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2020



הקשורבכלבמצגתהאמור.למשקיעיםמידעלמסירתורקאךונועדה,כאמורהצעותלקבלהזמנהאו"(החברה)"מ"בעתוכנהטכנולוגיותוואןשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת
בדוחלרבותהחברהשלהשוטפיםבדיווחיהלעייןיש,החברהמתמודדתעימםהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתועל,בלבדתמציתהינוהחברהשלפעילותיהלניתוח

החברהשלהשנתיבדוחהמופיעהמידעלביןזובמצגתהמפורטהמידעביןהתאמהאיאוסתירהבכל.2020לשנתהשלישילרבעוןהחברהשלהתקופתיובדוח2019לשנתהחברהשלהתקופתי
דומהמידעהינובמצגתהנכללהמידע.2020לשנתהשלישילרבעוןהתקופתיובדוחהשנתיבדוחהאמוריגבר,א"במגנפורסמואשר2020לשנתהשלישילרבעוןהחברהשלהתקופתיובדוח

כןכמו.שוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאופןהמוצגים,א"במגנשפורסמוהחברהדיווחימתוךנתוניםבמצגתישנםאולם,שפורסמוכפי,הכספייםדוחותיהלרבות,החברהבדיווחישנכלללמידע
.ואילך2020בשנתלחברההצפוייםואתגריםהתפתחויות,למגמותביחסלראשונההנכלליםעדכנייםנתוניםישנם

טכנולוגיותוואןשלואומדניםהערכות,מטרות,תחזית,היתרבין,כוללכאמורמידע."(עתידפניצופהמידע)"1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת
ראותהנקודותעלרקמבוססוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.החברהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסים,מ"בעתוכנה

בלתיהינוכאמורומידע,משמעותייםהתממשות-אילסיכוניכפוףמטבעועתידפניצופהמידע.זומצגתהצגתבמועדהחברהלהנהלתהידוע,כללימידעניתוחעלהמתבססת,החברההנהלתשל
השנתיבדוחכמפורטהיתרבין,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמיתושפעעתידפניצופהמידעשלהתממשותו.החברהבשליטהמצויאינואףולעתיםמראשלהערכהניתןבלתי,ודאי

.החברהבשליטתמצוייםאינםובאופייםמראשלהערכהניתניםבלתיהינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן,2019לשנתהחברהשל
והערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכיבזאתמוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך
שיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברה,המצגתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופות
.המצגתמועדלאחר

30ליוםקרי,החברהשלהכספייםהדוחותעריכתלמועדהנכוניםנתוניםעלכספייםלנתוניםוביחסהמצגתעריכתליוםהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססזובמצגתהמידעככלל
.2020בספטמבר

מידע צופה פני עתיד
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עם .מציעה פתרונות טכנולוגיים ושירותי תוכנה ואינטגרציה לארגוניםONEחברת 
מלווה את , ONEניסיון עשיר והבנה עמוקה של הצרכים והאתגרים העסקיים בפתח

.לקוחותיה בהטמעת השינוי ובפיתוח המיומנויות הדרושות לעולם העסקי של מחר

ONEיחד עם -מעדכנת ומחדשת את שירותיה בהתאם לצורכי השוק , מתפתחת ביחד עם לקוחותיה
.ועם התמחויות בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, חברות הטכנולוגיה המובילות בתעשייה

ONEהיא הכתובת לחברות העתיד

Technologies For Future Needs
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חוסן פיננסי התומך עובדים4,000-כ
בצמיחה ובפעילות 

חדשנית  

IT-אחד מגופי ה
הגדולים בישראל

צמיחה מתמשכת
במדדים העסקיים

התרחבות והמשך הדגש על  , התחדשות: 2020שנת 
צמיחה ותכנון ארוך טווח
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Q3/2020
דגשים ונקודות  

לציון

תוצאות שיא לרבעון  
ולתקופה

בכלשיא כל הזמנים 
הפרמטרים העסקיים

התמודדות עם משבר נגיף  
מימוש היתרון בתמהיל . הקורונה

העסקים

במחזור ספרתית-דוצמיחה 
וברווח ברבעון

המשך הגידול בצבר הפרוייקטים
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Q3/2020
תוצאות שיא  

לרבעון ותקופה

ספרתית  -צמיחה דו
בהכנסות וברווחים

הכנסותרווח גולמי

EBITDAרווח נקי

רווח תפעולי

תזרים
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הכנסות רווח גולמי רווח תפעולי

EBITDA

₪מיליון 458.8

21.6%+

₪מיליון 77

9.2%+

₪מיליון 36.1

17.4%+

רווח נקי

₪מיליון 25.6

18.1%+

₪מיליון 51.8

25.3%+
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Q3/2020
תוצאות שיא  

לרבעון ולתקופה

אחוזים מול מספרי השוואה בתקופה המקבילה אשתקד*

ספרתית  -צמיחה דו
בהכנסות וברווחים



שיא בתוצאות  
העסקיות

1-9/2020
הכנסות רווח גולמי *רווח תפעולי 

EBITDA

₪  מיליון 1,300.3

9%+

₪ מיליון 219.3

7.3%+

₪  מיליון 98

16.7%+

*רווח נקי 

₪  מיליון 67

19.4%+

₪ מיליון 142.1

17.6%+
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Q2/19-ח ב"ש' מ7.7בניטרול רווח חד פעמי בסך אחוז הגידול *



30.9.2019 30.9.2020

₪מיליון 319 ₪מיליון 369 הון עצמי

35% 32% שיעור ההון ביחס למאזן

₪מיליון 53 ₪מיליון 165 (1-9)תזרים מפעילות שוטפת

₪מיליון 6 ₪מיליון 45 (Q3)תזרים מפעילות שוטפת

₪מיליון 65 ₪מיליון 118 מזומנים ושווי מזומנים

₪מיליון 106 ₪מיליון 63 חוב פיננסי נטו  

נתונים פיננסים עיקריים



נתונים מרכזיים  
מהדוחות הכספיים

30/9/2020



Q3/2020Q3-2019הכנסות 
(₪מליוני )

Q3-2020
(₪מליוני )

377.3 458.8 הכנסות

70.5 77 רווח גולמי

18.7% 16.8% %

19.8 20.2 הוצאות מכירה

20 20.7 הוצאות הנהלה

30.8 36.1 רווח תפעולי

8.2% 7.9% %

2.9 2.7 הוצאות מימון

6.2 8 מיסים על הכנסה

21.6 25.6 רווח נקי

5.7% 5.6% %

והמשך קפיצת המדרגה  , ספרתית בהכנסות-צמיחה דו
ברווח השוטף מפעילות עסקית

327

377

459

Q3-18 Q3-19 Q3-20 11

21.6%



1-9/2019
(₪מליוני )

1-9/2020
(₪מליוני )

1,192.6 1,300.3 הכנסות

204.3 219.3 רווח גולמי

17.1% 16.9% %

59.4 58.8 הוצאות מכירה

61 62.5 הוצאות הנהלה

84* 98 רווח תפעולי

7% 7.5% %

11.2 10.8 הוצאות מימון

17.2 20.9 מיסים על הכנסה

*56.1 67 רווח נקי

4.7% 5.1% %

1-9/2020הכנסות 

1,032

1,193

1,300

1-9.18 1-9.19 1-9.20

%9

12

והמשך קפיצת המדרגה ברווח השוטף  , צמיחה בהכנסות
מפעילות עסקית



Q3/2020רווח גולמי 

56.8

70.5

77.0

Q3-18 Q3-19 Q3-20

9.2%

עלייה ברווח הגולמי תוך שמירה על 
שיעור רווחיות גולמית גבוה
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Q3-2019
(₪מליוני )

Q3-2020
(₪מליוני )

377.3 458.8 הכנסות

70.5 77 רווח גולמי

18.7% 16.8% %

19.8 20.2 הוצאות מכירה

20 20.7 הוצאות הנהלה

30.8 36.1 רווח תפעולי

8.2% 7.9% %

2.9 2.7 הוצאות מימון

6.2 8 מיסים על הכנסה

21.6 25.6 רווח נקי

5.7% 5.6% %



1-9/2020רווח גולמי 

173

204
219

1-9.18 1-9.19 1-9.20

7.3%

עלייה ברווח הגולמי תוך שמירה על שיעורו  
הגבוה
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1-9/2019
(₪מליוני )

1-9/2020
(₪מליוני )

1,192.6 1,300.3 הכנסות

204.3 219.3 רווח גולמי

17.1% 16.9% %

59.4 58.8 הוצאות מכירה

61 62.5 הוצאות הנהלה

*84 98 רווח תפעולי

7% 7.5% %

11.2 10.8 הוצאות מימון

17.2 20.9 מיסים על הכנסה

*56.1 67 רווח נקי

4.7% 5.1% %



ספרתית ברווח התפעולי-צמיחה דו

 Q3/2020רווח תפעולי

21.0

30.8

36.1

Q3-18 Q3-19 Q3-20

17.4%
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Q3-2019
(₪מליוני )

Q3-2020
(₪מליוני )

377.3 458.8 הכנסות

70.5 77 רווח גולמי

18.7% 16.8% %

19.8 20.2 הוצאות מכירה

20 20.7 הוצאות הנהלה

30.8 36.1 רווח תפעולי

8.2% 7.9% %

2.9 2.7 הוצאות מימון

6.2 8 מיסים על הכנסה

21.6 25.6 רווח נקי

5.7% 5.6% %



,  ספרתית ברווח התפעולי-המשך צמיחה דו
עלייה ברווח הגולמי ,הנובעת מעלייה בהכנסות

ושמירה על רמת בהוצאות השוטפות

 1-9/2020רווח תפעולי

65

84

98

1-9.18 1-9.19 1-9.20

16.7%
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1-9/2019
(₪מליוני )

1-9/2020
(₪מליוני )

1,192.6 1,300.3 הכנסות

204.3 219.3 רווח גולמי

17.1% 16.9% %

59.4 58.8 הוצאות מכירה

61 62.5 הוצאות הנהלה

*84 98 רווח תפעולי

7% 7.5% %

11.2 10.8 הוצאות מימון

17.2 20.9 מיסים על הכנסה

*56.1 67 רווח נקי

4.7% 5.1% %

Q2/19-ח ב"ש' מ7.7בניטרול רווח חד פעמי בסך *



15.4

21.6

25.6

Q3-18 Q3-19 Q3-20

Q3/2020רווח נקי 

17

ספרתית ברווח הנקי בהמשך  -עלייה דו
ישיר לעליה ברווח התפעולי

18.1%

Q3-2019
(₪מליוני )

Q3-2020
(₪מליוני )

377.3 458.8 הכנסות

70.5 77 רווח גולמי

18.7% 16.8% %

19.8 20.2 הוצאות מכירה

20 20.7 הוצאות הנהלה

30.8 36.1 רווח תפעולי

8.2% 7.9% %

2.9 2.7 הוצאות מימון

6.2 8 מיסים על הכנסה

21.6 25.6 רווח נקי

5.7% 5.6% %



48

56

67

1-9.18 1-9.19 1-9.20

19.4%

1-9/2020רווח נקי 
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עלייה ברווח הנקי בהמשך ישיר לעליה  
ברווח התפעולי

1-9/2019
(₪מליוני )

1-9/2020
(₪מליוני )

1,192.6 1,300.3 הכנסות

204.3 219.3 רווח גולמי

17.1% 16.9% %

59.4 58.8 הוצאות מכירה

61 62.5 הוצאות הנהלה

*84 98 רווח תפעולי

7% 7.5% %

11.2 10.8 הוצאות מימון

17.2 20.9 מיסים על הכנסה

*56.1 67 רווח נקי

4.7% 5.1% %

Q2/19-ח ב"ש' מ7.7בניטרול רווח חד פעמי בסך *



אינטגרציה  
ותשתיות 
מיחשוב

ייעוץ  , תוכנה
וערך מוסף

60%

40%

מגזרי פעילות  
Q3/2020הכנסות

458.8 
M

₪
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ייעוץ  , תוכנה
וערך מוסף

67%

אינטגרציה 
ותשתיות
מיחשוב

33%

מגזרי פעילות
Q3/2020 רווח תפעולי

36.1 
M

₪
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14

24

26

Q3-18 Q3-19 Q3-20

8.2%

173

233

277

Q3-18 Q3-19 Q3-20

מספרי השוואה כוללים את מגזר שירותים מנוהלים* 
האחוזים בעיגולים מציינים שיעורי רווחיות  **

8.0% 10.3% 9.4%

 Q3/2020מגזר תוכנה ושרותי ערך מוסף
המשך צמיחה בימי קורונה

21

19%

הכנסותרווח תפעולי



9
10

13

Q3-18 Q3-19 Q3-20

157 147

184

Q3-18 Q3-19 Q3-20

5.6% 6.5% 7.1%

האחוזים בעיגולים מציינים שיעורי רווחיות *

הכנסות  רווח תפעולי

Q3/2020מגזר תשתיות מיחשוב 
עליה ברווח התפעולי תוך הרחבת הפתרונות הטכנולוגיים  

22

36.7%
25.4%



מובילת שוק בפתרונות ענן ONE
IT -התחום הצומח ביותר בעולם ה
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דיגיטלפתרונות 
כולל פיתוח-בארץ ובעולםבארגוניםלדיגיטלהחברה מתמחה בהאצת המעבר 

AIתוך שילוב IoTמורכבים ומערכי E-Commerceאתרי  , אפליקציות מובייל

CRM / Business Applications
 CRM-החברה מדורגת זה מספר שנים ברציפות כגוף המוביל בישראל בתחום ה

Pivotal-וSalesforce ,MS Dynamicsמתמחים בפתרונות  

BIואנליטיקה
Datorama-וPower BI / Azure ,Alteryx-וQlikמובילים בטכנולוגיות 

 / ERPמערכות ליבה ארגוניות
עם למעלה, ERP-ההחברה מדורגת מספר שנים ברציפות כגוף המוביל בישראל בתחום

SAP-וOracle ,OneView ,NetSuite, Priorityמומחים המתמחים בפתרונות 700-מ

מרכזי תמיכה טכנולוגיים
מכירות ותמיכה המותאמים לצרכי  , ניהול ותפעול של מרכזי שירות, הקמה, אפיון
מתודולוגיות מוכנות וטכנולוגיות מתקדמות, תוך שימוש בניסיון עתיר שנים, הלקוח

24

מגזר פתרונות תוכנה  
ושירותי ערך מוסף 

עולם עשיר של פתרונות  
טכנולוגיים מובילים  

יחידות עסקיות  13
ממוקדות טכנולוגיה



אבטחת מידע וסייבר
.  מערך מומחים בעלי הסמכה בינלאומית והתמחות בבדיקות חדירות וסקרי סיכונים

הרגולציה והממד האנושי, ההגנה, ליווי וייעוץ בתחומי ההתקפה

שרותי מומחים
מענה ללקוחות בתחום מיקור החוץ בכל קשת המקצועות הטכנולוגיים בתחומי 

וכן צוותים מנוהלים בהתאמה לצורכי הלקוחות, הפיתוח והתשתיות

מוצרי תוכנה
מכירה ויישום של מוצרי תוכנה מובילים ללקוחות בכל המזרים  

 Software AG, My Single Point, LivePerson: בין הפתרונות המובילים

מגזר פתרונות תוכנה  
ושירותי ערך מוסף 

עולם עשיר של פתרונות  
טכנולוגיים מובילים  

יחידות עסקיות  13
ממוקדות טכנולוגיה

ניהול ותכנון פרוייקטים הנדסיים
, ניהול ותכנון פרויקטים בענף התשתיות והבנייה ובעיקר בתחום התשתיות הלאומיות

פרוייקטים להנחת צנרת להולכת גז ועוד, הרחבת כבישים, הקמת קווי רכבת–ביניהם 

מערכות ליבה מוניציפליות
שכר ודיגיטל, בילינג, יישום ותחזוקה של מערכות פיננסיות, פיתוח

מותאמות למגזר המוניציפלי

25

AZURE/365פתרונות ענן מבוססים 
יישום והטמעה של שירותי מיחשוב ענן למערכות בסביבת מיקרוסופט  , מכירה



מגזר תשתיות מיחשוב
הפלטפורמות המובילות בעולם
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שירותי תמיכה ואחזקה
החברה מעניקה ללקוחותיה שירותי תמיכה ואחזקה לכלל מערכות המחשוב שלהם  

המגיעים לאתרי הלקוח בפריסה ארצית, באמצעות מרכז תמיכה וטכנאי שירות

פתרונות קמעונאות ובנקאות
, משקלים, סורקים, POSעמדות : כגון, החברה מספקת פתרונות ייחודיים למגזרים אלו

וכספומטיםCPSמערכות לתפעול מרכזי מזומנים , ניהול תורים, עמדות לשרות עצמי

מחשוב נייד וציוד קצה
: החברה משווקת מגוון מערכות מחשוב אישי וציוד נלווה של היצרנים המובילים בעולם

HP Inc. ,Lenovo ,Apple ,Fujitsu

מיקור חוץ 
הכוללים  , החברה מספקת ללקוחותיה שירותי תפעול מקיפים למערכי המחשוב

מעטפת של תמיכה טכנית ותפעול של מערכות המחשוב

 / Data Centersמרכזי מחשוב ארגוניים
Data Centersאספקה והטמעה של תשתיות , החברה מתמחה במתן שירותי תכנון

אחסון ותקשורת של מיטב היצרנים , הכוללות בין השאר מערכי שרתים, מתקדמות מגזר תשתיות מיחשוב

עולם עשיר של פתרונות  
טכנולוגיים מובילים

חטיבות עסקיות 2
:ממוקדות מגזרי שוק

מגזר ציבורי  
מגזר עסקי   
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מגוון פרוייקטים  
טכנולוגיים

מגדילים את צבר  
הפרויקטים

888, פרויקט מבוססCloud ERP/Oracle

פרויקט מבוסס, החברה לניהול מערכת החשמלCloud ERP/Oracle

פרויקט מבוסס , שטראוס קפהNetSuite

Medicane Health  , פרויקט מבוססNetSuite

פרויקט מבוסס , גילת תקשורתNetSuite

פרויקט מבוסס , נמל הדרוםPriority

 פרויקט מבוסס , ת"חמקבוצתPriority

פרויקט מבוסס , תנובהSalesforce

Factory 54  , פרויקט מבוססSalesforce



מגוון פרוייקטים  
טכנולוגיים

מגדילים את צבר  
הפרויקטים

 ביטוח איילון
AWSמבוססת ענן של , IFRS17הנותנת מענה לדרישות  SAP FPSLתשתיות ענן למערכת 

 דיפלומט
AWSעל בסיס תשתית , הקמת תשתית ענן למערכות ניהול מחסן מתקדם

Wavelength 
פיתוח  , בדיקות, לרבות תשתיותS/4 HANAלגרסה SAPשדרוג מערכת 

ויישום כולל מעבר לענן

תבורייפאורה
S/4 HANAמלאה לגרסה SAPשדרוג מערכת 

אורמת
S/4 HANAבגרסה SAPפרויקט גלובלי של 



מגוון פרוייקטים  
טכנולוגיים

מגדילים את צבר  
הפרויקטים

חברת החשמל
Myspניהול תכניות העבודה של חברת החשמל על בסיס 

הבינלאומיהבנק
פורטל להנהלה הבכירה וכלי פיתוחארגוני הכוללBIהטעמת מערך 

תדהר
Priorityמבוססת , כוללת לחברה קבלנית הגדולה בישראלERPהטמעה ופיתוח מערכת 

רשת באג
ONE Pointמבוסס פתרון מבית , (סניפים60)לרשת באג  P.O.Sמחשוב מערך 

 ם"שע–רשות המיסים
כולל מערכת הגיבוי, שדרוג מערך האחסון בשלושה אתרים



התפשטות  השלכות
נגיף הקורונה על 

הפעילות העסקית  
של החברה

תחומי לטיפול בהיערכות מיטבית למשבר-הוקם צוות מקצועי רב
 תו  )החברה פועלת בשגרת עבודה משולבת חלקה מהבית וחלקה מהמשרד

(סגול
 ח  "נכון למועד פרסום הדו, ת"של עובדים לחל( מינימלית ככל שניתן)הוצאה

ת לעבודה"התקופתי חזרה מלאה של כלל עובדים שיצאו לחל
הגדלת מסגרות אשראי זמינות
חיזוק והשקעה במשאב האנושי בתקופה
שמירה על קשר ישיר ורציף עם לקוחות החברה
 (בידור ופנאי, תיירות)לחברה חשיפה נמוכה לעסקים שנפגעו במעגל הראשון
מעבר מעסקים בצל קורונה לעסקים בשגרת קורונה
משך והשפעותיו של המשבר מהתפרצות הקורונה עדיין אינם ברורים במלואם

ח התקופתי של "נכון למועד פרסום הדו, להערכת החברה
הקורונה  להשלכות התפרצות נגיף, 30.9.20החברה ליום 

(Covid-19) , אין השפעה מהותית על הפעילות העסקית של
.הקבוצה

:עבודה בשגרת הקורונה

31



32

צמיחה וחדשנות



סיכום
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.     תוצאות שיא ברבעון ובתקופה
איתנות פיננסית בגיבוי תזרים 

חזק

מגוון רחב של פתרונות  
טכנולוגים

הנובעת ממגוון רחב  , יציבות עסקית
מכל מגזרי המשק, של לקוחות

המשך הדגש על 
צמיחה ארוכת טווח
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