתשואה בפועל על נכסי 

       
או הפסד  ברווחההוצאות הוצגו 

       כדלקמן: 
       

 268  242  205  המכירות עלות
 52  49  41  מכירה ושיווק הוצאות
 222  193  164  הנהלה וכלליות הוצאות

 -  201  218  הוצאות מימון
       
  628  685  542 

 
 התוכנית, נטו נכסי )התחייבויות( (ב

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 (6,370)  (6,613)  (1) התחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
 4,706  5,119  שווי הוגן של נכסי התוכנית

     
 (1,664)  (1,494)  סה"כ התחייבות, נטו

     
 1,214  1,182  (24כולל יתרת בעלי עניין )ראה באור   (1)

 
 השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת (ג
 

  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 5,895  6,370  בינואר 1יתרה ליום 
     

 201  219  הוצאות הריבית
 623  562  עלות שירות שוטף

 (424)  (226)  הטבות ששולמו
 75  (312)  אקטוארי, נטו)רווח(  הפסד

     
 6,370  6,613  בדצמבר 31יתרה ליום 
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 )המשך( םנכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדי -: 17באור 
 

 נכסי התוכנית (ד
 

 נכסי התוכנית .1
 

 נכסי התוכנית כוללים פוליסות ביטוח מתאימות.
 

 התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית .2
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 4,288  4,706  בינואר 1יתרה ליום 
     

 139  153  תשואה צפויה
 699  464  הפקדות לתוכנית על ידי המעביד

 (424)  (200)  הטבות ששולמו
 4  (4)  אקטוארי, נטו)הפסד( רווח 

     
 4,706  5,119  בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 ההנחות העיקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרת (ה

 
  2016  2015  2014 

  % 

       
 3.35  3.21  3.75  שיעור ההיוון של התחייבויות התכנית

       
 3  3  3  שיעור עליית שכר צפויה

 
 

 מסים על ההכנסה -: 18באור 
 

 חוקי המס החלים על החברה א.
 

  1985-חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  2007פי החוק, עד לתום שנת -על
 לשינויים במדד המחירים לצרכן. 

 
(, אינפלציה בשל)תיאומים  הכנסה מס לחוק תיקון בכנסת התקבל 2008 פברואר בחודש
, 2008 משנת החל. ואילך 2008 משנת התיאומים חוק של תחולתו את המגביל 1985-"ההתשמ

 במדד שינויים בגין מסוימים תיאומים למעט נומינליים בערכים מס לצורכי התוצאות דותנמד
 כגון, הון לרווחי המתייחסים תיאומים. 2007, בדצמבר 31 ליום שעד בתקופה לצרכן המחירים

, כולל לחוק התיקון. המימוש למועד עד לחול ממשיכים, ערך וניירות"ן )שבח( נדל מימוש בגין
 פחת בשל הנוסף והניכוי אינפלציה בשל והניכוי התוספת תיאום ביטול את, היתר בין

 .2008 משנת החל( 2007 המס שנת לאחר שנרכשו פחת בני)לנכסים 
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 18באור 
 

 שיעורי המס החלים על החברה ב.
 

 . 26.5%הינו  2014 -ו 2015בשנים ו 25% - 2016בשנת שיעור מס החברות בישראל 
 

( )הפחתת שיעור מס חברות(, 216אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016בינואר 
. תחילתו של תיקון זה 25%-ל 26.5%-, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ2016 -התשע"ו

 .2016בינואר,  1ביום 
 

ני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקו 2016בדצמבר 
, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל 2016 –(, התשע"ז 2018 -ו 2017לשנות התקציב 

לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1מיום 
23%. 

 
מחושבות לפי  2016, דצמברב 31יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 

מביאות בחשבון את ההשפעות העשויות לנבוע ושיעורי המס שבתוקף לתאריך המאזן 
 . המס שיעור מהפחתת

 
 שומות מס ג.

 
  .2012עד וכולל שנת המס הוצאו לחברה שומות מס סופיות 

 
 הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים .ד

 
מסתכמים והפרשים זמניים הלצורכי מס המועברים לשנים הבאות עסקיים הפסדים  לחברה
בסך  והפרשים זמניים אלה . בגין הפסדיםאלפי ש"ח 27,772 -לסך של כ 2016בדצמבר,  31ליום 
 מליוני ש"ח לא הוכרו מיסים נדחים.  13,560-של כ

 
 מסים נדחים .ה

 
 ההרכב:

 הוצאות )הכנסות( מיסים  דוחות על המצב הכספי  

 בדצמבר 31  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2016  2015  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  

           נכסי מסים נדחים
           

 -  (3,638)  (2,187)  3,638  1,451  מס לצורכי מועברים הפסדים
 584  218  28  1,016  1,044  הפרשה לחובות מסופקים

 (26)  5  (49)  640  591  הטבות לעובדים
 -  (23)  20  162  182  עסקת הגנה

           
       5,456  3,268  נטו, נדחים מסים נכסי

 558  (3,438)  (2,188)      מסים נדחים הוצאות )הכנסות(
 

 המסים הנדחים מוצגים במאזן בנכסים לא שוטפים.
  .23%המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של 
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 18באור 
 

 הפסד או רווחמסים על ההכנסה הכלולים ב .ו

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
       

 1,981  -  -  מסים שוטפים
 (558)  (3,438)  (2,188)  'ה סעיףמסים נדחים, ראה 

 309  24  454  מסים בגין שנים קודמות
       
  (1,734)  (3,414)  1,732 

 
 מס תיאורטי .ז
 

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים 
מסים היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום ברווח או הפסד וההפסדים

 :ברווח או הפסד על ההכנסה שנזקף
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
       

 6,695  (18,616)  (2,747)  לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 
       

 26.5%  26.5%  25%  שיעור המס הסטטוטורי
       

 1,774  (4,933)  (687)  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
הוצאות שאינן מוכרות בניכוי לצורכי מס 

 (263)  118  107  )הכנסות פטורות(
בשל שינויים  עדכון יתרות מסים נדחים

 -  -  476  בשיעורי המס
 -  20  21  אחרים

 -  86  -  הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מיסים נדחים
לא הוכרו ינם גידול בהפסדים לצורכי מס בג

 -  1,271  459  מיסים נדחים לתקופה
שהוכרו בשנה מיסים נדחים בבהפסדים  קיטון

     1,711  קודמת
 221  24  (560)  מסים בגין שנים קודמות 

       
 1,732  (3,414)  1,734  מסים על ההכנסה 
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 והתחייבויות תלויותהתקשרויות, שעבודים, ערבויות  -: 19באור 
 

 התקשרויות א.
 

 הסכם. משרדים שטח שכירות בהסכם', ג צד עם התקשרה, החברה 2014 סמרחודש ב .1
 האופצי תקופות 3כולל  וכן, 2015 ממרס החלשנים,  5 של לתקופה הינו השכירות

 שנים כל אחת.  5 בנותלהארכת תקופת השכירות, 
 
 נמצא ו, ב)צד קשור( האחים חממהממ"ר בקרית גת  8,500-החברה שוכרת שטח של כ .2

 . "(הסכם השכירות)" המרכז הלוגיסטי
 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את חידוש  2012 ,פברואר בחודש
 1: תקופת השכירות תחל ביום באיםתנאים הבשכירות ההתקשרות החברה בהסכם 

(; לחברה הוענקה "התקופה הראשונה") 2015 ,במרס 31ותסתיים ביום  2012 ,באפריל
אופציה להארכת הסכם השכירות בשלוש תקופות שכירות נוספות בנות שנה אחת, כל 

(; במהלך התקופה הראשונה יעמדו דמי השכירות החודשיים "תקופות האופציה"אחת )
עמדו דמי השכירות החודשיים ש"ח למ"ר; במהלך תקופות האופציה י 15.75על סך של 
 .ש"ח למ"ר 18על סך של 

 , אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את מימוש תקופת2016אוגוסט  בחודש
דמי השכירות  (.האופציה השלישית )לאחר מימוש תקופות האופציה הראשונה והשנייה

-אלפי ש"ח, כ 1,607-כעמדו על סך של  2016-ו 2015, 2014 יםבגין המרכז הלוגיסטי בשנ
 ."ח, בהתאמהש אלפי 1,836-וכאלפי ש"ח  1,779

 הינם: 2016בדצמבר,  31תשלומי החכירה המינימליים העתידיים לשלם, ליום 
 
 אלפי ש"ח  
   

 2,633  שנה ראשונה
 1,256  שנה שנייה 

 797  שנה שלישית
 797  (2019)עד מרס  רביעית שנה

   
  5,483 

 
, התכנסה האסיפה הכללית של בעלי המניות של 2015וינואר  2014נובמבר  יםבחודש  .3

החברה, ואישרה את חידוש התקשרות החברה בהסכמי ההעסקה של בעלי השליטה 
ההתקשרות של כל בעלי השליטה  תקופת "(.ההעסקה הסכמי חידושוקרוביהם )"

)למעט מר עידו חממה אשר תקופת  2017בדצמבר  31וקרוביהם, תסתיים ביום 
 (.2017בנובמבר  5עתידה להסתיים ביום  עימוההתקשרות 
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  שנתיים מענקים .4

 
 )לשעבר משנה למנכ"ל ומנהל הסחרהו "למנכהזכאים , 2012בינואר  1מיום  החל  

המחושב כשעור מהרווח הנקי, למענק שנתי  (החברה של עסקי סמנכ"ל סחר ופיתוח
תנאי הסף לזכאות למענק  כפי שהוגדר בהסכם, בכפוף לעמידה ביעדי רווח מסויימים.
 בכלבנוסף נקבע כי עיל. השנתי עודכן במסגרת חידוש הסכמי ההעסקה, כאמור ל

ולמשנה למנכ"ל  "חש מיליון 0.5 של סך על יעלה לא למנכ"ל השנתי המענק, מקרה
קמה למנכ"ל לא  2014-2016בשנים  .אלפי ש"ח 350לא יעלה על סך של  -ומנהל הסחר 

 זכאות למענק שנתי, לאור אי עמידה בתנאי הסף. ולמשנה למנכ"ל ומנהל הסחר 
 

    מענקים מדיניות 
 
 ובעל החברה ל"מנכ של רעייתולמעט בעלי שליטה )קרוביהם של שהינם העובדים   

, זכאים למענקים שנתיים בהתאם למדיניות המענקים, דירקטור שאינם, )בה שליטה
 כל "(:מדיניות המענקיםכמפורט להלן )להלן: " הכל"(, הזכאים הקרובים)להלן, יחדיו: "

 ובלבד, שנתיים למענקים קלנדארית שנה בכל זכאי יהא הזכאים מהקרובים אחד
 החברה עובדי מכלל 50% לפחות, הקלנדארית השנה במהלך שיוענק מענק לכל שביחס
 .שנתי מענק קיבלו קרוביהם או השליטה בעלי שאינם

 
 יעמוד הזכאים מהקרובים אחד לכל מסוימת קלנדארית בשנה במצטבר המענקים סכום 

  .ברוטו חודשיות משכורות שתי על
 סכום את להפחית הסמכות מסורה תהיה החברה של התגמול לועדת או"ל למנכ  

 בין הנע לשיעור השווה סכום על ולהעמידו, זכאי שליטה בעל לכל המקסימאלי המענק
 נושאי משרה,  שאינם החברה עובדי כלל של הממוצע המענק משיעור 200% לבין 0%

 .הזכאי הקרוב של, ברוטו, החודשיות המשכורות סכום כפול, קרוביהם או שליטה בעלי
 .הזכאים לקרובים לא שולם מענק שנתי 2014-2016בשנים 

 
  התחייבות לתשלומי חכירה תפעולית .5
 

החברה )כחוכר( נכנסה להסכמי חכירה תפעוליים על כלי רכב. לחכירות אורך חיים של 
שנים, מבלי שקיימת אופציית הארכה בחוזה. לא הוטלו הגבלות מסוימות על החברה  3

 הסכם חכירה זה. בעקבות
 

 הינם: 2016בדצמבר,  31תשלומי החכירה המינימליים העתידיים לשלם, ליום 
 
 אלפי ש"ח  
   

 442  שנה ראשונה
 229  שנה שנייה 

 140  שנה שלישית
   
  811 

 
 משרה ונושאי דירקטורים ושיפוי ביטוח .6
 

לרבות  ,ונושאי משרה בחברה מתקשרת בפוליסת ביטוח דירקטורים החברה
או קרוביהם. פרמיית הביטוח  בחברה השליטה בעלי שהינםדירקטורים ונושאי משרה 

 "ח(.ש אלפי 31-אלפי דולר )כ 8-בכהשנתית מסתכמת 
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 )המשך( התקשרויות, שעבודים, ערבויות והתחייבויות תלויות -: 19באור 
 

 שעבודים וערבויות ב.
 
להבטחת התחייבויותיה לתאגידים בנקאיים, רשמה החברה שעבוד קבוע )ספציפי( על  .1

מסרו לבנקים יעל המוניטין שלה ועל כל השטרות שמסרה ושיהונה הבלתי נפרע, 
 לבטחון, לגבייה או למשמרת.

בנוסף, רשמה החברה שעבוד שוטף על השטרות שלחברה יש ותהיה זכות בהם 
ולגביהם, על מפעלה ויתרת רכושה ועל כל זכויותיה מביטוח הרכוש הנ"ל, ושעבוד 

 והפירות הנובעים מהנכסים.לרבות הזכויות  ,רובץ )צף( על כל נכסי החברה
 

בין הבנקים קיים הסכם המסדיר את אופן ושיעור חלוקת הסכומים שיגיעו וישולמו 
 לכל אחד מהבנקים בעת מימוש השעבודים שהחברה יצרה לטובתם. 

 
 .12באשר למסגרות אשראי מתאגידים בנקאיים, ראה באור .2

 
בסך של  ספקים של החברהו ותלטובת לקוחלחברה ערבויות  2016בדצמבר,  31ליום  .3

 אלפי ש"ח(. 2,645 - 2015בדצמבר,  31אלפי ש"ח ) 2,641
 

 הליכים משפטיים ג.
 
מליון ש"ח נגד מספר לקוחות של  2.2 -הגישה החברה תביעה בסך של כ 2001בשנת  .1

התקבל  2007בפברואר,  22החברה, בגין סחורה שנרכשה ותמורתה טרם שולמה. ביום 
פיו נדרשים הלקוחות לשלם לחברה את כל סכום התביעה -פסק דין בתביעה, על

לתשלום בפועל. בחודש מאי בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה עד 
החל הליך הוצאה לפועל נגד החייבים לגביית הסכום אשר נפסק בפסק הדין  2007

ערעור לבית  2007והוטלו עיקולים על נכסי החייבים. שני חייבים הגישו בחודש אפריל 
התקבל פסק דין  2009. בחודש יולי 2008המשפט המחוזי. התקיים דיון בחודש ספטמבר 

חודש מאי  במהלךהערעור. לגבי יתר החייבים עומד פסק הדין על כנו.  לפיו התקבל
כנגד סגירת  ח"שאלפי  100להסכם עם אחד החייבים לפיו ישלם  ההחברה הגיע 2013
 ןהחברה פועלת למימושאשר קרקעות, האחרים בבעלות אחד החייבים . כנגדו התיק
לדעת יועציה המשפטיים של החברה, בנסיבות אלה,  .מורכבהמימוש הליך  ואולם

לא ניתן להעריך את סיכויי הגבייה נגד החייבים בהוצאה לפועל. למועד  בשלב זה
 .מליון ש"ח 3.6-בסך של כהפרישה החברה לחובות מסופקים הפרשות  ,המאזן

 
אביב נגד לקוח -השלום בתלמשפט , הגישה החברה תביעה בבית 2009בחודש אוקטובר  . 2

מיליון ש"ח שלא שולם, ונגד מספר ערבים לחוב.  2.41 -ין חוב על סך של כ)תאגיד( בג
יה של כל סכום החוב מהחייב יפי עמדת יועציה המשפטיים של החברה, סיכויי הגב-על

הינם נמוכים, בין היתר, לאור היקף חובותיו לכלל הנושים. לחייב מונה כונס נכסים 
בים אינם ידועים. לאור האמור, סכום ניתן כנגדו צו פירוק. סיכויי הגביה מהערו

ק התקבל פס 2012יולי חודש מיליון ש"ח לצורכי אגרה. ב 1התביעה הועמד על סך של 
יועציה המשפטיים של  לדעת, אך הליכי המימוש הינם מורכבים. לטובת החברה יןד

הפרישה החברה  המאזן. למועד חוב או כל חלק ממנוהית גבילהחברה אין סיכוי 
 .מליון ש"ח 2.1-סך של כסופקים לחובות מ

 
החברה מנהלת הליכים משפטיים לגביית חובות נגד לקוחות נוספים. נכון לתאריך  ,כמו כן 

 .6 באורוח הפרישה החברה לחובות מסופקים הפרשות מתאימות. ראה יוהד
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 )המשך( התקשרויות, שעבודים, ערבויות והתחייבויות תלויות -: 19באור 
 

החברה קיבלה החלטה מאת עיריית קרית גת, בקשר עם השגה שהגישה על  2016בשנת  . 3
, לפיה עיריית ש"חאלפי  4,150-על סך כולל של כ 2016-2010הודעת חיוב ארנונה לשנים 

 .קריית גת עומדת על דרישתה לתשלום חוב הארנונה הנטען כאמור
 

 ("הקרקע")מ"ר  15,000 הודעת חיוב הארנונה נעשתה בקשר עם אדמת בור בשטח של
הגובלת בשטח המרכז הלוגיסטי בקרית גת, אשר החברה שוכרת מידי האחים חממה 

 ). "הבעלים"(ושות' בע"מ ו/או חממית בע"מ 
 

כי  50%של החברה קיים סיכוי של מעל יועציה המשפטיים החברה בהסתמך על  לדעת
  .כספייםלפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות ההחברה לא תשא בכל תשלום, 

 
 

 הון -: 20באור 
 

 הרכב הון המניות א.
 

  2015 -ו 2016 בדצמבר 31  
 מונפק ונפרע  רשום  
 מספר המניות  
     

 14,369,117  20,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 
 

 זכויות הנלוות למניות ב.
 

 אביב.-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל .1
 באסיפה כללית, זכות לדיבידנד, וזכות בפירוק החברה.זכויות הצבעה  .2

 
 דיבידנד שהוכרז .ג

 
, החליט דירקטוריון החברה על עדכון 2015 סבמר 30 ביום -מדיניות חלוקת דיבידנד  .1

, לפיה, החל מרווחי (2007 אפריל בחודש אומצה)אשר  מדיניות הדיבידנד של החברה
)במקום  20%-, תחלק החברה בכל שנה, דיבידנד בשיעור אשר לא יפחת מ2015שנת 
  .שונים לתנאים בכפוף( מהרווח השנתי הנקי לאחר מס, הקודמתעל פי המדיניות  30%

הדיבידנד , 2013דיבידנד בגין שנת  חלוקתהכריזה החברה על  ,2014 סלמר 30 ביום .3
 .2014ריל באפ 27שולם ביום 

הדיבידנד , 2014דיבידנד בגין שנת  חלוקת, הכריזה החברה על 2015 סלמר 30 ביום .4
 ד'. 12ראה באור  דיבידנד חלוקת עלמגבלות  לענין .2015באפריל  21שולם ביום 

 
 

 
 מניות אוצר .ד

 
 החזקות החברה במניות החברה הינן כדלקמן:

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
  % 
     

 1.27  1.27  שיעור מהון המניות המונפק 
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 )המשך( הון -: 20באור 
 
 ניהול ההון בחברה .ה

 
 מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן:

 
לשמר את יכולת החברה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי  .1

 המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.
לשמור על דירוג אשראי גבוה ויחסי הון טובים שיבטיחו תמיכה בפעילות העסקית  .2

 וייצרו ערך מרבי לבעלי המניות. 
 

החברה פועלת להשגת תשואה על ההון ברמה המקובלת בענף ובתחום הפעילות בשווקים 
בהם פועלת החברה. תשואה זו נתונה לשינויים בהתאם לגורמי השוק בענף הפעילות 

 ובסביבה העסקית של החברה. 
 

החברה מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת התאמות בעקבות שינויים בתנאים הכלכליים 
הסיכון של פעילותה. כדי לשמר או להתאים את מבנה ההון הנדרש, נוקטת החברה מאפייני בו

אמצעים שונים כגון ביצוע שינויים בסכומי הדיבידנד המשולם לבעלי המניות ומימוש נכסים 
 על מנת להקטין את מצבת החוב.

 

 
 

 תשלום מבוסס מניות עסקאות -: 21באור 
 
 רים ולנותן שירותיםהענקת אופציות למנהלים, לעובדים בכי .א

 
 להלן תוכנית האופציות שקיימת בחברה:

 

 הקצאה

 
מס' 

 אופציות

שווי הוגן  
מועד הענקה 

 ש"חבאלפי 

 
תוספת 
 מימוש

מס' אופציות  
 שמומשו

 2016בשנת 

מס' אופציות  
בשנת  שמומשו

2015 

אופציות  פרמס 
 31ליום 
 2016בדצמבר 

 
מועד פקיעה 

 התוכנית
               
 24/09/2013  -  -  -  5.67  1,040  446,315  א
 17/08/2015  -  35,667  -  3.69  86  47,667  ב
 10/02/2016  -  -  -  2.95  34  21,450  ג

               
   -  35,667  -      515,432  סה"כ

 
 אי מסויתנ

 
( במסלול הוני עם 102סעיף  -לפקודת מס הכנסה )להלן  102ההקצאה תמוסה בהתאם לסעיף 

אשר ההקצאה עבורם , 102לקבל אופציות לפי סעיף רשאים ניצעים שאינם לנאמן, למעט 
 ט' לפקודת מס הכנסה.3בהתאם לסעיף תמוסה 
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 )המשך( תשלום מבוסס מניות עסקאות -: 21באור 
 

 במהלך השנה תנועה .ב
 

להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות, את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש 
 שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים במשך השנה השוטפת:

 
  2016  2015  2014 

  
 מספר

  האופציות

 ממוצע
 של משוקלל
 מחיר

  המימוש
 מספר

  האופציות

 ממוצע
 של משוקלל
 מחיר

  המימוש
 מספר

  האופציות

 ממוצע
 של משוקלל
 מחיר

 המימוש
 ח"ש    ח"ש    ח"ש    

 לתחילת למניות אופציות
 3.69  42,960  3.69  35,667  -  -  השנה
 2.74  (7,293)  3.28  (35,667)  -  -  למניות שמומשו אופציות
 שחולטו למניות אופציות

 -  -  -  -  -  -  השנה במהלך
             

 לסוף למניות אופציות
 3.69  35,667  -  -  -  -  השנה

             
 אשר למניות אופציות

 לסוף למימוש ניתנות
 3.69  35,667  -  -  -  -  השנה

 
 

  פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על הרווח הכולל -: 22באור 
 

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
   2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח   
       הכנסות ממכירות א.
        
 505,772  476,324  451,521  ישראל 
 19,496  8,238  2,929  חוץ לארץ 
        
   452,269  484,562  525,268 
       עלות המכירות ב.
        
 505,996  382,345  394,591  קניות 

 
ללא מלאי בדרך  -במלאי מוצרים  (עלייהירידה )

 (44,548)  68,880  13,631  (8)ראה באור 
 7,846  7,472  4,558  השגחת כשרות ובדיקות אחסנה, 
 4,213  4,913  4,642  ((2א)19( )ראה באור 1שכירות מחסן ) 
 6,115  6,835  6,325  (1שכר עבודה ) 
 6,246  7,465  7,600  אחרות 
        
   431,347  477,910  485,868 

 

 (24כולל יתרת צדדים קשורים ובעלי עניין )ראה באור  (1)



 ( בע"מ1996חממה מאיר סחר )

 באורים לדוחות הכספיים

 44 

 
 

 )המשך( פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על הרווח הכולל -: 22באור 
 

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
   2016  2015  2014 
 אלפי ש"ח   
       הוצאות מכירה ושיווק ג.
        
 5,466  4,874  4,706  סחורה ללקוחותהובלת  
 1,184  1,493  1,514  שכר עבודה  
 289  292  275  נסיעות לחו"ל, כיבודים ואירוח 
 1,402  1,837  1,831  אחרות 
        
   8,326  8,496  8,341 
       הוצאות הנהלה וכלליות ד.
        
 5,080  4,536  4,820  (1שכר עבודה ) 
 1,561  1,615  1,626  שרותים מקצועיים וייעוץ 
 559  480  575  אחזקת רכב 
 135  319  350  פחת 
 1,119  (654)  373  הפרשה לחובות מסופקים 
 2,295  2,807  2,770  (1אחרות ) 
        
   10,514  9,103  10,749 

  
 (24בעלי עניין )ראה באור  הוצאותכולל  (1)

 
        אחרותת כנסוה ה.
        
 (138)  -  -  רווח הון ממימוש רכוש קבוע 
 -  -  (1,297)  (1ממס הכנסה)פיצוי  
        
   (1,297)  -  (138) 

 

 
 
 בגין החזר תשלומים בעקבות מבצע צוק איתן  (1)

       
       הכנסות והוצאות מימון       ו.
        
       הכנסות מימון 

        
 -  -  88  מס הכנסהמריבית  
 -  606  1,069  משינוי בשערי חליפין נטוהכנסה  
 330  32  144  אחרות 
        
   1,301  638  330 
       הוצאות מימון 

        
 4,827  4,057  3,349  בגין אגרות חוב  
 2,697  2,297  2,534  ריבית על הלוואה מתאגידים בנקאיים  
 596  269  310  ריבית על חשבונות מט"ח בבנקים 
 4,870  -  -  הוצאה נטו משינוי בשערי חליפין 
 -  441  236  גידור תזרים מזומנים 
 39  88  -  מס הכנסהלריבית  
 1,054  1,155  998  אחרות 
        
   7,427  8,307  14,083 
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 למניהרווח נקי  -: 23באור 
 

 למניה)הפסד(  וב רווח נקיפרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחיש א.
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 
  2016  2015  2014 

 
כמות מניות  

  משוקללת
 רווח 

  )הפסד( נקי
כמות מניות 

  משוקללת
 רווח 
  נקי

כמות מניות 
  משוקללת

 רווח 
 נקי

 
 

  באלפים  אלפי ש"ח   באלפים
אלפי 
 אלפי ש"ח   באלפים  ש"ח 

             
 )הפסד( כמות המניות והרווח

)הפסד( לצורך חישוב רווח נקי 
 בסיסי למניה 

 

14,157  (4,481)  14,157  (15,202)  14,145  4,963 
             

)הפסד( כמות המניות והרווח 
 )הפסד( לצורך חישוב רווח נקי

 מדולל למניה 

 

14,157  (4,481)  14,163  (15,202)  14,167  4,963 
 
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 24באור 
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.
 

 ההרכב: .1
 

 2016בדצמבר,  31ליום 

 בעל שליטה  בדבר תנאים  

 
אנשי מפתח 

 ניהוליים

בעל עניין  
וצדדים קשורים 

 אחרים
 אלפי ש"ח  ראה באור  
         

התחייבויות לספקים ולנותני 
 9  -  -  (1,2א)19  שירותים

 15  500  90  (3,4א)19  זכאים ויתרות זכות
 -בשל סיום יחסי עובד  התחייבויות

 -  1,182  -  17  מעביד
 

 2015בדצמבר,  31ליום 

 בעל שליטה  בדבר תנאים  

 
אנשי מפתח 

 ניהוליים

בעל עניין  
קשורים וצדדים 

 אחרים
 אלפי ש"ח  ראה באור  
         

התחייבויות לספקים ולנותני 
 9  -  -  (1,2א)19  שירותים

 14  500  91  (3,4א)19  זכאים ויתרות זכות
 -בשל סיום יחסי עובד  התחייבויות

 -  1,214  -  17  מעביד
 

 היתרות אינן נושאות ריבית. .2
 
 ניהוליים )לרבות דירקטורים( המועסקים בחברההטבות לאנשי מפתח  ב.
 

זכאים, בנוסף לשכר ולתנאים  , שאינם דירקטורים,אנשי המפתח הניהוליים בחברה
 (.(3-4א)19וכו'( ולבונוס שנתי )ראה באור  רכב, טלפון יאליים, להטבות שלא במזומן )כגוןסוצ
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 )המשך(יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 24באור 
 

 הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( המועסקים בחברה: 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2014 
 סכום    סכום    סכום    
 אלפי ש"ח  מס' אנשים  אלפי ש"ח  מס' אנשים  אלפי ש"ח  מס' אנשים  
             

הטבות לעובדים לטווח 
 קצר 

 
3  2,481  3  2,508  3  2,650 

 סיום לאחרהטבות 
 העסקה

 
3  151  3  153  3  163 

             
  3  2,632  3  2,661  3  2,813 

 

 הטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( שאינם מועסקים בחברה:
 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  2016  2015  2014 
 סכום    סכום    סכום    
 אלפי ש"ח  מס' אנשים  אלפי ש"ח  מס' אנשים  אלפי ש"ח  מס' אנשים  
             

סך הטבות בגין דירקטור 
שאינו מועסק )לרבות 
 תשלום מבוסס מניות(

 

4  385  4  340  4  367 

 
 קשוריםעסקאות עם בעלי עניין וצדדים  ג.
 

 2016בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

 בעל שליטה  בדבר תנאים  

 
אנשי מפתח 

 ניהוליים

בעל עניין  
וצדדים קשורים 

 אחרים
 ח"שאלפי   ראה באור  
         

 1,836  -  525  (1,2,3א)19  עלות המכירות
 398  3,017  -  ב'21(, 1,3,4א)19  הוצאות הנהלה וכלליות

         
    525  3,017  2,234 

 
 2015בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

 בעל שליטה  בדבר תנאים  

 
אנשי מפתח 

 ניהוליים

בעל עניין  
וצדדים קשורים 

 אחרים
 ח"שאלפי   ראה באור  
         

 1,779  -  505  (1,2,3א)19  עלות המכירות
 453  2,996  -  ב'21(, 1,3,4א)19  הוצאות הנהלה וכלליות

         
    505  2,996  2,232 

 
 2014בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

 בעל שליטה  בדבר תנאים  

 
אנשי מפתח 

 ניהוליים

בעל עניין  
וצדדים קשורים 

 אחרים
 ח"שאלפי   ראה באור  
         

 1,607  -  525  (1,2,3א)19  עלות המכירות
 356  3,180  -  ב'21(, 1,3,4א)19  וכלליותהוצאות הנהלה 

         
    525  3,180  1,963 
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 )המשך(יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 24באור 
 

 תהתקשרויו ד.

 
  (.1-4)א19לחברה התקשרויות עם בעלי עניין וחברות קשורות, ראה באור 

 
 תנאי העסקאות עם צדדים קשורים ה.

 
רם נפרעו לתום השנה אינן עסקאות עם צדדים קשורים מבוצעות במחירי שוק. יתרות שט

אינן נושאות ריבית. לא התקבלו או ניתנו כל ערבויות בגין סכומים לקבל או מובטחות ו
 לשלם. 

 
 

 הדיווחאירועים לאחר תאריך  -: 25באור 
 

, אגרות החובלרכישה עצמית של  , אישר דירקטוריון החברה תוכנית מסגרת2017 במרץ 27ביום  
מיליון ש"ח לרכישה  10, בהיקף כולל של עד 2018 במרץ 31ועד ליום  2017 במרץ 28החל מיום 

 חוב.עצמית של אגרות ה
 

 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 פרטים נוספים על התאגיד –פרק ד' 
 

   ( בע"מ1996חממה מאיר סחר ) שם החברה:

 31.12.2016 תאריך המאזן:

 27.3.2017 תאריך הדוח:

 512398017  מס' חברה:

 באלפי ש"ח  –תמצית דו"חות על הרווח הכולל הרבעוניים  :א10תקנה 
 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  שנת 

 2016 2016 

 128,325 109,616 108,558 105,770 452,269 ממכירות הכנסות

 124,885 101,688 103,544 101,230 431,347 עלות המכירות

      

 3,440 7,928 5,014 4,540 20,922 רווח גולמי

      

 2,341 1,972 2,261 1,752 8,326 הוצאות מכירה ושיווק

 2,606 2,598 2,841 2,469 10,514 הוצאות הנהלה וכלליות

(1,297) - (1,297) הכנסות אחרות  -  

      

(1,507) 3,358 1,209 319 3,379 תפעולי  (הפסדרווח )  

(157) (2,564)  (822) (2,583) (6,126) הוצאות מימון, נטו  

      

(1,664) 794 387 (2,264) (2,747) לפני מס (הפסדרווח )  

מסים  (הכנסותהוצאות )
 1,200 324 1,734 על ההכנסה 

 
(99) 309 

      

(1,973) 893 (813) (2,588) (4,481)  (הפסדרווח נקי )  

אקטוארי בגין רווח 
 - 308 308 תוכניות להטבה מוגדרת

 
- - 

בגין עסקת  (הפסדרווח )
(377) 132 138 92 (15) גידור  

(2,350) 1,025 (675) (2,188) (4,188) כולל (הפסדרווח )סה"כ   

 

 סחר בבורסהמ :20תקנה 

בתקופת הדוח לא חלו הפסקות מסחר  .של החברה נרשמו למסחר ניירות ערךלא בתקופת הדוח 
  בניירות הערך של החברה בבורסה. 
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 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה : 21תקנה 

ה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטת החברה, בקשר עם להלן פירוט התגמולים ששולמו לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשר

  :(באלפי ש"ח) 2016כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטת החברה וכן תגמולים ששולמו לבעלי עניין בחברה, בשנת 

 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 סה"כ תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

לדצמבר  31תפקיד ביום  שם
2016 

 היקף
 משרה

שיעור אחזקה בהון החברה 
  2016לדצמבר  31ביום 

 (%-)ב

 תשלום מענק שכר
 מבוסס
 מניות

 דמי
 ניהול

 דמי
 יעוץ

אחר עמלה
1

 
 

 דמי ריבית
 שכירות

  אחר

 1,316 - - - 441 - - - - - 875 37.65 100% מנכ"ל אליהו חממה

מאיר חממה
 

מנהל עסקים בכיר
 

75% 32.46 480 - - - - - 73 - - - 553 

רעיה אשר
2

 694 - - - 238 - - - - - 456 - 100% סמנכ"ל כספים 

 763 - - - 307 - - - - - 456 0.37 100% סחרמשנה למנכ"ל ומנהל ה עידו חממה

יוסף חממה
3

 525 - - - 213 - - - - - 312 7.32 100% מתאם הפעילות בנמלים 

 398 - - - 158 - - - - - 240 אישתו של אליהו חממה*( ) 100% ושמשאבי אנו מינהל סמנכ"ל שולמית חממה

צביקה עמית
3

 161 - - - - - 161 - - - - 0.07 15% יו"ר הדירקטוריון 

 

 מדיניות תגמול

)אסמכתא  ניות של החברהאסיפה כללית של בעלי המפרסמה החברה דוח לזימון , 2016בנובמבר  9ביום נכון למועד דוח זה, לחברה אין מדיניות תגמול תקפה. 
מדיניות תגמול לדירקטורים ונושאי משרה לצורך אישור מחדש של , "(דוח הזימון. המידע הכלול בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה; "2016-01-075027

 מדיניות התגמוליפה הכללית שלא לאשר את , החליטה האס2016בנובמבר  15ביום "(. מדיניות התגמול)", בשינויים שונים, כפי שפורטו בדוח הזימון בחברה
. בכוונת . המידע הכלול בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה(2016-01-078534, אסמכתא 2016בנובמבר  15)לפרטים נוספים ראו דוח תוצאות אסיפה מיום 

 קיימו נציגי החברה עם נציגי בעלי מניות מן הציבור. החברה להביא לאישור האסיפה, נוסח מוצע עדכני של מדיניות התגמול, וזאת בהמשך למגעים ש
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מעביד וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב -יאליים )ביטוח לאומי, דמי הבראה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, חופשה(, החזקת רכב, טלפון, הפרשות בשל סיום יחסי עובדמייצג תנאים נילוים לשכר כגון: תנאים סוצ 
 .חופשה ללא תשלוםוימי  אשר אינם משולמים על פי דיןימי מחלה  , בגיןובניכוי דמי מחלה שהוענק לעובד

2
 פרק תאור עסקי התאגיד.ל 16.9סעיף ים, ראו גם לפרטים נוספ 
3

; המידע הכלול בדוח 2015-01-011902)אסמכתא:  2015בינואר  14תאור עסקי התאגיד וכן דוח זימון אסיפה כללית מיום לפרק  16.10לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו של מר עמית כיו"ר הדירקטוריון, ראו סעיף  
 .2016דמי הייעוץ המפורטים בטבלה, כוללים את התמורה לה זכאי מר עמית בגין השתתפותו בישיבות דירקטוריון במהלך שנת  יה(.האמור מובא על דרך ההפני
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  :, בהתאם להסכמי ההעסקה2016פרטים נוספים אודות תנאי העסקתם של נושאי המשרה הבכירה ובעלי העניין המפורטים לעיל, במהלך שנת 
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 והבראה, ותשלום מבוסס מניות ומענק(.בתוספת הוצאות החזקת רכב וטלפון סלולרי )לא כולל שינויים בהפרשות לתנאים סוציאליים: פיצויים, חופשה  2016עלות השכר החודשית הממוצעת למעביד בשנת   
5

 מספר ימי החופשה המוצגים הינו מספר "ימי עבודה" להם זכאי העובד כחופשה.  
6

וצעות הפרשות לפיצויים ולכן ההפרשות . למאיר חממה, בשל גילו, לא מב2007 יוניהחל מחודש  1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 14חל סעיף  –ביחס לאליהו חממה, יוסף חממה, עידו חממה ושולמית חממה   
 הסוציאליות )למעט מרכיב הפיצויים( משולמות כהפרשי שכר.

7
 ים, משולמים עד גובה התקרה הרגילה לעובדים ולא לפי גובה ההוצאה המוכרת לחברה בגין בעלי שליטה.קרן השתלמות וביטוח מנהל  
8  

, בהתאם להוראות 2016מר אליהו חממה לא היה זכאי למענק שנתי בגין שנת יצוין, כי לפרק תיאור עסקי התאגיד.  16.8.7.1, ראו סעיף הסכם העסקתועל פי  לפרטים אודות המענק השנתי של מר אליהו חממה
 .הסכם העסקתו

9
על לפרק תיאור עסקי התאגיד(  16.8.7.3לזכאים )כהגדרת מונח זה בסעיף ים של מדיניות המענק, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את החלתה 2016בספטמבר  25-ו 2016בספטמבר  19ביום  

עוד יובהר, כי  .לפרק תיאור עסקי התאגיד)ד( 16.8.7.3המפורט בסעיף לא תהיה כפופה לתנאי הסף  הענקת מענק לנושאי משרה כאמור. מובהר, כי נושאי משרה )למעט דירקטורים(, שאינם בעלי שליטה או קרוביהם
 .לזכאיםמדיניות המענקים , בהתאם לזכאית למענקים שנתייםגב' רעיה אשר בכפוף לאישורה של מדיניות תגמול על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות, תהא  "שיעור המינימלי" לא תחול.-שה להדרי

10
יאור עסקי התאגיד. כמו כן, זכאי מר עידו חממה למענקים שנתיים בהתאם למדיניות מענקים לנושאי משרה לפרק ת 16.8.7.2ראו סעיף על פי הסכם העסקתו, לפרטים אודות המענק השנתי של מר עידו חממה,  

 ., בהתאם להוראות הסכם העסקתו2016חממה לא היה זכאי למענק שנתי בגין שנת עידו מר יצוין, כי  לפרק תיאור עסקי התאגיד. 16.8.7.3לפרטים נוספים ראו סעיף  ,זכאים

שם 
 העובד

 תפקיד
מועד תחילת 
ההעסקה על 

 ידי החברה
 תקופת הסכם

הודעה 
 מוקדמת

יתעלות מעביד חודש
4

 רכב 
ימי 

חופשה
5

 
 מענק
 שנתי

הפרשה לביטוח 
מנהלים+ קרן 

השתלמות
6 ,7

 

הקצאת אופציות 
לפי תוכנית 
אופציות של 

 החברה

אליהו 
 חממה

 1/2/98 מנכ"ל
עד  1/1/2015

31/12/2017 
 108,457 יום 90

אלפי ש"ח,  500עד 
 צמוד למדד

כן 30
8

 + - 

מאיר 
 חממה

מנהל עסקים 
 בכיר

1/2/98 
עד  1/1/2015

31/12/2017 
 - + כן 30 - 47,246 יום 90

רעיה 
 אשר

סמנכ"ל 
 כספים

 57,634 יום 60 לא נקבע 22/1/09
אלפי ש"ח,  160עד 

 צמוד למדד
כן 22

9
 + - 

עידו 
 חממה

משנה 
למנכ"ל 

 ומנהל הסחר
1/5/03 

עד  6/11/2014
5/11/2017 

 63,756 יום 90
אלפי ש"ח,  250עד 

 צמוד למדד
כן 23

10
 + - 

יוסף 
שמואל 

 ממהח

מתאם 
הפעילות 
 בנמלים

1/4/98 
עד  1/1/2015

31/12/2017 
 43,784 יום 90

אלפי ש"ח,  250עד 
 צמוד למדד

 - + כן 23

שולמית 
 חממה

סמנכ"ל 
מינהל 

 משאבי אנושו
1/9/97 

עד  1/1/2015
31/12/2017 

 33,070 יום 90
אלפי ש"ח,  140עד 

 צמוד למדד
 - + כן 23

צביקה 
 עמית

יו"ר 
 הדירקטוריון

 יום 30 לא נקבע 1997

ובנוסף, גמול ש"ח  11,667
השתתפות בהתאם 

למספר ישיבות 
הדירקטוריון ו/או ועדותיו 
 שיתקיימו במהלך השנה

- - - - - 
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 דירקטורים
 שירותים כנותני שירותים לה מספקיםברה או בח המועסקיםחברי דירקטוריון  למעטהגמול לו זכאים כלל חברי הדירקטוריון המכהנים בדירקטוריון החברה ואשר יכהנו בו בעתיד, 

ר גמול כללים בדבהחברות ) גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום המזערי הקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הינו, כפי שיהיו מעת לעת, 11עצמאיים
. 2013-01-198291)אמסכתא:  2013בנובמבר  20ת. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום , כפי שיעודכן מעת לע"(הגמולתקנות )" 2000-התש"ס(, והוצאות לדירקטור חיצוני

 המידע הכלול בדוח האמור מובא על דרך ההפנייה(.
 

 .12אלפי ש"ח 385-הינו כ 2016כאמור לעיל( במהלך שנת מספקים לחברה שירותים סך הגמול שקיבלו כל הדירקטורים )שאינם 

                                                 
11

ומר אבי דיאמנט. מר צביקה עמית, יו"ר הדירקטוריון הפעיל, מספק לחברה שירותים על פי הסכם שירותים שנחתם  פרוז'נסקיסיגל חברה הינם, מר יהונתן שמיר, גב' מספקים שירותים לטוריון אשר אינם חברי הדירק 

 לפרק תיאור עסקי התאגיד. 16.10. לפרטים נוספים אודות הגמול לו זכאי יו"ר הדירקטוריון, ראו סעיף חיצונייםהלדירקטורים כפי שנהוג ומקובל בחברה, ביחס הוא זכאי, בין היתר, גם לגמול השתתפות עימו, על פיו 
12

ם נוספים אודות הגמול לו זכאי יו"ר הדירקטוריון, לפרטי .המזעריהשתתפות בהתאם לסכום , לרבות גמול סך הגמול המפורט אינו כולל את התגמולים אשר שולמו למר עמית בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון החברה 
 לפרק תיאור עסקי התאגיד. 16.10ראו סעיף 
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 השליטה בתאגיד :א21תקנה 

כון למועד הדוח, בעלי השליטה בחברה הינם ה"ה מאיר, אליהו ויוסף חממה, וזאת לאור הסכם נ
, במסגרתו )ערב פרסום תשקיף החברה( 2007בעלי מניות שנחתם בין הצדדים בחודש מאי 

התחייבו הנ"ל, בין היתר, להצביע באסיפות הכלליות של בעלי המניות של החברה, באופן זהה 
סיפה מוקדמת שתתקיים ביניהם. זכויות ההצבעה באסיפה המוקדמת הינן ובהתאם לתוצאות א

בהתאם לשיעור החזקות הצדדים בחברה. הסכם בעלי המניות יהא בתוקף כל עוד מחזיקים 
 לכל הפחות, מההון המונפק של החברה )במצטבר(. 45%הצדדים לו בשיעור של 

-מניות החברה, המהוות כ 5,341,393-מר אליהו חממה מחזיק, נכון למועד פרסום דוח זה, ב
 .    13מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה 37.65%

-מניות החברה, המהוות כ 4,605,702-מר מאיר חממה מחזיק, נכון למועד פרסום דוח זה, ב
 מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. 32.46%

-מניות החברה, המהוות כ 1,038,051-פרסום דוח זה, במר יוסף חממה מחזיק, נכון למועד 
 מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.  7.32%

, ראו 2016בדצמבר  31לפרטים אודות החזקותיהם של ה"ה מאיר, אליהו ויוסף חממה נכון ליום 
 . להלן 24פירוט בתקנה 

 עסקאות עם בעל שליטה  :22תקנה 

השליטה יש עניין אישי  יעם בעלי השליטה או שלבעלשל החברה קאות להלן פרוט בדבר עס
 :ןבאישור
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ובנו של מר אליהו חממה,  משנה למנכ"ל ומנהל הסחרידי מר עידו חממה, -מניות של החברה המוחזקות על 51,989לא כולל החזקה של  
כויות ההצבעה בה. כולל החזקה במניות החברה על ידי גב' שולמית חממה, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומז 0.37%-המהוות כ

 משאבי אנוש ואשתו של מר אליהו חממה.  מינהל סמנכ"ל

 סיווג העסקה צדדים לעסקה העסקה
העניין האישי של בעל 

 השליטה
 מועד אישור העסקה

האורגן שאישר 
 את העסקה

הפניה לפרוט של 
 העסקה

התקשרות 
בהסכמי 
 העסקה

החברה/ בעלי 
השליטה 
 וקרוביהם

עסקה המנויה 
 (4)270בסעיף 

בעלי השליטה הינם צד 
להתקשרות וכן בעלי 

קרבה משפחתית ליתר 
הקרובים אשר הינם צד 

 להסכמי ההעסקה

אושר על ידי האסיפה 
 6.11.2014ביום הכללית 

 21.1.2015וביום 

, התגמולועדת 
הדירקטוריון 

 והאסיפה הכללית

 16.8סעיף ראו 
עסקי לפרק תאור 

 21התאגיד ותקנה 
 לעיל

 נוהל הלוואות
החברה/ עובדי 

 החברה

ביחס לבעלי 
השליטה 
–וקרוביהם 

עסקה המנויה 
 (4)270בסעיף 

בעלי השליטה זכאים 
להלוואות על פי הנוהל 
וכן הינם בעלי קרבה 

משפחתית ליתר 
הקרובים אשר זכאים 
 להלוואות על פי הנוהל

ביחס לבעלי השליטה 
אושר על ידי  –והקרובים 

האסיפה הכללית ביום 
ום ובי 6.11.2014

, כחלק מאישור 21.1.2015
 תםתנאי העסק

, התגמולועדת 
הדירקטוריון 

 והאסיפה הכללית

-ו 16.6ראו סעיפים 
לפרק תאור  16.8.6

 עסקי התאגיד

מדיניות 
 מענקים

החברה/ 
קרוביהם של 
בעלי השליטה 

גב' )למעט 
 חממה( שולמית

עסקה המנויה 
 (4)270בסעיף 

הינם  בעלי השליטה
בעלי קרבה משפחתית 

רובים אשר זכאים לק
 כאמורלמענקים 

אושר על ידי האסיפה 
 15.11.2016הכללית ביום 

, התגמולועדת 
הדירקטוריון 

 והאסיפה הכללית

 16.8.7.3ראו סעיף 
תאור עסקי לפרק 

 21התאגיד ותקנה 
 לעיל

הסכם שכירות 
המרכז 

הלוגיסטי של 
החברה בקרית 

 גת

החברה/ האחים 
ו/או חממה 
בע"מ  חממית

 "(חממית)"

עסקה המנויה 
( 4)270בסעיף 

אשר אושרה 
 תקנותבהתאם ל

)הקלות  החברות
בעסקאות עם 
בעלי ענין(, 

 2000-תש"ס
תקנות )"
 "(הקלותה

בעלי השליטה מחזיקים 
מהונה  34%-בכ

המונפק של האחים 
 34%-ובכחממה 

מהונה המונפק של 
 חממית

 2012בפברואר  28ביום 
, אישרו 2012 ץבמר 7וביום 

דירקטוריון ועדת הביקורת ו
החברה, בהתאמה, את 

חידוש התקשרות החברה 
בהסכם השכירות, וזאת 

( 5)1בהתאם לתקנה 
בכל אחת . לתקנות ההקלות

, 2014-2016 מהשנים
אישרו ועדת הביקורת 

ודירקטוריון החברה, את 
 ,האופציה תותקופ מימוש

 ,להארכת תקופת השכירות
( 5)1לתקנה בהתאם 

 לתקנות ההקלות

ועדת הביקורת 
ודירקטוריון 

 החברה

 23.1ראו סעיף 
לפרק תאור עסקי 

 מיידי התאגיד ודוח
באוגוסט  17מיום 
)אסמכתא:  2016

2016-01-105538 .
המידע הכלול בדוח 

האמור מובא על 
 דרך ההפניה(

פוליסת ביטוח 
 נושאי משרה

החברה/ 
דירקטורים 

ביחס לבעלי 
השליטה 

בעלי השליטה 
וקרוביהם המכהנים 

ביחס לבעלי השליטה 
אושר על ידי  –והקרובים 

  התגמולועדת 
 24.3.1ראו סעיף 

לפרק תיאור עסקי 
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ים לסיווגה של עסקה של החברה עם בעל עניין בה כעסקה כללהמנחים והקווים הלפירוט בדבר 
()א( לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 6)א()41כמשמעות מונח זה בתקנה  ,זניחה

 לדוח הדירקטוריון. 6.5סעיף , ראו 2010-התש"ע

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  :24תקנה 

בדבר מניות וניירות הערך האחרים של החברה, המוחזקים  לפירוט, לפי מיטב ידיעתה של החברה,  
 9מיום  םמיידי ות, ראו דוחעל ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, בסמוך לתאריך הדוח

. 2017-01-016048-ו 2016-01-061164 ות)אסמכתא 2017בפברואר  21מיום ו 2016 באוקטובר
   .(הפניהמובא על דרך ה יםהאמור ותהמידע הכלול בדוח

 
  הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים סמוך לתאריך הדו"ח :א24תקנה 

 ההון המונפק והנפרע של החברה סמוך למועד הדוח:ולהלן פירוט ההון הרשום 
 
 

 

 .כלשהם ניירות ערך המיריםנכון למועד דוח זה, אין במרשמי החברה   

 

                                                 
14 
 הפוליסה נרכשה בתנאי שוק. 
 סוגי העסקאות השוטפות בהן מתקשרת החברה עם חברות קשורות כאמור, הינם כדלקמן: א( עסקאות שוטפות של החברה למכירת מוצרי 15

מזון לחברות קשורות המשווקות את מוצרי המזון ללקוחותיהן; ב( עסקאות שוטפות של החברה לרכישת מוצרי מזון מחברות קשורות 
ומכירתם ללקוחות החברה; ג( עסקאות לרכישת מוצרים משלימים למוצרי החברה )כגון, שקי אריזה, משטחים וכיוצ"ב(; ד( עסקאות 

 למתן/קבלת שירותים.
16

החברה, אחיין של  מנהל העסקים הבכיר שלאות ושיווק בע"מ מוחזקת על ידי קרובי משפחה של בעלי שליטה בחברה: בנו של חממה חקל 
 החברה ובעלה של בת דודתו של מנכ"ל החברה. מנהל העסקים הבכיר של

17
 קרובי משפחה רחוקים. ושניה א.ג.מ סחר מזון בע"מ מוחזקת על ידי קרובי משפחה של בעלי השליטה בחברה: אחיו של מנכ"ל החבר 
18

בגין השנה הקודמת, סקירה של הפעילות העסקית עם החברות המתוארות לעיל.  בדיעבדועדת הביקורת של החברה מבצעת, מדי שנה,  
)ובכלל זה, הסקירה כוללת בדיקה של עמידתן של התקשרויות אלו באמות המידה הרלוונטיות לבחינת מהלך העסקים הרגיל, תנאי שוק 

לכל אחת מהחברות הקשורות, בהשוואה למחירי המכירה הממוצעים ליתר לקוחות החברה שהינם צדדים בחינה של ממוצע מחירי המכירה 
/קניות המצטבר בגין ההתקשרויות האמורות בשנה קלנדארית מסוימת, המכירות)ובכלל זה, בחינה כי היקף  שלישיים( ומהותיות העסקאות

 ובאותה שנה, הינ החברה/קניות מכירותהיקף , מול סך הנשלטות על ידי אותו אדם, לרבות, אח, בן זוג או צאצאהחברות הקשורות ביחס לכל 
. לאחר מכן, וכפי שיעודכנו מעת לעתעולה על השיעור שנקבע על ידי ועדת הביקורת(, כפי שנקבעו על ידי ועדת הביקורת  שאינובשיעור 

ורו של דירקטוריון החברה. תוצאות הבדיקות של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מדווחות מועברות העסקאות האמורות לבדיקתו ולאיש
שבוצעו על ידי החברה עם החברות הקשורות  הוקלאסיפה הכללית. על פי סקירת ועדת הביקורת והדירקטוריון כאמור, סווגו כל עסקאות אד 

   .חריגות שאינן כעסקאות, 2016בשנת 

–וקרוביהם  ונושאי משרה
עסקה המנויה 

(, 4)270בסעיף 
אשר אושרה 

בהתאם לתקנות 
 ההקלות

כדירקטורים ונושאי 
משרה, נכללים 

בפוליסת ביטוח נושאי 
המשרה

14
 

 

 14ביום התגמול ועדת 
, בהתאם 2016 בנובמבר
לתקנות  (1ב)1לתקנה 

 ההקלות

 התאגיד

הענקת כתבי 
התחייבות 

 לשיפוי
 

החברה/ 
דירקטורים 
 ונושאי משרה

ביחס לבעלי 
השליטה 
–וקרוביהם 

עסקה המנויה 
 (4)270בסעיף 

בעלי השליטה 
וקרוביהם המכהנים 
כדירקטורים ונושאי 

משרה, זכאים לכתבי 
 התחייבות לשיפוי

אושר באסיפה הכללית ביום 
 2015בינואר  14

, התגמולועדת 
הדירקטוריון 

 והאסיפה הכללית

 24.3.2ראו סעיף 
לפרק תיאור עסקי 

 התאגיד

עסקאות 
שוטפות עם 

חברות 
קשורות לבעלי 

השליטה
15

 
 

החברה/האחים 
חממה וחברות 

הנשלטות על ידי 
קרובי משפחה 

של בעלי 
 השליטה

לא עסקאות 
 חריגות

בעלי השליטה מחזיקים 
מהונה  34%-בכ

ים המונפק של האח
חממה; חברות 

הנשלטות על ידי קרובי 
משפחה של בעלי 

חממה  ,כגוןהשליטה: 
חקלאות ושיווק בע"מ

16
 

ג.מ סחר מזון א.ו
בע"מ

17
 

ועדת הביקורת ודירקטוריון 
החברה

18
 

ועדת הביקורת 
ודירקטוריון 

 החברה

 23.2.1פים ראו סעי
לפרק  23.2.2 -

 תיאור עסקי התאגיד

 הון מונפק ונפרע הון רשום 

מניות רדומות 
שאינן מקנות 
 זכויות כלשהן

הון מונפק בניכוי 
 מניות רדומות

 1בנות מניות רגילות 
 40,000,000 ש"ח ע.נ כ"א

14,369,117 
 14,186,753 182,364 (1104785)מס' ני"ע 
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 מרשם בעלי המניות :ב24תקנה 

 להלן פירוט מרשם בעלי המניות של החברה:  

  
שם בעל מניות  מספר

 רשום
סוג מספר 

 זהות
אזרחות/ארץ  ר זיהוימספ

התאגדות או 
 רישום

האם מחזיק  כמות מניות מען
את המניות 

 כנאמן

רחוב המרגנית  ישראל 001957281 תעודת זהות מאיר חממה 1
 , רמת גן66

4,495,000
19

 לא 

 ,60רחוב צהל  ישראל 046712139 תעודת זהות אליהו חממה 2
 תל אביב

4,495,000
20

 לא 

יוסף שמואל  3
 חממה

רחוב אלישע  ישראל 044917458 זהותתעודת 
 , גבעתיים13

995,000
21

 לא 

חברה לרישומים  4
 הפועליםשל בנק 

 בע"מ

מספר 
ברשם 
 החברות

רחוב יהודה  ישראל 510356603
, תל 62הלוי 

 אביב

 לא 4,384,117

  14,369,117      סה"כ

  מען רשום :א25תקנה  

     , בני ברק30ששת הימים מגדל "צ'מפיון", רחוב        כתובת:
 raya.a@hamama.biz  דואר אלקטרוני:

  03 - 5195555    טלפון:
  03 - 5107010  פקסמיליה: 

 

                                                 
מניות בבעלותו של מר חממה, רשומות על  110,702. בנוסף, בספרי החברה ניות הרשומות על שמו של מר מאיר חממהמייצג את כמות המ 19

 שם החברה לרישומים.
מניות בבעלותו של מר חממה, רשומות על  846,393מייצג את כמות המניות הרשומות על שמו של מר אליהו חממה בספרי החברה. בנוסף,  20

 שם החברה לרישומים.
מניות בבעלותו של מר חממה,  43,051מייצג את כמות המניות הרשומות על שמו של מר יוסף שמואל חממה בספרי החברה. בנוסף,  21

 רשומות על שם החברה לרישומים.
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 הדירקטורים של התאגיד :26תקנה 
 

 אבי דיאמנט סיגל פרוז'נסקי יהונתן שמיר צביקה עמית  

  דירקטור ית חיצוניתדירקטור דירקטור חיצוני יו"ר הדירקטוריון תפקיד בחברה:  .1

 55521603 013371745 051000834 9987017 מספר זיהוי: 2 .2

 1958 1968 1951 1946 לידה: שנת 3 .3

 , מושב לכיש50משק  הרצליה 9הי"א  סבא-, כפר9ביאליק  , רמת השרון8תרשיש  דין:-מען להמצאת כתבי בי 4 .4

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות: 5 .5

ר ועדת ביקורת, יו"ר הועדה יו" לא חברות בוועדות הדירקטוריון: 6 .6
ועדת  ויו"רלבחינת הדוחות הכספיים 

 תגמול

ועדה החברת ועדת ביקורת, 
לבחינת הדוחות הכספיים וועדת 

 תגמול

חבר ועדת ביקורת, הועדה לבחינת 
 הדוחות הכספיים וועדת תגמול

האם הוא דירקטור בלתי תלוי/דירקטור  7 .7
חיצוני/בעל מומחיות חשבונאית 

דירקטור  סית או כשירות מקצועית/ופיננ
 :חיצוני מומחה

דירקטור חיצוני מומחה, בעל  לא
 מומחיות חשבונאית ופיננסית

דירקטורית חיצונית, בעלת כשירות 
 מקצועית

  לא

האם הוא עובד של התאגיד, של חברה   .8
 בת שלו או של חברה קשורה שלו או של

 :בעל עניין בו

 לא לא לא לא

2007בספטמבר  24 :כהונתו כדירקטורהתאריך שבו החלה  1 .9
22

2010בדצמבר  13 
23

 2007במאי  17 2016בדצמבר  30 

, אביב כלכלה, אוניברסיטת תלבוגר  :תוהשכל 1 .10
ספרות וקולנוע האוניברסיטה 

 הפתוחה

בוגר חשבונאות וכלכלה, 
אוניברסיטת תל אביב. בעל רישיון 

  רואה חשבון 

מנהל עסקים, המכללה למנהל; בוגר 
מנהל עסקים, הקרייה  מוסמך

 האקדמית אונו

לימודי תעודה מינהל עסקים, 
 הטכניון, חיפה

וחברותו בדירקטוריונים התעסקותו  1 .11
 :שנים האחרונותהבחמש 

 .יועץ עסקי ואסטרטגי, עצמאי

מנכ"ל אגרקסקו כרמל חברה כיהן כ
יהן כדירקטור כ ליצוא חקלאי בע"מ
יו"ר  ,קומדע בע"מבחברות הבאות: 

ן אוסיף השקעות פיתוח דירקטוריו
  בע"מ; מכון התקנים הישראלי

 יועץ עסקי ופיננסי.

סמנכ"ל כספים בקבוצת יעקב כיהן כ
סמנכ"ל כיהן כיצחקי השקעות בע"מ; 

חשבות בחברת ב. גאון אחזקות 
 בע"מ

מכהן כדירקטור בשביט שירותי 
 ניהול למשרד הביטחון בע"מ.

ישראל בתוכנית מושל  תמנהל
חברת מנכ"ל ה כלמלגות בע"מ, כיהנ

; טל גל בע"מ ופיש אנדפטס בע"מ
 סמנכ"ל שיווק פיתוח ואסטרטגיה

עמותת בנסטלה גלידות; ועד מנהל 
 "רוח נשית"

 יו"ר הנהלה קהילתית מושב לכיש;
חבר מליאה מועצה אזורית לכיש; 
יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה 

מנכ"ל ובעלים דיאמנט  ;לכיש
 חקלאות בע"מ

דירקטור בחברת אל די אס כיהן כ
  )קומודיטיז( בע"מ

                                                 
22

 לעיל. 21. לפרטים נוספים, ראו תקנה 2011אוגוסט מכהן כיו"ר הדירקטוריון החל מחודש  
23

 ופת כהונה נוספת, מונה מר שמיר לתק2016בדצמבר  30של מר שמיר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. ביום והשניה, בהתאמה כהונתו הראשונה  ההסתיימ 2016צמבר, בד 30 -ו, 2013בדצמבר  12 ימיםב 
 כדירקטור חיצוני. 
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 :דירקטור בחברות הבאותכיהן כ
 ;השקעות אינט בע"מ יו"ר גיפט בית

ב. גאון  ;דובדבנים ניהול בע"מ
נכסים בע"מ; גאון אגרו תעשיות 
בע"מ; מובימייט בע"מ; ב. גאון 
קמעונאות וסחר בע"מ; גאון גמל 

( 1999בע"מ; ג'יניוס טכנולוגיות )
בע"מ; ב. גאון הפקות ותכנים בע"מ; 

  טל שמים בע"מ

האם הוא, לפי מיטב ידיעת החברה  1 .12
והדירקטורים שלה, בן משפחה של בעל 

 :עניין אחר בתאגיד

 לא לא לא לא

האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו   .13
כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
לצורך עמידה במספר המזערי שקבע 

( לחוק 12)א()92הדירקטוריון לפי סעיף 
 :החברות

 לא לא כן לא

 

  נושאי משרה בכירה של התאגיד :א26תקנה 
 

 שולמית חממה עידו חממה מאיר חממה אליהו חממה  

 51664902 34475640 1957281 46712139 מספר זיהוי:  .1

 1953 1978 1934 1947 לידה:ה שנת  .2

 1997יוני  2003י מא 1998פברואר  1997יוני  התאריך שבו החלה כהונתו בחברה  .3

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה   .4
בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל 

 עניין בו

מנכ"ל החברה ואחראי על ניהול 
 סיכוני השוק בחברה

 משאבי אנוש מינהל וסמנכ"ל  משנה למנכ"ל ומנהל הסחר מנהל עסקים בכיר

 כן כן כן כן האם הינו מורשה חתימה עצמאי  .5

עניין בתאגיד או בן  האם הוא בעל  .6
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או 

 של בעל עניין בתאגיד

אחיינם של בחברה,  שליטהבעל 
ה"ה מאיר חממה )מנהל עסקים 
בכיר( ויוסף שמואל חממה, בעלי 

בעלה של גב' שליטה בחברה, 
שולמית חממה, סמנכ"ל משאבי 

עידו חממה, מר אנוש, ואביו של 
  סחרומנהל המנכ"ל משנה ל

דודו של מר , בחברה שליטהבעל 
אליהו חממה, מנכ"ל החברה ובעל 

יוסף מר של  וכן אחיו ,שליטה בה
שליטה שמואל חממה )בעל 

 (בחברה

בנו של מר אליהו חממה, מנכ"ל 
וכן בנה  ובעל שליטה בה, החברה

של שולמית חממה, סמנכ"ל מינהל 
 ומשאבי אנוש

מנכ"ל מר אליהו חממה, של  רעייתו
מר עידו חממה, מו של החברה ואי

 משנה למנכ"ל ומנהל הסחר
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בוגר תקשורת וניהול, המכללה  תיכונית תיכונית השכלתו  .7
מוסמך בייעוץ  ;למנהל ראשון לציון

ופיתוח ארגוני, המכללה למנהל 
 ראשון לציון

 לימודי תעודה בניהול משאבי אנוש

וריון מנכ"ל החברה; חבר דירקט ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות  .8
בחברות בת של החברה )חברות לא 

 פעילות( 

חבר דירקטוריון בחברות בת של 
 ,החברה )חברות לא פעילות(

חממית בע"מ ואחים חממה ושות' 
 בע"מ

 סמנכ"ל סחר ופיתוח עסקי בחברה
 (2014בנובמבר  6עד ליום )

 סמנכ"ל משאבי אנוש בחברה

      

 משה כהן אמיר פוגל אורי קום רעיה אשר  

 051209971 040204729 022214415 14793541 מספר זיהוי:  .9

 1952 1981 1965 1968 לידה:ה שנת  .10

 2014 אוגוסט 2016פברואר  2007 מרץ 2009ינואר  התאריך שבו החלה כהונתו בחברה  .11

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה   .12
בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל 

 עניין בו

האכיפה וממונה על  סמנכ"ל כספים
אחראית על ביצוע  ,הפנימית

המדיניות בנוגע לניהול סיכוני השוק 
 בחברה

 המבקר הפנימי של החברה חשב למנהל עסקים בכירעוזר אישי 

 לא לא כן כן האם הינו מורשה חתימה עצמאי  .13

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן   .14
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או 

 של בעל עניין בתאגיד

בעל  ,מאיר חממהמר נו של חת לא
 ומנהל עסקים בכיר שליטה בחברה

 לא לא

בוגר כלכלה וחשבונאות,  השכלתו  .15
אביב; מוסמך  אוניברסיטת תל

במנהל עסקים, אוניברסיטת תל 
אביב. בעלת רישיון רואה חשבון )לא 

 פעיל(

בוגר חשבונאות, אוניברסיטת בר  תיכונית
אילן; מוסמך בכלכלה, אוניברסיטת 

 ן; בעל רישיון רואה חשבוןבר איל

בכלכלה וחשבונאות,  בוגר
; בעל רישיון אוניברסיטת תל אביב

 רואה חשבון

חשב בקבוצת פל; רואה חשבון  למנהל עסקים בכירעוזר אישי  בחברהסמנכ"ל כספים  ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות  .16
 במשרד קוסט פורר גבאי את קסירר

 חייקין, במשרד רו"חמנהל שותף 
כהן, רובין ושות'; מבקר פנים 
בחברות ציבוריות, פרטיות וגופים 
ציבוריים אחרים; דירקטור בזוקו 
שילובים בע"מ ובחברות פרטיות 
הקשורות למשרד רו"ח חייקין, כהן, 

 רובין ושות' 
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 מורשי חתימה של התאגיד :ב'26קנה ת
 

 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"חלהלן פרטים בדבר מורשי החתימה העצמאיים )כהגדרת מונח זה ב
 "(( בחברה:חוק ניירות ערך)"

זכויות החתימה בחברה קובעות, כי חתימה בשם החברה בנושאים וסכומים שונים, תיעשה בידי 
שניים בצירוף חותמת החברה, או ליד שמה המודפס. במסגרת הרכבי זכויות החתימה מורשים גם 

ורי קום וגב' שולמית חממה לחייב את החברה ה"ה מאיר חממה, אליהו חממה, עידו חממה, א
 בחתימה משותפת במספר צירופים שונים, בהתאם למקרה.

של מר  רעייתוה"ה מאיר חממה ואליהו חממה הינם בעלי שליטה בחברה; גב' שולמית חממה היא 
אליהו חממה; מר עידו חממה הוא בנו של מר אליהו חממה; מר אורי קום נשוי לבתו של מר מאיר 

פי הגדרת -מה. בשל הקרבה המשפחתית, נחשב כל אחד מהנ"ל למורשה חתימה עצמאי עלחמ
 מונח זה בחוק ניירות ערך.  

סמנכ"ל הכספים של החברה, זכות חתימה בלעדית לקבלת הלוואות און  ,בנוסף, לגב' רעיה אשר
ידי -ה עלקול ו/או הלוואות אחרות מבנקים, ללא הגבלת סכום ובכפוף למסגרת אשראי אשר אושר

 דירקטוריון החברה. מסיבה זו נחשבת גם גב' אשר כמורשית חתימה עצמאית.  

 מורשי חתימה עצמאיים. 6סך הכל לחברה 

גב' שולמית  ,לפרטים אודות מר מאיר חממה, מר אליהו חממה, מר עידו חממה, גב' רעיה אשר
 א לעיל.26ה , ראו תקנומר אורי קום חממה

 התאגיד רואה החשבון של  :27תקנה 
 

 . ל אביבת 3רח' עמינדב,  –( Ernst & Young)קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון   

 שינוי בתזכיר או בתקנון :28תקנה 
   

 בתקנון החברה. /או שינויים בתזכיר ולא חלו בשנת הדיווח 

 המלצות והחלטות הדירקטורים/ אסיפה כללית : 29תקנה 
 

, כהגדרתה בחוק החברות, בדרך אחרת, או חלוקת מניות תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה .א
   .אין :הטבה

 .אין :שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד .ב

 :שינוי תזכיר או תקנון החברה .ג

 שינוי תזכיר: אין.

 . איןשינוי תקנון: 

 : אין.פדיון ניירות ערך בני פדיון .ד

 : אין.פדיון מוקדם של אגרות חוב .ה

השוק, בין התאגיד ובעל ענין בו, למעט עסקה של התאגיד  עסקה שאינה בהתאם לתנאי .ו
 : אין.בת שלו-עם חברה

החלטות האסיפה הכללית בעניינים המפורטים בסעיפים א' עד ו' לעיל שנתקבלו שלא  .ז
 : אין.בהתאם להמלצות הדירקטוריון

 :החלטות אסיפה כללית מיוחדת .ח

אשר התכנסה  ,נתית והמיוחדתהאסיפה הכללית השהובאו לאישור , 2016 נובמברב 15ביום 
מחדש של וכן החלטות לאישור  החלטות המתקבלות כרגיל באסיפה כללית שנתיתהבמועד זה, 

שנתיים לעובדים ולנושאי משרה, שהינם מדיניות מענקים ושל  מדיניות התגמול של החברה
ה האסיפה הכללית של החבר .קרוביהם של בעלי השליטה בחברה )למעט גב' שולמית חממה(

של  מחדש ההחלטה המוצעת לאישור יומה למעטסדר אישרה את כל הנושאים אשר עמדו על 
 2016 בנובמבר 9לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה מיום ) של החברהמדיניות התגמול 

-2016-01 -ו 2016-01-075027 ות, אסמכתא2016 נובמברב 15ודוח תוצאות האסיפה מיום 
   .מובא על דרך ההפניה( יםהאמור ותכלול בדוח. המידע ה, בהתאמה078534
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 החלטות החברה  : א29תקנה 

 : אין.לחוק החברות 255אישור פעולות נושא משרה בהתאם לסעיף  .א
)א( לחוק החברות שלא אושרה, בין אם הובאה לאישור כאמור 254פעולה לפי סעיף  .ב

 : אין.לחוק החברות ובין אם לאו 255בסעיף 
 : אין.( לחוק החברות1) 270ות אישורים מיוחדים לפי סעיף עסקאות חריגות הטעונ .ג
 :פרטי פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח .ד

החברה מבטחת את הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בפוליסה לביטוח אחריות  .1
כיסוי "(. במסגרת פוליסת הביטוח ניתן פוליסת הביטוחדירקטורים ונושאי משרה )"

ביטוחי לתקופה שהחל ממועד ייסוד החברה בגין תביעות שלא היו ידועות לחברה במועד 
ההתקשרות בפוליסת הביטוח כאמור. הכיסוי הביטוחי בפוליסת הביטוח הינו בגבול 

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח ובתוספת כיסוי נוסף  7,500,000אחריות בסך 
 לפרק תאור עסקי התאגיד. 24.3.1עיף בגין הוצאות משפט. לפירוט ראו ס

לפרטים החברה מעניקה כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.  .2
בינואר  14דוח זימון האסיפה מיום ו לפרק תאור עסקי התאגיד 24.3.2סעיף נוספים ראו 

מובא על דרך  יםהאמור ות; המידע הכלול בדוח2015-01-011902)אסמכתא:  2015
  נייה(. ההפ

 
  

        ______________________ 
 ( בע"מ1996חממה מאיר סחר )     2017 במרץ 27תאריך:  

 
 
 

 :תפקידם  :                  שמות החותמים 
 

 מנכ"ל                        אליהו חממה 
 יו"ר הדירקטוריון    צביקה עמית   
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 הצהרת מנהלים – פרק ה'

 הצהרת המנהל הכללי של החברה

 

 אני, אליהו חממה, מצהיר כי:

 :)להלן 2016( לשנת "התאגיד" :( בע"מ )להלן1996בחנתי את הדוח התקופתי של חממה מאיר סחר ) (1)

 (;"הדוחות"

עובדה מהותית לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  (2)

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

 הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  (3)

ים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנ

 הדוחות;

כל תרמית, עדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, ווגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ול (4)

בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים 

 .  עליהםבבקרה בדיווח הכספי ובגילוי ו הם תפקיד משמעותיאחרים שיש ל

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
  2017, ץבמר 27

 

 אליהו חממה
 מנכ"ל
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 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 אני, רעיה אשר, מצהירה כי:

 :( בע"מ )להלן1996בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של חממה מאיר סחר ) (1)

 (;"הדוחות" :)להלן 2016( לשנת "התאגיד"

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה  (2)

ית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהות

 אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  (3)

יד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאג

 הדוחות;

כל תרמית, גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,  (4)

בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים 

 .  עליהםבבקרה בדיווח הכספי ובגילוי ושמעותי אחרים שיש להם תפקיד מ

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

  2017, ץבמר 27

 

 רעיה אשר
 סמנכ"ל כספים
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 1תאגידי ממשל שאלון

 הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

1. 
 

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל

 כאמור, ימים 90 על עולה אינה חיצוניים דירקטורים שני כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק( 10()ב.)א363 בסעיף

 בין הפרדה תוך, בדיעבד שאושרה כהונה תקופת גם זה ובכלל) הדיווח בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד
 (: השונים החיצונים הדירקטורים

 ':  _____.א דירקטור

 ':  _____.ב דירקטור

 .2: זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים החיצוניים הדירקטורים מספר

V  

                                                                 
1
 . 16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  



2 

2. 
 

 .2/4:  זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים 3תלויים הבלתי הדירקטורים 2שיעור

 : ______.5התאגיד 4בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

X (.בתקנון הוראה נקבעה לא) רלוונטי לא 

_____ _____ 

3. 
 

 בשנת קיימו הם כי ונמצא( תלויים הבלתי והדירקטורים) החיצוניים הדירקטורים עם בדיקה נערכה הדיווח בשנת
( תלויים והבלתי) החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק( ו)-ו( ב)240 סעיף הוראת את הדיווח

 (.תלוי בלתי או) חיצוני כדירקטור לכהונה הנדרשים התנאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד המכהנים

6
V  

4.  
 למעט) בעקיפין או במישרין, הכללי למנהל 7כפופים אינם, הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל

 (.לעובדים נציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים נציג שהוא דירקטור

  עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  -( כאמור הכללי למנהל כפוף הדירקטור, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 : _____.האמורה במגבלה

V  

5. 
 

 ולא בדיון נכחו לא, הישיבה של יומה סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי ענין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל
 (:החברות לחוק( ב)278 סעיף לפי המתקיימות בנסיבות הצבעה או/ו דיון למעט) כאמור בהצבעה השתתפו

  -"  נכון לא" הינה תשובתכם אם

 :סיפה( א)278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

V  

                                                                 
2

 .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 
3

 לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות. 
4

 הוראות המפקח על הבנקים(. -בנקאי "תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד )לדוגמא בתאגיד  -לענין שאלה זו  
5

 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 
6

 .בדיעבד ניתנה 3לעניין התקיימות התנאים בסעיף , 30.12.2016 למועד עד בחברה חיצונית כדירקטורית כיהנה אשר, שיף שושי' גב של הצהרתה 
7

דירקטור( ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה )למעט  -לעניין שאלה זו   
 התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.  
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 (.המתאימה במשבצת   xלסמן יש)    לא    כן 

:  א ק"בס כאמור בנסיבות למעט בהצבעה  השתתפו או/ו בדיון נכחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין
 ._____  

6. 
1.  

 בישיבות נכח לא, בתאגיד אחר בכירה משרה נושא או דירקטור שאינו(, מטעמו מי או/ו קרובו לרבות) השליטה בעל
 . הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון

 משרה נושא או/ו דירקטוריון חבר שאינו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 בישיבות נוסף אדם כל נוכחות לגבי הבאים הפרטים יצוינו –( כאמור הדירקטוריון בישיבות נכח בתאגיד בכירה

 :כאמור הדירקטוריון

 : _____.זהות

 (: _____.וקיים ככל) בתאגיד תפקיד

 (: _____.עצמו השליטה בעל אינו שנכח מי אם) השליטה לבעל הזיקה פירוט

 (.המתאימה במשבצת   xלסמן יש)    לא   כן : ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 נוכחות: _____, ידו על מסוים נושא הצגת לשם הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות 8נוכחותו שיעור
 : _____אחרת

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא

V  
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 קרובו ו/או מי מטעמו.תוך הפרדה בין בעל השליטה,  
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 הדירקטורים וכישורי כשירות

  
 נכון

 
 נכון לא

7. 
 

, בתאגיד הדירקטורים כלל של כהונתם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקנון

 . 9(מגבלה נחשבת אינה רגיל ברוב קביעה – זה לעניין) חיצוניים דירקטורים שאינם

   – יצוין( כאמור מגבלה קיימת, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

V  

  
 ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: א.

  

  
 ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.

  

  
 ._____מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:  ג.

  

  
 ._____הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:  ד.

  

8. 
 

 התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכנית לעריכת דאג התאגיד
 לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהנים דירקטורים להכשרת המשך תכנית לעריכת דאג וכן, והדירקטורים

 . בתאגיד ממלא שהדירקטור

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)    לא   כן : הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין -"נכון" הינה תשובתכם אם

 V 

                                                                 
9

 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 



5 

9. 
 א

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של נדרש מזערי מספר נקבע בתאגיד א.
 . ופיננסית

 .1: שנקבע המזערי המספר יצוין -" נכון" הינה תשובתכם אם

V _____ 

 - הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים מספר ב.

 . 1: 10ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי

 .1: 11מקצועית כשירות בעלי

 למעט) ביותר הנמוך המספר של הנתון יינתן, הדיווח בשנת כאמור הדירקטורים במספר שינויים שהיו במקרה
 .הדיווח בשנת שכיהנו סוג מכל דירקטורים של( השינוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

  

10. 
 

 .המינים משני חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שנת בכל א.

 : _____.האמור התקיים לא בו( בימים) הזמן פרק יצוין -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

, ימים 60 על עולה אינה המינים משני דירקטורים כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 משני דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם

 : _____.המינים

V 
 

 : זה שאלון פרסום למועד נכון התאגיד בדירקטוריון המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר ב.

 .1: נשים,  3: גברים

_____ 
_____ 
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 .2005 –מקצועית(, התשס"ו  לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 
11

 . 9ר' ה"ש  
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 )וכינוס אסיפה כללית( הדירקטוריון ישיבות

  
 נכון

 
 נכון לא

11. 
 

 א.
 הדיווח:  בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

 .2   : (2016)שנת רבעון ראשון 

 .2                          רבעון שני: 

 .3                     רבעון שלישי: 

  .5                       רבעון רביעי:

_____ 
 

_____ 

 .ב
 בישיבות השתתפותו 12שיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד

 במהלך שהתקיימו( להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות - זה ק"בס) הדירקטוריון
 (: כהונתו לתקופת ובהתייחס) הדיווח שנת

 (.הדירקטורים מספר לפי נוספות שורות להוסיף יש)

שיעור  שם הדירקטור _____ _____
השתתפותו 

בישיבות 
 דירקטוריוןה

 

 שיעור
 השתתפותו

           בישיבות

ביקורת ועדת
13

 

 שיעור
 השתתפותו

  בישיבות
 הועדה
 לבחינת
 הדוחות

כספיים
14                 

 שיעור
 השתתפותו

               בישיבות
 ועדת

תגמול
15                                   

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
)תוך  בהן הוא חבר

 ציון שם הועדה(

                                                                 
 . 2ר' ה"ש  12
 דירקטור החבר בוועדה זו.לגבי  13
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 14

15
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 
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     12/12 צביקה עמית

  2/2 4/4 7/7 12/12 יהונתן שמיר  
 

 

  2/2 4/4 7/7 12/12 שיףשושי   
 

 

  2/2 4/4 7/7 11/12 אבי דיאמנט  
 

 

12. 
1.  

 המשרה ונושאי הכללי המנהל בידי התאגיד עסקי ניהול לעניין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת
 . עמדתם את להביע הזדמנות להם וניתנה נוכחותם בלא, לו הכפופים

V  

 

 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

13. 
 

 דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

 60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 
 הזמן נכון( תצוין תקופת( לחוק החברות(, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא 2א.)363ימים כאמור בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור לא )בימים( בה

 

V  

14. 
 

 מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב
V  
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ימים כאמור  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 
 )בימים( בה הזמן תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת ( לחוק החברות, ואולם בכל6א.)363בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור לא
 

15. 
בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר  

)ג( לחוק החברות121סעיף הוראות בהתאם ל
16

. 

X ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(. לא רלוונטי( 

  

16. 
  הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ 

  –)קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון(  לא נכון"אם תשובתכם הינה "

V  

 _____ _____ ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א.

 ב.

)ג( לחוק החברות121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה
17

:    

 כן  

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

_____ _____ 

17. 
 

 . , למעט כדירקטורבתאגידבכירה מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה  אינובעל שליטה או קרובו 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 V 

 

                                                                 
16

 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  
17

 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  
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 הביקורת ועדת 

  
 נכון

 
 נכון לא

18. 
 

 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת
_____ _____ 

 קרובו. או השליטה בעל א.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

V 
 

 
 V הדירקטוריון. ר"יו ב.

 

 V בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור ג.
 

 V קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור ד.
 

 השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו ה.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

V 
 

19. 
 

בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

  .החברות לחוק( ה)115 סעיף להוראות בהתאם למעט, הביקורתועדת 

V  

20. 
 

 חברי של רוב היה הדיווח בשנת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מנין

 . חיצוני דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו הנוכחים רוב כאשר, הועדה

 : _____. כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

V  
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 נוכחות ובלא המבקר החשבון ורואה הפנימי המבקר בנוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .21

 .התאגיד של העסקי בניהול ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם בתאגיד משרה נושאי של

V  

 לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .22

 (. קרובו או שליטה בעל שאינו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי) הועדה

V  

 בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשנת .23

 .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים

V 

 

 

 המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את הניחה (הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו) הביקורת ועדת .24

 .ראויים  וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח בשנת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו ושכר

V 

 

 

 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה( בעבודתה -הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן  תפקידי

  
 נכון

 
 נכון לא

 הדיון לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו( בימים) הזמן פרק יצוין .א .25

 .יום עסקים 1 -ימי עסקים, דוח רבעוני 2 -דוח שנתי: הכספיים הדוחות לאישור  בדירקטוריון

_____ _____ 

 

 .ב
 לאישורהדיון בדירקטוריון בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד בפועל מספר הימים שחלפו 

 : הכספיים הדוחות

 .4(:    2016דוח רבעון ראשון )שנת 

 
_____ 

 
_____ 
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 .2  דוח רבעון שני:                          

 .2:                       שלישי רבעון דוח

 .6:                                   שנתי דוח

 
הדיון בדירקטוריון מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד  ג.

 :הכספייםאישור הדוחות ל

 .7(:    2016דוח רבעון ראשון )שנת 

 .6:                             שני רבעון דוח

 .6:                        שלישי רבעון דוח

 .6:                                    שנתי דוח

  

 התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה  .26

 .הדיווח בשנת הנכללות לתקופות המתייחסים

 : ______השתתפותו שיעור יצוין", נכון לא" הינה תשובתכם אם

V  

27. 
 _____ _____ להלן: המפורטים התנאים , כלועד לפרסום הדוח השנתי התקיימו בכל שנת הדיווח הבועד

 
 .)במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור( מספר חבריה לא פחת משלושה א.

V  

 
 ב.

 

 כהונת חברי ועדת ביקורת(. )ג( לחוק החברות )לענין-ב( ו)115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו

V   
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 תגמול ועדת 

  

 נכון

 

 נכון לא

 הדיון במועד) רוב בה היוו החיצוניים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשנת, מנתה הועדה  .28

 (.בועדה

 (.דיון התקיים לא) רלוונטי לא 

V  

 
 יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.

V  

 
 כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.  ד.

V  

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל  ה. 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

V  

 
 חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו.

V  

 
 ז.

בלתי המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים 
 תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

V  

 
יצוין ביחס לאיזה דוח )תקופתי/רבעוני( אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, 

 ._____: התקיים שלא התנאי וכןלא התקיים התנאי האמור 
_____ _____ 
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 בדבר כללים) החברות לתקנות בהתאם הינם הדיווח בשנת הגמול ועדת חברי כל של והעסקתם כהונתם תנאי  .29

  .2000-ס"התש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול
V  

 - הדיווח בשנת כיהן לא התגמול בועדת  .30
 

_____ 
 

_____ 

 .קרובו או השליטה בעל .א

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

V  

  V .הדירקטוריון ר"יו .ב 

  V .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור .ג

  V .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור .ד

 .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור .ה

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

V  

 מהם מי כי הועדה ר"יו קבע אם למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשנת נכחו לא קרובו או שליטה בעל  .31

 .מסוים נושא הצגת לשם נדרש
V  
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 או עסקה לאישור( ג()1()1ג)272-ו( 3()ג)272(, ג)א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת .32
 . הכללית האסיפה של התנגדותה למרות, תגמול מדיניות

 – יצוין" נכון לא" הנה תשובתכם אם

 : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

 : ______ הדיווח בשנת בסמכותם שימוש נעשה בהן הפעמים מספר

V  

 

  מבקר פנים

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 .בתאגיד הפנימי המבקר על הארגוני הממונה הוא התאגיד ל"מנכ או הדירקטוריון ר"יו .33
V  

 . הדיווח בשנת העבודה תכנית את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר"יו .34

 במשבצת המתאימה(.   x)יש לסמן  : _____הדיווח בשנת הפנימי המבקר עסק בהם הביקורת נושאי יפורטו, בנוסף
V  

 ___(: 18בשעות) הדיווח בשנת בתאגיד הפנימי המבקר העסקת היקף .35
_____ _____ 

  .הפנימי המבקר בממצאי( בדירקטוריון או הביקורת בועדת) דיון התקיים הדיווח בשנת
V  

                                                                 
18

 שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העניין. כולל  
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 עם מהותיים עסקיים קשרים מקיים אינו וכן מטעמו מי או מבקר ח"רו, קרובו, בתאגיד ענין בעל אינו הפנימי המבקר .36

 .  בשליטתם תאגידים או קרובו, בו השליטה בעל, התאגיד

V  

 

 עניין בעלי עם עסקאות

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 .ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי-על מועסק אינו( שבשליטתו חברה לרבות) קרובו או השליטה בעל .37

  – יצוין( ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

 באמצעות או/ו שבשליטתם חברות לרבות) התאגיד ידי-על המועסקים( השליטה בעל לרבות) הקרובים מספר -

 .  8(: ניהול חברות

 : בדין הקבועים האורגים בידי אושרו כאמור הניהול שירותי או/ו העסקה הסכמי האם  -

V כן 

 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

 (. _____.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

 V 



16 

38. 

 

 

 (.יותר או אחד בתחום) התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב

 :בו השליטה ובעל התאגיד בין פעילויות לתיחום הסדר נקבע האם יצוין –" נכון לא"  הינה תשובתכם אם

  כן  

 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

V  

 

 : ___________יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים   : ___________הביקורת ועדת ריו"   : ___________        הדירקטוריון ר"וי
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