"מלם-תים" מסכמת רבעון שני ומחצית ראשונה לשנת :2019

גידול אורגני בכל מגזרי הפעילות תרם לעלייה בהכנסות וברווח
נמשכת הצמיחה החדה ברווח התפעולי ושיעורו ,בחציון וברבעון המדווח
גידול של כ  26%ברווח הנקי אשר הסתכם לכ  41מל"ש בחציון הראשון 2019
בחודש יולי עלתה לאוויר בהצלחה מערכת תפעול קופות הגמל שנרכשה
מ"פועלים" והחברה החלה לספק שירותי תפעול לקופ"ג וקרנות השתלמות
טבלת נתונים באלפי :₪

הכנסות
רווח גולמי
שיעור הרווח הגולמי
הוצאות מכירה ושיוק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות
רווח תפעולי
שיעור רווח תפעולי
רווח תפעולי בנטרול הוצאות אחרות
שיעור רווח תפעולי בנטרול הוצאות אחרות
 EBITDAבנטרול הוצאות אחרות
שיעור EBITDA
 EBITDAבנטרול השפעת תקן ( IFRS16חכירות)
והוצאות אחרות
שיעור  EBITDAללא השפעת תקן IFRS16
הוצאות מימון ,נטו

רווח נקי

Q2 2018

2018

H1 2019
1,106,499
145,690

H1 2018
982,561
132,355

Q2 2019
545,496
71,155

485,928
64,590
13.3%
17,038

2,001,176
264,537
13.2%
71,454

13.2%
35,388
48,192
2,015
60,095
5.4%
62,110
5.6%
113,507

13.5%
35,705
48,240
0
48,410
4.9%
48,410
4.9%
63,293

13.0%
17,291
23,847
2,015
28,002
5.1%
30,017
5.5%
55,173

10.3%

6.4%

10.1%

76,802

63,293

37,436

31,259

6.9%
7,734
39,385

6.4%
6,627
32,589

6.9%
4,488
18,005

6.4%
3,247
15,887

23,716
0
23,836
4.9%
23,836
4.9%
31,259
6.4%

93,066
0
100,017
5.0%
100,017
5.0%
129,666
6.5%
129,666
6.5%
12,705
68,339

עיקרי התוצאות:
גידול בהכנסות
ברבעון ובמחצית
שנבע מגידול
אורגני בכל מגזרי
הפעילות ובעיקר
במגזר תוכנה
ופרויקטים
גידול אורגני
בהכנסות מגזר
התשתיות
לתקופה ולרבעון
אשר תרם לגידול
ברווחיות המגזר
גידול חד
בהכנסות ורווחיות
מגזר התכנה
ופרויקטים בחציון
ורבעון שנבע
מגידול אורגני
בכל תחומי
פעילות המגזר
וממכירה
משמעותית
ראשונה בחו"ל

הכנסות בחציון הראשון הסתכמו לכ  1,106,499אלפי  ₪בהשוואה לכ  982,561אלפי  ₪בחציון מקביל,
גידול של כ  .12.6%ברבעון השני  2019הסתכמו ההכנסות לכ  545,496אלפי  ₪מול כ  485,928אלפי ₪
ברבעון מקביל אשתקד ,גידול של  .12.2%הגידול במחצית וברבעון נבע מצמיחה אורגנית בכל מגזרי הפעילות
של החברה ,ובעיקר במגזר התוכנה ופרויקטים ,להלן.
הכנסות במגזר התשתיות (חומרה) הסתכמו במחצית הראשונה של  2019לכ  515,318אלפי  ,₪גידול
של כ  4.9%בהשוואה לכ  491,188אלפי  ₪במחצית המקבילה .ברבעון השני  2019הסתכמו הכנסות
המגזר לכ  248,004בהשוואה לכ  242,360אלפי  ₪ברבעון מקביל ,גידול של כ  .2.3%הגידול בתקופה
וברבעון נובעים מגידול אורגני בפעילות המגזר .הרווח במגזר בתקופה המדווחת הסתכם לכ 16,126
אלפי  3.1%( ₪מהכנסות המגזר) מול כ  12,947אלפי  2.6%( ₪מהכנסות המגזר) בחציון המקביל ,עלייה
אשר נבעה מגידול בהכנסות ,וכן מהשפעת השינויים בשערי החליפין דולר/שקל בין התקופות (עלייה של כ
 2.8%בין שערי החליפין הממוצעים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד) .ברבעון השני  2019הסתכם
הרווח המגזרי לכ  7,575אלפי  3.0%( ₪מהכנסות המגזר) בהשוואה לכ  6,704אלפי  2.8%( ₪מהכנסות
המגזר) ,בתקופה המקבילה ,גידול הנובע מהגידול בהכנסות ,כאמור.
הכנסות במגזר התוכנה והפרויקטים הסתכמו בחציון הראשון לכ  263,151אלפי  ,₪גידול של כ 37.3%
בהשוואה לכ  191,656אלפי  ₪בחציון המקביל .ברבעון השני  2019הסתכמו הכנסות המגזר לכ 136,819
אלפי  ₪מול כ  94,589אלפי  ,₪גידול של כ  44.6%בהשוואה לרבעון המקביל .הגידול בתקופה וברבעון
נובע מעלייה בפעילות מוצרי התוכנה ופרוייקטים חדשים ,וכן ממכירה משמעותית ראשונה בחו"ל .הרווח
במגזר בחציון הראשון הסתכם לכ  15,919אלפי  6%( ₪מהכנסות המגזר) מול  7,743אלפי 4.0%( ₪
מהכנסות המגזר) ,בתקופה מקבילה .ברבעון שני  2019הסתכמה רווחיות המגזר לכ  8,878אלפי ש"ח
( 6.5%מהכנסות המגזר) בהשוואה לכ  3,055אלפי  )3.2%( ₪ברבעון המקביל .הגידול ברווחיות בחציון
וברבעון ,נבע מהסיבות לעיל וכן מהמשך מתמשך של מגמת השיפור ברווחיות המגזר.
טלE mail: sigal@ir-consulting.co.il 03-7526262 :

גידול במגזר
"מיקור חוץ"
בתקופה וברבעון,
עקב גידול אורגני
וקיטון בשיעור
הרווחיות
המגזרית עקב
מספר נמוך יותר
של ימי עבודה
ביחס לתקופה
מקבילה אשתקד

נמשכת הצמיחה
האורגנית במגזר
"שירותי שכר,
משאבי אנוש"

הכנסות ממגזר מיקור חוץ הסתכמו בחציון הראשון  2019לכ  231,138אלפי  ₪מול כ  212,181אלפי ₪
מקביל ,עליה של כ  8.9%הנובעת מגידול אורגני ,על אף מספר נמוך יותר של ימי עבודה בהשוואה לתקופה
מקבילה אשתקד .ברבעון השני הסתכמו הכנסות המגזר לכ  113,910אלפי  ₪בהשוואה לכ 105,309
אלפי  ,₪גידול של כ  ,8.1%אשר נבע מהסיבות לעיל .הרווח במגזר בתקופה הסתכם לכ  10,429אלפי ₪
( 4.5%מהכנסות המגזר) בהשוואה לכ  10,161אלפי  4.8%( ₪מהכנסות המגזר) בתקופה מקבילה.
הקיטון בשיעור ה רווח נבע ממספר נמוך יותר של ימי עבודה בתקופה ,בהשוואה לתקופה מקבילה ,כאמור.
ברבעון השני הסתכמה הרווחיות המגזרית לכ  3,753אלפי  3.3%( ₪מהכנסות המגזר) בהשוואה לכ
 4,779אלפי  )4.5%( ₪ברבעון המקביל אשתקד ,קיטון שנבע מהסיבות שתוארו לעיל.
הכנסות במגזר שירותי שכר ,משאבי אנוש וחא"ט הסתכמו במחצית הראשונה של השנה לסך של כ
 96,892אלפי  ,₪מול כ  87,536אלפי  ₪בתקופה מקבילה ,עליה של כ ,10.7% -הנובעת מגידול אורגני.
ברבעון השני הסתכמו ההכנסות לכ  46,763אלפי  ,₪גידול של כ  7.1%בהשוואה לכ  43,670אלפי ₪
ברבעון המקביל אשתקד .הרווח במגזר בתקופה הסתכם לסך של כ  23,384אלפי  24.1%( ₪מהכנסות
המגזר) בהשוואה לכ  21,406אלפי  24.5%( ₪מהכנסות המגזר) בתקופה המקבילה .ברבעון השני
הסתכמה רווחיות המגזר לכ  11,588אלפי  24.8%( ₪מהכנסות המגזר) בהשוואה לכ  11,267אלפי ₪
( 25.8%מהכנסות המגזר) ברבעון המקביל אשתקד.
סיכום נתוני השוואה (הכנסות ,רווח תפעולי ו )EBITDA -ברמה מגזרית:

גידול ברווח
הגולמי
קיטון בשיעור
הוצאות מכירה
ושיווק בחציון
וברבעון
הוצאות הנה"כ
נותרו ברמה
דומה לתקופה
המקבילה

הרווח גולמי בחציון הראשון  2019הסתכם לכ  145,690אלפי  13.2%( ₪מההכנסות) מול כ 132,355
אלפי  13.5%( ₪מהמכירות) בתקופה מקבילה ,גידול של כ  10%הנובע מהגידול במגזרי הפעילות ,כאמור.
ברבעון השני  2019הסתכם הרווח הגולמי לכ  71,155אלפי  13%( ₪מההכנסות) מול כ  64,590אלפי ₪
( 13.3%מההכנסות) .הגידול ברווח הגולמי בחציון וברבעון נובע מגידול בהכנסות וכן מקיטון בהוצאות עקב
יישום לראשונה בתקופת הדוח של תקן חכירות  ,IFRS16בהיקף של  1.8מל"ש ו 0.9-מל"ש ,בהתאמה.
סך הוצאות מכירה ושיווק בתקופה הסתכמו לכ  35,388אלפי  3.2%( ₪מההכנסות) מול כ 35,705 -אלפי
ש"ח ( 3.6%מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.ברבעון השני הסתכמו ההוצאות לכ  17,291אלפי ₪
(( 3.2%מההכנסות) מול כ  17,038אלפי  3.5%( ₪מההכנסות) ,ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות לתקופה ולרבעון השני  ,2019נשארו ברמה דומה בין התקופות ,והסתכמו לכ
 48,192אלפי  ₪בחציון הראשון  2019וכ  23,847אלפי  ₪ברבעון השני .2019
הוצאות אחרות לתקופה ולרבעון השני של שנת  2019הסתכמו לסך של  2,015אלפי ש"ח כתוצאה
מהתארגנות לקראת תחילת פעילויות חדשות בגין מערכת תפעול קופות גמל שנרכשה מבנק הפועלים.

הרווח התפעולי
צמח ב 28%
בחציון וכ 26%
בין הרבעונים
צמיחה ברבעון
ובחציון של ה-
EBITDA
המתואמת
(מנוטרלת
השפעת יישום
תקן )IFRS16

הרווח התפעולי בנטרול הוצאות אחרות לחציון הראשון  2019הסתכם לכ  62,110אלפי 5.6%( ₪
מההכנסות) לכ 48,410-אלפי  4.9%( ₪מההכנסות) בחציון מקביל אשתקד ,גידול של כ  .28.3%ברבעון
השני  2019הסתכם הרווח התפעולי לכ  30,017אלפי  5.5%( ₪מההכנסות) ,גידול של כ  25.9%בהשוואה
לכ  23,836אלפי  4.9%( ₪מההכנסות) ,ברבעון המקביל אשתקד .הגידול בין התקופות נבע מצמיחה ברווח
הגולמי ,כאמור.
 EBITDAבנטרול הוצאות אחרות בחציון הראשון  2019הסתכמה לסך של כ  113,507אלפי 10.3%( ₪
מההכנסות) מול כ  63,293אלפי  6.4%( ₪מההכנסות) ,בחציון מקביל ,ו  EBITDA-מתואמת (בנטרול
השפעת תקן  IFRS16והוצאות אחרות) הסתכמה לכ  76,802אלפי  6.9%( ₪מההכנסות) בהשוואה לכ
 63,293אלפי  6.4%( ₪מההכנסות) בחציון המקביל ,גידול של כ  ,21.3%הנובע מעלייה ברווח התפעולי,
כאמור .ברבעון השני  2019הסתכמה  EBITDAמתואמת לכ  37,436אלפי ש"ח ( 6.9%מההכנסות) מול כ
 31,259אלפי  6.4%( ₪מההכנסות) ברבעון מקביל ,גידול של כ  19.8%בין התקופות ,מהסיבות לעיל.
טלE mail: sigal@ir-consulting.co.il ,03-7526262 :

גידול בהוצאות
המימון שנבע
מהשפעת יישום
לראשונה של תקן
 IFRS16בתקופה

הוצאות המימון ,נטו לתקופה הסתכמו לכ  7,734אלפי  ₪מול כ 6,627 -אלפי ש"ח בתקופה מקבילה
אשתקד ,גידול של כ  16.7%הנובע מיישום תקן  ,IFRS16כאמור ,בקיזוז השפעת הפרשי שער .ברבעון
שני הסתכמו הוצאות המימון ,נטו ,לכ  4,488אלפי  ₪מול כ  3,247אלפי ש"ח ברבעון מקביל ,מהסיבות
שתוארו לעיל.

גידול של  25.6%ו-
 23.1%ברווח הנקי,
בחציון הראשון
ורבעון שני בהתאמה
תזרים מפעילות
הושפע מגידול
ברווח הנקי ,יישום
התקן וכן מתנועות
בהון חוזר בין
התקופות

גידול ב  FF0בחציון
ורבעון מול תקופה
מקבילה עקב
השפעת התקן
IFRS16

הוצאות מיסים לתקופה הסתכמו לכ  12,146אלפי  ₪מול כ  9,194אלפי  ₪בתקופה מקבילה ,עלייה
שנבעה מגידול ברווח לפני מס .ברבעון השני רשמה החברה הוצאות מסים של כ  5,331אלפי  ,₪מול כ
 4,702אלפי  ₪ברבעון מקביל ,מהסיבות לעיל.
הרווח הנקי לששת החודשים הראשונים של  2019הסתכם לכ  39,385אלפי  ₪מול כ  32,589אלפי ₪
בחציון המקביל .ברבעון המדווח הסתכם הרווח הנקי לכ  18,005אלפי  ₪מול כ 15,887 -אלפי ש"ח
ברבעון מקביל .2018
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בחציון הראשון של השנה אשר הסתכם לכ  1,874אלפי  ,₪מול
תזרים שלילי מפעילות בסך של כ–  22,030אלפי ש"ח בתקופה המקבילה .עיקר השינוי נובע מהשפעת
יישום תקן  , IFRS16גידול ברווח לתקופה ותנועות בסעיפי הון חוזר .ברבעון השני  2019נרשם תזרים
חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ  3,090אלפי  ,₪מול כ  10,564אלפי  ₪ברבעון המקביל ,קיטון שנבע
מהסיבות לעייל.
( FFOאמצעים מצבירה פנימית ,המוגדרים כמזומנים נטו ששימשו/נבעו מפעילות שוטפת ,בנטרול
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות) בחציון הראשון  2019הסתכם לכ  63,141אלפי  ₪מול כ 48,765
אלפי  ₪בחציון המקביל .ברבעון המדווח הסתכם ה  FFOלכ  28,081אלפי  ₪מול כ  24,225אלפי ₪
ברבעון המקביל אשתקד .הגידול בין התקופות נושא מהשפעת יישום תקן  ,IFRS16כאמור.

נתוני מאזן:
מזומנים ושווי מזומנים – קיטון מכ 107,110 -אלפי  ₪ביום  31.12.2018לכ  104,449אלפי  ₪ביום .30.6.2019
לקוחות – גידול של כ  16,525אלפי  ₪מכ 672,610 -ביום  31.12.2018לכ  689,135אלפי  ₪ביום 30.6.2019
רכוש שוטף עלה מכ  888,977אלפי  ₪ביום  31.12.2018לכ  893,783אלפי  ₪ליום .30.6.2019
נכסים מוחזקים למכירה ליום  30.6.2019הסתכמו לכ  84,558אלפי  ₪ונובעים ממיון נכסים שוטפים ולא שוטפים
של "אלטל".
היקף אשראי לקוחות ממוצע ברבעון השני של שנת  2019הסתכם לכ  664,693אלפי  ,₪לעומת כ 649,417
אלפי  ₪ברבעון מקביל אשתקד.
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו  -עלייה מסך של כ 266,614 -אלפי ש"ח ביום  31.12.2018לכ  267,654אלפי  ₪ליום
 ,30.6.2019הגידול נובע בעיקר מרכישת חברה ופעילות ומהשקעות במגזר שרותי שכר ,משאבי אנוש וחיסכון
ארוך טווח בקיזוז מיון נכסים בלתי מוחשיים בגין אלטל לנכסים מוחזקים למימוש.
נכסי זכות שימוש הסתכמו לכ  169,200אלפי  ₪ליום  30.6.2019ונובעים מיישום תקן חכירות ,כאמור.
גידול בסעיף התחייבויות שוטפות מסך של  639,553ביום  31.12.2018לכ  775,026אלפי  ₪ליום 30.6.2019
בעיקר עקב :גידול בחלויות שוטפות בגין חכירה בסך של כ  62,600אלפי  ₪וגידול באשראי מתאגידים בנקאיים
בסך של כ  143,700אלפי ש"ח בקיזוז קיטון של כ  47,300אלפי  ₪בסעיף "ספקים ונותני שירותים" מרמה של
 292,306אלפי  ₪ליום  ,31.12.2018לרמה של  230,154ליום  ,30.6.2019ומיון התחייבויות שוטפות של
"אלטל" ,ל"התחייבויות מוחזקת למכירה" בסך של כ  31,100אלפי .₪
היקף אשראי ספקים ממוצע ברבעון שני  2019הסתכם לכ  235,679אלפי  ,₪מול כ  256,982אלפי  ₪ברבעון
המקביל.
התחייבויות ז"א הסתכמו לכ  186,100אלפי  ,₪גידול מכ  116,970ליום  ,31.12.2018בעיקר עקב התחייבות
בגין חכירה בעקבות יישום התקן ,בסך של כ  107,200אלפי ש"ח
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חוב פיננסי ,נטו ליום  30.6.2019הסתכם לכ  258,165אלפי  ₪מול  153,425אלפי  ₪ביום .31.12.2018
סך הון עצמי של הקבוצה במאוחד הסתכם לכ  498,623אלפי  ₪ליום  30.6.2019מול כ  491,529אלפי  ₪ליום
 ,31.12.2018גידול הנובע מהרווח לתקופה בקיזוז דיבידנד ששולם .הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה
הסתכם לכ  499,990אלפי  ₪ביום  30.6.2019מול כ  491,974אלפי  ₪ליום  ,31.12.2018גידול מהסיבות לעיל.
שיעור ההון העצמי מסך המאזן המאוחד ליום  31.12.2018הסתכם ל  ,39.4%בהשוואה לכ  33.2%ביום
 . 30.6.2019עיקר השינוי נובע מיישום התקן לראשונה ,אשר הביא לגידול של כ  169,200אלפי  ₪בסך המאזן.
אירועים בתקופת הדוח ולאחר המאזן:


ביום  19במרץ  2019אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד של  7ש"ח למניה אשר הסתכם לסך
כולל של כ 15.3 -מיליון ש"ח .הדיבידנד האמור שולם ביום  10באפריל .2019



בהמשך למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה ,החליט דירקטוריון החברה ביום  19במרץ  2019על
כוונת החברה לחלק דיבידנד בגין שנת  2019בסך כולל של כ 30 -מיליון ש"ח ,אשר מחציתו תשולם
בחודש יוני  2019ומחציתו בחודש דצמבר  .2019יובהר ,כי דירקטוריון החברה יהא רשאי בכל עת,
בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות הדין ,לשנות את מדיניות הדיבידנד הנ"ל בגין שנת 2019
ו/או לשנות את הסכומים שיחולקו כדיבידנד או להחליט שלא לחלקם כלל .בהמשך לאמור מובהר ,כי ברבעון
הראשון של שנת  ,2020במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  ,2019תשקול
החברה חלוקת דיבידנד נוסף בגין שנת  ,2019וזאת בנוסף לדיבידנדים שחולקו בשנת  2019בגין שנת
 ,2019ככל שחולקו .בהמשך למדיניות הדיבידנד של החברה לשנת  ,2019אישר דירקטוריון החברה ב
 21.5.2019חלוקת דיבידנד בסך  ₪ 7למניה (סך כולל של כ  15.3מל"ש) ,אשר שולם במלואו ביוני 2019



ביום  28במרץ  2019התקשרה החברה בהסכם למכירת  50%מהון המניות המונפק והנפרע של אלטל,
אשר הינה חברה בת בבעלות מלאה ( )100%של החברה ,לאלתא מערכות בע"מ,חברה בשליטת התעשיה
האוירית לישראל בע"מ ,כך שלאחר השלמת העסקה יחזיקו החברה ואלתא ,כל אחת 50% ,מהון המניות
המונפק והנפרע של אלטל .בגין רכישת  50%מהון המניות המונפק והנפרע של אלטל תשלם אלתא לחברה
סך של  42מיליון ש"ח .בהסכם נקבע מנגנון להתאמת התמורה שתשולם לחברה ,כאשר התאמה כאמור
תבוצע ,ככל שתבוצע ,כפועל יוצא מהנתונים הכספיים של אלטל בדוח הכספי שלה לרבעון שהסתיים טרם
מועד השלמת העסקה .ההסכם כולל מספר תנאים מתלים ,כמקובל בעסקאות מסוג זה ,ובכללם קבלת
האישורים הרגולטוריים הנדרשים על פי דין ,ככל שנדרשים .יצוין ,כי נקבעה תקופה של  6חודשים ממועד
חתימת ההסכם להתקיימות כל התנאים המתלים ,עם אפשרות להארכת התקופה הנ"ל בהסכמת הצדדים.
בד בבד עם חתימת ההסכם התקשרו החברה ואלתא בהסכם בעלי מניות ,אשר ייכנס לתוקף עם ובכפוף
להשלמת העסקה ,אשר מסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים כבעלי מניות באלטל לאחר השלמת
העסקה .נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים התקבלו כל האישורים הרגולטוריים והצדדים
פועלים להשלמת העסקה .ליום  30ביוני  2019החברה מציגה את נכסי והתחייבויות אלטל במסגרת נכסים
והתחייבויות המיועדות למכירה.



בחודש מרץ  2019חתמה חברה מאוחדת על הסכם לרכישת מלוא מניות חברה המתמחה ביעוץ
ואינטגרציה לחברות בענף ההייטק עם התמחות בניהול תהליכים אוטומטים משלב הפיתוח ועד לשלב
הייצור .בנוסף ,בחודש מרץ  2019רכשה חברה מאוחדת פעילות המתמחה בפיתוח מוצרים דיגיטליים
ופתרונות תוכנה .סך התמורה בגין הרכישות כאמור תסתכם לסך של כ 11.9-מיליון ש"ח.



במהלך חודש יולי  2019עלתה לאוויר בהצלחה מערכת תפעול קופות הגמל שנרכשה מבנק הפועלים,
והחברה החלה לספק שירותי תפעול לקופות גמל וקרנות השתלמות ,לרבות ל"פסגות".

אודות "מלם-תים":
מלם-תים בע"מ וחברות הבת שלה עוסקות במתן מגוון שירותים וכן במכירת מוצרים בתחום ה IT-לרבות ייעוץ ,תכנון
ויישום של מערכות מחשוב .הקבוצה מדווחת על ארבעה תחומי פעילות ,המדווחים גם כמגזרים עסקיים בדוחות
הכספיים המאוחדים של החברה  -תחום התשתיות (חומרה) ,תחום התוכנה והפרויקטים ,תחום מיקור החוץ ותחום
שירותי שכר ,משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח .בסוף המחצית הראשונה  2019העסיקה החברה  3,725עובדים
בהשוואה ל  3,551עובדים בסוף  ,2018גידול כתוצאה מרכישת חברה וגידול אורגני בפעילויות השונות.
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:לפרטים נוספים
03-9278300 מר אילן טוקר – מנכ"ל משותף
03 - 7526262 Cubitt IR Consulting - סיגל גפן
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