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 בע"מ דולומיט אחזקות 
  ("דולומיטאו " "החברה" )להלן: 

 
     לכבוד

  בע"מ בת"א ערך לניירות הבורסה ערך ניירות רשות

 2 בית תאחוז רח' 22 נשרים כנפי רח'

 אביב-תל  ירושלים
 

 ג.א.נ.,
 

 חריגה פרטית והצעה מיוחדת כללית אסיפה כינוס על מיידי דו"ח הנדון:

 )דוחות ערך ניירות תקנות הוראות "(,החברות חוק" )להלן: 1999-התשנ"ט החברות, חוק להוראות בהתאם

 )הצעה ערך ניירות תקנות "(,ומיידיים תקופתיים דוחות תקנות" )להלן: 1970-תש"ל ומיידים(, תקופתיים

 החברות  תקנות  והוראות  ,"(פרטית  הצעה  תקנות"  )להלן:  2000-התש"ס  רשומה(,  בחברה  ערך  ניירות  של  פרטית

 )להלן:  2000-התש''ס  (,והוספת נושא לסדר היום  ציבורית  בחברה  סוג  ואסיפת  כללית  אסיפה  על  ומודעה  )הודעה

 )להלן: בחברה המניות בעלי של מיוחדת כללית אסיפה זימון בדבר הודעה בזאת ניתנת "(,האסיפות תקנות"

 3 ב 'א ביום"(, החברה משרדי)להלן " הרצליה 8החברה ברחוב המנופים  במשרדי תתקיים אשר "(,האסיפה"

 .12:00 בשעה ,2019בנובמבר

 לאישור מובאים להלן, זה בדוח כמפורט הכללית האסיפה של לאישורה המובאים הנושאים כי יובהר,

 ובעלי מניותיה ("אקסל")להלן:  בע"מאקסל סולושנס  חברת עם החברה של מהעסקה כחלק אחת, כמקשה

האישור של כל אחד מן הנושאים על סדר היום מותנה בכך שיאושרו יתר הנושאים שעל סדר  .של אקסל

 ., ככל שרלוונטי)ב( לחוק החברות273 -ו()ג( 1()1)ג272א)ג( 267 פיםסעי, ובכלל זה אישור שיתקבל לפי היום

  האסיפה יום סדר על הההחלט תיאור .1

 העסקה תיאור – מבוא .1.1

 בתחום  פועלת  אשר  פרטית  חברה  ,  אקסל  עםעקרונות    במזכר  החברה  התקשרה  2019ביוני    12  יוםב

 יבוא הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום

 ,באקסל, מר רונן שור, ובעלת השליטה אקסלמנכ"ל  ועם ,"(הפעילות: "להלן)הטלקומוניקציה 

 המניות הון מלוא להעברתלקראת כריתתו של הסכם ,שמרוק ישראל קרן צמיחה יועצים בע"מ

 .(בהתאמה", העסקה"-" ומזכר העקרונות)להלן: " המונפק והנפרע של אקסל בדילול מלא לחברה

-2019-01)מספר אסמכתא:  2019 ינביו 13יום בהחברה  פרסמהלפרטים נוספים ראה דוח מיידי ש

 .דרך ההפניהאשר האמור בו נכלל בדוח זה על , (058306

הסכם סופי על  מבעלי המניות של אקסל 99.5% -כבין החברה לבין נחתם  2019 בספטמבר 16ביום 

לפרטים     .("ההסכם"  )להלן:  מניות  החלפת  של  דרך  על  העסקהבסיס מזכר העקרונות לצורך ביצוע 

-2019-01)מספר אסמכתא:  2019 ספטמברב 16יום בהחברה  פרסמהנוספים ראה דוח מיידי ש

 אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה., (096802
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 )פרטי ערך ניירות לתקנות הראשונה לתוספת בהתאם כנדרש אקסל פעילות תיאור אודות לפרטים

 ראו ,(תשקיף" פרטי "תקנות )להלן: 1969-התשכ"ט ,(וצורה נהבמ – התשקיף וטיוטת התשקיף

בדצמבר   31ליום  אקסל    של  כספיים  דו"חות  זה,  לדוח  'ב  כנספח  המצ"באקסל    של    פעילותה  מתאר

 הדירקטוריון דוח וכן ,'ג כנספח זה לדוח המצ"ב 9201 ביוני 03 ליוםו 2018מבר בדצ 31, ליום 2017

  .'ד כנספח זה לדוח המצ"ב 9201 ביוני 30וליום  2018בדצמבר  31 ליום אקסל של

 מעריך ע"י נערכה אשר 9201ביולי  31 ליוםאקסל  של שווי הערכת 'ה כנספח זה לדוח מצ"ב כן

 .( בע"מ(2009י.אפ.אס ייעוץ והשקעות ))א שלוש בן שגיא החיצוני השווי

  :העסקה עיקרי .א

אקסל , כך שהחברה תקצה לבעלי המניות של  מניותתבוצע החלפת    עסקההבמועד השלמת   .1

מהון המניות המונפק והנפרע  65% -רגילות של החברה אשר תהוונה כ מניות 46,991,012

מניות רגילות  7,831,836"(. המניות המוקצות)להלן: " עסקההשל החברה עם השלמת 

מניות מהון ה 68% -נוספות של החברה, ואשר ביחד עם המניות המוקצות היו מהוות כ

המונפק והנפרע של החברה במועד ההשלמה לו היו מוקצות באותו מועד, תוקצינה לבעלי 

המניות המניות של אקסל עם ובכפוף להתקיימות אבני הדרך כמפורט להלן )להלן: "

למען הסר ספק, לא תבוצע כל התאמה בכמות המניות המוקצות "(. המוקצות הנוספות

ל שינוי טכני בהון המניות המונפק של החברה, בדרך שיוקצו למעט במקרה שיחוהנוספות  

של מניות הטבה, פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות או כל אירוע דומה על ידי או 

אזי כמות המניות המוקצות הנוספות תותאם על מנת לשמר באופן , של החברה

היו זכאים  בעלי המניות של אקסלשפרופורציוני את כמות המניות המוקצות הנוספות 

 .להם טרם השינוי האמור

ימים  7-עד ולא יאוחר מהמניות המוקצות הנוספות תוקצינה לבעלי המניות של אקסל  .2

ובכפוף להתקיימות כל   2021לאחר אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת  

"(: )א( הרווח הנקי התנאים המתלים להקצאת המניות הנוספותהתנאים הבאים )להלן: "

מצטבר של החברה לאחר מס, כפי שבא לידי ביטוי בדוחות הכספיים המאוחדים ה

בניכוי הוצאות והכנסות חד פעמיות של  2021 -ו 2020המבוקרים של החברה לשנים 

מיליון ש"ח )להלן:  9 -"( לא יפחת מהרווח המצטברהחברה באותה תקופה )להלן: "

החברה על פי הדוחות הכספיים "( ובנוסף )ב( ההכנסות המצטברות של מבחן הרווח"

מיליון ש"ח בניכוי הוצאות   100  -לא יפחתו מ 2021  -ו 2020המאוחדים המבוקרים לשנים  

על אף האמור "(.  מבחן ההכנסותוהכנסות חד פעמיות של החברה באותה תקופה )להלן: "

החברה תעמוד במבחן ההכנסות אך לא תעמוד במבחן הרווח, ובלבד שלעיל, במידה 

מיליון ש"ח, אזי יהיו בעלי המניות של אקסל זכאים  7 -המצטבר לא יפחת מ שהרווח

 לחלק יחסי מהמניות המוקצות הנוספות השווה לשיעור העמידה במבחן הרווח.

 6בנוסף למניות החברה, יהיו בעלי המניות של אקסל זכאים לתמורה מותנית בסך של עד   .3

התמורה המותנית תשולם לשיעורין בכל אחת "(. התמורה המותנית"להלן: מיליון ש"ח )

"(, כאשר בכל שנה תקופת תשלום התמורה המותנית)להלן: " 2026עד  2021מהשנים 

מהרווח הנקי של החברה  20%( 1התמורה המותנית תהיה שווה לסכום הנמוך מבין: )
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לכל אחת מהשנים של החברה  המאוחדים המבוקרים  בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים  

מיליון ש"ח, או  1.5( 2בגין השנה שחלפה, בניכוי הוצאות חד פעמיות, או ) 2025עד  2020

( סך תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת באותה שנה, בהתאם לדוחות הכספיים 3)

התמורה המותנית תשולם עד ולא השנתיים של החברה בגין כל אחת מהשנים האמורות. 

 .2025עד  2020ים לאחר אישור הדוחות הכספיים בגין כל אחת מהשנים ימ 7-יאוחר מ

יעבירו בעלי  ולתמורה המותנית בתמורה למניות המוקצות ולמניות המוקצות הנוספות .4

חזקותיהם באקסל, כך האת מלוא  עסקהההמניות של אקסל לחברה במועד השלמת 

ונפק והנפרע של אקסל, מהון המניות המ  100%  -שלאחר ההעברה כאמור תחזיק החברה ב

 ,ללא דילול ובדילול מלא. יובהר, כי מניות אקסל מהוות תמורה הן עבור המניות המוקצות

, והמניות המוקצות והן עבור התמורה המותנית הן עבור המניות המוקצות הנוספות

הנוספות תוקצינה, ככל שתוקצינה, לבעלי המניות של אקסל כחלק מהעסקה ובעלי 

סל  לא יידרשו לבצע לחברה תשלום כלשהו בגין המניות המוקצות המניות של  אק

 הנוספות, מעבר לתמורה כאמור.

כ"ל של אקסל, ימונה המנ ,מר רונן שורהעסקה כי במועד השלמת  ,עוד נקבע בהסכם .5

מר יאיר פודים, מנכ"ל החברה הנוכחי, יחדל מלכהן כמנכ"ל החברה ו למנכ"ל החברה

לפרטים בדבר התנאים המוצעים למר שור ולמר ל החברה. וימונה ליו"ר הדירקטוריון ש

 לדוח זה, בהתאמה. 1.9-ו 1.8פודים, בכפוף לאישור אסיפה זו, ראו סעיפים 

"(, תהיה זכאית במועד יועצת העסקהפורטופינו השקעות בע"מ, יועצת העסקה )להלן: " .6

מהון המניות   2%  -אשר יהוו כ  ,רגילות של החברהמניות    1,443,656שלמה להקצאה של  הה

תישא   ברהחה  .  "(המניות המוקצות ליועצת העסקה"להלן:  )  של החברה במועד ההשלמה

עד לגובה של  העסקה ליועצת המוקצותבמזומן בעלות המע"מ הנובעת מהקצאת המניות 

שיתקיימו התנאים המתלים כמו כן, במידה  ש"ח, וזאת כנגד חשבונית מס. 100,000

מניות  240,609להקצאה של  תתהיה יועצת העסקה זכאי להקצאת המניות הנוספות,

"(. במידה המניות המוקצות הנוספות ליועצת העסקה"להלן:  נוספות של החברה )רגילות  

ת אך לא תעמוד במבחן הרווח ובכפוף לכך שהרווח שהחברה תעמוד במבחן ההכנסו

זכאית לחלק יחסי מהמניות   תהאמיליון ש"ח, אזי יועצת העסקה    7  -המצטבר לא יפחת מ

המוקצות הנוספות ליועצת העסקה השווה למכפלה שבין: )א( המניות המוקצות הנוספות 

בנוסף, תהיה יועצת   ח.מיליון ש"  9ליועצת העסקה; ובין )ב( היחס בין הרווח המצטבר ובין  

אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ, אשר תשולם לה  240העסקה זכאית לתמורה כספית בסך של 

 כל אחד, במועדים הבאים: ש"חאלפי  80תשלומים שווים, בסך  בשלושהעל ידי החברה 

במרץ   31)ג(  -; ו2020ביוני    30; )ב(  העסקה  השלמת  ממועד  עסקים  ימי)חמישה(    5  בתוך)א(  

 (."התמורה הכספית ליועצת העסקה")להלן:  2021

לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן:   הבורסה  של  השימור  רשימתב  נמצאת החברההיות ו .7

ימשיכו ניירות  העסקהכי לאחר השלמת  יובהר, 2018בינואר  29 מיום החל( "הבורסה"

הערך של החברה להיסחר במסגרת רשימת השימור של הבורסה וכי בכוונת החברה 

לעשות את מרב המאמצים על מנת שניירות הערך של החברה יחזרו להיסחר במסגרת 

 כפוףהראשית  לרשימהכי העברת המסחר במניות החברה  ,הרשימה הראשית. יובהר
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 בתקנון' ד לפרק ובהנחיות' ד בפרק כמפורט ההבורס של השימור בכללי החברה לעמידת

 .הבורסה

 הבורסה בתקנון הקבועים בתנאים תעמוד לא החברהיתכן ו העסקה השלמת במועד

 העובדה אף ועל הראשית לרשימה השימור מרשימת החברה במניות המסחר להעברת

 העברת לצורך הבורסה בכללי לעמוד כדי המאמצים מרב את לבצע החברה שבכוונת

 בידי שיעלה ודאות כל אין הראשית לרשימה השימור מרשימת החברה במניות המסחר

  .אלה בתנאים לעמוד החברה

  העסקה להשלמת מתלים תנאים .ב

 המתלים מהתנאים אחד כל של והמצטבר המלא לקיום כפופים הוביצוע השלמת העסקה

, חלקו  או  כולו  תנאי,  אותו  התקיימות  על  בכתב  ויתרו  הצדדים  כל  אם  )אלא  כדלקמן  זה  בסעיף

 השלמת  מועד"  )להלן:  להלן  כהגדרתו  ,האחרון  למועד  עד  (ובלבד שקיומו אינו נדרש על פי דין

  "(:ההשלמה מועד" או "העסקה

 . המוקצות הנוספותוהמניות ות קצהמואישור הבורסה לרישום למסחר של המניות  .א

 .סדר יומהזו לכל ההחלטות שעל כללית אישור אסיפה  .ב

 קבלת אישור רשויות המס למתווה העסקה.  .ג

, למעט ניירות ערך שהוחרגו החברהסך המזומן וניירות הערך הזמינים למכירה של  .ד

, מכל מין וסוג שהוא, שמועד תשלומן עד החברה, בניכוי כל התחייבויותיה של בהסכם

הוצאות   ניכויב  ש"חמיליון    4  -למועד ההשלמה, לא יפחת במועד ההשלמה מסך השווה ל

"( ובלבד שהחלק אותו מהווים ניירות ערך לא סך הנכסים המינימאליהעסקה )להלן: "

 . מסך הנכסים המינימאלי 15%יעלה על שיעור של 

בניכוי  2019ביוני  30לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום החברה ההון העצמי של  .ה

 מיליון ש"ח. 4, לא יפחת מסך של  במניות של גפןהחברה ההחזקה של 

ההון החוזר של אקסל במועד השלמת העסקה ולפי דוחותיה הכספיים הסקורים ליום  .ו

 , יהיה חיובי. 2019ביוני  30

  ., ככל שיידרשאישור הממונה על התחרות .ז

השקעות בעין של כל מניות גפן חלוקה חלוף המוקדם מבין: )א( המועד הקובע לצורך  .ח

, בלא ותימכרנה במידה תמורתן או החברהידי אשר מוחזקות על "( גפןביומד בע"מ )"

( המועד בו החברה לא לשהו המבקש למנוע חלוקה כאמור, או )בשקיים הליך משפטי כ

שעד מועד סמוך למועד האחרון לא תתקבל החלטת בית  ככל ן.תחזיק במניות של גפ

משפט להתיר את החלוקה כאמור, יבחנו הצדדים אפשרויות להשלים את העסקה באופן 

שיאפשר לחברה לחלק את מניות גפן או תמורתן לבעלי המניות של החברה כפי שיהיו 

 . העסקה השלמת לפני

וטית מחייבת אחרת, שיהיו תקפים שיפ  מוסמך או כל החלטהא יינתן צו של בית משפט  ל .ט

במועד התקיימות אחרון התנאים המתלים האחרים להשלמת העסקה, אשר אוסרים על 

 .השלמת העסקה

 30ליום  עד זה, בסעיף הקבועים המתלים התנאים כל יתקיימו ולא היה כי ,נקבע בהסכם
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 על במשותף, להסכים, הצדדים לזכות בכפוף (,"האחרון מועדה" )להלן: 2019בנובמבר 

 אחרוןה במועד סכםהה של תוקפו יפקע (,הנדחה" המועד" )להלן: האחרון מועדה הארכת

 כנגד  דרישה  ו/או  תביעה,  טענה  כל  תהא  מהצדדים  שלמי  מבלי  ,(העניין  )לפי  הנדחה  במועד  או

  .שהופרו ככל ,בהסכם הכלולות התחייבויות הפרת בגין טענות למעט ,כך בשל רעהו

  דירקטורים כהונת וסיום מינוי .ג

של גב' נעמי אנוך  הלאישור האסיפה מינויי יובא ממנה, וכחלק העסקה, השלמת במועד

, כן  כמו  להלן.  01.3  סעיף  ראה  יהאודות  נוספים  לפרטים  .החברה דירקטוריון  תכחבר  לכהונה

 .בחברה כדירקטורית מלכהן בכור שרה' גב תחדל העסקה השלמת במועד

 ויו"ר דירקטוריון לחברה מנכ"ל מינוי .ד

 לתנאימניות  הובכפוף לקבלת אישורה של האסיפה הכללית של בעלי  במועד השלמת העסקה,  

 רונן שור מר מכהן, זה דוח פרסום למועד)נכון  למנכ"ל החברה שור רונןמר  נהוימ ,העסקתו

, המכהן גם כדירקטור החברה, מנכ"ל יאיר פודיםמר  .(וכדירקטור יחיד בה אקסל''ל כמנכ

במועד השלמת העסקה, כמנכ"ל החברה  ולסיים את כהונת והודיע לחברה על רצונ בה,

 תנאי אודות נוספים לפרטים ם ימונה ליו"ר הדירקטוריון של החברה.מר פודי ,ובכפוך לכך

לפרטים בדבר תנאי  זה. לדוח 1.8 סעיף ראה החברה כמנכ"ל שור מר של המוצעים העסקתו

 לדוח זה. 1.9כהונתו המוצעים של מר פודים ראה סעיף 

  משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח .ה

 המניות, בעלי של הכללית האסיפה של אישורה לקבלת ובכפוף ,העסקה השלמת במועד

 את  גם שתכלול כך משרה ונושאי לדירקטורים אחריות ביטוח פוליסת תרכוש החברה

 ככל  נוספים  משרה  ונושאי  דירקטורים  וכן  החברה  של  החדשים  המשרה  ונושאי  הדירקטורים

 ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח פוליסת תרכוש וכן לעת מעת אקסלוב בחברה שיהיו

 השלמת  מועדמ  וזאת  ,העסקה  השלמת  למועד  עד  שאירעו  אירועים  בגין  Run-Off  מסוג  משרה

 הפוליסה מתנאי יפחתו שלא ובהיקפים בתנאים שנים (7) שבע של תקופה ולמשך העסקה

 תכלול  ,Run-Offמסוג    כאמור  הביטוח  פוליסת  .העסקה  השלמת  למועד  נכון  בחברה  הקיימת

 לפרטים .העסקה השלמת למועד עובר בחברה שכיהנו המשרה ונושאי הדירקטורים את

 זה. לדוח 1.5-ו 1.4 פיםסעי ראה נוספים

  סכםהה מתוך נוספות הוראות .ו

 הוראות נקבעו זה, מסוג ועסקאות הסכמים במסגרת וכמקובל כן, כמו - הביניים תקופת

 נקבעו וכן ,(ההשלמה למועד ועד סכםהה חתימת ממועדש )התקופה הביניים לתקופת ביחס

 .העסקה השלמת למועד ועד ההסכם חתימת ממועד לביצוע פעולות בדבר הוראות

 בדבר   מקובלות  הוראות  בהסכם  נקבעו  זה,  מסוג  בהסכמים  וכמקובל  בנוסף  –  כלליות  הוראות

 נוספות. כלליות והוראות סודיות והוצאות, מסים

 החלטה של אישורה אי וכי אחת כמקשה להצבעה מובאותלהלן  המפורטותההחלטות  כל, כי יובהר

  .בעסקה ההתקשרות לביטול תביא להלן המפורטות ההחלטות מבין יותר או אחת

  אקסל למניות תמורההמוקצות בקצאת המניות ה המוצעת: ראשונהה ההחלטה .1.2
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התקיימות לבעלי המניות של אקסל את המניות והמוקצות, וכן בכפוף ל תקצהלאשר כי החברה 

כן, תשלם ו  ,, את המניות המוקצות הנוספותלים להקצאת המניות המוקצות הנוספותתנאים המתה

בתמורה וזאת  לתשלומה,, בכפוף לקיום התנאים התמורה המותניתלבעלי המניות של אקסל את 

 . בדילול מלא(ו דילול ללא) אקסלהמונפק והנפרע של  ההוןמ 100%להעברת 

 החברה לדירקטוריון תדירקטורי מינוי המוצעת: נייההש ההחלטה .1.3

 במועד חלה בחברה תכדירקטוריגב' נעמי אנוך  את למנות מוצע העסקה להשלמת בכפוף .1.3.1

  .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית האסיפה תוםל עדו העסקה השלמת

 הנדרשים  הפרטים  את  הכוללות  החברות,  לחוק  ב'224  לסעיף  בהתאם  ,תהמועמד  של  תההצהר .1.3.2

  זה. לדוח ו' נספחכ מצ"ב ,תקופתיים ומיידיים דוחות לתקנות 26 תקנה פי על

לנהוג בחברה שנתי וגמול השתתפות בהתאם  לגמול    תזכאי  תהיה  תהדירקטוריון הנכנס  תחבר .1.3.3

וכאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי  כלליותושיפוי  לכתבי פטורוכן,  ,2000-חיצוני(, תש"ס

כתבי הפטור והשיפוי הקיימים  נוסח  .בדומה ליתר חברי הדירקטוריון של החברהמשרה 

 לדוח זה 'טנספח "ב כמצבחברה 

  :אנוך 'גבלתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים אודות  26הפרטים הנדרשים על פי תקנה  להלן .1.3.4

 נעמי אנוך :שם
 055373187 מספר זיהוי:
 19/09/1958 תאריך לידה:

 אביב תל, 7 מגן קלמן אלוף דין:-מען להמצאת כתבי בי
 ישראל נתינות:

 לא דירקטוריון: חברות בוועדות 
 לא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או 
 דירקטור חיצוני מומחה:

 כן

עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל 
 עניין:

 לא

 העסקה השלמת מועד תאריך תחילת הכהונה:
"א, ת באוניברסיטתחשבונאות וכלכלה  בוגרת השכלה:

 .ברדפורד באניברסיטת עסקים מנהל בוגרת
 יועצת פיננסית עצמאית עיסוק בחמש השנים האחרונות:

"מ, בע תעשיות קליל"מ, בע מים חברת מקורות תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:
 "מ.בע בישראל פטרוכימיים מפעלים

 לא בחברה:בן משפחה של בעל עניין אחר 
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי 

 ( לחוק החברות:12)א()92שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

 כן

 משרה ונושאי לדירקטורים ביטוח בפוליסת התקשרות אישור המוצעת: שלישיתה ההחלטה .1.4

  האסיפה אישור ממועד שנים לשלוש מסגרת" כ"עסקת כאמור הפוליסה תנאי ואישור

, מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים העסקהבכפוף להשלמת 

ונושאי משרה של החברה ושל חברות בנות של החברה, לרבות נושאי משרה הנמנים על בעלי 

יכהנו בחברה מעת לעת, בתנאים האמורים, באופן שתהווה  אשרהשליטה בחברה, המכהנים ו/או 

", כהגדרתה בתקנות החברות )הקלות בעסקאות גם החלטה לאישור ההתקשרות כ"עסקת מסגרת
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"(, באופן שהחברה תהיה רשאית מידי שנה, המסגרת עסקת)להלן: " 2000-עם בעלי עניין(, תש"ס

שנים, החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח זה )ככל שיתקבל  3ובסה"כ לתקופה מצטברת של 

או לחדש את פוליסת הביטוח או /אישור( ובכפוף לאישור ועדת התגמול לכך בכל שנה, להאריך ו

להתקשר בפוליסה חדשה עם אותו המבטח או עם מבטח אחר, בישראל או בחו"ל, בהתאם לתנאי 

 :עסקת המסגרת המפורטים להלן

 .למקרה ביטוח ארה"ב דולר אלפי 35 של סך על תעלה לא העצמית ההשתפות .1.4.1

 דולר מיליוני 5יפחתו מסך של  לא החברה שתרכוש הביטוח פוליסת של האחריות גבולות .1.4.2

  ולתקופה. למקרה ארה"ב

 שלה,  בנות  בחברות  ו/או בחברה  המשרה ונושאי הדירקטורים  כל  את תכסה  הביטוח  פוליסת .1.4.3

 לעת מעת בחברה שיכהנו ו/או המכהנים בחברה, השליטה בעלי שהינם משרה נושאי לרבות

 ובלבד כאמור, משרה נושאי היותם בתוקף שעשו פעולות עקב עליהם שתוטל חבות בשל

 בסיס   על  הינה  הביטוח  פוליסת  המשרה.  נושאי  יתר  של  אלה  על  יעלו  לא  בגינם  הכיסוי  שתנאי

  תביעה. הגשת

דירקטורים הכללו גם י, יזה ףבסעי תהמפורט הלמען הסר ספק יצוין, כי במסגרת הפוליס .1.4.4

נוספים ככל שיהיו בחברה ונושאי המשרה החדשים של החברה, דירקטורים ונושאי משרה 

 , ככל שיהיו כאלה.השליטה בחברה בעלימעת לעת וכן דירקטורים הנמנים על  אקסלוב

 דירקטורים  אחריות ביטוח בפוליסת החברה התקשרות אישור המוצעת: תרביעיה ההחלטה .1.5

  Off-Run מסוג משרה ונושאי

 ונושאי דירקטורים ביטוח פוליסתב החברה התקשרות את לאשר וצעמ העסקה להשלמת בכפוף

 בחברה שיכהנו ו/או המכהנים ו/או שכיהנו משרה ונושאי דירקטורים עבור ,Run Off מסוג משרה

 וסיומה זאת עסקה בטרם האחרונה השליטה החלפת מאירוע החל שתחילתה התקופה במהלך

 או תסתיים טחיםבוהמ המשרה ונושאי הדירקטורים של כהונתם אם )אף העסקה השלמת במועד

 השלמת למועד ועד מינויים ממועד שאירעו אירועים בגין וזאת ,ההשלמה( מועד לפני הסתיימה

 שנים, (7) שבע למשך בתוקף ותהא העסקה השלמת ממועד החל לתוקפה תיכנס אשר ,העסקה

-יפחת מ לא הביטוחי הכיסוי הפוליסה במסגרת הבאים: מהתנאים יפחתו שלא והיקפים בתנאים

 למקרה ביטוח ארה"ב דולר אלפי 50 על תעלה לא העצמית ההשתפות ,ארה''ב דולר מיליון 5

  ארה''ב. דולר אלפי 100 של סך על תעלה לא והפרמיה

  החברה תקנון ושינוי שם שינוי המוצעת: חמישיתה ההחלטה .1.6

טכנולוגיות   אקסל"ל החברהשל    השם  ישונה ,ולאישור רשם החברות העסקה  להשלמת בכפוף .1.6.1

 .חברות רשם ידי על יאושר אשר אחר דומה שם לכל או" בע"מ

, ובכלל זה הגדלת הון זה לדוח 'ז נספחכ המצ"ב המתוקן בנוסח בהתאם, החברה תקנון שינוי .1.6.2

  .מניות וביטול ערכן הנקוב 150,000,000המניות של החברה לסך של 

  מדיניות תגמולהמוצעת: אישור  תשישיהההחלטה  .1.7
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המשרה והדירקטורים  , מוצע לאשר מדיניות תגמול חדשה לנושאיהעסקה השלמתהמכחלק  .1.7.1

לתקופה של שלוש שנים  בחברה, אשר תיכנס לתוקפה במועד השלמת העסקה ותהא תקפה

   '.חכנספח העסקה בנוסח המצ"ב שלמת חהממועד 

א לתקנות 2תקנה  אשר אושרה בהתאם להוראות    למועד הדוח, לחברה מדיניות תגמול בתוקף, .1.7.2

אולם מכיוון שכעת  .2013-, תשע"גהחברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(

הנהלת החברה וחלק משעשויה להכניס לחברה פעילות עסקית חדשה  עומדת על הפרק עסקה

ני הדירקטוריון בפ שכמקובל בעסקאות מסוג זה ועדת התגמול המליצה צפויה להתחלף, הרי

 .שלמת העסקהמדיניות חדשה לנושאי משרה שיכהנו בחברה לאחר ה לקבוע

השיקולים שהנחו את ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בבואם לאמץ את מדיניות התגמול  .1.7.3

קידום מטרות החברה, החדשה המוצעת הינם בהתאם להוראות חוק החברות, וביניהם: 

גודל  יתתכניות העבודה שלה ומדיניותה, ככל הניתן בראייה ארוכת טווח; התגמול בראי

יצים ראויים לנושאי המשרה, בהתחשב, בין השאר, החברה ואופי פעילותה; יצירת תמר

במדיניות ניהול הסיכונים של החברה; תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה 

ולהשאת רווחיה, חוסנה ויציבותה והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא 

חיותו, ניסיונו תגמול משתנים(; התחשבות בהשכלתו, כישוריו, מומ המשרה )לעניין רכיבי

המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה או נושא המשרה המכהן; התחשבות בתפקיד, בתחומי 

 אחריות ובהסכמים קודמים עם נושא המשרה )ככל שלא מדובר בנושא משרה חדש(.

בתוך כך ובין יתר השיקולים שנלקחו בחשבון עת אושרה מדיניות התגמול המוצעת, תוך שימת  .1.7.4

ב' לחוק החברות ולעניינים אליהם חובה להתייחס במדיניות 267נויים בסעיף  לב לשיקולים המ

התגמול כמפורט בתוספת ראשונה א' לחוק החברות, ועדת התגמול שקלה גם את קידום 

 העסקהמטרות החברה הנוכחית שלמועד הדוח פעילותה העסקית מצומצמת, אך ככל ש

 תושלם, תהיה חברה עם תחום פעילות חדש.

 החברה מנכ"ל ,רונן שור מר עם העסקה בהסכם התקשרות אישור המוצעת: ביעיתשה ההחלטה .1.8

   הנכנס

, בתפקיד רונן שור מרעם  העסקההתקשרות החברה בהסכם את לאשר  ,העסקה להשלמת בכפוף

. תנאי המענק ההוני המוצעים 1"(המנכ"ל" -" והעסקהההסכם מנכ"ל החברה )להלן בהתאמה: "

 חורגים ממדיניות התגמול המוצעת. המנכ"לשל 

  להלן עיקרי התנאים: .1.8.1

 לתקופה שאינה קצובה בזמן. - ההעסקה תקופת הסכם .א

 .100% – היקף משרה .ב

 ;(ברוטו) ש"ח 50,000– חודשי תגמול .ג

כל "(. המניות המוקצות למנכ"ל"להלן: מניות של החברה ) 3,329,494 – מענק הוני .ד

מכמות המניות  20%המניות תוקצינה למנכ"ל במועד השלמת העסקה כאשר 

 24המוקצות למנכ"ל תבשיל במועד הקצאתן והיתרה תבשיל על פני תקופה בת 

 
 .ומעביד עובד יחסי החברה לבין"ל המנכ בין יחולו, ההעסקה הסכם של לתוקף וכניסתו העסקה להשלמת בכפוף כי, מובהר 1



9 

 

נוספים בכל רבעון(. ככל  10%מנות שוות ) 8-חודשים ממועד ההקצאה, כל רבעון ב

הפיטורין, תבשיל  עד מועד הבשילהיפוטר, כל יתרת המניות שטרם "ל מנכשה

כי החברה  ההעסקהבמקרים בהם נקבע בהסכם  למעט, מיידי אופןאוטומטית ב

 תפקע  שאזסיום ללא הודעה מוקדמת,  לכדי ההעסקהרשאית להביא את הסכם 

. הפיטורין מועד עד הגיע טרם הבשלתן מועד אשר ל"למנכ המוקצות למניות הזכאות

שהחברה תבצע גיוס/י הון במהלך התקופה המוקצות למנכ"ל, ככל  למניותבנוסף 

"(, אבן הדרך הראשונה"להלן: ) 2022השלמת העסקה ועד לתום שנת  שהחל ממועד

, בסמוך ככל האפשר לאחר התקיימות אבן הדרך הראשונה, מנכ"ללאזי החברה תקצה  

מניות של החברה,  207,464מניות נוספות, ללא תמורה, בכמות לפי הנמוך מבין: )א( 

או )ב( כמות שתהווה במועד ההקצאה, ביחד עם כל מניות החברה שיהיו בבעלותו 

למסחר של   מסך הון המניות הרשום  4.99%)לרבות באמצעות נאמן( במועד ההקצאה, 

החברה. למען הסר ספק, ככל שיהיה מדובר בכמה גיוסי הון )להבדיל מגיוס הון יחיד(, 

מניות בגין כל גיוס הון עד כמות המניות המקסימאלית  מנכ"ללאזי החברה תקצה 

 האמורה לעיל. 

המניות המוקצות   ככל שיתקיימו התנאים המתלים להקצאתבנוסף למניות האמורות,  

, בסמוך ככל האפשר מנכ"לל"(, אזי החברה תקצה  אבן הדרך השניה":  להלן)הנוספות  

לאחר התקיימות אבן הדרך השניה, מניות נוספות, ללא תמורה, בכמות לפי הנמוך 

מניות של החברה לבין הכמות שהחברה  207,464מבין: )א( ההפרש ככל שייווצר בין 

 589,493בתוספת  בעקבות התקיימות אבן הדרך הראשונה, מנכ"ללהקצתה בפועל 

מניות של החברה, או )ב( כמות שתהווה במועד ההקצאה, ביחד עם כל מניות החברה 

מסך הון המניות  4.99%שיהיו בבעלותו )לרבות באמצעות נאמן( במועד ההקצאה, 

 הרשום למסחר של החברה.

יהיה זכאי לכל המניות המפורטות לעיל אף אם  מנכ"להלמען הסר ספק יובהר, כי 

התקיימות אבן הדרך הראשונה ו/או אבן הדרך השניה כבר לא יכהן כעובד של  במועד

החברה  כי ההעסקהבהם נקבע בהסכם  במקרים, מכל סיבה שהיא, למעט החברה

 .מוקדמת הודעה ללא סיום לכדי ההעסקהרשאית להביא את הסכם 

 השנתיות הכספיות לתוצאות בהתאם, שנתי למענקיהיה זכאי  "להמנכ – שנתי מענק .ה

 מס  לפני  השנתי  מהרווח  אחוזים(  5)  חמישה  של  משיעור  יפחת  שלא  בסכום,  החברה  של

 לא השנתי המענק שסך ובלבד המבוקרים הכספיים לדוחותיה בהתאם החברה של

, 2019על אף האמור לעיל, יצוין, כי בגין שנת  .החודשי התגמול פעמים 8 על יעלה

בגין שנה מלאה )להבדיל מחלק יחסי ממנה(, אשר  המנכ"ל יהיה זכאי למענק שנתי

ישולם על ידי אקסל, בהתאם לתוצאות הכספיות השנתיות של אקסל, בסכום שלא 

ובלבד  2019של אקסל לשנת  EBITDA-( אחוזים מסך ה5יפחת משיעור של חמישה )

"ל עשוי להיות מנכהכן,    כמו.  החודשי  התגמול  פעמים  8שסך המענק השנתי לא יעלה על  

 כחלק  החברה  דירקטוריון  דעת  בשיקול  כרכיבמשכורות כמענק מיוחד ו/או    3זכאי לעד  

 פעמים 12 על יעלה לא)בשנה מסוימת(  השנתי המענק וסך, ובלבד השנתי מהמענק

 .החודשי התגמול

הקיימת של  ההשתלמות לקרן חודש מדי חשבונה על תפריש החברה –קרן השתלמות  .ו

 נוספים 2.5%-ל השווה נוסף וסכום, תגמול החודשימה 7.5%-ל השווה סכום, המנכ"ל
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 הפרשות   עם  ביחד  ויועבר  מנכ"לההחודשי על חשבון    תגמולמה  ינוכה  תגמול החודשימה

 האמורות ההפרשות מביצוע שתנבע מס חבות כל ההשתלמות. לקרן כאמור החברה

 .מנכ"לה על תחולנה זה בסעיף

, יהיה זכאי לביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה המנכ"ל –ביטוח מנהלים/קרן פנסיה  .ז

 21.83% על יעלה לא ו/או קרן הפניסה המנהלים לביטוח הפרשות סך כי לכך בכפוף

החברה בגין רכיב פיצויי  הפקדות. (מנכ"לה)כולל חלקו של  תגמול החודשימה

 שממנוזכאי, בגין השכר    מנכ"ליהיה ההפיטורים להם   פיצויי הפיטורים יבואו במקום

 ,לחוק פיצויי פיטורים 14שולמו התשלומים האמורים, והכל בהתאם להוראות סעיף 

פנסיה ולקופת  לקרן מעבידיםאישור הכללי בדבר תשלומי לובהתאם  ,1963-"גהתשכ

 ;ביטוח במקום פיצויי פיטורים

 .בשנה םימי 14 של בהיקף הבראה דמייהיה זכאי ל "להמנכ – הבראה דמי .ח

, מחלה דמי בחוק לקבוע בהתאם בשנהימי מחלה ל"ל יהיה זכאי מנכ: המחלה ימי .ט

 ניתנים  יהיו. בכל מקרה, ימי המחלה אשר לא נוצלו על ידי המנכ"ל לא 1976  -התשל"ו

ימי מחלה צבורים   90"ל קיימים מנכעם סיום עבודתו של המנכ"ל. מובהר, כי ל  לפדיון

 .לתוקף קהההעסביום כניסת הסכם 

 של  בשווי  בה  וכנהוג  החברה  לנוהלי  בהתאם,  רכב"ל  המנכתעמיד לרשות    החברה  -  רכב .י

 בחירתו  לפי  יכול"ל  המנכיוחלף על ידי החברה ועל חשבונה מעת לעת.    אשר,  6  רמה  עד

את  ולרשות תעמיד שהחברה במקום רכב כהוצאות לחודש"ח ש 5,250 של סך לקבל

הרכב ו/או בגין הוצאות הרכב  בגין"ל המנכהרכב. כפיצוי על המיסים החלים על 

 ברוטו. "חש 4,833לסכום חודשי של  זכאי"ל המנכ)"גילום"(, יהיה 

במלוא עלות   תישאהחברה תעמיד לרשות המנכ"ל טלפון סלולרי נייד ו  -  סלולרי  טלפון .יא

 בטלפון  והשימוש  היה כי,  בזאת  מובהרתפעולו השוטף, לרבות התקנת דיבורית ברכב.  

 .כאמור מס כל בתשלום חייב"ל המנכ יהיה, במס יחויב

ימי חופשה תותר  צבירת. ימי חופש בשנה 28-יהיה זכאי ל "להמנכ – חופשה שנתית .יב

 פי  על  לנצלם  חובה אין  אשרימי החופשה  בהתאם לנהלי החברה, כפי שיהיו מעת לעת.  

( יהיו ניתנים לצבירה שנה  מדי  לנצל  מחויב  יהיה"ל  שהמנכ  בשנה  ימים  שבעה)קרי,   חוק

"ל פדיון חופשה מנכ. עם סיום עבודתו של המנכ"ל בחברה, תשלם החברה להגבלה  ללא

 ;נוצלו על ידו א"ל עבור ימי החופשה שלמנכשהיה מגיע ל בסכום השווה לשכר

 ;ימים 90 בתההסכם בהודעה מוקדמת כל צד רשאי לסיים את  - הודעה מוקדמת .יג

לא יביא את העסקתו לידי סיום בתקופה  "להמנכש לכך בכפוף - הסתגלות תקופת .יד

לכך שהעסקתו  ובכפוף, העסקה השלמתהמסתיימת עם חלוף שלושה חודשים ממועד 

 ההעסקהשל המנכ"ל לא הובאה לידי סיום כתוצאה מאחד האירועים שנקבעו בהסכם  

 הודעה ללא סיום לכדי ההעסקהרשאית להביא את הסכם  החברהשבהם  כאירועים

מלאים כולל  לתנאים זכאי היהי"ל המנכתקופת ההודעה המוקדמת  לאחר ,מוקדמת

 תקופה  במשך  השתלמות  קרן, פנסיוניות  הפרשות,  רכב,  החודשי לתגמולאך לא מוגבל  

המוקדמת והחל מיום   ההודעה  לתקופת  מעבר  הסתגלות  תקופת  של  נוספים  יום  180  של
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יום נוספים מעבר לתקופת  90תקופת ההסתגלות תעמוד על תקופה של  31.12.2021

 .ההודעה המוקדמת

הכל כפי שמקובל לגבי  יהיה זכאי לפטור ביטוח ושיפוי המנכ"ל – ושיפוי , פטורביטוח .טו

 בתנאים כפי שיהיו מעת לעת. , דירקטורים ונושאי משרה בחברה

 לרבות, עבודתו לצורך שיוציא סבירות הוצאות להחזר זכאי יהיה המנכ"ל – אחר .טז

לנהלי החברה, כפי שיהיו   ובכפוף  מתאימות  חשבוניות  הצגת  כנגד  וזאת,  אירוח  הוצאות

 .מעת לעת

  (ובאלפי ש"ח )במונחי עלות שנתית :התגמול רכיב פירוט .1.8.2

 סה"כ תגמולים אחרים תגמול בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד  שם 
היקף 
 משרה 

שיעור החזקה 
בהון החברה 

לאחר השלמת  
 העסקה 

 מענק  שכר
תגמול  
 הוני 

דמי  
 ניהול

דמי  
 ייעוץ

 ריבית אחר עמלה
דמי  

 שכירות 
 סה"כ אחר

רונן  
 שור

 1,846 634 - - - - - - 7753 2502 758 4.99% 100% מנכ"ל

יו"ר דירקטוריון עם מר יאיר המוצעת: אישור התקשרות בהסכם שירותי שמינית הההחלטה  .1.9

  פודים

התקשרות  את לאשר וקבלת כל האישורים הדרושים על פי דין,  העסקהבכפוף להשלמת  .1.9.1

, בעצמו או באמצעות חברה יאיר פודיםעם מר    יו"ר דירקטוריוןשירותי  החברה בהסכם למתן  

"הסכם )להלן בהתאמה:  משרה 50%ו, בהיקף של ( ובשליטת100%פרטית בבעלותו המלאה )

חורגים  יו"ר הדירקטוריוןתנאי התגמול ההוני של  .("יו"ר הדירקטוריון"-והשירותים" 

 ממדיניות התגמול המוצעת.

  להלן עיקרי התנאים: .1.9.2

 לתקופה שאינה קצובה בזמן. - השירותים תקופת הסכם .א

 .50% – היקף משרה .ב

 ."(התגמול החודשיבתוספת מע"מ )להלן: " לחודשש"ח  5,0002– חודשי תגמול .ג

 .במדד המחירים לצרכן העלייהבהתאם לשיעור  חודשעודכן אחת לי תגמול החודשיה

 -וזאת בשני שיעורים שווים אשר ישולמו עד ה  התגמול החודשיבגובה    13משכורת    ,וכן

 בינואר בכל שנה; 9 -ביולי וה 9

הוצאות רכב לפי תעריף מחירון "חשב" ל זכאי יהיה פודים מר – רכב הוצאות .ד

סמ"ק, כאשר המס בגין הוצאות אלה יגולם  2,000לקילומטר לרכב בעל נפח מנוע של 

 ע"י החברה.

 ותהניתנ אופציות 1,443,656יהיה זכאי להקצאה של   יו"ר הדירקטוריון – מענק הוני .ה

 האופציות .למניה אג' 50במחיר מימוש של מניות של החברה  1,443,656 -למימוש ל

בתנאים המקובלים בחברה ובהתאם לתוכנית האופציות של החברה כפי  נהוקצת

 
 מענק. 5%-מיליון ש"ח מוכפל ב 5-חושב בהתאם לרווח השנתי לפני מס של אקסל אשר הסתכם לסך של כ 2
הימים שקדמו למועד     30-לכמות המניות המקסימלית המוענקת למר שור מוכפל במחיר הממוצע של מניית החברה בחושב בהתאם    3

 מנות הבשלה שנתיות של המענק. 2-ובהתייחס ל 2019בספטמבר  19החישוב, 
 .לעיל( )י1.8.1בהתאם לאפשרות לקבלת החזר הוצאות רכב חלף העמדת רכב על ידי החברה כפי בהתאם לסעיף  חושב 4
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מימוש האופציות יכול . ןלאחר מועד הקצאת שנים 5 נהפקעתשתהיה מעת לעת ו

אופציות למניות על בסיס מרכיב יעשה כולו או חלקו, באמצעות מנגנון מימוש יש

תקופת ההבשלה כאשר , מנות שוות 12-ביבשילו  ותהאופצי(. Net Exerciseההטבה )

ככל שהחברה תביא את הסכם  על בסיס רבעוני החל ממועד הענקתן.תהא הן של

השירותים לכדי סיום, כל יתרת האופציות שטרם הבשילה, תבשיל אוטומטית במועד 

סיום הסכם השירותים, למעט במקרים שנקבעו בהסכם השירותים, בהם זכאית 

 את הסכם השירותים לכדי סיום ללא מתן הודעה מוקדמת.החברה להביא 

יהיה זכאי שלא לספק את השירותים ולקבל עבור  יו"ר הדירקטוריון – חופשה שנתית .ו

 ;ימים בשנה 20במשך  גמול החודשיכך את הת

 ;ימים 90כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של  - הודעה מוקדמת .ז

הכל כפי  ,ביטוח ושיפוי ,יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לפטור – ושיפוי , פטורביטוח .ח

 בתנאים כפי שיהיו מעת לעת. , שמקובל לגבי דירקטורים ונושאי משרה בחברה

ן נסיעותיו בקשר עם יהיה זכאי לכיסוי הוצאות נסיעה בגי יו"ר הדירקטוריון – אחר .ט

מילוי תפקידו, וכן להוצאות אש"ל ולנשיאה בהוצאות טלפון נייד בגין נסיעותיו לחו"ל 

בקשר עם מילוי תפקידו, ככל שיהיו, והחברה תישא בתשלומי המס בגין הטבות אלו, 

 .ככל שחלים, הכל בהתאם למדיניות החברה ונהליה

  )במונחי עלות שנתית באלפי ש"ח( פירוט רכיב התגמול:

 

 סה"כ תגמולים אחרים תגמול בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד  שם 
היקף 
 משרה 

שיעור  
החזקה בהון 

החברה 
לאחר 

השלמת  
 העסקה 

 מענק  שכר
תגמול  
 הוני 

דמי  
 ניהול

דמי  
 ייעוץ

 ריבית אחר עמלה
דמי  

 שכירות 
  אחר

יאיר  
 פודים

יו"ר 
 הדירקטוריון

50%    104  300 - - - - - 1025 506 

 כמקשה החברה של הכללית האסיפה לאישור מובאות זה 1 בסעיף המפורטות ההתקשרויות כל כי ,יובהר

 החברה. של הכללית האסיפה של אישורה לגביהן נדרש אשר מהעסקה חלק והנן אחת

 זה  בדוח המפורטת שההקצאה העובדה לאור פרטית הצעה לתקנות בהתאם הנדרשים נוספים פרטים .2

  :חריגה פרטית הצעה מהווה

  מעוניין צד והיותם יםהניצע שמות .2.1

הינם:   העסקההניצעים בדוח זה להם תוקצינה מניות של החברה לאחר ובכפוף להשלמת   .2.1.1

(1 )Fund II, LP Shamrock Israel Growth6( ;2 )למשקיעים  צמיחה קרן שמרוק 

 
 )ד( לעיל1.9.2הערכה להוצאות רכב בהתאם לסעיף  5
6 amrock Israel Growth Fund II, LPSh  השותף הכללי של קיימן אייבשותפות זרה המאוגדת הינה, למיטב ידיעת החברה .

אריה עובדיה ומיכה ת הם החברה, בעלי השליטה בשותפו. למיטב ידיעת קרן צמיחה יועצים בע"מישראל שמרוק הינה השותפות 
 .גייגר
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שירותי ניהול ונאמנות   איסופ(  4)  8( צליר אחזקות בע"מ3; )7שותפות מוגבלת,  IIישראלים  

 בעלי )להלן, ביחד: " 9"מבע קפיטל לומן( 7)נאמן ( 6) "מבע טכנולוגיות.טי.וי אי (5)בע"מ 

" פתהנוס תהניצעהעסקה )" צתיוע – השקעות בע"מפורטופינו ( 8)"( אקסל של המניות

 "(. הניצעים, "המניות של אקסלי בעלעם  יחד זה 2 ובסעיף

2.1.2. Shamrock Israel Growth Fund II, LP ,ישראלים  למשקיעים צמיחה קרן שמרוקII ,

 כהגדרת ,מעוניין צד יםנחשבצליר אחזקות בע"מ לומן קפיטל בע"מ ו, שותפות מוגבלת

 וביצוע העסקה השלמת שלאחר היות החברות, לחוק (1()א()5)270 בסעיף המונח

  .בחברה יםמהותי מניות ילבעל להפוך יםצפוי םה לעיל כמפורט ההקצאות

 ההצבעה מזכויות יהוו שהם באחוזים והשיעור כמותם, להנפיקם, שמוצע הערך ניירות תנאי .2.2

  מלא בדילול וכן ההקצאה לאחר והנפרע המונפק ומההון

 של רגילות מניות 48,434,668 ביחד, ,לניצעים החברה תקצה ,העסקה להשלמת בכפוף .2.2.1

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה עם השלמת  67% -אשר תהוונה כ ,החברה

  .עסקהה

 היו  המוקצות  המניות  עם  ביחד  אשר  החברה,  של  נוספות  רגילות  מניות  8,072,445  בנוסף,

 מוקצות   היו  לו  ההשלמה  במועד  החברה  של  והנפרע  המונפק  המניות  מהון  70%  -כ  מהוות

 הכספיים הדוחות אישור לאחר מיםי 7-מ יאוחר ולא עד לניצעים תוקצינה מועד, באותו

התנאים המתלים להקצאת להתקיימות  ובכפוף 2021 שנתהחברה ל של המבוקרים

לא המתלים להקצאת המניות הנוספות  ככל שהתנאים  כהגדרתם לעיל.    ,המניות הנוספות

  .להקצאת המניות הנוספות ניצעיםהיתממשו, לא יהיו זכאים 

  המוקצות הנוספות ובמניות המוקצות במניות הניצעים של חלקם פירוט שלהלן בטבלה .2.2.2

 הנוספות מוקצותה מניותה מוקצותה מניותה הניצע שם 

שמרוק קרן צמיחה למשקיעים 

  1,952,156  11,712,935  , שותפות מוגבלתIIישראלים 

 Shamrock Israel Growth Fund 

II, LP 15,041,326  2,506,888  

  1,499,928   8,999,568  צליר אחזקות בע"מ

  1,323,282   7,939,692  לומן קפיטל בע"מ 

  349,264   2,095,584  "מ בע טכנולוגיות.טי.וי אי

 ונאמנות ניהול שירותי איסופ

 סינפרוינד מרק בעבור"מ בע

 717,988  119,665  

 44,879  269,273  ונאמנות ניהול שירותי איסופ

 
. שותפות ישראלית המאוגדת בישראל, היא למיטב ידיעת החברה, מוגבלת שותפות ,II ישראלים למשקיעים צמיחה קרן שמרוק 7

אריה ת הם  ובעלי השליטה בשותפו  קרן צמיחה יועצים בע"מישראל  שמרוק  הינה  השותף הכללי של השותפות  החברה,  מיטב ידיעת  ל
 .ומיכה גייגרעובדיה 

 בעל השליטה בה הינו מאיר יעקובסון. החברה,חברה פרטית המאוגדת בישראל. למיטב ידיעת  8
, המחזיקים אילת ויל נבנצלו גיל ויל, שי וילבעלי השליטה בה הינם ה"ה  החברה,חברה פרטית המאוגדת בישראל. למיטב ידיעת  9

 .בה באמצעות חברת נכסי משפחת עזריאל ויל בע"מ
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 שור רונן בעבור"מ בע

  35,774  214,646  נאמן 

 240,609 1,443,656 פת הנוס תהניצע

 המניותו ליועצת העסקה המניות המוקצות ,המוקצות הנוספות המניות ,המוקצות המניות תנאי .2.3

 ליועצת העסקה המוקצות הנוספות

 ליועצת העסקה המניות המוקצות, המוקצות הנוספות המניות ,המוקצות המניות .2.3.1

 שתהיינה  החברה, של רגילות מניות הינן ליועצת העסקה המוקצות הנוספות המניותו

 פרסום במועד החברה בהון הקיימות הרגילות למניות הבחינות מכל בזכויותיהן שוות

 עיכבון,  זכות עיקול, שעבוד, משכון, חוב, מכל וחופשיות תנקיו כשהן ותוקצנה זה, דוח

 שהוא,  סוג מכל שלישי, צד לטובת או של זכויות או קדימה זכות אופציה, תביעה, היטל,

  חסימה.ל בנוגע להלן 2.11 בסעיף המפורטות המגבלות למעט

 השלמת  במועד לניצעים תוקצינה והמניות המוקצות ליועצת העסקה המוקצות המניות .2.3.2

ובתמורה לשירותי הייעוץ  החברה לידי הנרכשות אקסל מניות העברת כנגד העסקה

 דין, פי על כנדרש הבורסה לאישור ובכפוף ,שהעניקה יועצת העסקה לחברה, לפי העניין

והמניות המוקצות ליועצת  המוקצות המניות של למסחר רישומן אישור זה ובכלל

 .העסקה

 תוקצינה והמניות המוקצות הנוספות ליועצת העסקה הנוספות המוקצות המניות .2.3.3

 מניות הנוספותהקצאת הל המתליםתנאים ב לעמידה ,העסקה להשלמת בכפוף עיםלניצ

 המוקצות   המניות  של  למסחר  רישומן  אישור  זה  ובכלל  ,דין  פי  על  כנדרש  הבורסה  ולאישור

  .והמניות המוקצות הנוספות ליועצת העסקה הנוספות

 ליועצת העסקה המניות המוקצות, המוקצות הנוספות המניות ,המוקצות המניות .2.3.4

 חברהה שם על הקצאתן לאחר תירשמנהליועצת העסקה  הנוספות המוקצות והמניות

  .החברה התקשרה עימה לרישומים

 נקבעה היא שבה הדרך התמורה, פירוט .2.4

 הון (100%) מלוא לחברה יועברו הנוספות המוקצות ולמניות המוקצות למניות בתמורה .2.4.1

 ( 100%) הזכויות מלוא וכן ,מלא ובדילול דילול ללא ,אקסל של והנפרע המונפק המניות

ליועצת המניות המוקצות    החברה.  של  המלאה  בשליטתה  בת-לחברה  תהפוך  אשר  אקסלב

א יהייעוץ שהלשירותי  הינן בתמורה  ליועצת העסקה    הנוספות  המוקצות  והמניות  העסקה

  לחברה ההעניק

 בין ומתן במשא נקבע ןומחיר הנוספות המוקצות והמניות המוקצות המניות כמות .2.4.2

 שערכה   שווי  הערכתעל    ,בין היתר  ,בהתבסס  ,בעלי המניות של אקסלאקסל והחברה לבין  

 מהפעילות פוטנציאליים לרווחים ובכפוף ,לפי כללי החשבונאות המקובלים ,החברה

 מניות בשערי בהתחשב וכןאקסל,  ידי-על והדירקטוריון הביקורת ועדת בפני שהוצגו

 גובה את הדירקטוריון אישר לעיל, האמור בסיס על .מועד. באותו בבורסה החברה

  התמורה.
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 שווי מעריך ע"י נערכה ואשר זה, לדוח 'ה כנספח המצ"ב אקסל של השווי הערכת פי על .2.4.3

 31 ליוםאקסל  של המוערך שוויה ,"(השווי מעריך" )להלן: (שלוש בן שגיא מר) חיצוני

   ש"ח. מיליון 44.3 -כ הינו 2019 ביולי

 הערכת במסגרת אקסל של ההוגן השווי חישוב השווי, ךמערי ידי על לחברה שנמסר כפי .2.4.4

  מקובלים. חשבונאות כללי לפי נערך השווי

בעלי ל שיוקצו המוקצות המניות בסך השווי הערכת סכום מחלוקת המתקבלת התוצאה .2.4.5

ובסך המניות המוקצות הנוספות   מניות(  46,991,012)  זה  הצעה  דוח  לפי  המניות של אקסל

  אחת. רגילה למניה ש"ח 0.81 -כ של שווי משקפת( מניות 7,831,836)

 ובעלי אקסל לבין החברה הנהלת בין מו"מ של בדרך הנקבע העסקה במסגרת התמורה .2.4.6

 חומרים  לחברה הוצגו ,אקסל נציגי עם וישיבות פגישות התקיימו היתר, בין .יהמניות

 .הכללי הפעילות תחום ואת אקסל פעילות את המתארים ומסמכים

  בבורסה החברה מניית מחיר .2.5

 זה  דיווח פרסום למועד קדמו אשר החודשים בששת החברה תימני של הממוצע מחירה .2.5.1

  .רגילה אחת למניה' אג 44.66 -כ הינו

, ספטמברב 2 םמיו העסקה את לאשר הדירקטוריון החלטת לפני בסמוך המניה מחיר .2.5.2

  למניה.' אג 35 -כ של סך על עמד ,2019

  .רגילה אחת למניה ש''ח 44.4 -כ של סך על עמד הדוח, פרסום לפני בסמוך המניה מחיר .2.5.3

  בחברה עניין ובעלי יםהניצע חזקותה החברה, של והנפרע המונפק המניות הון .2.6

 עניין  ובעלי יםהניצע  של  חזקותיהםה  ופירוט  החברה,  של  והנפרע  המונפק  המניות הון פירוט  להלן

  מלא: בדילול וכן זה דוח פי על ההקצאה ולאחר לפני בחברה

 40,000,000  -ל  המחולק  "חש  40,000,000    הינו  החברה  של  הרשום  ההון  זה,  דוח  פרסום  למועד  נכון

החלטה הכי במסגרת  ,יש לציין .(רגילות"ה מניותה" )להלן: כ"א "חש 1 בנות רגילות מניות

 150,000,000 -שעל סדר היום של אסיפה זו מוצע להגדיל את הון המניות של החברה להחמישית 

 .ולבטל את ערכן הנקוב מניות רגילות

מניות  4,585,774 הכולל, רגילות מניות 24,796,962 -מ מורכב החברה של והנפרע המונפק ההון

  .רדומות

 לפי  ההקצאות ביצוע לפני ,החברה במניות והציבור העניין בעלי החזקות החברה, ידיעת למיטב

 לדוח זה.נספח א' כמפורט ב הינן לאחריהן, ומיד זה דוח

  .החברה שביצעה דומות עסקאות אין זה דוח למועד נכון

  הקצאת המניות לאישור והדירקטוריון נימוקי תמצית .2.7

 :המוצעת העסקה לאישור החברה דירקטוריוןה נימוקי להלן

 כלכלי  תוכן  לתוכה  להכניסלפעול ולהתפתח בתחום פעילות חדש ו  לחברה  אפשרת  העסקה .2.7.1

 השלמת   של  יוצא  פועל  הינה  זה  בדוח  תוהמפורט  ותההקצא  ביצוע  החברה.  עם  טיבתי  ובכך
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 .אקסל לבין החברה בין העסקה

 וזאת  מניותיה, ובעלי החברה עם מטיבה ההינ תהמוצע העסקה הדירקטוריון, להערכת .2.7.2

 השוק. תנאיו המועברת הפעילות מאפייני לאור

 החברה כמנכ"ל רונן שור מרל המוצעים (ניירות הערךהכהונה )לרבות תנאי  לתנאי ביחס .2.7.3

 החברה ודירקטוריון התגמול ועדת סברו, כיו"ר הדירקטוריון בחברה יאיר פודיםמר ול

 עם  אחד בקנה ועולים העניין בנסיבות והוגנים סבירים הינם המוצעים הכהונה תנאי כי

 האחריות מידת ועם שלמת העסקהה לאחר פודים ומר שור מר של הצפויים םיהתפקיד

חורגים מתנאי מדיניות התגמול התגמולים ההוניים שבהם, על אף שהםעלי שתוטל

 מויתר פודים ומר שור מר כי ,והדירקטוריון התגמול ועדת חברי סברו כן, כמו .המוצעת

  העתידיות. העסקיות לתוצאותיה וכן לפיתוחה ליעדיה, לחברה, משמעותית תרומה

 על אשר הנלוות ההחלטות ובכל בעסקה החברה להתקשרות הנדרשים מתלים ותנאים אישורים .2.8

 האסיפה של יומה סדר

 פי על העסקה בהשלמת מותנית לפי דוח זה המניות והקצאת בעסקה החברה התקשרות .2.8.1

 ב1.1 בסעיף כמפורט בהסכם, שנקבעו המתלים התנאים כל התקיימות זה ובכלל תנאיה,

 החברה דירקטוריון אישור וועדותיו: החברה דירקטוריון אישור בקבלת וכן זה, לדוח

 חברי כל נכחו הדירקטוריון תוישיב במסגרת .2019 ספטמברב 2 ביום התקבל

 ושיפוי,  פטור כתבי  להענקת התגמול  ועדת אישור  ניתן מועד באותו  בנוסף,  הדירקטוריון.

 בפוליסת התקשרותל ,משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת התקשרותל

, לתנאי העסקתו החברה  כמנכ"ל  רונן שור  מר  של  העסקתו  לתנאי  ,Run-Off  מסוג  ביטוח

 חברי כל נכחו התגמול ועדת תובישיב .כיו"ר דירקטוריון החברה יאיר פודיםשל מר 

  .העדווה

  התקבל. טרם האישור – החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישור .2.8.2

 התקבל. טרם האישור – המוקצות המניות של למסחר לרישום הבורסה אישור .2.8.3

 העניין ומהות שלעיל בהתקשרות אישי עניין החברה, ידיעת למיטב להם, שיש העניין בעלי שם .2.9

  העניין: בעלי של האישי

 אישי עניין בעלי בחברה המכהנים המשרה ונושאי הדירקטוריון חברי בכל רואה החברה .2.9.1

 ונושאי  דירקטורים ביטוח בפוליסת החברה התקשרות את לאשר להחלטה הקשור בכל

 ונושאי   דירקטורים  ביטוח  בפוליסת  החברה  והתקשרות  זה  לדוח  1.4  בסעיף  כאמור  משרה

 נושאי  כל  על  יחולו  הםש  מכיוון  וזאת  זה,  לדוח  1.5  בסעיף  כמפורט  , Run-Off  מסוג  משרה

 .בחברה המשרה

 לאור היותו צד להחלטה.  1.9למר פודים עניין אישי בהחלטה המפורטת בסעיף  .2.9.2

 הערך ניירות הקצאת מועד .2.10

 ובכלל היתנא פי על העסקה להשלמת בכפוף לניצעים יוקצו זה דוח מושא הערך ניירות הקצאת

 ההקצאה תבוצע לא מקרה בכל כי יובהר, לעיל. ב1.1 בסעיף המפורטים האישורים קבלת זה

 האישורים כל קבלת טרם או תנאיהם פי על העסקה של ההשלמה מועד לפני זה דוח לפי לניצעים
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 .זה בדוח וכמפורט דין עפ"י הנדרשים

 ערך ניירות חוק פי על חסימה - המוצעים הערך בניירות פעולה ביצוע הגבלת או מניעה פירוט .2.11

 מכוחו ותקנות

 ג'15 עד א'15 סעיפים לעניין )פרטים ערך ניירות ותקנות ,1968-תשכ"ח ערך, ניירות חוק פי על

 של בבורסה המסחר כדי תוך מכירה על להלן המפורטות המגבלות יחולו ,2000-תש"ס לחוק(,

 (:החסומות" "המניות )להלן: לניצעים זה דוח במסגרת ניירות הערך המוצעים

 המסחר במהלך להם יוקצו אשר החסומות המניות את להציע רשאי יהיה לא מהניצעים מי

 החסימה "תקופת להלן: זה )בסעיף הקצאתן מיום חודשים 6 של תקופה במשך בבורסה

 (.המוחלטת"

 ויהי לא יםהניצע המוחלטת, החסימה תקופת שלאחר העוקבים הרבעונים 6 של תקופה במשך

 להלן: כמפורט אלא ,החסומות מניותה את בבורסה המסחר במהלך להציע םרשאי

 המסחר  מחזור ממוצע על עולה שאינה מניות כמות למכירה תוצע בבורסה מסחר יום בכל (1)

 -או היום; לאותו שקדמו השבועות 8 -ב במניה היומי

 שלא מניות כמות בבורסה, המסחר במהלך רבעון, בכל למכירה להציע םרשאי ויהי יםהניצע (2)

 המירים ערך בניירות להתחשב )מבלי החברה של והנפרע המונפק המניות מהון 1% על תעלה

 למניות(. הומרו או מומשו שטרם

 בתום הינה  הראשון  הרבעון  של  ראשיתו  כאשר  חודשים,  3 של  תקופה משמעו  - "רבעון"  זה  לעניין

 לעיל. (1) בס"ק האמורה התקופה

 התמורה לגבי החברה תוכניות .2.12

 ובכפוף  לאחר  החברה  של  העיקרית  פעילותה  את  תהווה  אשר  אקסל  של  פעילותה  בפיתוח  להמשיך

 .העסקה  להשלמת

 בחברה אחר מניות מחזיק לבין ניצעיםה בין הסכמים העדר .2.13

 מטעמם, מי או ,יםניצעה בין פה, בעל ובין בכתב בין הסכמים, קיימים לא החברה, ידיעת למיטב

 של למכירה או לרכישה בנוגע החברה, של ערך ניירות מחזיק ו/או בחברה מניות מחזיק לבין

 להלן: מפורטמעט כל הצבעה, לזכויות בנוגע או ערך ניירות

 קרן שמרוק, Shamrock Israel Growth Fund II, LP ביןמניות  בעלי הסכםבדבר  לפרטים

 ביחס צליר אחזקות בע"מו"מ בע קפיטל לומן, , שותפות מוגבלתIIישראלים  למשקיעים צמיחה

הפעילות של אקסל,  למתאר 2.8סעיף  ראו ,להחזקותיהם בחברה )בכפוף להשלמת העסקה(

 המצורף כנספח ב' לדוח זה.

 ר רונן שור ומר יאיר פודיםלהקצאה למ  בקשרפרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית   .3

 יםעהניצ .3.1

אשר יחל את כהונתו עם ובכפוף להשלמת  ,, מר רונן שורמנכ"ל החברה המיועד םהינ יםהניצע

אשר צפוי לכהן כיו"ר ו  ,המכהן בה אף כדירקטור, ומר יאיר פודים מנכ"ל החברה הנוכחי,  העסקה

 האמור לאור. "(הניצעיםזה: " 3)להלן, בסעיף  הדירקטוריון של החברה לאחר השלמת העסקה

 החריגה מההקצאה כחלק יםוליאיר פוד לרונן שור בהקצאה רואה החברה, הטוב הסדר ולמען
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לעניין הפרטים הדרושים ביחס  לעיל 2 -ו 1 סעיפים ראו אנא, האמור לאור. העסקה ומתנאי

 םאינ יםהניצע, זה דוח למועד נכון, החברה ידיעת למיטב. לעסקה בהתאם לתקנות הצעה פרטית

 ביצוע לאחר מעוניין לצד כויהפ ולא( החברות לחוק( 5)270 בסעיף" )כהגדרתו מעוניין"צד 

 מכוח בחברה עניין יבעל ויהי ולא םהחזקת מכוח בחברה עניין יבעל םאינ יםהניצע וכן, ההקצאה

 .זה לדוח בהתאם ניירות הערך מהקצאת כתוצאה החזקות

  המוצעים הערך ניירות .3.2

 ים ניירותהחברה תקצה למר פודלעיל.    ד1.8.1החברה תקצה למר שור ניירות ערך כמפורט בסעיף  

 לעיל.  ד1.9.2ערך כמפורט בסעיף 

 ניירות הערך מהון החברה  שיעור .3.3

מהון החברה לאחר השלמת  4.6% -המניות המוקצות למר שור בגין כהונתו כמנכ"ל תהוונה כ

 העסקה. 

מהון המניות המונפק  2% -כ תהוונההמוקצות למר פודים, בהנחה כי הן תמומשנה  האופציות

 . השלמת העסקה לאחרוהנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה 

 מניות שיוקצו למנכ"לה תנאי .3.4

המניות תרשמנה לעיל.  1.8.1כמפורט בסעיף יחולו התנאים  יות המוקצות למר שורעל המנ

 במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים.

 שיוקצו ליו"ר הדירקטוריון האופציות תנאי .3.5

בהתאם לתכנית האופציות. כמו כן,  יהיו ומימושן המוצעות האופציותעל  יחולו אשרהתנאים 

בהתאם לתקנון לעיל.    ד1.9.2כמפורט בסעיף  יחולו התנאים    ןומימוש  ותבקשר עם הבשלת האופצי

מניות של החברה הבורסה, המניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה תרשמנה במרשם בעלי ה

 על שם החברה לרישומים.

 לאופציות התאמות .3.6

 יו"ר הדירקטוריוןל אופציותהעם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת 

 לבין מועד מימושן, יערכו ההתאמות, כדלהלן:

בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה, :  החברה  בהון  טכניים  שינויים .3.6.1

בדרך של מניות הטבה, פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, שינוי של החברה בהון 

המונפק והנפרע ללא תמורה, או כל אירוע דומה על ידי או של החברה, אזי כמות המניות 

ית, יותאמו באופן יחסי הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש האופציות במסגרת התוכנ

על מנת לשמר באופן פרופורציוני את כמות המניות שמחזיק האופציות יהיה זכאי להן 

 כמניות, לו מימש את האופציות האמורות. 
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: במקרה של מיזוג או איחוד של החברה עם או לתוך חברה אחרת, שבו ורכישות  מיזוגים

שהחברה היא הקולטת וכתוצאה החברה האחרת היא החברה הקולטת )שורדת( או 

מזכויות ההצבעה הקיימות בחברה; או במקרה של רכישת  50% תמהמיזוג שונו לפחו

כל או רוב מוחלט של מניות החברה ע"י צד ג'; או מכירת כל או רוב מוחלט של נכסי 

, אופציות(, כל ההקצאות שהוקצו עפ"י תוכנית ההעסקה"" בסעיף זה: החברה )להלן

הבשילו או טרם הסתיימו ההגבלות לגביהן, יאומצו או יפקעו ויוחלפו וטרם מומשו, 

, הקצאה תחשב אופציותלצורך סעיף זה בתכנית ה באופן אוטומטי בהקצאות חליפיות.

כאילו הוחלפה או אומצה אם לאחר העסקה ההקצאה תקנה, עבור כל מניה שאליה 

התמורה )בין אם התייחסה ההקצאה לפני העסקה, את הזכות לקנות או לקבל את 

במניות, מזומן, ניירות ערך או נכס אחר( שניתנה לבעלי המניות של החברה במסגרת 

העסקה עבור כל מניה שהוחזקה על ידם )ואם ניתנה לבעלי המניות בעסקה יותר מסוג 

תמורה אחת, סוג התמורה שייקבע על ידי דירקטוריון החברה על פי שיקול דעתו 

ובהר כי אם התמורה בעסקה איננה רק מניות רגילות )או על אף האמור, מ הבלעדי(;

שווה ערך( של התאגיד הממשיך או חברת אם, ישירה או עקיפה, שלו, הדירקטוריון יהא 

רשאי, באישור התאגיד הממשיך, לקבוע כי התמורה שתתקבל בעת מימוש ההקצאה 

האם, הישירה   תהיה רק מניות רגילות )או שווה ערך( של התאגיד הממשיך או של חברת

או העקיפה, שלו, על בסיס ערך השוק ההוגן של התמורה בגין מניה שהתקבלה על ידי 

מקום בו התאגיד  מחזיקי מניות בעסקה, כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה;

הממשיך, חברת אם או חברה בת של התאגיד הממשיך אינם מאפשרים הקצאה, אימוץ 

ריון החברה בכפוף לאישור כל אורגן נוסף של החברה או החלפה של אופציות, לדירקטו

כנדרש על פי דין יהיה שיקול דעת מוחלט לקבוע את ההתייחסות להענקות בלתי 

ממומשות, ו/או שטרם הבשילו, או הענקות שעדיין כפופות להגבלות במועד העסקה, 

ל כל האצת מועדי ההבשלה ש (א) שעשוי לכלול כל אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

או חלק מההקצאות במועד שהינו לפחות יומיים לפני מועד סגירת העסקה, בכפוף לכך, 

שמימוש ו/או הבשלה של הקצאות שלא היו ניתנות למימוש בהעדר העסקה תלוי בקיום 

העסקה בפועל, אלא אם נקבע אחרת על ידי דירקטוריון החברה בכפוף לאישור כל אורגן 

שכל, חלק, או קטגוריות מסוימות של הקצאות  (ב)ין; נוסף של החברה כנדרש על פי ד

הניצעים את ערך ההקצאות   יבטלו ויפקעו במועד סגירת העסקה בפועל, ובתמורה יקבלו

שבוטלו )אם בכלל(, במזומן, מניות, ניירות ערך או נכס אחר, או כל שילוב שלהם, 

י )שעשוי להיות בתנאים שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה לפי שיקול דעתו הבלעד

מבוסס על המחיר למנייה שהתקבל או אמור להתקבל על ידי בעלי המניות האחרים של 

 החברה במקרה כאמור, כפוף לאישור כל אורגן נוסף של החברה כנדרש על פי דין(;

ו/או )ג( שכל, חלק, או קטגוריות מסוימות של האופציות הבלתי ממומשות, שטרם  

טלו ויפקעו במועד סגירת העסקה בפועל, ללא ות להגבלות, יבהבשילו ו/או שעדיין כפופו

מתן תמורה למחזיקים בהם; במקרה בו מתרחשת עסקה, ודירקטוריון החברה קבע 

בתום לב, כי מניות מסוימות חסרות ערך כספי ולכן אינן מקנות לבעליהן תמורה 

ברה כנדרש במסגרת העסקה, רשאי הדירקטוריון, כפוף לאישור כל אורגן נוסף של הח

 על פי כל דין לקבוע כי הקצאות רלוונטיות יפקעו במועד העסקה.
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: במקרה בו החברה מציעה לכל בעלי מניותיה ניירות ערך של החברה זכויות הנפקת .3.6.2

בדרך של הנפקת זכויות, לא תהיה התאמה במחיר המימוש של האופציות, אלא מספר 

המניות שינבעו ממימוש כל אופציה, שעדיין לא מומשה ביום קביעת הזכות להשתתף 

הנפקת הזכויות, כפי  בהקצאת זכויות, יותאם באופן יחסי בהתאם למרכיב ההטבה של

שבא לידי ביטוי ביחס בין מחיר הסגירה של מניות החברה ביום המסחר האחרון לפני 

 "(.זכויות-"אקס)יום האקס, לבין מחיר הבסיס של המניות לפני הקצאת הזכויות 

ידי החברה לכל בעלי -במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, על: דיבידנדים .3.6.3

לחוק החברות, או כל  303קה באישור בית משפט בהתאם לסעיף לרבות חלו(מניותיה 

סעיף אחר שיחול לעניין זה והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה )"התאריך 

הקובע"( יחול לאחר מועד הענקת אופציות אך לפני מועד המימוש שלהן, מחיר המימוש 

ובע, יופחת בגובה של כל אופציה שטרם מומשה למניה של החברה לפני התאריך הק

סכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה )או שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה 

ידי -בעין(. מעבר להתאמות במחיר המימוש המפורטות בסעיף זה, חלוקת דיבידנד על

החברה )במזומן ו/או בעין( לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר מניות המימוש ולא תחייב 

  .תאמה כלשהי בקשר עם האופציות ו/או מניות המימושאת החברה בביצוע ה

למניות ביום הקובע  ותבהתאם להוראות תקנון הבורסה, לא יבוצע מימוש של האופצי .3.6.4

לפיצול , לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון

ומימוש כאמור ידחה   ("אירוע חברהכל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: ")הון או להפחתת הון  

ליום המסחר העוקב. בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של 

ידחה לא יבוצע מימוש של האופציות למניות ביום האקס כאמור והמימוש  אירוע חברה,  

 ליום המסחר העוקב.

 הערך הכלכלי של האופציות .3.7

, נעשה בהתבסס על למר פודים המוקצות על פי דיווח זה ותחישוב הערך הכלכלי של האופצי

 -בהתאם לדוח זה הינו כלמר פודים  וקצה  תהמודל בלק ושולס. הערך הכלכלי של כל אופציה ש

אלפי  287-כהינו אשר יוקצו למר פודים האופציות כל הערך הכלכלי של , ובהתאם  ש"ח 0.20

 .ש"ח

 נעשה על בסיס הנחות אלו: יו"ר הדירקטוריוןחישוב הערך של כל האופציות של 

 2019בספטמבר  19מועד החישוב:  •

  'אג 43.9מחיר מניה לצורך החישוב:  •

 אג' 50מחיר המימוש לכל אופציה:  •

 שנים  3.5: ותתקופת המימוש של האופצי •

 0.2%שיעור ריבית חסרת סיכון:  •

 69.7%סטיית תקן:  •

 0%תשואת דיבידנד:  •

 קביעתה ודרך התמורה .3.8

ללא כל תמורה. מחיר המימוש שיהא על  למר שור ולמר פודים יוענקויוקצו אשר ניירות הערך  
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"מ במו נקבעה התמורה. לעיל ד1.9.2האופציות הינו כמפורט בסעיף לשלם בגין מימוש  מר פודים

 ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה. ידי על ואושרה עם החברה

פירוט הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה  .3.9

 בהם

, נכון למועד דוח זה לא קיימים הסכמים יםהחברה, לאחר בירור שקיימה עם הניצעלמיטב ידיעת  

לבין אחרים, בנוגע לרכישה   םלבין מחזיק מניות בחברה או בינ  יםבין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע

 או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

  ותמהאופצי  תנבענה  אשראו במניות    ותבאופציבמניות או  ת  פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולו .3.10

לפקודת מס הכנסה ותוכנית האופציות. כן יחולו   102יחולו המגבלות הקבועות בסעיף    הניצעיםעל  

ג לחוק ניירות ערך ומכוח תקנות ניירות 15מגבלות סחירות בהתאם להוראות סעיף  הניצעיםעל 

ניירות ת החל ממועד הקצאת וזא, 2000-ג לחוק(, תש"ס15א עד 15ערך )פרטים לעניין סעיפים 

 .הערך

 מעסקה חלק ההקצאה היות .3.11

 םת לאישור האסיפה הכללית של החברה כחלק מאישור תנאי כהונתו והעסקתומובא ותההקצא

 .העסקהבכפוף לאישור מר פודים ומר שור ושל 

 החברה מניות הון .3.12

 40,000,000  -ל  המחולק"ח  ש  40,000,000  הינונכון למועד פרסום דוח זה, ההון הרשום של החברה  

 החלטההכי במסגרת  ,יש לציין (."המניות הרגילות""ח כ"א )להלן: ש 1מניות רגילות בנות 

 150,000,000  -שעל סדר היום של אסיפה זו מוצע להגדיל את הון המניות של החברה ל  החמישית  

 .ולבטל את ערכן הנקוב רגילות מניות

 מניות רגילות. 20,211,188 -של החברה מורכב מ הרשום למסחרההון 

 בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בעלי עניין אישי בתמורה .3.13

, שהינם בעלי מר פודיםלמיטב ידיעת החברה, אין בעל עניין מהותי או נושא משרה בחברה, למעט  

 .לניצעים ותהאופציהמניות וענין אישי בקשר עם הקצאת 

 רישום למסחר .3.14

למסחר.  תרשמנהלא שיוקצו למר פודים  האופציותהמניות שיוקצו למר שור יירשמו למסחר. 

למסחר בבורסה. בהקשר זה,  תרשמנה ותמוש האופצינה עקב מיבעתנ רשאמניות המימוש 

המניות שיוקצו למר שור החברה תפנה לבורסה בסמוך לאחר פרסום דוח זה בבקשה לרשום את 

למסחר. בהתאם לתקנון הבורסה, שינבעו מהאופציות שיוקצו למר פודים מניות המימוש ואת 

המניות של החברה על שם החברה תירשמנה במרשם בעלי האמורות מניות המימוש המניות ו

 .לרישומים
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 אישורים דרושים .3.15

על פי דוח זה טעונה את אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש  האופציותהקצאת 

תהיה כפופה, בנוסף  מר פודיםל ותהאופציהקצאת המוצעות.  האופציותממימוש  תנבענה אשר

 . המניות של החברה, ברוב הנדרש על פי דיןלאמור לעיל, לאישור האסיפה הכללית של בעלי 

. אלועל פי דוח זה טעונה את אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות  למר שור    יותמנההקצאת  

לאישור האסיפה הכללית של בעלי הקצאת המניות האמורות תהיה כפופה בנוסף לאמור לעיל, 

 .המניות של החברה, ברוב הנדרש על פי דין

  הנדרש הרוב .4

)כמפורט שעל סדר יומה של האסיפה עד השמינית השישית ההחלטות הרוב הנדרש לאישור  .4.1

הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים לעיל(  1.8עד  1.7 בסעיפים

 בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

ניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם במ (א)

או  מדיניות התגמולהחלטה )אישור בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי ב

, המשתתפים בהצבעה; במניין ס, לפי העניין(נאישור ההתקשרות עם המנכ"ל הנכ

 כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. 

לא עלה  )א( לעילקטן סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף  (ב)

 על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

טוריון יהא רשאי לאשר את א)ג( לחוק החברות, הדירק267בהתאם להוראות סעיף  

גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול התגמול מדיניות 

ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש 

התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית  מדיניות, כי אישור במדיניות התגמול

לחוק )ב( 273 -ו()ג( 1()1)ג272 פיםסעיוראות בהתאם לה הוא לטובת החברה.

 במקרים, םרשאי יוהתגמול ולאחריה הדירקטוריון יה ועדת, , לפי הענייןהחברות

 10או יו"ר הדירקטוריון הנכנס הנכנס"ל המנכ עם ההתקשרות, לאשר את מיוחדים

גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה 

הדירקטוריון יחליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שידונו מחדש 

ויבחנו בדיון כאמור, בין השאר, את  הנכנס"ל המנכ עם ההתקשרות בעסקת

 .התנגדות האסיפה הכללית

)כמפורט שעל סדר יומה של האסיפה ישית החמההחלטות הראשונה עד הרוב הנדרש לאישור  .4.2

 .הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה( 1.6 - 1.2בסעיפים 

 נדחית ואסיפה החוקי המניין .5

 יהיה  כן אם אלא הכללית, האסיפה בדיוני לפתוח אין החברה, של ההתאגדות לתקנון בהתאם .5.1

  הדיון. פתיחת בעת חוקי מניין נוכח

 
 יתמכו באישור התגמול של יו"ר הדירקטוריון.  רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעהש לכך כפוףב 10
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 לפחות (25%) אחוזים וחמישה עשרים שלהם מניות בעלי שני לפחות של נוכחות הוא חוקי מניין .5.2

 השעה מחצית תוך הצבעה(, כתב באמצעות או שלוח באמצעות נוכחות )כולל ההצבעה מזכויות

 האסיפה. לפתיחת שנקבע המועד מן

 חוקי, מנין האסיפה לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית בתום כלליתה באסיפה נכח לא .5.3

 כך על שלחישת מבלי וזאת ,מקום ואותו יום אותו שעה, לאותה ימים, בשבוע האסיפה תידחה

  "(.הנדחית האסיפה" )להלן: נוספת הודעה

 תתקיים לה, שנקבע המועד לאחר השעה מחצית כעבור חוקי מנין הנדחית באסיפה נכח לא .5.4

 שהוא. משתתפים מספר כלב האסיפה

 מערכת באמצעות יצביעו אשר מניות בעלי של קולות גם בחשבון יובאו החוקי המניין בקביעת .5.5

 )להלן: 1968-התשכ"ח ערך, ניירות לחוק 2ז' לפרק ס' סימן לפי הפועלת האלקטרונית ההצבעה

 בהתאמה(. ",ערך ניירות חוק"-ו "האלקטרונית ההצבעה מערכת"

  ומועדה הכללית האסיפה כינוס מקום .6

. החברה משרדיב ,12:00 בשעה 2019בנובמבר  3 ,'א ביום תתכנס המיוחדת הכללית האסיפה .6.1

 ובאותה המקום באותו, לאחר מכן ימים שבעה ביום תתקיים תידרש, אם נדחית,ה אסיפהה

 השעה.

באוקטובר,  6  בחברה  מניות  בעל  שיהיה  מי  כל  החברות, לחוק  182  לסעיף בהתאם  :בעהקו המועד .6.2

 בה. ולהצביע באסיפה להשתתף זכאי יהיה (,הקובע" "המועד )להלן: 2019

 )להלן:  שמו על  רשומות  המניות  אם  בין הקובע,  במועד  החברה  של  מניות  בעל  כל  -  להצביע  זכאות .6.3

 רשומה שלזכותו מי  - קרי ,בורסה חבר באמצעות בהן מחזיק הוא אם ובין "(רשום מניות בעל"

 שם-על המניות בעלי במרשם הרשומות המניות בין נכללת מניה ואותה מניה, בורסה חבר אצל

 רשאי "(,רשום לא מניות בעל" )להלן: החברות לחוק (1)177 בסעיף כאמור לרישומים, חברה

  להצבעה. כוח בא באמצעות או בעצמו באסיפה ולהצביע להשתתף

 בהתאם  הכל שלוח, ידי-על או בעצמם ולהצביע להשתתף יכולים מניות עליב - להצבעה כוח בא .6.4

 בהתאם  במניות בעלותו להוכחת ובכפוף החברות חוק להוראות בכפוף החברה, תקנון להוראות

)להלן:  2000-במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, תש"ס בעלות הוכחתהחברות ) לתקנות

 על  וייחתם  בכתב  ייערך  "(המינוי  כתב)"  להצבעה  שלוח  הממנה  המסמך  .("תקנות הוכחת בעלות"

 בכתב, המינוי כתב ייערך תאגיד, הוא הממנה ואם בכתב, לכך המורשה ידי על או הממנה ידי

 הופקד  לאסיפה  המינוי  כתב  אם  רק  בתוקף  יהיה  שלוח  מינוי  התאגיד.  את  המחייבת  בדרך  וייחתם

 .)העניין )לפי הנדחית האסיפה או האסיפה מועד לפני שעות 24 לפחות החברה משרדיב

 רשאי  כן  הצבעה.  כתב  באמצעות  להצביע  מניות  בעל  רשאי  היום  סדר שעל  בנושאים  -  הצבעה  כתב .6.5

 באמצעות הצבעה עמדה. הודעת באמצעות האמורים לנושאים באשר עמדתו להביע מניות בעל

 ואשר שלהלן  ההפצה  באתר  פורסם  אשר  ההצבעה  כתב  של  השני  חלקו גבי  על  תיעשה  הצבעה  כתב

 יש  ההצבעה,  בכתב  כמפורט  אליו  לצרף  שיש  המסמכים  לרבות  ההצבעה,  כתב  את  זה.  לדוח  מצורף

 לא ,רשום דואר באמצעות או ביד במסירה, לעיל מצוינת שכתובתם, החברה למשרדי להמציא

  להלן. כמפורט ההצבעה, כתב להמצאת האחרון מהמועד יאוחר

 מניות  בעל הינו המניות בעל אם הבאים: המסמכים לו צורפו אם רק תוקף יהיה ההצבעה לכתב .6.6

 תעודת או דרכון, זהות, תעודת צילום רשום: מניות בעל הינו ואם כדין, בעלות אישור רשום: לא
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 הרשום. המניות בעל של התאגדות

 אביב  בתל ערך לניירות הבורסה של האינטרנט ואתר ערך ניירות רשות של ההפצה אתר כתובות .6.7

 העמדה הודעות יפורסמו בהם ואשר ההצבעה כתבי נוסח מצוי בהם "(הבורסה" )להלן: בע"מ

  אתר  ,www.magna.isa.gov.il ערך: ניירות רשות של ההפצה אתר הינן: כאלה( שיינתנו )ככל

 .www.tase.co.il בע"מ: אביב בתל ערך לניירות הבורסה של האינטרנט

  האסיפה. מועד לפני ימים 10 עד הינו לחברה עמדה הודעות להמצאת האחרון המועד .6.8

 ההצבעה לכתב לצרף שיש המסמכים לרבות לחברה, הצבעה כתבי להמצאת האחרון המועד .6.9

 לפי הנדחית, האסיפה או האסיפה כינוס מועד לפני שעות 4 עד הינו ההצבעה, בכתב כמפורט

 המצורפים והמסמכים ההצבעה כתב הגיעו שבו המועד הינו "ההמצאה מועד" זה לעניין העניין.

 .הלןל 7 בסעיף כמפורט הינם רטיושפ זה בדוח לטיפול החברה נציגל

 מערכת  באמצעות  גם  להצביע  זכאי  רשום  לא  מניות  בעל  -  האלקטרונית  ההצבעה  במערכת  הצבעה .6.10

 המועד מתום החל תתאפשר אלקטרוני הצבעה כתב באמצעות הצבעה האלקטרונית. ההצבעה

 אז  "(,המערכת נעילת מועד" )להלן: הכללית האסיפה כינוס מועד לפני שעות (6) שש ועד הקובע

 ניתנת תהיה האלקטרונית ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה מערכת תיסגר

 ההצבעה מערכת באמצעות לשנותה ניתן יהיה ולא המערכת, נעילת מועד עד ביטול או לשינוי

 יא44 בסעיף כמשמעותה האלקטרונית, ההצבעה מערכת כתובת זה. מועד לאחר האלקטרונית

  .https://votes.isa.gov.il הינה ערך ניירות לחוק

 תימנה אחת, מדרך ביותר מניות בעל הצביע אם החברות, לחוק )ד(83 לסעיף בהתאם כי יצוין, .6.11

 תיחשב שלוח באמצעות או בעצמו מניות בעל של הצבעה זה לעניין כאשר המאוחרת, הצבעתו

 האלקטרונית. ההצבעה מערכת באמצעות להצבעה מאוחרת

 לפני לחברה, ימציא אם רק באסיפה להשתתף זכאי יהיה רשום לא מניות בעל - בעלות אישור .6.12

 בעלותו בדבר למניה, זכותו רשומה אצלו אשר הבורסה חבר מאת מקורי אישור האסיפה, מועד

 אישור" )להלן: בעלות הוכחת לתקנות שבתוספת לטופס בהתאם הקובע, במועד במניה

 הבורסה מחבר הבעלות אישור את לקבל זכאי כאמור, רשום לא מניות בעל "(.הבעלות

 דמי תמורת מענו אל בדואר או הבורסה חבר של בסניף מניותיו, את מחזיק הוא שבאמצעותו

 בלא אלקטרוני, בדואר רשום, לא מניות לבעל ישלח הבורסה חבר זאת. ביקש אם בלבד, משלוח

 אם  ערך לניירות הרשות של ההפצה באתר העמדה והודעת ההצבעה לנוסח קישורית תמורה,

 מסוים ערך ניירות חשבון לגבי ניתנה שההודעה ובלבד בכך, מעוניין הוא כי המניות בעל הודיע

  הקובע. למועד קודם ובמועד

 מערכת באמצעות בעלות אישור לחברה לשלוח רשאי יהיה רשום לא שאינו מניות בעל לחילופין,

 אלקטרוני מסר לעיל, האמור מן לגרוע בלי המערכת. נעילת מועד עד האלקטרונית ההצבעה

 ההצבעה במערכת המשתמשים נתוני שעניינו ערך, ניירות לחוק 5יא44 סעיף לפי מאושר

  בו. הנכלל מניות בעל כל לגבי במניה בעלות אישור כדין דינו – האלקטרונית

 ההצבעה מזכויות לפחות (1%) אחד אחוז שלו יותר או אחד מניה בעל – היום בסדר שינויים .6.13

 מתאים שהנושא ובלבד היום, בסדר נושא לכלול מהדירקטוריון לבקש רשאי הכללית, באסיפה

 זימון לאחר ימים (7) שבעה עד לחברה תומצא נושא להוספת בקשה כללית. באסיפה נידון להיות

 ההפצה.  באתר  יופיעו  ופרטיו  היום  לסדר  יתווסף  הנושא  כי  אפשר  כאמור,  בקשה  הוגשה  האסיפה.

 המועד  לאחר  ימים  (7)  משבעה  יאוחר  לא  וזאת  מתוקן,  זימון  דוח  תפרסם  החברה  כאמור,  במקרה

 סדר  בפרסום  אין  לעיל.  כאמור  היום,  בסדר  נושא  להכללת  מניות  בעל  של  בקשה  להמצאת  האחרון

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
https://votes.isa.gov.il/
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 הקובע. המועד את לשנות כדי המעודכן היום

 זה בדוח לטיפול החברה נציגי .7

-03פקס:  03-6103100 טלפון; שורצברג וניר נהיר יואב"ד עוה םהינ זה בדוח לטיפול החברה ינציג

6103111 . 

 במסמכים עיון .8

 כמשמעותו ההצבעה כתב נוסח את למצוא ניתן שבהם והבורסה ערך ניירות רשות של האתרים כתובות

 ערך: ניירות רשות של ההפצה אתר כדלקמן: הינם החברות, לחוק 87 בסעיף

http://www.magna.isa.gov.il; בע''מ: אביב בתל ערך לניירות הבורסה אתר 

http://www.maya.tase.co.il  בטלפון.  מראש  בתיאום  המקובלות,  העבודה  בשעותהחברה    משרדיב  וכן 

 זכויות כל מסך יותר או 5% המהווה בשיעור מניות הקובע במועד המחזיק יותר או אחד מניה בעל

 בעל בידי מוחזקות שאינן ההצבעה זכויות כל ךס מתוך כאמור בשיעור שמחזיק מי וכן בחברה, ההצבעה

 לאחר מטעמו, שלוח באמצעות או בעצמו זכאי, החברות, לחוק 268 בסעיף כהגדרתו בחברה, השליטה

 וברישומי ההצבעה בכתבי המקובלות, העבודה בשעות החברה משרדיב לעיין, הכללית, האסיפה כינוס

חברות ה לתקנות 10 בתקנה כמפורט לחברה, שהגיעו האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות ההצבעה

 .2005-בכתב והודעות עמדה(, תשס"ו הצבעה)

     

  רב, בכבוד

 בע"מ דולומיט אחזקות
 :  ע''י

 יאיר פודים, מנכ"ל

 הכספים "למנכס, שפיץזוהר 
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 זה  לדוח הנלווים  הנספחים רשימת

 שיעור אחזקות של בעלי העניין במניות החברה - נספח א'

 

 אקסל פעילות מתאר - 'ב נספח

 

 ביוני 30 ליוםו 2018בדצמבר  31 , 2017בדצמבר  31 ליום אקסל של כספיים דוחות -  ג' נספח

2019 

 

 2019 ביוני 30 ליוםו 2018בדצמבר  31ליום  אקסל של דירקטוריון דוח - ד' נספח

 

 אקסל שווי הערכת - 'ה נספח

 

 לכהונה תהמועמד יתהדירקטור הצהרות -  'ו נספח

 

 מוצע התאגדות תקנון -  ז' נספח

 

 מדיניות התגמול המוצעת - נספח ח'

 

 כתב פטור ושיפוי - 'טנספח 
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 נספח א'

 

 : לפני ההקצאה

שיעור 
החזקה 

 שיעור החזקה ללא דילול בדילול מלא
אופציות 
 שם מניות קיימות

 דג'לדטי ניסים  12,006,773  --  59.41% 57.97%

 גינדי אלעד   1,706,981  --  8.45% 8.24%

 פודים יאיר -- 500,000 --  2.41%
 ציבור  6,497,434  --  32.14% 31.38%

 סה''כ  20,211,188  500,000 100.0% 100.0%

והמניות המוקצות ליועצת העסקה  המוקצות המניות הקצאת של ובהנחה השלמת העסקה לאחר מיד
 : 11וכן, המניות המוקצות למנכ"ל והאופציות המוצעות ליו"ר הדירקטוריון

שיעור החזקה 
 12בדילול מלא

שיעור החזקה 
 ללא דילול

 האופציות
 המוצעות

 אופציות קיימות
 שם מניות

שמרוק קרן צמיחה   11,712,935  --  --  16.27% 15.85%
למשקיעים ישראלים  

IIשותפות מוגבלת ,  
20.35% 20.90%  --  --  15,041,326  Shamrock Israel 

Growth Fund II, LP 
 צליר אחזקות בע"מ  8,999,568  --  --  12.50% 12.17%
 לומן קפיטל בע"מ   7,939,692  --  --  11.03% 10.74%
אי.טי.וי טכנולוגיות    2,095,584  --  --  2.91% 2.83%

 בע"מ
איסופ שירותי ניהול   717,988  --  --  1.00% 0.97%

ונאמנות בע"מ בעבור 
 מרק סינפרוינד

איסופ שירותי ניהול  11  3,598,767 --  --  4.99% 4.87%
 ונאמנות בע"מ בעבור

 13רונן שור
בנאמנות  -נאמן   214,646  --  --  0.30% 0.29%

שלישי בלתי  עבור צד 
 קשור

 העסקה  צתיוע  1,443,656  --  --  2.01% 1.95%
 דג'לדטי ניסים  12,006,773  --  --  16.68% 16.24%
 יאיר פודים     -  500,000 11 1,443,656 --  2.63%

 ציבור  8,204,415  --  --  14%111.4 11.11%
100% 100% 1,443,656 500,000  71,975,350  

 סה"כ

 

 

 

 
 במועד יוקצו( אופציות 1,443,656) הדירקטוריון"ר ליו המוצעות והאופציות( מניות 3,329,494"ל )למנכ המוקצות והמניות יתכן 11

 .עצמו ההשלמה במועד ולא ההשלמה מועד לאחר שיחול
 .השלמת העסקהבהנחה שלא תתבצע כל הקצאה נוספת עד למועד  12
שגיאה! מקור ההפניה לא במניות אקסל, כמפורט בסעיף  החזקותיו, כי הקצאת מניות החברה למר שור הינה הן מכוח מובהר 13

 לעיל. ד1.8.1למנכ"ל בהתאם להסכם ההעסקה, כמפורט בסעיף  המניותהקצאת  מכחלעיל, והן  נמצא.
לא יוקצו למר שור במועד ההשלמה, שיעור החזקות הציבור במועד ההשלמה   (מניות  3,329,494"ל )למנכ  המוקצות  והמניות  במידה  14

 .11.95%יעמוד על 
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, המניות המוקצות ליועצת העסקה המניות המוקצות הנוספות ,הקצאת המניות המוקצות של בהנחה
וכן, המניות המוקצות למנכ"ל והאופציות המוצעות ליו"ר  והמניות המוקצות הנוספות ליועצת העסקה

 : הדירקטוריון

שיעור החזקה 
 15בדילול מלא

שיעור החזקה 
 ללא דילול

האופציות 
הקיימות 
ביחד עם 
 האופציות
 המוצעות

 המוקצות המניות
 שם מניות הנוספות

שמרוק קרן צמיחה   11,712,935   1,952,156  --  16.95% 16.55%
למשקיעים  

, IIישראלים 
  שותפות מוגבלת

21.25% 21.76%  --  2,506,888   15,041,326  Shamrock Israel 
Growth Fund II, 

LP   
 צליר אחזקות בע"מ  8,999,568   1,499,928  --  13.02% 12.71%
 לומן קפיטל בע"מ   7,939,692   1,323,282  --  11.49% 11.22%
2.96% 3.03% 

 -- 
אי.טי.וי טכנולוגיות    2,095,584   349,264 

 בע"מ
1.01% 1.04% 

 -- 

איסופ שירותי ניהול   717,988  119,665 
ונאמנות בע"מ 

מרק בעבור 
 סינפרוינד

4.99% 4.99% 

 -- 

איסופ שירותי ניהול   3,598,767  16 634,372עד
ונאמנות בע"מ 

 רונן שורבעבור 
0.3% 0.31% 

 -- 

בנאמנות  -נאמן   214,646  35,774
עבור צד שלישי  

 בלתי קשור
 העסקה  צתיוע  1,443,656   240,609  --  2.09% 2.04%

14.54% 14.89% 
 -- 

 דג'לדטי ניסים  12,006,773     - 
 יאיר פודים     -     -     1,943,656 --  2.35%
9.93% 10.17% 

 -- 
 ציבור  8,204,415     - 

100.0% 100.0% 1,943,656    
 8,661,938  71,975,350  

 סה"כ
 

 

 
 בהנחה שלא תתבצע כל הקצאה נוספת עד למועד הקצאת המניות המוקצות הנוספות. 15
נוספות כמנכ"ל  מניות  589,493למר שור כבעל מניות באקסל; בנוסף, יוקצו לו עד  יוקצוכמות המניות הנ"ל  מתוךמניות  41,879 16

מניות נוספות, והכל ובלבד  207,464לעיל, יתכן ויוקצו למר שור עד  ד1.8.1הון, כאמור בסעיף  יהחברה. כמו כן, במקרה של גיוס/
  .4.99% על יעלה לאמניותיו בהון החברה  סך שיעורש



 אקסלמתאר פעילות  - ' בנספח 
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 בע"מ סולושנסאקסל 

 

 

 

 

 תיאור עסקי התאגיד 

 )הדו"ח או המתאר(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2019 ,ספטמברב 26 תאריך המתאר:
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 תיאור עסקי החברה ופעילותה  –מתאר  

 

 הינו. מידע צופה פני עתיד 1968–זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח פרק
תחזית, הערכה, אמדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין  מידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות

להלן  במתארל . המידע הצופה פני עתיד הכלוהחברהעתידי שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינו בשליטת 
. יודגש, כי התוצאות בפועל זה מתאר, נכון למועד פרסום חברהמבוסס על מידע או הערכות הקיימים ב

עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה, בין היתר, בשל גורמי 
ופה פני עתיד, בין היתר, בשל להלן. במקרים מסוימים, ניתן לזהות מידע צ 23הסיכון המפורטים בסעיף 

" וכדומה. עם זאת, יתכן כי מידע חברהה", "בכוונת חברהההעובדה שהוא כולל את המילים "להערכת 
  צופה פני עתיד יופיע גם בנוסחים אחרים. 

 מילון מונחים והגדרות .1

 במפורש:זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצדם להלן, אלא אם כן נכתב אחרת  במתאר

 .אקסל סולושנס בע"מ ו/או "החברה" "אקסל"

 אקסל טלקום בע"מ. "אקסל טלקום"

 דולומיט אחזקות בע"מ. "דולומיט"

 והתקנות על פיו. 1999–חוק החברות, התשנ"ט "חוק החברות"

 והתקנות על פיו. 1968–חוק ניירות ערך, התשכ"ח "חוק ניירות ערך"

 0.01בנות המניות הרגילות של החברה, רשומות על שם,  "מניות רגילות"

 .ש"ח ע.נ. כ"א

 להלן.  2.3 כמפורט בסעיף "בעלי המניות של החברה"

 להלן.  3 כהגדרת מונח זה בסעיף "פעילות אקסל" 

 להלן.  2.6 כהגדרתה בסעיף "העסקה" 

 להלן.  2.7 ראו סעיף "בעלי השליטה" 

 

 החברה עסקי של הכללית ההתפתחות תיאור –' א חלק

 ואבני דרך עיקריות בפעילותה החברה, תיאור התפתחות עסקיהפעילות  .2

חוק )להלן: " 1999-קמה והתאגדה בישראל, לפי חוק החברות, התשנ"ט, אקסל סולושנסהחברה,  .2.1

ממועד הקמתה ועד למועד  .במניותמוגבלת כחברה פרטית  2018בינואר,  24"(, ביום החברות

   .)כהגדרתה להלן( בשום פעילות מלבד פעילות אקסלעוסקת החברה לא מתאר זה 

 2016 -ו 2017 שניםה עבור  מתבססים על דו"חות פרופורמה ההשוואתיים הכספיים הנתונים .2.2

הנתונים משקפים את  .בהם הנקובות לתקופות החברה פעילותלצורך שיקוף תוצאות  שנערכו

 נאמר בו מקום ובכל כפי שהייתה אצל אקסל טלקום בתקופות הרלוונטיותאקסל פעילות 

  . carve-out פרופורמה כספייםה דוחותנתונים כספיים מתוך ה משמע" פרופורמה"

 

 



 

 
3 

  זה:מתאר נכון למועד המחזיקים בהון המניות המונפק והנפרע של החברה  פירוטלהלן  .2.3

 המניות בעל שם
 רגילות מניות

 אקסל של

 מההון שיעור

 ומזכויות המונפק

 )%( הצבעה

Shamrock Israel Growth Fund II, LP 136,296 32.01% 

 שותפות ,II ישראלים למשקיעים צמיחה קרן שמרוק

 מוגבלת
106,136 24.93% 

 19.15% 81,549 מ"בע אחזקות צליר

 16.90% 71,945 לומן קפיטל בע"מ

 0.57% 2,440 1רונן שור )מנכ"ל(

 6% 25,495 2מרק סילנפרוינד

 0.46% 1,945 3יתר בעלי המניות

 100% 425,806 סה"כ

 החזקות בחברות בנות או חברות קשורות.  לחברה אין, למועד דוח זה .2.4

הסכם העברת " לבין החברה )להלן:טלקום  נחתם הסכם בין אקסל ,2017 ,בדצמבר 11 ביום .2.5

העבירה  טלקום , אקסל"(המועד הקובע)להלן בסעיף זה: " 31.12.2017 יוםנכון ל"(, לפיו הפעילות

 ,במסגרת ההסכם. סלאק פעילותכל נכסיה הלא מוחשיים אשר קשורים בתחום את  לחברה

, בנוגע , החל ממועד העברהחודשים 12לתקופה של  (,Back to Backגב אל גב ) קבעו הסדרהצדדים 

בגלל  מעוכבתאשר העברתם  המועברים( ההסכמים )לרבותפעילות אקסל פריט מפרטי עברת לה

הצדדים הסכימו כי במועד הקובע ו/או  ,במסגרת ההסכםבנוסף,  הצדדים. בשליטתנסיבות שאינן 

 טלקום החברה את מלאי המוצרים של אקסל , תרכושלאחריו חודשים 24 על תעלה שלאבתקופה 

במסגרת ההסכם נקבע כי  .להלן 13 לפרטים נוספים ראו סעיף. טלקום אקסל בספרי םערכ כנגד

החברה התחייבה . מלקוחות הזמנות כנגד החברה ידי על תיעשה טלקום מאקסל המלאי רכישת

לפרטים בדבר  מספקיה. חדש מלאי רכישת לפני ,כאמור ,טלקום אקסל של המלאי את לרכוש

לקוחות ו/או ל החברה, להבטחת חובותיה של החברה, ללא תמורה של לצדדים שלישייםערבות 

, Back to Backעל ידי אקסל טלקום, כפי שהיא קבלת הלוואה ולפרטים בדבר  ספקים ו/או בנקים

מייד לאחר . 2018בדצמבר  31.ב. לדוחות הכספיים ליום 21ביאור ראו  מהתאגיד הבנקאי

הסכם העברת הפעילות כפעולות יזם אשר התאגדותה של החברה, החברה אישרה בדיעבד את 

 נעשו כהרשאה מלכתחילה בהתאם להוראות חוק החברות. 

 הסכמים קיימים אולם לחברה במלואה הועברה אקסל פעילות ,זה מתאר למועד נכון כי יצויין

 להסכמים ביחס. לחברה הומחו וטרם טלקום אקסל ידי על בעבר שהתקבלו רכש והזמנות שנחתמו

 החל החברה להערכת. (Back to Back) גב אל גב בהסדר  פועלים הצדדים, זניח שהיקפם אלה

   .אלה בהסדרים צורך ללא תפעל החברה 2019הרבעון הרביעי לשנת סוף מ

 
 .איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"ממוחזקות על ידי רונן שור החזקות של  1
וכן על ידי אי.טי.וי טכנולוגיות בע"מ חברה  איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"ממוחזקות על ידי  החזקות של מרק סילנפרוניד 2

  שהוא בעל השליטה בה.
 בעל השליטה בה ושאינו בעל עניין.לחברה ו/או ל קשור ושאינצד שלישי   3
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התיאור של החברה ותחום פעילותה במתאר זה להלן, ביחס לתקופות הקודמות למועד הקמת 

והעברת הפעילות לחברה, נעשה ביחס לחברה, כאילו הושלמה  (2018בינואר,  24)ביום  החברה

כבר העברת פעילות אקסל סולושנס לחברה בתקופות הכלולות ומתוארות במתאר זה, על אף 

במתאר זה ככל שנכתב  ,. כך למשל2017בדצמבר,  31שהעברת הפעילות כאמור בוצעה רק ביום 

משמעו הסכם שחתמה עליו אקסל  ,על "הסכם שחתמה החברה" טרם מועד העברת הפעילות

 לחברה. כאמור טלקום במסגרת תחום פעילות אקסל שהועבר 

 אחזקות דולומיט חברתבהסכם עם  ,החברההמניות של  בעלי התקשרו 2019, ספטמבר בחודש .2.6

 "דולומיט)להלן: "ערך בתל אביב בע"מ  לניירותבע"מ, חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה 

 המונפק המניות הון מלוא את החברההמניות של  בעלי כל יעבירו לפיו(, "הציבורית החברהאו "

הקצאה של  כנגד 1961כ לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, 103להוראות סעיף  בהתאם, השל והנפרע

 לבעלי, דולומיטמהון המניות המונפק והנפרע של  70% -כ המהוות דולומיטמניות רגילות של 

לרבות הקצאה נוספת של מניות בהתקיים אבני  ועסקאות נלוות אחרות במועד ההשלמה מניותיה

בת בבעלות מלאה של  חברת. לאחר השלמת העסקה, תהווה החברה דרך במפורטים בדוח העסקה

 .לאישור העסקה העסקה בדוח כמפורטוהכל  "(העסקה"-ו" המיזוג הסכם")להלן:  דולומיט

קבלת אישור השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים שונים, כפי שנקבעו בהסכם המיזוג, לרבות 

 לעסקה. דולומיטהאסיפה הכללית של 

 להלן. 5דיבידנד טרם מועד השלמת הסכם המיזוג, ראו סעיף  קלפרטים בדבר בחינת החברה לחל .2.7

"( השליטה בעלי)להלן: " 6קפיטל בע"מ לומן-ו 5,מ"בע אחזקות צליר 4,(Shamrockשמרוק )קרנות  .2.8

 חתמוי, של החברהוזכויות ההצבעה  מהון המניות 93% -בכזה נכון למועד מתאר ביחד מחזיקות ה

בעלי על הסכם  ,להשלמתה ובכפוףלעיל,  2.6הגדרתה בסעיף במועד סמוך להשלמת העסקה, כ

מניות שמי מהצדדים יחזיק בחברה הציבורית, יצביע באסיפות הכלליות של  : )א(לפיומניות 

החברה הציבורית, בעד מועמד אחד שזהותו תקבע על ידי קרנות שמרוק, מועמד אחד שזהותו 

 )ב( ;לומן קפיטל בע"מומועמד אחד שזהותו תקבע על ידי  מ"בע אחזקות צלירתקבע על ידי 

 במקרה( Tag-Along Rightsהסכימו גם על תנאי זכות הצטרפות )בעלי המניות  הצדדים להסכם

(, Bring Along) כפויה מכירה וזכותבעסקאות מחוץ לבורסה  הציבורית החברה מניות מכירת של

בהתאם  .ובכפוף לחריגים בהסכם הקבועים מסוימים בתנאים ,הצדדים להסכם מי ידי על

מהון המניות  5% -להוראות ההסכם, צד להסכם זה שהחזקותיו בחברה הציבורית ירדו מתחת ל

  המונפק של החברה הציבורית, יחדל להיות צד להסכם זה והסכם זה יפקע לגביו.

, 7"(סייאטה: "להלן) מ"בע ישראל מובייל סייאטה, טלקום אקסל חתמו 2019ספטמבר,  בחודש .2.9

 טלקום מאקסל תקבלהחברה  2018באוקטובר  1 מיום החל לפיו שירותים הסכם על והחברה

 שטחיו"( כספים "לסמנכ שירותי)להלן: " 50%משרה בשיעור של  בהיקף כספים"ל סמנכ שירותי

 
4 Shamrock Israel Growth Fund II, LP  צמיחה קרן שמרוק-ו ,קיימן אייבשותפות זרה המאוגדת הינה למיטב ידיעת החברה 

שותפות ישראלית המאוגדת בישראל. השותף הכללי של היא למיטב ידיעת החברה  מוגבלת שותפות ,II ישראלים למשקיעים
אריה עובדיה ומיכה . למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בשותפויות הם שמרוק קרן צמיחה יועצים בע"מהינה השותפויות 

 . גייגר
 .חברה פרטית המאוגדת בישראל. למיטב ידיעת החברה בעל השליטה בחברה הינו מאיר יעקובסון 5
 .נבנצלאילת ויל ו גיל ויל, שי וילה"ה השליטה בחברה הינם  בעלי. למיטב ידיעת החברה ישראלחברה פרטית המאוגדת ב 6
 חלק)כחברה ציבורית הנסחרת בבורסת טורונטו, קנדה( ואשר  .Siyata Mobile Incשהינה חברה בת בשליטה מלאה של  7

 .ממניותיה מוחזקות על ידי אקסל טלקום
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, "השירותים" -ו" השירותים הסכם": להלן) 8שונים וביטוחים אדמיניסטרציה שרותי ,פעילות

 את לנהל יאפשרו, בעקיפין או/ו במישרין, טלקום אקסל ידי על יינתנו אשר השירותים 9(.בהתאמה

 לאקסל תשלםלשירותי סמנכ"ל הכספים החברה  ביחס. טלקום אקסל של ממשרדה עסקיה

"ל סמנכמעלות המעסיק החודשית של  50%טלקום השתתפות בסכום שהינו לפי שיעור של 

עלות שירות  2018שנת ב 10.טלקוםבהתאם להסכם העסקתו באקסל  טלקום אקסלאצל  הכספים

אלפי ש"ח( וצפי  45 -אלפי ש"ח )מתוך סכום זה ניתן בונוס שנתי של כ 326 -זה עמדה על סך של כ

( יעמוד שירות זה על סך 2018)תחת הנחה שיקבל בונוס שנתי זהה לזה שקיבל בשנת  2019לשנת 

 ח"ש 31,000 של סך על עומדת השירותים עלות. ביחס ליתר השירותים, אלפי ש"ח 352 -של כ

"ל סמנכ של הישירה העסקתו ממועד החל"(. התמורה: "להלן) כדין מ"מע ובתוספת בחודש

 .התמורהמ, סכום התמורה בגין שירות זה יופחת סולושנסב הכספים

 ירכוש מהצדדים שאחד ויעיל נכון יהיה להסכם מהצדדים מי שלדעת ככל, לעיל לשירותים בנוסף

 נזכרו לא אשר', וכד משרד תוכנות, המשרד של אחזקה, כיבוד, משרדי ציוד כגון) נוספות תשומות

 היחסי חלקם לחישוב הצדדים יפעלו, במשותף ירכשו שהתשומות כך האחרים הצדדים עבור( לעיל

 אחד כל י"ע בפועל שנצרך התשומות חלק לפי העלויות ייוחסו האפשר ובמידת הוצאות באותן

 שסך ובלבד בפועל העלויות של אומדן יבוצע – אפשרית תהיה לא זו ייחוס שיטת אם. מהצדדים

 ח"ש אלפי 100 של סכום על יעלו לא כאמור לייחוס ניתנות שאינן הוצאות של החברה על העלויות

 תקופת בתום. 2018באוקטובר  1מיום  החל שנים( 5) חמש של לתקופה הינו ההסכם .בשנה

 או/ו ההסכם. הדין להוראות בהתאם, שנים (5) חמש בת נוספת לתקופה ההסכם יוארך, ההסכם

 (30) שלושים בת ומראש בכתב בהודעה צד כל ידי על לביטול יהיה ניתן ,פיו על הניתן כלשהו שירות

 את להסב או/ו להמחות או/ו להעביר רשאית טלקום אקסל, ההסכם להוראות בהתאם. יום

 של בשליטה אחרת לחברה או/ו סייאטה לטובת, חלקן או כולן, ההסכם פי על וחובותיה זכויותיה

 החברה וכן, בהסכם הצדדים ליתר בכתב הודעה למתן בכפוף, טלקום אקסל של השליטה בעלי

  .המלאה בשליטתה אחר גוף לכל ההסכם פי על וחובותיה זכויותיה את להמחות רשאית

 

  פעילות וםתח .3

מבוססי ושירותים של מוצרים ואינטגרציה  הפצה ייבואלחברה תחום פעילות אחד אשר הינו 

 אלחוטית ,לרשתות תקשורת קוויתובכלל זה מוצרים טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה 

 ת מידעאבטחשירותי ו( "IOT"מוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי אינטרנט של דברים ), ואופטית

ראו על תחום הפעילות . לפירוט ("פעילות אקסל סולושנסאו " "פעילותתחום ה")להלן:  ושירותי ענן

  להלן.  8 סעיף

 

 
 ואחריות מוצר ביטוח סייאטהטלקום ו אקסלהתחייבה לכלול את החברה כמוטבת ביחד עם  טלקום אקסלבמסגרת ההסכם  8

 12. התמורה בגין השרותים כוללת את חלקה היחסי של החברה בפרמיה של עלות הביטוחים בסך כולל של עסק וביטוח מקצועית
 .אלפי ש"ח בחודש

בדצמבר  31.א. לדוחות הכספיים ליום 21הסכם השירותים האמור מחליף הסכם שירותים קודם )לפרטים נוספים ראו ביאור  9
לעיל, ההסכם יחול על דולומיט  3.3בין אקסל טלקום, סייאטה והחברה. כאמור בסעיף  2018טובר, באוק 1( וחל החל מיום 2018

החל מהשלמת עסקת המיזוג ולאחר שיתקבלו כל אישורי מוסדות דולומיט הנדרשים לפי הדין להתקשרות בהסכם השירותים 
 האמור.

, כל שינוי בתגמול של סמנכ"ל הכספים אצל סולושנסההסכם הצדדים הסכימו כי כול עוד שירותי זה ניתן לאקסל  במסגרת 10
₪  30,200נכון למועד זה שכרו החודשי עומד על סך של  .סולושנסשל אקסל  הרלוונטים במסודותאקסל טלקום יובא לאישור גם 

משכורות חודשיות, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האורגנים המוסמכים.  5עשוי להיות זכאי למענק שנתי של עד  והוא)ברוטו(, 
 .₪ )ברוטו( 32,000שכרו החודשי יעמוד על סך של  1.1.2020בכפוף להשלמת העסקה החל מיום 
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 חברהפעילות המידע אחר אודות  –' ב חלק

 הועסקאות במניותיהחברה השקעות בהון  .4

, למעט השנים האחרונות( 3)לא היו השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות במניותיה בשלוש 

 לעיל. 2 כמתואר בסעיף

  דיבידנדים חלוקת .5

 . ועד למועד מתאר זה החברה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה ממועד התאגדותה

 נכון למועד דוח זה, לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנד.  

  .לא קיימות על החברה מגבלות על חלוקת דיבידנד

 ש"ח.  מיליון .55 -כ הינה ,2019ביוני,  30ליום  לחלוקה בחברה הראויים הרווחים יתרת

 בהתאם .המיזוג הסכם השלמת טרם הקיימים מניותיה לבעלי דיבידנד הכרזת בוחנת החברה

 החברות בחוק הקבועים החלוקה במבחני החברה לעמידת בכפוף, החברה רשאית המיזוג להסכם

 בדרך או כדיבידנד ח"ש מיליון 3 עד של סך למשוך "(הפירעון יכולת מבחן" -ו" הרווח מבחן)"

  .אחרת

שאין ודאות כי יתממש המידע לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

. ההשפעות בפועל עשויות להיות שונות, בעיקר ו/או תוכניות החברה ומבוסס על הערכות החברה 

ות נובעהוכן דרישות או חובות  השפעות כלכליות שונותתוצאות הפעילות של החברה, מכתוצאה 

 .מרשויות המס

 החברה פעילות תחומי לגבי כספי מידע .6

 2016-ו 2017, 2018השנים בגין כן ו 2019חודשים של שנת ה( 6)ששת בגין פילוח נתונים כספיים  .6.1

 )באלפי ש"ח(:  פרופורמהוהדוחות הכספיים  כספייםהדוחות העל בסיס 

 

ששת החודשים של  
 2016שנת  2017שנת  2018שנת  2019שנת 

 נתוני פרופורמה נתוני החברה 
 32,843 26,068 52,474 27,338 (מחיצוניים) הכנסות
 28,388 22,825 42,661 22,528  משתנות עלויות
 2,736 2,912 4,031 2,281  קבועות עלויות

 1,719 331 5,782 2,529 לבעלים המיוחס תפעולי רווח
 20,251 19,872 20,022 21,317 נכסים סך
 16,281 15,699 16,158 15,771 התחייבויות סך

 החברה דירקטוריון דוח ראו הכספי המידע בנתוני השנה במהלך שחלו התפתחויות על להסבר .6.2

 להלן. 'א נספחב הכלול

 החברה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה .7

  התקשורת בענף מגמות .7.1

המחייבים היערכות  פוסקים בלתי טכנולוגיים ושיפורים בשינויים יןמאופי התקשורת ענף

במסגרת זו החברה נדרשת . יםינולוגכבשדרוגים טמתמשכת  והשקעהשל החברה  מתאימה

  קוחותיה. לכדי לתת מענה לצרכי השוק ולפעילותה לעקוב אחר התפתחויות טכנולוגיות בתחום 
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 בשנים האחרונות מועטה. אולםעד לפני מספר שנים התחרות בין מפעילי התקשורת הייתה 

מפעילים ( 5)חמישה בו  ,הסלולרהן בענף  בישראלהתקשורת תחרות עזה בין מפעילי  קיימת

  .והוט הקווי עם פתיחת התחרות של מפעילי השוק הסיטונאי בבזק האינטרנטמרכזיים והן בענף 

   :11מיליונים(ב) 2018–0201הגרף שלהלן מציג את מספר משתמשי האינטרנט בישראל בשנים 

 

 
 

מיליון  4.9 -כפי שניתן לראות בגרף שלעיל, מספר משתמשי האינטרנט בישראל גדל מכ

. גידול זה מייצג שיעור צמיחה 2018מיליון משתמשים בשנת  6.6 -לכ 2010משתמשים בשנת 

גידול בהיקפי המשתמשים משפיע באופן חיובי על . 4.3% -של כ( CAGRשנתי ממוצע )

, שתמשים באינטרנט גדללהערכת החברה ככל שמספר המ תוצאותיה העסקיות של החברה.

 על מכירות החברה.  בצורה ישירה פוטנציאל גודל השוק עשוי להשפיע

-ו הוט, זקחברות: ב (3) תשתיות של שלוש בישראל פועלותסלולרי -הלא קוויההאינטרנט  ענףב

IBCל 66%בין בשנים האחרונות עמד על נתח השוק שלה  12,. על פי הדוחות הכספיים של בזק- 

69%.  

, הכריז משרד התקשורת על רפורמת השוק הסיטונאי שמטרתה להוזיל את 2015בראשית שנת 

האינטרנט לרכוש מחירי האינטרנט. למעשה, בעקבות הרפורמה הותר למפעילים ולספקיות 

 לקוחותהוט במחירים סיטונאיים ובכך להוזיל את מחירם למשירותי תשתית אינטרנט מבזק ו

 .הקצה

חל קיטון מדי רבעון  2015שנת של בעקבות רפורמת השוק הסיטונאי, החל מהרבעון הראשון 

. במספר מנויי האינטרנט של בזק במקביל לגידול מתמיד במספר מנויי האינטרנט הסיטונאי

 2018–2015מספקת נתב( ירד במהלך השנים מספר מנויי האינטרנט הקמעונאי )להם בזק 

 
 .  https://www.bezeq.co.il/media/PDF/doh_2018.pdf - בזק, ראו למשלמתוך הדוחות של  11
  .8201–0201והדוחות השנתיים של בזק לגבי האינטרנט בישראל,  2017 -ו 2018לשנים  מתוך הדוחות הכספיים של בזק  12
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מנויים. לעומת זאת,  1,103,000 -מנויי אינטרנט לכ 1,379,000 -, מכ20% -של כבשיעור של 

 2015בשנת  0 -בתקופה זו מספר מנויי האינטרנט הסיטונאי )להם בזק אינה מספקת נתב( גדל מ

באופן משפיע  מפעילי הטלקוםוריבוי  הגברת התחרות .2018 נכון לסוף שנתמנויים  532,000 -לכ

  ישיר על תוצאותיה העסקיות של החברה.

אלטרנטיבה נוספת משווקת על ידי מפעילי הסלולר, המספקים שירותי גלישה הן ממכשיר 

ונייחים בשילוב עם שירותי הסלולר והן באמצעות מודם סלולרי המתחבר למחשבים ניידים 

תלות מקומות נוספים ללא מהפתרון הטכנולוגי הנ"ל מאפשר גישה לאינטרנט  גישה לאינטרנט.

צריכה מוגברת לוכתוצאה מכך פיזית ובכך עשוי להגדיל את מספר הלקוחות בארץ התשתית ב

  פעילותה העסקית.יותר של מוצרי החברה, גידול בהכנסותיה והשפעה חיובית על 

למשל, משבר כלכלי, מיתון, הידרדרות  ,התקשורת מושפע באופן ישיר מצמיחה כלכלית. כךנף ע

להערכת החברה, להשפיע לרעה על היקפי  ,ביטחוני או אי יציבות מדינית עלוליםהבמצב 

 הפעילות בענף התקשורת וכתוצאה מכך על פעילות החברה.

 טוריותרגולדרישות  .7.2

כולל אישורי משרד  ,החברה נדרשת לספק מוצרים בהתאם לדרישות הרגולציה בישראל

בחלק ממוצרי החברה נדרש אישור משרד התקשורת ליבואם  התקשורת ומכון התקנים.

 ומכירתם בישראל.

 המהיר אינטרנטמגמות בטכנולוגית ה .7.3

כמות משתמשי האינטרנט בפס רחב עולה בהתמדה מדי שנה. בנוסף, שימוש הלקוחות באינטרנט 

בשנים החברה צופה כי בבית ממוצע היו מחוברים לאינטרנט מחשב או שניים.  ,גדל. בעבר

לאינטרנט: מחשבים, סמארטפונים,  בכל בית הקרובות עשרות התקנים יהיו מחוברים

  טאבלטים, אבזירי בית חכם, טלויזיות חכמות ועוד.

ת שונים בשנים האחרונות, בעקבות חדירתם של מכשירים המאפשרים צריכת פתרונות תקשור

(, ובעקבות המגמה הנמשכת של הגדלת רוחבי פס Wi-Fi-באותו מכשיר )דוגמת שירותי סלולר ו

המאפשרים לצרכן מגוון רחב של יישומים ושירותים, חל גידול בביקוש לרוחב פס על ידי לקוחות 

 ביקושים אלה מצריכים שידרוג של מוצרי החברה אצל לקוחותיה.  תשתית האינטרנט.

אור התגברות התחרות בשוק הסלולר בישראל בשנים האחרונות, חלה מגמה של שיווק כמו כן, ל

חברות הסלולר דוגמת סלקום , על ידי IPTV-שירותי טלוויזיה דיגיטליים באמצעות מערכת ה

 .ופרטנר

 שוק הנתבים בישראל .7.4

נתונים נתב הינו רכיב תקשורת מחשבים שנועד לקבוע את נתיב ודרך ההפצה של חבילות 

ברשתות תקשורת נתונים. נתב משמש במגוון תפקידים רחב כדי להכווין את תנועת המידע 

 הדיגיטלי מרשת אחת לרשת אחרת.

 ישנם שני סוגים עיקריים של נתבים:

רכיב תקשורת הנמצא כיום בחלק ניכר מהבתים והעסקים הקטנים. תפקידו של  –נתב ביתי  •

נטרנט העולמית לבין הרשת הפרטית של המשתמש הנתב הביתי הינו גישור בין רשת האי

הקצה של האינטרנט עוברות כולן דרך הנתב. הנתב יודע  לקוחותהביתי. בקשותיהם של 

לזהות את בקשתו של כל משתמש ומעביר את הבקשות לספק האינטרנט. לאחר מכן, ספק 

 האינטרנט מחזיר את העמודים המבוקשים בהתאם לבקשותיהם של משתמשי הקצה. 
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דומה בתכונותיו לנתב ביתי, אך נפח המידע, כמות הבקשות ומספר  – נתב תעשייתי •

המשתמשים בהם נתב תעשייתי מסוגל לתמוך, גדולים בהרבה בהשוואה לנתב הביתי. נתב 

תעשייתי נועד לעמוד בעומסי עבודה אינטנסיביים ביותר. בשל כך, נתבים תעשייתיים 

פר, מאגרי מידע, בתי חולים, אוניברסיטאות ובכל נמצאים בארגונים גדולים כגון בתי ס

 מקום בו ישנם משתמשים רבים וניהול הרשת מורכב.

כל לקוחות האינטרנט, הן הביתיים והן העסקיים, זקוקים לנתבים על מנת לגלוש ברשת 

 האינטרנט. 

 (IOTינטרנט של הדברים )שוק הא .7.5

פיזיים המשובצים באלקטרוניקה, תוכנה רשת של חפצים  זו( IOTינטרנט של הדברים )הא

וחיישנים המאפשרים תקשורת מתקדמת בין החפצים ויכולות איסוף והחלפת מידע. האינטרנט 

 של הדברים כולל, בין היתר, "בית חכם" ו"עיר חכמה".

בית חכם הינו בית בעל מערכות שליטה ממוחשבות אשר מפוקחות באמצעות בקרים, מעבדים 

פשרה יבמערכת בקרת מבנה. התקדמות הטכנולוגיה בשנים האחרונות א ומחשבים המשולבים

להתקנים שונים להיות מחוברים ומבוקרים על ידי מכשיר אחד וטכנולוגיה זו משמשת בתים 

 חכמים. 

בתים חכמים מכילים מכשירים שונים כגון תאורה, טלוויזיה חכמה, מערכות מיזוג אוויר, 

ניתנים לשליטה מרחוק על ידי טלפון חכם או טאבלט )מחשב מצלמות במעגל סגור וכדומה, אשר 

לוח(. השליטה מרחוק מאפשרת להפעיל ולכבות את המכשירים בהתאם לצורך ואף לשנות בהם 

 את ההגדרות. 

טכנולוגיית הבית החכם מאפשרת נוחות גבוהה יותר בתפעול היומיומי של דיירי הבית בתחומים 

יעילות בצריכת אנרגיה, תכנון השקיה של צמחייה, שליטה  שונים דוגמת ניטור אבטחה בסיסי,

 במערכות בידור, ניטור פרמטרים בריאותיים של הדיירים וכדומה.

, Markets and Markets Research Private Ltd, על ידי 2017 ,על פי מחקר שפורסם ביולי

 137.9 -לכ 2016מיליארד דולר בשנת  56.5-השוק העולמי של מוצרי הבית החכם צפוי לצמוח מכ

  .13.6%13 -( של כCAGR. גידול זה מייצג שיעור צמיחה שנתי ממוצע )2023מיליארד דולר בשנת 

גורם הצמיחה העיקרי בשוק הבית החכם כולל מודעות גוברת בקרב הצרכנים לגבי צריכת 

אנרגיה, גידול באוכלוסייה המזדקנת, גידול בהכנסה הפנויה במדינות מתפתחות, יוזמות 

ממשלתיות, טכנולוגיזציה ועוד. כמו כן, הביקוש הגובר לבריאות הבית )שירותי בריאות שניתן 

 גורם צמיחה מהותי של שוק הבית החכם.  לצרוך מהבית( מהווה

עם זאת, המחירים הגבוהים של מוצרי בית חכם יחד עם הביקוש הצרכני המוגבל ומחזורי 

החלפת המכשירים הארוכים הינם מחסומים גבוהים המונעים משוק הבית החכם לעבור משלב 

  האימוץ המוקדם לשלב האימוץ ההמוני.

 שוק אבטחת הקצה העולמי .7.6

אבטחת נקודות קצה נועדו לנטר, לנהל ולהגן על כל נקודות הקצה ברשת האינטרנט. פתרונות 

פתרונות אבטחת קצה מאבטחים נקודות קצה והתקנים מרוחקים כגון טלפונים חכמים, 

 
living-assisted-and-homes-Reports/smart-https://www.marketsandmarkets.com/Market- -לפרטים נוספים ראו 13

121.html-market-global-and-technologie-advanced  

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-homes-and-assisted-living-advanced-technologie-and-global-market-121.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-homes-and-assisted-living-advanced-technologie-and-global-market-121.html
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טאבלטים, מחשבים שולחניים, מחשבים נישאים והתקנים אחרים אשר משמשים ארגונים מפני 

 מתקדמים אחרים.  יומיםוירוסים, תוכנות ריגול וכן מפני א

דרך האינטרנט הגנת נקודות קצה מתחילה עם זיהוי תוכנות זדוניות אשר יכולות להיכנס לרשת 

דואר אלקטרוני, גלישה באינטרנט, הורדות קבצים וכדומה. פתרון האבטחה חייב להיות מסוגל 

נקודות קצה לזהות את כל האיומים הללו ולפעול מיד כדי לדכא אותם. פתרונות האבטחה של 

חוסמים תוכנות זדוניות מלהיכנס לרשת, ובדרך כלל כוללים מגוון רחב של פונקציות כגון: הגנה 

 מפני וירוסים, אבטחת דואר אלקטרוני, אבטחת אינטרנט ועוד.

שוק אבטחת הקצה  Grand View Research14על ידי  ,2016 ,באוגוסטעל פי מחקר שפורסם 

 2024מיליארד דולר בשנת  27.05 -לכ 2015מיליארד דולר בשנת  10.2 -העולמי צפוי לצמוח מכ

 (. 11.5%-)שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ

הגורמים העיקריים אשר תורמים לצמיחת שוק האבטחה של נקודות הקצה הינם הצורך לצמצם 

של התקפות נקודות קצה ומגמת הגידול של  , הגידול בתדירותIT-את הסיכונים של אבטחת ה

(Bring Your Own Device)  :להלן("BYOD" )–  נטייה של עובדים להביא לארגון מכשירים

 ממוחשבים שבבעלותם. 

החשש מפני התקפות למערכות המחשוב ופגיעה במסד הנתונים מניעים ארגונים לפרוס פתרונות 

 הרשתות שלהם מפני התקפות סייבר פוטנציאליות.על אבטחה כדי להגן על נקודות הקצה ו

פתרון האנטי וירוס צפוי להשתלט על שוק אבטחת נקודות הקצה עם נתח השוק הגדול ביותר, 

פתרון של  ,טאבלטים. כמו כןלבשל הביקוש הגובר לפתרונות אנטי וירוס לטלפונים ניידים ו

בטחת נקודות קצה ולהיות בעל שליטה במכשיר הקצה צפוי לשחק תפקיד מפתח בשינוי אופי א

 בארגונים יגדל.  BYOD-ככל שאימוץ ה 2020קצב הצמיחה הגדול ביותר עד לשנת 

)אותה משווקת החברה בישראל  "(סימנטק)להלן: " Symantec limited, חברת 2018נכון לשנת 

לתוכנות אבטחה הינה בעלת נתח השוק הגדול ביותר בשוק העולמי להלן(  19.8 בסעיף ורא –

-ו Intel Corporation חברותהמכלל השוק. אחריה נמצאות  15.2% -וחלקה נאמד בשיעור של כ

IBM Corporation בהתאמה.6.6% -וכ 7.9% -עם נתחי שוק של כ ,  

, 37% -שירותי אבטחת המידע לצרכן הפרטי נתח השוק של סימנטק נאמד בשיעור של כ בשוק

 . 2018נכון לשנת 

, אשר צפויה להמשיך ולצמוח, BYOD-כן, לאור הגידול בשימוש בטלפונים חכמים ומגמת הכמו 

הפלטפורמות של מכשירים ניידים הפכו יותר ויותר חשופות לתקיפות של פצחנים )האקרים(, 

שכן הצרכנים מבצעים את רוב העסקאות שלהם באמצעות המכשירים הניידים שלהם. אי לכך, 

גמת עלייה בביקוש לאבטחת מידע לטלפונים חכמים אשר צוברת בשנים האחרונות החלה מ

 תאוצה.

 BlackBerryאחת החברות המובילות בתחום האבטחה וניהול מידע לטלפונים חכמים הינה

Limited " :משווקת  החברה . צות הברית, חברת סייבר ציבורית הנסחרת באר"(בלקברי)להלן

בלקברי להלן.  19.6 סעיף ראו – בטרטוריה המוגדרת בהסכם בין הצדדים את מוצרי בלקברי

מספקת, בין היתר, פתרונות סייבר לטלפונים חכמים אשר עוזרים לזהות את איומי הסייבר, 
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מפני התקפות עתידיות, מספקים הגנה על קבצים וכדומה. חברות הנייד מגינים על המכשיר 

-ו AirWatch LLCמשווקים בין היתר בישראל, הינן  מובילות נוספות בתחום, אשר מוצריהן

MobileIron Inc. 

תחזית, שאין ודאות כי המידע לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

ופרסומים  יתממשו ומבוססות על הערכות החברה על פי ניסיונההערכה, אומדן או מידע אחר, 

פוליטיים, -. ההשפעות בפועל עשויות להיות שונות, בעיקר כתוצאה משינויים גיאובנושא

 .שינויי רגולציה והשפעות כלכליות שונות

 פעילות תחומי לפי החברה עסקי תיאור – 'ג חלק

 אקסל סולושנסתחום  .8

 הפעילות תחום על כללי מידע .8.1

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .8.1.1

מבוססי ושירותים של מוצרים הפצה ואינטגרציה  ,ייבואתחום פעילות זה כולל 

ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה 

, מוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי אינטרנט של דברים ואופטית אלחוטית ,קווית

("IOT" )2019 ,יצוין כי עד ליוני. בישראלבעיקר , ושירותי ענן ת מידעאבטחשירותי ו, 

 החברה סיפקה גם שירותי ענן במסגרת תחום הפעילות. 

של הטלקום בישראל כאשר בין לקוחותיה  חברותמ 90% -משרתים כ חברהה מוצרי

)להלן:  נמנות חברות מובילות כגון בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מהחברה 

, פלאפון תקשורת בע"מ, מהוט מערכות תקשורת בע" ,, סלקום ישראל בע"מ"(בזק"

מפעילי ביחד: " ,)להלן נטוויז'ין בע"מ, פרטנר תקשורת בע"מ וחברות נוספות

  ."(הטלקום

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, מגבלות .8.1.2

רים ואישורים רגולטממשרד התקשורת וממכון התקנים החברה לפי הצורך, מקבלת 

 .ליבוא ושיווק מוצריה בישראל

 וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים .8.1.3

ניתן לראות צמיחה והתרחבות יחסית בתחום התקשורת, בין  90 -החל מסוף שנות ה

כפי שהוצג התפתחות ביחס למוצרים אלחוטיים והתפתחות הטכנולוגיה. לאור ההיתר 

מיליון משתמשים בשנת  4.9 -מספר משתמשי האינטרנט המהיר בישראל גדל מכלעיל, 

. מהירות הגלישה גדלה באופן משמעותי 2018מיליון משתמשים בשנת  6.6 -לכ 2010

מהירות הגלישה הממוצעת הייתה  2018בשנת  למיטב ידיעת החברה, בשנים האחרונות.

מהבתים בישראל  19% – מבעבר, כך הרבה יותרמגה. השימושים בגלישה מגוונים  67

אחד מחובר, ועשרות אחוזים צופים בטלויזה באמצעות  חכמים וכוללים לפחות התקן

של  "(סטרימינג)" הזרמת מדיהעצמאי וחלק באמצעות שירותי באופן האינטרנט, חלק 

חב דורש מוצרים ושירותים מפעילי התקשורת. הגידול בביקוש לאינטרנט בפס ר

נתבים המאפשרים אינטרנט מהיר יותר, התקנים בבית המאפשרים קליטה  –מתקדמים 
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כנה משלימים ושירותי תלמתקדמים בנוסף  IOTבפריסה טובה יותר, אביזרי  Wi-Fiשל 

  15כגון שירותי סייבר.

 

 והתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות של .8.1.4

המהפכה משפיעה על שווקי החברה מהפכת הפס הרחב עדיין בעיצומה. להערכת החברה 

  במספר מישורים:

שבה בעולם אך ניכרת מגמה מגה  67המהירות הממוצעת של גלישה בישראל היא  .א

. השימושים המתקדמים בפס רחב גבוהות בהרבההגלישה עוברת למהירויות 

המחירים היורדים עקב התחרות מגמת מקיפים את כל האוכלוסיה בזכות 

לשדרג את ציוד  המפעילים. כל שדרוג טכנולוגי דורש מהלקוחותהמתעצמת בין 

  תם.יהאינטרנט בב

 מגוונות בטכנולוגיות לענן התקנים יותר לחבר לקוח לכל מאפשר הגבוה הרחב הפס .ב

– Wi-Fi ,Zwave ,Zigbee ,Cellular ,Bluetooth המחירים ירידת. ועוד 

 . הטלקום מפעילי ללקוחות הטכנולוגיה את מנגישים הנגישה והקישוריות

יוצרים איומים   BYODרוחב הפס הגבוה בטלפונים הניידים בשילוב המגמה של  .ג

מותקנת ם עליהם אחת ההנחות המסוכנות ביותר כיום היא שמכשיריחדשים. 

הינם  קום העבודהומכשירים ניידים אחרים שעובדים מביאים עימם למ iOS תוכנת

על גבי מכשירים אלה נתונים תחת כמות  מידעהאפליקציות וה עודבטוחים, ב

נייד לחלוטין ויהיה  צפוי להיותהולכת וגדלה של מתקפות. כוח העבודה של העתיד 

 .קוםזקוק לפתרון הגנת סייבר שמלווה אותו לכל מ

 י להשפיע מהותית על תחום הפעילותשינויים טכנולוגיים שיש בהם כד .8.1.5

בראשית שנת  )ד( להלן,8.2.2כהגדרתם בסעיף  ,Broadband Gatewayלמוצרי ביחס 

וסיבים  G-fast-, החלה בזק בניסוי בטכנולוגיות מתקדמות דוגמת טכנולוגיות ה2016

. נכון ג'יגה 1אופטיים, המאפשרות קצבי גלישה אולטרה מהירים של מאות מגה ואף 

מבנים עם פוטנציאל לחיבור  100,000 -כב, פרסה בזק סיבים אופטיים 2018לסוף שנת 

  משקי בית ובתי עסק בישראל.מיליון  1.5 -כ

בפועל שירותי אינטרנט  לא סיפקה, בזק נכון למועד מתאר זהלמיטב ידיעת החברה 

פריסת תשתיות מתקדמות  וסיבים אופטיים ופרויקט G-fast-בהתבסס על טכנולוגיות ה

אלו מבוצע בצורה מודולארית כאשר בזק בוחנת באופן שוטף את היקף ומתווה 

מועד לנכון פרטנר נמצאת בתהליך של פריסת תשתית סיבים אופטיים וגם הפרויקט. 

רשות  ,2019יוני בחודש  ת בקרב עשרות אלפי משקי בית.רסה תשתיהיא פ מתאר זה

במיזם  של סלקום להשקעה ,IBC -התחרות אישרה את המיזוג בין סלקום, קרן תש"י ו

ציע בשלב ראשון שירותי אינטרנט סלקום תחברת החשמל. , בשיתוף עם IBCהסיבים, 

  .IBCמשקי בית הנמצאים באיזורי הפריסה הנוכחיים של  150,000 -על גבי סיב ל
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, בשנים האחרונות, החלה מגמת עלייה בביקוש בתחום הפעילות התוכנהביחס למוצרי 

)למיטב ידיעת החברה, נכון למועד מתאר זה שיעור  לאבטחת מידע לטלפונים חכמים

אנטי האבטחת ו נמוך משמעותית מול שיעור אבטחת המידע של טלפונים חכמים הינ

מערכות האנטי  מגבירה את פעילות ההפצה שלה של. לפיכך, החברה וירוס של מחשבים(

לענות  , במטרהוירוס של סימנטק )כפי שמפורט להלן(, בין היתר, לטלפונים חכמים

 . ביקושים אלהלולמגמות 

 בהם החלים והשינויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי .8.1.6

 כדלקמן: םהינ הלהערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות של

 .בתחום ברמה גבוהה מאוד הון אנושי בעל ידע מקצועי וטכנולוגי .א

היכולת של החברה להתאים באופן אופטימאלי את מוצרי  – התאמת המוצר ללקוח .ב

 חותיה. לצרכי לקוהחברה 

היכולת של ספקי החברה לספק מוצרים איכותיים, ברמה  –ספקים מובילים  .ג

 בישראל.טכנולוגית מתקדמת המותאמים לדרישות מפעילי הטלקום 

 .עבודה מול מפעילי טלקוםב –וניסיון  עיד .ד

 תחום הפעילותבשינויים במערך הספקים וחומרי הגלם  .8.1.7

מושפע מאוד מהתפתחויות טכנולוגיות כך ספקים חדשים מציעים  IOT-תחום ה .א

 פתרונות חדשים וכן פתרונות זולים וזאת על חשבון איכות המוצרים.

 Madicoהחברה התחילה לשווק מוצרים ופתרונות של חברת  2018בשנת  .ב

  .להלן 8.2.2בתחום החומרה אחר כהגדרתה בסעיף  האמריקאית

 את לשווק להתחיל החברה בכוונת 2019 שנת של הרביעי מהרבעון החלכן,  כמו .ג

 Broadband Gatewayמוצרי בתחום פועלת אשר, SagemCom חברת של נתביה

 .להלן)ד( 8.2.2לפירוט נוסף ראו סעיף  "(.SagemCom)להלן: "

 בהם החלים ושינויים הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכניסה חסמי .8.1.8

 ככלל, חסמי הכניסה העיקריים לפעילותה הינם:להערכת החברה, 

והיכרות עם הטכנולוגיה  ניסיון קודםיומו של ידע מוקדם, ק – ידע וניסיון .א

 . המתקדמת של הלקוחות

 השימוש בכוח אדם מנוסה ומקצועי.  –ח אדםכ .ב

( 6)זמן הפיתוח של מוצר לפי דרישות מפעיל תקשורת הוא כשישה  –טכנולוגיה  .ג

  חודשים נוספים.( 6)חודשים. זמן הבדיקות הממוצע של מוצר חדש הוא כשישה 

תוח שלהם יככל שהיצרן והיבואן גדולים יותר, עלויות הייצור והפ –יתרון לגודל  .ד

 .נמוכות

מפעילים נוטים לבחור מוצר ופתרון ראשון ומעדיפים לא להחליף אותו  –ראשוניות  .ה

 בגלל המשאבים הגדולים הכרוכים בכך.

 ממשרד התקשורת וממכון התקנים ליבוא ושיווק בישראל.  –רים ואישורים רגולט .ו

 .להערכת החברה אין חסמי יציאה משמעותיים בתחום פעילות זה

 בו החלים ושינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה .8.1.9

 להלן.  8.8 לפרטים בדבר מבנה התחרות ראו סעיף
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  ושירותים מוצרים .8.2

 הפצה ,ייבואבתחום הפעילות הינם ללקוחותיה  החברההשירותים שמספקת המוצרים ו

תחום הטלקומוניקציה, למבוססי טכנולוגיות מתקדמות ושירותים של מוצרים ואינטגרציה 

, מוצרים לתקשורת סלולארית, ואופטית אלחוטית ,ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת קווית

 . ושירותי ענן ת מידעאבטחשירותי ו( "IOT"מוצרי אינטרנט של דברים )

 מוצרים אלו הן מוצרי חומרה ותוכנה ולהלן יפורטו מוצרים אלו בחתכים אלו: 

  תוכנהמוצרי  .8.2.1

מזרח ובצרפת בתורכיה, בלשוק הפרטי בישראל,  סימנטק מוצרי אינטגרציה והפצה של 

 כמפורט להלן: אירופה והפצת פתרונות הסייבר של בלקברי

מפיצה את שירותי אבטחת  החברה, 2016החל ממרץ  – ושירותי ענן אבטחת מידע .א

פתרון החברה הינה המפיצה הרשמית של של סימנטק. ושירותי הענן המידע 

אבטחת האינטרנט והאנטי וירוס של סימנטק לשוק הפרטי, הן בישראל והן 

מדינות שונות )למעט מפעילים בינלאומיים(. כאשר, נכון למועד  20-בלמעלה מ

של סימנטק ושירותי הענן את מוצרי אבטחת המידע  החברה, מפיצה מתאר זה

משווקת את שירותי אבטחת  החברהבישראל, טורקיה, יוון, קפריסין ורוסיה. 

 לעסקים שמוכרים )עסקים B2B2C של סימנטק במודל ושירותי הענן המידע

(. בישראל, שירותי אבטחת המידע משווקים למפעילי אינטרנט שמוכרים לצרכנים

 ושירותי ענן י סלולר וכן לחברות אשר משווקות שירותי אבטחת מידעמפעיללו

 להלן.  19.8 -ו 19.7סעיפים לפרטים נוספים ראו במסגרת השוק הקמעונאי. 

הינה בעלת זיכיון של  החברה, 2016החל מדצמבר  – אבטחת מידע לארגונים .ב

הפצת פתרונות ניהול ואבטחת מידע לטלפונים חכמים לבלקברי לאינטגרציה ו

ארגונים גדולים. לביטוח ולחברות לעסקים, אשר נמכרים לחברות פיננסים, 

 פעילות זו מבוצעת באמצעות אינטגרטורים אשר מתקשרים מול לקוחות הקצה. 

 להלן. 19.6 לפרטים נוספים ראו סעיף

  – חומרהמוצרי  .8.2.2

הפצה ואינטגרציה של מוצרי תקשורת מתקדמים לעסקים, הפצה של מוצרי ייבוא, 

ועיר  Internet of Things, הפצה של מוצרי בית חכם, 4תקשורת נתונים מבוססים דור 

 :כולל החומרהמוצרי תחום ; חכמה

בשיווק והפצה של ציוד רשת החברה , עוסקת 2015החל משנת  – ציוד רשת עסקי .א

, הכולל: "(D-Link)להלן: " .D-Link International Pte Ltdעסקי תוצרת חברת 

שירותי האחריות  .צא בזהמתגים, נתבים עסקיים, חומות אש, נקודות גישה וכיו

 והתחזוקה, כלפי לקוחות הקצה, חלים על המפעילים.

בשיווק והפצה של נתבים החברה , עוסקת 2016החל משנת  – נתבים סלולריים .ב

 4סלולריים, נתבים אשר מספקים אינטרנט עסקי וביתי על גבי תשתית דור 

מגה ביט ללא צורך בטכנאי או בשקע תשתית ייעודי, לחברות  150במהירות עד 

. D-Linkניהן יחברות, במספר  סלולר בישראל. הנתבים הסלולריים הינם תוצרת 

ריים על מנת שיותאמו לצרכן הישראלי. מבצעת התאמות לנתבים הסלול החברה

 שירותי האחריות והתחזוקה, כלפי לקוחות הקצה, חלים על המפעילים.
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שיווק גם ב, עוסקת החברה 2016החל משנת  – (IOTאינטרנט של הדברים ) .ג

חיישנים חכמים, אביזרי חשמל חכמים ורכיבי בית חכם, המשווקים במסגרת 

תקשורת מובילה בישראל חברת הפעילות, על ידי שיתוף פעולה עם תחום 

מגוון של מוצרים בתחום האינטרנט של הדברים, לחברה ולקוחות נוספים. 

טכנולוגיה לבישה, מצלמות , כגון חיישנים לבית חכם, משותף מוצרים פרי פיתוח

 וכדומה. Wi-Fi, ציוד גישה חכמות, תאורה חכמה, סוללות גיבוי לחיבור אינטרנט

  Broadband Gateway מוצרי .ד

נתבי כגון , Broadband Gatewayאינטגרציה והפצה של מגוון רחב של מוצרי 

אינטרנט המהווים את שער הכניסה לעולם ה fiber -ו DSLוטכנולוגיות  רשת

בעיקר למפעילי בתחום זה הן מכירות הפרטיים. ם ויעסקילקוחות מהיר לה

משמשת כמפיצה של נתב אינטרנט החברה  .(עודתקשורת )בזק, סלקום, פרטנר ו

שירותי האחריות והתחזוקה, כלפי  בדרך כללכאשר  D-Link חברתמהיר תוצרת 

 D-Linkלהפצת נתב  בלעדיות לחברהלקוחות הקצה, חלים על המפעילים. 

מייצר עבור  D-Linkשל  המפעל .)למעט להוט( למפעילי התקשורת בישראל

לנתבי פס רחב. תוכנה זו כוללת תכונות ודית עיינתבים בהתאם לתוכנה החברה 

כן, בהמשך לאמור -כמו .עודומרחוק, אבטחה כגון חיישן אוטומטי, מערכת ניהול 

 חברת של נתביה את לשווק להתחיל החברה כוונתלעיל, בדבר  8.1.7בסעיף 

SagemCom  החברה תשמש כמפיצה של נתב , 2019החל מהרבעון הרביעי לשנת

, D-Linkכאשר בדומה לנתב של חברת  SagemCom אינטרנט מהיר תוצרת

ה, יחולו על המפעילים. לחברה והתחזוקה כלפי לקוחות הקצאחריות שירותי ה

למפעילי התקשורת בישראל )למעט  SagemComפקטו להפצת נתב -בלעדיות דה

ייצר עבור החברה נתבים בהתאם לתוכנה  SagemComבנוסף, המפעל של  הוט(.

בתחום הפעילות הינה  החברההלקוח העיקרי של  ,כיום ייעודית לנתבי פס רחב.

לבזק שיעור ניכר מהנתבים הנמכרים ללקוחותיה. בנוסף  מספקת החברהבזק. 

נתבים לחברות אשר משווקות אינטרנט במסגרת השוק  החברהמספקת  ,לבזק

 נתביםמספקת להן  שהחברההקיימות בשוק הסיטונאי  חברותההסיטונאי )בין 

 018ניתן למנות חברות כדוגמת פרטנר, סלקום, בזק בינלאומי בע"מ, אקספון 

 בע"מ, טריפל סי מחשוב ענן בע"מ, אינטרנט רימון בע"מ וכדומה(.

נתב בסיס ונתב פרימיום. היתרון העיקרי של  –משווקת שני סוגי נתבים  החברה

, בהשוואה לנתב הבסיס, הינו היכולת לתמוך במספר רב של נתב הפרימיום

בבת  (בזה צאמכשירים דיגיטליים )מחשבים, טאבלטים, טלפונים חכמים וכיו

  Internet Protocol Television-, וכן, היכולת לתמוך בטכנולוגיית האחת

(IPTV ,)טכנולוגיה שנועדה להעביר שירותי טלוויזיה דיגיטליים על בסיס תשתית 

הינו שוק הנתון  Broadband Gatewayכן, שוק מוצרי -כמו אינטרנט של פס רחב.

לתנודתיות הנובעת משיקולי תקציב, קצב החלפת המוצרים בידי לקוחות הקצה, 

 ."בוכיוצשיפורים טכנולוגיים, שיקולי תחרות אסטרטגיים, תלות בספקי מפתח 
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 בייצור אוטומטי  הגנת חומרה ישירותמערכת  .ה

 ראסלולמכשירי של הגנה פיזית על פתרון מלא החברה משווקת  2018 תהחל משנ

מגן למסך מכשיר  ישירותמערכת באמצעות  המכשיריםלנקודות מכירה של 

של חברת  האמריקאית ProtectionProחטיבת מטי תוצרת ובייצור אוטהסלולאר 

Madicoהמכונות בנקודות המכירה, שמנהל את ייעודי  . הפתרון כולל שרת

מוגן פטנט כאולטרה ציפוי גמיש  יםשמשמש אפליקציה לניהול המכונות וחומרי גלם

 .הלקוח המיוצר בהתאם לצורה ולגודל הטלפון הסלולארי של( Madico חברת )של

 להלן. 19לפרטים נוספים ראו סעיף 

אשר  הינם מוצרי חומרה אחר, לעיל )ה( -ו )ג(-)א(8.2.2 סעיף)המוצרים המופיעים ב 

 "(.חומרה אחרייקראו יחד להלן: "והם  ,Broadband Gatewayמוצרי  אינם

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .8.3

 אשר או) הפעילות המהוות בתחום ושירותים מוצרים מקבוצת ההכנסות אודות פרטים להלן

 בשניםו 2019 שנתב( חודשים 6)שישה תקופה של בגין  החברה הכנסות מסך יותר או 10%( היוו

 : 2016 -ו 7201, 2018

 חדשים מוצרים .8.4

בהתאם לצרכי הן והוספת מוצרים חדשים החברה פועלת באופן מתמיד לשיפור מוצריה 

באופן שוטף בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות. החברה משיקה הן והשוק לצורכי לקוחותיה ו

להלן ומוצר חדש של  10 למעט ההשקעה המפורטת בסעיףבתחום הפעילות.  מוצרים חדשים

 מוצר  תאר זה אין לחברה מוצר מהותי חדש אומן למועד ונכ להלן, 19.10 החברה כמפורט בסעיף

  .מהותיות פיתוח בהוצאות הכרוך חדש

  לקוחות .8.5

 , מפיציםמול לקוחות עיסקיים )בעיקר מפעילי טלקום התקשרויות בתחום הפעילות נעשות

 Purchase) הזמנות רכש באמצעות בעיקר בדרך של הזמנות נקודתיותואינטגרטורים( וזאת 

Orderמול לקוחות מזדמניםמתבצעות מיעוט ההתקשרויות . בעיקר מול לקוחות קבועים( ו .

 ,כל הזמנה. מחוץ לישראלמפעילותה הינו וחלק זניח  עיקר פעילותה של החברה היא בישראל

 ומועדי תשלום ותנאיה, תנאי כוללת את סוגי המוצרים הנדרשים, כמויותיהם, מחירם ,כאמור

שירותי הדרכה, שירותי תמיכה טכנית, ללקוח  תבחלק מההתקשרויות החברה מספק. משלוח

 
 .לעיל )ה( -ו )ג(-)א(8.2.2 סעיף אוחומרה אחר, רלפירוט אודות מוצרי  16
 (.)ד8.2.2 סעיף אור ,Broadband Gateway מוצרילפירוט אודות  17

קבוצת 
 מוצרים

 )פרופורמה( 2016 )פרופורמה( 2017 2018 30.6.2019
שיעור  ח"שאלפי 

מסך 
הכנסות 
 החברה

שיעור  ח"שאלפי 
מסך 

הכנסות 
 החברה

אלפי 
 ח"ש

שיעור 
מסך 

הכנסות 
 החברה

שיעור מסך  ח"שאלפי 
הכנסות 
 החברה

 10% -פחות מ 45% 23,568 75% 20,443 16חומרה אחר 
 

 10% -פחות מ
 

מוצרי 
Broadband 

Gateway17  

3,823 14% 20,447 39% 18,738 72% 26,515 81% 

 11% 3,469 20% 5,230 16% 8,459 11% 3,072 מוצרי תוכנה
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תקופת האחריות במסגרת . ערבות להבטחת התחייבויותיה, שיפוי, ושירותי תיקון ואחריות

החברה רשאית לספק  ,ממועד האספקה או השימוש ,(חודשים 15-ל 12בין בדרך כלל נעה אשר )

פדיון אחריות חלף תקופת האחריות החברה מספקת  ,לרוב .מוצר חלופי במקום מוצר פגום

. לשווי הפדיון כאמורעד "פיצוי" המגלמת  מוצרים עודפים ללא עלות(או הנחה על מחיר מוצריה )

מותנות בהיקף רכישות. פדיון אחריות זה נקבע מראש במסגרת מו"מ מול לקוחות החברה וככלל 

. , בהתאם למקרהיום 120 -כ עדשוטף + תנאי אשראי של ללקוחותיה עשויה להעניק החברה 

לחלק יצוין, כי  .מכירות מזדמנות מטבען עשויות להתפתח לעסקאות ארוכות טווח בהמשך

 קיימים הסכמי מסגרת הכוללים את עיקר תנאי ההתקשרות.מלקוחותיה הקבועים של החברה 

במקרים מסויימים החברה, בשיתוף פעולה עם אינטגרטורים או ספקים, ניגשת למכרזים להפצת 

. בכפוף לתנאי בביטוח סיכוני אשראי יםמבוטחשל החברה חובות הלקוחות מ חלקמוצריה. 

על סטואציה שבמסגרתה הלקוח לא מסוגל לשלם את החוב  , בין היתר,ביטוח זה חלהפוליסה, 

)כגון פשיטת רגל( אך לא חל על סיכסוכים עסקיים בין הצדדים אשר במסגרתם הלקוח לא 

 משלם את החוב.

שירותי האחריות והתחזוקה שקשרת ישירות מול לקוחות הקצה, מכאן תככלל החברה איננה מ

    .אשר בהם החברה תומכת הרלוונטיים, חלים על המפעילים כלפי לקוחות הקצה

  :10%עולה על בגינם החברה לקוחות החברה אשר שיעור הכנסות להלן פרטים אודות 

 שיעור הכנסות מסך הכנסות החברה 
 2019ששת החודשים של שנת  לקוח

 
 2017שנת  2018שנת 

 )פרופורמה(
 2016שנת 

 )פרופורמה(
 61% 33% 53% 60% בזק 

 19%  פרטנר
 

24% 44% 20% 

 

. ההתקשרות מבוצעת באמצעות חומרהמוצרי מכירת  בגין הןמבזק ופרטנר עיקר ההכנסות 

ובמסגרת הסכמי מסגרת  כוללות תנאים סטנדרטיים של הזמנות רכשה לחברה הזמנות רכש

   .שאינם מחייבים את הלקוחות לרכישה כלשהי

 

 .כלקוחותיה לחברה תלות בבזק ובפרטנרלאור היקפי הפעילות האמורים 

 והפצה  שיווק .8.6

החברה משווקת את מוצריה בעיקר למפעילי טלקום, מפיצים גדולים נכון למועד מתאר זה, 

החברה אינה משווקת את מוצריה לצרכן הפרטי שכן זה נעשה  ואינגרטורים של אבטחת מידע.

 על ידי לקוחותיה האמורים.

קמפיינים עם ב)כגון השתתפות בכנסים ו החברה מקדמת מכירות באמצעות תקציבי שיווק

מוצרי ספקיה החברה את של החברה, משווקת מפעילויות השיווק ק כחל .מפעילי הטלקום(

החזר הוצאות בגין פעולות השיווק כגון פרסום באינטרנט ובמוקדי במקרים שונים ומקבלת 

 מכירה.

לחברה אין תלות למעט תלות של החברה במפעילי הטלקום במסגרת שיווק והפצה של מוצריה, 

כן, לפרטים בדבר הסכם הפצה מהותי של -כמובאמצעי שיווק כזה או אחר בו היא עושה שימוש. 

לצורך מתן זכות הפצה בלעדית  ,בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה ,מפיץ צד ג'החברה עם 

 להלן. 19.10של החברה, ראו סעיף  ProtectionPro למפיץ של מוצרי
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 הזמנות צבר .8.7

( אשר IOT) אינטרנט של הדבריםלגבי מוצרי חומרה, צבר ההזמנות מורכב ברובו ממוצרים של 

. יתר מוצרי החומרהמאשר יתר מוצרי  )כמספר חודשים( מאופיינים בזמני אספקה ארוכים יותר

זמן האספקה של מוצרים אלה הינו למפעילי הטלקום הגדולים ולרוב מסופקים בעיקר  ,החומרה

 . חודשיים(-חודשצר )עד ק

 בתחום החברה של ההזמנות צבר הסתכם ,2019ביוני,  30 ליוםו 2018בדצמבר,  31ליום  נכון

  ., בהתאמהמיליוני ש"ח 13 -בכו ש"חמיליוני  17 -בכ הפעילות

 

 

  4 ליוםהמתייחס למוצרי חומרה  הפעילות בתחום ההזמנות צבר התפלגות אודות פרטים להלן

  :(ש"ח)במיליוני  2019, לאוגוסט

 4/9/19צבר נכון ליום  

 0.5 2019רבעון שלישי 

 9 2019רבעון רביעי 

 9.5 סה"כ

אלא אספקת המוצרים הינה מיידית או על  אין לחברה צבר הזמנות ,ככלל ,לגבי מוצרי תוכנה

  בסיס חודשי מתחדש. 

 תחרות .8.8

 . מתאפיינת בסביבה תחרותית גבוהההפעילות פעילות החברה בתחום 

   :תוכנהמוצרי  .א

הן רבים אבטחה מתקדמים בארץ ובעולם משווקים מוצרי  – אבטחה מתקדמים מוצרי ( 1)

 של החברה הינםאבטחה הגדולים של מוצרי ההמתחרים . לעסקיםהן לשוק הפרטי ו

McAfee ,Kaspersky ESET NOD32על ידי מפיצים  ים אלה משווקיםרמוצ ., ואחרים

בישראל הרשמי  מפיץההחברה הינה  ,סימנטק. ביחס למוצרי לאומייםשונים מקומיים ובינ

החברה משווקת מוצרים אלה באמצעות )בעיקר באירופה(. בעולם מדינות  20-למעלה מוב

לחברה אין את היכולת להעריך את  שיתופי פעולה עסקיים שונים ומגוונים.נעזרת במפיצים ו

 אולם להערכת החברה חלקה בשוק זה הינו בין הגדולים ביחס למתחרים. חלקה בשוק זה

החברה הינה בעלת זכיון  שוק תחרותי עם עשרות מתחרים. –אבטחת מידע לארגונים ( 2) 

חברות . להפצת פתרונות ניהול ואבטחת מידע לטלפונים חכמים לעסקים של בלקברי

 ,Microsoft :בין היתר בישראל, הינן ,מובילות נוספות בתחום, אשר מוצריהן משווקים

AirWatch LLC ו-MobileIron Inc. .לחברה אין את היכולת להעריך את חלקה בשוק זה 

 ה חלקה בשוק זה אינו זניח. להערכת החבר

  :חומרהמוצרי  .ב

 לוסנט-אלקטל, (Cisco) סיסקו ,Netgear  ,Belkinכגון ,מתחריםמאות בתחום החומרה יש 

של החברה יתרון תחרותי  Sagemcom -ולנתבי ה D-Link -החברה סבורה כי לנתבי הועוד. 
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בין היתר בזכות תכונות שונות כגון חיישן אוטומטי, מערכות ניהול מרחוק, אבטחה  וזאת

  לחברה אין את היכולת להעריך את חלקה בשוק זה.ועוד. 

בעיקר האינטרנט הרחב  - Broadband Gatewayמוצרי בהחברה העיקריים של מתחריה 

, T&Wהייטס טלקום, , Vtech כגון (Customer premises equipment)  ציוד קצהספקי 

ADB ,ודיוקדססיסקו, טכניקולור, א (AudioCodes) . לחברה אין את היכולת להעריך את

 להערכת החברה חלקה בשוק זה אינו זניח. חלקה בשוק זה.

בעיקר התחרות במערכת שירותי הגנת חומרה בייצור אוטומטי הינה למיטב ידיעת החברה, 

 שמשווקת בישראל ע"י חברת מומדיה. Zaggמול חברת 

כוח האדם האיכותי באמצעות הינן ת עם התחרות והשיטות העיקריות של החברה להתמודד

עם רכי לקוחותיה ועבודה אינטנסיבית והבנת צ, שמירה על רמת תחרותיות גבוההבחברה, 

 החברה. הקצה ללקוחותו השוק לדרישותוהמוצרים  השירותים התאמתלצורך לקוחותיה 

. איכות רמת על שמירהו הגבוה(, זמינות Time To Market) לשוק מהירהמקפידה על הוצאה 

 זכות' ג לצד ניתנה מכוחו הסכם לפי החברה על ותחול השיכול תחרות מגבלת אודות לפרטים

 .להלן 19.8 סעיף ראו –( י"במב) סימנטק עם הסכם על להתמחר

 עונתיות .8.9

שאינה מהותית לפעילות  ,יתכן עונתיות מסויימת .בעונתיות פעילות החברה אינה מאופיינתככלל 

 במוצרים מסויימים.   ,החברה

 ייצור כושר .8.10

 ,ייצור עצמאי, אלא מתקשרת עם יצרניםנכון למועד מתאר זה, החברה אינה מפעילה מערך 

 בתחום פעילותה. רכישת מוצרים ושירותים ספקים וקבלני משנה לצורך 

 

 בכללותה החברה לפעילות הנוגעים עניינים תיאור –' ד חלק

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .9

שטח כולל של שוכרת  טלקום אקסל. טלקום החברה פועלת ממשרדיה של אקסלנכון למועד מתאר זה, 

 במושב בני עטרות( מ"ר 63בשטח של  מלאישל ומחסן  , מעבדה)המשמש כשטח משרדים מ"ר 361-כ

בין  .2019לחודש דצמבר  עדהינו תוקף הסכם השכירות . בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה 'צד גמ

לחברה שירותים בכל  טלקום נחתם הסכם שירותים לפיו תעניק אקסל טלקום החברה לבין אקסל

לפרטים הקשור לשימוש במשרדיה, באחזקתם, וכן בשימוש במתקנים ובריהוט המצוי בהם, וכיו"ב. 

 . עילל 2.9 נוספים ראו סעיף

 ופיתוח מחקר .10

תוכנה וחומרה  ,החברהף פעולה עם ובשית ,, ספקי החברה מפתחיםשל החברה במסגרת מתן השירותים

במהלך הרבעון הרביעי של  .בסכומים לא מהותייםלרוב וזאת  בהתאם לדרישותיהם עבור מוצריהם

במסגרת השקת  ,מיליון ש"ח בפיתוח מוצר חומרה לפי דרישות לקוח 1 -החברה השקיעה כ 2017שנת 

  .2017בסוף שנת שהתקיימה מוצר 

בפיתוח של שרת שיסייע לה  ש"חמיליון  0.5 -השקיעה החברה כ 2019במהלך הרבעון הראשון של שנת 

  .בפעילות התוכנה

 מוחשים לא נכסים .11
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ומסחרי אשר משמש את החברה בפעילותה נכסי הקניין הרוחני של החברה כוללים ידע עסקי, מקצועי 

 בתחום הפעילות. 

  .נכון למועד מתאר זה אין לחברה פטנטים רשומים על שמה

 אנושי הון .12

 הארגוני המבנה תיאור .12.1

 זה:  מתארלהלן תרשים המבנה הארגוני של החברה, נכון למועד 

 

 

 

 

 

 חברהה עובדינושאי המשרה ו מצבת .12.2

, 2016לכל אחת מהשנים  של החברההמיוחסים לתחום הפעילות להלן נתונים בדבר מצבת העובדים 

  ונכון למועד מתאר זה: 2018 -ו 2017

 *2016 *2017 2018  למועד המתאר תחום עיסוק

 4 4 5 5 הנהלה ומטה

  מחלקה טכנית

 ומכירות

9 9 4 4 

 8 8 14 14 סה"כ

 
 . הרלוונטיות בתקופות טלקום אקסל אצל שהייתה כפי אקסל פעילות את משקפים הנתונים* 
 

  בעובדיםבאנשי מפתח ותלות  .12.3

 להלן.  23 ראו סעיף, לפרטים נוספים החברה "לבמנכ תלותלחברה 

 והדרכה אימונים .12.4

חלק מעובדי החברה עוברים הכשרות  ,החברה עורכת מעת לעת הדרכות לעובדיה. בנוסף

 מתאימות.

 תכניות תגמול לעובדיםו הסכמי העסקה .12.5

עובדי החברה מועסקים על פי תנאים שנקבעים בחוזים אישיים, בהתאם להחלטת הנהלת 

העובדים זכאים לשכר ולתנאי עבודה ותנאים סוציאליים מקובלים ו/או על פי דין ו/או החברה. 

 על פי יעדים עובדי החברה זכאים לעמלות בגין מכירותחלק מ לפי הקבוע בהסכמים אישיים.

  .שנתיים ו/או בונוסים

בהסכמי העסקתם של עובדי ומנהלי מכירות נכללת הוראה בדבר זכאות העובד לתוספת , כמו כן

 (.שאינן נחשבות לחלק משכר הבסיס)עמלות 

העובדים  כלנכון למועד מתאר זה . וטלפון נייד רכב צמודלחלק מעובדי החברה  מעמידההחברה 

  .1963–ם, התשכ"גלחוק פיצויי פיטורי 14חתומים על סעיף  בחברה

 מנכ"ל

 סמנכ"ל כספים

 כספים שיווק  טכנית 

סמנכ"ל 
 טכנולוגיות
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והחברה תשלם  טלקום על ידי אקסל הועמדושירותי סמנכ"ל הכספים נכון למועד מתאר זה, 

 לעיל.  2.9 לענין זה סעיף ורא – לאקסל טלקום חצי מעלות שכרו של סמנכ"ל הכספים

 

 

 * חומרי גלם וספקים .13

 קבלני משנה ויצרנים המספקים לה את מוצריה בהתאם לדרישות החברה.החברה מתקשרת עם מספר 

היצרנים, על פי רוב, אחריות לטיב מבהתאם לתנאי ההתקשרות, ניתנת לחברה מקבלני המשנה או 

 . המוצרים

החברה משלמת  ,התקשרויותיה עם ספקיםבחלק מיות נעשות בדרך של הזמנות רכש. ותקשרהרוב ה

באותם המקרים בהם החברה לא משלמת עם קבלת מקדמה ויתרת התשלום משולמת עם קבלת הציוד. 

  יום.  90אשראי של עד קבל החברה נוהגת ל, הציוד

ספק עיקרי של הינן  (IOT -שהינה ספק מוצרי ה) טק זואי שנזן ,סימנטק, Link-D תוחברמ אחת כל

או לחילופין במקרה  עם מי מהםאשר החברה מעריכה כי במקרה של הפסקת ההתקשרות  החברה

במוצרים של ספק אחר, יהיה עליה הרלוונטי תהיה מעוניינת בעתיד להחליף את מוצרי הספק שהיא 

אשר לא ניתן לעבור תהליך של אפיון והטמעה מול הלקוח החדש, הכרוך בזמן ובהשקעות כספיות 

החברה כמו כן,  .ים אלהלאור האמור לעיל, החברה סבורה כי יש לה תלות בספק להעריך בשלב זה.

תהיה  SagemCom ,לעיל 8.1.7 בסעיף כאמור, SagemCom -עם התחלת השיווק של נתבי ה צופה כי

   .לחברה תלות בהעשוי להיות אשר  פק עיקרי של החברהס בעתיד

שיעור  2016 -ו 2017 ,2018 בשניםוכן , 2018 -ו 2019 ( חודשים הראשונים של שנת6)שישה של  בתקופה

 בהתאמה., 82% -ו %66 ,%51 ,%67 ,%23 הינםמתוך כל קניותיה  Link-Dשל החברה מ  18הקניות

שיעור  2016 -ו 2017 ,2018 בשניםוכן , 2018 -ו 2019 ( חודשים הראשונים של שנת6)שישה בתקופה של 

לפרטים  , בהתאמה.3% -ו 7% ,6% ,5% ,7% הינם מתוך כל קניותיה סימנטקהרכישות של החברה מ

 -ו 2019 ( חודשים הראשונים של שנת6)בתקופה של שישה לן. לה 19.5סעיף ראו  Link-Dלגבי  נוספים

קניותיה  מתוך כל טקזואי שנזן משיעור הרכישות של החברה  2016 -ו 2017 ,2018 בשנים וכן ,2018

הואיל ונכון למועד מתאר זה, החברה טרם החלה לרכוש  , בהתאמה.0% -ו 1% ,19% ,13% ,49% הינם

 -את שיעור הרכישות של החברה מ בשלב זה , אין אפשרות להעריךSagemCom -את נתבי ה

SagemCom.  

תלות  לחברה לא קיימת להערכת החברהכאמור לעיל,  SagemCom -ו זואי ,סימנטק ,Link-Dלמעט 

  .אחרים בספקים

  .משקפים את פעילות אקסל כפי שהייתה אצל אקסל טלקום בתקופות הרלוונטיות 2017 -ו 2016ביחס לשנים הנתונים * 

 חוזר הון .14

 31 ליום לדוחות הכספייםובהתאם , 2019, ביוני 30 ליום ההון החוזר בהתאם לדוחות הכספיים

 3,413 , 4,736 שלעומד על סך  2017בדצמבר  31 ליוםבהתאם לדוחות כספיים פרופורמה ו 2018בדצמבר 

  , בהתאמה.אלפי ש"ח 4,278 -ו

 .הרלוונטית המשקפים את פעילות אקסל כפי שהייתה אצל אקסל טלקום בתקופ 2017 ביחס לשנתהנתונים * 

 החברה מזמינה מלאי בהתאם להזמנות קיימות וצפי הזמנות לפי שיקול דעת הנהלת החברה.  – מלאי

 
 . כמופיע בדוחות הכספיים של החברה שיעור הקניות מספקים במסגרת עלות המכרבמדובר  18
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 . יום 120 -כ עדשוטף + עשויה להעניק ללקוחותיה תנאי אשראי של  החברה – אשראי לקוחות

אשראי  2וביחס ללקוח מהותי יום  60 + , אשראי הלקוחות עומד על שוטף1ביחס ללקוח מהותי 

  .יום 123 + עומד על שוטףהלקוחות 

באותם במקרים בהם היא לא משלמת עם קבלת אשראי הספקים שמקבלת החברה  –אשראי ספקים 

 . יום 90הציוד הינו עד 

  השקעות .15

 . נכון למועד מתאר זה, אין לחברה פעילות השקעה מהותית

  מימון .16

 יםומהסכמי פקטורינג עם תאגיד העצמאייםממקורותיה  פעילותהעיקר  את מממנתהחברה  .16.1

שנלקחו למימון פעילותה של  בתוקף לא קיימות הלוואותנכון למועד מתאר זה, . יםבנקאי

 ., למעט יתרת פקטורינגהחברה

 מסגרות אשראי .16.2

 בתמורה לשיעבוד "חש אלפי 60 -של כבסך  מסגרת אשראילחברה יש נכון למועד מתאר זה, 

  .פיקדון בגובה המסגרת הנ"ל

וכן בהסכם לקבלת מסגרת אשראי מול  פקטורינג מיבהסכהחברה  התקשרות בדבר לפרטים

 טוריון.לדוח הדירק 6סעיף זה ו 16סעיף  ראו ,תאגיד בנקאי

  אמות מידה פיננסיות .16.3

המידה  ת, היא כפופה לאמויםבנקאי יםהתקשרות החברה בהסכמי פקטורינג עם תאגידכחלק מ

של החברה, כאשר אי הכספיים העתיים יבחנו על בסיס הדוחות ישר , אהפיננסיות כדלקמן

 :אירוע הפרהעמידה באמות המידה הפיננסיות כאמור מהווה 

 .20% -לא יפחת בכל עת מ )*(מסך כל המאזן המוחשי )*(שיעור ההון העצמי המוחשי .16.3.1

 . 19% -שיעור זה עומד על כ 30.6.2019נכון ליום 

( בניכוי )*()לרבות פקטורינג )*(היחס בין החוב הפיננסי לזמן קצר –חס הון חוזר י .16.3.2

בתוספת  )*()ככל שקיים(, לבין הון חוזר תפעולי )*(חלויות שוטפות של חוב לזמן ארוך

 .38% -שיעור זה עומד על כ 30.6.2019נכון ליום  .85%פקטורינג לא יעלה בכל עת על 

 המידה אמותחלק מב עומדת אינה החברה, זה מתאר למועד נכון, לעיל כאמור .16.3.3

 .האמורות הפיננסיות

" ארוך לזמן חוב של שוטפות חלויות" "פקטורינג" ",קצר לזמן פיננסי", "חוב מוחשי, "מאזן )*( "הון עצמי מוחשי"
 אמות המידה הפיננסיות מול הבנק.  םכהגדרת מונחים אלה בהסכ"הון חוזר תפעולי"  -ו
 

החברה החברה לא עמדה באמות המידה הפיננסיות. עם זאת  30.6.2019כאמור לעיל, נכון ליום 

ינקטו צעדים כלשהם כנגד החברה עקב הפרת  לאלפיו  הבנקאי מהתאגידקיבלה אישור 

הנ"ל ובלבד שהחברה תעמוד באמות המידה החל מהדוחות הכספיים ליום  ההתייבויות

31.12.2019 . 

לדוחות הכספיים ליום  4המידה הפיננסיות של החברה ראו ביאור  אמותנוספים בדבר  לפרטים

 . 2019ביוני,  30

שלא ליצור שעבוד צף חברה התחייבה בין היתר במסגרת הסכם אמות המידה הפיננסיות ה

 לטובת צד ג' ללא קבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש. 



 

 
23 

, סולושנס אקסל של תמורה ללא, שלישי לצד ערבות נתנה טלקום אקסל זה מתאר למועד נכון .16.4

 לשנת עד ניתנה האמורה תהערבו, זה למועד נכון. לקוחל סולושנס אקסל של חובותיה להבטחת

2020 . 

, לצרכי הון חוזר בנקאיים מתאגידים הלוואות נוטלת החברה, הרגיל העסקים במהלך, לעת מעת .16.5

 וזאת לצורך גישור על פער הזמנים בין מועד התשלום לספקים למועד אספקת המוצרים ללקוח.

ובסך כולל  כחודשלתקופה של  היתההתקופה הממוצעת של הלוואות גישור כאמור  2018 בשנת

  . נכון למועד מתאר זה כל הלוואות הגישור נפרעו. "חש מיליון 2של 

"( בהסכם לקבלת הבנק)להלן: " בנקאי תאגיד עם החברה התקשרה, 2018 בנובמבר 28 ביום .16.6

אלפי  15,000לצורך פעילותה השוטפת, בהיקף של עד  , כפי שתוקן מעת לעת,פקטורינגמסגרת 

(. בהתאם בהתאמה", הפקטורינג מסגרת" -" וההסכםלהלן: ") 31.8.2020ליום ש"ח וזאת עד 

לתנאי ההסכם, החברה תמחה לבנק, על דרך המכר באופן בלתי מותנה ובלתי חוזר, סכומים 

ק. בתמורה, יעביר הבנק לחברה ידי הבנ-המגיעים לה או שיגיעו לה מלקוחות אשר אושרו על

מחובות הלקוחות כלפיה בניכוי עמלות מקובלות בהסכמים מסוג זה. לצורך קבלת מסגרת  85%

הפקטורינג, התחייבה החברה שלא ליצור לטובת צדדים שלישיים שעבוד קבוע על זכויות החברה 

כתב. על הצדדים רשאים לחדש או להאריך את ההסכם בהסכמה משותפת ב לקבלת הכספים.

, ובכל מועד לאחר מכן, בהסכם כהגדרתם, מקובלים"הפרה"  מאירועיאף האמור, בקרות איזה 

נוסף, מול תאגיד חוץ בנקאי  פקטורינגהסכם  לחברה הבנק יהא רשאי לבטל את ההסכם לאלתר.

 .בהיקף שאינו מהותי

 אשר הינן בתוקף למועד מתאר זה ומסגרות אשראי מהותיות ,פקטורינג, שאינן הלוואות פירוט .16.7

 )באלפי ש"ח(:  

קרן  שם הלווה שם המלווה
ההלוואה/מסגרת 

 האשראי 

תיאור ההסכם/מסגרת 
 האשראי

מגבלות החלות 
 על הלווה

בטוחות שהועמדו 
 לטובת המלווה

תאגיד 
 בנקאי

מסגרת אשראי  החברה
 אלפי ש"ח 60של 

הפקת מסגרת אשראי לצורך 
 כרטיס אשראי

פקדון משועבד בגובה  אין
מסגרת האשראי 

 שניטלה

 שיעור הריבית הממוצעת .16.8

שהיו בתוקף במועד  הלוואות על והאפקטיבית הממוצעת הריבית שיעור בדבר פירוט להלן

 בנקאיים: אשראי ממקורות החברה, בידי ייחודי לשימוש מיועדת שאינן, תקופת המתאר

 קצר לזמן  הלוואות 
 3.25%  ההלוואות לכלל ממוצע ריבית שיעור
 3.3% ההלוואות  לכלל ממוצע אפקטיבית ריבית שיעור

 מיסוי  .17

 .2018בדצמבר  31ליום  הכספיים לדוחות 19 ביאור ראו, מיסוי בדבר לפרטים

 חברהה פעילות על ופיקוח מגבלות .18

נדרש אישור משרד  –Broadband Gatewayמוצרי חומרה של בעיקר  -לגבי חלק ממוצרי החברה 

 לייבוא ושיווק בישראל. וממכון התקנים התקשורת 

 מהותיים הסכמים .19

בין החברה, אקסל טלקום וסייאטה אשר יחול גם על דולומיט לפרטים בדבר הסכם שירותים  .19.1

  לעיל. 2.9 ראו סעיףבכפוף להשלמת העסקה 
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 .לעיל 2.8 השליטה, בחברה ראו סעיףלפרטים בדבר הסכם בין בעלי מניות בחברה, שהינם בעלי  .19.2

 לעיל.  2.6 ראו סעיף דולומיטלפרטים בדבר הסכם המיזוג עם חברת  .19.3

 לעיל.  8.5 ראו סעיףשני לקוחות מהותיים להסכמים מהותיים של החברה עם  .19.4

)להלן בסעיף זה:  D-Link לבין חברתאקסל נחתם הסכם הפצה בין  2012בחודש ינואר  .19.5

של מוצרי רשת תקשורת מקומית  טלקום"(, לפיו אקסל תשמש כמפיץ בלעדי למפעילי ההסכם"

(LAN – Local Area Network( מוצרי רשת אזורית ,)WAN- Wide Area Network ומותגים )

מפעילה פס ייצור במפעליה  D-Link"(. D-Link מוצריבארץ )להלן ביחד: " D-Linkנוספים של 

 D-Link על ידיוהחברה בו מיוצרים נתבים לחברה בהתאם לתוכנה ייחודית שפותחה על ידי 

 . D-Linkעבור נתבי פס רחב של 

ההסכם הינו לתקופה של שנה ויוארך אוטומטית בשנה נוספת כל פעם. במסגרת ההסכם נקבעו 

)כמפורט  "סיבה"מסיום יום( או  90מטעמי נוחות )בהודעה מוקדמת של  מוהוראות בדבר סיו

 . בהסכם(

תתבצע באמצעות הזמנות רכש  D-Linkההסכם הינו הסכם מסגרת, כאשר כל הזמנה של מוצרי 

( חודשים 6)שישה בתקופה של מספק זה  החברהקניות סך . D-Linkבהתאם למחירון של 

 -ו 15,235 ,21,452, 4,671 עמדו על סך של 2016 -ו 2017, 2018בשנים , 2019 הראשונים של שנת

 אקסל פעילות את משקפים 2017 -ו 2016 לשנים ביחס הנתונים) , בהתאמהח"שאלפי  20,596

  (.הרלוונטיות בתקופות טלקום אקסל אצל שהייתה כפי

עבור  מכירות תחזיתD-Link -ל לספקהתחייבה, בין היתר: )א( החברה במסגרת ההסכם, 

בגין עיכוב בתשלום הזמנה, בשיעור של  D-Linkלחודש; )ב( לפצות את  5הרבעון העוקב בכל 

התחייבה בין היתר: )א( לספק אחריות למוצרי  D-Linkמערך ההזמנה. במסגרת ההסכם,  0.5%

D-Link  בהתאם למדיניות האחריות שלD-Link )שירותי תמיכה טכנית עבור מוצרים לספק ; )ב

תהיה רשאית לספק מוצר חלופי  D-Linkתקולים בתנאים המפורטים בהסכם. במסגרת זו, 

ות החברה הינה ללקוחותיה הינה כלפי החברה, אחרי D-Linkאחריות זו של במקום מוצר פגום. 

תקופת )המפעילים( והאחריות של לקוחותיה של החברה הינה כלפי משתמשי הקצה. במסגרת 

החברה חודשים(, ממועד האספקה או השימוש,  15-ל 12האחריות )אשר נעה בדרך כלל בין 

חלף  במסגרת הזמנות שהחברה מספקת. לרוב, רשאית לספק מוצר חלופי במקום מוצר פגום

ופת האחריות החברה מספקת פדיון אחריות )הנחה על מחיר מוצריה או מוצרים עודפים ללא תק

עלות(, פדיון זה מאפשר ללקוח לתת שירות ללקוחותיו, מבלי שיאלץ לפנות לחברה בקריאת 

פדיון אחריות זה שירות לתיקון או החלפת המוצר וזאת עד לסך השווה לשווי הפדיון כאמור. 

 .מו"מ מול לקוחות החברה וככלל מותנות בהיקף רכישות נקבע מראש במסגרת

הדין החל על פי ההסכם הינו הדין בסינגפור והצדדים להסכם הסכימו ליישב מחלוקות במסגרת 

 בסינגפור.  International Chamber of Commerce -בוררות לפי ה

קברי. במסגרת בללנחתם הסכם אשר החליף הסכם קודם בין החברה  ,2017 ,לאוקטובר 16ביום  .19.6

 המוגדרת טוריהיבטר הסופייםקברי למשתמשים תחייבת החברה לשווק את מוצרי בלההסכם מ

  בהסכם.
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ניתן  בלעדי, ללא תגמולים ובלתי-מקנה לחברה רישיון אישי, לא בלקברי, בתוקףכל עוד ההסכם 

. כל זאת מבלי בלקבריצור מחדש, הפצה ופרסום של השם המסחרי של ילהעברה עבור שימוש, י

 . בלקברילפגוע בשם ובמוניטין של 

לחברה מעת לעת בהתאם למחירון והנחות  מסופקרים שיבמכתב מחמפורטים המחירים 

בתקופה של סך הרכישות מספק זה היו בסכומים לא מהותיים.  2016 שנתב. הענייןללקוחות לפי 

 -כ היוסך הרכישות מספק זה  2017 -ו 2018 ובשנים 2019 דשים הראשונים של שנת( חו6)שישה 

משקפים את  2017 -ו 2016)הנתונים ביחס לשנים  , בהתאמהח"שאלפי  1,104  -ו 2,446, 216

  .פעילות אקסל כפי שהייתה אצל אקסל טלקום בתקופות הרלוונטיות(

יום מקבלת חשבונית יגרור תשלום ריבית שנתית של  (30) שלושים שולם בתוךיכל סכום שלא 

הקצה. כל הסכמי ללקוחות על מכירותיה  בלקברי. בסוף כל רבעון על החברה לדווח ל10%

מכוח ההסכם ישנם איסורים שחלים על החברה,  רישיון.ההקצה יהיו כפופים להסכם לקוחות 

לתת ואיסור הברית למי מטעם ממשלת ארצות  בלקבריביניהם: איסור למכור מוצרי 

 התחייבויות למשתמשים הסופיים שאינן מכוח תנאי ההסכם.

( שנים נוספות, אלא אם 3לשנה, וניתן להאריכו באופן אוטומטי לשנה עד שלוש )תוקפו ההסכם 

המקנות לצדדים הוראות קיימות  ( יום לפני על סיום ההסכם.90ניתנה הודעה מראש של תשעים )

או סיום מסיבה )כמפורט  יום 90מטעמי נוחות בהודעה מוקדמת של בכל עת ההסכם לסיים את 

 .בהסכם( בתקופה קצרה יותר

ואת החברות הקשורות שלה, את  בלקברילשפות את במסגרת ההסכם החברה התחייבה 

העובדים מכל תלונה, טענה, תביעה, נזק או עלויות של צד שלישי והמנהלים, הדירקטורים 

( כל תביעה 2מכוח הסכם זה, ) בלקברי( פרסום, הפצה, מכירה או שיווק של מוצרי 1בהקשר ל: )

 בלקברי תסייע לחברה במתן מידע הקשור להגנה בגין תביעה כזו. בלקברילהפרת זכויות יוצרים. 

על החברה מכל תביעה הבאה מצד להגן )א(  :הנקובים בהסכם, בכפוף לחריגים שונים התחייבה

את  ותפצלשלם ול; )ב( גהמפרה את זכויות היוצרים של צד  בלקבריבהקשר לשימוש בתוכנת  'ג

את כל  בלקבריהחברה בגין נזק שייגרם לחברה כתוצאה מההליך, בתנאי שהחברה תספק ל

תביעה כזו עתידה  בלקבריאם לדעת ל, על אף האמור לעיהמידע ותשתף פעולה בהקשר לתביעה. 

 להיות מוגשת או שכבר הוגשה, לבלקברי שיקול דעת בלעדי אם לשפות את החברה. 

כפי שתוקן מעת לעת, לפיו  ,חתמה החברה על הסכם עם חברת סימנטק ,2014 ,בספטמבר 1ביום  .19.7

 "(. סימנטק מוצרי)להלן: " של סימנטקאבטחת מידע מוצרי כמה לחברה רישיון להפיץ 

- נותני שירות אינטרנטלהפיץ את מוצרי סימנטק רק להורשתה החברה במסגרת הרישיון 

Internet Service Providers (ISPבמסגרת ההסכם ניתן לחברה רישיון לא .)-בלתי ניתן , בלעדי

להשתמש, לשווק ולהפיץ את מוצרי סימנטק  ,ללא תמלוגיםולהעברה ובלתי ניתן להמחאה, 

אלבניה, ארמניה, אזרבייג'ן, בלרוס, בוסניה הרצגובינה, ביניהן: בישראל ובטריטוריות נוספות )

בולגריה קרואטיה, קפריסין, גאורגיה, יוון, הונגריה, קסחסטן, קוסובו, קירגיסטן, מקדוניה, 

, סלובניה, טג'יסטן, אוקריאנה, אוזבקיסטן מלטה, מולדובה, מונטנגרו, רומניה, רוסיה, סרבייה

נכון למועד . הטריטוריה לגביה ניתנו לחברה זכויות הפצה שונה בין המוצרים השונים. (ותורכיה

 .רוסיה ועוד ,תורכיה, יוון, קפריסין בישראל, מוצרי סימנטקמפיצה את  מתאר זה החברה

רישיון על סימני המסחר של סימנטק עבור שימוש לצורך הסכם זה בלבד לשם שיווק,  לחברה

 מיתוג וקידום מכירות של מוצרי סימנטק. 
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תקופת ההסכם הינה שנה ומתחדשת אוטומטית מידי שנה אלא אם מי מהצדדים יתן הודעה 

 ( יום לפני החידוש בפועל על הפסקת ההסכם.60תב שישים )בכ

ן על החברה מכל תביעה, כולל תביעה לפטנט, זכויות יוצרים, סוד מסחרי, סימנטק תשפה ותג

סימן מסחרי או כל זכות קניינית אחרת. החברה, מנגד, תשפה ותגן על סימנטק מכל נזק העלול 

 הקשור לפעילות החברה. ג להיגרם לה מצד 

 .של חדלות פרעון במקרהו קיימות תניות על סיום במקרה של הפרה

המוצרים של ההסכם כולל התחייבות על שימוש במפיצים מסוימים ואיסורים על הפצה 

 למדיניות מסוימות וללקוחות מסוימים. 

בהסכם קבועים תנאי תשלום בעבור כל משתמש, וכן, בין היתר, סכום קבוע בגין הוספת שפה 

חודשים  (6)שישה בתקופה של סך קניות החברה מספק זה  לתוכנה ובגין תמיכה טכנית.

 -ו 1,722 ,2,605 ,1,326 עמדו על סך של 2016 -ו 2017 ,2018 בשניםוכן , 2019 הראשונים של שנת

משקפים את פעילות אקסל כפי  2017 -ו 2016)הנתונים ביחס לשנים  , בהתאמהאלפי ש"ח 773

 . שהייתה אצל אקסל טלקום בתקופות הרלוונטיות(

זכות לקבל מסימנטק תמיכה ושירות למוצרי סימנטק חברה מכח ההסכם עם סימנטק ל

 . מוצרי סימנטק הם "מוצרי מדף" הנמכרים במדינות רבות בעולם. ההמשווקים על יד

מוכרים בעצמם רשיונות במוצרי אשר  ISP -ל מפיצה את מוצרי סימנטק החברה כאמור לעיל, 

 -תמשי הקצה פונים אל המש  -סימנטק למשתמשי הקצה. לצורך קבלת שירות למוצרי סינמטק 

ISP  החברהממנו רכשו את המוצר הרלבנטי שהוא, כאמור, לקוח של . 

נכנסת החברה לתמונה ומעניקה  –לא מצליח לפתור את התקלה בעצמו  ISP -במקרים שבהם ה

החברה יכולה לפנות לתמיכה ושירות  ,או למשתמש הסופי. על פי ההסכם ISP -שירות ל

  .מסינמטק במידת הצורך

בתנאים  ISPלסימנטק היכולת לדחות התקשרות או לבטל התקשרות קיימת של החברה עם 

  מסוימים כמפורט בהסכם.

 לבין צד ג' בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה החברה בין הסכם נחתם ,2014 ,דצמבר בחודש .19.8

 או/ו המלאה בבעלות חברה נותן השירותים, באמצעות לפיו"( נותן השירותים: "להלן בסעיף זה)

בהסכם מסחרי עם חברת סימנטק, במסגרת זו החברה חתמה  להתקשר סייע לחברהימטעמו,  מי

: יחד להלן) "(הסכם סימנטקלהלן: ")לעיל  19.7המפורט בסעיף  המסחרי על ההסכם

נו תחום בזמן וחל כל עוד החברה משווקת את השירותים אי . ההסכם מול נותן"(השירותים"

 מוצרי סימנטק בהתאם להסכם סימנטק.

 של בשיעור תמורה מהחברה לקבלזכאי  נותן השירותים לשירותים, בתמורה, זה הסכם פי על

 בכל כפי שנקבעו בהסכם החברה של הוצאותיה כל מהחסרת כתוצאה שיתקבל מהסכום 50%

 מהסכם הנובעות ידה על בפועל שיתקבלו כפי החברה הכנסות ממלוא, סימנטק להסכם הקשור

 בהם מרבעונים הפסדיה אתלנותן השירותים  התמורה מתשלומי תקזז החברה כי נקבע. סימנטק

נותן ו רבעוני בסיס על תשולם התמורה. שלילית תהיה, להלן לאמור בהתאם שתחושב, התמורה

 . והתמורה השירותים עם בקשר ועלי שיחולו והמסים ההוצאות בכל ישא השירותים

במסגרת ההסכם נותן השירותים התחייב שלא להתחרות בעסקי החברה ואין לו מחוייבות למתן 

 שירותים נוספים. 
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נותן השירותים עשוי )מבלי שקיימת עליו חובה לעשות כן(, מעת לעת, לסייע לחברה לצורך שיווק 

ינתנו, נותן השירותים אינו זכאי לתמורה נוספת מוצרי סימנטק אולם בגין שירותים אלה, ככל ש

בשירותים  כרוכה נותן השירותים אשר של וישירה סבירה הוצאה בכל עשויה לשאת והחברה

  . נוספים אלה

נותן של  וביחס להסכם סימנטק מצד( Buy Me Buy You) י"במב של מנגנון כולל ההסכם

 שמחיר ובלבד ביחס לחברה תחת הסכם זה השירותיםנותן של  וביחס לזכויותיו השירותים

 12 במהלךנותן השירותים ל ששולמה התמורה סכום סך פעמים( 5) מחמש יפחת לא י"הבמב

 ההודעה.  למועד שקדמו החודשים

, שנים (3) שלוש של לתקופה, הבמבי הליך השלמת לאחר גם כי ההסכם תחת התחייבו הצדדים

 Internet ירלמוצ הנוגע בכל, בבמבי שזכה הצד בעסקי תחרות בבמבי שהפסיד הצד יקדם לא

Security and Anti Virus הזוכה הצד בין פעולהה שיתוף להמשך הפרעה או נזק כל יצור ולא 

 .הזוכה בזכות אחרת לפגיעה או המסחרי ההסכם תחת סימנטק לבין

הגיעו להסכמות מסחריות  Madicoשל חברת  ProtectionPro חטיבתהחברה ו 2018במהלך שנת  .19.9

סעיף  לפרטים נוספים ראו בישראל ) ProtectionProבעל פה לשיווק בלעדי של החברה למוצרי 

 ,פתרון מלא לנקודות מכירה של סלולאר תלעיל(. נכון למועד מתאר זה, החברה משווק 8.2

 -סך קניות החברה מ. האמריקאית ProtectionProשירות הגנה בייצור אוטומטי תוצרת חברת 

ProtectionPro ( חודשים הראשונים של שנת6בתקופה של שישה ) עמדו על , 2018וכן בשנת  2019

, החברה התקשרה עם מפיץ צד ג' 2018בחודש מאי  .ש"ח, בהתאמהאלפי  1,582 -ו, 688 סך של

לצורך מתן זכות הפצה  "(המפיץ: "להלן בסעיף זה) קשור לחברה או לבעלי השליטהבלתי 

ערוצי הפצה נוספים למספר יות פרטיות בישראל וולחנ ProtectionPro בלעדית למפיץ של מוצרי

חודשים, כל צד רשאי  36המפורטים בהסכם עם המפיץ.  ההסכם הינו לתקופה לא קצובה ולאחר 

, ץבכפוף להוראות ההסכם עם המפייום.  90לסיים את ההסכם, ללא סיבה בהודעה מוקדמת של 

חודשים ממועד  24למפיץ הזכות להמשיך ולמכור את המוצרים ללקוחות הבלעדיים כאמור 

 יום ההסכם. ס

בלתי קשור לחברה או לבעלי צד ג' לבין  החברה בין הסכם נחתם ,2017 ,דצמבר בחודש .19.10

בהתקשרות מסחרית עם  השותף יסייע לחברה לפיו"( השותף: "להלן בסעיף זה) השליטה

ProtectionPro  לפרטים בדבר התקשרות החברה עם(ProtectionPro  19.9ראו סעיף )כמו לעיל .

כן, השותף יפעל לצורך קידום מכירות ומציאת לקוחות למוצרים המשווקים על ידי 

ProtectionPro " :השותף  לשירותים, בתמורה, הסכםה פי "(. עלהשירותים)להלן בסעיף זה

 כל מהחסרת כתוצאה שיתקבל מהסכום 50% של בשיעור תמורה מהחברה זכאי לקבל

 הכנסות ממלוא, ProtectionPro להתקשרות עם הקשור בכל החברה של הקבועות הוצאותיה

 החברה כי נקבע. ProtectionPro מההתקשרות עם הנובעות ידה על בפועל שיתקבלו כפי החברה

סך ההוצאות בקשר כמו כן,  .לשותף הוצאות בגין עלויות כח אדם התמורה מתשלומי תקזזלא 

חברה הנובעות מההתקשרות עם מהכנסות ה 4%עם קידום מכירות לא יעלו על סך של 

ProtectionPro .והמסים ההוצאות בכל ונותן השירותים ישא רבעוני בסיס על תשולם התמורה 

 . והתמורה השירותים עם בקשר עליו שיחולו
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 בהתאם שתחושב, התמורה בהם מרבעונים הפסדיה לשותף את התמורה מתשלומי החברה תקזז

 עם בקשר עליו שיחולו והמסים ההוצאות בכל השותף ישא. שלילית תהיה, להלן לאמור

 .והתמורה השירותים

 בכל עת ProtectionProהתקשרות עם האת ם יסילהחברה רשאית בהתאם להוראות ההסכם, 

ברכישת חלקו של השותף בתמורה לתשלום חד פעמי השווה לנמוך , ולפי שיקול דעתה הבלעדי

( פעמים התמורה 3( שלוש )2או ) 2020התמורה שתשולם בשנת  ( פעמים4) ארבע( 1מבין: )

מיליון דולר. עם ביצוע התשלום האמור, יבוטל ההסכם באופן  5( 3או ) 2021שתושלם בשנת 

   מיידי.

 פעולהשיתוף  הסכמי .20

  .קשורה בהסכמי שיתוף פעולה אסטרטגייםהחברה אינה 

  הליכים משפטיים .21

  נכון למועד המתאר, החברה אינה צד להליכים משפטיים מהותיים כלשהם.

  הקרובה בשנה להתפתחויות וצפי יעדים ואסטרטגיה עסקית .22

במסגרת האסטרטגיה החברה מנתחת את  .החברה בונה אסטרטגיה עסקית ומעדכנת אותה מעת לעת

 סביבה העסקית בה היא פועלת ומחליטה על יעדים ומטרות במישורים שונים:ההמצב הקיים, את 

 מוצרי תחום הפעילות למפעילי הטלקום.  החברה פועלת להיות הספק המוביל של – מיצוב החברה .א

באופן מתמיד החברה משיקה ופועלת להשיק מוצרים חדשים וזאת  – חדשיםמוצרים השקת  .ב

 התפתחות הטכנולוגיה ביחס למגוון מוצריה. לרכי לקוחותיה וובהתאם לצ

ביחס למוצרים הקיימים  ההחברה פועלת להגדיל את נתח השוק של – הרחבת הפעילות הקיימת .ג

 בתחום הפעילות ולהתרחב לפעילות משמעותית גם בחו"ל. 

החברה בוחנת מעת לעת כניסה לתחומים נוספים כמו "העיר החכמה"  – כניסה לתחומים חדשים .ד

אשר משיקים לפעילותה העסקית ואשר יכולים להביא לידי ביטוי את כושר הניהול שלה והקשרים 

 שיש לה עם חברות הטלקום השונות.

החברה צופה לשרת מספר גדל של לקוחות ובעקבות ההתפתחות הטכנולוגית החברה צופה לעליה 

מדנים הבאים: והערכה זו מבוססת על ההנחות והא. Broadband Gatewayמוצרי של חומרה במחיר 

כמות ההתקנים גידול ב בציוד תקשורת ביתי; )ב( יםהדרוש יםהטכנולוגי יםשדרוגדרישה ל)א( 

. הנחה זו מבוססת על מגמת העלייה בכמות מידי שנה ינטרנט באמצעות נתבים ביתייםהמחוברים לא

וכוללת מחשבים, טלפונים ניידים חכמים, טאבלטים, שעונים, ציוד בית חכם, מצלמות, טלויזיות, 

 -ליום )המהווה גידול של כ ג'יגה 8 -שעומד על כ נפח הגלישה הממוצע היומיגידול ב; )ג( ממירים וכו'

החברה מעריכה את העליה במחיר לאור מגמות אלה  .(2018פי סקר האינטרנט של בזק לשנת  )על (30%

בשנים הקרובות הנתבים החדשים צפויים לתמוך שכן  Broadband Gatewayמוצרי חומרה 

 G.Fast ,GPON ,FTTHלוגיות חדשות יחסית ויקרות יותר כולל חיבור אופטי בטכנולגיות ובטכנ

, באפליקציות מתקדמות כגון בית חכם, WiFi Meshכולות אלחוט מתקדמות יותר כמו , ביואחרות

טכנולוגיה חדשה, לרוב לא מבוצע  יצויין כי, להערכת החברה, בשנים בהן אין השקת שירות סייבר ועוד.

של נתבים בקרב הלקוחות מאחר ולרבים מהם כבר קיים נתב מתאים שדרוג בקנה מידה רחב 

להערכת החברה השקתה בתקופות אלה לא צפויה צמיחה במכירת נתבים. לטכנולוגיה הקיימת בשוק. 

לפרטים נוספים  .2019של טכנולוגיה חדשה בתחום הנתבים צפויה להתרחש במחצית השנייה של שנת 
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הרביעי לשנת  החל מהרבעון SagemComבדבר כוונת החברה להתחיל לשווק את נתביה של חברת 

 לעיל. 13 -)ד( ו8.2.2, 8.1.7, ראו סעיפים 2019

מגוון מוצרים  2017החברה השיקה בסוף שנת , למשל להרחבת פעילותה, כךהחברה פועלת באופן קבוע 

אשר הגדיל את היקף  IOT( לרבות אביזרים של "IOT"של מוצרי אינטרנט של דברים )רחב וחדש 

החברה קיבלה הזמנות של ציוד  2018. במסגרת זו כאמור במהלך הרבעון הראשון של שנת פעילות זו

 . 2018בדצמבר  31.ב. לדוחות הכספיים ליום 21. לפרטים נוספים ראו ביאור מלקוח קיים אחרחומרה 

שירות הגנת חומרה בתחום של  חומרה אחר מוצריהחלה החברה למכור  2018בנוסף, במהלך שנת 

התוכנה מדובר במכירת תוכנה כשירות  בתחום .Madico תוצרת חברת ProtectionPro טומטיבייצור או

. לפרטים נוספים על התקשרות ( ולכן יש צפי לגידולRecurring revenueאשר מיצרת הכנסות חוזרות )

 .לעיל 19.9 ראו סעיף, Madicoשל חברת  ProtectionProחטיבת החברה עם 

 

 

 

  סיכון גורמי .23

  םכלכליי מקרו סיכוןגורמי  .23.1

החברה מושפעת מהמצב הכלכלי הקיים במשק הישראלי,  – ומקומי גלובאלי כלכלי מצב .א

 . החברההואיל והיקף המכירות של מוצריה ללקוחותיה מושפע מהצריכה הפרטית לנפש

 העסקית בפעילות והרעה האטה של לתקופה שוב יגלוש המקומי שהמשק ככל כי, מעריכה

 . להיפגע עלולות העסקיות תוצאותיה אזי, פנימיים או חיצוניים אירועים בעקבות

 גין שינויים בשערי חליפיןהחברה חשופה לסיכונים ב – חשיפה לשינויים בשער חליפין .ב

רכישות של החברה ממרבית ספקיה . ש"ח. מטבע הפעילות של החברה הינו דולר/ שקל

 . העסקאות של החברה עם לקוחותיה נקובות בש"חנעשות בדולר ואילו מרבית 

( הינן נותני שירותיםתשלומים ל, , קידומי מכירותכמו כן, חלק מהוצאות החברה )כגון שכר

 הכספיותתוצאות עלולים לפגוע באל מול הדולר של השקל שינויים בשערי החליפין שקליות. 

 .של החברה

   ענפיים סיכוןגורמי  .23.2

ציוד בלשינוי בעלות חומרי הגלם )בעיקר חומרה(, ברכיבים ו – תקשורת עלות חומרה וציוד .א

להיות השפעה שלילית על עלולה בהם משתמשת החברה לצורך מתן שירותיה התקשורת 

, ללא אפשרות להתאמת מחיר מצדה של אלוגלם חומרי  יתוצאותיה העסקיות. עליה במחיר

 החברה, עלולה לפגוע ברווחיות החברה. 

 נמצא בהתפתחות התקשורת שוק – התקשורת בשוק ולביקושים להתפתחויות התאמה .ב

 הטכנולוגית ההתפתחות ,המגמות חיזוי על היתר בין המקשה, אתגר המהווה באופן מתמדת

 לא השוק מגמות עם בקשר והערכות החברה ציפיותאם  הצפויים. הביקושים ואופי

 העתידיות ההכנסות מכך יושפעו, ידה על מכפי שהוערך איטי בקצב שיתממשו או, יתממשו

 החברה. של והרווחיות

תחרות מוגברת ותנאי השוק בתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים  – שחיקת מחירים .ג

 .למפעילי תקשורת, עלולה להביא לשחיקת מחירים
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 ןבה, חברות מתחרות של רב מספר כוללתיחס למוצרי החברה ב התחרות –תחרותיות  .ד

. העושות שימוש במוצרים ובטכנולוגיות שונים ומגוונים לאומיותנמקומיות ובי חברות

התגברות התחרות מצד גורמים אלה עשויה להביא להקטנת הכנסות החברה ולשחיקה 

 ברווחיותה. 

 לכך עשויות להיותבמקרה קיצון של קריאה להחזרת מוצרים  – (recallהחזרת מוצרים ) .ה

 כגון פגיעה במוניטין.  על החברה השפעות שליליות

הרלוונטיות לתחום הפעילות  פיתוח של טכנולוגיות חדשות –התיישנות של טכנולוגיה  .ו

שהחברה אינה לוקחת בהן חלק עלול לגרום למוצרי החברה הנוכחיים להתיישן לאור פיתוח 

 טכנולוגיות כאמור. 

לדרישות הרגולציה כולל אישורי משרד פעילות החברה כפופה  –אישורים ורשיונות  .ז

 התקשורת ומכון התקנים. 

 לחברה מיוחדיםסיכון גורמי  .23.3

בו פועלת  המעמיקה את השוק ולחברה תלות במנכ"ל. לאור היכרות – במנכ"ל החברהתלות  .א

 . החברה של פעילותה אופן ואת החברה של ולקוחותיה ספקיה, החברה

 מצומצם  מספר וכן Sagemcom ,טק זואי ושנזן סימנטק ,Link-D תוחבר – ספקיםב תלות .ב

 לא הפסקה .החברה של תלות יוצר ממוצריה חלק לחברה מספקים אשר ספקים של

 פעילות היקפי על שלילי באופן להשפיע עלולה אלו מגורמים מי עם התקשרות של מתוכננת

 .של החברה המוצרים באספקת לעיכוב לגרום ובפרט, בתחום החברה

היקפי  אשר בזק ופרטנר חברות– ללקוחות כיסוי חלקי של ביטוח אשראיו בלקוחות תלות .ג

 הןלחברה תלות ב משיעור הכנסות החברה יוצרים 10%עמן מהווים מעל  הפעילות

 באופן להשפיע עלולה אלו מגורמים מי עם התקשרות של מתוכננת לא הפסקה .כלקוחותיה

 .וברווחיותה החברה בהכנסות ירידהל לגרום ובפרט, בתחום החברה פעילות היקפי על שלילי

ולכן ככל ולקוח  בביטוח סיכוני אשראי יםמבוטחהחברה אינם חלק מלקוחותיה של כמו כן, 

באופן עשוי להשפיע כאמור לא ישלם את חובו )כגון בנסיבות של פשיטת רגל( חוב אבוד זה 

   .ועל רווחיותה ישיר על תוצאותיה העסקיות של החברה

 19 בסעיף המפורטים החברה של מהותיים הסכמים של סיומם – מהותיים הסכמים סיום .ד

  .מהותי באופן הקבוצה בתוצאות ולפגוע להשפיע עלולים לעיל

 החברה פעילות על הסיכון גורמי של םהשפעת מידת לגבי החברה והערכת הסיכון גורמי .23.4

  :בכללותה

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה 

  סיכוני מאקרו

  x  ומקומי גלובאלי כלכלי מצב

 x   מטבעשערי 

  סיכונים ענפיים

 x   תקשורת עלות חומרה וציוד

  x  התקשורת בשוק ולביקושים להתפתחויות התאמה

 x   שחיקת מחירים
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  x  תחרותיות

   x (recallהחזרת מוצרים )

 x   התיישנות של טכנולוגיה

 x   אישורים ורשיונות

  לחברה מיוחדיםסיכונים 

   x תלות במנכ"ל החברה

 אשראי ביטוח של חלקי וכיסוי בלקוחות תלות
   x ללקוחות

   x תלות בספקים

   x סיום הסכמים מהותיים

 



בדצמבר    31,   2017בדצמבר    31ליום    אקסלדוחות כספיים של    -ג'  נספח 

 2019 ביוני 30ליום ו 2018

 



  

 

 

 

 2019 בספטמבר 26

 לכבוד 
 בע"מ סולושנסאקסל הדירקטוריון של 

  עטרות בני
 

 ., .נא.ג

  2019 בספטמבר 26 המיועד להתפרסם ביום דולומיט בע"משל חברת  דוח עסקההנדון: 
 או במועד סמוך לו.

 

הדוחות שלנו של שבנדון  העסקהבדוח הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( 

 המפורטים להלן: "(החברה" -להלן ) אקסל סולושנס בע"מכספיים של ה דוחותעל ה

 ביניים תמציתייםדוחות כספיים על  2019 ,בספטמבר 26מיום של רואה החשבון המבקר דוח סקירה  .1

 .תאריך באותוושלושה חודשים שהסתיימו  שישהלתקופות של ו 2019 ,ביוני 30 ליום החברהשל 

על הדוחות הכספיים המבוקרים של  2019בספטמבר,  26דוח מבוקר של רואה החשבון המבקר מיום  .2

 שהסתיימה באותו תאריך. ולשנה 2018בדצמבר,  31החברה ליום 

דוחות כספיים פרופורמה ביקורת על  2019, בספטמבר 26מיום של רואה החשבון המבקר  דוח מיוחד .3

CARVE-OUT  שהסתיימה  השנים בתקופה משתילכל אחת ו 2017בדצמבר,  31של החברה לימים

 CARVE-OUTלדוחות הכספיים פרופורמה  3בהתאמות המפורטות בביאור , 2017בדצמבר,  31ביום 

 אלו.

 
 בכבוד רב,

 
 זיו האפט

 רואי חשבון



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ( 2017  , בדצמבר   31ליום  אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה"  

   2017  , בדצמבר   31ליום    out-carve  פרופורמה   דוחות כספיים 

פעילות ייבוא הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום  )בגין  

   לקום בע"מ( אקסל ט ת  שהיוותה אחת מפעילויו הטלקומוניקציה  

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  

   2017  , בדצמבר   31ליום    out-carveדוחות כספיים פרופורמה  

)בגין פעילות ייבוא הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום  

 ל טלקום בע"מ(  הטלקומוניקציה שהיוותה אחת מפעילויות אקס 

 
 

 
 
 

 תוכן העניינים 
 
 
 

 עמוד  

 carve-out 1 פרופורמהעל ביקורת דוחות כספיים  יםהחשבון המבקר ימיוחד של רואדוח 

 2 על המצב הכספי   carve-outדוח פרופורמה 

 3  על רווח או הפסד ורווח כולל אחר  carve-outדוחות פרופורמה 

 4 יים בהון העצמי  על השינו   carve-outדוחות פרופורמה 

 5-6 על תזרימי המזומנים   carve-outדוחות פרופורמה 

 carve-out 7-25ביאורים לדוחות כספיים פרופורמה 

  

  
 
 
 
 

____________________ 

______________ 

________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 ים החשבון המבקר   י מיוחד של רוא דוח 

  , בדצמבר   31  ום לי   out-carve  ביקורת דוחות כספיים פרופורמה אקסל סולושנס בע"מ על    של   לבעלי המניות   

בגין פעילות ייבוא הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום  )   2017

 הטלקומוניקציה שהיוותה אחת מפעילויות אקסל טלקום בע"מ(  

 
 
 

להלן: "החברה", אקסל סולושנס בע"מ )של  ףהמצורעל המצב הכספי  carve-out פרופורמההדוח ביקרנו את 

)בגין פעילות ייבוא הפצה ואינטגרציה   2017בדצמבר  31 וםלי(, 2017 ,בדצמבר 31" ליום חברה בהקמהשהיתה "

של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה שהיוותה אחת מפעילויות  

השינויים בהון   ,על רווח או הפסד ורווח כולל אחר carve-outרמה פרופוהדוחות ואת אקסל טלקום בע"מ( 

.  2017 ,בדצמבר 31השנים בתקופה שהסתיימה ביום  תימשלכל אחת  carve-out פרופורמה ותזרימי המזומנים

אחריותנו היא  . החברהבאחריות הדירקטוריון וההנהלה של  םהינ אלה carve-out פרופורמה יםכספי ותדוח

 בהתבסס על ביקורתנו.   אלה carve-out פרופורמה יםכספי ותעל דוחלחוות דיעה 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  -. על1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה   יםהכספי ותידה סבירה של ביטחון שאין בדוחמבמטרה להשיג 

. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי יםהכספי ותשבדוחמדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

וכן   החברההחשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 

 בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  יםהכספי ותדוחת נאותות ההצגה בהערכ

באופן נאות, מכל   משקפיםהנ"ל  carve-out פרופורמה יםהכספי ותהדוח ,בהתבסס על ביקורתנולדעתנו, 

ואת תוצאות  2017 בדצמבר 31 וםלי החברהשל  carve-out פרופורמההבחינות המהותיות, את המצב הכספי 

השנים בתקופה   תימשלכל אחת  carve-out פרופורמה , השינויים בהון ותזרימי המזומניםפעולותיה

( והוראות תקנות ניירות ערך IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2017 ,בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  9להוראות תקנה  וזאת בכפוף  2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

דוחות הכספיים ל 3בביאור המפורטות  carve-out פרופורמההלהנחות ובכפוף  1970-ומיידיים(, התש"ל

 .carve-out פרופורמה

 

 
 
 

 זיו האפט                                                                                                               

 רואי חשבון                                                                                                                  

 2019, בספטמבר 26
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   ( 2017  , בדצמבר   31" ליום  חברה בהקמה " ) אקסל סולושנס בע"מ  

 ( ש"ח אלפי  )בעל המצב הכספי    out-carve  פרופורמה   ות דוח 
 
 
 

 31.12.2017 ביאור  
  

   נ כ ס י ם 
   נכסים שוטפים 

 4,636  צד קשור 
 8,463 6 לקוחות

 470 7 חייבים ויתרות חובה 
 6,261 8 מלאי

 19,830  סה"כ נכסים שוטפים 
   

   נכסים לא שוטפים 
 42  חייבים לזמן ארוך 

 19,872   סה"כ נכסים 

   
   התחייבויות

   ת שוטפות התחייבויו 
 4,916 יג'2 התחייבות לתאגיד בנקאי

 8,690 10 ספקים ונותני שירותים 
 683  מקדמות מלקוחות והכנסות מראש

 1,263 11 זכאים ויתרות זכות 
 15,552  סה"כ התחייבויות שוטפות 

   

   התחייבויות שאינן שוטפות 
 147  התחייבות בגין הטבות לעובדים, נטו

 15,699  סה"כ התחייבויות 
   הון   

 4,173  יתרת רווח

 19,872  סה"כ התחייבויות והון 

 
 

 
 . carve-out  מהדוחות הכספיים פרופורמה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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   2019, ספטמברב 26
 מר רונן שור  תאריך אישור הדוח הכספי

 ודירקטורמנכ"ל 
 מר אלירם רוזנפלדר

נושא המשרה הבכיר ביותר  
 בתחום הכספים



 

 

 

 (  2017  , בדצמבר   31)"חברה בהקמה" ליום  אקסל סולושנס בע"מ  
 על רווח או הפסד ורווח כולל אחר )באלפי ש"ח(   out-carve  פרופורמה   ות דוח 

 

 

 

  31שנה שהסתיימה ביום  ל   
 בדצמבר 

 2016 2017 ביאור  

    

    

 32,843 26,068 א 12 הכנסות 

 27,290 21,765 ב 12 עלות ההכנסות 

 5,553 4,303  רווח גולמי 

 2,399 2,015 ג 12 הוצאות מכירה ושיווק 

 1,435 1,606 ד 12 הוצאות הנהלה וכלליות

 - 351 ה 12 הוצאות אחרות

 1,719 331  רווח מפעולות 

 494 385 ו 12 הוצאות מימון 

 2 323 ו 12 הכנסות מימון

 1,227 269  רווח לפני מיסים על ההכנסה 

 313 66 9 על ההכנסה מיסים

 914 203  רווח כולל לשנה 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . carve-out  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים פרופורמה 
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 באלפי ש"ח( על השינויים בהון העצמי  )   out-carveדוחות תמציתיים פרופורמה  

 
 
 

   2017בדצמבר     31לשנה שהסתיימה ביום  
    

 עודפים     
  

 3,970 2017בינואר    1יתרה ליום  

  
  

 203 רווח כולל לשנה 
  

 4,173 2017בדצמבר    31יתרה ליום  

  
 
 
 
 
 

   2016בדצמבר     31לשנה שהסתיימה ביום  
    

 עודפים     
  

 3,056 2016בינואר    1יתרה ליום  
  
  

 914 רווח כולל לשנה 
  

 3,970 2016בדצמבר    31יתרה ליום  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . carve-outפרופורמה    מהדוחות הכספיים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  

 זומנים  )באלפי ש"ח( על תזרימי המ   out-carveדוחות תמציתיים פרופורמה  

 

  

 

 

 

  31שנה שהסתיימה ביום  ל  
 בדצמבר 

 2017 2016 

   

   תזרימי מזומנים )לפעילות( מפעילות שוטפת: 

 914 203 רווח נקי  

   התאמות הדרושות להצגת מזומנים ושווי מזומנים 

 ( 72) ( 1,283) ראה נספח  -מפעילות שוטפת 

       842 ( 1,080) פת מזומנים נטו, )לפעילות( מפעילות שוט 

   תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( מימון:  

 ( 842) 1,080 אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר, נטו 

    ( 842) 1,080 מזומנים נטו, מפעילות )לפעילות( מימון 

 - - עליה במזומנים ושווי מזומנים 

 - - יתרת המזומנים ושווי מזומנים בתחילת השנה 

 - - מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה יתרת ה 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . carve-outהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים פרופורמה  
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  

 )המשך(   -  פי ש"ח( על תזרימי המזומנים  )באל   out-carveדוחות תמציתיים ביניים פרופורמה  

 

 

 

 התאמות הדרושות להצגת מזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת:   -נספח   

 

  31לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 

 2017 2016 

   

   הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 

   

 48 98 עליה בהתחייבות בשל  הטבות עובד, נטו 

 98 48    

   

   סים ובהתחייבויות: שינויים בנכ 

   

 ( 2,023) 4,755 צד קשור ירידה )עליה( ב

 840 ( 2,019) ירידה )עליה( בלקוחות 

 ( 132) 152 ירידה )עליה(בחייבים ויתרות חובה )כולל חייבים לזמן ארוך( 

 576 ( 2,509) ירידה )עליה( במלאי

 ( 2,004) 513 עליה )ירידה( בספקים ונותני שירותים  

 2,207 ( 2,196) במקדמות מלקוחות והכנסות מראש עליה )ירידה(

 416 ( 77) עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 

 (1,381 ) (120 )    

 (1,283 ) (72 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . out-carveהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים פרופורמה  
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 (  2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carve  פרופורמה   ביאורים לדוחות הכספיים 

 

 

 כללי:   -  1ביאור  

ופועלת   2003הוקמה והתאגדה בישראל בשנת "( הינה חברה פרטית ש"אקסל :אקסל טלקום בע"מ )להלן  .א

של מוצרים  כוללת ייבוא, הפצה ואינטגרציה הטלקום פעילות במספר פעילויות עיקריות לרבות 

מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה, ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת  ושירותים 

"(, שירותי אבטחת IOTקווית ואלחוטית, מוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי אינטרנט של דברים )"

  ."פעילות הטלקום"( :)להלן שירותי ענן, בעיקר בישראלמידע ו

התאגדה בישראל, לפי ו( או "חברה בהקמה" "החברה" :אקסל סולושנס בע"מ )להלןהוקמה  2017בשנת   .ב

כחברה פרטית מוגבלת במניות. החברה מוחזקת על   2018 ,בינואר 24, ביום 1999-חוק החברות, התשנ"ט

  שווים.החזקה ביחסי  ,ידי אותם בעלי המניות של אקסל

"הסכם העברת הפעילות"(, לפיו נכון  : חברה )להלןנחתם הסכם בין אקסל לבין ה 2017 ,בדצמבר 11ביום   .ג

לחברה את כל נכסיה הלא  העבירה"המועד הקובע"( אקסל  :)להלן בסעיף זה  2017 ,בדצמבר 31ליום 

 Backמוחשיים אשר קשורים בתחום פעילות הטלקום. במסגרת ההסכם הצדדים קבעו הסדר גב אל גב )

to Back טי פעילות ריפריט מפכל בנוגע להעברת העברה,  החל ממועדחודשים,  12(, לתקופה של

 כבת בגלל נסיבות שאינן בשליטת הצדדים. והטלקום )לרבות ההסכמים המועברים( אשר העברתם מע

חודשים   24בנוסף, במסגרת ההסכם, הצדדים הסכימו כי במועד הקובע ו/או בתקופה שלא תעלה על 

ערכם לבתמורה  קשור לפעילות הטלקום,ה ים של אקסללאחריו, תרכוש החברה את מלאי המוצר

כמו כן נקבע כי רכישת המלאי מאקסל תיעשה על ידי החברה כנגד הזמנות מלקוחות.  בספרי אקסל.

  החברה התחייבה לרכוש את המלאי של אקסל, כאמור, לפני רכישת מלאי חדש מספקיה. 
 
נחתם הסכם בין החברה    2019, בספטמבר 10ביום   תיאור העסקה: לצורך מינוף פעילות הטלקום,  .ד

רת דולומיט אחזקות בע"מ )להלן:  עם חב"( העסקה"-ו" המיזוג הסכם)להלן: "בעלי המניות של החברה ו

  כל יעבירו  לפיודולומיט"(, חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, "

כ  103להוראות סעיף  בהתאם, שלה והנפרע המונפק המניות  הון  מלוא את החברה המניות של  בעלי

  70% -כ המהוות דולומיטהקצאה של מניות רגילות של  כנגד 1961לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, 

 במועד ההשלמה ועסקאות נלוות אחרות מניותיה לבעלי , דולומיטמהון המניות המונפק והנפרע של 

 .  המיזוג לרבות הקצאה נוספת של מניות בהתקיים אבני דרך שפורטו בהסכם

  דולומיט. בת בבעלות מלאה של חברתלאחר השלמת העסקה, תהווה החברה 

קבעו בהסכם המיזוג, לרבות קבלת אישור  יהשלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים שונים, כפי ש

 האסיפה הכללית של דולומיט לעסקה.
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveם לדוחות הכספיים פרופורמה  ביאורי 

 

 

 כללי )המשך(:   -  1ביאור  

שירותים  חתמו אקסל והחברה על הסכם )להלן: "הסכם  2017בדצמבר,  19ביום  -סכם דמי ניהול ה  .ה

, החברה מקבלת מאקסל שירותי סמנכ"ל כספים, שטחי 2018בינואר,  1 -"( לפיו החל מיום ה הקודם

ות ושירותי אדמיניסטרציה וביטוחים שונים )להלן: "השירותים"( ובהתאם רשמה הוצאות  פעיל

 .  2018 ספטמבר לחודש ועד  2018 מינואר החלאלפי ש"ח  59  -חודשיות בגין דמי ניהול בסך של כ

סייאטה מובייל ישראל בע"מ ואקסל נחתם הסכם שירותים חדש בין החברה,  2019בספטמבר,  16ביום 

)חברה ציבורית הנסחרת  .Siyata Mobile Incסייאטה"(, שהינה חברה בת בשליטה מלאה של)להלן: "

השירותים   המחליף את הסכם ,ממניותיה מוחזקות על ידי אקסל חלקבבורסת טורונטו, קנדה( ואשר 

 כספים"ל סמנכ שירותי מאקסל החברה תקבל 2018באוקטובר  1לפיו החל מיום הקודם רטרואקטיבית, 

 אדמיניסטרציה שרותי, פעילות שטחי ,"(כספים"ל סמנכ שירותי)להלן: " 50%שרה בשיעור של בהיקף מ

 (. בהתאמה", השירותים" -ו " השירותים הסכם: "להלן) שונים וביטוחים

  50% תתפות בסכום שהינו לפי שיעור שלהש לאקסל תשלםלשירותי סמנכ"ל הכספים החברה  ביחס

 בהתאם להסכם העסקתו באקסל.  אקסלאצל  הכספים"ל סמנכמעלות המעסיק החודשית של 

 כדין מ"מע ובתוספת בחודש ח"שאלפי  31 של סך על עומדת השירותים עלותביחס ליתר השירותים, 

סכום התמורה בגין  , סולושנסב הכספים"ל סמנכ של הישירה העסקתו ממועד החל"(. התמורה: "להלן)

 התמורה.משירות זה יופחת 

ל, ככל שלדעת מי מהצדדים להסכם יהיה נכון ויעיל שאחד מהצדדים ירכוש  בנוסף לשירותים לעי

תשומות נוספות )כגון ציוד משרדי, כיבוד, אחזקה של המשרד, תוכנות משרד וכד', אשר לא נזכרו לעיל(  

עבור הצדדים האחרים כך שהתשומות ירכשו במשותף, יפעלו הצדדים לחישוב חלקם היחסי באותן  

 שר ייוחסו העלויות לפי חלק התשומות שנצרך בפועל ע"י כל אחד מהצדדים.הוצאות ובמידת האפ

הוצאות חודשיות בגין דמי ניהול בסך של  , 2018 מאוקטובר החלבהתאם לאמור לעיל, רשמה החברה, 

 והוצאות שכר בגין שירותי סמנכ"ל הכספים.אלפי ש"ח  31 -כ

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית:  -  2ביאור  
 
 -carve-outריכת דוחות כספיים פרופורמה  עקרונות ע  א. 

"( carve-outאלו, של החברה, )להלן: "דוחות כספיים פרופורמה  carve-outדוחות כספיים פרופורמה  

"( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  IFRSמצייתים לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן: "

א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  9תקנה  וזאת בכפוף להוראות 2010-שנתיים(, התש"ע

 להלן. 3המפורטות בביאור  carve-outובכפוף להנחות הפרופורמה   1970-ומיידיים(, התש"ל

חודשים. הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות   12המחזור התפעולי של פעילות הטלקום הינו  

ת המחזור התפעולי של פעילות הטלקום.  כוללים פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופ

 ערוכים על בסיס העלות. carve-outהדוחות הכספיים פרופורמה  

ערוכים כדי לשקף את הנחות ההנהלה הנדרשות כדי לחלץ את  carve-outהדוחות הכספיים פרופורמה  

ים של  תוצאות פעילות הטלקום, המצב הכספי של פעילות הטלקום השינויים בהון ותזרימי המזומנ

 פעילות הטלקום מתוך הנתונים הכספיים של אקסל.
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 
 

 : )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור  
  
 -תיים הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהו  . ב 

דורשת מהנהלת החברה לערוך אומדנים ולהניח הנחות   carve-out הכנת הדוחות הכספיים פרופורמה 

. אומדנים אלה מצריכים carve-outפרופורמה  המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים 

  לעתים שיקול דעת בסביבה של אי ודאות והינם בעלי השפעה מהותית על הצגת הנתונים בדוחות 

 .carve-outפרופורמה  הכספיים
 

החשבונאי המהותי המשמש בהכנת הדוחות באומדן להלן תיאור של הנחות המפתח בהסתייעות  

נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות  ו, אשר בעת גיבושcarve-outפרופורמה הכספיים 

, מתבססת הנהלת החברה  דןהאומולאירועים הכרוכים באי ודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת 

על ניסיון העבר, על עובדות שונות, על גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות 

 ההנהלה.   ןהמתאימות לאומדן. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומד

חירי שווי מימוש נטו של המלאי נסקר בסוף כל תקופת דיווח. גורמים העשויים להשפיע על מ -מלאי  

מכירה כוללים את הדרישה הקיימת בשוק למלאי החברה, פעילות של המתחרים בשוק, טכנולוגיה  

 עדיפה בשוק, מחירי חומרי גלם ופשיטת רגל של לקוחות ושל ספקים. 

החברה בוחנת כל תביעה שהוגשה ובעזרת יועציה המשפטיים מגיעה למסקנה, על  -תביעות משפטיות 

  ם, אם יש להכיר בהפרשה בדוחות הכספיים. סמך ניסיון העבר שלה ושלה 

מוצריה. החברה מודדת מ  חלק על  עד שנה החברה מעניקה, בדרך כלל, אחריות של  -הפרשה לאחריות 

תביעות אחריות עתידיות בגין מכירות בתקופת האחריות הרלוונטית. אומדנים אלה משמשים לצורך 

ניסיון העבר לגבי תביעות אחריות וכן בשינויי  ההכרה בהפרשה הנצברת לאחריות. החברה עושה שימוש ב 

 מגמה אשר מצביעים על כך שמידע בדבר עלויות עבר שונה מתביעות עתידיות צפויות.  

 

   -מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .ג

פריטים הנכללים בדוחות הכספיים פרופורמה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה  

הפעילות"(. הדוחות הכספיים מוצגים בשקל חדש, שהוא מטבע  פועלת הפעילות )להלן: "מטבע

 .הטלקום  הפעילות של פעילות
 

עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות )להלן: "מטבע חוץ"( מתורגמות למטבע הפעילות באמצעות   

שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות. הפרשי שער, הנובעים מיישוב עסקות כאמור 

ם והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום השנה, נזקפים  ומתרגום נכסי

 לרווח או הפסד.
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 (  2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  

 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  
 

 

 : ך( )המש   עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור  
 
   -מלאי  . ד

מלאי מוצרים מוגמרים אשר נרכשים על ידי הפעילות מוערך לפי העלות או שווי המימוש נטו, כנמוך   

 שבהם. העלות נקבעת לפי ממוצע נע.  

 שווי מימוש נטו הוא מחיר המכירה המשוער במהלך העסקים הרגיל, בניכוי עלויות השלמה ומכירה. 
 
   -מכשירים פיננסיים  . ה 

 נסיים: נכסים פינ .1

 מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן:     39IASנכסים פיננסיים בתחולת  
 
 -לקוחות  

 
יתרת הלקוחות מתייחסת לסכומים לקבל מלקוחותיה של הפעילות עבור סחורות שנמכרו או   

שירותים שהוענקו במהלך העסקים הרגיל. כאשר גביית סכומים אלה צפויה להתרחש תוך שנה  

ת או פחות, הם מסווגים כנכסים שוטפים, אחרת, הם מסווגים במסגרת הנכסים שאינם אח

 שוטפים.
 
יתרת הלקוחות מוצגת בניכוי הפרשה לחובות מסופקים )אם בכלל(. הפרשה לחובות מסופקים  

נוצרת כאשר קיימות ראיות אובייקטיביות לכך שאין ביכולתה של הפעילות לגבות את כל 

פי התנאים המקוריים של יתרות החוב. קשיים כספיים מהותיים של  -לה עלהסכומים המגיעים 

ארגון כלכלי וחדלות פירעון או פיגור מהותי  -הלקוח, סבירות שהוא יפשוט רגל או יעבור רה

בתשלומים נחשבים סממנים לכך שחלה ירידה בערך יתרת החייב. ערכו בספרים של החוב מוקטן  

הפסד מוכר בדוח על הרווח הכולל במסגרת הוצאות הנהלה  באמצעות חשבון ההפרשה, וסכום ה

 וכלליות. כאשר חוב לקוח אינו ניתן לגבייה, הוא נמחק כנגד חשבון ההפרשה לחובות מסופקים. 

 -גריעת נכסים פיננסים    

נכס פיננסי נגרע מהדוח על המצב הכספי כאשר הזכויות החוזיות לתזרימי מזומנים מהנכס  

שר החברה העבירה את הנכס הפיננסי. העברה יכולה להתבצע רק באמצעות  הפיננסי פקעו או כא

העברת הזכויות החוזיות לקבל את תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או באמצעות מחויבות  

 חוזית לשלם את תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי לצד אחר בהתקיים תנאים מסויימים. 

 )"פקטורינג"( ליתרות חוב של חלק מלקוחותיה בפעילות הטלקום מבוצעות עסקאות ניכיון 

באמצעות תאגיד בנקאי, ללא זכות חזרה, המטופלות כגריעה כאשר מתקיימים התנאים כאמור 

 לעיל. הוצאות בגין עסקאות הניכיון נזקפות להוצאות מימון.
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveהכספיים פרופורמה    ביאורים לדוחות 

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -  2ביאור  

 )המשך(   -מכשירים פיננסיים  . ה 
 

   התחייבויות פיננסיות:  .2
 

 אשראי לזמן קצר )כגון אשראי ספקים וזכאים אחרים( מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. 
 

 -נסיות גריעת התחייבויות פינ 
 

התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה.   

 התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב:
 
פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או  -

 שירותים, או 

 משוחרר משפטית מההתחייבות. -
  
   -הטבות לעובדים  . ו 
 

 : הטבות עובדים לטווח קצר .1

החברה סיווגה הטבה כהטבת עובד לטווח הקצר כאשר ההטבה חזויה להיות מסולקת במלואה  

חודשים מתום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירות המתייחס.  12לפני 

 לאומי. הטבות עובד לטווח קצר כוללות משכורות, דמי הבראה, ימי מחלה והפקדות לביטוח

עלות הטבת עובד לטווח קצר הוכרה כהוצאה, אלא אם היא נכללה בעלות של נכס, עם קבלת  

השירותים מהעובד. כשלחברה קמה מחויבות משפטית או משתמעת שניתנת לאמידה מהימנה 

 למתן מענקים לעובדים, החברה מכירה בהתחייבות זו במועד שבו קמה המחויבות.

 

 העסקה: הטבות עובדים לאחר סיום  .2

בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל חייבת החברה בתשלום פיצויים לעובדים   

 שיפוטרו, ובתנאים מסוימים לעובדים שיתפטרו או יפרשו מעבודתם.

לחוק פיצויי פיטורין   14התחייבויות החברה לתשלום פיצויים לעובדי החברה בהתאם לסעיף  

פקדה מוגדרת. החברה הכירה בעלות ההטבה כהוצאה, אלא מטופלות כתוכנית לה 1963 -התשכ"ז 

 אם היא נכללה בעלות של נכס, לפי הסכום שיש להפקיד במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.

לחוק פיצויי   14התחייבויות החברה לתשלום פיצויים לעובדי החברה, שאינם בהתאם לסעיף  

 מוגדרת.  , מטופלות כתוכנית להטבה1963  -פיטורין התשכ"ז 
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -  2ביאור  
 
   -הכרה בהכנסות מכירת חומרה ותוכנה  . ז 
 

שר מתקיימים כל התנאים הבאים: )א( הסיכונים וההטבות  הכנסות ממכירות סחורות מוכרות כא 

המשמעותיים הנובעים מהבעלות על הסחורות הועברו לקונה, )ב( הפעילות אינה משמרת שליטה 

אפקטיבית על הסחורות או מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת בעלות עליהן, )ג( סכום 

הטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לפעילות,  ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן, )ד( צפוי שה

 וכן )ה( העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.

   הצגה על בסיס ברוטו או על בסיס נטו:  
 

 הכנסה משירותים שהוענקו נזקפת לדוח רווח או הפסד באופן יחסי על פני תקופת השירות.  

לת כסוכנת או כמתווכת )אם בכלל( מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות  במקרים בהם הפעילות פוע  

הנגזרים מהעסקה, הכנסותיה מוצגות על בסיס נטו. לעומת זאת, במקרים בהם הפעילות פועלת כספק 

 עיקרי ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה הכנסותיה מוצגות על בסיס ברוטו.

ת של הלקוחות, נכללות בדוחות הכספיים ונזקפות לסעיף  הנחות ללקוחות המותנית בהיקף רכישו 

 מכירות.
 

 שירותים:  
 

 הוכרה בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה בסוף תקופת הדוח. 

 

   -עלות המכירות והנחות מספקים  . ח
 

בעלות המכירות נכללות הוצאות בגין אובדן, אחסון ושינוי מלאי עד לנקודת המכירה הסופית. כמו כן,   

 לות המכירות הפסדים בגין ירידת ערך מלאי, מחיקת מלאי והפרשות בגין מלאי איטי.נכללים בע

הנחות מנוכות מעלות הקניות במועדים בהם מתקיימים התנאים המזכים באותן הנחות. חלק מההנחות  

 בגין אותו חלק מהקניות המתווסף למלאי הסגירה מיוחס למלאי והחלק הנותר מקטין את עלות המכר.

המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויבת הפעילות לעמוד ביעדים מסוימים,  הנחות  

 נכללות בדוחות הכספיים עם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את הפעילות בהנחות האמורות.

 

   -הוצאות והכנסות מימון  . ט
 

עמלות בנקים והפרשי   פקטורינג, ריבית לספקים ולקוחות,בגין עסקאות הוצאות מימון כוללות ריבית  

 שער בגין לקוחות וספקים.

 הכנסות מימון כוללות הפרשי שער בגין לקוחות וספקים.  
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 

 

 ית )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונא  -  2ביאור  
 

   -הפרשות  י. 
 

מוכרת כאשר לפעילות קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(  IAS 37 -הפרשה בהתאם ל  

כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את 

ת תוך היוון  המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. במידה שההשפעה מהותית, הפרשות נמדדו

תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, תוך שימוש בשיעור ריבית לפני מס המשקף את הערכות השוק  

 בנוגע לערך הזמן של הכסף, ובמקרים מסוימים, אף את הסיכונים הספציפיים הקשורים להתחייבות. 

 

   תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם:  . א י 

 "(: IFRS 15נסות מחוזים עם לקוחות" )להלן: " "הכ   15תקן דיווח כספי בינלאומי   . 1

 IFRS 15 לרבות ההבהרות ל 2014, שפורסם במאי(- IFRS 15 קובע  2016שפורסמו באפריל ,)

מודל אחיד להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של הכנסות מחוזים עם לקוחות, והוא מחליף את 

"חוזי הקמה" ואת   11לאומי "הכנסות", את תקן חשבונאות בינ 18תקן חשבונאות בינלאומי 

 הפרשנויות מכוחם.

, הכנסה תוכר תוך יישום מודל בן חמישה שלבים, הכוללים, בין IFRS 15בהתאם להוראות  

היתר, כללים לזיהוי חוזה עם לקוח ולקביעת מחיר העסקה, כללים המגדירים כיצד יש להפריד  

כללים לאופן שבו יש לייחס את את החוזה למרכיביו השונים )"מחויבויות ביצוע נפרדות"( ו

 מחיר העסקה הכולל לכל מרכיב מזוהה ונפרד.

, יש להכיר בהכנסה בגין כל מחויבות ביצוע בנפרד בהתאם IFRS 15כמו כן, בהתאם להוראות  

 במועד ספציפי או על פני זמן.  -לגבי עיתוי ההכרה בהכנסה IFRS 15 לכללים שקובע 

ה וגילוי נרחבות לעניין המהות, הסכום, העיתוי ואי הוודאות  כולל דרישות הצגIFRS 15 בנוסף,  

 הכרוכים בהכרה בהכנסה.

 IFRS 15  או לאחר  2018בינואר  1ייושם לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום

 מכן. 

על דוחותיה הכספיים  IFRS 15הנהלת החברה בחנה את ההשפעות האפשריות של יישום  

והגיעה למסקנה כי לא צפויה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה כתוצאה  

 . IFRS 15מיישום 

 

 (: " IFRS 9" בדבר "מכשירים פיננסיים" )להלן:   9תקן דיווח כספי בינלאומי   . 2

 IFRS 9 משנה את הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים בשלושה 2014, שפורסם ביולי ,  

נושאים עיקריים: סיווג ומדידה, ירידת ערך נכסים פיננסיים וחשבונאות גידור )הטיפול  

  39מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי  IFRS 9החשבונאי בהכרה ובגריעה נותר ללא שינוי(. 

של הוועדה לפרשנויות של דיווח   9"מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" ואת פרשנות מספר 

 ינה מחדש של נגזרים משובצים".כספי בינלאומי "בח
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 (  2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -  2ביאור  
 תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(:  . א י 

 : )המשך(   ( " IFRS 9" בדבר "מכשירים פיננסיים" )להלן:   9י בינלאומי  תקן דיווח כספ  . 2
 

 IFRS 9  או לאחר מכן. להלן סקירה של   2018בינואר  1חל מתקופות שנתיות המתחילות ביום
 וההשפעה הצפויה בעת היישום לראשונה:  IFRS 9-עיקרי הטיפול החשבונאי שנקבע ב

 
 נכסים פיננסיים:   -סיווג ומדידה   א(  

סים פיננסיים יסווגו לאחת משלוש הקבוצות להלן על בסיס המודל העסקי של הישות  נכ  

לניהול הנכסים הפיננסיים ועל בסיס מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. 

 הסיווג הינו לנכס הפיננסי בשלמותו, ללא הפרדה של נגזרים משובצים. 

מטרתו החזקה על מנת לגבות את מכשירי חוב שמוחזקים בהתאם למודל עסקי ש – 

תזרימי המזומנים החוזיים ושהתנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים 

יימדדו בעלות   -מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית בלבד 

 מופחתת.

מכשירי חוב שמוחזקים בהתאם למודל עסקי שמטרתו מושגת הן באמצעות גביית   – 

חוזיים והן באמצעות מכירה ושהתנאים החוזיים שלהם  תזרימי המזומנים ה

מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית  

 יימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. -בלבד 

 כל הנכסים הפיננסיים האחרים יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. – 

כשיר חוב בעת ההכרה לראשונה למדידה בשווי  על אף האמור לעיל, ניתן לייעד מ  

הוגן דרך רווח או הפסד, אם הייעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות  

במדידה או בהכרה. כמו כן, בעת ההכרה לראשונה במכשיר הוני שאינו מוחזק  

למסחר, ניתן לבצע בחירה שאינה ניתנת לביטול להציג שינויים בשוויי ההוגן של  

וני ברווח כולל אחר )למעט הכנסות מדיבידנדים(. סכומים כאמור המכשיר הה

 שהוכרו ברווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד לאחר מכן.

סיווג מחדש בין קבוצות המדידה לאחר ההכרה לראשונה אינו אפשרי, אלא אם   

 החברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסיים.
 
 התחייבויות פיננסיות:   -ה  סיווג ומדיד  ב( 

בדבר  39הטיפול החשבונאי אינו שונה מהותית מזה שנקבע בתקן חשבונאות בינלאומי  

מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה, למעט הדרישה כי הסכום של שינוי בשווי ההוגן של  

התחייבויות פיננסיות שיועדו למדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )למעט מחויבויות  

תן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית( המתייחס לשינוי בסיכון האשראי של ההתחייבות למ

יוצג ברווח כולל אחר, אלא אם הדבר ייצור או יגדיל חוסר הקבלה חשבונאית ברווח או 

הפסד. סכומים כאמור שהוכרו ברווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד לאחר 

 מכן.

מדידה בעלות של נגזרים המהווים התחייבויות שקשורות  כמו כן, בוטל החריג בדבר  

 למכשיר הוני לא מצוטט שאינו ניתן למדידה בשווי הוגן באופן מהימן.
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 

 

 יניות החשבונאית )המשך(: עיקרי המד  -  2ביאור  

 תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(:  . א י 

 )המשך(: (:  " IFRS 9" בדבר "מכשירים פיננסיים" )להלן:   9תקן דיווח כספי בינלאומי   . 2
  

 ירידת ערך נכסים פיננסיים:  ג( 

המודל החדש קובע כי יוכר הפסד מירידת ערך, אשר יחושב בהתאם לתוחלת הפסדי  

וזאת ללא תלות בהתקיימותו של אירוע הפסד. כבר במועד ההכרה לראשונה   האשראי,

בנכס הפיננסי, וכן בסוף כל תקופת דיווח, יש להכיר בהפסד מירידת ערך, כאשר השינוי  

בסך ירידת הערך והכנסות המימון מהנכס הפיננסי תלויים במידת ההידרדרות של סיכון   

 ונה בנכס הפיננסי.האשראי ביחס למצב ששרר בעת ההכרה לראש

 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.תהיה לא  IFRS 9 -ל 

 

 

 : carve-out  הנחות הפרופורמה   -  3ביאור  

על מנת לשקף את מצבה הכספי של החברה ואת   carve-out דוחות פרופורמהנערכו , 1לאור האמור בביאור 

 ורמה להלן: ובכפוף להנחות הפרופ 2בביאור  מפורטל בהתאם תוצאות פעולותיה 

  31ליום על המצב הכספי  carve-outכוללים דוחות פרופורמה  carve-out הדחות הכספיים פרופורמה  .א

השינויים בהון  על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר  carve-out ודוחות פרופורמה 2017 ,צמברדב

 ,בדצמבר 31יום השנים בתקופה שהסתיימה במשתי לכל אחת  carve-out ותזרימי המזומנים פרופורמה

2017 . 

על הרווח או הפסד ורווח   carve-outעל המצב הכספי ובדוחות פרופורמה  carve-outבדוחות פרופורמה   .ב

 הוצאות , הכנסותאלו  carve-out דוחות פרופורמה  בעריכת . פעילות הטלקום רק הנכללכולל אחר 

 הטלקום  עם פעילות  במישרין  זוהו  אשר אקסל של  הכספיים  מהדוחות של נכסים והתחייבויותויתרות 

 להלן. כמפורט יחסי באופן הוקצו במישרין זוהו לא אשר פריטים ואילו ספציפי באופן לחברה יוחסו

 סלולר מכשירי א' לעיל, אקסל פועלת בשתי פעילויות עיקריות כדלקמן: הפצת1בהמשך לאמור בביאור   .ג

. שתי פעילויות אלו יקראו להלן:  ופעילות הטלקום נלווים )להלן: "פעילות הסלולר"( ומוצרים

 "פעילויותיה של אקסל".

בנוסף לפעילויות כאמור לעיל, משרדי אקסל וחלק מעובדיה משמשים את חברת סייאטה מובייל   

ישראל בע"מ )להלן: "סייאטה"(, שהינה חברה קשורה לאקסל. בין אקסל לסייאטה, קיים הסכם דמי 

הול חודשיים בגין הוצאות שאקסל נושאת בהן עבורה כגון:   ניהול לפיו סייאטה משלמת לאקסל דמי ני

ביטוחים, שכר עבודה של מחלקת כספים ותפעול, שכירות וכדומה. הוצאות מהסוג כאמור לעיל יקראו 

 להלן: "עלויות המשמשות אף את חברת סייאטה".
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveוחות הכספיים פרופורמה  ביאורים לד 

 

 

 : )המשך(   carve-outהנחות הפרופורמה    -  3ביאור  

 צב הכספי: מ על ה   out-carve  הפרופורמה   ות הנחות המתייחסות לדוח  ד. 

פעילות  על המצב הכספי הוצג על מנת לשקף את מצבה הכספי של  carve-outדוח פרופורמה   -

 .מוצגים בתאריכים ההטלקום 

שכן בהתאם להסכם דמי  רכוש קבוע נכלל על המצב הכספי לא  carve-out בדוחות פרופורמה  -

לשימוש בחלק  בבעלותה של אקסל ובתמורה יישאר הרכוש הקבוע  ,לחברה אקסלבין הניהול 

 . ה'(1)ראה ביאור   בדמי ניהול מהרכוש הקבוע  כאמור לעיל תחייב אקסל את החברה

  2017 ,בדצמבר 31ליום על המצב הכספי  carve-out דוחות הפרופרומההסכומים המיוחסים ב  -

ללקוחות, חייבים, מלאי, ספקים, מקדמות מלקוחות והכנסות מראש, זכאים ויתרות זכות  

פעילות  מייצגים את התחייבות לתאגיד בנקאי )פקטורינג(  והתחייבות בגין הטבות לעובדים נטו,

 ב' לעיל(.2)ראה ביאור   הטלקום

אשר שימשו בין היתר למימון פעילות   ההקצאה של עודפי המזומניםמייצגת את  ת צד קשוריתר  -

 על המצב הכספי  carve-outפרופורמה הדוחות  חושבו כערך השייר של אשר ו הסלולר של אקסל 

 .  החברהשל 

  פעילות הטלקום מייצג את יתרת הרווח של  carve-out החברה בדוחות הפרופורמהסך ההון של   -

הינה אפס והרווח בגין   2014 ,בינואר 1ליום  הטלקום חה שיתרת העודפים הנצברת של פעילותבהנ

 אלפי ש"ח. 1,629  -, ו1,427הינו  2015  –ו  2014שנים 

 

 על רווח או הפסד ורווח כולל אחר:   out-carveהנחות המתייחסות לדוחות פרופורמה   . ה 
 

ן ספציפי. הוצאות שלא ניתן היה ליחסן  הוצאות עלות ההכנסות: הוקצו בהתאם למהותן באופ  -

אלפי ש"ח  105 -ו 101 -בסך של כ 2016 -ו 2017לפעילויות השונות באופן ספציפי בשנים 

בהתאמה, הוקצו בהתאם ליחס שבין ההוצאות שהוקצו לפעילות הטלקום לבין ההוצאות שלא  

  94-סך של כ  2016 -ו  2017יוחסו לפעילות הטלקום. בהתאם לכך הוקצו לפעילות הטלקום בשנים 

 אלפי ש"ח, בהתאמה.  66   -ו
 
  והתרומה  ועובד עובד  כל של  העבודה  מהותהוקצו בהתאם ל 2016ת : בשנשכר ונלוות הוצאות   -

כוח  עלויות  הוקצו  לכך בהתאם, על פי הערכת ההנהלה הטלקום לפעילותמהם  אחדשל כל 

 :כוללת הטלקום  פעילותל ושהוקצ ועלויותיו   האדם כוח מצבתהאדם לפעילות הטלקום. 

 )מונה למנכ"ל החברה(.  הטלקום פעילות שלראשי המכירות ה מנהל  -

 .הטלקום  לפעילות הקשורים למוצרים אישאחר טכני מנהל  -

 .שונים משרה בשיעורי  חשבונות מנהלת, חשב, כספים"ל סמנכ -הכוללת כספים מחלקת  -

 .חלקית שלה במשרה ועובדתלוגיסטיקה  מנהלת -תפעול הכוללת מחלקת  -

 .הטלקום  לפעילות הקשורות במכירות שעוסקים מכירות אנשי הכוללת -מכירות מחלקת  -

, הוצאות השכר ונלוות יוחסו בגין עובדים ספציפיים, בהתאם לאישור רשות המסים 2017בשנת   -

 ה'(. 1ובהתאם להסכם דמי הניהול )ראה ביאור  2018בינואר  9מיום 
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 (  2017בדצמבר,    31בהקמה" ליום  אקסל סולושנס בע"מ )"חברה  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 
 

 )המשך(:   out-carveהנחות הפרופורמה    -  3ביאור  
 

 : )המשך(   על רווח או הפסד ורווח כולל אחר   out-carve  פרופורמה   ות הנחות המתייחסות לדוח  . ה 
 

ספציפית לפעילות   ליחסןתחילה העלויות שניתן  : יוחסו2016 תאחרות בשנ תפעוליות הוצאות -

הקשור לפעילות   צורך לחו"ל בגין  נסיעות, טלקוםהוצאות שיווק של מוצרי פעילות ה : כגון הטלקום

 וכדומה:  טלקוםה

בשיעור של   הוקצואלפי ש"ח  321-, בסך של כ2016 תבשנשל אקסל  פעילויותיהבגין  שנצברו עלויות -

 אלפי ש"ח(.    257-כ של בסך ) םהטלקולפעילות  80%

בשיעור של   הוקצוש"ח אלפי  1,377-, בסך של כ2016 תבשנ סייאטההמשמשות אף את חברת   עלויות -

 "ח(.שאלפי  551-)בסך של כ הטלקוםלפעילות  40%

הוצאות   : כגון הטלקום ספציפית לפעילות  ליחסןתחילה העלויות שניתן  יוחסו, 2017בשנת  -

 נסיעות, טלקוםהוצאות שיווק של מוצרי פעילות ה ה'(, 1ניהול )ראה ביאור המפורטות בהסכם דמי ה

 וכדומה:   טלקוםהקשור לפעילות ה צורךלחו"ל בגין 

בשיעור של  הוקצו אלפי ש"ח,  299-של אקסל בסך של כ פעילויותיהבגין  שנצברו  עלויות .1

 אלפי ש"ח(.    239-)כ הטלקוםלפעילות  80%

  40%בשיעור של  הוקצואלפי ש"ח,   165-כ של בסך יאטהסיהמשמשות אף את חברת  עלויות .2

 אלפי ש"ח(. 66-)כ הטלקוםלפעילות 

 

 :   הוצאות והכנסות מימון -

עלויות פקטורינג של לקוחות: החברה ייחסה את עלות הנכיון בהתאם לשיוך הפריטים     .א

 בחשבוניות שנוכו.  

ר הנ"ל. הפרשי שער בגין יוחסו בהתאם ללקוח/ספק בגינו נוצרו הפרשי השע -הפרשי שער   .ב

חשבונות של אקסל שלא ניתן היה ליחסן באופן ישיר לפעילויותיה של אקסל הוקצו  

בהתאם ליחס שבין הערך המוחלט של הפרשי השער שהוקצו לפעילות הטלקום לבין הערך  

 הטלקום.  המוחלט של הפרשי שער שלא הוקצו לפעילות 

אלפי ש"ח,  155 -ו  182 -, בסך של כ2016 -ו 2017עמלות בנקים ועלויות מימון שונות בשנים   .ג

אלפי ש"ח  124 -ו 146 -)בסך של כ 80%בהתאמה, הוקצו לפעילות הטלקום לפי שיעור של 

 בהתאמה( שכן מדובר בעלויות שנצברו בגין כלל פעילויותיה של אקסל. 

צורך מימון  ההלוואות והאשראי הנ"ל נלקחו ל -עלויות מימון בגין הלוואות ואשראי בנקאי     .ד

פעילות הסלולר, ועל כן לצורך הדוחות הכספיים של הפעילות הטלקום, לא נלקחו עלויות  

 אלו בחשבון.   

 

וצאות המס חושבו לפי שיעור המס הסטטוטורי הידוע בכל שנת מס בתוספת של הוצאות מס:  ה  -

 בגין אומדן החברה להוצאות שאינן מותרות בניכוי.  0.5%

 

-17- 
 



 

 
 

 (  2017בדצמבר,    31בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  אקסל סולושנס  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 
 
 

 : ניהול סיכונים פיננסיים   -  4ביאור  
 
   -גורמי סיכון פיננסיים  .א

ת  הפעילות חשופה לסיכונים פיננסיים שונים: סיכוני שוק )סיכוני שער חליפין( וסיכוני אשראי. תוכני

שערי החליפין ואיתנות פיננסית של ניהול הסיכונים של הפעילות מתמקדת באי הוודאות של 

 ומחפשת דרכים למזער השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הכלכליים של הפעילות. לקוחותיה  

 
   -סיכוני שוק  ( 1

 סיכוני שער חליפין  

יפין השונים, בעיקר של השקל מול  הפעילות פועלת באופן גלובלי וחשופה לתנודות בשערי החל 

הדולר. סיכוני שער חליפין נובעים מעסקאות מסחריות, נכסים או התחייבויות הנקובים במטבע 

חוץ. סיכון שער חליפין קיים כאשר עסקות מסחריות עתידיות או נכסים והתחייבויות המוכרים  

 ישות. בדוחות הכספיים נמדדים ונקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות של ה
 
    -סיכוני אשראי   (   2

סיכוני אשראי נובעים בעיקר מחשיפות אשראי ללקוחות. החברה מבצעת הערכת סיכונים לגבי   

איכות האשראי של הלקוח תוך כדי שקלול מצבו הפיננסי, ניסיון עבר וגורמים אחרים. החברה 

,  2017ם למקרה. בשנת יום, בהתא 120 -כ עד שוטף+ עשויה להעניק ללקוחותיה תנאי אשראי של

שני לקוחות עיקריים ששיעור המכירות  לפעילות הטלקום בדצמבר של אותה שנה יש  31וליום 

 מסך המכירות. 44%-ו  33%-אליהם מתוך סך המכירות הינו כ

אלפי ש"ח, בהתאמה  4,055 -ו  1,467הינן   2017 ,בדצמבר 31יתרות החוב של לקוחות אלו ליום   

 carve-outפרופורמה תאמה, מסך סעיף הלקוחות בדוח על המצב הכספי , בה48%-ו  17%-או כ

   לאותו יום.

 .םמלקוחות אלו והיא אינה צופה קשיים בגביית חובותיהבטחונות אין לפעילות הטלקום   

בהתבסס על הפרשה ספציפית לחובות שגבייתם מוטלת מחושבת הפרשה לחובות מסופקים   

 בספק.

 

 -ניהול סיכוני הון   .ב
 

להמשיך   הטלקום הם לשמר את יכולתה של פעילות הטלקום די ניהול סיכוני ההון של פעילותיע

ולפעול כעסק חי במטרה להעניק לבעלי המניות תשואה על השקעתם, והטבות לבעלי עניין אחרים, 

 ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית את עלויות ההון.
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 (  2017  , בדצמבר   31ה" ליום  אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמ 
 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

  
 
 

 התקשרויות:   -  5ביאור  
 

 
)להלן:   .D-Link International Pte Ltdלבין חברת , נחתם הסכם הפצה בין אקסל 2012בחודש ינואר  א.

"D-Link של מוצרי רשת תקשורת מקומית ) וםטלק"( לפיו אקסל תשמש כמפיץ בלעדי למפעיליLAN-

Local Area Network( מוצרי רשת אזורית ,)Wide Area Network-WAN ומותגים נוספים של )D-

Link  להלן ביחד: "מוצרי( בארץD-Link .)"D-Link   מפעילה פס ייצור במפעליה בו מיוצרים נתבים

. D-Linkעבור נתבי פס רחב של  יחדיו D-Link-לחברה בהתאם לתוכנה ייחודית שפותחה על ידי אקסל ו

ההסכם הינו לתקופה של שנה ויוארך אוטומטית בשנה נוספת כל פעם אלא אם ניתנה הודעה מראש 

 ( להלן. ה'. ראה )של תשעים יום לפני על סיום ההסכם

 
)להלן: "סימנטק"( כפי  Symantec limited, חתמה אקסל על הסכם עם חברת 2014בחודש ספטמבר  ב.

יץ את מוצרי האבטחה של סימנטק, מבית נורטון, בישראל  רישיון להפלאקסל ן מעת לעת, לפיו תוקש

להגנה וניטור על מכשירים ניידים, מחשבים נייחים וטלפונים חכמים )להלן: "מוצרי סימנטק"(. במסגרת 

כן ניתן  )מפעילים בעלי רישיון(. כמו  ISP-הרישיון אקסל התחייבה להפיץ את מוצרי סימנטק רק ל

בלעדי ובלתי ניתן להעברה ובלתי ניתן להמחאה, ללא תמלוגים להשתמש, לשווק  -לאקסל רישיון לא

ולהפיץ את מוצרי סימנטק בישראל ובטריטוריות נוספות )תורכיה, יוון, סלובניה, סרביה, קרואטיה,  

תי אבטחת המידע  הדוחות הכספיים, החברה מפיצה את שירו אישור רומניה, צרפת ושוויץ(. נכון למועד 

בישראל, תורכיה, יוון, קפריסין ורוסיה ועוד וכן, רישיון על סימני המסחר של סימנטק עבור שימוש  

 לצורך הסכם זה בלבד לשם שיווק, מיתוג וקידום מכירות של מוצרי סימנטק.  

תקופת ההסכם הינה שנה ומתחדשת אוטומטית מידי שנה אלא אם מי מהצדדים יתן הודעה בכתב 

 ים יום לפני החידוש בפועל על הפסקת ההסכם.שיש

נחתם הסכם בין אקסל לבין צד ג' בלתי קשור לאקסל או   2014בהמשך לאמור לעיל בחודש דצמבר 

לבעלי השליטה )להלן: "נותן השירותים"( לפיו נותן השירותים סייע לאקסל להתקשר בהסכם מסחרי 

"(, לרבות שירותים לאחר ההתקשרות בהסכם  המפורט לעיל עם חברת סימנטק )להלן: "הסכם סימנטק

 סימנטק באמצעות חברה בבעלות מלאה של נותן השירותים ו/או מי מטעמו )להלן יחד: "השירותים"(.

  50%זכאי לקבל מאקסל תמורה בשיעור של  על פי הסכם זה, בתמורה לשירותים, נותן השירותים

ל אקסל בכל הקשור להסכם סימנטק, מהסכום שיתקבל כתוצאה מהחסרת כל הוצאותיה הקבועות ש

ממלוא הכנסות אקסל כפי שיתקבלו בפועל על ידה הנובעות מהסכם סימנטק. נקבע כי אקסל תקזז  

מתשלומי התמורה לנותן השירותים את הפסדיה מרבעונים בהם התמורה, שתחושב בהתאם לאמור 

ישא בכל ההוצאות והמסים  להלן, תהיה שלילית. התמורה תשולם על בסיס רבעוני ונותן השירותים 

שיחולו עליו בקשר עם השירותים והתמורה. אקסל תישא בכל הוצאה סבירה וישירה של נותן  

 השירותים אשר כרוכה בשירותים המתבקשים לאחר החתימה על ההסכם סימנטק. 
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 (  2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carveפרופורמה  ביאורים לדוחות הכספיים  

  
 
 

 : )המשך(   התקשרויות   -  5ביאור  
 
 )המשך(:  ב. 

 
( ביחס להסכם סימנטק מצדו של נותן השירותים  Buy Me Buy You) BMBYההסכם כולל מנגנון של 

לא יפחת  BMBYוביחס לזכויותיו של נותן השירותים תחת הסכם זה ביחס לאקסל ובלבד שמחיר 

החודשים שקדמו למועד  12( פעמים סך סכום התמורה ששולמה לנותן השירותים במהלך 5מחמש )

 ראה )ד'( להלן. ההודעה. 
 

( שנים, לא 3, לתקופה של שלוש )BMBYהצדדים התחייבו תחת ההסכם כי גם לאחר השלמת הליך 

 Internet Security, בכל הנוגע למוצרי BMBYתחרות בעסקי הצד שזכה  BMBYיקדם הצד שהפסיד 

and Anti Virus  ולא יצור כל נזק או הפרעה להמשך שיתוף הפעולה בין הצד הזוכה לבין סימנטק תחת

 .( להלןה'ראה )  ההסכם המסחרי או לפגיעה אחרת בזכות הזוכה.
 

 Blackberryלבין  אקסלחתמה אקסל על הסכם אשר החליף הסכם קודם בין , 2017בחודש אוקטובר   .ג

UK Limited לייקברי"(. במסגרת ההסכם מתחייבת אקסל לשווק את מוצרי בלייקברי  )להלן: "ב

 .לןראה )ד'( להלמשתמשים הסופיים בטרטוריה המוגדרת בהסכם. 

, בלייקברי מקנה לחברה רישיון אישי, לא בלעדי, ללא תגמולים ובלתי ניתן  בתוקףכל עוד ההסכם  

חרי של בלייקברי. כל זאת מבלי לפגוע  להעברה עבור שימוש, יצור מחדש, הפצה ופרסום של השם המס

 בשם ובמוניטין של בלייקברי. 

יום   90קיימות הוראות המקנות לצדדים לסיים את ההסכם בכל עת מטעמי נוחות בהודעה מוקדמת של  

 או סיום מסיבה )כמפורט בהסכם( בתקופה קצרה יותר. 

עד שלוש שנים נוספות, אלא אם  תוקפו של ההסכם הינו לשנה, וניתן להאריכו באופן אוטומטי לשנה 

 '( להלן. הראה ) ניתנה הודעה מראש של תשעים יום לפני על סיום ההסכם.
 
נחתם הסכם בין החברה לבין צד ג' בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה )להלן:   2017בחודש דצמבר   .ד

תף יפעל לצורך  , כמו כן, השוClearPlex"השותף"( לפיו השותף יסייע לחברה בהתקשרות מסחרית עם 

)להלן: "השירותים"(. על פי   ClearPlexקידום מכירות ומציאת לקוחות למוצרים המשווקים על ידי 

מהסכום שיתקבל  50%הסכם, בתמורה לשירותים, השותף זכאי לקבל מהחברה תמורה בשיעור של 

, ממלוא ClearPlex  כתוצאה מהחסרת כל הוצאותיה הקבועות של החברה בכל הקשור להתקשרות עם

. נקבע כי החברה  ClearPlex  הכנסות החברה כפי שיתקבלו בפועל על ידה הנובעות מההתקשרות עם

לא תקזז מתשלומי התמורה לשותף הוצאות בגין עלויות כח אדם. כמו כן, סך ההוצאות בקשר עם  

תמורה  . הClearPlexמהכנסות החברה הנובעות מההתקשרות עם  4%קידום מכירות לא יעלו על סך של 

תשולם על בסיס רבעוני ונותן השירותים ישא בכל ההוצאות והמסים שיחולו עליו בקשר עם  

 השירותים והתמורה.  

החברה תקזז מתשלומי התמורה לשותף את הפסדיה מרבעונים בהם התמורה, שתחושב בהתאם לאמור 

והמסים שיחולו  להלן, תהיה שלילית. התמורה תשולם על בסיס רבעוני והשותף ישא בכל ההוצאות 

 עליו בקשר עם השירותים והתמורה.
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

  
 
 

 התקשרויות )המשך(:   -  5ביאור  
 
 )המשך(:  . ד

"האופציה"( בתמורה   -ת חלקו של השותף )להלן בהתאם להוראות ההסכם, סיום ההסכם הינו ברכיש 

( שלוש  2או )  2020( ארבע פעמים התמורה שתשולם בשנת 1לתשלום חד פעמי השווה לנמוך מבין: ) 

מיליון דולר. עם ביצוע התשלום האמור, יבוטל ההסכם   5( 3או ) 2021פעמים התמורה שתושלם בשנת 

חברה בלבד והיא בתוקף בכל שלב ממועד חתימת האופציה נתנת למימוש על ידי ה   באופן מיידי.

 ההסכם כאמור לעיל.

 
לחברה או שנחתמו הסכמים חדשים של מקביל להקמת החברה הוסבו ההסכמים הנ"ל מאקסל ב . ה

   החברה מול הגורם הרלווטי.

 
 
 

 לקוחות:   -  6ביאור  
 
 הרכב:  .א

  31ליום   
 2017בדצמבר,  

  
 אלפי ש"ח  
  

 8,120 חובות פתוחים

 208 סות לקבלהכנ

 135 המחאות לגבייה

 
 8,463 

 
   

ערכן בספרים של יתרות הלקוחות מהווה קירוב סביר לשווין ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה   . ב

 . מהותית
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 (  2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017  , בדצמבר  31יום  ל   out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 
 
 

 חייבים ויתרות חובה:   -  7ביאור  

 הרכב: 

  31ליום   
 2017בדצמבר,  

 אלפי ש"ח  
  

 220 הוצאות מראש

 201 מקדמות לספקים

 49 אחרים

 470 

 
 
 

 -מלאי   -  8ביאור  
  
  ערך  יתרת מלאי תוצרת גמורה אשר חלה ירידה בערכו מוצג בניכוי הפרשה לירידת 2017 ,בדצמבר 31ליום 

 אלפי ש"ח. 171בסך 

  
 
 

 מיסים על ההכנסה:    -  9ביאור  
 

 שיעורי המס החלים על החברה: 
 

 , בהתאמה.24%  -ו  25%הנם   2017, 2016שיעורי המס על פעילות הטלקום בשנים  
 
 
 

 ספקים ונותני שירותים:   -  10ביאור  

 הרכב:  א. 

  31ליום   
 2017בדצמבר,  

 אלפי ש"ח  
  

 8,537 חובות פתוחים

 153 מחאות לפרעוןה

 8,690 

 
 

מהווים קירוב סביר לשווין ההוגן מאחר שהשפעת ספקים ונותני שירותים ערכן בספרים של יתרות  ב.     

 .ההיוון אינה מהותית
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 (  2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017  , ברבדצמ   31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 
 

 
 זכאים ויתרות זכות:   -  11ביאור  

 
 הרכב:  א. 

  31ליום   
 2017בדצמבר,  

 אלפי ש"ח  

  
 918 הוצאות לשלם 

 328 עובדים ומוסדות בגין עובדים

 17 אחרות

 1,263 

 
  ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב סביר לשווין ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה  ב.  

 .מהותית

 
 

 : על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר   carve-out  פירוטים נוספים לסעיפי דוחות פרופורמה   -  12ביאור  
 
 הכנסות:  .א

  31לשנה שהסתיימה ביום    
 בר בדצמ 

  2017 2016 
 אלפי ש"ח   

    
 29,374 20,838  מוצרי חומרה  מהכנסות   

 3,469 5,230   תוכנה משירותיהכנסות   

  26,068 32,843 

 
 (. 2)א()4באשר ללקוחות עיקריים ראה ביאור  
 

 עלות ההכנסות:  .ב

  31לשנה שהסתיימה ביום    
 בר בדצמ 

  2017 2016 
 אלפי ש"ח   

    
 25,006 23,038  קניות 

 576 ( 2,509)  שינוי במלאי 

 1,708 1,236  אחרות

  21,765 27,290 
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 (  2017  , דצמבר ב   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 
 
 

 : )המשך(   או הפסד ורווח כולל אחר על הרווח    carve-out  פרופורמה   פירוטים נוספים לסעיפי דוחות   -  12ביאור  
 

 
 הוצאות מכירה ושיווק:  .ג

  31לשנה שהסתיימה ביום    
 ר בדצמב 

  2017 2016 
 אלפי ש"ח   

    
 1,479 1,539  שכר עבודה ונלוות 

 825 155  קידום מכירות ופרסום 

 31 228  נסיעות

 64 93  אחרות

  2,015 2,399 

 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות:  . ד
  31לשנה שהסתיימה ביום    

 ר בדצמב 
  2017 2016 

 אלפי ש"ח   
    

 689 847  שכר עבודה ונלוות 

 123 145  שירותים מקצועיים

 160 156  ביטוחים

 41 41  מחשוב ותקשורת

 233 179  שכירות ואחזקת משרד 

 72 81  השתתפות בהוצאות פחת של אקסל 

 117 157  אחרות

  1,606 1,435 

      

   
 ת מיזוג שלא הבשילה.: כוללות עלויות כלליות הקשורות במישרין לעסקהוצאות אחרות   .ה
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 (  2017  , בדצמבר   31בהקמה" ליום  אקסל סולושנס בע"מ )"חברה  

 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  
 
 
 
 

על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר    carve-out  לסעיפי דוחות דוחות פרופורמהפירוטים נוספים    -  12ביאור  
 )המשך(: 

 
 : הכנסות והוצאות מימון  .ו

לשנה שהסתיימה ביום ליום    
 מבר בדצ   31

  2017 2016 

 אלפי ש"ח   

      -הוצאות מימון  
 248 201  ריבית פקטורינג

 101 128  ריבית ועמלות לבנקים 

 145 56  ריבית לספקים 

  385 494 

      -הכנסות מימון  

 ( 2) ( 323)  הפרשי שער, נטו

  (323 ) (2 ) 

  62 492 

 

 
 

 ארועים לאחר תקופת הדיווח:    -  13ביאור  
 

הגיעו להסכמות מסחריות בעל פה לשיווק   Madicoשל חברת  ClearPlexהחברה וחטיבת  2018שנת  במהלך

בישראל. החברה משווקת פתרון מלא לנקודות מכירה של סלולאר,  ClearPlexבלעדי של החברה למוצרי 

צד ג'  , החברה התקשרה עם מפיץ2018. בחודש מאי ClearPlexשירות הגנה בייצור אוטומטי תוצרת חברת 

בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה )להלן : "המפיץ"( לצורך מתן זכות הפצה בלעדית למפיץ של מוצרי 

ClearPlex .36ההסכם הינו לתקופה לא קצובה ולאחר   לחנויות פרטיות בישראל ולמספר ערוצי הפצה נוספים  

יום. בכפוף להוראות ההסכם עם   90חודשים, כל צד רשאי לסיים את ההסכם, ללא סיבה בהודעה מוקדמת של 

חודשים ממועד סיום   24המפיץ, למפיץ הזכות להמשיך ולמכור את המוצרים ללקוחות הבלעדיים כאמור 

 ההסכם. 
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 אקסל סולושנס בע"מ  

   2018  דצמבר ב   31ליום  דוחות כספיים  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אקסל סולושנס בע"מ  

   2018  דצמבר ב   31ליום  דוחות כספיים  

 
 

 
 

 תוכן העניינים 
 
 
 

 ים עמוד  

 1 המבקרה החשבון  דוח רוא 

 2 דוח על המצב הכספי 

 3 רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוח על 

 4 העצמי דוח על השינויים בהון 

 5-6 דוח על תזרימי המזומנים

 7-28 ביאורים לדוחות הכספיים  

  

  
 
 
 
 

____________________ 

______________ 

________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 

 2018בדצמבר    31לבעלי המניות של אקסל סולושנס בע"מ ליום  רואה החשבון המבקר  דוח  

 

 

.  2018בדצמבר    31ליום  (  של אקסל סולושנס בע"מ )להלן: "החברה"  ףהמצורביקרנו את הדוח על המצב הכספי  

תזרימי המזומנים של החברה לשנה  ו , השינויים בהון העצמי רווח או הפסד ורווח כולל אחרואת הדוח על 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו  שהסתיימה באותו תאריך. 

 היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה זה בהתבסס על ביקורתנו.  

ות רואי חשבון  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנ

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  -. על1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה  

יקורת כוללת גם בחינה של כללי  מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ב

החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן  

 הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה  

לשנה שהסתיימה  ה  ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של  2018בדצמבר    31ליום  

ירות ערך )דוחות כספיים ( והוראות תקנות ני IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים ) בהתאם באותו תאריך 

 . 2010 -שנתיים(, התש"ע  

 

 

 

 

 
 זיו האפט                                                                                                               

 רואי חשבון                                                                                                                  
 

 2019 ,בספטמבר 26
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 דוח על המצב הכספי )באלפי ש"ח( 

 
 31.12.2018 ביאור  

   נ כ ס י ם 
   : נכסים שוטפים 

 937  ושווי מזומנים מזומנים 
 3,848 21 קשור  צד

 9,326 3 לקוחות
 2,494  מקדמות לספקים

 313 4 חובה -ויתרות חייבים
 2,643 5 מלאי

 19,561  שוטפים סה"כ נכסים  

   
   : נכסים לא שוטפים 

 50  חייבים לזמן ארוך 
 254 6 רכוש קבוע 

 115 7 נכסים בלתי מוחשיים
 42 19 מיסים נדחים

 461  סה"כ נכסים לא שוטפים 

  20,022 

   והון   התחייבויות
   :התחייבויות שוטפות 

 2,002 8 בנקאי מתאגיד קצר לזמן אשראי
 10,100 9 ם ספקים ונותני שירותי 

 990 19 מס הכנסה 
 1,783  מס ערך מוסף

 1,273 10 זכאים ויתרות זכות 

 16,148  סה"כ התחייבויות שוטפות 

   
   התחייבויות לא שוטפות: 

 10 11 מעביד -התחייבות בגין סיום יחסי עובד     

 10  סה"כ התחייבויות לא שוטפות      

   
  16,158 

   : הון 
 4 13 הון      

 3,860 13 עודפים

 3,864   סה"כ הון 

   
  20,022 

   הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 

   2019, בספטמבר 26
תאריך אישור הדוחות הכספיים  

 לפרסום
 מר רונן שור 

 ודירקטור  מנכ"ל
 מר אלירם רוזנפלדר

נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 
 הכספים
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח( רווח או הפסד ורווח כולל אחר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהדוחות הכספיים. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 

 
 

  

 

לשנה   
שהסתיימה  

 ביום 

 31.12.2018 ביאור  

   

 52,474 14 הכנסות 

 41,353 15 עלות ההכנסות 

 11,121  רווח גולמי 

 2,826 16 ושיווק הוצאות מכירה  

 2,315 17 הוצאות הנהלה וכלליות

 198  הוצאות אחרות

 5,782  רווח מפעולות 

 776 18 הוצאות מימון 

 5,006  רווח לפני מיסים על ההכנסה 

 1,142 19 מיסים על ההכנסה

 3,864  לשנה רווח כולל  
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח( העצמי  על השינויים בהון    דוח 

 
 
 

 2018  דצמבר ב   31ביום    ה שהסתיימ   לשנה 
 
 

  
 הון מניות 

 
 עודפים 

 
 הכל - סך 

    
 -  -  - 2018בינואר    1יתרה ליום  

    
    שינויים בשנת הדוח: 

    
 - ( 4)  4 הנפקת הון מניות 

 3,864 3,864 - לשנה רווח כולל 

    

 3,864 3,860 4 2018  דצמבר ב   31ליום  יתרה  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח( דוח על תזרימי המזומנים  

 
יימה  ת לשנה שהס  

 ביום 
 31.12.2018 

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 
 3,864 לשנה רווח כולל  

  התאמות בגין: 
 2 הוצאות מימון 
 108 פחת והפחתות 

 3,974 

  
  שינויים בנכסים ובהתחייבות: 

 ( 2,643) גידול במלאי 
 ( 9,326) גידול בלקוחות 

 ( 2,494) גידול במקדמות לספקים 
 ( 303) ובחייבים לזמן ארוך   גידול בחייבים 

 ( 3,848) קשור   בצד גידול  
 10,100 גידול בספקים ונותני שירותים 

 1,273 גידול בזכאים ויתרות זכות 
 2,773 במס הכנסה ומס ערך מוסף גידול  

 10 מעביד - התחייבות בגין סיום יחסי עובד גידול ב 
 ( 42) גידול בנכסי מסים נדחים 

 (4,500 ) 

 ( 526)  שוטפת   פעילות ל   , נטו   , מזומנים 

  
  תזרימי מזומנים לפעילות השקעה: 

 ( 307) רכישת  רכוש קבוע 
 ( 60) השקעה בפיקדון משועבד 

 ( 170) רכישת נכסים בלתי מוחשיים 

 ( 537)  מזומנים, נטו, לפעילות השקעה 

  
  תזרימי מזומנים לפעילות מימון: 

 2,000 הלוואה מבנק   קבלת 

 2,000 מפעילות מימון מזומנים, נטו,  

  
 937 ושווי מזומנים עליה במזומנים  
 - השנה לתחילת  ושווי מזומנים  יתרת מזומנים  

  
 937 השנה לסוף  ושווי מזומנים  יתרת מזומנים  

 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח( דוח על תזרימי המזומנים  

 
 
 

יימה  ת לשנה שהס  
 ביום 

 31.12.2018 
  מידע נוסף על תזרימי המזומנים   - נספח 

 ( 374) ריבית ששולמה 

 ( 222) מסים על ההכנסה ששולמו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
 

 
 
 
 
 



 

- 7  - 
 

 
 אקסל סולושנס בע"מ  

 2018  דצמבר ב   13ליום  ביאורים לדוחות הכספיים  
 

 כללי:   -   1ביאור  
  . 2017בדצמבר,  31חברה בהקמה ליום  הייתה , (אקסל סולושנס בע"מ )להלן: "החברה" .א

,  1999-התאגדה בישראל לפי חוק החברות, התשנ"טוהחברה    ,, הסתיים שלב הקמתה2018בינואר,    24ביום  

  בבני עטרות. ממוקםהתושבות והמשרד הרשום של החברה  מקוםכחברה פרטית מוגבלת במניות. 

לחברה תחום פעילות אחד אשר הינו ייבוא הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות  .ב

, ואופטית אלחוטית, ים לרשתות תקשורת קוויתמתקדמות בתחום הטלקומוניקציה, ובכלל זה מוצר

שירותי ענן  ו "( שירותי אבטחת מידעIOTמוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי אינטרנט של דברים )"

 )להלן: "פעילות הטלקום"(.

  החזקה , ביחסי  החברהמוחזקת על ידי אותם בעלי המניות של  ,  אקסל טלקום בע"מ )להלן: "אקסל"(  תחבר .ג

נחתם הסכם בין אקסל לבין החברה )להלן: "הסכם העברת הפעילות"(,  , 2017בדצמבר,  11ביום . שווים

)להלן בסעיף זה: "המועד הקובע"( אקסל העבירה לחברה את כל נכסיה הלא   2017בדצמבר,    31יום  בלפיו  

 Backמוחשיים אשר קשורים בתחום פעילות הטלקום. במסגרת ההסכם הצדדים קבעו הסדר גב אל גב )

to Back  בנוגע להעברת כל פריט מפריטי פעילות הטלקום  החל ממועד העברה,  חודשים,    12(, לתקופה של

 כבת בגלל נסיבות שאינן בשליטת הצדדים. ו)לרבות ההסכמים המועברים( אשר העברתם מע

  חודשים  24בתקופה שלא תעלה על במועד הקובע ו/או בנוסף, במסגרת ההסכם, הצדדים הסכימו כי 

בתמורה לערכם בספרי לפעילות הטלקום  השייךהמוצרים של אקסל  , תרכוש החברה את מלאיריולאח

 החברה. מלקוחות הזמנות כנגד החברה ידי על תיעשה מאקסל המלאינקבע כי רכישת  כן כמו אקסל.

  .מספקיה חדש מלאי רכישת לפני, כאמור, אקסל של  המלאי את לרכוש התחייבה

נחתם הסכם בין החברה ובעלי      2019,  בספטמבר  10ביום     תיאור העסקה: לצורך מינוף פעילות הטלקום, .ד

רת דולומיט אחזקות בע"מ )להלן:  עם חב"( העסקה "-ו " המיזוג הסכם")להלן:  המניות של החברה

  כל יעבירו  לפיושמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, דולומיט"(, חברה ציבורית "

כ  103להוראות סעיף  בהתאם, שלה והנפרע המונפק המניות  הון  מלוא את החברההמניות של  בעלי

מהון    70%  - כ  המהוות  דולומיטהקצאה של מניות רגילות של    כנגד  1961לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[,  

ת אחרות לרבות  במועד ההשלמה ועסקאות נלוו מניותיה לבעלי, דולומיטהמניות המונפק והנפרע של 

 הקצאה נוספת של מניות בהתקיים אבני דרך שפורטו בהסכם המיזוג.  

 בת בבעלות מלאה של דולומיט.  חברתלאחר השלמת העסקה, תהווה החברה 

  האסיפה   אישור  קבלת  לרבות,  המיזוג  בהסכם  קבעויש   כפי,  שונים  מתלים  לתנאים  כפופה  העסקה  השלמת

 .לעסקה  דולומיט של הכללית
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 אקסל סולושנס בע"מ 
 2018בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 

 : עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2ביאור  

 ציות לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים     א. 

   .(IFRSהדוחות הכספיים מצייתים להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )

 

 עקרונות עריכת דוחות הכספיים  .    ב 
 
הדוחות הכספיים השנתיים כוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  .1

 . 2010- שנתיים(, התש"ע 

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה. השקל הינו המטבע שמייצג את  .2

 הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה. 

הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות כוללים  . חודשים  12המחזור התפעולי של החברה הינו  .3

    . התפעולי של כל תחום פעילות החברה פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור  

  . 2כמפורט בהמשך בביאור  הדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עיקרון העלות, למעט  

 

 הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים:      ג. 
 

דורשת מהנהלת החברה לערוך אומדנים ולהניח הנחות   IFRS  - הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם ל 

העתיד. הנהלת החברה בוחנת את האומדנים על בסיס מתמשך בהתבסס על ניסיון העבר ועל גורמנים לגבי  

נוספים, כגון הנחות סבירות בהתאם לנסיבות לגבי אירועים שיתרחשו בעתיד. התוצאות בפועל עשויות  

השינוי,  להיות שונות מאומדני ההנהלה. השפעה של שינוי באומדן מוכרת בדרך של מכאן ולהבא בתקופת 

אם השינוי משפיע על תקופה זו בלבד, או בתקופת השינוי ובתקופות עתידיות, אם השינוי משפיע גם 

 עליהן. 

 

, הדיווח  תקופת  בסוף  באומדנים  ודאות  לחוסר  אחרים גורמים  ושל  העתיד  לגבי הנחות  של  תיאור  להלן 

 במהלך  התחייבויות   ושל   נכסים   של   בספרים   לערכים   מהותי   תיאום   תהיה   שתוצאתם   משמעותי   סיכון   שקיים 

 .הבאה   הדיווח   תקופת 
  

שווי מימוש נטו של המלאי נסקר בסוף כל תקופת דיווח. גורמים העשויים להשפיע על מחירי מכירה   -   מלאי 

כוללים את הדרישה הקיימת בשוק למלאי החברה, פעילות של המתחרים בשוק, טכנולוגיה עדיפה בשוק,  

 של לקוחות ושל ספקים.  מחירי חומרי גלם ופשיטת רגל 

אורך חיים שימושי מבוסס על הערכות  -  של נכסים בלתי מוחשיים ו אורך חיים שימושי של רכוש קבוע 

ההנהלה לתקופה שבה הנכסים יפיקו הכנסות, אשר נבחנות מדי תקופה לצורך בחינת נאותות אומדנים 

רווח או  ב המוכרות אלה. שינויים בהערכות ההנהלה עשויים להוביל לשינויים מהותיים בהוצאות הפחת 

 הפסד.
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 2018בדצמבר    31ספיים ליום  ביאורים לדוחות הכ 

 

 : עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(   -   2ביאור  

 : )המשך(   הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים      ג. 

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפרשים זמניים ניתנים לניכוי, שטרם נוצלו, במידה שצפוי   - מיסים נדחים  

ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה  

נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה, מקורה  

שינויים בהנחות אלו עשויים להביא לשינויים מהותיים בערכם בספרים של   ואסטרטגיית תכנון המס. 

 מס.המסים הנדחים ובהוצאות ה 

החברה בוחנת כל תביעה שהוגשה ובעזרת יועציה המשפטיים מגיעה למסקנה, על סמך   - תביעות משפטיות  

  ניסיון העבר שלה ושלהם, אם יש להכיר בהפרשה בדוחות הכספיים. 

מוצריה. החברה מודדת מ  חלק על  עד שנה החברה מעניקה, בדרך כלל, אחריות של  - הפרשה לאחריות 

תביעות אחריות עתידיות בגין מכירות בתקופת האחריות הרלוונטית. אומדנים אלה משמשים לצורך 

ההכרה בהפרשה הנצברת לאחריות. החברה עושה שימוש בניסיון העבר לגבי תביעות אחריות וכן בשינויי  

 דיות צפויות.  מגמה אשר מצביעים על כך שמידע בדבר עלויות עבר שונה מתביעות עתי 
 

 עסקאות במטבע חוץ:      ד.  
 

עסקה הנקובה במטבע חוץ נרשמה בעת ההכרה לראשונה במטבע הפעילות תוך שימוש בשער החליפין 

 המידי בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ במועד העסקה. 

 בסוף כל תקופת דיווח:

 המיידי בסוף תקופת הדיווח. פריטים כספיים במטבע חוץ תורגמו תוך שימוש בשער החליפין   -

פריטים לא כספיים שנמדדים במונחי עלות היסטורית במטבע חוץ תורגמו תוך שימוש בשער חליפין   -

 במועד העסקה.

פריטים לא כספיים שנמדדים בשווי הוגן במטבע חוץ תורגמו תוך שימוש בשער החליפין במועד מדידת  -

 השווי ההוגן.  

)או  הכנסה  או  הוצאה , נכס של  לראשונה  ההכרה  במועד  החליפין  שער  קביעת  לצורך  העסקה  מועד 

   כספי   לא   לנכס   המתייחסים,  ההכנסה  על   כמסים   מטופלים   ואינם   הוגן   בשווי   נמדדים   שאינם (  מהם   חלק 

 החברה  שבו  המועד  הוא , מראש  תמורה  של  מתקבול  או  מתשלום  הנובעים  כספית  לא  להתחייבות  או 

 .לראשונה   אלה   ובהתחייבויות   בנכסים   הכירה 

 תשלום  לכל   העסקה   מועד   את   קבעה   החברה   מראש   תקבולים  או   מראש   תשלומים   מספר   קיימים   כאשר

 .מראש   תמורה   של   תקבול   או 
 

 הצמדה:      ה. 

נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות.   

 צמודות למדד נמדדות בעלות מופחתת כאשר היתרה לסוף תקופת הדיווח צמודה למדד.הלוואות 
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 2018בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 

 : עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(   -   2ביאור  

 שווי מזומנים:  .    ו 

ת להמרה בנקל לסכומים ידועים ו נזילות גבוהה, שניתנ כשווי מזומנים נחשבות השקעות לזמן קצר ברמת  

  3של מזומנים ושחשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי, כאשר התקופה לפירעון הינה עד 

 חודשים ממועד הרכישה. 

משיכות יתר, שעומדות לפירעון לפי דרישה ושמהוות חלק בלתי נפרד מניהול המזומנים של החברה, נכללו   

 כמרכיב של מזומנים ושווי מזומנים לצרכי הצגת הדוח על תזרימי המזומנים.

 

 מלאי:  .    ז 

המלאי הוערך לפי עלות )עלויות רכישה, עלויות המרה ועלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו   

או לפי שווי מימוש נטו )אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל  בשיטת הממוצע הנע,  ולמצבו הנוכחי(  

 ם. בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן העלויות הדרוש לביצוע המכירה(, כנמוך שבה 

 

 רכוש קבוע:  .    ח

 : הכרה ומדידה  .1

רכוש קבוע הוכר לראשונה לפי עלות, לרבות עלויות שניתן ליחסן במישרין לרכישת רכוש קבוע   

ולהבאתו למיקום ולמצב הדרושים לצורך פעולתו. העלות של פריט רכוש קבוע היא הסכום שווה  

 הערך למחיר במזומן במועד ההכרה.  

כוי פחת נצבר ובניכוי הפסדים בתקופות שלאחר ההכרה לראשונה, הרכוש הקבוע מוצג לפי עלות בני  

 שנצברו לירידת ערך, אם קיימים.

 

 תקופת הפחת ושיטת פחת:   .2

החברה הפחיתה בנפרד כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות של   

הפריט. הוצאות הפחת לכל תקופה הוכרו ברווח או הפסד, אלא אם הן נכללו בערך בספרים של נכס 

 אחר. 

להקצאת סכום בר הפחת של הרכוש קבוע באופן שיטתי על פני אורך החיים השימושיים שלו,   

השתמשה בשיטת פחת אשר משקפת את התבנית שבה היא חזויה לצרוך את  ההטבות  החברה 

 (.6הנכס )ראה ביאור  הכלכליות העתידיות של  

החברה סוקרת את ערך השייר, את אורך החיים השימושיים ואת שיטת הפחת בה נעשה שימוש של   

 אומדן חשבונאי.פריט רכוש קבוע לפחות כל סוף שנת כספים. שינויים מטופלים כשינוי ב 
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 2018בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 

 )המשך(:   עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2ביאור  
 
 : )המשך(   רכוש קבוע  .    ח
 

 עלויות עוקבות:  .3

עלויות החברה לא הכירה בערך בספרים של פריט רכוש קבוע עלויות תחזוקה שוטפות של הפריט.  

 אלה הוכרו ברווח או בהפסד בעת התהוותן. 

החברה הכירה בעלות של החלפת חלקים של פריטי רכוש קבוע מסוימים כחלק מהערך בספרים של  

פריט רכוש קבוע, כאשר צפוי שתתקבלנה הטבות כלכליות עתידיות מאותו הפריט וכן הערך בספרים 

 של הפריט המוחלף נגרע.
 

 מוחשיים: נכסים בלתי   .    ט

 : הכרה ומדידה .1

נכס בלתי מוחשי הוכר לראשונה לפי עלות לרבות עלויות שניתן לייחסן במישרין לרכישת הנכס  

הבלתי מוחשי. העלות של נכס בלתי מוחשי היא סכום שווה הערך למחיר במזומן במועד ההכרה.  

כחלק מהעלות של נכס בלתי יציאה בגין פריט בלתי מוחשי, שהוכרה לראשונה כהוצאה, לא תוכר 

 מוחשי במועד מאוחר יותר. נכס בלתי מוחשי הנובע מפיתוח הוכר רק אם התקיימו התנאים הבאים:

ניתן להוכיח היתכנות טכנית של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או   -

 למכירה;

 ו; בכוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכר -

 ביכולת החברה להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; -

ביכולת החברה להוכיח את האופן שבו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות   -

 צפויות; 

קיימים משאבים טכניים, פיננסיים ואחרים זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס הבלתי  -

 מוחשי או למכירתו; וכן 

 מן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו.ניתן למדוד באופן מהי -
 
הכרה לראשונה כאמור היא בהתאם לעלויות שניתן לייחס במישרין אשר הכרחיות ִליצֹור, לייצר   

 ולהכין את הנכס על מנת שיוכל לפעול באופן שהתכוונה החברה.

בלתי מוחשי בעל אורך חיים בתקופות שלאחר ההכרה לראשונה: נכס בלתי מוחשי, למעט נכס  

שימושיים בלתי מוגדר ולמעט מוניטין, מוצג לפי עלות בניכוי הפחתה שנצברה ובניכוי הפסדים  

מירידת ערך שנצברו; נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר מוצג לפי עלות בניכוי  

 . הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינו מופחת
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:   -   2ביאור  

 : )המשך(   נכסים בלתי מוחשיים      ט. 
 
 :תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה .2

החברה מעריכה לגבי כל נכס בלתי מוחשי אם אורך החיים השימושיים שלו הוא מוגדר או בלתי  

מוגדר )כלומר, בהתבסס על ניתוח של כל הגורמים הרלוונטיים, אין הגבלה נראית לעין של התקופה  

שבה הנכס חזוי להפיק תזרימי מזומנים חיוביים נטו לחברה(. החברה בוחנת מידי תקופה אם ניתן  

 תמוך בהערכה כי אורך החיים השימושיים של הנכס הוא בלתי מוגדר. ל

להקצאה באופן שיטתי של הסכום בר הפחת של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר   

על פני אורך החיים השימושיים שלו, החברה השתמשה בשיטת הפחתה אשר משקפת את התבנית 

כליות מהנכס. הוצאות ההפחתה לכל תקופה הוכרו ברווח  שבה היא חזויה לצרוך את ההטבות הכל

 או הפסד. 
 

החברה סוקרת את אורך החיים השימושיים ואת שיטת ההפחתה בה נעשה שימוש לפחות כל סוף  . 3

נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים    שנת כספים. שינויים מטופלים כשינוי באומדן חשבונאי. 

 מופחת.בלתי מוגדר אינו  
 

 מידע נוסף:     

 להלן. ג' י 2ראה ביאור    - לעניין ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים   

 

 מכשירים פיננסיים:        . י 

 נכסים פיננסיים:  .1

נכס פיננסי הוכר כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר תוך שימוש בחשבונאות   

 . מועד קשירת העסקה
 

המדידה לאחר ההכרה לראשונה אינו אפשרי, אלא אם החברה משנה את  סיווג מחדש בין קבוצות 

 המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסיים.

 

 התחייבויות פיננסיות:  .2

 התחייבות פיננסית הוכרה כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר.  

וגן בניכוי עלויות עסקה  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת, נמדדו לראשונה בשווי ה 

שניתן לייחסן במישרין. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות אלו נמדדו בעלותן המופחתת בהתאם 

 לשיטת הריבית האפקטיבית. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -   2ביאור  

 : )המשך(   מכשירים פיננסיים        . י 

 : חזויים   אשראי   הפסדי  .3

החברה מדדה הפסדי אשראי בסכום הפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר בגין לקוחות, בגין 

  ההכרה לראשונה  מכשירים פיננסיים אחרים שסיכון האשראי שלהם עלה באופן משמעותי ממועד 

אי בגין נכסים בגין חוזים עם לקוחות.  הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר הם הפסדי האשר ו 

 החזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים במהלך אורך החיים החזוי של המכשיר.

בגין נכסים בגין חוזים עם ו  ן לקוחות החברה מדדה הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר בגי 

לקוחות על בסיס קבוצתי. החברה מקבצת לקוחות ונכסים בגין חוזים עם לקוחות לפי מאפייני סיכון 

 שראי המשותפים הבאים: מיקום גיאוגרפי, ענף ותקופת הפיגור.הא 

חודשים בגין המכשירים   12החברה מדדה הפסדי אשראי בסכום הפסדי האשראי החזויים בתקופת 

הפיננסיים שסיכון האשראי שלהם לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה, למעט לקוחות. 

הם החלק מהפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר   חודשים   12הפסדי אשראי חזויים בתקופת  

  12אשר מייצג את הפסדי האשראי החזויים הנובעים מאירועי כשל במכשיר, שהם אפשריים בתוך 

 חודשים לאחר תקופת הדיווח.

בסוף כל תקופת דיווח החברה מעריכה אם סיכון האשראי של מכשיר פיננסי עלה באופן משמעותי 

אשונה על ידי השוואת הסיכון להתרחשות כשל במועד הדיווח לסיכון להתרחשות ממועד ההכרה לר

כאשר צפוי שהחייב לא ישלם רה מחשיבה אירוע כשל כמתרחש כשל במועד ההכרה לראשונה. החב 

. לשם הערכה יום  90- נמצאים בפיגור של יותר מ  את מלוא החוב לחברה או כאשר תשלומים חוזיים 

ון מידע )כמותי ואיכותי( סביר וניתן לביסוס, לרבות ניסיון עבר ומידע כאמור, החברה מביאה בחשב 

 צופה פני עתיד שניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים. בין היתר, החברה מתחשבת במידע להלן: 

 דירוגי אשראי פנימיים וחיצוניים;  – 

 סי מסוים או בגין  בגין מכשיר פיננ   דדי שוק חיצוניים של סיכון אשראי שינויים משמעותיים במ  – 

 

 מכשירים פיננסיים דומים עם אותו אורך חיים חזוי; 

שינויים בפועל או חזויים בעלי השפעה שלילית על התנאים העסקיים, הפיננסיים או הכלכליים  – 

)כגון עלייה בשיעורי הריבית או עלייה משמעותית בשיעורי האבטלה( או על הסביבה הפיקוחית, 

של החייב )כגון ירידה בביקוש למוצר המכירה של החייב מאחר שחל  הכלכלית או הטכנולוגית 

שינוי כיוון בטכנולוגיה( אשר חזויים לגרום לשינוי משמעותי ביכולת של החייב לקיים את 

 מחויבויות החוב שלו; 

 שינוי משמעותי בפועל או חזוי בתוצאות התפעוליות של החייב;  – 

 עלייה משמעותית בסיכון האשראי של מכשירים פיננסיים אחרים של אותו חייב;   – 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -   2ביאור  

 : )המשך(   מכשירים פיננסיים        . י 

 : )המשך(   חזויים   אשראי   הפסדי  . 3

 

בכל מקרה, החברה מניחה שסיכון האשראי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה כאשר 

 יום.    30- תשלומים חוזיים נמצאים בפיגור של יותר מ 

כמו כן, החברה מניחה שסיכון האשראי של מכשיר פיננסי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה  

יר הפיננסי הוא בעל סיכון אשראי נמוך,  לראשונה, אם החברה קבעה בסוף תקופת הדיווח שהמכש 

כלומר למכשיר הפיננסי יש סיכון נמוך לכשל, ללווה יש יכולת חזקה לקיים את מחויבויות תזרימי  

המזומנים החוזיים שלו בתקופה הקרובה ושינויים בעלי השפעה שלילית בתנאים הכלכליים והעסקיים  

 לת של הלווה לקיים את אותן מחויבויות.  בתקופה הארוכה יותר לא יגרמו בהכרח לירידה ביכו 

החברה מחשיבה נכסים פיננסיים של חייבים בעלי דירוג אשראי שהוא עקבי עם דירוג חיצוני גלובלי 

 .וך, כגון פיקדונות בבנקים ומעלה(  כבעלי סיכון אשראי נמ   Baa3או    - BBBשל "דרגת השקעה" ) 

נפגם עקב סיכון אשראי, כלומר אם התרחש אירוע בסוף כל תקופת דיווח החברה מעריכה אם נכס 

שיש לו השפעה מזיקה על תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס שנאמדו. ראיות לכך שנכס הוא פגום  

 כוללות נתונים ניתנים לצפייה לגבי האירועים הבאים:

 קושי פיננסי משמעותי של החייב;  – 

 מים;הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או פיגור בתשלו  – 

הענקת ויתור שהחברה לא הייתה שוקלת, אלמלא הנסיבות הכלכליות המתייחסות לקשיים   – 

 פיננסיים של החייב;

 צפוי שהחייב ייכנס לפשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי אחר; או – 

 היעלמות שוק פעיל לנכס הפיננסי עקב קשיים פיננסיים. – 

 

יננסי, בשלמותו או בחלקו, כאשר לחברה אין ציפייה  החברה מוחקת את הערך בספרים ברוטו של נכס פ 

 .סבירה להשבה של הנכס, למשל כאשר החייב נכנס להליך של כינוס נכסים או של פשיטת רגל 

 

 הפרשות:   . יא 

החברה הכירה בהפרשות בדוחות הכספיים כאשר קיימת לחברה מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(  

שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלקה כתוצאה מאירועי העבר, צפוי 

וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכומה. הסכום שהוכר כהפרשה הינו האומדן הטוב ביותר של הוצאה  

מהותית, סכום   היא כאשר ההשפעה של ערך הזמן    הנדרשת לסילוק המחויבות בהווה בסוף תקופת הדיווח.

  ההפרשה נמדד לפי הערך הנוכחי של ההוצאות החזויות שתידרשנה לסילוק המחויבות. 

התוצאתי המתאים כאשר החברה נושאת בהם  הסעיףהקטנת הפרשה מוכרת ברווח או הפסד כהקטנת  

 , כמאוחר מביניהם.סיומה בפועל או במועד  
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -   2ביאור  

 הכרה בהכנסה:  . ב י 

 "(:IFRS 15"   - "הכנסות מחוזים עם לקוחות" )להלן    15תקן דיווח כספי בינלאומי   

 IFRS 15 ,  לרבות ההבהרות ל  2014שפורסם במאי( - IFRS 15  קובע מודל אחיד 2016שפורסמו באפריל ,)

להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של הכנסות מחוזים עם לקוחות, והוא מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי  

 "חוזי הקמה" ואת הפרשנויות מכוחם.  11"הכנסות", את תקן חשבונאות בינלאומי    18

 ן חמישה שלבים, הכוללים:הכנסה תוכר תוך יישום מודל ב   , IFRS 15בהתאם להוראות  

 זיהוי החוזה עם הלקוח.  -   1שלב   

במועד ההתקשרות בחוזה, זיהוי כמחויבויות ביצוע נפרדות הבטחות להעביר ללקוח סחורות או  -  2שלב  

 שירותים מובחנים.

הסחורות קביעת מחיר העסקה לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת    -   3שלב   

 או השירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים.

 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע נפרדות שזוהו בחוזה.   -   4שלב   

הכרה בהכנסה כאשר )או ככל ש( החברה מקיימת את מחויבויות הביצוע בנקודת זמן )או לאורך  -  5שלב  

 הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח.זמן( על ידי העברת השליטה על  

כולל דרישות הצגה וגילוי נרחבות לעניין המהות, הסכום, העיתוי ואי הוודאות הכרוכים   IFRS 15בנוסף,  

 בהכרה בהכנסה.

 

   IFRS 15-תיאור המדיניות החשבונאית לגבי הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות בהתאם ל  

לקוחות, כמפורט להלן, במועד העברת השליטה על סחורה או על שירות  החברה מכירה בהכנסה מחוזים עם  

ללקוח ומודדת את ההכנסה בסכום המייצג את התמורה שהחברה מצפה להיות זכאית לה עבור אותה  

 סחורה או אותו שירות.

 קשורים:   ם ושירותי   טלקום מכירת מוצרי 

,  ומספקת שירותי תחזוקה  בישראל  תקשורת ללקוחות  הטלקום פעילות  בתחום  ם מוצרי  רוכשת החברה 

מחויבויות   התוכנה ו/או המוצרים בידי הלקוחות.  מצויות  ת /או  ו תמיכה ואחריות לכל התקופה שבה מותקנ 

. החברה מקצה את התמורה באופן יחסי בין המוצרים ים ומתן שירות   ם הביצוע של החברה הן מכירת מוצרי 

הקשורים על בסיס מחירי המכירה הנפרדים שלהם שנקבעו  , תמיכה ואחריות  שנרכשו ובין שירותי התחזוקה 

 .לקוחות   עם  הסכמים בהתבסס על    וכן בהתבסס על מחירון החברה 

במועד החברה מכירה בהכנסה ממכירת המוצרים בנקודת הזמן שבה מועברת השליטה במוצר ללקוח: 

לאורך זמן על בסיס קו ישר  ה ואחריות , תמיכ החברה מכירה בהכנסה משירותי התחזוקה . מסירת המוצר 

 .לאורך תקופת השירות 
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 2018בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -   2ביאור  

 : )המשך(   הכרה בהכנסה  . יב 

 )המשך(   IFRS 15-בהתאם ל תיאור המדיניות החשבונאית לגבי הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות   
 

ויכולה להגיע לעד תנאי תשלום של  תנאי התשלום הטיפוסיים של הלקוחות הינם בהתאם למקובל בענף 

. החברה מכירה בהתחייבות בגין חוזה עבור שירותי התחזוקה בסכום התמורה ששולמה וטרם   120שוטף + 

השפעות של רכיב מימון משמעותי, מכיוון  הוכרה כהכנסה. החברה אינה מתאימה את התמורה בגין 

 ועד המועד שבו החברה מספקת את השירות קצרה משנה.  שהתקופה ממועד קבלת התמורה 

החברה מספקת ללקוחות אחריות על המוצרים מכוח חוק או בהתאם למקובל בענף. אחריות זו אינה 

  . פרדת מעניקה ללקוח שירות נוסף, ולכן היא אינה מטופלת כמחויבות ביצוע נ 

 

 ירידת ערך:  . יג 

כאשר ישנם סימנים כתוצאה    ונכסים בלתי מוחשיים החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך של רכוש קבוע   

השבה. במקרים - מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת 

ההשבה שלהם, מופחתים - בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסים עולה על סכום בר 

י הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי  ההשבה הינו הגבוה מבין שוו - ההשבה שלהם, סכום בר - הנכסים לסכום בר 

שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את  

ההשבה  - הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר 

 כס. עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנ 

לרווח או הפסד. הפסד מירידת ערך של נכס, למעט  פים נזק הפסדים מירידת ערך וביטולם או הקטנתם 

ההשבה של הנכס מהמועד - מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר 

ירידת הערך של הנכס  בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת ערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום  

ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי עלות, ביטול - שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או סכום בר 

 הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.

  



 

- 17  - 
 

 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח(   2018בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 

 החשבונאית )המשך(: עיקרי המדיניות   -   2ביאור  

 מסים על הכנסה:    . יד 

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לדוח רווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות    

 לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.  
 

 מסים שוטפים .1

חקיקתם  חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר   

הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין  

 שנים קודמות. 
 

 מסים נדחים .  2

    מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין  

 הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס. 
 

ות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות  יתרות המסים הנדחים מחושב 

 תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.  
 

בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים. במקביל,  

ים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה שניצולם  הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מס

 צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים. כל הפחתה והכרה כאמור נזקפות לסעיף מסים על הכנסה.
 

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת  

 ולאותה רשות מס.והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס 

 

 

 לקוחות:    -   3ביאור  
  31ליום     

 בדצמבר 
   2018 

    
 8,099    חובות פתוחים

 1,227   המחאות לגבייה
    

 9,326   סה"כ 

   

 . 20 ביאורלפרטים נוספים ראה 
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח(   2018בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 
 
 
 
 

 ויתרות חובה: חייבים    -   4ביאור  
  31ליום  

 בדצמבר 
 בדצמבר   

 
2018  
  

 הוצאות מראש  199

 הכנסות לקבל 45

 חייבים שונים 69

 סה"כ  313

   
 . 20 ביאור   ראה לפרטים נוספים    

 
 
 
 

 : מלאי   -   5ביאור  
  31ליום  

 בדצמבר 
 בדצמבר   

 
2018  

  
 מלאי מכשירים וחלקי חילוף 1,783

 מלאי בדרך 860

 סה"כ   2,643
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח(   2018בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 
 
 
 

 רכוש קבוע, נטו:   -   6ביאור  
 
 : השנה הרכב ותנועה במהלך   . א 

     סה"כ  מחשבים  מדפסות   
    

    עלות 
 - - - 2018  בינואר   1  ליום   יתרה 

 307 31 276 רכישות

 307 31 276 2018בדצמבר    31ליום  יתרה  
        

    
    

    פחת שנצבר 
 - - - 2018  בינואר   1  ליום   יתרה 
 53 6 47 פחת

    
 53 6 47 2018בדצמבר    31יתרה ליום  

 
 2018בדצמבר    31עלות מופחתת ליום  

 
229 

 
25 

 
254 

    
    
    

שיעור הפחת של . קבוע הינה שיטת הקו הישר שיטת הפחת ששימשה את החברה להפחתת הרכוש  . ב

 . לשנה   33%לשנה, ושיעור הפחת של המחשבים הינו    40%המדפסות הינו  
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח(   2018בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 
 ים: י נכסים בלתי מוחש   -   7ביאור  

 מלא. e-commerceהחברה פיתחה אתר אינטרנט אשר מהווה שרת אקטיבציות ללקוחות ריטייל ואתר 

תחה שרת אינטגרציה מול מערכות פלאפון לאקטיבציה של לקוחות פלאפון מול שירות  יבנוסף, החברה פ

 ים"(.  י"נכסים בלתי מוחש -)להלן  הרישונות של סימנטק 

.  בשנה 33%בשיעור של  הישר ומופחתים בשיטת הקו ם הינם בעלי אורך חיים מוגדר יהנכסים הבלתי מוחשי

הכספיים הדוחות . לתאריך יםיהנכסים הבלתי מוחשרידת ערך סימנים לי תקופהכמו כן, החברה בוחנת מידי 

 . הנכסים הבלתי מוחשייםמעריכה החברה כי לא קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך 

 

 : השנה הרכב ותנועה במהלך 

פיתוח אתר   
אקטיבציות  ל

 נורטון 

 
 בית חכם 

 
 סה"כ 

    
    עלות 

 -  -  -  2018  בינואר   1  ליום   יתרה 

 170 16 154 רכישות

 170 16 154 2018בדצמבר    31יתרה ליום  

    
    פחת שנצבר 

 - - - 2018  בינואר   1  ליום   יתרה 

 55 4 51 פחת

 55 4 51 2018בדצמבר    31יתרה ליום  

    

 115 12 103 2018בדצמבר    31עלות מופחתת ליום  
    

 

 

 מתאגיד בנקאי:   אשראי לזמן קצר   -   8ביאור  

 הרכב:  . א 

 
 שיעור 
 ריבית  

  31ליום   
 בדצמבר 

 2018  נקוב  

    
    

 2,002  3.1% הלוואות לזמן קצר 

 
 
 . 12ביאור  ראה    - שעבודים   . ב 
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 אקסל סולושנס בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31  בדצמבר  2018  )באלפי ש"ח( 

 
 
 

 : )המשך(   מתאגיד בנקאי   אשראי לזמן קצר   -   8ביאור  

 
 פיננסיות:אמות מידה  . ג

בקשר עם התחייבויותיה השונות של החברה לבנקים בישראל, כגון: הלוואות, אשראים וערבויות,  

 התחייבה החברה כלפי הבנקים לאמות מידה פיננסיות לפיהן: 
  

 החברהמסך המאזן המוחשי של    20%ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת משיעור של   .1

 בכל עת.

היחס בין החוב הפיננסי לזמן קצר )ובכלל זה פקטורינג( בניכוי חלויות שוטפות של חוב   - הון חוזר  .2

 . 85%לזמן ארוך )ככל שכלולות בו(, לבין הון חוזר תפעולי בתוספת פקטורינג לא יעלה בכל עת על 

 

ון  , ההלוואה עומדת לפירעהחברה באמות המידה הפיננסיות הנ"ל עמדה לא  2018בדצמבר,  31נכון ליום  

 מיידי ומוצגת בהתחייבויות השוטפות. 

התקבל כתב ויתור מהבנק, במסגרת כתב הויתור הבנק מסכים, באופן חד פעמי,  2019 ,לספטמבר 4ביום 

שלא לנקוט בצעדים כלשהם נגד החברה עקב הפרת אמות המידה הפיננסיות, בכפוף לתנאים שהוסכמו 

בכתב הויתור, ביניהם, מתחייבת החברה לעמוד באמות המידה הפיננסיות החל מהדוחות הכספיים ליום  

 לך.  ואי 31.12.2019

 
 
 .20ביאור  ראה    -   מידע נוסף  . ד 
 

 

 

 ספקים ונותני שירותים:    -   9ביאור  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  31ליום  
  דצמבר 
2018  

  
 הוצאות לשלם  1,878

 ספקים בשקלים   1,179

 טבע חוץספקים במ 6,234

 המחאות לפירעון 809

 סה"כ  10,100
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 אקסל סולושנס בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים  ליום  31  בדצמבר  2018  )ב אלפי  ש"ח( 

 

 
 זכאים ויתרות זכות:   -   10ביאור  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 מעביד, נטו: - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד   -   11ביאור  
 

סכומי הצבירה בקרנות הפנסיה ובפוליסות לביטוח מנהלים הינם על שם העובד. קרנות הפנסיה מקבלות על  

בגין התחייבויות אלו   .עצמן את חבות החברה הנובעת מהסכמי עבודה ומשחררות את החברה מתשלום נוסף

 מוצג רק עודף ההתחייבות, במידה וקיים.

 
 
 

 : שעבודים   -   12ביאור  
 

 לטובת תאגיד בנקאי.  ש"ח   60,000לחברה שעבוד ספציפי )צף( על פקדון בסך  

 

 

 הון עצמי:   -   13ביאור  
 

 הון המניות: 

 ש"ח ערך נקוב כ"א.  0.01מניות רגילות בנות 

המניות מקנות לבעליהן את הזכות להשתתף בהצבעות, לקבל רווחי דיבידנד ולהשתתף בחלוקת עודפי נכסים 

 בפירוק. 

  31ליום     
 בדצמבר 

   2018 
 מספר מניות    

    

 3,910,000       הון מניות רשום 

 425,806     הון מניות מונפק

 425,806     הון מניות נפרע

  

  31ליום  

  בדצמבר 

2018  

  
 הוצאות לשלם  701

   ומוסדות בגין עובדים  התחייבויות לעובדים 519

 אחרים 53

 סה"כ   1,273
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 אקסל סולושנס בע"מ  

 )באלפי ש"ח(   2018בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

 
 

 : הכנסות  -   14ביאור  
לשנה   

שהסתיימה  
 ביום 

 31.12.2018 
  

 44,015 מוצרי חומרה  מהכנסות   

 8,459  תוכנה משירותיהכנסות   
 

52,474 

 

 

 : הכנסות עלות    -   15ביאור  
לשנה   

שהסתיימה  
  31ביום  

 בדצמבר 
 2018 
  

 42,169 קניות 

 618 אחרות

 1,209 תמלוגים

 ( 2,643) שינוי במלאי 

 41,353 

 
 

 

 ושיווק: הוצאות מכירה    -   16ביאור  
 

לשנה     
שהסתיימה  

  31ביום  
 בדצמבר 

   2018 
    

 1,897   שכר ונלוות

 596   שיווק וקידום מכירות

 153   נסיעות לחו"ל

 180   אחרות 

   2,826 

 

 



 

- 24  - 
 

 אקסל סולושנס בע"מ  

 )באלפי ש"ח(   2018בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 
 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות:   -   17ביאור  
 

לשנה     
שהסתיימה  

  31ביום  
 בדצמבר 

   2018 
    

 1,292   שכר ונלוות

 102   ביטוחים

 64   נסיעות לחו"ל

 124   שירותים מקצועיים 

לאקסל דמי ניהול    626 

 107   אחרות

   2,315 

 

 

 הוצאות מימון:   -   18ביאור  
 

 הרכב:  . א

 
 

לשנה    
שהסתיימה  

  31ביום  
 בדצמבר 

   2018 
    

    הוצאות מימון 

 338   )ב(  ריבית פקטורינג 

 108   ריבית ועמלות לבנקים 

 36   הלוואותעל  ריבית  

 294   הפרשי שער 

   776 

 
 

בגין ייחוס עלויות ניכיון של לקוחות פעילות הטלקום בהתאם לשיוך הפריטים בחשבוניות שנוכו במסגרת  .  ב  

 פקטורינג בין חברת אקסל לתאגיד בנקאי.הסכם 
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 אקסל סולושנס בע"מ  

 ש"ח( אלפי  )ב   2018בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

 
מסים על ההכנסה:   -   19  ביאור   

 
 הרכב המסים הנדחים:  . א
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 : ההכנסה   על   מסים   הוצאות   הרכב  . ב

 

לשנה   
שהסתיימה  

 ביום 
 31.12.2018 
  

 ( 1,184)    מסים שוטפים  

 42 מיצירה של הפרשים זמניים  מסים נדחים  
 

(1,142 ) 

 מס תיאורטי:  . ג

לשנה   
שהסתיימה  

 ביום 
 31.12.2018 
  

 5,006 רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה   

   23%     שיעור מס חברות שחל על החברה   

 1,151 התיאורטי   המס          
 

 
  )חיסכון( במס בגין:   תוספת 

 20 מוכרות  לא הוצאות

 ( 29) הפרשים קבועים 

 1,142 סה"כ מסים על ההכנסה     

 

 שיעור המס:  . ד

 .23%הינו   2018שיעור המס החל על החברה בשנת  

 

 

 31.12.2018לשנה שהסתיימה ביום   
  

 
 

1.1.2018 

  תנועה  
שהוכרה  
ברווח או  

 הפסד 

  
 
 

31.12.2018 
      

 42  42  -  מעבידיחסי עובד 
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 אקסל סולושנס בע"מ  

 )באלפי ש"ח(   2018בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

 

 : פיננסיים   מכשירים   -   20ביאור  

 

 : סיכונים   ניהול   מדיניות  . א

  ניהול   תוכנית.  אשראי  וסיכוני (  חליפין  שער)סיכוני    שוק  סיכוני :  שונים  פיננסיים  לסיכונים  חשופה  החברה 

 ומחפשת   שערי החליפין ואיתנות פיננסית של לקוחותיה    של  הוודאות  באי  מתמקדת  החברה  של  הסיכונים

  .החברה של הכלכליים  הביצועים על  אפשריות שליליות השפעות למזער דרכים

 : שוק   סיכוני  . ב
 

תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים  ש נובעים מהסיכון  סיכוני שוק 

  וסיכון ריבית סוגי סיכונים: סיכון מטבע, שניבמחירי שוק. סיכוני השוק אליהם חשופה החברה כוללים 

 כדלקמן:
 
 סיכון מטבע:  .1

השקל מול  הפעילות פועלת באופן גלובלי וחשופה לתנודות בשערי החליפין השונים, בעיקר של 

הדולר. סיכוני שער חליפין נובעים מעסקאות מסחריות, נכסים או התחייבויות הנקובים במטבע חוץ. 

סיכון שער חליפין קיים כאשר עסקות מסחריות עתידיות או נכסים והתחייבויות המוכרים בדוחות 

 הכספיים נמדדים ונקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות של הישות. 
 

 סיכון ריבית:  .2

  היתרה . שנתי ובחישוב סיכון  תוספת בצירוף פרייםנושאת ריבית המתאגיד בנקאי,  הלוואה לחברה

על ידי מרכיב הקרן שטרם שולם בתוספת ריבית שנצברה למועד הדוחות  החושב זו השל הלווא

 . שולמה וטרם פייםהכס

 פריים ריבית ונושאת  שהתקבלה מהלוואה הנובע  השוק בריבית שינויים בגין לסיכון חשופה החברה

 .משתנה

  

 : אשראי   סיכון  ג. 

חשיפות אשראי ללקוחות. החברה מבצעת הערכת סיכונים לגבי איכות  מסיכוני אשראי נובעים בעיקר 

  להעניק  עשויה החברההאשראי של הלקוח תוך כדי שקלול מצבו הפיננסי, ניסיון עבר וגורמים אחרים. 

בדצמבר של  31, וליום 2018. בשנת למקרה בהתאם, יום 120 -כ עד שוטף+ של אשראי תנאי ללקוחותיה

  53%-מתוך סך המכירות הינו כ   אליהם המכירות   ששיעור יםעיקרי ותלקוח י שנ לחברהאותה שנה יש 

 המכירות.  מסך 24%-ו

"ח, בהתאמה או שאלפי    8  -"ח וש  אלפי  3,457  ןהינ    2018בדצמבר,    31ליום    אלו  ותלקוח  שלחוב  הת  ויתר

 הלקוחות בדוח על המצב הכספי לאותו יום.   סעיף, מסך בהתאמה , 0.09%- ו  37%-כ

 .הםוהיא אינה צופה קשיים בגביית חובותי  אלו ותמלקוח בטחונותאין  הטלקום פעילותל

 .הפרשה לחובות מסופקים מתבצעת בהתבסס על הפרשה ספציפית לחובות שגבייתם מוטלת בספק
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 אקסל סולושנס בע"מ  

 )באלפי ש"ח(   2018בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

 : )המשך(   פיננסיים   מכשירים   -   20ביאור  

 

 : ניהול סיכוני הון  . ד

  להעניק  במטרה חי כעסק ולפעול  להמשיך  יכולתה את לשמר הם החברה של ההון  סיכוני  ניהול עדיי

 במטרה  מיטבי הון  מבנה ולקיים , אחרים עניין לבעלי והטבות, השקעתם על תשואה  המניות לבעלי

 .ההון עלויות את להפחית
 

 

 עסקאות משמעותיות עם צדדים קשורים ובעלי עניין:   -   21ביאור  

 שירותיםחתמו אקסל והחברה על הסכם )להלן: "הסכם  2017בדצמבר,  19ביום  -סכם דמי ניהול ה .א

, החברה מקבלת מאקסל שירותי סמנכ"ל כספים, שטחי פעילות 2018בינואר,    1  -"( לפיו החל מיום ההקודם

ושירותי אדמיניסטרציה וביטוחים שונים )להלן: "השירותים"( ובהתאם רשמה הוצאות חודשיות בגין דמי 

 .  2018 ספטמבר לחודש ועד 2018 מינואר החלאלפי ש"ח  59 - ניהול בסך של כ

סייאטה מובייל ישראל בע"מ ואקסל  נחתם הסכם שירותים חדש בין החברה, 2019ספטמבר, ב 16ביום  

)חברה ציבורית הנסחרת  .Siyata Mobile Inc)להלן: "סייאטה"(, שהינה חברה בת בשליטה מלאה של

השירותים   המחליף את הסכם ,ממניותיה מוחזקות על ידי אקסל חלקבבורסת טורונטו, קנדה( ואשר 

 כספים"ל סמנכ שירותי מאקסל החברה תקבל 2018באוקטובר  1לפיו החל מיום הקודם רטרואקטיבית, 

 אדמיניסטרציה שרותי, פעילות שטחי ,"(כספים"ל סמנכ שירותי)להלן: " 50%בהיקף משרה בשיעור של 

 (. בהתאמה", השירותים" -ו " השירותים הסכם: "להלן) שונים וביטוחים

  50% תתפות בסכום שהינו לפי שיעור שלהש לאקסל תשלםלשירותי סמנכ"ל הכספים החברה  ביחס 

 בהתאם להסכם העסקתו באקסל.  אקסלאצל  הכספים"ל סמנכמעלות המעסיק החודשית של 

 כדין מ"מע ובתוספת בחודש ח"שאלפי  31 של סך על עומדת השירותים עלותביחס ליתר השירותים,  

סכום התמורה בגין  , סולושנסב הכספים"ל סמנכ של הישירה העסקתו ממועד החל"(. התמורה: "להלן)

 התמורה.משירות זה יופחת 

בנוסף לשירותים לעיל, ככל שלדעת מי מהצדדים להסכם יהיה נכון ויעיל שאחד מהצדדים ירכוש תשומות   

', אשר לא נזכרו לעיל( עבור  נוספות )כגון ציוד משרדי, כיבוד, אחזקה של המשרד, תוכנות משרד וכד

הצדדים האחרים כך שהתשומות ירכשו במשותף, יפעלו הצדדים לחישוב חלקם היחסי באותן הוצאות  

 ובמידת האפשר ייוחסו העלויות לפי חלק התשומות שנצרך בפועל ע"י כל אחד מהצדדים.

  - דמי ניהול בסך של כ הוצאות חודשיות בגין , 2018  מאוקטובר החלבהתאם לאמור לעיל, רשמה החברה,  

 והוצאות שכר בגין שירותי סמנכ"ל הכספים.אלפי ש"ח   31

נעשתה מול אקסל שהתקשרה ישירות מול   ג' לעיל, מרבית פעילות החברה1בהמשך לאמור בביאור  .ב

 של בסך 2018 בשנתהלקוחות והספקים. ההכנסות וההוצאות בגין פעילות הטלקום מול אקסל הסתכמו 

  .אלפי ש"ח, בהתאמה  25,936 - ו ש"ח אלפי 41,816

שבועית   נטלה אקסל הלוואהבהתאם לכך . קיבלה החברה הזמנה מלקוח 2018מהלך רבעון ראשון של ב 

לצורך גישור על פער הזמן בין מועד התשלום לספק למועד התשלום של הלקוח. מתאגיד בנקאי    מתחדשת

בדבר החזר הוצאות המימון שינבעו לאקסל   Back to Backבמקביל, התקשרה אקסל עם החברה בהסכם 

  ., פרעה אקסל את ההלוואה2018במהלך רבעון רביעי   .בגין ההלוואה
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 אקסל סולושנס בע"מ  

 2018בדצמבר    31ורים לדוחות הכספיים ליום  ביא 
 

 

 : התקשרויות   -   22ביאור  

 

נחתם הסכם בין החברה לבין צד ג' בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה )להלן:   2017בחודש דצמבר  .א

, כמו כן, השותף "(הספק)להלן: "  הספקים  אחד"השותף"( לפיו השותף יסייע לחברה בהתקשרות מסחרית עם  

)להלן: "השירותים"(. על פי   הספקיפעל לצורך קידום מכירות ומציאת לקוחות למוצרים המשווקים על ידי 

מהסכום שיתקבל כתוצאה    50%הסכם, בתמורה לשירותים, השותף זכאי לקבל מהחברה תמורה בשיעור של  

וא הכנסות החברה כפי , ממלהספק  מהחסרת כל הוצאותיה של החברה בכל הקשור להתקשרות עם

כמו כן, סך ההוצאות בקשר עם קידום מכירות   .הספק  שיתקבלו בפועל על ידה הנובעות מההתקשרות עם

 .  הספקמהכנסות החברה הנובעות מההתקשרות עם   4%לא יעלו על סך של  

החברה תקזז מתשלומי התמורה לשותף את הפסדיה מרבעונים בהם התמורה, שתחושב בהתאם לאמור 

ן, תהיה שלילית. התמורה תשולם על בסיס רבעוני והשותף ישא בכל ההוצאות והמסים שיחולו עליו  להל

 בקשר עם השירותים והתמורה.

"האופציה"( בתמורה   -בהתאם להוראות ההסכם, סיום ההסכם הינו ברכישת חלקו של השותף )להלן 

( שלוש פעמים  2או )  2020ם בשנת  ( ארבע פעמים התמורה שתשול1לתשלום חד פעמי השווה לנמוך מבין: ) 

מיליון דולר. עם ביצוע התשלום האמור, יבוטל ההסכם באופן   5( 3או ) 2021התמורה שתושלם בשנת 

 להערכת הנהלת החברה שווי האופציה זניח.   מיידי.

 
הגיעו להסכמות מסחריות בעל פה   Madicoשל חברת  ProtectionProהחברה וחטיבת  2018שנת  במהלך .ב

בישראל. נכון להיום, החברה משווקת פתרון מלא לנקודות   ProtectionProבלעדי של החברה למוצרי    לשיווק

 האמריקאית.  ProtectionPro, שירות הגנה בייצור אוטומטי תוצרת חברת סלולארמכירה של 

:  בסעיף זהלהלן  )  , החברה התקשרה עם מפיץ צד ג' בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה2018בחודש מאי  

לחנויות פרטיות בישראל ולמספר   ProtectionProלצורך מתן זכות הפצה בלעדית למפיץ של מוצרי    "(המפיץ"

שים,  חוד 36ערוצי הפצה נוספים המפורטים בהסכם עם המפיץ.  ההסכם הינו לתקופה לא קצובה ולאחר 

וף להוראות ההסכם עם המפיץ,  יום. בכפ  90בהודעה מוקדמת של    ,ללא סיבהכל צד רשאי לסיים את ההסכם  

 חודשים ממועד סיום ההסכם.  24למפיץ הזכות להמשיך ולמכור את המוצרים ללקוחות הבלעדיים כאמור 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 סולושנס בע"מ    אקסל 

   9201  יוני ב   30ליום  ביניים    תמציתיים דוחות כספיים  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 סולושנס בע"מ    אקסל 

   9201  יוני ב   30ליום  ביניים    תמציתיים דוחות כספיים  

 
 

 
 
 

 העניינים   תוכן 
 
 
 

 ים עמוד  

 1 סקירה דוח

 2 הכספי המצב עלתמציתי  דוח

 3 אחר כולל ורווח הפסד או רווח על תמציתיים דוחות

 4-5 על השינויים בהון  יםתמציתי ותדוח

 6-7 המזומנים  תזרימי על  יםתמציתי ותדוח

 8-11 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים 

  

  
 
 
 
 

____________________ 

______________ 

________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 סולושנס בע"מ    אקסל לבעלי המניות של   ים החשבון המבקר   י רוא סקירה של   דוח 

 
 

א ו ב  מ
  עלהתמציתי    הדוח"(, הכולל את  החברה)להלן: " סולושנס בע"מ    אקסלאת המידע הכספי המצורף של    סקרנו

, השינויים  אחר כולל ורווח הפסד או רווחואת הדוחות התמציתיים על  2019 יוניב 30ליום המצב הכספי 
באותו תאריך. הדירקטוריון   ושהסתיימחודשים  ושלושהשה י של ש פותלתקובהון ותזרימי המזומנים 

וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

IAS 34  דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק"
. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע  1970-(, התש"לד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים

 כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
 

ףה ק ה י ר י ק ס  ה
של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות    1את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה    ערכנו

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
רה אנליטיים  מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקי

ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת  
מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים  

 ת.להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקור
 

ה נ ק ס  מ
על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל   בהתבסס

 . IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  שהמידע   לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו   לתשומת  בא  לא,  סקירתנו  על  בהתבסס,  הקודמת  בפיסקה  לאמור  בנוסף

  ערך  ניירות  תקנות של' ד פרק  לפי הגילוי הוראות אחר, המהותיות הבחינות מכל, ממלא אינו"ל הנ הכספי
 .1970-"להתש(, ומיידיים תקופתיים )דוחות 
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 סולושנס בע"מ    אקסל 
 )באלפי ש"ח( על המצב הכספי    ים תמציתי   ות דוח 

 
  30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018      

       מבוקר   בלתי  מבוקר   בלתי  ביאור  

     נ כ ס י ם 
     : נכסים שוטפים 

 937 113 1,845  ושווי מזומנים   מזומנים   
 3,848 369 1,773  קשורים  צדדים   
 9,326 994 12,394 5 לקוחות   
 2,494 - 1,612  לספקים מקדמות   
 313 234 218  חובה -ויתרות  חייבים   
 2,643 3,914 2,653  מלאי   

 19,561 5,624 20,495  שוטפים   נכסים "כ  סה 
     

     : שוטפים   לא נכסים  

 50 35 74  חייבים
 254 120 235  קבוע  רכוש

 115 111 471  מוחשיים בלתי נכסים
 42 - 42  מיסים נדחים

 461 266 822  שוטפים   לא   נכסים "כ  סה 
  21,317 5,890 20,022 

     
     

     והון   התחייבויות
     :התחייבויות שוטפות 

 2,002 - 6,962 5 ומתאגיד שאינו בנקאי  בנקאי מתאגיד אשראי
 10,100 2,835 5,431  ספקים ונותני שירותים 

 990 441 1,333                                                                                                                                            מס הכנסה
 1,783 68 -  מס ערך מוסף

 1,273 1,169 2,033  זכאים ויתרות זכות 
 16,148 4,513 15,759  התחייבויות שוטפות "כ  סה 
     

     :שוטפות   לא התחייבויות  
 10 - 12  מעביד-התחייבות בגין סיום יחסי עובד

 10 - 12  שוטפות   לא "כ התחייבויות  סה 

     
     הון: 

 4 4 4  הון  
 3,860 1,373 5,542  עודפים 

 3,864 1,377 5,546  הון "כ  סה 
     
  21,317 5,890 20,022 

     
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים. 
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  הדוחותתאריך אישור 

 לפרסום יםהכספי
 שור  רונן מר
 ודירקטור  "למנכ

 רוזנפלדר אלירם מר
נושא המשרה הבכיר  
 ביותר בתחום הכספים



 

 

 

 סולושנס בע"מ    אקסל 
 )באלפי ש"ח( על רווח או הפסד ורווח כולל אחר    ים תמציתי   ות דוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים. 

 

 

 

-3 - 

 

 

שה חודשים  שי   של   לתקופה 
 שהסתיימה ביום 

 

שה חודשים  שלו   של   לתקופה 
 שהסתיימה ביום 

  לשנה 
  שהסתיימה 

 ביום 
      

 30.6.2019 30.6.2018 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 

 
  מבוקר   בלתי  מבוקר   בלתי 

      

 52,474 11,799 14,305 23,794 27,338 הכנסות 

 41,353 9,471 11,085 19,217 21,175 עלות ההכנסות 

 11,121 2,328 3,220 4,577 6,163 רווח גולמי 

 2,826 518 1,123 1,182 2,025 הוצאות מכירה ושיווק 

 2,315 470 802 880 1,436 הוצאות הנהלה וכלליות

 198 47 173 222 173 אחרות הוצאות

 5,782 1,293 1,122 2,293 2,529 רווח מפעולות 

 776 287 152 493 355 הוצאות מימון 

 - - 1 - 24 מימון הכנסות

 5,006 1,006 971 1,800 2,198 רווח לפני מיסים על ההכנסה 

 1,142 233 234 423 516 ההכנסהמיסים על 

 3,864 773 737 1,377 1,682 לתקופה רווח כולל  



 

 
 

 סולושנס בע"מ    אקסל 
 )באלפי ש"ח( על השינויים בהון    י תמצית   דוח 

 
 
 
 )בלתי מבוקר(   9201  יוני ב   30חודשים שהסתיימו ביום    שה שי ל 
 

  
 מניות   הון 

 
 עודפים 

 
 הכל - סך 

    
 3,864 3,860 4 2019בינואר    1ליום    יתרה 

    
חודשים שהסתיימה    שישה תקופה של  ב   שינויים 

 2019ביוני    30ביום  
   

    
 1,682 1,682 - לתקופה  כולל רווח

 5,546 5,542 4 2019  יוני ב   30  ליום   יתרה 
 
 

 )בלתי מבוקר(   2018  ביוני   30חודשים שהסתיימו ביום    לשישה 
 

  
 מניות   הון 

 
 עודפים 

 
 הכל - סך 

    
 -  -  - 2018בינואר    1ליום    יתרה 

    
חודשים שהסתיימה    שישה תקופה של  ב   שינויים 

 2018ביוני    30ביום  
   

 - ( 4)  4 מניות  הון הנפקת

    
 1,377 1,377 - לתקופה  כולל רווח

 1,377 1,373 4 2018  ביוני   30  ליום   יתרה 
 
 
 

 )בלתי מבוקר(   9201  ביוני   30חודשים שהסתיימו ביום    לשלושה 
 

  
 מניות   הון 

 
 עודפים 

 
 הכל - סך 

    
 4,809 4,805 4 2019  באפריל   1  ליום   יתרה 

    
חודשים שהסתיימה    שלושה תקופה של  ב   שינויים 

 2019ביוני    30ביום  
   

    
 737 737 - לתקופה  כולל רווח

 5,546 5,542 4 2019  ביוני   30  ליום   יתרה 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים. 
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 סולושנס בע"מ    אקסל 
 על השינויים בהון )באלפי ש"ח(   י דוח תמצית 

 
 
 

 )בלתי מבוקר(   2018  ביוני   30חודשים שהסתיימו ביום    לשלושה 
 

  
 מניות   הון 

 
 עודפים 

 
 הכל - סך 

    
 604 600 4 2018  באפריל   1  ליום   יתרה 

    
חודשים שהסתיימה    שלושה תקופה של  ב   שינויים 

 2018ביוני    30ביום  
   

    
 773 773 - לתקופה  כולל רווח

 1,377 1,373 4 2018  ביוני   30  ליום   יתרה 
 
 
 
 
 

 2018בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום  
 
 

  
 הון מניות 

 
 עודפים 

 
 הכל - סך 

    
 -  -  - 2018בינואר    1יתרה ליום  

    
    : 31.12.2018בשנה שהסתיימה ב  שינויים  

    
 - ( 4)  4 הנפקת הון מניות 

 3,864 3,864 - לשנה רווח כולל 

    

 3,864 3,860 4 2018בדצמבר    31יתרה ליום  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים. 
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 סולושנס בע"מ    אקסל 
 "ח( ש )באלפי  על תזרימי המזומנים    ים תמציתי   ות דוח 

  
שה  י של ש   לתקופה 

 ביום    ה חודשים שהסתיימ 

 
שה  לו של ש   לתקופה 

 ביום    ה חודשים שהסתיימ 

  לשנה 
  שהסתיימה 

 ביום 
 30.6.2019 30.6.2018 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 
  מבוקר   בלתי  מבוקר   בלתי  

      : שוטפת   מפעילות   מזומנים   תזרימי 

 3,864 773 737 1,377 1,682 לתקופה   רווח 
      : בגין   התאמות 
 2 -  -  -  -  מימון   הוצאות 

 108 33 87 55 169 והפחתות   פחת 
 1,851 1,432 824 806 3,974 
      

      התחייבות: ב ו   בנכסים שינויים  

 (2,643) 416   1,868 (3,914)   (10) במלאי   )גידול(   קיטון 
 (9,326) (994)   (1,997) (994)   (3,068) בלקוחות   גידול 
 (2,494) -  670 -  882 לספקים   במקדמות )גידול(    קיטון 

ובחייבים לזמן    בחייבים )גידול(    קיטון 
 ארוך 

 
71 

 
(209) 

 
337 

 
(209) 

 
(303) 

 (3,848) 282 723 (369) 2,075 ים קשור   ים ד ד בצ )גידול(    קיטון 
 10,100 (1,026) (3,716) 2,835 (4,669) )קיטון( בספקים ונותני שירותים   גידול 

 1,273 628 711 1,169 760 זכות   ויתרות   בזכאים   גידול 
 2,773 321 154 509 (1,440) ס הכנסה ומס ערך מוסף במ )קיטון(    גידול 

- עובד   יחסי   סיום   בגין   התחייבות גידול ב 
 מעביד 

 
2 

 
 - 

 
1 

 
 - 

 
10 

 (42) -  -  -  -  גידול בנכסי מסים נדחים 
 (5,397) (973) (1,249) (582) (4,500) 

 (526) 224 (425) 459 (3,546) שוטפת  )לפעילות(  , נטו, מפעילות  מזומנים 
      

      : השקעה   לפעילות   מזומנים   תזרימי 
 (307) (89) (2) (134) (46) קבוע   רכוש    רכישת 

 (60) -  -  (60) -  משועבד   בפיקדון   השקעה 

 (170) (32) -  (152) (460) מוחשיים   בלתי   נכסים   רכישת 
 (537) (121) (2) (346) (506) השקעה   לפעילות ,  נטו ,  מזומנים 

      
      : מימון   לפעילות   מזומנים   תזרימי 
 2,000 -  (1,600) -  4,960 )פרעון( הלוואה מבנק   קבלה 

 2,000 -  (1,600) -  4,960 מימון   )לפעילות(   מפעילות ,  נטו ,  מזומנים 
      

 937 103 (2,027) 113 908 מזומנים   ושווי   במזומנים )ירידה(    עליה 
  לתחילת   מזומנים   ושווי   מזומנים   יתרת 

 התקופה 

 

937 

 

 - 

 

3,872 

 

10 

 

 - 
      

  לסוף   מזומנים   ושווי   מזומנים   יתרת 
 התקופה 

 
1,845 

 
113 

 
1,845 

 
113 

 
937 

 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים. 
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 סולושנס בע"מ    אקסל 
 "ח( ש על תזרימי המזומנים )באלפי    ים תמציתי   ות דוח 

 

 

  
שה  י של ש   לתקופה 

 ביום    ה חודשים שהסתיימ 

 
שה  לו של ש   לתקופה 

 ביום    ה חודשים שהסתיימ 

  לשנה 
  שהסתיימה 

 ביום 
 30.6.2019 30.6.2018 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 
  מבוקר   בלתי  מבוקר   בלתי  

      המזומנים   תזרימי   על   נוסף   מידע   - נספח 

 (374) (122) (125) (215) (298) ששולמה   ריבית 

 (222) (3) (87) (3) (152) ששולמו   ההכנסה   על   מסים 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים. 
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 סולושנס בע"מ    אקסל 
 9201  יוני ב   30ליום    התמציתיים ביניים אורים לדוחות הכספיים  י ב 
 

 

 : כללי   -   1  ביאור 

 . 2017בדצמבר,  31חברה בהקמה ליום   הייתה אקסל סולושנס בע"מ )להלן: "החברה"(,  .א

,  1999-התאגדה בישראל לפי חוק החברות, התשנ"ט  והחברה, הסתיים שלב הקמתה,  2018בינואר,    24ביום  

 בבני עטרות.  ממוקםהתושבות והמשרד הרשום של החברה  מקוםכחברה פרטית מוגבלת במניות. 

לחברה תחום פעילות אחד אשר הינו ייבוא הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות  .ב

רים לרשתות תקשורת קווית, אלחוטית ואופטית, מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה, ובכלל זה מוצ

"( שירותי אבטחת מידע ושירותי ענן  IOTמוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי אינטרנט של דברים )"

 )להלן: "פעילות הטלקום"(.

  החזקה , ביחסי  החברהאקסל טלקום בע"מ )להלן: "אקסל"(, מוחזקת על ידי אותם בעלי המניות של    תחבר .ג

, נחתם הסכם בין אקסל לבין החברה )להלן: "הסכם העברת הפעילות"(, 2017בדצמבר,  11שווים. ביום 

)להלן בסעיף זה: "המועד הקובע"( אקסל העבירה לחברה את כל נכסיה הלא   2017בדצמבר,    31לפיו ביום  

 Backמוחשיים אשר קשורים בתחום פעילות הטלקום. במסגרת ההסכם הצדדים קבעו הסדר גב אל גב )

to Back  בנוגע להעברת כל פריט מפריטי פעילות הטלקום  החל ממועד העברה,  חודשים,    12(, לתקופה של

 כבת בגלל נסיבות שאינן בשליטת הצדדים. ו)לרבות ההסכמים המועברים( אשר העברתם מע

חודשים   24בנוסף, במסגרת ההסכם, הצדדים הסכימו כי במועד הקובע ו/או בתקופה שלא תעלה על 

לפעילות הטלקום בתמורה לערכם בספרי  השייךרכוש החברה את מלאי המוצרים של אקסל לאחריו, ת

 החברה. מלקוחות הזמנות כנגד החברה ידי על תיעשה מאקסל המלאינקבע כי רכישת  כן כמואקסל. 

  .מספקיה חדש מלאי רכישת לפני, כאמור, אקסל של  המלאי את לרכוש התחייבה

נחתם הסכם בין החברה ובעלי      2019,  בספטמבר  10ביום     לצורך מינוף פעילות הטלקום,תיאור העסקה:   .ד

רת דולומיט אחזקות בע"מ )להלן:  עם חב"( העסקה "-ו " המיזוג הסכם")להלן: המניות של החברה 

  כל יעבירו  לפיושמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, דולומיט"(, חברה ציבורית "

כ  103להוראות סעיף  בהתאם, שלה והנפרע המונפק המניות  הון  מלוא את החברההמניות של  בעלי

מהון    70%  - כ  המהוות  דולומיטהקצאה של מניות רגילות של    כנגד  1961לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[,  

במועד ההשלמה ועסקאות נלוות אחרות לרבות   מניותיה לבעלי, דולומיטהמניות המונפק והנפרע של 

 .  המיזוג בהסכם שפורטו הקצאה נוספת של מניות בהתקיים אבני דרך 

 בת בבעלות מלאה של דולומיט.  חברתלאחר השלמת העסקה, תהווה החברה 

  האסיפה   אישור  קבלת  לרבות,  המיזוג  בהסכם  קבעויש   כפי,  שונים  מתלים  לתנאים  כפופה  העסקה  השלמת

 .לעסקה  דולומיט של הכללית

 החברה   של  השנתיים  הכספיים  הדוחות   עם  יחד  החברה   של  ביניים  התמציתיים  הכספיים  בדוחות   לעיין  יש .ה

דוחות כספיים תמציתיים  במסגרת, לא הובאו לכן, והביאורים המצורפים להם. 2018 בדצמבר 31 ליום

עדכונים בלתי משמעותיים יחסית למידע שכבר דווח בביאורים לדוחות  בדבר ביאוריםאלה  ביניים

 "ל.הנהכספיים 
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 בע"מ    סולושנס   אקסל 

 2019  יוני ב   30אורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  י ב 
 

 

 : החשבונאית   המדיניות   עיקרי  -   2ביאור  
 

 עקרונות עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים 

 לתקופות   כספי  דיווח  בדבר  34הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  

)דוחות   ערך  ניירות לתקנות' ד פרק לפי  הגילוי  הוראות את מקיימים התמציתיים הדוחות , כן כמו. ביניים

 . 1970-"להתש(,  ומיידיים  תקופתיים

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות החישוב שיושמו בדוחות  

 . 2018בדצמבר  31החברה ליום  שלהכספיים 
 
 

 

 עם צדדים קשורים ובעלי עניין:   משמעותיות עסקאות    -   3ביאור  

"(  שירותים הקודםחתמו אקסל והחברה על הסכם )להלן: "הסכם  2017בדצמבר,  19ביום  -סכם דמי ניהול ה

, החברה מקבלת מאקסל שירותי סמנכ"ל כספים, שטחי פעילות ושירותי  2018בינואר,  1 -לפיו החל מיום ה 

בגין דמי ניהול בסך של    אדמיניסטרציה וביטוחים שונים )להלן: "השירותים"( ובהתאם רשמה הוצאות חודשיות

 .  2018 ספטמבר לחודש ועד 2018 מינואר החלאלפי ש"ח  59 -כ

מובייל ישראל בע"מ )להלן:   סייאטהואקסל  ,החברה בין חדש  שירותים הסכם נחתם 2019, בספטמבר 16 ביום

)חברה ציבורית הנסחרת בבורסת טורונטו,   .Siyata Mobile Inc"סייאטה"(, שהינה חברה בת בשליטה מלאה של

לפיו השירותים הקודם רטרואקטיבית,  המחליף את הסכם ,ממניותיה מוחזקות על ידי אקסל חלקקנדה( ואשר 

  50%בהיקף משרה בשיעור של  כספים"ל סמנכ שירותי מאקסל תקבל החברה 2018באוקטובר  1החל מיום 

 הסכם : "להלן) שונים וביטוחים אדמיניסטרציה שרותי, פעילות שטחי ,"(כספים"ל סמנכ שירותי)להלן: "

 (. בהתאמה",  השירותים" -ו"  השירותים

מעלות   50% תתפות בסכום שהינו לפי שיעור שלהש לאקסל תשלםלשירותי סמנכ"ל הכספים החברה  ביחס

 בהתאם להסכם העסקתו באקסל.  אקסלאצל  הכספים"ל סמנכהמעסיק החודשית של 

:  להלן ) כדין מ"מע ובתוספת בחודש ח"שאלפי  31 של סך על עומדת השירותים עלותביחס ליתר השירותים, 

סכום התמורה בגין שירות זה יופחת ,  סולושנסב  הכספים"ל  סמנכ  של  הישירה  העסקתו  ממועד  החל"(.  התמורה"

 התמורה.מ

בנוסף לשירותים לעיל, ככל שלדעת מי מהצדדים להסכם יהיה נכון ויעיל שאחד מהצדדים ירכוש תשומות  

נוספות )כגון ציוד משרדי, כיבוד, אחזקה של המשרד, תוכנות משרד וכד', אשר לא נזכרו לעיל( עבור הצדדים  

ותף, יפעלו הצדדים לחישוב חלקם היחסי באותן הוצאות ובמידת האפשר  האחרים כך שהתשומות ירכשו במש

 ייוחסו העלויות לפי חלק התשומות שנצרך בפועל ע"י כל אחד מהצדדים.

  31 -הוצאות חודשיות בגין דמי ניהול בסך של כ, 2018 מאוקטובר החלבהתאם לאמור לעיל, רשמה החברה, 

 הכספים. והוצאות שכר בגין שירותי סמנכ"לאלפי ש"ח 
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 אקסל   סולושנס   בע"מ  
 9201  יוני ב   30ליום    אורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים י ב 
 
 

 

 : )המשך(   עם צדדים קשורים ובעלי עניין   משמעותיות עסקאות    -   3ביאור  
 
פעילות החברה נעשתה מול אקסל  מ חלק, במהלך תקופות הדיווחג' לעיל, 1בהמשך לאמור בביאור  . א

שהתקשרה ישירות מול הלקוחות והספקים. ההכנסות וההוצאות בגין פעילות הטלקום מול אקסל  

   כמפורט בטבלה שלהלן: ןבתקופת הדיווח הינ

 

 
 

שבועית   קיבלה החברה הזמנה מלקוח. בהתאם לכך נטלה אקסל הלוואה 2018מהלך רבעון ראשון של ב . ב

 . ההלוואה את אקסל פרעה, 2018 רביעי רבעון במהלך. מתחדשת מתאגיד בנקאי

 

 אמות מידה פיננסיות:   -   4ביאור  

בקשר עם התחייבויותיה השונות של החברה לבנקים בישראל, כגון: הלוואות, אשראי וערבויות, התחייבה  

 החברה כלפי הבנקים לאמות מידה פיננסיות לפיהן: 

  

  החברה מסך המאזן המוחשי של  20%ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת משיעור של  .1

 בכל עת.

היחס בין החוב הפיננסי לזמן קצר )ובכלל זה פקטורינג( בניכוי חלויות שוטפות של חוב לזמן   – הון חוזר  .2

 . 85%ארוך )ככל שכלולות בו(, לבין הון חוזר תפעולי בתוספת פקטורינג לא יעלה בכל עת על 

 

הלוואה עומדת , ההחברה באמות המידה הפיננסיות הנ"ל  עמדה  לא  2018בדצמבר,    31-ו  2019,  ביוני  30  מיםנכון לי

 לפירעון מיידי ומוצגת בהתחייבויות השוטפות.  

, התקבל כתב ויתור מהבנק, במסגרת כתב הויתור הבנק מסכים, באופן חד פעמי, שלא  2019לספטמבר  4ביום 

לנקוט בצעדים כלשהם נגד החברה עקב הפרת אמות המידה הפיננסיות, בכפוף לתנאים שהוסכמו בכתב הויתור,  

 ואילך.   31.12.2019בת החברה לעמוד באמות המידה הפיננסיות החל מהדוחות הכספיים ליום ביניהם, מתחיי
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שה חודשים  שי   של   לתקופה 
 שהסתיימה ביום 

 

שה חודשים  שלו   של   לתקופה 
 שהסתיימה ביום 

  לשנה 
  שהסתיימה 

 ביום 
      

 30.6.2019 30.6.2018 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 

  מבוקר   בלתי  מבוקר   בלתי  

 41,816 10,768 2,323 22,763 6,390 הכנסות 

 25,936 10,399 311 21,355 1,026 הוצאות 



 

 
 

 אקסל   סולושנס   בע"מ  
 2019  יוני ב   30אורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  י ב 
 
 
 

 : פיננסים   מכשירים   -   5ביאור  
 

 

 

 

 

 

 

 

 בשלמותם: נכסים פיננסיים שהועברו ושלא נגרעו  .

 
 שלמסגרת  ב, במסגרתו נקבע כי החברה רשאית לנכות חובות לקוחות  תאגיד בנקאילחברה הסכם פקטורינג עם  

   .31.8.2020. הסכם הפקטורינג בתוקף עד ליום ש"ח מיליון  15 עד

 לחברה קיים הסכם פקטורינג נוסף מול תאגיד חוץ בנקאי עבור חלק מלקוחותיה, בהיקף שאינו מהותי.  

. במקרים בגין ביצוע עיסקאות הפקטורינג הנ"ל החברה אינה רשאית לשעבד או למכור חובות לקוחות שנוכו

יש את הזכות לדרוש מהחברה לשלם   החוץ בנקאילתאגיד  לתאגיד הבנקאי ושבהם חוב לקוח אינו נפרע במועד,  

את היתרה שלא שולמה, כלומר החברה עדיין חשופה לסיכון האשראי מהלקוחות שהועברו. מכיוון שהחברה  

לא מעבירה את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהלקוחות שנוכו, החברה ממשיכה להכיר באותם לקוחות  

תמורת  החוץ בנקאימהתאגיד תאגיד הבנקאי ומהבמלואם בדוח על המצב הכספי. המזומנים המתקבלים 

 . ומתאגיד שאינו בנקאי בנקאי מתאגיד אשראיתחת סעיף מוצגים ההעברה 

 

  8,215הוא  בגין שני ההסכמים הנ"ל, ים של לקוחות שהועברו ושלא נגרעורתקופת הדיווח, הערך בספ לסוף

   "ח.ש אלפי 6,962הוא    שבגין שני ההסכמים הנ"ל,  בספרים של ההתחייבות הקשורה והערך"ח שאלפי 
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ליום ו 2018בדצמבר  31ליום  אקסלדוח דירקטוריון של  -  ד'נספח 

 2019 ביוני 30
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 החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

 2019 ביוני 30 וליום 2018בדצמבר  31ליום 

על מצב ענייני  הדירקטוריון דוח את להגיש בזה מתכבדת "(החברה)להלן: " בע"מאקסל סולושנס 

 וסתיימהשחודשים ושלושה  שישהשל ולתקופות  2018בדצמבר  31יום לשנה המסתיימת בהחברה 

 ."(תקופת הדוח"להלן: ) .2019 ביוני 30 ביום

"( המתארשדוח זה מצורף אליו )להלן: "המתאר דוח זה נערך בהתחשב בכך שבפני קוראיו מצוי 

ודוחות  2018בדצמבר  31 ליום דוחות הכספיים, 2019ביוני,  30 דוחות הכספיים ליוםסט לרבות 

  ."(הדוחות הכספיים: "ביחד )להלן 2017בדצמבר  31ליום כספיים פרופורמה 

 :מבוא .1

"(, חוק החברות)להלן: " 1999-קמה והתאגדה בישראל, לפי חוק החברות, התשנ"ט, החברה

 . כחברה פרטית מוגבלת במניות 2018בינואר,  24ביום 

"( טלקום אקסלטלקום בע"מ )להלן: "לפרטים בדבר העברת הפעילות בין החברה לבין אקסל 

  למתאר. 2ראו סעיף 

לפרטים בדבר העסקה על דרך של החלפת מניות, בה התקשרו בעלי המניות של החברה עם חברת 

בע"מ, חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב  דולומיט אחזקות

 . "(העסקה" )להלן: למתאר 2"( ראו סעיף דולומיטבע"מ )להלן: "

 התיאור של החברה ותחום פעילותה, לרבות ביחס לתקופות הקודמות למועד הקמת החברה

והעברת הפעילות לחברה, נעשה ביחס לחברה, כאילו הושלמה כבר  (2018בינואר,  24)ביום 

פעילות המועברת לחברה בתקופות הכלולות ומתוארות בדוח זה, על אף שהעברת ההעברת 

 .2017בדצמבר,  31כאמור בוצעה רק ביום הפעילות 

 :, סביבתה העסקית ותחומי פעילותהחברההתיאור תמציתי של  .2

מבוססי ושירותים של מוצרים הפצה ואינטגרציה  ,ייבואלחברה תחום פעילות אחד אשר הינו 

 ,ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת קוויתטכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה, 

שירותי ו( "IOT", מוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי אינטרנט של דברים )ואופטית אלחוטית

"(. לפירוט על תחום הפעילות ראו פעילות אקסל סולושנס)להלן: " ושירותי ענן ת מידעאבטח

 למתאר.  8סעיף 

-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח יודגש כי התיאור בדוח זה כולל

מידע צופה פני עתיד הינו מידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות תחזית, הערכה, אמדן או  .1968

מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידי שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינו בשליטת 

מבוסס על מידע או הערכות הקיימים בחברה,  דוח זההחברה. המידע הצופה פני עתיד הכלול ב

 זה.  דוחנכון למועד פרסום 

 

 אקסל סולושנס בע"מ 
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 :כספיה מצבה .3

סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים עיקרי להלן יוצגו 

 :ח"שהעיקריים שחלו בהם, באלפי 

  :בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים - המצב הכספי השנתי .א

 סעיף
 לשנה שהסתיימה ביום

 הסברי הדירקטוריון
31.12.2018 31.12.2017  

 )נתוני פרופורמה(

 19,830 19,561 נכסים שוטפים

נובע ש"ח מיליון  3.6 -בסך של כבמלאי קיטון 
 יוםנכון ל גבוהה במיוחד שהייתה יתרת מלאימ

עקב דחיית אספקות של  ,2017לדצמבר  31
 לינואר 2017 לקוחות מדצמבר למספרמוצרים 

  .משמעותית בדרך מלאי ומיתרת 2018
 בלקוחות גידולעקב הקיטון הנ"ל קוזז בחלקו 

הנובע מגידול  ח"ש מיליון 0.9 -בסך של כ
 .בפעילות החברה

 ביתרת המקדמות לספקים גידול נוסףכמו כן, 
נובע מגידול בפעילות  ח"מיליוני ש 2.4 -בסך של כ

שתנאי התשלום  אחרמול ספק של מוצרי חומרה 
 מולו הינם תשלום משמעותי מראש.

 42 461 נכסים לא שוטפים

נובע מרכישות ש"ח מיליון  0.3 -גידול בסך של כ
בנתוני הפרופורמה לא  .רכוש קבוע בידי החברה
שכן הם היו בבעלותה  ,הוצגו יתרות רכוש קבוע

ולא הועברו לבעלותה של  של אקסל טלקום
  .החברה

נובע ש"ח מיליון  0.1 -גידול נוסף בסך של כ
מפיתוח שרת שישמש את החברה לפעילות 

 התוכנה.
  19,872 20,022 סה"כ נכסים

 15,552 16,148 התחייבויות שוטפות

מיליון  2.8 -בסך של כ מוסדותהביתרת גידול 
 2018של החברה בשנת הכנסה חייבת מנובע  ש"ח

 .2019שהחברה שילמה בשנת  עסקאותוכן מע"מ 
 1.4 -בסך של כביתרות הספקים גידול נוסף 

 גידול בפעילות החברה.מנובע  ש"חמיליון 
קיטון ביתרת עקב הגידול הנ"ל מקוזז בחלקו 

 2.9 -האשראי הבנקאי והפקטורינג בסך של כ
 2018 בדצמבר, 31ליום שכן נכון , ש"חמיליון 

החברה טרם קיבלה אישור לקו פקטורינג ועל כן 
ביצעה את פעילות הפקטורינג באמצעות חברת 

 אקסל טלקום.
מיליון ש"ח נובע  0.7 -קיטון נוסף בסך של כ

מקיטון במקדמה מלקוח. המקדמה הנ"ל 
התקבלה בחברת אקסל טלקום בגין פעילותה של 

 החברה.

 147 10 התחייבויות לא שוטפות

נובע ה, השינוי הינו בגין יתרת העתודה לפיצויים
מעובדים שטרם הועברו לחברה ונשארו באקסל 
טלקום ועל כן גם יתרת העתודה לפיצויים בגינם 

 לא הועברה לחברה. 
עובדים שיוחסו בנתוני הפרופורמה בנוסף, ישנם 

 בחברהאולם סולושנס,  ה של אקסללפעילות
שבגינם לא קיימת יתרות  נקלטו עובדים חדשים
  יעודה לפיצויים חדשה.

נובע  2018לדצמבר  31 יוםהון החברה נכון ל 4,173 3,864 סה"כ הון 
 .2018מרווחי החברה בשנת 

  19,872 20,022 סה"כ התחייבויות והון
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  :בהתאם לדוחות הכספיים הרבעוניים - המצב הכספי לרבעון .ב

 הסברי הדירקטוריון ביוני  30ליום  סעיף
 2019 2018  

 5,624 20,495 נכסים שוטפים

נובע מיתרות מזומנים  ש"חמיליון  1.7 -גידול בסך של כ
 שנצברו בחברה כתוצאה מפעילותה.

נובע מגידול ביתרת צד ש"ח מיליון  1.4 -גידול נוסף בסך של כ
 מול אקסל טלקום. קשור

מיליון ש"ח נובע מגידול  1.6 -ו 11.4 -בסך של כ גידול נוסף
לאור העובדה  והמקדמות לספקים, בהתאמה, ביתרת הלקוחות

 בעבר מרבית מכירות החברה בוצעו בידי אקסל טלקום.כי 
מיליון  1.3 -קיטון בסך של כהגידול הנ"ל מקוזז בחלקו עקב 

 30ליום ביתרות המלאי עקב יתרות מלאי בדרך גבוהות ש"ח 
 .2018ני ביו

 נכסים לא שוטפים

822 266 

נובע מנכסים בלתי מוחשיים ש"ח מיליון  0.4 -גידול בסך של כ
 הנובעים מפיתוחים הקשורים לפעילות התוכנה.

נובע מרכישות של רכוש ש"ח מיליון  0.1 -גידול נוסף בסך של כ
 קבוע.

ליסינג מיליון ש"ח נובע מפיקדונות  0.1 -גידול נוסף בסך של כ
 עבור רכבי החברה כתוצאה מגיוס עודי מכירות נוספים.

  5,890 21,317 סה"כ נכסים

 4,513 15,759 התחייבויות שוטפות

נובע מיתרות פקטורינג שבעבר ש"ח מיליון  7 -גידול בסך של כ
קו פקטורינג ועל כן פעילות קבלת החברה לא הייתה זכאית ל

 בוצעה ביד אקסל טלקום. הפקטורינג
נובע מגידול ש"ח מיליון   0.9 -ו 0.8, 2.5 -גידול נוסך בסך של כ

בהתאמה, הנובעים  ,והזכאים , מוסדותביתרות הספקים
ביוני  30 יוםנכון לוכן לאור העובדה כי מגידול בפעילות החברה 

 באמצעות אקסל טלקום. המרבית פעילות החברה בוצע 2018
 .שינוי לא מהותי - 12 התחייבויות לא שוטפות

  1,377 5,546 סה"כ הון 
  5,890 21,317 סה"כ התחייבויות והון

 

 
  :תוצאות הפעולות .4

  :ש"חבהתאם לדוחות הכספיים, באלפי  להלן ניתוח תוצאות הפעילות

 :(ש"חבאלפי ניתוח תוצאות הפעילות השנתיות ) .א

 סעיף
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 הסברי הדירקטוריון
2018 2017 

 )נתוני פרופורמה(

 26,068 52,474 הכנסות

נובע מהכנסות  ש"חמיליון  21.5 -גידול בסך של כ
, עקב מוצרים חדשים שהחברה החלה אחר מחומרה

למכור ודחיית הזמנות של לקוחות מחודש דצמבר 
 .2018לינואר  2017

נובע מגידול  ש"חמיליון  3.2 -גידול נוסף בסך של כ
 .כהמשך למגמת הצמיחה בתחום זה בהכנסות מתוכנה

נובע מגידול  ש"חמיליון  1.7 -גידול נוסף בסך של כ
שכן שוק  Broadband Gatewayמוצרי מבהכנסות 

הינו שוק הנתון  Broadband Gatewayמוצרי 
לתנודתיות הנובעת משיקולי תקציב, קצב החלפת 

י לקוחות הקצה, שיפורים טכנולוגיים, המוצרים ביד
שיקולי תחרות אסטרטגיים, תלות בספקי מפתח 

   ..ד. למתאר8.2.2כמפורט בסעיף , וכיוצ"ב

השינוי בעלות ההכנסות תואם למגמת הגידול  21,765 41,353 עלות ההכנסות
 בהכנסות החברה. 

הוצאות מכירה 
מיליון ש"ח נובע מגידול  0.4 -ו 0.4 -גידול בסך של כ 2,015 2,826 ושיווק

וקידום שכר עובדי מכירות והוצאות שיווק בהוצאות 
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. הגידולים הנ"ל הינם בהתאם , בהתאמהמכירות
 לגידול בפעילות החברה.

הוצאות הנהלה 
 1,606 2,315 וכלליות

נובע מגידול ש"ח מיליון  0.5 -של כבסך גידול 
 . וכלליותבהוצאות השכר של עובדי הנהלה 

נובע מגידול ש"ח מיליון  0.1 -של כבסך גידול נוסף 
 .של הנהלת החברה לחו"ל עבודה בנסיעות

מיליון ש"ח נובע מגידול  0.1 -גידול נוסף בסך של כ
בהוצאות הנהלה וכלליות שונות ביחס לאודן נתוני 

 הפרופורמה.
 

עסקת מיזוג שלא יצאה אל הוצאות שנצברו בגין  351 198 הוצאות אחרות
 .הפועל

סה"כ רווח 
  331 5,782 מפעולות

 62 776 הוצאות מימון, נטו 

נובע משינוי בהפרשי ש"ח מיליון  0.6 -גידול בסך של כ
 שער.

נובע מגידול בעלויות ש"ח  0.1 -גידול בסך של כ
 פקטורינג הנובע מגידול בפעילות החברה.

רווח לפני מיסים 
  269 5,006 על הכנסה

הוצאות מיסים על 
הוצאות המס חושבו לפי פרופורמת מס ושימוש  66 1,142 הכנסה

 בשיעורי המס הרלוונטיים.
  203 3,864 רווח נקי לתקופה

באלפי ) ביוני 30שנסתיימה ביום של שישה חודשים לתקופה ניתוח תוצאות הפעילות  .ב

 :ש"ח(

 סעיף
לתקופה של שישה חודשים 

 הסברי הדירקטוריון שהסתיימה ביום
30.6.2019 30.6.2018 

 23,794 27,338 הכנסות

נובע   ש"חמיליון  12.8 -כבסך של  אחרבהכנסות חומרה גידול 
 מוצרים חדשים.ממכירת 

בסך של  Broadband Gatewayבהכנסות ממוצרי  , ישנו קיטוןמנגד
הינו  Broadband Gatewayשכן שוק מוצרי  ,ש"חמיליון  9.3 -כ

שוק הנתון לתנודתיות הנובעת משיקולי תקציב, קצב החלפת 
י לקוחות הקצה, שיפורים טכנולוגיים, שיקולי תחרות המוצרים ביד

.ד. 8.2.2כמפורט בסעיף , אסטרטגיים, תלות בספקי מפתח וכיוצ"ב
  .למתאר

 הגידול בעלות ההכנסות תואם למגמת הגידול בהכנסות החברה. 19,217 21,175 עלות ההכנסות

הוצאות מכירה 
 1,182 2,025 ושיווק

בהוצאות שכר נובע מגידול ש"ח מיליון  0.1 -ו 0.6 -גידול בסך של כ
 ., בהתאמהשיווק וקידום מכירותלעובדי מכירה ו

 הגידולים הנ"ל הינם בהתאם לגידול בפעילות החברה.
נובע מהפחתת נכס בלתי ש"ח מיליון  0.1 -גידול נוסף בסך של כ

 מוחשי הקשור לפעילות התוכנה.

הוצאות הנהלה 
 וכלליות

1,436 880 

נובע מגידול בהוצאות השכר של ש"ח מיליון  0.5 -של כבסך גידול 
 . וכלליותעובדי הנהלה 

 עבודה נובע מגידול בנסיעותש"ח מיליון  0.1 -של כבסך גידול נוסף 
 .של הנהלת החברה לחו"ל

 222 173 הוצאות אחרות
עסקת הוצאות שנצברו בגין הינם  2018הוצאות בחציון ראשון 

הינם  2018מנגד הוצאות בחציון שני  ,יצאה אל הפועלמיזוג שלא 
 הוצאות בגין עסקת המיזוג הנוכחית.

  2,293 2,529 סה"כ רווח מפעולות

)הכנסות( הוצאות 
 493 331 מימון, נטו 

ח נובע מקיטון בהוצאות הפרשי "מיליון ש 0.2 -קיטון בסך של כ
 .שער
בעלויות הפקטורינג  ש"חמיליון  0.1 -בסך של כ גידולישנו  ,מנגד

 לאור גידול בפעילות החברה.
רווח לפני מיסים על 

   1,800 2,198 הכנסה

הוצאות המס חושבו לפי פרופורמת מס ושימוש בשיעורי המס  423 516הוצאות מיסים על 
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 הרלוונטיים. הכנסה
  1,377 1,682 רווח נקי לתקופה

  :ש"ח(באלפי ) שניהלרבעון ניתוח תוצאות הפעילות  .ג

 סעיף
לתקופה של שלושת 

 הסברי הדירקטוריון החודשים שהסתיימה ביום
30.6.2019 30.6.2018 

 11,799 14,305 הכנסות

נובע  ש"חמיליון  6.4 -כבסך של  אחרחומרה בהכנסות גידול 
 ממכירת מוצרים חדשים.

 Broadband Gatewayבהכנסות ממוצרי  מנגד, ישנו קיטון
 Broadbandמוצרי שכן שוק  ,ש"חמיליון  3.8 -בסך של כ

Gateway  הינו שוק הנתון לתנודתיות הנובעת משיקולי
תקציב, קצב החלפת המוצרים בידי לקוחות הקצה, שיפורים 
טכנולוגיים, שיקולי תחרות אסטרטגיים, תלות בספקי מפתח 

 .למתאר.ד. 8.2.2 בסעיף, כמפורט וכיוצ"ב
נובע מקיטון בהכנסות ש"ח מיליון  0.1 -קיטון נוסף בסך של כ

ומקיטון  2019משירותי ענן הנובע מהפסקת הפעילות במאי 
 בכמות המשתמשים ביחס לתקופה המקבילה.

 9,471 11,085 עלות ההכנסות
הגידול בעלות ההכנסות תואם למגמת הגידול בהכנסות 

 החברה.

מכירה הוצאות 
 518 1,123 ושיווק

 נובע מגידול בהוצאותש"ח מיליון  0.2 -ו 0.4 -גידול בסך של כ
, שיווק וקידום מכירות שכר לעובדי מכירה ושיווק והוצאות

הגידולים הנ"ל הינם בהתאם לגידול בפעילות  .בהתאמה
  החברה.

הוצאות הנהלה 
נובע מגידול בהוצאות השכר ש"ח מיליון  0.3 -של כבסך גידול  470 802 וכלליות

 .וכלליותשל עובדי הנהלה 

 47 173 הוצאות אחרות
עסקת הוצאות שנצברו בגין הינם  2018הוצאות ברבעון שני 

 2019ברבעון שני מנגד הוצאות  ,מיזוג שלא יצאה אל הפועל
  הינם הוצאות בגין עסקת המיזוג הנוכחית.

 סה"כ רווח
  1,293 1,122 מפעולות

)הכנסות( 
הוצאות מימון, 

 נטו
מיליון ש"ח נובע מקיטון בהוצאות  0.1 -קיטון בסך של כ 287 151

 .שערהפרשי 

רווח לפני מיסים 
  1,006 971 על הכנסה

מיסים  הוצאות 
הוצאות המס חושבו לפי פרופורמת מס ושימוש בשיעורי המס  233 234 על הכנסה

 הרלוונטיים.
נקי  )הפסד( רווח

  773 737 לתקופה
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  :נזילות .5

  :ש"ח(באלפי )להלן מצב הנזילות של החברה והסברי החברה 

 סעיף

החודשים  לששת
 ביוני 30שהסתיימו ביום 

לשלושת החודשים 
 ביוני 30שהסתיימו ביום 

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 הסברי החברה בדצמבר

2019 2018 2019 2018 2018 2017 
  )פרופורמה(

מזומנים  תזרים
מפעילות 

 שוטפת
(3,546) 459 (425) 224 (526) (1,080) 

השוטפת בין התקופות נובע בפעילות השינוי בתזרים 
משינויים ברווח של הפעילות והחברה בתקופות 
הרלוונטיות וכן משינוי ביתרות הנכסים 

 וההתחייבויות התפעוליים.

מזומנים  תזרים
פעילות ל

 השקעה
(506) (346) (2) (121) (537) - 

פעילות ההשקעה של החברה נובעת בעיקרה 
 מרכישות של נכסים בלתי מוחשיים ורכוש קבוע

מנגד, בדוחות הפרופורמה   .בהתאם לצרכי החברה
הונח כי יתרות הרכוש קבוע הינן בבעלותה של 
אקסל טלקום והחברה משלמת דמי ניהול בגין 
השימוש בהם. בנוסף, אקסל טלקום לא רכשה 
נכסים בלתי מוחשיים בתקופה הרלוונטית לדוחות 

 הפרופורמה.

תזרים מזומנים 
 1,080 2,000 - (1,600) - 4,960 ןפעילות מימול

פעילות המימון נובעת מהסכמי פקטורינג מול תאגיד 
וחוץ בנקאי ומהלוואות שהחברה קיבלה  בנקאי

החברה  2018בדצמבר  31יום מתאגיד בנקאי. נכון ל
הייתה במשא ומתן בנוגע לחתימת הסכם פקטורינג 
ועל כן ביצעה את הפקטורינג באמצעות אקסל 

קאי טלקום וקיבלה הלוואת גישור מהתאגיד הבנ
מולו נוהל המשא ומתן עד לאישור הסכם הפקטורינג 

. הגידול בפעילות המימון 2019שנת שנחתם בתחילת 
 .נובע מגידול בפעילות החברה והשימוש בפקטורינג

בנוסף, לאור שיפור מצב תזרים המזומנים של 
החברה הפחיתה את  2019החברה במהלך רבעון שני 

מימון השימוש בפקטורינג והשתמשה במקורות ה
 הנובעים מפעילותה.

  הרווחים מפעילותה השוטפת של החברה מספקים לה עודפי מזומנים המשמשים אותה לצורך מימון פעילותה. 
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   :מקורות המימון .6

מאשראי ספקים וממסגרת קו  וכן העצמאייםממקורותיה  פעילותה את מממנתהחברה  .א

פעילותה של  שנלקחו למימון בתוקף לא קיימות הלוואותנכון למועד מתאר זה, . פקטורינג

  למתאר.  16ראו סעיף לגבי הפקטורינג . לפרטים נוספים פקטורינגיתרות  למעט ,החברה

אלפי ש"ח בתמורה לשיעבוד פיקדון בגובה המסגרת  60 -לחברה מסגרת אשראי בסך של כ .ב

. ככל שהחברה תדרש לכך, החברה תספק לתאגיד הבנקאי בטחונות להתקשרויות מסוג הנ"ל

 זה. 

, להבטחת חובותיה של טלקוםשלישי, ללא תמורה, של אקסל  לצד ערבות בדבר לפרטים .ג

 .למתאר 16 סעיף ראו בדבר מקורות המימון של החברה,ולפרטים  לקוחלאקסל סולושנס 

 הון עצמי .ד

 26% -ו %19, מהווה 2019ביוני  30 -ו 2018בדצמבר  31הונה העצמי של החברה נכון לימים 

, 2018ביוני  30 -ו 2017בדצמבר  31בימים  23% -ו %21מסך המאזן, בהתאמה )והיווה 

  בהתאמה(. ההון העצמי של החברה מהווה מקור עיקרי למימון פעילותה של החברה.

  הון חוזר ויתרות מזומנים

 סעיף
31.12.2018 

 )באלפי ש"ח(

31.12.2017 
 –)באלפי ש"ח( 

 נתוני פרופורמה

30.6.2019 
 )באלפי ש"ח(

30.6.2018 
 )באלפי ש"ח(

 5,624 20,495 19,830 19,561 נכסים שוטפים

 4,513 15,759 15,552 16,148 התחייבויות שוטפות

 1,111 4,736 4,278 3,413 הון חוזר

  אשראי אחר .ה

 סעיף
 -לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ב

30.6.19 
 )באלפי ש"ח(

 7,766 של האשראי מספקיםהממוצע  היקפו

 10,860 מלקוחות האשראי שלהממוצע  היקפו

 

 אירועים נוספים בתקופת הדוח ולאחריה:  .7

 2ראו סעיף  ,לפרטים בדבר הסכם בין בעלי מניות בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה .א

 .למתאר

מובייל ישראל בע"מ  סייאטהו ,החברה ,אקסל טלקום ביןשירותים  הסכםלפרטים בדבר  .ב

 השרותי אדמיניסטרצי ,פעילות שטחי, כספים"ל סמנכ שירותי ,היתר בין, שכוללים

 החברה של הכספים ל"סמנכ, זה דוח למועדנכון  .למתאר 2.9ראו סעיף  ,וביטוחים שונים

(, למתאר 2 סעיף ראועם דולומיט ) העסקההשלמת  לפניטלקום בע"מ.  באקסל מועסק
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ובהיקף  בחברה( משרה 50%) חלקי משרה בהיקףלהיות מועסק  צפויסמנכ"ל הכספים 

 .סייאטה מובייל ישראל בע"מבמשרה(  50%משרה חלקי )

 למתאר. 2ראו סעיף  ,החברה לבין טלקום אקסל בין הפעילות העברת בדבר לפרטים .ג

 וחברת  החברהבין בעלי המניות של  מניות החלפת של דרך על העסקהבדבר  לפרטים .ד

 למתאר.  2ראו סעיף  ,דולומיט

 למתאר. 19ראו סעיף  ,החברה של מהותיים להסכמים .ה

 חברת תוצרת ProtectionPro חטיבת של מוצרים להפיץ החלה החברה 2018 שנת במהלך .ו

Madico .למתאר 19.10 -ו 19.9 סעיפים ראו נוספים לפרטים. 

מר שור  2019בחודש ספטמבר הקמתה. כמנכ"ל החברה החל ממועד  מכהן, שור רונן מר .ז

. כמו כן, נכון למועד זה, סילנפרוינדמונה לכהן כדירקטור יחיד בחברה במקום מר מארק 

 בע"מ.  טלקום אקסל וכדירקטור"ל כמנכ גם מכהן שור מר

 חברת  תוצרת מהיר אינטרנט נתבולהפיץ  לשווק להתחיללמועד זה, החברה נערכת  נכון .ח

SagemCom  סעיפים ראו נוספים לפרטים. 2019 שנת של הרביעי מהרבעוןוזאת החל 

 למתאר.  22 -ו 13, )ד(8.2.2 ,8.1.7

צד ג' מפעיל טלקום, מול נכון למועד דוח זה, החברה נמצאת בשלבי משא ומתן מתקדם  .ט

 עסקהבקשר ל "(הלקוח)להלן בסעיף זה: " בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה

מוצרים לצורך אספקת  וזאת Broadband Gateway מוצרילאספקת  פוטנציאלית

"(. במסגרת המשא המוצרים)להלן בסעיף זה: " Fiber נתביםושירותים שעיקרם אספקת 

ההתקשרות תהיה לתקופה של כשלוש שנים במהלכם או בסיומם צופה כי  החברהומתן 

כי  יצוין. מיליון דולר בתמורה למוצרים 1.25הלקוח יתחייב לשלם לחברה לכל הפחות 

ביטוח החברה צופה כי ככל והצדדים יתקשרו בהסכם מסחרי מחייב החברה לא תקבל 

  אשראי ללקוח זה. 

כפופה להשלמת משא ומתן בין הצדדים וחתימה על עם הלקוח יובהר, כי השלמת העסקה 

)ככל שייחתם(. יב לתנאי ההסכם המחיתנאי ההתקשרות כפופים ו מחייבמסחרי ההסכם 

מחייב מסחרי בשלב זה אין וודאות, כי המגעים האמורים יבשילו לכדי חתימת ההסכם 

ו/או כי יתקבלו הזמנות למוצרים לרבות ביחס  ו/או כי העסקה תצא אל הפועל

 .להתחייבות הלקוח כאמור )כולה או חלקה(

יד, כהגדרתו בחוק המידע בדבר העסקה הפוטנציאלית עם הלקוח הינו מידע צופה פני עת

ניירות ערך. מידע זה כרוך באי וודאות ומבוסס, בין היתר, על ידי גורמים שלחברה שאין 

 בהכרח שליטה לגביהם, ובכלל זה הגעת הצדדים להבנות סופיות לגבי תנאי ההסכם 

 סכם וכיו"ב.  ה, חתימת הצדדים על ההמסחרי המחייב

  .י

 תרומות .8

בסכום  תרומות היוהדוח לא  בתקופתתרומות.  בנושאלמועד דוח זה, לחברה אין מדיניות  נכון

 מהותי.

  רואה חשבון מבקר .9

רואה החשבון )להלן: " , רואי חשבון(BDOזיו האפט )רואה החשבון המבקר של החברה הינו 
 . "(המבקר
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המבקר, בהתאם להיקף שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון 

, ניסיון העבר ותנאי שוק. הגורם המאשר את שכרו של רואה החשבון העבודה, לאופי העבודה

 המבקר הינו דירקטוריון החברה. 

בגין שירותי ביקורת ושירותים הקשורים לביקורת  2017 -ו 2018לשנים שכר טרחת רו"ח המבקר 

 469 -. סך השעות שהושקעו בתקופת הדוח הסתכמו בכ, בהתאמהח"שאלפי  100 -ו 110 -הינו כ

 ., בהתאמהשעות 763 -ובכ

 אומדנים חשבונאיים קריטיים .10

נעשו שימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים. לפרטים בדבר הסתייעות באומדנים מהותיים  לא

, אורך חיים שימושי של רכוש קבוע ושל נכסים בדבר הטיפול באומדן שווי מימוש נטו של המלאי

לדוחות . ג.2ראו ביאור בלתי מוחשיים, מיסים נדחים, תביעות משפטיות, והפרשה לאחריות 

 out פרופורמההכספיים לפרטים בדבר ההנחות בבסיס דוחות  .2018בדצמבר  31 ליוםהכספיים 

carve-  2017בדצמבר  31ליום  פרופורמהלדוחות הכספיים  3ראו ביאור. 
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  ) בע"מ2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי
  
  4464102, סבא כפר 7134 ד.ת

  073-2903330 טלפון

www.ifs-consulting.co.il 

  

 

  2019, בספטמבר 25

  :לכבוד

   חברי הדירקטוריון

  מ"בע אחזקות דולומיט

  אקסלחברת הערכת שווי : הנדון

 אקסללהון חברת  הערכת שווי כלכלית    ,")IFS(להלן: "  מ"בע)  2009(  והשקעות  ייעוץ  אס.אפ.אי,  ביצענו),  "דולומיט":  להלן(  מ"בע  אחזקות  דולומיטדירקטוריון    לבקשת

  .")ההערכה מועד: "להלן( 31.7.2019ליום נכון . הערכת שווי החברה הנה דולומיטעתידה להיות ממוזגת לאשר ) ו/או "החברה" "אקסל(להלן: " מ"בע סולושנס

  .אקסלבמסגרת עסקת מיזוג עם בצרוף למתאר אך ורק לפרסם חוות דעת זו  לדולומיטאנו מאשרים 

  

  אחריות הגבלת

 נתונים על התבססנו, דעתנו חוות גיבוש לצורך. בלבד זו ולמטרה העבודה בגוף המפורטות הנחות בסיס על, החברהלהעריך את השווי ההוגן של  הינה זו עבודה מטרת

 שלמים, כאמינים לנו הנראים מידע מקורות על הסתמכנו. וניסיונם ידיעתם מיטב בסיס על לנו ניתנו אשר, דולומיטוהנהלת  החברה הנהלת ידי על לנו סופקו אשר

 נאותות אודות דעה כל מחווים איננו ולפיכך שקיבלנו המידע של תלויה בלתי עצמאית בחינה או בדיקה ערכנו ולא ביקורת פעולת כל ביצענו לא אולם ,ועדכניים

 או לשלמותם, לנכונותם כלשהוא אימות משום בעבודתנו לראות אין, לפיכך. זו דעת חוות את לשנות עשוי בנתונים או במידע שינוי כל. בעבודתנו ששימשו הנתונים

  .הנתונים של לדיוקם
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 אשר  תחזיות  כן  ועל,  התחזית תקופת  פני על להשתנות עשויות אלו  הנחות.  התחזית ליום  סבירות הנחות על  ומתבססות  עתידיים  למאורעות  מתייחסות  תחזיות,  ככלל

 ברמת שנערכו לתחזיות להתייחס ניתן לא, כן על. יותר מאוחר במועד שתעשנה מהערכות או/ו בפועל הפיננסיות מהתוצאות להיבדל עשויות ההערכה לימי נערכו

 .מבוקרים כספיים דוחות לנתוני המיוחסת הביטחון

 זו דעת שחוות סבורים אנו. השווי מעריך של הסובייקטיבי הדעת בשיקול רבים במקרים תלויות ומסקנותיהן מדויק מדע להיות מתיימרות אינן כלכליות הערכות

  .שונה לתוצאה להגיע היה עשוי אחר שווי מעריך וכי, לנו שסופק המידע על בהתבסס סבירה הינה

 ניירות   של  מכירה  או/ו  השקעה  המלצת  לרבות,  כלשהיא  לפעולה  המלצה  משום  בה  ואין  בלבד  השווי  בקביעת  הקשורים  הכלכליים  ההיבטים  למכלול  מתייחסת  עבודתנו

 בעבודתנו  המופיע המידע. זו דעת חוות לצורכי ורק אך נעשה, עיינו שבהם, שונים מסמכים פירוש. משפטית דעת חוות או ייעוץ משום דעתנו בחוות אין. כלשהם ערך

" הוגן  שווי"  המושג.  כלשהוא  למשקיע  כלשהוא  נכס  או  החברה  שווי  את  להעריך  מיועד  ואינו  פוטנציאלי  משקיע  לדרוש  שעשוי  האינפורמציה  כל  את  לכלול  מתיימר  אינו

  .לעסקה הרלבנטיות העובדות אודות ידע של סבירה מידה הצדדים לשני כאשר, מרצון למוכר מרצון קונה בין, ידיים נכס יחליף שבו כמחיר מוגדר

 שימשו אשר וההנחות המתודולוגיה תיאור את כוללת דעתנו חוות. השיטה ישימות למידת ובכפוף לדעתנו המתאימות ההערכה בשיטות נקטנו ,השווי הערכת לצורך

  . שבהם לעיקריים מתייחס אלא, יישמנו אשר הנהלים כלל של ומפורט מלא תיאור להיות אמור אינו בה הכולל התיאור. השווי להערכת

של רשות ניירות ערך בעניין גילוי קיומה של תלות בין מעריך   105-30המוערכת בהתאם לכל דין, ובכלל זה, בהתאם לעמדה מספר    ובחברה  דולומיטבהננו בלתי תלויים  

 .2015ביולי  22, לרבות לעניין הערכות שווי מהותיות מאוד לתאגיד, מיום דולומיטהשווי לבין 

מגובה שכר הטרחה שישולם על ידי החברה לנו בגין חוות דעת זו. במקרה בו נחויב בהליך  3פי  מתחייבת לשפות אותנו בקשר עם כל פיצוי אשר עולה על דולומיט

  משפטי, מזמיני העבודה ישפו אותנו על כך בהתאם, והכל למעט במקרה של זדון מצדנו.
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 :השווי מעריכת החברה מטעם האחראי של ווניסיונ השכלתו פרטי

, במימון התמחות( עסקים במנהל שני תואר, וכלכלה בחשבונאות ראשון תואר בעל. מ"בע) 2009( והשקעות יעוץ אס.אפ.אי חברת של ומנהל בעלים, שלוש בן שגיא

  . 1בישראל חשבון רואי בלשכת וחבר חשבון לראיית רישיון בעל. משפט בלימודי שני ותואר) מידע ומערכות בנקאות

  073-2903330 או 052-4760011' בטל, ח"רו, שלוש בן שגיאל לפנות ניתן, ועניין שאלה בכל

 

 

  

   

 
  לעבודתנו. א'לפרטים נוספים, ראו נספח  1
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  1  פרק

  כללי
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 ,דולומיטלצורך מיזוג עם  אקסלשל הון הערכת שווי  הנה העבודה מטרת •

 .31.7.2019ליום  נכון

 צוין כן אם אלא, שוטפים בערכיםו בש"ח מוצגים זו בעבודה הנתונים כל •

 .אחרת

 דעת חוות במסגרת שימוש בהם נעשה אשר מונחים רשימת מוצגת להלן •

 :זו

  מ"בע סולושנס אקסל   –אקסלו/או  חברהה

  ע"מבאקסל טלקום   -אקסל טלקום

  מ"בע אחזקות דולומיט  -דולומיט

IOT-   Internet of Things  

CAGR-  Compound Annual Growth Rate 

D-Link - D-Link International Pte Ltd 

  ההערכה.חודשים המתחילה ממועד  12לתקופה של   -1שנה 

ולו צורפה הערכת  דולומיטמתאר אשר פורסם על ידי   -מתאר
  שווי זו

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  -הבורסה

TY -  שנה מייצגת  

IFS –  מ"בע) 2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי  

  31.7.2019  –מועד ההערכה 

  דולר ארה"ב   – $/דולר

  אלפי ש"ח  -אש"ח

 :הבאים והמצגים הנתונים על הסתמכנו עבודתנו לצורך •

 לגבי החברה מהנהלת התקבל אשר ותפעולי עסקי, פיננסי מידע −

 .הפעילות

 .1-6.2019ולחודשים  2016-2018לשנים דוחות כספיים של החברה  −

 לבורסה לניירות ערך בתל אביב. דולומיטדיווחי  −

 .האינטרנט באתרי המתפרסם ורלוונטי גלוי מידע −

 .החברה אתרוסיור ב החברה הנהלת עם ופגישות שיחות −
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 2  פרק
  תמצית הערכת השווי
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 כללי 2.1

ממועד הקמתה ועד  במניות.מוגבלת כחברה פרטית  2018בינואר,  24ביום  1999-החברה, אקסל סולושנס בע"מ, קמה והתאגדה בישראל, לפי חוק החברות, התשנ"ט

זקות בחברות בנות או חברות הח לחברה אין הערכת השווי למועד נכון. כהגדרתו להלן למועד הערכת שווי זו החברה לא עוסקת בשום פעילות מלבד פעילות אקסל

ובכלל זה מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה ושירותים של מוצרים , הפצה ואינטגרציה ייבואלחברה תחום פעילות אחד אשר כולל  .קשורות

 .לבישראת מידע ושירותי ענן, בעיקר אבטחואופטית, מוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי אינטרנט של דברים ושירותי  אלחוטית ,מוצרים לרשתות תקשורת קווית

  החברה סיפקה גם שירותי ענן במסגרת תחום הפעילות. ,2019 ,יצוין כי עד ליוני

, ין'נטוויז,  תקשורת  פלאפון,  הוט,  סלקום,  בזק  כגון  מובילות  חברות  נמנות  החברה  של  לקוחותיה  בין  כאשר  ,בישראל  הטלקום  מחברות  90%  -כ  משרתים  החברה  מוצרי

  .נוספות וחברות פרטנר

  

  הערכת השווי 2.2

 פעילותה  שווי  הערכת.  אינסופי  פעילות  אופק  לאורך  תפעל  והיא  )Ongoing Concern  ("  חי  עסק"  הינה  החברה  הבסיס כי  הנחת  על  מתבססת  פעילותה  של  השווי  הערכת

 המתקבל  הערך.  14%-ונאמד בכ  פעילותה  של  הסיכון  רמת  את  התואם,  המשוקלל  ההון  במחיר  הוונו  המזומנים  זרמי.  )"DCF"(  המזומנים  היוון תזרים  שיטת  לפי  נערכה

 עצמי הון דרך אם בין, מימון החברה בדרך תלוי בלתי הוא, כלומר, הפעילות של ההון בהרכב תלוי אינו של הפעילות הכלכלי הערך. פעילותה של הכלכלי הערך הינו

  .זר הון דרך או
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  רווח והפסד ותזרים חזויים 2.2.1

 (מוצג באלפי ש"ח): 2017-6/2019השנים הבאות ולשנה המייצגת יחד עם תוצאות השנים  5-להלן מוצגת תחזית דוחות הרווח וההפסד של הפעילות ל

  

  

  

  

  

  

  

  

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 201720181-6.20191

68,000 57,835  26,06852,47427,338הכנסות  69,360  70,747  72,162  73,389       

%101.3%4.2%5.8%17.6%2.0%2.0%2.0%1.7% הצמיחה

53,321 45,350  21,76541,35321,175עלות מכר  54,387  55,475  56,584  57,546       

%83.5%78.8%77.5%78.4%78.4%78.4%78.4%78.4%78.4% מסה"כ ההכנסות

14,679 4,30311,1216,16312,485רווח גולמי  14,973  15,272  15,578  15,843       

%16.5%21.2%22.5%21.6%21.6%21.6%21.6%21.6%21.6% מסה"כ ההכנסות

         5,034   4,958   4,871   4,785   4,700   4,058   2,025  2,826  2,015 הוצאות מכירה ושיווק

%7.7%5.4%7.4%7.0%6.9%6.9%6.9%6.9%6.9% מסה"כ ההכנסות

         2,529   2,507   2,482   2,458   2,434   2,237   1,436  2,315  1,606הוצאות הנהלה וכלליות

%6.2%4.4%5.3%3.9%3.6%3.5%3.5%3.5%3.4% מסה"כ ההכנסות

6825,9802,7026,1907,5467,7317,9198,1128,280רווח תפעולי

%2.6%11.4%9.9%10.7%11.1%11.1%11.2%11.2%11.3% מסה"כ ההכנסות

         1,904   1,866   1,821   1,778   1,736   1,424הוצאות מס

%2.5%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6% מסה"כ ההכנסות

         6,376   6,246   6,098   5,952   5,810   4,766רווח נקי

%8.2%8.5%8.6%8.6%8.7%8.7% מסה"כ ההכנסות
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   ):ש"חבאלפי (מוצג  פעילותהלהלן מוצג דו"ח על תזרים המזומנים החזוי של 

  

   .1.7% -תוך הנחה שתזרים מזומנים יצמח בשיעור צמיחה ריאלי של כהיוון תזרים המזומנים בטווח הארוך, עד לאינסוף, -ערך שייר*

  הון החברה 2.2.2

 פעילות אופק זו לאורך במתכונת לפעול תמשיך והיא )Ongoing Concern(" חי עסק" הינה החברה הבסיס כי הנחת על מתבססתהחברה  פעילות של השווי הערכת

פעילות   של  הסיכון  רמת  את  התואם,  המשוקלל  ההון  במחיר  הוונו המזומנים  זרמי.  )"DCF"(  המזומנים  היוון תזרים  שיטת  לפי  נערכה הפעילות  שווי  הערכת.  אינסופי

מימון  בדרך תלוי בלתי הוא, כלומר, הפעילות של ההון בהרכב תלוי אינו של הפעילות הכלכלי הערך. החברה פעילות של הכלכלי הערך הינו המתקבל הערך. החברה

, השייר ערך אומדן. 14%-שנאמד בכ בשיעור פעילות החברה של הריאלי המזומנים תזרים הוון, השווי הערכת לצורך .זר הון דרך או עצמי הון דרך אם בין, החברה

  . 1.7%של  פרמננטי צמיחה ושיעור ההון מחיר על ומבוסס גורדון מודל בנוסחת י שימוש"ע נאמד

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1

4,7665,8105,9526,0986,2466,376רווח תפעולי אחרי מס

               -         -         -         -        -        -בתוספת פחת בניכוי השקעות

(163)(188)(184)(181)(1,352)2,163קיטון (גידול) בהון חוזר

6,9294,4595,7725,9136,0586,212תזרים מזומנים

51,366ערך שייר* 

14%6,4903,6634,1593,7383,36028,008תזרים מהוון

NPV ,49,418שווי פעילות החברה
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  .2מלש"ח 5.1-כפיננסיות הנאמד ב ההתחייבויותנכסים שאינם תפעוליים בניכוי יש להוסיף/להפחית , שווי החברהכדי לקבל את 

  .)5%-+/ שבין בטווח( ח"ש מיליון 44.3 -כ הנו  DCF מודל בסיס על ההחברה שווי, ומוצג בהרחבה בחוות דעת זו לעיל לאמור בהתאם

  

  ניתוח רגישות 2.2.3

  ):ש"ח באלפי( ושיעור הצמיחה לטווח ארוך ההיוון לשיעור ביחס, החופשיים המזומנים זרמי היוון שיטת פי על החברה שווי של רגישות ניתוח מוצג, שלהלן בטבלה

  

  

  

  

 
  על נכסים. ייבויותעודף התח 2

44,2890.5%1.0%1.5%1.7%2.00%2.5%3.0%

12.0%49,708  51,134  52,695  53,362   54,413   56,311   58,420   

12.5%47,510  48,789  50,184  50,778   51,712   53,393   55,250   

13.0%45,489  46,641  47,892  48,424   49,257   50,752   52,397   

13.5%43,624  44,664  45,791  46,269   47,016   48,352   49,815   

14.0%41,898  42,841  43,859  44,289   44,961   46,160   47,468   

14.5%40,296  41,152  42,075  42,464   43,072   44,151   45,324   

15.0%38,804  39,585  40,424  40,777   41,327   42,303   43,359   

15.5%37,413  38,127  38,891  39,212   39,712   40,596   41,551   

16.0%36,112  36,765  37,464  37,757   38,212   39,016   39,882   

שיעור צמיחה לאינסוף

היוון
שיעור 
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  3פרק  

  והפעילות החברה תיאור
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 3דולומיטתיאור  3.1

מניותיה   1979  משנתוהחל  כחברה פרטית    1971בשנת    בישראל  התאגדה  החברה

 מדעי תחום, יחיד פעילות תחום לחברה, זה דוח למועד נכון נסחרות בבורסה.

  .מ"בע ביומד גפן השקעות הכלולה החברה באמצעות והקלינטק החיים

 החברהמיזוג עם עסקת  3.2

, דולומיטלפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם למיזוג פעילותה עם ולתוך 

 .במתאר 2.6סעיף ראו 

 4 אקסלתיאור  3.3

  כללי 3.3.1

, קמה והתאגדה בישראל, לפי חוק החברות, בע"מ החברה, אקסל סולושנס

ממועד  במניות.מוגבלת כחברה פרטית  2018בינואר,  24ביום  1999-התשנ"ט

החברה לא עוסקת בשום פעילות מלבד  הערכת שווי זוהקמתה ועד למועד 

  פעילות אקסל (כהגדרתה להלן).  

 לנחתם הסכם בין אקס ,2017בדצמבר,  11ביום אר בהרחבה, תכמפורט במ

העבירה לחברה   טלקום אקסל  31.12.2017לבין החברה, לפיו נכון ליום  טלקום 

  .סלאק את כל נכסיה הלא מוחשיים אשר קשורים בתחום פעילות

 ,לחברה במלואה הועברה אקסל פעילות, הערכת שווי זו למועד נכון כי יצויין

 אקסל ידי על בעבר שהתקבלו רכש והזמנות שנחתמו הסכמים קיימים אולם

 הצדדים, זניח שהיקפם אלה להסכמים ביחס. לחברה הומחו וטרם טלקום

 
  לבורסה. ביומדיקומקור: דיווחי  3

סוף הרבעון מ החל החברה להערכת). Back to Back( גב אל גב בהסדר  פועלים

    .אלה בהסדרים צורך ללא תפעל החברה 2019הרביעי לשנת 

  .החזקות בחברות בנות או חברות קשורות  לחברה  אין  הערכת השווי  למועד  נכון

  

  החברהומוצרי  פעילות 3.3.2

של מוצרים , הפצה ואינטגרציה ייבואכולל לחברה תחום פעילות אחד אשר 

ובכלל זה מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה ושירותים 

ואופטית, מוצרים לתקשורת  אלחוטית ,מוצרים לרשתות תקשורת קווית

ת מידע ושירותי אבטח) ושירותי "IOT"סלולארית, מוצרי אינטרנט של דברים (

 )."פעילות אקסל סולושנסאו " "תחום הפעילות"(להלן:  לבישראענן, בעיקר 

  החברה סיפקה גם שירותי ענן במסגרת תחום הפעילות.  ,2019  ,יצוין כי עד ליוני

  מוצרים אלו הן מוצרי חומרה ותוכנה ולהלן יפורטו מוצרים אלו בחתכים אלו: 

  תוכנהמוצרי  3.3.2.1

") סימנטק(להלן: " Symantec limitedחברת מוצרי אינטגרציה והפצה של 

מזרח אירופה והפצת פתרונות ובצרפת בתורכיה, בלשוק הפרטי בישראל, 

  כמפורט להלן:, ")בלקברי: "להלן( BlackBerry Limitedחברת הסייבר של 

, החברה מפיצה את 2016החל ממרץ  – ושירותי ענן אבטחת מידע  .א

של סימנטק. החברה הינה ושירותי הענן שירותי אבטחת המידע 

המפיצה הרשמית של פתרון אבטחת האינטרנט והאנטי וירוס של 

מדינות שונות  20-מ סימנטק לשוק הפרטי, הן בישראל והן בלמעלה

  מקור: מתאר. להרחבה נוספת בנושא ראה במתאר. 4
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, הערכת שווי זו(למעט מפעילים בינלאומיים). כאשר, נכון למועד 

של סימנטק ושירותי הענן מפיצה החברה את מוצרי אבטחת המידע 

בישראל, טורקיה, יוון, קפריסין ורוסיה. החברה משווקת את שירותי 

 (עסקים B2B2Cשל סימנטק במודל  ושירותי הענן אבטחת המידע

). בישראל, שירותי אבטחת שמוכרים לצרכנים לעסקים שמוכרים

המידע משווקים למפעילי אינטרנט ולמפעילי סלולר וכן לחברות אשר 

  במסגרת השוק הקמעונאי.   ושירותי ענן  משווקות שירותי אבטחת מידע

, החברה הינה בעלת 2016החל מדצמבר  – אבטחת מידע לארגונים  .ב

ת פתרונות ניהול ואבטחת מידע זיכיון של בלקברי לאינטגרציה ולהפצ

לטלפונים חכמים לעסקים, אשר נמכרים לחברות פיננסים, לחברות 

ביטוח ולארגונים גדולים. פעילות זו מבוצעת באמצעות אינטגרטורים 

  אשר מתקשרים מול לקוחות הקצה. 

 חומרה מוצרי  3.3.2.2

הפצה ואינטגרציה של מוצרי תקשורת מתקדמים לעסקים, הפצה של ייבוא, 

ועיר  IOT, הפצה של מוצרי בית חכם, 4מוצרי תקשורת נתונים מבוססים דור 

  תחום מוצרי החומרה כולל: ,חכמה

, עוסקת החברה בשיווק והפצה של 2015החל משנת  – ציוד רשת עסקי  .א

(להלן:   .D-Link International Pte Ltdציוד רשת עסקי תוצרת חברת  

"D-Link הכולל: מתגים, נתבים עסקיים, חומות אש, נקודות גישה ,("

וכיוצא בזה. שירותי האחריות והתחזוקה, כלפי לקוחות הקצה, חלים 

  על המפעילים.

, עוסקת החברה בשיווק והפצה של 2016החל משנת    –  נתבים סלולריים  .ב

י וביתי על גבי נתבים סלולריים, נתבים אשר מספקים אינטרנט עסק

מגה ביט ללא צורך בטכנאי או בשקע  150במהירות עד  4תשתית דור 

תשתית ייעודי, לחברות סלולר בישראל. הנתבים הסלולריים הינם 

. החברה מבצעת התאמות D-Linkתוצרת מספר  חברות, ביניהן 

לנתבים הסלולריים על מנת שיותאמו לצרכן הישראלי. שירותי 

  כלפי לקוחות הקצה, חלים על המפעילים.האחריות והתחזוקה, 

, עוסקת החברה גם 2016החל משנת  – )IOTאינטרנט של הדברים (  .ג

בשיווק חיישנים חכמים, אביזרי חשמל חכמים ורכיבי בית חכם, 

המשווקים במסגרת תחום הפעילות, על ידי שיתוף פעולה עם חברת 

מוצרים  תקשורת מובילה בישראל ולקוחות נוספים. לחברה מגוון של

בתחום האינטרנט של הדברים, מוצרים פרי פיתוח משותף, כגון 

חיישנים לבית חכם, טכנולוגיה לבישה, מצלמות חכמות, תאורה 

 וכדומה. Wi-Fiחכמה, סוללות גיבוי לחיבור אינטרנט, ציוד גישה 

  )Broadband(מוצרי  תקשורתציוד   .ד

כגון נתבי , Broadbandאינטגרציה והפצה של מגוון רחב של מוצרי 

המהווים את שער הכניסה לעולם  fiber -ו DSLוטכנולוגיות  רשת

בתחום זה הן מכירות הם ופרטיים. יעסקילקוחות מהיר להאינטרנט ה

משמשת החברה  .)עודבעיקר למפעילי תקשורת (בזק, סלקום, פרטנר ו

בדרך כלל כאשר    D-Link  חברתכמפיצה של נתב אינטרנט מהיר תוצרת  

שירותי האחריות והתחזוקה, כלפי לקוחות הקצה, חלים על 

למפעילי התקשורת  D-Linkלהפצת נתב  בלעדיות לחברההמפעילים. 

נתבים החברה מייצר עבור  D-Linkשל  המפעל .(למעט להוט) בישראל

בי פס רחב. תוכנה זו כוללת תכונות כגון ודית לנתעבהתאם לתוכנה יי

 כוונתכן -כמו .עודחיישן אוטומטי, מערכת ניהול מרחוק, אבטחה ו

החל  SagemCom חברת של נתביה את לשווק להתחיל החברה
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, החברה תשמש כמפיצה של נתב אינטרנט 2019מהרבעון הרביעי לשנת  

, D-Linkכאשר בדומה לנתב של חברת  SagemComמהיר תוצרת 

שירותי האחריות והתחזוקה כלפי לקוחות הקצה, יחולו על המפעילים. 

למפעילי  SagemComפקטו להפצת נתב -לחברה בלעדיות דה

ייצר  SagemComמפעל של התקשורת בישראל (למעט הוט). בנוסף, ה

כיום,  עבור החברה נתבים בהתאם לתוכנה ייעודית לנתבי פס רחב.

 מספקת  החברהבתחום הפעילות הינה בזק.    החברההלקוח העיקרי של  

לבזק שיעור ניכר מהנתבים הנמכרים ללקוחותיה. בנוסף לבזק, 

נתבים לחברות אשר משווקות אינטרנט במסגרת  החברהמספקת 

 שהחברההקיימות בשוק הסיטונאי  חברות(בין ה 5איהשוק הסיטונ

ניתן למנות חברות כדוגמת פרטנר, סלקום, בזק  נתביםמספקת להן 

בע"מ, טריפל סי מחשוב ענן בע"מ,  018בינלאומי בע"מ, אקספון 

  אינטרנט רימון בע"מ וכדומה).

נתב בסיס ונתב פרימיום. היתרון  –משווקת שני סוגי נתבים  החברה

ל נתב הפרימיום, בהשוואה לנתב הבסיס, הינו היכולת לתמוך העיקרי ש

במספר רב של מכשירים דיגיטליים (מחשבים, טאבלטים, טלפונים 

-) בבת אחת, וכן, היכולת לתמוך בטכנולוגיית הבזה צאחכמים וכיו

Internet Protocol Television  )IPTV טכנולוגיה שנועדה להעביר ,(

   על בסיס תשתית אינטרנט של פס רחב. שירותי טלוויזיה דיגיטליים

 מערכת שירותי הגנת חומרה בייצור אוטומטי   .ה

פתרון מלא של הגנה פיזית על החברה משווקת  2018החל משנת   

לנקודות מכירה של המכשירים באמצעות מערכת  מכשירי סלולאר

 
  להלן. 4להרחבה בעניין "השוק הסיטונאי" ראה בפרק  5

חטיבת בייצור אוטומטי תוצרת  שירותי מגן למסך מכשיר הסלולאר

ProtectionPro  של חברת האמריקאיתMadico הפתרון כולל שרת .

ייעודי שמנהל את המכונות בנקודות המכירה, אפליקציה לניהול 

המכונות וחומרי גלם שמשמשים כאולטרה ציפוי גמיש מוגן פטנט (של 

 ל) המיוצר בהתאם לצורה ולגודל הטלפון הסלולארי שMadicoחברת 

  הלקוח. 

  לקוחות החברה 3.3.3

 בין כאשר בישראל הטלקום מחברות 90% -כ משרתים החברה מוצרי

 פלאפון, הוט, סלקום, בזק כגון מובילות חברות נמנות החברה של לקוחותיה

  .")הטלקום מפעילי: "ביחד, להלן( נוספות וחברות פרטנר, ין'נטוויז, תקשורת

  

  שיווק והפצה 3.3.4

, החברה משווקת את מוצריה בעיקר למפעילי שווי זוהערכת  למועד נכון

טורים של אבטחת מידע. החברה אינה טגרטלקום, מפיצים גדולים ואינ

  משווקת את מוצריה לצרכן הפרטי שכן זה נעשה על ידי לקוחותיה האמורים.

החברה מקדמת מכירות באמצעות תקציבי שיווק (כגון השתתפות בכנסים 

כחלק מפעילויות השיווק של החברה, ובקמפיינים עם מפעילי הטלקום). 

משווקת החברה את מוצרי ספקיה ומקבלת במקרים שונים החזר הוצאות בגין 

  פעולות השיווק כגון פרסום באינטרנט ובמוקדי מכירה.

למעט תלות של החברה במפעילי הטלקום במסגרת שיווק והפצה של מוצריה, 

  עושה שימוש.לחברה אין תלות באמצעי שיווק כזה או אחר בו היא 
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 דו"חות כספיים 3.4

 תמצית דו"ח רווח והפסד 3.4.1

ולחודשים  2017-2018החברה לשנים רווח והפסד של  להלן תמצית דו"חות

  :)ההכנסותוכאחוז מסך  באלפי ש"ח (מוצג 1-6.2019

  

 הכנסות

 מיליון 21.5 -כשל  ,2017ביחס לשנת  2018בשנת עיקר הגידול בהכנסות  -

 מוצרים עקב, תקשורת ציוד שאינם מחומרה מהכנסות נובעה ,ח"ש

 דצמבר  מחודש  לקוחות  של  הזמנות  ודחיית  למכור  החלה  שהחברה  חדשים

  .2018 לינואר 2017

 מתוכנה בהכנסות מגידול נובע ח"ש מיליון 3.2 -כ של בסך נוסף גידול  

  .זה בתחום הצמיחה למגמת כהמשך

 ציוד מחומרה בהכנסות מגידול נובע ח"ש מיליון 1.7 -כ של סךההפרש ב -

 .תקשורת

ש"ח כאשר  מיליון 27.3-נאמדות בכ 2019בחציון הראשון של ההכנסות  -

 השינוי  .14.7%  -מיליון ש"ח, גידול של כ  23.8-בתקופה מקבילה אשתקד בכ

 12.8 -כ של בסך תקשורת מוצרי שאינם חומרה בהכנסות גידולנובע מ

 בהכנסות קיטון ישנו, מנגד .חדשים מוצרים ממכירת נובע ח"ש מיליון

 .ח"ש מיליון 9.3 -כ של בסך תקשורת ציוד חומרה ממוצרי

 רווח גולמי

כתוצאה מיתרון לגודל  2018גדל בשנת שיעור הרווח הגולמי של החברה  -

קיים גידול בשיעור הרווחיות, אך  2019ושינוי תמהיל המכירות. גם בשנת 

 .הנו זניח יחסית

 הוצאות תפעוליות

 0.4 -ו 0.4 -כ של בהוצאות מכירה ושיווק בסך קיים גידול 2018בשנת  -

 שיווק והוצאות מכירות עובדי שכר בהוצאות מגידול נובעה ,ח"ש מיליון

 בפעילות לגידול בהתאם הינם ל"הנ הגידולים. בהתאמה, מכירות וקידום

 ח"ש מיליון 0.1 -ו 0.6 -כ של בסךגדלו הוצאות אלו  2019בשנת  .החברה

 לעובדי שכר בהוצאות מגידול נובע, הבהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד

 בהתאם הינם ל"הנ הגידולים .בהתאמה, מכירות וקידום ושיווק מכירה

 .החברה בפעילות לגידול

 מיליון 0.5 -כ של בסך הנהלה וכלליותבהוצאות  קיים גידול 2018בשנת  -

 נוסף גידול. וכלליות הנהלה עובדי של השכר בהוצאות מגידול נובעה ,ח"ש

 הנהלת של ל"לחו עבודה בנסיעות מגידול נובע ח"ש מיליון 0.1 -כ של בסך

 .החברה

  

201720181-6.2019

26,068הכנסות  52,474  27,338   

%101.3%4.2% הצמיחה

21,765עלות מכר  41,353  21,175   

%83.5%78.8%77.5% מסה"כ ההכנסות

4,30311,1216,163רווח גולמי

%16.5%21.2%22.5% מסה"כ ההכנסות

    2,025   2,826   2,015 הוצאות מכירה ושיווק

%7.7%5.4%7.4% מסה"כ ההכנסות

    1,436   2,315   1,606הוצאות הנהלה וכלליות

%6.2%4.4%5.3% מסה"כ ההכנסות

6825,9802,702רווח (הפסד) תפעולי

%2.6%11.4%9.9% מסה"כ ההכנסות
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 מאזן 3.4.2

  (מוצג באלפי ש"ח): 30.6.2019וליום  31.12.2018להלן תמצית יתרות מאזניות תפעוליות של החברה ליום 

  

  

  

  

  

  

  

30.6.2019201830.6.2019201830.6.2019201830.6.20192018

פאסיבאקטיב

התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים

6,9622,00232.7%10.0%אשראי בנקאי1,8459378.7%4.7%מזומנים ושווי מזומנים

5,43110,10025.5%50.4%ספקים ונותני שרות14,16713,17466.5%65.8%לקוחות וצדדים קשורים

3,3664,04615.8%20.2%זכאים ויתרות זכות1,8302,8078.6%14.0%חייבים   

15,75916,14873.9%80.7%סה"כ2,6532,64312.4%13.2%מלאי

20,49519,56196.1%97.7%סה"כ

התחייבויות לא שוטפות

12100.1%0.0%התחייבות בגין יחסי עובד מעבידנכסים לא שוטפים

12100.1%0.0%סה"כ2352541.1%1.3%רכוש קבוע

5872072.8%1.0%אחרים

5,5463,86426.0%19.3%הון8224613.9%2.3%סה"כ

21,31720,022100.0%100.0%סה"כ פאסיב21,31720,022100.0%100.0%סה"כ אקטיב
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  4  פרק
  שוק וסביבה עסקית
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 6ורתענף התקש 4.1

, נייחת תקשורת: תחומים תתי למספר לחלק נהוג התקשורת שירותי את

 וגישה  סלולר,  בינלאומית  תקשורת,  ורדיו  טלוויזיה  שידורי,  אינטרנט  תשתיות

 האחרונות בשנים שינויים חלו הללו התחומים מן אחד בכל. לאינטרנט

 ועל הכנסותיהן על, התקשורת חברות של הפעילות אופן על רבות שהשפיעו

 החלטות: גורמים משלושה נבעו שבהם כשהבולטים, בענף התחרות עוצמת

ענף  טכנולוגיות והתפתחויות הצרכנים בהעדפות שינויים ,רגולטוריות

בלתי פוסקים המחייבים  התקשורת מאופיין בשינויים ושיפורים טכנולוגיים

היערכות מתאימה של החברה והשקעה מתמשכת בשדרוגים טכנולוגיים. 

במסגרת זו החברה נדרשת לעקוב אחר התפתחויות טכנולוגיות בתחום 

  פעילותה כדי לתת מענה לצרכי השוק וללקוחותיה.  

 הרגולטורית ההתערבות במיוחד בולטת הנייחת התקשורת בתחום •

. זה שוק בפלח התחרות הגברת שמטרתה ",הסיטונאי השוק" בדמות

 שימוש בתשתית: אופנים בשלושה מתבטא הסיטונאי השוק

 הטלפוניה בתשתיות ושימוש הפיזיות בתשתיות שימוש, האינטרנט

 השוק יישום. )ובזק הוט( הרחבה הפריסה בעלות החברות של הקווית

 ברמת  לירידה  והוביל  הצלחה  נחל  האינטרנט  תשתית  בתחום  הסיטונאי

 ביקושים נרשמו הקווית שבטלפוניה בעוד, זה בתחום הריכוזיות

 ומקורה, הנייחת התקשורת בתחום החלה נוספת מגמה .זניח בהיקף

 ירידה הינה, טכנולוגיות ובהתפתחויות הצרכנים בהעדפות בשינוי

 לשימוש  עדיפות  היוצרות  סיבות  משלל  הנובעת,  הקווי  בטלפון  בשימוש

 בהכנסה ניכרת ירידה גם נרשמה כך בשל. סלולרית בתקשורת

  .הקווית הטלפוניה בתחום לקו הממוצעת

 
 מקור: מתאר וסקירת החטיבה לשוק ההון של בנק לאומי 6

 משרד בהובלת שנים ורבת גבוהה בתחרות מאופיין הסלולר תחום •

 בעלות, נוספות מפעילות בהוספת 2012 בשנת שהחל במה, התקשורת

 נוספת מפעילה האחרונה בשנה כאשר, וירטואליות ומעפילות רישיון

 לשחיקה הובילה בתחום התחרות. בתחום לפעילות נכנסה ברישיון

 השקעה  המצריכים  גבוהים  נטישה  ולשיעורי  ללקוח  הממוצעת  בהכנסה

  .לקוחות וגיוס בשימור בתחום הפעילות החברות מצד מרובה

 שאפשרה הטכנולוגית ההתפתחות ערוצית הרב הטלוויזיה בתחום •

 השחיקה גם כמו, האינטרנט גבי על יחסית טובה באיכות שידורים

 להשקת ופרטנר סלקום של דרכן את סללו הסלולר בתחום בהכנסות

 וירידה בתחום בתחרות עלייה נרשמה כך עקב. זה בתחום שירותים

 השיקו אשר, הוותיקות החברות בקרב למנוי הממוצעת בהכנסה

, כך על נוסף. ופרטנר סלקום של לאלו דומים מאפיינים בעלי שירותים

  .בתחום התחרות להגברת תורמת לישראל נטפליקס של חדירתה

 תתי כל על החולשות מרכזיות תקשורת קבוצות ארבע פועלות בישראל

 ישנם התחומים מן בחלק כאשר, ופרטנר סלקום, הוט, בזק: התחומים

 קבוצת של פעילות. יותר וקטנים נישתיים כלל בדרך, נוספים שחקנים

 להציע יכולה שהיא מפני, יתרון לה מקנה התחומים מן אחד בכל תקשורת

 הצורך את המייתרים אטרקטיביים מחירים עם שירותים סלי ללקוחות

 סלי להציע רשאיות החברות כל לא, אולם. ספקים מגוון עם להתקשר

  משרד שערך והוט בבזק המבנית ההפרדה בשל התחומים בכל שירותים

 הלוח שלהלן. שלהן השוק כוח מפאת זאת, מסוימים בשירותים התקשורת

 של וכן תחומים תתי לפי הגדולות התקשורת קבוצות של הפעילות את מציג

  .2018 לשנת נכון נוספים שחקנים
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   :מסך משקי הבית%  -מציג את הבעלות על מוצרים נבחרים, בהתרשים שלהלן  

  

שמקורה בשינוי בהעדפות הצרכנים קיימת מגמה כפי שניתן לראות, 

 באה זו ירידה. הקווי בטלפון בשימוש ירידה הינה ובהתפתחויות טכנולוגיות,

 השיחות ובהיקף נייח בטלפון המחזיקים הבית משקי במספר ביטוי לידי

 במכשירים השימוש בהתרחבות נעוץ לירידה המקור. זה באמצעי המבוצעות

 ללא שיחות עם לחבילות מעבר, הסלולר במחירי הניכרת ההוזלה, ניידים

   .אינטרנט מבוססי תקשורת אמצעי של וחדירה, בסלולר הגבלה

 קווי  בטלפון  המחזיקים  הבית  משקי  שיעור,  שלעיל  בתרשים  לראות  שניתן  כפי

 לשנת נכון. 2013 משנת החל שהאיצה, שנים רבת בירידה מצוי לפחות אחד

 -לכ בהשוואה, לפחות אחד קווי טלפון היה הבית ממשקי 62% -לכ רק 2018

 המנויים הבית משקי שיעור כי לראות ניתן, זאת לעומת. 2007 בשנת 84%

   .שנים רבת בעלייה מצוי לפחות אחד נייד בטלפון והמחזיקים לאינטרנט

  אינטרנט:
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 -כפי שניתן לראות בגרף שלעיל, מספר משתמשי האינטרנט בישראל גדל מכ

. גידול 2018מיליון משתמשים בשנת    6.6  -לכ  2010מיליון משתמשים בשנת    4.9

גידול בהיקפי . 4.3% -) של כCAGRזה מייצג שיעור צמיחה שנתי ממוצע (

ערכת המשתמשים משפיע באופן חיובי על תוצאותיה העסקיות של החברה. לה

החברה ככל שמספר המשתמשים באינטרנט גדל, פוטנציאל גודל השוק עשוי 

  על מכירות החברה.  להשפיע בצורה ישירה

) 3תשתיות של שלוש ( בישראל פועלותסלולרי -הלא קוויההאינטרנט  ענףב

נתח השוק שלה  7,. על פי הדוחות הכספיים של בזקIBC-ו הוט, זקחברות: ב

   .69% -ל 66%האחרונות עמד על בין בשנים 

, הכריז משרד התקשורת על רפורמת השוק הסיטונאי 2015בראשית שנת 

שמטרתה להוזיל את מחירי האינטרנט. למעשה, בעקבות הרפורמה הותר 

הוט מלמפעילים ולספקיות האינטרנט לרכוש שירותי תשתית אינטרנט מבזק ו

  .הקצה לקוחותל במחירים סיטונאיים ובכך להוזיל את מחירם

חל  2015שנת של בעקבות רפורמת השוק הסיטונאי, החל מהרבעון הראשון 

קיטון מדי רבעון במספר מנויי האינטרנט של בזק במקביל לגידול מתמיד 

במספר מנויי האינטרנט הסיטונאי. מספר מנויי האינטרנט הקמעונאי (להם 

 -, מכ20%  -של כל  בשיעור ש  2015–2018מספקת נתב) ירד במהלך השנים  בזק  

מנויים. לעומת זאת, בתקופה זו  1,103,000 -מנויי אינטרנט לכ 1,379,000

בשנת   0  -מספר מנויי האינטרנט הסיטונאי (להם בזק אינה מספקת נתב) גדל מ

   .2018 נכון לסוף שנתמנויים  532,000 -לכ 2015

גלישה   אלטרנטיבה נוספת משווקת על ידי מפעילי הסלולר, המספקים שירותי

הן ממכשיר הסלולר והן באמצעות מודם סלולרי המתחבר למחשבים ניידים 

 
והדוחות השנתיים של בזק לגבי  2017 -ו 2018לשנים  מתוך הדוחות הכספיים של בזק  7

   .2018–2010האינטרנט בישראל, 

הפתרון הטכנולוגי הנ"ל מאפשר  ונייחים בשילוב עם שירותי גישה לאינטרנט.

גישה לאינטרנט ממקומות נוספים ללא תלות בתשתית הפיזית ובכך עשוי 

תר של להגדיל את מספר הלקוחות בארץ וכתוצאה מכך לצריכה מוגברת יו

  מוצרי החברה, גידול בהכנסותיה והשפעה חיובית על פעילותה העסקית. 

 מגמות בטכנולוגית האינטרנט המהיר 4.1.1

כמות משתמשי האינטרנט בפס רחב עולה בהתמדה מדי שנה. בנוסף, שימוש 

הלקוחות באינטרנט גדל. בעבר, בבית ממוצע היו מחוברים לאינטרנט מחשב 

או שניים. החברה צופה כי בשנים הקרובות עשרות התקנים יהיו מחוברים בכל 

בית לאינטרנט: מחשבים, סמארטפונים, טאבלטים, אבזירי בית חכם, 

  לויזיות חכמות ועוד. ט

בשנים האחרונות, בעקבות חדירתם של מכשירים המאפשרים צריכת פתרונות 

), ובעקבות Wi-Fi-תקשורת שונים באותו מכשיר (דוגמת שירותי סלולר ו

המגמה הנמשכת של הגדלת רוחבי פס המאפשרים לצרכן מגוון רחב של 

לקוחות תשתית  יישומים ושירותים, חל גידול בביקוש לרוחב פס על ידי

  ביקושים אלה מצריכים שידרוג של מוצרי החברה אצל לקוחותיה.  האינטרנט.

כמו כן, לאור התגברות התחרות בשוק הסלולר בישראל בשנים האחרונות, חלה 

, על IPTV-מגמה של שיווק שירותי טלוויזיה דיגיטליים באמצעות מערכת ה

 .ידי חברות הסלולר דוגמת סלקום ופרטנר

 תבים בישראלשוק הנ 4.1.2

נתב הינו רכיב תקשורת מחשבים שנועד לקבוע את נתיב ודרך ההפצה של 

חבילות נתונים ברשתות תקשורת נתונים. נתב משמש במגוון תפקידים רחב כדי 

  להכווין את תנועת המידע הדיגיטלי מרשת אחת לרשת אחרת.
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  ישנם שני סוגים עיקריים של נתבים:

רכיב תקשורת הנמצא כיום בחלק ניכר מהבתים והעסקים  –נתב ביתי  •

הקטנים. תפקידו של הנתב הביתי הינו גישור בין רשת האינטרנט 

העולמית לבין הרשת הפרטית של המשתמש הביתי. בקשותיהם של 

הקצה של האינטרנט עוברות כולן דרך הנתב. הנתב יודע לזהות  לקוחות

ות לספק האינטרנט. לאחר את בקשתו של כל משתמש ומעביר את הבקש

מכן, ספק האינטרנט מחזיר את העמודים המבוקשים בהתאם 

  לבקשותיהם של משתמשי הקצה. 

דומה בתכונותיו לנתב ביתי, אך נפח המידע, כמות  – נתב תעשייתי •

הבקשות ומספר המשתמשים בהם נתב תעשייתי מסוגל לתמוך, גדולים 

ועד לעמוד בעומסי עבודה בהרבה בהשוואה לנתב הביתי. נתב תעשייתי נ

אינטנסיביים ביותר. בשל כך, נתבים תעשייתיים נמצאים בארגונים 

גדולים כגון בתי ספר, מאגרי מידע, בתי חולים, אוניברסיטאות ובכל 

  מקום בו ישנם משתמשים רבים וניהול הרשת מורכב.

כל לקוחות האינטרנט, הן הביתיים והן העסקיים, זקוקים לנתבים על   

  גלוש ברשת האינטרנט. מנת ל

  

 )IOTינטרנט של הדברים (שוק הא 4.1.3

רשת של חפצים פיזיים המשובצים  זו) IOTינטרנט של הדברים (הא

באלקטרוניקה, תוכנה וחיישנים המאפשרים תקשורת מתקדמת בין החפצים 

 
https://www.marketsandmarkets.com/Market- -לפרטים נוספים ראו 8

-global-and-technologie-advanced-living-assisted-and-homes-Reports/smart

121.html-market   

ויכולות איסוף והחלפת מידע. האינטרנט של הדברים כולל, בין היתר, "בית 

  חכם" ו"עיר חכמה".

בית חכם הינו בית בעל מערכות שליטה ממוחשבות אשר מפוקחות באמצעות 

חשבים המשולבים במערכת בקרת מבנה. התקדמות בקרים, מעבדים ומ

פשרה להתקנים שונים להיות מחוברים יהטכנולוגיה בשנים האחרונות א

  ומבוקרים על ידי מכשיר אחד וטכנולוגיה זו משמשת בתים חכמים. 

בתים חכמים מכילים מכשירים שונים כגון תאורה, טלוויזיה חכמה, מערכות 

ר וכדומה, אשר ניתנים לשליטה מרחוק על ידי מיזוג אוויר, מצלמות במעגל סגו

טלפון חכם או טאבלט (מחשב לוח). השליטה מרחוק מאפשרת להפעיל ולכבות 

  את המכשירים בהתאם לצורך ואף לשנות בהם את ההגדרות. 

טכנולוגיית הבית החכם מאפשרת נוחות גבוהה יותר בתפעול היומיומי של דיירי 

ר אבטחה בסיסי, יעילות בצריכת אנרגיה, הבית בתחומים שונים דוגמת ניטו

תכנון השקיה של צמחייה, שליטה במערכות בידור, ניטור פרמטרים בריאותיים 

  של הדיירים וכדומה.

 Markets and Markets Research, על ידי 2017 ,על פי מחקר שפורסם ביולי

Private Ltd56.5-, השוק העולמי של מוצרי הבית החכם צפוי לצמוח מכ 

. גידול זה מייצג 2023מיליארד דולר בשנת    137.9  -לכ  2016ליארד דולר בשנת  מי

   .13.6%8 -) של כCAGRשיעור צמיחה שנתי ממוצע (

גורם הצמיחה העיקרי בשוק הבית החכם כולל מודעות גוברת בקרב הצרכנים 

לגבי צריכת אנרגיה, גידול באוכלוסייה המזדקנת, גידול בהכנסה הפנויה 
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תחות, יוזמות ממשלתיות, טכנולוגיזציה ועוד. כמו כן, הביקוש במדינות מתפ

הגובר לבריאות הבית (שירותי בריאות שניתן לצרוך מהבית) מהווה גורם 

  צמיחה מהותי של שוק הבית החכם. 

עם זאת, המחירים הגבוהים של מוצרי בית חכם יחד עם הביקוש הצרכני 

מחסומים גבוהים המונעים   המוגבל ומחזורי החלפת המכשירים הארוכים הינם

   משוק הבית החכם לעבור משלב האימוץ המוקדם לשלב האימוץ ההמוני.

  

  שוק אבטחת הקצה העולמי 4.2

, לנהל ולהגן על כל נקודות הקצה פתרונות אבטחת נקודות קצה נועדו לנטר

ברשת האינטרנט. פתרונות אבטחת קצה מאבטחים נקודות קצה והתקנים 

מרוחקים כגון טלפונים חכמים, טאבלטים, מחשבים שולחניים, מחשבים 

נישאים והתקנים אחרים אשר משמשים ארגונים מפני וירוסים, תוכנות ריגול 

  וכן מפני איומים מתקדמים אחרים. 

נקודות קצה מתחילה עם זיהוי תוכנות זדוניות אשר יכולות להיכנס לרשת הגנת  

האינטרנט דרך דואר אלקטרוני, גלישה באינטרנט, הורדות קבצים וכדומה. 

פתרון האבטחה חייב להיות מסוגל לזהות את כל האיומים הללו ולפעול מיד 

וניות כדי לדכא אותם. פתרונות האבטחה של נקודות קצה חוסמים תוכנות זד

מלהיכנס לרשת, ובדרך כלל כוללים מגוון רחב של פונקציות כגון: הגנה מפני 

  וירוסים, אבטחת דואר אלקטרוני, אבטחת אינטרנט ועוד.

 
release/global-https://www.grandviewresearch.com/press-ראו  9

market-security-endpoint 

שוק  Grand View Research9על ידי  ,2016 ,על פי מחקר שפורסם באוגוסט

 -לכ 2015מיליארד דולר בשנת  10.2 -אבטחת הקצה העולמי צפוי לצמוח מכ

  ). 11.5%-(שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ 2024מיליארד דולר בשנת  27.05

הגורמים העיקריים אשר תורמים לצמיחת שוק האבטחה של נקודות הקצה 

, הגידול בתדירות של IT-הינם הצורך לצמצם את הסיכונים של אבטחת ה

(להלן:  (Bring Your Own Device)התקפות נקודות קצה ומגמת הגידול של 

"BYOD"  (–   .נטייה של עובדים להביא לארגון מכשירים ממוחשבים שבבעלותם  

החשש מפני התקפות למערכות המחשוב ופגיעה במסד הנתונים מניעים ארגונים 

לפרוס פתרונות אבטחה כדי להגן על נקודות הקצה ועל הרשתות שלהם מפני 

  התקפות סייבר פוטנציאליות.

פתרון האנטי וירוס צפוי להשתלט על שוק אבטחת נקודות הקצה עם נתח השוק 

הגדול ביותר, בשל הביקוש הגובר לפתרונות אנטי וירוס לטלפונים ניידים 

ולטאבלטים. כמו כן, פתרון של שליטה במכשיר הקצה צפוי לשחק תפקיד 

ביותר   מפתח בשינוי אופי אבטחת נקודות קצה ולהיות בעל קצב הצמיחה הגדול

  בארגונים יגדל.  BYOD-ככל שאימוץ ה 2020עד לשנת 

") (אותה משווקת סימנטק(להלן: "  Symantec limited, חברת  2018נכון לשנת  

הינה בעלת נתח השוק הגדול ביותר בשוק העולמי לתוכנות החברה בישראל) 

מכלל השוק. אחריה נמצאות  15.2% -אבטחה וחלקה נאמד בשיעור של כ

 7.9% -עם נתחי שוק של כ IBM Corporation-ו Intel Corporation חברותה

   , בהתאמה.6.6% -וכ
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שירותי אבטחת המידע לצרכן הפרטי נתח השוק של סימנטק נאמד  בשוק

  . 2018, נכון לשנת 37% -בשיעור של כ

, אשר צפויה BYOD-כמו כן, לאור הגידול בשימוש בטלפונים חכמים ומגמת ה

פורמות של מכשירים ניידים הפכו יותר ויותר חשופות להמשיך ולצמוח, הפלט

לתקיפות של פצחנים (האקרים), שכן הצרכנים מבצעים את רוב העסקאות 

שלהם באמצעות המכשירים הניידים שלהם. אי לכך, בשנים האחרונות החלה 

  מגמת עלייה בביקוש לאבטחת מידע לטלפונים חכמים אשר צוברת תאוצה.

 בתחום האבטחה וניהול מידע לטלפונים חכמים הינההחברות המובילות אחת 

החברה משווקת  את . צות הבריתחברת סייבר ציבורית הנסחרת באר בלקברי,

בלקברי מספקת, בין מוצרי בלקברי בטרטוריה המוגדרת בהסכם בין הצדדים. 

רונות סייבר לטלפונים חכמים אשר עוזרים לזהות את איומי הסייבר, היתר, פת

מפני התקפות עתידיות, מספקים הגנה על קבצים הנייד מגינים על המכשיר 

וכדומה. חברות מובילות נוספות בתחום, אשר מוצריהן משווקים בין היתר 

  .MobileIron Inc-ו AirWatch LLCבישראל, הינן 

  

 תחרות 4.3

  תחום הפעילות מתאפיינת בסביבה תחרותית גבוהה. פעילות החברה ב

 מוצרי תוכנה:    .א

בארץ ובעולם משווקים מוצרי אבטחה  –מוצרי אבטחה מתקדמים   ) 1(

מתקדמים רבים הן לשוק הפרטי והן לעסקים. המתחרים הגדולים של 

 McAfee ,Kaspersky ESETמוצרי האבטחה של החברה הינם 

NOD32 ואחרים. מוצרים אלה משווקים על ידי מפיצים שונים ,

החברה הינה המפיץ  ,סימנטקמקומיים ובינלאומיים. ביחס למוצרי 

מדינות בעולם (בעיקר באירופה).  20-מי בישראל ובלמעלה מהרש

החברה משווקת מוצרים אלה באמצעות מפיצים ונעזרת בשיתופי 

לחברה אין את היכולת להעריך את פעולה עסקיים שונים ומגוונים. 

חלקה בשוק זה אולם להערכת החברה חלקה בשוק זה הינו בין 

  הגדולים ביחס למתחרים.

שוק תחרותי עם עשרות מתחרים. החברה  –ע לארגונים אבטחת מיד ) 2( 

הינה בעלת זכיון של בלקברי להפצת פתרונות ניהול ואבטחת מידע 

חברות מובילות נוספות בתחום, אשר לטלפונים חכמים לעסקים. 

 Microsoft, AirWatch: בין היתר בישראל, הינן ,מוצריהן משווקים

LLC ו-MobileIron Inc.  היכולת להעריך את חלקה לחברה אין את

  להערכת החברה חלקה בשוק זה אינו זניח.  בשוק זה.

 מוצרי חומרה:   .ב

, סיסקו Netgear  ,Belkinבתחום החומרה יש מאות מתחרים, כגון  

)Ciscoועוד. החברה סבורה כי לנתבי ה לוסנט-), אלקטל- D-Link 

של החברה יתרון תחרותי וזאת בין היתר בזכות   Sagemcom  -ולנתבי ה

תכונות שונות כגון חיישן אוטומטי, מערכות ניהול מרחוק, אבטחה 

   ועוד. לחברה אין את היכולת להעריך את חלקה בשוק זה.

האינטרנט הרחב  -מתחריה העיקריים של החברה בציוד תקשורת   

) כגון Customer premises equipmentבעיקר ספקי ציוד קצה  (

Vtech ,הייטס טלקום ,T&W ,ADBסיסקו, טכניקולור, אודיוקדס , 

)AudioCodes( ..לחברה אין את היכולת להעריך את חלקה בשוק זה 

  להערכת החברה חלקה בשוק זה אינו זניח.
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למיטב ידיעת החברה, התחרות במערכת שירותי הגנת חומרה בייצור   

וקת בישראל ע"י חברת שמשו Zaggאוטומטי הינה בעיקר מול חברת 

 מומדיה.
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  5פרק  
  מתודולוגיה
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 כללי 5.1

  שיטות הערכה מקובלות 

  קיימות מספר שיטות מקובלות להערכת שווי כלכלי של עסקים וחברות:

  .שיטת השווי הנכסי •

  .שיטת ההשוואה לעסקות דומות •

   .שיטת המכפיל •

  .)DCF methodשיטת היוון זרמי המזומנים ( •

  טת השווי הנכסישי

שיטה זו מתבססת על עלות נכסי החברה בניכוי התחייבויותיו, כפי שהם 

יכול שתיעשה תוך ביצוע התאמות ותיקונים,  . ההערכההמשתקפים במאזנ

שיטה זו מתאימה  בניסיון לאמוד את שווי השוק של הנכסים וההתחייבויות.

  בעלי נכסים מוחשיים רבים, כדוגמת חברות נדל"ן. חברותבעיקר ל

דומה, אך לא בהכרח  חברההגישה מתאימה גם להערכה של עלות ההקמה של 

בוע מנכסי החברה. החיסרון העיקרי של הצפוי לנ להערכת פוטנציאל הרווח

הרווחים הקיים בעסק  השיטה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת מפוטנציאל

  מעבר לנכסים הרשומים בספרים.

  שיטת ההשוואה לעסקות דומות

שיטת ההשוואה לעסקות דומות עושה שימוש במחיר בפועל, לפיו בוצעה עסקת 

מים, וזאת בתנאי שעסקה כזו ההערכה, או של עסקים דו  מכר של החברה נשוא

  בוצעה פרק זמן סביר לפני ביצוע ההערכה.

, יש למצוא עסקות הדומות בחברות דומותכדי להשוות לעסקות שנעשו 

מאפיינים תפעוליים, מידת הסחירות ונתונים  מבחינת תחום הפעילות,

  פיננסיים.

  דומות הינם: חברותשלבי ההערכה בשיטת ההשוואה ל

בעלי מאפיינים תפעוליים הדומים   חברותיחסות לאיתור עסקות המתי . 1

  .נשוא ההערכה חברהל

 ותהדומ ותמציאת בסיס נאות להשוואת גודלם היחסי של החבר . 2

  .והחברה נשוא הערכה

חישוב מכפיל ממוצע של החברות הדומות והערכת השווי של החברה  . 3

  שימוש במכפיל זה. נשוא ההערכה על ידי

שקפת נאותה, דרך המחירים שנקבעו בפועל יתרונותיה של השיטה בכך שהיא מ

מרצון, את כל הפרמטרים המשפיעים על השווי, ומונעת את   בין קונים ומוכרים

להיות שנויות במחלוקת. כמו כן,  הצורך להתבסס על תחזיות העלולות

מבטיחה כי  התבססות על עסקות שמועד ביצוען סמוך למועד הערכת השווי,

מך על מציאות כלכלית וסביבה עסקית דומות, השווי שמתקבל בשיטה זו יסת

  נאמנה דרך מחיר השוק. המשתקפות
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החיסרון העיקרי של שיטה זו הנו הקושי הקיים, בדרך כלל, באיתור עסקאות 

  את שווי החברה המוערך. דומות, מהן ניתן לגזור

  שיטת המכפיל

שיטת המכפיל דומה לשיטת ההשוואה לעסקאות דומות, אך מתבססת על 

  ציבוריות בענף של החברה נשוא ההערכה. י מניות של חברותמחיר

 תא פועליהחברה על בסיס היחס הממוצע בענף בו ה כתבשיטת המכפיל מוער

השוק לבין פרמטר חשבונאי נבחר. הפרמטרים  בין נתון המבוסס על שווי

המכירות וההון העצמי.  המקובלים כוללים את הרווח הנקי, הרווח התפעולי,

 לעיתים נעשה שימוש גם בפרמטרים תפעוליים, כגון מספר המנויים, שטחי

מכירה וכו'. היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר הרלבנטי מכונה 

  "מכפיל".

השיטה טובה בעיקר לקבלת אומדן כללי ראשוני לגבי שווי החברה אך לא 

חסית השיטה נעוץ בפשטותה ובמהירותה, י להערכה מדויקת. יתרונה של

שהיא אינה לוקחת   בעובדה  לשיטות אחרות. החיסרון העיקרי של שיטה זו נעוץ

 בחשבון שורה של גורמים העשויים להשפיע על השווי הספציפי של החברה,

מעסקים "דומים" באותו תחום, כגון: שיעור צמיחה שונה, מבנה הון  בשונה

קיים תחום רחב   העובדה שבמרבית המקרים  שונה וכדומה. חסרון נוסף נובע מן

  נכונה. של מכפילים, אשר מיצועו אינו מביא בהכרח לתוצאה

  )Discounted Cash Flow method( שיטת היוון זרמי המזומנים

של החברה להפיק  השיטת היוון זרמי המזומנים מבוססת על הערכת יכולת

מוערך שווי החברה באמצעות היוון זרמי המזומנים,  מזומנים. בהתאם לכך,

העתידיים מהוונים במחיר הון  פיק בעתיד. זרמי המזומניםתאשר צפוי כי 

משקיע   המשקף את הסיכון הגלום בפעילות החברה, ומבטא את התשואה אשר

  סיכון דומה. תבעל חברההיה מצפה לקבל מ

בעלת הבסיס התיאורטי שיטת היוון זרמי המזומנים הינה השיטה המקובלת ו

שימוש בשיטה זו יש לבנות מודל פיננסי, אשר יחזה את  המוצק ביותר. לצורך

והמכירה, המסים וההשקעות,  המכירות, עלות המכירות, הוצאות ההנהלה

יתרונה העיקרי של השיטה נובע  וזאת לצורך גזירת תזרים המזומנים החזוי.

נשוא חברה ים ייחודיים בוהתייחסותה לגורמ תהספציפי חברהמהתאמתה ל

  ההערכה. מאפיין זה מביא לרמת דיוק גבוהה יחסית.

חסרונותיה של השיטה טמונים בקושי לחזות את ההכנסות, ההוצאות 

  ולקבוע את מחיר ההון המתאים.הרלבנטיות,  וההשקעות העתידיות

  שיטת ההערכה שנבחרה

   .)DCF( נבחרה שיטת היוון זרמי המזומנים ,החברהלצורך הערכת שווי 

  עקרונות ההערכה

  שלבי ההערכה בשיטת היוון זרמי המזומנים, היו:

   .החברההפעילות של  םניתוח תחו •

   .החברהחיזוי הכנסות  •
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ניתוח מבנה ההוצאות, וחיזוי ההוצאות הנדרשות להשגת ההכנסות  •

   .שנחזו

  .חיזוי ההשקעות הנדרשות בתקופת התחזית •

בניית תחזיות פיננסיות כולל תחזית רווח והפסד ותזרים מזומנים  •

   .חופשי

חישוב השווי הכלכלי של פעילות החברה על ידי היוון תזרים המזומנים  •

החופשי לתקופת התחזית ושווי הפעילות בתום תקופת התחזית, תוך 

הכרוך בפעילות  עסקישימוש במחיר הון משוקלל המותאם לסיכון ה

  .חברה

המזומנים העתידיים, נחזו והוונו   ערכת שווי הפעילות בשיטת היוון זרמילשם ה

לתקופת התחזית וכן  חברההחופשיים מפעילות  הריאליים זרמי המזומנים

לתום תקופת התחזית.  החברההפעילות של י הוון השווי השאריתי לקבלת שוו

להתקיים גם לאחר   משיךת  "עסק חי", וכי  ההינ  החברהפעילות  כיוון שהונח כי  

 תום תקופת התחזית, נקבע, בהתאם, השווי השאריתי כערך הנוכחי של זרמי

סוף, על בסיס תזרים מייצג -לאיןבשנה החופשיים ריאליים המזומנים ה

 מחיר בשנה. 1.7%יצמח בשיעור של המייצג  לתקופה, ותוך הנחה כי התזרים

י הכרוך עסקת הסיכון הלפיו הוונו זרמי המזומנים החופשיים, המבטא א ההון

  .14% -כנקבע ל בפעילות,

  שיעור ההיוון  5.2

נלקח  ,בעבודתנו ולשם הערכת שיעור התשואה לנכסים המוערכים בעבודה זו

מחיר ההון המשוקלל. שיעור זה נאמד על פי הממוצע המשוקלל של מחיר ההון 

)WACC - Weighted Average Cost of Capitalכמפורט  ה) על פי הנוסח

  להלן:

WACC = Kd * D/(E+D) * (1-T) + Ke * E/(E+D) 

  כאשר:

WACC -   שיעור התשואה המשוקלל הנדרש על ידי בעלי המניות.  

Kd -   שיעור התשואה על החוב.  

D/(E+D) -   שיעור החוב מסך הנכסים.  

Ke -   שיעור התשואה על ההון העצמי.  

E/(E+D) -   שיעור ההון העצמי מסך הנכסים.  

 יישום תוך העצמי, נקבע ההון על הנדרשת התשואה העצמי, או ההון מחיר

 מודל לפי העצמי ההון מחיר). CAPM)Capital Asset Pricing Model מודל 

 בתוספת טווח, ארוכות אגרות חוב זה מורכב משער ריבית חסר סיכון על

 היחסי של הסיכון במקדם המניות של שוק הממוצעת הסיכון פרמיית מכפלת

 ההון לתנודות בשוק השקעה שווי של הרגישות את ביטא, המשקף החברה,

  :הבאה הלנוסח בכללותו ובתוספת פרמייה ספציפית, בהתאם

 S+ R )Rf - Rm*(β +fR=Ke   
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  כאשר:

Rf-  ריבית חסרת סיכון. ריבית זו נקבעה על בסיס התשואה של אג"ח 

  .10שקלית צמודה

Rm-Rf)(-  משקיע ידי על בשוק, הנדרשת הממוצעת פרמיית הסיכון 

   .11ישראלב בינלאומי הפועל

β-  הכרוך היחסי הסיכון את משקף זה היחסי. מקדם הסיכון מקדם 

 השקעה   תשואת בין המתאם על רמת בהשקעה מסוימת ומבוסס

 .ההון כולו שוק תשואת עם

נוטה להיות גבוהה יותר ככל שרמת המינוף הפיננסי של  β-ה

בעזרת השוואה לחברות  12β-החברה גבוה יותר. בזמן אמידת ה

והתאמתה לרמת המינוף הפיננסי של  β-אחרות, יש לתקנן את ה

-החברה. דבר זה נעשה על ידי ניכוי השפעת המנוף הפיננסי של ה

β בשלב הראשון, כלומר חישוב ה-"β  התפעולית", וחישוב דרגת

 β"-המנוף הספציפית של החברה, בשלב השני. הקשר בין ה

 הכוללת את השפעת המנוף הפיננסי הוא:  β-התפעולית" ל

)(D/E)]T-[1+(1Uβ=Iβ  כאשרE –  ,שווי החברהD –  שווי ההון

 
 התזרים הצפוי בטווח הארוך הנו שקלי. 10
  . Aswath Damodaranמקור:  11
  מחושבת על פי רגרסיות של חברות ציבוריות מול תשואת תיק השוק. β-ה 12
  ).18", (פרק לפירוט ראה משה בן חורין "שוק ההון וניירות הערך 13

 Iβ-הנה ה Iβהתפעולית" ואילו  Uβ – "βשיעור המס,  – Tהזר, 

 הפעילות. היות ומניות 13הכוללת את השפעת המינוף הפיננסי

הלא ממונפת של חברות דומות   βאת ממוצע  אינן נסחרות, לקחנו  

-. על בסיס זה חישבנו את ה141.15-אשר הנה כ "להנסחרות בחו

β  81.2-החברה הנאמדת בכהממונפת של.  

SR-   שיעור תשואה נוסף, המיוחס לחברה ומשקף סיכונים ספציפיים

כגון העדר סחירות, חברה קטנה וכד'. נתונים ומחקרים 

דורשים פרמיית סיכון נוספת בגין אמפיריים מראים כי משקיעים  

השקעתם בחברות המבטאת את הפרמטרים השונים של 

לאחר ניתוח הסיכונים להם חשופה החברה ובהתחשב   השקעתם.

 -נאמדה על ידינו בשיעור של כ זופרמיה  בגודל הפעילות,גם 

%5.415 .  

   

  .Telecom-ו )Software (System & Applicationענפי:  Aswath Damodaranמקור:  14

Equipment  
  Valuation Handbook 8D&P 201מקור:  15
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 כמפורט 14% -כ הינו החברהעבור  תאם לפרמטרים אלו מחיר ההון שנקבעבה

  :להלן

  1.1%  16שיעור ריבית חסרת סיכון

  1.28  ביתא 

  6.9%  17פרמיית השוק

  Rs  5.4%פרמיית סיכון נוספת 

  Ke(  15%מחיר ההון (

  13%  18שיעור החוב

  23%  19שיעור מגן המס לטווח ארוך

  7.6%  20מחיר החוב המייצג

 WACC(21  14%מחיר ההון המשוקלל (

  

    

 
  0545ממשל צמודה  16
  answath DamodarAמקור:  17
  על פי חברות המדגם.  18

  .החברהשל העתידי שיעור המס  19
 שנים. 20לתק' של מקור: מרווח הוגן, אג"ח צמוד  20
  מעוגל 21
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  6  פרק

   החברהה שוויהערכת  
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  והפסד רווח תחזית 6.1

 ):ש"חבאלפי (מוצג  2017-6/2019יחד עם תוצאות השנים  ולשנה המייצגת הבאות שניםה 5-ל הפעילותמוצגת תחזית דוחות הרווח וההפסד של  להלן

  

ולשנה המייצגת  השנים הבאות 5-ל). לשם כך, בנינו תרחיש הכנסות והוצאות DCFיושמה על בסיס היוון זרמי המזומנים העתידי שלה ( החברההשווי של  הערכת

   .והתאמות אשר בוצעו על ידינו החברההמסתמכים על תחזיות הנהלת 

  

  

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 201720181-6.20191

68,000 57,835  26,06852,47427,338הכנסות  69,360  70,747  72,162  73,389       

%101.3%4.2%5.8%17.6%2.0%2.0%2.0%1.7% הצמיחה

53,321 45,350  21,76541,35321,175עלות מכר  54,387  55,475  56,584  57,546       

%83.5%78.8%77.5%78.4%78.4%78.4%78.4%78.4%78.4% מסה"כ ההכנסות

14,679 4,30311,1216,16312,485רווח גולמי  14,973  15,272  15,578  15,843       

%16.5%21.2%22.5%21.6%21.6%21.6%21.6%21.6%21.6% מסה"כ ההכנסות

         5,034   4,958   4,871   4,785   4,700   4,058   2,025  2,826  2,015 הוצאות מכירה ושיווק

%7.7%5.4%7.4%7.0%6.9%6.9%6.9%6.9%6.9% מסה"כ ההכנסות

         2,529   2,507   2,482   2,458   2,434   2,237   1,436  2,315  1,606הוצאות הנהלה וכלליות

%6.2%4.4%5.3%3.9%3.6%3.5%3.5%3.5%3.4% מסה"כ ההכנסות

6825,9802,7026,1907,5467,7317,9198,1128,280רווח תפעולי

%2.6%11.4%9.9%10.7%11.1%11.1%11.2%11.2%11.3% מסה"כ ההכנסות

         1,904   1,866   1,821   1,778   1,736   1,424הוצאות מס

%2.5%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6% מסה"כ ההכנסות

         6,376   6,246   6,098   5,952   5,810   4,766רווח נקי

%8.2%8.5%8.6%8.6%8.7%8.7% מסה"כ ההכנסות
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  תחזית הכנסות 6.2

  באש"ח):(מוצג  החברההכנסות הרכב להלן הרכב תחזית 

  

  : הבאים פרמטריםהתחזית ההכנסות מבוססת על 

 התחזית הנה במונחים ריאליים.  .א

הנן   2018מיליון ש"ח, בהתאמה. כאשר בפועל, הכנסות החברה לשנת    4.8-מיליון ש"ח וכ  43.3  -כ  נאמדה  2018החברה לשנת  והרווח התפעולי של  הכנסות  תחזית    .ב

 מיליון ש"ח. 6-מיליון ש"ח והרווח התפעולי הנו כ 52.5

 .)לעיל 3פרק מוצרי חומרה ומוצרי תוכנה (לפרוט בדבר מוצרי החברה ראה התחזית כוללת הכנסות ממכירת   .ג

מיליון ש"ח ואילו  93-יעמוד על כ 2021הנה שסך ההכנסות בשנת  רההנה שמרנית באופן מהותי מתחזית החברה. תחזית החב ההכנסות בהערכת שווי זותחזית   .ד

 מיליון ש"ח. 70-הנו נמוך מ 2021בהערכת שווי זו סך ההכנסות בשנת 

 מיליון ש"ח. 13-לחברה צבר הזמנות של כ 30.6.2019נכון ליום   .ה

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 201720181-6.20191

57,856 49,207  20,83944,01524,265חומרה  59,013  60,193  61,397  62,441       

%111.2%10.3%1.4%17.6%2.0%2.0%2.0%1.7% הצמיחה

%79.9%83.9%88.8%85.1%85.1%85.1%85.1%85.1%85.1% מסה"כ ההכנסות

10,144   8,628   3,073  8,459  5,229תוכנה  10,347  10,554  10,765  10,948       

27.3%40.4%17.6%2.0%2.0%2.0%1.7%-%61.7% הצמיחה

%20.1%16.1%11.2%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9% מסה"כ ההכנסות

68,000 57,835  26,06852,47427,338סה"כ  69,360  70,747  72,162  73,389       

%101.3%4.2%5.8%17.6%2.0%2.0%2.0%1.7% הצמיחה

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% מסה"כ ההכנסות
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מתגים, נתבים עסקיים, חומות אש, נקודות גישה (ציוד רשת עסקי ן ממוצרי חומרה. מוצרים אלו כוללים, בעיקר: ה הנמהכנסות החבר 85%-כמוצג לעיל, כ  .ו

  ועוד.מערכת שירותי הגנת חומרה בייצור אוטומטי , IOTציוד , 22, נתבים סלולרייםLink-D) תוצרת חברת וכיוצא בזה

, פלאפון,  הוט,  סלקום,  בזק  כגון  מובילות  חברות  נמנות  החברה  של  לקוחותיה  בין  כאשר  בישראל  הטלקום  מחברות  90%  -כ  משרתים  החברה  מוצריכמפורט לעיל,    .ז

החברה ביחס ושרותי איכות מוצרי  עצם בחירת חברות הטלקום לעבוד עם מוצרי החברה מראה על ").הטלקום מפעילי(" נוספות וחברות פרטנר, ין'נטוויז

 לחברות המתחרות.

 ועוד.פיתוח ושיווק של ממיר טלוויזיה חדש , נתבים לשימוש בתשתית סיבים אופטייםלמכירת ם התקשרה החברה בהסכרונים חבחודשים הא  .ח

 מכשיר למסך מגן שירותי מערכת באמצעות המכשירים של מכירה לנקודות סלולאר מכשירי על פיזית הגנה של מלא פתרון משווקת החברה 2018 משנת החל  .ט

, המכירה בנקודות המכונות את שמנהל ייעודי שרת כולל הפתרון. Madico חברת של האמריקאית ProtectionPro חטיבת תוצרת אוטומטי בייצור הסלולאר

 של הסלולארי הטלפון ולגודל לצורה בהתאם המיוצר) Madico חברת של( פטנט מוגן גמיש ציפוי כאולטרה שמשמשים גלם וחומרי המכונות לניהול אפליקציה

בנוסף, בימים אלו משיקה החברה  ש"ח. מיליון 2-על כ 2019מיליון ש"ח ובחציון הראשון של  2-על כ 2018ההכנסות ממכירת מוצרים אלו עמדו בשנת  .הלקוח

 מוצר חדש בתחום זה.

כמו כן,  .המוצרים איכות חשבון על וזאת זולים פתרונות וכן חדשים פתרונות מציעים חדשים ספקים כך טכנולוגיות מהתפתחויות מאוד מושפע IOT-ה תחום  .י

 בדבר מוצרים אלו. צפוי לעלות קמפיין שיווקי של אחד הלקוחות המהותיים של החברה 2019של  4-הברבעון 

 .SagemCom חברת של נתביה את לשווק להתחיל החברה בכוונת 2019 שנת של הרביעי מהרבעון החל, בנוסף  .יא

 למועד נכון, החברה ידיעת למיטב( חכמים לטלפונים מידע לאבטחת בביקוש עלייה מגמת החלה, האחרונות בשנים, הפעילות בתחום התוכנה למוצרי ביחס  .יב

 פעילות את מגבירה החברה, לפיכך). מחשבים של וירוס האנטי אבטחת שיעור מול משמעותית נמוך הינו חכמים טלפונים של המידע אבטחת שיעור זה מתאר

 וביקושים למגמות לענות במטרה, חכמים לטלפונים, היתר בין), לעיל 3גם בפרק להרחבה ראה במתאר ו( סימנטק של וירוס האנטי מערכות של שלה ההפצה

 מסך ההכנסות). 3%-הכנסות ממוצרים אלו כוללות גם תוכנה לעסקים (נאמד בכ .אלה

 ח שיעור היוון המשקף את חוסר הוודאות הקיים בתחזית זו.במודל נלק  .יג

 , המשקף את שיעור הגידול הטבעי של האוכלוסייה בישראל.1.7%-שיעור צמיחה לטווח אורך נאמד בכ  .יד

  

 
  .בישראל סלולר לחברות, ייעודי תשתית בשקע או בטכנאי צורך ללא ביט מגה 150 עד במהירות 4 דור תשתית גבי על וביתי עסקי אינטרנט מספקים אשר 22
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 עלות מכר 6.3

 .שיעור זההנחנו ששיעור עלות המכר לאורך כל שנות התחזית יעמוד על  היתרון לגודללמרות . 2019גבוה במעט משיעורו בשנת  78.4%-שיעור עלות המכר נאמד בכ

  הנהלה וכלליותמכירה, הוצאות  6.4

  (מוצג באש"ח): הוצאות אלולהלן הרכב תחזית 

 

 .מלש"ח) 1.2- 1.5-הוצאות מהותיות נוספות הנן שיווק וקד"מ (כ .60%-מהווה כ -הנה בגין שכר עבודה ונלוותבתחזית עיקר ההוצאה   .א

 .10.3%-קטנו במשנה שמרנות ואמדנו שיעור זה על כמסך הכנסות. אנו נ 8.5%-תחזית החברה הנה ששיעור הוצאות אלו יהוו כ  .ב

 תחזית הוצאות מימון 6.5

אין אנו כוללים תזרימי מזומנים, בין אם חיוביים ובין אם שליליים, מפעילות מימון. חישוב  ,היות והערכת השווי חושבה בהסתמך על שיטת היוון זרמי המזומנים

  הערך הנוכחי מביא בחשבון את מרכיב המימון (ערך הזמן של הכסף) ובכך אף מנטרל את השפעת המימון.

  תחזית הוצאות מיסים 6.6

  .לצרכי מס עסקי נצברהפסד אין לחברה  .23%-והנו כ החברות בישראל הידוע במועד ההערכהבהערכת שווי זו נלקח שיעור מס 

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 201720181-6.20191

         5,034   4,958   4,871   4,785   4,700   4,058   2,025  2,826  2,015 הוצאות מכירה ושיווק

%7.7%5.4%7.4%7.0%6.9%6.9%6.9%6.9%6.9% מסה"כ ההכנסות

         2,529   2,507   2,482   2,458   2,434   2,237   1,436  2,315  1,606הוצאות הנהלה וכלליות

%6.2%4.4%5.3%3.9%3.6%3.5%3.5%3.5%3.4% מסה"כ ההכנסות

         7,563   7,466   7,353   7,242   7,134   6,295   3,461  5,141  3,621סה"כ

%13.9%9.8%12.7%10.9%10.5%10.4%10.4%10.3%10.3% מסה"כ ההכנסות
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 תחזית השקעות 6.7

  השקעות ברכוש קבוע  .א

סך ההשקעה נאמד לכן, . מגני מסךוכן למדפסות  בגין ריהוט וציוד משרדיבעיקר ההשקעה ברכוש קבוע הנה ברכוש קבוע.  ות מהותיותהשקעהחברה אינה נדרשת ל

  בגובה הפחת השוטף.

 השקעה בהון חוזר  .ב

(על בסיס ממוצע השנים  ימים 93-כ– 23ימי לקוחותההון החוזר התפעולי כדלקמן:  לסעיפי פרטנית תחזית ערכנו, תפעולי חוזר בהון הצפויה ההשקעה חישוב לשם

 25-כ –  26ימי זכאים, )2019-2018(על בסיס ממוצע השנים  ימים 68-כ  – 25ימי ספקים, )2019-2018(על בסיס ממוצע השנים  ימים 23-כ  – 24ימי מלאי, )2019-2018

להלן טבלה המציגה את הרכב ההון החוזר לכל אחת  .)2019-2018(על בסיס ממוצע השנים  ימים 16 -כ – 27ימי חייביםו )2019-2018(על בסיס ממוצע השנים  ימים

  מהשנים (באש"ח):

  

 
  ביחס למכירות. 23
 ביחס לעלות מכר. 24
 ביחס לעלות מכר. 25
 מכר.ביחס לעלות  26
  ביחס למכירות. 27

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 20181-6.20191

               93          93            93          93          93         93         94         92ימי לקוחות 

               16          16            16          16          16         16         12         20ימי חייבים

               23          23            23          23          23         23         23         23ימי מלאי

               68          68            68          68          68         68         47         89ימי ספקים

               25          25            25          25          25         25         22         28ימי זכאים

          9,758     9,595       9,407     9,223     9,042    4,4789,8537,690הון חוזר נטו (אש"ח)

1,352181184188163(2,163)5,375שינוי בהון חוזר

תחזית
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  בגישת היוון תזרימי המזומנים שווי פעילות החברה 6.8

   ):ש"חבאלפי (מוצג  החברהלהלן מוצג דו"ח על תזרים המזומנים החזוי של 

  

   .1.7% -תוך הנחה שתזרים מזומנים יצמח בשיעור צמיחה ריאלי של כהיוון תזרים המזומנים בטווח הארוך, עד לאינסוף, -ערך שייר*

תקופת התחזית, למועד ההערכה, מתוך הנחה שזרמי המזומנים  , הוון תזרים המזומנים החופשי בתקופת התחזית, וכן ערך השייר בתוםלצורך הערכת שווי הפעילות

  .ש"ח מיליון 49.4 -והינו כ )14%( הפעילותהחופשי הוון במחיר הון המשקף את הסיכון של תזרים המזומנים  השנתיים מתפלגים באופן שווה על פני השנה.

  

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1

4,7665,8105,9526,0986,2466,376רווח תפעולי אחרי מס

               -         -         -         -        -        -בתוספת פחת בניכוי השקעות

(163)(188)(184)(181)(1,352)2,163קיטון (גידול) בהון חוזר

6,9294,4595,7725,9136,0586,212תזרים מזומנים

51,366ערך שייר* 

14%6,4903,6634,1593,7383,36028,008תזרים מהוון

NPV ,49,418שווי פעילות החברה
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  שווי הון החברה 6.9

 פעילות אופק זו לאורך במתכונת לפעול תמשיך והיא )Ongoing Concern(" חי עסק" הינה החברה הבסיס כי הנחת על החברה מתבססת פעילות של השווי הערכת

פעילות   של  הסיכון  רמת  את  התואם,  המשוקלל  ההון  במחיר  הוונו המזומנים  זרמי.  )"DCF"(  המזומנים  היוון תזרים  שיטת  לפי  נערכה הפעילות  שווי  הערכת.  אינסופי

מימון  בדרך תלוי בלתי הוא, כלומר, הפעילות של ההון בהרכב תלוי אינו של הפעילות הכלכלי הערך. החברה פעילות של הכלכלי הערך הינו המתקבל הערך. החברה

  .זר הון דרך או עצמי הון דרך אם בין, החברה

 ומבוסס גורדון מודל בנוסחת י שימוש"ע נאמד, השייר ערך אומדן. 14%-שנאמד בכ בשיעור פעילות החברה של הריאלי המזומנים תזרים הוון, השווי הערכת לצורך

  . 1.7%פרמננטי של  צמיחה ושיעור ההון מחיר על

  יש להוסיף/להפחית את היתרות הבאות בהתאם לערכן נכון למועד ההערכה:, שווי החברהכדי לקבל את 

 .28אש"ח 1,845-נאמד בכ בתוספת יתרות מזומנים, פיקדונות וניירות ערך -

 .29אש"ח 6,974 -בכוהתחייבות לסיום יחסי עובד מעביד הנאמד  התחייבות לתאגידים בנקאייםבניכוי  -

  .)5%-+/ שבין בטווח(ח "ש מיליון 44.3 -כ הנו DCF מודל בסיס על ההחברה שווי, לעיל ומוצג בהרחבה בחוות דעת זו לאמור בהתאם

ועל בסיסה שווי החברה  9.10.2018אשר נערכה על ידי חברת ייעוץ אחרת. הערכת השווי נחתמה ביום  ,חברת ניו הוריזון גרופ בע"מ פירסה הערכת שווי של החברה

  מהר"מ: בעיקר הפער בין הערכות השווי נובע. )37%-(פער של כ מיליון ש"ח 32.3-נאמד בכ 30.6.2018ליום 

 אש"ח. 4,170 -ההון החשבונאי של החברה גדל בכ) 30.6.2019-ל 30.6.18החודשים (בין  12במהלך  -

 .30.6.2018בהן נעשה שימוש בהערכת השווי ליום  גבוהים באופן מהותי מהתחזיות 2018ביצועי החברה בשנת  -

מה שמביא  -1.1%ואילו בעבודה זו בריבית שקלית בשיעור של  2.85%נעשה שימוש בריבית חסרת סיכון דולרית בשיעור של  30.6.2018-בהערכת השווי ל -

  וסף, לגישתנו רמת הסיכון של החברה פחתה.בנ .ההון של החברהלהקטנת מחיר 

 
 20196.03.על בסיס מאזן החברה ליום  28
 201930.6.על בסיס מאזן החברה ליום  29
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  ניתוח רגישות 6.10

  ):ש"ח באלפי( ושיעור הצמיחה לטווח ארוך ההיוון לשיעור ביחס, החופשיים המזומנים זרמי היוון שיטת פי על החברה שווי של רגישות ניתוח מוצג, שלהלן בטבלה

  

  

  

  

  

 

 
  
  

   

44,2890.5%1.0%1.5%1.7%2.00%2.5%3.0%

12.0%49,708  51,134  52,695  53,362   54,413   56,311   58,420   

12.5%47,510  48,789  50,184  50,778   51,712   53,393   55,250   

13.0%45,489  46,641  47,892  48,424   49,257   50,752   52,397   

13.5%43,624  44,664  45,791  46,269   47,016   48,352   49,815   

14.0%41,898  42,841  43,859  44,289   44,961   46,160   47,468   

14.5%40,296  41,152  42,075  42,464   43,072   44,151   45,324   

15.0%38,804  39,585  40,424  40,777   41,327   42,303   43,359   

15.5%37,413  38,127  38,891  39,212   39,712   40,596   41,551   

16.0%36,112  36,765  37,464  37,757   38,212   39,016   39,882   

שיעור צמיחה לאינסוף

היוון
שיעור 
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  פרטים נוספים אודות מעריכי השווי – נספח א'
  פרטי החברה המעריכה

) בע"מ, מתמחה במתן ייעוץ כלכלי 2009יעוץ והשקעות ( חברת אי.אפ.אס

ומימוני והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין 

ותקינה ישראלית, לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה לבתי   IFRSלאומית  

משפט. בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות בארץ 

  חברות פרטיות.ובחו"ל ו

  תחומי ידע ופעילות

 ליווי חברות בתהליכי הנפקה ראשונה לציבור; �

 חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים; �

 דיליג'נס כלכלי וחשבונאי;-דיו �

 הערכת שווי חברות ועסקים; �

 בדיקת כדאיות כלכלית; �

 הכנת תוכניות עסקיות; �

 ליווי חברות מול המערכת הבנקאית; �

 חברות בתהליכי מיזוג ורכישה;ליווי  �

 הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים; �

 הערכת שווי התחייבויות תלויות, ערבויות והלוואות; �

 הערכת שווי של מכשירים פיננסים ונגזרים. �

  

  

  פרטי עורך חוות הדעת, שגיא בן שלוש, רו"ח

 ".) בע"מ2009( מנכ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אס יעוץ והשקעות •

במנהל  M.B.Aבחשבונאות וכלכלה, תואר שני  BAאשון בעל תואר ר •

 M.Aעסקים עם התמחות במימון, בנקאות ומערכות מידע ותואר שני  

 בלימודי משפט.

 בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל. •

שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי  16-בעל ניסיון של מעל ל •

והמימוני, הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי (של אופציות ונגזרים 

אחרים, חברות ועסקים וכיו"ב) ועבודות כלכליות במגוון תחומים 

 לחברות פרטיות, ציבוריות ומשרדי ממשלה. 

לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים, מנהל  •

רו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת וים של מספר חברות כספ

BDO .זיו האפט 

מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות  •

 כספיים.

 :שווי למעריכי בינלאומיים גופים/בארגונים (Member) חבר •

o Member in the International Association of Consultants, 

Valuators and Analysts – IACVA 
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 1999 -חוק החברות, התשנ״ט 

 תקנון ההתאגדות של

 בע״מ  אקסל טכנולוגיותדולומיט אחזקות
Dolomite HoldingsAccel Technologies  Ltd. 

 פרשנות ותחולה . 1

בתקנון זה יהיה לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצידו, מלבד אם הקשר  .1.1

 הדברים מחייב אחרת.

 משמעו דירקטוריון החברה שמונה בהתאם להוראות תקנון זה; ''הדירקטוריון'' 

 משמעה דולומיט אחזקות בע״מ; ״החברה״ 

 , כפי שישונה ו/או יתוקן מעת לעת;1999-משמעו חוק החברות, התשנ״ט ״החוק״ או ״חוק 

 החברות״ 

 משמעו המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה מעת לעת; ״המשרד״ 

 משמעו תזכיר ההתאגדות של החברה; "התזכיר" 

 משמעו תקנון זה כפי שנוסח כאן או כפי שישונה מזמן לזמן על ידי ״התקנון״ או 

 האסיפה הכללית בהתאם להוראות תקנון זה; ״תקנון זה״ 

 משמעו דפוס, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכל ״כתב״ 

 הטבעה של מילים בצורה הנראית צורה אחרת של כתיבה, יצירה או
 לעין;

 משמעו מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם להוראות החוק ״מרשם בעלי 

 ובהתאם להוראות תקנון זה; המניות״ 

 משמעה החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית )בין אסיפה שנתית ובין ״החלטה ברוב 

 המשתתפים בהצבעה,אסיפה מיוחדת( במניין קולות, ברוב קולות  רגיל״ 

 כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

אלא אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, למונחים המופיעים בתקנון  -בכפוף להוראות תקנון זה  .1.2

זה אשר הוגדרו בחוק יינתנו הפירושים אשר ניתנו להם בחוק; מילים הבאות ביחיד תכלולנה את 

ילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומילים שפירושן בני אדם תכלולנה הרבים ולהיפך; מ

 גם תאגידים; מלים ומונחים שהוגדרו בתזכיר יהיו להם הפרושים אשר ניתנו להם שם.

divaD גופן: :עיצב  
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 שם החברה  .2

 בעברית: דולומיט אחזקות בע״מ

 Dolomite Holdings Ltdבאנגלית: .

 מטרות החברה ותכליתה .3

 לאמור בתזכיר החברה, לעסוק בכל עיסוק חוקי.החברה רשאית, בכפוף  .3.1

החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה  .3.1

 העסקיים של החברה.

 הוו המניות הרשום של החברה  .4

 1מניות רגילות בנות    000,00015040,  -ש״ח, והנו מחולק ל  40,000,000ההון הרשום של החברה הוא   .4.1

״(. המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכויות שוות לכל דבר המניות הרגילות)״ ללא ערך נקובש״ח

ועניין, לרבות הזכות להשתתף באסיפות הכלליות של החברה, בין הרגילות בין היוצאות מן הכלל, 

וכן הזכות להשתתף  ולהצביע מכוחן, לקבל דיבידנדים ו/או מניות הטבה ו/או זכויות למניות

 בחלוקת עודף נכסיה של החברה בעת פירוקה.

אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת אך ורק עד לסכום הערך הנקוב שטרם נפרע של מניות  .4.2

 החברה שבבעלותם.

בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים  .4.3

יות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה. לעניין חישוב גבול ההון הרשום יראו ניירות למימוש למנ

 ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקתם.

בהתחשב עם ההוראות בנדון בתזכיר או בתקנון זה, מקום שהן קיימות, ומבלי לפגוע  .4.4

ן לבעלי מניות קיימות של החברה ובכפוף להוראות כל דין, בזכויות המיוחדות שהוקנו קודם לכ

החברה רשאית, בהחלטה ברוב רגיל )א( להגדיל את הונה הרשום של החברה; )ב( לבטל הון רשום 

שטרם הוקצה, אם אין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את אותן המניות; 

 וג מניות כפי שתקבע, ולקבוע זכויות שונות לכל סוג,להגדיל את הונה הרשום של החברה בס )ג(

לרבות זכויות מיוחדות ו/או שונות מאלה הצמודות למניות הקיימות וכן לרבות מניות הניתנות 

לפדיון, מניות נדחות וכד; )ד( לאחד ו/או לחלק מחדש את הון המניות של החברה למניות ללא ערך 

קטן מהסכום הקיים ו/או לסוגי מניות שונים מאלה  נקוב ו/או למניות בנות סכום גדול ו/או

 הקיימים.
 אחריות בעלי המניות  .5

אחריותו של בעל מניה בחברה לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום החייב להשתלם על  .5.1

, ובכל מקרה לסכום שלא יפחת מערכה הנקוב של כל מניה ידיו עבור המניות המוחזקות על ידיו

 .המוחזקת על ידיו



- 3 - 
 

״(, תהא אחריותו התמורה המופחתתהקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב )להלן: ״ .5.2

 של בעל מניה מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת עבור המניה שהוקצתה לו כאמור.

 שינוי התקנון .6

 ת.בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה ברוב רגיל שתתקבל באסיפה הכללי

 זכויות וחובות בעלי המניות .7

 זכויותיו וחובותיו של בעל מניות הן כקבוע בתקנון זה, וכפי שייקבעו מעת לעת בחוק ובכל דין.

 ניירות ערך של החברה  .8

 כללי .8.1

בכפוף להוראות כל דין, לחברה מותר שיהיו מניות מסוגים שונים, ניירות ערך בני פדיון, ניירות ערך 

 איגרות חוב מובטחות, סדרת איגרות חוב או ניירות ערך אחרים.למוכ״ז, איגרות חוב, 

 ניירות ערך בני פדיון .8.2

 החברה רשאית ליצור ו/או להנפיק ניירות ערך בני פדיון. .8.2.1

לרבות   בכפוף להוראות החוק, ניתן להצמיד לניירות ערך בני פדיון מתכונותיהן של המניות, .8.2.2

ברווחים של החברה ו/או זכות לדיבידנד או למניות זכויות הצבעה ו/או זכות השתתפות 

 הטבה ו/או זכויות אחרות או נוספות הצמודות למניות החברה.

ניירות ערך בני פדיון בסכום, במועדים, בצורה ומתוך המקורות החברה רשאית לפדות  .8.2.3

שיקבעו בהחלטה של האסיפה הכללית על יצירת ניירות הערך בני פדיון ו/או בהחלטת 

הדירקטוריון על הנפקת ניירות ערך בני פדיון, אם לא נקבע האמור בהחלטה של האסיפה 

הכללית.
 ד ךהנפקה והקצאת ניירות ער .9

להוראות החוק, הקצאת מניות וכן הנפקה והקצאת ניירות ערך אחרים של החברה הנה בכפוף  .9.1

 בסמכות הדירקטוריון.

הדירקטוריון רשאי להקצות מניות תמורת תשלום במזומן ו/או בתמורה אחרת בכפוף לכל דין,  .9.2

 .ו/או ללא תמורה ו/או כנגד תשלומים

חוב מובטחות, סדרת איגרות חוב, ו/או  הדירקטוריון רשאי להנפיק ולהקצות אגרות חוב, אגרות .9.3

ניירות ערך אחרים, במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה, ובגבולותיה של אותה סמכות. האמור 

לעיל אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, ללוות בשם החברה ולהוציא 

 כך.אגרות חוב יחידות, שטרי חוב ושטרי חליפין, בגבולות סמכותו ל



- 4 - 
 

 תעודת מניה  .10

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות, זכאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של שלושה  .10.1

חודשים לאחר ההקצאה, או רישום ההעברה, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות הרשומות על שמו, 

 אשר תפרט את מספר המניות ואשר תעיד על בעלותו במניות הרשומות על שמו.

מניה בבעלות משותפת, תוציא החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים בשותפות של  במקרה של .10.2

המניה, ומסירת תעודה כזו לאחד השותפים, תיחשב כמסירה לכולם. החברה לרישומים זכאית 

 לקבל מהחברה תעודת מניה בגין המניות הרשומות על שמה.

קומה, לאחר מילוי התנאים תעודת מניה שאבדה, הושחתה או התקלקלה, ניתן להוציא חדשה במ .10.3

 לעניין ההוכחה לקיום האמור לעיל, שיפוי וכיו״ב, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון.

בכפוף להוראות החוק והתקנות מכוחו, דירקטוריון החברה יקבע את הצורה, הנוסח, אופן עריכתה  .10.4

 או הדפסתה של תעודת מניה ואת המוסמכים לחתום עליה.

 שטר מניה  .11

דירקטוריון החברה רשאי, לפי בקשת בעל מניות, להפוך מניות משולמות במלואן למניות למוכ״ז  .11.1

 ולהוציא בגינן שטר מניה.

בעל מניות האוחז כדין בשטר מניה, רשאי להחזירו לחברה לשם ביטולו והפיכת המניות למוכ״ז  .11.2

המניה, בעל המניות הנ״ל יירשם הכלולות בשטר המניה, למניות רשומות על שם. עם ביטול שטר 

 במרשם בעלי המניות כבעלים של המניות הנ״ל.
 העברת מניות למוכ״ז תעשה במסירת השטר לידי הנעבר. .11.3

בכפוף להוראות החוק והתקנות מכוחו, דירקטוריון החברה יקבע את הצורה, הנוסח, אופן עריכתו  .11.4

 או הדפסתו של שטר מניה ואת המוסמכים לחתום עליו.

 ריון החברה יקבע את התשלום לחברה תמורת הוצאת שטר מניה.דירקטו .11.5

 דרישת תשלום  .12

החברה רשאית לשלוח, לפי החלטת הדירקטוריון, דרישת תשלום לבעל מניות לשלם את התמורה  .12.1

שהוא התחייב לשלם לחברה תמורת המניות שהוקצו לו וטרם שולמה לחברה כולה או מקצתה 

 (, אם לא נקבעו בתנאי ההקצאה מועדים לתשלום החוב.״החוב״)להלן: 

( 14עשר )-ועדי התשלום, שלא יהיו מוקדם מארבעהבדרישת תשלום יצוין סכום החוב לתשלום, מ .12.2

 יום ממועד משלוח דרישת התשלום, מקום וצורת התשלום.
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אם למניה יהיו בעלים משותפים, דרישת התשלום תישלח לאחד מהם, והיא תחשב כנמסרה לכל  .12.3

 הבעלים.

אם בתנאי ההקצאה ו/או בהסכם ההקצאה נקבעו מועדים לתשלום החוב, יראו מועדים אלה  .12.4

 כאילו נקבעו בדרישת תשלום שנשלחה ונתקבלה על ידי החייב.

אם לא נקבע אחרת, כל סכום של החוב שלא ישולם במועד שנקבע בדרישת תשלום ו/או בתנאי  .12.5

ההקצאה ו/או בהסכם ההקצאה, ישא ריבית בשיעור הריבית המירבי שיהיה נהוג באותה עת בבנק 

רות )כולל ״ריבית חריגה״( או בשיעור ריבית לאומי לישראל בע״מ על משיכות יתר בלתי מאוש

נמוך יותר שיקבע על ידי הדירקטוריון, מהמועד הנ״ל ועד לתשלומו בפועל. הדירקטוריון רשאי 

 לוותר על תשלום ריבית, כולו או מקצתו.

 החברה רשאית, על פי החלטת הדירקטוריון, לקבל תשלום על חשבון החוב לפני מועד הפירעון. .12.6

בתקנה זו לעיל, אינו גורע ואינו פוגע בכל תרופה או סעד שהחברה זכאית להם על פי תקנון האמור   .12.7

 זה ו/או על פי כל דין.

חילוט מניות  .13
דירקטוריון החברה רשאי לחלט ולמכור כל או חלק ממניות שהוקצו לבעל מניות ושהחוב ו/או  .13.1

הריבית בגינו המתייחסים למניות אלו לא שולמו במלואם במועדים שנקבעו בתנאי ההקצאה ו/או 

 (.״החייב״בהסכם ההקצאה ו/או בדרישות תשלום )להלן: 

על חילוט מניות, על כוונתה לחלט את כל או החברה תודיע לחייב בכתב, בסמוך לקבלת ההחלטה  .13.2

חלק ממניותיו תוך שבעה ימים לפחות ממועד קבלת ההתראה, וזאת במידה והתשלום הנדרש לא 

 יבוצע במהלך התקופה שנקבעה במכתב ההתראה.

 מניות שחולטו כאמור וטרם נמכרו, לא תקננה זכויות כלשהן. .13.3

החייב רשאי לשלם לחברה את החוב בתוספת הריבית, כל עוד המניות שחולטו לא נמכרו, יהיה  .13.4

 ואזי יתבטל חילוט המניות.

מבלי לפגוע או לגרוע באמור בתקנה זו לעיל, גם לאחר חילוט המניות וגם לאחר מכירתן, החייב  .13.5

ימשיך לחוב לחברה את תשלום החוב, אלא אם המניות שחולטו נמכרו והחברה קיבלה את מלוא 

 ינו וההוצאות שנלוו למכירתן.החוב בתוספת הריבית בג

דירקטוריון החברה יהיה רשאי למנות אדם, מהחברה או מחוץ לחברה, שיטפל במכירת המניות  .13.6

 שחולטו ויוסמך לחתום על כתב העברת המניות לקונה.

אישור של דירקטור שייקבע על ידי הדירקטוריון או של מזכיר החברה, שהמניות חולטו על פי  .13.7
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ן ביום שנקוב באישור הנ״ל, יהווה וישמש ראיה מכרעת וסופית שהמניות החלטה של הדירקטוריו

 חולטו כדין.

אם המניות שחולטו כאמור תימכרנה במחיר העולה על החוב בתוספת הריבית בגינו וההוצאות  .13.8

שנלוו למכירתן, אזי, החברה תחזיר לחייב את התמורה החלקית ששילם בפועל לחברה תמורת 

תה כזו, ובלבד שהתמורה שתוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה המניות שחולטו, אם היי

 שלה התחייב החייב, בתוספת הריבית וההוצאות שנלוו למכירה.

בהיעדר קביעה אחרת בתנאי הקצאת המניות, בעל מניה לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או להשתמש  .13.9

מניות אלו טרם שולמו במלואם בכל זכות כבעל מניה בגין מניות שהסכומים המגיעים לחברה בגין  

 במועדים שנקבעו להם בתנאי ההקצאה ו/או בהסכם ההקצאה ו/או בדרישות תשלום.

במקרה של מניה בבעלות משותפת, יהיו הבעלים המשותפים של המניה אחראים ביחד ולחוד  .13.10

 לתשלום הסכומים המגיעים לחברה בגין המניה.

 כל אחריות בגין מכירת המניות שחולטו.החייב פוטר את החברה ו/או את הדירקטוריון מ .13.11

 אין באמור בתקנה זו לעיל, כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד או תרופה של החברה כלפי החייב. .13.12

 העברת מניות  .14

 מניות וניירות ערך אחרים בחברה, ניתנים להעברה בכפוף ובהתאם לאמור בתקנה זו להלן. .14.1

במלואן, ניתנות להעברה ללא צורך באישור בכפוף לאמור בתקנה זו להלן, מניות ששולמו  .14.2

 הדירקטוריון.

אין להעביר חלק ממניה, אולם, יכול שלמניה יהיו מספר בעלים במשותף, וכל אחד מהם זכאי  .14.3

להעביר את זכותו בהסכמה חתומה בכתב של כל הבעלים המשותפים על גבי כתב העברת מניות 

 להלן. 14.6כאמור בסעיף 

י מסירה לחברה של כתב העברת מניות חתום על ידי המעביר והנעבר, העברת מניות תעשה על יד .14.4

 והמעביר יישאר בעל המניות עד שירשם שמו של הנעבר במרשם בעלי המניות כבעלים של המניות.

כל כתב העברת מניות יימסר לחברה במשרדה. כתב העברת מניות שירשם במרשם בעלי המניות  .14.5

יישאר בידי החברה, וכל כתב העברת מניות אשר הדירקטוריון יסרב לאשר בהתאם לסמכותו 

 להלן יוחזר, לפי דרישה, למי שמסרו, יחד עם תעודת המניה )אם נמסרה(. 14.7כמפורט בתקנה 
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כתב העברת מניות יהיה בצורה המפורטת להלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה אחרת  .14.6

שתאושר על ידי הדירקטוריון:

 הדירקטוריון רשאי: .14.7

 שהוא לרבות ריבית, בגינן.לסרב להעברת מניות שקיים חוב כל  .14.7.1

 להתלות רישום העברת מניות בעשרת הימים האחרונים שלפני קיום אסיפה כללית. .14.7.2

לא להכיר בכתב העברת מניות עד שתצורף לו תעודת)ות( המניה של המניות המועברות  .14.7.3

וכן כל ראיה אחרת שידרוש הדירקטוריון מטעם סביר, לשם בירור בעלותו של המעביר 

 המועברות.למניות 

לא סירב הדירקטוריון להעברת המניות כמפורט לעיל, הוא ידאג לרישום העברת המניות הנ״ל 

 במרשם בעלי המניות.

מי שזכאי למניות בחברה לפי דין, הן ירשמו על שמו במרשם בעלי המניות. .14.8
 החברה רכישה עצמית או מתן מימון לרכישת ניירות ערך של  .15

 רכישת מניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה .15.1

החברה רשאית לרכוש מניות ו/או ניירות ערך אחרים כולל ניירות ערך המירים של החברה ו/או 

לתת מימון לרכישתם, במישרין או בעקיפין, ו/או להתחייב לעשות כאמור, בכפוף ובהתאם 

 להוראות הקבועות בחוק ובתקנות מכוחו.

 ות של החברה האםרכישת מני .15.2

 כתב העברת מניות

 ת.ז./מס׳ _____-( מעביר ל״המעביר״, )להלן:  ____ מען _____ ת.ז./מס׳ חברה ____ אני/אנו הח״מ,

 שקלים _____ ש״ח )במילים: _____ ( תמורת הסכום של״הנעבר״)להלן:  _____ מען _____ חברה

 ש״ח כ״א, המסומנות במספר סידורי _____ מניות רגילות בנות ____ חדשים( ששולם למעביר,

 בע״מ, והן תהיינה בידי הנעבר, בידי מנהל _____ ועד בכלל, של החברה _____ עד מספר _____ ממספר

עזבונו ובידי הבא מכוחו על פי התנאים שלפיהם החזיק המעביר במניות הנ״ל בשעת החתימה על כתב זה, 

 ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניות על פי תנאים אלה.

  ________ שנת ______ בחודש ____ על החתום היום : ולראיה באנו

  _______________________________ חתימת הנעבר  ______________ חתימת המעביר
  ________________________________ עד לחתימה  _________________ עד לחתימה
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החברה רשאית לרכוש מניות של החברה האם שלה, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הקבועות 

 בחוק ובתקנות מכוחו.

 האורגנים של החברה וסמכויותיהם  .16

האורגנים של החברה הם האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנהל הכללי וכל מי שעל פי דין או  .16.1

 פעולתו בעניין פלוני כפעולת החברה לאותו עניין.מכוח תקנון זה רואים את 

חלוקת הסמכויות בין האורגנים של החברה תהיה על פי דין. לכל אורגן בחברה נתונות גם כל  .16.2

 סמכויות העזר הדרושות להפעלת סמכויותיו.

אסיפה כללית רשאית ליטול לעצמה סמכויות הנתונות לאורגן אחר, ובלבד שפרק הזמן שבו תיטול  .16.3

 ות אלו לא יעלה על פרק הזמן הנדרש נוכח הנסיבות הספציפיות שהביאו לנטילת הסמכות.סמכוי

אסיפה כללית רשאית להעביר לדירקטוריון סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או  .16.4

 לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

רשאה, רשאי האורגן המוסמך לאותה פעולה, לאשר פעולה שנעשתה ללא הרשאה או בחריגה מן הה .16.5

 אותה בדיעבד.

כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי ועדה של הדירקטוריון, או על  .16.6

כי היה   ידי כל אדם המכהן כדירקטור בשם החברה, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה לאחר מכן,

האלה או הועדה האמורה או שכולם או אחד מהם היו פסולים, איזה פגם במינוי הדירקטורים 

כאילו מונה כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות דירקטור או כאילו 

 מונתה הועדה האמורה כדין.

האסיפה הכללית רשאית לאשר כל פעולה שנעשתה על ידי הדירקטוריון או ועדת דירקטוריון ללא  .16.7

ריגה מסמכות, ומעת האישור, תראה הפעולה שאושרה, כאילו נעשתה מלכתחילה סמכות או תוך ח

 בתחום הסמכות של הדירקטוריון או ועדת הדירקטוריון, לפי העניין.

 האסיפה הכללית  .17

 אסיפה כללית סמכויות  .17.1

לאסיפה כללית של החברה תהיינה נתונות כל הסמכויות כקבוע בחוק, אלא אם סמכות זו נשללה 

 בתקנון זה.במפורש 
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 מקום אסיפה כללית .17.2

 אסיפה כללית תתקיים בישראל. .17.2.1

אם מניות של החברה תוצענה לציבור מחוץ לישראל ו/או תהיינה רשומות למסחר בבורסה  .17.2.2

 מחוץ לישראל, ניתן לקיים אסיפה כללית גם מחוץ לישראל, אם הדירקטוריון יחליט כך.

 השתתפות באסיפה כללית .17.3

 להשתתף באסיפות הכלליות של החברה תהיה כקבוע בחוק.זכאות בעל מניות  .17.3.1

בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות, המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה  .17.3.2

כללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניות, באופן שיקבע בתקנות על פי החוק. בעל מניות 

 י יושב ראש האסיפה.האוחז בשטר מניה, יציג אותו בתחילת הדיון באסיפה הכללית בפנ

בעל מניות רשאי להשתתף ולהיות נוכח באסיפה כללית בעצמו או באמצעות שלוח. בעל  .17.3.3

בין ממניות רשאי למנות יותר משלוח אחד ולפצל את זכויות ההצבעה בגין מניותיו 

 השלוחים.

 תאגיד שהינו בעל מניות בחברה רשאי להשתתף באסיפה כללית באמצעות שלוח. .17.3.4

השותף ששמו  ,בעלות משותפת, יהיה זכאי להשתתף באסיפה כלליתאם מניה תהיה ב .17.3.5

מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ואם הוא לא יהיה נוכח באותה אסיפה כללית, יהיה 

  השותף ששמו מופיע לאחר מכן זכאי להשתתף באותה אסיפה כללית, וכך הלאה.
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בעל מניות ימנה שלוח באמצעות כתב מינוי חתום על ידו, בנוסח כמפורט להלן או באופן  .17.3.6

 דומה לו, ככל האפשר.

מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי הופקד במשרד או במקום אחר  .17.3.7

 שעות לפני מועד קיום האסיפה. 24שהדירקטוריון קבע, לפחות 

 ישתתף גם בעל מניות וגם שלוח שלו, לא יהיה תוקף למינוי השלוח.אם באסיפה כללית  .17.3.8

מינוי שלוח יהיה בתוקף גם אם במועד האסיפה הכללית בעל המניות שמינה אותו נפטר  .17.3.9

או שביטל את המינוי, אלא אם הודעה על פטירתו של בעל המניות או על ביטול המינוי 

 נתקבלה במשרד לפני מועד האסיפה הכללית.

יושב ראש אסיפה כללית יהיה רשאי למנוע השתתפות באסיפה הכללית של מי שאיננו בעל  .17.3.10

מניות או שלוח של בעל מניות, אלא אם האסיפה תחליט אחרת, וכן רשאית אסיפה כללית 

 להחליט למנוע השתתפות מי שאיננו בעל מניות או שלוח של בעל מניות.

 כינוס אסיפות כלליות .17.4

ות כלליות שנתיות ואסיפות כלליות מיוחדות של בעלי המניות של החברה הדירקטוריון יזמן אסיפ

 ויקבע את סדר יומן, והכל בהתאם להוראות החוק.

 הודעה על אסיפה כללית ומועדי פרסומה .17.5

החברה תפרסם הודעה על כינוס אסיפה כקבוע בחוק ובתקנותיו. היה וניירות הערך של החברה 

ירשמו למסחר בבורסה מחוץ לישראל, תפרסם החברה הודעה על כינוס האסיפה גם על פי דרישות 

לחוק החברות או לתקנות מכוחו, לא לסעיף הבורסה האמורה. בכפוף לאמור לעיל ובהתאם 

ינוס האסיפות הכלליות של החברה לכל בעל מניה הרשום במרשם בעלי תימסר הודעה על כ

  המניות.

 לכבוד
 )החברה( ________ 

 מניות רגילות _____ הבעלים של,  ____ ת.ז./מס׳ חברה ______ אני/אנו הח״מ,
 ת.ז. ______ או בהעדרו של מר _____ ת.ז. ___ בחברתכם, ממנה/ים בזה את מר

, כשלוחי/נו להשתתף ולהצביע באסיפה כללית של החברה שזומנה ליום _____ 
מניות  ___ ובכל אסיפה נדחית שלה בגין_____ שנת ,___________בחודש _____ 

 מתוך המניות האמורות.
 

  ____ ולראיה באתי/נו על החתום היום
 

 חתימה

חתימ
 ה

:מוביל,ימין ___ +  ,מ''ס  :טאב  63.1   עצירות  :מעוצב  
מ''ס +  3  :מוביל,ימין ___ + לא ב  71.1   ,מ''ס    68.11

מ''ס מ''ס +  31.8  

שמאל :מעוצב  
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 מנין חוקי באסיפות הכלליות .17.6

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח בפתיחת האסיפה מנין חוקי, ויושב  .17.6.1

 ראש האסיפה הוא שיפתח את הדיון באסיפה.

מחצית השעה מהמועד שנקבע המנין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות, תוך  .17.6.2

)עשרים וחמישה  25%)שני( בעלי מניות שלהם לפחות  2לתחילת האסיפה, של לפחות 

 אחוזים( מזכויות ההצבעה בחברה.

אם מניה תהיה בבעלות משותפת, יחשב השותף ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות,  .17.6.3

חשב השותף ששמו מופיע והוא בלבד, כנוכח באסיפה הכללית, ואם הוא לא יהיה נוכח, י

 לאחר מכן כנוכח באותה אסיפה כללית, וכך הלאה.

בעל מניות המצביע באמצעות כתב הצבעה ייחשב כנוכח באסיפה הכללית, אם כתב  .17.6.4

 ההצבעה הממולא יגיע לחברה לא יאוחר מהמועד שיקבע לכך בחוק ובתקנות על פיו.

כנוכח באסיפה כללית לעניין בעל מניות שאיננו זכאי להצביע באסיפה כללית לא יחשב  .17.6.5

 קביעת המנין החוקי.

תדחה   אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, .17.6.6

האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם 

 צוין כך בהזמנה לאותה אסיפה כללית.

וכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע אם באסיפה הנדחית לא יהיה נ .17.6.7

לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים, אולם, אם 

האסיפה הכללית זומנה על פי דרישת בעלי מניות ובאסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין 

האסיפה חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים  

הנדחית רק אם נכח)ו( בה לפחות בעל)י( מניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה מיוחדת על 

 ידי בעל)י( מניות.

 יושב ראש האסיפה .17.7

כיושב ראש האסיפה הכללית יכהן יושב ראש הדירקטוריון או מי שהוא מינה בכתב דרך  .17.7.1

 קבע או לאסיפה מסוימת.

מונה יושב ראש לדירקטוריון או לא נכח יושב ראש הדירקטוריון ולא מינה יושב אם לא  .17.7.2

ראש לאסיפה, יהיה יושב ראש האסיפה מי שתבחר האסיפה מבין חברי הדירקטוריון 

מי שתבחר האסיפה מבין המשתתפים. -הנוכחים ואם לא נוכח דירקטור 
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 כללית אסיפהדחיית  17.8

שאית להחליט על דחיית האסיפה, הדיון או קבלת החלטה אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי ר

בנושא שפורט בסדר היום למועד אחר ולמקום שתקבע ועל אסיפה נדחית זו תחולנה הוראות 

 החוק.

 הצבעות באסיפה כללית. 17.9

 הזכאים להצביע באסיפה כללית .17.9.1

בעל מניות יהיה זכאי להצביע באסיפה כללית רק אם פרע ושילם לחברה,  .17.9.1.1

במועד שנקבע בהחלטה לזימון אותה אסיפה כללית כזכאי להשתתף 

אם המניות   -באותה אסיפה, את כל התמורה בעד המניות שהוקצו לו, או  

הוא פרע ושילם לחברה את כל התשלומים  -הוקצו לו בתשלומים 

המגיעים לחברה על פי תנאי ההקצאה ו/או על פי הסכם ההקצאה ו/או 

 על פי דרישת תשלום.

בעה בגין מניות בבעלות משותפת, יתקבל קולו של השותף ששמו בהצ .17.9.1.2

מופיע ראשון במרשם בעלי המניות, ואם הוא לא יהיה נוכח יתקבל קולו 

 של השותף ששמו מופיע לאחר מכן הנוכח באסיפה, וכן הלאה.

במקרה של חילוקי דעות בענין זכות הצבעה, יכריע יושב ראש האסיפה  .17.9.1.3

 ת.והחלטתו תהיה סופית ומכרע

על בעלי המניות תחולנה כל חובות הגילוי בקשר עם הצבעתם באסיפה  .17.9.1.4

 כקבוע בחוק ובכל דין.

 אופן ההצבעה. 17.9.2

בעל   בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית בעצמו או באמצעות שלוח. .17.9.2.1

מניות רשאי למנות יותר משלוח אחד ולפצל את זכויות ההצבעה בגין 

כאי להצביע בגין המניות שפורטו בכתב מניותיו בין השלוחים. כל שלוח ז

 המינוי שלו.

 בנוסף, בעל מניות יהיה רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה, בכפוף .17.9.2.2

 .פיו-ובהתאם למפורט בחוק ו/או בתקנות על

:אחרי  8.22  ,מ''ס רווח  :תלויה  97.2   :כניסה  :מעוצב  
'נק :שורות  מדויק 81   ',נק מרווח בין 
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 שיטת ההצבעה באסיפה כללית .17.9.2.3

   

 .קולות במנין בהצבעה תתקבל כללית באסיפה החלטה

 
 כלליתהרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה  .17.9.2.4

אלא אם נקבע אחרת בחוק ו/או בתקנות על פיו, כל החלטה באסיפה 

 כללית )בין אסיפה שנתית ובין אסיפה מיוחדת( תתקבל ברוב רגיל.

 
 פרוטוקול של אסיפה כללית .17.10

החברה תערוך, ויושב ראש האסיפה ידאג שיערך, פרוטוקול של ישיבת האסיפה כללית, שיחתם 

 האסיפה.על ידי יושב ראש 

 אסיפת סוג .17.11

ההוראות המפורטות בתקנון זה לגבי האסיפות הכלליות של החברה תחולנה, בשינויים המחויבים, 

 גם על אסיפות סוג של מניות, וזאת אם לחברה תהיינה מניות מסוגים שונים.

 הדירקטוריון .18

 סמכויות הדירקטוריון .18.1

אלא אם סמכות זו נשללה במפורש לדירקטוריון תהיינה נתונות כל הסמכויות כקבוע בחוק, 

 בתקנון.

 זכויותיו וחובותיו של דירקטור .18.2

 זכויותיו וחובותיו של דירקטור הן כקבוע בתקנון זה ו/או בחוק ו/או בכל דין אחר.

 מספר חברי הדירקטוריון .18.3

 12( ולא יעלה על ״מספר המינימום״)חמישה( )להלן:  5-מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מ

 דירקטורים )כולל הדירקטורים החיצוניים(.)שנים עשר( 

 דירקטורים חיצוניים .18.4

כל עוד החברה הינה חברה ציבורית ובכפוף להוראות החוק, בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים 

הפסקת כהונתם,   חיצוניים. כשירותם של הדירקטורים החיצוניים, אופן מינוים, תקופת כהונתם,
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הדירקטוריון וגמול והחזר הוצאות לדירקטורים החיצוניים, יהיו כקבוע השתתפותם בועדות 

 בחוק ובתקנות על פיו.
 

 מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים .18.5

דירקטור יתמנה על ידי אסיפה שנתית ברוב רגיל והוא יכהן עד לתום האסיפה השנתית  .18.5.1

הדירקטור האמור, אם נקבע מועד הבאה שמונה בה דירקטור במקומו, או עד למועד מינוי  

 מאוחר יותר.

כהונתו של דירקטור שמונה על ידי אסיפה כללית, תחל מתום האסיפה השנתית שבה הוא 

 מונה, אלא אם נקבע מועד מאוחר אחר בהחלטה על פיה הוא מונה.

הדירקטוריון יהיה רשאי למנות דירקטור לשם מילוי מקומו של דירקטור שכהונתו פקעה  .18.5.2

 ות בכל עת אדם לדירקטור נוסף.וכן למנ

דירקטור שמונה כאמור יכהן עד לתום האסיפה השנתית הקרובה לאחר מינויו, והוא יוכל 

 להתמנות בה מחדש כדירקטור אם אין מניעה למינויו כדירקטור על פי כל דין.

אם תפקע כהונתו של דירקטור או מספר הדירקטורים, מכל סיבה שהיא, ומספר  .18.5.3

הדירקטורים יהיה פחות ממספר המינימום, יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול כך בשעת 

 דחק בלבד וכן לצורך זימון אסיפה כללית לבחירת דירקטורים.

 .בוטל. 18.6 .18.7

 כשירות דירקטור .18.8

אדם יהיה רשאי לכהן בדירקטוריון החברה בכפוף להוראות החוק והתקנות על פיו, כפי שתהיינה 

 שירות לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.מעת לעת, בנוגע לכ

 פקיעת כהונתו של דירקטור .18.9

כהונתו של דירקטור תפקע בכל אחת מן העילות הקבועות בחוק ובתקנות על פיו. דירקטור 

 שכהונתו פקעה, יוכל להתמנות מחדש כדירקטור, אם אין מניעה למינויו כדירקטור על פי כל דין.

דירקטור חליף .18.10

דירקטור רשאי למנות ולפטר דירקטור חליף. פקעה כהונתו של דירקטור, תפקע גם  .18.9.1

 כהונתו של הדירקטור החליף שהוא מינה.
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כדירקטור; )ב( מי לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף: )א( מי שאינו כשיר להתמנות  .18.9.2

 שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף.

דירקטור ימנה דירקטור חליף על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחברה ו/או לדירקטוריון  .18.9.3

 ו/או ליושב ראש הדירקטוריון.

דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור, אולם הוא לא יהיה רשאי למנות דירקטור חליף  .18.9.4

 לעצמו.

חליף, הודעות על ישיבת דירקטוריון תימסרנה לדירקטור שמינה  גם אם מונה דירקטור .18.9.5

 אותו, אלא אם הדירקטור הודיע לחברה אחרת.

למרות האמור לעיל, דירקטור חליף לא יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בישיבת דירקטוריון  .18.9.6

 שבה משתתף הדירקטור שמינה אותו.

הותר באופן מפורש בחוק ו/או לא ניתן למנות חליף לדירקטור חיצוני, אלא אם הדבר  .18.9.7

 בתקנותיו.

 יושב ראש הדירקטוריון .18.11

 הדירקטוריון יבחר מבין חבריו את יושב ראש הדירקטוריון. .18.10.1

 הדירקטוריון רשאי לבחור ממלא מקום ו/או סגן יושב ראש הדירקטוריון. .18.10.2

 יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויחתום על פרוטוקול הדיון. .18.10.3

שב ראש הדירקטוריון מישיבת דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא תפקידו, ימלא נעדר יו

את מקומו, ככל שמונה כזה, ממלא המקום או סגן יושב ראש הדירקטוריון, לפי העניין, 

 ותהיינה לו הסמכויות של יושב ראש הדירקטוריון.

יון, אם מונו, נעדר יושב ראש הדירקטוריון וגם ממלא מקומו או סגן יושב ראש הדירקטור .18.10.4

מישיבת דירקטוריון, יבחר הדירקטוריון בתחילת הישיבה באחד מחבריו לנהל את 

 הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון.

ליושב ראש הדירקטוריון, לממלא מקומו, לסגנו ולכל דירקטור שנבחר לנהל את הישיבה  .18.10.5

מכריע בהחלטות במקום יושב ראש הדירקטוריון, לפי העניין, לא יהיה קול נוסף או 

 הדירקטוריון.
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 ישיבות דירקטוריון .18.12

 כינוס ישיבת דירקטוריון ומקומה .18.11.1

הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לכל שלושה חודשים.  .18.11.1.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, דירקטוריון החברה יתכנס לישיבות בכל עת שהדבר 

 יידרש בהתאם להוראות כל דין.

ריון תתקיימנה במשרדה הרשום של החברה, אלא אם ישיבות הדירקטו .18.11.1.2

הדירקטוריון יחליט אחרת. אם ישיבת הדירקטוריון תתקיים מחוץ למשרד הרשום, 

 תכסה החברה את הוצאות נסיעתם ושהייתם של הדירקטורים לצרכי הישיבה שם.

 יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. .18.11.1.3

יכנס, ללא דיחוי, את הדירקטוריון לישיבת דירקטוריון לפי יושב ראש הדירקטוריון   .18.11.1.4

דרישה של דירקטור אחד, וכן לפי דרישת דירקטור ו/או על פי דיווח או הודעה של 

 המנהל הכללי ו/או על פי דיווח של רואה החשבון המבקר, כמפורט להלן.

פגיעה בנוהל נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או  .18.11.1.5

עסקים תקין, הוא ידרוש ללא דיחוי מיושב ראש הדירקטוריון, לכנס ישיבה של 

 הדירקטוריון לדיון בכך.

היה לדירקטור יסוד להניח שעומדת להתבצע פעולה של נושא משרה העלולה להוות  .18.11.1.6

הפרת חובה של נושא משרה, הוא ידרוש מיושב ראש הדירקטוריון לכנס ישיבת 

בעניין זה, וכן הוא רשאי לאחר מכן, לפנות לבית המשפט בבקשה  דירקטוריון לדון

 שיאכוף את החובה או ימנע את הפעולה.

)ארבעה עשר( יום ממועד הדרישה כאמור,  14לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך  .18.11.1.7

יהיה)ו( רשאי)ם( הדירקטור)ים(, שדרש)ו( את כינוס הישיבה לכנס ישיבת 

 דירקטוריון לדיון בנושא הנ״ל.

יושב ראש הדירקטוריון יכנס, ללא דיחוי, את הדירקטוריון לישיבת דירקטוריון,  .18.11.1.8

אם הודעה או דיווח של המנהל הכללי יצריך פעולה של הדירקטוריון, לדון בהודעה 

)ארבעה עשר( יום ממועד  14או בדיווח הנ״ל. לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך 

שאי כל דירקטור ו/או המנהל הכללי המנהל הכללי, יהיה ר  ההודעה או הדיווח של

 לכנס ישיבת דירקטוריון לדיון בהודעה או בדיווח הנ״ל.
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יושב ראש הדירקטוריון יכנס, ללא דיחוי, את הדירקטוריון לישיבת דירקטוריון אם  .18.11.1.9

רואה החשבון המבקר ידווח ליושב ראש הדירקטוריון על ליקויים מהותיים בבקרה 

 14החשבונאית של החברה, לדיון בדיווח הנ״ל. לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך 

רשאי כל דירקטור ו/או רואה החשבון   )ארבעה עשר( יום ממועד הדיווח הנ״ל, יהיה

 המבקר לכנס ישיבת דירקטוריון לדיון בדיווח הנ״ל.

כינוס ישיבת דירקטוריון על ידי מי שאיננו יושב ראש הדירקטוריון כאמור לעיל,  .18.11.1.10

יעשה, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסת ישיבת דירקטוריון על ידי יושב ראש 

 הדירקטוריון.

 

 

 ת דירקטוריון הודעות על ישיב .18.11.2

כל הודעה על ישיבת הדירקטוריון תימסר לדירקטורים בעל פה, בשיחה טלפונית,  .18.11.2.1

שעות   24בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או במברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות  

לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו לפחות רוב הדירקטורים הנמצאים 

 .אותה שעה בישראל על הודעה קצרה יותר

במקרים דחופים ובהסכמת רוב הדירקטורים, רשאי הדירקטוריון להתכנס ללא  .18.11.2.2

 הודעה.

דירקטור שיעדר מישראל, לא יהיה, במשך ימי העדרו, זכאי לקבל הודעה על כינוס  .18.11.2.3

 ישיבה כזו, אולם ההודעה תינתן לחליפו )אם יהיה כזה(.

דירקטור חליף הודעה בדבר ישיבת לאם בשגגה לא ניתנה לחבר דירקטוריון או  .18.11.2.4

הדירקטוריון, לא יפגע הדבר בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באותה ישיבה. על 

אף האמור לעיל, בהסכמת כל הדירקטורים, ניתן לקיים ישיבת דירקטוריון גם ללא 

 הודעה מראש.

ושאים שפורטו בסדר היום בלבד, אלא בישיבת דירקטוריון תתקבלנה החלטות בנ .18.11.2.5

אם נוכחו בישיבה כל הדירקטורים והם הסכימו לדון ולקבל החלטה גם בנושאים 

 על סדר היום. נוםשאינ
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 השתתפות בישיבת דירקטוריון .18.11.3

 כל דירקטור או דירקטור חליף, לפי הענין, רשאי להשתתף בישיבת דירקטוריון. .18.11.3.1

להשתתף גם המנהל הכללי וכן נושא משרה או אדם אחר בישיבת דירקטוריון רשאי   .18.11.3.2

שהוזמנו לישיבת הדירקטוריון על ידי יושב ראש הדירקטוריון ו/או על ידי דירקטור 

 .ו/או על ידי הדירקטוריון

הדירקטוריון רשאי להחליט למנוע ממי שאינו דירקטור או דירקטור חליף,  .18.11.3.3

 .להשתתף בישיבת דירקטוריון

 חוקימנין . 18.11.4

אין לפתוח בדיון בישיבת דירקטוריון, אלא אם יהיה נוכח בפתיחת  .18.11.4.1

 הישיבה מנין חוקי.

עד אשר יוחלט אחרת ע״י הדירקטוריון, המנין החוקי הנו נוכחות של  .18.11.4.2

שלושה חברי דירקטוריון הזכאים להשתתף באותה ישיבה. פחת לאחר 

פתיחת ישיבת הדירקטוריון מספר הדירקטורים המשתתפים בישיבה מן 

מנין החוקי, לא יהא בכך כדי לשלול את תוקפן של ההחלטות ה

 יון.שתתקבלנה בישיבת הדירקטור

אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת ישיבת הדירקטוריון  .18.11.4.3

לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה הישיבה למחרת היום לאותו מקום 

ולאותה שעה, ואם בישיבה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור 

מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה ישיבה, תתקיים 

 משתתפים.הישיבה הנדחית בכל מספר 

 הצבעות וקבלת החלטות בישיבת דירקטוריון .18.11.5

 בהצבעה בדירקטוריון החברה, יהיה קול אחד לכל דירקטור. .18.11.5.1

אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין, החלטות בדירקטוריון תתקבלנה ברוב  .18.11.5.2

קולות הדירקטורים המשתתפים בהצבעה, כאשר במניין קולות כאמור 

 לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
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 קבלת החלטות ללא התכנסות בפועל .18.11.6

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים 

הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו 

י ענין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול החלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם ביד

 יושב ראש הדירקטוריון. דין פרוטוקול כאמור כדין פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון.

 קיום ישיבה באמצעי תקשורת .18.11.7

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל 

 הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

 
 ועדות דירקטוריון  .18.13

הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון, למנות להן חברים מקרב חברי  .18.12.1

הדירקטוריון, להאציל להן סמכויות ולקבוע להן את מסגרת הסמכויות והפעילות, והכל 

 בכפוף להוראות כל דין.

הדירקטוריון רשאי להחליט על הקמת ועדות בהן יכהנו מי שאינם חברי דירקטוריון  .18.12.2

לייעץ לדירקטוריון או לגבש המלצות בלבד. הדירקטוריון לא יאצול   ובלבד שתפקידן יהיה

 מסמכויותיו לוועדה בה מכהנים מי שאינם חברי דירקטוריון.

החלטות בועדות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות חברי הועדה המשתתפים בהצבעה,  .18.12.3

 כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

 ועדת ביקורת  .19

בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. לועדת הביקורת תהיינה  .19.1

 נתונות כל הסמכויות כקבוע בחוק.

 המנהל הכללי  .20

החברה תמנה מנהל כללי אחד או יותר לחברה. בכפוף להוראות כל דין ובהתחשב עם תנאי כל חוזה  .20.1

ברה, המנהל הכללי ימונה ויפוטר על ידי בין המנהל הכללי )או המנהלים הכלליים( לבין הח

 הדירקטוריון, אשר יקבע גם את תנאי העסקתו.

למנהל הכללי תהיינה נתונות כל הסמכויות כקבוע בחוק, אלא אם סמכות זו נשללה במפורש  .20.2

 בתקנון זה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

 בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון.המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים  .20.3

המנהל הכללי ימסור ליושב ראש הדירקטוריון, בכל עת, לפי דרישתו, דיווחים בעניינים הנוגעים  .20.4
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 לעסקי החברה.

 

 
 בחברהנושאי משרה . 21

ידי בכפוף להוראות כל דין, נושאי משרה בחברה, למעט הדירקטורים והמנהל הכללי, ימונו ויפוטרו על 

 המנהל הכללי, והכל אם לא נקבע אחרת בחוק או בתקנון זה.

 מבקר פנימי  .22

 החברה תמנה מבקר פנימי בהתאם להוראות החוק. .22.1

 תפקידיו, סמכויותיו ותנאי כהונתו של המבקר הפנימי של החברה יהיו כמפורט בחוק. .22.2

 רואה החשבון המבקר. 32

 חשבון מבקר לחברה בהתאם להוראות החוק.האסיפה הכללית תמנה רואה  .23.1

רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית  .23.2

למנותו   שלאחריה, ואולם האסיפה הכללית תהא רשאית, בהחלטתה למינוי רואה החשבון המבקר,

אחר זו שבה לתקופה ארוכה יותר, אשר לא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית של

 מונה.

 חברה רשאית למנות כמה רואי חשבון מבקרים שיבצעו במשותף את פעולת הביקורת. .23.3

שירותים נוספים שאינם פעולות עבור ו שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת .23.4

, באם האסיפה הכללית לא קבעה הדירקטוריוןהאסיפה שמינתה אותו או בידי  ייקבע בידי    ביקורת

דירקטוריון . שכרו או באם האסיפה הכללית הסמיכה את הדירקטוריון לקבוע את שכרואת 

החברה, לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת )אשר תועברנה לדירקטוריון החברה זמן סביר 

מראש(, יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים שאינם פעולות ביקורת. 

פעולת פה הכללית השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור הדירקטוריון ידווח לאסי

 שירותים נוספים כאמור.והביקורת 

 המזכיר . 42

הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה ויהיה רשאי לפטר אותו ולמנות אחר במקומו, וכן לקבוע  .24.1

 את שכרו ואת תנאי העסקתו.

ים, המסמכים, הפנקסים והמרשמים תפקידו של המזכיר יהיה להכין ולנהל את הפרוטוקול .24.2

והדיווחים שעל החברה לנהל ו/או לשמור ו/או לשלוח ולהמציא לרשם החברות, וכן סמכויות 
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 ותפקידים אחרים שייקבעו ו/או יוטלו עליו מעת לעת על ידי הדירקטוריון.

 מזכיר החברה יהיה מוסמך לחתום על מסמך או דיווח שיש להגישם לרשם החברות. .24.3

 ימה וחותמת החברה זכויות חת .25

 הדירקטוריון יקבע את החותמת או את החותם של החברה. .25.1

 הדירקטוריון יקבע את המורשה)ים( לחתום בשם החברה וכן את צורת החתימה. .25.2

 דו״חות כספיים  .26

החברה תנהל חשבונות ותפרסם דו״חות כספיים כקבוע בחוק החברות והתקנות מכוחו ובהתאם להוראות 

 החברה.כל דין אחר החל על 

 דיבידנד ומניות הטבה  .27

 כללי. 27.1

בעל מניות זכאי לדיבידנד ו/או למניות הטבה, רק אם החברה החליטה על חלוקה של  .27.1.1

 דיבידנד ו/או של מניות הטבה, לפי העניין.

 הדירקטוריון יחליט על חלוקה של דיבידנד ו/או של מניות הטבה. .27.1.2

הוא מי שהוא בעל מניות במועד ההחלטה בעל מניות הזכאי לדיבידנד ו/או למניות הטבה,   .27.1.3

על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, לפי העניין, או במועד מאוחר יותר שיקבע באותה 

״(, למעט מניות המועד הקובעהחלטה, אם נקבע מועד אחר באותה החלטה )להלן: ״

 רדומות שבבעלותה הישירה של החברה.

פי כמות באופן יחסי לבין בעלי המניות של החברה דיבידנד ו/או מניות הטבה יחולקו  .27.1.4
 מניה.בעל של כל  ערך הנקובהמניות שבבעלות 

 חלוקת דיבידנד והקצאת מניות הטבה .27.2

החברה רשאית לחלק דיבידנד ולהקצות לבעלי מניותיה מניות הטבה בכפוף להוראות החוק וכל 

 דין.
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 המשרד . 28

על החברה לקיים משרד רשום בישראל, שאליו ניתן להפנות כל הודעה לחברה. .28.1

לשנות את המען של המשרד כפי מען המשרד יקבע על ידי הדירקטוריון, והחברה תהיה רשאית  .28.2

 שיקבע על ידי הדירקטוריון.

 במשרד ישמרו המסמכים המפורטים בחוק. .28.3

 מרשם בעלי המניות . 29

 החברה תנהל מרשם בעלי מניות ומרשם בעלי מניות מהותיים בהתאם להוראות החוק.

 מרשם הדירקטורים  .30

 חליפיהם בהתאם להוראות החוק.החברה תנהל מרשם דירקטורים של הדירקטורים של החברה ושל 

 פרוק החברה  .31

במקרה של פרוק החברה, בין  -אם לא נקבע במפורש אחרת בתקנון או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי 

מרצון ובין באופן אחר, יחולקו נכסיה העודפים של החברה בין בעלי המניות, בכפוף לזכויות מיוחדות 

 אים:הצמודות למניות לפי סדר העדיפות והיחס הב

של כל  פי כמות המניות שבבעלות לבין בעלי המניות של החברה באופן יחסי  -החזר הון המניות  .31.1
 .להון הנפרע על ערכן הנקוב של המניותמניהבעל 

פי כמות לבין בעלי המניות של החברה באופן יחסי  -יתרת הנכסים העודפים )במידה וקיימת(  .31.2

ולמטרה זו ייחשב כל  הנפרע על ערכן הנקוב של המניותלהון מניהבעל של כל  המניות שבבעלות 

סכום שלא נדרש על מניות כנפרע, ואילו כל סכום שנדרש עמד לפרעון ולא שולם עד למועד תחולת 

 הפרוק, לא ייכלל בהון הנפרע למטרת חלוקה זו.

באישורה של האסיפה הכללית, יכול המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק 

מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפקדון לזכות בעלי 

 המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

 הודעות .32

הודעות ומסמכים אחרים שיש למסרם לבעלי מניות או למי מהם, יכולים להימסר על ידי החברה  .32.1

ר רשום במכתב מבויל כדבעי, הממוען לפי לכל בעל מניות בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדוא

הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות או על ידי מתן הודעה לבעלי מניות או 

זכויות אחרות מכל סוג שהוא על ידי פרסום בשני עיתונים עבריים יומיים המופיעים בישראל בשפה 

יבוא הפרסום במקום מסירת הודעה  העברית ובעלי תפוצה סבירה, ובמקרה של פרסום כאמור
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 אישית או בדואר.

כל הודעה שיש לתתה לבעלי מניות, ביחס למניות בבעלות משותפת, תינתן למי מהבעלים  .32.2

המשותפים ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה 

סום בשני עיתונים עבריים יומיים מספקת לבעלי המניות. לחילופין, תימסר הודעה על ידי פר

 המופיעים בישראל בשפה העברית ובעלי תפוצה סבירה.

החברה רשאית ליתן הודעה לאנשים שיש להם זכות לכל מניה כתוצאה ממיתה או מפשיטת רגל  .32.3

למפרקו או כונס נכסיו, על ידי משלוח בדואר במכתב  -של חברה או מפסלותו, ובמקרה של תאגיד 

נושא בולים הערוך אליהם בשמם לפי הכתובת )לכשישנה( שנמסרה לשם כך על ידי אותם אנשים 

נמסרה כתובת כזאת( על ידי מסירת ההודעה באותו אופן שבו היו מוסרים אותה, שאו )אם טרם 

 אלמלא קרה מקרה המוות, פשיטת הרגל, הפסילה, הפירוק או כינוס הנכסים.

כל הודעה או מסמך אחר שנמסרו או נשלחו בדואר, ייחשבו כאילו התקבלו מקץ שני ימי עסקים  .32.4

שבאים להוכיח את המסירה או את המשלוח יהא לאחר יום מסירתם למשלוח בבית הדואר, וכ

מספיק אם יוכיחו שמכתב המכיל את ההודעה או את המסמך מוען לכתובת הנכונה על פי הרשום 

 בחברה ונמסר למשרד הדואר במכתב מבויל.

בכפוף להוראות כל דין, כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה  .32.5

 שהיא, מביאים את יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה. יפה לאיזו תקופה

 ביטוח. 33

החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של כל עובד ו/או שלוח של החברה, שאינו נושא  .33.1

משרה בחברה, וזאת בגין כל מעשה או מחדל שלו ובגין כל דבר שנעשה על ידו תוך כדי עבודתו או 

 החברה ו/או בקשר עם עבודתו או תפקידו כאמור.מילוי תפקידו עבור 

החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב  .33.2

 פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחת מאלה:

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר; (1)

שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד  (2)

 שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר. (3)

 52חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף  (4)

 .1968 -()א( לחוק ניירות ערך, התשכ״ח1נד)א()

עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות  הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר (5)

 התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

 כל חבות אחרת שתותר על פי דין. (6)

)הטלת  4)הטלת עיצום כספי בדיד רשות ניירות ערך(, ח׳ 3הליך לפי פרקים ח׳ -״הליך מנהלי״

דר להימנעות מנקיטת הליכים או )הס 1אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת אכיפה מנהלית( או ט׳

 , כפי שיתוקן מעת לעת.1968 -הפסקת תנאים, המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך, התשכ״ח

, חוק ניירות ערך, 1999  -״ בהתאם לחוק החברות, תשנ״טנושא משרהלעניין סעיף זה תהא הגדרת ״
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ק אחר החל על נושאי )לרבות הגדרת ״נושא משרה בכירה״ בחוק זה( וכן כל חו 1968 -התשכ״ח

 המשרה בעת מילוי תפקידם בחברה ו/או בעת כהונתם בתאגיד אחר, מטעם החברה.

 החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת .34
 זהירות כלפיה.

 הוצאה, כמפורט להלן,בכפוף להוראות החוק, החברה תהא רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או  .35
 שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה :

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק  (1)

 בורר שאושר בידי בית משפט;

משרה עקב חקירה או הליך הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא   (2)

שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום 

נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום 

פלילית או  אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה

בקשר לעיצום כספי. בתקנת משנה זו, סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה 

)להלן:  1982-התשמ״ב  פלילית, משמעו סגירת התיק לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,

ית ״חבות כספ -או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי החסד״פ; ו״החסד׳׳פ״(, 

להליך פלילי, לרבות קנס כחלופה להליך פלילי״ משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה 

, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי 1985-י חוק העבירות המנהליות, התשמ״ומנהלי לפ

 החסד״פ, עיצום כספי או כופר.

משרה או שחויב בהן בידי הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא  (3)

בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו 

 זוכה, או באישום פלילי בו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

()א( 1נד)א()52חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום עבור נפגע ההפרה, כאמור בסעיף  (4)

 .1968 -לחוק ניירות ערך, התשכ״ח

או הליך שהתנהל בעניינו מכח   הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו (5)

, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת 1988-"חחוק התחרות הכלכלית, תשמ

 עורכי דין.

 יהיה מותר לשפות נושא משרה.כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלה מותר או  (6)

 שיפוי כאמור יכול שיעשה בדרך של התחייבות מראש לשיפוי או בדרך של שיפוי בדיעבד, והכל כקבוע ובכפוף
 להוראות החוק.

 



 

 מדיניות התגמול המוצעת  - נספח ח'

 



 מדיניות תגמול נושאי משרה -)"החברה"(  דולומיט

 

 מטרות, תחולה ועדכון -רקע  .1

 "חוק החברות") 1999 –לחוק החברות, תשנ"ט  20תיקון מס'  פורסם 2012 ,נובמברב 12ביום  .1.1

, לפי העניין( הקובע לראשונה את עקרונותיה הסטטוטוריים של "20"תיקון ו "החוק"או 

 מדיניות תגמול נושאי משרה, אותה נדרשת לאמץ כל חברה ציבורית. 

בהתאם החברה, דירקטוריון אושרה מדיניות התגמול של החברה על ידי  2019ני ובי 2ביום  .1.2

 .מדיניות תגמול(א לתקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע 2תקנה להוראות 

מדיניות התגמול המפורטת במסמך זה, הנה תוצר המשלב את הוראות החוק, עם העקרונות  .1.3

, ראה לנכון לאמץ בכל הנוגע לתגמול נושאי המשרה בחברה הרוחביים שדירקטוריון החברה

 . וזאת לאחר שקיבל את המלצתה של ועדת התגמול

ן עקרונותיה המפורטים להלן מחייבים את שכחשיבות פרקטית,  בראש ובראשונה  למדיניות זו   .1.4

בכל הנוגע לאופן אישור תנאי תגמול קונקרטיים של מי מנושאי המשרה בחברה בעתיד. החברה  

בעלת חשיבות עקרונית, שכן היא מעלה על הכתב ובאופן שיטתי גם מדיניות התגמול הינה 

ים בסוגיית תגמול ופומבי את השיקולים המרכזיים הנראים לדירקטוריון החברה רלוונטי

 נושאי משרה ואת האופן בו יש ליישמם בפועל. 

מרכיבי התגמול השונים מיועדים לעודד את המשך העסקתם של נושאי משרה בחברה, כמו גם  .1.5

לאפשר העסקת נושאי משרה חדשים מקרב כוח אדם איכותי שיוכלו לתרום לחברה, לקדם את 

ביצועי החברה ונושאי ת הקשר ההולם בין וכן להגדיר ולמסד א ה,ולשפר את ביצועי היעדי

 המשרה לשכר והתגמול המוענקים להם. 



 

 

בדרך של שכר קבוע )לרבות דמי ניהול בין תנאי הכהונה או העסקה של נושאי המשרה הינם  .1.6

חודשיים בסכום קבוע( ובין משתנה, לרבות מתן ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר 

פרישה )מענק, תשלום, גמול, פיצוי או כל הטבה אחרת הניתנים לנושא משרה  תנאישיפוי, 

תשלום כאמור, בזיקה לסיום תפקידו בחברה(, וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות ל

 הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור.

בקביעת המדיניות, התחשבו ועדת התגמול והדירקטוריון באופי פעילותה של החברה ובמבנה  .1.7

שלה כפי שהם נכון למועד אימוץ המדיניות. במסגרת זו, ניתן דגש רב הן לעובדה שבחברה 

, להערכת דירקטוריון יםומספר מצומצם של עובדים והן לחשיבותם של העובדים, המהו

  .החברה, את המשאב העיקרי בחברה

בהתאם, להערכת דירקטוריון החברה, שימור ההון האנושי הקיים בחברה וגיוס הון אנושי 

  .איכותי מהווים נדבך מרכזי ליכולתה של החברה לשמר את כושר התחרות שלה

ים בחברה ואם בשל שינויים יש לבחון את מדיניות התגמול מעת לעת, אם בשל שינויים מהותי .1.8

, כלכלית ובמקובלות בישראל בכל הנוגע לתגמול נושאי משרה-מהותיים בסביבה המאקרו

והדירקטוריון יבחנו את המדיניות לגופה אחת לשלוש שנים,  ת התגמולועד ,בכל מקרה כאשר

 כדרישת החוק.

או לדירקטור כלשהו, לנושא משרה  ליצוראין במדיניות תגמול זו כדי להסרת ספק מובהר, כי  .1.9

נוכחי או עתידי, זכויות משפטיות כלשהן כלפי החברה, וכי זכויות והתחייבויות כל נושא משרה 

נקבעו או ייקבעו, בהתאם לעניין, בהסכם ההתקשרות בינו ובין החברה ובדין הקוגנטי ככל 

זכאותו של בהתאם לאמור, יובהר כי אין בקיומה של מדינות תגמול זו להעיד על  שחל עליהם.

 מי מנושאי המשרה בחברה לקבלת כל אחד מרכיבי התגמול המפורטים להלן.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים, כאחד, ללא  .1.10

 כל הבדל או שוני. 

אם וככל שלאחר מועד אישור מדיניות התגמול בהתאם להוראות החוק, ייקבעו בחוק, בתקנות  .1.11

צווים שיוצאו מכוחו הקלות ביחס לדרישות החובה או בתנאי סף שצריכים להיכלל או ב

במדיניות תגמול נכון למועד אישורה, יראו בהקלות האמורות ככלולות במדיניות התגמול על 

 . , ובלבד ואושרו בועדת התגמול ובדירקטוריון החברהאף כל הוראה אחרת הקבועה בה

 על-שיקולי .2

התגמול המפורטת להלן נקבעה תוך התייחסות לכלל הקריטריונים המפורטים מדיניות  .2.1

ב' -בתוספת ראשונה א', חלקים א' )עניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול( ו

   )הוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול( לחוק החברות.

נשוא מסמך זה, בבוא החברה לקבוע תגמול עבור נושא משרה, בהתאם למדיניות התגמול  .2.2

 :1העל המפורטים להלן-תתייחס החברה בהתאם לאמור לעיל לשיקולי

 קידום מטרות החברה, תכניות העבודה שלה ומדיניותה, ככל הניתן בראייה ארוכת טווח;  •

 
 ב.)א( לחוק החברות.267השיקולים המפורטים לעיל הינם השיקולים המפורטים במסגרת סעיף  1
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יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים  •

 של החברה; 

 ברה ואופי פעילותה;התגמול בראי גודל הח •

תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, חוסנה ויציבותה והכל  •

 בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה )לעניין רכיבי תגמול משתנים(; 

 :2נתונים רלוונטיים נוספים בעת קביעת תגמול ספציפי לנושא משרה .2.3

כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה התחשבות בהשכלתו,  •

  או נושא המשרה המכהן.

התחשבות בתפקיד, בתחומי אחריות ובהסכמים קודמים עם נושא המשרה )ככל שלא  •

 מדובר בנושא משרה חדש(.

 – השכר של יתר העובדים עלות תנאי הכהונה והעסקה הנבחנים לבין עלות היחס שבין  •

של נושאי משרה  עלות השכר( 1ר תגמול לנושא משרה, יוצגו נתונים אודות: )בעת אישו

השכר של נושא המשרה עלות ( 2ברמה דומה בחברה בעלת אופי והיקף פעילות דומה; )

השכר הממוצע והשכר החציוני של עובדי עלות ( 3הקודם באותו תפקיד )ככל שרלבנטי( )

עלות תנאי הכהונה חד מאלה לבין החברה המועסקים אצל החברה והיחס בין כל א

תנאי עלות בהקשר זה תיבחן השפעת הפער בין  –לאשר לנושא המשרה  שמוצע והעסקה

תנאי השכר של שאר העובדים בחברה, על יחסי עלות הכהונה של נושאי המשרה לבין 

 העבודה בחברה. 

פרישה, כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד  – "עלות שכר"

  .רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר

ועדת התגמול ראתה לנכון לאמץ בעת קביעת תגמול ספציפי לנושא ונתונים רלוונטיים נוספים ש .2.4

 : 3משרה

 תפקודו של נושא המשרה, עמידתו בדרישות התפקיד השונות ויעדי החברה; •

ואחריות נושא המשרה מאז אישור שינויים מהותיים שחלו, ככל שחלו, בתפקיד, סמכויות   •

 תנאי התגמול להם הוא זכאי ועד לשנה הרלבנטית;

מתן ביטוי ליצירת תמריץ ראוי לנכונות נושא המשרה לכהן בחברה לאורך זמן ארוך ובכך  •

  להבטיח קיומה של הנהלה מקצועית, יציבה ויעילה;

 היחס בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל של נושא המשרה;  •

 מול כוללתחבילת תג .3

 כלול שלושה מרכיבים עיקריים: יכולה לחבילת התגמול לנושאי משרה  .3.1

 
הקריטריונים המפורטים לעיל הינם הקריטריונים המופיעים בתוספת הראשונה, חלק א', לחוק החברות, והינם בגדר עניינים  2

 שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול.
 ב)ב( לחוק החברות, החברה רשאית להתחשב בקריטריונים נוספים בבואה לקבוע מדיניות תגמול.267להוראות סעיף בהתאם  3
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שכר זה נועד לתגמל את  -שכר קבוע או דמי ניהול חודשיים קבועים - שכר שוטף .3.1.1

 העובד עבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע תפקידו השוטף בחברה. 

חלק מהתנאים הנלווים   , כאשרתנאים נלוויםבנוסף לשכר הקבוע כולל השכר השוטף  

חופשה, מחלה, הבראה חסכון פנסיוני, הפרשות לפיצויים, ימי כגון קבועים בחוק, 

 חסכון בקרן השתלמות, רכב וכיו"ב. כגון  בשוק העבודה,  הינו כמקובל    םוכיו"ב וחלק

תגמול זה עשוי לכלול הן תגמול משתנה תלוי ביצועים )תגמול לטווח   -  תגמול משתנה .3.1.2

 קצר ובינוני( והן תגמול משתנה הוני )תגמול לטווח ארוך(;

תגמל את העובד עבור הישגיו ותרומתו נועד ל  -תגמול משתנה תלוי ביצועים .3.1.2.1

 להשגת יעדי החברה במהלך התקופה עבורה משולם התגמול המשתנה. 

תגמול זה נועד לקשור בין השאת הערך לבעלי המניות   -תגמול משתנה הוני .3.1.2.2

כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית ערך מניית החברה לאורך זמן ובין התגמול 

 הניתן לנושאי המשרה בחברה. 

תקופת  , לרבותפרישה שישולמו לנושא המשרה בעתתגמולים  -ם בעת פרישהתנאי .3.1.3

, גמול, פיצוי או כל הטבה אחרת הניתנים לנושא משרה בזיקה לסיום הודעה מוקדמת

 .תפקידו בחברה

בעת דיון בכל רכיב תגמול )גם כאשר הוא מובא לדיון בנפרד(, תילקח בחשבון חבילת התגמול  .3.2

שלה, וזאת, בין היתר, בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי בכללותה, והעלות הכוללת 

 התגמול.

קרי: ההשלכות  ,ככל שאלה רלוונטיות ,בעת דיון בכל רכיב תגמול, תיבחנה כל השלכותיו .3.3

-הכלכליות, החשבונאיות, והשלכות המיסוי שלו על החברה, כמו גם השלכות העסקיות והפנים

 ם בחברה. ארגוניות, לרבות השפעה על עובדים אחרי

מלוא העלות החשבונאית  , ככל שיידרש,בעת דיון בכל שינוי מהותי ברכיב תגמול תיבחן .3.4

הפוטנציאלית שלו )לרבות במקרה של תגמול הוני(, לרבות העלויות הפוטנציאליות   והתזרימית

 תחת התרחישים הריאליים השונים.

 היחס בין הרכיב הקבוע והמשתנה של התגמול: .4

לבין  )שכר ותנאים נלווים( 4יםהקבועי התגמול יחס בין רכיבבועדת התגמול והדירקטוריון דנו 

נכון למועד בהתחשב בתגמול המשתנה המרבי האפשרי    תגמול הוני(ים )מענק שנתי והמשתנהרכיבים  

בהתאם למדיניות תגמול זו ולמטרותיה של מדיניות התגמול. להלן פירוט היחס שנקבע בין הרכיב זה  

 :5מרביים הקבוע לבין הרכיב המשתנה בחבילת התגמול, כשהוא מבוטא בשיעורים

 

מרבי של השיעור ה תפקיד נושא המשרה 

מתוך התגמול המשתנה 

סך התגמול השנתי 

של  המינימאלישיעור ה

מתוך  קבועהתגמול ה

סך התגמול השנתי 

 
 .עלות השכר של נושא המשרה או את דמי הניהול לפי העניין כולל את הרכיב הקבוע  4
מגבלות לגביו מתייחסות למועד יובהר, כי היחס בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה עשוי להשתנות בשל התגמול ההוני אשר ה 5

  הענקת ההטבה ולא לשוויו בפועל.
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הקבוע והמשתנה לו זכאי 

 נושא המשרה 

הקבוע והמשתנה לו 

 זכאי נושא המשרה

 40% 60% יו"ר דירקטוריון 

 34% 66% מנכ"ל 

 40% 60%  יתר נושאי המשרה

  יקבעו בהתחשב בחישוב כלכלי ולא בחישוב חשבונאי של התגמול.היחסים האמורים לעיל *

 

 והרכיבים הנלווים לו  קבועשכר  .5

השכר הקבוע של נושא משרה יקבע בהתאם לשיקולים ולקריטריונים המנויים לעיל ויאושר על  .5.1

 . האורגנים הרלוונטיים של החברה, לפי העניין ידי

ניהולי בכיר ומאחר והתפקיד דורש מידה מיוחדת של בשל היות נושאי המשרה בעלי תפקיד  .5.2

, לא יחולו 1951-אמון אישי, הרי שבהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

הוראות החוק כאמור ביחס לנושאי המשרה ובכלל זה הם לא יהיו זכאים לתגמול עבור שעות 

   עבודה בשעות נוספות.

)ביחס  ביחס לכל נושא משרה הינו כדלקמןפי העניין, או דמי הניהול, ל השכר הקבוע המרבי  .5.3

 :למשרה מלאה(

 )אלפי ש"ח( שכר מרבי תפקיד נושא המשרה 

 75 יו"ר דירקטוריון 

 75 מנכ"ל 

 60  יתר נושאי המשרה

 תנאים נלווים )אשר מהווים חלק מהרכיב הקבוע(  .6

 רכב .6.1

או החזר החברה תהא רשאית להעמיד לרשות נושאי המשרה רכב צמוד )או לחילופין שווי רכב  

לנושא משרה שלא יחפוץ ברכב מהחברה(, ומאובזר בהתאם לנוהלי הוצאות שימוש ברכב 

 כות בשימוש ברכב ובאחזקתוהחברה, לצורך מילוי תפקידם, ותישא בכל ההוצאות הכרו

  .לרבות גילום הוצאות המס

 טלפון  .6.2

שא במלוא יעמיד לרשות נושאי המשרה ולשימושם טלפון סלולארי, ותתהא רשאית לההחברה  

 נושא המשרה יישא בתשלום המס בגין העמדת הטלפון הנייד כאמור. ההוצאות לאחזקתו.

 אש"ל/ אש"ל חו"ל .6.3

 לביצוע תפקיד נושא המשרה הרלוונטי בחברה, כנגד הצגת הקשורות תישא בהוצאות החברה

 .החברה לנוהלי בהתאם דיווח או/ו קבלות

 חופשה שנתית .6.4
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 5ימי עבודה )לפי שבוע עבודה בן  28של  תהמשרה זכאים לחופשה שנתית מקסימאלינושאי 

ימים( ולא פחות מהקבוע בחוק. ימי חופשה שלא נוצלו במהלך השנה יועברו כיתרת פתיחה 

 יה. למכסת ימי החופשה שתעמוד לרשות נושא המשרה בשנה שלאחר

 החופשה ימי מכסת פעמיים על תעלה לא משרה לרשות נושא שתעמוד החופשה ימי יתרת

 תשלום ללא מחקויי זו מרבית ליתרה מעבר ינוצלו שלא ימי חופשה המשרה. נושא של השנתית

 .6 לנושא המשרה שהיא כל תמורה

 דמי הבראה .6.5

  .כמקובלנושאי המשרה זכאים לתשלום דמי הבראה, 

 חופשת מחלה .6.6

נושאי המשרה יהיו זכאים לשלושים ימי מחלה קלנדריים בשנה, בניכוי הימים שניצלו בפועל 

נושא ימי המחלה ניתנים לצבירה עד לתקרה הקבועה בחוק ביחס לעובדים. באותה שנה. 

דר מהעבודה עקב מחלה החל מיום המשרה יהיה זכאי לתשלום מלא עבור הימים בהם נע

  ההיעדרות הראשון.

 זכויות סוציאליות .6.7

נושאי המשרה זכאים לזכויות סוציאליות כגון הפרשות לתגמולים, פנסיה ופיצויים. כמו כן, 

על נוסח האישור הכללי של שר חדשים שיועסקו בחברה נושאי משרה החברה תשאף להחתים 

פיטורין והחברה תפריש את פיצויי הפיטורין של נושא לחוק פיצויי  14העבודה לעניין סעיף 

 . 7המשרה לקרן הפנסיה/ביטוח המנהלים בהתאם לבחירתם לעניין ההפרשות לביטוח הפנסיוני

 השתלמות קרן .6.8

 משכרו נוספים אחוז 2.5% ותנכה המשרה נושא של משכרו 7.5% חודש מדי תפריש החברה

 . 8המשרה נושא של בחירתו פי על השתלמות לקרן אלו סכומים ותעביר

 שונות .6.9

בנוסף, וככל שרלוונטי, החברה תישא בדמי חבר לאגודות מקצועיות, מינוי לעיתונים וספרות 

 מתנות לחג, נופש, ימי גיבושבדיקות רפואיות שנתיות, מקצועית, ביטוח אחריות מקצועית, 

  וכיו"ב.

 מענקים שנתיים  .7

יהיו זכאים למענק שנתי ו/או חד פעמי )ביחד החברה רשאית לקבוע כי נושאי המשרה בה  .7.1

"( אשר נועד לתגמל את נושא המשרה עבור תרומתו להשגת יעדי החברה המענקבסעיף זה: ״

 
נושאי משרה חדשים שיכהנו בחברה וכן לצבירתם של ימי חופשה נוספים לאחר מועד אישור מדיניות האמור לעיל מתייחס ל 6

גמול ושלא ינוצלו בפועל התגמול. דהיינו, ימי החופשה שנצברו לנושאי משרה המכהנים כיום בחברה עד למועד אישור מדיניות הת
 . , ככל שלא נקבע אחרת בהסכם ההעסקה שלהםמחקו וייפדו בכסף בעת סיום הכהונהיעד תום תקופת כהונתם, לא י

לחוק פיצויי פיטורין, נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של נושאי המשרה המכהנים  14יובהר כי החתימה על נוסח אישור לפי סעיף  7
 תומים על נוסח אישור שכזה. כיום בחברה ואשר אינם ח

להחליט באם לבצע את ההפרשות לעיל או לחלופין   נושא המשרה  , רשאיביחס לסכומים אשר הינם מעבר לתקרה הפטורה ממס  8
חלק משכר נושא המשרה לצורך כלא יראו . סכומים אשר הינם כאמור מעבר לתקרה הפטורה ממס תגמולים בשווי דומהלקבל 
 .הפרשות סוציאליות ופנסיוניותביצוע 
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קבעו על פי יבראייה רב שנתית ו/או בגין עמידה ביעד מוגדר קצר טווח או ארוך טווח, אשר י

 .קריטריונים הניתנים למדידה, כמפורט להלן

ייקבע בהתאם לקריטריונים מדידים שונים על בסיס יו"ר הדירקטוריון למנכ"ל ולהמענק  .7.2

דוחותיה הכספיים השנתיים של החברה אשר יותאמו במידת האפשר לתפקידו של נושא 

מזומנים מפעילות שוטפת, ותשואה תזרים  ,EBITDAכגון: הרווח התפעולי השנתי, המשרה 

שא המשרה ליעדים שנקבעו ביחס אליו ואשר ישקפו במידת האפשר את תרומתו של נולהון,  

 ואשר ישרתו את יעדי החברה ותוכניותיה.

האורגנים המוסמכים של החברה, יהיו רשאים להעניק למנכ"ל ו/או  7.2על אף האמור בסעיף  .7.3

מענק חד פעמי בגין הישגים מיוחדים בתחום האחריות של נושא המשרה, לרבות נטילת  ליו"ר

יעדים שנקבעו. גובה המענק יוזמה, קידום תהליכים והשגת תוצאות גבוהות באופן ניכר מה

עלות השכר או  פעמים 3החד פעמי כאמור יהיה בסכום שאינו מהותי ובכל מקרה לא יעלה על 

 ., לפי הענייןאו היו"ר מנכ"לדמי הניהול של ה

קבעו י, כפי שיםליתר נושאי המשרה בחברה יכול שיהיו מבוססים על מדדימענקים שנתיים  .7.4

ל החברה; ועל יעדים אישיים מדידים שייקבעו על ידי ליו"ר הדירקטוריון הפעיל ולמנכ"

; וכן על פי של נושא המשרה לתחום עיסוקו ו/או ליחידה העסקית שבניהולו בהתאםהמנכ"ל, 

 שיקול דעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתבסס על המלצת המנכ"ל.

 המענקים השנתיים נועדו להשיג מספר מטרות, ביניהן;  .7.5

 ביצועים בפועל;תגמול על בסיס  .7.5.1

 נושאי המשרה להשיג את יעדי החברה;הגברת המוטיבציה של  .7.5.2

 יצירת אינטרס משותף בין נושאי המשרה ובעלי המניות בחברה; .7.5.3

התאמת הרכיב הדומיננטי של הוצאות השכר של החברה לביצועיה והגברת הגמישות  .7.5.4

 הפיננסית;

במקרה של סיום העסקה במהלכה של שנה קלנדרית החברה רשאית לקבוע כי מענק כאמור  .7.6

 .יוענק בהתאם לחלק היחסי של השנה בה הועסק נושא המשרה בחברה

בכפוף להוראות הדין, דירקטוריון החברה רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו, להורות על  .7.7

וזאת בהתקיים נסיבות מיוחדות  הפחתה, ביטול או השהייה של מענק של נושא המשרה,

 .המצדיקות הפחתה, ביטול או השהייה כאמור

סכום המענק השנתי ביחס לכל נושא משרה לא יעלה על כמות חודשי עלות העסקה או דמי  .7.8

 הניהול המפורט להלן:

 חודשי דמי ניהול/עלות העסקה תפקיד נושא המשרה 

 6 יו"ר דירקטוריון 

 8 מנכ"ל 

 6  המשרהיתר נושאי 

 

 תגמול הוני לטווח ארוך  .8
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 הוניההתגמול  בחברה הינה לעודד את הזדהותם של מקבלי    דיםובתגמול הוני לעמטרת הענקת   .8.1

עם החברה באמצעות שיתופם בתוצאות פעילותה של החברה ויצירה של זהות אינטרסים בין 

מהווה תמריץ חיובי עבור מקבליה ומבטיחה את  התגמול ההוניהחברה לעובדים. הקצאת 

 מתן שירותיהם לחברה לטווח ארוך. המשך

 אופציות, חסומות מניה יחידות, חסומות מניותמניות,  :התגמול ההוני יכול שיהיה בדרך של .8.2

 ,לעת מעת ,שתאומצנה ,ההוני התגמול לתוכניות בהתאם , או מנגנון דומה,רגילות למניות

 .רלוונטי חוק לכל ובכפוף

הענקת תגמול בניירות ערך, תעשה בהתאם לתוכנית אופציות שתעמוד, ככל הניתן, בהוראות  .8.3

 )ט( לפקודת מס הכנסה, לפי העניין. 3או סעיף  102סעיף 

בעת הענקת תגמול הוני, עשויה שלא להיקבע תקרה לשווי המימוש של ניירות הערך המוקצים  .8.4

נה כי אופיו ארוך הטווח של התגמול כתגמול הוני וזאת בהתחשב באופייה של החברה וההב

 ההוני עלול לעמוד בסתירה לקביעת תקרה כאמור.

 , תקרת השווי השנתית תגמול ההונימדיניות החברה הינה כי בעת קביעת תוכנית  .8.5

)בהתחשב בפריסת התגמול על פני שנות ההענקה( של הרכיבים המשתנים ההוניים במועד 

 . 9שרה, לפי הענייןאו דמי הניהול  של נושא המחודשי עלות העסקה  9הענקתם הינה עד 

מחיר המימוש של אופציות בלתי סחירות הניתנות לעובדים, ייקבע על ידי החברה בהתייחס  .8.6

ימי המסחר האחרונים שקדמו  30 -בעיקר לממוצע המשוקלל של שערי המניה של החברה ב

ובאופן שהפרמיה על מחיר המימוש תהווה תמריץ ראוי להשאת למועד החלטת הדירקטוריון 

 ערך החברה בטווח הארוך.

או שתקבענה תקופות למימוש חלקי על פני השנים, היינו שנתיים  ופת ההבשלה לא תפחת מתק .8.7

 .שמינית כל רבעון

 שנים  משבעלא יאוחר    ותסתיים תקופת המימוש לא תפחת משנה אחת אחרי כל מועד הבשלה .8.8

 . ההענקה ממועד

עלות  חודשי 9תגמול ההוני במועד ההענקה ביחס לכל נושא משרה לא יעלה על שווי הסך  .8.9

 נושא המשרה, לפי העניין. לש העסקה או דמי הניהול 

 ביטוח ושיפוי לנושאי משרה ודירקטורים .9

 ביטוח

מיליון דולר   10בגבול אחריות של עד  נושאי משרה  אחריות  מדיניות החברה הינה לרכוש ביטוח   .9.1

( 160,000אלפי ) ושישים מאה על תעלה אלמקרה ולתקופת ביטוח בפרמיה שנתית שלארה"ב 

  .דולר ארה"ב

התגמול של הדירקטוריון מוסמכת לאשר, מעת לעת, רכישת , ועדת מבלי לגרוע מהאמור לעיל .9.2

)לרבות כיסוי לחברה וחברת פוליסת ביטוח אחריות של נושאי משרה בחברה ובחברת הבת 

 
 האמור לעיל יקבע בהתחשב בחישוב כלכלי ולא בחישוב חשבונאי של התגמול.   סכוםה 9
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כישת או הארכה ו/או חידוש פוליסת ביטוח כאמור )"רהבת בגין תביעות לפי דיני ניירות ערך( 

 "(, ללא צורך באישור האסיפה הכללית, בכפוף להתקיימות התנאים הבאים: פוליסת ביטוח

ועדת התגמול אישרה בקשר עם רכישת פוליסת הביטוח כי תנאיה הינם סבירים ואינם פוגעים 

הפוליסה בטובת החברה, בהתחשב בחשיפות נושאי המשרה והחברה והיקף הכיסוי, ובלבד 

ההתקשרות ברכישת פוליסת לעיל, וכי  9.1ת החברה כמתואר בסעיף עומדת בתנאי מדיניו

הביטוח היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או 

 .התחייבויותיה

 שיפוי

בהתאם לרשימת אירועים ובחברת הבת, כל נושאי המשרה בחברה תהא רשאית לשפות את החברה 

סכום השיפוי המרבי שתשלם החברה, במצטבר לכל  .בהתאם למקובל בשוקושיוגדרו בכתב השיפוי 

של החברה, לפי מההון העצמי  25%הזכאים לשיפוי על פי כתב ההתחייבות לשיפוי, לא יעלה על 

 ים האחרונים של החברה שיפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל. הדוחות הכספי

  שאיננו מהותיהיקף שינוי שנתי  .10

בכלל רכיבי   5%שינוי בתנאי כהונה של נושאי המשרה בהיקף שנתי של עד  הדירקטוריון קובע בזאת כי  

 חשב כשינוי מהותי של תגמול זה.ייהתגמול לא 

 .החברה "למנכ בידי יאושר, נכ"לנושא משרה הכפוף למ של הכהונה בתנאי מהותי לא שינוי

 תקופת ההסכם ותנאי סיום כהונה/ העסקה .11

ניהול( תהיה בלתי קצובה, אולם עם אפשרות סיום ההסכם תקופת הסכם העסקה )או הסכם  .11.1

  .ימים 90בת עד  בכפוף למסירת הודעה מוקדמת

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו, אלא אם 

יחליט הדירקטוריון לשחרר את נושא המשרה ממחויבות זו, ויהיה זכאי להמשך תנאי הכהונה 

  הלך תקופת ההודעה ללא שינוי.והעסקה במ

לאחר תקופת ההודעה  החברה רשאית לקבוע כי לנושא המשרה תיתנן תקופת הסתגלות .11.2

יהיה זכאי לתנאים מלאים כולל אך לא מוגבל למשכורת, רכב, נושא המשרה  הבהמוקדמת 

 ימים. 180תקופת ההסתגלות לא תעלה על  הפרשות פנסיוניות, קרן השתלמות.

עסקה של נושאי המשרה יכללו הוראה לפיה החברה רשאית לפטר את נושא תנאי כהונה וה .11.3

המשרה מעבודתו ללא מתן הודעה מוקדמת, וזאת במקרים בהם זכאית החברה על פי דין 

 להימנע מתשלום פיצויי פיטורין. 

 תנאי כהונת דירקטורים  .12

לרבות דירקטורים , ככל שיכהנו בחברה ודירקטורים בחברה למעט יו"ר הדירקטוריון .12.1

לתקנות החברות  5-ו 4חיצוניים, זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות, לפי תקנות 

כפי שיהיו ( "תקנות הגמול") 2000 –)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 

  שלא יעלו על "הסכומים המרביים" הכלולים בתקנות הגמול.מעת לעת, 
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לעיל, הדירקטוריון רשאי לאשר לדירקטור אשר העריך כ"דירקטור   12.1אף האמור בסעיף  על   .12.2

על "הסכום   מומחה", כהגדרתו בתקנות הגמול, תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות שלא יעלה

 דירקטור מומחה.המרבי" ל

קבעו בהתאם למדיניות תגמול י, תנאי התגמול שלו י10ככל שיכהן בחברה דירקטור אקזקוטיבי .12.3

התגמול שנקבעו ביחס ליושב ראש דירקטוריון החברה תנאים אשר אינם חורגים מתנאי זו וב

 במסגרת מדיניות זו. 

 אחריות וסמכות בקשר עם עדכון שוטף ויישום של מדיניות התגמול  .13

  של החברה. סמנכ"ל הכספיםשמירה על עדכון מדיניות התגמול ויישומה תהיה באחריות  .13.1

מדיניות התגמול תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית  .13.2

א)ד( לחוק החברות. על אף האמור לעיל, דירקטוריון 267כאמור, בהתאם להוראות סעיף 

ת התגמול, לרבות את התאמתה להוראות הדין ולשינויים החברה יבחן מעת לעת, את מדיניו

  שחלו בסביבה המאקרו כלכלית ובחברה עצמה.

את יישומה  כמו כן, ועדת התגמול תבחן את הוראות המדיניות מעת לעת על פי שיקול דעתה, .13.3

 בפועל של המדיניות ותמליץ לדירקטוריון החברה על עדכונה מעת לעת ועל פי כל צורך.

 םסכומי השבת .14

הסר ספק, מובהר בזאת כי נושא המשרה יחזיר לחברה סכומים ששולמו לו כחלק מתנאי  למען

הכהונה וההעסקה בצורת תגמולים משתנים, אם שולמו לו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים 

הדוחות   פרסוםשנים ממועד    3  -מ  למעלה  חלפו  שלא  ובלבדוהוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה  

כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של  השבה. הרלוונטי המענק שולםעל בסיסם הכספיים ש

הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הנובעת משינוי מדיניות חשבונאית בעקבות שינוי בתקינה 

 .הרלוונטייםהחשבונאית ו/או בכללי הדיווח לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים 

במידה ותהיה, תסולק   הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז מהמענק בשנה העוקבת והיתרה,  השבת

 מסך  10%-מ  נמוך  השנתי  המענק  מתוך  ההשבה  סכום  בהם  במקרים.  שווים  חודשיים תשלומים 12-ב

 אינם אחרים משרה נושאי בהם במקרים. להשיבו המשרה נושאי דרשויי לא, שנה באותה המענק

  ה.לפי שיקול דעת דירקטוריון החבר להשיבו המשרה נושאי דרשויי, בחברה עוד מועסקים

 
 .כהונתו בדירקטוריון לה שירותים נוספים מלבד על ידי החברה או שיעניק אשר יועסקדירקטור  10



 

 כתב פטור ושיפוי  - נספח ט'
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  'נספח ד
  

  מ"גרינסטון תעשיות בע
 ,______2011  

  לכבוד

_______  

  ופטורכתב שיפוי 

: להלן(מ "אורדן תעשיות בע -לשעבר(מ "האסיפה הכללית של גרינסטון תעשיות בע תולהחלטבהתאם   .1
באופן בלתי מתחייבת בזאת החברה  10.10.2011ומיום  24.7.2006מיום ו ,2001.13.11מיום ") החברה"

כמפורט להלן בכתב זה וזאת בהתאם ופטור מאחריות ביטוח , להעניק לנושאי המשרה בה שיפויחוזר 
 .על פי תקנונה ובכפוף להוראות חוק החברותלסמכותה 

 הגדרות   .2

  .1999 -ט "התשנ, חוק החברות -" החוק"או " חוק החברות"

) מי שמכהן כיום ומי שיכהן בעתיד(דירקטור חליף ונושא משרה בחברה , כל דירקטור - " נושא משרה"
  .כהגדרתם בחוק

פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנרכשה  - " פוליסה"או " פוליסת ביטוח נושאי משרה"
  .או שתירכש על ידי החברה בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת

  ביטוח   .3

באחת , החברה תגרום לכך שנושא המשרה יבוטח במסגרת פוליסה של אחריות נושאי משרה  3.1
ובהתאם להוראות , שיקול דעת החברהלפי , או מחוצה לה, מחברות הביטוח המובילות בישראל

  .החוק

ל יעניק לנושא המשרה כיסוי במהלך כל תקופת כהונתו כנושא משרה וכן לאחר שיחדל "הביטוח הנ  3.2
הכיסוי הביטוחי יחול על כל מעשה או מחדל שמקובל . להלן 3.3מלכהן כנושא משרה כמפורט בסעיף 

תה עת בקרב החברות המובילות במשק לבטח בהם נושאי משרה בתנאי ביטוח המקובלים באו
 תבין אם התביעה הוגשה או מתנהל, ל"בין אם נעשו או אירעו בארץ ובין בחו, ובמסגרת הדין

  .בישראל ובין מחוצה לה

החברה מתחייבת לשמור על תוקף הביטוח כל תקופת כהונתו של נושא בכפוף להסכמת המבטחים   3.3
לחדש את פוליסות הביטוח במועד ולשאת , ת כהונתושנים מיום הפסק 7המשרה וכן לתקופה של 

  .בכל הוצאות הפרמיה ובכל הוצאה נלווית או קשורה אחרת

  שיפוי  .4

לרבות בגין פעולות (החברה תשפה את נושא המשרה בגין מעשה או מחדל שנעשו בתוקף תפקידו   4.1
לרבות , ם אחריםאו בתאגידי/בחברות בנות של החברה ו, בחברה )שביצע עובר לכתב שיפוי זה

") החברה" - זה  4.1לצורכי סעיף , להלן ביחד(במישרין או בעקיפין , שלחברה עניין בהם, שותפויות
  :כמפורט להלן 

לרבות פסק דין שניתן בפשרה , עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין שתוטלחבות כספית   -
  ;י בית משפט"שאושר ע, או פסק בורר/ו

שהוציא נושא משרה עקב חקירה או , לרבות שכר טרחת עורך דין, סבירותוצאות התדיינות ה  -
ואשר הסתיים בלא הגשת , הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך

או שהסתיים בלא , כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי
כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת  הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית

   –בפסקה זו ; או בקשר לעיצום כספי הוכחת מחשבה פלילית
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משמעו סגירת התיק  -סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית 
חוק " –בסעיף קטן זה ( 1982- ב"התשמ ,]נוסח משולב[לחוק סדר הדין הפלילי  62לפי סעיף 
לחוק סדר  231או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף , )"ן הפליליסדר הדי

   ;הדין הפלילי

, חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי - "כחלופה להליך פלילי חבות כספי"
קנס על עבירה שנקבעה , 1985- ו"התשמ, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות

  .עיצום כספי או כופר, לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי כעבירת קנס

שהוציא או שחויב בהן בידי בית , לרבות שכר טרחת עורך דין, הוצאות התדיינות סבירות  -
או באישום פלילי שממנו , או בידי אחד אחר, משפט בהליך שהוגש נגדו בידי החבר או בשמה

  .שאינה דורשת הוכחת מחשבה פליליתאו באישום פלילי שבו הורשע בעבירה , זוכה

כאמור , בשל תשלום עבור נפגע ההפרה בהליך מינהלי נושא המשרה חבות כספית שתוטל על  -
  .1968 - ח"התשכ, ניירות ערךלחוק ) א)(1)(א(נד52בסעיף 

 הוצאות לרבות, בעניינו שהתנהל מנהלי הליך עם בקשר משרה נושא שהוציא הוצאות  -
  .דין עורך טרחת שכר זה ובכלל, סבירות התדיינות

הטלת ( 4'ח, )הטלת עיצום כספי בדיד רשות ניירות ערך( 3'חהליך לפי פרקים  -"מנהלי הליך"
הסדר להימנעות מנקיטת הליכים ( 1'טאו ) אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת אכיפה מנהלית

 מעת שיתוקן כפי, 1968 -ח"התשכ, לחוק ניירות ערך) המותנית בתנאים, או הפסקת תנאים
    .לעת

, ל"או בחו/בארץ ו, והכל בלבד שהשיפוי יחול על חבויות הנובעות מפעולות או מחדלים
  :או בקשר איתם - למקרים או לאירועים כדלקמן 

, או שלא לציבור/י בעל מניות אחר כלשהו לציבור ו"או ע/י החברה ו"הצעות ניירות ערך ע  4.1.1
  .הקצאות פרטיות והליכים אחרים, הצעות רכש, דיווחים, הודעות, על פי תשקיפים

  .תשקיפי בעלי עניין של החברה הכוללים תיאור של החברה  4.1.2

או מכך שניירות ערך שלה הוצעו לציבור /פעולות הנובעות מהיות החברה חברה ציבורית ו  4.1.3
  .או נסחרים בבורסה/ו

י על רווחיות החברה או על רכושה אירועים שהשפיעו או עלולים היו להשפיע באופן מהות  4.1.4
  .יותיה או על התחייבויותיהואו על זכ

יעוץ או שירותים אחרים שמעניקה החברה בקשר עם , ניהול, פעולות הקשורות לחיתום  4.1.5
, מתאר, או שלא לציבור על פי תשקיף/הצעת ניירות ערך של תאגידים שונים לציבור ו

  .הסכם או בדרך אחרת, הקצאה פרטית

או /או מבצעת המתבצעות בשלבים שלפני ו/ו תפעולות בקשר להשקעות שהחברה בודק  4.1.6
המעקב והפיקוח עליה , פיתוחה, ביצועה, אחרי ביצוע ההשקעה לצורך התקשרות בעסקה

  .לרבות פעולות שביצע נושא המשרה בשם החבר או כנושא משרה בתאגיד נושא ההשקעה

  .ל ניירות ערך סחירים עבור או בשם החברהקניה או החזקה ש, פעולות מכירה  4.1.7

וכן בפיצולים או , נכסיםגופים משפטיים או , פעולות הקשורות ברכישת או מכירת חברות  4.1.8
  .במיזוגים

ספקים ונותני , לקוחות, ובכלל זה עם קבלנים עצמאיים, פעולות בקשר ליחסי מסחר  4.1.9
  .שרה בשם החברה כנושא משרהולרבות פעולות שביצע נושא המ, שירותים למיניהם

או /פעולות הקשורות לתחום עיסוקה של החברה לרבות הגשת הצעות למכרזים ו  4.1.10
  .מכל מין וסוג, לרשיונות
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מכירה או , העברה, לחוק החברות ובכלל זה קבלת אשראי 1עסקה כמשמעותה בסעיף   4.1.11
או קבלת זכות בכל אחד לרבות ניירות ערך או מתן , רכישה של נכסים או התחייבויות

  .וכן פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור, מהם

לרבות תקנות שהותקנו , דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך  4.1.12
או על פי כללים , או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, מכוחם

גשת דיווח או האו הימנעות מ/בבורסה בישראל או מחוצה לה ואו הנחיות הנתונים 
  .הודעה כאמור

, קופות גמל, פעולות הקשורות בתנאי העסקה של עובדים לרבות טיפול בקרנות פנסיה  4.1.13
  .אופציות והטבות אחרות, קופות ביטוח וחיסכון

  .השימוש בו נזק לרכוש לרבות אובדן, מוות, מחלה, כל פעולה שגרמה לנזק גוף  4.1.14

  .ל פעולה שהביאה להעדר עריכה של סידורי ביטוח נאותיםכ  4.1.15

אך מבלי לגרוע , לרבות, שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם  4.1.16
, שינוי בהון החברה או חברות בנות או קשורות, פיצול, מיזוג, מכלליות האמור לעיל

  .חלוקה הקצאה או, פירוק או מכירה

אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה  או התבטאות  4.1.17
  .ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מועדותיו, במהלך תפקידו ומכוח תפקידו

או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך /כל אירוע ו  4.1.18
  .2011- א"התשע, )תיקוני חקיקה(

גם אם במועד בו הוטלה עליו החבות חדל כבר , החברה תשפה את נושא המשרה בגין הוצאות כאמור  4.2
או /או בחברות קשורות של החברה ו/או החברות בנות של החברה ו/מלכהן כנושא משרה בחברה ו

ולרבות ביחס , או בעקיפיןבמישרין , לרבות שותפויות שלחברה עניין בהם, בתאגידים אחרים
ובלבד שהחבות הינה בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה , להליכים שינקטו כנגד עזבונו

  .י כל דין"ההתחייבות לשיפוי תעמוד גם לזכות יורשיו וחליפים אחרים שלו עפ .כאמור לעיל

יהיה מוגבל לסך , א משרהכלפי כל נוש, סכום השיפוי הכללי שהחברה מתחייבת בו על פי החלטה זו  4.3
לפי השער היציג או כל שער חליפי , )עשרה מיליון דולר(ב "מיליון דולר ארה 10- בשקלים השווה ל

  .להלן 4.7כמפורט בסעיף , רשמי אחר שיבוא במקומו במועד החבות

הסכום או חלק . ל הינו הסכום המקסימלי אשר החברה מתחייבת בו"הסכום הנ, למען הסר ספק  4.4
  .ישולם לנושאי המשרה על פי סדר זכאותם לקבלת השיפוי ממנו

שבהם ) 100%(השיפוי יינתן בל מקרה ומקרה עבור מלוא הסכומים ,לעיל 4.3בכפוף לאמור בסעיף   4.5
  .יתחייב נושא המשרה בכל אותם מקרים המותרים על פי דין בשיפוי

וסו על ידי הביטוח ולא שולמו סכום השיפוי שישולם בפועל יוגבל אך ורק לסכומים אשר לא כ  4.6
נושא המשרה לא יהא זכאי לתשלום מהחברה בשל נזק שבגינו כבר קיבל תשלום שיפוי . בפועל
  .או מהחברה/מאחר ו

במועד בו חלה , לעיל 4החברה תעמיד לרשות נושא המשרה את כל הסכומים הדרושים על פי סעיף   4.7
קרה שנפתח נגדו הליך משפטי או שקיים חשש במ. לראשונה החובה לתשלומם על ידי נושא המשרה

, כמקדמה, תעמיד החברה לרשות נושאי המשרה מראש, או איום לפתיחתו של הליך כאמור נגדו
לכיסוי הוצאות משפט סבירות כולל שכר טרחה עורך דין אשר לגביהם , סכומים שהוערכו על ידה

אשר השיפוי , ר טרחה באישום פליליסעיף זה לא יחול על הוצאות התדיינות ושכ. הנו זכאי לשפוי
בגינם יינתן רק לאחר ובכפוף לזיכויו של נושא המשרה מן האישום או אישומו בעבירה שאינה 

  .דורשת הוכחת מחשבה פלילית

תעמיד החברה גם בטחונות שיידרשו או ערבות שיהיה על נושא , כחלק מהתחייבותה כאמור לעיל  4.8
: להלן (או של בורר ) בהליך שאינו פלילי(ים של בית משפט המשרה להעמיד על פי החלטות ביני

לרבות צורך בהחלפת עיקולים שיוטלו על נכסיו ובלבד שסך הביטחונות התלויים , ")הביטחונות"
בתוספת סכומים שקיבל נושא המשרה או שיקבל על פי כתב , לרבות בטחונות שחולטו, ועומדים

  .לעיל 4.3 שיפוי זה לא יעלה על הסכום האמור בסעיף
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   הגנה משפטית  .5

  :כפוף מתן השיפוי לתנאים הבאים , בכל מקרה שיחולו אירועים בני שפוי  

נושא המשרה יודיע לחברה על כל הליך משפטי שייפתח נגדו ועל כל חשש או איום שהליך משפטי   5.1
ליה או אל מי ויעביר א, וזאת במהירות הראויה לאחר שייודע לו לראשונה על כך, כאמור יפתח כנגדו

לעניין זה הליך משפטי לרבות . כל מסמך שיימסר לו בקשר לאותו הליך, ללא דיחוי, שהיא תודיע לו
  .בוררות

באופן שוטף לגבי אירועים שיש לגביהם  ")הודעה: "להלן( כמו כן על נושא המשרה ליידע את החברה   
      .")ההליך: "להלן(  נגדו יחשש כי יביאו לנקיטת הליך משפט

  .נושא המשרה לא יסכים להתדיין בבוררות מבלי לקבל לכך את הסכמת החברה בכתב ומראש  5.2

לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתו של נושא המשרה בפני  - אך לא חייבת  - החברה תהיה זכאית   5.3
פרט לעורך דין (או למסור את הטיפול לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה /אותו הליך משפטי ו

או שלדעת נושא המשרה קיים ניגוד עניינים בין  יהא מקובל על נושא המשרה מסיבות סבירות שלא
יהא רשאי נושא המשרה למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין , ובמקרה כזה הגנתו לבין הגנת החברה

שחייבת להינתן , בהסכמת החברה, ות עורך הדין המטפל ותנאי שכרוויייקבעו זכשבחר לעצמו ואזי 
  ).אש ובכתבמר

החברה לא נטלה על עצמה את , לעיל 5.1אם תוך ארבעה עשר יום מקבלת הודעה כאמור בפסקה   
החברה התנגד  עורך הדין שלאו /הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליך או אם נושא המשרה ו

שסכום  ובלבד, יהיה רשאי נושא המשרה למסור את הטיפול בהגנה לערוך דין שבחר לעצמו, לייצוגו
שתבחן את  היהא טעון אישורה של ועדת הביקורת של החבר עורך דין זהשכר הטרחה שישולם ל

וועדת הביקורת . לנושא המשרה תינתן האפשרות להופיע ולטעון בפני ועדת הביקורת. סבירותו
נושא המשרה יהיה רשאי לערער על החלטתה בפני הדירקטוריון ולנושא . תנמק את החלטתה

לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה . ן אפשרות להופיע ולטעון בפני הדירקטוריוןהמשרה תינת
אם  -יהיה זכאי נושא המשרה , עורך דינוונושא המשרה החליט לא לוותר על שירותיו של , המבוקש

והיתרה תשולם על ידי נושא , לקבל מהחברה את סכום שכר הטרחה הסביר שאושר לו - ירצה בכך 
  .המשרה על חשבונו

או עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור באופן בלעדי ולהביא אותו /החברה ו  5.4
  .הכל כפי שיראו לנכון, הליך לידי סיום

, או עורך דין כאמור/לפי בקשת החברה יחתום נושא המשרה על כל מסמך שיסמיך את החברה ו  5.5
  .בהתאם לאמור לעיל, בכךלטפל בשמו בהגנתו באותו הליך ולייצגו בכל הקשור 

היא תדאג לכיסוי כל , ר לה לעשות כןשאם החברה תפעל לפי המפורט לעיל ונושא המשרה יאפ  5.6
באופן שלא יידרש לשלמם או לממנם , ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם שיהיו כורכים בכך

האמור . בכתב שיפוי זהוזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על פי האמור , בעצמו
  .לא יחול ביחס לאישום פלילי כנגד נושא המשרה

בכל דרך סבירה כפי שיידרש על ידי , או כל עורך דין כאמור/נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה   
ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות , מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי

  .שלא יידרש לשלמן או לממנן בעצמושתהיינה כרוכות בכך באופן 

, במסגרת הליך פלילי, או עורך דין כאמור לא יהיה רשאים/מובהר כי החברה ו, למען הסר ספק  5.7
, כמו כן. אלא בהסכמתו, להודות באיזה מן האישומים בשם נושא המשרה או להסכים לעסקת טיעון

בין בפני (בשם נושא המשרה , להודות ,או עורך הדין לא יהיו רשאים במסגרת הליך אזרחי/החברה ו
י כתב שיפוי זה "בקיום איזה מהאירועים שאינם בני שפוי עפ) בית משפט ובין במסגר הסדר פשרה

או /אין באמור כדי למנוע מהחברה ו, יחד אם זאת. אלא בהסכמת נושא המשרה, י הדין"או עפ/ו
תובע בהליך אזרחי ללא הסכמת להגיע להסדר כספי עם , מעורך דין כאמור באישורה של החברה

ובלבד שלא יהיו בכך כדי להודות בקיום איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי על פי , נושא המשרה
  .או על פי הדין/כתב שיפוי זה ו

לם על ידו על פי תנאי והחברה לא תהיה חייבת לשפות את נושא המשרה כאמור בגין כל סכום שיש  5.8
אם לא ניתנה הסכמתה של החברה להסדר , ישה או הליך אחרדר, הסדר פשרה שהוגש בתביעה

  .מראש ובכתב, הפשרה
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   סייגים לשיפוי  .6

לא תחול לגבי כל סכום , התחייבות השיפוי של החברה כלפי נושא משרה כאמור בכתב השיפוי  6.1
ו או אשר מאן דהוא זולת החברה ישלם בפועל לו או עבור, שיחויב או שיהיה או שיהיה עשוי לחוב בו

לרבות סכומים שנושא המשרה יהיה זכאי להם על , או יחוב לשלמו כאמור, במקומו בכל דרך שהיא
 .פי פוליסת ביטוח

כי לאחר תאום בין החברה לבין נושא המשרה ינקוט נושא המשרה בצעדים סבירים על מנת , מובהר
. ישיבו לחברה -חברה ואם הוא ייגבה על ידו לאחר מתן השיפוי על ידי ה, לגבות כל סכום כאמור

פי  -לנקוט בצעדים על , לאחר מתן השיפוי על ידה, תהיה החברה זכאית, מבלי לגרוע מהאמור לעיל
לרבות המחאת זכותו של נושא , שיקול דעתה לגביית סכומים המגיעים לנושא המשרה האמור

  .המשרה לסכומים האמורים לידי החברה

שא המשרה בשל חבות כספית שהוטלה עליו במקרים מובהר בזאת כי החברה לא תשפה את נו  6.2
  : המפורטים להלן 

הפרת חובת אמונים למעט במקרים שבהם פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח   6.2.1
  ;שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

  ;הפרת חבות זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות   6.2.2

  ;שלא כדיןפעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי   6.2.3

  ;קנס או כופר שהוטל עליו  6.2.4

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ידונו בבקשת השיפוי ושיעור השיפוי , אם הדבר יהיה דרוש על פי הדין  .7
  .כל עוד הדבר אינו נוגד את הדין, ויחליטו האם נושא המשרה זכאי לו ועל שיעור השיפוי, כאמור

מובהר כי שיפוי יינתן רק בגין חבות כספית שהדין יתיר לשפות , י זהמבלי לגרוע מן האמור בכתב שיפו  .8
  .בגינה במועד השיפוי

אישור או הליך נוסף או אחר , החלטה, היה ולצורך מי מן ההתחייבויות האמורות לעיל ידרשו מעשה  .9
וא באופן שיאפשר לה קיום מל, לפי העניין, או לקבלתם/מתחייבת החברה לגרום לעשייתם ו, כלשהו

  .וזאת כל עוד הדבר אינו נוגד את הדין, התחייבויותיה כאמור לעיל

מובהר כי אין בכתב התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה ליתן לנושא , למען הסר ספק  .10
המשרה שיפוי או שיפויים נוספים ומיוחדים ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע או לפגוע בהתחייבויות השיפוי 

  . כתב זה נשוא

ההוראה : "להלן(אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה , היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב שיפוי זה הינו בטל  .11
אזי ההוראה הבטלה תפורש כמהווה חלק נפרד מכתב שיפוי זה וקביעה בדבר בטלות ההוראה , ")הבטלה

הוראות על פי כתב שיפוי זה תחול אך ורק לגבי ההוראה הבטלה ובשום פנים ואופן לא יהפכו יתר ה
וכתב שיפוי זה ימשיך להיות בתוקף ויבוצע כאילו , שאינם תקפים או שאינם ניתנים לאכיפה, לבטלים

  .ההוראה הבטלה לא היוותה חלק מכתב שיפוי זה

זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המירבי שבשל  שיפויאין בכתב   .12
בין , בין מחמת שסכומי הביטוח על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה יוקטנו, נשוא השיפויהאירועים 

מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים 
  .ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות

, ככל המותר על פי דין, זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן שיפויהתחייבויות החברה על פי כתב   .13
במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות זה לבין הוראת דין שלא . לשם התכלית שלה נועדו

בכך כדי לפגוע או  אך לא יהא, תגבר הוראת הדין האמורה, או להוסיף עליה לשנותה, ניתן להתנות עליה
  .זהשיפוי לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב 

בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם כתב שיפוי זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב את הסמכות   .14
  .הבלעדית לישוב המחלוקת

  .מכתב זה מחליפו ובא במקומו, אם קיבל נושא המשרה מכתב שיפוי קודם מהחברה  .15
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  .הנוסח בעברית יהיה הנוסח המחייב - יבל נושא המשרה נוסח מכתב זה באנגלית באם ק  .16

  פטור מאחריות בשל הפרה של חובת הזהירות כלפי החברה  .17

מעניקה החברה לנושא , החברה ההתאגדות של לתקנון 34)ה(122תקנה במסגרת כתב שיפוי זה ומכוח   
 .עקב הפרה של חובת הזהירות כלפיהאו יגרם על ידו /המשרה פטור מראש בשל נזק שנגרם ו
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