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 עסקה תיאור .1

 

 תקציר מנהלים .1.1

שנים כבית תרבות לטובת רווחת תושבי הצפון במיקוד על מועצה  72-בית גבריאל הוקם לפני כ

אזורית עמק הירדן. השטח עליו ממוקם הבית שייך למועצה האזורית והבניה עצמה נעשתה ע"י 

 הפעילויות במקום מגוונות, החל מספריה ציבורית וכלה בבית קולנוע ומזנון.שרובר. גיטה 

ממנה העסק ניזון  ₪מ'  12-שנים הופסק הקשר מול הקרן עצמה ונשארה קרן בסך כ 11-לפני כ

 בעת הצורך.

ממניות החברה מוחזקים ע"י המועצה המקומית. בדירקטוריון של החברה  111%מבחינה טכנית 

אנשי המועצה או נציגים ציבוריים )מנהלי החברה מהווים אורחים בלבד, ללא זכות  -גיםנצי 9יש 

 לאורך השנים 'בית גבריאל' מפסיד תפעולית ו'נוגס' בקרן הצמיתה.  הצבעה בישיבות(.

התוכנית העסקית להלן מציגה את השינויים והתפיסה העסקית הנדרשת על מנת להפוך את 

  פעילות המקום לרווחית.

 

צוין שלאור התפרצות מגפת הקורונה, הפעילות הגרעינית של 'בית גבריאל' הנשענת על בתי י

קולנוע וכנסים איננה פעילה, ובשל כך התוכנית להלן נשענת על ההנחה שמצב המשק יחזור 

 לקדמותו. 
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 עיסוק תחום .1.7

 עיקרי עיסוק תחום

 מתחם תרבות העסק סיווג

 העסקית הפעילות תיאור
 כולל:מתחם תרבות ה

הצגות ומופעים, הקרנת סרטים, השכרת אולמות ומבנים, מתחם 
 לכנסים, ספריה אזורית

 

 S.W.O.Tמודל  .1.1

 פירוט תיאור

 חוזקות

הסתמכות על מתקן מקצועי ורב תכליתי, צוות בעל ותק וניסיון רב, 

פעילות שוטפת ללא אשראי בנקאי, חניה, , קרן שרוברהון עצמי מ

 הצקולות קוראים דרך המוע

 חולשות

, , חוויה שאינן עסקיות לעיתיםקבלת החלטות אסטרטגיות 

, חוזים מגבילים, הגבלות קולנועית חסרה, מיתוג לוקה בחסר

 רגולטוריות

 אפשרויות

הגדלת תחום הכנסים )ניצול זמן פעילות מת של בית גבריאל(, הגדלת 

ניצול המקום השת"פ עם המכללה, בנית אולמות הקרנה נוספים, 

 ואירועים, הוספת פעילות מסחרית, פניה לקהלים חדשים ותחתונל

 איומים

הקמה של בתי קולנוע באזור הגאוגרפי הקרוב, התיישנות של המקום 

לים לצמצום יתרת ביוחוסר רלוונטיות לקהל המקומי, הפסדים שמו

 הקרן

 

 עובדים .1.1

 הערות כמות עובדים תחום

 5 עובדי מנהלה

 מנכ"לית -איה 

 סמנכ"ל -נעם 

 מנהלת כספים -תחגי 

 מנהלת לשכה -שלומית 

 מנהל אחזקה -עמי 

 11-כ עובדי קופות/מזנון
מתחלפים בין העמדות השונות. בפועל 

עובדים  5-שווה משכורת מינימום ל
 במשרה מלאה
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 ושירותים מוצרים .1.1

 החברה מפעילה מספר מוצרים שונים אשר פונים לקהלי יעד שונים:

 ביאור שם מוצר
היקף הכנסה 

 9112ית שנת
קהל יעד 

 הערות כיום

 –אולמות  9 הקרנת סרטים
 051מכיל  -גדול

 מושבים
 111מכיל  -קטן

 .מושבים
בעת קיום אירוע 

אחד לא ניתן 
לקיים אירועים 

 אחרים.

 .₪א'  9,501
 191-סה"כ כ

א' צופים 
 בשנה

כלל 
האוכלוסייה 
המקומית. 

)שלישי 
בשליקס 

 וכד'(

הכנסה בגין מכירת כרטיסים 
וז משתנה משולם כאשר אח

 .(95%-51%למפיץ )
בזמני עומס שימוש באולם יד 

עלות  -לבנים )מעבר לכביש(
 תפעול אדם נוסף.

מקסימום הקרנות ביום 
 .19-11 -אופטימלי

 

הצגת/הופעות 
 פרטיות

  ₪א'  111
כלל 

האוכלוסייה 
 המקומית

 -הכנסה בגין השכרת האולם
 . ₪א'  1.5

 אירועים בחודש 9-0-בממוצע כ

 רועי מועצהאי

+  ₪א'  111
בגין  ₪א'  950

השתתפות 
 בשכר

כלל 
האוכלוסייה 

 המקומית

 -הכנסה בגין השכרת האולם
 .₪א'  9.2
אירועים  1-11-בממוצע כ

 בחודש
 

 כנסים
השכרת כלל חלל 
בית גבריאל, חלל 

 מרכזי ואולמות
  ₪א'  010

 חברות/
 מוסדות

 שכירות .  ₪א'  1-כ
 אירועים בשנה 51-01-כ

 ויותשכיר
 רדיו השלום,

השכרת חדרים 
 למכללת כנרת

 -רדיו השלום
 .₪א'  121

השכרת 
טרם  -חדרים

 החלה

? 
חוזה לשנה  -רדיו השלום

 נוספת.

  ₪א'  1,111 מזנון מזנון
כלל מבקרי 
 בית גבריאל

עד לפני כשנה היה תחת 
זכיינות )שכריות חודשית של 

 (.₪א'  2.5-כ
עיקר הפעילות היא בסופי 

להוביל לפדיון של שבוע. יכול 
 . ₪א'  2-כ

בשוטף מופעל ע"י עובד אחד 
 ובעומס שנים.  

מקומות  911 /סיורים/אחרחניה
 חניה

  ₪א'  111
בעיקר 

 סטודנטים
 ליום.  ₪ 11בעבר גבו 

 . ₪ 15-העלו ל 1/9/91-החל מ

אירועים בחודשי  אמפידשא זאפה
  ₪א'  09 הקיץ

קהל צעיר 
 יחסית

 1 עבור על מופע )קרי ₪א'  1
מופעים בשנה(. סוגר לחלוטין 

את השימוש במקום, כולל מזנון 
 וכד'.
 

 החוזה מול זאפה בוטל לאחרונה
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 מאפייני הפעילות העסקית .1.1

 עומסים/עונתיות-  

o באופן טבעי, עקב הגדרת המקום כבית תרבות ופנאי עיקר  -שעות וזמני עומס

דופן בהקשר זה זמני השימוש במקום הינם בשעות הערב ובסופי השבוע. יוצא 

הם ימי שלישי בהם יש שיתוף פעולה עם תוכנית ימי שלישי בשלייקס כך שגם 

 השלכה: בשעות הבוקר המקום עמוס בהקרנות סרטים.

  בשעות הבוקר לרוב המקום ללא פעילות אך בפועל נמצאים בו עובדים

 )נקיון, שמירה, איש מזנון וכד'(. 

o ת הקרנה/הצגות בלבד. הדבר אומר אולמו 7לבית גבריאל כיום,  -מגבלת מקום

לכך  שבמקרה של שימוש באולמות אין אפשרות לקיים אירוע נוסף בזמן מקביל.

 מספר השלכות:

  במקרה של אירועים הדורשים הכנת אולם )הצבת מכשור, באלאנס

 ה בגין כך.סוכד'( האולם מושבת לשעות ארוכות ללא הכנ

 עומת אירועים 'פרטיים' רווח ל 11%הינם ב  מועצההאירועי ההכנסות מ

 ומגבילים יכולת הכנסה אחרת.

  קושי בהתחייבות ל'סרטי בכורה' אשר מחייבים את המקום לכמות

  וכתוצאה מכך הקרנתם בשעות לא כדאיות. הקרנות ב'פרים טיים'

 
 מערך השיווק של העסק .1.2

 

 עיקר מכירות החברה מתבצעות מלידים נכנסים ופל"א.

 באופן יזום הינה נמוכה.יכולת החברה להביא לקוחות 

 הדבר מצביע על שני דברים עיקריים:

 פוטנציאל הגלום בחיזוק היכולת השיווקית/מכירתית .1

 הצורך להשקיע וללמוד תחום זה. .7
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 מתחרים .1.1

כיום, בית גבריאל מהווה בית התרבות של מועצה אזורית עמק הירדן  -סרטים ואירועים

ם זאת, החברה יודעת להצביע על כך ואין תחרות ממשית באזור הגאוגרפי הקרוב. ע

ה הצעירה יותר מעדיפה לנסוע לחיפה )יס מקס וכד'( על מנת לבלות את סוף ישהאוכלוסי

השבוע ולא להגיע לבית גבריאל )למרות הקרבה הגאוגרפית(. יש גם כוונות להקמת בתי 

נסות שיכולים לפגוע בהכ ראש פינהקולנוע נוספים באזור עפולה, עמק המעניינות ואף 

והדבר דורש חשיבה מהותית בהקשר של תלות במוצר המהווה אחוז בתחום הסרטים. 

 משמעותי מהכנסות החברה. 

יה מבוגרת יחסית להם ילוסלבית גבריאל קיבוצים רבים עם אוכ מסביב -מקומות תרבות

הקיבוצים נותנים מענה מבחינת תרבות ובמחירים שאין כיום לבית גבריאל אפשרות 

 .םלתחרות מול

Movie land  - movie land  .הינה חברה צעירה המפעילה מספר בתי קולנוע בצפון

החברה מתעדת לבנות קולנוע באיזור עפולה וראש פינה. נבחנה אפשרות של שיתוף פעולה 

אך לאור אי הכדאיות העסקית שבה, הוחלט שלא להתקדם  movie landעם חברת 

 בשת"פ זה.
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  העסקית הפעילות תוצאות .9

 כספיים וחותד .7.1

 מאזן .9.1.1

    9110 9112 9111 

 11,564 12,487 12,647 מזומנים

 278 104 103 לקוחות

 44 43 59 חייבים

 18 8 3 מלאי

 11,904 12,642 12,812 סך רכוש שוטף

 1,415 1,516 1,517 סך רכוש קבוע

 9 105 3 השקעות ואחר

 13,328 14,263 14,332 סה"כ המאזן

 116 145 116 זכאים ואחרים

 1,048 934 851 ספקים

 1,164 1,079 967 סך התח' שוטפות

 101 92 104 התחייבויות ז"א אחרות

 12,063 13,092 13,261 סה"כ הון עצמי

 13,328 14,263 14,332 סך המאזן

       יחסי יציבות פיננסית     

    9110 9112 9111 

 1023% 1172% 1325% יחס שוטף

 1021% 1171% 1325% יחס מהיר

 35% 37% 31% יחס מכירות למאזן

 0% 0% 0% הלוואות למאזן

 0% 0% 0% הלוואות למכירות

 22 7 8 ימי לקוחות

 228 167 178 ימי ספקים

 4 1 1 ימי מלאי

 10,740 11,563 11,845 הון חוזר

 12,063 13,092 13,261 הון עצמי

 1036% 1213% 1371% יחס הון עצמי לסך התחייבויות

 1036% 1213% 1371% יחס הון עצמי להתח' שוטפות

 91% 92% 93% יחס הון עצמי למאזן

 

 הערות למאזן

על  7111איתנותה הפיננסית של החברה טובה ביותר. הונה העצמי עמד בשנת  -איתנות פיננסית .9.1.9

נקים. מסך המאזן כולו. כמו כן, לחברה אין אובליגו והלוואות בב 91%-והווה כ ₪א'  17,111-כ

עם זאת, נראה בצורה מובהקת דרך דו"חות הרוו"ה )ראה הרחבה לקמן( שלאורך השנים ההון 

העצמי קטן עקב הפסדי החברה בפעילותה השוטפת. נקודה זו מעלה צורך לבחון ולחשוב על 

אפשרויות נוספות להפעלת המקום במטרה להחזיק אותו לאורך זמן ולא לנצל את יתרות כספי 

 . הקרן של החברה
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 רווח והפסד .9.1.0

 ₪אלפי 

2016 2017 2018 2019 

    

 13% 10%- 17% ** גידול במכירות

 5,279 4,692 5,224 4,466 מכירות

 (2,600) (4,721) (5,180) (4,568) עלות המכירות
 2,679 (29) 44 (102) רווח גולמי

סה"כ הוצ' הנהלה 
 (2,951) (767) (583) (713) וכלליות

 (272) (796) (539) (815) רווח תפעולי

 0 0 0 0 הוצאות מו"פ

 0 0 0 0 הוצאת מימון
הוצאות/הכנסות 

 434 (233) 370 47 אחרות

 162 (1,029) (169) (768) רווח לפני מס

 0 0 0 0 מסים

 162 (1,029) (169) (768) רווח נקי

   

  
 יחסי רווחיות  

      2016 2017 2018 2019 

 51% 1%- 1% 2%- רווח גולמי %

 5%- 17%- 10%- 18%- רווח תפעולי %

 3% 22%- 3%- 17%- רווח לפני מס %

 3% 22%- 3%- 17%- רווח נקי %

 0% 0% 0% 0% הוצאות מימון %
 

 ערות לרווח והפסדה

 א'  1,111-1,111-החברה מציגה מחזורי פעילות יחסית קבועים הנעים סביב ה -מכירות₪ 

 שינוי בפילוח המוצרים:בשנה. בין השנים עצמם יש 

 9112 9111 9112 9110 סוג/שם המוצר

 2,065 2,550 3,080 2,600 הקרנת סרטים

 630 415 493 403 אירועים/הצגות

 310 344 177 164 כנסים

 1,040 571 700 595 מזנון

 330 344 281 257 חניה ואחר

 - 121 162 70 השכרת מסעדה

 105 155 119 - רדיו -השכרה

 005 193 214 390 התרבות משרד
 

מעבר להכנסות אלו ברוב השנים קיימות גם הכנסות מריבית בגין יתרות המזומנים/ני"ע 

של הקרן שנמצאות בחשבונות הבנק ומשפיעים בצורה ישירה על צורך ניצול הכספים של 

 הקרן. 

 ן מבחינת דו"חות הרו"ח רוב ההוצאות הינן הוצאות ישירות בגי -עלות המכר/הנה"כ
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הפעלת בית גבריאל. ההוצאות בהם הוא מכיר כהוצאות קבועות הינן 

הוצאות בגין גלרייה )פחות רלוונטי כעת( והוצאות שכר ההנהלה.  -בעיקר

ההתייחסות לחלוקה בין הסעיפים מעט שונה כך שקיים פער בין  7119במאזן בוחן 

 . 7119הרווחיות המוצגת בדו"חות המבוקרים לבין זו של שנת 

 

 (7119) ים עיקרייםמוצרעבור  גולמיח רוו

 רווח גולמי *עלות המכר הכנסה סוג/שם המוצר

 05% 1,055 0,065 הקרנת סרטים

 76% 015 900 מופעים וכנסים

 33% 635 1,505 מזנון

 44% 2,045 4,055 סה"כ
 

נציין כוללת קניות ישירות בגין הפעלת המוצר + עלות שכ"ע ישיר בגינו.  -עלות המכר*

 ומשוערכים שנתית.   7119וב, כי נתונים אלו הינם על בסיס מאזן בוחן ש

 

 נקודת איזון בפעילות .0

 וכלליות הנהלה הוצאות .1.1.1

א'  9112 שנתיסכום 
₪   

 מהות הוצאה

כר עבודהש 1,111  
שרד ופרסוםמ 111  
 יעוץ חשבונאי 11
ומים חשמל 191  
)הוצאה נקודתית בגין תביעה של זכיין( משפטיות 711  
 ביטוח 11
וטיפולים דלק, ליסינג, רכב 71  
 ניקיון ואחזקה )קבלני משנה( 971

 סה"כ 9,115

 
 חישוב נקודת איזון .1.1.7

 
 

נציין כי נקודת האיזון בהתייחס לכך שההוצאות המשפטיות זהות לאלו של השנים הקודמות 

וי דבר זהה ( וההוצאה בשנה זו נבעה מתביעה נקודתית של זכיין המסעדה )ולא צפ₪א'  51-)כ

 . ₪א'  5,011 -בהמשך(

 

  נקודת איזון זו הינה ללא תלות בהכנסות/הוצאות בגין נ"יע/ריבית על פקדונות

 למזומנים הנמצאים בבנקים. 

  התייחסות לכך שאין מיסוי –מיסוי 
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 )ממוקד( פוטנציאל הגידול במוצרים .1

 

 ניהול סיכונים

קורונה, הכולל: צמצום והגבלות נוספות  לאור מצב המשק כיום וההערכות לקראת 'גל שני' של

בתחום התרבות והפנאי המשליך בצורה ישירה על פעילות בית גבריאל, ברצוננו להעלות לפניכם 

 מספר נקודות אשר ראוי לתת להם משקל בהתייחס להשקעות המבוקשת לביצוע התוכנית הנ"ל.

 1-אשר מתוכם מבוקשים ככ ₪מ'  11-החברה מבקשת לבצע תוכנית השקעות כוללת בהיקף של כ

לביצוע מידי והשאר כתהליכי המשך וזאת במטרה להגדיל את פעילות המקום, לשפר את  ₪מ' 

 רווחיותו ויציבותו הכלכלית ולאפשר לו להמשיך ולפעול במתכונת משופרת. 

 סיכונים לבחינה:

 ל . מדובר על סכום לא מבוטל שווה ערך לכל₪מ'  11-היקף ההשקעה הכולל עומד על כ

קרן הצמיתה )וקצת יותר(. משמעות השקעה זו היא שימוש מלא בקרן אשר מהווה כיום 

את איתנות החברה. שימוש בהיקף השקעה כזו גם בתקופות 'רגילות' דורש שיקול דעת 

 מאוד מהותי לגבי כדאיות המהלך. 

  המגמה בשוק היום היא חזרה לסגירה וצמצום המשק, בעיקר בתחומים הנתפסים 'כלא

ניים' כדוגמת מקומות תרבות/סרטים וכד'. לאור צמצום ומגבלות אלו יש לשיקול שוב חיו

השקעה בתחום שעתידו לוט בערפל, הן מבחינת הסדרים נדרשים באולמות, הן מבחינת 

 היקף קהל צופים והן מבחינת המוצר עצמו.

 נקודות נוספות:

 שקעה זו גם אם לא עיקר ההשקעה הינה 'השקעה במושכר' קרי, השקעה בנכס ממשי. ה

תניב את ההכנסות הצפויות בתוכנית תגדיל את ערך הנכס כך שישנה סבירות להחזר 

 ההשקעה מעצם מכירת הנכס/השכרה/העברה לזכיין וכד'.

  בחינה של אפשרות להכנסה של תורם המעוניין להזרים כסף לטובת ההשקעה, מקטינה

 משמעותית את הסיכון של כספי קרן הצמיתה.  

 רבות הכולל אירועי תרבות, סרטים וכנסים היה טרם הקורונה במגמת צמיחה שוק הת

 וגדילה.
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 יוםביצוע כ -מוצרים עיקרים .1.1

 

 

 סרטים -פוטנציאל גידול .1.7

 ניתוח פעילות קיימת: .1.7.1

)בשני אולמות הקרנה + יד לבנים בחלק  ₪א'  7,111-כ -7119היקף הכנסות בשנת  •

 מהזמן(.

 .11% -רווח גולמי לכלל פעילות הסרטים •

 א' צופים בשנה. 11-כ •

 ניתוח דו"חות פנימיים העלה את הנתונים הבאים: •

 

 העלה מניתוח זה:

במצב הנוכחי החברה נאלצת להקרין היקף סרטים נרחב בהם היא מפסידה  •

 .על עצם ההקרנה. לעיתים במצב של הקרנת סרט לאנשים בודדים

 .בשנה ₪א'  111-111-להערכתנו מדובר על הפסד כספי של כ •

בלבד ובהם הרווחיות גבוהה  12%-היקף ההקרנות הרווחיות עומד על כ •

 ביותר ומכסה על ההפסדים בהקרנות הלא רווחיות.

 .11%בקיזוז הפסד זה, הרווח הגולמי בהקרנות צפוי לעמוד על כ  •

 



 

12 

 

 הנחות מוצא לגידול .1.7.7

  אולמות הקרנה נוספים. 7הוספת 

 .תזמון מועדי הקרנה. 'מתיחה' לרוחב 

 הדבר יוביל לניצול יעיל יותר של . נה של כמות ההקרנות הלא רווחיותשינוי והקט

המוצר, הגדלת הרווח/צמצום ההפסד, שיפור ברווחיות הגולמית ללא תוספת עלויות 

 תפעוליות משמעותית.

  הוספת אולמות הקולנוע תאפשר מגוון רחב של יותר של סרטים אותם החברה תוכל

 ים מעבר לקיים.להקרין ובכך תגדיל את הביקוש לסרט

 

 לגידול בסרטים טבלת רגישות

 
 

 פוטנציאלית כמות צופיםגידול ורווחיות בהתאם ל .1.7.1
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 מזנון -פוטנציאל גידול .1.1

כיום פעילות המזנון מהווה הכנסה משלימה לפעילות הקרת הסרטים ולכלל 

ל מבקרי בית גבריאל. היקף הרווחיות מהפעלת המזנון עדין נמוכה, ולדברי החברה מדובר ע

'עלות למידה' ומגמת הרווחיות צפויה להשתפר כבר בשנה הקרובה. כמו כן, בהתאם לגידול 

 בפעילות הסרטים גם תחום זה צפוי לגדול. 

לאור כמות הצופים המוצגת לעיל בתחום הסרטים ובהתאם לרווחיות גולמית ריאלית של 

 להלן צפי הגידול בתחום זה: 11%

 
בהתאם להכנסה הקיימת עד  ₪ 17-ת פר לקוח של כחישוב זה מבוסס על הכנסה ממוצע

 היום. 

גידול ברווחיות הגולמית )שהינו ריאלי ביותר( בהתייחס לרווחיות המקובלת בענף ועל בסיס 

 ( תציג רווחיות גבוהה אף יותר.  21%-11%-נתונים שהתקבלו )מדובר על רווחיות באזור ה
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 כנסים ואירועים -פוטנציאל גידול .1.1

, כאשר החברה ₪א'  111-ציגה הכנסות מתחום זה בהיקף של ככיום החברה מ

כיום לא מבצעת כלל שיווק או פרסום לטובת כך, אין עובד המופקד על שיווק או מכירת תחום 

 זה, רוב הלקוחות הינם לקוחות חוזרים כדוגמת פיקוד צפון, משרד החינוך וכד'. 

ם נראה כי לבית גבריאל פוטנציאל רב לאחר בחינה מול מספר גורמים בתחום הכנסים והאירועי

ון שהוא צפוי 'לנצל' את השימוש במתקן בשעות בהם כמעט לא מתקיימת ובתחום זה בעיקר מכי

 פעילות שוטפת, קרי, שעות היום/אחה"צ המוקדמות. 

 

 ניתוח הפעילות הקיימת:

 אירועים בשנה.  11-כ -היקף פעילות כיום •

 .₪א'  111-כ -7119היקף הכנסות בשנת  •

תלוי בזמן ההשכרה,  ₪א'  1.1-11)טווח המחירים נע בין  ₪א'  1-כ -הכנסה ממוצעת לכנס •

 תכולת הכנס )השכרת מקום/קייטרינג וכד'( וסוג הלקוח(.

קרי, החברה  .כנסים בשנה 911-פוטנציאל במסגרת המבנה הקיים, לדברי החברה, כ •

 מימוש בלבד מתוך הפוטנציאל! 11%-כיום עומדת על כ

 ברה לא מבצעת כלל פעולות שיווקיות במטרה להגדיל מוצר זה.כיום הח •

 

 :)בהתייחס לאירוע אחד/יומי( לפעילות חדשה הנחות מוצא

   17%אירועים בחודש =  1אירועים =   711 –אולם גדול  •

 71%אירועים =  111 –אולמות קטנים  •

 17%אירועים =  711 –חדרים  •

 חדרים חדשים. 7-רך באולמות נוספים + שימוש בהתאם לצו 7הוספת  •

 להקרנת סרטים, וכן מספר כנסים במקביל. במקבילאפשרות לקיום כנסים  •

-לאור כך, הגדלת כמות הימים האופציונלית לקיום כנס והגדלת סך תכולת המקום לכ •

 כנסים בשנה. 111

 הטבלה מציגה אחוז תפוסה משתנה למול עלות ממוצעת לכנס. •

ש צורכי השקעה הן בתחום השיווק והפרסום והן להערכתנו בהקשרי הגידול המוצגים י •

 הגדלת כ.א. לטובת תפעול מערך זה. )ראה התייחסות לקמן(  
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 טבלת רגישות לבחינת הגדלת הכנסים

 

 הופעות באמפי דשא -פוטנציאל גידול .1.1

לאור הפסקת ההתקשרות מול חברת זאפה ועל בסיס ניתוח ובחינה שבוצעה ע"י חברה נוספת 

 ל גידול נוספת דרך פעילות בתחום ההופעות.ישנו פוטנציא

 

 פעילות כיום:

 כאשר כלל המקום סגור ואין אפשרות  ₪א'  1.1-הכנסות אך ורק בגין השכרת המקום כ

 לפעילות מקבילה. המזנון אינו פעיל ואין הכנסות אף בגין חניה או כל דבר אחר. 

 ת שנתיות בלבד! ללא הכנסו ₪א'  11-הופעות בעונה, קרי כ 1-בסך הכל מדובר על כ

 התייחסות להפסד הפונטציאלי מפעילות אחרת באותו זמן במרחב הבית. 

 

 "ח נפרד. ראה רחבה בדו :פוטנציאל פעילות

 

שהינה מינורית לאור פוטנציאל  ₪א'  111-על פי הניתוח שבוצע נדרשת השקעה חד פעמית של כ

 הרווחיות מפעילות זו. 
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 תחזית עתידית .5

 הערה כללית

תחזית המוצגת משקפות הערכות בלבד בהתייחס לשילוב של כלל מוצרי החברה. כמו כלל ה

כן, אין התייחסות לשנה קלנדרית מלאה בה תתקיים התחזית אלא התייחסות לשנה בה כלל 

הראשוניים( וכן בהכנת האמפי  ₪מ'  1-ות כחההשקעות בגין ההשקעות באולמות הקולנוע )לפ

 (.₪א'  111-דשא בחוץ להופעות )כ

 

 (1מפעילות )סנריו  %111בגין גידול  הנחות לחישובים

 א' בשנה. 171 -כמות צופים בסרטים/מזנון 

 לכנס.  ₪א'  1כנסים במחיר ממוצע של  111-כ -כנסים 

 על בסיס הערכות מקצועיות בתחום )ראה חישוב לעיל(. -אמפידשא 

 בהתאם למצב קיים. -אחר 

 תוספות בגין פעילות שיווק וכד' לטובת  על בסיס הוצאות קיימות + -הוצאות קבועות

 הגדלת המוצרים. 

 

 מהגידול בפעילות %01בסיס ביצוע של  -1סנריו  .1.1

 

 

 Tשנת   

 6,323 אלפי ש"ח  מכירות

 (1,769) עלות המכירות בש"ח

 4,554 רווח גולמי בש"ח

הוצאות מכירה הנהו"כ 
 (3,800) בש"ח

 754 רווח תפעולי בש"ח

 27% אחוז רווח גולמי

 17% אחוז רווח תפעולי
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 מהגידול בפעילות %01ביצוע של בסיס  -9סנריו  .1.7
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 האופטימי פעילותמפוטנציאל ה %111בסיס ביצוע של  -0סנריו  .1.1

 

 

 

 

 טבלה מסכמת .1.1

 111% 01% 01% בסיס גידול

 8,500 7,256 6,323 אלפי ש"ח  מכירות

 (3,040) (2,314) (1,769) עלות המכירות בש"ח

 5,460 4,942 4,554 ח גולמי בש"חרוו

הוצאות מכירה הנהו"כ 
 (3,800) (3,800) (3,800) בש"ח

 1,660 1,142 754 רווח תפעולי בש"ח

 11% 11% 27% אחוז רווח גולמי

 71% 11% 17% אחוז רווח תפעולי
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 תוכנית השקעות ומקורות מימון .0

על פי החלוקה  ₪מ'  11-לל של כעל פי החברה, תוכנית ההשקעות העתידית עומדת על סך כו

 הבאה לתחומים וזמנים לביצוע:

 מ'  5-כ -לביצוע מיידי-טווח קצר₪ 

o  א'  211-כ –החלפת מערכת מיזוג אוויר בשני האולמות הקיימים₪ . 

o  מ'  1-כ  -אולמות + שירותים +הצטיידות 7בינוי₪. 

o  א'  111-כ –הכשרת השטח בחוץ )אמפי דשא( להופעות₪ . 

  נוספים. ₪מ'  5-כ -לביצוע בעוד כשנתיים פלוס –טווח ארוך 

o מזנון 

o בינוי אולם שלישי + שירותים 

o .בינוי והרחבת כניסה. החלפת תקרה לובי מרכזי + מרפסת 

o .שיפוץ אולמות קיימים 

 

 מקורות למימון

 לחברה מספר אפשרויות למימוש תהליך הפיתוח המוזכר לעיל:

 ניתן לבחון מימוש של כלל הקרן ₪מ'  9.1-לחברה קרן צמיתה בהיקף של כ – הון עצמי .

דורש בדיקה מול קרן שרובר האם או סכום חלקי לטובת תהליך ההשקעות הנדרש. 

יאפשרו משיכה חלקית או מלאה של הקרן, כמו כן, פוגע מהותית באיתנות החברה אשר 

 שעונה כיום על הון עצמי זה, על אחת כמה וכמה לאור משבר הקורונה בו אנו נמצאים

 אשר מחדד אף יותר את רמת הסיכון בתחום.

 מציאת משקיע אשר יהיה מעוניין להזרים סכום משמעותי לטובת ההשקעות  -משקיע

ועל שמו יקרא האולם. הדבר מצמצם משמעותית את הסיכון של החברה בהשקעת הון 

עצמי ולא דורש החזר )לעומת גיוס אשראי(. מנגד יש לבחון היתכנות מהלך כזה בכלל 

 פרט בתקופה בה אנו נמצאים.וב

 ניתן לבחון אפשרות לגיוס אשראי דרך גופי המימון השונים )בנקים, גופים  -גיוס אשראי

בסכום חלקי או מלא של ההשקעה המדוברת. למהלך זה יש השלכות  –חוץ בנקאים וכד'( 

מבחינת בחינת יכולת החזר, הגדלת עלויות מימון, הסכמת משרד הפנים למהלך מעין זה 

 )לאור המהלך שנוסה בגיוס האחרון דרך קרן קורונה(. 

 11להערכתנו ניתן יהיה לגייס אשראי לטובת המהלך. מדובר על הלוואה לפריסה של 

בשנה )כתלות בסכום  ₪א'  111-1,111-שנים כך שצפי ההחזר השנתי צפוי לעמוד על כ

ראה כי לחברה הגיוס ובריבית(. לאור התחזית אשר הוצגה על בסיס נתוני החברה, נ

  צפויה להיות יכולת החזר חיובית לסכום זה. 


