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 בע"מ  השקעות דש מיטב 

 2021  , בספטמבר  30  ביום  שהסתיימה   לתקופה   הדירקטוריון   דוח 
 

  "הקבוצה"(   או  החברה""   )להלן:  בע"מ  השקעות  דש  מיטב  של  הכספיים  הדוחות  את  בזאת  להגיש  מתכבדים  הננו
  ( "2021  שנת   של   שלישי ה   "הרבעון   )להלן:  חודשים  ושלושה   הדוח"(   "תקופת   )להלן:  חודשים  תשעה  של  ותלתקופ

 . 2021 ,בספטמבר 30 ביום שהסתיימו
 

 התאגיד   עסקי   למצב   הדירקטוריון   הסברי  .1
 

  עסקי   תיאור   -   א'  פרק  ראה   החברה,  פעילות   על  והשפעתה   העסקית   הסביבה  אור ית  אודות   לפרטים  1.1
 .2021  בספטמבר,  30  ליום  התאגיד  עסקי  עדכון  בדוח  וכן  2020  לשנת  החברה  של  התקופתי  בדוח  התאגיד

 

 .ביניים המאוחדים הכספיים  בדוחות 'ב1 באור ראה ייצוגיות לתובענות בנוגע  דין פסק אודות לפרטים  1.2

 
 כספי   מצב  .1.3

 
 ש"ח   מיליוני   474-לכ  הסתכם  30.9.2021  ליום   -   החברה   של   המניות   לבעלי   המיוחס   ההון  .131.

 בעיקר,  נבע,  הדוח  בתקופת  בהון  השינוי  .31.12.2020  ליום  ש"ח  מיליוני  979-לכ  בהשוואה
 , ש"ח  מיליוני  447-כ  של  בסך  החברה  של  המניות  לבעלי  המיוחס  לתקופה  הפסד  מסה"כ

  זכויות   בעלי  של  שהמרכי  הנובעת  הון  בקרן  ותנועה  ש''ח  מיליוני  55-כ  של  בסך  דיבידנד
 . ש"ח מיליוני 10-כ של בסך שליטה  מקנות שאינן

 
- לכ  בהשוואה   ש"ח  מיליוני   204-לכ  הסתכמו  30.9.2021  ליום   -   שליטה   מקנות   שאינן   זכויות  .2.31

 ששולם  דיבידנדמ  בעיקר  נבע,  הדוח   בתקופת  השינוי  .31.12.2020  ליום  ש"ח  מיליוני  982
  בזכויות   שינוי  ש"ח,  מיליוני  32- כ  של  בסך  שליטה   מקנות  שאינן  לזכויות  בנות  בחברות

  שאינן  לזכויות  המיוחס  כולל  רווח  בקיזוז  ש"ח  מיליוני  77-כ  של  בסך  שליטה  מקנות  שאינן
   .ש"ח מיליוני  17- כ של בסך שליטה מקנות

 
  1.8-כל  בהשוואה  ש"ח  ימיליארד  2.1-לכ  הסתכמו  30.9.2021  ליום  -  שוטפים  נכסים  1.3.3

  בהשקעות  מעליה  בעיקר,  נבע,  הדוח  בתקופת  השינוי   . 31.12.2020  ליום  ש"ח  ימיליארד
 חובה. ויתרות ובחייבים לקוחות  אשראי קצר, לזמן

 
-כ  לעומת  ש"ח  מיליוני  97-לכ  הסתכמו  30.9.2021  ליום  -  גמל  קופות   עמיתי   של   השקעות  1.3.4

  תשואה.   מבטיחות  גמל  קופות  נכסי  יתרת  כולל  הסעיף  . 202031.12.  ליום  ש"ח  מיליוני  69
 . 2020  לשנת הכספיים לדוחות 7ג'19 באור ראה נוסף לפירוט

 
 לעומת  ש"ח  מיליוני  277-לכ  הסתכמו  30.9.2021  ליום  -  חובה  ויתרות   הלוואות   השקעות,  1.3.5

 אשראי  הלוואות,  השקעות,  בעיקר  כולל  הסעיף  .31.12.2020  ליום  ש"ח  מיליוני  243-כ
 לזמן  לקוחות   באשראי  מעלייה  בעיקר  נובעת  העלייה  ארוך.  לזמן  מראש  והוצאות  לקוחות

  13-כ  של   בסך  הפסד  או  רווח  דרך  הוגן   בשווי  פיננסים  נכסים  של  נטו  מרכישות  ,ארוך
 פיננסי  בנכס  כהשקעה  וסיווגה  כלולה  בחברה  ההחזקה  בשיעור  ירידה  בשל  וכן  ש"ח  מיליוני
 .ש"ח  מיליוני 25-כ של בסך הפסד או רווח דרך הוגן בשווי

 
  מיליוני   80-לכ  הסתכמו  30.9.2021  ליום  -  כלולות   בחברות   הון   ושטרי   הלוואות   השקעות,  1.3.6

 בעיקר,  נבע,  הדוח  בתקופת  השינוי  ..202031.12  ליום  ש"ח  מיליוני  109-כ  לעומת  ש"ח
  הפסד   או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  פיננסי  לנכס  כלולה  בחברה  מהשקעה  השקעה  מסיווג

 .לעיל .531. בסעיף כמתואר
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  ליום  ש"ח  מיליוני  186-כ  לעומת  ש"ח  מיליוני  191-לכ  הסתכם  30.9.2021  ליום  -  קבוע  רכוש  1.3.7
 מחשבים  וריהוט,  מציוד  שימוש,  זכות   מנכסי  בעיקרו  מורכב  הקבוע  הרכוש  .31.12.2020
 בסך  נטו  שימוש,  זכות  נכסי  נרשמו  הדוח  בתקופת  הקבוצה.  במשרדי  במושכר  ושיפורים

 שוטפות.  הפחתות  בקיזוז  ש"ח  מיליוני 20-כ של
 

  1.1- כ  לעומת  ש"ח  מיליארדי  1.2-לכ  הסתכמו  30.9.2021  ליום  -  נטו   מוחשיים,   בלתי   נכסים  1.3.8
  הפנסיה  קרנות   פעילות  מרכישת  בעיקר   נובעת  העלייה   . .202031.12  ליום  ש"ח  מיליארדי
 באור  ראה  (,אלדובי"  "הלמן   )להלן:  בע"מ  ופנסיה  גמל  קופות  אלדובי  הלמן  של  החדשות

  רכישה   הוצאות  והיוון  תוכנות  רכישת  ש"ח,  מיליוני  45-כ  של  בסך  ,הכספיים  בדוחות  א'6
  מוחשיים. בלתי נכסים של שוטפות  הפחתות בקיזוז נדחות

 
  1.1-כל  בהשוואה  ש"ח  מיליארדי  1.9-לכ  הסתכמו  30.9.2021  ליום   -  שוטפות   התחייבויות  1.3.9

  תביעות  בגין   ותבהפרש  מעליה  בעיקר,   נובעת,  יהיהעל  . 31.12.2020  ליום  ש"ח  מיליארדי
  עלייה   וכן  (הכספיים  בדוחות  ב'1  באור  ראה)  ש"ח  מיליוני  670-כ  של  בסך  משפטיות
 קבוצת   ושל  החברה  של  חוב  אגרות  הנפקת  בעקבות  חוב,  אגרות  של  שוטפות  בחלויות

 . ("פנינסולה" )להלן: בע"מ פנינסולה
 

- לכ  בהשוואה  ש"ח  מיליארדי  1.4-לכ  הסתכמו  30.9.2021  ליום  -   שוטפות   לא   התחייבויות  1.3.10
 של   חוב  אגרות  מהנפקת  בעיקר,  נובעת,  העלייה  ..202031.12  ליום  ש"ח  מיליארדי  11.

 .פנינסולה של  חוב אגרות פירעון  ובקיזוז  פנינסולה שלו החברה
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 הפעילות   תוצאות     .41

 

   :ש"ח(   )במיליוני   והפסד   רווח   דוחות   תמצית   להלן 
 

              

  תשעה 
  חודשים 

2021 
 

  תשעה 
  חודשים 

2020   
 3  רבעון  

 3  רבעון   2021
  שנת   2020

2020 

          
          הכנסות 
 302   75   86   225   245  ופנסיה גמל קופות מניהול
 295   72   84   221   244  סל  וקרנות נאמנות קרנות מניהול
 28   7   12   20   29  השקעות  תיקי  מניהול

          
 625   154   182   466   518  השקעות   מניהול   הכנסות   כ "סה 

          
 99   24   24   71   87  (1) הבורסה מחבר

  בנקאי חוץ אשראי בגין מימון הכנסות
(1)  145   73   43   22   162 

 109   24   22   87   77  (1) אחרות
          

 995   224   271   697   827  הכנסות   סה"כ 
          

  עם   בקשר   הכנסות   החזר   סכומי 
 (22)  -   (310)  -   (338) ( 2)   החברה   כנגד   משפטיות   תביעות 

          
  489   697  (39)   224   973 

          
  הנהלה ,תפעול ,שיווק  הוצאות
 716   171   199   524   583  וכלליות

          
 257   53   (238)  173   (94) תפעולי  (הפסד )  רווח 

          
 19   9   6   8   22  נטו  ,ערך מניירות רווח

 (32)  (9)  (239)  (21)  (267) נטו ,מימון הוצאות
 31   (7)  (7)  (37)  (22) נטו ,אחרות (הוצאות) הכנסות

 חברות (הפסדי) ברווחי החברה חלק
 6   2   (3)  3   1  נטו ,כלולות

          
 281   48   (481)  126   (360) מס   לפני  (הפסד )  רווח 

          
 89   16   19   51   70  הכנסה על מסים

          
 192   32   (500)  75   (430) לתקופה  (הפסד )  רווח 

          
 192   32   (500)  74   (428) לתקופה   כולל  (הפסד )  רווח   כ "סה 

          
          :ל   מיוחס   לתקופה  (הפסד )  רווח 
 162   29   (489)  65   (447) החברה  של המניות בעלי

 30   3   (11)  10   17  שליטה   מקנות שאינן זכויות 
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 כך  (CODM)  החברה של התפעוליות  ההחלטות מקבל גישת השתנתה 2020 שנת של הרביעי מהרבעון החל (1)

  הברוקראז'   ופעילות  נפרד  מגזר  מהווה  הבורסה  חבר  שפעילות  כך  פוצל   מוסדי  וברוקראז'  בורסה  חבר  שמגזר
 בנוסף  הכוללות אחרות, הכנסות במסגרת נרשמו בגינו ההכנסות קרי,) אחרים פעילות לתחומי סווגה המוסדי

 בנקאי   חוץ  אשראי  מגזר  מועד  מאותו  החל   בנוסף  .  ואחר(   זרות  קרנות  הפצת  ביטוח,  מסוכנויות  הכנסות  גם
  להלן: )  Limited Management Investments Lotus   של  העסקיות  התוצאות  את  גם   לפנינסולה,  בנוסף  כולל,

 המחויבים.  בשינויים ההכנסות את מחדש החברה הציגה לכך בהתאם מ."בע הלוואות דש ומיטב "(לוטוס"
 
  )בתקופה   קודמות  בתקופות  ושהוצג  כפי  ותתביע  בגין   ההפרשה  עלות   של  יווגס  בוצע   כספייםה  בדוחות (2)

  של  בסך  2020  בדצמבר,  31  ביום  שהסתיימה  ובשנה   ש"ח   מיליוני   28- כ  של  בסך  2021  ביוני,  30  ביום  שהסתיימה
  ה השפע   ללא  ,הכנסות  מסעיף  קיזוז   של   בדרך  להצגה   וכלליות,   הנהלה   הוצאות   סעיף  במסגרת  ש"ח(  מיליוני   22-כ

 .ניהול דמי של  השבה שעניינן  לתביעות בנוגע זאת  ,הרווח על
 
 

 :ש"ח(   )במיליוני   ( EBITDA)  סים ומ   והפחתות   פחת   מימון,   לפני   רווח 
 

  

  תשעה 
  חודשים 

2021 
 

  תשעה 
  חודשים 

2020 
 3  רבעון  

 3  רבעון   2021
2020  2020 

EBITDA  (28)   228  (220)   80   417 

 

 

  

  תשעה 
  חודשים 

2021 
 

  תשעה 
  חודשים 

2020 
 3  רבעון  

 3  רבעון   2021
2020  2020 

 EBITDA     318   234  92   81   371 מנוטרלת 

 

 
  318-כ  של  לסך  המנוטרלת  EBITDA-ה  הסתכמה  2021  שנת  של  שלישיה   ברבעוןו  הדוח  בתקופת
  בגין   ש"ח  מיליוני  338-כ  של  סך  נוטרל  הדוח  בתקופת  בהתאמה.  ש"ח,  מיליוני  92-וכ  ש"ח  מיליוני
  3- כ  של  סך  ש"ח(,  מיליוני   310-כ  של  סך  נוטרל  2021  שנת  של  השלישי  )ברבעון  לתביעה  הפרשה
  תשלום   בגין  ש"ח  יונימיל  5-כ  של  סך  וכן  מניות   רכישת  בגין  התחייבות  עדכון  בגין  ש"ח  מיליוני
 מבוסס   תשלום  בגין  ש"ח  מיליוני   2-כ  של  סך  נוטרל  2021  שנת  של  השלישי  )ברבעון   מניות  מבוסס
 מניות(.
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   המשפטיות   התביעות   השפעת   בנטרול   פרופורמה   והפסד   רווח   דוחות   תמצית   להלן 
   :ש"ח(   )במיליוני 

 
 
 

  תשעה 
 חודשים

  תשעה 
 חודשים

  3 רבעון 
2021 

  3 רבעון 
2020 

  2021  2020     
         

 224  271  697  827  הכנסות
   תפעול, שיווק,  הוצאות

 וכלליות  הנהלה   
 

835  524  199  171 
         

 53  72  173  244  תפעולי  רווח
         

 9  6  8  22  נטו  ערך, מניירות רווח
 ( 9)  ( 11)  ( 21)  ( 34)  נטו מימון,  הוצאות
 ( 7)  ( 7)  ( 37)  ( 22)  נטו אחרות, הוצאות

 ברווחי  החברה חלק
 כלולות  חברות )הפסדי(   

 
1  3  (3 )  2 

         
 48  57  126  211  מס לפני רווח

         
 16  19  51  70  מסים הוצאות

         
 32  38  75  141  לתקופה  רווח סה"כ

         
         מיוחס פה ולתק רווח

 29  32  65  107  החברה  של המניות בעליל 
 

 שהוצג.   פרופורמה   והפסד   רווח   לדוח   ביחס   הקבוצה   של   העסקיות   התוצאות   ניתוח   יובא   להלן 

 הכנסות  1.4.1

 
 ש"ח  מיליוני  271-כ  של  לסך  הסתכמו  2021  שנת  של  שלישיה   ברבעון  הקבוצה  הכנסות
   אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליוני  224-כ לעומת

 
  697-כ   של  סך  לעומת  ש"ח  מיליוני  827-כ  של  לסך  הקבוצה  הכנסות  הסתכמו  הדוח  בתקופת
  עלייה מ  נובעת,  הדוח  בתקופת  העלייה  עיקר  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  ש"ח  מיליוני

 ראה  פנינסולה,  )בעיקר  בנקאי  חוץ  אשראי  וממגזר  הבורסה  מחבר  נכסים,  מניהול  בהכנסות
 להלן(.

    
 שנת   של  השלישי  ברבעון  הסתכמו  פנסיה   וקרנות   גמל   קופות   מניהול   הקבוצה   הכנסות 

 אשתקד.  המקביל  ברבעון  ש"ח  מיליוני  75-כ  לעומת  ש"ח  מיליוני   86- כ  של  לסך  2021
 ש"ח  מיליוני  225-כ  לעומת  ש"ח  מיליוני  245-כ  של  לסך  ההכנסות  הסתכמו  הדוח  בתקופת
 נכסים  בהיקף  עלייהמ  ,בעיקר  ,נובעת  הדוח  בתקופת  העלייה   .אשתקד  המקבילה  בתקופה
 הפקדות ב  ומעלייה  מוגברת,  כספים  מכניסת  והן   הנכסים  על  מתשואה   הן  הנובעת  ממוצע

 ראה )  אלדובי  הלמן  של  החדשות  הפנסיה  קרנות  מרכישת  וכן  הפנסיה  בקרנות  שוטפות
 .(הכספיים בדוחות א'6 באור
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 במיליארדי )  הקבוצה   שבניהול  הפנסיה  קרנותו  הגמל  קופות  נכסי  היקף  התפתחות  להלן
  (:ח"ש

  

 היקף   נכסים   ליום     
    22.11.21   )1( 30.9.21  30.9.20  31.12.20 

  וקרנות   הגמל   קופות   נכסי 
 59.7   56.0   76.6   81.6   הפנסיה 

 

 
  

 *(  ממוצע   נכסים   היקף     
 שנת   3  רבעון   2  רבעון   3  רבעון     
    2021  2021  2020  2020 

 58.5   55.1   65.0   71.9 )1(  הפנסיה   וקרנות   הגמל   קופות   נכסי 

 

 

 . 2  לקיח תקופה וסוף לתחילת המנוהלים הנכסים של היתרות סכום - "ממוצע" *(
  מגל  דש   למיטב  שהצטרפו  אלדובי  הלמן  של   החדשות   הפנסיה  קרנות  נכסי  את  כולל  (1)

 ש"ח.  מיליארדי .45- כ של בסך ,2021 ביולי, 1 מיום החל בע"מ ופנסיה
 

 שוטף   חיסכון   מניהול   הקבוצה   הכנסות 
 

  ברבעון   הסתכמו  נטו  מחקות,  וקרנות  סל  קרנות  נאמנות,  קרנות   מניהול  הקבוצה  הכנסות 
 המקביל   ברבעון   ש"ח  מיליוני  72- כ  לעומת  ש"ח  מיליוני  84-כ  של  לסך  2021  שנת  של  השלישי 
  בתקופה   ש"ח  מיליוני  221-כ  לעומת  הדוח  בתקופת  ש"ח  מיליוני  244-כ  של  והכנסות  אשתקד

  ממוצע ה  נכסיםה  בהיקף   מעלייה בעיקר   נובעת   הדוח  בתקופת  העלייה   . אשתקד  המקבילה
 לעומת גבוהים ממוצעים ניהול דמי בעלות מחקות ובקרנות מסורתיות  בקרנות ומגיוסים
 . משמעותית נמוכים ניהול דמי בעלות סל וקרנות כספיות בקרנות פדיונות

 
  12-כ  של  לסך  2021  שנת  של  השלישי  ברבעון  הסתכמו  תיקים   מניהול   הקבוצה   הכנסות 
  מיליוני   29-כ  של  והכנסות  אשתקד  המקביל  ברבעון  ש"ח  מיליוני  7- כ  לעומת  ש"ח  מיליוני

 בתקופת   העלייה   .אשתקד  המקבילה   בתקופה  ש"ח  מיליוני   20-כ   לעומת  הדוח  בתקופת  ש"ח
 הנכסים  על  ואהמתש  הן  הנובעת  הממוצע  הנכסים  בהיקף  מעלייה   בעיקר  נובעת  הדוח

 תיקים. לניהול חדשים כספים של  גדולה סהמכני והן  הקיימים
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  הקבוצה   שבניהול  התיקים  וניהול  הסל  קרנות  ,הנאמנות  קרנות  נכסי  היקף  התפתחות  להלן
 (:ח"ש במיליארדי)
   

 היקף   נכסים   ליום    
    22.11.21  30.9.21  30.9.20  31.12.20 

 23.5   20.8   24.6   25.3   סגורות פאסיביות קרנות
 7.4   6.2   9.3   10.1   פתוחות  פאסיביות קרנות
 27.8   26.1   28.7   29.1   אקטיביות  קרנות

 58.7   53.1   62.6   64.5  קרנות   כ "סה 
 (0.9)  (0.8)  (1.0)  )1.0(   הדדית  החזקה בניכוי

 57.8   52.3   61.6   63.5   נטו  ,קרנות   כ "סה 

 28.5   20.5   68.0 )1(  72.5   מנוהלים  תיקים היקף
  בקרנות שהושקע  התיקים חלק

 (3.6)  (3.5)  (4.4)  )4.5(    הקבוצה  של הנאמנות

 24.9   17.0   63.6   68.0   נטו  ,תיקים   היקף 

 
 

 ש"ח. מיליארדי 32-כ של בסך מפעליות קופות גיוס כולל (1)

 

 *(   ממוצע   נכסים   היקף   
 שנת   3  רבעון   2  רבעון   3  רבעון   
  2021  2021  2020  2020 

 23.9   20.2   24.8   24.9   קרנות פאסיביות סגורות

 6.7   5.8   8.7   9.2   קרנות פאסיביות פתוחות 
 28.9   25.6   28.3   28.6   קרנות אקטיביות 

 59.5   51.6   61.8   62.7   סה"כ קרנות 
 (1.0)  (0.7)  (0.9)  (1.0)  בניכוי החזקה  הדדית

 58.5   50.9   60.9   61.7   נטו  ,קרנות   כ "סה 

 24.1   20.0   31.1   50.9   מנוהלים  תיקים היקף
  שהושקע  התיקים חלק

 של הנאמנות בקרנות
 (3.9)  (3.3)  (3.9)  (4.3)  הקבוצה 

 20.2   16.7   27.2   46.6   נטו  ,תיקים   היקף 

 
 

 . 2  חלקי תקופה וסוף לתחילת המנוהלים הנכסים של  היתרות סכום - "ממוצע" *(
 

 ש"ח מיליוני  24-כ  של לסך  2021 שנת  של השלישי ברבעון  הסתכמו בורסה  מחבר  הכנסות 
 לעומת  הדוח  בתקופת  ש"ח  מיליוני  87-כ  של   בסך  והכנסות  אשתקד  המקביל   רבעון ל  בדומה

 נובעת  דוחה  בתקופת  בהכנסות  העלייה  .אשתקד  המקבילה  תקופה ב  ש"ח  מיליוני  71-כ
 רבה   בתנודתיות  שהתאפיין  2021  שנת  של  הראשון  ברבעון  בעיקר  ,הפעילות  בהיקף  מעלייה
 מוגברת.  ובפעילות המניות  בשווקי
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  43- כ  של  לסך   2021  שנת  של   השלישי  ברבעון  הסתכמו  -   בנקאי   חוץ   מאשראי   הכנסות 
 של   לסך  הדוח  ובתקופת  אשתקד,  המקביל   ברבעון   ש"ח  מיליוני  22-כ  לעומת  ש"ח  מיליוני

 בהכנסות   העלייה  .אשתקד  המקבילה  בתקופה  ש"ח  מיליוני  73-כ  ומתלע  ש"ח  מיליוני  145-כ
 אשראי   תיק   מרכישת  בעיקר,   ,נובעת  אשתקד  ההמקביל  התקופה  לעומת  הדוח  בתקופת

  הכספיים   בדוחות   (3א')4  באור  ראה  )לפרטים  איגוד  מבנק  פנינסולה   ע"י  ליהלומנים
  דש   ובמיטב  בלוטוס  בהכנסות  מעליה  וכן,  האשראי  בתיק   מעלייהו  (2020  לשנת  המאוחדים

 .בע"מ הלוואות

 ההכרה  בגין  לפנינסולה  הצפויות  ההכנסות  להתפלגות  ביחס  פנינסולה  הערכת  להלן
 ,אגוד  בנק  בספרי  שעמד  כפי  היד  על  שנרכש  ליהלומנים  האשראי  תיק  היקף  בין  בהפרש

  בגין   להתקבל  הצפויה  הריבית  כולל  ,(הדיסקאונט)  בגינו  ששולמה  התמורה  היקף  לבין

  הכנסות   בחשבון  להביא  ומבלי  (, מהתיק  30%-כ)  הנרכש  האשראי  בתיק  ההלוואות  מרכיב

  עתידיות   הכנסות  (,מהתיק  70%-כ)  הנרכש  בתיק  האשראי  מסגרות  מרכיב  ניצול  בגין  ריבית
  ללא )   שנרכש  האשראי  תיק  של  גביה  100%  של  ובהנחה   המסופק  ומהתיק   המסווג  מהתיק

 . (אשראי להפסדי הוצאות

  ולירה   דולר)  זר  במטבע  אשראי  ומסגרות  מהלוואות  נובעות  הצפויות  מההכנסות  חלק

  ההתפלגות   .2021  ,בספטמבר  30  ליום  נכון  חליפין   שערי   בסיס  על  חושבו  והן  (שטרלינג
  תוצאות   ,ומשכך  החליפין   בשערי  שינויים  של  אפשריות  השפעות   כוללת  ינהא  להלן

  בשערי  משינויים  כתוצאה  וזאת  המוצגות  מאלו  בפועל  שונות  להיות  עשויות  ההתפלגות
 .הרלוונטית לתקופה  הממוצעים החליפין

 
 רבעון   4
2021 

2022 
 

2023 
 

 סה"כ  2026 2025 2024

 17.6 0.3 0.5 0.7 3.2 9.2 3.7 מיליוני ש"ח
         

 

 ש"ח  מיליוני  22- כ  של  לסך  2021  שנת  של  השלישי   ברבעון  הסתכמו  אחרות   הכנסות 
 ש"ח  מיליוני  77-כ  של  בסך  והכנסות  אשתקד  המקביל  רבעוןב  ש"ח  מיליוני  25-כ  לעומת

  האחרות   ההכנסות  אשתקד.  המקבילה  בתקופה   ש"ח  מיליוני  87- כ  לעומת  הדוח  בתקופת
 הירידה   ואחרות.  זרות   קרנות  הפצת  ביטוח,  מעמלות  מוסדי,  מברוקראז'  הכנסות  כוללות
 י. מוסד מברוקראז' בהכנסות מירידה בעיקר, נובעת,

 

   -  וכלליות   הנהלה   תפעול   שיווק,   הוצאות  1.4.2

  מיליוני   171- כ  לעומת  ח"ש  מיליוני  199- כ  של  לסך 2021  שנת  של   שלישי ה  ברבעון  הסתכמו
 524- כ  לעומת  הדוח  בתקופת  ח"ש  מיליוני 583- כ  של  וסך  אשתקד  המקביל  ברבעון  ח"ש

 אשתקד   המקבילה  התקופה   לעומת  העלייה  .אשתקד  המקבילה  בתקופה   ח"ש  מיליוני
 האשראי   במגזר  וכן  הבורסה  חבר  במגזר  בעיקר  הפעילות  בהיקפי  מגידול  בעיקר  נובעת
 .בנקאי החוץ

   

  - נטו   ,נוסטרוה   בתיק   השקעה   למטרות   המוחזקים   ערך   מניירות   רווח 1.4.3
 סך ב  רווח  לעומת  ח"ש  מיליוני 6-כ  של  סךב ברווח 2021  שנת  של  השלישי  ברבעון  הסתכם

 בתקופת   ח"ש  מיליוני  22-כ  של  בסך  ורווח  אשתקד  המקביל  ברבעון  ח"ש  מיליוני 9-כ  של
 בתקופת  הרווח  .אשתקד  המקבילה  בתקופה   ח"ש  מיליוני   8-כ   של  בסך  רווח  לעומת  הדוח
 . אביב תל בבורסת חוב ואגרות במניות מוגברת מפעילות נובע הדוח
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   -  נטו   מימון,   הוצאות  1.4.4
  מיליוני  9-כ  לעומת  ח"ש מיליוני 11-כ  של  לסך  2021  שנת  של  שלישיה  ברבעון  הסתכמו

- כ של סך לעומת הדוח בתקופת  ח"ש מיליוני 34-כ של וסך אשתקד המקביל ברבעון ח"ש
  משינויים   בעיקר  מושפעות  המימון  הוצאות .אשתקד  המקבילה  בתקופה  ח"ש  מיליוני 12

 הדוח  בתקופת  .החברה  של  חוב  אגרות  מהנפקת  נובעת  והעליה  לצרכן  המחירים  במדד
 אשתקד.  המקבילה   בתקופה   %0.6- כ  של  ירידה  לעומת  %2.2-בכ   לצרכן  המחירים  מדד  העל
 

   -  נטו   אחרות,   וצאות ה  1.4.5

 המקביל  רבעוןל  בדומה   ח"ש  מיליוני 7- כ  של  סך ב 2021  שנת  של   שלישי ה   ברבעון  הסתכמו
  מיליוני  37-כ  של  סך  לעומת  הדוח  בתקופת  ח"ש  מיליוני 22-כ  של  סךב  הוצאותול  אשתקד

 אשתקד   מקבילהה  תקופה ה  לעומת  הדוח  בתקופת  הירידה .אשתקד  המקבילה  בתקופה  ח"ש
  שנרשמה   והפנסיה  הגמל  פעילות  בגין  מוניטין  ערך  ירידת  בגין  מהפסד  בעיקר  נובעת

 . אשתקד המקבילה  בתקופה

 

   -  הכנסה  על   סים מ 1.4.6

  -   תשל"ו  מוסף,  ערך   מס  בחוק   כמשמעותם  כספיים  מוסדות  הינן   הקבוצה   מחברות  חלק
  לדוחות   26  באור  ראה   להרחבה  רווח.  מס  גם  אלו  חברות  משלמות  לכך,  בהתאם  . 1975

 . 2020 לשנת הכספיים

 לעומת  ש"ח  מיליוני  19-כ  של  סךל  2021  שנת  של  שלישיה  ברבעון  הסתכמו  הכנסה  על  סיםמ
 הדוח  בתקופת  ש"ח  מיליוני  70- כ  של  סךלו  אשתקד  המקביל  ברבעון   ש"ח  מיליוני  16-כ

  עליה  עקב  בעיקר  הינה   ה יהעלי  אשתקד  המקבילה   בתקופה  ש"ח  מיליוני   51-כ  של  סך  לעומת
 מס.  לפני ברווח

 
 מימון   ומקורות   נזילות  1.5

 

   ש"ח(   )במיליוני   שוטפת   פעילות ל   ששימש   המזומנים   תזרים 
 

       
  תשעה 

  חודשים 
2021 

 
  תשעה 

  חודשים 
2020 

 2020  שנת  

 192   75   (430) לתקופה  (הפסד) רווח
 (25)  68   51  והפסד רווח לסעיפי התאמות

      
  בתוספת   לתקופה  (הפסד )  רווח 

 167   143   (379) והפסד   רווח   לסעיפי   התאמות 

 נכסים בסעיפי שינוי
 (171)  (188)  380  והתחייבויות 

  שנבע   מזומנים   תזרים   כ "סה 
 (לפעילות   ששימש )  מפעילות 

 (4)  (45)  1  שוטפת 

 

 
 של  בסך  הדוח  בתקופת  הפחתותו  מפחת  בעיקר  הושפעו  והפסד  רווח  לסעיפי  החיוביות  ההתאמות

  מירידת  הפסד  )כולל  אשתקד   המקבילה  בתקופה  ש"ח  מיליוני  79-כ  של  סך  לעומת  ש"ח  מיליוני  63-כ
-כ  של  בסך  נטו  הפסד,  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  הנמדדים  ערך  מניירות  רווח  בקיזוז  מוניטין(,  ערך
 .אשתקד המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני  23- כ לעומת ש"ח מיליוני 34
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  ש"ח  מיליוני  179- כ  של  סךל  הדוח  בתקופת  הסתכם  השקעה   פעילות ל   ששימש   המזומנים   תזרים 
  המקבילה   בתקופה  ש"ח  מיליוני  21-כ  של  בסך  השקעה  מפעילות  שנבע  מזומנים  תזרים  לעומת

 ,ש"ח מיליוני 64- כ  של בסך  נטו  מוגבלים, בפיקדונות   משינוי   כתוצאה הינו  התזרים  עיקר   אשתקד.
  הפנסיה   קרנות  רכישת   )כולל  חש"  מיליוני  75- כ  של  בסך  מוחשיים   בלתי  נכסיםו  קבוע  רכוש   רכישת

  של   בסך  נטו  קצר,  לזמן  השקעות  כישתור   ש"ח(  מיליוני   45-כ  של  בסך  אלדובי  הלמן  של  החדשות
  נטו   קצר,  לזמן  השקעות  מימוש מ  נבע  התזרים  עיקר  אשתקד   המקבילה  בתקופה   ש"ח.  מיליוני   25-כ

  26-כ  של  כולל  בסך  מוחשיים  בלתי  ונכסים  קבוע  רכוש  רכישת  בקיזוז  חש"  מיליוני  60-כ  של  בסך
 .ש"ח מיליוני

 

 לעומת  ש"ח  מיליוני   170- כ  של  בסך  הדוח  בתקופת  הסתכם  מימון   פעילות מ   שנבע   המזומנים   תזרים 
 אגרות  מהנפקת  כתוצאה  הינו  התזרים  עיקר  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  ש"ח  מיליוני  282-כ  של  סך

  246-כ  של  בסך  פנינסולה  של  חוב  אגרות  והנפקת  ש"ח  מיליוני  138- כ  של  בסך  החברה  של  חוב
  אגרות   פירעון  בקיזוז  ש"ח  מיליוני   37-כ  של  בסך  בחסר  ערך   ניירות  ממכירת  תמורה  ,ש"ח  מיליוני

 של   בסך  החברה  של  המניות  לבעלי  ששולם  דיבידנד  ש"ח,  מיליוני  116- כ  של  בסך  פנינסולה  של  חוב
 ש"ח,  מיליוני  32-כ  של  בסך  שליטה   מקנות  שאינן  זכויות  לבעלי  ששולם  דיבידנד  ש"ח,  מיליוני   55-כ

  התחייבויות   ופירעון  ש"ח  מיליוני  16-כ  של   בסך  בנקאיים  מתאגידים  ארוך  לזמן  הלוואות  פירעון
 ש"ח. מיליוני 23-כ של בסך חכירה בגין

 
  שלילי   מזומנים  תזרים  לפנינסולה  , 2021  בספטמבר  30  ביום  השהסתיימ  חודשים  תשעה  של  הבתקופ

 השוטפת   מהפעילות  השלילי  המזומנים  בתזרים  אין  כי   קבע  פנינסולה  דירקטוריון   .שוטפת  מפעילות
  פועלת   פנינסולה  )א(  להלן:  המפורטות  מהסיבות  בפנינסולה  נזילות  בעיית   על  להצביע  כדי  הנ"ל

 מטבעה   אשר  פעילות  הינה  אשראי  מתן  .חוזר  הון  לצרכי  בישראל,  לעסקים  אשראי  מתן  בתחום
  רק   חיובי  והופל  ללקוח  האשראי  מתן  במועד  נוצר  השלילי   התזרים  שלילי.  בתזרים  מתאפיינת

  בין   נקבעו  אשר  הפירעון  לתנאי  בהתאם  הלקוח  ידי  על  האשראי  נפרע  בו  ותר,י  מאוחד  במועד
  השלילי   המזומנים  בתזרים  הגידול  )ב(-ו  ריבית  או  עמלה  תוספת  הכוללים  ,הלקוח  לבין  פנינסולה
 פנינסולה  של  הבנקאי  האשראי  בהיקף  מקיטון  נובע  הדוח  בתקופת  פנינסולה  של  שוטפת  מפעילות
  מוצג   ואשר  פנינסולה  של  ג'(  )סדרה  החוב  אגרות  להרחבת  במקביל  בוצע  אשר  הדוח  בתקופת
 הכספיים(. בדוחות ח'6  באור )ראה המימון  בפעילות

 
 : ח"ש במיליוני  - בנקאיים מתאגידים יתרות  ריכוז להלן

 

   30.9.21  30.9.20  31.12.20 

 ללא) ק"לז בנקאיים מתאגידים אשראי
 33   28   37   (שוטפות חלויות

 בנקאי חוץ  אשראי מימון לצורך אשראי
 243   231   252   (הלוואות דש ומיטב פנינסולה)

 בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן  הלוואות
 36   12   20   (שוטפות חלויות כולל)

 312   271   308   כ "סה 
 

 המאזן   תאריך   לאחר   אירועים  .61
 

  עדכון   ודוח  המאוחדים  הכספיים   בדוחות  8  באור  ראה   המאזן,  תאריך  לאחר  אירועים  בדבר  לפרטים
 התאגיד. עסקי
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   ניהולם   ודרכי   שוק   לסיכוני   חשיפה   בדבר   פרטים  .2

 

 בתאגיד   שוק   סיכוני   ניהול   על   האחראי 
 

 כספים.  כסמנכ"ל המכהנת רום עינת רו"ח  - הדוח ליום האחראית שם

  מנכ"ל  ניב,  רפי  מר  ,הנאמנות  וקרנות  הסל  קרנות  פעילות  את  המרכזת  מ"בע  נאמנות  קרנות  תכלית  במיטב

   .שוק סיכוני לניהול האחראים הינם ,סיכונים ניהול מחלקת את מנהלת  אשר עמר רויטל 'וגב

  לאופר,   רועי  מר  ערך,  בניירות   עסקאות   וביצוע   מסחר  שירותי   במתן  העוסקת  ,מ"בע  ברוקראז'   דש  במיטב

   .שוק סיכוני לניהול האחראי  הינו ,סיכונים ובקרת תפעול סמנכ"ל
  לניהול   האחראי  הינו  רותם,  איתן  מר  המנכ"ל,  השקעות,  תיקי  בניהול  העוסקת  בע"מ,  תיקים  ניהול  דש  במיטב
   שוק. סיכוני
  לניהול  האחראי הינו טובול, אושר מר  המנכ"ל, בורסה, חבר שירותי במתן העוסקת בע"מ, טרייד דש במיטב
 השוק.  סיכוני

  לניהול   האחראי  הינו   ודירקטור,  מנכ"ל  אבני,  מיכה  מר  בנקאי,   החוץ  האשראי  בתחום  העוסקת   בפנינסולה,
 פנינסולה.  דירקטוריון פיקוח תחת פועל והוא שוק סיכוני

  מר   רותם,  איתן  מר  ניב,  רפי  מר  רום,  עינת  רו"ח  של  העסקי  וניסיונם  כישוריהם  ,השכלתם  בדבר  לפרטים

  לשנת   התקופתי  לדוח  ( החברה  על  נוספים  פרטים)  הרביעי   לחלק  א26  תקנה  ראו  אבני  מיכה  ומר  טובול  אושר

2020 . 
 

 התאגיד   חשוף   אליהם   השוק   סיכוני  תיאור 
 

 דוח   ראה  נוספים  לפרטים  החברה.  חשופה  ליהםא  השוק  בסיכוני  מהותיים   שינויים  חלו  לא  הדוח  בתקופת
 .2020 שנתל החברה  של התקופתי הדוח במסגרת שפורסם  דירקטוריון

 

 רגישות   ניתוחי 

 
   והפסד   לרווח   נזקפים   אשר   ערך   בניירות   שינויים 

 
  ביחס מהותיים שינויים חלו לא הדוח בתקופת המאזן. ליום בבורסה שווים לפי מוצגים סחירים ערך ניירות

 . 2020 שנתל החברה של  התקופתי בדוח המתואר לעומת ניהולם, ודרכי  שוק לסיכוני לחשיפה
 

 החליפין   בשערי   שינויים 
 

  ליום   ישראל  בנק   ידי  על  שפורסם  היציג  השער   לפי  מוצגים  למט"ח  הצמודים  או  במט"ח  פיננסיים  נכסים
 המתואר  לעומת  ניהולם,  ודרכי  שוק  לסיכוני  לחשיפה  ביחס  מהותיים   שינויים   חלו  לא  הדוח  בתקופת   המאזן.

 . 2020 שנתל  החברה של  התקופתי בדוח
 

 לצרכן   המחירים   במדד   שינויים 
 

  לזמן   השקעות   )בעיקר  לצרכן  המחירים  למדד  צמודים  אשר   פיננסיות  והתחייבויות   פיננסיים  נכסים  לחברה
  ודרכי  שוק   לסיכוני   לחשיפה  ביחס  מהותיים   שינויים  חלו  לא  הדוח   בתקופת   ג'(.   סדרה  חוב  ואגרות  קצר

 . 2020 שנתל החברה של  התקופתי בדוח המתואר לעומת ניהולם,
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 תאגידי   ממשל   היבטי  .3
 

 ופיננסית   חשבונאית   מומחיות   בעלי   דירקטורים  .3.1
 

 מומחיות  בעלי  הדירקטורים  של  המזערי  המספר  כי  החברה  דירקטוריון  קבע  2014 ,במרס 30  ביום
  בהיקף   בהתחשב  וזאת ,דירקטורים  משלושה   יפחת  לא ,החברה  בדירקטוריון   ופיננסית  חשבונאית

 ופיננסית  חשבונאית  מיומנות   בעלי  הדירקטורים  מספר .ומורכבותה  פעילותה   מהות ,החברה
 בקרב  הקיימת  הגבוהה  והפיננסית  העסקית ,החשבונאית  במיומנות  בהתחשב  גם  נקבע  בחברה
 .החברה נעזרת בו השוטף המקצועי  החיצוני   עוץהיי  מערך ולאור ,בחברה בכירה משרה נושאי

 
 המאזן.  בוועדת ולחברה בחברה לדירקטורית לוןאי לילי  הגב'  מונתה הדוח בתקופת

 
  לדוח  נוספים  פרטים  בדוח 26  תקנה  ראו הדירקטורים  של  והידע  ניסיונם  תאודו  נוספים  לפרטים

 . 2021 באפריל, 27  מיום כללית אסיפה זימון  וכן 2020  לשנת התקופתי
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 הכספיים   הדוחות   אישור   הליך   בדבר   ילוי ג  .4
 

  הינו   בישראל(,  החשבון  רואי  לשכת  של  76  דעת  בגילוי  )כמשמעותה  העל  בקרת  על  האחראי  בחברה  האורגן
 .(2020 לשנת נוספים פרטים לדוח 26 תקנה )ראה החברה  דירקטוריון

 

  וועדת   אינה   )הוועדה  הכספיים  הדוחות  לבחינת  כוועדה  משמשת  אשר   מאזן  ועדת  מינה  החברה   דירקטוריון 
  החשבונאי   טיפול  לרבות  החברה,  של  הכספיים  בדיווחים  המהותיות   הסוגיות  את  לבחון  במטרה  הביקורת(,

  שייושמו   הקריטיים והאומדנים המהותיות ההערכות את הרגיל, העסקים במהלך שאינן מהותיות עסקאותב
 .בה שחלו השינויים ואת החשבונאית המדיניות את הכספיים, בדוחות
 שליין. ינאי דן אשר  ומר באשר אבי מר אילון, לילי גב' הינו הועדה  הרכב  בדירקטוריון הדוח אישור למועד

 

  ,בנובמבר  25  יום בו  2021  בנובמבר,  11  ביום  ישיבות  המאזן   וועדת  קיימה   ,הכספיים  הדוחות  אישור  לצורך
2021 . 

  -   כספיםה  ל"סמנכו  רביב  אילן   מר  -  ל"המנכ  ,המבקר  החשבון  רואה   , הועדה  חברי  נכחו   ,ותהאמור  בישיבות 
 .רום עינת ח"רו
 

  בעניינים   שיושם   החשבונאי  והטיפול  שאומצה   החשבונאית  המדיניות  נדונה  ,המאזן  ועדת  ישיבת  במסגרת
  עם   בקשר  שנעשו  ואומדנים  הערכות  ,החברה  של  הכספיים  בדוחות  מהותיות  סוגיות  ,התאגיד  של  המהותיים

  פעילות   תוצאות סקרונ (,ISOX)  כספי בדיווח הקשורות הפנימיות הבקרות נבחנו  ,כן כמו .הכספיים הדוחות
 .2021 בספטמבר, 30  ליום הכספיים הדוחות נבחנוו ,החברה

 
  חשבון   תרוא  רום  עינת  ח"רו  כספיםה  ל"סמנכ   באמצעות  ,היתר  בין   ,לעיל  האמור  את  בחנה  המאזן  ועדת

 ,החברה ל"מנכ עם ויחד הכספיים  הדוחות לעריכת הרלוונטיים   החומרים כל  ריכוז על תהאחראי ,הבהכשרת
  שותף   עם  ,הצורך  לפי  התייעצות  תוך  ,ביצועים  בחקר  שני  ותואר  בכלכלה  ראשון  תואר  בעל  ,רביב  אילן  מר

  כל   את  מרכזים  ,הכספים  מחלקת  ועובדי  הכספים  ל"סמנכ  .חיצוניים  שווי  ומעריכי  המבקר  ח"רו  במשרד
 , עצמאיות כספים מערכות לחלקן אשר  ,מוחזקותה בחברות .הדוחות לעריכת החשובות המהותיות  הסוגיות
  הדירקטוריונים  ידי  על ומאושרים  החברות  של  הכספים  ומנהלי  לים"המנכ  ידי  על  הכספיים  הדוחות  נבדקים

  לסוגיות   ביחס  המקצועית  דעתו  חוות   את  נותן  החברה   של  המבקר  החשבון  רואה  .חברות  אותן  של
 .הוועדה חברי ידי  על המועלות לשאלות ומשיב הכספיים הדוחות עם בקשר החשבונאיות

 
  הדוחות  בטיוטת  החברה  הנהלת  ידי   על  יושמו  המאזן  וועדת  המלצות  לעיל,  כאמור  הדיונים  התקיימות  לאחר

 . הדירקטוריון  ישיבת לפני סביר זמן  לדירקטוריון השנשלח הכספיים

 

 בתקופת החברה של המאוחדת פעילותה את הכספים וסמנכ"ל המנכ"ל סוקרים  הדירקטוריון ישיבת במהלך
  דיון  נערך  הסקירה  לאחר  ואחריו.  הדוח  בתקופת  הרלוונטיים  האירועים  ואת  הכספיות  התוצאות  את  הדיווח,
  שהועברו   הוועדה   המלצות  את   מציגה  המאזן  ועדת  יו"ר  כן,  כמו   ורים.הדירקט  לשאלות  תשובות  וניתנות

  דיון   ונערך   הדירקטוריון   בישיבת  בהן   לדון   יש   לדעתה  אשר  הכספי  בדיווח  מהותיות  סוגיות   וכן   ןלדירקטוריו
 .בנושאים

 

  נותן  אשר   החברה  של  החיצוני   החשבון  רואה  גם  נוכח   התקופתיים,  הדוחות  לאישור  הדירקטוריון  בישיבת
  לשאלות   ומשיב   הכספיים,  הדוחות   עם   בקשר  החשבונאיות  לסוגיות  ביחס  המקצועית   דעתו   חוות  את

 .הכספיים  הדוחות אושריםמ כאמור, הדיון לאור הדירקטוריון. יחבר ידי  על המועלות

 

  .הכספיים הדוחות ואושרו נדונו במסגרתה הדירקטוריון  ישיבת  התקיימה , 2021 בנובמבר, 30 ביום
 

  והון   המאוחדים  הכספיים  בדוחות  ש"ח  מיליוני  234- כ  של  חיובי  חוזר  הון  לחברה  ,2021  ,בספטמבר  30  ליום
הפרשות בגין תביעות    לאור  בעיקר  וזאת  סולו  הכספיים  בדוחות  ש"ח  מיליוני  357- כ  של  בסך  שלילי  חוזר

 מחברות  בעיקר  שמקורו  טףשו  מזומנים  תזרים  לחברה  כי   סבור  והוא  דיון  קיים  החברה  דירקטוריון   .משפטיות
  בהתחייבויותיה   לעמוד  קושי   צופה   לא  החברה  כן  ועל  הקצר  בטווח   למשיכה   הניתן  מלאה,  בבעלות  מאוחדות

 ((. 14)ב'()10  )סעיף תקופתיים דוחות בתקנות כאמור האזהרה סימני מתקיימים לא כך ובשל
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   שווי   הערכות  .5

 
 מאוד מהותית שווי הערכת   5.1

 
 . 2021 בספטמבר 30 ליום והפנסיה הגמל פעילות של מוניטין  ערך ירידת בחינת -  ההערכה   נושא   זיהוי 
 . 2021 בספטמבר 30 -  ההערכה   עיתוי 
 החברה   בספרי  מוצג  ההערכה  נשוא  הנכס  -  2021  בספטמר   30  ליום   החברה   בספרי   ההערכה   א ו ש נ   שווי 

  )מוניטין,  ש"ח  מיליוני  484-כ  של  לסך  ומסתכם  רבעונית   הפחתה  ובניכוי  ההיסטורית   לעלותו  בהתאם
  לקוחות(. וקשרי נדחות רכישה הוצאות

 לירידת  בבחינה  שנקבע   ההערכה  אונש  הנכס  שווי  -   הערך   לירידת   בבחינה   שנקבע   ההערכה   א ו ש נ   שווי 
  נשוא  הנכס  מוצג  פיו  על  הפנקסני   השווי  של  בהפחתה  צורך   אין  כן   ועל  ש"ח   מיליוני   573- כ  הינו  ערך

 החברה. של הכספיים בדוחות הבדיקה
  צוות   ידי  על  בע"מ,  אסכולה  וריאנס  ידי  על  נעשתה  ערך  לירידת  הבחינה  -  המעריך   אודות   פרטים 

  מצוינים   וכיוצ"ב  שיפוי  הסכמי  יונו,ניס  השכלתו,  בדבר  נוספים  פרטים  אלון.  אמנון  מר  של  בראשותו
 .2021 בספטמבר 30  ליום הכספיים לדוחות צורפה  אשר בהערכה

 . 36 בינלאומי בתקן כהגדרתו הוגן שווי -  ההערכה   מודל 

  30  ליום  הכספיים  לדוחות  צורפה  אשר  הערכה  ראה  -  ערך   לירידת   הבדיקה   בוצעה   לפיהן   ההנחות 
 . 2021 בספטמבר

 .%11  -  מס(  )אחרי   השנתי   ההיוון   שיעור 

 .2.5% ארוך לטווח נומינאלי צמיחה שיעור  - הצמיחה   שיעור 
 

 . 2021 בספטמבר 30 ליום הכספיים  לדוחות מצורפת שווי  הערכת ראה כאמור, הערכה בדבר
 

   מהותית שווי הערכת 5.2
 

 . 2021 ביוני 30 ליום שוטף חיסכון פעילות של מוניטין  ערך ירידת בחינת -  ההערכה   נושא   זיהוי 
  מניבת  היחידה  את  מרכיבים  אשר  וההתחייבויות  הנכסים  ,2021  ביוני   30  ליום  נכון  -   ההערכה   עיתוי 

  בר   סכום  במסגרתה  ,2020  ביוני,  30  ליום  שבוצעה  הבחינה  מאז  משמעותי  באופן  השתנו  לא  המזומנים
  שיקבע   ההשבה   בר  סכום  של  הערך  כי  שהסיכוי  מכיוון  בספרים.  ערךה  על  מהותי  באופן  עלה   ההשבה 
  ביוני,   30  ליום  שבוצע   בחישוב  החברה  השתמשה  קלוש,  םבספרי  מהערך  נמוך  יהיה  השוטפת  בתקופה

 ערך.  לירידת הפרשה נדרשת לא פיו על ,2020
 החברה   בספרי  מוצג  ההערכה  נשוא  הנכס  -  2021  ביוני   30  ליום   החברה   בספרי   ההערכה   א ו ש נ   שווי 

 ין )מוניט  ש"ח  מיליוני  478-כ  של  לסך  ומסתכם  רבעונית  הפחתה  ובניכוי  ההיסטורית  לעלותו  בהתאם
  לקוחות(. וקשרי 

 ערך   לירידת  בבחינה  שנקבע  ההערכה  אושנ  שווי   -  הערך   לירידת  בבחינה  שנקבע   ההערכה   א ו ש נ   שווי 
  פיו   על  הפנקסני  השווי  של  בהפחתה  צורך   אין   כן   ועל  ש"ח  מיליוני   757- כ  הינו  , 2020  ביוני,  30  ליום
 החברה.  של הכספיים בדוחות הבדיקה נשוא הנכס מוצג

  ייעוץ  פרייסווטרהאוס  ידי  על  נעשתה  2020  ביוני,  30  ליום  ערך  לירידת  הבחינה  -  המעריך  אודות   פרטים 
 מומחה  ,Israel PwC וקסלמן בקסלמן שותף סופר, שלום  של בראשותו צוות ידי על (Israel PwC) בע"מ

  שני   ותואר  בהצטיינות  וכלכלה  בחשבונאות  ראשון  תואר  בעל  הינו   סופר  מר  שווי.  והערכות  במימון
 אביב.  תל מאוניברסיטת  שניהם בהצטיינות, בכלכלה

 . 36 בינלאומי בתקן כהגדרתו הוגן שווי -  ההערכה   מודל 

 . 11.5%  -  מס(  )אחרי   השנתי   ההיוון   שיעור 

 . 2.5% ארוך לטווח נומינאלי צמיחה שיעור  - הצמיחה   שיעור 
 
  



 

 

 15 

 2021 ,בספטמבר  30  ליום   חוב   אגרות   למחזיקי   ייעודי   גילוי  .6
 
 

 ג'   סדרה     

 הנפקה  מועד  
  , .201329.1  ,.201221.11  בתאריכים:  סדרה  והרחבות  .201021.12  ראשונית:  הנפקה

 .201830.4- ו .20176.9  ,2015.8.20  ,.20132.12  ,.20135.2
 966,590,111 שהונפק ע.נ. נקוב   שווי 

 407,380,679 הדוח  במועד ע.נ. 
 ש"ח מיליוני 440.9 הדוח  למועד למדד משוערך 
 ש"ח  מיליוני 5.6 שנצברה  הריבית סכום 

 
  )שווי הכספי בדוח שווי

 ש"ח מיליוני 456.1 פינקסני(
 ש"ח מיליוני 487.6 בורסאי  שווי  

 3.95% הריבית  שיעורי ריבית 
  מועדי 

 קרן תשלום 
  2021 בדצמבר, 10 ביום  שווים תשלומים  5-ב  לפירעון עומדת האג"ח קרן יתרת

 2025  ועד

 ריבית   
  2022 ביוני, 10 ביום  תשלומים  4 שווים. תשלומים  9- ב משולמת הריבית יתרת

 . 2025  עד 2021  בדצמבר,  10  ביום תשלומים  5- ו 2025 עד
 לצרכן המחירים למדד הצמדה קרן הצמדה 

 לצרכן  המחירים למדד  והצמדה  3.95% של שנתית ריבית ריבית  
 2010  נובמבר מדד בסיס   
 לא מרההל האג"ח האם  

  
  פדיון   לביצוע  התאגיד  זכויות

 ל.ר.  כפויה  מוקדם/המרה
 אין ערבות   
 אין המאזן  תאריך  לאחר שינויים  

  
  מיידי   לפרעון  עילה  התקיימות

 לא הדוח  בתקופת
 בע"מ  מידרוג המדרגת  החברה שם דירוג 

 יציב  אופק עם A1.il הסדרה  הנפקת למועד דרוג 
 . שלילי אופק עם A1.il הדוח  אישור למועד דרוג 
 דירוג:  דוחות מועדי  
 695076-01-2010 אסמכתא מספר -   25.11.10  
 304236-01-2011 אסמכתא מספר -   23.10.11  
 208599-01-2012 אסמכתא מספר -  13.8.12  

  
  2012  בנובמבר,  20  ביום  שעודכן  כפי  279894-01-2012  אסמכתא  מספר -   15.11.12

 ( 283968-01-2012 אסמכתא מספר
 193761-01-2013 אסמכתא מספר -   17.11.13  
 007762-01-2015 אסמכתא מספר -  15.1.8  

  

 055992-01-2016 אסמכתא מספר -  28.9.16
 077340-01-2017  אסמכתא מספר  - 26.7.17
 078397-01-2017  אסמכתא מספר   - 5.9.17

 041131-01-2018  אסמכתא מספר  - 25.4.18
 061614-01-2018  אסמכתא מספר   - 8.7.18

 062524-01-2019  אסמכתא מספר  - 23.6.19
 059310-01-2020  אסמכתא מספר   - 9.6.20

 093763-01-2021  אסמכתא מספר   -2.11.21
 אין לאג"ח משועבדים נכסים  

 
  ( 1ג')4  בסעיף  כהגדרתו  תפעולי  לרווח  נטו  פיננסי  חוב  ביחס  עמידה  למעט  ,כן פיננסיות   מידה באמות עמידה

 הנאמנות  בשטר

 
  ; 6389200-03  ': טל  .אביב-תל  14  חרוצים  יד  'מרח   ,מ"בע  נאמנויות  נבו  פז  רזניק נאמן

 רזניק יוסי רו"ח
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 ' ד   סדרה     
 . 31.3.2021  ,1.4.2020  :כיםבתארי סדרה  תוהרחבו ,2019.11.28 ראשונית: הנפקה הנפקה  מועד  

 533,221,000 שהונפק ע.נ. נקוב   שווי 
 800468,513, הדוח  במועד ע.נ. 
 ש"ח מיליוני 513.5 הדוח  למועד למדד משוערך 
 ש"ח  מיליוני 3.2 שנצברה  הריבית סכום 

 
  )שווי   הכספי  בדוח  שווי

 ש"ח מיליוני 503.2 פינקסני(
 ש"ח מיליוני 524.3 בורסאי  שווי  

 הריבית  שיעורי ריבית 
  מספר   23.11.2021  מיום  מיידי  דיווח  ראה  הריבית  עדכון  אודות  )לפרטים  %2.11

 ( 170238-01-2021  אסמכתא

  מועדי 
 קרן תשלום 

  ביום  ישולמו  אשר  שווים   תשלומים   5  (1)  להלן:  כמפורט  משולמת  הקרן  יתרת
  מהתשלומים  אחד  כל  כאשר  2025  עד   2021  מהשנים  אחת  בכל  בדצמבר   10

  4  (2)-ו  החוב;  אגרות  של  הכולל  הקרן  מסכום  5%  של  בשיעור  יהיה  כאמור
  עד  2026  מהשנים   אחת  בכל  בדצמבר,  10  ביום  ישולמו  אשר  שווים  תשלומים

 הקרן  מסכום   17.5%   של   בשיעור  יהיה  כאמור  מהתשלומים  אחד  כל  כאשר   ,2029
 החוב  אגרות של הכולל

 ריבית   
  2022 ביוני, 10 ביום  תשלומים 8  שווים. תשלומים 17-ב  משולמת הריבית יתרת

 . 2029  עד 2021  בדצמבר,  10  ביום תשלומים  9- ו 2029 עד
 ל.ר.  קרן הצמדה

 ל.ר.  ריבית  
 ל.ר.  בסיס  
 לא להמרה האג"ח האם  

  
  פדיון   לביצוע  התאגיד  זכויות

 ל.ר.  כפויה  מוקדם/המרה
 אין ערבות   
 אין המאזן  תאריך  לאחר שינויים  

  
  מיידי   לפרעון  עילה  התקיימות

 לא הדוח  בתקופת
 בע"מ  מידרוג המדרגת  החברה שם דירוג 

 יציב  אופק עם A1.il הסדרה  הנפקת למועד דרוג 
 . שלילי אופק עם A1.il הדוח  אישור למועד דרוג 

 דירוג:  דוחות מועדי  

  

 102975-01-2019 אסמכתא מספר -   28.11.19
 033912-01-2020  אסמכתא מספר  - 31.3.20
 059310-01-2020 אסמכתא  מספר    - 9.6.20

 040272-01-2021 אסמכתא מספר   21.3.21
 093763-01-2021  אסמכתא מספר   -2.11.21

 אין לאג"ח משועבדים נכסים  

 

  אסיפת  אישרה  22.11.2021 ביום  .תפעולי  לרווח  נטו  חוב  ביחס  עמידה  למעט  כן, פיננסיות   מידה באמות עמידה
  ( 3)ב1  באור  ראה  לפרטים)  הנאמנות  לשטר  תיקון  ד'  סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי
 הכספיים(.  בדוחות

 
  ; 6389200-03  טל':   אביב.-תל  14  חרוצים  יד  מרח'  בע"מ,  נאמנויות  נבו  פז  רזניק נאמן

 רזניק יוסי רו"ח
 

  על  והחשבונאיים,  המשפטיים  ליועציה  לחברה,  תרומתם  על  לעובדיה  מודים  והמנכ"ל  החברה  דירקטוריון
 .בה שנתנו האמון  על מניותיה  ולבעלי המאומצת עבודתם

 
 
 

 רביב אילן
 מנכ"ל 

 ברקת אלי 
 דירקטוריון  יו"ר

 
 2021 בנובמבר, 30 החתימה: תאריך

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -   - 
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  – בחינת ירידת ערך מוניטין  

 פעילות הגמל והפנסיה 

 2021בספטמבר    30ליום  

 

 

 וריאנס אסכולה בע"מ 

 2021בנובמבר    30
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1202  נובמבר ב   30  

                                                                                                               לכבוד, 

 חברי הדירקטוריון,  

 מיטב דש השקעות בע"מ 
 ------------------------------------- 

"(, ביצעה חברת  מיטב דש"/"החברה בהמשך לבקשת מיטב דש השקעות בע"מ )להלן: " 

"( בחינה לירידת ערך מוניטין, בגין פעילות  וריאנס אסכולה בע"מ )להלן: " וריאנס אסכולה  

 " )להלן:  והפנסיה  " הפעילות הגמל   / והפנסיה "  הגמל  נוצר  פעילות  אשר  דש,  במיטב   )"

  2021ספטמבר  ב   30כתוצאה מהמיזוג עם מיטב בית השקעות בע"מ ומרכישות אחרות, ליום  

 "(. מועד ההערכה )להלן: " 

ה     - הלמן  של    החדשות   פעילות קרנות הפנסיה   רכישת   הושלמה   2021  לי ביו   1- בתאריך 

גמל ופנסיה )להלן:    דש "(, על ידי מיטב  הלמן  אלדובי אלדובי בית השקעות בע"מ )להלן: " 

גמל "  דש  להערכת    . "( מיטב  וכן  ההערכה  למועד  בסמיכות  הינו  שבוצעה  העסקה  מועד 

העסקה בוצעה  שכן    בין מוכר מרצון לקונה מרצון הנהלת החברה העסקה משקפת שווי הוגן  

בהתאם לכך, בחינת ירידת ערך המוניטין איננה כוללת את  .  בין שני צדדים שאינם קשורים 

 . ואת הסינרגיות שנובעות מכך   מהלמן אלדובי   מיטב דש גמל נרכשו על ידי  הנכסים ש 

 בחינה לירידת ערך מוניטין זו מיועדת לשימושה של מיטב דש למטרת העבודה בלבד. מוסכם 

לדיווחיה לבורסה עפ"י חוק  רשאית  כי מיטב דש תהא  דוח הערכה זה  ערך,   ניירות  לצרף 

במסגרת   ערך, וכן  המוגש עפ"י דיני ניירות  דיווח אחר  ולכל  על פיו,  או תקנות  1968- התשכ"ח 

 רשות מוסמכת בישראל.  כל  בפני  או /ו  בישראל  משפטיים  הליכים 

אין להפחית מוניטין הנובע מרכישה של חברה. במקום זאת, יש לבצע    IAS 36בהתאם לתקן  

נכס זה(    אחת לשנה )או יותר אם קיימים סימנים המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של 

ההשבה  - בחינה לירידת ערך של המוניטין בכדי לוודא שערכו בספרים אינו עולה על סכום בר 

 שלו. 

אשר קובע את הטיפול החשבונאי    IAS 36  - בעבודה זו התבססנו על המתודולוגיה שנקבעה ב 

הנהלים שעל תאגיד   את  קובע  התקן  נכסים.  ערך  ירידת  במקרה של  הנדרשים  וההצגה, 

ההשבה שלהם. נכס  - להבטיח שנכסיו לא יוצגו בסכום העולה על סכום בר   ליישם על מנת 

ההשבה שלו, כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל  - מוצג בסכום הגבוה מסכום בר 

    מהשימוש בנכס או ממימושו. 

 מטרת העבודה  

  מטרת העבודה שלהלן הינה לבחון האם חלה פגיעה בערך המוניטין המשויך למגזר החיסכון 

תקן   לכללי  בהתאם  ההערכה,  למועד  והפנסיה,  הגמל  פעילות  מתנהלת  בו  ארוך,  לטווח 

 .  IAS 36חשבונאות בינלאומי  

כיוון שמוניטין אינו מניב תזרים מזומנים באופן בלתי תלוי מנכסים אחרים, לא ניתן לקבוע את  

ליחידה מניבה  סכום בר ההשבה של מוניטין כנכס נפרד, על כן סכום בר ההשבה ייקבע  

מזומנים אליה שייך המוניטין. יחידה מניבה מזומנים של נכס היא הקבוצה הקטנה ביותר של  

נכסים, המכילה את הנכס, ומניבה תזרימי מזומנים חיוביים משימוש מתמשך שהם בלתי  

   תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים. 

הג  פעילות  את  זיהתה  דש  מיטב  שייך  הנהלת  אליה  ביותר  הקטנה  כקבוצה  והפנסיה  מל 

 המוניטין, המניב תזרים מזומנים חיובי בלתי תלוי משימוש מתמשך. 

 אמידת סכום בר השבה 

השבה של נכס או יחידה מניבה מזומנים יחושב כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי  - סכום בר 

של   ההוגן  השווי  בחינת  את  כללה  עבודתנו  כי  יודגש  השימוש.  שווי  לבין  מכירה  עלויות 

ולא כללה את בחינת שווי השימוש של הפעילות. תזרימי    IFRS 13הפעילות בהתאם לתקן  

בשיעור ניכיון מתאים לתזרים אחרי מס, המשקף את הסיכון הגלום  המזומנים העתידיים הוונו  

   בפעילות. 

 מתקבל במכירת  שהיה  המחיר  הוא  (Fair value) שווי הוגן   -שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה  

או  משתתפים  רגילה  בעסקה  התחייבות  להעברת  משולם  שהיה  המחיר  נכס   בשוק  בין 

 .( 13בינלאומי   דיווח  תקן  המדידה )בהתאם להגדרות   במועד 



 מיטב דש השקעות בע"מ 

 

 
 פעילות הפנסיה והגמל –בחינת ירידת ערך מוניטין  2  

MeitavDash Gemel Valuation_30.09.2021_5-  . מונגשdocx 

 שיטות ההערכה 

הערכת השווי של הפעילות התבססה על שיטת היוון תזרימי המזומנים. השימוש בגישה זו  

להפיק   העסק  של  יכולתו  הערכת  על  מבוסס  הפעילות  של  ההוגן  השווי  אמידת  לצורך 

ן תזרימי המזומנים, אשר צפוי כי  מזומנים. בהתאם לכך, מוערך שווי העסק באמצעות היוו 

יפיק בעתיד. תזרימי המזומנים העתידיים מהוונים במחיר הון המשקף את הסיכון הגלום  

 בפעילות העסק, ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה לקבל מעסק בעל סיכון דומה. 

 ע מקורות המיד 

 להלן מקורות המידע העיקריים אשר שימשו אותנו במסגרת העבודה: 

לשנים   - גמל  דש  מיטב  של  מבוקרים  כספיים  ניהול 2020-2018דוחות  דוחות  של  י ,  ים 

וטיוטת דוח כספי סקור של מיטב    2021  ספטמבר עד    2017פעילות הגמל והפנסיה לשנים  

 ; 2021  ספטמבר ב   30ליום  דש גמל  

   דיווח מגזרי מתוך דוחות מיטב דש;  -

 של הפעילות;   2021  תקציב לשנת  -

 המנוהל של הפעילות;  הנכסים  תיק  היקף  להתפתחות  נתונים בנוגע  -

 שיחות עם הנהלות מיטב דש והפעילות;  -

 ; וריאנס אסכולה  בחברת נצבר וניסיון ידע -

 מקורות מידע פומביים.  -

מסקנתנו בעבודה זו מסתמכת על הצהרת ההנהלה כי כל המידע שהועבר אלינו נמסר לנו  

בשלמותו וכי לא הושמט ולא הוסתר מסמך מהותי ו/או רלוונטי כלשהו ו/או פרט מידע מהותי  

ו/או רלוונטי כלשהו. כמו כן, התבססנו על כך שכל הנתונים שהועברו לנו הינם סופיים וכי לא  

ם לאחר שנמסרו לנו. כמו כן, הנחנו, כי המידע והנתונים שהועברו אלינו  נעשו בהם שינויי 

 

 .כפי שהתקבל מהנהלת החברה 1

צמה לבצע כל  ע   לא נדרשה ולא לקחה על וריאנס אסכולה  הינם נכונים, שלמים ומדויקים.  

 אימות או סקירה של המידע כאמור.  

 עיגול ספרות 

 המוצגים במסמך. עקב עיגול ספרות, תיתכן סטייה קלה בעת סכימה / הכפלה של המספרים  

 מסקנה 

 להלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת ערך המוניטין )מיליוני ש"ח(:    

 סכום להפחתה  סכום בר השבה  1ערך פנקסני  מועד ההערכה 

 אין הפחתה  573.3 484.4 30/09/2021

נכון למועד ההערכה, הערך הפנקסני של הפעילות נמוך מסכום בר ההשבה שלו. על פי  

, בשל העובדה שהערך הפנקסני, נמוך מסכום בר ההשבה שלו, לא נדרשת  IAS36הוראות  

 הפחתת ערך המוניטין. 

 ושל מעריך השווי  אסכולה ניסיון מקצועי של וריאנס 

וריאנס    אסכולה   לוריאנס  בפרט.  חשבונאיים  ולצרכים  בכלל  כלכליות  בעבודות  רב  ניסיון 

שווי  אסכולה   והערכת  אחזקות  שווי  הערכת  חברות,  שווי  הערכות  של  רב  מספר  ביצעה 

אופציות ומכשירים פיננסיים על פי תקינה חשבונאית )בינלאומית ואמריקאית(. את הערכת  

בעל ניסיון רב בניהול ובביצוע    הינו אשר    אלון   אמנון שווי הפעילות הכלולה בעבודה זו הוביל  

ניסיונ  בפרט.  זה  מסוג  שווי  והערכות  בכלל  שווי  שווי    ו הערכות  הערכות  השאר  בין  כולל 

בעל    ו אמנון הינ ההערכה.    לחברות ציבוריות, בהיקפים דומים ואף גבוהים משווי פעילות נשוא 

   וניסיון מעריך השווי בנספח ג'(.   השכלה מתאימה וניסיון רלוונטי עשיר )ראה פרופיל החברה 



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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 אי תלות והגבלת אחריות 

בהסכם   . א  שנקבעו  והתנאים  ההגדרות  פי  על  דש,  מיטב  לבקשת  בוצעה  זו  עבודה 

. אנו מצהירים  2021  אוקטובר מחודש  אסכולה  ההתקשרות בין מיטב דש לבין וריאנס  

בעלי עניין בחברה או  בזאת כי אין לנו כל תלות במיטב דש או במיטב דש גמל, ואיננו  

 . 2ד במיטב דש גמל או צפויים להפוך לבעלי עניין בהן בעתי 

במידה ווריאנס אסכולה תחויב בפסק דין חלוט לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר   . ב 

לעבודה ו/או לשירות שבוצע במסגרת התקשרות זו, מיטב דש התחייבה לשפות את  

סכום שוריאנס אסכולה תחויב בו מעבר  וריאנס אסכולה על פי דרישתה בכתב בגין כל 

כן, מתחייבת מיטב דש שלא לנקוט    3  - ל  פעמים שכר הטרחה ששולם בפועל. כמו 

הליכים משפטיים בקשר עם התקשרות זו, כנגד וריאנס אסכולה ו/או מי מהשותפים,  

 המנהלים או העובדים בוריאנס אסכולה, באופן אישי. 

ות ו/או מושפעות משכר הטרחה אותו קיבלנו  תוצאות העבודה אותה ביצענו אינן תלוי  . ג 

 עבור ביצועה.  

עוד חשוב לציין, כי מסקנותינו בעבודה זו מסתמכות במידה רבה על מידע צופה פני   . ד 

עתיד המבוסס בעיקרו על אינפורמציה הקיימת במיטב דש ו/ או מיטב דש גמל במועד  

כתיבת עבודה זו, העשויות    כתיבת עבודה זו וכולל הערכות, הנחות או כוונות, נכון למועד 

שלא להתממש או להתממש באופן חלקי בלבד. לפיכך, התוצאות בפועל, כולן או חלקן,  

עשויות להיות שונות באופן מהותי, לחיוב או לשלילה, מן התוצאות המוערכות, הנגזרות  

 או המשתמעות ממידע שקיבלנו מהנהלת מיטב דש ו/ או מיטב דש גמל.  

אינה   . ה  זו  ) עבודה  נאותות  בדיקת  את  Due Diligenceמהווה  לכלול  מתיימרת  ואינה   )

המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלול בעבודת בדיקת נאותות, לרבות  

 בדיקת חוזים והתקשרויות של מיטב דש גמל. 

בוצעה.   . ו  היא  עבורה  ולמטרה  רלוונטיות למועד העבודה בלבד  זו הינן  עבודה  תוצאות 

 ות בעבודה זו שימוש כלשהו למעט למטרה זו. כאמור, אין לעש 

עבודה זו מוגבלת לביצוע בחינת המוניטין של הפעילות, והיא בכפוף לתנאים והגבלות   . ז 

 נוספים המתוארים בנספח א'. כל הזכויות שמורות לוריאנס אסכולה בע"מ. 

  אנו מתכבדים לספק הערכת שווי זו להנהלת מיטב דש ומיטב דש גמל ובכל שאלה ועניין 

 03  –   5025155הקשורים לעבודה, אנא פנו לוריאנס אסכולה בע"מ בטלפון   

 

 בכבוד רב, 

 

 וריאנס אסכולה בע"מ          

 

 

 

 

 

 

 

 אי התלות נבחנה גם בשים לב לעמדת הרשות לניירות ערך בנושא אי תלות מעריכי שווי.  2



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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מילון מונחים

  

 הנחה  הפניה 

 לביטוח בע"מ ואיילון חסכון לטווח ארוך בע"מ, יחדיו איילון חברה   איילון 

 איילון פנסיה וגמל בע"מ  איילון פנסיה וגמל 

 דש גמל ופנסיה בע"מ  דש גמל 

 הנהלת מיטב דש והנהלת פעילות הגמל והפנסיה  ההנהלה 

 בע"מ וריאנס אסכולה   אסכולה   וריאנס 

 2021  ספטמבר ב   30 מועד ההערכה 

 דש השקעות בע"מ מיטב   מיטב דש  / החברה 

 מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ הכוללת את פעילות הגמל והפנסיה של קבוצת מיטב דש  מיטב דש גמל  / פעילות הגמל והפנסיה  /  הפעילות 

IAS 36   ירידת ערך נכסים"   36תקן חשבונאות בינלאומי" 

IFRS 13   הוגן"   מדידת שווי "   13תקן דיווח כספי בינלאומי 

EBITDA   לפני מימון, מס, פחת והפחתות רווח 

WACC  המשוקלל  ההון  מחיר 
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 מיטב דש  .1

חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מיטב דש עוסקת  מיטב דש הינה  

נכסים   ניהול  ובאמצעות חברות מוחזקות, בפעילויות בשוק ההון הכוללות בעיקר  בעצמה 

מחקות,   קרנות  סל,  קרנות  פנסיה,  קרנות  גמל,  קופות  השתלמות,  קרנות  כגון:  פיננסיים 

כמו כן, עוסקת מיטב דש, באמצעות חברות    קרנות כספיות, קרנות נאמנות ותיקי השקעות. 

)בעיקר   בנקאי  חוץ  אשראי  ביטוח,  סוכנויות  וברוקראז',  בורסה  חבר  שירותי  במתן  בנות, 

 באמצעות קבוצת פנינסולה בע"מ( והפצת קרנות זרות.  

במהלך השנים האחרונות ביצעו מיטב דש וחברות בשליטתה מספר מיזוגים ורכישות של  

הע  ופעילויות  בתוך  גופים  מבניים  שינויים  בוצעו  וכן  הקבוצה,  עיסוקה של  בתחומי  וסקים 

חזקות להלן )צוינו שיעורי החזקה רק של  א הקבוצה. כיום, פועלת קבוצת מיטב דש במבנה ה 

 חברות שאינן בבעלות מלאה וכן צוינו רק חלק מהחברות בקבוצה(: 

 

 

 . אלדובי   מהלמן   נרכשו   אשר   ח " ש   מיליארדי   5.4  - כ   של   נכסים   היקף   כולל   3

 

  2021  ספטמבר ב   30ליום  התרשים הבא מתאר את היקף הנכסים המנוהלים על ידי מיטב דש  

 בתחומי הפעילות העיקריים )במיליארדי ש"ח(:  

 

, היקף נכסי הגמל והפנסיה שבניהול מיטב דש גמל נאמד  2021  ספטמבר ב  30  - נכון ליום ה 

מיטב  מהיקף הנכסים המנוהלים של  (  37%  - )כ מיליארדי ש"ח ומהווה חלק מהותי    76.7  - בכ 

.  3דש 



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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 פעילות הגמל והפנסיה  .2

 כללי  2.1

 פעילות הגמל 

הגמל  לטווח    קופות  ועצמאיים  לשכירים  חיסכון  אפיק  בתור  ו משמשות  אשר  בינוני  ארוך, 

משמש לצרכים פנסיוניים. בקופות הגמל הטבת מס, והמפקיד בקופת גמל זכאי לניכוי בגין  

מההכנסה החייבת במס ולזיכוי מס  הפקדות, עד לסכום מרבי שנקבע בפקודת מס הכנסה,  

נכנסו לתוקפן תקנות אשר מאפשרות לחברה מנהלת של קופות   2013בגין הפקדות. בינואר  

גמל לרכוש בעבור עמיתיה בקופת גמל לקצבה שבניהולה כיסויים ביטוחיים מסוימים, ולמיטב  

 דש גמל יש רישיון לשווק כיסויים אלו. 

ההשתלמות  חיסכ   קרנות  כאפיק  הכסף  משמשות  את  למשוך  ניתן  כאשר  בינוני,  לטווח  ון 

שנים למטרות השתלמות. בפועל,    3שנים לאחר ההפקדה הראשונה, או בחלוף    6הנצבר בקרן  

 לעיתים רבות חוסכים אינם מושכים את כספם בתום התקופה המינימאלית.  

סיום  עת  ב עובדים  פיטורין בגין  נועדו להפרשות מעסיקים לפיצויי    קופות מרכזיות לפיצויים 

משנת   החל  מרכזית.  בקופה  המתאימות,  בנסיבות  חדשות  2011העסקתם  הפקדות  אין   ,

 לקופות המרכזיות, והכסף מופרש לקופה אישית של כל עובד.  

נועדה לשם השתתפות במימון תשלום    קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית 

 מעסיק. - קצבה לעובדים של עמית 

 פעילות הפנסיה 

הינן קרנות פנסיה לשכירים ולעצמאים, אשר מבוססות על  יה מקיפות )חדשות(  קרנות פנס 

וקצבת   נכות  )קצבת  ושארים  נכות  בגין  ביטוחיים  כיסויים  אלו  לקרנות  מלא.  אקטוארי  איזון 

בשיעורים   מיועדות  אג"ח  לרכוש  זכאיות  אלו  קרנות  זקנה.  קצבת  משלמות  והן  שארים( 

 . הקבועים בהוראות הדין 

הינן קרנות פנסיה לחסכון לזקנה אשר אינן זכאיות להשקיע    פנסיה משלימות )כלליות( קרנות  

בספטמבר    1באג"ח מיועדות. חלק מהקרנות מאפשרות רכישת כיסויים ביטוחיים. החל מיום  

 הוסיפה לקרן הכללית כיסויים ביטוחיים. גמל  , מיטב דש  2019

 מיטב דש גמל   2.2

והינה חברת בת של מיטב דש. פעילות הגמל    1994  בדצמבר,   15מיטב דש גמל התאגדה ביום  

דש   מיטב  של  ללקוחותיה  גמל  והפנסיה  ומספקת  פנסיוניים  מוצרים  של  רחב  מגוון  כוללת 

, קופות גמל להשתתפות  שירותים בתחום ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה 

וחי למקרה אובדן כושר עבודה  וקופות פיצויים מרכזיות וכן שיווק כיסויי ביט  בפנסיה תקציבית 

 ולמקרה מוות. 

התקשרה מיטב דש גמל וחברת האם שלה, מיטב דש ניירות ערך והשקעות    2016במאי    9ביום  

( מיטב דש גמל ובעלת המניות הישירה בה מקבוצת  1בע"מ, בהסכם מיזוג שהצדדים לו הינם ) 

ו  בע"מ  והשקעות  ערך  ניירות  דש  מיטב  פנסיה  2) - החברה,  איילון  המניות  (  ובעלות  וגמל 

הישירות בה מקבוצת איילון )איילון חברה לביטוח בע"מ ואיילון חסכון לטווח ארוך בע"מ, להלן  

וביחד "איילון"(. במסגרת ההסכם מוזגה איילון פנסיה וגמל עם ולתוך מיטב דש גמל, באופן  

ב דש  שבו ממועד ההשלמה איילון פנסיה וגמל חוסלה ונמחקה ממרשם רשם החברות ומיט 

ב  מחזיקה  איילון  המיזוג,  לאחר  ודבר.  עניין  לכל  בנעליה  נכנסה  המונפק    20%- גמל  מההון 

 .  2017ינואר,    1- והנפרע של מיטב דש גמל. המיזוג הושלם ביום ה 

 רכישת קרנות פנסיה של הלמן אלדובי ע"י מיטב דש 

, לפיו לאחר  "( הפניקס הפניקס אחזקות בע"מ )להלן: " מיטב דש גמל התקשרה בהסכם עם  

עם   הפניקס  מיזוג  "   - הלמן  השלמת  )להלן:  בע"מ  השקעות  בית  ,  "( אלדובי   - הלמן  אלדובי 

אלדובי    –   תמכור הלמן אלדובי למיטב דש גמל את קרנות הפנסיה החדשות שמנהלת הלמן 

נכון למועד העסקה,  מיליון ש"ח.    45  - ורה ל מ בת   "( גמל הלמן  קופות גמל ופנסיה בע"מ )להלן: " 

מיליארדי ש"ח, כאשר מכפיל הנכסים המשתקף    5.2מן גמל נכסי פנסיה בהיקף של  הל   ניהלה 

  2021  לי ביו   1- ובתאריך ה   נחתם ההסכם   2021במרץ    10  - ביום ה   . 0.96%מהעסקה הינו  

 הושלמה העסקה לרכישת קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי על ידי מיטב דש. 



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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המוניטין   בבחינת  אלדובי  הלמן  רכישת  השפעת  את  לכלול  לא  החברה  ידי  על  התבקשנו 

בהתאם לכך, בחינת ירידת ערך המוניטין איננה כוללת את הנכסים שנרכשו על ידי    שלהלן. 

 מהלמן אלדובי.   מיטב דש גמל 

, מנהלת מיטב דש גמל ופנסיה את קופות הגמל וקרנות הפנסיה  2021  ספטמבר ב   30ליום  

 :  4ות הבא 

 תחום פעילות  שם הקופה 

 קופת גמל לחיסכון ולתגמולים  מיטב דש בטחון 

 קופות גמל לחיסכון ולתגמולים   מיטב דש גמל 

 קופות גמל לחיסכון  ולתגמולים   מיטב דש גמל בניהול אישי 

קופות גמל לתגמולים, לחיסכון  קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה 
 לפיצויים ואישית 

 קופות גמל לחיסכון ולתגמולים   מיטב דש אגוד תגמולים 

 קופת גמל להשקעה  מיטב דש גמל להשקעה 

חסכון ארוך  -קופת גמל להשקעה  מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון לכל ילד 
 טווח לילד 

קופת גמל מרכזית להשתתפות   מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית 
 בפנסיה תקציבית  

 קרנות השתלמות  מיטב דש השתלמות 

 קרנות השתלמות  קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל 

 קרנות השתלמות  מיטב דש השתלמות בניהול אישי 

 קופה מרכזית לפיצויים  מיטב דש פיצויים 

 קרן פנסיה חדשה מקיפה  איילון מיטב פנסיה מקיפה  

 קרן פנסיה חדשה כללית  איילון מיטב פנסיה כללית  

 

 לא כולל את קרנות הפנסיה אשר נרכשו מהלמן אלדובי. מקור: נתונים שנמסרו מהנהלת החברה; 4

 פעילות הפנסיה והגמל 2.3

מיליארדי ש"ח, נכון    76.7  - מיטב דש גמל פועלת בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל ומנהלת כ 

. מיטב דש גמל מעמידה לרשות לקוחותיה מגוון רחב של מוצרים פנסיוניים  5למועד ההערכה 

גמל,   קופות  השקעה  לרבות  מסלולי  של  גדול  היצע  וכן  פנסיה,  וקרנות  השתלמות  קרנות 

המתאימים למגוון רחב של עמיתים עפ"י קריטריונים של: גיל, ניהול אישי, השקעה בפיקוח  

 הלכתי ורמת סיכון. 

דין בתובענות    2021באוגוסט    25  - בתאריך ה  ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק 

פסק הדין קבע כי מיטב דש גמל לא הייתה רשאית  ופנסיה בע"מ.    ייצוגיות כנגד מיטב דש גמל 

ניהול   דמי  קופת תגמולים שנרכשה בשנת מ לגבות  בשל התחייבויות     2007מרבית עמיתי 

)טרם רכישת הקופה(. לפיכך נקבע כי על מיטב דש גמל להשיב את דמי    60  - חוזיות משנות ה 

אלו משנת   ו   2007הניהול שנגבו מעמיתים  היום  לגבות דמי ועד  להפסיק  לאותם   כן  ניהול 

מיליוני ש"ח )בגין התקופה    289עמיתים. סכום ההשבה שנקבע בפסק הדין עומד על סך של  

עומד סכום זה על    2016בינואר    1  - צמדה מיום ה וה )כולל( ובצירוף ריבית    2015שעד לשנת  

 מיליוני ש"ח.    316  - סך של כ 

העבירה מיטב דש גמל למומחה מטעם התובעים נתוני  בנוסף ובהתאם לקבוע בפסק הדין  

  התקופה ועד למועד פסק הדין )להלן: "   2016גביית דמי ניהול נומינליים בגין התקופה שמשנת  

מיליוני ש"ח. הנתונים הועברו לחוות דעת משלימה ע"י המומחה    66"( העומדים על  הנוספת 

הנוספת  התקופה  בגין  התשואות  את  שיוסיף  התובעים  דין  מטעם  פסק  יינתן  מכן  לאחר   .

משלים ע"י בית המשפט לגבי התקופה הנוספת וכן לגבי גמול לתובעים הייצוגיים ושכר טרחה  

לעורכי דינם. בהתאם לדיווחים מיידים שפורסמו ע"י מיטב דש, מיטב דש גמל הגישה לבית  

 . המשפט העליון ערעור על פסק הדין לרבות בקשה לעיכוב ביצוע 

 

 ;אלדובי מהלמן נרכשו אשר ח"ש מיליארד  5.4-כ של נכסים היקף כולל 5



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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 הליםהיקף נכסים מנו 

בדצמבר    31ליום    התרשים הבא מתאר את היקף הנכסים המנוהלים על ידי מיטב דש גמל 

בחלוקה לקרנות פנסיה, קרנות השתלמות,    2021  ספטמבר ב   30וכן ליום    2020-8201בשנים  

 קופות מרכזיות לפיצויים וקופות גמל לתגמולים )במיליארדי ש"ח(:  

 

 .  אשר נרכשו מהלמן אלדובי   ש"ח   י מיליארד   5.4- כ כולל היקף נכסים של  * 

לאורך השנים המוצגות חלה עליה בהיקף הנכסים המנוהלים על ידי מיטב דש גמל, מסך של  

 . 2021בספטמבר    30  - מיליארדי ש"ח ב   76.7  - לכ   2018מיליארדי ש"ח בשנת     50.9  - כ 

ר מגידול בהיקף נכסי קרן הפנסיה הנבחרת  נבע בין הית  2019הגידול בהיקף הנכסים בשנת  

(  COVID- 19, על אף התפרצות נגיף הקורונה ) 2020גם בשנת   וכן מתשואה חיובית גבוהה. 

, אשר גרמה להרעה בפעילות הכלכלית באזורים רבים  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  

בעולם ובארץ ולירידה בתשואות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, חל היפוך מגמה במהלך  

חל גידול בהיקף הנכסים בשנה זו. עיקר הגידול    2020כך שבסוף    2020החציון השני של שנת  

נכסי הפנסיה הנבחרת וכן תשואה חיובית )על אף שנמוכה יותר מזו של  נבע מגידול בהיקף  

2019  .) 

מיליארדי ש"ח, אשר בנטרול היקף    76.7  - עלה לכ   2021בספטמבר    30  - היקף הנכסים ליום ה 

מיליארדי ש"ח. עיקר    71.2  - נאמד בכ   2021ביוני    30  - הנכסים אשר נרכשו מהלמן אלדובי ב 

)בנטרול היקף הנכסים שנרכשו    2020זו בהשוואה לשנת  הגידול בהיקף הנכסים לתקופה  

וכן תשואות   וקרנות הפנסיה  קופות הגמל  נבע בעיקר מצבירה חיובית של  מהלמן אלדובי( 

נכון למועד ההערכה, מיטב דש גמל מובילה את    חיוביות בנכסים המנוהלים על ידי החברה. 

. כתוצאה מכך, היקף  11%- הטבלאות כאשר מתחילת השנה הניבה לחוסכיה תשואה של כ 

 גדל משמעותית מרבעון לרבעון.    מיטב דש גמל הגיוסים של  

  2020-8201הטבלה הבאה מציגה את תשואות מיטב דש גמל ותשואות כלל השוק בין השנים  

 : 1202  ספטמבר ב   03  - החודשים שהסתיימו ב   12  - וכן נכון ל 

  2018 2019 2020 9.2021 

תגמולים ואישית  
 לפיצויים 

 13.39% 4.47% 9.80% 0.98%- מיטב דש 

 13.70% 4.31% 11.41% 1.01%- כלל השוק 

 קרנות השתלמות 
 15.83% 5.40% 10.68% 1.02%- מיטב דש 

 14.52% 4.77% 11.94% 1.22%- כלל השוק 

קרנות פנסיה  
 חדשות 

 18.93% 7.35% 12.27% 0.14% מיטב דש 

 17.75% 5.43% 11.85% 0.94% כלל השוק 

השינוי בהיקף הנכסים המנוהלים מידי שנה מושפע, במידה רבה, משיעורי התשואות אותן  

משיגות קופות הגמל וקרנות הפנסיה וההשתלמות. בתום שנה בה מצליחות הקופות והקרנות  

להשיג תשואות עודפות ביחס לתשואות הממוצעות בשוק, ניתן לראות מגמת עלייה בצבירה  

במהלך השנה העוקבת. בהתאם, בתום שנה במהלכה תשואות  נטו של נכסי מיטב דש גמל  

הקופות והקרנות נמוכות מהתשואות הממוצעות בשוק ניתן לראות מגמת ירידה בצבירה נטו  

 . במהלך השנה העוקבת 



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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מיליארדי    0.8  - מיליארדי ש"ח ו   0.9הסתיימו עם צבירה נטו של    2019וכן שנת    2018שנת  

בשנת   בהתאמה.  היפוך   2020ש"ח,  כ   חל  של  שלילית  היתה  נטו  והצבירה    0.4  - מגמה 

.  2020מיליארדי ש"ח וזאת בעיקר לאור השפעת נגיף הקורונה במחצית הראשונה של שנת  

ב   12  - ב  שהסתיימו  חיובית    2021בספטמבר    30  - החודשים  נטו  לצבירה  חזרה  הצבירה 

כאשר מדד  . מתחילת השנה נרשמו עליות שערים חזקות  6מיליארדי ש"ח  6.1  - והסתכמה בכ 

S&P 500   גם בשוק המניות המקומי  12.1%  - ונאסד"ק ב   10.6%  - , דאו ג'ונס ב 14.7%  - עלה ב .

עלה בשיעור    125, מדד ת"א  20.2%  - עלה ב   35נרשמה מגמה חיובית מאוד כאשר מדד ת"א  

 . 18.3%  - עלה אף הוא ב   60ומדד יתר    18.6%של  

גמל   ל   2020-8201בשנים  התרשים הבא מתאר את הצבירה נטו בנכסי מיטב דש    12- וכן 

 :  7)במיליארדי ש"ח(   2021  ספטמבר ב   03  - החודשים שהסתיימו ב 

 

 

 

 ; 2021בספטמבר  30-ש"ח המיוחסים להלמן אלדובי נכון לתאריך ה ימיליארד 0.2-כולל צבירה נטו של כ 6
 .מיטב דש גמלמקור: גמל נט ונתוני  7
 דמי ניהול מצבירה. דמי ניהול מהפקדה אינם מהותיים.  8

 דמי ניהול 

נגבים כשיעור משווי הנכסים המנוהלים,   ניהול אשר  נובעות מדמי  גמל  הכנסות מיטב דש 

וכשיעור מתוך ההפקדות. בשנים האחרונות בוצעה הפחתת דמי ניהול המקסימליים הניתנים  

בינואר    1- לגבייה עפ"י דין בשתי פעימות. הפחתת דמי הניהול האחרונה נכנסה לתוקף ביום ה 

משווי הנכסים המנוהלים    1.05%  - , בעקבותיה דמי הניהול בקופות הגמל הוגבלו עד ל 2014

ועד   עד    4%לשנה,  של  מגבלה  ישנה  הפנסיה  בקרנות  בנוסף,  משווי    0.5%מההפקדות. 

משווי    2%מההפקדות. בקרנות ההשתלמות ישנה מגבלה של עד    6%הנכסים המנוהלים ועד  

הנכסים המנוהל. ההגבלות על דמי הניהול, יחד עם התחרותיות בענף, והתגברות פעילות  

הטבות   ומתן  הניהול,  בדמי  שחיקה  של  למגמה  הובילו  הסדרים,  ומנהלי  יועצים  סוכנים, 

 בדמי הניהול האפקטיביים.   שחיקה למפיצים, מה שמביא ל 

וקרנות ההשתלמות    8התרשים הבא מתאר את שיעור דמי הניהול הממוצע של קופות הגמל 

  1202החודשים הראשונים של שנת    תשעת וכן נכון ל   2020-7201של מיטב דש גמל בשנים  

 : 9)באחוזים( 

 

 מקור: דוחות כספיים מיטב דש גמל; גמל נט; נתונים שהועברו מההנהלה.  9



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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- לכ   2018- ב   0.56%- ירד שיעור דמי הניהול הממוצעים בקופות הגמל מ   2018-2020בשנים  

,  2021  ספטמבר . נכון ל 5.5%- ( של כ CAGR, שיעור גידול שלילי שנתי מורכב ) 2020- ב   0.50%

ביחס לממוצע    10%  - , ירידה של כ 0.45%  - שיעור דמי הניהול הממוצע בקופות הגמל נאמד בכ 

במקביל,  2020שנת   בקרנות  ירד    2018-2020בשנים  .  הממוצעים  הניהול  דמי  שיעור 

(  CAGR, שיעור גידול שלילי שנתי מורכב ) 2020- ב   0.60%- לכ   2018- ב   0.66%- ההשתלמות מ 

שיעור דמי הניהול הממוצע בקרנות ההשתלמות נאמד    , 2021  ספטמבר . נכון ל 4.7%- של כ 

 .   2020ביחס לממוצע שנת    6.7%  - , ירידה של כ 0.56%  - בכ 

  - גם בקרנות הפנסיה חלה שחיקה בשיעורי דמי הניהול הממוצעים מהפקדות, משיעור של כ 

לעומת שנת    . 2021  ספטמבר ב   1.9%  - לכ   2018בשנת    2.2% הניהול    2018הירידה בדמי 

נובעת בין היתר מהעובדה שחלקה של קרן הפנסיה הנבחרת מתוך סך נכסי הפנסיה של  

ע המשוקלל של דמי הניהול נמוך יותר וכן מירידה  החברה הולך וגדל וכתוצאה מכך הממוצ 

 .  בקרנות הפנסיה שהגיע מהמיזוג עם איילון בדמי הניהול  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .החברה כנגד משפטיות תביעות עם בקשר הכנסות החזר סכומי  כולל לא 10

   ניתוח תוצאות עסקיות  .3

  דוחות רווח והפסד 3.1

  2020-8201להלן טבלה המציגה את נתוני רווח והפסד של פעילות הגמל והפנסיה בשנים  

על פי נתוני הדיווח המגזרי )במיליוני    , 1202  ספטמבר ב   03שהסתיימו ביום    החודשים   תשעת ול 

 10  : ש"ח( 

 9.2020 9.2021 2020 2019 2018 רווח והפסד

 225 245 302 318 320 הכנסות מדמי ניהול 

  8.8% 5.0%- 0.6%- 5.3%- גידול  שיעור

 184 209 251 274 278 הוצאות תפעול 

 41 36 51 44 42 רווח תפעולי

 18.2% 14.7% 16.9% 13.8% 13.1% שיעור מהמחזור 

 הכנסות  

וקרנות   ההשתלמות  קרנות  הגמל,  קופות  מנכסי  ניהול  מדמי  נובעות  הפעילות  הכנסות 

- הסתכמו בכ   הפעילות   הכנסות סך    2021הפנסיה. בתשעת החודשים הראשונים של שנת  

גידול של מיליוני ש"ח   245 נובע  תקופה המקבילה אשתקד ביחס ל   8.8%- כ   .  . עיקר הגידול 

  י מיליארד  76.7  - לכ  2020ש"ח בשנת    י מיליארד  59.7- בהיקף הנכסים מכ  28%- מגידול של כ 

   . ש"ח 

לעומת    5%  - מיליוני ש"ח, שחיקה של כ   302  - הסתכמו ההכנסות בסך של כ ,  2020בשנת  

על  2019שנת   וכתוצאה מכך  על השווקים  נגיף הקורונה  נבעה בעיקרה מהשפעת  , אשר 

משחיקה בשיעורי  . בנוסף, הירידה בהכנסות נבעה  2019תשואות נמוכות יותר מאשר שנת  



 מיטב דש השקעות בע"מ 

 

 
 פעילות הפנסיה והגמל –בחינת ירידת ערך מוניטין  12  

MeitavDash Gemel Valuation_30.09.2021_5-  . מונגשdocx 

מיליוני    318  - הסתכמו ההכנסות בכ   2019לעיל. בשנת    2.3דמי הניהול כפי שמוצג בפרק  

 .  2018לעומת שנת    0.6%  - ש"ח, שחיקה קלה של כ 

בשנים   לפנסיה  הגמל  בין  מפולחות  המגזר  הכנסות  המציגה את    2020-2018להלן טבלה 

 )במיליוני ש"ח(:   2021  ספטמבר ב   30החודשים שהסתיימו ביום    תשעת ול 

 9.2020 9.2021 2020 2019 2018 רווח והפסד

 177 186 236 254 264 הכנסות מגמל 

   5.3% 7.1%- 3.8%- 6.5%- שיעור גידול 

 48 59 66 63 56 הכנסות פעילות הפנסיה 

   21.7% 3.2% 13.3% 1.4% שיעור גידול 

 225 245 302 318 320 הכנסות סה"כ 

   *כולל הכנסות מהשתלמות 

הולך ויורד לאור    2018-2020בשנים  כפי שניתן לראות בטבלה לעיל, היקף ההכנסות בגמל  

בתשעת  העובדה שהיקף הנכסים אינו גדל משמעותית ומנגד שיעורי דמי הניהול נשחקים.  

  186  - גמל בכ מ   ההכנסות   הסתכמו   2021בספטמבר    30- החודשים הראשונים שהסתיימו ב 

  18%  - גידול של כ   ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וזאת לאור   5%- של כ   גידול מיליוני ש"ח,  

  30  - ב   ש"ח   י מיליארד   52.9  - לכ   2020ש"ח בשנת    י מיליארד   44.8  - נכסי הגמל מכ בהיקף  

ההכנסות מפנסיה הולכות וגדלות לאורך השנים כתוצאה מהמשך  . כמו כן, 2021בספטמבר  

ולאור    הגידול המשמעותי בהיקף נכסי הפעילות לאור הזכייה בניהול קרן הפנסיה הנבחרת 

. עליה זאת בהיקף הנכסים מותנה בחלקה  ם גיוסי ה של  שיעור גבו תשואות גבוהות שהובילו ל 

   בגין השחיקה בשיעורי דמי הניהול. 

 

מקור: דוחות כספיים מיטב דש גמל; גמל/פנסיה נט; נתונים שהועברו מההנהלה; מיטב דש השקעות   11
 בע"מ.

הטבלה הבאה מציגה את שווי הנכסים העיקריים בפעילות הגמל והפנסיה של מיטב דש גמל  

הממוצעים  הניהול  דמי  שיעור  ואת  ש"ח(  בשנים    11)במיליוני  עבור    2020-2019שנגבו  וכן 

 : 122021החודשים הראשונים של שנת    תשעת 

   2019 2020 9.2021 

    
דמי  

 ניהול 
שווי  

 נכסים 
דמי  

 ניהול 
שווי  

 נכסים 
דמי  

 ניהול 
שווי  

 נכסים 

קופות גמל לתגמולים  
 ופיצויים 

 מהפקדות 

 מנכסים 

0.49% 

0.53% 
20,132 

0.44% 

0.50% 
20,302 

0.19% 

0.45% 
24,301 

קופת גמל מרכזית  
 לפיצויים 

 1,437 0.70% 1,131 0.73% 1,353 0.70% מנכסים 

 25,067 0.56% 21,969 0.60% 22,500 0.62% מנכסים  קרנות השתלמות 

 קופת גמל להשקעה 
 מהפקדות 

 מנכסים 

0.00% 

0.55% 
546 

0.00% 

0.54% 
705 

0.00% 

0.51% 
1,193 

 830 0.23% 680 0.23% 523 0.23% מנכסים  13חיסכון לכל ילד 

להשתתפות  קופה  
 בפנסיה תקציבית 

 26 0.15% 24 0.15% 24 0.14% מנכסים 

 קרן פנסיה מקיפה 
 מהפקדות 

 מנכסים 

2.11% 

0.17% 
12,102 

2.01% 

0.15% 
14,857 

1.93% 

0.13% 
18,365 

 קרן פנסיה כללית 
 מהפקדות 

 מנכסים 

1.39% 

0.53% 

1.41% 

0.50% 

1.23% 

0.45% 

 71,219  59,668  57,180   סה"כ 

 מיליארדי ש"ח אשר נרכשו מהלמן אלדובי.   5.4  - בנטרול היקף נכסים של כ   12
 דמי הניהול משולמים על ידי המדינה )ולא מנוכים מיתרת הנכסים(.  13



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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 הוצאות תפעול 

סעיפי ההוצאה העיקריים הנכללים בהוצאות התפעול מתחלקים להוצאות ישירות ולהוצאות  

עקיפות. ההוצאות הישירות של הפעילות כוללות בעיקר עמלות סוכנים ועמלות תפעול והפצה  

 לבנקים. בשנים האחרונות ישנה מגמה של ירידה בהוצאות עמלות סוכנים.  

צי הפצה: שיווק באמצעות סוכנויות מיטב דש ושיווק באמצעות  למיטב דש גמל מספר ערו 

סוכנים חיצוניים, קרי סוכנים ומנהלי הסדרים פנסיונים. כמו כן, למיטב דש גמל הסכמי הפצה  

בנוסף למשכורתם הבסיסית.   בישראל. הסוכנים הפנימיים מתוגמלים בעמלות  בנקים  עם 

הלי הסדרים פנסיונים. כמו כן, מעת לעת,  למיטב דש גמל הסכמי עמלות עם מאות סוכנים ומנ 

נערכים מבצעים אשר מזכים את הסוכנים בתגמול חד פעמי. בנוסף, למיטב דש גמל הוצאות  

על עמלות הפצה לבנקים, אשר הבנק זכאי להן כאשר הוא מפיץ את מוצרי מיטב דש גמל  

 במסגרת ייעוץ פנסיוני ללקוח.  

עמלות הנגזרות מדמי הניהול בגין גיוסים חדשים.    לא ניתן לשלם לסוכנים   2017החל מאפריל  

בהתאם לאמור, שינתה מיטב דש גמל את מנגנון התשלום לסוכנים בגין גיוסים חדשים ומזכה  

 אותם בשיעור קבוע עבור כל הצטרפות.  

כמו כן, מיטב דש גמל מתפעלת מערך הפצה באמצעים דיגיטליים, באופן ישיר, אשר מאפשר  

ירותי הפנסיה, גמל להשקעה ולקרנות ההשתלמות ללא תיווך חיצוני,  הצטרפות עמיתים לש 

 מה שמסייע בצמצום מהותי של עלויות ההפצה. 

ההוצאות העקיפות של פעילות הגמל והפנסיה כוללות בעיקר הוצאות שכר, הוצאות שכירות  

 משרדים, כלי רכב, שכר טרחה מקצועי והוצאות אחרות. 

מיליוני    209  - הסתכמו הוצאות התפעול בכ   2021החודשים הראשונים של שנת    תשעת ב 

חלה    2020בשנת    . לסך ההוצאות בתקופה המקבילה אשתקד   ביחס   14%- גידול של כ ש"ח,  

והוצאות התפעול הסתכמו בכ  מיליוני    251  - ירידה בהוצאות אלו בהשוואה לשנים קודמות 

 

 בנטרול הפרשות משפטיות.  14

מיליוני    274-273  - , הוצאות התפעול נשארו יציבות והסתכמו בכ 2018-2019בשנים  ש"ח.  

 ש"ח.  

 רווחיות תפעולית 

ד תפעולי לאור  פס עברה לה   מיטב דש גמל ,  2021החודשים הראשונים של שנת    תשעת ב 

,  מיליוני ש"ח   36  - כ   הינה לתקופה זו    ת התפעולי   יות הפרשות משפטיות אשר בנטרולן הרווח 

. בשנת  מיליוני ש"ח  41 - אשתקד שהסתכמה בכ בתקופה המקבילה רווחיות מעט נמוכה מה 

  34%  - מיליוני ש"ח, המשקפים שחיקה של כ   29  - הסתכמה הרווחיות התפעולית בכ   2020

חל שיפור ברווחיות התפעולית   2019וזאת לאור ירידה בהכנסות כפי שהוסברה לעיל. בשנת  

כ  של  תקן    44  - לסך  השפעת  לאור  ש"ח,  התפעולית   . IFRS16מיליוני  הרווחיות  שיעור 

שבין  בטווח  נע  בשנים    14%- 10%  מההכנסות,  ב   2018-2020מההכנסות    תשעת כאשר 

,  מההכנסות  16%  - לכ עלה   שיעור הרווחיות התפעולית  2021החודשים הראשונים של שנת  

 וזאת לאור צמצום עלויות.  

וכן    2020-2018להלן גרף המציג את התפתחות ההכנסות ושיעורי הרווח התפעולי בשנים  

 )מיליוני ש"ח(:   142021  מבר ספט ב   03החודשים שהסתיימו ביום    תשעת ב 

 



 מיטב דש השקעות בע"מ 
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 סקירה ענפית  .4

פעילות הגמל והפנסיה כוללת ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה עבור ציבור  

בארץ   ההון  שווקי  מהתנהגות  מהותי  באופן  מושפעות  אלה  פעילויות  בישראל.  החוסכים 

ובעולם. שווקי ההון מתאפיינים בתנודתיות רבה הנובעת בעיקר משינויים ומציפיות לשינויים  

, פוליטי ובטחוני בארץ ובעולם. לתנודתיות זו ישנה השפעה על פעילות  במצב הכלכלי, מדיני 

 החוסכים ועל מחירי ניירות הערך.  

להלן מובאת סקירה ענפית של התפתחויות כלכליות ברמת המאקרו בכלל וברמת שוק ההון  

 בפרט, להן השפעה ניכרת על פעילות הגמל והפנסיה. 

 15התפתחויות כלכליות  4.1

עולם יורדת, כפי שמראים נתוני חולים חדשים בארה"ב, אירופה ואסיה.  רמת התחלואה ברוב ה 

בתחלואה )בהנחה שתמשך( צפויה לסייע בצורה מהירה לפעילות במגזר השירותים.     הירידה 

 ירידה במספר החולים, בעיקר באסיה, צפויה לסייע גם למגזר התעשייה.  

ישראל  בנק  תחזית  בכ   ,ע"פ  יצמח  המפותחות  במדינות  - ו   2021- ב   4.5%- ובכ   5%- התוצר 

. תחזית  2022- ו   2021- ב   7%- ובכ   9%- סחר העולמי צפוי לצמוח בכ , בהתאמה. כמו כן, ה 2022

, על רקע  2021- ב   3.8%עודכנה מעלה, לשיעור של    2021- האינפלציה במדינות המפותחות ב 

ול  . הריבית  1.8%היא עודכנה מטה לשיעור של    2022- המשך עליית האינפלציה בארה"ב, 

 . 2022עד סוף    0.2%- וצעת של הבנקים המרכזים צפויה לעלות לרמה של כ הממ 

בעקבות אישור החיסונים כנגד נגיף הקורונה והתחסנות גבוהה בקרב    2021במהלך שנת  

הותרו והחלה חזרה לשגרה אשר התבטאה    2020אזרחי ישראל, רוב המגבלות שהונהגו בשנת  

ונתוני הצריכה.   צפוי לצמוח  בעיקר בשוק התעסוקה  בנק ישראל, התוצר  בהתאם לתחזית 

של   בארבעת  2022- ו   2021בשנים    5.5%- ו   7%בשיעור  האינפלציה  שיעור  בהתאמה.   ,

 

  אלטשולר ,  2021  ביוני  30  -ה  ליום  כספי  דוח  ;2021  אוקטובר',  ברוקראז  דש  מיטב,  שבועית  הסקיר  מקור:  15
  .ישראל  בנק -2021 אוקטובר, המחקר חטיבת של כלכלית-המקרו התחזית; מ"בע ופנסיה גמל שחם

 אתר הבורסה לניירות ערך מקור:  16

ובסוף שנת   1.7%( צפוי לעמוד על 2022הרבעונים הבאים )המסתיימים ברבעון השלישי של  

 . 1.6%הוא צפוי לעמוד על    2022

  16התפתחויות עיקריות בשווקים הפיננסיים 4.2

התאפיין בתנודתיות    2021המסחר במניות במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת  

רבה, בהשפעת משבר הקורונה המתמשך מזה כשנה וחצי, והסתכם בעליות שערים נאות  

בכל המדדים המובילים ובמחזורי מסחר גבוהים. השימוש הנרחב בחיסונים לקורונה ותמיכת  

בותיהם החלה התאוששות כלכלית, היוו רוח גבית  הבנקים המרכזיים והממשלות אשר בעק 

על רקע עלייה בביקוש    27.4%- לעליות השערים במדדים המובילים. מניות הנדל"ן זינקו בכ 

זינקו בכ  בעיקר על רקע ההקלות הרבות שקיבלו     38.3%- לדירות, מניות הבנקים הגדולים 

בהשפעת    31.5%- עלו בכ   בשנת הקורונה והעלייה בביקושים למשכנתאות ומניות הנפט והגז 

מיליארדי    28  - עלייה חדה במחירי הנפט והגז. הגיוסים בשוק המניות התגברו והסתכמו בכ 

ברובן בחברות הייטק.    – ש"ח כשעיקר העלייה נזקפת להתגברות גל ההנפקות הראשוניות  

המסחר באגרות החוב אף הוא התאפיין בתנודתיות רבה. אג"ח הקונצרניות צמודות מדד או  

, בהתאמה. באגרות החוב הממשלתיות התגברו הגיוסים לעומת  8.6%- ו   7.1%  - "ח עלו בכ מט 

 השנה הקודמת, על מנת לממן את העלייה בגירעון הממשלתי.  

, לאחר ירידה  17.5%- בכ   35- , עלה מדד ת"א 202117בתשעת החודשים הראשונים של שנת  

ם הראשונים של שנת  עלה בתשעת החודשי   90- כולה. מדד ת"א   2020בשנת    10.3%- של כ 

כ 14.8%- בכ   2021 של  עלייה  לעומת  החודשים    2020בשנת    18.9%  - ,  בתשעת  כולה. 

 . 14.8%  - בכ   S&P500עלה מדד    2021הראשונים של שנת  

 לניירות ערך מקור: אתר הבורסה  17
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 18ענף הגמל 4.3

קופות גמל הינן מכשיר חסכון לטווח בינוני עד ארוך שנהנה מהטבות מס המעוגנות בפקודת   -

ה העיקרית של קופות הגמל הינה צבירת כספים  מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה. המטר 

לצרכי חסכון אשר ניתן יהיה למשוך אותן בפרישה בסכום הוני חד פעמי או כקצבה. השוק  

וקרנות   לפיצויים  גמל  קופות  לתגמולים,  גמל  קופות  ובהם  מכשירים,  ממספר  מורכב 

 השתלמות. 

רפורמות אשר משנות את פני  במהלך השנים האחרונות מנהיגה ממשלת ישראל שורת   -

הענף. מטרות החקיקה הינן יצירת שוק אחיד ותחרותי בתחום החיסכון לטווח ארוך והעדפה  

"חוק    - של מסלול הקצבה על פני המסלול ההוני. כמו כן, רשות שוק ההון  משתמשת ב 

בענף   התחרותיות  את  להגביר  כדי  עובד,  לכל  פנסיה  הבטחת  שמטרתו  חובה",  פנסיה 

 והביטוח.   הפנסיה 

חל שינוי מגמה בענף קופות הגמל, וקצב ההפקדות    2015לאור רפורמות אלו, החל משנת   -

  190החל לצמוח באופן מהותי ביחס לשנים קודמות. שינוי המגמה מיוחס בעיקר לתיקון  

ומקבל קצבה העולה על סכום    60לפקודת מס הכנסה המאפשר לחוסך שעבר את גיל  

ל   4,498הקצבה המזערי,   רווח הון של  ש"ח  על הרווח    15%חודש, למשוך כספים במס 

וכן לאור השקתן של קופות הגמל להשקעה ותוכנית חיסכון לכל ילד )כמפורט  ,  הנומינלי 

 להלן(.   

 19קופת גמל להשקעה 

קופת גמל להשקעה הינה תכנית חסכון לטווח הקצר, בינוני או ארוך. השקת קופות הגמל  

ונכנסה לשוק בנובמבר של אותה השנה.    2016במאי    30- ה להשקעה אושרה בכנסת ביום  

אלפי ש"ח בשנה צמוד מדד.    70ההפקדות לקופה מבוצעות ע"י העמית ומוגבלות לתקרה של  

למשוך את החיסכון בכל שלב, בכפוף לתשלום מס רווח הון   קופת הגמל החדשה מאפשרת 

 

שוק ההון ביטוח וחסכון, הבורסה לני"ע; משרד האוצר, אגף החשב הכללי,   רשותמקורות: משרד האוצר,  18
 מימון ואשראי; אתר גמל נט. 

עם   שיכה או יציאה. יחד על הרווח הריאלי שנצבר בקופה בלבד, וללא קנסות מ   25%בגובה  

( ניתן יהיה  60לאחר הפרישה )אפשרי החל מגיל   קצבה אם הכסף יימשך מן הקופה כ  זאת, 

הפרישה תגדיל  ליהנות מהטבת המס שמקנה קצבת הפרישה. שמירה על החיסכון עד לגיל  

בעת הפרישה.   בצורה משמעותית את החיסכון הפנסיוני ואת הקצבה המשולמת בכל חודש 

מיליארדי    28.7עומדות קופות הגמל להשקעה על סך נכסים של    2021נכון לסוף ספטמבר  

ונגיש  פשוטה  להשקעה  הגמל  בקופת  ההשקעה  מוצרי   יותר   ה ש"ח.  לשאר  ביחס 

בבורסה   לציבור הרחב שמעדיף להימנע מלהשקיע בעצמו  הקיימים. הקופה מיועדת  החיסכון 

ואת מסלול השקעה לפי רמת   שינהל את הקופה  הגוף הפיננסי  ניתן לבחור את   .שוק ההון וב 

  הסיכון ואופי ההשקעה. 

 חסכון לכל ילד 

תכנית "חיסכון לכל ילד" יצאה לפועל ומופקדים אליה מידי חודש    2017בינואר    1- החל מיום ה 

ח לאומי,  ש"ח עבור כל ילד במדינת ישראל המשולמת בגינו קצבת ילדים ע"י המוסד לביטו   51

להורים   קיימת  בנוסף,  עבורו.  המשולמת  השוטפת  הילדים  קצבת  לתשלום  בנוסף  וזאת 

ש"ח נוספים מקצבת הילדים המשולמת ע"י ביטוח   51- אפשרות להגדיל את סכום החסכון ב 

ש"ח. המדינה תישא בכל עלויות הניהול    102- לאומי, כך שהחיסכון החודשי יכול להסתכם ב 

ויות העמיתים בקופה יהיו אחידות בכל הקופות המנוהלות ע"י החברות  . זכ 21עד הגיעו לגיל 

 . מנוהלות 

על   עומדים  ילד  לכל  חסכון  עבור  שמשולמים  הניהול  הנכסים    0.23%דמי  מיתרת  שנתי, 

הצבורה שמנוהלת אצל החברה המנהלת, ואלה יועברו לתשלום שיבוצע על ידי המוסד לביטוח  

א תגבה דמי ניהול מעבר לקבוע בהסכם המכרז עד  לאומי. החברה המנהלת התחייבה כי ל 

עומדות קופת הגמל להשקעה    2021. נכון לסוף חודש ספטמבר  21הגיעו של הילד הזכאי לגיל  

 מיליארדי ש"ח.   13.3חסכון לילד על סך נכסים של    - 

 מקור: אתר משרד האוצר  19

https://haotzarsheli.mof.gov.il/Lists/Terms/DispForm.aspx?ID=106
https://haotzarsheli.mof.gov.il/Lists/Terms/DispForm.aspx?ID=114
https://haotzarsheli.mof.gov.il/Lists/Terms/DispForm.aspx?ID=54
https://haotzarsheli.mof.gov.il/Lists/Terms/DispForm.aspx?ID=54
https://haotzarsheli.mof.gov.il/Lists/Terms/DispForm.aspx?ID=54
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וכן   2020-2013התרשים הבא מציג את היקף ההפקדות בענף קופות הגמל בישראל בשנים  

   : 20)במיליארדי ש"ח(   2021חודשים הראשונים של שנת  עבור תשעת ה 

 

 כוללים הפקדות בגין קופות גמל להשקעה.   2016* הנתונים בשנת 

 חסכון כל ילד.  –כוללים הפקדות בגין קופות גמל להשקעה וכן קופות גמל    2017**הנתונים החל משנת 

חל שינוי מגמה וקצב ההפקדות עלה במהלך השנים    2015מהתרשים ניתן לראות כי בשנת  

. הצמיחה באפיק זה החל  2020מיליארדי ש"ח בשנת    20.4- והגיע לרמה של כ   2020-2015

נובעת בין היתר גם כתוצאה מתוכנית חסכון לכל ילד שלא באה לידי ביטוי בכלל    2017משנת  

  2018. במהלך  2016עה ששיווקן החל רק באמצע נובמבר  וקופות גמל להשק   2016בשנת  

, התשואה השלילית הראשונה מאז  1%- קופות הגמל השיגו תשואה שלילית ממוצעת של כ 

ההשקעה  2011שנת   אפיקי  בכלל  השערים  מירידות  בעיקר  נבעו  השליליות  התשואות   .

תי והקונצרני  המרכזיים, בשוקי המניות בעולם, בשוק המניות בארץ ובשוק האג"ח הממשל 

 

 מקור: אתר גמל נט.  20

בישראל. האפיק היחיד שמיתן את הירידות היה המט"ח )הדולר, האירו(. לאור האמור קצב  

 ההפקדות בשנה זו הואט.  

  20.3  - הגיעו ההפקדות בקופות הגמל לסך של כ   2021בתשעת החודשים הראשונים של שנת  

מיליארדי ש"ח ביחס    6.6  - מיליארדי ש"ח, גבוה בכ   27  - מיליארדי ש"ח המייצג קצב שנתי של כ 

 . 2020לשנת  

 21קרנות השתלמות

ענף קרנות ההשתלמות הינו אפיק חיסכון לטווח הבינוני כאשר להבדיל מאפיקי החיסכון לטווח  

ארוך בהם החוסך זכאי להטבות מיסוי רק כעבור עשרות שנות חסכון, בקרנות ההשתלמות  

כעבור שנים אחדות. בעבר התאפיין הענף הזה  זכאי החוסך להטבות מיסוי שמגיעות לבשלות  

בשיעורי משיכות די גבוהים, וחוסכים רבים בחרו להשתמש בכספי ההשתלמות גם לצריכה  

שוטפת. בשנים האחרונות קרנות ההשתלמות הפכו לאחד מאפיקי החיסכון ההוניים הבודדים  

ים לשמור את כספי  שזכאים להטבות מס. לאור זאת, גורמי מקצוע רבים החלו להמליץ לחוסכ 

 .ההשתלמות, ולא להוציאם כאשר הופכים נזילים מבחינת הטבת המס 

 מקור: אתר משרד האוצר  21
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2013-התרשים הבא מציג את היקף ההפקדות בענף קרנות ההשתלמות בישראל בשנים  

 : 22)במיליארדי ש"ח(   2021ולתשעת החודשים הראשונים של שנת    0202

 

בהפקדות לקרנות ההשתלמות במהלך  מהתרשים ניתן לראות כי ישנה מגמת עלייה רציפה 

ש"ח. בתשעת   מיליארדי 26.6   - הסתכם בכ   2020השנים, כאשר היקף ההפקדות בשנת  

  20.2  - , הגיעו ההפקדות בקרנות ההשתלמות לסך של כ 2021החודשים הראשונים של שנת  

מיליארדי ש"ח   0.4 - מיליארדי ש"ח, גבוה בכ   26.9 - מיליארדי ש"ח המייצג קצב שנתי של כ 

 . 2020יחס לשנת  ב 

  - )עפ"י קצב הפקדות שנתי( נאמד  בכ   2017-2020שיעור ההפקדות השנתיות ברוטו בשנים  

שווי הנכסים    2021בממוצע מיתרת הפתיחה של היקף הנכסים. בסוף חודש ספטמבר    12%

מיליארדי ש"ח, מתוכם    649.9  - בכלל קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בישראל עמד על כ 

מיליארדי ש"ח בקרנות    304  - די ש"ח מנוהלים בקופות תגמולים ופיצויים וכ מיליאר   345.9  - כ 

 השתלמות. 

 

 גמל נט. אתר מקור:  22

  2013התרשים הבא מציג את היקף הנכסים בענף הגמל בישראל ותשואה נומינלית בשנים  

   :  23)במיליארדי ש"ח(   2021* - 

 

החודשים המסתיימים    12-יחסים ל ונתוני התשואה המוצגים מתי   2021בספטמבר    30- נכון ל  2021*היקף הנכסים לגבי שנת  

 .  2021בספטמבר  30 -ב

. חרף משבר  8.4% - נאמד בכ    ( CAGRהגידול השנתי המורכב )   2019ועד שנת    2017משנת 

  8.5%  - מיליארדי ש"ח, גידול של כ   579.4  - סך הנכסים הסתכם בכ   2020הקורונה בשנת   

. סך הנכסים לחודש ספטמבר  4.6%- בכ , והתשואה המצטברת נאמדה  2019ביחס לסוף שנת  

בכ   2021 כ   649.9  - הסתכם  של  גידול  ש"ח,  שנת    12.2%  - מיליארדי  לסוף  ,  2020ביחס 

 . 14.1%- והתשואה המצטברת נאמדה בכ 

 מקור: אתר גמל נט.  23
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ונתח השוק שלהם   גרף המציג את השחקנים העיקריים בענף קופות הגמל בישראל  להלן 

 :  242021לספטמבר  

 

, קופות  2021בספטמבר  30-של פסגות נרכשו על ידי בית ההשקעות אלטשולר שחם. החל מה , קופות הגמל 2021*בשנת 

 הגמל של פסגות מנוהלות על ידי אלטשולר שחם.

  12 - מיליארדי ש"ח ב   19.2  - אלטשולר שחם, שהינו השחקן המוביל בענף, צבירות נטו של כ 

מיליארדי ש"ח הינם    8.3  - , כאשר מתוכן כ 2021בחודשים האחרונים שהסתיימו בספטמבר  

בקרנות השתלמות והיתר בקופות גמל ותגמולים. כלל הענף הציג בתקופה זו צבירות נטו של  

 מיליארדי ש"ח בקרנות השתלמות.   14.4  - מיליארדי ש"ח, מתוכן כ   36.1  - כ 

 

 נט. גמלאתר : מקור 24

 ענף החיסכון הפנסיוני 4.4

המעוגנות בפקודת מס  קרנות הפנסיה הינן מכשיר חסכון לטווח ארוך שנהנה מהטבות מס   -

לצרכים   כספים  לחסוך  ניתן  הפנסיה  קרנות  באמצעות  הכנסה.  מס  ובתקנות  הכנסה 

והם קרן פנסיה   כיסויים ביטוחיים. השוק מורכב משני מכשירים עיקריים,  פנסיונים לצד 

 כללית חדשה )או "קרן פנסיה משלימה"( וקרן פנסיה חדשה מקיפה. 

פנסיה  - מוצר  קרן  פנסיוני  היא  פנסיוני )  חיסכון  קצב ביטוח  מקנה תשלום  אשר  פנסיה  (  ת 

וזאת למשך כל חייו. כלומר, זוהי תוכנית   ,גיל פרישה לעמית/חוסך כאשר יפרוש מהעבודה ב 

לאחר עזיבת העבודה    ת חיסכון שמופקד בה כסף בכל חודש ואשר יתקבל כמשכורת חודשי 

קיפה חדשה היא כל קרן פנסיה שאליה ניתן להצטרף החל  קרן פנסיה מ   .פרישה בגיל ה 

. מדובר על קרן פנסיה שלא יכולה להיכנס לעודף או גירעון אקטוארי,  1.1.1995מתאריך  

קרן   על  שמדובר  לכך  הסיבה  הקופה.  את  ומאזן  אקטוארי  איזון  מנגנון  מופעל  כן,  שאם 

ק  כן,  כמו  ביטוח.  וגם  חיסכון  גם  כוללת  שהיא  כיוון  כוללת  מקיפה,  זו  מקיפה  פנסיה  רן 

, אג"ח אלו  4.86%של משרד האוצר המקנות ריבית שנתית של   אגרות חוב מיועדות  גם 

  .אגרות חוב מיועדות   60%  - כ   לרשות מקבלי הקצבאות יעמדו  מכספי הקרן.   30%מהוות  

נסיית זקנה המשולמת בגיל הפרישה, מקנה הביטוח בקרן גם כיסוי למקרה מוות  מלבד פ 

או נכות בתקופת העבודה. ההפקדות השוטפות לקרנות חדשות מוגבלת עד פעמיים השכר  

מהצבירה ועד    0.5%הממוצע במשק. בנוסף, תקרת דמי הניהול בקרנות המקיפות היא עד  

 מההפקדות.   6%

חסכון פנסיוני שלרוב הוא ללא כיסוי ביטוחי )כאמור החל    קרן פנסיה כללית חדשה הינה  -

הקרן הכללית של מיטב דש כוללת כיסויים ביטוחים( ושאינה זכאית   2019באפריל  1מיום  

הפנסיה   לקרנות  ההפקדה  מתקרת  כתוצאה  נוצרו  אלו  קרנות  ייעודי.  באג"ח  להשקעה 

המקיפה  בקרן  חיתום  עוברים  שאינם  מעמיתים  וכתוצאה  דמי  המקיפות  תקרת  בנוסף   .

מההפקדות.  קרן פנסיה כללית    4%מהצבירה ועד    1.05%הניהול בקרנות הכלליות היא עד  

שעובדים רשאים   חיסכון פנסיוני )חדשה( או בשמה האחר, קרן פנסיה משלימה, מהווה  

https://protocol.co.il/pension-fund/
https://protocol.co.il/pension-saving/
https://protocol.co.il/pension-insurance/
https://protocol.co.il/retirement-age/
https://protocol.co.il/designated-bond/
https://protocol.co.il/pension-saving/
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והיא מקנה קצבת פנסיה חודשית   קרן פנסיה מקיפה  להפריש אליו, בנוסף לחיסכון שדרך 

פנסיה  מעבודה. בדומה למקיפה, קרן   גיל פרישה לחוסך/עמית למשך חייו לאחר שיפרוש ב 

קרן פנסיה כללית    .קרנות ותיקות גרעוניות היו  ( שעד אז  1995כללית מכונה חדשה )משנת  

אינה מהווה מתחרה של הקרן המקיפה, אלא היא משלימה אותה. הסיבה לכך היא שקרן  

של   הפקדה  תקרת  עד  מוגבלת  מקיפה  פעמיים   20.5%פנסיה  השכר   במכפלת 

שמבטיחות תשואה ריבית   אגרות חוב מיועדות  במשק, וזאת משום שהיא כוללת  הממוצע 

של   עד    4.86%ריאלית  מוגבלות  הפנסיה   30%והן  קרן  של    .מנכסי  התשואה  הבטחת 

המדינה עולה כסף למשלם המיסים והמדינה נכנסת לחוב שאותו צריך לממן. לצורך כך  

להפקדה לקרן פנסיה מקיפה. לכן, כאשר עובד מעוניין להפקיד    היא מגבילה את התקרה 

תקרה   שאין  כמובן,  כללית.  פנסיה  קרן  דרך  זאת  לעשות  יוכל  הוא  הזו,  מהתקרה  יותר 

אג"ח מיועדות, אזי    30%מכיוון שקרן פנסיה כללית לא מקנה    .להפקדה בקרן פנסיה כללית 

ב ולרע(. עוד נתון שחשוב לומר,  מהכספים המושקעים בה מופקדים בשוק ההון )לטו   100%

חיסכון נטו    ניתן לחסוך קרן כללית ב בזמן שקרן מקיפה כוללת גם חיסכון וגם ביטוח, הרי ש 

לפיכך, קרן פנסיה כללית נותנת מענה לבעלי    .)לעמיתים הבוחרים בכך(   טהור ללא ביטוח 

 .ה הכנסה גבוהות יותר שלא יכולים להפקיד יותר לקרן המקיפה בגלל הגעה לתקר 

 

 אתר פנסיה נט. : מקור 25

התרשים הבא מציג את היקף הנכסים בענף החיסכון הפנסיוני בישראל ותשואה נומינלית  

בשנים   מקיפות  פנסיה  קרנות  שהסתיימו    2020-2014בגין  החודשיים  תשעת  עבור  וכן 

 :  25)במיליארדי ש"ח(   2021בספטמבר  

 

שנת   לגבי  הנכסים  ל   2021**היקף  לונתוני    2021בספטמבר    30-נכון  מתייחסים  המוצגים  החודשים    12-התשואה 

 . 2021בספטמבר  30 -המסתיימים ב 

מיליארדי ש"ח בשנת    187.9- סך נכסי קרנות הפנסיה המקיפות גדלו מכ  2020-2014בשנים 

(  CAGRשיעור צמיחה שנתי מורכב )   16.3%- , כ 2020מיליארדי ש"ח בשנת   464.7- , לכ 2014

לחוק הגמל, אשר    3מור, מכניסתו לתוקף של תיקון  בנכסים. הגידול בענף הפנסיה נובע, כא 

הפך את קרנות הפנסיה לאפיק חסכון אטרקטיבי לטווח הארוך. התשואה בשנים אלו נעה  

https://protocol.co.il/comprehensive-pension-fund/
https://protocol.co.il/retirement-age/
https://protocol.co.il/average-wage/
https://protocol.co.il/average-wage/
https://protocol.co.il/designated-bond/
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החודשים שהסתיימו    12  - . ב 5.7%  - , עם תשואה ממוצעת של כ 11.9%  - לכ   0.9%בטווח שבין  

ו   2021בספטמבר   חזרה הדרגתית  חלה עליה בתשואה לאור התאוששות ממשבר הקורונה 

מעבר לכך, קיימות גם פנסיות כלליות שהיקפן עלה    . 17.8%  - לשגרה עם תשואה שנתית של כ 

שנתית  , עם תשואה  2020מיליארד ש"ח בשנת    10.1  - לכ   2014מיליארדי ש"ח בשנת    3.1  - מ 

כ  של  ב 4.9%  - ממוצעת  בתשואה  משמעותית  קפיצה  חלה  הכלליות  בפנסיות  גם   . -  12  

  . 16.4%  - אשר נאמדה בכ   2021בספטמבר  החודשים שהסתיימו  

השוק   נתח  ואת  בישראל  הפנסיה  קרנות  בענף  העיקריים  השחקנים  את  המציג  גרף  להלן 

 : 202126שלהם לספטמבר  

 

 

 אתר פנסיה נט. : מקור 26

 רפורמות ושינויים רגולטוריים בענף קופות הגמל והפנסיה  4.5

הרפורמות התמקדו  בעשור האחרון חלו מספר רפורמות בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל.  

בדילול שליטת הבנקים על קופות הגמל באמצעות פיזורם אצל מספר גופים פרטיים, הקלה  

בניוד כספי חיסכון בין גופים שונים, קביעת פנסיה חובה לשכירים ועוד. מטרת רפורמות אלו  

הינה פתיחת תחרות משמעותית בענף, תוך הגדלת השקיפות לחוסכים, וביסוס יכולתם של  

כים לבחור בין אפיקי השקעה שונים ובין חברות שונות. מטרה נוספת של הרפורמות  החוס 

 הינה הוזלה של דמי הניהול אותם משלמים החוסכים. 

 להלן תיאור תמציתי של הרפורמות העיקריות: 

 ענף הגמל

 יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים    - חוזר מס הכנסה   -

כללים    2016בדצמבר,    25ביום   קובע  אשר  הכנסה  מס  חוזר  המיסים  רשות  פרסמה 

היתר,   בין  מורה,  החוזר  לפיצויים.  מרכזיות  בקופות  שנצברו  כספים  והעברת  לשימוש 

מרכזית   לקופה  כספים  בעבורם  הופקדו  אשר  עובדים  בשל  שנצברו  כספים  להעביר 

ליום   עובר  האיש 2007בדצמבר,    31לפיצוים  לקופות  עובדים  ,  אותם  של  לפיצויים  יות 

עובדי   של  גמל  בקופות  הפיצויים  לרכיב  הכספים  יתרת  את  להעביר  מאפשר  ובנוסף 

( מבלי שתותר הוצאה להפרשה לפיצויים  2008המעסיק )גם אלה שהחלו לעבוד לאחר  

 עד למיצוי העודף האמור.  

 פוליסות חיסכון  -

יר השקעה של חברות הביטוח.  פוליסות חיסכון )הנקראות גם פוליסות השקעה( הן מכש 

פוליסות חסכון נועדו להשקעה לטווח קצר ובינוני ובכך מהוות מעין אלטרנטיבה בעיקר  

ידי הממונה על שוק ההון   )וגם לתעודות הסל(. המכשיר מפוקח על  לקרנות הנאמנות 

 ביטוח וחסכון.  
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ה  ושינוי  בין מסלולים  הינם פטור ממס במעבר  רכב התיק,  היתרונות העיקריים במכשיר 

העדר עלויות קניה, מכירה, שמירת נאמן ודמי נאמן וכן אפשרות להפקדות שוטפות וחסכון  

בין   נעים  חיסכון  בפוליסות  הניהול  דמי  קטנים.  כשדמי    1.2%- 0.9%בסכומים  בממוצע, 

. פוליסות החיסכון הינן למעשה הסכם מול חברת הביטוח  2%הניהול יכולים להגיע גם עד  

 מידית כפי שהיא בקרנות ההשתלמות, למשל. והשקיפות אינה  

    2005  - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה   -

נכנס לתוקפו תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( לפיו   1.4.2017ביום  

חל איסור על חישוב עמלת ההפצה המשולמת לסוכן ביטוח בזיקה לדמי הניהול שייגבו  

ית המצטרף לקופת גמל, וכן נקבעה סנקציה עונשית שתחול על מפר ההוראה של  מעמ 

שנת מאסר וקנס כספי. בשלב זה לא חלה פגיעה מהותית ברווחיות בעקבות ניתוק הזיקה  

בין דמי הניהול המשולמים ע"י הלקוח לבין העמלה המשולמת על ידי מיטב דש גמל לסוכן,  

 .גיעה ברווחיות בעתיד אך לאור המנגנונים שנקבעו, תיתכן פ 

, פרסמה הממונה על שוק ההון הבהרה ביחס להליך שיווק פנסיוני בעת  4.2.2018ביום  

צירוף למוצר פנסיוני, במסגרתה הבהירה הממונה כי גוף מוסדי רשאי לשלם עמלה לסוכני  

שיווק   הליך  מביצוע  חלק  שהינה  עסקה,  הסוכן  ביצע  בו  במקרה  רק  הפנסיוני  הביטוח 

קבוע בהוראות החוק. ככל שלא בוצע הליך שיווק פנסיוני, גוף מוסדי לא ישלם  פנסיוני כ 

במסגרת ההבהרה, צוין כי בשל הפרקטיקה הקיימת, לא יופעל הליך אכיפה    .לסוכן עמלות 

בנוגע לעמלות אשר שולמו לסוכנים בשל ביצוע עסקאות ללא קיום הליך שיווק פנסיוני טרם  

 פרסומה של ההבהרה. 

 ( IRAניהול אישי ) קופות גמל ב  -

, נכנס לתוקפו תיקון לתקנות קופות גמל בניהול אישי. במסגרת התיקון    2017בחודש מאי,  

סוגי ההשקעות המותרים,   הורחבו  אישי,  בניהול  גמל  הוגבלה התקרה להפקדה בקופת 

התווספה אפשרות לניהול אישי במוצרים פנסיוניים נוספים, התווספו הוראות בדבר גביית  

 עמלות ודמי ניהול מנכסי הקופה ועוד. 

 ענף הפנסיה 

 קרן פנסיה נבחרת    -

משרד האוצר יזם הליך תחרותי לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל. מטרת ההליך הייתה  

אוכלוסיות   בקרב  בפרט  לפנסיה,  החיסכון  במסגרת  הניהול  בדמי  משמעותית  הפחתה 

ביום    .המקסימליים נקבעו על ידי משרד האוצר בעלות כוח מיקוח חלש ולכן דמי הניהול  

הודיע משרד האוצר על בחירת קרן הפנסיה איילון מיטב פנסיה מקיפה כאחת    1.8.2016

מיום   וזאת החל  ברירת מחדל שנבחרו במסגרת ההליך התחרותי,  משתי קרנות פנסיה 

 . 31.10.2018ועד ליום    1.11.2016

השיעור   על  יעמדו  האטרקטיביים  ניהול  למשך  דמי  בהליך  ממועד    10שנקבע  שנים 

ההצטרפות לקרן פנסיה הנבחרת. אל הקרן יצורפו אוטומטית עובדים חדשים שלא בחרו  

להצטרף או להמשיך כעמיתים בקופת גמל אחרת ושמקום עבודתם לא הציע להם הסדר  

שפנו   ותיקים  עובדים  אליה  להצטרף  יוכלו  וכן  תחרותי,  הליך  ביצוע  לאחר  מוזל  פנסיוני 

, פרסמה הממונה על שוק ההון, הוראה המכילה  7.8.2018ביום    .קשה לעשות זאת בב 

.  31.10.2021ועד ליום    1.11.2018כללים אשר על בסיסם יקבעו קרנות נבחרות החל מיום  

, התקיים ההליך התחרותי השני לקביעת הקרנות הנבחרות. החל מהליך  11.10.2018ביום  

ל'קרן פנסיה  זה שמן של קרנות הפנסיה שנבחרו השת  נה מ'קרן פנסיה ברירת מחדל' 

  מינימליים. נקבעו שיעורי דמי ניהול    ,נבחרת'. בשונה מהכללים שפורסמו בהליך הקודם 

הקרנות    14.10.2018ביום   לקביעת  הליך  תוצאות  את  ההון  שוק  על  הממונה  פרסמה 

רבע  הנבחרות, במסגרתו נבחרה קרן הפנסיה איילון מיטב פנסיה מקיפה, כאחת מתוך א 

. דמי הניהול שנגבו ע"י קרן  31.10.2021ועד ליום    1.11.2018קרנות נבחרות החל מיום  

מהצבירה    0.05%  - מההפקדות החודשיות ו   2.49%הפנסיה מעמיתים חדשים עומדים על  

   .שנים ממועד ההצטרפות   10בקרן, והם יהיו בתוקף למשך  

קרנות הפנסיה הנבחרות לתקופה  התקיים הליך מכרז לבחירת    2021בחודש אוקטובר  

. הגופים אשר זכו במכרז החדש הינם: אלטשולר שחם,  2024לנובמבר    2021שבין נובמבר  

בית השקעות.  ומור  אינפיניטי  דש,  המרכז   מיטב  מכללי  ניהול    החדש   כחלק  דמי  נקבעו 
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עבור דמי ניהול מהפקדות.    1%- עבור דמי ניהול מצבירה ו   0.22%מקסימליים העומדים על  

 . 2021בנובמבר    1- החל מה חדשים  דמי ניהול אלו יחולו רק על מצטרפים  

 27עסקאות מהותיות בענף 4.6

 אלדובי  -מיזוג הפניקס אחזקות בע"מ להלמן 

לבין הפניקס בתמורה    - אושר הסכם מיזוג משלוש הופכי בין הלמן    2021בפברואר    28  - ביום ה 

אל   275  - ל  הלמן  הפכה  המיזוג,  השלמת  עם  ש"ח.  הפניקס,  מיליוני  של  בת  לחברה  דובי 

מניותיה של הלמן אלדובי נמחקו ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והלמן אלדובי  

הפכה מחברה ציבורית לחברה פרטית וחדלה להיות תאגיד מדווח כמשמעו בחוק ניירות ערך,  

 . 1968- תשכ"ח 

מיליארדי ש"ח    46  - ים כ מיליארדי ש"ח הכולל   70  - אלדובי מנהלת נכסים בהיקף של כ   - הלמן  

הינו    28בכספי קופות של חברת חשמל וחברת נמלי ישראל. מכפיל הנכסים הנגזר מהעסקה 

אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ  - , הושלם המיזוג בין הלמן 2021בספטמבר    30. ביום  1.4%

 עם חברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ. 

 אלטשולר שחם גמלרכישת פסגות בית השקעות על ידי  

"(  אלטשולר שחם גמל , חתמה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ )" 2021בפברואר,    12ביום  

בית  פסגות  של  והנפרע  המונפק  המניות  הון  מלוא  לרכישת  הסכם  בע"מ   על  השקעות 

 מיליוני ש"ח כולל התאמות כמוגדר בהסכם.   910"( וזאת בתמורה כוללת בסך  פסגות )" 

תמכור המוכרת את מלוא הון   ים המתלים, במועד השלמת העסקה בכפוף להתקיימות התנא 

למעט שעבודים קיימים בגין  (המניות המונפק והנפרע של פסגות, כאשר הן נקיות וחופשיות  

כן,   כמו  התמורה.  כנגד  וזאת  גמל  אלטשולר שחם  לידי  פסגות(  קבוצת  של  המימון  הסכמי 

הפעילות תחת פסגות השקעות   קרי,   הוסכם כי זרוע פעילות סוכנויות הביטוח של פסגות, 

 

 אתר הבורסה לניירות ערך.  27

"( אינה מהווה חלק מהממכר, וכי ההחזקות  פסגות סוכנויות ביטוח בסוכנויות ביטוח בע"מ )" 

 .בפסגות סוכנויות ביטוח תוצאנה מפסגות בטרם מועד ההשלמה 

ערך   ניירות  ופסגות  נאמנות בע"מ  למכירת פסגות קרנות  יפעלו  להסכם, הצדדים  בהתאם 

ם מסוימים עשויה המכירה להביא להתאמה בתמורת העסקה. מעבר  בע"מ כאשר בתנאי 

למכירת חברות אלו, בכוונת פסגות להביא למכירתן של יתר פעילויות קבוצת פסגות שאינן  

 חלק מתחום הפעילות ניהול חסכון טווח ארוך וניהול חסכון טווח בינוני. 

ון לאישור עסקת הרכישה  , התקבל היתר מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכ 2021במאי   11ביום  

, השלימה חברת אלטשולר שחם את רכישת מלוא הון המניות  2021במאי    12של פסגות. ביום  

 מיליוני ש"ח.    602- המונפק והנפרע של פסגות, בתמורה ל 

מיליארדי ש"ח מתוכם היקף    165  - נכסים בהיקף של כ ניהלה  נכון למועד העסקה, פסגות  

מיליארדי    42  - מיליארדי ש"ח והיקף קרנות נאמנות בסך של כ   70  - נכסי גמל ופנסיה בסך של כ 

 .  0.36%ש"ח. מכפיל הנכסים הנגזר מהעסקה הינו  

 מכירת נכסים של פסגות להראל פנסיה וגמל בע"מ 

התקשרה פסגות גמל בהסכם עם הראל פנסיה וגמל בע"מ למכירת פעילות    2021ביולי    4ביום  

)בכללן, קופות גמל להשקעה וקופת חיסכון לכל ילד(  קרן הפנסיה החדשה ומספר קופות גמל  

מיליארד ש"ח ולמכירת קרן הפנסיה הוותיקה ה.ע.ל, בהיקף נכסים    10- בהיקף נכסים של כ 

 מיליוני ש"ח.   185מיליארד ש"ח, וזאת בעבור סך של    16- מנוהלים של כ 

 בנטרול קופות הגמל של חברת חשמל וחברת נמלי ישראל.  28



 מיטב דש השקעות בע"מ 

 

 
 פעילות הפנסיה והגמל –בחינת ירידת ערך מוניטין  23  

MeitavDash Gemel Valuation_30.09.2021_5-  . מונגשdocx 

 של הלמן אלדובי ע"י מיטב דש החדשות רכישת קרנות הפנסיה 

 . 2.2בפרק  ראה פירוט  

 רכישת מניות איילון החזקות בע"מ על ידי חברת ווישור גלובלטק בע"מ 

"( על הסכם לרכישת  ווישור , חתמה חברת ווישור גלובלטק בע"מ )להלן: " 2021ביוני    25ביום  

מהונה המונפק של חברת איילון. ווישור תשלם בגין כל אחת מהמניות הנמכרות סך    50.45%

  19מיליוניי ש"ח. ביום    354.5- טבר בגין המניות הנמכרות סך של כ ש"ח למניה ובמצ   38.6של  

 התקבל אישור הממונה על התחרות למיזוג בין ווישור לבין איילון.    2021באוגוסט  

 מתודולוגיה  .5

 כללי  5.1

קובע את הנהלים שעל תאגיד ליישם בכדי להבטיח שנכסיו לא יוצגו בסכום,    IAS36תקן  

ההשבה שלו,  - ההשבה שלהם. נכס מוצג בסכום, הגבוה מסכום בר - העולה על סכום בר 

 כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממימושו.  

 בדיקת ירידת ערך כוללת את השלבים הבאים: 

שלב זה כולל דרישה לזיהוי סימנים המצביעים    - דרש לבחינת ירידת הערך קביעת העיתוי הנ  -

 על ירידת ערך; 

ההשבה של הנכס או של היחידה מניבת המזומנים אליה שייך הנכס.  - אמידת סכום בר  -

סכום בר השבה של נכס מוגדר כגבוה מבין מחיר המכירה נטו של הנכס לבין שווי השימוש  

 בו; 

ערכו    - הכרה ומדידה של ההפסד מירידת ערך והקצאתו לנכסי היחידה מניבת המזומנים   -

של נכס יופחת לסכום בר ההשבה שלו, אם הסכום בר ההשבה של הנכס נמוך מערכו  

 בספרים.  

 מוניטין 5.2

, אין להפחית מוניטין הנובע מרכישה של חברה. במקום זאת, יש  IAS 36בהתאם לתקן  

ער  לירידת  בחינה  ) לבצע  המוניטין  אם  Impairment Testך של  יותר  )או  לשנה  (, אחת 

 קיימים סימנים המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של נכס זה(.  

מנכסים   הנובעות  כלכליות עתידיות  הטבות  המייצג  נכס  הוא  עסקים  בצירוף  שהוכר  מוניטין 

אינו   . מוניטין בנפרד  בהם  ולהכיר  בנפרד  לזהותם  שלא ניתן  עסקים  בצירוף  שנרכשו  אחרים 

אחרות. לפיכך,   בקבוצות נכסים  או  אחרים  בנכסים  תלוי  בלתי  באופן  מזומנים  מפיק תזרימי 

לא ניתן לקבוע את סכום בר ההשבה של המוניטין כנכס נפרד. על כן, סכום בר ההשבה  

 להלן.   5.3ייקבע ליחידה מניבת המזומנים אליה שייך המוניטין כמתואר בסעיף  
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 מניבה מזומניםהגדרת יחידה  5.3

יש ליישם את הטיפול החשבונאי בירידת ערך לגבי נכס בודד. כאשר    IAS 36בהתאם להוראות  

הדבר אינו אפשרי, מאחר והנכס מפיק תזרימי מזומנים רק ביחד עם נכסים אחרים, יש לבחון  

 ירידת ערך באמצעות קיבוץ מספר נכסים לקבוצה שנקראת "יחידה מניבה מזומנים". 

  .נכס ההשבה של אותו-הסכום בר את לחשב נכס, יש של ערכו לירידת כלשהו סימן ישנו אם"

-הסכום בר הישות לחשב את הבודד, על הנכס של ההשבה-הסכום בר את לאמוד ניתן לא אם

הנכס("  של מזומנים-הנכס )היחידה המניבה שייך אליה מזומנים,-המניבה היחידה של השבהה

 (. IAS 36בתקן  66)סעיף 

יחידה מניבת מזומנים של נכס היא הקבוצה הקטנה ביותר של נכסים, המכילה את הנכס,  

בתזרימי   בעיקרם  תלויים  בלתי  שהם  מתמשך,  משימוש  חיוביים  מזומנים  תזרימי  ומניבה 

 המזומנים החיוביים מנכסים אחרים. 

ביותר של נכסים אליה שייך המוניטין,  הנהלת הקבוצה זיהתה את הפעילות כקבוצה הקטנה  

הערך   ירידת  מבחן  כן,  על  מתמשך.  משימוש  תלויים  חיוביים בלתי  מזומנים  תזרימי  המניב 

 המפורט בהמשך, מתייחס לפעילות, כיחידה מניבת מזומנים. 

 השבה -אומדן סכום בר  5.4

מזומנים יש להשוות בין  כדי לבחון את הצורך להכיר בהפסד מירידת ערך בגין יחידה מניבה  

הערך בספרים של היחידה לבין סכום בר ההשבה שלה. הערך בספרים של היחידה מניבת  

המזומנים צריך להיקבע באופן עקבי עם האופן בו נקבע סכום בר ההשבה של היחידה מניבה  

 המזומנים. 

 

 .מיליארדי ש"ח שנרכשו מהלמן אלדובי  5.4כולל היקף נכסים של  29

מוש, כגבוה  סכום בר ההשבה יחושב כשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של הנכס או שווי השי 

 שבהם: 

מכירה   . א  עלויות  בניכוי  הוגן  הוגן   – שווי  מתקבל   שהיה  המחיר  הוא  (Fair value) שווי 

 בין משתתפים  רגילה  בעסקה  התחייבות  להעברת  משולם  שהיה  המחיר  נכס או  במכירת 

 .( 13בינלאומי   דיווח  תקן  המדידה )בהתאם להגדרות  במועד  בשוק 

הנוכחי  . ב  הערך  הוא  הנכס  של  השימוש  העתידיים,    שווי  המזומנים  תזרימי  אומדן  של 

הצפויים לנבוע משימוש מתמשך בנכס וממימושו של הנכס בתום החיים השימושיים  

 שלו. 

בעבודתנו הערכנו את השווי ההוגן של מיטב דש גמל. הערכת השווי נעשתה מנקודת מבט  

בסעיף   )כמפורט  שוק  משתתף  ששחקני   5.5של  החברה  הניחה  השווי  בהערכת  ם  להלן(. 

בתחום החיסכון ארוך הטווח הם השחקנים אשר עשויים לענות על ההגדרה של משתתפי  

שוק. התחום כולל מספר בתי השקעות אשר עונים על ההגדרה וכן מרבית חברות הגמל של  

  8%  - חברות הביטוח. נתח השוק של החברה בתחום הגמל וההשתלמות הינו בשיעור של כ 

. מכאן שלהערכת החברה  29בלבד   %4  - ואילו בתחום הפנסיה מהווה נתח השוק של החברה כ 

ישנם מספר גופים אשר עונים על ההגדרה של משתתף שוק פוטנציאלי. בנוסף, להערכת  

החברה, על בסיס בחינה שנעשתה על ידי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, לא  

ניתן לצפות באופן סביר כי ימנעו עסקאות עם מרבית הגופים  קיימים מחסומים רגולטורים אשר  

הגדולים הפועלים בתחום החיסכון ארוך הטווח. בהקשר זה ניתן לציין כי קיימים שני רגולטורים  

מרכזיים, שהינם, רשות ההגבלים העסקיים ורשות שוק ההון אשר בוחנים את שוק החיסכון  

נכסי הגמל וקרנות ההשתלמות גם נכסי חיסכון  ארוך הטווח מפריזמה רחבה הכוללת, מעבר ל 

 ארוך טווח נוספים. 

לצורך אמידת השווי ההוגן של מיטב דש גמל, נקטנו בשיטת היוון תזרימי המזומנים. לשם כך,  

המזומנים   תזרימי  האחרון נחזו  שנת    לרבעון  מייצגת    2022-2027ולשנים    2021של  ושנה 
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הנהלה והערכות שבצענו. בנוסף, נקבע תזרים  ידי ה - (, על בסיס תחזיות שנמסרו על 2028) 

מיטב דש גמל בתום התקופה.   מייצג לאינסוף על בסיס התחזיות הנ"ל, לצורך אמידת שווי 

 תזרימי המזומנים החזויים לא כללו תזרימים עתידיים מפעילות מימון ותשלומי מס. 

ת מיטב דש גמל. כיוון  תזרימי המזומנים הוונו בשיעור ניכיון המשקף את הסיכון הגלום בפעילו 

שהונח שהפעילות תמשיך להתקיים גם לאחר תום התקופה האמורה, נקבע, בהתאם, שווייה  

בתום התקופה כערך הנוכחי של זרמי המזומנים לאין סוף, על בסיס התזרים המייצג, עם שיעור  

 .  2.5%צמיחה שנתי קבוע של  

 13תקן דיווח בינלאומי  -שווי הוגן 5.5

מגדיר מהו שווי הוגן. שווי הוגן הוא מדידה מבוססת שוק ולא מדידה    13בינלאומי  תקן דיווח  

ליישות. המטרה של מדידת שווי הוגן הינה לאמוד את המחיר שבו עסקה רגילה   ספציפית 

למכירת נכס או להעברת התחייבות תתרחש בין משתתפים בשוק, במועד המדידה בתנאי  

עד המדידה מנקודת המבט של משתתף בשוק שמחזיק  שוק נוכחיים )כלומר מחיר יציאה במו 

 בנכס או שחב את ההתחייבות(. 

, כאשר מחיר לנכס זהה או להתחייבות זהה אינו ניתן לצפייה, על  13עפ"י תקן דיווח בינלאומי  

יישות למדוד שווי הוגן תוך שימוש בטכניקת הערכה אחרת שממקסמת את השימוש בנתונים  

וממזערת את השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. שווי הוגן הוא  ניתנים לצפייה רלוונטיים  

מדידה מבוססת שוק ולכן נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בהן בעת  

 תמחור הנכס או ההתחייבות. 

ע"פ התקן, לישות חייבת להיות גישה לשוק העיקרי )או הכדאי ביותר( במועד המדידה. בגלל  

 ( שונות  גישה  שלישויות  להיות  עשויה  שונות  פעילויות  בעלות  ישויות(  אותן  בתוך  ולעסקים 

לשווקים שונים, השוק העיקרי )או הכדאי ביותר( לנכס מסוים או להתחייבות מסוימת עשוי  

)או   העיקרי  השוק  לכן,  ישויות(.  אותן  בתוך  עסקים  )ועבור  שונות  ישויות  עבור  שונה  להיות 

ק( יישקל מנקודת המבט של הישות, ובשל כך מתאפשרים  משתתפים בשו  הכדאי ביותר( )וכך, 

 .הבדלים בין ישויות בעלות פעילויות שונות 

( שהינם קונים או מוכרים בשוק העיקרי  Market Participantsהתקן מגדיר משתתפים בשוק ) 

 )או הכדאי ביותר( של הנכס או של ההתחייבות שיש להם את כל המאפיינים הבאים: 

 תלויים אחד בשני, כלומר הם לא צדדים קשורים. הם בלתי   . א 

הם בעלי ידע, יש להם הבנה סבירה לגבי הנכס או ההתחייבות ולגבי העסקה תוך שימוש   . ב 

בכל המידע הניתן להשגה, כולל מידע שניתן להשיגו באמצעות בדיקות נאותות שהם  

 רגילים ונהוגים.  

 הם יכולים להתקשר בעסקה עבור הנכס או ההתחייבות.  . ג 

נכונים להתקשר בעסקה עבור הנכס או ההתחייבות, כלומר הם בעלי מוטיבציה אך   ם ה  . ד 

 . אינם מאולצים או מחויבים בדרך אחרת לעשות זאת 

לתקן קובע כי "למרות שלישות חייבת להיות גישה לשוק, הישות אינה צריכה    20יצוין כי סעיף  

ת המסוימת במועד המדידה  להיות מסוגלת למכור את הנכס המסוים או להעביר את ההתחייבו 

 כדי שתוכל למדוד שווי הוגן בהתבסס על המחיר בשוק זה". 

לגבי   תמחור  על  מידע  לספק  כדי  לצפייה  שניתן  שוק  אין  כאשר  לתקן קובע כי "גם   21סעיף  

תניח  שווי  מדידת   ,המדידה  במועד  התחייבות  של  העברה  לגבי  או  נכס  של  המכירה   הוגן 

 בנכס  בשוק שמחזיק  משתתף  של  המבט  ותישקל מנקודת  מועד,  באותו  מתרחשת  שעסקה 

 הנכס  לאמידת המחיר למכירת  בסיס  קובעת  זו  שבהנחה  העסקה  את ההתחייבות.  שחב  או 

 " .ההתחייבות  להעברת  או 

( שהינו השוק  most advantageous marketע"פ התקן העסקה תבוצע בשוק הכדאי ביותר ) 

נכס או שממזער את הסכום שהיה משולם   ממכירה של שממקסם את הסכום שהיה מתקבל  

 להעברה של התחייבות, לאחר הבאה בחשבון של עלויות עסקה ושל עלויות הובלה. 
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 מדרג שווי הוגן 

קובע מידרג    13על מנת להגדיל עקביות והשוואתיות במדידות שווי הוגן, תקן דיווח בינלאומי  

בהתאם לנתונים, אשר שימשו לקביעת השווי    שווי הוגן, הנחלק לשלוש רמות. מידרג זה נקבע 

 ההוגן.  

, מידרג השווי ההוגן מעניק את העדיפות הגבוהה ביותר למחירים  13עפ"י תקן דיווח בינלאומי  

( ואת העדיפות הנמוכה ביותר לשימוש  1מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים )נתוני רמה  

רמה   )נתוני  לצפייה  ניתנים  שאינם  מ 3בנתונים  לרמה  (.  בהתאמה  תבוצע  הוגן  שווי  דידת 

וזאת על בסיס מקור הנתונים הקיימים למדידת השווי ההוגן של   הנמוכה ביותר האפשרית 

 הנכס/ ההתחייבות.  

 להלן תיאור שלוש רמות המידרג: 

נתונים אלה הינם מחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים עבור    - 1נתוני רמה   -

מחיר    יבויות זהות, אשר ליישות יש גישה אליהם במועד המדידה. נכסים זהים או עבור התחי 

מצוטט בשוק פעיל מספק את הראייה המהימנה ביותר לשווי הוגן ויש להשתמש בו ללא  

 תיאום. 

נתונים אלה הינם נתונים, אשר מלבד נתונים מצוטטים הנכללים בנתוני רמה    - 2נתוני רמה   -

   התחייבות במישרין או בעקיפין. , הינם ניתנים לצפייה עבור נכס או  1

רמה   רמה    2נתוני  בנתוני  הנכללים  מצוטטים,  מחירים  הן  שאינם    1כוללים  נתונים  והן 

 מחירים מצוטטים אשר ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות. 

נתונים אלה הם נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.    - 3נתוני רמה   -

שאינם ניתנים לצפייה ישמשו כדי למדוד שווי הוגן במידה שבה נתונים רלוונטיים  נתונים  

בעינה,   נותרת  ההוגן  השווי  של  המדידה  ניתנים להשגה. מטרת  אינם  לצפייה  שניתנים 

כלומר מחיר יציאה במועד המדידה מנקודת המבט של משתתף שוק שמחזיק בנכס או  

נ  שאינם  נתונים  לפיכך,  ההתחייבות.  את  ההנחות  שחב  את  ישקפו  לצפייה  יתנים 

 שמשתתפים בשוק ישתמשו בהן בעת תמחור הנכס או ההתחייבות כולל הנחות לגבי סיכון. 

בעבודתנו, לצורך הערכת השווי ההוגן של הפעילות, בחנו את הנתונים בהם עשינו שימוש,  

פעיל וכן  בהתאם למידרג שווי הוגן המתואר לעיל. לפעילות הגמל והפנסיה אין ציטוט בשוק  

הנתונים בהם עשינו שימוש אינם ניתנים לצפייה ועל כן אמדנו את השווי ההוגן של פעילות  

 . 3הגמל והפנסיה בהתאם לנתוני רמה  
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 אמידת סכום בר השבה  .6

 הנחות כלליות 6.1

לצורך עבודתנו אמדנו את השווי ההוגן של הפעילות, בניכוי עלויות מכירה, כבסיס לסכום בר  

השבה. השווי ההוגן הוערך על ידי שימוש במודל היוון תזרימי מזומנים. ההערכה באמצעות  

מודל זה מתבססת על אומדן תזרימי המזומנים הצפויים מהפעילות על פני אופק התחזית.  

נחה כי פעילות הגמל והפנסיה הינה "עסק חי" אשר תמשיך בפעילות  בבסיס גישה זו הה 

 העסקית הנוכחית לאורך אופק פעילות אינסופי.  

תחזית תזרימי המזומנים של הפעילות התבססה על נתונים היסטוריים שהתקבלו מההנהלה,  

ציבוריים  לרבות ההוצאות הנגזרות על פי הדיווח המגזרי ותוצאות היסטוריות אחרות וכן נתונים  

היסטוריים של הענף. מעבר לכך, תחזית תזרימי המזומנים מתבססת על תקציב הפעילות  

כפי שפורט לעיל לאור העבודה שעסקת הלמן  והערכות הנהלה על בסיס ניסיונה.    2021לשנת  

כמו    מה בסמוך למועד ההערכה, הנכסים שנרכשו מהלמן אינם נכללים בהערכת השווי. של הו 

תזרימי ,  כן  שוק    תחזית  משתתף  בראיית  תחזיות  על  התבססה  הפעילות  של  המזומנים 

 (market participant ) . 

  - , בהתאם לפסק דין בבית המשפט המחוזי שניתן ביום ה 2.3מעבר לכך, כפי שתואר בפרק  

עמיתי  מרבית מ מיטב דש גמל לא הייתה רשאית לגבות דמי ניהול על פיו , 2021באוגוסט   25

)טרם רכישת    60  - בשל התחייבויות חוזיות משנות ה    2007קופת תגמולים שנרכשה בשנת 

הונ  השווי  בהערכת  בגין  הקופה(.  ניהול  דמי  תגבה  לא  החברה  כי  העמיתים ח  כפי    קבוצת 

 שנקבע בפסד הדין הנ"ל. 

 

 

 

 תחזית רווח והפסד 6.2

 :  בהערכת השווי   להלן פירוט הנחות היסוד ששימשו אותנו 

 הכנסות 

תקופת   לאורך  המנוהל  הנכסים  תיק  להיקף  תחזית  בניית  ע"י  נערכה  ההכנסות  תחזית 

יוצא של השינוי בהיקף   התחזית. לצורך כך, אמדנו את השינוי בהיקף תיק הנכסים כפועל 

הגיוסים נטו )הפקדות בניכוי משיכות(, בתוספת התשואה הצפויה בתיק. היקף ההכנסות בכל  

כמכפ  חושב  התחזית  משנות  תיק  אחת  בהיקף  החזוי,  השנתי  הניהול  דמי  שיעור  של  לה 

 הנכסים הממוצע לתקופה.  

לתגמולים  גמל  קופות  כוללים  והפנסיה  הגמל  פעילות  בפנסיה  נכסי  להשתתפות  קופה   ,

קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות  קופות גמל להשקעה, קופת גמל חסכון לכל ילד,  ,  תקציבית 

,  ששימש לצורך הערכת השווי כסים של מיטב דש גמל  השתלמות וקרנות פנסיה. היקף תיק הנ 

   מיליארדי ש"ח.   69.8  - הסתכם בכ   2021  ספטמבר ב   30נכון ליום  

   -  שיעור הגיוסים נטו 

במהלך השנים האחרונות היו מספר רפורמות שיושמו אשר העלו את    -  קופות גמל לתגמולים 

היקף הגיוסים  הסתכם    2018-2020אטרקטיביות ההשקעה בקופות גמל לתמלוגים. בשנים  

  2021  ספטמבר ב   30- החודשים שהסתיימו ב   12  - בשנה כאשר ב   5%- בכ בשוק הגמל בכללותו  

הציגה מיטב דש גמל    2018-2020בממוצע, בשנים  .  8.4%- שיעור הגיוסים נטו הסתכם בכ 

  , כפי שהוסבר לעיל   , 2021  ספטמבר ב   30  - החודשים שהסתיימו ב   12  - ב ו   0.2%גיוסים נטו של  

   . 12.6%גיוסים נטו של  סכומים משמעותיים המסתכמים לקצב  דש גמל  גייסה מיטב  

-2018ממוצע בשנים  הציג גיוס נטו  ,  ללא קופות גמל להשקעה וחסכון לכל ילד   , שוק הגמל 

שיעור הגיוסים    2021  ספטמבר ב   30  - החודשים שהסתיימו ב   12- ב כאשר    , 2.2%  - של כ   2020

  2018-2020ממוצע בשנים  נטו  שיעור פדיונות  , הציגה  . מיטב דש גמל 4.3%  - נטו הסתכם בכ 

נטו בשיעור    גיוס הציגה    2021  ספטמבר ב   30  - ימו ב החודשים שהסתי   12  - ב ו   1.4%  - של כ 

10.1% .   
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ואילך הונח   2023משנת , כמו כן הונח כי 3.7%היה  נטו י הגיוסים  , הונח כי קצב 2022בשנת  

משנת    1%    - לשיעור גיוסים נטו של כ   ירד בהדרגה   כך ששיעור הגיוסים יתמתן  כי שיעור זה  

ההנחה כי לאור התשואות הטובות מיטב דש מגייסת  . שיעור הגידול מבוסס על  ואילך   2024

בשיעורים הגבוהים יותר מהממוצע ארוך הטווח ולכן הונח כי בטווח הארוך יותר בהיותה אחת  

ראוי להדגיש כי הממוצע  .  מחברות הגמל הגדולות בשוק שיעור הצמיחה שלה יהיה מתון יותר 

 . 2018-2020בשנים    2.2%של  ההיסטורי בשוק הינו שיעור גיוסים נטו  

 להלן טבלה המרכזת את קצב הפדיונות/ גיוסים נטו בקופות הגמל: 

 2022 2023 2024 … 2027 

 1%  1% 3.5% 4% קצב פדיונות/ גיוסים נטו 

בהערכת השווי אמדנו גם את הגידול הצפוי בקופות הגמל בגין קופות גמל להשקעה וחסכון  

  18לכל ילד. בתחזית ההכנסות מתוכנית חיסכון לכל ילד הערכנו את מספר הילדים עד לגיל  

לאורך שנות התחזית, היקף ההפקדות הצפויות לקופות הגמל, וכן את חלקה של מיטב דש  

 בשוק. גמל  

נכון  .  2016אפיק נוסף הינו קופות הגמל להשקעה אשר החלו לפעול באמצע חודש נובמבר  

מיליארדי    28.7- , יתרת נכסי קופות הגמל להשקעה בשוק כולו הסתכמו בכ 2021  ספטמבר ל 

- בכ הסתכמה    2021  ספטמבר ב   30- ב   בחודשים שהסתיימו   12  - ב ש"ח כאשר הצבירה נטו  

מהווה למעשה מוצר תחליפי לפוליסות החיסכון. לאור    אפיק חסכון זה   מיליארדי ש"ח.   10.1

האמור לעיל, ולאור ההנחה כי ישנו יתרון מיסוי ברור לקופות הגמל להשקעה על פני מוצרים  

קופות הגמל להשקעה, בשוק כולו, יגדל  נכסי  דומים, הונח כי במהלך שנות התחזית היקף תיק  

בהתאם לנתונים היסטוריים, הונח כי  .  ח מיליארדי ש"   56  - בהדרגה ויגיע בשנה המייצגת לכ 

  - חלקה של מיטב דש גמל בגיוסים יהיה בדומה לחלקה מהיקף הגיוסים עד כה המסתכם בכ 

   . מהשוק   4%

לפיצויים   מרכזיות  בפני    2008בינואר    1ביום    - קופות  לפיצויים  המרכזיות  הקופות  נסגרו 

הפקדות כלל לקופות מרכזיות. בשנים  לא מבוצעות    2011בינואר    1- מצטרפים חדשים ומיום ה 

, במהלכן לא היה ניתן להפקיד כספים לקופות מרכזיות, רשמה מיטב דש גמל  2018-2020

כ  של  שנתי  ממוצע  שלילי  נטו  גיוסים  בשנים  18%- שיעור  השלילי  הגיוסים  שיעור  לאור   .

צויים  האחרונות, ולאור הוראות רשות שוק ההון המעודדת מעסיקים לפדות את הכספים המ 

בקופה מרכזית, הונח כי בתקופת התחזית, מגמה זאת צפויה להמשיך, וכי הצבירה השלילית  

   לאורך שנות התחזית. בשנה    18%- נטו תהיה כ 

היתרונות העיקריים באפיק השקעה זה הינם בעיקר תקופת חיסכון קצרה    - קרנות השתלמות  

שרות שנים בקופות הגמל(  שנים לעומת ע   6- יחסית לעומת קופות הגמל )תכנית חיסכון ל 

בשנים  גמל  ים של מיטב דש  י והטבות המס הניתנות בקרנות הנ"ל. שיעורי הגיוסים נטו השליל 

. כפי שצוין לעיל לתשואות החברה המנהלת יש קשר ישיר  4% - היוו בממוצע כ   , 2018-2020

במהלך   נטו.  בין    , 2021  שנת לגיוסים  היו  דש  מיטב  של  ההשתלמות  וקרנות  הגמל  קופות 

בפדיונות   לקיטון  ישיר  באופן  תורגמו  אשר  במונחי תשואה,  המובילות    12  - ב כך ש הקופות 

  - נאמד בכ נטו  הגיוסים  עור שי ו מגמה חל היפוך  2021  ספטמבר ב  30  - ב  החודשים שהסתיימו 

3.6% .   

בהדרגה עד  ירד  ושיעור זה  תתמתן    2021שהחלה בשנת  ואילך, הונח כי המגמה    2022משנת  

ראוי לציין כי הנחת העבודה לגבי  ואילך.    2023בשנים    3%  - שיגיע לשיעור גיוסים נטו של כ 

הינה שמרנית ביחס לשיעור הגיוסים נטו הממוצע שהיה בכלל    3%שיעור הצבירה נטו של  

 . 5.5%- והסתכם בכ   2016-2020השוק בשנים  

 להלן טבלה המרכזת את קצב הפדיונות/ גיוסים נטו בקרנות ההשתלמות: 
 2022 2023 2024 … 2027 

 3%  3% 3% 4% קצב פדיונות/ גיוסים נטו 
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ענף הפנסיה בישראל מורכב מקרנות ותיקות וקרנות חדשות. ענף הפנסיה    –   קרנות הפנסיה  

מיטב דש  הינו ריכוזי מאוד ועיקר נכסי הפנסיה מנוהלים על ידי חמש חברות הביטוח הגדולות.  

מיליארדי    18.430- גמל מהווה שחקן בינוני בענף הפנסיה עם נכסים מנוהלים בהיקף של כ 

. מעבר לכך, מיטב דש גמל הינה אחת מהחברות אשר זכו  2021  ספטמבר ב   30- ש"ח, נכון ל 

 במכרז לניהול קרנות נבחרות. 

מיטב דש גמל מנהלת את פעילות הפנסיה שלה כולל תיק הפנסיה שנרכש מאיילון כיחידה  

סטוריות של  אחת ועל כן הנחות העבודה הינן לכלל נכסי הפנסיה הכוללים את הקרנות ההי 

של מיטב דש גמל  שיעור הצבירה נטו בפעילות הפנסיה  מיטב דש גמל וכן את קרנות איילון.  

  19.5%  - עמד על כ   2021בספטמבר    30  - בחודשים שהסתיימו ב   12- ו   2018-2020לשנים  

בכלל הענף, בין היתר בשל העובדה שמיטב דש אינה שחקנית    10%  - בממוצע, זאת לעומת כ 

 .  בתחום זה, והיקף הגיוסים השוטף מהווה אחוז גבוה יחסית מכלל נכסיה גדולה  

, כל הגיוסים החדשים  ת ו הפנסיה הנבחר   קרנות כמו כן, לאחר זכייתה של מיטב דש גמל במכרז  

ואילו הפקדות שוטפות מתבצעות גם בתיק הפנסיה    קרן הפנסיה הנבחרת נעשים במסגרת  

זכתה    2021באוקטובר  כש במסגרת עסקת איילון.  הישן של מיטב דש גמל ובתיק הפנסיה שנר 

ובו נקבע כי שיעור דמי הניהול המקסימליים יעמדו על     0.22%מיטב דש גמל במרכז חדש 

- דמי ניהול מקסימליים מהפקדה. דמי ניהול אלו יחלו רק על מצטרפים החל מה   1%- מצבירה ו 

  צופה     , 4.6צוין בפרק  כפי ש ה במכרז ההמשך לקרן הנבחרת  י לאור הזכי .  2021בנובמבר    1

כי קצב הגיוסים בפנסיה ימשיך ואף יגדל ביחס להיסטוריה לאור חובת   הנהלת מיטב דש גמל 

המכרז וצירוף עובדים לקרנות הפנסיה הנבחרות על ידי מעסיקים במשק הנמצאים בהסדרי  

חתמה מיטב דש גמל על הסכמים עם מעסיקים גדולים    2019-2020השנים  פנסיה. במהלך  

לה  במשק  עבור ובולטים  החדשים    פקדות  אחרת(  עובדיהם  פנסיה  קרן  בחרו  לקרן  )שלא 

הנבחרת של מיטב דש גמל. הנהלת מיטב דש גמל מאמינה כי קצב המצטרפים החדשים יגדל  

 בשנים הבאות.  

 

 . אלדובי אשר נרכשו מהלמן ח"ש מיליארד 5.4-היקף נכסים של כ מנוטרל 30

בפרק  בנוסף,   שתואר  שנת   לעיל,   4כפי  של  הראשונים  החודשים  תמודד  ה   2020במהלך 

. בעקבות משבר זה הוטלו מגבלות תנועה  הקורונה  העולם כולו עם השפעות התפשטות נגיף 

ופעילות, בישראל ובמדינות נוספות בעולם, בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף אשר הובילו  

וחלקם  אף אבדו את עבודתם    לירידה חדה בפעילות העסקית. עובדים רבים הוצאו לחל"ת 

ההפקדות.   בקצב  ירידה  חלה  ב ב ומשכך  המסתיימים  הראשונים  החודשים    30- תשעת 

ממשבר הקורונה, ובעקבותיה חלה עלייה  התאוששות  במשק  נראה כי חלה  ,  2021בספטמבר  

 בתשואות ובקצב ההפקדות.  

 . 2027בשנת    5%- לכ   10%- נטו ירד בהדרגה מכ גיוסים  ה קצב  כי  ואילך הונח    2022בשנים  

 להלן טבלה המרכזת את קצב הפדיונות/ גיוסים נטו בקרנות הפנסיה: 

 2022 2023 2024 … 2027 

 5%  8% 9% 10% קצב גיוסים נטו 

 שיעור התשואה 

כאמור, היקף התיק מושפע גם משיעור התשואה של הנכסים בענף. לאור העובדה כי חלק  

ניכר מקופות הגמל מושקעות באגרות חוב אשר התשואות בגינן נמוכות לאור סביבת הריבית  

שיעורי   כי  הונח  הגמל,  בענף  כיום  התשואה  לנתוני  ובהתאם  במשק,  השוררת  הנמוכה 

השנתיים   כ התשואה  בדומ 5%- יהיו  ב ,  הענפי  הממוצע  התשואה  לשיעור  שנים    10  - ה 

 האחרונות.   

בגינן   התשואות  אשר  חוב  באגרות  כן  גם  מושקעות  הפנסיה  קרנות  הגמל,  לקופות  בדומה 

נמוכות לאור סביבת הריבית הנמוכה השוררת במשק. לאור העובדה שקרנות הפנסיה נהנות  

כי    4.9%- גם ממרכיב של אג"ח מיועדות אשר מניבות תשואה של כ  בממוצע בשנה, הונח 

שיעור התשואה בפנסיה יהיה מעט גבוה יותר בהתאם לתוצאות בפועל בשנים האחרונות.   

ובשנים    2022בשנת    5%- לאור זאת הונח כי שיעור התשואה עבור קרנות הפנסיה יסתכם בכ 
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  2023ויתייצבו על שיעור זה משנת   6%- לאחר מכן הונח כי שיעורי התשואה יעלו בהדרגה לכ 

 שנים האחרונות.   10  - בדומה לשיעור התשואה הממוצע הענפי ב אילך,  ו 

 )מיליוני ש"ח(:   ואילך   2022לשנים  להלן טבלה המרכזת את היקף הנכסים המנוהלים  

 Q4 

2021 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 40.7 38.5 36.5 34.6 32.8 30.4 28.3 גמל 

 38.8 36.2 33.8 31.5 29.4 27.4 25.5 השתלמות

 39.4 35.7 32.1 28.6 25.1 21.9 19.0 פנסיה

 118.8 110.4 102.4 94.7 87.3 79.8 72.8 היקף נכסים 

 דמי הניהול 

שיעור דמי הניהול שנקבע מבוסס על ממוצע משוקלל של דמי הניהול בכל קופה/קרן והיקף  

והיכולת לגבות דמי ניהול  הנכסים בה. להערכת החברה, קיים מתאם חיובי בין שעורי התשואה  

גבוהים מהממוצע בשוק. לפיכך, בראייה ארוכת טווח, החברה מעריכה, בין היתר על סמך  

ניסיון עבר, כי היא צפויה להיות לכל הפחות בממוצע התשואות בין שחקני הגמל, ובהתאמה  

בון את  בקרנות הפנסיה, שיעור דמי הניהול לוקח בחש  הול בטווח הממוצע בשוק. י לגבות דמי נ 

 השפעת קרן הפנסיה הנבחרת.  

הונח כי תימשך מגמת השחיקה בדמי הניהול שהחלה    - וקרנות השתלמות    31קופות הגמל 

.  4%- כ ב , הונח כי דמי הניהול ישחקו  2022בשנת  ועד מועד ההערכה.    2012בתחילת שנת  

הונח כי  הנחת העבודה הינה כי קצב השחיקה בדמי הניהול ימשך בשנים הקרובות ועל כן  

בשנת   3%שחיקה של   ה שיעור דמי הניהול ימשיכו להישחק אך בקצב מתון יותר ועל כן הונח 

בשנה המייצגת הנחת שיעור דמי הניהול  ואילך.    2026משנת   1% - שתרד בהדרגה לכ   2023

משקללת את הנחות החברה בדבר שיעורי דמי ניהול בתיק הקיים, עלות שימור לקוחות קיימים  

 חדשים.    וגיוס לקוחות 

 

 דמי ניהול מצבירה. 31

ילד, הונח שיעור דמי ניהול קבוע של   ,  0.23%בגין הנכסים המנוהלים במסגרת חסכון לכל 

 בהתאם לתנאי המכרז.  

הניהול    - קרנות הפנסיה   דמי  משמעותית בשיעור  ירידה  הונחה  הפנסיה  מצבירה  בקרנות 

בקרנות   החוסכים  אלו.  פנסיה  בקרנות  החוסכים  אופי  לאור  וזאת  התחזית,  שנות  במהלך 

הפנסיה הקיימות של מיטב דש גמל הינם בעיקר חוסכים ישירים, שלא הגיעו באמצעות סוכן  

בין היתר לאור דמי הניהול הנמוכים. בנוסף, קרנות הפנסיה כוללות קרנות פנסיה נבחרות  

נמוכים מקרנות הפנסיה  מהפקדות  , דמי הניהול  מיטב דש גמל תה  אשר בהתאם למכרז שבו זכ 

בצד אחד אך דמי הניהול מצבירה גבוהים יותר. הונח כי דמי הניהול מצבירה  המוצעות בשוק  

בשנה   0.1%  - לכ  2021ליתרת התקופה שנותרה בשנת  0.14%  - ירדו בהדרגה משיעור של כ 

אשר יושפע בין היתר ממכרז    1.7%  - ה כ יהי שיעור דמי ניהול מהפקדות  הונח כי  המייצגת.  

 מההפקדות.   1%הפנסיה הנבחרת החדש בו דמי הניהול מהפקדות לא יעלה על  

 .  2.5%שיעור הצמיחה הנומינלי לטווח ארוך שנאמד הינו    - שיעור הצמיחה לטווח ארוך  

 הוצאות ישירות 

לבנקי  הפצה  עמלות  לסוכנים,  והיקף  הפצה  עמלות  כוללות  הישירות  והוצאות  ההוצאות  ם, 

 תפעול.  

סעיף זה כולל את עמלות הסוכנים וההפצה השוטפות וכן    – עמלות סוכנים והפצה לבנקים  

אשר מיטב דש גמל צפויה לשלם לסוכנים. מיטב    ( DAC)   את עמלות גיוס ההיקף החשבונאיות 

לסוכנים   היקף  עמלות  שילמה  גמל  של  בעיקר  דש  החדש  המכרז  ובעקבות  הגמל  בתחום 

הקרנות   פנסיית  מתיק  בחלק  סוכנים  עם  לעבוד  החלה  גמל  דש  מיטב  הנבחרות  הקרנות 

 הנבחרות ולשלם עמלות היקף גם בתחום הפנסיה.  

  יסתכמו   לבנקים  ת סוכנים והפצה ו עמל   2022בשנת ו   2021ביתרת התקופה שנותרה בשנת 

ואילך, הונח כי עמלות    2023לשנים  .  , בהתאמה מיליוני ש"ח   89.1- בכ ו   מיליוני ש"ח   21.8  - בכ 
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כ  יהוו  הכנסות,  מסך  כשיעור  וההפצה,  כל    28%- 26%  - הסוכנים  ההכנסות של    שנה מסך 

 בהתאמה. 

כשיעור מהנכסים    ן הוצאות התפעול לבנקים חושבו ברוב   - הוצאות תפעול לבנקים ומחשוב  

 בהתאם להסכמי התפעול הקיימים.    המנוהלים 

 32הוצאות עקיפות 

.  5תחזית ההוצאות העקיפות מבוצעת מנקודת מבט של משתתף שוק, כפי שתואר בפרק  

בהערכת השווי הניחה החברה ששחקנים בתחום החיסכון ארוך הטווח הם השחקנים אשר  

עשויים לענות על ההגדרה של משתתפי שוק כפי שהובאה לעיל. התחום כולל מספר בתי  

חברות הגמל של חברות הביטוח. נתח השוק של  השקעות אשר עונים על ההגדרה וכן מרבית  

ואילו בתחום הפנסיה מהווה נתח    8%  - החברה בתחום הגמל וההשתלמות הינו בשיעור של כ 

. מכאן שלהערכת החברה ישנם מספר גופים אשר עונים על  33בלבד   %4  - השוק של החברה כ 

 ההגדרה של משתתף שוק פוטנציאלי.  

הונח כי משתתף שוק הרוכש או מתמזג עם הפעילות המוערכת צפוי לחסוך בעלויות עקב כפל  

בתפקידי ניהול ואחרים )כגון מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, מנהל השקעות ראשי, מנהל מחלקת  

כ"א   להעסקת  הנלוות  העלויות  לרבות  פנים  ביקורת  מחלקת  מנהל  תפעול,  מנהל  מחקר, 

חרות כגון, תחזוקת מחשוב ומערכות מידע, הוצאות פרסום, שכר  וכדומה(, ועלויות תפעוליות א 

טרחה מקצועי ועלות דירקטורים. בהתאם לכך, ההנהלה העריכה את החיסכון בעלויות כאמור  

מתוך סך ההוצאות העקיפות הקיימות במיטב דש גמל אשר משתתף שוק לא היה נושא בהן,  

החברה בעת מיזוג מיטב ודש גמל וכן  וזאת על בסיס ניסיון עבר מעסקאות רכישה שביצעה  

ע"פ הנהלת מיטב דש סך החיסכון בעלויות  בעת רכישת פעילות הגמל והפנסיה של איילון.  

מסתכם   לעיל  החברה    23.5  - בכ כמפורט  הנהלת  עם  שקיימנו  שיחות  ע"פ  ש"ח.  מיליוני 

ים  ובהתבסס על ניסיון העבר של החברה מעסקאות שביצעה ומגמת ההתכנסות בשוק החוסכ 

מתחלקת בין המוכר לקונה,    לטווח ארוך על מנת ליהנות מיתרון לגודל, על פי רוב הסינרגיה  

 

 . IFRS16ההוצאות העקיפות הינן הוצאות בנטרול השפעת תקן  32
 .מיליארדי ש"ח שנרכשו מהלמן אלדובי  5.4כולל היקף נכסים של  33

המאוחד   בגוף  מחלקן  גדול  בסינרגיה  להן  המיוחס  החלק  קטנות  חברות  ברכישת  כאשר 

  - )לדוגמא בעסקת איילון(. הונח כי משתתף השוק הרלבנטי יהיה בסדר גודל של שחקן בינוני 

רגיה תתחלק באופן שווה בין הרוכש לחברה )מה שבסדרי גודל, קרה בעסקת  גדול ועל כן הסינ 

יתרחש באופן יחסי בשנת   מיטב ודש(. מעבר לכך, בהערכת השווי הונח כי החיסכון בעלויות 

על כן, הונח כי סך החיסכון נטו המיוחס למיטב    ואילך.   2023ובאופן מלא החל משנת    2022

נאמד     11.8  - ו   2022שנת  ב מיליוני ש"ח    5.9- בכ דש גמל מנקודת מבט של משתתף שוק 

   ואילך.   2023מיליוני ש"ח בשנת  

ההוצאות העקיפות כוללות בעיקר רכיבים קבועים כגון הוצאות שכר ונלוות, שכירות ואחזקה,  

 יות, ביטוחים וכדומה.  שכר טרחה מקצועי, הוצאות משרד 

  . מיליוני ש"ח   46.2- בכ ההוצאות העקיפות  יסתכמו    2021של שנת    ברבעון האחרון הונח כי  

יסתכמו בכ   2023  - ו   2022בשנת   ו   171.8- ההוצאות העקיפות  מיליוני    167.6- מיליוני ש"ח 

בשנת    2%  - משיעור של כ הונח כי ההוצאות העקיפות יגדלו    בשנים הבאות ש"ח, בהתאמה.  

ואילך. סך ההוצאות העקיפות צפויות לגדול    2025משנת    2.5%  - שיעור שנתי של כ ל   2024

   מיליוני ש"ח בשנה המייצגת.   188.7- לכ   2024בשנת    מיליוני ש"ח   171- מכ 

 שיעור מס 

הכולל פחת רכוש קבוע. שיעור המס  הוצאות המס של החברה מתבססות על רווח תפעולי,  

 ואילך.    2021בשנים    34.19%שנלקח לגופים פיננסיים הינו  

בנוסף, נכון למועד ההערכה, לפעילות הגמל והפנסיה ישנם נכסים בלתי מוחשיים הניתנים  

חישוב המס    61.5- כ להפחתה לצרכי מס בסך   נלקחו בחשבון במסגרת  מיליוני ש"ח אשר 

   - לאורך שנות התחזית. כמו כן לפעילות ישנם הפסדים עסקיים צבורים הניתנים לניצול בסך כ 

בהערכת השווי נלקחו בחשבון הפסדים צבורים    ון למועד ההערכה. , נכ מיליוני ש"ח   638.2

השווי ההוגן של מגן  ש"ח, ללא הפסדים צבורים בגין הפרשות משפטיות.  ני  מיליו   161בסך  

לנצל   הפעילות  של  ליכולתה  בהתאם  נאמד  אשר  הצבורים  ההפסדים  שווי  את  כולל  המס 
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מגן המס הנגזר מההפחתות   וכן את השווי ההוגן של  לאורך שנות התחזית  הפסדים אלה 

 המוכרות למס בתקופה שלאחר השנה המייצגת.  

 :הטבלה שלהלן מציגה את תחזית הרווח והפסד שפורטו לעיל )מיליוני ש"ח( 

 תחזית תזרים המזומנים   6.3

 השקעות הוניות  

ברכוש קבוע ובתוכנה. כמו כן כוללות ההשקעות את  ההשקעות ההוניות כוללות השקעות    

עמלות ההיקף התזרימיות אשר ישולמו לסוכנים. הונח כי סך ההשקעות ההוניות בגין רכוש  

ביתרת שנת   ותוכנה  בכ   2021קבוע  מיליוני ש"ח, בהתאם לתקציב הפעילות    4.9- יסתכמו 

  מיליוני ש"ח   20  - כ מ לרדת בהדרגה  ההשקעות הללו צפויות    ואילך,   2022לשנים  .  2021לשנת  

כן כוללות ההשקעות את הוצאות    כמו . ואילך   2024מיליוני ש"ח בשנים   16  - לכ   2022ת בשנ 

עמלות   סך  הנבחרת.  הפנסיה  קרן  ופעילות  הגמל  פעילות  בגין  התזרימיות  ההיקף  עמלות 

מיליוני    11.4- סך של כ   טווח שבין ההיקף אשר נכללו בסעיף ההשקעות ההוניות צפויות לנוע ב 

מיליוני ש"ח במהלך שנות התחזית. בשנה המייצגת הונח כי ההשקעות תהיינה    23.8- כ ל   ש"ח 

 . בגובה הפחת 

 פחת והפחתות 

למיטב דש גמל יתרות נכסים בלתי מוחשיים ויתרות מוניטין הניתנות להפחתה לצורכי מס  

 אשר נלקחו בחשבון בחישוב הוצאות המס.  

 שינוי בהון חוזר  

 . לאור אופי הפעילות ומדיניותה, השינוי בהון החוזר הינו זניח 

 מחיר הון  

( על מנת  WACCלות ההון ) לצורך אמידת מחיר ההון יישמנו את מודל הממוצע המשוקלל של ע 

 . 11%שישקף את הסיכון הגלום בתזרימי המזומנים של הפעילות. שיעור ההיוון המתקבל הינו  

 הטבלה שלהלן מציגה את תזרים המזומנים החזוי )מיליוני ש"ח(:  

 מיליוני ש"ח 
Q4 

2021 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

שנה  
 מייצגת 

 438.1 427.4 406.5 386.7 370.3 353.9 340.6 84.8 הכנסות

 2.5% 5.1% 5.1% 4.4% 4.6% 3.9%   שיעור גידול 

 139.7 144.9 136.8 129.1 120.9 112.5 106.7 26.1 הוצאות ישירות 

 188.7 184.1 179.6 175.2 171.0 167.6 171.8 46.2 הוצאות עקיפות 

 328.4 329.0 316.4 304.3 291.8 280.1 278.5 72.3 סך הוצאות

EBITDA 12.5 62.1 73.8 78.5 82.5 90.1 98.4 109.6 

 25% 23% 22% 21% 21% 21% 18% 15% שיעור מההכנסות 

 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 18.0 20.0 4.9 פחת 

 93.6 82.4 74.1 66.5 62.5 55.8 42.1 7.6   רווח תפעולי

 (32.0) (26.8) (23.9) (19.8) (17.3) (14.4) (9.4) (1.3) הוצאות מס 

 61.6 55.5 50.2 46.6 45.2 41.4 32.6 6.3 רווח תפעולי לאחר מס
 מיליוני ש"ח 

Q4 
2021 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
שנה  

 מייצגת 

 61.6 55.5 50.2 46.6 45.2 41.4 32.6 6.3 רווח תפעולי לאחר מס

 DAC   7.6 31.5 30.2 31.2 34.0 35.6 37.2 27.4פחת והפחתות 

 (27.4) (38.8) (37.7) (36.6) (37.8) (40.7) (43.8) (11.0) השקעות הוניות 

 61.6 53.9 48.1 44.0 38.6 31.0 20.3 2.9 תזרים מזומנים פנוי 

 743.1        ערך שייר 

 397.8 29.6 29.3 29.8 28.9 25.8 18.7 2.9 מזומנים מהוון תזרים 



 מיטב דש השקעות בע"מ 

 

 
 פעילות הפנסיה והגמל –בחינת ירידת ערך מוניטין  33  

MeitavDash Gemel Valuation_30.09.2021_5-  . מונגשdocx 

 ום שווי הפעילות כסי 6.4

 : מיטב דש גמל להלן סיכום שווי פעילות  

  במיליוני ש"ח 

 562.9 שווי פעילות 

 (22.4) 35 34מימון יתרת הון עצמי מזערי 

 33.9 36שווי מגן מס 

 (1.0) 37בניכוי עלויות מכירה 

 573.3 שווי הוגן

 573.3- לאור האמור לעיל השווי ההוגן של פעילות הגמל והפנסיה למועד הערכה, נאמד בכ 

 מיליוני ש"ח )במעוגל(.   

 

מימון יתרת הון עצמי מזערי חושב על בסיס פער הריביות הקיים בין עלות ההלוואה והריבית על פיקדון בגובה   34
  ההון העצמי הנדרש. הוצאות מימון נטו הוונו לאינסוף.

 . 2.3לאור פסק הדין המתואר בפרק  הון רגולטורילא כולל  35
מגן מס בגין הפסדים צבורים, נכסים בלתי מוחשיים וכן בגין הפער בגין ההשקעה בשנה המייצגת להשקעה    36

 החזויה מהשנה המייצגת ואילך. 

 סיכום ומסקנות   .7

 להלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת ערך המוניטין )מיליוני ש"ח(:    

 סכום להפחתה  סכום בר השבה  38ערך פנקסני  מועד ההערכה 

 אין הפחתה  573.3 484.4 30/09/2021

פי   על  ההשבה שלו.  בר  מסכום  נמוך  הפעילות  הפנקסני של  הערך  ההערכה,  למועד  נכון 

, בשל העובדה שהערך הפנקסני, נמוך מסכום בר ההשבה שלו, לא נדרשת  IAS36הוראות  

 . הפחתת ערך המוניטין 

 ניתוח רגישות  7.1

ערכנו ניתוח רגישות לשווי פעילות הגמל והפנסיה ע"י בדיקת השפעת שני פרמטרים מרכזיים  

 במודל: מחיר ההון ושיעור הצמיחה לטווח הארוך.  

 מחיר ההון 

  10.0% 10.5% 11.0% 11.5% 12.0% 

שיעור 
צמיחה 

 לטווח ארוך 

1.0% 554.9 523.0 494.3 468.4 444.8 

1.5% 584.8 549.5 517.9 489.4 463.7 

2.0% 618.5 579.1 544.1 512.7 484.6 

2.5% 656.7 612.4 573.3 538.6 507.6 

3.0% 700.3 650.1 606.2 567.5 533.2 

3.5% 750.7 693.3 643.6 600.1 561.8 

4.0% 809.4 743.1 686.2 637.0 593.9 

 

ע"פ המידע שנמסר לנו מהנהלת מיטב דש גמל, עלויות המכירה בענף אינן מהותיות ועל כן הונח עלויות    37
 מיליוני ש"ח.  1-בסך של כ

 .מהנהלת החברהכפי שהתקבל  38
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 השוואה להערכת שווי קודמת 7.2

 ומידיים(,   ערך )דוחות תקופתיים  ניירות  לתקנות  ב)ד( 8 לתקנה  בהתאם  הנדרשים  פרטים  להלן 

בנוגע  -1970ל "התש  ידי   קודמות  שווי  להערכות  ,  על  שנערכו  והפנסיה  הגמל  פעילות  של 

 )במיליוני ש"ח(:   אסכולה   וריאנס 

 מועד הערכה  נושא העבודה
שווי  

 פעילות
תקינה 
 רלוונטית

שיטת 
 הערכה 

 פרמטרים עיקריים

לירידת ערך  בחינה 
 מוניטין 

31/03/2021 561 IAS 36 DCF 
 10.6% –שיעור היוון 

 2.5% –צמיחה לט"א 

בחינה לירידת ערך  
 מוניטין 

31/03/2020 483 IAS 36 DCF 
 10.7% –שיעור היוון 

 2.5% –צמיחה לט"א 

בחינה לירידת ערך  
 מוניטין 

30/09/2019 540 IAS 36 DCF 
 10.1% –שיעור היוון 

 2.5% –לט"א צמיחה 

בחינה לירידת ערך  
 מוניטין 

30/09/2018 539 IAS 36 DCF 
 10.5% –שיעור היוון 

 2.5% –צמיחה לט"א 
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 תנאים והגבלות -נספח א'

מסמך זה מיועד לצרכיהם של דירקטוריון והנהלת מיטב דש גמל, מיטב דש, המבקרים הבלתי  

תלויים של מיטב דש והיועצים המשפטיים של מיטב דש. אין להשתמש בו, להפיצו או לצטטו  

 בע"מ.   אסכולה למטרה אחרת בכל מסמך שהוא, ללא קבלת אישור בכתב ומראש מוריאנס  

י תהיו רשאים לצרף את תוצר העבודה לדיווחים על פי חוק ניירות  למרות האמור לעיל, מוסכם כ 

או תקנות על פיו, ולכל דיווח אחר המוגש על פי דיני ניירות ערך בארץ    1968- ערך, התשכ"ח 

או מחוצה לה או הנחיות רגולטוריות אחרות, לרבות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון  

תוצר  תוכן  את  ולכלול  האוצר,  ככל    במשרד  פעולה  נשתף  ואנו  כאמור,  בדיווחים  העבודה 

לצורך   הדרושים  מסמכים  על  חתימה  ידי  על  לרבות  מכלליות האמור  לגרוע  ומבלי  הנדרש, 

 דיווחים כאמור. 

גמל   דש  ומיטב  דש  מיטב  מהחברות  שנתקבלו  נתונים  על  התבססנו  זה  הערכה  במסמך 

ם וחומר רקע נוסף הכולל מידע אודות  הכוללים: דוחות כספיים, תחזיות, ניירות עבודה תפעוליי 

הפעילות. לא בחנו את אמינות הנתונים שהתקבלו ולא ביצענו בדיקה כלשהיא כי מידע זה הינו  

ומצבה   תוצאות הפעילות  נאמנה את  זה משקף  מידע  כי  ואנו מניחים  ומעודכן  שלם מדויק 

 הפיננסי. 

א בהכרח תישארנה תקפות  התחזיות מתייחסות לאירועים עתידיים ומבוססות על הנחות של 

במהלך תקופת התחזית הרלוונטית. כתוצאה מכך לא ניתן להסתמך על נתוני התחזיות כאילו  

 היו באותו היקף ותוקף של הדוחות הכספיים המבוקרים. 
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 קביעת מחיר ההון -נספח ב' 

מחיר הון    CAPM- לצורך קביעת מחיר ההון של פעילות הגמל והפנסיה חישבנו עפ"י מודל ה 

חלק   חסרים  לגביה  פרטית  הינה  והפעילות  מאחר  החברה.  של  הסיכון  רמת  את  המשקף 

העוסקות   ציבוריות  חברות  נתוני  על  הסתמכנו  ההון,  מחיר  לקביעת  הנדרשים  מהנתונים 

 בתחום הפעילות. 

 להלן חישוב מחיר ההון: 

WACC= Ke * E / (E + D) + Kd * D / (D + E) * (1 - T) 

Ke= Rf + Rp * BETA+ Sp  

 כאשר: 

 הערך משמעות החלק 

Kd   )3.7%  39שיעור הריבית השולי הנדרש על החוב )לפני מס 

T   34.2% 40שיעור המס 

Rf   2.4% 41ריבית חסרת סיכון 

Rp   7.25% 42פרמיית הסיכון למשקיעים מעבר לשער ריבית חסרת סיכון 

BETA  )0.90 43סיכון החברות במדגם ביחס לשוק )ממונפת מחדש 

Srp   3.0% 44פרמיית סיכון ספציפית 

Ke  11.9% שיעור התשואה הנדרש להון העצמי 

E / (D + 
E) 

 90% 45חלק ההון העצמי במימון הפעילות  

 

 בהתאמה לאינפלציה ולמח"מ.על פי מרווח הוגן  ,דירוג החברה מתבסס על 39
 שיעור המס שחל על מוסדות פיננסים בישראל.  40
"שחר"   41 צמוד  לא  מדינה  אג"ח  על  לפדיון  ארוךתשואה  ליום  לזמן  מערכת   2021בספטמבר    30,  )מקור: 

Reuters .) 

 )במעוגל(   11%  - ( המתקבל ע"פ הנתונים הנ"ל נאמד ב WACCשיעור ההיוון ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guide to Cost of Capital published by Duff & Phelps, LLC –Handbook Valuation  1202מקור:  42
 ע"פ נתוני חברות המדגם. 43
 כולל פרמיית חברות קטנות.  3%לאור התנודתיות בענף שוק ההון, נלקחה פרמיית סיכון ספציפית בסך  44
 האחרונות. בראיית משתתף שוק בהתבסס על מבנה ההון הנורמטיבי של החברה בשנים  45
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 פרטי מעריך השווי  -'גספח נ

 כללי

המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי   הינה חברה מובילה, בלתי תלויה, אסכולה  וריאנס  

   (Start-up)   וציבוריות, בוגרות וחברות הזנק  ובינלאומיות, פרטיות ומימוני לחברות ישראליות  

צוות  של  הרבה  המקצועיות  ממשלה.  מסייעת   ומשרדי  הכלכלי  הייעוץ  בתחומי  החברה 

ללקוחותינו בתהליכי גיוס כספים, הנפקה לציבור, השקעה, מיזוגים ורכישות וכן בדיווחים  

 .הכספיים שלהם 

ייעוץ והערכות שווי מסוגים שונים בהתאם לכללי התקינה    לחברה ניסיון רב במתן שירותי 

הבינלאומית  עבודותינו  (US GAAP). והאמריקאי  (IFRS) החשבונאית  כן,  מבוצעות   כמו 

 .  SEC  ,IASB   (IFRS  ,)AICPA  ,IRS  - ה  וערוכות לפי דרישות 

ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת:    וריאנס אסכולה פרטים נוספים אודות  

www.variance-ascola.com . 

 הצוות המוביל 

 מייסד, שותף מנהל.    – רם לוי )רו"ח(  

לרם ניסיון עשיר בליווי וייעוץ לחברות ועסקים במשק הישראלי. ניסיונו של רם כולל ייעוץ  

שווי   הישראלי ולחברות הזנק. ניסיונו של רם כולל הערכות עסקי לחברות מובילות במשק  

חוות    BOTחברות, מיסוד תוכניות למטרת מיזוגים ושיתופי פעולה עסקיים, בחינת פרויקטי  

לפני   דעת לבתי משפט, בניית מודלים פיננסיים ובדיקות כדאיות והתכנות של פרויקטים. 

בוריאנס  בקסלמן    אסכולה   עבודתו  בכיר  כמנהל  פיננסיים  שימש 

(PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance) .   כמו כן, כיהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי

וכיועץ  בע"מ  ספקטרוניקס  ראשון   בחברת  תואר  לרם  פרטיות.  ייעוץ  בחברות  פיננסי 

אקדמי(, כמו כן, תואר ראשון במדעי החיים ותואר   למנהל )מסלול בחשבונאות מהמכללה  

 .אילן - במימון מאוניברסיטת בר  התמחות  (, MBAשני במנהל עסקים ) 

  שותף, מנהל תחום הערכות שווי   - אמנון אלון  

לאמנון ניסיון בתחומים פיננסיים נרחבים הכולל בין היתר ייעוץ לחברות פרטיות וציבוריות  

כלכליות,  כדאיות  בחינות  שווי,  הערכות  של  מודלים   בתחומים  ובניית  פרויקטים  בחינת 

ה  בתחום  במיזוגים   project finance  - פיננסים  לוריאנס  ויעוץ  הצטרפותו  לפני    ורכישות. 

פרויקטים אסכולה  לליווי  דיסקונט במחלקה  ומנהל פרויקטים   , אמנון עבד בבנק  כאנליסט 

ה  ה   BOT- בתחום  בתחום  רבים  בפרויקטים  עסק  זה    project finance  - במסגרת תפקיד 

 (BOT/PFI ופרו ) מרילנד ותואר שני   קטי נדל"ן. לאמנון תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת י

 במנהל עסקים עם התמחות במימון, מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס )בהצטיינות(. 

http://www.variance-ascola.com/


 

 info@variance-ascola.com 
www.variance-ascola.com 

 

 03-5025155 טל.   אסכולה בע"מ-וריאנס
 1533-5025155 פקס.    רמת גן  40תובל 

)להלן: "המידע"( מסופק כשירות לקוראים וכולל מידע סובייקטיבי. במידע עשויות להיכלל טעויות והוא נסמך על מקורות מידע  מסמך זה, לרבות הנתונים, המידע, ההערכות, הדעות והתחזיות המתפרסמים בה   

האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע כשלם   ו/או מצב השוק ו/או  חיצוניים שהינם פומביים וגלויים לציבור ואינו מהווה אימות או אישור לנכונות או אימות לנתונים אלה ו/או למהימנותם. יובהר, כי המידע 

 ו/או על דרך ההפניה. וכממצה, ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או ספציפיים המוזכרים בו, במישרין ו/או בעקיפין 

שב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, מצבו הכספי, נסיבותיו  אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא, או הצעה, או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתח

 ת כלשהן לרבות באמצעות התייעצות מסוימת עם יועץ השקעות מוסמך.  ומטרות השקעות המיוחדים לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות ו/או עסקאו

אסכולה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע  -אסכולה אינה מחויבת להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. קבוצת וריאנס -קבוצת וריאנס 

 ידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש.  מהסתמכות על המ

 אסורים בהחלט.אסכולה והעברה או פרסום מלאים או חלקיים של מסמך זה ללא קבלת אישור כאמור הינם -אין להפיץ, להעתיק או לעשות שימוש אחר במסמך זה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מקבוצת וריאנס 

 



 

 

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה בדבר דוח
 

 
 ג)א(: 38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 
התאגיד(, אחראית לקביעתה והתקיימותה  -ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של מיטב דש השקעות בע"מ )להלן 

 :מנהלי הקבוצה הםשל בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. לעניין זה, 

 מנכ"ל התאגיד. -מר אילן רביב  .1
 סמנכ"ל כספים של התאגיד.  -גב' עינת רום  .2
 סמנכ"ל בתאגיד ויועצת משפטית של התאגיד. -דוד -גב' ליאת כהן .3
 מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. -לין מר טדי  .4
 קרנות נאמנות בע"מ. תכליתמיטב  מנכ"ל -מר רפי ניב  .5
 מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.  -מר איתן רותם  .6
 מנכ"ל מיטב דש טרייד בע"מ. -מר אושר טובול  .7
 סמנכ"ל משאבי אנוש של התאגיד. - קרן דיקמןגב'  .8
 .בע"מ מנכ"ל קבוצת פנינסולה -מר מיכה אבני  .9

 
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל 
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים 

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי  האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר
ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי 

 הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
 

דע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מי
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 
שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות 

 הגילוי.
 

על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית 
 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 
לתקופה  רבעוניבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח ה הרבעוניבדוח 

 נמצאה הבקרה הפנימית בדבר הבקרה הפנימית האחרון( הרבעוניהדוח  -)להלן  2021, ביוני 30שנסתיימה ביום 
 אפקטיבית.כ
 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 
 האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון. 

 
על האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על המידע שהובא למועד הדוח, בהתבסס 

 ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית. לידיעת
  



 

 

 מנהלים הצהרות
 

 (:1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(
 

 הצהרת מנהלים
 הצהרת מנהל כללי

 אני, אילן רביב, מצהיר כי:
 
 2021של שנת  השלישיהתאגיד( לרבעון  -בחנתי את הדוח הרבעוני של מיטב דש השקעות בע"מ )להלן  (1)

 הדוחות(;  -)להלן 
 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  (2)
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 
 

ת משקפים באופן נאות, מכל הבחינות לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחו (3)
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של  (4)
 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: התאגיד, בהתבסס על הערכתי

 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  )א(

על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, 
ידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת לעבד, לסכם או לדווח על מ

 -הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 
 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  )ב(
הדיווח הכספי ועל או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הגילוי;
 

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)
 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  )א(
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010-התש"ע ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
  -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

 
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  )ב(

תאם להוראות להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בה
 מקובלים;הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 

 
( לבין רבעונילא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון ) )ג(

מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות 
 על הגילוי של התאגיד.הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ו

 
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
   

  
 אילן רביב

 מנכ"ל
 2021, בנובמבר 30
 
 



 

 

 (:2ג)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב(
 

 הצהרת מנהלים
 הכספיםהצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

 
 

 אני, עינת רום, מצהירה כי:
 
בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של מיטב  (1)

"הדוחות" או "הדוחות  -)להלן  2021של שנת  השלישיהתאגיד( לרבעון  -דש השקעות בע"מ )להלן 
 לתקופת הביניים"(;

 
הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים לפי ידיעתי, הדוחות  (2)

כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 
 בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות;

 
דוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים לפי ידיעתי, ה (3)

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 
 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 
ריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטו (4)

 התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  )א(
לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר  על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת

הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי 

 והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן
ל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין כ )ב(

או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 
 הגילוי.

 
 -אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד (5) 

 
ומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקי )א(

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 
, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  )ב( 

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 
 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

האחרון התקופתי שבין מועד הדוח  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה )ג( 
מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול  ( לביןרבעוני)

בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 
 בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

 
 מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או 

 
   

  
 עינת רום

 סמנכ"ל כספים
 2021, בנובמבר 30
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 עדכון מידע לגבי עסקי התאגיד
 1970-א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל39בהתאם לתקנה 

 
  :2020 התקופתי לשנתלהלן יובאו שינויים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד לעומת הדוח 

 
 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1
 

 נגיף הקורונה .1.1
לדוח התקופתי  6.7סעיף , 2021שנת ללרבעון השני  לדוחות הכספיים )ב(1אור יבלפרטים ראה 

 .2020לדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  )ב(1וביאור  2020לשנת 
 

 ביטוח ושיפוי .1.2
ולדיווח המיידי של , לעניין ביטוח ושיפוי 2020לדוח התקופתי לשנת  12.13בהמשך לאמור בסעיף 

, בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 29.4.2021החברה מיום 
אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור  13.5.2021ביום  ,"(האסיפה הכללית)להלן: "

רות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי ועדת התגמול והדירקטוריון, את התקש
חודשים( לכיסוי נושאי המשרה  12) 20.4.2022עד ליום  21.4.2021משרה, לתקופת ביטוח החל מיום 

 יםדיווח לפרטים נוספים ראהוהדירקטורים בקבוצת מיטב דש, בהפניקס חברה לביטוח בע"מ. 
-2021-01)מס' אסמכתא:  29.4.2021מיום , (2021-01-073365 )מס' אסמכתא: 28.4.2021 מיום םמיידי

הנכללים בדוח זה על  (2021-01-085473)מס' אסמכתא:  14.5.2021וכן דיווח מיידי מיום ( 074427
 דרך ההפניה.

 
  פסק דין בתובענות ייצוגיות, אזהרת רווח ופעולות המתבצעות על ידי החברה .1.3

פסק המחוזי בתל אביב בתובענות ייצוגיות )להלן: "לפרטים אודות פסק דינו של בית המשפט 
"(, והודעת מיטב דש גמל"להלן: "( כנגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ חברה נכדה של החברה )הדין

ובכלל זה לעניין:  -ר אושרו על ידי דירקטוריון החברה החברה על שורה של החלטות ופעולות אש
התחייבויות ביצוע הפרשה בדוחות החברה,  ביצוע,בקשה לעיכוב  הגשת ערעור על פסק הדין,

אזהרת רווח, השפעה על אגרות החוב של החברה, הסכם קו אשראי, חלוקות דיבידנד על לשיפוי, 
זאת במטרה למזער את השפעות פסק כל ו -ידי החברה, והחלטה עקרונית אודות הנפקת זכויות 

ננסיות הפוטנציאליות של פסק הדין על הדין על החברה, לטפל באחריות ובשמרנות בהשפעות הפי
ות הכספיים, חלדו)ב( 1החברה ולאפשר לחברה המשך התפתחות מואצת בפעילותה, ראה ביאור 

של החברה מיום  יםיידיים מדיווח, 2020לדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  ()א(2ב)19ביאור 
מיום (, 2021-01-076156סמכתא )מס' א 2.9.2021מיום (, 2021-01-137703)מס' אסמכתא  25.8.2021

, (2021-01-166164)מס' אסמכתא:  14.11.2021מיום , (2021-01-160197)מס' אסמכתא:  27.10.2021
ומיום (  2021-01-170238ומס' אסמכתא: 2021-01-169806)מס' אסמכתא:  23.11.2021מיום 

 .בדוח זה על דרך ההפניה הנכללים(  2021-01-172665)מס' אסמכתא:  28.11.2021
 

  חלוקת דיבידנד .2
אג' למניה, המסתכם לסך של  46 -אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 17.3.2021ביום 

 ₪.מיליוני  30-כ
אג' למניה, המסתכם לסך של  15 -אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 26.5.2021ביום 

 ₪.מיליוני  9.8-כ
אג' למניה, המסתכם לסך של  23 -אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 17.8.2021ביום 

 ₪.מיליוני  15-כ
, הודיעה החברה כי לאור אומדן ההפסד לרבעון השלישי 14.11.2021ביום לעיל,  1.3בהמשך לאמור בסעיף 

-לחוק החברות, התשנ"ט 302וההשפעה של ההפרשה על עמידת החברה במבחן הרווח הקבוע בסעיף 
-, וכן בשים לב לכוונת החברה להמשיך בפעולות עסקיות שמטרתן המשך צמיחה אורגנית ואן1999

אורגנית, כמו גם הרחבת תחומי הפעילות של החברה, צופה החברה כי לא תחלק דיבידנדים בעת הזו 
לי לגרוע מסמכותו של וכל זאת, מב 1וברבעונים הקרובים בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה

דירקטוריון החברה לבחון מעת לעת ביצוע חלוקות דיבידנד בכפוף להוראות הדין וככל שהדבר יהיה 
 (2021-01-166164)מס' אסמכתא:  14.11.2021דיווח מיידי מיום לפרטים נוספים ראה לטובת החברה. 

 .לדוחות הכספיים (5))ב(1ביאור ובדוח זה על דרך ההפניה  הנכלל
 
 

                                                 
 (.037041-01-2021)מס' אסמכתא:  2020בדצמבר  31לפרק א' לדוח השנתי של החברה ליום  4.4כמפורט בסעיף  1



2 

 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  .3
  מגזר אשראי חוץ בנקאי .3.1

נכון ליום  לעניין מימון ואשראי, 2020לדוח התקופתי לשנת  10.11בהמשך לאמור בסעיף  .3.1.1
קבוצת פנינסולה בע"מ )להלן: האשראי המנוצל של שיעור הריבית הממוצע על , 30.9.2021

, 30.9.2021כמו כן, נכון ליום עמד על ריבית הפריים. מתאגידים בנקאיים "( פנינסולה"
למימון ₪ מיליון  535-כ ללפנינסולה קווי אשראי משלושה בנקים בישראל בסך כולל ש

בגין ₪ מיליון  409-של כאשראי לפנינסולה יתרת  30.9.2021 שוטפת. נכון ליוםה הפעילות
 עלויות הנפקה(.אגרות חוב )סדרה ב' וסדרה ג'( שהנפיקה )נטו, בניכוי 

מיליון ש"ח  60של בסך השלימה פנינסולה הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים  20.4.2021ביום  .3.1.2
"(. הנע"מ נושאים ריבית שנתית בשיעור נע"מ"להלן: ( )2ע.נ. ניירות ערך מסחריים )סדרה 

: להלןומועד פירעונם הינו שנה ממועד הנפקתם ) 0.80%ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 
"(. תקופת הנע"מ תהא ניתנת להארכה בהסכמת הצדדים )כל אחד תקופת הנע"מ"

מהמשקיעים ביחס לעצמו ובהסכמת פנינסולה(, לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת, ועד 
לתקופה כוללת של חמש שנים. כל אחד מהצדדים יהא רשאי לקצר את תקופת הנע"מ, 

השני, מראש ובכתב. פנינסולה תהא רשאית ימי עסקים, לצד  7באמצעות מסירת הודעה בת 
)אך לא חייבת( לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם מלא או חלקי של הנע"מ, ללא 
קנס. תנאי הנע"מ כוללים עילות להעמדה לפירעון מיידי, בנוסח המקובל בהנפקות מסוג זה. 

לעניין זה, ביום  .תמורת ההנפקה הפרטית תשמש את פנינסולה למימון פעילותה השוטפת
 ilA-1"( דירוג מעלות"להלן: ) אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מאישרה  19.4.2021

 . להנפקת הנע"מ
הודיעה מעלות כי היא מותירה את דירוג המנפיק ודירוג אגרות חוב פנינסולה  30.3.2021ביום  .3.1.3

 עם תחזית דירוג יציבה, לטווח ארוך. ilA)סדרה ב'( ואגרות חוב פנינסולה )סדרה ג'( בדירוג 
פרסמה פנינסולה הודעה על בחינת אפשרות לגיוס חוב בדרך של הרחבת  25.5.2021ביום  .3.1.4

 סדרת אגרות החוב )סדרה ג'( באמצעות דוח הצעת מדף מכוח תשקיף המדף של פנינסולה
 . 26.2.2022אשר תוקפו הוארך עד ליום  27.2.2019מיום 

הן כי ומדרוג  מעלות והודיע, 25.5.2021שך להודעות דירוג שפרסמו ביום , בהמ27.5.2021 ביום .3.1.5
לאגרות החוב )סדרה ג'( שתנפיק פנינסולה בהיקף )בהתאמה(  A2.ilדירוג ו ilAת דירוג וקובע

פרסמה פנינסולה דוח  30.5.2021ביום  בדרך של הרחבת סדרה. מיליון ש"ח ע.נ. 250של עד 
ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'( בדרך של ₪  244,567,000פנינסולה הצעת מדף מכוחו הנפיקה 

 )ברוטו(. ₪ אלפי  247,257-הרחבת סדרה, בתמורה לכ
הגישה פנינסולה הצעה חד צדדית לשותף הכללי בתמוז קרן השקעות לצמיחה  23.5.2021ביום  .3.1.6

"(, לרכישת מלוא תיק קרן תמוז"להלן: )לשעבר, פנינסולה קרן צמיחה לעסקים בינוניים( )
ההלוואות וההשקעות של קרן תמוז, כנגד תשלום שוויו ההוגן של תיק האשראי בדוחותיה 

, כפוף לביצוע התאמות 1.25%בתוספת פרמיה של  31.12.2020הכספיים של קרן תמוז ליום 
, ועד למועד הרכישה בפועל 1.1.2021בשווי ההוגן של תיק האשראי בתקופת הביניים שבין יום 

הגישה פנינסולה הצעה עדכנית  30.5.2021ביום ככל שתתבצע, וכן לביצוע בדיקת נאותות. 
 10.6.2021. ביום 1.25%חלף הפרמיה של  2.5%לרכישת התיק של קרן תמוז בתוספת פרמיה של 

דחה בית המשפט  21.6.2021קיבלה פנינסולה צו מניעה זמני לבקשתה כנגד קרן תמוז. ביום 
ב את התובענה העיקרית שהגישה פנינסולה נגד קרן תמוז וביטל את צו אביהמחוזי בתל 

המניעה הזמני. כתוצאה מכך, הצעתה של פנינסולה לרכישת תיק האשראי של קרן תמוז 
 נדחתה. 

הושלמה עסקת המכירה של  ,24.8.2021, ביום תמוז על ידי מנהלי קרן לפנינסולהכפי שנמסר 
לידי מכלול צמיחה בע"מ. בעקבות השלמת המכירה כאמור, קרן תמוז תיק האשראי של 

מיליון ש"ח המורכב מהחזר של  2.5 -לאחר תאריך הדוח, סך של כ פנינסולההתקבל בידי 
בפרי השקעות  פנינסולהלשותף הכללי, וכן מחלקה של  פנינסולההלוואת בעלים שהעמידה 

ללי על פי הסכמים מול הלווים ובדמי ההצלחה להם זכאי השותף הכ תמוז השותף הכללי בקרן
 . תמוז קרןמ פנינסולההשונים בתיק. התשלום האמור, מהווה את התשלום האחרון לו זכאית 

 לפנינסולה עם תחזית דירוג יציבה, לטווח ארוך, A2אשררה מידרוג, דירוג  26.8.2021ביום   .3.1.7
 .פנינסולה ג'( אשר הנפיקה -ולאגרות החוב )סדרות ב' ו

כתוצאה מהשלמת רכישת תיק האשראי ליהלומנים של בנק אגוד, חל גידול מהותי בהכנסות  .3.1.8
גם . להערכת פנינסולה כתוצאה מהשלמת העסקה 2021ברבעון השלישי לשנת  פנינסולה

 יחול גידול מהותי בהכנסות פנינסולה.  2021ברבעון הרביעי של שנת 
הצפויות כתוצאה מהשלמת עסקת  המידע האמור בדבר הערכת פנינסולה ביחס להכנסות

רכישת תיק היהלומנים של בנק איגוד, הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 
, המבוסס על הערכות פנינסולה והמידע שבידיה נכון למועד דוח זה. המידע 1968 -התשכ"ח

היתר, בשל  וההערכות כאמור עשויים שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מהצפוי, בין
נה, החלטות של וגורמים שאינם בשליטתה של פנינסולה ובכלל זה הימשכות משבר הקור

מדינות ורשויות רלוונטיות בארץ ובעולם בנושאים כגון הגבלות על תנועת אזרחים, 
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התכנסויות, הגבלות תחבורתיות ועוד, אשר עשויים להשפיע על פעילות ענף היהלומנים 
 .בארץ ובעולם

 
 (הול חסכון לזמן בינוני וארוך )באמצעות ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיהנימגזר  .3.2

הגישה  14.4.2021, ביום 2020לדוח התקופתי של החברה לשנת  7.18.2בהמשך לאמור בסעיף  .3.2.1
לממונה על שוק ההון, ביטוח  "( בקשהמיטב דש גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "

 אישור ןנית 21.4.2021. ביום הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי להעברת ניהול קרנות וחסכון
ניתן אישור הממונה  28.6.2021ביום  .לביצוע העסקהעל שוק ההון, ביטוח וחיסכון הממונה 

, 30.6.2021להעברת ניהול הקרנות. בהתאם להסכמת הצדדים על שינוי מועד ההשלמה, ביום 
הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי, כך שלאחר התקיימות התנאים הועברה פעילות קרנות 

, כלל החובות והזכויות בגין הקרנות המועברות חלות על מיטב 1.7.2021המתלים, החל מיום 
 דש גמל. 

טוב בהסכם שירותי ניהול המסדיר את רונן התקשרה מיטב דש גמל עם מר  13.7.2021ביום  .3.2.2
  .1.1.2022וריון מיטב דש גמל החל מיום המשך כהונתו של מר טוב כיו"ר דירקט

ופעולות החברה בעקבות פסק  לפרטים אודות פסק דין בתובענות ייצוגיות נגד מיטב דש גמל .3.2.3
 .לעיל 1.3 ראה סעיףהדין, 

 
 מגזר שירותי ניהול חיסכון שוטף )באמצעות ניהול תיקים וקרנות נאמנות( .3.3

רשות  15.3.2021, ביום 2020לדוח התקופתי של החברה לשנת  8.16בהמשך לאמור בסעיף  .3.3.1
ניירות ערך פרסמה טיוטת הוראה לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח, 

בעל על הלקוח. הטיוטה מתייחסת לכך ש לביןמאפיינת את הקשר בין בעל רישיון אשר 
תקופת חיי הלקוח, לבחון באיזה אופן ובאיזה תדירות הוא הרישיון להתאים את השירות ב

נדרש לנהל את הקשר עם הלקוח. בעל הרישיון יגדיר בעצמו, ובהתאם לשיקול דעתו המלא, 
את אופן העדכון והתקופה שיעשה זאת, חלף דרישה קודמת לפיה יש לבצע הליך שוטף/מקיף 

 כל שנה. 
לא מחייבת ביחד עם כלל החזקות עסקי החברה הגישה הצעה  2021במהלך חודש אפריל  .3.3.2

ל תיקי השקעות בע"מ לרכישת חלק מהחברות בקבוצת פסגות בית וביטוח בע"מ ופעילים ניה
תייחס לפעילות חבר בורסה, ברוקראז' מוסדי וניהול החלקה של החברה בהצעה השקעות. 

לפרטים נוספים ראה שיפרו המציעות את הצעתן.  7.4.2021תיקים עבור גופים מוסדיים. ביום 
)מס'  8.4.2021( ומיום 2021-01-054306)מס' אסמכתא:  4.4.2021מיום  םמיידי יםדיווח

פעילות זו נמכרה והועברה  בדוח זה על דרך ההפניה. הנכללים (2021-01-060036אסמכתא: 
 לוואליו קפיטל בע"מ.

זים לאיתור רו במכלאור תהליך המכירה של פסגות בית השקעות בע"מ, גופים מוסדיים יצא .3.3.3
גופים מנהלים חדשים. לאור זאת, מיטב דש ניהול תיקים בע"מ הגדילה את פעילותה בתחום 

  .ניהול ההשקעות עבור גופים מוסדיים
 

 תחומי פעילות אחרים .4
  סוכנויות ביטוח .4.1

הושלמה  6.4.2021, ביום 2020לדוח התקופתי של החברה לשנת  11.4בהמשך לאמור בסעיף  .4.1.1
ר ולאחר קבלת איששיווק השקעות וסוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, מכירת המניות של נוקס 

 רשות שוק ההון. 
 התקבל 25.5.2021, ביום 2020לדוח התקופתי של החברה לשנת  11.2.10בהמשך לאמור בסעיף  .4.1.2

מהון המניות המונפק והנפרע של סלע סוכנות לביטוח  40%ר רשות שוק ההון לרכישת אישו
ממניות סלע  100%, כך שכיום החברה מחזיקה הושלמה הרכישה 30.5.2021וביום  ,בע"מ

 . סוכנות לביטוח בע"מ
מהון המניות המונפק והנפרע של מיטב  9%חתמה החברה על הסכם לרכישת  13.7.2021ביום  .4.1.3

חתמה החברה  19.7.2021ביום ו "(מיטב דש סוכנות לביטוח"להלן: )דש סוכנות לביטוח בע"מ 
 ,מהון המניות המונפק והנפרע של מיטב דש סוכנות לביטוחנוספים  3%על הסכם לרכישת 

 במלואאחר השלמת העסקאות תחזיק החברה כך של ,מיליוני ש"ח 6.6-בתמורה לסך כולל של כ
ניתן אישור רשות שוק ההון  25.8.2021ביום הון המניות של מיטב דש סוכנות לביטוח. 

העברת המניות מותנית בהשלמת עסקת מכירת מניות רימונים כמפורט  .העברת המניותל
-2021-01)מס' אסמכתא:  14.7.2021נוספים ראה דיווח מיידי מיום לפרטים  להלן. 4.1.4בסעיף 
 )יא( לדוחות הכספיים.6ביאור ו ( הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה116694

מהון המניות המונפק  40%חתמה מיטב דש סוכנות לביטוח על הסכם למכירת  13.7.2021ביום  .4.1.4
טוב בתמורה לסך של רונן "( למר רימונים"להלן: והנפרע של רימונים סוכנות לביטוח בע"מ )

בעקבות מימוש זכות הצטרפות של צד  35% -מכרות עודכן לנשיעור המניות ה. ₪מיליון  4.6
תחזיק מיטב דש סוכנות ובעקבות מימוש זכות ההצטרפות כך שלאחר השלמת העסקה  .ג'

ההון.  העברת המניות מותנית באישור רשות שוק .מהון המניות של רימונים 53%-ב לביטוח
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( הנכלל 2021-01-116694)מס' אסמכתא:  14.7.2021לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 
 )יא( לדוחות הכספיים.6ביאור ו בדוח זה על דרך ההפניה

וצדדים בימים אלה מתקיים משא ומתן בין מיטב דש סוכנות לביטוח לבין חברת ביטוח  .4.1.5
 של מיטב דש סוכנות לביטוח ברימונים.  למכירת החזקותיהנוספים 

המידע האמור בדבר המשא ומתן למכירת החזקות מיטב דש סוכנות לביטוח ברימונים, הינו מידע 
, ואין כל וודאות כי המשא ומתן יבשיל 1968 -צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 לכדי חוזה מחייב. 
 

 השקעות .5
  חברת פינקום בע"מ .5.1

החברה השלימה את רכישת  5.5.2021, ביום 2020לדוח התקופתי לשנת  11.8לאמור בסעיף  בהמשך
 )ד( לדוחות הכספיים.6לפרטים נוספים ראה ביאור פינקום בע"מ. 

 
5.2.  Inc Global usiAlt  

"( אלטיוס"להלן: ) Altius Global Incהתקשרה החברה בהסכם השקעה בחברת  1.2.2021ביום 
מנכ"ל החברה  בנוסף השקיעו באלטיוס גם, .ביחד עם משקיעים נוספיםוהשקיעה סכום לא מהותי 

-פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת ל מספקתומנהל תחום השקעות אלטרנטיביות בחברה. אלטיוס 
Family Office במסגרת זו, רכשה מהירהו יעילה בצורה , בעיקר לא סחירות,לבחון ולבצע השקעות .

, מר אבנר סטפקכות לקבלת מניות בסבב ההשקעה הבא בו אלטיוס תקצה מניות חדשות. החברה ז
. ביום ESOP-הוא זכאי ל תפקידומכהן כיו"ר דירקטוריון אלטיוס ובמסגרת  מבעלי השליטה בחברה,

אישר דירקטוריון החברה לאחר אישור ועדת הביקורת עסקה מזכה בין החברה למר אבנר  17.8.2021
לחברה.  של אלטיוס ESOPאת זכותו לקבלת ללא תמורה ה מר אבנר סטפק יעביר סטפק במסגרת

בדוח זה  הנכלל (2021-01-133452 )מס' אסמכתא: 17.8.2021מיידי מיום  לפרטים נוספים ראה דיווח
  על דרך ההפניה.

 
 דיטייליקוו .5.3

ליקווידטי  2021ביוני,  24ביום , 2020לדוח התקופתי לשנת  12.5.7בהמשך לאמור בסעיף 
 YAS Investments וחברת ההשקעות האמירתית "(ליקווידיטי"להלן: אמ.סי בע"מ ) קפיטל

LLC ( :התקשרו בהסכם שיתוף פעולהיאס"להלן )" ( :הסכם ה"להלן – JVA)"  ,לפיו, בין היתר
על ידי ליקווידיטי ויאס,  במשותף ליקווידיטי ויאס יקימו קרן פרטית באבו דאבי אשר תנוהל

עות הטכנולוגיה שפותחה בליקווידיטי, ואשר תעסוק במתן פתרונות מימון לחברות באמצ
טכנולוגיות הממוקמות באזור איחוד האמירויות הערביות, מדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה 

מיליון דולר ממשקיעים שונים,  100 -צפויה לגייס כ רתיתיהקרן האמ "(.הקרן האמירתית"להלן: )
חוד האמירויות. בימים אלו ליקווידיטי ויאס מנהלים מו"מ מתקדם עם משקיעים ובפרט מאזור אי

 רתית כמשקיעי עוגן.ירויות הערביות אשר צפויים להצטרף לקרן האמימוסדיים באזור איחוד האמ
תחילת פעילות הקרן האמירתית מותנית וכפופה לקבלת האישורים הרגולטוריים הרלוונטיים 

 .JVA -נוספים שנקבעו במסגרת הסכם ה ולהתקיימות תנאים מתלים 
 MUFG Bank, LTDלפרטים אודות עסקה להקמת קרן השקעות נוספת על ידי ליקווידיטי יחד עם 

 MUFG( Mitsubishi UFJ Financial Groupמקבוצות הבנקאות והפיננסיים המובילות בעולם )
ומיצובישי יקימו יחד קרן השקעות פרטית, שתתאגד  "( במסגרתה ליקווידיטימיצובישי)להלן: "

 (unicornבסינגפור, תנוהל על ידי מיצובישי וליקווידיטי ותעסוק במתן אשראי לחברות חד קרן )
)מס'  27.10.2021(, ראה דיווח מיידי מיום קרן לחברות חדי קרן"טכנולוגיות באזור אסיה )להלן: "

 .זה על דרך ההפניהבדוח  הנכלל (2021-01-160215אסמכתא: 
ור מיצובישי גדל בעהמנוהל על ידי ליקווידיטי  היקף נכסי ההשקעה 2021בספטמבר  1ביום יצוין כי 

בכפוף להשלמת העסקה להקמת קרן כמו כן,  מיליון דולר. 200 -והסתכם ל מיליון דולר 120 -ב
כך שהיקף  ,יוני דולרמיל 300של  כום נוסףלחברות חדי הקרן, היקף נכסי ההשקעה צפוי לגדול בס

דולר, כמפורט בדיווח  מיליון 500 -קווידיטי עבור מיצובישי, יסתכם להנכסים המנוהל באמצעות לי
 בדוח זה על דרך ההפניה. הנכלל (2021-01-160215)מס' אסמכתא:  27.10.2021המיידי מיום 

בדבר גיוס הון בדבר הקמת קרן לחברות חדי קרן, , המידע האמור בדבר הגיוס לקרן האמירתית
, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו המנוהלים על ידי ליקווידיטיובדבר הגדלת נכסי ההשקעה 

המבוסס על הערכות ליקווידיטי והמידע שבידיה נכון למועד דוח  ,1968 -בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
מש, או להתממש באופן שונה מהצפוי, בין היתר, זה. המידע וההערכות כאמור עשויים שלא להתמ

בשל גורמים שאינם בשליטתה של ליקווידיטי כגון אי קבלת היתרים ואישורים והשפעות המצב 
 . עסקאות מחייבות לכדי ויבשיל העסקאות כאמוראין כל וודאות כי אי לכך  הכלכלי בעולם.

 
 רייגו .5.4

ולאמור בדיווח המיידי של החברה מיום , 2020לדוח התקופתי לשנת  12.5.8לאמור בסעיף בהמשך 
לפיו  סבב גיוס נוסף ביצעה רייגו 5.10.2021ביום (, 2021-01-151707)מס' אסמכתא:  5.10.2021
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מיליון דולר וזאת על פי שווי  12.3 -משקיע צד שלישי ביצע השקעה ברייגו בסכום מצטבר של כ
מיליון דולר. כמו כן ניתנה למשקיע אופציה לבצע השקעה נוספת ברייגו בסכום  60 -כחברה של 

מיליון דולר בששת החודשים שלאחר מועד השלמת עסקת ההשקעה בתמורה להקצאת  2.7של עד 
מניות רגילות נוספות של רייגו, לפי מחיר הזהה למחיר שנקבע לכל מניה רגילה של רייגו במסגרת 

 הסכם ההשקעה. 
)בדילול מהון המניות של רייגו  21.06% סבב הגיוס הנוסף האמור(לאחר חברה מחזיקה כיום )ה

 האופציה השנייה , כאשר)בדילול מלא( 24.07% -לכדי כ להגדלת השקעתהוקיימת לה אופציה מלא( 
ביאור לפרטים נוספים ראה שעמדה לחברה להגדלת השקעתה פקעה בשל ביצוע סבב גיוס זה. 

בדוח  הנכלל (2021-01-151707)מס' אסמכתא:  5.10.2021דיווח מיידי מיום ו הכספיים )ב( לדוחות8
  זה על דרך ההפניה. 

 
 קרן בוליגו מבית מיטב דש .5.5

"( ושותף מקומי בארה"ב, הקימה ביום בוליגוהחברה, בשיתוף עם בוליגו קפיטל בע"מ )להלן: "
קרן ייעודית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב, המאוגדת כשותפות מוגבלת על פי דיני  18.10.2021

"(. קרן בוליגו מבית מיטב דש הוקמה קרן בוליגו מבית מיטב דשמדינת דלאוור בארה"ב )להלן: "
( בשיתוף עם השותף Co-Investment Fundבמטרה להשתתף בהשקעות אותן מבצעת בוליגו )

בארה"ב. הקרן משקיעה בעסקאות ייזום ובעסקאות רכישה עד לסך  Multifamilyהמקומי, בנכסי 
מההון העצמי בעסקה בודדת. החברה פועלת בשיתוף עם בוליגו לאיתור משקיעים  30% -של כ

 18.10.2021יום דיווח מיידי מו )ג( לדוחות הכספיים8אור יבראה  לפרטים נוספיםלהשקעה בקרן. 
  רך ההפניה. דבדוח זה על  הנכלל (2021-01-156825)מס' אסמכתא: 

 
 אינקרדיבל קרדיט .5.6

 4.10.2021ביום  לדוח עדכון מידע לגבי עסקי התאגיד לרבעון השני, 5.5לאמור בסעיף ך בהמש
קרדיט בע"מ )להלן:  מההון של חברת אינקרדיבל 20%התקשרה החברה בהסכם לפיו החברה רכשה 

אינקרדיבל קרדיט מתמחה במתן מיליון דולר ארה"ב.  2.5"(, תמורת סכום של אינקרדיבל קרדיט"
הלוואות לאנשים פרטיים ללא אזרחות אמריקאית אשר מעוניינים לרכוש נכסים בשטחי ארה"ב. 

המקור והליך מתן ההלוואות מתבצע באמצעות הליך חיתום כפול דהיינו הליך חיתום ללווה בארץ 
דיווח מיידי מיום ו )א( לדוחות הכספיים8אור יבלפרטים נוספים ראה חיתום לנכס בארה"ב. 

  וח זה על דרך ההפניה. בד הנכלל (2021-01-151305)מס' אסמכתא:  5.10.2021
 

 סלאריו  .5.7
טכנולוגיות פיננסיות  התקשרה החברה בהסכם רכישת פעילות חברת סלאריו 11.11.2021ביום 

בנוסף השקיעו בסלאריו גם מנכ"ל החברה, ( בתמורה לסכום לא מהותי. סלאריו"בע"מ )להלן: "
 .מנהל תחום השקעות אלטרנטיביות בחברה ונושאי משרה נוספים

מיליון  1סלאריו עוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים מאוד בארה"ב )בעלי מחזור הכנסות של עד 
. מתן ההלוואות מתבצע באמצעות הליך Near Prime-ו Primeפרופיל אשראי של  דולר לשנה( בעלי

 (.Marketplacesחיתום דיגיטלי ברכישת הלוואות מפלטפורמות אשראי דיגיטליות )
 .יםמתל םתנאימספר של  םהשלמת העסקה מותנית בהתקיימות

י עתיד כהגדרתו בחוק המידע האמור בדבר השלמת עסקת רכישת סלאריו, הינו בגדר מידע צופה פנ
 , ואין כל וודאות כי העסקה תושלם וכי תבוצע הרכישה. 1968 -ניירות ערך, התשכ"ח

 
 הון אנושי .6

אישרה האסיפה הכללית של  27.4.2021, ביום 17.3.2021לאישור דירקטוריון החברה מיום בהמשך  .6.1
בת שלוש שנים. כמו כן, החברה את מנויה של גב' לילי אילון כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה 

, לאישור דירקטוריון החברה מיום 15.3.2021בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה מיום 
ולאישור הבורסה הוקצו לגב'  27.4.2021, לאישור האסיפה הכללית של החברה מיום 17.3.2021

, 2תיאורטיכתבי אופציה, רשומים על שם, לא סחירים, הניתנים למימוש, באופן  35,000אילון 
ע.נ. כ"א של החברה, במסגרת הצעה פרטית ₪  1מניות רגילות בנות  35,000-בהנחת מימוש מלא, ל

 ,(2021-01-041919)מס' אסמכתא:  22.3.2021מידיים מיום  יםמהותית. לפרטים נוספים ראה דיווח
( 2021-01-072522)מס' אסמכתא:  28.4.2021(, מיום 2021-01-043743)מס' אסמכתא:  24.3.2021מיום 

 , הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.(2021-01-086451)מס' אסמכתא:  18.5.2021ומיום 
  הסתיימה כהונה של גב' תמר יסעור כדירקטורית חיצונית בחברה. 31.3.2021ביום  .6.2
טוב במסגרתו נקבע כי מר טוב יסיים את רונן התקשרה החברה בהסכם עם מר  13.7.2021ביום  .6.3

עם מר רונן טוב הסכם שירותי ניהול  כמו כן, נחתם. 31.12.2021תפקידו כמשנה למנכ"ל ביום 
 . 1.1.2022המסדיר את המשך כהונתו של מר טוב כיו"ר דירקטוריון מיטב דש גמל החל מיום 

                                                 
(, ובהתאם, לא יוקצו בפועל מלוא המניות הנובעות Net Exercise" )נטו"מימוש  של בשיטה למימוש ניתנים האופציה כתבי 2

 מהם, אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה. 
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אישרה האסיפה הכללית של  1.8.2021, ביום 22.6.2021בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום  .6.4
החברה את מנויה של גב' שלומית הרט כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה בת שלוש שנים. כמו 

, לאישור דירקטוריון החברה מיום 15.3.2021כן, בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה מיום 
ולאישור הבורסה הוקצו לגב' הרט  1.8.2021, לאישור האסיפה הכללית של החברה מיום 22.6.2021

, בהנחת 3כתבי אופציה, רשומים על שם, לא סחירים, הניתנים למימוש, באופן תיאורטי 35,000
ע.נ. כ"א של החברה, במסגרת הצעה פרטית מהותית. ₪  1מניות רגילות בנות  35,000-מימוש מלא, ל

-2021-01, 2021-01-105705)מס' אסמכתא:  23.6.2021וספים ראה דיווחים מידיים מיום לפרטים נ
-2021-01)מס' אסמכתא:  9.8.2021ומיום  (2021-01-125820)מס' אסמכתא:  2.8.2021(, מיום 105729
 (, הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.129048

 רקטורית חיצונית בחברה.הסתיימה כהונתה של גב' רונית נועם כדי 13.8.2021ביום  .6.5
מנכ"ל והוא ימשיך לכהן כ, את תפקידו כסמנכ"ל שיווק בחברה מר אסף עזראסיים  15.10.2021 יוםב .6.6

 מיטב דש הלוואות בע"מ, חברה בת של החברה. 
 כסמנכ"ל שיווק בחברה. לכהן מר אמנון גולן  החל 15.10.2021ביום  .6.7
 כמנכ"ל מיטב דש גמל.  את כהונתומר טדי לין  סיים 30.11.2021 ביום .6.8
 . , בכפוף לאישור רשות שוק ההוןלכהן כמנכ"ל מיטב דש גמל , צפוימר חגי אורן .6.9

 
 ניירות ערך של החברה .7

 כתבי אופציהמניות ו .7.1
מימוש כתבי אופציה של החברה למניות ות בקשר לכתבי האופציה של החברה, להלן יפורטו פקיע

ועד למועד  2020ועד פרסום הדוח התקופתי לשנת שאירעו מממניות חסומות אופציות ווהקצאת 
  הדוח:

 תאריך הדיווח
פקיעה/ 
 הקצאה/
 מימוש

כמות כתבי 
 אופציה

 2מניותכמות 
 הערות אסמכתא 

  2021-01-164595 211 579 מימוש 09/11/2021
  2021-01-164310 467 1,276 מימוש 08/11/2021
  2021-01-163641 1,444 2,748 מימוש 07/11/2021
  2021-01-094372 348 909 מימוש 04/11/2021
  2021-01-092323 822 2,592 מימוש 28/10/2021
  2021-01-091765 1,684 5,438 מימוש 27/10/2021
  2021-01-159693 826 2,184 מימוש 25/10/2021
  2021-01-158364 417 887 מימוש 20/10/2021
  2021-01-088060 346 660 מימוש 14/10/2021
הקצאת מניות  2021-01-148629 1,158,000 - הקצאה 26/09/2021

חסומות בהתאם 
למתאר מיום 

' )מס 18.8.2021
-2021-01אסמכתא: 

 ( ולדיווח134052
משלים מיום 

)מס'  23.9.2021
-2021-01אסמכתא: 

( אשר האמור 080485
בהם נכלל בדוח זה 

על דרך ההפניה. 
לפרטים נוספים ראה 

 להלן. 7.2.2סעיף 
  2021-01-078559 943 2,407 מימוש 13/09/2021
  2021-01-143364 659 1,440 מימוש 02/09/2021
  2021-01-140346 1,982 7,000 מימוש  30/08/2021
  2021-01-138861 1,258 2,484 מימוש 26/08/2021
  2021-01-136905 1,796 3,630 מימוש 24/08/2021
  2021-01-135990 2,227 4,320 מימוש 23/08/2021
  2021-01-132348 - 14,470 פקיעה 16/08/2021
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 תאריך הדיווח
פקיעה/ 
 הקצאה/
 מימוש

כמות כתבי 
 אופציה

 2מניותכמות 
 

 הערות אסמכתא

הקצאת כתבי  2021-01-129039 - 35,000 הקצאה 09/08/2021
במסגרת אופציה 

הצעה פרטית 
מהותית, כמפורט 

בדיווח מיום 
)מס'  23.6.2021

-2021-01אסמכתא: 
(, אשר 105729

האמור בו נכלל בדוח 
ההפניה. זה על דרך 

לפרטים נוספים ראה 
 לעיל. 6.4סעיף 

  2021-01-124128 1,406 3,090 מימוש 28/07/2021
  2021-01-122259 2,469 4,985 מימוש 26/07/2021
  2021-01-121581 605 1,440 מימוש 25/07/2021
  2021-01-117387 2,062 4,602 מימוש 15/07/2021
  2021-01-047320 2,612 4,260 מימוש 04/07/2021
  2021-01-107889 718 1,214 מימוש 28/06/2021
  2021-01-105012 2,147 3,767 מימוש 22/06/2021
  2021-01-103311 828 1,380 מימוש 20/06/2021
  2021-01-099486 83 141 מימוש 10/06/2021
  2021-01-097683 2,318 4,121 מימוש 08/06/2021
  2021-01-095526 2,506 4,208 מימוש 03/06/2021
  2021-01-094269 8,194 13,248 מימוש 01/06/2021
  2021-01-093174 2,874 4,872 מימוש 31/05/2021
  2021-01-086442 294 488 מימוש 19/05/2021
הקצאת כתבי  2021-01-086451 - 35,000 הקצאה 19/05/2021

במסגרת אופציה 
הצעה פרטית 

מהותית, כמפורט 
בדיווח מיום 

)מס'  24.3.2021
-2021-01אסמכתא: 

(, אשר 043743
האמור בו נכלל בדוח 

זה על דרך ההפניה. 
לפרטים נוספים ראה 

 .. לעיל6.1סעיף 
  2021-01-079308 4,664 7,833 מימוש 06/05/2021

  2021-01-077400 4,462 7,503 מימוש 04/05/2021

  2021-01-076485 1,046 1,785 מימוש 03/05/2021
  2021-01-072858 3,293 5,907 מימוש 28/04/2021
  2021-01-070563 2,980 5,409 מימוש 26/04/2021
  2021-01-068904 4,629 8,232 מימוש 22/04/2021
  2021-01-066750 4,173 7,241 מימוש 20/04/2021
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 תאריך הדיווח
פקיעה/ 
 הקצאה/
 מימוש

כמות כתבי 
 אופציה

 2מניותכמות 
 

 הערות אסמכתא

הקצאת מניות  2021-01-065241 40,000 - הקצאה 19/04/2021
חסומות במסגרת 

הצעה פרטית שאינה 
הצעה פרטית 

מהותית, כמפורט 
בדיווח מיום 

)מס'  18.3.2021
-2021-01אסמכתא: 

(, אשר 037893
האמור בו נכלל בדוח 

זה על דרך ההפניה. 
לפרטים נוספים ראה 

 להלן. . 7.2סעיף 
  2021-01-054672 - 35,000 פקיעה 04/04/2021
  2021-01-050595 189 342 מימוש 30/03/2021
  2021-01-050595 - 1,620 פקיעה 30/03/2021

 
תבי אופציה, כמות ההון כ 328,409 הינהיתרת כלל כתבי האופציה הלא סחירים  29.11.2021 ליום

  ניות.מ 66,662,378 וכמות ההון הרשום למסחר הינה ניותמ 71,644,409נה המונפק והנפרע הי
 

 חסומותהקצאת מניות  .7.2
 מניות 00065,אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, הקצאת  17.3.2021 ביום .7.2.1

משרה  ינושא 2-ל החברה, של כ"א ע.נ. ש"ח 1 בנות סחירות, שם, על רשומות רגילות, חסומות
 -במסגרת הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית שתהווינה לאחר ההקצאה כ בכירה
התקבל  13.4.2021ות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברה. ביום מהון המני 0.1%

לפרטים נוספים  .4אישור הבורסה לרישום למסחר בבורסה של המניות החסומות המוקצות
)מס'  19.4.2021ומיום  (2021-01-037893)מס' אסמכתא:  18.3.2021מיום  יםמיידי יםראה דיווח
  נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. הםהאמור באשר ( 2021-01-065241אסמכתא: 

פרסמה החברה מתאר  ,החברהדירקטוריון וועדת התגמול של ה, לאחר אישור 18.8.2021 ביום .7.2.2
מניות חסומות של החברה, רשומות למסחר, ללא תמורה, שוות  2,500,000צעה של עד הבדבר 

והמהוות בהנחה שכולן יוקצו  ש"ח ע.נ. כ"א של החברה 1בזכויותיהן למניות הרגילות בנות 
 מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה  3.66%-כ 5ובהנחת דילול מלא

"(, ודיווח מיידי בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית מכוח המתאר של המתאר)להלן: "
 של החברהוהנפרע מהונה המונפק  1.73% -מניות חסומות של החברה )המהוות כ 1,158,000

מניות  330,000ן עובדים ונושאי משרה של החברה )מתוכ 107 -( לכויות ההצבעה בהומז
 .שאינם דירקטורים או מנכ"ל החברה( נושאי משרה/נושאי משרה בכירה בחברה 14-חסומות ל

 1/3לאחר שנתיים ממועד אישור ההקצאה ע"י הדירקטוריון,  1/3המניות החסומות יובשלו 
לאחר , 23.9.2021ביום לאחר ארבע שנים מאותו מועד.  1/3-שנים מאותו מועד ו 3לאחר 

המניות החסומות. לפרטים נוספים ראה דיווחים מידיים  1,158,000הוקצו אישור הבורסה, 
-2021-01)מס' אסמכתא:  23.9.2021(, מיום 2021-01-134052)מס' אסמכתא:  18.8.2021מיום 

, (2021-01-148632ומס' אסמכתא:  2021-01-148629)מס' אסמכתא:  26.9.2021מיום ו (080485
 )יב( לדוחות הכספיים.6אור יוב אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה

 
 הקצאת כתבי אופציה .7.3

כתבי אופציה לא סחירים במסגרת הקצאה פרטית מהותית,  35,000לפרטים אודות הקצאת  .7.3.1
 לעיל. . 6.1עיף לגב' לילי אילון, דירקטורית חיצונית בחברה, ראה ס

כתבי אופציה לא סחירים במסגרת הקצאה פרטית מהותית,  35,000לפרטים אודות הקצאת  .7.3.2
 לעיל.  .6.4לגב' שלומית הרט, דירקטורית חיצונית בחברה ראה סעיף 

אישר דירקטוריון החברה כי בכל מקרה בו קיימת מניעה חוקית למימוש  12.11.2021ביום  .7.3.3
כתבי האופציה עד למועד האחרון שנקבע למימושן, ידחה המועד האחרון למימוש כתבי 

 המרתם למניות. בעשה תילהסרת המניעה, וההוראה למימושם האופציה עד 
 

                                                 
  בלבד. חסומותמניות  40,000בפועל הוקצו  4
 מתאר.הבהנחה תיאורטית של מימוש מלא של כל ניירות ערך ההמירים שהקצתה החברה עד למועד  5
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 הנפקת זכויות .7.4
לפרטים אודות החלטה עקרונית של דירקטוריון החברה לבצע, בחודשים הקרובים, הנפקת זכויות, 

בכפוף להחלטה סופית של דירקטוריון החברה לביצוע ההנפקה, ₪ מיליון  150-בהיקף משוער של כ
דיווח מיידי מיום ראה בהנפקת הזכויות,  לעניין השתתפותוהתחייבויות של בעלי השליטה בחברה 

לדוחות  (5))ב(1ביאור ובדוח זה על דרך ההפניה  הנכלל (2021-01-166164)מס' אסמכתא:  14.11.2021
  הכספיים.

  
 התחייבויות לשיפוי  .7.5

התחייבויות לשיפוי חלק מבעלי מניותיה של החברה, שניתנו במסגרת עסקת לפרטים אודות  .7.5.1
לבין החברה )עסקה "( מיטב)להלן: "המיזוג בין בעלי המניות של מיטב בית השקעות בע"מ 

התחייבות לשיפוי בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה במיטב דש גמל, ו(; 2013שהושלמה במרץ 
גמל )עסקה  שניתנה במסגרת עסקת מיזוג בין איילון פנסיה וגמל בע"מ לבין מיטב דש

שיפויים אלו, במידת הצורך ובכפוף לקבלת כל האישורים (, ותשלום 2017שהושלמה בינואר 
)מס'  14.11.2021דיווח מיידי מיום ראה במניות של החברה,  התאגידיים הנדרשים על פי דין,

לדוח תיאור עסקי  1.6.5סעיף  ,בדוח זה על דרך ההפניה הנכלל (2021-01-166164אסמכתא: 
 )ב( לדוחות הכספיים.1ביאור ו 2020של החברה לשנת  התאגיד

כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי , אישר דירקטוריון החברה 30.11.2021ביום  .7.5.2
השיפוי לבעלי מניות  מנגנוןלאשר שינוי שעל סדר יומה, בין היתר, הצעה המניות של החברה 

מניות של ב יבוצע, כך שהשיפוי לבעלי מניות מיטב )ככל שהחברה תידרש לשיפוי( מיטב
 כך שהשיפוי לא ישפיע על תזרים החברה.  , רה חלף שיפוי במזומןהחב

 
 והסכם קו אשראי דירוג אג"חו גיוס .7.6

באופק יציב  A1.il"( כי היא קובעת דירוג מידרוגהודיעה מידרוג בע"מ )להלן: " 21.3.2021ביום  .7.6.1
ע.נ., וזאת לאור  ש"חמיליון  200לאגרות החוב )סדרה ד'( שתנפיק החברה בהיקף של עד 

, לביצוע הנפקת אגרות חוב 17.3.2021החלטה עקרונית שקיבל דירקטוריון החברה ביום 
לציבור, בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב קיימת )סדרה ד'(, אשר הונפקה לראשונה מכוח 

 . 27.11.2019ודוח הצעת מדף מיום  28.2.2019תשקיף מדף של החברה מיום 
ה החברה את תוצאות הנפקת אגרות חוב )סדרה ד'( בדרך של הרחבת פרסמ 29.3.2021ביום 

על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה . 25.3.2021סדרה על בסיס דוח הצעת מדף מיום 
 10-ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ד'( אשר עומדות לפירעון ב ש"חמיליון  200לציבור עד 

בהתאם לתוצאות . חוב )סדרה ד'( תשלומים לא שווים כמפורט בדוח הצעת המדף לאגרות
 138-ע.נ. אגרות חוב )סדרה ד'( בתמורה כוללת של כ 138,177,000המכרז, הנפיקה החברה 

 )בניכוי הוצאות הנפקה(.₪ מיליוני 
, תנאי אגרות הנפקת אגרות חוב )סדרה ד'( בדרך של הרחבת סדרה לפרטים נוספים אודות

)ד( 16לדוחות הכספיים וביאור  (ו)6 ביאורדירוג החוב של הסדרה ראה ו החוב )סדרה ד'(
)מס' אסמכתא:  21.3.2021 ים מיוםידידיווחים מו 2020לשנת  הכספיים של החברה יהלדוחות

(, מיום 2021-01-040272, 2021-01-040122)מס' אסמכתא:  21.3.2021(, מיום 2021-01-040056
(, 2021-01-046677)מס' אסמכתא:  25.3.2021(, מיום 2021-01-042381)מס' אסמכתא:  24.3.2021

-2021-01)מס' אסמכתא:  29.3.2021(, מיום 2021-01-048645)מס' אסמכתא:  28.3.2021מיום 
(, אשר האמור בהם 2021-01-050595)מס' אסמכתא:  30.3.2021( ומיום 2021-01-049878, 049773

  נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 
פז נבו  קאישרה אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה ד'( את כהונתו של רזני 15.7.2021ביום  .7.6.2

יות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות חוב )סדרה ד'( עד לפירעון סופי ומלא של אגרות חוב ונאמנ
  .(2021-10-117693)מס' אסמכתא:  15.7.2021מיידי מיום  נוספים ראה דיווח)סדרה ד'(. לפרטים 

הודיעה מידרוג כי היא מותירה את דירוג האג"ח )סדרה ג' וסדרה ד'( שהונפקו  2.11.2021 ביום .7.6.3
לפרטים נוספים אופק הדירוג שונה מיציב לשלילי. , על כנו, וכי A1.ilעל ידי החברה בדירוג 
בדוח זה על דרך  הנכלל (2021-01-093763)מס' אסמכתא:  2.11.2021 ראה דיווח מיידי מיום

 ההפניה.
בהתאם לתנאי שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ד'( לעיל,  1.3בהמשך לאמור בסעיף  .7.6.4

-2019-01)מס' אסמכתא  27.11.2019של החברה, אשר הונפקו במקור על ידי החברה ביום 
"(, ההפרשה צפויה הייתה להביא אגרות החוב )סדרה ד'(" -" ושטר הנאמנות( )להלן: "103299

ים לרבעון השלישי, החברה תחרוג מאמת המידה הפיננסית בה לכך שהחל מהדוחות הכספי
לשטר  5.10התחייבה לעמוד, של היחס שבין חוב פיננסי נטו לרווח תפעולי, כהגדרתם בסעיף 

הנאמנות, באופן אשר יקנה למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( זכות לתוספת ריבית וכן יאפשר 
מיד את אגרות החוב )סדרה ד'( לפירעון מיידי למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה להע

. בהמשך לאמור, החברה פנתה 2021לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 
למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה, בהצעה לתיקון זמני לשטר הנאמנות, כך 

לעילת עמדת  בקשר אמות המידה הקבועות בו הגדרת רווח תפעולי לצורךשההפרשה תוחרג מ
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כמו כן, בעקבות תיקון שטר הנאמנות עודכנו שיעורי . אגרות החוב )סדרה ד'( לפירעון מיידי
הגדרת שיעור הריבית הנוסף  נההריבית בגין אגרות חוב )סדרה ד'( של החברה, וכן עודכ

אישרה  22.11.2021 ביום. 2022לתקופה שעד לפרסום דוחות החברה לרבעון השלישי של שנת 
לפרטים נוספים ראה  את התיקון לשטר הנאמנות.החוב )סדרה ד'(  אגרות מחזיקי אסיפת
)מס'  23.11.2021מיום , (2021-01-166164)מס' אסמכתא:  14.11.2021מיום  יםדימי יםדיווח

)מס' אסמכתא:  28.11.2021ומיום  ( 2021-01-170238מס' אסמכתא:ו 2021-01-169806אסמכתא: 
 )ב( לדוחות הכספיים.1וביאור  בדוח זה על דרך ההפניה יםהנכלל(  2021-01-172665

הסכם קו אשראי, עם תאגידים בנקאיים, אשר יעמידו  חתמה החברה על 14.11.2021ביום  .7.6.5
: )א( מסגרת לחברה בהתאם להסכם שתי אפשרויות מימון, אשר החברה תבחר מביניהן

לצורך ₪, מיליון  800אשראי להעמדת הלוואה לחברה לזמן ארוך )במשיכה אחת( בסך של עד 
)ב( הלוואה למיטב דש גמל בסכום של עד  אופירעון אגרות החוב של החברה, ככל שיידרש, 

מיליון ש"ח, אשר תשמש לתשלום פסק הדין, ככל שלא יתהפך בבית המשפט העליון  350
 לאור אישור תיקון שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ד'("(. קו האשראי הסכם)להלן: "

 לתאגידים הבנקאיים על בחירת חלופה )ב(. ההחברה הודיעלעיל,  7.6.4כמפורט בסעיף 
לפרטים נוספים אודות הסכם קו האשראי ותנאיו, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

)ב( 1וביאור  בדוח זה על דרך ההפניה הנכלל (2021-01-166164 )מס' אסמכתא: 14.11.2021
 לדוחות הכספיים.

 
 הליכים משפטיים .8

בהתייחס לתביעה  2020( בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 1)ב()19בהמשך לאמור בביאור  .8.1
ולתביעה ובקשה לאישור  23.3.2009ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית שהוגשו ביום 

 4.4.2021ביום בקשר עם פסיפיקה אחזקות בע"מ,  14.9.2017התביעה כתביעה נגזרת שהוגשו ביום 
 .21.2.2022 הוגשו סיכומי טענות מטעם המשיבים בערעורים. דיון בערעורים קבוע ליום

וביום  23.12.2012ת, אשר הוגשו ביום ותביעות ייצוגיב 25.8.2021מיום פסק דין לפרטים אודות  .8.2
לדוחות  )א(7ראה ביאור , אביב יפו כנגד מיטב דש גמללבית המשפט המחוזי בתל  1.9.2014

מיטב דש גמל פנתה לבנק הפועלים )ממנו נרכשה הקופה( והודיעה כי ככל שיתקבלו  הכספיים.
בעים בכוונתה לפעול למיצוי זכויותיה. בנק הפועלים השיב כי הוא דוחה את טענות טענות התו

 מיטב דש גמל.
ביום בתל אביב י זהמחולבית המשפט לאישורה כייצוגית שהוגשו  תובענה ובקשהלפרטים אודות  .8.3

 )ב( לדוחות הכספיים.7ראה ביאור , 15.10.2013
, כנגד מיטב דש גמל 10.7.2016שהוגשו ביום תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית לפרטים אודות  .8.4

 )ג( לדוחות הכספיים.7ראה ביאור  לבית המשפט המחוזי בתל אביב,
לבית המשפט המחוזי  10.7.2017תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשו ביום לפרטים אודות  .8.5

וגשו ביום ולתובענה ובקשה מתוקנת לאישור תובענה כייצוגית שה, כנגד מיטב דש גמל בתל אביב
( לדוחות ד)7ראה ביאור לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד מיטב דש גמל,  13.9.2019
  הכספיים.

לבית הדין  20.3.2018לפרטים אודות תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה ביום  .8.6
)ה( 7ביאור האזורי לעבודה בתל אביב נגד מיטב דש גמל וחמש חברות מנהלות נוספות, ראה 

  לדוחות הכספיים.
תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל לפרטים אודות  .8.7

  ( לדוחות הכספיים.ו)7ראה ביאור , 2020אפריל חודש אביב ב
תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל לפרטים אודות  .8.8

  )ז( לדוחות הכספיים.7ראה ביאור , 2012.5.20אביב ביום 
שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום  לפרטים אודות תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית .8.9

 )ח( לדוחות הכספיים.7, ראה ביאור נגד מיטב דש גמל 1.1.2021
אביב ביום -לפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל .8.10

חברות נוספות )בנקים, חברות ביטוח, חברות אשראי ובתי  14, כנגד מיטב דש גמל וכנגד 13.4.2021
 )ט( לדוחות הכספיים. 7השקעות(, ראה ביאור 

-גשה לבית הדין האזורי לעבודה בתללפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית אשר הו .8.11
 ( לדוחות הכספיים. י)7ראה ביאור  13.4.2021ביום והומצאה אביב, כנגד מיטב דש גמל 

לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד  30.4.2020תביעה של לקוח שהוגשה ביום לפרטים אודות  .8.12
 לדוחות הכספיים.( יא)7ראה ביאור , "(מיטב דש טרייד)להלן: " מיטב דש טרייד בע"מ

א לחוק החברות שהוגשה לבית 198בקשה לגילוי ועיון במסמכים בהתאם לסעיף לפרטים אודות  .8.13
 ( לדוחות הכספיים.יב)7ראה ביאור , 7.4.2020המשפט המחוזי בתל אביב ביום 

לפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים,  .8.14
 יג()7, ראה ביאור 1.7.2021אשר הועברה למיטב דש גמל ביום  25.6.2019אלדובי ביום  כנגד הלמן

 לדוחות הכספיים. 



11 

אביב ביום -לפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל .8.15
 לדוחות הכספיים. )יד( 7ביאור ראה  ,כנגד החברה 9.9.2021

אביב ביום -לפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל .8.16
החברה, חברי דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה, מיטב דש גמל , חברי דירקטוריון , כנגד 20.9.2021

 לדוחות הכספיים. ( ו)ט7 ראה ביאורמיטב דש גמל ומנכ"ל מיטב דש גמל 
כנגד אביב -שה לאשרה כייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתללפרטים אודות תובענה ובק .8.17

 ( לדוחות הכספיים. ז)ט7, ראה ביאור 12.10.2021ביום החברה ונודע עליה לחברה 
אביב ביום -לפרטים אודות תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל .8.18

 ( לדוחות הכספיים. ה)8משיבות נוספות, ראה ביאור  9כנגד ו , כנגד החברה24.11.2021
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 בע"מ   השקעות   דש   מיטב   של   המניות   לבעלי   המבקר   החשבון   רואה   של   סקירה  דוח 
 
 

 מבוא 

  הדוח   את  הכולל   החברה(,   -   )להלן  מאוחדות  וחברות  בע"מ  השקעות   דש   מיטב  של   המצורף  הכספי  המידע   את  סקרנו
  ורווח   הפסד  או  רווח  על  התמציתיים  הדוחות   ואת  2021  בספטמבר,  30  ליום   הכספי  המצב   על  המאוחד  התמציתי

 תאריך.   באותו  שהסתיימו  דשיםחו  ושלושה  תשעה  של  לתקופות   המזומנים  ותזרימי  בהון  השינויים  אחר,  כולל
 חשבונאות  לתקן  בהתאם  אלה  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  וההנהלה  הדירקטוריון

 לפי   אלה  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  לעריכת  אחראים  הם  וכן  ביניים",  לתקופות  כספי  "דיווח  -  IAS  34  בינלאומי
  מידע   על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו   .1970-התש"ל  ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק

 סקירתנו.  על בהתבסס  אלה ביניים לתקופות כספי
 

 מהווים   באיחוד  הכלולים  נכסיהן  אשר  שאוחדו  חברות  של  התמציתי  הביניים  ופותלתק  הכספי  המידע  את  סקרנו  לא
 מכלל  35.9%- כ  מהוות   באיחוד  הכלולות  והכנסותיהן   2021  בספטמבר,  30  ליום   המאוחדים  הנכסים  מכלל  30.9%-כ

 הביניים   לתקופות  הכספי  המידע  תאריך.  באותו   שהסתיימה  חודשים  תשעה   של   לתקופה  המאוחדות  ההכנסות
 ככל  ומסקנתנו,  לנו  הומצאו  שלהם  הסקירה  שדוחות  אחרים  חשבון  רואי  ידי  על  נסקר  חברות  אותן  של  תמציתיה

 האחרים. החשבון  רואי של הסקירה  דוחות על מבוססת חברות, אותן בגין הכספי למידע מתייחסת שהיא
 

 הסקירה   היקף 

 
 כספי   מידע  של  "סקירה  -  בישראל  חשבון  רואי  לשכת  של  2410  )ישראל(  סקירה  לתקן  בהתאם  סקירתנו  את  ערכנו

 מורכבת  ביניים   לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה  הישות".  של   המבקר  החשבון  רואה   ידי  על   הנערכת  ביניים  לתקופות
 ואחרים.   אנליטיים  סקירה  נוהלי  ומיישום  והחשבונאיים,  הכספיים   לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר  מבירורים,

 בישראל   מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  קפהבהי   מצומצמת  הינה  סקירה
  בביקורת.  מזוהים  להיות  יכולים  שהיו  המשמעותיים  העניינים  לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  מאפשרת  אינה  ולפיכך

 ביקורת.  של דעת חוות מחווים אנו אין לכך, בהתאם
 

 מסקנה 

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

 
 לתשומת   בא  לא  אחרים,  וןחשב  רואי  של  הסקירה  דוחות  ועל  סקירתנו  על  בהתבסס  הקודמת,  בפסקה  לאמור  בנוסף
  לפי  הגילוי   הוראות  אחר  המהותיות,  הבחינות  מכל  ממלא,  אינו  הנ"ל  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו   הגורם  דבר  ליבנו
 . 1970-התש"ל ומיידיים(,  תקופתיים )דוחות ערך  ניירות תקנות של ד' פרק
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 הכספי  המצב על מאוחדים דוחות    

 
 ליום     
 בדצמבר 31  בספטמבר  30ליום  
 2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

      נכסים שוטפים

 286   529   278  מזומנים ושווי מזומנים  
 341   281   424  השקעות לזמן קצר  

 921   833   1,170  אשראי לקוחות
 80   61   62  לקוחות

 140   53   184  חייבים ויתרות חובה 
 8   5   12  שוטפים לקבלמסים 

  2,130   1,762   1,776 

      נכסים לא שוטפים 
 96   95   97  השקעות של עמיתי קופות גמל 

 243   230   277  הלוואות ויתרות חובה , השקעות
 109   42   80  השקעות בחברות כלולות  

 186   189   191  רכוש קבוע 
 17   19   19  נדחים מסים 

 1,105   1,123   1,161  נכסים בלתי מוחשיים

  1,825   1,698   1,756 

  3,955   3,460   3,532 
      
      

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



 בע"מ השקעות דש מיטב

 הכספי  המצב על מאוחדים דוחות
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 ליום     
 בדצמבר 31  בספטמבר  30ליום  
 2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

      התחייבויות שוטפות

 561   529   598  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
 58   81   99  התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר

 62   57   81  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 358   270   404  ת זכאים ויתרות זכו

 22   -    670  הפרשות בגין תביעות משפטיות 
 49   21   44  מסים שוטפים לשלם

  1,896   958   1,110 
      התחייבויות לא שוטפות 

 14   5   3  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 820   968   1,067  אגרות חוב 

 98   98   100  התחייבויות לעמיתי קופות גמל 
 147   150   147  התחייבויות בגין חכירה 

 11   22   9  זכאים אחרים 
 8   8   8  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 47   46   47  מסים נדחים 
  1,381   1,297   1,145 

 2,255   2,255   3,277  כ התחייבויות "סה

      הון  

 66   66   66  הון מניות  
 504   512   505  פרמיה על מניות

 12   10   16  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 370   293   (132) (הפסד)יתרת רווח 

 27   32   19  קרנות אחרות

 979   913   474  הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

 298   292   204  זכויות שאינן מקנות שליטה 
 1,277   1,205   678  כ הון  "סה

  3,955   3,460   3,532 
             
 
 
 
 
 

 
 2021 בנובמבר, 30

 

    
 

   הדוחות אישור תאריך
 הכספיים

 ברקת אלי
 יון דירקטורה יו"ר

 רביב אילן
  מנכ"ל

 רום עינת
 כספים סמנכ"ל

   



 בע"מ השקעות דש מיטב

 אחר כולל רווחו הפסד או  רווח על מאוחדים דוחות
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 אחר כולל רווח ו  הפסד  או  רווח על מאוחדים דוחות 

 
 לשנה         
 שהסתיימה   שלושת החודשים   תשעת החודשים  
 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו  
 בדצמבר 31  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום  
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 (למעט נתוני רווח למניה)ח ''מיליוני ש 

 833   202   228   624   682  נטו , עמלות ואחרות, הכנסות מדמי ניהול
 162   22   43   73   145  הכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי 

 995   224   271   697   827  כ הכנסות "סה
 סכומי החזר הכנסות בקשר עם תביעות 

 (22)  -   (310)  -   (338) משפטיות כנגד החברה   
  489   697  (39)   224   973 
          

 716   171   199   524   583  הנהלה וכלליות , תפעול, הוצאות שיווק
          

 257   53   (238)  173   (94) תפעולי ( הפסד)רווח 

 רווח מניירות ערך המוחזקים 
 19   9   6   8   22  נטו , למטרות השקעה בתיק נוסטרו   

 1   1   -   2   1  הכנסות מימון
 (33)  (10)  (239)  (23)  (268) הוצאות מימון 

 31   (7)  (7)  (37)  (22) נטו, אחרות( הוצאות)הכנסות 

 חברות ( הפסדי)חלק החברה ברווחי 
 6   2   (3)  3   1  נטו , המטופלות לפי שיטת השווי המאזני     

          
 281   48   (481)  126   (360) לפני מסים על הכנסה( הפסד)רווח 

 89   16   19   51   70  מסים על הכנסה 
          

 192   32   (500)  75   (430) לתקופה ( הפסד)רווח 

          (:לאחר השפעת המס)כולל אחר ( הפסד)רווח 

 1   -   -   -   -  רווח אקטוארי בגין תכניות להטבה מוגדרת 
בגין עסקאות גידור תזרימי  ( הפסד)רווח 

 -   -   -   (1)  2  מזומנים
 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 (1)  -   -   -   -  של פעילויות חוץ       
          

 -   -   -   (1)  2  כולל אחר המיוחס לחברה( הפסד)כ רווח "סה

 192   32   (500)  74   (428) כולל( הפסד)כ רווח "סה

          :לתקופה מיוחס ל( הפסד)רווח 
 162   29   (489)  65   (447) בעלי המניות של החברה

 30   3   (11)  10   17  זכויות שאינן מקנות שליטה 
          
 (430)   75  (500)   32   192 

          :כולל מיוחס ל( הפסד)רווח 
 162   29   (489)  64   (445) בעלי המניות של החברה

 30   3   (11)  10   17  זכויות שאינן מקנות שליטה 
          
 (428)   74  (500)   32   192 

למניה המיוחס לבעלי מניות ( הפסד)רווח 
 (ח"בש)החברה 

         
          

 2.52   0.42   (7.04)  0.98   (6.93) בסיסי  ( הפסד)רווח 
 2.51   0.42   (7.04)  0.98   ( 6.93) מדולל( הפסד)רווח 

 . םהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדי



 בע"מ השקעות דש מיטב

 בהון  השינויים על מאוחדים דוחות
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 בהון  השינויים  על  מאוחדים  דוחות

     מיוחס לבעלי מניות החברה 

   הון מניות   
פרמיה על 

  מניות 

קרן 
מעסקאות  
תשלום  
מבוסס  
  מניות 

יתרת רווח  
  ( הפסד)

קרנות 
  כ"סה  אחרות 

 זכויות 
שאינן מקנות   

 כ הון"סה  שליטה
 בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 

 2021, בינואר  1יתרה ליום 
 1,277   298   979   27   370   12   504    66  (מבוקר)   

 (430)  17   (447)  -   (447)  -   -    -  לתקופה ( הפסד)רווח 
 2   -   2   2   -   -   -    -  נטו , רווח כולל אחר

 (428)  17   (445)  2   (447)  -   -    -  כולל  ( הפסד)כ רווח "סה
 (55)  -   (55)  -   (55)  -   -    -  דיבידנד שהוכרז ושולם

 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות  
 (32)  (32)  -   -   -   -   -    -  שליטה     

 -   -   -   -   -   (1)  1   *( -  מוש אופציות לעובדים מי
 מקנות כויות שאינן  בז שינוי

 (77)  (77)  -   -   -   -   -    -  שליטה     
 5   -   5   -   -   5   -    -  תשלום מבוסס מניות 

 רכישות נטו של בעלי זכויות שאינן 
 (12)  (2)  (10)  (10)  -   -   -    -  מקנות שליטה     

 678   204   474   19   (132)  16   505    66  2021, בספטמבר 30יתרה ליום 

 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה 

  הון מניות   
פרמיה על 

  מניות 

קרן 
מעסקאות  
תשלום  
מבוסס  
  יתרת רווח   מניות 

קרנות 
  כ"סה  אחרות 

 זכויות 
שאינן מקנות   

 כ הון"סה  שליטה
 בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 

 2020, בינואר  1יתרה ליום 
 1,006   146   860   39   228   10   518   65  (מבוקר)   
                

 75   10   65   -   65   -   -   -  רווח לתקופה 
 (1)  -   (1)  (1)  -   -   -   -  נטו , הפסד כולל אחר

                
 74   10   64   (1)  65   -   -   -  כולל  ( הפסד)כ רווח "סה

 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות  
 (10)  (10)  -   -   -   -   -   -  שליטה    

 -   -   -   -   -   (3)  3  *( -  מימוש אופציות לעובדים 
 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן 

 141   135   6   6   -   -   -   -  מקנות שליטה    
 6   3   3   -   -   3   -   -  תשלום מבוסס מניות 

 5   -   5   -   -   -   4   1  הנפקת הון לעובדים ונושאי משרה 
 רכישות נטו של זכויות שאינן 

 (14)  (2)  (12)  (12)  -   -   -   -  מקנות שליטה    
 השקעה בהון השותפות על ידי בעלי 

 10   10   -   -   -   -   -   -  זכויות שאינן מקנות שליטה    
 (13)  -   (13)  -   -   -   (13)  -  רכישה עצמית של מניות החברה

                
 1,205   292   913   32   293   10   512   66  2020בספטמבר  30יתרה ליום 
                

                .ח"מיליוני ש 1 -נמוך מ*( 
   .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים 



 בע"מ השקעות דש מיטב

 בהון  השינויים על מאוחדים דוחות
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     מיוחס לבעלי מניות החברה 

  הון מניות   
פרמיה על 

  מניות 

קרן 
מעסקאות  
תשלום  
מבוסס  
  מניות 

יתרת רווח  
  (הפסד)

קרנות 
  כ"סה  אחרות 

 זכויות 
שאינן מקנות   

 כ הון"סה  שליטה
 בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 

 1,264   288   976   19   372   15   504   66  2021, ביולי 1יתרה ליום 

 (500)  (11)  (489)  -   (489)  -   -   -  הפסד לתקופה 
 -   -   -   -   -   -   -   -  נטו , רווח כולל אחר

 (500)  (11)  (489)  -   (489)  -   -   -  כ הפסד כולל  "סה
 (15)  -   (15)  -   (15)  -   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם

 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן 
 (6)  (6)  -   -   -   -   -   -  מקנות שליטה     

 2   -   2   -   -   2   -   -  תשלום מבוסס מניות 
 -   -   -   -   -   (1)  1  *( -  מימוש אופציות לעובדים 

 מקנות כויות שאינן  בז שינוי
 (67)  (67)  -   -   -   -   -   -  שליטה    

 678   204   474   19   (132)  16   505   66  2021, בספטמבר 30יתרה ליום 

 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה 

  הון מניות   
פרמיה על 

  מניות 

קרן 
מעסקאות  
תשלום  

  יתרת רווח   מבוסס מניות 
קרנות 
  כ"סה  אחרות 

 זכויות 
שאינן מקנות  

 כ הון"סה  שליטה
 בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 

 1,171   281   890   32   264   10   518   66  2020, ביולי 1יתרה ליום 

 32   3   29   -   29   -   -   -  רווח לתקופה 
 -   -   -   -   -   -   -   -  נטו , רווח כולל אחר

 32   3   29   -   29   -   -   -  כ רווח כולל "סה
 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות  

 (2)  (2)  -   -   -   -   -   -  שליטה    
 1   -   1   -   -   1   -   -  תשלום מבוסס מניות 

 -   -   -   -   -   (1)  1  *( -  מימוש אופציות לעובדים 
 השקעה בהון השותפות על ידי בעלי 

 10   10   -   -   -   -   -   -  זכויות שאינן מקנות שליטה    
 (7)  -   (7)  -   -   -   (7)  -  רכישה עצמית של מניות החברה

 1,205   292   913   32   293   10   512   66  2020, בספטמבר 30יתרה ליום 
                

          .ח "מיליוני ש 1 -נמוך מ*( 
         .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



 בע"מ השקעות דש מיטב

 בהון  השינויים על מאוחדים דוחות
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     מיוחס לבעלי מניות החברה 

  הון מניות   
פרמיה על 

  מניות 

קרן 
מעסקאות  
תשלום  
מבוסס  
  יתרת רווח   מניות 

קרנות 
  כ"סה  אחרות 

 זכויות 
שאינן מקנות  

 כ הון"סה  שליטה
 מבוקר 
 ח "מיליוני ש 

 1,006   146   860   39   228   10   518   65  2020, בינואר  1יתרה ליום 

 192   30   162   -   162   -   -   -  רווח לשנה  
 -   -   -   -   -   -   -   -  נטו , רווח כולל אחר

 192   30   162   -   162   -   -   -  כ רווח כולל "סה
 (20)  -   (20)  -   (20)  -   -   -  דיבידנד שהוכרז ושולם

 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות  
 (12)  (12)  -   -   -   -   -   -  שליטה    

 הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות
 141   135   6   6   -   -   -   -  שליטה     

 8   3   5   -   -   5   -   -  תשלום מבוסס מניות 
 רכישות נטו של בעלי זכויות שאינן 

 (24)  (6)  (18)  (18)  -   -   -   -  מקנות שליטה    
 -   -   -   -   -   (3)  3  *( -  מימוש אופציות לעובדים 

 5   -   5   -   -   -   4   1  הנפקת הון לעובדים ונושאי משרה 
 (21)  -   (21)  -   -   -   (21)  -  רכישה עצמית של מניות החברה

 גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה עקב 
 2   2   -   -   -   -   -   -  איבוד שליטה בחברה   
                

 1,277   298   979   27   370   12   504   66  2020, בדצמבר 31יתרה ליום 
                

        .ח"מיליוני ש 1 -נמוך מ*( 
 

         .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
              

  
        

  



 בע"מ השקעות דש מיטב
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 המזומנים  תזרימי על מאוחדים דוחות 

  
 לשנה         
 שהסתיימה   שלושת החודשים   תשעת החודשים  

 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו  
 בדצמבר 31  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום  
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
          

 192   32   (500)  75   (430) לתקופה ( הפסד)רווח 

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  
          : מפעילות שוטפת   

          :התאמות לסעיפי רווח והפסד

 27   7   8   21   23  פחת רכוש קבוע 
 57   15   14   44   40  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 14   -   -   14   -  הפסד מירידת ערך מוניטין
 (76)  -   -   -   -  רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה 

 9   2   2   7   6  הפחתת הוצאות רכישה נדחות
 -   1   -   1   (1) שערוך השקעות לעמיתי קופות גמל 

 -   -   -   -   2  שערוך התחייבויות לעמיתי קופות גמל
 -   -   -   -   3  שינוי בהתחייבויות בגין רכישת מניות

 חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות  
 3   3   2   4   2  נטו, לפי שיטת השווי המאזני   

 (1)  (2)  1   -   (2) נטו, מסים נדחים
 (8)  -   2   (6)  7  שערוך אגרות חוב 

 רווח מניירות ערך הנמדדים בשווי  
 (58)  (18)  (8)  (23)  (34) נטו, הוגן דרך רווח או הפסד   

 8   1   2   6   5  תשלום מבוסס מניות

  51   68   23   9  (25) 
          
          

 
          

 . חדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאו



 בע"מ השקעות דש מיטב
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 לשנה         
 שהסתיימה   שלושת החודשים   תשעת החודשים  
 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו  
 בדצמבר 31  בספטמבר  30 ביום  בספטמבר  30ביום  
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

          : שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות

 לקוחות וחייבים, אשראי לקוחות
 (214)  (147)  163   61   (264) ויתרות חובה    

 (35)  -   -   -   30  מזומנים מיועדים   
 אשראי לזמן קצר לצורך מתן אשראי

 חוץ בנקאי    
 9  (245)  (49)   73  (153) 

,  התחייבויות לספקים ולנתוני שירותים
 הפרשות בגין תביעות משפטיות, וזכאים

 231   (66)  431   (4)  605  ויתרות זכות   

  380  (188)   545  (140)  (171) 

 ששימשו )מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 (4)  (99)  68   (45)  1  שוטפת ( לפעילות   

          
          
          
          
          
          
          

          
 . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 לשנה         
 שהסתיימה   שלושת החודשים   תשעת החודשים  
 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו  
 בדצמבר 31  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום  
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

          תזרימי מזומנים לפעילות השקעה 
 השקעות  הנמדדות  ( רכישת)מימוש 

 55   48   3   60   (25) נטו , בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   
 (8)  (2)  (2)  (5)  (5) רכישת רכוש קבוע 

 (29)  (6)  (53)  (21)  (70) רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (12)  (4)  (4)  (11)  (8) התחייבויות בגין רכישת מניותפרעון 

 (5)  (3)  -   (5)  -  מתן הלוואה לזמן ארוך 
 (4)  8   (2)  4   (64) נטו, שינוי בפיקדונות מוגבלים

 השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת  
 (15)  -   -   (5)  (1) השווי המאזני   

 -   -   -   -   (3) (ב)רכישת חברה שאוחדה לראשונה 
 4   4   -   4   1  פרעון הלוואות 

 -   -   -   -   (4) מתן הלוואה לזמן קצר 
 מזומנים נטו ששימשו לפעילות   

 (14)  45   (58)  21   (179) השקעה ( שנבעו מפעילות)   

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 בניכוי  )הנפקת אגרות חוב של החברה 

 112   -   -   112   138  (הוצאות הנפקה   
 הנפקת אגרות חוב של חברה מאוחדת 

 85   85   -   85   246  (בניכוי הוצאות הנפקה)   
 (106)  -   -   -   -  פרעון אגרות חוב של החברה

 (144)  (38)  (39)  (105)  (116) פרעון אגרות חוב של חברה מאוחדת 
 (20)  -   (15)  -   (55) דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה 

 דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן   
 (12)  (2)  (6)  (10)  (32) מקנות שליטה    

 (26)  (7)  (9)  (20)  (23) פרעון התחייבויות בגין חכירה
 זכויות השקעה בהון השותפות על ידי בעלי 

 -   10   -   10   -  שאינן מקנות שליטה    
 (22)  -   -   (17)  (12) רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 (10)  (2)  (5)  (7)  (16) בנקאיים    

 25   -   -   -   -  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי 
 זכויות שאינן מקנות הנפקת הון לבעלי  

 141   -   -   141   -  שליטה    
 (21)  (7)  -   (13)  -  רכישה עצמית של מניות החברה

 10   -   (3)  10   37  נטו, תמורה ממכירת ניירות ערך בחסר
 5   -   -   5   -  קבלת הלוואה המירה למניות

 16   (2)  (13)  91   3  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 33   37   (90)  282   170  מימון ( ששימשו לפעילות)   
          

 15   (17)  (80)  258   (8) במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עלייה 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 271   546   358   271   286  תקופה    

 286   529   278   529   278  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה 
 . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 לשנה          
 שהסתיימה   שלושת החודשים   תשעת החודשים   
 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו   
 בדצמבר 31  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום   
  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  

 (א)
מידע נוסף על תזרימי המזומנים 

          מפעילות שוטפת

          : מזומנים ששולמו במשך השנה עבור 

 42   3   4   25   25  ריבית 

 39   14   10   28   57  מסים על הכנסה 

          : מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור 

 104   19   29   76   82  ריבית 

 5   2   -   5   1  מסים על הכנסה 
           
           

 . מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  
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 לשנה          
 שהסתיימה   שלושת החודשים   תשעת החודשים   
 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו   
 בדצמבר 31  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום   

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"מיליוני ש  

          שאוחדה לראשונה רכישת חברה  (ב)

 
 נכסים והתחייבויות של החברה

          : המאוחדת ליום הרכישה   

 -   -   -   -   6  נכסים בלתי מוחשיים  
 -   -   -   -   (3) בגין רכישת מניות  התחייבות 

 -   -   -   -   3  כ רכישת חברה שאוחדה לראשונה  "סה 
           
           

 . ק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חל
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 לשנה          
 שהסתיימה   שלושת החודשים   תשעת החודשים   
 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו   
 בדצמבר 31  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום   

  2021  2020  2021  2020  2020 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 ח"מיליוני ש  

 (ג)
  ושאוחד וחברה בשותפותאיבוד שליטה 

          בעבר

 (8)  -   -   -   -  (למעט מזומנים ושווי מזומנים)הון חוזר  

 2   -   -   -   -  השקעות וחייבים אחרים, ראשהוצאות מ 

 8   -   -   -   -  תוכנות 

 2   -   -   -   -  חים מיסים נד 

 (8)  -   -   -   -  זכאים אחרים  

 
בוד שליטה בחברה מוחזקת  רווח מאי

 76   -   -   -   -  שאוחדה בעבר

 2   -   -   -   -  זכויות שאינן מקנות שליטה  

 
כ נכסים והתחייבויות של השותפות  "סה

 74   -   -   -   -  המאוחדת ליום המכירה 

 74   -   -   -   -  נכסים והתחייבויות ליום המכירה 

 (74)  -   -   -   -  ר להשקעה בכלולהכ מעב"סה 

   -   -   -   -    - 
            
            
            
            

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

 

15 

   מאוחדים ביניים  הכספיים  לדוחות באורים

 כללי  -  :1 באור
 

  תשעה   של  ותלתקופו  2021  בספטמבר,  30  ליום  מתומצתת  במתכונת  נערכו  אלה  כספיים  דוחות . א
  לעיין   יש  מאוחדים(.  ביניים  כספיים  דוחות  -  )להלן  כיםתארי  םבאות  ו שהסתיימ  חודשים  לושהשו

  שהסתיימה   לשנהו  2020  בדצמבר,  31  ליום  החברה  של  השנתיים  הכספיים  לדוחות   בהקשר  אלה  בדוחות
 המאוחדים(.   השנתיים הכספיים הדוחות -  )להלן אליהם נלוו אשר ולבאורים תאריך באותו

 

 ייצוגיות   לתובענות בנוגע דין פסק .ב

 

 בית  של  הליכים  אודות  המאוחדים  השנתיים  הכספיים  לדוחות  (א()2)ב19  בביאור  לאמור  בהמשך
 של  נכדה  חברה  מ"בע  ופנסיה  גמל  דש  מיטב  כנגד  ייצוגיות   בתובענות  אביב  בתל  המחוזי  המשפט
  גמל  דש  מיטב  כנגד   בהליכים  דין  פסק  ניתן  ,2021  באוגוסט,  25  ביום  ,(גמל  דש  מיטב  -  להלן)  החברה

  ,החברה  דירקטוריון  ידי   על  אושרו  אשר  ופעולות  החלטות  יובאו   להלן  .(להלן   א7  באור  ראה  )לפרטים
  בהשפעות  ובשמרנות  באחריות  לטפל  ,החברה  על  הדין  פסק  השפעות  את  למזער  במטרה  וזאת

 מואצת  התפתחות  המשך  לחברה  ולאפשר  החברה  על   הדין  פסק  של  הפוטנציאליות   הפיננסיות
   :בפעילותה

 משלים  דין ופסק  ביצוע  לעיכוב בקשה  ,הדין  פסק על ערעור הגשת .1

  וכן   הדין  פסק  על  העליון   המשפט  לבית  ערעור  גמל  דש  מיטב  גישהה  ,2021  ,בנובמבר  14  ,יוםב  (א
 . הדין פסק של ביצועו לעיכוב בקשה

  ובית   יתקבל  הערעור  כי  ,לא  מאשר  יותר  סביר  ,דינן  ועורכי  גמל  דש  מיטב  ,החברה  לעמדת  (ב
 שיפחית   באופן  ,בחלקו  יתקבל  הערעור  כי  הפחות  לכל  או  ,הדין  פסק  את  יבטל  העליון  המשפט

   . הדין פסק פי על גמל דש מיטב חבות את משמעותית

  ניהול   דמי  בדבר  ,התובעים  מטעם  למומחה  גמל  דש  מיטב  ידי  על   נתונים  להעברת  בהמשך  (ג
 המשפט  לבית  הגיש   התובעים  מטעם  המומחה  ,הדין  פסק  למועד  ועד  2016  משנת  שנגבו

  של   הדין  פסק  נקב  בהן  ההשבה  סכום  חישוב  שיטות  לשתי  באשר  .משלימה  דעת  חוות  המחוזי
  בית   ,האמור  לאור   .הממוצעת  החישוב   בשיטת  גמל  דש   מיטב  בחרה  , המחוזי  המשפט  בית

  לקבוע   וכן  ההשבה   סכום  את  במסגרתו  לעדכן  ,משלים  דין  פסק  לתת  צפוי   המחוזי   המשפט
 לתובעים.  וגמול התובעים כוח לבאי טרחה שכר

 החברה  בדוחות הפרשה ביצוע .2

  שיבוטל   לא  מאשר  יותר  סביר  וכי  שגוי  הדין  פסק  כי  גמל  דש  ומיטב  החברה  עמדת  אף  על   (א
 הנוהגת   הפרקטיקה  ,החשבונאות  כללי  שלאור  הרי  ,העליון  המשפט  לבית  הערעור  במסגרת
  , 2021  ,בספטמבר  30  ליום  הכספיים  דוחותיהב  ,ביצעה  החברה  ,החריגות  המקרה  ונסיבות
  ההפרשה   עם  יחד)  אלה  תובענות  בגין  ההפרשה  שסך  כך  ,ח"ש  נימיליו  426-כ  של  בסכום  הפרשה

 מלוא  את  ,החברה  להערכת  ,מהווה  ההפרשה  .ח"ש  ני מיליו  453-כ   על  תעמוד  (בעבר  שבוצעה
   .ידחה שהערעור  במקרה ,התביעה סכום

  של   מניותיה  מבעלי  חלק  לשיפוי  התחייבויות  בגין  סכומים  הכספיים  בדוחות  רשמונ  ,כן  כמו (ב
  לבין   מ" בע  השקעות  בית   מיטב  של  המניות   בעלי   בין   המיזוג   עסקת  במסגרת  שניתנו   ,החברה
  מקנות   שאינן   זכויות   בעלי   לשיפוי   התחייבות  בגין   וכן (2013  סבמר  שהושלמה  עסקה )  החברה
 מיטב   לבין   מ"בע  וגמל  פנסיה   איילון  בין   מיזוג   עסקת  במסגרת  שניתנה  ,גמל  דש   במיטב  שליטה

 לקבלת  ובכפוף  הצורך במידת ,ישולמו אלו שיפויים  (.2017 בינואר שהושלמה עסקה) גמל דש
  תזרים   על   ישפיעו   ולא  ,החברה  של  במניות  ,דין  פי  על  הנדרשים  התאגידיים  האישורים  כל

   .החברה
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 )המשך(  כללי -  :1 באור
 

 )המשך(  ייצוגיות  לתובענות בנוגע דין פסק .ב

 

 החברה של  החוב  אגרות על השפעה .3

 במקור  הונפקו  אשר  ,החברה  של  '(ד   סדרה)  החוב  אגרות  של  הנאמנות  שטר  לתנאי  בהתאם   (א
  התחייבה   בה  הפיננסית  המידה  מאמת  חורגת  החברה ,2019  בנובמבר  27  ביום  החברה  ידי  על

  החוב   אגרות   למחזיקי  יקנה   אשר  באופן  תפעולי  לרווח  נטו  פיננסי  חוב  שבין   היחס  של  ,לעמוד
  להעמיד   החברה  של  '(ד  סדרה)  החוב  אגרות  למחזיקי  יאפשר  וכן  ריבית  לתוספת  זכות  '(ד  סדרה)

  השנתיים   הכספיים  הדוחות  פרסום  מועד  לאחר  מיידי  לפירעון  '(ד  סדרה)  החוב  אגרות  את
 . 2021 לשנת

 החל   ,לעיל  המצוינת  הפיננסית  המידה  באמת  ולעמוד  לשוב  החברה  צפויה  ,החברה  להערכת
  בתשלומי   מלא  באופן   לעמוד  תמשיך  התקופה  כל  ולאורך  2022  שנת  של  השלישי  מהרבעון

 . הנאמנות לשטרי ובהתאם במועדן החוב אגרות

 ד'(.   )סדרה  חוב  אגרות  בעלי   של  אסיפה   התכנסה  החברה  לבקשת  ,לעיל  לאמור  בהמשך    (ב
 ד'(. )סדרה חוב אגרות של הנאמנות שטר את זמני  באופן לתקן החברה ביקשה  הבמסגרת

 כדלקמן:  הינם שהוצעו התיקונים  

  הינו   פיננסיות  מידה  מאמות  חריגה  בגין   הנוסף  הריבית  שיעור  הנאמנות  לשטר  בהתאם (1)
  שינוי   ךלצור  הפיננסיות  המידה  מאמות  אחת  מכל  חריגה  בגין  לשנה,  0.25%  של  שיעור
  ביחס  החברה  של  הכספיים  הדוחות  פרסום  ממועד  החל  בתקופה  האמור  אף  על  ריבית.
  פרסום   מועד  וכולל  עד  ( 2021  בנובמבר,  30)  2021  בספטמבר,  30  ביום  שיסתיים  לרבעון

  -   )להלן  2022  בספטמבר,  30  ביום  שיסתיים  לרבעון  ביחס  החברה  של  הכספיים  הדוחות
  מאמות   אחת  מכל  חריגה  בגין  לשנה,  0.4%  הינו  הנוסף  הריבית  שיעור  החריגה(   תקופת
  העולה   בשיעור  יוגדל  לא  הבסיס  שיעור  כי  מובהר  ריבית.  שינוי  לצורך  הפיננסיות  המידה

  שיעור   שבמהלכה  החריגה   בתקופת  למעט  שתבוצענה   הריבית  העלאות   כלל  בגין  0.5%  על
 שתבוצענה   הריבית  העלאות  כלל  בגין   0.8%  על  העולה  בשיעור  יוגדל  לא  הבסיס  ריבית

 .תפיננסיו מידה מאמות חריגה בגין

 עילה   בחינת  לצורך  הנדרשות  הפיננסיות  המידה  אמות  בבדיקת  התפעולי   הרווח  בחישוב (2)
 שיוכר  הכולל  הסכום  בתוספת  )או  ההפרשה  של  הכולל  הסכום  ינוטרל  מיידי  לפירעון

 סכומי   בגין  והצמדות  תשואות  ממנו,  הנובעות  השיפוי   חבויות  לרבות  הפרשה"(,  כ"הקטנת
 מסך  יותר   לא  מקרה   בכל  אך   הדין,  ועורכי   הייצוגי   התובע   טרחת  שכר  בגין   והפרשה   השבה 

 ש"ח. מיליוני 450 של

  התיקון   אושר  במהלכה  החוב,  אגרות  מחזיקי  אסיפת  התקיימה  2021  בנובמבר,  22- ה  ביום
 האמור.

  הונפקו   אשר  ,החברה  של  '(ג  סדרה)  החוב   אגרות  של  הנאמנות  שטר  לתנאי  בהתאם  כי   ,יצוין (ג
  עילה   להתקיימות  להביא  ההפרשה  צפויה   לא  ,2010  בדצמבר  19  ביום   החברה   ידי   על  במקור

 '(. ג סדרה) החוב אגרות  של מיידי  לפירעון להעמדה

 לחברה   נמסר אשר (,אשראי קו הסכם - להלן) אשראי להעמדת כוונות  מכתב אודות  לפרטים   (ד
  למימון   נועד  אשר  ,ח"ש  נימיליו  800  של  כולל  בסכום  ,בישראל  בנקאיים  תאגידים  ידי   על  ידי   על

 ככל  ,החברה  של  '(ד  סדרה)  החוב  ואגרות  '(ג  סדרה)  החוב  אגרות  את  לפרוע  מנת  על  חליפי
 . להלן 4 סעיף ראה ,החברה לכך שתידרש
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 )המשך(  כללי -  :1 באור
 

 )המשך(  ייצוגיות  לתובענות בנוגע דין פסק .ב

 

   אשראי קו  הסכם .4

  העיקריים   תנאיו  אשר  ,בנקאיים  תאגידים  עם  האשראי   קו   הסכם  נחתם  , 2021  ,בנובמבר  14  ביום
   :כדלקמן הם

  ( א ) :מביניהן תבחר החברה אשר ,מימון אפשרויות שתי לחברה יעמידו  הבנקאיים התאגידים  (א
  ני מיליו  800  עד  של  בסך  (אחת  במשיכה)  ארוך  לזמן  לחברה  הלוואה  להעמדת  אשראי  מסגרת

  גמל  דש  למיטב  הלוואה  (ב)  או  ,שיידרש  ככל  ,החברה  של  החוב  אגרות  פירעון  לצורך  ,ש"ח
 בבית   יתהפך  שלא  ככל  ,הדין  פסק  לתשלום   תשמש  אשר  ,ח"ש  נימיליו  350  עד  של  בסכום

 אגרות  של  הנאמנות  שטר  תיקון   אישור  לאור  . (המימון  מסמכי  -  ביחד  להלן )  העליון   המשפט
 )ב(. חלופה בחירת על  הבנקאיים לתאגידים ההודיע החברה ד'(, )סדרה החוב

 גמל דש למיטב הלוואה    (ב

 כנגד   ח"ש  נימיליו  350  של  בסך  הלוואה   גמל  דש  למיטב  יעניקו   הבנקאיים  התאגידים (1)
 קרן  כאשר  (,ההלוואה  תקופת  -   להלן)  שנים  3  עד  של  לתקופה   תילקח  ההלוואה  .פיקדון

 על  הריבית  בין   המרווח   .ההלוואה  תקופת  בתום  ,אחד  בתשלום   תיפרע   ההלוואה 
  מידי  תשולם  ההלוואה  על  הריבית  כאשר  ,0.4%  הינו   הפיקדון  בגין   לריבית   ההלוואה 

 .רבעון

 בבית  יתהפך  שלא  ככל  , הדין  פסק  תשלום  ולצורך  , ההלוואה  תקופת  לתום  עד   עת  בכל (2)
  לה   תועמד  ,כאמור  ההלוואה  חלף  כי   לבקש  רשאית  תהיה  גמל  דש  מיטב  ,העליון  המשפט
 65%  כאשר  ,שנים  5  של  לתקופה   ,ש"ח  נימיליו  350  עד  של  בסכום  ,ארוך  לזמן  הלוואה

 השנה   בתום  תשולם  הקרן  ויתרת  שווים  שנתיים   תשלומים  4- ב  יפרע  ההלוואה  מקרן
  שיהיה   כפי   דומה  מ"במח  ממשלתי  ח"אג  של  בשיעור   ריבית  תישא  ההלוואה  .החמישית

  מידי  תשולם  אשר  ,1.5-1.8%  של  בשיעור  מרווח  בתוספת  ההלוואה  העמדת  למועד  בסמוך
 (.הפריסה הלוואת -  להלן) רבעון

 התאגידים   לטובת  תיצור  (ערך  ניירות  מיטב  -  להלן)  מ"בע  והשקעות  ערך  ניירות  דש  מיטב (3)
 שהיא  המניות  כל  על  ,סכום  הגבלת  ללא  ,בדרגה  ראשון  יחיד  קבוע  שעבוד  הבנקאיים

  השליטה   והיתר  הדין  הוראות  לפי   לשעבוד  הניתן  לשיעור   עד  ,גמל  דש  במיטב  מחזיקה
 במיטב  ערך  ניירות  מיטב  שמחזיקה  למניות  ביחס  .גמל  דש  במיטב  להחזקה  בקשר  שניתן

  להחזקה  בקשר   שניתן   השליטה   והיתר   הדין   הוראות   לפי   לשעבוד  ניתנות   ושאינן   ,גמל  דש
 התאגידים לטובת  תיצור  ערך  ניירות  מיטב  בנוסף,  .שלילי  שעבוד  יוענק   ,גמל  דש  במיטב

 נאמנות   קרנות  תכלית  במיטב  מחזיקה  שהיא  המניות  כל  על  קבוע  שעבוד  הבנקאיים
 ביחס  ערבות  הבנקאיים  התאגידים  לטובת  תעמיד  החברה  .(תכלית  מיטב  -  להלן)  מ"בע

 . ההלוואה לפירעון  גמל דש מיטב להתחייבויות

  לעמוד   החברה  של  התחייבות   יכללו  שייחתמו  המימון  מסמכי  -   פיננסיות  מידה  אמות (4)
 )א(   :ניהולו  והמשך האשראי להעמדת כתנאי ,עת בכל הבאות הפיננסיות המידה באמות

  )נכון   ש"ח  ימיליארד  25  של  מסך  יפחת  לא  תכלית  מיטב  ידי  על  המנוהלים  הנכסים  סך
 הנכסים   סך   )ב(  ש"ח(;  מיליארדי  61.6-כ  תכלית  מיטב  מנהלת  2021  בספטמבר,  30  יוםל

  2021  בספטמבר,  30  יוםל  )נכון  ש"ח  ימיליארד  120-מ  יפחת  לא  החברה  ידי  על  המנוהלים
  החברה   של  EBITDA-ל  נטו  פיננסי  חוב   יחס  )ג(-ו   ש"ח(;  ידמיליאר  206-כ  מנהלת  החברה

 של  הראשונה  בשנה  4  על  יעלה  לא  היחס  לחישוב  שקדמו  החודשים  12-ב  )במאוחד(
 בשנה   3.3  של  יחס  ועד  (2.2  על  עומד  היחס  2021  בספטמבר,  30  ליום  )נכון   ההלוואה 
   ההלוואה. לחיי האחרונה

 והוצאות  עמלות  ,וכן  חוזרת  בלתי   עסקה  עמלת  הבנקאיים  לתאגידים  תשלם  החברה (5)
 . מהותיים לא ובסכומים  כמקובל שונות
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 )המשך(  כללי -  :1 באור
 

 )המשך(  ייצוגיות  לתובענות בנוגע דין פסק .ב

 

 )המשך(  אשראי קו הסכם .4
 

 )המשך(  גמל דש למיטב הלוואה     (ב

 

  , זה  מסוג  בהסכמים  כמקובל  והתחייבויות   מצגים  האשראי  קו  בהסכם  נכללים  בנוסף (6)
  אירועי   כדוגמת  ,החברה  התחייבויות   של  מיידי   לפירעון  להעמדה  מקובלות   עילות  לרבות

   .פירעון חדלות ואירועי תשלום אי

 על  לחתימה  כפופה   המחייב  הכוונות  למכתב  בהתאם  האשראי  כתב  העמדת  כי   יובהר (7)
  .האשראי  קו בהסכם נקבעו  אשר לעקרונות בהתאם מימון הסכם

 
 החברה  של  ההון חיזוק  .5

 החברה  ידי על דיבידנד חלוקות  (א

  הקבוע   הרווח  במבחן  החברה  עמידת  על  ההפרשה  של  וההשפעה  הנוכחי  רבעוןב  ההפסד  לאור 
  בפעולות   להמשיך  החברה  לכוונת  לב  בשים  וכן  ,1999-ט"התשנ  ,החברות  לחוק  302  בסעיף

  של   הפעילות  תחומי  הרחבת  גם  כמו  ,אורגנית-ואן  אורגנית  צמיחה  המשך  שמטרתן  עסקיות
 למדיניות   בהתאם  הקרובים  וברבעונים  הזו  בעת  דיבידנדים  תחלק  לא  כי  החברה  צופה  ,החברה

 לעת  מעת  לבחון  החברה  דירקטוריון   של   מסמכותו  לגרוע  מבלי  ,זאת  וכל  ,החברה  של  הדיבידנד
   .החברה לטובת יהיה  שהדבר וככל הדין  להוראות בכפוף דיבידנד חלוקות ביצוע

 זכויות  הנפקת  (ב
 

  בהיקף   ,זכויות  הנפקת  ,הקרובים  בחודשים  ,לבצע  ,עקרונית  החלטה  אימץ  החברה  דירקטוריון 
  . ההנפקה  לביצוע   החברה  דירקטוריון  של  סופית  להחלטה  ובכפוף  ש"ח  נימיליו  150-כ  של  משוער
  לפיהן   ,בחברה  השליטה  בעלי  של  התחייבויות  החברה  אצל  התקבלו  ,החברה  הנהלת  לבקשת
  הזכויות   הנפקת  ביצוע  במועד  החברה  של  המניות  בהון  חלקם  כפי  הזכויות  בהנפקת   ישתתפו

 .בחברה המניות בעלי  ציבור ידי על למכירה יועמדו אשר הזכויות את ויממשו ירכשו  וכן
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 החשבונאית המדיניות  עיקרי - :2 באור
 

 מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות  של העריכה מתכונת .א
 

 כספי   דיווח  34  בינלאומי  חשבונאות  לתקן   בהתאם  ערוכים  מאוחדים  ביניים  הכספיים   הדוחות
  )דוחות   ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי  הגילוי  להוראות  בהתאם  וכן   ביניים,  לתקופות

 . 1970-התש"ל  ומיידיים(,  תקופתיים
 

  לזו   עקבית  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  בעריכת  יושמה  אשר   החשבונאית  המדיניות .ב
 להלן.  האמור למעט המאוחדים,  השנתיים הכספיים  הדוחות בעריכת שיושמה

 

 יישומם  שלפני  בתקופה חדשים IFRS לתקני גילוי .ג
 

 וטעויות  חשבונאיים באומדנים שינויים חשבונאית, מדיניות IAS  8-ל תיקון 
 

 חשבונאית,  מדיניות"  :8  בינלאומי  חשבונאות  לתקן  תיקון   IASB  -ה  פרסם  ,2021  פברואר  בחודש
 המונח  של  חדשה  הגדרה  להציג  הינה  התיקון  מטרת  ."וטעויות  חשבונאיים  באומדנים  שינויים 

   חשבונאיים". "אומדנים
  ודאות   לאי  הכפופים  הכספיים  בדוחות  כספיים  כ"סכומים  מוגדרים  חשבונאיים  אומדנים
  משינויים   נבדלים  הם   וכיצד  חשבונאיים  באומדנים  ינויים ש   מהם  מבהיר  התיקון  במדידה".
 טעויות.  ומתיקוני החשבונאית במדיניות

 חל   והוא  2023  ארבינו  1  ביום  המתחילות  שנתיות  לתקופות  פרוספקטיבי  באופן   ייושם  התיקון
  תקופה   אותה  בתחילת  המתרחשים  חשבונאיים  ובאומדנים  חשבונאות  ניותבמדי  שינויים  על
 אפשרי. מוקדם שוםיי אחריה. או
 

 ההכנסה על מסים  IAS 12-ל תיקון 
 

 אשר  ההכנסה  על  מסים  ,12  בינלאומי  חשבונאות  לתקן  תיקון  IASB  -ה  פרסם  2021  במאי
 .IAS 12ל  24-ו  15 בסעיפים המובא נדחים במסים "לראשונה ההכרה חריג"  תחולת את מצמצם

 בנכסי   הכרה  התקן  גמחרי  נדחים,  מסים  והתחייבויות  בנכסי  ההכרה  הנחיות  במסגרת
 בנכסים   לראשונה   מההכרה  הנובעים  מסוימים   זמניים הפרשים בגין  נדחים  מסים  והתחייבויות 
 את  מצמצם  התיקון ."לראשונה  ההכרה  חריג"  מכונה  זה  חריג  מסוימות.  בעסקאות  והתחייבויות

 מסים  תחייבויותוה  בנכסי  הכרה  על  חל  אינו  הוא   כי   ומבהיר  "לראשונה  ההכרה  חריג"  תחולת
  שווים   זמניים  הפרשים  נוצרים  בגינה  ואשר  עסקים  צירוף  אינה  אשר  מעסקה  הנובעים  נדחים
   החריג. תנאי ביתר עומדים הם אם גם ובזכות בחובה

  מוקדם   יישום   לאחריו.  או   2023  בינואר  1  ביום  המתחילות  שנתיות  בתקופות   ייושם  התיקון
  החל   ייושם  התיקון   -  ושיקום  פירוק   בגין   חייבותבהת  והכרה  חכירה  לעסקאות  בנוגע אפשרי.

  יושם   התיקון  בהם  הכספיים  בדוחות  המוצגת  ביותר  המוקדמת  הדיווח  תקופת  מתחילת
  העודפים   של  הפתיחה  ליתרת לראשונה היישום של המצטברת  ההשפעה  זקיפת תוך  לראשונה,

 זה. למועד שרלוונטי( ככל בהון, אחר רכיב )או

  של   הכספיים  הדוחות  על  מהותית  השפעה   להיות  צפויה  לא  לעיל  לתיקון  החברה,  להערכת
 .החברה
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 החשבונאית המדיניות  עיקרי - :2 באור
 

 מחדש סווג .ד
 

 קודמות  בתקופות   ושהוצג   כפי   ותתביע  בגין   ההפרשה   עלות  של  יווגס  בוצע   כספייםה  בדוחות
  ביום   שהסתיימה  ובשנה  ש"ח  מיליוני  28-כ  של  בסך  2021  ביוני,  30  ביום  שהסתיימה  )בתקופה

  להצגה   וכלליות,  הנהלה  הוצאות  סעיף  במסגרת  ש"ח(  מיליוני  22-כ  של  בסך  2020  בדצמבר,  31
  של   השבה  שעניינן  לתביעות  בנוגע  זאת  ,הרווח  על  השפעה  ללא  ,הכנסות  מסעיף  קיזוז  של  בדרך
  בגין   בהפרשה  הכרה   ולכן,  המשתנ  בתמורה  חשבונאי  בטיפול  מדובר  החברה  דעתל  .ניהול  דמי

  התביעות   מהות  את  יותר  נאות  באופן  משקפת  ההכנסות,  מסעיף  כקיזוז  אלו  החזר  סכומי
 ריבית,   עלויות  .לקוחות"  עם  מחוזים  "הכנסות  15  מס'  בינלאומי  כספי  דיווח  לתקן  בהתאם
  הוצאות   במסגרת   הכולל  הרווח  על  בדוחות  סווגותמ  ההשבה,   לסכום  שנוספת  ותשואות  הצמדה
   המימון.
  ההשוואה   בנתוני  מסוימים  סעיפים  מהותיים,  לא  בסכומים  מחדש,  סיווגה  החברה  בנוסף,

 הנוכחית. בתקופה  להצגה להתאימם מנת על קודמות, לתקופות
 

 פיננסיים מכשירים - :3 באור
 

 הוגן  שווי . א
 

 מכשירים  קבוצות  של  ההוגן  והשווי  הכספיים  בדוחות  היתרה  את   מפרטת  שלהלן  הטבלה
 ההוגן:   שווים פי-על שלא הכספיים,  בדוחות המוצגים פיננסיים,

     

 הוגן   שווי   יתרה 
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  מבוקר

  בלתי 
  מבוקר  מבוקר

  בלתי 
  מבוקר

  בלתי 
 מבוקר  מבוקר

 ח "ש  מיליוני  

  התחייבויות
            פיננסיות

 חוב אגרות
 478   548   488   445   538   456  (2) (1) '(ג סדרה)

 חוב אגרות
 384   401   524   361   382   503  (2) (1) '(ד סדרה)

 חוב אגרות
  מאוחדת חברה

(2) (3)  411   317   279   412   321   284 

  1,370   1,237   1,085   1,424   1,270   1,146 

 
 

 .בבורסה נסחרות (ד'  וסדרה ג' )סדרה חוב אגרות (1)

 לשלם. וריבית   שוטפות חלויות כולל (2)

 למחירי  בהתאם  הינו  ההוגן  השוויו  בבורסה  נסחרות  בע"מ  פנינסולה  קבוצת  חוב  אגרות (3)
 בורסה.
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 )המשך(  פיננסיים מכשירים - :3 באור
 

 הוגן   שווי מדרג לפי  פיננסיים מכשירים סיווג .ב
 

  קבוצות   לפי   מסווגים,  ,הוגן  שווי  לפי  הכספי  המצב  על  בדוח  המוצגים  הפיננסיים  המכשירים
  ששימש   הנתונים  למקור  בהתאם  הנקבע  כדלהלן  הוגן  שווי  למדרג  דומים,  מאפיינים  בעלות

   ההוגן: השווי לקביעת
 

   זהים.  והתחייבויות נכסים של  פעיל בשוק  התאמות( )ללא מצוטטים מחירים : 1 רמה
  או   במישרין  לצפייה  ניתנים  אשר  ,1  ברמה  שנכללו  מצוטטים, מחירים  שאינם  נתונים   :2 רמה

 בעקיפין. 
  שימוש   ללא  הערכה  )טכניקות  לצפייה  ניתן  שוק  מידע  על   מבוססים  שאינם  נתונים   :3 רמה

 יה(.לצפי ניתנים שוק  בנתוני
 

 הוגן   בשווי מדדים הנ פיננסיים מכשירים
 
 3 רמה  2 רמה  1 רמה        

 ח"ש מיליוני  (מבוקר בלתי) 2021 ,בספטמבר 30
       הפסד  או רווח דרך  הוגן  בשווי פיננסיים נכסים
 64   6   206   חוב ואגרות  אופציות ,מניות
        אחר כולל רווח דרך  הוגן  בשווי פיננסיים נכסים
 5   -   -    מניות

   206   6   69 
       פיננסיות התחייבויות

 -   -   99   סחירות   ואופציות חוב אגרות ,מניות
 3   -   -   מניות  בגין התחייבות

       
   99   -   3 
 

 מבוקר(:  )בלתי 3 לרמה המסווגים הפיננסיים  ובהתחייבויות בנכסים התנועה  להלן
           

 

  נכסים
  פיננסיים

 הוגן   בשווי 
  רווח  דרך
  הפסד  או

  נכסים
  פיננסיים

  בשווי 
  דרך  הוגן 
  כולל  רווח

    אחר
  התחייבות

 כ "סה  מניות  בגין 
 ח"ש מיליוני 

 30   (5)  5   30  2021 ,בינואר 1  ליום יתרה
        

  ברווח שהוכר (הפסד) רווח סך
 -   (3)  -   3  הפסד  או   

 7   (3)  -   10  רכישות
 25   -   -   25  כלולה בחברה מהשקעה  מיון

 (4)  -   -   (4) מימושים
 8   8   -   -    התחייבות פרעון
 ,בספטמבר 30  ליום יתרה
2021  64   5  (3)   66 

 

 במסגרת   ,1  ברמה  הוגן  בשווי  הנמדדים  פיננסיים  נכסים  ,2021  ,בספטמבר  30  ליום  קיימים,  בנוסף
 . ש"ח ונימילי  11-כ של בסך גמל, קופות עמיתי  של השקעות

 )המשך(  פיננסיים מכשירים - :3 באור
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 )המשך(   הוגן  שווי מדרג לפי  פיננסיים מכשירים סיווג ב.

 
 3 רמה  2 רמה  1 רמה        

 ח"ש מיליוני  (מבוקר בלתי) 2020 ,בספטמבר 30
       הפסד  או רווח דרך  הוגן  בשווי פיננסיים נכסים
 23   8   143   חוב ואגרות  אופציות ,מניות
        אחר כולל רווח דרך  הוגן  בשווי פיננסיים נכסים
 6   -   -    מניות

   143   8   29 
       פיננסיות התחייבויות

 -   1   80   סחירות   ואופציות חוב אגרות ,מניות
 -   3   -   לגידור המשמשים המדד  על אקדמה חוזי

 10   -   -   למניות המירה  התחייבות
 7   -   -   מניות  בגין התחייבות

       
   80   4   17 
 

 מבוקר(:  בלתי ) 3 לרמה המסווגים הפיננסיים  ובהתחייבויות בנכסים התנועה  להלן
 

              

  נכסים
  פיננסיים

 הוגן   בשווי 
  רווח  דרך
  הפסד  או

  נכסים
  פיננסיים

  בשווי 
  דרך  הוגן 
  כולל  רווח

    אחר

  התחייבות
 המירה
  למניות 

  התחייבות
 כ "סה  מניות  בגין 

 ח"ש מיליוני 
          

 21   (17)  (5)  6   37  2020 ,בינואר 1  ליום יתרה
          

  ברווח שהוכר הפסד סך
 (5)  -   -   -   (5) הפסד  או   

 3   -   -   -   3  רכישות
 (12)  -   -   -   (12) מימושים

 10   10   -   -   -    התחייבויות  פרעון
 (5)  -   (5)  -   -  הלוואה  קבלת

 ,בספטמבר 30  ליום יתרה
2020  23   6  (10)  (7)   12 

 

 
 במסגרת  ,1  ברמה  הוגן  בשווי  הנמדדים  פיננסיים  נכסים  ,2020  בספטמבר  30  ליום  קיימים,  בנוסף

 ש"ח.   מיליוני 11 -כ של בסך גמל, קופות עמיתי  של השקעות
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 )המשך(  פיננסיים מכשירים - :3 באור
 

 )המשך(   הוגן  שווי מדרג לפי  פיננסיים מכשירים סיווג ב.
  

 
 3 רמה  2 רמה  1 רמה        

 ח"ש מיליוני  (מבוקר) 2020 ,בדצמבר 31
       הפסד  או רווח דרך  הוגן  בשווי פיננסיים נכסים
 30   12   145    חוב ואגרות  אופציות ,מניות
       אחר  כולל רווח דרך  הוגן  בשווי פיננסיים נכסים
 5   -   -    מניות

   145   12   35 
       פיננסיות התחייבויות

 -   2   -   והחלף  אקדמה חוזי
 -   -   56   סחירות   ואופציות חוב אגרות ,מניות

 -   2   -   לגידור המשמשים המדד  על אקדמה חוזי
 5   -   -   מניות  בגין התחייבות

       
   56   4   5 

 

 )מבוקר(:  3 לרמה המסווגים הפיננסיים  ובהתחייבויות בנכסים התנועה  להלן
              

 

  נכסים
  פיננסיים

 הוגן   בשווי 
  רווח  דרך
  הפסד  או

  נכסים
  פיננסיים

  בשווי 
  דרך  הוגן 
  כולל  רווח

    אחר

  התחייבות
 המירה
  למניות 

  התחייבות
 כ "סה  מניות  בגין 

 ח"ש מיליוני 
          

 21   (17)  (5)  6   37  2020 ,בינואר 1  ליום יתרה
          

  ברווח שהוכר הפסד סך
 (6)  -   -   (1)  (5) הפסד  או   

 13   -   -   -   13  כלולה בחברה מהשקעה  מיון
 (15)  -   -   -   (15) מימושים

 12   12   -   -   -    התחייבויות  פרעון
 (5)  -   (5)  -   -  הלוואה  קבלת
 10   -   10   -   -  מאיחוד יציאה

          
 30   (5)  -   5   30   2020 ,בדצמבר 31  ליום יתרה
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 מוחשיים בלתי נכסים - :4 באור

 
 פנסיה וקרנות גמל קופות ניהול . א
 

  ניהול   המזומנים  מניבת  היחידה  בגין  מוניטין  ערך  לירידת  בחינה  החברה  ערכה הדוח  בתקופת
  גמל  קופות  ניהול  ליחידת  המיוחסים  הנכסים  של  ההשבה  בר  סכום  פנסיה.  וקרנות  גמל  קופות

  ההוגן,   השווי   בחישוב  מזומנים.  תזרימי  היוון  בסיס  על  הוגן,  שווי  בסיס  על  נקבע  פנסיה  וקרנות
  המנוהלים   הנכסים  מהיקף  נגזרות  אשר  העתידיות  ההכנסות  לגבי  יהבתחזיות  החברה  השתמשה

  2021  ,בספטמבר  30  ביום  שהסתיימה  לתקופה   רווחיותה   בסיס  על  , 2021  ,בספטמבר  30  ליום
  - כ   של  היוון  ובשיעור  2.5%  של  בשיעור  יתעתיד  צמיחה  לגבי  הערכות  בעתיד,  הצפויה  רווחיותה

  354  של  לסך  ,2021  ,בספטמבר  30  ליום  נכון  מסתכם,  זו  ליחידה  הוקצה   אשר  המוניטין  .%11
 נדרשת   לא  ולכן   היחידה   של  הכספיים  בדוחות   מהערך   גבוה  השבה  בר  סכום  ש"ח.  מיליוני
   .ערך לירידת הפרשה

 
 שוטף  חיסכון ניהול .ב

 
  המזומנים   מניבת  היחידה  את  מרכיבים  אשר  וההתחייבויות  הנכסים  2021  ביוני,  30  ליום  נכון

  שערכה   מוניטין  ערך   לירידת  הבחינה  מאז   משמעותי  באופן  השתנו  לא  שוטף  חיסכון   ניהול
  הערך   על  מהותי  באופן  עלה  ההשבה  בר   סכום  של  החישוב  בה  2020  ביוני,  30  ליום  נכון  החברה
  מהערך   נמוך   יהיה  השוטפת  בתקופה  שיקבע   ההשבה  בר  סכום  של  הערך   כי   והסיכוי  בספרים
  לא   פיו  על   2020  ביוני,  30  ליום  שבוצע בחישוב  החברה השתמשה לכך,  אי  קלוש.  הינו  בספרים
  הנגזר   שימוש,  שווי   בסיס  על  נבנתה  , 2020  ביוני,  30 ליום  הבחינה .ערך  לירידת  הפרשה  נדרשת
  מס,  לפני  המזומנים  תזרימי  היוון  שיטת  לפי  השימוש  שווי  בחישוב  מזומנים.  היוון  משיטת

  המנוהלים   הנכסים  מהיקף  נגזרות  אשר  העתידיות  ההכנסות  לגבי  בתחזיותיה  החברה  השתמשה
  רווחיותה   2020  ביוני,  30  ביום  שהסתיימה  לתקופה  רווחיותה  בסיס  על  ,2020  ביוני,  30  ליום

  . 11.5%-כ  של  היוון  ובשיעור  2.5%  של  בשיעור  עתידית   צמיחה  לגבי  הערכות  בעתיד,  הצפויה
 של   לסך  , 2021  ביוני,  30  ליום  נכון  מסתכם,  שוטף  חסכון  ניהול  ליחידת  הוקצה   אשר  המוניטין

  ש"ח. מיליוני  449
 

 וקריב   יקב ביטוח פעילות  .ג
 

  מניבת   היחידה  את  מרכיבים  אשר  וההתחייבויות  הנכסים  2021  בספטמבר,  30  ליום   נכון
  - )להלן  בע"מ  לביטוח  סוכנות  וקריב  בע"מ  ביטוח  סוכניות  בי.ק.ב  הביטוח  פעילות  המזומנים

  החברה   שערכה  מוניטין   ערך   לירידת  הבחינה  מאז  משמעותי   באופן  השתנו  לא  הביטוח(  פעילות
  הערך   על  מהותי  באופן  עלה  ההשבה  בר  סכום  של  החישוב  בה  2020  בספטמבר,  30  ליום  נכון

  מהערך   נמוך   יהיה  השוטפת  בתקופה  שיקבע   ההשבה  בר  סכום  של  הערך   כי   והסיכוי  בספרים
  פיו   על  2020  בספטמבר,  30  ליום  שבוצע  בחישוב   החברה  השתמשה  כך,ל  אי  קלוש.  הינו  בספרים

  תחזיות   בסיס  על  נבנתה  , 2020  בספטמבר,  30  ליום  הבחינה  .ערך  לירידת  הפרשה  נדרשת  לא
  לתקופה   הביטוח  פעילות  של  רווחיותה  על  מתבססות  אשר  העתידיות,  ההכנסות  לגבי  החברה

  עתידית   צמיחה  לגבי  הערכות  בעתיד,  צפויהה  רווחיותה  ,2020  בספטמבר,  30  ביום  שהסתיימה
 . %14  -כ של מס לפני היוון  ובשיעור  2% של  בשיעור

  של   לסך  , 2021  בספטמבר,  30  ליום  נכון  מסתכם,  הביטוח  פעילות  ליחידת  הוקצה   אשר   המוניטין
 ש"ח.  מיליוני 23
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 )המשך( מוחשיים בלתי נכסים - :4 באור

 'ברוקראז .ד
 

 המזומנים  מניבת  היחידה  בגין  מוניטין  ערך  לירידת  בחינה  החברה  ערכה הדוח  בתקופת
ר  זסכום בר ההשבה של הנכסים המיוחסים ליחידה נקבע על בסיס שווי שימוש, הנג  .ברוקראז'

הבחינה נבנתה על בסיס תחזיות החברה לגבי ההכנסות העתידיות, אשר משיטת היוון מזומנים.  
בספטמבר,    30ברוקראז' בע"מ לתקופה שהסתיימה ביום    מתבססות על רווחיותה של מיטב דש

ובשיעור היוון    2%, רווחיותה הצפויה בעתיד, הערכות לגבי צמיחה עתידית בשיעור של  2021
 . 14%-לפני מס של כ

  10, לסך של  2021בספטמבר,    30המוניטין אשר הוקצה ליחידת הברוקראז' מסתכם, נכון ליום  
ג  מיליוני ש"ח. נדרשת סכום בר ההשבה  ולכן לא  בוה מהערך בדוחות הכספיים של היחידה 

 הפרשה לירידת ערך. 
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 פעילות מגזרי - :5 באור
 

 כללי  . א
 :דיווח  בני עסקית  פעילות מגזרי  בארבעה פועלת הקבוצה .1

 
  חיסכון ניהול מגזר

 ובינוני  ארוך לזמן
  ופיצויים,   תגמולים  קופות  וניהול  שיווק   הינה  המגזר  פעילות -

  ת וקופ  פנסיה  קרנות  לפיצויים,   מרכזיות  קופות  השתלמות,  קרנות
 .תקציבית בפנסיה להשתתפות מרכזית גמל

   
  החיסכון ניהול מגזר

 השוטף 
  השקעה   תיקי  וניהול  שיווק  כולל  השוטף  החיסכון  ניהול  מגזר -

 מוסדיים,  ולקוחות   תאגידים  ,פרטיים  לקוחות   עבור   ערך   בניירות
 סל. קרנות  וניהול נאמנות קרנות ניהול

   
  ללקוחות   בעיקר  בורסה  חבר  שירותי  מתן  הינה  המגזר  פעילות -  בורסה חבר מגזר

  שירותי   , ערך  ניירות   משמורת  שירותי  ,היתר  בין   הכוללים ,פרטיים
 ואשראי  ש"עו  ופעילויות  ערך  בניירות  עסקאות   ביצוע  מסחר,
  2020  לשנת  הרביעי   מהרבעון  החל  לקוחות.  של  רחב  למגוון   שונות
 נכללת  אשר   המוסדי  הברוקראז'   פעילות  את  כולל  לא  המגזר
 אחרים.  במגזר

   
 מתן  כוללת  המגזר  פעילות  ,2020  לשנת  הרביעי  מהרבעון  החל  -  בנקאי חוץ אשראי   

  קבוצת   באמצעות  בישראל  ובינוניים  קטנים  לתאגידים  אשראי
  באמצעות   פרטיים  ללקוחות   צרכני  אשראי  מתן  מ,"בע  פנינסולה

 באמצעות  באירלנד  אשראי  מתן  ופעילות  בע"מ  הלוואות  דש  מיטב
Limited Management Investment Lotus. 

 

 ברוקראז'   פעילות   בעיקר  הן   האחרים  במגזר  שנכללות  בקבוצה  הנוספות  הפעילויות
 בבעלות  נמצאתש  ביטוחה  תיוסוכנומ   אחת  )למעט  הביטוח  סוכנויות  פעילויות  מוסדי,
 פעילות ו  זרות  קרנות  הפצת  ובינוני(,  ארוך   לזמן  חיסכון  במגזר  שנכללת  החברה  של  מלאה

   בע"מ. סי אם. קפיטל ליקווידיטי באמצעות עתידיות הכנסות תזרימי רכישת
 

 קבלת   לצורכי  בנפרד  שלה   העסקיות   היחידות   של   הפעילות   תוצאות  אחר  עוקבת  ההנהלה  .2
  .ביצועים והערכת משאבים הקצאת לגבי החלטות

 נמדד  מסוימים  שבמקרים  תפעולי  הפסד  או  רווח  על  בהתבסס  מוערכים  המגזרים  ביצועי
  .המאוחדים הכספיים  בדוחות תפעולי הפסד  או מרווח שונה  באופן

 

 ואינם  קבוצתי   בסיס  על  מנוהלים  ההכנסה  על  והמסים  המימון  הכנסות ,המימון  הוצאות
 בלתי  נכסים  הפחתת  בעיקר  הכוללות  ,אחרות  הוצאות .פעילות  למגזרי  מיוחסים
 לקבלת   ההנהלה  את  משמשות  שאינן  מכיוון  פעילות   למגזרי  מיוחסות  אינן   מוחשיים
 . מטה  הוצאות  בעיקר  כוללות  למגזרים  הוקצו  שלא  הוצאות ,כן  כמו .תפעוליות  החלטות

 
 ,שלישיים  מצדדים  התקבלו  שההכנסות  כאילו  מגזרים  בין  בהכנסות  מטפלת  הקבוצה .3

 .שוטפים  שוק מחירי לפי בהן  מכירה ומשכך
 



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              מידע בדבר מגזרי פעילות   .ב
                

 2021בספטמבר   30תשעת החודשים שהסתיימו ביום   

 

ניהול  
חיסכון  
לזמן  
בינוני  
  וארוך 

ניהול  
חיסכון  
  שוטף 

חבר  
  בורסה

אשראי  
 כ  "סה  התאמות   אחרים   חוץ בנקאי 

 בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 

              הכנסות 

 827   -   77   145   87   273   245  הכנסות מחיצוניים 
 -   (2)  1   -   1   -   -  הכנסות בין מגזרים

 827   (2)  78   145   88   273   245  כ הכנסות "סה
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי  

 1   -   1   -   -   -   -  נטו, המאזני     

 286    -   26   88   20   116   * 36   רווח מגזרי 

 (41)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים 
 סכומי החזר הכנסות בקשר עם תביעות משפטיות כנגד  

 (338)             החברה     
 וח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק  רו
 22              נטו, נוסטרו    
 (267)             נטו, צאות מימון הו

 (22)             נטו , הוצאות אחרות

 (360)             הפסד לפני מסים על הכנסה 
 

 החברה.   סכומי החזר הכנסות בקשר עם תביעות משפטיות כנגד* לא כולל 
  



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                

              (המשך) מידע בדבר מגזרי פעילות          .ב 
                

 2020בספטמבר   30תשעת החודשים שהסתיימו ביום   

 

ניהול  
חיסכון  
לזמן  
בינוני  
  וארוך 

ניהול  
חיסכון  
  שוטף 

חבר  
  *בורסה  

אשראי  
חוץ בנקאי 

 כ  "סה  התאמות   *אחרים    *
 בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 

              הכנסות 

 697   -   87   73   71   241   225  הכנסות מחיצוניים 
 -   (3)  2   -   1   -   -  הכנסות בין מגזרים

 697   (3)  89   73   72   241   225  כ הכנסות "סה

 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי  
 3   -   3   -   -   -   -  נטו, המאזני     

 216   -   30   28   21   96   41  רווח מגזרי 

 (40)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים 
 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק  

 8              נטו, נוסטרו    
 (21)             נטו, צאות מימון הו

 (37)             נטו , הוצאות אחרות

 126              רווח לפני מסים על הכנסה
              

   '.ראה פירוט בסעיף א  (.CODM)הצגה מחדש בהתאם לגישת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החברה  * 
  



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              (המשך) מידע בדבר מגזרי פעילות          .ב

                
 2021בספטמבר   30שלושת החודשים שהסתיימו ביום   

 

ניהול  
חיסכון  
לזמן  
בינוני  
  וארוך 

ניהול  
חיסכון  
  חבר בורסה  שוטף 

אשראי  
 כ  "סה  התאמות   אחרים   חוץ בנקאי 

 בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 

              הכנסות 

 271   -   22   43   24   96   86  הכנסות מחיצוניים 
 -   1   (1)  -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים

 271   1   21   43   24   96   86  כ הכנסות "סה
              

 חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי  
 (3)  -   (3)  -   -   -   -  נטו, המאזני     

 82    -   3   23   3   43   * 10   רווח מגזרי 

 (13)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים 
 ומי החזר הכנסות בקשר עם תביעות משפטיות כנגד  סכ
 (310)             החברה     
 וח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק  רו
 6              נטו, נוסטרו    

 (239)             נטו, הוצאות מימון 
 (7)             נטו , צאות אחרותהו

 (481)             הפסד לפני מסים על הכנסה 
 

 החברה.   סכומי החזר הכנסות בקשר עם תביעות משפטיות כנגד* לא כולל 
 

  



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              (המשך) מידע בדבר מגזרי פעילות          .ב

                
 2020בספטמבר   30שלושת החודשים שהסתיימו ביום   

 

ניהול  
חיסכון  
לזמן  
בינוני  
  וארוך 

ניהול  
חיסכון  
  *חבר בורסה    שוטף  

אשראי חוץ  
 כ  "סה  התאמות   *אחרים    *בנקאי  

 בלתי מבוקר 
 ח "מיליוני ש 

              הכנסות 

 224   -   24   22   24   79   75  הכנסות מחיצוניים 
 -   (1)  1   -   -   -   -  הכנסות בין מגזרים

 224   (1)  25   22   24   79   75  כ הכנסות "סה

 רות המטופלות לפי שיטת השווי  חלק החברה ברווחי חב
 2   -   2   -   -   -   -  נטו, המאזני     

 69   -   10   7   7   31   14  רווח מגזרי 

 (14)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים  
 וח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק  רו
 9              נטו, נוסטרו    
 (9)             נטו, צאות מימון הו

 (7)             נטו , הוצאות אחרות

 48              רווח לפני מסים על הכנסה
              

 '.ראה פירוט בסעיף א  (.CODM)הצגה מחדש בהתאם לגישת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החברה  * 
  



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

 

31 

           (המשך) מגזרי פעילות -: 5באור 
                
              (המשך) מגזרי פעילותמידע בדבר           .ב

                
 2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום   

 

ניהול  
חיסכון  
לזמן  
בינוני  
  וארוך 

ניהול  
חיסכון  
  שוטף 

חבר  
  בורסה

אשראי  
 כ  "סה  התאמות   אחרים   חוץ בנקאי 

 מבוקר 
 ח "מיליוני ש 

              הכנסות 

 995   -   109   162   99   323   302  הכנסות מחיצוניים 
 -   (4)  3   -   1   -   -  הכנסות בין מגזרים

 995   (4)  112   162   100   323   302  כ הכנסות "סה
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי  

 6   -   6   -   -   -   -  נטו, המאזני     

 343   -   39   98   30   125   * 51  רווח מגזרי 

 (58)             הוצאות שלא הוקצו למגזרים 
ומי החזר הכנסות בקשר עם תביעות משפטיות כנגד  סכ

 (22)             החברה
 וח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק  רו
 19              נטו, נוסטרו    
 (32)             נטו, צאות מימון הו

 31              נטו , הכנסות אחרות

 281              רווח לפני מסים על הכנסה
 

 החברה.   סכומי החזר הכנסות בקשר עם תביעות משפטיות כנגד* לא כולל 



 מ"בע השקעות דש מיטב
   מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
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 הדוח  בתקופת מהותיים אירועים - :6 באור
 
  ,2021 ,בפברואר 22  ביום  המאוחדים,  השנתיים  הכספיים  לדוחות  א' 30  בבאור  לאמור  בהמשך . א

  להשלמת  בכפוף ,לפיו (הפניקס -  להלן)  מ"בע  אחזקות   הפניקס  עם  בהסכם  גמל  דש   מיטב  התקשרה 
  הלמן  -   להלן)  מ"בע  השקעות   בית  אלדובי  הלמן  לבין   הפניקס  של  בת   חברה  בין   המיזוג  עסקת

  המחזיקה, )  אלדובי  הלמן  של  המניות   הון  מלוא  את  לרכוש  הפניקס   עתידה  במסגרתו  ואשר (,אלדובי
  -)להלן בע"מ  ופנסיה  גמל  קופות  אלדובי  הלמן  של  המניות  מהון  100%-ב  החברה,  ידיעת  למיטב
 להתקשר   מנת  על ,ופנסיה  גמל  הלמן  על  שלה  השליטה  כוח  את  הפניקס  תפעיל (,ופנסיה  גמל  הלמן

  החדשות   הפנסיה  קרנות  פעילות  את  ופנסיה  גמל  מהלמן  תרכוש  גמל   דש  מיטב  לפיו  בהסכם
 להשלמת   המתלים  לתנאים  בכפוף ,ההסכם  להוראות  בהתאם .ופנסיה  גמל  הלמן  ידי  על  המנוהלת

  כנגד  ,ופנסיה  גמל  מהלמן  החדשות  הפנסיה  קרנות  פעילות  את  גמל  דש  מיטב  תרכוש ,ההסכם
 האחריות  תהא  גמל  דש  למיטב ,העסקה  השלמת  עדממו  החל .ח"ש  מיליון  45-כ  של  בסך  תמורה

 למועד  שקדמה  התקופה  בגין  בין  ,הנרכשות  הפנסיה   קרנות   לפעילות  הקשור  בכל  והמלאה  הבלעדית
  השלמת  .ההסכם  להוראות  בכפוף ,ואילך  ההשלמה  ממועד  שהחל  התקופה   בגין  ובין  ההשלמה

 התחרות   על  הממונה  וראיש  קבלת  כך  ובכלל ,מקובלים  מתלים  לתנאים  כפופה  היתה  העסקה
  קרנות  פעילות  להעברת  וחיסכון  ביטוח ,ההון  שוק  רשות  על  הממונה  אישור  וכן  העסקה  לביצוע
 .2021 ,ביוני 03  ליום  נקבע  העסקה  להשלמת  האחרון  המועד .גמל  דש  למיטב  הנרכשות  הפנסיה
 70%  לשימור  תפעל  כי   בקבוצה  אחרת  חברה  או   גמל  דש  מיטב  התחייבה  ,ההסכם  במסגרת

 10  ביום .ההשלמה  ממועד  לפחות  חודשים 12  של  תקופה  במשך  המועברת  הפעילות  של  מהעובדים
 14  ביום .ופנסיה  גמל  הלמן  ידי  על  נחתם  ההסכם  כי  גמל  דש  למיטב  הפניקס  מסרה  ,2021 ,במרס

 ניתן  ,2021 ,באפריל 21  ביום .לממונה  הקרנות  ניהול  להעברת  בקשה  החברה  הגישה ,2021 ,באפריל
  ההון,   שוק  רשות  על  הממונה  אישור  ניתן ,2021 ,ביוני 28  ביום .לעסקה  התחרות  על  הממונה  אישור
  ביום  ,ההשלמה  מועד  שינוי  על   הצדדים  להסכמת  בהתאם .הקרנות  ניהול  להעברת  וחסכון  ביטוח

  התקיימות   שלאחר  כך ,אלדובי  הלמן  של החדשות  הפנסיה קרנות  פעילות  הועברה ,2021 ,ביוני 30
  חלות   המועברות  הקרנות  בגין   והזכויות   החובות  כלל ,2021 ,ביולי 1  מיום  החל ,המתלים  יםהתנא

 . גמל דש מיטב על
 הלמן   בניהול  שהיו ,ח"ש  מיליארדי  5.2-כ  של  בהיקף ,עמיתים  נכסי ,הקרנות  העברת  השלמת  עם 

 גמל.  דש מיטב לניהול עברו ,ופנסיה גמל
 
  של  והנפרע  המונפק   המניות  מהון  40%  לרכישת  הסכם  על  החברה  חתמה  ,2021  בפברואר,  25  ביום .ב

 הרכישה  שלאחר  כך  סלע  של  המשותפים  מהמנכ"לים  סלע(  -  )להלן  בע"מ  לביטוח  סוכנות  סלע
 ההסכם  ש"ח.  מיליוני  12.2-כ  של  לסך  בתמורה  זאת  סלע,  של  המניות  הון  במלוא  החברה  תחזיק

  במאי,   24  -ה   ביום  התקבל  אשר  ןוחיסכו  ביטוח  ההון  שוק  על  הממונה  אישור  לקבלת  כפוף  היה 
  הושלמה   העסקה  לפחות.  שנים  5  למשך  בתפקידם  ימשיכו  סלע  של  המשותפים  המנכ"לים  .2021
 .2021 במאי, 30 ביום

 
  השקעות   שיווק  נוקס  בחברת  החזקתה  למכירת   הסכם  על  החברה  חתמה  ,2021  בינואר,  26  ביום .ג

- כ  של  כולל  סך  תמורת  בנוקס,  הנוסף  המניות  לבעל  נוקס(  -  )להלן  בע"מ  פנסיוני   לביטוח  וסוכנות
 בהסכם.  הקבועים  למועדים בהתאם שיושלם ש"ח אלפי 760

 מכירת  והושלמה  וחיסכון   ביטוח  ההון  שוק  על  הממונה   אישור   התקבל  2021  אפריל  בתחילת 
 המניות.

  
  בע"מ  פינקום  חברת  של  המניות  בעלי  לבין  החברה  בין  הסכם  נחתם  ,2021  בפברואר,  22  ביום .ד

 במלוא  החברה  תחזיק   הרכישה  שלאחר  כך   בפינקום  החזקותיהם  מלוא  לרכישת   פינקום(  -   )להלן
  שיכולה  נוספת  מותנת  ותמורה  ש"ח  מיליוני  3  של  במזומן  בתמורה  זאת   פינקום,  של   המניות   הון 

 תוכנת פיתחה פינקום בהסכם. לקבוע בהתאם ש"ח(,  מיליוני 6 הכל )סך  ש"ח ליוני מי 3  עד להגיע
  נוחה   בצורה  שברשותם  המידע  את  ולסדר  לאסוף  ללקוחותיה  לאפשר  בכדי  אינטרנט   ואתר   מס

  השקעה   נרשמה  הדוח  בתקופת  מס.  לייעוץ  רישיון  בעל  ידי  על  המוגשת  מס  להחזר  לבקשה  כהכנה
  הועברו   והמניות  ש"ח  מיליוני  3  של  סך  שולם  2021  מאי,  בחודש  ש"ח.  מיליוני  6- כ  של  בסך  בפינקום

 החברה.  שם על
 

 נכון  ארעית.  מדידה  פי  על  שניטלו  וההתחייבויות  שנרכשו  הנכסים  של  ההוגן  בשווי  הכירה  החברה
 הנכסים   של  ההוגן  לשווי  סופית  שווי  הערכת  התקבלה  טרם  הכספיים  הדוחות  אישור  למועד

 שניטלו.  וההתחייבויות  שנרכשו המזוהים
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 )המשך(  הדוח  בתקופת מהותיים אירועים - :6 באור
 
  של   ההקצא (התגמול  ועדת  אישור  לאחר)  החברה  דירקטוריון   אישר ,2021  בפברואר,  1  ביום .ה

 ,החברה  של  א"כ .נ.ע  ש"ח 1  בנות ,סחירות ,שם  על  רשומות ,רגילות  חסומות  מניות   175,000
  החברה   של ההצבעה  ומזכויות והנפרע  המונפק   המניות   מהון  0.27%- כ  ההקצאה  לאחר  שתהווינה

  יובשלו  חסומות  מניות  75,000 .החברה  של  עובדים  3- ו  בכירה  משרה  לנושא ,מלא  בדילול  0.27%-וכ
  מאותו   שנים  5  לאחר  ומחצית   הדירקטוריון   י "ע  ההקצאה   אישור   ממועד  שנים  3  לאחר  מחצית

  14,431  :להלן  כמפורט  יבשילו  בחברה  בכירה  משרה  לנושא  שיוקצו  חסומות  מניות  100,000  .מועד
  מהמניות   57,046  ,במזומן  בונוס  חלף  והוקצו  הואיל  הקובע  במועד  הובשלו   החסומות  מהמניות
 מהמניות  28,523- ו  הדירקטוריון   י"ע  ההקצאה  אישור  ממועד  שנתיים  כעבור  יבשילו  החסומות
 . הדירקטוריון י"ע ההקצאה אישור ממועד שנים שלוש עבורכ יבשילו  החסומות

 
  החוב   לאגרות  יציב   ק באופ  A1.il  דירוג  קובעת  היא  כי  בע"מ  מדרוג  הודיעה   2021  במרס,  21  ביום .ו

  שקיבל   עקרונית  החלטה  לאור  וזאת  ע.נ,  ש"ח  מיליוני  200  עד  של  בהיקף  החברה  שתנפיק  ד'(  )סדרה
  )סדרה   קיימת  חוב  אגרות  סדרת  הרחבת  של  בדרך  לציבור,  חוב  אגרות  להנפקת  החברה  דירקטוריון

  במרס,  29  ביום  . 2019  בפברואר,  28  מיום  החברה  של  מדף  תשקיף  מכוח  לראשונה   הונפקה  אשר  ד'(,
- כ של סך החברה של מדף תשקיף פי על שפורסם מדף הצעת לדוח בהתאם  החברה, גייסה ,2021

  הציעה   מדף  הצעת  דוח  פי   על  ד'(.  )סדרה  חוב   אגרות  הנפקה(,  הוצאות  )בניכוי   ש"ח  מיליוני  381
  עמד   קהבהנפ  החוב  לאגרות  האפקטיבית  הריבית   שיעור   ע.נ.  ש"ח  מיליוני  200  עד לציבור  החברה

  השנתיים  הכספיים  בדוחות  ד'16  באור  ראה  ד'(,  )סדרה  החוב  אגרות  תנאי  בדבר  לפרטים  .2.15%  על
 חוב   לאגרות  רבקש  הפיננסיות המידה  מאמות  אחת  של  החברה  הפרת  בדבר  לפרטים  המאוחדים.

 לעיל. )ב(1 באור ראה ד'( )סדרה
 

  אלפי   60,000  של  פרטית  הנפקה   פנינסולה(  -  )להלן  פנינסולה   קבוצת  ביצעה  ,2021  באפריל,  20  ביום .ז
 מסווגים. למשקיעים נע"מ( - )להלן סחירים לא (2 )סדרה מסחריים ערך ניירות .ע.נ ש"ח

  ממועד   שנה  הינו   פירעונם  ומועד  0.8%  של  מרווח  בתוספת  ישראל  בנק   ריבית  נושאים  הנע"מ 
 כל   שנה   בנות  נוספות  לתקופות   הצדדים  בהסכמת  להארכה  ניתנת  תהא  הנע"מ  תקופת  הנפקתם.

 שנים. חמש של כוללת לתקופה ועד אחת,
 זה. מסוג בהנפקות  המקובל בנוסח מידי, לפירעון להעמדה  עילות כוללים הנע"מ תנאי 
 השוטפת.   פעילותה למימון פנינסולה את תשמש הפרטית  ההנפקה תמורת 

 

 החוב   אגרות  סדרה.  הרחבת  של  בדרך  ג'(  )סדרה  חוב  אגרות  פנינסולה  גייסה  ,2021  במאי,  30  ביום . ח
  התמורה   סך  כלשהו.  למדד  וריבית(   )קרן   צמודות  ואינן  2%של   בשיעור  קבועה   שנתית  ריבית   נושאות
  הונפקו   החוב  אגרות  ש"ח.  מיליוני  247-לכ   הסתכמה  לציבור,  ההצעה  במסגרת  ברוטו  המיידית

 .1.682%  על  עומד  הסדרה  הרחבת  לאחר  המשוקלל   הניכיון  ושיעור  4.8%  של  בשיעור  בניכיון  במקור
  10%  של  בשיעור  ורציפים  שווים  רבעוניים  תשלומים  בעשרה  )קרן(  לפירעון  תעמודנה  החוב  אגרות
  .2022  בינואר,  3- ב  החל  רבעון   מידי  ישולמו  אשר  אחד,  כל  החוב,   אגרות  של  הכולל  ערכן  מקרן

 אשר  תשלומים,  עשר  בשניים  תשולם  החוב  אגרות  של  מסולקת  הבלתי  הקרן   יתרת  על  הריבית
   .2021 ביולי, 3-מ החל רבעון כל ישולמו

 

 לסך  המסתכם  למניה  ש"ח  0.46  של  בסך  דיבידנד  חלוקת  על  החברה  הכריזה   ,2021  במרס,  17  ביום . ט
 . 2021 באפריל, 12-ה  ביום שולם הדיבידנד ש"ח.  מיליוני 30-כ של

 
 של   לסך  המסתכם  למניה,  ש"ח  0.15  בסך  דיבידנד  חלוקת  על  החברה  הכריזה   , 2021  במאי,  26  ביום 

 . 2021  ,ביוני 21- ה  ביום שולם  הדיבידנד .ש"ח מיליוני 10-כ
 

  לסך  המסתכם למניה, ש"ח  0.23 בסך דיבידנד חלוקת  על  החברה הכריזה  , 2021 באוגוסט, 17  ביום
 . 2021 בספטמבר, 9-ה  ביום שולם הדיבידנד ש"ח.  מיליוני 15-כ של
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 )המשך(  הדוח  בתקופת מהותיים אירועים - :6 באור
 
  , (בייס  ווליו -להלן)  מ"בע  בייס  ווליו  של  המייסדים  המניות בעלי  שני  מימשו  ,2021 ,יוני  בחודש י.

  מהמימוש  כתוצאה הקמתה. במועד להם שהוענקו האופציה כתבי  את החברה, של כלול חברה
  מהירידה   כתוצאה  .%15.76  של  שיעור   על  עומד  והוא  ירד  החברה  של  ההחזקה   שיעור  האמור
 בנכס  להשקעה  כלולה  בחברה  מהשקעה   הכספיים  בדוחות  ההשקעה   סווגה  ההחזקה  בשיעור
  לתקן   בהתאם  ההוגן,  שוויה   פי   על  ההשקעה  הצגת  לצורך  והפסד.  רווח  דרך   הוגן  בשווי   פיננסי

  ההשקעה   של  ההוגן  שוויה  בין  ההפרש .בייס  לווליו  הוגן  שווי  הערכת  בוצעה ,IFRS13  בינלאומי
 .מהותי לא בסך הפסד או  הרווח על בדוח אחרות בהכנסות נרשם בספרים לשוויה

 
 שבשליטתה   ביטוח סוכנויות של מניות להעברת בהסכמים  החברה  התקשרה  2021  יולי,  בחודש .יא

 להלן: כמפורט
 
 )להלן   בע"מ לביטוח סוכנות דש מיטב של  הנוספים  המניות  בעלי לבין החברה בין הסכמים .1

  בסוכנות השקעתם למכירת הסוכנות( -
 

  ממניות   12%  בסוכנות  הנוספים  המניות  מבעלי תרכוש במסגרתו בהסכם התקשרה החברה
 החברה תחזיק העסקה השלמת לאחר  ש"ח.  מיליוני  6.6-כ של לסך  בתמורה  הסוכנות

 שוק מרשות אישור בקבלת  מותנים ההסכמים  הסוכנות. של  והנפרע  המונפק   ההון   במלוא
  ההסכם   כן,  כמו  .המניות ולהעברת בסוכנות  השליטה   היתר  לתיקון  וחיסכון   ביטוח   ההון,

  במקרה  התמורה להתאמת  הוראות כולל  רונן(  -  להלן  טוב,  רונן  )מר  המניות  מבעלי  אחד  עם
 ברימונים הסוכנות החזקות  יתרת של   חודשים שישה עד של  תקופה  בתוך  מכירה  של

   .שלישי  צד לידי רימונים( - )להלן בע"מ לביטוח סוכנות
 .הסוכנות של והנפרע המונפק מההון  88%-ב החברה מחזיקה זה דוח למועד

 
 רימונים  עם בקשר רונן  לבין  הסוכנות בין הסכם .2
 

 של  לסך בתמורה רימונים ממניות 40%  לרונן תמכור במסגרתו בהסכם התקשרה הסוכנות
 המונפק מההון  48% הסוכנות  תחזיק העסקה  השלמת מועד שלאחר כך  ש"ח מיליוני  4.6

  המניות   שיעור  ג'. צד בידי יוותרו הנותרים 12%- ו  40%  יחזיק  רונן רימונים, של והנפרע
  העסקה   השלמת  שלאחר  כך  ג',  צד  של  הצטרפות  זכות  בעקבות  35%-ל  עודכן  הנמכרות
 ההסכם  רימונים.  של  המניות  מהון  53%  הסוכנות  תחזיק  ההצטרפות  זכות  מושמי  ובעקבות

 ברימונים  השליטה  היתר לתיקון  וחיסכון ביטוח  ההון, שוק מרשות אישור  בקבלת  מותנה
 לעיל. 1 בסעיף כמפורט הסוכנות  מניות לרכישת הסכם בהשלמת וכן   המניות,  ולהעברת

 .ההשלמה ממועד חודשים 24 עד של תקופה  למשך (Along Bring) גרירה זכות לצדדים
 של והנפרע המונפק מההון  88%- ב הסוכנות תחזיק ההסכם להשלמת ועד זה דוח למועד

 .רימונים
 
 החברה   של  חסומות  מניות  1,158,000  הקצאת  החברה  דירקטוריון   אישר  2021  באוגוסט,  17  ביום .יב

 לאחר  יהוו   אשר  בכירה(,   משרה  ונושאי  משרה  נושאי   14  )מתוכם  ומנהלים  עובדים  107-ל
 לאחר   1/3  של  בשיעור  יובשלו  החסומות  המניות   החברה.  של  המונפק  מהונה   1.74%  -כ  ההקצאה 
 ארבע  לאחר  1/3-ו  שנים   שלוש  לאחר  1/3  הדירקטוריון,   של   ההקצאה  אישור   ממועד  שנתיים

  ויירשם  ש"ח   מיליוני  14.5-כ  של  לסך  הסתכם  ההענקה  במועד  ההוגן  השווי  מועד.  מאותו  שנים
 לעיל. כאמור ההבשלה,   תקופות לאורך
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 תלויות  התחייבויות - :7 באור
 

  ספקים   או  מלקוחות  פניות ,הרגיל  העסקים  במהלך  הקבוצה  חברות  מקבלות ,עיסוקן  תחום  בשל
 תובענות  לרבות  משפטיות,  תביעות  להגשת  להוביל  עלולות  מהפניות  חלק .שונות  טענות  הכוללות
  היקף   בהם  במקרים .בפעילותן  וטעויות  הפרשים  בגין  בסכומים  לחוב  עשויות  הקבוצה   חברות .ייצוגיות
  הפרשה  נכללה  לא ,לגביהן  סביר  אומדן  לבצע  ן נית  שלא  או /ו  מהותי  אינו  לעיל  האמור  בגין  החבויות 
 .הכספיים בדוחות

 
 כנגד   המוגשות  ייצוגיות  תובענות  לאישור  הבקשות  בהיקף  משמעותי  גידול  ניכר  האחרונות  בשנים
  לאישור   בקשות  של  כללי  מגידול  כחלק  זאת,  כייצוגיות.  שהוכרו  התובענות  ובכמות  ההון  בשוק  חברות

  נובע   אשר  הקבוצה,  של  העיסוק   בתחומי  העוסקות   חברות  כנגד  בותלר  בכלל,  כייצוגיות  תובענות
  זו   מגמה  ייצוגיות(.  תובענות  חוק  -)להלן  2006  -  תשס"ו  ייצוגיות,  תובענות  חוק  מחקיקת  בעיקרו
 החברה. של  המשפטית החשיפה פוטנציאל את מהותי באופן מגדילה

 

  ייצוגיות.   תובענות  בחוק  הקבוע  דיוניה  המנגנון  באמצעות  מוגשות  כייצוגיות  תובענות  לאישור  בקשות
  הדיון   שלב  ראשית,  עיקריים:   שלבים  לשני  נחלק   כייצוגיות  תובענות   לאישור  בבקשות   הדיוני  ההליך 

  בהתאמה(. האישור,  שלב -ו האישור בקשת -)להלן  כייצוגית התובענה לאישור בבקשה
 

  האישור  בשלב  החלטה  על  צוגית.היי  ברמה  הדיון  שלב  תם  -   חלוט  באופן  נדחית  האישור  ובקשת  במידה
 מתקבלת,  האישור  ובקשת  במידה  השני,   בשלב  הערעור.  לערכאות  ערעור  רשות   בקשת   להגיש   ניתן

  התובענה   בשלב  דין  פסק   על  הייצוגית(.  התובענה  שלב  - )להלן  לגופה  הייצוגית   התובענה  תתברר
 הערעור. לערכאות  ערעור להגיש ניתן הייצוגית

 
 הסכמי  לעניין  ספציפיים  הסדרים  היתר,  בין  קיימים,  ייצוגיות  תובענות  ק חו  לפי  המנגנון  במסגרת

  מבקשת   התובע  הסתלקות  לעניין   הסדרים  וכן  הייצוגית,  התובענה   בשלב  והן   האישור   בשלב  הן  פשרה,
 הייצוגית.  מהתובענה או  האישור

 

 יותר  ,שקיבלה משפטיות דעת חוות  על היתר בין המתבססת ,ההנהלה להערכת ,בהם אשר בהליכים

  וההליך  תתקבלנה  הנתבעת  החברה  של  ההגנה  טענות  כי ( not" than likely "more) לא מאשר סביר
 נכללה  לא (,כייצוגית  אישורה  את  המשפט  בית  ידחה ,ייצוגית  תובענה  של  במקרה ,או  לגופו)  ידחה

  החברה   של  ההגנה  טענות  כי  לא  מאשר  סביר  יותר ,בהם  אשר  בהליכים .הכספיים  בדוחות  הפרשה
  ידי  על  המוערכת  החשיפה  לכיסוי   הפרשות  הכספיים  בדוחות  נכללו ,ידחו  חלקן  או   כולן ,הנתבעת
 הפרשה  נכללה לא ,ההליך סיכויי את להעריך  ניתן  ולא  ראשוני  בשלב  מצויים  אשר  בהליכים .החברה
 הנכונות  בגובה הפרשה להנכל ,לפשרה נכונות לחברה יש מההליכים במי ,בו במקרה .הכספיים בדוחות
 מצוי  שההליך  או תתקבלנה  החברה של  ההגנה טענות כי  לא מאשר סביר יותר  אם אף וזאת ,לפשרה
 . ההליך סיכויי  את להעריך ניתן לא שבו  ראשוני בשלב

 

  כייצוגיות,   תובענות  לאישור  תלויות  בקשות  במסגרת  הנתבעים  הסכומים  של  מסכמת  טבלה  להלן
  על  שצוינו   כפי  בקבוצה,  חברות  כנגד  אחרות  מהותיות  ותביעות   ייצוגית  כתביעה  שאושרו  תובענות

  30  ליום  נכון  ,המשפט  בית  ידי  על  שנפסקו  כפי  או  מטעמם  הוגשו   אשר  הטענות  בכתבי  התובעים  ידי
 המוערכת  החשיפה  סכום  של  כימות  בהכרח  מהווה  אינו  הנתבע  הסכום  כי  מובהר  .2021  בספטמבר,

  ההליך  במסגרת  להתברר  דינן  אשר  התובעים  מטעם   בהערכות  המדובר  שכן   ה,הקבוצ  חברות  ידי  על
  לאחר   שהסתיימו  הליכים  לרבות  שהסתיימו,  הליכים  כוללת  אינה  להלן  הטבלה  כי  מובהר  עוד  המשפטי.

 .פשרה הסכם  בהם שאושר
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 כמות

 תביעות

 
 

  הנתבע הסכום
 שנפסק /

 ח"ש מיליוני    

 דין   פסק   ניתן   /   ייצוגית   כתביעה   שאושרו   תובענות 

 3  גופו   בהליך 

 

 500 

 

   כייצוגיות   תובענות   לאישור   תלויות   בקשות 

 

  

 407.5   6  מאוחדות לחברות ו/או לחברה המתייחס סכום צוין 

 סכום יוחס ולא חברות למספר מתייחסת התביעה
 המאוחדות לחברות ו/או לחברה ספציפי

 

   2 
 

 

  50 

  7 התביעה  סכום  צוין  לא 

 1  אחרות   תביעות 
 

 2 

 

  מסתכם  ,לעיל  כמפורט  בקבוצה   החברות  כנגד  שהוגשו  האמורות   התביעות בגין  הכולל  ההפרשה   סכום
  הנובע  פיננסי  נגזר  בגין  מימון  הוצאות   נרשמו  בנוסף,  .2021 ,בספטמבר 30  ליום ,ש"ח  מיליוני   2.747-בכ

  ונרשמה  זה  בהקשר  החברה  על  לחול  שעלולה  החברה  של  המניות  מבעלי  לחלק  לשיפוי  מהתחייבות
 המתבססת ,ההנהלה להערכת  מאוחדת.   בחברה  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות  בעלי  לשיפוי  התחייבות

 בו במקום ,נאותות הפרשות הכספיים בדוחות נכללו ,שקיבלה משפטיות דעת חוות על היתר בין
 .החברה  ידי על המוערכת החשיפה לכיסוי  ,הפרשות נדרשו

 
 בדוחות  למפורט  בהשוואה  ולאחריו,  הדוח  בתקופת  המהותיים  המשפטיים  בהליכים   עדכון   להלן 

 המאוחדים:  השנתיים הכספיים
  

 2021 ,במאי 5  ביום  המאוחדים  השנתיים  הכספיים  לדוחות   ()א(2)ב()19  בביאור  לאמור  בהמשך  .א
  דין   פסק  ניתן ,0212 ,באוגוסט 25  ביום .הסיכומים  עם  בקשר  הבהרות  מתן  לצורך   דיון   התקיים 

  ההסכמים  הפרת תוך   העמיתים  מחשבונות  ניהול  דמי  כדין   שלא  גבתה  גמל  דש   מיטבש קבע  אשר
  ברשלנות פעלה ,חקוקה חובה  הפרה ,הנאמנות חובת את הפרה גמל  דש  מיטב כי נקבע  וכן ;עמם

  דמי   לאלתר  לגבות  להפסיק גמל  דש  מיטב  על  כי  הדין  בפסק  נקבע  כן   כמו .כדין  שלא  והתעשרה
 מחברי   שנגבו  הניהול  דמי  את  להשיב  עליה  וכי  ,הדין ק בפס  שהוגדרו  כפי  הקבוצות   מחברי  ניהול

  המומחה   דעת  חוות  את  לאמץ  שיש  הדין בפסק  נקבע  ,ההשבה  לסכומי  בהתייחס .הללו הקבוצות
 להעביר גמל  דש  מיטב  על  כי  נקבע  עוד .(המומחה - להלן)  התובעים  מטעם  שלם  ר"ד  שהגיש
  המומחה  וכי  הדין  פסק  למועד  ועד  2016  בינואר,  1  מיום  ניהול  דמי  גביית   בדבר  למומחה  נתונים
 משלימה  דעת  חוות  יגיש  שהמומחה  לאחר  וכי ;כאמור  הניהול  דמי  בגין  התשואה  של  תחשיב  יערוך
  ואת  לעמיתים  להשיב גמל  דש  מיטב  שעל  המעודכנים  הסכומים  את  שייקבע  משלים   דין  פסק  יינתן

  חוות  והוגשה  למומחה  הועברו  הנתונים .דינם  לעורכי  הטרחה  ושכר  גיםהייצו  לתובעים  הגמול
  לבחור   גמל  דש  מיטבל  האפשרות  הדין  בפסק  ניתנה  ההשבה  ביצוע  לאופן  בהתייחס .משלימה  דעת

 חשבון  עריכת ,לחלופין  או ,הקבוצה  חברי  למספר  הפיצוי  חלוקת ,הראשון :אופנים  משני  באחד
  ועד   הגביה  תחילת  מאז  ,בפועל  תשואה   וחישוב  ,הניהול  דמי  של   בפועל  גביה   נתוני  בסיס  על  פרטני
  גישו ה  הצדדים  כן  כמו .הראשונה  בחלופה  בחרה  כי  המשפט  לבית  הודיעה  גמל דש מיטב .היום

  של  הכספיים  בדוחות .כוחם  באיל  הטרחה  ושכר  המייצגים   לתובעים  הגמול  גובה   בעניין   טיעונים
  החברה   להערכת  מהווה  אשר  ש"ח  נימיליו  450  בסך  כוללת  הפרשה  אלו  הליכים  בגין  נרשמה  החברה

 .ידחה  שהערעור במקרה התביעה סכום מלוא את
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 גמל   דש  מיטב  2021 ,בנובמבר 14  ביום  . המחוזי  המשפט  בית  "יע  משלים  דין  פסק  פורסם  טרם 
  בית .הדין  פסק  ביצוע  לעיכוב  בקשה  עם  יחד  הדין  פסק  על  ערעור  העליון   המשפט  לבית הגישה

  המשפט  בית  של  משלים  דין  פסק  מתן  לאחר  תידון  ביצוע  לעיכוב  הבקשה  כי  קבע   העליון  המשפט
 .ההשבה  סכום בעניין המחוזי

 
 2021  ביוני,  10  ביום  המאוחדים,  השנתיים  הכספיים  בדוחות (ב()2()ב )19  בביאור  לאמור  בהמשך  .ב

  הגישה  2021  ביוני,  30  ביום .חלופי  מייצג  תובע  זהות  בדבר  הודעה  המייצגים  הכוח  באי  הגישו
 באוגוסט,  2  ביום .לתשובה  תגובה  הוגשה  2021  ביולי,  11  וביום  להודעה  תשובה  גמל  דש  מיטב
, וברבאוקט 3ביום   .ייצוגי  כתובע החלופי התובע   את ואישר  ההודעה  את המשפט  בית קיבל  2021
בקשה למחיקת   מיטב דש גמלהגישה  , 2021, באוקטובר 21ביום  . הוגש כתב תביעה מתוקן  ,2021

מיטב דש  על  . הגיש התובע הייצוגי תשובה לבקשה  ,2021, בנובמבר 1כתב התביעה המתוקן וביום  
 .2022, בפברואר 2קדם משפט נקבע ליום . להגיש כתב הגנה מטעמה גמל

 
  הצדדים   בין  תנהלה  המאוחדים  השנתיים  הכספיים  בדוחות  ()ג(2)ב()19  בביאור  לאמור  בהמשך .ג

גישור,  גישור.  הליך הליך  התקיימות  לבית  , 2021, באוקטובר 13ביום    לאחר  הודיעו המבקשים 
. האישור בבקשת להכריע המשפט מבית וביקשו, הגישור הליך  כישלון  על צדדי חד באופןהמשפט  

ניתן היה לסיים את הליך הגישור    לשיטתה כי, 2021, באוקטובר 31 ביום הודיעה גמל  דש  מיטב
מבית המשפט ליתן החלטה בבקשתה    מיטב דש גמלביקשה  , 2021, באוקטובר 31ביום  . בהצלחה

בית המשפט . וזאת טרם מתן פסק הדין בבקשת האישור  (,2020, בנובמבר 24מיום  )להוספת ראיה  
, הגישו המבקשים התייחסות לראייה  2021בנובמבר,    25ביום    .ף ראייהקיבל את הבקשה לצירו

 בית המשפט צפוי לתת פסק דין בהליך.  הנוספת.
 
  2021  באפריל,  4  ביום  המאוחדים,  השנתיים  הכספיים  בדוחות  ()ו(2)ב()19  בביאור  לאמור  בהמשך .ד

 2021, בספטמבר 9יום ב גמל. דש מיטב  שהגישה הערעור רשות בקשת את הארצי הדין בית דחה
לרבות  )רור הטענות בעניין חוות הדעת המשלימה  יאושר הסדר דיוני מוסכם של הצדדים לפיו ב

יושהה  ( בה כי מדובר בהרחבת חזית ואפשרות להגיש חוות דעת משלימה מטעמהטענות המשי
 .עד להיוודע תוצאות הליך הגישור עליו הוסכם בין הצדדים

 
, בספטמבר 24 ביום  ,המאוחדים  השנתיים  הכספיים  בדוחות  (ז()2)ב()19  בביאור  לאמור  בהמשך .ה

  גמל ויתר המשיבות  וקיבל את טענות מיטב דש, ניתן פסק הדין אשר דחה את בקשת האישור  ,2021
 .בכך באה התובענה לסיומה

 
  , 2021  באפריל,  7  ביום  המאוחדים,  השנתיים  הכספיים  בדוחות  ()ח(2)ב()19  בביאור  לאמור  בהמשך .ו

  האישור. מבקשת להסתלק המבקש   ביקש המשפט,  בית הערות ולאחר נוסף, מקדמי דיון התקיים 
   להוצאות. צו ללא המבקש הסתלקות את אישר אשר  הדין  פסק ניתן היום באותו
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  , 2021  באפריל,  29  ביום  המאוחדים,  השנתיים  הכספיים  בדוחות  ()ט(2)ב() 19  בביאור  לאמור  בהמשך .ז

  הודעה   להגשת  רשות  למתן  בקשה  הוגשה  בבד,  בד  האישור.  לבקשת  גמל   דש  מיטב  תשובת  הוגשה
 באוגוסט, 4  ביום . 2021 ביוני,  8 ביום  תשובות הגישו   המבקשים  המיסים. רשות  כנגד שלישי  לצד

 זאת,   עם  יחד  בהליך.   ג'  כצד  לצירופה   מתנגדת  היא   לפיה   עמדתה  את  המיסים  רשות   הגישה   2021
 המבקשים  מטעם הוגשה ,2021 ,בנובמבר 8 ביום להליך. כמשיבה להצטרף המיסים רשות ביקשה
  ניתנה  , 2021  ,בנובמבר  8 ביום .כייצוגית התובענה  לאישור לבקשה המשיבות לתשובת תגובה

 .משפט קדם דיון לקיום  מועד  יקבע  אשר  אחר,  למותב ההליך הועבר לפיה טמשפ  בית  החלטת
  שה לבק  לתשובה  המשיבות  תגובות .2022 ,בינואר 26 ליום נקבע לאישור בבקשה משפט קדם דיון

 . 2021 בנובמבר 28 ביום וגשוה  שלישי צד להודעת

 
 ,2021 באפריל, 8 ביום  המאוחדים, השנתיים הכספיים  בדוחות ()י( 2)ב()19  בביאור לאמור בהמשך . ח

 מיטב   .עניינית סמכות חוסר בשל הסף על האישור בקשת לדחיית בקשה  גמל  דש  מיטב הגישה
  המבקשים   2021  ביולי,   11  ביום   . 2021  ביוני,  6  ביום   האישור   לבקשת  תגובתה  את  הגישה   גמל  דש

  2021  ביולי,  14 ביום  האישור. לבקשת  לתגובה תשובתם ואת  הסילוק  לבקשת תגובתם את הגישו 
  משפט  קדם  התקיים   2021  ביולי,   15 ביום המבקשים.  לתגובת  תשובתה   את  גמל  דש   מיטב  הגישה 

  ליום  נקבע האישור  בבקשת הוכחות דיון לעבודה. הדין  לבית יךההל העברת על הוחלט במסגרתו
 . 2022 במרס, 7

 
  -   יחדיו   )להלן  כייצוגית  לאשרה   ובקשה תובענה  גמל,  דש  למיטב  הומצאה  , 2021  באפריל,  13 ביום  .ט

  משיבים  14  כנגד  הוגשה  התובענה  .2006-התשס"ו  ייצוגיות,  תובענות  לחוק  בהתאם  התובענה(,
 חברי   המשיבים(.  -  יחד  להלן  השקעות,  ובתי  אשראי  חברות  ביטוח,  חברות  )בנקים,  נוספים

  בשירותים  שימוש   עשה   ו/או   עושה   אשר  אדם  כל  הם  לייצג  המבקשים  מבקשים  אותה  הקבוצה
 מידע   ואשר  התובענה  להגשת  שקדמו  השנים  7  במהלך  מהם  מי  ו/או  המשיבים  של  הדיגיטליים

   שלישי. לצד עבר אודותיו  סודי ו/או  אישי  ו/או פרטי
  לקוחותיה   של  אישי  מידע  המעביר  גמל  דש   מיטב  כי   הוא  המבקשים,  לטענת  התובענה,  של  עניינה 

  בפרטיות,   פגיעה  תוך  ,םהסכמת  ללא  שלה,  האינטרנט  באתר  שלהם,  האישי  באזור   המשתמשים
  הפרת  הסכם,  בקיום  לב  תום  חוסר  במשפט,  ולא  עושר  עשיית  והאמון,  הסודיות  חובת  הפרת

   באוטונומיה. ופגיעה  חקוקה חובה הפרת רשלנות, הטעייה, הסכם,
 ש"ח.   מיליוני  2.5  מעל   מקרה  ובכל  שקלים  מיליוני  הינו   הכולל  הנזק   שיעור   המבקשים   להערכת 

  חשיפה   ו/או  שיתוף   ו/או   מהעברה  לחדול  למשיבים   להורות  השאר,  בין  הינם,   המבוקשים   הסעדים
  לשמירה   לדין  בהתאם  לפעול  שלישיים,  צדדים  עם  לקוחותיהם   על  המידע  של  אחרת  דרך  בכל

  מיטב  להם.  שנגרם  הנזק  בגין  הקבוצה  חברי  כל  את  תולפצו  לקוחותיהם  של  פרטיותם  על  והגנה
 משפט. לקדם מועד נקבע וטרם  האישור לבקשת  השיבה טרם גמל דש

 
  -   יחדיו   )להלן  כייצוגית  לאשרה   ובקשה תובענה  גמל,  דש  למיטב  הומצאה  , 2021  באפריל,  13 ביום   .י

  לעבודה   האזורי  ין הד  לבית  שהוגשה  2006-התשס"ו  ייצוגיות,  תובענות  לחוק  בהתאם  התביעה(,
  קרן  נפתחה  שלהם  העמיתים  כל  הם  לייצג   התובעת  מבקשת   אותה  הקבוצה  חברי  אביב.-בתל

  דמי   מהם   ונגבו  המקיפה   הפנסיה   בקרן   ההפקדה   לתקרת   מעבר  מהפקדה  כתוצאה   כללית  פנסיה
  המקיפה. הפנסיה  בקרן מהם שנגבו  הניהול מדמי הגבוהים הכללית  הפנסיה בקרן  ניהול

 בניגוד הכללית הפנסיה בקרן גבוהים ניהול דמי גביית הוא התובעת, לטענת התביעה, של עניינה 
  התובעת   הסכמת  ללא  וזאת  המקיפה  הפנסיה   לקרן  ההצטרפות  בעת  המוסכמים  הניהול  לדמי

  הוראות  הפרת  הסכם,  ובקיום  ומתן  במשא  הלב  תום  חובת  חוזיות;  עילות  של  הפרה  ובכך  הייצוגית
   כדין. שלא והתעשרות   ה חקוק חובה הפרת  התקנון,

  ביכולתה  שאין  ציינה  התובעת  ש"ח.  308  הינו   הייצוגית  התובעת  לטענת  שנגרם  האישי   הנזק 
  מיטב  הגישה  ,2021  באוקטובר,  21  ביום  הקבוצה.  לחברי  שנגרם  הכולל  הנזק  שיעור  את  להעריך

  התובעת  הגישה  ,2021  באוקטובר,  25  ביום   כייצוגית.  התביעה  לאישור  לבקשה  תשובה  גמל  דש
 . 2022 בפברואר, 10  -ל נקבע הוכחות דיון אישור.ה לבקשת לתשובה  תגובה
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  2021  באפריל,  20  ביום  המאוחדים,  השנתיים  הכספיים  בדוחות  (3)ב()19  בביאור  לאמור  בהמשך .יא
  את   טרייד  דש  מיטב  הגישה   2021  באפריל,  26  ביום   בתביעה.   הליכים  לעיכוב  בקשה  הלקוח   הגיש

  הזמני   העיקול  להמרת  בקשה  הלקוח  הגיש   2021  במאי,  4  ביום  ההליכים.  לעיכוב  התנגדותה
 כל  הלקוח לבקשת שהסכימה טרייד דש מיטב תגובת הוגשה 2021 במאי, 6 ביום כספית. בערובה

  18  ביום   ממנה.  להיפרע  תוכל  טרייד  דש  ומיטב  ביהמ"ש  בקופת   תופקד  הכספית  שהערובה   זמן
 במסגרתו  הצדדים  בין  שנכרת  להסכם  החלטה  של  תוקף  למתן  בקשה הצדדים  הגישו  2021   ביוני,

  ביוני,   20  ביום  העיקול.  הסרת  לצורך  טרייד  דש  למיטב  ביהמ"ש  בקופת  המופקדים  הכספים  יועברו
  הלקוח   בחשבון   ההפסד  בסך  תהכספי  הערובה  2021  ביולי,   29  ביום   .הבקשה  את  ביהמ"ש   קיבל   2021
  למחיקת   מוסכמת  בקשה  הצדדים  הגישו   הסכום  העברת  נוכח  .טרייד  דש  מיטב  לחשבון  ה דהופק

 המשפט  ובית  הלקוח  חתם  עליו  החוב  שטר  למימוש  לפועל  ההוצאה   ללשכת  טרייד  דש  מיטב  בקשת
 לבקשת  המשפט  בית  נעתר  2021  באוקטובר,  13  ביום  .השטרית  התביעה  מחיקת  על  הורה

  שיך מי  אשר  טרייד  דש   מיטב  נגד  שהוגש   בהליך  כתובע   למחיקתו  התובע  של  לדין   האפוטרופוסים
  התובעים   הגישו  2021  באוקטובר,  31  ביום  שינוי.  וללא  אושה  כפי   אשתו  של   כתביעתה  להתברר
  תצהירי   להגיש  עתידים   המאוחדים  בהליכים  הנתבעים  ראשית.  עדות  תצהירי   המאוחדים  בהליכים

 . 2202 ,ינוארב 31  ליום קבוע משפט קדם דיון  . 2021 ,בדצמבר 8 ביום מטעמם ראשית עדות
 
  2021  ביוני,  22  ביום  המאוחדים,  השנתיים  הכספיים  בדוחות  (4)ב()19  בביאור  לאמור  בהמשך .יב

   להוצאות.  צו   ללא  ההליך  את  המבקש  מחק  המשפט  בית  ובהמלצת  במסגרתו  מקדמי  דיון  התקיים
 
  ייצוגית  תובענה  לאישור  בקשה   בירושלים  לעבודה  האזורי  הדין   לבית  הוגשה ,2019  ביוני   25 ביום .יג

  פנסיה  בקרן  עמית  -  המבקש  מצד  ,0620- תשס"ו  ייצוגיות,  תובענות  חוק   פי  על  יאלדוב  הלמן  נגד
  לעיכוב   בקשה  המבקש,  בהסכמת  אלדובי,  הלמן  הגישה  , 2019  בספטמבר,  16  ביום  אלדובי.  הלמן  של

  נוכח   הוגשה  ההליכים  עיכוב  בקשת  .תשובה  להגשת  מועד  תלהארכ  בקשה   וכן  תיק ב  ההליכים
 הוא   אף  שעניינן  ייצוגיות,  תובענות  לאישור  בקשות  עשר  מתבררות  לעבודה  הדין  בבית  כי  העובדה
 .הסיכומים  בשלב  ומצוי  אוחד  בהן   ושהדיון   השתלמות,  וקרנות  גמל  בקופות  ניהול  הוצאות  בגביית

  תשובה   הוגשה  טרם  האמורה.   הארכה  ובבקשת   ההליכים   עיכוב   בבקשת  החלטות  ניתנו  טרם
  הלמן   של  החדשות   הפנסיה  קרנות  רכישת  לאור  בתיק.  כלשהו  דיון  התקיים  וטרם  האישור  לבקשת
 גמל.  דש מיטב לידי הועברה   התובענה אלדובי

 
 תובענה לאישור בקשה  יפו-אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית  הוגשה ,2021  בספטמבר,  9 ביום .יד

  במניות  שהחזיקו  מי  הינם  לייצג  המבקשת  מעוניינת  אותה  הקבוצה  חברי .החברה כנגד כייצוגית
 לחברי   הנטען  הנזק .2021  באוגוסט,  26  ליום  ועד 2015  בספטמבר,  1  -ה  שבין  בתקופה  החברה

  רחהט  רושכ  למבקשת   מיוחד  גמול  לפסיקת  המבקשת   עותרת  וכן ,ח"ש   ני מיליו 65- כ  הינו   הקבוצה
  של  המניות  לבעלי  שנגרם  נטען  בנזק   הוא  ,בתמצית ,האישור  בקשת  של  עניינה   .דינה  לעורכי
 ,חקוקה  חובה  הפרה ,1968-ח"התשכ ,ערך  ניירות  חוק  מכוח  גילוי  חובות  הפרה  כי  בטענה  החברה

 בקשות  שתי עם בקשר הכל ,יםהכספי  בדוחותיה  נאותות  הפרשות  ביצעה  ולא  ברשלנות  פעלה
 הואיל  .גמל  דש  מיטב כנגד ואושרו  הוגשו אשר ,אוחד בהן שהדיון  ,ייצוגית תובענה לאישור

 או  זהות משותפות שאלות םבה מתעוררות אשר  להלן(  טו  סעיף  )ראה  הליכים  שני  ומתקיימים
  .ההליכים ניהול והמשך אופן את יכריעו אשר מקדמיים הליכים מתקיימים דומות
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  תובענה   לאישור  בקשה   יפו -אביב  בתל  המחוזי   המשפט   לבית  הוגשה  , 2021  בספטמבר,  20 ביום .טו
  דירקטוריון  חברי ,גמל  דש  מיטב ,החברה  ל"מנכ ,החברה  דירקטוריון  חברי ,החברה  כנגד  כייצוגית 

  המבקש  מעוניין אותה הקבוצה חברי (.המשיבים -יחד להלן) גמל דש  מיטב ל"ומנכ גמל דש מיטב
 למעט ,2015  באוגוסט,  30  -ה  לאחר ,החברה  של  אחר  ערך  נייר  או  מניה  שקנה  מי  כל  םהינ  לייצג
  החברה  לש הכספי  הדוח  פרסום  לאחר  אותו  מכר  או  הערך  בנייר  להחזיק   והמשיך ,השליטה  בעלי

  - הביום  שהוציאה  המיידי  הדוח  פרסום  לאחר  או/ו 2021  במאי,  26  ביום 2021  לשנת  הראשון  לרבעון
  לפסיקת   המבקש  עותר  וכן ,ח"ש  מיליון 141 -כ  הינו  הקבוצה  לחברי  הנטען  הנזק .2021  באוגוסט,  25

בטענות כי , בתמצית, של בקשת האישור  עניינה  .דינו  לעורכי  רחהט   רושכ  למבקש  מיוחד  גמול
פעלו  , המשיבים הטעו את ציבור המשקיעים של החברה ובכך הפרו את הוראות חוק ניירות ערך

הפרו חובה חקוקה בגין האיסור להטעות והפרו  , הפרו חובה חקוקה לגילוי פרט מהותי, ברשלנות
ן אי ביצוע הפרשה בדוחות  חובה חקוקה לערוך את הדוחות לפי כללי חשבונאות מקובלים בגי

ייצוגית. כספיים אשר הוגשו  , שהדיון בהן אוחד, הכל בקשר עם שתי בקשות לאישור תובענה 
 מתעוררות אשר  לעיל(   יד  סעיף  )ראה  הליכים  שני   ומתקיימים  הואיל. מיטב דש גמלואושרו כנגד  

  והמשך   אופן  את  יכריעו  אשר  מקדמיים  הליכים  מתקיימים  דומות  או  זהות   משותפות  שאלות  םבה
 .ההליכים ניהול

 

  תובענה   אביב,-בתל  המחוזי  המשפט  לבית  כנגדה  הוגשה  כי  לחברה  נודע  . 2021  באוקטובר,  12  ביום .טז
   . 2006-תשס"ו  ייצוגיות,   תובענות   לחוק   בהתאם  (,התובענה  -   יחדיו   )להלן  כייצוגית  לאשרה   בקשהו

 -  תשנ"ח  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק  את  הפרה  החברה  בתובענה,  לנטען  בהתאם
  לשירות(,   נגישות  )התאמת  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  תקנות  ואת  (החוק  -   )להלן  1998

  במוצרים   הפליה   איסור   חוק   את  והפרה  ברשלנות  פעלה   חקוקה,   חובה   הפרה   , 2013-תשע"ג
   .2000-תשס"א ציבוריים, למקומות  ובכניסה ושירותים 

  האישור   קשתב  ולמחיקת  להסתלקות  בקשה   המחוזי   המשפט  בית   אישר   2021  בנובמבר,  1  ביום
  באה   בכך  החברה.  כנגד  המבקש  של  האישית  תביעתו  דחיית  על  הורה   וכן   להוצאות  צו  ללא

 לסיומה.  התובענה
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   וחהד מועד לאחר אירועים- :8 באור
 

 בע"מ   קרדיט  אינקרדיבל  חברת  של  מההון  20%  תשירכ  בהסכם  החברה  התקשרה  2021  באוקטובר,  4  ביום . א
  תמורת   ,(רדןי  -  להלן)  ירדן  ריאו  מר  של  ובניהולו  בשליטתו  ישראלית  חברה  (,קרדיט  אינקרדיבל  -  להלן)

  אינקרדיבל   של  מלא  בדילול  מההון  20%-ב  החברה  מחזיקה  ההסכם,  לאחר  .ארה"ב  דולר  ני מיליו  2.5  של  סכום
  מייסדים   בידי  מוחזק  מלא  בדילול  מההון  20%-כ  ירדן,  ידי  על  מוחזק  מלא  בדילול  מההון  40%-כ  קרדיט,
   לעובדים. אופציות לרבות נוספים, משקיעים  בידי מוחזקת ההון ויתרת קרדיט אינקרדיבל של נוספים

 
 באינקרדיבל  מניות  כבעלי   הצדדים  זכויות  את  המסדיר  חדש  תקנון  לתוקף  נכנס  הרכישה  להסכם  במקביל
 בלפחות  מחזיקה   היא  עוד  כל  קרדיט  באינקרדיבל  אחד  דירקטור  למנות  החברה  של  זכותה  לרבות  קרדיט,

 בכל   ( emptive-Pre)  מצרנות  זכות   הצטרפות;   זכות   ראשונה;   סירוב   זכות  והמונפק;  הרשום  המניות   מהון   10%
  יות המנ  בעלי   של  מיוחד  רוב   יידרשו   אשר  מסוימות  והחלטות  מניות   העברת  על  מגבלות  עתידי;   השקעה   סבב

 החברה. של  וטו לזכויות  כפופות יהיו אשר או
 

  לרכוש  מעוניינים   אשר  אמריקאית  אזרחות  ללא  פרטיים  לאנשים  הלוואות   במתן  מתמחה  קרדיט  אינקרדיבל
  בארץ   ללווה  חיתום  הליך  דהיינו  כפול   חיתום  הליך  באמצעות  מתבצע  ההלוואות  מתן  ארה"ב.  בשטחי  נכסים
  ברוב   החיתום  הליך  לביצוע   רישיונות  בעלת  הינה  קרדיט  אינקרדיבל  בארה"ב.  לנכס  חיתום  והליך   המקור

  החיתום   בהליך  העומדת  הטכנולוגיה   הנכס.  משווי   50%  עד   הינו   המקובל  ההלוואה  שיעור  בארה"ב.  המדינות
  נתונים   ועל   בארצו,   הלווה  על  כלכליים  ומקרו   מיקרו  ונתונים  פרמטרים  על  מבוסס  מהיר   חיתום  ביצוע  הינה 

 בארה״ב. המשועבד הנכס על כלכליים ו ומקר מיקרו
 

 על רייגו(  -  )להלן  בע"מ  השקעות  רייגו  חתמה  השנתיים,  הכספיים  לדוחות  8ב'10  בבאור  לאמור  בהמשך .ב

 הסכם במסגרת  .מוחזק לתאגיד או/ו  השליטה לבעל או/ו לחברה קשור שאינו  שלישי  צד עם השקעה הסכם

  12.3-כ של מצטבר סכום ברייגו ישקיע  כי המשקיע  התחייב ההשקעה  עסקת להשלמת ובכפוף ההשקעה
 אשר והמועדים לתנאים בהתאם  ב"ארה דולר  נימיליו   60- כ  של רייגו שווי פי על  וזאת "בארה דולר נימיליו

  2.7 עד של בסכום ברייגו נוספת השקעה  לבצע אופציה  למשקיע ניתנה  כן כמו .ההשקעה בהסכם פורטו
 מניות להקצאת בתמורה ההשקעה עסקת השלמת מועד שלאחר  החודשים בששת ב"ארה דולר  נימיליו

  . ההשקעה הסכם במסגרת רייגו של רגילה מניה לכל שנקבע למחיר  הזה מחיר לפי ,רייגו של נוספות רגילות
 סכום תמורת ,רייגו  של ההתאגדות ומסמכי ההשקעה הסכם של לתנאיו ובהתאם העסקה  השלמת עם

 זכות  ,למכירה הצטרפות  זכות דוגמת זכויות צמודות אליהן ,רייגו של רגילות מניות למשקיע יוקצו ההשקעה

 . רייגו לדירקטוריון דירקטור למנות הזכות תינתן למשקיע ,כן כמו '.וכו ראשונה סירוב

 של  השנייה האופציה תפקע ,תושלם אכן ההשקעה ועסקת במידה השנייה האופציה לתנאי בהתאם כי יצוין
 .בלבד הראשונה האופציה ותיוותר החברה

 לרבות מלא בדילול)  27.68%-מ החברה  של החזקתה תדולל ההשקעה מעסקת כתוצאה  ,החברה להערכת

 כולל בסכום מס לפני רווח ויווצר  ( הראשונה האופציה לרבות מלא בדילול)  20.97%-לכ (הראשונה האופציה 

 ההשקעה למועדי בהתאם החברה של המאוחדים  הכספיים בדוחות יוכר אשר  ,ב"ארה דולר נימיליו  1.8-כ של

 . השונים
  מהונה   67.5%- ב מחזיקה החברה  ,רייגו מניות לרכישת החברה של ההשקעה הסכם במסגרת כי  ,בנוסף יצוין

  רייגו  קרן של הכללי כשותף  המשמשת בחברה המחזיקה  מ,"בע החזקות רייגו דש מיטב חברת של  המונפק
 .ב"ארה דולר   מיליוני  55-כ של סך ומנהלת רייגו של הטכנולוגיה על המבוססת חוב קרן שהינה דש מיטב מבית
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 בארה"ב,   מקומי  ושותף (בוליגו   -  )להלן  בע"מ  קפיטל  בוליגו   עם   וףבשית  החברה,  2021  באוקטובר,  18  ביום .ג
 דלאוור   דינתמ  דיני  פי  על  מוגבלת  כשותפות  המאוגדת  בארה"ב,  דיור  במקבצי  להשקעות  ייעודית   קרן  הקימה

Investment-Co )  בוליגו  מבצעת  אותן  בהשקעות  להשתתף  במטרה  הוקמה  הקרן  (. הקרן  -  )להלן  בארה"ב

Fund)  בנכסי  המקומי,  השותף  עם  בשיתוף  Multifamily  .ובעסקאות   ייזום  בעסקאות  תשקיע  הקרן  בארה"ב  
 בודדת. בעסקה העצמי  מההון 30%-כ של לסך ועד נוספים, (LPs) מוגבלים תפיםשו לצד רכישה

 
  של   ההשקעה   תקופת  בקרן.  להשקעה  משקיעים  לאיתור  בוליגו,  עם   בשיתוף  החברה,  פועלת   זה,   למועד  נכון

  , 2021  של  הרביעי   הרבעון  במהלך  להתרחש  צפוי  אשר  הקרן,   של   הראשונה   הסגירה   במועד   תתחיל  הקרן
 הסגירה   לאחר  שנים   5  עד   להיות  צפוי   השותפות  חיי  משך   הקרן.  של   הסופית   הסגירה  לאחר  שנים   3  ולהימשך 
  אחת. כל שנה  של הארכות  2  ועד הסופית,

  השותף   בבעלות  וחברה  בוליגו  של  בת  חברה  החברה,  יהיו  הקרן  של  (GP)  הכללי  בשותף  המניות  בעלי
 כוללים   הקרן  מסמכי  שווים.  אחזקה  בשיעורי  רן,הק  של  הכללי  בשותף  יחזיקו  המניות  בעלי  בארה"ב.  המקומי

  וחלוקת   היקף   הקרן,  של  ההשקעה  מדיניות  בדבר  לרבות  זה,   מסוג  בעסקאות  מקובלות  הוראות  היתר  בין
   לעניין. רלוונטיות הוראות וכיו"ב  הכללי, בשותף המניות בעלי  ובין הכללי לשותף העמלות

 

 ד'(ו  ג' )סדרה החוב לאגרות A1.il דירוג כנו  על מותירה היא כי בע"מ מדרוג הודיעה 2021 בנובמבר, 1 ביום .ד
 לשלילי.  מיציב שונה הדירוג אופק כאשר

 

  ובקשה  תובענה  ב,אבי-בתל  המחוזי  המשפט  לבית  נגדה  הוגשה  כי  חברהל  נודע  ,2011  בנובמבר,  24  ביום   ה. 
 לחברה.  כדין  הומצאה  טרם  התובענה  .2006-תשס"ו  ייצוגיות,  תובענות  לחוק  בהתאם  ,כייצוגית  לאשרה

  .(המשיבות -  להלן) נוספות משיבות 9 כנגד הוגשה  התובענה

  מוצריהם   של  סמויים  פרסומים  מפרסמות  10-2  המשיבות כי  הוא  המבקשות,  לטענת  התובענה,  של עניינה
  במשא  הלב  תום  חובת  הפרת  ,1981-תשמ"א  הצרכן,  הגנת  חוק  של  הפרה  תוך  1  המשיבה  שירותי  באמצעות

   חקוקה. חובה והפרת תרמית במשפט, ולא עושר  עשיית  רשלנות, ומתן,

  מוצרי   של  סמוי  לפרסום  שנחשפו  האנשים  "כל  הינם:   לייצג   המבקשות  וניינותמע  אותה  הקבוצה  חברי
   ".1 המשיבה  ע"י המקודמים  ,10-2  המשיבות

  המבקשות   עותרות  וכן   ,ש"ח  נימיליו  2.5  מעל  הינו  המבקשות  די י  על  המוערך  הקבוצה  לחברי  הנטען  הנזק
 המבקשות.  לב"כ ושכ"ט למבקשות מיוחד גמול לפסיקת

  להורות  ואסורים,  לחוק  מנוגדים  הסמויים  הפרסומים  כי  להצהיר  השאר,  בין  הינם,  יםהמבוקש  הסעדים
 להם. שנגרם  הנזק בגין  הקבוצה חברי כל את  ולפצות הסמויים בפרסומים  מהשימוש לחדול למשיבות

  כתובענה   לאישורה  והסיכויים   סיכוייה   את  להעריך  זה   בשלב  ניתן   לא  התובענה,  פרטי  את  לומדת  החברה
 ייצוגית. 
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 ערך   ניירות   לתקנות   ד' 38  תקנה   לפי   נפרד   ביניים   כספי   מידע   על   המבקר   החשבון   רואה   של   מיוחד  דוח 

 1970- התש"ל   ומיידיים(,   תקופתיים   )דוחות 
 
 

 מבוא 
 

  ומיידיים(,   תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ד'38  תקנה  לפי  המובא  הנפרד  הביניים  הכספי  המידע  את  סקרנו
 שלושה ו   תשעה  של  קופותולת  2021  ,בספטמבר  30  ליום  החברה(,  -  )להלן  בע"מ  השקעות  דש  מיטב  של  1970-התש"ל

 של   וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות  הינו   הנפרד  הביניים  הכספי  המידע  .כיםתארי  םבאות  ושהסתיימ   חודשים
 סקירתנו. על בהתבסס זו  ביניים לתקופת הנפרד הביניים הכספי  המידע על מסקנה להביע היא אחריותנו החברה.

 
 הנכסים  אשר  מוחזקות   חברות  של   ביניים  הכספי  המידע   מתוך  הנפרד  הביניים  לתקופת  הכספי  המידע  את  סקרנו  לא

 ואשר   2021  ,בספטמבר  30  ליום  ש"ח  מיליוני   357.1-כ  של  לסך  הסתכמו  נטו  ,להן  המיוחסים  ההתחייבויות   בניכוי
  ושלושה  תשעה  של  לתקופות  ח"ש  מיליוני  8.7-וכ 34.0-כ  של  לסך  הסתכם  ל"הנ  החברות  ברווחי  החברה  של   חלקה

 על   נסקרו  חברות  אותן  של  הנפרד  הביניים  לתקופת  הכספי  המידע .בהתאמה  תאריכים,  באותם  שהסתיימו  חודשים
 חברות  אותן  בגין   הכספי  למידע  מתייחסת  שהיא  ככל ,ומסקנתנו  לנו   הומצאו  תיהםשדוחו  אחרים  חשבון   רואי   ידי

 .האחרים  החשבון רואי של  הסקירה דוחות על מבוססת
 

 הסקירה   היקף 
 

 כספי   מידע  של  סקירה" -  בישראל  חשבון  רואי  לשכת  של  2410 (ישראל)  סקירה  לתקן  בהתאם  סקירתנו  את  ערכנו
 ביניים   לתקופות   נפרד  כספי  מידע  של  סקירה  ".הישות  של  המבקר  החשבון  רואה   ידי   על  הנערכת  ביניים  לתקופות
 אנליטיים   סקירה  נוהלי  ומיישום ,והחשבונאיים  הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר ,מבירורים  מורכבת
 קובלים מ  ביקורת  לתקני  בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת  הינה  סקירה .ואחרים
 מזוהים  להיות  יכולים  שהיו  המשמעותיים  העניינים  לכל  שניוודע  ביטחון   להשיג  לנו  מאפשרת  אינה  ולפיכך  בישראל

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

 מסקנה 
 

 לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  לתשומת  בא  לא  אחרים,  חשבון  רואי   של  הסקירה   דוחות  ועל  סקירתנו,  על  בהתבסס
 לתקנות  ד'38  תקנה  להוראות  בהתאם  המהותיות,  הבחינות  מכל  ערוך,  אינו  הנ"ל  הנפרד  הביניים  הכספי  שהמידע

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

 אביב, -תל

  2021 בנובמבר, 30

 קסירר את גבאי פורר קוסט

 חשבון  רואי

  

 קסירר  את  גבאי פורר  קוסט
  ,144  בגין  מנחם דרך 
 6492102 אביב -תל

 +6232525-3-972   טל.

 972+-5622555-3  פקס
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 ד' 38  תקנה   לפי   מיוחד   דוח 

 
 המאוחדים   ביניים   הכספיים   הדוחות   מתוך   כספי   ומידע   כספיים  נתונים 

 לחברה   המיוחסים 
 
 

 החברה   של  המאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  מתוך  לחברה  המיוחסים  נפרד  כספי  ומידע  כספיים  נתונים  להלן
  לתקנה   בהתאם  המוצגים   מאוחדים(,  דוחות  -   )להלן   התקופתי   הדוח  במסגרת  מפורסמיםה  2021  בספטמבר,  30  ליום

 . 1970 - התש"ל  דיים(,ייומ  תקופתיים )דוחות ערך  ניירות לתקנות ד'38
 
 
 
 
 
 

 



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 לחברה  המיוחסים הכספי המצב   על המאוחדים  הדוחות  מתוך כספיים  נתונים     

 
 ליום     
 בדצמבר 31  בספטמבר  30ליום  
 2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

      נכסים שוטפים

 37   80   48  מזומנים ושווי מזומנים 
 26   28   26  השקעות לזמן קצר 

 10   10   12  חייבים ויתרות חובה 
 156   222   96  ז שוטפות עם חברות מוחזקות"יתרות חו

      
  182   340   229 

      נכסים לא שוטפים 

 21   8   61  הלוואות ויתרות חובה , השקעות
 104   38   76  ושטרי הון בחברות כלולות , השקעה

 נטו , נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 1,459  לרבות מוניטין    

 
 1,662 

 
 1,639 

 165   169   172  רכוש קבוע 
 5   5   5  מסים נדחים 

 47   46   56  נכסים בלתי מוחשיים

  1,829   1,928   1,981 

  2,011   2,268   2,210 
      
      
      

 . המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
      

  



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 ליום     
 בדצמבר 31  בספטמבר  30ליום  
 2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח"מיליוני ש 

      התחייבויות שוטפות

 138   179   155  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
 16   15   22  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 87   83   103  זכאים ויתרות זכות 
 -    -    193  משפטיות הפרשות בגין תביעות 

 130   100   66  ז שוטפות עם חברות מוחזקות"יתרות חו

  539   377   371 

      התחייבויות לא שוטפות 

 2   5   -  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 696   806   835  אגרות חוב 

 138   141   140  התחייבויות בגין חכירה 
 15   15   15  הלוואות מחברות מוחזקות

 7   8   8  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 2   3   -  זכאים אחרים 

  998   978   860 

 1,231   1,355   1,537  כ התחייבויות "סה

      הון  

 66   66   66  הון מניות  
 504   512   505  פרמיה על מניות

 12   10   16  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות
 370   293   (132) (הפסד)יתרת רווח 

 27   32   19  קרנות אחרות

 979   913   474  כ הון מיוחס לבעלי מניות של החברה"סה

  2,011   2,268   2,210 
      
      
      

 . המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד

 2021 בנובמבר, 30

 

     
   הדוחות אישור תאריך

 הכספיים
 ברקת אלי

 הדירקטוריון  יו"ר
 רביב אילן

  מנכ"ל
 רום עינת
 כספים סמנכ"ל



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים אחר כולל רווחו הפסד או רווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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ך  כספיים נתונים  לחברה  המיוחסים  אחר כולל רווחו  הפסד  או רווח  על המאוחדים הדוחות מתו

 לשנה         
 שהסתיימה   שלושת החודשים   תשעת החודשים  
 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו  
 בדצמבר 31  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום  
 2021  2020  2021  2020  2020 
 בוקרמ  בלתי מבוקר 
 ח''מיליוני ש 

 300   76   91   219   262  הכנסות מדמי ניהול מחברות מוחזקות 

 265   63   80   188   227  הנהלה וכלליות , תפעול, הוצאות שיווק

 35   13   11   31   35  רווח תפעולי 

 למטרות רווח מניירות ערך המוחזקים 
 1   1   -   2   -  נטו, השקעה בתיק נוסטרו   

 11   1   3   9   8  הכנסות מימון מחברות מוחזקות 
 (35)  (11)  (122)  (26)  (151) הוצאות מימון 

 74   -   -   -   (2) נטו, אחרות( הוצאות)הכנסות 
 חברות( הפסדי)חלק החברה ברווחי 

 5   1   (3)  2   (1) נטו , כלולות   

 חברות( הפסדי)חלק החברה ברווחי 
 76   25   (377)  51   (333) נטו  , מוחזקות   

 167   30   (488)  69   (444) לפני מסים על הכנסה( הפסד)רווח 

 5   1   1   4   3  על הכנסהמסים 

 162   29   (489)  65   (447) מיוחס לחברה( הפסד)רווח 

 כולל אחר המיוחס לחברה ( הפסד)רווח 
          (:לאחר השפעת המס)   

 רווח אקטוארי בגין תכניות להטבה 
 1   -   -   -   -  מוגדרת   

 בגין עסקאות גידור תזרים  ( הפסד)רווח 
 -   -   -   (1)  2  מזומנים    

 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
 (1)  -   -   -   -  של פעילויות חוץ     

כולל אחר המיוחס ( הפסד)כ רווח "סה
 -   -   -   (1)  2  לחברה 

 162   29   (489)  64   (445) כולל המיוחס לחברה ( הפסד)כ רווח "סה
          
          
          
          
          

 . הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע 
  



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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ך  כספיים נתונים  לחברה  המיוחסים המזומנים  תזרימי  על המאוחדים הדוחות מתו

 לשנה         
 שהסתיימה   שלושת החודשים   תשעת החודשים  
 ביום  שהסתיימו    שהסתיימו  
 בדצמבר 31  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום  
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ח  "מיליוני ש 

 תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת 
          של החברה   

 162   29   (489)  65   (447) מיוחס לחברה ( הפסד)רווח 

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  
          :מפעילות שוטפת של החברה   

          : התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה

 23   6   6   18   18  פחת רכוש קבוע 
 23   6   7   17   19  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 (6)  (6)  (1)  (6)  (2) שערוך הלוואות לחברות מוחזקות 
 , חברות מאוחדות( רווחי)חלק החברה בהפסדי 

 (48)  (19)  382   (27)  427  נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל   
 (76)  -   -   -   -  רווח מאיבוד שליטה בחברה כלולה

 חברות )הפסדי( חלק החברה ברווחי 
 2   2   3   2   4  נטו, בניכוי דיבידנד שהתקבל, כלולות   

 3   (1)  -   2   -  נטו, מסים נדחים
 -   -   -   -   3  בהתחייבויות בגין רכישת מניותשינוי 

 (8)  (1)  2   (7)  7  שערוך אגרות חוב 
 (1)  1   1   -   1  נטו ,שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

 5   -   2   2   5  תשלום מבוסס מניות
 רווח מהשקעות לזמן קצר הנמדדות  

 -   (1)  -   (1)  -  נטו , בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   

  482   -   402  (13)  (83) 

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות  
          : של החברה   

 134   16   (4)  46   (129) יתרות של חברות מוחזקות
 (3)  (1)  2   (3)  (1) חייבים ויתרות חובה 

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  
 18   18   136   6   134  וזכאים ויתרות זכות    

  4   49   134   33   149 

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 228   49   47   114   39  של החברה שוטפת    

          
 

 . דע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמי
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 לשנה         

 שהסתיימה   שלושת החודשים   תשעת החודשים  

 ביום  שהסתיימו    שהסתיימו  

 בדצמבר 31  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום  

 2021  2020  2021  2020  2020 

 מבוקר  בלתי מבוקר 

 ח  "מיליוני ש 

 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה של  
          החברה    

 השקעות הנמדדות ( רכישת)מימוש 
 14   12   (6)  13   (13) נטו , בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   

 (3)  -   (1)  (1)  (3) רכישת רכוש קבוע 
 (21)  (5)  (8)  (14)  (24) רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 (87)  (24)  -   (86)  (45) מתן הלוואות לחברות מוחזקות 
 71   -   -   20   7  פרעון הלוואות לחברות מוחזקות 

 (12)  (4)  (4)  (11)  (8) פרעון התחייבויות בגין רכישת מניות
 (138)  -   -   (137)  (15) השקעה בחברות מוחזקות 

 4   4   -   4   -  הלוואה לזמן ארוך  פרעון
 (15)  -   -   (5)  (1) השקעה בחברה כלולה 

 (3)  (1)  -   (3)  -  מתן הלוואות לזמן ארוך 

 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
 (190)  (18)  (19)  (220)  (102) של החברה   

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון של  
          החברה    

 112   -   -   112   138  (בניכוי הוצאות הנפקה)הנפקת אגרות חוב 
 (106)  -   -   -   -  פרעון אגרות חוב

 (24)  (6)  (6)  (18)  (18) פרעון התחייבויות לזמן ארוך
 8   (6)  (2)  52   15  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 (20)  -   (15)  -   (55) החברה דיבידנד ששולם לבעלי המניות של 
 (21)  (7)  -   (13)  -  רכישה עצמית של מניות החברה

 פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 (10)  (2)  (2)  (7)  (6) בנקאיים    

 ששימשו  )מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 (61)  (21)  (25)  126   74  מימון של החברה( לפעילות   

 (23)  10   3   20   11  במזומנים ושווי מזומנים ( ירידה )עליה 

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  
 60   70   45   60   37  תקופה    

 37   80   48   80   48  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה 
 
 
 
 
 
 

 . הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי 



 בע"מ השקעות דש מיטב

 
 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים

9 

 לשנה          

 שהסתיימה   שלושת החודשים   תשעת החודשים   

 ביום  שהסתיימו   שהסתיימו   

 בדצמבר 31  בספטמבר  30ביום   בספטמבר  30ביום   

  2021  2020  2021  2020  2020 

 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

 ח"מיליוני ש  

 (א)
 מידע נוסף על תזרימי המזומנים של  

          הפעילות השוטפת    

 
 מזומנים ששולמו במשך השנה בחברה 

          : עבור    

 31   1   -   17   15  ריבית 
           
           
           
           
           
           

 . המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד 
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 נוסף מידע

  

10 

 נוסף  מידע

  כללי .1

 
  ושלושה   תשעה  של  ולתקופות  2021  ,בספטמבר   30  ליום  מתומצתת  במתכונת  ערוך  זה  נפרד  כספי  מידע

  תקופתיים  )דוחות   ערך  ניירות   לתקנות   ד'38  תקנה  להוראות  בהתאם  ,כיםתארי  ם באות  שהסתיימו  חודשים
  הכספיים  הדוחות  על  הנפרד  הכספי  למידע  בהקשר   זה   נפרד  כספי  במידע  לעיין   יש   .1970-התש"ל  ידיים(, יומ

  נלווה   אשר  הנוסף  ולמידע  תאריך   באותו   שהסתיימה  ולשנה   2020  בדצמבר,  31  ליום  החברה  של  השנתיים
 אליהם.

 
   מוחזקות בחברות השקעות .2

 

   .מוחזקות מחברות ש"ח נימיליו 95-כ בסך דיבידנד הוכרז הדוח בתקופת (א

 

  -   )להלן   בע"מ  ופנסיה  גמל  דש  מיטב  מול   חובה  יתרת  החברה   המירה   הכספיים,  הדוחות   תאריך  לאחר (ב
  יישא   ההון  שטר  גמל.  דש  מיטב  בשליטת  הון  לשטר  ש"ח  מיליוני  165  -כ  של  כולל  בסך  גמל(  דש  מיטב
  חלקי   או  מלא  לפירעון  יםניתנ  יהיו  הצבורה   והריבית  ההון  שטר  .5%  של  בשיעור  צמודה  לא  ריבית

 או   גמל,  דש  מיטב  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי   ועל  ההון  בשטר  כאמור  מסוימים,  תנאים  בהתקיימות
 התחייבויותיה.  כל פירעון ולאחר גמל דש מיטב פירוק  במועד לחילופין,

  ש"ח,   מיליוני   150  של  לסך  ועד   לה   שיידרש  סכום  בכל  גמל  דש  מיטב  את  לשפות  החברה   התחייבה   כן,  כמו
 המזערי.  העצמי  ההון בדרישות גמל דש מיטב עמידת לצורך
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    2021, נובמברב 30

 לכבוד 
 מיטב דש השקעות בע"מ

 ,30דרך ששת הימים 
 בני ברק

 
 

 א.ג.נ,  
  

 
 2019בפברואר,    28מיום  מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של מיטב דש השקעות בע"מ   הנדון:  

  
  28יום  המפורטים להלן בקשר לתשקיף המדף מהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה של הדוחות שלנו  

 : 2019בפברואר, 

על מידע כספי תמציתי מאוחד של   2021,  נובמברב  30דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום   ( 1)
 באותו תאריך. ולושה חודשים שהסתיימוש  תשעה של  ותולתקופ 2021, ספטמברב 30החברה ליום 

על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום    2021,  נובמברב  30דוח של רואה חשבון המבקר מיום   ( 2)
באותו תאריך בהתאם לתקנה  ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  ותולתקופ 2021, ספטמברב 30
 . 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל38

 
 

 

 בכבוד רב, 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון 

 
 


	מיטב דש השקעות דוחות כספיים בלתי מבוקרים לרבעון 3 2021
	תוכן העניינים:
	דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר, 2021
	1. הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
	1.3. מצב כספי
	1.4   תוצאות הפעילות
	להלן תמצית דוחות רווח והפסד (במיליוני ש"ח):
	רווח לפני מימון, פחת והפחתות ומסים (EBITDA) (במיליוני ש"ח):
	להלן תמצית דוחות רווח והפסד פרופורמה בנטרול השפעת התביעות המשפטיות
	(במיליוני ש"ח):
	1.4.1 הכנסות
	1.4.1 הכנסות
	1.4.1 הכנסות
	הכנסות הקבוצה מניהול חיסכון שוטף

	1.4.2 הוצאות שיווק, תפעול הנהלה וכלליות -
	1.4.3 רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק הנוסטרו, נטו -
	1.4.4 הוצאות מימון, נטו -
	1.4.5 הוצאות אחרות, נטו -
	1.4.6 מסים על הכנסה -

	1.5 נזילות ומקורות מימון
	תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת (במיליוני ש"ח)
	להלן ריכוז יתרות מתאגידים בנקאיים - במיליוני ש"ח:

	1.6 אירועים לאחר תאריך המאזן


	2. פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
	האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד
	תיאור סיכוני השוק אליהם חשוף התאגיד
	ניתוחי רגישות
	שינויים בניירות ערך אשר נזקפים לרווח והפסד
	שינויים בשערי החליפין
	שינויים במדד המחירים לצרכן


	3. היבטי ממשל תאגידי
	3.1. דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

	4. גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
	5. הערכות שווי
	5.1  הערכת שווי מהותית מאוד
	5.2 הערכת שווי מהותית

	6. גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב ליום 30 בספטמבר, 2021
	6. גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב ליום 30 בספטמבר, 2021 (המשך)

	בחינת ירידת ערך מוניטין – פעילות הגמל והפנסיה ליום 30 בספטמבר 2021
	בחינת ירידת ערך מוניטין – פעילות הגמל והפנסיה ליום 30 בספטמבר 2021
	מקורות המידע
	עיגול ספרות
	מסקנה
	להלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת ערך המוניטין (מיליוני ש"ח):

	ניסיון מקצועי של וריאנס אסכולה ושל מעריך השווי
	אי תלות והגבלת אחריות
	מילון מונחים
	תוכן עניינים
	1. מיטב דש
	2. פעילות הגמל והפנסיה
	2.1 כללי
	פעילות הגמל

	2.2 מיטב דש גמל
	רכישת קרנות פנסיה של הלמן אלדובי ע"י מיטב דש

	2.3  פעילות הפנסיה והגמל
	היקף נכסים מנוהלים
	דמי ניהול


	3. ניתוח תוצאות עסקיות
	3.1 דוחות רווח והפסד
	הכנסות
	הוצאות תפעול
	רווחיות תפעולית


	4.  סקירה ענפית
	4.1 התפתחויות כלכליות
	4.2 התפתחויות עיקריות בשווקים הפיננסיים
	4.3 ענף הגמל
	קופת גמל להשקעה
	חסכון לכל ילד
	קרנות השתלמות

	4.4 ענף החיסכון הפנסיוני
	4.5  רפורמות ושינויים רגולטוריים בענף קופות הגמל והפנסיה
	ענף הגמל
	- חוזר מס הכנסה - יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
	- פוליסות חיסכון
	- חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005
	- קופות גמל בניהול אישי (IRA)

	ענף הפנסיה
	- קרן פנסיה נבחרת


	4.6 עסקאות מהותיות בענף
	מיזוג הפניקס אחזקות בע"מ להלמן - אלדובי
	רכישת פסגות בית השקעות על ידי אלטשולר שחם גמל
	מכירת נכסים של פסגות להראל פנסיה וגמל בע"מ
	רכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי ע"י מיטב דש
	רכישת מניות איילון החזקות בע"מ על ידי חברת ווישור גלובלטק בע"מ


	5.  מתודולוגיה
	5.1 כללי
	5.2 מוניטין
	5.3 הגדרת יחידה מניבה מזומנים
	5.4 אומדן סכום בר-השבה
	5.5 שווי הוגן- תקן דיווח בינלאומי 13
	מדרג שווי הוגן


	6.  אמידת סכום בר השבה
	6.1 הנחות כלליות
	6.2 תחזית רווח והפסד
	הכנסות
	שיעור הגיוסים נטו -
	שיעור התשואה
	דמי הניהול
	הוצאות ישירות
	הוצאות עקיפות
	שיעור מס

	6.3  תחזית תזרים המזומנים
	השקעות הוניות
	פחת והפחתות
	שינוי בהון חוזר
	מחיר הון

	6.4  סיכום שווי הפעילות

	7.  סיכום ומסקנות
	7.1 ניתוח רגישות
	7.2 השוואה להערכת שווי קודמת

	נספח א'- תנאים והגבלות
	נספח ב' - קביעת מחיר ההון
	נספח ג'- פרטי מעריך השווי
	כללי
	הצוות המוביל



	דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג(א):
	הצהרות מנהלים
	(א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)(1):
	הצהרת מנהלים
	הצהרת מנהל כללי
	הצהרת מנהלים
	הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים



	עדכון מידע לגבי עסקי התאגיד בהתאם לתקנה 39א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970
	1. פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו
	1.1. נגיף הקורונה
	1.2. ביטוח ושיפוי
	1.3. פסק דין בתובענות ייצוגיות, אזהרת רווח ופעולות המתבצעות על ידי החברה

	2. חלוקת דיבידנד
	3. תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
	3.1. מגזר אשראי חוץ בנקאי
	3.2. מגזר ניהול חסכון לזמן בינוני וארוך (באמצעות ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה)
	3.3. מגזר שירותי ניהול חיסכון שוטף (באמצעות ניהול תיקים וקרנות נאמנות)

	4. תחומי פעילות אחרים
	4.1. סוכנויות ביטוח

	5. השקעות
	5.1. חברת פינקום בע"מ
	5.2. Altius Global Inc
	5.3. ליקווידיטי
	5.4. רייגו
	5.5. קרן בוליגו מבית מיטב דש
	5.6. אינקרדיבל קרדיט
	5.7. סלאריו

	6. הון אנושי
	7. ניירות ערך של החברה
	7.1. מניות וכתבי אופציה
	7.2. הקצאת מניות חסומות
	7.3. הקצאת כתבי אופציה
	7.4. הנפקת זכויות
	7.5. התחייבויות לשיפוי
	7.6. גיוס ודירוג אג"ח והסכם קו אשראי

	8. הליכים משפטיים

	מיטב דש השקעות בע"מ  דוחות כספיים ביניים מאוחדים  ליום 30 בספטמבר, 2021   בלתי מבוקרים
	תוכן העניינים
	דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של מיטב דש השקעות בע"מ
	מבוא
	היקף הסקירה
	מסקנה

	דוחות מאוחדים על המצב הכספי
	דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
	דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
	באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
	באור 1: - כללי
	ב. פסק דין בנוגע לתובענות ייצוגיות
	1. הגשת ערעור על פסק הדין, בקשה לעיכוב ביצוע ופסק דין משלים
	2. ביצוע הפרשה בדוחות החברה
	3. השפעה על אגרות החוב של החברה
	4. הסכם קו אשראי
	5. חיזוק ההון של החברה
	א)  חלוקות דיבידנד על ידי החברה
	ב)  הנפקת זכויות



	באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית
	א. מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
	ג. גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם
	תיקון ל-8 IAS מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות
	תיקון ל-12 IAS  מסים על ההכנסה

	ד. סווג מחדש

	באור 3: - מכשירים פיננסיים
	א. שווי הוגן
	ב. סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן
	מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן


	באור 4: - נכסים בלתי מוחשיים
	א. ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה
	ב. ניהול חיסכון שוטף
	ג.  פעילות ביטוח יקב וקריב
	ד. ברוקראז'

	באור 5: - מגזרי פעילות
	א. כללי
	ב.   מידע בדבר מגזרי פעילות

	באור 6: - אירועים מהותיים בתקופת הדוח
	באור 7: - התחייבויות תלויות
	באור 8: -אירועים לאחר מועד הדוח


	נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לחברה  ליום 30 בספטמבר 2021
	תוכן העניינים
	דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970
	מבוא
	היקף הסקירה
	מסקנה

	דוח מיוחד לפי תקנה 38ד'  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לחברה
	נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה
	נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים לחברה
	נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
	מידע נוסף
	1. כללי
	2. השקעות בחברות מוחזקות


	מכתב הסכמה לתשקיף מדף Q3-2021


		2021-11-30T13:51:31+0000
	Not specified




