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 2019 ,ינויב 03 םויל הרבחה יניינע בצמ לע ןוירוטקרידה חוד 
 לש הפוקתל )"הרבחה" :ןלהל( מ"עב תוקזחא רורק לש ןוירוטקרידה חוד תא תאזב שיגהל םידבכתמ ונא
 .)"חודה תפוקת" :ןלהל( 2019 ינויב 30 םויב המייתסנש םישדוח השישו השולש

 :ןלהל( מ"עב הרוא-פי לש ,הרבחה לש תוליעפה תואצות תא ללוכ 2019 ינויב 30 םויל דחואמה חודה
 .הדי לע םיקזחומה םידיגאתה לשו )"הרואפי"

 .)IFRS( םיימואלניבה תואנובשחה יללכ יפ לע םייפסכה היתוחוד תא תכרוע הרבחה 2008 תנשמ לחה

 דיגאתה יקסע בצמל ןוירוטקרידה ירבסה

  יפסכה בצמה .1

 ,2019 ינויב 30 םויל יפסכה בצמה לע חודב םיירקיעה םיפיעסב םייתוהמה םייונישה לש האוושה ןלהל
  .2018 רבמצדב 31 םוילו 2018 ינויב 30 םויל יפסכה בצמה לע חודה תמועל

  הרבחה ירבסה 31.12.2018 30.6.2018 30.6.2019 ףיעסה

 ח"ש יפלא 

 םינמוזמ יוושו םינמוזמ
 רצק ןמזל תועקשהו

 ימירזת לע םידחואמ תוחוד האר 486,444 443,476 468,665
 םינמוזמ

  141,516 194,265 180,794  תוחוקל

  9,419 8,277 6,526 הבוח תורתיו םיבייח

  )*49,785 )*50,822 60,093  יאלמ

 .םידחואמה תוחודב 'ג5ו 'ב5 רואב האר 1,750 1,750 179 לבקל סמ סכנ

 .םידחואמה תוחודב 'ג5ו 'ב5 רואב האר 1,000 13,349 1,000 תונמאנב תונודקפ

 .םידחואמה תוחודב 'ג5ו 'ב5 רואב האר 1,542 1,034 508 הריכמל קזחומה סכנ

  )*691,456 )*712,973 717,765 םיפטוש םיסכנ ךס

  )*208,000 )*187,177 214,200 עובק שוכר

 םידחואמה תוחודב 'ג2 רואב האר - - 75,642 שומיש תוכז יסכנ
 חוויד ןקת לש הנושארל םושיי ןיינעב
 .תוריכחל עגונב ימואלניב יפסכ

  )*308,493 )*299,981 388,250 םיפטוש אל םיסכנ ךס

  999,949 1,012,954 1,106,015 ןזאמ ךס

 לש תפטוש תולח
 תוריכח ןיגב תויובייחתה

 םידחואמה תוחודב 'ג2 רואב האר - - 13,385
 חוויד ןקת לש הנושארל םושיי ןיינעב
 .תוריכחל עגונב ימואלניב יפסכ

  174,005 245,863 218,138 תופטוש תויובייחתה ךס

 םידחואמה תוחודב 'ג2 רואב האר - - 61,756 תוריכח ןיגב תויובייחתה
 חוויד ןקת לש הנושארל םושיי ןיינעב
 .תוריכחל עגונב ימואלניב יפסכ

  17,314 16,625 78,962 תופטוש אל תובייחתה ךס

 ןוהב םייוניש לע םידחואמ תוחוד האר 808,630 750,466 808,915  ןוה ךס

  999,949 1,012,954 1,106,015  ןוהו תויובייחתה לכה ךס

 

 שדחמ גווס )*
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  תוליעפה תואצות .2

 
  ,רבמצדב 31 םויל ,ינויב 30 םויב ומייתסהש םישדוח 3 -ל ,ינויב 30 םויב ומייתסהש םישדוח 6 -ל ףיעסה

 הרבחה ירבסה

 

2019 2018 2019 2018 2018 

 יפלא
 ח"ש

 ךסמ %
 תוסנכהה

 ךסמ % ח"ש יפלא
 תוסנכהה

 יפלא
 ח"ש

 ךסמ %
 תוסנכהה

 יפלא
 ח"ש

 ךסמ %
 תוסנכהה

 יפלא
 ח"ש

 ךסמ %
 תוסנכהה

 תוסנכה
 תוריכממ
 ןתמו

 םיתוריש

 הליבקמה הפוקתה תמועל 8.7% לש ןוטיק 100% 959,720 100% 262,536 100% 250,976 100% 474,997 100% 433,431
 השק ףרוחמ העפשוה הנשה תיצחמ .דקתשא
 .דקתשא תמועל יתרגש אלו

  45.3% 434,950 47.2% 124,032 47.2% 118,451 46.1% 218,992 45.3% 196,131 ימלוג חוור

 תואצוה
 קווישו הריכמ

126,168 29.1% 132,478 27.9% 70,347 28.0% 73,896 28.1% 253,753 26.4%  

 תואצוה
 הלהנה
 תויללכו

20,461 4.7% 20,963 4.4% 10,162 4.0% 10,998 4.2% 44,512 4.6%  

 תואצוה
 )תוסנכה(

 חוורו תורחא
 שומיממ
 ,עובק שוכר
  וטנ

 האר ,חודה תפוקתב תורחאה תוסנכהה רובע 0.6% 5,867 2.9% 7,592 )5.7%( )14,300( 1.4% 6,463 )3.6%( )15,256(
 הרכהל עגונב םידחואמה תוחודב 'ב5 רואב
 .רשנב הרבחה לש ןיעקרקמה שומיממ חוורב
 הליבקמה הפוקתב תורחאה תואצוהה רובע
 םידחואמה תוחודב 'ה5 רואב האר דקתשא
 הביבסה תנגהל דרשמהמ יפסכה םוציעל עגונב
 .מ"עב ירובת-הרואפי הלביקש

  13.6% 130,818 12.0% 31,546 20.8% 52,242 12.4% 59,088 14.9% 64,758 ילועפת חוור

 תוסנכה
 )תואצוה(

 וטנ ,ןומימ

 ןקת לש הנושארל םושייב הלחה הצובקה )0.1%( )521( 0.0% )7( 0.4% )1,184( 0.0% 31 )0.5%( )2,232(
 רשא ,תוריכח ןיינעב ימואלניב יפסכ חוויד
 חודה תפוקתב ,ןומימ תואצוה תורכומ וניגב
 לש ךסל ומכתסה ןקתה ןיגב ןומימה תואצוה

 .ח"ש יפלא 1,200

 הרבחה קלח
 יחוורב

 רוצייה תוליעפ הקספוה 2019 ,ראוניב 1 םויב 0.7% 6,366 0.1% 215 )0.2%( )623( 0.5% 2,477 )0.5%( )2,364(
 ןגופת תוישעתב םיאופקה םינגוטה לעפמ לש
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  )ידספה(
 תורבח
 תולפוטמה
 תטיש יפל
 יוושה
 וטנ ,ינזאמה

 םדקתמו שדח לעפמב ותפלחה ךרוצל מ"עב
 המלשוה שדחה לעפמה תמקה .רתא ותואב
 רוצייל רזח לעפמהו תוחודה דעומל הבורב
 .2019 ילוי שדוחב

 ינפל חוור
 לע םיסמ
 הסנכה

60,162 13.9% 61,596 13.0% 50,435 20.1% 31,754 12.1% 136,663 14.2%  

 לע םיסמ
 הסנכה

13,365 3.1% 14,291 3.0% 10,397 4.1% 7,554 2.9% 31,594 3.3%  

  10.9% 105,069 9.2% 24,200 16.0% 40,038 10.0% 47,305 10.8% 46,797 יקנ חוור
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  )ח"ש יפלאב( םיינועבר םידחואמ דספהו חוור תוחוד תיצמת .3

   םויב ומייתסהש םישדוח השולש  
  סרמב 31  

  ינויב 30
 רבטצמ

  2019 
  תוריכממ תוסנכה

182,141  
250,761  

432,902 
  תורחאו םיתוריש ןתממ תוסנכה

314  
215  

529 
       
  תוסנכה כ"הס

182,455  
250,976  

433,431 
       
  םיתורישהו תוריכמה תולע

104,775  
132,525  

237,300 
       
  ימלוג חוור

77,680  
118,451  

196,131 
       
  קווישו הריכמ תואצוה

55,821  
70,347  

126,168 
  תויללכו הלהנה תואצוה

10,299  
10,162  

20,461 
            תורחא תואצוה

-    
 

)300(  
)300( 

  וטנ ,עובק שוכר שומיממ חוור
956  

14,000  
14,956 

       
  

65,164  
66,209  

131,373 
       
  ילועפת חוור

12,516  
52,242  

64,758 
       
  וטנ ,ןומימ תואצוה

)1,048(  
)1,184(  

)2,232( 
 )ידספה( יחוורב הרבחה קלח

 תטיש יפל תולפוטמה תורבח

 ינזאמה יוושה
 

)1,741(  
)623(  

)2,364( 

       
  הסנכהה לע םיסמ ינפל חוור

9,727  
50,435  

60,162 
  הסנכהה לע םיסמ

2,968  
10,397  

13,365 
       
  יקנ חוור

6,759  
40,038  

46,797 
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  ןומימ תורוקמו תוליזנ .4

 

 םישדוח 6 -ל ףיעסה
 30 םויב ומייתסהש

 ,ינויב

 םישדוח 3 -ל
 30 םויב ומייתסהש

  ,ינויב

 31 םויל
 ,רבמצדב

  הרבחה ירבסה

2019 2018 2019 2018 2018 

 ח"ש יפלא

 םינמוזמה םירזת
 תוליעפמ עבנש
 תפטוש

 יפיעסב יונישמ עבונ יונישה רקיע 183,825 47,117 32,188 110,711 62,334

 ךכל ףסונ .תויובייחתהו םיסכנ

 ךסב םיסמ ומלוש חודה תפוקתב

 םיסמ תמועל ח"ש ןוילימ 12.2

 הליבקמה הפוקתב ולבקתהש

 .ח"ש ןוילימ 8.7 ךסב דקתשא
 םינמוזמה םירזת
 תוליעפל שמישש
 העקשה

 תשיכרב לודיגמ עבונ יונישה רקיע )46,647( )10,678( )22,496( )23,990( )26,648(

 27.5 -כ לש םוכסב עובק שוכר

 25.8 -כ לש ךס תמועל ח"ש ןוילימ

 הליבקמה הפוקתב ח"ש ןוילימ

 .דקתשא

 םינמוזמה םירזת
 תוליעפל שמישש
 ןומימ

 ךסב דנדיביד םלוש חודה תפוקתב )32,675( )25,175( )38,350( )25,175( )53,491(

 ילעבל דנדיבידו ח"ש ןוילימ 35

 הרבחב הטילש תונקמ ןניאש תויוכז

 ןוילימ 11.5 -כ לש ךסב תדחואמ

 הרבחה חודה תפוקתב ףסונב ,ח"ש

 ןקת לש הנושארל םושייב הלחה

 תוריכח ןיינעב ימואלניב יפסכ חוויד

 הריכחה תויובייחתה ןוערפ ויפלו

 ןומימ תוליעפמ םירזתב םיגצומ

 ןוילימ 7.0 -כ לש ךסל ומכתסה רשא

 דקתשא הליבקמה הפוקתב .ח"ש

 םידיגאתמ יארשא הרבחה הערפ

 ח"ש ןוילימ 17.5 ךסב םייאקנב

 ןניאש תויוכז ילעבל דנדיבידהו

 תדחואמ הרבחב הטילש תונקמ

 .ח"ש ןוילימ 6.7-כ לש ךסל םכתסה

 

 רצק ןמזל יארשא ןכו ימצע ןוהו םיקפס יארשא תועצמאב רקיעב התוליעפ תא תנמממ הרבחה

  .ךרוצה תדימב ,םיאקנב םידיגאתמ

 .םייאקנב םידיגאתמ רצק ןמזל יארשא ןיא הרבחל 2019 ,ינויב 30 םויל ןוכנ

 ידיגאת לשממ יטביה

 הליהקה ןעמל תוליעפ תרגסמב תומורת .5

 תרגסמב תומורתל סחיב יתוהמ יוניש לח אל ,2018 תנשל הרבחה לש יתפוקתה חודה םוסרפ דעוממ

  .הליהקה ןעמל תוליעפ

 תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ ילעב םירוטקריד .6

 ילעב םירוטקריד לש שרדנה ירעזמה רפסמה תעיבקל עגונב םייוניש ולח אל ,חודה דעומל ןוכנ

 תויחמומ ילעב םירוטקרידה רפסמל עגונב וא הרבחה ןוירוטקרידב תיסנניפ תיאנובשח תויחמומ

  .הרבחה ןוירוטקרידב םינהכמה תיסנניפו תיאנובשח
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 םייולת יתלבה םירוטקרידה רועיש רבדב יוליג .7

 קוחל 1 ףיעסב הז חנומ תרדגהכ( םייולת יתלבה םירוטקרידה רועיש ןיינעל הארוה ללוכ הרבחה ןונקת

 םינהכמה םייולת יתלבה םירוטקרידה רועישל עגונב םייוניש ולח אלו ,)1999-ט"נשתה ,תורבחה

  .הרבחה ןוירוטקרידב

 דיגאתב ימינפה רקבמה .8

 הרבחה לש יתפוקתה חודב וטרופש יפכ הרבחה לש ימינפה רקבמה רבדב םינותנל סחיב יוניש לח אל

  .2018 תנשל

 דיגאתה לש יסנניפה חווידה םע רשקב יוליג תוארוה

 וירחאלו חודה תפוקתב ועריאש הרבחה תוליעפב םייתוהמ םיעוריא .9

 לש םידחואמה םייפסכה תוחודב 'ו24 רואבל ךשמהב יכ הרבחה החוויד 29.4.2019 םויב .9.1

 ,רשנב התושרבש ןיעקרקמ סכנ םע רשקב 2018 רבמצדב 31 םויב המייתסנש הנשל הרבחה

 עשומב סכנב הרבחה תויוכז תרבעה לע לארשי יעקרקמ תושר רושיא לבקתה 29.4.2019 םויב

 'סמ( 29.4.2019 -ו 18.6.2017 םימימ םיידימ םיחוויד ואר ףסונ טוריפל .שכורה תבוטל

 .)2019-01-037203 -ו 2017-01-050509 :תואתכמסא

 )א( :תואבה תוטלחהה תא הרבחה תוינמ ילעב לש תיללכה הפיסאה הרשיא 6.5.2019 םויב .9.2

 םירוטקרידה לכ תא שדחמ תונמל )ב( ;הרבחה לש רקבמה ןובשחה האור תא שדחמ תונמל

 לש לומגתה תוינידמ לש שדחמ רשאל )ג( -ו םיינוציח םירוטקריד םניא רשאו הרבחב םינהכמה

 .)2019-01-039198 :אתכמסא 'סמ( ל"נה ךיראתה חוויד ואר ףסונ טוריפל .הרבחה

 םויב הרבחב רוטקרידכ ןהכל לדחי רגיטש ןורוד רמ יכ הרבחה החוויד 23.5.2019 םויב .9.3

 םוימ םיחוויד ואר ףסונ טוריפל .1.6.2019 םוימ לחה הרבחה ל"כנמכ ןהכל לחיו 31.5.2019

 .)2019-01-043683 ;2019-01-043680 :תואתכמסא 'סמ( 23.5.2019

 םתחנש ,הרואפיב תוינמה ילעב םכסה עקפ 28.5.2019 םויב יכ הרבחה החוויד 29.5.2019 םויב .9.4

 ילעב םכסה תעיקפ דעוממ .רזוח יתלבו ידיימ ןפואב ,מ"עב תוישעת ללכ ןיבל הרבחה ןיב

 דחא רוטקריד תונמל תוכזה )"תואקשמ"( מ"עב תואקשמו תוישעת ללכל ,רומאכ תוינמה

 תואקשמ םע דחיב הרבחה לש היתוקזחה דוע לכ תאזו( מ"עב ירובת-הרואפיבו הרואפיב

 טוריפל .31.12.2022 םוימ רחואי אל עקפת רשא ,)םירוטקריד תונמל תלוכיה תא הל תונקמ

 .)2019-01-046146 :אתכמסא 'סמ( 29.5.2019 םוימ ידיימ חוויד ואר ףסונ

 )א( :תואבה תוטלחהה תא הרבחה תוינמ ילעב לש תיללכה הפיסאה הרשיא 27.6.2019 םויב .9.5

 יבתכ ןתמ )ב( ;הרבחה ל"כנמכ רגיטש ןורוד רמ לש ותקסעהו ותנוהכ יאנת תא רשאל

 ןתמ )ג( ;וברוק וא הטילשה ילעב םע םינמנה ,הרשמ יאשונו םירוטקרידל יופישל תובייחתה

 םירוטקרידל ,יופישל תובייחתה יבתכ ןתמ )ד( -ו הרבחה ל"כנמל יופישל תובייחתה בתכ

 יפכו םינהכמה ובורק וא הטילשה לעב םע םינמנ םניאש ,הרבחה ל"כנמ טעמל ,הרשמ יאשונו

 :אתכמסא 'סמ( 27.6.2019 םוימ ידיימ חוויד ואר ףסונ טוריפל .הרבחב תעל תעמ ונהכיש

2019-01-054762(. 

 )א( :תואבה תוטלחהה תא הרבחה תוינמ ילעב לש תיללכה הפיסאה הרשיא 28.8.2019 םויב .9.6

 הינש הנוהכ תפוקתל ,הרבחב תינוציח תירוטקרידכ ינאג הרש 'בג לש שדחמ היונימ תא רשאל

 יאנת םתואב ,7.6.2019 םויב הנושארה התנוהכ םויס דעומ םע התליחתש םינש שולש תב

 תפוקתל ,הרבחב ינוציח רוטקרידכ לארה ןנור רמ לש שדחמ ויונימ תא רשאל )ב( ;הנוהכ

 ,7.6.2019 םויב הנושארה ותנוהכ םויס דעומ םע התליחתש םינש שולש תב הינש הנוהכ

 -ו 20.8.2019 ,19.8.2019 ,18.8.2019 םימימ םיחוויד ואר ףסונ טוריפל .הנוהכ יאנת םתואב

-2019-01 -ו 2019-01-07245 ,2019-01-071508 ,2019-01-071310 :תואתכמסא 'סמ( 28.8.2019

074325(. 

 .םייפסכה תוחודב 5 רואב ואר ףסונ טוריפל 

 .הרוסמה םתדובע לע הידבועלו הצובקה תלהנהל הכרעהו הדות עיבמ ןוירוטקרידה

 

___________________ ___________________ 

 בדור המלש                  

 ןוירוטקרידה ר"וי            

 רגיטש ןורוד     

 ל"כנמ          
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