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דיתע ינפ הפוצ עדימ

רושקהלכבתגצמברומאה.םיעיקשמלעדימתריסמלקרוךאהדעונו,רומאכתועצהלבקלהנמזהוא)"הרבחה"(מ"עבהנכותתויגולונכטןאוולשךרעתוריינתשיכרלהעצההווהמהניאתגצמה
חודבתוברלהרבחהלשםיפטושההיחווידבןייעלשי,הרבחהתדדומתמםמיעםינוכיסהלשוהרבחהתוליעפלשהאלמהנומתלבקלתנמלעו,דבלבתיצמתוניההרבחהלשהיתוליעפחותינל
הרבחהלשיתנשהחודבעיפומהעדימהןיבלוזתגצמבטרופמהעדימהןיבהמאתהיאואהריתסלכב.2020תנשלןושארהןועברלהרבחהלשינועברחודבו2019תנשלהרבחהלשיתפוקתה
יחווידבללכנשעדימלהמודעדימוניהתגצמבללכנהעדימה.12020ןועברליתפוקתהחודבויתנשהחודברומאהרבגי,א"נגמבומסרופרשא2020תנשלןושארהןועברלהרבחהלשינועברחודבו
םיינכדעםינותנםנשיןכומכ.םינושחוליפבוא/והכירעבוא/וןפואבםיגצומה,א"נגמבומסרופשהרבחהיחווידךותמםינותנתגצמבםנשיםלוא,ומסרופשיפכ,םייפסכההיתוחודתוברל,הרבחה
.ךליאו2020תנשבהרבחלםייופצהםירגתאותויוחתפתה,תומגמלסחיבהנושארלםיללכנה

תויגולונכטןאוולשםינדמואותוכרעה,תורטמ,תיזחת,רתיהןיב,ללוכרומאכעדימ.)"דיתעינפהפוצעדימ"(1968-ח"כשת,ךרעתוריינקוחבותרדגהכ,דיתעינפהפוצעדימתללוכוזתגצמ
התוארתודוקנלעקרססובמאוהותחכומהדבועהווהמוניאדיתעינפהפוצעדימ.הרבחהתטילשבהניאותיאדוהניאםתושממתהרשא,םיידיתעםיניינעואםיעוריאלםיסחייתמה,מ"עבהנכות
יתלבוניהרומאכעדימו,םייתועמשמתושממתה-יאינוכיסלףופכועבטמדיתעינפהפוצעדימ.וזתגצמתגצהדעומבהרבחהתלהנהלעודיה,יללכעדימחותינלעתססבתמה,הרבחהתלהנהלש
יתנשהחודבטרופמכרתיהןיב,הרבחהתוליעפתאםינייפאמהןוכיסימרוגמעפשותדיתעינפהפוצעדימלשותושממתה.הרבחההטילשביוצמוניאףאםיתעלושארמהכרעהלןתיניתלב,יאדו
.הרבחהתטילשבםייוצמםניאםייפואבושארמהכרעהלםינתיניתלבםניהרשא,הרבחהתוליעפלעםיעיפשמהםיינוציחםימרוגבותיללכההביבסבתויוחתפתההמןכו,2019תנשלהרבחהלש
תוכרעהותויזחת,ןכומכ.וזתגצמבאבומהדיתעינפהפוצעדימבוגצוהשולאמתיתוהמםינושתויהלםילולעדיתעבהרבחהלשלעופבהיגשיהוהיתואצותיכתאזבםירהזומוזתגצמיארוק,ךכיפל
ולוחישתוביסנואםיעוריאופקשישתנמלערומאכהכרעהוא/ותיזחתלכיונישואןוכדעבתביוחמהניאהרבחהו,תגצמהדעומבהרבחהידיבםייוצמהעדימוםינותנלעתוססבתמדיתעינפתופוצ
.תגצמהדעומרחאל

31םוילירק,הרבחהלשםייפסכהתוחודהתכירעדעומלםינוכנהםינותנלעםייפסכםינותנלסחיבותגצמהתכירעםוילהרבחהידיבםייוצמהעדימוםינותנלעססבתמוזתגצמבעדימהללככ
.2020ץרמב

2 ןועבר םיעיקשמ תגצמ 0 2 0  1



 םע.םינוגראל היצרגטניאו הנכות יתורישו םייגולונכט תונורתפ העיצמONE תרבח
 תא הוולמ, ONEחתפב םייקסעה םירגתאהו םיכרצה לש הקומע הנבהו רישע ןויסינ
.רחמ לש יקסעה םלועל תושורדה תויונמוימה חותיפבו יונישה תעמטהב היתוחוקל

ONEםע דחי- קושה יכרוצל םאתהב היתוריש תא תשדחמו תנכדעמ ,היתוחוקל םע דחיב תחתפתמ 
.רתויב תומדקתמה תויגולונכטב תויוחמתה םעו ,היישעתב תוליבומה היגולונכטה תורבח

ONEדיתעה תורבחל תבותכה איה

Technologies For Future Needs

2 ןועבר םיעיקשמ תגצמ 0 2 0  1



 לע הנורוקה ףיגנ תוטשפתהתוכלשה
הרבחה לש תיקסעה תוליעפה

 תוכלשה ,הרבחה תכרעהל ,31.3.20 םויל הרבחה לש ינועברה ח"ודה םוסרפ דעומל ןוכנ
 לש תיקסעה תוליעפה לע תיתוהמ העפשה ןהל ןיאו תויתועמשמ ןניא ףיגנה תוצרפתה
.הצובקה
 :רבשמה םע תודדומתהל םידעצ ןווגמב הטקנ ,תוריהז הנשמכ ,הרבחה ליעל רומאה ףא לע

רבשמל תיבטימ תוכרעיהב לופיטל ימוחת-בר יעוצקמ תווצ םקוה§
תיבהמ הדובעל םידבוע רבעמ§
 ינועברה ח"ודה םוסרפ דעומל ןוכנ ,ת"לחל םידבוע לש )ןתינש לככ תילמינימ( האצוה§

5%-כ31.3.20 םויל הרבחה לש
 תונימז יארשא תורגסמ תלדגה§
תוריהז הנשמכ ,דנדיבידה תקולח תייעשה§
 הפוקתב ישונאה באשמב העקשהו קוזיח§

2 ןועבר םיעיקשמ תגצמ 0 2 0  1



תובחרתה ,תושדחתה
החימצ לע שגדה ךשמהו

3,750-מהלעמל
םידבוע

 ךמותה יסנניפ ןסוח
 תוליעפבו החימצב

 תינשדח

IT-ה יפוגמ דחא
לארשיב םילודגה

תכשמתמ החימצ
םייקסעה םידדמב

2 ןועבר םיעיקשמ תגצמ 0 2 0  1



םייגולונכטתונורתפ לש בחר ןווגמ
תיקסע החימצלםימדקתמ

םיטקיורפ תמקהב קוש תליבומ
 ,IT- ה ימוחתבםייגולונכט
הכימתהו תויתשתה

ינוגראה הנבמה יוניש תמלשה
,חוקלב דוקימה תקמעהל
 יזכרמ תבחרהו קוזיח ךות
תוחמתה

תויגטרטסא תושיכר
החימצה תצאהל

2 ןועבר םיעיקשמ תגצמ 0 2 0  1



 תויפסכ תואצות
1 ןועבר

2020











2020 1ןועבר ילועפת חוורו תוסנכה

12 ןועבר םיעיקשמ תגצמ 0 1 9

Q1/20

ילועפת חוור
₪ ןוילימ31

EBITDA 
₪ ןוילימ44

תוסנכה
₪ ןוילימ432

59%

41% יפל תוסנכה
תוליעפ ימוחת

Q1/20

ףסומ ךרעו ץועיי ,הנכות תויתשת

12 ןועבר םיעיקשמ תגצמ 0 2 0

תויתשת ףסומ ךרעו ץועיי ,הנכות



Q1-2019
)₪ ינוילמ(

Q1-2020
)₪ ינוילמ(

.2418 431.6 תוסנכה

67.7 73.5 ימלוג חוור

16.2% 17% ימלוג חוור רועיש

26.9 30.8 ילועפת חוור

6.4% 7.1% ילועפת חווררועיש

19.2 20.6 יקנ חוור

4.6% 4.8% יקנ חוור רועיש

35.5 44.2 EBITDA

ימצע ןוה
₪ ןוילימ350

ןזאמל סחיב ןוהה רועיש
30%

תפטוש תוליעפמ םירזת
₪ ןוילימ73
םינמוזמ יוושו םינמוזמ

₪ ןוילימ190

 וטנ יסנניפ בוח
₪ ןוילימ63

םיירקיע םייסנניפ םינותנ

12 ןועבר םיעיקשמ תגצמ 0 2 0

ח"ודה תפוקת
31.03.2020



םוכיס

 תוינושאר תועפשה תורמל תויקסעה תואצותב איש ןועבר§
הנורוקה רבשמ לש

קזח םירזת יוביגב ךומנ וטנ יסנניפ בוח ,תיסנניפ תונתיא§

 לכמ ,תוחוקל לש בחר ןווגממ תעבונה ,תיקסע תוביצי§
 קט-ייה ,ינוחטיב ,ירוביצ-יתלשממ :םהיניב ,קשמה ירזגמ
הישעתו

תושיכרו םיגוזימ ,תינגרוא החימצ לע שגדה ךשמה§

2 ןועבר םיעיקשמ תגצמ 0 2 0  1



2 ןועבר םיעיקשמ תגצמ 0 2 0  1
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