מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ
("החברה")
תשקיף
הנפקה בדרך של זכויות
 1,852,858מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה (להלן" :המניות" או "המניות המוצעות לבעלי ניירות הערך המזכים").
המניות המוצעות לבעלי ניירות הערך המזכים מוצעות בדרך של זכויות ב 264,694 -יחידות זכות לבעלי ניירות הערך המזכים של החברה ,כהגדרתם
בסעיף .2.1.2א .בפרק  2לתשקיף ,שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות של החברה ביום המסחר של ה 1 -בפברואר( 2018 ,להלן" :היום הקובע" כהגדרתו
בסעיף .2.1.2א .בפרק  2לתשקיף) באופן שכל מחזיק ב 25 -מניות רגילות של החברה ,אשר תהיינה רשומות על שמו ביום הקובע ,יהיה זכאי לרכוש יחידת
זכות אחת שהרכבה הינו ,כדלקמן:
הרכב היחידה
 7מניות רגילות במחיר של  74ש"ח למניה
סה"כ המחיר ליחידת זכות

מחיר
 518ש"ח
 518ש"ח

לפרטים בנוגע למרכיב ההטבה ומחיר המניה "אקס זכויות" ראו סעיף .2.1.2ד .בפרק  2לתשקיף זה.
המסחר בזכויות יתקיים ביום שני 12 ,בפברואר .2108 ,המועד האחרון למסירת הודעות על ניצול הזכויות לגבי זכאים לא רשומים ,כאמור בסעיף
.2.1.2א .בפרק  2לתשקיף ,הינו שני 12 ,בפברואר ,2018 ,בשעה שתיקבע ביחס לכל זכאי לא רשום על ידי חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק בניירות
הערך המזכים.

הצעה לעובדים של
 122,000אופציות שאינן רשומות למסחר בבורסה (להלן" :אופציות") ,מוצעות ללא תמורה לניצעים שהינם עובדי החברה ו/או עובדים שהינם נושאי
משרה בה .כל אחת מהאופציות תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת ,רשומה על שם ,בת  1ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה .לפרטים נוספים ראו סעיף
לפרטים ראו סעיף  2.2בפרק  2להלן.

תשקיף מדף
תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף ,מכוחו תוכל החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם להוראות הדין -מניות רגילות של החברה ,אגרות חוב
שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן
ניתנות להמרה ושניתנות להמרה וניירות ערך מסחריים.
הצעתם של ניירות ערך מכוח תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-באמצעות דוחות הצעת מדף בהם
יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,בהתאם להוראות כל דין (ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו) ,כפי שיהיו מעת לעת.
במסגרת פעילותה העסקית של החברה ,חשופה החברה למגוון גורמי סיכון ,אשר המהותיים ביניהם לרבות תלות בלקוחות מפורטים בסעיף 6.28
בפרק  6לתשקיף.
לא נקבעה כמות יחידות מינימאלית על פי תשקיף זה.
תשקיף זה אינו מובטח בחיתום.
למיטב ידיעת החברה ,הוצאות ההנפקה בסך של כ 650 -אלפי  ₪מהוות כ 0.47% -מתמורת ההנפקה הצפויה ברוטו.
נכון למועד תשקיף זה ,לא חלים על החברה הגבלות או סייגים מיוחדים ביחס לחלוקת דיבידנד .עם זאת ,מנועי בית שמש בע"מ ,חברת בת בשליטתה של
החברה ,התחייבה כלפי תאגידים בנקאיים לעמוד באמות מידה פיננסיות שונות העלולות להגביל ,בעקיפין ,את יכולתה של החברה לחלק דיבידנדים.
לפרטים נוספים ראו סעיף  5בפרק  6לתשקיף זה.
לפרטים בדבר אמות המידה הפיננסיות שהקבוצה התחייבה כלפי תאגידים בנקאיים ,כחלק מקבלת האשראי הקיים ,ראו סעיף  17בפרק  6לתשקיף.
עותק מהתשקיף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il :ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
שכתובתו.http://maya.tase.co.il :
תאריך התשקיף 24 :בינואר2018 ,
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פרק  -1מבוא
 1.1כללי
החברה ,מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ ,הוקמה והתאגדה בישראל ,לפי חוק החברות ,בשנת
 1997כחברה פרטית מוגבלת במניות ובאותה שנה ,סמוך לאחר הקמתה הפכה החברה לחברה
ציבורית .לפרטים נוספים אודות החברה ראו פרק  6לתשקיף זה.
 1.1היתרים ואישורים להנפקת זכויות והצעת האופציות לעובדים
1.2.1

החברה קיבלה את כל ההיתרים והאישורים ,הדרושים על פי כל דין ,להצעת מניות רגילות על
פי תשקיף הנפקת הזכויות וכן להצעת המניות שתנבענה ממימוש האופציות שאינן רשומות
למסחר המוצעות ללא תמורה לניצעים שהם עובדי החברה ו/או נושאי משרה בה (להלן:
"תשקיף ההנפקה") ,לרישומם בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה")
ולפרסום תשקיף ההנפקה.
אין בהיתרה של הרשות לניירות ערך לפרסם את תשקיף ההנפקה משום אימות הפרטים
המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של
ניירות הערך המוצעים בתשקיף הנפקת הזכויות.

1.2.2

החברה פנתה לבורסה בבקשה לרישום למסחר של המניות המוצעות בהצעת הזכויות וכן של
המניות שתנבענה ממימוש האופציות שאינן רשומות למסחר המוצעות ללא תמורה לניצעים
שהם עובדי החברה ו/או עובדים שהינם נושאי משרה בה והבורסה נתנה את אישורה לכך.
החברה תפנה לבורסה תוך  3ימי מסחר לאחר יום תשלום דמי ניצול הזכויות או מכול ניצול
שוטף של זכויות ,ככול שיהיה ,בבקשה לרשום את ניירות הערך המוצעים בדרך של זכויות.
הרישום למסחר בבורסה של המניות המוצעות בהצעת הזכויות כפוף להנחיות ולתקנון
הבורסה ולהוראות הדין הרלוונטי.

1.2.3

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף הנפקת הזכויות,
למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של
ניירות הערך המוצעים בתשקיף הנפקת הזכויות ו/או על התנאים לפיהם הם מוצעים.

 1.1היתרים ואישורים לתשקיף מדף
1.3.1

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי דין לפרסום תשקיף
מדף זה .תשקיף זה הינו תשקיף מדף כאמור בסעיף 23א לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח1968-
והצעת ניירות ערך על פיו תיעשה על פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך,
תשכ"ח 1968-ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,תשס"ו 2005-ואשר בו יושלמו
הפרטים המיוחדים לאותה הצעה (להלן" :דוח הצעת המדף" או "דוח ההצעה").

א1-

אין בהיתרה של הרשות לניירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים
המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של
ניירות הערך המוצעים.
1.3.2

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני המתייחס לרישום למסחר בה של מניות רגילות של
החברה ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות
להמרה ושניתנות להמרה וניירות ערך מסחריים אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה (כולם יחד
ייקראו בסעיף זה" :ניירות הערך" ו" -האישור העקרוני" ,בהתאם).

1.3.3

האישור העקרוני האמור אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר ,והרישום למסחר
של ניירות הערך ,ככל ויוצעו ,יהיה כפוף לקבלת אישור לבקשה לרישום ניירות הערך למסחר
על פי דוח הצעת מדף .אין במתן האישור העקרוני כאמור ,משום התחייבות למתן אישור
לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח הצעת מדף.
על אישור בקשה לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות
תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר
כאמור.
אין לראות באישור הבורסה לתשקיף זה אישור לפרטים המובאים בתשקיף מדף זה,
למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך
המוצעים בתשקיף מדף זה או על המחיר בו הם יוצעו בדוח הצעת מדף.

 1.1הון החברה
1.4.1

הון המניות
הון המניות הרגילות לתאריך התשקיף – רשום מונפק ונפרע של החברה:

סוג המניות הרגילות

הון מניות מונפק ונפרע (ע.נ).

הון מניות רשום (ש"ח)
בלא דילול

מניות רגילות בנות 10,000,000 ₪ 1

7,000,000

1

בדילול מלא
7,212,000

2

ע.נ .כל אחת
לפירוט נוסף בדבר הון המניות הרשום ,המונפק והנפרע של החברה לתאריך התשקיף ראו
פרק  3לתשקיף.

1
2

כולל  382,652מניות רגילות המוחזקות על ידי חברת הבת ,מנועי בית שמש בע"מ.
כולל( :א)  90,000אופציות (לא סחירות) ההמירות ל 90,000 -מניות רגילות אשר הוקצו למנכ"ל החברה .לפרטים נוספים ראו בדיווח
מיידי מיום  ,09.04.2017מס' אסמכתא  .2017-01-032194וכן (ב)  122,000אופציות (לא סחירות) לעובדים ו/או נושאי משרה כמפורט
בסעיף  2.2בפרק  2לתשקיף זה אשר תוקצנה בסמוך לאחר מועד פרסום תשקיף זה .נכון למועד תשקיף זה ,בהתאם לתנאי האופציות
באמורות האופציות אינן ניתנות למימוש עד למועד הקובע להנפקת הזכויות על פי תשקיף זה.

א2-

נכון למועד התשקיף ,אין ניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות החברה למעט
אופציות שהוענקו למנכ"ל החברה כמפורט בפרק  3לתשקיף .הזכויות הנלוות למניות
הרגילות מפורטות בפרק  4לתשקיף.
1.4.2

1.4.3

הרכב ההון העצמי של החברה נכון ליום  11בדצמבר  ,1016הינו כדלקמן:
הון מניות רגילות
פרמיה על מניות וקרנות הון
עודפים
מניות מוחזקות בידי חברה מאוחדת
סה"כ הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה

באלפי דולר
1,909
10,561
46,448
()1,017
57,901

החלק המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ הון עצמי

17
57,918

הרכב ההון העצמי של החברה נכון ליום  10בספטמבר  ,1017הינו כדלקמן:

הון מניות רגילות
פרמיה על מניות וקרנות הון
עודפים
מניות מוחזקות בידי חברה מאוחדת

באלפי דולר
1,909
10,628
52,373
()1,017

סה"כ הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה
החלק המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ הון עצמי

63,893
19
63,912

א3-

פרק  -2פרטי הצעת ניירות הערך
 2.2הצעה בדרך של זכויות
1.1.1

ניירות הערך המוצעים
עד  1,851,858מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה (להלן:
"המניות" או "המניות המוצעות לבעלי ניירות הערך המזכים").

1.1.1

אופן הצעת המניות המוצעות בדרך של זכויות
א .הגדרות

"בורסה"

 -בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

"היום הקובע"

 יום חמישי 1 ,בפברואר( 1018 ,שהוא היום הקובע את הזכותלהשתתף בהנפקת הזכויות) .היה ופורסם לאחר המועד הקובע תיקון
לתשקיף ללא שינוי במבנה ההנפקה ,לא ישתנה היום הקובע ,אלא
וככל ונקבע אחרת בתיקון.

"יום המסחר אקס זכויות"

-

"יום המסחר בזכויות"

-

"ניירות הערך המזכים"

 המניות הרגילות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה (מלבדהמניות הרדומות כהגדרתן בסעיף  3.6בפרק  3לתשקיף) ,הזכאים
להשתתף בהצעת הזכויות ביום הקובע ,ככל שיהיו בהון החברה
ביום הקובע.

"החברה לרישומים"

 -החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ.

"ניירות הערך המוצעים"

 עד  1,851,858מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כלאחת של החברה

"זכאים בלתי רשומים"

 בעלי ניירות הערך המזכים המחזיקים ביום הקובע בניירות הערךהמזכים באמצעות החברה לרישומים.

"המועד האחרון למסירת
הודעות לניצול הזכויות"

 לגבי זכאים הרשומים ,יום ראשון 11 ,בפברואר( 1018 ,יום המסחרהאחרון לפני יום המסחר בזכויות) עד השעה  11:00בצהריים.

היום הקובע ,קרי :יום חמישי 1 ,בפברואר.1018 ,
יום שני 11 ,בפברואר .1018 ,הופסק המסחר ביום המסחר בזכויות,
בניירות הערך המזכים או בזכויות ,למשך יותר מ 45-דקות ,ולא
חודש באותו יום המסחר ,אז יתקיים יום מסחר נוסף בזכויות ביום
המסחר הבא בו יתקיים מסחר במניות ,והיום האחרון לניצול
הזכויות ויום התשלום ידחו בהתאמה.
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לגבי הזכאים הבלתי רשומים ,יום שני 11 ,בפברואר( 1018 ,יום
המסחר בזכויות) בשעה שתיקבע ביחס לכל זכאי בלתי רשום על ידי
חבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק בניירות הערך המזכים.
"זכאים רשומים"

 בעלי ניירות הערך המזכים הרשומים ביום הקובע בניירות ערךהמזכים שלא באמצעות החברה לרישומים.

"המורשים לקבלת
בקשות /הודעות"

 -הבנקים וחברי הבורסה האחרים.

"היום האחרון לניצול
הזכויות"

 יום חמישי 15 ,בפברואר 1018 ,שבו מתקיים מסחר בבורסה ,הואיום המסחר השלישי לאחר יום המסחר בזכויות.

"יום תשלום דמי ניצול
הזכויות"

 -יום חמישי 15 ,בפברואר( 1018 ,היום האחרון לניצול הזכויות).

"יום מסחר"

 -יום בו מתקיים מסחר בבורסה.

"יום עסקים"

 -כל יום אשר בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות.

ב .מניות המוצעות על פי תשקיף זה ,מוצעות לבעלי ניירות הערך המזכים ,שיהיו רשומים
בפנקס בעלי המניות של החברה ביום הקובע (להלן" :החזקה" או "מחזיק") ,באמצעות
 164,694יחידות זכות ,באופן שכל מחזיק ב 15 -מניות רגילות של החברה ,אשר תהיינה
רשומות על שמו ביום הקובע ,יהיה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת שהרכבה הינו,
כדלקמן:
הרכב היחידה

מחיר

 7מניות רגילות במחיר של  74ש"ח למניה

 518ש"ח

סה"כ המחיר ליחידת זכות

 528ש"ח

ג .המניות הרגילות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות
הקיימות בהון המניות של החברה ,ותזכינה את בעליהן במלוא הדיבידנדים במזומנים
או מניות הטבה ,ובכל חלוקה אחרת .לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות הרגילות
של החברה ,ראו פרק  4לתשקיף זה.
ד .מחיר המניה "אקס זכויות" ומרכיב ההטבה בהצעת הזכויות
בהתחשב בשער הנעילה של מניה רגילה של החברה בבורסה ביום  11בינואר ,1018 ,קרי
–  78.44ש"ח למניה ,ובהתחשב במחיר יחידת הזכות המוצעת והרכבה ,מחיר ה"אקס
זכויות" למניה הוא כ 77.47 -ש"ח .מרכיב ההטבה בהצעת הזכויות על פי תשקיף
הנפקת הזכויות זה ,המחושב על פי אותן ההנחיות ,הינו  1.151%ליחידת זכות.
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1.1.3

תיאור ההצעה בדרך של זכויות
א .הודעה על זכויות
סמוך ככל האפשר לאחר היום הקובע תשלח החברה בדואר רשום או במסירה אישית
לכל הזכאים הרשומים (ככל שקיימים) ולחברה לרישומים ,מכתבי זכויות בגין ניירות
הערך להם הם זכאים בהנפקה בציון העובדה כי ניתן לעיין בעותק של תשקיף זה באתר
האינטרנט של רשות ניירות ערך ,וטופס בקשה לניצול הזכויות (להלן" :מכתבי
הזכויות") .במכתבי הזכויות יצוינו דרכי הפעולה האפשריות לניצול הזכויות ,כמפורט
בסעיף  1.1.3בסעיפים קטנים ד' ו -ה' להלן.
מכתבי הזכויות ניתנים לפיצול ולויתור לטובת צד שלישי ביחידות שלמות בלבד על ידי
מילוי הטפסים המצורפים למכתבי הזכויות והעברתם לחברה בצירוף מכתבי הזכויות
וזאת עד יום המסחר הקודם ליום המסחר בזכויות ועד למועד האחרון למסירת הודעה.
כל ההוצאות הכרוכות בפיצול האמור והיטלים אחרים ,אם יהיו ,יחולו על מבקש
הפיצול וישולמו על ידו.
חוקי העזר של מסלקת הבורסה קובעים כי הזכאים הבלתי רשומים יקבלו מאת חברי
הבורסה שבאמצעותם הם מחזיקים בניירות הערך המזכים ,הודעות מתאימות
המציינות את דרכי הפעולה האפשרויות כאמור בסעיף  1.1.3סעיף קטן ה' להלן.
ב .שברי זכויות
ביחס למחזיקים הרשומים (קרי ,למעט החברה לרישומים) ,החברה לא תתחשב בשברי
הזכויות ,דהיינו בזכות לקבל פחות מיחידה שלמה אחת .יובהר כי זכאי רשום המעוניין
לקבל תמורה בגין שברי זכויות כאמור ,יידרש להעביר את ניירות הערך המזכים על שם
החברה לרישומים ולהפוך לזכאי בלתי רשום לא יאוחר מיום מסחר אחד לפני יום
המסחר בזכויות .משביצע את האמור תחולנה עליו ההוראות החלות על זכאי בלתי
רשום כמפורט להלן.
שברי הזכויות להם זכאים הזכאים הבלתי רשומים ,המצטברים ליחידה אחת ,יימכרו
על ידי חברי הבורסה באמצעותם מוחזקים ניירות הערך המזכים לאותם שברים.
תמורת מכירת השברים המצטברים ליחידות שלמות הנ"ל ,אם תהיה כזו ,לאחר ניכוי
מחיר הנפקתם והוצאות מכירתם בשיעור של  1%מהתמורה וכל היטל או מס שיוטל,
תחולק בהתאם לזכויותיהם על ידי משלוח שיקים לזכאים אלה או בזיכויים בנקאיים
לא יאוחר מ 15 -ימים לאחר מכירתם כאמור .לא ישלח לזכאי כאמור סכום הנמוך מ-
 ₪ 30וניתן יהיה לקבלו במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.
זכאי כאמור שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה בתום  11חודשים מיום
המכירה יאבד את זכותו לסכום זה.
ג .המסחר בזכויות
ניתן לקנות ולמכור זכויות בבורסה שתונפקנה על פי תשקיף זה ,באמצעות חברי
הבורסה ,ביום המסחר בזכויות .יחידת המסחר בזכויות תהיה הזכות לרכישת יחידת
זכות אחת ,אשר פרטיה הינם כאמור בסעיף 1.1.1ב .לעיל.
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הופסק המסחר ,ביום המסחר בזכויות ,בניירות הערך המזכים או בזכויות ,למשך יותר
מ 45-דקות ,ולא חודש באותו יום המסחר ,אז יתקיים יום מסחר נוסף בזכויות ביום
המסחר הבא בו יתקיים מסחר ,והיום האחרון לניצול הזכויות ויום התשלום ידחו
בהתאמה.
הופסק המסחר ביום המסחר בזכויות בניירות הערך המזכים או בזכויות ,והפסקת
המסחר אינה עולה על חמישה ימי מסחר רצופים ,יישארו בתוקף הוראות הלקוח לעניין
המסחר בזכויות ,אלא אם כן נתן הלקוח הוראה אחרת .נמשכה הפסקת המסחר למעלה
מחמישה ימי מסחר רצופים תתבטלנה הוראות הלקוח .החל מיום המסחר השישי
הרצוף להפסקה או להשעיה של המסחר כאמור תהיינה הפקודות מבוטלות.
רוכש זכויות ביום המסחר בזכויות ,המחזיק בהן לאחר יום המסחר בזכויות ,יודיע
לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק ,עד היום האחרון לניצול הזכויות ,בשעה שתקבע
לכך על ידי חבר הבורסה ,אם הוא מנצלן ואם לאו .אם לא תינתן הודעה כמאור,
הזכויות לא תנוצלנה ,והן תפקענה.
ד .ניצול הזכויות או מכירתן על ידי זכאים רשומים
זכאים רשומים יהיו רשאים לנצל את זכויותיהם או לא לנצלן .החברה לא תטפל
במכירת זכויות על ידי זכאים רשומים שיבקשו זאת.
יובהר ,כי זכאי רשום המעוניין למכור את זכויותיו במסגרת המסחר בבורסה יהיה
חייב ,כתנאי לביצוע המכירה ,להעביר את הזכויות על שם החברה לרישומים לא יאוחר
מיום מסחר אחד לפני יום המסחר בזכויות ,ומשביצע את האמור תחולנה עליו
ההוראות החלות על זכאי בלתי רשום.
הודעה על ניצול הזכויות על ידי זכאי רשום תינתן באמצעות מסירת מכתב הזכויות וכן
בקשה לניצול הזכויות על גבי טופס הבקשה הנזכר בסעיף קטן א לעיל ,כשהם מלאים
וחתומים כהלכה ,בצירוף המחאה לפקודת החברה (אשר מועד פירעונה יהא לא יאוחר
מיום תשלום דמי ניצול הזכויות) או אישור על ביצוע העברה בנקאית לזכות החברה
במלוא סכום התמורה עבור הזכויות המבוקשות ,לתשלום לא יאוחר מיום התשלום
דמי ניצול הזכויות ,והכל עבור יחידות הזכויות המבוקשות.
אם לא תתקבל הודעה על ניצול זכויות כאמור לעיל על ידי הזכאים הרשומים או אם לא
תפרע ההמחאה האמורה ,או אם לא יתקבל אישור על ביצוע העברה בנקאית כאמור עד
יום תשלום דמי ניצול הזכויות ,יראו את הזכויות כאילו לא נוצלו והן תפקענה .למנצלי
הזכויות לא תעמוד זכות קיזוז כנגד החברה בגין סכום שעליהם לשלם לצורך ניצול
הזכויות.
ה .ניצול הזכויות או מכירתן על ידי זכאים בלתי רשומים
בהתאם לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ,חברי הבורסה ישלחו הודעות לזכאים הבלתי
רשומים ,המחזיקים ביום הקובע בניירות הערך המזכים באמצעותם .בהודעה יפרט
חבר הבורסה את דרכי הפעולה האפשריות של המחזיק הבלתי רשום בגין זכויות
הרשומות לזכותו כדלקמן )1( :לנצל את הזכויות; ( )1למכור את הזכויות; ( )3לא למכור
ולא לנצל את הזכויות; כל אחד מחברי הבורסה יציין בהודעתו כי אם לא תתקבל
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הוראה כלשהי מהזכאים הבלתי רשומים ,עד יום המסחר בזכויות ,בשעה שקבועה
בהודעתו ,אותו חבר בורסה ימכור בבורסה עבור אותו זכאי בלתי רשום את הזכויות
ביום המסחר בזכויות.
זכאים בלתי רשומים יודיעו לחברי הבורסה שבאמצעותם הם מחזיקים בניירות הערך
המזכים ,עד המועד האחרון למסירת הודעה לניצול הזכויות לגבי זכאים בלתי רשומים,
את אחת מההודעות הבאות )1( :כי הם מנצלים את הזכויות; או ( )1כי ברצונם למכור
את כל הזכויות או חלקן ,בהגבלת שער או ללא הגבלת שער; או ( )3כי ברצונם שלא
למכור ולא לנצל את הזכויות .הימנעות ממתן הודעה כאמור על ידי זכאים בלתי
רשומים תחשב כהוראה למכור את הזכויות ללא הגבלת שער .זכאי בלתי רשום
המחזיק בזכויות לאחר יום המסחר הזכויות יודיע לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא
מחזיק את זכויותיו ,עד היום האחרון לניצול הזכויות בשעה שתקבע על ידי חבר
הבורסה ,אם הוא מנצלן אם לאו .אם לא תינתן הודעה כאמור ,הזכויות שבידי אותו
מחזיק לא נוצלו ,למעט זכויות שהיו בידי המחזיק לפני יום המסחר בזכויות ושהודיע
על ניצולן עד למועד האחרון למסירת הודעה כאמור לעיל ולא נתן הודעה אחרת לחבר
הבורסה לאחר יום המחסר בזכויות .נתן זכאי בלתי רשום הודעה על ניצול הזכויות,
יהיה רשאי לבטלה בהודעה לחבר הבורסה ,באמצעותו הוא מחזיק בניירות הערך
המזכים ,עד היום האחרון לניצול הזכויות.
בהתאם לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ,ביום האחרון לניצול הזכויות יגישו חברי
הבורסה למסלקה בכתב ,לא יאוחר מהשעה  09:00בבוקר ,את בקשות הניצול לגבי
כמות הזכויות הרשומה לרשותם במסלקת הבורסה ,אשר ניצולן נתבקש על ידי הזכאים
הבלתי רשומים .חבר בורסה שלא יגיש בכתב את בקשת הניצול כאמור לעיל ,תראה
אותו מסלקת הבורסה כמי שביקש לא לנצל את הזכויות ,והזכויות להן הוא זכאי
תפקענה.
לא יאוחר מיום תשלום דמי הזכויות תועבר לחברה התמורה עבור הזכויות שנוצלו על
ידי זכאים בלתי רשומים כאמור לעיל וזאת באמצעות חברי הבורסה שבאמצעותם הם
ניצלו את הזכויות כאמור ובאמצעות מסלקת הבורסה.
ו.

ניצול שוטף
בהתאם להנחיות הבורסה ,הזכויות ניתנות לניצול שוטף בכל עת ,מיום המסחר הבא
לאחר היום הקובע שהינו יום ראשון 4 ,בפברואר 1018 ,ועד ליום המסחר הקודם ליום
המסחר בזכויות שהינו ה -יום ראשון 11 ,בפברואר 1018 ,וזאת בהתאם להנחיות
הבורסה (להלן" :תקופת הניצול") ולהוראות שלהלן:
( )1זכאים רשומים אשר יבקשו לנצל את זכותם לניצול שוטף של זכויותיהם ,או חלק
מהן כאמור בסעיף זה ,ימסרו לחברה במשרדה ,בתקופת הניצול ,את מכתבי
הזכויות והבקשה לניצול הזכויות כשהם מלאים וחתומים כהלכה ובצירוף המחאה
לפקודת החברה במלוא סכום התמורה עבור היחידות המבוקשות לתשלום ביום
הבקשה .אם לא תיפרע ההמחאה הנ״ל יראו את הזכויות כאילו לא נוצלו והן
תפקענה.
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( )1זכאים בלתי רשומים המבקשים לנצל את זכותם לניצול שוטף של זכויותיהם או
חלק מהם כאמור בסעיף זה ,יודיעו על כך לחברי הבורסה שבאמצעותם הם
מחזיקים את ניירות הערך המזכים בתקופת הניצול ויצרפו את התמורה המלאה
בגין היחידות המבוקשות על-פי לוח זמנים כדלקמן:
(א) בקשת זכאי בלתי רשום בדבר ניצול זכויותיו שתתקבל עד שעה  11:00בצהריים
במשרדי חבר הבורסה ,תועבר על-ידי חבר הבורסה למסלקת הבורסה לא
יאוחר משעה  11:00בצהריים ביום המסחר הבא אחריו.
(ב) קיבלה המסלקה הודעה מחבר הבורסה בדבר ניצול הזכויות עד שעה 11:00
בצהריים ,תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה
בה בהתאם את החברה לרישומים ,וזאת לא יאוחר משעה  11:00בצהריים
ביום המסחר הבא ,לאחר שנמסרה לה הודעה כאמור.
(ג) קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור לעיל עד שעה  11:00בצהריים,
תעביר החברה לרישומים את בקשת הניצול למשרדי החברה לא יאוחר משעה
 11:00בצהריים ביום המסחר הבא אחריו.
( )3החברה תקצה באופן שוטף את ניירות הערך הכלולים ביחידות הזכות בגינן יוגשו
בקשות לניצול שוטף ,כאמור לעיל ,לאחר קבלת מלוא התמורה בגינם ,ותפנה
לבורסה סמוך לאחר הקצאתם בבקשה לרשמם למסחר בה.
( )4זכאי רשום אשר ינצל את זכויותיו כאמור ,יהיה רשאי למכור את ניירות הערך
שיוקצו לו בגין ניצול הזכויות עם קבלתם ,וזכאי בלתי רשום יהיה רשאי למכור את
ניירות הערך שיוקצו לו עקב ניצול הזכויות עם מסירת הודעת הניצול לחבר
הבורסה באמצעותו הוא מחזיק את ניירות הערך המזכים שבגינם הוא זכאי
לזכויות האמורות.
( )5על אף האמור לעיל ,אם הושעה המסחר במניות החברה וזאת במהלך תקופת
הניצול כאמור ,לא תהיינה הזכויות ניתנות לניצול החל מיום המסחר השישי הרצוף
להשעיית המסחר ועד תום השעיית המסחר .הודעות לניצול הזכויות שהתקבלו עד
היום השישי כאמור ושטרם בוצעו ,תהיינה מבוטלות.
ז .המסחר בבורסה "אקס זכויות"
המניות הקיימות בהון החברה יסחרו בבורסה "אקס זכויות" החל מהיום הקובע,
דהיינו מיום  1בפברואר.1018 ,
ח .זכויות שלא נוצלו
זכויות שלא נוצלו בהתאם להוראות דלעיל או שלא שולמה תמורתן ,עד ליום האחרון
לניצול הזכויות ,תפקענה ולא תקנינה כל זכות למחזיקים בהן ולא יוקצו ניירות ערך
בגינן .מובהר כי למנצלי הזכויות לא עומדת זכות קיזוז כנגד החברה בגין הסכום
שעליהם לשלם.
ט .אי סגירת מרשם ניירות הערך של החברה

ב6-

מרשם בעלי המניות של החברה לא יהיה סגור מתאריך פרסום תשקיף זה ועד (כולל)
לתום יום המסחר בזכויות ,דהיינו מיום  14בינואר 1018 ,ועד יום  11בפברואר.1018 ,
י .החשבון המיוחד לזכויות
כל הכספים שיתקבלו בגין הזכויות שתנוצלנה על-ידי המחזיקים הלא רשומים יועברו
לחברה לרישומים ,ויוחזקו על ידה בחשבון מיוחד על-שם החברה (להלן" :החשבון
המיוחד") .החברה לרישומים תעביר כספים שיתקבלו כאמור לחברה עד יום עסקים
אחד לאחר יום תשלום דמי ניצול הזכויות ,כנגד קבלת תעודה בגין מניות בגין הזכויות
לרכישתם נוצלו כאמור.
יא .תעודות ומכתבי הקצאה
לא יאוחר מיום מסחר אחד לאחר יום תשלום דמי ניצול הזכויות וקבלת התשלום
המלא בגינן אצל החברה ,תשלח החברה תעודות מניה לחברה לרישומים (לטובת
הזכאים הבלתי רשומים) ולזכאים הרשומים ,אשר ניצלו את זכויותיהם בהתאם לאמור
בתשקיף זה בגין ניירות הערך הכלולים ביחידות שהזכויות לרכישתם נוצלו על ידם.
בהתאם לאמור בתקנון הבורסה ,נכון למועד תשקיף זה ,המניות שתנפיק החברה
תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים.
תעודות המניה כאמור יהיו ניתנות להעברה ,לפיצול ולוויתור לטובת אחרים על ידי
הגשת הודעה על כך לחברה בנוסח המקובל למטרה זו .כל ההוצאות הכרוכות בפעולות
כאמור ,לרבות המסים וההיטלים הכרוכים בכך ,יחולו על המבקש לבצע את הפעולות
וישולמו על ידו.
יב .ניצול זכויות על ידי בעלי עניין
בעלת השליטה בחברה ,קרן פימי ,המחזיקה ב 1,978,154 -מניות רגילות ,הודיעה
לחברה כי בכוונתה להשתתף ,לכל הפחות ,באופן מלא בחלקה בהנפקת הזכויות ולממש
לכל הפחות  119,116יחידות זכות שתוקצינה 1לרכישת  833,881מניות רגילות וזאת
כנגד תמורה בסך כולל של כ 61.7 -מיליוני ש"ח.
לפרטים אודות בעלת השליטה בחברה ראו סעיף  1.3בפרק  6לתשקיף.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של בעלת השליטה להגיש הצעות לרכישת זכויות
נוספות (מעבר לאמור לעיל) ביום המסחר בזכויות ,אם וככל שתמצא לנכון לעשות כן,
וככל שתרכוש זכויות נוספות ,לנצל את הזכויות הנוספות שתירכשנה.

1.1.4

התאמות בניירות הערך המירים של החברה כתוצאה מהנפקת הזכויות
להלן ההתאמות שתחולה ביחס ל 111,000 -אופציות (לא סחירות) של החברה כדלקמן( :א)
 90,000אופציות (לא סחירות) שהוקצו למנכ"ל החברה ההמירות ל 90,000 -מניות רגילות;
(ב)  111,000אופציות (לא סחירות) לניצעים כמפורט בסעיף  1.1בפרק  1לתשקיף זה.

 1המניות הרגילות שתנבענה ממימוש אותן יחידות זכות יהוו כ – 9.84%מהונה המונפק והנפרע של החברה בהנחת ניצול מלוא
הזכויות המוצעות על פי תשקיף זה ,לא כולל  381,651מניות רדומות המוחזקות על יד החברה וכ 9.74% -בדילול מלא ,לא כולל
 381,651מניות רדומות המוחזקות על יד החברה.

ב7-

בהתאם לתנאי האופציות האמורות ,מספר המניות הנובעות מהמרה של האופציות (הלא
סחירות) יותאם למרכיב ההטבה בזכויות ,כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של
המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה"אקס
זכויות".
1.1.5

הימנעות מעשיית הסדרים
א .החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה ,להימנע מעשיית הסדרים
שאינם כתובים בתשקיף ,בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף,
הפצתם ופיזורם בציבור ,ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות הערך
המוצעים על פי התשקיף למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף.
ב.

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה ,להודיע לרשות ניירות
ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על פי
תשקיף זה ,הפצתם ופיזורם בציבור ,הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 1.1.5
ס"ק א' לתשקיף זה.

ג.

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה ,להימנע מלהתקשר עם
צד ג' כלשהו ,בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף ,הפצתם
ופיזורם בציבור ,שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  1.1.5ס"ק א'
לתשקיף זה.

1.1.6

הימנעות מדילול הון
בתקופה שהחל ממועד פרסום תשקיף זה ועד הקצאת המניות המוצעות בדרך של זכויות על
פי תשקיף זה ,לא תעשה החברה כל פעולה אשר יש בה משום דילול הון כמשמעותו בתקנות
ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט ,1969-ביחס למניות
המוצעות במסגרת תשקיף זה.

1.1.7

מיסוי ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה
האמור לעיל מתבסס על דיני המס כפי שהם נכונים למועד התשקיף ,אינו מתיימר להוות
פרשנות מוסמכת ו/או מלאה של הוראות החוק או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות
לניירות הערך הכלולים בו ואינו בא במקום ייעוץ משפטי ומקצועי בנדון ,שאותו יש לקבל
בהתאם לנתוניו המיוחדים של כל משקיע .כמו כן ,שינוי בדיני המס עשוי להוביל לתוצאות
שונות.
ביום  1בינואר  1006נכנס לתוקפו החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)147התשס"ה-
( 1005להלן" :תיקון  .)"247תיקון  147משנה באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה
(נוסח חדש) ,התשכ"א( 1961-להלן" :הפקודה") ,הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים
בבורסה.
בנוסף ,ביום  19בדצמבר  1008אישרה הכנסת את תיקון  169לפקודה (להלן" :תיקון ,)"169
אשר פורסם ברשומות ביום  31בדצמבר( 1008 ,נכנס לתוקף ביום  1בינואר  )1009וחולל
שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך .במועד פרסום התשקיף טרם התפרסמו כל
התקנות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקונים הנ"ל.
ב8-

בחודש יולי  ,1006אושר על ידי המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית תקן חשבונאות מס'
 .19התקן קובע כי חברות הכפופות לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-והמדווחות על פי
הוראותיו ,יערכו את הדוחות הכספיים לגבי שנת הכספיים  1008ואילך לפי כללי חשבונאות
בינלאומיים (.)IFRS
על פי הפסיקה ,כללי החשבונאות המקובלים חלים גם לצורך דיני המס ,אלא אם הם אינם
עולים בקנה אחד עם מדיניות המס של המחוקק או עם העקרונות העומדים בבסיסה של
שיטת המס הנהוגה בישראל .במקרים אלו גוברים דיני המס על כללי הרישום החשבונאיים.
יודגש כי ,כללי החשבונאות המקובלים האחרים ,ימשיכו לחול בקביעת ההכנסה החייבת,
ככל שדיני המס אינם קובעים אחרת.
ביום  6בדצמבר  1011פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) ,התשע"ב-
"( 1011החוק לשינוי נטל המס") .בהתאם לחוק לשינוי נטל המס אשר נכנס לתוקף החל
משנת  , 1011נקבע בין היתר ,העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים בגין רווחי הון,
ריבית ודיבידנד מ 10% -ל ,15% -ולבעל מניות מהותי 2מ 15%-ל.30% -
ביום  6באוגוסט  ,1011התקבל בכנסת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני
חקיקה) ,התשע"ב ,1011-אשר כלל את תיקון מס  195לפקודה (להלן" :תיקון  ,)"195אשר
פורסם ברשומות ביום  13באוגוסט ( 1011ונכנס לתוקף ביום  1בינואר  ,)1013במסגרתו
נוסף סעיף 111ב לפקודה .סעיף זה עודכן ביום  19בדצמבר  1016כאשר פורסם ברשומות
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 1017
ו ,)1018-התש"ז( 1016 -להלן" :חוק ההסדרים לשנים  .)"1017-1018סעיף 111ב המעודכן
קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס  1017עלתה על  640,000שקלים חדשים
(הסכום יתואם למדד) ,יהיה חייב החל משנת  1013במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת
העולה על הסכום כאמור בשיעור של  3%נוספים על האמור לעיל (להלן" :מס יסף").
הכנסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין
(מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים תכלל רק אם שווי מכירתה עולה על  4מיליון ₪
והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין) ,למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88
לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  47לחוק מיסוי מקרקעין.
בחוק ההסדרים לשנים  1017-1018הופחת שיעור מס החברות ,הקבוע בסעיף (116א)
לפקודה ,ב( 1% -ל )14% -החל מיום  1בינואר  1017וב 1%-נוסף (ל )13%-החל מיום 1
בינואר .1018
יובהר ,שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל .יצוין ,כי ביחס
ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" ,כהגדרתם בסעיף  14לפקודה,
עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו
לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל .כמו כן יצוין ,כי ביחס

 2יחי ד המחזיק ,במישירין או בעקיפין ,לבדו או ביחד עם אחר (כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה) ,ב 10% -לפחות באחד או
יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה (כהגדרת נוח זה בסעיף  88לפקודה) בחברה ,במועד מכירת נייר הערך או במועד כלשהו ב-
 11החודשים שקדמו למכירה כאמור.

ב9-

למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה" 3או כ"בעלי מניות מהותיים" ,4כהגדרתם בפקודה,
עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.
לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך הכלולים בתשקיף (להלן" :ניירות הערך")
הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:
א .שיעור המס על רווח הון ממכירת ניירות הערך
( )1בהתאם לסעיף  91לפקודה ,רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד
תושב ישראל אשר ההכנסה ממכירת ניירות הערך אינה מהווה בידיו הכנסה
מ"עסק" או מ"משלח יד" והיחיד לא תבע הוצאות מימון ,חייב במס בשיעור המס
השולי של היחיד בהתאם לסעיף  111לפקודה ,אך בשיעור שלא יעלה על ,15%
ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת .זאת ,למעט
לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה ,קרי,
המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד עם אחר 5ב 10% -לפחות באחד או
יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחברה ,במועד מכירת ניירות הערך או
במועד כלשהו ב 11 -החודשים שקדמו למכירה כאמור ,אשר שיעור המס לגבי
רווח הון ריאלי בידיו לא יעלה על ( 30%להלן" :בעל מניות מהותי").
לעניין המונח "מדד" לצורך חישוב רווח ההון הריאלי נציין ,כי בהתאם להוראות
סעיף  88לפקודה ,מדד הוא מדד המחירים לצרכן ,ואולם מי שבהיותו תושב חוץ
רכש נכס במטבע חוץ כדין ,רשאי לבקש שיראו את שער מטבע החוץ כמדד.
( )1לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך ,יחויב
רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של  ,30%עד לקביעת הוראות
ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 101א(א)( )9לפקודה ו101 -א(ב)
לפקודה .שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו
ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" ,בהתאם
להוראות סעיף  )1(1לפקודה ,שאז הוא יחויב במס שולי כקבוע בסעיף 111
לפקודה.
חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס
חברות הקבוע בסעיף  116לפקודה.
( )3ככלל ,תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) ,כהגדרתם בפקודה ,פטורים ממס על
רווח הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל מכוח סעיף (97ב)1
לפקודה .האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ ,אם תושבי ישראל
הם בעלי שליטה בו או הנהנים או הזכאים ל 15% -או יותר מההכנסות או
הרווחים של חבר בני אדם תושב חוץ ,במישרין או בעקיפין ,לבד או ביחד עם

 3כהגדרת מונח זה בסעיף (3ט) לפקודה.
 4כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
 5כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
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אחר ,6או יחד עם תושב ישראל אחר בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה .יצוין ,כי
במקרה שפטור כאמור אינו חל ,ככלל אפשר שיחולו הוראות פטור של אמנת המס
(אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ ,וזאת בכפוף להמצאה
מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים.
( )4במכירת מניות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למניות ,יראו כמחיר המקורי
(לצורך חישוב רווח ההון ממכירתן) של מניות אלה את המחיר המקורי של כתבי
האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם (אם שולם) בעד מימושן
למניות .כמו כן ,לצורכי מס יראו את יום הרכישה של מניות כאמור כיום הרכישה
של כתבי האופציה.
( )5קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  )1(9לפקודה,
פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתאם ובכפוף לתנאי
הסעיף .על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור
המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או
מ"משלח יד" ,אלא אם נקבע במפורש אחרת .לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד,
תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  111לפקודה.
( )6בהתאם להוראות סעיף  94לפקודה ,במקרה של מכירה של ניירות הערך שיוצעו
על-פי התשקיף בדרך של זכויות לבעלי המניות של החברה ,או של מניות או
אופציות שמקורן בזכויות כאמור ,ייוחס מרכיב ההטבה בזכויות שהוקצו
("הזכויות") גם למניות הקיימות שמכוחן הוקצו הזכויות לבעלי המניות של
החברה ("המניות העיקריות") ,והמחיר המקורי של הזכויות וכן של המניות
העיקריות יותאם באופן יחסי על-מנת לשקף את ייחוס מרכיב ההטבה כאמור.
( )7כמו-כן ,לעניין יום הרכישה של הזכויות ,יראו את הזכויות כאילו נרכשו ביום בו
נרכשה המניה העיקרית.
ב .ניכוי במקור על רווח הון מניירות ערך
( )1לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים,
בהתאם לסעיף  164לפקודה והוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה ,מתשלום
או מרווח הון במכירת נייר ערך ,במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה
עתידית) ,התשס"ג" ,1001 -חייב" (כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם
למוכר שהינו יחיד תמורה במכירת ניירות הערך ,ינכה מס בשיעור של  15%מרווח
ההון הריאלי .שיעור הניכוי הקבוע מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו חבר
בני אדם הינו בהתאם לסעיף (116א) לפקודה .זאת ,בכפוף לאישורי פטור (או
שיעור מופחת) מניכוי מס במקור ,שיומצאו מראש מפקיד השומה ,וכן לקיזוז
הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור לקופת גמל,
קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין .יצוין ,כי אם
במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי ,יחולו הוראות
 6כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
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סעיף (91ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה
כאמור.
( )1לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור בהתאם בהתקיים תנאים מסוימים
הקבועים בתקנות.
( )3קרנות נאמנות ,קופות גמל וגופים נוספים המנויים בתוספת לתקנות מס הכנסה
(ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים) ,התשס"ו( 1005-להלן" :תקנות
ניכוי מריבית") פטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.
( )4ככל שניירות הערך המוצעים על פי התשקיף יימחקו ממסחר בבורסה ,שיעור
הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה  30%מהתמורה ,כל
עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של ניכוי מס במקור
(לרבות פטור מניכוי מס במקור).
ג .קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים
( )1ככלל ,הפסדי הון ממכירת ניירות הערך המוצעים ,יותרו בקיזוז רק במקרים
שבהם אילו היו נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס
( )1הפסד הון ממכירת ניירות הערך בידי יחיד או חברה ,ניתן יהיה לקיזוז כנגד רווח
הון ריאלי על פי העקרונות הקבועים בסעיף  91לפקודה ,בין אם ההפסד/רווח
נוצרו מנכס (לרבות מנייר ערך סחיר) בישראל ,ובין אם מחוצה לה (למעט רווח
הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של  1ל.)3.5 -
( )3ביום  31באוגוסט  1011פורסם תיקון ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכוי
מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך ,במכירת יחידה בקרן נאמנות
או בעיסקה עתידית) ,התשע"א –  .1011במסגרת התיקון כאמור ,נקבע כי
במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים,
יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות (להלן" :ניירות סחירים") ,יקזז
החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו
ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד ,בין טרם יצירת
ההפסד ובין לאחר המועד האמור .תחולת התיקון כאמור הינה החל מיום 1
בינואר .1011
( )4הפסד הון בשנת המס ממכירת ניירות ערך יהיה בר קיזוז באותה שנת מס גם כנגד
הכנסות מריבית או מדיבידנד שנתקבלו באותה שנת מס בגין אותו נייר ערך וגם
כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד מניירות ערך אחרים שהתקבלו באותה שנת
מס ,ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד מנייר הערך האחר כאמור
אינו עולה על השיעור הקבוע בסעיף (116א) לפקודה אם הוא חבר בני אדם ,ועל
השיעור הקבוע בסעיפים 115ב( )1או 115ג(ב)  ,לפי העניין ,אם הוא יחיד.
( )5בעקבות החוק לשינוי נטל המס כאמור ,המס אשר יחול על דיבידנד ליחיד שהוא
בעל מניות מהותי הינו  .30%על כן ,הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת
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ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך
אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.
( )6הפסד שלא ניתן לקזזו ,כולו או מקצתו ,בשנת מס מסוימת ,כאמור לעיל ,יהיה
ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד כאמור בסעיף (91ב) לפקודה
בשנות המס הבאות בזו אחר זו ,לאחר השנה שבה היה ההפסד ,ובלבד שהוגש
לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה היה ההפסד.
( )7בכל הנוגע לקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו קודם לשנת ,1006
קיימות מגבלות נוספות לגבי אופן הקיזוז ,אשר נקבעו בהוראות התחולה לסעיף
 91לפקודה לפני תיקון  ,147כדלהלן :הפסדים שהיו במכירת ניירות ערך נסחרים
בבורסה בישראל בשנות המס  1003עד  1005שניתן להעבירם לשנים הבאות,
שהמס בשלהם לא קוזז עד ליום ה 1.1.1006 -לפי הוראות סעיף 105טו לפקודה,
כנוסחו לפני ביטולו בתיקון ,ואשר לא קוזזו במהלך שנת  ,1006יהיו בני קיזוז
כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית ודיבידנד מניירות הערך וריבית
ודיבידנד מניירות ערך אחרים ,ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד
בידי מקבלם אינו עולה על  .10%הפסדים שהיו כאמור לעיל במכירת ניירות ערך
נסחרים בבורסה מחוץ לישראל שנמכרו לפני ה ,1.1.1006 -ושביום שקדם ליום ה-
 1.1.1006היו ניירות ערך זרים ,כהגדרתם לפי סעיף 105יא כנוסחו לפני ביטולו
בתיקון ,ושניתן להעבירם לשנים הבאות לפי הוראות הפקודה ,ניתן לקזז בשנת
 1007ואילך  -כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד הכנסה מריבית או
מדיבידנד מאותם מניירות ערך וכן כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד מניירות ערך
אחרים ,ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על .10%
הפסד ריאלי מניירות ערך כהגדרתו בסעיף  6לחוק התיאומים (כנוסחו לפי
ביטולו) ,שנוצר לפני יום ה 1.1.1006 -ולא קוזז לפני אותו יום ושניתן להעבירו
לשנים הבאות לפי הוראות סעיף  6כאמור ,ניתן יהיה לקיזוז רק כנגד רווח
ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה.
( )8בהתאם להוראות סעיף  94ג לפקודה ,במכירת מניה על ידי חבר בני אדם ,יופחת
מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה ,סכום דיבידנד שהתקבל בשל
המניה במשך  14החודשים שקדמו למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד ,למעט
דיבידנד ששולם עליו מס (למעט מס ששולם מחוץ לישראל) בשיעור של  15%או
יותר.
( )9בחישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס יקזז המנכה הפסד הון מניירות ערך בהתאם
להוראות ס'  91לפקודה ,ובלבד שהתקיימו כל אלה:
 )1ההפסד נוצר ממכירת נייר ערך שהיה בניהולו של המנכה;  )1הרווח נוצר
באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד ,בין לפני מועד יצירת ההפסד ובין לאחר
המועד האמור.
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ד .שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברה
( )1דיבידנד שמקורו במניות ,יהיה חייב ככלל במס בידי בעל מניות יחיד תושב ישראל
בשיעור של  ,15%למעט אם בעל המניות הוא בעל מניות מהותי בחברה במועד
קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 11 -החודשים שקדמו לו ,אשר שיעור המס
לגביו יהיה .30%
( )1ככלל ,דיבידנד המתקבל בידי חברות תושבות ישראל (למעט חברה משפחתית) לא
יבוא במניין ההכנסה החייבת של החברה ,ובלבד שמקור הדיבידנד אינו בהכנסות
שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל ואינו מדיבידנד שמקורו במפעל מאושר או
מפעל מוטב ,כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט( 1959 -להלן" :חוק
עידוד השקעות הון").
( )3דיבידנד המתקבל בידי חברה משפחתית יהיה חייב בשיעור מס של  15%למעט
אם הנישום המייצג ,כמשמעותו בסעיף 64א לפקודה ,הינו בעל מניות מהותי,
במישרין או בעקיפין ,בחברה ששילמה את הדיבידנד ,במקרה זה שיעור המס
יהיה .30%
( )4תושב חוץ יהיה חייב במס בגין דיבידנדים בשיעור של  ,15%למעט תושב חוץ
שהיה בעל מניות מהותי 7במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב11 -
החודשים שקדמו לו ,שאז יהא שיעור המס  , 30%וזאת בכפוף להוראות אמנה
למניעת כפל המס (אם קיימת) שנכרתה בין מדינת ישראל ובין מדינת התושבות
של תושב החוץ ,וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור
מרשות המיסים.
( )5דיבידנד שמקורו במניות החברה בידי קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים
אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף  )1(9לפקודה ,ומתקיימים בהם תנאי
הפטור המיוחדים לדיבידנד על פי סעיף זה ,יהיה פטור ממס .בידי קרן נאמנות
חייבת ,יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו
הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" ,אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.
( )6למרות האמור לעיל ,דיבידנד שתשלם החברה מתוך דיבידנד שתקבל שמקורו
ברווחי "מפעל מאושר" ו/או מפעל מוטב הזכאי להטבות מס מכוח חוק עידוד
השקעות הון ,יהיה חייב ,ככלל ,במס בשיעור של  10%הן לגבי יחידים והן לגבי
חבר בני אדם ,לרבות תושבי חוץ (כפוף לאמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה
מדינת ישראל) ,ולמעט דיבידנד שמקורו בהכנסה מועדפת שמחולק לחברה
תושבת ישראל .דיבידנד המחולק ע"י מפעל מוטב יחויב במס בשיעור של 10%
(החל מ .)01.01.1014-שולם דיבידנד לתושב חוץ מתוך הכנסה מוטבת שחויבה
במס בשיעור של  ,11.5%יחויב הדיבידנד במס בישראל בשיעור של  .4%לעניין זה
 תושב חוץ  -כהגדרתו בפקודה שהתקיים בו באמור בסעיף 68א לפקודה. 7כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
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( )7במסגרת תיקון  197הוסף סעיף 100א 1לפקודה הקובע את אופן מיסויים של
"רווחי שערוך" כהגדרתם באותו סעיף .כניסתן לתוקף של הוראות סעיף 100א1
לפקודה מותנית בפרסום תקנות בנושא ,אשר נכון למועד פרסום התשקיף ,טרם
הותקנו.
ה .ניכוי במקור מדיבידנד
( )1החברה תנכה את המס במקור בחלוקת הדיבידנד ,בהתאם לתקנות מס הכנסה
(ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים) ,התשס"ו( 1005 -להלן" :תקנות
הניכוי") .בהתאם לתקנות הניכוי ,ניכוי המס במקור בחלוקת דיבידנד בגין מניות
החברה ,אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה ומוחזקות בחברת רישומים,
ליחיד תושב ישראל או לתושב חוץ (יחיד/חבר בני אדם) ,יהיה בשיעור של .15%
לגבי יחיד או תושב חוץ ,שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד התשלום או
במועד כלשהו ב 11 -החודשים שקדמו לתשלום ,אשר אינן רשומות ו/או מוחזקות
בחברה לרישומים ,ינכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור ,בשיעור של
 . 30%על פי תקנות אלו ,שולם דיבידנד ליחיד תושב ישראל ו/או לתושב חוץ לגביו
נקבע שיעור במס מוגבל לפי כל דין ,ינוכה המס לפי השיעור שנקבע גם אם בעל
המניות הינו חבר בני אדם תושב ישראל .לגבי תושב חוץ שיעור ניכוי במקור יהיה
בכפוף גם להוראות האמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת ישראל למדינת
תושבתו של המקבל.
( )1החל מיום  1/1/1013ניכוי המס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב
ישראל שמניותיו רשומות למסחר בבורסה בשל מניות שמוחזקות בחברת
רישומים ,יהיה באמצעות מוסד כספי.
( )3במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים ( 1011 – 1011תיקוני חקיקה) ,התשע"א
–  ,1011תוקן חוק עידוד השקעות הון ונקבע כי חברה אשר תודיע עד ליום
 30.6.1015על החלת הוראות תיקון  68לחוק עידוד השקעות הון ,תהא זכאית
לחלק דיבידנד מרווחי המפעל המאושר  /מוטב (רווח ששולם בגינו מס בשיעור
מופחת או רווח פטור אשר חיובו במס נדחה למועד חלוקת הדיבידנד בפועל)
שהוגשו בתקופת ההטבות לפי החוק הקיים לבעלי מניותיה ,שהינם חברות
תושבות ישראל ,ללא ניכוי מס במקור וזאת חלף ניכוי מס בשיעור  15%על
הדיבידנד.
הקלה זו לא משפיעה על מיסוי בעלי מניות יחידים ותושבי חוץ.
( )4בנוסף ,לאחרונה התבצעה רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון במסגרתה נקבע כי
דיבידנד אשר יחולק מתוך הכנסה מועדפת ,כהגדרתה בחוק לעידוד השקעות הון,
לבעל מניות שהינו חברה ישראלית ,יהיה פטור מתשלום מס .בנוסף ,שרשור
הדיבידנד עד רמת היחיד ישמר את שיעור המס המופחת של  15%החל בעת
חלוקת דיבידנד שכזה ליחיד תושב ישראל או שיעור אחר הקבוע באמנה.
( )5לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים
הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.
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התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על ידי מומחים ,בשים לב
לנסיבות הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על פי תשקיף זה,
לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב
לנסיבותיו הייחודיות.
בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה ,טרם
התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה ,ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן
יישומן .יתרה מזאת ,ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה .מטבע הדברים ,לא
ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים ,לרבות לעניין הסדרי המס
שקיבלה החברה.
כמקובל בהחלטות השקעה יש לשקול את השלכות המס הקשורות בקבלת ניירות הערך
המוצעים .האמור אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות לעיל
או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך המוצעים ואינו מהווה או בא
במקום ייעוץ מקצועי בנדון .מוצע לכל רוכש של ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ
מקצועי באשר להשלכות המסוימות של הדין המקומי וכן באשר להשלכות מס זר בגין
החזקה ומכירה של ניירות הערך המוצעים ,לרבות ההשלכות של כל שינוי מוצע בדינים
האמורים ,בהתאם לנתונים המיוחדים לכל רוכש ורוכש.
מובהר ,כי שינויים בדיני המס עשויים לחול למפרע ו/או להוביל לתוצאות שונות
מהמתואר לעיל.

 2.2תנאי אופציות שאינן רשומות למסחר בבורסה המוצעות לעובדים ונושאי משרה
1.1.1

כללי
ביום  11בינואר  ,1018החליט דירקטוריון החברה ,לאשר הקצאה של  111,000אופציות,
שאינן רשומות למסחר בבורסה (להלן" :האופציות") מתוך תכנית האופציות לעובדים
ונושאי משרה בקבוצה 8.מתוכן יוקצו  107,000אופציות (לא סחירות) ל 11 -נושאי משרה
בחברה שהינם עובדים ו 15,000 -אופציות (לא סחירות) לעובדים שאינם נושאי משרה
(להלן" :הניצעים") .האופציות ניתנות למימוש לעד  111,000מניות רגילות בנות ערך ₪ 1
ערך נקוב כל אחת ,בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף  1.1.31.1.3להלן .ביחס לנושא המשרה
הנ"ל ,האופציות מוקצות בהתאם להמלצת ועדת התגמול ובהתאם למדיניות התגמול של
החברה .האופציות יוקצו לניצעים בסמוך לאחר פרסום תשקיף זה ובכפוף לאישורים
הנדרשים על פי דין לרבות קבלת אישור הבורסה ,כמפורט בסעיף  1.1.7להלן.
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ביום  10בדצמבר 1017 ,דירקטוריון החברה אישר תכנית אופציות לעובדים ,נושאי משרה בחברה ובחברות הבנות ,לצורך
הקצאת אופציות .כל האופציות אשר יוקצו לפי תוכנית האופציות בהתאם לסעיף  101לפקודת מס הכנסה ,יוקצו לנאמן.
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1.1.1

תנאי ניירות הערך המוצעים ,כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומהון
המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא
א .האופציות תוקצינה לניצעים באמצעות נאמן ,תמיר פישמן נאמנויות  1004בע"מ
(להלן" :הנאמן") ,סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין ובכלל זה
אישור הבורסה לרישום למסחר בה של המניות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות
(להלן" :מניות המימוש") .מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה ,והן תהיינה ,החל
ממועד הקצאתן (ככל שהאופציות ימומשו) ,שוות בזכויותיהן ,לכל דבר ועניין ,למניות
הרגילות של החברה .מניות המימוש תרשמנה על שמה של החברה לרישומים של
החברה ,החברה לרישומים של בנק פועלים בע"מ (להלן" :החברה לרישומים"),
בהתאם לדין.
ב .כל אחת מהאופציות תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת  ₪ 1ערך נקוב של
החברה.
ג .בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות למניות החברה על ידי הניצעים ,יהוו
מניות המימוש ,כ 1.81%-מהון המניות המונפק והנפרע לאחר ההקצאה 9וכ1.786% -
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בדילול מלא.
ד .האופציות לא תרשמנה למסחר בבורסה ותופקדנה לטובת הניצעים ועבורם בידי
הנאמן .מניות המימוש תרשמנה על שם החברה לרישומים ,וכן תרשמנה למסחר
בבורסה ,בכפוף לקבלת אישור הבורסה.
ה .בכפוף ליתר תנאי תוכנית האופציות ,האופציות יובשלו ב 3 -מנות ,ואשר תהינה ניתנות
למימוש החל מהמועדים שלהלן ובהתאם לעקרונות המפורטים להלן:
( 1/3 )1מסך כל האופציות אשר יוקצו לכל אחד מהניצעים – יבשילו ויהיו ניתנות
למימוש החל מתום שנתיים לאחר מועד ההקצאה בפועל של האופציות לניצע.
( 1/3 )1מסך כל האופציות אשר יוקצו לכל אחד מהניצעים – יבשילו ויהיו ניתנות
למימוש החל מתום שלוש שנים לאחר מועד ההקצאה בפועל של האופציות
לניצע.
( 1/3 )3מסך כל האופציות אשר יוקצו לכל אחד מהניצעים – יבשילו ויהיו ניתנות
למימוש החל מתום ארבע שנים לאחר מועד ההקצאה בפועל של האופציות לניצע.
ו .על אף האמור לעיל ,בסיום ההעסקה של הניצע על ידי החברה מכל סיבה שהיא (לרבות
כתוצאה מסיום התקשרות בגין מוות או נכות) ,יבשילו האופציות של הניצע אשר היו
מבשילות עד לאותו מועד אילו ההבשלה היתה על בסיס רבעוני.

 9נכון למועד דוח זה ,הון המניות המונפק והנפרע של החברה מחולק ל 6,617,348 -מניות רגילות לא כולל  381,651מניות רדומות
אשר החברה מחזיקה (באמצעות מנועי בית שמש בע"מ) (להלן" :המניות הרדומות") .בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא
האופציות למניות החברה על ידי הניצעים ,הון המניות המונפק והנפרע של החברה יעמוד על כמות של  6,739,348מניות רגילות,
לא כולל  381,651מניות רדומות.
 10מספר המניות הרגילות בדילול מלא לאחר ההקצאה יעמוד על  6,819,348מניות רגילות ,לא כולל  381,651מניות רדומות,
בהנחה של מימוש כל ניירות הערך הקיימים הניתנים להמרה או למימוש למניות החברה ,נכון למועד דוח זה( :א) 90,000
אופציות (לא סחירות) של מנכ"ל החברה ההמירות ל 90,000 -מניות רגילות וכן (ב)  111,000אופציות (לא סחירות) לניצעים
כמפורט בסעיף  1.1בפרק  1לתשקיף.
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ז .בתום שש שנים ממועד ההקצאה ,תפקענה האופציות .אופציה אשר לא תמומש עד
למועד פקיעתה תהיה בטלה ולא תקנה לניצע זכות כלשהי כלפי החברה .על אף האמור
לעיל ,אם מועד הפקיעה של מנה כלשהי מהאופציות תסתיים במהלך תקופה אשר
נקבעה על ידי החברה כתקופת חסימה בשל קיומו של פוטנציאל לקיומו של מידע פנים
(להלן" :תקופת החסימה") ,אזי בכפוף לעמידה ולהתקיימות כל יתר תנאי התוכנית,
מועד הפקיעה יוארך באופן אוטומטי ,ללא צורך בהחלטה נוספת של דירקטוריון
החברה ,למשך תקופה נוספת עד ליום מסחר אחד לאחר תום תקופת החסימה.
ח .הזכות למימוש האופציות על-ידי ניצע תהיה כל עוד הניצע מועסק בחברה .יחדל הניצע
להיות מועסק בחברה ,מכל סיבה שהיא ,הוא יהיה זכאי לממש את האופציות שתקופת
המימוש שלהן כבר הגיע באותה עת בלבד ,וזאת בתוך  90יום ממועד סיום ההעסקה על
ידי החברה ,ואילו הזכות לממש את יתרת האופציות שתקופת המימוש שלהן טרם
הגיעה תפקע .מועד סיום העסקתו של הניצע לעניין התוכנית הינו מועד סיומם של
יחסי עובד  -מעביד בין הניצע לבין החברה .על אף האמור לעיל ,במקרה של סיום יחסי
עבודה בין הניצע לחברה במקרים השוללים זכאות לפיצויי פיטורין ,במועד סיום
העסקתו של הניצע ,כל האופציות של אותו ניצע תפקענה מיידית.
ט .האופציות אינן ניתנות להעברה (למעט חריגים הקבועים בתוכנית כגון במקרה של
פטירת הניצע).
י .החברה תייחד בהונה הרשום לצרכי התוכנית עד  111,000מניות רגילות בנות  1ש"ח
ע.נ .כ"א שמקנות את כל הזכויות של מניות רגילות בחברה.
יא .כל חבות במס בקשר עם האופציות ,ככל שתוטל ,תוטל באופן בלעדי על הניצע.
יב .כל אחד מהניצעים ,אינו "צד מעוניין" כהגדרת מונח זה בחוק החברות ,התשנ"ט1999-
(להלן" :חוק החברות") ואינו בעל עניין ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
 ,1968מכוח אחזקותיו בחברה ,ולא יהפוך לבעל עניין כאמור לאחר הקצאת מניות
המימוש.
1.1.3

התאמות למחיר המימוש הוראות נוספות בקשר עם התכנית
א .התאמות כלליות של האופציות:
( )1לא יבוצע מימוש של האופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה ,להצעה בדרך
של זכויות ,לחלוקת דיבידנד ,לאיחוד הון ,לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד
מהנ"ל יקרא להלן" :אירוע חברה").
( )1לא יבוצע מימוש של האופציות ב"יום האקס" במקרה שבו חל "יום האקס" של
אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה.
ב .התאמות בגין חלוקת מניות הטבה:
( )1היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות בנות  1ש"ח ע.נ ,.בתקופת קיום
האופציות ,מניות הטבה ,תישמרנה מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות
ההטבה ,זכויות הניצע המחזיק באופציות כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש
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אשר העובד יהיה זכאי להן עם מימוש האופציות ,יגדל או יקטן ,במספר המניות
שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה ,אילו המיר את האופציות סמוך לפני היום
הקובע .מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי המחזיק באופציות יותאם רק
במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור בסעיף זה לעיל ,אך לא במקרה של
הנפקות אחרות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי עניין).
( )1זכות הניצע לניירות ערך של החברה במקרה של חלוקת מניות הטבה כקבוע לעיל,
תחול רק ביחס לאופציות שהגיע מועד הזכאות למימושם במועד חלוקת מניות
ההטבה וביחס לאופציות שימומשו בפועל על ידי הניצע.
( )3זכות הניצע לניירות ערך של החברה במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור לעיל,
תשמר עד ליום המימוש ותבוצע בפועל רק ביום המימוש ,דהיינו  -רק עם מימוש
האופציות ,כולן או חלקן ,ע"י הניצע ,יהיה הניצע רשאי לקבל ,את ניירות הערך
להם היה זכאי כתוצאה מחלוקת מניות ההטבה ,בגין מספר המניות המוקצות,
שהוקצה לו בפועל.
( )4אם כתוצאה מחלוקת מניות הטבה כאמור לעיל ,ייווצרו שברי מניה ,הניצע לא
יהיה זכאי לקבלת חלק ממניה ומספר המניות יעוגל כלפי מטה.
ג.

הוראות בעניין הנפקת זכויות בתקופת התכנית:
במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי המניות במהלך תקופת קיום זכות
המימוש של האופציות :מספר המניות הנובעות מהמרה של האופציות יותאם למרכיב
ההטבה בזכויות ,כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום
המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

ד .התאמות עקב חלוקת דיבידנד בתקופת התכנית:
( )1תחלק החברה בתקופת קיום זכות ההמרה של האופציות ,דיבידנד ,אזי :תוספת
המימוש שנקבעה למניה תופחת בסכום הדיבידנד בשקלים שחולק בגין מנית
רגילה אחת של החברה.
( )1אם החברה תבצע פיצול ,איחוד או חלוקה מחדש של מניותיה הרגילות למניות
בערך נקוב שונה ,יחולו ההתאמות הנדרשות על מניות המימוש ,אולם הניצע לא
יהיה זכאי לקבלת חלק ממניה ,ומספר המניות יעוגל כלפי מטה.
1.1.4

הוראות נוספות בקשר עם התכנית
א .במידה והחברה תהיה צד להסכם או הסדר של חילוף מניות (כגון עסקת מיזוג או ארגון
מחדש) ("עסקת החילוף") שבו יוצע לבעלי המניות הרגילות בנות  1ש"ח ע.נ .של החברה
להחליף מניות אלו בניירות ערך של תאגיד אחר כלשהו ,תפעל החברה לכך שאותו
תאגיד אחר יתחייב להקצות לניצע ,אם הניצע מימש לאחר עסקת החילוף אופציות
בתקופת המימוש ובתנאי המימוש המפורטים בתוכנית האופציות ,את ניירות הערך
שהוצעו כאמור לבעלי המניות הרגילות של החברה ,כאילו היה הניצע בעל מניות
המימוש ביום הקובע לצורך עסקת החילוף האמורה.
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במקרה של עסקת חילוף כאמור ,החברה רשאית לחייב את הניצע ,בגין כל האופציות
המוחזקות על ידו או עבורו וטרם מומשו ,לקבל אופציות הניתנות למימוש למניות
התאגיד האחר ,חלף האופציות של החברה המוחזקות על ידו ,וזאת בהתאם ליחס
החליפין שיקבע לכל בעלי המניות הרגילות של החברה ובלבד שסה"כ מחיר המימוש
בגין כל האופציות החליפיות אשר יוקצו יהיה שווה לסה"כ מחיר המימוש בגין כל אותן
אופציות המוחזקות ע"י הניצע או עבורו ואשר טרם מומשו.
ב .במקרה של העברת השליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) ,מועצת
המנהלים של החברה תהיה רשאית להחליט על האצת ,מלאה או חלקית ,מימוש
האופציות.
ג .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין ,אם בקרות עסקה (כהגדרתה להלן),
החברה הרוכשת (או חברה אם או חברה בת של החברה הרוכשת) לא תסכים להמיר או
להחליף את האופציות ,תמסור החברה הודעה לניצע ,בדבר עסקה או קבלת ההחלטה
כאמור ,והניצע ידרש לממש את האופציות אשר הובשלו על למועד השלמת העסקה.
במועד השלמת העסקה ,כל האופציות אשר הובשלו וטרם מומשו למניות עד אותו יום
(כמו גם כל האופציות שטרם הובשלו) ,תפקענה מיידית.
"עסקה" משמעה( :א) מיזוג ,מכירה או ארגון מחדש של החברה עם חברה אחרת או
מספר ישויות משפטיות בין אם החברה היא החברה השורדת אם לאו; (ב) מכירה של
כל או רוב מניות החברה.
1.1.5

מחיר המניה בבורסה
שער הסגירה של מניה רגילה של החברה בבורסה ביום  18בינואר( 1018 ,יום המסחר שקדם
למועד החלטת הדירקטוריון שאישר את ההקצאה על פי דוח מיידי זה) עמד על סך של
 .₪ 79.19מחיר המימוש של האופציות הוא  81.14ש"ח ,והוא גבוה בכ 1.5%-משער הסגירה
כאמור..

1.1.6

התמורה
א .האופציות מוצעות לניצעים ללא תמורה.
ב .מחיר המימוש הבסיסי של כל אופציה עבור כל מניה רגילה בת  1ש"ח ע.נ .הנו 81.14
ש"ח 11כאמור בסעיף .1.1.6ג .להלן ,מחיר המימוש הבסיסי לא ישולם בפועל לחברה
אלא ישמש אך ורק לקביעת מרכיב ההטבה הנובע לניצע מהאופציות ומספר מניות
המימוש הנגזר מכך.
ג .בהתאם לתוכנית האופציות ,בפועל בעת מימוש האופציות ,לא יוקצו לניצעים מלוא
מניות המימוש הנובעות מהן ,אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי
הגלום באופציות (בדרך של  ,)Cashlessבהתאם לחישוב שלהלן:

 11בהתאם להוראות התוכנית ,מחיר המימוש הבסיסי של כל אופציה עבור כל מניה רגילה בת  1ש"ח ע.נ .יהיה הגבוה מבין( :א)
מחיר הפתיחה של מניית החברה ביום החלטת הדירקטוריון על הענקת האופציות; (ב) המחיר הממוצע של מניות החברה
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,במהלך  30ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה על הענקת האופציות במסגרת תוכנית
האופציות (להלן" :מחיר המימוש הבסיסי") .מחיר המימוש הבסיסי לא ישולם בפועל לחברה אלא ישמש אך ורק לקביעת
מרכיב ההטבה הנובע לעובד מהאופציות ומספר מניות המימוש הנגזר מכך.
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במועד המימוש ייערך חישוב של ההפרש בין( :א) שער הסגירה בבורסה של המניות
הרגילות של החברה ביום המסחר שקדם למועד הודעת המימוש ,מוכפל במספר
האופציות שמומשו; לבין (ב) מחיר המימוש הבסיסי כשהוא מוכפל במספר האופציות
שמומשו .הפרש זה יכונה להלן" :ההטבה" .החברה תקצה לניצע שמימש את
האופציות ,מספר מניות השווה לתוצאת חילוק ההטבה בשער הסגירה בבורסה של
מניות החברה ביום המסחר שקדם למועד הודעת המימוש .כל שבר יעוגל כלפי מעלה
למניה שלמה קרובה .על הניצע יהיה לשלם במועד המימוש אך ורק את ערכן הנקוב של
מניות המימוש.
1.1.7

העדר הסכמים בין הניצע לבין מחזיק מניות החברה
למיטב ידיעת החברה ,לא קיימים הסכמים ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין הניצעים ,או מי
מטעמם ,לבין מחזיק מניות בחברה ו/או מחזיק ניירות ערך של החברה ,בנוגע לרכישה או
למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה.

1.1.8

אישורים נדרשים
הקצאת האופציות כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין ,ובכלל זה אישור
הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות.

 2.2תשקיף מדף
על פי תשקיף מדף זה ,יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף מניות רגילות של החברה ,אגרות
חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות
להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו
מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי (להלן" :ניירות הערך").
הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף  13א(ו) לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח –  ,1968באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה
הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם
לתקנון והנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה עת.
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פרק  -3הון החברה והמחזיקים בו
1.1

ההון הרשום וההון המונפק והנפרע
א .הון המניות הרשום של החברה לתאריך התשקיף הוא  10,000,000ש"ח והוא מחולק ל-
 10,000,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת (להלן" :מניות רגילות").
ב .הון המניות המונפק והנפרע של החברה לתאריך התשקיף הינו  7,000,000ש"ח והוא מחולק ל-
 7,000,0000מניות רגילות ובדילול מלא* הינו  7,212,000ש"ח והוא מחולק ל 7,212,000 -מניות
רגילות בנות.
* בהנחה של מימוש כל האופציות (לא סחירות) כדלקמן( :א)  90,000אופציות (לא סחירות) של מנכ"ל החברה ההמירות
ל 90,000 -מניות רגילות ,וכן; (ב)  122,000אופציות (לא סחירות) לניצעים כמפורט בסעיף  2.2בפרק  2לתשקיף והכל
כמפורט בטבלה בסעיף  1.4להלן.

1.2

ההון המניות של החברה לאחר הנפקת הזכויות
הון המניות המונפק של החברה עובר להשלמת הנפקת הזכויות נשוא תשקיף זה ולאחריה ,בהנחה
של ניצול מלוא הזכויות ,יעמוד ההון המונפק והנפרע על  8,946,280מניות רגילות (מתוכן 182,652
מניות רדומות כהגדרתן בסעיף  1.6להלן) ו 9,158,280 -מניות רגילות בדילול מלא .בהנחה של ניצול
מלוא הזכויות המוצעות על פי דוח הצעה זה ,שיעור המניות הרגילות המוצעות בדוח הצעה זה
תהווינה כ 22.71% -מהון המניות המונפק והנפרע (לא כולל  182,652מניות רדומות המוחזקות על
ידי החברה) וכ 22.18% -בדילול מלא (לא כולל  182,652מניות רדומות).

1.1

1

התפתחויות בהון החברה
א .התפתחויות בהון הרשום
בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חל כל שינוי בהון המניות הרשום של החברה.
ב .התפתחויות בהון המונפק
להלן פרטים אודות התפתחויות בהון המניות המונפק של החברה בשלוש שנים שקדמו
לתאריך התשקיף.
ביום  9בינואר 2018 ,הושלמה הקצאה הפרטית חריגה של  250,000מניות רגילות של החברה
לבעלת השליטה ,קרן פימי .התמורה שנתקבלה בעד המניות הנ"ל הינה כ 18.6-מיליוני ש"ח
(מחיר למניה של  74.54ש"ח למניה) .1לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי משלים בדבר זימון
אסיפה כללית ומיוחדת מיום ( 24.12.2017אסמכתא )2017-01-119128 :ודיווח מיידי בדבר
תוצאות האסיפה מיום ( 28.12.2017אסמכתא ,)2017-01-121740 :אשר הפרטים הכלולים בהם
מובאים בזאת על דרך של הפניה.

קרן פימי ,בעלת השליטה בחברה ,נתנה לחברה התחייבות בלתי חוזרת להתאמת מחיר כלפי מעלה ,לפיה במידה ומחיר
המניה בהנפקת הזכויות על פי תשקיף זה יהיה גבוה ממחיר המניה בהקצאה הפרטית ( 74.54ש"ח למניה רגילה אחת) ,אזי
קרן פימי תוסיף למחיר המניה בהקצאה הפרטית את ההפרש ,כך שמחיר המניה בהקצאה הפרטית יושווה למחיר המניה
בהנפקה על פי התשקיף .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום ( 24.12.2017אסמכתא )2017-01-119111 :אשר הפרטים
הכלולים בו מובאים בזאת על דרך של הפניה .לאור מחיר המניה בהנפקת הזכויות על פי תשקיף זה ( 74ש"ח) קרן פימי לא
תידרש לתוספת מחיר בהקצאה הפרטית כאמור.
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1.4

המחזיקים בניירות ערך של החברה
למיטב ידיעת החברה ,החזקות בעלי העניין במניות החברה בסמוך למועד התשקיף ,הינן כדלקמן:

שם המחזיק

מניות רגילות
( ₪ 1ע.נ .כ"א)

אופציות
(לא סחירות)

שיעור החזקה
(בלי דילול)
3
 %בהון
 %בהצבעה

שיעור החזקה
(בדילול מלא)
1
 %בהון  %בהצבעה
2

2,978,154

-

42.55%

45.01%

41.29%

41.61%

מיטב דש השקעות בע"מ

820,669

-

11.72%

12.40%

11.18%

12.02%

מנורה מבטחים החזקות
בע"מ
5
מנועי בית שמש בע"מ
רם דרורי (מנכ"ל)
6
עובדים
סה"כ

641,250

-

9.16%

9.69%

8.89%

9.19%

182,652
4,822,725

-

5.47%
0%
0%
68.90%

0%
0%
0%
67.10%

5.11%
1.25%
1.69%
69.81%

0%
1.12%
1.79%
68.12%

קרן פימי

1.5

4

90,000
122,000
212,000

בעלי השליטה בחברה
בעלת השליטה בחברה הינה קרן פימי .לפרטים נוספים ראו סעיף  2.1בפרק  6לתשקיף ודיווחים
מיידים מיום  11.05.2016 ,25.07.2016ו( 7.07.2016 -מס' אסמכתא2016-01- ,2016-01-089797 :
 ,040206ו ,2016-01-078097 -בהתאמה) ,אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך של
הפניה.

1.6

ויתור על זכויות
כאמור לעיל ,למועד תשקיף זה חברת הבת ,מנועי בית שמש בע"מ (להלן בסעיף זה" :חברת הבת")
מחזיקה ב 182,652 -מניות רגילות של החברה (להלן" :המניות הרדומות") .חברת הבת החליטה,
באופן וולנטארי ,כי היא לא תשתתף באמצעות המניות הרדומות בהנפקת הזכויות נשוא תשקיף זה
ולכן חברת הבת מתחייבת בזה כי החל מיום פרסום תשקיף זה ועד ליום הקובע ,לא יחול כל שינוי
בכמות המניות הרדומות .חברת בת מוותרת על הזכות לקבל זכויות לפי תשקיף זה ,מכח 182,652
המניות הרדומות המוחזקות על ידה .חברת בת מתחייבת להמציא לחבר מסלקת הבורסה
באמצעותו מחזיקה החברה במניות רדומות ,עד ליום הקובע ,הודעת ויתור המתייחסת ל182,652 -

2

3
4

5
6

מספר המניות הרגילות בדילול מלא עומד על  7,090,000מניות רגילות ,בהנחה של מימוש כל ניירות הערך הקיימים
הניתנים להמרה או למימוש למניות החברה ,נכון למועד דוח זה  90,000אופציות (לא סחירות) של מנכ"ל החברה ההמירות
ל 90,000 -מניות רגילות .נכון למועד תשקיף זה ,בהתאם לתנאי האופציות באמורות האופציות אינן ניתנות למימוש עד
למועד הקובע להנפקת הזכויות על פי תשקיף זה .יצוין כי ביום  20בדצמבר 2017 ,דירקטוריון החברה אישר תכנית אופציות
לעובדים ,נושאי משרה בחברה ובחברות הבנות ,לצורך הקצאת אופציות .אופציות לפי סעיף  102לפקודת מס הכנסה
תוקצאנה באמצעות נאמן ,תמיר פישמן נאמנויות  2004בע"מ.
בנטרול  182,657מניות רדומות המוחזקות על ידי חברת הבת של החברה ,מנועי בית שמש.
קרן פימי (באמצעות  ,FIMI Opportunity V, L.Pפימי ישראל אופורטיוניטי פייב ,שותפות מוגבלת FIMI Opportunity 6,
 L.Pופימי ישראל אופורטיוניטי  ,6שותפות מוגבלת באמצעות השותפים הכלליים של הם פימי חמש  2012בע"מ ו -פימי 6
 2016בע"מ).
מניות רדומות.
נכון למועד תשקיף זה האופציות טרם הוקצו ,בכוונת החברה להקצות את האופציות בסמוך לאחר פרסום תשקיף זה,
לפרטים נוספים ראו סעיף  2.2בפרק  2לתשקיף.
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המניות הרדומות שבגינן לא יוקנו לה  15,106יחידות זכות לרכישת  107,142מניות רגילות .חברת
הבת תוודא כי חבר המסלקה יעביר עד ליום הקובע אל מסלקת הבורסה מכתב ויתור כאמור.
1.7

ריכוז נתונים אודות מניות החברה
להלן נתונים אודות המחיר הגבוה והנמוך (באג') של המניות הרגילות של החברה שנת הכספים
 2016ובתקופה שמתחילת שנת הכספים של  2017ועד למועד פרסום תשקיף זה (בערכים נומינליים):
מחיר מניה הנמוך ביותר

מחיר מניה הגבוה ביותר גבוה
תאריך

מחיר (אג')

תאריך

מחיר (אג')

2016

22.08.2016

66.15

17.01.2016

18.15

2017

24.12.2017

84.69

10.09.2017

56.1

ג1 -

פרק  – 4הזכויות הנלוות למניות החברה

 1.1הוראות תקנון החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה
לתקנון ההתאגדות של החברה אשר פורסם בדיווח מיידי מיום ( 19.01.2016אסמכתא2016-01- :
( )013633להלן" :התקנון").
 1.2להלן פירוט בדבר ההסדרים ,כמפורט בתקנה 26ד לתקנון ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
התשקיף – מבנה וצורה) ,התשכ"ט ,1969 -שנקבעו בתקנון החברה לפי הוראות חוק החברות,
התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") .התיאור התמציתי שלהלן אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח
המלא של התקנון.

1.2.1

שינוי התקנון (סעיף  20לחוק החברות) -החברה רשאית לשנות את התקנון בהחלטה
שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של שישים ושישה אחוזים ( )66%מכלל קולות בעלי
המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה ,מבלי להביא בחשבון
את קולות הנמנעים (ראו תקנה  6.3לתקנון).

1.2.2

נטילת סמכויות על ידי האסיפה (סעיף  50לחוק החברות) – האסיפה הכללית רשאית
ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי
לסמכות הדירקטוריון ,והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים (ראו תקנה  13לתקנון).

1.2.3

אסיפה מיוחדת של החברה רשאית

מינוי דירקטורים (סעיף  59לחוק החברות)-

למנות דירקטורים לחברה במקום דירקטורים שכהונתם הופסקה וכן בכל
מקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע בתקנון או על
ידי האסיפה הכללית .מינוי כאמור יהיה בתוקף עד האסיפה השנתית
הבאה ,אלא אם כן ייקבע אחרת בהחלטת המינוי .מינוי דירקטורים על ידי
הדירקטוריון  -לדירקטוריון הזכות ,בכל עת ,למנות כל אדם כדירקטור
בכפוף למספר המירבי של הדירקטורים שנקבע בתקנון זה ,אם לשם מילוי
מקום שהתפנה באקראי ואם כתוספת לדירקטוריון וכן להפסיק את כהונתו.
כל דירקטור שנתמנה כך יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה ויוכל להיבחר
מחדש ,אלא אם כן כהונתו הופסקה על ידי הדירקטוריון או על ידי האסיפה
הכללית (ראו תקנה  18.2לתקנון).
1.2.1

מניין חוקי באסיפה כללית ואסיפה נדחית (סעיף  78לחוק החברות) –
מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לא פחות מ10%-
ממניות החברה.
חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי ,תדחה האסיפה
ליום העסקים שלאחר יום האסיפה ,לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך
הודעה נוספת ,או ליום ,שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי
ד1-

המניות ,ובאסיפה הנדחית ידונו בענינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה .לא נמצא מנין
חוקי באסיפה שנדחתה כאמור ,יהווה בעל מניות אחד ,לפחות ,הנוכח בעצמו או על ידי בא
כח ,מנין חוקי ,למעט אם כונסה על פי דרישת בעלי מניות (ראו תקנה  15.1לתקנון
החברה).
1.2.5

יושב ראש האסיפה הכללית (סעיף  80לחוק החברות) –
יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש כל אסיפה כללית ,ובהעדרו מי שמונה לכך על ידי
הדירקטוריון .בהעדר יושב ראש ,או אם לא הופיע לאסיפה כעבור  15דקות מהמועד
שנקבע לאסיפה ,יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה באחד מהדירקטורים של החברה
כיושב ראש ,או אם לא יהיה דירקטור נוכח ,יבחרו באחד מבעלי המניות הנוכחים לשבת
בראש האסיפה .ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע (ראו תקנה 15.2
לתקנון החברה).

1.2.6

קבלת החלטות (סעיף  107לחוק החברות) – היו הקולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון,
לא יהיה ליושב ראש הדירקטוריון או למי שנבחר לנהל את הישיבה קול נוסף (ראו תקנה
 19.2לתקנון).

ד2-

פרק  -5תמורת ההצעה
 .5.5התמורה לחברה:
התמורה הצפויה לחברה בגין הנפקת הזכויות על פי תשקיף זה ,בהנחה של ניצול מלא של
הזכויות המוצעות הינה כדלקמן:
בהנחה של ניצול מלא של הזכויות
המוצעות (אלפי )₪
התמורה המיידית הצפויה (ברוטו)
אלפי ₪
בניכוי הוצאות

1

137,111
()650
536,465

התמורה הצפויה (נטו)
 .5.5ייעוד התמורה

 .5.1.1תמורת הנפקת הזכויות על פי תשקיף זה תשמש את החברה לגידול בפעילות ,להרחבת
ההשקעות בה כדוגמת סכומים המיועדים לרכישת פריטי רכוש קבוע ,רכישת פעילויות
וחברות חדשות ,כניסה לתחום פעילות חדש וכיו"ב ולמימון פעילותה העסקית של
החברה כפי שתהיה מעת לעת ו/או בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה מעת לעת.
 .5.2.1עד לשימוש בתמורה שתתקבל כאמור ,יושקעו כספי התמורה בהשקעות סולידית
ונזילות ,כגון פיקדונות (שקליים ,דולרים) קרנות כספיות ,אגרות חוב ממשלתיות,
מק"מ וכיוב' ,החברה תשקיע את התמורה כאמור ,כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה
מעת לעת.
 .5.3סכום מינימלי
לא נקבע סכום מינימלי להנפקת הזכויות על פי תשקיף זה.
 .5.4חיתום
תשקיף זה אינו מובטח בחיתום.

 1הוצאות הכרוכות בהכנת התשקיף ,בהגשתו לרשות ולבורסה ובתשלום אגרות ועמלות .הסכומים לעיל הינם ללא
מע"מ

ה1-

פרק  - 6תיאור עסקי החברה ופעילותה
פרק זה כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-מידע צופה פני עתיד הינו
מידע לא ודאי לגבי העתיד ,לרבות תחזית ,הערכה ,אמדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין
עתידי שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינו בשליטת החברה .המידע הצופה פני עתיד הכלול בתשקיף להלן
מבוסס על מידע או הערכות הקיימים בחברה ,נכון למועד פרסום תשקיף זה .יודגש ,כי התוצאות בפועל
עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה ,בין היתר ,בשל גורמי
הסיכון המפורטים בסעיף  28להלן .במקרים מסוימים ,ניתן לזהות מידע צופה פני עתיד ,בין היתר ,בשל
העובדה שהוא כולל את המילים "להערכת החברה"" ,בכוונת החברה" ,וכדומה .עם זאת ,יתכן כי מידע
צופה פני עתיד יופיע גם בנוסחים אחרים.
חלק א' – כללי
 .1כללי
 .1.1מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ (להלן" :החברה") ,הוקמה והתאגדה בישראל ,לפי חוק
החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") ,בשנת  1997כחברה פרטית מוגבלת במניות
ומייד לאחר מכן הנפיקה מניות לציבור והפכה לחברה ציבורית ,כהגדרת מונח זה בחוק
החברות.
 .1.1תיאור עסקי החברה ופעילותה ,המבוצעת באמצעות חברת הבת ,מנועי בית שמש בע"מ (להלן:
"מב"ש") וחברות בנות שלה (להלן ביחד" :הקבוצה") בשני תחומי פעילות עיקריים( :א) תחום
פעילות המנועים ו( -ב) פעילות ייצור חלקים למנועים ,כמפורט בפרק זה ,יובא בתשקיף זה
לתקופה של שלוש שנים ותשעה חודשים (קרי שנת  ,1014שנת  ,1015שנת  1016ותשעת החודשים
הראשונים של שנת .)1017
חלק ב'  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
 .2פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו
 .1.1כל הפעילות העסקית של החברה מבוצעת באמצעות מב"ש המוחזקת על ידי החברה בשיעור של
כ 99.97% -מאחזקותיה ושהינה חברת בת בשליטתה של החברה .מפעל מב"ש ממוקם באזור
התעשייה בבית שמש .השירותים והמוצרים שמספקת הקבוצה מיועדים לשוק התעופה האזרחי
ולשוק התעופה הצבאי .נכון למועד תשקיף זה מרבית מכירותיה של מב"ש הן לשוק האזרחי.
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 .1.1להלן תרשים מבנה אחזקות הקבוצה:

מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ

*99.97%
מנועי בית שמש בע"מ (מב"ש)

100%

100%
** BSEL USA Inc

)Livnica Preciznih Odlivak (LPO

חברה המאוגדת בארה"ב

חברה המאוגדת בסרביה

* יתרת ההחזקות (בשיעור זניח של  )0.03%הנן בבעלות חברה פרטית לא מוגבלת בשם קרן יוסף
שידלובסקי בע"מ ,אשר אינה מעורבת בפועל בניהולה של מב"ש.
** הוקמה בשנת  .1007במועד תשקיף זה אין פעילות עסקית משמעותית בחברה זו.
 .1.3בשנת  1016רכשו  ,FIMI Opportunity V, L.Pפימי ישראל אופורטיוניטי  ,5שותפות מוגבלת,
 FIMI Opportunity 6, L.Pופימי ישראל אופורטיוניטי  ,6שותפות מוגבלת באמצעות השותפים
הכלליים שלהם פימי  1011 5בע"מ ו -פימי  1016 6בע"מ (להלן יחדיו" :פימי" או "בעלת
השליטה") את השליטה בחברה מחברת כלל תעשיות בע"מ והנה מחזיקה ,נכון למועד תשקיף
זה ,בשיעור של כ 41.55% -מהונה המונפק והנפרע של החברה ובשיעור של כ 45.01% -מזכויות
ההצבעה בה .1לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים מיום  7.07.1016 ,31.05.1016ו15.07.1016 -
(מס' אסמכתא 1016-01-078097 ,1016-01-040106 :ו ,1016-01-089797 -בהתאמה) ,אשר
הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך של הפניה.
 .1.4ביום  6באפריל  ,1017מר רם דרורי ,החל את העסקתו כמנכ"ל החברה .לפרטים נוספים ראו
דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה מיום ( 18.01.1017מס' אסמכתא )1017-01-007815 :ודיווח
מיידי על תוצאות אסיפה מיום ( 13.01.1017מס' אסמכתא ,)1017-01-018804 :אשר הפרטים
הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך של הפניה.

1

ביום  18בדצמבר 1017 ,האסיפה הכללית של החברה אישרה הקצאה הפרטית חריגה לבעלת השליטהבהתאם להוראות סעיפים
 )4(170ו(318 -ב)( )1לחוק החברות ,שמטרתה להקנות לבעלת השליטה ארבעים וחמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי משלים בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת מיום ( 14.11.1017אסמכתא)1017-01-119304 :
ודיווח מיידי בדבר תוצאות האסיפה מיום ( 18.11.1017אסמכתא ,)1017-01-111740 :אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת
על דרך של הפניה.
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 .3תחומי פעילות
נכון מועד תשקיף זה ,פעילותה העסקית של הקבוצה נחלקת לשני תחומי פעילות:
א.

תחום פעילות המנועים – במסגרת תחום פעילות זה עוסקת הקבוצה בשיפוץ ,תחזוקה ,השכרת
מנועים ומכלולי מנועים ,מסחר במנועים ,מכלולים וחלקים ,הנדסה ופיתוח של חלקים ומנועי
סילון .פעילות זו מבוצעת בעיקר על ידי מב"ש;

ב.

תחום פעילות ייצור חלקים למנועים – במסגרת תחום פעילות זה עוסקת הקבוצה בייצור
חלקים למנועי סילון לרבות ייצור יציקות מדויקות ועיבוד של חלקי מתכת למנועי סילון.
פעילות זו מבוצעת בעיקר על ידי מב"ש וכן על ידי ( Livnica Preciznih Odlivakלהלן:
".)"LPO

לפירוט על תחומי הפעילות ראו סעיפים  8ו 9 -להלן .תחומי הפעילות של הקבוצה שזורים זה בזה
במידה רבה וכרוכים בקשרי גומלין הדוקים.
 .4השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו:
לפירוט בדבר רכישתה של פימי את השליטה בחברה בשנת  ,1016ראו סעיף  1.3לעיל.
 .5חלוקת דיבידנדים
בשנתיים האחרונות החברה חילקה דיבידנד כמפורט להלן:
מועד ההחלטה

סכום

מחיר למניה

מועד החלוקה

מס' אסמכתא

16.08.1015

 4.455מיליון ₪

₪ 0.66

7.09.1015

1015-01-097149

לחברה מדיניות דיבידנד לפיה יחולקו לפחות  30%מרווחיה השוטפים של החברה כדיבידנד ובלבד
שלחברה עודפים מספיקים לצורך החלוקה כמתחייב על פי חוק החברות ולא קיים חשש שהחלוקה
המוצעת תפגע משמעותית בתזרים המזומנים של החברה או בתכניות שיאושרו ויאומצו מעת לעת
ע"י הדירקטוריון לרבות בחינות אפשרויות הצמיחה העומדות בפני החברה וצרכיה.
יתרת הרווחים הראויים לחלוקה במב"ש ליום  30.09.1017הינם  17,433אלפי דולר.
לפרטים בדבר אמות המידה הפיננסיות שמב"ש התחייבה כלפי תאגידים בנקאיים כחלק מקבלת
האשראי הקיים ראו סעיף  17להלן.
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חלק ג'  -מידע אחר
 .6מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה
להלן נתונים כספיים אודות תחומי הפעילות של הקבוצה ,באלפי ש"ח לשנים  1016 ,1015 ,1014ולתשעת החודשים הראשונים של שנת :1017
פעילות המנועים
2015
2016 30.9.2017
הכנסות
(מחיצוניים)
הכנסות תחומי
פעילות אחרים
סה"כ הכנסות
עלויות משתנות
המשוכויות
לפעילות*
עלויות קבועות
המשכיות
לפעילות*
סך עלויות
התחום
לחיצוניים
עלויות המהוות
הכנסות תחום
אחר
רווח תפעולי
המיוחס
לבעלים
רווח תפעולי
המיוחס
לזכויות שאינן
מקנות שליטה
סך רווח
תפעולי
סך נכסים
סך התחייבויות

2014

פעילות ייצור חלקים למנועים
2014
2015
2016 30.9.2017

18,766

10,755

17,156

17,734

45,601

305

450

410

414

1,119

59,969 65,405
817

178

התאמות למאוחד
2015
2016 30.9.2017

סה"כ
2016

2014

30.9.2017

60,148

-

-

-

-

64,367

86,160

191

()1,534

()1,177

()698

()616

-

-

-

()1,277

()698

()616

64,367

86,160

77,225

77,982

-

-

-

18,156

37,168

34,576

36,391

-

-

19,884

38,064

35,184

36,144

-

58,040

75,131

69,860

71,536

-

-

-

-

10,915

7,361

5,444

3

1
5,446
86,841
45,521

()1,534

2015

2014

77,115

77,981
-

19,071

18,158 17,676 21,205

46,830

60,440 60,247 66,232

5,738

6,874

6,105

5,866

11,418

18,371 30,194

30,516

-

8,177

10,471

9,508

10,101

11,607

15,776 17,593

15,941

-

-

14,015

16,068 15,713 17,345

44,015

56,468 54,147 57,887

-

-

-

1,229

827

278

192

305

450

420

424

()1,534

()1,277

()698

()616

3,816

3,031

1,683

1,897

1,499

7,893

5,678

3,547

-

-

-

-

6,315

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

3

3,827

3,033

1,684

1,898

2,500

7,895

5,680

3,548

-

-

-

-

6,327

10,928

7,364

21,064
18,181

19,441 20,574 20,558
21,445 22,388 21,260

68,010
9,599

59,351 61,674 67,283
9,378 8,528 8,859

10,633
8,015

8,820
8,624

99,707
35,795

96,661
38,743

91,058
42,599

8,049 8,810
14,698 11,683

* חברות הקבוצה אינן מנהלות מערכת תמחיר ייעודית המבחינה בין עלויות קבועות ומשתנות .החלוקה לעיל נעשתה לצרכי דיווח זה בלבד .עלויות משתנות הינן עלויות שיש לחברות
גמישות בניהול ובשליטה בהן בטווח הקצר והשפעתן היא על התפוקה הישירה ,לעומת עלויות קבועות שאינן גמישות בטווח הקצר ואינן משפיעות על התפוקה באופן ישיר.
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להסבר על התפתחויות שחלו במהלך השנה בנתוני המידע הכספי ראו דוח הדירקטוריון על מצב עסקי
החברה לתשעת החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר  ,1017שפורסם בדיווח מיידי מיום 11
בנובמבר ( 1017אסמכתא ,)1017-01-108693 :המצורף בהכללה על דרך של הפניה (להלן" :דוח
הדירקטוריון הרבעוני").
 .7סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות
 .7.1הקבוצה פועלת בשוק התעופה האזרחי והצבאי עבור לקוחות בישראל ובחו"ל (בעיקר בצפון
אמריקה ומערב אירופה) ,לקוחותיה העיקריים של הקבוצה הם יצרני המנועים הגדולים
בעולם .בין לקוחותיה נמנים גם לקוחות ממשלתיים (צבאות ומשרדי ביטחון בארץ ובעולם).
נכון למועד תשקיף זה ,מרבית מכירותיה של הקבוצה (כ )85%-הן לשוק האזרחי ולכן הקבוצה
מושפעת בעיקר מן המתר חש בענף התעופה האזרחית ומשינויים ברמת הייצור והמכירה של
מטוסים אזרחיים.
שינויים במצב הגיאופוליטי בארץ ובעולם עשויים להשפיע על מכירותיה של הקבוצה
ללקוחותיה לרבות בשל שינויים ביחסי ארה"ב-ישראל או בשל מתן הנחיות מהממשל
האמריקאי לחברות המנועים האמריקאיות לגבי היקף פעילותן בישראל .פעילותה של הקבוצה
בענף התעופה הצבאית בארץ ,מושפעת מסכום ומהרכב תקציב הביטחון המשתנה של מדינת
ישראל.
 .7.1שנת  1016ותחילת שנת  1017התאפיינו בצמיחה בשוק התעופה העולמי ,שנבעו מהגידול
בתנועת הנוסעים ונתמכת בירידה במחירי הדלק הסילוני .אמנם בהמשך שנת  1017עלו מחירי
הדלק אך מגמת הצמיחה בשוק התעופה העולמי המשיכה .צמיחה זו השפיעה בהתאם על
הביקושים למוצרים ולשירותים שמספקת הקבוצה ,בייחוד בתחום פעילות ייצור החלקים.
תחום פעילות זה של ייצור חלקים למנועים תרם כ 76%-מההכנסות של החברה בשנת  1016וכ-
 73%בתשעת החודשים הראשונים של שנת  ,1017ורובו מיועד לשוק האזרחי .כמו כן ,פעילות
החברה מוטת ייצוא ועיקר מכירותיה ללקוחות מחוץ לישראל (כ 80%-מהמכירות בשנת 1016
וכ 73%-בתשעת החודשים הראשונים של שנת  .)1017בשנה זו חלה ירידה קלה במחירי
המתכות שהן עיקר חומרי הגלם שהקבוצה רוכשת ,אך לכך לא הייתה השפעה מהותית על
תוצאותיה המדווחות .כמו כן ,בתשעת החודשים הראשונים של  ,1017חלה עלייה קלה במחירי
המתכות ,אך לא היתה לכך השפעה מהותית על תוצאותיה המדווחות של החברה.
 .7.3בנק ישראל שמר על שער ריבית נמוך בגובה  0.1%ובכך סייע לחברה להקטין את תשלומי
הריבית על האשראי הבנקאי .בשלב זה ,וכל עוד היקף האשראי של החברה הנו נמוך ולא
משתנה משמעותית ,לעליית הריבית בארה"ב אין השפעה מהותית על החברה.
 .7.4שער החליפין הממוצע בשנת  1016עמד על  3.8406ש"ח לדולר ותרם לשיפור ברווחיות החברה,
ושער החליפין הממוצע בתשעת החודשים הראשונים של  1017עמד על  3.63ש"ח לדולר.
החלשות הדולר בתקופה זו יחסית לשנה הקודמת מוערכת בהוצאה נוספת מצד החברה של כ-
 1.3מיליון דולר .לאור העובדה כי מרבית הכנסות החברה מתקבלות במטבע חוץ (בעיקר בדולר
ארה"ב שהינו מטבע הפעילות של החברה) לעומת חלק מהוצאותיה (בעיקר שכר) שהינן בש"ח.
רמת שער החליפין משפיעה בשל כך באופן ישיר על תוצאותיה המדווחות של החברה..
 .7.5בשנת  , 1017קצב הצמיחה של הכלכלה העולמית התעצם עם גידול בביקושים כתוצאה
ממדיניות פיסקאלית ושיפור בשוקי העבודה ,למרות המשך תהליך העלאות בשער הריבית.
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שוק התעופה העולמי צפוי להמשיך לצמוח גם בשנת  ,1018אם כי בקצב איטי יותר מאשר
אשתקד ,לאור העליה החזויה במחירי הנפט .2המשקים המפותחים צפויים לצמוח בכ1.1% -
בשנת  1017ובכ 1.9% -בשנת  ,1018והסחר העולמי בכ 4.5% -בשנת  1017ובכ 3.9% -בשנת
 .1018להמשך צמיחת הסחר העולמ י יש השפעה חיובית על שוק התעופה העולמי בכלל ועל
הביקוש למוצרי החברה בפרט.
התפתחויות בשווקים העולמיים ,ובפרט בארה"ב ,הכוללות בין היתר תנודתיות בשערי החליפין
משפיעות ועלולות להמשיך ולהשפיע על החברה .לא ניתן להעריך בשלב זה במלואה את השפעת
הגורמים האמורים על המצב הכלכלי בכלל ועל מצב החברה בפרט.
המידע לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,שאין וודאות כי תחזית,
הערכה ,אומדן או מידע אחר ,יתממשו ומבוססות על הערכות החברה על פי ניסיונה.
ההשפעות בפועל עשויות להיות שונות ,בעיקר כתוצאה משינויים גיאו פוליטיים ,שינויי
רגולציה והשפעות כלכליות שונות.
חלק ד'  -תיאור עסקי הקבוצה לפי תחומי הפעילות
 .8תחום פעילות המנועים
 .8.1מידע כללי על תחום הפעילות
א .מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
בתחום זה פועלת החברה באמצעות מב"ש בעיקר בשיפוץ ובתיקון של חלקי מנועי סילון,
מנועי סילון ,הרכבת חלקים למנועי סילון והרכבת מנועים חדשים בהתאם להזמנת לקוח
ספציפית.
עיקר הפעילות בתחום מוקדשת לשיפוץ מנועים שעברו מספר שעות טיסה בהתאם לקבוע
בספרות המקצועית של יצרן המנוע ( .)Scheduled Maintenanceתחום הרכבה ושיפוץ
מנועים במפעל ,בו מבוצעת הפעילות ,מטפל בשני סוגי מנועים .האחד ,מנועים גדולים
 F100-110/119והשני ,מנועים קטנים  .PT6 ,A-250, T-700תהליך תיקון של מנוע
משתנה ממנוע למנוע בהתאם למהות התקלה .תהליך תיקון מנוע אורך בדרך כלל בין 30
ל 90-יום מרגע קבלת המנוע ועד למסירתו ללקוח.
ב .מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
עיסוק בתחום המנועים מחייב הליך של הסמכה מקצועית למפעל מב"ש .תהליך ההסמכה
והרישוי נערך הן על ידי רשויות התעופה האזרחיות והן על ידי הלקוחות אשר מוודאים
ומאשרים בכך כי הספק מסוגל לשפץ ,לתחזק ולתקן את המנועים ואת חלקי המנועים
ברמת האיכות הנדרשת.
החברה מוסמכת ע"י חיל האוויר הישראלי לשיפוץ ולתחזוקה של המנועים המפורטים
בסעיף.8.1.א' לעיל ,בנוסף לחברה יש הסמכה של רשויות התעופה האזרחיות רת"אFAA ,
ו.EASA -
מפעל מב"ש עומד בתקן  ISO-9000וכן בתקן ( AS-9100דרגת האיכות התעופתית
המקבילה ל.)ISO-9000-
2

על פי הערכת בנק ישראל (פורסם באוקטובר - 1017
)http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/forcast1017.aspx
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ייצוא מוצרים ומערכות צבאיות ,כפוף לקבלת אישור ורישיונות ייצוא מאת משהב"ט
ומגורמים נוספים .מב"ש פועלת על פי רישיונות יצוא שהיא מקבלת מעת לעת מהגורמים
המוסמכים לכך.
ג .שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
לאור הערכות עולמיות הקיימות ,לרבות הערכות של לקוחות מב"ש ,מעריכה החברה כי
שוק זה צפוי להמשיך ולגדול בקצב איטי אך קבוע במהלך העשור הקרוב .השוק הזה אינו
מתאפיין לרוב בהתקשרויות ארוכות טווח או בשינויים חדים ,אלא בהזמנות עבודה,
מכרזים והתקשרויות לביצוע פרויקטים ספציפיים .ככל ששוק התעופה האזרחי והצבאי
ממשיכים לגדול ,כך צפוי שוק זה של המנועים לגדול גם כן.
ד .התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ,או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
שוק זה אינו מתאפיין בהתפתחויות רבות .עם זאת ,כניסה לשוק של מנוע חדש משמעותו
דרישת מצד היצרן ולקוחות להצגת היכולות וההסמכות הנדרשות לתמוך במנוע החדש או
בשינוי האמור .יכולות החברה לתמוך בשינויים אלו מאפשרות לה לספק את השירותים
הנדרשים ללקוחות .החברה אינה צופה השפעה מהותית על פעילותה עקב שינויים כאמור
בשנים הקרובות.
ה .גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
 )1עמידה ברמות האיכות של המוצרים על פי דרישות הלקוחות ובתקני איכות גבוהים
בעבודה הנקבעים על ידי חברות התעופה ,חילות האוויר ויצרניות המטוסים
והמנועים ,וקבלת ההסמכות הרלבנטיות מאת הרשויות והלקוחות.
 )1עמידה בלוחות זמנים קשיחים לאספקה ללקוח.
 )3תחרותיות גבוהה במחיר השירותים ,מול המתחרים.
ו .שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום הפעילות
הלקוח המהותי א' של מב"ש בתחום המנועים הוא זה שלרוב מספק למב"ש על חשבונו,
את מרבית החלקים הנדרשים לצורך שיפוץ המנועים .חלקי החילוף וחומרי הגלם
הנדרשים לשיפוץ מנועים ומכלולים של לקוחות אחרים נרכשים ישירות מיצרני המנועים
או דרך ספקי חלקי חילוף שונים בעולם .זמינות חלקי החילוף ומועד אספקתם תלויה
בספקים הנ"ל ,עיכובים באספקת חלקי החילוף ע"י הספקים ,עלולים לגרום למב"ש
לעיכובים בשיפוץ המנועים ,קושי בעמידה בלוחות זמנים ובמקרים מיוחדים עד כדי חיוב
החברה בקנסות על אי עמידה ביעדי המסירה ללקוחות.
ז .תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
מנועי סילון מתאפיינים ביחס דחף/משקל גבוה מאד ולכן הם נבחרים כשיטת ההנעה
המועדפת על יצרני המטוסים.
להערכת החברה ,לא צפוי בעתיד הקרוב תחליף טכנולוגי אשר יחליף את ההנעה הסילונית
מחד ,ומאידך לא נראה באופק פתרון תעופתי אחר אשר יחליף את מטוסי הנוסעים
הקיימים היום .במועד דו"ח זה ,התחליף היחידי הקיים למנועי סילון הוא מנוע בוכנה.
מאחר ומנועי הסילון השתפרו במהלך ה 50-השנים האחרונות ,נדחקו מנועי הבוכנה
לשימוש במטוסים קלים בלבד.
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המידע לעיל הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המתבסס על הערכות
החברה וניסיון החברה .עם זאת ,אין כל וודאות כי הערכה זו אכן תתממש וזאת בשל
גורמי חיצוניים אשר אינם בשליטת החברה ,כגון שינויים טכנולוגיים העלולים ליצירת
מוצרים תחליפיים למנועי הסילון.
ח .חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
 )1חסמי כניסה:
(א) הצורך בקבלת אישור מהרגולטורים השונים (רשויות התעופה) לביצוע
שיפוץ והרכבה של מנועים;
(ב) קיומו של כוח אדם מיומן אשר עבר את ההסמכות הנדרשות לצורך ביצוע
שיפוץ והרכבה של מנועים;
(ג) עלויות גבוהות בהקמת קווי שיפוץ והרכבה;
(ד) דרישת ניסיון ויכולת מוכחת (הבטחת איכות) והסמכות מצד הלקוחות
לשיפוץ והרכבה של מנועים ,וכן אישורי יצרני המנועים לאחזקת המנועים
בתחום הצבאי;
(ה) שיפוץ והרכבה של מטוסי קרב ומסוקים של חילות אוויר זרים תלויים בין
היתר במצב הפוליטי וקשרים פוליטיים ובינלאומיים בין מדינות ,כך שישנן
חברות ו/או חילות אוויר זרים המנועים מלעבוד עם מדינות מסוימות.
 )1חסמי יציאה:
(א) קיומם של הסכמי מסגרת ארוכי טווח מול לקוחות;
(ב) התחייבויות להזמנות קונקרטיות מצד לקוחות;
ט .מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
לעניין מבנה התחרות ושינויים החלים בו ראו סעיף  8.6להלן.
 .8.1מוצרים ושירותים
א .השירותים העיקריים שמספקת מב"ש ללקוחותיה בתחום המנועים הינם שיפוץ ,הרכבה,
תחזוקה ,השכרת מנועים ומכלולי מנועים ,מסחר במנועים ,מכלולים וחלקים ,הנדסה
ופיתוח של חלקים ומנועי סילון.
ב .במסגרת תחום הפעילות האמור ,החברה מוסמכת לתחזק ,לשפץ ולשדרג את המנועים
הבאים:
 )1פראט אנד וויטני – ( F100כל הדגמים):
מנועים אלו מותקנים במטוסי קרב מסוג  F15ו ,F16 -הנמצאים בשימוש חיל
האוויר הישראלי ,חיל האוויר האמריקאי ובחילות אוויר נוספים .למב"ש הסמכה
של יצרן המנוע לתחזוקה ושיפוץ של מנועים אלו וההערכה היא כי מטוסים אלו
ישארו בשימוש חיל האויר הישראלי למשך  15-10שנים נוספות.
( T700 – General Electric )1כל הדגמים):
מנועים אלו מותקנים במסוקים מסוג בלאקהוק ואפאצ'י .שני המסוקים הנ"ל
נמצאים בשימוש חיל האוויר הישראלי ,וכן בשימוש חילות אוויר ,צבאות ,ציים
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וגופים משטרתיים שונים בעולם .להערכת מב"ש הם יהיו בשימוש במשך 15-10
שנים נוספות .מב"ש הינה הספק היחיד של חיל האויר הישראלי לתחזוקת מנועי ה-
.T700
 )3רולס-רויס אליסון :150
מנועים אלה מותקנים במסוקים קלים ובינוניים מתוצרת החברות הבאות,Bell :
 Eurocopters ,MD Helicopters ,Agustaועוד .מסוקים אלו נמצאים בשימוש
נרחב בעולם ,הן בתחום הצבאי ובעיקר בתחום המסחרי/אזרחי .למב"ש הסמכות
פרטניות למנועים אלה מאת הרשויות השונות ,לרבות רשויות תעופה הישראלית
(להלן" :רת"א") ,Federal Aviation Administration,רשות התעופה הפדרלית
האמריקאית (להלן ,European Aviation Safety Agency ,)"FAA" :הסוכנות
לבטיחות אווירית של האיחוד האירופי (להלן )"EASA" :וכן רשויות תעופה אזרחיות
ממדינות שונות ע"פ הצורך .מב"ש מתחזקת את סדר כוחות המנועים של בית הספר
לטיסה של חיל האויר הישראלי כקבלן משנה של חברת אלביט/סנונית .הערכת
החברה היא כי מנועים אלו ישארו בשימוש למשך  10שנים נוספות לפחות.
 )4פראט אנד וויטני קנדה :PT6
מנועים אלה מותקנים במטוסים קלים ובינוניים ,חד מנועיים ודו מנועיים ,מתוצרת
החברות הבאות,DHC ,Cessna ,Air Tractor ,Embraer ,Beechcraft ,Pilatus :
 Piperועוד .מטוסים אלו נמצאים בשימוש נרחב בעולם ,הן בתחום הצבאי ובעיקר
בתחום המסחרי/אזרחי .השימושים האזרחיים הם בעיקר למטוסי מנהלים ,תובלה
קלה ומטוסי ריסוס ,והשימושים הצבאיים הם בעיקר למטוסי אימון .למב"ש
הסמכות פרטניות למנועים אלה מאת הרשויות השונות ,לרבות רת"אEASA ,FAA ,
וכן רשויות תעופה אזרחיות ממדינות שונות ע"פ הצורך .מנוע זה ,שייצורו החל לפני
כחמישים שנה ,עדיין מיוצר בדגמיו השונים והחברה מעריכה שמנועים אלה יהיו
בשירות אזרחי וצבאי ב 30-השנים הקרובות.

המידע לעיל הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המתבסס על
הערכת החברה על בסיס תחזיות החברה ,היכרות השוק ,וניסיון החברה בפעילות
בשווקים הללו .עם זאת ,אין כל וודאות כי הערכה זו אכן תתממש וזאת בשל גורמים
חיצוניים אשר אינם בשליטת החברה ,כגון המצב הפיננסי העולמי אשר עלול לגרור
סטגנציה בשוק שיפוץ המנועים.
 .8.3לקוחות
א .ההתקשרות בתחום פעילות זה מבוצעת בעיקר מול לקוחות קבועים (על פני מספר שנים
לפחות) .בין לקוחותיה של מב"ש בתחום הפעילות נכללים משהב"ט ,חילות אוויר וכוחות
אחרים של מדינות שונות ומפעילים שונים של מסוקים ומטוסים .בחלק מהמקרים טרם
ההתקשרות החברה נדרשת לזכות במכרז לצורך ביצוע ההתקשרות.
ב .במרבית החוזים של הקבוצה עם לקוחותיה מדובר בהתקשרות נקודתיות קצרת טווח
לפרויקט ספציפי (שיפוץ של מנוע) חלק מההתקשרויות מבוצעות באמצעות הסכמי מסגרת
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– במסגרת ההתקשרות מב"ש מתחייבת לבצע תכולת עבודה מוגדרת תוך קביעת לוחות
זמנים ,מחירים ,תנאי מכר ,גבולות האחריות וכיוצ"ב.
ג .להלן לקוחות הקבוצה אשר שיעור הכנסות הקבוצה בגינן עולה על :10%
לקוח
לקוח א'

30.9.2017
שיעור
סכום במליוני
הכנסות
דולר
14.6%
9.454

2016
סכום במליוני
דולר
9.14

2015
שיעור
הכנסות
10.6%

סכום
במליוני דולר
8.9

שיעור
הכנסות
11.6%

ד .עיקר הפעילות עם לקוח א' כוללת הסכם מסגרת בנוגע לתחזוקה ושיפוץ של מנועים,
בתנאים המקובלים להתקשרויות דומות עם לקוחות אחרים בתחום פעילות זה (ללא
הבטחת סכומי רכישה מינימליים) .ההסכם ,שמתעדכן אחת לכמה שנים ,מעגן את תכולות
העבודה והתמורה בשעות עבודה (בדרך כלל במחיר קבוע לשעה) .עבודות שאינן מוגדרות
במחיר קבוע לשעה מאושרות במשא ומתן נפרד בין מב"ש ובין הלקוח בהתאם למקרה
ולמהות העבודה החריגה .מחיר השעה נקבע אחת לתקופה בשיטת " "Cost +באמצעות
סקר שעורך הלקוח בחברה .בנוסף ,מזמין הלקוח ממב"ש חלקי חילוף לרוב בהקף כספי
זניח ,מנועים ועבודת פיתוח בהזמנות ספציפיות .הסכם המסגרת כולל גם סעיף שיפוי
הדדי לפיו כל צד מחייב לפצות את האחר בגין הפרת ההסכם ,תביעה או נזק שייגרם לו או
למי מטעמו ,מנגנון פיצוי מוסכם במקרה של אי עמידת החברה במחיר והתאמות מחיר
לשער חליפין.

 .8.4שיווק והפצה
א .פעולות השיווק של מב"ש מול לקוחות בישראל מתבצעות באמצעות גוף השיווק הפנימי
במב"ש ,הפועל בתיאום עם האגף אשר מבצע את עבודת השיפוץ בפועל .קהל היעד כולל
את משהב"ט ,באמצעות רכישות ישירות וכן לקוחות נוספים כגון תעשייה אווירית ,תע"ש,
רפא"ל והמשטרה.
ב .פעולות השיווק בחו"ל מבוצעות הן ע"י מחלקת השיווק והמכירות הפנימית והן על ידי
גורמים חיצוניים עימם מתקשרת מב"ש המשמשים כנציגים או סוכנים מקומיים של
מב"ש במדינות השונות שם קהל היעד העיקרי של החברה כולל חילות אוויר זרים וכן
מפעילי כלי טייס אזרחיים פרטיים (בעיקר מסוקים).
ג .כמו כן ,מב"ש משתתפת במכרזים בינלאומיים ובמשאים ומתנים – על פי השיטה הנהוגה
על ידי הלקוחות ,לרבות ,הזמנות לקבלת הצעות ,ועוד.
ד .החברה אינה נוהגת ככלל להעניק הסכמי בלעדיות לסוכנים ונציגים .עם זאת ,החברה
מעניקה במקרים מסוימים נציגות בלעדית מוגבלת במדינה מסוימת ועל פני תקופה
קצובה.
המידע האמור לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1968-המשקף
הערכות והנחות עדכניות נכון למועד זה של הנהלת החברה ,המבוססות על הערכות שונות שהן בלתי
ודאיות מטבען ועשויות שלא להתממש ,או להתממש בצורה שונה מהותית ,כולן או חלקן ,זאת בין
היתר בשל הגורמים שאינם בשליטת החברה ,לרבות גורמים אשר בשליטת הלקוחות ו/או בשל תנאי
שוק וכיו"ב.
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 .8.5צבר הזמנות
נכון ליום  31בדצמבר לשנים  1015ו ,1016 -הסתכם צבר ההזמנות של החברה בתחום הפעילות
בכ 40 -ובכ 90 -מיליוני דולר ,בהתאמה.
להלן פרטים אודות התפלגות צבר ההזמנות בתחום הפעילות ליום  30לספטמבר ( 1017באלפי
דולר):

רבעון רביעי 1017
רבעון ראשון 1018
רבעון שני 1018
רבעון שלישי 1018
רבעון רביעי 1018
שנת 1019
שנת  1010ואילך
סה"כ

30.09.2017
8,360
3,813
3,813
3,813
3,813
11,933
39,916
49,087

בנוסף להזמנות כאמור בצבר לעיל ,חלק מהסכמיה של החברה עם לקוחותיה בתחום המנועים
כוללים התקשרויות חד פעמיות לביצוע פרויקטים (בעיקר שיפוץ מנועים ,אספקת מנועים
וחלקי מנועים) .לאור האמור ,חלק מפעילותה של החברה נעשה על בסיס הזמנות אד-הוק,
כאשר ללקוח הזכות לבטל הזמנת עבודה ספציפית בשל הפרות של ההסכם כגון אי עמידה
בסטנדרטים שנקבעו ,אולם בד"כ על הלקוח לפצות את החברה במקרה כאמור ככל שהחברה
כבר החלה בעבודה.
מלבד הסכמים אלו ,קיימת לחברה עם לקוח א' בתחום זה (כאמור בסעיף .8.3ד' לעיל) הסכם
מסגרת המתחדש אחת לכמה שנים ,וללא היקף עבודות מינמימאלי או קבוע.
בנוסף להזמנות כאמור בצבר לעיל בחלק מהסכמיה של הקבוצה עם לקוחותיה בתחום פעילות
המנועים כוללים הערכה לא מחייבת (צפי שנתי) של צרכי הלקוח בתקופת ההסכם ולפיה אין
ערובה לגובה ההזמנות שמב"ש תקבל מהלקוח .לפרטים בדבר התפתחות ההזמנות הצפויות
של הקבוצה ראו סעיף  1לדוח הדירקטוריון הרבעוני.
המידע בדבר צבר הזמנות וצפי הכנסות מהזמנות הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-המשקף הערכות והנחות עדכניות נכון למועד זה של הנהלת
החברה ,המבוססות על הערכות שונות שהן בלתי ודאיות מטבען ועשויות שלא להתממש ,או
להתממש בצורה שונה מהותית ,כולן או חלקן ,זאת בין היתר בשל הגורמים שאינם בשליטת
החברה ,לרבות גורמים אשר בשליטת הלקוחות ו/או בשל תנאי שוק וכיו"ב.
 .8.6תחרות
התחרות עמה מתמודדת החברה בתחום הפעילות האמור מתחלקת כדלהלן:
א.

תחרות בישראל  -צבאי
בתחום שיפוץ ותחזוקת המנועים של חיל האוויר הישראלי ,מתחריה העיקריים של
מב"ש הינם מפעל לשיפוץ מנועים של התע"א (מש"מ) ,גופי התחזוקה העצמאיים של חיל
האוויר הישראלי וחברות זרות .הקטנת תקציב הביטחון בשקלים ,הצורך בשימוש
בכספי הסיוע האמריקאי ,הקטנת נפח העבודה הכולל של חיל האוויר הישראלי
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ואזרוח/הפרטה של מערכים שונים מחריפים את התחרות בתחום .לחברה אין את
היכולת להעריך את חלקה בשוק זה.
ב.

תחרות בישראל – אזרחי/מסחרי
בתחום שיפוץ המנועים האזרחיים/מסחריים בישראל ,מתחריה העיקריים של מב"ש
הינם יצרניות המנועים עצמן ומפעלי שיפוץ מנועים בעולם ,בנוסף לתע"א אשר לה מפעל
ל שיפוץ מנועים (מש"מ) בעלת יכולת וסמכות אזרחית לשפץ ולתחזק מנועים מסוג .PT6
לחברה אין את היכולת להעריך את חלקה בשוק זה.

ג.

תחרות בעולם -צבאי
בתחום שיפוץ המנועים הצבאיים בעולם ) PW-F100ו ,(GE-T700 -מתחריה העיקריים
של מב"ש הינם יצרניות המנועים עצמן ,גופי השיפוץ והתחזוקה של צבא ארה"ב ,גופי
שיפוץ ותחזוקה של צבאות זרים ומפעלי שיפוץ מנועים בעולם שקיבלו הסמכה למנועים
אלו .לחברה אין את היכולת להעריך את חלקה בשוק זה.

ד.

תחרות בעולם – אזרחי/מסחרי
בעולם פועלות חברות רבות העוסקות בתחום ,ביניהם יצרניות המנועים עצמם ,חברות
מוסמכות ע"י יצרני המנועים ,גופי תחזוקה ושיפוץ מנועים של חברות תעופה וחברות
עצמאיות .המחירים בעולם בתחום זה נקבעים במכרזים ובמשא ומתן עסקי ואינם
כפופים לרגולציה ,כאשר חלקה של מב"ש בשוק העולמי בתחום זה הינו זניח.

 .8.7כושר ייצור
א .כושר הייצור של מב"ש בשיפוץ ותחזוקה של מנועים הינו ספציפי לכל סוג מנוע .למיטב
ידיעת החברה ,לא קיימת לה מגבלת כושר ייצור .כושר הייצור הפוטנציאלי של הקבוצה
בשיפוץ ותחזוקה של מנועים ניתן להגדלה ,במידת הצורך והנו מותנה בשלושה גורמים
עיקריים :זמינות כ"א ,זמינות חלקי חילוף וצווארי בקבוק תהליכיים.
ב .הערכת החברה הינה כי בשנים  1016 ,1015 ,1014ובתשעת החודשים הראשונים של שנת
 1017ניצלה החברה את רוב כושר הייצור שלה ,אך לא את כושר הייצור המקסימלי אשר
כולל את האפשרות של עבודה במשמרות נוספות ,תוספת כוח אדם בזמני שיא (.)peaks
 .8.8חומרי גלם וספקים
השימוש העיקרי בחומרי גלם וספקים נעשה בתחום ייצור חלקי המנועים ,כאשר גם בתחום
פעילות המנועים נעשה שימוש באותם חומרי גלם וספקים של ייצור חלקי המנועים כאמור
בסעיף  9.9להלן ,אך בשיעור נמוך יותר.
 .8.9הרכוש הקבוע והמתקנים העיקריים המשמשים את מב"ש בתחום פעילות המנועים
מב"ש משתמשת בציוד ובמכונות שחלקו חדש יחסית וחלקו נמצא בשימוש תקופה ארוכה.
לאור רמת תחזוקה גבוהה ומשך חייהם הארוך של דגמי המנועים שעבורם מותאם הציוד ,לא
צפוי שיהיה צורך בהחלפת הציוד בשנים הקרובות.
בנוסף לציוד הקיים ,משהב"ט העמיד לרשות מב"ש כלים ומתקנים שונים הדרושים לצורך
טיפול במנועי המטוסים של חיל האוויר .ציוד זה (למעט הוצאות השבחה אשר רשומות כחלק
מציוד מב"ש) אינו חלק מנכסי מב"ש.
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מב"ש מחזיקה תא הרצה למנועי  F100של חיל האוויר הישראלי .התא שייך למשרד הביטחון,
והחברה משתמשת בתא להרצת מנועים המיועדים לחיל האוויר .שימוש במתקן שלא לצרכי
חיל האוויר כרוך בתשלום על ידי מב"ש ,אך בשנים האחרונות לא היה שימוש בתא ההרצה
עבור לקוחות אחרים .כמו כן ,מב"ש קיבלה מחיל האוויר הישראלי כלים לצורך תיקון ושיפוץ
מכלולי המנוע .F100-229
למב"ש תכנית השקעות שאושרה ע"י מרכז ההשקעות לשנים  .1009-1015לפרטים אודות תכנית
ההשקעות ראה סעיף  11להלן.
 .9תחום פעילות ייצור חלקים למנועים
 .9.1מידע כללי על תחום הפעילות
א .מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
בתחום פעילות ייצור חלקים למנועים ,פועלת החברה ,באמצעות מב"ש ,בייצור חלקים
למנועי סילון ,לרבות ייצור יציקות מדויקות וחישולים של חלקי מתכת למנועי סילון.
הפעילות מתבצעת בשני אגפים המייצרים חלקים בטכנולוגיות ייצור שונות (אגף הייצור
ואגף היציקות) ובמפעל החברה בסרביה.
רוב החלקים המיוצרים נמכרו בשנת הדיווח במסגרת התקשרויות  OEMבין מב"ש לבין
חברות המנועים הבינלאומיות ביניהן ,ITP ,SNECMA, MTU, GE, PWA ,PWC :שאיתן
נחתמו הסכמי מסגרת ארוכי טווח.
מדובר בתחום פעילות שמרני ובעל חסמי כניסה גבוהים ,חסמים אלו כוללים :עמידה
בדרישות מחמירות של דיוק ונקיון ,הסמכות רבות ,סקרי לקוחות ,הוכחות יכולת גבוהה
ומגוונת ,תקינה מחמירה ,הדרכות ועוד .לאור האמור ,תחום המנועים מתאפיין במספר
יצרני מנועים מצוצמם ביותר וכן מספר יצרני חלקים מצוצמם בעלי יכולת לעמוד
בדרישות הרבות של יצרני המנועים .לאור האמור ,שינויים בתחום ייצור החלקים
למנועים מתבצעים לאורך זמן – ובכלל זה הנדסה וייצור חלקים חדשים ,אימוץ
טכנולוגיות עבודה חדישות ושימוש בחומרי גלם חדשים.
ב .מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
על מנת לייצר חלקי מנועים עבור יצרני מנועי סילון ועבור לקוחות אחרים ,על הספק
להיות בעל הסמכה מקצועית ,שהתקבלה מאת הלקוחות עצמם ,המאשרת כי הספק
מסוגל ומתאים לייצר עבור הלקוח חלקים ברמת האיכות הנדרשת על ידו .ההסמכות
המקצועיות אותן דורשים הלקוחות כוללות יכולת טכנית מוכחת ,השקעה בכלים ואמצעי
ייצור מיוחדים ,תיעוד טכני ,תכנון עבודה וייצור ניסיוני ,כאשר הלקוחות מבצעים בדיקות
אצל הספקים לצורך בחינת עמידת הספקים בדרישות האמורות (בדיקות העמידה
בהסמכות הועברה על ידי הלקוחות המהותיים במרבית התהליכים לחברה חיצונית
( ,)NADCAPדבר שהביא להחמרה בדרישות) .למב"ש הסמכות תקפות מאת כל הלקוחות
המהותיים בתחום זה.
גם לאחר מתן ההסמכה על הספק להמשיך ולעמוד בדרישות האיכות ובלוחות הזמנים
המוכתבים על ידי הלקוחות .אי עמידה בדרישות אלה או בביקורות תקופתיות עלולה
להביא לאובדן ההסמכה.
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כמו כן ,ביצוע שלבים מסוימים בתהליכי הייצור עשוי להיות כפוף לאישור הלקוחות
במסגרת ההסמכה המקצועית.
מפעל מב"ש עומד בתקן  ISO-9000וכן בתקן ( AS-9100דרגת האיכות התעופתי
המקבילה ל , )ISO-9000-והחברה בעלת הסמכות מגוונות בתחום ייצור חלקי המנועים.
ג .שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
לא היו שינויים משמעותיים בתחום המדובר וברווחיותו .שינויים טכנולוגיים ,אשר
מתוכננים ומבוצעים כעת על ידי יצרני המנועים המובילים בעולם (כדוגמת )GE ,PW
במסגרת פיתוח מנועים חדשים ,כוללים שימוש בחומרים שונים ומרוכבים ,אשר דורשים
תהליכי עיבוד שונים ונוספים מאלו המבוצעים היום .השינויים הללו ,אשר לא צפוי שיהיו
בעלי השפעה מהותית על החברה ,ורווחיות פעילותה ,יוטמעו בתהליכי העבודה של החברה
מסוף שנת  1017והלאה .נכון למועד תשקיף זה החלו שינויים בהיקף הפעילות במסגרת
הערכות של הקבוצה לאור חתימה על  1הרחבות להסכם מסגרת כמפורט בסעיף  9.3להלן.
ד .התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ,או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
הביקוש לספקים איכותיים ובעלי ההסמכות השונות ממשיך לעלות ,בעוד חסמי הכניסה
לשוק זה ,אשר מתאפיין במספר מצומצם של חברות ,נותרו גבוהים ,כאשר יצרני המנועים
המובילים בעולם (כדוגמת  )GE ,PWAהחלו במכירות מנועים חדשים עם שינויים
טכנו לוגיים מהותיים ,הכוללים שיפור יכולות ביצוע המנוע לרבות שיפור ניצול דלקים,
הפחתת רעשים ועוד .הלקוחות בתחום לא השתנו וכוללים בעיקר חברות תעופה אזרחיות
ברחבי העולם.
ה .שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
במסגרת השיפורים הטכנולוגיים של יצרני המנועים המובילים בעולם ,נעשה שימוש
בחומרים מרוכבים (כדוגמת  – )Powder Metalדבר הדורש מיומנות בעיבוד החומר
ושינויים בתהליכי העבודה בתחום הפעילות .לפרטים בדבר שימוש הקבוצה בחומרים
מרוכבים (כדוגמת  )Powder Metalראו סעיף  .9.9להלן .החברה אינה צופה כי השינויים
הללו יהיו בעלי השפעה מהותית על התחום מבחינת החברה.
כמו כן ,יצרני המנועים המובילים בעולם מבצעים מעבר הדרגתי לשימוש של יציקות מסוג
"Crystal

 "Singleבעלי תכונות עמידות בתנאים קשים לעומת היציקות הקיימות היום.

החברה החלה בהרחבת יכולותיה לתחום ה Single Crystal-על מנת להימנות ,החל משנת
 1010בקבוצה המצומצמת של ספקים בעלי יכולת מוכחת זו.
המידע בדבר הרחבת יכולות החברה לתחום ה Single Crystal-הנו מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1968-המשקף הערכות והנחות עדכניות נכון למועד
זה של הנהלת החברה ,המבוססות על הערכות שונות שהן בלתי ודאיות מטבען ועשויות
שלא להתממש ,או להתממש בצורה שונה מהותית ,כולן או חלקן ,זאת בין היתר בשל
הגורמים שאינם בשליטת החברה ,לרבות תנאי שוק וכיו"ב.
ו .גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות
גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום ייצור החלקים למנועים הינם:
 )1תחרותיות גבוהה במחיר.
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 )1עמידה בתקני איכות גבוהים.
 )3עמידה באספקות בלוחות זמנים מחמירים.
ז .שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
בעוד בשנת  ,1016ירדו קלות מחירי חומרי הגלם העיקריים המשמשים את החברה בייצור
חלקי המנועים ,ובתשעת החודשים הראשונים של שנת  1017היתה עליה במחיר חומרי
גלם אלו .לשינויים אלו לא היתה השפעה מהותית על תוצאותיה של החברה וזאת מכיוון
שרוב ההסכמים עם לקוחות כוללים מנגנוני פיצוי בגין שינויים במחירי חומרי הגלם.
ח .תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
ייצור חלקים למנועי סילון מחויב ברישיון של  OEMמאת ה FAA-וה JAA-וספקים
מחויבים ברישיון (אשר ניתן ליצרן המנועים וכן למרכיבי המנוע) על מנת למכור חלקי
חילוף .כל ייצור של חלק או ביצוע שינויים בתהליך היצור של החלק מחייב אישורים של
הלקוח .קניה והתקנה של חלק תחליפי ללא אישורים מתאימים מהווים עבירה פלילית.
ט .חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
 )1חסמי כניסה:
(א) הצורך בקבלת אישור מהרגולטורים השונים (רשויות התעופה) לייצור חלקים
למנועים;
(ב) הצורך בקבלת רישיון של  OEMלייצור החלקים;
(ג) קיומו של כוח אדם מיומן אשר עבר את ההסמכות הנדרשות לצורך ביצוע שיפוץ
והרכבה של מנועים (דבר אשר אף דורש זמן רב);
(ד) השקעה ניכרת באיכות ,הנדסה ,טכנולוגיות ,רכש מכונות וציוד ,בקרה והבטחת
איכות;
(ה) דרישת ניסיון ויכולת מוכחת מאת הלקוחות ועמידה בבדיקות וסיקורי
הלקוחות;
 )1חסמי יציאה:
(א) קיומם של הסכמי מסגרת ארוכי טווח מול לקוחות;
(ב) השקעות בכוח אדם ובציוד ייעודי.
י .מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
לעניין מבנה התחרות ושינויים החלים בו ראו סעיף  9.7להלן.
 .9.1מוצרים ושירותים
החברה ,באמצעות מב"ש ו ,LPO-עוסקת בייצור חלקים למנועי סילון באופן הבא:
א .תהליך הייצור
לאחר שנחת ם הסכם ייצור מתחיל תהליך הייצור על בסיס מפרט אותו מספק הלקוח .על
סמך המפרט ,מכינה מחלקת ההנדסה של האגף תיק ייצור ,הכולל בין השאר תכנון מפורט
של כל שלבי הייצור ,תכנון קו הייצור והכלים הנחוצים .יחידת תכנון ופיקוח ייצור (תפ"י)
אחראית לניהול הלוגיסטיקה של תהליך הייצור המתבצע כדלקמן:
 )1ייצור כלי עזר מסוימים והזמנת כלי עזר נוספים;
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 )1רכישת חומרי גלם כאשר אלה אינם מסופקים על ידי הלקוח;
 )3ייצור המוצרים ,בתהליכים המפורטים בהמשך;
בקרת האיכות מתבצעת לאורך קו הייצור – הפריטים נבדקים תוך כדי ייצור ומוחזרים
להמשך העיבוד .גודל סדרות הייצור משתנה על פי זהות הפריט המיוצר .בהזמנות לייצור
פריטים חדשים קיימת תקופת ייצור ניסיונית עד לקבלת אישור הלקוח לרכישת המוצר.
על מב"ש לבצע "סדרת הוכחה" כדי להראות כי הפריט החדש ותהליך הייצור שלו עומדים
בדרישות ובמבחנים של הלקוח .אישור הלקוח כולל הסמכה לתהליך הייצור ולא רק
למוצר הסופי ומב"ש אינה רשאית לשנות את תהליך הייצור ללא הסכמת הלקוח .הזמן
הממוצע לקבלת הסמכה ליצור פריט חדש הינו תהליך המתמשך כשנה ממועד ההזמנה.
למב"ש לא נגרמו עד היום הפסדים מהותיים כתוצאה מאי קבלת הסמכה או אישור לקוח.
ייצור החלקים עצמם מתבצע בעיקר במפעל מב"ש וכן במפעל בסרביה.
ב .ייצור החלקים ביציקה
השיטה מבוססת על הזרקת שעווה לתבנית הבנויה בצורת החלק הנדרש .את החלקים
העשויים משעווה מרכיבים על אשכול המאגד בתוכו מקסימום אפשרי של חלקים.
האשכול העשוי משעווה מצופה בשכבות קראמיות ובכך יוצרים תבנית קראמית .עם
המסתה של השעווה והרחקתה מהתבנית ,יוצקים לתוכה את סגסוגות המתכת ממנה
עשויים החלקים .השלב הסופי הוא הפרדת החלקים מהאשכול ,ניקוי ,ליטוש וביקורת
איכות קפדנית הכוללת  ,X-RAY ,FPIסקירת עין ובדיקת מידות גיאומטריות .באגף
מבצעים גם יציקות אוויר ויציקות וואקום .ביציקת וואקום משתמשים בתנור מיוחד
המאפשר יציקות באיכות גבוהה במיוחד ליציקת להבי טורבינה.
ג .תהליך הייצור באגף היציקה
לאחר קבלת בקשה להצעת מחיר מלקוח ,האגף מכין את ההצעה בהתאם .מחלקת
ההנדסה של האגף מכינה תיק ייצור על בסיס המפרט ,הכולל בין השאר תכנון מפורט של
כל שלבי הייצור ,תכנון קו הייצור והכלים הנחוצים ומפקחת על ביצוע כל שלבי התהליך
מהזמנת התבניות ,הכלים ,החומרים ,ועד ביצוע סדרת הוכחה והסמכת התהליך ע"י
הלקוח.
ד .תהליך הייצור באגף הייצור
באגף הייצור מייצרים חלקים חמים ומסתובבים של המנוע ,כדוגמת דיסקאות טורבינה
ומדחס ,ועיבוד להבים ,נחירים ,מפלגים ,צינורות פליטה ,שאפטים ,ובתי מדחס .יחידת
תכנון ופיקוח ייצור (תפ"י) אחראית לניהול הלוגיסטיקה של תהליך הייצור.
החברה אינה צופה שינויים מהותיים בחלקו של התאגיד בשווקים העיקריים ביחס
למוצרים ולשירותים העיקריים שלו ובתמהיל שלהם ,למעט שינויים כאמור בסעיף (9.1ג)
ו(9.1-ה) לעיל וכן סעיף  9.3להלן לגבי מוצרים חדשים של החברה.
 .9.3מוצרים חדשים
החברה חתמה על  1הרחבות להסכם מסגרת מדצמבר  1016עם  .PWAבמסגרת ההרחבות,
אשר פורסמו בדוחות מיידיים מיום  11במאי ( 1017מס' אסמכתא  )1017-01-041153ויום 14
בספטמבר ( 1017מס' אסמכתא  ,)1017-01-091598מב"ש תפתח ותייצר  11פריטים חדשים
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נוספים עבור פרויקטים מובילים של  PWAבשוק האזרחי ,על פני  9שנות ייצור (.)1018-1016
חלק מן החלקים החדשים במסגרת הסכם זה דורשים השקעה בהגברת כושר הייצור ,מכונות
חדשות ועוד .מב"ש תשקיע בפיתוח יכולות ,כוח אדם מספיק ומיומן ,בציוד ובמבנים חדשים,
על מנת לעמוד בדרישות הטכנולוגיות הרבלנטיות ובמועדי האספקה הנדרשים.
 .9.4לקוחות
א .ההתקשרות בתחום פעילות זה מבוצעת בעיקר מול לקוחות קבועים ,איתם קיימים
קשרים עסקיים ארוכי טווח המבוססים בעיקר על הסכמי מסגרת רב שנתיים (( )LTAלהלן
בסעיף זה" :הסכמי מסגרת") אשר הינם סוג ההסכמים אשר מקובל להתקשר בהם בענף
התעופה .בין לקוחותיה של הקבוצה בתחום הפעילות נכללים יצרני מנועים במישור
הצבאי והאזרחי בפריסה עולמית.
ב .הסכמי מסגרת עליהם חתומה החברה אינם מחייבים את לקוחותיה להוציא הזמנות
ספציפיות אלא מוגדרים בהם ,בדרך כלל ,המחירים (למוצר או לשעת עבודה) ,תקופת
ההסכם ותנאים כלליים אחרים (אחריות ,פיצויים מוסכמים ,שיפוי וכו') .ההסכמים אינם
כוללים התחייבות לכמות מינימלית של חלקים ,אלא במרביתם הצדדים מסכימים לגבי
הערכה לא מחייבת (צפי שנתי) של צרכי הלקוח בתקופת ההסכם ו/או תניית "נתח שוק"
( )Market Shareולפיה גם אם אין ערובה לגובה ההזמנות שמב"ש תקבל מהלקוח ,הלקוח
מתחייב בפני החברה כי ככל שהוא יקבל הזמנות לחלקים רלוונטיים להסכמם המסגרת,
הוא יפנה אותן למב"ש ,על בסיס הערכות אלו הקבוצה נערכת לבניית תחזית אספקות
ולהזמנת חומרי גלם שזמן אספקתם ארוך.
ג .בחלק מהמקרים הסכמי המסגרת מחייבים את הקבוצה להחזיק במלאי מסוים ,בהתאם
לדרישה עתידית ,עם התיישנות חלקי המנוע ,וכן בתכנית בקרת איכות לפיה הקבוצה
אחראית להספקת מוצרים חליפיים למוצרים פגומים ,כולל לתיקון המוצרים ,לפירוקם,
להרכבתם ולכל העלויות הנלוות .ההסכם מחייב את הקבוצה לבצע תהליכי אופטימיזציה
לשם שיפור זמני ההובלה ,העלויות ,מחירי המוצרים ,איכותם ותהליך הייצור – לרוב
מוסכם כי הצדדים להסכם יישאו בעלויות התוכנית שווה בשווה .כנגד הסכמי המסגרת
מתקבלות הזמנות עבודה ספציפיות לשירותים או למוצרים .במקרים בהם הלקוח ביצע
הזמנה ,לרוב באמצעות הזמנת רכש ,במקרה בו הלקוח יבטל את הזמנתו והחברה החלה
כבר בייצור ,הרי שעל הלקוח יהיה לפצות את החברה על הוצאותיה בלבד – הכוללים בין
היתר עבודה ,רכש של חומרי גלם ,וחלק מאמצעי הייצור.
ד .להערכת החברה ביטול או הקטנת ההזמנות ספציפיות כנגד צפי הזמנות במסגרת הסכמי
המסגרת ,עלולים להשפיע מהותית על תוצאותיה של החברה ,הן בירידה בהכנסות והן
ברווחיות.
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ה .להלן לקוחות הקבוצה אשר שיעור הכנסות הקבוצה בגינן עולה על :10%
לקוח
HS/PWC
לקוח ב'
סה"כ

3

30.9.2017
שיעור
סכום במליוני
הכנסות
דולר
31.5%
10.3
16.1%
10.4
47.6%
30.7

2016
סכום במליוני
דולר
31.9
16.1
48.1

שיעור
הכנסות
37%
19%
56%

2015
סכום במליוני
דולר
18.96
13.9
41.8

שיעור
הכנסות
37%
18%
55%

ו .ההתקשרות  HS/PWCולקוח ב' מבוצעת באמצעות הזמנות רכש במסגרת הסכמי מסגרת
כאמור לעיל .במסגרת הסכם זה ,הקבוצה מחויבת לקיים תכנית של "התאוששות
מאסון" הכוללת אחזקת מלאי מוצרים שזמן אספקתם עולה על  110ימים.
ז .ביחס להתקשרות עם לקוח ב' ,חלק מהיקף המכירות ללקוחות אחרים נגזר מהסכמי
מסגרת שנחתמו עם לקוח זה .במסגרת הסכמים אלה ,נדרשת מב"ש לשלוח את החלקים
המיוצרים על ידה לספקים ו/או קבלני משנה אחרים לעיבוד אשר אין להם השפעה על
הכמויות ו/או מחיר היחידה ,שנקבעים במשא ומתן עם לקוח ב'.
ח .בתחום פעילות זה לחברה תלות בלקוחותיה העיקריים כאמור לעיל.

 .9.5שיווק והפצה
הליך השיווק מתבצע ע"י גורמים פנימיים בחברה באמצעות פניות ללקוחות לשם ייצור חלקי
מנועים עבור לקוחות אלו.
בנוסף ,לקוחות פונים אל מב"ש ,במקביל לפנייה למתחרים ,לצורך לקבלת הצעת מחיר
לעבודות מסוימות ( .)RFQהפניה כוללת את צרכי הלקוח ,כמויות ,ולוח זמנים משוער לאספקה
של המוצר או השירות .מב"ש מגישה הצעת מחיר מטעמה ,ובאם הלקוח מעוניין ,נכרת עמו
הסכם לאחר קיום משא ומתן.
 .9.6צבר הזמנות
להלן פרטים אודות התפלגות צבר ההזמנות בתחום הפעילות ליום  30לספטמבר ( 1017באלפי
דולר):
30.09.2017
15,371
16,616
16,616
16,616
16,616
65,160
39,916
173,920

רבעון רביעי 1017
רבעון ראשון 1018
רבעון שני 1018
רבעון שלישי 1018
רבעון רביעי 1018
שנת 1019
שנת  1010ואילך
סה"כ

3

חברת האם של  HSביצעה שינוי מבני בכלל אחזקותיה ,הכוללות גם את חברת  ,PWאך מכיון שהפעילות מול מב"ש נמשכת
במסגרת הסכם מסגרת ספציפי שנחתם בעבר ,מוצג לקוח זה בנפרד מ.PW-
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סך ההזמנות הצפויות בתחום הייצור מבוסס על הזמנות ספציפיות שהתקבלו בחברה
מלקוחותיה .הלקוח רשאי לבטל הזמנת עבודה ספציפית בשל הפרות הקבועות בהסכם עמו,
אולם בדרך כלל עליו לפצות את מב"ש אם זו כבר החלה בייצור.
תמהיל הצבר מתאפיין במספר מוצרים עיקריים ,הכולל חלקים חמים ומסתובבים של המנוע,
כדוגמת דיסקאות טורבינה ומדחס ,ועיבוד להבים ,נחירים ,מפלגים ,צינורות פליטה ,שאפטים,
ובתי מדחס
במסגרת הסכמי המסגרת של הקבוצה כאשר הלקוח מבצע הזמנת רכש ,ללקוח קיימת הזכות
לבטל הזמנת עבודה ספציפית בשל הפרות של ההסכם כגון אי עמידה בסטנדרטים שנקבעו,
אולם בד"כ על הלקוח לפצות את החברה במקרה כאמור ככל והחברה כבר החלה בעבודה.
בנוסף להז מנות כאמור בצבר לעיל ברוב הסכמיה של הקבוצה עם לקוחותיה בתחום ייצור
חלקי המנועים כוללים הערכה לא מחייבת (צפי שנתי) של צרכי הלקוח בתקופת ההסכם ולפיה
אין ערובה לגובה ההזמנות שמב"ש תקבל מהלקוח ,על בסיס הערכות אלו הקבוצה נערכת
לבניית תחזית אספקות ולהזמנת חומרי גלם שזמן אספקתם ארוך .לפרטים בדבר התפתחות
ההזמנות הצפויות של הקבוצה ראו סעיף  1לדוח הדירקטוריון הרבעוני.

המידע לעיל בדבר צבר הזמנות הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .אין כל
וודאות כי החברה תצליח לממש את יעדיה שלעיל ויתכןשוהיקף ההזמנות בפועל יהיה קטן
באופן מהותי וזאת בשל גורמים חיצוניים אשר אינם בשליטת החברה ,כגון אירועים
ביטחוניים ,שינויים מקרו כלכליים ושינויים בתחום התעופה.
 .9.7תחרות
הפעילות בתחום ייצור החלקים במב"ש מיועדת למנועים חדשים ולשוק חלקי החילוף למנועים
קיימים .בתחום ייצור חלקי מנועים לא קיים שוק מקומי לחלקים אלה והתחרות הינה בעיקר
עם חברות זרות (כגון  PCCארה"ב)( Howmett ,ארה"ב)( TechSpace ,בלגיה) ,וכן יצרני
המנועים עצמם לרבות לקוחות החברה עצמן .חלקה של מב"ש בשוק העולמי זניח היות ובעולם
פועלות חברות רבות העוסקות בתחומים דומים.
בשנים האחרונות מב"ש התמודדה עם התחרות במחירים ובאיכות לעומת מדינות מתועשות
אחרות כגון מערב אירופה ,ארה"ב וחלק ממדינות מזרח אסיה .מב"ש חשופה למתחרים זולים
יותר ממדינות מזרח אירופה ,מרכז אמריקה ואסיה .להערכת החברה ,יתרונה האיכותי ומגוון
היכולות היצוריות וההנדסיות של מב"ש על מתחרות אלה יסייע לה לשמור על מעמדה בשוק,
אם כי מבנה התחרות המושפע מהמחירים המוצעים ,עלול להקשות על מב"ש להרחיב את
פעילותה לתחומים חדשים ,בהם לשכר העבודה יש משקל רב יותר בסך העלויות .התחרות
מחייבת את מב"ש להציע מחירים תחרותייים ולשמור על רמת יעילות תפעולית גבוהה (ובכלל
זה – שיפור שיטות עבודה ,שיפור ציוד טכנולוגי ועוד) ,וכן שימור ופיתוח יכולות טכנולוגיות
גבוהות ומתקדמות לשם קבלת הסמכות נדרשות ועמידה בדרישות הלקוחות.
 .9.8כושר ייצור
בתחום הייצור קיימים מספר תהליכים המהווים צוואר בקבוק שעלולים לעכב במידת מה
צמיחה אפשרית כגון הסתמכות על כוח אדם מוגבל ,ועל ציוד מקצועי ,טכנולוגי וייעודי.
החברה פועלת לצמצום מגבלות אלו ,בין אם בגיוס ובהכשרה של כוח אדם מקצועי ,בהשקעות

ו19 -

בציוד או בשיפורים טכנולוגיים .החברה עדיין לא נמצאת בניצול מלא של כושר הייצור שלה,
אך הנה מנצלת חלק ניכר מכושר הייצור הפוטנציאלי שלה.
 .9.9חומרי גלם וספקים
א.

מרבית חלקי המנוע המסתובבים מיוצרים מחישולים של מתכות מסגסוגות-על
( (Super Alloysהכוללות בעיקר ניקל ,קובלט ,טיטניום או  .Powder Metalחלק
מהחלקים הנייחים של המנוע משולבים מחלקים יצוקים המיוצרים באגף היציקות
ומועברים להמשך עיבוד באגף הייצור כגון נחירי מנוע ,מפלגים ,בתי פליטה וחלקם
מיוצרים מחלקי פח מעורגלים ומרותכים מסגסוגות  -על כגון תאי שריפה ולוכדי
להבה.

ב.

חומרי הגלם שבהם משתמשת החברה בתחום ייצור החלקים הינם מתכות שונות כגון
ניקל ,כרום ,קובלט ,טיטניום powder metal ,וסגסוגות נוספות.

ג.

חלק מהותי מחומרי הגלם בהם משתמשת החברה (חישולים ,יציקות) מסופקים על ידי
הלקוח ,נרכשים מהלקוח ו/או מספקים המאושרים על ידו או נקבעים על ידו במחיר
המאושר על ידו ומתומחרים בהתאם למחיר המכירה ללקוח .שינוי במחיר חומרי
הגלם יביא בדרך כלל לשינוי במחיר המכירה במתאם גבוה או לפיצוי בגין עליית מחיר
חומרי הגלם בדיעבד .כך שהסיכון אותו רואה החברה כתוצאה משינוי מחירי חומרי
הגלם הנו נמוך יחסית.

ו.

ד.

חלק אחר של חומרי הגלם נרכש על ידי החברה מספקים שונים במחירי שוק .במקרים
אלה ,קיימת הגנה על עלות חומרי הגלם לחברה דרך מנגנון התאמת מחיר המכירה
ללקוחות על פי נוסחה מוסכמת מראש .גם במקרה זה הסיכון אותו רואה החברה
כתוצאה משינוי מחירי חומרי הגלם הנו נמוך יחסית.

ה.

למב"ש מספר ספקים חלופיים לרכישת חומרי גלם ,אם כי הם מסופקים בסופו של
דבר על ידי מספר קטן של ספקים בעולם .לעיתים נוצר מחסור זמני בסגסוגות אלה
וכתוצאה מכך עולה מחיר חומרי הגלם או נגרם עיכוב באספקת חומרי הגלם לחברה.
במהלך שנת  1016חלה ירידה קלה במחירי מתכות אלה ובתשעת החודשים הראשונים
של שנת  1017חלה עלייה במחירי חומרי הגלם העיקריים .לשינויים הללו לא היתה
משפעה מהותית על תוצאות החברה.

להערכת מב"ש אין לה תלות בספק ספציפי שלא ניתן למצוא לו תחליף .יחד עם זאת,
בתקופות בהן יש ביקוש גבוה לחומרי גלם אלו ,עלולה להיווצר דחייה במועדי האספקה של
חומרי הגלם ובכך תגרם דחייה באספקת המוצרים ללקוחות.

המידע לעיל בדבר חומרי הגלם והספקים בחלקו הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ויתכן וההשפעה תהיה מהותית יותר בשל גורמים חיצוניים אשר אינם בשליטת החברה,
כגון אירועים ביטחוניים ,שינויים מקרו כלכליים ,שינויים בתחום התעופה ובחומרי הגלם
בפרט.
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 .9.10הרכוש הקבוע והמתקנים העיקריים המשמשים את מב"ש בתחום ייצור החלקים למנועים
הרכוש הקבוע והמתקנים העיקריים המשמשים את מב"ש ואת  LPOבתחום ייצור החלקים
למנועים הינם מכונות עיבוד שבבי ,ציוד בדיקות איכות ומדידה ,תנורי חימום מוקדם ,יציקת
וואקום ויציקת אוויר ,רובוטים ומכונות בדיקת רנטגן.
מרכז ההשקעות אישר כאמור תכנית השקעות למב"ש לשנים  .1009-1015למידע אודות תכנית
ההשקעות ראה בסעיף  11להלן.
מרכז ההשקעות בסרביה ) (SIEPAאישר את תוכנית ההשקעות של  LPOבהשקעה במבנה
ובציוד בסך של כ 1.6-מיליון דולר ושילם כנגדה מענק השקעה בהיקף של  300אלף אירו ,שהם
כ 378-אלף דולר בערכם המקורי.
חלק ה'  -תיאור עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה
 .10עונתיות
ענף הייצור ושיפוץ המנועים בתחום התעופה אינו מאופיין בעונתיות .ברמה רב שנתית רואים תנודות,
אך בשנים האחרונות המגמה היא של עליה מתונה.
 .11מקרקעין ומתקנים
מפעל מב"ש בנוי על שטח של כ 36,000-מ"ר על פני מגרש של כ 189-דונם באזור התעשייה המערבי של
בית שמש (מתוכם כ 151-דונם פנויים) .מפעל  LPOבנוי על שטח של כ 6,000-מ"ר על פני מגרש של כ-
 55דונם באזור אדה בסרביה (לעלות המבנים והמגרש ראו באורים  10-11לדוחות הכספיים
המאוחדים ליום .)31.11.1016
ביום  14באוקטובר  1010חתמה החברה עם מינהל מקרקעי ישראל על חוזה חכירה מהוונת ביחס
למקרקעי המפעל בבית שמש .החוזה החדש נכנס לתוקף ביום  1באפריל  1011לתקופה בת  49שנה.
כחוכרת של קרקע מהוונת ,הקבוצה סבורה כי מב"ש תוכל לפתח ביתר קלות את המקרקעין .להרחבה
בדבר זכויות החכירה בקרקע וערבות בעלת השליטה בחברה לקיום התחייבויות החברה ע"פ הסכם
שלה עם המדינה ראו ביאור  10לדוחות הכספיים המאוחדים ליום .31.11.1016
מתוך השטח הכולל של  189דונם ,ייעדה החברה כ 135-דונם לצורך הפקת דמי שכירות עתידיים .שטח
זה מוצג כנדל"ן להשקעה ושוויו נקבע באופן יחסי לכלל השטח (להרחבה בדבר השווי ההוגן של
הקרקע האמורה ואופן מדידתו ,ראו באורים  10ו 11 -לדוחות הכספיים המאוחדים ליום .)31.11.1016
נכון לתאריך המאזן השכירה מב"ש כ 59-דונם המהוים שיעור תפוסה של כ ,44%-כמו בשנת  1015ו-
.1016
 .12מחקר ופיתוח
בתחום המנועים קיימת למב"ש פעילות עבודות פיתוח והנדסה ,בהתאם להזמנות ספציפיות
המתקבלות על ידה ובמימון מלא של לקוחות .ההיקף היחסי של פעילות זו במסגרת פעילותה של
מב"ש אינו מהותי.
למב"ש תכנית השקעות בהיקף של כ 19 -מיליון דולר שאושרה ע"י מרכז ההשקעות לשנים 1009-
 ,1015לרכישת מתקנים .התכנית מזכה את מב"ש במענק השקעה בגובה  10%מסך ההשקעות
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המאושרות .במסגרת התכנית האמורה ,ביצעה החברה השקעות בהיקף של כ 18.6-מיליון דולר,
לגביהן הגישה החברה דוח ביצוע סופי .עד ליום  30בספטמבר  1017נתקבל מענק השקעה בסך של כ1-
מיליון דולר.

 .13נכסים לא מוחשיים
נכון ליום  30בספטמבר  ,1017לחברה יש נכסים בלתי מוחשיים בסך של כ 5.1 -מיליון דולר ,כנובע
מהשתתפות החברה בתכנית ה Risk & Revenue Sharing Program -כמפורט בסעיף  13להלן.
 .14הון אנושי

 .14.1תיאור המבנה הארגוני
להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה ,נכון למועד תשקיף זה:

מנהל כללי

כספים ,ייעוץ משפטי,
כח אדם

שיווק ומכירות

תחום ייצור חלקי
מנועים

תחום מנועים

הנדסה ופיתוח

אבטחת איכות

שיפוץ ותחזוקת
מנועים

ייצור חלקים

ו11 -

יציקות

 .14.1מצבת עובדי הקבוצה
אחרים  -הנהלה,
כספים וכ"א ,איכות,
שיווק ומכירות
תחום המנועים
תחום ייצור חלקי
מנועים
LPO
סה"כ

30.9.1017

31.11.1016

31.11.1015

131

111

111

110

117

116

343

319

331

105
699

93
660

74
634

 .14.3לקבוצה אין תלות מהותית במי מעובדיה.
 .14.4הקבוצה מבצעת באופן שוטף הדרכות של צוות העובדים ,בארץ ובחו"ל ,בכל הדרגים במהלך
העבודה ובאופן נפרד על ידי מומחים מחו"ל.
 .14.5עובדי מב"ש מועסקים על פי תנאים שנקבעים בחוזים אישיים ,בהתאם להחלטת ההנהלה.
העובדים זכאים לשכר ולתנאי עבודה ותנאים סוציאליים מקובלים ו/או על פי דין ו/או לפי
הקבוע בהסכמים אישיים .בנוסף ,במב"ש קיים ועד עובדים אשר מייצג את כ 10% -מהעובדים
שעליהם חל הסדר הקיבוצי (עובדים ותיקים מעל  14שנה בטרם הפרטת החברה) אשר תנאי
העסקתם מוסדרים בהתאם להסדר אשר נחתם בין מב"ש לבין מועצת פועלי בית שמש ,ועד
עובדי החברה וממשלת ישראל .מעת לעת ,החברה ונציגות העובדים מגיעים להבנות בנוגע
לתגמולים שיחולו על כלל עובדי החברה ,למעט הנהלת החברה.
 .14.6לאור העובדה שמב"ש היתה חברה ממשלתית בבעלות מדינת ישראל עד לשנת  ,1991ובמסגרת
הפרטת החברה ,קיבלה מדינת ישראל על עצמה מספר התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד
עם עובדי מב"ש אשר עוגנו במזכר הבנה במסגרתו העניקה המדינה לחברה הלוואה בסך השווה
לסכומים החסרים לכיסוי התחייבויות מב"ש לפיצוי פיטורין ,תשלום עבור הודעה מוקדמת
והפרשות סוציאליות על פי דין לעובדי מב"ש שעבדו במב"ש ביום  ,31.10.1991כאשר האחריות
לתשלום נותרה בידי מב"ש (ליום  31.11.1016וליום  30.9.1017עומדת יתרת ההלוואה על סך
 501ו 439-אלפי דולר ,בהתאמה) .בנוסף ,בהתאם למזכר ההבנה ,התחייבה המדינה לשלם על
חשבונה עלותם של תנאים מיטיבים שניתנו לעובדים שהועסקו ע"י החברה במועד חתימת
מזכר ההבנה .הסכום האמור נרשם בדו"חות הכספיים של מב"ש במסגרת קרן הון כמענק
לחברה מטעם המדינה.
 .14.7מב"ש מבצעת הפרשות בספרים בשל התחייבויותיה בגין סיום יחסי עובד מעביד אשר אינן
מכוסות על ידי ההסדרים המפורטים בבאור  19לדוחות הכספיים או על ידי הפקדות לתוכנית
פנסיה מקיפה ,תשלומי השלמה לקופות גמל לפיצויים ופוליסות ביטוח מנהלים .להערכת
ההנהלה ,ההפקדות וההפרשות האמורות מכסות במלואן את חובות מב"ש לעובדיה בגין סיום
יחסי עובד -מעביד.
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 .15הון חוזר
 .15.1הון חוזר -ההון החוזר המאוחד בהתאם לדוחות הכספיים ליום  ,31.11.1015ליום 31.11.1016
וליום  30.9.1017עומד על סך של  36,045 ,15,103ו 36,166אלפי דולר ,בהתאמה.
 .15.1מלאי -לרוב הקבוצה מייצרת מלאי לפי הזמנות ולא מייצרת מוצרים למלאי .הזמנת חומרי
גלם וחלקי החילוף ,הדרושים לתהליכי השיפוץ והייצור ,נעשית בהתאם לתחזית ההזמנות
הצפויות למכירה ועל פי שיקולים של יעילות הייצור .בנוסף הקבוצה מצטיידת מעת לעת
במלאי של חלקי חילוף לפרויקטים עתידיים .מרבית המלאי של הקבוצה הוא מלאי בתהליך
של רצפת ייצור (חומרי גלם ,חלקי חילוף ושעות עבודה) .על אף שהקבוצה אינה מייצרת
מוצרים למלאי ,היא מחויבת בתאם לחלק מההסכמים על לקוחותיה להחזיק מלאי ביטחון
מסוים של חלפים או חלקים .במקרים מסויימים ,כנגד הזמנות לקוח ספציפיות ובמקרים
שבהם הקבוצה מקבלת מקדמה מלקוח ,נדרשת הקבוצה להחזיק מלאי של חומרי גלם וחלפים
לתקופה ארוכה יותר .במלאי הקבוצה מספר מנועים גמורים המיועדים למכירה או השכרה.
לפרטים נוספים בדבר מדיניות הפחתת המלאי של הקבוצה ראו באור  1לדוחות הכספיים
השנתיים.
 .15.3אשראי לקוחות -אשראי הלקוחות ללקוחות עיקריים עומד על בין  30ל 90 -יום בממוצע .עקב
גודלם וחוסנם של הלקוחות העיקריים היקף ההפרשות לחובות אבודים אינו משמעותי .ממוצע
משוקלל של היקף האשראי בשנים שהסתיימו בתאריך  31.11.1016 ,31.11.1015ובתשעת
החודשים שהסתיימו בתאריך  30.9.1017עומד על סך של  10,033 ,10,015ו 18,567 -אלפי
דולר ,בהתאמה.
 .15.4אשראי ספקים – אשראי הספקים שמקבלת החברה עומד על בין  60ל 90 -יום בממוצע .ממוצע
משוקלל של היקף האשראי בשנים שהסתיימו בתאריך  31.11.1016 ,31.11.1015ובתשעת
החודשים שהסתיימו בתאריך  30.9.1017עומד על סך של  7,074 , 7,311ו 7,161-אלפי דולר,
בהתאמה.

 .16השקעות
לפירוט בדבר השקעות של החברה ראו סעיף  19להלן.
 .17מימון
 .17.1פירוט מסגרות אשראי מהותיות:
מספר מטבע

מסגרת
אשראי

שם
המלווה

תיאור ההסכם

אמות מידה
פיננסיות
ועמידה בהן

בטוחות
שהועמדו
לטובת
המלווה

1

דולר

1,000,0000

יתרת
מסגרת
האשראי
ליום
30.9.2017
1,500,000

בנק
אגוד

הלוואה לשמונה שנים,
ריבית קבועה בשיעור של
 3.95%לשנה .תשלום
רבעוני .זמן פרעון יולי
.1013
הלוואה לשמונה שנים,
ריבית קבועה בשיעור של
 4%לשנה .החזר רבעוני.
זמן פרעון  :יוני .1011
הלוואה לשמונה שנים ,

אמות מידה
כאמור
בסעיף 18.1
להלן

-

1

דולר

1,500,000

890,615

בנק
לאומי

3

דולר

1,500,000

1,166,000

בנק
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4

1,879,497

דולר

438,547

הפועלים בריבית קבועה בשיעור של
 3.75%לשנה.החזרים
רבעוניים ,זמן פרעון מאי
.1014
הלוואה ל  30שנה  ,ריבית
מדינת
צמודת דולר בשיעור של
ישראל
 5%לשנה .החזר שנתי ,זמן
פרעון מרץ 1014

 .17.1אמות מידה פיננסיות:
בהתאם לתנאים ע"פ הסכמי המימון ,וכל עוד התחייבות מב"ש כלפי כל אחד מהגופים המממנים
עולה על סך של  1מיליון דולר ,מב"ש התחייבה לעמידה באמות המידה הפיננסיות הבאות,
הנבחנות פעם בשנה ,בתום השנה הקלנדרית:
א .היחס שבין ההון העצמי (כהגדרתו להלן) למאזן ,לא יפחת בכל עת מ  - 15%היחס
האמור נכון ליום  30.9.1017עומד על .63.4%
ההון העצמי לצורך סעיף זה כולל את סך ההון הנפרע בצרוף קרנות הון ,יתרת רווח שלא
יועדה ו בניכוי הלוואות לבעלים ,נכסים לא מוחשיים ,מוניטין ,פטנטים ,סימני מסחר,
זכויות יוצרים וכל זכות שהינה קניין רוחני למעט הוצאות נדחות והוצאות מראש,
כמופיע בדוחות החברה ,מבוקרים ובלתי מסויגים (עסקת  RRSPעם  MTUמחושבת
כהוצאות נדחות).
ב .מב"ש תציג בכל שנה  EBITDAחיובי (רווח תפעולי בתוספת הוצאות פחת והפחתות) ה-
 EBITDAלתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  1017עומד על
סך של  7,947אלפי דולר.
ג .שיעור ה EBITDA -מיתרת חובות מב"ש לכלל התאגידים הבנקאיים יעלה בכל שנה על
 .13%שיעור ה EBITDA -מיתרת חובות מב"ש לכלל התאגידים הבנקאיים בהתבסס
על ה EBITDA -של  4הרבעונים האחרונים אשר הסתיימו ביום  30בספטמבר  1017עומד
על .189%
 .18מיסוי
להיבטי המס החלים על החברה ראו ביאור  10לדוחות הכספיים המאוחדים ליום .31.11.1016
 .19סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
הסיכונים הסביבתיים הקיימים מכוח פעילותה של החברה הנם איכות הפליטות בארובות ,איכות
השפכים ,והשימוש בחומרים מסוכנים בתהליכי העבודה.
לצורך קבלתו ו/או חידושו של רישיון העסק של החברה מכוח חוק רישוי עסקים התשכ"ח – ,1968
נדרשת מב"ש לעמוד בבדיקות שנתיות המוגדרות בתוספת לרשיון עסק וכוללות בין היתר  -בדיקת
שפכים תקופתית שנעשית על ידי תאגיד המים המקומי ,בדיקת פליטות דו-שנתית ,ניהול מלאי
החומרים המסוכנים של החברה (חומ"ס) ופינוי חומ"ס לפי התקנים.
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ניהול סיכוני הסביבה במב"ש נעשה בהתאם לדרישות הרשויות ,כפי שהם באים לידי ביטוי ברישיון
העסק של החברה .היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים במשרד הפנים מתאמת את פעילות הרשויות
השונות ואת הפיקוח על המפעל .בתיק המפעל נכללות הערכות לסיכונים סביבתיים ,לרבות ניתוח של
תרחישים העוסקים באירועי סביבה הרלוונטיים לפעילותה של מב"ש ונהלי חרום למקרה של אירוע.
על פי הדרישות ,מתקיים אחת לשנה תרגיל חירום שנועד לבחון את רמת ההתאמה והמוכנות של
המערך לסיכונים בו משתתפים הגופים הרלוונטיים לתרחיש שנבחר (למשל כיבוי אש ,כוחות הצלה,
הגנת הסביבה ואחרים) .טיפול לא מק צועי בחומרים מסוכנים (לרבות אחסונם ,פינוי ,טווחי בטיחות)
עלול להביא לפגיעה אשר תהיה בעלת השפעה מהותית על החברה.
הפיקוח והיישום של המדיניות נעשה באמצעות מחלקת הבטחת איכות וממונה הרעלים של החברה.
למב"ש ממונה רעלים כנדרש בתקנות ,העוסק ,בנוסף על תפקידו ,גם בביקורת הפעילות במפעל,
פעילות מנע ,הכנה ועדכון נהלים רלוונטיים .כמו כן ,המפעל מחזיק ומעדכן תיק מפעל על פי דרישות
רישוי עסקים ,אשר מסדיר ומתעד את הפיקוח והיישום של הדרישות הרלבטיות ,לרבות תכניות,
תרגילים ,תרחישים ועוד .החברה מסתייעת באופן קבוע בייעוץ חיצוני בנושאים סביבתיים.
נהלי הגנת הסביבה בחברה מתעדכנים לפי הנדרש כדי להתאימם למצבו העדכני של המפעל .המפעל
מנטר את איכות הסביבה באופן שוטף לפי תקנות והתנאים הקבועים ברישיון העסק המחייבים אותו
לבצע בדיקות תקופתיות ,כאשר לפחות אחת לשנה מקיים המשרד להגנת הסביבה סיקור במפעל
לבדיקה של התאמה לדרישות.
לצורך עמידת המפעל בדרישות ממנו בקשר עם איכות הסביבה ,נדרש המפעל להשקעות והוצאות
שונות הכוללות תשלום אגרות ובדיקות תקופתיות ,הוצאות לפינוי חומרים ,פעילות מניעה ,טיפול
באירועי סביבה והתאמת מערכות כיבוי אש לדרישות.
כמו כן ,חלים על החברה ונאכפים בה חוקי הגנת הסביבה וחוק החומרים המסוכנים התשנ"ג – .1993
החברה נוקטת במספר פעולות לשם הפחתת הסיכונים הסביבתיים ,ובכלל זה :ניטרול שפכים,
בדיקות ניטור תקופתיות על פי דרישות המשרד לאיכות הסביבה ,שמירה על טווחי בטיחות ,התקנת
מערכות גילוי וזיהוי ייעודיות ,קיום הדרכות ותרגילים ,עריכת השתלמויות לבעלי תפקידים
רלבנטיים ,מעבר לעבודה עם חומרים ידידותיים לסביבה .החברה עורכת מבדקים תקופתיים לוידוא
עמידה בדרישות הרלבנטיות .אירועים חריגים מדווחים להנהלת החברה ולרשויות.
 .10מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
 .10.1רישיונות – לחברה ולמב"ש היתר לניהול עסק עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח .1968-ניהול
ופיקוח על רישיון העסק של החברה נעשה בפיקוח של היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים
במשרד הפנים .משרד הפנים מוודא ומפקח על התחומים הבאים :בנייה ,הגנה על הסביבה,
בריאות הציבור ,נגישות ,בטיחות עובדים ,מניעת דליקות ,בטחון פנים ,בטחון המדינה ופיקוד
העורף.
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 .10.1רישיונות יצוא – מאחר והמפעל מוכר שירותים בתחום הצבאי ,שירותים אלה מחייבים על פי
חוק קבלת רישיונות יצוא הן ממדינת ישראל (בהתאם לחוק הפיקוח על יצוא בטחוני,
התשס"ז )1007-והן מממשלת ארצות הברית (בהתאם לInternational Traffic in Arms -
 Regulationsאו כל חקיקה אחרת) וזאת עבור רכישת חלקי חילוף .כל עסקת ייצוא כאמור
טעונה אישור לפני ביצוע משא ומתן ולאחר מכן לצורך יצוא למדינה הנדונה.
 .10.3הסמכות – כדי לייצר חלקים למנועי סילון ,חייבת מב"ש להחזיק הסמכות לרישיון עסק
והסמכות של רשויות ולקוחות בתחום התעופה.
החברה נדרשת לעמודת בתקנים תעופתיים בינלאומיים ובנהלים של לקוחותיה ,הכוללים:
א.

 ISO9000 ,AS9100ותקנים כלליים דומים.

ב.

תקנים של תעופה אזרחית  ,Civil Aviation Authority Israel ,EASA ,FAAרשות
התעופה האזרחית ,משרד התחבורה (להלן , ("CAAI" :רת"א.

ג.

נהלים של הלקוחות המשמעותיים של החברה כולל חיל האויר הישראליUTC, MTU, ,
( ,GE, SNECMAלקוחות אלה הם המובילים בעולם בתחומם ומקובלים על ידי הלקוחות
האחרים).
העמידה בדרישות התקינה נבדקות כל שנה והסטנדרטים נבדקים ע"י הגוף הרלבנטי לדבר –
מכון התקנים ,צוותי סיקור של רשויות תעופה אזרחיות ,הלקוחות ,על ידי איגוד NADCAP
המורשה מטעם הלקוחות לבצע את בדיקות תהליכים ,ועוד.
למב"ש הסמכות תקפות של כל הגופים האמורים אשר מסקרים תקופתית את פעילותה
ומחדשים את ההסמכות .למיטב ידיעת החברה במועד דוח זה ,הדרישות של גופים אלה,
המתעדכנות מעת לעת ,אינן מחייבות שינויים או השקעות משמעותיות.

 .10.4הבטחת איכות  -מערכת הבטחת האיכות של מב"ש עומדת בדרישות של החברות המובילות
בעולם בתחומה .למב"ש הסמכות של החברות המובילות בעולם בתחום מנועי הסילון,PWA ,
 SNECMA ,HS ,MTU ,GE ,PWCואחרים (החלקים מיוצרים במב"ש נחשבים קריטיים
במנועי סילון ואין הרבה חברות בעולם ,שאינן מתכננות המנועים ,המוסמכות מבחינת איכות
לייצר חלקים אלה).
מערכת הבטחת האיכות במב"ש מבטיחה ,באופן שוטף ,עמידה בכל ההסמכות הנדרשות
כאמור לעיל ,בפיקוח על מימושן השוטף והיומיומי ,בסיקורים ,הפקת לקחים ,בתיקון שוטף
של אי התאמות ,בקיום מערכת שיפור מתמיד והתאמה לשינויים הנעשים בתחום.
 .10.5למב"ש היתר רעלים לפי סעיף  3לחוק החומרים המסוכנים התשנ"ג –  ,1993אשר מוארך
באופן קבוע מדי שנה.
 .10.6מפעל מב"ש הוכרז כמפעל בטחוני על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח .1986 -

 .11הסכמים מהותיים
לפרטים בדבר התקשרויות עם לקוחות הקבוצה ראו סעיפים  8.3ו 9.4 -לעיל.
נכון למועד תשקיף זה ,לקבוצה אין הסכמים מהותיים.
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 .11ביטוחים
מעבר לביטוחים הסטנדרטיים שיש לחברה ,לחברה פוליסת ביטוח חבויות כלפי צדדים שלישיים
בקשר לאחריות למוצרים תעופתיים עד לתקרה של  50מיליון דולר .מאחר והחברה מספקת חלקים
קריטיים למנועי סילון אזרחיים ,קיים סיכון שכשל של חלק קריטי יגרום לאובדן מנוע ולאובדן מטוס
שלם .סכום זה הינו הסכום אותו דורשים חלק מלקוחותיה של החברה .אולם להערכת החברה סכום
זה נמוך באופן משמעותי מהחשיפה האפשרית של החברה ,במקרה של אסון תעופה אם החברה
תמצא אחראית לו .נכון למועד תשקיף זה ,ובכל שנות פעילות הקבוצה ,לא היו תביעות לגבי אחריות
לגבי מוצרי הקבוצה והיא אינה יכולה להעריך ולכמת סיכונים אלה מראש.
הקבוצה מבטחת את פעילותה בביטוח אלמנטארי למבנים בסכום של כ 10-מיליון דולר ,ציוד בסכום
של  56מיליון דולר ומלאי בסך של  14מיליון דולר .כמו כן מבוטח רכוש לקוחות בסך של כ15.3-
מיליון דולר.
להערכת החברה ,אחריות הקבוצה כאמור לעיל מכוסה בביטוח מתאים.
 .23הסכמי שיתוף פעולה
( Risk & Revenue Sharing Program .13.1להלן )"RRSP" :עם MTU
בתעשיית התעופה מקובל ,שהקבלן הראשי בפרויקט תעופה (חברות כגון)PW ,GE ,Boeing :
מצרף חברות נוספות ,שתהיינה שותפות שלו בפיתוח מטוס או מנוע .שותפות זו באה לידי
ביטוי בחלוקת ההוצאות של הפיתוח ,חלוקת אחריות בלעדית לייצור המקטעים השונים לאורך
חיי המנוע או המטוס וחלוקת הכנסות הנובעות ממכירות המטוס או המנוע.
רק חברות ,המוכיחות רמת איכות גבוהה ויציבה לאורך שנים ,מוזמנות להשתתף בתוכניות על
ידי הקבלן הראשי .השתתפות החברה בפרויקט כזה ,מבטא מהלך אסטרטגי במסגרתו החברה
עוברת ממעמד של קבלן משנה בלבד ,המתמודד על עבודה פרטנית לזמן מוגבל ,לשותפה
בפיתוח וייצור המנוע לכל אורך חיי המנוע .מעמד שותפות זה עשוי לשפר את סיכויי מב"ש
לקבלת עבודות נוספות בקבלנות משנה מאותו הלקוח.
במסגרת אסטרטגיה זו ,נחתם בתאריך ה 1-באוגוסט  1004הסכם עם חברת  MTUבדבר
השתתפות בתוכנית  RRSPלייצור ומכירת מנוע  PW307המפותח ומיוצר ע"י  PW Canadaו-
 MTUלמטוס המנהלים  Falcon 7Xשל חברת דסאו הצרפתית.
על פי ההסכם ,תקבל החברה מ 1.1% MTU -מההכנסות ממכירת מנועים שלמים וחלקי חילוף
לאורך תקופת חיי המנוע .כמו כן ,תזכה מב"ש לבלעדיות בייצור ,בתמורה מלאה ,של פריט
נוסף למנוע בשיעור של  0.6%מאומדן עלות המנוע כפי שנמסר על ידי  .MTUמב"ש שותפה
באחריות ובחבויות הנגזרות מהתוכנית על פי חלקה בזכויות ( .)1.1%השקעתה הכוללת של
מב"ש בפרויקט השותפות הראשון הסתכם בסך של כ 9-מיליון דולר .במסגרת זו התחייבה
החברה לביטוח בסכום של עד  40מיליון דולר בגין כל אירוע .כמו כן ,הסכימה שלא להשתתף
בתוכנית דומה אחרת.
בחודש אוגוסט  ,1016חתמה מב"ש עם  MTUעל עסקת המשך למנוע ) (PW307Dבהתאם
לאותם שיעורים להם זכאית מב"ש בשל חלקה בפרויקט .עיקר עסקת ההמשך הינה התאמת
המנוע למטוס המנהלים  Falcon 8Xשל חברת דסאו הצרפתית .עלות ההשתתפות של מב"ש
בהשקעה זו עומד על כ 0.9 -מיליון דולר .סך ההשקעה בשותפויות ליום  31.11.1016הסתכמה
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לסך של כ 10 -מיליון דולר וליום  30.9.1017לסך של כ 10 -מיליון דולר ללא הפחתות ובקיזוז
ההשקעה שנמחקה וההכנסות בגינה הסתכמו בשנים  1016 ,1015ובתשעת החודשים הראשונים
של שנת  1017לסך של כ ,0.76 -כ 3.8 -וכ 0.9 -מיליון דולר ,בהתאמה.
 .24הליכים משפטיים
למועד התשקיף ,לא מתנהלים הליכים משפטיים מהותיים מטעם או כנגד הקבוצה .כמו כן ,למיטב
ידיעת הקבוצה ,נכון למועד פרסום התשקיף אין כל גוף ,אשר בוחן או מתכנן לנקוט בהליכים
משפטיים מהותיים כנגד הקבוצה .לפירוט בדבר תביעות בסכומים לא מהותיים ,ראו באור 11
לדוחות הכספיים המואחדים ליום .31.11.1016
 .25יעדים ואסטרטגיה עסקית
 .15.1פעילותה של החברה מאופיינת בתנודתיות ובמחזוריות של מספר שנים ולכן פועלת מב"ש
לחתום על חוזים ארוכי טווח עם לקוחותיה השונים הן במגזר המנועים והן במגזר הייצור
ולהגדלת נתח השוק שלה במסגרת הסכמים אלו .חוזים רב-שנתיים אלו והגברת נתחי השוק
יאפשרו למב"ש לגשר על תקופות בהן יש ירידת ביקושים בשוק ועודפי כושר ייצור.
 .15.1לצורך הגברת היעילות התפעולית החברה פועלת ,באופן הדרגתי ,להתמקדות של המפעל
בישראל לייצור חלקים בעלי מורכבות טכנולוגית ,ובמקביל מגדילה את הייצור במפעל LPO
בסרביה .אסטרטגיה זו מאפשרת למב"ש להתחרות מול מספר קטן של יצרנים בעולם המערבי
המייצרים חלקים בעל מורכבות טכנולוגית ומאפשרת לה יכולת תחרות חלקית מול יצרנים
זולים ממזרח אירופה ,מרכז אמריקה ואסיה.
 .15.3בתחום המנועים ,מב"ש פועלת להרחיב את מצבת ,סוגי ומגוון המנועים שהיא מוסמכת לטפל
בה ,בעיקר בתחום האזרחי .עם זאת ,כניסה לפעילות במנוע אזרחי נוסף כרוכה בהשקעה של
מיליוני דולרים ומשך הזמן הנדרש להחזר השקעה כזו הוא ארוך ( 10-11שנים).
 .15.4מב"ש פועלת להקטין את התלות בלקוחותיה העיקריים על ידי הרחבת מעגל הלקוחות ,הגדלת
היקף הכנסותיה ובמקביל להתפתח לשווקים משיקים כגון מוצרים לתחום האנרגיה.
 .15.5מב"ש שמה לה כיעד אסטרטגי הכנסת לקוח משמעותי נוסף למאגר הלקוחות המהותיים של
החברה ,כניסה למנועים חדשים ,ופיתוח יכולות חדשות.
 .26צפי להתפתחויות בשנה הקרובה
לאור התקשרות החברה במספר הרחבות להסכמי מסגרת ,כמפורט בסעיף  9.3לעיל ,מב"ש מתכוונת
בשנה הקרובה להרחיב את יכולות הייצור שלה בישראל ובסרביה .החברה החלה בפעילות הפיתוח
והייצור של חלקים חדשים במסגרת הרחבות הסכמי מסגרת עם לקוחותיה המהותיים .החברה
ממשיכה לבחון אפשרויות לרכישת חברה בתחום שיפוץ המנועים בחו"ל.

 .27מידע כספי לגבי אזורים גאוגרפיים
למידע כספי בדבר איזורים גיאוגרפיים ראו באור (31ג) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום
 .31.11.1016למידע אודות השפעת המצב הגיאו-פוליטי עקב אופי פעילות מב"ש ברחבי העולם ,ראו
סעיף .18ד להלן (גורמי סיכון – שינויים במצב הגיאו-פוליטי).
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 .28דיון בגורמי סיכון
 .18.1גורמי מאקרו:
א .שינוי במחיר חומרי הגלם
כפי שפורט לעיל ,חומרי הגלם העיקריים שבהם משתמשת מב"ש הם סגסוגות מתכת
שונות כגון ניקל ,כרום ,קובלט ,טיטניום powder metal ,וסגסוגות אחרות ,כאשר חלק
מחומרי הגלם ומחלקי החילוף מסופקים על ידי הלקוחות .שינוי במחיר חומר הגלם ישפיע
על עלויות הייצור של החברה .עם זאת ,שינוי כאמור יביא לשינוי מחיר המכירה במתאם
גבוה או לפיצוי בגין עליית מחיר חומרי גלם בדיעבד.
ב .שינויים בשערי החליפין
לחברה חשיפה תפעולית גדולה בגין הכנסות נקובות במט"ח לעומת חלק מן התשומות
בגינן שהן במטבע ישראלי .עליה בשע"ח של השקל ביחס לדולר עלולה להשפיע לרעה על
תוצאות החברה מכיוון שחלק מהוצאות החברה (בעיקר שכר) הינן בשקלים ,בעוד
מרבית הכנסותיה מתקבלות במטבע חוץ בעיקר בדולר ארה"ב ,בעוד עליה בשע"ח של
הדולר ביחס לשקל תשיג תוצאה הפוכה (החשיפה של החברה באשר לעודף התחייבויות על
נכסים שקליים או מט"ח אחר הינה נמוכה יחסית ועיקרה בגין התחייבויות אקטואריות
עבור הטבות לעובדים לזמן ארוך).
ג .שערי ריבית
נכון למועד תשקיף זה לחברה יש בעיקר התחייבויות דולריות (להרחבה ראו ביאור 14
לדוחות הכספיים מאוחדים ליום  .)31.11.1016חלק מן האשראי הינו בריבית משתנה
המבוססת על שער הליבור וחלק בריבית קבועה .שינוי בשערי הריבית יכול להשפיע על
תוצאותיה של החברה.
ד .שינויים במצב הגיאו פוליטי
שינויים במצב הגיאופוליטי בארץ ובעולם עשויים להשפיע על מכירותיה של מב"ש לחיל
האוויר הישראלי ולצבאות זרים אחרים.
מב"ש עלולה להיפגע במקרה של שינויים לרעה ביחסי ארה"ב-ישראל או בשל מתן הנחיות
מהממשל האמריקאי לחברות המנועים האמריקאיות להקטין את היקף פעילותן בישראל.
כמו כן ,פגיעה ביחסי מדינת ישראל עם מדינות קנדה או מערב אירופה עלולה לפגוע
בהיקפי העבודה של מב"ש מול חברות ממדינות אלו.
 .18.1גורמי סיכון ענפיים:
א .סטנדרטים גבוהים בענף
בתחום מנועי התעופה קיימת הקפדה על סטנדרטים גבוהים של איכות ועל עמידה קפדנית
בלוח זמנים .אי עמידה בסטנדרטים אלה בהזמנה מסוימת עלולה לגרום לאובדן הזמנות
מלקוח מסוים ולפגיעה במוניטין של מב"ש .לאור מספרם הקטן של הלקוחות
הפוטנציאליים פגיעה במוניטין עלולה לגרום לירידה מהותית במכירות מב"ש.
ב .תנודתיות בשוק התעופה העולמי
השוק העולמי מושפע ממכירת מטוסי נוסעים ובהצטיידות מטוסי קרב על ידי חילות
האוויר השונים בעולם .קצב ייצור מנועי הסילון מושפע מתנודתיות זו .על כן ,משבר
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כלכלי עולמי עלול לפגוע בשוק התעופה העולמי .כמוכן ,סכסוכים צבאיים איזוריים או
עולמיים עלולים להגביר את קצב דרישת שיפוץ וייצור המנועים בשווקים בהם פועלת
החברה.
 .18.3סיכונים מיוחדים לחברה:
א .תלות בלקוחות
לקוחותיה של החברה הם בעיקר חברות העוסקות בייצור מנועי מטוסים וכן גופים
ממשלתיים בישראל ובמדינות אחרות .בשנת הדיווח ,לחברה תלות בחמישה לקוחות
עיקריים וסך המכירות ללקוחות אלו היווה כ 78% -מסך המכירות השנתי בשנת  1016וכ-
 77%בתשעת החודשים הראשונים של שנת  .1017בשל תלות במספר קטן של לקוחות
מהותיים ,אובדנו של כל אחד מהם ,או חלקם ,עלול לגרום להשפעה מהותית על
תוצאותיה הכספיות של החברה .בשנת  ,1017סך מכירות החברה ל –  PWAו-
וחברת UTAS

PWC

 -אשר שלושתם מאוגדים החל משנת  1016תחת תאגיד United

 ,)UTC( Technologies Corporationיגיעו לשיעור של כ 40%-מסך מכירות החברה.
כמוכן ,ביטול או הקטנת ההזמנות הספציפיות כנגד הסכמי המסגרת עם הלקוחות הללו,
עלולים להשפיע מהותית על תוצאותיה של החברה ,הן בירידה בהכנסות והן ברווחיות.

ב .השקעה במיזם משותף
כאמור בסעיף  13לעיל ,מב"ש שותפה בפרויקט  RRSPלייצור ומכירת מנוע PW307
המפותח ומיוצר ע"י  PWCו .MTU -מב"ש חשופה לסיכונים של ניהול המיזם המשותף
הואיל והשליטה בניהול המיזם אינו בידה.
ג .כיסוי ביטוחי
כאמור בסעיף  11לעיל ,לחברה פוליסת ביטוח חבויות כלפי צדדים שלישיים בקשר
לאחריות למוצרים תעופתיים עד לתקרה של  50מיליון דולר .מאחר והחברה מספקת
חלקים קריטיים למנועי סילון אזרחיים ,קיים סיכון שכשל של חלק קריטי יגרום לאובדן
מנוע ולאובדן מטוס שלם ,כאשר סכום פוליסת הביטוח לא יכסה את סכום הנזק ,מה
שעלול לגרום לפגיעה מהותית בפעילות החברה.
ד.

סיכוני הגנת הסביבה
בשל אופי פעולתה של מב"ש ,הסיכונים הסביבתיים התיאורטיים אשר עלולה להיות להם
השפעה מהותית על מב"ש הינם דליפת חומרים מסוכנים לאוויר או לקרקע ושריפה של
כימיקלים המוגדרים כחומרים מסוכנים (להרחבה בדבר הסיכונים הסביבתיים ראו סעיף
 19לעיל).
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 .18.4גורמי הסיכון והערכת החברה לגבי מידת השפעת של גורמי הסיכון על פעילות החברה
בכללותה

השפעה גדולה

השפעה בינונית

השפעה קטנה

סיכוני מאקרו


שינויים במחיר חומרי הגלם


שינויים בשער החליפין



שערי ריבית


שינויים במצב הגיאו פוליטי
סיכונים ענפיים



סטנדרטים גבוהים בענף
תנודתיות בשוק התעופה העולמי



סיכונים מיוחדים לחברה
תלות בלקוחות



השקעה במיזם משותף



כיסוי ביטוחי




סיכוני הגנת הסביבה
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 .29חברות בנות וקשורות
 .19.1להלן פירוט בדבר השקעות בחברות בנות וחברות קשורות נכון ליום :30.9.1017
שם החברה

מדינת
התאגדות

שם
המחזיק

סוג המניות

מספר המניות
המוחזקות
(ע"י המחזיק)

ערך נקוב של
המניות
המוחזקות
(ע"י המחזיק)

מנועי בית שמש בע"מ (מב"ש)

ישראל

החברה

רגילות א
רגילות ב
רגילות ג
נדחות

13,150,931
33,568,843
894,915
13

₪ 0.1
₪ 0.1
₪ 0.1
₪ 0.0001

Livnica Preciznih
Odlivak

סרביה

מב"ש

רגילות

81,396

 1,000דינר

100%

ארה"ב

מב"ש

רגילות

1,000

 0.01דולר

100%

BSEL USA Inc

ערבויות
שניתנו
(אלפי דולר)

ערכם בדו"ח הכספי הנפרד
(אלפי דולר)

שיעור ב %-המוחזק על ידי
החברה במישרין  /בעקיפין
5
מכוח ההצבעה
מהון
המניות
המונפק
99.97%
99.97%

הלוואות
ושטרי הון
שניתנו
(אלפי
4
דולר)
-

100%

-

ערבות
מקסימלית
לטובת
המכס בסך
של 851
-

-

-

100%

-

-

-

 .19.1להלן פרטים בדבר מחזיקים בחברות בנות וקשורות:
למיטב ידיעת החברה אין מחזיקים (שאינן חברות הקבוצה) בלמעלה מ 15% -מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מסמכות למנות דירקטורים בחברות
בנות של החברה ובחברות קשורות של החברה.
 .19.3נתונים אודות רווחי חברות בנות וקשורות (באלפי דולר):
לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 30.09.1017
שם
החברה

רווח
(הפסד)
נקי

מנועי
בית
שמש
בע"מ

6,069

רווח
(הפסד)
כולל אחר

6,041

הוצאות
(הכנסות)
ריבית

-

דיבידנד

-

דמי
ניהול

18

ליום 31.11.16
רווח
(הפסד)
נקי

9,091

רווח
(הפסד)
כולל אחר

9,051

הוצאות
(הכנסות)
ריבית

-

4

ליום 31.11.15

דיבידנד

--

דמי
ניהול

39

רווח
(הפסד)
נקי

8,037

רווח
(הפסד)
כולל אחר

8,454

מב"ש נתנההלוואה ושטרי הון לחברת  . Livnica Preciznih Odlivakהיתרות נכון ליום  30.9בסך של 100אלפי דולר ו  4,796אלפי דולר ,בהתאמה.
5
לחברה הסכמות למנות  14דירקטורים מתוך  .15נכון מועד זה מכהנים במב"ש שלושה דירקטורים מטעם החברה ודירקטור אחד מטעם קרן יוסף שידלובסקי בע"מ.
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הוצאות
(הכנסות)
ריבית

1

דיבידנד

2,609

דמי
ניהול

39

טיוטה מס'  4לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ מיום [ ]-בינואר1018 ,

 .30דוח דירקטוריון
לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,1016ראו דוח התקופתי
של החברה לשנת  ,1016שפורסם בדיווח מיידי ביום ( 19.03.1017אסמכתא.)1017-01-011173 :
לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לתשעת החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר  ,1017ראו
דוח רבעוני לרבעון השלישי של שנת  1017שפורסם בדיווח מיידי מיום  11בנובמבר ( 1017אסמכתא:
.)1017-01-108693
דוחות אלו נכללים בפרק זה על דרך של הפניה.

פרק  – 7ניהול החברה :דירקטורים ונושאי משרה בכירה
 7.7דירקטוריון החברה
 1.1.1להלן פרטים אישיים ומקצועיים אודות הדירקטורים בחברה נכון למועד התשקיף:
שם הדירקטור

ישי דוידי

גילון בק (יו"ר)

יצחק אמיתי
(דח"צ)
050591012

09250614
13.08.1941

6.01.1940

איה  ,41רמת השרון

שדרות חן  ,22רחובות

ערבי
גבעתיים

ישראלית

ישראלית

יצחק גת

גיורא סרצנסקי
צבי טרופ (דירקטור בלתי תלוי)
(דח"צ)
023195081
004488524

מספר זהות

051382180

051523361

תאריך לידה

16.2.1962

3.2.1962

5.05.1951

יגאל אלון  ,98תל

יגאל אלון  ,98תל

חצב  ,14יבנה

אביב

אביב

ישראלית

ישראלית

ישראלית

לא

לא

ועדת ביקורת (יו"ר) ,ועדת תגמול ועדה לבחינת הדוחות הכספיים
(יו"ר) ,ועדה לבחינת הדוחות
הכספיים

לא

לא

כן (דח"צ)

25.1.2016

16.4.2015

אקדמית ,בוגר תואר
בהנדסת
ראשון
וניהול
תעשיה
(,)B.Sc.
תל-
אוניברסיטת
אביב; בוגר תואר

אקדמית ,בוגר תאר ראשון אקדמית ,בוקר תואר ראשון אקדמית ,בוגר תואר שני בכלכלה אקדמית ,בוגר תואר
בכלכלה
בהנדסת אוירונאוטיקה; קורס חקלאית ומינהל ,האוניברסיטה ראשון
בהדנסת אלקטרוניקה ,הטכניון
וניהול; בוגר תואר
העברית
ניהול ()Kellogg
שני במינהל עסקים,
תל-
אוניברסיטת
אביב

מען
נתינות
חברותו בוועדות
הדירקטוריון

ישראלית

דירקטור חיצוני או
דירקטור בלתי תלוי
שותף בכיר בקרן מנכ"ל ושותף בכיר לא
האם עובד של
מבעלי בקרן פימי ,מבעלי
החברה ,חברה בת ,פימי,
השליטה
חברה קשורה או של השליטה בחברה
בעל עניין
התאריך שבו החלה 25.1.2016
כהונתו כדירקטור
אקדמית ,בוגר תואר
השכלה וניסיון
בהנדסת
עסקי בחמש השנים ראשון
וניהול
תעשיה
האחרונות
טכניון
(,)B.Sc
חיפה; בוגר תואר
שני במנהל עסקים

לא
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15.11.1968
נחל

,11

ועדת ביקורת ,ועדת תגמול ,ועדה ועדת ביקורת ,ועדת
תגמול ,ועדה לבחינת
לבחינת הדוחות הכספיים
הכספיים
הדוחות
(יו"ר)
כן (דח"צ)
כן (בלתי תלוי)

לא

לא

לא

28.9.2016

14.8.2011

3.1.2011

שם הדירקטור

התאגידים בהם
משמש כדירקטור

גילון בק (יו"ר)

יצחק אמיתי
(דח"צ)

ישי דוידי

יצחק גת

גיורא סרצנסקי
(דח"צ)

צבי טרופ (דירקטור בלתי תלוי)

שני במימון ומנהל
(,)MBA
(,)MBA
בר -עסקים
אוניברסיטת
יו"ר רפאל מערכות לחימה
בר-
אוניברסיטת
אילן.
אילן.
יו"ר הוועד המנהל של המרכז מתקדמות; מנכ"ל אלישרא יועץ עצמאי ,יו"ר הוועד המנהל
האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן לוחמה אלקטרונית
של המכון הטכנולוגי חולון
מנכ"ל ושותף בקרן
שותף בקרן פימי
סמנכ"ל השקעות –
פימי
"עמיתים"
בריטניקה מערכות מידע; אלביט הדמיה בע"מ ,סגן יו"ר ילין לפידות קרנות
(ישראל נייר חדרה ,פולירם אורט ישראל – חל"צ
המ-לט
אורביט טכנולוג'יס
קנדה) בע"מ ,אינרום תעשיות פלסטיק,
עמותת "בעצמי" PHI ),ישראל( ,נאמנות; עגור חברה
מערכות
בניה ,גילת
תעשיות
דוקור אינטרנשיונל מנג'מנטס
לניהול קופ"ג; לאומי
המ-לט
אוברסיז סחר ,מגל ,לוויינים,
קנדה)
מפעלי (ישראל
ריווליס,
קמ"פ בע"מ; נואי
אינרום
חמצון וארגון בע"מ ,בע"מ,
בע"מ; חושן בע"מ
תעשיות בניה ,רקח
יוניטרוניקס,
אורביט טכנולוג'יס ,תעשיות
פורמצבטיות ,דימר,
קרנות פימי
תדיר-גן ,דלק-סן ,ג'י
פתרונות
וואן
אבטחה ,ח .מר,
אנרגיה
אסאואס
קרנות
אקספרס,
פימי

האם בן משפחה של לא
בעל עניין אחר
בחברה
כן
דירקטור בעל
מיומנות חשבונאית
ופיננסית
כן
דירקטור בעל
כשירות מקצועית

לא

לא

לא

לא

לא

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

 7.7דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
החברה קבעה כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד על  2דירקטורים .בקביעתו זו ,התבסס דירקטוריון החברה על
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היקף פעילותה של החברה ,אופי פעילותה ומאפייניה ומספר חברי הדירקטוריון.
 7.7נושאי משרה בכירה בחברה

להלן פרטים אישיים ומקצועיים אודות נושאי משרה בכירה בקבוצה ,ואשר אינם מכהנים גם כדירקטורים בחברה:
שם נושא
המשרה
הבכירה
מספר
זהות
תחילת
כהונה
תאריך
לידה
תפקידו
בחברה,
בחברה בת
של
החברה,
או בבעל
עניין בה
האם בעל
עניין
בחברה או
בן משפחה
של בעל
עניין אחר
בחברה או
נושא
משרה
בכירה

רם דרורי

אבישי א .רז

אריאל
גולדשמיט

גפן גרשון
הדרי

משה
שפירא

01380094

015231944

022652028

1.12.1993

10.12.2011

16.5.2016

15.10.2013 22.10.2015

9.10.1964

6.2.1919

יועץ משפטי סמנכ"ל
הבטחת
איכות

יוסף קליין

022315998

056621698

10.4.2011

2.8.2015

15.1.2005

12.6.1961

26.10.1960

28.8.1956

23.1.1946

סמנכ"ל שיווק
ומכירות

סמנכ"ל
פיתוח
והנדסה

סמנכ"ל
לפרויקטים
מיוחדים מאז 1
ביוני 2011

סמנכ"ל
כספים
ודירקטור
בחברה הבת
( LPOסרביה)

לא

לא

לא

מנכ"ל
ודירקטור
בחברה הבת
LPO
(סרביה)
ובחברה הבת
USA BSEL
(ארה"ב)
לא
לא

008961911 054500131

פלדמן דב

לא
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23.2.1961

לא

אריה
כוחונובסקי

אלונה שפורר

043503011

059269181

022201165

024205100

1.1.2011

1.9.2014

1.1.2011

11.11.2011

26.1.1912

23.1.1981

1.1.1965

1.12.1965

16.1.1910

סמנכ"ל
משאבי אנוש

סמנכ"ל
סמנכ"ל
ומנהל מפעל שיפוץ
ואחזקת
הייצור
מנועים

סמנכ"ל
ומנהל מפעל
היציקות
ודירקטור
בחברה הבת
( LPOסרביה)

חשבת

לא

לא

זיו שטרן
029296548

לא

אריאל
מדמוני

לא

יוסף מילר

לא

שם נושא
המשרה
הבכירה
השכלה
וניסיון
עסקי
בחמש
השנים
האחרונות

רם דרורי

אבישי א .רז

תואר הנדסאי מכונות;

בוגר
ראשון
בהנדסה
תעשיה
וניהול ,מרכז
אקדמי
רופין; בוגר
תואר ראשון
במנהל
עסקים,
מכרז אקדמי
רופין;

מנכ"ל ארקל
אוטומוטיב,
מנכ"ל
מנועי בית
שמש
סמנכ"ל  -מנועי
בית שמש;

האם
מורשה
חתימה
עצמאי

לא

לא

משה
שפירא

יוסף קליין
בוגר בית ספר
להנדסאים אורט
סינגלובסקי,
יד
בוגר מנהל עסקים
אוני' תל אביב;

תואר
ראשון
בהנדסת
מכונות
(טכניון,
חיפה),
תואר שני
סמנכ"ל-
בהנדסת
בית שמש
מכונות
(טכניון
חיפה),
דוקטורט
בהנדסת
מכונות
(טכניון
חיפה);
תואר שני
במשפטים
בר-
אוני
אילן;
סמנכ"ל -
מנועי בית
שמש
לא

לא

מנועי

פלדמן דב

אריאל
גולדשמיט

גפן גרשון
הדרי

בוגר
תואר בוגר תואר  BSCהנדסת
ראשון
ראשון
מכונות
בחשבונאות
וכלכלה ,רו"ח במשפטים; ומהנדס
מוסמך; בוגר יועץ משפטי איכות
שני ומנהל
מוסמך ע"י
תואר
פיתוח עסקי האיגוד
במשפטים
בקומפאס
האמריקאי
ונצ'ורס,
והאיגוד
יועץ משפטי הישראלי
סמנכ"ל
בגבעות
לאיכות;
כספים בכתר
עולם ,עורך
פלסטיק
דין ביגאל
מנהל איכות
בע"מ,
ארנון
גלובאלי של
סמנכ"ל
כספים בח.י .ושות'; יועץ חברת סודה
טכנולוגיות,
משפטי
סטרים,
סמנכ"ל
ומזכיר
סמנכ"ל –
כספים
מנועי
חברה
מנועי בית
בתדביק
בית שמש
שמש
בע"מ,
סמנכ"ל
בית
מנועי
שמש
לא

לא
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לא

זיו שטרן
 B.Aבמדעי
המדינה
והחברה –
האוניברסיטה
הפתוחה
חשבת שכר
בכירה – לשכת
רואי החשבון;

אריאל
מדמוני
תואר ראשון
מהנדס
מכונות (בן
גוריון) ,תואר
שני במנהל
עסקים
(מכללת
פרס);

מנהל
מנהלת משאבי מחלקות
עיבוד שבבי
אנוש בפקר
פלדה תעשיות והקמת קווי
יצור  -עשות
בע"מ;
אשקלון
מנהל ייצור
סמנכ"לית -
מנועי בית שמש מנועי בית
שמש;
סמנכ"ל -
מנועי בית
שמש

לא

לא

יוסף מילר

אריה
כוחונובסקי

אלונה שפורר

בוגרת
מהנדס
מהנדס
אוניברסיטת
תעשיה
מכונות
החוג
 ת"אוניהול
(טכניון,
חיפה); תואר טכניון ,תואר לחשבונאות ,
שני במדעי שני במנהל רואת חשבון
מוסמכת;
עסקים;
המדינה
בר
(אוני
צינורות
אילן); מנהל
 4המזרח
ניהול
הנדסה
התיכון בע"מ,
מפעלי
חשבת;
תעשיה
 תהליכית ( סיקסאיסמנכ"ל
מנועי בית דיו דיגיטלי ) אינטראקטיב
 HPבע"מ ,חשבת;
שמש
ב
פרוקוגניה
,INDIGO
סמנכ"ל – ישראל בע"מ,
מנועי בית חשבת
שמש

לא

לא

לא

 7.7מורשי חתימה עצמאיים
לחברה אין מורשה חתימה עצמאי כהגדרתו בחוק ניירות ערך.
 7.7הוראות מתקנון החברה המתייחסות לדירקטורים
הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי ומזערי של דירקטורים ,דרכי מינויים או
בחירתם ,משך כהונתם ,מילוי מקומם ,שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות
שניתן להעניק להן ,מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון ההתאגדות של החברה
אשר פורסם בדיווח מיידי מיום ( 19.01.2016אסמכתא.)2016-01-013633 :
7.7

פרטים נוספים
1.6.1

עורכי הדין של ההנפקה
נשיץ ,ברנדס ,אמיר ושות' ,עורכי דין – מרחוב תובל  ,5תל-אביב .6189111

1.6.2

רואי החשבון של החברה
סומך חייקין ,רואי חשבון –מרחוב הרטום  ,8ירושלים .9100102

1.6.3

כתובת משרדו הרשום של החברה
רחוב וירגיניה  ,1א.ת .מערבי בית שמש .9905529
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פרק  – 8בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
 8.8תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה
 1.1.1להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו לכל אחד מחמשת מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר
מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה 1בתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 30
בספטמבר  2017ובשנים  2016ו.2015 -
 1.1.2בגין התקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר ( 2017באלפי דולר):
תגמולים בעבור שירותים

פרטי מקבל התגמולים

שם

תפקיד

היקף
משרה

שיעור
החזקה
בהון
החברה

שכר

רם דרורי(*)

מנכ"ל

100%

-

116

אבישי רז
משה שפירא
יוסף קליין
גיל כרמלי(**)

סמנכ"ל שיווק
בינלאומי
סמנכ"ל פיתוח
והנדסה
סמנכ"ל
לפרויקטים
מיוחדים
סמנכ"ל כספים

תגמולים אחרים
סה"כ

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

דמי
שכירות

אחר

94

-

-

-

-

-

-

-

306

100%

-

206

44

-

-

-

-

-

-

-

-

250

100%

-

119

40

-

-

-

-

-

-

-

-

229

100%

-

179

44

-

-

-

-

-

-

-

-

223

100%

-

114

36

-

-

-

-

-

-

-

-

220

מענק
() 1

26

עמלה אחר ריבית

 1.1.3בגין שנת הכספים שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2016באלפי דולר):
פרטי מקבל התגמולים

שם

תפקיד

היקף
משרה

אבנר שחם(*)

מנכ"ל

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

סה"כ
עמלה אחר ריבית

דמי
שכירות

אחר
() 2

100%

9.2%

-

442

-

500

-

-

-

-

-

100%

-

246

39

-

-

-

-

-

-

-

11

-

231

36

-

-

-

-

-

-

-

-

274

-

231
227

39
33

-

-

-

-

-

-

-

-

270
260

משה שפירא

סמנכ"ל שיווק
בינלאומי
סמנכ"ל פיתוח
והנדסה

100%

יוסף קליין
גיל כרמלי(**)

סמנכ"ל ייצור
סמנכ"ל כספים

100%
100%

אבישי רז

תגמולים בעבור שירותים
שיעור
החזקה
בהון
החברה

תגמולים אחרים

126

() 3

1,061
296

 1.1.4בגין שנת הכספים שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2015באלפי דולר):
תגמולים בעבור שירותים

פרטי מקבל התגמולים
שיעור
החזקה
בהון
החברה

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

אבנר שחם(*)

מנכ"ל

100%

25.5%

-

אבישי רז

סמנכ"ל שיווק
בינלאומי

100%

-

240

שם

תפקיד

היקף
משרה

1

() 4

תגמולים אחרים
סה"כ

עמלה אחר ריבית

דמי
שכירות

אחר
() 2

426

-

501

-

-

-

-

-

31

23

-

-

-

-

-

-

-

-

התגמולים הינם במונחי עלות לחברה באלפי דולר.

ח1-

951
263

משה שפירא

סמנכ"ל פיתוח
והנדסה

100%

-

() 5

19

-

-

-

-

-

-

-

-

255

יוסף קליין
גיל כרמלי(**)

סמנכ"ל ייצור
סמנכ"ל כספים

100%
100%

-

() 6

19
13

-

-

-

-

-

-

-

-

247
243

236
224
230

() 7

(*) מר דרורי החל לכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  .10.4.2017מר שחם סיים את כהונתו כמנכ"ל החברה באפריל
 .2017ביום  7במאי  ,2017חדל מר שחם להיות בעל עניין בחברה.
(**) מר גיל כרמלי סיים את כהונתו כמנכ"ל כספים החברה ביום .10.12.2017
( )1מענק חתימה חד-פעמי .ביום  21בנובמבר 2017 ,החליט דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת התגמול)
להעניק מענק חד פעמי ,בשיקול דעת ,למנכ"ל החברה וזאת ,בין היתר ,לאור השינויים שעברה החברה תחת
הנהגתו מאז כניסתו לתפקיד .סכום המענק הינו  3משכורות והוא הותנה באישור מדיניות תגמול החדשה
של החברה אשר אושרה ביום  . 21.12.2017לפרטים נוספים לגבי מדיניות התגמול החדשה ראו סעיף 1.1.6
ס"ק ב' להלן.
( )2מענק הסתגלות.
( )3פדיון חופשה.
( )4כולל הגדלת הפרשה אקטוארית לפיצויים וחופשה (כ 17 -אלפי דולר).
( )5כולל הגדלת הפרשה אקטוארית לפיצויים וחופשה (כ 12 -אלפי דולר).
( )6כולל הגדלת הפרשה אקטוארית לפיצויים וחופשה (כ 11 -אלפי דולר).
( )7כולל הגדלת הפרשה אקטוארית לפיצויים וחופשה (כ 11 -אלפי דולר).

 1.1.5עיקרי פרטי התגמולים שניתנו לכל אחד מחמשת מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין
נושאי המשרה הבכירה בחברה ,כאמור בטבלה לעיל:
א .מר רם דרורי מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  .10.4.2017בהתאם להסכם העסקתו,
זכאי מר דרורי לשכר חודשי בסך ( ₪ 75,000החל מתום השנה הראשונה של העסקתו של
מר רם דרורי כמנכ"ל החברה יעודכן השכר החודשי לסך של  10,000ש"ח) ,מר דרורי
זכאי לתנאים נלווים על פי חוק וכמקובל בחברה ,לרבות תשלום לקרן השתלמות,
הפרשות סוציאליות לביטוח מנהלים/קרן פנסיה ,חופשה שנתית והחזר הוצאות .מר
דרורי זכאי ל 26 -ימי חופשה בשנה ודמי הבראה בהיקף של  10ימים בשנה .החברה
מעמידה למר דרורי רכב צמוד מגולם .ההתקשרות בין החברה למר רם דרורי הינה
לתקופה בלתי קצובה וניתנת לסיום בכל עת בהודעה בכתב של  3חודשים מראש במהלך
 12חודשי העסקה הראשונים ,ו 6 -חודשים לאחר מכן .כמו כן ,זכאי מר דרורי למענק
שנתי על פי תוכנית "תגמול מנהלים" כמקובל בחברה ,בכפוף לעמידה ביעדים שיקבעו
מראש .המענק עומד על סך של בין  5-7משכורות ברוטו .למר דרורי הוקצו 90,000
אופציות (לא סחירות) הניתנות מימוש לעד  90,000מניות רגילות של החברה .לפרטים
נוספים בדבר מענק השנתי או האופציות ראו דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה מיום
( 11.01.2017מס' אסמכתא )2017-01-007115 :אשר המידע על פיו מובא בתשקיף מדף
זה על דרך ההפניה.
ב .מר אבישי רז החל את עבודתו בחברה ביום  21.6.1971ומאז  2.1.2015מכהן כסמנכ"ל
שיווק ומכירות .בהתאם להסכם העסקתו ,זכאי מר רז לשכר חודשי בסך של 52,511
ש"ח .מר רז זכאי לתנאים נלווים על פי חוק וכמקובל בחברה ,לרבות תשלום לקרן
השתלמות ,הפרשות סוציאליות לביטוח מנהלים/קרן פנסיה ,חופשה שנתית והחזר
הוצאות .מר רז זכאי ל 21 -ימי חופשה בשנה ודמי הבראה בהיקף של  14ימים בשנה.
החברה מעמידה למר רז רכב צמוד מגולם .ההתקשרות בין החברה למר רז הינה
לתקופה בלתי קצובה וניתנת לסיום בכל עת בהודעה בכתב של  3חודשים .סמוך לאחר
ח2-

פרסום תשקיף זה ,בכוונת החברה להקצות למר רז  15,000אופציות ההמירות ל15,000 -
מניות רגילות של החברה .לפרטים נוספים ראו סעיף  2.2בפרק  2לתשקיף זה.
ג .מר משה שפירא החל את עבודתו בחברה ביום  15.1.2005ומאותו מועד מכהן כסמנכ"ל
פיתוח והנדסה .בהתאם להסכם העסקתו ,זכאי מר שפירא לשכר חודשי בסך של 53,117
ש"ח .מר שפירא זכאי לתנאים נלווים על פי חוק וכמקובל בחברה ,לרבות תשלום לקרן
השתלמות ,הפרשות סוציאליות לביטוח מנהלים/קרן פנסיה ,חופשה שנתית והחזר
הוצאות .מר שפירא זכאי ל 21 -ימי חופשה בשנה ודמי הבראה בהיקף של  12ימים
בשנה .החברה מעמידה למר שפירא רכב צמוד מגולם .ההתקשרות בין החברה למר
שפירא הינה לתקופה בלתי קצובה וניתנת לסיום בכל עת בהודעה בכתב של  3חודשים.
סמוך לאחר פרסום תשקיף זה ,בכוונת החברה להקצות למר שפירא  11,000אופציות
ההמירות ל 11,000 -מניות רגילות של החברה .לפרטים נוספים ראו סעיף  2.2בפרק 2
לתשקיף זה.
ד .מר יוסף קליין החל את עבודתו בחברה ביום  ,1.12.1993כיהן מאותו מועד כסמנכ"ל
ייצור עד ליום  ,1.6.2017ומאז  1.6.2017מכהן כסמנכ"ל פרויקטים מיוחדים .בהתאם
להסכם העסקתו ,זכאי מר קליין לשכר חודשי בסך של  .₪ 53,311מר קליין זכאי
לתנאים נלווים על פי חוק וכמקובל בחברה ,לרבות תשלום לקרן השתלמות ,הפרשות
סוציאליות לביטוח מנהלים/קרן פנסיה ,חופשה שנתית והחזר הוצאות .מר קליין זכאי
ל 21 -ימי חופשה בשנה ודמי הבראה בהיקף של  12ימים בשנה .החברה מעמידה למר
קליין רכב צמוד מגולם .ההתקשרות בין החברה למר קליין הינה לתקופה בלתי קצובה
וניתנת לסיום בכל עת בהודעה בכתב של  3חודשים .סמוך לאחר פרסום תשקיף זה,
בכוונת החברה להקצות למר קליין  12,000אופציות ההמירות ל 12,000 -מניות רגילות
של החברה .לפרטים נוספים ראו סעיף  2.2בפרק  2לתשקיף זה.
ה .מר גיל כרמלי מכהן כסמנכ"ל כספים לשעבר  -החל לעבוד בחברה מיום .1.01.2013מר
גיל כרמלי סיים את כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה ביום  .10.12.2017לפרטים
נוספים ראו דיווח מיידי מיום ( 10.12.2017אסמכתא ,)2017-01-114753 :המובא בדרך
של הפניה .מר פלדמן דב מונה לתפקיד סמנכ"ל כספים החל מיום  .10.12.2017לפרטים
נוספים ראו דיווח מיידי מיום ( 10.12.2017אסמכתא ,)2017-01-114756 :המובא בדרך
של הפניה.
ו .מנכ"ל החברה לשעבר – אבנר שחם  -החל לעבוד בחברה ביום  .01.06.1992מר אבנר
שחם סיים את כהונתו כמנכ"ל החברה ביום  .10.4.2017לפרטים נוספים ראו דיווח
מיידי מיום ( 15.01.2017אסמכתא ,)2017-01-004936 :המובא בדרך של הפניה.
 8.8.8הערות כלליות:
א .בכפוף להוראות מדיניות התגמול ,החברה נוהגת לתגמל את נושאי המשרה בה באמצעות
מענק שנתי על פי תוכנית "תגמול מנהלים" כמקובל בחברה ,בכפוף לעמידה ביעדים
שנקבעו מראש.

ב .ביום  21.12.2017אושרה מדיניות התגמול חדשה של החברה על ידי אסיפת בעלי המניות
ח3-

של החברה .מדיניות התגמול המתוקנת (לפרטים על מדיניות התגמול החדשה ראו דיווח
מיידי משלים מיום  ,24.12.2017אסמכתא )2017-01-119304 :המובאת על דרך של הפניה.
 1.1.1התגמולים ששילמה ו/או התחייבה החברה לשלם לבעלי העניין בחברה אשר אינם כלולים
בטבלה שבסעיף  1.1.2לעיל:
א .גמול דירקטורים והוצאות נלוות ששולמו על ידי החברה בגין תשעת החודשים
הראשונים של שנת  ,2017שנת  2016ושנת  2015למי שהיו בתקופה זו דירקטורים של
החברה הסתכמו בסך של כ 95 ,11 -ו 16 -אלפי דולר ,בהתאמה.
ב .התגמולים ששולמו לכלל הדירקטורים (לרבות דירקטורים מטעם בעלת השליטה) הינם
בהתאם לגמול לפי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,התש"ס–( 2000להלן" :תקנות תגמול לדח"צים").
ג .יצוין כי כלל הדירקטורים (לרבות דירקטורים מטעם בעלת השליטה) זכאים לביטוח
אחריות נושאי משרה וכתב שיפוי בתנאים אחידים לנושאי המשרה.
 8.8עסקאות עם בעלת השליטה ובעלי עניין
 1.2.1נכון למועד תשקיף זה ,ולמיטב ידיעת החברה ,בעלת השליטה בחברה הינה קרן פימי ,2אשר
בשליטתו של מר ישי דוידי.
 1.2.2הגמול לדירקטורים מטעם בעל השליטה זהה לגמול הדירקטורים האחרים והינם בהתאם
לגמול לפי הקבוע בתקנות תגמול לדח"צים.
 1.2.3במהלך העסקים הרגיל שלה ,הקבוצה ,מבצעת או עשויה לבצע עסקאות זניחות עם בעלת
השליטה או שלבעלת השליטה יש עניין אישי באישורן .בהתאם לכך ועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה קבעו אמות מידה נבחנות מידי שנה.
נכון למועד תשקיף זה ,הוחלט כי בהיעדר שיקולים לסתור ,עסקת בעל עניין תיחשב כעסקה
זניחה אם הינה בשיעור של פחות מ ,0.5%-בהתאם לעניין ,מסך כל הנכסים (כלומר סך
המאזן) ,סך ההתחייבויות במאזן או סך ההוצאות או ההכנסות של החברה ב 4-הרבעונים
האחרונים ואם היקף העסקה אינו עולה על סך של  1מיליון שקלים.
להלן פירוט העסקאות:
א .הקבוצה התקשרה בחודש פברואר  2017בהסכם עם חברת ג'י פור אס פתרונות אבטחה
(ישראל) בע"מ ,אשר הינה חברה בשליטת בעלת השליטה ,לצורך קבלת שירותי שמירה
במפעל הקבוצה בבית שמש .סך הוצאות הקבוצה בתקופה של תשעת החודשים
הראשונים של שנת  ,2017עמדו על סך של כ  101אלפי דולר.
ב .הקבוצה מתקשרת על בסיס הזמנות רכש עם קבוצת נייר חדרה -גרפיטי ,אמניר .סך
הוצאות הקבוצה בתקופה של תשעת החודשים הראשונים של שנת  ,2017שנת 2016
2

קרן פימי (באמצעות  ,FIMI Opportunity V, L.Pפימי ישראל אופורטיוניטי פייב ,שותפות מוגבלת FIMI Opportunity 6, L.P
ופימי ישראל אופורטיוניטי  ,6שותפות מוגבלת באמצעות השותפים הכלליים של הם פימי חמש  2012בע"מ ו -פימי 2016 6
בע"מ).

ח4-

ושנת  2015עמדו על סך כ 3,500-דולר ,כ 1,200-דולר ו -כ 750-דולר בהתאמה.
ג .הקבוצה מתקשרת על בסיס הזמנות רכש עם תאת טכנולוגיות בע"מ וחברות בנות שלה.
סך הוצאות הקבוצה בתקופה של תשעת החודשים הראשונים של שנת  ,2017שנת 2016
ושנת  2015עמדו על סך של כ 5,900-דולר  ,כ 4,000-דולר ו -כ 2,000 -בהתאמה.
 1.2.4בשנת  ,2014עוד בטרם רכישת השליטה בחברה על ידי בעלת השליטה ,הקבוצה התקשרה
בהסכם עם חברת מפעלי חמצן וארגון בע"מ ,אשר נכון למועד ההתקשרות היתה צד שלישי
שאינו קשור לבעלת השליטה אולם כיום הינה חברה בשליטת בעלת השליטה ,לצורך רכישת
גזים תעשייתיים וציוד .ההסכם הינו לתקופה של שש שנים וניתן להארכה לתקופות של שלוש
שנים נוספות כל פעם אלא אם כן צד אחד הודיע לשני על רצונו לסיים את ההסכם.
 8.8כתבי שיפוי וביטוח נושאי משרה ודירקטורים בתאגיד
האורגנים המוסמכים בחברה אישרו מתן כתב שיפוי והתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה בחברה ,לרבות מנכ"ל ,דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה ,כמפורט להלן:
 1.3.1הנוסח המעודכן של כתב השיפוי לנושאי משרה אושר באסיפה של בעלי המניות שהתקיימה
ביום  19בינואר .2016 ,סכום השיפוי ,על פי כתב השיפוי המקובל בחברה ,לא יעלה על 25%
מההון העצמי של החברה  ,על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר אושרו קודם לכן בסמוך
למועד השיפוי ויהיה כפוף לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל
בעת מתן ההתחייבות וכן לסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים
בנסיבות הענין ,כמפורט בכתב השיפוי .לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה מיום
( 14.12.2015אסמכתא.)2015-01-179611 :
 1.3.2החברה התקשר בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,לרבות מנכ"ל,
דירקטורים מטעם בעלת השליטה בחברה ,על פיה יינתן כיסוי ביטוחי בגבול אחריות של עד
 12מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח ,תמורת פרמיה שנתית בסך כולל שלא תעלה
על סך של כ 12 -אלפי דולר ארה"ב בשנה והשתתפות עצמית של עד  35אלפי דולר ארה"ב,
אלא אם יאושר אחרת על ידי האורגנים הרלוונטיים בחברה.
תנאי פוליסת הביטוח הינם בהתאם לתנאים המקסימאליים המותרים על פי תקנון החברה,
הואיל ותנאי הביטוח זהים לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,לרבות הדירקטורים
שהינם מטעם בעלת השליטה בחברה ו/או מנכ"ל החברה ,הוחלט על ידי האורגנים
המתאימים בחברה כי אין צורך להביא את תנאי הביטוח של נושאי המשרה לרבות
הדירקטורים מטעם בעלת השליטה ו/או מנכ"ל החברה לאישור האסיפה הכללית וזאת לפי
סעיפים 1א1 ,1ב( )5ו1 -ב 1לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) ,התש"ס-
.2000
 8.8החזקות בעלי ענין
לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין בחברה בניירות ערך של החברה למועד פרסום תשקיף זה ראו
סעיף  3.4בפרק  3לתשקיף.
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פרק  -9דוחות כספיים
 9.9הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף זה
בהתאם לתקנה 60ב60 ,ד ותקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף –
מבנה וצורה) ,תשכ"ט( 1969-להלן" :תקנות פרטי תשקיף") ,בתשקיף זה ,נכללים ,בדרך של
הפניה ,הדוחות הכספיים הבאים:
א .דוחות הכספיים ליום  39בדצמבר 2096
הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המבוקרים של החברה ליום  ,31.12.2016אשר
פורסמו ביום ( 19.03.2017אסמכתא( )2017-01-022273 :להלן" :הדוח התקופתי לשנת
 .)"2096לפרטים ,ראו חלק ג' לדוח התקופתי לשנת .2016
ב .דוחות כספיים ליום  30בספטמבר 2097
הדוחות הכספיים המאוחדים הסקורים של החברה ליום  ,30.09.2017אשר פורסמו ביום
( 22.11.2017אסמכתא( )2017-01-108693 :להלן" :דוח רבעון שלישי של שנת .)"2097
לפרטים ,ראו חלק ב' לדוח רבעון שלישי של שנת .2017
 9.2דוחות מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון הנכללים בתשקיף זה
בהתאם לתקנה 60א 1ותקנה 6ב לתקנות פרטי תשקיף ,בתשקיף זה ,נכללים ,בדרך של הפניה,
דוחות מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ,לפי תקנה 9ד לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים
ומיידיים) ,התש"ל ,1970-כדלקמן:
א .מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ליום  .31.12.2017לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי
מיום ( 19.03.2017אסמכתא.)2017-01-022279 :
ב .מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ליום  .30.09.2017לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי
מיום ( 22.11.2017אסמכתא.)2017-01-108699 :
 9.3מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה
לתשקיף זה מצורף מכתבי הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה הנוכחיים
והקודמים ,בו נכללת הסכמתם לכלול ,לרבות על דרך של הפניה ,את דוחות רואי החשבון
המבקר לכל אחד מהדוחות המנויים בסעיף  9.1לעיל.מכתבי ההסכמה מצורפים כנספח א'
לפרק זה.
 9.9דוח אירועים
בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף מצורף לתשקיף זה דוח אירועים ,כהגדרתו
בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף ,בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות
הכספיים ליום  30בספטמבר .2017 ,קרי מיום  22בנובמבר  2017ועד למועד סמוך לפרסום
תשקיף זה .דוח האירועים כאמור מצורף כנספח ב' לפרק זה.

ט1-

נספח א'
מכתבי הסכמה של רואי חשבון המבקרים הנוכחיים והקודמים של החברה

ט2-

סומך חייקין
רחוב הרטום  ,8הר חוצבים
תא דואר 212
ירושלים 9100102
02 531 2000
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לכבוד
הדירקטוריון של מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ ("החברה")
וירג'יניה  ,1א.ת .מערבי
ג.א.נ,

הנדון :תשקיף הנפקה ותשקיף מדף של מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ המיועד
להתפרסם בחודש ינואר 2018
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף שבנדון של הדוחות
שלנו המפורטים להלן:
()1

דוח רואה החשבון המבקר מיום  16במרס  2017על הדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-ולכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2016

()2

דוח סקירה מיום  21בנובמבר  2017על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30
בספטמבר  2017ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

בכבוד רב,
סומך חייקין
רואי חשבון

סומך חייקין ,שותפות ישראלית וחברה ברשת  KPMGש ל פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ א ו ג ד ו ת
ב  K P M G International Cooperative ("KPMG International") -ישות שוויצרית.
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לכבוד
הדירקטוריון של מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ ("החברה")
וירג'יניה  ,1א.ת .מערבי
ג.א.נ,.

הנדון :תשקיף הנפקה ותשקיף מדף של מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ המיועד להתפרסם בחודש ינואר 2018
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף שבנדון של הדוח שלנו המפורט להלן:
דוח רואי החשבון המבקרים האחרון שניתן על ידנו לחברה ,מיום  15במרץ  ,2015על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014
בכבוד רב,

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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נספח ב'
דוח אירועים

דוח אירועים
כמשמעו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט 1969-בדבר
אירועים (כמשמעם בתקנה האמורה) מהותיים שאירעו בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים
המאוחדים של מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ ("החברה") ליום  31בדצמבר ( 2016להלן – "הדוחות
השנתיים") שנחתם ביום  16במרץ  2017במאי  2017וליום  30בספטמבר ( 2017להלן – "הדוח הרבעוני") שנחתם
ביום  21בנובמבר  2017ועד למועד פרסום התשקיף ותשקיף המדף.

 .1ביום  9בינואר 2018 ,הושלמה הקצאה הפרטית חריגה של  250,000מניות רגילות של החברה לבעלת השליטה,
קרן פימי .התמורה שנתקבלה בעד המניות הנ"ל הינה כ 18.6-מיליוני ש"ח (מחיר למניה של  74.54ש"ח למניה).
 .2ביום  21בינואר  ,2018החליט דירקטוריון החברה ,להקצות  122,000אופציות ,שאינן רשומות למסחר בבורסה
מתוך תכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה בקבוצה.

דב פלדמן
סמנכ"ל כספים

תאריך 24 :בינואר 2018

גילון בק
יו"ר דירקטוריון

רם דרורי
מנכ"ל

פרק  -10חוות דעת משפטית

לכבוד
מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ

 24לינואר 2018

שלום רב,
הנדון :תשקיף הנפקה ותשקיף מדף (להלן " :התשקיף") של מנועי בית שמש אחזקות ()1997
בע"מ (להלן" :החברה")
הרינו להתייחס לתשקיף ,ולאשר כדלקמן:
 .1הדירקטורים של החברה מונו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף.
 .2לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף בדרך המתוארת
בתשקיף.
 .3הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים ולמניות הקיימות בהון החברה תוארו נכונה
בתשקיף.
הננו לאשר את הסכמתנו כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף.
בכבוד רב,
רועי תורג'מן ,עו"ד

י1-

שחר חננאל ,עו"ד

פרק  -11פרטים נוספים
1111

הוצאות ועמלות
החברה מעריכה ,כי הוצאות הנפקת הזכויות בקשר לתשקיף זה ,תסתכמנה בסכום משוער
של כ 650 -אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ כדין ,מהוות כ 0.47% -מתמורת ההנפקה הצפויה
ברוטו.
בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
התשנ"ה ,1995-החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום
התשקיף ואולם תוספות אגרה תשולמנה בעד ניירות ערך מוצעים במועד פרסום דוח הצעת
מדף בסכומים ובמועדים הקבועים בתקנות כאמור.
פרט לאמור לעיל ,לא שילמה החברה ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם עמלה על ניירות
ערך המוצעים על פי תשקיף זה.

1111

הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים
החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך בשנתיים האחרונות בתמורה שאינה
כולה במזומנים.

1111

עיון במסמכים
העתקים מתשקיף זה ,מההיתר לפרסומו ,וכן העתק מכל דוח ,אישור או חוות דעת הכלולים
בתשקיף זה ,עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה ,בשעות העבודה הרגילות ,בתיאום
מראש .בנוסף ,עותק מהתשקיף מפורסם באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך,
שכתובתו.www.magna.isa.gov.il :
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פרק  -12חתימות

החברה
מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ
דירקטורים
גילון בק (יו"ר)
ישי דוידי

יצחק גת

צבי טרופ (דירקטור בלתי תלוי)

יצחק אמיתי (דח"צ)

גיורא סרצנסקי (דח"צ)
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