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הערכת שווי לחברת בחדרי חרדים בע"מ
ליום  9בנובמבר 2016
א .סקירה כללית
בשנת  1999החל לפעול בישראל אתר פורומים בשם "הייד פארק" ובמסגרתו הוקם
לראשונה פורום עבור הציבור החרדי בשם ״בחדרי חרדים״.
בשנת  2005הפך הפורום לאתר אקטואליה המיועד למגזר החרדי.
בשנת  2009הוקמה חברת בחדרי חרדים בע״מ ( להלן :החברה) שרכשה את מלוא
הזכויות באתר "בחדרי חרדים" (להלן :האתר)  ,לרבות תכנים ,מוניטין ,קוד מקור,
לקוחות ומאגרי מידע.
מאז ועד היום ,אתר האינטרנט "בחדרי חרדים"  WWW.BHOL.CO.ILהינו אחד
משני האתרים המובילים במגזר החרדי.
בנוסף לידיעות חדשותיות מביא האתר לקוראיו ידיעות מחצרות הרבנים
והאדמו"רים וכן כתבות במגוון רחב של תחומים כגון :אינטרנט ומחשבים ,כלכלה
וצרכנות ,מוזיקה ,תיירות ,אוכל ,בריאות ומדע ,עסקים וכיו"ב'.
האתר מארח פורומים שונים וכולל תת אתר מיוחד לנשים בשם 'לובי נשי' ,לוח
מכירות יד שניה 'בתרי זוזי' וכן תת אתר באנגלית לגולשים מחו"ל ( בעיקר ארה"ב).
לאתר יש עמוד פעיל בפייסבוק וכן אפליקציה לטלפון הסלולרי.
בחדרי חרדים – דף הבית
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אתר "בחדרי חרדים" ממוקם במקום ה  251-בישראל על פי מבחן חברת ההשוואות
 .SimilarWebהמתחרה העיקרי של האתר הינו האתר "כיכר השבת"
WWW.KIKAR.CO.ILהמקדים אותו באופן ניכר ומדורג במקום ה.143 -
החברה למדידת אתרים  Alexaמפרסמת גרף על מיקומם היחסי של שני אתרים
מתחרים אלה .על פי גרף זה" ,כיכר השבת" מקדים את "בחדרי חדרים" בעקביות
החל ממרץ .2015
דירוג "בחדרי חרדים" בהשוואה ל"כיכר השבת"2016- 2014 :

להלן ריכוז המידע הסטטיסטי אודות האתר בחמש השנים האחרונות כפי שהוצגו
על ידי  ( Google Analyticsהמידע לגבי  2016הינו אומדן על סמך נתוני ה) 6/11
"בחדרי חרדים" – נתונים סטטיסטיים אודות הגלישה באתר
בחדרי חרדים  -מידע סטטיסטי לשנים 2016 - 2012
שנה
2012
2013
2014
2015
*2016
אומדן*

מבקרים
4,779,344
4,560,652
5,145,129
5,312,681
6,084,500
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ביקורים
15,306,585
16,249,907
18,459,336
19,768,719
24,063,193

דפים נצפים
41,641,409
54,851,004
72,764,646
86,139,531
92,908,972
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בחדרי חרדים  -מידע סטטיסטי משלים לשנים 2016-2012
שנה
2012
2013
2014
2015
*2016
אומדן*

ממוצע זמן בביקור
00:04:37
00:04:21
00:05:26
00:08:03
00:06:21

דפים לביקור
2.72
3.38
3.94
4.36
3.86

שיעור נטישה
53.93%
39.30%
38.20%
43.53%
41.22%

המידע הסטטיסטי שהוצג מאפשר לזהות מגמות אך אינו מפורט דיו .להדגמה,
האוכלוסייה הבוגרת של המגזר החרדי בישראל מונה כחצי מיליון .אדם שיגלוש
בביתו ,במשרדו ומהסלולרי ייספר  3פעמים .מטעמי זהירות אין אנו נוקבים במספר
1

הגולשים הייחודים באתר.
מספר העובדים בחברה הינו כ 15 -בתוספת מספר פרילאנסים .בשנים האחרונות
השתחררה החברה בהדרגה מהסכם לקבלת שירותים מקצועיים עם חברת גלובל
נטוורקס (יפורט בהמשך).
מקור ההכנסה העיקרי של החברה הינו מכירת פרסום באתר במסגרת קמפיינים
שונים .ההכנסה השנתית מהאתר בשנת  2015עמדה על כ 3.6 -מיליון .₪
החברה ,שהחלה לפעול בשנת  , 2009משווקת ומוכרת הן באמצעות עשרות משרדי
פרסום הגובים עמלה תמורת השגת הקמפיין והן במכירה ישירה באמצעות עובדי
החברה.
לחברה מאות לקוחות קבועים וחוזרים  ,בין הגדולים שבהם ,בנקים ובתי השקעות,
משרדי ממשלה ,לשכת הפרסום הממשלתית ( ,בנושאים מגוונים כגון :גיוס חרדים,
פיקוד העורף ,התנדבות ) ,חברת החשמל ,אל על ,סימילאק ( מזון לתינוקות ).
הקמפיינים של הלקוחות הגדולים הינם בסכומים של החל מ  ₪ 50,000ומעלה,

 1האתר טוען בפרסומיו כי מספר הגולשים הייחודיים ( יוניקים ) לחודש עומד על כ –  , 750,000כמחצית מהמספר
המוצג על ידי האתר המוביל בשוק "כיכר השבת".
לא ניתן לסמוך על נתונים אלה ועל כן אין הם מוצגים בגוף המסמך.
נתוני גוגל אנליטיקס המפורטים במסמך הם תוצאות מדידה אך זו אינה יודעת לזהות גולשים יחודיים.
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קמפיינים קטנים משווקים במחירים של  .₪ 10,000 -5,000בשנת  2015בוצעו כ-
 300קמפיינים פרסומיים.
ב .מבנה הבעלות וההסכם לרכישת מניות
מיום הקמתה ועד לחודש יולי  2013החברה היתה בבעלות מלאה של חברת האם
גלובל נטוורקס טכנולוגיות אינטרנט בע״מ ( להלן :גלובל נטוורקס ).
בחודש יולי  2013נחתם הסכם בין חברת גלובל נטוורקס לחברת גלובל ג׳ואיש
מדיה (ג׳י .ג׳יי.אם ) בע״מ ( להלן ג׳ואיש מדיה )
עקרונות ההסכם היו כדלקמן:
 .1לחברת ג'ואיש מדיה יוקצו  1041מניות רגילות של החברה ( ע.נ למניה  1ש״ח )
המהוות  51%מהונה המונפק תמורת  1.875מיליון ש״ח .ההסכם הביא להעברת
השליטה בחברה לחברת ג'ואיש מדיה.
ההסכם לרכישת מניות החברה ביולי  ,2013משקף שווי פעילות לחברה
של  3.76מיליון ש״ח .
 .2כאמור ,לאחר ההקצאה תהפוך ג'ואיש מדיה לבעלת השליטה בחברה.
 .3עם חתימת ההסכם ,תחזיר החברה לחברת האם גלובל נטוורקס סכום של 1.25
מיליון  ,₪חלק מהלוואת בעלים שהועמדה לרשות החברה בעבר בסכום כולל של
 1.9מיליון ש״ח.
.4עם חתימת ההסכם ,תעניק חברת ג׳ואיש מדיה הלוואת בעלים לחברה בסך
 625,000ש״ח.
 .5לאחר ביצוע הפעולות הנ"ל ,תעמודנה הלוואות הבעלים של כל אחת משתי
חברות האם ,גלובל נטוורקס וג'ואיש מדיה על סך של  ₪ 625,000כל אחת .שתי
ההלוואות יהיו בתנאים שווים ,פארי פאסו ,ויישאו ריבית של .4%
 .6עם חתימת ההסכם ,תקבל החברה את ההחלטות הדרושות למימוש  3מטרות
אלה:
א .הרחבת העסקים בארץ ובחו"ל.
ב .הקמת אתר חדש באנגלית המיועד בעיקר לארה"ב.
ג .הקמת אתר וידאו שישדר תכניות טלוויזיה לקהל הדתי-חרדי בארץ ובחו"ל.
 .7ייחתם הסכם למתן שירותים בין החברה לחברת גלובל נטוורקס למתן שירותים
מקצועיים בתחומי הניהול ,המכירות ,הפיתוח ,הפרסום .הסכם לשנה אחת בלבד
שלאחריה יוחלט על ההמשך ( .ההסכם עמד על סכום של כ ₪ 100,000 -לחודש)
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ג .התוצאות העסקיות
בכל שנות פעילותה ,ללא יוצא מהכלל ,מאז הקמתה בשנת  2009ועד למועד כתיבת
חוות דעת זו ,נושאת חברת בחדרי חרדים בע"מ בהפסדים .להלן פירוט ההכנסות
וההוצאות של החברה בשנים  2016 -2012כולל אומדן משוער ל .2016
הכנסות והוצאות 2016 - 2012
הכנסות והוצאות בחדרי חדרים 2016 -2012
שנה

הכנסות

סך הוצאות
ללא הוצאות מימון

הפסד הפעלה

2012
2013
2014
2015
2016

₪2,488,252
₪1,913,553
₪2,299,834
₪3,671,118
₪3,400,000

₪2,611,678
₪2,827,097
₪3,493,772
₪4,290,000
₪4,020,000

- ₪123,426
- ₪913,544
- ₪1,193,938
- ₪618,882
- ₪620,000

הערות

לא סופי
אקסל
אומדן

לפי שעה לא פורסמו הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת  2015ואולם ניתן להעריך
כי :ההפסד לשנת  2015יעמוד על כ –  620,000ש"ח ,ההפסד המצטבר של החברה
לסוף שנת  2015יעמוד על כ –  4מיליון  .₪וההון העצמי השלילי יעמוד על כ2.2 -
מיליון .₪
על פי תחזית ראשונית ,הניתנת בראשית נובמבר ,צפוי כי:
בשנת  2016צפוי הפסד שנתי של כ , ₪ 620,000 -ההפסד המצטבר יגדל לסכום
של כ 4.6 -מיליון  ₪וההון העצמי השלילי יעלה לכ  2.8מיליון .₪
בעמודים הבאים מוצגים המאזן ודו"ח רווח והפסד המבוקרים לסוף 2014
( לא סופי)

בחדרי חרדים בע"מ – דו"ח רווח והפסד 2014
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הלוואות החברה
בעת חתימת הסכם ההסכם ביולי  ,2013עמדה יתרת הלוואת הבעלים לחברה על סך
של  ₪ 625,000לכל צד .בגין ההפסדים השוטפים נאלצו הצדדים להזרים מעת לעת
סכומים נוספים לחברה כהלוואות בעלים.
בנוסף על כך העבירה חברת ג'ואיש מדיה הלוואה מיוחדת בסך  1.116מיליון , ₪
שחלקה נפרע והיתרה לפירעון על פי לוח סילוקין עומדת על סך של .₪ 620,000
יתרת החוב של החברה לבעליה עומדת על  3.55מיליון .₪
לחברה אין הלוואות בנקאיות.
פירוט הלוואות החברה מעודכן ל  6בנובמבר 2016

2

בחדרי חרדים  -פירוט הלוואות הבעלים
סוג הלוואה
יתרת הלוואה ביום ההסכם
הלוואות נוספות פארי פאסו
הלוואה מיוחדת יתרה
ס"ה הלוואות בעלים*
לא כולל משכורות שלא שולמו לבעלי החברה *

גלובל נטוורקס
₪625,000
₪890,000
₪1,515,000

ג'ואיש מדיה
₪625,000
₪790,000
₪620,000
₪2,035,000

שני הבעלים

₪3,550,000

ד .מרחב הפעולה של החברה  -דיון כללי
השוק והתחרות
כפי שצוין בסקירה הכללית ,אתר "בחדרי חרדים" ,המשקף את מכלול עיסוקי
החברה ,הינו האתר השני בגודלו במגזר החרדי וממוקם אחרי אתר "כיכר השבת".
תחום אתרי האינטרנט במגזר החרדי הינו תחרותי ביותר ורווי באתרים  ,קטנים
יחסית ,אך באופן מצטבר גם אתרים אלה תופסים נתח שוק אשר מגביל את
פוטנציאל הצמיחה של "בחדרי חרדים" .חשוב להבהיר כי פוטנציאל השוק של
האתר מוגבל מלכתחילה מכיוון שהאתר פונה לציבור החרדי ואינו מתחרה על פלח
השוק החילוני ואף לא הדתי-לאומי.
 2יתרה ההלוואות איננה כוללת משכורות שלא שולמו על ידי החברה כדלקמן:
 ₪ 240,000למאיר גל מג'ואיש מדיה  120.000 ,ש"ח לגיא כהן מגלובל נטוורקס.
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היקף האוכלוסייה החרדית הבוגרת בישראל מוערך בכחצי מיליון וזהו חסם מהותי
לפוטנציאל הכלכלי של האתר.
( תחום ההתרחבות לפעילות בחו"ל ידון בהמשך)
האתרים הקטנים אינם שונים באופן מהותי מהאתרים הגדולים ( 3כך  ,לדוגמא,
עורכו הקודם של "בחדרי חדרים" משמש כעורך באתר מתחרה) ,ומהווים בהחלט
איום במונחי תחרות .נציין כאן מספר אתרים להדגמה:
"חרדים " ;"10קוקר" – הבמה של כולנו; "לדעת" –האתר של החרדים;
"כל הזמן" –חדשות הציבור החרדי; " – "JDNחדשות היהדות החרדית; וכן את
אתרי הרדיו החרדי כגון" :רדיו קול חי" או "רדיו קול ברמה".
ככלל ,מדובר בסף כניסה נמוך ובאיום ממשי ומתמיד על נתח השוק של כל אחד
מהאתרים המובילים בענף .גם אתרים שלא למטרת רווח מהווים איום מכיוון
שהסטת הגולשים לאתר אחר מפחיתה את היקף הגלישה ומורידה מהאטרקטיביות
של האתר .דירוג אתרי המגזר החרדי עשוי לעבור שינוי מהותי אם וכאשר אחד
האתרים יעבור לבעלותו של ענק אינטרנט שטרם החל לפעול במגזר החרדי .קיימת
סינרגיה בין אתר ארצי מוביל לאתרים המיועדים לציבור החרדי .מיזוג מעין זה
יקנה לאתר הממוזג יתרון שיווקי ניכר כמו גם העשרה דרמטית של עולם התוכן
וחסכון בעלויות .להמחשה ,האתר החרדי המוביל "כיכר השבת" נמצא בבעלותו של
האתר הכלל ארצי הגדול  ynetונהנה מהיתרונות שצוינו לעיל.
עוד יש לציין כי התמורות העוברות על העולם החרדי עשויות לפגוע בכל האתרים
שפורטו לעיל ובכלל זה גם באתר "חדרי חרדים" .הצעירים המגיעים לצה"ל,
למכללות ולעולם העבודה עשויים להעתיק חלק מהרגלי הגלישה שלהם לאתרים
הכלל ארציים דוגמת וואלה או  ynetולהפחית את היקף גלישתם באתרים
החרדיים .בקצרה ,חברת בחדרי חדרים בע"מ פועלת בשוק תחרותי ,בעל סף כניסה
נמוך ,שוק שעשוי להשתנות באופן ניכר בטווחי זמן קצרים.
ההכנסות מפרסום באתר

 3הבדלים כגון פרסום או אי פרסום תמונות של נשים עשוי למדר חלקים מהאוכלוסייה ולכן אין להתייחס לאתרים
כאל מקשה אחת .ואולם במסמך זה אין צורך להיכנס לפרטים אלה.
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הפרסום באתר "בחדרי חרדים" משתייך לענף הפרסום בדיגיטל העובר טלטלה
בשנים האחרונות .המגמה הנוכחית הינה לפלח את הפרסום עד לרמת הצרכן הבודד
ולהציע לו פרסום נקודתי המתאים לצרכיו.
מסיבה זו מורגשת הסטה של תקציבי פרסום לאתרים שעוקבים אחר התנהגותו של
כל גולש בנפרד כגוןGoogle :
או  .Facebookהתפתחות זו פוגעת באתרים הרגילים דוגמת "בחדרי חרדים" אשר
מפרסמים לדוגמא "באנרים" בראש העמוד המיועד לכלל גולשי האתר .זה איננו
פרסום מפולח וממוקד בתוך קהל היעד.
הפגיעה היא הן בהיקף הפרסום והן במחירו .יתרה מזו ,בשנים האחרונות התפתח
מאד תחום בקרת המדיה ולכן מחיר הפרסום מותאם לנתוני הגלישה האמיתים ולא
למספרים שנופחו בעבר על ידי אנשי מכירות .מגמות אלה באות לידי ביטוי
בהכנסות הצפויות לאתר "בחדרי חרדים" לשנת  .2016חרף גידול במספר הגולשים
באתר ,סך ההכנסות מפרסום ירד.
אכן המגזר החרדי ככלל מהווה וימשיך להוות קהל יעד חשוב אבל תקציב הפרסום
המיועד אליו מחושב כיום באופן כמעט מדעי ולא ניתן לצפות לשינוי מהותי בהיקפו
ללא שינוי דרמטי באתר עצמו ובנתוני הגלישה והחשיפה שלו.
במלים אחרות ,ההכנסה צפויה לגדול בהתאמה לנתח הפרסום המיועד למגזר
החרדי בכלל ולחלקו של האתר בסל הפרסום .בנתונים הקיימים לא צפויה פריצת
דרך בהכנסות ( כ 3.5 -מיליון  ₪לשנה ) אלא ,לכל היותר ,גידול מתון בהתאם
לפרמטרים שצוינו.
הוצאות ההפעלה
כפי שהוצג בסעיף התוצאות העסקיות לעיל  ,ההוצאה הכוללת להפעלת האתר
בשנים  2012-2016נעה בין סך של  2.6מיליון  ₪ל  4.0מיליון  .₪עם החתימה על
ההסכם לרכישת מניות ב 2013 -בוצעו חלק מהשירותים באמצעות הסכם עם חברת
גלובל נטוורקס בעלות של  1.2מיליון  ₪לשנה ( .בכלל זה עלות שרת בסך ₪ 300,000
לשנה ) הסכם זה בוטל וכיום כל השירותים האלה מבוצעים על ידי כ 15 -עובדים
ומספר פרילאנסים.
על פניו נראה כי גם לאחר התייעלות וצמצומים ,עלות ההפעלה של האתר לא תפחת
מ 3.5 -מיליון  ₪ורק אם תהיינה מכירות מעל סף זה ,האתר יוכל להניב רווח.
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פעילויות נוספות
ההסכם לרכישת המניות שנחתם בשנת  2013הצביע על שני כיווני פעולה חדשים:
א .אתר באנגלית ופעילות אקטיבית בארצות הברית ב .הקמת ערוץ לשידורי וידאו.
בפועל הוקם אמנם תת אתר באנגלית אבל במבט ראשוני ניתן לראות כי בימים אלה
האתר מציג תכנים מצומצמים ולא עדכניים .תכנית זו אולי החלה אך לא הבשילה.
ערוץ הוידאו שתוכנן לא הוקם כלל.
ניתן אפוא לקבוע כי פעילויות מרכזיות אלה לא הוגשמו והינן חסרות ערך .ככל
שיוחלט לבצען ,תהיה זו פעילות חדשה לגמרי ,אותה יהיה צריך להעריך בנפרד.
הפעילויות הנוספות ידרשו בכל מקרה השקעות חדשות והיערכות מתאימה כולל
גיוס כוח אדם ואין לקחתן בחשבון בשלב זה לצורך חישוב הערכת השווי.
ה .שיקולים בהערכת השווי
להלן סיכום תמציתי של נקודות השלילה והחיוב העיקריות אותן יש לקחת
בחשבון לשם ביצוע הערכת השווי של חברת חדרי חרדים בע"מ ,שעיסוקה היחידי
הוא הפעלת האתר "בחדרי חרדים".
נקודות לחיוב:
• אתר ותיק בעל מעמד ומוניטין ,השני בגודלו במגזר החרדי.
• כושר ייצור הכנסה שנתי מפרסום בהיקף של כ 3.5 -מיליון .₪
• קהל גולשים נאמן וקבוע שגדל בקצב של  5%לשנה בחמש השנים האחרונות.
• לקוחות קבועים כולל משרדי ממשלה ,בנקים וחברות מובילות.
• כוח אדם מיומן הן בייצור תוכן והן במכירות.
• הפסדים צבורים לצורך מס של כ 4 -מיליון ₪
• העדר חוב בנקאי מגובה בשעבודים.
נקודות לשלילה:
• כישלון מתמשך במשך של כ 7 -שנים .הפסד שנתי ממוצע מאז שנת 2012
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של כ ₪ 700,000 -והפסד מצטבר של כ 4.6 -מיליון  ₪מאז הקמת החברה.
• חשיפה עזה לתחרות בענף בעל חסם כניסה נמוך.
• העדר פטנטים או קניין רוחי משמעותי .לא מדובר בסטארט-אפ אלא באתר
אינטרנט שגרתי.
• פוטנציאל מוגבל לצמיחה ולהגדלת ההכנסה .האתר פונה רק לציבור החרדי
ומחיריו נקבעים ,הלכה למעשה ,על ידי בקרת מדיה ללא יכולת השפעה של
האתר.
• הוצאות הפעלה קשיחות של כ 3.5 -מיליון  ₪שלא ניתן לרדת מהן .בשנתיים
האחרונות עמדו הוצאות התפעול השנתיות על  4.1מיליון  ₪לשנה בממוצע
ויהיה קשה לחתוך בהוצאות אלו כדי להגיע ליעד של  3.5מיליון  .₪מנגד,
סדר הגודל של ההכנסות נע בסביבות  3.5מיליון  ₪לשנה ,כך שלא ניתן
יהיה להגיע בקלות לאיזון כספי ,שלא לדבר על הגעה לרווח שנתי משמעותי.
• אין צפי ,אם כך ,לרווחים משמעותיים בשנים הקרובות וניתן להסיק זאת
לאחר כ 7 -שנות הפעלה של הפסד רציף ועקבי.
• העדר נכסים מוחשיים ,הון עצמי שלילי של כ 2.8 -מיליון  ₪ויתרת הלוואות
בעלים של כ 3.55 -מיליון .₪
למען הגילוי הנאות יצוין כי בעת ביצוע הערכה זו בחודשים אוקטובר  -נובמבר
 2016טרם הושלמה הכנתם של הדו"חות המבוקרים לשנת  2015וגם הדו"חות
המבוקרים של שנת  2014טרם נחתמו .הנתונים הכספיים המפורטים במסמך
מתבססים על הנהלת החשבונות של החברה ואולם כפי שיובהר בהמשך אין בכך
כדי לשנות את הערכת השווי.
במציאות שתוארה לעיל ,לא ניתן לחשב את שוויה של החברה בשיטות המקובלות
להערכת שווי חברות.
ב"שיטת מכפיל הרווח" לא ניתן להשתמש  ,מכיוון שהחברה נמצאת בהפסד של
קבע ,כאמור מיום הקמת החברה ובמשך שבע שנים רצופות.
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יהיה אשר יהיה המכפיל ,שווי החברה בשיטה זו הוא אפס.
ב"שיטת השווי המאזני" לא ניתן להשתמש כי לחברה יש הון עצמי שלילי ולכאורה
בשיטה זו שוויה הוא שלילי .
גם אם נמיר את כל הלוואות הבעלים בסך  3.25מיליון ש"ח להון מניות נפרע נמצא
כי השווי המאזני הנקי של החברה החזוי לסוף  2016יעמוד במקרה הטוב על כ-
 200-300אלף . ₪
לחברה אין נכסים כלשהם ואם יאופס מאזן הזכאים והחייבים הרגילים לסוף שנת
 , 2016רכושה של החברה יהיה לא יותר מהשווי המופחת של המוניטין ושל
השקעתה באתר האינטרנט באנגלית  ,כ 300 -אלף  ₪בלבד.
שיטה שלישית להערכת שווי החברה הינה שיטת היוון תזרים המזומנים הנקי .
בשיטה זו מחושב השווי בהתאם לתזרים המזומנים המהוון.
""DCF- Discounted Cash Flow
הדבר נעשה במסגרת תכנית עסקית המציגה את רווחי החברה נטו לאחר מס
בתוספת פחת ובניכוי השקעות הוניות והשקעות בהון חוזר .זרם התשלומים נטו של
החברה צפוי ,למיטב שיפוטנו ,להיות שלילי .
אין לחברה תכנית עסקית שיכולה להניב רווחים ותזרים מזומנים חיובי שממנו ניתן
לחלץ את שווי החברה בשיטת ה.DCF -
לדעתנו ,תכניות חדשות כגון פעילות בחו"ל או ערוץ וידאו ,המחייבות השקעות
חדשות ,אינן רלוונטיות להערכת השווי הנוכחית .ככל הנוגע להמשך פעילות החברה
במתכונת הנוהגת מזה שבע שנים ,בהתחשב בעובדה שהחברה הפסידה כ600,000 -
 ₪בשנת  2015ולא הציגה יכולת לשפר את תוצאותיה באופן משמעותי בשנת ,2016
אין כל הגיון להוון טבלאות אקסל שאין מאחוריהן תכניות ממשיות שאותן ניתן
לבחון ולנתח.
באם נניח ,הנחה אופטימית משהו ,כי החברה שהפסידה בממוצע  ₪ 700,000לשנה
בחמש השנים האחרונות ,תצליח לעבור לרווח ולייצר מדי שנה תזרים חיובי של
( , ₪ 100,000משמע לשפר את התזרים בסכום שנתי ממוצע של  800אלף  ) ₪אזי
בשער היוון של  ,10%שער המתאים לסיכונים בענף ,תעמוד הערכת השווי של
החברה על סכום של  1.0מיליון  ₪בלבד.
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מכל מקום ,אנו סבורים כי לא יהיה זה נכון מצדנו להשתמש בשיטות השונות
שהצגנו לעיל כדי להעריך את שוויה של החברה ,כלומר את שוויו של האתר "בחדרי
חרדים".
מעריכי שווי בתחום האינטרנט פוסחים על השימוש בשיטות המקובלות והערכות
השווי של אתרי אינטרנט גבוהות בדרך כלל ממכפיל הרווח או מהשווי המאזני.
ההנחה בתחום הערכות השווי של אתרי אינטרנט ( ואפליקציות ) הייתה ועודנה כי
החשיפה למיליוני אנשים שהמחשב/הטאבלט/הטלפון הסלולרי משמשים אותם
בכל שעות היממה הינה בעלת ערך כספי מסוים .כלומר ,גם אם כיום לא מופקים
רווחים ,ולא ברור כיצד יופקו בעתיד הנראה לעין ,מודל עסקי עתידי כלשהו אולי
ישכיל למצות את הפוטנציאל .אבל ספק אם ניתן לטעון זאת על החברה ,שפועלת
בשוק תחרותי מאד ואין לה יתרו ייחודי שעליו אפשר לטעון לפוטנציאל רווח
מיוחד.
בנסיבות אלה ,השיטה המתאימה ביותר להערכת השווי הינה "שיטת העסקאות
הדומות" .עסקאות המתבצעות בשוק בין קונה מרצון למוכר מרצון ,בחברות
שתחום פעילותן ומאפייניהם התפעוליים והפיננסיים דומים ,משמשות מעין נקודת
התייחסות או "תקן משווה"  , Benchmark ,להערכת השווי.
נציג כאן שלוש עסקאות דומות שעליהן דווח בשנים האחרונות.
אתר  NRGנמכר על ידי מפרקי העיתון מעריב לחברת ישראל היום בשנת  2012לפי
שווי של  12מיליון  .₪אתר נענע  10נמכר בשנת  2012על ידי חברת נטויז'ן לערוץ 10
לפי שווי של  10מיליון  .₪בשני מקרים אלו מדובר בחברות ציבוריות שמסרו מידע
פומבי ומדויק .בעסקה שלישית נמכר אתר תפוז בשנת  2013לפי שווי של  4.3מיליון
.₪
לאחר ביצוע השוואה של מספר הגולשים באתרים אלה ביחס למספר הגולשים
באתר "בחדרי חרדים" 4והתאמת התחשיב בהתאם ,תעמוד הערכת השווי של

 4להמחשה ,היקף הגלישה באתר " "NRGמוערך כפי  6לערך מהיקף הגלישה באתר ב"חדרי חרדים" ,היקף
הגלישה באתר "נענע "10מוערך כפי  5לערך מהיקף הגלישה באתר "בחדרי חרדים" ,וזאת לפי מדד .Alexa
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האתר לפי "שיטת העסקאות הדומות" על סכום של  2.0מיליון  ₪וזאת ללא הפחתת
שווי בגין התמורות השליליות שחלו בענף אתרי האינטרנט בשנים האחרונות.
הערכה זו מניחה כי כל הלוואות הבעלים יומרו להון מניות נפרע ולכן לא תוחזרנה.

בהערכת שווי זו ,נקודת המוצא שלנו הינה שוויה של פעילות החברה כפי שנקבע
ביולי  2013שעמד אז על  3.76מיליון .₪
עסקה זו לא שיקפה נוסחת הערכת שווי ספציפית כלשהי אלא הערכות לגבי שווי
החברה הפוטנציאלי בעתיד וציפיות שתוחלתן נכזבה למעבר לרווח .העסקה בוצעה
לאחר שנה קלנדרית ( ) 2012שבה עמדו הפסדי החברה על כ.₪ 123,000 -
בנובמבר  ,2016לעומת זאת ,מועד ביצוע הערכת שווי זו ,עומדים הפסדי החברה
בשנה הקלנדרית הקודמת (  )2015על כ ₪ 618,000 -ובמצטבר על הפסד של כ2.4 -
מיליון  ₪בתוך שלוש שנים .גם שנת  2016צפויה להסתיים בהפסד של כ 600 -אלף
.₪
מובן ,אפוא ,כי שוויה של החברה שצברה הפסדים כבדים שנה אחר שנה ירד
משמעותית ביחס למחיר שנקבע בעסקת רכש המניות והעברת השליטה ביולי .2013
ו .סיכום הערכת השווי
לנוכח התוצאות העסקיות הגרועות של החברה ובהתחשב בנקודות החיוב והשלילה
של האתר שפורטו לעיל ,כולל הפסד צבור לצורך מס; בהתחשב בממצאי ההשוואה
למחירי עסקאות דומות; בהתחשב בהשערה כי עדיין קיים סיכוי לפיתוחו של מודל
עסקי חדש שיניב הכנסות גדולות יותר לאתרי האינטרנט; ובהתחשב בסיכוי
למכירה עתידית של האתר לצד ג' שישלם פרמיה על השגת גישה לציבור גדול מקרב
המגזר החרדי;
אנו קובעים בזאת כי
השווי ההוגן של חברת בחדרי חרדים בע"מ עומד על סך של  2מיליון .₪
מאיר אמיר
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