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 תמצית מנהלים 1
 

 רקע 1.1
  

בטא להכין תוכנית עסקית שת)  XXX ) il.co.zzzzzzz.www://httpקבוצת י "נתבקשנו ע
 כמפורט בתוכנית ,כתוצאה מביצוע מהלך של פיתוח עסקי ,את פוטנציאל הפעילות העסקית

מטרה לסייע ב, ובע מביצוע מהלך הפיתוח העסקיואת צפי התוצאות הכלכליות הנעסקית זו 
  .ופיגומים ניידים ממונעים וממוכניםהחלטת כדאיות השקעה בציוד בקבוצה ל
  

ציוד חדיש זה נדרש לקבוצה כדי להגדיל את היצע השירותים שהחברה יכולה לספק 
לענף בכלל  את יכולת התחרות של הקבוצה מול המתחרים החודרים פרובכך לש, ללקוחותיה
  .)ת ליישום מהלכי הפיתוח העסקיראה פרק אסטרטגיה עסקי, להרחבה(  בפרטנגבולאזור ה

  
מידע ונתונים שקיבלנו , דוחות כספיים ואחריםלהכנת התכנית העסקית התבססנו על 

  .שריכזנו עצמאיתנוסף  ועל מידע ממנהלי הקבוצהעל מידע שקבלנו ,  XXXמקבוצת
  

להגדרת תחזיות , ל שימש לאפיון מתודה עסקית וכלכלית כוללת"מכלול המידע והנתונים הנ
להגדרה ולגזירת תחזיות , בכפוף למגבלות חיזוי פני העתיד, כירות שמצאנו כסבירותמ

הכל תוך בחינה ביקורתית של המידע והנתונים שרוכזו ושימשו , כלכליות ופיננסיות כוללות
  .כפי שמפורט בגוף התוכנית, כבסיס למסקנות הנובעות מהתוכנית העסקית

  

  העסקיתהפעילותאפיון  1.2
  

עלים  בהל ו"מנכ ה. ופעילה בכל הארץ- XXXבממוקמת , 1982מה ב  הוקXXXקבוצת 
   .XXX מר  הואהקבוצה החל ממועד הקמתה

  
  :הקבוצה מאגדת פעילות שתי חברות

  
1. "XXX "ן"פעילות הייצור ואת פעילות הנדלבעבר הפעילה את , 1982וקמה בשנת שה .

 .ן בלבד"כיום מפעילה את פעילות הנדל
. 2008 אך למעשה החלה את פעילותה בשנת 2006שהוקמה בשנת , "XXX"חברת  .2

 .חברה זו כיום מפעילה את פעילות הייצור בלבד
  

 1,000 -הכולל כ, ר" מ1,500 -פועלת על שטח של כ, הקבוצה ולמעשה בעיקר פעילות הייצור
  . במפעל ניתנים שירותי בידוד טרמי ופיגומים תעשייתיים. ר בנוי"מ
  

ייצור , בידוד אקוסטי מחומרים שונים, רמי מחומרים שוניםשירותי הבידוד כוללים בידוד ט
עבודות פח איסכורית , בידוד ואיטום גגות, בידוד מערכות מיזוג אוויר, והרכבת כריות בידוד

  .וחיפוי פח מגלוון למתקני תעשייה
  

שירותי הפיגומים התעשייתיים כוללים עבודות מורכבות כגון פיגומים במקומות עם צרכי 
לחברה אישור . פיגומים תלויים ועוד, בניית פיגומים עמידים למשקל כבד, דיםשטח מיוח

ISOממכון התקנים הישראלי .  
  

, מ" מפעלים כימיים בע–מכתשים , מ"בין לקוחות החברה ניתן למנות את תרכובות ברום בע
המלח -מפעלי ים, מ"בתי זיקוק לנפט בע, מ"רותם דשנים בע, חברת החשמל לישראל, אינטל

  .ל פרויקטים ועוד"כי, מ" אולדריץ ישראל בע–סיגמה , מ"בע



 4

ערך חלקה של הקבוצה  שן שונים ברחבי הארץ" נכסי נדלXלחברה , בנוסף לפעילות השוטפת
י חברת " המוחזקים כאמור ע, ₪XXX -לאחר הלוואות על כו ₪ XXX -בהם עומד על כ

"XXX".  
  

 עובדים זמניים או עיים וחלקם עובדים מקצוםחלק,  עובדים100 -בקבוצה מועסקים כ
אנשי מקצוע מהעובדים הם  60, מתוך כלל העובדים המועסקים בקבוצה. במשרה חלקית

  . בתחום הבידוד והפיגומים התעשייתייםמוסמכים ובעלי ניסיון וותק של עבודה
  

סקירת (. מ"לפני מע ₪ XXX - לעמוד על כצפוי 2011שנת בחברה של ההיקף הפעילות השנתי 
  ). בהמשך4פרק במלאה מובאת בהרחבה ת פיננסית פעילו

  

  ): להלן1ותרשים  1לוח ראה  (להלן נתוני המכירות של הקבוצה 
  

XXX-מצרפי  
 היקפי מכירות ברמה שנתית:  1לוח 

 מ"לפני מע, ₪אלפי 

 מקור צמיחה      
 הנתונים שנתית הכנסות שנה  

     
 2006 XXX  מבוקר. ד 
 2007 XXX XXX מבוקר. ד 
 2008 XXX XXX מבוקר. ד 
 2009 XXX XXX מבוקר. ד 
 2010 XXX XXX מבוקר. ד 
 2011 XXX XXX בוחן. מ 

     

    מגולמת בגילום טכני2011שנת  *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

נובע ) 97%(אך הרוב המוחלט של הכנסות החברות , ן שונים"יש לציין כי לקבוצה נכסי נדל
  .ן" מההכנסות הן מניהול נכסי הנדל3%ורק , הייצור פעילות מניהול

תרשים XXX :1 - הכנסות מצרפיות - 2006 עד 2011 
(אלפי ₪, לפני מע"מ)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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 אפיון הסביבה העסקית 1.3
  

  :ניתן לחלק את הפיגומים לשתי קטגוריות
  
  

   סטאטיפיגום 
  

וניצב באופן קבוע עד לפירוקו או לשינויו בהתאם , פיגום הנבנה בהתאם להזמנת הלקוח
  .לצרכי העבודה

  
  

   )ממוכן(פיגום נייד 
  

העבודה מתבצעת . ו מותקנת זרוע מכאנית הניתנת להזזה שמצידה השני במהרכב ממונע עלי
  .על גבי הבמה המאפשרת עמידה יציבה לעובד אחד או יותר

  
  

אך במיקומים , הפיגומים הסטאטיים מאפשרים הצבת עובדים רבים יותר על הפיגום, ככלל
, עובדים על הפיגוםבעוד שהפיגום הנייד מאפשר הצבת מספר מועט יותר של , שנקבעו מראש

שככלל איננה קיימת בפיגום , לפיגום הנייד יש מגבלת גובה, בנוסף. אך במיקום משתנה
נהוג להשתמש בפיגומים הניידים בעיקר בעבודות בעלות היקף עבודה , נוכח כל זה. הסטאטי

  .לגבהים נמוכים יחסית, נמוך יחסית
  
  

המקימות ומתחזקות נכסים , לותהכנסות הענף מחברות בנייה ותעשייה גדומקור עיקר 
  . המחייבים שימוש בפיגומים לעבודות ההקמה והתחזוק, במימדים גדולים

  
  

, אין ייצור של מוצרי הגלם להרכבת פיגומים בישראל, בכל הנוגע לפיגומים תעשייתיים
  .והציוד מיובא כולו ממספר חברות גדולות ברחבי העולם

  
  

 החברה XXX קבוצת 2010לשנת אולם עד , פיגומיםבישראל מספר חברות המספקות שירותי 
, "מ"סיג תעשיות בע"בשנה זו חברת  .  הנגבלו באזוראשירותים באופן כמעט בלעדי סיפקה 

הרחיבה את אזור פעילותה והחלה להציע את ,  התמקדה באזור המרכזלאותה שנהשעד 
  .ה גם באזור הנגבישירות

  
  

הדורשות , תחום העבודות לגובהבומתמחה , 1981הוקמה בשנת " מ"סיג תעשיות בע"חברת 
טכנאים , וביניהם צוותי שטח,  עובדים160 -לחברה כ. שימוש בסוגי הפיגומים השונים

  . ומהנדסים
  
  

מציעה פתרונות בתחום הפיגומים הכוללים שימוש הן בפיגומים " מ"סיג תעשיות בע" תחבר
  .סטאטיים והן בפיגומים ניידים
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 תפיננסי סקירה 1.4
  

  עד2006בשנים קבוצה  המציג בתמצית את הפעילות הפיננסית המצרפית של ה2לוח להלן 
מצרפיים ודוחות שתי החברות  דוחות . מוצגים לאחר גילום טכני2011 נתוני שנת .2011

  .םבגוף העבודה ובנספחימובאים 
  

XXX -מצרפי  
 2006-2010ח רוח והפסד "תמצית דו:  2לוח 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 שנה 

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX הכנסות 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX עלות העבודות 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX רווח גולמי 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX הוצאות תפעול 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX רווח תפעולי 
  XXX XXX XXX XXX XXX רווח נקי 

 בוחן.מ מבוקר. ד מבוקר. ד מבוקר. ד מבוקר.ד מבוקר.ד :יםמקור הנתונ  

  
  

בשנת  ₪ XXX - לשיא של כ2006 -ב ₪ XXX - החברות עלו מכ2 -ההכנסות המצרפיות ל
הירידה נבעה מהסטגנציה בשוק .  ₪XXX -לכ,  חלה ירידה בהכנסות2010בשנת . 2009

  ). ון הענפיראה פירוט לאפי(ביחד עם התחרות החדשה בענף , באותה השנה
  
לחזור ולצמוח קבוצה  צפויה ההכנסה המצרפית של ה2011בשנת , גילום שנתי טכניב

  .₪ XXX -כ ללהיקף ש, בהשוואה לשנים קודמות
  
  

  .הרווח הגולמי והרווח התפעולי, המציג את ההכנסות, 2תרשים להלן 
  

תרשים 2:  הכנסות, רוות גולמי ורווח תפעולי לשנים 2006 - 2011 (מיליוני ש"ח לפני מע"מ)

200620072008200920102011

סך הכנסות גולמי רווח  רווח תפעולי
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 יתרונות וחסרונות הקבוצה והאסטרטגיה העסקית 1.5
  

  יתרונות
  

 צברה הקבוצהבמהלך שנים אלו .  שנות ניסיון בתחום הבידוד והפיגומים30 -לקבוצה כ •
 .מקצועיות ומוניטין חיובי בתחום

במהלך . אך גם בחלקי הארץ האחרים, אזור הנגבעיקר בהקבוצה פעלה בכל שנותיה ב •
 ועם לקוחות תקופה זו יצרה יחסי עבודה עם כל הלקוחות הגדולים הפועלים באזור

ובחלק , יחסים אלו נמשכים מזה שנים רבות. תר חלקי הארץגדולים נוספים בי
  .מהמקרים כוללים התחייבויות חוזיות למספר שנים קדימה

תמשיך החברה לעבוד עם לקוחותיה לאורך זמן עקב ביסוס , גם ללא התחייבויות חוזיות •
 .מערך קשרים רב שנים מול הלקוחות

וכן , שים מקצועיות וניסיון רבהקבוצה מתמחה בפרויקטים מורכבים ומיוחדים הדור •
 .ציוד ייחודי

, אילוצי הבניה בישראל מחייבים תכנון כמות ההולכת וגדלה של מבנים לגובה •
 .המצריכים שימוש בפיגומים

ל לנגב הכוללת את "האסטרטגית למעבר צההשקעות הממשלה בנגב ביחד עם ההחלטה  •
לצמיחה כללית בתחום צפויה להביא , קריית המודיעין ועוד, דים"הקמת עיר הבה

 . הבנייה בנגב
עליה ברמת תקני איכות הסביבה מחייבת את המפעלים הכימיים בנגב להשקיע  •

 .בהתאמת המפעלים לדרישות המחמירות ולבצע עבודות תחזוקה רבות
  

  חסרונות
  

לה ציוד מתאים חסר אך , בתחום הפיגומים לקבוצה ציוד המתאים לפיגומים סטאטיים •
באזור הנגב מוצעת ללקוחות ה מתחרה בעקבות תחילת פעילות חבר .לפיגומים ניידים

י הקבוצה מגדיר "ערכישת ציוד שכזה לכן  .לראשונה אפשרות לשימוש בפיגומים ניידים
 .  ₪XXX -צורך בהשקעה של כ

 
  ת הפעולה ייאסטרטג

  
ת לכן בכוונ, לביקוש המיידי העומד בפניה לפיגומים ניידיםמענה מהיר ספק על הקבוצה ל

הקבוצה להשקיע ברכישת מיכון ומערך פיגומים ניידים שיאפשר לה להציע ללקוחות חדשים 
  .שירותים שיבוצעו בעזרת  פיגומים ניידים חדישיםהקיימים וללקוחותיה 

  
 מצד התחרותעיקר ובכך לבטל את  שלםהשקעה זו צפויה לאפשר לקבוצה להציע סל מוצרים 

  .מתחרים חדשים
  

עשויה להיות הרחבה להזמנת  ,נות העבודה שיתקבלו למיכון הניידיודגש כי בחלק מהזמ
  .סטאטיפיגום 

  
סוגי העבודות הצפויות בעזרת המיכון החדש צפויות להיות בעלות שולי חשוב להוסיף כי 

  .רווח גבוהים יותר מאחר ומדובר בעבודות קטנות יחסית המחייבות זמינות מידית
  

כמקובל בתחרות ישירה בין , ים ופרסומיים שוניםבנוסף תפעל הקבוצה במישורים שיווקי
  .חברות באותו ענף
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  ומימוןתכנית השקעה 1.6
  

ממוכן שיאפשר לקבוצה להציע שירותי פיגומים ממונע ולרכישת  ציוד תכנית ההשקעה 
  . כוללת שני שלבים אשר יבוצעו זה אחר זהניידים 

  
  .₪ XXX -עומדת על כהכוללת עלות ההשקעה 

  
  ):3לוח (לעמידה ביעדי תוכנית עסקית זו  שקעות ההתוכנית להלן 

XXX-מצרפי  
 )מ"לפני מע, ₪אלפי (ריכוז תוכנית השקעות :  3לוח 

 כ"אחוז מסה סך עלות עלות ליחידה יחידות' מס סעיף  

      
     'שלב א 
 XXX XXX XXX XXX 1930במת הרמה דגם  
 XXX XXX XXX XXX 2032במת הרמה דגם  
 Z-45 XXX XXX XXX XXXם זרוע דג 
 Z XXX XXX XXX XXX-51זרוע דגם  
 XXX XXX   'סך השקעה שלב א 
      
     'שלב ב 
 XXX XXX XXX XXX 3246במת הרמה דגם  
 Z-45 XXX XXX XXX XXXזרוע דגם  
 Z-60 XXX XXX XXX XXXזרוע דגם  
 XXX XXX XXX XXX  מנוף + 2משאית יד  
 XXX XXX   'סך השקעה שלב ב 
      
           

 XXX XXX     סך השקעה  
  

הכולל מעבר לעלות התוכנית ,  ₪XXXלמימון תוכנית ההשקעה מבוקש מימון בגובה 
  .'וכד, אגרות, גם עלויות ביטוחים, המפורטת לעיל

  
הציוד נרכש (כמו כן מבוקשת חצי שנת גרייס להתארגנות ולמימון תנאי אשראי מול לקוחות 

  ).ל במזומן"ובח
  

 ואיורים של פיגומים ניידים שהקבוצה להלן מספר תמונות לפיגומים ניידים וסטאטיים
  :מתכננת לרכוש
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  .פרוספקטים מפורטים מצורפים לנספחים

  
  בטוחות 

  
הבטחות , ואה כוללות בטוחות ספציפיות ובטוחות כלליותהבטוחות המוצעות כנגד ההלו

 ועל הציוד הנרכש עם הספציפיות המוצעות כוללות שעבוד ספציפי על הציוד הנרכש בכלל
  . ₪XXX -בערך כולל של כ") בומים("מספר רישוי 

  
עומד על ) מצורפת בנספחים(ן שערכו על פי שמאות  "נכס נדללבנק לאומי משועבד בנוסף 

  . ₪ XXXל בגובה "כנגדו עומדת יתרת הלוואה לבל,  ₪XXX -כ
  

עוד נציין באופן כללי כי החברה עובדת מול הבנק שנים ולחברה מוניטין כללי חיובי 
לחברה שעבוד . ובקשר עם הבנק רכשה מוניטין של חברה העומדת בכל התחייבויותיה

  .ל"שוטף כללי מול בל
  

ד אשר יגדיל משמעותית את היקפי ההלוואה המבוקשת משמשת כאמור לרכישת ציו
  .הפעילות של החברה ולכן את היקפי העבודה של החברה מול הבנק

  
 

 תחזיות פיננסיות 1.7
  

  . שנים10 –הקבוצה ל המצרפית של פעילות ה להלן מציג את תמצית תחזית 4לוח 
  

בשנה ממוצעת לתקופת התחזית עומד קבוצה ההיקף ההכנסות המצרפי של ה, על פי התחזית
 -והרווח הנקי על כ,  שנתיבממוצע₪  XXX -הרווח הגולמי צפוי לעמוד על כ. ₪ XXX -כעל 

XXX ₪ ראה לוח להלן( לשנה ממוצעת(.  
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XXX-מצרפי  
  שנים10 -תמצית תחזית הפעילות ל:  4לוח 

 אחוז  שנה   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1     

 מהפדיון ממוצעת   2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012   שנה  

                

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX  הכנסות 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX  רווח גולמי 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX  רווח תפעולי 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX  רווח לאחר מיסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX  תזרים מזומנים 
    XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  תזרים נצבר 

                                
  

 שנה ממוצעתל₪  XXX - צפוי לעמוד על כ, שנים10של הקבוצה על פני תזרים המזומנים 
   .לתקופת התחזית₪  XXX -והתזרים הנצבר צפוי להסתכם לכ

  

 נמצא כי הערך הנוכחי הנקי של ההשקעה .נערכו מבחנים כלכליים לבחינת כדאיות השקעה
 נערכו מבחני . תזרים המזומנים של החברה אינו חשוף לאורך תקופת התחזית.חיובי וגבוה

  .במידת סבירות גבוהרגישות ונמצא כי הממצאים תקפים 
  

  
  7להרחבה לגבי תוכנית הפעילות הכלכלית והפיננסית ראה פרק 

  

  .הרווח הגולמי והרווח התפעולי, גראפית לתחזית ההכנסותמחשה להלן ה
  

תרשים 3:  תחזית הכנסות, רוות גולמי ורווח תפעולי ל- 10 שנים (מיליוני ש"ח לפני מע"מ)

2012201320142015201620172018201920202021

סך הכנסות גולמי רווח  רווח תפעולי

  
  

 הערות כלליות 1.8
  

כמפורט בגוף התכנית , מ ובמחירים קבועים"לפני מע, ח"כנית נקובים בשוכל נתוני הת
במקרה של סתירה בין נתוני הלוחות למידע . אם צוין אחרתאלא , ובלוחות המצורפים

  .נתוני הלוחות גוברים, המופיע בטקסט


