




.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

11.0%16.2%4.3% 60.3%

דנאל

100%100%

(100%-אופציה ל)75%: נישה

6.8%

נוקד  
קפיטל

(100%-אופציה ל)51%51% 100%

11/3/21עודכן בתאריך * 

אקסלנס

1.4%



ר"יו

אנטיןח רמי "רו

דירקטור מטעם הציבורדירקטורמטעם הציבורדירקטור דירקטור

ריקי גרנותאלון אדירח גיל אורן"רודורון דבי

דירקטור משרד פאהן קנה-מבקר פנים דירקטור

ר נורית טויזר זקס"ד

ד  "משרד עו-יועץ משפטי 
ברנע

KPMGסומך חייקין -ח "רו

איריס בק קודנר



אלון חכם
ל  "משנה למנכ

-ל כספים"וסמנכ
קבוצה

ערן 
מרדכי

ל דנאל  "מנכ
משאבי אנוש

דרור  
פלנבאום

ל           "מנכ
דנאל סיעוד

יגאל  
נחתומי

ל             "מנכ
בית אקשטיין

שרית       
בר און

ל      "סמנכ
משאבי אנוש  

סגל

מיכל      
צוק
ל        "סמנכ

פיתוח עסקי

אילן ישראלי
ל קבוצת דנאל"מנכ
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.השמה פרויקטים מנוהלים ומיקור חוץ, איוש-אנוש משאבי באספקת שירותי מובילה חברה •

.'וכוהנדסה , לוגיסטיקה, שוק ההון ופיננסים, רצפת ייצור, קמעונאות-מגוון תחומי התמחות •

.גיוס והשמה של עובדים במגוון מקצועות ההייטק, איתור•

.ההון ועודשוק , ותשתיותבינוי , קלינטק, ביוטק, בכירים-•

"(.גולגולות)"הייטקשל עובדים בחברות OUTSOURCINGאספקת שירותי •

.סניפים בפריסה ארצית22•

.מוגבלותעם אנשים המוביל בהשמה של הגוף •

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



.גיוס והשמת עובדים ומנהלים, איתור•

.פריסה ארצית•

השמות במגוון רחב של תחומים ובדגש על  •

.ובכיריםהביוטקתחומי 

אנשים עם  המוביל בהשמה של הגוף •

.מוגבלות

לצורכי בכלים טכנולוגים מתקדמים שימוש •

.בקרה ויישום הפרויקטים

.א"ניהול פרויקטים עתירי כ•

לביצוע  תפעולית ותגובה מהירה גמישות •

.פרויקטים

.  ארציתפריסה •

משגיחי כשרות , ישראלדיילי רכבת : דוגמא•

(.דתיות שונותס ומועצות "שב, ל"צהבבסיסי )

הגורם המוביל והגדול בישראל -נישה •

.מקצועות ההייטקבהשמות

העסקת עובדים מקצועיים  -פרו נישה •

"(.גולגולות)"בתחומי ההייטק והטכנולוגיות 





.בישראלהגדולההפרטיתהסיעודחברת•

.הסיעודבתחומימקצועאנשיבהם(סניפים34)ארציתפריסה•

.ומטפליםמטפלותאלף20-כבאמצעותקשישיםאלף28-לכסיעודישירות•

.מיטבימקצועיושירותבקרהלצורכיארצילקוחותשירותמוקדהפעלת•

.(ERP)מתקדמיםטכנולוגייםובקרהשליטהכלי•

.הרווחהומשרדהלאומילביטוחהמוסד-הרגולטור•



.שואהניצולילרווחתהקרן•

.בביתפרטיסיעודיטיפולשירות•

.אבותבבתילהשמהמקצועיתוהכוונהייעוץ•

.(הרווחהמשרד)מקצועיסמךשירותי•





.  צרכים מיוחדיםשירותים לאנשים עם אספקת בתחום הפרטי המוביל בישראל הארגון •

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 קטרקט בלייזרלהסרת בניתוחים שנה 20-מניסיון של למעלה •

ולמטופלים שירותי רפואה הנעזרת בחזית  לרופאים המספקות מומחים פרטיות רב תחומיות מרפאות •

.ביותרהרפואיות המתקדמות המכשור והטכנולוגיות 

(.שעות בתחומים שונים24אשפוז עד )לביצוע ניתוחי כירורגיה בינוניתחדרי ניתוח מתקדמים 10•

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

.אלף ניתוחים בשנה35-ביצוע של למעלה מ•

רפואי ישראלי בכיר  י צוות "ע, המבוצעים  עבור זוגות ישראליםל "מחוליווי הליכי פונדקאות ותרומת ביצית •

(.ילדים לעולם4000-סיוע בהבאת למעלה מ. )בקליניקות בקייב ובטביליסי

,  מעבדות וצוות ליווי רגשי, אמבריולוגים, והפריות( IVF)רופאים מומחים בפוריות : המובילים בתחומםמקצוע אנשי •

.הבאת ילד לעולם-הגשמת החלום מהיום הראשון ועד הזוגות אשר מלווים את 

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

.בישראלפעולה עם צוותים רפואיים ומוסדות רפואה מהמובילים בתחומם שיתופי •



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

צמיחה מואצת בכמות המטופלים זכאי חוק סיעוד תוך הגדלה מהותית בנתח השוק של דנאל •
(.2018נובמבר )הרפורמה סיעוד מאז תחילת 

(.ללא גמלה בכסף)7.4%-בכמות מקבלי שירות חוק סיעוד עלתה 2020בשנת •
.15.7%-בסיעוד הגדילה את כמות המטופלים באותה תקופה דנאל 

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

(.19.6%)אלף מטופלים תוך שנה 27.5-לאלף מטופלים 23-מכ דנאל צמחה "סה•

:אקשטייןבית-מיוחדותאוכלוסיותמגזר

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

לאנשים  לצד המשך צמיחה בפעילות תחומי הדיור והתעסוקה , בהכנסות וברווח

.מיוחדיםעם צרכים 



:רפואהמגזר

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

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

.המוביל הרחבת הצוות הרפואי •

.2020ברבעונים שלישי ורביעי של שנת הרווח התפעולי צומח מהותית •

.מדיקלמנור השליטה בחברת רכישת •

:עקב הקורונה כמו, תפעוליותמשמעותי בהוצאות חסכון -ח "הדובתקופת •

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

(.₪מיליוני )ת "י הממשלה בקשר לחזרת עובדים מחל"כתוצאה ממענק שניתן עהכנסות חד פעמיות •

:כללי
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11.4 
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רווחי הון  

-ורווחים חד

בניכוי  )פעמיים 

(מס

(ח"במיליוני ש)השוואה שנתית -רווח נקי 



Q4-20Q4-19 שינוי במיליוני

ח"ש

שינוי באחוזים

534.6448.785.919.2%הכנסות

117.678.539.149.8%רווח גולמי

54.025.029.0115.9%רווח תפעולי

2.30.51.8348.2%נטו, הוצאות מימון

12.35.07.4148.7%מיסים על ההכנסה

39.419.619.8101.5%רווח נקי

35.918.817.191.1%רווח נקי מיוחס לבעלי המניות

EBITDA74.742.032.777.8%

22.0%17.5%שיעור רווח גולמי

10.1%5.6%שיעור רווח תפעולי

7.4%4.4%שיעור רווח נקי



שינוי במיליוני 20202019

ח"ש

שינוי באחוזים

1,984.81,678.1306.818.3%הכנסות

410.0308.4101.633.0%רווח גולמי

183.9112.771.263.2%רווח תפעולי

7.76.71.014.9%נטו, הוצאות מימון

41.725.316.465.0%מיסים על ההכנסה

134.580.753.866.7%רווח נקי

127.479.148.261.0%רווח נקי מיוחס לבעלי המניות

EBITDA261.5177.484.147.4%

20.7%18.4%שיעור רווח גולמי

9.3%6.7%שיעור רווח תפעולי

6.8%4.8%שיעור רווח נקי



20202019Q4-20Q4-19

הפרשתמהילח"מיליוני שתמהיל₪מיליוני הפרשתמהילח"מיליוני שתמהילח"מיליוני ש

הכנסות

977.149.2%805.448.0%21.3%258.948.4%215.148.0%20.4%כח עזר בתחום הסיעוד

106.519.9%102.822.9%3.6%(3.0%)401.420.2%413.824.7%כח אדם בתחום משאבי אנוש

מסגרות לאנשים עם צרכים 

437.222.0%382.822.8%14.2%110.920.7%97.721.8%13.5%מיוחדים

169.18.5%76.04.5%122.5%58.410.9%33.17.4%76.4%רפואה 

1,984.8100.0%1,678.0100.0%18.3%534.6100.0%448.7100.0%19.1%כ"סה

תוצאות המגזר

71.238.4%39.334.1%81.2%19.134.7%7.931.5%141.8%כח עזר בתחום הסיעוד

42.422.9%38.133.0%11.3%12.723.1%727.7%81.4%כח אדם בתחום משאבי אנוש

מסגרות לאנשים עם צרכים 

52.328.2%32.928.5%59.0%14.125.6%8.232.6%72.0%מיוחדים

19.710.6%54.3%294.0%9.116.6%2.18.2%333.3%רפואה 

185.6100.0%115.2100.0%61.1%55100.0%25.2100.0%118.3%כ"סה



,  היקף חלוקהלמניה₪ שנה
₪ אלפי 

תשואת דיבידנד

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%

201211.144,00426.7%

201111.343,89825.6%

101.7466,649כ חלוקה"סה
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