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מצגת
משקיעים



מידע צופה פני עתיד



.1974קבוצת דנאל נוסדה בשנת •

.ומאז היא חברה ציבורית1992-הונפקה לראשונה בבורסה בתל אביב ב•

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

.על ידי הגופים המוסדיים בשוק ההון40%-הרחב וכ

.אלף עובדים28-מעסיקה למעלה מ•

:  חטיבות עסקיות4•

חטיבת סיעוד לקשישים

חטיבת אוכלוסיות מיוחדות

חטיבת משאבי אנוש 

חטיבת רפואה

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

.מתקדמות לטובת שליטה ובקרהERPשימוש בפלטפורמות •

.  שקיפות ובקרה פנימית וחיצונית מקצועית•

אודות קבוצת דנאל



אחזקות קבוצת דנאל

100%

05/10/21עודכן בתאריך ** 

מגדל

51% 100% 23.87%*

דנאל

51% 100%
סיינטיפיקאביב 

( על בסיס דילול מלא)21.57%, "עיניים"קבוצת דנאל מחזיקה יחד עם חברת הבת *

ציבור

65.24%16.33%

נוקד  
קפיטל

7.03%

הראל

11.4%



דירקטוריון-קבוצת דנאל 

ר"יו

ח רמי אנטין"רו

דירקטור מטעם הציבורדירקטורדירקטור מטעם הציבורדירקטור

ריקי גרנותאלון אדירח גיל אורן"רודורון דבי

דירקטור עופר אלקלעי-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

הנהלה-קבוצת דנאל 



הערכים שלנו

אכפתיות



הערכים שלנו

מינותא



הערכים שלנו

מקצועיות



הערכים שלנו

טכנולוגיה



הנכסים שלנו



תחומי פעילות הקבוצה



פריסה ארצית



חטיבת משאבי אנוש



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

.סניפים בפריסה ארצית24•

(.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

חטיבת משאבי אנוש



.גיוס והשמת עובדים ומנהלים, איתור•

.  השמות במגוון רחב של תחומים•

.פריסה ארצית•

.ביוטקדנאל •

.דנאל בכירים•

-הגוף המוביל בהשמה של אנשים עם מוגבלות•

.בשיתוף ביטוח לאומי

שימוש בכלים טכנולוגים מתקדמים לצורכי •

.בקרה ויישום תהליכים

.א"ניהול פרויקטים עתירי כ•

גמישות תפעולית ותגובה מהירה לביצוע  •

.פרויקטים

.  פריסה ארצית•

הפעלת מסגרות של חסות : פרויקטים גדולים•

בקרי בטיחות  , דיילי הכוון רכבת ישראל, הנוער

,  ל"בבסיסי צה)משגיחי כשרות , ברכבת ישראל

(.ס ומועצות דתיות שונות"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  -נישה פרו •

"(.גולגולות)"

תחומי פעילות-חטיבת משאבי אנוש 



חטיבת הסיעוד



.בישראלהגדולההפרטיתהסיעודחברתהיאסיעודדנאל•

.הסיעודבתחומימקצועאנשיבהם(סניפים34)ארציתפריסה•

.ומטפליםמטפלותאלף22-כבאמצעותקשישיםאלף30-לכסיעודישירות•

.מיטבימקצועיושירותבקרהלצורכיארצילקוחותשירותמוקדהפעלת•

.(CRM)מתקדמיםטכנולוגייםובקרהשליטהכלי•

.הרווחהומשרדהלאומילביטוחהמוסד-הרגולטור•

חטיבת הסיעוד



.  הקרן לרווחת ניצולי שואה•

. שירות טיפול סיעודי פרטי בבית•

.ייעוץ והכוונה מקצועית להשמה בבתי אבות•

(.משרד הרווחה)שירותי סמך מקצועי •

תחומי התמחות נוספים-חטיבת הסיעוד 



חטיבת  
אוכלוסיות מיוחדות



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

לשפר את איכות  , שנה של סיוע לאנשים עם מוגבלות  להגדיר את מטרות חייהם30•
.להשתלב בחברה ולממש את חלומותיהם, חייהם

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

.הפעלת מרכזי תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים•

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

.משרד הרווחה ומשרד החינוך-הרגולטור •

חטיבת שירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים



מוכרים שאינם  , בתי ספר20•

הפועלים ברישיון  , רשמיים

.ובפיקוח משרד החינוך

(.יסודי עד תיכון)בתי ספר לחינוך •

מותאמים לתלמידים עם לקויות  •

,  לקויות למידה מורכבות: שונות

הפרעות  , אוטיזם, קשיים רגשיים

.  נפשיות ועוד

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

תחומי פעילות-שירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים 



חטיבת רפואה



.שנה בניתוחים להסרת משקפיים בלייזר וניתוחי קטרקט בלייזר20-ניסיון של למעלה מ•

מרפאות מומחים פרטיות רב תחומיות המספקות לרופאים ולמטופלים שירותי רפואה •

.הנעזרת בחזית המכשור והטכנולוגיות הרפואיות המתקדמות ביותר

שעות בתחומים  24אשפוז עד )חדרי ניתוח מתקדמים לביצוע ניתוחי כירורגיה בינונית 11•

(.שונים

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

.אלף ניתוחים בשנה35-ביצוע של למעלה מ•

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

.קטרקט וקרנית

מדיקלר לוינגר "ד-חטיבת רפואה פרטית  



בקליניקותבכירישראלירפואיצוותי"ע,ישראליםזוגותעבורהמבוצעיםל"מחוביציתותרומתפונדקאותהליכיליווי•

.(לעולםילדים4000-מלמעלהבהבאתהצלחה).ובטיביליסיבקייב

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

.לעולםילדהבאת-החלוםהגשמתועדהראשוןמהיוםהזוגותאתמלווים

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

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

:מ בראשות"בע

;מנהל היחידה להפריה חוץ גופית מרכז רפואי אסף הרופא, אריאל הורוביץ' פרופ

;מנהל בנק הזרע במרכז הרפואי שיבא תל השומר, מומחה במיילדות וגניקולוגיה והפריה חוץ גופית, ר מיכה באום"ד

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

:  בהם, הייעוץ הרפואי של מנור מורכב מרופאים מומחים•

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

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

;במרכז הרפואי שיבא תל השומר, סגן מנהל המערך המיילדות אגף נשים ויולדות, הנדלרר ישראל "ד

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

מדיקלמנור -חטיבת רפואה פרטית  



סיינטיפיקאביב -חטיבת רפואה פרטית  

.  לובל( מייקל)ומיכאל פרמינגריונתן , על ידי פרופסור שי אפרתי2017נוסדה בשנת סיינטיפיקאביב •

.  תוך שימוש בתאי לחץ ייחודיים( "Aging")פלטפורמה רפואית בינלאומית בתחום ההזדקנות •

תפעולית וטכנולוגית אשר פותחה במשך  , שיטת טיפול ופלטפורמה רפואיתסיינטיפיקלאביב •

מעניקה שירותים רפואיים מתקדמים באמצעות  " היפרבאריתמרכז סגול לרפואה "למעלה מעשור ב

המשנה את האופן שבו אנשים חווים את תהליך  , לשיפור יכולות קוגניטיביות ופיזיולוגיות, תאי לחץ

.  ההזדקנות

בפלורידה  , הקימה והחלה בהפעלתן של שתי קליניקותסיינטיפיקאביב , במהלך השנה האחרונה•

. ובדובאי

מחברת  23.87%רכשה , "מדיקלר לוינגר "ד"יחד עם חברת הבת , קבוצת דנאל2021ביוני 23ביום •

.ביולי העסקה הושלמה5ביום . סיינטיפיקאביב 



מרכזים רפואיים להסרת •

משקפיים בלייזר וקטרקט  

. בלייזר

,  ירושלים)חנויות אופטיקה •

(.חיפה, א"ת

חדרי אשפוז , חדרי ניתוח•

.ללילה ומלונית

:  ניתוחים כירורגיים מגוונים•

,  אורתופדיה, פלסטיקה

כירורגיה כללית  , גניקולוגיה

.ועוד

מרפאות מומחים חיצוניות •

של רופאים ומנתחים  

.מובילים

המרפאות כוללות מכשור  •

טיפולים וניתוחים  , אבחוני

מהמתקדמים בעולם  

.הרפואה

ליווי מלא על ידי : פונדקאות•

צוות רפואי ישראלי לזוגות 

המעוניינים לבצע הליך  

. פונדקאות בגיאורגיה

:  שירותי תרומת ביציות•

באמצעות צוות רפואי 

.ישראלי באוקראינה

הליכים  : תיווך לתיירות מרפא

רפואיים בבתי החולים המובילים  

עבור מטופלים זרים , בישראל

המבקשים לבצע פרוצדורות 

רפואיות מתקדמות על ידי 

.רפואה ישראלית

תחומי פעילות-חטיבת רפואה פרטית  



נתונים כספיים  
2021, 3רבעון 



ח"דגשים לדו

:סיעודמגזר

הפעימהשללתוקףכניסהעקב,2021מינוארהטיפולשעותבמספרגידולעקב,בהכנסותצמיחה•
ברבעוןוהרווחההכנסותעללרעהמשמעותיתהשפעה.(2018נובמבר)הסיעודברפורמתהאחרונה

.תשריחגיעקבהשלישי

:אקשטייןבית-מיוחדותאוכלוסיותמגזר

לצד,וברווחבהכנסותמואצתלצמיחההביאה,רבותלימודשעותנוספובו"חדשאופק"להסכםכניסה•

.מיוחדיםצרכיםעםלאנשיםוהתעסוקההדיורתחומיבפעילותצמיחההמשך

:רפואהמגזר

.  לעומת תקופה מקבילה אשתקד2021ברווח הגולמי וברווח התפעולי בחציון ראשון של שנת , גידול בהכנסות•
.ירידה בהכנסות וברווח התפעולי עקב חגי תשרי-ברבעון השלישי 

ביחד עם )ממניותיה 23.87%-לרכישת כ2021ביוני 23נחתם הסכם ביום -מ "בעסיינטיפיקאביב רכישת •
.2021ביולי 5העסקה הושלמה ביום .(עיניים



נתונים כספיים

2021בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום 12-ל*

306.3 

261.5 

177.4 

115.9 104.4 93.6 81.5 

2021*202020192018201720162015

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

(ח"במיליוני ש)השוואה שנתית -רווח נקי 

2,237 

1,985 

1,678 
1,493 

1,340 
1,204 1,082 

2021*202020192018201720162015

159.7 
136.8 

83.5 71.6 63.4 56.4 46.1 
(1.3) (2.4) (2.8) 

1.0 
0

7.9 

2021*202020192018201720162015

רווחי הון ורווחים  

בניכוי  )פעמיים -חד

(מס



Q1-Q32021–ח רווח והפסד "תמצית דו

Q1-Q3.21Q1-Q3.20  שינוי במיליוני

ח"ש

שינוי באחוזים

1,702.01,450.2251.817.4%הכנסות

362.3292.469.923.9%רווח גולמי

169.4129.839.630.5%רווח תפעולי

9.55.44.073.9%נטו, הוצאות מימון

38.429.39.130.9%מיסים על ההכנסה

119.095.124.025.2%רווח נקי

110.391.518.820.6%רווח נקי מיוחס לבעלי המניות

EBITDA231.5186.744.824.0%

21.3%20.2%שעור רווח גולמי

10.0%9.0%שעור רווח תפעולי

7.0%6.6%שעור רווח נקי

ת  "קבלת מענק חל Q1-Q3.20ב➢

ח"מיליון ש3.8בסך של כ 

תשלום חגים ובחירות סיעוד➢

Q1-Q3.21Q1-Q3.20

       9.1                     6.6ימים  

   20.7                   10.9השפעה



2021, 3רבעון -ח רווח והפסד "תמצית דו

Q3-21Q3-20  שינוי במיליוני

ח"ש

שינוי באחוזים

567.2518.448.89.4%הכנסות

(1.4%)(1.6)110.6112.2רווח גולמי

(11.8%)(6.3)47.453.7רווח תפעולי

3.72.11.674.1%נטו, הוצאות מימון

(18.3%)(2.3)10.212.5מיסים על ההכנסה

(20.8%)(8.1)30.939.1רווח נקי

(21.1%)(7.8)29.136.9רווח נקי מיוחס לבעלי המניות

EBITDA69.572.6(3.1)(4.3%)

19.5%21.6%שעור רווח גולמי

8.3%10.4%שעור רווח תפעולי

5.5%7.5%שעור רווח נקי

ת בסך  "קבלת מענק חל Q3.20ב➢

ח"מיליון ש3.8של כ 

תשלום חגים ובחירות סיעוד➢

Q3.21Q3.20

       5                2ימים  

    11               3.8השפעה



2021, בספטמבר30-התפלגות הרווח התפעולי לתקופה ולרבעון שהסתיימו ב

סך הרווח 

התפעולי

130.5
ח"מיליוני ש

סך הרווח 

התפעולי

47.3
ח"מיליוני ש

סך הרווח 

התפעולי

53.6
ח"מיליוני ש

סך הרווח 

התפעולי

169.3
ח"מיליוני ש

ללא הוצאות אחרות והתאמות *

0.1

ללא הוצאות אחרות והתאמות *

(0.7)

ללא הוצאות אחרות והתאמות *

0.1

* *

*

סיעוד

30.2%

משאבי אנוש

24.3%

אוכלוסיות מיוחדות

28.6%

רפואה

16.8%

Q1-Q3.21

סיעוד

39.9%

משאבי אנוש

22.8%

אוכלוסיות  

מיוחדות

29.3%

רפואה

8.1%

Q1-Q3.20

סיעוד

26.9%

משאבי אנוש

27.6%

אוכלוסיות מיוחדות

34.3%

רפואה

11.2%
Q3-21

סיעוד

37.9%

משאבי אנוש

22.4%

אוכלוסיות  

מיוחדות

28.3%

רפואה

11.4%
Q3-20



ניתוח מגזרי פעילות

Q1-Q3.21Q1-Q3.20Q3-21Q3-20

הפרשתמהילח"מיליוני שתמהילח"מיליוני שהפרשתמהילח"מיליוני שתמהילח"מיליוני ש

הכנסות

825.348.5%718.349.5%14.9%281.449.6%250.048.2%12.6%כח עזר בתחום הסיעוד

כח אדם בתחום משאבי  

334.819.7%295.020.3%13.5%110.819.5%108.220.9%2.4%אנוש

מסגרות לאנשים עם צרכים  

(0.8%)343.720.2%326.322.5%5.3%113.119.9%114.022.0%מיוחדים

198.111.6%110.67.6%79.1%61.910.9%46.28.9%34.0%רפואה  

1702.0100.0%1450.2100.0%17.4%567.2100.0%518.4100.0%9.4%כ"סה

תוצאות המגזר

(37.4%)12.726.9%20.337.9%(1.7%)51.230.2%52.139.9%כח עזר בתחום הסיעוד

כח אדם בתחום משאבי  

41.224.3%29.722.8%38.5%13.027.6%12.022.4%8.6%אנוש

מסגרות לאנשים עם צרכים  

48.528.6%38.229.3%27.0%16.234.3%15.128.3%7.1%מיוחדים

(13.2%)28.516.8%10.58.1%170.0%5.311.2%6.111.4%רפואה  

(11.8%)169.3100.0%130.5100.0%29.7%47.3100.0%53.6100.0%כ"סה



חלוקת דיבידנדים

,  היקף חלוקהלמניה₪ שנה
₪ אלפי 

תשואת דיבידנד

(במונחים שנתיים)20105,0803.4%*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%

99.3483,827כ חלוקה"סה

.2021וישולם בדצמבר 2021בנובמבר 18כולל דיבידנד שהוכרז ביום *




