




.1974קבוצת דנאל נוסדה בשנת •

.ציבוריתומאז היא חברה 1992-הונפקה לראשונה בבורסה בתל אביב ב•

מהבעלות על מניות החברה נמצאת בידי הציבור  60%-כ, שליטהחברה ללא גרעין •

.ההוןעל ידי הגופים המוסדיים בשוק 40%-וכהרחב 

.אלף עובדים28-מעסיקה למעלה מ•

:  עסקיותחטיבות 4•

חטיבת סיעוד לקשישים

אוכלוסיות מיוחדותחטיבת 

משאבי אנוש חטיבת 

חטיבת רפואה

.פעילות רחבה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים תחת מכרזים רב שנתיים•

.ובקרהמתקדמות לטובת שליטה ERPבפלטפורמות שימוש •

.  מקצועיתובקרה פנימית וחיצונית שקיפות •



ציבור הפניקסמגדלהראל

11.37%16.32%4.14% 59.27%

דנאל

100%100%

(100%-אופציה ל)75%: נישה

7.37%

נוקד  
קפיטל

(100%-אופציה ל)51%51% 100%

5/4/21עודכן בתאריך * 

אקסלנס

1.53%
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, השמה, העסקה-אנוש בישראל משאבי הובלת תחום שירותי •
. פרויקטים מנוהלים ומיקור חוץ

.ארציתסניפים בפריסה 24•

(.CRM)שימוש בכלים טכנולוגים מתקדמים לצורכי שליטה ובקרה •

:  פעילות החטיבה נעשית גם באמצעות חברות בנות•

.נישה ונישה פרו, דנאל השמות, מ"א ייעוץ טכני כלכלי בע.י



.גיוס והשמת עובדים ומנהלים, איתור•

.  השמות במגוון רחב של תחומים•

.פריסה ארצית•

.ביוטקדנאל •

.דנאל בכירים•

-אנשים עם מוגבלותהמוביל בהשמה של הגוף •

.בשיתוף ביטוח לאומי

לצורכי בכלים טכנולוגים מתקדמים שימוש •

.בקרה ויישום תהליכים

.א"ניהול פרויקטים עתירי כ•

לביצוע  תפעולית ותגובה מהירה גמישות •

.פרויקטים

.  ארציתפריסה •

הפעלת מסגרות של חסות : פרויקטים גדולים•

בקרי בטיחות  , הכוון רכבת ישראלדיילי , הנוער

,  ל"צהבבסיסי )משגיחי כשרות , ברכבת ישראל

(.דתיות שונותס ומועצות "שב

בשיתוף ביטוח  –הפעלת מכרז תרום שיקום •

הלאומי

חברת השמה מתמחה המובילה -נישה •

,  ביוטק, בישראל את עולמות ההייטק

.בכירים ושוק ההון, קלינטק

גיוס והעסקת עובדים טכנולוגים  -פרו נישה •

"(.גולגולות)"





.בישראלהגדולההפרטיתהסיעודחברתהיאסיעודדנאל•

.הסיעודבתחומימקצועאנשיבהם(סניפים34)ארציתפריסה•

.ומטפליםמטפלותאלף20-כבאמצעותקשישיםאלף28-לכסיעודישירות•

.מיטבימקצועיושירותבקרהלצורכיארצילקוחותשירותמוקדהפעלת•

.(CRM)מתקדמיםטכנולוגייםובקרהשליטהכלי•

.הרווחהומשרדהלאומילביטוחהמוסד-הרגולטור•



.שואהניצולילרווחתהקרן•

.בביתפרטיסיעודיטיפולשירות•

.אבותבבתילהשמהמקצועיתוהכוונהייעוץ•

.(הרווחהמשרד)מקצועיסמךשירותי•





שירותים לאנשים עם  אספקת בתחום בית אקשטיין הוא הארגון הפרטי המוביל בישראל •
.  צרכים מיוחדים

את איכות  לשפר , חייהםלהגדיר את מטרות מוגבלות  עם שנה של סיוע לאנשים 30•
.להשתלב בחברה ולממש את חלומותיהם, חייהם

מוגבלות  )ושילובם בקהילה באנשים עם מוגבלות לטיפול ( 24/7)הפעלת מסגרות דיור •
".לחייםבית "-( 'אוטיזם וכו, שכלית התפתחותית

.מרכזי תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדיםהפעלת •

מוגבלות  , אוטיזם, למידה מורכבותהתמחויות בלקויות )הפעלת בתי ספר לחינוך מיוחד •
(.הפרעות נפשיות, שכלית

.הרווחה ומשרד החינוךמשרד -הרגולטור •



מוכרים שאינם  , בתי ספר18•

הפועלים ברישיון  , רשמיים

.ובפיקוח משרד החינוך

(.יסודי עד תיכון)בתי ספר לחינוך •

מותאמים לתלמידים עם לקויות  •

,  לקויות למידה מורכבות: שונות

הפרעות  ,אוטיזם , קשיים רגשיים

.  ועוד, נפשיות

מסגרות דיור המותאמות  •

.לאוכלוסיות עם צרכים שונים

, מערכי דיור, דיור בקהילה•

פנימיות ודיור המותאם  , מעונות

.לאורח חיים ייחודי

הקניית ערכי עבודה וסיוע בבניית •

,  תחושת מסוגלות, ביטחון עצמי

.עצמאות ושייכות

הכשרת העובדים לקראת •

אפשרויות תעסוקה שונות

.ליווי ותמיכה אישיים•

בעלי צרכים  ,השמת בוגרים •

במקומות  , מיוחדים בתפקוד גבוה

.עבודה בשוק החופשי

ליווי ותמיכה לאורך תקופת  •

.ההעסקה





משקפיים בלייזר וניתוחי  להסרת בניתוחים שנה 20-מניסיון של למעלה •

.קטרקט בלייזר

ולמטופלים שירותי  לרופאים המספקות מומחים פרטיות רב תחומיות מרפאות •

.ביותרהרפואיות המתקדמות רפואה הנעזרת בחזית המכשור והטכנולוגיות 

שעות 24אשפוז עד )לביצוע ניתוחי כירורגיה בינוניתחדרי ניתוח מתקדמים 11•

(.בתחומים שונים

(.א"ירושלים ות, ש"ב, חיפה)מרכזים רפואיים בפריסה ארצית •

.אלף ניתוחים בשנה35-ביצוע של למעלה מ•

בעל שם עולמי בתחום הסרת  -ר שמואל לוינגר "ניהול רפואי בהובלת ד•

.ניתוחי קטרקט וקרנית, משקפים



בכירישראלירפואיצוותי"ע,ישראליםזוגותעבורהמבוצעיםל"מחוביציתותרומתפונדקאותהליכיליווי•

.(לעולםילדים4000-מלמעלהבהבאתהצלחה).ובטיביליסיבקייבבקליניקות

,רגשיליוויוצוותמעבדות,אמבריולוגים,והפריות(IVF)בפוריותמומחיםרופאים:בתחומםהמוביליםמקצועאנשי•

.לעולםילדהבאת-החלוםהגשמתועדהראשוןמהיוםהזוגותאתמלוויםאשר

.ל המגיעים לביצוע פרוצדורות רפואיות בבתי החולים המובילים בישראל"תיירות מרפא לחולים מחו•

שירותי ב.ה.יבהם חברת , בישראלפעולה עם צוותים רפואיים ומוסדות רפואה מהמובילים בתחומם שיתופי •

:מ בראשות"רפואה בע

;הרופאהיחידה להפריה חוץ גופית מרכז רפואי אסף מנהל , הורוביץאריאל ' פרופ

מנהל בנק הזרע במרכז הרפואי שיבא תל  , מומחה במיילדות וגניקולוגיה והפריה חוץ גופית, באוםר מיכה "ד

;השומר

.  סנטרמדיקלמומחית לגניקולוגיה ומנהלת היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים הרצליה , ממןר אתי "ד

:  בהם, מורכב מרופאים מומחיםשל מנור הייעוץ הרפואי •

;ל אסותא ובמרכז הרפואי שיבא תל השומר"לשעבר מנכ, שמיסארי ' פרופ

;מנהל היחידה לפוריות והפריה חוץ גופית במרכז הרפואי שיבא תל השומר, אורבייטוראול' פרופ

;השומרבמרכז הרפואי שיבא תל , אגף נשים ויולדותהמיילדות סגן מנהל המערך , הנדלרישראל ר "ד

.הרפואי שיבא תל השומרבמרכז מנהלת המעבדה להפריה חוץ גופית , עזראדוהר "ד



מרכזים רפואיים להסרת •

בלייזר וקטרקט  משקפיים 

. בלייזר

,  ירושלים)אופטיקה חנויות •

(.חיפה, א"ת

אשפוז חדרי , חדרי ניתוח•

.ומלוניתללילה 

:  ניתוחים כירורגיים מגוונים•

,  אורתופדיה, פלסטיקה

כירורגיה כללית  , גניקולוגיה

.ועוד

מרפאות מומחים חיצוניות •

של רופאים ומנתחים  

.מובילים

מכשור  המרפאות כוללות •

טיפולים וניתוחים  , אבחוני

בעולם  מהמתקדמים 

.הרפואה

ליווי מלא על ידי : פונדקאות•

צוות רפואי ישראלי לזוגות 

המעוניינים לבצע הליך  

. בגיאורגיהפונדקאות 

:  שירותי תרומת ביציות•

באמצעות צוות רפואי 

.ישראלי באוקראינה

הליכים  : תיווך לתיירות מרפא

רפואיים בבתי החולים  

עבור  , המובילים בישראל

מטופלים זרים המבקשים  

לבצע פרוצדורות רפואיות 

מתקדמות על ידי רפואה 

.ישראלית





:סיעודמגזר

כניסהעקב,2021מינוארהטיפולשעותבמספרגידולעקב,התפעוליוברווחבהכנסותצמיחה•
.(2018נובמבר)הסיעודברפורמתהאחרונההפעימהשללתוקף

:אקשטייןבית-מיוחדותאוכלוסיותמגזר

בהכנסותמואצתלצמיחההביאה,רבותלימודשעותנוספובו"חדשאופק"להסכםכניסה•

.מיוחדיםצרכיםעםלאנשיםוהתעסוקההדיורתחומיבפעילותצמיחההמשךלצד,וברווח

:רפואהמגזר

התפעוליוברווחהגולמיברווח,בהכנסותמשמעותיגידול-(עיניים)מדיקללוינגרר"דחברת•
.2020שנתשלהאחרוניםהרבעונים2-לישירכהמשך,2021שנתשלראשוןברבעון

1.3-כ2021ותורמת ברבעון ראשון של שנת 2020הצטרפה לקבוצת דנאל בנובמבר -חברת מנור•
.₪מיליון 



(ח"במיליוני ש)השוואה שנתית -צמיחה בהכנסות  EBITDA - (ח"במיליוני ש)השוואה שנתית

(ח"במיליוני ש)השוואה שנתית -רווח נקי 

2,066 
1,985 

1,678 
1,493 

1,340 
1,204 1,082 

2021*202020192018201720162015

287.1 
261.5 

177.4 

115.9 104.4 93.6 81.5 

2021*202020192018201720162015

153.0 
136.8 

83.5 
71.6 63.4 56.4 46.1 

(1.8) (2.4) (2.8) 

1.0 
07.9 

2021*202020192018201720162015

רווחי הון ורווחים  

פעמיים  -חד

(בניכוי מס)

2021במרץ 31החודשים שהסתיימו ביום 12-ל*



22.3%18.8%שיעור רווח גולמי

10.9%7.7%שיעור רווח תפעולי

7.9%5.7%שיעור רווח נקי

Q1-21Q1-20  שינוי במיליוני

ח"ש

שינוי באחוזים

557.0475.981.017.0%הכנסות

124.289.534.738.7%רווח גולמי

60.936.724.265.7%רווח תפעולי

2.71.51.278.3%נטו, הוצאות מימון

14.18.06.277.4%מיסים על ההכנסה

44.127.316.861.7%רווח נקי

40.126.713.450.1%רווח נקי מיוחס לבעלי המניות

EBITDA81.055.425.646.2%



Q1-21Q1-2020202019

הפרשתמהילח"מיליוני שתמהילח"מיליוני שהפרשתמהילח"מיליוני שתמהיל₪מיליוני 

הכנסות

262.047.0%234.049.2%12.0%977.149.2%805.448.0%21.3%עזר בתחום הסיעודכח

(3.0%)111.220.0%104.121.9%6.8%401.420.2%413.824.7%אדם בתחום משאבי אנושכח

מסגרות לאנשים עם צרכים 

114.120.5%104.421.9%9.3%437.222.0%382.822.8%14.2%מיוחדים

69.712.5%33.57.0%108.0%169.18.5%76.04.5%122.5%רפואה 

557.0100.0%475.9100.0%17.0%1,984.8100.0%1,678.0100.0%18.3%כ"סה

תוצאות המגזר

18.029.6%16.644.5%8.7%71.238.4%39.334.1%81.2%כח עזר בתחום הסיעוד

14.423.7%10.528.1%38.2%42.422.9%38.133.0%11.3%כח אדם בתחום משאבי אנוש

מסגרות לאנשים עם צרכים 

15.225.0%8.121.9%86.7%52.328.2%32.928.5%59.0%מיוחדים

13.221.7%2.05.4%554.9%19.710.6%54.3%294.0%רפואה 

60.8100.0%37.2100.0%63.8%185.6100.0%115.2100.0%61.1%כ"סה



,  היקף חלוקהלמניה₪ שנה
₪ אלפי 

תשואת דיבידנד

(במונחים שנתיים)1052,4664.2%*2021

20201367,4273.6%

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%

89.3431,213כ חלוקה"סה

2021וישולם ביוני 2021במאי 20כולל דיבידנד שהוכרז ביום *
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