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 מבוא

 הגדרות .1

בחלק זה של הדוח התקופתי בנושא תיאור עסקי החברה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה 

 אלא אם נאמר אחרת במפורש: להלן, לצידם

 

  .מ"בע אביב-הבורסה לניירות ערך בתל -" הבורסהאו " "החברה"

 .חברה מאוחדת שלה כל לרבות, החברה -" החברה קבוצת" או "הקבוצה"

 .ערך ניירות בחוק זה מונח תכמשמעו -" בת חברה"

 .1999-ט"התשנ, החברות חוק -" החברות חוק"

 .1968-ח"התשכ, ערך ניירות חוק -" ערך ניירות חוק"

 מסלקת מעו"ף בע"מ. חברה בת פרטית בבעלותה המלאה של החברה. -" מסלקת מעו"ף"

 אביב בע"מ. חברה בת פרטית בבעלות מלאה של החברה. -מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל -" מסלקת הבורסה"

. חברה בת פרטית אביב בע"מ-חברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל -" החברה לרישומים"

 בבעלותה המלאה של החברה.

 [.חדש נוסח] הכנסה מס פקודת -" הפקודה" או" הכנסה מס פקודת"

 .2006 –חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו  -" ים פיננסיםחוק הסכמ"

 Sunsuper Exchange Fund LLC, Novo Holdings A/S, Moelis Australia Asset- 1"הנוספים המשקיעים"

Management Ltd. as trustee for Moelis Australia Exchange Fund, Dalton Special Holdings LLC. . 

המאוגדת בהתאם לחוקי מדינת  חברה, Manikay Global Opportunities Holdings 1, LLC - 2"מניקיי"

 דלוואר, ארצות הברית.  

 משה טרי )נאמן( עבור יתרת החזקות המשקיעים הנוספים.  -" הנאמן"

 תחזיות והערכות אחרות .2

. מידע כאמור כולל, 1968-דוח תקופתי זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים של החברה, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, 

אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה. מידע זה יזוהה בדרך כלל באמירות כמו "החברה 

מידע . ת החברה", וביטויים דומיםצופה", "החברה מצפה", "החברה מעריכה", "החברה מאמינה", "בכוונ

צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על נקודת ראותה של הנהלת החברה, המתבססת 

-במועד עריכת דוח תקופתי זה. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי להעל ניתוח מידע כללי, הידוע 

התממשות משמעותיים, ומידע כאמור הינו בלתי וודאי, בלתי ניתן להערכה מראש ולעיתים אף אינו מצוי 

מידע צופה פני עתיד המובא בדוח תקופתי זה, יכול שיסתמך על פרסומים ציבוריים,  בשליטת החברה.

סקרים, אשר נאמר בהם, כי הם נסמכים על מקורות הנחשבים מהימנים אולם כותביהם או מחקרים ו

עורכיהם אינם מתחייבים לנכונותו או שלמותו המידע הכלול בהם. בעוד שהחברה מאמינה כי פרסומים 

התממשותו של המידע  אלו מהימנים, נכונות המידע בהם לא נבחנה על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי.

ה פני עתיד תושפע מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, כמפורט בדוח תקופתי זה להלן וכן צופ

מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר הינם בלתי 

 ניתנים להערכה מראש ובאופיים אינם מצויים בשליטת החברה.

                                                
  .1.4.1פרטים בדבר המשקיעים הנוספים ראה סעיף ל  1
 .1.4.1לפרטים בדבר מניקיי ראה סעיף   2
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 ראשוןלק ח

 תיאור עסקי החברה

את חלק זה של הדוח התקופתי בנושא תיאור עסקי החברה, יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים של 

 אורים לדוחות הכספיים.ידוח תקופתי זה, לרבות הב

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה -חלק ראשון  .1

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 1.1

 כללי  1.1.1

בהתאם לפקודת החברות חבריה כחברה מוגבלת בערבות , 28.9.1953ביום  בישראל התאגדה החברה

 אביב בערבון מוגבל.-, תחת השם הבורסה לניירות ערך בתל1929

ניתן לחברה רישיון לניהול בורסה לניירות ערך,  ,בעקבות חקיקתו של חוק ניירות ערך 1969בשנת 

 .ערך )א( לחוק ניירות45בהתאם להוראות סעיף 

החברה, יחד עם חברות הבת שלה, מסלקת הבורסה, מסלקת מעו"ף והחברה לרישומים פועלת 

 )לרבות נגזרים( ופעולות נלוות לכך.מסחר וסליקה בניירות ערך  לקיום

 מתכונתשנות את פיו, הוחלט, בין היתר, ללהושלם הסדר בין החברה לבין חבריה,  7.9.2017ביום 

בהתאם, לתאריך . מניותבלחברה מוגבלת חבריה מחברה מוגבלת בערבות  החברההתאגדותה של 

לפרטים בדבר הסכם למכירת מניות החברה הינה חברה פרטית מוגבלת במניות.  הבורסה, הדוח

 19.99% -( בין החברה לבין מניקיי , לפיו רכשה מניקיי כ8.8.2018)כפי שתוקן ביום  16.4.2018מיום 

מהון המניות המונפק של החברה, ובדבר ארבעה הסכמי מכר עם המשקיעים הנוספים, ראו סעיף 

 להלן.  1.4.1

ת "( מנהלוהמסלקותלתאריך הדוח, החברה יחד עם מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף )להלן, ביחד: "

בורסה ומסלקות לניירות ערך. החברה יחד עם מסלקת הבורסה, מסלקת מעו"ף והחברה לרישומים, 

 ".קבוצת החברה" או "הקבוצהיכונו יחד להלן: "

שיון להקמה ולניהול של מערכת רב צדדית שבאמצעותה מתנהל מסחר יבורסה, הינה חברה שקבלה ר

ה של ניירות ערך ושכלול עסקאות בין קונים בניירות ערך, בדרך של הפגשת פקודות קנייה ומכיר

 ומוכרים של ניירות ערך, הפועלת בלא הפעלת שיקול דעת, על פי כללים שנקבעו מראש. 

, בהתאם לכללים הקבועים בישראל החברה מופקדת על ניהולו של שוק מוסדר למסחר בניירות ערך

רסה, אשר נקבעים מכוחו של חוק "( ובהנחיות הבותקנון הבורסהבתקנון פעילות הבורסה )להלן: "

. במסגרת זו, מנהלת החברה מערכת למסחר במגוון רחב של ניירות ערך ומכשירים 3ניירות ערך

לקיומו של  פיננסיים אחרים, הרשומים בה למסחר, והיא מעמידה תשתית תפעולית ואסדרתית

מסחר כאמור, לצד שירותים נלווים שונים, כגון שירותי הפצת מידע, שירותים בקשר עם רישום 

                                                
תקנון הבורסה )במובחן מתקנון ההתאגדות של החברה( יחד עם הנחיות הבורסה וחוקי העזר של המסלקות, יכונו יחד    3

 ". כללי הבורסהלהלן: "
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למסחר, וכן מעמידה באמצעות חברות הבת שלה, שהינן מסלקות, תשתית לסליקתן של עסקאות 

 אלה. 

מסלקה הינה חברה שקבלה רישיון לפתיחה וניהול של מערכת מרכזית שבאמצעותה מתבצעת 

העברת נייר הערך או העברת התמורה בעדו, בהתאם לתנאי  ,ינויליקת עסקאות בניירות ערך )דהס

 CSD - Central Securitiesהעסקה(, ובכלל זאת יכול והיא מעניקה שירותי משמורת מרכזית )

Depository( ביחס לניירות הערך ו/או משמשת צד נגדי מרכזי )CCP – Central Counter Party )

ת בניירות ערך, באופן שהיא מבטיחה לצדדים לעסקה את מימושה, בין השאר, בדרך של בעסקאו

 מתן ערבות. 

מהווה את תחום פעילותה היחיד של החברה המדווח כמגזר  הבורסה והמסלקותבהתאם, פעילות 

 תחום המסחר וסליקת עסקאות בניירות ערך. -עסקי בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה 

תשתית שוק פיננסי מרכזית למסחר במכשירי השקעה, שהינה בעלת קיבולת, גמישות  העמדתה של

ואמינות גבוהות, בהתאם לסטנדרטים עסקיים ורגולטוריים נדרשים, כרוכה בעלות קבועה גבוהה. 

לאחר השקעה זו, העלות השולית לביצוע פעולות נלוות או משלימות נמוכה יחסית. לאור מאפיין זה, 

ה ולמסלקות יתרונות מוחשיים לגודל. תופעה זו מקבלת בשנים האחרונות ביטוי  עומדים לבורס

 ברור בשווקים העולמיים בדמות מיזוגים ושיתופי פעולה בין בורסות ומסלקות בעולם.

כיום, בהיותה בורסה יחידה בישראל, החברה ממלאת תפקיד מרכזי במשק הישראלי והיא מהווה 

ו. הבורסה היא "המגרש הביתי" של מגייסי ההון בישראל: תשתית שוק בעלת חשיבות לצמיחת

העסקית והממשלה  םופעילות םבבורסה למימון השקעותיה יםמסתייע 4יםרב םישראלי תאגידים

נעזרת בבורסה, בין היתר, למכירת מניות לציבור במסגרת מהלכי הפרטה. הבורסה היא גם "המגרש 

הביתי" של ציבור המשקיעים ותעשיית ניירות הערך בישראל. עבור המשקיעים, הבורסה היא זירת 

 כשירים פיננסיים.מסחר משוכללת ואמינה, לקנייה ולמכירה של ניירות ערך, לרבות מגוון רחב של מ

חברות שהנפיקו מכשירי הון וחוב, וכן ממשלת ישראל  570 -משירותי הבורסה בישראל נהנים כיום כ

וכיום, משקיעים במסגרת הבורסה באופן ישיר מאות אלפי משקיעים, לרבות משקי בית. למעשה, 

קים בניהול מרבית משקי הבית בישראל חשופים לפעילות בשווקי הבורסה באמצעות גופים העוס

 . ועודהשקעות, בראשם, קרנות פנסיה, וכן חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות השתלמות 

הערכים המוספים הגלומים בפעילותה של הבורסה כתשתית מסחר מרכזית הינם משמעותיים, 

ובאים לידי ביטוי בהגדלת הערך של חברות, כתוצאה מיצירת נזילות למניותיהן, כמו גם הפחתת 

ל גיוס חוב בשל הסחירות של מכשירי החוב. ציבור המשקיעים, מאידך גיסא, נהנה מעלויות ריבית ע

עסקה נמוכות בביצוע השקעה ונגישות למגוון נכסים, תוך הבטחת שקיפות וקבלת מידע עדכני, לצד 

 קיומו של מנגנון מתמשך ומהימן לקביעת שווי השוק של ההשקעה.

, נכללים, בין היתר, מניות, אגרות חוב תאריך הדוחל בגדר ניירות הערך הנסחרים בבורסה

קונצרניות, ניירות ערך המירים, קרנות סל ואגרות חוב ממשלתיות. כמו כן, נסחרים בבורסה נגזרים 

המוצאים על ידי מסלקת מעו"ף )ראו להלן( הכוללים נכון לתאריך הדוח, אופציות על מניות, 

 על שערי מטבע חוץ. אופציות וחוזים עתידיים על מדדי מניות ו

                                                
אף שמרבית מנפיקי ניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה מאוגדים כחברה, בתחומי פעילות מסוימים רשומים    4

רך של שותפויות מוגבלות )בעיקר בתחום הגז והנפט(. לפיכך, ההתייחסות לחברות במסגרת למסחר בבורסה גם ניירות ע
 זה כוללת גם התייחסות לתאגידים אלה.  דוח תקופתי
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עסקאות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה, מתבצעות באמצעות חברי הבורסה בלבד, בין אם 

עבור עצמם ובין אם עבור אחרים, ונסלקות באמצעות מסלקת הבורסה, שהינה חברה בת בבעלותה 

ירותי ( וכן שCCPהמלאה של החברה. בנוסף נותנת מסלקת הבורסה שירותי צד נגדי מרכזי )

(, לרבות למימוש הזכויות הצמודות לניירות הערך הרשומים למסחר CSDמשמורת לניירות ערך )

בבורסה כמו גם לסליקת תשלומים של חברות מנפיקות, כגון ריבית ודיבידנד למחזיקי ניירות הערך 

המחזיקים בניירות הערך באמצעות חברי הבורסה. בשים לב לאמור לעיל, ברי כי פעילותה של 

מסלקת הבורסה הינה פעילות משלימה לזו של החברה, השלובה בה וחיונית לתפקודה השוטף והיעיל 

 של בורסה.

סליקת ניירות הערך מתבצעת במסלקת הבורסה עצמה. הסליקה הכספית מבוצעת באמצעות 

בלבד מבוצעת על ידי בנק  בש"חהוראות ששולחת מסלקת הבורסה לבנק ישראל. סליקה כספית 

( )מערכת לסליקה תוך יומית של תשלומים בזמן אמת המנוהל על ידי RTGSערכת זה"ב )ישראל במ

  "(. החיוביים והזיכויים במערכת זה"ב הינם מידיים וסופיים.מערכת זה"ב)להלן: " (בנק ישראל

על מנת למזער את הסיכון הגלום בסליקת העסקאות במסלקת הבורסה, מתבצעת הסליקה בדרך 

(, כך שסליקת ניירות הערך מבוצעת בסנכרון עם הסליקה Delivery Versus Payment) DVPשל 

 .להלן ,3.1.3ראו סעיף הכספית )המתבצעת במערכת זה"ב(. לפרטים נוספים 

מסלקת הבורסה הוראות ליצירתן  סולקת, 1994-בהתאם לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד

, והוראות )קרנות נאמנות פתוחות וקרנות סל( של יחידות בקרנות להשקעות משותפות בנאמנות

 לפדיון היחידות וכן למימוש זכויות וביצוע תשלומים אחרים בגין יחידות אלה. 

בנוסף, מסלקת הבורסה מעניקה שרותי משמורת וסליקה לניירות ערך שאינם רשומים למסחר 

 "(.נש"רבבורסה )להלן: "

הרשומות למסחר הן בבורסה בתל אביב והן בבורסות  לצורך טיפול בניירות ערך של חברות דואליות,

 -בחו"ל ונסלקים הן במסלקת הבורסה והן במסלקה בחו"ל, פתחה מסלקת הבורסה חשבונות ב

DTC  :המסלקה המרכזית בארה"ב הנותנת שירותי סליקה ומשמורת של ניירות ערך בארה"ב, להלן(

מסלקה אירופאית מרכזית הנותנת שירותי "( )יורוקליר)להלן: " Euroclear Bank -"( ובDTC -ה"

 סליקה ומשמורת של ניירות ערך באירופה ומחוצה לה(. 

פעילויות נוספות של מסלקת הבורסה, כוללות הענקת שירותי תפעול למאגר ההשאלות של משרד 

האוצר. מאגר ההשאלות כולל אגרות חוב ממשלתיות המונפקות לפי חוק מלווה המדינה, התשל"ט 

"( ומשמש לשם השאלת אגרות חוב ממשלתיות אגרות חוב ממשלתיותתקנותיו )להלן: "ו 1979 –

, וכן סליקה של עסקאות באגרות חוב ממשלתיות, 5לעושי שוק המורשים לכך על ידי משרד האוצר

 .MTS ISRAEL6 -המתבצעות במסגרת מערכת ה

שמעמידים הבנקים  בנוסף, מנהלת מסלקת הבורסה עבור בנק ישראל את הפקדת הבטחונות

 – ICSהמשתתפים במערכת זה"ב לבנק ישראל, כנגד האשראי שמקצה להם בנק ישראל )מערכת 

Intraday Credit System במסגרת פעילותה מנהלת מסלקת הבורסה בטחונות המתקבלים מחברי .)

                                                
עושה שוק ראשי המעוניין לשאול אגרות חוב ממשלתיות )תחת מגבלה העומדת היום על מיליארד ש"ח לעושה שוק(   5

נדרש להעמיד ביטחונות בגין ההשאלה באמצעות מסלקת הבורסה. הסכם מאגר השאלות בין משרד האוצר לבין מסלקת 
 הבורסה נכלל במסגרת כללי הבורסה. 

 .ltdפה בה נסחרות אגרות חוב ממשלתיות של מדינת ישראל והמופעלת על ידי חברת מערכת מסחר, הממוקמת באירו  6
Euro MTS .  להלן.  3.27.2לפרטים נוספים ראו סעיף 
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 מסלקת הבורסה בגין קרן הסיכונים, אשר הוקמה על ידה ונועדה לטיפול במצבי כשל של חבר

  מסלקה.

אשר לנגזרים )אופציות וחוזים עתידיים(, הרי שאלו מוצאים על ידי מסלקת מעו"ף, שגם היא חברה 

)תחת שם אחר( והחלה בפעילותה  1957בת בבעלותה המלאה של החברה, אשר התאגדה בשנת 

. הנגזרים נסחרים בבורסה והעסקאות בהם נסלקות 1993בתחום המכשירים הפיננסיים בשנת 

ת מסלקת מעו"ף. במסגרת פעילותה מנהלת מסלקת מעו"ף בטחונות המתקבלים מחברי באמצעו

אשר הוקמה על ידי  שוק הנגזרים ובגין קרן הסיכונים,מסלקת מעו"ף בגין פעילותם השוטפת ב

מסלקת מעו"ף ונועדה לטיפול במצבי כשל של חבר מסלקת מעו"ף. הבטחונות כאמור, שאינם 

 ורסה בחשבונות על שם מסלקת מעו"ף עבור חברי מסלקת מעו"ף. במזומן, מופקדים במסלקת הב

יצוין, כי כחלק מפעילויותיה, פועלת החברה גם להפצת מידע, הפצת הודעות החברות הנסחרות 

( שמפעילה maya.tase.co.ilttp://H –באמצעות אתר המאיה )מערכת אינטרנט להודעות החברות 

"(, הפצה של הודעות אתר הבורסה)להלן: " ttp://tase.co.ilHבכתובת  החברה כחלק מאתר הבורסה

 בורסה וכן פועלת לרישום ניירות ערך, עריכת מדדים וכיו"ב.

 63תיקון 

תיקון )לעיל ולהלן: " 2017-(, התשע"ז63ורסם ברשומות חוק ניירות ערך )תיקון מס' פ 6.4.2017ביום 

 63"( בעניין שינוי מבנה הבעלות בבורסה. למיטב ידיעת החברה, מטרתו העיקרית של תיקון 63

הייתה הסדרה של שינוי מבנה הבעלות של בורסה בישראל תוך ניתוק הזיקה בין הבעלים שלה לבין 

)לרבות האפשרות לביצועה של חלוקת  הפועלים במסגרתה, הפיכתה לחברה למטרות רווחהחברים 

, וכן הרחבת בסיס החברות בבורסה והנגשתה למספר גדול יותר של גורמים. דיבידנד לבעלי מניותיה(

הינה הנחת תשתית לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתידיים עם בורסות  63מטרה נוספת של תיקון 

 להלן. 3.28אסטרטגיים. לפרטים נוספים ראו סעיף  זרות ומשקיעים

אביב תכנית ההסדר -אושרה על ידי בית המשפט המחוזי בתל 7.9.2017על רקע האמור לעיל, ביום 

"(. להסדר לשינוי מבנה החברה ההסדר לשינוי מבנה החברהלשינוי מבנה הבורסה )לעיל ולהלן: "

זו. האחת, שינוי צורת ההתאגדות של החברה, היו שתי מטרות עיקריות מידיות, השלובות זו ב

מחברה מוגבלת בערבות ללא הון מניות, לחברה מוגבלת במניות בעלת סוג מניות אחד, והשניה, 

השוואת זכויותיהם של חברי הבורסה בהון ובהצבעה, על בסיס העיקרון המקובל של "קול אחד לכל 

רים שנקבעו בחוק ניירות ערך ובתקנון מניה", תוך ביטול ההסדרים הייחודיים למינוי דירקטו

 ההתאגדות הקודם של החברה, ובהתאם גם צמצום מספר חברי הדירקטוריון של החברה. 

 63כפועל יוצא מכך ובכפוף לקיומן של הוראות הממשל התאגידי החלות על בורסה מכוח תיקון 

 הושלם תהליך הפיכתה של החברה לחברה למטרות רווח. 

הוקמה החברה לרישומים, שהינה חברה לרישומים כהגדרתה בחוק ניירות ערך  25.10.2017ביום 

על שמה במרשם ניירות ערך של תאגידים ציבוריים או מדווחים ועיקר פעילותה ברישום ניירות ערך 

 והפקדתם במסלקת הבורסה וכן בטיפול שוטף בזכויות הנלוות לניירות הערך. תאגידים אלה,של 

  להלן.  3.1.3.4ים נוספים בדבר פעילותה של החברה לרישומים, ראו סעיף לפרט

 

 

http://maya.tase.co.il/
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100% 100% 100% 

 הפעילות של החברה םחות 1.2

תחום  - המדווח כמגזר עסקי בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברהלחברה תחום פעילות יחיד 

 המסחר וסליקת עסקאות בניירות ערך.

 תרשים אחזקות 1.3

 לתאריך דוח תקופתי זה.להלן תרשים המתאר את פעילות החברה, 

 

 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו  1.4

רשומות על  מניות רגילות, 100,000,000 הינו דוחהשל החברה לתאריך  המונפק והנפרעהון המניות 

 .רך נקובע ללא שם,

להלן,  3.20.8.2 בסעיףכאמור , "למנכ כפופי משרה לתאריך דוח תקופתי זה, למעט האופציות לנושאי

  אין ניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות.

הייתה החברה, חברה מוגבלת בערבות, ללא הון מניות. עם  2017כאמור לעיל, עד לחודש ספטמבר 

מניות רגילות  94,000,000השלמת ההסדר לשינוי מבנה הבורסה, הקצתה החברה, ללא תמורה, 

זכאים לכך בהתאם להוראות ההסדר. בנוסף, באותו המועד הקצתה החברה,  לחברי הבורסה שהיו

מניות רגילות לנאמן עבור הגורמים שהיו הזכאים למניות האמורות על פי  6,000,000ללא תמורה, 

בין החברה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה  7.5.2017הסכם קיבוצי מיוחד, שנחתם ביום 

בהמשך להתקשרות  צה"( ועל פי תכנית התגמול שאומההסכם הקיבוצי" וועד עובדי החברה )להלן:

 להלן. 3.20.10 -ו 3.20.8 פיםסעילפרטים נוספים ראו בהסכם הקיבוצי. 

להלן טבלה המפרטת את השינויים שחלו בהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בשנתיים שקדמו 

 לתאריך הדוח השנתי: 

 תמורת המניות סוג המניה מהות השינוי תאריך

 )באלפי ש"ח(

 הון מונפק ונפרע

1.1.2017 - - - - 

ללא ערך  -רגילות  הקצאת מניות 13.9.2017
 נקוב

- 94,000,000 

הקצאת מניות בנאמנות  13.9.2017
עבור עובדי החברה וזכאים 

 אחרים

ללא ערך  -רגילות 
 נקוב

- 6,000,000 

 מניות רגילות, ללא ערך נקוב. 100,000,000: דוחסך כל ההון המונפק והנפרע במניות לתאריך ה

 

החברה

החברה לרישומים  
של הבורסה לניירות  

מ"ערך בתל אביב בע

מסלקת הבורסה  
לניירות ערך בתל  

מ"אביב בע
מ"ף בע"מסלקת מעו
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  החברה למניות בנוגע הסכמים 1.4.1

פנתה החברה לכל בעלי מניותיה בהזמנה להגיש הצעה למכירה והעברה של  2017בחודש דצמבר 

ש"ח למניה(, כאשר  5מיליון ש"ח )קרי,  500( של 100%מניותיהם בחברה, על בסיס שווי חברה )

להמחות את ההצעות שיוגשו לכל צד שלישי שתמצא לנכון. בתגובה לפנייה זו, החברה תהיה רשאית 

"(, בעלי המניות המוכריםבעלי מניות )להלן: " 21התקבלו בידי החברה הצעות כאמור מטעמם של 

 מהון המניות המונפק של החברה. 71.72%-מניות, המהוות כ 71,717,499בגין 

בהסכם למכירת מניות החברה )כפי שתוקן  16.4.2018בהמשך לאמור לעיל, התקשרה החברה ביום 

, חברה זרה רשומה Manikay Global Opportunities Holdings 1, LLC,( עם 8.8.2018ביום 

 .("הסכם המכר עם מניקיי" -" ומניקיי"להלן: )לעיל ו בדלוואר ארה"ב

ם, כי במועד השלמת העסקה מניקיי תרכוש מבעלי המניות במסגרת הסכם המכר עם מניקיי הוסכ

המניות מהון המניות המונפק של החברה )להלן: " 19.99%-מניות בשיעור של כ 19,999,999המוכרים 

ש"ח, כאשר מתוך סכום זה,  110,200,000-ש"ח למניה ובסה"כ כ 5.51"(, בתמורה לסך של הנרכשות

ש"ח למניה(, ויתרתו בסך  5ה )המשקף את הסכום העולה על מיליון ש"ח ישולם לחבר 10.2-סך של כ

 מיליון ש"ח תחולק בין בעלי המניות המוכרים. 100 -של כ

ייועדו למשקיעים שיאותרו על ידי  51.72% -יתרת המניות של בעלי המניות המוכרים בשיעור של כ

דו בנאמנות )להלן: "( ובחלקן יופקהמשקיעים הנוספיםמניקיי ויאושרו על ידי החברה )להלן: "

"(, על פי הסכם הנאמן"( בידי נאמן שזהותו תיקבע בהסכמה בין הצדדים )להלן: "מניות הנאמנות"

"(, בשיעורים הסכם הנאמנותנאמנות שיוסכם בין הצדדים )ובאישור רשות ניירות ערך( )להלן: "

רה יהיה מועמד ובתנאים כמפורט להלן. הסכם הנאמנות יכלול הסדר המבטיח שדירקטור אחד בחב

 שיומלץ על ידי מניקיי.

עוד הוסכם, שהסכם הנאמנות ישקף את ההסכמות הבאות: )א( כל משקיע נוסף יתקשר בהסכם עם 

החברה לרכישת מניות החברה, על בסיס עקרונות הסכם המכר, בשינויים המחוייבים; )ב( המחיר 

נוסף רשאי לקבל לידיו מניות בכמות ש"ח וישולם במועד ההשלמה; )ג( כל משקיע  5למנייה אחת הינו 

מהון המניות המונפק של החברה. יתרת מניות הנאמנות תישאר בידי הנאמן  4.99%שלא תעלה על 

או ביצוע הצעה לציבור של מניות החברה )במחיר למניה, נטו, שלא  31.12.2019עד למוקדם מבין 

פקה מאושרת, החברה תהא זכאית "(; כאשר תבוצע הנהנפקה מאושרתש"ח( )להלן: " 5.51 -יפחת מ

מהון המניות המונפק של החברה תימכר  31.72% -להחליט שמניות נאמנות בכמות המהווה כ

במסגרת ההנפקה המאושרת, ובמקרה שמחיר המניה, נטו )דהיינו, בניכוי עמלות חיתום והפצה 

סכום העודף יחולק ש"ח למניה, ה 5.51שישולמו על ידי המשקיע הנוסף(, בהנפקה מאושרת יעלה על 

שווה בשווה בין המשקיע הנוסף לבין החברה; )ד( כל משקיע נוסף יהיה זכאי למכור בהנפקה 

מאושרת את מניות החברה שרכש, כולן או חלקן; )ה( אם לא תבוצע הנפקה מאושרת עד ליום 

יחזיק , מניות הנאמנות יימכרו או יחולקו לכל אדם, בכפוף לכך שכל אדם כאמור לא 31.12.2019

 31.12.2019( עד למוקדם מבין ומהון המניות המונפק של החברה; ) 4.99%במניות בשיעור העולה על 

 או השלמתה של הנפקה מאושרת, מניות הנאמנות לא יימכרו ולא יועברו.

מניקיי התחייבה שלא ליזום או לקדם ואף להתנגד לכל הצעה או ההחלטה: )א( לשינוי שם החברה 

)ב( למכירה או העברה של פעילויות מהותיות של החברה או עסקי הליבה שלה, -ווחברות הבת שלה 

וזאת, למעט אם מהלך כאמור נדרש על פי דין או הוראת רשות מוסכמת, או שהוא אושר והומלץ על 
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ידי דירקטוריון החברה בתמיכת כל הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים באותו מועד בחברה. כמו 

יי שלא להתקשר בהסכמי הצבעה עם כל אדם, למעט בהתאם להוראות הסכם כן, התחייבה מניק

המכר או הסכם הנאמנות, לתמוך ולממש את זכויות ההצבעה שלה באופן שיבטיח שרוב חברי 

לתמוך במהלך הצעה לציבור שיושלם עד ליום דירקטוריון החברה יהיו אזרחי ישראל ותושביה, 

ש"ח למניה  5.51רי המניות תקבול, נטו, שלא יפחת מסך של במחיר למניה שיבטיח למוכ 31.12.2019

 "(. התחייבויות מניקיי)להלן, ביחד: "

, לפי הצעת מניקיי ובהתאם לתנאי הסכם המכר עם מניקיי, התקשרה 2018במהלך חודש אוגוסט 

החברה בארבעה הסכמי מכר עם ארבעה משקיעים נוספים: סאנסופר, נובו נורדיסק, דלטון 

 -מניות של החברה )בשיעור של כ 12,929,375על פיו רכש כל אחד מהמשקיעים הנוספים ומואליס, 

מיליון ש"ח,  64.6 -ש"ח לכל מניה ובסה"כ כ 5מהון המניות המונפק( תמורת תשלום של  12.93%

שתחולק בין בעלי המניות המוכרים, וכאשר מתוכן יוחזקו על ידי כל משקיע נוסף, במישרין או 

מהון המניות המונפק ויתרת המניות שנרכשו על ידי כל משקיע  4.69% -ות בשיעור של כבעקיפין, מני

מהון המניות המונפק לכל משקיע נוסף, יוחזקו על ידי מר משה טרי,  8.23% -נוסף, בשיעור של כ

בתנאי הסכם הנאמנות. לעניין זה הוסכם, כי לאחר ביצועה של הנפקה מאושרת, יתרת  כנאמן

מהון המניות המונפק( תוחזר לידי המשקיעים  1.2% -המניות שבידי הנאמן )בשיעור של עד כ

מהונה המונפק של החברה. כמו כן, קבלו  4.99% -הנוספים, כך שכל משקיע נוסף יחזיק בשיעור של כ

 יעים הנוספים התחייבויות בדומה להתחייבויות מניקיי. על עצמם המשק

ר שהתקבלו היתרי החזקה מטעמה של רשות ניירות ערך עבור מניקיי ועבור כל , לאח27.8.2018 ביום

מניות הנאמנות, הושלם  32,917,504 -אחד מהמשקיעים הנוספים וכן עבור מר משה טרי כנאמן ל

מכר עם המשקיעים הנוספים, וכן נחתמו כתבי נאמנות הסכם המכר עם מניקיי, הושלמו הסכמי ה

והוראות בלתי חוזרות בין כל אחד מהמשקיעים הנוספים לבין מר משה טרי, כנאמן, במתכונת 

שנקבעה בהסכם המכר עם מניקיי, כאשר בגדרם של אלה, הוסמך מר טרי, בין היתר, למכור את 

ש"ח ולהפעיל את זכויות ההצבעה הצמודות  5.51 -מניות הנאמנות במחיר למניה, נטו, שלא יפחת מ

למניות הנאמנות באופן עצמאי, לפי שיקול דעתו, ולטובת החברה, ובכלל זאת, מבלי לגרוע מכלליות 

 .האמור לעיל, בהתאם למתואר לעיל

 חלוקת דיבידנדים  1.5

כי בשנתיים שקדמו למועד הדוח, החברה לא הכריזה או חילקה דיבידנד לבעלי מניותיה. יצוין, 

, 6.7.2018(, עד ליום 63ב. לחוק ניירות ערך )אשר בוטל במסגרת תיקון 54בהתאם להוראות סעיף 

 החברה לא הייתה רשאית לחלק את רווחיה בין חבריה.

הנכללים בדוח זה, לחברה יתרת  31.12.2018על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

  .ש"ח מיליון 523.4 -עודפים חיובית בסך של כ
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  דיבידנד חלוקת מדיניות 1.5.1

בקשר עם רווחי החברה בשנים  אישר דירקטוריון החברה מדיניות חלוקת דיבידנד 31.3.2019ביום 

 ועד לסיומה של מדיניות 2019משנת , לפיה החל "(מדיניות חלוקת דיבידנד)להלן: " 2022עד  2019

 50%עד  30%החברה תפעל לחלק לבעלי מניותיה דיבידנד במזומן בשיעור של חלוקת הדיבידנד, 

על פי )קרי מבלי להביא בחשבון הכנסות מאירועים חריגים( מפעילות שוטפת  השנתימהרווח הנקי 

אישור הדוחות הכספיים השנתיים.  במועד וזאתשל החברה המאוחדים  שנתייםההדוחות הכספיים 

פי מדיניות זו לא יחולקו דיבידנדים מתוך רווחים שנצברו בחברה קודם להסרת ספק מובהר, כי על 

 .1.1.2019ליום 

בכדי לחייב את דירקטוריון החברה לקבל החלטה על חלוקת חלוקת הדיבידנד מדיניות אישור אין ב

 דיבידנד. 

לעמידה במבחני החלוקה בהתאם להוראות חוק  תתקבל בכפוףחלוקת דיבידנד החלטה על כל 

בשים לב לצרכי הפעילות העסקית , וכן ת , שתיבחן במועד קבלת החלטה על חלוקת הדיבידנדהחברו

יחסי מינוף והתחייבויות ולהחברה, של קבוצת נזילות ההשוטפת של החברה, לתכנית העבודה, מצב 

)ככל וישנן( כמו גם דרישות רגולטוריות החלות על חברות הקבוצה )כגון,  ואמות מידה פיננסיות

 נזילות, הון עצמי מזערי וכיו"ב(, כל זאת במועד קבלתה של כל החלטה כאמור.  

ו/או לבטל ו/או לסטות חלוקת הדיבידנד עוד מובהר, כי הדירקטוריון יהיה רשאי לשנות את מדיניות 

 .בכל עתזו ממדיניות 
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  מידע אחר -חלק שני  .2

פרק זה כולל, בין היתר, מידע ונתונים הלקוחים ממקורות שונים, כפי שמצאה החברה לנכון וכמפורט 

"(. המקורות כאמור היוו גורם זמין לאיסוף המידע והנתונים המקורותבגוף הפרק, לפי העניין )להלן: "

החברה, הגם שהיא לא ביצעה בדיקות עצמאיות להערכת הנהלת  הנכללים בתיאורים הרלוונטיים.

 לאימות הנתונים, המקורות כאמור מהווים מקורות סבירים לאיסוף המידע הרלוונטי לפי העניין.

 מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה .2.1

לגבי תחום הפעילות של , של החברה( המאוחדים)להלן נתונים מתוך דוחותיה הכספיים  .2.1.1

  :7(ח"באלפי ש) החברה

 2018 2017 2016 

 "חש אלפי

 -הכנסות 
 242,200 242,424 255,605 מלקוחות חיצוניים

 –עלויות קבועות* 
 181,541 179,928 188,579 בגין הכנסות מלקוחות חיצוניים

 –**עלויות משתנות 
 54,158 46,309 38,512 בגין הכנסות מלקוחות חיצוניים

 - 27,380 (85,108) עלויות משתנות )לא תזרימיות(***
לפני הכנסות מימון,  )הפסד( רווח
 6,501 (11,193) 113,622 נטו

 1,756,891 2,250,403 1,504,352 נכסי התחום לסוף תקופה
 1,306,504 1,809,576 1,050,593 תקופה לסוף התחייבויות

 
 להלן. 3.13(    לפירוט ההכנסות ראו סעיף 1)

, ונילוות שכר הוצאות, היתר בין, כוללות אלו הוצאות. ההכנסות מהיקף מושפעות ואינן קבועות הינן החברה הוצאות מרבית *
 .ערך ניירות רשות ואגרת הבניין ואחזקת ארנונה

 .נוספות שעות בגין שכר ועלות יעוץ, שיווק הוצאות בעיקר כוללות המשתנות העלויות** 
והוצאות בגין תשלומים מבוססי  2017 ובשנתהפרשה לירידת ערך  ביטול, 2018 בשנתמשתנות לא תזרימיות כוללות  עלויות *** 

 . הדירקטוריון, הנכללים בדוח השנתי להסברי 1.3מניות. לפרטים נוספים ראו סעיף 

 

ראו בחלק הסברי  אודות ההתפתחויות העיקריות שחלו בנתונים המפורטים לעיל יםהסברל

 הדירקטוריון של החברה הנכלל בדוח השנתי. 

 החברהסביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  .2.2

האמור בסעיף זה להלן מבוסס על מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה 

לפיכך, כל התייחסות  אשר להם, או צפויה להיות להם, השפעה על תוצאותיה העסקיות של החברה.

המופיעה בסעיף זה להלן, באשר להערכת החברה את ההתפתחויות הצפויות בעתיד והשפעתן על 

  קבוצת החברה, הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד, אשר איננו בשליטת החברה ואשר איננו ודאי.

שיש להם, או  ההחברלהלן פרטים אודות מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של 

 םאו בתחו בחברהצפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחותיות 

  .של החברההפעילות 

                                                
 פעילות. לתחומי חלוקה בוצעה לא אחד ולכן פעילות תחום כפי שצוין לעיל, לחברה   7
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 שוק ההון בישראל  .2.2.1

בשים לב למעמדה הייחודי של החברה כבורסה יחידה בישראל, המהווה תשתית מרכזית של שוק 

פיננסיים ולגיוס הון וחוב הפעילות בשוק הראשוני פיננסי לביצוע השקעות בניירות ערך ובמכשירים 

מגורמים רגולטוריים  , וכןוהמשני בבורסה מושפעת במידה רבה על ידי גורמים מאקרו כלכליים

 , כמפורט להלן. וממדיניות מיסוי

 8הפעילות בבורסהל להערכת החברה עשהשפיעו  עיקרייםמקומיים גורמים 

  9ריבית בנק ישראל .2.2.1.1

שיעור של ב ,2011מאי אז חודש , לראשונה מבנק ישראל הועלתה ריבית 2018נובמבר מהלך חודש ב

 .2018דצמבר מחודש החל  0.25%לרמה של  ,0.15%

 , וזאת על5201 מחודש מרץ החל %1.0 של תהיסטורי שפל ברציפות ברמת הריבית בנק ישראל נמצא

 2018 -ו 2017שנים חיובית ב אינפלציהו, 2016בשנת  %0.2שלילית בשיעור של  10אינפלציה רקע

 האינפלציה בשיעור נמוך מהרף התחתון של יעד וושהי, בהתאמה, 0.8% -וכ 0.4%-של כ יםשיעורב

 (.%1הממשלה )של  שהציבה

 המנפיקים את ועודדה, החברות ברווחיות לעלייה תרם הנמוך הריבית שיעור, החברה להערכת

השוק הנוחים ולהנפיק אגרות חוב בשיעורי ריבית "ל לנצל את תנאי מחו המנפיקים ואת המקומיים

 נמוכים באופן יחסי, ואת המשקיעים בשוק המניות להשקיע במניות.

  11דירוג האשראי של ישראל .2.2.1.2

עם  +Aלדירוג  A מדירוג Fitchחברת ע"י  2016הבינלאומי של ישראל הועלה בשנת  דירוג האשראי

 . Moody's-ו S&P תחזית "חיובית", בדומה לדירוג שניתן לישראל על ידי חברות הדירוג הבינלאומיות

"חיובית",  -( והעלתה את התחזית מ"יציבה" ל+A) ישראלשל דירוג האת  אישררה S&P 2017בשנת 

"יציבה" בדומה  -( תוך הותרת התחזית כ+Aאישררה את הדירוג של ישראל ) Fitchגם  2017בשנת 

  .Moody'sלדירוג שהעניקה חברת 

את תחזית הדירוג של ישראל מ"יציבה" ל"חיובית" ובחודש  Moody'sהעלתה  2018בחודש יולי 

( בתחזית "יציבה". דירוג זה -AAאת הדירוג של ישראל לרמת שיא של ) S&Pהעלתה  2018אוגוסט 

  .  2019אושרר בסוף חודש ינואר 

 חוב מכשירי של דירוגם על ובראשונה בראש משפיע ישראל של האשראי דירוג, החברה להערכת

 דירוגי על מקרין הוא, כן כמו. בבורסה הנסחרים'(, וכד"מ מק, ממשלתיות)אג"ח  ממשלתיים

 של והתמחור הביקוש על גם משפיע ובכך, בישראל פעילותן שסביבת, ישראליות חברות של האשראי

 כחלק חיובי גורם מהווה ישראל של האשראי דירוג החברה להערכת. מנפיקות שהן חוב מכשירי

 בבחירת זרים משקיעים על וכן למסחר להירשם או להנפיק המעוניינות חברות של מהשיקולים

 חוב בגיוסי המדינה של הצורך את מקטין הממשלתי בחוב קיטון, מאידך. פועלים הם בהם השווקים

                                                
סטטיסטיקה, בנק ישראל ומשרד המרכזית ללשכה הנטרנט של יאתרי האמתוך  נלקחו נתוני המאקרו הנוגעים לישראל   8

סקירות כן כלכלית והעיתונות הנטרנט של יאהאתרי  , ואילו נתוני המאקרו בנוגע לפעילות בחו"ל נלקחו מתוךהאוצר
 . הפועלים בנק שלכלכליות 

 .מקור: אתר האינטרנט של בנק ישראל   9
 .מקור: אתר האינטרנט של הלמ"ס   10
 .מקור: אתר האינטרנט של משרד האוצר   11
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 אגח של החדשות ההנפקות בהיקף בקיטון האחרונות בשנים המתבטא פעילותה למימון חדשים

 .שנים באותן הפירעונות לעומת מדינה

  12שינויים בשערי חליפין השפעות .2.2.1.3

 2017-ו 2016, וזאת לאחר נחלש בשנים 8.1%-בשיעור של כ 2018שער הדולר ארה"ב התחזק בשנת 

, בהתאמה לעומת השקל. זאת, בהשפעת העלאת ריבית הפד בארה"ב 9.8%-וכ 1.5%-בשיעור של כ

ובהשפעת המשך רכישות דולרים שביצע בנק ישראל.   2018בשנת  0.25%בשיעור של ארבע פעמים 

ק ישראל ביחס לשקל, וזאת עקב החלטת בנ 3.8%-נחלש הדולר בכ 2019בחודשיים הראשונים של 

 .2019ינואר דש חוהחל בלהפסיק את רכישות המטבע 

ועד  2017השפל בחודש מרץ החל מ. 3.4%-בשיעור של כ לשקלשער האירו ביחס  עלה 2018בשנת 

. בחודשיים הראשונים 12%-, התחזק שער האירו לעומת השקל בשיעור של כ2018חודש דצמבר לסוף 

 לעומת השקל וזאת עקב האטה בכלכלת אירופה. 4.1%-נחלש האירו ב 2019של 

 שווי ועל פעילותן תוצאות, החברות שווי על משפיעים החליפין שערי רבים במקרים, רההחב להערכת

 .החברות של החוב הגיוס אפיקי בחירת על משפיעים וכן זרים בשווקים הנסחרות הדואליות החברות

 שלהערכת החברה השפיעו על הפעילות בבורסהבמישור הבינלאומי גורמים עיקריים 

ובהמשך גם על יבוא מטורקיה , ב מגבלות על יבוא מסין"הטילה ארה, 2018החל מחודש יולי  .2.2.1.4

בעקבות זאת התגבר החשש ממלחמת סחר עולמית שעשויה להשפיע באופן שלילי . וממדינות נוספות

חלה רגיעה במלחמת  2019בחודשיים הראשונים של שנת  .על חברות בורסאיות שלהן הכנסות מיצוא

 .13ליות השערים בבורסות בארה"ב ובבורסות מובילות בעולםהסחר בין ארה"ב לסין מה שתרם לע

. 6% -שיעור של כב ירד S&P 500 -ה  ומדד 1%שיעור של ב 2018 שנת בסיכום ירד ק"נאסד מדד .2.2.1.5

חודש ב 9%-כ)ירידה של  2018שנת בשליש האחרון של  18%-כשיעור כולל של הנאסד"ק ב צניחת מדד

  .14וגם בתל אביב לירידות שערים בכל הבורסות המובילות בעולם ההוביל (2018 דצמבר

  2.5% של פעימות( עד לרמה 4 -)ב 1%בשיעור כולל של  ב"עלתה ריבית הפד בארה 2018במהלך שנת  .2.2.1.6

המשך העלאת ריבית הפד, פרסום דו"חות כספיים "מאכזבים" לרבעון השלישי של  .2018בסוף שנת 

השפיעו גם הן על  חידוש הסנקציות נגד איראןוגיה ענקיות בארה"ב חברות טכנולועל ידי  2018שנת 

-ק ב"עלה מדד הנאסד 2019 ירידות השערים בבורסת הנאסד"ק. בחודשיים הראשונים של שנת

על ידי החברות הנסחרות  2018חות כספיים חיוביים לשנת ", בין היתר, בהשפעת פרסום דו13.5%

ב לסין והפסקה זמנית של השביתה בממשל "בין ארה וכן כתוצאה מהרגיעה במלחמת הסחר, בו

 . 11האמריקאי

החלטת אזרחי בריטניה על יציאה מהאיחוד האירופאי  רקע על אירופה בבורסות ירידות שערים .2.2.1.7

(Brexit ,)נרשמו  2017בשנת  .יציאה של מדינות נוספות מגוש האירו וגלישה למיתון עולמי מפני וחשש

ובאנגליה נרשמה העלאת ריבית בשיעור ( בערכים שנתיים 2.5%-כ)ם באירופה נתוני צמיחה חיוביי

 לצמיחה צפי) ת אירופהכלכלנחלשה  2018בשנת . 2007לראשונה מאז שנת ( 0.5% -ל)של רבע אחוז 

. (המינימום רף - 2%-מ נמוכה ינפלציה, וא2017בשנת  2.6% -כלעומת  2018בשנת  2%-כשל 

                                                
 .מקור: אתר האינטרנט של בנק ישראל   12
כלכליות שבועיות  וסקירות" דה מרקר" "כלכליסט" "גלובס" כדוגמת כלכלית עיתונות של אינטרנט מקור: אתרי   13

  .בנק הפועלים של
 .BizPortalאתר : מקור   14
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, בהשפעת רגיעה 10%-עלו הבורסות המובילות באירופה בכ 2019הראשונים של שנת  בחודשיים

 .11במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין שלה השפעה על הסחר הבינלאומי הגלובלי

להערכת החברה פערי ריבית וציפיות להעלאות ריבית בחלק מהשווקים לצד חוסר וודאות עשויים 

ו ועל היקף פעילותם ועשויה להשפיע על היקף הגיוסים להשפיע על בחירת השווקים בהם הם יפעל

 . ואופן הגיוס של חברות בבורסה בישראל

 של שווין. באירופה אוב "בארה גם נסחרות שמניותיהן חברות 57בורסה נסחרו ב 2018 שנת בסוף

 ומחזור 2018שנת  בסוף ש"ח מיליארד 277-לכ מגיע, ל"להן חשיפה ישירה לשווקי חו, אלה חברות

נתון  )בבורסה בלבד(, ביוםש"ח  מיליון 300 -בכ הסתכם 2018בהן בשנת  הממוצע היומי המסחר

 (. סל קרנותללא בבורסה בלבד, ) המניות בשוק היומי המסחר ממחזור 33% -כ המהווה

 רגולציה ומיסוי  .2.2.2

הן בכל הנוגע לפעילות קבוצת  (,רגולציה)שוק ההון בישראל מתאפיין בריבוי הסדרי פיקוח ואסדרה 

שינויים . והן בכל הנוגע לחברות הנסחרות בבורסה(, להלן 3.26 סעיףראו לפרטים )החברה 

ים להשפיע רבות על יעשו, רגולטוריים עתידיים הנוגעים לשוק ההון בכללותו ולקבוצת החברה בפרט

 .תוצאותיה של החברה ועל תחום הפעילות שלה

הן בנוגע למשקיעים השונים בבורסה והן בנוגע לחברות הנסחרות , המס שינויים בהסדרי, בנוסף

ומשכך עשויים להשפיע על תוצאותיה , עשויים להשפיע על פעילות גופים אלו בשוק ההון, בבורסה

 . של החברה ועל תחום הפעילות שלה

 המניות שוק .2.2.3

בעולם, והושפע  ותהתאפיין בתנודתיות רבה, בדומה לבורסות מובילבורסה המסחר ב 2018בשנת  .2.2.3.1

אפריל חודש ועד תחילת  2018שנת מתחילת  8%-כשיעור של ירד ב 35-מדד ת"אבעיקר מהנאסד"ק. 

ספטמבר, כשבמקביל עלה מדד הנאסד"ק חודש עד תחילת  20%-כשיעור של ולאחר מכן עלה ב

 35-ת"אירד מדד  2018של שנת בשליש האחרון עם זאת, . 2018שנת מתחילת  17%-כשיעור של ב

ירידות הבהשפעת  2018דצמבר חודש ארעה ב (10%-כ), כאשר מרבית הירידה 12%-כשיעור של ב

בשיעור של  2018בשנת  35-בסיכום שנתי ירד מדד ת"א .באותה התקופה חדות בבורסת הנאסד"קה

בשיעור ( 25-א"את מדד ת 2017שהחליף בתחילת שנת ) 35-א"ת מדד עלה 2017 שנת בסיכום. 3%-כ

שקיזזו עליות בולטות במספר  הפארמה המשך ירידות שערים במניות בהשפעת וזאת ,3% -של כ

 . מניות

ניירות ערך הינו מספר המבטא את השינויים שחלו במשך זמן בשווי של קבוצה מסוימת של  מדד .2.2.3.2

הכלולים  משקפים את התשואה למשקיעים בניירות הערך ניירות ערך במדדי שינויים. ניירות ערך

במהלך יום השינויים האמורים הן ומודדים את , בהתאם למשקלו של כל נייר ערך במדד, במדד

 . והן לאורך זמן, המסחר

של  המקסימלי המשקל ירד ובמסגרתה 9.2.2017ביום  לדרך שיצאה המניות במדדי הרפורמה .2.2.3.3

ההשפעה השלילית של הירידה  הרפורמה מיתנה את .35-א"במדד ת ,בין היתר ,הגדולות המניות

ראו סעיף , לפרטים בדבר הרפורמה במדדי המניות. בשערי מניות הפארמה על תשואת המדד האמור

 . להלן 3.10.2.2
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 המדדים המייצגים את המניות הבינוניות בגודלן עלו בזכות המניות הדואליות ומניות 2016בשנת  .2.2.3.4

עלה בשיעור ( 90-א"למדד ת 2017שהפך בשנת ) 75-א"מדד ת. במשק הנמוכה מהריבית שנהנו ן"הנדל

  .24%-עלה בשיעור של כ( SME60-א"למדד ת 2017שהפך בשנת ) 50-ומדד יתר ,17%-של כ

 נותילה שהמשיכו ן"הנדל בזכות מניות, בין היתר ,21%-בשיעור של כ 90-א"עלה מדד ת 2017בשנת 

לעומת זאת מדד , ק"ומניות ההייטק הדואליות שהושפעו מהעליות בנאסד, במשק הנמוכה מהריבית

 .7% -בשיעור של כ 2017ירד בשנת  SME60-א"ת

, 2%-כשיעור של הטכנולוגיה ב כאשר עליית מניות, 3% -שיעור של כירד ב 90-א"מדד ת 2018בשנת  .2.2.3.5

-ובכ 16%-כשיעורים של ן שירדו ב"המסחר והשירותים ומניות הנדל את השפעתן של מניות מיתנה

 2014בשנים  25% -כה של עלילאחר , 2018בשנת  23%-ירד בכ SME60-א"מדד ת .בהתאמה ,11%

 . 2017עד 

 : 2018-ו  2017, 2016 בשנים בתל אביב להלן יפורטו מספר ההנפקות והיקפי הגיוסים בשוק המניות .2.2.3.6

 .בכורה מניות או אגרות חוב רק וגייסו כפול ברישום שנרשמו החברות את כולל אינו החדשות החברות מספר* 
 

גיוס בסך  לאחר, 2018בשנת  ש"ח מיליארד 6.7-כסך של ב הסתכם בישראל המניות בשוק ההון גיוס

מסך ש"ח מיליארד  2-כ. בהתאמה 2016-ו 2017בשנים ש"ח, מיליארד  7-וכ מיליארד ש"ח 12-כשל 

 .בוצע ברבעון הראשון של השנה 2018בשנת הגיוס 

לעלייה . 2016לעומת שנת  84%-בשיעור של כ 2017היקף גיוס ההון בשוק המניות בישראל עלה בשנת 

 17ח על ידי "מיליארד ש 3 -תרם גל ההנפקות הראשוניות שבמסגרתו גויסו כ 2017החדה בשנת 

 . 2016עד  2012חברות חדשות בשנים  14לעומת  -חברות חדשות 

)שביצעו הנפקה  חברות חדשות 28הצטרפו  2018 לבין חודש דצמבר 2017בתקופה שבין חודש ינואר 

 מסחר חברות 7, ן"נדל חברות 6)מגוונות הן מבחינת תחומי העיסוק שלהן , (IPOראשונית 

 1, חברות תעשייה 2, אנרגיה חברות 2, טכנולוגיה חברות 4, וגז נפט ושותפויות חברות 5, ושירותים

חברות גדולות בשווי שוק  4)והן מבחינת גודלן (, ראשונה בבורסה – הייטק קרן 1 -פיננסים ו חברות

חברות  13 וכן, ח"מיליון ש 700 -ל 300חברות בינוניות בשווי שוק של בין  11, ח"העולה על מיליארד ש

חברות ביצעו רישום כפול והחלו להיסחר  6בנוסף,  .(ח בלבד"מיליון ש 290 -עדבשווי שוק של 

 אביב. -במקביל בבורסה בתל

חברות מניות. לפרטים  38נמחקו מהמסחר  2018עד סוף חודש דצמבר  2017במקביל, מחודש ינואר 

 להלן.  3.4.5נוספים ראו סעיף 

 אך דיבידנד בקבלת עדיפות המקנות, בכורה מניות מאפשרת הבורסה הנפקת, 2017 מחודש יוני החל

 .ח בדרך של הנפקת מניות בכורה"מיליון ש 800-גויסו כ 2017בשנת . בהצבעה זכות מקנות אינן

 )במיליוני ש"ח( היקפי הגיוסים הנפקות פרמס 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

 4,577 8,405 3,663 82 92 64 הנפקות
מתוכן הנפקות 

חברות של 
 (IPO) חדשות

11* 17* 3* 1,844 3,014 259 

 1,508 2,724 2,092 73 105 74 הקצאות פרטיות

 851 1,045 908 - - - מימושי אופציות
 6,936 12,174 6,663 155 197 138 סה"כ
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  (:באחוזים) 2018 -ו 2017 ,2016להלן יפורטו תשואות מדדי מניות עיקריים בשנים  

שווי שוק ליום  מדדי שווי שוק
31.12.2018 
 ש"ח( )במיליארדי

2018 2017 2016  

 (4%) 3% (3%) 471 35-"את
החברות בעלות שווי שוק  35מדד מניות של 

הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי 
 הסף של המדד.

 17% 21% (3%) 145 90-"את
החברות בעלות שווי שוק  90מדד מניות של 

הגבוה ביותר בבורסה, שאינן כלולות במדד 
 , אשר עומדות בתנאי הסף של המדד.35-ת"א

 (3%) 6% (%2) 616 125 -ת"א
מדד הכולל את כל המניות הכלולות במדדים 

 .125-ות"א 35-ת"א

 SME60 22 (%23) (7%) 24%-"את

המניות בעלות שווי  60מדד הכולל את 
החזקות ציבור הגבוה ביותר בבורסה, מבין 

, אשר 125-המניות שאינן כלולות במדד ת"א
 עומדות בתנאי הסף של המדד.

  2016 2017 2018  מדדים ענפיים

 16% 4% (2%) 104 עילית-טק"א ת

כולל את כל המניות הכלולות במדד מדד ה
מדד אשר כולל את כל )בלוטק -ת"א גלובל

המניות מענף הטכנולוגיה וענף הביומד 
ששווי השוק שלהן הוא  הנכללות בתמר(

 .מיליון ש"ח 75לפחות 

 19% 27% 0 132 פיננסים-ת"א
 3-בכולל את כל המניות הנכללות מדד ה

ענפים: בנקים, ביטוח ושירותים פיננסים, ה
 אשר עומדות בתנאי הסף של המדד.

כולל את המניות הנכללות בענף נדל"ן מדד ה 17% 23% (11%) 108 נדל"ן-"את
 .ובינוי, אשר עומדות בתנאי הסף של המדד

 18% (18%) 4% 25 נפט וגז -"את
כולל את כל המניות הנכללות בענף מדד ה

אשר עומדות בתנאי הסף של  ,וגזחיפושי נפט 
 המדד.

 

 15 (מלווה קצר מועד) מ"החוב והמק אגרותשוק  .2.2.4

, כאשר אגרות 2018בשנת גרות חוב חברות וממשלתיות דתיות רבה אפיינה גם את המסחר באתנו .2.2.4.1

 1%-וכ 1.8%-בריבית משתנה עלו בשיעור של עד כ החוב צמודות המדד ואגרות החוב השקליות

באגרות החוב השקליות  1.5%-בהתאמה, עד השליש האחרון של השנה, במקביל לירידה של עד כ

 בריבית קבועה, ולאחר מכן החלו לרדת אף הן.  

גרות החוב שקליות א)א(  :גרות החובות שערים אפיינו את מרבית מדדי א, יריד2018בסיכום שנת 

; )ב( בהתאמה 0.4%-וכ 0.8%-רשמו עלייה מתונה של כ -חברות וממשלתיות  -בריבית משתנה 

מדדי תל בונד  )ג( 1.4%-נרשמה ירידה של עד כ -חברות וממשלתיות  -אגרות חוב צמודות המדד ב

; כחצי אחוז ה רשמו ירידה זניחה שלנדל"ן שהושקו בפברואר השנ-בנקים ותל בונד צמודות-צמודות

בהתאמה.  1.5%-ובכ 4.3%-חברות וממשלתיות ירדו בכ -גרות חוב שקליות בריבית קבועה א)ד( 

גרות חוב חברות לא צמודות בריבית קבועה תשואות שקלי הכולל א-חוב תל בונדרות הגכאשר מדד א

 .10%-( ירד בכA2( עד )Baa3( או "מידרוג" )A( עד )-BBBבדירוג מקומי "מעלות" )

השנה,  13%-איגרות חוב של חברות נדל"ן זרות, שירד בכ 36בונד גלובל הכולל -לשלילה מדד תל בלט

בה הושק. הירידה החדה של המדד נבעה מהודעות שליליות של  2017בשנת  6%-לאחר עלייה של כ

חלק מהחברות אודות חשש לחדלות פירעון, אי עמידתן בתשלומי הקרן והריבית וכן מהתגברות 

 תקין בחלק מחברות אלה. -שוק לגבי ממשל תאגידי בלתיהחששות ב

                                                
 .לבורסהרוג ידיווחי חברות הדמתוך נתונים נלקחו ה   15
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השפעה , כדלקמן. התאפיין בתנודתיות והושפע ממספר גורמים 2018בשנת המסחר באיגרות החוב  .2.2.4.2

גרות החוב חברות צמודות המדד, הייתה ובעיקר על שערי אחיובית עד השליש האחרון של השנה 

(, %1, בדומה לרף התחתון של היעד הממשלתי )2018בשנת  %0.8-ל - 16לעלייה בשיעור האינפלציה

העלה  2018נובמבר חודש וזאת לאחר ארבע שנים רצופות בהן שיעור האינפלציה היה נמוך יותר. ב

 בנק ישראל את הריבית במשק ושערי אגרות החוב צמודות המדד הגיבו בירידה.

ות המתגברות להעלאת הריבית גרות החוב שקליות בריבית משתנה הייתה לציפיהשפעה חיובית על א

 .בישראל

, ובשליש האחרון של משך כל השנה על מדדי אגרות החוב שקליות בריבית קבועהבהשפעה שלילית, 

 2.5%-לכעד גרות החוב האחרות, הייתה להעלאת ריבית הפד בארה"ב ארבע פעמים השנה גם על א

-נים בארה"ב זינקה ליותר מכש 10-בסוף השנה, ובעקבותיה התשואה לפדיון על אג"ח ממשלתי ל

-גבוהה בכ - 2.7%-ירדה לכ 2018, גבוהה ביותר מזה כארבע שנים, ובדצמבר 2018 עד נובמבר 3%

הודיע הפד כי הליך  2018שנים בישראל. בנובמבר  10-מהתשואה על אג"ח ממשלתי שקלי ל 0.8%

 העלאת הריבית בארה"ב קרוב למיצוי. 

  

                                                
 .מקור: אתר האינטרנט של הלמ"ס   16
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 2017 ,2016בשנים ( קונצרניות וממשלתיות)להלן יפורטו תשואות מדדים עיקריים של אגרות החוב  .2.2.4.3

 (: באחוזים) 2018 שנתו

תשואה   
שנתית 

2018 

תשואה 
שנתית 

2017 

תשואה 
שנתית 

2016 

 

 אגרות חוב ממשלתיות

 0.7% 3.4% (1.4%) צמודות מדד 

ממשלתיות כולל  -מדד צמודות מדד בריבית קבועה 
את כל אגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה 
אשר צמודות למדד המחירים לצרכן ואשר מחלקות 

 .ריבית קבועה

 1.2% 3.6% (1.4%) בריבית קבועהשקליות 
מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות כולל את כל 
אגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות 

 .בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה
 *קונצרניותאגרות חוב 

 4.1% 6.2% (0.8%) צמודות מדד 
קונצרני כולל את כל אגרות החוב  -מדד צמודות מדד

הקונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן 
 .הנסחרות בבורסה

 מדדים בולטים:  

 2.9% 7.1% (1.1%)   20בונד -תל

הצמודות  אגרות החוב קונצרניות 20המדד כולל את 
למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה 
ביותר מבין כלל אגרות החוב הצמודות למדד אשר 

בונד ועומדות בתנאי הסף של -נכללות במאגר התל
 .המדד

 1.7% 4.4% (0.4%)   40בונד -תל

אגרות החוב  40כולל את  40-מדד תל בונד
צמודות המדד בריבית קבועה, בעלות  הקונצרניות

שווי השוק הגבוה ביותר מבין אגרות החוב מסוג זה 
ואשר נכללות  20-שאינן נכללות במדד תל בונד

 .בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד-במאגר התל

 2.4% 5.1% (0.5%) יתר -בונד צמודות-תל

צמודות יתר כולל כל אגרות החוב -מדד תל בונד
שצמודות למדד בריבית קבועה, אשר הקונצרניות, 

-ונכללות במאגר התל 60-אינן נכללות במדד תל בונד
 .בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד

 6.2% 7.3% (4.6%) בונד תשואות-תל

תשואות כולל את כל אגרות החוב -מדד תל בונד
הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה בטווח 

( בדירוג מעלות A)( לבין BBB-דירוג אשראי שבין )
( בדירוג A2( לבין )Baa3או בטווח דירוג שבין )

בונד ושעומדות בתנאי -מידרוג, שנכללות במאגר התל
 הסף של המדד.

 מדדים בולטים: -שקליות 

 2.4% 7.5% (4.3%) בונד שקלי  -תל

שקלי כולל כל אגרות החוב -מדד תל בונד
 הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה,

בונד ועומדות בתנאי הסף -אשר נכללות במאגר התל
 .של המדד

 1.2% 2.3% (0.8%) ריבית משתנה-תל בונד
ריבית משתנה מורכב מאגרות חוב -מדד תל בונד

-תאגידיות בריבית משתנה הכלולות במאגר התל
 .בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד

 9.4% (1.7%) 5.1% קונצרני - צמודות מט"ח
קונצרני כולל את כל  -מדד אג"ח צמודות מט"ח 

אגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח הנסחרות 
 .בבורסה

 * לא כולל אג"ח רצף מוסדיים ומכשירים פיננסים.

 מיליארד 46.4-כסך כולל של הסתכם ב 2018בשוק אגרות החוב בשנת  , ברוטו,17הממשלתי הגיוס .2.2.4.4

אגרות  הנפקה של 2018 בינואר ביצע האוצר משרד, בנוסף. 2017בדומה לסכום שגויס בשנת  "ח,ש

סך  .2017 תבשנ ויסושג ש"חמיליארד  9-לעומת כ ש"ח מיליארד 7-כ וגייס בלונדון חוב ממשלתיות

-ברוטו, לעומת גיוס בסך כ ש"ח,מיליארד  53.4-הגיע לכ 2018בשנת הגיוס הממשלתי בארץ ובחו"ל 

 .המדינה תקציבמתוכנן בהעלייה הצפויה בגירעון ה , וזאת חרף2017שנת ב ש"חמיליארד  55

                                                
 .נטרנט של משרד האוצריאתר האמקור:    17
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חלה עלייה בהוצאות הממשלה לצד ירידה בהכנסות ממיסים, שהביאו לעליית הגירעון  2018בשנת 

וגירעון בפועל  2018בשנת  2.9%, לעומת גירעון תקציבי של 2018 לשנת 3.1%-הממשלתי הצפוי לכ

. שוי הגירעון בפועל לעלות על הגירעון התקציבי. לראשונה מזה ארבע שנים ע2017בשנת  1.9%של 

-גייס האוצר כ 2019כבר בינואר . 2019כי האוצר יגביר את הגיוסים בשנת קיימת הסתברות , לפיכך

בהנפקת  ש"חמיליארד  9.3-וסכום נוסף בהיקף של כ, אביב-ח בתל"בהנפקות אג ש"חמיליארד  12.6

 .ממשלתי צמוד אירו בריביות נמוכות ח"באמצעות שתי סדרות של אג -ח בלונדון "אג

האחרונות לוו בפדיונות ענק. להלן יובאו פרטים אודות פדיונות  בשלוש שניםהנפקות משרד האוצר 

 )במיליארדי ש"ח(: 2018-2016אג"ח ממשלתי בשנים 

 2018 2017 2016 
 41.8 49.2 35 אג"ח שקלי

 13.1 20.5 15 אג"ח צמוד מדד
 54.9 69.7 50 סה"כ פדיונות

במיליוני ) 2018 -ו 2017 ,2016להלן יובאו פרטים בקשר עם הנפקות אגרות חוב קונצרניות בשנים  .2.2.4.5

 (: ח ובאחוזים"ש

 
 2016שנת  2017שנת  2018שנת 

 67,135 75,216 68,163 היקף הגיוס באגרות חוב קונצרניות
 100% 66,480 100% 70,492 100% 61,358 אגרות חוב קונצרניות* 

       חלוקה לענפים 
 29% 19,042 21% 14,851 29% 18,052 סקטור פיננסי

 24% 16,142 13% 9,510 18% 11,286 יםאבנקגופים  –מתוך הסקטור הפיננסי 
 71% 47,438 79% 55,641 71% 43,306 סקטור ריאלי:

 32% 21,462 42% 29,410 45% 27,676 נדל"ן -מתוך הסקטור הריאלי 
 14% 9,347 16% 11,480 10% 5,861 אנרגיה וחיפושי גז 

  -  3,210  3,516 אגרות חוב מובנות 
  655  1,514  2,370 נ.ש.ר. ומימוש אופציות  -אגרות חוב הרשומות ב 

 * כולל רצף מוסדיים.

 היקףו 2018 של הראשונה במחצית נמשכה ת ההאצה בגיוסי חוב על ידי הסקטור העסקימגמ .2.2.4.6

 .2017 של הראשונה במחצית לגיוסים בדומהש"ח,  מיליארד 37-כסך כולל של ב הסתכם הגיוסים

 של לפדיון בתשואות עלייה בהשפעת וזאת הגיוס בקצב ירידה חלה 2018שנת  של השנייה במחצית

אגרות  של התשואות במרווחי לצמצום שהביאה, ב"בארה למגמה במקביל, אגרות חוב ממשלתיות

נאמנות המשקיעות באגרות  בקרנות ענק פדיונות לצד, ותממשלתילעומת אגרות חוב  חוב קונצרניות

  .אביב-חוב בתל

 ש"חמיליארד  65.8 -כסך של ב 2018הסתכם בשנת באמצעות אגרות חוב קונצרניות היקף הגיוסים 

שנת ב ש"ח מיליארד 72-המשך לגיוס בהיקף של כבלא כולל אג"ח מובנה(, אך בחו"ל,  יםגיוס לרבות)

2017 . 

, לאחר חמש שנים רצופות של עלייה, תרמה התגברות הציפיות 2018בשנת לירידה בהיקף הגיוסים 

עצירה בהנפקות של חברות נדל"ן זרות עקב קשיי נזילות וחשש לגבי הוכן  בישראללהעלאת הריבית 

 .קיום ממשל תאגידי תקין בחלקן-אי

אגרות חוב של פדיונות שהיו בתחילת כל שנה, להערכת החברה, על בסיס תחזיות הפידיונות כפי 

מיליארד  37פדיונות של  לאחרש"ח מיליארד  34-כסך של ב 2018בשנת  מוהסתכ ותסחיר קונצרניות

 ., בהתאמה2017 -ו 2016בשנים ש"ח מיליארד  43.7 -ש"ח ו
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( החל מניבמרביתן חברות נדל"ן קונצרניות על ידי חברות זרות )הגל הגיוסים בשוק אגרות החוב  .2.2.4.7

 ח"ש מיליארד 15.7 -חברות זרות שגייסו כ 35 הצטרפו 2018 שנת ועד 2013 משנת. 2013בשנת 

 במשק הנמוכה הריבית את ניצלו אלה חברות. שלהן בשוק איגרות החוב ראשונות בהנפקות

 ח"ש מיליארד 7.4-כ וגייסו 2018עד  2017הצטרפו בשנים  (17כמחצית החברות החדשות ) .הישראלי

חברות אשראי לעסקים  2וכן  ן"נדל חברות 15)בבורסה  קונצרניותשל אגרות חוב  ראשונה בהנפקה

ורשמו גם בתל אביב שהנפיקו אגרות חוב בבורסה  (Business Development Company)בינוניים 

 זו.  את מניותיהן למסחר במסגרת הרישום הכפול בבורסה

ח "מיליארד ש 9.7-וגייסו כ 2017הגבירו את היקף הפעילות בשנת  (חדשות וותיקות)הזרות  החברות .2.2.4.8

מגמה זו  .2016יותר מפי שניים וחצי לעומת הסכום שגויס בשנת , באמצעות אגרות חוב קונצרניות

כאמור, ברבעון האחרון  .ח"מיליארד ש 6.6-גייסו החברות הזרות כ במהלכה, 2018שנת התהפכה ב

קיום ממשל -נעצרו ההנפקות של חברות נדל"ן זרות עקב קשיי נזילות וחשש לגבי אי 2018של שנת 

 . תאגידי תקין בחלקן

 אביב )במיליארדי ש"ח(:-גיוסי החברות הזרות בשוק אגרות החוב בבורסה בתל

 2018 2017 2016 

 2.9 חברות חדשות
 חברות( 7)

4.5 
 חברות( 10)

2.1 
 חברות( 4)

 1.6 5.2 3.7 חברות ותיקות
 3.7 9.7 6.6 סה"כ

ש"ח, מיליארד  18-כ 2018 הסקטור הפיננסי גייס באמצעות אגרות חוב קונצרניות במהלך שנת .2.2.4.9

צומצם היקף הגיוס בשוק אגרות החוב הקונצרניות לנוכח הירידה בביקוש בה  2017שנת  לעומת

 (.2016מיליארד שקל בשנת  19-)לעומת כש"ח מיליארד  14.9-לכ, לאשראי בנקאי

 בבורסה הנפקות של אגרות חוב קונצרניות מסוג 2016הסקטור הפיננסי ביצע לראשונה בשנת 

COCO ( אגרות חוב הניתנות להמרה כפויה למניות וחלק באגרות החוב הכולל מנגנון למחיקת קרן

 1.1-)כ 2018ח במהלך שנת "מיליארד ש 3.6 -כ גויסו ל"במסגרת ההנפקות הנ"(. ארוע כשל"בקרות 

ח בכל "מיליארד ש 2-כ מיליארד ש"ח מתוכם באגרות חוב שנרשמו למסחר ברצף מוסדיים(,לעומת

 .2017 -ו 2016אחת מהשנים 

 2018ומעלה עלה במהלך שנת  Aמקבוצת בדירוג גבוה  אגרות חוב קונצרניותשל  הנפקות היקף .2.2.4.10

 , מהסכום שגויס באמצעות הנפקות של אגרות החוב הקונצרניות לציבור לעומת91% -לשיעור של כ

 .83%-כבהם היווה  2017- 2016השנים 

מגובות בפיקדונות  מובנות אגרות חוב הונפקו 2018 -ו 2017בשנים  ,2010 מאז חודש מרץ לראשונה .2.2.4.11

 שנתח במהלך "מיליארד ש 2.4 -וכ 2017ח בשנת "ש מיליארד 3.2-בדרך זו גויסו כ. בבנקים מקומיים

2018. 

 מחזור. 2012 בשנת שהחלה מגמה, 18מ"נבלמה הירידה במחזורי המסחר במק 2018במהלך שנת  .2.2.4.12

. 2017, פי שניים מהמחזור בשנת 2018מיליון ש"ח בשנת  431-לכ עלהמ "הממוצע במק היומי המסחר

תרמו עסקאות ענק מחוץ לבורסה שבוצעו על ידי  2018להערכת החברה, לעלייה במחזורים בשנת 

 . 2018תושבי חוץ החל מחודש מאי 

                                                
 .מקור: אתר האינטרנט של בנק ישראל       18
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-מיליון ש"ח ביום, גבוה בכ 250-בנטרול עסקאות אלה מסתכם בכ 2018בשנת  17המחזור במק"מ

 0.1%-0.2%-לעומת כ 2018בסוף שנת  0.5%-עלתה לכהתשואה לפדיון  .2017המחזור בשנת מ 17%

 .בשנתיים הקודמות

מיליארד  105-ח לעומת כ"מיליארד ש 92-והסתכמו בכ מ"מקהציבור ב החזקות ירדו 2017שנת בסוף 

 .בהתאמה ,2015ושנת  2016ח בסוף שנת "מיליארד ש 116 -ח וכ"ש

ואשר קיזזו רכישות , נבעה ממכירות שביצע הציבור הישראלי 2017הירידה בשנת להערכת החברה, 

 עלו מ"ומשקיעים זרים במק הישראלי הציבור החזקות (.ח"מיליארד ש 3-כ)שביצעו משקיעי חוץ 

מרכישות של משקיעים זרים ברובה העלייה נבעה . 2018שנת  בסוף ח"ש מיליארד 106 -לכ והסתכמו

 . כפי שעולה מנתוני בנק ישראל, 2018במהלך שנת , ח"מיליארד ש 8.5 -שהסתכמו בכ

  19תעודות סל / קרנות סל  .2.2.5

לחוק השקעות  28יצאה לדרך הרפורמה שהובילה הרשות לני"ע )במסגרת תיקון  2018באוקטובר  .2.2.5.1

ערב הרפורמה  ( סחירות.ETF( לקרנות סל )ETNתעודות הסל ) ן שלמשותפות בנאמנות( של הפיכת

( שנסחרות בבורסה, ETFקרנות סל ) 610-הפכו לש( ETNתעודות סל ) 714נסחרו בבורסה בתל אביב 

 100-, יותר משאינן נסחרות בבורסה פתוחותנאמנות תעודות סל הפכו לקרנות  64 -וזאת לאחר שכ

ת נאמנות כספיות תעודות מטבע הפכו לקרנו 20-תעודות סל נפדו בפדיון מוקדם, ו 29תעודות מוזגו, 

 על ידיקרנות סל חדשות  48הונפקו מנגד,  )פרט לתעודה אחת שעברה להיסחר בשוק אגרות החוב(.

 קרנות סל כשרות 16וכן הונפקו לראשונה  קרנות אלה מחליפות קרנות מחקות נסחרות, - מגדל

 . )קרנות סל בעלות הכשר הלכתי מטעם גורמים רבניים(

 שווי השוק של קרנות סל )במיליארדי ש"ח(: להלן יובאו פרטים בקשר עם

 

 31.12.2018 
 19.3 אביב-קרנות סל על מדדי מניות בתל

  מזה, מדדים עיקריים:
 7.1 125-א"ת
 4.3 35-א"ת
 3.8 5-בנקים א"ת
 2 90-"את

 40.7 קרנות סל על מדדי מניות בינ"ל
  מזה, מדדים עיקריים:

S&P 500 10.4 
NASDAQ 100 4.9 

EURO STOXX 600 2.5 
MSCI AC WORLD 2.4 

 26 קרנות סל על מדדי אג"ח
  מזה, מדדים עיקריים:

 5.3 60 בונד תל
 4.1 20 בונד תל
 4 שקלי בונד תל

 2.2 קבועה בריבית שקלי ממשלתי
 86 סה"כ שווי קרנות סל

 

                                                
מדוחות של איגוד  נלקחו הנתוניםלהלן.  3.10.3סל ראו סעיף  קרנותוהמעבר לתעודות סל לפרטים בדבר הרפורמה ב  19

 תעודות הסל.
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 2018 של האחרון ברבעון סל לקרנות להפיכתן לרפורמה עד סלה תעודות שוק סקירת .2.2.5.2

 25מתוכן , תעודות סל חדשות 40-נרשמו למסחר כ 2018 ועד חודש יוני 2017החל מתחילת שנת 

תעודות  24 הונפקו לראשונהש תעודות הסלבין  .2018במחצית הראשונה של  הונפקותעודות חדשות 

 2-לכ מגיעהשוק של קרנות הסל שהחליפו את תעודות סל אלה  שווי. על מדדי תל בונד חדשים

שתי תעודות סל חדשות על כל אחד ממדדי המניות  כמו כן הונפקו .2018 ח בסוף שנת"מיליארד ש

שווי השוק של קרנות הסל שהחליפו את תעודות  -סקטור באלאנס -א"ות SME150-א"החדשים ת

 .2018 שנת בסוף ח"ש מיליון 80-לכ גיעה סל אלה

 בסךל "ובינ מקומיים מניות מדדי על סל תעודות 20הציבורמכר , 2018ספטמבר עד  ינוארחודשים ב .2.2.5.3

 2.2 -ח ופדה קרנות נאמנות על מדדי מניות מקומיים בסך כולל של כ"ש מיליארד 6.7-כשל  כולל

לאחר  ,זאת. ח"ש מיליארד 3.8 -כשל  בסךל "בחו המשקיעות נאמנות קרנות ורכשח "מיליארד ש

 מיליארד 6.3-בסך כ מקומיים מניות מדדיעל  סל נמכרו על ידי הציבור תעודות 2017 -ו 2016בשנים ש

מקומיות בסך כולל של  ובאגרות חוב אקטיביות המתמחות במניות נאמנות קרנות ח נטו ונרכשו"ש

 . ח"מיליארד ש 7.3-כ

ח ופדה "מיליארד ש 4.4-בסך של כ 20ל"מדדי מניות בחו מכר הציבור תעודות סל על 2017בשנת  .2.2.5.4

במהלך החודשים ינואר עד ספטמבר . ח"מיליארד ש 0.3-כל בסך "קרנות נאמנות המשקיעות בחו

ותעודות מטבע  נטו ח"ש מיליארד 0.1 -כשל  בסך אגרות חוב מדדי על סל תעודות מכר הציבור, 2018

 מיליארד 15.5 -כשל  בסך באגרות חוב המשקיעות קרנות ח וכן פדה"מיליארד ש 0.8 -בסך של כ

זאת, בהמשך לשנים  .ח"מיליארד ש 6.1 -פיות בסך של כבאותה תקופה רכש הציבור קרנות כס. ח"ש

-ובתעודות מטבע הסתכמו בכ חוב אגרות בהן מכירות הציבור בתעודות סל על מדדי, 2017 -ו 2016

 .בהתאמה, ח"מיליארד ש 4.3-ובכ 3.3

להלן יובאו פרטים בקשר עם רכישות ומכירות נטו של תעודות סל על ידי הציבור )במיליארדי  .2.2.5.5

 :20ש"ח(

 2018* 2017 2016 
 (0.2) (6.1) (2.9) אביב-תעודות סל על מדדי מניות בתל

 (5.7) 1.3 (3.7) תעודות סל על מדדי מניות בינ"ל
 (1.6) (1.7( (0.1) תעודות על מדדי אג"ח סחורות

 (3.7) (0.5) (0.8) מטבע תעודות
 (11.2) (7) (7.5) "כסה

 .2018ספטמבר -* ינואר

 . 2018עקב רפורמת קרנות הסל אין נתונים אודות פעילות הציבור בהן ברבעון האחרון של שנת 

להלן יובאו פרטים בקשר עם רכישות ומכירות נטו של קרנות נאמנות על ידי הציבור )במיליארדי  .2.2.5.6
 ש"ח(:

 2018 2017 2016 
 3,655 3,632 (2,166( אביב-בתל במניות המשקיעות קרנות
-בתל חוב באיגרות המשקיעות קרנות
 (6,067) 20,566 (15,455) אביב

 (6,348) (3,585) (4,131) שקליות קרנות
 (8,527) (3,451) 6,116 כספיות קרנות
 (2,252) 1,967 3,846 ל"בחו המשקיעות קרנות

 

                                                
 .הסל תעודות איגוד של האינטרנט אתר: מקור  20
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 שוק הנגזרים .2.2.6

ובתקופה זו נסחרו  35-באופציות החודשיות על מדד ת"א נבלמה הירידה בפעילות, 2018במהלך שנת  .2.2.6.1

 17%-נמוך בשיעור של כשהיה  ,2017בשנת  בממוצע, בדומה למחזור אלף יחידות ביום 100 -כ

 .2016מהמחזור בשנת 

ביום  יחידות אלף 34-בכ והסתכם 35-על מדד ת"א השבועיות באופציות המחזור עלה, 2018בשנת  .2.2.6.2

 מדד על עתידיים וחוזים באופציות .אלף יחידות ביום 31-בה נסחרו כ 2017בממוצע לעומת שנת 

יחידות ביום  525-נמשכת העלייה בפעילות לכ, 2015שהמסחר בהן החל בסוף ינואר , 125-א"ת

  בהתאמה. , 2017-ו 2016יחידות ביום בממוצע בשנים  400-וכ 330-לעומת כ 2018בממוצע בשנת 

אלף  53-לעומת כ, 2018אלף יחידות במהלך שנת  56-הסתכם בכ מסחר באופציות הדולריותמחזור ה .2.2.6.3

תרמה  2018לעלייה בפעילות בשנת  ,להערכת החברה. 2016 -ו 2017בשנים  יחידות ביום בממוצע

, בהשפעת עליית ריבית הפד ,2018במהלך שנת  8.1%-ח בכ"ביחס לשארה"ב התחזקות מטבע הדולר 

ח באה לאחר "ב לעומת הש"דולר ארהההתחזקות בשער ה. בנק ישראל על ידיורכישות דולרים 

 2017-ו 2016ח בשנים "ביחס לש 9.8%-ובכ 1.5%-כשיעורים של ב ב"החלשות במטבע הדולר ארה

 . 21 (בתקופות אלה בנק ישראל על ידידולרים הלמרות רכישות )בהתאמה 

 (:יחידות)באלפי  הנגזרים בשוק היומיים המסחר מחזורילהלן יובאו פרטים בקשר עם  .2.2.6.4

 2018 2017 2016 
 121 100 100 35-"את מדד על חודשיות אופציות

 40 31 34 *35-אופציות שבועיות על מדד ת"א
 52 54 56 אופציות חודשיות דולר/שקל

 .בלבד חודשכל ב שבועות 3 במהלך סחרותמוצאות ונ, כי אופציות אלה ןיצוי  *

לפרק זמן  35 -א"ת על מדד" ארוכים"חלו להיסחר בבורסה חוזים עתידיים ה 29.3.2018יום החל מ .2.2.7

 .לתקופות דומות, ובהמשך תאפשר החברה גם מסחר באופציות על מדד זה, חודשים 15של 

 

  

                                                
 מקור: אתר האינטרנט של בנק ישראל.   21
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 תיאור עסקי החברה  –חלק שלישי  .3

 מידע כללי  .3.1

 המסחר בבורסה .3.1.1

 . מסחר וסליקת עסקאות בניירות ערך הינוהפעילות המרכזי של החברה תחום , כאמור לעיל

ובנק  הממשלה ,על ידי חברות מהציבור הינה אחד האמצעים המרכזיים לגיוס כספים לציבור הנפקה

 .ומכשירים פיננסיים אחרים אגרות חוב ,באמצעות מניות, ישראל

, ולגיוון מקורות המימון של פעילותן ברות הזקוקות למימון פעילותן לצורכי צמיחה והתפתחותח

ציבור המשקיעים  בדרך זו -הנפקת מניות . א: קריותבשתי דרכים עי פונות לבורסה ומגייסות כספים

 -הנפקת אגרות חוב קונצרניות . ב -ו; ובכך הופך לשותף בחברההחברה הציבורית  את מניותרוכש 

חברות מגייסות כספים מהציבור באמצעות הנפקת אגרות חוב שהן סוג של הלוואה שמעניק הציבור 

  .לחברות המנפיקות

על ידי בנק  מ"ממשלתיות ומק על ידי הנפקת אגרות חוב הן, כספים בבורסה גם הממשלה מגייסת

  .לציבור יהןמכירת מניותהפרטת חברות ממשלתיות באמצעות על ידי הן ו, ישראל

 order driven –המסחר בבורסה בכל סוגי ניירות הערך והנגזרים מתבצע בשיטה המוכרת כשיטת ה 

מערכת ממוחשבת למסחר רציף שהינה , "רצף"מערכת ות והוא מתבצע באמצע"(, מונעת פקודות)"

 . המאפשרת לחברי הבורסה להעביר פקודות קנייה ומכירה באופן רציף בזמן אמת וסימולטני

עצמם או עבור המעבירים פקודות למסחר עבור , 22השונים חברי הבורסהחר ברצף מתבצע בין המס

 . למחשב המסחרישירות מקושרים בצורה אלקטרונית באמצעות מחשבים ה לקוחותיהם

, בזמן אמת, לניטורלרבות מנגנון , להגנה על ציבור המשקיעיםשונים מערכת רצף כוללת מנגנונים 

זאת במטרה למתן תנודות הנגרמות עקב "(, ממתן תנודות)" ךשל תנודות קיצוניות בשערי ניירות ער

 .כמקובל בבורסות בעולם, במסחרטעויות או פעילות חריגה 

אשר הוכרו בפסיקה כתקנה בת פועל )התקינה החברה את כללי הבורסה , בהתאם לתנאי רשיונה

ים כלל: בין השארבכללי הבורסה נקבעו . שנועדו להבטיח ניהול תקין והוגן של הבורסה(, תחיקתי

, ים לענין המסחר בבורסהכלל, ים לרישום ניירות ערך למסחר בבורסהכלל, סהבבורלענין החברות 

כללים לעניין השעיית המסחר בנייר ערך , ות החלות על חברה שניירות ערך שלה רשומים למסחרחוב

לפרטים . ברהכללים לעניין פרסום מידע וכללים לעניין העמלות שגובה הח, ומחיקתו מהמסחר

 .להלן 3.26.4 סעיףנוספים ראו 

אשר קיבל את אישור הרשויות , כל תיקון בכללי הבורסה. כללי הבורסה מפורסמים באתר הבורסה

 . מתפרסם באתר הבורסה, כנדרש על פי חוק ניירות ערך

  

                                                
 להלן.  3.1.2לפרטים בדבר חברי הבורסה ראו סעיף     22

https://www.tase.co.il/heb/tradingandclearing/trading/overview
https://info.tase.co.il/Heb/about_tase/tase_members/Pages/membership.aspx
https://info.tase.co.il/Heb/trading/trading_method/Pages/trading_investor_protection.aspx
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 חברי הבורסה  .3.1.2

המעבירים פקודות קנייה ומכירה  ,המסחר בבורסה מתנהל באמצעות חברי הבורסה בלבד, כאמור

קיימת חשיבות מובנת לאיתנותם , לאור זאת .או עבור עצמם/ו לקוחותיהם למחשב הבורסה עבור

 .הפיננסית ולמהימנותם של חברי הבורסה

הם  ",ברוקרים"המכונים , בים"החש .(בים"חש)בנקים וחברים שאינם בנקים  הינםחברי הבורסה 

 ניהול, ביצוע פעולות מסחר בבורסה)הוא עסקי ניירות ערך עבור אחרים  םשעיקר עיסוקתאגידים 

  "(.חברי הבורסה: "ביחד, לעיל ולהלן( )שיווק השקעות ועוד, ייעוץ השקעות, תיקים

 3 -ולרבות בנק ישראל )בנקים  14מתוכם , חברים 22הבורסה עמד על מספר חברי  1.1.2019ליום 

ברוקרים ישראלים  7"(, בנק חוץ"בנקים שהתאגדו מחוץ לישראל הפועלים בישראל במעמד של 

  (.להלן 3.1.2.4 בסעיף כאמור) אחד רחוק וחבר( של בתי השקעות בינלאומיים בתחברות  2בהם )

חברי הבורסה שהינם על , בנקיםחברי הבורסה שהינם על של החברה מכח כללי הבורסה הפיקוח 

ולהוגנות , לתקינות ולהוגנות המסחר מתמקד בנושאים הקשורים ,על החבר הרחוקו "חוץבנק "

סמכות הפיקוח על . בניירות ערך בבורסה ככל שהדבר נוגע לפעילות, פעילותם מול לקוחותיהם

אינה מפקחת על  והחברה, יציבותם הפיננסית של חברי בורסה אלה מוקנית לגורמי אסדרה אחרים

, הישראלים בים"החשעל מכח כללי הבורסה  של החברה הפיקוח, מאידך .תהפיננסי םיציבות

, בנוסף לנושאים הקשורים לתקינות ולהוגנות המסחר ולהוגנות פעילותם מול לקוחותיהםמתפרס 

 . דיהתנהלותם בנושאים הקשורים לממשל תאגיהפיננסית ועל יציבותם על גם 

והפיקוח על עמידה בכללים אלה מתבצע  ,החברות בבורסה נכללים בכללי הבורסה לעניןהכללים 

 . באמצעות מנגנוני פיקוח פנימיים

בהתאם לכללי , להלן יפורטו עיקר תנאי הכשירות בהם נדרשים לעמוד חברי הבורסה השונים

 : הבורסה

 חברי בורסה שהינם בנקים בישראל .3.1.2.1

 בבנק יהיהמנהל מחלקת ניירות ערך נדרש כי , כחבר בורסהכדי שבנק ישראלי יהיה כשיר להתקבל 

 . כמו כן נדרש הבנק לקיומו של ביטוח נאות. ן בישראלבעל הכשרה וידע בשוק ההו

 " בנק חוץ"חברי בורסה שהינם  .3.1.2.2

מנהל נדרש כי , יהיה כשיר להתקבל כחבר בורסה( בנק שהתאגד מחוץ לישראל)כדי שבנק חוץ 

למנות , כמו כן נדרש בנק חוץ לקיים ביטוח נאות. ןהכשרה וידע בשוק ההו בעלבו מחלקת ניירות ערך 

מערכות מידע וכוח אדם , אמצעים, מנגנון מבקר פנימי לסניפי הבנקים בישראל ולקיומם של

  .הבבורס והמאפשרים את פעילות, מקצועי
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 23חברי בורסה שהינם ברוקרים .3.1.2.3

תנאי הפיקוח של החברה על חברי בורסה שאינם בנקים מתפרס על מגוון תחומים ובהתאם  ,כאמור

בתחום הממשל . הינם מקיפים יותר ומתייחסים לשלל נושאים"( ברוקר)"ב "חש הכשירות החלים על

נדרש כי בעל השליטה בברוקר יהיה אדם שלא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או הוכרז , התאגידי

דרישה לקבלת אישור , יימות דרישות הנוגעות להרכבי הדירקטוריון וועדת הביקורתק. פושט רגל

דרישות הנוגעות למינויים של בעלי תפקידים ודיווחים שונים , במקרה של שינוי בבעלות ובשליטה

נדרש הברוקר לעמוד בתנאי סף של הון עצמי ונזילות מינימליים והוא , בתחום היציבות. בעניין זה

אמצעים ומערכות , מנגנוניםנדרש הברוקר לקיומם של , בתחום התפעולי. ם ביטוח נאותנדרש לקיי

 .  וכן קיומו של כח אדם איכותי( מערכת ניהול ספרים Back Office מערכת, מערכת מסחר)מידע 

 "חבר רחוק" .3.1.2.4

מדינת התאגדותו היא : כדי שתאגיד יהיה כשיר להתקבל כחבר רחוק עליו לעמוד בתנאים הבאים

בהתאם )ל "הוא חבר בבורסה מוכרת בחו, אחת מבין המדינות הנכללות ברשימה סגורה של מדינות

הוא עומד בתנאי סף של הון , ל"הוא כפוף לפיקוח של רשות מוסמכת בחו(, לקבוע בתקנון הבורסה

, מערכות מידע וכוח אדם מקצועי, אמצעים, מנגנון ,והוא מקיים ביטוח נאות, עצמי מינימאלי

 . המאפשרים את פעילותו בבורסה

כי לאור העובדה שחלק מחברי הבורסה הינם בנקים בישראל או בנק חוץ הכפופים לדרישות , יצוין

והנתונים לפיקוחו , ממשל תאגידי ועוד, נזילות, לעניין איתנות פיננסית, בין היתר, אסדרה ייעודיות

תנאי הסף מחברי בורסה אלו (, לפי העניין, הן בישראל והן במדינות נוספות)של המפקח על הבנקים 

 .הינם פחותים מתנאי הסף של יתר חברי הבורסה

בורסה שאינם חברי מסלקה הברי ח. מסלקה חברי גם הינם חברי הבורסה מרביתכי , עוד יצוין

 . קיימים מסלקה יאת פעילותם באמצעות חבר סולקים

 פעילות המסלקות  .3.1.3

במסגרת הבורסה נקשרות במהלך המסחר עסקאות בניירות הערך ומכשירים , כמתואר לעיל

בהמשך לקשירת העסקאות הן מושלמות על דרך סליקתן . פיננסיים הרשומים למסחר בבורסה

 . במסגרת המסלקות השונות

  

                                                
 חוק הצעת טיוטת פורסמה 201816.9. ביום כי יצוין, זאת עם. דילר -ברוקר חקיקת קיימת לא הדוח לתאריך כי, יצוין  23

"( אשר עיקרה הסדרת החוק הצעת)להלן: " 2018 -"ח התשע, דילר ברוקר פעילות להסדרת ערך ניירות רשות ידי על
פעילות הברוקראז' בישראל וכן פעילותם של דילרים אשר אינם פועלים כזירות סוחר, ואינם נתונים תחת פיקוח 

הסדרת פעילות המתווכים הפיננסיים מתחייבת לאור היותם הגורמים המקשרים בין על פי הצעת החוק, ואסדרה. 
הציבור לשוק ההון המבטיחים את פעילותו התקינה, וכן עקב השפעתם הבלתי מבוטלת על אמון הציבור בשוק ההון 
ועל יציבות המערכת הפיננסית כולה. בהתאם להצעת החוק, הוצע לקבוע כי פעילות ברוקר דילר תתאפשר רק לאחר 

ר גורמים אשר מוצע לפטור מחובת הרישוי כגון קבלת רישיון מרשות ניירות ערך, בהתאם לתנאים מוגדרים, למעט מספ
תאגידים בנקאיים המוסדרים ומפוקחים על ידי המפקח על הבנקים. כמו כן, נקבעו המלצות בקשר עם החלת הוראות 
ממשל תאגידי בדומה לחובות החלות על מנהלי קרנות ועל חברות ניהול תיקים מסוימות. בין היתר, הוצע לקבוע כללי 

כמו כן, פורסם  בהיקף מצומצם יותר עבור בעל רישיון קטן מבחינת היקף פעילותו או מספר לקוחותיו.ממשל תאגידי 
לאחרונה דו"ח ביניים של הצוות המשותף של רשות ההגבלים העסקיים ורשות ניירות ערך להגברת התחרות בברוקראז'. 

יתנותם של גופים אלה. יישום ההמלצות דוח הביניים כולל שורה של המלצות לעידוד התחרות בתחום זה ולחיזוק א
 טעון הסדרה חקיקתית.

https://www.tase.co.il/heb/abouttase/tasemembers/contactdetails
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 מסלקת הבורסה .3.1.3.1

לעסקאות המתבצעות . פעילותה של מסלקת הבורסה הינו סליקת עסקאות בניירות ערךעיקר 

ולהעברה למשמורת של ניירות ערך  MTS24או במסגרת המסחר במערכת , במסגרת המסחר בבורסה

באופן שהיא (, CCP)משמשת מסלקת הבורסה כצד נגדי מרכזי  ,המתבצעת בהמשך לעסקאות כאמור

. בהתאם להוראות הקבועות בחוקי העזר של מסלקת הבורסה, ימושהמבטיחה לצדדים לעסקה את מ

 . בכך נוטלת על עצמה המסלקה אחריות בגין הסיכון שאחד מהצדדים לא ישלים את חלקו בעסקה

 CSD - Central Securities) מסלקת הבורסה מספקת גם שירותי משמורת מרכזית לניירות ערך

Depository) , הטבה מניות , הקצאת זכויות ,פדיונות, ריבית, תשלומי דיבידנדשירותי לרבות ביצוע

סליקת עסקאות בניירות ערך של חברות דואליות , למחזיקי ניירות הערך מהחברה המנפיקה ב"וכיו

 . ושירותים שונים עבור משרד האוצר ובנק ישראל

בבורסה  אינם רשומים למסחרששירותי סליקה ומשמורת לניירות ערך מספקת מסלקת הבורסה 

 לשירותי הסליקה הניתנים לניירות ערך הנסחרים דומים נ.ש.ר-לירותי המסלקה הניתנים ש(. רנ.ש.)

כך לא יאינם רשומים למסחר בבורסה ולפר .ש.נשניירות הערך הרשומים כלמעט העובדה , בבורסה

 .מתבצעות בהם עסקאות בבורסה

החלה המסלקה לרשום  2018בסוף שנת  .ר הינם אגרות חוב.ש.נכמרבית ניירות הערך הרשומים 

  בנ.ש.ר גם יחידות השתתפות בקרנות השקעה המאוגדות כשותפויות מוגבלות לא סחירות.

 . לעיל 1.1.1 סעיףראו לפרטים בדבר השירותים הנוספים שמספקת מסלקת הבורסה 

כאשר , חברי מסלקה 15)מסלקת הבורסה מנהלת בטוחות שניתנים לה על ידי חבריה , כאמור לעיל

בגין חלקם ( בנק ישראל משמש גם הוא כחבר מסלקה שאינו נדרש להפקדת בטוחות בקרן הסיכונים

 .בקרן הסיכונים שמקיימת מסלקת הבורסה

 ף"מסלקת מעו .3.1.3.2

שהינם , אופציות וחוזים עתידיים) ף עוסקת בפעילות נגזרים הנסחרים בבורסה"מסלקת מעו

   .(אחר המכונה נכס הבסיס סנכשערכם נגזר ממחיר , הנסחרים בבורסה מכשירים פיננסיים

, ף מספקת שירותי סליקה כצד נגדי מרכזי לעסקאות בנגזרים המבוצעות בבורסה"מסלקת מעו

ף נוטלת על "מסלקת מעו, בכך. ף"ובלבד שהתקיימו התנאים לכך על פי חוקי העזר של מסלקת מעו

 .למסלקת הבורסה בדומה, עצמה אחריות בגין הסיכון שאחד מהצדדים לא ישלים את חלקו בעסקה

בעת יצירת נגזרים ף "ף נובעות מעמלות שהיא גובה מחברי מסלקת מעו"הכנסות מסלקת מעו

 .ובמסחר בהם ף"בין חברי מסלקת מעווהעברתם 

תאגידים בנקאיים בישראל וכן  8)ף "ברי מסלקת מעומח בטחונותף מקבלת ומנהלת "מסלקת מעו

 . (ט"מב) מערכת לבקרת בטחונותומנטרת את מצב בטוחות החברים בזמן אמת באמצעות ( חבר נוסף

  

                                                
 להלן. 3.27.2ראו סעיף  MTS -לפרטים בדבר מערכת ה  24

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%9B%D7%A1
https://www.tase.co.il/heb/products/derivativesmarket/collateral/span
https://www.tase.co.il/heb/products/derivativesmarket/collateral/on-linecollateraltrack
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 המסלקותחשיפה לסיכוני  .3.1.3.3

לפי , או בעסקאות בנגזרים, בשל מחויבות המסלקות לפעול כצד נגדי מרכזי בעסקאות ניירות ערך

סיכון , שוק סיכוני, סיכון נזילות לרבות ,שונים לסיכונים קיימת לכל מסלקה חשיפה מהותית, העניין

הנובע מכך שחבר  שהינו הסיכון(, Counterparty Credit Risk)וכן לסיכון אשראי צד נגדי , סליקה

כצד נגדי . או בכל עת בעתיד, מסלקה לא יוכל לקיים את חלקו בעסקה במועד שבו התחייב לעשות כן

שבוצעו ( למעט נגזרים)מרכזי מבטיחה מסלקת הבורסה את סליקתן של עסקאות בניירות ערך 

( דייםאופציות וחוזים עתי)ף מבטיחה את סליקתן של עסקאות בנגזרים "בבורסה ומסלקת מעו

לא יוכל לקיים (, לפי העניין)ף "או חבר מסלקת מעו, במקרה בו חבר מסלקת בורסה. שבוצעו בבורסה

. את התחייבויותיו אזי המסלקה הרלוונטית תדרש למלא את התחייבויותיו של חבר המסלקה שכשל

רך שבוצעו ועסקאות בניירות ע( בורסה)עסקאות בניירות ערך כוללות גם העברות משמורת , לעניין זה

 .MTS25-במסגרת המסחר במערכת ה

אגרות חוב , כספים)ף נדרשים להפקיד בטוחות "חברי מסלקת הבורסה וחברי מסלקת מעו

ף נדרשים "בקרנות הסיכונים של המסלקות וחברי מסלקת מעו( ממשלתיות ומלוות קצרי מועד

החשיפה הנובעת מאותן בגין העסקאות שביצעו עבור ( Margin)להפקיד גם ביטחונות שוטפים 

בקרנות הסיכונים משתתפים כל חברי  ,בהתאם לחוקי העזר של כל אחת מהמסלקות .26העסקאות

בדרך )וחלקו של כל חבר מסלקה בקרן הסיכונים הרלוונטית מעודכן בכל מועד עדכון , 27המסלקות

 . בהתאם למנגנון הקבוע בחוקי העזר של כל אחת מהמסלקות(, כלל ארבע פעמים בשנה

אך מנוטרת באופן יומי ויכולה להתעדכן , קרן הסיכונים בכל אחת מהמסלקות מתעדכנת מידי רבעון

זאת על פי שיקול דעת המסלקה , שלא במועדי העדכון הקבועים בחוקי העזר של כל אחת מהמסלקות

המתודולוגיה לקביעת גודלן של קרנות . הרלוונטית ובכפוף לתנאים שנקבעו בחוקי העזר שלה

 .ונים ואופן קביעת חלקו של כל חבר בקרן קבועים בחוקי העזר של כל אחת מהמסלקותהסיכ

 לדוחות 5וביאור ( ב()2()א)4לטובת המסלקות ראו ביאור לפרטים בדבר סך הבטוחות שהועמדו 

  .31.12.2018הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

 שעבוד, מתוקף חוק ניירות ערךכאשר , המסלקותמשועבדים לטובת הנכסים המשמשים כבטוחות 

כוחו יפה כלפי , המשמש ערובה להתחייבות חבר מסלקה כלפי המסלקה, או כספים ניירות ערך של

שניתן על ידי חבר מסלקה לטובת  ,נושים אחרים של חבר המסלקה ויראו אותו כשעבוד קבוע ראשון

נקבע  ,בנוסף .יירות ערךנ באחת מהדרכים שנקבעו בחוק בנכסיםאם למסלקה יש שליטה  ,המסלקה

בלא צו של בית משפט , כי מימוש שעבוד לטובת המסלקות יכול שייעשה על ידי המסלקה עצמהבחוק 

, של חבר כשל אירוע בעת. ניירות ערך כפוף לתנאים הקבועים בחוק, או של ראש הוצאה לפועל

כבטוחות בנכסים המופקדים  לעשות שימוש, לפי העניין, ף"מסלקת הבורסה ומסלקת מעו רשאיות

זאת על פי סדר מימוש הבטוחות הקבוע בחוקי העזר , כדי לקיים את כל התחייבויות החבר שכשל

להבטחת פעילותן רשות ניירות ערך  כללילפי העניין ואשר נקבע על פי , ותהמסלקכל אחת משל 

                                                
  להלן. 3.27.2ראו סעיף  MTS -לפרטים בדבר מערכת ה  25
דרישת הביטחונות השוטפים במסלקת מעו"ף מחושבת לפי תוצאת מודל מערך התרחישים שנקבע בחוקי העזר של   26

, אשר באמצעותו מעריכים את ההפסד המקסימלי העלול להיגרם למשקיע בתיק הכולל אופציות וחוזים מסלקת מעו"ף
עתידיים כתוצאה מתנודה של מחירי נכס הבסיס ו/או מתנודה של סטיית תקן. גובה הביטחונות הנדרש בכל נקודת זמן 

 בשער הריבית ובזמן לפקיעה.תלוי במחיר נכס הבסיס, ברמת התנודתיות בשוק )סטיית התקן(, 
 . יצוין כי בנק ישראל חבר רק במסלקת הבורסה והוא אינו משתתף בקרן הסיכונים שלה  27



32 
 

לפרטים בדבר . ובהתאם לרגולציה הבינלאומיתף "התקינה של מסלקת הבורסה ומסלקת מעו

  .להלן 3.32 סעיףהמסלקות ראו  הסיכון הכרוך בכך כלפי

 החברה לרישומים .3.1.3.4

שהינה חברה , (חברה בת בבעלות מלאה של החברה) חברה לרישומיםההוקמה  25.10.2017ביום 

רישום ניירות ערך על החברה לרישומים עוסקת ב. בחוק ניירות ערך כמשמעות המונחלרישומים 

ת הבורסה וכן בטיפול שוטף בזכויות והפקדתם במסלק חברות מנפיקותבמרשם ניירות ערך של  מהש

 . הנלוות לניירות הערך

חברות לרישומים נוספות המשמשות כחברות  3כיום פועלות בישראל , למיטב ידיעת החברה

 . רישומים עבור ניירות ערך קונצרניים

 ושינויים החלים בוהפעילות מבנה תחום  .3.2

כי שעה שבמקומות אחרים בעולם המסחר במכשירים פיננסיים שונים מתבצע בזירות מסחר , יצוין

, מניותובהם  ,הנפוצים בעולם הפיננסים םמכשיריהרוב , באותה זירת מסחרנסחרים בחברה , שונות

אופציות וחוזים  , קרנות סל,מ"מק, אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות, ניירות ערך המירים

כוז המסחר במקום אחד מייעל את הניהול והתפעול ומאפשר למשקיעים לסחור במקום רי. עתידיים

 .בכל המוצרים דאח

 תקינה ואילוצים מיוחדים, חקיקה, מגבלות .3.3

ועל תחום , בכלל ,לפרטים בדבר סקירה של חלק מהוראות הדין המהותיות החלות על קבוצת החברה

החברה יש או עשויה להיות אשר להערכת , בפרט, מסחר וסליקת עסקאות בניירות ערך -פעילותה 

 .להלן 3.26 סעיףראו , להן השפעה מהותית על פעילות החברה ותוצאותיה העסקיות

 שינוים בהיקפי הפעילות בתחום וברווחיותו .3.4

  :2018ועד  2016להלן יובאו נתונים אודות שירותי המסחר והסליקה בשנים  .3.4.1

 ש"ח( ישווי שוק )במיליארד

ליום  
31.12.2016 

ליום 
31.12.2017 

ליום  אחוז השינוי
31.12.2018 

 אחוז השינוי

 (12.2%) 703 (2.6%) 800.8 822.4 מניות

 - 864 2.3% 863.7 844.2 אגרות חוב

 

  

https://www.tase.co.il/Heb/knowledge_center/securities/Pages/stocks.aspx
https://www.tase.co.il/Heb/knowledge_center/securities/Pages/bonds_fixed_income.aspx
https://www.tase.co.il/Heb/knowledge_center/securities/Pages/t-bills_makam.aspx
https://www.tase.co.il/Heb/knowledge_center/derivatives_market/Pages/derivatives_market.aspx
https://www.tase.co.il/Heb/knowledge_center/derivatives_market/Pages/derivatives_market.aspx
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בשנים , להלן יובאו פרטים בקשר עם שינויים שחלו במספר חברות מניות הרשומות למסחר בבורסה .3.4.2

 : 2018עד  2016

 2016 2017 2018 
חברות רשומות למסחר 

 בתחילת תקופה 
461 451 457 

 15 20 8 חברות חדשות שנוספו
 3 17 11 (IPOהנפקות ראשוניות )

 3 3 3 רישום כפול
 1 - 2 אחר*

 24 14 18 חברות שנגרעו מהמסחר
 10 8 10 הצעות רכש ומיזוגים

 8 - 1 אי עמידה בכללי שימור
חברות דואליות שנמחקו 

 בלבדמהבורסה 
2 4 5 

 - 2 5 חברות בהליכי הסדר/פירוק
מס' חברות רשומות למסחר 

 בסוף תקופה
451 457 448 

 .בורסאית מחברה פיצול או, הסדר בעקבות מניות לחברת שהפכה חברה *

נסחרו זו  שנה בסוףו, 2017בהשוואה לסוף שנת  עלייה במספר החברות הבורסאיותחלה  2018בשנת 

 . חברות 457בבורסה 

חברות שביצעו הנפקה  31 מתוכן, חברות חדשות 43התווספו  2018ועד לסוף שנת  2016החל משנת 

שהיו ללא  חברות 11-לפעילות הכנסת בתקופה האמורה הושלמה , בנוסף. של מניות( IPO)ראשונית 

  .חברות קנאביס רפואי וחברת טכנולוגיה 5, 2018חברות בשנת  6מהן  ,פעילות עסקית מהותית

ב או "בארה במקביל גם נסחרות דואליות שמניותיהן חברות 55בבורסה  נסחרות 31.12.2018 ליום .3.4.3

נוספות נסחרות בת"א ובחו"ל שלא במסגרת הרישום חברות  2-ו הכפול באנגליה במסגרת הרישום

מחזורי המסחר הכוללים בשוק מ 33% -כמשווי השוק ו 39%-החברות הדואליות מהוות כ .הכפול

 . המניות

נרשמו ברישום כפול  2018בשנת )ביצעו שלוש חברות רישום כפול  2018עד  2016בכל אחת מהשנים 

מיליארד  53 -)שרכש את "פרוטרום" ונרשם במקומה למסחר( ששוויה כ IFF הקונצרן הבינלאומי –

 . מיליון ש"ח 663 -מיליארד ש"ח ומדלי קפיטל ששוויה כ 5-ש"ח וכן אנרג'יאן ששוויה כ

מהמסחר בבורסה מרצון שנמחקו  החברות הדואליות 11של ( ערב מחיקתן מהמסחר)ולל שווין הכ

מיליארד  75-היה כ 2018ועד לסוף שנת  2016החל משנת בתל אביב והן ממשיכות להיסחר בחו"ל 

 . (2018מחודש פברואר "מיילן" בעקבות מחיקת מתוכם  "חמיליארד ש 70 -כ)ש"ח 

" פרוטרום: "35-א"חברות הכלולות במדד ת שלושנמחקו מהרישום למסחר בבורסה  ,2018בשנת 

מזור רובוטיקה" שמוזגה עם " -ו פפסיקושמוזגה עם " סודה סטרים, "IFFעם  כאמורהתמזגה ש

 .2018מדטרוניק בדצמבר 

מתוכן עקב הצעת רכש  28)חברות  56נמחקו מהמסחר בבורסה  2018ועד לסוף שנת  2016החל משנת  .3.4.4

 (. 2018מתוכן בשנת  24 -ו ומיזוגים

 את 2019 דצמברלסוף חודש  עד להשלים הבורסאיות השליטה קבוצות על הריכוזיות, לחוק בהתאם

, דבר שעלול לגרור הפחתה במספר החברות הנסחרות בהןהציבורית  השלישית השכבה ביטול

 . בבורסה
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במיליוני ) 2018 עד 2016בשנים  המניות בשוק הממוצעים היומייםמחזורי המסחר להלן יפורטו  .3.4.5

  :(ח"ש

 
 2018שנת   2017שנת  2016שנת 

 1,124 1,103 922 תעודות סל ללאמניות 

היה גבוה בשיעור של , בבורסה ומחוצה לה) מניותשוק הבהיומי הממוצע  המסחר מחזור 2018בשנת 

 מניותשוק הב היומי הממוצע המסחר מחזור 2017בשנת . 2017מהמחזור היומי הממוצע בשנת  2% -כ

, בין היתר, נבעה 2017העלייה במחזורי המסחר בשנת . 2016לעומת שנת  20%-עלה בשיעור של כ

והיערכות החברות והציבור  2017מהשקת הרפורמה במדדי המניות שנכנסה לתוקף בחודש פברואר 

מניות כאמור היה על החברות להגדיל במטרה לעמוד בדרישות מדדי ה. לשינויים בהרכב המדדים

 על ידיוהן עשו זאת בין היתר באמצעות מכירות "( הכמות הצפה)"את שיעור החזקות הציבור בהן 

 .הנפקות לציבור והקצאות פרטיות, בעלי עניין

החזקות הציבור  -דהיינו , "הצפה הכמות"הגורמים המשפיעים על מחזור המסחר בבורסה הינו  אחד

להערכת  .בעיקר בעלי שליטה, בעלי עניין דייל מכירות מניות עבשנים האחרונות התגברו . במניות

רוב המכירות נבעו מהיערכות החברות לרפורמה במדדי המניות שהעלתה את שיעור , החברה

. וכן עקב יישום הוראות חוק הריכוזיות, החזקות הציבור הנדרש במניות לצורך כניסה למדדים

ח "מיליארד ש 6-כ, לאחר מכירות של 2018מיליארד שקל בשנת  13-לשיא של כהגיעו מכירות אלו 

מכירות השנים האחרונות הביאו לעליית שיעור החזקות  .2017-ו 2016ח בשנים "מיליארד ש 5-ובכ

 . (IFF -)ללא טבע" "פריגו" ו 2014בשנת  46%-, לעומת כ57%-הציבור לכ

 10.8 -כעל ידי תושבי חוץ והן הסתכמו באביב  מניות בתל של התגברו רכישות 2018במהלך שנת 

התחדשה כניסת משקיעים זרים בה  2017, כפול משנת 2018 נובמבר-בחודשים ינואר ש"חמיליארד 

  .28אביב-לשוק המניות בתל( ציבור ומוסדיים)

 2018עד  2016להלן יפורטו מחזורי המסחר הממוצעים היומיים באגרות החוב במהלך השנים  .3.4.6

 (: ח"במיליוני ש)

  2018שנת   2017שנת  2016שנת   

 2,647 2,612 2,733 ותממשלתי אגרות חוב
 ללא קונצרניות אגרות חוב
 * תעודות סל

831 893 899 

 431 214 345 מק"מ

 .סל/קרנות סל תעודות* 

, זו השנה הרביעית 2018במהלך שנת  לעלות המשיכו באגרות חוב קונצרניות המסחר מחזורי

שיעור גבוה בהגיע לשיא והינו , 2018מחזור המסחר באגרות חוב קונצרניות במהלך שנת . ברציפות

 . בתולדות החברהוהוא הגבוה ביותר , 2017מהמחזור הממוצע בשנת  1%-כשל 

הירידה שאפיינה את המסחר בהן  2018ממשלתיות נבלמה בשנת  באגרות חוב היומי המסחר מחזורב

 ח"ש מיליארד 2.8-בכ והסתכם המחזור היומי עלה, 2018ובמהלך שנת , בארבע השנים האחרונות

  .2017 בשנת הממוצע המחזור לעומת 6%-בכ גבוה

                                                
 הנתונים לקוחים מתוך סקירה של בנק ישראל.   28
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 מיליארד 4.1 -ככולל של בסך  ותממשלתי אגרות חובמכרו  29חוץ משקיעי ,2018 מאי-בחודשים ינואר

רכשו  2018בסיכום שנת  .מיליארד ש"ח 9.5-ש"ח והחל ביוני התחדשו הרכישות והסתכמו בכ

 משקיעי החוץ רכשו 2017 -ו 2016מיליארד ש"ח. בשנים  5.4-משקיעי חוץ אג"ח ממשלתי בסך כ

  .30מיליארד ש"ח, בהתאמה 1.2-וכח "מיליארד ש 1.4-אגרות חוב ממשלתיות בסך כולל של כ

במהלך השנים  31/ קרנות סלתעודות סלבלהלן יפורטו מחזורי המסחר היומיים שמקורם במסחר  .3.4.7

  (:ח"במיליוני ש) 2018עד  2016

 2016 2017 2018* 

 283 301 347 / קרנות סל תעודות סל על מדדי מניות

 20% 21% 27% ממחזור המסחר במניות % 

 138 134 197 / קרנות סל תעודות סל על מדדי אגרות חוב

 13% 13% 19% ממחזור המסחר באגרות חוב קונצרניות % 

מגמה שהחלה בשנת  ,בתעודות סל בשוק המניותבמחזורי המסחר  נמשכה הירידה, 2018במהלך שנת 

שנה בסל על מדדי מניות )מקומיים ובינלאומיים( ירד  /קרנותמחזור המסחר היומי בתעודות, ו2016

 של חלקם לכך עליית תרמה .2017מהמחזור בשנת  6%-, נמוך בכש"חמיליון  283-והסתכם בכזו 

 שעולה כפי, הציבור של חלקו לירידת במקביל, סל בתעודות המחזיקים מסך המוסדיים המשקיעים

 .ידו על סל תעודות של רחבות היקף כאמור במכירות לוותה הציבור של חלקו ירידת .האוצר מנתוני

סל על מדדי אג"ח ותעודות מטבע נבלמה הירידה בפעילות שאפיינה את המסחר  /קרנותבתעודות

היה גבוה אך  2018בשנת  ש"חמיליון  138-בהן בשנתיים האחרונות, והמחזור היומי שהסתכם בכ

 .2017ת במעט מהמחזור בשנ

מדדי אגרות חוב ) מדדי תל בונד 7-ו, מדדי מניות 3 -מדדים חדשים  10השיקה החברה  2018 בשנת .3.4.8

מדדים חדשים  16 -זאת בהמשך ל(, ענפים והצמדות, דרוג, המבוססים על טווחים - קונצרניות

 4-ו( מדדי אגרות חוב קונצרניות)מדדי תל בונד  10, מניותמדדי  2 - 2017שהשיקה החברה בשנת 

 .מדדי אגרות חוב ממשלתיות

המדד מיועד למשקיעים  +.15צמודות מדד , השיקה החברה מדד אג"ח ממשלתיות 1.1.2019ביום  .3.4.9

אשר מעדיפים להיצמד לאפיקים סולידיים וצופים עליית אינפלציה, וכן למשקיעים אשר מעוניינים 

 .בחשיפה למח"מ ארוך

 או שינויים במאפייני הלקוחות תחום הפעילות התפתחויות בשווקים של  .3.5

ראו , ברות קטנות ובינוניות בישראללפרטים בדבר בחינת האפשרות להקמתה של בורסה ייעודית לח

 . להלן 3.15.3סעיף 

 וההצלחה בתחום הפעילות והשינויים החלים ב ם קריטיים העשויים להשפיע עלגורמי .3.6

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הינם אטרקטיביות ורלוונטיות שוק ההון  ,להערכת החברה

תומכות מוצרי הפעילות וכן מערכות קיומן של תשתיות תקשורת ומערכות מסחר וסליקה , בישראל

יכולת ניתוח תהליכי שוק ומתן מענה לשינויים , כח אדם איכותי ומנוסה, בקרה וניטור איכותיות

                                                
 נטרנט של בנק ישראל.ימקור: אתר הא      29
 הנתונים לקוחים מתוך סקירה של בנק ישראל.  30
  . להלן .3.10.3.3לפרטים בדבר הרפורמה להפיכת תעודות הסל לקרנות הסל ראו סעיף     31
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וכן הצגת מאפייני שירות בסטנדרטים גבוהים המקובלים , בשוק ההון ולדרישות החברות הנסחרות

 . בעולם

הפעילות הינם על הצלחתה בעתיד בתחום לרעה הגורמים אשר לדעת החברה עשויים להשפיע 

לפעילות , עודף רגולציה בכל הנוגע לפעילות החברה, השפעות מצב המשק הישראלי על שוק ההון

העדר תשתית תקשורת , חוסר בכח אדם איכותי ומנוסה, החברות הנסחרות ולפעילות הסוחרים

הפיננסים בעולם אשר עשוי להשפיע וכן מצב השווקים , ומערכות מסחר וסליקה התומכות בפעילות

 .על שוק ההון בישראל

 הפעילותמחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום  .3.7

מחסום הכניסה העיקרי לתחום פעילות החברה הינו דרישת חוק ניירות ערך לקבלת רישיון בורסה 

לצורך פעילות הקמת התשתיות , כמו כן. הלןל 3.26.1 סעיףנוספים ראו לפרטים . ורישיון מסלקה

ת להבטיח מהימנות גבוהה הן בקשירת והמיועד, המסחר והסליקה במתכונת פעילות של בורסה

מאפיינים שעשויים גם , כרוכה בהשקעה כספית ניכרת ובהתמחות ייחודית, העסקאות והן בסליקתן

 .הם להוות מגבלה בכניסה לתחום פעילות זה

תפסיק בורסה את פעילותה של מערכת המסחר לא , לחוק ניירות ערך 50בהתאם להוראת סעיף 

 . ליותר מיום עסקים אחד אלא באישור שר האוצר

 ו והשינויים החלים בהפעילות תחליפים למוצרי תחום  .3.8

היותה של החברה בורסה יחידה הינם מוגבלים בשל  תחום הפעילותלמוצרי בישראל התחליפים 

כפלטפורמה , הקיימים והפוטנציאלים קיים לה יתרון מול המתחרים, להערכת החברה .בישראל

החברה רואה , עם זאת. לגיוס הון וחוב וכחלופה יחידה בישראל המאפשרת גישה למסחר בבורסה

איום תחרותי פוטנציאלי אשר נובע מהליכי גלובליזציה מואצים ומהשתתפות ישירה של משקיעים 

 .במסחר מחוץ לבורסה בישראל

ם ע"י גיוס באמצעות הבורסה, החברה משתתפת בקידום על מנת להגדיל את התחומים הממומני

 מהלכים למימון תשתיות ועסקים קטנים דרך הנפקות לציבור.

ראו סעיף , האפשרות לביצועו של מסחר בשוק הנגזרים באמצעות זירות סוחרלפרטים נוספים בדבר 

  .להלן 3.15.1

 והשינויים החלים בו בתחום הפעילותמבנה התחרות  .3.9

 .להלן 3.15 סעיףראו , הפעילותלפרטים בדבר מבנה התחרות בתחום 

 מוצרים ושירותים .3.10

 :מןקלדהפעילות הינן כבתחום של החברה  קבוצות המוצרים והשירותים העיקריות

 מסחר וסליקה בניירות ערך  .3.10.1

מאפשרת החברה ביצוען וסליקתן של עסקאות במגוון נירות ערך ומכשירים  ,במסגרת שירות זה .3.10.1.1

קרנות , אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות, ניירות ערך המירים, ובהם מניות, פיננסיים

וכן ונגזרים, ( המונפק על ידי בנק ישראל לתקופה של שנה לכל היותר, מלווה קצר מועד)מ "מק ,סל

 . ליצירה ופדיון יחידות של קרנות נאמנותשירותי סליקה 
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הרחיבה החברה את שירותי הנ.ש.ר הניתנים באמצעות מסלקת הבורסה והחלה  2018בחודש דצמבר  .3.10.1.2

 -לספק שירותים כאמור גם לקרנות השקעה המאוגדות כשותפויות מוגבלות לא סחירות. נכון ל

  אמור.שותפויות מוגבלות לא סחירות כ 3רשומות בנ.ש.ר  29.1.2019

אגרות , ניירות ערך המירים, במניות, 2018עד  2016לפרטים בדבר היקפי הפעילות בבורסה בשנים  .3.10.1.3

 . לעיל 3.11.5 סעיףמ ראו "אגרות חוב ממשלתיות ומק, חוב קונצרניות

 מדדי ניירות ערך  .3.10.2

מדדי אגרות חוב ( ב; )מדדי מניות( א: )עורכת ומחשבת שלוש משפחות של מדדי השקעה החברה .3.10.2.1

החברה עורכת ומחשבת מספר , בנוסף. מדדי אגרות חוב ממשלתיות( ג) -ו(; מדדי תל בונד)קונצרניות 

על פי שערי הנעילה של ניירות הערך , מדדי מניות ומספר מדדי אגרות חוב המחושבים פעם אחת ביום

 .הכלולים במדדים אלו

-לגבי מדדי תל)מאי ונובמבר  ובחודשים( לגבי מדדי מניות)בחודשים פברואר ואוגוסט , מידי שנה

שאינן , לפי העניין, מניות או אגרות חוב ."(מועדי העדכון)"מתקיים עדכון של הרכב המדדים (, בונד

ובמקביל מניות או אגרות , נגרעות ממנו, עומדות בתנאי הסף על מנת להמשיך ולהיכלל במדד מסוים

עשויות להצטרף  ,עומדות בתנאי הסף וכעת, אשר לא נכללו קודם במדד מסוים ,לפי העניין, חוב

תנאי הסף האמורים ויתר כללי המדדים מפורטים בתקנון הבורסה  .למדד הרלוונטי במועד העדכון

  .ובהנחיות על פיו וכן בהחלטות דירקטוריון החברה

קרנות סל העוקבות , כגון, מנפיקים שונים מציעים מכשירים פיננסיים המושתתים על מדדי הבורסה

מדד מסוים או מכשירים פיננסיים נגזרים שעוקבות אחר קרנות נאמנות , שינויים במדד מסויםאחר 

הגם שההכנסות הישירות מהפעילות של עריכה וחישוב , בהתאם לכך. המתבססים על מדד מסוים

אשר נסחרים , הרי שהן מאפשרות ומעודדות יצירה של מכשירי השקעה, מדדים אינן מהותיות

 .הבורסה והמסלקותונסלקים במסגרת 

  2017רפורמת המדדים מחודש פברואר  .3.10.2.2

להפחית את הריכוזיות , בין היתר, שנועדה, הושקה מתודולוגיית מדדים חדשה 2017בחודש פברואר 

במסגרת הרפורמה גדל מספר המניות המשתתפות במדדי החברה והמשקל המירבי . הבורסה במדדי

 חדשים המאפשרים למנפיקים של מוצרים פיננסייםנקבעו כללים . הופחת במדדיםשל המניות 

מניות העומדות בתנאי סף  כולליםמדדי הצמיחה . יותר אחר ביצועי המדד לעקוב באופן מדויק

מניות  נכללות( 125-א"ות 35-א"ת, כגון) ואילו במדדי הדגל 32"מאגר תמר"שאינם מחמירים במסגרת 

 .33"מאגר רימון"העומדות בתנאי סף במסגרת 

  

                                                
מינימום שיעור  -בסיסיים )למניות שאינן כלולות ב"תמר"  " כולל את כל המניות שעומדות בתנאי סףמאגר תמר"  32

 50ומינימום שער מניה ממוצע של מיליון ש"ח  40, מינימום שווי ממוצע של החזקות ציבור של 15%אחזקות ציבור של 
בבורסה. יצוין, כי המניות  מניות הנסחרות 300-אגורות( כדי להיכלל במדדי השקעה של הבורסה, ונכללות בו יותר מ

 אשר נכללות כבר ב"מאגר תמר" נדרשות לעמוד בתנאי סף השונים מתנאי הסף לצורך כניסה למאגר. 
מינימום שיעור  -מחמירים )למניות שאינן כלולות ברימון מדות בקריטריונים מניות העו 200 -" כולל כמאגר רימון"  33

מיליון ש"ח ומינימום סחירות מחזור יומי  100, מינימום שווי ממוצע של החזקות ציבור של 35%אחזקות ציבור של 
הסחירות חלים רק  אלפי ש"ח( מתוך מאגר תמר. יצוין, כי תנאי 10אלפי ש"ח או חציון מחזור יומי של  50ממוצע של 

שהמניה אינה כלולה ברשימת דל  –מניות וכי קיימים תנאי סף נוספים כגון  150-אם ב"מאגר רימון" יש יותר מ
הסחירות. עוד יצוין, כי המניות אשר נכללות כבר ב"מאגר רימון" נדרשות לעמוד בתנאי סף השונים מתנאי הסף לצורך 

  כניסה למאגר.
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 תעודות סל .3.10.3

נסחרו בבורסה תעודות סל והחל מחודש זה נכנסה לתוקפה רפורמה  2018עד לחודש אוקטובר  .3.10.3.1

 חקיקתית שהושלמה בסוף השנה ובמסגרתה הפכו תעודת הסל לקרנות סל. 

המקנות למשקיעים בהם זכות לקבלת תשואה ובבורסה  ותהנסחר קרנות נאמנותהינן  קרנות סל .3.10.3.2

 . במחיר מדד או סחורההנגזרת משיעור השינוי 

קרנות  -מדד קרנות סל על ( א: )לרבות, קרנות סלקיימים סוגים שונים של  התקופתי, לתאריך הדוח

, שהינו סחורה, שווי נכס בסיס אחר תוהעוקב קרנות -סחורה  קרנות סל( ב; )אחרי מדדיםהעוקבות 

מדד לביצועי " הפוכים"קרנות שביצועיהן  -בחסר  קרנות סל( ג; )הנסחרת בבורסת סחורות

קרנות אשר בהתאם  -קרנות סל ממונפות  (ד; )סל ניירות ערך המשמש כנכס בסיסהמתייחס ל

 קרנות -איזון  קרנות( ה; )1 -למדיניות ההשקעה שלהן המינוף על המדד המשמש כנכס בסיס, גבוה מ

כירה של ניירות או מ/מועדים קבועים בהם יבצע המנפיק קניה ו נקבעים הקרןשבתנאי , תוממונפ

 . שנקבע בתנאי התעודה ערך לשם שמירה על המינוף

   הסלהרפורמה בתעודות  .3.10.3.3

שכל אחת מהן , בעשר פעימות) החלה להכנס לתוקפה באופן מדורג 2018החל מחודש אוקטובר 

רפורמה חקיקתית ביוזמת רשות ניירות ערך ( כוללת מוצרים המשתייכים לקבוצות סיווג דומות

 ותחבר ותנטרול הסיכון לו חשופלצורך , מנהלי תעודות הסל ומנהלי קרנות נאמנותובתיאום עם 

"(. רפורמת תעודות הסל: "לעיל ולהלן)ולהגברת יציבות שוק ההון בישראל  ת הסלותעוד ותמנפיק

נקבע כי תעודות סל יהפכו מתעודות התחייבות לקרנות מחקות , במסגרת רפורמת תעודות הסל

אשר ייעודן הוא השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחיר מדד או סחורה , שהינן קרנות נאמנות

במהלך  והן נסחרות( )ETF) סלקרנות  610-להפכו תעודות הסל  714. המהווים את נכס הבסיס שלהן

 (. תוך מעורבות של עושי שוק, כל יום המסחר

הסל וסגירת הפער  ההתחייבות של תעודותמרכיב הינה ביטול  רפורמת תעודות הסלמטרת 

, לתחום תעודות הסלאשר מפוקח על ידי רשות ניירות ערך בין תחום קרנות הנאמנות  האסדרתי

פעל תחת מתכונת של הנפקת תעודות אשר עד למועד כניסתה לתוקף של רפורמת תעודות הסל 

 . נדרש לעמידה בדרישת גילוי בלבדהתחייבות )בדומה לאגרות חוב(, ו

מאפשרת למחזיקי התעודות להנות מכלל הפירות הנובעים מהשקעת נכסי , רפורמת תעודות הסל

שהיו ומקטינה באופן משמעותי את דרישות ההון ( בניכוי שכר מנהל התעודה ודמי ניהול)התעודה 

 שחקניםלכניסת מה שעשוי להוביל להערכת החברה להורדת חסמים . מקובלות ממנפיקי תעודות סל

לאחר . ארבעה מנפיקים בלבד כללה עד כהש, חרות בתחום זהובכך תתאפשר ת, חדשים לשוק

 . המהלך של ההפיכה לקרנות סל, הצטרף מנפיק נוסף

 נגזרים .3.10.4

נכס "הנקרא , נכס אחרמחירו של מ( קשור)שערכם נגזר , נגזרים הם מכשירים פיננסיים, כאמור לעיל

 .וחוזים עתידייםאופציות : שני סוגים עיקריים של נגזריםבבורסה נסחרים ". הבסיס

 .ף ונסלקים על ידה"כל הנגזרים הנסחרים בבורסה מוצאים על ידי מסלקת מעו

 נגזרים על מדדי מניות .3.10.4.1

 . 5-א בנקים"ומדד ת 125-א"מדד ת, 35-א"בבורסה נסחרים אופציות וחוזים עתידיים על מדד ת
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 ח"נגזרים על מט .3.10.4.2

ח ובין מטבע הדולר "בבורסה נסחרים אופציות וחוזים עתידיים על שערי החליפין בין מטבע הש

לייצר , בין היתר, המשקיעים לציבור המאפשרים, מטבע האירו וביןח "ב וכן בין מטבע הש"ארה

 . הגנה מפני תנודות בשערי המטבעות

 אופציות על מניות .3.10.4.3

מניות  25כיום נסחרות אופציות על . למסחר בבורסהאופציות על מניות רשומות הושקו  2009בשנת 

 . 35-א"מדד תהכלולות, או שנכללו בעבר, ב

 35-תוכנית לעידוד הסחירות בנגזרים על מדד ת"א .3.10.4.4

תוכנית לעידוד הסחירות ( עם אפשרות להארכה)למשך תקופה של שנה לפעול  החלה 1.5.2018יום ב

הנה לעודד משקיעים ופעילי  מטרת התוכנית. "(התוכנית: "להלן בסעיף זה) 35-א"בנגזרים על מדד ת

הנוספות הכנסות השיתופם בחלק מ זאת באמצעות, שוק להגדיל את פעילותם במסחר בנגזרי המדד

 . לחברה שייווצרו

המסחר  מעמלות החברהמהגידול בהכנסות  30%המשתתפים בתוכנית זכאים לתגמול בשיעור של 

לא נוצרו התנאים לשיתוף הפעילים בהכנסות  31.12.2018ליום עד . 35-א"והסליקה בנגזרי ת

 . הנוספות ולכן אלו לא תוגמלו

 קרנות נאמנות .3.10.5

פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות  הינו מכשיר( Mutual Fund)נאמנות קרן 

ביחידות אלו המחזיק . ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן. ערך סחירים

, מנהלים מקצועיים על ידיתיק ההשקעות של הקרן מנוהל . זכאי לשותפות ברווחים של הקרן

 .המקטינים את התשואה על ההשקעה, הגובים שכר ניהול ונאמנות

, במסגרת חוק השקעות משותפות בנאמנות, קרנות הנאמנות מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך

קרן נאמנות אינה . רת החוקית להקמת קרנות נאמנות ולפעולתןאשר קבע את המסג, 1994-ד"תשנ

 .ופעולתה מבוססת על הסכם נאמנות שנערך ונחתם בין נאמן הקרן למנהל הקרן, גוף משפטי

)אשר איננה נסחרת בבורסה אלא מאפשרת קרן נאמנות , בהשוואה להשקעה ישירה בניירות ערך

המצמצמת לרוב , השקעה בעלת פיזור רחב יותר( יחידות ההשתתפות שלה נוצרות, נסחרות ונסלקות

על פי שווי  יחידה של הקרן נקבעערך . וזאת גם בסכומים קטנים יחסית, את הסיכון הכרוך בהשקעה

 לעיל.  3.1.3לפרטים בדבר שירותי מסלקת הבורסה בקשר עם קרנות נאמנות ראו סעיף . נכסי הקרן

 שירותי מסלקה  .3.10.5.1

 מסחרדוגמת שירותי , ותים משלימים נוספים לתחום הפעילותהחברה מספקת שיר, כאמור לעיל

וכן מטפלת בניירות ערך הנסחרים , בניירות ערך שהונפקו ללא תשקיף למשקיעים מוסדיים סליקהו

 ל באמצעות החשבונות של"ל ובישראל ונסלקים הן במסלקת הבורסה והן במסלקה בחו"בחו

 3.1.4 סעיףלרישומים של החברה ראו לפרטים בדבר פעילות החברה . וביורוקליר DTC -החברה ב

 . לעיל 3.1.3.1 סעיף ראו, החברה ידי על הניתנים ר"הנש שירותי פעילות בדבר לפרטים. לעיל

 

https://www.tase.co.il/heb/tradingandclearing/trading/tact-institutional
https://www.tase.co.il/heb/tradingandclearing/clearingandsettlement/non-listedsecurities
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 הפצת נתוני מסחר ומידע .3.10.5.2

אשר , כן עם תאגידים פיננסים כחלק מפעילותה השוטפת מתקשרת החברה עם מפיצי מידע שונים

בנוסף למידע הפומבי הקיים באתר , זאת. רוכשים מהחברה מידע בזמן אמת בדבר פעילותה

 . הבורסה

 החברה והתקשר עם, מקומי או בינלאומי שהתמחותו היא בהפצת מידע פיננסימפיץ מידע הוא גוף 

על מנת להפיץ בהסכם להפצת מידע (, ב"וכיו Bloomberg ,- REUTERS THOMSON, כגון קו מנחה)

מפיצי . שהינם משתמשים סופיים ללקוחות( או בהשהייה)אמת  את המידע ממערכות המסחר בזמן

, באמצעות מערכות יעודיות, בין היתר (,בזמן אמתלרבות )מתמחים בתחום הפצת המידע  המידע

כלי ניתוח , בינלאומיים כגון הפצת מידע משווקים, ומציעים ללקוחותיהם שירותי משלימים שונים

ייחודיים התפורים לפי דרישות  מתקדמים המבוססים על כלים מתמטיים מורכבים או פרויקטים

 להלן. 3.11.3ראו סעיף  2018שבוצע בשנת  עדכון רוחבי של תעריפי הבורסהלפרטים בדבר . הלקוח

 בדיקה ואגרות שנתיות, דמי רישום .3.10.5.3

מחברות המועמדות למסחר בבורסה והנסחרות בבורסה גובה החברה , בהתאם לכללי הבורסה

דמי רישום בגין רישום ניירות הערך ואגרה , דמי בדיקת תשקיף: תשלומים שונים כמפורט להלן

גנונים הקבועים נהבדיקה והאגרה השנתית נקבעים בהתאם למ, התעריפים של דמי הרישום. שנתית

לפרטים . ומפורסמים בתעריפון הבורסה, בכללי הבורסה בהתאם למאפייני החברות המנפיקות

 להלן. 3.11.3ראו סעיף  2018שבוצע בשנת  רוחבי של תעריפי הבורסההעדכון בדבר ה

 פילוח הכנסות מוצרים ושירותים .3.11

 כללי .3.11.1

על קנייה ומכירה של נייר  מסחר וסליקה ותעמל, בין היתר, מהחבריםגובה  החברה, לתאריך הדוח

וכן דמי רישום בגין , הקצאות פרטיות/ בדיקה עבור בדיקת תשקיפיםמהמנפיקים דמי גובה וכן  ערך

החברה גובה תשלומים , בנוסף. 34למסחרמהחברות הרשומות  ה שנתיתאגררישום ניירות ערך ו

 .ממפיצי מידע בגין המידע המופץ על ידם

בנוסף על הכנסותיה מסליקת עסקאות בבורסה וסליקת עסקאות מחוץ , הכנסות מסלקת הבורסה

אירועי , מדמי משמורת, נובעות כתוצאה מיצירה ופדיון של יחידות בקרנות נאמנות, לבורסה

 . וכן משירותים למשרד האוצר ובנק ישראל, תשלומי קרן וריבית ודיבידנדים, חברות

ף על סליקת נגזרים ועל "ף נובעות מעמלות שהיא גובה מחברי מסלקת מעו"הכנסות מסלקת מעו

 .ף"רי מסלקת מעוהעברת נגזרים בין חב

ההוצאות  לרבות, החברה שלמכסות את ההוצאות התפעוליות  השונות החברההכנסות  ,ככלל

להשקעה בשכלול  ההכנסות מופנמה חלק כי, יצוין. הכרוכות בהפעלת מערכות המסחר והסליקה

 .לאירועים בלתי צפויים עתודותוכן ליצירת , והסליקה המסחרמערכות 

                                                
כל חברה הנסחרת בבורסה נדרשת לשאת בעלויות שונות בגין השירותים אותם מספקת לה לי הבורסה, לבהתאם לכ  34

 .החברה, כגון דמי רישום, דמי בדיקה, אגרות שנתיות וכן תשלומים בגין שירותי המסלקה
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)כ( לדוחות הכספיים 2לפרטים בדבר שינוי התקינה בנוגע לאופן ההכרה בהכנסות ראו ביאור 

 . 31.12.2018המאוחדים של החברה ליום 

 הוצאות ורווח , מודל חלוקת הכנסות .3.11.2

החברה ובין בהתאם להסכמות בין . קיימת זיקה הדוקה, המסלקות והחברה לרישומים ,החברהבין 

 ןמחושבות ונרשמות בדוחותיה ןכל הכנסות הקבוצה מפעילות, 1.1.2014החל מיום  ,המסלקות

בהסכם לחלוקת  בהתאם למנגנון שנקבע, מתחלקות והחברה וההכנסות המסלקותהכספיים של 

 . "(הסכם מודל החלוקה: "להלן) הכנסות הקבוצה מעמלות מסחר וסליקה

הוצאות , הכנסות: פרמטרים עיקרייםבוצע הליך שיוך של שלושה , במסגרת גיבוש מודל החלוקה

החלוקה מתבצעת באמצעות זיהוי ושיוך . וחלוקת הרווח הכלכלי של הקבוצה בין חברות הקבוצה

, כך שראשית מזוהות ההכנסות וההוצאות הספציפיות לחברה הרלוונטית, של ההכנסות וההוצאות

ומשויכות , בות ומשותפותמוגדרות כהכנסות והוצאות מעור, ויתר ההכנסות וההוצאות שלא זוהו

חלוקת הרווח בין הצדדים להסכם . בהתאמה לפי מפתח החלוקה הקבוע בהסכם מודל החלוקה

 .מבוצעת לפי מדד רווחיות המקובל בתחום הפיננסי

החברה  ,לתאריך דוח תקופתי זה. הצטרפה גם החברה לרישומים למודל החלוקה 1.12.2017ביום 

, מחשוב) ןאת כל התשתיות התפעוליות הדרושות להרישומים והחברה ל המסלקותמעמידה לרשות 

כל אחת מהמסלקות והחברה , החברה והמסלקותבהתאם להסכמות בין  .(ניהול ועוד, כוח אדם

במסגרת הסכם מודל החלוקה . הנושאת בחלק היחסי של ההוצאות המיוחס לפעילותלרישומים 

  .החברה לבין המסלקותנקבע מנגנון לחלוקת הרווח בין 

החברה גובה מהמסלקות ומהחברה לרישומים תמורה בגין , כי במסגרת הסכם מודל החלוקה, יצוין

וכן דמי ייזום בגין יצירת השוק של חברות הבת ומתן , שירותים ספציפיים שהחברה רוכשת עבורן

החברה וחברות הבת , בהתאם להוראות הסכם מודל החלוקה. האפשרות לחברות הבת לפעול בו

והתחשבנות סופית בתום כל שנה קלנדרית ולאחר סגירת הדוחות , התחשבנות בגין כל רבעוןעורכות 

אלא , הסכם מודל החלוקה מתחדש אוטומטית לתקופות של שנה. הכספיים המאוחדים של החברה

 .אם מי מהצדדים להסכם מבקש לבחון מחדש את מודל החלוקה

לרבות קביעת אופן , עם מודל החלוקה לפרטים נוספים בקשר עם אופן ההכרה בהכנסות ובקשר

 ביאור ורא, וכן בקשר עם מנגנון חלוקת הרווחים בין חברות הקבוצה, שיוך ההכנסות וההוצאות

  .31.12.2018המאוחדים של החברה ליום  לדוחות הכספיים()א( 2)ג()22וביאור  )יד(2

 תעריפי הבורסה  .3.11.3

, 2018במהלך שנת  מהןששיעור ההכנסות  ותת מוצרים עיקריוקבוצ 4לחברה קיימות , לתאריך הדוח

עמלות מסחר וסליקה בקשר עם ניירות ערך ומכשירים פיננסיים  (א: )מהכנסות החברה 10%עלה על 

( ג; )בדיקה ואגרות שנתיות, דמי רישום( ב; )35)לרבות סליקת קרנות נאמנות( אשר נסחרים בבורסה

 (. לרבות בגין מתן הרשאות לשימוש במדדים) הפצת נתוני מסחר ומידע( 4) -שירותי מסלקה ו

דמי הרישום ודמי , חלה חובה לקבוע את הסדרי העמלות, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, ככלל

תהליכי קביעתם של תעריפי העמלות , כפועל יוצא מכך. הטיפול בעד שירותי החברה בכללי הבורסה

                                                
 לפרק הסברי 1.3ראו סעיף , 2018 עד 2016לפרטים נוספים בקשר עם פילוח ההכנסות ממסחר וסליקה בשנים   35

 הדירקטוריון לדוח זה.
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אישור , ובכלל זאת, החל על כללי הבורסה השונות כמו גם כל שינוי בהם כפופים למנגנון האסדרה

דרישה . ולרבות אפשרות להתערבות מטעמו של שר האוצר, ערךדירקטוריון הבורסה ורשות ניירות 

לפרטים נוספים בדבר הליכי האישור )דומה להסדרת תעריפי המסלקות בכללים חלה על המסלקות 

התקבל  2018במהלך שנת כי , יצוין(. להלן 3.26.4 סעיףראו , של כללי הבורסה וכללי המסלקות

שינוי , בין היתר, ובכלל זאת, אישור רשות ניירות ערך לעדכון רוחבי ומשמעותי של תעריפי הבורסה

או משווים של אגרות  הבסיס לקביעת אגרה שנתית של חברה מהון עצמי לשווי השוק של החברה

, סל ממנהל הקרן לכל קרן סל בפני עצמהקרנות / שינוי בסיס החיוב בגין רישום תעודותהחוב שלה, 

לקוח , מסחר אוטומטי)קביעת תעריפים לשירותי הפצת מידע על בסיס אופי פעילותו של הלקוח 

והגדלה של עמלת הרישום למסחר של סדרות אגרות חוב בהיקף העולה על ( עסקי או לקוח פרטי

 . ח"מיליון ש 200

 את להתאים במטרהקה הנגבים בעת הגשת בקשה, אושרו שינויים בדמי הבדי 2018בחודש דצמבר 

, בוטלו דמי הבדיקה על תשקיפי מדף והועלו דמי הבדיקה על הנדרשת הבדיקה להיקף התעריפים

 .שינויים אלו אושרו על ידי רשות ניירות ערך. דוחות הצעת מדף

מניות חדשה. במטרה לעודד גיוס הון של חברות חדשות, הופחתו דמי הבדיקה על בקשה של חברת 

  בנוסף, הופחתו דמי הבדיקה על הקצאה לעובדים.

 : (ח"ש במיליוני) 2018עד  2016ם כאמור בשנים מוצריקבוצות המ החברהלהלן פילוח הכנסות  .3.11.4

 2018שנת  2017שנת  2016שנת  

שיעור  הכנסות
מסך 

הכנסות 
 החברה

שיעור  הכנסות
מסך 

הכנסות 
 החברה

שיעור מסך  הכנסות
הכנסות 
 החברה

 47% 119.4 48% 115.6 48% 115.6 עמלות מסחר וסליקה
 19% 49.6 18% 44.6 18% 43.2 שירותי מסלקה

 דמי רישום, בדיקה 
 18% 46.5 17% 39.7 17% 40.6 ואגרות שנתיות

 14% 35 15% 36.6 15% 38.7 הפצת נתוני מסחר ומידע
 2% 5.1 2% 5.9 2% 4.1 אחרים
 100% 255.6 100% 242.4 100% 242.2 סה"כ
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להלן ריכוז נתונים בקשר עם היקפי הפעילות בשווקים בהם פועלת החברה לצד נתונים בקשר עם  .3.11.5

 :הכנסות החברה מקבוצות המוצרים והשירותים שלה

 עמלות מסחר וסליקה  .3.11.5.1

 שווי שוק )במיליארדי ש"ח(
ליום  

31.12.2016 
ליום 

31.12.2017 
ליום  אחוז השינוי

31.12.2018 
 אחוז השינוי

 (12.93%) 762.5 (2.06%) 875.7 894.1 מניות
 (1.28%) 891.2 2.1% 902.8 884.2 אגרות חוב
 

 שווי )במיליארדי ש"ח(
ליום  

31.12.2016 
ליום 

31.12.2017 
ליום  אחוז השינוי

31.12.2018 
 אחוז השינוי

 (9.5%) 220 12.5% 243 216 נאמנות קרנות

 

 יומי ממוצעמחזור מסחר/ עסקאות 
 )במיליוני ש"ח(

 אחוז השינוי 2018שנת  אחוז השינוי 2017שנת  2016שנת  
 מס' ימי מסחר

245 245  245  

 13.55% 1,594 10.64% 1,404 1,269 מניות
 1.85% 3,706 (3.24%) 3,639 3,761 אגרות חוב

 (1.88%) 928.3 10.2% 946.1 858.5 קרנות נאמנות
 

ליום  
31.12.2016 

ליום 
31.12.2017 

ליום  אחוז השינוי
31.12.2018 

 אחוז השינוי

 )באלפי יחידות ובאחוזים(
 2.52% 134 (18.63%) 131 161 אופציות על מדדים

 6.43% 59 1.85% 55 54 נגזרים על מט"ח
נגזרים על מניות 

 בודדות
4 2.9 (27.5%) 2.6 (10.73%) 

 3.56% 195.6 (13.74%) 188.9 219 סה"כ נגזרים

 
 הכנסות ממסחר וסליקה/ יצירה ופדיון )באלפי ש"ח(

ליום  
31.12.2016 

ליום 
31.12.2017 

ליום  אחוז השינוי
31.12.2018 

 אחוז השינוי

 (1.75%) 33,976 10.34% 34,584 31,342 מניות
 1.91% 32,534 (2.47%) 31,923 32,731 אגרות חוב

 2.47% 23,900 6.72% 23,325 21,856 קרנות נאמנות
 198.63% 3,903 (31.1%) 1,307 1,897 )*( אחר

 2.51% 25,042 (12.06%) 24,429 27,781 נגזרים
סה"כ הכנסות 

 3.28% 119,355 (0.03%) 115,568 115,607 ממסחר וסליקה

 .ח"מיליון ש 1.5 -של כבסך הסכום כולל גביה בגין שנים קודמות  2018בשנת * 
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 המסחר )באחוזים( עמלה ממוצעת מהיקף
ליום  

31.12.2016 
ליום 

31.12.2017 
ליום  אחוז השינוי

31.12.2018 
 אחוז השינוי

 (13%) 0.009% (0.3%) 0.01% 0.01% מניות
 (10%) 0.004% 0.8% 0.004% 0.004% אגרות חוב

 5% 0.011% (3.2%) 0.01% 0.01% קרנות נאמנות
משינויים בעמלת המקסימום שניתן קרנות סל על מניות נובעת / ותעודותהירידה בשיעור העמלה האפקטיבי במניות * 

 .לחייב בגין עסקאות בבורסה ומחוצה לה

גידול )העליה בשיעור העמלה האפקטיבי בקרנות נאמנות נובעת מגידול בכמות העסקאות שבוצעו בעמלת מינימום ** 
  .עמלת המינימום והמקסימוםוכן מגידול בשל הצמדה למדד של ( 2017לעומת שנת  8% -כשל 

 

 עמלה ממוצעת לנגזר )בש"ח(
לימים  

1.1.2016 -
31.12.2016 

לימים 
1.1.2017 -

31.12.2017 

לימים  אחוז השינוי
1.1.2018 -

31.12.2018 

 אחוז השינוי

 (1.02%) 0.522 1.95% 0.528 0.518 נגזרים

 שירותי מסלקה  .3.11.5.2

 שווי שוק נכסים במשמורת )במיליארדי ש"ח(
ליום  

31.12.2016 
ליום 

31.12.2017 
ליום  אחוז השינוי

31.12.2018 
 אחוז השינוי

 (2%) 2,382.558 0.95% 2,431.9 2,409.1 שווי נכסים
 

 הכנסות משירותי מסלקה )באלפי ש"ח(
לימים  

1.1.2016 -
31.12.2016 

לימים 
1.1.2017 -

31.12.2017 

אחוז 
 השינוי

לימים 
1.1.2018 -

31.12.2018 

 השינויאחוז 

 4% 26,435 2% 25,480 24,973 דמי משמרת
שירותי מסלקה 

 25% 18,907 4.86% 15,157 14,454 לחברים/אירועי חברות

 9% 4,263 4.36% 3,905 3,742 אחר
 סה"כ הכנסות

 11% 49,606 3.18% 44,542 43,168 שירותי מסלקה

 
 עמלה ממוצעת מדמי משמרת )באחוזים במונחים שנתיים(

 31.12.2018 - 1.1.2018לימים  31.12.2017 - 1.1.2017לימים  31.12.2016 - 1.1.2016לימים 

0.00104% 0.00105% 0.00105% 

 .בת אחת לחודש בהתאם לשווי הנכסים ביום האחרון של כל חודשעמלת דמי משמורת מחוי* 

 דמי רישום ובדיקה , אגרות .3.11.5.3

 ממוצע משוקלל שנתי

אחוז  2018 אחוז השינוי 2017 2016  
 השינוי

 5.14% 563 (1.11%( 535 541 חברות

%0.60 1,397 1,405 קרנות נאמנות  1,460 %4.55  
 שנמחקות ושחברות לראשונה הרישום בשנת שנתית אגרה משלמות אינן חדשות שחברות העובדה את משקלל הממוצע)*( 

 .המחיקה למועד עד משלמות
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 הכנסות מאגרות שנתיות )באלפי ש"ח(
 אחוז השינוי 2018לשנת  אחוז השינוי 2017לשנת  2016לשנת  

אגרות שנתיות 
 מחברות

7,000 6,949 (0.73%) 7,236 4% 

אגרות שנתיות 
 מקרנות

10,097 9,882 (2.1%) 10,597 7.23% 

אגרות שנתיות 
חברה לרישומים 

 ואחרות
340 342 0.6% 2,320 578.32% 

סה"כ הכנסות 
 מאגרות שנתיות

17,437 17,173 (1.51%) 20,152 17.35% 

 
 ש"ח(אלפי הכנסות ממוצעות מאגרה לתקופה )ב

לימים  
1.1.2016 -

31.12.2016 

לימים 
1.1.2017 -

31.12.2017 

לימים  אחוז השינוי
1.1.2018 -

31.12.2018 

 אחוז השינוי

(%0.97) 13 0.38% 13 13 חברות  
 2.56% 7 (1.53%( 7 7 קרנות נאמנות

 בהנפקות ועסקאות החלף )במיליוני ש"ח(היקף גיוס 
לימים  

1.1.2016 -
31.12.2016 

לימים 
1.1.2017 -

31.12.2017 

 1.1.2018לימים  אחוז השינוי
-31.12.2018 

 אחוז השינוי

חברות, מניות 
(%10.66) 86,360 96,667 ואגרות חוב  74,661 (13.5%) 

אגרות חוב 
(%8.31) 58,193 63,467 ממשלתיות  59,709 2.6% 

 - 137,712 (23.48%( 100,883 131,844 מק"מ
 

 הכנסות מדמי בדיקה ורישום )באלפי ש"ח(

 2017שנת  2016שנת  
אחוז 
 2018שנת  השינוי

אחוז 
 השינוי

 36.87% 7,985 11.69% 5,834 5,223 דמי בדיקה

מניות ואגרות  -חברות  -דמי רישום 
 25.74% 16,922 (6.38%) 13,458 14,376 חוב

 2.6% 2,388 (5.72%) 2,328 2,469 אגרות חוב ממשלתיות -דמי רישום 

 36.51% 964 (23.48%) 706 923 מק"מ -דמי רישום 

 323.30% 773 35.8% 239 176 אחר

על דמי  IFRS 15השפעת יישום 
 - (2,660) - - - הרישום

 16.9% 26,372 (2.6%) 22,565 23,167 סה"כ הכנסות מדמי בדיקה ורישום
 .כוללות הכנסה חד פעמית בגין יישום רפורמת קרנות הסל 2018ההכנסות מדמי בדיקה בשנת * 

וכן  2018החל מאוגוסט  תאגידיכוללות השפעת עדכון תעריפים על הנפקות אג"ח  2018הכנסות מדמי רישום חברות בשנת ** 
 .השפעת יישום רפורמת קרנות הסל

 )לתקופה באחוזים(הכנסות ממוצעות מדמי בדיקה ורישום 

 2018שנת  2017שנת  2016שנת  

 0.0227% 0.0156% 0.0149% מניות ואגרות חוב -חברות 

 0.0040% 0.0040% 0.0039% אגרות חוב ממשלתיות
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אחוז  2017שנת  2016שנת  
 השינוי

אחוז  2018שנת 
 השינוי

 (31%( 64 20.45% 92 82 בתל אביב מספר הנפקות לציבור

 (35%) 11 466.67% 17 3 מנפיקות חדשותמספר 

 - 3 (25%) 3 4 מספר חברות )רישום כפול( חדשות

 

 2017שנת  2016שנת  
אחוז 
 2018שנת  השינוי

אחוז 
 השינוי

 )במיליוני ש"ח(

סכום שגויס בהנפקות חדשות 
(IPO) 

259 3,014 1063.71% 1,844 )39%) 

 - -  - 798 - סכום שגויס במניות בכורה

מספר הנפקות של אגרות חוב של 
 חברות לציבור )סה"כ(

162 177 9.26% 142 (20%) 

מספר הנפקות של אגרות חוב של 
 חברות חדשות לציבור

7 14 100% 13 (7%) 

סכום שגויס על ידי מנפיקות 
 חדשות

2,629 7,540 186.80% 7,196 (5%) 

 הפצת נתוני מסחר ומידע  .3.11.5.4

 מידע )באלפי ש"ח(הכנסות מתחנות  -שימוש במידע 

אחוז  2017שנת  2016שנת  
אחוז  2018שנת  השינוי

 השינוי
 בחיוב חודשיתחנות מידע 

 בישראל
17,089 18,140 6.15% 17,246 (4.93%) 

חודשי  בחיובתחנות מידע 
 (8.36%) 6,148 (10.75%) 6,709 7,517 בחו"ל

 תחנות מידע לפי היקף שימוש
 וקבצי מידע

10,819 8,131 )24.85%) 8,534 4.95% 

 (17.33%) 3,026 12.3% 3,660 3,259 מדדים ונתונים

 (4.6%) 34,954 (5.28%) 36,640 38,684 סה"כ הכנסות מהפצת מידע

 

 חודשי בממוצע בחיובמספר תחנות מידע 

אחוז  2017שנת  2016שנת  
אחוז  2018שנת  השינוי

 השינוי

 (5.45%) 7,984 6.74% 8,445 7,912 בישראל

 (8.8%) 4,743 (11.53%) 5,200 5,878 בחו"ל

 (6.7%) 12,727 (2.43%) 13,645 13,985 סה"כ

 הכנסות אחרות  .3.11.5.5

 הכנסות אחרות )באלפי ש"ח(

אחוז  2017שנת  2016שנת  
אחוז  2018שנת  השינוי

 השינוי

 5% 2,091 48% 1,987 1,344 שכ"ד ומרכז כנסים

 (22%) 3,075 41% 3,950 2,793 אחר

 (13%) 5,166 44% 5,937 4,137 סה"כ הכנסות אחרות
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 מוצרים חדשים  .3.12

 או שירותים חדשים/לתאריך דוח תקופתי זה, החברה מצויה בשלבים שונים של פיתוח מוצרים ו

 :כדלקמן, שהמרכזיים בהם הינם, מהותיים

3.12.1. location-Co  

השירות כולל אירוח של . לקוחותיהם ומפיצי מידע, שירות חדש של החברה המיועד לחברי הבורסה

של החברה ומתן חיבור ישיר ומהיר לשרתי ( מתחם שרתי המחשוב)שרתי הלקוחות במרכז המידע 

 ,)לרבות היוון הוצאות שכר( ח"מיליון ש 11 -כבסך של  הכוללת מסתכמתעלות ההשקעה . המסחר

-Co -התעריף של שירות היצוין, כי  .2019של שנת  השני ברבעוןותחילת הפעלתו צפויה לחול 

location את אישור רשות ניירות ערך קיבל.  

 מאגר השאלות מרכזי  .3.12.2

לבין לבצע השאלות בין חברי המסלק  מסלקת הבורסההחברה פועלת להשקת מוצר שיאפשר לחברי 

סך עומדת על  לתאריך הדוחעלות הפיתוח . יעילאוטומטי, שקוף ועבור לקוחותיהם באופן , עצמם

 . 2019ומועד השקת השירות צפוי להיות במחצית השנייה של , ח"מיליון ש 7 -כשל 

 רישום כפול של קרנות סל זרות .3.12.3

 יחידות של קרנותשל  מסחרל בד בבד עם קידום מהלך לתיקון תקנות ניירות ערך לעניין רישום כפול

במסגרת כללי הבורסה והתאמה של  בישראל, החברה פועלת לגיבוש תשתית אסדרתית זרות סל

צפוי לאפשר  זה מהלך. מערכות הבורסה על מנת לאפשר יישום אפקטיבי של רישום כפול כאמור

 בינלאומיים שוק עושי גם כמו, סל תעודות של בינלאומיות מנפיקות של הישראלי לשוק כניסה

, ח"מיליון ש 1 -כ סך של. לתאריך הדוח הסתכמו הוצאות החברה על קידום מהלך זה בגדולים

 .2019והחברה מעריכה, כי ניתן יהיה להתחיל ביישומו במהלך המחצית השנייה של שנת 

רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה להערות הציבור טיוטת תקנות לעניין הצעה לציבור של תעודות  .3.12.4

מטבעות זרים, התמורה בגינן נגזרת משינויים בערכם של נכסי בסיס, כגון התחייבות מובנות, אשר 

השלמתו של מהלך חקיקתי זה, צפויה לאפשר השקעה ומסחר במוצרים  מדדי ניירות ערך וסחורות.

 מובנים, ובכך לפתוח בפני הבורסה פלח פעילות נוסף בתחום זה של מוצרי השקעה.

 שירותי סליקת נ.ש.ר לשותפויות מוגבלות לא סחירות  .3.12.5

יקת הנ.ש.ר, שניתנו עד כה לנע"מ ולאג"ח בלבד, מסלקת הבורסה הרחיבה לאחרונה את שירותי סל

גם למוצרי השקעה אלטרנטיביים, כדוגמת קרנות השקעה וקרנות גידור, המאוגדים כשותפויות 

 3מוגבלות לא סחירות. במסגרת זו נרשמו עד כה בפלטפורמת הנ.ש.ר יחידות ההשתתפות של 

הבורסה לספק שירותי סליקת נ.ש.ר צפויה מסלקת  2019שותפויות מוגבלות לא סחירות. עד סוף 

   שותפויות מוגבלות לא סחירות, כפונקציה של הביקוש בשוק. 30 -לעד כ

 לקוחות .3.13

או חברי מסלקה וכן /של החברה נחלקים ללקוחות שהינם חברי בורסה והמרכזיים לקוחותיה 

ושירותי מידע החברה מספקת שירותי הפצת נתונים , בנוסף. לקוחות שהינם חברות נסחרות בבורסה

לרבות בנק ישראל ומשרד , שאינם בעלי מאפיינים קבועים, למפיצי מידע ולצרכני מידע שונים

 . וכן מעניקה הרשאות לשימוש במדדים לגופים פיננסים שונים, האוצר
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  .לעיל 3.1.2 סעיףראו לפרטים בקשר עם מאפייני חברי הבורסה והמסלקה 

מעמלות מסחר וסליקה אותן משלמים חברי הבורסה עבור ההכנסות מחברי הבורסה נובעות ברובן  .3.13.1

 . שירותי המסחר והסליקה על פי כללי הבורסה

אשר , תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות, לחברהאין , לתאריך דוח תקופתי זה .3.13.2

עם זאת, יש לזכור, כי אגרות חוב  .או תוצאותיה/ה ואובדנם ישפיע באופן מהותי על פעילות

יות לרבות מק"מ, מהוות מוצר השקעה נפוץ המרכז מחזורי מסחר משמעותיים בבורסה, ממשלת

וכן מהוות מרכיב מרכזי במערכי הבטחונות הנדרשים והמועמדים על ידי חברי המסלקות. לאור 

 . פעילות החברה ותוצאותיהזאת, ניתן לראות במדינה כמנפיק בעל השפעה מהותית על 

היוו  הםמ שנגבושהכנסות נוספים  ותלקוח לחברהאין (, כמפורט להלן)חברי בורסה  3למעט  ,כמו כן

 . של החברה או יותר מסך הכנסותיה 10%

 2018שנת  2017שנת  2016שנת  

 -הכנסות
במיליוני 

 ש"ח

שיעור מסך 
הכנסות 
 החברה

 -הכנסות
במיליוני 

 ש"ח

שיעור מסך 
הכנסות 
 החברה

 -הכנסות
במיליוני 

 ש"ח

שיעור מסך 
הכנסות 
 החברה

 14% 35.7 14.14% 34.3 13.88% 33.6 חבר בורסה א'
 13.5% 34.6 13.1% 31.7 14.31% 34.6 חבר בורסה ב'
 13.2% 33.7 14.07% 34.1 14.07% 34.1 חבר בורסה ג'

  

חברי הבורסה המנויים לעיל אלה הינם בנקים ומרבית ההכנסות מהם נובעת מעמלות מסחר 

 .וסליקה

 שיווק והפצה .3.14

קשרי , תקשורת שיווקית בתחומילרבות , וההפצהשיווק החברה משקיעה משאבים בתחום ה

 . ברההכנסים והאירועים של הח מרכז הפעלתו, פניות ציבור, עיתונות

  תחרות .3.15

הן בפלח ניירות הערך והן בפלח , החברה ניצבת בפני תחרות בשוק המקומי ובשוק הבינלאומי

 . ביחס לבורסות אחרות בעולם, המכשירים הנגזרים

ביניהם גיוס כספים לצרכי פיתוח , חברות הבוחנות הנפקה בבורסה עושות זאת מטעמים שונים

במקרים אלו קיימת לחברה תחרות . השליטה בחברה והתרחבות או מימוש והנזלת החזקות בעלי

טפורמות ורגולציה שונות וגישה מצד בורסות זרות המציעות מגוון פל, בין היתר, בשוק הראשוני

חברות אחזקה וחברות רב לאומיות המחפשות , קרנות השקעה פרטיות, גוון רחב של משקיעיםלמ

 . להשקיע בישראל

על מנת להתמודד עם התחרות החברה מאפשרת רישום כפול לחברות הנסחרות בבורסה. במסגרת 

הסכם לשיתוף פעולה עם בורסת סינגפור. לפרטים נוספים ראו  14.5.2018חתמה הבורסה ביום זו, 

 .להלן 3.28.1 סעיף

, מצד הבנקיםהחברה ניצבת בפני תחרות בשווקים המקומיים , בתחום גיוסי החוב על ידי תאגידים

 . וכן קרנות השקעה פרטיות, ותאגידים ומוסדות פיננסים

https://www.tase.co.il/LPages/ConferenceCenter/OLD_ConfereanceCenter_2015/index.html
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למשקיעים קיימות אפשרויות השקעה בבורסות זרות באמצעות חברי הבורסה , בשוק המשני

 . זירות מסחר והשקעות באפיקים אלטרנטיבים סחירים ולא סחירים, וברוקרים שאינם חברי בורסה

וכן להיקפי מסחר , עלולה להוביל לצמיחה איטית יותר, םהגברת התחרות מעבר למצב הנתון כיו

. ואף לפגיעה ברווחיותה, דבר אשר יוביל להשפעה שלילית על ביצועיה העסקיים של החברה, נמוכים

, החברה מאמינה כי קיים לה יתרון מול המתחרים הקיימים והפוטנציאלים, בטווח הקרוב והבינוני

מסלקות , כמו כן. מסחר רב צדדייחידה בישראל המאפשרת  כפלטפורמה לגיוס הון וחוב וכחלופה

מוכרות כצד נגדי מרכזי כשיר , 29.6.2017הבורסה בהתאם להכרזת רשות ניירות ערך מיום 

(Qualifying Central Counter Party - QCCP ) ופועלות בהתאם להוראות הרשות ליציבות המסלקות

 . פיננסיותהמתבססות על סטנדרטים בינלאומיים לתשתיות 

דבר המבטיח יתרון תחרותי , בהתאם לאותם סטנדרטים, הכרה זו מעידה על יציבות המסלקות

החברה רואה איום , עם זאת. משמעותי כנגד אותם מתחרים קיימים ופוטנציאלים בשוק המקומי

תחרותי פוטנציאלי אשר נובע מהליכי גלובליזציה מואצים ומהשתתפות ישירה של משקיעים 

החברה פועלת , יצוין כי כחלק מהאסטרטגיה והיעדים של החברה. חוץ לבורסה בישראלבמסחר מ

הגדלת , רשם למסחר בבורסה באמצעות שינויים רגולטוריים להקלה על חברותילעידוד חברות לה

השקת מוצרים חדשים אשר ירחיבו את המוצרים , מעת לעת, ובוחנת, שיתופי הפעולה לרישום הכפול

ויגדילו את האטרקטיביות של הבורסה לעומת השווקים , ים בבורסה ובמסלקותוהשירותים הקיימ

 .ואפיקי ההשקעה והמוצרים החלופיים

 זירות סוחר וחדרי מסחר  –שוק הנגזרים  .3.15.1

ת ואשר הינן מערכ, בין היתר גם אל מול זירות סוחר, החברה ניצבת בפני תחרות בשוק הנגזרים

מכשירים פיננסיים או מוכרת , לחשבונה העצמי, קונה זירה מלקוחותיה ןת שבאמצעותוממוחשב

זירות : "להלן)תדיר ושיטתי , באופן מאורגן, מכשירים פיננסים, מחשבונה העצמי, ללקוחותיה

 "(. סוחר

זירות הסוחר התפתחו על רקע סביבת הריבית הנמוכה המביאה משקיעים , למיטב ידיעת החברה

חווית המשתמש העדיפה המוצעת על ידיהן, ורמות המינוף , נטיבייםלאתר אפיקי השקעה אלטר

אשר הן מאפשרות ללקוחותיהן, המגבירות את הפוטנציאל הרווח וההפסד קצר הטווח של 

ולמעשה הינן פלטפורמות מסחר , יב לחוק ניירות ערך44זירות סוחר מוגדרות בסעיף  ההשקעה.

ומאפשרות למשקיעים לסחור מול מפעילי , המתנהלות לרוב באמצעות האינטרנט, ממוחשבות

נגזרי סחורות או נגזרי ניירות (, FOREX)ח "בדרך כלל נגזרי מט, הזירות במכשירים פיננסיים שונים

 . ערך זרים

שהיא במהותה שוק , המסחר בזירות הסוחר מתבצע מול הזירה עצמה בשונה מהמסחר בבורסה

גש ולקבוע את מחיר העסקה בהתאם לכללי המאפשר למספר רב של צדדים בלתי תלויים להיפ

 .הביקוש וההיצע

זירות הסוחר מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך ומוסדרות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך 

 . 2014 -ה "התשע(, זירת סוחר לחשבונו העצמי)

רך לניהול אשר קיבלו היתר מרשות ניירות ע חברות 6לתאריך הדוח קיימות , למיטב ידיעת החברה

היקפי המסחר בזירות הסוחר אינם . זירות עצמאיות עם רישיון( 4)מתוכן קיימות  זירות הסוחר
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מתפרסמים באופן רשמי ולכן לא ניתן לאמוד את ההשפעה שיש לזירות המסחר על היקפי המסחר 

להערכת החברה ניתן לייחס לפחות חלק מהירידה , עם זאת. וממילא על הכנסותיה, בבורסה

כמו גם את הירידה במספר , 2012מאז שנת , 35-א"במחזורי המסחר בבורסה בנגזרים על מדד ת

 .למעבר של סוחרים מהבורסה לזירות הסוחר, החשבונות הפעילים

מצד חדרי מסחר של בנקים , ח"ובפרט בנגזרים על שערי מט, בנוסף קיימת תחרות בשוק הנגזרים .3.15.2

נסים אחרים המציעים מגוון נגזרים המותאמים ספציפית ברוקרים ומוסדות פינ(, מקומיים וזרים)

בורסות אחרות  צדוכן מ(" OTC)דלפק ל ברמע"וזאת במסגרת מסחר ישיר ביניהם , לצרכי הלקוחות

 .לנגזרים

 בחינה להקמתה של בורסה ייעודית לחברות קטנות ובינוניות .3.15.3

פורסם דוח הצוות הבין משרדי לבחינת הקמתה של בורסה ייעודית לחברות קטנות  2018בחודש יוני 

 .36"(הדוח הבינמשרדי: "להלן)ובינוניות בישראל 

מינו שר האוצר ושרת המשפטים צוות לבחינת , כחלק ממדיניות ממשלתית לעסקים קטנים ובינוניים

 "(. הבורסה הייעודית: "להלן)ות יוזמה שעניינה הקמת שוק בורסאי ייעודי לחברות קטנות ובינוני

הקמת בורסה ייעודית תסייע להגדלת החשיפה של הציבור בישראל , בהתאם לדוח הבינמשרדי

תאפשר יצירת מקפצה , לחברות טכנולוגיה וצמיחה שלא היו חלק משמעותי עד כה בשוק ההון

על חברות אלה  תסייע בקידום האינטרס המשקי לשמירה, לחברות צמיחה בדרך לשווקים הראשיים

ובהתאם תעצים את היתרון היחסי של ישראל כמעצמה טכנולוגית ותתרום להגדלת הפריון , בישראל

 .  המשקי

המליץ הצוות הבינמשרדי ליישם בבורסה הייעודית , במסגרת ההמלצות הכלולות בדוח הבינמשרדי

החברות תהיינה , דהיינו, מודל פיקוח המבוסס על מודל הפיקוח הנוכחי בישראל, עם הקמתה

, בשים לב לרגולציה שהוצע כי תחול על חברות אלו, מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך במישרין

גוף אשר יסייע בבחינת התאמתן של חברות אלו לשוק הציבורי ויסייע )בסיוע של מינוי ספונסר 

כי הסדר  הצוות הייעודי המליץ, עם זאת(. להיערכותן להנפקה בהיבטים רגולטוריים ועסקיים

החוקי להקמת הבורסה הייעודית יהיה באופן שיאפשר את הקמתה של הבורסה הייעודית תחת 

מבלי לשלול אפשרות שהבורסה ) אך במיתוג נפרד מהחברה, החברה במסגרת של תאגיד נפרד

 (. הייעודית תוקם שלא תחת החברה

בלות בדבר זהות המלצות נוספות אשר עולות מהדוח הבינמשרדי מתייחסות לאי קביעת מג

קביעת דרישה לוותק פעילות של שנה אך אי קביעת מגבלות או דרישות בנוגע לסוג מגזר , המשקיעים

קביעת ספים שונים , תעשיה ולא לקבוע תנאי סף פיננסים או דרישה לקיומו של מודל עסקי בחברה/ 

, ים לעשיית שוקהקלות לעידוד התקשרות בהסכמ, פיזור החזקות ציבור, בקשר עם היקפי הגיוס

וביצוע שינויים לצורך כניסת ברוקרים אינטרנטיים והקמת מערכת אינטרנטית להשתתפות 

 . בהנפקות

                                                
 הנ"ל מתבסס על הדוח הבינמשרדי המלא שפורסם באתר רשות ניירות ערך.  36

http://www.isa.gov.ilופרסומים/%20/הודעותReports/177/Documents/dohhavarotktanot.pdf. 
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לסוגי ניירות , הועדה התייחסה במסגרת הדוח הבינמשרדי להמלצות בקשר עם מעבר בין הבורסה

ולו על חברות לחובות הגילוי והדיווח שיח, הערך שניתן יהיה להנפיק במסגרת הבורסה הייעודית

 . נסחרות ולהוראות שונות בקשר עם ממשל תאגידי ועסקאות בעלי עניין

למשקיעים , הועדה הביעה את עמדתה בקשר עם תמריצים כלכליים מומלצים לחברות הנסחרות

מה שעשוי להביא לכך שחברות העונות על , המוסדיים ולבעלי השליטה בחברות שתרשמנה למסחר

 . חלף החברה, בבורסה הייעודיתהדרישות יעדיפו להסחר 

  .ראשונה בקריאה בכנסת עברה זה בנושא ממשלתיתידיעת החברה, לתאריך הדוח הצעת חוק  למיטב

 עונתיות .3.16

תחום הפעילות של החברה אינו מאופיין בעונתיות המשפיעה על היקף הפעילות של החברה באופן 

. בבורסה ומהכנסות מדמי רישוםהכנסות החברה מושפעות ממחזורי המסחר , עם זאת. מהותי

ייתכנו שינויים בהיקף ההכנסות של החברה הנובעים מקיטון , בתקופות חגים ומועדים או חופשות

במספר ימי ושעות המסחר ושעות הפעילות , בעיקר בתלות בהיקפי המסחר היומי, בהיקף הפעילות

 2018ברבעון השלישי של שנת , לשם המחשה, תופעה זו הורגשה באופן מובהק. החלים בתקופות אלו

ובימי חול המועד )באופן שהביא למיעוט ימי מסחר , במהלכו חלו הן חופשת הקיץ והן תקופת החגים

 . לצד היעדרות של פעילי שוק רבים השוהים בחופשה(,צמצום בשעות הפעילות -

 כושר ייצור  .3.17

מיליון  100של עד ( צרהאו בהערכות ק)לחברה קיימת יכולת תפעול באופן מיידי , לתאריך הדוח

יחייב , גידול מעבר לנתון המפורט לעיל. פקודות ליום בכל אחד מהשווקים בהם פעילה החברה

ממוצע הפקודות , 2018ברבעון האחרון של שנת . השקעה מהותית של החברה בתשתיות המסחר

נתון הנמוך באופן מיליון פקודות ליום ובשוק הנגזרים עומד על  7.3 -היומי במערכת הרצף עומד על כ

קיימות דרכי פעולה חלופיות , גם אם יחול גידול מהותי בהיקפי הפעילות, בנוסף. משמעותי

הפחתת מהירות , כגון)להתמודדות עם גידול כאמור בטרם תידרש השקעה נרחבת בהחלפת תשתיות 

אפקטיבית לתאריך הדוח אין לה מגבלה , בשים לב לאמור לעיל, להערכת החברה'(. התקשורת וכד

  .בהיבט זה

 ומקרקעין  רכוש קבוע .3.18

החזקה והשימוש וזכויות החכירה , התקשרה החברה בהסכמים לרכישת זכויות הבעלות 2007בשנת 

בניין : "להלן)יחידותיה ומערכותיה , במקרקעין לשם הקמת בנין חדש לחברה בו ממוקמים הנהלתה

אביב על חוזה חכירה לשטח תת קרקעי -החברה חתמה עם עיריית תל 2010בשנת "(. הבורסה

, ח"מיליון ש 2.3שנים נוספות ושילמה דמי חכירה בסך  49-שנים ואופציה להארכה ב 49לתקופה של 

 מיליון ש"ח. 1.8 -החברה קיבלה החזר היטלי השבחה בסך כ 2018בשנת . בהתאם להערכה שמאית

 -קומות משרדים בשטח כולל של כ 10מתוכם , ר"מ 22,454 -בניין הבורסה הינו בשטח כולל של כ

 7,003 -ר ושטחי חנייה בשטח של כ"מ 1,249 -אולם אירועים ומרכז כנסים בשטח של כ, ר"מ 7,980

יצוין כי לתאריך הדוח קומה אחת בין הקומות מושכרת לטווח בינוני וקומה נוספת פנויה . ר"מ

ירידת ערך הרכוש הקבוע לפרטים בדבר הערכת השווי שבוצעה לבחינת . לשימושים עתידיים

ראו  36והנכסים הבלתי מוחשיים של החברה במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

 לדוח הדירקטוריון, הנכלל בדוח התקופתי.  נספח א'
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הסתכמה ליום , בספרי החברה, העלות המופחתת של המקרקעין ובניין הבורסה המהווים רכוש קבוע .3.18.1

 -בכ 31.12.2018ח וליום "מיליון ש 182.6 -בכ 31.12.2017ליום , ח"מיליון ש 185.6 -בכ 31.12.2016

 ח"ש מיליון 58 -וכ ח"ש מיליון 60 -כ, ח"ש מיליון 60.2 -כ של סך המקרקעין בגין) ח"ש מיליון 262.4

 של בסך בתקופה ערך לירידת הפרשה ביטול כוללת 31.12.2018המופחתת ליום  העלות (.בהתאמה

המאוחדים של החברה ליום ב' לדוחות הכספיים 3 ביאור. לפרטים נוספים ראו ח"ש מיליון 85.1 -כ

31.12.2018 . 

בספרי (, מערכות ציוד וכן ריהוט, מערכות מחשוב, בין היתר, הכולל)העלות המופחתת של הציוד  .3.18.2

ח "מיליון ש 67.1 -בכ 31.12.2017ליום , ח"מיליון ש 70.7 -בכ 31.12.2016הסתכמה ליום , החברה

 . ח"מיליון ש 73.7 -בכ 31.12.2018וליום 

או שעבדה את כל זכויותיה במקרקעין עליה /החברה משכנה ו 2016כי במהלך חודש ינואר , יצוין .3.18.3

הבורסה בשעבוד ללא הגבלה בסכום לטובת תאגיד בנקאי עמו התקשרה בהסכם לקבלת ניצב בניין 

 . להלן 3.24.1 בסעיףכאמור , מסגרת אשראי

ציוד , מערכות בקרה שונות, ציוד תקשורת, מערכי אחסון, בין היתר, בבעלות החברה ציוד הכולל .3.18.4

 . ב"גנרטורים וכיו, מעליות, מסדי קירור, ציוד מיחשוב, מולטימדיה

המאוחדים של החברה  לדוחות הכספיים 11ביאור ראו , לפירוט נוסף בדבר הרכוש הקבוע של החברה .3.18.5

  .המצורפים לדוח תקופתי זה, 31.12.2018ליום 

. דמי 30.4.2023ליום אתר גיבוי למערכות הבורסה עד  עם בקשרהחברה התקשרה בהסכם שכירות  .3.18.6

העשוי מ"ר  345 -כשטח של בהינו , אתר הגיבוי מיליון ש"ח 2.5 -השכירות השנתיים הינם בסך של כ

 בעת הצורך. הפעלהל אתרכלגיבוי גם  מעבר שמשל

 נכסים לא מוחשיים .3.19

 88 -בכ 31.12.2016הסתכמה ליום , העלות המופחתת של נכסים בלתי מוחשיים בספרי החברה .3.19.1

העלות . ח"מיליון ש 105.5 -בכ 31.12.2018ח וליום "מיליון ש 88.1 -בכ 31.12.2017ליום , ח"מיליון ש

בחינה לפרטים בדבר )תוכנות ועלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב לשימוש פנימי , כוללת רשיונות

 (. להלן 3.31.14 סעיףראו , של אפשרות למסחור פיתוחים וידע שנצברו בידי החברה

רשומים אצל רשם סימני המסחר בישראל ושהשמות המסחריים הבאים בהם עושה הקבוצה שימוש  .3.19.2

החברה מצויה , לתאריך פרסום הדוח)וכן שמותיהם של חלק ממדדי ניירות ערך , TASEהינם 

שמות אלו הינם בעלי חשיבות לפעילותה של החברה לאור (. סימני מסחר נוספיםבתהליך לרישום 

 . העובדה שהחברה הינה הגורם הבלעדי בתחום פעילותה בישראל
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 הון אנושי .3.20

 כללי .3.20.1

החברה רואה בהון האנושי משאב חשוב ולכן משקיעה משאבים רבים בשימור וגיוס כוח אדם 

, זאת. ובעל התמחויות ייחודיות לפעילותה של החברהאיכותי בעל ניסיון וידע בתחום פעילותה 

בשים לב למורכבות הכרוכה בניהול מסחר וסליקה של עסקאות בניירות ערך ובמכשירים פיננסיים 

 . בהיקפים כספיים ניכרים

 : להלן תרשים המבנה הארגוני של קבוצת החברה לתאריך הדוח .3.20.2

 

, הכלולות במחלקות המפורטות בתרשים דלעיל מנוהלות על ידי מנהלים בעלי ניסיון ניהולי היחידות

  :כמפורט להלן, המפעילים צוותי עבודה מקצועיים

מצבת עובדים  מחלקה
 31.12.2018ליום 

מצבת עובדים ליום 
31.12.2017 

מצבת עובדים ליום 
31.12.2016 

 5 * 13 16 לשכת יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

 1 1 2 מזכירת חברה

 15 12 11 מסחר, נגזרים ומדדים

 23 24 25 כלכלית

 16 21 20 סליקה ורישומים

 102 109 109 טכנולוגיות מידע ותפעול

 3 7 7 פיתוח עסקי ואסטרטגיה

 29 31 31 כספים ומנהל 

 7 6 5 משפטית

 6 8 10 ניהול סיכונים 

 - 1 2 ציות ואכיפה בבורסה ובמסלקות

 11 8 9 ופיקוחחברים 

 10 7 3 דוברות ויח"צ**

 6 3 4 משאבי אנוש

 234 251 254                   כ"סה

נובע משינוי ארגוני ומעבר של יחידת המזכירות ממחלקת כספים ומנהל   31.12.2016לעומת יום  31.12.2017הגידול ליום   *   
 .למטה החברה

 .סמכויות השיווק בין מחלקות החברההשינוי נובע מארגון מחדש של  **    
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 . או עובדים עונתיים עובדים זמניים, כי הטבלה דלעיל אינה כוללת עובדי קבלנים חיצוניים, יצוין

נוהל גיוס : כגון, לחברה מדיניות ונהלי עבודה פנימיים המסדירים את התנהלותה במגוון פעילויותיה .3.20.3

השתתפות בהדרכות , ועבודה, חופשות והיעדרויות נוכחות, נוהל סיום עבודה, מיון וקליטת עובדים

החזר הוצאות בגין נסיעות , החזר הוצאות אישיות, איסור קבלת טובות הנאה, קורסים וימי עיון

 .ב"וכיוצ, עבודה

אשר מנחה את כל עובדי החברה ומנהליה בכל , אימצה החברה קוד אתי 2018במהלך חודש ינואר  .3.20.4

הקוד האתי מבוסס על "(. הקוד האתי: "להלן)הדירקטוריון  וכן את חברי, התפקידים והדרגים

וכן על כללי התנהגות וסטנדרטים , עקרונות מנחים לפיהם מנהלת החברה את פעילותה המקצועית

 .מקצוענות ומחויבות, יוזמה, יושרה, כבוד אדם: המבטאים את ערכי הליבה המאפיינים את החברה

 הדרכה ופיתוח ההון האנושי , השקעות בהכשרה .3.20.5

החברה משקיעה משאבים בהדרכות מקצועיות לעובדיה לשם שיפור רמת השירות שלהם בהתאם 

 . ובמגוון פעילויות לשיפור שביעות רצון העובדים, לתפקידיהם

הוראות הדין המסדירות את פעילות הקבוצה קובעות הגבלות שונות לעניין פעילות בניירות ערך של 

ההגבלות קובעות כי חברי הדירקטוריון של החברה . ודירקטורים בחשבונותיהם העצמייםעובדים 

היתר כזה יכול שיהיה )אלא בהיתר שר האוצר , וכן עובדי החברה לא יעשו עסקאות בניירות ערך

ר "על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה להודיע ליו, כמו כן(. כללי או לגבי סוגי ניירות ערך מסוימים

 .על ניירות הערך שהוא מחזיק בהם, תוך שבעה ימים ממינויים, ר הדירקטוריון"ת ניירות ערך ויורשו

 מדיניות תגמול  .3.20.6

לאחר קבלת אישורם של , אישרה האסיפה הכללית של החברה 6.9.2018וביום  17.4.2018ביום 

שאי משרה את מדיניות התגמול המעודכנת לנו, דירקטוריון החברה ועדת התגמול וועדת הביקורת

מדיניות : "להלן) 2020 עד 2018בחברה בהתאם להוראות חוק החברות אשר תהא בתוקף לשנים 

 "(. התגמול

מדיניות התגמול הינה רב שנתית וכוללת הוראות לעניין רכיבים קבועים ומשתנים בתגמול נושאי 

בהתאם )טווחים ותקרות לרכיבי התגמול , תנאי סף, תוך קביעת פרמטרים, המשרה וליחס ביניהם

 (. לביצועי החברה וביצועי נושאי המשרה

לאחר קבלת אישורם של דירקטוריון החברה וועדת , אישרה האסיפה הכללית 28.2.2019ביום 

בהקשר להחזר הוצאות לדירקטור , את תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, התגמול

 . המתגורר מחוץ לישראל
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 תוכניות תגמול .3.20.7

 3.20.10 בסעיףכמפורט )ההסכם הקיבוצי המיוחד החברה מתגמלת את עובדיה בהתאם להוראות 

 . בהתאם לתוכניות התגמול המפורטות להלן ,ואת נושאי המשרה הבכירה בחברה( להלן

 2020 עד 2018ל החברה בגין השנים "ר הדירקטוריון ולמנכ"תכנית תגמול ליו .3.20.7.1

, לאחר קבלת אישורם של דירקטוריון החברה)אישרה האסיפה הכללית של החברה  17.4.2018ביום 

, ר הדירקטוריון"ל החברה וליו"תכנית תגמול למנכ(, ועדת התגמול וועדת הביקורת של החברה

ל "מנכ, בהתאם לתכנית התגמול"(. תכנית התגמול: "בסעיף זה, להלן)בהתאם למדיניות התגמול 

 6בגובה של עד "( הבונוס: "להלן)ר הדירקטוריון יהיו זכאים למענק שנתי במזומן "או יו/החברה ו

משכורות חודשיות  3בונוס שנתי בסכום שלא יעלה על ( 1: )כמפורט להלן(, ברוטו)משכורות חודשיות 

בונוס שנתי בסכום שלא יעלה על ( 2) -ו; כלל חברתי, אשר ייקבע על בסיס קריטריון כמותי(, ברוטו)

 .אשר ייקבע על בסיס קריטריונים איכותיים(, ברוטו)שכורות חודשיות מ 3

של החברה " הרווח לפני מס"שהינו , תנאי הזכאות לבונוס השנתי מורכבים כאמור ממרכיב כמותי

יצוין לעניין הרכיב . על פי הדוחות הכספיים של החברה לשנת המענק( כהגדרתו בתכנית התגמול)

, והדירקטוריון יהיו רשאים להחליט על נטרול רווחים או הפסדים חריגיםהכמותי כי וועדת התגמול 

 . של החברה" הרווח לפני מס"לצורך חישוב 

, יהיה סכום שאינו חיובי, לשנת מענק כלשהי( כהגדרתו בתכנית התגמול" )הרווח לפני מס"במידה ש

כל חברי ועדת תהיה טעונה את הסכמתם של , אזי החלטת ועדת התגמול להעניק בונוס שנתי

ל "סכום הבונוס השנתי לא יעלה על תקרת הבונוס השנתי שנקבעה לגבי המנכ, בכל מקרה. התגמול

 . ר הדירקטוריון"או יו/ו

תקבע על בסיס , ר הדירקטוריון לבונוס בגין הרכיב האיכותי"או יו/ל החברה ו"זכאותם של מנכ

ריטריונים איכותיים כגון התרומה ביחס לעמידתם בק, הערכות של ועדת התגמול והדירקטוריון

, איכות, מקצועיות, מנהיגות וניהול עובדים, ניהול סיכונים וציות, להשאת רווחי החברה ולהצלחתה

לשנת מענק " הרווח לפני מס"יצוין כי אם . קידום ויישום תהליכים ועוד, יוזמה ויחסי אנוש, יעילות

, התגמול להעניק בונוס שנתי בגין הרכיב האיכותיאזי החלטת ועדת , יהיה סכום שאינו חיובי, כלשהי

ההענקה בפועל של סכום הבונוס בגין הרכיב . תהיה טעונה את הסכמתם של כל חברי ועדת התגמול

 .כפופה לאישורים הנדרשים בתכנית התגמול, האיכותי

ררו עוד קובעת תכנית התגמול מנגנון השבה של הבונוס השנתי במקרה של קיומם של נתונים שהתב

הדירקטוריון יהיה רשאי להפחית את סכום הבונוס השנתי , כמו כן. כמוטעים על בסיסם ניתן הבונוס

והכל , ואף לקבוע כי לא ישולם לנושא משרה בונוס עבור שנת מענק כלשהי, שישולם לנושא משרה

 .לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון

 2020 עד 2018בגין השנים , רהל החב"הכפופים למנכ, תכנית תגמול לנושאי משרה בחברה .3.20.7.2

לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת ושל ועדת )אישר דירקטוריון החברה  29.3.2018ביום 

בהתאם למדיניות התגמול הכוללת , ל"תכנית תגמול לנושאי משרה בחברה הכפופים למנכ( התגמול

 "(. תכנית התגמול: "להלן בסעיף זה)כמפורט להלן , מענק כספי ותגמול הוני לטווח ארוך

: להלן)כל אחד מנושאי המשרה יהיה זכאי למענק שנתי במזומן , בהתאם לתכנית התגמול

למעט )משכורות חודשיות  3בסכום של עד  2020 -ו 2019, 2018עבור כל אחת מהשנים "(, הבונוס"
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שרה זכאותו של נושא מ(. משכורות חודשיות 5מנהל המסלקות שיהיה זכאי למענק בסכום של עד 

ביחס לעמידתו של נושא המשרה , תקבע על בסיס הערכות של ועדת התגמול והדירקטוריון, לבונוס

, ניהול סיכונים וציות, בקריטריונים איכותיים כגון התרומה להשאת רווחי החברה ולהצלחתה

. ועוד קידום ויישום תהליכים, יוזמה ויחסי אנוש, יעילות, איכות, מקצועיות, מנהיגות וניהול עובדים

 . תובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ל לגבי כל אחד מנושאי המשרה"הערכת המנכ

, יהיה סכום שאינו חיובי, לשנת מענק כלשהי( כהגדרתו בתכנית התגמול" )הרווח לפני מס"במידה ש

תהיה טעונה את הסכמתם של כל חברי ועדת , אזי החלטת ועדת התגמול להעניק בונוס שנתי

זכאותו . סכום הבונוס השנתי לא יעלה על תקרת הבונוס השנתי שנקבעה לגביו, בכל מקרה. התגמול

כלל , תקבע על בסיס קריטריון כמותי, עבור שנת מענק כלשהי, של מנהל המסלקות לבונוס שנתי

ועדת . של החברה על פי הדוחות הכספיים של החברה לשנת המענק" הרווח לפני מס"שהינו , חברתי

הדירקטוריון יהיו רשאים להחליט על נטרול רווחים או הפסדים חריגים לצורך חישוב התגמול ו

 . לשנת מענק כלשהי", הרווח לפני מס"

כמפורט בתכנית , נקבעו יעדים כמותיים לביצועי החברה, לצורך חישוב המענק של מנהל המסלקות

ואף , לם לנושא משרההדירקטוריון יהיה רשאי להפחית את סכום הבונוס השנתי שישו. התגמול

והכל לפי שיקול דעתו של , לקבוע כי לא ישולם לנושא משרה בונוס עבור שנת מענק כלשהי

 .הדירקטוריון

  תכנית הקצאת כתבי אופציה )לא סחירים( לנושאי משרה כפופי מנכ"ל

החליט דירקטוריון  29.3.2018ביום , באותו המועד וכחלק מתוכנית התגמול, בהתאם לאמור לעיל

( ועדת הדירקטוריון לעניין תגמול ואישור ועדת הביקורת של החברה אישורלאחר קבלת ) החברה

: להלן)ל "לנושאי המשרה כפופי מנכ הכוללת מענק כספי ותגמול הוני לטווח ארוךלאשר תכנית 

כתבי  4,179,797במסגרתה הוקצו לנאמן עבור הניצעים (, בהתאמה", התוכנית" -ו" הניצעים"

מניות רגילות של  4,179,797הניתנים למימוש לעד "( כתבי האופציה: "להלן)אופציה בלתי סחירים 

לא ירשמו למסחר , וקצו על פי התוכניתהכתבי האופציה ש. 37(כפוף להתאמות) ללא ערך נקוב החברה

מניות החברה ברישום למסחר של , בין היתר, מימוש כתבי האופציה על פי התוכנית מותנה. בבורסה

, מניות החברה, אזי על פי תקנון הבורסה, ככל ומניות החברה יירשמו למסחר בבורסה. בבורסה

על שם  תירשמנה למסחר בבורסה, מניות המימוש אשר תוקצינה עם מימוש כתבי האופציהלרבות 

 . החברה לרישומים

ובהנחה של  פי התוכניתבהנחה תיאורטית של מימוש מלא של כתבי האופציה המוקצים לניצעים על 

 יהוו, הקצאת הכמות המירבית האפשרית של המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה האמורים

לרבות בהנחה של (, מיד לאחר ההקצאה) מהון המניות המונפק של החברה %4.01-כ, מניות המימוש

 .25דילול מלא

כל כתבי האופציה . ח"ש 5.75מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה המוצעים לניצעים הינו 

, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, עבור כל אחד מהניצעים, יוקצו לנאמן, המוצעים על פי התוכנית

, כולן או חלקן, כל ניצע יהיה זכאי לממש את כתבי האופציה שהוקצו לנאמן עבורו. בשלוש מנות

 :כדלקמן, בהתאם לתנאי התוכנית

                                                
"( היא מניות המימוש"יצוין, כי הקצאת מלוא הכמות של המניות הרגילות שינבעו ממימוש כתבי האופציה )להלן:     37

תיאורטית בלבד, הואיל ובפועל לא תוקצה לניצעים מלוא הכמות של מניות המימוש אלא רק מניות בכמות המשקפת 
  את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה במועד המימוש.
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 יהיו (2018כתבי אופציה, עבור שנת  1,394,804)עד  הראשונהמנה כתבי האופציה הכלולים ב )א(

יום , להלן: "4.7.2018)דהיינו יום חודשים מיום ההקצאה  12תום מלמימוש החל  יםניתנ

 ;( שנים מיום ההקצאה4"( ועד תום ארבע )ההקצאה

 יהיו (2019כתבי אופציה, עבור שנת  1,393,599השניה )עד מנה כתבי האופציה הכלולים ב )ב(

( שנים מיום 4ועד תום ארבע )חודשים מיום ההקצאה  24תום מלמימוש החל  יםניתנ

 ;ההקצאה

 יהיו (2020כתבי אופציה, עבור שנת  1,391,394השלישית )עד מנה כתבי האופציה הכלולים ב )ג(

( שנים מיום 4ועד תום ארבע )חודשים מיום ההקצאה  36תום מלמימוש החל  יםניתנ

 .ההקצאה

 נוסח)מס הכנסה  לפקודת 102פי הוראות סעיף  על, הון רווח מסלול במסגרתאופציה הוקצו כתבי ה

פרסמה רשות המסים חוזר  5.12.2018 ביום "(.הכנסה מס פקודת: "להלן) 1961-א"תשכ(, חדש

החוזר כולל התייחסות להבשלה תלוית אירוע . בנושא תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים

 על החוזר השלכות את בוחנת החברה זה בשלב. תחולה הוראת וכן( IPO)מסוג הנפקה בבורסה 

 .התגמול תכנית

כי כתבי האופציה שהוקצו עבור כל אחד מהניצעים נקבעו בהתאם לתנאים ולהוראות , מובהר בזה

 .מדיניות התגמול של החברה

במקרים של , נקבעו הוראות מקובלות בקשר עם הגנת הניצעים בתקופת התכניתבמסגרת התוכנית 

פיצול או איחוד של הון המניות , הצעת זכויות לבעלי המניות, חלוקת מניות הטבה, חלוקת דיבידנד

 . של החברה וכן במקרה של שינוי מבנה החברה או מיזוג

, בהתבסס על השווי ההוגן במועד הענקתם, האופציה שהוקצו כאמור עלות ההטבה הגלומה בכתבי

לפרטים נוספים בדבר אופן חישוב השווי ההוגן וההכרה . ח"אלפי ש 4,539 -הסתכמה לסך של כ

 . 31.12.2018הכספיים המאוחדים של החברה ליום  לדוחות. ב15ראו ביאור, בהוצאה

 הקצאת מניות לעובדי החברה ולנותני שירותים בה .3.20.8

החברה יחד עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה ועם ועד העובדים  התקשרה 2017בחודש מאי 

על הקצאת מניות לעובדים בגין שינוי מבנה , בין היתר, לפיו הוסכם, של החברה בהסכם קיבוצי

 .הבורסה

מניות רגילות ללא ערך נקוב עבור עובדי  6,000,000, הקצתה הבורסה לנאמן 13.9.2017ביום , בהתאם

(, בהתאמה", המשתתפים" -ו" הקצאת המניות: "להלן) ללא תמורה, רותיםונותני שיהבורסה 

 . מהון המניות המונפק של החברה 6% הדוח לתאריךשהיוו במועד ההקצאה ו

שאושרה על ידי , לעובדים ולנותני שירותים נעשתה במסגרת תכנית תגמוללנאמן הקצאת מניות 

, במסגרת מסלול רווח הון בוצעה הקצאת המניות"(. תכנית התגמול: "להלן) החברה האורגנים של

 .לפקודת מס הכנסה 102על פי הוראות סעיף 

 והן ,מניות רגילות הינן "(המניות המוקצות: "להלן בסעיף זה)תכנית התגמול על פי  שהוקצוהמניות 

 בכפוף למגבלות, של החברהזכאיות לכל הזכויות הקיימות למניות רגילות על פי תקנון ההתאגדות 

הנפקת זכויות או כל הטבה או הענקה אחרת , מניות הטבה, תהיינה זכאיות לכל דיבידנד ,ובכלל זאת

 .המניות הרגילות של החברה שאראשר יוענקו בגין 



58 
 

 על ידי הנאמןשל החברה ויוחזקו  בעלי המניותשם הנאמן במרשם נרשמו על  המוקצותמניות ה

 . כמפורט להלןבנאמנות לטובת המשתתפים למשך תקופת החסימה 

או עד למועד , שנים ממועד ההקצאה 4ועד לתום תקופה של  המוקצות החל ממועד הקצאת המניות

לפי , (בבורסה חברהרישום למסחר של מניות ה או לציבור הנפקה, דהיינו) ביצוע הצעה לציבור

 צושהוקמשתתף לא יהיה זכאי להפעיל את זכויות ההצבעה הצמודות למניות , מבניהםהמוקדם 

ולא יהיה זכאי להשתתף , לרבות מניות הטבה שתוקצינה בגינן, התגמול על פי תכנית נאמן עבורול

( לרבות באמצעות הנאמן)או להצביע בכל דרך שהיא  חברהבאסיפות הכלליות של בעלי המניות של ה

 .או מניות הטבה שתוקצינה בגינןהמוקצות מכח המניות , באסיפות הכלליות האמורות

. חודשים ממועד ההקצאה 24תקופה של לתהיינה חסומות מפני העברה כלשהי המוקצות המניות 

 חברהרישום למסחר של מניות ה או לציבור הנפקה, דהיינו) כל עוד לא היתה הצעה לציבור, בנוסף

משתתף  -שנים ממועד ההקצאה  4במהלך תקופה של  "(הצעה לציבור: "להלן בסעיף זה, בבורסה

במשך תקופה נוספת של התגמול ור או להעביר מניות שהוקצו לו על פי תכנית לא יהיה רשאי למכ

 . חודשים מתום תקופת החסימה 24

 :יחול האמור להלן -שנים ממועד ההקצאה 4הצעה לציבור לפני תום תקופה של  הייתהבמקרה בו 

לא יהיה משתתף  -חודשים ממועד ההצעה לציבור  12ממועד ההצעה לציבור ועד לתום תקופה של 

חודשים ממועד  12החל מתום . התגמול רשאי למכור או להעביר מניות שהוקצו לו על פי תכנית

משתתף יהיה רשאי למכור או להעביר  -חודשים ממועד ההצעה לציבור  24ההצעה לציבור ועד לתום 

 .התגמול מכמות המניות שהוקצתה לו על פי תכנית 50%מניות בכמות המהווה עד 

משתתף יהיה רשאי למכור או להעביר את כל המניות  -חודשים ממועד ההצעה לציבור  24החל מתום 

לפרטים בדבר השווי ההוגן של ההטבה למשתתפים והרישום בגין  .התגמול שהוקצו לו על פי תכנית

 .31.12.2018לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  15ראו ביאור , ההוצאה

 נושאי משרה בכירה בחברה .3.20.9

פרטים לפרק ה 21ראו תקנה , פרטים בדבר נושאי המשרה הבכירה של החברה לתאריך הדוחל

  נוספים.ה

ל החברה ולפרטים בדבר "המכהן כמנכ, לפרטים בדבר תנאי הכהונה והעסקה של מר איתי בן זאב

פרטים לפרק ה 21ראו תקנה , מר אמנון נויבך, ר הדירקטוריון של החברה"תנאי ההתקשרות עם יו

  .נוספיםה

 ההסכם הקיבוצי .3.20.10

מושתתת ( לים המועסקים בחוזים אישיים"ל והסמנכ"למעט המנכ)מערכת יחסי העבודה בקבוצה 

על הסכם עבודה קיבוצי מיוחד שנחתם בין הנהלת החברה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה 

מטרת ההסכם הקיבוצי "(. ההסכם הקיבוצי: "להלן)מועצת פועלי תל אביב יפו וועד עובדי החברה  –

שכאמור מועסקים , למעט נושאי משרה בכירים)הינה הסדרת חובותיהם וזכויותיהם של העובדים 

את כללי המשמעת וכן את האופן בו יתנהלו ויקבעו ענייני העובדים בחברה (, על פי הסכמים אישיים

 :להלן יובאו פרטים בקשר עם ההסכם הקיבוצי
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, והוא מסדיר את תנאי העבודה ותנאי השכר בחברה 1974משנת הסכם קיבוצי קיים בחברה החל  .3.20.10.1

הגדרה ומעמד של עובדים זמניים ועובדים , כגון, לרבות היבטים ארגוניים הנוגעים להעסקת עובדים

 "(. 1974הסכם : "להלן)הפרות משמעת והסדרים לעניין פיטורי עובדים , קבועים

, הסכמים קיבוציים נוספים, מעת לעתנחתמו , 1974במהלך השנים מאז חתימתו של הסכם  .3.20.10.2

אחזקת , כגון)וכן קובעים הטבות ותנאים נלווים לעובדים , המעדכנים את שכר העובדים בחברה

, הסכמי שכר אלו נרשמים כהסכמים קיבוציים מיוחדים(. ביגוד ועוד, ספרות מקצועית, ליסינג, רכב

 . 1974ומהווים השלמה להסכם 

נחתם הסכם קיבוצי , השלמתו של תהליך שינוי מבנה הבעלות על החברהלקראת  7.5.2017ביום  .3.20.10.3

הסכם זה הוא ההסכם האחרון החל "(. 2017הסכם : "להלן) 2021עד לשנת , לתקופה של חמש שנים

 . על עובדי החברה הדוח פרסום לתאריך

מפני  רשת ביטחון, ובעיקר, כולל מספר הסדרים מיוחדים נוכח שינוי מבנה הבעלות 2017הסכם 

למשך חמש שנים ממועד , בכל היקף שהוא, פיטורים קולקטיביים בגין עילה של צמצום והתייעלות

את זכות עובדי החברה לקבלת תגמול הוני  2017מעגן הסכם , בנוסף. שינוי מבנה הבעלות של החברה

, כן כמו (.לעיל 3.20.8לפרטים ראו סעיף )מהון המניות המונפק של החברה  6%בהיקף כולל של 

 מסדיר ומגביל את נושא הצבירה והפדיון של, קובע הוראות שונות הנוגעות לימי חופשה 2017הסכם 

גם מגדיר מנגנון  2017הסכם , בנוסף על האמור. ימי חופשה במהלך תקופת ההעסקה של העובדים

כן משכרם או בשיעור עליית מדד המחירים לצר 3.5%תוספת שכר שנתית לעובדי החברה בשיעור של 

 הוזאת בהשוואה לתוספת שכר שנתית שהיית)לפי הגבוה מבין השניים  1.5%בתוספת שיעור של 

משכרם של העובדים או בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתוספת  4.6%נהוגה בעבר בשיעור של 

הוראות בדבר מענק שנתי לעובדי , 2017כן קובע הסכם (. הגבוה מבין השניים 2.25%שיעור של 

 (. כולל) 2021לתקופה שעד שנת  החברה

 12כי במקרה בו לא יגיעו הצדדים להבנות, בנוגע לגובה המענק השנתי ומועד חלוקתו בתום , יצוין

יהיו העובדים זכאים להכריז , חודשים מחודש אפריל של השנה העוקבת אשר בגינה משולם המענק

  .על סכסוך עבודה ולנקוט בעיצומים בנוגע למענק השנתי הנדון

 פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה ואחריות מקצועית  .3.20.11

בחברה ובחברות הבת "( נושאי המשרה: "יחד להלן)אחריותם של נושאי המשרה והדירקטורים 

החברה וחברות הבת , בנוסף. שלה בוטחה במהלך השנים בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה

 . בוטחו בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

החברה התקשרה בפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות נושאי משרה , הדוחלתאריך 

 . כמפורט להלן

לאחר קבלת אישורו של דירקטוריון החברה )אישרה האסיפה הכללית של החברה  6.9.2018ביום 

המסלקות והחברה לרישומים עם חברת , את התקשרותן של החברה( וועדת הביקורת של החברה

 :להלןכ, ביטוח

בגבול אחריות  31.7.2019ועד וכולל יום  1.8.2018פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה מיום 

אלפי  50 -בתמורה לפרמיה בסך של כ, ב לאירוע ובסך הכל לתקופת הביטוח"מיליון דולר ארה 50של 

מיום  וכן פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לתקופה"( הפוליסה השוטפת: "להלן)ב "דולר ארה
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ב לאירוע ובסך הכל "מיליון דולר ארה 50בגבול אחריות של  31.7.2019ועד וכולל ליום  1.8.2018

 .ב"אלפי דולר ארה 134 -בתמורה לפרמיה שנתית בסך של כ, לתקופת הביטוח

ב "אלפי דולר ארה 50 -ו, ב"אלפי דולר ארה 20גובה ההשתתפות העצמית המירבי בפוליסה השוטפת 

 .האחריות המקצועיתבגין פוליסת 

 ,לעיל 1.4.1 בסעיףולמשקיעים הנוספים כמפורט נקבע כי עם השלמת מכירת מניות החברה למניקיי 

, שנים ממועד ההשלמה 7לתקופת ביטוח של  Run Offתוסב הפוליסה השוטפת לפוליסה במתכונת 

ב לאירוע ובסך "מיליון דולר ארה 50בגבול אחריות של , לכיסוי פעילות העבר עד למועד ההשלמה

 107 -בסך של כ, שנים 7הכל לתקופת הביטוח בתמורה לתשלום פרמיה למלוא תקופת הביטוח של 

 .ב"אלפי דולר ארה

בד בבד נערכה במועד ההשלמה פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה לכיסוי הפעילות ממועד 

בגבול אחריות , 31.7.2019למשך תקופת הביטוח ממועד ההשלמה ועד וכולל יום , ההשלמה ואילך

 50 -ב לאירוע ובסך הכל לתקופת הביטוח ובפרמיה שנתית בסך של כ"מיליון דולר ארה 50בסך של 

 (.הפרמיה תחושב באופן יחסי לתקופת הביטוח בפועל)ב "אלפי דולר ארה

כל אחת מהמסלקות והחברה לרישומים תישאנה בחלקן היחסי בעלות הפרמיות בהתאם לעקרונות 

 (.לעיל 3.11.2 סעיףכאמור ב)החלוקה  מודל

 שיפוי נושאי משרה  .3.20.12

  כתבי שיפוי לאירועים

לאחר קבלת אישורם של דירקטוריון החברה )אישרה האסיפה הכללית של החברה  25.1.2001ביום 

"(. החלטת השיפוי: "להלן)מתן כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה (, וועדת הביקורת

לצורך עדכון , בין היתר, מעת לעת, תוקנה על ידי האסיפה הכללית של החברההחלטת השיפוי 

סכום השיפוי שתשלם . רשימת האירועים בגינם יהיה נושאי המשרה והדירקטורים זכאים לשיפוי

( במסגרת ביטוח שרכשה החברה, אם יתקבלו, בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח)החברה 

השיפוי ביחד עם סכומי השיפוי שתשלם החברה בגין חבות על פי כל שאר בגין חבות כמפורט בכתב 

בגין אחד או , במצטבר, לכל נושאי המשרה בחברה, או יוענקו לענין זה/כתבי השיפוי אשר הוענקו ו

 -השווה ל, ח"לא יעלה על סכום מצטבר בש, יותר מן האירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי

 . הכל בכפוף לאמור בכתבי השיפויב ו"מיליון דולר ארה 20

לפרטים בדבר אישור האסיפה הכללית של החברה למתן כתבי שיפוי קודמים לנושאי משרה בחברה 

לדוחות  א. 17ביאור ראו , המכהנים כדירקטורים או כנושאי משרה אחרים בחברות בת של החברה

 זה. פתיתקו דוחל המצורפים, 31.12.2018של החברה ליום  הכספיים המאוחדים

 פטור .3.20.13

פטור , בכפוף להוראות חוק החברות, אישרה האסיפה הכללית של החברה 2.5.2001ביום 

לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת 

 . הזהירות כלפי החברה
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 חומרי גלם וספקים .3.21

חומרי הגלם אותם רוכשת . מספר ספקיםלחברה אין תלות בספקים ספציפיים ולכל חומר גלם יש 

לא קיים לקבוצת החברה קושי , להערכת החברה, ולפיכך, קבוצת החברה הינם מוצרים סטנדרטיים

 .ב"זמינות וכיו, איכות, מהותי להחליף ספקים בהתאם לשיקולי מחיר

 הון חוזר  .3.22

 : להלן פרטים נוספים בקשר להון החוזר של הקבוצה

הרכוש השוטף של הקבוצה ללא נכסים הנובעים מפעילות סליקה בגין פוזיציות סך  31.12.2018ליום  .3.22.1

 31.12.2016ליום  -ח ו"מיליון ש 240 -לכ 31.12.2017 ליום, ח"ש מיליון 260 -לכהסתכם , פתוחות

נכסים הנובעים מפעילות סליקה בגין פוזיציות פתוחות לתקופות כאמור )ח "מיליון ש 66 -לכ

 (. בהתאמה, ח"מיליון ש 1,231 -ח וכ"מיליון ש 1,740 -כ, ח"ש מיליון 895 -של כהסתכמו לסך 

נבע בעיקרו מסיווג נכסים פיננסים זמינים למכירה  31.12.2016לעומת יום  31.12.2017השינוי מיום 

  .להלן 3.22.3 בסעיףכאמור לנכסים שוטפים 

התחייבויות הנובעות מפעילות סך ההתחייבויות השוטפות של הקבוצה ללא  31.12.2018ליום  .3.22.2

מיליון  45 -הסתכמו לכ 31.12.2017ליום  ,ח"ש מיליון 65 -לכ הסתכמו, סליקה בגין פוזיציות פתוחות

התחייבויות הנובעות מפעילות סליקה בגין פוזיציות . ח"מיליון ש 54 -לכ 31.12.2016ח וליום "ש

 1,231 -ח וכ"מיליון ש 1,740 -כ, ח"ש מיליון 895 -כשל פתוחות לתקופות כאמור הסתכמו לסך 

 .בהתאמה, ח"מיליון ש

נובע בעיקרו מרישום לראשונה של הכנסות נדחות  31.12.2017לעומת יום  31.12.2018השינוי מיום 

. הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" - 15IFRS" תקן חשבונאיל בהתאם לזמן קצר בגין דמי רישום

החברה ליום  שללדוחות הכספיים המאוחדים  14וביאור )כ( 2ביאור  ורא לפרטים נוספים

 . זהתקופתי  בדוח הנכללים ,31.12.2018

 31.12.2017ליום , ח"מיליון ש 195 -הסתכם לכ 31.12.2018 ההון החוזר מפעילות הקבוצה ליום .3.22.3

הגידול בהון החוזר בין . ח"מיליון ש 12 -הסתכם לכ 31.12.2016ח וליום "מיליון ש 195 -הסתכם לכ

נבע בעיקר מסיווג נכסים פיננסים זמינים למכירה לנכסים שוטפים בעקבות  2017לשנת  2016שנת 

במסגרתה נקבע  1.1.2018על שינוי מדיניות השקעות החל מיום  2017החלטת החברה בחודש דצמבר 

ליום . רך רווח או הפסדכי ניירות הערך המוחזקים על ידי החברה יסווגו תחת חלופת שווי הוגן ד

 ח. "מיליון ש 156 -סך השקעות החברה בניירות ערך זמינים למכירה הסתכם לכ 31.12.2016

 ליום פתוחות פוזיציות בגין סליקה מפעילות הנובעים התחייבויות או/חוזר ללא נכסים ו ההון יחס .3.22.4

יחס ההון  2016)בשנת  1.23 הינו 31.12.2016וליום  5.36 הינו 31.12.2017ליום  ,4 הינו 31.12.2018

 . (4.12הינו  3.22.3החוזר הכולל נכסים פיננסים זמינים למכירה כאמור בסעיף 
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 השקעות .3.23

 הלוואות ומסגרות אשראי לטובת חברות בת 

במסגרתו העמידה החברה לטובת , החברה התקשרה בהסכם עם מסלקת הבורסה 8.12.2015ביום 

ח צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית "מיליון ש 60מסלקת הבורסה הלוואה בסך של 

 . שנים 10לתקופה של ( לשנה 4.25% בשיעור של)שנתית 

, ח"מיליון ש 50אישרה החברה הענקת הלוואה למסלקת הבורסה בסך שלא יעלה על  2004בשנת 

כן הוחלט להסמיך . וזאת למקרה בו מסלקת הבורסה תזדקק לכך על מנת לעמוד בהתחייבויותיה

לקבוע את עיתוי מתן ההלוואה וכן "( ועדת הדירקטוריון: "להלן בסעיף זה)ועדה של הדירקטוריון 

ההלוואה תינתן בריבית שתהיה בגובה . ח"מיליון ש 50לקבוע את סכום ההלוואה אשר לא יעלה על 

 . קת הבורסהאלא אם יוסכם אחרת בין החברה לבין מסל, הריבית שגובה בנק ישראל מהבנקים

מיליון  50ף בסך שלא יעלה על "אישרה החברה הענקת הלוואה למסלקת מעו 2009בתחילת שנת 

ביחד עם ההלוואה שתינתן למסלקת , ף"ח ובכפוף לכך שסכום ההלוואה שתינתן למסלקת מעו"ש

תזדקק לכך על  "ףוזאת למקרה בו מסלקת מעו, ח"מיליון ש 50לא יעלה על , הבורסה כאמור לעיל

כן הוחלט להסמיך את ועדת הדירקטוריון לקבוע את עיתוי מתן . מנת לעמוד בהתחייבויותיה

ההלוואה תינתן בריבית שתהיה . כפוף למגבלות שצויינו לעיל, ההלוואה ולקבוע את סכום ההלוואה

 . ף"מעו אלא אם יוסכם אחרת בין החברה לבין מסלקת, בגובה הריבית שגובה בנק ישראל מהבנקים

 . לעיל ותהמפורט ההחלטותהלוואות מכח למסלקות החברה לא העמידה , עד לתאריך הדוח

 . כי אין התחייבות של החברה כלפי המסלקות למתן ההלוואה כאמור, יצוין

  .לעיל 3.1.3 סעיףלרישומים ראו לפרטים בדבר פעילויות המסלקות והחברה 

 מימון .3.24

לטווח קצר )ובמידת הצורך באשראי בנקאי , ממומנת בהון עצמיפעילות הקבוצה בתחום הפעילות 

באמצעות מוסדות פיננסיים ובאמצעות העמלות אותן גובה החברה מחברי הבורסה (, ולטווח ארוך

 . והמסלקה ומהחברות הנסחרות

 אשראי בר דיווח  .3.24.1

  2015הסכם לקבלת מסגרת אשראי משנת 

 50התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי בהסכם לקבלת מסגרת אשראי עד לסך של  31.12.2015ביום 

בין הצדדים נקבע כי מסגרת האשראי "(. הסכם המסגרת: "להלן)ח לתקופה של שנה "מיליון ש

כל עוד אחד מהצדדים לא הודיע על רצונו , תחודש אוטומטית לתקופה נוספת של שנה אחת בכל פעם

חודשים ממועד  12ד מכח הסכם המסגרת תפרע לא יאוחר מתום כל הלוואה שתועמ. לבטל אותה

 . ובכל מקרה לא יאוחר ממועד סיום הסכם המסגרת, העמדתה

  .לא הועמדו לחברה הלוואות מכח הסכם המסגרת, עד לתאריך הדוח

החברה יצרה שעבוד לטובת התאגיד הבנקאי על מלוא , כנגד העמדת מסגרת האשראי, כאמור לעיל

 . קרקעין עליו ממוקם בניין הבורסהזכויותיה במ
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לשעבוד , הוסכם כי התאגיד הבנקאי יתן הסכמתו ליצירת משכנתא על המקרקעין, בין הצדדים

שהחברה , לטובת הבטחת אשראי נוסף, הזכויות החוזיות ולרישום הערת אזהרה על המקרקעין

והכל בדרגה "( המממן האחר: "להלן)או מוסד פיננסי אחר /תהיה רשאית ליטול מתאגיד בנקאי ו

ובלבד שסך החובות וההתחייבויות של החברה לתאגיד , ללא הגבלה בסכום( פסו-פרי)ראשונה 

משווי המקרקעין וזאת בהתאם להערכת שווי עדכנית  65%הבנקאי ולמממן האחר לא יעלה על 

 . שתועבר על ידי החברה לתאגיד הבנקאי בכל מועד בדיקה רלוונטי

 מיסוי   .3.25

 31.12.2018ליום  לדוחות הכספיים של החברה 16החברה ראו ביאור לפרטים בדבר המיסוי החל על  .3.25.1

ף ומסלקת הבורסה שומות מס "מסלקת מעו, לחברה ולחברות המאוחדות שלה. הנכללים בדוח זה

 . 2013הנחשבות סופיות עד וכולל שנת המס 

לפני , ברוטו)וחיובים  לביצוע זיכוייםפועלת מסלקת הבורסה , יצוין כי כחלק משירותי המסלקות

 . הפרשי הצמדה ותשלומי דיבידנד, בישראל הנובעים מתשלומי ריבית( מס

יישום תקן אחיד לדיווח )תקנות מס הכנסה ועדת הכספים של הכנסת אישרה את  2.1.2019יום ב .3.25.2

הקובעות כי (, CRSתקנות ) 2019-ט"התשע(, ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים

מוסדות פיננסים ישראלים יידרשו להעביר לרשות המס בישראל מידע אודות חשבונות של תושבים 

 . זרים לצורך אכיפת מס

טמעה בדין הפנימי של ההתחייבויות הבינלאומיות לחילופי הן השלב האחרון בדרך לה CRSתקנות 

על פי תקן זה . מידע אוטומטיים שישראל לקחה על עצמה ואימוץ התקן הבינלאומי לחלופי מידע

לצורך ) ם זרים ולהעביר אותו לרשויות המסאמורים מוסדות פיננסים לאסוף מידע פיננסי על תושבי

באופן אוטומטי ועל הדיווחים אמורים להתבצע ( בונותהעברתו למדינות התושבות של בעלי החש

המסלקות נערכו . FATCA -התקן נשען במידה רבה על המודל שפותח במסגרת יישום ה. בסיס שנתי

 בהתאם לנדרש על פי התקנות, חוקי העזר עודכנו ובוצעה הערכות מתאימה מול חברי המסלקות.

 שאינו מנכה  QIמסלקת הבורסה  –מיסוי אמריקאי  .3.25.3

 . ב"במסלקת הבורסה רשומים ניירות ערך של חברות עליהן חלים דיני המס של ארה

מול  QIלהתקשר בהסכם , שאינה אמריקאית, ב מאפשרים לכל יישות זרה"חוקי המס של ארה

. QI (Qualified Intermediary) -אשר מעניק לה מעמד של מתווך מורשה ( IRS -ה)ב "רשויות המס בארה

  .להלן 3.28.2 סעיףראו בו התקשרה מסלקת הבורסה  QIלפרטים בדבר הסכם 

 FATCA -תיעוד ודיווח במסגרת הוראות ה .3.25.4

ב על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת "מדינת ישראל חתמה עם ארה

אשר , באמצעות רשות המסים בישראל IRS -ההסכם מסדיר את אופן העברת המידע ל. FATCA-ה

 FFI -כ FATCA -מסלקת הבורסה מוגדרת לעניין ה .תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל

(Foreign Financial Institution ,) ונותנת שירותים רק לחברי מסלקה אשר הינםQI  בהתאם

 .IRS-לאישור מה

  

http://uclicks.smail1002.com/53fcz5bvf2vc-5485696495-0ccd6b091d3f46a5e3eb41ee49d52f4b.htm
http://uclicks.smail1002.com/53fcz5bvf2vc-5485696495-0ccd6b091d3f46a5e3eb41ee49d52f4b.htm
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 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  .3.26

 ומושפעת בעקיפין, במישרין במסגרת חוק ניירות ערךמוסדרת , פעילותן של החברה והמסלקות

מרבית ההסדרים החלים, לתאריך . בדומה לכל פעילות עסקית אחרת בישראל, מדברי חקיקה שונים

במטרה , שהוקדש לשינוי מבנה הבורסה, 63' דוח זה, על הבורסה הינם פועל יוצא של תיקון מס

תוך הסטת מרכז הכובד , לבין פעילותם במסגרתהלהפריד בין הבעלות של חברי הבורסה על הבורסה 

האסדרתי ממעורבות ישירה של גורמים שלטוניים באורגני החברה להסדרי פיקוח מקובלים במגזר 

כי רובד נוסף של פיקוח על , להשלמת התמונה יצויין. הפיננסי לצד חיזוק מנגנוני הממשל התאגידי

( להבדיל מתכניה)שקיומה , ורסה והמסלקותפעילות החברה גלום באסדרה עצמית של פעילות הב

והיא באה לידי ביטוי בקביעה של כללי הבורסה וכללי , מתחייב על פי דרישת חוק ניירות ערך

 .לצד קיומו של מערך פנימי של פיקוח ובקרה, המסלקות

, בכלל, להלן תובא סקירה תמציתית של חלק מהוראות הדין המהותיות החלות על קבוצת החברה

אשר להערכת החברה יש או , בפרט, מסחר וסליקת עסקאות בניירות ערך -חום פעילותה ועל ת

 .עשויה להיות להן השפעה מהותית על פעילות החברה ותוצאותיה העסקיות

 רישוי הבורסה והמסלקות  .3.26.1

לא יפתח אדם ולא ינהל מערכת למסחר בניירות ערך אלא ברישיון , לחוק ניירות ערך 45על פי סעיף 

לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך , שר האוצר"(. רישיון בורסה: "להלן)שניתן לו לעניין זה 

שמתקיימים לגביה כל , רשאי להעניק רישיון בורסה לחברה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת

 :אלה

עוסקים אך ורק בעיסוקים המותרים לבורסה , באמצעי שליטה בוזיקה וכל תאגיד שהיא מח, היא .3.26.1.1

  (;לעיל 3.1.3 סעיףראו )

 ;תקנון ההתאגדות שלה אינו כולל הוראות שיש בהן כדי לפגוע בניהולה התקין וההוגן .3.26.1.2

 ;היא התקינה תקנון כמפורט בחוק ניירות ערך והתקנון אושר בידי רשות ניירות ערך ושר האוצר .3.26.1.3

טכנית ואמצעים מתאימים לשם הפעלת מערכת למסחר בניירות ערך באופן שיבטיח יש לה מיומנות  .3.26.1.4

 ;זמינותה ואבטחת המידע שבה, אמינותה, את יציבותה המערכת

 ;היא שילמה את האגרות שנקבעו לעניין זה .3.26.1.5

 פיקדון וערבות שקבע שר האוצר., ביטוח, היא עומדת בדרישות לעניין הון עצמי .3.26.1.6

כי לא יפתח אדם ולא ינהל מערכת לסליקת עסקאות , וק ניירות ערך קובעלח. א50סעיף , באופן דומה

 "(. רישיון מסלקה: "להלן)בניירות ערך אלא ברישיון שניתן לו לעניין זה 

רשאי להעניק , שר האוצר לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת

לרבות לעניין הון , תנאים שקבע שר האוצר בתקנותשמתקיימים לגביה , רישיון מסלקה לחברה

 .ואשר שלמה את האגרות שנקבעו לעניין זה, פיקדון וערבות, ביטוח, עצמי

בהחלטה , יושב ראש רשות ניירות ערך רשאי לבטל או להתלות רישיון בורסה או רישיון מסלקה

כמפורט בחוק ניירות , תנסיבו, לפי העניין, מנומקת בכתב אם התקיימו לגבי הבורסה או המסלקה

, חדל להתקיים תנאי מתנאי הרישיון, לרבות אם הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי, ערך

לרבות בעל )מתקיימות לגבי בעלת הרישיון , מתקיימים לגבי בעלת הרישיון הליכי חדלות פירעון
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או אם בעלת הרישיון  ,נסיבות המעידות על פגם במהימנות( שליטה בה או נושא משרה בכירה בה

הפרה הוראה לפי חוק ניירות ערך או הוראה או הנחיה של רשות ניירות ערך ולא תיקנה אותה בתוך 

 .תקופה שנקבעה

רואים את החברה ואת , לחוק ניירות ערך 63' מכוחן של הוראות מעבר שנקבעו במסגרת תיקון מס

בהתאם להוראות חוק ניירות , לפי העניין, כמי שניתן להן רישיון בורסה ורישיון מסלקה, המסלקות

  .ערך

 מגבלות על פעילות בורסה ומסלקה .3.26.2

בורסה או חברה שבורסה מחזיקה בה באמצעי שליטה רשאית לעסוק אך ורק בניהול מערכת למסחר 

בשירותי משמורת של ניירות ערך או , וכן בשירותי סליקה של עסקאות בניירות ערך ,בניירות ערך

שאינם מקימים חשש ממשי לניגוד עניינים או שהם חיוניים לעיסוקה של , אחרים בשירותים נלווים

בורסה תפעל באופן . הבורסה בניהול מערכת למסחר בניירות ערך ורשות ניירות ערך אשרה זאת

 .תקין והוגן לצורך הבטחת עניינו של הציבור

ל מערכת סליקה או מסלקה או חברה שמסלקה מחזיקה באמצעי שליטה בה תעסוק אך ורק בניהו

בכפוף למגבלות דומות לאלו , הקשורים בטיבם לעיסוק בניהול מערכת סליקה, בשירותים נלווים

 .החלות על הבורסה ביחס לעיסוקים נלווים

אלא בהיתר מאת רשות ( נוסטרו)בורסה אינה רשאית לבצע עסקה בניירות ערך לחשבונה העצמי 

ר כאמור לפיו החברה רשאית לבצע עסקאות לחשבונה התקבל הית 30.10.2017ביום . ניירות ערך

בכפוף לכך שהעסקאות יבוצעו בניירות ערך המונפקים בידי הממשלה (, וחברות הבת שלה)העצמי 

ימות במגבלות מסו, בדרך של ניהול תיק ניירות ערך בידי בעל רישיון ניהול תיקים, או בנק ישראל

יות ההשקעות וכללי מעקב שייקבעו על ידי ובהתאם למדינ, על מתן הוראות למנהל התיקים

 .מעת לעת, דירקטוריון החברה

את העמלות שגובים חברי ( וכן בדרך אחרת שתקבע הרשות)על בורסה לפרסם באתר האינטרנט שלה 

והכול באופן , ובכלל זה עמלות מסחר ועמלות סליקה וכל שינוי שלהן ,הבורסה מלקוחותיהם

על חברי הבורסה לדווח לחברה על העמלות שהם גובים , לצורך כך. שיאפשר השוואה בין העמלות

בנוסף מוטלת על החברה חובת דיווח בעניין זה לוועדת הכספים . מלקוחותיהם ועל כל שינוי שלהן

 .של הכנסת

בורסה לא תפסיק את פעולתה של המערכת למסחר בניירות ערך אלא אם יש לדעתה או לדעת שר 

ולא תפסיק את פעולתה כאמור ליותר מיום , בת ציבור המשקיעיםהאוצר הכרח לעשות כן לטו

במסגרת כללי . בתנאים ובאופן שנקבעו בחוק ניירות ערך, עסקים אחד אלא באישורו של שר האוצר

שעיקרן , מות ולפרק זמן מוגבללהפסקת מסחר בבורסה בנסיבות מסויהבורסה קבועים הסדרים 

 .רךתנועות חריגות בשערי ובמדדי ניירות ע

של תנודות קיצוניות בשערי , בזמן אמת, הופעל בבורסה מנגנון לניטור 2012כי בחודש ספטמבר , יצוין

ממתן )"זאת במטרה למתן תנודות הנגרמות עקב טעויות או פעילות חריגה במסחר , ניירות ערך

 "(.תנודות

ולא תסרב  ,מסלקה תאפשר לכל בורסה או חבר מסלקה וכן לכל אדם אחר לקבל ממנה שירותים

ר רשות ניירות ערך רשאי לפטור מסלקה מסוימת "יו. סירוב בלתי סביר להעניק שירותים כאמור

 .בתנאים מסוימים, ממתן שירות למי מהגורמים דלעיל
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 הסדרי חקיקה בקשר עם פעילות סליקה  .3.26.3

פעילות הסליקה של עסקאות בניירות ערך מושתתת בעיקרה על ביצוע של העברת כספים כנגד 

בדרך , במועד, על פי הוראת סליקה שהתקבלה במסלקה, העברת ניירות ערך בין חברי מסלקה

במיוחד  ,בשל החשיבות בוודאות בקיומה של הוראת סליקה. ובתנאים שנקבעו בכללי המסלקה

נקבעו בחוק ניירות ערך הסדרים ייעודיים להבטחת סופיות הסליקה , במצבי כשל של חבר מסלקה

לרבות על רקע הליכי חדלות , הוראות החלות במצבי כשל של חבר מסלקה, אתובכלל ז, במסלקה

 . פירעון של חבר מסלקה

ניתן בחוק ניירות ערך תוקף להסדרים הקבועים בכללי מסלקה לעניין כשל של חבר , במסגרת זו

לעניין סיום מוקדם של עסקאות או פעולות המבוצעות במסלקה וכן לעניין התחשבנות בין , מסלקה

הסדרים אלו מוכרים גם לצורך . המסלקה לבין חבר מסלקה או בין חברי המסלקה לבין עצמם

 .תחולת הוראותיו של חוק הסכמים פיננסיים

  .להלן 3.27.1 סעיףראו לפרטים בדבר הבטוחות שהעמידו חברי המסלקות לטובת המסלקות 

 אסדרה עצמית של פעילות בורסה ומסלקה .3.26.4

בהם ייקבעו כללים , לקבלת רישיון בורסה הינו קביעת תקנון והנחיותאחד התנאים , כאמור לעיל

 : ובכלל זה יכול שייקבעו"(, כללי הבורסה)"לניהול תקין והוגן של הבורסה 

תנאי כשירות לחברות בבורסה ונוהל לקבלת , בין היתר, ובכלל זה)כללים לעניין החברות בבורסה  .3.26.4.1

חובות חברי הבורסה כלפי הבורסה וכלפי ; סהתחומי הפעילות המותרים לחברי הבור; חברים

, כללי ההתנהגות של חברי הבורסה כלפי לקוחותיהם, רישום ודיווח, ובכלל זה חובות גילוי, חבריה

הפיקוח והבקרה של הבורסה על קיום תקנון הבורסה , רישום ודיווח, ובכלל זה חובות גילוי

תנאים ונוהל להשעיית  ,משמעתי של חברי הבורסהעבירות משמעת ושיפוט , בידי חבריה, והנחיותיה

 (;חבר הבורסה ולביטול חברות

אפיוני חברה שניתן לרשום את , בין היתר, ובכלל זה)כללים לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה  .3.26.4.2

אופן ביצוע ההנפקה ודרך , אפיוני ניירות הערך שניתן לרשמם למסחר, ניירות הערך שלה למסחר

 (;מניעת עסקאות או פעולות בניירות ערך לתקופה שתיקבע, הערךההקצאה של ניירות 

תנאים ונוהל להפסקה זמנית , מועדי המסחר, בין היתר, ובכלל זה)כללים לעניין המסחר בבורסה  .3.26.4.3

ייחוד המסחר לחברי בורסה ולגורמים , או להגבלת המסחר בנייר ערך או בקבוצת ניירות ערך

 (;פרסום תוצאות המסחר, נוספים

המשך קיום , בין היתר, ובכלל זה"( )חברה רשומה)"ת חברה שניירות ערך שלה רשומים למסחר חובו .3.26.4.4

 (;גם לאחר רישום, הכללים שנקבעו כתנאי לרישום למסחר

לרבות מחיקה , תנאים ונוהל להשעיית המסחר בנייר ערך או למחיקת נייר ערך מהרישום למסחר .3.26.4.5

 ;ביזמת החברה הרשומה

לחברי הבורסה , ובכלל זה מידע המתייחס למסחר, מידע על ידי הבורסהין פרסום יכללים לענ .3.26.4.6

 ;ולחברות רשומות

 ;דמי רישום ודמי טיפול בעד שירותי הבורסה, עמלות .3.26.4.7
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תחולת הכללים כאמור לעיל על תאגיד שאינו חברה ועל יחידות של קרן להשקעות משותפות  .3.26.4.8

 .בנאמנות

. השינוי טעון אישור של רשות ניירות ערך .דירקטוריון החברה רשאי לשנות את תקנון הבורסה

תמסור לשר האוצר הודעה על שינוי תקנון הבורסה והשינוי , אישרה רשות ניירות ערך את השינוי

אלא אם כן הודיע שר האוצר לפני תום , ייכנס לתוקף בתום עשרה ימים מיום מסירת ההודעה

כי לשם ניהול תקין , יירות ערך סבורהאם רשות נ, כמו כן. התקופה האמורה כי הוא מתנגד לשינוי

לא שינתה . תודיע רשות ניירות ערך על כך לבורסה, והוגן של הבורסה יש לשנות את תקנון הבורסה

. רשאית רשות ניירות ערך לשנותו, הבורסה את תקנון הבורסה לפי ההודעה תוך המועד שנקבע בה

תנאים , הנחיות הכוללות פירוט, יירות ערךבאישור רשות נ, דירקטוריון הבורסה רשאי לקבוע, בנוסף

 . מקום שהוסמך לכך במפורש בתקנון הבורסה, וסייגים לגבי הוראות תקנון הבורסה

פרסום כללי הבורסה ייעשה בדרך של , ר רשות ניירות ערך"בהתאם לחוק ניירות ערך ולהוראת יו

בתל אביב את כללי מפרסמת הבורסה , בנוסף. אצל רשם החברות, וכל שינוי בהם, הפקדתם

 .באתר האינטרנט שלה, ואת השינויים בהם, הבורסה

, כגון, נהלים בנושאים מסויימים, לשם הסדרת פעילותה, בורסה נדרשת לקבוע, בנוסף לאמור לעיל

, לעניין האמצעים הטכניים הנדרשים לצורך פעילותה, לעניין הבטחת עמידתה בתנאי רישיון הבורסה

לעניין איתור וטיפול בניגוד , חברי הבורסה ועובדיה לכללים ולנהלים שקבעהלעניין פיקוח על ציות 

נהלי : "להלן)עניינים בפעילותה ולעניין התקשרות עם מסלקה לשם סליקת עסקאות בניירות ערך 

 "(.הפעילות

בין , ובכלל זאת, מסלקה אחראית למילוי התנאים והדרישות החלים לגביה על פי חוק ניירות ערך

יעילותה ותפקודה התקין של מסלקה או מערכת הסליקה , ביעת כללים להבטחת יציבותהק, היתר

כאשר כללים לעניין החברות )לרבות בקשר עם החברות במסלקה "(, כללי המסלקה: "להלן)

דמי רישום או דמי טיפול בעד שירותי , כללים לעניין עמלות(, במסלקה טעונים את אישור הרשות

מניעתם או הגבלתם וקיומם של הסדרי גיבוי במערכת , ים לניהול סיכוניםקיומם של אמצע, מסלקה

 .הסליקה למקרה חירום

 ממשל תאגידי בבורסה ובמסלקה .3.26.5

אשר , חוק ניירות ערך מטיל על בורסה ועל מסלקה דרישות ייחודיות בתחום הממשל התאגידי

פרק הממשל : "להלן)בפרק נפרד המוקדש לנושא זה , מתווספות על הוראות חוק החברות בהיבט זה

 "(.התאגידי

וכן ממלא תפקיד )יועץ משפטי , מבקר פנימי, מנהל כללי, שהינו דירקטור ,מינוי נושא משרה בבורסה

אך לא יותר משבעה ממלאי , ר רשות ניירות ערך קבע שהוא נושא משרה לצורך כך"אחר שיו

שרשאי להודיע על , ר רשות ניירות ערך"מוקדמת ליו כפוף להליך של הודעה( תפקידים כאמור

בקשר עם התאמתו של המועמד לתפקיד , בשים לב לשיקולים שנקבעו בחוק, זאת. התנגדותו לכך

, אם היה כזה, אופן תפקודו בעבר בבורסה, יושרתו, יושרו, ניסיונו העסקי, ובכלל אלה, המוצע

ואם מדובר במועמד לכהונת דירקטור בלתי , הוקשריו מכל סוג עם הבורסה וגורמים קשורים אלי

יובאו בחשבון גם עיסוקיו ועסקיו האחרים של המועמד והתאמתו של הרכב דירקטוריון  –תלוי 

 "(.הליך האישור המוקדם: "להלן)הבורסה לתחומי פעילותה 
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למעט העסקה , עובד של בורסה או מי שמועסק על ידי בורסה או על ידי חברה קשורה לבורסה

 .אינו כשיר לכהן כדירקטור בבורסה, כדירקטור בחברה כאמור

מציב פרק הממשל התאגידי דרישות כשירות מוגברות ביחס לדירקטור בלתי , בנוסף לאמור לעיל

שעיקרן איסור על מינוי אדם כדירקטור בלתי תלוי אם , מעבר לאלו הקבועות בחוק החברות, תלוי

הוא בעל עניין , הוא חבר בורסה או בעל שליטה בחבר בורסה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לכך

הוא בן משפחה של , הוא בעל עניין בבורסה או בחבר בורסה, מכוח החזקת מניות בחברה רשומה

של בעל שליטה בבורסה או בחבר בורסה או , של נושא משרה בבורסה או בחבר בורסה, חבר בורסה

 240כהגדרת מונח זה בסעיף )או שיש לו זיקה , מאלהשל מי שנותן שירותים בשכר דרך קבע לאחד 

לתאגיד בשליטת חבר בורסה או לבעל , לנושא משרה בחבר בורסה, לחבר בורסה( לחוק החברות

לא , עם זאת. שליטה בחבר בורסה או למי שנותן שירותים בשכר דרך קבע לאחד מאלה או לבורסה

כפוגעת בכשירותו של אדם לכהן , עצמהכשל, ייראו כהונה כדירקטור הן בבורסה והן במסלקה

 "(.דירקטור בלתי תלוי: "להלן)כדירקטור בלתי תלוי במי מתאגידים אלה 

כי רוב חבריו יהיו דירקטורים , דירקטורים לכל היותר 15כי דירקטוריון של בורסה יכלול , עוד נקבע

האסיפה הכללית של ימונו בידי , מבין הדירקטורים הבלתי תלויים 3וכי לפחות , בלתי תלויים

בהתאם  שהוקמה"(, האיתור מומלצי ועדת: "להלן)לפי המלצתה של ועדת איתור חיצונית , בורסה

ועדת : "להלן) )ושחבריה הינם שופט, יו"ר הדירקטוריון ונציג האקדמיה( להוראות חוק ניירות ערך

לחוק החברות ( א)239 ככל שבורסה חייבת במינוי דירקטורים חיצוניים לפי הוראות סעיף"(. האיתור

 .ימונו אלה מבין מומלצי ועדת האיתור"(, דירקטור חיצוני: "להלן)

תקופת כהונתו של דירקטור בלתי תלוי שהינו מומלץ ועדת האיתור תהיה בדומה זו של דירקטור 

ר דירקטוריון "תקופת כהונתו של יו(. עד שלוש תקופות כהונה בנות שלוש שנים כל אחת)חיצוני 

ואם הוא )וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת של שלוש שנים , היה חמש שניםבורסה ת

ר הדירקטוריון "יראו את תקופת כהונתו כיו, דירקטור בלתי תלוי שהינו מומלץ ועדת האיתור

בנוסף נקבעו הסדרים ייחודיים להפסקת (. כתקופת כהונה כדירקטור שהינו מומלץ ועדת האיתור

ולעניין חובת הכללת אחד מהם , כהונתם של דירקטורים בלתי תלויים שהינם מומלצי ועדת האיתור

 .בכל ועדת דירקטוריון הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון

ירקטוריון אחראי ד, לחוק החברות 92בנוסף על תפקידיו לפי סעיף , על פי פרק הממשל התאגידי

לנקיטה באמצעי בקרה , בין היתר, וכן אחראי, בורסה לקביעת נהלי הפעילות ולהבטחת יישומם

, ופיקוח להבטחת התנהלות הבורסה באופן תקין והוגן ולהבטחת ציות חברי הבורסה לכללי הבורסה

ן חבריו ימנה דירקטוריון בורסה מבי, כמו כן. לאישור כללי הבורסה ולמינוי מבקר פנימי לבורסה

 .ועדת ביקורת וועדת תגמול

על חברי דירקטוריון בורסה ועל עובדי בורסה חלות מגבלות על עשיית עסקאות בניירות ערך בדומה 

 .למגבלות החלות על עובדי הרשות

, שעיקרם, בשינויים מסוימים, חלות גם על מסלקה, הוראות פרק הממשל התאגידי כמתואר לעיל

היעדר דרישה , דירקטורים בלתי תלויים שהינם מומלצי ועדת איתורהיעדר החובה למינויים של 

אך לפחות שלושה דירקטורים בלתי )לקיומו של רוב דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון מסלקה 

והיעדר חובה לקיום הליך אישור מוקדם למינוי נושאי משרה במסלקה על ידי רשות ניירות (, תלויים

יון מסלקה רשאי להכריז על חלוקה רק אם אין בכך כדי לפגוע ביציבותה כי דירקטור, כן נקבע. ערך

 .של המסלקה או בניהולה התקין וההוגן
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 פיקוח רשות ניירות ערך על פעילות הבורסה והמסלקות  .3.26.6

וכן תבקר , רשות ניירות ערך תפקח על ניהולה התקין וההוגן של בורסה, בהתאם לחוק ניירות ערך

, 2008-ח"התשס, לחוק מערכות תשלומים 10כאמור בסעיף , המסלקות את יציבותן ויעילותן של

 .ואת נאותות כללי המסלקות

כי בורסה פועלת בניגוד לנהלים שקבעה או בניגוד להוראות תקנונה או , סברה רשות ניירות ערך

תפנה לבורסה ותורה לה על דרך , הנחיותיה או בדרך שיש בה משום פגיעה בניהולה התקין וההוגן

סמכות דומה נתונה לרשות ניירות ערך במקרה בו מסלקה אינה מקיימת חובה . עולה הראויההפ

מחובותיה לפי חוק ניירות ערך או פועלת בניגוד לנהליה או לכללי המסלקה או בדרך שיש בה משום 

 .פגיעה בניהולה התקין וההוגן

חות על פעולותיהן "ערך דו עוד נקבע בחוק ניירות ערך כי הבורסה והמסלקות ימסרו לרשות ניירות

ידיעות על , לפי דרישתה, וימסרו לה, במועדים ולפי הפרטים ובדרך שקבעה רשות ניירות ערך

 .וכן דוחות כספיים, ענייניהן

מכוח סמכותה קבעה רשות ניירות ערך כללים להבטחת פעילותן התקינה של מסלקות הבורסה בתל 

, הקמת ועדת דירקטוריון לניהול סיכונים ותפקידיההוראות לעניין , בין היתר, הקובעים, אביב

לעניין , לעניין פעילות הסליקה, ניהול וטיפול בניגודי עניינים, לעניין זיהוי, לעניין מינוי קצין ציות

ניהולן ומימושן וכן יצירת קרן , קבלתן, לעניין דרישת בטוחות, קביעת מדיניות ניהול סיכונים

לעניין , לעניין ניהול אירוע כשל של חבר מסלקה, ל חברי המסלקהסיכונים להבטחת התחייבויות ש

לעניין , לעניין מיקור חוץ של חלק מפעילותה ושירותיה של מסלקה, דרישות חברות מחברי מסלקה

 .לעניין דרישת הון עצמי ולעניין ביטוח, דיווחים לציבור ולרשות ניירות ערך

רה על יישום העקרונות לתשתיות השוק הפיננסי על פרסמה רשות ניירות ערך הצה 2017בחודש יוני 

העקביים , חוקים וכללים מקומיים, על בסיס שוטף, לפיה היא מיישמת על המסלקות, המסלקות

עם עקרונות לסטנדרטים בינלאומיים לפעילותם של גופים בשוק ההון שהוגדרו תשתיות בשוק 

מטעם הבנק , לנושא תשלומים וסליקהכפי שהוצגו בדוח ועדה בינלאומית מיוחדת , פיננסי

וכי ניתן לראות את המסלקות כפועלות , הבינלאומי לסליקה וארגון רשויות ניירות ערך הבינלאומי

 .בהתאם לעקרונות אלה

 חוק הריכוזיות .3.26.7

, תוקן גם החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, לחוק ניירות ערך 63' במסגרת תיקון מס

באופן שתחומי פעילות שלגביהם נדרש רישיון בורסה "(, וק הריכוזיותח: "להלן) 2013-ד"תשע

ברשימת  נכללוהחברה והמסלקות , בהמשך לכך. הוגדרו כתחומי תשתיות חיוניות, ורישיון מסלקה

בהתאם לחוק הריכוזיות בעת . הנערכת בהתאם להוראות חוק הריכוזיות, הגורמים הריכוזיים

על הגורם המאסדר לבחון גם שיקולי ( זיכיון או חוזה, רישיון, כגון)הקצאת זכות לגורם ריכוזי 

מכוחו של , בנוסף. ואלו עשויים לשמש כשיקול להימנעות מהקצאת זכות כאמור, ריכוזיות משקית

כי הענקת רישיון בורסה על ידי שר אוצר , הכריזה הממונה על ההגבלים העסקיים, חוק הריכוזיות

 .צות עימההינה בגדר זכות החייבת בהתייע
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 ציות ואכיפה .3.26.8

תפקידה ומעמדה של קבוצת החברה מחייב אותה למשנה הקפדה על הוראות הרגולציה החלות 

". סיכון הציות" אישר דירקטוריון החברה את מדיניות קבוצת החברה לניהול 2017בחודש יוני . עליה

, או לנזק תדמיתי, ילהפסד פיננסי מהות, הסיכון להטלת סנקציה משפטית או רגולטורית, דהיינו

, ובכללן חוקים", הוראות הציות" אשר הקבוצה עלולה לספוג כתוצאה מכך שאין היא מקיימת את

 סעיףכמפורט ב, החלים על הפעילות של קבוצת החברה, הוראות רגולציה ונהלים פנימיים, תקנות

, בין היתר ,המדיניות נועדה להגדיר את מתכונת ניהול הציות בקבוצת החברה. זה לעיל 3.26

באמצעות קצינת הציות של החברה ומחלקת הציות שלה ולרבות בדרך של הגדרת פונקציית הציות 

 .המעורבים בתהליך ניהול הציות בקבוצת החברה והגדרת הסמכויות ותחומי האחריות של הגורמים

 פיקוח על חברי הבורסה .3.26.9

הבורסה בדגש על החובות החברה מקיימת מערך פנימי של פיקוח ובקרה על קיומם של כללי 

, מערך זה מגובה בסמכויות ביקורת ודרישת מידע. המוטלות על חברי הבורסה על פי כללי הבורסה

 . הקבועים בכללי הבורסה, לצד מנגנונים מוסדרים של הליכים משמעתיים

 הסכמים מהותיים  .3.27

 עסקאות מכר חוזר  -הסכמי מסגרת עם בנק ישראל  .3.27.1

על מנת לספק לכל אחת מהמסלקות נזילות במקרים בהם חבר מסלקה אינו עומד בהתחייבויותיו 

נחתמו "(, חבר כשל אירוע: "להלן)או שקיים חשש שלא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי המסלקות 

הסכמי מסגרת בין כל אחת מהמסלקות לבין בנק ישראל לתקופה קצובה של חמש  2017בחודש יולי 

לקבלת נזילות כנגד הבטוחות בניירות ערך שהפקידו חברי המסלקות בגין חלקם בקרנות , שנים

 ,זאת .ף"הסיכונים של כל אחת מהמסלקות וכחלק מדרישת הביטחונות השוטפים במסלקת מעו

בהתבסס על הסטנדרטים הבינלאומיים המנחים , במתווה המבוסס על מנגנון של עסקאות מכר חוזר

 . 38ני"עוהוראת יציבות המסלקות שנקבעה על ידי רשות  PFMI -ב IOSCO -ו CPMI-שנקבעו על ידי

, רשאיות המסלקות, ולשם קיום התחייבויותיהן של המסלקות כצד נגדי מרכזי, באירוע כשל חבר

לממש את הבטוחות שנתן חבר המסלקה להבטחת התשלום של חלקו בקרנות הסיכונים של 

הבטוחות שנתנו יתר חברי המסלקה להבטחת תשלום חלקם ובמידת הצורך לממש את , המסלקות

 . והכל בהתאם להוראות חוקי העזר של המסלקות, בקרנות הסיכונים

ככל שבמצב של אירוע כשל חבר תזדקקנה המסלקות למזומנים , בהתאם להוראות הסכמי המסגרת

עברו לבעלותן יוכלו המסלקות לבקש לבצע עסקאות מכר חוזר בניירות הערך שהו, באופן מיידי

 . וזאת על פי התנאים הקבועים בהסכמים, במסגרת מימוש הבטוחות

המסלקות התחייבו במסגרת הסכמי המסגרת להשתמש בתמורות שישולמו להן על ידי בנק ישראל 

אך ורק לצורך קיום התחייבויותיהן כצד נגדי מרכזי כלפי , במסגרת ביצוע עסקאות מכר חוזר

 . של חברהחברים הנובעות מאירוע כ

                                                
מיליון ש"ח כנגד שעבוד זכויות החברה  50כאמור, לחברה קיימת מסגרת אשראי בתאגיד בנקאי בישראל של עד   38

שהועמדה על ידי מסלקת הבורסה  מסגרת אשראי לטובתבמקרקעין עליו מצוי הבניין של החברה. בנוסף קיימת 
ה אצל התאגיד הבנקאי של אגרות חוב תאגיד בנקאי, כי לפי בקשתה, כנגד הפקדה לחשבון ייעודי משועבד של המסלק

  מיליון ש"ח. 30מיליון ש"ח ושעבודן לטובתו, הוא יעמיד לה מסגרת אשראי בסך של  30 -ממשלתיות בשווי של כ
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כי המסלקות אינן חייבות לממש את הבטוחות בדרך של קבלת הבעלות בהן ומכירתן לבנק , מובהר

בכל דרך , והן רשאיות לממש את הבטוחות, ישראל בעסקאות מכר חוזר על פי הסכמי המסגרת

 . לפי שיקול דעתן, המותרת להן על פי הדין

גין העסקאות נשוא הסכם המסגרת התמורה הכוללת שישלם בנק ישראל למסלקת הבורסה ב

ח או על סכום השווה לסכום קרן הסיכונים "מיליארד ש 1לא תעלה על , במקרים של אירוע כשל חבר

לפי הנמוך , עם מסלקת הבורסה זהבמועד הרכישה של העסקה הראשונה שתבוצע מכח הסכם 

עסקאות נשוא הסכם ף בגין ה"התמורה הכוללת שישלם בנק ישראל למסלקת מעו ,כמו כן .מבניהם

 . ח"מיליארד ש 5המסגרת עימה במקרים של אירוע כשל חבר לא תעלה על 

  MTSהסכם  .3.27.2

"( EuroMTS: "לעיל ולהלן) EuroMTS Limitedהתקשרה מסלקת הבורסה עם  2006במהלך שנת 

שהינה מערכת מסחר אלקטרונית למסחר באמצעות עושי  ","EuroMTSאשר מנהלת את מערכת 

אשר מנוהלת ומפוקחת על ידי הרשויות הרלוונטיות בבריטניה , שוק באגרות חוב ממשלתיות

"(United Kingdom Financial Services Authrity( )"מערכת ה: "לעיל ולהלן- MTS .)" במסגרת

ותי סליקה עבור עסקאות שיבוצעו שיר EuroMTS -ההסכם התחייבה מסלקת הבורסה לספק ל

כהגדרתם ) Israel MTSרשאית לגבות עמלות ממשתמשי מערכת  Israel MTS .EuroMTS -במערכת ה

בגין שירותי הסליקה , ומסלקת הבורסה רשאית לגבות עמלות מחברי המסלקה( ל"בהסכם הנ

 Israelלעסקאות המתבצעות במערכת  CCP))כי מסלקת הבורסה מהווה צד נגדי מרכזי , יצוין. כאמור

MTS בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם ובחוקי העזר של המסלקה. 

 . לעיל 3.11.2 סעיףלמסלקות ראו לפרטים בדבר הסכם לחלוקת ההכנסות וההוצאות בין החברה  .3.27.3

 הסכמי שיתוף פעולה .3.28

 הסכם לשיתוף פעולה עם בורסת סינגפור  .3.28.1

נחתם הסכם לא קצוב בזמן לשיתוף פעולה אסטרטגי בין החברה לבין בורסת  14.5.2018ביום 

מטרת ההסכם היא "(. סינגפור בורסת: "להלן)( Singapore Exchange Limited (SGX))סינגפור 

ולמנף את היתרונות  ,לפתח ולהרחיב את הגישה לשווקים הפיננסיים של כל צד להסכם

אשר ( או הקשורות לישראל)לרבות איתור של חברות ישראליות , האסטרטגיים של כל צד להסכם

ואשר עשויות להיות , ועיקר פעילותן באסיה, עיקר עיסוקן בתחומי הטכנולוגיה או הפארמה

במסגרת ההסכם קבעו הצדדים מנגנון לשיתוף . מתאימות להיסחר הן בבורסה והן בבורסה בסינגפור

 .תסחרנה באחת מבין הבורסות בתקופת ההסכם רווחים במקרה של איתור חברות כאמור אשר

 שתי הבורסות החלו באיתור ובמפגשים עם חברות המתאימות להנפיק בו זמנית בשני השווקים.

 (IRS)ב "מול רשויות המס בארהQI (Qualified Intermediary )הסכם  .3.28.2

 .שאינו מנכה QI -כ 2001בשנת  QIמסלקת הבורסה התקשרה בהסכם 

מסלקת , QI -במסגרת הסכם ה. 31.12.2022עד  IRS-מול ה QI -חידוש של הסכם הבוצע  2017בשנת 

, הכוללות בין היתר הנחיות נרחבות על אופן תיעוד הלקוחות, הבורסה נדרשת לעמוד בדרישות שונות

 . IRS -ודיווח ל, ניכוי המס השוטף
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 הליכים משפטיים .3.29

 סכסוך עבודה

בקשת צד בסכסוך קיבוצי לבית הדין לעבודה בתל אביב נגד  החברההגישה  8.10.2018ביום  .3.29.1

לפיו סכסוך העבודה , סעד הצהרתי לקבלהסתדרות העובדים הכללית החדשה וועד עובדי הבורסה, 

, החברהי הסתדרות העובדים הכללית החדשה וועד עובדי "ע 17.9.2018אשר הוכרז בבורסה ביום 

תעשייתי אשר נטלה על עצמה נציגות העובדים במסגרת  בניגוד להתחייבות לשקט, הוכרז שלא כדין

. נקבע המשך דיון בתיק העיקרי 7.5.2017ההסכם הקיבוצי המיוחד אשר נחתם בין הצדדים ביום 

 .2019לתחילת חודש אפריל 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .3.30

 האסטרטגיה של החברה בתחום הפעילות מתמקדת בארבע מטרות מרכזיות שמיועדות להגדיל את .3.30.1

 :כדי להעביר את החברה לצמיחה ארוכת טווח, הערכים הכלכליים הגלומים בפעילותה של הבורסה

 ;הגדלת הסחירות והנזילות בשווקי הבורסה המרכזיים .3.30.1.1

על ידי גידול וגיוון החברות הנסחרות , שיפור האופן בו משתקפת הכלכלה הישראלית בבורסה .3.30.1.2

 ;בבורסה ומגייסות הון באמצעותה

המשלימים את השירותים , הייחודיים של החברה להצעת שירותים ומוצרים נוספיםמינוף הערכים  .3.30.1.3

 ;המרכזיים המסופקים על ידי החברה

 .שיפור התשתיות המשמשות להפעלת הבורסה והיעילות התפעולית שלה .3.30.1.4

 תוכנית חומש אסטרטגית  .3.30.2

י סגל הוצגה בפני דירקטוריון החברה תכנית אסטרטגית חמש שנתית על יד 2017בחודש מרץ 

דירקטוריון החברה אישר את כיווני הפעולה ותכניות העבודה הנגזרות מהתכנית . החברה

ובהמשך החלה החברה ביישום חלק מצעדי התכנית , אשר מטרותיה מפורטות לעיל, האסטרטגית

לרבות , כמו גם בביצוע פרויקטים אחרים המשתלבים במטרות התכנית האסטרטגית, האסטרטגית

 :כמפורט להלן

ושילוב , החברה החלה בתהליך של עדכון מודל החברות בבורסה כך שיאפשר כניסת חברים חדשים .3.30.2.1

ותהליכי הקבלה של הצטרפות במסגרת התהליך עודכנו התנאים . מודלים חדשים של חברות בבורסה

חברים מקומיים הפועלים עבור לקוחות, וחברים רחוקים. במהלך השנה הקרובה צפויה הבורסה 

כניסת חברים חדשים צפויה לגוון לגבי פעילות חברים מקומיים הפועלים עבור עצמם.  לפרסם מודל

ובכך להגדיל את כמות המשקיעים , ולשפר את איכות השירותים המסופקים למשקיעים בבורסה

 ;39וכן את הנזילות בשווקי הבורסה, הפעילים בה

שות להנפקת הון וחוב בשוק החברה הפעילה ומפעילה מאמצי שיווק משמעותיים למשיכת חברות חד .3.30.2.2

וכן , השיקה החברה שירות המפרסם ומשווק את ההנפקות הצפויות בשוק, במסגרת זו. הישראלי

מטרת מהלך זה לעודד את הציבור הרחב . מאפשר השתתפות בהנפקות באמצעות אתר הבורסה

 ;ולמשוך חברות נוספות לגיוס הון וחוב בבורסה, להשתתף בהנפקות

                                                
החלה לאפשר ללקוחותיה   כי, זר דיגיטלי ברוקר שהינה, Interactive Broker הודיעה 2019 שנת של הראשון ברבעון   39

  הזרים גישה ישירה למסחר בבורסה באמצעות חבר בורסה ישראלי.
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 ל"הנסחרות בחוישראליות צי שיווק גם לרישום דואלי של מניות עבור חברות החברה הפנתה מאמ .3.30.2.3

התקשרה החברה , ולצמצם את הסיכון מפני מחיקת חברות דואליות קיימות, על מנת לקדם זאת

לגופים המוסדיים ביחס לחברות  ISSעם חברת אנטרופי בהסכם לאספקת המלצות של חברת 

האריכה אותו עד לסוף שנת והחברה  2019הסכם זה הינו בתוקף עד לסוף חודש ינואר . הדואליות

אשר יקלו וישפרו  ם. במקביל, הקימה החברה חשבון במסלקת יורוקליר ופעלה ליצירת מנגנוני2019

את הסדרי הרישום הכפול עם שווקים אחרים מארה"ב ובראשם לונדון וסינגפור. במסגרת פעילות 

לפרטים ראו ההסכם עם ת אנרג'יאן, אשר נסחרה בלונדון, להסדר הרישום הכפול. זו הצטרפה חבר

 ;סינגפור

הקימה החברה את החברה , במסגרת הרחבת מגוון השירותים המוצעים על ידי קבוצת החברה .3.30.2.4

הופחתו העלויות המקובלות בשוק החברות ש כך ,ענף התחרות גדלה, כתוצאה מכך. לרישומים

. במקביל לכך רשמה הבורסה הכנסות חדשות, רמת השירות המקובלתתוך שיפור , לרישומים

 ;וצמצמה את הוצאותיה לחברות הרישומים האחרות

קמפיין דיגיטלי והגדילה את נוכחותה ברשתות החברתיות  2018בשנת החברה ביצעה לראשונה  .3.30.2.5

רב פוטנציאליים מקחדשים, בדגש על משקיעים במטרה להגדיל את נגישות הבורסה למשקיעים 

 ;הדור הצעיר יותר

שאותם היא מיישמת  PFMI -הצהירה רשות ניירות ערך על אימוץ עקרונות ה 2017במהלך שנת  .3.30.2.6

ף "וכן קבעה כי ניתן לראות במסלקת הבורסה ובמסלקת מעו, באמצעות חוקים וכללים מקומיים

אם החלטת רשות ניירות ערך להכרה במסלקות הפועלות בהת. כפועלות בהתאם לעקרונות אלה

ובמהלכו בוצעו מספר פעילויות  2014לסטנדרטים בינלאומיים הינה תוצר של תהליך שהחל בשנת 

ובפרט פיתוח ושדרוג מערך ניהול הסיכונים , לשיפור היבטים נרחבים בפעילותן של המסלקות

וקביעת הסדרי ממשל תאגידי בהתאמה לסטנדרטים ואמות מידה מקובלות במסלקות מובילות 

 ; בעולם

בתחום התשתיות של , בין היתר, החברה חתמה על הסכם עם חברת תקשורת בינלאומית העוסקת .3.30.2.7

אשר מאפשר גישה ישירה ונוחה בין מרכז שרתים מרכזי בלונדון למרכז השרתים , תקשורת נתונים

 ;חיבור תקשורת זה יקל על פעילות חברים וסוחרים זרים בשווקי הבורסה. של החברה

 זרים ולקוחות הרחב לציבור שלה המסחר נתוני נגישות להגדלת רפורמה ביצעה החברה .3.30.2.8

 לעיל(; 3.11.3 סעיף וראנוספים לפרטים ) פוטנציאליים

 -ה מערכת בסיס עלכגון קרנות השקעה וגידור השיקה שירות סליקת נכסים אלטרנטיביים  החברה .3.30.2.9

במסגרת השירות נרשמים הנכסים  .אלו נכסים של ולמשקיעים למנפיקים לסייע המיועד, ר.ש.נ

האלטרנטיביים במסלקת הבורסה, והבורסה מאפשרת לחברי הבורסה להציג נכסים אלו, לשקף את 

 שווים, ולתפעל את תשלומיהם, עבור לקוחותיהם.

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .3.31

מתכוונת הנהלת החברה לשים דגש על המשך יישום התוכנית , בתחום הפעילות, כאמור לעיל

 :ובכלל זה, האסטרטגית

לצורך עידוד הסחירות , לסיים את פיתוח מאגר השאלות המרכזי לניירות ערך הנסחרים בבורסה .3.31.1

 ;ומתן שירותים רחבים לשחקנים השונים בשוק
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להגדיל את האטרקטיביות עבור שחקנים זרים לפעול בבורסה באמצעות התאמת תשתיות המסחר  .3.31.2

אשר בהתאם (, (Co-Locationת שירותי מיקום משותף ובכלל זה הצע, לסטנדרטים בינלאומיים

, 2019של שנת  הרבעון השנילתכניות העבודה של החברה מתוכננים להיות מוצעים לראשונה במהלך 

כך שהגישה למסחר של , ויאפשרו מיקום שרתי מסחר בסמוך למנוע המסחר של מערכות הבורסה

 ;בגורמים חיצוניים לחברהללא תלות , אותם שחקנים תהיה מהירה ובקצב קבוע

 בבורסה נוסטרו לחברות מודל הצגת, כך בתוך. ובמסלקות בבורסה החברות דלומ עדכוןב להמשיך .3.31.3

 ;CSD ה בתחום במסלקה כמשתתף לפעול האפשרות ופתיחת, גדולים שוק פעילי של

, אשר יישקף את VTA35שייקרא  35-בכוונת החברה להקים מדד תנודתיות על מדד ת"א .3.31.4

 ;, הנגזרת ממחירי האופציות על מדד זה35-ת"א יום של מדד 30-להתנודתיות הצפויה 

לבחון אמצעים נוספים לתמרוץ פעילי השוק לשם הגדלת הנזילות בשווקי הבורסה באמצעות  .3.31.5

 ;כגון תמחור דיפרנציאלי לפי סוג פקודה והיקף פעילות, תמריצים מקובלים בעולם

מערכת הפצת ההנפקות המאפשרת השתתפות אינטרנטית של הציבור הרחב  להמשיך ולפתח את .3.31.6

הפצת קרנות השקעה, וני"ע תפעל מסלקת הבורסה לפיתוח שירות של , בנוסף .בהנפקות בבורסה

 ;בלתי סחירים נוספים

תוך התבססות על האפשרות לרישום כפול והנפקה בשני , לפעול לרישום חברות הייטק בבורסה .3.31.7

החברה תפעל בשיתוף פעולה עם בורסת סינגפור לקידום רישום כפול בשני שווקים  .שווקים במקביל

תמשיך החברה , במקביל. המיועד בעיקר לחברות הייטק ישראליות בעלות פעילות באסיה, אלה

ותבחן את הצורך לקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים עם בורסות זרות נוספות תוך מינוף הסדרי 

טיביות של הרישום בבורסה עבור חברות הפעילות בשווקים רישום כפול לשיפור האטרק

לפרטים נוספים לגבי הסכם שיתוף הפעולה עם הבורסה )בדגש על חברות טכנולוגיה , בינלאומיים

 (;לעיל 3.28.1 סעיףבסינגפור ראו 

להמשיך ולפנות לציבור הישראלי באמצעות מדיה מסורתית ודיגיטלית כדי לשפר את מיצובה של  .3.31.8

לשפר את רמת ההבנה הפיננסית ואת ההיכרות עם עולם ההשקעות בבורסה , בציבור הרחבהבורסה 

 השיקה 2019הראשון של שנת  ברבעון. ולהגדיל את כמות המשקיעים הישראליים הפועלים בבורסה

 ;תקשורתי רחב היקף במטרה להגדיל את נגישות הבורסה למשקיעים חדשים יןיקמפ החברה

 לשוק כניסה יכלול זה מהלך. בישראל זרות סל קרנותשל  ומסחראפשרות לרישום כפול  מתן .3.31.9

 ;גדולים בינלאומיים שוק עושי גם כמו, סל תעודות של בינלאומיות מנפיקות של הישראלי

 תציע אשר סוחר זירת בכללם, בישראל המניות לשוק חדשים פעילות גורמי כניסתלפעול לעידוד  .3.31.10

 ;בורסהב מניות הנסחרות באמצעות ותתכסה 35-א"ת מניות על הפרשים חוזי

לפעול להרחבת היצע שירותי המידע המסופקים על ידי החברה באמצעות הצעת שירותי מידע  .3.31.11

 ;נוספים בתשלום באתר החברה

 חבילת להציע מהרצון כחלק ההנפקות תמורת סליקת של הנפקות לרכזי המיועד שירות השקת .3.31.12

 ;הראשוני השוק בתחום שירותים

, לפעול מול הממשלה לעידוד הנפקות של חברות ממשלתיות בהתאם להחלטת הממשלה בנושא .3.31.13

 ;ופעילות לעידוד רישום כפול של חברות ישראליות הנסחרות בשווקים זרים
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להציע שירותים לבורסות אחרות המבוססות על הידע והמומחיות שנצברו בקבוצת החברה לגבי  .3.31.14

 ;40לוגיים להגנה מפני תקיפות סייברוובכלל זה אמצעים טכנ, ול בורסותסוגיות שונות הכרוכות בתפע

תמרוץ עובדים , להמשיך בביצועם של צעדי התייעלות הכוללים ניוד עובדים וניהול מטריציוני .3.31.15

 ;מיכון ואוטומציה ם שלופרויקטי, באמצעות תגמול דיפרנציאלי בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי

  וביצוע הנפקה לציבור של ניירות הערך של החברה.  תשקיף עריכת בכוונת החברה לפעול לקידומו של  .3.31.16

, בין היתר, המבוסס, הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמפורט בסעיף זה לעיל, הערכות החברה

 .על הערכות החברה לגבי התפתחותה הכלכלית והעסקית של הקבוצה בהתחשב בניסיון העבר שלה

יתכן כי בפועל הערכות וכוונות כאמור לא תתממשנה או שתתממשנה באופן שונה מכפי שצופה 

בשל , ובכלל זאת, שאינם בידיעת החברה למועד דוח זה, וזאת בשל גורמים שונים, החברה

 . להלן 3.32 בסעיףהמפורטים התממשותם של איזה מגורמי הסיכון 

 דיון בגורמי סיכון  .3.32

ככל פעילות עסקית גם פעילותה של קבוצת החברה נתונה להשפעתם של גורמי סיכון  ,מטבע הדברים

הסיכון העיקריים המשפיעים על פעילותה של קבוצת גורמי , להערכת החברה, להלן יתוארו. שונים

 הדירקטוריון בהסברי 2.5עיף סלפרטים נוספים בדבר החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם ראו . החברה

 .31.12.2018הכספיים המאוחדים של החברה ליום  לדוחות 4בדוח זה וכן בביאור הנכללים 

 סיכון אשראי

כתוצאה מאי קיום התחייבות של צד נגדי  האשראי הינו הסיכון להפסד שייגרם לקבוצה סיכון

או בכל , במועד שנקבע לכך, או חייב אחר, גוף פיננסי המספק שירותי משמורת עבור נכסיה, לעסקה

 . בעתידעת 

לפי , או בעסקאות נגזרים, בשל מחויבות המסלקות לפעול כצד נגדי מרכזי בעסקאות ניירות ערך

 CCR - Counterparty Credit)קיימת לכל מסלקה חשיפה מהותית לסיכון אשראי צד נגדי , העניין

Risk ,)ו שהינו הסיכון שחבר מסלקה לא יוכל לקיים את חלקו בעסקה כלפי המסלקה במועד שב

כך שתידרש המסלקה לקיים התחייבויות חבר המסלקה , או בכל עת בעתיד, התחייב לעשות כן

ף תידרש לטפל גם בפוזיציות הפתוחות "מסלקת מעו. כאמור, שכשל כלפי חברי המסלקה האחרים

 . בנגזרים של חבר המסלקה שכשל בגין עסקאות שביצע בבורסה

 סיכון נזילות 

בין אם בעת , שהקבוצה לא תוכל לספק את צרכי נזילותה במועדן ובמלואןסיכון נזילות הינו הסיכון 

או בין , מתוקף כל אחת מהן לפעול כצד נגדי מרכזי, או שתיהן, אירוע כשל של חבר באחת המסלקות

 לפרק הסברי הדירקטוריון.  2.5.2לפרטים נוספים ראו סעיף . אם עבור מימון פעילותה השוטפת

  

                                                
"( התקשרו ביום בורסה קזחסטן, להלן: "Astana International Stock Exchange (AIX)אסטנה, קזחסטן )החברה ובורסת   40

ברה, החברה מעניקה לבורסת קזחסטן בהסכם שאינו קצוב בזמן, לפיו בתמורה לסכום שאינו משמעותי לח 12.12.2017
שירותי ייעוץ בתחום בטחון הסייבר למערכות המחשוב של בורסת קזחסטן כחלק ממדיניות ניהול הסיכונים של בורסת 

 . קזחסטן, בשני שלבים, אשר הראשון מתוכם הושלם
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 סיכון סליקה

ליקה הינו הסיכון שפעולת הסליקה לא תושלם באופן תקין כך שתתבצע העברת התמורה סיכון ס

מלאי נייר , לצד בעסקה מבלי שיתקבל המכשיר הפיננסי, מלאי נייר הערך או מכשיר פיננסי, הכספית

התממשות סיכון סליקה עלולה . מהצד הנגדי לאותה עסקה בו זמנית, או התמורה הכספית, הערך

 . מהותי בחשיפות האשראי והנזילות של המסלקות כצד נגדי מרכזי לגרום לגידול

 סיכון שוק

, כגון שערי חליפין)שוק הבמחירי  הסיכון להפסד שייגרם לקבוצה כתוצאה משינויים ינושוק ה ןסיכו

ככל ששינויים אלו יגרמו לקיטון ברווח (, שיעורי הריבית ומרווחים בשווקים, מדד המחירים לצרכן

לפרק  2.5.4פסד אשר יוביל לקיטון בהון העצמי של הקבוצה. לפרטים נוספים ראו סעיף הנקי או לה

 הסברי הדירקטוריון. 

 סיכון ריכוזיות

מחיר נכס : כגון)גבוהה באופן יחסי לגורם סיכון מסוים לקיום חשיפה סיכון ריכוזיות הינו הסיכון 

עלולה אשר, , לפי העניין, חבר בורסהאו לחבר מסלקה או (, ב"מנפיק וכיו, מחיר נייר ערך, בסיס

 . שוק ונזילות, אשראי: להוביל לגידול מהותי בחשיפה הכוללת לסיכונים כגון

 (Way Risk-Wrong)סיכון כיוון שגוי 

ההסתברות לחדלון פירעון של אותו  לאור מתאם חיובי בין הסיכון שהחשיפה לצד נגדי מסוים תגדל

 .נגדי זההחשיפה העתידית לצד לבין צד נגדי 

 סיכון משמורת 

 נכון לא שימוש, הונאה, מרשלנות כתוצאה במשמורת המוחזקים בנכסים פגיעה או להפסד הסיכון

 .שלו שלוח של או (Custodian) משמורן של פירעון חדלות או לקוי תיעוד, נאות לא ניהול, בנכסים

 המסלקות חברי נכסי ואת נכסיה את מחזיקה שהקבוצה העובדה לאור קיימים משמורת סיכוני

מזומנים ניירות ערך הכלולים בתיק )מסחריים  בנקאיים בתאגידים, כבטוחות המופקדים

חשופה הקבוצה לסיכונים המושתים , לכן .אחרים וגופים (CSD) מרכזיים משמורת גופי, (ההשקעות

 .הגופיםעליה מאותם 

 סיכונים תפעוליים

כתוצאה מאי , לפגיעה בפעילותה השוטפת של הקבוצהאו /סיכון תפעולי הינו הסיכון להפסד ו

או אפקטיבי /אנשים ומערכות לרבות שימוש בלתי נאות ו, נאותות או כשל של תהליכים פנימיים

וכן כתוצאה מאירועים , במקורות השונים המופעלים על ידי הקבוצה או העומדים לרשותה

 :הינםמוקדי הסיכון להתממשות הסיכונים התפעוליים . חיצוניים

 סיכון טכנולוגיות המידע .א

גיבוי , שיבושים במערכות: לרבות -סיכון טכנולוגיות המידע מיוחס לכשל של הגורמים הטכנולוגיים 

התיישנות של טכנולוגיות , ליקויים בתפעול השוטף של המערכות, לא מספק של מערכות המידע

תפעוליים הקשורים במערכות התממשות של סיכונים . קיימות והסתמכות על מערכות מיושנות

, אמינות וזמינות המידע הקשור בהן, שלמות, בתשתיות המחשוב המרכזיות או בסודיות, המידע

 .עלולה לגרום לקבוצה נזק כלכלי ותדמיתי
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, הכוללים, הקבוצה ממזערת ומנהלת סיכון זה באמצעות עיגון והסדרת מערך נהלים ותהליכי עבודה

, ביצוע סקרי סיכונים תקופתיים ,ונקציות רלוונטיות בניהול הסיכוןחלוקת אחריות לפ, בין היתר

ניטור ושליחת התראות בהתרחשותם של , שימוש במערכות הגנה, אפיון והטמעה של בקרות מפצות

הקבוצה עוסקת בשדרוג ופיתוח מתמיד של המערכות והתאמתן , כמו כן. אירועים שונים ועוד

ות השינויים בכללי המסחר והסליקה שאחד המאפיינים לצרכים המשתנים של הקבוצה ולהתפתח

מה שמקטין ממילא את הסיכון להתממשות סיכונים , העיקריים שלהן הוא רמת אוטומציה גבוהה

 .תפעוליים כתוצאה מכשל של הגורם האנושי

 סיכון סייבר .ב

או /ובזמינות פגיעה , מידעאו שיבוש  הוצאה, החברהשל קבוצת  מחשביםהחדירה לרשתות סיכון ל

 .ועוד גרימת נזקים למערכות

לקבוצה קיימת מדיניות מפורטת בנושא אבטחת מידע וסייבר והיא מבצעת את כל הסקרים 

ממצאי הסקרים נדונים . לרבות סקרים לבחינת העמידות בפני התקפות סייבר -והמיפויים הנדרשים 

 .בהנהלה ובדירקטוריון הקבוצה

 המשכיות עסקית .ג

לפתח לקיים ולתחזק תכנית אופרטיבית שנועדה להבטיח את רציפות פעילויותיה נדרשת הקבוצה 

או אירועי /ו, אירוע אסון, ואספקת שירותיה הקריטיים בהתרחשות של אירועי כשל תפעוליים

נדרשת הקבוצה , בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המנחים והוראת יציבות המסלקות. חירום

 .לכל היותר, כותיה ותהליכיה הקריטיים ובזמן של שעתייםלוודא את יכולתה לאושש את מער

שמטרתו לספק , קיומו של אתר גיבוי לשעת חירום הקבוצה ממזערת ומנהלת סיכון זה באמצעות

או ניזוק ובאמצעות קיום תרגילים /ו, מענה למקרים שבהם האתר הראשי של הקבוצה לא מתפקד

לרבות תרגיל תקופתי שנועד , נושאית ושנתית-בהתאם לתוכנית רב, בהיקפים ותדירות משתנה

 . לבחון את יכולתה של הקבוצה לאושש את פעילות במתקן הגיבוי ובזמן קצר

 סיכון הגורם האנושי .ד

החיוניים (, חלקם ידניים)מאופיינת בריבוי ובמורכבות של תהליכים תפעוליים  הקבוצהפעילות 

 הקבוצההשגת יעדים אלו מותנית במידה רבה בכשירותם המקצועית של עובדי . להשגת יעדיה

 . ובמחויבותם לבצע את המשימות המוטלות עליהם באמינות וביושרה

חוסר מקצועיות של הגורם  ,טעות, אי כשירות, סיכוני הגורם האנושי נובעים ממקרים של רשלנות

 .ות במערך הבקרה הפנימיתוכן מאירועי מעילות והונאות על רקע חולש, האנושי

, המאוגדים בהסכם קיבוצי, הקבוצהסיכון נוסף טמון באפשרות לשביתה מלאה או חלקית של עובדי 

 .כדוגמת בנק ישראל, תלויה בהםהקבוצה וכן בשביתה של גופים שפעילות 

הקבוצה מנהלת וממזערת את סיכון הגורם האנושי באמצעות מערך של בקרות פנימיות לרוחב 

כי הפעילות יעילה ( במידת האפשר)כך שהן מבטיחות  -ון ובכלל התהליכים והפעילויות הארג

 .וכי הקבוצה פועלת על פי הכללים שחלים עליהן, כי המידע מלא ואמין ומסופק במועד, ואפקטיבית

" מחזור החיים"הקבוצה קבעה מדיניות משאבי אנוש הכוללת קביעת עקרונות לליווי של , כמו כן

, החניכה וההכשרה שלהם במחלקות השונות ותהליכי קידום, לרבות גיוס העובדים, בארגוןשל עובד 

 .תגמול וסיום העסקתם
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 . קיימת פוליסת ביטוח בגין אחריות מקצועית עבור כלל עובדי הקבוצה החברהבקבוצת , בנוסף

 סיכון מודל

או /של תוצאות המודל ו סיכון מודל הינו הסיכון שמקבלי ההחלטות יסתמכו על פרשנות רחבה מידי

או /הרווחים ו, עניין אשר עלול להיות בעל השלכות שליליות על המוניטין, על תוצאות מודל מוטעות

, הקבוצה ממזערת ומנהלת את חשיפתה לסיכון על ידי קיום תהליכי בקרה ייעודיים. יציבות הארגון

 .אותלרבות קיומה של מסגרת לתיקוף מודלים וביצוע מבחני אימות לתוצ

 סיכון ציות

אשר , או לנזק תדמיתי, להפסד פיננסי מהותי, הסיכון להטלת סנקציה משפטית או רגולטורית

 3.26כמפורט בסעיף  "הוראות הציות"הקבוצה עלולה לספוג כתוצאה מכך שאין היא מקיימת את 

מנהלת וממזערת את הסיכון באמצעות תהליכי בקרה ופיקוח המבוצעים על ידי קצין  הקבוצה .לעיל

 .לרבות ביצוע סקר ציות תקופתי, הציות

 סיכון משפטי

 לא מפרשנות כתוצאה הקבוצה במוניטין פגיעה או הפסד ,נזק להיווצרות הסיכון הוא משפטי סיכון

 מכוח החברה על החלים החובות לגבי בהירות ואי מחייבת דין הוראת או רגולציה ,חוק של נאותה

, מנהלת וממזערת את הסיכון המשפטי באמצעות ניטור שוטף של פסיקה הקבוצה .הדין הוראות

מבוצעת , כמו כן. הקבוצהלכללי  ומתן פרשנות משפטית חקיקת הכנסת, כללי רשות ניירות ערך

 .וליווי תביעות משפטיותבחינה מקצועית פנימית וחיצונית של החשיפות העיקריות 

 סיכון עסקי

גידול  ,הסיכון העסקי של הקבוצה הוא הסיכון להתהוות ירידה חדה או מתמשכת בהיקף ההכנסות

, כך שייגרם לקבוצת החברה הפסד וכתוצאה מכך, פעמי-בלתי צפוי בהוצאותיה או הפסד מהותי חד

ועל קיום פעילותה השוטפת של יתהווה גרעון תפעולי שוטף אשר יקשה על יישום האסטרטגיה 

ניטור שוטף ודיווח , מנהלת וממזערת את הסיכון העסקי באמצעות תהליך מעקב הקבוצה .הקבוצה

ובאמצעות קיומם של מדיניות ונהלים תומכים המתייחסים  הקבוצהעל ההוצאות וההכנסות של 

 .ויציבותה הפיננסית הקבוצהלהבטחת האיזון התקציבי של 

 מצב שוק ההון

המהווה תשתית , בשים לב למעמדה הייחודי של החברה כבורסה לניירות ערך יחידה בישראל, ככלל

, מרכזית של שוק פיננסי לביצוע השקעות בניירות ערך ובמכשירים פיננסיים ולגיוס הון וחוב

שינויים מהותיים , עם זאת. פעילותה אינה מושפעת באופן מהותי משינויים מקובלים בגורמי מקרו

בהיבט של הסדרי מיסוי מיטיבים לאפיקי השקעה , בין היתר, כגון, אי שוק ההון או במצבובתנ

דוגמת מחנק )בהיבט של גידול בשיעור הריבית במשק או בהיבט של משבר פיננסי גלובלי , חלופיים

ולגרום , עלולים להשפיע על טעמיהם והעדפותיהם של ציבור המשקיעים(, 2008האשראי של שנת 

או להסטה שלהם /בהיקפי הפעילות של השקעה במסחר ניירות ערך ומכשירים פיננסיים ולהפחתה 

 .לאפיקי השקעה חלופיים
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 מבנה שוק ההון

פעילותה מושפעת מזמינותן , בהיות הבורסה תשתית מרכזית להשקעות ולגיוס הון וחוב מהציבור

סות זרות ושווקים מוסדרים כגון בור, של חלופות נגישות אחרות לביצוע השקעות וגיוסים כאמור

'. גיוס המונים וכד, זירות סוחר, קרנות השקעה פרטיות, בנקאי וחוץ בנקאי, אשראי מוסדי, אחרים

הגורמים המבקשים לגייס הון או חוב והן על מגזר גורמים אלה מתחרים עם הבורסה הן על מגזר 

לפרטים בדבר מחיקת  .פעילותהובכך משפיעים על היקפי , הגורמים המחפשים אחר אפיקי השקעה

 לעיל.  3.4.6חברות ציבוריות למסחר כתוצאה מחוק הריכוזיות, ראו סעיף 

 סיכון הנובע משינויים רגולטוריים

חברות , כגון)משתתפי שוק ההון המרכזיים  .פעילותה של בורסה מוסדרת ומפוקחת באופן הדוק

, בנקים, יועצי השקעות ומנהלי תיקים, תקרנות משותפות להשקעה בנאמנו, ח"ציבוריות וחברות אג

יתרה מזאת, פעילותה של קבוצת . גם הם כפופים לאסדרה ולפיקוח נרחבים( בתי השקעות, מבטחים

החברה עלולה להיות מושפעת במידה מסוימת מרגולציה שמקורה במדינה זרה, על אף שהבורסה 

גייס הון או חוב מהציבור עלולה עודף אסדרה על גורמים המבקשים לאינה פועלת בתחום שיפוטה. 

בשל ריבוי הרגולציה החלה על קבוצת , כמו כן. להפנות אותם לחלופות אחרות לגיוס כמתואר לעיל

, נדרשת השקעת משאבים כספיים וניהוליים רבים על מנת להבטיח ציות להוראות אסדרה, החברה

הדרכות עובדים , ובקרותהטמעת נהלים , השקעה במערכות מידע ובתהליכי מחשוב, ובכלל זאת

 כפועל יוצא מהאמור לעיל, .של קבוצת החברה עלויות המשליכות על תוצאותיה העסקיות, ועוד

 הוראות מטיוטות או/ו חקיקה מתהליכי הנובע, הקבוצה בהון או/ו לפגיעה בהכנסות סיכוןקיים 

 הקבוצה. הקבוצה של בסביבה העסקית שעלולים לגרום לשינויים, שונים רגולטורים גופים של

ניטור רגולציה מקומית ובינלאומית מתהווה ונקיטת  ערת את הסיכון כאמור באמצעותמנהלת וממז

 .צעדים ככל הניתן לצמצום הפגיעה

 הון אנושי

מאפייני הפעילות של בורסה בדגש על ניהול מסחר וסליקה של עסקאות בניירות ערך ובמכשירים 

מקנים חשיבות ליכולת , ל המורכבות והחשיפות הכרוכות בכךע ,פיננסיים בהיקפים כספיים ניכרים

פגיעה ביכולת . חלקם בעלי התמחויות ייחודיות, החברה לגייס ולשמר עובדים מקצועיים ואיכותיים

טעות אנוש או חוסר מקצועיות של , אי כשירות, עלולה להגדיל את הסיכון לנזקים בשל רשלנות, זו

 . עובדי קבוצת החברה

 עבודה קיבוצייםיחסי 

מתכונת . לאורך שנים ארוכות, עובדי קבוצת החברה מאוגדים בהסכם עבודה קיבוצי, כאמור לעיל

העסקה זו מגדילה את הסיכון לשביתה מלאה או חלקית של עובדי קבוצת החברה במצבים של 

לצורך , מגבילה את גמישותה הניהולית של קבוצת החברה כגון, וכפועל יוצא מכך, סכסוכי עבודה

 .התאמת מבנה והיקף הוצאות השכר לשינויים בהכנסותיה של קבוצת החברה

 סיכון טכנולוגיות המידע וסיכון סייבר

המבוססת באופן מהותי על , בורסה הינה תשתית שוק למסחר בניירות ערך ובמכשירים פיננסיים

י התקשורת הסליקה והמידע ובקוו, תקלות או כשלים במערכות המסחר. מערכות טכנולוגיות

ובכך לפגוע בתוצאותיה , או ביצוע עסקאות שגויות/עלולים לגרום למצבים של אי ביצוע עסקאות ו

שיבוש או פגיעה במידע הקיים במערכות , קיים סיכון להשבתה, כמו כן. העסקית של קבוצת החברה
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פגיעה , מידעאו שיבוש  הוצאההחברה, של קבוצת  מחשביםהחדירה לרשתות ו סייברעקב מתקפת 

לקבוצה קיימת מדיניות מפורטת בנושא אבטחת מידע . ועוד גרימת נזקים למערכותאו /ובזמינות 

לרבות סקרים לבחינת העמידות בפני  -וסייבר והיא מבצעת את כל הסקרים והמיפויים הנדרשים 

 החברה. במסגרת זו ממצאי הסקרים נדונים בהנהלה ובדירקטוריון הקבוצה. התקפות סייבר

המניעה והבקרה של , אמצעים טכנולוגיים ותהליכים אשר נועדו לשפר את יכולת הניטור המטמיע

 . פנימיות וחיצוניות, סקרי אבטחה ובחינות חדירה, בנוסף לנהלים, סיכוני הסייבר

ומתוקף כך " גוף תשתית מידע קריטית"מסווגת הבורסה , בהתאם להוראות החוקעוד יצוין, כי 

במסגרת זו כפופה החברה להנחיות ולביקורות קפדניות . הסייבר הלאומימפוקחת על ידי מערך 

בהתאם לסטנדרט גבוהה , ונמצא כי היא עומדת בתנאי הכשירות, בנושא אבטחת המידע והסייבר

ל "הקבוצה צפויה לקבל את תו(. 5מתוך ) 4ל רימון "תו לחברההנדרש על מערך הסייבר שהעניק 

 מטעם מערך הסייבר.  ביקורתלעמידתה בהשלמות וביצוע מספר ל בכפוף ,2019 שנת במהלך 5רימון 

 מוניטין

החל ממשקי בית וגורמים , תחום ההשקעות מתאפיין בריבוי משתתפים בעלי מאפיינים מגוונים

בשנים האחרונות התרחשו מספר אירועי כשל של גורמים . פרטיים אחרים ועד למשקיעים מוסדיים

אירועים . במעשי תרמית ואי יושר, על פי פרסומים, חלקם כרוכים, פעילים בתחום ביצוע ההשקעות

עלולים להיתפס בעיני משתתפי שוק בלתי מקצועיים כמשליכים באופן כללי על אמינותו , מסוג זה

באופן שעלול , להוביל להימנעותם מלקחת חלק במסחר בבורסה, של שוק ההון וכפועל יוצא מכך

אמינותו של שוק ההון עלולה להיות מושפעת , בנוסף. החברה לרעה על היקפי פעילותה של להשפיע

 .גם מהשפעת התממשות הסיכונים להם חשופה החברה

 מגבלות על גמישות עסקית

הן על עיסוקים , פעילותה של קבוצת החברה כרוכה בפיקוח הדוק הן על היבטיה התפעוליים

, בהיותה בורסה, כמו כן. הושירותיהמותרים לה והן על התמחור וקביעת התעריפים שהיא גובה בגין 

פעילותה השוטפת , המיועדת להקנות דרגה גבוהה של בטחון ואמינות בביצוע העסקאות וסליקתן

אלא מול קבוצה איכותית " המשתמשים הסופיים"של קבוצת החברה אינה מתנהלת מול 

מאפייני , לעיל כפי שצויין, בנוסף(. חברי בורסה וחברי המסלקות)ומצומצמת יחסית של גורמים 

שהינו מאורגן ופועל תחת הסכם , פעילותה הייחודיים של בורסה מחייבים העסקת כוח אדם איכותי

שילוב גורמים אלה מטיל מגבלות על גמישותה העסקית של קבוצת החברה ויכולתה . עבודה קיבוצי

סה או של הנהלתה לבצע שינויים מהירים בתגובה לשינויים בסביבה העסקית בה פועלת בור

כניסה , כמו כן. כגון שינויים במבנה והיקף הוצאות השכר ושינויים בתעריפים, בתוצאותיה העסקיות

כפופה לקבלת אישורם של הגורמים , לתחומי עיסוק חדשים או השקת מוצרים ושירותים חדשים

המאסדרים וכן מותנית בהיענותם של חברי הבורסה והמסלקה לביצוע ההשקעות הנדרשות 

 .המידע והתקשורת לשינויים המבוקשים, מערכות המסחר בהתאמת
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כשהם מדורגים בהתאם להערכתה , בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם

תוך הבאה בחשבון של אמצעים , של הנהלת החברה על פי תוחלת ההשפעה שלהם על עסקי החברה

  :או מניעתםגידורם , בהם נוקטת החברה לניהול סיכונים אלה

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון גורם הסיכון

 על פעילות הקבוצה בכללותה

השפעה  השפעה גבוהה
 בינונית

 השפעה נמוכה

 גורמי סיכון ענפיים
  √  סיכוני אשראי

  √  סיכוני נזילות

  √  סיכוני שוק

 √   סיכוני סליקה

  √  סיכון ריכוזיות

 Wrong Way)סיכון כיוון שגוי 
Risk) 

  √ 

  סיכון תפעולי
 

√ 

 √   סיכון משמורת

  המשכיות עסקית
 

√ 

 √   סיכון מודל

 √   סיכון ציות

 √   סיכון משפטי

 √   סיכון עסקי

 √   מבנה שוק ההון

 √  שינויים רגולטוריים
 

סיכון טכנולוגיות המידע ואיומי 
 סייבר

 √  

  √  מוניטין

 גורמי סיכון מיוחדים לחברה
 √  הון אנושי

 

  √  יחסי עבודה קיבוציים

  √  מגבלות על גמישות עסקית

הדירקטוריון  בהסברי 2.5 ףסעיניהולם ראו לפרטים נוספים בדבר החשיפה לסיכונים ודרכי 

 .31.12.2018ליום  של החברה לדוחות הכספיים המאוחדים 4בדוח זה וכן בביאור הנכללים 

 הסיכוניםשיפור ושדרוג מערך ניהול 

הקבוצה פועלת לשיפור ושדרוג מערך ניהול הסיכונים הקבוצתי בהתאמה לאמות המידה המקובלות 

בהתבסס על הסטנדרטים הבינלאומיים המנחים , בין גופי תשתית בשוק הפיננסי ומסלקות בפרט

ובהתבסס על הוראת יציבות המסלקות שנקבעה על ידי  PFMI-ב IOSCO CPMI-Iשנקבעו על ידי 

 . רשות ניירות ערך
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תהליכים שבוצעו על ידי קבוצת החברה בשנים האחרונות לשיפור ושדרוג מערך ניהול לפרטים בדבר 

 זה. תקופתי בדוח הנכללים, הדירקטוריון להסברי 2.4סעיף  ראו, הסיכונים

. חשופה החברה הינו בבחינת מידע צופה פני עתידכי המידע בדבר גורמי הסיכון להם , יובהר

על היכרות החברה עם השווקים , הערכות וציפיות החברה בנושא זה מתבססות על ניסיון העבר

יתכן שציפיותיה , עם זאת. בהם היא פועלת ועל הערכותיה באשר להתפתחותה הכלכלית והעסקית

בשל תלותן בגורמים חיצוניים שאינם , בין היתר, וזאת, ותחזיותיה של החברה לא תתממשנה

מצב שוק ההון הישראלי ושווקים נוספים בעולם  (,והמפורטים בסעיף זה)בשליטת החברה 

 .כלכליים-ושינויים מאקרו

 

 



 
 
 

 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

 דירקטוריוןה הסברי
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  חברההעסקי הדירקטוריון למצב  יהסבר .1

 כללי 1.1

"( עוסקת הקבוצהחברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים )להלן, ביחד: "ההחברה, לרבות באמצעות 
 .בתחום המסחר בניירות ערך והסליקה של ניירות ערך

ן החברות בבורסה, כללים לרישום ניירות ערך יכללים לעני במסגרת זו עוסקת הקבוצה בקביעת
ן ירשומים למסחר( וכללים לעני ןבבורסה )לרבות החובות החלות על חברות שניירות הערך שלה

המסחר בבורסה. הקבוצה מפעילה מערכות מסחר ומעניקה שרותי סליקה לניירות ערך, נסחרים 
נגזרים המנפיקה נגזרים הנסחרים בבורסה,  ושאינם נסחרים. בנוסף, הקבוצה מפעילה מסלקת

 CCPסולקת אותם ומשמשת כצד נגדי מרכזי לעסקאות בהם. הקבוצה מעניקה שירותי צד נגדי מרכזי 

(Central Counter Party לעסקאות בניירות ערך ובנגזרים, המתבצעות בבורסה. מעניקה שירותי ,)
חישוב מדדי ניירות . הקבוצה עוסקת ב(Central Securities Depository)משמורת מרכזית לניירות הערך 

כן ו, במתן הרשאות לשימוש במדדים לצורך יצירת מכשירים פיננסים העוקבים אחר המדדים, ערך
חברה לרישומים  2018החל משנת מידע הקשור למסחר בבורסה. בנוסף מפעילה הקבוצה הפצת ב

 .ערך הנסחרים בבורסה(כמשמעותה בחוק ניירות ערך )על שמה נרשמים ניירות ה

 תיאור עסקי החברה. פרק - ולפרטים נוספים אודות תחום הפעילות של הקבוצה רא

 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" IFRS 15 חדשן חשבונאי תקיישום לראשונה של  1.2

"( על IFRIC" -התכנסה הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי )להלן  2018בחודש ספטמבר 
לקבוע את העקרונות בקשר לאופן ההכרה בהכנסות מדמי רישום למסחר והאם נדרש להכיר מנת 

. בחודש )כפי שהיה נהוג טרם כניסת התקן לתוקף( בהכנסות אלו על פני זמן או בנקודת זמן אחת
בנושא, אשר מסקנתה הינה שנדרש  IFRIC -יצאה הצעה לפרסום ההחלטה הסופית של ה 2019ינואר 

 נסות מדמי רישום על פני זמן )לרבות לעניין הכנסות שהתקבלו בשנים קודמות(. לפרוס את ההכ

לאור החלטה זו, החברה אמדה את ההשפעה הצפויה של מעבר להכרה בהכנסה על פני זמן בגין 
את סוגי ניירות הערך  קבצההחברה  הכנסות אלו חלף הכרתן בנקודת זמן. במסגרת ביצוע בחינה זו

ר קבוצות עיקריות כך שכל קבוצה כוללת בתוכה ניירות ערך בעלי מאפיינים שנרשמים למסחר למספ
דומים. לכל אחת מקבוצות אלו נקבע אורך חיים ממוצע לצורך פריסת ההכרה בהכנסה, כאשר אורך 
חיים זה התבסס על מספר השנים שבממוצע ניירות ערך דומים בקבוצה הרלבנטית היו רשומים 

 למסחר בעבר.

 הוראות את ליישם בחרה החברה. 2018לשנת של החברה כספיים האשונה בדוחות התקן מיושם לר
החברה מכירה בכל הפרש . וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה מסוימות הקלות עם למפרע התקן

 .בין הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום לראשונה ביתרת הפתיחה של העודפים
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הטבלה מטה מרכזת את ההשפעות על ההכנסות, ההוצאות התפעוליות, רווח, רווח למניה והדוח על 

 :2019בשנת , בהנחה והמדיניות הקודמת של הכרה בהכנסה הייתה ממשיכה 2018המצב הכספי לשנת 

 

 בדוחות המאוחדים על המצב הכספי:

 

בהתאם 
למדיניות 
 הקודמת

 
 

 השינוי

 
 בהתאם

 IFRS 15-ל

 ש"ח אלפי 
    31.12.2018יום ל

    נכסים
    נכסים לא שוטפים
 12,423 12,423 - נכסי מיסים נדחים

    
    התחייבויות והון

    התחייבויות שוטפות
 17,203 17,203 - כנסות נדחות מדמי רישוםה

    התחייבויות לא שוטפות
 70,411 70,411 - הכנסות נדחות מדמי רישום

 - (7,728) 7,728 עתודה למס
    הון

 437,315 (65,414) 502,729 1.1.2018עודפים יתרה ליום 
 86,422 (2,049) 88,471 לשנהנקי  רווח 

 523,737 (67,463) 591,200 31.12.2018יתרת עודפים ליום 

 

 :אחר בדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל

 

בהתאם 
למדיניות 
 הקודמת

 
 

 השינוי

לאחר 
 השפעת יישום

IFRS 15 

 אלפי ש"ח 

    31.12.2018לשנה שהסתיימה ביום 

 255,605 (2,661( 626,258 משירותים הכנסות

 113,622 )2,661) 328,116 לפני הכנסות מימון, נטורווח 

 מסים על הכנסה
26,752 )261( 14026, 

 86,422 (2,049) 88,471 לשנהרווח 

 91,185 (2,049) 93,234 רווח כולל לשנה

 0.864 (0.021) 0.885 )ש"ח( בסיסי ומדולל רווח למניה
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 המצב הכספיניתוח  1.3

 :2018עד  2016( לשנים )באלפי ש"ח הדוחות על המצב הכספילהלן נתונים עיקריים מתוך סעיפי  1.3.1

 

 

 סעיף
ליום 

31.12.2018 
ליום 

שיעור  31.12.2017
 הסברי החברה השינוי

 ש"חאלפי 

         שוטפיםנכסים 

מזומנים, שווי מזומנים ונכסים 
 פיננסים

238,180 215,592 10% 
מהשיפור בפעילות השוטפת, שינויים בהון החוזר  הגידול נובע 

לפרטים ) עסקת מניקיי וחלק החברה בתמורות משינוי בבעלות 
 .(נזילות ומקורות מימוןסעיף  –להלן  1.5סעיף  נוספים ראו

ויתרות חובה לקוחות, חייבים 
 . מקדמות מס בגין שנים קודמות החזרמעיקר הקיטון נובע  (10%) 24,223 21,913 אחרות

 260,093 239,815 8%  

נכסים הנובעים מפעילות סליקה 
 בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים

895,401 1,739,570 (49%) 
ופתוחים שווי הנכסים הנגזרים הנסלקים במסלקת המעו"ף 

הקיטון ביתרת הנכסים נובעת . על המצב הכספיהדוח לתאריך 
 . בעיקר מקיטון בעסקאות הפתוחות בנגזרים על מניות הבנקים

  (42%) 1,979,385 1,155,494 סה"כ נכסים שוטפים

     נכסים לא שוטפים

רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים,  
 31% 338,396 442,031 נטו

עיקר הגידול נובע מביטול הפרשה לירידת ערך ברכוש הקבוע בסך 
לדוחות  )ב(3ראו ביאור נוספים לפרטים )מיליון ש"ח  85.1 -של כ

ומגידול ( 31.12.2018הכספיים המאוחדים של החברה ליום 
 .בהשקעות בתוכנות ורישוי

 (19%) 16,010 12,961 נכסי מיסים נדחים ואחרים

מהפרשי עיתוי בגין עיקר בהקיטון ביתרת המיסים הנדחים נובע 
 19.6 -סך של כמתוכו ) ח"שמיליון  22.2 -רכוש קבוע בסך של כ

יצירת נכס בניכוי   (הפרשה לירידת ערךביטול מנובע  ח"שמיליון 
יישום השפעת המכתוצאה מיליון ש"ח  20.2 -של כ מס בסך

סעיף לפרטים נוספים ראו   IFRS 15 לראשונה של תקן חשבונאי
 לעיל. 1.2

  28% 354,406 454,992 סה"כ נכסים לא שוטפים

   2,333,791 1,610,486 סה"כ נכסים

     התחייבויות שוטפות

ספקים, נותני שירותים, זכאים 
 ויתרות זכות אחרות

  .נובע בעיקר מעיתוי תשלומי הטבות לעובדי החברההגידול  6% 44,777 47,518

 - - 17,203 מדמי רישוםהכנסות נדחות 
תקן  לעניין יישום  ,2019הכנסות מדמי רישום שיוכרו במהלך שנת 

סעיף . לפרטים נוספים ראו 1.1.2018יום החל מ IFRS 15 חשבונאי
 לעיל.  1.2

 64,721 44,777 45%  

התחייבויות הנובעות מפעילות 
סליקה בגין פוזיציות פתוחות 

 בנגזרים
895,401 1,739,570 (49%) 

הנסלקים  הנגזריםהסכום מבטא את שווי ההתחייבויות בגין כל 
)יתרת ההתחייבות שווה  במסלקת מעו"ף ופתוחים ליום המאזן.

לדוחות הכספיים  7ביאור לפרטים נוספים ראו ליתרת הנכסים, 
 (.31.12.2018ליום המאוחדים של החברה 

  (46%) 1,784,347 960,122 סה"כ התחייבויות שוטפות

     התחייבויות לא שוטפות  

הטבות התחייבויות לזמן ארוך בגין 
 (20%) 25,229 20,060 והתחייבויות אחרות לעובדים

בגין  בסעיף התחייבויות לזמן ארוך מקיטוןעיקר השינוי נובע 
אקטואריים הנובעים  הטבות לעובדים שנבע בעיקרו מרווחים

 ושינוי בהנחת צמיחת השכר.בשיעור ההיוון  מעליה

 - - 70,411 הכנסת נדחות מדמי רישום
לעניין יישום תקן   ,2020הכנסות מדמי רישום שיוכרו החל משנת 

 . לפרטים נוספים ראו1.1.2018מיום החל   IFRS 15 חשבונאי
 לעיל. 1.2סעיף 

  261% 25,229 90,471 שוטפותלא סה"כ התחייבויות 

 7% 524,215 559,893 הון

מיליון ש"ח  86.1 -של כ עיקר הגידול בהון נובע מרווחי השנה בסך
ש"ח, נטו מיליון  65.5 -של כ )כולל רווח מביטול ירידת ערך בסך

מיישום  , נטו ממסמיליון ש"ח 65.4 -סכום של כ (  בקיזוזממס
לפרטים נוספים כאמור   IFRS 15 לראשונה של תקן חשבונאי

 לעיל. 1.2סעיף ב

   2,333,791 1,610,486 התחייבויות והוןסה"כ 
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 סעיף
ליום 

31.12.2017 
  ליום

 הסברי החברה שיעור השינוי 31.12.2016

 ש"חאלפי 

     נכסים שוטפים

מזומנים, שווי מזומנים 
 ונכסים פיננסים

215,592 39,360 448% 

 עיקר הגידול נובע מסיווג נכסים פיננסים זמינים למכירה לנכסים
 2017שוטפים בעקבות החלטת החברה שהתקבלה בחודש דצמבר 

בעקבות ההחלטה  1.1.2018על שינוי מדיניות השקעות החל מיום 
סווגו של החברה  כאמור, ניירות הערך הזמינים למכירה

נכסים סעיף ל 31.12.2017 בדוחותיה הכספיים של החברה ליום
 שוטפים.

לקוחות, חייבים ויתרות 
 חובה אחרות

24,223 26,919 (10%) 
עיקר השינוי נובע מקיטון במיסים שוטפים שנבע מהחזרים נטו 

 שהתקבלו.

 239,815 66,279 -  

נכסים הנובעים מפעילות 
סליקה בגין פוזיציות 

 פתוחות בנגזרים
1,739,570 1,230,907 41% 

הסכום מבטא את השווי ההוגן של הנכסים בגין כל אחד מהחוזים 
העתידים והאופציות הנסלקים במסלקת מעו"ף ופתוחים ליום 

 המאזן. 

  53% 1,297,186 1,979,385 סה"כ נכסים שוטפים

     נכסים לא שוטפים

נכסים פיננסים זמינים 
 למכירה

- 156,398 - 
לנכסים השינוי נובע מסיווג נכסים פיננסים זמינים למכירה 

 כאמור לעיל. ,2017 בשנת שוטפים

רכוש קבוע ונכסים בלתי 
 מוחשיים,  נטו

338,396 344,796 (2%)  

  (14%) 18,568 16,010 נכסי מיסים נדחים ואחרים

  (32%) 519,762 354,406 סה"כ נכסים לא שוטפים

     

  28% 1,816,948 2,333,791 סה"כ נכסים

     

     התחייבויות שוטפות

ספקים, נותני שירותים, 
 זכאים ויתרות זכות אחרות

44,777 54,081 (17%) 
הטבות לעובדים בעקבות מעיתוי תשלום נובע בעיקר  הקיטון

. הגידול 2017 שנת במהלך חתימה על תיקון להסכם הקיבוצי
 ספקים ונותני שירותים.בסעיף צומצם בעקבות גידול בסעיף 

התחייבויות הנובעות 
מפעילות סליקה בגין 

 פוזיציות פתוחות בנגזרים
1,739,570 1,230,907 41% 

הסכום מבטא את השווי ההוגן של ההתחייבויות בגין כל אחד 
מהחוזים העתידים והאופציות הנסלקים במסלקת מעו"ף 

 ופתוחים ליום המאזן.

   39% 1,284,988 1,784,347 סה"כ התחייבויות שוטפות

 17% 21,516 25,229 התחייבויות לא שוטפות

עיקר השינוי נובע מגידול בסעיף התחייבויות לזמן ארוך בגין 
הטבות לעובדים שנבע בעיקרו מהפסדים אקטואריים הנובעים 

אגרות משינוי בשיעור ההיוון בעקבות ירידה בשיעור הריבית על 
 .ותקונצרני חוב

 3% 510,444 524,215 הון
שהסתכם בסך של  2017עיקר השינוי נובע מהפסד שנרשם בשנת 

ש"ח, ומנגד מיצירת קרן הון בגין עסקאות תשלום  ןמיליו 14 -כ
 ש"ח. ןמיליו 27.4 -מבוסס מניות בסך של כ

   28% 1,816,948 2,333,791 סה"כ התחייבויות והון
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 2017-ו 2018תוצאות הפעילות לשנים 

 תמצית נתוני רווח והפסד של החברה )סכומים מדווחים( )באלפי ש"ח(

 הסעיף
  

 2017שנת  2018שנת 
 הסברים לשינויים מהותיים  % -הפרש ב

 באלפי ש"ח

      הכנסות משירותים:

 .פירוט להלן ורא 3% 115,568 119,355 עמלות מסחר וסליקה

דמי רישום ניירות ערך 
 למסחר ואגרות שנתיות

46,525 39,737 17% 

בורסה  הגידול נובע מאגרות שנתיות לחברה לרישומים של ה
 מיליון ש"ח( 1.6 -)סך של כ 2018שהחלה פעילותה בשנת  

 מהכנסות חד פעמיות שנבעו מהמעבר למשטר קרנות הסלו
 .מיליון ש"ח( 5.2 -)בסך של כ

 כנסותהעל ה IFRS 15של תקן חשבונאי היישום  השפעת 
 ש"חמיליון  3.1 -של כבסך הביאה לקיטון  2018 בשנת 

 לעיל. 1.2לפרטים נוספים ראו סעיף  בהכנסות השנה.

 11% 44,542 49,605 שירותי מסלקה
הגידול משקף בעיקר את הפסקת השתתפות החברות 
לרישומים בהכנסת משרותי מסלקה )אירועי חברות(  בעקבות 

 הקמת החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך.
הפצת נתוני מסחר ומידע 

 אחר
34,954 36,640 (5%) 

הקיטון בהכנסות מהפצת נתוני מסחר ומידע בין השנים נובע 
 מירידה במספר המשתמשים במערכות המידע.

  (13%) 5,937 5,166 אחרות

  5% 242,424 255,605 סה"כ הכנסות משירותים

      :עלות ההכנסות

הוצאות בגין הטבות 
 לעובדים

129,270 128,698 - 

מיליון ש"ח   8 -של כ השכר גידול בהוצאותחל  2018בשנת 
מיישום תנאי ההסכם הקיבוצי, ומגידול במצבת העובדים 

מיליון ש"ח בעלויות שכר שהוונו לנכסים  7.3-בכבניכוי גידול 
 . לא מוחשיים בפיתוח

הוצאות בגין תשלומים 
 מבוססי מניות

- 27,380 (100%) 

אביב -אושרה על ידי בית המשפט המחוזי בתל 7.9.2017ביום 
תכנית ההסדר לשינוי מבנה הבורסה. במסגרת שינוי ההסדר 

מניות עבור עובדי חברה  6,000,000הקצתה החברה לנאמן, 
 ונותני שירותים. 

הוצאות מחשבים 
 ותקשורת

26,024 25,598 2%  

הוצאות ארנונה ואחזקת 
 בניין

12,994 12,559 3%  

  13% 7,817 8,829 הוצאות מנהלה וכלליות 

  (2%) 5,547 5,452 הוצאות שיווק

  - 10,476 10,506 אגרה לרשות ניירות ערך

הוצאות תפעוליות לחברה 
 לרישומים

448 5,655 (92%) 
 נובע מביטול ההעברות לחברות לרישומים 2018הקיטון בשנת 

בעקבות הקמת  1.2.2018שנכנס לתוקף ביום  של הבנקים
 החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.

(85,108) ביטול הפרשה לירידת ערך  - - 
בוטלה הפרשה לירידת ערך בניין הבורסה.  2018במהלך שנת 

לדוחות הכספיים המאוחדים ( ב)3אור יבראו לפרטים נוספים 
 .31.12.2018ליום  של החברה

הגידול בהוצאות נבע מביטול ירידת ערך המבנה במהלך שנת   10% 29,597 32,672 הוצאות פחת והפחתות
 .ומגידול בהשקעות בתוכנות ורישוי 2018

  209% 290 896 הוצאות אחרות

   (44%) 253,617 141,983 סה"כ עלות ההכנסות

רווח )הפסד( לפני הכנסות 
 מימון, נטו

622,113  (11,193)  1115%   

הכנסות )הוצאות( מימון 
(1,060) נטו השינוי בהכנסות המימון בשנים הרלוונטיות, נובע בעיקר  (168%) 1,569 

 משינויים בתשואות תיקי ההשקעות שהוחזקו בקבוצה.
רווח )הפסד( לפני מסים 

 על הכנסה
112,562 (9,624)  1270%   

 463% 4,646 26,140 מסים על הכנסה
 -בעיקר מגידול בהוצאות מיסים נדחים בסך של כהגידול נובע 

ביטול הפרשה לירידת ערך בניין הבורסה מיליון ש"ח עקב  19.5
 מיליון ש"ח. 85.1 -בסך של כ

(14,270) 86,422 רווח )הפסד( השנה  706% 

בנטרול השפעת ביטול הפרשה לירידת הערך  2018ת הרווח לשנ
מיליון  20.9-כסך של סתכם למ ח"שמיליון  65.5 -בסך של כ

ההוצאות בגין תשלומים בנטרול  2017לשנת ש"ח לעומת רווח 
מיליון ש"ח שמסתכם לסך של  27.4 -מבוססי מניות בסך של כ

 .2017בשנת  מיליון ש"ח 13.1 -כ
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 :להלן מובאים נתוני הכנסות מסחר וסליקה )באלפי ש"ח(

 לשנה  

שנסתיימה ביום 

31.12.2018 

 לשנה 

ביום שנסתיימה 

31.12.2017 
 % -הפרש ב

 הסברים לשינויים מהותיים 
 

 אלפי ש"ח

 (%2) 34,584 33,976 מניות והמירים
הקיטון נובע מקיטון במחזורי המסחר. בפברואר 

יושמה רפורמת המדדים שהביאה למחזור  2017
 מיליארד ש"ח ביום ההשקה. 12-בסך של כ

  %2 31,923 32,534 אג"ח

 %255 1,019 623,3 מלווה קצר מועד
כולל הכנסה חד פעמית בגין גביה רטרואקטיבית 

 2017ועד וכולל דצמבר  2015עבור התקופה מיולי 
 .ח"שמיליון  1.5 -בסך של כ

  %3 24,429 042,25 נגזרים
  %2 23,325 23,900 סליקת קרנות נאמנות

  MTS 280 288 (%2)סליקת 
  %3 115,568 119,355 סה"כ
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 2016-ו 2017הפעילות לשנים תוצאות 

 תמצית נתוני רווח והפסד של החברה )סכומים מדווחים( )באלפי ש"ח(

 הסעיף
  

הפרש  2016שנת  2017שנת 
 % -ב

 הסברים לשינויים מהותיים 
 באלפי ש"ח

      הכנסות משירותים:

   - 115,607 115,568 עמלות מסחר וסליקה
ואגרות דמי רישום ניירות ערך למסחר 

 שנתיות
39,737 40,604 (2%)   

  3% 43,168 44,542 שירותי מסלקה

 (5%) 38,684 36,640 הפצת נתוני מסחר ומידע אחר
הקיטון בהכנסות מהפצת נתוני מסחר ומידע בין השנים 

 נובע מירידה במספר המשתמשים במערכות המידע. 

 44% 4,137 5,937 אחרות
נובע  2016לעומת  2017הגידול בהכנסות אחרות בשנת 

  1.8 -בסך של כ 2017בשנת  מגידול בהכנסות פרויקט אנליזה
 מיליון ש"ח.

   - 242,200 242,424 סה"כ הכנסות משירותים

     :עלות ההכנסות

 3% 124,664 128,698 הוצאות בגין הטבות לעובדים

הגידול בהוצאות בגין הטבות לעובדים נובע מהגידול השנתי 
בשכר העובדים על פי ההסכם הקיבוצי, מגידול בשעות 

ומקיטון בסך עלויות השכר  2017העבודה הנוספות בשנת 
שהוונו לפרויקטים. הגידול כאמור קוזז בחלקו בעקבות 

 . 2017הקיטון במענקים לנושאי משרה בשנת 

 - - 27,380 תשלומים מבוססי מניותהוצאות בגין 

-אושרה על ידי בית המשפט המחוזי בתל 7.9.2017ביום 
אביב תכנית ההסדר לשינוי מבנה הבורסה. במסגרת שינוי 

מניות עבור  6,000,000ההסדר הקצתה החברה לנאמן, 
 עובדי חברה ונותני שירותים. 

 (13%) 29,340 25,598 הוצאות מחשבים ותקשורת
קיטון , טיםהירידה בהוצאות המחשוב נובעת מסיום פרויק

הדולר   ספקים ומירידה בשערו מיקור חוץ בהיקף עלויות 
 ארה"ב. 

עובדי הניקיון חלק מהקיטון בהוצאות נובע מקליטת  (4%) 13,147 12,559 הוצאות ארנונה ואחזקת בניין
 כעובדי החברה. 

 (44%) 14,068 7,817 הוצאות מנהלה וכלליות 

לעומת  2017עיקר הקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת 
נובע מצעדי התייעלות שננקטו על ידי הנהלת  2016שנת 

החברה )בכל אחת מהשנים( ובמסגרתם צומצמו משמעותית 
היקפי שרותי הייעוץ שהחברה מקבלת וכן מצמצום 

 טון בסעיף התרומות.בהוצאות הנהלה שוטפות ומקי

 .1עיקר הגידול נובע מהוצאות בפרויקט אנליזה 90% 2,917 5,547 הוצאות שיווק

   - 10,508 10,476 אגרה לרשות ניירות ערך

   - 5,655 5,655 הוצאות תפעוליות לחברה לרישומים

 (8%) 32,188 29,597 הוצאות פחת והפחתות

נובע  2016שנת לעומת  2017הקיטון בהוצאות כאמור בשנת 
וכן מקצב השקעות לא  2016מפחת של נכסים שנגרעו בשנת 

אחיד לאורך השנים שמביא לקיטון בנטו בהוצאות הפחת 
 בגין נכסים.

 (91%) 3,212 290 הוצאות אחרות
הקיטון בהוצאות אחרות נובע ממחיקת השקעות בעלויות 

 מיליון ש"ח בשנת 2.9 -פיתוח תוכנה שהוונו, בסך כולל של כ
2016. 

   8% 235,699 253,617 סה"כ עלות ההכנסות

(11,193) רווח )הפסד( לפני הכנסות מימון, נטו  6,501 (272%)   

 סה"כ הכנסות מימון נטו
1,569 503 212% 

השינוי בהכנסות המימון בשנים הרלוונטיות, נובע בעיקר  
 משינויים בתשואות תיקי ההשקעות שהוחזקו בקבוצה

(9,624) לפני מסים על הכנסהרווח )הפסד(   7,004 (237%)   

   (5%) 4,903 4,646 מסים על הכנסה

(14,270) רווח )הפסד( השנה  2,101 (779%) 
בנטרול השפעת תשלומים מבוססי  2017הרווח לשנת 

 -מיליון ש"ח מסתכם לסך של כ 27.4 -מניות בסך של כ
 מיליון ש"ח. 13.1

                                                      
 

1
רה משלמת פרויקט האנליזה הינו פרויקט במסגרתו חברות העומדות בקריטריונים שנקבעו ומעוניינות בכך, רוכשות באמצעות החברה סיקור מאנליסטים. החב   

 של החברה לעידוד חברות להירשם למסחר ולהגדלת המסחר בהן. לאנליסטים ומממנת חלק מהעלות. הפרויקט מהווה חלק מתוכניות השיווק

file://///simbafsprd2/Users/eranf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/eranf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8F218EB2.xls%23RANGE!B63
file://///simbafsprd2/Users/eranf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/eranf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8F218EB2.xls%23RANGE!B63
file://///simbafsprd2/Users/eranf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/eranf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8F218EB2.xls%23RANGE!B63
file://///simbafsprd2/Users/eranf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/eranf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8F218EB2.xls%23RANGE!B64
file://///simbafsprd2/Users/eranf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/eranf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8F218EB2.xls%23RANGE!B64
file://///simbafsprd2/Users/eranf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/eranf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8F218EB2.xls%23RANGE!B64
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 2017-ו 2018תוצאות הפעילות לרבעון רביעי 

 תמצית נתוני רווח והפסד של החברה )סכומים מדווחים( )באלפי ש"ח(

 הסעיף
  

רבעון רביעי 
2018 

רבעון רביעי 
 הפרש 2017

  
 הסברים לשינויים מהותיים

  
 באלפי ש"ח

         הכנסות משירותים:

 17% 28,602 33,493 עמלות מסחר וסליקה

מחזורי המסחר היו גבוהים מהמחזורים ברבעון הרביעי 
 2 -הוכרו כ 2018ברבעון הרביעי לשנת  ,בנוסף .2017בשנת 

מחוץ לבורסה בגין תקופות הכנסות מעסקאות  ש"חמיליון 
 קודמות.

דמי רישום ניירות ערך למסחר 
 52% 9,294 14,119 ואגרות שנתיות

קרנות הסל הגידול נובע בעיקר מהשפעת המעבר למשטר 
 .2018ברבעון הרביעי של 

 16% 11,186 12,998 שירותי מסלקה
הגידול משקף הפסקת השתתפות החברות לרישומים 
בהכנסת משרותי מסלקה )אירועי חברות( בעקבות הקמת 

 החברה לרישומים של הבורסה.

 (5%) 9,115 8,651 הפצת נתוני מסחר ומידע אחר
 הרבעוניםהקיטון בהכנסות מהפצת נתוני מסחר ומידע בין 

 נובע מירידה במספר המשתמשים במערכות המידע. 

 פרויקט האנליזה.בעקבות בהכנסות נובע בעיקר הקיטון  (42%) 1,876 1,080 אחרות

   17% 60,073 70,341 סה"כ הכנסות משירותים

      :עלות ההכנסות

   4% 33,006 34,302 הוצאות בגין הטבות לעובדים

   (1%) 7,828 7,787 הוצאות מחשבים ותקשורת

 .הגידול נובע מעיתוי הוצאות האחזקה על פני השנה 20% 3,005 3,596 הוצאות ארנונה ואחזקת בניין

   (5%) 2,551 2,427 הוצאות מנהלה וכלליות 

 (29%) 1,374 972 הוצאות שיווק
הרבעון לעומת  2018 ברבעון הרביעי שלעיקר הקיטון 
קיטון בהשתתפות הבורסה נובע מ 2017הרביעי בשנת 

 אנליזה.ההוצאות פרויקט ב

   0% 2,619 2,624 אגרה לרשות ניירות ערך

הוצאות תפעוליות לחברה 
 לרישומים

מהלך בביטול התשלומים לחברות לרישומים של הבנקים  (100%) 1,429 -
 .2018 של שנת ראשוןהבעון רה

 17% 7,619 8,923 פחת והפחתותהוצאות 
גידול בפחת מבנה הבורסה בעקבות ביטול ירידת הערך 

  .במחצית השנה ומגידול בהשקעות

  (130%) 256 (77) אחרות)הכנסות( הוצאות 

   1% 59,687 60,554 סה"כ עלות ההכנסות

)הוצאות( לפני הכנסות  רווח
 מימון, נטו

9,787 386 2,435%   

)הוצאות( סה"כ הכנסות 
 מימון נטו

השינוי בהכנסות המימון בשנים הרלוונטיות, נובע בעיקר   (226%) 603 (762)
 משינויים בתשואות תיקי ההשקעות שהוחזקו בקבוצה.

   813% 989 9,025 לפני מסים על הכנסהרווח 

   161% 775 2,022 מסים על הכנסה

   3,172% 214 7,003 רווח נקי
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 (ח"שאלפי ב) 2018דווח והפסד רבעוניים לשנת תמצית דוחות  1.4

 ספטמבר -יולי יוני  -אפריל מרץ -ינואר  הסעיף
 -אוקטובר 

 2018 דצמבר 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      הכנסות משירותים:

 119,355 33,493 25,304 27,836 32,722 עמלות מסחר וסליקה

דמי רישום ניירות ערך למסחר 

  (*) שנתיותואגרות 
11,306 10,620 10,480 14,119 46,525 

 49,605 12,998 12,747 12,202 11,658 שירותי מסלקה

 34,954 8,651 8,473 8,864 8,966 הפצת נתוני מסחר ומידע אחר

 5,166 1,080 1,163 1,410 1,513 אחרות

 255,605 70,341 58,167 60,932 66,165 סה"כ הכנסות משירותים

 :עלות ההכנסות

 129,270 34,302 31,119 31,324 32,525 הוצאות בגין הטבות לעובדים, נטו

 26,024 7,787 5,636 6,334 6,267 הוצאות מחשבים ותקשורת

 12,994 3,596 3,327 3,198 2,873 הוצאות ארנונה ואחזקת בניין

 8,829 2,427 2,334 2,132 1,936 הוצאות מנהלה וכלליות 

 5,452 972 1,163 2,117 1,200 שיווק הוצאות

 10,506 2,624 2,629 2,626 2,627 אגרה לרשות ניירות ערך

 448 - - - 448 הוצאות תפעוליות לחברה לרישומים

 32,672 8,923 8,576 7,719 7,454 הוצאות פחת והפחתות

 (85,108) - - (85,108) - ביטול הפרשה לירידת ערך

 896 (77) 653 320 - הוצאות אחרות

 141,983 60,554 55,437 (29,338) 55,330 סה"כ עלות ההכנסות

מימון, )הוצאות( רווח לפני הכנסות 
 113,622 9,787 2,730 90,270 10,835 נטו

 (899) (720) 245 (310) (114) הכנסות )הוצאות( מימון

 161 42 5 52 62 הוצאות מימון

 (1,060) (762) 240 (362) (176) נטו סה"כ הכנסות )הוצאות( מימון

 112,562 9,025 2,970 89,908 10,659 פני מסים על הכנסהרווח ל

 26,140 2,023 993 20,598 2,526 )*( מסים על הכנסה

 86,422 7,002 1,977 69,310 8,133 רווח נקי

 רווח כולל אחר:

מדידות מחדש של התחייבות נטו 
 בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס

- 3,080 - 1,683 4,763 

 91,185 8,685 1,977 390 8,133 רווח כולל לתקופה

  

                                                      
 
בקשר לאופן ההכרה בהכנסות מדמי רישום למסחר, אשר מסקנתה  IFRIC -יצאה הצעה לפרסום ההחלטה הסופית של ה 2019בחודש ינואר *

מוצגים מחדש  2018י והשלישי של שנת נתוני הרבעונים הראשון, השנהינה שנדרש לפרוס את ההכנסות מדמי רישום על פני זמן. היות וכך 
רווח שהשפעתן היא קיטון בשהינה הפחתה של ההכנסות משירותים, הוצ' מסים על הכנסה  IFRS 15ומשקפים את השפעת יישום תקן חשבונאי 

לפרטים נוספים ראו סעיף מיליון ש"ח בכל רבעון, וזאת ביחס לסכומים שהוצגו בדוחות הכספיים לאותן תקופות דיווח .  0.5 -הנקי בסך של כ
  לעיל. 1.2
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 נזילות ומקורות מימון 1.5

 )במיליוני ש"ח( מקורות המימון 1.5.1

השונים אותם היא  רותיםישההחברה מקבוצת הכנסות  הינם קבוצת החברהמקורות המימון של 
קבוצת ההשקעה של תכנית וכן את של הקבוצה השוטפת  הנות את פעילותמ. הכנסות אלו מממעניקה
 החברה.

 :)מיליוני ש"ח( לןיתרות מזומנים ונכסים פיננסיים כמפורט לה לקבוצה ,בנוסף

 31.12.2016ליום  31.12.2017ליום  31.12.2018ליום  

 39.4 59.9 238.2 מזומנים וניירות ערך סחירים

 156.4 155.7 - ניירות הערך הזמינים למכירה

 195.8 215.6 238.2 סה"כ

 

לפרטים נוספים ראו  ש"ח. מיליון 50בסך של עד כמו כן, לחברה מסגרת אשראי בנקאית לא מנוצלת 
 .לפרק תיאור עסקי החברה 3.24.1 סעיף

לפי  .מיליון ש"ח 30בסך של  תאגיד בנקאימסגרת אשראי על ידי  , למסלקת הבורסה הועמדהבנוסף
 מיליון ש"ח וזאת 30של מסלקת הבורסה, התאגיד הבנקאי יעמיד לה אשראי בסך של עד  בקשתה

אצל התאגיד הבנקאי של אגרות חוב  ת הבורסהכנגד הפקדה לחשבון ייעודי משועבד של מסלק
 .התאגיד הבנקאי מיליון ש"ח ושעבודן לטובת 30 -ממשלתיות בשווי של כ

  )במיליוני ש"ח( תזרים מזומנים 1.5.2

  בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה  

 הסברי החברה 2016 2017 2018 סעיף

 

מזומנים 
נטו 

מפעילות 
 שוטפת

EBITDA 61.5 46.1 41.6  נובע בעיקר  2017ביחס לשנת  2018הגידול בשנת
מגידול בהכנסות כתוצאה  EDITDA -במגידול 

קר מעיתוי ינובע בעהמגידול בהון החוזר ו
 .תשלומי הטבות לעובדי החברה

נבע  2016ביחס לשנת  2017הקיטון בשנת 
בעיקר בגין הטבות לעובדים מקיטון בהון החוזר 
שבוצעו עם החתימה על  בעקבות תשלומים

  הסכם השכר עם העובדים.

שינויים בהון 
 החוזר

6.1 (10.5) 3.2 

 8.6 5.9 3.7 מימון ומס

 53.4 41.5 71.3 סה"כ

מזומנים נטו לפעילות 
 השקעה

(55) (35.4) (57.8) 

נובע מעליה  2017ביחס לשנת  2018הגידול בשנת 
בהיקפי ההשקעות ברכוש קבוע ובנכסים בלתי 

 מוחשיים.

הינו  2016לעומת שנת  2017בשנת   עיקר הקיטון
כתוצאה מקיטון בהשקעה בתיקי ניירות ערך 
ומקיטון בהשקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי 

 מוחשיים.

תקבולים מבעלי מניות 
מסגרת יישום שינוי ב

 מבנה הבעלות, נטו
9.9 - - 

.ב.  לדוחות הכספיים המאוחדים של 1ראו באור 
 .31.12.18החברה ליום 

)קיטון( סה"כ גידול 
 במזומנים ושווי מזומנים

26.1 6.1 (4.4)  
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 אשראי לקוחות 1.5.3

)הכנסות ממסחר וסליקה, שרותי  מתן השירות או בסמוך נגבות במועדהחברה מרבית הכנסות 
 , שכירות וכד'(.ומשמורת מסלקה

 ."30שוטף + של "שנה ובתנאי תשלום הבתחילת מאגרות שנתיות נגבות החברה הכנסות 

והכנסות משימוש " 60או "שוטף +  "30שוטף + "תשלום של תנאי ב נגבותמידע  הפצתהכנסות מ
 .בתחילת כל שנה בגין השנה הקודמתבמדדים נגבות 

 14,222אלפי ש"ח,  15,325 -בסך של כהסתכמו  31.12.2017 -, ו31.12.2018ת הלקוחות לימים ויתר
 בהתאמה. ,ח"שאלפי 

 אשראי ספקים  1.5.4

)כולל מספקי ציוד " 60"שוטף +  או "30 + שוטף"על ידי ספקיה הינו לרוב לחברה האשראי הניתן 
 מחשוב(.

 19,728אלפי ש"ח,  15,272 -בסך של כ מוהסתכ 31.12.2017 -ו 31.12.2018ת הספקים לימים ויתר
פעילות השקעה של הקבוצה עיתוי נובע בעיקר מ ספקיםביתרות ההקיטון  .אלפי ש"ח, בהתאמה

 .2018במסגרת יישום תכנית העבודה לשנת 

 

  ודרכי ניהולם םחשיפה לסיכוני .2

שהקבוצה חשופה להם במהלך להלן פירוט סיכונים פיננסים, תפעוליים וסיכונים עיקריים נוספים 

 פעילותה:

 כללי 2.1

מלווה בחשיפה לסיכונים פיננסיים שונים, שעיקרם: סיכון אשראי, סיכון פעילותה של הקבוצה 
. בנוסף, פעילות הקבוצה מלווה גם בחשיפה לסיכון סליקה, סיכון תפעולי, סיכון שוק וסיכוני נזילות

 עסקי וסיכונים אחרים שהתממשותם עלולה להוביל להפסד וקיטון מהותי בהון הקבוצה. 

החשיפות לסיכונים של הקבוצה נובעות בעיקר מפעילויות הסליקה המתבצעות על ידי המסלקות, בהן 
כצד נגדי י, וכן בגין פעילויות אחרות של הקבוצה )כגון, השקעה בניירות ערך(. מחויבות כצד נגדי מרכז

מרכזי מבטיחה מסלקת הבורסה את ביצוען של עסקאות בניירות ערך שבוצעו בבורסה )למעט 
נגזרים(, לרבות העברות משמורת )בורסה( ועסקאות בניירות ערך שבוצעו במסגרת המסחר במערכת 

MTSעסקאות בנגזרים )אופציות וחוזים   חה כצד נגדי מרכזי את ביצוען של. מסלקת מעו"ף מבטי
במקרה בו חבר מסלקת הבורסה, או חבר מסלקת מעו"ף )לפי העניין(, לא עתידיים( שבוצעו בבורסה. 

יוכל לקיים את התחייבויותיו, תידרש המסלקה הרלוונטית, כצד נגדי מרכזי למלא את התחייבויותיו 
וכן לטפל בחשיפות שנוצרו למסלקה אגב  .כלפי חברי המסלקה האחרים של חבר המסלקה שכשל

 אירוע הכשל ככל שאלו קיימות, והכל בהתאם לחוקי העזר של המסלקות.

להלן, הינו סמנכ"ל הכספים, מר  2.5.4האחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה, כהגדרתם בסעיף 
 .ונדרולדהיהודה 

הנוספים,  א' לפרק הפרטים26תקנה ראו  ונדרולדהמר יהודה לפרטים בדבר השכלתו וניסיונו של 
 הנכלל בדוח תקופתי זה.
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 מסגרת רגולטורית לניהול הסיכונים במסלקות  2.2

, הפועלת תחת הבנק (CPMIפרסמו הוועדה למערכות תשלום וסליקה ) 2012אפריל בחודש 
עקרונות מסמך ( IOSCOוהארגון הבינלאומי  של רשויות ניירות ערך ) ,(BIS)הבינלאומי לסליקה 

לסטנדרטים בינלאומיים להסדרת פעילותם של גופי תשתית בשוק הפיננסי, ובכלל זה גם קבוצה 
. PFMI (Principals for Financial Market Infrastructures)2 -שהינה צד נגדי מרכזי, את מסמך ה

הסדרת היבטים נרחבים למען הבטחת פעילותם התקינה ויציבותם עקרונות ל 24המסמך כולל 
 הפיננסית של גופי התשתית בשוק הפיננסי.

בנוסף, לאור אחריותה לפקח ולבקר את פעילות המסלקות ולוודא את יציבותה ויעילותה של מערכת 
ת ניירות ג)ב( בחוק ניירות ערך, קבעה רשו50הסליקה, וכן מתוקף הסמכות שניתנה לה על פי סעיף 

-ערך הוראה להבטחת פעילותן התקינה של המסלקות אשר מאמצת את העקרונות שנקבעו במסמך ה
PFMI " :(.הוראת יציבות המסלקות)להלן" 

 ניהול הסיכונים  2.3

הינו בעל הסמכות העליונה לניהול הסיכון והוא קבע שלושה קווי הגנה, שמטרתם  החברהדירקטוריון 
קו הגנה שני  -קו הגנה ראשון, פונקציית ניהול הסיכונים -לסייע לו בניהול הסיכונים: קווי העסקים

 קו הגנה שלישי. -ופונקציית הביקורת הפנימית

יניות ונהלים ובהתבסס על עקרונות מסגרת ניהול הסיכונים בקבוצה מבוצעת באמצעות קביעת מד
הליבה שקבעה הקבוצה במדיניות ניהול הסיכונים, הכוללים: זיהוי ואפיון פרופיל הסיכון, קביעת 
תיאבון הסיכון, קביעת קווי ההגנה בניהול הסיכון והסדרת תחומי אחריותם, קביעת קווי הדיווח בין 

 הניהול ומזעור הסיכון העיקריים. קווי ההגנה והאורגנים השונים בקבוצה וקביעת אמצעי

מסגרת ניהול הסיכונים של הקבוצה מכוונת לעיגונו של מערך ניהול סיכונים אפקטיבי, להבטחת 
תוך חיזוק יכולותיה למפות, לזהות, לנטר ולנהל את סיכוניה לצורך הגשמת  -יציבותה של הקבוצה

 יעדיה האסטרטגיים והעסקיים.

 פת הדוח על המצב הכספי לשיפור ושדרוג מערך ניהול הסיכוניםשבוצעו בתקו מהותיים תהליכים 2.4

הקבוצה פועלת לשיפור ושדרוג מערך ניהול הסיכונים של הקבוצה בהתאמה לאמות המידה 
המקובלות בקרב גופי תשתית בשוק הפיננסי ומסלקות בפרט, בהתבסס על הסטנדרטים הבינלאומיים 

 בהתבסס על הוראת יציבות המסלקות.ו PFMI-ב CPMI-IOSCOהמנחים שנקבעו על ידי 

 בתקופת הדוח על המצב הכספי, התהליכים המרכזיים שבוצעו הינם:

 IOSCO-CPMIהערכה עצמית על פי מתודולוגיית ההערכה ומסגרת הגילוי של  2.4.1

 הערכה ולפרסם לבצע ומסלקת מעו"ף הבורסה מסלקת תונדרש הפיננסי בשוק תשתית פיכגו
 לבחון מנת על CPMI-IOSCO, ידי על שנקבעו הגילוי ומסגרת ההערכה מתודולוגיית פי על תקופתית

  .והציבור ותהמסלק חברי לידיעת זאת ולפרסם הליבה עקרונות את תומיישמ ןה מידה באיזו
 ביצוע את לראשונה ומסלקת מעו"ף הבורסה מסלקת והשלימ, 2018 שנת של הראשונה במחצית
 של האינטרנט באתר לציבור מפורסמת העצמית ההערכה. 2017 לשנת ןשלה העצמית ההערכה
 .הבורסה

 CPMI-IOSCOכמותי לפי מסגרת הגילוי שנקבעה על ידי  גילוי 2.4.2

, צד נגדי 2015בפברואר  CPMI-IOSCO על ידי על פי מסגרת הגילוי שפורסמהבהמשך לסעיף קודם, 
במטרה להוות  PFMI-מרכזי נדרש לתת מידע כמותי עבור עקרונות רלוונטיים שנקבעו במסמך ה

 מסגרת גילוי משלימה להערכה העצמית.

                                                      
 

2   Principles for Financial Market Infrastructures,CPSS (Committee on Payment and Settlement Systems,  
Bank for International Settlements: BIS) - IOSCO (Technical Committee of the International Organization 

Commissions), April 2012.of Securities  http://www.bis.org/cpmi/publ/d101.html. 

http://www.bis.org/cpmi/publ/d101.htm
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החלו מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף לפרסם מדי רבעון את גילוי הכמותי, כאמור לעיל,  2018בשנת 

 באתר האינטרנט של הבורסה.

  ESMAעל ידי  QCCP-תהליך ההכרה של המסלקות כ 2.4.3

 ESMA ((The European Securities and Markets -הגישו המסלקות בקשה ל 2014בחודש יוני 
Authorityהמקיים את כללי ה  כשיר , לשם הכרתן כצד נגדי מרכזי-EMIR (European Markets 

Infrastructure Regulation,)  והרשאי לספק שירותי סליקה לחברי קבוצה ולזירות מסחר
 אירופאיים.

)א( אישור כי כל  –ון אישור כפול במסלקות כצד נגדי מרכזי כשיר כרוכה במנגנ  ESMAההכרה של
, לרבות נאותות הממשל התאגידי, EMIR -מסלקה פועלת בהתאם לסטנדרטים הקבועים בכללי ה

)ב( אישור כי הרגולציה בישראל, בעניין פעילותן התקינה של  -מסגרת ניהול הסיכונים וכד'; ו

 י הפיקוח הקיימים., לרבות האפקטיביות של הסדרEMIR-המסלקות, אקוויוולנטית לכללי ה

, כפי שצוין ESMA -המסלקות הינן במעמד זמני של מסלקה כשירה על ידי ה 31.12.2018נכון ליום 
 לתהליך הארכה קבלת על ESMA הודיעה 3.10.2018 ביוםבאתריה הפומביים.  ESMA -על ידי ה

 .31.5.2019 ליום עד ההכרה

 מעו"ף במסלקת הסיכונים קרן של גודלה לקביעת המתודולוגיהעדכון  2.4.4

על פיה נקבעת קרן הסיכונים  אושר בדירקטוריון מסלקת מעו"ף עדכון למתודולוגיה 29.3.2018ביום 
 עדכוןהמועד , החל מ2018ברבעון השלישי לשנת  המתודולוגיה נכנסה לתוקף של מסלקת מעו"ף.

 .מסלקת מעו"ף ברבעון בחוקי העזר של קרן הסיכוניםל שנקבע 

על אומדן החשיפה העודפת  , באופן כללי,על פי המתודולוגיה המעודכנת מבוסס חישוב קרן הסיכונים

אשר עלולה להיווצר בקרות אירוע כשל של חבר, מעל הבטוחות המופקדות בפועל על ידי חבר זה 
. חשיפה עודפת זו, נאמדת על בסיס ההפרש בין תוצאת מערך תוצאת מערך התרחישיםבהתאם ל

התרחישים של חבר המחושבת תוך הפעלת פרמטרים קיצוניים לייצוג תרחישים קיצוניים אך 
חבר בפועל ו/או ביישום התאמות מסוימות ה שלמתקבלים על הדעת, לבין תוצאת מערך התרחישים 

 .מטעמי שמרנות

 ר אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל ומלוות קצרות מועדעדכון מודל מקדמי הביטחון עבו 2.4.5

את המלצות דו"ח התיקוף למודל מקדמי הביטחון עבור החברה אישר דירקטוריון  29.3.2018ביום 
אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל ומלוות קצרות מועד )להלן "מודל מקדמי הביטחון"(. 

בין היתר, בחינת האופן שבו מגשים המודל את ייעודו ומטרותיו, מטרות תהליך התיקוף שבוצע כללו, 

 ודל והגברת מהימנותו, ככל שניתן.מזעור סיכוני מ

עודכן מודל מקדמי הביטחון על בסיס חלק מהמלצות דו"ח התיקוף,  4.10.2018בהמשך לכך, ביום 
יון מסלקת הבורסה ודירקטור 5.7.2018מיום החברה האמור לעיל, זאת בהתאם להחלטת דירקטוריון 

עבודה לביצוע הפעילויות הכנית ת, אשר כללה גם אישור 6.9.2018ודירקטוריון מסלקת מעו"ף מיום 
הביטחון. שאר הפעילויות הנגזרות מהמלצות תיקוף המודל ות דו"ח תיקוף מקדמי הנגזרות מהמלצ

 צפויות להיות מיושמות בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה.

 הסריקה של נכסי הבסיס במסלקת מעו"ףתיקוף מודל טווחי  2.4.6

בוצע תיקוף למודל טווחי  2018בהתאם למסגרת תיקוף המודלים בקבוצת הבורסה, במהלך שנת 
הסריקה של נכסי הבסיס במסלקת מעו"ף. מטרות תהליך התיקוף שבוצע כללו, בין היתר, בחינת 

והגברת מהימנותו, ככל שניתן. האופן שבו מגשים המודל את ייעודו ומטרותיו, מזעור סיכוני מודל 

 על ידי דירקטוריון מסלקת מעו"ף. 28.2.2019דו"ח התיקוף והמלצותיו אושרו ביום 

 ביצוע סקר סיכונים תפעוליים 2.4.7

שנים בהתאם למדיניות ניהול  3 -בוצע סקר סיכונים תפעוליים, המבוצע פעם ב 2018במהלך שנת 
קר נועד לשפר את מערך ניהול הסיכונים הקיים ביצוע הס. החברההסיכונים התפעוליים של קבוצת 
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של הארגון ובאמצעות הסקר ניתן לזהות ולהעריך את הסיכונים המובנים בתהליכים, בפעילויות 

 ובמערכות הארגון.

 .28.2.19ביום החברה עיקרי ממצאי הסקר הוצגו ואושרו בדירקטוריון 

 סיכונים פיננסים 2.5

הסיכונים הפיננסיים העיקריים אליהם חשופה הקבוצה במהלך פעילותה, המתוארת  תמציתלהלן 
 ומזעור אותם הסיכונים:לניהול  קבוצת הבורסההאמצעים השונים הננקטים על ידי לעיל, וכן תמצית 

 סיכון אשראי 2.5.1

כתוצאה מאי קיום התחייבות של צד נגדי  לקבוצה םהאשראי הינו הסיכון להפסד שייגר סיכון
ועד שנקבע לכך, או בכל לעסקה, גוף פיננסי המספק שירותי משמורת עבור נכסיה, או חייב אחר, במ

 עת בעתיד.

בשל מחויבות המסלקות לפעול כצד נגדי מרכזי בעסקאות ניירות ערך, או בעסקאות נגזרים, לפי 
(, שהינו Counterparty Credit Riskהעניין,  קיימת לכל מסלקה חשיפה מהותית לסיכון אשראי צד נגדי )

הסיכון שחבר מסלקה לא יוכל לקיים את חלקו בעסקה כלפי המסלקה במועד שבו התחייב לעשות 
כן, או בכל עת בעתיד, כך שתידרש המסלקה לקיים התחייבויות חבר המסלקה שכשל כלפי חברי 

חבר  המסלקה האחרים, כאמור. מסלקת מעו"ף תידרש לטפל גם בפוזיציות הפתוחות בנגזרים של

 המסלקה שכשל בגין עסקאות שביצע בבורסה.

אמצעים לניהול סיכונים הכוללים,  על ידימנהלת וממזערת את חשיפתה לסיכון האשראי הקבוצה 
דרישת בטוחות מחברי המסלקות והקצאת  ,בקבוצהבין היתר, קביעת תנאי כשירות לחברות 

 החברההכספיים המאוחדים של  לדוחות 5 -ו 4ביאורים לפרטים נוספים ראו  משאבים מהונה העצמי.

 , הנכללים בדוח תקופתי זה.31.12.2018ליום 

 סיכון נזילות 2.5.2

, בין אם בעת ובמלואן במועדן לא תוכל לספק את צרכי נזילותה שהקבוצהסיכון הסיכון נזילות הינו 
ן או ביאירוע כשל של חבר באחת המסלקות, או שתיהן, מתוקף כל אחת מהן לפעול כצד נגדי מרכזי, 

 אם עבור מימון פעילותה השוטפת.

החשיפה המהותית לסיכון הנזילות במסלקת הבורסה בעת אירוע כשל של חבר מסלקה הינה בסכום 
חיוביו הכספיים של חבר המסלקה שכשל בסבב הסליקה הכספית במערכת זה"ב של בנק ישראל, 

ות לחיוב, אך גם בגין הצורך להשלים במקומו ובלבד שקיימות לו יתר מסלקת הבורסהאותם תידרש 
במימוש מהיר של המשאבים הפיננסיים העומדים לרשותה לטיפול באירוע הכשל לצורך השלמת 

 החיובים הכספיים האמורים.

החשיפה המהותית לסיכון הנזילות במסלקת מעו"ף נובעת מכך שהמסלקה הינה צד נגדי מרכזי 
בותה בעסקה כלפי חבר המסלקה האחר שלא לעסקאות, כך שיהיה עליה להמשיך ולקיים את התחיי

כשל, ובכלל זה את הסילוק הסופי של תזרימי המזומנים העתידיים בעסקה, ובלבד שהתקיימו 
 .מסלקת מעו"ףהתנאים לכך על פי חוקי עזר של 

הקבוצה מנהלת וממזערת את חשיפתה לסיכון הנזילות, בין היתר, ע"י שמירה על תמהיל נזיל של 
 4כבטוחות, תמהיל נזיל של נכסיה העצמיים ועוד. לפרטים נוספים ראו ביאורים   נכסים המופקדים

 זה.תקופתי , הנכללים בדוח 31.12.2018הכספיים המאוחדים של החברה ליום  לדוחות 5 -ו

 סיכון סליקה 2.5.3

סיכון סליקה הינו הסיכון שפעולת הסליקה לא תושלם באופן תקין כך שתתבצע העברת התמורה 
י נייר הערך או מכשיר פיננסי, לצד בעסקה מבלי שיתקבל המכשיר הפיננסי, מלאי נייר הכספית, מלא

הערך, או התמורה הכספית, מהצד הנגדי לאותה עסקה בו זמנית. התממשות סיכון סליקה עלולה 
לפרטים נוספים ראו  לגרום לגידול מהותי בחשיפות האשראי והנזילות של המסלקות כצד נגדי מרכזי.

 זה.תקופתי , הנכללים בדוח 31.12.2018הכספיים המאוחדים של החברה ליום  לדוחות 5-ו 4 ביאורים

 סיכון שוק 2.5.4
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שינויים במחירי שוק )כגון שערי חליפין, מ כתוצאה קבוצהל שייגרם להפסד הסיכון ינושוק הה ןסיכו

ששינויים אלו ייגרמו לקיטון ברווח  ככלמדד המחירים לצרכן, שיעורי הריבית ומרווחים בשווקים(, 
 הקבוצה.הנקי או להפסד אשר יוביל לקיטון בהון העצמי של 

במהלך העסקים הרגיל, חשופה הקבוצה לסיכון שוק בגין החזקה בניירות ערך הכלולים בתיק 
ההשקעות של הקבוצה המוחזקים למסחר, כך ששינוי לרעה במחירי השוק משפיע באופן ישיר על 

פסד של הקבוצה, או בגין החזקה בפיקדונות בריבית משתנה או במט"ח. הקבוצה מנהלת הרווח וה
אשר מאושרת  שמרנית  השקעות מדיניותוממזערת את חשיפתה לסיכון שוק, בין היתר, באמצעות 

 מידי שנה על ידי דירקטוריון החברה.

, הנכללים 31.12.2018הכספיים המאוחדים של החברה ליום  לדוחות 4לפרטים נוספים ראו ביאור 
 בדוח זה.

 סיכון ריכוזיות 2.5.5

גבוהה באופן יחסי לגורם סיכון מסוים )כגון: מחיר נכס  סיכון ריכוזיות הינו הסיכון לקיום חשיפה
עלולה להוביל אשר בסיס, מחיר נייר ערך, מנפיק וכיו"ב(, או לחבר מסלקה או חבר בורסה, לפי העניין, 

 כונים כגון: אשראי, שוק ונזילות.לגידול מהותי בחשיפה הכוללת לסי

במסגרת ניהול קרנות הסיכונים, הקבוצה מנהלת וממזערת את חשיפתה לסיכון הריכוזיות, בין היתר, 
 ניהול הבטוחות ומדיניות ההשקעות.

 (Way Risk-Wrong)סיכון כיוון שגוי  2.5.6

ההסתברות לחדלון פירעון של אותו  לאור מתאם חיובי בין הסיכון שהחשיפה לצד נגדי מסוים תגדל
 החשיפה העתידית לצד נגדי זה. לביןצד נגדי 

הקבוצה מנהלת וממזערת את חשיפתה לסיכון כיוון שגוי, בין היתר, במסגרת ניהול קרנות הסיכונים, 
במהלך יום  Margin Callsבאמצעות ניטור רציף של דרישת הביטחונות מהחברים ואפשרות לביצוע 

 סליקה.

 ן משמורתסיכו 2.5.7

שימוש לא נכון  ,הונאה, רשלנותכתוצאה מ במשמורת המוחזקים בנכסים פגיעה או להפסד הסיכון
 .שלו שלוח של או (Custodianמשמורן ) שלאו חדלות פירעון  לקוי תיעוד, נאות לא ניהול בנכסים,

 סיכוני משמורת קיימים לאור העובדה שהקבוצה מחזיקה את אמצעיה העצמיים ונכסי חברי
המסלקה המופקדים כבטוחות בתאגידים בנקאיים מסחריים )מזומנים ניירות ערך הכלולים בתיק 

לכן, חשופה הקבוצה לסיכונים המושתים וגופים אחרים.  CSD), גופי משמורת מרכזיים )ההשקעות(

 .הגופיםעליה מאותם 

 ישויותוב ישראל בבנקהנכסים  החזקתהקבוצה מנהלת וממזערת את סיכון המשמורת באמצעות 
 .בנקאיים תאגידיםהחשיפה על ידי שימוש במספר  ביזורובאמצעות  מפוקחות

בדוח  לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל 3.32לפרטים בדבר סיכונים תפעוליים של הקבוצה ראו סעיף  2.5.8

 תקופתי זה.
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בדוח  לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל 3.32של הקבוצה ראו סעיף  אחריםלפרטים בדבר סיכונים  2.5.9

 תקופתי זה.

 
 )באלפי ש"ח(: 2017.31.12 -ו 201831.12.בסיסי הצמדה ליום  ביאורלהלן  2.6

  

 31.12.2018 
במטבע חוץ 

 או
בהצמדה 

 אליו

בהצמדה 
 למדד

נכסים  ללא הצמדה
והתחייבויות 

הנובעים מפעילות 
סליקה בגין 

פוזיציות פתוחות 
 בנגזרים

פריטים 
 אחרים

סה"כ ליום 
31.12.2018 

 אלפי ש"ח 
       :נכסים

       :נכסים שוטפים
 238,180 - - 155,811 77,347 5,022 מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לז"ק

 15,325 - - 14,799 - 526 לקוחות
 6,588 - - 1,521 5,067 - חייבים ויתרות חובה אחרים

נכסים הנובעים מפעילות סליקה בגין 
 895,401 - - - פוזיציות פתוחות בנגזרים 

- 
895,401 

       :נכסים לא שוטפים
 442,031 442,031 - - - - רכוש קבוע ונכסים אחרים, נטו

 12,961 12,423 - 538 - - מסים נדחים ונכסים אחרים
 1,610,486 454,454 895,401 172,669 82,414 5,548 נכסיםסה"כ 

       התחייבויות:
       התחייבויות שוטפות: 

מפעילות סליקה  הנובעות התחייבויות
 895,401 - 895,401 - - - בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים

 17,203 17,203 - - - - הכנסות נדחות מדמי רישום
 28,751 - - 28,751 - - התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 15,272 - - 11,477 - 3,795 ספקים ונותני שרותים
 3,495 - - 1,487 2,008 - זכאים ויתרות זכות אחרים

ייבויות לזמן ארוך )כולל חלויות התח
     שוטפות(:

  

 19,522 19,522 - - - - התחייבויות בגין הטבות לעובדים
 70,411 70,411 - - - - הכנסות נדחות מדמי רישום

 538 - - 538 - - התחייבויות אחרות
 1,050,593 107,136 895,401 42,253 2,008 3,795 סה"כ התחייבויות

 559,893 347,318 - 130,416 80,406 1,753 על התחייבויות נכסיםעודף 



18 

 

 

 31.12.2017 

במטבע חוץ  
 או

בהצמדה 
 אליו

בהצמדה 
 למדד

נכסים  ללא הצמדה
והתחייבויות 

הנובעים מפעילות 
סליקה בגין 

פוזיציות פתוחות 
 בנגזרים

פריטים 
 אחרים

סה"כ ליום 
31.12.2017 

 אלפי ש"ח 
       :נכסים

       :נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים והשקעות 

 - 119,902 93,966 1,724 לז"ק
- 215,592 

 14,222 - - 12,169 - 2,053 לקוחות

 10,001  - 1,343 6,808 - חייבים ויתרות חובה אחרים
נכסים הנובעים מפעילות סליקה בגין 

 1,739,570 - - - פוזיציות פתוחות בנגזרים 
- 

1,739,570 

       :נכסים לא שוטפים

 338,396 338,396 - - - - רכוש קבוע ונכסים אחרים, נטו
 15,472 15,472 - 538 - - מסים נדחים ונכסים אחרים

       
 2,333,791 355,718 1,739,570 133,952 100,774 3,777 סה"כ רכוש

       התחייבויות:

       התחייבויות שוטפות: 

מפעילות  הנובעות התחייבויות
סליקה בגין פוזיציות פתוחות 

 בנגזרים
- - - 1,739,570 - 1,739,570 

 21,684 - - 21,684 - - התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 19,728 - - 14,006 - 5,722 ספקים ונותני שרותים

 3,365 1,384 - 1,981 - - זכאים ויתרות זכות אחרים

ייבויות לזמן ארוך )כולל חלויות התח
     שוטפות(:

  

 24,691 24,691 - - - - התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 538 - - 538 - - מסים נדחים והתחייבויות אחרות

 1,809,576 26,075 1,739,570 38,209 - 5,722 סה"כ התחייבויות
 524,215 329,643 - 95,743 100,774 (1,945) על התחייבויות נכסיםעודף 
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 מבחני רגישות 2.7

לקבוצת החברה עודפי מזומנים המופקדים בפקדונות בנקאיים ובהשקעות במכשירים פיננסים. 
החברה ליום . לדוחות הכספיים המאוחדים של ה8לעניין ניתוחי רגישות לשינויים בריבית ראו ביאור 

 זה. תקופתי , הנכללים בדוח31.12.2018

 שווי הוגן בסיכון 2.8

ערך דוחות  ניירות תקנות להוראות בהתאם החברה ידי על VaR -ה מודל אימוץ אודות פרטים להלן
 .1970 -ל "התש, ומידיים תקופתיים

 פרטים אודות המודל  2.8.1

הינו מודל סטטיסטי מקובל למדידה והערכת סיכון ומטרתו לאמוד את ההפסד  VaR -מודל ה

המקסימלי בהשקעה מסוימת ו/או בתיק השקעות במהלך חלון זמן מוגדר )"תקופת החזקה"(, ברמת 
מספק אומדן לסיכון במסגרת גבולות סבירים לשאלה  VaR -ביטחון נתונה. ככל כלי סטטיסטי, ערך ה

על ניירות הערך הכלולים בתיק ההשקעות בלבד ועל יתרות  VaR-ערך ה הקבוצה מחשבת את זו.
קרי היא אינה מחשבת ערך זה על נכסים ככל שאלו קיימות, מזומנים המוחזקות במטבע חוץ, 

והתחייבויות הנובעים מפעילות סליקה בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים, מאחר והקבוצה אינה מכירה 
הכספיים  לדוחות 7ביאור ראו  לפרטים נוספיםברווחים והפסדים מהתאמות שווי הוגן על הפוזיציות. 

 .זהתקופתי דוח , הנכללים ב31.12.2018המאוחדים של החברה ליום 

 לדוחות .ה8ביאור בגין ניהול יתר החשיפות של החברה לסיכונים פיננסיים ראו  לפרטים נוספים
 .זה תקופתי , הנכללים בדוח31.12.2018הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

 תיאור המודל 2.8.2

אם המתודולוגיה לאמידת סיכוני השוק אשר בשימוש החברה אושרה על ידי הדירקטוריון ובהת
 הבטחת פעילותן של מסלקות הבורסה.להוראת רשות ניירות ערך בדבר כללים ל

המתודולוגיה לאמידת סיכוני השוק מחושבת ברמת הנכס הבודד הכלול בתיק ההשקעות של החברה 
"סימולציה היסטורית", כאשר אומדן -בגישת "מונטה קרלו" ו VaR -ובאמצעות השימוש במודל ה

תי בתוספת רכיב תוספ, VaRהסיכון עבור כל נכס יהיה כגבוה מבין ערכה המוחלט של תוצאת כל מודל 
("Add-On" ) (.1.3 -)כלומר, הכפלת ערך המקסימום כאמור ב 30%בגובה 

ובהתבסס על תקופת החזקה של שלושה  , לכל הפחות,99.9%חישוב המודלים נעשה ברמת ביטחון של 
 עבור ניירות ערך ויום אחד עבור יתרות מזומנים המוחזקות במטבע חוץ.ימים 

 מגבלות המודל 2.8.3

ככלל, סימולציית מונטה קרלו מניחה כי גורמי הסיכון מתפלגים באופן נורמלי. הנחה זו אינה  .א
 מתקיימת תמיד במציאות;

גות ההיסטורית של גורמי סיכון תחזור על עצמה הסימולציה ההיסטורית מניחה, כי ההתנה .ב
 בעתיד, דבר שעלול לא להתקיים;

 שינוי פתאומי בגורם סיכון אינו ניתן לחיזוי בשתי השיטות; .ג

מתעלם ממבנה ההפסדים הפוטנציאלים אשר מעבר לרמת הביטחון  VaR -באופן כללי, מודל ה .ד
 )וגם מההפסדים הפוטנציאלים עצמם(.

ה של שלושה ימים מגלם הנחה שיש ואף ניתן יהיה לממש ו/או להנזיל השימוש בתקופת החזק .ה
 את הנכסים תוך שלושה ימים;
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 :31.12.2017 -ו, 31.12.2018 לתקופות המסתיימות בימים VaR -פירוט תוצאות ה 2.8.4

 

 
 ליום

31.12.2018 
ממוצע לשנת 

2018 

 במיליוני ש"ח 

 8.4 9.3 על תיק ההשקעות ויתרות מזומנים המוחזקות במט"ח.  VaRערך ה
 
 

 ליום
31.12.2017 

 ממוצע
 2017לשנת 

 במיליוני ש"ח 

 6.9 8.1 על תיק ההשקעות ויתרות מזומנים המוחזקות במט"ח.  VaRערך ה

 

 היבטי ממשל תאגידי .3

 תרומות 3.1

 תקופתי זה, דוחעם זאת, לתאריך במסגרת סיוע לקהילה נוהגת החברה לתרום למטרות שונות. 
 החברה לא קבעה מדיניות בנושא תרומות. 

 2016 תהיקף התרומות של החברה בשנלא בוצעו תרומות מטעם החברה.  2017 -ו 2018במהלך שנת 
 . אלפי ש"ח 405 -עמד על כ

אשר נפלטו ממערכות החינוך מסיבות בני נוער  החברהכחלק מפרויקט תמיכה בקהילה מעסיקה 
, גם בהעדר כשירות המוקדם מביניהם (והנ"ל רלוונטיאו עד גיוסם לצה"ל )ככל  19עד גיל שונות, וזאת 

 מלאה לתפקיד ולמשרה הרלוונטיים, מתוך שיקולי תמיכה בקהילה.

הנוער מועסקים ריות ודרך עמותות. בני יגורמי רווחה בע כאמורנוער הבני החברה את מגייסת לרוב, 
, תפקידים תפעוליים לרבות שליחויות פנימיות, סיוע במנהלות תפעול ארגוניות ועודמגוון ב בחברה

סל של ערכים וכלים לחיים. כל זאת להקניית ניהול צמוד ומסור ול״בית חם״,  -הם זוכים לובהתאם 
  תוך שהם מתפרנסים בכבוד ומסייעים פעמים רבות למשפחותיהם בכלכלת הבית.

משך שנים רבות ותרומתו לבני הנוער אשר לוקחים בו חלק, גדולה ומאוד ב בחברההפרויקט מופעל 
 .משמעותית עבורם

 מומחיות חשבונאית ופיננסיתדירקטורים בעלי פרטים בדבר  3.2

להלן יפורטו שמות הדירקטורים שהינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, תוך ציון תמצית 

 מהם שמכוחן יש לראותו כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: העובדות ביחס לכל אחד

  יו"ר הדירקטוריון. –מר אמנון נויבך 

  מומלץ ועדת האיתור ,בלתי תלוידירקטור  -יצחק חלמיש מר. 

  'מומלצת ועדת האיתורבלתי תלויה יתדירקטור -הלר  ןמירב בן כנעגב ,  

  'מומלצת ועדת האיתורבלתי תלויהב יתדירקטור -נעמי זנדהאוז גב ,  

 מומלץ ועדת האיתורמר יואב שלוש דירקטור בלתי תלוי , 

בעלי היכרות עם תפקידי רואה החשבון המבקר, בתהליכי הכנת  הינםכל הדירקטורים המצוינים לעיל 
)לפרטים בדבר השכלתם ועיסוקיהם של  דוחות כספיים ובמערכות בקרה פנימית בתאגידים

 .(, לפרק הפרטים הנוספים, הנכללים בדוח תקופתי זה26תקנה דירקטורים אלו ראו 
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 דירקטורים בלתי תלויים 3.3

)ב( לחוק ניירות ערך רוב חברי הדירקטוריון של החברה יהיו דירקטורים  -)א( ו3ב50על פי סעיפים 
וועדת איתור חיצונית ייעודית לעניין זה,  בלתי תלויים, ולפחות שלושה מהם יהיו דירקטורים מומלצי

 "(.מומלצי וועדהלחוק ניירות ערך )להלן: " 63המוקמת מכוחו של תיקון 

 (.וועדהדירקטורים בלתי תלויים )מומלצי  4, מכהנים בחברה זהתקופתי דוח לתאריך 

 פנימית ביקורת  3.4

 פרטי המבקרת הפנימית 3.4.1

טביב -המבקרת הפנימית של החברה, מסלקת מעו"ף ומסלקת הבורסה היא רו"ח שרון ויטקובסקי
"(. המבקרת הפנימית מכהנת בתפקידה כאמור בחברה החל מיום המבקרת הפנימית)להלן: "

 .  5.5.2011, ובמסלקות החל מיום 15.4.2011

איגוד ון בישראל וכן המבקרת הפנימית הינה רואת חשבון מוסמכת, וחברת לשכת רואי החשב
במנהל ציבורי וביקורת  M.Aתואר . המבקרת הפנימית הינה בעלת IIA)העולמי ) המבקרים הפנימיים

מבקרת פנימית  - CIAבמנהל עסקים, עם התמחות בחשבונאות ומימון ובעלת הסמכת  B.Aפנימית, 
 .CRMA  -מוסמכת וכן מוסמכת בהבטחת ניהול סיכונים 

 8 -)א( ו3 פיםסעיבתנאי )ב( לחוק החברות ו146סעיף בת בתנאים הקבועים עומדהמבקרת הפנימית 

 .1992-לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

 זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ" BDOלחברה באמצעות "מעניקה שירותים חיצוניים המבקרת הפנימית 
בראש מגזר ביקורת ועומדת הייעוץ שותפה במשרד  הינה הפנימית . המבקרת"(משרד הייעוץ)להלן: "

 .הייעוץ פנימית וניהול סיכונים במשרד

, אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם ולמשרד הייעוץ למבקרת הפנימית
 .עם גוף קשור אליהןהחברה לרישומים או המסלקות או עם החברה או 

 .נוספיםממונה כמבקרת הפנימית בחברות ובתאגידים שונים הפנימית המבקרת 

 דרך המינוי 3.4.2

מינוי המבקרת הפנימית אושר על ידי דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת(, 
 )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה(.  15.4.2021והוארך מעת לעת עד ליום 

שנעשתה עד ורת שביעות הרצון מעבודת הביקניסיונה, כישוריה, הכרתה את החברה, השכלתה ולאור 
מוקי הדירקטוריון כה )בהתחשב בגודלה של הבורסה, היקף פעילותה ומורכבותה(, הינם חלק מני

 לאישור המינוי.

 זהות הממונה על המבקרת הפנימית 3.4.3

יו"ר דירקטוריון  הינו תהפנימי תהממונה הארגוני על המבקרבהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, 
 החברה.

 תכנית העבודה 3.4.4

, הן לחברה והן למסלקות, וזאת בהתבסס 2018הכינה תכנית עבודה שנתית לשנת  הפנימיתמבקרת ה
דונה בוועדת נ 2018כנית העבודה לשנת ת .2019 – 2015שנים לשנים  5 -על תכנית עבודה רב שנתית ל

 .22.2.2018הביקורת של החברה וקיבלה את אישור דירקטוריון החברה ביום 

נקבעה בהתבסס על הכרות המבקרת הפנימית את החברה, וכן על מיפוי  2018לשנת תכנית העבודה 

 הפעילויות שנערכו על ידי המבקרת הפנימית בבורסה במרוצת השנים:

 .2011עד ספטמבר לשנת יוני בחודשים מקדים סקר  -

 .2012עד ינואר  2011בחודשים נובמבר  בורסההת במסלקתהליכים מיפוי  -

 .2014חודש נובמבר בבחברה מיפוי היבטי ניהול טכנולוגיות המידע סקר ל -
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דירקטוריון וועדת הביקורת כן ו החברההגורמים המעורבים בקביעת תכנית העבודה הינם הנהלת 
 .החברה

עם מנכ"ל החברה ועם יו"ר דירקטוריון החברה, מובאת  הפנימיתמבקרת הלאחר דיונים שעורכת 
 מובאת, הבפני ועדת הביקורת ולאחר שזו מאושרת על יד יתהפנימ מבקרתהתכנית עבודת 

 כל שינוי בתכנית העבודה. מאשרים החברה ירקטוריוןוד. ועדת הביקורת החברהלדירקטוריון 

 ביקורת תאגידים מוחזקים 3.4.5

שנתית בגין  - ולמסלקות הינה מאוחדת ורב לחברהתכנית עבודת הביקורת הפנימית כאמור לעיל, 
 .לקבוצה. מדי שנה מאשר הדירקטוריון תכנית ביקורת לשנה הספציפית 2019 - 2015השנים 

  היקף העסקה 3.4.6

להלן היקף שעות עבודת הביקורת שבוצעה בחברה ובמסלקות באמצעות המבקרת הפנימית על בסיס 
 :2018לשנת תכנית העבודה 

 סה"כ המסלקות החברה
910 130 1,040 

 

הביקורת שבוצעה בחברה ובמסלקות באמצעות המבקרת הפנימית על בסיס להלן היקף שעות עבודת 

 :2017תכנית העבודה לשנת 

 סה"כ המסלקות החברה
870 160 1,030 

נתבקשה המבקרת הפנימית לבצע ביקורת מעבר לתכנית הביקורת בגינה  2017כמו כן, בחודש ינואר 
 שעות נוספות. 162בוצעו 

 על פי תקנים מקצועיים עריכת הביקורת 3.4.7

עריכת הביקורת הפנימית כאמור מתבצעת על פי התקנים המקצועיים המקובלים בארץ ובעולם, 
לרבות תקני לשכת המבקרים הפנימיים , 1992 -)ב( לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 4כאמור בסעיף 

עומדת בדרישות שנקבעו . דירקטוריון החברה הניח את דעתו, כי המבקרת הפנימית (IIAהעולמית )
 בתקנים המקצועיים כאמור, וזאת בשים לב למקצועיות של המבקרת הפנימית, כישוריה וניסיונה.

 גישה למידע 3.4.8

למבקרת הפנימית של החברה )ולצוות המנוהל על ידה( ניתנה גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית 

לחוק הביקורת הפנימית,  9בסעיף  לכל מידע שבבעלות החברה, לרבות גישה לנתונים כספיים כאמור
והמסלקות,  החברהלמבקרת הפנימית הומצא כל מסמך וכל מידע שברשות . יצוין כי 1992-התשנ"ב

 ידה והדרוש לצורך ביצוע תפקידה. אשר התבקש על

 דין וחשבון הביקורת הפנימית 3.4.9

ן החברה, לחברי דוחות הביקורת מוגשים ליו"ר דירקטוריו דוחות הביקורת נערכים ומוגשים בכתב.
 .החברהועדת הביקורת של החברה ולמנכ"ל 
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להלן פירוט מועדי ההגשה של ממצאי המבקרת הפנימית ומועדי הדיון בוועדת הביקורת של החברה 

 :2018במהלך שנת 

 הגשת מועד הדוח נושא
 הסופי הדוח

 בוועדת הדיון מועד
 הביקורת

 9.8.2018 9.8.2018 החברות עם הקשר ביחידת תפעולית ביקורת
 9.8.2018 17.5.2018 בדיקת נוכחות וגמול עובדי הבורסה במשמרות/ תורנויות / כוננויות

 1.11.2018 6.9.2018 טיפול וגביית עמלות במסלקת הבורסה
 20.12.2018 20.12.2018 מערך ניהול הסיכונים בבורסה

 )*( נדחה – 1.11.2018 1.2.2018 ניהול מערך הגנת הסייבר בבורסה
 טרם טרם מיפוי וניתוח הבקרות אחר הכנסות הבורסה

את הועדה זלאור מומחה חיצוני.  על ידי בחברה שנערךסקר סייבר מקיף  הביקורת תבוועדנידון  1.11.2018ביום  )*(

 החליטה שאין מקום לבצע ביקורת פנימית בנושא.

הדיון בוועדת הביקורת של החברה להלן פירוט מועדי ההגשה של ממצאי המבקרת הפנימית ומועדי 
 :2017במהלך שנת 

מועד הגשת  נושא הדוח
 הדוח הסופי

מועד הדיון בוועדת 
 הביקורת

 15.6.2017 16.5.2017 ניהול בטחונות במסלקת מעו"ף
 20.7.2017 10.5.2017 תהליך רישום למסחר ביחידת שיטות מסחר

 21.12.2017 12.9.2017 בדיקה מדגמית של כרטיסי אשראי
 21.12.2017 12.12.2017 הבקרה אחר הפקודות והעסקאות במערכת המסחר

 21.12.2017 23.1.2018 ניתוח אפקטיביות בקרות למניעת דלף מידע
1.2.2018 

 

 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקרת הפנימית 3.4.10

המבקרת הפנימית ותכנית להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, היקף, אופי ורציפות פעילות 
 ן, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה. יעבודתה הינם סבירים בנסיבות העני

 תגמול 3.4.11

 תגמול המבקרת הפנימית, הינו בדרך של שכר קבוע לשעת עבודה, המשולם על ידי החברה.

יע על הפעלת שיקול להערכת דירקטוריון החברה תגמול המבקרת הפנימית אינו מהווה גורם משפ
 דעתו המקצועי בעריכת הביקורת.

 שכר רואי חשבון המבקרים 3.5

הסתכם שכר טרחה )באלפי ש"ח( של רואי החשבון המבקרים בגין שירותי ביקורת,  2018בשנת 
ובגין שירותי מס, שניתנו לחברה ולחברות הבת,  לרבות הערכות לתשקיף שירותים הקשורים לביקורת

 כמפורט להלן:

 שכר טרחה השרות המשרד המבקרשם 
 )אלפי ש"ח(

 שעות עבודה

בריטמן אלמגור זהר 
 רואי חשבון

 
 

 2,237 310 )*( ביקורת
 939 345 )**( הערכות לתשקיף

 330 95 שירותי מיסים ויעוץ

 .2018)*( ביקורת וסקירות החל מהרבעון השלישי של שנת 

 .31.3.2017-ו 31.3.2018, 30.6.2017, 30.6.2018)**( כולל סקירה לתקופות שמסתיימות בימים 
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הסתכם שכר טרחה )באלפי ש"ח( של רואי החשבון המבקרים בגין שירותי ביקורת,  2017בשנת 

 שירותים הקשורים לביקורת ובגין שירותי מס, שניתנו לחברה ולחברות הבת, כמפורט להלן:

 שכר טרחה השרות שם המשרד המבקר
 )אלפי ש"ח(

 שעות עבודה

בריטמן אלמגור זהר 
 רואי חשבון

 

 2,097 239 ביקורת

שירותי מיסים 
 ויעוץ

7 23 

 

המבקרים תוך התחשבות בניסיונם ובידע המקצועי רואי החשבון החברה בוחנת את שכר הטרחה של 
הגורם  שלהם וביכולתם לתת ערך מוסף איכותי בביקורת הדוחות הכספיים בקבוצה. שלהם, במוניטין
 .הטרחה של רואה החשבון המבקר הינו דירקטוריון החברה המאשר את שכר

 הדירקטוריון והנהלת החברה 3.6

 ישיבות של הדירקטוריון וועדותיו.  24התקיימו , 2018במהלך שנת 

ישיבות של  24התקיימו  2016, ובשנת ישיבות של הדירקטוריון וועדותיו 20התקיימו  2017בשנת 
 . הדירקטוריון וועדותיו

 ח סעאבנה כדירקטור בחברה.אלמונה מר ס 6.9.2018ביום 

 בחברה. רמר דן וייס את כהונתו כדירקטו סיים 28.2.2019ביום 

 מונה מר יואב שלוש כדירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור. 28.2.2019ביום 

 סיים מר יואב גפני את כהונתו כדירקטור בחברה. 15.3.2019ביום 

 

 החברה עובדי .4

 ותרומתם המסורה עבודתם על הקבוצההחברה ולעובדי  להנהלת הוקרתו את מביע הדירקטוריון

 .החברה לקידום

 

 
______________________ ___________________ 

 איתי בן זאב אמנון נויבך
 כללי מנהל הדירקטוריון ר"יו

 31.3.2019: תאריך
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 נספח

ירידת ערך הרכוש הקבוע והנכסים לבחינת שווי שבוצעה להלן פרטים בקשר עם הערכת שווי מהותית מאד 
וששימשה בסיס לקביעת  36הבלתי מוחשיים של החברה במסגרת יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

 )*(:31.12.2018 ערכם של נתונים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

 זיהוי המעריך שווי הוגן )באלפי ש"ח(  הנכס המוערך

 

מודל 

הערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

 על פיו

ההנחות המרכזיות 

לפיהן בוצעה 

 הערכת השווי

 
ליום  הנכסשווי 

30.6.2018 

 הנכסשווי 
ליום 

31.12.2017 

ירידת הערכת שווי 
ערך הרכוש הקבוע 
והנכסים הבלתי 
מוחשיים של 
החברה במסגרת 
יישום הוראות תקן 
חשבונאות בינלאומי 

36 

505,409 439,057  

 פרטי מעריך השווי:
 ח"רור, סופ שלום 
 ידי צוות -העבודה בוצעה על

בראשותו של שלום סופר, רו"ח, 
שותף בקסלמן וקסלמן 
פרייסווטרהאוסקופרס ייעוץ 

, ומומחה במימון בע"מ
 והערכות שווי.

  מר סופר הינו בעל תואר ראשון
בחשבונאות וכלכלה בהצטיינות 
ותואר שני בכלכלה בהצטיינות, 

 .מאוניברסיטת ת"אשניהם 
 העדר ניגוד עניינים:

 עניין אישי  מעריך השוויאין ל
, למעט שכר הטרחה בחברה

. למיטב עבודתובגין  משולםה
הכרתו, ובכל הנוגע למתן 

תלוי  ו בלתיינהשירותים, ה
בורסה לניירות ערך בתל אביב ב

בהתאם לעמדת  ,לרבות בע"מ,
מיום  105-30רשות ניירות ערך 

אינו  הטרחה . שכר22.7.2015
 .הערכת השוויתלוי בתוצאות 

 שיפוי:
 ורק אך תחול השיפוי חובת 

 שלוש מעל של לסכומים בנוגע
הטרחה למעט בגין  שכר פעמים

 רשלנות חמורה או זדון.

שיטת היוון 
 תזרים

 המזומנים

  8%שיעור היוון. 
  שיעור צמיחה

בשנה המייצגת 
3%. 

  תחזיות החברה
לחציון השני 

 2018לשנת 
-2019ולשנים 

, כולל 2022
תחזית רווח 
והפסד מפורטת 
ותחזית השקעות 

 ופחת.
  הוצאות מימון

קו אשראי לפי 
ריבית פריים + 

0.65%. 
 

 

 מיליון ש"ח. 505.4והשווי שנקבע לאותו מועד הינו  2018ביוני  30)*( הערכת השווי בוצעה ליום 

 

ימים ממועד עריכת הערכות השווי, החברה בדעה כי לא חלו שינויים אשר יש  90 -זאת, על אף שחלפו למעלה מעם 

 ליום החברה של הכספיים הדוחות לאישור הסמוך במועד כי יצויןבהם בכדי לשנות את מסקנות הערכות השווי. 

 לנתונים בהתאם. הנכס נשוא השווי בהערכת המפורטות בהנחות שחלו השינויים את בחנה החברה הנהלת, 31.12.2018

 יש אשר, קיימת אינדיקציה לא, החברה ידיעת למיטב, בנוסף. בהנחות השונות מהותי שינוי חל לא, החברה בידי אשר

 לצורכי עליה להסתמך ניתן כי החברה הנהלת של דעתה נחה, לעיל לאמור לב בשים. ההיוון בריבית שינוי לגרור כדי בה

 .31.12.2018 ליום החברה של הכספיים הדוחות

 של המאוחדים הכספיים לדוחות ..ב3 ביאור ראו לעיל המפורטת השווי הערכת עם בקשר נוספים לפרטים
 , הנכללים בדוח תקופתי זה.31.12.2018 ליום החברה



 

 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 

 8103בדצמבר  13דוחות כספיים מאוחדים ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 

 

 

 8103בדצמבר  13דוחות כספיים מאוחדים ליום 

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 עמוד 

  

  

  

 2 דוח רואי החשבון המבקרים

  

  

  הדוחות הכספיים:

  

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

 5 דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

  

 6 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  

 7 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

 8-66 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  



 

2 

 

 של לבעלי המניותדוח רואי החשבון המבקרים 

 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 

 

 

 

 

"החברה"( לימים  -אביב בע"מ )להלן -ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של הבורסה לניירות ערך בתל

תזרימי המזומנים לכל ו, השינויים בהון או הפסד ורווח כולל אחרואת הדוחות המאוחדים על הרווח  2037-ו 2038בדצמבר  33

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 2038בדצמבר  33אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון 3773-, התשל"גחשבון(

שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות 

יושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות ש

 של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 

החברה והחברות הבנות  לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של

ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים  2037-ו 2038בדצמבר  33שלה לימים 

חות ( והוראות תקנות ניירות ערך )דוIFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2038בדצמבר  33בתקופה שהסתיימה ביום 

 .2030-התש"עכספיים שנתיים(, 

 

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 הכספידוחות מאוחדים על המצב 

 

 

 

 בדצמבר 13ליום   

 1 0 3 7 1 0 3 8 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

    נכסים

    

    נכסים שוטפים

 28,075  54,363  א6 מזומנים ושווי מזומנים

 355,672   -   8 למכירה זמינים פיננסים נכסים

 33,825  383,837  8 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 34,222  35,325   לקוחות

 3,475  3,777   חייבים ויתרות חובה

 6,506  2,773  36 נכסי מסים שוטפים

   260,073  237,835 

    

 3,737,570  875,403  7 בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים נכסים הנובעים מפעילות סליקה

    

 3,777,385  3,355,474   סה"כ נכסים שוטפים

    

    

    נכסים לא שוטפים

 538  538  ב6 מזומנים מוגבלים בשימוש

 247,763  336,077  30,33 רכוש קבוע, נטו

 88,635  305,752  32 נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 35,472  32,423  36 נכסי מסים נדחים

    

 354,406  454,772   סה"כ נכסים לא שוטפים
    
    

 2,333,773  3,630,486   סה"כ נכסים

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 

 

 

 בדצמבר 13ליום   

 1 0 3 7 1 0 3 8 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

    התחייבויות והון

    

    התחייבויות שוטפות

 37,728  35,272   ספקים ונותני שירותים

 23,684  28,753  33 התחייבויות לזמן קצר בגין הטבות לעובדים

 3,365  3,475   זכאים ויתרות זכות

 -  37,203  34 רישום מדמינדחות  הכנסות

   64,723  44,777 

    

 3,737,570  875,403  7 בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים התחייבויות הנובעות מפעילות סליקה

    

 3,784,347 760,322   סה"כ התחייבויות שוטפות

    

    

    התחייבויות לא שוטפות

 24,673  37,522  33 התחייבויות לזמן ארוך בגין הטבות לעובדים

 -  70,433  34 רישום דמימנדחות  הכנסות

 538  538  ב6 התחייבויות אחרות 

    

 25,227  70,473   סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    

    

    הון

 (7,074) (4,333)  קרן מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת

 27,380  27,380  35 מניות מבוסס תשלום עסקאות בגין הון קרן

 5,277  33,307   קרנות הון אחרות

 500,630  523,737   עודפים

    

 524,235  557,873   סה"כ הון
    
    

 2,333,773  3,630,486   סה"כ התחייבויות והון

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1039 ,במרץ 13

 יהודה ונדרולדה זאב-איתי בן אמנון נויבך תאריך אישור הדוחות הכספיים

 ומינהל סמנכ"ל בכיר לכספים מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון 

 

 

 

 

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

 

 

 

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום   

 1 0 3 6 1 0 3 7 1 0 3 8 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

    37 הכנסות משירותים:

 335,607  335,568  337,355   מסחר וסליקה עמלות

 40,604  37,737  46,525   דמי רישום ניירות ערך למסחר ואגרות שנתיות

 43,368  44,542  47,605   שירותי מסלקה

 38,684  36,640  34,754   הפצת נתוני מסחר ומידע אחר

 4,337  5,737  5,366   אחרות

 242,200  242,424  255,605   סה"כ הכנסות משירותים

     

     עלויות:

 324,664  328,678  327,270  א20 הוצאות בגין הטבות לעובדים

 -  27,380  -   35 מניות מבוססי תשלומים בגין הוצאות

 27,340  25,578  26,024   הוצאות מחשבים ותקשורת

 33,347  32,557  32,774   הוצאות ארנונה ואחזקת בנין

 34,068  7,837  8,827   הוצאות מנהלה וכלליות

 2,737  5,547  5,452   הוצאות שיווק

 30,508  30,476  30,506   אגרה לרשות ניירות ערך

 5,655  5,655  448   הוצאות תפעוליות לחברה לרישומים

 32,388  27,577  32,672  ב20 הוצאות פחת והפחתות

 -  -  (85,308)  ()א(33 ביאור)ראה ערך ביטול הפרשה לירידת 

 3,232  270  876   הוצאות אחרות

 235,677  253,637  343,783   עלויותסה"כ 
     
     

 6,503  (33,373) 333,622   לפני הכנסות מימון, נטו )הפסד(רווח 

     

 765  3,700  (877)  הכנסות מימון

 262  333  363   הוצאות מימון

 503  3,567  (3,060) 23 מימון, נטו )הוצאות( הכנסותסה"כ 
     
     

 7,004  (7,624) 332,562   כנסההלפני מסים על ה)הפסד( רווח 

     

 4,703  4,646  26,340  36 כנסהההמסים על 

     

 2,303  (34,270) 86,422   לשנה)הפסד( רווח 

     

     :רווח )הפסד( כולל אחר

     אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס: סכומים

 (276) (3,452) 4,763   מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס

     סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:

 257  2,333  -   שווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו ממס. מהתאמת רווח

     

 2,064  (33,607) 73,385   כולל לשנה)הפסד( רווח 

     

     

 0.022 (0.347) 0.864   בש"ח ומדולל בסיסי למניה)הפסד(  רווח

     

 

 

  הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 

 

 

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן מדידות 
מחדש של 

ההתחייבות 
נטו בגין 
הטבה 
 מוגדרת

קרן הערכה 
מחדש של 

נכסים 
פיננסים 
זמינים 
 למכירה

קרנות הון 
 סה"כ עודפים אחרות

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

       

 508,380  532,777  3,200  (273) (7,346) - 1036 ינוארב 3יום יתרה ל

       

 2,303  2,303  -  -  -  - לשנה רווח

 (37) -  -  257  (276) - כולל אחר לשנהרווח )הפסד( 

 2,064  2,303  -  257  (276) - כולל לשנה)הפסד(  רווחסה"כ 
       
       

 530,444  534,700  3,200  (34) (7,642) - 1036בדצמבר  13ליום  יתרה

       

       

 530,444  534,700  3,200  (34) (7,642) - 1037 בינואר 3ליום  יתרה

       

 -  -  -  -  -  -  (3) מניות הנפקת

 (34,270)  (34,270)  -  -  -  -  לשנה הפסד

 663  -  -  2,333  (3,452) -  כולל אחר לשנהרווח )הפסד( 

 (33,607)  (34,270)  -  2,333  (3,452) -  כולל לשנה)הפסד(  רווחסה"כ 
       
       

 27,380 -  -  -  -  27,380  תשלום מבוסס מניות

       

 524,235 500,630  3,200  2,077  (7,074) 27,380  1037בדצמבר  13ליום  יתרה

       

       

 524,235 500,630  3,200  2,077  (7,074) 27,380  1038 בינואר 3ליום  יתרה

השפעת שינויים במדיניות חשבונאית 

 :כתוצאה מיישום תקנים חדשים

 

     

IFRS 9 "2,077 - (2,077) - - (3) "מכשירים פיננסיים - 

15IFRS   הכנסות בגין חוזים עם"

 (65,434) (65,434) - - - - (3) לקוחות"

 לאחר 1038בינואר  3יתרה ליום 

 תיאומים למפרע

 

 27,380 (7,074) - 3,200  437,335  458,803 

       

תקבולים מבעלי מניות במסגרת יישום 

 (2שינוי מבנה הבעלות, נטו )

 

- - - 7,707 - 7,707 

       

 86,422 86,422 - - - - לשנה רווח

 4,763 - - - 4,763 - כולל אחר לשנהרווח  

 73,385 86,422 - - 4,763 - כולל לשנה  רווחסה"כ 
       
       

 557,873 523,737 33,307 - (4,333) 27,380  1038בדצמבר  13ליום  יתרה

       

 .83ראה ביאור  ,לפרטים נוספים בדבר הנפקת מניות ללא ערך נקוב( 3)

 (.ב)3 ביאור ראה( 2)

 (.א()כ)2ראה ביאור  (3)

 

  חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים לדוחות הכספיים מהווים 
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 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:

 2,303  (34,270) 86,422  לשנה)הפסד( רווח 

 -  27,380  -  מניות  ימבוסס מיםתשלו בגין הוצאות

 4,703  4,646  26,340  הוצאות מסים שהוכרו בדוח רווח והפסד

 (503) (3,567) 3,060  מימון, נטו שהוכרו בדוח רווח והפסד (הכנסותהוצאות )

 32,388  27,577  32,672  פחת והפחתות

 -  -  (85,308) ביטול הפרשה לירידת ערך

 2,707  270  280  הפסד הון ממימוש רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

  63,466  46,054  43,576 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 3,223  (857) (3,408) קיטון )גידול( בלקוחות וחייבים אחרים ויתרות חובה

 344,466  (508,663) 844,367  קיטון )גידול( בחייבים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים

 (468) 2,377  (3,282) בספקים, נותני שירותים וזכאים אחרים )קיטון( גידול

 -  -  2,660  דמי רישוםמבהכנסות נדחות  גידול

 (344,466) 508,663  (844,367) גידול )קיטון( בזכאים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים

 2,377  (33,777) 8,084  עובדיםגידול )קיטון( בהתחייבות בגין הטבות 

  67,520  35,573  44,748 

    

 5,755  6,206  5,058  תקבולי ריבית

 (258) (345) (354) תשלומי ריבית

 3,336  20  (3,373) תקבולי )תשלומי( מסים בגין פעילות שוטפת

  3,733  5,883  8,633 
    
    

 53,363  43,474  73,253  מפעילויות שוטפותשנבעו מזומנים נטו 

    

    תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:

 (66,762) (33,340) -  נכסים פיננסים זמינים למכירה  רכישת

 43,642  32,474  -  למכירה זמינים פיננסים נכסים ממימוש תמורה

 (7,763) (4,288) (20,388) השקעות ברכוש קבוע

 20  2  43  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (6,833) (4,336) (34,762) השקעות בנכסים בלתי מוחשיים

 -  -  3,788  השבה בגין היטלי פיתוח ששולמו ביתר

 (32,303) (33,544) (38,872) תשלומים בגין עלויות אשר הוונו לרכוש קבוע ולנכסים בלתי מוחשיים

 (5,533) (34,563) (2,633) , נטובשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים רכישת 

 (77) -  -  בשווי הוגן דרך רווח והפסדתשלומי מסים בגין נכסים פיננסיים 

    

 (57,785) (35,373) (55,046) לפעילויות השקעהששימשו מזומנים נטו 

    

    מזומנים מפעילות מימון  תזרימי

 -  -  7,707  )ב((3תקבולים מבעלי מניות במסגרת יישום שינוי מבנה הבעלות, נטו )ראה ביאור 

    

 -  -  7,707  מימון פעילותמ שנבעו נטו מזומנים
    
    

 (4,424)  6,303  26,334  עליה )ירידה( נטו במזומנים ושווי מזומנים

 26,568  22,333  28,075  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 (33) (337) 354  השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

 22,333  28,075  54,363  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    

    :פעולות שלא במזומן -נספח א' 

 3,257  6,560  5,630  רכישת רכוש קבוע ורכוש בלתי מוחשי באשראי לזמן קצר
    

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 ביאורים לדוחות הכספיים
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 כ ל ל י - 3ביאור 

 

 3753התאגדה בישראל בשנת  מוגבלת במניות, "הבורסה"(, חברה  -להלן אביב בע"מ )-הבורסה לניירות ערך בתל א.

אביב. הבורסה עוסקת בניהול בורסה לניירות ערך ובעיסוקים -, בתל2 בית אחוזתומשרדה הרשום הוא ברחוב 

 הנלווים לעיסוק זה.

 

"מסלקת הבורסה"( הינה חברה בבעלות מלאה של הבורסה  -להלן מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )

מידי חברי המסלקה, ועיסוקה  2006סלקה נרכשה על ידי הבורסה בחודש ספטמבר המ להלן(. 7)ראה ביאור 

 Central Securitiesהעיקרי הינו סליקת ניירות ערך, למעט נגזרים, ומתן שירותי משמורת מרכזית לניירות ערך

Depository. 

 

 להלן( 7)ראה ביאור הבורסה "מסלקת מעו"ף"( הינה חברה בבעלות מלאה של  -להלן מסלקת מעו"ף בע"מ )

 "נגזרים"( ומתן שירותי סליקה לנגזרים אלו. -להלןועיסוקיה העיקריים הם הוצאת אופציות וחוזים עתידיים )

 

"חברה לרישומים"( הנה חברה בבעלות מלאה  –חברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן 

. החברה לרישומים עוסקת 2037באוקטובר  25שראל ביום אשר התאגדה בילהלן(  7)ראה ביאור של הבורסה 

 בהחזקת ניירות ערך בעד אחרים וכן ביצוע כל הפעולות הדרושות לשם כך בהתאם להוראות כל דין.

 

כל האמור בדוחות אלה בנוגע לפעילות המסלקות כפוף לאמור בחוקי העזר של מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף, 

 לפי העניין.

 

, 3768-לפעולות המסלקות, המונחים בדוחות כספיים אלה יהיו כמובנם בחוק ניירות ערך ,התשכ"חבכל הקשור 

 בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו ובחוקי העזר של המסלקות.

 

מגזרים תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימיים אודות מרכיבי הקבוצה, אשר נסקרים באופן סדיר על ידי 

וליות הראשי של הקבוצה לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועי המגזרים התפעוליים. מקבל ההחלטות התפע

הדיווחים המועברים למקבל ההחלטות התפעולי הראשי בקבוצת הבורסה, הינם עבור כלל פעילות הקבוצה כפי 

תחום  נואשר הי כמגזר בר דיווח יחידתחום פעילות יחיד המדווח שמתוארת לעיל. לפיכך לקבוצת הבורסה קיים 

  המסחר וסליקת עסקאות בניירות ערך.

 

 "(הקבוצההבורסה, מסלקת מעו"ף, מסלקת הבורסה והחברה לרישומים )להלן:"  ייחוס של הכנסות והוצאותלעניין 

 ( )א(.2) ג 22ביאור ראה , הקבוצהבין חברות 

 

 ,באותה העתלתכנית הסדר בין חברי הבורסה  מתווה עקרוני החליטה האסיפה הכללית, לאשר 2035ביולי  30ביום  ב.

הרשאית לחלק  בינם לבין עצמם ובינם לבין הבורסה, לשם יישומו של שינוי מבנה הבורסה והפיכתה לחברה

 הקצאה לטבלת בהתאם , בעלת הון מניות מסוג אחד בלבד; זאת, בדרך של הקצאת מניות לחברי הבורסהדיבידנדים

הפרמטרים הנכללים  הוחלט כי ,כאמור בהתאם למתווה העקרוני אשר אושר "(.צאהההק"טבלת  -)להלן הוחלט עליה

 .2035ביוני  30ין קביעת הזכאות להקצאת המניות, יתייחסו למי שהיה חבר בורסה ביום יבמודל, לענ

 

בורסה הבעלות בבעניין שינוי מבנה  2037-ז(, התשע"63תיקון מס' חוק ניירות ערך )פורסם  2037באפריל  6ביום 

שינוי מבנה הבעלות על הבורסה תוך  הסדרה שלהחוק הינה  (. מטרת"החוק" ,"חוק שינוי מבנה הבורסה" -להלן )

הפיכתה לחברה למטרות רווח, וכן הרחבת בסיס החברות בבורסה והנגשתה למספר גדול יותר של גורמים. מטרה 

 .בורסות זרות ומשקיעים אסטרטגיים דיים עםהינה הנחת תשתית לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתיחוק הנוספת של 

 

 הינם כלהלן: החוקעיקרי 

 

  וכניסתם לתוקף של הסדרי הממשל התאגידי מכוח תיקון חוק ניירות ערך כאמור, עם שינוי מבנה הבורסה

יבוטל התנאי הקבוע בחוק ניירות ערך האוסר על חלוקת רווחי הבורסה, על מנת לאפשר לבורסה להפוך 

 לחברה למטרות רווח הרשאית לחלק רווחים לבעליה. 

 

 .על פי הוראת המעבר הקבועה בחוק יראו את הרישיון שניתן  קביעת תנאים לקבלת רישיון בורסה בישראל

 ה כרישיון שניתן לה בהתאם להוראות החוק.לבורסה בתל אביב ערב יום התחיל

 

 מסלקת את יראו בחוק הקבועה המעבר הוראת פי על. בישראל מסלקה רישיון לקבלת תנאים קביעת 

 .החוק להוראות בהתאם רישיון להן ניתן כאילו"ף מעו מסלקת ואת הבורסה

 

  עניינים עם עיסוקה בניהול קביעת איסור על בורסה לעסוק במתן שירותים המעוררים חשש ממשי לניגוד

 מערכת למסחר בניירות ערך.
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 )המשך( כ ל ל י - 3ביאור 

 

 )המשך( ב.

 

  החזקה בבורסה בחמישה אחוזים או יותר ללא קבלת היתר על ידי רשות ניירות ערך וקביעת  איסורקביעת

וקביעת איסור שליטה במסלקה ללא היתר. על פי הוראת המעבר הקבועה  שליטה בבורסה ללא היתראיסור 

בחוק יראו את הבורסה בתל אביב כאילו ניתן לה היתר שליטה במסלקות שבשליטתה ערב יום התחילה 

 בהתאם להוראות החוק.

 

 קביעת הסדרי ממשל תאגידי. 

 

  ,מבלי לסרב סירוב בלתי סביר להעניק הטלת חובה על מסלקות להעניק שירותים לכל בורסה או חבר מסלקה

 שירותים כאמור.

 

  קביעת הוראה לפיה אם מכר אדם אמצעי שליטה בבורסה שהחזיק בהם לפני מועד אישור הסדרת שינוי

המכירה על שווי אמצעי השליטה הנמכרים, יעביר המוכר לבורסה  תתמורמבנה הבעלות בבורסה, ועלתה 

ובין שווי אמצעי השליטה הנמכרים. לעניין זה, "שווי אמצעי  סכום בגובה ההפרש בין תמורת המכירה

שיעור אמצעי השליטה הנמכרים מתוך כלל אמצעי השליטה בבורסה במועד אישור  -השליטה הנמכרים" 

. הבורסה רשאית 2035ההסדר, כשהוא מוכפל בהון העצמי של הבורסה בהתאם לדוחותיה הכספיים לשנת 

לשם הפחתת עמלות שגובה הבורסה והשקעה בתשתיות  הז סעיףלה לפי  לעשות שימוש בסכומים שהועברו

 , ולשם כך בלבד.טכנולוגיות

 

 350אישר בית המשפט המחוזי בת"א את ההסדר לשינוי מבנה הבורסה בהתאם לסעיף  2037בספטמבר  7ביום 

החלפת התקנון ההתאגדות הנוכחי של הבורסה בנוסח חדש של תקנון  לחוק החברות  שעקרונותיו מפורטים להלן:

 התאגדות המותאם להוראותיו של חוק שינוי מבנה הבורסה. 

 

ההסדר  במסגרת מניות רגילות ללא ערך נקוב. 350,000,000כמו כן נקבע כי הון המניות הרשום של הבורסה יהיה 

לפרטים – לות בהתאם לטבלת ההקצאה, ללא תמורהמניות רגי 74,000,000הקצתה הבורסה לחברי הבורסה 

מניות עבור עובדי הבורסה ונותני שירותים,  6,000,000. כמו כן, הקצתה הבורסה לנאמן, 38 אוריבנוספים ראה 

, ללא תמורה. הקצאת מניות לעובדי הבורסה נעשתה במסגרת תכנית התגמול, שאושרה על ידי מוסדות הבורסה

 .35ם בביאור בהתאם לעקרונות המפורטי

 

פנתה החברה לכל בעלי מניותיה בהזמנה להגיש הצעה למכירה  2037לאמור לעיל, בחודש דצמבר  בהמשך

ש"ח למניה(, כאשר  5מיליון ש"ח )קרי,  500( של 300%והעברה של מניותיהם בחברה, על בסיס שווי חברה )

את ההצעות שיוגשו לכל צד שלישי שתמצא לנכון. בתגובה לפנייה זו, התקבלו בידי  החברה תהיה רשאית להמחות

מניות,  73,737,477"בעלי המניות המוכרים"(, בגין  -בעלי מניות )להלן  23החברה הצעות כאמור מטעמם של 

 מהון המניות המונפק של החברה. 73.72%-המהוות כ

 

בהסכם למכירת מניות החברה )כפי שתוקן ביום  2038אפריל ב 36בהמשך לאמור לעיל, התקשרה החברה ביום 

 Manikay Partners LLC"הסכם המכר עם מניקיי"( עם חברה זרה רשומה בדלוואר ארה"ב,  -, להלן 8.8.2038

 "מניקיי"(. -)להלן 

 

במסגרת הסכם המכר עם מניקיי הוסכם, כי במועד השלמת העסקה מניקיי תרכוש מבעלי המניות המוכרים 

 בתמורהמהון המניות המונפק של החברה )להלן: "המניות הנרכשות"(,  37.77%-מניות בשיעור של כ 37,777,777

מיליון ש"ח ישולם  30.2-ש"ח, כאשר מתוך סכום זה, סך של כ 330,200,000-ש"ח למניה ובסה"כ כ 5.53סך של ל

מיליון  300 -של כ בסךפת"(, ויתרתו "התמורה העוד –ש"ח למניה, להלן  5לחברה )המשקף את הסכום העולה על 

 ש"ח תחולק בין בעלי המניות המוכרים.

 

ויאושרו  מניקייייועדו למשקיעים שיאותרו על ידי  53.72% -המניות של בעלי המניות המוכרים בשיעור של כ יתרת

"( בידי נאמן שזהותו "מניות הנאמנות -"המשקיעים הנוספים"( ובחלקו יופקדו בנאמנות )להלן  -על ידי החברה )להלן 

"הנאמן"(, על פי הסכם נאמנות שיוסכם בין הצדדים )ובאישור רשות ניירות  -תיקבע בהסכמה בין הצדדים )להלן 

. הסכם הנאמנות יכלול הסדר המבטיח להלן כמפורט ובתנאים בשיעורים"הסכם הנאמנות"(,  -ערך( )להלן 

 יקיי.שדירקטור אחד בחברה יהיה מועמד שיומלץ על ידי מנ

 

 עוד הוסכם, שהסכם הנאמנות ישקף את ההסכמות הבאות: 

כל משקיע נוסף יתקשר בהסכם עם החברה לרכישת מניות החברה, על בסיס עקרונות הסכם המכר,  )א(

 בשינויים המחוייבים; 
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 )המשך( ב.

 

 ש"ח וישולם במועד ההשלמה;  5אחת הינו  ההמחיר למניי )ב(

 

מהון המניות המונפק של החברה.  4.77%כל משקיע נוסף רשאי לקבל לידיו מניות בכמות שלא תעלה על  )ג(

או ביצוע הצעה לציבור של  2037 בדצמבר 33יתרת מניות הנאמנות תישאר בידי הנאמן עד למוקדם מבין 

ת"(; כאשר תבוצע "הנפקה מאושר -ש"ח( )להלן  5.53 -מניות החברה )במחיר למניה, נטו, שלא יפחת מ

מהון המניות  33.72% -הנפקה מאושרת, החברה תהא זכאית להחליט שמניות נאמנות בכמות המהווה כ

המונפק של החברה תימכר במסגרת ההנפקה המאושרת, ובמקרה שמחיר המניה, נטו )דהיינו, בניכוי 

ש"ח למניה,  5.53 עמלות חיתום והפצה שישולמו על ידי המשקיע הנוסף(, בהנפקה מאושרת יעלה על

 הסכום העודף יחולק שווה בשווה בין המשקיע הנוסף לבין החברה; 

 

 שרכש, כולן או חלקן;  החברהכל משקיע נוסף יהיה זכאי למכור בהנפקה מאושרת את מניות  )ד(

 

, מניות הנאמנות יימכרו או יחולקו לכל אדם, 2037 בדצמבר 33אם לא תבוצע הנפקה מאושרת עד ליום  )ה(

 מהון המניות המונפק של החברה;  4.77%כפוף לכך שכל אדם כאמור לא יחזיק במניות בשיעור העולה על ב

 

או השלמתה של הנפקה מאושרת, מניות הנאמנות לא יימכרו ולא  2037 בדצמבר 33עד למוקדם מבין  (ו)

 יועברו.

 

( לשינוי שם החברה וחברות הבת מניקיי התחייבה שלא ליזום או לקדם ואף להתנגד לכל הצעה או ההחלטה: )א

)ב( למכירה או העברה של פעילויות מהותיות של החברה או עסקי הליבה שלה, וזאת, למעט אם מהלך -שלה ו

כאמור נדרש על פי דין או הוראת רשות מוסכמת, או שהוא אושר והומלץ על ידי דירקטוריון החברה בתמיכת כל 

מועד בחברה. כמו כן, התחייבה מניקיי שלא להתקשר בהסכמי הצבעה  הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים באותו

עם כל אדם, למעט בהתאם להוראות הסכם המכר או הסכם הנאמנות, לתמוך ולממש את זכויות ההצבעה שלה 

באופן שיבטיח שרוב חברי דירקטוריון החברה יהיו אזרחי ישראל ותושביה, לתמוך במהלך הצעה לציבור שיושלם 

ש"ח  5.53במחיר למניה שיבטיח למוכרי המניות תקבול, נטו, שלא יפחת מסך של  2037 בדצמבר 33עד ליום 

 למניה )להלן, ביחד: "התחייבויות מניקיי"(.

 

, לפי הצעת מניקיי ובהתאם לתנאי הסכם המכר עם מניקיי, התקשרה החברה בארבעה 2038במהלך חודש אוגוסט 

אנסופר, נובו נורדיסק, דלטון ומואליס, על פיו רכש כל אחד מהמשקיעים הסכמי מכר עם ארבעה משקיעים נוספים: ס

 5מהון המניות המונפק( תמורת תשלום של  32.73% -מניות של החברה )בשיעור של כ 32,727,375הנוספים 

ל מיליון ש"ח, שתחולק בין בעלי המניות המוכרים, וכאשר מתוכן יוחזקו על ידי כ 64.6 -ש"ח לכל מניה ובסה"כ כ

מהון המניות המונפק ויתרת המניות שנרכשו על  4.67% -משקיע נוסף, במישרין או בעקיפין, מניות בשיעור של כ

מהון המניות המונפק לכל משקיע נוסף, יוחזקו על ידי מר משה טרי,  8.23% -ידי כל משקיע נוסף, בשיעור של כ

ה של הנפקה מאושרת, יתרת המניות שבידי הנאמן כנאמן בתנאי הסכם הנאמנות. לעניין זה הוסכם, כי לאחר ביצוע

מהון המניות המונפק( תוחזר לידי המשקיעים הנוספים, כך שכל משקיע נוסף יחזיק  3.2% -)בשיעור של עד כ

מהונה המונפק של החברה. כמו כן, קבלו על עצמם המשקיעים הנוספים התחייבויות בדומה  4.77% -בשיעור של כ

 להתחייבויות מניקיי. 

 

, לאחר שהתקבלו היתרי החזקה מטעמה של רשות ניירות ערך עבור מניקיי ועבור כל אחד 2038 באוגוסט 27ביום 

מניות הנאמנות, הושלם הסכם המכר עם  32,737,504 -מהמשקיעים הנוספים וכן עבור מר משה טרי כנאמן ל

, הושלמו הסכמי המכר עם המשקיעים הנוספים, וכן נחתמו כתבי נאמנות והוראות בלתי חוזרות בין כל אחד מניקיי

מהמשקיעים הנוספים לבין מר משה טרי, כנאמן, במתכונת שנקבעה בהסכם המכר עם מניקיי, כאשר בגדרם של 

להפעיל ו"ח ש 5.53 -מ יפחת שלא ,נטו, למניה במחיר הנאמנות מניות את למכוראלה, הוסמך מר טרי, בין היתר, 

את זכויות ההצבעה הצמודות למניות הנאמנות באופן עצמאי, לפי שיקול דעתו, ולטובת החברה, ובכלל זאת, מבלי 

 בסך העודפת התמורה את קיבלה החברה מועד באותו, כן כמו לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהתאם למתואר לעיל.

 .עלויות בניכוי, בהון ישירות קפונז אשר"ח, ש מיליון 30.2  -כ של
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 )המשך( כ ל ל י - 3ביאור 

 

 הגדרות: ג.

 

 אביב בע"מ.-הבורסה לניירות ערך בתל - החברה או הבורסה

 

 החברה והחברות המאוחדות שלה )כהגדרתן להלן(. - הקבוצה

 

הכספיים ( בהן, שדוחותיהן IFRS 10-חברות אשר לחברה שליטה )כהגדרתה ב - חברות מאוחדות

 מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה.

 

 להלן. 7ניתנת בביאור המוחזקות רשימת החברות  .חברות מאוחדות - חברות מוחזקות

 

 בדבר צדדים קשורים. IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים

 

 , על תקנותיו.3768-כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - בעלי עניין

 

 

 המדיניות החשבונאיתעיקרי  - 1ביאור 

 

 (:IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ) א.

 

"( IFRS"תקני  -הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

החשבונאית . עיקרי המדיניות (IASB)ופרשנויות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 

, פרט המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה

לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות אשר נכנסו לתוקף במועד 

 הדוחות הכספיים כמפורט בסעיף כ )א(.

 

"תקנות  -)להלן  2030-רוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עהדוחות הכספיים ע .ב

 דוחות כספיים"(.

 

 :תקופת המחזור התפעולי ג.

 

 חודשים. 32תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה 

 

 :או הפסד ורווח כולל אחרמתכונת הצגת ההוצאות שהוכרו בדוחות המאוחדים על הרווח  ד.

 

. להערכת הקבוצה, ותהקבוצה בדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר מוצגות בהתבסס על מהות ההוצא הוצאות

מסיווג הוצאות לפי  לאור המבנה הארגוני של הקבוצה, סיווג הוצאות באופן זה מספק מידע מהימן ורלוונטי יותר

 מאפיין הפעילות.

 

 מטבע חוץ: ה.

 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה: (3)

 

הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של הקבוצה, ומעוגלים לאלף הקרוב. 

 השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הקבוצה.

 

 תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות: (1)

 

וצעו במטבעות השונים בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, נרשמות עסקאות שב

"מטבע חוץ"( לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות.  -ממטבע הפעילות של אותה חברה )להלן 

בתום כל תקופת דיווח, פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו 

ים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמ-מועד, פריטים לא

 כספי.-ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא

 

 אופן הרישום של הפרשי שער: (1)

 

 הפרשי שער מוכרים ברווח והפסד בתקופה בה הם נבעו.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 

 

 מזומנים ושווי מזומנים: ו.

 

מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן 

 קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים.

 

 דוחות כספיים מאוחדים: ז.

 

הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות הנשלטות על ידי הדוחות הכספיים המאוחדים של 

 זכויות, לתשואות לה שיש חשופה, או היא כאשר מושקעת בחברה שולטת משקיעה החברה, במישרין. חברה

 על כוח הפעלת באמצעות תשואות אותן על להשפיע יכולת לה יש במושקעת, וכאשר הנובעות מהחזקתה משתנות

 .המושקעת

 

 חברתיות.-לצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאות, היתרות, ההכנסות וההוצאות הבין

 
 :רכוש קבוע .ח

 

 כללי: (3)

 

רכוש קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק לצורך שימוש בהספקת שירותים, אשר חזוי שישתמשו בו במשך 

הרכוש הקבוע כולל קומה במבנה המושכרת לחיצוניים, אשר אינה ניתנת למכירה  יותר מתקופה אחת.

 .בנפרד

 

פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת 

כס . העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנשנצברו ערך

 למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה. 

 

 .'ב 3ביאור ראה בניין, הלעניין בחינת ירידת ערך 

 

 הפחתה של רכוש קבוע: (1)

 

פחת בעל עלות משמעותית -הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר

ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים ביחס לסך העלות של הפריט. 

 השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד.

 

 אורך החיים השימושי ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:

 

 שיעורי פחת אורך חיים שימושיים 

   

 (0.75%)בעיקר  1%-0.1% שנים 78-777 )*( בחכירה קרקע

 (2%)בעיקר  6.7%-2% שנים 35-50 )**( בניין

 (20%)בעיקר  33.3%-6.7% שנים 3-35 מערכות מחשבים וציוד נלווה

 (6.67%)בעיקר  14%3-% שנים 7-33 ציוד ומערכות 

 (3.33%)בעיקר  32.5%-3.3% שנים 8-30 ריהוט

   

 בנוסף, לחברה קרקע בבעלותה המלאה אשר אינה להלן. 'יראה סעיף  -לגבי קרקע בחכירה  )*(

 מופחתת.

 

 

שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנה. שינויים 

 מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".

 

נקבע לפי ההפרש שבין התקבולים רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של נכס 

 ממכירתו לבין ערכו הפנקסני של הנכס, ונזקף לרווח והפסד במסגרת הוצאות אחרות.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 

 

 נכסים בלתי מוחשיים: .ט

 

 כללי: (3)

 

 נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי וחסרי מהות פיזית.

 

אורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים 

 מוגדר הינו כדלקמן:

 

 שנים(. 30שנים )בעיקר  4-30ת תוכנות ורישיונו

 
 הנכסים הבלתי מוחשיים מוכרים ונמדדים בהתאם לאופן היווצרותם, לפי הקבוצות הבאות: (1)

 

 :שנרכשו בנפרדנכסים בלתי מוחשיים  )א(

 

נכסים בלתי מוחשיים )תוכנות ורישיונות( שנרכשו בנפרד, מוצגים לפי העלות בניכוי הפחתה 

 והפסדים שנצברו מירידת ערך, במידה והיו.

 

ההפחתה מחושבת על בסיס הקו הישר על פני משך החיים השימושיים המשוער. אומדן משך החיים 

כאשר השפעת השינויים באומדן, מטופלת באופן של  ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח

 "מכאן ולהבא".

 

עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב לשימוש  -נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי  )ב(

 :פנימי

 

עלויות בשלב המקדמי בגין פיתוח עצמי של תוכנות מחשב לשימוש פנימי, נזקפות לרווח והפסד 

 במועד התהוותן.

 

לתי מוחשי שנוצר באופן פנימי בשלב הפיתוח של תוכנות ומערכות מחשב מוכר, רק בהתקיים נכס ב

 כל התנאים הבאים:

 

 עלויות במהלך הפיתוח שניתן ליחסן לנכס, ניתנות למדידה באופן מהימן; 

 קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס כך שהוא יהיה זמין לשימוש; 

 ש בובכוונת הקבוצה להשלים את הנכס ולהשתמ; 

 ובלהשתמש ו להשלים את הנכס ביכולתה של הקבוצה; 

 האופן שבו הנכס יפיק הטבות כלכליות עתידיות, ניתן לקביעה; וכן 

 פיננסיים ואחרים זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש  ,קיימים בידי הקבוצה משאבים טכניים

 בנכס.

 

עלויות פיתוח התוכנה נזקפות לרווח כאשר לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי, 

נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי, בעלי אורך חיים מוגדר מופחתים  והפסד במועד התהוותן.

לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת החיים השימושיים שלהם, ומוצגים בעלות בניכוי הפחתה 

משך החיים ושיטת ההפחתה נבחנים שנצברה ובניכוי הפסדים מירידת ערך, אם וככל שהיו. אומדן 

 בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת השינויים באומדן מטופלת באופן של "מכאן ולהבא".

 

 חכירות: .י

 

 המשמעותיים וההטבות הסיכונים כל את מעבירים החוזה תנאי כאשר מימונית כחכירה מסווגים חכירה הסדרי

 .תפעוליות כחכירות מסווגות החכירות יתר. לחוכר מהבעלות הנגזרים

 

 :מימונית חכירה

 

מסווגות כחכירות מימוניות ומוצגות בדוח על המצב הכספי, בסעיף רכוש קבוע, נטו. תשלומי החכירה  חכירות קרקע

שנה  777שנה עד  78מופחתים על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה. הקרקעות מוחכרות לתקופות של 

 שנים(. 340-)בעיקר כ
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 

 

 )המשך( חכירות: .י

 

 :תפעולית חכירה

 

 הכנסות והוצאות מדמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על פני תקופת החכירה בקו ישר.

 

 .להלן 'כ "חכירות" ראה סעיף IFRS 16לעניין פרסום תקן חדש בנושא חכירות 

 
 פיננסיים(:ירידת ערך נכסים )למעט נכסים  .יא

 

במטרה לקבוע  המוחשיים והבלתי מוחשיים בתום כל תקופת דיווח, הקבוצה בוחנת את הערך הפנקסני של נכסיה

קיימים סימנים כלשהם המעידים על הפסדים מירידת ערך בגין נכסים אלו. במידה וקיימים סימנים כאמור, אם ה

מירידת ערך שנוצר, אם בכלל. כאשר לא ניתן השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד -נאמד סכום בר

המזומנים אליה -השבה של היחידה מניבת-השבה של נכס בודד, אומדת הקבוצה את סכום בר -למדוד את סכום בר

 שייך הנכס.

 

לבין שווי השימוש בו. בהערכת שווי  מימושהשבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות -סכום בר

אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף את  השימוש,

הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן תזרימי 

 המזומנים העתידיים.

 

מזומנים( נאמד כנמוך מערכו הפנקסני, הסכום הפנקסני של -השבה של נכס )או של יחידה מניבה-כאשר סכום בר

השבה שלו. הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה ברווח -מזומנים( מופחת לסכום בר-הנכס )או של יחידה מניבה

 או הפסד.

 

כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל, הערך הפנקסני של הנכס מוגדל בחזרה לאומדן סכום 

ההשבה מעודכן אך לא יותר מערכו הפנקסני של הנכס שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד -בר

 מירידת ערך. ביטול הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח או הפסד.

 

 .'ב 3ביאור ראה , ונכסים בלתי מוחשייםבניין הלעניין בחינת ירידת ערך 

 

 והתחייבויות פיננסיותנכסים פיננסיים  .יב

 

 נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות )למעט מפעילות סליקה(: (3)

 

 כללי: -נכסים פיננסיים  )א( 

נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים  

 של המכשיר. 

עלויות עסקה בגין נכסים פיננסיים . שוויין ההוגןאשונה על פי השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לר 

 הפסד.בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נזקפות כהוצאה מיידית לרווח או 

 מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:

  המודל העסקי של הקבוצה הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים

  חוזיים, וכן

 ומנים התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המז

 החוזיים אשר מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד.

 כל יתר הנכסים הפיננסיים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 1ביאור 

 

 פיננסיות )המשך(נכסים פיננסיים והתחייבויות  .יב

 

 נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות )למעט מפעילות סליקה(: )המשך( (3)

 :מופחתת בעלות הנמדדיםנכסים פיננסיים  )ב( 

לקוחות, פיקדונות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה, שאין להם ציטוט בשוק 

 שיטת לפי נמדדים לאאלה  נכסים. מופחתת בעלות הנמדדיםפיננסיים  כנכסים פעיל, מסווגים

 .מהותיים אינם להכיר יש בהם הריבית וסכומי מאחר האפקטיבית הריבית

 

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד: (ג)

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נמדדים בשווי הוגן בסוף כל תקופת דיווח. כל רווח או 

, מוכר ברווח או הפסד בתקופה בה התרחש השינוי. הרווח או משינויים בשווי ההוגן פסד הנובעה

 בגין הנכס הפיננסי.  הריבית שנצמחההפסד נטו המוכר ברווח או הפסד מגלם בתוכו כל 

 :ירידת ערך נכסים פיננסיים (ד) 

החזויים לאורך כל , הקבוצה מכירה בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי לגבי לקוחות, חייבים 

כאשר חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה. אם לעומת  ,חוזהחיי ה

זאת, סיכון האשראי של המכשיר הפיננסי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בו לראשונה, 

רובים. החודשים הק 32-הקבוצה מודדת את ההפרשה לירידת ערך לפי הסתברות לחדלות פירעון ב

 חוזההבחינה האם להכיר בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי ה

מבוססת על הסיכון לכשל ממועד ההכרה לראשונה ולא רק כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת 

 ערך במועד הדיווח או כשהכשל התרחש בפועל.

 :מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות (ה)

 יםנמדד מופחתת בעלות פיננסיותמסווגים כהתחייבויות הספקים ונותני שירותים וזכאים אחרים 

לא נמדדות לפי  להההכרה הראשונית, התחייבויות פיננסיות אלאחר מועד לראשונה בשווי הוגן. 

 שיטת הריבית האפקטיבית מאחר וסכומי הריבית בהם יש להכיר אינם מהותיים.

 

 והתחייבויות פיננסיות מפעילות סליקה:נכסים פיננסיים  (1)

 

 כללי: )א(

 

כצד . חברה בת בבעלות מלאה של הבורסה הינה בע"מ אביב -בתל  לניירות ערך  מסלקת הבורסה

במסלקה, אשר בוצעו  נגדי מרכזי מבטיחה המסלקה את ביצוען של עסקאות בניירות ערך הנסלקים

ועסקאות בניירות ערך שבוצעו במסגרת בבורסה )למעט נגזרים(, לרבות העברות משמורת )בורסה( 

ובלבד שהתקיימו התנאים לכך על פי  )להלן "עסקאות בניירות ערך"(, MTS-המסחר במערכת ה

לן "אירוע חוקי העזר של המסלקה. במקרה בו חבר מסלקה לא יוכל לקיים את התחייבויותיו )לה

כשל"(, אזי תידרש המסלקה לקיים את התחייבויות החבר שכשל כלפי חברי המסלקה האחרים, בגין 

עסקאות בניירות ערך שבוצעו על ידו בבורסה, מתוקף מחויבותה כצד נגדי מרכזי ובהתאם לחוקי 

 העזר של המסלקה.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 1ביאור 

 

 פיננסיים והתחייבויות פיננסיות )המשך(נכסים  .יב

 

 : )המשך(נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מפעילות סליקה (1)

 

 )המשך( כללי: )א(

 

כצד נגדי מרכזי מבטיחה המסלקה . הבורסההינה חברה בת בבעלות מלאה של  מסלקת מעו"ף בע"מ

)להלן "עסקאות בנגזרים"(, ובלבד את ביצוען של עסקאות בנגזרים )אופציות וחוזים עתידיים( 

שהתקיימו התנאים לכך על פי חוקי העזר של המסלקה. במקרה בו חבר מסלקה לא יוכל לקיים את 

התחייבויותיו )להלן "אירוע כשל"(, אזי תידרש המסלקה לטפל בפוזיציות הפתוחות בנגזרים של חבר 

חרים, בגין עסקאות בנגזרים המסלקה שכשל ולקיים את התחייבויותיו כלפי חברי המסלקה הא

 .שבוצעו על ידו בבורסה, מתוקף מחויבותה כצד נגדי מרכזי ובהתאם לחוקי העזר של המסלקה

 

"( הינה חברה לרישומים "החברה -חברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן

ם ניירות ערך על שם עיקר עיסוקה של החברה לרישומים הינו ברישו בבעלות מלאה של הבורסה.

אירועי טיפול בהחברה לרישומים במרשם ניירות הערך של החברה המנפיקה והפקדתם במסלקה, ו

 טיפול שוטף בזכויות הנלוות לניירות הערך. -חברה ותשלומים 

 

 לעיל, כאמורבמסלקות, סליקה ה בגין מכשירים פיננסיים הנובעים מפעילות התחייבויותו נכסים

מאחר  (,Settlement dateבמועד סליקת העסקה ) מסלקה כל שלבדוחות הכספיים נרשמים 

, פרט לנכסים והתחייבויות בגין פוזיציות (Regular wayבדרך רגילה ) שהעסקאות בגינם נעשות

 .(Trade date)במכשירים פיננסיים נגזרים במסלקת מעו"ף הנרשמים במועד קשירת העסקה 

 

אופציות וחוזים עתידיים, , הנובעות מעסקאות סיים נגזרים במסלקת מעו"ףפוזיציות על מכשירים פיננ

פוזיציות אלה נמדדות בכל  (.7אור ראה ביבנגזרים )חייבים וזכאים בגין פוזיציות פתוחות כ נרשמים 

תקופת דיווח לפי שווי הוגן. מאחר והפוזיציות הפתוחות בצד הנכסים והפוזיציות הפתוחות בצד 

ההתחייבויות הינן זהות, נרשם אותו סכום הן בגין הנכסים והן בגין ההתחייבויות, וברווח והפסד לא 

 מוכרים רווחים או הפסדים מהתאמות של שווי הוגן.

 

הנובעים מפעילות החברה לרישומים, כאמור לעיל, אינם בגין מכשירים פיננסיים תחייבויות נכסים וה

החברה במסגרת פעילותה,  .העברה של נכס פיננסיומטופלים כמאחר נרשמים בדוחות הכספיים 

, אך נוטלת על מהחברה המנפיקה שומרת את הזכות החוזית לקבל את תזרימי המזומניםלרישומים 

   .חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה, למסלקת הבורסה עצמה מחויבות

 

מזומנים הניתנים על ידי החבר כבטוחות להבטחת כל חיוביו כלפי כל אחת מהמסלקות ופירותיהם 

זכויות סלקות. המסלקות ומשועבדים לטובת המכל אחת מהמתנהל על שם נפרד ים בחשבון מופקד

סלקות זכאיות לפעול רק המינן זכויות בעלות. בבטוחות הינן זכויות שעבוד בלבד וא ותהמסלק

סלקות. לפיכך, סכומים אלו אינם וך מזומנים מהחשבון ללא אישור המבחשבון והחבר לא זכאי למש

 מוצגים כנכס והתחייבות בדוחות הכספיים.

 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים: )ב(

 

)שער קובע( שנקבע במסגרת המסחר שווים ההוגן של המכשירים הפיננסיים מבוסס על מחיר שוק 

בבורסה לתום תקופת הדיווח. במקרה שביום המסחר האחרון בשנה לא מתקיים מסחר במכשיר 

 משתמשת הקבוצה בטכניקות או שיום המסחר האחרון בשנה אינו יום פקיעה של נגזר מסוים,  מסוים

 ות המתבססות על התנאים הערכה על פי מודלים כלכליים מקובלים להערכת נגזרים, המלוות בהנח 

 (.'ג 8ביאור דיווח )ראה גם הכלכליים הקיימים לכל תום תקופת 

 

 קיזוז מכשירים פיננסיים: )ג(

 

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים בדוח על המצב הכספי בסכום נטו רק כאשר קיימת 

וההתחייבות על בסיס נטו, או,  זכות חוקית ניתנת לאכיפה לקיזוז וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס

 לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.

 

 תלוית להיות יכולה אינה הקיזוז זכות, פיננסית והתחייבות פיננסי נכס קיזוז בתנאי לעמוד מנת על

 חדלות, רגל פשיטת של במקרה, הרגיל העסקים במהלך לאכיפה ניתנת להיות ועליה עתידי אירוע

 .אשראי כשל או פירעון
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 1ביאור 

 

 מסים על ההכנסה: .יג

 

 כללי: (3)

 

המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים וכן את סך השינוי ביתרות המסים  )הכנסות( הוצאות

 .לרווח כולל אחרהנדחים, למעט המסים הנדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות 

 

 שוטפים: מסים (1)

 

הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה וחברות מאוחדות 

במהלך תקופת הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על ההכנסה, בשל הכללת או אי הכללת 

ת, או שאינם חייבים במס או פריטי הכנסות והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונו

ניתנים לניכוי. נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר 

 נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.

 

 מסים נדחים: (1)

 

זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים חברות הקבוצה יוצרות מסים נדחים, כמפורט להלן, בגין הפרשים 

והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים )נכס או התחייבות( מחושבות לפי שיעורי 

המס הצפויים בעת מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה 

בויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים למעשה, עד תאריך הדוח על המצב הכספי. התחיי

הזמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים 

בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל 

 הניתן לניכוי. את ההפרש הזמני

 

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות 

מאוחדות, מאחר ובכוונת הקבוצה להחזיק בהשקעות ולפתחן. כמו כן לא מובאים בחשבון מסים נדחים בגין 

 חלוקת רווחים בחברות אלו, מאחר והדיבידנדים אינם חייבים במס.

 

והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי נכסי 

מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי 

 נטו. אותה רשות מס, ובכוונת הקבוצה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס

 

 הכרה בהכנסה: .יד

     

הכנסות מחוזים עם לקוחות  – 35בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  כ)א( 2כמפורט בביאור           

 "(, החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע עם הקלות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.התקן)להלן "

 

  :כדלקמןבגין הכרה בהכנסה הינה  1037בדצמבר,  13עד ליום  שיושמהחשבונאית ה דיניותמה (3)

 

הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהקבוצה זכאית לקבל בגין הכנסה 

 ממתן שירותים במהלך העסקים הרגיל. 

 

 הכנסה ממתן שירותים: (א)

 

 הקבוצה רושמת את הכנסותיה ממתן שירותים במועד מתן השירות. 

 

 הכנסות ריבית: (ב)

 

הכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית 

 האפקטיבית.

 

 

 

 

 

 

 



 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 ביאורים לדוחות הכספיים

 

38 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 1ביאור 
 

 )המשך( הכרה בהכנסה: .יד
 

 : )המשך(כדלקמןבגין הכרה בהכנסה הינה  1037בדצמבר,  13עד ליום  שיושמהדיניות החשבונאית המ (3)
 

 :מדמי שכירותהכנסות  (ג)
 

 הכנסות מדמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על פני תקופת החכירה.
 

 :בהכנסה על בסיס ברוטו או על בסיס נטו הכרה (ד)
 

או כמתווכת ללא נשיאה בסיכונים ובתשואות הנגזרים  בעסקאות בהן פועלת הקבוצה כסוכנת
מהעסקה, מוצגות הכנסות הקבוצה מהעסקאות על בסיס נטו. הכנסות בגין עסקאות בהן הקבוצה 

 היא החייב העיקרי, ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה, מוצגות על בסיס ברוטו.
 

 :הינה כדלקמן 1038בינואר  3מיושמת החל מיום שחשבונאית המדיניות ה (1)
 

הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות ללקוח. מחיר 
העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים 

בוחנת האם היא פועלת כספק  הקבוצה בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות,שלישיים )כגון מסים(.  
היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם  הקבוצהעיקרי או כסוכן בחוזה. 

 הקבוצהמכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם  הקבוצההעברתו ללקוח. במקרים אלה, 
 ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי. בהכנסה בסכום נטו, לאחר  הקבוצהפועלת כסוכן, מכירה 

 
 :הכנסות מעמלות מסחר וסליקה (א)
 

מוכרת  עמלות מסחר וסליקה כוללת עמלות ודמי טיפול שהבורסה גובה מחבריה, אשר בגין ההכנס
 בניירות ערך או של עסקאות בנגזרים.   עסקאותשל  הסליקה פעולתהשלמת  במועדזמן, בנקודת 

 
 :רישום ניירות ערך למסחר ואגרות שנתיותהכנסות מדמי  (ב)

 
 :מדמי רישום ניירות ערך למסחר ותהכנס(  3)    

 
 של הערך ניירות שבה התקופה פני עלדמי הרישום למסחר מוכרת לאורך זמן  בגין ההכנס
מאחר והלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות  וזאת, בבורסה נסחרות הלקוח

 אלה.  מסחרעל ידי ביצועי הקבוצה כאשר הקבוצה מספקת שירותי 
את ניירות  סיווגהקביעת תקופת פריסת ההכרה בהכנסה בגין דמי הרישום, הקבוצה  לצורך

וצות אלו למסחר למספר קבוצות עיקריות בעלות דפוס פעילות דומה. קב רשומיםהערך אשר 
קרנות סל, אגרות חוב קונצרניות ואגרות חוב ממשלתיות. לכל ו כוללות בעיקר מניות, תעודות

אורך חיים זה  .לצורך פריסת ההכרה בהכנסה ממוצעאחת מקבוצות אלו נקבע אורך חיים 
מספר השנים אומדן שביצעה החברה , בין היתר בעזרת יועץ חיצוני בלתי תלוי, להתבסס על 

החברה  בעבר. ניירות ערך דומים בקבוצה הרלבנטית היו רשומים למסחרבהן ממוצע ה
תבחן, בתקופות עוקבות, את הצורך בעדכון יתרת תקופת ההפחתה של הכנסות הנדחות, 

   .יטופל כשינוי אומדן אשר
קבעה החברה את תקופת ההפחתה של הכנסות הנדחות בגין  2038בינואר,  3נכון ליום 

שנים ובגין קבוצת אגרות החוב הקונצרניות  33 -קרנות הסל בו ודותתע, קבוצת המניות
מחויבות הביצוע  השלמתסכומים אשר התקבלו מלקוחות טרם שנים.  30 -והממשלתיות ב

מוכרים כהכנסות ו "רישום מדמי נדחות הכנסות"כאמור על ידי החברה מוצגים במסגרת סעיף 
 ברווח או הפסד בעת קיום מחויבות הביצוע.

 
 קיומו של רכיב מימון משמעותי:

לצורך מדידת מחיר העסקה, הקבוצה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות 
ערך הזמן של הכסף אם עיתוי התשלומים שהוסכם בין הצדדים מספק ללקוח או לקבוצה 
הטבה משמעותית של מימון. בהערכה אם חוזה מכיל רכיב מימון משמעותי, בוחנת הקבוצה, 

ן היתר, את אורך הזמן החזוי בין המועד בו הקבוצה מעבירה את השירותים שהובטחו בי
 ללקוח לבין המועד בו הלקוח משלם עבור שירותים אלה ואת הסיבה להפרש.

דמי הרישום למסחר מתקבלת  בגין, התמורה מהלקוחות למסחר רישוםבמסגרת שירותי 
ענף ומאחר ומטרת ב מקובליםלום מראש ואיננה ניתנת להחזר. מאחר ומדובר בתנאי תש

אלא במטרה מהלקוח אינה לצורך קבלת הטבה משמעותית של מימון גביית התשלום מראש 
ביטחון שניירות הערך ימשיכו לציבור לספק וזאת כדי להבטיח שהלקוח יעמוד בהתחייבויותיו 

 מימוןאינו מכיל רכיב  למסחר רישום שירות, נקבע כי בבורסה בתקופות עוקבותלהיסחר 
 משמעותי.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 1ביאור 

 

 )המשך( הכרה בהכנסה: .יד

 

 )המשך( הינה כדלקמן: 1038בינואר  3מיושמת החל מיום שחשבונאית המדיניות ה (1)
 
 )המשך( :הכנסות מדמי רישום ניירות ערך למסחר ואגרות שנתיות (ב)

 

 :מאגרות שנתיותהכנסות (    1)  

מאחר והלקוח  וזאתהשנה השוטפת,  פני עלמוכרת לאורך זמן  אגרות שנתיות בגין ההכנס

מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הקבוצה כאשר הקבוצה מספקת 

  שירותים אלה.

 

 :(    הכנסות מדמי בדיקה1)  

 לאורך, חודש של תקופה פני עלמוכרת לאורך זמן  ומתארתשקיף  בדיקת מדמי ההכנס עיקר

  שירותים אלה.מספקת  הקבוצה התקופה בה 

 

 :הכנסה משירותי מסלקה (ג)

 

ופעולות העברה.  , סליקת אירועי חברהשירותי מסלקה כוללת בעיקר שירותי משמורת בגין הכנסה

סליקת והכנסה בגין  חודש,תקופה של הכנסה בגין שירותי המשמורת מוכרת לאורך זמן על פני 

 .במועד השלמת סליקת הפעולות פעולות ההעברה מוכרת בנקודת זמןחברה ואירועי 

 

 :הכנסות מהפצת נתוני מסחר ומידע אחר (ד)

 

כוללת בעיקרה הפצת מידע ממערכות המסחר של  הפצת נתוני מסחר ומידע אחר בגין ההכנס

חיוב בגין  קבצי מידע וכןהפצת  באמצעות תחנות מידע בזמן אמת בארץ ובחו"ל, באמצעות הבורסה

מוכרת לאורך זמן, על פני תקופה של  הכנסה בגין תחנות מידע בזמן אמת. שימוש במדדי הבורסה

הכנסה בגין חודש. הכנסה בגין שימוש במדדי הבורסה מוכרת לאורך זמן, על פני השנה השוטפת ו

 .במועד העברת הקבצים מוכרת בנקודת זמןהפצת קבצי מידע 

 

 הפרשות: טו. 

 

רות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, הפרשות מוכ

 בגינה צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.

 

הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויבות בהווה 

במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות. כאשר ההפרשה 

 נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות.

 

שר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי, מכירה הקבוצה בנכס, כא

 ניתן וכן יתקבל שהשיפוי( Virtually Certainבגין ההשבה, עד לגובה ההפרשה שהוכרה, רק כאשר וודאי למעשה )

 .מהימן באופן לאומדו

 

 :תשלומים מבוססי מניות .טז

 

בוססי מניות לעובדים ולאחרים, המסולקים במכשירים הוניים של הקבוצה נמדדים בשווים ההוגן במועד תשלומים מ

הקבוצה מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים על ידי שימוש . ההענקה

אה ביאור ניות, רומים מבוססי מ)לעניין אופן מדידת השווי ההוגן של תשל ים להערכת תשלומים מבוססי מניותבמודל

המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עד אשר אותם עובדים משלימים תקופת שירות מוגדרת,  . כאשר(35

הקבוצה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי  במהלכה העובדים עשויים להידרש לעמוד גם בתנאי ביצוע מסוימים

קרן הון בגין עסקאות תשלום  תחת סעיף "לה כנגד גידול בהון, המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבש

בתום כל תקופת דיווח, אומדת הקבוצה את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל. שינוי אומדן  ." מבוסס מניות

 ביחס לתקופות קודמות מוכר ברווח או הפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.
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 )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות  - 1ביאור 

 

 הטבות עובדים: .יז

 

 הטבות לאחר סיום העסקה: (3)

 

הטבות שמעניקה הקבוצה לעובדיה לאחר סיום העסקה כוללות בעיקר התחייבות לפיצויי פיטורין וכן 

להפקדה מוגדרת  תכניותהתחייבות לפנסיה לאלמנת מנהל שפרש. הטבות לאחר סיום העסקה הינן בחלקן 

להטבה מוגדרת. הוצאות בגין התחייבות החברה להפקדת כספים במסגרת תכנית להפקדה  תכניותובחלקן 

( נזקפות לרווח או הפסד, או מהוונות )לעלות נכסים בלתי מוחשיים Contribution Plan Definedמוגדרת )

 במסגרת עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב( במועד אספקת שירותי העבודה, בגינם מחויבת הקבוצה

 לביצוע ההפקדה.

 

( נזקפות לרווח או הפסד, או מהוונות לעלות Defined Benefit Planהוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת )

 Projectedנכסים )במסגרת עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב( בהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה )

Unit Credit Methodות בתום כל תקופת דיווח. הערך הנוכחי (, תוך שימוש בהערכות אקטואריות המתבצע

נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של מחויבות הקבוצה בגין תכנית להטבה מוגדרת 

בגין התכנית תוך שימוש בשיעור היוון המתאים לתשואות שוק של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה 

התכנית, ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב למועדי הסילוק הנקובות במטבע בו ישולמו ההטבות בגין 

בהתאם למדיניות החשבונאית של הקבוצה, עלות הריבית נטו נכללת בהוצאות בגין  החזויים של התכנית.

 הטבות עובד בדוח על הרווח או הפסד.

 

לעלות הנכס  רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח הכולל האחר במועד היווצרותם, או מהוונים

)במסגרת עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב(. רווחים והפסדים אקטואריים שנזקפו לרווח כולל אחר לא 

 יסווגו מחדש לרווח או הפסד במועד מאוחר יותר.

 

נכסי התוכנית נמדדים בשווי הוגן. הכנסת ריבית על נכסי תוכנית נקבעת על בסיס שיעור ההיוון של המחויבות 

ונזקפת לרווח או הפסד כחלק מעלות הריבית נטו. ההפרש בין הכנסת הריבית על נכסי תקופה לתחילת ה

תוכנית לבין התשואה הכוללת על נכסי התוכנית נזקף לרווח כולל אחר ולא יסווג מחדש לרווח או הפסד 

 במועד מאוחר יותר.

 

כוללת את הערך הנוכחי של התחייבות הקבוצה בגין תכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב הכספי 

 המחויבות בגין הטבה מוגדרת בניכוי שווים ההוגן של נכסי התוכנית.

 

 :הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך (1)

 

חודש לאחר  32הטבות עובד אחרות לטווח ארוך הן הטבות אשר לא חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 

המתייחס ואינן מהוות הטבות לאחר סיום העסקה או  תקופת הדיווח השנתית בה העובד מספק את השירות

 הטבות בגין פיטורין.

 

הטבות אלו ההוצאות בגין הטבות עובדים אחרות בקבוצה כוללות התחייבויות בגין חופשה ומענקי ותק. 

נזקפות לרווח או הפסד, או מהוונות לעלות נכסים )במסגרת עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב( בהתאם 

(, תוך שימוש בהערכות אקטואריות Projected Unit Credit Methodיחידת הזכאות החזויה )לשיטת 

המתבצעות בתום כל תקופת דיווח. הערך הנוכחי של מחויבות הקבוצה בגין הטבות אלו נקבע באמצעות 

 יכותבאשוק של אגרות חוב קונצרניות המזומנים העתידיים הצפויים בגין ההטבות בתשואות היוון תזרימי 

 הזהות פדיון תקופות ובעלות, ארוך לטווח האחרות העובדים הטבות ישולמו בו במטבע הנקובות, גבוהה

 אלו. הטבות של החזויים הסילוק למועדי בקירוב

 

רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח או הפסד במועד היווצרותם, או מהוונים לעלות הנכס )במסגרת 

 תוכנות מחשב(.עלויות פיתוח עצמי של 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 

 

 )המשך( הטבות עובדים: .יז

 

 הטבות עובדים לטווח קצר: (1)

 

חודשים מתום התקופה  32הטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלואן לפני 

 בה ניתן השירות המזכה על ידי העובד.

 

את התחייבות החברה בגין תשלומי מענקים ושכר )לרבות  , בעיקר,עובדים לטווח קצר כוללותהטבות 

 סוציאליות(. הטבות אלו נזקפות לרווח והפסד, או מהוונות לעלות נכסים )עלויות פיתוח עצמי של תוכנות

בין גובה  מחשב(, במועד היווצרותן. ההטבות נמדדות על בסיס לא מהוון אותו חוזה החברה לשלם. הפרש

 ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד, לבין הסכום ששולם בגינן מוכר כהתחייבות.

 

 הטבות בגין פיטורין: (4)

 

הטבות בגין פיטורין הן הטבות אשר עומדות לתשלום כתוצאה מהחלטת הקבוצה לפטר עובדים לפני מועד 

 ת אלה.הפרישה הרגיל או מהחלטת עובד להסכים לפרישה מרצון בתמורה להטבו

 

התחייבות החברה בגין הטבות אלו מוכרות לראשונה כנגד רווח והפסד במועד בו אין באפשרות הקבוצה 

 לסגת מההצעה.

 

 סיווג ריבית ששולמה וריבית ודיבידנדים שהתקבלו בדוח על תזרימי המזומנים: .יח

 

הקבוצה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית ודיבידנדים אשר התקבלו בידיה וכן תזרימי מזומנים בגין ריבית 

ששולמה כתזרימי מזומנים אשר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת. תזרימי מזומנים בגין מסים על הכנסה מסווגים 

יתנים לזיהוי בנקל עם תזרימי מזומנים אשר ככלל כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות שוטפת, למעט אלו אשר נ

 שימשו לפעילות השקעה או מימון. 

 

 :רווח למניה .יט

החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות של החברה על ידי 

של מספר המניות הרגילות חלוקת רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, בממוצע משוקלל 

הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח. לצורך חישוב הרווח המדולל למניה מתאמת החברה את הרווח או ההפסד, 

המיוחס לבעלי המניות הרגילות, ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור, בגין ההשפעות של 

 אליותיפוטנצ מניות בחשבון החברה מביאה למניה המדולל הרווח במסגרת .כל המניות הפוטנציאליות המדללות

 .מנהליםל אופציות כגון, מדללות
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 

 

תקנים חדשים, פרשנויות חדשות ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות  א. .כ

 :דיווח קודמות

 

 9 IFRS "מכשירים פיננסיים" 

 

התקן"( הינו התקן הסופי של פרויקט  -"מכשירים פיננסיים" )להלן  IFRS 9 (2014)תקן דיווח כספי בינלאומי 

. 2033-ו 2030, 2007שפורסמו בשנים  IFRS 9מכשירים פיננסיים. התקן מבטל את השלבים הקודמים של 

נכסים פיננסיים אשר תוקנו ביחס לאלו שפורסמו בשלב הראשון התקן הסופי כולל הוראות סיווג ומדידה של 

, וכן, כולל את הוראות הסיווג והמדידה של התחייבויות פיננסיות כפי שפורסמו בשלב השני 2007בשנת 

 ומציג מודל חדש לבחינת הפסד חזוי מירידת ערך. 2030בשנת 

 

 התקן קובע כי הנכסים הפיננסיים יוכרו וימדדו כלהלן:

 

מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה תחת אחת החלופות הבאות: עלות מופחתת, שווי  •

הוגן דרך רווח או הפסד, או שווי הוגן דרך רווח כולל אחר. קביעת מודל המדידה יהיה בהתחשב 

במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים 

 החוזיים הנובעים מאותם נכסים פיננסיים.

 

 מכשירי חוב יסווגו מחדש רק כאשר הישות משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים. •

 

 ירידת ערך:

 

החדש המבוסס על הפסדי אשראי צפויים ייושם, בין השאר,  למכשירי חוב הנמדדים לפי  הערך ירידת מודל

 עלות מופחתת או לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

 

החודשים הקרובים  32-ההפרשה לירידת ערך תהיה לגבי הפסדים חזויים לפי הסתברות לחדלות פירעון ב

(. בחינה לכל אורך חיי lifetimeון לכל אורך חיי המכשיר ))בשנה הקרובה(, או לפי הסתברות לחדלות פירע

 המכשיר נדרשת אם סיכון האשראי עלה משמעותית ממועד ההכרה לראשונה בנכס. גישה אחרת חלה אם 

 .(Credit-impairedהנכס הפיננסי נוצר או נרכש כאשר הוא פגום )

 

 שירים פיננסים.התקן מוסיף הנחיות הצגה וגילויים בקשר עם ירידות ערך של מכ

 

 :מועד תחילה

 

 או לאחריו.  2038בינואר  3לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  נכנסהתקן 

 

התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה, הוראות התקן יושמו למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי 

מיישום התקן נזקפת ליתרת הפתיחה של ההשוואה. השפעת השינויים במדיניות החשבונאית כתוצאה 

 העודפים כמפורט בהמשך.

 

, לפיה המודל העסקי שלה יהיה החזקת  2038בינואר  3 החברה החליטה על שינוי מדיניות השקעות החל מה

ניירות הערך לצורכי מסחר, ולא כפי שניהלה עד כה את התיק במטרה לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים 

תחת חלופת שווי  2038ינואר ב 3החל מה  סווגו. בהתאם לכך, ניירות הערך של החברה של איגרות החוב

למועד היישום מחדש של נכסים פיננסים זמינים למכירה  ההערכהוגן דרך רווח או הפסד. יתרת קרן 

 ליתרת עודפים. סווגה  מיליון ש"ח 2.3-לראשונה בסך של כ

מעבר לאמור לעיל, ליישום לראשונה של התקן לא קיימת השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של 

  החברה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 

 

תקנים חדשים, פרשנויות חדשות ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות  א. .כ

 )המשך( :דיווח קודמות

 

 IFRS 15 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" 

 

התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם 

 IAS 11"הכנסות" ותקן חשבונאות בינלאומי  IAS 18לקוחות. התקן מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי 

שההכרה בהכנסה תשקף את העברת  של התקן הוא הליבהעיקרון  "חוזי הקמה" והפרשנויות הנלוות להם.

 הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל בתמורה להם.

לשם כך, קובע התקן כי ההכרה בהכנסה תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירותים 

 שהלקוח משיג שליטה על אותם סחורות או שירותים. המנויים בחוזה עמו באופן

 

 התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:

 

 החוזה )או החוזים( עם הלקוח. זיהוי .3
 מחויבויות הביצוע בחוזה. זיהוי .2
 מחיר העסקה. קביעת .3
 מחיר העסקה למחויבויות הביצוע. הקצאת .4
 בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע. ההכר .5
 

 .נרחב הפעלת שיקול דעת , לעיתים,יישום המודל תלוי בעובדות ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב

 

התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע עם הקלות 

חברה מכירה בכל הפרש בין הערך בספרים הקודם לבין מסוימות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. ה

 .לראשונה ביתרת הפתיחה של העודפיםהערך בספרים במועד היישום 

 

החברה מקיימת מחויבות ביצוע ומכירה בהכנסות לאורך זמן כאשר השירות ניתן לאורך זמן או כאשר הלקוח 
 אלה םתנאי כאשרשהחברה מבצעת. מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי הקבוצה ככל 

לפרטים נוספים אודות סוגי ההכנסות ואופן ההכרה ראה סעיף תוכר בנקודת זמן.  ההכנסה מתקיימים םאינ
 יד' לעיל.

 
על דוחותיה הכספיים, החברה   IFRS 15בהתאם לבחינה שביצעה החברה בדבר ההשפעות של יישום

הנובעת משינוי באופן ההכרה בהכנסות  הגיעה למסקנה כי קיימת השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
יישום ה מהותית ליצוין כי לגבי יתר ההכנסות של הקבוצה אין השפע .מדמי רישום למסחר כמפורט להלן

 התקן.
 

 הרישום מועד שהינה אחת זמן בנקודת מוכרות היו חרלמס רישום מדמי הכנסות, IFRS 15עד למועד יישום 
 .הלקוח של למסחר

 

"( על מנת IFRIC" -התכנסה הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי )להלן  2038בחודש ספטמבר 

לקבוע את העקרונות בקשר לאופן ההכרה בהכנסות מדמי רישום למסחר והאם נדרש להכיר בהכנסות אלו 

יצאה הצעה  2037. בחודש ינואר )כפי שהיה נהוג טרם כניסת התקן לתוקף( נקודת זמן אחתעל פני זמן או ב

בנושא, אשר מסקנתה הינה שנדרש לפרוס את ההכנסות מדמי  IFRIC -לפרסום ההחלטה הסופית של ה

 רישום על פני זמן )לרבות לעניין הכנסות שהתקבלו בשנים קודמות(. 

 

את ההשפעה הצפויה של מעבר להכרה בהכנסה על פני זמן בגין הכנסות  אמדה, החברה זו החלטה לאור

 הרשומיםאת סוגי ניירות הערך  החברה סיווגהאלו חלף הכרתן בנקודת זמן. במסגרת ביצוע בחינה זו, 

ניירות ערך בעלי מאפיינים דומים. לכל אחת מקבוצות  מכילהלמסחר למספר קבוצות עיקריות כך שכל קבוצה 

אורך חיים ממוצע לצורך פריסת ההכרה בהכנסה, כאשר אורך חיים זה התבסס על מספר השנים אלו נקבע 

בהתבסס על ניתוח רגישות  שבממוצע ניירות ערך דומים בקבוצה הרלבנטית היו רשומים למסחר בעבר.

על הדוחות  IFRS 15שנעשה על ידי החברה, לא היה מתקבל שינוי מהותי בהשפעת היישום לראשונה של 

על קבוצות של ניירות ערך, הייתה מיישמת את הוראות  IFRS 15אילו החברה חלף יישום הוראות כספיים, ה

IFRS 15 ל נייר ערך בנפרד.כל ע 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 

 

תקופות תקנים חדשים, פרשנויות חדשות ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על  א. .כ

 )המשך( :דיווח קודמות

 

 IFRS 15 "המשך(: "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות( 

 

 השפעת השינויים כאמור על הדוחות הכספיים של החברה הינם כדלקמן: 

 

 בדוחות המאוחדים על המצב הכספי:

 

בהתאם 

למדיניות 

 השינוי הקודמת

לאחר 

השפעת 

 יישום 

IFRS 15 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    1038בדצמבר  13ליום 

    נכסים

    נכסים לא שוטפים

 32,423  32,423    -           נדחים מיסים נכסי

    

    והון התחייבויות

    התחייבויות שוטפות

  17,203    17,203      - הכנסות נדחות מדמי רישום

    התחייבויות לא שוטפות

  70,411     70,411       -           הכנסות נדחות מדמי רישום

    -        (7,728) 7,728 עתודה למס

    הון

  437,315 (65,414)  502,729 2038 בינואר 3 ליום יתרה עודפים

  86,422 (2,049)   88,471  נקי לשנה רווח

  523,737 (67,463)  591,200 1038בדצמבר  13יתרת עודפים ליום 

 

 

  רווח, רווח למניה והדוח על המצב את ההשפעות על ההכנסות, ההוצאות התפעוליות, תמטה מרכז ההטבל

 , בהנחה והמדיניות הקודמת של הכרה בהכנסה הייתה ממשיכה בשנה זו:2038הכספי לשנת 

 

 :אחר בדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל

 

בהתאם 

למדיניות 

 השינוי הקודמת

לאחר 

השפעת 

 יישום

IFRS 15 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    1038בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום 

 255,605 (2,663( 258,266 הכנסות משירותים

 333,622 )2,663) 336,283 לפני הכנסות מימון, נטורווח 

 26,140 (612) 26,752 מסים על הכנסה

 86,422 (2,047) 88,471 לשנהרווח 

 91,185 (2,047) 73,234 לשנה כולל רווח

 0.864 (0.023) 0.885 בסיסי ומדולל בש"חרווח למניה 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 

 

תקנים חדשים, פרשנויות חדשות ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות  א. .כ

 )המשך( :דיווח קודמות

 

 IFRIC 22 עסקאות במט"ח ששולמו או התקבלו מראש"" 

הפרשנות חלה על עסקאות אשר נקובות במטבע חוץ, בהן הישות מכירה בנכס בגין הוצאה מראש ששולמה 

על ידה או בהתחייבות בגין כספים שהתקבלו מראש מלקוחותיה במטבע חוץ כאשר הנכס או ההתחייבות 

ת קובעת כי מועד העסקה לעניין קביעת שער החליפין אשר הוכרו לא עונים להגדרת פריט כספי. הפרשנו

 הרלוונטי הינו המועד בו ההוצאה מראש/ ההכנסה הנדחית כשירים להכרה בספרים.

 או לאחריו. 2038בינואר  3התיקון מיושם באופן של מכאן ולהבא לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 

ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו  ב.

 אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות:

 

 IFRS 16 "חכירות" 

 

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את הכללים להכרה, מדידה, הצגה  IAS 17מבטל את התקן החדש 

 יינו הלקוח )"חוכר"( והספק )"מחכיר"(.וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה, דה
 

התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, ביו חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע 

מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד 

 בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך 
 

או לאחריו. יישום  2037בינואר  3התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 "הכנסות מחוזים עם לקוחות" מיושם אף הוא.  IFRS 35מוקדם אפשרי, אך זאת בתנאי כי 

 

ככלל, התקן ייושם למפרע, אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות במסגרת הוראות המעבר 

הקבוצה מעריכה כי תבחר לא להתאים למפרע את נתוני  .קודמות דיווח לתקופות יישומו לענייןשל התקן 

יוצגו בהתאם  2037-ו 2038בדצמבר  33נתוני ההשוואה המתייחסים לשנים שהסתיימו בימים . השוואה

 והפרשנויות הנלוות לו. IAS 17להוראות 

 

תוך יישום  לראשונה ליישם את התקןביחס לעסקאות שבהן החברה חוכרת, היא תבחר הקבוצה מעריכה כי 

  :הבאותההקלות 

 

ותכיר בהתחייבות בגין חכירה,  ,לא להתאים למפרע את נתוני השוואהשהקבוצה מעריכה כי תבחר  .א

גו קודם לכן כתפעוליות, בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכירה שיוותרו, עבור חכירות שסוו

 המהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד היישום לראשונה. במקביל, 

 תכיר החברה בנכסים בגין זכויות השימוש בנכסים החכורים בסכום השווה לסכום ההתחייבות בגין 

גין הסכום של תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו המתייחסים חכירה, שהוא מותאם ב

לחכירות אלה. יצוין כי זכויות שימוש שהחברה חוכרת, אשר מוחכרים בחכירת משנה המסווגת 

 משנה בחכירות תטפל והחברה, הכספיים בדוחותיה שימוש זכות תוצג לאלצד ג',  מימוניתכחכירה 

 33. נתוני ההשוואה המתייחסים לשנים שהסתיימו בימים בתקן הקבועות להוראות בהתאם אלו

 והפרשנויות הנלוות לו. IAS 17יוצגו בהתאם להוראות  2037 -ו 2038בדצמבר 

 

כי לא תיישם את הוראות התקן לגבי חכירות שתקופת החכירה שלהן מעריכה הקבוצה כמו כן,  ב.

ירות שבהן נכס הבסיס הוא בעל ערך ולגבי חכ חודש ממועד היישום לראשונה 32מסתיימת תוך 

 נמוך.

 

בי חכירה, ובמקום זאת לטפל בכל רכיב חכירה וברכיבים ילא להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכ ג. 

 שאינם חכירה הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד.

 

 חשבונאות תקן לשמר את הערכת קיומה של חכירה בהתאם להוראות התקן מאפשר לחוכר ד.

 אם קביעהבינלאומי,  כספי דיווח של לפרשנויות הוועדה של 4 ופרשנות מספר חכירות 17 בינלאומי

 .לראשונה של התקן (,  בנוגע להסכמים הקיימים למועד היישוםIFRIC 4) חכירה מכיל הסדר
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 

 

בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם  ב. .כ

 )המשך( אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות:

 

 IFRS 16 המשך("חכירות( :" 

 

עיקר השפעת התקן צפויה להיות בקשר עם הסכמי חכירה של קווי התקשורת, מתקן הגיבוי של החברה 

 וכלי רכב המשמשים את עובדי החברה.

 

 :הצפויות במועד היישום לראשונה של התקן העיקריות ההשפעות להלן הקבוצה הנהלת תלהערכ

  ש"ח.מיליון  24 -כ שלגידול בסך הנכסים וההתחייבויות של החברה בסכום שנתי 

 מיליון  8 -חכירה מול גידול בעיקר בהוצאות הפחת בסכום שנתי של כ ותקיטון בהוצא

 "ח.ש

 וזאת, מיליון ש"ח 7 -בסך של כ החברה של שוטפת מפעילות מזומנים בתזרים גידול 

 .מימון לפעילות מזומנים כתזרים החכירה בתשלומי והריבית הקרן מרכיב סיווג בשל

 

  פרסוםIFRIC 23 "עמדות מס לא ודאיות" 

 

הפרשנות מבהירה את הוראות ההכרה והמדידה של מסים על הכנסה כאשר קיימת אי ודאות לגבי עמדת 

הפרשנות קובעת כי על הישות לקבוע האם עמדות המס הלא ודאיות צריכות להיות מוערכות רשויות המס. 

בנפרד או כחלק מקבוצה של עמדות מס לא ודאיות. כמו כן, על הישות להעריך האם סביר כי רשויות המס 

י יקבלו את הטיפול שבו נקטה החברה, או צפויה לנקוט בו, בקשר עם עמדות המס הלא ודאיות בהנחה כ

(. במידה וכן, 300%רשויות המס יבדקו את דיווחי הישות וכל המידע הרלוונטי יהיה בידיהן )סיכון חשיפה 

הישות נדרשת לקבוע את הטיפול החשבונאי בעמדות המס הלא ודאיות באופן עקבי עם עמדת המס שבה 

ת באמצעות שימוש היא נקטה או צפויה לנקוט בה. במידה ולא, הישות נדרשת לשקף את השפעת אי הודאו

(, בהתאם most likely amount( או בשיטת הסכום הסביר ביותר )expected valueבשיטת התוחלת )

 .לשיטה שצופה באופן הטוב ביותר את תוצאת אי הוודאות

 

או לאחריו. ניתן ליישם את התיקון  2037בינואר  3התיקון ייושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

למפרע באופן מלא או ללא תיקון מספרי השוואה כאשר ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה תוכר 

 . 2037בינואר  3כתיקון יתרת העודפים ליום 

 

 אינה מהותית. פרשנות על דוחותיה הכספיים של החברההנהלת החברה מעריכה כי השפעת יישום ה

 

 תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שפורסמו, אשר אינם ישימים לקבוצה: .אכ

 

בנוסף לתיקונים לתקנים האמורים לעיל, פורסמו, נכון למועד הדוחות הכספיים, פרשנויות נוספות ותיקונים נוספים 

 אינם ישימים לקבוצה.לתקנים, אשר להערכת הנהלת החברה 
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 שיקול דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר ודאות באומדן - 1ביאור 

 

 גורמי מפתח לחוסר ודאות באומדן:

 

בעת עריכת הדוחות הכספיים נדרשת הנהלת החברה להשתמש באומדנים או בהערכות לגבי עסקאות או עניינים אשר 

על הדוחות הכספיים אינה ניתנת לקביעה מדויקת בעת עריכתם. הבסיס העיקרי לקביעת ערכם הכמותי  השפעתם הסופית

של אומדנים כאמור הוא הנחות שאותן מחליטה הנהלת החברה לאמץ, בהתחשב בנסיבות נשוא האומדן, וכן המידע הטוב 

אלו תוצאה של הפעלת שיקול דעת בסביבה ביותר שיש ברשותה במועד עריכתו.  מטבע הדברים, בהיות אומדנים והערכות 

של אי וודאות, לעתים משמעותית במיוחד, שינויים בהנחות הבסיס כנגזרת של שינויים שאינם תלויים בהכרח בהנהלת 

החברה, כמו גם תוספת מידע בעתיד שלא היה בנמצא ברשות החברה במועד בו נערך האומדן, עשויים להביא לשינויים 

 אומדן, ולכן להשפיע גם על מצבה הכספי של החברה ותוצאות פעולותיה.בערכו הכמותי של ה

 

האומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים רק בתקופה 

ת עתידיות במקרים בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה. או מוכרים בתקופה האמורה ובתקופו

 בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על תקופות עתידיות.

 

להלן תחומים אשר קביעת ערכם בדוחות הכספיים מחייבת ביצוע אומדן והערכות, אשר להערכת הנהלת הקבוצה 

 השפעתם הצפויה הינה משמעותית:

 

 הטבות עובדים: א.

 

הערך הנוכחי של התחייבות הקבוצה לתשלום פיצויי פיטורין לעובדיה מתבסס על מספר נתונים, אשר נקבעים על 

פי הערכה אקטוארית, המתבססת על מספר הנחות, לרבות שיעור היוון ושיעור עליות שכר עתידיות. שינויים בהנחות 

וצה לתשלום פיצויי פרישה ופיטורין ותשלומי האקטואריות עשויים להשפיע על ערכן הפנקסני של התחייבויות הקב

קונצרניות פנסיה. הקבוצה אומדת את שיעור ההיוון אחת לשנה, בהתבסס על שיעור התשואה של אגרות חוב 

. הנחות מפתח אחרות נקבעות על בסיס הניסיון שנצבר בקבוצה. לפרטים נוספים אודות ההנחות באיכות גבוהה

 .33יאור , ראה בשימושבהן עשתה הקבוצה 

 

 :ונכסים בלתי מוחשיים קבועבחינת ירידת ערך של רכוש  .ב

 

בתום כל תקופת דיווח האם קיימים סממנים כלשהם המעידים על הפסדים מירידת ערך בגין נכסיה  הקבוצה בוחנת

הקבועים והנכסים הבלתי מוחשיים. במידה ומתקיים סממן כלשהו, יש לאמוד את הסכום בר ההשבה של הנכס 

 בכלל. במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר, אם 

 

שווי  בהערכת מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש בו.השבה הינו הגבוה סכום בר 

 את המשקף מס לפני ניכיוןמנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור  העתידייםהשימוש, אומדני תזרימי המזומנים 

 תזרימי אומדן הותאם לא בגינם לנכס הספציפיים הסיכונים ואת הכסף של הזמן ערך לגבי הנוכחיות השוק הערכות

 .העתידיים המזומנים

 

 2033 בשנתהקבוצה "הנכס"( שזוהה על ידי  -בניין משרדי הבורסה החדש )להלן  בהקמתסממן עיקרי לירידת ערך 

 שתוקצבו במקור.חריגה בתזרימי המזומנים אשר שימשו לבניית הנכס אשר היו גבוהים באופן משמעותי מאלה  היה

 נקבע על פי שוויו ההוגן בניכוי עלויות מימוש.אשר  ,את הסכום בר ההשבהבחנה לכן, החברה 

 

לצורך קביעת השווי ההוגן של הנכס, התבססה הנהלת הקבוצה בעיקר על הערכת שווי שנערכה על ידי שמאי 

  2033בר בדצמ 33ליום  שוויו ההוגן של הנכס כגמור מקרקעין חיצוני בלתי תלוי בעל ידע, ניסיון ומומחיות נדרשים.

מיליון ש"ח. עלויות מימוש )כגון הוצאות מכירה, אומדן היטל השבחה, עלויות  260-סתכם לסך של כה ומוכן לאכלוס

בעקבות הבחינה שנערכה בדוחות הכספיים  מיליון ש"ח. 4.7-לסך של כ הסתכמו 2033בדצמבר  33פינוי וכו'( ליום 

 מיליוני שח. 72.5נכלל הפסד מירידת ערך בסך של  2033לשנת 

 

בחינה מחודשת של סימנים עיקריים ככל שהם רלוונטיים לסבירות  2038ביוני  30הנהלת הקבוצה ערכה ליום 

סכום בר השבה כאמור הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן  .2033ההשבה של ירידת ערך רכוש קבוע שנרשמה בשנת 

 הנהלתבמסגרת בחינת סכום בר השבה של הנכס, , של הנכס בניכוי עלויות מכירה  לבין שווי השימוש בו. לפיכך
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 )המשך( שיקול דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר ודאות באומדן - 1ביאור 

 

 )המשך( בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים: .ב

 

, וכן בחנה את 2033האם חל שינוי בשוויו ההוגן של הנכס מאז נרשמה ההפרשה לירידת ערך בשנת החברה בחנה 

 . הנכסשווי הפעילות של החברה המהווה מגזר פעילות אחד וכוללת את 

 

הסכום בר השבה של הבורסה נקבע על בסיס שווי שימוש, המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים 

לצורך קביעת שווי שימוש, התבססה הנהלת הקבוצה, על הערכת שווי שימוש שבוצעה כנית העבודה. בהתאם לתו

אומדן  התבסס על שווי השימושחישוב  ידע ,ניסיון ומומחיות נדרשים. על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, בעל

לחמש השנים הקרובות, שאושר על ידי הנהלת   תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בהתאם לתוכנית עבודה

(. תחזיות תזרימי 2037 בשנת 8%) 8%מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו  אחראלי ליהחברה. שיעור הניכיון הר

( 2037 בשנת 3%) 3% אלי שליר צמיחה קבוע רהמזומנים לתקופה העולה על חמש שנים יאמדו תוך שימוש בשיעו

מיליון  507 -כ לסך של 2038 ביוני 30הסתכם ליום  שווי השימוששמהווה את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך. 

מיליון  348-בסך של כ יה הכספיים של החברה,בדוחות מזומנים-של היחידה מניבההערך הפנקסני ש"ח לעומת 

 . ערך לירידת, לפני ביטול הפרשה ש"ח

 

 2038הרבעון השני לשנת ביטלה במהלך והבורסה , הסכום בר ההשבה נקבע בהתאם לשווי השימושבהתאם לכך 

 .הכנסה על מסים השפעת ימיליון ש"ח לפנ 85.3 -כ ערך בסך של הפרשה לירידתאת מלוא ה

 

קיימים סממנים כלשהם המעידים על הפסדים מירידת  לא 2038בדצמבר  33להערכת הנהלת הקבוצה נכון ליום 

 . ערך בגין נכסיה הקבועים והנכסים הבלתי מוחשיים

 

 :מניות מבוסס תשלום .ג

 

 במועד החברה של ההוניים המכשירים של  הוגן שווי בסיס על נמדדים עובדים שירותי עבור מניות מבוססי תשלומים

 הבורסה שווי על היתר בין המבוססים להערכה מודלים ידי על נקבע לעובדים מניות של ההוגן השווי. ההענקה

 לעניין בהנחות התחשבות תוך הענקה במועד סחירות אי על ניכיון ובניכוי צפויים מזומנים תזרימי היוון במודל שנערך

 .35 אוריב ראה נוספים לפרטים. לציבור ההנפקה ומועדי חסימה תקופות, תקן סטיית, צמיחה שיעור, להיוון ריבית

 

 קביעת קיומו של רכיב מימון משמעותי:      . ד  

 

לצורך ההערכה האם חוזה כולל רכיב מימון משמעותי, הקבוצה בוחנת, בין היתר, את אורך הזמן החזוי בין המועד 

בו היא מעבירה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח לבין המועד בו הלקוח משלם עבור סחורות או שירותים אלה 

דמי הרישום למסחר מתקבלת  בגיןת , התמורה מהלקוחולמסחר רישוםואת הסיבה להפרש. במסגרת שירותי 

ומאחר ומטרת גביית התשלום מראש ענף ב מקובליםמראש ואיננה ניתנת להחזר. מאחר ומדובר בתנאי תשלום 

לספק להבטיח שהלקוח יעמוד בהתחייבויותיו וזאת כדי  אינה לצורך קבלת הטבה משמעותית של מימון אלא במטרה 

, נקבע כי החוזה אינו מכיל רכיב מימון להיסחר בבורסה בתקופות עוקבות,ביטחון שניירות הערך ימשיכו לציבור 

 משמעותי.

 

 ההכרה פריסת תקופת פני על מכירה הייתה החברה, משמעותי מימון רכיב כוללת זו תמורה כי נקבע והיה במידה

 גידול בהוצאות מימון במקביל לגידול בהכנסות.ב בהכנסה

 

 :בהכנסה בגין דמי הרישום למסחרקביעת תקופת ההכרה       . ה  

 

לצורך קביעת תקופת ההכרה בהכנסה בגין דמי הרישום למסחר, הקבוצה מסתמכת על עבודה כלכלית חיצונית 

אשר חילקה את ניירות הערך השונים למספר קבוצות עיקריות, כאשר לכל אחת מקבוצות אלו נקבע אורך חיים 

 ממוצע בהתבסס על נתונים היסטוריים.

 

שינוי בסכום ההכרה בהכנסה לאורך ל היה מביא אורך החיים הממוצע שנקבע,י באופן החלוקה לקבוצות או בשינו

 התקופות.
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 הפיננסייםסיכונים הניהול מדיניות  - 4ביאור 

 

סיכון "הקבוצה"(, מלווה בחשיפה לסיכונים פיננסיים שונים, שעיקרם: סיכון אשראי,  -להלן פעילותה של קבוצת הבורסה )

, אך מלווה גם בחשיפה לסיכון סליקה וסיכונים אחרים )כגון: סיכון עסקי, סיכון תפעולי ועוד( שהתממשותם שוק וסיכוני נזילות

 עלולה להוביל להפסד וקיטון מהותי בהון הקבוצה.

 

לקת מעו"ף החשיפות לסיכונים של הקבוצה נובעות בעיקר מפעילויות הסליקה המתבצעות על ידי מסלקת הבורסה ומס

)להלן "המסלקות"( בהן המסלקות מחויבות כצד נגדי מרכזי, וכן בגין פעילויות אחרות של הקבוצה )כגון: השקעה בניירות 

ערך(. כצד נגדי מרכזי מבטיחות מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף את ביצוען של עסקאות בניירות ערך )למעט נגזרים( 

במקרה בו חבר מסלקת בורסה, ים(, הנסלקות בהן בהתאמה, ושבוצעו בבורסה. ועסקאות בנגזרים )אופציות וחוזים עתידי

או מסלקת מעו"ף, לא יוכל לקיים את התחייבויותיו אזי תידרש המסלקה הרלוונטית לקיים מחויבותה כצד נגדי מרכזי כלפי 

 צרו למסלקה אגב אירוע חברי המסלקה האחרים ולמלא את התחייבויותיו של חבר המסלקה שכשל וכן, לטפל בחשיפות שנו

לעניין זה כוללות עסקאות בניירות ערך גם העברות משמורת . בהתאם לחוקי העזר של המסלקה הכשל ככל שאלו קיימות

 )להלן "עסקאות בניירות ערך"(.  MTS-)בורסה( ועסקאות בניירות ערך שבוצעו במסגרת המסחר במערכת ה

 

מכוונת , יעדיה האסטרטגיים והעסקייםולהגשים את  קות כצד נגדי מרכזיעל מנת שהקבוצה תוכל למלא את מחויבות המסל

תוך  -לעיגונו של מערך ניהול סיכונים אפקטיבי, רחב וחוצה ארגון להבטחת יציבותה  קבוצההשל  מדיניות ניהול הסיכונים

  .סיכוניה חיזוק יכולותיה למפות, לזהות, לנטר ולנהל את

 

מערך ניהול הסיכונים של המסלקות נמצא בהלימה לסטנדרטים בינלאומיים, כפי שנקבעו לגופי תשתית על ידי 

CPMI(CPSS)-IOSCO (Principles for Financial Market Infrastructures) והוראת רשות ניירות ערך להבטחת ,

"הוראת יציבות  –ג)ב( לחוק ניירות ערך )להלן  50פעילותן התקינה של מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף שניתנה לפי סעיף 

 .2037ביוני  27המסלקות"(, זאת בהתאם להצהרה שניתנה בעניין על ידי רשות ניירות ערך ביום 

 

הסיכונים הפיננסיים העיקריים אליהם חשופה הקבוצה במהלך פעילותה, המתוארת לעיל, וכן תמצית   תמציתלהלן 

 ומזעור אותם הסיכונים:לניהול  ההאמצעים השונים הננקטים על ידי

 

 סיכון אשראי: א.

 

 :הסיכון פרופיל (3)

 

 גוף, לעסקה נגדי צד של התחייבות קיום מאי כתוצאה לקבוצה שייגרם להפסד הסיכון הינו האשראי סיכון

  .בעתיד עת בכל או, לכך שנקבע במועד, אחר חייב או, נכסיה עבור משמורת שירותי המספק פיננסי

 

מחויבות המסלקות לפעול כצד נגדי מרכזי בעסקאות ניירות ערך, או בעסקאות נגזרים, לפי העניין,  בשל 

(, שהינו הסיכון Counterparty Credit Riskקיימת לכל מסלקה חשיפה מהותית לסיכון אשראי צד נגדי )

, או בכל עת שחבר מסלקה לא יוכל לקיים את חלקו בעסקה כלפי המסלקה במועד שבו התחייב לעשות כן

בעתיד, כך שתידרש המסלקה לקיים התחייבויות חבר המסלקה שכשל כלפי חברי המסלקה האחרים, 

 כאמור. מסלקת מעו"ף תידרש לטפל גם בפוזיציות הפתוחות בנגזרים של חבר המסלקה שכשל בגין עסקאות

 .נגזרים שביצע

 

 סיכון נזילות ככלל וסיכון אשראי צד נגדי בפרט, עלולה להוביל גם להתממשות של סיכון האשראיהתממשות 

 להלן. 'ב  ףסעיבכמפורט 

 

במסלקת המעו"ף , הסתכמו הפוזיציות הפתוחות בנגזרים  2037בדצמבר  33 -ו 2038בדצמבר  33לימים 

בהתאמה. , ש"חמיליוני  3,740 -כוב  ש"חמיליוני   875 -בככצד נגדי מרכזי )שווי הוגן לאחר קיזוז חשבונאי(  

 .8ביאור  ראה נוסףפירוט ל

 

מורכבת מסך החשיפות בגין  , הנובעת ממחויבותה כצד נגדי מרכזי,חשיפת האשראי של מסלקת הבורסה

כל אחד מחבריה, כאשר כל אחת מהחשיפות מחושבת כסך ההפרש בין השווי הכספי של עסקאות הקנייה 

 33גודל החשיפה ליום  ובלבד שההפרש חיובי. -לבין השווי הכספי של עסקאות המכירה ביום המסחר 

בדוחות בהתאמה. מיליון ש"ח,   220-מיליון ש"ח ו 377 הינו 2037בדצמבר  33וליום  2038בדצמבר 

אלו מאחר והן נרשמות במועד סליקת העסקה יתרות הכספיים לא נכללים נכסים והתחייבויות בגין 

(Settlement Date ולא במועד ,) העסקהקשירת (Trade date) ,בהיותן עסקאות הנעשות בדרך רגילה ,

  .( )א(2יב ) 2בביאור כאמור 
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 )המשך( הפיננסייםסיכונים הניהול מדיניות  - 4ביאור 

 

 סיכון אשראי: )המשך( א.

 

 : )המשך(הסיכון פרופיל (3)

 

 מירידת הן לנבוע העשויבחשיפת האשראי  לגידול המסלקה חשופה מסלקה חבר של כשל אירוע בעת, בנוסף

 קיום מאי כתוצאה המסלקה הלידי שתקבל המלאי בשווי משינוי והן כבטוחות המשמשים הנכסים של ערכם

 .שכשל המסלקה חבר של התחייבויותיו

 

חשיפתה של הקבוצה לסיכוני האשראי האחרים אינה מהותית, הן לאור תמהיל הנכסים השוטפים של 

ראה  הקבוצה והן לאור מדיניות השקעות המגבילה את החשיפה לסיכון האשראי בתיק ההשקעות שלה.

  לעניין החשיפה לסיכון אשראי בגין נכסיה של הקבוצה. 8ביאור  ראהלהלן ו (2) ד סעיף

 

 :הסיכון ומזעור לניהול אמצעים (1)

 

 :ומסלקת מעו"ף הבורסהמסלקת בכשירות מינימאליים לחברות  תנאי )א(

 

 את םסה או חבר מסלקת מעו"ף, נדרש לקייהמבקש להתקבל כחבר מסלקת הבורכל חבר בורסה 

מסלקות, ובכלל זה וטלים עליו על פי חוקי העזר של ההחובות המיתר את תנאי הכשירות לחברות ו

להפקיד בטוחות בגין בקרנות הסיכונים של המסלקות, מחויב כל חבר )למעט בנק ישראל( להשתתף 

בטוחות נוספות,  בגין עסקאות בנגזרים ולהפקיד ביטחונות שוטפים חלקו בקרנות הסיכונים, להפקיד

 יידרש ממנו.בגין פעילותו במסלקות, ככל ש

 

כל חברי מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף נתונים לפיקוח שוטף אחר היציבות הפיננסית שלהם, 

כאשר חברים שהינם בנקים מפוקחים על ידי המפקח על הבנקים, באמצעות הוראות המפקח על 

הבנקים, וחברים שאינם בנקים נתונים לפיקוח של הבורסה, זאת באמצעות מכלול דרישות בתקנון 

הבורסה הכוללות, בין השאר, דרישות להון ונזילות מינימאליים, דרישות לקיום מערך ניהול סיכונים 

 הולם, דרישות להבטחת ממשל תאגידי נאות ועוד.

 

 בנק שאינו אחד וחבר בנקים 8 מתוכםחברים,  7מונה מסלקת מעו"ף  2038בדצמבר  33נכון ליום 

כולל בנק ישראל( והיתר (בנקים  33, מתוכם ריםחב 36 מונה הבורסה מסלקת"ב"( חש)להלן: "

 .בים"חש

 

 :פיננסים משאבים )ב(

 

 במסלקות המופקדות בטוחות: 

 

חברי מסלקת הבורסה ומסלקת מעוף נדרשים להפקדת בטוחות בקרנות הסיכונים של 

המסלקות וחברי מסלקת מעו"ף נדרשים להפקיד גם ביטחונות שוטפים בגין העסקאות 

 החשיפה הנובעת מאותן העסקאות.שביצעו עבור 

 

הנכסים המשמשים כבטוחות הן בגין חלק החבר בקרן הסיכונים והן כביטחונות שוטפים בגין 

המסלקות, כאשר מתוקף חוק ניירות ערך, משועבדים לטובת עסקאות בנגזרים, כאמור לעיל, 

או כספים, המשמש ערובה להתחייבות חבר מסלקה כלפי המסלקה,  ניירות ערך של שעבוד

שניתן על  כוחו יפה כלפי נושים אחרים של חבר המסלקה ויראו אותו כשעבוד קבוע ראשון,

באחת מהדרכים שנקבעו  בנכסיםאם למסלקה יש שליטה  ידי חבר מסלקה לטובת המסלקה,

יכול שייעשה על ידי המסלקה עצמה, כי מימוש שעבוד לטובת המסלקות נקבע  בנוסף,בחוק. 

 . בלא צו של בית משפט או של ראש הוצאה לפועל, כפוף לתנאים הקבועים בחוק

 

בנכסים  מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף, לעשות שימוש , רשאיותכשל אירוע בעת

כדי לקיים את כל התחייבויות החבר שכשל, זאת על פי סדר מימוש כבטוחות המופקדים 

 ות, לפי העניין.המסלקכל אחת מוע בחוקי העזר של הבטוחות הקב
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 )המשך( הפיננסייםסיכונים הניהול מדיניות  - 4ביאור 

 

 סיכון אשראי: )המשך( א.

 

 : )המשך(הסיכון ומזעור לניהול אמצעים (1)

 

 )המשך( :פיננסים משאבים )ב(

  

 במסלקות הסיכונים קרנות: 
 

מידי רבעון, אך מנוטרת באופן יומי ויכולה  קרן הסיכונים בכל אחת מהמסלקות מתעדכנת

להתעדכן שלא במועדי העדכון הקבועים בחוקי העזר, זאת על פי שיקול דעת המסלקה 

ובכפוף לתנאים שנקבעו בחוקיה. המתודולוגיה לקביעת גודלן של קרנות הסיכונים ואופן 

 המסלקות.הקצאתן בין חברי המסלקות קבועה באופן מפורט בחוקי העזר של כל אחת מ

 

 בתקופת הדו"ח הופקדו הבטוחות לקרנות הסיכונים על ידי חברי המסלקות כנדרש.

 

 יב( טחונות שוטפיםMarginבמסלקת מעו"ף ): 
 

תרחישים המערך תוצאת מודל לפי דרישת הביטחונות השוטפים במסלקת מעו"ף מחושבת 

מעריכים את ההפסד המקסימלי העלול  המסלקה, אשר באמצעותושנקבע בחוקי העזר של 

להיגרם למשקיע בתיק הכולל אופציות וחוזים עתידיים כתוצאה מתנודה של מחירי נכס 

מתנודה של סטיית תקן. גובה הביטחונות הנדרש בכל נקודת זמן תלוי במחיר / או הבסיס ו

 .נכס הבסיס, ברמת התנודתיות בשוק )סטיית התקן(, בשער הריבית ובזמן לפקיעה

 

טחונות מהחברים מחושבת בזמן אמת במערכת ממוחשבת )"מבט"(. המערכת ידרישת הב

מתריעה בזמן אמת כאשר חבר נדרש להשלים בטחונות ובמקרה כאמור החבר נדרש 

 מוגדר.להפקיד בטחונות בפרק זמן 

 

 טחונות השוטפים הנדרשים הופקדו על ידי חברי מסלקת מעו"ף בתקופת הדוח כנדרש.יהב

 

  אמצעים לניהול ומזעור סיכון אשראי בגין עסקאות תלויות ועסקאות כשל במסלקת
 הבורסה:

או עסקת כשל, כהגדרתן בחוקי  חבר מסלקת בורסה, אשר לחובתו נרשמה עסקה תלויה

, , נדרש להפקיד בטוחות במזומן כקבוע בחוקי העזר של המסלקההעזר של מסלקת הבורסה

 .עלעד למועד בו מבוצעת הסליקה בפו

בדצמבר  33 וליום 2038בדצמבר  33ליום  ועסקאות כשל החשיפה בגין עסקאות תלויות

 .מהותית אינה 2037

 העצמי מהונן המוקצים המסלקות של עצמיים םאמצעי 
 

הכושל, ובטרם יממשו את הבטוחות  החבר שנתן הבטוחות כל את ושמימש לאחרכאמור, 

 החבר חיובי בגין ם,לשל ות החובההמסלק עלשהופקדו על ידי החברים האחרים, חלה 

מסך דרישות ההון שלהן בגין סיכון  25%-השווה ל סכום, העצמיים ןמאמצעיה הכושל,

 לאמור בהתאם, זאת המשכיות עסקית וארגון מחדש ,אשראי, סיכוני שוק, סיכון תפעולי

 יציבות המסלקות. בהוראת
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 )המשך( הפיננסייםסיכונים הניהול מדיניות  - 4ביאור 

 

 סיכון אשראי: )המשך( א.

 

 : )המשך(הסיכון ומזעור לניהול אמצעים (1)

 

 : )המשך(פיננסים משאבים )ב(

 
במסגרת דרישת ההון והנזילות של הקבוצה נכללת הקצאת המשאבים העצמיים של כל אחת 

 .5 בביאור כמפורט האמורותמהמסלקות בכל אחת מהדרישות 
 

המשאבים הפיננסים המוחזקים על ידי הקבוצה וכל אחת מהמסלקות לצורך להלן פירוט סך 
 התמודדותה עם אירוע כשל של חבר מסלקה:

 

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 מיליון ש"ח מיליון ש"ח 

   

 להפקדה שנדרשו( Marginהשוטפים ) הביטחונות סך

 2,774   2,867  "ףמעו במסלקת

 במסלקת הסיכונים בקרן להפקדה שנדרשו הבטוחות סך

 877  707  (*)* )*( "ףמעו

 במסלקת הסיכונים בקרן להפקדה שנדרשו הבטוחות סך

 768  726  )*(  הבורסה

האמצעים העצמיים המוקצים מהון הקבוצה לאירוע  סך

 28  25  )***(כשל 

 4,447  4,327  הפיננסיים המשאביםסה"כ 

   

 

למועד אישור הדוחות הכספיים, סה"כ הבטוחות שנדרשו להפקדה בקרן הסיכונים  (*)

 מיליון 762 -כו ש"חמיליון  557 -כ"ף ומסלקת הבורסה עומדות על המעושל מסלקת 

 בהתאמה.ש"ח, 

 

מחושבת ומעודכנת קרן הסיכונים על בסיס  2038באוקטובר,  35החל מיום  (**)

 . 2038במרץ  27מתודולוגיה חדשה, שאושרה על ידי דירקטוריון המסלקה ביום 

 

 

"ף ומסלקת מעוסך האמצעים המוקצים מהונה העצמי של הקבוצה בגין מסלקת  (***)

ש"ח, מיליוני  37.7 -ו ש"חמיליוני  7.5 םהינ 2038ר בדצמב 33ליום  הבורסה

מיליוני ש''ח  20.6 -מיליוני ש"ח ו 7.5 - 2037בדצמבר  33)ליום   בהתאמה

 בהתאמה(.

 

 מקדמי כיסוח על שווי הבטוחות )ג(

באמצעות הפעלת  הןהמופקדות על ידי חברי וחותהבט בשווי לירידהמתמודדת עם החשיפה  קבוצהה

הנלקח לביטחון. המתודולוגיה לקביעת השווי  המירביהשווי  לקביעת (Haircutsמקדמי כיסוח )

 VaR חישובילביטחון של מלוות קצרות מועד ואגרות חוב של ממשלת ישראל מבוססת על  המירבי

(Value at Risk.בהלימה לסטנדרטים בינלאומיים והוראת יציבות המסלקות, כאמור לעיל ,) 
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 משך()ה הפיננסייםסיכונים הניהול מדיניות  - 4ביאור 

 

 סיכון אשראי: )המשך( א.

 

 : )המשך(הסיכון ומזעור לניהול אמצעים (1)

 

 :חבר של כשל באירוע קיזוז זכות (ד) 

 

ות המסלקנקבע כי במקרה בו חבר לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי  ,המסלקות של העזר בחוקי

 ל, מכןחבר כלפיה זכות לקזז כל חיוב שללמסלקות ת וובמקרים נוספים כמפורט בחוקי העזר, קיימ

כלפי  המסלקותמין וסוג שהוא, לרבות בגין פוזיציות שלהן מועדי פקיעה שונים, כנגד כל חיוב של 

 אותו חבר.

 

 :הסליקה וסופיות ותנוספות מתוקף חקיקה לעניין יציבות המסלק הגנות (ה)

 

הבורסה או ת במסלק הנסלקים, ערך ניירות בבורסה שרכש בורסה חבר כי קובע ערך ניירות חוק

 התמורה מלוא במסלקה התקבלה אם אלא, כאמור שרכש הערך לניירות זכאי אינו, מסלקת מעו"ף

לא התקבלה במסלקה מלוא התמורה כאמור, תוקנה הבעלות בניירות הערך  , כאשר אםבעבורם

, הנסלקים במסלקה, אינו ניירות ערךבבורסה בורסה שמכר  חברקובע החוק כי כמו כן,  למסלקה.

 כאמור.אם העביר למסלקה את ניירות שמכר י לתמורה שנתקבלה בעת מכירתם, אלא זכא

 

 (DVP Deliveryבהתאם לקביעה זו של חוק ניירות ערך, מקיימת מסלקת הבורסה מנגנון סליקה של 

Versus Payments שמטרתו לבצע את העברת התמורה וקבלת המלאי, ולהיפך, באופן )

 להלן. ג בסעיף   המפורטסימולטאני, הממזער גם את החשיפה לסיכון סליקה 

 

אישרה הכנסת תיקון בחוק ניירות ערך לעניין סופיות הסליקה, לפיו הוראת  2037במרץ  20ביום 

אינן ניתנות לביטול, אלא בהתאם לכללי  סליקה שניתנה למסלקה ופעולת סליקה שבוצעה על ידה,

המסלקה. הגנה כאמור מוקנית גם במקרה בו החלו הליכי חדלות פירעון כלפי חבר המסלקה שהינו 

צד להוראה או פעולה כאמור וגם כלפי בעל תפקיד שמונה לחבר כאמור, והכל כקבוע בחוק ניירות 

ת פירעון כדי לפגוע בהסדרים שנקבעו בכללי ערך. כמו כן נקבע בחוק ניירות ערך כי אין בדיני חדלו

המסלקה, לרבות הסדרים לסיום מוקדם, הסדרים לחישוב נטו, הסדרים לקביעת שווי הוגן, והכל 

 כקבוע בחוק ניירות ערך.

 

 :ותמסלקקבוצה וה, נהלים ופרוצדורות הננקטות על ידי המדיניות (ו) 

 

מדיניות, נהלים ופרוצדורות על מנת לזהות, לנטר, לאמוד ולנהל את חשיפותיה לסיכון  לקבוצה

מסלקה, הקיימים בכל אחת מהמסלקות,  של חבר כשל ים לניהולנהלהאשראי, בפרט מדיניות ו

כשל, לרבות הסיכונים שבפניהם האת מדיניות ההתנהלות והתגובה של המסלקה לאירוע  יםהמתוו

ן מתוקף חוק ניירות העומדים לרשות המסלקות באמצעי ההגנה נהשבו תשתמשיש להתגונן והאופן 

 ערך וחוקי העזר של המסלקות. 
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 )המשך( הפיננסייםסיכונים הניהול מדיניות  - 4ביאור 

 

 סיכון נזילות: .ב

 

 :הסיכון פרופיל (3)

 

, בין אם בעת אירוע ובמלואן במועדן לא תוכל לספק את צרכי נזילותה שהקבוצהסיכון הסיכון נזילות הינו 

כשל של חבר באחת המסלקות, או שתיהן, מתוקף כל אחת מהן לפעול כצד נגדי מרכזי, או בין אם עבור 

 קבוצה.מימון פעילותה השוטפת של ה

 

הינה בסכום חיוביו במסלקת הבורסה בעת אירוע כשל של חבר מסלקה  נזילותה לסיכוןהחשיפה המהותית 

אותם תידרש  ,ישראל בנק של ב"זה במערכת הכספית הסליקה סבבב הכספיים של חבר המסלקה שכשל

 המשאבים של מהיר במימוש הצורך בגיןהמסלקה להשלים במקומו ובלבד שקיימות לו יתרות לחיוב, אך גם 

השלמת החיובים  לצורך, לעיל( ב)( 2) אבסעיף  כמפורט, הכשל באירוע לטיפול לרשותה העומדים הפיננסיים

 הכספיים האמורים.

 

, לעסקאות מרכזי נגדי צדשהמסלקה הינה  מכך נובעתבמסלקת מעו"ף  הנזילות לסיכוןהמהותית  החשיפה

כך שיהיה עליה להמשיך ולקיים את התחייבותה בעסקה כלפי חבר המסלקה האחר שלא כשל, ובכלל זה 

את הסילוק הסופי של תזרימי המזומנים העתידיים בעסקה, ובלבד שהתקיימו התנאים לכך על פי חוקי עזר 

מימוש מהיר הצורך ב בשלשל המסלקה. בנוסף חשופה המסלקה לסיכון נזילות בעת כשל של חבר מסלקה 

 .לעיל (ב)( 2) אכמפורט בסעיף  –של המשאבים הפיננסיים העומדים לרשותה 

 

הקבוצה אינה חשופה לסיכון נזילות מהותי בגין פעילותה השוטפת, על אף מחויבותה להחזקה של נכסים 

ין נזילים נטו בגובה הדרישה להון בגין אמצעיה העצמיים של כל מסלקה ובגובה הדרישה להון עצמי בג

. כסכום הוצאותיה התפעוליות החזויות עבור שישה חודשי פעילות תהמחושבהמשכיות עסקית וארגון מחדש 

 ההון והלימות הנזילות של הקבוצה.עבור הלימות  5ראה גם ביאור 

 

ההתחייבויות הפיננסיות הנובעות מפעילות סליקה המבוצעת על ידי  מרביתמועדי הפירעון החזויים של 

 אחד ממועד הדוח על המצב הכספי. מסלקת הבורסה הינם יום

 

מועדי הפירעון החזויים של ההתחייבויות הפיננסיות הנובעות מפעילות סליקה המבוצעת על ידי מסלקת 

 ן:מעו"ף )זכאים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים(, הינם כלהל

 

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 מיליון ש"ח מיליון ש"ח 

   

 845,787  435,228 עד חודש לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי

 866,640  430,786 חודשים 3-2

 38,034  35,324 חודשים 2-3

 8,727  34,263 עד שנה

 3,737,570  875,403 )*( התחייבויות פיננסיות מפעילות סליקהסה"כ 

   

סך ההתחייבויות הפיננסיות האמורות מפעילות סליקה ומועדי הפירעון החזויים שלהן, תואם את סך  )*(

 הנכסים הפיננסיים מפעילות סליקה ומועדי הפירעון החזויים שלהם.
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 )המשך( הפיננסייםסיכונים הניהול מדיניות  - 4ביאור 

 

 סיכון נזילות: )המשך( .ב

 

 :אמצעים לניהול ומזעור הסיכון (1)
 

 :הסיכונים בקרןשוטפים ושל בטוחות  ביטחונותתמהיל נזיל של  )א(
 

במסגרת דרישת הביטחונות השוטפים במסלקת מעו"ף ודרישת הבטוחות להפקדה בקרן הסיכונים 

 בכל אחת מהמסלקות, רשאים חברי המסלקה להפקיד נכסים  שהינם אגרות חוב ממשלתיות, מלווה

מה שמבטיח תמהיל נזיל של בטוחות שניתן למימוש במהירות יחסית בעת אירוע  ,קצר מועד ומזומן

טוחות כל חבר להפקיד ב, נדרש . כחלק מהדרישה להפקדת בטוחות בקרן הסיכוניםכשל של חבר

 .בקרןאחוזים מחלקו  25 -בשיעור שלא יפחת ממזומן ב

 

, להבטיח גישה מהירה ובטוחה לאותן הבטוחותעל מנת , זאת חשבון בבנק ישראלב המזומן מופקד

 וכן כדי למזער סיכונים אחרים הנובעים מהפקדת הבטוחות בבנקים מסחריים )כגון: סיכון אשראי(.

מוחזקות כלל הבטוחות שהופקדו במזומן בחשבון זה, למעט חבר מסלקת  2038בדצמבר  33ליום 

 מוחזקת בבנק מסחרי בסכום שאינו מהותי.הבורסה אחד שהבטוחה במזומן שהופקדה על ידו 

 
 :מינימאלית נזילות כרית על ושמירה נזילים נכסים תמהיל )ב( 

 
, אשר חלקו מוקצה לטובת דה תמהיל נכסים נזיל במיוחקבוצה מחזיקה 2038בדצמבר  33 ליום

מנכסיה הפיננסים של  73% -ש כך 5 בביאורדרישת המינימום בכל אחת מהמסלקות, כאמור 

הינם נכסים  )בנטרול נכסים הנובעים מפעילות סליקה בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים(  הקבוצה

גם בהתאם  זאתיתרות מזומן,  23% -נזילים מיידים )מזומן ואג"ח של ממשלת ישראל( מזה כ

למגבלות שנקבעו במדיניות ההשקעות של המסלקה למזעור החשיפה לסיכון הנזילות בתיק ניירות 

 קבוצה, וכל אחת מהמסלקות.הערך של ה

 
 :מסחרי ומבנק ישראל מבנק נזילות קווי )ג(

 
המסלקות התקשרו עם בנק ישראל בהסכם הנזלה מובטח מראש מסוג מכר חוזר   2037 יוליבחודש 

(Repo כדי להנזיל באופן מהיר את הבטוחות ) בניירות ערך שהפקידו החברים בגין חלקם בקרנות

 כחלק מדרישת הביטחונות השוטפים במסלקת מעו"ף, ובהלימהמהמסלקות והסיכונים של כל אחת 

והוראת יציבות המסלקות,  CPMI-IOSCOלסטנדרטים הבינלאומיים המנחים שפורסמו על ידי 

 תוקף ההסכם הינו לחמש שנים ממועד החתימה. כאמור לעיל.

 

מיליון ש"ח, כנגד  30בגובה של עד  מבנק מסחרינזילות קו במסלקת הבורסה בנוסף, מחזיקה 

עת ב הירהמנוספת ועל מנת לספק נזילות  ,2037בדצמבר  33בתוקף עד ה  בניירות ערך בטוחות

אמצעיה העצמיים של המסלקה כמפורט הנזלת  על ידימסלקה,  כשל של חבראירוע  ותהתרחש

 לעניין. האמורלעשות שימוש בקו  הלא נדרש הבורסה מסלקתבתקופת הדוח  .לעיל()ב( 2) א בסעיף

 .א23ביאור  ראה שעבודים

 

 סיכון סליקה: .ג

 

 :הסיכון פרופיל (3)

 

 ,שתתבצע העברת התמורה הכספית כך תקין באופן תושלם לא הסליקה שפעולת הסיכון הינו סליקה סיכון

המכשיר הפיננסי, מלאי נייר הערך, או  יתקבלש מבלי בעסקה לצד מכשיר פיננסי, או מלאי נייר הערך

עלולה לגרום התממשות סיכון סליקה לפי העניין.  ,הכספית, מהצד הנגדי לאותה עסקה בו זמנית התמורה

 ילות של המסלקות כצד נגדי מרכזי.לגידול מהותי בחשיפות האשראי והנז
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 )המשך( הפיננסייםסיכונים הניהול מדיניות  - 4ביאור 

 

 סיכון סליקה: )המשך( .ג

 

 : הסיכוןאמצעים לניהול ומזעור  (1)
 

במערכת  מתבצעת על מנת למזער את הסיכון הגלום בסליקה הכספית, בכל אחת מהמסלקות, סליקה זו

 , שהינה מערכתסליקה לביצוע העברות בנקאיות של בנק ישראל: מערכת זה"ב )זיכויים והעברות בזמן אמת(

 RTGS :Real Time Grossבמשק, בזמן אמת ובאופן סופי ) השקליםמתקדמת לסליקת התשלומים 

Settlement). 

 

 DVPבדרך של הסליקה  מתבצעתבמסלקת הבורסה,  בסליקת העסקאותעל מנת למזער את הסיכון הגלום 

(Delivery Versus Paymentכך שסליק ,)בסנכרון עם הסליקה הכספית במערכת מבוצעת הערך ניירות ת 

)הן כסף והן מלאי( בהן מכר חבר מסלקה  עסקאות תסלוקמסלקת הבורסה לא  .זה"ב של בנק ישראל זה

ניירות ערך אם אין ברשותו את המלאי בהיקף הנדרש כדי לקיים את אותן העסקאות במועד שנקבע בחוקי 

  .לעיל (ב( )2) א  סעיף ראהלהתמודדות המסלקה עם מקרים אלו  –העזר )עסקאות תלויות( 

 

ער את סיכוני הסליקה, ובכלל זה קיומם של נהלי לקבוצה קיימים מדיניות, נהלים ופרוצדורות בכדי למז

 תקשורת להעברת התראות והודעות בנוגע לתוצאות הסליקה שבוצעה, או שצפויה להתבצע. 

 
 :שוק ןסיכו ד.

 

 :פרופיל הסיכון (3)

 

שינויים במחירי שוק )כגון שערי חליפין, מדד מ כתוצאה הקבוצל שייגרם להפסד הסיכון ינושוק ההן סיכו

 לקיטון יוביל אשר להפסד או הנקי ברווח לקיטון ייגרמו אלו ששינויים ככלשיעורי הריבית(, והמחירים לצרכן 

 . הקבוצה של העצמי בהון

 ההשקעות בתיקי הכלולים ערך בניירותהעסקים הרגיל, חשופה הקבוצה לסיכון שוק בגין החזקה במהלך 

המוחזקים למסחר, כך ששינוי לרעה במחירי השוק משפיע באופן ישיר על הרווח והפסד של  קבוצהה של

בביאור  ראה החשיפה ה. פירוט נוסף על גוב"חבמטבריבית משתנה או , או בגין החזקה בפיקדונות הקבוצה

8. 

 פעילות הקבוצה )ללא השקעות כספיות( אינה כרוכה בחשיפה מהותית לסיכוני בסיס הצמדה. 

 

 :הסיכון ומזעור לניהול אמצעים (1)

 

 :הקבוצה של ההשקעות בתיק םהגלו השוק ןסיכו ומזעור לניהול אמצעים

 

 ידי על שנה מידי מאושרת אשרהשקעות  מדיניות, קיימת לקבוצה זה סיכוןמנת לנהל ולמזער  על

היתרות הכספיות של הקבוצה יושקעו באג"ח ממשלתיות של מדינת ישראל, אשר  כיקובעת ה, הדירקטוריון

את  מצמצמת ובכך"מ התיק ואת תקופת הפירעון, מחסיכון האשראי הגלום בהן אינו מהותי, וכן מגבילה את 

ימאלית ברמת הקבוצה וברמת החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית. בנוסף, קיימת לקבוצה כרית הונית מינ

לקות לספיגת הפסדים בגין התממשות אפשרית של סיכוני השוק בתיק ההשקעות, זאת סכל אחת מהמ

 .5ראה פירוט בביאור  ערךבמסגרת מודל להלימות ההון אליו נדרשת הקבוצה על פי הוראת רשות ניירות 
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 הנזילות והלימות ההון להלימות דרישות הקבוצה - 5ביאור 

 

הדרישות להלימות ההון ולהלימות הנזילות נקבעו למסלקות בהוראת יציבות המסלקות על ידי רשות ניירות ערך. הדרישות 

כוללות הקצאת הון בגין חשיפת המסלקה לסיכוני אשראי )למעט אירוע כשל של חבר מסלקה(, לסיכוני שוק על תיק 

חליפין(, לסיכונים תפעולי ומשפטי ולהבטחת המשכיות עסקית וארגון ההשקעות של המסלקה )סיכון ריבית וסיכון שער 

מחדש של עסקיה. כמו כן, כוללות הדרישות, כאמור, את דרישת המינימום בגין השתתפות המסלקה בסדר מימוש הבטוחות 

 מך הסיכונים האמורים לעיל. 25%בעת קרות אירוע כשל של חבר מסלקה בשיעור 

 

אחרת, נקבעות הדרישות להלימות ההון ולהלימות הנזילות בבורסה באמצעות מודלים פנימיים  בהיעדר הוראה רגולטורית

. ככלל חישוב הדרישות של הבורסה, כאמור לעיל, חולקים יסודות דומים 2035שאושרו על ידי דירקטוריון הבורסה בינואר 

ן סיכוני שוק והגדרת ההון שות הון בגילחישוב הדרישות שנקבעו למסלקות בהוראת יציבות המסלקות, פרט לחישוב דרי

 הכשיר.

 

 :הדוח ליוםבקבוצה  דרישות ההון, בסיס ההון הכשיר ותמונת הלימות ההון -הלימות ההון  א.

 

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי 

   דרישות ההון בגין רכיבי הסיכון:

 3,867  2,423 סיכון אשראי

 772  5,808 סיכון שוק

 37,660  37,033 )*( סיכון תפעולי ומשפטי

 304,072  306,656 )**( המשכיות עסקית וארגון מחדש

 28,332  25,370 תרומה למפל הנכסים בעת אירוע כשל

 372,503  377,286 דרישת ההון בגין רכיבי הסיכוןסה"כ 

   

   רכיבי בסיס ההון

 500,630  523,737 עודפים

 5,277  33,307 הוןקרנות 

 (7,074) (4,333) קרן מדידות מחדש של התחייבויות בגין הטבה מוגדרת

 27,380  27,380 קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

   

   :בניכוי

 (88,635) (305,752) נכסים בלתי מוחשיים

 (35,472) (32,423) מסים נדחיםנכסי 

 420,308  443,538 סה"כ בסיס ההון הכשיר
   
   

 247,605  264,232 עודף בהון )בסיס ההון הכשיר בניכוי הדרישה(

   

 הרבעונים האחרונים. 32 -מממוצע ההכנסה הגולמית ב 35%הקצאת הון בגובה  )*(

 קצאת הון בגובה שישה חודשי הוצאות תפעוליות )על בסיס שנתי( בהתאמות הנדרשות.ה )**(
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 )המשך( הנזילות והלימות ההון להלימות הקבוצהדרישות  - 5ביאור 

 

 :ליום הדוח דרישות הנזילות, בסיס הנכסים הנזילים נטו ותמונת הלימות הנזילות -הלימות הנזילות  ב.

 

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי 

   דרישות הנזילות בגין רכיבי הסיכון:

 304,072  306,656 המשכיות עסקית וארגון מחדש

 28,332  25,370 תרומה למפל הנכסים בעת אירוע כשל

 332,204  332,046 סה"כ דרישה לנכסים נזילים

   

   נכסים נזילים כשירים

 28,075  54,363 מזומן ושווה מזומן

 387,477  383,837 תיק ניירות ערך שווי הוגן

 (8,068) (7,503) הפעלת מקדמי הפחתה על הנכסיםבניכוי 

 50,000  50,000 קו אשראי

 (44,777) (47,538) בניכוי התחייבויות שוטפות

 232,747  233,357 נכסים נזילים נטו
   
   

 80,543  77,333 )נכסים נזילים נטו בניכוי הדרישה( עודף הנזילות

   

 

 והלימות הנזילות במסלקת הבורסה ליום הדוח: הלימות ההון ג.

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי 

   :תמונת הלימות ההון

 303,063  87,453 סך דרישת ההון

 337,225  326,673 סה"כ בסיס ההון הכשיר

 34,364  37,240 עודף בהוןסה"כ 

   

   :תמונת הלימות הנזילות

 83,748  66,733 סך דרישת הנזילות

 307,635  333,782 סך נכסים נזילים נטו 

 27,887  47,067 עודף בנזילותסה"כ 

   

 

 ליום הדוח:מעו"ף והלימות הנזילות במסלקת  הלימות ההון ד.

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 ש"ח אלפי ש"ח אלפי 

   :תמונת הלימות ההון

 37,500  37,500 סך דרישת ההון

 40,648  42,755 סה"כ בסיס ההון הכשיר

 3,348  5,255 עודף בהוןסה"כ 

   

   :תמונת הלימות הנזילות

 20,526  20,344 סך דרישת הנזילות

 37,383  37,784 סך נכסים נזילים נטו 

 36,657  37,840 עודף בנזילותסה"כ 
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 מזומנים  - 6ביאור 

 

 :מזומנים ושווי מזומנים הרכב א.

  שיעור ריבית 

 בדצמבר 13ליום  בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 8 3 0 1 7 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח % 

    

 2,603  7,777  מזומנים בבנקים

 25,474  44,586 0.03 בעיקר פיקדונות לזמן קצר

  54,363  28,075 

    

 

 נכסים לא שוטפים(:במסגרת ) מזומנים מוגבלים בשימוש .ב

 

הסכם  עבורפיקדון שהופקד בחשבון הבורסה כבטוחה  הינםמוגבלים בשימוש המוחזקים על ידי הבורסה  מזומנים

  .ב 33 ביאורב כמפורט תפעולית חכירה

 

 .ב 4 רביאוראה  ,לעניין ניהול סיכון נזילות .ג

 

 

 חייבים וזכאים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים - 7ביאור 

 

 בגינן: תיטחונוולבלהלן פרטים נוספים בקשר ליתרות בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים 

 

, למסלקת מעו"ף יש נכסים והתחייבויות בגין כל אחד "(CCP" -)להלן  Central Counterpartyצד נגדי מרכזי כ א.

מבטא את  הנכסים סכום. (()א(2) יב 2 ביאורף )ראה גם מהחוזים העתידיים והאופציות הנסלקים במסלקת מעו"

השווי ההוגן של סך התחייבויות חברי מסלקת מעו"ף כלפי מסלקת מעו"ף. סכום ההתחייבויות מבטא את השווי 

 ההוגן של סך ההתחייבויות של מסלקת מעו"ף כלפי חברי מסלקת מעו"ף.

 

ההתחייבויות של חבר מסלקת סכום הנכסים וסכום ההתחייבויות כאמור חושבו, לאחר קיזוז השווי ההוגן של סך 

מעו"ף כלפי מסלקת מעו"ף, כנגד השווי ההוגן של סך ההתחייבויות של מסלקת מעו"ף כלפי אותו חבר, הנובעים 

 מהפוזיציות הפתוחות של אותו חבר לאותו מועד פקיעה.

 

של אותו החבר  סכום הנכסים וסכום ההתחייבויות כאמור אינם כוללים קיזוז כאמור הנובע מהפוזיציות הפתוחות

לעניין השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות, הנובעים מהפוזיציות הפתוחות של כל חברי  למועדי פקיעה שונים.

מסלקת מעו"ף, המביא בחשבון גם קיזוז של החיובים והזיכויים של חבר הנובעים מהפוזיציות הפתוחות שלו למועדי 

 להלן. ד 8ביאור ראה פקיעה שונים, 

 

ועד הפקיעה האחרון של נגזרים שהוצאו על ידי מסלקת מעו"ף עד לתאריך הדוח על המצב הכספי, הינו דצמבר מ ב.

 (.2037עד סוף פברואר  הינו הנגזרים עיקר של הפקיעה מועד) 2037

 

בגין עסקאות בנגזרים המבוצעות על  תלביטחונובנוגע לקרן הסיכונים של מסלקת מעו"ף ולבטוחות בגינה ובנוגע  ג.

 .(ב) (2) א 4ראה ביאור  -ם באחריותידי חברי מסלקת מעו"ף או 

 

 

 מכשירים פיננסיים - 8ביאור 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית: א.

 

עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו בקשר עם נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות, לרבות קריטריונים 

 .2בביאור להכרה, בסיסי מדידה והזקיפה לרווח והפסד מוצגים 
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 8ביאור 

 

 יתרות של מכשירים פיננסיים לפי קטגוריות: ב.

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   )*( :נכסים פיננסיים

   

   :נכסים פיננסיים שנמדדים בעלות מופחתת

 28,075 54,363 מזומנים ושווי מזומנים

 36,723 37,730 לקוחות וחייבים

 538 538 בשימוש מוגבלים מזומנים

   

   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

 3,737,570  875,403 חייבים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים - נכסים הנובעים מפעילות סליקה

 33,825  383,837 )**( מוחזקים למסחרפיננסיים נכסים 

   

   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר:

 355,672  -  )**( למכירה זמינים פיננסים נכסים

 3,352,385  3,772,423 

   :במסגרת בדוח על המצב הכספי מוצג

 3,773,885  3,353,647 שוטפים נכסים

 538  538 לא שוטפים נכסים

 3,352,385  3,772,423 

   

   

   התחייבויות פיננסיות:

   

   בעלות מופחתת:פיננסיות  התחייבויות

 37,776  35,463 אחרים וזכאים ספקים

 538  538 התחייבויות אחרות

   

   התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

פוזיציות פתוחות  זכאים בגין -התחייבויות הנובעות מפעילות סליקה 

 3,737,570  875,403 בנגזרים

 733,402  3,760,304 

   במסגרת: בדוח על המצב הכספימוצג 

 3,757,566  730,864 שוטפות התחייבויות

 538  538 שוטפות לא התחייבויות

 733,402  3,760,304 

   

החשיפה המרבית של הקבוצה לסיכון אשראי הערך הפנקסני של הנכסים הפיננסיים המוצגים לעיל מייצג את  )*(

 מנכסים פיננסיים למועד הדוח על המצב הכספי.

 

 .כ' 2ביאור ראה  ,לפרטים על שינוי מדיניות השקעות )**(

 (.2)ד() 4של ממשלת ישראל, ראה ביאור מלוות ואג"ח  כוללהרכב תיק ההשקעות 

 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים: ג.

 

, לרבות מזומנים מוגבלים בשימוש הפיננסיים של הקבוצה כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומניםהמכשירים  (3)

לקוחות, חייבים אחרים, ספקים ונותני שרות, זכאים  נכסים פיננסים זמינים למכירה, ניירות ערך סחירים,

 בנגזרים.ונכסים והתחייבויות בגין פוזיציות פתוחות התחייבויות אחרות ויתרות זכות, 

 

של מכשירים פיננסיים של הקבוצה מהוות  2037 -ו 2038בדצמבר  33היתרות בדוח על המצב הכספי לימים 

  קירוב לשווים ההוגן.



 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 ביאורים לדוחות הכספיים

 

43 

 מכשירים פיננסיים )המשך( - 8ביאור 

 

 )המשך( שווי הוגן של מכשירים פיננסיים: ג.

 

 הוגן:מכשירים פיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי  (1)

 

השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בדוח על המצב הכספי על פי שווים ההוגן, מסווג בהתאם 

 למדרג הבא:

 

השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשווקים פעילים לנכסים והתחייבויות  :3רמה 

 פיננסיים זהים.

 

, אשר נצפים מהשוק 3ם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה השווי ההוגן מבוסס על נתונים שאינ :1רמה 

בצורה ישירה )קרי, מחירים( או עקיפה )נתונים הנגזרים ממחירים(, לגבי נכסים והתחייבויות 

 פיננסיים.

 

 השווי ההוגן מבוסס על נתונים )הנחות( שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. :1רמה 

 

ביותר בה מסווג נתון )הנחה(, שהוא משמעותי להערכת השווי  הסיווג לעיל נקבע בהתאם לרמה הנמוכה

 של המכשיר בכללותו.

 

 להלן פירוט של מכשיריה הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן, על פי רמות:

 

 

חייבים וזכאים 
בגין פוזיציות 

פתוחות 
 בנגזרים

נכסים פיננסיים 
בשווי הוגן דרך 

 -רווח והפסד 
מוחזקים 
 למסחר

פיננסים  נכסים
 זמינים למכירה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :1038בדצמבר  13ליום 

 - 383,837 338,537 3רמה 

 - - 882,825 2רמה 

 3,003,364 383,837 - 

למכשירים ברמה  3קיזוז בין מכשירים ברמה 

, בפוזיציה של אותו חבר לאותו מועד 2

 - - (305,763) (א לעיל 7ראה ביאור פקיעה )

 - 383,837 875,403 סה"כ יתרה בדוח על המצב הכספי

    

    :1037בדצמבר  13ליום 

 355,672  33,825  677,877  3רמה 

 -  -  3,063,836  2רמה 

  3,757,675  33,825  355,672 

למכשירים ברמה  3קיזוז בין מכשירים ברמה 

, בפוזיציה של אותו חבר לאותו מועד 2

 -  -  (20,325) א לעיל( 7ראה ביאור פקיעה )

 355,672  33,825  3,737,570  סה"כ יתרה בדוח על המצב הכספי

    

 

ההנחות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של חייבים וזכאים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים שנמדדו 

 :1ברמה 

 

ס, כאשר דהשווי ההוגן של פוזיציות פתוחות בנגזרים מסוג אופציות נאמד תוך יישום מודל בלק ושול

הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כלהלן: מחיר נכס הבסיס, מחיר מימוש, זמן לפקיעה, שיעור 

מט"ח( וסטיית  ריבית שקלית חסרת הסיכון, שיעור ריבית מט"ח חסרת סיכון )במקרה של אופציות על שער

 התקן של תשואת נכס הבסיס.

 

שימוש בהנחות שונות עשוי לשנות את ערכי השווי ההוגן אך לא תהיה השפעה על הרווח והפסד שכן 

 (2) יב 2בביאור כאמור , הפוזיציות הפתוחות בצד הנכסים והפוזיציות הפתוחות בצד ההתחייבויות זהות

 לעיל.
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 )המשך(מכשירים פיננסיים  - 8ביאור 
 
 :קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ד.

 
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים בדוח על המצב הכספי בסכום נטו רק כאשר קיימת זכות חוקית ניתנת 

לאכיפה לקיזוז וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו, או, לממש את הנכס ולסלק את 

 יבות בו זמנית.ההתחי

 

נכסים והתחייבויות בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים המוצגים בדוח על המצב הכספי חושבו, לאחר קיזוז השווי ההוגן 

של סך ההתחייבויות של חבר מסלקת מעו"ף כלפי מסלקת מעו"ף, כנגד השווי ההוגן של סך ההתחייבויות של 

 ות הפתוחות של אותו חבר לאותו מועד פקיעה.מסלקת מעו"ף כלפי אותו חבר, הנובעים מהפוזיצי

 

 סכומים אלו אינם כוללים קיזוז כאמור הנובע מהפוזיציות הפתוחות של אותו החבר למועדי פקיעה שונים.

 
 להלן מידע בדבר נכסים והתחייבויות פיננסיות בני קיזוז בחלוקה לפי מכשירים:

 

 סוג המכשיר

סכומי ברוטו 
)לפני קיזוז( 

 / של נכסים
התחייבויות 

בגין פוזיציות 
פתוחות 
 בנגזרים

סכומים שקוזזו 
בדוח על המצב 

 הכספי

 / נכסים
התחייבויות 

בגין פוזיציות 
פתוחות 

בנגזרים, נטו 
בדוח על המצב 

 הכספי

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :1038בדצמבר  13ליום 

 875,403 573,538   3,486,737 )*( אופציות

    
    :1037בדצמבר  13ליום 

 3,737,570  378,223  3,737,773 )*( אופציות

    
 פוזיציות פתוחות בגין חוזים עתידיים. אין 2037-ו 2038 בדצמבר 33 לימים )*(
 

 להלן מידע בדבר נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות בני קיזוז בחלוקה לפי צד נגדי לעסקה:
 

 בחלוקה לפי צד נגדי לעסקה:נכסים פיננסיים בני קיזוז 
 

 צד נגדי לעסקה

נכסים בגין 
פוזיציות 
פתוחות 

בנגזרים, נטו 
בדוח על המצב 

 הכספי

סכומים 
שיקוזזו 

במקרה של 
 כשל

סכומי 
 סה"כ נטו )*( הבטחונות

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     :1038בדצמבר  13ליום 
 - 644,867 3,430 646,277 'בחבר 
 - - 375,377 375,377 'גחבר 

 - 2,637 73,086 73,723 חברים אחרים

 875,403 247,875 647,506 - 

     
     :1037בדצמבר  13ליום 
 -  3,007,253  7,284  3,036,537  'גחבר 
 -  638,332  4,676  622,808  'בחבר 

 -  50,332  50,333  300,225  חברים אחרים

  3,737,570  64,073  3,675,477  - 

     
מוצגים בסכום שאינו עולה על יתרת הנכסים בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים, לאחר מלוא  טחונותיהבסכומי  )*(

 33המוצגת בטבלה ומסתכמת נכון ליום גבוהה מזו  טחונות השוטפיםיהבהקיזוזים במקרה כשל. דרישת 

 מיליון ש"ח(. 2,774-כלסך של  2037בדצמבר  33ש"ח )ליום  מיליון 2,867 -כלסך של  2038בדצמבר 
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 8ביאור 
 
 )המשך( :קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ד.

 
 התחייבויות פיננסיות בנות  קיזוז בחלוקה לפי צד נגדי לעסקה:

 

 צד נגדי לעסקה

בגין התחייבויות 
פוזיציות פתוחות 

בנגזרים, נטו בדוח 
 על המצב הכספי

סכומים שיקוזזו 
 סה"כ נטו במקרה של כשל

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    1038בדצמבר  13ליום 

 407,886 32,653 442,537 'אחבר 

 353,770 375,377 327,347 'גחבר 

 85,850 37,863 325,733 חברים אחרים

 875,403 247,875 647,506 

    

    :1037בדצמבר  13 ליום

 3,224,028  3,473  3,227,537  א'חבר 

 372,607  27,764  420,573  'חחבר 

 58,840  32,638  73,478  חברים אחרים

  3,737,570  64,073  3,675,477 

    

 

 :סיכוני ריבית ה.

 

ולכן והשקעות במכשירים פיננסיים בריבית משתנה בפיקדונות בנקאיים  עודפי מזומנים המופקדיםלקבוצה 

 קיימת חשיפה תזרימית לשינויים בריבית.

 

 )לפני השפעת המס( המכשירים הפיננסיים הנ"להטבלה להלן מפרטת את השפעת השינוי בריבית על 

 :-+/2%, -+/3%של   בשיעורים

 

 1037בדצמבר  13ליום  1038בדצמבר  13ליום 

סך מכשירים 

ריבית נושאי 

 משתנה
שינוי של 

3%/+- 
שינוי של 

1%/+- 

סך מכשירים 
נושאי ריבית 

 משתנה
שינוי של 

3%/+- 
שינוי של 

1%/+- 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

      

47.6 0.5 3 25.5 0.25 0.53 

      

או דרך  בריבית קבועה הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסדבנוסף, לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים 

 , ולכן קיימת חשיפה לשינויים בשווי ההוגן כתוצאה משינויים בשיעורי הריבית.רווח כולל אחר

 

ני השפעת המס( בשיעורים הטבלה להלן מפרטת את השפעת השינוי בשווי ההוגן של איגרות חוב כאמור )לפ

 :-+/2%, -+/3%של 

 1037בדצמבר  13ליום  1038בדצמבר  13ליום  

סך  
מכשירים 

נושאי 
ריבית 
 קבועה

שינוי של 
3%/+- 

שינוי של 
1%/+- 

סך 
מכשירים 

נושאי 
ריבית 
 קבועה

שינוי של 
3%/+- 

שינוי של 
1%/+- 

מיליוני  
 ש"ח

מיליוני 
 ש"ח

מיליוני 
 ש"ח

מיליוני 
 ש"ח

מיליוני 
 ש"ח

מיליוני 
 ש"ח

       

 2.38 3.37 33.8 35.42 7.73 383.3 והפסד רווח

       

 33.57 5.78 355.7 - - - אחר כולל רווח
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 השקעות בחברות מוחזקות - 9ביאור 

 

 חברות מאוחדות:

 

 כללי: א.

 מדינת 

שיעור ההחזקה בזכויות 
ההון ובזכויות ההצבעה 

 בדצמבר 13ליום 

 1037 -ו 1038 ההתאגדות שם החברה

   

 )*( %300 ישראל מסלקת מעו"ף בע"מ

 %300 ישראל אביב בע"מ-מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל

 %300 ישראל בע"מ אביב -של הבורסה לניירות ערך בתל חברה לרישומים

   

המניות המונפקות והנפרעות של מסלקת מעו"ף  3,000,077מסלקת הבורסה מחזיקה במניה אחת מתוך  )*(

 )יתר המניות מוחזקות על ידי הבורסה(.

 

 (3) ד 22ביאור ראה  -ף לעניין החלטות של הבורסה בדבר העמדת קו אשראי למסלקת הבורסה ולמסלקת מעו" ב.

 ( )ב(.2) ג 22 ביאור ראה הבורסה למסלקת הלוואה מתן לעניין

 

 

 זכויות במקרקעין - 30ביאור 

 

וזכויות החכירה במקרקעין התקשרה החברה בהסכמים לרכישת זכויות הבעלות, החזקה והשימוש  2007בשנת  א.

 לשם הקמת בנין חדש לבורסה.

 

שנים ואופציה  47אביב על חוזה חכירה לשטח תת קרקעי לתקופה של -החברה חתמה עם עיריית תל 2030בשנת 

 מיליון ש"ח, בהתאם להערכה שמאית. 2.3שנים נוספות ושילמה דמי חכירה בסך  47-להארכה ב

 

 .2034ולי החברה עברה למשכנה החדש בחודש י

 

החברה משכנה ו/או שעבדה את כל זכויותיה במקרקעין המשמשים למשרדי הבורסה בשעבוד  2036במהלך ינואר 

 ביאוראשראי. לפרטים נוספים ראה  מסגרתללא הגבלה בסכום לטובת תאגיד בנקאי עמו התקשרה בהסכם לקבלת 

 )ב(. 23

 

 ההרכב: ב.

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

  20,172  37,530 מקרקעין בבעלות

 מקרקעין בחכירה מהוונת )זכויות החכירה לתקופות שונות המסתיימות

  39,808 38,440 (2307 - 3003בשנים 

 57,750 )*( 59,980  

   

עיקרן של הזכויות במקרקעין נרשמו על שם הבורסה בלשכת רישום המקרקעין. לגבי חלק מסוים מהזכויות 

 טרם הושלם הרישום מטעמים טכניים והבורסה פועלת לרישומן.הניתנות לרישום במקרקעין 

 

כם פשרה אלפי ש''ח בגין היטלי פיתוח ששולמו ביתר בהתאם להס 3,788סך של ב החזר התקבל 2038)*( בשנת 

 שקיבל תוקף של פסק דין )בניכוי הוצאות(. 
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 רכוש קבוע - 33ביאור 
 

 ההרכב והתנועה: א.

 
קרקע 
 ומבנה

מערכות 
   ציוד מחשבים

 סה"כ ריהוט ומערכות וציוד נלווה (1( )3) 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      עלות:
 327,436 7,275 45,368 83,863 373,330 2038בינואר  3ליום 

 72,500    72,500 ביטול הפרשה לירידת ערך
השבה בגין היטלי פיתוח ששולמו 

בהתאם להסכם פשרה  –ביתר 
 (3,788) - - - (3,788) שקיבל תוקף של פסק דין

 38,557 34 2,377 35,735 433  רכישות השנה

 (4,764) - - (4,764) - גריעות השנה

 433,723 7,307 47,345 73,034 284,255 1038בדצמבר  13ליום 

      
      עלות:
 322,858  7,336  44,638  77,880  373,044  2037בינואר  3ליום 

 7,324  38  737  6,466  303  (3)רכישות השנה 

 (2,766) (57) (387) (2,483) (35) גריעות השנה

 327,436  7,275  45,368  83,863  373,330  1037בדצמבר  13ליום 

      
      פחת שנצבר:

 77,655 3,364 30,707 54,883 30,477 2038בינואר  3ליום 
 7,387 - - - 7,387 פחת בגין הפרשה לירידת ערך

 35,478 375 3,035 8,082 3,786 פחת השנה

 (4,676) - - (4,676) - גריעות השנה

 75,844 3,757 33,744 58,267 23,872 1038בדצמבר  13ליום 

      
      פחת שנצבר:

 66,533  776 8,223  47,863  7,453  2037בינואר  3ליום 
 33,788  377 2,866  7,474  3,053  פחת השנה

 (2,646) (7) (380) (2,454) (3)  גריעות השנה

 77,655  3,364  30,707  54,883  30,477  1037בדצמבר  13ליום 
      

      עלות מופחתת:

 336,077 5,550  33,403 34,745  262,383 1038בדצמבר  13ליום 

      

 247,763 5,733  34,257 26,780  382,633 1037בדצמבר  13ליום 

      
 
 .10ראה ביאור  -למידע בדבר זכויות במקרקעין  (3)
 
ההפסד  .מיליון ש"ח בגין הבניין בהקמה 72.5הכירה הקבוצה בהפסד מירידת ערך בסך של  2033בשנת  (2)

ההפסד  מהתאמות ייעודיות ותכנון מיוחד של הבניין בהקמה, אשר גרמו לייקור עלות המבנה., בעיקר, נובע
 .הפסדמירידת ערך הוכר ברווח או 

 .₪אלפי  86,025בסך של  הינה 2037בדצמבר  33 ליוםיתרת ההפרשה לירידת ערך בספרים נכון 
יטול ההפרשה לירידת ב .ביטלה החברה את מלוא ההפרשה לירידת ערך 2038הרבעון השני לשנת במהלך 

  (.ב) 3לפרטים נוספים ראה ביאור  ערך הוכר ברווח או הפסד בסעיף "ביטול הפרשה לירידת ערך".
 
 אלפי ש"ח. 502 -כולל הוצאות שכר שהוונו בסך של כ (3)
 

 :תפעולית חכירה הסדרי ב.
 
 :כללי (3)

 
 5הקבוצה התקשרה בהסדר חכירה תפעולית של קומה מתוך המבנה המשמש את הקבוצה, לתקופה של 

 שנים נוספות. 3-הכוללת אופציית הארכה ל ,2036החל מחודש מרץ  שנים
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 )המשך( רכוש קבוע - 33ביאור 
 

 )המשך( :תפעולית חכירה הסדרי ב.
 
 :לביטול ניתנות שאינן תפעוליות חכירות בגין לקבל עתידיים מינימליים חכירה דמי (1)

 

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
 734  723  בשנה הראשונה

 3,570  886  שלישיתהבשנה השנייה עד השנה 

  3,607  2,304 

   
 

 נכסים בלתי מוחשיים - 31ביאור 

 

 ההרכב והתנועה:

 

תוכנה 
 סה"כ מוניטין ורישיונות

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    עלות:

 200,343  472  377,853  2018בינואר  3יתרה ליום 

 35,860  -  35,860  רכישות

 38,872  -  38,872  היוון הוצאות בגין פעילות פיתוח תוכנה לשימוש פנימי

 (352)  -  (352)  גריעות השנה

 234,743  472  234,253  1038בדצמבר  13יתרה ליום 

    

    עלות:

 385,653  472  385,363  2017בינואר  3יתרה ליום 

 5,303  -  5,303  רכישות

 33,042  -  33,042  היוון הוצאות בגין פעילות פיתוח תוכנה לשימוש פנימי

 (3,453) -  (3,453) גריעות השנה

 200,343  472  377,853  1037בדצמבר  13יתרה ליום 

    

    הפחתה שנצברה:

 333,708  -  333,708  2018בינואר  3יתרה ליום 

 37,374  -  37,374  הפחתה 

 (73)  -  (73)  גריעות השנה

 328,773  -  328,773  2018בדצמבר  13יתרה ליום 

    

    הפחתה שנצברה:

 77,202  -  77,202  2017בינואר  3יתרה ליום 

 35,807  -  35,807  הפחתה 

 (3,303) -  (3,303) גריעות השנה

 333,708  -  333,708  2017בדצמבר  13יתרה ליום 
    
    

    עלות מופחתת:

 305,752  472  305,460  1038בדצמבר  13ליום 

    

 88,635  472  88,343  1037בדצמבר  13ליום 

    

  



 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 ביאורים לדוחות הכספיים

 

47 

 הטבות לעובדים - 31ביאור 

 

 ההרכב: א.

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכניות להטבה מוגדרת

   ()ו( להלן(:3)ראה סעיף ב)

 22,675  37,434 התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין

 3,385  3,076 התחייבות לקצבה

 38,530  23,880 

   

   ארוך )ראה סעיף ג להלן(:הטבות עובדים אחרות לטווח 

 30,806  33,223 הטבות בגין חופשה שלא נוצלה

 3,687  3,558 הטבות בגין מענק ותק

 32,783  32,475 

   

 30,000  36,762 הטבות עובדים לטווח קצר )ראה סעיף ה להלן(
   

 48,273  46,375 

   

   הצגה בדוח על המצב הכספי: 

   הטבות עובדים:התחייבויות בגין 

 23,684  28,753 שוטף

 24,673  37,522 לא שוטף

 48,273  46,375 

   

 הטבות לאחר סיום העסקה: ב.

 

 תכניות להטבה מוגדרת: (3)

 

 כללי: )א(

 

 התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין:

 

הם פיטוריבעת  יםלעובדדיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים 

)לרבות עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות ספציפיות אחרות(. חישוב  תםפרישאו 

מעביד מתבצע על פי הסכם קיבוצי "מיוחד" בתוקף או על פי חוזה -ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד

 העבודה שלו. אישי בתוקף ומבוסס על המשכורת האחרונה של העובד וכן בהתחשב במספר שנות

 

המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית. הערכה האקטוארית בוצעה על ידי 

אקטואר מוסמך. הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת והעלויות המתייחסות של שירות 

 שוטף, נמדדו תוך שימוש בשיטת יחידת הזכאות החזויה.

 

החברה לשלם לאלמנתו של מנהל בעבר שפרש בשנת ההתחייבות לקצבה הינה בגין התחייבות 

מהקצבה לה היה זכאי  65%( קצבה לכל חייה בשיעור של 2033)ושנפטר במהלך שנת  3783

המנהל. ההתחייבות לקצבה נכללה בהתאם לחישוב אקטוארי והוונה על פי שיעור ריבית ריאלית של 

לתקופה  באיכות גבוהה ניותקונצרהמתאים לתשואות השוק הריאליות של אגרות חוב  3.35%

 (.2037בדצמבר  33ליום  0.82%של  שיעור ההיוון לעומת)המחושבת 
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 הטבות לעובדים )המשך( - 31ביאור 

 

 )המשך( הטבות לאחר סיום העסקה: ב.

 

 תכניות להטבה מוגדרת: )המשך( (3)

 

 הדיווח:ההנחות האקטואריות העיקריות בגין פיצויי פרישה ופיטורין לתום תקופת  )ב(

 

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 % % 

   

 3.47 4.30 שיעורי ההיוון )*(

   

   שיעורי העלאות משכורות חזויים:

 4 3.60 )נומינלי(  עובדים

 2 2 )ריאלי( מנהלים

 3.62 3.58 שיעורי אינפלציה חזויים

   

   שיעורי תחלופה ועזיבה:

 3 3 (**עובדים )

 - - מנהלים

 300 300 שיעור הפיצויים בהתפטרות

   

  .לטווח ההתחייבותקונצרניות מבוסס על תשואת אג"ח ההיוון שיעור  (*)

 

שיעור תחלופה זה מייצג את הנחת החברה לגבי התחלופה של העובדים בעלי ותק של עשר  (**)

 .3%קה שיעור התחלופה הינו ההעסשנים ומעלה. בעשר השנים הראשונות של 

 

 :1038בדצמבר  13ליום  ניתוחי רגישות להנחות אקטואריות עיקריות )ג(

 

ניתוחי הרגישות שלהלן נקבעו בהתבסס על שינויים אפשריים באופן סביר בהנחות האקטואריות 

 לתום תקופת הדיווח. ניתוח הרגישות אינו מתחשב בתלות הדדית כלשהי הקיימת בין ההנחות:

 

 8,020 -אם שיעור ההיוון היה גדל באחוז אחד, המחויבות להטבה מוגדרת הייתה קטנה ב (3

אלפי ש"ח. אם שיעור ההיוון היה קטן באחוז אחד, המחויבות להטבה מוגדרת הייתה גדלה 

  אלפי ש"ח. 7,674 -ב

 

 אם שיעור העלאות משכורות חזויים היה גדל באחוז אחד, המחויבות להטבה מוגדרת הייתה (1

אלפי ש"ח. אם שיעור העלאות משכורות חזויים היה קטן באחוז אחד,  7,302 -גדלה ב

 "ח.ש אלפי 7,773 -המחויבות להטבה מוגדרת הייתה קטנה ב
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 הטבות לעובדים )המשך( - 31ביאור 

 

 )המשך( הטבות לאחר סיום העסקה: ב.

 

 תכניות להטבה מוגדרת: )המשך( (3)

 

 המחויבות בגין תכנית הטבה מוגדרת:התנועה בערך הנוכחי של  )ד(

 

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 73,547  74,826  300,077 יתרת פתיחה

 3,833  3,775  3,533 עלות שירות שוטף

 4,054  4,004  3,438 עלות ריבית

    

    אקטואריים בגין מדידות מחדש:הפסדים )רווחים( 

 (3,476) 3,740  (7,437) הנובעים משינויים בהנחות פיננסיות

 3,030  (3,727) 3,437 הנובעים מניסיון העבר

 -  (6) - הנובעים משינויים בהנחות דמוגרפיות

 (3,726) (4,476) (3,008) הטבות ששולמו בגין פיצויים

 (236) (237) (240) הטבות ששולמו בגין קצבה

 74,826  300,077  75,756 יתרת סגירה

    

 

 התנועה בשווי ההוגן של נכסי תכנית: )ה(

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 75,453  75,383  77,075 יתרת פתיחה

 2,270  2,033  3,828 הכנסות ריבית בגין נכסי תכנית )*(

אקטואריים בגין מדידות מחדש של  הפסדים

 (2,378) 337  (3,837) התשואה על נכסי התוכנית

 3,733  4,036  3,733 הפקדות על ידי המעסיק

 (3,733) (4,476) (3,008) הטבות ששולמו

 75,383  77,075  77,773 יתרת סגירה

    

 3,238בסך של  2037בשנת  ,אלפי ש"ח 874 בסך של 2038בשנת העברה לתגמולים לאחר  )*(

  אלפי ש"ח. 3,072בסך של  2036בשנת ו, אלפי ש"ח

 

התאמת הערך הנוכחי של המחויבות בגין תכנית להטבה המוגדרת והשווי ההוגן של נכסי  )ו(

 התוכנית לנכסים וההתחייבויות שהוכרו בדוח על המצב הכספי:

 

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 73,554  78,732  74,660 ערך נוכחי של מחויבויות ממומנות

 (75,383) (77,075) (77,773) שווי הוגן של נכסי התוכניות

 36,867  23,837  38,373 

 3,272  3,385  3,076 ערך נוכחי של מחויבויות בלתי ממומנות

 37,443  23,002  37,765 התחייבות נטו הנובעת ממחויבות להטבה מוגדרת
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 הטבות לעובדים )המשך( - 31ביאור 

 

 )המשך( הטבות לאחר סיום העסקה: ב.

 

 תכניות להפקדה מוגדרת: (1)

 

 תכניות בגין פיצויי פרישה ופיטורין:

 

עובדי החברה העובדים על פי תנאי ההסכמים הקיבוציים המיוחדים, מבוטחים בביטוח מנהלים בקרן פנסיה 

או בקופת גמל אחרת. לגבי חלק מעובדים אלו נקבע בהסכם הקיבוצי ה"מיוחד" שבין החברה ונציגות 

לחוק פיצויי  34כי ההפרשות הפנסיוניות באות במקום פיצויי פיטורין על פי סעיף  2005העובדים משנת 

לרבות בהסכם עם מנכ"ל . כמו כן, בהסכמים עם חלק מבעלי החוזים האישיים 3763-פיטורים, התשכ"ג

ישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח הבורסה , נקבע כי החברה תפעל על פי הא

, על עדכוניו. בהתאם לכך, תשלומי 3763-לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 34במקום פיצויי פיטורים, לפי סעיף 

החברה לפיצויים עבור עובדים כאמור, באים במקום מלוא הפיצויים לעובדים אלו, ולא נעשית במועד הפסקת 

עבודת העובדים הללו כל התחשבנות נוספת בין החברה לבין העובד בגין פיצויים, החברה פטורה מתשלום 

. הסכום 3763-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 34, והכל לפי סעיף פיצויי פיטורים לעובדים אלו או לשאריהם

 33הכולל של ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד בגין תכניות להפקדה מוגדרת בשנה שנסתיימה ביום 

 סך של 2036אלפי ש"ח ובשנת  2,772סך של  2037)בשנת  "חשאלפי  3,087 הינו סך 2038בדצמבר 

 אלפי ש"ח(. 2,473

 

 הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך: ג.

 

 חופשה: (3)

 

מספר ימי החופשה בשנה להם זכאי כל עובד  הסכם קיבוצי מיוחד בין החברה לנציגות העובדים,לבהתאם 

  ו.ולגילהעובד נקבע בהתאם לוותק 

 

 בין החברה לעובדים, זכאים העובדים, בהתקיים תנאים מסוימים שנקבעוהקיבוצי בנוסף, בהתאם להסכם 

 בהסכם, לימי חופשה נוספים אשר חלקם אינם ניתנים לצבירה.

 

"הסכם העבודה החדש"(, בו נקבעה בין היתר תקרת צבירה -נחתם הסכם קיבוצי מיוחד )להלן 2037בשנת 

של ימי חופשה לעובדי החברה המועסקים על פי ההסכם הקיבוצי. ימי החופשה מעל התקרה שנקבעה נפדו 

 לא הייתה השלכה מהותית על תוצאות החברה.. לאמור לעיל 2037בשנת 

 

ים נקבעוכן מגבלות על צבירתם אישיים  בהסכמי עבודהמכסת ימי החופשה של עובדי החברה המועסקים 

 במסגרת ההסכמים האישיים.

 

החברה צופה כי ימי החופשה שטרם נוצלו לתום השנה בה סופק השירות המזכה בהטבה, לא ינוצלו במלואם 

 ים מאותו מועד, ועל כן המחויבות בגינם נמדדת כהתחייבויות אחרות לטווח ארוך.חודש 32לפני 

 

לעניין הצגת ההתחייבות בדוח על המצב הכספי, אף על פי שמחויבות זו נמדדת כהטבות לטווח ארוך, מוצגת 

ההתחייבות בגין חופשה בהתחייבויות השוטפות במסגרת סעיף הטבות עובדים, זאת בשל העובדה כי אין 

 הדיווח. חודשים מתום תקופת 32זכות בלתי מותנית לדחות את סילוק ההתחייבות לאחר לחברה 

 

 :הדיווחהנחות אקטואריות עיקריות בגין חופשה לתום תקופת 

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 % % 

   

 0.75 3.44 שיעורי ההיוון

   

   שיעורי העלאות משכורות חזויים:

 4.2 4 )נומינלי( עובדים

 2 2 )ריאלי( מנהלים
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 הטבות לעובדים )המשך( - 31ביאור 
 

 )המשך( הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך: ג.

 

 מענק ותק: (1)

 

אלפי ש"ח "נטו" כלהלן, אלף ש"ח בהגיעם לוותק  3-8עובדי החברה מקבלים מכח נוהג, מענקי ותק בסך של 

שנה וכן הלאה,  25אלפי ש"ח בהגיעם לוותק של  3שנה,  20שנה, אלפיים ש"ח בהגיעם לוותק של  35של 

 אלפי ש"ח. 8למענק מקסימאלי בסך של כל חמש שנים לאחר מכן עד 

 

 הטבות בגין פיטורין: ד.

 

של הפסקת עבודה, לפני תום  בכירים מזכים אותם בנסיבות מסוימותהסכמי העסקה אישיים של קבוצת עובדים 

 2ראה ביאור  -המדיניות החשבונאית תקופת הסכם ההעסקה, למענק בסכום השווה לשלושה חודשי שכר. לעניין 

 .'יז

 

 הטבות עובדים לזמן קצר: ה.

 

 עבודה והטבות בגין תשלומי מענקים.הטבות עובדים לזמן קצר כוללות, בעיקר, התחייבויות לעובדים בגין שכר 

 

  מודל תגמול: (3)

 

באסיפה הכללית של החברה מדיניות התגמול   האושר 2038בספטמבר  6וביום  2038באפריל  37ביום 

הביקורת וועדת  ועדתלאחר שהתקבלו לכך אישוריהם של  ,2038-2020בבורסה לשנים  משרההלנושאי 

 .דירקטוריון החברהוהתגמול של החברה 

 

, 2038בה, לשנים  נושאי המשרה ן תגמולימדיניות התגמול מגדירה ומפרטת את מדיניות החברה לעני

החלות על חברת אגרות חוב, ביחד  20. מדיניות זו הינה תוצר המשלב את הוראות תיקון 2020 -ו 2037

 המשרה בחברה, עם העקרונות הרוחביים שדירקטוריון החברה ראה לנכון לאמץ בכל הנוגע לתגמול נושאי

מרכיבי התגמול השונים מיועדים לעודד את המשך תוך התחשבות במאפיינים המיוחדים של החברה. 

, כמו גם לאפשר העסקת נושאי משרה חדשים ואיכותיים, אשר יוכלו בחברהמשרה ההעסקתם של נושאי 

 לחברה ולקדם את יעדיהלתרום 

הוני לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל החברה,  בתקופת המדיניות, החברה תהא רשאית להעניק תגמול

 נאים המפורטים במדיניות התגמול.בהתאם לת

 

ליו"ר  2038-2020לשנים  תכנית התגמולאושרה באסיפה בכללית של החברה  2038באפריל  37ביום 

ועדת הביקורת  דירקטוריון הבורסה, התקבלו לכך אישוריהם שללאחר ש הדירקטוריון ולמנכ"ל הבורסה

בהתבסס על קריטריונים כמותיים וקריטריונים  כספימענק כוללת התוכנית דת התגמול של החברה, ווע

 תכנית התגמול הינה בהתאם למדיניות התגמול שאושרה כאמור לעיל. .איכותיים

 

את תכנית התגמול לנושאי המשרה בחברה, הכפופים למנהל  אישר הדירקטוריון, 2038במרץ  27ביום 

 ותגמול הוני לטווח ארוך.  כוללת מענק כספי. התוכנית הכללי

 תכנית התגמול נקבעה בהתאם למדיניות התגמול של החברה כאמור לעיל. במסגרת תכנית התגמול יוענקו 

 

מיליון אופציות לרכישת מניות החברה בתמורה לתשלום תוספת  4.2 -עד כ לנושאי המשרה כפופי המנכ"ל

מימוש ובכפוף לתנאי זכאות מסוימים. כתבי אופציה שיוקצו על פי התכנית לא יירשמו למסחר בבורסה 

 אביב בע"מ. -ומימושם יהיה מותנה, בין היתר, ברישום למסחר של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל

 

 העיקריות של תכנית התגמול ההוני הינן:מטרותיה 

 הניצעים ושימור טווח ארוך תגמול של רובד יצירת. 

 ארוך לטווח החברה של ערכה להעלאת תמריץ מתן. 

 למסחר החברה למניות רישום תהליך בהשלמת לסייע תמריץ מתן. 

 החברה של המניות בעלי לבין הניצעים בין אינטרסים שותפות יצירת. 

 תגמול תחרותי ביחס לשוק.  הענקת 
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 הטבות לעובדים )המשך( - 31ביאור 

 

 )המשך( הטבות עובדים לזמן קצר: ה.

 

 ()המשך תגמול:מודל  (3)

 

אופציות לרכישת מניות החברה, בהתאם  4,377,777הוקצו לנושאי משרה כפופי המנכ"ל  2038ביולי  4ביום 

 לתוכנית התגמול כאמור.

 

)ב(. 35ראה ביאור  –לעניין מדידת שווי הוגן ותנאי הבשלה של האופציות   

  

 :צדדים קשורים (1)

 

 .22למידע בדבר התחייבויות שוטפות בגין הטבות לעובדים שניתנו לצדדים קשורים ראה ביאור 

 

 

 מדמי רישום הכנסות נדחות - 34ביאור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחירי העסקה שהוקצו למחויבויות הביצוע שטרם קוימו או קוימו באופן חלקי
           
   צפי להכרה בהכנסות בגינן  

  עד שנה  
שנה עד 
  שנתיים

שנתיים עד 
  חמש שנים

לאחר חמש 
 שנים

סה"כ סכומי מחויבויות ביצוע שטרם  
 קוימו )או שקוימו באופן חלקי(

 אלפי ש"ח  

           
 87,634  773,52  475,30  345,34  203,37  2038בדצמבר,  33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלפי ש"ח :נדחות הכנסות ביתרתתנועה 

  (IFRS 15)לאחר יישום  2038בינואר,  3יתרה ליום 
84,753 

  הפתיחהבגין סכומים שנכללו ביתרת  ת ביצועיוקיום מחויבוהכנסות שהוכרו מ
(36,370) 

   השנה במהלך ביצוע מחויבות בקיום התקדמות בגין שהוכרו נוספותהכנסות 
(787,3) 

  שהתקבלו במהלך השנה סכומים
20,728 

  )*( 1038בדצמבר,  13יתרה ליום 
87,634 

  
 

  )*( מוצג בדוח על המצב הכספי:
 

  ותהשוטפ תחייבויותההבמסגרת 
203,37 

  ותתחייבויות הלא שוטפהבמסגרת ה
433,70 
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 תשלום מבוסס מניות - 35 ביאור

 

 :לעובדים מניות הקצאת .א

 

 מבנה שינוי בגין לעובדים מניות הקצאת על היתר בין סוכם בו, הקיבוצי ההסכם עקרונות סוכמו 2037 פברואר בחודש

 .הבעלות

 

עבור עובדי הבורסה ונותני  רגילות ללא ערך נקוב מניות 6,000,000הבורסה לנאמן, הקצתה  ,2037בספטמבר,  33ביום 

שירותים, ללא תמורה. הקצאת מניות לעובדי הבורסה נעשתה במסגרת תכנית התגמול, שאושרה על ידי מוסדות הבורסה, 

 מס הכנסה. לפקודת 302במסלול רווח הון עם נאמן תחת סעיף  הינהההקצאה של המניות 

 

זכאיות לכל הזכויות הקיימות למניות רגילות על פי תקנון ההתאגדות  והןמניות רגילות  הינןעל פי התכנית  שהוקצוהמניות 

החדש, בכפוף למגבלות הקבועות להלן, ובכלל זאת,  תהיינה זכאיות לכל דיבידנד, מניות הטבה, הנפקת זכויות או כל 

 הטבה או הענקה אחרת אשר יוענקו בגין שאר המניות הרגילות של החברה.

 

שנים ממועד ההקצאה, או עד למועד ביצוע הצעה לציבור, לפי המוקדם  4החל ממועד הקצאת המניות ועד לתום תקופה של 

לו על פי התכנית, לרבות מניות  שהוקצו, משתתף לא יהיה זכאי להפעיל את זכויות ההצבעה הצמודות למניות מבניהם

הכלליות של בעלי המניות של הבורסה או להצביע בכל דרך הטבה שתוקצינה בגינן, ולא יהיה זכאי להשתתף באסיפות 

על פי התכנית או מניות הטבה  שהוקצושהיא )לרבות באמצעות הנאמן( באסיפות הכלליות האמורות, מכח המניות 

 שתוקצינה בגינן.

 

תה הצעה חודשים ממועד ההקצאה. בנוסף, כל עוד לא הי 24תקופה של להמניות תהיינה חסומות מפני העברה כלשהי 

משתתף לא יהיה רשאי למכור או להעביר מניות שהוקצו לו על פי  –שנים ממועד ההקצאה  4לציבור במהלך תקופה של 

 .חודשים מתום תקופת החסימה 24התכנית במשך תקופה נוספת של 

 

 יחול האמור להלן: –שנים ממועד ההקצאה 4הצעה לציבור לפני תום תקופה של  הייתהבמקרה בו 

 

משתתף לא יהיה רשאי למכור או להעביר  –חודשים ממועד ההצעה לציבור  32ההצעה לציבור ועד לתום תקופה של ממועד 

חודשים ממועד ההצעה  24חודשים ממועד ההצעה לציבור ועד לתום  32מניות שהוקצו לו על פי התכנית. החל מתום 

 מכמות המניות שהוקצתה לו על פי התכנית. 50%עד משתתף יהיה רשאי למכור או להעביר מניות בכמות המהווה  -לציבור 

 

משתתף יהיה רשאי למכור או להעביר את כל המניות שהוקצו לו על פי  -חודשים ממועד ההצעה לציבור  24החל מתום 

 .התכנית

 

גן נאמד על פי השווי ההוגן נקבע על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי אשר הינו בעל כישורים מקצועיים מוכרים. השווי ההו

. , בהפחתת ניכיון בגין אי סחירות המבוסס על תקופת החסימה ומועד ההנפקה הצפוי(DCFשיטת היוון תזרימי המזומנים )

ותחזיות הנהלה למחצית  2037תזרים המזומנים נאמד בהתבסס על תוצאות פעילות הבורסה למחצית הראשונה של שנת  

הנחות המפתח  שנים 5נחות נוספות. תזרים המזומנים נאמד לתקופה של ולשנים שלאחר מכן ועל ה 2037השניה של 

 .3%ושיעור צמיחה בשנה המייצגת בשיעור של  8%של  ריאליששימשו לחישוב השווי ההוגן הינם שיעור היוון 

 

)הפחתה חושבה  Finnerty, בגין ניכיון אי סחירות המניות על פי מודל 7.3% -הופחת בכ DCF-השווי שהתקבל במודל ה

בהתאם לנתונים הבאים: המועד בו צפויות המניות להשתחרר מהחסימה, מתום שנתיים ועד לתום חמש שנים ממועד 

 ( .23%-22%ההקצאה בכפוף למועד הנפקת החברה, סטיית התקן לחברות דומות 

 

 של בסך התוכנית בגיןאת מלוא ההוצאה  2037בוצעה ללא צורך בתנאי הבשלה ולפיכך, החברה רשמה בשנת  הענקה

  .מניות מבוסס תשלום עסקאות בגין הון קרןכנגד  נזקפה ההוצאה"ח ש מיליון 27.4

 

 המניות הוענקו במסלול הוני ולפיכך לא נרשם נכס מס בגין ההוצאה.
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 תשלום מבוסס מניות )המשך( - 35ביאור 

 

 :למנהלים אופציות הענקת .ב

 

אופציות לרכישת מניות החברה  4,377,777המשרה כפופי המנכ"ל הוקצו לנושאי  2038ביולי  4ביום 

  .לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל 2038-2020לשנים  בהתאם לתכנית התגמול

 

 מתארת את כמות האופציות שהוקצו במסגרת התוכנית כאמור: הבאה הטבלה

 

 מחיר המימוש של האופציות לא ייגבה אלא ישמש לצורך קביעת סכום ההטבה הכספי וכמות המניות (3)

 .שתוקצה בפועל

 

בעלות שווי זהה, בתום שנה, שנתיים ושלוש שנים ממועד  האופציות תבשלנה בהדרגה בשלוש מנות (2)

מעביד בין נושאי המשרה לבין החברה יסתיימו, הוא יהיה זכאי לממש רק -אם יחסי עובד ההקצאה.

, בתוספת חלק מעביד-את כתבי האופציה שמועד ההבשלה שלהם חל לפני מועד סיום יחסי עובד

מעביד )ככל -יחסי של המנה השנתית הבאה, שמועד ההבשלה שלה חל לאחר מועד סיום יחסי עובד

שתהיה כזאת(. הבשלת ומימוש כתבי האופציה מותנים ברישום למסחר של מניות החברה בבורסה 

 .לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 

 בהתאםלפקודת מס הכנסה,  302הוראות סעיף ל בהתאם המשרה לנושאי וקענוההאופציה  כתבי

 נכס נרשם לא ולפיכך, מס לצרכי מוכרות אינןההוצאות שתירשמנה בגין התוכנית  .הון רווח למסלול

פרסמה רשות המסים חוזר בנושא תגמול מבוסס הון  2038בדצמבר  5ב  .ההוצאות בגין מס

שהבשלתו תלוית ביצועים. החוזר כולל התייחסות להבשלה תלוית אירוע מסוג הנפקה בבורסה 

(IPO.וכן הוראת תחולה. בשלב זה החברה בוחנת את השלכות החוזר על תכנית התגמול ) 

 

 אומדן השווי ההוגן של כתבי האופציה:

 

ווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל נאמד תוך יישום המודל הבינומי. להלן הפרמטרים הש

 אשר שימשו ביישום המודל:

  רכיב

 5.47 (3)מחיר מניה במועד ההענקה )בש"ח( 

 5.75 מחיר מימוש )בש"ח( 

 2.2 מקדם מימוש

 25.66% (2) תנודתיות צפויה של מחיר המניה

  4.37 האופציה )בשנים(אורך חיי כתבי 

 0.73% שיעור הריבית חסרת הסיכון

 0% (3)פוי שיעור הדיבידנד הצ

 
 .ווי המניה מתבסס על הערכת שווי ההון העצמי של החברה שנקבעה ע"י מעריך שווי חיצוניש (3)
 
הצפויה החברה הינה פרטית ולא קיימים לגביה נתונים של סטיית תקן היסטורית ולפיכך התנודתיות  (2)

 מיליארד ש"ח. 8 -נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של בורסות נסחרות בטווחי שווי של עד כ
 
מאחר ומחיר המימוש של האופציות מתואם בגין מלוא הדיבידנד שתחלק החברה על פני תקופת  (3)

 .0%המימוש, הדיבידנדים הצפויים לא נכללו בהערכת השווי והונח שיעור דיבידנד של 
 

קבוצה מכירה בהסדרי תשלום מבוססי מניות בדוחות הכספיים כהוצאה על פני תקופת ההבשלה כנגד ה

גידול בהון, תחת סעיף "קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות". כתבי האופציה יבשילו רק בקרות 

אה בגין רישום למסחר של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. לפיכך טרם הוכרה הוצ

ההוצאה שלא הוכרה . 2038 בדצמבר 33תשלום מבוסס מניות בדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 

 .''חש אלפי 3,766הינה בסך  2038 בשנתבספרים 

 

 תיאור התוכנית
מועד 

 ההענקה

מספר 
האופציות 
 שהוענקו

מועד 
 הפקיעה

תנאי 
ההבשלה 
ותנאים 
 נוספים

תוספת 
 (3המימוש )

שווי הוגן 
במועד 
 -ההענקה 

 אלפי ש"ח

כתבי אופציה 

שהוענקו לנושאי 

 משרה כפופי מנכ"ל

במרץ  27

 4,537 5.75 (2) 2022יולי  3 4,377,777 2038
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 מסים על ההכנסה - 36ביאור 

 

 יתרות מסים נדחים: א.

 

 ההרכב והתנועה: (3)

   הפרשי עיתוי    

 

הפסד 
 שוטף

נכסים 
פיננסיים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד

 רכוש קבוע
)כולל 

הפרשה 
לירידת 

 ערך(
 ונכסים
 בלתי

 מוחשיים

הפרשות 
)בעיקר 

בגין 
הטבות 
 עובדים(

נכסים 
פיננסים 
זמינים 
 למכירה

מיסים 
נדחים בגין 

הכנסות 
דמי רישום 

 סך הכל נדחות

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

        

 38,030  - 766  8,337  7,874  80  753  1037בינואר  3 ליום

        

        החשבון: בשנתתנועה 

 (2,360) - 438  305  (2,245) (76) (562) ברווח או הפסד

 (378) - (633) 433  -  -  -  ברווח כולל אחר

        

 35,472  - 773  8,675  5,647  (36) 373  1037בדצמבר  13ליום 

        

 IFRS15 - - - - - 37,537 37,537יישום לראשונה 

 - - IFRS9 - 773 - - (773)לראשונה  יישום

        החשבון: בשנתתנועה 

 (23,365) 632 - 300 (22,225) 537 (373) ברווח או הפסד

 (3,423) - - (3,423) - -  - ברווח כולל אחר

        

 32,423 20,353 - 7,552 (36,576) 3,276 - 1038בדצמבר  13ליום 

 

 

 הצגה של יתרות מסים נדחים בדוח על המצב הכספי: (1)

 

  .נדחים מסים נכסי -שוטפים לא נכסים במסגרת הכספי המצב על בדוח מוצגים נדחים מסים יתרות

 

 מסים נדחים:אשר לא הוכרה בגינם התחייבות  מאוחדותהפרשי עיתוי בגין השקעות בחברות  ב.

 

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 64,785  75,842  חברות מאוחדות

   

 :סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחים .ג

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 3,357  3,383 הפסד הון לצרכי מס

   

 447  522 לצרכי מסהפסד עסקי 
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 : )המשך(מסים על ההכנסה - 36ביאור 

 

 הוצאות מסים על ההכנסה שהוכרו ברווח או הפסד: .ד

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    מסים שוטפים:

 3,745  3,730  5,037 מסים שוטפים

 -  376  (44) בגין שנים קודמותהוצאות מסים 

 3,745  2,286  4,775 סה"כ מסים שוטפים

    

    מסים נדחים:

 837  2,707 23,365 הוצאות  מסים נדחים בגין יצירתם והיפוכם של הפרשים זמניים

 -  (347) - מסים בגין שנים קודמות

 2,337  -  - התאמות מסים נדחים בגין שינוי בשיעורי המס ברווח או הפסד

 3,358  2,360  23,365 נדחים סה"כ מסים
    
    

 4,703  4,646  26,340 סה"כ הוצאות מס

    

 

 מסים המתייחסים לרכיבי רווח כולל אחר: .ה

 

סכומים 
 לפני מס

השפעת 
 מס

סכומים 
 בניכוי מס

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :1038בדצמבר  13 ליום

 (4,333)  3,274 (5,625)  תכנית הטבה מוגדרת הפסד אקטוארי בגין

    

    :1037בדצמבר  13 ליום

 2,077  (627) 2,726  הפסד בגין מדידה מחדש של נכסים פיננסים זמינים למכירה

 (7,074) 2,736  (33,830) הפסד אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת

 (7,084)  2,087 (6,775) 
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 )המשך( מסים על ההכנסה - 36ביאור 

 

 המס האפקטיבי: .ו

 

 ההפרש בין סכום המס המחושב על הרווח לפי שיעורי המס הרגילים לבין סכום ההפרשה למסים, מוסבר להלן:

 

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 7,004  (7,624) 332,562 לפני מסים על ההכנסה )הפסד( רווח

 25%  24%  23%  שיעור מס סטטוטורי

 3,753  (2,330) 25,887 מס לפי שיעור מס סטטוטורי )הטבת( הוצאות

    

    תוספת )חסכון( במס בגין:

 (47) (70) (53) הכנסות החייבות בשיעורי מס מיוחדים

 687  340  67 בגינם מסים נדחים הפסדים והטבות לצרכי מס שלא הוכרו

 (25) (4)  (37) שינויים הנובעים מהבדלים בין חוקי המס וכללי החשבונאות

 200  )*( 6,863  335 רות בניכויכהוצאות שאינן מו

 2,337  -  - שינוי בשיעורי המס ברווח או הפסד

 -  27  (43) מסים בגין שנים קודמות

    

 4,703  4,646  26,340 כפי שהוצגו ברווח והפסדסה"כ מסים על ההכנסה 

    

 בגין תשלומים מבוססי מניות. אלפי ש"ח 6,572)*( כולל 

 
 מידע נוסף: .ז

 
 שיעור מס חברות: (3)

 
 :2036-2038 בשנים לחברה הרלוונטים המס שיעורי להלן

 

 מס שיעור שנה

  

2036 25% 

2037 24% 

2038 23% 

 

פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  2036בדצמבר  27ביום 

 , במסגרתו נחקקו שינויי מס כדלקמן:2036-(, התשע"ז2038-ו 2037לשנים 

 

 בינואר 3 מיום שנצמחה או שהופקה הכנסה על 2037 בשנת 24% -ל 25% -מ פחתהומס החברות  שיעור

 .2038 בינואר 3 מיום שנצמחה או שהופקה הכנסה על ואילך 2038 בשנת 23%-ל ויופחת וימשיך 2037

 

 2,702 -בסך של כ 2036בדצמבר  33כתוצאה מהחקיקה האמורה, חל קיטון בנכסי המסים נדחים ליום 

אלפי ש"ח וכנגד רווח כולל אחר לשנת  2,337 -בסך של כ 2036אלפי ש"ח שנזקף כנגד הוצאות מסים לשנת 

 "ח.אלפי ש 363 -בסך של כ 2036

 

 שומות מס: (1)

 

לחברות מאוחדות מסלקת מעו"ף בע"מ ומסלקת הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ שומות מס ו לחברה

 .2033הנחשבות סופיות עד וכולל שנת המס 
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  התחייבויות תלויות - 37ביאור 

 

 שיפוי נושאי מישרה: א.

 

קיימת התחייבות של הבורסה לשיפוי נושאי המשרה בבורסה ולשיפוי נושאי המשרה במסלקת הבורסה וקיימת 

 התחייבות של מסלקת מעו"ף לשיפוי נושאי המשרה במסלקת מעו"ף.

 

סכום השיפוי לכל נושאי המשרה בבורסה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוענקו או שיוענקו על פי ההתחייבות 

האמורה, בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי, לא יעלה על סכום מצטבר בשקלים השווה  לשיפוי

 מיליון דולר. 20-ל

 

סכום השיפוי לכל נושאי המשרה במסלקת הבורסה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוענקו או שיוענקו על פי 

ההתחייבות לשיפוי האמורה, בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי, לא יעלה על סכום מצטבר 

 מיליון ש"ח. 50השווה לסך של 

 

מעו"ף, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוענקו או שיוענקו על פי  סכום השיפוי לכל נושאי המשרה במסלקת

ההתחייבות לשיפוי האמורה, בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי, לא יעלה על סכום מצטבר 

 מיליון ש"ח. 75השווה לסך של 

 

 י דין.ההתחייבויות לשיפוי כאמור, יחולו בשל חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי על פ

 

 השיפוי כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות.

 

 מתן פטור מאחריות לנושאי מישרה: ב.

 

האסיפה הכללית של הבורסה החליטה, בכפוף להוראות חוק החברות, לפטור את הדירקטורים ונושאי המשרה 

 הירות שלהם כלפי הבורסה.האחרים בבורסה מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הז

 

האסיפה הכללית של מסלקת הבורסה החליטה, בכפוף להוראות חוק החברות, לפטור את הדירקטורים ונושאי 

המשרה האחרים במסלקת הבורסה, מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלהם 

 כלפי מסלקת הבורסה.

 

החליטה, בכפוף להוראות חוק החברות, לפטור את הדירקטורים ואת נושאי האסיפה הכללית של מסלקת מעו"ף 

 המשרה האחרים במסלקת מעו"ף, מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלהם

 כלפי מסלקת מעו"ף.

 

 בעלי מניות בשל תחום עיסוקן, מקבלות חברות הקבוצה במהלך העסקים הרגיל, פניות מחברות נסחרות ו/או .ג

הנסחרות הכוללות טענות שונות. חלק מהפניות עלולות להוביל להגשת תביעות משפטיות. חברות הקבוצה  בחברות

עשויות לחוב בסכומים בגין פעילותן. במקרים בהם היקף החבויות בגין האמור לעיל אינו מהותי ו/או שלא ניתן לבצע 

 כספיים.אומדן סביר לגביהן, לא מבוצעת הפרשה בדוחות ה

 

 

 הון מניות - 38ביאור 

 

 :ההרכב

 מספר המניות 

 1037-ו 1038 בדצמבר 13ם מילי 

 מונפק ונפרע ר ש ו ם 

   

 300,000,000 350,000,000 רך נקובעללא מניות רגילות 

   

 350,000,000 הינו הון המניות הרשום של החברה 2037בהמשך לאישור ההסדר לשינוי מבנה הבורסה, החל מספטמבר 

 מניות רגילות ללא ערך נקוב.  300,000,000מניות רגילות ללא ערך נקוב ומתוכן הונפקו  

 

 .ב 3ראה ביאור  נוספים ומשקיעים מניקיי מול מכר הסכם לעניין
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 פרטים נוספים בדבר הכנסות משירותים - 39ביאור 
 

 לקוחות עיקריים: א.
 

 מכלל הכנסות הקבוצה: 30%עיקריים שההכנסות מהם מהוות מעל להלן פירוט של שיעורי ההכנסות מלקוחות 
 

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 % % % 

    

 33.7 34.3 34.0 לקוח א'

 34.3 33.3 33.5 לקוח ב'

 34.0 34.0 33.2 לקוח ג'

 
 
 

 הרכב עמלות מסחר וסליקה: ב.

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    עמלות מסחר וסליקת ניירות ערך, למעט נגזרים:

 33,342  34,584  33,776 מניות )*(

 32,733  33,723  32,534 אגרות חוב )*(

 23,856  23,325  23,700 קרנות נאמנות

 3,877  3,307  3,703 אחרים

 74,333  73,337  87,826 

    

    עמלות מסחר וסליקת נגזרים:

 23,888  38,674  37,358 אופציות על מדד ת"א

 4,575  4,723  4,758 אופציות דולר/שקל

 3,338  3,032  726 נגזרים אחרים

 25,042  24,427  27,783 
    
    

 337,355  335,568  335,607 

    

  קרנות סלו כולל תעודות סל)*( 



 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 ביאורים לדוחות הכספיים

 

60 

 : )המשך(פרטים נוספים בדבר הכנסות משירותים - 39ביאור 
 

 פיצול הכנסות בגין חוזים עם לקוחות: .ג

 

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :לפי סוג השירות

 335,607 335,568  337,355 עמלות מסחר וסליקה

 40,604  37,737  46,525 רישום ניירות ערך למסחר ואגרות שנתיות דמי

 43,368 44,542  47,605 שירותי מסלקה

 38,684 36,640  34,754 הפצת נתוני מסחר ומידע אחר

 4,337 5,737  5,366 אחרות

 242,200 242,424  255,605 סה"כ

    

    )*( :השירותיםלפי עיתוי העברת 

 367,535 362,856  356,438 בנקודת זמן הכנסות שהוכרו

 74,685 77,568  77,387 הכנסות שהוכרו לאורך זמן

 242,200 242,424  255,605 סה"כ

    

זאת , מוכרים לאורך זמן 2038בנקודת זמן ובשנת  2037 -ו 2036בשנים הכנסות מדמי רישום למסחר הוכרו  )*(

 ח ש"אלפי  38,268בסך של הינם  2038בשנת שהוכרו ההכנסות מדמי רישום למסחר  .35במסגרת יישום תקן 

לפרטים נוספים ראה  (ש"חאלפי  37,743בסך של  2036ובשנת   ש"חאלפי  36,633בסך של  2037)בשנת 

 כ'. 2ביאור 

 

 פרטים נוספים בדבר עלות ההכנסות - 10ביאור 

 

 הוצאות בגין הטבות עובד: א.

 בדצמבר 13שנסתיימה ביום לשנה  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 328,537  333,000  337,754 שכר )כולל הטבות בגין תשלומי מענקים ופיטורין(

 360  324  38 הטבות עובד אחרות לזמן ארוך

 2,473  2,772  3,087 הוצאות בגין תכנית הפקדה מוגדרת

 5,577  5,746  5,303 בגין תכנית הטבה מוגדרת הוצאות

 841,362  340,242  336,765 

 ולרכוש קבוע נכסים בלתי מוחשייםל סכומים שהוונו -בניכוי 

 (32,303) (33,544) (38,872) (32ביאור )ראה 

 327,270  328,678  324,664 

    

 

 פחת והפחתות: .ב

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 35,705  33,788  35,491  (33פחת רכוש קבוע )ראה ביאור 

 36,283  35,807  37,374  (32הפחתת נכסים בלתי מוחשיים )ראה ביאור 

  23,763  27,577  32,388 
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 מימון, נטו )הוצאות(  הכנסות - 13ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    הוצאות מימון:

 330  346  363 הוצאות בנק ועמלות

 38  -  - הוצאות ריבית והצמדה למס הכנסה

 74  385  - הוצאות מימון אחרות

 363  333  262 

    

    הכנסות מימון:

 84  572  (3,436) נטו מנכסים פיננסיים המוחזקים למסחר)הפסדים( רווחים 

 408  767  - רווחים נטו בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה )אג"ח(

 472  3,563  (3,436) סה"כ רווחים נטו מנכסים פיננסים 

    

 37  3  37 הכנסות ריבית בגין פיקדונות בבנקים לזמן קצר

 235  330  223 ריבית והצמדה ממס הכנסההכנסות 

 37  26  35 הכנסות ריבית מהלוואות לעובדים

 - - 244 הכנסות מימון אחרות

 (877)  3,700  765 
    
    

 (3,060)  3,567  503 
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 בעלי עניין וצדדים קשורים - 11ביאור 

 

  הטבות לבעלי עניין )*(: א.

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 2,304  3,052  3,839 הטבות לזמן קצר

 605  325  326 הטבות לאחר סיום העסקה

 2,707  3,377  3,965 )**(שכר ונלוות בגין יו"ר הדירקטוריון והמנהל הכללי 

    

 2  2  2  מספר האנשים

 3,234  3,045  774 שאינם מועסקיםשכר דירקטורים 

 6  6  5  מספר אנשים

    

 סכומים אלה גם מהווים תגמול לאנשי מפתח ניהוליים. )*(

  השירותים הניתנים על ידי יו"ר הדירקטוריון הינם באמצעות חברת ניהול בבעלותו. *(*)

 

 :יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.

 

 יתרות עם בעלי עניין: (3)

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1(3) 7 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   :(2)במסגרת הנכסים השוטפים 

 27,777  -  מזומנים ושווי מזומנים

 5,570  -  (3)לקוחות 

 34,578  6,050  (4) (3) מסלקת מעו"ף -חייבים ויתרות חובה 

 363  877 (4) (3)חברה לרישומים  -חייבים ויתרות חובה

   

   לא שוטפים:נכסים במסגרת 

 57,757  60,472 (4)  מסלקת הבורסה -לזמן ארוך  הלוואה

   

   : (2)במסגרת ההתחייבויות השוטפות 

 2,500  -  (3)אחרים זכאים ויתרות זכות 

 3,354  5,822  (4) (3) מסלקת הבורסה -זכאים ויתרות זכות 

   
ומשקיעים נוספים,  מניקייב בדבר שינוי מבנה הבורסה ועסקת המכר מול  3לאמור בביאור  בהמשך (3)

בעלי המניות בבורסה שהחזיקו מיד לאחר אישור ההסדר לשינוי מבנה הבורסה, אמצעי שליטה 

מכלל אמצעי השליטה בבורסה, ירדו עם השלמת הסכמי המכר עם  5% -בבורסה בשיעור הגבוה מ

והחל ממועד זה אינם  5% -לשיעור הנמוך מ 2038לאוגוסט  27הנוספים ביום  והמשקיעים מניקיי

  בעלי עניין בבורסה.
 .7ראה ביאור בנגזרים, בנוגע לחייבים וזכאים בגין פוזיציות פתוחות  (2)
 היתרות אינן צמודות למדד ואינן נושאות ריבית. (3)
 המאוחדים של החברה.יתרות עם חברות בנות אינן באות לידי ביטוי בדוחות  (4)

 

 :התחייבות בגין הטבות עובדים לאנשי מפתח ניהוליים (1)

 בדצמבר 13ליום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 1,135  476 
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 בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך( - 11ביאור 

 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: ג.

 

 עניין:עסקאות עם בעלי  (3)

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1)**( 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 352,337  360,733  320,535 הכנסות משירותים

    

 (6,734) (7,432) (2,850) עלות ההכנסות 

    

 (330) (326) (304) (*הכנסות מימון, נטו )

    

ולחברות המאוחדות הכנסות מימון והוצאות מימון מעסקאות עם בעלי עניין שהם תאגידים לחברה  (*)

בנקאיים וחברי בורסה אחרים, בשל עסקאות המבוצעות במהלך העסקים הרגיל ובתנאים רגילים 

לעסקאות המבוצעות עם מי שאינם בעלי עניין. סכומים אלו נובעים בעיקרם מהפקדת פיקדונות 

 שבונות עובר ושב וניהול תיקי ניירות ערך ונכללים במסגרת "הכנסות מימון, נטו".בבנקים, ניהול ח

 לעיל. 3ראה הערת שוליים ראשונה בסעיף ב  )**( 

 

 עסקאות עם צדדים קשורים: (1)

 בדצמבר 13לשנה שנסתיימה ביום  

 8 3 0 1 7 3 0 1 6 3 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     :עסקאות עם חברות בנות

    

 בהתאם למודל ובהוצאות בהכנסות השתתפות

    (א) החלוקה:

 בהכנסות השתתפות

 (338,537) (323,020) (333,874) הבורסה מסלקת

 3,534  2,877  2,338 מעו''ף מסלקת

    

    

 בהוצאות השתתפות

 302,522  77,764  70,303 הבורסה מסלקת

 25,366  24,885  23,375 מעו''ף מסלקת

 -  447  4,833 לרישומים חברה

    

 /איזוןייזום דמי

 33,033  37,773  26,362 הבורסה מסלקת

 -  -  (3,037) ''ףמעו מסלקת

 -  -  (3,267) לרישומים חברה

    

 תשלומים מבוססי מניות

 -  33,346  -  מסלקת הבורסה

 -  2,763  -  מסלקת מעו''ף

 

 2,300  2,737  3,273 )ב(הכנסות מימון בגין הלוואה למסלקת הבורסה 
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 בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך( - 11ביאור 

 

 )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: ג.

 

 )המשך( עסקאות עם צדדים קשורים: (1)

 

 :החלוקה מודל )א(

 

קיימת זיקה הדוקה. הדבר בא לידי ביטוי בכך שהבורסה  שאר חברות הקבוצהבין הבורסה לבין 

את כל התשתיות התפעוליות הדרושות להן )מיחשוב, כוח אדם, ניהול  חברותמעמידה לרשות ה

 ועוד(.

 

 ודירקטוריון מסלקת הבורסה דירקטוריון ,הבורסה דירקטוריון ידי על אושר 2035 שנת בתחילת

ההוצאות והרווח בין הבורסה לבין מסלקת הבורסה ולבין חלוקת ההכנסות למודל מסלקת מעו"ף 

  "מודל החלוקה"(. - להלןמסלקת מעו"ף )

 

 נערך 2034משנת  החלשל הכנסות והוצאות הקבוצה בין חברות הקבוצה  ייחוסמכך,  כתוצאה

 .הקבוצה מחברות אחת כל של פעילותן היקף את הולםאשר  באופןלמודל החלוקה  בהתאם

 

 הוצאות, הכנסות: עיקריים פרמטרים שלושה של שיוך הליך בוצע, החלוקה מודלגיבוש  במסגרת

 .הקבוצה חברות בין הקבוצה של הכלכלי הרווח וחלוקת

 

 חלוקתחברות הקבוצה.  שלהספציפיות  הכנסותזוהו ושויכו כל ההליך שיוך ההכנסות  במסגרת

 שהתבסס על מחירי שוק.מודל  וסליקה מסחר בין יחסלבהתאם  חולקו ההכנסות המעורבות

 

לצורך השונות.  מחלקותהספציפיות של ה הוצאותהליך שיוך ההוצאות זוהו ושויכו כל ה במסגרת

באופן מרוכז על ידי הבורסה )לרבות הוצאות שכר( לכלל חברות  שהוענקורותים ישות יועלו ייחוס

 (.גולגולות יחסויחס הכנסות )כגון  כאמור הוצאותהקבוצה נבחנו ונקבעו מפתחות שונים לחלוקת ה

 

חברות  ןביבחשבון זיקה  נלקחה, קבוצההליך של חלוקת הרווח הכלכלי בין חברות ה במסגרת

לאורך זמן שיוצרת ביניהם נקודת איזון שתאפשר  מסויםיחד חלק בתהליך עסקי  ותהקבוצה הנוטל

הרווחיות אשר שימש מדד  2037בדצמבר  33יום ל עד .הפעילות בסך להתחלק הקבוצה חברות ללכ

בינואר  3יום מ החל. העצמישיעור החזר על ההון  ינוההחלוקה מודל  במסגרתכמפתח החלוקה 

על שיעור הרווח התפעולי  מבוסס עודכן והינומדד הרווחיות  החלוקה, במסגרת תיקוף מודל 2038

 בהנחיות שמוגדרים כפי השוק מחיר לעקרונותומודל זה מתאים יותר  מאחר וזאתהקבוצה של 

  .- OECDה

 

 העמדת הלוואה למסלקת הבורסה: (ב)

 

העמידה הבורסה למסלקת הבורסה הלוואה על פי הסכם שנחתם בין  2035 בדצמבר 35ביום 

ואשר אושר על ידי דירקטוריון הבורסה ודירקטוריון המסלקה ביום  2035בדצמבר  8החברות ביום 

על מיליון ש"ח,  60הבורסה למסלקת הבורסה הלוואה בסך של  העמידה, על פיו 2035בנובמבר  26

 פי התנאים הבאים:

 

 נדחות ביחס לנושים אחרים של המסלקה. הינןהזכויות מכח ההלוואה  •

 נתנו בטחונות כנגד ההלוואה.ילא י •

 שנים. 30-ל הינהתקופה לפדיון של ההלוואה ה •

 לפי דרישת המסלקה.שנים ורק  5אפשרות לפדיון מוקדם תהיה רק לאחר  •

 .(לשנה 4.25%בגובה )ריבית שנתית  צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאתההלוואה  •

 

 מידע נוסף המתייחס לעסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין: ד.

 

 החלטות של הבורסה בדבר העמדת קו אשראי למסלקת הבורסה ולמסלקת מעו"ף: (3)

 

מיליון ש"ח, וזאת  50אישרה הבורסה הענקת הלוואה למסלקת הבורסה בסך שלא יעלה על  2004בשנת 

 למקרה בו מסלקת הבורסה תזדקק לכך על מנת לעמוד בהתחייבויותיה. כן הוחלט להסמיך ועדה של 
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 בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך( - 11ביאור 

 

 )המשך( ורים ובעלי עניין:מידע נוסף המתייחס לעסקאות עם צדדים קש ד.

 

 )המשך( החלטות של הבורסה בדבר העמדת קו אשראי למסלקת הבורסה ולמסלקת מעו"ף: (3)

 

מיליון ש"ח.  50הדירקטוריון לקבוע את עיתוי מתן ההלוואה וכן לקבוע את סכום ההלוואה אשר לא יעלה על 

מהבנקים, אלא אם יוסכם אחרת בין ההלוואה תינתן בריבית שתהיה בגובה הריבית שגובה בנק ישראל 

למנכ"ל המסלקה לפנות בשעת הצורך  2004הבורסה לבין המסלקה. במקביל, אישרה המסלקה בשנת 

 מיליון ש"ח. 50לבורסה ולקבל ממנה הלוואה בסך שלא יעלה על 

 

מיליון ש"ח  50אישרה הבורסה הענקת הלוואה למסלקת מעו"ף בסך שלא יעלה על  2007בתחילת שנת 

בכפוף לכך שסכום ההלוואה שתינתן למסלקת מעו"ף, ביחד עם ההלוואה שתינתן למסלקת הבורסה כאמור ו

מיליון ש"ח, וזאת למקרה בו מסלקת מעו"ף תזדקק לכך על מנת לעמוד  50לעיל, לא יעלה על 

ולקבוע בהתחייבויותיה. כן הוחלט להסמיך את הועדה הנ"ל של הדירקטוריון לקבוע את עיתוי מתן ההלוואה 

את סכום ההלוואה, כפוף למגבלות שצויינו לעיל. ההלוואה תינתן בריבית שתהיה בגובה הריבית שגובה בנק 

ישראל מהבנקים, אלא אם יוסכם אחרת בין הבורסה לבין מסלקת מעו"ף. במקביל, אישרה מסלקת מעו"ף 

ואה בסך שלא יעלה על למנכ"ל מסלקת מעו"ף לפנות בשעת הצורך לבורסה ולקבל ממנה הלו 2007בשנת 

 מיליון ש"ח. 50

 

ו התבקשועד למועד אישור הדוחות הכספיים, לא בהתאמה  2007 -ו 2004בשנים מאז האישורים שניתנו 

 כאמור. ותהלווא וולא ניתנ

 

  אין התחייבות של הבורסה כלפי המסלקות למתן ההלוואה כאמור.

 

 אחריות מקצועית:וביטוחי נושאי משרה  (1) 

 

דירקטוריון החברה,  של החברה, לאחר קבלת אישור הכללית האסיפה האישר 2038בספטמבר  6 ביום           

ועדת הביקורת של החברה את התקשרות החברה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה ו

ביולי  33 םומסתיימת ביו 2038באוגוסט  3מיום מתחילה וחברות בנות של החברה, לתקופה של שנה ש

2037. 

 

מהפוליסות )פוליסת ביטוח חבות נושאי משרה ופוליסת אחריות מקצועית( הינה בגבול אחריות של  אחתכל 

אלפי  384ובתמורה לפרמיה שנתית כוללת לשתי הפוליסות של  ,מיליון דולר )למקרה ובמצטבר( 50עד 

בפוליסת אחריות נושאי משרה לצורך מתן כיסוי מתאים לחברה  הורחב הכיסוי הביטוחי ,. כמו כןדולר

 .אלפי דולר 7-בתמורה לתוספת פרמיה שנתית בסך של כ ,ציבורית, במועד השלמת ההנפקה לציבור

 

לכיסוי פעילות העבר  Run Offבנוסף אושרה התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה במתכונת 

שנים ממועד שינוי הבעלות. פוליסה זו הינה בגבול  7קופת ביטוח של עד למועד שינוי הבעלות, למשך ת

 7בתמורה לתשלום פרמיה למלוא תקופת הביטוח של , )לאירוע ובמצטבר( מיליון דולר 50אחריות של עד 

 אלפי דולר.  307-שנים, בסך כ

 

ל החלוקה אחת מהחברות המאוחדות תישאנה בחלקן היחסי בעלות הפרמיות בהתאם לעקרונות מוד כל

 .לעיל כאמור( )א( 2) ג 22כאמור בביאור 

 

 .37בנוגע לשיפוי נושאי משרה ולמתן פטור מאחריות לנושאי משרה ראה ביאור  (1)

 

 .)ג( (2) ב 4 ביאורראה , ישראל בנקבנוגע להסכם עם  (4)
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 שעבודים - 11ביאור 

 

"החשבון"( לצורך קבלת הלוואות, אם וכאשר  - פתחה מסלקת הבורסה חשבון בבנק )להלן 2008בחודש מרץ  .א

 תזדקק המסלקה באופן מידי למזומנים, לשם הבטחת רציפות הסליקה, בהתרחש כשל של חבר.

 

נרשם שעבוד קבוע ראשון בדרגה על ניירות ערך המופקדים ו/או שיופקדו בחשבון הנ"ל או על  2008בחודש אפריל 

 ות הערך שיופקדו בחשבון כאמור.התמורה ממכירתם ו/או פירותיהם של נייר

 

 במקרה בו תיקח המסלקה הלוואה כאמור בעתיד, היא תפקיד בחשבון את הבטוחות לטובת הבנק.

 

 המסלקה לא עשתה שימוש כלשהו בחשבון מעת שנפתח ולא הופקדו בו נכסים כלשהם.

 

 ב )ג(. 4לפרטים נוספים בדבר קו נזילות מבנק מסחרי ראה ביאור 

 

מיליון ש"ח  50התקשרה הבורסה עם תאגיד בנקאי לקבלת מסגרת אשראי עד לסך של  2035בדצמבר  33ביום  .ב

לתקופה של שנה, המסגרת מתחדשת אוטומטית לתקופה נוספת של שנה אחת בכל פעם, כל עוד אחד מהצדדים 

הלוואות לא הודיע על רצונו לבטל אותה. מסגרת האשראי תאפשר לבורסה לקבל מעת לעת מהתאגיד הבנקאי 

חודשים ממועד העמדתן,  32בשקלים חדשים, לזמן קצר, עד לסך המסגרת, אשר מועד פירעונן לא יאוחר מתום 

 (2037בדצמבר  33)תוקף מסגרת האשראי עד ליום  ובכל מקרה לא יאוחר מתאריך סיום מסגרת האשראי.

 

בטוחה לסילוק כל החובות  בתור ,נקאי הבתאגיד ההבורסה לטובת /או שעבדה ו משכנה, 2036 ינואר במהלך

את כל זכויות הבורסה במקרקעין המשמשים למשרדי  בשעבוד ללא הגבלה בסכוםסכם ההמובטחים על פי ה

לטובת התאגיד הבנקאי כל הזכויות  שועבדואביב יפו וכן -בתל 73וחלקה  74חלקה  6720והידועים כגוש  הבורסה

 .אביב יפו-בתל 6720גוש ב 47-47חלקות חלקים מו 45חלקה כחלקים מ מקרקעין הידועיםבהחוזיות של הבורסה 

 

לשכור את מבנה הבורסה, במקרה של תנאים מסוימים,  בהתקיים ,יאפשר לבורסה הבנקאי התאגידההסכם עם 

 מימוש המשכנתא.

 

שעבוד הזכויות ליתן הסכמתו ליצירת משכנתא על המקרקעין,  הבנקאי התאגידוסכם כי הבמסגרת תנאי האשראי, 

 מתאגיד ליטול רשאית תהיה שהבורסה, נוסף אשראי הבטחתרישום הערת אזהרה על המקרקעין, לטובת ולהחוזיות 

פסו( ללא הגבלה בסכום, ובלבד -והכל בדרגה ראשונה )פרי"( האחר המממן" - להלן) אחר פיננסי מוסד או/ו בנקאי

משווי המקרקעין וזאת  65%לא יעלה על  האחר ולמממןשסך החובות וההתחייבויות של הבורסה לתאגיד הבנקאי 

 בהתאם להערכת שווי עדכנית שתועבר על ידי הבורסה לתאגיד הבנקאי בכל מועד בדיקה רלוונטי.

 

 

 

 



 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 

 8102לשנת  מידע כספי נפרד
 

 לתקנות ניירות ערך 'ג 9בהתאם להוראות תקנה ערוך 

 2990-)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל



 

 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 

 

 

 8102לשנת  מידע כספי נפרד

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 עמוד 

  

  

 2 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר

  

  

  הדוחות הכספיים:

  

 3 נתונים על המצב הכספי

  

 4 אחראו הפסד ורווח כולל על הרווח  נתונים

  

 5 על תזרימי המזומנים נתונים

  

 71-6 מידע כספי נפרד נתונים נוספים בדבר
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 לכבוד

 של החברים

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 2רח' אחוזת בית 

 תל אביב

 

 א.נ.,

 

 ג'9נפרד לפי תקנה על מידע כספי  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הנדון:

 2990-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 

 

של הבורסה  7911-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

משלוש השנים שהאחרונה שבהן  אחת ולכל 2171 -ו 2178בדצמבר  37"החברה"( לימים  -לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן 

 לחוות היא החברה. אחריותנו של וההנהלה . המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון2178בדצמבר  37הסתיימה ביום 

 .ביקורתנו על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על עהד

 

 

במטרה  ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-מקובלים בישראל. על ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

ראיות  של מדגמית בדיקה כוללת מהותית. ביקורת הצגה מוטעית שאין במידע הכספי הנפרד ביטחון של סבירה להשיג מידה

שיושמו בעריכת החשבונאיים  בחינה של הכללים גם כוללת במידע הכספי הנפרד. ביקורת ובפרטים הכלולים התומכות בסכומים

ההצגה  נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים המידע הכספי הנפרד

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת סבורים שביקורתנו של המידע הכספי הנפרד. אנו

 

 

ג' לתקנות ניירות 9המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  ,לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו

 .7911-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 נתונים על המצב הכספי

 

 

 בדצמבר 12ליום   

 1 0 2 9 1 0 2 8 ידע נוסףמ 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

    נכסים
    

    נכסים שוטפים

 75,515  39,794 ב' מזומנים ושווי מזומנים

 37,825  37,211 (6ג' ) נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 74,738  75,268  לקוחות

 78,392  71,112  חייבים ויתרות חובה

 4,117  7,671  נכסי מיסים שוטפים

 84,117  98,157  סה"כ נכסים שוטפים

    

    נכסים לא שוטפים

 538  538  בשימוש מוגבלים מזומנים

 98,767  718,995  השקעה בחברות מאוחדות

 249,167  336,119  רכוש קבוע, נטו

 88,743  715,461  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 74,318  77,214 (7ד' ) נכסי מיסים נדחים

 59,151  61,412  בת לחברה ארוך לזמן הלוואה

 571,668  622,878  סה"כ נכסים לא שוטפים
    
    

 595,369  121,869  נכסיםסה"כ 

    

    

    התחייבויות והון
    

    התחייבויות שוטפות

 79,126  75,266  ספקים ונותני שירותים

 27,684  28,157  התחייבות לזמן קצר בגין הטבות לעובדים

 -  71,213  הכנסות נדחות מדמי רישום

 4,575  9,285  זכאים ויתרות זכות

 45,925  11,515  התחייבויות שוטפותסה"כ 

    

    התחייבויות לא שוטפות

 24,697  79,522  התחייבויות לזמן ארוך בגין הטבות לעובדים

 -  11,477  הכנסות נדחות מדמי רישום

 538  538  אחרות התחייבויות

  91,417  25,229 

    

    הון

 (9,194) (4,337)  הטבה מוגדרתקרן מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין 

 21,381  21,381  מניות מבוסס תשלום עסקאות בגין הון קרן

 5,299  73,711  קרנות הון אחרות

 511,631  523,131  עודפים

 524,275  559,893  סה"כ הון
    
    

 595,369  121,869  סה"כ התחייבויות והון

 

    

    1029 ,במרץ 12

 יהודה ונדרולדה זאב-בן איתי אמנון נויבך המידע הכספי הנפרדתאריך אישור 

 לכספים ומינהלסמנכ"ל בכיר  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 



 

 .מנובלתי נפרד מ חלק הלמידע הכספי הנפרד מהווהמידע הנוסף המצורף 
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 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 נתונים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

 

 

 

 בדצמבר 12לשנה שהסתיימה ביום   

 1 0 2 6 1 0 2 9 1 0 2 8 מידע נוסף 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

     הכנסות משירותים:

 34,198  34,192  21,468  עמלות מסחר וסליקה

 23,355  23,765  33,211  דמי רישום ניירות ערך למסחר ואגרות שנתיות

 38,684  36,641  34,954  הפצת נתוני מסחר ומידע אחר

 2,915  3,531  3,321  אחרות

  99,172  91,421  99,142 

 77,137  79,997  21,114  מחברות מוחזקות , נטוהכנסות מדמי ייזום

 771,113  771,478  779,186  סה"כ הכנסות משירותים

     

     עלות ההכנסות:

 59,441  63,112  65,648  הוצאות בגין הטבות לעובדים

 -  73,217  -  מניות מבוססי תשלומים בגין הוצאות

 75,281  71,182  71,519  הוצאות מחשבים ותקשורת

 6,311  6,255  6,599  הוצאות שכר דירה, ארנונה ואחזקת בנין

 71,449  1,991  8,871  הוצאות מנהלה, אגרות וכלליות

 7,793  2,234  2,741  הוצאות שיווק

 73,151  72,261  74,637  הוצאות פחת והפחתות

 -  -  (85,718)  ערךביטול הפרשה לירידת 

 2,729  799  133  אחרות הוצאות

 711,925  776,111  24,139  סה"כ עלות ההכנסות
     
     

 2,748  647  95,141  רווח לפני הכנסות מימון, נטו

     

 2,646  3,626  3,515  הכנסות מימון

 278  322  753  הוצאות מימון

     

 2,428  3,314  3,352  סה"כ הכנסות מימון, נטו
     
     

 4,516  3,945  98,399  רווח לאחר הכנסות מימון, נטו

 7,361  (74,741) 71,834  חברות מוחזקות)הפסדי( חלק החברה ברווחי 

     

 5,936  (71,212) 719,233  רווח )הפסד( לפני מיסים על ההכנסה

     

 3,835  4,168  22,877 ד מיסים על ההכנסה 

     

 2,717  (74,211) 86,422  לשנה)הפסד( רווח 

     

     רווח )הפסד( כולל אחר:

     סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:

 (296) (7,452) 4,163  קרן מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס

     

     :ממס נטו, הפסד או לרווח בעתיד יסווגו אשר סכומים

 259  2,773  -  ממס נטו, מוחזקות חברות של האחר הכוללרווח ב חלק

     

 2,164  (73,619) 97,785  כולל לשנה)הפסד( רווח 

     

 1.122 (1.749) 1.864  בש"ח ומדולל בסיסי למניה)הפסד(  רווח

     



 

 .מנובלתי נפרד מ חלק הלמידע הכספי הנפרד מהווהמידע הנוסף המצורף 
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 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 על תזרימי המזומניםנתונים 

 

 בדצמבר 12ביום  שהסתיימהלשנה  

 8 2 0 1 9 2 0 1 6 2 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
 2,717  (74,211) 86,422 לשנה)הפסד(  רווח

 -  73,217  - מניות מבוססי תשלומים בגין הוצאות
 3,835  4,168  22,877 רווח והפסדהוצאות מיסים שהוכרו בדוח 

 (2,428) (3,314) (3,352) הכנסות מימון, נטו שהוכרו בדוח רווח והפסד
 -  -  (85,718) ביטול הפרשה לירידת ערך

 2,911  211  281 הפסד הון ממימוש רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
 32,788  29,591  32,612 פחת והפחתות 

 (7,361) 74,741  (71,834) חברות מוחזקות)הפסדי( חלק החברה ברווחי 

    

 42,897  43,119  31,243 

    
    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 (1,895) (4,135) 6,419 בלקוחות וחייבים אחרים ויתרות חובה (גידולקיטון )
 (7,932) 3,487 7,311 גידול )קיטון( בספקים, נותני שירותים וזכאים אחרים

 2,399  (77,999) 8,184 גידול )קיטון( בהתחייבות בגין הטבות לעובדים

 -  -  2,661 הכנסות נדחות מדמי רישוםבהתחייבות בגין  גידול

    

 78,611  (73,253) (1,428) 

    
 3,336  3,643  3,636 תקבולי ריבית
 (245) (322) (752) תשלומי ריבית

 4,426  4,389  7,533 פעילות שוטפתמיסים בגין  תקבולי

    

 5,171  1,171  1,571 

    

    

 31,332  38,236  66,518 מפעילות שוטפת שנבעו  מזומנים נטו

    
    תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:

 (1,967) (4,288) (21,388) השקעות ברכוש קבוע
 21  2  47 תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (6,873) (4,336) (74,962) בנכסים בלתי מוחשייםהשקעות 
 -  -  7,188 השבה בגין היטלי פיתוח ששולמו ביתר

 (72,717) (77,544) (78,892) תשלומים בגין עלויות פיתוח אשר הוונו לרכוש קבוע ולנכסים בלתי מוחשיים

 (5,573) (74,567) (571) נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר, נטורכישת 

    

 (32,368) (34,121) (52,923) לפעילות השקעהששימשו מזומנים נטו 

    
    תזרים מזומנים מפעילות מימון

 -  -  9,911 תקבולים מבעלי מניות במסגרת יישום שינוי מבנה בעלות, נטו

    

 -  -  9,911 פעילות מימוןשנבעו מ נטומזומנים 

    

    
 4,964  3,519  23,492 מזומניםעליה נטו במזומנים ושווי 

 1,252  72,215  75,515 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 (77) (739) 721 השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

 72,215  75,515  39,794 מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    
 :פעולות שלא במזומן -נספח א' 

    

 3,259  6,561  5,631 רכישת רכוש קבוע באשראי

    



 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
 נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד
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 יכלל א.

 

 כללי: (2)

 

והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות  'ג 9להוראות תקנה המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם  א.

 .7911-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

ולביאורים אשר נלוו  2178בדצמבר  37יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 

 אליהם.

 

 סעיף, ראה מסלקת מעו"ף, מסלקת הבורסה והחברה לרישומים בין הבורסה לבין לעניין ייחוס של הכנסות והוצאות 

 .2ה' 

 

,  באותה העתהחליטה האסיפה הכללית, לאשר מתווה עקרוני לתכנית הסדר בין חברי הבורסה  2175 ביולי 31ביום  ב.

עצמם ובינם לבין הבורסה, לשם יישומו של שינוי מבנה הבורסה והפיכתה לחברה הרשאית לחלק  בינם לבין 

 הקצאה לטבלת בהתאם, בעלת הון מניות מסוג אחד בלבד; זאת, בדרך של הקצאת מניות לחברי הבורסה דיבידנדים

הפרמטרים הנכללים בהתאם למתווה העקרוני אשר אושר כאמור, הוחלט כי  "(.ההקצאה"טבלת  -)להלן הוחלט עליה

 .2175 ביוני 31בורסה ביום  ין קביעת הזכאות להקצאת המניות, יתייחסו למי שהיה חברילענ במודל,

 

בורסה הבעלות בבעניין שינוי מבנה  2171-ז(, התשע"63תיקון מס' חוק ניירות ערך )פורסם  2171באפריל  6ביום 

שינוי מבנה הבעלות על הבורסה תוך הפיכתה לחברה  הסדרה שלהחוק הינה  )"חוק שינוי מבנה הבורסה"(. מטרת

למטרות רווח, וכן הרחבת בסיס החברות בבורסה והנגשתה למספר גדול יותר של גורמים. מטרה נוספת של החוק 

 .בורסות זרות ומשקיעים אסטרטגיים הינה הנחת תשתית לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתידיים עם

 

 עיקרי החוק הינם כלהלן:

 

 וכניסתם לתוקף של הסדרי הממשל התאגידי מכוח תיקון חוק ניירות ערך כאמור, שינוי מבנה הבורסהעם  (2

יבוטל התנאי הקבוע בחוק ניירות ערך האוסר על חלוקת רווחי הבורסה, על מנת לאפשר לבורסה להפוך 

 לחברה למטרות רווח הרשאית לחלק רווחים לבעליה. 

 

על פי הוראת המעבר הקבועה בחוק יראו את הרישיון שניתן  בורסה בישראל.קביעת תנאים לקבלת רישיון  (1

 לבורסה בתל אביב ערב יום התחילה כרישיון שניתן לה בהתאם להוראות החוק.

 

קביעת תנאים לקבלת רישיון מסלקה בישראל. על פי הוראת המעבר הקבועה בחוק יראו את מסלקת  (1

 הן רישיון בהתאם להוראות החוק.הבורסה ואת מסלקת מעו"ף כאילו ניתן ל

 

קביעת איסור על בורסה לעסוק במתן שירותים המעוררים חשש ממשי לניגוד עניינים עם עיסוקה בניהול  (4

 מערכת למסחר בניירות ערך.

 

החזקה בבורסה בחמישה אחוזים או יותר ללא קבלת היתר על ידי רשות ניירות ערך וקביעת  איסורקביעת  (5

וקביעת איסור שליטה במסלקה ללא היתר. על פי הוראת המעבר הקבועה  בבורסה ללא היתרשליטה  איסור

בחוק יראו את הבורסה בתל אביב כאילו ניתן לה היתר שליטה במסלקות שבשליטתה ערב יום התחילה 

 בהתאם להוראות החוק.

 

 .קביעת הסדרי ממשל תאגידי (6

 

ורסה או חבר מסלקה, מבלי לסרב סירוב בלתי סביר להעניק הטלת חובה על מסלקות להעניק שירותים לכל ב (9

 שירותים כאמור.

 

קביעת הוראה לפיה אם מכר אדם אמצעי שליטה בבורסה שהחזיק בהם לפני מועד אישור הסדרת שינוי  (8

מבנה הבעלות בבורסה, ועלתה תמורה המכירה על שווי אמצעי השליטה הנמכרים, יעביר המוכר לבורסה 

ההפרש בין תמורת המכירה ובין שווי אמצעי השליטה הנמכרים. לעניין זה, "שווי אמצעי סכום בגובה 

שיעור אמצעי השליטה הנמכרים מתוך כלל אמצעי השליטה בבורסה במועד אישור  -השליטה הנמכרים" 

. הבורסה רשאית 2175ההסדר, כשהוא מוכפל בהון העצמי של הבורסה בהתאם לדוחותיה הכספיים לשנת 

לשם הפחתת עמלות שגובה הבורסה והשקעה בתשתיות  הז סעיףשימוש בסכומים שהועברו לה לפי  לעשות

  טכנולגיות, ולשם כך בלבד.
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 )המשך( כללי: (2)

 

 )המשך( ב.

 

 351אישר בית המשפט המחוזי בת"א את ההסדר לשינוי מבנה הבורסה בהתאם לסעיף  2171בספטמבר  1ביום 

החלפת התקנון ההתאגדות הנוכחי של הבורסה בנוסח חדש של תקנון  לחוק החברות  שעקרונותיו מפורטים להלן:

 התאגדות המותאם להוראותיו של חוק שינוי מבנה הבורסה. 

 

ההסדר  במסגרת מניות רגילות ללא ערך נקוב. 751,111,111הבורסה יהיה כמו כן נקבע כי הון המניות הרשום של 

מניות רגילות בהתאם לטבלת ההקצאה, ללא תמורה. כמו כן,  94,111,111הקצתה הבורסה לחברי הבורסה 

מניות עבור עובדי הבורסה ונותני שירותים, ללא תמורה. הקצאת מניות לעובדי  6,111,111הקצתה הבורסה לנאמן, 

 , בהתאם לעקרונות המפורטים בביאור רסה נעשתה במסגרת תכנית התגמול, שאושרה על ידי מוסדות הבורסההבו

 .המאוחדים הכספיים ותבדוח 75

 

פנתה החברה לכל בעלי מניותיה בהזמנה להגיש הצעה למכירה  2171לאמור לעיל, בחודש דצמבר  בהמשך

ש"ח למניה(, כאשר  5מיליון ש"ח )קרי,  511( של 711%והעברה של מניותיהם בחברה, על בסיס שווי חברה )

החברה תהיה רשאית להמחות את ההצעות שיוגשו לכל צד שלישי שתמצא לנכון. בתגובה לפנייה זו, התקבלו בידי 

מניות,  17,171,499"בעלי המניות המוכרים"(, בגין  -בעלי מניות )להלן  27החברה הצעות כאמור מטעמם של 

 מהון המניות המונפק של החברה. 17.12%-המהוות כ

 

בהסכם למכירת מניות החברה )כפי שתוקן ביום  2178באפריל  76בהמשך לאמור לעיל, התקשרה החברה ביום 

 Manikay Partners LLC"הסכם המכר עם מניקיי"( עם חברה זרה רשומה בדלוואר ארה"ב,  -, להלן 8.8.2178

 "מניקיי"(. -)להלן 

 

מניקיי הוסכם, כי במועד השלמת העסקה מניקיי תרכוש מבעלי המניות המוכרים במסגרת הסכם המכר עם 

 בתמורהמהון המניות המונפק של החברה )להלן: "המניות הנרכשות"(,  79.99%-מניות בשיעור של כ 79,999,999

ישולם  מיליון ש"ח 71.2-ש"ח, כאשר מתוך סכום זה, סך של כ 771,211,111-ש"ח למניה ובסה"כ כ 5.57סך של ל

מיליון  711 -של כ בסך"התמורה העודפת"(, ויתרתו  –ש"ח למניה, להלן  5לחברה )המשקף את הסכום העולה על 

 ש"ח תחולק בין בעלי המניות המוכרים.

 

ויאושרו  מניקייייועדו למשקיעים שיאותרו על ידי  57.12% -המניות של בעלי המניות המוכרים בשיעור של כ יתרת

"מניות הנאמנות"( בידי נאמן שזהותו  -"המשקיעים הנוספים"( ובחלקו יופקדו בנאמנות )להלן  -הלן על ידי החברה )ל

"הנאמן"(, על פי הסכם נאמנות שיוסכם בין הצדדים )ובאישור רשות ניירות  -תיקבע בהסכמה בין הצדדים )להלן 

אמנות יכלול הסדר המבטיח . הסכם הנלהלן כמפורט ובתנאים בשיעורים"הסכם הנאמנות"(,  -ערך( )להלן 

 שדירקטור אחד בחברה יהיה מועמד שיומלץ על ידי מניקיי.

 

 עוד הוסכם, שהסכם הנאמנות ישקף את ההסכמות הבאות: 

כל משקיע נוסף יתקשר בהסכם עם החברה לרכישת מניות החברה, על בסיס עקרונות הסכם המכר,  )א(

 בשינויים המחוייבים; 

 ש"ח וישולם במועד ההשלמה;  5נו אחת הי ההמחיר למניי )ב(

מהון המניות המונפק של החברה.  4.99%כל משקיע נוסף רשאי לקבל לידיו מניות בכמות שלא תעלה על  )ג(

או ביצוע הצעה לציבור של  2179 בדצמבר 37יתרת מניות הנאמנות תישאר בידי הנאמן עד למוקדם מבין 

"הנפקה מאושרת"(; כאשר תבוצע  -ש"ח( )להלן  5.57 -מניות החברה )במחיר למניה, נטו, שלא יפחת מ

מהון המניות  37.12% -הנפקה מאושרת, החברה תהא זכאית להחליט שמניות נאמנות בכמות המהווה כ

המונפק של החברה תימכר במסגרת ההנפקה המאושרת, ובמקרה שמחיר המניה, נטו )דהיינו, בניכוי 

ש"ח למניה,  5.57ע הנוסף(, בהנפקה מאושרת יעלה על עמלות חיתום והפצה שישולמו על ידי המשקי

 הסכום העודף יחולק שווה בשווה בין המשקיע הנוסף לבין החברה; 

 

 שרכש, כולן או חלקן;  החברהכל משקיע נוסף יהיה זכאי למכור בהנפקה מאושרת את מניות  )ד(

 

נות יימכרו או יחולקו לכל אדם, , מניות הנאמ2179 בדצמבר 37אם לא תבוצע הנפקה מאושרת עד ליום  )ה(

 מהון המניות המונפק של החברה;  4.99%בכפוף לכך שכל אדם כאמור לא יחזיק במניות בשיעור העולה על 

 

או השלמתה של הנפקה מאושרת, מניות הנאמנות לא יימכרו ולא  2179 בדצמבר 37עד למוקדם מבין  (ו)

 יועברו.
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מניקיי התחייבה שלא ליזום או לקדם ואף להתנגד לכל הצעה או ההחלטה: )א( לשינוי שם החברה וחברות הבת 

)ב( למכירה או העברה של פעילויות מהותיות של החברה או עסקי הליבה שלה, וזאת, למעט אם מהלך -שלה ו

הומלץ על ידי דירקטוריון החברה בתמיכת כל כאמור נדרש על פי דין או הוראת רשות מוסכמת, או שהוא אושר ו

הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים באותו מועד בחברה. כמו כן, התחייבה מניקיי שלא להתקשר בהסכמי הצבעה 

עם כל אדם, למעט בהתאם להוראות הסכם המכר או הסכם הנאמנות, לתמוך ולממש את זכויות ההצבעה שלה 

ריון החברה יהיו אזרחי ישראל ותושביה, לתמוך במהלך הצעה לציבור שיושלם באופן שיבטיח שרוב חברי דירקטו

ש"ח  5.57במחיר למניה שיבטיח למוכרי המניות תקבול, נטו, שלא יפחת מסך של  2179 בדצמבר 37עד ליום 

 למניה )להלן, ביחד: "התחייבויות מניקיי"(.

 

הסכם המכר עם מניקיי, התקשרה החברה בארבעה , לפי הצעת מניקיי ובהתאם לתנאי 2178במהלך חודש אוגוסט 

הסכמי מכר עם ארבעה משקיעים נוספים: סאנסופר, נובו נורדיסק, דלטון ומואליס, על פיו רכש כל אחד מהמשקיעים 

 5מהון המניות המונפק( תמורת תשלום של  72.93% -מניות של החברה )בשיעור של כ 72,929,315הנוספים 

מיליון ש"ח, שתחולק בין בעלי המניות המוכרים, וכאשר מתוכן יוחזקו על ידי כל  64.6 -ש"ח לכל מניה ובסה"כ כ

מהון המניות המונפק ויתרת המניות שנרכשו על  4.69% -משקיע נוסף, במישרין או בעקיפין, מניות בשיעור של כ

ו על ידי מר משה טרי, מהון המניות המונפק לכל משקיע נוסף, יוחזק 8.23% -ידי כל משקיע נוסף, בשיעור של כ

כנאמן בתנאי הסכם הנאמנות. לעניין זה הוסכם, כי לאחר ביצועה של הנפקה מאושרת, יתרת המניות שבידי הנאמן 

מהון המניות המונפק( תוחזר לידי המשקיעים הנוספים, כך שכל משקיע נוסף יחזיק  7.2% -)בשיעור של עד כ

כמו כן, קבלו על עצמם המשקיעים הנוספים התחייבויות בדומה  מהונה המונפק של החברה. 4.99% -בשיעור של כ

 להתחייבויות מניקיי. 

 

, לאחר שהתקבלו היתרי החזקה מטעמה של רשות ניירות ערך עבור מניקיי ועבור כל אחד 2178 באוגוסט 21ביום 

כם המכר עם מניות הנאמנות, הושלם הס 32,971,514 -מהמשקיעים הנוספים וכן עבור מר משה טרי כנאמן ל

מניקיי, הושלמו הסכמי המכר עם המשקיעים הנוספים, וכן נחתמו כתבי נאמנות והוראות בלתי חוזרות בין כל אחד 

מהמשקיעים הנוספים לבין מר משה טרי, כנאמן, במתכונת שנקבעה בהסכם המכר עם מניקיי, כאשר בגדרם של 

להפעיל ו"ח ש 5.57 -מ יפחת שלא, נטו, למניה במחיר הנאמנות מניות את למכוראלה, הוסמך מר טרי, בין היתר, 

את זכויות ההצבעה הצמודות למניות הנאמנות באופן עצמאי, לפי שיקול דעתו, ולטובת החברה, ובכלל זאת, מבלי 

 בסך העודפת התמורה את קיבלה החברה מועד באותו, כן כמו לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהתאם למתואר לעיל.

 .עלויות בניכוי, בהון ישירות נזקפו אשר"ח, ש יליוןמ 71.2  -כ של

 

 

 הגדרות: (1)

 

 .או הבורסה בע"מ הבורסה לניירות ערך בתל אביב -  החברה

 

 .2178בדצמבר  37בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום ג 7כהגדרתן בביאור  - חברות מוחזקות

 

 ומסלקת מעו"ף  "מסלקת הבורסה"( - )להלן מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ - המסלקות

 ."מסלקת מעו"ף( - )להלן ע"מ

 

 "החברה לרישומים"( –לרישומים בתל אביב בע"מ )להלן  החברה - לרישומים החברה
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 כללי )המשך(  .א

 מדיניות חשבונאית: (1)

 

הכספיים המאוחדים של לדוחות  2המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  .א

 החברה פרט לסכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההוצאות ותזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות, כמפורט להלן:

 

הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, למעט  (2)

 השקעות בחברות מוחזקות.

 

המציגים בדוחות  ,מוחזקות מוצגות כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויותהשקעות בחברות  (1)

 מידע כספי בגין החברות המוחזקות, לרבות מוניטין. ,המאוחדים של החברה

 

המיוחסים לחברה  ,סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים (1)

 ת.ומוחזק ותחבר הכנסות והוצאות בגיןסכומי  עצמה כחברה אם, למעט

 

המציגים  ,חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות (4)

 בדוחות המאוחדים של החברה תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות.

 

אוחדים המיוחסים לחברה עצמה סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המ (5)

 כחברה אם, למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.

 

 הלוואה שניתנה לחברה מוחזקת מוצגת בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם. (6)

 

יתרות, הכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים,  (9)

 .רווח כוללונמדדות ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל רווח או הפסד 

 

 
הנוכחית ו/או על על התקופה באופן מהותי תקנים חדשים, פרשנויות חדשות ותיקונים לתקנים המשפיעים  .ב

 תקופות דיווח קודמות:

 
 IFRS 15 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" 

. התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות
 .התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה

הכספיים המאוחדים כ )א( לדוחות  2הדוחות הכספיים של החברה, ראה ביאור  על יישום התקןהשפעת לעניין 
 ההשפעה בדוחות המאוחדים זהה להשפעה במידע כספי נפרד של החברה. .של החברה
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 מזומנים ב.

 
 ושווי מזומנים:מזומנים הרכב  (2)

 בדצמבר 12ליום  

 8 2 0 1 9 2 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
 73,943  36,146 ושווי מזומנים נקובים בש"חמזומנים 

 7,632  2,448 מזומנים ושווי מזומנים נקובים במטבעות אחרים

 75,515  39,794 סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

   
 

 מזומנים מוגבלים בשימוש: (1)
 

מזומנים מוגבלים בשימוש המוחזקים על ידי הבורסה הינם פיקדון שהופקד בחשבון הבורסה כבטוחה, עבור הסכם חכירה 
 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. ב'77תפעולית כמפורט בביאור 

 
 נכסים והתחייבויות פיננסיים ג.

 
 מכשירים פיננסיים:יתרות של  (2)

 בדצמבר 12ליום  

 8 2 0 1 9 2 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   :נכסים פיננסיים )*(
 75,515  39,794 מזומנים ושווי מזומנים

 37,825  37,211 מוחזקים למסחר -נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 37,531  24,567 וחייבים לקוחות

 95,125  18,931 

   נכסים לא שוטפים:
 59,151 61,412 לחברת בת הלוואה לזמן ארוך

 538  538 בשימוש מוגבלים מזומנים

 67,171 61,295 

   

 756,135  739,232 

   
   :התחייבויות פיננסיות

 27,351  27,281 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

   
   :שוטפות לא התחייבויות

 538  538 התחייבויות אחרות

   

 27,878  27,888 

   
מנכסים  לסיכון אשראי חברההפנקסני של הנכסים הפיננסיים המוצגים לעיל מייצג את החשיפה המרבית של ההערך  )*(

 .פיננסיים למועד הדוח על המצב הכספי
 
 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים: (1)

 
, ניירות ערך לרבות מזומנים מוגבלים בשימוש המכשירים הפיננסיים של החברה כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים

 ספקים ונותני שרות וזכאים ויתרות זכות. ,הלוואותסחירים, לקוחות, חייבים אחרים, 
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 )המשך( נכסים והתחייבויות פיננסיים ג.

 

 )המשך( שווי הוגן של מכשירים פיננסיים: (1)

 

למעט ההלוואה  ,פיננסיים של החברהשל מכשירים  2171 -ו 2178בדצמבר  37היתרות בדוח על המצב הכספי לימים 

 קירוב לשווים ההוגן.מהוות  לזמן ארוך,

 

 :למסלקת הבורסהלהלן פרטים בדבר ההלוואה לזמן ארוך 

 

 שווי הוגן ערך בספרים 

  12ליום  
 1028בדצמבר 

 12ליום 
 1029בדצמבר 

  12ליום 
 1028בדצמבר 

 12ליום 
 1029בדצמבר 

 ש"חאלפי  ש"חאלפי  ש"חאלפי  ש"חאלפי  

     

למסלקת הלוואה לזמן ארוך 

 64,389 64,151 59,151 61,412 הבורסה

 

 

שווים ההוגן של המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי ההוגן מבוסס על מחירי שוק )שער קובע( 

 שנקבע במסגרת המסחר בבורסה לתום תקופת הדיווח.

 

 סיכונים:מטרות ומדיניות ניהול  (1)

 

מלווה   אך ,שוק ניסיכוו , סיכון אשראיסיכון נזילות: פעילותה של הבורסה מלווה בחשיפה לסיכונים פיננסיים שונים, שעיקרם

ן בהו מהותי וקיטון להפסד להוביל עלולה שהתממשותם( ועוד תפעולי סיכון, עסקי סיכון)כגון:  אחרים סיכוניםלבחשיפה  גם

 של הבורסה.

 

מדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים של הבורסה מכוונת לעיגונו של מערך ניהול סיכונים אפקטיבי, רחב וחוצה ארגון להבטחת 

  .תוך חיזוק יכולותיה למפות, לזהות, לנטר ולנהל את סיכוניה -יציבותה של הבורסה 

 

 :ניהול סיכון אשראי (4)

 

צד נגדי לעסקה, גוף פיננסי המספק כתוצאה מאי קיום התחייבות של  שייגרם לחברה להפסד הסיכון הינו אשראי סיכון

 .בעתיד עת בכל או, לכך שנקבע במועד, אחר חייב אועבור נכסיה  משמורת שירותי

 

חשיפתה של החברה לסיכון האשראי אינה מהותית, הן לאור תמהיל הנכסים השוטפים שלה והן לאור מדיניות השקעות 

 ( להלן.6ראה סעיף ג) לסיכון האשראי בתיק ההשקעות שלה.המגבילה את החשיפה 

 

 ניהול סיכוני נזילות: (5)

 

 ואן עבור מימון פעילותה השוטפת.לא תוכל לספק את צרכי נזילותה במועדן ובמל חברהשהסיכון הסיכון נזילות הינו 

 

נזילים מיידים )מזומן ואג"ח של ממשלת הינם נכסים  החברהמנכסיה הפיננסים של  45% - , כ2178בדצמבר  37נכון ליום 

 .ישראל(

 

יתרת ההתחייבויות  - , ומנגד'א( 3) ה בסעיףכמפורט  ₪מיליון  51ים וכן קו אשראי  עד לסך של נזילשוטפים נכסים  לחברה

 שמיוחס רובו להתחייבויות לעובדים ולספקים. -רעון ישל החברה משקפת תמהיל התחייבויות נשלט מבחינת מועדי הפ

 

הננקטים על ידי החברה לניהול החשיפה לסיכון הנזילות ולפרטים נוספים לגבי  לניהול ומזעור הסיכוןלפירוט האמצעים 

הכספיים  לדוחות (2)ב'4ר ראה ביאוקווי הגנה ואמצעי ניהול הסיכונים, , סיכוני נזילות הנוגעים לפעילות המסלקות

 המאוחדים.
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 )המשך( פיננסייםנכסים והתחייבויות  ג.

 

 :שוק סיכוניניהול  (6)

 

שינויים במחירי שוק )כגון שערי חליפין, מדד המחירים לצרכן מ כתוצאה לחברה שייגרם להפסד הסיכון ינושוק ההן סיכו

 . הבורסה של העצמי בהון לקיטון יוביל אשר להפסד או הנקי ברווח לקיטון ייגרמו אלו ששינויים ככלשיעורי הריבית(, ו

 

 החברה של ההשקעות בתיקי הכלולים ערך בניירותהעסקים הרגיל, חשופה החברה לסיכון שוק בגין החזקה במהלך 

או בגין החזקה , הקבוצההמוחזקים למסחר, כך ששינוי לרעה במחירי השוק משפיע באופן ישיר על הרווח והפסד של 

בסיס הצמדה בשל הלוואה שניתנה לחברה בת אשר  . כמו כן, החברה חשופה לסיכון"חבמטבריבית משתנה או בפיקדונות 

 .צמודה למדד המחירים לצרכן

 

 הקובעת, הדירקטוריון ידי על שנה מידי מאושרת אשר השקעות מדיניות לקבוצה קיימתאלו,  סיכוניםולמזער  לנהל מנת על

, מהותי אינו בהן הגלום האשראי סיכון אשר, ישראל מדינת של ממשלתיות"ח באג יושקעוכי היתרות הכספיות של החברה 

 לדוחות הכספיים המאוחדים.)ד(  4 בביאור כמפורט"מ התיק ואת תקופת הפירעון מח את מגבילה וכן

 

 :1029 -ו 1028בדצמבר  12החשיפה לימים 

 

 להלן הרכב תיק ההשקעות בניירות ערך ובמזומנים:

 בדצמבר 12ליום  

 8 2 0 1 9 2 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 37,825  37,211 מלוות ואג"ח של ממשלת ישראל

 75,515  39,794 ושווי מזומנים מזומנים

 538  538 מוגבלים בשימוש מזומנים

 17,112  41,938 

   

 
ולכן קיימת חשיפה והשקעות במכשירים פיננסיים בריבית משתנה בפיקדונות בנקאיים  עודפי מזומנים המופקדיםלחברה 
 לשינויים בריבית. תזרימית

 
-+/7%לפני השפעת המס בשיעורים של ,  המכשירים הפיננסיים הנ"להטבלה להלן מפרטת את השפעת השינוי בריבית על 

 ,2%/+- 
 

 1029בדצמבר  12ליום  1028בדצמבר  12ליום 

סך מכשירים 
נושאי ריבית 

 משתנה
שינוי של 

2%/+- 
שינוי של 

1%/+- 

מכשירים סך 
נושאי ריבית 

 משתנה
שינוי של 

2%/+- 
שינוי של 

1%/+- 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח ש"חמיליוני  מיליוני ש"ח ש"חמיליוני 

      
39.3 1.39 1.19 73.9 1.74 1.28 

      
 בנוסף, לחברה השקעות במכשירים פיננסים בריבית קבועה הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד, ולכן קיימת חשיפה

 לשינויים בשווי ההוגן כתוצאה משינויים בשיעורי הריבית.
 

, -+/7%לפני השפעת המס בשיעורים של , הטבלה להלן מפרטת את השפעת השינוי בשווי ההוגן של איגרות חוב כאמור
2%/+-: 

 
 1029בדצמבר  12ליום  1028בדצמבר  12ליום 

סך מכשירים 
נושאי ריבית 

 קבועה
שינוי של 

2%/+- 
 שינוי של

1%/+- 

סך מכשירים 
נושאי ריבית 

 קבועה
שינוי של 

2%/+- 
שינוי של 

1%/+- 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

      

28.1 7.57 3.17 37.8 7.79 2.38 
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 )המשך( נכסים והתחייבויות פיננסיים ג.

 

 שוק: )המשך( סיכוניניהול  (6)

 
 .פעילותה של החברה אינה כרוכה בחשיפה מהותית לסיכוני בסיס הצמדהבנוסף, 

 
 בריבית קבועה אשר צמודה למדד המחירים לצרכן, ושבגינה קיימת לחברה בתחברה ל הלוואה העמידה החברה

 סעיף. לפרטים נוספים בנוגע להלוואה ראה חשיפה לא מהותית לשינויים במדד המחירים לצרכן וכן לשינויים בשערי הריבית
 )ב(.2'ה
 

 

 הכנסה:המסים על  ד.

 

 יתרות מיסים נדחים: (2)

 

 :ההרכב והתנועה

 הפרשי עיתוי  

 

נכסים 
פיננסיים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד
הפסד 
 שוטף

רכוש קבוע 
)כולל 

הפרשה 
לירידת 

 ערך(
ונכסים 
בלתי 

 מוחשיים

 
 
 
 

הכנסות 
נדחות 
מדמי 
 רישום

הפרשות 
)בעיקר 

בגין 
הטבות 
 סך הכל עובדים(

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

       

 71,164  8,731  - 1,894  953  81  1029בינואר  2יתרה ליום 

       

       החשבון: בשנתתנועה 

 (3,789) 715  - (2,245) (953) (96) תנועה בתקופת החשבון ברווח והפסד

 433  433  - -  -  -  תנועה בתקופת החשבון ברווח כולל אחר

       

 74,318  8,615  - 5,649  -  (76) 1029בדצמבר  12יתרה ליום 

       

 IFRS15  -  -  - 79,539  - 79,539יישום לראשונה 

       

       החשבון: בשנתתנועה 

 (27,751) 311 672 (22,225) -  763 תנועה בתקופת החשבון ברווח והפסד

 (7,423) (7,423) -  -  -  -  תנועה בתקופת החשבון ברווח כולל אחר

       

 77,214 1,552 21,757 (76,516) -  741 1028בדצמבר  12יתרה ליום 

       

 

 נדחים:אשר לא הוכרה בגינם התחייבות מסים מאוחדות הפרשי עיתוי בגין השקעות בחברות  (1)

 

 בדצמבר 12ליום  

 8 2 0 1 9 2 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 64,985  15,842 חברות מאוחדות
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 )המשך( מסים על ההכנסה: ד.

 

 :מסים המתייחסים לרכיבי רווח כולל אחר (1)

 

סכומים 
 לפני מס

השפעת 
 מס

סכומים 
 בניכוי מס

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :2018בדצמבר  12ליום 

 (4,337) 7,294 (5,625) הפסד אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת

    

    :2017בדצמבר  12ליום 

 (9,194) 2,176  (77,871) הפסד אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת

 

 

 הפסד:או הוצאות מסים על ההכנסה שהוכרו ברווח  (4)

 בדצמבר 12לשנה שהסתיימה ביום  

 8 2 0 1 9 2 0 1 6 2 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :מיסים שוטפים

 -  913  2,177 מיסים שוטפים

 -  544  (753) בגין שנים קודמות )הטבת מס( הוצאות מיסים

 -  7,441  7,858 סה"כ מיסים שוטפים

    

    מיסים נדחים:

 7,635  3,536  27,751 הפרשים זמנייםהוצאות מיסים נדחים בגין יצירתם והיפוכם של 

  -  (341) - הכנסות מיסים נדחים בגין שנים קודמות

 2,371  -  - התאמות מיסים נדחים בגין שינוי בשיעורי המס ברווח או הפסד

 27,751  3,789  3,952 

    

    השתתפות בהוצאות ע"י המסלקות

 (771) (245) (791) המסלקות"י ע מיסים בהוצאות שוטפת השתתפותבגין הכנסות 

     בהוצאות מיסים ע"י  קודמות שנים בגין השתתפותבגין הכנסות 

 -  (323) - המסלקות

 (791) (568) (771) 
    
    

 3,835  4,168  22,877 סה"כ הוצאות מס

    

 

 מידע נוסף: (5)

 

 :שומות מס

 

 .2173הנחשבות סופיות, עד וכולל שנת המס לחברה שומות מס 
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 יתרות, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות: ה.

 

 יתרות עם חברות מוחזקות: (2)

 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 12ביום  

 8 2 0 1 9 2 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   :)*( חייבים ויתרות חובה -במסגרת הנכסים השוטפים 

 74,939  6,949 חברות מאוחדות

   

   שוטפים:לא נכסים במסגרת 

 59,151  61,412 )ב( 2ראה סעיף ה  – מסלקת הבורסהלהלוואה לזמן ארוך 

   

   :)*(זכאים ויתרות זכות -במסגרת התחייבויות השוטפות 

 7,354  5,822 חברות מאוחדות

   

 ריבית.היתרות אינן צמודות ואינן נושאות  )*(

 

 עסקאות עם חברות מוחזקות: (1)

 בדצמבר 12לשנה שהסתיימה ביום  

 8 2 0 1 9 2 0 1 6 2 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :עסקאות עם חברות בנות
    

    )א( :החלוקה למודל בהתאם ובהוצאות בהכנסות השתתפות
 

 3,534  2,811  2,338 מסלקת מעו"ף -השתתפות בהכנסות 

    

 (778,571) (723,121) (737,814) מסלקת הבורסה -השתתפות בהכנסות

    

 25,366  24,885  23,795 מסלקת מעו"ף -השתתפות בהוצאות

    

 712,522  91,964  91,713 מסלקת הבורסה -השתתפות בהוצאות

    

 -  441  4,873 החברה לרישומים -השתתפות בהוצאות

    

 77,137  79,997  26,362 מסלקת הבורסה - ייזוםדמי 

    

 -  -  (3,179) מעו''ף מסלקת –איזון דמי 

    

 -  -  (3,269) חברה לרישומים –איזון דמי 

    

 2,311 2,171 3,213 )ב( מהבורסה ארוך לזמן הלוואה על הצמדה והפרשי ריביתהכנסות  

    

 - 2,163 - מסלקת מעו"ף –תשלומים מבוססי מניות 

    

 -  77,346  - מסלקת הבורסה –תשלומים מבוססי מניות 

 
 
 מודל החלוקה: (א)

המסלקות בין הבורסה לבין שתי המסלקות קיימת זיקה הדוקה. הדבר בא לידי ביטוי בכך שהבורסה מעמידה לרשות 
 ועוד(.את כל התשתיות התפעוליות הדרושות להן )מיחשוב, כוח אדם, ניהול 

 
מודל ודירקטוריון מסלקת מעו"ף מסלקת הבורסה  דירקטוריון, הבורסה דירקטוריון ידי על אושר 2175 בתחילת שנת

 "מודל החלוקה"(.  - להלןחלוקת ההכנסות ההוצאות והרווח בין הבורסה לבין מסלקת הבורסה ולבין מסלקת מעו"ף )ל
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 )המשך( חברות מוחזקות:יתרות, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם  ה.

 

 )המשך( עסקאות עם חברות מוחזקות: (1)

 
 )המשך( מודל החלוקה: (א)

נערך בהתאם למודל  2174החל משנת ייחוס של הכנסות והוצאות הקבוצה בין חברות הקבוצה כתוצאה מכך, 
 את היקף פעילותן של כל אחת מחברות הקבוצה. הולםבאופן אשר החלוקה 

 
, בוצע הליך שיוך של שלושה פרמטרים עיקריים: הכנסות, הוצאות וחלוקת הרווח החלוקה מודלבמסגרת גיבוש 

 הכלכלי של הקבוצה בין חברות הקבוצה.
 

 ההכנסות המעורבות חלוקתחברות הקבוצה.  שלהספציפיות  הכנסותזוהו ושויכו כל ההליך שיוך ההכנסות  במסגרת
 על מחירי שוק. מודל שהתבסס וסליקה מסחר בין יחסלבהתאם  חולקו

 
ת יוהשונות. לצורך ייחוס עלו מחלקותהספציפיות של ה הוצאותהליך שיוך ההוצאות זוהו ושויכו כל ה במסגרת

באופן מרוכז על ידי הבורסה )לרבות הוצאות שכר( לכלל חברות הקבוצה נבחנו ונקבעו מפתחות  שהוענקורותים ישו
 (.גולגולות ויחס)כגון יחס הכנסות  כאמור הוצאותשונים לחלוקת ה

 
 ותחברות הקבוצה הנוטל ביןבחשבון זיקה  נלקחה, קבוצההליך של חלוקת הרווח הכלכלי בין חברות ה במסגרת

 בסך להתחלק הקבוצה חברות ללאורך זמן שיוצרת ביניהם נקודת איזון שתאפשר לכ מסויםיחד חלק בתהליך עסקי 
 ינוההחלוקה מודל  במסגרתר שימש כמפתח החלוקה מדד הרווחיות אש 2171בדצמבר  37יום ל עד .הפעילות

 עודכן והינומדד הרווחיות  החלוקה, במסגרת תיקוף מודל 2178בינואר  7יום מ החל. העצמישיעור החזר על ההון 
 כפי השוק מחיר לעקרונותומודל זה מתאים יותר  מאחר וזאתהקבוצה על שיעור הרווח התפעולי של  מבוסס

 .OECD - ה בהנחיות שמוגדרים
 
 
 

 העמדת הלוואה למסלקת הבורסה: (ב)

 

 8העמידה הבורסה למסלקת הבורסה הלוואה על פי הסכם שנחתם בין החברות ביום  2175 בדצמבר 75ביום 

, על פיו 2175בנובמבר  26ואשר אושר על ידי דירקטוריון הבורסה ודירקטוריון המסלקה ביום  2175בדצמבר 

 על פי התנאים הבאים: מיליון ש"ח,  61הבורסה למסלקת הבורסה הלוואה בסך של  העמידה

 

 נדחות ביחס לנושים אחרים של המסלקה. הינןהזכויות מכח ההלוואה  •

 נתנו בטחונות כנגד ההלוואה.ילא י •

 שנים. 71-ל הינהתקופה לפדיון של ההלוואה ה •

 לפי דרישת המסלקה. שנים ורק 5אפשרות לפדיון מוקדם תהיה רק לאחר  •

 .(לשנה 4.25% בגובה)ריבית שנתית  צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאתההלוואה  •

 

 מידע נוסף המתייחס לעסקאות עם חברות מוחזקות: (1)

 

 למסלקת הבורסה ולמסלקת מעו"ף: העמדת קו אשראיבדבר  חברההחלטות של ה )א(

 

מיליון ש"ח, וזאת למקרה  51הענקת הלוואה למסלקת הבורסה בסך שלא יעלה על  חברהאישרה ה 2114בשנת 

בו מסלקת הבורסה תזדקק לכך על מנת לעמוד בהתחייבויותיה. כן הוחלט להסמיך ועדה של הדירקטוריון לקבוע 

בריבית  מיליון ש"ח. ההלוואה תינתן 51את עיתוי מתן ההלוואה וכן לקבוע את סכום ההלוואה אשר לא יעלה על 

במקביל, לבין המסלקה.  חברהשתהיה בגובה הריבית שגובה בנק ישראל מהבנקים, אלא אם יוסכם אחרת בין ה

ולקבל ממנה הלוואה בסך שלא יעלה  חברהלמנכ"ל המסלקה לפנות בשעת הצורך ל 2114אישרה המסלקה בשנת 

 מיליון ש"ח. 51על 

 

מיליון ש"ח ובכפוף  51קת מעו"ף בסך שלא יעלה על הענקת הלוואה למסל חברהאישרה ה 2119בתחילת שנת 

לכך שסכום ההלוואה שתינתן למסלקת מעו"ף, ביחד עם ההלוואה שתינתן למסלקת הבורסה כאמור לעיל, לא יעלה 

מיליון ש"ח, וזאת למקרה בו מסלקת מעו"ף תזדקק לכך על מנת לעמוד בהתחייבויותיה. כן הוחלט להסמיך  51על 

הדירקטוריון לקבוע את עיתוי מתן ההלוואה ולקבוע את סכום ההלוואה, כפוף למגבלות שצוינו  את הועדה הנ"ל של

לעיל. ההלוואה תינתן בריבית שתהיה בגובה הריבית שגובה בנק ישראל מהבנקים, אלא אם יוסכם אחרת בין 

לפנות בשעת למנכ"ל מסלקת מעו"ף  2119החברה לבין מסלקת מעו"ף. במקביל, אישרה מסלקת מעו"ף בשנת 

 מיליון ש"ח. 51הצורך לחברה ולקבל ממנה הלוואה בסך שלא יעלה על 
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 )המשך( יתרות, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות: ה.
 

 )המשך( מידע נוסף המתייחס לעסקאות עם חברות מוחזקות: (1)
 

 )המשך( מעו"ף:החלטות של החברה בדבר העמדת קו אשראי למסלקת הבורסה ולמסלקת  )א(
 

ולא  ו, לא התבקשהמידע הכספי הנפרדועד למועד אישור  בהתאמה 2119 -ו 2114בשנים  נושנית יםמאז האישור
 כאמור. ותהלווא וניתנ

 
 אין התחייבות של החברה כלפי המסלקות למתן ההלוואה כאמור. 

 
 ביטוחי נושאי משרה אחריות מקצועית והנפקה: (ב)

 
ועדת ודירקטוריון החברה,  אישור קבלת לאחר, החברה של הכללית האסיפה האישר 2178בספטמבר  6 ביום 

הביקורת של החברה את התקשרות החברה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וחברות בנות 
 .2179ביולי  37 ומסתיימת ביום 2178באוגוסט  7מיום מתחילה של החברה, לתקופה של שנה ש

 
 51מהפוליסות )פוליסת ביטוח חבות נושאי משרה ופוליסת אחריות מקצועית( הינה בגבול אחריות של עד  אחתכל 

הורחב   ,. כמו כןאלפי דולר 784,ובתמורה לפרמיה שנתית כוללת לשתי הפוליסות של מיליון דולר )למקרה ובמצטבר(
לחברה ציבורית, במועד השלמת ההנפקה  הכיסוי הביטוחי בפוליסת אחריות נושאי משרה לצורך מתן כיסוי מתאים

 .אלפי דולר 1-, בתמורה לתוספת פרמיה שנתית בסך של כלציבור
 

לכיסוי פעילות העבר עד למועד  Run Offבנוסף אושרה התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה במתכונת 
 51זו הינה בגבול אחריות של עד שנים ממועד שינוי הבעלות. פוליסה  1שינוי הבעלות, למשך תקופת ביטוח של 

אלפי  711-שנים, בסך כ 1בתמורה לתשלום פרמיה למלוא תקופת הביטוח של  )לאירוע ובמצטבר(, מיליון דולר
 דולר. 

 
אחת מהחברות המאוחדות תישאנה בחלקן היחסי בעלות הפרמיות בהתאם לעקרונות מודל החלוקה כאמור  כל

 .לעיל )א((2ה' ) בביאור
 

בדוחות הכספיים המאוחדים של  22לנושאי משרה ראה ביאור בנוגע לשיפוי נושאי משרה ולמתן פטור מאחריות  (ג)
 .2178בדצמבר  37החברה ליום 

 
בדצמבר  37ליום בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  ()ג(2)ב'4ר ביאו, ראה בנק ישראלבנוגע להסכם עם  (ד)

2178. 
 

 שעבודים: (4)
 

מיליון ש"ח לתקופה  51התקשרה הבורסה עם תאגיד בנקאי לקבלת מסגרת אשראי עד לסך של  2175 בדצמבר 37ביום 
של שנה, המסגרת מתחדשת אוטומטית לתקופה נוספת של שנה אחת בכל פעם, כל עוד אחד מהצדדים לא הודיע על רצונו 

ת בשקלים חדשים, לזמן קצר, לבטל אותה. מסגרת האשראי תאפשר לבורסה לקבל מעת לעת מהתאגיד הבנקאי הלוואו
חודשים ממועד העמדתן, ובכל מקרה לא יאוחר מתאריך סיום  72עד לסך המסגרת, אשר מועד פירעונן לא יאוחר מתום 

 .(2179בדצמבר  37)תוקף מסגרת האשראי עד ליום  מסגרת האשראי
 

בתור בטוחה לסילוק כל החובות המובטחים על  /או שעבדה הבורסה לטובת תאגיד בנקאי ,ו משכנה, 2176 ינואר במהלך
ללא הגבלה בסכום את כל זכויות הבורסה במקרקעין המשמשים למשרדי הבורסה והידועים כגוש  בשעבודסכם הפי ה

מקרקעין בלטובת התאגיד הבנקאי כל הזכויות החוזיות של הבורסה  שועבדואביב יפו וכן -בתל 17וחלקה  14חלקה  6921
 אביב יפו.-בתל 6921גוש ב 41-49חלקות מ חלקיםו 45מחלקה  הידועים כחלקים

 
תנאים מסוימים, לשכור את מבנה הבורסה, במקרה של מימוש  בהתקייםיאפשר לבורסה,  הבנקאי התאגידההסכם עם 
 המשכנתא.

 
ת החוזיות שעבוד הזכויוליתן הסכמתו ליצירת משכנתא על המקרקעין,  הבנקאי התאגידוסכם כי הבמסגרת תנאי האשראי, 

 או/ו בנקאי מתאגיד ליטול רשאית תהיה שהבורסה, נוסף אשראי הבטחתרישום הערת אזהרה על המקרקעין, לטובת ול
פסו( ללא הגבלה בסכום, ובלבד שסך החובות -"( והכל בדרגה ראשונה )פריהאחר המממן" - להלן) אחר פיננסי מוסד

משווי המקרקעין וזאת בהתאם להערכת שווי  65%לא יעלה על  רהאח ולמממןוההתחייבויות של הבורסה לתאגיד הבנקאי 
 עדכנית שתועבר על ידי הבורסה לתאגיד הבנקאי בכל מועד בדיקה רלוונטי.

 
 :התחייבויות תלויות ו.

 
 .מאוחדיםהכספיים הלדוחות  71ראה ביאור 
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 2018דוח תקופתי לשנת 

 

 

 

 פרטים נוספים על התאגיד - פרק ד'
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 מאד שווי מהותית תהערכ :ב'8תקנה 

  , המצורף לדוח תקופתי זה לעיל.2018.31.12לדוח הדירקטוריון ליום  נספח א'ראו 

 

  הרבעוניים הכולל הרווח עלתמצית דוחות  :א'10תקנה 

מצורף בזה דוח על הרווח הכולל המאוחד של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת  

דוח הדירקטוריון, הנכלל בדוח ל 1.3סעיף , במתכונת של דוחות ביניים )ראו 2018

  (.תקופתי זה

 

 ת בת ובחברות קשורות והשקעות בחבררשימת  :11תקנה 

 .ת בת ובחברות קשורותולפרק זה רשימת השקעות בחבר 'א נספחכ"ב מצ 

 

   הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות החברה מהן :13תקנה 

לפרק זה פירוט הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות  'ב נספחכ"ב מצ 

 החברה מהן. 

 

  בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלי תגמולים  :21תקנה 

שניתנו לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר  1התגמולים פירוט להלן .א

 חברהבתאגיד בשליטתה, בקשר עם כהונתם ב או חברהמבין נושאי המשרה הבכירה ב

  )באלפי ש"ח(: 2018בתאגיד בשליטתה, בשנת  או

 

 הטבות נלוות לשכר. לרבות )*(
 בכפוף לאישור האסיפה הכללית. )**(

 .החברהכחלק מתוכנית תגמול לעובדי וזאת  ,בשיעור זניח של החברה הוקצאו מניות לגב' לשם )***(

 

                                                 
, מענק, דמי ניהול, דמי שכרלרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף,  -" תגמול"  1

אחרת, והכל למעט דיבידנד. ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה 
 סכומי התגמול בטבלה מובאים במונחי עלות לחברה.

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

 בהון
 החברה

מענק  שכר)*(
שאושר 

בגין שנת 
2018 

וטרם 
 שולם

תשלום 
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

 דמי
 יעוץ

סה"כ 
 כולל

 2,926 - - - )**( 761 2,165 - 100% מנכ"ל איתי בן זאב

חני      
 1,228 - - - 130 1,098 - 100% סמנכ"לית בך-שטרית

 1,204 - - - 278 926 - 100% סמנכ"לית אורלי גרינפלד

 1,201 - - - 176 1,025 )***( 100% סמנכ"לית מירב לשם

 1,151 - - - 146 1,005 - 100% סמנכ"ל שריה אורגד



3 
 

 
 לעיל:  כאמור התגמולים מקבלי עם בקשר נוספים פרטים להלן

 איתי בן זאב  (1)

ועד ליום  ,1.1.2017מיום  החל החברה"ל כמנכ מכהן"( המנכ"ל)להלן: " איתי בן זאב רמ

 כיהן גם כדירקטור בחברה. 5.7.2018

 :של המנכ"ל להלן פירוט תנאי העסקתו

. כל צד בזמן קצובהבחברה אינה של המנכ"ל תקופת העסקתו  הסכם העסקתו,על פי  (א)

בכפוף , מראש ימים 90רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב בת 

 .לחריגים מקובלים

ש"ח ברוטו )צמוד למדד בגין חודש  125,000עומד על  המנכ"לשל החודשי שכרו 

 (.ש"ח 126,750עומד שכרו החודשי של המנכ"ל על  31.12.2018( )ליום 2016 נובמבר

יצוין, כי שכרו של המנכ"ל כולל רכיב של דמי הבראה, והמנכ"ל אינו זכאי לתשלום 

 דמי הבראה נוספים.

 :נלוות והפרשות (ב)

החברה מעמידה לרשות המנכ"ל, רכב צמוד ונושאת במלוא הוצאות הרכב )למעט 

 . ובגילום המס בגין שווי השימוש ברכב דו"חות ו/או קנסות(

בשנה. המנכ"ל זכאי ימי מחלה  23 -לימי חופשה בתשלום בשנה, ו 25 -להמנכ"ל זכאי 

החזרי הוצאות סבירות, טלפונים, קו  כגון,להטבות אחרות כמקובל בחברה, 

אינטרנט, השתתפות בכנסים/ימי עיון, השתתפות בנופשי החברה, שלושה עיתונים 

נכ"ל יישאו יומיים, בדיקות רפואיות שנתיות, מתנות שי, וכיו"ב. החברה או המ

 בתשלומי המס בגין שווי ההטבות )לפי העניין( בהתאם להוראות הסכם ההעסקה. 

בנוסף, ייערכו בקשר עם העסקתו של המנכ"ל הפרשות על חשבון החברה והמנכ"ל 

"(, פיצויי הקופותלביטוח מנהלים / קרן פנסיה / קופת גמל בגין תגמולים )להלן: "

  , בשיעורים מקובלים.ות לקרן השתלמותפיטורין, אובדן כושר עבודה והפרש

 :מענקים (ג)

בהסכם העסקתו של המנכ"ל נקבע כי מעת לעת תשקול החברה הענקת מענקים 

 למנכ"ל, בשיקול דעתה המלא והמוחלט של החברה, בכפוף לתנאים מסוימים. 

אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור  17.4.2018בהתאם, ביום 

רה, ועדת הביקורת וועדת התגמול של החברה( תוכנית תגמול דירקטוריון החב

למנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון הכוללת מענק כספי, לפיה, בכפוף לעמידה ביעדים, 

עד  2018משכורות חודשיות בשנים  6המנכ"ל יהיה זכאי לקבלת מענק שנתי של עד 

 לפרק תיאור עסקי החברה.  3.20.7.1. לפרטים נוספים ראו סעיף 2020

 :סיום עבודת המנכ"ל (ד)

סיום עבודתו בחברה, מכל סיבה שהיא, יהיה המנכ"ל זכאי לקבלת כל הכספים  םע

)אלא אם נשללה או הופחתה זכותו לקבלת פיצויי שנצברו לזכותו במסגרת הקופות 

יצוין, כי הפרשות החברה לקופות הינן  .וקרן ההשתלמות כאמור לעילפיטורין( 

לחוק פיצויי פיטורין. בנוסף,  14בהתאם להוראות סעיף במקום פיצויי פיטורין 

)ולמעט בנסיבות בחברה  במקרה שבו תחליט החברה לסיים את העסקתו של המנכ"ל

למענק , יהיה המנכ"ל זכאי בהן ניתן לפי הדין לשלול פיצויי פיטורין מהמנכ"ל(

 הסתגלות בסכום השווה לשלושה חודשי משכורת )ללא נלוות(. 
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העסקה הוטלו על המנכ"ל התחייבויות בקשר עם העסקתו בגופים  במסגרת הסכם

חודשים וכן התחייבות לשמירה על סודיות, ללא  12הקשורים לחברה לתקופה של 

 הגבלה בזמן.

לפרק תיאור עסקי החברה,  3.20.10הוראותיו של ההסכם הקיבוצי )כאמור בסעיף 

, כי הוראותיו של הסכם "( אינן חלות על המנכ"ל. יצויןההסכם הקיבוצילהלן: "

 העסקה אינן חורגות ממדיניות התגמול של החברה. 

 בך  -חני שטרית  (2)

בך מכהנת כסמנכ"ל בכירה, בתפקיד מנהלת המחלקה הכלכלית, החל  -גב' חני שטרית 

 בך הסכם העסקה אישי. -, הוחל על גב' שטרית 1.1.2014. החל מיום 2.10.2011מיום 

בגין חודש ש"ח ברוטו )צמוד למדד  65,695עומד על  בך -גב' שטרית החודשי של  השכר

 ה. תקופת העסקת(ש"ח 65,695עומד שכרה החודשי על  31.12.2018)ליום  (2013אוגוסט 

צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בזמן וכל  הינה בלתי קצובה בך -גב' שטרית של 

מעמידה  החברה מראש, בכפוף לחריגים מקובלים. ימים 90בהודעה מוקדמת בכתב 

רכב, לרבות הוצאות אחזקה רכב, וכן נושאת בכל הוצאות ה בך -גב' שטרית של  הלשימוש

השתתפות ל תזכאי בך -גב' שטרית  .ומס בגובה מסוים בגין חלק מזקיפת שווי הרכב

 .חברהכמקובל ב בהוצאות והטבות נלוות

סכום השווה בך זכאית למענק הסתגלות ב -במקרה של פיטורים תהיה גב' שטרית 

 )למעט בנסיבות בהן ניתן לפי הדין לשלול פיצויי פיטורין(. משכורתחודשי  לשלושה

פרק ל 3.20.7.2)כאמור בסעיף  2020עד  2018החברה לשנים של התגמול לתוכנית  בהתאם

למענק   תהיה זכאית בך -גב' שטרית  "(תוכנית התגמול, להלן: "תיאור עסקי החברה

 . 2018-2020חודשיות בשנים  משכורות 3 עדשנתי של 

לפרק  3.20.7.2האופציות של החברה לכפופי מנכ"ל )כאמור בסעיף  לתוכנית בהתאם

 החברהה תהקצ 4.7.2018ביום "(, תוכנית האופציותתיאור עסקי החברה, להלן: "

 . בך -ניתנים להמרה למניות החברה לטובת נאמן עבור גב' שטרית כתבי אופציה  544,310

. יצוין, כי הוראותיו של בך -גב' שטרית של ההסכם הקיבוצי אינן חלות על  הוראותיו

 אינן חורגות ממדיניות התגמול של החברה.  בך -גב' שטרית הסכם העסקה של 

 אורלי גרינפלד  (3)

מכהנת כסמנכ"ל בכירה, בתפקיד מנהלת המסלקות, החל מיום אורלי גרינפלד גב' 

19.3.2017. 

בגין חודש נובמבר ש"ח ברוטו )צמוד למדד  55,000עומד על  גרינפלדגב' של  החודשי השכר

גב של  ה. תקופת העסקת(ש"ח 55,603עומד שכרה החודשי על  31.12.2018)ליום  (2017

במהלך שנת צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בזמן וכל  הינה בלתי קצובה גרינפלד

 השלישית עבודתה משנת חלוהמראש  ימים 60בהודעה מוקדמת בכתב עבודתה השניה 

  , בכפוף לחריגים מקובלים. ימים מראש 90 במוקדמת בכת הבהודע

רכב, לרבות רכב, וכן נושאת בכל הוצאות ה גב' גרינפלדשל  המעמידה לשימוש החברה

השתתפות ל תזכאי גב' גרינפלד .הוצאות אחזקה )אך למעט בגין שווי  הרכב למס(

 .ברהחכמקובל ב בהוצאות והטבות נלוות

 לשלושהבמקרה של פיטורים תהיה גב' גרינפלד זכאית למענק הסתגלות בסכום השווה 

 חודשי משכורת )למעט בנסיבות בהן ניתן לפי הדין לשלול פיצויי פיטורין(.
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למענק שנתי )בכפוף לעמידה ביעדים(  תהיה זכאיגרינפלד ת התגמול גב'בהתאם לתוכנית 

 . 2020עד  2018בשנים  חודשיות משכורות 5 עדשל 

כתבי אופציה  455,697 הקצתה החברה 4.7.2018ביום  ,האופציות לתוכנית בהתאם

 . ניתנים להמרה למניות החברה לטובת נאמן עבור גב' גרינפלד

. יצוין, כי הוראותיו של הסכם גב' גרינפלדהוראותיו של ההסכם הקיבוצי אינן חלות על 

 גות ממדיניות התגמול של החברה.אינן חור גב' גרינפלדהעסקה של 

 מירב לשם  (4)

מכהנת כסמנכ"ל בכירה, בתפקיד היועצת המשפטית ומנהלת המחלקה מירב לשם גב' 

 .1.1.2018המשפטית, החל מיום 

בגין חודש נובמבר ש"ח ברוטו )צמוד למדד  58,000עומד על  גב' לשםשל  החודשי השכר

גב של  ה. תקופת העסקת(ש"ח 58,636עומד שכרה החודשי על  31.12.2018)ליום  (2017

במהלך שנת צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בזמן וכל  הינה בלתי קצובה לשם

, במהלך שנת עבודתה השניה מראש ימים 30בהודעה מוקדמת בכתב עבודתה הראשונה 

ה השלישית בהודעה מוקדמת והחל משנת עבודת מראש ימים 60בהודעה מוקדמת בכתב 

  , בכפוף לחריגים מקובלים.ימים מראש 90בכתב 

משלמת למנהל בתוספת למשכורתו החודשית תשלום בגין חלף רכב בהתאם  החברה

לתעריף רכב והוצאות רכב לו היא זכאית אשר אינו מהווה בסיס לתשלומים סוציאליים 

חברה כמקובל ב והטבות נלוות השתתפות בהוצאותל תזכאי ולמענקים כלשהם . גב' לשם

 .חברה רכב למעט

 לשלושהבמקרה של פיטורים תהיה גב' לשם זכאית למענק הסתגלות בסכום השווה 

 חודשי משכורת )למעט בנסיבות בהן ניתן לפי הדין לשלול פיצויי פיטורין(.

 חודשיות משכורות 3 עדלמענק שנתי של  תהיה זכאילשם ת התגמול גב'בהתאם לתוכנית 

 . 2020עד  2018נים בש

כתבי אופציה  315,791 הקצתה החברה 4.7.2018ביום  ,האופציות לתוכנית בהתאם

 . ניתנים להמרה למניות החברה לטובת נאמן עבור גב' לשם

. יצוין, כי הוראותיו של הסכם גב' לשםהוראותיו של ההסכם הקיבוצי אינן חלות על 

 אינן חורגות ממדיניות התגמול של החברה. גב' לשםהעסקה של 

 שריה אורגד  (5)

 .1.1.2015אורגד מכהן כסמנכ"ל בכיר לאסטרטגיה ופיתוח עסקי, החל מיום  שריהמר 

בגין חודש נובמבר ש"ח ברוטו )צמוד למדד  58,200עומד על  מר אורגדשל  החודשישכרו 

מר . תקופת העסקתו של (ש"ח 58,308עומד שכרו החודשי על  31.12.2018)ליום  (2014

צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת בזמן וכל  הינה בלתי קצובה אורגד

  מראש, בכפוף לחריגים מקובלים. ימים 90בכתב 

רכב, לרבות רכב, וכן נושאת בכל הוצאות ה מר אורגדמעמידה לשימושו של  החברה

השתתפות בהוצאות זכאי ל מר אורגד .הוצאות אחזקה )אך למעט בגין שווי  הרכב למס(

 .חברהכמקובל ב והטבות נלוות

חודשי  לשלושהבמקרה של פיטורים יהיה מר אורגד זכאי למענק הסתגלות בסכום השווה 

 משכורת )למעט בנסיבות בהן ניתן לפי הדין לשלול פיצויי פיטורין(.

 חודשיות משכורות 3 עדהיה זכאי למענק שנתי של י התגמול, מר אורגדבהתאם לתוכנית 

 . 2020עד  2018בשנים 
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כתבי אופציה  642,947 הקצתה החברה 4.7.2018ביום  ,האופציות לתוכנית בהתאם

 . ניתנים להמרה למניות החברה לטובת נאמן עבור מר אורגד

. יצוין, כי הוראותיו של הסכם מר אורגדהוראותיו של ההסכם הקיבוצי אינן חלות על 

 נן חורגות ממדיניות התגמול של החברה.אי מר אורגדהעסקה של 

 

פירוט תגמולים שניתנו לכל בעל עניין בחברה, שאינו נמנה על מקבלי התמלוגים יובא להלן  .ב

  :2018כאמור לעיל, על ידי החברה או על ידי תאגידים בשליטתה בשנת 

 בכפוף לאישור האסיפה הכללית. )*(
 11.5.2014בהתאם להסכם הניהול בין החברה לבין חברה בת בבעלותו המלאה של מר נויבך מיום  )**( 

"(, נקבע כי מר נויבך יקדיש את עיקר מרצו וזמנו, וכן את מיטב כושר עבודתו הסכם הניהול)להלן:"
כישוריו ומיומנותו לקידום הבורסה ולענינייה ויקדיש את הזמן הדרוש לשם ביצוע תפקידיו על הצד 

 1.1.2017נקבע כי החל מיום  9.12.2016הטוב ביותר. עם זאת, במסגרת תוספת להסכם הניהול מיום 
   ימים בחודש. 8 לו של מר נויבך כמשרת יו"ר דירקטוריון לא פעיל, בהיקף שתוגדר משרת

 

 אמנון נויבך (6)

לבין החברה בין  2.4.2014יום החברה מקבלת שירותי ניהול במסגרת הסכם בתוקף מ

, כפי שתוקן ביום ("חברת הניהול")להלן: של מר אמנון נויבך  ובשליטהחברה בבעלות 

"(. במסגרת הסכם השירותים נקבעו, בין הסכם השירותים)להלן ביחד: " 29.12.2016

 היתר, ההוראות הבאות:

תעניק לחברה שירותי ניהול באמצעות מר נויבך, אשר יכהן בתפקיד יו"ר  הניהולחברת  (א)

"( שירותי היו"רדירקטוריון לא פעיל בחברה בהיקף של כשמונה ימים בחודש )להלן: "

 יו"ר דירקטוריון פעיל(. כיהן מר נויבך כ 31.12.2016)עד ליום 

 50,000בתמורה למתן שירותי היו"ר, משלמת החברה לחברת הניהול תמורה בסך של  (ב)

( )לתאריך סמוך 2016ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ כחוק )צמוד למדד בגין חודש דצמבר 

( )להלן: ש"ח 50,749לתאריך פרסום הדוח השנתי התמורה החודשית עומדת על 

 "(.החודשית התמורה"

, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב שתימסר לצד השירותיםל צד רשאי לבטל את הסכם כ (ג)

על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות  .מראשיום  90השני, 

בהסכם השירותים באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת במקרים מסוימים )לרבות 

פיצויי פיטורין( או במקרה של אי  בנסיבות שבהן לא היה זכאי מר נויבך כעובד, לקבלת

  . עמידה של נויבך בתנאי הכשירות הקבועים בחוק לכהונה כיו"ר דירקטוריון של החברה

כיו"ר דירקטוריון החברה, מכל סיבה  נויבךבכל מקרה של הפסקת כהונתו של מר בנוסף,  (ד)

 .רמיד עם הפסקת הכהונה כאמום שרותיהשהיא, יבוטל הסכם 

בע כי, מעת לעת, תשקול החברה הענקת מענקים לחברת הניהול, בהסכם השירותים נק (ה)

בשיקול דעתה המלא והמוחלט של החברה, בכפוף לתנאים מסוימים. כאמור לעיל, ביום 

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

 בהון
 החברה

מענק  שכר
שאושר 

בגין שנת 
2018 
 וטרם
 שולם

תשלום 
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

 דמי
 יעוץ

סה"כ 
 כולל

יו"ר  אמנון נויבך
 דירקטוריון

** - - 305)*( - 609 -- 914 
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אישרה האסיפה הכללית של החברה תוכנית תגמול למנכ"ל וליו"ר  17.4.2018

ויבך יהיה זכאי הדירקטוריון הכוללת מענק כספי, לפיה, בכפוף לעמידה ביעדים, מר נ

. לפרטים 2020עד  2018פעמים התמורה החודשית, בשנים  6לקבלת מענק שנתי של עד 

 .פרק תיאור עסקי החברהל 3.20.7.1נוספים ראו סעיף 

, לרבות הוצאות נסיעה השירותיםלהחזר הוצאות במהלך ביצוע  תזכאי חברת הניהול (ו)

 . ושהייה בחו"ל

במסגרת הסכם השירותים הוטלו מגבלות בקשר עם העסקת מר נויבך בגופים הקשורים  (ז)

 חודשים וכן התחייבות לשמירה על סודיות, ללא הגבלה בזמן. 12לחברה לתקופה של 

הסדרי ביטוח אחריות נושאי משרה ושיפוי נושאי משרה אשר יחולו בחברה מעת לעת,  (ח)

 . , כנושא משרה בחברהנויבךיחולו על מר 

  של הסכם השירותים אינן חורגות ממדיניות התגמול של החברה. הוראותיויצוין, כי 

 

גמול דירקטורים והוצאות נלוות שאינן חורגות מהמקובל ששולמו לדירקטורים, הסתכמו  .ג

)לרבות בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות  אלפי ש"ח 1,012 -בסך של כ 2018בשנת 

  .(של החברה

 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל על כך אישור ועדת הביקורת, 9.8.2018 ביום

תשלום גמול לכל הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר יכהנו של החברה,  וועדת התגמול

לחוק  1ב50הבלתי תלויים )כהגדתם בסעיף בחברה מעת לעת, ובכלל אלו, הדירקטורים 

 שירותים, המועסק על פי הסכם נויבךאמנון למעט יו"ר הדירקטוריון, מר  אך) ניירות ערך(

"סכום הקבוע" כנקוב  -, גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה ל, כאמור לעיל(נפרד

, לרבות 2000 –בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 

. מובהר לגבי דירקטור חיצוני מומחה, וזאת על פי דרגת החברה כקבוע בתקנות האמורות

בזה כי כל הדירקטורים בחברה זכאים לפטור, שיפוי וביטוח אחריות נושאי משרה, 

אישרה האסיפה הכללית החזר הוצאות  28.2.19כמו כן, ביום . כמקובל בחברה מעת לעת

הקשורות במישרין להשתתפות בדירקטוריון לדירקטור אשר אינו מתגורר במדינת 

 השתתפות.ישראל, חלף גמול שנתי וגמול 

 

 
  עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי   : 22 תקנה

, אין בעל מניות המוגדר כבעל החל ממועד התאגדותה ועד לתאריך פרסום הדוח השנתי

 שליטה בחברה.  

 

  בכירה משרה ונושאי עניין בעלי החזקות :   24תקנה 

ניירות הערך שבעלי עניין ונושאי משרה  למיטב ידיעת החברה והדירקטורים של החברה,

בכירה בחברה, מחזיקים בחברה או בכל חברה בת שלה או בכל חברה קשורה שלה, בסמוך 

 הינן כמפורט להלן:  ,דוחלתאריך ה
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  החזקות במניות רגילות של החברה

 
 

 שם מחזיק

 ההחזקה בהון ובהצבעה
 לתאריך הדוחבסמוך 

 הון"כ מסה שיעור מניות כמות
 מונפק

 הון"כ מסה שיעור
 2בדילול מלא מונפק

1. Manikay Global 
Opportunities Holdings 

31, LLC 
19,999,999 19.99% 19.19% 

2. Sunsuper Exchange 
4Fund LLC 4,699,999 4.69% 4.51% 

3. 5Novo Holdings A/S 4,699,999 4.69% 4.51% 

4. Moelis Australia Asset 
Management Ltd. as 

trustee for Moelis 
Australia Exchange 

6Fund 

4,699,999 4.69% 4.51% 

5. Dalton Special 
7Holdings LLC 4,699,999 4.69% 4.51% 

 משה טרי )כנאמן  .6
ליתרת החזקות בעלי 

 (5 - 2המניות 
32,917,504 32.91% 31.59% 

טובול  רונית ששתיאל .7
בע"מ* )כנאמן לעובדים 

 וזכאים(
6,000,000 6% 5.75% 

 
 

 )באמצעות נאמן(  החזקות בכתבי אופציה של החברה

שם בעל העניין ו/או 
בסמוך לתאריך  תפקיד בחברה נושא משרה

 הדוח

 שיעור
 הון"כ מסה

 מונפק

"כ מסה שיעור
 מונפק הון

 8בדילול מלא
נושאי משרה כפופי  9

מנכ"ל )באמצעות 
 נאמן(

נושאי משרה כפופי  9
 4.01% - 4,179,797 מנכ"ל 

 
 

 

 

 

                                                 
מלוא יצוין, כי  .מימוש מלא של כתבי האופציה )הלא סחירים( המוחזקים על ידי עובדי ומנהלי החברהשל  בהנחה   2

לא תוקצה הכמות של המניות הרגילות שינבעו ממימוש כתבי האופציה היא תיאורטית בלבד, הואיל ובפועל 
לניצעים מלוא הכמות של מניות המימוש אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי 

  האופציה במועד המימוש.
, Manikay Partners LLCבשליטתה של  חברה זרה רשומה בדלוואר ארה"ב החברה הנ"ל הינהכפי שנמסר לחברה,   3

 פיינמור, אשר עוסקת בהשקעות, בין היתר, בתחום של בורסות לניירות ערך. שבעל השליטה בה הינו מר שיין 

קרן פנסיה ומוחזקת  של בשליטתהאשר התאגדה באוסטרליה  זרה חברה החברה הנ"ל הינהשנמסר לחברה,  כפי  4
על ידי לשכת המסחר והתעשיה של קוונסלנד, אוסטרליה, התאחדות העובדים של קוונסלנד ומועצת האיגודים 

בלבד ואינם כוללים מניות  כאמורמתייחסים להחזקה  הנתונים"(. סאנסופרהמקצועיים בקוונסלנד )להלן: "
 .המוחזקות על ידי משה טרי כנאמן 8.23% -כ של בשיעור נוספות

 ."(נובו)להלן: " נאמנות קרןבשליטתה של  בדנמרק שהתאגדהחברה זרה  החברה הנ"ל הינהכפי שנמסר לחברה,    5
 מרהמוחזקות על ידי  8.23% -של כ בשיעור נוספותבלבד ואינם כוללים מניות  כאמורמתייחסים להחזקה  הנתונים

   .כנאמן טרי משה
)להלן:  Moelis Australiaשהתאגדה באוסטרליה בבעלות מלאה של  חברה החברה הנ"ל הינהכפי שנמסר לחברה,    6

 8.23% -של כ בשיעור נוספותבלבד ואינם כוללים מניות  כאמורמתייחסים להחזקה  הנתונים ."(מואליס"
 .כנאמן טרי משה מרהמוחזקות על ידי 

 חברהבשליטתה של  1999 בשנתבארצות הברית  התאגדה אשרחברה זרה  החברה הנ"ל הינהכפי שנמסר לחברה,    7
 נוספותבלבד ואינם כוללים מניות  כאמורמתייחסים להחזקה  הנתונים "(.דלטון)להלן: " השקעות לניהול זרה

 .כנאמן טרי משה מרהמוחזקות על ידי  8.23% -של כ בשיעור
 .מימוש מלא של כתבי האופציה )הלא סחירים( המוחזקים על ידי עובדי ומנהלי החברהשל  בהנחה   8
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 רשום, הון מונפק  הון   :א'24תקנה 

מניות רגילות, ללא ערך  150,000,000הינו  לתאריך הדוחהון המניות הרשום של החברה 

  נקוב.

 הייתה החברה, חברה מוגבלת בערבות, ללא הון מניות.  2017עד חודש ספטמבר 

לפרק תיאור עסקי  1.1.1עם השלמת ההסדר לשינוי מבנה הבורסה )כהגדרתו בסעיף 

 , הפכה החברה לחברה בעלת הון מניות רגילות ללא ערך נקוב.7.9.2017( ביום החברה

במסגרת ההסדר לשינוי מבנה הבורסה נקבע כי הון המניות הרשום של החברה יעמוד 

 קוב.מניות רגילות, ללא ערך נ 150,000,000על 

מניות רגילות,  100,000,000הינו  לתאריך הדוחהון המניות המונפק והנפרע של החברה 

 ללא ערך נקוב.

כתבי  4,179,797לנאמן עבור נושאי המשרה כפופי מנכ"ל לתאריך הדוח, הקצתה החברה 

ללא  מניות רגילות של החברה 4,179,797הניתנים למימוש לעד , אופציה בלתי סחירים

לפרק תיאור עסקי  3.20.7.2. לפרטים נוספים ראו סעיף כפוף להתאמות() ערך נקוב

 החברה. 

 

  המניות בעלי מרשם:   ב'24 תקנה

 .לפרק זה נספח ג' ראו

 

  ופקס טלפון, רשום מען   :א'25תקנה 

 "מבע אביב-הבורסה לניירות ערך בתל : החברה שם

 יפו -, תל אביב 2אחוזת בית : התאגיד של הרשום המען

 520020033: ברשם מספר

 sigalb@tase.co.il דואר אלקטרוני: כתובת

 0768160571: הטלפון מספר

 076-8160331: פקסימיליה מספר

 

 החברההדירקטורים של        :26תקנה  

 שם 
 מספר ת.ז.

 לידה תאריך
 נתינות 

מען 
להמצאת 

כתבי 
 דין-בית

 

בוועדות חברות 
הדירקטוריון האם 

הוא דירקטור 
בלתי תלוי/ 

דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

 כן/לא;-החברות

האם הוא עובד של 
-החברה, של חברה

בת שלה, של חברה 
קשורה שלה או של 

 -בעל ענין בה 
התפקיד או 

התפקידים שהוא 
 ממלא כאמור

 התאריך בו
החלה כהונתו 
כדירקטור של 

 החברה

השנים  5 -השכלתו והתעסקותו ב
האחרונות, תוך פירוט המקצועות או 
התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, 

המוסד שבו נרכשה והתואר 
האקדמי או התעודה המקצועית 

שהוא מחזיק בהם, ופירוט 
התאגידים שבהם הוא משמש 

 דירקטור 

האם הוא לפי מיטב 
ידיעת החברה 
והדירקטורים 

האחרים שלה בן 
על משפחה של ב

 -ענין אחר בחברה 
 כן/לא, בציון פרטים

האם הוא 
דירקטור 
שהחברה 
רואה אותו 

כבעל 
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית 

 אמנון נויבך
003432432 
14.4.1944 

נתינות 
 ישראלית

, 12 המעגל
 אונו קרית

 לניהול הוועדה
של  סיכונים
 החברה.

 
אינו דירקטור 
חיצוני ו/או בלתי 
תלוי אך בעל תנאי 
כשירות של 

 . חיצון דירקטור
 

יו"ר דירקטוריון 
מסלקת מעו"ף )החל 

 ,(15.5.2014 יוםמ
יו"ר דירקטוריון 

 הבורסה תמסלק
יום )החל מ

29.5.2014.) 
 לניהול ועדהב  חבר

ת מסלק סיכונים
 הבורסה,

 לניהול עדהבוו
מסלקת  סיכונים

ועדה . חברה ב"ףמעו
לניהול וחישוב קרן 
הסיכונים מסלקת 

 ועדתמעו"ף,  חבר 
 לאופציות התאמות

 :השכלה 1.4.2014
B.A  ,בכלכלה ומנהל עסקים

 אוניברסיטת בר אילן.
M.A .בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן 

 :האחרונות השנים 5 -ב התעסקות
 ,החברה דירקטוריון"ר כיו מכהן

דירקטוריון מסלקת מעו"ף יו"ר 
 (,15.5.2014 יום)החל מ

 הבורסה תיו"ר דירקטוריון מסלק
 (.29.5.2014 יום)החל מ

 מכהן בהםנוספים  תאגידים
 :כדירקטור

דירקטוריון מסלקת הבורסה, 
"ר יודירקטוריון מסלקת מעו"ף, 

 בוועד חבר"מ. בע נורדיה קפיצי מפעל
 "מ.בע נורדיה הממונה

 כן לא

mailto:eranf@wblaw.co.il
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 מסלקתשל  מניות על
 ."ףמעו

 

 הכספים ועדת"ר ויו מנהל ועדת חבר
 התחמושת גבעת לאומי באתר

 )בהתנדבות(.
 כנען בן מירב
 הלר

 029641883 
19.7.1972 

 נתינות
 ישראלית

 בן שמעון
 38 צבי

 גבעתיים

דירקטורית בלתי 
תלויה ומומלצת 

 וועדה
 ועדתחברה ב

של  ביקורת
 ועדה, החברה

של לניהול סיכונים 
 . החברה

חברה בדירקטוריון 
מסלקת הבורסה, 
חברה בדירקטוריון 
מסלקת מעו"ף, 

 ועדתב חברה 
 מסלקת ביקורת
 ועדתב, הבורסה
 מסלקת ביקורת

ועדה ב . חברה "ףמעו
לניהול סיכונים 
מסלקת הבורסה, 

ועדה לניהול וב
סיכונים מסלקת 

. חברה  בועדה מעו"ף
לניהול וחישוב קרן 
הסיכונים מסלקת 
הבורסה, ובועדה 
לניהול וחישוב קרן 
הסיכונים מסלקת 

 מעו"ף.

 :השכלה 9.12.2016
B.A   ,בחשבונאות ומנהל עסקים

 בעלת רישיון רו"ח. המכללה למנהל.
 :השנים האחרונות 5 -התעסקות ב

סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי, 
קבוצת אלון ישראל )נדלן, אנרגיה 
בישראל ובחו"ל, תחבורה, פיננסים, 

רבוע כחול  אלון קמעונאות(; סמנכ"ל
 ישראל בע"מ;
סמנכ"ל מידרוג בע"מ )חברה בת של 

Moody's ;) 
תאגידים נוספים בהם מכהנת 

 :כדירקטור
 מגדל, בע"מ לביטוח חברה מגדל

, ביטוח ופיננסים בע"מ אחזקות
 גבעתיים מי, בע"מ אירונאוטיקס

בע"מ,  אם בי סי שירותים פיננסים 
 ( בע"מ.2017)

 כן לא

 זנדהאוז נעמי
054761101 
20.6.1957 

 נתינות
 ישראלית

אלכסנדרו
 א'7 ני

 גן רמת

דירקטורית בלתי 
תלויה ומומלצת 

  .וועדה
 ועדתחברת 

 .ביקורת

 דירקטוריון חברת
 ת הבורסה,מסלק

דירקטוריון וחברת 
 .מסלקת מעו"ף

ועדת ביקורת חברת 
, ת הבורסהמסלק

ועדת ביקורת ו
 .מעו"ף

 :השכלה 28.3.2017
L.L.B  במשפטים, אוניברסיטת תל
 אביב.

 :השנים האחרונות 5 -התעסקות ב
סמנכ"ל, יועצת חברת הנהלה, 

ומזכירת החברה  , רגולציהמשפטית
, חברת בפרטנר תקשורת בע"מ

 יועצת משפטית ראשיתהנהלה, 
של בנק   ומנהלת סיכונים משפטיים

 .לישראל בע"מ לאומי
תאגידים נוספים בהם מכהנת 

 יןא:כדירקטור

 כן לא

 חלמיש יצחק
007812795 
22.8.1948 

 נתינות
 ישראלית

 האדמור
 17'ין מרוז

 ברק בני
 

דירקטור בלתי 
תלוי ומומלץ 

 . וועדה
 יו"ר ועדת ביקורת, 

 בוועדה חבר
של  סיכונים לניהול

 .החברה
  

חבר דירקטוריון 
מסלקת הבורסה 
וחבר דירקטוריון 

חבר  מסלקת מעו"ף. 
 לניהול ועדהב

ת מסלק סיכונים
 הבורסה ובועדה

 סיכונים לניהול
 ."ףמעומסלקת 

חבר בועדה לניהול 
וחישוב קרן 
הסיכונים מסלקת 
הבורסה ובועדה 
לניהול וחישוב קרן 
הסיכונים של 

 מסלקת מעו"ף.
התאמות  ועדתחבר ב

לאופציות על מניות 
 .מסלקת מעו"ףשל 

 :השכלה .9.12.2012
L.L.B .במשפטים, מכללת נתניה 

M.A  במשפטים, אוניברסיטת בר
 אילן.
MSc  חקר ביצועים,  -במנהל עסקים

 אוניברסיטת תל אביב.
B.S.c פיזיקה ויקה מטבמת

 האוניברסיטה העברית בירושלים.
M.A תלמוד אוניברסיטת בר אילן.ב 

 :השנים האחרונות 5 -התעסקות ב
 מנהל חברות.

תאגידים נוספים בהם מכהן 
 :כדירקטור

 ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ, 
למסחר אחים בויאר חברה 

, )דירקטור ומנכ"ל( בע"מ ולהשקעות
 הילת שוהם בע"מ.

דירקטור ) בע"מ חלמיש אחזקות . י
 .( בע"מ2008מנכ"ל(, דירות ב"ש )ו

 מכללה של הנאמנים בחבר חבר
 .נתניה אקדמית

 כן לא

סלאח 
 סעאבנה

22635098 
12.5.1968 

 אזרחות
 ישראלית

 "בארה תושב

1280 5th 
Ave., 
6BC, 
New-
York, 

NY 
10029 

 :השכלה 6.9.2018 לא לא
L.L.B  ,האוניברסיטה במשפטים

 העברית בירושלים.
L.L.M  ,במשפטיםGeorgetown  

University. 
M.B.A במנהל עסקים, Columbia  

University. 

 לא לא

 יואב שלוש
031157746 

18.7.53 
ות רחואז

 ישראלית
 

למרחב 
א' רמת 53

 השרון

דירקטור בלתי 
תלוי ומומלץ 
הוועדה. חבר ועדת 

 ביקורת

חבר דירקטוריון 
מסלקת הבורסה 
וחבר דירקטוריון 

חבר  מסלקת מעו"ף. 
בוועדת ביקורת 
מסלקת הבורסה 
וחבר בוועדת 
ביקורת מסלקת 

 מעו"ף

 השכלה: 1920.28.2
BA  ,מנהל עסקיםInsaad 

MBA  ,כלכלה וסטטיסטיקה
 אביב-אוניברסיטת תל

 :השנים האחרונות 5 -התעסקות ב
 שותף מנהל בקרן הון סיכון אביב

 דירקטור בחברות
משקיע בחברות טכננולוגיה צעירות 

 ומנטור ליזמים.
תאגידים נוספים בהם מכהן 

 :כדירקטור
 טאור סמיקונדקטור
 צ'קפוינט טכנולוגיות

 ון סיכון האביב 
IAT איגוד התעשיות המתקדמות 

 כן לא
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  בחברהנושאי המשרה הבכירה    :א'26תקנה 

 זאב בן איתי שם: א.
 032166225 מספר ת.ז.: 
 23.2.1975 תאריך לידה: 
 1.1.2017 תאריך תחילת כהונה:  

תפקיד שהוא ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין  
 בה:

  , דירקטור בחברה לרישומים.החברה"ל מנכ

 שנים האחרונות: 5-ניסיון עסקי ב 

 לישראל , ראש חטיבת שוקי הון, בנק לאומיבכיר"ל סמנכ -הנהלה חבר
 ."(לאומי בנק"מ )להלן: "בע

 .לאומי בנק, הון שוקי חטיבת ראש סגן
 .דירקטור בלאומי שירותי שוק הון

 .ארה"ב LISIבלאומי  דירקטור
 .BLUKבלאומי בריטניה  דירקטור

 השכלה:  

L.L.B במשפטים, אוניברסיטת ת"א. 
 לינץ'. מריל -בוגר קורס אנליסטים 

 צרפת. אינסיאד –תכנית לפיתוח מנהלים  בוגר
 .המרכז הבינתחומי –קורס דירקטורים  בוגר

 לא האם הוא בעל עניין בחברה:  

 
האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של 

 לא בעל עניין אחר בחברה: 

   
 בך-שטרית חנה שם: .ב
 056098122 מספר ת.ז.: 
 14.10.1959 תאריך לידה: 
 2.6.2011 תאריך תחילת כהונה:  

 
בחברה, חברה בת או בבעל  תממלא יאתפקיד שה

  ."לית בכירה, מנהלת המחלקה הכלכליתסמנכ ענין בה:

  .הכלכלית המחלקה מנהלת, בכירה"לית סמנכ שנים האחרונות: 5-ניסיון עסקי ב 

 .בכלכלה ובסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית ירושלים BA השכלה:  
MBA םבמנהל עסקים האוניברסיטה העברית ירושלי. 

 לא עניין בחברה:  תא בעליהאם ה 

משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של  תהאם ב 
 בעל עניין אחר בחברה: 

 לא

   
 גולדנברג (רוביראובן ) שם: ג
 057314320 מספר ת.ז.: 
 2.11.1961 תאריך לידה: 
 15.3.2012 תאריך תחילת כהונה: 

תפקיד שהוא ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין  
 בה:

 .ומדדים נגזרים מסחר מחלקת מנהל, בכיר"ל סמנכ

 שנים האחרונות: 5-ניסיון עסקי ב 
 ."ףמעו מסלקת מנהל
 ובמרכז אביב תל באוניברסיטת עסקים למנהל הספר בבית מרצה

 .בהרצליה הבינתחומי

 השכלה: 
BA אביב-בכלכלה וניהול, אוניברסיטת תל. 

MBA אביב-מנהל עסקים, אוניברסיטת תל. 

 לא האם הוא בעל עניין בחברה: 

 
האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של 

 לא בעל עניין אחר בחברה:

   
 אורגד שריה שם: .ד
 25723842 מספר ת.ז.: 
 19.3.1974 תאריך לידה: 
 1.1.2015 תאריך תחילת כהונה:  

תפקיד שהוא ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין  
 בה:

 .ואסטרטגיה עסקי פיתוחמחלקת  מנהל, בכיר"ל סמנכ

 שנים האחרונות: 5-ניסיון עסקי ב 

 ההון בשוק להיבטים בקורס למנהל במכללה לחשבונאות בחוג מרצה
 ."עני רשות ובעבודת

 ."עני רשות, תאגידים מחלקת, רגולציה מערך וראש משפטי יועץ
 .ירושלים עברית אוניברסיטה עסקים למנהל הספר בבית מרצה

 השכלה:  
LLB ,חיפה אוניברסיטת, משפטים. 

EMLE ,מאוניברסיטת רוטרדם. האירופי האיחוד מטעם וכלכלה משפט 
 לא האם הוא בעל עניין בחברה:  

האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של  
 בעל עניין אחר בחברה: 

 לא

   
 ונדרולדהמנחם  יהודה  שם: .ה
 028570364 מספר ת.ז.: 
 25.7.1971 תאריך לידה: 
 23.2.2018 תאריך תחילת כהונה:  

א ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין ותפקיד שה 
 בה:

 .ומנהל כספים מחלקת מנהל"ל בכיר, סמנכ

 שנים האחרונות: 5-ניסיון עסקי ב 

"ל כספים באלון רבוע כחול ישראל בע"מ, דירקטור בחברות סמנכ
( בע"מ, 1988הציבוריות רבוע כחול נדל"ן בע"מ, דור אלון אנרגיה בישראל )

 לישראל כחול רבוע אלון בקבוצת נוספות וחברות נעמן גרופ )נ.ו( בע"מ
 ."מבע
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 .אילן-חשבונאות, אוניברסיטת בר-כלכלה BA השכלה:  
MA אילן-בר אוניברסיטת, חשבונאות. 

 לא א בעל עניין בחברה: והאם ה 

 
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של  ןהאם ב

 לא בעל עניין אחר בחברה: 

   
 לשם מירב שם: .ו

 022647317 מספר ת.ז.: 
 29.10.1966 תאריך לידה: 
 2.3.2017 תאריך תחילת כהונה:  

 
בחברה, חברה בת או בבעל  תא ממלאיתפקיד שה

 .ומנהלת המחלקה המשפטית משפטית יועצת - בכירה"לית סמנכ ענין בה:

 .החברה של המשפטית במחלקה יחידה מנהלת שנים האחרונות: 5-ניסיון עסקי ב 

 השכלה:  
LLB משפטים, האוניברסיטה העברית. 
MA גוריון-ספרות עברית, אוניברסיטה בן. 

MBA במנהל עסקים בטכניון. 
 לא עניין בחברה:  תא בעליהאם ה 

משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של  תהאם ב 
 בעל עניין אחר בחברה: 

 לא

   
 שביט אורי שם: .ז
 059596726 מספר ת.ז.: 
 12.6.1965 תאריך לידה: 
 14.2.2017 תאריך תחילת כהונה:  

א ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין ותפקיד שה 
 בה:

 . סמנכ"ל בכיר מנהל מחלקת טכנולוגיות מידע ותפעול

 שנים האחרונות: 5-ניסיון עסקי ב 
  .לאומי בנק לתוך ישראלי ערבי בנק מיזוג פרויקט מנהל

 .(לאומי בנק של בת"מ )חברת בע ההון שוק שירותי לאומי חברת"ל מנכ

 השכלה:  
BA כלכלה ומדע המדינה, אוניברסיטת ת"א. 

MA מנהל ציבורי, אוניברסיטת ת"א. 
 .הטכניון של חוץ ללימודי היחידה"רים, מנמ קורס

 לא א בעל עניין בחברה: והאם ה 

משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של  ןהאם ב 
 בעל עניין אחר בחברה: 

 לא

   
 גרינפלד אורלי שם: .ח
 029731544 ת.ז.:מספר  
 19.12.1972 תאריך לידה: 
 19.3.2017 תאריך תחילת כהונה:  

בחברה, חברה בת או בבעל  תא ממלאיתפקיד שה 
 ענין בה:

ומנהלת  "ףמעו ומסלקת הבורסה מסלקת מנהלת"לית בכירה, סמנכ
 כללית של החברה לרישומים.

 ."ףמעוהבורסה ומסלקת  מסלקת"לית בכירה, מנהלת סמנכ שנים האחרונות: 5-ניסיון עסקי ב 
 .מנהלת סיכונים ראשית –ישראל  רכבת

 .אביב-כלכלה, אוניברסיטת תל BA השכלה:  
MBA גוריון-מנהל עסקים, אוניברסיטת בן. 

 לא עניין בחברה:  תא בעליהאם ה 

 
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של  תהאם ב

 לא בעל עניין אחר בחברה: 

   
 ברקן עדי שם: .ט
 038724001 מספר ת.ז.: 
 17.6.1976 תאריך לידה: 
 1.7.2015 תאריך תחילת כהונה:  

 
בחברה, חברה בת או בבעל  תא ממלאיתפקיד שה

 בחברה ובמסלקות. ואכיפה ציות קצינת ,בכירה"לית סמנכ ענין בה:

 שנים האחרונות: 5-ניסיון עסקי ב 
 .הבורסה מסלקת מנהלת

 .סמנכ"ל תפעול ני"ע בפסגות בית השקעות

 .בכלכלה וניהול, מכללה למנהל BA השכלה:  
MBA במנהל עסקים, אוניברסיטת ת"א. 

 לא עניין בחברה:  תא בעליהאם ה 

משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של  תהאם ב 
 בעל עניין אחר בחברה: 

 לא

 
 'סלבויצ פראדין שם: .י
 304132350 מספר ת.ז.: 
 15.7.1977 תאריך לידה: 
 8.2.2016 תאריך תחילת כהונה:  

א ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין ותפקיד שה 
 בה:

 בחברה ובמסלקות. הראשי הסיכונים מנהל"ל בכיר, סמנכ

 שנים האחרונות: 5-ניסיון עסקי ב 

 .בחברה הראשי הסיכונים מנהל
 ."ףמעו מסלקת הראשי הסיכונים מנהל
 .הבורסה מסלקת הראשי הסיכונים מנהל

-וב בישראל מובילים בבנקים סיכונים ניהול בתחום ניהוליים תפקידים
CEE. 

 השכלה:  
BA אביב-בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל. 

MBA ,אביב-תל אוניברסיטת. 
 לא בעל עניין בחברה:  ואהאם ה 
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משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של  ןהאם ב 
 בעל עניין אחר בחברה: 

 לא

   
 טביב-שרון ויטקובסקי שם: יא. 

 024963589 מספר ת.ז.: 
 14.4.1970 תאריך לידה: 
 15.4.2011 תאריך תחילת כהונה:  

בחברה, חברה בת או בבעל  תא ממלאיתפקיד שה 
 ענין בה:

 המסלקות ושל החברה לרישומים.מבקרת פנימית של החברה, של 

 שנים האחרונות: 5-ניסיון עסקי ב 
זיו  BDO"במשרד מגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים וראש  שותפה

 האפט יעוץ וניהול בע"מ"

 M.Aמכללה למנהל. (, ומימון בחשבונאות התמחות) עסקים במנהל B.A השכלה:  
 אוניברסיטת בר אילן. , ציבורי במנהל

 לא עניין בחברה:  תא בעליהאם ה 

 
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של ת האם ב

 לא.  בעל עניין אחר בחברה: 

 

 רואה החשבון של התאגיד :27קנה ת

 רואי החשבון של החברה: 

 אביב.-תל ,1ממרכז עזריאלי , בריטמן, אלמגור, זהר ושות'

 

 הדיווח בשנת ההתאגדות בתקנון או בתזכיר שינויים :28תקנה 

החליטה האסיפה הכללית של הבורסה לאשר תיקון תקנון ההתאגדות  6.9.2018ביום 

 של הבורסה  לענין סעיפי פטור, ביטוח ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה.

 

 מיוחדת כללית אסיפה והחלטות םדירקטוריההמלצות והחלטות  :29תקנה 

 :, הוחלט2018.17.4באסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה שהתקיימה ביום  .1

 .ש"ח 377,622בסך של  2017 לשנת החברה"ל למנכ מענק לאשר .1.1

 . ש"ח 110,259, בסך של 2017 לשנתשל החברה  הדירקטוריון"ר ליו מענק לאשר .1.2

 . 2018-2020חברה לשנים של האת מדיניות התגמול לנושאי המשרה  לאשר .1.3

לשנים  החברה של הכללי ולמנהל הדירקטוריון"ר ליו התגמול תכנית את לאשר .1.4

2018-2020 . 

 :הוחלט 2018.6.9באסיפה הכללית המיוחדת של החברה שהתקיימה ביום  .2

  .2019 -ו 2018 לשנים משרה נושאי אחריות וביטוח מקצועית אחריות ביטוח לחדש 2.1

 .להלן א'29תקנה  לפרטים נוספים ראו

 .לעיל 28החברה, כאמור בתקנה  של ההתאגדות תקנוןלתקן את  2.2

, 2018-2020לשנים  החברהלאשר את מסמך מדיניות התגמול המתוקנת של  2.3

 הכוללת את תיקון סעיפי הביטוח, הפטור, השיפוי והתגמול.

 בחברה.למנות את מר סלאח סעאבנה כדירקטור  2.4

 הוחלט: 2019.28.2החברה שהתקיימה ביום באסיפה הכללית המיוחדת של  .3

החזר הוצאות בהקשר ל 2018-2020לתקן מדיניות התגמול של הבורסה לשנים  3.1

 לדירקטור המתגורר מחוץ לישראל.

 .לישראל מחוץהחזר הוצאות לדירקטור המתגורר לאשר  3.2

 .נוספת כהונה לתקופת כדירקטורמר אמנון נויבך למנות את  3.3

את ה"ה: גב' מירב בן כנען  ועדת האיתור מומלצידירקטורים בלתי תלויים למנות כ 3.4

 ר יצחק חלמיש ומר יואב שלוש.הלר, גב' נעמי זנדהאוז, מ
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  החברה החלטות      :א'29תקנה 

 ביטוח אחריות נושאי משרה .1

לפרק תיאור  3.20.11לפרטים בדבר פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה ראו סעיף 

 עסקי החברה.

  כתבי שיפוי לאירועים .2

אישורם של קבלת לאחר )אישרה האסיפה הכללית של החברה  25.1.2001 ביום

החברה וועדת הביקורת(, מתן כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה דירקטוריון 

"(. החלטת השיפוי תוקנה על ידי האסיפה הכללית של החלטת השיפויבחברה )להלן: "

החברה, מעת לעת, בין היתר, לצורך עדכון רשימת האירועים בגינם יהיה נושאי 

)בנוסף לסכומים  החברהסכום השיפוי שתשלם  המשרה והדירקטורים זכאים לשיפוי.

( בגין חבות החברהשיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה 

בגין חבות על פי כל  החברהביחד עם סכומי השיפוי שתשלם  כמפורט בכתב השיפוי

, בחברהשאר כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לענין זה, לכל נושאי המשרה 

, לא יעלה לכתב השיפוי ר, בגין אחד או יותר מן האירועים המפורטים בתוספתבמצטב

והכל בכפוף לאמור בכתבי  דולר ארה"ב ןמיליו 20 -לעל סכום מצטבר בש"ח, השווה 

 השיפוי. 

נושאי לפרטים בדבר אישור האסיפה הכללית של החברה למתן כתבי שיפוי קודמים ל

נושאי משרה אחרים בחברות בת של משרה בחברה המכהנים כדירקטורים או כ

, 31.12.2018לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  א.16, ראו ביאור החברה

 .בדוח תקופתי זה הנכללים

 פטור .3

אישרה האסיפה הכללית של החברה, בכפוף להוראות חוק החברות,  2.5.2001ביום 

נושאי המשרה בחברה מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם לדירקטורים ולפטור 

 עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה. 

 

 

 31.3.2019:  תאריך

 

 

 "מבע אביב-הבורסה לניירות ערך בתל

 

 

 
  

 איתי בן זאב
 כללי מנהל

 יו"ר הדירקטוריון אמנון נויבך, 



 

 

 

 

 'אספח נ
 בחברות בת ובחברות קשורות 2018.31.12להלן טבלה המפרטת את החזקות הקבוצה ליום 

 
חברה 

 מחזיקה
)החזקה 

ישירה או 
 בשרשור(

 
 
 
 

 סה"כ ע.נ  שם החברה
 

עור ההחזקה על ידי יש
 החברה בהון ובהצבעה

ערך מאזני ליום 
)באלפי  31.12.2018

 ש"ח(

 החברה
מסלקת הבורסה לניירות ערך 

 66,710 100% ש"ח 30,000,002 אביב בע"מ-בתל

 42,755 100% ש"ח 3,000,079 9מסלקת מעו"ף בע"מ החברה

 החברה
חברה לרישומים של הבורסה 

 (470)  100% - אביב בע"מ-לניירות ערך בתל

 
 

 השקעות אחרותיתרת הלוואות החברה לחברות בת וחברות קשורות ופירוט להלן 
 

 
 שם החברה

שיעור החזקה 
 31.12.2018ליום 

יתרת הלוואות/שטרי 
 31.12.2018הון ליום 

 ש"ח(ב)

 הלוואות תנאי ושטרי הון

מסלקת הבורסה 
-לניירות ערך בתל

 אביב בע"מ
100% (60,472) 

ההלוואה הינן נדחות ביחס לנושים אחרים של  הזכויות מכח .1
 מסלקת הבורסה. לא ניתנו בטחונות כנגד ההלוואה. 

שנים )הועמדה  10 -התקופה לפדיון של ההלוואה הינה ל .2
 (2015בדצמבר 

ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  .3
4.25%. 

שנים ורק לפי  5אפשרות לפדיון מוקדם תהיה רק לאחר  .4
 .ת המסלקהדריש

 
 
 

)אלפי  2018.31.12הקבוצה ליום  היתרות )*( הבינחברתיות כפי שכלולות בספרי חברותלהלן טבלה המפרטת את 
 ש"ח(

 
 

 יתרות בינחברתיות )**( החברה בספרי

 5,822 אביב בע"מ-מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל

 (6,050) 10מסלקת מעו"ף בע"מ

-ערך בתל חברה לרישומים של הבורסה לניירות
 אביב בע"מ

(899) 

 
 * נכס / התחייבות בספרי החברה. 

 ** נפרע בסמוך למועד דוח תקופתי זה. 
 
 
 

                                                 
 אביב בע"מ. -מניה אחת של מסלקת מעו"ף בע"מ מוחזקת על ידי מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל   9

 אביב בע"מ. -מניה אחת של מסלקת מעו"ף בע"מ מוחזקת על ידי מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל   10



 

 

 ' בנספח 

רווחי )הפסדי( חברות בת וחברות קשורות )בהחזקה ישירה בלבד(, דיבידנד, ריבית ודמי ניהול שנתקבלו מחברות 

 11בת וחברות קשורות

 

 2018בשנת  )אלפי ש"ח( -רווחים )הפסדים( 

 רווח )הפסד( כולל לשנה רווח )הפסד( אחרי מס לפני מסרווח )הפסד(  שם החברה
  8,751  8,751  11,382 מסלקת הבורסה

  2,107  2,107  2,782 מסלקת מעו"ף
 (23)  (23)     - החברה לרישומים

 
 
 

 2018שנת 

 שם החברה
 

 דיבידנד 
 ש"ח()אלפי 

 ריבית הכנסות )הוצאות( 
 )אלפי ש"ח(

 ( (3,273    - מסלקת הבורסה
    -    - מסלקת מעו"ף

    -    - החברה לרישומים

 
 .31.12.2018לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  21לפרטים נוספים ראו ביאור * 

  

                                                 
 21 ביאור וכן החברה עסקי תיאור לפרק 3.11.2 סעיף ראובין החברה והמסלקות  , הוצאות ורווחההכנסותמודל חלוקת בדבר  לפרטים   10

 . 31.12.2018 ליום החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות



 

 

 נספח ג'
 מרשם בעלי מניות

Shareholders Register  

 כתובת בעל המניות
מספר 
 זיהוי

כמות 
 המניות

סוג המניות 
וערכו 
 הנקוב

מועד 
ההקצאה / 

 ההעברה

תמורה שטרם 
 שולמה

מניות 
 רדומות

Name of 
Sherarholder 

Address ID 
number 

Number of 
shares 

Type of 
shares 

and par 
value 

Allotment 
Date 

Unpaid 
consideration 

Treasury 
shares 

הבנק הבינלאומי הראשון 
 לישראל בע"מ

, 42שד' רוטשילד 
 ת"א

52-
002908-3 4,900,000 

ללא רגילות 
 - - 13.9.17 ע"נ

First International 
Bank of Israel Ltd. 

42 Rothschild 
Blvd, Tel-Aviv 

  

ordinary 
shares 

without a 
par value 

   

 בנק הפועלים בע"מ
, 63יהודה הלוי 

 ת"א
52-

000011-8 4,990,000 
רגילות ללא 

 - - 13.9.17 ע"נ

Bank Hapoalim Ltd. 
63 Yehuda 

Halevy St, Tel-
Aviv 

  

ordinary 
shares 

without a 
par value 

   

 , ר"ג7ז'בוטינסקי  בנק מזרחי טפחות בע"מ
52-

000052-2 4,900,000 
רגילות ללא 

 - - 13.9.17 ע"נ

Mizrahi Tefahot Bank 
Ltd. 

7 Jabotinsky St., 
Aviv Tower, 

Ram Gan 

  

ordinary 
shares 

without a 
par value 

   

, בני 30ששת הימים  מיטב דש טרייד בע"מ
 ברק

51-
052827-6 

רגילות ללא  416
 ע"נ

13.9.17 - - 

Meitav Dash Trade  
Ltd. 

30 Sheshet 
HaYamim St., 

Champion 
Towers, Bnei-

Brak 

  

ordinary 
shares 

without a 
par value 

   

-51 , ת"א14אחד העם  פסגות ניירות ערך בע"מ
376539-6 

רגילות ללא  417
 ע"נ

13.9.17 - - 

Psagot Securities Ltd. 14 Ahad Ha'Am 
st., Tel-Aviv 

  

ordinary 
shares 

without a 
par value 

   

דיסקונט לישראל בנק 
 בע"מ

, 23יהודה הלוי 
 ת"א

52-
000703-0 

רגילות ללא  1,200,000
 ע"נ

13.9.17 - - 

Israel Discount Bank 
Ltd. 

23 Yehuda 
Halevy St., 

Discount Tower, 
Tel-Aviv 

  

ordinary 
shares 

without a 
par value 

   

אי ברוקר מסחר וניירות 
 ערך בע"מ

, 18יהודה הלוי 
 ת"א

51-
399211-5 1,670,417 

רגילות ללא 
 - - 13.9.17 ע"נ

A Broker Trading & 
Securities Ltd. 

18 Yehuda 
Halevy St, Tel-

Aviv 

  

ordinary 
shares 

without a 
par value 

   

אקסלנס נשואה שירותי 
 בורסה בע"מ

, פתח 25אפעל 
 תקוה

51-
197483-4 3,550,417 

רגילות ללא 
 - - 13.9.17 ע"נ

Excellence Nessuah 
Brokerage Services ltd. 

25 Efal St., 
Amot-Platinum 
building, Petah-

Tikva 

  

ordinary 
shares 

without a 
par value 

   

יו.בי.אס. ניירות ערך 
 ישראל בע"מ

, 8החושלים 
 הרצליה פיתוח

51-
251508-1 

רגילות ללא  810,417
 ע"נ

13.9.17 - - 

UBS Securitise Israel 
ltd. 

8 Hahoshlim 
St.,Herzliya 

Pituach 
  

ordinary 
shares 

without a 
par value 

   

HSBC BANK PLC  רמת 2ז'בוטינסקי-
 גן

56-
001917-6 

רגילות ללא  260,417
 ע"נ

13.9.17 - - 

 

2 Jabotinsky  St., 
Amot Atrium 
Tower, Ramt 

Gan 

  

ordinary 
shares 

without a 
par value 

   

עו"ד רונית ששתיאל 
טובול כנאמן לעובדי 

 הבורסה ונותני שירותים
 6,000,000 59851303 , ת"א34אוגרית 

רגילות ללא 
   13.9.17 ע"נ



 

 

Ronit Sastiel-Tobul, as 
a trustee for the Stock 
Exchange employees 

34 Ogrit St., Tel-
aviv 

  

ordinary 
shares 

without a 
par value 

   

Manikay Global 
Opportunities Holdings 

1, LLC 

Manikay Partners 
LLC 601 

Lexington 
Avenue 59th 

Floor New York, 
NY 10022 

6917504 19,999,999 

ordinary 
shares 

without a 
par value 

27.8.18   

Novo Holdings A/S 

Tuborg Havnevej 
19, DK 2900 

Hellerup, 
Denmark 

24257630 4,699,999 

ordinary 
shares 

without a 
par value 

27.8.18   

Moelis Australia Asset 
Management Ltd. As 

trustee for Moelis 
Australia Exchanges 

Fund 

LvI 27 Governor 
Phillip Tower  1 

Farrer Place 
Sydney Australia 

142 008 
535 4,699,999 

ordinary 
shares 

without a 
par value 

27.8.18   

Sunsuper Exchange 
Fund LLC 

Manikay Partners 
LLC 601 

Lexington 
Avenue 59th 

Floor New York, 
NY 10022 

6974965 4,699,999 

ordinary 
shares 

without a 
par value 

27.8.18   

Dalton Special 
Holdings LLC 

cloverfield blvd 
suite1601  5050N 
Santa Monica, 

CA 90404 

TIN 83-
1206328     
6947121 

4,699,999 

ordinary 
shares 

without a 
par value 

27.8.18   

Mr. Moshe Tery as a 
Trustee for  Novo 

Holdings A/S 

, 10מוהליבר 
 8,229,376 50124726 רחובות

ordinary 
shares 

without a 
par value 

27.8.18   

Mr. Moshe Tery as a 
Trustee for Moelis 

Australia Asset 
Management Ltd. As 

trustee for Moelis 
Australia Exchanges 

Fund 

, 10מוהליבר 
 8,229,376 50124726 רחובות

ordinary 
shares 

without a 
par value 

27.8.18   

Mr. MosheTery as a 
Trustee for Sunsuper 
Exchange Fund LLC 

, 10מוהליבר 
 רחובות

50124726 8,229,376 

ordinary 
shares 

without a 
par value 

27.8.18   

Mr. Moshe Tery as a 
Trustee for Dalton 

Special Holdings LLC 

, 10מוהליבר 
 רחובות

50124726 8,229,376 

ordinary 
shares 

without a 
par value 

27.8.18   

     100,000,000   סה"כ

 


