


מידע צופה פני עתיד



קבוצת דנאל מבנה אחזקות

נוקד  
קפיטל

ציבורהפניקסמנורההראלמגדל

16.35%11.55%6.96%3.7% 6.93%52.54%

מ"בע( אדיר יהושע)דנאל 

100%100% (100%-אופציה ל)75%

1.97%

אקסלנס

(100%-אופציה ל)51%51%

2020בנובמבר 1החל מיום 
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סביבה עסקית-משאבי אנוש דנאל 

.חברה מובילה בשירותי משאבי אנוש וניהול פרויקטים•

.סניפים בפריסה ארצית20•

.השמה וניהול פרויקטים, פעילות בתחומי איוש•

.גורם אקסוגני-רגישות למצב הכלכלי במשק •

.החוסן הכלכלי ופריסה ארצית, יתרון לגודל-מכרזים •

.הגוף המוביל בהשמה של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים•

.ובכיריםביוטק, בתחומי הייטקבהשמותהגורם המוביל והגדול בישראל •

.שימוש בכלים טכנולוגים מתקדמים ביישום הפרויקטים•



לדוגמהשירותים -משאבי אנוש דנאל 

רכבת ישראל•

, ל"עבור צה)משגיחי כשרות •
(ס ומועצות דתיות"שב

העסקה במיקור חוץ  •
"(.גולגולות)"

הייטק•

קלינטק/ ביוטק•

קמעונאות•

בכירים•

שוק ההון ופיננסים•

שירות לקוחות•

רפואה•

תעשייה•

לוגיסטיקה ושרשרת •
אספקה

הנדסה•

השמת אנשים עם צרכים  •
.מיוחדים בשוק הפרטי

שירותי מיקור חוץ שירותי השמה והעסקה





סביבה עסקית-סיעוד לקשישים 

.בישראלהגדולההסיעודחברת•

.בשנהח"שמיליארד7.5-בכמוערךבישראל(הסיעודחוק)הסיעודענף•

צומחת,סיעודדנאל.בשנה2.5%-כשלשנתירבבממוצעבישראלצומחהסיעודחוקזכאימספר•

.(האחרונותהשנים8לאורך,השוקלצמיחתמעבר,שנהמידיעקביתצמיחה)בשנה3.5%-בכבממוצע

יותרגבוהיםבמספריםצומחוהשוקהסיעודחוקזכאיבמספרצמיחההאצתישהאחרונותבשנתיים•

.18%-בכצמחהשדנאלבעוד13%-בכצמחהשוק2019-ב

.והרווחההעבודהמשרד,שואהניצולילרווחתהקרן,הלאומיהביטוח-"משלםלקוח"•

.רגולציהעתירתחום,איכותמכרזבתנאיעמידה-גבוהיםכניסהחסמי•

.ארציתבפריסהסניפים34•

.(ט"משל)ארצילקוחותשירותמוקדהפעלת•

.המקומיתברמהפועלותאשרקטנותחברותועשרות,ארציתבפריסהגדולותחברות5-כבישראל•

.מתקדמיםטכנולוגיםבכליםשימוש-"אנשיםבשירותטכנולוגיה"•



תחומי התמחות-דנאל סיעוד 

דנאל סיעוד מוסמכת לספק שירותים לזכאי חוק סיעוד  •

.מטעם המוסד לביטוח לאומי ומשרד העבודה והרווחה

אלף קשישים באמצעות     27-דנאל סיעוד מעניקה שירות לכ•
.אלף מטפלות ומטפלים15-כ

.  מטופלי חוק סיעוד והקרן לרווחת ניצולי שואה•

.  שירות טיפול סיעודי פרטי בבית•

.ייעוץ מקצועי להשמה בבתי אבות•

(.משרד הרווחה)במסגרת מכרז , שירותי סמך מקצועי•

העסקית הגדולה  החברה 

:בישראלהסיעוד בתחום 

:שירותים נוספים





סביבה עסקית-לאנשים עם צרכים מיוחדים שירותים 

.  הארגון הגדול והמוביל בארץ בתחום מתן שירותים לאנשים עם מוגבלות•

,                        שנים דואג הארגון לאפשר לאנשים עם מוגבלות להגדיר את מטרות חייהם30-כ•
.להשתלב בחברה ולממש את חלומותיהם, לשפר את איכות חייהם

משרד -( 'אוטיזם וכו, מוגבלות שכלית)הפעלת מסגרות דיור לטיפול באנשים עם מוגבלות •
.הרווחה

.הפעלת מרכזי תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים•

הפרעות , מוגבלות שכלית, אוטיזם, לקויות למידה מורכבות)הפעלת בתי ספר לחינוך מיוחד •
(נפשיות

.משרד הרווחה ומשרד החינוך-לקוח משלם עקרי •

.יוצר יתרון לחברה-מרכיב האיכות והניסיון במכרזים גבוה -חסמי כניסה גבוהים •

.רגולציה ופיקוח צמודים•

".בית לחיים"-שוק יציב לאורך שנים •

.צמיחה בתחום המגורים הקהילתיים וחינוך מיוחד•



מספר מסגרות

בעלי מוגבלות שכלית  , הוסטלים לאוטיסטים

ותסמונת אספרגר

20

18בתי ספר לחינוך מיוחד

7מעונות לבעלי מוגבלות שכלית

7מרכזי תעסוקה

5שיקום

1פנימיות לילדים ונוער בסיכון

1מרכזי יום

1מועדונית לבעלי מוגבלות שכלית

1שרותי השמה והכשרה

61כ מסגרות"סה

2,293כ דיירים"סה

2,137כ תלמידים"סה

הפרטי  בית אקשטיין הוא המפעיל 

בישראל בתחוםהגדול 

מסגרות מנוהלות-לאנשים עם צרכים מיוחדים שירותים 

תעסוקה וחינוך, מסגרות  דיור





*פעילותתחומי -פרטית רפואה 

בינוניתכירורגיה  מרפאות מומחיםרפואת עיניים

מרכזים רפואיים להסרת משקפיים  •

.  בלייזר

.חדרי ניתוח לניתוחי עיניים כירורגיים•

(.חיפה, א"ת, ירושלים)חנויות אופטיקה •

.פעילות קטרקט בלייזר•

חדרי השהייה ללילה  , חדרי ניתוח•

.ומלונית

:  מבצעים סוגי ניתוחים מגוונים•

,  אורתופדיה, פלסטיקה, עיניים

.כירורגיה כללית ועוד, גניקולוגיה

מרפאות מומחים חיצוניות של  •

.רופאים ומנתחים מובילים

,  המרפאות כוללות מכשור אבחוני•

טיפולי וניתוחי מהמתקדמים  

.בעולם

תפורט בהמשך2020פעילות מנור שנרכשה בתחילת נובמבר * 





:סיעודמגזר

צמיחה מואצת בכמות המטופלים זכאי חוק סיעוד תוך הגדלה מהותית בנתח השוק של דנאל סיעוד  •
.מאז תחילת הרפורמה

•Q1-Q3(ללא גמלה בכסף)4.8%-כמות מקבלי שירות חוק סיעוד עלתה ב
.11.58%-דנאל סיעוד הגדילה את כמות המטופלים באותה תקופה ב

(.מטופלים סיעודיים יותר)כמות השעות הממוצעת למטופל עלתה •

(.28%)אלף מטופלים תוך שנה 27-אלף מטופלים ל21-כ דנאל צמחה מ"סה•

:אקשטייןבית-מיוחדותאוכלוסיותמגזר

גרמה לצמיחה מואצת בהכנסות  , בו נוספו שעות לימוד רבות" אופק חדש"כניסה להסכם •

.מיוחדיםלאנשים עם צרכים לצד המשך צמיחה בפעילות תחומי הדיור והתעסוקה , וברווח

:דגשים



:רפואהמגזר

צמיחה מואצת בכמות הניתוחים הכירורגיים ובניתוחים להסרת  -( עיניים)מדיקלר לוינגר "חברת ד•
.למרות השהיה של מספר חודשים בגל הראשון של הקורונה, משקפיים בלייזר

.  העוסקת בניתוחי עיניים" מעיין"חברת עיניים רוכשת את חברת •

(.ארי שמיס' פרופ)המוביל הרחבת הצוות הרפואי •

(.ש"מל6.1-לש"מל2.5-מ)ברבעון השלישי הרווח התפעולי צומח מהותית •

.בצפון ובדרוםהרחבת כמות חדרי הניתוח •

(.פירוט יתר בהמשך)מדיקלמנור רכישת השליטה בחברת •

:כמוח חסכון משמעותי בהוצאות תפעוליות "בתקופת הדו•

(.₪מיליוני היקף )ב "וכיונסיעות , הדרכה, רווחה

(.₪היקף מיליוני )הכנסות חד פעמיות בעקבות הקורונה ואחרים •

:דגשים

:כללי

.(שירות/מוצר, שוק, הנהלה)M&A-קריטריונים לבחירת חברה ל-פיתוח עסקי



1,899 

1,678 

1,493 
1,340 

1,204 
1,082 993 

2020*201920182017201620152014

(ח"במיליוני ש)השוואה שנתית -צמיחה בהכנסות 

229 

177.4 

115.9 
104.4 

93.6 
81.5 82.7 

2020*201920182017201620152014

EBITDA - (ח"במיליוני ש)השוואה שנתית

116.1 

83.5 
71.6 

63.4 56.4 
46.1 44.2 

(1.5) (2.8) (0.8)

07.9 
11.4 

2020*201920182017201620152014

רווחי הון  

-ורווחים חד

פעמיים 

(בניכוי מס)

.2020בספטמבר 30שהסתיימו ביום החודשים12-ל*

.IFRS16כולל יישום EBITDAחישוב 2019החל משנת 

(ח"במיליוני ש)השוואה שנתית -רווח נקי 

EBITDA-נקי ו, התפעולי, המשך מגמה של צמיחה וגידול ברווח הגולמי



21.6%19.4%שעור רווח גולמי

10.4%7.7%שעור רווח תפעולי

7.5%5.3%שעור רווח נקי

תמצית דוח רווח והפסד

Q3-20Q3-19  שינוי במיליוני

ח"ש

שינוי באחוזים

518.4441.077.417.5%הכנסות

112.285.426.731.3%רווח גולמי

53.734.119.657.5%רווח תפעולי

(31.0%)(0.9)2.13.1נטו, מימוןהוצאות 

12.57.74.963.7%מיסים על ההכנסה

39.123.415.767.0%רווח נקי

36.922.714.362.9%רווח נקי מיוחס לבעלי המניות

EBITDA72.653.818.834.9%



20.2%18.7%שעור רווח גולמי

9.0%7.1%שעור רווח תפעולי

6.6%5.0%שעור רווח נקי

תמצית דוח רווח והפסד

Q1-Q3.20Q1-Q3.19  שינוי במיליוני

ח"ש

שינוי באחוזים

1,450.21,229.4220.818.0%הכנסות

292.4229.962.627.2%רווח גולמי

129.887.642.248.1%רווח תפעולי

(12.5%)(0.8)5.46.2נטו, הוצאות מימון

29.320.39.044.5%מיסים על ההכנסה

95.161.133.955.5%רווח נקי

91.560.431.151.6%רווח נקי מיוחס לבעלי המניות

EBITDA186.7135.451.437.9%



רבעוניםמגזרי פעילות לפי 

Q1-Q3.20Q1-Q3.19Q3-20Q3-19

הפרשתמהיל₪אלפי תמהיל₪אלפי הפרשתמהיל₪אלפי תמהיל₪אלפי 

הכנסות

718,25749.5%590,23148.0%21.7%249,97748.2%203,48746.1%22.8%כח עזר בתחום הסיעוד

108,20620.9%106,42724.1%1.7%(5.2%)294,97120.3%311,03925.3%כח אדם בתחום משאבי אנוש

326,34822.5%285,15223.2%14.4%114,00922.0%98,33922.3%15.9%מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים

110,6237.6%42,9133.5%157.8%46,1868.9%32,7527.4%41.0%רפואה 

תוצאות המגזר

52,09839.9%31,33434.8%66.3%20,32237.9%9,68928.5%109.7%כח עזר בתחום הסיעוד

12,00722.4%10,85431.9%10.6%(4.4%)29,72422.8%31,07834.5%כח אדם בתחום משאבי אנוש

38,18629.3%24,67427.4%54.8%15,14428.3%10,95232.2%38.3%מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים

10,5388.1%2,9233.2%260.5%6,09611.4%2,5537.5%138.8%רפואה 



2020בדצמבר וישולם 2020בנובמבר 18שהוכרז ביום כולל דיבידנד * 

חלוקת דיבידנד

,  היקף חלוקהלמניה₪ שנה
₪ אלפי 

תשואת דיבידנד

(במונחים שנתיים)1367,4283.7%*2020

201911.7560,3995.1%

201811.2553,0896.4%

201710.7550,6246.3%

201611.2552,5688.9%

20159.544,1607.5%

20146.027,0034.8%

20135.823,4777.9%

201211.144,00426.7%

201111.343,89825.6%

כ חלוקה"סה
101.7466,650



רכישת  



חברת מנור

.מנורוליאורה י עמי "ע2008הוקמה בשנת •

הפוריותבתחוםשירותיםבמתןהממוקדתמובילהחברה•

.המרפאותיירות

:תחומי פעילות החברה•

oישראלירפואיצוותידיעלמלאליווי:פונדקאות

;בגיאורגיהפונדקאותהליךלבצעהמעונייניםלזוגות

oישראלירפואיצוותבאמצעות:ביציותתרומתשירותי

;באוקראינה

oבישראלרפואייםהליכים:מרפאלתיירותתיווך

;זריםלמטופלים

רפואהומוסדותרפואייםצוותיםעםפעולהשיתופילחברה•

,צדקשערי,אסותאלרבות)בישראלבתחומםמהמובילים

.(ציוןבני



רכישת החזקות במנור-עיקרי העסקה 

. ₪ מיליון 40.2תמורת  מחברת מנור 51%רכישת •

ומינימלי של ש"מל140על פי שווי מקסימלי של 2022התאמות סופיות ייערכו לאחר תום 

.ש"מל65

:רכישת יתרת החזקות במנור•

לרכישת יתרת החזקות עמי במנור  2023במאי 1-החל בPUT-וCALLאופציות 

.EBITDA-על ה6.5לפי מכפיל •

בינואר  1עד ליום , לכל הפחות, ל מנור"מר עמי מנור יכהן כמנכ: העסקת מר עמי מנור•

2023  .

.העסקה ממקורות פנימיים של דנאלמימון •




		2020-11-18T11:26:58+0000
	Not specified




