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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 
 2220 מרץב 13ביום  סתיימהתקופה שהל

של   תקופהל, מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון  דנאל (אדיר יהושע) בע"מ ("החברה")דירקטוריון  
ניירות ערך (דוחות לתקנות  בהתאם    ("תקופת הדוח")  2022  מרץב  31ביום    השהסתיימשלושה חודשים  

ומיידיים) בהיקפה   1970-התש"ל  ,תקופתיים  מצומצמת  הינה  להלן  שתובא  הסקירה  ("התקנות"). 
ומתייחסת לאירועים אשר השפעתם מהותית על מצב ענייני התאגיד בתקופת הדוח. יש לעיין בדוח זה 

-2022(אסמכתא:    2022במרץ    23, אשר פורסם על ידי החברה ביום  2021ביחד עם הדוח התקופתי לשנת  
   .")2021("הדוח התקופתי לשנת  )01-033541

ולחברות המוחזקות על ידה, מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק -בחלק מדוח זה, כללה החברה, ביחס לעצמה 
התשכ"ח ערך,  מטרו1968-ניירות  תחזיות,  היתר,  בין  כולל,  כאמור,  מידע  המתייחסים .  ואומדנים  הערכות  ת, 

פני   צופה  ("מידע  ואינה בשליטתה של החברה  וודאית  אינה  עתידיים, אשר התממשותם  עניינים  או  לאירועים 
מתכוונת",  "החברה  צופה",  "החברה  כגון:  ביטויים  באמצעות  כלל  בדרך  יזוהה  עתיד  פני  צופה  מידע  עתיד"). 

דומים. מידע צופה פני עתיד משקף את נקודת המבט הנוכחית   "החברה מעריכה", "להערכת החברה" וביטויים 
למועד פרסום  ו/או השלכות עתידיות אפשריות של אירועים המתרחשים  בנוגע לאירועים עתידיים  של החברה 
הדוח, והוא מבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה, אשר הסתמכה, בין היתר, על ניתוח מידע 

במועד עריכת הדוח, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונות או שלמות המידע   כללי שהיה בפניה
כן, - ידי הנהלת החברה באופן עצמאי, ולכן נתון לסיכונים ולחוסר וודאות. כמו- הכלול בהם, ונכונותו לא נבחנה על

ן להעריכם מראש והם אינם התממשותו או אי התממשותו של מידע צופה פני עתיד תלויה בגורמים אשר לא נית
 מצויים בשליטת החברה.

 החברה  ענייני  במצב שחלו  ושינויים אירועים .1
 בתקופת הדוח:  החברה ענייני במצב שחלו  מהותיים ושינויים אירועים בדבר פירוט יובא   להלן

"דוח הדירקטוריון", הנכלל בדוח   -בפרק  ב'  בהמשך למתואר    -  השפעת התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה 1.1
במהלך על פעילות החברה,    ")הקורונה  נגיף" או "הנגיף("  Covid-19  - נגיף האודות השפעת  על    2021התקופתי לשנת  

- איזה ממגזרי פעילותה. כמועל  תקופת הדוח לא הייתה לנגיף הקורונה השפעה מהותית לרעה על פעילות החברה או  
צופה שלהתפרצות נגיף הקורונה תהיה השפעה מהותית על פעילותה או על תוצאותיה הכספיות  כן, החברה אינה  

יחד עם זאת, יש לציין כי קשה להעריך בשלב זה אם יהיו התפרצויות חדשות וגלי תחלואה נוספים, בטווח הקרוב.  
ולבחון את השלכותיו    החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בישראל ובעולם של נגיף הקורונה,ו

 על פעילותה ואת הצורך בנקיטת פעולות כלשהן. 

מעבר לכך, הנהלת החברה בוחנת באופן קבוע ומתמשך את מקורות המימון והנזילות העומדים לרשותה, ומעריכה 
כי קיימת לחברה איתנות פיננסית להתמודדות עם השלכות התפשטות הנגיף, הן בטווח הקצר והן בטווח הבינוני,  
נגיף   של  ישירה  השפעה מהותית  היעדר  באופן מהותי,  נפגעו  שלא  פעילותה,  מרבית תחומי  לאור  היתר,  בין  זאת, 

והיקף יתרות הנזילות העומדות לרשות החברה גם מקורות המימון הזמינים לחברה  הקורונה על תחומי פעילות אלו,  
   בעת הזו.

החלה גב' שרון מוטעי וייס לכהן כממלאת   2022בפברואר    13ביום    -  שינויים בכהונת נושאי משרה בכירה בחברה 1.2
חלף   זאת  בחברה,  כספים  סמנכ"ל  חכם  מקום  אלון  ביום  מר  חדל  למנכ"ל    2022בפברואר    10אשר  כמשנה  לכהן 

לדוח התקופתי לשנת   לפרק ד'  14לפרטים נוספים על אודות גב' מוטעי וייס, ראו סעיף    וסמנכ"ל הכספים של החברה.
2021 . 

   הכספיים. לדוחות 4ביאור  ורא -  יםדיבידנד קתחלו 1.3
הוגשה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בקשה נגד החברה לאישור   2022בפברואר   12ביום  - משפטיים הליכים 1.4

. לטענת המבקשת, עילת התביעה הינה הפרת חוק  2006-תובענה כייצוגית, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו
אלפי   21,840בסך של  טעןזק נ, והסעדים המבוקשים הינם, בין היתר, פיצוי כספי בגין נ 1951-חופשה שנתית, תשי"א

 ש"ח, וכן, מתן סעדים הצהרתיים בדבר הפסקת הפגיעה הנטענת.  

(מס'   2022בפברואר    15דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  (ב) לדוחות הכספיים וכן,  1ביאור  לפרטים נוספים ראו  
 ), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.  2022-01-018799אסמכתא: 
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אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה בהסכם עם בנק לאומי לישראל בע"מ, שעניינו    2022במרץ    10ביום    -  מימון  1.5
נוספים על אודות תנאי  2.51%מיליון ש"ח בריבית שנתית בשיעור קבוע של    60קבלת הלוואה בסך של   . לפרטים 

), 2022-01-028447(מס' אסמכתא:    2022ץ  במר  10דיווח מיידי מיום  (ב) לדוחות הכספיים וכן,  1ביאור ההלוואה ראו  
 הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 

   השקעות 1.6

העמידה החברה, יחד עם חברת הבת, עיניים המרכז הרפואי להסרת משקפיים בע"מ,    2022במרץ    14ביום   1.6.1
אלפי    19,649(  מיליון דולר  6") בסך של  אביב סיינטיפיקהלוואה המירה למניות אביב סיינטיפיק בע"מ ("

מהון המניות המונפק והנפרע של אביב סיינטיפיק. לפרטים    23.87%עסקה לרכישת  הבהתאם לתנאי    ,ש"ח)
), הנכלל  2021-01-105846(מס' אסמכתא:    2021ביוני    23ראו דיווח מיידי מיום    העסקהנוספים על אודות  

 בדוח זה על דרך ההפניה. 

החברה    –מ.ל. מקבוצת מנור רפואה  של    התקשרה החברה בתוספת להסכם הרכישה   2022במרץ    15  ביום 1.6.2
, לפי  "התוספת" -ו ("הסכם הרכישה" 2020באוקטובר  29מיום  ")מנורלטיפולים וניתוחים בישראל בע"מ ("

עלהעניין לרכישה  על-),  ו/או  ( - ידה  והנפרע  ההון המונפק  יתרת  של  שלה  מורשה  נעבר  מנור,  49%ידי  של   (
על ("-המוחזקת  מנור  עמי  של    בתמורה"),  האופציהמניות  ידי  ("ש  אלפי  54,200לסך   בכך  1")התמורה"ח 

"ח.  ש  אלפי  95,000  של  כולל  לסך  בתמורה  מנור  של  והנפרע  המונפק  ההון   מלוא  רכישת  את  החברההשלימה  
בשווי    .2022  במרץ   27  ביום   ובוצעפיה,  -על  האופציה  מניות   ורכישת  האופציה   מימוש משינויים  כתוצאה 

 מיליון ש"ח.  3.2רכישת מנור עד למימוש כאמור, רשמה החברה הכנסות מימון בסך של ההתחייבות בגין 

  ים (ב) לדוחות הכספיים וכן, דיווח 1, ראו ביאור  על אודות תנאי הסכם הרכישה והתוספת  לפרטים נוספים
  )2020-01-111274(  2020בנובמבר    8), מיום  2020-01-108772(מס' אסמכתא:    2020בנובמבר    1ים מיום  מיידי 

 בדוח זה על דרך ההפניה.  ים), הנכלל 2022-01-030535(מס' אסמכתא:  2022במרץ  16מיום  ו

 רכישת פוליסת ביטוח  1.7

התגמול    2022באפריל    28  ביום אחריות   את  לאשר  החליטוהחברה    ודירקטוריוןועדת  ביטוח  פוליסת  חידוש 
  חלה   הפוליסה: (א)  כדלקמן  הינם  הפוליסה  תנאי  עיקרי.  2023  באפריל  30  ליום  עדדירקטורים ונושאי משרה בחברה,  

  22,050עצמית בסך של  השתתפותלמקרה ולתקופה; (ב)  דולר מיליון 20  עד של אחריות   בגבולות  והיא"ל  ובחו בארץ
תביעה בארה"ב או בקנדה ובגין תביעה הנוגעת לניירות ערך; (ג) פרמיה שנתית בסך   יןבגדולר    36,750דולר, ובסך של  

 .  דולר 58,800של 

 

 :הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעילותה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה  .2
   המצב הכספי 2.1

, לעומת הדוח על המצב 2022  מרץב  31יפורטו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום    להלן 
 ש"ח):  מיליוני(ב 2021במרץ   31וליום  2021בדצמבר   31הכספי ליום  

ליום  הסעיף
31.03.2022 

ליום 
31.03.2021 

ליום 
31.12.2021 

להפרשים בין יום  הסברי החברה
 31.12.2021לבין יום  31.03.2022

 - "ח נובע בעיקר משמיליון  52הגידול בסך  400.7 483.4 452.8 נכסים שוטפים

  50.1  -גידול ביתרת לקוחות והכנסות לקבל בכ
  - ; גידול בחייבים ויתרות חובה בכ ש"חמיליון  

הנובע  ש"חמיליון    5.2 מהוצאות  ,  בעיקר 
  1.1  - וגידול בנכסי מסים שוטפים בכ  מראש;
 . ש"חמיליון 

 
  צד  אותו  לבין מנור   בין שנחתם  הסכםפי -על זה  לסכום הזכאי שלישי לצד  מנור ידי  -על ישולם אשר"ח  ש מיליון 2.5 של סכום בניכוי  1

 .שלישי
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ליום  הסעיף
31.03.2022 

ליום 
31.03.2021 

ליום 
31.12.2021 

להפרשים בין יום  הסברי החברה
 31.12.2021לבין יום  31.03.2022

נובע   לקבל  והכנסות  לקוחות  ביתרת  הגידול 
 - בעיקר מ

עזר   כח  בתחום  לקוחות  ביתרת  גידול  (א) 
) הסיעוד  הסיעוד"בתחום  בכ"תחום   (-  18.1  

תחום  "ח; (ב) גידול ביתרת לקוחות במיליון ש
"תחום משאבי  כח אדם בתחום משאבי אנוש (

ביתרת    גידול(ג)  מיליון ש"ח;    13.3  -) בכ"אנוש
מסגרות לאנשים עם    הפעלת  בתחוםלקוחות  

מיוחדים  אוכלוסיות  תחום("  צרכים 
בכמיוחדות חל  )  ד(-ו;  "חשמיליון    20.2  - ") 

הרפואה  בי  קיטון  בתחום  לקוחות  תרת 
 ח. מיליון ש"   1.5 -) בכ"תחום הרפואה"(

מזומנים ביתרת  קיטון  חל  ושווי    מנגד 
   ש"ח.מיליון   4.4 -מזומנים בכ

שאינם  נכסים 
 שוטפים

נובע בעיקר    ש"חמיליון    22.4  -הגידול בסך כ 731.1 593.9 753.6
 -מ

סיינטיפיק   אביב  כלולה,  בחברה  (א) השקעה 
; (ב) גידול ברכוש  ש"חמיליון    16  - בסך של כ

כ של  בסך  גידול  ש"חמיליון    5.3  -קבוע  (ג)   ;
כ של  בסך  נדחים  מסים  מיליון    4.4  -בנכסי 

 .ש"ח
 - מנגד, חל קיטון ב

  - (א) קיטון בנכסים בלתי מוחשיים בסך של כ
שוטפתמיליון    2.4 הפחתה  עקב  (ב) ש"ח,   ;

כ כל  בסך  שימוש  זכות  בנכסי    0.7  -קיטון 
(ג)   ש"ח;  לזמן  מיליון  חובה  ביתרות  קיטון 

 מיליון ש"ח. 0.2 -ארוך בסך של כ 

התחייבויות  
 שוטפות 

נובע בעיקר   ש"חמיליון  69 -הגידול בסך כ 402.2 442.4 471.2
 -מ

כ של  בסך  לשלם  דיבידנד  מיליון    26.4  -(א) 
; (ב) גידול בהלוואות ואשראי מתאגידים  ש"ח

כ של  בסך  ואחרים  מיליון    19.4  -בנקאיים 
גידול  ש"ח (ג)  וחופשה  ל   בהפרשה;  הבראה 

כ של  גידול  ש"חמיליון    13.5  -בסך  (ד)   ;
מיליון    9.7  -עובדים בסך של כ  במוסדות בגין

ות זכות  ח; (ה) גידול בספקים זכאים ויתרש"
כ של  ש"  2.7  -בסך  (ומיליון  גידול  ח;   (

  0.6  -ם שוטפים בסך של כבהתחייבויות מסי
 "ח. מיליון ש

 - מנגד, חל קיטון ב

ל (א)   בהתחייבויות  שכר  עובדים  קיטון  בגין 
כ של  ש  1.7  -בסך  קיטון  מיליון  (ב)  "ח; 

בחלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה  
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ליום  הסעיף
31.03.2022 

ליום 
31.03.2021 

ליום 
31.12.2021 

להפרשים בין יום  הסברי החברה
 31.12.2021לבין יום  31.03.2022

כ של  שמילי  1.2  -בסך  קיטון  ון  (ג)  "ח; 
 ש"ח. מיליון  0.3 -רשות בסך של כבהפ

התחייבויות  
 שוטפות שאינן

נובע בעיקר   "חשמיליון  4.6 -הקיטון בסך כ 327.5 289.5 322.9
 -מ

חברות   רכישת  בגין  בהתחייבויות  קיטון  (א) 
ש"ח, עקב רכישת זכויות  מיליון    54.8  -בסך כ

מנור שליטה,  מקנות  קיטון  שאינן  (ב)   ;
; (ג)  ש"חמיליון    3.2  -בהטבות לעובדים בסך כ

מיליון    2.5  -קיטון בהלוואות מאחרים בסך כ
 .ש"ח

   -מנגד, חל גידול ב 

לתאגידי בהתחייבויות  גידול  בנקאיים  (א)  ם 
כ לקיחת  מיליון    54.2  -בסך  עקב  ש"ח, 

  מסים ; (ב) גידול בהתחייבויות הלוואות לז"א
כ של  בסך  ש  1  -נדחים  גידול  מיליון  (ג)  "ח; 

ין חכירה בסך של  בהתחייבויות לזמן ארוך בג
 "ח. מיליון ש 0.7 -כ

"ח נובע בעיקר  ש מיליון  10 -הגידול בסך כ 402.2 345.4 412.2 הון עצמי
   -מ

  37  -הדוח בסך של כ  ת(א) הרווח הנקי לתקופ
בסך  ש"חמיליון   מניות  מבוסס  תשלום  (ב)   ;

; (ג) גידול ברווח כולל  ש"חמיליון    1.1  -של כ
מיליון    3.1  -אחר לתקופה, נטו ממס בסך של כ

 .ש"ח

דיבידנד בסך  מנגד, חל קיטון הנובע מחלוקת 
כ ש  26.4  -של  לבעלי  מיליון  ומדיבידנד  "ח 

  4.8  -ות שליטה בסך של כ זכויות שאינן מקנ
 "ח.מיליון ש

שיעור הון עצמי 
 מסך מאזן  

34.2% 32.1% 35.5%  

  1.00 1.09 0.96 יחס שוטף
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 וצאות הפעילותת 2.2

) לעומת ש"חבמיליוני  (  לתקופת הדוחדוח על הרווח (ההפסד) הכולל  הלהלן יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי  
  :אשתקד  ההמקביל ההתקופ 

- ינואר הסעיף
 מרץ

2022 

- ינואר
 מרץ

 2021 

 

 2021שנת 

לעומת   2022מרץ -להפרשים בין ינואר הסברי החברה
 התקופה המקבילה אשתקד 

 - "ח נובע בעיקר משמיליון  31.4הגידול בסך  2,288.7 557 588.4 הכנסות

כ של  בסך  גידול  כ  ש"חמיליון    36.8  -(א)  של    - (גידול 
בשעות 14.1% גידול  עקב  הסיעוד,  מתחום  בהכנסות   (

כ של  בסך  מגידול  (ב)  המטופלים;  ומספר   1.7  -הטיפול 
) בהכנסות מתחום משאבי 1.5%  -(גידול של כ  ש"חמיליון  

  - ח (גידול של כמיליון ש"  0.7  - אנוש; (ג) גידול בסך של כ
 ) בהכנסות מתחום אוכלוסיות מיוחדות. 0.6%

קיטון  מנגד,   כחל  של  ש  7.8  -בסך  בתחום מיליון  "ח 
כ של  (קיטון  מירידה  ,  )11.2%  - הרפואה  נובע  שחלקו 

  בפעילות כתוצאה ממלחמה באוקראינה. 

 בתחום רפואה.  בהכנסות   קיטוןנובע בעיקר מ קיטוןה 492.5 124.2 121.4 רווח גולמי

הוצאות 
 מכירה ושיווק 

 . עיניים מפעילות נובע הגידול 13.2 3 3.6

הוצאות 
הנהלה  
 וכלליות

 של   בסך   ונלוות  שכר  בהוצאות   מגידול  בעיקר  נובע  הגידול 250 60.3 65.7
  ומחשבים  משרד  באחזקת   מגידול   ש"ח,  מיליון  2.7  -כ

 מקצועיים  בשירותים  מגידולו ש"ח    מיליון  1  -כ  של  בסך
 "ח. ש מיליון  1 -בסך של כ

הוצאות 
 אחרות, נטו

- - 0.5  

מיליון    2.8  -הקיטון נובע מקיטון ברווח הגולמי בסך של כ 228.8 60.9 52.1 לות ורווח מפע
והנה"כ   מכירה  בהוצאות  ומגידול  כבסך  ש"ח    6  -של 

 מיליון ש"ח. 

 הוצאות
  (הכנסות)

 מימון, נטו 

מימון    נובע   הקיטון ) 13.5( 2.7 )0.3( בהכנסות   3.2  -כ של  בסך  מגידול 
כתוצאהמיליון   בגין    ש"ח  ההתחייבות  בשווי  משינויים 

   .רכישת מנור

בהפסדי   חלק 
חברה  

מוחזקת  
המטופלת לפי  
השווי   שיטת 

 המאזני 

ביולי    1  יוםב   , שנרכשהחלק הקבוצה באביב סיינטיפיק )5.2( - )4.2(
2021 . 

  237.1 58.2 48.3    לפני מס רווח

  184.8 44.1 37 רווח נקי
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 נזילות  2.3

של  לתקופה  המזומנים תיאור תזרים 
שלושה  
חודשים 

  שהסתיימה
 מרץ ב 31ביום 

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר

  2022מרץ -להפרשים בין ינואר הסברי החברה
 לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

2022 2021 2021 

פעילות  
 שוטפת 

מזומנים  
נטו  

שנבעו  
מפעילות  

 שוטפת 

25 21.6 231.6 

הדוח מפעילות זו נובע    בתקופת  חיוביההתזרים  
 - בעיקר מ

כ)  (א בסך  הנקי  (ב) ש מיליון    37-הרווח    "ח; 
מזומנים   בתזרימי  כרוכות  שאינן  נטו  הוצאות, 

כ של  (בעיקר    33.4  -בסך  ש"ח    מגידול מיליון 
מיליון    21.7  -פחת והפחתות בסך של כ  בהוצאות

הבראה    גידול מ  ש"ח, לתשלום  בהתחייבויות 
כ של  בסך  לעובדים    ש"ח, מיליון    13.5  -וחופשה 

  התחייבויות בגין הטבות לעובדים   מנגד חל קיטון
 מיליון ש"ח);  1.8 -בסך של כ

 בתוספת

מיליון    1.1  - מתשלום מבוסס מניות בסך של כ  (ג)
חלק בהפסדי חברה מוחזקת המטופלת    )ד(  ש"ח;

בסך   השווי המאזני  שיטת  כלפי  מיליון    4.2  -של 
  0.1  -כ  של   בסך  שהתקבלה  מריבית)  ה(   -ו    ;ש"ח

 מיליון ש"ח.  

 ביתרות המאזניות  , מנגד

עיתוי     נכסים בסעיפי    שלילייםהפרשי 
כיווהתחייבו  של  בסך    ; ש"חמיליון    46.4  - ת 

  ; מיליון ש"ח  0.3  -הכנסות מימון, נטו בסך של כ
נטומ הכנסה,  כ  ,מס  של    ש"ח; מיליון    2.9  -בסך 

 מיליון ש"ח.  1.1 -ששולמה בסך של כ  ומריבית

ה אשתקד   חיוביהתזרים  המקבילה    בתקופה 
 - ממפעילות זו נובע בעיקר 

כ)  (א בסך  הנקי  (ב)שמיליון    44.1  -הרווח   "ח; 
מזומנים   בתזרימי  כרוכות  שאינן  נטו  הוצאות, 

כ של  (בעיקר    29.6  -בסך  ש"ח    מגידול מיליון 
מיליון    20.1  -פחת והפחתות בסך של כ  בהוצאות

הבראה    גידול מ  ש"ח, לתשלום  בהתחייבויות 
כ של  בסך  לעובדים    ש"ח, מיליון    10.7  -וחופשה 

  התחייבויות בגין הטבות לעובדים   מנגד חל קיטון
 מיליון ש"ח);  1.2 -בסך של כ

 בתוספת

כ   , נטו,  מימון  הוצאות  (ג) של  מיליון    2.7  -בסך 
  1.7  -מתשלום מבוסס מניות בסך של כ(ד)  ;  ש"ח

  2  -בסך של כ  ,מס הכנסה, נטומ(ה)    ש"ח;מיליון  
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של  לתקופה  המזומנים תיאור תזרים 
שלושה  
חודשים 

  שהסתיימה
 מרץ ב 31ביום 

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר

  2022מרץ -להפרשים בין ינואר הסברי החברה
 לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

2022 2021 2021 

  - כ   של  בסך  שהתקבלה  מריבית (ו)    - ו  ש"ח;מיליון  
 מיליון ש"ח.   0.1

 ביתרות המאזניות  , מנגד

עיתוי     נכסים בסעיפי    שלילייםהפרשי 
  ומריבית   "ח שמיליון    58  -ת בסך של כיווהתחייבו 

 מיליון ש"ח.  0.7 -ששולמה בסך של כ

פעילות  
 השקעה 

מזומנים  
נטו  

ששימשו  
לפעילות  
 השקעה 

)32.5 ( )9.7( )124.2 ( 

נובע    תזריםה הדוח  מתן  מ  בעיקרובתקופת 
שיטת   לפי  המטופלת  לחברה  המירה  הלוואה 

כ של  בסך  המאזני  ש"ח,    19.6  - השווי  מיליון 
בכ קבוע  רכוש  "ח  שמיליון    11.4  - מרכישת 

בכ  מרכישתו מוחשיים  בלתי  מיליון    1.4  -נכסים 
 ש"ח.

בעיקרו  נובע  בתקופה המקבילה אשתקד    תזריםה
מרכישת    ש"ח,מיליון    9.7  - רכוש קבוע בכמרכישת  

מוחשיים בלתי  ש"ח  מיליון    0.9  -בכ  נכסים 
מיליון    0.3  -ומגידול בהשקעות אחרות בסך של כ

בסך  ש"ח. מנגד, יש קיטון בפיקדונות לזמן ארוך  
מיליון ש"ח ופירעון הלוואות לזמן ארוך    0.7  -של כ

 מיליון ש"ח.  0.6 -בסך של כ

פעילות  
 מימון 

מזומנים  
נטו  

שנבעו  
מפעילות 

ששימשו  (
  )לפעילות

 ן מימו

 3.1 )17.5 (  )167.7 ( 

לרכישת זכויות    בתקופת הדוח שימשו  המזומנים
  ש"ח,   מיליון  51.7  -כ  של   בסך  שאינן מקנות שליטה

  - לפירעון קרן התחייבויות בגין חכירה בסך של כ
  4.8  -לתשלום דיבידנד בסך של כ מיליון ש"ח,    13.9

של    סךלפירעון הלוואות לזמן ארוך ב  מיליון ש"ח,
מק  התזריםכנגד,  ש"ח.  מיליון    2.9  -כ בלת  נבע 

ש"ח  מיליון    70.3  -הלוואות לזמן ארוך בסך של כ
  נטו ,  בנקאיים  מתאגידים  קצר  לזמן  הלוואותו

   "ח.ש מיליון 6.2 -כ של בסך

אשתקד    המזומנים המקבילה  שימשו  בתקופה 
  - לפירעון קרן התחייבויות בגין חכירה בסך של כ

ארוך    12.1 לזמן  הלוואות  לפירעון  ש"ח,  מיליון 
ש"ח, לתשלום דיבידנד בסך  מיליון    1.9  -כסך של  ב

  קצר   לזמן  הלוואות  ולפירעון  מיליון ש"ח   3  -של כ
  מיליון   0.8  -כ  של  בסך  נטו,  בנקאיים  גידיםמתא

לזמן    "ח.ש הלוואות  מקבלת  נבע  התזרים  כנגד, 
 מיליון ש"ח. 0.3 -ארוך בסך של כ 
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 מקורות  המימון 2.4

 בנקאיים קצרי מועד ומהלוואות לזמן ארוך.  ת את פעילותה בעיקר ממקורותיה העצמאיים, מאשראיםמממנ  החברה

  31יום  ל ש"ח    מיליון  402.2  -ש"ח בהשוואה לכ  מיליון  412.2  -הינו כ  2022במרץ    31יום  ההון העצמי של החברה ל
מסך   34.2%  - מממן כ  2022במרץ    31ליום  ההון העצמי    .2021במרץ    31מיליון ש"ח ליום      345.4  -וכ     2021בדצמבר  

 .  2021במרץ  31ליום   32.1%  -ולכ  2021בדצמבר  31ליום   35.5%  -בהשוואה לכ המאזן

אשתקד עמדו תנאי  המקבילה  בתקופה    .יום בממוצע  45  - בתנאי אשראי של כ  נותנת אשראי ללקוחותיההחברה  
 יום בממוצע.  45-האשראי על כ

 :  ש"ח)במיליוני ( לזמן קצר של החברהלהלן פרטים על אודות היקף ממוצע של ההלוואות לזמן ארוך ואשראי 

לתקופה של שלושה היקף ממוצע  
 במרץ  31שהסתיימה ביום  חודשים

היקף ממוצע לתקופה של שנה 
 בדצמבר 31ביום שהסתיימה 

2022 2021 2021 

 40.1 27.9 85.2 הלוואות לזמן ארוך  

 0.9 1.4 3.1 אשראי לזמן קצר 

 

 הפיננסי של התאגיד הוראות גילוי בקשר עם הדיווח  .3
 המאזן  תאריך לאחר  אירועים

 הכספיים.  לדוחות 4ביאור  ראו  -הכרזת דיבידנד  3.1

ממצאי ביקורת   ולדוחלפרסומים בתקשורת    התייחסותה  בדבר   דיווחים  פרסמה החברה  2022במאי    9- ו  3  בימים 3.2
שלושה דיירים (ואשפוזם של דיירים נוספים) במעון בחולון המופעל   לפטירת  ביחסמשרד הבריאות  תברואתית של  

נוספים ראו    לפרטיםידי ד.י.א נכסי סיעוד בע"מ, מקבוצת בית אקשטיין, חברה בת בשליטה מלאה של החברה.  -על
וכן,    8ביאור   - ו  2022-01-054148:  ות(מס' אסמכתא  2022במאי    9-ו   3  מימים   יםמיידי   יםדיווח לדוחות הכספיים 

 בדוח זה על דרך ההפניה.  ים), הנכלל , בהתאמה2022-01-055453

 

 

 הדירקטוריון מודה לעובדי החברה על תרומתם לקידום עסקי החברה 

 

 

 מנכ"ל   -אילן ישראלי   יו"ר הדירקטוריון                                          - אנטין רמי

 

  

 2022 מאיב 19 תאריך אישור הדוח:



 

 
 

 דנאל (אדיר יהושע) בע"מ 
 

ביניים   וחות כספייםדתמצית 
 מאוחדים 

 2022 מרץב 31ליום 
 

 (בלתי מבוקרים) 
 



 

 2022 מרץב 31 ליום ביניים מאוחדים וחות כספייםדתמצית 
 
 

 וכן העניינים ת
 
 

 מוד ע                                                                                                                                                                                     
 תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים 

 
    2                                                                                                                                                          דוח סקירה של רואי חשבון  

 
      3                                                                                                                             ים ביניים מאוחד  על המצב הכספי   ותתמצית דוח 

 
           5                                                                                                                ים חד ביניים מאו  והפסד רווח ות  תמצית דוח 

                                                                                                         
    6                                                                                                 ים ביניים מאוחד אחר  כולל  ד ורווח  והפס תמצית דוחות על רווח  

   
  7                                                                                                        ים על השינויים בהון ביניים מאוחד  ותוח תמצית ד 

   
      10            יםתזרימי מזומנים ביניים מאוחדעל    ותדוח   תמצית

 
      11                                                                                                                    כספיים ביניים מאוחדים ה דוחות  ה אורים לתמצית  י ב 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום 
 609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000   684   03 

KPMG    ארגון הגלובלי של  ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפותKPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו
KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   , חב

 בון המבקרים לבעלי המניות של החש  ידוח סקירה של רוא
 דנאל (אדיר יהושע) בע"מ 

 
 מבוא 

 
(להלן    המצורף  הכספי  המידע  את   סקרנו בנות שלה  וחברות  יהושע) בע"מ  (אדיר   –של דנאל 

ליום   המאוחד  התמציתי  הכספי  המצב  על  הדוח  את  הכולל  ואת   2022מרץ  ב  31הקבוצה), 
המאוחדים התמציתיים  ותזרימי   רווח  על  הדוחות  בהון  שינויים  הכולל,  הרווח   והפסד, 

וההנהלה  .תאריך  באותו   השהסתיימ  חודשים  שלושה  של  הלתקופ המזומנים  הדירקטוריון 
לתקן חשבונאות בינלאומי   בהתאם  זוביניים    תכספי לתקופ  מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים
IAS 34  זות ביניים  "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ 

 היא   אחריותנו  .1970-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 
 .סקירתנו  בהתבסס על זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע

 
לפי  המטופלת  מוחזקת  חברה  של  התמציתי  הביניים  לתקופת  הכספי  המידע  את  סקרנו  לא 

וחלקה של   2022במרץ    31אלפי ש''ח ליום    1,769שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בה הינה  
הינו   בהפסדיה  באות  3,904הקבוצה  שהסתיימה  חודשים  שלושה  של  לתקופה  ש''ח  ו אלפי 

תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותה חברה נסקר על ידי רואה חשבון 
אחרים שדוח הסקירה שלהם הומצא לנו, ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו 

 בגין אותה חברה, מבוססת על דוח הסקירה של רואי החשבון האחרים. 
 

 הסקירה היקף
 

 סקירה "  חשבון בישראל   רואי   לשכת  של  2410(ישראל)    סקירה   לתקן  בהתאם   סקירתנו   את   ערכנו
 של   סקירה  הישות".  של  המבקר  רואה החשבון  ידי  על  הנערכת  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של

מורכבת  לתקופות  כספי  מידע  לעניינים   האחראים  אנשים  עם  בעיקר  ,מבירורים  ביניים 
והחשבונאיים מצומצמת  סקירה  .ואחרים  אנליטיים  סקירה  נהלי  ומיישום  ,הכספיים    הינה 

ביקורת  בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר   ניכרת  במידה  בהיקפה  בישראל   מקובלים  לתקני 
שניוודע   להשיג  לנו  מאפשרת  אינה  ולפיכך  יכולים  שהיו  המשמעותיים  העניינים  לכל   ביטחון 
 .ביקורת של דעת  חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות

 
 מסקנה

 
אינו   ל"הנ   הכספי  שהמידע  לסבור  לנו הגורם  דבר  ליבנו  בא לתשומת  לא  סקירתנו,  על  בהתבסס

 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,הבחינות המהותיות מכל ערוך,
 

הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו   בנוסף לאמור בפיסקה
לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי 

 . 1970- פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 

 2022מאי ב 19
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   
 דנאל (אדיר יהושע) בע"מ                                                                            ליום  ספי ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על המצב הכ
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 בדצמבר  31  במרץ 31 במרץ 31  
  2022 2021 2021 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  בלתי מבוקר) (  באלפי ש"ח 
 

     נכסים  
 81,090 135,820 76,712  ושווי מזומניםמזומנים 
 289,532 317,481 339,672  לקוחות 

 23,182 28,276 28,409  ייבים ויתרות חובהח
 6,910 1,837 8,002  פיםנכסי מסים שוט

 400,714 483,414 452,795  סה"כ נכסים שוטפים 
     
      
     
     
     
     

 10,406 15,569 10,228  יתרות חובה לזמן ארוך 
    ת המטופלתבחברה מוחזקוהלוואה השקעה 

 ני זהמאוי השו לפי שיטת
  

79,370 
 
- 63,378 

 12,804 12,316 12,804  אחרותהשקעות 
 113,330 94,031 118,623  רכוש קבוע

 303,462 299,249 301,111  מוחשיים בלתי נכסים
 214,715 159,087 214,004  נכסי זכות שימוש 

 13,048 13,618 17,415  םנדחי סיםנכסי מ
 731,143 593,870 753,555  שוטפים  שאינםים  סה"כ נכס

     
      

 1,131,857 1,077,284 1,206,350  סה"כ נכסים 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ים  חות הכספיים ביניים מאוחד ביאורים המצורפים לתמצית הדו ה 
 
 
 



 מושע) בע" הי  דנאל (אדיר                                                                        ליום ם מאוחדיםי ביניי פ מצב הכסחות על ה תמצית דו  
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 בדצמבר  31 במרץ 31 במרץ 31  
  2022 2021 2021 

 ) (מבוקר (בלתי מבוקר)  קר) מבו יבלת( אור ב ש"ח  באלפי
 

     התחייבויות 
 7,538 6,142 26,930  הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 42,119 39,877 40,935  בגין חכירהחלויות שוטפות של התחייבויות 
 110,991 104,578 109,267  עובדים בגין שכר 

 44,115 47,210 53,821  בדיםמוסדות בגין עו
 74,274 84,419 87,733  הפרשה להבראה וחופשה 

 118,304 115,074 121,042    זכות ויתרות זכאים  ספקים
 1,184 6,549 1,740  יםהתחייבויות מסים שוטפ

 - 8,800 -  שת חברותהתחייבויות בגין רכי
 - 26,922 26,383 4 ם לשלדיבידנד 
 3,704 2,871 3,373  הפרשות 

 402,229 442,442 471,224  טפותו שיות בו תחייסה"כ ה 
     
     
     

 31,377 7,249 85,617  התחייבויות לתאגידים בנקאיים
 67,822 92,049 13,042  התחייבויות בגין רכישת חברות

 15,113 14,749 12,620  יםמאחראות ווהל
 166,436 124,292 167,138  חכירהזמן ארוך בגין יבויות לחיהת
 44,875 49,200 41,694  דיםבות לעבוהט

 1,832 1,939 2,785  התחייבויות מסים נדחים
 327,455 289,478 322,896  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 729,684 731,920 794,120  תחייבויו סה"כ הת
     

     הון  
     

 37,718 37,516 35,265  מקנות שליטה  ות שאינן ויזכ
     

 9,155 9,125 9,155  תיומנן הו
 178,845 177,385 178,845  פרמיה על מניות

 ) 12,769( ) 14,765( ) 11,635(  קרנות הון
 ) 2,789( - ) 2,125(  קרן תרגום של פעילויות חוץ 

 ) 31,525( ) 34,527( ) 28,934(  ם קטוארייקרן הון בגין רווחים והפסדים א
 ) 9,021( ) 9,021( ) 9,021(  מניות באוצר

 232,559 179,651 240,680  םיפדרת עותי
     

 364,455 307,848 376,965  וחס לבעלים של החברה מיה  סה"כ הון 
 402,173 345,364 412,230  סה"כ הון

     
     

 1,131,857 1,077,284 1,206,350  התחייבויות והוןסה"כ 
 
 
 
 
 

   
 יסעי וין מוטושר אלי ריש אילן נטין רמי א

 סמנכ"ל כספים מ"מ  מנכ"ל  ןוירקטורידר היו"
 

 
 
 

 2022 מאיב 19 :תאריך אישור הדוחות הכספיים
 
 

ביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ה 



 
 ושע) בע"מדנאל (אדיר יה                                                                                   מאוחדיםניים פסד ביוה רווח תמצית דוחות 
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לתקופה של שלושה     

 סתיימה   חודשים שה 
 מרץ ב   31ם   ביו 

שלושה   ל ה שלתקופ
שהסתיימה   םחודשי

 ץבמר 31ם יוב
ה  נה שהסתיימ ש ל 

 בדצמבר   31ביום  
   2022 2021 2021 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  בוקר) (בלתי מ   "ח ש באלפי
 
 

  
   

 2,288,734 556,970 588,350   הכנסות
      

 1,796,227 432,777 466,915   עלות ההכנסות 
      

 492,507 124,193 121,435   מי גול רווח
      

 13,207 2,956 3,614   ווקיושמכירה  אותהוצ
      

 249,983 60,299 65,679   נהלה וכלליות ות ההוצא
      

 483 43 -   אחרות הוצאות
      

 228,834 60,895 52,142   רווח מפעולות 
      

 11,224 2,886 3,016   הוצאות מימון
      

 ) 24,741( ) 233( ) 3,347(   נסות מימון כה
      

 ) 13,517( 2,653 ) 331(   , נטומימון ות הוצאסות) כנ(ה
ת המטופלת חלק בהפסדי חברה מוחזק

 ווי המאזני לפי שיטת הש
   

)4,194 ( - )5,252 ( 
      

 237,099 58,242 48,279   פני מסים על הכנסה ח לרוו 
      

 52,251 14,119 11,302   נסהעל הכמסים 
      

 184,848 44,123 36,977   תקופה  ל רווח
      
 
 

 מיוחס ל:רווח 

  

   
 174,151 40,121 35,974   לים של החברה עב

 10,697 4,002 1,003   שליטהזכויות שאינן מקנות 
      

 184,848 44,123 36,977   תקופה  רווח ל
 
 

 רווח למניה: 

  

   
 33.16 7.67 6.82   (בש"ח)  י למניהרווח בסיס

 32.60 7.55 6.68   ) בש"חמניה (לל למדו וחרו
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ים חלק בלתי נפרד מהם. הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהוו  צורפים לתמציתם המ אורי י ב ה 



 
 

                                                                       דנאל (אדיר יהושע) בע"מ                                                      חדים   ניים מאו סד ורווח כולל אחר ביתמצית דוחות על רווח והפ
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 לתקופה של שלושה    
 יימה  חודשים שהסת

 במרץ 31ביום 

 ל שלושה  פה ש לתקו 
 ימה  שהסתי חודשים

 במרץ 31ום יב
 ביום    ימה סתי שה   ה נ ש ל 

 מבר צ בד   31
  2022 2021 2021 

 (מבוקר)  קר) (בלתי מבו (בלתי מבוקר)   באלפי ש"ח 
 
 

 
   

 184,848 44,123 36,977  רווח לתקופה  
יטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח  רפ

 ח והפסדרו או יועברו לרוו הכולל הועב
 

 ץ חו גין פעילויות ב ם מטבע חוץתרגושי הפר
 שלאחר שהוכר תקופהל  רחאכולל  )דהפסח (רוו  "כסה

 לראשונה ברווח הכולל הועבר או יועבר לרווח והפסד
  
 

  
 
 

537 

 
 
 
- 

 
 
 
)3,285 ( 

537 - )3,285 ( 

   

     כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד (הפסד) ווח פריטי ר
     

 5,055 990 3,365  תטבה מוגדרתוכנית ה ה מחדש שלידמד
חר שלא יועברו ל אלכו) (הפסדח וופריטי ר ןבגי םמסי

 לרווח והפסד 
 

)774 ( )228 ( )1,163 ( 
     

פה שלא יועבר אחר לתקו  פסד) כוללסה"כ רווח (ה
 לרווח והפסד, נטו ממס 

 

 2,591 762 3,892 
 

 תקופה סה"כ רווח כולל ל
 
 

 :רווח כולל מיוחס ל סה"כ

 40,105 44,885 185,455 

 175,091 40,848 39,229  ה ברבעלים של הח
 10,364 4,037 876  מקנות שליטה שאינן ותיוכז

 185,455 44,885 40,105    תקופה סה"כ רווח כולל ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מה  ים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד אורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביני י ב ה 



 
 

 בע"מ) ע(אדיר יהושדנאל                                                                                                                                                                                      ם  אוחדי תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מ
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 הכל ךס זכויות שאינן      
 הון  ה יט שלות מקנ הברהח   של םלבעלי חסיימת   

       

 
 

     קרן הון בגין  תרגום  ן קר

   
 

 הון 
 

   פרמיה על
 של

 פעילויות
רווחים  

 והפסדים  
 

    יתרת 

   כלה סך עודפים אקטואריים חוץ  מניות באוצר קרנות הון  מניות  מניות    י ש"ח לפבא
 

 
                         תיימה ביוםחודשים שהס ושהשל של  לתקופה

 קר) מבו  ילת(ב 2022רץ במ 31
           

            
 402,173 37,718 364,455 232,559 )31,525( )2,789( )9,021( )12,769( 178,845 9,155    2022בינואר   1ליום  יתרה

             
            לתקופה  כולל  רווח#כ סה

 36,977 1,003 35,974 35,974 -  - - - -  לתקופה  רווח
 3,128 )127( 3,255 - 2,591 664 - - - -  ממס    , נטוופהקלת ר כולל אח (הפסד)  רווח

 40,105 876 39,229 35,974 2,591 664 - - - -  לתקופה ולל כ"כ רווח  הס
            עם בעלים שנזקפו    עסקאות

            ישירות להון  
            

 )4,799( )3,329( )1,470( )1,470( - - - - - -  ליטה ות שמקנ נן שאי לבעלי זכויות דיבידנדים
 )26,383( - )26,383( )26,383( - - - - - -  דנד לבעליםבידי

 1,134 - 1,134 - - - - 1,134 - -  ות בוססי מנימים מלותש
            

 412,230 35,265 376,965 240,680 )28,934( )2,125( )9,021( )11,635( 178,845 9,155  2022  במרץ   31ליום    יתרה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הם וחדים מהווים חלק בלתי נפרד מ הדוחות הכספיים ביניים מא ביאורים המצורפים לתמצית ה 
 
 

 



                                                                                                                                                      
 ) בע"מושעיר יה דנאל (אד                                                                                                                                                                                     מאוחדים שינויים בהון ביניים תמצית דוחות על ה
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 הכל סך שאינן  זכויות     
 הון  שליטה מקנות  החברה  של יםלבעל מתייחס    

      
 

   
 גין קרן הון ב

    

    
 

   פרמיה על  
 יות נמ

וחים  ור
 סדים  והפ

 
 רת תי

   

 באלפי ש"ח 
 

 
 

   הכל סך עודפים אקטואריים ר וצבא  קרנות הון  מניות  הון  מניות 
 

  31יום בים שהסתיימה לתקופה של שלושה חודש
 (בלתי מבוקר)   2021במרץ 

          

           
 327,978 36,530 291,448 165,763 ) 35,254( ) 9,021( ) 13,494( 174,389 9,065    2021בינואר   1ליום  יתרה

            
           לתקופה  כולל  רווח#כ סה

 44,123 4,002 40,121 40,121 - - - - -  תקופה ל  רווח
 762 35 727 - 727 - - - -  נטו ממס  , תקופהאחר ל   כולל  רווח

 44,885 4,037 40,848 40,121 727 - - - -  תקופה ולל ל כ"כ רווח  סה
           פו  שנזקעלים  עם ב  תקאוסע
           ישירות להון  
           

 60 - 60 - - - ) 2,996( 2,996 60  ציה למניות תבי אופ מימוש כ
 ) 3,051( ) 3,051( - - - - - - -  מקנות שליטה  ן לבעלי זכויות שאינ בידנדיםיד

 ) 26,233( - ) 26,233( ) 26,233( - - - - -  ליםדיבידנדים לבע
 1,725 - 1,725 - - - 1,725 - -  ניות מ  מבוססי  לומיםשת
           

 345,364 37,516 307,848 179,651 ) 34,527( ) 9,021( ) 14,765( 177,385 9,125  2021במרץ    31  ליום   יתרה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .נפרד מהם   ווים חלק בלתי דים מה אוחמם  ם ביניי וחות הכספיי ד לתמצית ה   המצורפים ביאורים  ה 
 



                                                                                                                                                      
 ) בע"מושעיר יה דנאל (אד                                                                                                                                                                                     מאוחדים שינויים בהון ביניים תמצית דוחות על ה
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 לכה סך ינן זכויות שא      
 הון  שליטה מקנות  החברה  של לבעלים מתייחס   

       

 
 

     קרן הון בגין  קרן תרגום  

   
 

 הון 
 

   פרמיה על
 של

 פעילויות
רווחים  

 דים  והפס
 

    יתרת 

   כלה סך עודפים םייארוטקא  חוץ  רבאוצ מניות  קרנות הון  מניות  מניות    באלפי ש"ח 
 

              2021ר בדצמב   31 וםה ביתיימ לשנה שהס
            

 327,978 36,530 291,448 165,763 ) 35,254( - ) 9,021( ) 13,494( 174,389 9,065    2021בינואר   1ליום  יתרה
             

            לשנה  כולל  רווח#כ סה
 184,848 10,697 174,151 174,151 - - - - - -  שנה ל רווח

 607 ) 333( 940 - 3,729 ) 2,789( - - - -  ס  ו ממ, נטשנהלל אחר לוכ ד) פס(ה חרוו
 185,455 10,364 175,091 174,151 3,729 ) 2,789( - - - -  שנה ולל לכ (הפסד) ווח "כ ר סה

            עם בעלים שנזקפו    עסקאות
            ישירות להון  
            

 90 - 90 - - - - ) 4,456( 4,456 90  מניות ופציה ל כתבי אש מוימ
 ) 11,376( ) 9,176( ) 2,200( ) 2,200( - - - - - -  מקנות שליטה  לבעלי זכויות שאינן  בידנדיםיד

 ) 105,155( - ) 105,155( ) 105,155( - - - - - -  לבעליםדיבידנד 
 5,181 - 5,181 - - - - 5,181 - -  לומים מבוססי מניות שת
            

 402,173 37,718 364,455 232,559 ) 31,525( ) 2,789( ) 9,021( ) 12,769( 178,845 9,155  2021  מבר בדצ   31ם  יו ל   יתרה 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .לק בלתי נפרד מהם מאוחדים מהווים ח   רפים לתמצית הדוחות הכספיים בינייםם המצו ביאורי ה 



 
ע"מדנאל (אדיר יהושע) ב                                                                                                                                                     

 ם תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדי
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 שלושה  של    ופה לתק   

 תיימה  ס שה םיחודש
 במרץ 31ום יב

   ושה ל של ש   פה קו לת 
 יימה  דשים שהסתוח 

 במרץ 31 וםבי
 ביום  לשנה שהסתיימה  

 ר מב בדצ   31
  2022 2021 2021 

 (מבוקר)  ר) מבוק (בלתי (בלתי מבוקר)   "ח ש באלפי
 

 ת שוטפת זרימי מזומנים מפעילו ת 
    

 184,848 44,123  36,977  לתקופה     רווח 
     : התאמות 

 38,413 9,627 9,892  תפחתו ה ו ת  פח 
 45,562 10,474 11,839  ות שימושנכסי זכ חתות  פ ה 

 ) 13,517( 2,653 ) 331(  הוצאות מימון, נטו(הכנסות)  
 5,252 - 4,194  בהפסדי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני ק  חל 

 62 43 -  הפסד ממימוש רכוש קבוע
 5,181 1,725 1,134  יותמנ   בוססתשלום מ עסקאות  

 ) 3,151( ) 663( ) 1,116(  ה ריבית ששולמ 
 213 123 139  התקבלה ריבית ש 
 52,251 14,119 11,302  מסים על הכנסההוצאות 

  37,053 38,101 130,266 
     

 ) 26,745( ) 57,031( ) 49,876(  זמן ארוךויתרות חובה ל בלקוחות    גידול 
 ) 1,092( ) 5,495( ) 4,454(  חובה  בחייבים ויתרות גידול  

 8,660 2,376 ) 1,724(  רן שכ בגי   עובדים ל   יבות התחי ב   דולי ג   (קיטון) 
 ) 6,005( ) 2,820( 9,706  מוסדות בגין עובדיםהתחייבות לב (קיטון)    גידול 

 6,195 4,882 ) 96(  זכאים ויתרות זכות והפרשותים  ספק ב גידול  (קיטון)  
 ) 4,206( ) 1,184( ) 1,809(  , נטום ות בגין הטבות לעובדי בוי חיי ת בה ון קיט 
 555 10,720 13,459  עובדיםברו ל שות שנצ פ יות לתשלום הבראה וחו ייבו בהתח   ל ו גיד 

  )34,794 ( )48,552 ( )22,638 ( 
 3,730 3,440 1,472  מסים על הכנסה שהתקבלו

 ) 64,570( ) 15,552( ) 15,719(  מסים על הכנסה ששולמו
 231,636 21,560 24,989  וטפת זומנים נטו שנבעו מפעילות ש מ 
     

     מפעילות השקעהזומנים  ימי מ ר ז ת 
 603 45 -  רכוש קבוע ממימוש תמורה  

 ) 4,608( ) 923( ) 1,394(  שייםם בלתי מוח רכישת נכסי 
 ) 46,841( ) 9,745( ) 11,440(  רכישת רכוש קבוע

 798 666 -  ות לזמן ארוךקיטון בפיקדונ 
רה לחברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי יהלוואה המ מתן  

 אזניהמ 
  

)19,649 ( 
 
- 

 
- 

 ) 71,915( - -  ניוי המאז ו הש לפי שיטת    ת ל פ מטו קת ה מוחז רכישת חברה 
 ) 6,932( - -  רכישת חברות בנות, בניכוי מזומנים שנרכשו

 5,412 562 -  פירעון הלוואות לזמן ארוך
 ) 763( ) 275( ) 23(  ת לזמן ארוךהשקעות אחרו 

 ) 124,246( ) 9,670( ) 32,506(  השקעה    עילותו לפ ששימש   נטו   ומנים ז מ 
     

     ת מימון לו י פע נים מ י מזומ ימ זר ת 
 90 60 -  מימוש כתבי אופציה למניות

 ) 8,800( - ) 51,700(  ות בחברת בתזכויות נוספ   תשלום בגין מימוש אופציות לרכישת 
 ) 116,531( ) 3,051( ) 4,799(  דיבידנד ששולם 

 ) 63,398( ) 12,144( ) 13,918(  ן חכירה פירעון קרן התחייבויות בגי 
 33,640 317 70,280  ארוךות לזמן לווא קבלת ה 

 ) 10,957( ) 1,878( ) 2,914(  ואות לזמן ארוךהלו   רעון י פ 
 ) 1,750( ) 780( 6,190  טואגידים בנקאיים, נאשראי לזמן קצר מת

 ) 167,706( ) 17,476( 3,139  מימון   ) ימשו לפעילות שש (מפעילות  שנבעו  נטו    מזומנים 
 

 ם ומני זומנים ושווי מז מ ב   טון י ק 
 

 
)4,378 ( 

 
)5,586 ( 

 
)60,316 ( 

 141,406 141,406 81,090  תקופה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה 
 81,090 135,820 76,712  תקופהמנים ושווי מזומנים לסוף המזו 

 
 

 . הם מ   רד חלק בלתי נפ   דים מהוויםים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחפ אורים המצור י ב ה 



 
שע) בע"מ(אדיר יהודנאל                                                                                                                                                    

 ות כספיים ביניים מאוחדים ביאורים לתמצית דוח
 

11 

 כללי  - 1 אוריב
 

 מדווחתה ותשיה .א
 

1. ) (להלן  דנאל  בע"מ  יהושע)  למסחר   המאוגדת  הינה חברה"החברה")    -אדיר  רשומים  הערך שלה  ניירות  בישראל אשר 
הלל   אבא  רחוב  היא  הרשמית  וכתובתה  אביב  בתל  ערך  לניירות  תמצית  12בבורסה  גן.  רמת  הכספיים ,  הדוחות 

(להלן יחד    החברה ושל החברותשל    כוללים את אלה  ,2022רץ  במ  31המאוחדים של הקבוצה ליום     -המאוחדות שלה 
כח עזר בתחום הסיעוד  ארבעה מגזרי פעילות: (א)  הקבוצה עוסקת ב  ."הקבוצה") וכן את זכויות הקבוצה בחברה כלולה 

הפעלת  )  ב(  ;)ומי"הלא  (להלן: "חוק הביטוח  1995  -בעיקר לזכאים על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה  
 הפעלת   -בענף הרפואה  (ד)  -ו  ,בתחום משאבי האנוש  בכח אדם  -ענף כח האדם  )  (ג  ;יוחדיםצרכים מ  ת לאנשים עםמסגרו

פעילות לרבות  רפואיים,  שירותים  למתן  בלייזר  רשת מרכזים  כולל הסרת משקפיים  כירורגיים,  כירורגית,    ; וניתוחים 
לתיי ותיווך  ביציות  תרומת  מרפא, פונדקאות,  הכן,  ו  רות  רפואה  בנוסף,  יפרבריתשירותי  נלווים.  בבעלות   ושירותים 

 אשר חלקם הארי משמש את הקבוצה בפעילותה.   ,החברה מספר נכסי מקרקעין
 

 הם. עלי שליטה כלשאין לחברה ב 2017בינואר  16החל מיום     .2
 

 יווח ופת הדקבת אירועים    . ב
 

האז  2022בפברואר    12ביום   .1 הדין  בבית  לעבודה  הוגשה  כייצוגית, בתל  ורי  תובענה  לאישור  החברה  נגד  בקשה  אביב 
התשס"ו ייצוגיות,  תובענות  לחוק  שנתית, 2006-בהתאם  חופשה  חוק  הפרת  הינה  התביעה  עילת  המבקשת,  לטענת   .

נ1951-תשי"א נזק  בגין  כספי  פיצוי  היתר,  בין  הינם,  המבוקשים  והסעדים  של    ן טע,  מתן    21,840בסך  וכן,  ש"ח,  אלפי 
הצהר הנטענת.    תייםסעדים  הפגיעה  הפסקת  הדוחבדבר  הנטען  ,  למועד  את  המשפטיים  יועציה  בעזרת  לומדת  החברה 

הזה,   בהקשר  . 2022ביוני    22נקבע דיון ליום    בבקשה ותגיש את תגובתה המפורטת לבית המשפט בהתאם להוראות הדין.
בה פעלה  החברה  כי  עבתיצוין,  במקומות  המקובל  וע"פ  שניתן  משפטי  לייעוץ  החברה,    .נוספיםודה  אם  להערכת 

 יכויי הבקשה. ותה, בשלב מקדמי זה, לא ניתן להעריך את סא המתבססת על הערכת יועציה המשפטיים המייצגים
 

למועד פרסום   החל עימות צבאי בין רוסיה לאוקראינה, המתרחש בעיקר על אדמת אוקראינה. נכון  2022בחודש פברואר   .2
של   הביציות  פעילות תרומת  לקיים את  וסיכון משמעותי  העימות הצבאי, קיים קושי  ולאור  מנור הדוח,  מ.ל. מקבוצת 

באוקראינה, מקום הפעילות של תרומת הביציות עד למועד   ") מנור("החברה לטיפולים וניתוחים בישראל בע"מ    -רפואה  
חלופות לקיום פעילות תרומת הביציות, בין היתר, באמצעות   לאיתור ויישום תעימות. נכון למועד הדוח, מנור פועלוץ הפר

משמעותיו כלכליות  סנקציות  להטלת  היתר,  בין  הוביל,  הצבאי  העימות  בנוסף,  אחרות.  במדינות  רוסיה.  ביצועה  על  ת 
לתיירות מרפא מצד    ל הדולר, וצפויות לגרום לירידה בביקושל מות מטבע הרובוסנקציות אלו הביאו, בין היתר, להחלש

למועד הדוח, החברה מעריכה כי לעימות הצבאי לא תהיה השפעה מהותית על תוצאות פעילות לקוחות תושבי רוסיה.  
חום  בת  על פעילותה של החברה  היקפן של השפעות עתידיות, ככל שיהיו,הקבוצה, אך אין ביכולתה להעריך את אופיין ו
 ת העימות הצבאי וללמוד את השלכותיו על פעילותה של מנור. והרפואה. החברה ממשיכה לעקוב אחר התפתח

 
קבלת   2022במרץ    10ביום   .3 שעניינו  בע"מ,  לישראל  לאומי  בנק  עם  בהסכם  התקשרותה  את  החברה  דירקטוריון  אישר 

  תשלומים חודשיים שווים   60-ון הלוואה בפירע.  2.51%מיליון ש"ח בריבית שנתית בשיעור קבוע של    60ה בסך של  הלווא
 . 2027בפברואר  24ועד ליום  2022במרץ  24כל אחד, החל מיום 

 
הלוואה    2022במרץ    14  ביום .4 בע"מ,  משקפיים  להסרת  הרפואי  המרכז  עיניים  הבת,  חברת  עם  יחד  החברה,  העמידה 

  י לתנא   התאם, ב)ש"חאלפי    19,649(  מיליון דולר  6") בסך של  אביב סיינטיפיקסיינטיפיק בע"מ ("  המירה למניות אביב
 מהון המניות המונפק והנפרע של אביב סיינטיפיק. 23.87%העסקה לרכישת 

 
("הסכם הרכישה")    2020באוקטובר    29התקשרה החברה בתוספת להסכם הרכישה של מנור מיום    2022במרץ    15  ביום .5

ר, המוחזקת  ושל מנ)  49%ידי נעבר מורשה שלה של יתרת ההון המונפק והנפרע (-ה ו/או עליד-"), לרכישה על התוספת("
 תוך"), האופציה(" הרכישה הסכם  במסגרת"), זאת בהתאם לאופציה שניתנה לחברה מניות האופציהעמי מנור (" ידי-על

  כמו.   בו  שנקבע  התמורה  בחישו   מנגנון  את  ולשנות  הרכישה  בהסכם  שנקבע  האופציה  מימוש  מועד  את  להקדים  הסכמה
  במועד  מנור  עמי  למר  שולמהש  תמורהה.  הרכישה  בהסכם  העשנקב  תניתהמו  התמורה  בוטלה  התוספת  במסגרת,  כן

אלפי ש"ח    2,500בניכוי סך של  ("ח  ש  אלפי  54,200  על  עמדה,  האופציה  מניות  בעבור,  )להלן(כהגדרתו    האופציה  מימוש
שלישי  לצד  מנור  ע"י   ורמנ  של  והנפרע  המונפק  ההון  מלוא  רכישת   את  החברה  השלימה  בכך).  "התמורה(")  ששולם 

  2022  במרץ  27  ביום  בוצעופיה,  -על  האופציה  מניות  ורכישת  האופציה  מימוש"ח.  ש  אלפי  95,000  של  כולל  לסך  בתמורה
  ").האופציה מימושמועד ("

בהתקבנוסף לפיו,  מותנית,  נוספת  תמורה  מנגנון  בתוספת  נקבע  פ,  יעדים  מסוימיםיים  רווח   יננסיים  או  הכנסות  של 
"), מר עמי מנור יהיה זכאי 2022דוחות  ("  2022בדצמבר    31ים המבוקרים ליום  יפי דוחותיה הכספ-תפעולי של מנור על

ימי עסקים ממועד אישור    14מיליון ש"ח, וזאת בתוך    10לקבל מהחברה, כתמורה נוספת בעבור מניות האופציה, סך של  
 . 2022ת דוחו
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 (המשך)  כללי - 1 ביאור
 

 (המשך)  יווח ופת הדקבת אירועים      . ב
 

 3.2בות בגין רכישת מנור עד למימוש כאמור, רשמה החברה הכנסות מימון בסך של  ויים בשווי ההתחיינוצאה משיכת
 מיליון ש"ח. 

 
ככל    עו מניות רגילות של החברה שעשויות לנב  15,690ל אישור הבורסה לרישום למסחר של  התקב  2022  מרץב  24ביום   .6

ות ניתנות למימוש לפי מחיר מימוש  עובדים. האופצי  24-אופציות (לא רשומות) אשר העניקה החברה ל  15,690שימומשו  
 26  יוםב, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה,  ענקההמועד ה).  Cashless(או לחלופין במנגנון  ש"ח    766.931למניה של  

משך החיים החוזיים של .  ענקהממועד תחילת החודשים    36-ו  24  ,12מנות שוות בחלוף    3-הבשלה בה.  2021מבר  בדצ
ההוגן של האופציות למועד ההענקה, אשר יפרס על פני תקופת   וויהש  ה של כל מנה.ציות שנתיים ממועד ההבשלפוהא

 .ש"חאלפי  1,954ההבשלה, הינו 
 

לנג  במהלך .7 הייתה  לא  הדוח  "הנגיף ("  Covid-19  -ה יף  תקופת  או  פעילות ")  הקורונה  נגיף"  על  לרעה  השפעה מהותית 
נגיף הקורונה תהיה השפעה מהותית על    כן, החברה אינה צופה שלהתפרצות-ה. כמותהחברה או על איזה ממגזרי פעילו

תוצ על  או  הקרופעילותה  בטווח  הכספיות  לאותיה  יש  זאת,  עם  יחד  בשלב  ב.  להעריך  קשה  כי  יהיו  ציין  אם  זה 
בעולם של והתפרצויות חדשות וגלי תחלואה נוספים, והחברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בישראל  

 כותיו על פעילותה ואת הצורך בנקיטת פעולות כלשהן. נגיף הקורונה, ולבחון את השל 
 

 הגדרות      . ג
 

 - ים אלהדוחות כספיב

 .דנאל (אדיר יהושע) בע"מ -החברה  )1(       

 והחברות המאוחדות שלה.החברה  -הקבוצה ) 2(

 רין או בעקיפין,במיש  באופן מלא,  וחדיםמא  , שדוחותיהןהרת של החבנוב  חברות    -ות מאוחדות/ חברות בנות  חבר)  3(

 דוחות החברה.  םע

 .המאזניבדוחות הכספיים על בסיס השווי  ,יןפישרין או בעקלה, במישהשקעת החברה בה כלו ,ברהח - מוחזקת חברה) 4( 

 ם.בדבר צדדים קשורי IAS  24 ינלאומיחשבונאות ב בתקן כמשמעותו - קשור דצ )5( 

 . 1968  -כ"ח  לחוק ניירות ערך, התש   1בתאגיד בסעיף  "  גדרת "בעל עניין ) לה 1ותם בפסקה ( משמע כ   -  עלי עניין ב  )6(       

 תאריך הדוח על המצב הכספי.  - םוחות הכספיי אריך הדת) 7(        

 
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2 ביאור
 

 ה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומייםהצהר    . א
 

את    ואינה כוללת  יםווח כספי לתקופות בינידי,  IAS  34  -תאם לם נערכה בהיניים המאוחדפיים הבית הכסוחית הדותמצ
ים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה יים מלאם שנתת כספייכל המידע הנדרש בדוחו

ירות  לתקנות ני  'וראות פרק דבהתאם להערכו  נ  ות אלו, דוח(להלן: "הדוחות השנתיים"). כמו כן  2021  בדצמבר  31ביום  
 . 1970-ש"ל קופתיים ומיידיים), התת ערך (דוחות

 . 2022 מאיב 19ביום  חברההסום על ידי דירקטוריון שרה לפרים אוהמאוחד ת הדוחות הכספיים הבינייםתמצי
 
 ת  שימוש באומדנים ושיקול דע     . ב

 

בשיקול דעת   משהחברה להשת  תהנהלנדרשת  ,  IFRS  -לתאם  הב  וחדיםם המאהביניי  כספייםהדוחות  בעריכת תמצית ה
בויות, הכנסות והוצאות.  והתחיי  נכסיםמים של  יישום המדיניות ועל הסכו  משפיעים על  אשררכות, אומדנים והנחות  העב

 .אלהיובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 
יו  ההערכות בעת  ההנהלה,  של  הדעת  שלהחשב  תו המדיניישום  שיקול  והה  ונאית  העיקרינהקבוצה  ששימשו חות  ות 

 יים. ים השנתאלו ששימשו בדוחות הכספי ם עקביים עםהינהכרוכות באי וודאות,  ותבהערכ
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3 ביאור
 

 פיים הכס  תוחמה בדושיוש  פיים ביניים מאוחדים אלה, הינה המדיניותהמדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כס
 תיים. השנ
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 בידנדים די - 4 וראבי
 

 ם: נדילן פרטים בדבר דיבידלה         
   ימה שהסתי נה  לש  ה שלושה חודשים שהסתיימלתקופה של  
 בדצמבר  31  ביום  מרץב 31ביום  
 2022 2021 2021 

 (מבוקר)  מבוקר) (בלתי  (בלתי מבוקר)  באלפי ש"ח 
 

* הוכרזו ושולמו  - - 155105,   

* ותחומועד הדל שולמו טרםו הוכרזו  26,383 26,233 -  
 

 
. 2220ל ידנד שולם בחודש אפריהדיבוצר. בא ניכוי דיבידנד בגין מניותלאחר *  
 
 

דנד בגין מניות , לאחר ניכוי דיביש"ח למניה רגילה)  5( ש"ח  ליוןמי .426 -כבסך הוכרז דיבידנד  ,2022י אמב 19 ביום
   .2022ם בחודש יוני דיבידנד ישולה ם אלה.דינבגין דיביד התחייבותלא נרשמה  האלים ביניים . בדוחות כספיבאוצר

 
 

  מגזרי פעילות  - 5 ביאור      
 

 גזרי פעילות עסקיים עיקריים, כלהלן: מ ארבעהב פועלת בוצההק .1
 

למגזר   ת יכומשו  ממנו  ההכנסותנו המוסד לביטוח לאומי, אשר  הלקוח העיקרי של הקבוצה הי  .כח עזר בתחום הסיעוד )א(
 .זה

 וש.אנ  יבתחום משאב כח אדם )ב(
ם, הפעלת  דיעם צרכים מיוחשים  הפעלת מסגרות לאנ  -)  לת מוסדות"הפעצרכים מיוחדים (לשעבר "  ות לאנשים עםמסגר ) ג(

 מעונות לחוסים, הוסטלים לאוטיסטים ובתי ספר לאוכלוסיות מיוחדות ברחבי הארץ.
תוחים  וני, בלייזר משקפיים סרתהרגית, כולל כירו לותרבות פעיל ים,תים רפואירשת מרכזים למתן שירו הפעלת -רפואה  )ד(

גם שירותי   2021ביולי    5א; וכן, החל מיום  רפווך בתיירות מותי  נדקאות ותרומת ביצית) גופית (פו-הפריה חוץ  ;כירורגיים
 ושירותים נלווים.  רפואה היפרברית

 
מסגרת בת  , ומוצגוווחיכמגזר בר ד  ן מוכרותאלו אינ  תולויפעי   קעין.בבעלות החברה מספר נכסי מקר   -  אחרותפעילויות   .2

 רים". "אח
 31בדוחות הכספיים ליום    31  ביאורב  גלזה שהוצזהה    גזריה של הרווח וההפסד המהפיצול המגזרי ובסיס המדיד  סיסב .3

 .       2021בדצמבר 
 בונאית.ות החשינהמדי ר עיקרי, בדב3 ביאורהפעילות זהה לזו המוצגת בהמדיניות החשבונאית של מגזרי  .4

 
 

 

 
  
 

(בלתי מבוקר) 2022מרץ ב 13 ביום שהסתיימהים ושה חודששל של תקופהל    
עזר כח  

תחום  ב
 הסיעוד 

לאנשים  רות מסג
ים עם צרכ

 מיוחדים

אדם  כח 
בתחום  

 משאבי אנוש

 
 

ואה רפ  
  מגזרים "כ סה
דיווח  בני  

  פעילויות
תאמות ה אחרות  וחדמא "כ סה   

"ח ש פיבאל  
   

  
   

צוניים י חסך הכנסות מ  298,828 114,708 112,913 61,901 588,350 - - 588,350 
 - ) 97( 97 - - - - - הכנסות בין המגזרים 

 588,350 ) 97( 97 588,350 61,901 112,913 114,708 298,828 ד  מאוחהכנסות ב 
 52,142 37 24 52,081 1,814 15,745 11,062 23,460 תוצאות המגזר 

ת ריביהוצאות          3,016 
יבית ר  תהכנסו          )3,347 ( 

די חברה  חלק בהפס
ת לפי   המטופל  מוחזקת

    שיטת השווי המאזני 

 
 
)4,194 (    )4,194 ( 

 מסים ילפנ מאוחד ווחר
הכנסה  לע     

 
   48,279 

 
סים על  מהוצאות 

    הכנסה 

 
   11,302 
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 משך) (ה פעילותמגזרי  - 5 ביאור
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 הכנסות מחוזים עם לקוחות - 6 רואבי
 

 הכנסות פיצול של
 

 לפי  ול , בפיצ2021  בדצמבר  31וביום    2021  -ו  2022מרץ  ב  31בימים   סתיימוהש לתקופות הקבוצה נסותהכמוצגות    האהב בטבלה
 .פעילות ירמגז בר, בד5ביאור  ראה דיווח בני מגזרים רבדב נוסף למידע .ולקוחות עיקריים/סוגי לקוחות הפעילות  מיתחו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בוקר)לתי מ(ב 0212מרץ ב 13 ביום תיימהסהש של שלושה חודשים  תקופהל    
כח עזר  

תחום  ב
 הסיעוד 

מסגרות לאנשים  
עם צרכים 

יםחדמיו  

אדם  כח 
בתחום  

 משאבי אנוש

 
 

אה רפו  
  מגזרים "כ הס

דיווח  בני  
  פעילויות

ת חרוא  חדמאו"כ סה התאמות    
"ח ש יבאלפ  

   
  

   
 556,970 - - 556,970 69,704 111,176 114,057 262,033 סך הכנסות מחיצוניים 

ם מגזריבין ה הכנסות  - - - - - 76 )76 ( - 
 556,970 ) 76( 76 556,970 69,704 111,176 114,057 262,033 ת במאוחד  והכנס

 60,895 37 21 60,837 13,222 14,444 15,182 17,989 תוצאות המגזר 
ריבית  הוצאות          2,886 
ריבית  הכנסות         )233 ( 

 מסים ינלפ מאוחד רווח
הכנסה  על     

 
   58,242 

ים על  ס מוצאות ה
 14,119        הכנסה 

2021 צמברדב 31 יוםב שהסתיימה  נהלש    
עזר כח  

תחום  ב
עוד הסי  

מסגרות לאנשים  
עם צרכים 

יםמיוחד  

אדם  כח 
בתחום  

 משאבי אנוש

 
 

  רפואה
  מגזרים "כ הס

ח דיוו בני  
  ותפעילוי
מאוחד"כ סה התאמות  אחרות   

ח "ש באלפי  
   

  
   

 2,288,734 - - 2,288,734 266,077 449,815 454,591 1,118,251 סך הכנסות מחיצוניים 
ם בין המגזרי תהכנסו   - - - - - 326 )326 ( - 

 2,288,734 ) 326( 326 2,288,734 266,077 449,815 454,591 1,118,251 הכנסות במאוחד  
מגזר תוצאות ה  83,298 58,535 53,380 33,799 229,012 91 )269 ( 228,834 

יבית ר הוצאות          24,741 
ריבית  ותהכנס         )11,224 ( 

  הפסדי חברחלק בה
לפי    ופלתמוחזקת המט

ווי המאזני שיטת הש            )5,252 ( 

 
   )5,252 ( 

 מסים לפני מאוחד רווח
הכנסה  על  

    

 
   237,099 

ים על הכנסה ס מוצאות ה         52,251 
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 (המשך)  זים עם לקוחותנסות מחוהכ  - 6 ביאור
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )מבוקר(בלתי   2202 מרץב 13 ביום הסתיימהש  של שלושה חודשים תקופהל 
 

 םתחוכח עזר ב
 הסיעוד 

מסגרות לאנשים  
 עם צרכים מיוחדים 

אדם בתחום  כח 
 משאבי אנוש

 
 

 רפואה
  מגזרים "כ סה
דיווח  בני  

  פעילויות
ת התאמו אחרות   

"כ  הס
ד מאוח   

"ח ש באלפי  
   

  
   

לקוחות  
יים יבורצ  296,472 - 38,419 

 
21,835 

 
356,726 - - 356,726 

 63,710 - - 63,710 - - 63,710 - משרד הרווחה 
 50,998 - - 50,998 - - 50,998 - משרד החינוך 

לקוחות  
יים פרט  2,356 - 74,494 

 
40,066 

 
116,916 97 )97 ( 116,916 

הכנסות  
 112,913 114,708 298,828 חד  ואבמ

 
61,901 588,350 97 )97 ( 588,350 

  קר)(בלתי מבו 0212ץ רמב 13 ביום שהסתיימה של שלושה חודשים תקופהל 
 

תחום כח עזר ב
 הסיעוד 

מסגרות לאנשים  
מיוחדים ם צרכים ע  

אדם בתחום  כח 
 משאבי אנוש

 
 

 רפואה
  מגזרים "כ הס

דיווח  בני  
  פעילויות

ת ומהתא  אחרות   
"כ  סה

 מאוחד 
"ח ש פיבאל  

   
  

   
  לקוחות

 43,484 - 259,255 ציבוריים 
 

21,471 
 

324,210 - - 324,210 
 60,851 - - 60,851 - - 60,851 - משרד הרווחה 
 53,206 - - 53,206 - - 53,206 - משרד החינוך 

לקוחות  
 67,692 - 2,778 פרטיים 

 
48,233 

 
118,703 76 )76 ( 118,703 

הכנסות  
 111,176 114,057 262,033 אוחד  מב

 
69,704 556,970 76 )76 ( 556,970 

2021דצמבר ב 31 ביום שהסתיימה לשנה    
 

תחום ב רעזכח 
 הסיעוד 

מסגרות לאנשים  
עם צרכים 

 מיוחדים
ם אדם בתחו כח 

 משאבי אנוש

 
 

 רפואה
  מגזרים "כ סה
דיווח  בני  

  פעילויות
 התאמות  אחרות 

"כ  סה
 מאוחד 

"ח ש באלפי  
   

  
   

לקוחות  
ריים ציבו   1,108,424 - 160,586 

 
84,343 

 
1,353,353 - - 1,353,353 

 246,600 - - 246,600 - - 246,600 - משרד הרווחה 
שרד החינוך מ  - 207,991 - - 207,991 - - 207,991 

ות  לקוח
 289,229 - 9,827 פרטיים 

 
181,734 

 
480,790 326 )326 ( 480,790 

הכנסות  
 449,815 454,591 1,118,251 במאוחד  

 
266,077 2,288,734 326 )326 ( 2,288,734 



 
שע) בע"מ(אדיר יהודנאל                                                                                                                                                    

 ות כספיים ביניים מאוחדים ביאורים לתמצית דוח
 

16 

  ים פיננסייםמכשיר - 7 יאורב
 

 וגןשווי ה
 

 סיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבדם פיננירמכשי
 

וחות, חייבים אחרים, קלנכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים,  של ספריםהערך ב
ים ם, זכא יקר, ספן קצ, הלוואות ואשראי לזמאגידים בנקאייםרים, משיכת יתר מתזצר, פיקדונות, נגזמן קת לעות אחרוהשק

 ן שלהם. אחרים ודיבידנד מוכרז, תואם או קרוב לשווי ההוג
 
 

  מועד הדיווחאירועים לאחר   - 8 ביאור
 

ידי ד.י.א נכסי סיעוד בע"מ, מקבוצת בית אקשטיין, -ארע אירוע במעון בית דפנה בחולון, המופעל על   2022בתחילת חודש מאי   .1
 בו נפטרו שלושה מדיירי המעון ודיירים נוספים אושפזו. "), המעון חברה בת בשליטה מלאה של החברה ("

בעקבות האירוע נערכה ביקורת תברואתית במעון מטעם משרד הבריאות. דוח ממצאי הביקורת שהומצא לחברה מציין, בין 
ים חמים (היעדר מ  "ליקוי חמור"-הוגדרו כמהם    ששלושה,  בתחזוקה וברמת הניקיון במעון  היתר, כי בביקורת התגלו ליקויים

 החברה תיקנה לאלתר את מרבית הליקויים שצויינו בדו"ח,  בכיור מטבחון היחידה הסיעודית ובלנדר לא נקי).    ,בכיור המטבח
   למעט ליקויים מבניים שלא צוינו כ"ליקוי חמור" ואשר תיקונם יארך זמן רב יותר.

עולמי לחקר מחלות זיהומיות, שלמד את האירוע החברה גייסה גם את שירותיו של פרופ' אייל לשם, מומחה בכיר בעל שם  
  וביתר מטבחי מעונות בית אקשטיין. המעוןוהגיש דוח הכולל ניתוח האירוע ומסקנות אופרטיביות ליישום במטבח 

בנוסף, בכוונת החברה לנקוט בפעולות בקשר עם עמידה בנהלים החלים על מעונות בית אקשטיין, ובכלל זה שכרה החברה את  
של טכנולוג מזון לשם פיקוח ובקרה על מטבח המעון, ובהמשך, על מטבחים נוספים של מעונות בית אקשטיין, תוך   שירותיו

הבריאות;   משרד  נהלי  מול  אל  מטבחים  להפעלת  הרשת  נהלי  של  ובדיקה  לצוותי   לבצעבחינה  ייעודיות  עיתיות  הדרכות 
 ות וביקורות פתע, תוך תיעוד של הביקורות וממצאיהן. המטבחים; להגביר את הפיקוח והבקרה הפנימיים וכן, לבצע בקר

קבוצת בית אקשטיין פועלת בשיתוף פעולה מלא עם גורמי המקצוע ממשרד הרווחה ומשרד הבריאות ובהתאם להנחיותיהם, 
  על מנת לשמור על בריאות הדיירים במעון וליישם את העולה מממצאי הדוח במהירות האפשרית, ובאופן שנהלים והמלצות

 אלו יהיו תקפים בכל המטבחים של רשת בית אקשטיין. 
 החברה, לא צפויה להיות לו השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות.מבלי לגרוע מצערה על התרחשות האירוע, להערכת 

  
 

 .4 ביאור ראה יבידנדים לאחר תאריך המאזן, כרזה על דה .2
 
 



 

 
 

 דנאל (אדיר יהושע) בע"מ 
 

 מידע כספי ביניים נפרד  תמצית 
 2022 במרץ 31ליום 

 

 (בלתי מבוקרים) 
 



 

 
 

 2022במרץ  31תמצית מידע כספי נפרד ביניים ליום 
 
 

 וכן העניינים ת
 
 

 מוד ע                                                                                                                                                                                     
 

   2                                                                                                                                                        דוח סקירה של רואי חשבון  
 

     3                                                                                                                                          על המצב הכספי ביניים   נתוניםתמצית  
 

        5                                                                                                                                  ביניים  והפסד רווח  נתוני  תמצית  
                                                                                                            

    6                                                                                                                             תמצית נתונים על  הרווח הכולל ביניים          
   

   7          על תזרימי מזומנים ביניים   נתוניםתמצית  
     

      8                                                                                                                          ביניים    המידע הכספי הנפרד לתמצית    מידע נוסף 
 



 
 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום 
 609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000   684   03 

KPMG    ארגון הגלובלי של  ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפותKPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו
KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   , חב

 לכבוד 
 בעלי המניות של דנאל (אדיר יהושע) בע"מ 

 
 
 

רואי של  מיוחד  דוח  לפי תקנה    יםהחשבון המבקר  הנדון:  נפרד  ביניים  ד 38על מידע כספי 
 1970 -דיים), התש"ל ילתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומי

 
 מבוא 

 
לפי תקנה    הכספי  המידע  את  סקרנו (דוחות  38הביניים הנפרד המובא  ניירות ערך  ד לתקנות 

 31החברה), ליום    –של דנאל (אדיר יהושע) בע"מ (להלן    1970   - תקופתיים ומיידיים), התש"ל  
המידע הכספי הביניים   .תאריך  באותוה  שהסתיימ  חודשים  שלושה  ה שלולתקופ  2022  מרץב

באחריות   הינו  וההנהלההנפרד  אחריותנו  הדירקטוריון  החברה.   על  מסקנה  להביע  היא  של 
 .סקירתנו  בהתבסס עלזו  ביניים לתקופת הכספי הביניים הנפרד המידע

 
לפי  המטופלת  מוחזקת  חברה  של  התמציתי  הביניים  לתקופת  הכספי  המידע  את  סקרנו  לא 

וחלקה של   2022במרץ    31אלפי ש''ח ליום    1,521שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בה הינה  
 אלפי ש''ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.   3,358החברה בהפסדיה הינו  

יניים התמציתי של אותה חברה נסקר על ידי רואה חשבון אחרים המידע הכספי לתקופת הב
שדוח הסקירה שלהם הומצא לנו, ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה 

 חברה, מבוססת על דוח הסקירה של רואי החשבון האחרים. 
 
 

 היקף הסקירה
 

 סקירה "  חשבון בישראל   רואי   לשכת  של  2410(ישראל)    סקירה   לתקן  בהתאם   סקירתנו   את   ערכנו
 של   סקירה  היישות".  של  המבקר רואה החשבון  ידי  על  הנערכת  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של

 לעניינים   האחראים  אנשים  עם  בעיקר  ,מבירורים  כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת  מידע
  הינה מצומצמת  סקירה  .ואחרים  אנליטיים  סקירה  של נוהלי  ומיישום  ,הכספיים והחשבונאיים

ביקורת  בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר   ניכרת  במידה  בהיקפה  בישראל   מקובלים  לתקני 
שניוודע   להשיג  לנו  מאפשרת  אינה  ולפיכך  יכולים  שהיו  המשמעותיים  העניינים  לכל   ביטחון 
 .ביקורת של דעת  חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות

 
 מסקנה

 
הביניים   הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  בא לתשומת  סקירתנו, לא  על  בהתבסס
לתקנות ניירות    ד38בהתאם להוראות תקנה    ,הבחינות המהותיות  מכל  אינו ערוך,  ל"הנפרד הנ

 . 1970 –ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 
 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 

 2022 מאיב 19
 



ע"מ(אדיר יהושע) ב דנאל                                                                                                                                                    
 נתונים על המצב הכספי ביניים ליום צית תמ

3 

 
 
 בדצמבר  31 במרץ 31 במרץ 31  
  2022 2021 2021 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  בלתי מבוקר) (  באלפי ש"ח 
 
 

     נכסים  
 34,156 77,964 38,197  ווי מזומניםים ושמזומנ

 161,786 168,202 186,802  לקוחות 
 6,146 10,403 9,657  ייבים ויתרות חובהח

 1,897 - 159  נכסי מסים שוטפים
 203,985 256,569 234,815  סה"כ נכסים שוטפים 

     
      
     
     
     
     

 508,105 438,893 532,286  בחברות מוחזקות  השקעה
 16,561 16,182 16,977  בלתי מוחשיים  נכסים
 10,863 9,749 11,000  קבוע רכוש

 47,038 27,239 47,842  נכסי זכות שימוש 
 16,026 17,148 17,782  נדחים מסים נכסי

 598,593 509,211 625,887  פים סים בלתי שוטסה"כ נכ
     
      

 802,578 765,780 860,702  סה"כ נכסים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 נפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.ה המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי  

 



ע"מיר יהושע) בדל (אנאד                                                                                                                                                    
 ים רווח והפסד ביניתמצית נתוני 
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 בדצמבר  31 במרץ 31 מרץב 31  
  2022 2021 2021 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  בוקר) י מבלת(  פי ש"ח באל
 

     התחייבויות 
 - 1,669 11,435  נקאייםאגידים בהלוואות ואשראי מת

 9,991 7,408 10,683  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
 77,957 72,546 77,135  בגין שכר  עובדים

 26,425 27,716 37,336  מוסדות בגין עובדים
 52,236 58,632 62,441          שה   הבראה וחופל הפרשה
 33,437 41,591 41,459  זכאים ויתרות זכות ספקים 
 - 1,460 -  מסים שוטפים בויותהתחיי

 1,617 2,012 1,574  הפרשות 
 - 8,800 2,500  חברותהתחייבויות בגין רכישת 

 - 26,922 27,071  לשלם דיבידנד 
 201,663 248,756 271,634  ויות שוטפותסה"כ התחייב

     
     

 - - 47,651  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 117,872 84,365 106,507   חברות מוחזקותיבויות לחיהת

 54,931 79,681 -   חברותהתחייבויות בגין רכישת 
 2,500 - -  לזמן ארוךהתחייבות 

 38,039 19,778 37,283  התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה
 23,118 25,352 20,662  ות לעובדים, נטון הטבהתחייבויות בגי

 236,460 209,176 212,103  שאינן שוטפות סה"כ התחייבויות
 438,123 457,932 483,737  סה"כ התחייבויות

     
     הון  

 9,155 9,125 9,155  הון מניות
 178,845 177,385 178,845  פרמיה על מניות

 ) 12,769( ) 14,765( ) 11,635(  קרנות הון
 ) 2,789( - ) 2,125(  קרן תרגום של פעילויות חוץ 

 ) 31,525( ) 34,527( ) 28,934(  ם אקטואריים יגין רווחים והפסדהון בן קר
 ) 9,021( ) 9,021( ) 9,021(  מניות באוצר
 232,559 179,651 240,680  יתרת עודפים

     
 364,455 307,848 376,965  עלים של החברה חס לבהמיו   סה"כ הון 

     
     

 802,578 765,780 860,702  התחייבויות והוןסה"כ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 טעי וייסשרון מו אילן ישראלי  אנטין י מר

 סמנכ"ל כספים מ"מ  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון
 

 
 

 2022 מאיב 19הכספיים: תאריך אישור הדוחות 
 
 
 

 י נפרד ממנו.ק בלת יים מהווה חל בינ  נפרד ה מצית המידע הכספי  המידע הנוסף המצורף לת



ע"מיר יהושע) בדל (אנאד                                                                                                                                                    
 ים רווח והפסד ביניתמצית נתוני 
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לתקופה של שלושה    

 יימה הסת חודשים ש 
 מרץ ב   31ביום   

פה של שלושה  קו ת ל 
חודשים שהסתיימה ביום  

 במרץ   31
לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר   31ביום  
  2022 2021 2021 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)   באלפי ש"ח 
     

 1,289,989 307,368 342,471  ותהכנס
     
 1,052,562 251,731 276,569  הכנסות ות הלע
     

 237,427 55,637 65,902  ולמי וח גו ר
     

 135,991 31,953 36,276  הוצאות הנהלה וכלליות 
     

 221 ) 50( ) 50(  , נטו  אחרותהוצאות (הכנסות) 
     

 101,215 23,734 29,676  רווח מפעולות 
     

 4,769 1,408 1,384  מוןהוצאות מי
     

 ) 24,361( ) 39( ) 3,248(  הכנסות מימון 
     

 ) 19,592( 1,369 ) 1,864(  מימון, נטות ווצאה(הכנסות) 
     

 120,807 22,365 31,540  רווח לאחר הוצאות מימון, נטו  
     

 77,147 23,382 11,466  רווח מחברות מוחזקות 
     

 197,954 45,747 43,006  סים על ההכנסה רווח לפני מ
     

 23,803 5,626 7,032  מסים על ההכנסה 
     

 174,151 40,121 35,974  עלים של החברההמיוחס לב ה תקופרווח ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.ה המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי  



דנאל (אדיר יהושע) בע"מ                                                                                                                                                    
   כולל בינייםהווח הרתמצית נתונים על 
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 לתקופה של שלושה    
 סתיימה  חודשים שה

 במרץ 31ביום 

 לתקופה של שלושה  
 יימה  חודשים שהסת

 ץבמר 31ום בי

  תיימה  שהס   לשנה 
   ביום 

 בדצמבר   31
  2022 2021 2021 

 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)   באלפי ש"ח 
     

 174,151 40,121 35,974   תקופה המיוחס לבעלים של החברהרווח ל
 

הכולל רווח שהוכרו לראשונה באחר שלאחר פרטי רווח כולל 
 והפסד  הועברו או יועברו לרווח

 
 ויות חוץ ע חוץ בגין פעילום מטבתרגהפרשי 

סה"כ הפסד כולל אחר לתקופה שלאחר שהוכר לראשונה  
 הועבר או יועבר לרווח והפסד, נטו ממס ברווח הכולל 

  
 
 
 

664 
 

664 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
)2,789 ( 
 
)2,789 ( 

   

     
ו לרווח  יועברד) כולל אחר שלא  פריטי רווח (הפס

 והפסד
    

 2,386 604 2,175  מוגדרתבה הט דה מחדש של תוכניתמדי
 ) 549( ) 139( ) 500(  מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד 

 כולל אחר בגין חברות מוחזקות  )הפסדרווח (
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח  

 ס והפסד, נטו ממ
  

916 
2,591 

262 
727 

1,892 
3,729 

 ל החברהשלבעלים המיוחס  לתקופה כולל רווח סה"כ 
 

 39,229 40,848 175,091 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 



יר יהושע) בע"מ דנאל (אד  
 ים על תזרימי מזומנים ביניים  נתונתמצית 
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 לתקופה של שלושה  
חודשים 

 שהסתיימה  
 במרץ 31ביום 

 לתקופה של שלושה  
שים חוד

 שהסתיימה  
 במרץ 31 וםבי

יימה  ת לשנה שהס 
 ביום  

 בדצמבר   31
 2022 2021 2021 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

 באלפי ש"ח 
 

 זרימי מזומנים מפעילות שוטפת ת 

   

 174,151 40,121 35,974 המיוחס לבעלים של החברה   תקופה רווח  ל 
    : התאמות 

 4,843 1,184 1,208 פחת והפחתות
 10,954 2,133 2,762 שימושת  הפחתות נכסי זכו 

 ) 77,147( ) 23,382( ) 11,467( רות מוחזקות רווח בגין חב 
 ) 19,592( 1,369 ) 1,864( מימון, נטו  הוצאות(הכנסות)  
 4,522 1,510 962 תשלום מבוסס מניותעסקאות  

 ) 332( ) 83( ) 231( ריבית ששולמה 
 48 14 16 ריבית שהתקבלה 

 23,803 5,626 7,032 סההוצאות מסים על הכנ 
 )1,582 ( )11,629 ( )52,901 ( 
    

 ) 23,930( ) 30,346( ) 25,016( ויתרות חובה לזמן ארוךקוחות  בל   גידול 
 1,622 ) 2,635( ) 4,541( בחייבים ויתרות חובה קיטון  )  גידול ( 
 8,555 3,144 ) 822( שכרבגין    עובדים התחייבות ל ב   גידולקיטון)  ( 

 ) 4,942( ) 3,651( 10,910 דיםת בגין עוב ו מוסד התחייבות לב   גידול(קיטון)  
 2,317 10,866 7,979 ל בזכאים ויתרות זכות והפרשותגידו 

 ) 1,437( ) 581( ) 384( ם בהתחייבויות בגין הטבות לעובדי קיטון 
 652 7,048 10,205 בהתחייבויות לתשלום הבראה וחופשות שנצברו לעובדים  גידול 

 )1,669 ( )16,155 ( )17,163 ( 
 - - - ל הכנסה שהתקבלוע מסים  

 ) 28,111( ) 7,289( ) 7,549( ומסים על הכנסה ששולמ 
 75,976 5,048 25,174 מנים שנבעו מפעילות שוטפת זו מ 
    
 

 זרימי מזומנים מפעילות השקעהת 
   

 ) 3,575( ) 923( ) 1,123( רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 ) 4,699( ) 2,199( ) 638( רכישת רכוש קבוע

 - - ) 14,037( זנילפי שיטת השווי המא טופלת  ה לחברה מוחזקת המ הלוואה המיר 
 ) 61,450( - - המטופלת לפי שיטת השווי המאזני  מוחזקת  רכישת חברה 

 85,970 9,398 ) 9,715( זקות פעילות השקעה בגין עסקאות עם חברות מוח מזומנים נטו, מ 
 16,246 6,276 ) 25,513( השקעה  ת פעילו ששימשו ל   )נבעו מפעילות (ש מזומנים  

    
 

 נים מפעילות מימון מי מזומ זרי ת 
   

 90 60 - מימוש כתבי אופציה למניות
 ) 8,800( - ) 51,700( רת בתלרכישת זכויות נוספות בחב  מימוש אופציותתשלום בגין 

 ) 105,155( - - דיבידנד ששולם 
 ) 11,993( ) 2,879( ) 2,980( בגין חכירה ויות  ן קרן התחייב פירעו 

 - - 60,000 וואה לזמן ארוךקבלת הל
 ) 2,667( ) 1,000( ) 940( ות לזמן ארוךלווא פירעון ה 

 ) 128,525( ) 3,819( 4,380 מימון  זומנים ששימשו לפעילות מ 
    

 ) 36,303( 7,505 4,041 במזומנים ושווי מזומנים ליה  ע 
   70,459 70,459 34,156 תקופה תרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה י 
 34,156 77,964 38,197 תקופהה  לסוף   ם ומני מנים ושווי מז תרת מזו י 

 
 
 
 

ווה חלק בלתי נפרד ממנו.נפרד ביניים מהה לתמצית המידע הכספי  ורף  סף המצ המידע הנו 



 
אדיר יהושע) בע"מדנאל (                                                                                                    

 מידע נוסף
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 כללי  .1
 

ליום   הקבוצה  של  המאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  תמצית  מתוך  כספיים  נתונים  תמצית    -(להלן    2022רץ  מב  31להלן 
ב"דוחות מאוחד לדוחות התקופהגרת  מסים"), המפורסמים  המיוחסים  (להלןתיים,  נפרד צית  "תמ  -  חברה עצמה  כספי  מידע 

מוצגי אשר  תקנהביניים"),  להוראות  בהתאם  (דוחות "התקנה")    -(להלן    ד'38  ם  ערך  ניירות  לתקנות  העשירית  והתוספת 
ד. יש לקרוא  רד של התאגיפנהי  ספכה מידע  תמצית הין  בעני  "התוספת העשירית")  -הלן  (ל   1970  -ידיים) התש"ל  יתקופתיים ומ

 הדוחות המאוחדים.   וביחד עם 2021בדצמבר  31ם ליום זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד ינייבנפרד מידע כספי מצית  את ת
 
 

 מידע כספי נפרד ביניים זה: תמצית ב
 
 דנאל (אדיר יהושע) בע"מ.  - החברה ) 1(
באו  תיהןחושדובנות,  חברות    -  בנות חברות  /מאוחדות  חברות ) 2( במישרין  מאוחדים  מלא,  עם  פן  בעקיפין,  דוחות או 

 . ההחבר
החברה בהן כלולה, במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על ת מאוחדות וחברות, שהשקעת  חברו  -  חברות מוחזקות     )    3(

 בסיס השווי המאזני.
 המצב הכספי.  תאריך הדוח על - הכספיים וחותהד תאריך)       4(
 
 

 יים בינ הנפרד צית המידע הכספיונאית שיושמה בתמדיניות החשבמרי היקע .2
 

מידה בתמצית  החשבונאית  הימדיניות  זה,  ביניים  נפרד  כספי  במידע ע  פורטו  אשר  החשבונאית  המדיניות  לכללי  בהתאם  נה 
 . 2021בדצמבר  31הכספי הנפרד ליום 

 
 

 חמועד הדיוו לאחרבתקופת הדוח ו אירועים .3
 

 . 2022 רץמב 31ליום ביניים  מאוחדיםההכספיים  תדוחוהלתמצית  8ר ווביא )ב( 1 ביאור ראה
         
       



דוח רבעון ראשון של שנת 2022 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
38ג לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, התש"ל- 1970

מצורף בזאת דוח רבעון ראשון של שנת 2022 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 

הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-

:1970

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של חברת דנאל (אדיר יהושע) בע"מ (להלן - התאגיד), אחראית 

לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

1. אילן ישראלי, מנכ"ל קבוצת דנאל.

2. שרון מוטעי וייס, מ"מ סמנכ"ל כספים.

3. יגאל נחתומי, מנכ"ל בית אקשטיין.

4. ערן מרדכי, מנכ"ל דנאל משאבי אנוש.

5. דרור פלנבאום, מנכ"ל דנאל סיעוד.

6. שרית שרה בר און, סמנכ"לית משאבי אנוש סגל.

7. מיכל צוק, סמנכ"לית פיתוח עסקי.

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו 

בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי 

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה 

סבירה של בטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, 

ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, 

מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 

לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר 

בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת על מנת לאפשר קבלת 

החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק 

בטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח 

התקופתי לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 (להלן- הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית 

האחרון), העריכו הדירקטוריון וההנהלה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון 

והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 31 בדצמבר 2021 היא 

אפקטיבית. עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם 

כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי של 

הבקרה הפנימית האחרון.
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למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה 

הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה 

הפנימית היא אפקטיבית.
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הצהרות מנהלים:

 (א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)(1):

הצהרת מנהלים

הצהרת מנהל כללי

אני, אילן ישראלי, מצהיר כי:

בחנתי את הדוח הרבעוני של דנאל (אדיר יהושע) בע"מ (להלן - התאגיד) לרבעון הראשון של  (1

שנת 2022 (להלן - הדוחות).

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  (2

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, 

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  (4

התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

הגילוי:

(א)  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה 

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 

התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -

(ב)  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי.

אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:  (5

(א)  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, 

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות, שלו 

כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דו"חות כספיים שנתיים), התש"ע-2010 מובא לידיעתי על 

ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן -

(ב)  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, 

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

 (ג)  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי 

האחרון לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 

בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

19 במאי 2022                                                                                                ______________ 

תאריך                                                                                                           אילן ישראלי, מנכ"ל           
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(ב) הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג(ד)(2):

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

אני, שרון מוטעי וייס, מצהירה כי:

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  (1)

של דנאל (אדיר יהושע) בע"מ (להלן - התאגיד) לרבעון הראשון של שנת 2022 (להלן - 

הדוחות).

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  (2)

אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית 

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

בהתייחס לתקופת הדוחות.

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  (3)

משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  (4)

התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

הגילוי:

(א)   את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה 

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע 

הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -

(ב)  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי.

(5) אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד: 

(א) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, 

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות, שלו 

כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דו"חות כספיים שנתיים), התש"ע - 2010 ככל שהוא 

רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי 

אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן -

(ב) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, 

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

(ג)   לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי 

האחרון לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים וכל מידע כספי אחר 

הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת 

הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

של התאגיד.
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

19 במאי 2022                                                              __________________________
תאריך                                                                            שרון מוטעי וייס, מ"מ סמנכ"ל כספים
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