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 באמצעות המגנ"א                  ג.א.נ.,
 

 בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברהמעודכנת הודעה הנדון: 

 ובדבר הצעה פרטית חריגה / עסקה עם בעל שליטה

 

 1999-"(, חוק החברות, תשנ"ט"חוק ניירות ערך) 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"חבהתאם להוראות 

 2000-ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש''סתקנות "(, חוק החברות)"

, תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, "("תקנות הצעה פרטית או "תקנות ההצעה)"

תקנות ניירות ערך )עסקה "(, תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים" או "תקנות הדיווח)" 1970-התש"ל

תקנות , ("תקנות בעלי שליטה" :)להלן 2001-שליטה בה(, התשס"א בין חברה רשומה לבין בעל

תקנות החברות )הצבעה "(, תקנות ההקלות)" 2000-החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

ותקנות החברות )הודעה ומודעה  "(,תקנות הצבעה בכתב"להלן: ) 2005-"ובכתב והודעות עמדה( תשס

)להלן:  2000-בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום(, תש"סעל אסיפה כללית ואסיפת סוג 

, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של (תקנות האסיפה""

היועצים המשפטיים של  במשרד 14:00בשעה  2019בדצמבר  10 8, 'ג'אביום תתכנס , אשר החברה

 "(.האסיפה)להלן: " .5252270רמת גן  ,6מרחוב החילזון  החברה, משרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות'

 טק בע"מ-אישור עסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות עם חברת מיט - חלק א'

עסקת על סדר היום )להלן: " 1במסגרת נושא  יובהר, כי הנושאים המובאים לאישור במסגרת אסיפה זו

בע"מ  טק-מיט, מובאים לאישור במקשה אחת, כחלק מעסקת המיזוג של החברה עם חברת "(המיזוג

 "(.טק-מיט")להלן: 

מובאת לאישור  טק-מיטשל  ניירות הערךהפרטית למחזיקי  הצעהה למען הזהירות, כי ,כן יובהרמו כ

האסיפה הכללית כהצעה פרטית שמטרתה להקנות לניצעים דבוקת שליטה, וזאת ככל שבמועד 

ההקצאה לא יהיה בחברה בעל דבוקת שליטה, או כהצעה פרטית שמטרתה להקנות ארבעים וחמישה 

לא יהיה בחברה אדם שיחזיק בארבעים  ההקצאהאחוזים מזכויות ההצבעה בחברה, אם במועד 

 .1אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה וחמישה

 12של  ונכון לתקופה טק-במיטבעלי מניות  31 קיימיםיובהר כי נכון למועד פרסום דוח עסקה זה, 

כך  החודשים שקדמו למועד פרסום דוח עסקה זה, החברה כבר ביצעה הקצאות פרטיות למספר ניצעים,

 35 -ליותר מ לניצעים נשוא דוח זה תהאשסך ההקצאות שבוצעו על ידי החברה ביחד עם ההקצאה 

תעשה רק לאחר שהעסקה נשוא דוח  האמורים לניצעיםוההצעה  ההקצאה ככל שנדרש, ניצעים, משכך

זה תאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ולאחר שההקצאה תאושר גם במסגרת 

                                                           
לא קיים בחברה אדם או מספר אנשים המחזיקים ביחד,  , למיטב ידיעת החברה,יובהר כי נכון למועד פרסום דוח זה 1

 .25% -במניות החברה בשיעור של למעלה מ

http://www.isa.gov.il/
http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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 הוגשהתוגש , אשר 2לחוק שיקום כלכלי 322סעיף  ו/או לחוק החברות 350בקשה על פי הוראות סעיף 

 2019באוקטובר  28ביום סמוך לאחר פרסום דו"ח מיידי זהעל ידי החברה לבית המשפט המוסמך, 

לאשר את הקצאת המניות וכתבי תבקש היתבקש "(. במסגרת הבקשה בית המשפט הבקשה" )להלן:

תבקש יובהר כי החברה לא . לחוק ניירות ערך( 3א)א()15האופציה נשוא דוח זה בהתאם להוראות סעיף 

ג לחוק ניירות ערך לא יחולו על הקצאת המניות וכתבי האופציה נשוא 15לקבוע שהוראות סעיף  ביקשה

  .דוח זה

  :הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם

 טק-מיט: אישור עסקת המיזוג עם 1נושא מספר  .1

 טק-מיטתיאור עסקת המיזוג עם  -מבוא  1.1

ועם מחזיקי ניירות הערך של  טק-מיטהתקשרה החברה עם חברת  2019 באוקטובר 20 ביום .א

תנאים ההרשומה בישראל, בהסכם מיזוג במסגרתו בהתקיים  , חברה פרטיתטק-מיט

בעלי אישור האסיפה הכללית של  , לרבותלהלן זה דוחב ג.1.1בסעיף המפורטים  מתליםה

עסקת המיזוג על דרך של  תושלםזה,  מיידי דוחל בהתאםמזומנת ההחברה המניות של 

" ו/או עסקת המיזוג" ו/או "ההסכםלהלן )להלן: " זה בדוחהחלפת מניות כמפורט 

 "(.העסקה"

 המזון תעשיית) טק-הפוד בתחום העוסקת ישראלית הייטק חברת הינה טק-מיט חברת

 של תעשייתי ייצור לשם וייחודי מתקדם טכנולוגי תהליך מפתחת טק-מיט(. המתקדמת

במדפסת  גזע תאי הדפסת בטכנולוגיית שימוש תוך, חיים בעלי גידול והרג ללא, נקי בשר

, פעילותה בתחום פטנט לרישום בקשות מספר הגישה טק-מיט, להיום נכון. מימד תלת

 מר מוביל טק-מיטאת . בתחוםעולמי מובילים  שם בעלי גורמים עם פעולה שיתופי יצרהו

 שרון מר. ומנהל טכנולוגי ראשי הכללי כמנהלה ומשמש על מייסדיה שנמנה, פימה שרון

 בשוק בתלת מימד מהמורכבים הדפסה תהליכי בפיתוח עולמי שם בעל מומחה הינו פימה

 המחקר תהליך את. ההדפסה בתלת מימד בתחום מובילות חברות של כמייסד ונמנה

 וכן הרקמות, הדפסת בתחום א, מומחה"ת מאוניברסיטת דביר טל' פרופ מלווים והפיתוח

 יישומית כימיה תחום בירושלים, ראש העברית מהאוניברסיטה מגדסי שלמה' פרופ

 בניית של בשלב נמצאת טק-מיט. השונות לתעשיות הדפסה חומרי בפיתוח המתמחה

 .והפיתוח עבור הטכנולוגיה העבודה תהליכי מיפוי וסיום טיפוס תלת מימד כאב מדפסת

כנדרש על פי התוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך  טק-מיטאודות תיאור פעילות  לפרטים

תקנות פרטי " )להלן: 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט -)פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 

זה, לדוח  כנספח א'המצורף בזאת  טק-מיט )מתאר( פעילותהאמור בתיאור "(, ראה תשקיף

מצורפים לדוח ה 31.12.2018ליום טק -מיטשל  ודוח הדירקטוריוןכספיים החות ודהאמור ב

ליום  טק-מיטשל ודוח הדירקטוריון כספיים הדוחות האמור ב וכן, ב'כנספח זה 

 .ג'נספח מצורפים לדוח זה כה 30.09.2019, וליום 30.06.2019

 

                                                           
הכוללת את פעילות הדלק, יובהר כי במסגרת הסכם המיזוג נקבע תנאי מתלה לפיו תימכר פעילות החברה הקיימת  2

ביס )החזקה במניות נאעשויה לכלול, ככל שלא יתאפשר לחברה להותיר את פעילות זו בחברה את פעילות הקואף 
טק עומדת -כאשר למיט לחוק שיקום כלכלי 322 סעיףו/או  לחוק החברות 350באמצעות הסדר לפי סעיף  (תראפין

 הזכות לוותר על התקיימות תנאי מתלה זה להשלמת עסקת המיזוג.
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 עסקת המיזוג .ב

של  היפעלו יחד למיזוג טק-מיטהסכם, החברה ומחזיקי ניירות הערך של תנאי העל פי  .1

לחברה על דרך של החלפת מניות, באופן שבמועד טק -ותחום הפעילות של מיט טק-מיט

יעבירו לחברה את מלוא  טק-מיטהשלמת עסקת המיזוג מחזיקי ניירות ערך של 

 טק-מיטפק והנפרע של מהון המניות המונ 100%, המהוות טק-מיטהחזקותיהם במניות 

שלא מומשו טק -של מיט בדילול מלא ויובטלו כל כתבי האופציה וניירות הערך ההמירים

מהון המניות המונפק  100%שבו החברה תרכוש  עד מועד המיזוג באופן טק-מיטלמניות 

"(, כפי שיהיו טק-מיטניירות הערך של  , בדילול מלא )להלן: "טק-מיטוהנפרע של 

 יותנמ כמות של ההשלמה שלקצאה במועד ובתמורה לה, וזאת כנגד במועד ההשלמה

 יחזיקו ההקצאה שלאחר כך, טק-לבעלי המניות של מיט החברה של ע.נ כ.א ללא רגילות

 .החברה של והנפרע המונפק המניות מהון 60% -כ של בשיעור טק-מיט מניות בעלי

)לא רשומים(  אופציה כתבי, טק-מיט מניות לבעלי המיזוג במעמד תקצההחברה  בנוסף .2

החברה, בהתקיים אבני רגילות ללא ע.נ כ.א של  למניות למימוש הניתניםשל החברה 

, כך שבהנחה של מימוש כתבי האופציה האמורים, בסעיף ג' להלןהדרך המפורטות 

מהון המניות המונפק והנפרע של  68%טק לאחר המיזוג עד -יחזיקו בעלי מניות מיט

 .3מלא החברה, לא בדילול

 טק-מיט לעמידת כפופה טק תהא-שיוקצו לבעלי מניות מיט האופציה כתבי הבשלת .3

מיד לאחר השלמת פיתוח אב טיפוס ליצירת  (א: )הבאות המשמעותיות הדרך באבני

מאופציות הבסיס  50% -שכבה של תאי גזע על ידי טכנולוגיית הדפסה בתלת מימד 

הראויה למאכל רקמת בשר נקי יצירת ( ב. )יובשלו ויהיו ניתנות למימוש למניות החברה

גרם אשר הודפסה באמצעות מדפסת תלת מימד אשר תפותח על ידי  100במשקל של 

רקמת  .מאופציות הבסיס יובשלו ויהיו ניתנות למימוש למניות החברה 50% -טק -מיט

מתורבת. מקורו של הבשר \הבשר תהיה ראויה למאכל ומרכיביה יהיו בשר נקי

טק ויורכב מתאים אשר עברו תהליכי הרבייה -מתורבת יהיה במעבדות מיט\הנקי

במעבדות החברה אשר הונחו ונבנו לכדי רקמה באמצעות טכנולוגיית ההדפסה אשר 

או של  ,ניירות ערך של החברהבמקרה בו  אף האמור לעיל, על .)ג( .טק פיתחה-מיט

טק )אשר -או של מיטטק, -של מיטמניות המ 100% -ב המחזיקה החברהחברה בת של 

בורסה זרה, בארה"ב, ב ירשמו למסחר ,תהווה חברה בת של החברה לאחר המיזוג(

אנגליה, אוסטרליה, הולנד, גרמניה או סין, כל האופציות יובשלו באופן מיידי ויהיו 

. התמורה בגין מימוש האופציות מהווה חלק מהתמורה למניות החברה ניתנות למימוש

 טק לחברה.-של העברת מניות מיט

ועד  29,805,506בין של  סךהחברה השלמת המיזוג תקצה בהתאם לאמור לעיל, במעמד  .4

( "מניות הבסיסו/או " "המניות המוקצות" )להלן: השל החבר מניות רגילות 30,525,506

של סדרה א',  -)לא רשומים(  כתבי אופציה 12,718,961ועד  12,418,961 של בין וכן סך

 השל החבר רגילות מניות 12,718,961ועד  12,418,961בין סך של החברה המירים ל

                                                           
במסגרת עסקת  המוקצים לאחר מימוש ניירות הערך ההמירים של החברה -משמעו  בסעיף זה בדילול מלא"לא " 3

 ., ומבלי להביא בחשבון ני"ע המירים אחרים שקיימים בחברההמיזוג, אם וככל שיוקצו, כמפורט בדיווח זה
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ואלו  טק-מיטלבעלי מניות  ("אופציות הבסיסו/או " "כתבי האופציה המוקצים" )להלן:

 .4לחברה טק-במיט מהחזקותיהם 100%יעבירו 

יובהר כי יחס ההחלפה נקבע במו"מ בין הצדדים, והינו כפוף להוראות כל דין, ובכלל זה  .5

אודות הקצאת  כפי שיהיו מעת לעת. לפרטים נוספים וההנחיות על פיותקנון הבורסה 

 .דוח זהב 2סעיף ב ו האמוררא ניירות הערך

 לפקודת מס הכנסה. 2הוראות פרק ה  החלפת המניות תבוצע בדרך של מיזוג לפי .6

המיזוג וכניסת הסכם המיזוג לתוקף מותנים כאמור בהתקיימות עסקת  השלמת  .7

 .להלן דוח זהב .ג1.1 בסעיףהתנאים המתלים המפורטים 

לאחר השלמת עסקת המיזוג, אם וככל שתושלם, צופה החברה כי פעילותה תתמקד  .8

לדוח  כנספח א'המצורף  טק-מיט פעילותטק, כמפורט במתאר -בתחום פעילותה של מיט

 זה.

 תנאים מתלים להשלמת המיזוג .ג

כניסתו לתוקף של הסכם המיזוג וביצועו כפופים לקיום מלא ומצטבר של כל אחד 

בסעיף זה כדלקמן )אלא אם הצדדים ויתרו בכתב על התקיימות אותו מהתנאים המתלים 

 2020בינואר  20תנאי, כולו או חלקו, ככל שניתן לוותר עליו על פי דין( ולא יאוחר מיום 

"המועד האחרון להתקיימות התנאים )להלן: ממועד החתימה על ההסכם יום  90שהינו 

 :(המתלים"

לאחר שהתקבל אישור וועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה בישיבותיהם מיום  .א

, המזומנת אישור האסיפה הכללית, עסקת המיזוג כפופה ל(20.10.19)ומיום  16.10.2019

לחוק  275 -ו 274 של בעלי המניות של החברה על פי הוראות סעיפים בהתאם לדוח זה,

וביצוע כל הוראותיו,  המיזוגשל החברה בהסכם להתקשרותה  1999 -החברות, תשנ"ט

טק, -לרבות בכל הנוגע למינוי דירקטורים שיומלצו על ידי בעלי המניות הקיימים במיט

 ., ועודאישור תגמול, תנאי העסקה וכהונה של דירקטורים ונושאי משרה

הערך לרישום למסחר של מניות הבסיס והמניות שינבעו קבלת אישור הבורסה לניירות  .ב

 .להלן לדוח זה 2 ל כמפורט בסעיףוהכממימוש אופציות הבסיס. 

 2, בהתאם להוראות פרק ה' המיסים מרשות( רולינג פרה) בהסכם מיסוי החלטת קבלת .ג

 בכתב ויתרו המשתתפים טק-הקיימים במיט המניות בעלי אם אלא, לפקודת מס הכנסה

 .זה תנאי על

 / מכירת פעילות החברה / הוצאת פעילות החברה לניהול נאמן  (322ו/או ) 350הסדר  .ד

 322ו/או סעיף  לחוק החברות 350התקבל אישור של בית המשפט להסדר לפי סעיף 

, "(כלכלי שיקום חוק)להלן: " 2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"חלחוק 

בהתאם לבקשה וזאת "(, הסדר הנושיםובעלי מניותיה )להלן: " בין החברה לבין נושיה

בדבר הגשת  28.11.2019 יוםמ החברה בהודעת כמפורט, 28.11.2019שהוגשה ביום 

                                                           
מניה חסומות( לנושאי משרה  )יחידות RSU 480,000על סדר היום מבקשת החברה לאשר הקצאה של  2במסגרת נושא  4

האמורים, אזי,  RSUאשר כיהנו בחברה טרם המיזוג, בהתאם לכך, ככל שהאסיפה הכללית תאשר את ההקצאה של 
יוקצו במלואם, תעודכן  RSUטק(, כך שככל ש -תעודכן כמות המניות וכתבי האופציה שיוקצו לניצעים )בעלי מניות מיט

, 68% - 60%כתבי אופציה )משקף שיעור החזקה של  12,718,961 -מניות ו 30,525,506 -כמות המניות המוקצות ל
 , אזי, העדכון יעשה באופן לינארי(. RSUבהתאמה, ככל שיוקצו חלק מ 
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, )מס' אסמכתא: הסדרה לאישור אסיפות כינוסלאישור הסדר ו המשפט לבית בקשה

ואשר עשוי אשר יכלול, בין היתר את רשויות המס כמשיבים, , (116761-01-2019

עמדות הרשות, רשויות המס, הוראות החוק, , המשפטהחלטות בית להשתנות בהתאם ל

  .והכונס הראשי

 הכוללת תאושר מכירת הפעילות הנוכחית של החברהההסדר כחלק מהשלמת  ובמסגרת

 החברה פעילות את אף לכלול עשויה ואשר, בתחום תחנות הדלק החברה פעילות את

 הותרת לעניין המס רשויות עם להסכמה תגיע לא שהחברה ככל, הקנאביס בתחום

עם כל זכויות  יחד "(,הנוכחית הפעילות)להלן: " להלן כמפורט בחברה הקנאביס פעילות

והתחייבויות החברה למועד השלמת הסדר הנושים, באופן שבו במועד השלמת המיזוג, 

 .קופת ההסדרתועבר כל הפעילות הנוכחית של החברה לידי 

בעל תפקיד שיתמנה לשם כך על ידי החברה באישור בית תנוהל על ידי  ההסדרקופת 

כאשר במסגרת הסדר הנושים  (שיתמנה על ידי בית המשפט)או נאמן ככל המשפט 

 בצעי מטעמה מי ידי על או בעצמה החברה אלא תפקיד בעל יתמנה לא כי ביקשה החברה

או החברה, "(. בעל התפקיד קופת ההסדר)להלן: " הנכסים ומכירת ההסדר הליך את

יפעל למכירת הפעילות הנוכחית, כאשר כל התמורה שתתקבל בגין המכירה, לפי העניין, 

בין אם תתקבל קודם להשלמת המיזוג ובין אם לאחריה, לאחר תשלומי מס, ככל 

שידרשו, והוצאות בעל התפקיד, ככל שמונה על ידי בית המשפט כאמור, תועבר לחברה. 

ור ההסדר והשלמת המיזוג, הפעילות היחידה של החברה תהא פעילות כך שלאחר איש

טק, והחברה תהא נקיה מכל חוב או התחייבויות כלפי צדדים שלישים כלשהם, -מיט

למעט כפי שיקבע במפורש בהסדר הנושים, ולמעט זכות לקבלת תמורת מכירת הנכסים, 

בחברה עד מועד השלמת  , וכן כל סכום שיתקבלעל ידי בעל התפקיד מיד לאחר מכירתן

המיזוג כתוצאה מימוש אופציות או גיוסי הון שתבצע החברה עד מועד השלמת המיזוג. 

במסגרת ההסדר, ועל מנת לאפשר את השלמת המיזוג, החברה תבקש אישור לרכישת 

טק, בפטור -המניות והקצאת מניות הבסיס ואופציות הבסיס, לבעלי מניות מיט

חסימה של חוק ניירות ערך, בקשר עם הקצאה פרטית של מתשקיף, ובכפוף להוראות 

ניירות ערך של חברה רשומה, וזאת לאור כמות הניצעים אשר החברה נדרשת להקצות 

טק עומדת הזכות לוותר -יובהר כי למיט טק.-להם ני"ע במסגרת רכישת המניות של מיט

 על התקיימות תנאי מתלה זה להשלמת עסקת המיזוג.

תר לחברה להמשיך ולהחזיק בה, מבלי לפגוע בהשלמת המיזוג ככל שיומובהר כי 

הפעילות הנמכרת אינה כוללת את הפעילות בתחום הקנאביס  במסלול פטור ממס,

מחברת תראפין בע"מ אשר עוסקת, בין היתר,  %15 -והחברה תמשיך להחזיק בכ

ת בפעילות מחקר ופיתוח בתחום הקנאביס הרפואי אשר להערכת החברה הינה פעילו

בעלת מאפיינים סינרגטיים לפעילות החברה הצפויה בתחום מחקר ופיתוח. ההחזקה 

 -( בחברה בת חדשה )בהקמה( %100בפעילות הקנאביס הינה באמצעות החזקה מלאה )

אופקטרא קנאביס בע"מ, אשר פעילותה נפרדת מהפעילות הנוכחית בתחום תחנות 

. מעבר למרבית הפעילות אופקטרא בע"מ -הדלק המוחזקת באמצעות חברת הבת 

הנוכחית בתחום תחנות הדלק המבוצעת באמצעות חברת הבת, פעילות החברה בתחום 

יובהר כי ככל  תחנות הדלק בנוגע לתחנת הדלק בעילבון בוצעה ישירות על ידי החברה.
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שהחברה לא תגיע להסכמה על הותרת פעילות הקנאביס בחברה הממוזגת עם רשויות 

וג תאושר במסלול פטור ממס, פעילות הקנאביס תהווה חלק המס, כך שעסקת המיז

 .עילמהפעילות הנמכרת שתועבר לניהול בעל התפקיד כמפורט ל

 בדוח זה להלן. )ג( )י( 1.1נוספים ראו האמור בסעיף לפרטים 

וכן האסיפה  20.10.2019, התקיים ביום דירקטוריון ועדת התגמולים, אישור של יינתן .ה

מר שרון של  ו והסכם שכרולמינוי אשר זומנה במסגרת דוח זה,, החברההכללית של 

 .הממוזגת חברהב ומנהל טכנולוגיות ראשי "למנככהונה כל פימה

ממועד חתימת הסכם המיזוג ועד למועד ההשלמה, לא חל כל שינוי מהותי לרעה במצבם  .ו

של מי מהצדדים לעומת המצגים שניתנו במסגרת הסכם המיזוג ובמהלך תקופת 

אישור כל אחד מהצדדים להסכם המיזוג כי במהלך תקופת הביניים לא ביצע  .5הביניים

פעולות שאינן מותרות לו במסגרת תקופת הביניים ועמד בכל התחייבויותיו במהלך 

 .תקופה זו

במועד השלמת עסקת המיזוג לא תהיה מניעה משפטית מסוג כלשהו לקיום עסקת  .ז

שיפוטי בתוקף המונע את השלמת עסקת המיזוג על המיזוג ובכלל זה לא יהיה קיים צו 

 .פי תנאיה

 2020 בינואר 20בהסכם המיזוג נקבע, כי אם לא יתקיימו כל התנאים המתלים עד ליום 

והחברה  טק-מיט"(, בכפוף לזכות המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים)"

אים המתלים להסכים במשותף, מעת לעת, על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנ

לפי שיקול דעתה לוותר על התנאים  טק-מיט"(, ובכפוף לזכותה של המועד הנדחה)"

המתלים הרלוונטיים אליה ולזכותה של החברה לוותר לפי שיקול דעתה על התנאים 

המתלים הרלוונטיים אליה, יפקע תוקפו של הסכם המיזוג במועד האחרון להתקיימות 

)לפי העניין( מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה כלפי התנאים המתלים או במועד הנדחה 

משנהו בקשר עם כך, למעט ככל שאי התקיימות התנאים המתלים נבעה ממעשה ו/או 

מחדל של אותו צד, כאשר במקרה זה יישא הצד אשר גרם לאי התקיימות התנאים 

המתלים במעשה או במחדל בהוצאות העסקה של הצד שכנגד כפי שנצטברו עד אותו 

. יובהר, כי נכון למועד דוח זה טרם התקיימו כל התנאים המתלים לעסקת המיזוג מועד

 ואין כל ודאות כי יתקיימו ו/או כי עסקת המיזוג תושלם.

 מינוי דירקטורים וסיום כהונת דירקטורים מכהנים .ד

, ובכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות השלמת עסקת המיזוג במועד

במקביל,  .טק-לדירקטוריון החברה ה"ה שרון פימה, שהומלץ על ידי מיטה ימונהחברה, 

ימסרו הדירקטורים המכהנים בחברה באותה העת, למעט דירקטורים חיצונים, הודעה על 

סיום כהונתם אשר תיכנס לתוקפה במועד השלמת העסקה, אלא אם המשך כהונתו של מי 

טק זכאית להמליץ על -המיזוג, מיט הסכםטק. יובהר, כי על פי -מהם יתבקש על ידי מיט

שרון פימה( והיא מר דירקטורים לדירקטוריון החברה הממוזגת )כולל  4מינויים של עד 

שומרת על זכותה זו גם אם המינוי או המינויים כאמור יתבצעו לאחר השלמת עסקת 

 דוח זה.ב)א( 1.4-.יב)ט( ו1.1 פיםנוספים ראה סעיהמיזוג. לפרטים 
                                                           

 .התקופה שתחילתה במועד חתימת הסכם המיזוג וסיומה במועד ההשלמה ":תקופת הביניים" 5
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 נהל טכנולוגי ראשיומ מינוי מנכ"ל .ה

שמוליק ימסור מנכ"ל החברה הנוכחי, מר טק, -לבקשת מיטבמועד השלמת עסקת המיזוג, 

, הודעה על התפטרותו מתפקידו כמנכ"ל החברה, אשר תיכנס לתוקף באופן מיידי. בד לוי

בבד עם ההודעה על התפטרותו מתפקידו של המנכ"ל הנוכחי, ייכנס לתוקף מינויו של מר 

 20.10.2019 מיוםטכנולוגי ראשי של החברה הממוזגת. בישיבתו ומנהל  כמנכ"לשרון פימה 

אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר שרון פימה כמנכ"ל ומנהל טכנולוגי ראשי 

 שרון פימהלפרטים אודות תנאי העסקתו של מר כאמור, בכפוף להשלמת עסקת המיזוג. 

 .להלן לדוח זה 1.4 סעיףב ו האמוררא חברהכמנכ"ל ומנהל טכנולוגי ראשי ב

 מדיניות תגמול .ו

במועד השלמת המיזוג, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, תכנס לתוקפה 

 .להלן דוח זהב 1.8מדיניות התגמול המעודכנת של החברה. לפרטים ראה סעיף 

 OFF-RUNומסוג  GOING-ONביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בכירה מסוג  .ז

במועד השלמת עסקת המיזוג, ובכפוף לקבלת אישורה של האסיפה הכללית של בעלי 

כך שתכלול גם  ,המניות, החברה תרכוש פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה

את הדירקטורים ונושאי המשרה החדשים של החברה וכן דירקטורים ונושאי משרה 

מעת לעת וכן תרכוש פוליסת ביטוח אחריות  קט-ובמיטבחברה  ,ככל שיהיו ,נוספים

שאירעו עד למועד הקובע, וזאת מהמועד הקובע  ,אירועיםבגין  Run-Offדירקטורים מסוג 

( שנים. פוליסת הביטוח כאמור, תכלול את הדירקטורים ונושאי 7ולמשך תקופה של שבע )

 ,ונושאי המשרה יוענקו לדירקטוריםכמו כן  למועד הקובע. המשרה שכיהנו בחברה עובר

שמינויים יכנס לתוקף במועד השלמת עסקת המיזוג )לרבות נושאי משרה שיהיו בעלי 

מובהר כי ככל ויושלם הסדר נושים בו יפורטו סעיפי הפטר והתחייבויות  .שליטה בחברה(

תתייתר  RUN-OFF, פוליסת הביטוח מסוג להלןבדוח זה .י 1.1קודמות, כמפורט בסעיף 

 לדוח זה. 1.7ף לפרטים נוספים ראה סעי בפוליסה בגינו והחברה לא תתקשר

 הענקת כתבי פטור ושיפוי  .ח

במועד השלמת עסקת המיזוג, ובכפוף לקבלת אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות 

החברה, יוענקו לדירקטורים ונושאי המשרה שמינויים יכנס לתוקף במועד השלמת עסקת 

המיזוג )לרבות נושאי משרה שיהיו בעלי שליטה בחברה( כתבי פטור ושיפוי, בנוסח המקובל 

 .להלן דוח זהב 1.5 סעיףנוספים ראה בחברה. לפרטים 

 העמדת הלוואת גישור .ט

לדרישת  מיד לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה את עסקת המיזוג, ובהתאם

ההלוואה אלפי ש"ח,  500טק לחברה הלוואות גישור, בהיקף של עד -החברה, תעמיד מיט

תשלום שנתי, ותיפרע ב 5%תועמד לחברה לתקופה של שישה חודשים ותישא ריבית של 

חודשים יפרע  6אחד על ידי החברה במועד השלמת המיזוג, או ככל שהמיזוג לא יושלם תוך 

החברה לצרכיה על ידי החברה בתשלום אחד באותו מועד. כספי ההלוואה ישמשו את 

השוטפים, במהלך העסקים הרגיל ולטובת השלמת המיזוג לרבות כל הוצאות הכרוכות 

 .במיזוג
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 לחוק שיקום כלכלי 322ו/או סעיף  לחוק החברות 350סעיף הסדר נושים לפי  .י

לחוק  322ו/או סעיף  לחוק החברות 350החברה תפעל להגיש בקשה להסדר נושים לפי סעיף 

בהתאם  בהתאם לעקרונות המפורטים להלן אשר עשויים להשתנות ,שיקום כלכלי

, כונס הראשילהחלטות בית המשפט, הוראות החוק, עמדות הרשות, רשויות המס, וה

 בבקשה המשפט לבית החברה תיפנבדבר  2019 בנובמבר 28 כמפורט בהודעת החברה מיום

, והודעות החברה (116761-01-2019)מס' אסמכתא:  הסדר לאישור אסיפות לכינוס

 השוטפות.

 בעל תפקידמינוי כי החברה או ( 1)יכלול, בין היתר, את ההוראות הבאות:  ההסדראשר 

את מכירת  ההסדר אגב לבצע יוסמךשאו נאמן שימונה מטעם בית המשפט,  מטעמה

 החברה תהיה, דין בפסק המשפט בית ידי על ההסדר אישור שעם באופןהפעילות הנוכחית, 

אשר עילתם לפני  דלקבתחום תחנות ה הנוכחית הפעילות בגין התחייבות או חוב מכל נקייה

 בעצמה החברה אלא תפקיד בעל יתמנה לא כי לבקש עשויה החברה. מועד השלמת ההסדר

 אישור עם לפיה הוראה( 2; )הנכסים ומכירת ההסדר הליך את תבצע מטעמה מי ידי על או

תופטר מכל התחייבות של החברה לרבות  החברה, אזי: המשפט בית ידי על הנושים הסדר

וב או חבאם מדובר וזאת בין  הנושים הסדר אישורהתחייבויות תלויות שעילתן עד מועד 

חבות, קיימים או עתידים, ודאיים או מותנים, החלים על החברה ביום אישור הסדר 

הנושים או שיחולו עליה בעתיד עקב התחייבות מלפני אישור הסדר הנושים, לרבות 

התחייבות הנובעות מביצוע ההסדר, לרבות התחייבויות תלויות ובכלל זה, אך לא רק, 

לפקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[,  41 על פי הוראות סעיףשניתן לקבל בגינם הפטר קנסות 

ויראו כל נושה של , 2018-"חרעון ושיקום כלכלי, תשעיפחדלות לחוק  375 1980-תש"ם

החברה, לעניין קנס כאמור שעילתו לפני מועד אישור ההסדר, שלא התנגד לאישור ההסדר 

נושים החברה לא תחוב כמי שהסכים להפטר האמור, באופן שלאחר מועד אישור הסדר ה

כלפי כל אדם לרבות צד שלישי שהוא, חוב כלשהו; החברה תופטר מכל חוב או חבות, 

או מותנים, שעילתם עד למועד אישור הסדר הנושים או שיחולו  םקיימים או עתידים, ודאיי

עליה בעתיד עקב התחייבות שנוצרה לפני מועד אישור הסדר הנושים )לרבות התחייבות 

נושי החברה ממצים בזאת את ניתנה על ידי החברה למי מנושאי המשרה בחברה(; לשיפוי ש

כלל תביעותיהם )ככל שישנם( מכל סוג ו/או מין שהוא, לרבות נושים מובטחים, נושים 

החברה והם נותנים  כלפירגילים, נושים בדין קדימה ו/או כל נושה מכל סוג ו/או מין שהוא 

רשמים, שעבודים וכו' הרשומים לטובתם והנובעים הסכמתם לכך שכל עיקול, הערה במ

; כל הבטוחות ו/או השעבודים שיש למי מנושי החברה בקשר עם מחובות החברה יימחקו

התחייבות החברה יימחקו; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השעבודים הרשומים על 

החברה, ככל ן שהוא כנגד ימכל סוג ו/או מאזרחיים הליכים נכסי החברה, ימחקו; כי 

על כל החברה )ככל שאלה קיימים( מוותרים, באופן בלתי חוזר,  נושי; כל שקיימים, יופסקו

זכות, עילה, תביעה, טענה או דרישה כלפי, אשר עילתה נוצרה והתהוותה בטרם מועד 

והחברה תהא פטורה מכל חוב, דרישה או תביעה, שעילתם בטרם אישור הסדר הנושים 

מצה את או הליך אישור הסדר הנושים עצמו; כי הסדר הנושים יהסדר הנושים אישור 

וכניסתו לתוקף, לרבות הסדר הנושים זכויותיהם של כל נושי החברה בתקופה שעד לאישור 

מהליכי הסדר הנושים )למעט הוצאות ההסדר ותשלומים לצדדים שלישיים נשייה הנובעת 
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ם ולא תהינה להם כל תביעה ו/או לנושי החברה האמורילא יהיו ולפיכך, כמפורט בהסדר( 

; תבוטל כל ערבות שערבה החברה כלפי צד שלישי כלשהו טענה ו/או דרישה כנגד החברה

ו/או כל התחייבות לשיפוי שנתנה החברה כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות ערבות החברה 

ל לטובת חברות בנות, בין אם קמה לצד שלישי עילת תביעה מכוח הערבות ובין אם לאו; כ

השלכות המס ו שומות המס של החברה עד למועד השלמת הסדר הנושים יהפכו לסופיות

; כל השלכות המיסוי הנובעות מביצוע ההסדר יסולקו ואיזה מרשויות יומחו לקופת ההסדר

המס )מס הכנסה, מע"מ ו/או ביטוח לאומי( לא תוכלנה לבוא לחברה בדרישה כלשהי בקשר 

פטור לנושאי משרה בחברה מאז ההסדר הקודם בגין  ן; יינתעם הליך הסדר הנושים וביצועו

למועד דוח זה, החברה טרם הגישה בקשה להסדר נושים לבית . תקופת כהונתם בחברה

 לבית החברה פנתה 2019 בנובמבר 28 ביום, השוטפות החברה בהודעות כמפורט. המשפט

01-2019-)מס' אסמכתא:  לעיל כאמור, הסדר לאישור ותאסיפ לכינוס בבקשה המשפט

טק עומדת הזכות לוותר על התקיימות תנאי מתלה זה להשלמת -יובהר כי למיט .(116761

 עסקת המיזוג.

ככל שיותר לחברה להותיר את פעילות החברה בתחום הקנאביס, מבלי לפגוע מובהר כי 

הפעילות הנמכרת אינה כוללת את הפעילות בהשלמת עסקת המיזוג במסלול פטור ממס, 

מחברת תראפין בע"מ אשר עוסקת, בין  15% -בתחום הקנאביס והחברה תמשיך להחזיק בכ

היתר, בפעילות מחקר ופיתוח בתחום הקנאביס הרפואי אשר להערכת החברה הינה פעילות 

נולוגיות בעלת מאפיינים סינרגטיים לפעילות החברה הצפויה בתחום מחקר ופיתוח של טכ

הדפסה בתלת מימד של בשר "נקי" המפותח מתאי גזע. ההחזקה בפעילות הקנאביס הינה 

אופקטרא קנאביס בע"מ,  -( בחברה בת חדשה )בהקמה( 100%באמצעות החזקה מלאה )

אשר פעילותה נפרדת מהפעילות הנוכחית בתחום תחנות הדלק המוחזקת באמצעות חברת 

ית הפעילות הנוכחית בתחום תחנות הדלק המבוצעת אופקטרא בע"מ. מעבר למרב -הבת 

באמצעות חברת הבת, פעילות החברה בתחום תחנות הדלק בנוגע לתחנת הדלק בעילבון 

יובהר כי ככל שהחברה לא תגיע להסכמה על הותרת פעילות  בוצעה ישירות על ידי החברה.

סלול פטור הקנאביס בחברה הממוזגת עם רשויות המס, כך שעסקת המיזוג תאושר במ

ממס, פעילות הקנאביס תהווה חלק מהפעילות הנמכרת שתועבר לניהול בעל התפקיד 

 .עילללהלןכמפורט 

למינוי בעל תפקיד מטעמה  11.2019.28, לרבות בדבר בקשת החברה מיום נוספיםלפרטים 

 )ג( )ד( לעיל. 1.1ראו גם האמור בסעיף  לניהול קופת ההסדר,

 פעילות החברה הממוזגת .יא

כי פעילותה תתמקד בתחום  השלמת עסקת המיזוג, אם וככל שתושלם, צופה החברהלאחר 

 .לדוח זה נספח א'המצורף כ טק-מיט, כמפורט במתאר טק-מיטשל  הפעילות

 הוראות נוספות מתוך הסכם המיזוג .יב

יום שבמקרה שלא ישולמו התנאים המתלים עד אותו  90הצדדים קבעו מסגרת של עד  (א

 מועד יחולו הצדדים להביא הסכם המיזוג לידי סיום. 

במהלך תקופת הביניים ובכפוף להוראות כל דין החלות על חברות ציבוריות, החברה לא  (ב

טק, -מיטתבצע איזו מבין הפעולות הבאות, אלא בהסכמת הדירקטורים הקיימים ב

מראש ובכתב: קיום משאים ומתנים, פניה בהצעות או שידול הצעות לרכישת השליטה 
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בחברה או רכישת פעילות לצורך הכנסתה לחברה; עסקאות שאינן במהלך העסקים 

 הרגיל.

טק ו/או בעלי המניות -במהלך תקופת הביניים, ובכפוף להוראות כל דין, לא יבצעו מיט (ג

ן הפעולות הבאות, אלא בהסכמת החברה, מראש ובכתב: טק איזו מבי-הקיימים במיט

 טק.-)א( חלוקת דיבידנד או מניות הטבה; )ב( התקשרות בהסכם למכירת השליטה במיט

 .טק-מיטבמקרה של השלמת העסקה תישא החברה בהוצאות העסקה של  (ד

עד מועד השלמת עסקת המיזוג, החברה לא תבצע כל פעולה של גיוס הון, הנפקת מניות  (ה

 טק.-ו/או אופציות, אלא בהסכמת דירקטוריון מיט

במסגרת ההסכם נקבע כי החברה לא תפעל לגיוס הון במסגרתו תנפיק מניות או כתבי  (ו

. יובהר כי במקרה בו טק-, אלא באישור מראש של בעלי מניות מיטאופציה של החברה

לא ור לעיל( טק, כאמ-)באישור בעלי מניות מיטההון המונפק יגדל כתוצאה מגיוסים אלו 

 . השפעה על כמות הבסיסתהא לכך כל 

יובהר כי יחס ההחלפה נקבע במו"מ בין הצדדים, והינו כפוף להוראות כל דין, ובכלל זה  (ז

אודות הקצאת  כפי שיהיו מעת לעת. לפרטים נוספים תקנון הבורסה וההנחיות על פיו

 .להלן דוח זהב 2סעיף  ו האמוררא ניירות הערך

לעיל, וכמקובל בהסכמים מסוג זה, נקבעו בהסכם המיזוג הוראות נוספות בנוסף לאמור  (ח

בהסכמים  מקובלות לגבי פעולות והתחייבויות הצדדים בתקופת הביניים, וכן הוראות

 .ובכלל זה הוראות לעניין שיפוי, מיסוי ושמירה על סודיות מסוג זה,

ט הדירקטורים ככל שיושלם המיזוג, יתפטרו הדירקטורים המכהנים בחברה, למע (ט

תמנה טק -, ומיטטק-אלא אם המשך כהונתו של מי מהם יתבקש על ידי מיטהחיצוניים, 

דירקטורים מטעמה לדירקטוריון החברה. כמו כן, החברה תקצה לבעלי מניות  4עד 

טק -טק את המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים, ובעלי המניות של מיט-מיט

 ם בחברה.מהחזקותיה 100%יעבירו לחברה 

 טק-מיטההחלטה הראשונה המוצעת: אישור עסקת המיזוג עם  1.2

ובעלי מניותיה בהסכם המיזוג ובעסקת המיזוג.  טק-מיטאישור התקשרות החברה עם  .א

הוצאתם אל הפועל וביצוע כל הפעולות מכוחם, וכן ביצוע כל הפעולות הנלוות הדרושות 

 .זה להשלמת עסקת המיזוג והוצאתה אל הפועל על פי תנאיה כמפורט בדוח

כחלק מאישור עסקת המיזוג, האסיפה מתבקשת להסמיך את הנהלת החברה לנקוט  .ב

חברה בכל הפעולות הנדרשות על מנת להשלים ולהוציא אל הפועל את ההחלטות בשם ה

המובאות לאישורה בזימון אסיפה זה, ובכלל זה להאריך את המועד האחרון 

להתקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המיזוג או לוותר על התקיימות תנאי 

ה אין בשינויים או מבין התנאים המתלים, לפי העניין, ובלבד שלדעת הנהלת החבר

בהסכמות כאמור כדי להשפיע באופן מהותי לרעה אל תנאי העסקה הנוגעים לחברה 

 ו/או שקיום התנאי המתלה אינו נדרש על פי דין.
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סדרה  -)לא רשומים( כתבי אופציה סדרה רגילות ו ההחלטה השנייה המוצעת: הקצאת מניות 1.3

 טק:-מיטמניות רכישת של החברה בתמורה ל א'

טק )בדילול מלא(, תקצה החברה -מהונה המונפק והנפרע של מיט 100%בתמורה להעברת 

ועד  42,224,466טק )כפי שיהיו במועד השלמת עסקת המיזוג( בין -לבעלי המניות של מיט

 ניירות ערך של החברה כמפורט להלן:  43,244,466

 נקוב.  מניות רגילות של החברה ללא ערך 30,525,506ועד  29,805,506בין  .א

 כל אחד סדרה א' הניתנים -כתבי אופציה )לא רשומים(  12,718,961ועד  12,418,961בין  .ב

מניות רגילות של החברה ללא ע.נ. כ.א. )להלן:  12,718,961ועד  12,418,961למימוש לבין 

"(, כתבי האופציה סדרה א' יהיו ניתנים למימוש סדרה א -כתבי אופציה )לא רשומים( "

טק )לאחר השלמת המיזוג( באבני הדרך. -למניות החברה בהתבסס על עמידת מיט

 להלן. בדוח זה  .ד2.3 סעיףלתיאור תנאי כתבי האופציה סדרה א' ראה 

 להלן. יצוין כי כמות זה מובהר כי כל ההקצאות הנ"ל הינן בהתאם לתנאים המפורטים בדוח

 מניות וכתבי האופציה, יקבעו בפועל בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של החברה, כמפורטה

 RSU, באם לאשר את ההקצאה של יחידות מניה חסומות להלן דוח זהבבחלק ב'  4 בסעיף

תאושר במלואה,  RSUלנושאי משרה המכהנים בחברה טרם המיזוג, ככל שההקצאה של 

 טק תהא לפי-ניירות הערך שתוקצנה לבעלי מניות מיט, כמות RSUא'  480באופן שבו יוקצו 

 כלל, תוקצה כמות המינימום, כאשר הקצאה RSUהמקסימום המפורט לעיל, וככל שלא יוקצו 

 בין כמות המינימום למקסימום תעדכן את כמות ני"ע המוקצים באופן לינארי. RSUשל 

 .דם, לבעלי השליטה בחברהכמו כן יצוין, כי במסגרת העסקה, לא יהפכו מי מן הניצעים לב

 להלן.  דוח זהב חלק ב'ב 4ו סעיף להקצאות המצוינות בסעיף זה ראלפרטים נוספים ביחס 

ומינוי מנכ"ל ומנהל  החברה דירקטוריון בהרכב שינויההחלטה השלישית המוצעת:  1.4

מר שרון פימה לכהונה כדירקטור, מנכ"ל, ומנהל טכנולוגיות ראשי  מינוי טכנולוגיות ראשי;

 בחברה הממוזגת ואישור תנאי העסקתו

, וכן חברהב שרון פימה כדירקטוריכנס לתוקף מינויו של מר במועד השלמת המיזוג,  .א

אישר דירקטוריון  20.10.2019 מיוםבישיבתו  כמנכ"ל ומנהל טכנולוגיות ראשי בחברה.

באותו מעמד  שרון פימה לדירקטור, מנכ"ל ומנהל טכנולוגיות.החברה את מינויו של מר 

יסיימו כהונתם כלל הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצונים וכן 

 טק.-למעט אלו שיתבקשו להישאר על ידי מיט

 כדירקטור שרון פימה לכהונהמינוי מר 

במקום הדירקטורים המתפטרים כאמור, ובכפוף להשלמת עסקת המיזוג, מוצע למנות את  .ב

כדירקטור בחברה תחל  שרון פימהכדירקטור בחברה. תקופת כהונתו של מר  שרון פימהמר 

השנתית שתתקיים הכללית במועד השלמת עסקת המיזוג ותסתיים בתום האסיפה 

 אסיפה זו על הארכת כהונתו לתקופה נוספת., אלא אם תחליט לראשונה לאחר מועד המינוי

  



 
  -12- 

 

 

, אשר נמסרו על שרון פימהמר להלן הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור המועמד למינוי,  .ג

 לתקנות ההצבעה: 7לתקנות הדיווח, ותקנה  26( ותקנה 10ב)א()36ידו, בהתאם לתקנה 

 

ב)ב( לחוק 224ב)א(, 224הצהרת הדירקטור המועמד למינוי בהתאם להוראות סעיפים  .ד

לתקנת החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית  3החברות, ותקנה 

לדוח  'דכנספח מצורפת בזאת  2005 -ופיננסית ולדירקטור בעל כשרות מקצועית(, תשס"ו 

 זה.

בחברה, יהיה זכאי, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, יובהר כי עם מינויו כדירקטור  .ה

לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתקנות 

הגמול, ובהתאם לסיווג החברה על פי תקנות אלו מעת לעת, לכיסוי ביטוחי בהתאם 

בות לשיפוי לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, וכן לכתב התחיי

לפרטים נוספים בדבר תנאי  בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת.וכתב פטור 

האמור  פוליסת הביטוח וכתבי הפטור והשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה של החברה, ראו

. יובהר כי בפועל כל עוד מכהן מר שרון פימה כמנכ"ל ומנהל בדוח זה להלן 1.5סעיף ב

פטור ושיפוי  מכתב השי, לא יקבל שכר בגין כהונתו כדירקטור, אך ייהנטכנולוגיות רא

 .ומכיסוי ביטוחי בקשר עם תפקידו כדירקטור

 

 שרון פימה שם פרטי ושם משפחה:

 031927098  מספר זיהוי: 

 20.05.1975  לידה:תאריך 

 כפר הנגיד ,234השקמה  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 יתישראל :/ נתינות אזרחות

 מועד אישור האסיפה הכללית המיוחדת נשוא דוח זה תאריך תחילת כהונה:

 לא  חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון

  לא האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני

 לא רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלויהאם החברה 

האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית 

לצורך עמידה במספר  )לרבות ופיננסיות או כשירות מקצועית

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

 כן. כשירות מקצועית.

, של חברה קשורה האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה

שלה או של בעל עניין בחברה וכן בתפקיד או התפקידים שהוא 

 ממלא בתאגידים הללו.

 כן 

 לא  האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: 

 תיכונית  השכלה:

 מנהל טכנולוגיות ראשי בחברת ננו דיימנשן בע"מ  השנים האחרונות: 5-עיסוקים עיקריים ב

 ט בע"מ’בר גיפיבחברת  מנכ"ל

  ט בע"מ’בר גיפי משמש דירקטור בחברות הבאות:
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 מנכ"ל ומנהל טכנולוגיות ראשיכ ו של מר שרון פימהתנאי העסקתאישור 

 שרון פימהלאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר מוצע  בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, .ו

( "מנכ"ל החברה"ו/או  "פימה"מר )להלן:  וכמנהל טכנולוגיות ראשי כמנכ"ל החברה

 טק.-ה, ממועד השלמת עסקת המיזוג עם מיטמשר 90%בהיקף של 

 : להלן תיאור תנאי העסקה ורכיבי התגמול המוצעים

 החברה"ל כמנכ לכהן שרון פימה, יחל מר המיזוג עסקת להשלמת בכפוף: חודשי תגמול .א

אלפי ש"ח  35 -כ שלבסך , בתמורה לשכר חודשי( CTO) וכמנהל טכנולוגיות ראשי

(. המשכורת "הקבוע"הגמול משרה )להלן:  90% בהיקף, לא כולל החזר הוצאות, ברוטו

יהיה רשאי לבחור על פי שיקול  פימהמר כוללת תשלום עבור שעות נוספות גלובאליות. 

מוסף,  דעתו לקבל את הגמול החודשי הקבוע כנגד חשבונית כדין ובתוספת מס ערך

 ובלבד שהעלות הכוללת לחברה במקרה זה, לפני מס ערך מוסף, תישאר ללא שינוי. 

יהיה זכאי להפרשות  פימה, מר CTO -ו : החל מתחילת כהונתו כמנכ"לתנאים נלווים .ב

ודשיות, מתוך סך הגמל הקבוע הברוטו אשר ישולם בפועל )והכל בכפוף סוציאליות ח

 6% -( לקרן פנסיה תפריש החברה מהשכר 1לעלות המעביד הרשומה מעלה(, כדלקמן: )

( הפרשה עבור אובדן כושר 3. )8.33% -( הפרשה לפיצויים עד 2מעביד. ) 6.5% -עובד ו

מהשכר, ובלבד ששיעור ההפקדה  75%בהתאם לדין ובשיעור הדרוש להבטחת  -עבודה 

מהשכר וששיעור ההפקדה לתגמולים וביטוח בגין אובדן  5% -לתגמולים לא יפחת מ

( הסכומים שיופרשו על ידי החברה לקופות 4מהשכר. ) 7.5%כושר עבודה לא יעלה על 

יי פיטורין בהתאם להוראות סעיף הנ"ל יבואו לכל דבר ועניין במקום חובת תשלום פיצו

, בגין התקופה בה שולמו. בנוסף, יהיה זכאי מר 1963-לחוק פיצויי פיטורין התשכ"ג 14

 לקרן השתלמות. פימה

מדי חודש או  6,250לרכב חברה בשווי שימוש של עד  יהיה זכאי פימה: מר רכב .ג

ילום של המס כי החברה תבצע ג ,יובהר .ש"ח מדי חודש 5,000להוצאות נסיעה בסך 

 בגין הוצאות הרכב בהתאם לדין. פימהשיוטל על מר 

הוצאות ושיפוי בגין יהא זכאי להחזר  פימה: בנוסף לגמול הקבוע, מר החזר הוצאות .ד

שיוציא במסגרת מילוי תפקידו כנגד הצגת קבלות כדין בסכום סביר ובכפוף שוטפות 

 שמשתנה מעת לעת. בהתאם למדיניות החברה, כפי, ולאישור דירקטוריון החברה

 למועד זה, לא נקבעה תקרה להוצאות.

יהיה זכאי למענק שנתי בגין עמידה ביעדים כמותיים  פימה: מר מענק משתנה שנתי .ה

מדידים שיקבעו בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ובכפוף לתקרת המענק השנתי 

 להלן. כמפורט 

איכותיים ומדידים יחד( )על פי קריטריונים  פימהסך המענק המשתנה השנתי למר 

 6לא יעלה על יינתן על בסיס עמידה ביעדי דירקטוריון החברה, כפי שיקבעו מעת לעת, ו

 ש"ח(. 210,000) פעמים הגמול הקבוע החודשי
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ימי חופשה בשנה לרבות צבירה של  24 -ליהיה זכאי  פימה: מר חופשה; מחלה; הבראה .ו

לרבות  המחלה הראשון שמדווחזכאי לשכר מלא מיום ; ימי חופשה 48סך של עד 

 ימי מחלה; דמי הבראה על פי חוק. 90צבירה של עד סך של 

והחברה( יהא רשאי להביא את  פימה: כל אחד מהצדדים )מר הודעה מוקדמת .ז

 יום מראש.  180ההתקשרות לסיומה במתן הודעה מוקדמת בכתב לצד השני 

לביטוח דירקטורים  פימהמנכ"ל, יהיה זכאי מר ככהונתו בגין : ביטוח, פטור ושיפוי .ח

ונושאי משרה, קבלת כתב פטור ושיפוי והכל בכפוף להוראות תקנון החברה וכפי 

שמקובל בחברה לגבי שאר נושאי המשרה ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי 

 דין.

ה בהתאם להחלטת הדירקטוריון מעת לעת, החבר :הענקת כתבי אופציה של החברה .ט

עשויה להעניק למר שרון פימה גמול הוני, על דרך של הקצאת כתבי אופציה או יחידות 

מניה חסומות, והכל בהתאם למדינות החברה בדבר הענקת גמול הוני לעובדיה, 

ובהתאם למדיניות התגמולים של החברה כפי שתהא בתוקף מעת לעת. הקצאה 

הענקה, בהתאם לדרישות  , תבוא לאישור האסיפה הכללית במועדRSUאופציות / 

 הדין.

 מנכ"לכ םלחברה שירותי פימה: תמורת תנאי התגמול המוצעים, יספק מר ההתקשרות .י

לחברה  פימה שכיר. השירותים יינתנו על ידי מרמשרה של עובד  90%, בהיקף CTO -ו

המיזוג פיתוחה של החברה לאחר השלמת הסכם ניהולה וככל שיידרש לצורך המשך 

והכנסת הפעילות, התווית אסטרטגיה כללית ומתן שירותי ייעוץ שוטפים. בין היתר, 

לתרום לחברה מניסיונו בתחום ניהול חברה ציבורית הפועלת בתחום  פימהצפוי מר 

כולל התנהלות מול שוק ההון והמשקיעים ולסייע לה בכל הנוגע  הדפסה בתלת מימד

לעיל בקשר עם תפקידו של שרון פימה,  יובהר בזאת כי תנאי השכר המפורטים לאלו.

כמנהל כללי בחברה ציבורית וכמנהל טכנולוגיות  משולמים בהתאם לתפקידו המשולב

ימשיכו להתקיים, גם במקרה בו יחדל לכהן באחד מבין שני כן ו בחברת מו"פ

ראשי, ובלבד כי ימשיך לכהן באחד מבין  תהתפקידים מנכ"ל ומנהל טכנולוגיו

אישור ביא את ההחלטה בדבר תהחברה כאשר יחד עם זאת  התפקידים האמורים

 .לאישור נוסףהגמול מחדש או פירוק מרכיביו 

 סיכום .יא

 שם מלא: שרון פימה פרטי המועמד: 1
 031927098ת.ז: 

 , כפר הנגיד234כתובת: השקמה 
 .2019בספטמבר,  1 יום תחילת העסקה: 2
 מנכ"ל ומנהל טכנולוגיות ראשי. תפקיד: 3
 ש"ח. 35,000 שכר חודשי: 4
 משרה. 90%היקף של  אחוז משרה: 5
 חצי שנה מראש ובכתב לכל אחד מהצדדים. הודעה מוקדמת: 6
צבירה של עד  זכאי לשכר מלא מיום המחלה הראשון שמדווח; ימי מחלה: 7

 ימי מחלה. 90סך של 
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 חוק.על פי  הבראה: 8
 ימי חופשה. 48ימי חופשה בשנה; צבירה של סך של עד  24 ימי חופשה: 9

 זכאי לקרן השתלמות. קרן השתלמות: 10
הוצאות  11

 רכב/נסיעה:
 אומדי חודש  6,250זכאי לרכב חברה בשווי שימוש של עד 

 ש"ח מדי חודש. 5,000להוצאות נסיעה בסך 
הוצאות שוטפות, בהתאם למדיניות החברה, זכאי לשיפוי בעד  הוצאות שוטפות: 12

 כפי שמשתנה מעת לעת.
בונוס שנתי על בסיס עמידה ביעדי דירקטוריון החברה, כפי  בונוס: 13

 210,000שיקבע מעת לעת, בסך של עד ששה משכורות חודשיות )
 ש"ח(.

 

אודות התגמול המוצע הנדרשים ע"פ התוספת השישית לתקנות דוחות  פרטים .יב

  :תקופתיים ומיידים )באלפי ש"ח(

 :פירוט רכיבי התגמול )באלפי ש"ח(

 

. לפרטים נוספים אודות ()במידה ותאושר הקצאת יחידות המניה החסומות דילולללא *לאחר השלמת עסקת המיזוג 

 .להלן דוח זהב 2.3 שיעור ההחזקה בהון התאגיד ראה סעיף 

 טק-מיטלבין  פימההתמורה נקבעה במו"מ שנערך בין מר  :הדרך בה נקבעה התמורה .יג

תוך שתנאי ההתקשרות ואופן קביעתם הוצגו לוועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

 .ואושרו על ידם

 אישור הענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרההרביעית המוצעת: ההחלטה  1.5

בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, מוצע להעניק לדירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים  .1

בחברה, וכפי שיכהנו בחברה מעת לעת, ובכלל זה נושאי משרה ו/או דירקטורים שהם בעלי 

ים של בעל השליטה במועד עניין ו/או בעלי שליטה ו/או קרובים לבעל השליטה ו/או עובד

לדוח זה, לרבות בעניינים שעילתם  ה' כנספחההענקה, כתבי פטור ושיפוי בנוסח המצורף 

המתאר, הערכת שווי ההתקשרות וההקצאה לניצעים השונים, והכל בכפוף להוראות כל 

דין. יצוין כי למועד דוח זה קיימים בחברה כתבי שיפוי בלבד ובמסגרת ההחלטה המוצעת, 

אינו חל על  בגינם הפטור שניתןיובהר כי  ע לאשר הענקת כתבי פטור אשר כאשרמוצ

החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר 

 מזה שעבורו מוענק כתב הפטור( יש בה עניין אישי.

לכך, דירקטוריון החברה אישר עדכון  6לאחר שנתקבלו המלצות וועדת הביקורת והתגמול .2

נושאי משרה  , לרבותהארכת תוקף כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בכירהו

                                                           
 המשמשת באותו הרכב גם כוועדת הביקורת של החברה. 6

 סה"כ תגמולים אחרים תגמול בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה בהון 

  *החברה
 מענק שכר

תגמול 
 הוני 

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

 ריבית אחר עמלה
דמי 

 שכירות
  אחר

שרון 
 מהפי

 מנכ"ל
ומנהל 

טכ' 
 ראשי

90% 4.93% 700 210 - - - - - - - - 910 
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פי תנאי כתבי השיפוי -שהינם בעלי שליטה בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת על

רות "(, באופן שתהווה גם החלטה לאישור ההתקשתנאי כתבי הפטור והשיפוי)להלן: "

"(, באופן כזה עסקת המסגרתכ"עסקת מסגרת", כהגדרתה בתקנות ההקלות )להלן: "

שנים, החל ממועד  3שהחברה תהיה רשאית מידי שנה, ובסה"כ לתקופה מצטברת של 

ידה, ובכפוף לאישור וועדת הביקורת ו/או התגמול -אישור האסיפה, ככל שיאושר על

תבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה כודירקטוריון החברה לכך בכל פעם, להעניק 

יובהר כי ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר  .בכירה, שיכהנו בחברה מעת לעת

את ההתקשרות בכתבי שיפוי ופטור עם נושאי משרה בחברה, ללא צורך באישור האסיפה 

 .הכללית, במקרה בו לא מדובר בהתקשרות הדורשת אישור האסיפה על פי דין

ההחלטה החמישית המוצעת: אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה  1.6

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

בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות  .א

דירקטורים ונושאי משרה של החברה ושל חברות בנות של החברה, לרבות נושאי משרה 

הנמנים על בעלי השליטה בחברה, המכהנים ו/או יכהנו בחברה מעת לעת, בתנאים 

התקשרות כ"עסקת מסגרת", כהגדרתה האמורים, באופן שתהווה גם החלטה לאישור ה

(, "עסקת המסגרת")להלן:  2000-בתקנות החברה )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, תש"ס

שנים, החל ממועד  3באופן שהחברה תהיה רשאית מדי שנה, ובסה"כ לתקופה מצטברת של 

השלמת עסקת המיזוג ובכפוף לקבלת אישור האסיפה נשוא דוח זה )ככל שיתקבל אישור( 

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

בטח או עם מבטח אחר, בישראל או בחו"ל, בהתאם להתקשר בפוליסה חדשה עם אותו המ

 לתנאי עסקת המסגרת המפורטים להלן. 

לרכוש רשאית ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו כי בתוך תקופת המסגרת החברה תהא  .ב

הפרמיה השנתית בגין פוליסת הביטוח שתרכוש החברה לא תעלה על סך של  כאשר פוליסה

גבולות  אלפי דולר ארה"ב; 100העצמית לא תעלה על  תאלפי דולר ארה"ב; ההשתתפו 100

מיליוני דולר ארה"ב  20האחריות של פוליסת הביטוח שתרכוש החברה לא יעלו על סך של 

 למקרה ולתקופה. 

פוליסת הביטוח תכסה את כל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות בנות  .ג

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

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

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

 על בסיס הגשת תביעה.

כנגד החברה שעניינן  פוליסת הביטוח עשויה לכלול כיסוי לתביעות אזרחיות שתוגשנה .ד

הפרת חוקי ניירות ערך בקשר עם ניירות הערך של החברה הנסחרים בבורסה לניירות ערך 

בתל אביב. במקרה כאמור ייקבעו סדרי תשלום תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של 

הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על פי פוליסה קודמת לזכות 

 החברה.
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את לכך, דירקטוריון החברה אישר  7התגמולהביקורת והמלצות וועדת  לאחר שנתקבלו .ה

, עסקת המסגרת להתקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בכירה

פי -לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת על

באופן שתהווה גם החלטה לאישור "(, תנאי פוליסת הביטוחתנאי הפוליסה )להלן: "

ההתקשרות כ"עסקת מסגרת", כהגדרתה בתקנות החברות )הקלות עסקאות עם בעלי 

"(, באופן כזה שהחברה תקנות ההקלה"-" ועסקת המסגרת)להלן: " 2000-עניין(, תש"ס

שנים, החל ממועד אישור  3תהיה רשאית מידי שנה, ובסה"כ לתקופה מצטברת של 

ידה, ובכפוף לאישור וועדת הביקורת ו/או התגמול ודירקטוריון -שר עלהאסיפה, ככל שיאו

אחריות מקצועית לדירקטורים ונושאי החברה לכך בכל פעם, להתקשר בפוליסת ביטוח 

יובהר כי ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים  .משרה בכירה, שיכהנו בחברה מעת לעת

שרה בחברה, ללא צורך באישור לאשר את ההתקשרות בפוליסת ביטוח עם נושאי מ

 האסיפה הכללית, במקרה בו לא מדובר בהתקשרות הדורשת אישור האסיפה על פי דין.

המוצעת: אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים  שישיתההחלטה ה 1.7

ואישור המבטח הרלוונטי להתקשרות בפוליסה כאמור בכפוף  Off-Runונושאי משרה מסוג 

 עסקת המיזוגלהשלמת 

, מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח ונושאי בכפוף להשלמת עסקת המיזוג

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

וסיומה במועד  שתחילתה לפני מועד ההשלמה של עסקת המיזוגבחברה במהלך התקופה 

ף אם כהונתם של הדירקטורים ונושאי המשרה המובטחים תסתיים השלמת עסקת המיזוג )א

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

השלמת עסקת המיזוג, אשר תיכנס לתוקפה החל ממועד השלמת עסקת המיזוג ותהא תקפה 

( שנים, בתנאים והיקפים שלא יפחתו מהתנאים הבאים: במסגרת הפוליסה הכיסוי 7למשך )

שנים  7מיליון דולר ארה"ב למקרה ובסך הכול לתקופת ביטוח של  3 -הביטוחי לא יפחת מ

אלפי דולר ארה"ב והפרמיה לא תעלה על סך של  50עצמית לא תעלה על כאמור, ההשתתפות ה

 שתהיה בתוקף במועד עריכת הכיסוי. On Going -מהפרמיה השנתית של פוליסת ה 350%

מובהר כי ככל ויושלם הסדר נושים בו יפורטו סעיפי הפטר והתחייבויות קודמות, כמפורט 

 והחברה לא תתקשר בפוליסה בגינו., ביטוח זה יתייתר בדוח זה לעיל .י1.1בסעיף 

 אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה :המוצעת השביעית ההחלטה 1.8

מוצע לאשר את עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בכפוף להשלמת עסקת המיזוג,  .א

 'ו כנספחהמצורף  א לחוק החברות267שנים, בהתאם להוראות סעיף 3בחברה, לתקופה של 

( 3השלמת עסקת המיזוג ותהיה בתוקף למשך שלוש ) לדוח זה, אשר תיכנס לתוקפה במועד

 . "(מדיניות התגמול)להלן: "שנים ממועד השלמת עסקת המיזוג 

מדיניות התגמול המצורפת הינה מדיניות תגמול מעודכנת אשר תחליף את מדיניות התגמול  .ב

 הקיימת של החברה. 

                                                           
 המשמשת באותו הרכב גם כוועדת הביקורת של החברה. 7
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גמול שאושרה לפי תקנות ההקלות ושהינה בתוקף החל למועד הדוח, לחברה מדיניות ת .ג

 19.08.2018. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 2018 אוגוסטב 26מיום 

(. מדיניות התגמול הקיימת של החברה נקבעה בשעתו 2018-01-076933)מספר אסמכתא 

 בהתאם למצבה הכספי של החברה ובהתחשב בהיקף פעילותה וצרכיה. 

, וכמקובל בעסקאות מסוג זה, (לעיל דוח זהב 1.1במסגרת הסכם המיזוג )כאמור בסעיף  .ד

נקבע כי החברה תביא לאישור מדיניות תגמול חדשה אשר תהא בתוקף החל ממועד השלמת 

עסקת המיזוג לתקופה של שלוש שנים על פי ובהתאם להוראות חוק החברות החלות על 

תוכנס לחברה פעילות עסקית חדשה  ת הסכם המיזוגהעניין, וזאת מכיוון שבכפוף להשלמ

 והנהלת החברה צפויה להתחלף.

שיקולים ועקרונות מנחים בקביעת מדיניות התגמול בישיבות וועדת התגמול ודירקטוריון  .ה

 :החברה

קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה נשקלו התגמול  מדיניותבבחינת  .1

יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין  ,בראייה ארוכת טווח

לעניין תנאי ו ,גודל החברה ואופי פעילותה, השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה

תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי  -כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים 

קידו של נושא החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפ

 המשרה.

מדיניות התגמול מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי  .2

המשרה בחברה בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים בחברה. מדיניות התגמול 

מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר 

ה, תכנית העבודה שלה הן בטווח המיידי והן בראיה ארוכת יקדמו את מטרות החבר

טווח ובכלל זה את היחס הראוי בין הרכיבים המשתנים לקבועים מסך חבילת התגמול, 

וזאת בין היתר על מנת שלא לעודד את נושא המשרה הרלוונטי ללקיחת סיכונים שאינן 

בשימור נושאי המשרה  בהתאם למדיניות החברה לעניין זה תוך מתן דגש לאיזון הצורך

 .הבכירים בחברה

גיוס ושימור מנהלים איכותיים וראויים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה,  .3

בין היתר, לאור מבנה כוח האדם המצומצם של החברה ומעמדם ותפקידם הבכיר של 

 נושאי המשרה, המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.

העסקת נושאי המשרה במדיניות התגמול באה בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה ו .4

לידי ביטוי תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בין היתר, 

 בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

 מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה. .5

 ת.ה בחברה כהגדרתם בחוק החברוהמדיניות תחול על כלל נושאי המשר .6

דת התגמול ולאחריה הדירקטוריון אישרו את בהליך אישור מדיניות התגמול, ווע .7

ב)א(, תוך התייחסות לעניינים 267העסקה, בין השאר, לפי השיקולים המנויים בסעיף 

שבחוק לתוספת ראשונה א' ובהוראות המפורטות בחלק ב' המפורטים בחלק א' 

 החברות.
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 אינם בהתאם למדיניות התגמולהסכמים ש .8

 )בין אם ישירה או דרך מתן שירותים(אין בחברה הסכמי העסקה של נושאי המשרה 

אשר אינם בהתאם למדיניות התגמול המוצעת. העסקאות אשר מובאות ושהינם בתוקף 

 לאישור אסיפה זו עומדות בגבולות מדיניות התגמול המוצעת לאישור באסיפה זו.

  הנוכחית התגמול למדיניות ביחס המוצעת התגמול במדיניות עיקריים שינויים .ו

 עדכון תחום הפעילות של החברה. .1

שינוי מסגרת התגמול הקבוע ועלות השכר של נושאי המשרה בחברה כך שיתאים  .2

לפעילות החברה הצפויה של החברה וכמקובל בחברות בעלות פעילות דומה לפעילותה 

 זוג.הצפויה של החברה לאחר השלמת עסקת המי

שינוי מרכיבי התגמול המשתנה והעקרונות לפיהם יהיו זכאים נושאי המשרה בחברה  .3

התגמול  לקבלת תגמול משתנה. כמו כן, חל שינוי בכל הנוגע לתנאי כלי התגמול ההוני.

נועד לשקף את תנאי העסקה המוצעים עבור נושאי המשרה בחברה הממוזגת בהתאם 

לעקרונות שנבחנו בוועדת התגמול של החברה ובהתאם להסכמי ההעסקה המוצעים 

 עבור נושאי המשרה בחברה הממוזגת.

עדכון המדדים למתן מענק לאבני הדרך שבמסגרת הסכם המיזוג והסכמי ההעסקה  .4

 עבור נושאי המשרה בחברה הממוזגת.המוצעים 

 הגדלת היחס בין התגמול המשתנה לתגמול הקבוע. .5

לפרטים בדבר נימוקי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה לעדכון מדיניות התגמול ראו  .6

 .בדוח זה לעיל.ה 1.8האמור בסעיף 
 

האסיפה דוח זה מובאות לאישור בלחלק א'  1יובהר, כי כל ההתקשרויות המפורטות בסעיף 

הכללית של החברה כמקשה אחת והנן חלק מעסקת המיזוג אשר נדרש לגביהן אישורה של 

 האסיפה הכללית של החברה.

 

, לרבות עסקת החלפת המניות רטים נדרשים אודות הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפהפ .2

יטה, תקנות תקנות עסקה עם בעל של בהתאם להוראות, שאר תנאי הסכם המיזוג, שמוצע לאשר

 :התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידייםהצעה פרטית, ו

 כללי 2.1

, טק-מיטבמועד השלמת עסקת המיזוג וכנגד העברת כל הון המניות המונפק והנפרע של  .א

, את ניירות הערך המוקצים למחזיקי טק-מיטתקצה החברה למחזיקי ניירות הערך של 

, כפי שיהיו במועד השלמת עסקת המיזוג, כך שלאחר השלמת טק-מיטניירות הערך של 

, בדילול טק-מיטמהון המניות המונפק והנפרע של  100% -עסקת המיזוג תחזיק החברה ב

 . טק-במיטמלא, וכל זכות מכל מין וסוג שהם 

מניות רגילות  טק-מיטבמועד השלמת עסקת המיזוג, החברה תקצה למחזיקי ני"ע של  .ב

 43,244,466ועד  42,224,466בין ששל החברה בכמות  סדרה א' -( לא רשומים)וכתבי אופציה 

, כפי שיהיו במועד טק-מיטביחד( אשר יחולקו בין מחזיקי ני"ע של מניות וכתבי אופציה )

מניות רגילות ללא  30,525,506ועד  29,805,506בין  (1, כמפורט להלן: השלמת עסקת המיזוג
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סדרה  -כתבי אופציה )לא רשומים(  12,718,961ועד  12,418,961( בין 2ע.נ. כ.א. של החברה. 

מניות רגילות של החברה ללא  12,718,961ועד  12,418,961למימוש לבין  כל אחד א' הניתנים

"(, כתבי האופציה סדרה א' יהיו סדרה א -כתבי אופציה )לא רשומים( ע.נ. כ.א. )להלן: "

טק )לאחר השלמת המיזוג( באבני -וש למניות החברה בהתבסס על עמידת מיטניתנים למימ

 להלן.  .ד2.3 סעיףסדרה א' ראה )לא רשומים( הדרך. לתיאור תנאי כתבי האופציה 

 טק-על כמות ניירות הערך שתוקצה לבעלי מניות מיט RSUא'  480השפעת הקצאת  .ג

. יצוין כי כמות זה המפורטים בדוחמובהר כי כל ההקצאות הנ"ל הינן בהתאם לתנאים 

המניות וכתבי האופציה, יקבעו בפועל בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של החברה, 

, בדבר אישור הקצאה של יחידות מניה חסומות להלן דוח זהבבחלק ב'  4בסעיף כמפורט 

RSU  לנושאי משרה המכהנים בחברה טרם המיזוג, ככל שההקצאה שלRSU  תאושר

טק -לבעלי מניות מיט , כמות ניירות הערך שתוקצנהRSUא'  480ופן שבו יוקצו במלואה, בא

כלל, תוקצה כמות המינימום,  RSUתהא לפי המקסימום המפורט לעיל, וככל שלא יוקצו 

 כאשר הקצאה בין המינימום למקסימום תעדכן את כמות ני"ע המוקצים באופן לינארי.

 ג-אבני הדרך א .ד

"( תיחשב כעמידה באבני הדרך ותזכה ג-א דרך אבניהבאות )להלן: " באבני הדרךעמידה 

באופן שלאחר ביצוע  ,)סדרה א'(אופציה הכתבי  בהבשלתם של טק-מיטאת מחזיקי ני"ע של 

בשיעור  המרביתלהחזקה של הכמות הכוללת  טק-מיטהפעולות הנ"ל יגיעו מחזיקי ני"ע של 

-שיוקצו לבעלי מניות מיט האופציה כתביהבשלת  מההון המונפק והנפרע של החברה. 68%

מיד לאחר  (א: )הבאות המשמעותיות הדרך באבני טק-מיט לעמידת כפופה טק תהא

השלמת פיתוח אב טיפוס ליצירת שכבה של תאי גזע על ידי טכנולוגיית הדפסה בתלת מימד 

רקמת  יצירת( במאופציות הבסיס יובשלו ויהיו ניתנות למימוש למניות החברה. ) 50% -

גרם אשר הודפסה באמצעות מדפסת תלת מימד  100במשקל של למאכל  הראויהבשר נקי 

מאופציות הבסיס יובשלו ויהיו ניתנות למימוש למניות  50% -טק -אשר תפותח על ידי מיט

מתורבת. מקורו של \הבשר תהיה ראויה למאכל ומרכיביה יהיו בשר נקי רקמתהחברה. 

טק ויורכב מתאים אשר עברו תהליכי הרבייה -ות מיטמתורבת יהיה במעבד\הבשר הנקי

-במעבדות החברה אשר הונחו ונבנו לכדי רקמה באמצעות טכנולוגיית ההדפסה אשר מיט

טק -או של מיט ,)ג(. על אף האמור לעיל, במקרה בו ניירות ערך של החברהטק פיתחה. 

 -חברה המחזיקה בת של הב, או של חברה )אשר תהווה חברה בת של החברה לאחר המיזוג(

ירשמו למסחר של בורסה זרה, בארה"ב, אנגליה, אוסטרליה,  טק,-של מיט מהמניות 100%

הולנד, גרמניה או סין, כל האופציות יובשלו באופן מיידי ויהיו ניתנות למימוש למניות 

טק -מיט מניות העברת של מהתמורה חלק מהווה האופציות מימוש בגין התמורההחברה. 

 .לחברה

אחת או יותר מאבני הדרך או את הביצוע  התקיימודת הביקורת של החברה תקבע האם וע 

 ידי על שימונהמטעם יועץ חיצוני  בלתי תלויההחלקי שלהן, וזאת בהסתמך על חוות דעת 

 .הביקורת ועדת

 



 
  -21- 

 

 

 

 שמות הניצעים והיותם צד מעוניין 2.2

להם יוקצו ניירות הערך לאחר ובכפוף לאישור האסיפה והשלמת עסקת  זה הניצעים בדוח .א

 :"(טק-הניצעים מטעם מיט" או "הניצעים)להלן: " הינם כמפורט להלן המיזוג

 480,000בהנחה ותאושר הקצאת  

 (RSUיחידות מניה חסומות )

 )מקסימום(

 480,000בהנחה ולא תאושר הקצאת 

 (RSUיחידות מניה חסומות )

 )מינימום(

כתבי אופציה  מניות רגילות שם המחזיק

 -)לא רשומים( 

 סדרה א'

 

 

כתבי אופציה  מניות רגילות

 -)לא רשומים( 

 סדרה א'

 

 

 1,011,660 2,427,983 1,036,098 2,486,635 שרון פימה

 1,011,660 2,427,983 1,036,098 2,486,635 אמיר אליהו חסידים

 1,011,660 2,427,983 1,036,098 2,486,635 עמרי נדב שיינין

 69,358 166,459 71,033 170,480 8אריק קאופמן

 1,011,660 2,427,983 1,036,098 2,486,635 9זריירון קי

 801,972 1,924,734 821,345 1,971,229 10מיטל גולדמן

 326,789 784,294 334,683 803,240 אבישי בן חיים

 326,789 784,294 334,683 803,240 איתן עמנואל מימון

 326,789 784,294 334,683 803,240 אלי נידם
 23,227 55,745 23,788 57,091 ארז יוסף

 23,227 55,745 23,788 57,091 דניאל אהרון ליפמן

 420,019 1,008,047 430,166 1,032,398 ליעד גרופר

 46,776 112,263 47,906 114,975 משה אדרי

 326,789 784,294 334,683 803,240 סעדיה עוזרי

 466,796 1,120,310 478,072 1,147,373 11י.ש.ט. חברה לנאמנות
 93,230 223,752 95,482 229,157 12דוד נידם

 93,230 223,752 95,482 229,157 13דניאל )דבורה( נידם

 186,783 448,279 191,295 459,108 דינה עדנה סבן

 140,006 336,016 143,389 344,133 כפיר גוטמן
 1,260,703 3,025,688 1,291,158 3,098,779 לירן דמתי

 221,946 532,670 227,307 545,537 דורון דאום

 46,454 111,489 47,576 114,182 14אבי דאום

 93,553 224,527 95,813 229,950 מוףהשגיא אפרים אבר

                                                           
 דירקטור בחברה. 8
 יועץ משפטי חיצוני של החברה. 9

 נכדתו של פנחס פוזילוב ובת דוד של ירון קייזר. 10
טק, הינה -חברה פרטית שהתאגדה ורשומה במדינת ישראל, ואשר למיטב ידיעת החברה, על פי מידע שמסרה לה מיט 11

 טוב, שהינו אזרח ישראל.-( על ידי עו"ד יוסף שם100%חברה המוחזקת בבעלות מלאה )
 בנו של אלי נידם ואחיה של דניאל נידם. 12
 .10ראה הערת שוליים  13
 אביו של דורון דאום. 14
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 93,553 224,527 95,813 229,950 מוףהצופיה אסתר אבר

 618,738 1,484,972 633,685 1,520,844 גד אברהמוף

 560,671 1,345,611 574,215 1,378,116 15בן ציון פוזילוב

 560,671 1,345,611 574,215 1,378,116 16פנחס פוזילוב

 112,263 269,432 114,975 275,940 אבי אפשטיין
 140,006 336,016 143,389 344,133 אברהם חזן

 942,302 2,261,524 965,064 2,316,155 17דוד קאופמן
18

AT Pharma 122,112 50,880 119,231 49,680 
 12,418,960 29,805,506 12,718,961 30,525,506 סה"כ

 

משפחה אשר  קשריהנ"ל בין חלק מהניצעים  יובהר כי כמפורט בדוח זה לעיל קיימים .ב

אינם מגיעים לכדי "החזקה במשותף" לאור  טק-והצהרת מיט בהתאם להצהרת הניצעים

זאת שכל אחד מהניצעים אינם סמוכים זה על שולחנו של זה, וכי לא קיימים הסכמי הצבעה 

בין כלל הניצעים, לרבות חלק מהניצעים אשר הצהירו כי קיימים בינם לבין ניצעים אחרים 

 קשרים עסקיים.

הנרכשות לידי החברה במועד ההשלמה וביטול  טק-מיטבתמורה להעברת כל מניות כאמור,  .ג

, ובכפוף להשלמת עסקת המיזוג, טק-מיטכל כתבי האופציה וניירות הערך המירים של 

במועד השלמת עסקת המיזוג  טק-מיטתקצה החברה למי שיהיו מחזיקי ניירות הערך של 

פק והנפרע בהון המניות המונ טק-מיט)בהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מבעלי המניות של 

לעיל את ניירות הערך  2.1 במועד השלמת עסקת המיזוג(, המפורטים בסעיף  טק-מיטשל 

 לעיל. 2.2כמפורט בסעיף 

. למיטב ידיעתה של החברה, לאחר שליטהאין בחברה בעל יובהר, כי נכון למועד דוח זה  .ד

 להיות בעל השליטה בחברה.  מי ממחזיקי מניות החברה,צפוי לא השלמת הסכם המיזוג 

( לחוק החברות, היות 1()א()5)270הניצעים נחשבים צד מעוניין כהגדרת המונח בסעיף  .ה

יק המיזוג וביצוע ההקצאות כמפורט לעיל צפויים הניצעים להחזשלאחר השלמת עסקת 

וחלקם  להלן,.ב 2.3לעיל, וכן בטבלאות בסעיפים  .א2.2בטבלה בסעיף בשיעורים המפורטים 

  ו/או כהונתם כנושאי משרה בחברה. בחברה עניין מכוח החזקותיהםאף יהיו בעלי 

 פירוט הסכמים בין בכתב ובין בע"פ בין הניצעים בקשר עם מניות החברה .ו

בין  , לא קיים הסכם,שנמסרו לחברה הניצעיםלמיטב ידיעת החברה ובהתאם להצהרות  

בכתב ובין בעל פה, בין כ"א מהניצעים לבין מחזיק מניות בחברה או בין הניצעים, כולם או 

חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של 

 .החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה

 

 

                                                           
 אחיו של מר פנחס פוזילוב. 15
 .13ראה הערת שוליים  16
 אביו של אריק קאופמן דירקטור בחברה. 17
-ואשר למיטב ידיעת החברה, על פי מידע שמסרה לה מיטארה"ב, , פלורידהבמדינת חברה פרטית שהתאגדה ורשומה  18

 ישראל. , שהינו אזרחמר אסי טופז( על ידי 100%טק, הינה חברה המוחזקת בבעלות מלאה )
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שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה  נאי ניירות הערךת 2.3

 ומההון המונפק והנפרע של לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

 הון המניות המונפק בחברה .א

 1,000,000,000 -מחולק ל 1,000,000,000למועד דוח זה, הון המניות הרשום של החברה הינו 

 מניות ללא ע.נ. כ"א.

 19,870,377הון המניות המונפק והנפרע של החברה )כולל מניות רדומות לסוגיהן( הינו 

 מניות ללא ע.נ. כ"א. אין בחברה מניות רדומות.  19,870,377 -מחולק ל

כתבי אופציה )לא רשומים( הניתנים למימוש למניות החברה,  4,506,600בחברה קיימים 

הנפרע של החברה במונחים של דילול מלא במחירי מימוש שונים. כך שההון המונפק ו

 .24,376,937)דהיינו בהנחה וכל כתבי האופציה ימומשו( הינו 

כתבי אופציה )לא  4,506,600במרשם כתבי האופציה של החברה למועד דוח זה רשומים 

( רגילה של החברה ללא ע.נ. 1רשומים(, אשר כל אחד מהם ניתנים למימוש למניה אחת )

 2,860,600א. ב( 1/17כתבי אופציה )לא רשומים( אופקטרא  671,000א(  להלן:כ.א. כמפורט 

כתבי אופציה )לא רשומים( אופ  400,000ב. ג( 06/18כתבי אופציה )לא רשומים( אופקטרא 

כתבי  60,000יועץ. ה(  11/18כתבי אופציה )לא רשומים( אופ  140,000. ד( 2018עובדים 

 12/18כתבי אופציה )לא רשומים( אופ  375,000. ו( 12/18 אופציה )לא רשומים( אופ עובדים

 יועץ.

 בניירות הערך של החברה,למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור  .ב

, )ללא דילול מיד לאחריה, )ללא דילול ובדילול מלא( לפי דוח זה הלפני ביצוע ההקצא

ים בהתאם לדוח זה )דילול חלקי(, צעהמו כל ניירות הערך ההמיריםובהנחת מימוש 

יחידות מניה חסומות  480,000הקצאת  הנחה ותאושר או לא תאושרבובדילול מלא(, ו

(RSU) ןהינו כדלקמ: 
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 יחידות מניה חסומות 480,000בהנחה ותאושר הקצאת 

 לאחר הקצאת ניירות הערך לניצע לפני הקצאת ניירות הערך לניצע 

כתבי אופציה  מניות שם המחזיק

)לא רשומים 

 למסחר(

 

 

יחידות מניה 

חסומות )לא 

רשומות 

 למסחר(

 

שיעור 

בהון 

ובזכויות 

 ההצבעה

שיעור 

בהון 

ובזכויות 

ההצבעה 

בדילול 

 מלא

כתבי אופציה  מניות

)לא רשומים 

 למסחר(

 

 

יחידות מניה 

חסומות )לא 

רשומות 

 למסחר(

 

שיעור בהון 

ובזכויות 

 ההצבעה

]בהנחת מימוש 

של נ.ע. מלא 

המוענקים 

 לניצעים[

שיעור 

בהון 

ובזכויות 

ההצבעה 

בדילול 

 מלא

 5.18% 4.20% 0 850,815 2,673,575 14.46% 13.46% 0 850,815 2,673,575 סיומה סימון

 0.40% 0.43% 150,000 0 125,000 0.51% 0.63% 0 0 125,000 אשר דויטש

 306,172 3,668,324 שמעון כהן

 

0 18.46% 16.30% 3,668,324 306,172 

 

0 5.77% 5.84% 

 0.89% 0.32% 200,000 400,000 5,495 1.66% 0.03% 0 400,000 5,495 שמואל לוי

 131,579 1,297,062 יעקב בר לב

 

0 6.53% 5.86% 1,297,062 131,579 

 

100,000 2.20% 2.24% 

 5.17% 5.54% 0 1,036,098 2,486,635 0.00% 0.00% 0 0 0 שרון פימה

 5.17% 5.54% 0 1,036,098 2,486,635 0.00% 0.00% 0 0 0 אמיר אליהו חסידים

 5.17% 5.54% 0 1,036,098 2,486,635 0.00% 0.00% 0 0 0 עמרי נדב שיינין

 0.35% 0.38% 0 71,033 170,480 0.00% 0.00% 0 0 0 אריק קאופמן

 5.81% 5.55% 0 1,463,728 2,493,195 1.78% 0.03% 0 427,630 6,560 זריירון קי

 4.10% 4.39% 0 821,345 1,971,229 0.00% 0.00% 0 0 0 מיטל גולדמן

 1.67% 1.79% 0 334,683 803,240 0.00% 0.00% 0 0 0 אבישי בן חיים

 1.67% 1.79% 0 334,683 803,240 0.00% 0.00% 0 0 0 איתן עמנואל מימון

 1.67% 1.79% 0 334,683 803,240 0.00% 0.00% 0 0 0 אלי נידם

 0.12% 0.13% 0 23,788 57,091 0.00% 0.00% 0 0 0 ארז יוסף

 0.12% 0.13% 0 23,788 59,591 0.01% 0.01% 0 0 2,500 דניאל אהרון ליפמן

 2.15% 2.30% 0 430,166 1,032,398 0.00% 0.00% 0 0 0 ליעד גרופר

 0.24% 0.26% 0 47,906 114,975 0.00% 0.00% 0 0 0 משה אדרי

 1.67% 1.79% 0 334,683 803,240 0.00% 0.00% 0 0 0 סעדיה עוזרי

 2.39% 2.56% 0 478,072 1,147,373 0.00% 0.00% 0 0 0 י.ש.ט. חברה לנאמנות

 0.48% 0.51% 0 95,482 229,157 0.00% 0.00% 0 0 0 דוד נידם

 0.48% 0.51% 0 95,482 229,157 0.00% 0.00% 0 0 0 דניאל )דבורה( נידם

 0.96% 1.02% 0 191,295 459,108 0.00% 0.00% 0 0 0 דינה עדנה סבן

 0.72% 0.77% 0 143,389 344,133 0.00% 0.00% 0 0 0 כפיר גוטמן

 6.45% 6.90% 0 1,291,158 3,098,779 0.00% 0.00% 0 0 0 לירן דמתי

 1.21% 1.22% 0 279,939 545,537 0.22% 0.00% 0 52,632 0 דורון דאום

 0.24% 0.25% 0 47,576 114,182 0.00% 0.00% 0 0 0 אבי דאום

 0.48% 0.51% 0 95,813 229,950 0.00% 0.00% 0 0 0 מוףהשגיא אפרים אבר

 0.48% 0.51% 0 95,813 229,950 0.00% 0.00% 0 0 0 מוףהצופיה אסתר אבר

 4.41% 4.43% 0 820,274 2,183,910 3.49% 3.34% 0 186,589 663,066 גד אברהמוף

 3.94% 3.92% 0 760,804 1,921,079 2.99% 2.73% 0 186,589 542,963 בן ציון פוזילוב

 2.96% 3.17% 0 574,215 1,444,761 0.27% 0.34% 0 0 66,645 פנחס פוזילוב

 0.57% 0.61% 0 114,975 275,940 0.00% 0.00% 0 0 0 אבי אפשטיין

 0.72% 0.77% 0 143,389 344,688 0.00% 0.00% 0 0 555 אברהם חזן

 4.82% 5.16% 0 965,064 2,316,155 0.00% 0.00% 0 0 0 דוד קאופמן

AT Pharma 0 0 0 0.00% 0.00% 122,112 50,880 0 0.27% 0.25% 

 0.04% 0.05% 30,000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 אורי בן אור

 18.77% 17.01% 0 1,964,594 10,818,438 52.44% 54.45% 0 1,964,594 10,818,438 ציבור

 100% 100% 480,000 17,225,561 50,395,843 100% 100% 0 4,506,600 19,870,337 סה"כ
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 יחידות מניה חסומות 480,000בהנחה ולא תאושר הקצאת 

 לאחר הקצאת ניירות הערך לניצע לפני הקצאת ניירות הערך לניצע 

 כתבי אופציה מניות שם המחזיק

)לא רשומים 

 למסחר(

 

 

יחידות מניה 

חסומות )לא 

רשומות 

 למסחר(

 

שיעור 

בהון 

ובזכויות 

 ההצבעה

שיעור 

בהון 

ובזכויות 

ההצבעה 

בדילול 

 מלא

כתבי אופציה  מניות

)לא רשומים 

 למסחר(

 

 

יחידות מניה 

חסומות )לא 

רשומות 

 למסחר(

 

שיעור בהון 

 ובזכויות ההצבעה

]בהנחת מימוש 

מלא של נ.ע. 

נקים המוע

 לניצעים[

שיעור 

בהון 

ובזכויות 

ההצבעה 

בדילול 

 מלא

 5.29% 4.31% 0 850,815 2,673,575 14.46% 13.46% 0 850,815 2,673,575 סיומה סימון

 0.19% 0.20% 0 0 125,000 0.51% 0.63% 0 0 125,000 אשר דויטש

 306,172 3,668,324 שמעון כהן

 

0 18.46% 16.30% 3,668,324 306,172 

 

0 5.91% 5.97% 

 0.61% 0.01% 0 400,000 5,495 1.66% 0.03% 0 400,000 5,495 שמואל לוי

 131,579 1,297,062 יעקב בר לב

 

0 6.53% 5.86% 1,297,062 131,579 

 

0 2.09% 2.15% 

 5.16% 5.54% 0 1,011,660 2,427,983 0.00% 0.00% 0 0 0 שרון פימה

 5.16% 5.54% 0 1,011,660 2,427,983 0.00% 0.00% 0 0 0 אמיר אליהו חסידים

 5.16% 5.54% 0 1,011,660 2,427,983 0.00% 0.00% 0 0 0 עמרי נדב שיינין

 0.35% 0.38% 0 69,358 166,459 0.00% 0.00% 0 0 0 אריק קאופמן

 5.82% 5.55% 0 1,439,290 2,434,543 1.78% 0.03% 0 427,630 6,560 זריירון קי

 4.09% 4.39% 0 801,972 1,924,734 0.00% 0.00% 0 0 0 מיטל גולדמן

 1.67% 1.79% 0 326,789 784,294 0.00% 0.00% 0 0 0 אבישי בן חיים

 1.67% 1.79% 0 326,789 784,294 0.00% 0.00% 0 0 0 איתן עמנואל מימון

 1.67% 1.79% 0 326,789 784,294 0.00% 0.00% 0 0 0 אלי נידם

 0.12% 0.13% 0 23,227 55,745 0.00% 0.00% 0 0 0 ארז יוסף

 0.12% 0.13% 0 23,227 58,245 0.01% 0.01% 0 0 2,500 דניאל אהרון ליפמן

 2.14% 2.30% 0 420,019 1,008,047 0.00% 0.00% 0 0 0 ליעד גרופר

 0.24% 0.26% 0 46,776 112,263 0.00% 0.00% 0 0 0 משה אדרי

 1.67% 1.79% 0 326,789 784,294 0.00% 0.00% 0 0 0 סעדיה עוזרי

 2.38% 2.56% 0 466,796 1,120,310 0.00% 0.00% 0 0 0 י.ש.ט. חברה לנאמנות

 0.48% 0.51% 0 93,230 223,752 0.00% 0.00% 0 0 0 דוד נידם

 0.48% 0.51% 0 93,230 223,752 0.00% 0.00% 0 0 0 דניאל )דבורה( נידם

 0.95% 1.02% 0 186,783 448,279 0.00% 0.00% 0 0 0 דינה עדנה סבן

 0.71% 0.77% 0 140,006 336,016 0.00% 0.00% 0 0 0 כפיר גוטמן

 6.44% 6.90% 0 1,260,703 3,025,688 0.00% 0.00% 0 0 0 לירן דמתי

 1.21% 1.22% 0 274,578 532,670 0.22% 0.00% 0 52,632 0 דורון דאום

 0.24% 0.25% 0 46,454 111,489 0.00% 0.00% 0 0 0 אבי דאום

 0.48% 0.51% 0 93,553 224,527 0.00% 0.00% 0 0 0 מוףהשגיא אפרים אבר

 0.48% 0.51% 0 93,553 224,527 0.00% 0.00% 0 0 0 מוףהצופיה אסתר אבר

 4.43% 4.46% 0 805,327 2,148,038 3.49% 3.34% 0 186,589 663,066 גד אברהמוף

 3.96% 3.94% 0 747,260 1,888,574 2.99% 2.73% 0 186,589 542,963 פוזילובבן ציון 

 2.96% 3.18% 0 560,671 1,412,256 0.27% 0.34% 0 0 66,645 פנחס פוזילוב

 0.57% 0.61% 0 112,263 269,432 0.00% 0.00% 0 0 0 אבי אפשטיין

 0.72% 0.77% 0 140,006 336,571 0.00% 0.00% 0 0 555 אברהם חזן

 4.81% 5.16% 0 942,302 2,261,524 0.00% 0.00% 0 0 0 דוד קאופמן

AT Pharma 0 0 0 0.00% 0.00% 119,385 49,680 0 0.27% 0.25% 

 0.00% 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 אורי בן אור

 19.19% 17.42% 0 1,964,594 10,818,231 52.44% 54.45% 0 1,964,594 10,818,438 ציבור

 100% 100% 0 16,925,560 49,675,843 100% 100% 0 4,506,600 19,870,337 סה"כ
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 תנאי המניות המוקצות .ג

( הינן מניות "המניות המוקצות": )להלןהמוקצות הרגילות ללא ע.נ. כ.א. המניות  .1

, שתהיינה שוות בזכויות מכל הבחינות למניות הרגילות .ארגילות של החברה ללא ע.נ כ

החברה במועד פרסום דוח זה, ותוקצנה כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב,  הקיימות בהון

היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של עיכבון,  משכון, שעבוד, עיקול, זכות

בדוח זה  2.10 או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא למעט המגבלות המפורטות בסעיף 

 בנוגע לחסימה.  להלן

עם  בנאמנות מיד המניות המוקצותבהתאם לדרישת החברה, החברה עשויה להפקיד את  .2

הקצאתן לשם אכיפת התחייבויותיהם של הניצעים לפי הסכם המיזוג והוראות הדין, 

 החלות כאמור על ביצוע פעולות במניות המוקצותעם המגבלות ובכלל זה בקשר 

  .להלן דוח זהב 2.10 , כמפורט בסעיף )הוראות החסימה(

המניות המוקצות תוקצנה לניצעים במועד השלמת עסקת המיזוג כנגד העברת מניות  .3

הנרכשות לידי החברה, וכן בכפוף לקבלת אישור הבורסה כנדרש על פי דין,  טק-מיט

  .ובכלל זה קבלת אישור רישומן למסחר של המניות המוקצות

הבורסה המניות המוקצות תירשמנה לאחר הקצאתן על שם החברה לרישומים של  .4

 (."החברה לרישומים"בע"מ )להלן:  לניירות ערך בתל אביב

מניות  30,525,506ועד  29,805,506 כאמור לעיל, המניות המוקצות הינן בסך של בין .5

 רגילות ללא ע.נ. כ.א. של החברה.

 המוקצים והניתנים להמרה למניות החברה' אסדרה  -)לא רשומים( תנאי כתבי האופציה  .ד

במסגרת הצעה פרטית זו מבקשת החברה את אישור האסיפה הכללית להקצות לאחר  .1

 -כתבי אופציה )לא רשומים(  12,718,961ועד  12,418,961ין בהשלמת הסכם המיזוג 

מניות רגילות של החברה  12,718,961ועד  12,418,961סדרה א' הניתנים למימוש לבין 

 טק-לקם מכהנים גם כנושאי משרה במיטטק אשר ח-לבעלי מניות מיט ללא ע.נ. כ.א.

ניירות וזאת חלף  טק-מיטשל חברת  בניירות הערךאשר מחזיקים נכון למועד דוח זה ו

 אשר מוחזקים על ידם.  טק-מיטשל  הערך

 הגדרות: .2

טק לחברה )דהיינו לא תידרש -התמורה בגין העברת המניות של מיט - "מחיר המימוש"

  תוספת מימוש(.

 5 (2( המועד שבו תעמוד החברה באבני הדרך 1לפי המוקדם מבין  - "תקופת המימוש"

. ההקצאה )המועד שבו יוקצו כתבי האופציה בפועל לניצעים(ממועד חודש(  60שנים )

כתב אופציה שלא ימומש עד למועד האחרון למימושו יפקע, יהיה בטל ולא יקנה למחזיק 

יושלמו אבני הדרך, חלקם או כולם,  אמובהר כי ככל של בו זכות כלשהי כלפי החברה.

שנים ממועד  5עד תום תקופת המימוש, כתבי האופציה שטרם יובשלו יפקעו בתום 

 ההקצאה.

 אך ניתנים להעברה. רשומים(לא ) 'אסדרה  האופציהכתבי  -" העברה"
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  .זה להלן בדוח 3 בסעיף כמפורט -" תקופת הבשלה"

 א'סדרה  -)לא רשומים( מימוש כתבי האופציה  .3

לממש את כתבי האופציה או חלק מהם על ידי  םזכאי הניצעים יהיובתקופת המימוש, 

 צירוף מחיר המימוש המתאים.כתב לחברה בודעת מימוש בהמתן 

תעודת מניה בקשר עם מכתב הקצאה ו/או החברה תמסור לחברה לרישומים של החברה 

ממימוש כתבי  תנבענהכתבי האופציה שמומשו יחד עם הוראות להפקדת המניות ש

נאמן ו/או לחשבון הניצע כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול ו/או האופציה לחשבון ה

, וזאת, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש זכות לצד ג' אחרת כלשהי

 בצירוף מחיר המימוש כאמור לעיל.

 הניצעאת כתבי אופציה אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש ועד בכלל, לא יזכו 

בסכומים או במניות כלשהן, ולא יקנו לו זכות כלשהי, ויהיו בטלים ומבוטלים לאחר 

 ר.התאריך האמו

הבורסה החברה לרישומים של ממימוש כתבי האופציה ירשמו על שם  תנבענהמניות ש

 )החברה לרישומים של החברה(. בע"מ לניירות ערך בתל אביב

 T+1בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בשל המעבר לסליקה ביום 

במניות ובניירות ערך המירים לא רשומים, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום 

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

"(. בנוסף, אם חל אירוע חברהיקרא להלן: "לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל 

יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום 

 האקס האמור. 

 התאמות והוראות להגנת הניצעים .4

ן שבו עם קרות האירועים באופ להלןכתבי האופציה יהיו כפופים להתאמות המפורטות 

לבין מועד מימושן, יערכו התאמות שיוקצו מועד הבתקופה שבין להלן  המתוארים

 מפורט להלן:כ הניצעים בזכויות

: אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות שינויים טכניים בהון החברה .א

של פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות שינבעו ממימוש כל כתב אופציה 

למעט במקרים בהם נקבע אחרת יותאם באופן יחסי )ללא שינוי במחיר המימוש(. 

במפורש, הקצאה של מניות מכל סוג לא תגרום להתאמת מחיר המימוש או מספר 

 המניות שינבעו מהמימוש.

: במקרה של חלוקת מניות הטבה מספר המניות להן יהיה זכאי מחזיק מניות הטבה .ב

האופציה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה, יגדל או יקטן באופן יחסי במספר 

ות מאותו סוג שניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את כתבי המני

 האופציה המוחזקים על ידו.

ידי החברה לכל בעלי -: במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, עלדיבידנדים .ג

לחוק החברות, או כל  303מניותיה )לרבות חלוקה באישור בית משפט בהתאם לסעיף 
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( והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה סעיף אחר שיחול לעניין זה

פציה, אך לפני מועד המימוש כתבי האו הקצאת)"התאריך הקובע"( יחול לאחר מועד 

תבצע החברה, חלוקת הדיבידנד שכתבי האופציה יהיו זכאים להשתתף ב שלהם,

 . לחלוקת הדיבידנדכאילו מימש הניצע את כתבי האופציה למניות עובר 

ככל שתוצענה לבעלי מניות החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת  :הנפקת זכויות .ד

ניירות ערך כלשהם, כתבי האופציה יהיו זכאים להשתתף בהנפקת הזכויות שתבצע 

 . החברה, כאילו מימש הניצע את כתבי האופציה למניות עובר להנפקת הזכויות

בהתאם להוראות הנחיות הבורסה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה למניות ביום  .ה

הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד 

הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"( 

ם הקובע של אירוע חברה, לא בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היו

 יבוצע מימוש של כתבי האופציה למניות ביום האקס כאמור.

החל ממועד  סדרה א', -כתבי האופציה )לא רשומים( על  ויחולההתאמות הנ"ל  .ו

בדוח זה  1.1להבשלתם כמפורט בסעיף  הקצאתן, ללא קשר לעמידה באבני הדרך

 לעיל.

' תירשמנה על שם אסדרה  - )לא רשומים( המניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה .5

 .של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ החברה לרישומים

 8% -', יהוו כאסדרה  -)לא רשומים(  סך כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה .6

 -ללא דילול וכ , של המניות,מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה

 בדילול מלא. 19.53%

' יוקצו לניצעים לאחר קבלת כל האישורים אסדרה  -)לא רשומים( כתבי האופציה  .7

הנדרשים על פי דין להקצאה ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות 

החברה ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של המניות שינבעו 

'. המניות שתנבענה ממימוש כתבי א סדרה - )לא רשומים( ממימוש של כתבי האופציה

סדרה א' תירשמנה על שם החברה לרישומים והן תהיינה, החל  - )לא רשומים( האופציה

 ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה. 

תקנינה לבעליהן כל ' אסדרה  - )לא רשומים( המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה .8

זכות הנובעת ו/או הנוגעת לבעלות של החברה ובכלל כך, בין היתר, את הזכות להשתתף 

ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, הן רגילות והן מיוחדות או היוצאות מהכלל, 

את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות וכדומה, וכן זכויות 

 י החברה בעת פירוקה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.בחלוקת עודפי נכס
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ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת  של הכלכלי השווי .9

 וההנחות ששימשו בסיס לחישובו הכלכליחישוב השווי 

, ובסה"כ סדרה א' -לכל כתב אופציה )לא רשום(  ,"ח(ש 2.2490אגורות ) 224.90

 ש"ח. 28,604,943.289

 שער הנעילהל לכתבי האופציה, שווים חושב בהתאם אין תוספת מימושלאור העובדה ש

 2.2490אגורות ) 224.90בסך  12.10.2019 ביוםהמתואם של מניית החברה בבורסה 

 ."ח(ש

 פירוט התמורה והדרך בה נקבעה .10

( מהון המניות המונפק 100%בתמורה לניירות הערך המוקצים יועברו לחברה מלוא ) .א

( בפעילות כפי 100%בדילול מלא, וכן מלוא הזכויות ) טק-מיטוהנפרע של חברת 

לדוח זה, וזו תהפוך להיות חברה בת  א' כנספחשמתוארת במתאר הפעילות המצורף 

 בשליטתה המלאה של החברה.

בין הצדדים לעסקת המיזוג. שא ומתן המוקצים ומחירם נקבע בממספר ניירות הערך  .ב

, לרבות באמצעות חוות דעת בהתאם להערכת הדירקטוריון את שווי הפעילות

וכן בהתחשב בשערי מניות החברה ומצבה  ובדיקת נאותות שבוצעה,טכנולוגית 

עדת הביקורת והדירקטוריון את הקצאת ניירות הערך של ובאותו מועד, אישרו ו

, אשר בחלקה טק-מיטבגין כל הון המניות של  טק-מיטהחברה בתמורה לבעלי ני"ע 

 אבני דרך(.מבוססת על ביצועים עתידיים )

 ביחס יועץ חיצוני ידי על שהוכנה( Fairness Opinion) הוגנות דעת חוות על פי .ג

 שווי עוד כל כי נקבעד. בדוח זה להלן, 10כמפורט בסעיף , המיזוגלכדאיות תנאי 

 תנאי(, ב"ארה דולר מיליון 3.65 -כ) ח"ש מיליון 13.15 -מ גבוה או שווה טק-מיט

, בין נקבע והוא מקובלים חשבונאות כללי לפי הינו טק-מיט שווי. מתקיים ההוגנות

 דולר מיליון 1.95 השקעה בסך של: טק-מיט במניות בסיס סבב השקעה לע היתר,

 כמפורט, ב"ארה דולר מיליון 3.65 של שווי טק-למיטאשר גילם , טק-מיטב ב"ארה

עיקרי תמצית העתק  (.זה לדוח 'א נספח) טק-מיט פעילות למתאר 6 ובסעיף לעיל

 .לדוח זה 'זנספח כ פתמצורמצורף  2019בנובמבר  1חוות דעת ההוגנות מיום מ

מנכ"ל החברה בפני דירקטוריון  סקר 20.10.2019החברה מיום בישיבת דירקטוריון  .ד

כשלאחר , מצבה של החברה ונכסיהנתונים בדבר את פרטי העסקה והציג החברה 

מכן אישר דירקטוריון החברה את ההתקשרות בעסקת המיזוג ואת יחסי המיזוג 

היועץ  העביר 01.11.2019ביום במסגרתה. בנוסף, בטרם פרסום דוח זימון אסיפה זה, 

 .ממצאי חוות דעת ההוגנותירקטוריון החברה את לד החיצוני

 3.65, קרי) בפועל עסקה לפי טק-מיט של שוויההתוצאה המתקבלת מחלוקת סכום  .ה

לפי דוח הצעה זה )עד  טק-מיטשיוקצו לבעלי מניות  המניות בסך( ב"ארה דולר מיליון

ש"ח למניה רגילה אחת )לפי שער  0.4422 -מניות( משקפת שווי של כ 30,525,506

ש"ח לדולר( ובהנחה של עמידה באבני דרך ובדילול מלא )קרי, בהנחה  3.6חליפין של 
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ניירות  12,718,961בסה"כ עד  -סדרה א'  )לא רשומים( של מימוש כתבי האופציה

 ש"ח למניה אחת. 0.3121-ערך( השווי למניה משקף שווי של כ

בין הנהלת החברה לבין  במסגרת עסקת המיזוג נקבעה בדרך משא ומתןהתמורה  .ו

, טק-מיטובעלי מניותיה. בין היתר, התקיימו פגישות וישיבות עם נציגי  טק-טמי

הוצגו לחברה חומרים בוצעה בדיקת נאותות משפטית, חשבונאית, וטכנולוגית, 

ובכלל זה  ואת תחום הפעילות הכללי, טק-מיטומסמכים המתארים את פעילות 

 מצגות החברה וניתוחי שוק של גורמים חיצוניים.

ניירות הערך המוצעים בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דוח ההצעה, במועד פרסום מחיר  2.4

 דוח ההצעה ובסמוך לפני החלטת דירקטוריון החברה על ההצעות מושא דוח זה

 3ביום מחירה הממוצע של מניית החברה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דוח זה  .א

 .למניה ח"ש 2.074 -כהינו  2019בנובמבר 

 אוקטוברב 20מחיר המניה בסמוך לפני החלטת הדירקטוריון לאשר את עסקת המיזוג, ביום  .ב

 .למניה ח"ש 2.123 -כ, עמד על סך של 2019

 1.882 -כ(, עמד על סך של 31.10.2019)ביום  דוח זהמחיר המניה בסמוך לפני מועד פרסום  .ג

 .למניה ח"ש

כתבי האופציה המוצעים לניצעים על פי דוח זה אינם רשומים למסחר ומשכך אין מחיר  .ד

מצוטט של כתבי האופציה המוצעים. השווי הכלכלי התיאורטי של כתבי האופציה פורט 

 לעיל.

 -( ו9). 2.3כמפורט, בסעיף  זה היחס באחוזים בין השווי למניה של המניות המוקצות בדוח .ה

( הינו 31.10.2019)ביום  דוח זהלעיל, לבין מחיר המניה בבורסה בסמוך למועד פרסום  (10)

ובהנחה של עמידה באבני דרך ובדילול מלא )קרי, בהנחה של מימוש כתבי  23% -כ

 .17% -כ ינוהאופציה( ה

 עסקאות דומות אשר הינן בתוקף במועד דוח זה 2.5

שביצעה החברה אשר הינן בתוקף. ביחס נכון למועד דוח זה אין עסקאות מיזוג דומות 

דוח התקופתי בלפרק ד'  22ראו פרטים לפי תקנה לשעבר השליטה בחברה  ילעסקאות עם בעל

 (.2019-01-026136)מספר אסמכתא  27.03.2019, כפי שפורסם ביום 2018של החברה לשנת 

זוג וכל תמצית נימוקי ועדת הביקורת, ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור עסקת המי 2.6

 ההחלטות הנלוות אשר על סדר יומה של האסיפה

 העסקה תאפשר לחברה הכנסת פעילות חדשה בעלת תוכן כלכלי. על כן העסקה תיטיב עם .א

הינה פועל יוצא של השלמת עסקת המיזוג בין  זה בדוחהחברה. ביצוע ההקצאות המפורטות 

 .טק-מיטהחברה לבין 
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פעולה חלופיות לחברה ולהכנסת פעילות חלופית. החברה בחן הצעות ודרכי דירקטוריון  .ב

להערכת הדירקטוריון, העסקה המוצעת מטיבה עם החברה ובעלי מניותיה, וזאת לאור 

 מאפייני הפעילות המועברת ותנאי השוק.

ביחס סביר  עומדטק -מיטשל ההוגן ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי השווי ו .ג

 ות החברה לניצעים.אל מול היקף ההקצאה של מני

ביצוע ההקצאות המפורטות בדוח ההצעה הינו פועל יוצא של השלמת עסקת המיזוג בין  .ד

. ככל שעסקת המיזוג תושלם על פי תנאיה, יוכנס לחברה תחום פעילות טק-מיטהחברה לבין 

ארוך. דירקטוריון החברה סבור כי דרך  - חדש שעשוי להניב לה רווחיות בטווח הבינוני

הסבירה העומדת בפני החברה לרכישת פעילות עסקית בהיקף מהותי הינה, כנגד הפעולה 

ובעלי  טק-מיטהקצאת ניירות ערך של החברה, בהתאם ועל פי מתווה עסקת המיזוג עם 

 מניותיה. 

עדה והדירקטוריון כי השווי לפיו תתבצענה כל אחת מההקצאות ובין היתר, מצאו הו .ה

המוצעות לניצעים על פי דוח זה הינו סביר בנסיבות העניין ובהתחשב בעסקת המיזוג 

שהוצגו בפני חברי  מצבה של החברה ונכסיהבדבר נתונים  על, בהסתמך זאתבכללותה. 

, כןכמו  .20.10.2019וביום  16.10.2019ביום הדירקטוריון ונסקרו על ידי מנכ"ל החברה 

ביום  לאחר שאושרה ההתקשרות על ידי הדירקטוריון, התקבלה בידי חברי הדירקטוריון

 על שהוכנה( Fairness Opinion) הוגנות דעת חוות , טרם פרסום דוח אסיפה זה,01.11.2019

 ג.המיזו לכדאיות תנאי ביחס יועץ חיצוני ידי

בחנו את תנאי ההתקשרות המוצעים החברה  של טוריוןדירקהווהביקורת עדת התגמול וו .ו

ומצאו  לעילבדוח זה  1.8-ו 1.4 פיםלנושאי המשרה בחברה ולדירקטורים כמפורט בסעי

אותם סבירים והוגנים בנסיבות העניין, ועולים בקנה אחד עם תפקידם ומעמדם הצפוי 

לאחר השלמת עסקת המיזוג ועם מידת האחריות שתוטל עליהם. כמו כן, סברו ועדת 

לתרום תרומה משמעותית לחברה,  שרון פימהשל מר  והתגמול והדירקטוריון כי ביכולת

 ה העסקיות העתידיות.ליעדיה, לפיתוחה וכן לתוצאותי

והתקשרות בפוליסת  כתבי פטור ושיפוי, ביטוח דירקטורים ונושאי משרהביחס להענקת  .ז

החברה את של דירקטוריון ההתגמול והביקורת ועדת ו, שקלו וRun Offביטוח מסוג 

, תואמים את תנאי השוק, זהים התנאים והגיעו למסקנה כי התנאים הם סבירים והוגנים

הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. כמו כן, התקשרויות כאמור מהוות רצועת בין כל 

 הגנה מקובלת בחברות ציבוריות.

התגמול והדירקטוריון התחשבו בגודל הביקורת ועדת וביחס למדיניות התגמול המוצעת, ו .ח

החברה ובאופי פעילותה )לאחר השלמת עסקת המיזוג(, וכן ברצון להבטיח כי ביכולתה של 

לגייס ולשמר את כוח האדם הניהולי האיכותי הדרוש לה להמשך פיתוח עסקיה  החברה

הביקורת והצלחתה העסקית אל מול תנאי השוק והתחרות. השיקולים שהנחו את ועדת 

התגמול והדירקטוריון בבואם לאמץ את מדיניות התגמול המוצעת הינם בהתאם להוראות ו

תכנית העבודה של החברה ומדיניותה חוק החברות, וביניהם: קידום מטרות החברה, 
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העסקית בראיית ארוכת טווח, יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה, בהתחשב, בין 

במהלך גיבוש מדיניות התגמול, היתר, בגודל החברה הצפוי, אופייה ופעילותה העתידית. 

ים ביחס התגמול ודירקטוריון החברה נתוני שכר השוואתיהביקורת וועדת והוצגו בפני חברי 

לרמת התגמול הכוללת המוצעת לנושאי המשרה בחברה לאחר המיזוג, מול חבילות תגמול 

כוללות של נושאי משרה בתפקידים דומים בחברות אחרות מסוגה של החברה לאחר 

המיזוג. קבוצת ההשוואה שעמדה בבסיס סקר השכר הורכבה מחברות הדומות לחברה 

הפעילות ו/או שווי שוק. בתוך כך ובין יתר הממוזגת מבחינת תחום הפעילות, היקף 

השיקולים שנלקחו בחשבון עת אושרה מדיניות התגמול המוצעת, נכללו השיקולים המנויים 

ב' לחוק החברות והעניינים אליהם חובה להתייחס במדיניות התגמול כמפורט 267בסעיף 

במועד קביעת  התגמול מצאו כיו הביקורת עדתובתוספת הראשונה לחוק החברות. חברי ו

מדיניות התגמול תנאי הכהונה וההעסקה הקיימים של נושאי המשרה עולים בקנה אחד עם 

 מדיניות התגמול המוצעת, ואינם חורגים ממנה. 

עדה והדירקטוריון סבורים כי יתר ההחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה וחברי הו .ט

)המהוות חלק בלתי נפרד מעסקת המיזוג( אינן חורגות מן המקובל בחברות אחרות והן 

סבירות בנסיבות העניין, וכי העסקה בכללותה עשויה, בראייה ארוכת טווח, להביא ערך 

 מוסף לבעלי מניות החברה.

קבע כי יחס המיזוג שנקבע הינו  וריון החברה לקח בחשבון ולאחריהםדירקטהשיקולים ש .י

( יכולת החברה 2 .( מצבה התזרימי של החברה1בשווי הוגן, כללו את השיקולים הבאים: 

פיתוח תכנון ולהמשיך לממן את הפעילות הקיימות אשר דורשת המשך השקעה לטובת 

בחברת תראפין נוספות השקעות  ( יכולת החברה להמשיך ולבצע3 ותחנות הדלק. האתרים

לאור אי השלמת עסקת  , וכן העובדה כישאין בידיה על מנת לשמר את שיעור החזקותיה בה

הדורש כזה בנכס פסיבי אך  המיזוג עם תראפין נותרה החזקה עם החזקת מיעוט בשווי נמוך

ירידת ערך גבוה לאור זאת  פוטנציאלטק, יש לו -וללא עסקת המיזוג עם מיט מימון נוסף

-( הפוטנציאל הגלום בפעילות מיט4 .אלץ למכור גם אותו במימוש מהירעלולה להשהחברה 

חוסר ( 5רחב. עתידי טק שהינה בתחום פורץ דרך ועתידי, אשר פונה לשוק פוטנציאלי 

בתחום תחנות  ולגייס כספים לטובת הפעילות הקיימתלפעול היכולת של החברה להמשיך 

טק, יכולת -, מול היכולת הצפויה של החברה לגייס כספים לפעילות מסוגה של מיטהדלק

מהמועד בו השלימה  והתקדמה מספר חודשיםכטק שהשלימה גיוס לפני -מוכרת של מיט

 את ההשקעה וגיוס הכספים.

לאור  הנכסים של החברה, במימוש מהירהצפויה של שווי הבחשבון הפחתת  הבנוסף נלקח .יא

הוגנות  ת דעתשאף קיבלה תמיכה מחוו ,, הפחתת שוויחלופיים כספייםהעדר מקורות 

 1ביום  הדירקטוריון ידיבואשר התקבלה  ,'ז כנספח שתמצית ממנה מצורפת לדוח עסקה זה

 .2019באוקטובר  20ביום  לאחר קבלת ההחלטה להתקשר בעסקת המיזוג 2019בנובמבר 

טק הוערכה -כאשר מיט ש"חמ'  11.1 -בהתאם לחוות דעת ההוגנות הוערכה אופקטרא בכ

 התקדמה מהמועד בו השלימה את ההשקעה וגיוס הכספיםואף ש"ח, מ'  13.2 -בלפחות כ

הראשונה ללא צורך  הדרך ןצליחת אבל מספיק מקורות כספיים בידיהלהערכתה יש כש

 .במקורות מימון נוספים
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, קרי לאחר 2019בנובמבר  1יובהר, כי חוות דעת ההוגנות שהובאה לידי הדירקטוריון ביום  .יב

טק של -מ' לעומת שווי מיט 11.1 -קבלת החלטת הדירקטוריון קבעה שווי לחברה של כ

, כשבמסגרת חוות דעת 46/54מ' ש"ח אשר מבטאים יחס החלפה במיזוג של  13.2לפחות 

חזקה בתראפין תמומש בדרך של מימוש מהיר, כשבפועל ההגונות נלקח בחשבון כי גם ה

בכוונת החברה לנסות ולהותיר את נכסי תראפין בחברה כך שההפחתה לעניין מימוש מהיר 

כפי שבאה לידי ביטוי בחוות דעת ההוגנות לצורך יחסי המיזוג עשויה להיות לא רלוונטית. 

ת מיזוג עם תראפין, כי ידרשו דירקטוריון החברה סבור כי לאור העובדה שלא תתקיים עסק

, בעתיד, ובהעדר משאבים לחברה לרבות החברה ,השקעות נוספות מבעלי מניות תראפין

שגם אם הנכס יוותר בחברה, ללא עסקת מיזוג  להמשיך ולבצע השקעות בתראפין הרי

 שתאפשר הזרמת הון מיידית לחברה, הרי שקיים חשש סביר שערך ההשקעה ירד. 

-מיטמשא ומתן עם בעלי מניות לאחר דירקטוריון החברה לכלל מסקנה, ת הביאו אאלה  לכ .יג

, יחד עם השלמת אבני הדרך(מכתוצאה  32/68 -ו) 60/40שיחס המיזוג שנקבע על  ,טק

באוקטובר  20ביום המיזוג, לקבוע עסקת הזרמת ההון הצפויה לחברה כתוצאה מהשלמת 

 . בשווי הוגןוהינו סביר הצדדים כי יחס המיזוג שנקבע בין  2019

אישורים ותנאים מתלים הנדרשים להתקשרות החברה בעסקת המיזוג ובכל ההחלטות הנלוות  2.7

 אסיפהדוח ה לשחלק א' מסגרת ה המובאות לאישור האסיפה בל

מותנית בהשלמת עסקת המיזוג על פי  ניירות הערךהתקשרות החברה בעסקת המיזוג והקצאת 

תנאיה, ובכלל זה התקיימות כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המיזוג, כמפורט בסעיף 

 וח זה, וכן בקבלת כל האישורים המפורטים להלן: דב.ג 1.1

 המיזוג לעסקתוועדותיו : אישור דירקטוריון החברה אישור דירקטוריון החברה וועדותיו .א

 -ו 2019 אוקטוברב 16בימים  והתקבלאסיפה זה  זימון בדוח כאמור הנלוות ההחלטות וכל

 2019באוקטובר  16וועדת התגמול והביקורת שנערכו בימים  תוישיבב. 2019אוקטובר ב 20

 16.10.2019השתתף ביום  - אלי ארד )דח"צ(הוועדה, ה"ה נכחו כל  2019באוקטובר  20 -ו

, דוד ג'רבי )דח"צ(, שירלי כהן )דב"ת( למעט מר אריק 20.10.2019ועודכן לאחר הישיבה ביום 

 ושנערכהדירקטוריון קאופמן )דב"ת( שהצהיר שהינו בעל עניין אישי בהתקשרות. בישיבות 

אלי ארד ה"ה  ,נכחו כל חברי הדירקטוריון 2019באוקטובר  20 -ו 2019באוקטובר  16בימים 

, דוד ג'רבי 20.10.2019ועודכן לאחר הישיבה ביום  16.10.2019השתתף ביום  - )דח"צ(

לב )דירקטור(, למעט מר אריק  -)דח"צ(, שירלי כהן )דב"ת(, אשר דויטש )יו"ר(, יעקב בר 

וועדת הביקורת של החברה  קאופמן )דב"ת( שהצהיר שהינו בעל עניין אישי בהתקשרות

)ב( לתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, 5זו בהתאם לתקנה אישרה זיקה 

עדת ואישור ו והתקבל בישיבות וועדת הביקורת והתגמול התקיים דיון .2006-התשס"ז

הענקת כתבי פטור דוח זה(, ב 1.8)כאמור בסעיף  ,מדיניות התגמוללוהביקורת התגמול 

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי , התקשרות דוח זה(ב 1.5)כאמור בסעיף  ושיפוי

)כאמור  Run-Offהתקשרות בפוליסת ביטוח מסוג דוח זה(, ב 1.6)כאמור בסעיף  משרה

ומנהל טכנולוגיות  התגמול המוצע למי שצפוי להיות מנכ"ל החברהו דוח זה(,ב 1.7בסעיף 

. בנוסף זה(דוח ב 1.4לאחר השלמת עסקת המיזוג )כאמור בסעיף  ראשי, מר שרון פימה,

, הוצגו התקיים דיוןת הדירקטוריון ובישיבולאמור לעיל, בישיבות וועדת הביקורת והתגמול 
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עדת ואישור ו והתקבל ,בדבר מצבה של החברה ונכסיהנתונים על ידי מנכ"ל החברה ונסקרו 

. כמו כן, ביום בעסקת המיזוגלהתקשרות החברה  הדירקטוריוןאישור ו והביקורתהתגמול 

, חוות דעת ההוגנותבפני חברי הדירקטוריון הוצגה  , טרם פרסום דוח אסיפה זה,01.11.2019

 .בדוח זה לעיל 10.ד.2.3כמפורט בסעיף 

ולשם קבלתו  האישור טרם התקבל - אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה .ב

 . נשוא דוח זהמזומנת אסיפה 

 האישור טרם התקבל. - המוקצותאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות  .ג

שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי  2.8

 בתמורה, ומהות עניינו האישי

למועד הדוח, למיטב ידיעתה של החברה, אין בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו 

ריק קאופמן המכהן בחברה כדירקטור בלתי , למעט מר אעניין אישי באישור עסקת המיזוג

שירותי יעוץ בהיקף לא מהותי שמוענק תלוי והצהיר כי הינו בעל עניין אישי בהתקשרות מכוח 

-טק, לרבות אביו שהינו בעל מניות במיט-טק, וכן בהיותו ניצע כבעל מניות במיט-לחברת מיט

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, קבעו כי אין בהתקשרות הנ"ל להוות זיקה אשר יש  טק.

)ב( לתקנות 5לתקנה בלתי תלוי בה כדי למנוע את המשך כהונתו של מר קאופמן כדירקטור 

 .2006-החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז

שאי המשרה המכהנים בחברה החברה רואה בכל חברי הדירקטוריון ונומעבר לאמור לעיל, 

לאשר את מדיניות התגמול המוצעת של החברה, לאשר בעלי עניין אישי בכל הקשור להחלטה 

הענקת כתבי פטור ושיפוי, לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי 

, וזאת Run Offמשרה והתקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מסוג 

 יוון שהם יחולו על כל נושאי המשרה בחברה.מכ

משפחה אשר בהתאם  קשריהנ"ל בין חלק מהניצעים  יובהר כי כמפורט בדוח זה לעיל קיימים

להצהרת הניצעים אינם מגיעים לכדי "החזקה במשותף" לאור זאת שכל אחד מהניצעים אינם 

ל הניצעים, לרבות חלק סמוכים זה על שולחנו של זה, וכי לא קיימים הסכמי הצבעה בין כל

 .מהניצעים אשר הצהירו כי קיימים בינם לבין ניצעים אחרים קשרים עסקיים

 מועד הקצאת ניירות ערך  2.9

בכפוף להשלמת עסקת המיזוג על פי תנאיה  הינה הקצאת ניירות הערך מושא דוח זה לניצעים

וקבלת כל האישורים בדוח זה לעיל .ג 1.1ובכלל זה קבלת האישורים המפורטים בסעיף כאמור 

יובהר, כי בכל מקרה לא תבוצע ההקצאה לניצעים  .לעילבדוח זה  2.7 הדרושים כאמור בסעיף 

או טרם קבלת  לפי דוח זה לפני מועד ההשלמה של הסכם המיזוג ועסקת המיזוג על פי תנאיהם

 ה.כל האישורים הנדרשים עפ"י דין וכמפורט בדיווח ז
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פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שתחול על הניצעים, למיטב  2.10

 ידיעת החברה

 ניירות ערך ותקנות מכוחו חוקחסימה על פי  .א

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

, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר 2000-ג' לחוק(, תש"ס15

ועל המניות שתתקבלנה ממימוש כתבי האופציה המוצעים בבורסה של המניות המוקצות 

 (:"המניות": בסעיף זה יחדיו במסגרת דוח זה לניצעים )להלן

הניצעים לא יהיו רשאים להציע את המניות למכירה בבורסה, למעט על פי תשקיף,  .1

וכתבי האופציה המניות המוצעות לניצעים במשך שישה חודשים לאחר שיוקצו 

 "(. תקופת החסימה)להלן: "המוצעים 

במשך שישה רבעונים עוקבים המתחילים מיד לאחר תקופת החסימה, מי מהניצעים לא  .2

בתנאים ע את המניות למכירה בבורסה, אלא על פי תשקיף, למעט יהיה רשאי להצי

 המצטברים כדלקמן: 

באופן שכמות המניות שיוצעו על ידי המציע בכל יום מסחר בורסה לא תעלה על  .א

הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בתקופת שמונה השבועות שקדמו 

 ליום הצעת המניות כאמור. 

המציע מתוך ההון המונפק והנפרע של החברה, ביום הצעת  השיעור הממוצע על ידי .ב

 המניות, אינו עולה על אחוז אחד מכמות מניות החברה שבמחזור, במהלך כל רבעון. 

לעיל משמעו תקופה של שלושה חודשים; ראשיתו של הרבעון  .א.2סעיף "רבעון" לעניין  .3

כל אחד מהניצעים  -זה משמעו  2 הראשון בתום תקופת החסימה. "המציע" לעניין סעיף 

  וכל מי שירכוש מהניצעים מניות שיוקצו להם על פי דו"ח זה.

המציע במהלך תקופת החסימה או ן על ניירות ערך שנרכשו מיחול גם  לעילהאמור  .4

 לעיל שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה. 2 בתקופה המפורטת בסעיף 

 הוראות חסימה וולונטריות .ב

לסעיף  בהתאםסים יבקשת רולינג לרשות המלהגיש החברה בהתאם להסכם המיזוג על  .1

כ לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, ביחס לקבלת פטור ממס לניצעים )להלן: 103

לכן, בנוסף ובנפרד מהוראות החסימה על פי חוק ניירות ערך כמפורט לעיל, "(. הרולינג"

על המניות המוצעות והמניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוצעים במסגרת עסקת 

לחול הוראות חסימה ומגבלות מכוח הרולינג. הניצעים המיזוג, כולן או חלקן, עשויות 

מסכימים לקבל עצמם חסימה כאמור לכל התקופה שתיקבע במסגרת הרולינג, בכפוף 

 "תקופת החסימה לפי הרולינג"(.לאישורם והסכמתם לנוסח רולינג המס הסופי )להלן: 

ירות הערך למען הסר ספק, יובהר כי היקף המגבלות והוראות החסימה שיחולו על ני .2

כאמור מכוח הרולינג תהיינה אך ורק בהתאם להחלטת רשויות המס כפי שייקבע 

 במסגרת הרולינג. למועד דוח זה טרם התקבלה החלטות רשויות המס.
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מר שרון פימה, שעתיד להתמנות כדירקטור, מנכ"ל ומנהל טכנולוגי ראשי, בחברה  .3

התחייב הצהיר וטק, -ל מניות מיטהממוזגת, והינו ניצע על פי דוח זה, מתוקף היותו בע

תקופת החסימה ההסכמית ממועד השלמת המיזוג )" חודשים 24כי במהלך תקופה של 

לא יבצע דיספוזיציה במניות החברה שיוקצו לו במסגרת עסקת המיזוג  המוחלטת"(,

טק. ההתחייבות הנ"ל תעמוד בעינה עד למוקדם מבין -חלף החזקותיו במניות מיט

טק, על ידי צד ג' לא קשור, על דרך של -הבאים: א( במקרה שבו תירכש החברה או מיט

אירוע " השורדת )להלן: הישותטק אינה -רכישה או מיזוג במסגרתו החברה או מיט

 25%"(, ב( במקרה בו החברה תעמוד באבן הדרך הראשונה יהא רשאי למכור עד אקזיט

מהחזקותיו, אף טרם תקופת החסימה ההסכמית המוחלטת ג( במקרה בו החברה 

מהחזקותיו, אף טרם תקופת  25%תעמוד באבן הדרך השנייה, יהא רשאי למכור עד 

עד תום תקופת החסימה המוחלטת לא עמדה החברה  החסימה המוחלטת ד( במקרה בו

בשתי אבני הדרך, אזי, תקופת החסימה ההסכמית המוחלטת תוארך עד מועד בו תעמוד 

חודשים ממועד השלמת המיזוג. לצורך  48החברה בשתי אבני הדרך האמורות ה( 

 הבטחת התחייבות זו של מר פימה, יוחזקו המניות הנ"ל בנאמנות אצל נאמן שיתמנה

לכך על ידי החברה. על אף האמור לעיל, החברה מתירה למר פימה, באמצעות הנאמן, 

ידרש להם ימאלי הנדרש לצרכי תשלומי חבות מס שילבצע מכירה של מניות בהיקף המינ

 בקשר עם המיזוג, ככל שעסקת המיזוג תעשה במסלול דחיית מס.

 רת ניירות הערךכניות ההשקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה תמוופירוט ת 2.11

שתהווה את פעילותה העיקרית של החברה לאחר  טק-מיטלהמשיך בפיתוח פעילותה של חברת 

 ובכפוף להשלמת עסקת המיזוג.

 נושאים נוספים המובאים לאישור האסיפה - 'בחלק 

 :2 נושא מס' .3

 לוימר שמואל : עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה 2נושא מס'  .3.1

של מנכ"ל החברה  וההעסקה הכהונהתנאי : מוצע בזאת לאשר עדכון נוסח ההחלטה המוצעת

"( אשר במסגרת תפקידו מכהן הניצע לוי" או "המנכ"ל" או "מר לוימר שמואל לוי )להלן: "

החל , 19דירקטור בחברת הבת והחברות הנכדות של החברהוכמנכ"ל החברה וכן כמנכ"ל 

 להלן. 3.1.1בסעיף  המפורטיםממועד אישור האסיפה, ובהתאם לתנאי הכהונה 

 : הכהונה הנוכחיים המובאים לעדכון ו/או הארכה תנאי .3.1.1

תנאי הכהונה הנוכחיים . 09.07.2018מר לוי מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  .3.1.1.1

בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה ליום  21של מר לוי הינם כמפורט בתקנה 

)מס' אסמכתא:  2019 במרץ 27אשר פורסם על ידי החברה ביום , 31.12.2018

)מס'  26.08.2018ובהתאם לאישור האסיפה הכללית מיום  (2019-01-026136

                                                           
חברת הבת, אופקטרא ניהול הבנות של חברות  החברות הנכדות הינן "(.חברת הבת)להלן: " הבת הינה אופקטרא בע"מ חברת 19

( בע"מ, פרונטליס יזמות 2000ופיקוח בע"מ, אופקטרא תחנות דלק בע"מ, קוטינגה תחנות דלק בע"מ, אופקטרא מרכזי מסחר )
 "(.תהחברות הנכדו)להלן: " פ.א.ב דלק בע"מ -בע"מ, נספק תחנות דלק בע"מ, ו
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כמפורט בהודעת החברה בדבר זימון האסיפה  (,2018-01-078763אסמכתא: 

-2018)מס' אסמכתא:  19.08.2018הכללית שבה אושרו תנאי כהונתו ביום 

 1.12.4.12רטת בסעיף לפרטים נוספים ראו האמור בטבלה המפו (.01-076933

 להלן.

: בתפקידו כמנכ"ל "(גמול קבועתיאור עיקרי התמורה החודשית הנוכחית )" .3.1.1.2

 20, מר לוי זכאי לתשלום תמורה חודשית בסך 50% החברה בהיקף משרה של

ח ובנוסף לתנאים סוציאליים, כך שעלות השכר החודשית של "אלפי ש

ח במונחי עלות מעביד. "ש 27,000 -המנכ"ל בגין רכיב השכר הנ"ל הינו כ

 מעביד. -מתקיימים יחסי עובד 

בגין הוצאות נסיעה, זכויות  נלוות לגמול הקבועבנוסף, מר לוי זכאי לתשלומי  .3.1.1.3

 סוציאליות, קרן השתלמות, החזר הוצאות, חופשה, מענק.

זכאי לכיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות למועד דוח זה מר לוי  .3.1.1.4

ככל  ,שיפויפטור וכתב התחייבות לל ,שרה בחברהדירקטורים ונושאי מ

ובנוסח המקובלים בחברה לגבי שאר נושאי המשרה וכפי בתנאים  שישנו,

 שיעודכנו מעת לעת.

תנאי העסקה המפורטים הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי  .3.1.1.5

 2019באוגוסט  27שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

שעל סדר יום  1ובהתאם למדיניות התגמול המוצעת במסגרת נושא מס' 

 .האסיפה הכללית נשוא דוח זה

כתבי האופציה )לא רשומים( שהוקצו  400,000עדכון תנאי  -עדכון תנאי הכהונה  .3.1.2

 לוי שמואל מרהחברה למנכ"ל 

כתבי  400,000הוקצו למר לוי  26.08.2018בהתאם לאישור האסיפה מיום  .א

. מניות רגילות של החברה 400,000 -(, המירים לרשומיםלא אופציה )

יהא תנאי הקצאת כתבי האופציה עדכון . 14.10.2018ההקצאה הושלמה ביום 

החל מהמועד בו נרשמו למסחר המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה 

 .14.10.2018שהוקצו למנכ"ל ביום 

 עדכון מספר מנות ההקצאה .ב

האופציה שאושרו על ידי וועדת התגמול, מספר המנות של כתבי 

מנות,  16 -מנות ל 4 -הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה יגדלו מ

 , באופן הבא:10.07.2018והמנה הראשונה תינתן במועד ההענקה, יום 

מנות שוות החל ממועד ההענקה  16 -ב ההבשלה של כתבי האופציה תתבצע 

חודשים, ביום הראשון  3(, כך שמידי שנים 4חודשים ) 48ולמשך תקופה של 

כתבי  25,000יובשלו  ההענקהחודשים, וכו' ממועד  12 -, ו9, 6, 3של תום 

 אופציה, כמפורט בטבלה שלהלן:

 מספר אופציות מנה' מס מועד הבשלה

 25,000 1 חודשים לאחר מועד ההענקה 3
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 מספר אופציות מנה' מס מועד הבשלה

 25,000 2 חודשים לאחר מועד ההענקה 6

 25,000 3 ההענקהחודשים לאחר מועד  9

 25,000 4 חודשים לאחר מועד ההענקה 12

 25,000 5 חודשים לאחר מועד ההענקה 15

 25,000 6 חודשים לאחר מועד ההענקה 18

 25,000 7 חודשים לאחר מועד ההענקה 21

 25,000 8 חודשים לאחר מועד ההענקה 24

 25,000 9 חודשים לאחר מועד ההענקה 27

 25,000 10 מועד ההענקהחודשים לאחר  30

 25,000 11 חודשים לאחר מועד ההענקה 33

 25,000 12 חודשים לאחר מועד ההענקה 36

 25,000 13 חודשים לאחר מועד ההענקה 39

 25,000 14 חודשים לאחר מועד ההענקה 42

 25,000 15 חודשים לאחר מועד ההענקה 45

 25,000 16 חודשים לאחר מועד ההענקה 48

 400,000 סה"כ 
 

 .14.10.2108*מובהר בזאת כי מועד ההקצאה הינו יום 

)הקדמת הבשלה  בנוגע לכתבי האופציה סיום ההתקשרותתנאי עדכון סעיף  .ג

 והאצה במיזוג(

במקרה של סיום ההתקשרות על ידי מי מהצדדים )דהיינו החברה או 

המנכ"ל(, כל האופציות שהבשילו עד מועד סיום הכהונה יהיו ניתנות למימוש 

חודשים ממועד סיום הכהונה, וכל האופציות שטרם הבשילו  24תום תקופה 

 יפקעו.

במקרה של סיום כהונה כל כתבי האופציה שטרם הובשלו יפקעו ואלו 

חודשים ממועד סיום הכהונה.  24 למימוש לתקופה של יםשהובשלו יהיו ניתנ

כמו כן, היה ותהא החלפת שליטה בחברה, עקב מיזוג או הקצאה גדולה של 

מניות לאדם אחד או לדבוקת שליטה, באופן שבו אדם אחד או דבוקת 

ומעלה מהון המניות המונפק והנפרע של החברה,  25% -שליטה, תחזיק ב

אה מכך תסתיים כהונתו של המנכ"ל, אזי תתרחש האצה של הבשלת וכתוצ

 .מכתב האופציה שיוקצו למנכ"לשל מנות ה כל יובשלוכתבי האופציה ו

בדוח זה לעיל ועקב  1.1יובהר כי ככל שיושלם הליך המיזוג כמפורט בסעיף 

כך תסתיים כהונתו של מנכ"ל החברה הנוכחי מר שמואל לוי, יתקיים 

כתבי אופציה )לא  400,000"אירוע חברה" אשר יביא להאצה של הבשלת 
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רשומים( המוחזקים על ידי מר שמואל לוי, וכן, יחידות המניה החסומות 

 בדוח זה להלן. 4רט בסעיף כמפו

תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי לפרטים בדבר  .3.1.3

  .בדוח זה לעיל 4.1.4ראו האמור בסעיף  העסקה הנ"ל

 (RSUהענקת יחידות מניה חסומות ) -עדכון תנאי הכהונה  .3.1.4

יחידות מניה חסומות  200,000 למנכ"ל החברה מר לויהחברה תקצה  .3.1.4.1

 ללא ע.נ. כ.א, בעלימניות רגילות של החברה  200,000 -הניתנות למימוש ל

, שנים( 3)תקופת הבשלה בת  מנות שוות 12 -רבעונית בתקופת הבשלה 

 4.1.3.7בהתאם לסוג התגמול ההוני ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

 להלן.  זה בדוח

לפרטים בדבר פקיעה ו/או הבשלת יחידות המניה החסומות במקרה של סיום  .3.1.4.2

כהונה / התקשרות במקרה שלא במקרה של החלפת שליטה ו/או עסקת 

החלפת שליטה ו/או עסקת מיזוג, ראו מיזוג, והאצה במקרה של במקרה של 

 .בדוח זה להלן 4.1.2 האמור בסעיף

ראו נאמן החברה,  אצליחידות המניה החסומות לפרטים בדבר הפקדת  .3.1.4.3

 .להלן זה בדוח 4.1.3האמור בסעיף 

המניות שינבעו ממימוש יחידות המניה החסומות לפרטים בדבר רישום  .3.1.4.4

 זה להלן. בדוח 4.1.3.6בסעיף ראו האמור שיוקצו לניצע, 

תנאי העסקה המפורטים הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על  .3.1.5

ובהתאם למדיניות התגמול  2019באוגוסט  27ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

 .שעל סדר יום האסיפה הכללית נשוא דוח זה 1המוצעת במסגרת נושא מס' 

השישית לתקנות דוחות התוספת  לפי אודות העסקה שמוצע לאשרנדרשים פרטים  .3.1.6

 :תקופתיים ומיידיים, ותקנות הצעה פרטית

בעל השליטה ו/או הדירקטור שיש לו עניין אישי בעסקה הנ"ל ומהות  שם .3.1.6.1

 עניינו האישי

, אין לבעל שליטה או מנכ"ל החברהבעניין אישור תנאי ההתקשרות עם 

 לדירקטורים המכהנים בחברה עניין אישי באישור ההתקשרות עמו.

מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת  בעלי .3.1.6.2

החברה, עניין אישי באישור מדיניות התגמול, ו/או, בגמול מנכ"ל החברה 

 המובא לאישור האסיפה

החברה, עניין אישי אישור תנאי העסקתו  כמנכ"ל, המכהן לויכאמור, למר 

 החברה. כמנכ"ל

 .בדוח זה לעיל 3.1.1לפרטים ראו האמור בסעיף  - תנאי הכהונה הקודמים .3.1.6.3

 לעיל. זה בדוח .ח2.6 -ו 1.8לפרטים ראו האמור בסעיף  - מדיניות תגמול .3.1.6.4

התוספת השישית לתקנות דוחות  לפימובהר כי הפרטים הנדרשים הבאים  .3.1.6.5

שעל  3ותקנות הצעה פרטית יובאו במסגרת נושא מס'  תקופתיים ומיידיים

 להלן: 4סדר יום האסיפה, כמפורט בסעיף 
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 .למנכ"ל החברההשווי ההוגן של יחידות המניה החסומות שיוענקו  .א

שהם יהוו  % -תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור ב .ב

מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה 

 וכן בדילול מלא.

הגבלת מכירה החלות על ניירות הערך הוראות בדבר מניעה או  .ג

 המוקצים.

הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקות הניצע, של בעלי  .ד

העניין בחברה, וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע 

 ובזכויות ההצבעה בחברה. 

נתונים, למיטב ידיעת החברה, בדבר שיעור החזקות הניצע, החזקות  .ה

בחברה וסך ההחזקות של בעלי המניות של החברה בהון  בעלי העניין

יחידות המניה  המונפק ובזכויות ההצבעה בחברה לפני הקצאת ה

לניצע, ולאחריה, וכן בהנחה כי ימומשו כל ניירות הערך  החסומות

 יחידות המניה החסומותהקיימים והניתנים למימוש בחברה כולל 

 המוצעות.

ההתקשרות ולביצוע הקצאת ניירות אישורים נדרשים ותנאים לביצוע  .ו

 הערך.

 הסכמים אשר הניצע צד להם בנוגע להחזקות במניות החברה. .ז

 .יחידות המניה החסומותמועד הקצאת  .ח

 הדרך בה נקבעה התמורה. .ט

החודשים הבאים בגין  12 -סיכום העלות לחברה של הגמול השנתי ל .י

 תנאי הכהונה המוצעים של היו"ר.

שרות או התקשרות דומה לה, בין פירוט התקשרויות מסוג ההתק .יא

החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, 

שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי 

 הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון.

תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי העסקה  .יב

 הנ"ל, לרבות הקצאת ניירות הערך.
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 :6עד  3מס'  יםנושא .4

נושאי  2 -דירקטורים ו 2 -( לRSUהקצאת יחידות מניה חסומות ): 6עד  3מס'  יםנושא .4.1

 20משרה בכירה בחברה

( RSU) יחידות מניה חסומות 480,000הקצאת : מוצע בזאת לאשר נוסח ההחלטה המוצעת

 ,נושאי משרה בכירה בחברה 2 -דירקטורים ו 2 -( לRSUהקצאת יחידות מניה חסומות )

 להלן. 4.1.1ף המפורטים בסעי םבהתאם לתנאי

 זהות הניצעים .4.1.1

 :הניצעים הינם

"( הניצע לוי" או "המנכ"ל" או "לוימר )להלן: " שמואל לוימר  מנכ"ל החברה .א

 .כמנכ"ל החברהאשר במסגרת תפקידו מכהן 

יו"ר " או "דויטשמר )להלן: " יושב ראש הדירקטוריון מר אשר דויטש .ב

"( אשר במסגרת הניצע דויטש" או "הדירקטור דויטש" או "הדירקטוריון

 .ויו"ר הדירקטוריון בחברהרגיל תפקידו מכהן כדירקטור 

" או לב -הדירקטור בר " או "לב -מר בר לב )להלן: " -הדירקטור מר יעקב בר  .ג

 .כדירקטור רגיל בחברה"( אשר במסגרת תפקידו מכהן לב -בר  הניצע"

" או סמנכ"ל הכספים" או "בן אורמר )להלן: " סמנכ"ל הכספים מר אורי בן אור .ד

 .כסמנכ"ל הכספים של החברה"( אשר במסגרת תפקידו מכהן הניצע בן אור"

 יובהר כי אישור ההקצאה לכל אחד מהניצעים יובא לאישור והצבעה בנפרד, קרי:

למנכ"ל ( RSUיחידות מניה חסומות )שעל סדר היום הינה הקצאת  3ההצבעה במסגרת נושא מס' 

יחידות מניה חסומות שעל סדר היום הינה הקצאת  4ההצבעה בנושא מס'  ;החברה מר שמואל לוי

(RSU )שעל סדר היום הינה  5ההצבעה בנושא מס'  ;ליו"ר דירקטוריון החברה, מר אשר דויטש

שעל סדר  6נושא מס'  ;לב –לדירקטור המכהן מר יעקב בר ( RSUמניה חסומות ) יחידותהקצאת 

 , לסמנכ"ל הכספים מר אורי בן אור מובאת לדין בלבד.(RSUיחידות מניה חסומות )הקצאת היום, 

 (RSUהענקת יחידות מניה חסומות ) -עדכון תנאי הכהונה  .4.1.2

 480,000סך כולל של  . לעיל,4.1.1.1לניצעים המפורטים בסעיף  החברה תקצה .4.1.2.1

מניות רגילות של החברה  480,000 -יחידות מניה חסומות הניתנות למימוש ל

)תקופת  מנות שוות 12 -רבעונית בתקופת הבשלה  ותללא ע.נ. כ.א, בעל

ובהתאם לתנאים  ,, בהתאם לסוג התגמול ההונישנים( 3הבשלה בת 

 :שלהלן , ובהתאם לחלוקהלהלן זה בדוח 4.1.3.7המפורטים בסעיף 

יחידות מניה חסומות  200,000 למנכ"ל החברה מר לויהחברה תקצה  .א

 ללא ע.נ. כ.א.מניות רגילות של החברה  200,000 -הניתנות למימוש ל

יחידות מניה חסומות  150,000החברה תקצה ליו"ר החברה מר דויטש  .ב

 .מניות רגילות של החברה ללא ע.נ. כ.א 150,000 -הניתנות למימוש ל

                                                           
לב. העדכון אושר  -כעת גם את הדירקטור המכהן והמועמד להארכת כהונה, מר יעקב בר  בוצע על מנת לכלולהעדכון  20

 .26.07.19במסגרת ישיבות וועדת התגמול והדירקטוריון של החברה שהתקיימו ביום 
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יחידות מניה חסומות  100,000 לב -בר מר  לדירקטורהחברה תקצה  .ג

 .מניות רגילות של החברה ללא ע.נ. כ.א 100,000 -הניתנות למימוש ל

יחידות מניה חסומות  30,000 לסמנכ"ל הכספים מר בן אורהחברה תקצה  .ד

 .מניות רגילות של החברה ללא ע.נ. כ.א 30,000 -הניתנות למימוש ל

התקשרות על ידי מי מהצדדים )דהיינו החברה או כהונה /  במקרה של סיום .4.1.2.2

המנכ"ל(, שלא במקרה של החלפת שליטה ו/או עסקת מיזוג, כל יחידות 

המניה החסומות שהבשילו עד מועד סיום הכהונה יהיו ניתנות למימוש תום 

חודשים ממועד סיום הכהונה, וכל יחידות המניה החסומות  3תקופה של 

יחידות המניה החסומות יהיו ניתנות להבשלה כמו כן, ו. שטרם הבשילו יפקע

יהיו ניתנות להבשלה מלאה עבור כלל הניצעים ו מלאה במקרה של מיזוג

 שנים ממועד ההענקה. 3של סיום כהונה טרם תום תקופה של  במקרה

בדוח זה לעיל ועקב  1.1יובהר כי ככל שיושלם הליך המיזוג כמפורט בסעיף  .4.1.2.3

מסוג העברת  , יתקיים "אירוע חברה"הניצעים 4של  םכך תסתיים כהונת

, אשר יביא להאצה של הבשלת יחידות המניה החסומות שליטה ו/או מיזוג

חודשים במקרה של סיום  3חודשים, חלף  24 -והארכת תקופת המימוש ל

 .כהונה שאינה במקרה של "אירוע חברה" מסוג העברת שליטה ו/או מיזוג

ם בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי תנאי העסקה המפורטים הינ .4.1.2.4

 2019באוגוסט  27שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

שעל סדר יום  1ובהתאם למדיניות התגמול המוצעת במסגרת נושא מס' 

 .האסיפה הכללית נשוא דוח זה

לבקשת סגל רשות ניירות ערך מובהר כי למועד זה מתבצע ברור מנהלי כלפי  .4.1.2.5

, בהתאם בקשר עם הפרות חובת דיווח רה בחברה בעבר ובהווהנושאי מש

 (,2019-01-013872)מס' אסמכתא:  11.02.2019להודעת החברה מיום 

 ויו"ר הדירקטוריון הנוכחי, והנוכחי, במסגרתו נחקרו מנכ"ל החברה לשעבר

 אשר להערכת החברה אין בו כדי להשפיע על השלמת עסקת המיזוג.ו

 (RSUהענקת יחידות מניה חסומות )בדבר  נוספים פרטים .4.1.3

, 4.1.1לצורכי נוחות, התיאור להלן מתייחס לכל הניצעים המפורטים בסעיף  .4.1.3.1

הניצעים  4אלא אם צוין אחרת במפורש וכי ההצבעה בנושא זה תאושר לכל 

 יחד.

 (20.10.2019ומיום ) 16.10.2019בישיבות וועדת התגמול והדירקטוריון מיום  .4.1.3.2

הוחלט בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק 

להלן יחידות מניה חסומות הניתנות  4.1.1המפורטים בסעיף לניצעים 

 למימוש למניות רגילות ללא ע.נ. של החברה

 480,000לעיל סך של  4.1.1רטים בסעיף הניצעים המפו 4 -החברה תקצה ל .4.1.3.3

של ללא ע.נ. כ.א. מניות רגילות  480,0000 -ל יחידות מניה חסומות המירות

מהון  3.88% -כ 27.10.2019וליום  20.10.2019יום לנכון החברה, המהוות 
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יחידות המניה )להלן: " , לא בדילול מלאהמניות המונפק והנפרע של החברה

 .להלן 4.1.3.7בסעיף כמפורט "(, וזאת על פי התנאים החסומות

 ללא תמורה. ניצעיםיוקצו ל יחידות המניה החסומות .4.1.3.4

לפקודת מס  102יחידות המניה החסומות מוצעות לניצע על פי הוראות סעיף  .4.1.3.5

אמצעות ב"(, במסלול הוני הפקודה)" 1961-הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א

, איי.בי.איי ניהול נאמנויותנאמן ותוחזקנה על ידי נאמן החברה, חברת 

 בהתאם לתוכנית האופציות של החברה.

שינבעו ממימוש יחידות המניה החסומות שיוקצו לניצע, ירשמו על המניות  .4.1.3.6

 אביב בע"מ. -שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל 

יחידות מחיר המימוש של להלן יפורטו תנאי ניירות הערך המוצעים, לרבות  .4.1.3.7

יחידות לשלם עבור מימוש  כל ניצע שיידרש)דהיינו המחיר  המניה החסומות

 :למניות( החסומותהמניה 
 

כמות יחידות  זהות הניצע #

מניה חסומות 

 המוקצות לניצע

מחיר מימוש 

יחידות מניה 

 חסומות

מועדי הבשלה 

יחידות מניה 

 חסומות

 מועד

 הענקה

/  מסלול מיסוי

 –יחסי עובד 

 מעביד

 21הערות

ניתנות  150,000 22אשר דויטש 1

 -למימוש ל

מניות  150,000

רגילות של 

 החברה

 הנקוב הערך

 המניות של

ללא ערך )

  23(נקוב

שלה בה

 12 -רבעונית ב

מנות שוות על 

שנים  3 פני

החל מיום 

20.10.19 

 102סעיף  20.10.19

לפקודת מס 

הכנסה במסלול 

הוני; לא 

מתקיימים 

-יחסי עובד

 מעביד

אינו בעל  יו"ר דירקטוריון;

ולא עניין מכוח החזקותיו 

ענין מכוח  לבעליהפוך 

מימוש  תהחזקותיו בהנח

 ;ניירות הערך המוקצים

ניתנות  200,000 21שמואל לוי 2

 -למימוש ל

מניות  200,000

רגילות של 

 החברה

 הנקוב הערך

 המניות של

ללא ערך )

 (נקוב

הבשלה 

 12 -רבעונית ב

מנות שוות על 

שנים  3 פני

החל מיום 

20.10.19 

 102סעיף  20.10.19

לפקודת מס 

הכנסה במסלול 

הוני; 

מתקיימים 

-עובד יחסי

 מעביד

אינו בעל עניין  מנכ"ל;

ולא יהפוך מכוח החזקותיו 

ענין מכוח החזקותיו  לבעל

מימוש ניירות הערך  תבהנח

 ;המוקצים

ניתנות  100,000 לב –יעקב בר  11

 -למימוש ל

 הנקוב הערך

 המניות של

הבשלה 

 12 -רבעונית ב

לפקודת  102 סעיף 20.10.19

מס הכנסה במסלול 

בעל עניין מכוח  דירקטור;

 ;החזקותיו

                                                           
הניצעים,  4בדוח זה לעיל ועקב כך תסתיים כהונתם של  1.1בסעיף  יובהר כי ככל שיושלם הליך המיזוג כמפורט 21

מסוג העברת שליטה ו/או מיזוג אשר יביא להאצה של הבשלת יחידות המניה החסומות, יתקיים "אירוע חברה" 
חודשים במקרה של סיום כהונה שאינה במקרה של "אירוע חברה" מסוג  3חודשים, חלף  24 -והארכת תקופת המימוש ל

 בדוח זה לעיל. 4.1.2, כמפורט בסעיף ברת שליטה ו/או מיזוגהע
ההקצאה של יחידות המניה החסומות תוענק עבור ה"ה אשר דויטש ושמואל לוי באופן אישי בגין תפקידם כיו"ר  22

 .יחידות המניה החסומות יהיו ניתנות להבשלה מלאה במקרה של מיזוג הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, בהתאמה.
להלן במקרה של מימוש נטו התגמול ההוני לניצעים שלגביהם מתקיימים יחסי  4.1.3.9בכפוף לסעיף  נאיבי";"שווי  23

ינתן ביחידות מניה חסומות ו/או שלגביהם השירותים ניתנים באמצעות חברה פרטית בבעלות הניצע, י מעביד -עובד 
 ניצע יהיה חייב בתשלום ערכן הנקוב, ככללהוראות הדין, לרבות אם וככל שה מחיר מימוש בכפוף ללאמוענקות ש

אך מאידך, בשל  ,לחוק החברות 304 שהחברה החליטה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לנהוג בהתאם להוראות סעיף
 מוענקות בכמות קטנה יותר לעומת אופציות עם מחיר מימוש. הן ללא מחיר מימוש,העובדה שהן מוענקות 
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כמות יחידות  זהות הניצע #

מניה חסומות 

 המוקצות לניצע

מחיר מימוש 

יחידות מניה 

 חסומות

מועדי הבשלה 

יחידות מניה 

 חסומות

 מועד

 הענקה

/  מסלול מיסוי

 –יחסי עובד 

 מעביד

 21הערות

מניות  100,000

רגילות של 

 החברה

ללא ערך )

 (נקוב

מנות שוות על 

שנים  3 פני

החל מיום 

20.10.19 

הוני; לא מתקיימים 

 מעביד-עובד יחסי

ניתנות  30,000 אורי בן אור 9

 -למימוש ל

מניות  30,000

רגילות של 

 החברה

הבשלה  ש"ח 0.30

 12 -רבעונית ב

מנות שוות על 

שנים  3 פני

החל מיום 

20.10.19 

ט לפקודת 3סעיף  20.10.19

מס הכנסה; לא 

מתקיימים יחסי 

 מעביד-עובד

אינו בעל  סמנכ"ל כספים;

ולא עניין מכוח החזקותיו 

ענין מכוח  לבעליהפוך 

מימוש  תהחזקותיו בהנח

 ;ניירות הערך המוקצים

 

 להתאמות המפורטות להלן: ותיהיו כפופ יחידות המניה החסומות: התאמות .4.1.3.8

יחידות עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת 

נשוא דוח זה לבין מועד מימושן, יערכו התאמות  לניצע המניה החסומות

 , כדלהלן:הניצעשל ו בזכויותי

: אם כמות המניות בחברה תשתנה שינויים טכניים בהון החברה .א

כתוצאה מפעולות של פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות 

יותאם באופן יחסי )ללא שינוי  יחידת מניה חסומהשינבעו ממימוש כל 

במחיר המימוש(. למעט במקרים בהם נקבע אחרת במפורש, הקצאה של 

המניות  מניות מכל סוג לא תגרום להתאמת מחיר המימוש או מספר

 שינבעו מהמימוש.

מספר המניות להן יהיה  : במקרה של חלוקת מניות הטבהמניות הטבה .ב

יחידת המניה כתוצאה ממימוש  יחידת המניה החסומהזכאי מחזיק 

שניצע , יגדל או יקטן באופן יחסי במספר המניות מאותו סוג החסומה

 ותיחידות המניה החסומלהן כמניות הטבה אילו מימש את  היה זכאי

 על ידו. ותהמוחזק

ידי החברה -: במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, עלדיבידנדים .ג

לכל בעלי מניותיה )לרבות חלוקה באישור בית משפט בהתאם לסעיף 

לחוק החברות, או כל סעיף אחר שיחול לעניין זה( והתאריך הקובע  303

ר מועד את הזכות לקבלת דיבידנד זה )"התאריך הקובע"( יחול לאח

, מחיר ם, אך לפני מועד המימוש שלהיחידות המניה החסומותהענקת 

למניה של החברה  השטרם מומש יחידת מניה חסומההמימוש של כל 

לפני התאריך הקובע יופחת בגובה סכום הדיבידנד ברוטו למניה 

שחילקה החברה )או שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין(. מעבר 

ידי -המפורטות בסעיף זה, חלוקת דיבידנד על להתאמות במחיר המימוש

החברה )במזומן או בעין( לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר מניות 
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המימוש ולא תחייב את החברה בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם 

 או מניות המימוש. יחידות המניה החסומות

: במקרה בו החברה מציעה לכל בעלי מניותיה ניירות ערך הנפקת זכויות .ד

החברה בדרך של הנפקת זכויות, לא תהיה התאמה במחיר המימוש של 

, אלא מספר המניות שינבעו ממימוש כל יחידת המניה החסומהשל 

ביום קביעת הזכות להשתתף  ה, שעדיין לא מומשיחידת מניה חסומה

בהקצאת זכויות, יותאם באופן יחסי בהתאם למרכיב ההטבה של 

ביחס בין מחיר הסגירה של מניות  הנפקת הזכויות, כפי שבא לידי ביטוי

החברה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס, לבין מחיר הבסיס של 

 הזכויות.  אקסהמניות 

יחידת מניה הבורסה, לא יבוצע מימוש של הנחיות בהתאם להוראות  .ה

למניות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של  חסומה

זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל 

אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"( בנוסף, אם חל יום האקס של 

אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של 

 .למניות ביום האקס כאמור יחידת המניה החסומה

 :המימוש אופן .4.1.3.9

המוקצות יהיו ניתנות למימוש באחת משתי  יחידות המניה החסומות

 הדרכים הבאות, והכול לפי בחירת הניצע:

ימומשו בדרך של תשלום מחיר המימוש )לא  יחידות המניה החסומות .א

 צמוד( במזומן.

 (Cashless / Net Exercise)מימוש נטו  .ב

מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי במקרה של מימוש נטו, 

, באופן בו הניצעים יהיו על פי מנגנון זה בתמורה לערכן הנקובים הניצע

זכאים לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה הגלום ביחידות המניה 

הינו מספר  Xכאשר  שלהלן הנוסחהיקבע על פי  החסומות שימומשו

 :מניות המימוש

N-A

B)Y(A
X


 

Y =  הניתנות למימוש אשר מועד  יחידות המניה החסומותמספר

הקנייתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות 

 להלן.  1.12.3.9מנגנון זה, כפוף להתאמות כאמור בסעיף 

A = ווי השוק של כל מניה במועד המימוש. ש 

B = כפוף להתאמות כאמור, יחידת מניה חסומההמימוש לכל  מחיר 

  להלן. 1.12.3.9בסעיף 

N = הערך הנקוב של כל מניה 
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לכל הניצעים  יחידות המניה החסומות: תקופת המימוש של תקופת המימוש .4.1.3.10

 . שתחילתן במועד ההקצאהשנים(  5חודשים ) 60תהא בסה"כ 

לתקופות  ותיהיו כפופ יחידות המניה החסומות: (Vestingתקופת ההבשלה ) .4.1.3.11

 הבשלה כדלקמן:

 הניצעים 4 -יחידות מניה חסומות שיוקצו ל 0,00048 .א

מנות שוות החל  12 -ב תתבצע  יחידות המניה החסומותההבשלה של 

 3שנים(, כך שמידי  3חודשים ) 36ולמשך תקופה של  ענקהממועד הה

חודשים, וכו' ממועד  12 -, ו9, 6, 3חודשים, ביום הראשון של תום 

 , כמפורט בטבלה שלהלן:יחידות מניה חסומות 40,000יובשלו  ענקההה

יחידות מניה מספר  מנה' מס מועד הבשלה

 חסומות

 40,000 1 חודשים לאחר מועד ההענקה 3

 40,000 2 חודשים לאחר מועד ההענקה 6

 40,000 3 חודשים לאחר מועד ההענקה 9

 40,000 4 חודשים לאחר מועד ההענקה 12

 40,000 5 לאחר מועד ההענקהחודשים  15

 40,000 6 חודשים לאחר מועד ההענקה 18

 40,000 7 חודשים לאחר מועד ההענקה 21

 40,000 8 חודשים לאחר מועד ההענקה 24

 40,000 9 חודשים לאחר מועד ההענקה 27

 40,000 10 חודשים לאחר מועד ההענקה 30

 40,000 11 חודשים לאחר מועד ההענקה 33

 40,000 12 חודשים לאחר מועד ההענקה 36

 480,000 סה"כ 

 

ליום  הניצעים 4עבור  שולסעל פי מודל בלק אנד  ההקצאה שווי סך .4.1.3.12

סך בו, ליחידת מניה חסומה"ח( ש 1.981אגורות ) 198.10 הינו 13.10.2019

 יובשלו. יחידות המניה החסומותש"ח בהנחה וכל  950,735ל והכ

בהנחה וכל  ש"ח 950,735כאמור לעיל סך שווי ההקצאה לכל הניצעים הינו  .4.1.3.13

 יחידות המניה החסומות יובשלו.
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התוספת השישית לתקנות דוחות  לפי אודות העסקה שמוצע לאשרנדרשים  פרטים .4.1.4

 :, ותקנות עסקה עם בעל שליטהתקופתיים ומיידיים, תקנות הצעה פרטית

בעל השליטה ו/או הדירקטור שיש לו עניין אישי בעסקה הנ"ל ומהות  שם .4.1.4.1

 עניינו האישי

בחברה  דירקטורים המכהניםליש , הקצאת יחידות המניה החסומותבעניין 

הקצאת יחידות המניה החסומות , עניין אישי באישור לב -ה"ה דויטש ובר 

 .לכל אחד מהם

נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת בעלי מניות מהותיים או  .4.1.4.2

 בעסקה הנ"ל לעדכוןהחברה, עניין אישי באישור מדיניות התגמול, ו/או, 

 תהמובא עדכון תנאי כהונת הדירקטורים והקצאת יחידות המניה החסומות

 לאישור האסיפה

לב עניין אישי  -יש לדירקטורים המכהנים בחברה ה"ה דויטש ובר כאמור, 

באישור הקצאת יחידות המניה החסומות לכל אחד מהם. כמו כן, למנכ"ל 

החברה מר לוי ולסמנכ"ל הכספים מר בן אור המכהנים כנושאי משרה 

 .באישור הקצאת יחידות המניה החסומות לכל אחד מהםעניין אישי  בכירה

 זה בדוח 3.1.1כמפורט בסעיף לפרטים ראו האמור  - תנאי הכהונה הקודמים .4.1.4.3

בפרק ד' )פרטים נוספים( בדוח התקופתי לשנת  21, וכן האמור בתקנה לעיל

 (.2019-01-026136)מס' אסמכתא:  27.03.2019אשר פורסם ביום  2019

תנאי העסקה המפורטים הינם בהתאם למדיניות התגמול  - מדיניות תגמול .4.1.4.4

 27של החברה כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

 1ובהתאם למדיניות התגמול המוצעת במסגרת נושא מס'  2019באוגוסט 

  .שעל סדר יום האסיפה הכללית נשוא דוח זה

 יחידות המניה החסומותהשווי ההוגן של  .4.1.4.5

)על , ניצעיםה 4 -לות המוענק יחידות המניה החסומותהשווי ההוגן של  .א

 ח."ש 950,735ע"ס של  13.10.2019שנים( עומד ליום  5פני תקופה של 

יחידות פי המקדמים בהנחיות הבורסה לחישוב הערך הכלכלי של  על .ב

 ליום יחידות המניה החסומות, הערך הכלכלי של מניה חסומות

, ליחידת מניה חסומה"ח( ש 1.981אגורות ) 198.10 הינו 13.10.2019

 0.30אגורות ) 30בהתבסס על הנתונים הבאים: תוספת מימוש בסך 

)לא צמוד(,  ליחידת מניה חסומהע.נ. של מניית החברה  -או ה ("חש

 מניית של המתואם הנעילה שער 8.46% בשיעור שבועיתסטיית תקן 

, "ח(ש 2.2490אגורות ) 224.90בסך  12.10.2019 ביום בבורסה החברה

 .0.20%שנים, וריבית חסרת סיכון בשיעור שנתי של  5תקופת מימוש של 
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שהם יהוו  % -להנפיקם, כמותם והשיעור ב תנאי ניירות הערך שמוצע .4.1.4.6

המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן מזכויות ההצבעה ומההון 

 בדילול מלא

 4.1.3.7המוצעים ראה האמור בסעיף  יחידות המניה החסומותלתנאי  .א

 לעיל.בדוח זה 

יחידות מניה  480,000הניצעים סך כולל של  4 -ל , מוצע להקצותכאמור .ב

מניות רגילות ללא ע.נ. כ.א  480,000 -חסומות, הניתנות למימוש ל

מהונה המונפק והנפרע של  2.42% -כ מהוות"(, אשר מניות המימוש)"

 2.36% -תהוונה כ לפני ההקצאה, אשרהחברה ומזכויות ההצבעה בה 

 מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר הקצאתן

 ניירות ערךימומשו ולא ימומשו  יחידות המניה החסומות)בהנחה ו

מההון המונפק  1.93% -כאשר תהוונה בחברה(, ו יםשקיימ יםאחר

 .24והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בהנחת דילול מלא

 יחידות המניה החסומותעל מניות החברה שתתקבלנה כתוצאה ממימוש  .ג

על פי תנאיהם יחולו ההוראות בדבר מניעה או הגבלת מכירה הקבועות 

חוק )" 1968-ג לחוק ניירות ערך לחוק ניירות ערך, תשכ"ח15בסעיף 

ג 15-א ו15ן סעיפים יותקנות ניירות ערך )פרטים לעני"( ניירות ערך

 , ויראו כהצעה לציבור של הניצע: 2000-לחוק(, התש"ס

שתנבענה מניירות הערך הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות . 1ג'

"(, אם טרם חלפו שישה מניותה)להלן בסעיף זה: " המוקצים

תקופת החסימה )להלן: " ניירות הערךחודשים מהיום בו הוקצו 

 ."(המוחלטת

הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות, אם טרם חלפו שישה  .2ג'

( 1)רבעונים עוקבים, שימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה 

" וכל התקופות תקופה נוספתכל רבעון כאמור יקרא להלן: "לעיל )

"(, וזאת אם בכל אחת תקופת הטפטוףלהלן: "הנוספות יחד יקראו 

 תקיים אחד מאלה:מהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף ה

  כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על

הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה 

 .בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה

 מההון  1%בכל רבעון, עלתה על , הכמות המוצעת של המניות

 המונפק והנפרע של החברה.

                                                           
יחים הנחת מימוש של מלוא יחידות המניה החסומות המוענקות לניצעים, ובהנחה וכל כתבי השיעורים המוצגים בסעיף מנ 24

 האופציה שקיימים בהון החברה ימומשו.
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למעט מניות שינבעו ממימוש או  -" ונפרעהון מונפק " -לעניין זה 

המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם 

 מומשו או הומרו.

האמור לעיל יחול גם על מניות שתירכשנה מהניצע במהלך תקופת . 3ג'

החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף 

 ושלא במהלך המסחר בבורסה.

להוראות סעיף  פותהחברה שתתקבלנה כתוצאה מהמימוש כפו . מניות4ג' 

יהיה כפוף להוראות  ניירות הערךלפקודת מס הכנסה. מימוש  102

 102)מסלול  102שסעיף  ניירות ערךפקודת מס הכנסה החלות על 

 לפקודה חל עליהן.הוני עם נאמן( 

הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקות הניצע, של בעלי העניין  .4.1.4.7

בחברה, וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות 

 ההצבעה בחברה 

 1,000,000,000למועד דוח זה, הון המניות הרשום של החברה הינו  .א

המונפק מניות ללא ע.נ. כ"א. הון המניות  1,000,000,000 -מחולק ל

מחולק  19,870,377והנפרע של החברה )כולל מניות רדומות לסוגיהן( הינו 

 ע.נ. כ"א. אין בחברה מניות רדומות. ללא מניות  19,870,377 -ל

כתבי אופציה )לא רשומים( הניתנים למימוש  4,506,600בחברה קיימים  .ב

. כך שההון המונפק והנפרע של 25למניות החברה, במחירי מימוש שונים

 כתבי האופציההחברה במונחים של דילול מלא )דהיינו בהנחה וכל 

 .24,376,937ימומשו( הינו 

ההון המונפק  יחידות המניה החסומותשל  הניצעים 4 -אחר ההקצאה לל .ג

 4יחידות המניה החסומות של והנפרע של החברה, לא ישתנה. בהנחה ו

יחידות י האופציה בחברה לא ימומשו, יהוו מומשו, ויתר כתבהניצעים י

 2.36%, ככל שיומרו למניות, הניצעים 4 -שהוקצו ל המניה החסומות

מהון המונפק והנפרע של החברה. בהנחה וכל האופציות שקיימות 

סך  הניצעים 4 -וקצו ליש יחידות המניה החסומותבחברה ימומשו, כולל 

 הניצעים 4, והחזקות 25,146,6477 ההון המונפק והנפרע של החברה יהא

 מהזכויות בהון ובהצבעה. 1.93%יהוו 

הון המניות בחברה, נתונים, למיטב ידיעת החברה, בדבר  לפרטים בדבר .ד

החזקות בעלי העניין של  ,יםהניצע יהם שלשיעור החזקותהכמות ו

בעלי המניות של החברה בהון המונפק שאר בחברה וסך ההחזקות של 

יחידות לפני הקצאת  - , כנדרש בתקנות ההצעהה בחברהובזכויות ההצבע

יחידות בהנחה כי ימומשו כל  וכן לאחריה,וכן לניצע,  המניה החסומות

וכן בהנחה כי ימומשו כל )דילול חלקי(,  המוצעות המניה החסומות

יחידות המניה הקיימים והניתנים למימוש בחברה כולל ניירות הערך 

                                                           
 .8 האמור בהערת שוליים מס'גם ראה  25
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 בחלק א' בדוח 2.3ראו האמור בסעיף  )דילול מלא( המוצעות החסומות

 לעיל. זה

 יחידות המניה החסומותישורים נדרשים ותנאים לביצוע הקצאת א .4.1.4.8

האישורים  מותנית בקבלת לניצעים יחידות המניה החסומותהקצאת 

 הבאים:

 16.10.2019 מיום בישיבתה התקבל אשר התגמולהביקורת ו וועדת אישור .א

 (.20.10.2019ומיום )

ומיום ) 16.10.2019 מיום בישיבתה התקבל אשרהדירקטוריון,  אישור .ב

20.10.2019). 

 .החברות חוק"י עפ לכך הנדרש ברוב הכללית האסיפה אישור .ג

המניות שינבעו ממימוש  של למסחר לרישום הבורסה אישור קבלת .ד

 .יחידות המניה החסומות שיוקצו

 להחזקות במניות החברההסכמים אשר הניצע צד להם בנוגע  .4.1.4.9

בין  ,הסכם לכל צד אינו הניצע, הצהרתולמיטב ידיעת החברה, ובהתבסס על 

בכתב ובין בעל פה, בינו לבין עצמן, ובינו לבין מחזיקים אחרים במניות 

החברה או בינם לבין אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של 

 החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

 יחידות המניה החסומותמועד הקצאת  .4.1.4.10

 יחידות המניה החסומותהחברה תפנה לבורסה לניירות ערך ותפעל להקצאת 

מועד  רק לאחר ובכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה.

ההקצאה הינו מועד קבלת אישור הבורסה לניירות ערך לרישום המניות 

 .שינבעו ממימוש יחידות המניה החסומות

 בה נקבעה התמורה הדרך .4.1.4.11

נבחנו  יחידות המניה החסומותתנאי הכהונה, ובכלל זה תנאי המימוש של 

על ידי וועדת התגמול אשר העבירה את המלצותיה לדירקטוריון החברה, 

אושרו על ידי הדירקטוריון, ומובאים לאישור האסיפה הכללית עפ"י דוח 

 זה.

הכהונה המוצעים נקבעו בהסכמה לאחר משא ומתן בין החברה,  תנאי

, בהתחשב בפרמטרים שונים כמו היקף ואופי והניצעיםהחברות הבנות 

המקצועי והרקורד של מר ם פעילות החברה באופן כללי, ובפרט לאור ניסיונ

מר שובכלל זה בהתייחס לערך המוסף מר לוי, ושאר הניצעים דויטש, 

לחברה. כמו כן, נלקחו  הביאו ומביאים אר הניצעים, מר לוי ושדויטש

ניתן כיום הגמול שנמצא בין היתר כי בחשבון נתונים השוואתיים, כאשר 

מוצע למר דויטש נמוך מהמקובל בשוק ליו"ר דירקטוריון פעיל, בין היתר ו

הנוכחית  לאור היקף המשרה, ואופי התפקיד לאור פעילות החברה

בעתיד ובין אם לאור השלמת המיזוג  פעולותיובין אם בהמשך , והעתידית

 .ותרומתו לחברה בהצלחה,
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החודשים הבאים בגין  12 -להלן סיכום העלות לחברה של הגמול השנתי ל .4.1.4.12

 :כל אחד מהניצעיםתנאי הכהונה המוצעים של 

פירוט רכיבי התגמול המוצעים במונחים שנתיים )במונחי עלות מעביד( )אלפי 

 :ש"ח
 

 

 פירוט 

 על בסיס שנתי. הינו* גמול בגין כהונה 

 ** סכומי התגמול הנ"ל הינם שנתיים ומובאים במונחי עלות לחברה.

מניות  480,000 -ל יחידות מניה חסומות המירות 480,000 של 13.10.2019ביום  ההוגן השווי ***

 5ח )על פני "אלפי ש 950,735הינו  ,לעיל המפורטים בתנאים, שנים 5רגילות, על פני תקופה של 

 שנים(.

ל דוח התקופתי ש"פרטים נוספים" ב - פרק ד'ב 21האמור בתקנה  ראוהאמור  ולפרטים נוספים רא **** 

 (.2019-01-026136)מס' אסמכתא:  27.03.2019אשר פורסם ביום  31.12.2018החברה ליום 
 

 האישורים הנדרשים לביצוע ההתקשרות .4.1.4.13

לאחר שנתקבלו אישור ועדת התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם מיום 

מובאת העסקה הנ"ל לאישור האסיפה , (20.10.2019ומיום ) 16.10.2019

הכללית של בעלי המניות ברוב הדרוש לכך הקבוע בחוק החברות, ותכנס 

לתוקפה החל ממועד האישור האסיפה )בכפוף לזכות הצדדים לסיים את 

 עת(.הכהונה בכל 

פירוט התקשרויות מסוג ההתקשרות או התקשרות דומה לה, בין החברה  .4.1.4.14

לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך 

השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין 

 :בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

במסגרת התקשרות החברה ה בעל שליטה. למועד דוח זה לא קיים בחבר

אשר כיהן כמנכ"ל עד לשעבר, בעל השליטה בחברה בכתב ויתור וסילוק עם 

מר סיומה סימון, בוצעה הקצאת , 2019ודירקטור עד אוגוסט  2018יוני 

                                                           
שנות מימוש במקום נתונים על  5בהתאם לחוות דעת מעריך שווי חיצוני הנתונים המובאים הינם נתונים מלאים עבור  26

 בסיס שנתי.

 סה"כ תגמולים* אחרים תגמולים* בעבור שירותים התגמוליםפרטי מקבל 

        

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור 

החזקה בהון 

 התאגיד

תשלום  מענק שכר

מבוסס 

 26מניות

דמי 

 ניהול

דמי 

 ייעוץ

דמי  ריבית אחר עמלה

 שכירות

   אחר 

 369 - - - - - - 72 297 - - 0.63% 20% יו"ר אשר דויטש

 702 - - - - - - - 396 - 305 0.03% 50% מנכ"ל שמואל לוי

 238 - - - - - - 40 198 - - 6.53% - דירקטור לב –יעקב בר 

 203 - - - - - - 144 59 - - - - סמנכ"ל אורי בן אור
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)מס'  14.10.2019ביום ' ב 06/18 )לא רשומים( כתבי האופציהומניות 

מיום  עסקה עם בעל שליטהדוח ל ( בהתאם2018-01-092491אסמכתא: 

אשר אושרה באסיפה כללית  (2018-01-077086)מס' אסמכתא:  19.08.2018

 (.2018-01-078763)מס' אסמכתא:  26.08.2018ביום 

פרק ב 22האמור בתקנה  בדבר עסקאות עם בעל שליטה ראונוספים לפירוט 

אשר  31.12.2018ל החברה ליום דוח התקופתי ש"פרטים נוספים" ב - ד'

  (.2019-01-026136)מס' אסמכתא:  27.03.2019פורסם ביום 

נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי העסקה  תמצית .4.1.4.15

 : שעל סדר יום האסיפה 3 -ו 2המפורטים בנושאים מס' 

בדיון שהתקיים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה בישיבותיהם  .א

המוצעים  הכהונה( נקבע כי תנאי 20.10.2019ומיום ) 16.10.2019מיום 

הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין, וכן, משקפים את  הניצעיםעבור 

 לב, וסמנכ"ל הכספים -, המנכ"ל, הדירקטור בר המוסף של היו"רם ערכ

, וכן בין אם בהמשך פעולותיהם בעתיד ובין אם בעת הנוכחית לחברה

 .לאור השלמת המיזוג בהצלחה

עם  םוהיכרות הניצעיםהניהולי והרקורד המקצועי של  םהודות לניסיונ .ב

חברות העוסקות ופועלות בתחומים דומים לפעילות החברה, וועדת 

תרומה  הניצעים תרמו ויתרמוהתגמול והדירקטוריון סבורים כי 

משמעותית לחברה, ליעדיה, לפיתוחה וכן לתוצאותיה העסקיות 

ותיהם בעתיד ובין אם לאור השלמת בין אם בהמשך פעולהעתידיות, 

וסכום התגמול המוצע עולה בקנה אחד הציפיות  המיזוג בהצלחה,

 לטובת קידומה של החברה. הניצעיםמוטלת על הוטלה ושוהאחריות ש

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי הגמול המוצע הינו הוגן  .ג

, וכן עיםהניצוסביר גם בהתחשב בהיקף העסקה ובאחריות המוטלת על 

 לאור נתוני ההשוואה שהובאו.

כי  ומצאו לניצעים המוצע הגמול את בחנו והדירקטוריון התגמול ועדת .ד

 הוא תואם למדיניות התגמול.

חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ההענקות המוצעות, לכל  .ה

אחד מהניצעים בנפרד, סבירות, הוגנות, ראויות והולמות את מצבה 

ברה. לאור האמור, ובהתחשב בשיקולים המנויים בסעיף הנוכחי של הח

ב)א( לחוק החברות, ותוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' 267

וחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, חברי ועדת התגמול 

והדירקטוריון סבורים כי ההענקות המוצעות הינן סבירות, הוגנות 

ת העניין, וביניהן גודל החברה, וראויות והינן לטובת החברה בנסיבו

מצבה הכספי הנוכחי, קידום מטרותיה והאסטרטגיה שלה בראייה 

  ארוכת טווח.
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חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תנאי העסקה, מתגמלים  .ו

יחידות מניה על הצלחת החברה, כאשר מנגנון השכר הכולל  הניצעיםאת 

 להבאת הישגים לחברה. הניצענועד לתמרץ את  חסומות

הנהלת החברה תורמת רבות לחברה ומהווה נדבך מרכזי במערך הניהול  .ז

 והתפעול של החברה בשים לב גם למטה המצומצם שלה. 

 השינויים בתנאי הכהונה משקפים את הגידול בהיקף התרומה. .ח

להיקף בשים לב  ניםוהוג ים, ראוייםסביר םהינ תנאי ההעסקה המוצעים .ט

לתרום משמעותית לפיתוח  והיכולתהעסקי,  ןניסיולו םילכישורהמשרה, 

להוסיף ולתמרץ  ונועדהמהווה תמריץ חיובי נוסף החברה ופעילותה של 

 .העסקתו בחברה לשמר אתוכן  לקדם את עסקיה של החברה את הניצע

תנאי , חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי לעיל לאור האמור .י

 .יםוסביר ניםהוג ההעסקה המוצעים הינם

 ואינ כי הגמול המוצע קבעודירקטוריון וה, חברי ועדת התגמול כן כמו .יא

, וכן כי לחוק החברות 301חלוקה אסורה כהגדרתה בסעיף  המהוו

שהעניקו השירותים שווי ב הינו וערכה וסבירה הוגנת התמורה הינה

 הניצעים.

הוגן ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי הגמול המוצע הינו  .יב

וסביר גם בהתחשב בהיקף העסקה ובאחריות המוטלת על הניצעים, וכן 

 לאור נתוני ההשוואה שהובאו.

לאור חשיבות הניצעים לצמיחתה של החברה ולגידול בפעילותה, קיימת  .יג

חשיבות בעדכון תנאי כהונתם שיתאמו את השקעת זמנו בחברה ואשר 

ם לפיתוח החברה. יש בהם כדי לעודד אותו להמשיך לתרום מזמנם ומרצ

לחברה מטה מצומצם ביותר והיא אינה מעסיקה עובדים מלבד מנכ"ל 

 החברה ושני עובדים נוספים.

יו"ר דירקטוריון פעיל, עוסק במציאת הזדמנויות המכהן  מר דויטש .יד

עסקיות והשקעות, ומסייע למנכ"ל החברה במו"מ המנוהל מטעם 

מה בע"מ ועסקת פאר -, לרבות בעסקת ההשקעה עם חברת היי החברה

, וסמנכ"ל מר לוי, המנכ"ל מר דויטשהיו"ר  .טק-המיזוג עם חברת מיט

של החברה בתחום  פועלים באופן שוטף בניהולה הכספים מר בן אור

. מר ינהתחנות הדלק באמצעות חברת הבת, החברות הנכדה, והחברה הנ

עסקת ל כהונתו כדירקטור, לרבות בנוגעלב תרם לחברה במסגרת  -בר 

 טק.-המיזוג עם חברת מיט

הניצעים משקף את תרומתם של הניצעים  4 -הגמול אשר מוצע להעניק ל .טו

טק, באופן שככל שיסיימו את כהונתם -להצלחת עסקת המיזוג עם מיט

כתוצאה מהמיזוג יהיה הדבר גמול ראוי לתוצאות החברה לעניין השלמת 

 עסקת המיזוג.
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תגמול והדירקטוריון בקשר עם שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת ה .4.1.4.16

 :יום האסיפהשעל סדר  3 -ו 2נושאים מס' 

 (20.10.2019וביום ) 16.10.2019שהתקיימה ביום  התגמולעדת וו בישיבת .א

שעל סדר יום  3 -ו 2נושאים מס' השתתפו והצביעו פה אחד בעד אישור 

השתתף ביום  - אלי ארד )דח"צ(ה"ה  -כל חברי הוועדה  האסיפה

)דח"צ(,  דוד ג'רבי, 20.10.2019ועודכן לאחר הישיבה ביום  16.10.2019

 אריק קאופמן )דב"ת(, ושירלי כהן )דב"ת(.

וביום ) 16.10.2019בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום  .ב

שעל סדר  3 -ו 2נושאים מס' בעד אישור עו השתתפו והצבי (20.10.2019

 אשר דויטש יו"ר החברה כל חברי הדירקטוריון, מלבד יום האסיפה

 - אלי ארד )דח"צ()דח"צ(,  דוד ג'רביה"ה  קרי, לב, -והדירקטור יעקב בר 

, אריק 20.10.2019ועודכן לאחר הישיבה ביום  16.10.2019השתתף ביום 

 )דב"ת(, שירלי כהן )דב"ת(. קאופמן

 בנוגע להקצאת ניירות הערך נוספיםפרטים  .4.1.4.17

אף אחד מהניצעים אינו נחשב צד מעוניין , לב -מר בר הדירקטור למעט  .א

( ולא "צד מעוניין"( לחוק החברות( )5)270)כהגדרת מונח זה בסעיף 

 יהפוך להיות צד מעוניין כתוצאה מההקצאה ההונית לזכותו.

, תקופת המימוש, תנאי מימוש נטולפרטים בדבר אופן המימוש, לרבות  .ב

בדוח זה  4.1.3סחר, ראו האמור בסעיפים מניות המימוש ורישומם למ

  לעיל.

 במניות וניירות ערך המירים: T+1סליקה ביום  .ג

בהתאם לתקנון הבורסה, לא יבוצע מימוש של ניירות ערך למניות ביום 

דיבידנד,  הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת

 -לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )בסעיף זה, כל אחד מהנ"ל 

(, ומימוש כאמור יידחה ליום המסחר העוקב. בנוסף, אם אירוע חברה""

חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה 

)כהגדרת מונחים אלו בתקנון הבורסה(, לא יבוצע מימוש של ניירות הערך 

המוקצים למניות ביום האקס האמור והמימוש יידחה ליום המסחר 

 העוקב.

 :מיסוי .ד

ניירות בתשלום חובה אחר כלשהו בגין הקצאת אם יהיה חיוב במס או 

 הרלוונטי שא בו הניצעי, יםו/או מימוש הםהנובע מ או הערך המוקצים

סים, לרבות יתנכה על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המ בלבד. החברה

בזה, כי החברה או הנאמן לא יהיו אחראים  ניכוי מס במקור. מובהר

ת ניירות הערך להקצא בקשר הרלוונטי להשלכות המס שיחולו על הניצע

. הניצע ישפה את החברה ואת הנאמן על כל תשלום נזק או הוצאה, עבורו

אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל מס, קנס, ריבית או  לרבות
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לחברה ו/או לנאמן או בשל אי קיום התחייבויות הניצע,  והצמדה, שיגרמ

 או איזו מהן.

 :הערך הכלכלי של ניירות הערך המוצעים .ה

 לעיל. זה בדוח 9.ד.2.3 לפרטים ראו האמור בסעיף

  :תגמול לפי התוספת השישית לתקנות הדוחותהפרטים אודות  .ו

למנכ"ל בנוגע  לפרטים .לעיל דוח זהב.יב 1.4 לפרטים ראו האמור בסעיף

 לעיל. בדוח זה  3.1.6 בסעיף גםראו האמור  לוי מר

 :לפי תקנות הצעה פרטיתהקצאת ניירות הערך  אודותפרטים  .4.1.4.18

, אישורים נדרשים להקצאת ניירות הדרך שבה נקבעה התמורהלפרטים בדבר  .א

, ראו האמור בסעיפים עסקאות מסוגה של ההקצאה הפרטית הערך, ופירוט לגבי

 לעיל. דוח זהב 10.ד.2.3

  הסכמים בין כל אחד מהניצעים לבין בעלי מניות אחרים .ב

 ובין הסכמים, בין בכתב קיימים זה, לא למועד החברה, נכון ידיעת למיטב

בניירות הערך של החברה בנוגע  מחזיקים לבין הניצעים פה, בין בעל

לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה 

 בחברה.

  מדיניות התגמול של החברה .ג

 לעיל. 2.6 ףראו האמור בסעילפרטים 

 ענייןבעל הל להעניק תגמול הוניפרטים נוספים בקשר עם ההחלטה  .4.1.4.19

אודות העסקה שמוצע נדרשים  פרטים לב;–יעקב בר והדירקטור המכהן, מר 

 :תקנות הצעה פרטית ותקנות עסקה עם בעל שליטה לפי לאשר

 והתמורהעיקרי ההתקשרות המוצעת 

לתמורה באמצעות ניירות הערך המוקצים כמפורט  רק ילב זכא -מר בר  .א

 , ובשכר דירקטורים.בלבד לעיל דוח זהב 4.1.3.7ף בסעי

כתב שיפוי לב  -מסגרת כהונתו כדירקטור העניקה החברה למר בר ב .ב

בנוסח זהה הניתן מעת לעת ליתר נושאי המשרה בחברה, בשינויים 

 המחויבים לפי העניין.

ראו  להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות פרטים בהתאםל .ג

 לעיל. זה בדוח 4.1.4.12האמור בסעיף 

נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הקצאת יחידות  תמצית .4.1.4.20

 :(3מניה חסומות )נושא מס' 

 .לעיל זה בדוח 2.6לפרטים ראו האמור בסעיף 

נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי העסקה  תמצית .4.1.4.21

 : עבור המנכ"ל )תנאי כתבי אופציה(

עדכון תנאי הכהונה, ובכלל זה תנאי המימוש של כתבי האופציה נבחנו על  .א

ידי וועדת התגמול אשר העבירה את המלצותיה לדירקטוריון החברה, 

 האסיפה הכללית.אושרו על ידי הדירקטוריון, ומובאים לאישור 
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יובהר כי השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוקצו למנכ"ל לא השתנה  .ב

כתוצאה מהעדכון נשוא דוח זה, והינו בהתאם להודעת החברה בדבר 

)מס'  19.08.2018זימון האסיפה הכללית שבה אושרו תנאי כהונתו ביום 

 (.2018-01-076933אסמכתא: 

מה לאחר משא ומתן בין עדכון תנאי הכהונה המוצעים נקבע בהסכ .ג

החברה, החברות הבנות והמנכ"ל, בהתחשב בפרמטרים שונים כמו היקף 

ואופי פעילות החברה באופן כללי, ניסיונו המקצועי והרקורד של מר לוי, 

ביא לחברה והערך המוסף ממר לוי שובכלל זה בהתייחס לערך המוסף 

כ"ל ביום שכבר התקבל בידי החברה החל מיום תחילת כהונתו של המנ

. כמו כן, נלקחו בחשבון נתונים השוואתיים, היקף המשרה, 10.07.2018

 ואופי התפקיד לאור פעילות החברה.

בהתאם להוראות חוק החברות, עדכון תנאי הקצאת כתבי האופציה למר  .ד

שמואל לוי מותנה בקבלת האישורים הבאים: א( אישור וועדת התגמול 

(. ב( אישור 20.10.2019ומיום ) 16.10.2019אשר ניתן בישיבתה מיום 

ומיום ) 16.10.2019מיום הדירקטוריון, אשר התקבל בישיבתו 

ג( אישור האסיפה הכללית ברוב הנדרש לכך עפ"י חוק  (.20.10.2019

 החברות.

בדיון שהתקיים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה בישיבותיהם  .ה

נקבע כי הודות לניסיונו הניהולי  (.20.10.2019ומיום ) 16.10.2019מיום 

והרקורד המקצועי של המנכ"ל והיכרותו עם חברות העוסקות ופועלות 

בתחומים דומים לפעילות החברה, וועדת התגמול והדירקטוריון סבורים 

כי המנכ"ל יתרום תרומה משמעותית לחברה, ליעדיה, לפיתוחה וכן 

לותיו בעתיד ובין בין אם בהמשך פעולתוצאותיה העסקיות העתידיות, 

וסכום התגמול המוצע עולה בקנה  אם לאור השלמת המיזוג בהצלחה,

אחד הציפיות והאחריות שמוטלת על המנכ"ל לטובת קידומה של 

 החברה. 

תנאי העסקה, מתגמלים את המנכ"ל על הצלחת החברה, כאשר מנגנון  .ו

השכר הכולל כתבי אופציה נועד לתמרץ את המנכ"ל להבאת הישגים 

ה. עדכון תנאי כהונתו של המנכ"ל הינו סביר והוגן בנסיבות העניין, לחבר

משקף את ערכו המוסף של המנכ"ל לחברה, באופן בו הקדמת מועדי 

ההבשלה תתמרץ את המנכ"ל להבאת הישגים לחברה כבר בשנת כהונתו 

 הראשונה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי הגמול המוצע הינו הוגן  .ז

התחשב בהיקף העסקה ובאחריות המוטלת על מנכ"ל החברה, וסביר גם ב

 וכן לאור נתוני ההשוואה שהובאו.

עדכון תנאי העסקה הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי  .ח

. 2018באוגוסט  26שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 
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י כ ומצאו למנכ"ל המוצע הגמול את בחנו והדירקטוריון התגמול ועדת

 . הוא תואם למדיניות התגמול

 אינה כי הגמול המוצע קבעודירקטוריון וה, חברי ועדת התגמול כן כמו .ט

, וכן כי לחוק החברות 301חלוקה אסורה כהגדרתה בסעיף  המהוו

השירותים שיעניק שווי ב הינו וערכה וסבירה הוגנת התמורה הינה

 המנכ"ל לחברה. 

, (20.10.2019ומיום ) 16.10.2019ביום שהתקיימה  התגמולעדת וו בישיבת .י

במסגרתה אושר העדכון לתנאי ההקצאה של המנכ"ל השתתפו והצביעו 

אלי ה"ה  -פה אחד בעד אישור תנאי הכהונה המוצעים כל חברי הוועדה 

ועודכן לאחר הישיבה ביום  16.10.2019השתתף ביום  - ארד )דח"צ(

 ת(, ושירלי כהן )דב"ת(.)דח"צ(, אריק קאופמן )דב" דוד ג'רבי, 20.10.2019

ומיום ) 16.10.2019מיום בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה  .יא

במסגרתה אושר העדכון לתנאי ההקצאה של המנכ"ל, (, 20.10.2019

)דח"צ(,  דוד ג'רביה"ה  -השתתפו והצביעו בעד כל חברי הדירקטוריון 

ביום  ועודכן לאחר הישיבה 16.10.2019השתתף ביום  - אלי ארד )דח"צ(

, אריק קאופמן )דב"ת(, שירלי כהן )דב"ת(, אשר דויטש 20.10.2019

 .לב )דירקטור( -, יעקב בר ()יו"ר

לאחר שנתקבלו אישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה  .יב

מובאת העסקה הנ"ל  (.20.10.2019ומיום ) 16.10.2019ותיהם מיום בישיב

לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות ברוב הדרוש לכך הקבוע בחוק 

)בכפוף לזכות הצדדים  ההענקההחברות, ותכנס לתוקפה החל ממועד 

 לסיים את הכהונה בכל עת(.

 פרטים נוספים בנוגע לאסיפה הכללית המיוחדת - 'גחלק 

 ותהרוב הנדרש לקבלת ההחלט .2

על סדר יומה של האסיפה הכללית מובאות  1בנושא מס' אור העובדה שבמסגרת ההחלטות ל 2.1

לאישור החלטות הדורשות רוב מיוחד לאישורן, לרבות, בנוגע למדיניות התגמול, עסקת מסגרת 

הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, והענקת כתבי פטור ושיפוי, הרוב הדרוש לאישור 

שעל סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הדרוש בהתאם להוראות  1בנושא מס' ההחלטות 

לחוק החברות, דהיינו, רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים  275 -ו 274א, 267סעיפים 

 :בהצבעה ומשתתפים בה ובלבד שיתקיים אחד מאלה

במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי  .א

המשתתפים  מדיניות התגמול או ההחלטה,השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור 

בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; 

 , בשינויים המחויבים;276לו הוראות סעיף על מי שיש לו עניין אישי יחו

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק )א( לא עלה על שיעור של שני  .ב

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%אחוזים )
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וק החברות, הרוב הדרוש לקבלת לח א)ב(267 -ו 274(, 1)ג272סעיפים להוראות בהתאם  2.2

 שעל סדר היום תתקבל ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 2מס'  בנושא הההחלט

במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי  .א

המשתתפים  מדיניות התגמול או ההחלטה,השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור 

ובאו בחשבון קולות הנמנעים; בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא י

 , בשינויים המחויבים;276על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק )א( לא עלה על שיעור של שני  .ב

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%אחוזים )

החברות, הרוב הנדרש לאישור לחוק  274 -א ו267(, 1()1)ג272להוראות סעיפים  בהתאם 2.3

תתקבל ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד שעל סדר היום  3בנושא מס' ההחלטה האמורה 

 מאלה:

במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי  .א

המשתתפים  מדיניות התגמול או ההחלטה,השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור 

בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; 

 , בשינויים המחויבים;276על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק )א( לא עלה על שיעור של שני  .ב

 צבעה בחברה.( מכלל זכויות הה2%אחוזים )

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות לחוק החברות  274 -( ו1)273בהתאם להוראות סעיפים  2.4

הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים שעל סדר היום  5 -ו 4בנושאים מס'  המנויות

 באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

 מובהר כי ההצבעה לגבי כל מועמד להארכת כהונה דירקטור תעשה בנפרד.

 שעל סדר היום הינו לדיון בלבד. 6נושא מס'  2.5

 275בעל מניה המשתתף בהצבעה לפי סעיף  - לחוק החברות 276עניין אישי על פי סעיף  גילוי 2.6

כתב לחוק החברות יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות 

על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל  -הצבעה 

 .מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

 ואסיפה נדחית מניין חוקי .3

 מניין נוכח יהיה כן אם אלא כללית באסיפה דיון בשום לפתוח איןבהתאם לתקנון החברה,  .3.1

 בחוק אחרת מותנה בהם מקרים להוציא לפתיחתה. שנקבע מן המועד השעה מחצית תוך חוקי

 כוחו, באי ידי על או בעצמו נוכח, שיהיה בשעה חוקי יתהווה מניין זה, בתקנון או החברות

נוכחים בעצמם ה ,בחברה ההצבעה מזכויות (1/4) לפחות רבע המחזיק אחד מניות בעל לפחות

 אי כוחם.או על ידי ב

המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה אם כעבור מחצית השעה מן  .3.2

יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על  לאותו

 ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. האסיפה

הקבוע לאסיפה, כי  יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד אם באסיפה הנדחית לא .3.3

 "(האסיפה הנדחית)להלן: " בכל מספר משתתפים שהוא אז תתקיים האסיפה הנדחית
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אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו  .3.4

מההון המונפק ואחוז  (5%)בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים 

פחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה ל( 1%)אחד 

 מזכויות ההצבעה בחברה.( 5%אחוזים )

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת  .3.5

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

 5.7 -ו 4.4פים ( כמפורט בסעי", בהתאמהחוק ניירות ערך"-" ומערכת ההצבעה האלקטרונית"

 להלן.

 מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בההאסיפה, מקום כינוס  .4

 במשרד ,014:0, בשעה 2019 בדצמבר 10 8, 'ג'אביום המיוחדת תתכנס  כלליתהאסיפה ה .4.1

, רמת גן 6משרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות', ברח' החילזון  החברה,היועצים המשפטיים של 

 ובאות, 2019 בדצמבר 17 51, 'ג'אביום תתכנס תתקיים  ,אם תידרש ,אסיפה נדחית .5252270

 ובאותה השעה. המקום

לחוק  )ג(182המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף  .4.2

 "(. המועד הקובע)להלן: " 2019 בנובמבר 10 ,'א יוםהחברות הוא 

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו  - זכאות להצביע .4.3

חבר בורסה )קרי מי שלזכותו  "( ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעותבעל מניות רשום)להלן: "

רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי 

בעל מניות לא )להלן: " ( לחוק החברות1)177שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף -המניות על

 "(, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה. רשום

על מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה בנוסף, ב .4.4

לחוק ניירות ערך, )להלן:  2במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

 "(.כתב הצבעה אלקטרוני"

כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של  - בא כוח להצבעה .4.5

 -הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד בא 

בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח 

ח )אם ישנו( שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ו"(, ייפוי ככתב המינוילהצבעה )להלן: "

-03שם טוב ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו:  יומצא למשרד עורכי הדין יוסףממנו, 

 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. 10:00עד השעה  7715540

 , והצבעה אלקטרוניתהודעות עמדה, כתב הצבעה .5

רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל בנושאים שעל סדר היום  .5.1

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

להלן שעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה יכתב הצבעה ת

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

, או 03-7715540שמספרו:  ושות' בפקס יוסף שם טובלמשרד עוה"ד יש להמציא , ההצבעה

לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב , 5252270, רמת גן 6החילזון ח' רלבדואר רשום 

  .כמפורט להלן ,ההצבעה
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ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל  לכתב .5.2

צילום תעודת זהות, דרכון,  :אם הינו בעל מניות רשום, וכדין אישור בעלות: מניות לא רשום

למשרד עוה"ד בעל מניות רשאי לפנות ישירות  או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום.

 ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.ושות'  יוסף שם טוב

כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל  .5.3

יפורסמו הודעות  םבהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בה"( הבורסהלן: ")להאביב בע"מ 

: : אתר ההפצה של רשות ניירות ערךהינן נתנו כאלה(יהעמדה )ככל שי

www.magna.isa.gov.il , :אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il. 

המועד . לפני מועד האסיפהימים  10עד  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו .5.4

 .ימים לפני מועד האסיפה 5האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 

 לכתב ההצבעהמכים שיש לצרף לרבות המס, האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברההמועד  .5.5

או האסיפה הנדחית,  האסיפהכינוס  בבוקר במועד 10:00השעה הינו  ,כמפורט בכתב ההצבעה

" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים מועד ההמצאהין זה "י. לענלפי העניין

 זהבדוח  5.1 שפרטיו הינם כמפורט בסעיף ושות' יוסף שם טוב וה"דעלמשרד המצורפים 

 .לעיל

שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של  24בעל מניות רשאי, עד  .5.6

החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה 

 .לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו

א רשום זכאי להצביע גם באמצעות בעל מניות ל - הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית .5.7

מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל 

מועד נעילת ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )להלן: "6מתום המועד הקובע ועד שש )

"(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה המערכת

תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה  האלקטרונית

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. 

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, 83יצוין, כי בהתאם לסעיף  .5.8

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

 תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני  - אישור בעלות .5.9

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

לתקנות החברות )הוכחת בעלות ופס שבתוספת בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לט

אישור " -ו "התקנות")להלן:  2000-במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס

בורסה החבר בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מ .("הבעלות

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

רשום, בדואר אלקטרוני,  מניות לאבורסה ישלח לבעל החבר משלוח בלבד, אם ביקש זאת. 

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

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.tase.co.il/
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ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך  ,הוא מעוניין בכךאם הודיע בעל המניות כי 

 . מסוים ובמועד קודם למועד הקובע

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

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

לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה  5יא44י סעיף מאושר לפ

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

( לפחות מזכויות ההצבעה 1%בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד ) - שינויים בסדר היום .5.10

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

( ימים 3מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה )

י הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כ

יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר 

( ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר 7משבעה )

 היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

 ון במסמכיםעי .6

לנושאים העומדים על סדר בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע  .6.1

במשרד עוה"ד בו,  בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכריםלרבות יומה של האסיפה כאמור לעיל, 

 .03-7713880בטל': מראש בשעות העבודה המקובלות ובתיאום יוסף שם טוב ושות' 

( או יותר מסך 5%ותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )בעל מניות אחד או י .6.2

כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה 

בעל לחוק החברות )" 268שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 

כינוס האסיפה הכללית, לעיין  "(, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחרשליטה

לעיל(, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי  8במשרדה של החברה )שמענה מצוין בסעיף 

 5%לתקנות הצבעה. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה  10ההצבעה כמפורט בתקנה 

מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. כמות  993,517מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות  5%המניות הרגילות של החברה המהווה 

 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. 993,517בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 

 סמכות הרשות לניירות ערך .7

ן: לשליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך )להלתקנות עסקה עם בעל  10בהתאם לתקנה  .7.1

יום ממועד הגשת דו"ח זה, לתת  21"( או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, תוך הרשות"

הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדו"ח המיידי, תוך מועד 

סבר, הפירוט, הידיעות שיקבעו, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדו"ח המיידי לפי הה

והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, יידחה המועד לאסיפה 

)עשרים ואחד( ימים מיום פרסום הדו"ח המיידי המתוקן והחברה תודיע על כך  21 -הכללית ב

 בדו"ח מיידי, אשר יכלול הזמנה לכינוס אסיפה כללית של החברה.

-ות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, תש"סלתקנ 17בהתאם לתקנה  .7.2

"( או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, הרשות, מוסמכת רשות ניירות ערך )להלן: "2000

"(, לתת הסבר, פירוט, המיידיהדוח : "זה בסעיף להלן) זהיום ממועד הגשת דוח מיידי  21תוך 
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ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידי, תוך מועד שיקבעו, וכן 

רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המיידי לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים 

הרשות להורות על דחיית  רשאיתכאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, 

ד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים מועד האסיפה הכללית למוע

. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס המיידיוחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח 

 על ההוראה. מיידיהאסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח 

 זימון האסיפההחברה לעניין טיפול בדו"ח  ינציג .8

, 6מרח' החילזון ו/או אודי עופר ההצעה הינו עו"ד עומרי לדרמן נציג החברה לעניין הטיפול בדוח 

. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין 03-7715540, פקס: 03-7713880. טלפון: 5320047רמת גן 

בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה 

 קובלות ובתיאום מראש.בימים א' עד ה', בשעות העבודה המ
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 אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ
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 פרק ראשון

 תיאור ההתפתחות הכללית של הפעילות

 הגדרות .1

( של תאי בעלי חיים, לאחר קצירת in-vitroבשר נקי מורכב בדרך כלל מגידול חוץ גופי ) - בשר נקי .1.1

גזע מבעלי חיים, במקום מבעלי חיים נשחטים. ייצור בשר נקי כרוך ביישום פרקטיקות של תאי 

 הנדסת רקמות לייצור שריר לצריכה כמזון.

שורה של טכנולוגיות לייצור מוצרים המיוצרים כיום מן החי באמצעות טכניקות  - חקלאות תאית .1.1

 .ריבוי תאים לייצור מוצרים ספציפיים

יצור בשר נקי, ע"י שימוש בתאים או בשורות תאים  –ל הנדסת רקמות חקלאות תאית מבוססת ע .1.3

 .הנלקחות מן החי ומהונדסות במטרה לייצר רקמה שימושית תוך פגיעה מינימלית ברקמת חיה

של  יישוםתלת ממדית היא השימוש בטכניקות  לוגיתהדפסת ביו - ממדית תלת ביולוגית הדפסה .1.1

לייצור חלקים  לוגים, גורמי גדילה, וחומרים ביוחיים תאים של שילוביחד עם תלת ממד  הדפסת

עושה לוגית ביו תלת ממדית המחקים את מאפייני הרקמה הטבעית. באופן כללי, הדפסתחיים 

המשמשים מאוחר  תייםכדי להפקיד חומרים ליצירת מבנים רקמב הדפסה בשכבותשימוש בשיטת 

 יותר בתחומי הנדסת הרקמות.

 המאפשר התפתחות והתרבות של תאים החיים בתנאים מבוקרים.  הינו החומר - ג'ל-הידרו .1.5

 החומר מכיל את האלמנטים הנדרשים להזנת התא החי ובהמשך גם להתרבותו.

הם חומרים העשויים תאים חיים שניתן להשתמש בהם להדפסת תלת מימד של דגמי  - ביולוגי דיו .1.6

יכה בהידבקות, התפשטות, תאי לתמ-ומרים מחקים סביבת מטריקס חוץהחרקמות מורכבים. 

 ובידול של תאים חיים. 

 כללי .1

התאגדה  ,הינה חברה פרטית הרשומה בישראל"( החברה" או "טק-מיטבע"מ )להלן: " טק-מיט .1.1

תהליך הדפסה ביולוגי מפתחת החברה המתאר  למועד .כחברה פרטית ,1018, מאיב 17 ביוםונרשמה 

בכפוף להתקיימות כל התנאים המפורטים במתאר  המיועד ליצירת רקמות מרכיבי בשר חי למאכל

ותוך כדי עמידה בהנחיות ובתקנים  31  34ובשים לב לגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  זה להלן

  .ובעולם בישראל מזוןהרלוונטיים לתעשיית ה

פיתוח בהשלמת החברה  הצלחתלרבות, לעיל,  2.1  2.1החברה האמורים בסעיף והנחות  , הערכותתחזיות

הדין והתנאים המפורטים במתאר , תהליך הדפסה ביולוגי המיועד ליצירת רקמות מרכיבי בשר חי למאכל

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות , , התנאים והעלויות הצפויות עקב התקשרות זוזה

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם,  החברהערך, המבוססות על הערכות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או של החברהאם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

, וביניהם החברהערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת להתממש באופן שונה מכפי שהו

 זה. לדוח 34  34בסעיף התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים 

  בע"מ אופקטרא נדל"ן והשקעות התקשרות בהסכם מיזוג עם .3

 בע"מ אופקטרא נדל"ן והשקעותבין החברה לבין חברת  מחייבנחתם הסכם  1019 באוקטובר 10ביום 

, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "(אופקטרא)להלן: "
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 (."עסקת המיזוג"או "הסכם המיזוג" "

 עיקרי עסקת המיזוג .3.1

"( המשקיעים" -" והיזמים)להלן: " המניות של החברהבעלי יעבירו במועד השלמת העסקה 

טק תהפוך לחברה בת בבעלותה -כך שמיט טק-מיטמהונה המונפק והנפרע של  100% אופקטראל

להקצאת מניות טק עובר לעסקה יהיו זכאים -בעלי מניות מיט. בתמורה אופקטראהמלאה של 

 . אופקטרא ממניות 60%המהוות 

 הקצאת אופציות .3.1

טק, אופקטרא -בד בבד עם הקצאת המניות של אופקטרא לבעלי מניות מיט - לניצעיםאופציה  (א)

טק במועד ההשלמה אופציות לא רשומות למסחר, ללא תמורה נוספת, -תקצה לבעלי מניות מיט

מהון המניות המונפק  68%אשר בהנחה וימומשו למניות ישקפו ביחד עם המניות שהוקצו, 

חודשים  60 תקופה בת למשך נה בתוקףתעמוד ותהאופצי ה.והנפרע של אופקטרא לאחר ההקצא

כאשר תוספת המימוש בגין מימוש כתבי האופציה גולמה כחלק מהתמורה ממועד ההשלמה, 

 שנתקבלה בעסקת החלפת המניות.

 אבני בשתי טק-מיט לעמידת כפופה תהאטק -שיוקצו לבעלי מניות מיט האופציה כתבי הבשלת

 דייל ע גזע תאי של שכבה ליצירת טיפוס אב פיתוח - 'א דרך בןא( 1): הבאות המשמעותיות הדרך

 במשקלהראויה למאכל  נקי בשר רקמת יצירת - 'ב דרך אבן (1; )בתלת מימד הדפסה טכנולוגיית

רקמת הבשר  טק.-מיט ל ידיע תפותחש מימד תלת מדפסת באמצעות תודפס אשר גרם 100 של

יהיה  מתורבת\. מקורו של הבשר הנקימתורבת\תהיה ראויה למאכל ומרכיביה יהיו בשר נקי

אשר הונחו ונבנו  במעבדות החברה אשר עברו תהליכי הרבייהם טק ויורכב מתאי-במעבדות מיט

 טק פיתחה.-טכנולוגיית ההדפסה אשר מיטלכדי רקמה באמצעות 

הנותרים מיד לאחר  50% -ו 'לאחר השלמת אבן דרך איות יובשלו מיד כתבי האופצמ 50%

 . 'דרך בהשלמת אבן 

חברה המחזיקה בבעלות מלאה של  על אף האמור לעיל, יובהר כי במקרה בו אופקטרא או

רישום למסחר בבורסה זרה, אזי כל ל, השלימו את כל התנאים עצמה החברה החברה או

 האופציות יובשלו באופן מיידי.

לחוק חדלות פירעון  311/או ו 1999-"טהתשנלחוק החברות,  350סעיף  הוראות סעיפים הסדר לפי .3.3

 1018-ושיקום כלכלי, תשע"ח

בהתאם להוראות , תבצע אופקטרא הסדר נושים השלמת העסקהבכפוף להחלטת החברה, טרם 

תשע"ח לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  311ו/או סעיף  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 350סעיף 

כן בתחום תחנות הדלק ו החברה במסגרתו תוצא הפעילות הקיימת של"( ההסדר)להלן: " 1018

לרבות מלוא התחייבויותיה  עשויה לכלול גם את החזקות החברה בפעילות הקנאביס כמפורט להלן,

, וכן פירעון מלוא די נאמן, אשר יפעל למימוש הנכסיםיונכסיה של הפעילות הקיימת ל

התחייבויותיה לנושיה, באופן שבו מיד בסמוך לאחר מועד השלמת העסקה, לא יהיו כל התחייבויות 

, אופקטראבקופת המזומנים של  יתרות מזומנים שיוותרוזולת  לאופקטרא,קיימות ו/או מותנות 

לחברה תעמוד  ."(המוסכמת המזומנים יתרת)להלן: " עד למועד ההשלמה אופקטראבניכוי הוצאות 

, כל התמורה שתתקבל, ככל שתתקבל, בגין מכירת הנכסים על ידי הנאמן הזכות לוותר על תנאי זה
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)י( בדוח זימון  1.1)ד(,  1.1לפרטים נוספים ראו האמור בסעיף  .)החברה הממוזגת( אופקטראתועבר ל

חברה פעילות יובהר כי להערכת ה האסיפה ועסקת המיזוג אשר מתאר זה מצורף אליו כנספח.

, העוסקת , הינה סינרגטית לפעילות החברה(חזקה במניות תראפיןה)של אופקטרא הקנאביס 

פשר כי אופקטרא תמשיך להחזיק את מניות תראפין , ובהתאם לכך ככל שיתאבתחום מחקר ופיתוח

רשויות המס, לא יכלול ההסדר  שתגענה החברה ואופקטרא עםלאחר המיזוג, בהתאם להסכמות 

 את הוצאת פעילות הקנאביס, אלא אך ורק את פעילות הדלק.

 מרכיבים נוספים של העסקה  .3.1

 " אוטק-מיטישונה לשם אשר יכלול את צירוף המילים " אופקטראבמסגרת העסקה, שמה של  .א

 .כל שם דומה אחר אשר יתואם על ידי הצדדים, ובכפוף לאישור רשם החברות

 אופקטרא.ב טק-מיטשלמה וכחלק מהעסקה, ימונו דירקטורים ונושאי משרה מטעם במועד הה .ב

הסכמי העסקה הקיימים  במועד ההשלמה וכחלק מהעסקה, יינתן אישור ואשרור להתקשרויות .ג

 .אגב אימוץ תוכנית תגמול ככל ויידרש באופקטרא טק-של נושאי משרה של מיט

לרכישת פוליסת ביטוח אופקטרא קשרות במועד ההשלמה וכחלק מהעסקה, יינתן אישור להת .ד

לרבות דירקטורים ונושאי משרה ) טק-מיטו/או ב באופקטראאחריות דירקטורים ונושאי משרה 

 אופקטראוכן יינתן אישור להתקשרות ( או מי מטעמם אופקטראהנמנים על בעלי השליטה ב

לתקופת ביטוח , Run Off לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה במתכונת

שנים ממועד ההשלמה, לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה בגין פעילותם עד ( 7)של שבע 

לחוק החברות,  350לעניין זה יובהר כי ככל שיאושר הסדר לפי הוראות סעיף  .למועד ההשלמה

טרם השלמת העסקה, אזי, כך שההסדר יכלול הוראה לפטור מכל חובות והתחייבויות של 

פקטרא, טרם ההסדר והשלמת העסקה, אזי, לא תידרש אופקטרא לרכישת פוליסת ביטוח או

 .RUNOFFמסוג 

 תנאים מתלים .3.5

, שיושלמו לא ששיידר, ככל הנדרשים ולהשלמת ההסדר יםקבלת האישורהשלמת העסקה כפופה ל

חודשים ממועד חתימת הסכם המיזוג או כל מועד אחר ככל שיוסכם מראש  (3תום שלושה )יאוחר מ

 ."(האחרון המועדובכתב על ידי כל הצדדים )להלן: "

 תקופת הביניים .3.6

התקופה )כמקובל במסגרת הסכמים ועסקאות מסוג זה, נקבעו הוראות ביחס לתקופת הביניים 

על ידי  ששיידראופקטרא, ככל על  , במסגרתן נקבע כי(שממועד חתימת ההסכם ועד למועד ההשלמה

להתנהל במהלך עסקיה הרגיל ומבלי לבצע שינויים מהותיים  להשלים את ביצוע ההסדר וכן החברה

במהלך עסקיה הרגיל ולטובת  החברהבענייניה. כמו כן נקבע, כי במהלך תקופת הביניים, תפעל 

אופקטרא או הקצאת ני"ע ללא קבלת . כמו כן נקבעו מגבלות על גיוסי הון על ידי קידום עסקיה

הסכמה של החברה. כן סוכם, במועד ההשלמה, תעמיד החברה לאופקטרא, ככל שזו תבקש, הלוואה 

אלפי ש"ח לטובת ניהול עסקיה השוטפים והוצאות העסקה, הלוואה זו תושב  500בהיקף של עד 

ממועד  ודשיםח (6) ששה, תוך בתוספת ריבית ככל שעסקת המיזוג לא תושלם מכל סיבה שהיא

יובהר כי במועד פרסום מתאר זה, העבירה החברה על חשבון הלוואת  העמדתה לאופקטרא.



 

1 

 

א' ש"ח לאופקטרא, לבקשת אופקטרא, עוד טרם קבלת אישור האסיפה  300הגישור סך של 

 הכללית של אופקטרא את עסקת המיזוג.

 מועד ההשלמה .3.7

ממועד התקיימות כל התנאים המתלים ולא  ימי עסקים (3) שלושה השלמת העסקה תתבצע בתוך

 .יאוחר מהמועד האחרון

  החברה חזקותהאמבנה תרשים  .1

 :לאחר השלמת עסקת המיזוג חזקותאהההתרשים מבנה  להלן

  

 

        100% 

 

     

 

. אופקטראבע"מ ל טק-מיטכאמור, במועד השלמת עסקת המיזוג יועבר מלוא הון המניות של  (1)

 לעיל.  3  3לפרטים נוספים ראו סעיף 

 תחום הפעילות .5

, בשר נקיוהדפסה של ייצור,  ,גידול, ריבוימכונות לושיטות, תהליכים  מפתחתהחברה המתאר,  למועד

והכל בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים במתאר זה להלן ותוך כדי עמידה בהנחיות ובתקנים 

 . בישראל ובעולם המזוןהרלוונטיים לתעשיית 

, וכוונות השלמת תהליך הפיתוחלרבות צפי לעיל,  5  5סעיף בהאמורים  של החברהוהנחות  הערכות

הינם בבחינת מידע צופה פני בכפוף לרגולציה הרלוונטית,  הבשר הנקיבתחום  ובעולםלפעול בישראל 

התפתחויות ואירועים קיימים בדבר  החברהעתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות 

. הערכות אלו החברה שלועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים 

 לדוח 34הנזכרים בסעיף , וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון החברהשונים שאינם בשליטת 

 זה.

  בקשר עם תחום הפעילותהשקעות בהון  .6

בשם  1018, מאיב 17 ביום בישראלאשר התאגדה  בישראל הרשומה פרטית חברה הינה החברה .6.1

  .בע"מ טק-למיט 1019ביולי  17 ב שמה את ושינתה דוקומד בע"מ

ממשקיעים  ש"ח ןמיליו 7-השלימה החברה סבב גיוס בסך של כ 1019 ספטמברחודש  במהלך .6.1

 במטרותיה לעמוד לה שיאפשר שלה המזומנים בסיס חיזוק לצורך יועדו המיזוג כספי גיוספרטיים. 

 30, כמצוין בדוחות הכספיים של החברה ליום שלה והפיתוח המחקר תוכנית את ולהשלים

 .1019בספטמבר 

 טק בע"מ -מיט

 אופקטרא
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תקציביות הנדרשות על ידה יספיקו לה כדי לעמוד בהוצאות ה שגויסולהערכת החברה סך הכספים  .6.3

)א( לעיל. לפרטים נוספים ראה  3.1  3.2)א( )א( בכדי להשלים את אבן הדרך הראשונה כאמור בסעיף 

 .1019בספטמבר  30בדוחות הכספיים של החברה ליום  1ב' ו  3ביאור 

לעניין הערכות החברה כי הכספים שגויסו על ידה יספיקו לה , לעיללהלןהמובאות ערכות והת ותחזי

כדי לעמוד בהוצאות התקציב, והשלמת תוכניות המחקר והפיתוח, הינם בגדר מידע צופה פני עתיד, 

כמשמעו בחוק ניירות ערך,  בבחינת מידע צופה פני עתיד, ןהינלרבות היקף שוק ייצוא הבשר הנקי 

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם,  החברהת על הערכות והמבוסס

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או החברה תאם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליט

, וביניהם החברהיטת להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשל

 זה.  למתאר 34  34 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

 המניות של החברה למועד המתאר הינו כדלקמן:  הון .6.1

  .נ.ע ללארגילות  מניות 18,816מונפק ונפרע:  הון ע.נ.; ללאמניות רגילות  100,000,000רשום:  הון

  חלוקת דיבידנדים .7

אין בחברה יתרת רווחים  .דיבידנדיםממועד הקמתה החברה לא חילקו ו/או לא הכריזו על חלוקת 

  לחלוקה.

 : דיבידנד חלוקת מדיניות .7.1

 .לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנד
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 מידע אחר -פרק שני 

 מידע כספי לגבי תחום הפעילות

 כספי לגבי תחום הפעילותמידע  .8

 1018 בדצמבר 31יובא מידע כספי על תחום הפעילות של החברה מתוך דוחותיה הכספיים ליום  להלן

 )באלפי ש"ח(: 1019 בספטמבר 30וליום 

 

 17מיום  לתקופה
ועד  1018 במאי
בדצמבר  31ליום 

1018  

 תשעה של לתקופה
 שהסתיימה חודשים

 ספטמברב 30 ביום
1019 
 

 אלפי ש"ח 

 - 183 הכנסות

 52  מחקר ופיתוח הוצאות
 (248) (191) הוצאות תפעוליות

 (300) (8) מפעולות הפסד
 (2) 2 מימון הוצאות \הכנסות 

 (302) (6) כולל לתקופה  (הפסד) \רווח 
 6,499 133 סך נכסים

 

 מידע כספי 1טבלה 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות .9

 המקרו בסביבה שונות התפתחויות/או ו אירועים/או ו ממגמות מושפעת להיות עשויה החברה פעילות

 באופןהשפעה עליהם ואלה עשויים להשפיע, חלקם  יכולת אין לחברה אשר, פועלת היא בה כלכלית

 .להלן כמפורט, העסקיות ותוצאותיה התפתחותה על, מהותי

  רגולציה .9.1

ומקומית העשויה להשפיע על פעילות החברה )לחיוב או למועד המתאר, קיימת רגולציה עולמית 

 מזון, יצוא ויבוא של מוצרי בבשר נקילשימוש  לתהליכי הייצור לשלילה(, ובכלל זה רגולציה בכל הנוגע

לאור היותה של החברה חברת הזנק רגולציה זו אינה רלבנטית לפעילות החברה בשלב זה. עם וכד'. 

לחוקים, תקנות וצווים הנוגעים כי פעילות החברה תהא כפופה  התקדמות פעילותה של החברה סביר

בין היתר, בקביעת תקני איכות, ניקיון ובריאות בתהליכי ייצור, עיבוד, סחר ואחסנה של מזון, בקביעת 

תקנים והוראות בדבר אריזה, סימון וזיהוי המוצרים ורכיביהם, לרבות ערכם התזונתי ותאריכי 

נוסח  (מזון) ת ובריאות של תוספי מזון ועוד כגון לפי פקודת בריאות הציבורתפוגה, בקביעת תקני איכו

 .1953-וחוק התקנים, תשי"ג 1996-חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשנ"ו ,1983-חדש, תשמ"ג

בשלב זה פעילות החברה הינה מקומית בלבד ככל והחברה תתקדם ותרחיב את פעילותה למדינות 

החברה עוקבת אחר ברה תעדכן סעיף זה בהתאם למדינת המטרה בה תפעל. נוספות מעבר לישראל הח

, לבצע את ההתאמות הנדרשות שניתן ככלהתפתחות הרגולציה בתחום הנוגעת לפעילותה ותפעל, 

  .לפתח בכוונתה אשר למוצרים בנוגע, היתר ובין הפעילות ואופי סוג עם בקשר

והיקף ההפחתות הצפויות  הבשר הנקילרבות היקף שוק ייצוא , לעיללהלןהמובאות והערכות ת ותחזי

בבחינת מידע צופה פני עתיד,  ןהינ לעניין השפעות הרגולציה על פעילות החברה,בשוק האנרגיה,

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים  החברהת על הערכות וכמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס
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. הערכות אלו עשויות החברה תאינו ודאי ואינו בשליטועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, 

שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים 

 זה.  למתאר 34 , וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיףהחברהשאינם בשליטת 
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 תיאור תחום הפעילות -פרק שלישי 

 על תחום הפעילותמידע כללי  .10

להלן יתוארו מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבת המקרו כלכלית של החברה, שיש להם או צפויה 

להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בחברה, או בתחום הפעילות שלה, 

  ה.ה ההשלכות הצפויות בגינם על החברותפורטנ

 שחלים בותחום הפעילות והשינויים  מבנה .10.1

האפשרות התיאורטית לגידול בשר בסביבה תעשייתית תפסה את הדמיון הציבורי במשך זמן רב. 

רק כדי לאכול בעל חיים שלם של גידול הגדול האבסורד הצביע על  1931שנת ב כברוינסטון צ'רצ'יל 

 .1מתאימהסביבה על ידי גידול החלקים האלה בנפרד תחת  חלק ממנו וזאת

( של תאי בעלי חיים, לאחר קצירת תאי גזע מבעלי in-vitroבדרך כלל מגידול חוץ גופי )בשר נקי מורכב 

. ייצור בשר שנשחטומבעלי חיים ייצור בשר במקום  (,הכרוכה בפגיעה מינימאלית בבעלי החיים)חיים, 

 נקי כרוך ביישום פרקטיקות של הנדסת רקמות לייצור שריר לצריכה כמזון.

מבטיחה, אך מוקדמת, עם אתגרים טכניים מרכזיים הכוללים את מקור  בשר נקי הוא טכנולוגיה

חומרים שילוב של התאים, המדיה התרבותית שמחקה את סביבת התפתחות רקמת השריר בתוך הגוף, 

סינתטיים ועיבוד ביולוגי לייצור בקנה מידה מסחרי. כמו כן ישנם חומרים שמקורם בבעלי חיים ו

 קה וקבלת המוצרים ע"י צרכנים.ם הכוללים אתייהיבטים חברתי

ייצור בשר נקי, המוכר לעיתים גם כבשר מעבדה או כבשר מתורבת, הינה טכנולוגיה מתקדמת הפועלת 

כחלק מהשדה הרחב יותר של החקלאות התאית וביחס של תחרות ושיתוף פעולה עם חדשנות בתחום 

 חלבונים המבוססים על צמחים. 

ביקורת גוברת בשנים האחרונות בשל היקף הנזקים  הגלובלית נמצאת תחתהבשר תעשיית 

חששות אלה, ביחד עם תחזיות כי הביקוש למוצרי . 2הסביבתיים, בעיות אתית והשפעות בריאות האדם

מצביעים על צורך דחוף לשיטות ברות קיימא לייצור , 3עשורים הקרוביםבימשיכו לעלות מן החי חלבון 

כלשהי לקראת דרך אינו מבעלי חיים( כבר עשו כברת  שמקורםחלבון. יצרני חלבון צמחי )חלבונים 

מבעלי חיים, הוביל להופעת החקלאות  שמקורוזה; עם זאת, הרצון לאכול בשר ומזון  יעדהשגת 

השימוש  תוך הפחתת טכניקות ריבוי תאים על ידי ניצול מן החיהתאית, אשר שואפת לייצר חלבונים 

הגידול הצפוי בצריכת חלבון . גישה זו מבקשת לחבר בין תנוכחיתעשיית משק החי הל ביחסבעלי חיים ב

חובה להבטיח בטחון מזון גלובלי, תזונה מזינה, ולהפחית את הנטל הסביבתי של ייצור העם מן החי 

 מזון.

 היתרונות בבשר נקי .10.1

 :לבשר הנקי יש מספר יתרונות

 הסביבה על איכות שמירה .10.1.1

המים  זיהום מקורות ,המים, ייצור גז החממהלצמצם את צריכת  עשוישימוש בבשר נקי 

נמצא כי ייצור בשר בקר בשר כבש  1011במאמר שפורסם בשנת  .ושימוש מופחת באדמה
                                                   

1
 Fifty Years Hence, The Strand Magazine (December 1931) 

2
 Trends Food Sci Technol. 2018 Aug; 78: 155–166. 

3
 Gerber P.J., Steinfeld H., Henderson B., Mottet A., Opio C., Dijkman J. FAO; Rome: 2013. Tackling climate 

change through livestock: A global assessment of emissions and mitigation opportunities. 
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את פליטת גזי החממה, יקטין ב  96% -ל 78%בשר חזיר ובשר עוף באופן נקי יפחית בין 

את  15% -את השימוש במים ויקטין ב 96% -ל 81%את השימוש בקרקע, יקטין בין  99%

גידול ל גדול מידה קנהתעשייתית ב מחקלאות מעברל כמות האנרגיה שתידרש לייצור בשר.

 .4על איכות הסביבה ארוך לטווחדרמטית  השפעה להיותעשויה  במעבדה נקי בשר

 עלות .10.1.1

מספר  ייצור, פוטנציאל בשר נקיטרם נקבע הערך הכלכלי המדויק של בשים לב לעובדה כי 

אפשרות לתשואה גבוהה יותר מביא לרב של תאים ממספר קטן של בעלי חיים תורמים 

הפחתה הצפויה באנרגיה, מים ואדמה עשויה הבאופן משמעותי מאשר חקלאות מסורתית. 

 אומדן זה מבוסס על הערכת הנהלת החברה. .15%בשר עד העלות מוצרי את להפחית 

, הערכות לגבי הפחתה בות היקף שוק ייצוא הבשר הנקי, לרעילהלןהמובאות לוהערכות ת ותחזי

בבחינת מידע צופה פני  ןהינ הצפויה באנרגיה, מים ואדמה אשר עשויה להפחית את מוצרי הבשר,

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים  החברהת על הערכות ועתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס

. הערכות אלו עשויות החברה תועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליט

שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם 

 זה.  למתאר 34  34 הנזכרים בסעיף, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון החברהבשליטת 

 שיקולים אתיים וצער בעלי חיים .10.1.3

שמתנגדת לאופן בו אנו מגדלים חיות מזון ברמה העולמית מגמה הולכת וגוברת  קיימת

בחללים קטנים כלואים בעלי החיים נאלצים לבלות את חייהם לשחיטה, לעיתים קרובות 

. השאלה נשחטיםלפני שהם חווים סבל נורא עם דפוסי האכלה לא טבעיים. בעלי החיים 

אינה נחלתם של קומץ "משוגעים האתית האם עלינו להמשיך לשחוט בעלי חיים למאכל 

עלייה בקרב הצרכנים מחקרים הראו והופכת לזרם מרכזי בחברה.  הולכתלדבר" כי אם 

 .5שמשלבים בתזונה שלהם יותר אפשרויות צמחוניות וטבעוניות

בעלי חיים מאשר בחקלאות המקובלת. ב את הפגיעהמשמעותי  עשוי להפחית באופן נקיבשר 

טבעונים, צמחונים  זה עשוי להקל על שיקול ,בעלי חיים האתית בתחום צערמבט המנקודת 

 .6ים להפחית את צריכת הבשר שלהם על רקע מוסריהמעוניינאוכלי בשר אותם  לעו

 סביבת גידול מבוקרת .10.1.1

מחלות ביולוגיות של סיכון ב פחותתועלת פוטנציאלית נוספת היא שבשר נקי יכול להיות 

באמצעות שיטות ייצור סטנדרטיות, ובאמצעות ייצור מותאם וזיהומים מאשר בשר המיוצר 

 .7הבריאות והרווחהאישית יכול לתרום לשיפור התזונה, 

 פסולת מזון .10.1.5

ניצול הפגר המסורתי בתעשיית הבשר המסחרית הוא הבעיה הגדולה ביותר בהקשר של 

מספק הזדמנות חדשה, לפיה הנתח העיקרי לבדו מיוצר לצריכה או  נקיניהול פסולת. בשר 

 עיבוד ולא כל הפגר.

                                                   
4
 Tuomisto H., de Mattos M. Environmental impacts of cultured meat production. Environmental Science and 

Technology. 2011;45:6117–6123. 
5
 Caldwell A. 2015. Rise of the Flexitarians: From dietary absolutes to daily decisions. 

6
 Hopkins P., Dacey A. Vegetarian Meat: Could technology save animals and satisfy meat eaters? Journal of 

Agricultural Ethics. 2008;21(6):579–596. 
7
 Post M. Cultured meat from stem cells: Challenges and prospects. Meat Science. 2012;92:297–301 
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 חקלאות מסורתית ומגוון ביולוגי .10.1.6

יות חדשות בתחום החקלאות המסורתית לאלה המשתמשים יכול גם לספק הזדמנו נקיבשר 

שינוי להוביל לגידול תאים יכול  משחיטה תעשייתיתבגזעי בעלי חיים מסורתיים. המעבר 

במעבר מהבחירה הגנומית והפנוטיפית של גזעים מניבים ומניבים לניצול בעלי חיים 

. (בקר חופש) בעלות צפיפות נמוכה פתוחותמסורתיים יותר שיכולים לשגשג במערכות 

הללו יש השפעה סביבתית נמוכה בהרבה, יש להן  שיטות הגידולהיתרונות הם שלושה: ל

ויכולות לתרום לשמירה על הגנטיקה והן  פרמיוםעקב מחירי יותר גדול  ותפוטנציאל רווחי

 .המגוון הביולוגי שלהן ולשמר אתשל גזעים מסורתיים 

 

 הבשר המתורבת יתרונותסיכום  טבלת 10.1.7

 כתוצאה בבשר שימוש 

 חיים בעל משחיטת

בבשר כתוצאה  ששימו

תאים מבעל  מהרביית

 חיים

 בעלי חיי על שמירה

 החיים

 ללא הרג של בע"ח הרג רב של בעלי חיים

תפיסת מקום רב בעבור  מקום תפוסת

 שטחי מרעה

תפיסת שטח מקום 

מינימאלי המיועד 

 למעבדות ייצור

מתצרוכת המים  8% במים שימוש

בעולם מקורה בגידול 

 בע"ח לטובת מזון

שימוש מועט במים ביחס 

 לבשר כתוצאה משחיטה

מפליטת גזי  18% חממה גזי פליטת

החממה מקורם בגידול 

 בע"ח לטובת מזון

שיעור אפסי לעומת 

 התהליך הקונבנציונאלי

זיהום רב הנגרם מעצם  זיהום

 הגידול והשחיטה

זיהום עקב חומרים 

 ביולוגים הניתנים לבקרה 

זמן ייצור רב של  ייצור זמן

 כשנתיים

זמן ייצור של חודשים 

 בודדים

עלויות גבוהות ביחס  עלות

לבשר מתורבת באופן 

 תעשייתי

בעזרת קדמת הטכנולוגיה 

נכון להיום, ניתן להגיע 

לעלויות נמוכות בהשוואה 

 לגידול ושחיטה של בע"ח

 

 טבלת סיכונים 1טבלה 

לפירוט בדבר יתרונות שיטת יצירת בשר נקי בתהליך ההדפסה בתלת מימד שמפתחת החברה 
 במתאר זה להלן. 10.10לעומת שיטות אחרות ראו האמור בסעיף 

 הרקע המדעי לבשר נקי .10.3

מזון: האחד על ידי בתחילת שנות האלפיים נערכו שני פרויקטים לייצור רקמות מתורבתות למטרות 
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לוגי על ידי צוות ביו ושני, 8(Benjaminson, Gilchriest & Lorenz ,1001קבוצה במימון נאס"א )

שני הפרויקטים ייצרו כמויות קטנות של  .9(Catts & Zurr ,1010פרויקט תרבות ואמנות )במסגרת 

אמנויות ביצע -וות הביורקמות, כאשר קבוצת נאס"א ביצעה בדיקות ריח כדי להעריך את החוויה, וצ

מימנה ממשלת הולנד את הראשון מבין שני  1005בדיקות טעם כחלק מיצג מופע אמנותי. בשנת 

 du) ים עוברייםיתאי גזע חזירלהנדס בשר חזיר מפרויקטים מחקריים שנמשכו שלוש שנים, שביקשו 

Puy, Lopes, Haagsman & Roelen ,1010)10 , מבוסס אצות גידולמדיום פיתח הצוות ההולנדי 

(Tuomisto & de Mattos ,1011)11 והשתמש בגירויים אלקטרוניים וכימיים כדי לגרום לצמיחת תאי ,

, כאשר פרופסור הוביל לאחר מרגעי השיא בתחום המחקר ההולנדי .12(Langelaan et al. ,1011) שריר

של  יםמייסדה פיםשותאחד התמיכה כלכלית מ אשר קיבל ,מארק פוסט מאוניברסיטת מאסטריכט

כל במסיבת עיתונאים נאהראשון בעולם, שבושל ו הנקיהמבורגר הבקר  יצר אתגוגל, סרגיי ברין, 

 . 13(O'Riordan, Fotopoulou & Stephens ,1017) 1013בלונדון באוגוסט 

רך בדמיון זה נעשה לתאי שריר. מיונם תאי גזע ואז  גידולכוללת הבסיסית לייצור בשר נקי הטכנולוגיה 

וגירוי  14(Langelaan et al., 2011כלל באמצעות רמזים כימיים / ביולוגיים בתקשורת לתרבית תאים )

מכני. עם זאת, בתחום הנדסת הרקמות ישנן עדויות לכך שניתן להשתמש במקום בתכונות של חומרים 

 .הנקיבמחקר הבשר  מרכזיחלק  יתפוס ששימוש בפיגומים ביולוגיים והציפייה בתחוםפיזיים, 

אשר מעצם טבען בוררות חלק גדול מהעבודה המתקדמת ביותר בתחום מתבצעת בחברות הזנק 

, קשה לדעת בדיוק מה כל ועל כןמידע על התהליך שלהן הן הופכות לרשות הציבור,  בקפידה איזה

 .15החברה עוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8
 Benjaminson M., Gilchriest J., Lorenz M. In-vitro edible muscle protein production system (MPPS): Stage 1, 

Fish. Acta Astronautica. 2002;51(12):879–889 
9
 Catts O., Zurr I. The ethics of experiential engagement with the manipulation of life. In: Costa da B., Philip K., 

editors. Tactical biopolitics. Art, activism and technoscience. MIT Press; Cambridge: 2010. pp. 125–142. 
10

 du Puy L., Lopes S., Haagsman H., Roelen B. Differentiation of porcine inner cell mass cells into proliferating 

neural cells. Stem Cells and Development. 2010;19(1):61–70. 
11 Tuomisto  6117-6113בע"מ  1לעיל ה"ש . 
12

 Langelaan M., Boonen K., Rosaria-Chak K., van der Schaft D., Post M., Baaijens F. Advanced maturation by 

electrical stimulation: Differences in response between C2C12 and primary muscle progenitor cells. Journal of 
Tissue Engineering and Regenerative Medicine. 2011;5(7):529–539. 
13

 O'Riordan K., Fotopoulou A., Stephens N. The first bite: Imaginaries, promotional publics and the laboratory 

grown burger. Public Understanding of Science. 2017;26(2):148–163. 
14

 Langelaan et al. 529-539בעמ'  12ראה לעיל ה"ש. 
15

 US National Library of Medicine, National Institutes of Health, doi: 10.1016/j.tifs.2018.04.010 
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 בבחינת הינןשל הבשר המתורבת  וויתרונותילמאפייניו בנוגע  לעיל, לרבות החברה והנחות תחזיות

, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על פרסומים פומביים עתיד פני צופה מידע

שונים ובחלקם על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם 

בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או 

כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת מכפי שהוערך על ידי החברה, להתממש באופן שונה 

 .למתאר 34בסעיף החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו .10.1

 -ו MarketsandMarkets Research Private Ltd16ועל פי חברת מחקרי השוק  החברהלמיטב ידיעת 

GlobeNewswire, Inc.17 , ובמהלך  1018מיליארד דולר בשנת  1.1 -הוערך בכ בשר בעולםתחליפי השוק

מיליון  111-יגיע לכ קטגוריית הבשר המתורבת בלבד, במיליארד דולר 7.7יגדל ל השנים הקרובות  6

 .15.7%בערך צמיחה שנתי של  1015דולר עד שנת 

, נתון המעמיד את ישראל במקום ק"ג לנפש לשנה 16-, נעמדת צריכת הבשר בכ1018לשנת  , נכוןבישראל

 בעולם לצריכת בשר לנפש. 1-ה

גדל בצורה משמעותית בשנים ת צריכת הבשר בעולם, לרבות כי לעיל החברהתחזיות והנחות 

ת מידע צופה פני הינן בבחינ ,יגדלהביקוש לצריכת תחליפי בשר  וכיהיקף המכירות בעולם, , הקרובות

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים  החברהעתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות 

. הערכות אלו החברה שלועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

ה מגורמים עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצא

 34, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף החברהשונים שאינם בשליטת 

                                                   
16

 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cultured-meat-market-204524444.html 
17

 https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/19/1918198/0/en/Meat-Substitutes-Market-To-Reach-

USD-7-694-0-Million-By-2026-Reports-And-Data.html 

ימה של תאי גזע לקיחת דג
 מהבקר

מיון התאים לתאי שריר,  הרבית התאים
 שומן ותמיכה

התאמת התאים המחולקים 
 להדפסה

הנחת התאים המחולקים 
ברזולוציה גבוהה 

 הדפסה תלת בטכנולוגיית
 ממדית

תהליך אינקובציה לרקמות 
הבשר השונות לצורך חיבור 
הרקמות והשלמת מרקם 

 הבשר

 תרשים תהליך יצירת הבשר 3טבלה 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cultured-meat-market-204524444.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cultured-meat-market-204524444.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/19/1918198/0/en/Meat-Substitutes-Market-To-Reach-USD-7-694-0-Million-By-2026-Reports-And-Data.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/19/1918198/0/en/Meat-Substitutes-Market-To-Reach-USD-7-694-0-Million-By-2026-Reports-And-Data.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/19/1918198/0/en/Meat-Substitutes-Market-To-Reach-USD-7-694-0-Million-By-2026-Reports-And-Data.html
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 זה. למתאר

  שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .10.5

המתאר, לא ידוע לחברה על שינויים טכנולוגיים הצפויים להשפיע על החברה ו/או על המוצרים  למועד

הינו תחום חדש יחסית אשר נמצא בהתפתחות  הבשר הנקיאשר בכוונתה לייצר. יצוין, כי תחום 

כאשר  ,הן בכל הנוגע למגוון המוצרים שניתן לייצר והן מבחינת ההתפתחויות הטכנולוגיות ,מתמדת

העוסקות  (סטארט אפהזנק )וכן חברות בתחום מוכרות מוצרים שונים המפתחות ון חברות רבות ישנ

 .ושל פיתוח מוצרים חדשים, בין היתר, בכל הקשור למחקר הבשר הנקיבתחום 

 מבוססתלהשפיע על החברה ו/או על מוצריה,  םהצפויי םטכנולוגיהנחות החברה בדבר העדר שינויים 

, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, בבחינת מידע צופה פני עתיד הינן לעיליות והנחות החברה תחז

על הערכות החברה  ועל פרסומים פומביים שונים ובחלק בחלקהובחלק תהמבוססידיעת החברה על 

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של 

הנחות או הערכות החברה הינן בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות , בהתאם לכך החברה

ערך, אשר עשוי להשתנות בהתאם לשינוים בשווקים ובפיתוחים שיבוצעו על ידי צדדים שלישים 

. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך וכיוצב'

צאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי על ידי החברה, כתו

 .למתאר 34בסעיף הסיכון הנזכרים 

  בתחום הפעילותוחסמי הכניסה גורמי ההצלחה הקריטיים  .10.6

 להערכת החברה, ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות, ביניהם:

בתחום הפעילות נדרש כוח אדם מיומן  – הפיתוחשרשרת שלבי בכל  כוח אדם מנוסה ומיומן .10.6.1

בהנדסת רקמות, גידול תעשייתי לתאי גזע, פיתוח חומרים ומקצועי, ובין היתר מומחים 

  .אנשי שיווק ומכירותלהדפסה, פיתוח מדפסות ו

 .ובסטנדרטים הנדרשים באסדרההפקת מוצרים איכותיים שעומדים  .10.6.1

 . המדפסות והדיו הביולוגיאיתור לקוחות והתקשרויות עם גורמים בארץ ובעולם למכירת  .10.6.3

 תנאי גידול איכותיים )השקעה בתשתיות וכו'(. .10.6.1

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות .10.7

, הבשר הנקישקמות חברות רבות בתחום  כפיברחבי העולם,  הבשר הנקיהגוברת של לאור הפופולריות 

הגידול,  משלביבכל רבדיה,  הבשר הנקיות גם חברות המייצרות ומספקות מוצרים נלווים לתעשיית קמ

  .הדפסהלשלב ההריבוי ועד 

ידיעת החברה, למועד המתאר אין חומרי גלם מהותיים שיידרשו לפעילותה ואשר עשויה להיות  למיטב

 לחברה לגביהם תלות בספק בודד או במספר מצומצם של ספקים. 

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .10.8

 להערכת החברה, חסמי כניסה והיציאה העיקריים בתחום הפעילות הינם, כדלקמן:

 חסמי כניסה 

רכישה של ציוד וחדרים נקיים  ,מעבדותנדרשת השקעה כספית גבוהה בהקמה של  - מימון .10.8.1

ככל והחברה כמו כן, נדרשת השקעה כספית גבוהה  איכותי. בשרוחומרים שיאפשרו גידול 
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 .והקמת מפעל ובית מסחרפעילותה הרחבת תחליט בהמשך על 

וכן תחום  יםאיכותי תאי גזעגידול  - והדפסת בשרח אדם איכותי ובעל ניסיון בגידול וכ .10.8.1

ות בין מצריך כוח אדם בעל ידע מקצועי עדכני ומומחי הבשר הנקיהמחקר והפיתוח של מוצרי 

 .תחומית, וכן יכולת לשלב בין תחומי הידע השונים לצורך פיתוח מוצרים שונים

ככל והחברה תתקדם בפיתוח מוצרה יהיה  - קבלת אישורים מגורמים רגולטוריים נוספים .10.8.3

לצריכה  מאושרה מזוןכ החברה את מוצר שיסווגוצורך בקבלת אישורים מגורמים רגולטורים 

עמידה בתקני בטיחות ו/או הוראות רגולטוריות עתידיות בשווקי היעד כמו כן, אי . ע"י אדם

  הפוטנציאליים עשויה להקשות על כניסה לשווקים אלה.

  חסמי יציאה

החברה חסם היציאה העיקרי ינבע מהתחייבויותיה של החברה בפני לקוחותיה להמשך ייצור  להערכת

תידרש ו ייתכןהליך ייצור ושיווק תבמוצריה, בהתאם למקובל בשוק. להערכת החברה, לכשתחל 

  .מסוימת לתקופה המוצרים הספקתהחברה להתחייב בפני לקוחותיה ל

, אחרים גורמיםבמידה ול וכי התשתיות הקמת לעלות ביחסלעיל, לרבות  החברהוהערכות  הנחות

 בשרמוצרי  להפקתהקמת התשתית הנדרשת  לצורךהנדרשים  הכספים את יהיו לא, לחברהבדומה 

 החברהכמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות  , הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד,נקי

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה החברה שלבשליטתה 

, וביניהם התממשות אי אילו החברהכתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת מכפי שהוערך, 

  לדוח זה. 34בסעיף מגורמי הסיכון הנזכרים 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .10.9

, תחום מוצרי המתאר למועד. בשר צמחייםתחליפי  ישנם מספרת החברה המתאר, למיטב ידיע למועד

 נוספיםדרכו ולהערכת החברה בשנים הקרובות יתווספו לשוק מוצרים  בראשיתנמצא הבשר הנקי 

לפרטים נוספים ראו האמור בסעיף יום בישראל וברחבי העולם. כ, אשר אינם נמכרים בשר נקי מבוססי

 להלן.ונספח א' במתאר זה  15

, פני עתיד צופה מידע בבחינת הינן בשר נקי עתידיים מבוססי למוצרים בנוגע החברה והנחות תחזיות

על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים  וחלקבכהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס 

עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה 

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, 

ת איזה מגורמי הסיכון הנזכרים כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשו

 .למתאר 34ף בסעי

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בהם .10.10

 הבשר בתחום הפועלות החברותמעריכה כי בשנים הבאות תגדלנה מספר  החברהפי הערכות שונות,  על

יגדל. נכון למועד המתאר, אין ביכולתה של  נקי בשרב העולם ברחבי השימוש כי מעריכה וכן, הנקי

אך כן ניתן למפות חלק  בעולם, ואת חלקה בתחרות, נקי בשרהחברה להעריך את מספר ספקי ה

-כאשר בוחנים את התחרות בפניה עומדת מיט .(1, תחרות, איור 15סעיף )יום כמהחברות הקיימות 

בניתוח מבנה התחרות הקיים,  .ותלקבוצות הבאטק, ניתן להבחין לסווג את החברות המתחרות 

טק מתקבל בשני אבחנות עיקריות. )א( פיתוח תהליך תעשייתי המוכוון לייצור -ייחודה של מיט
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כנולוגיית הדפסת תלת מימד ייחודית למארג הבשר המתורבת. טבקצבים מסחריים )ב( שימוש ב

 בשר על פני כל מרכיביהם.טק את היכולת לשרטט ולבנות נתחי -שימוש בטכנולוגיה זו, מקנה למיט

רב של חברות המפתחות קיימות מספר בעולם  - צמחית האלטרנטיב מפתחות אשר חברות .א

בכדי שמוצר יחשב כאלטרנטיבה לבשר בעיני הציבור, עליו להיות בעל תחליפי בשר מן הצומח. 

ם מראה, טעם, ריח ובעל ערכים תזונתיים דומים ככל הניתן לאותו סוג הבשר. בכדי להשלי

אלטרנטיבה זו, בהינתן יתרונות וחסרונות ברורים, ישנן פורמולות ייחודיות המוחזקות בידי 

 החברות המפתחות אשר מבוססות בשלמותן על מקור צמחי. 

 בין החברות הבולטות בתחום ניתן למנות את החברות הבאות:

Beyoned Meat (NASDAQ: BYND), Impossible Foods, Beanfeast, Boca Burger, 

Gardein, Gardenburger, Goshen Alimentos, LightLife, Linda McCartney Foods, 

Morningstar Farms, Quorn, Tofurky, Turtle Island Foods. 

 הבאות:החברות  , בין היתר,בתחום תחליפי הבשר הצמחיים פועלות בישראל

 וזוגלובק טבע. תפוגן, פודס אנד סטאף, טבע דלי )קלטק(, טבעול )אסם(

, ישנן מספר חברות בעולם ככל הידוע לחברה - מחרקים חלבון תחליפי המפתחות חברות .ב

 ייצור חלבון מחרקים )זבובים, זחלים, חרגולים וכדומה(.המפתחות 

 .Burgs Foods -ו Yes Crickets בין החברות הבולטות בתחום ניתן לציין את

 .FlyingSpark -ו חרגול בישראל פועלות, בין היתר, החברות

הידוע לחברה, פועלות בתחום כתריסר חברות,  ככל - נקי בשר אלטרנטיבת מפתחות אשר חברות .ג

 (. Aleph Farms -ו Super Meat, Future Meatשלוש מהן ישראליות )

קיימים לא הידוע לחברה,  ככל - מימד תתל הדפסת עם בשילוב נקי בשר המפתחות חברות .ד

, המקנה בשרתלת מימד של ההדפסת עם בשילוב ייצור בשר נקי ו המשלבים פיתוחמתחרים 

של הרקמות בכדי להגיע בסופו של עניין למוצר תחליפי ברמה הגבוהה  מדויקיכולת שרטוט 

 .ביותר

 ונספח א' במתאר זה להלן. 15לפרטים נוספים ראו האמור בסעיף 

הבשר הנקי  בשוק לתחרותלגידול בשוק הבשר הנקי,  ביחס לעיל, לרבות החברה הערכותו הנחות

, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, בישראל לתחרות וביחס העולמי

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד  החברההמבוססות על הערכות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, החברה שלהתרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה 

  זה. מתארל 34בסעיף , וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים החברה

 מוצרים ושירותים .11

 בישראל .11.1

 בישראל. בשר נקי  לגדלנכון למועד מתאר זה החברה טרם החלה 

 אך ורק מוצרים ששרשרת  ויהי החברה פיק ותמכורמוצרים אשר ת, הבתחום המזון לאסדרה בהתאם

 .למאכלברמת איכות הראויה לשימוש  תהיהשלהם  ההפקה

https://en.wikipedia.org/wiki/NASDAQ
https://www.nasdaq.com/symbol/bynd
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 פני צופה מידע בבחינת ןוהנחות החברה האמורות לעיל בדבר מוצרים ושירותים עתידיים הינ תחזיות

בדבר התפתחויות ואירועים  החברה הערכות על המבוססבחוק ניירות ערך,  זה מונח כהגדרת, עתיד

אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עתידים 

עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים 

 התממשותוח ו/או שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או תביעדי פישונים, ביניהם אי עמידה 

 . להלן 34 בסעיףמגורמי הסיכון המפורטים  איזה

 וצרים ושירותיםמפילוח הכנסות ורווחיות מ .11.1

 חברהלכאמור למועד המתאר החברה הינה חברת הזנק העוסקת במחקר ופיתוח לאור זאת, אין 

 והחברה לא צופה מכירות בתקופת הדו"ח כלשהן הכנסות

הינן בבחינת מידע הכנסות ורווחיות ממוצרים ושירותים תחזיות והנחות החברה האמורות לעיל בדבר 

צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות 

ואירועים עתידים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות 

, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן

מגורמים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או 

 . להלן 34בסעיף המפורטים התממשות איזה מגורמי הסיכון 

 מוצרים חדשים .11.3

 לחברהאין  החברה הינה חברת הזנק העוסקת במחקר ופיתוח לאור זאת המתאר למועדכאמור 

 . כלשהם קיימים מוצרים

 לקוחות .11

  .כלשהם מוצריםשל בגידול ו/או ריבוי התחילה  טרם החברהלמועד המתאר,  נכון

בישראל, בשר נקי גידול  מעבדתבכוונת החברה, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, להקים 

או לחילופין בהתאם  לחברות הפצת ברחבי העולםכאשר מוצריה צפויים להימכר בסיטונאות 

לצדדים שלישים לשימוש  תרישיונולאסטרטגיה של החברה באותו המועד ייתכן והחברה תפעל להעניק 

 . כן בכוונתה של החברה לפעול להשגת האישוריםבטכנולוגיה של החברה כדי לייצר את הבשר הנקי

  למדינות המתירות ייבוא.בשר נקי הנדרשים לצורך ייצוא מוצרי 

מידע  בבחינת ההינהגידול בישראל,  למעבדתכוונות החברה ביחס לעיל, לרבות  החברה תווהנח תותחזי

בדבר התפתחויות ואירועים  החברהת על הערכות בחוק ניירות ערך, המבוסס הצופה פני עתיד, כמשמע

. הערכות החברהשל ואינו בשליטתה קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי 

אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים 

לדוח  34בסעיף הנזכרים כון , וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיהחברהשונים שאינם בשליטת 

 זה.

 שיווק והפצה .13

 לחברה איןעדיין נכון למועד המתאר, . טרם הקימה מערך שיווק והפצה החברהלמועד המתאר,  נכון

 .בשר נקיזמניים לייצור ושיווק  רישיונות
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 צבר הזמנות .11

 .אין צבר הזמנות לחברהנכון למועד המתאר 

  תחרות .15

תהליך  את החברות אשר מפתחות טק יש לבחון-מיטבפניה של עומדת  אשר הישירה בבחינת התחרות

נכון למועד פרסום בשוק המקומי,  חברותביחס לגידול תאי גזע עד לכדי רקמות בשר הראויות לאכילה. 

 בעולם,. חברות אשר החלו בפיתוח בשר נקי/מתורבת 3 קיימותבמדינת ישראל ההערכה היא שהמתאר, 

 Beyond בתחום יצירת אלטרנטיבה צמחית לבשר הינה הינה ביותר ההגדול החברהההערכה הינה כי 

Meat Inc. בעוד החברה הגדולה ביותר בתחום יצירת אלטרנטיבה מבשר מתורבת הינהMemphis 

Meats. 

 בשר נקימוצרי  המפתחיםתאגידים  עשרות יםברחבי העולם קיימהחברה מעריכה שביחס לשוק העולמי, 

בו ניתן לבחון את מיפוי  תחת סעיף זה, 1ובאיור  במסמך זה 10.910.10ובסעיף  'א בנספח כמתואר

ביחס לייצוא . לבשר אשר מקורו בשחיטת בע"ח החברות העוסקות במגוון פיתוחים ליצירת אלטרנטיבה

מישראל למדינות אחרות בעולם, ככל שיתאפשר ובכפוף לקבלת ההיתרים והאישורים בשר נקי מוצרי 

כמו בשר נקי מעמדה של ישראל בתחום המחקר והפיתוח בזהות ישראלית ומעריכה ש החברההנדרשים, 

כאשר בוחנים את הבידול  באופן כללי, יעניקו לה יתרון לעומת שחקנים ממדינות זרות. המזוןגם בתחום 

 תהליךעבור  טכנולוגיה)א( פיתוח  ;כלפי המתחרים הקיימים, ניתן להצביע על שני הבדלים עיקריים

 .המתורבתבתהליך ייצור הבשר  מימדתלת  תהדפס טכנולוגיית)ב( הטמעת  תעשייתי

להתמודד עם התחרות הצפויה לה בישראל ובשוק הבינלאומי, בין היתר, על ידי גיוס כוח  החברה בכוונת

 אדם איכותי שייבחר בקפידה ולהקים את אתרי הפעילות ברמה הגבוהה ביותר מבחינה טכנולוגית. 

 חברה
 

פיתוח  אורית
אלטרנטיבה 
 לבשר מן החי

פיתוח תהליך 
יצירה של בשר 

 נקי/מתורבת

פיתוח תהליך של 
הדפסת בשר 
 נקי/מתורבת

 

 גיוסים

MeaTech 
 ישראל

פיתוח תהליך 
הדפסה של 
 בשר מתורבת

   

 
 מיליון דולר 2.5

Memphis 

Meats 
 ארה"ב

 נקי ייצור חלבון
בעזרת  ימן הח

 גידול תאי גזע

  
 

 
מיליון  10.1
 דולר

SuperMeat 
 ישראל

ייצור חלבון נקי 
מן החי ליצירת 

 בשר עוף 

   

 
 מיליון דולר 1.1

MeaTable 
 הולנד

ייצור תהליך 
 בשרליצירת 

 )בקר( מתורבת
   

 
 מיליון דולר 3.5

MosaMeat 
 הולנד

ייצור תהליך 
 בשרליצירת 

 )בקר( מתורבת

   

 
 מיליון דולר 8.8

http://www.meatech3d.com/
http://www.meatech3d.com/
http://memphismeats.com/
http://memphismeats.com/
https://www.supermeat.com/
https://www.supermeat.com/
https://www.meatable.com/
https://www.meatable.com/
https://www.mosameat.com/
https://www.mosameat.com/
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Beyond Meat 
 ארה"ב

פיתוח 
אלטרנטיבה 

 לבשר צמחית

 

 

 

נסחרת 
סד"ק, שווי אבנ

 1.9מוערך של 
 מיליארד דולר

Redefine Meat 
 ישראל

פיתוח תהליך 
הדפסה של 
אלטרנטיבה 

    לבשר צמחית

 
 מיליון דולר 6

 מיפוי תחרות 1טבלה 

מגלם את המנעד  Xניתן להבחין בגרף הבא במיפוי החברות אשר פועלות בתחום תחליפי הבשר. ציר ה 

 Yבין חברות המפתחות תחליף בשר צמחי לבין חברות המפתחות בשר מתורבת, נקי, אמיתי. ציר ה 

ומן העבר (, 'בשר טחון'מגלם מצד אחד חברות אשר בונות את תחליפי הבשר כעיסה הומוגנית ככל הניתן )

 השני, חברות המדפיסות את המזון בתלת מימד לכדי קבלת צורה וטקסטורה ספציפית.

לכניסתה לשוק המקומי בישראל, היקף התחרות העולמי  ביחסלרבות  ,לעיל החברהתחזיות והנחות 

הינן בבחינת מידע  ,הצפויה התחרות עם להתמודדות איכותי אדם כוח וגיוס, הנקי הבשרוחלקה בשוק 

 בשר טחוניםתחליפי 

 תחליפי בשר צמחיים בשר אמיתי

 תחליף בשר המודפס בתלת מימד

 מיפוי התחרות 1איור 

https://www.beyondmeat.com/products/
https://www.beyondmeat.com/products/
https://www.redefinemeat.com/
https://www.redefinemeat.com/
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בדבר התפתחויות ואירועים  החברהצופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות 

. הערכות החברה שלקיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

וערך, כתוצאה מגורמים אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שה

לדוח  34, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף החברהשונים שאינם בשליטת 

 זה.

 עונתיות .16

תוך יצירת  בשר לגידול מותאמות במעבדותבישראל לגדל את התוצרת החקלאית שלה  החברהבכוונת 

 .הבשר הנקיהשפעה עונתית על גידול  איןהחברה מעריכה כי  .לגידול יםאידיאלי תנאים

הינן , גידול הבשר הנקיביחס להשפעת העונתיות על  , לרבותלעיל האמורות החברהתחזיות והנחות 

בדבר  החברהבבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות 

התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי הקבוצה של

, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי החברהשהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת 

 זה. לדוח 34בסעיף כון הנזכרים הסי

 כושר ייצור .17

 . בשר נקיהחברה טרם החלה בגידול למועד המתאר, 

לעיל, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך,  הפעילותתחזיות והנחות 

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, הפעילות המבוססות על הערכות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, של הפעילותאם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

 כן, והפעילותאו להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת 

 זה. למתאר 34 בסעיף ון הנזכריםמגורמי הסיכהתממשות אי אילו 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .18

  .בהיקף לא מהותי רכוש קבוע יש לחברהנכון למועד פרסום המתאר, 

 ופיתוח קרחמ .19

החלה בפעילות מחקר ופיתוח בשיתוף פעולה עם מומחים מהתחום,  החברהנכון למועד פרסום המתאר, 

החברה צפויה להרחיב באופן משמעותי את תהליכי המחקר לאחר השלמת העסקה  .וידע סיוןינבעלי 

 החברה צרפה לשורותיהבנוסף,  בהטמעה רציפה של טכנולוגיה מתקדמת בכל שלבי הפעילות.והפיתוח 

 פרופ' טל דביר מאוניברסיטת ת"א, המומחה בהנדסת והדפסת רקמות חיותיועצים בעלי שם עולמי. 

 יישומיתהמפותחות מתאי גזע, ואת פרופ' שלמה מגדסי בעל התמחות בחומרי הדפסה מהמכון לכימיה 

 העברית. הבאוניברסיט
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 פטנטים שהוגשובקשות לרישום , נכסים לא מוחשיים .10

 ומספר שם

 בקשת הפטנט

תיאור הפטנט 

 המבוקש

תיאור הזכויות 

הצפויות 

בפטנט ככל 

 שירשם

הגשה מועד 

  ראשונית

 )קדימות(

מועד הגשה 

 לבחינה

מדינות בהן 

 הוגשה הבקשה

Cultured 

Edible Meat 

Fabrication 

Using 

Bioprinting 

MTC0001USP 

בשר  הדפסת

מתורבת ע"י 

 הדפסה

 ביולוגית

 

 1019ליולי  8 טק בע"מ-מיט

62871438 

 USA 1010ליולי  8

PCT Filing of 

non-

provisional 

Physical 

Manipulation 

of Tissue 

Cultured 

Tissue 

MTC0002USP 

מניפולציה 

פיזית לגידול 

וחיבור רקמות 

מתורבתות מן 

 החי

לספטמבר  11 טק בע"מ-מיט

1019 

62903879 

לספטמבר  11

1010 

USA 

PCT Filing of 

non-

provisional 

Harvesting 

Bovine 

Ebryonic 

Inner Cell 

Mass Cells 

MTC0004USP 

שיטה לחשיפת 

תאי גזע 

 עובריים

לנובמבר  13 טק בע"מ-מיט

1019 

62934582 

לנובמבר  13

1010 

USA 

PCT Filing of 

non-

provisional 

 

 קניין רוחני 5טבלה 

 הון אנושי .11

ובין היתר מומחים בהנדסת רקמות, גידול  התקשרה עם יועצים מומחים בתחום למועד המתאר, החברה

. להון האנושי אשר תעשייתי לתאי גזע, פיתוח חומרים להדפסה, פיתוח מדפסות ואנשי שיווק ומכירות

בשני התחומים החשובים ביותר אשר מגדירים את טכנולוגיית  ןהניסיומרכיב וירכיב את החברה יש את 

ושני  עובדים (737) שבעה השלוש מו כן החברה מעסיקהכ המכהן כמנכ"ל החברה שרון פימהמר החברה. 

  ופועלת להרחבת מצבת העובדים שלה. (19יועצים )סעיף  (1)

 ספקים וחומרי גלם  .11

. חומרי הגלם של החברה יורכבו תלות בספקים מסוימים למועד מתאר זה, להערכת החברה אין לה

 .הנקי והדפסת הבשרמחומרי ריבוי וציוד נלווה נוסף לצורך גידול 
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 הון חוזר  .13

 אין הון חוזר. לחברה נכון למועד המתאר

 השקעות  .11

השקעות מהותיות של החברה בחברות מוחזקות, שותפויות ומיזמים  נכון למועד המתאר, לא קיימות

  .שאינם חברות בנות והשקעות בפעילויות אחרות

  מימון .15

החברה מעריכה  .לעיל 6  6כמפורט בסעיף השקעות מממנת החברה את פעילותה בעיקר מ היווסדה מיום

 לגייס מקורות נוספים לצורך תפעול עסקיה השוטפים. שתידרכי 

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות  ה, הינכספים גיוס בדבר החברהוהנחת  תחזית

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד  החברהערך, המבוססת על הערכות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, החברהשל בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  התרחשותם, אם

כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, 

 זה. לדוח 34 בסעיף, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים החברה

 מיסוי  .16

 לדוחות הכספיים. 3לפרטים נוספים ראו ביאור  לדיני המס הנהוגים בישראל. הפופהחברה כ

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  .17

נוגעים לאופי פעילותה הינם: זיהום הסביבה  החברההסיכונים הסביבתיים העיקריים להם חשופה 

לקבלת היתר רעלים  הפעילותהעת תפעל  בבואהתאי.  והגידול הריבוימפסולת שנגרמת מתהליך 

 .מהמשרד להגנת הסביבה

 תפעל לבצע פעולות לפינוי פסולת מסוגים שונים באופן סדיר ולפי דרישות החוק. החברהבנוסף, 

למועד המתאר לא ידוע לחברה על סיכונים סביבתיים הנוגעים לפעילותה. לפיכך, האמור לעיל, למעט 

תידרש להשקיע  ןתהיינה השפעות מהותיות בגינ לאהחברה מעריכה כי להוראות הנוגעות להגנת הסביבה 

תהיה השפעה על רווחיותה  לא כאמור להוראותשאת בהשקעה ו/או בעלות כלשהי, וכן מעריכה כי ו/או ל

לעמוד בתקנים ו/או  בעתידומעמדה התחרותי בעתיד הקרוב לעין. יחד עם זאת, ייתכן כי החברה תידרש 

בכלל זה , אשר תהיינה להן השפעה מהותית על פעילותה והסביבה על להגנה הנוגעותהוראות רגולטוריות 

 .על רווחיותה ומעמדה התחרותי כאמור

האפשרות כי החברה תידרש לעמוד בעתיד לרבות בדבר  ,כל ההערכות והאומדנים המפורטים לעיל

המהווים , תחזיות ואומדנים הערכות ןהינ ,בתקנים ו/או הוראות רגולטוריות הנוגעות להגנת הסביבה

בדבר  החברה הערכות על המבוססבחוק ניירות ערך, מונח זה כהגדרת  ,פני עתיד מידע צופה

של דאי ואינו בשליטתה התפתחויות ואירועים עתידים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ו

, או להתממש באופן םאו בחלק םשלא להתממש, כול עשויים האל ואומדנים תחזיותהחברה. הערכות, 

וח ו/או שיווק ו/או אי תם אי עמידה ביעדי פישונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניה

 . מתארל 34בסעיף מגורמי הסיכון המפורטים  איזה התממשותהשגת המימון הדרוש ו/או 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  .18
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לפרטים אודות . ל ודין מדינות נוספות, ככל שתפעל בהן עתידהחברה כפופה לדיני מדינת ישרא פעילות

 .לעיל 9.1  9.1 עתידה להיות כפופה לה ראה סעיףרגולציה שהחברה 

 והסכמי השקעההסכמים  .19

 לעיל.  6לפרטים אודות הסכמי השקעה שנחתמו ראו סעיף  .19.1

 הליכים משפטיים .30

 .כלשהם יםמשפטי כיםאיננה צד להלי החברההמתאר,  למועד

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .31

יצירת תהליך כולל המשלים יצירה של בשר מלאכותי מודפס המיועד החברה הינו  יעדה המרכזי של

הינו עומד באותו קנה אל מול יצרני הבשר המקיימים תהליך יצירת יישום התכניות העסקיות לאכילה. 

ולוגי הכולל מעבדות גידול וייצור וזאת כחלק בלתי בשר מן החי. מטרת החברה הינה להטמיע תהליך טכנ

אותם מרכזי גידול וייצור במספר יעדים הקמת נפרד ממארג הייצור הקיים. התרחבות זו באה יחד עם 

 אסטרטגים בעולם.

גידול  מעבדתביחס לפעילות בישראל, בכוונת החברה לפעול לקבלת האישורים הנדרשים להתחלת בניית 

 . בשר נקינת שהחברה תוכל להתחיל לפעול בשרשרת ההפקה של בישראל, וזאת על מ

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות לעיל,  החברהתחזיות והנחות 

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל,  החברהעל הערכות 

 להתממש. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או החברהבשליטתה אינו ודאי ואינו 

, וביניהם התממשות אי החברהכתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת באופן שונה מכפי שהוערך, 

 .להלן לדוח זה 34אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה .31

התמקדות החברה הינה בתחומי המחקר והפיתוח. עבודת הפיתוח מאופיינת בשני תהליכים אשר 

מתרחשים במקביל. )א( פיתוח התהליך הביולוגי, ניהול מחקר ופיתוח תהליכי הנדסת רקמות )ב( פיתוח 

 איפיון ובניית מדפסת תלת מימד ביולוגית. 

בין השאר בגידול תאי גזע, יצירת רקמות בשר  עובדים המתמחים 15-כ גיוס של להשליםהחברה צפויה 

 בהרביית תאים, הדפסת תלת מימד וחומרי מיון תאי גזע. 

, השלמת בניית מעבדות וציוד לטובת התפתחות החברה תאופיין תחילה בהקמת תשתית למחקר ופיתוח

עבודות מחקר ופיתוח אשר יתמקדו הן בהרביית התאים מיונם  ובמקביל תנהל המשך פעולות הפיתוח

 ותכנונה לכדי פעולות הדפסה ביולוגית. אפיונהוהדפסתם והן בתכנון המדפסת, 

 -ש"ח )כמיליון  5.5 -מיליון ש"ח, לחברה כ 7 -ולאחר שהחברה השלימה גיוס של כ מועד פרסום דוח זהל

בהמחאות דחויות שצפויות להיפרע במהלך החודשים הקרובים(,  מ' ש"ח 1.1 -במזומן וכ ש"חמ'  1.1

החברה התקדמה בשלבי , זאת לאחר ש₪א'  300שהעבירה לאופקטרא הלוואה בהיקף של  לאחרוזאת 

לעיל,  6.3. להערכת החברה כמפורט בסעיף , גייסה עובדים הקמת המעבדה, שכרה משרדים, רכשה ציוד

החברה, יאפשרו לה להשלים את השלמת אבן הדרך הראשונה ללא הקיימים של הכספיים  מקורותה

 חודשים. 11 -והמשך פעילות לתקופה של למעלה מ מקורות מימון נוספים
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לעניין השלמת גיוס עובדים, השלמת פיתוח אב טיפוס, ויכולת החברה  החברה לעילתחזיות והנחות 

מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק  הינן בבחינת, העצמיים ממקורותיהלהמשיך ולפתח את מוצריה 

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד  החברהניירות ערך, המבוססות על הערכות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או החברהבשליטתה התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו 

, החברהורמים שונים שאינם בשליטת כתוצאה מגבאופן שונה מכפי שהוערך,  להתממשחלקן, או 

 .להלן לדוח זה 34וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

  מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים .33

האזורים . בעולם, הן בישראל והן בשר נקינכון למועד פרסום המתאר, החברה טרם החלה להפיק מוצרי 

 הרלוונטיים לחברה הינם השוק המקומי וכן השוק העולמי. 

 דיון בגורמי סיכון .31

ודאות  הפועלת בסביבה של אי בסיכונים המאפיינים חברה בתחילת דרכה כרוכה החברה פעילות

. מוצגת להלן סקירה בדבר גורמי הסיכון להם עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות רגולטורית

 ותוצאותיה העסקיות:החברה 

 סיכוני מאקרו .31.1

כל הרעה במצב הביטחוני, המדיני והפוליטי תוביל לפגיעה  :מצב בטחוני, מדיני ופוליטי (א)

בפרט. עיקר  המזוןבאיתנות הפיננסית של חברות במשק בכלל וחברות הפועלות בתחום 

ן, הפגיעה עלולה להיווצר מעלייה במספר פושטי הרגל ובמספר החברות חדלות הפירעו

. פגיעה מסוג זה עלולה להוביל לקשיים בניהול עסקים, בעבודה מול המזוןוממיתון בפעילות 

 ספקים ולצמצום בהיקף הפעילות.

: הפעילות תלויה במחירי תשומות של חשמל, מים וביוב. עלייה לא עלייה במחירי תשומות (ב)

 צפויה בתשומות אלו עלולה לפגוע ברווחיות של הפעילות.

לחו"ל, יהיו בשר נקי מוצרי ייצא ת והחברהמעריכה כי ככל  החברה: יפיןתנודות שער חל (ג)

הכנסות משמעותיות במטבע זר, בעוד שמרבית הוצאותיה יהיו שקליות. במצב זה, אין  חברהל

תצליח להגן על עצמה מבחינה פיננסית משינויים קיצוניים בשערי חליפין  החברהכל ודאות כי 

תורשה לייצא את מוצריה  החברהכאמור. יצוין, כי סיכון זה יהיה רלוונטי רק במצב שבו 

 לחו"ל.

לא ניתן לצפות שינויי חקיקה או תקינה כאלו או אחרים אשר  :סיכון רגולטורי ומשפטי (ד)

 בארץ או בעולם. החברהל פעילותה של ישפיעו במישרין או בעקיפין ע

: זהות ישראלית משמשת במקרים מסוימים כמקדם מכירות )לאור ההכרה זהות ישראלית (ה)

הקיימים בישראל(, ואילו במקרים אחרים עלולה זהות ישראלית  המזוןביתרונות בתחום 

, החברהלהוות חיסרון, ואף להביא לביטול עסקאות ולחסימת שווקים בחו"ל. למיטב הערכת 

הינה בעלת משמעות מצומצמת יותר בהשוואה לשווקים  החברהזהותה הישראלית של 

. יצוין, כי הבשר הנקיאחרים, לאור המוניטין הידוע שיש למדינת ישראל בעולם באיכות ובטיב 

 ייצא את מוצריה לחו"ל.ת החברהסיכון זה יהיה רלוונטי רק במצב שבו 

ולאי ודאות כלכלית בשוק הישראלי  כלכליתלהאטה  :יהעולמ בשוק ודאותהאטה כלכלית ואי  (ו)

ו/או העולמי בכלל ובשווקים הפוטנציאליים אליהם החברה מבקשת לחדור בעתיד עשויה 
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 שיידרש להמשך פעילותה. ככלהחברה לגייס את ההון  ללהיות השפעה לרעה על יכולתה ש

 גורמי סיכון ענפיים .31.1

בשוק  גידול בתחרותצופה  החברה: בישראלהבשר הנקי תחרות מפני שחקנים חדשים בשוק  (א)

ואין  החברהבישראל עלול לפגוע בביקוש למוצרי הבשר הנקי הישראלי. ריבוי מתחרים בשוק 

 כל ודאות שהחברה תצליח להתמודד בהצלחה וביעילות כנגד מתחריה האחרים. 

עות כלפי : נכון למועד פרסום המתאר, הדבשר נקיהתנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי  (ב)

בארץ ובעולם עדין חלוקות. אין כל ודאות שהתנגדות כזו או אחרת לא תוביל לפגיעה  בשר נקי

 בעסקי הפעילות. 

התיישנות המוצר ו/או צבירת , הן בארץ והן לחו"ל, חשופים לסיכון של החברה מוצרי :שינוע (ג)

 סיכון זו.מזהמים. שיטת הקפאה בשינוע הינה אחת הדרכים בהן ניתן להקטין את רמת 

או  םלווירוסי, חשוף בשר, כמו כל הבשר הנקי: בבשר הנקיאו מחלות הקשורות  וירוסים (ד)

 םלווירוסיהסיכון  .ןאוטומטיות לפי תק במעבדותיגודל  הבשר הנקילמחלות. יצוין מכיוון ש

 .מחלות הוא נמוךול

 כל בין שונה ומחירו תדיר באופן משתנה בשר מוצרי של השוק מחיר: בעולם הבשר מחיר (ה)

בעתיד. מחיר השוק  בשר נקיאין ביכולתה של החברה להעריך מה יהיה מחיר ה .ומדינה מדינה

ניתן לצפות את  אשר לא גורמים אינו בשליטת החברה והוא יהיה תלוי בהרבה בשר נקישל ה

 רובם.

: חברות זרות כפופות לתנאים ולכללים רגולטוריים של המדינות זרות במדינות יבוא היתרי (ו)

המיובאים  בשר נקי. למיטב ידיעת החברה, מוצרי הבשר נקיבמקום מושבן לצורך ייבוא של 

חייבים אף לעמוד בדרישות מחמירות מצד הרגולטורים הרלוונטיים. אין כל ודאות כי מוצרים 

 ודאות כל אין, וכן זרה במדינה הרגולטור בדרישות יעמדוהחברה  ידי על ייוצאו אשר

 ללקוחות יבואאו יעניק אישורי  המוצרים ייבוא את יאשר זרה במדינה שהרגולטור

 . החברה של פוטנציאליים

  סיכוני איכות הסביבה: .31.3

 החברהעלולה לגרום לפגיעה בסביבה וכתוצאה מכך עלולה לחשוף את  פעילות החברה (א)

 לסנקציות מנהליות ולאחריות לפצות את הנפגעים מהפגיעה הסביבתית.

 : הלן טבלה המסכמת את מידת ההשפעה של כל גורם סיכון של הפעילותל .31.1

 החברהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על  

 השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

    יכוני מאקרוס

    V מצב בטחוני, מדיני ופוליטי

   V במחירי תשומותעלייה 

   V תנודות שער חליפין

  V  סיכון רגולטורי ומשפטי

   V זהות ישראלית

  V  העולמי בשוק וודאות ואי כלכלית האטה
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 החברהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על  

 השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

    גורמי סיכון ענפיים

   V בשר נקיייצוא של  היתר החברה ידי על קבליתלא 

   V בישראלהבשר הנקי תחרות מפני שחקנים חדשים בשוק 

  V  הקיימים בישראלהבשר הנקי  יצרניתחרות מפני 

  V  תחרות בחו"ל

 V   נקי בשרהתנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי 

   V שינוע

 V   הנקי בבשראו מחלות הקשורות  וירוסים

  V  בעולם הבשר מחיר

   V היתרי יבוא במדינות זרות

  V  סיכוני איכות הסביבה
 השפעת סיכונים 6טבלה 
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 נספח א'
 תחרות

 
ישנה האצה במגמת פיתוח האלטרנטיבות לבשר מן החי כתוצאה מתמדת. שוק תחליפי הבשר נמצא בצמיחה 

. יםפטרייתימח ומקורות רוב החברות מוצאות תחליפי בשר וחלבון המבוססים על מקורות מן הצומשחיטה. 
נתח בשר סופי או המוכוונים לשונים, י מן החי, נבדלות לסוגי בשר ופיתוחים החברות אשר מפתחות חלבון נק

פיתוח המכוון לחלבון בלבד אשר מתווסף בהמשך למוצר צריכה. נכון למועד המתאר וככל הידוע לחברה, 
טק היחידה שמפתחת טכנולוגיה של תהליך תעשייתי ליצירת בשר נקי )מתורבת( המשלב הדפסת תלת -מיט

 מימד.
 
 
  

 
 

 

 חלבון מן החי
 

 בשר בקר
 

    

FM Technologies  

 חזיר
 

 

 

 עוף
 

 
  

 

 ביצים
 

 
 

 דגים ומאכלי ים
 

CLEAN RESEARCH 

בטכנולוגיית תלת מימדבייצור תעשייתי בשר בקר   

 

 .חברות פיתוח לחלבון נקי מן החי בתצורות שונות )תאי גזע( 1טבלת סקירה 

 חברות המפתחות תחליפי בשר אשר מקורם צמחים ופטריות 1טבלת סקירה 

 חברות המפתחות תחליפי בשר אשר מקורם צמחים ופטריות

 חברות פיתוח לחלבון נקי מן החי בתצורות שונות )תאי גזע(

https://www.future-meat.com/
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 מיט-טק בע"מ
 

 2018בדצמבר,  31ליום  דוחות כספיים 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 

 עמוד  
   
   
   

 3  יםהחשבון המבקר ירואדוח 
   
   

 4    הכספי המצב על דוח
   
   

 5   והפסד רווח דוח
   
   

 6  הון גרעון בדוח על השינויים ב
   
   

 7   דוח על תזרימי מזומנים
   
   

 8-14  יםהכספי ותבאורים לדוח
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 טק בע"מ-מיט
 

   3 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 מוגבל ערבוןב טק-מיט של המניות לבעלי המבקרים החשבון רואי דוח

 
 2018בדצמבר  31 וםלי( "החברה" -בע"מ )להלן  טק-מיטשל  ףעל המצב הכספי המצור הדוחביקרנו את 

חודשים  8של תקופה לתזרימי המזומנים והכולל, השינויים בהון  הפסדו רווח והפסד על הדוח ואת
. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
 

בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
לתכנן את הביקורת ולבצעה  מאתנופי תקנים אלה נדרש -. על1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 
כומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בס

כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה 
בסיס נאות לחוות  תוכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספק

 דעתנו.
 

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  ףעל ביקורתנו הדוח הכספי הנ"ל משקלדעתנו, בהתבסס 
שינויים בהון ותזרימי וה החברה של פעולותיהאת תוצאות ו 2018בדצמבר  31 ליוםשלה החברה  שלהכספי 

 כספי דיווח לתקני בהתאם ,2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום חודשים  8תקופה של ל שלההמזומנים 
 .2010-( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עIFRS) ומייםבינלא

 
דוחות הכספיים, בדבר ל'( ב) 1 בביאורהרינו להפנות את תשומת הלב לאמור  ,דעתנו חוותלסייג את  מבלי

, לפיכךואינה מפיקה הכנסות.  טכנולוגיה נכון למועד זה, החברה עוסקת בפיתוח .חברההמצבה הכספי של 
הון,  גיוסיבקבלת תמיכה כספית מבעלי מניות ומשקיעים ו/או  ותנהמ הנוכחית במתכונת פעילותה המשך
 .לגביהם וודאות אין הדברים מטבע כאשר

 
בדבר יכולתה של החברה להמשיך ולפעול כ"עסק חי". הנהלת החברה פועלת  ותספק קיימים, כך לאור

 לא הכספיים בדוחות .הון גיוסיבאמצעות , החברה של העסקית תפעילוה למימוןלהשגת המימון הדרוש 
 לא החברה אם דרושות שתהיינה שייתכן וסיווגם וההתחייבויות הנכסים ערכי לגבי התאמות כל נכללו
 .חי כעסק ולפעול להמשיך תוכל
 
 
 
 
 

 אביב,   תל
                                              2019 בנובמבר 3

 'ושות עמינח - שטיינמץ
 רואי חשבון
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 המצב הכספי על דוח

 
  

  

  

 
 31ליום 

 בדצמבר
      2018 
 ש''ח אלפי   באור    

       שוטפים נכסים
       

 118      (בש"ח) מזומנים ושווי מזומנים
 3      חייבים ויתרות חובה

       
 121      שוטפים נכסים"כ סה
       

       שוטפים בלתי נכסים
       

 12  4    נטו, קבוע רכוש
       

 12      שוטפים בלתי נכסים"כ סה
       

 133      נכסים''כ סה
       

       התחייבויות שוטפות
       

 3      ספקים
 136  5    זכות ויתרות זכאים

       
 139      שוטפות התחייבויות"כ סה
       

   ¤ 6    הוןגרעון 
     ¤   

 -  ¤     .נ.(ע ללא)מניות  מניות הון
 (6)       יתרת הפסד

       
 (6)        בהון גרעון"כ סה
       

 133      הוןגרעון בו התחייבויות"כ סה
 
 
 
 
 
 

     

  

 שרון פימה
ראשי מנהל כללי, מנהל טכנולוגיות 

   ונושא משרה הבכיר בתחום הכספים
 

 
 

 .2019, בנובמבר 3: הכספיים הדוחות אישור תאריך
 

 ם.אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיייהב
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 והפסד כולל והפסד רווחוח ד

 
 

  

   

  

 חודשים 8-ל
 ושהסתיימ

 ביום
 בדצמבר 31

       2018 
 ש''ח אלפי   באור     
        

 183       הכנסות
        

 (191)  7     תפעול, הנהלה וכלליות הוצאות
        
 (8)       מפעולות רגילות הפסד

        
 2       מימון הכנסות
        
 ( 6)         תקופהל כולל והפסד הפסד

        
        
        

         (בש''ח) החברה מניות לבעלי המיוחס למניה הפסד
        

 (12)       למניה ומדולל בסיסי הפסד
        

 500       סד הבסיסי והמדוללההפ מספר המניות ששימשו בחישוב 
 
 
 
 

 .אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 הון בגרעון דוחות על השינויים ב

 

 
 

 
  הון

 הוןגרעון ב"כ סה  הפסד יתרת  מניות
 ש''ח אלפי  
       

 -  -  -  )*( 2018, מאיב 1יתרה ליום 
       

 -  -  )**( -  ת מניות הנפק
 (6)  (6)  -  תקופהל כולל הפסד

       
 (6)  (6)  )**( -  2018, דצמברב 31יתרה ליום 

 
 
 יום הקמת החברה.  (*)
 .מניות ללא ערך נקוב  (**)

 
 .אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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  מזומנים תזרימידוחות על 

 

 
 

 
  

 חודשים  8-ל     
 ושהסתיימ

 31 ביום
 בדצמבר

       2018 
 ש''ח אלפי       
        

        פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 
        

 (6)        לשנה הפסד
        

        :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן הוצאות בגין התאמות
        

 1       רכוש קבוע פחת
        

        :והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
        

 (3)       חובה ויתרות בחייביםגידול 
 1       שירותים ונותני בספקים גידול
 136        זכות ויתרות בזכאים גידול

  
     134 

        
 129       שוטפת פעילותנבעו מש נטו מזומנים

        
        פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 

        
 (11)       קבוע רכוש רכישת

        
 (11)       השקעה לפעילות ששימשומזומנים נטו 

        
 118        ה במזומנים ושווי מזומניםעלי    
        

 -       תקופההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת     
        

 118       תקופההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
        
 
 
 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב   
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 כללי - 1באור 
  

תחת השם דוקומד  2018מאי  חודש"החברה"( התאגדה בישראל כחברה פרטית ב -בע"מ )להלן  טק-מיט .א
 טק בע''מ. -שינתה החברה את שמה למיט 2019בחודש יולי  .לכך בע''מ והחלה את פעילותה בסמוך

שרותי פיתוח בתחום הבריאות הדיגיטלית ונכון למועד אישור  עסקה החברה במתן 2018עד לחודש דצמבר 
דוחות כספיים אלה, עוסקת החברה בפיתוח תהליך הדפסה ביולוגי המיועד ליצירת רקמות מרכיבי בשר חי 

ומכונות לגידול, ריבוי, ייצור, והדפסה של בשר  םלמאכל.  במסגרת כך, החברה מפתחת שיטות, תהליכי
 ם את מוצריה לעמידה בתקנים הרלוונטיים לתעשיית המזון בישראל ובעולם.נקי, תוך כוונה להתאי

 

לחברה גרעון בהון ובהון החוזר ולמועד אישור הדוחות הכספיים, החברה אינה  2018בדצמבר  31נכון ליום  .ב
 מבעלי כספית תמיכה לקבלתהחברה נדרשת  השוטפת פעילותה מימון לצורךמפיקה הכנסות מפעילותה. 

ביכולתה  מותנה הנוכחית במתכונת פעילותה והמשך, הון גיוסי באמצעות לרבות משקיעים/או ו מניות
   מטבע הדברים, קיימת חוסר וודאות לגבי המשך קבלת תמיכה כספית וגיוסי הון.להשגת מימון כאמור. 

לעין.  לאור זאת, קיים ספק משמעותי בדבר יכולתה של החברה להמשיך ולפעול כ"עסק חי" בעתיד הנראה 
. בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי לגיוסי הון ממשקיעים מעת לעתהנהלת החברה פועלת 

ערכי נכסים והתחייבויות וסיווגם, שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק 
 חי".

 
 :הגדרות   . ג     

 
 :אלה כספיים בדוחות          

 
 בע"מ. טק-מיט -החברה

  
 .קשורים צדדים בדבר 24( 2009) בינלאומי חשבונאות בתקן כמשמעותם -קשורים צדדים

  
 ניירותלחוק  1"בעל עניין" בתאגיד בסעיף  הגדרת( ל1) בפיסקה כמשמעותם -עניין  בעלי

 . 1968 -ח"התשכערך 
 
  הכספיים הדוחות עריכת בסיס  - 2 אורב
 

 בינלאומיים כספי דיווח בתקני עמידה על הצהרה .א
 

 (.IFRS -בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  החברההוכנו ע"י  הכספיים הדוחות
 

 .2010-"עהתש(, שנתיים כספיים)דוחות  ערך ניירות תקנות להוראות בהתאם גם נערכוכספיים  דוחות
  

  .2019 בנובמבר 3 ביוםהכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה  הדוחות

 

  ההצגה מטבעו הפעילות מטבע .ב
 

  .ומעוגלים לאלף הקרוב, אלא אם צויין אחרת ,הדוחות הכספיים מוצגים בשקל, שהינו מטבע הפעילות של החברה    
  השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית בה פועלת החברה.    

 

 המדידה בסיס .ג
 

  .ההיסטורית למעט הפרשותוכנו על בסיס העלות ה כספייםהדוחות ה
 

 התפעולי המחזור תקופת .ד
 

 הינו שנה.  החברההמחזור התפעולי של  תקופת
  

  והפסד הרווח על בדוח וכרשהו ההוצאות ניתוח מתכונת .ה
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מאפיין הפעילות של ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד הינה לפי שיטת סיווג המבוססת על  מתכונת
 .ההוצאה

 
 )המשך(: הכספיים הדוחות עריכת בסיס  - 2 אורב

 

 תיקונים לתקנים ו יישום לראשונה של תקנים חדשים       .ו
 

 ( 2014דיווח כספי בינלאומי ) תקןIFRS 9 ,פיננסיים מכשירים  
 

אשר  , מכשירים פיננסייםIFRS 9מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי  החברה, 2018 בינואר 1 יוםהחל מ
 "(. IAS 39)" ומדידה הכרה: פיננסיים מכשירים 39החליף את תקן חשבונאות בינלאומי 

 דיווח לתקן הנלוויםאת התיקונים  גםמיישמת  החברה, IFRS 9 יישום בעקבות, 2018בינואר  1, החל מיום בנוסף
 וחות כספיים.ד הצגת, 1ולתקן חשבונאות בינלאומי  גילויים: פיננסיים מכשירים, 7 בינלאומי כספי

9 IFRS  39כולל שלוש קבוצות סווג עבור נכסים פיננסים ומבטל את קבוצות המדידה שהיו נהוגות לפי IAS. 

  במודל הפסדי אשראי חזויים. IAS 39כן, התקן מחליף את מודל ירידת הערך של  כמו

 

 של החברה. הכספיים הדוחות על השפעה תהילא הי התקן ליישום

 

 דיווח כספי בינלאומי  תקןIFRS 15 ,לקוחות עם מחוזים הכנסה 
 

" או "התקן"( אשר קובע IFRS 15)" 15מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי  החברה, 2018 בינואר 1 מיום החל
 ולמעשה לקוחות עם מחוזים בהכנסה להכרה חדש מודל מציג התקן  לעניין ההכרה בהכנסה. חדשותהנחיות 

  .זמן פני על או אחת זמן בנקודת: בהכנסה להכרה גישות שתי קובע

 
 .של החברה הכספיים הדוחות עלמהותית השפעה תה ילא היליישום התקן 

 

  שימוש באומדנים ושיקול דעת        .ז
 

במסגרת עריכת הדוחות הכספיים נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת והערכות אשר משפיעים על 
החשבונאית ועל סכומים של נכסים, התחייבויות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עשויות יישום המדיניות 

להיות שומות מאומדנים אלה. בשיקול דעתה מתבססת ההנהלה על ניסיונה ועל הנחות סבירות בהתאם 
פה לנסיבות המתאימות. אומדנים והנחות נסקרים באופן שוטף , שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקו

 שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
 
 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3 אורב
 

 : יושמו בעקביות בדוחות כספיים אלה להלן המפורטת החשבונאית המדיניותכללי 
 

 פיננסיים מכשירים .א

  שאינן נגזרים פיננסיות התחייבויות ( 1)

 
 .ויתרות זכות זכאיםספקים,  יתרות תוהכולל מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות לחברה

 

 לראשונה בהתחייבויות פיננסיות  הכרה
 

 לתנאים לצד הופכת החברה בו (Trade date) העסקה קשירת במועד לראשונה מוכרות פיננסיות התחייבויות
 או במועד הנפקה של מכשיר חוב. המכשיר של החוזיים

 

כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה  בניכויפיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן  התחייבויות
 לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

 
 פיננסיות התחייבויות גריעת
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 או סולקה  היא כאשר או פוקעת, בהסכם כמפורט, החברה מחויבות כאשר נגרעות פיננסיות התחייבויות

 .בוטלה
 
 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית   - 3 אורב
 

 )המשך( פיננסיים מכשירים    .א

 מניות הון(  2) 
 

   . עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות, מוצגות כהפחתה מההון.כהוןרגילות מסווגות  מניות
 

 והוצאות מימון כנסותה .ב
 

 .הפרשי שערהוצאות  בעיקרהוצאות מימון כוללות 
 

 השפעת התנודות נטו בשערי החליפין. ןכתלות בכיוו בנטו מדווחים שער מהפרשי הפסדים או רווחים
 

 מיסים על הכנסה  הוצאות .ג
 

 שוטפים סיםימ

מחושב לפי שיעורי המס  כשהוא ,לשנה במסהשוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החייבת  המס
למועד הדיווח, אין לחברה הכנסה חייבת במס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח. 

 ובהתאם לא הוכרו הוצאות מיסים שוטפים.

 סים נדחיםימ
דיווח ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך 

חברה ה בו מהאופן שינבעו המס השלכות את משקפת נדחים מסים של המדידה. כספי לבין ערכם לצרכי מסים
הנדחים  המסים .והתחייבויות נכסים של בספרים הערך את לסלק או להשיב, הדיווח תקופת בתום, צופה

בהתבסס על החוקים שנחקקו  נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו,
 והפרשים מס הטבות, מועברים הפסדים בגין בספרים מוכר נדחה מס נכסאו שנחקקו למעשה למועד הדיווח. 

החברה לא . אותם לנצל יהיה ניתן שכנגדה, חייבת הכנסה תהיה שבעתיד צפוי כאשר לניכוי הניתנים זמניים
 .להכנסה חייבת בעתיד הנראה לעיןהכירה בנכסי מס נדחה למועד הדיווח בהעדר צפי 

 

 למניה הפסד .ד
 

 .שלה הרגילות המניות הון לגבי למניה ומדולל בסיסי הפסד נתוני מציגה החברה
לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות  המיוחס ההפסדלמניה מחושב על ידי חלוקה של  הפסד

 . תקופת הדיווח במשך במחזור שהיוהמשוקלל 
 

 הכנסות .ה
 
החברה ממתן שירותי ייעוץ וניהול נזקפו לרווח והפסד על פני תקופת הדיווח באופן יחסי לשלב הכנסות 

 .השלמת מתן השירותים, למועד הדיווח
 

מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על השירות שהובטח. ההכנסה נמדדת לפי סכום התמורה חברה ה 
 מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת שירותים שהובטחו ללקוח.  החברהלו  

 
 הפרשות .ו

 
, בעבר שהתרחש מאירוע כתוצאה, משתמעת או משפטית, נוכחית מחויבות יש לחברה כאשר מוכרת הפרשה
 .ל הטבות כלכליות לסילוק המחויבותצפוי כי יידרש תזרים שלילי ש וכאשר ,מהימן באופן לאמידה הניתנת
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 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית   - 3 אורב

 

 רכוש קבוע .ז

 
 הכרה ומדידה (1)

 
 מירידת ערך מצטברים פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים 
עלות נכסים כוללת לרכישת הנכס.  במישריןכוללת יציאות הניתנות לייחוס של רכוש קבוע העלות  

כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל 
 לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. 

 
 פחת (2)

 
-פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר 

 חליף את העלות, בניכוי ערך השייר שלו.פחת הוא העלות של הנכס, או סכום אחר המ
 

נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא  
 יוכל לפעול באופן שההנהלה התכוונה.

 
כל חלק אומדן אורך החיים השימושי של  פניפחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על  

, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות קבועפריטי הרכוש המ
 הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר.

 
 הינו כדלקמן: הלתקופה השוטפת ולתקופות ההשווא השימושיאומדן אורך החיים  

 

 שנים 7         כלי רכב ●

 שנים 3  אתר אינטרנט    ●

 שנים 3         מחשבים ●
 

וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל  השימושייםשיטת הפחת, אורך החיים  האומדנים בדבר 
 שנה ומותאמים בעת הצורך.סוף 

 
 אומצו שטרם חדשים תקנים.     ח
 

 דיווח כספי בינלאומי  תקןIFRS 16ת, חכירו 
 

( ואת הפרשנויות הקשורות לתקן. הוראות התקן IAS 17) חכירות, 17מחליף את תקן בינלאומי מספר  התקן
 מציג, חוכרים לעניין, זאת חלף. כמימוניתמבטלות את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או 

 ובהתחייבות שימוש זכות בנכס להכיר החוכר על לפיו, החכירות בכל החשבונאי לטיפול אחד מודל החדש התקן
 שלא לבחור יכול חוכר לפיהם, הכללי למודל חריגים שני כולל התקן, זאת עם. כספייםה בדוחותיו החכירה בגין

 חכירות/או ו שנה עד של קצר לטווח חכירות לגבי ובהתחייבות שימוש זכות בנכס ההכרה דרישות את ליישם
 .נמוך ערך בעל הוא הבסיס נכס בהן

 

 .2019בינואר  1ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום  התקן
 

 הדוחות על השפעה להיות צפויה לא התקן ליישום החברהאת השלכות התקן ולהערכת  בחנה החברה
 .כלשהם חכירה בהסכמי קשורה אינה החברה 2019בינואר  1נכון ליום ש כך בשל, הכספיים
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 רכוש קבוע  - 4 אורב

 
      
      
 סה"כ כלי רכב אינטרנט אתר מחשבים  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח  

 

      עלות
 - - - -  2018במאי  1יתרה ליום 

 13 4 5 4  תוספות השנה 
 - - - -  גריעות השנה

      
 13 4 5 4  יתרה לסוף השנה

      
      פחת שנצבר 

 - - - -  2018במאי  1יתרה ליום 
 1 - 1 -  פחת השנה

 - - - -  גריעות השנה
      

 1 - 1 -  לסוף השנהיתרה 
      

בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 
2018 

 4 4 4 12 

 
 זכות ויתרות זכאים - 5 באור

 

 
 31 ליום   

 בדצמבר
    2018 
 ש''ח אלפי    

     
 25    לשלם הוצאות

 33    שכר ומוסדות בגין שכר 
 78    צדדים קשורים

     

    136 
 

כל יתרות הזכאים הינן צמודות לשקל, ולהערכת החברה הן תפרענה במהלך  2018בדצמבר  31ליום  נכון
רעונן בפועל עשוי להתבצע י, למעט התחייבויות לצדדים קשורים שפחודשים ממועד הדיווח 6-10התקופה של 

  על פני תקופה העולה על שנה.
 

 הון - 6באור 
 

 2018בדצמבר  31ליום        

הון מניות        
 מונפק

הון מניות 
 רשום

   
 1,500 500 מניות ללא ע.נ.
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  וכלליות הנהלה הוצאות  - 7באור 
 

 

         

 

חודשים  8-ל
 ושהסתיימ

 31 ביום
 בדצמבר

          2018 
 ש''ח אלפי          
           

 112          (1) ונלוותעבודה  שכר
 30          משפטיות ושירותי מקצועיים 

 25          (1)ואחזקת משרד  דירה שכר
 19           נסיעות לחו''ל 
 4            אחרות  
 1            פחת 

            
           191 

 

 '.ב 9ביאור  ראה - קשורים צדדים בגין הוצאות כולל( 1)
 

 
 ההכנסה על מסים  - 8אור ב
 

 החברה על החלה המס סביבת בדבר פרטים .א
 

 .23%הינו  2018שיעור המס החל על החברה בשנת 
 

 יעדי להשגת חקיקה)תיקוני  הכלכלית ההתייעלות חוק את הכנסת מליאת אישרה 2016 בדצמבר 22 ביום .1
שיעור מס  הורדה הדרגתית של, היתר בין, קבע אשר, 2016-"זהתשע( 2018 -ו 2017 התקציב לשנות התקציב
 .23%ואילך יעמוד שיעור מס החברות על  2018הנ''ל, החל משנת  לחוקם בהתא החברות.

 
)להלן:  1961 -"א התשכ( חדש)נוסח  הכנסה מס לפקודת 188 תיקון ברשומות פורסם 2012 בינואר 12 ביום.  2

"אימוץ  - 29' מס חשבונאות שתקן שעה בהוראת שנקבע כך, לפקודהא 87 סעיף תוקן במסגרתו"הפקודה"( 
(" שפרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות לא יחול בקביעת IFRS) בינלאומיים כספי ווחדי תקני

 ההכנסה 
, אף אם תקן זה הוחל בדוחות הכספיים )להלן: "הוראת השעה"(. 2011עד  2010החייבת לגבי שנות המס  

 -ו 2012 המס שנות לגבי השעה הוראת תוקף הוארך במסגרתו לפקודה 202 תיקון פורסם 2014 ביולי 31 ביום
2013. 

 ואילך. 2014נכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם הוארך תוקף הוראת השעה לגבי שנות המס  
 

 מס שומות .ב
 

 לחברה טרם קיימות שומות מס סופיות, לרבות שומות שהפכו לסופיות מכוח התיישנות.
 

 נדחים סיםילהעברה ומ הפסדים .ג
 

אלפי ש"ח. על פי חוקי המס במדינת  9-הפסדים מועברים מעסק בסכום של כלחברה  2018בדצמבר  31ליום  
ל לא קיימת מגבלת זמן על ניצול ההפסדים. החברה אינה מכירה בנכסי מסים בגין ההפסדים ישרא

 המועברים הנ"ל, בהעדר צפי לקיומה של הכנסה חייבת למס בעתיד הניראה לעין.
 

 עניין ובעלי קשורים צדדים  - 9 באור
 

 קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרות .א

 בדצמבר 31ליום       
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      2018 
 ש''ח אלפי      
       
 103       זכות תוויתר זכאים 

 

 
 

 )המשך( עניין ובעלי קשורים צדדים  - 9 באור
 

 ובעלי עניין קשורים צדדיםבגין  ההוצאות סכומי .ב

 

 

        

 

חודשים  8-ל
 ושהסתיימ

 31 ביום
 בדצמבר

         2018 
 ש''ח אלפי         
          

 112         (1)ב'עבודה ונלוות למועסקים בחברה  שכר

 25          (2)ב' משרד ואחזקת שכר דירה הוצאות
 *-          קשורים לצדדים ריבית הוצאות

          
        

 ''חש אלפי 1-מ נמוךסכום  - *
 

 שהינו בעל מניות בחברה בהסכם העסקה לפיו עומרי שייניןהתקשרה החברה עם מר  2018ביולי  1יום ב .1
אלפי ש"ח,  15-כבתמורה חודשית בסך בהיקף של משרה מלאה  מנכ"ל ייעמיד מר שיינין לחברה שירות

על סיום  הודיע מר שיינין 2019בינואר  1ביום . בתוספת תנאים סוציאליים המקובלים למנהלים בכירים
 .2019בפברואר  28יום העסקתו בחברה החל מ

 שכרה החברה את משרדיה מחברה בבעלות 2018בדצמבר  31ועד ליום  2018באוקטובר  15החל מיום  .2
 בא הסכם השכירות על סיומו. 2018בדצמבר  31ש''ח. ביום אלפי  10בעל מניות בתמורה חודשית בסך 

 
 ולאחריהבתקופת הדוח אירועים  - 10באור 

 

 , בהתאמה, מניות רגילות של החברה 12,465-ו 5,851 ללא תמורה  הקצתה החברה 2019ויוני מרס  יםבחודש .א
 לארבעה ניצעים.

 

משקיעים שונים,  24חתמה החברה על הסכמי השקעה עם  2019במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר  .ב
. ח"ש מיליון 6.65-מניות של החברה, בתמורה לסכום השקעה כולל של כ 19,681במסגרתם הוקצו למשקיעים 

מורה ש"ח למניה, ובנוסף הוענקו למשקיעים ללא ת 345.45הקצאת המניות למשקיעים בוצעה לפי מחיר של 
חודשים ממועד ההענקתם,  12, למשך 1:1כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות החברה ביחס של  9,839

מיליון  4.94-ש"ח לכל כתב אופציה. למועד אישור הדוחות הכספיים, כ 1,242-בתמורה לתוספת מימוש של כ
ש"ח התקבלה בדרך של מיליון  1.71-ש''ח מסך ההשקעה התקבלו בחשבון הבנק של החברה, והיתרה בסך כ

 .2020המחאות דחויות לפירעון עד לחודש פברואר 

 

התקבל אישור דירקטוריון חברת "אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ", חברה ציבורית  2019באוקטובר  20 ביום .ג
אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, להתקשרות בהסכם מיזוג עם החברה, לפיו בכפוף 

מהון המניות של החברה לאופקטרא,  100%להתקיימות התנאים להשלמת עסקה, בעלי המניות בחברה יעבירו 
מהון המניות המונפק והנפרע שלה. בנוסף, יוקצו לבעלי מניות החברה  60%ורה תקצה להם אופקטרא ובתמ

מהון המניות של אופקטרא, בהתאם לתנאי מימוש ובכפוף לעמידה  8%כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 
 באבני דרך שיקבעו בין הצדדים.

אופקטרא נושאי משרה ודירקטורים מטעם החברה עוד נקבע כי במועד השלמת העסקה, ככל ותושלם, ימונו ל
 ובעלי מניותיה, וכן יחתמו הסכמי העסקה עם נושאי המשרה האמורים, בהתאם להוראות הדין החל. 
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בנוסף נקבע בהסכם כי מיד לאחר האישורים הנדרשים, תעמיד החברה לאופקטרא, בהתאם לדרישתה, 
 , אשר 5%ה חודשים, נושאת ריבית שנתית בשיעור אלפי ש"ח לתקופה של שיש 500הלוואה בהיקף של עד 

 חודשים, ככל והעסקה לא תושלם.  6תפרע בתשלום אחד במועד השלמת העסקה או בתוך 
השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור האספה הכללית של בעלי המניות של אופקטרא, קבלת אישור הבורסה 

לחוק החברות.  350ת הסדר לפי הוראות סעיף לניירות ערך, רשות המיסים וכן אישור בית המשפט להשלמ
 לרבות אישור בית המשפט. 

 בהתאם, מובהר כי אין כל וודאות שהעסקה תושלם במתכונת הנוכחית, אם בכלל.



 

-1- 

 

 

, הרינו מתכבדים להגיש 1970 –לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל התאם ב

"( על מצב ענייני החברה לתקופה החברהטק בע"מ )להלן: "-בזאת את דוח הדירקטוריון של מיט

"( הסקירה שתובא תקופת הדוח)להלן: " 2018 בדצמבר 31ביום  שנסתיימוחודשים  שנים עשרשל 

כאן הינה מצומצמת בהיקפה, ומתייחסת לאירועים ושינוים המהותיים שחלו במצב ענייני החברה 

בתקופת הדוח, ויש לעיין בה יחד עם הדוחות הכספיים אשר צורפו לדוח העסקה, ביחד עם מתאר 

 ם והחצי שנתיים.פעילות החברה, הדוחות הכספיים השנתיי

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה -א'  פרק

 תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

ראה פרק "תיאור עסקי התאגיד" בחלק הראשון למתאר אשר אליו מצורף דוח דירקטוריון 

 זה.

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח .2

עסקי התאגיד" בחלקו הראשון  לא חלו אירועים מהותיים להוציא אלו שצוינו בפרק "תיאור

 של המתאר אשר אליו צורף דוח דירקטוריון זה.

 מצבה הכספי של החברה: .3

, כוללים הערת "עסק חי". ראה לעניין 2018בדצמבר  31דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

 .2018בדצמבר  31לדוחותיה הכספיים של החברה ליום ב'  1זה ביאור 
 

 "ח(ש)באלפי  2018 בדצמבר 31 ליום 

 - שוטפות שאינן התחייבות

 6 בהון  גרעון
 

 :של החברה )באלפי ש"ח( תוצאות הפעילות .3.1

  (:)באלפי ש"ח 2018בדצמבר  31ליום להלן הסברים בגין סעיפים עיקריים ברווח והפסד 

 שנסתיימה לשנה סעיף
 ביום

31.12.2018 

 החברה הסברי

 בתחום פיתוח שירותי ממתן הכנסות 183 הכנסות
 הדיגיטלית הבריאות

תפעול,  הוצאות
 הנהלה וכלליות

, עבודה משכר נובעות ההוצאות עיקר (191)
 ונסיעות''ד שכ, מקצועיים שירותים

 ''ללחו
  (8) תפעולי הפסד

 
 :הכספי המצב .3.2

 שנסתיימה לשנה סעיף
 ביום

31.12.2018 

 החברה הסברי

יתרת המזומנים, שווי 
 המזומנים

 ''חבש מזומנים 118

 ממשלתיים מוסדות 3 נכסים שוטפים
 נטו, קבוע רכוש 12 נכסים לא שוטפים

 צדדים, הוצאות לשלם, ספקים 139 התחייבויות שוטפות

וח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ד
 2018בדצמבר  31ליום 
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 שנסתיימה לשנה סעיף
 ביום

31.12.2018 

 החברה הסברי

 שכר בגין ומוסדות קשורים
התחייבויות לא 

 שוטפות
-  

רכוש שוטף בניכוי 
 התחייבויות שוטפות

(18)  

  133 המאזן סך
 המיוחס עצמי הון

 של המניות לבעלי
 החברה

 הפסד יתרת (6)

 
 :מזומנים תזרים .3.3

 שנסתיימה לשנה סעיף
 ביום

31.12.2018 

 החברה הסברי

מזומנים נטו שנבעו 
 מפעילות שוטפת

 זכות ויתרות בזכאים גידול בעיקר 129

מזומנים נטו ששימשו 
 לפעילות השקעה

 קבוע רכוש רכישת (11)

 
 הנהלה וכלליות ,תפעול הוצאות .3.3

ש"ח עבור  אלפי 112-כוכלליות של החברה כוללות בעיקר סך של  הנהלה, תפעול הוצאות

 בסךושירותים מקצועיים  משפטיותהוצאות  ישנן לחברה, כן כמו .ונלוות שכרהוצאות 

ש"ח  אלפי 25-כ של בסךדירה ואחזקת משרד  שכרהוצאות בגין  ,"חש אלפי 30-כשל 

  ''ח.ש אלפי 19-כ של בסך''ל לחו נסיעות והוצאות

 הכספי המצב על הדוח תאריך לאחרו הדוח בתקופתמהותיים  אירועים .4

 דוח אשר המתאר של הראשון בחלקו" התאגיד עסקי"תיאור  בפרק האמור את להוציא

. להלן הדוח בתקופת פעמיים חד או מהותיים אירועים חלו לא, אליו מצורף זה דירקטוריון

 .חלאחר תקופת הדופירוט לגבי שינוי בהון המונפק של החברה 

מניות רגילות של  12,365-ו 5,851הקצתה החברה ללא תמורה   2019מרס ויוני  בחודשים .3.1

 החברה, בהתאמה,  לארבעה ניצעים.

 23על הסכמי השקעה עם  חתמה החברה 2019במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר  .3.2

ורה לסכום מניות של החברה, בתמ 19,681משקיעים שונים, במסגרתם הוקצו למשקיעים 

 335.35מיליון. הקצאת המניות למשקיעים בוצעה לפי מחיר של  6.65-השקעה כולל של כ

כתבי אופציה הניתנים להמרה  9,839ש"ח למניה, ובנוסף הוענקו למשקיעים ללא תמורה 

חודשים ממועד ההענקתם, בתמורה לתוספת  12, למשך 1:1למניות החברה ביחס של 

 3.93-כתב אופציה. למועד אישור הדוחות הכספיים, כ ש"ח לכל 1,232-מימוש של כ

 1.71-מיליון ש''ח מסך ההשקעה התקבלו בחשבון הבנק של החברה, והיתרה בסך כ

 .2020מיליון ש"ח התקבלה בדרך של המחאות דחויות לפירעון עד לחודש פברואר 

קעות התקבל אישור דירקטוריון חברת "אופקטרא נדל"ן והש 2019באוקטובר  20ביום  .3.3

בע"מ", חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, 

להתקשרות בהסכם מיזוג עם החברה, לפיו בכפוף להתקיימות התנאים להשלמת עסקה, 

מהון המניות של החברה לאופקטרא, ובתמורה תקצה  100%בעלי המניות בחברה יעבירו 

נפרע שלה. בנוסף, יוקצו לבעלי מניות מהון המניות המונפק וה 60%להם אופקטרא 
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מהון המניות של אופקטרא, בהתאם  8%החברה כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 

 לתנאי מימוש ובכפוף לעמידה באבני דרך שיקבעו בין הצדדים.

עוד נקבע כי במועד השלמת העסקה, ככל ותושלם, ימונו לאופקטרא נושאי משרה  .3.3

מניותיה, וכן יחתמו הסכמי העסקה עם נושאי המשרה  ודירקטורים מטעם החברה ובעלי

 האמורים, בהתאם להוראות הדין החל. 

בנוסף נקבע בהסכם כי מיד לאחר האישורים הנדרשים, תעמיד החברה לאופקטרא,  .3.5

אלפי ש"ח לתקופה של שישה חודשים,  500בהתאם לדרישתה, הלוואה בהיקף של עד 

ע בתשלום אחד במועד השלמת העסקה או , אשר תפר5%נושאת ריבית שנתית בשיעור 

 חודשים, ככל והעסקה לא תושלם.  6בתוך 

השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור האספה הכללית של בעלי המניות של אופקטרא,  .3.6

קבלת אישור הבורסה לניירות ערך, רשות המיסים וכן אישור בית המשפט להשלמת 

 לחוק החברות.  350הסדר לפי הוראות סעיף 

 מובהר כי אין כל וודאות שהעסקה תושלם במתכונת הנוכחית, אם בכלל. בהתאם, .3.7

 הדוח תאריך לאחרטק -מיט בחברת הכלליים האירועים פירוט להלן .5

החברה הגישה שתי בקשות לרישום פטנט והתקשרה במזכר הבנות לטובת עריכת הסכם  .5.1

 רישיון לפטנט.

 וחומרי רקמות בהנדסת הןעובדים העוסקים בגיוס  והחלההחברה הקימה מעבדות  .5.2

 .ואלקטרוניקה מכונות הנדסת, הדפסה

ת"א, המומחה בהנדסת  מאוניברסיטת דביר טל' פרופברה צרפה לשורותיה את הח .5.3

 בחומרי התמחות בעל מגדסיוהדפסת רקמות חיות המפותחות מתי גזע, ואת פרופ' שלמה 

 העברית. באוניברסיטה יישומית לכימיה מהמכון הדפסה

 תרומות .6

תקופת הדוח החברה לא חילקה תרומות, ולמועד הדוח לחברה אין מדיניות קבועה  במהלך

 בנושאי מתן תרומות.

 פרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד .7

)להלן: "חוק החברות"(, נכון למועד הדוח,  1999-בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט

 ובהיותה חברה פרטית, לא מונה מבקר פנימי לחברה.

 בדבר שכר רואה החשבון המבקרגילוי  .8

רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד שטיינמץ עמינח רו"ח. להלן פרטים אודות שכר 

 טרחת רואה החשבון המבקר לו הוא זכאי:

, זכאי רו"ח המבקר לשכר טרחה בהיקף 2018בגין ביקורת דוחות כספיים של החברה לשנת 

 לפי ש"ח.א 13.5של 

 ות חשבונאית ופיננסיתדירקטורים בעלי מומחי .9

( לחוק החברות 12)א) ) 192כאמור החברה הינה חברה פרטית, ועל כן החובה הקבועה בסעיף 

 למנות דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית אינה חלה עליה.

 גמול נושאי משרה בחברה .10

ינה חלה החברה הינה פרטית, ועל כן החובה לקבוע מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה א

 עליה.
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 שרון פימה, יו"ר הדירקטוריון



4 

 

 
 
 :ג'נספח 
 

 ודוח כספי דוח
 חברת של דירקטוריון

 ליום מ"בע טק-מיט
וליום  30.06.2019

30.09.2019 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ טק-יטמ

 
 

 ביניים כספיים דוחותתמצית 
 
 

 2019 ביוני 30 ליום
 
 

 )בלתי מבוקרים(
 

  



 
 
 

 
 

 בע"מטק -מיט
 

 2019 ,ביוני 30 ליוםביניים  כספיים דוחותתמצית 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד     
  
  

 3 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים
  
  

 4 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים 
  
  

 5 ביניים והפסד כולל תמצית דוחות על רווח והפסד 
  
  

 6 ביניים  הוןגרעון בב השינויים על דוחותתמצית 
  
  

 7 ביניים  המזומנים תזרימי על דוחותתמצית 
  
  

 8-9 ביניים  הכספיים דוחותתמצית הל באורים
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - -
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 בערבון מוגבלטק -מיטדוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

 
 מבוא

 
 ביוני 30הכולל את תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים ליום  ,בע"מ טק-מיטשל  המצורף הכספי המידע את סקרנו
 הלתקופ המזומנים הון ותזרימיגרעון בינויים בהשההפסד הכולל, ו והפסד רווח ואת הדוחות התמציתיים על 2019

כספי  מידע של ולהצגה לעריכה אחראים הדירקטוריון וההנהלה .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שישה של
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים  IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  לתקופת ביניים זו בהתאם

-לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 .סקירתנו בהתבסס על זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו .1970

 
 

 הסקירה היקף
 

 ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה" חשבון בישראל רואי לשכת של 1סקירה  לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 ,מבירורים ביניים מורכבת לתקופות כספי מידע של סקירה היישות". של המבקר רואה החשבון ידי על הנערכת

 סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר
 ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה הינה מצומצמת

 .בביקורתמזוהים  להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם

 
 מסקנה

 
 הבחינות מכל, ערוך אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא ,סקירתנו על בהתבסס

 .IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאם ,המהותיות
הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע  בפיסקהלאמור  בנוסף

הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 
 .1970 -"להתש(, ומיידייםתקופתיים 

 
 

 הפנית תשומת לב
 

דוחות הכספיים, בדבר מצבה ל'( ב) 1 בביאור, הרינו להפנות את תשומת הלב לאמור דעתנו חוותלסייג את  מבלי
 המשך, לפיכךואינה מפיקה הכנסות. טכנולוגיה . נכון למועד זה, החברה עוסקת בפיתוח חברההכספי של ה

 מטבע כאשרהון,  גיוסיבבקבלת תמיכה כספית מבעלי מניות ומשקיעים ו/או  מותנה הנוכחית במתכונת פעילותה
 .לגביהם וודאות אין הדברים

 
בדבר יכולתה של החברה להמשיך ולפעול כ"עסק חי". הנהלת החברה פועלת להשגת  ותספק קיימים, כך לאור

 התאמות כל נכללו לא הכספיים בדוחות. הון גיוסי, באמצעות החברה של העסקית הפעילות למימוןהמימון הדרוש 
 כעסק ולפעול להמשיך תוכל לא החברה אם דרושות שתהיינה שייתכן וסיווגם וההתחייבויות הנכסים ערכי לגבי

 .חי
 
 
 

 עמינח ושות' -שטיינמץ                                                                                                                  
 רואי חשבון                                                                     אביב,                                         תל

 2019 ,בנובמבר 3
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 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים 
 
 
 

 
    

 
 יוניב 30ליום 

  
 31ליום 

 בדצמבר
    2019  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש''חאלפי     

       שוטפים נכסים
       

 118  18    מזומנים ושווי מזומנים
 3  1    חייבים ויתרות חובה

       
 121  19    שוטפים נכסים"כ סה
       

       שוטפים בלתי נכסים
       

 12  10    נטו, קבוע רכוש
       

 12  10    שוטפים בלתי נכסים"כ סה
       

 133  29    נכסים''כ סה
       

       התחייבויות שוטפות
       

 3  1    ספקים
 136  173    זכות ויתרות זכאים

       
 139  174    שוטפות התחייבויות"כ סה
       

       הוןבגרעון 
       

 -  -    .נ.(ע ללא)מניות  מניות הון
 -  50    מעסקאות עם בעלי עניין קרן הון

 (6)  (195)     יתרת הפסד
       

 (6)    (145)     בהון גרעון"כ סה
       

 133  29    הוןגרעון בו התחייבויות"כ סה
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

                

 שרון פימה
, מנהל טכנולוגיות ראשי מנהל כללי

   בכיר בתחום הכספיםונושא משרה ה
 
 
 

 2019 ,בנובמבר 3: תאריך אישור הדוחות הכספיים  
 
 .ביניים הכספיים הדוחותתמצית מ נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים אוריםיהב  
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 בינייםוהפסד כולל רווח והפסד  על דוחות תמצית

 

    

חודשים  6-ל
שהסתיימו 

 ביום
 ביוני 30 

 חודשים 8-ל 
 ושהסתיימ

 ביום
 בדצמבר 31

    2019  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש''ח אלפי     
       

 183  -    הכנסות
       

 -  (50)    הוצאות מחקר ופיתוח
       

 (191)  (139)    וכלליות הנהלהתפעול,  הוצאות
       
 (8)  (189)    מפעולות רגילות הפסד

       
 2  -     מימון הכנסות
       
 ( 6)   (189)      תקופהל והפסד כולל הפסד

       
       
       

        (בש''ח) החברה מניות לבעלי המיוחס למניה הפסד
       

 (12)  (40)    למניה ומדולל בסיסי הפסד
       

    מספר המניות ששימשו בחישוב 
 18,816    ההפסד הבסיסי והמדולל

 
500 

 
 

 .ביניים הכספיים הדוחות תמציתמ נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים אוריםיהב
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  הון בינייםגרעון בדוחות על השינויים בתמצית 

 

  

  הון
 מניות

 קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 

  הפסד יתרת  עניין
גרעון "כ סה

 הוןב
 ש''ח אלפי  
         

         חודשים שהסתיימה  שישהלתקופה של 
         )בלתי מבוקר( 2019ביוני  30ביום 

         
 (6)  (6)  -  -  )מבוקר( 2019 ,בינואר 1יתרה ליום 

         
 -  -   -  *-  הנפקת מניות

 50  -  50  -  עניין בעל עם עסקה
 (189)  (189)  -  -  לתקופה כולל הפסד

         
 (145)  (195)  50  *-   2019, ביוני 30יתרה ליום 

         
 ושהסתיימ תקופה של שמונה חודשיםל

   2018 בדצמבר  31ביום 
  

     
         )מבוקר(

         
 -  -  -  -   2018, מאיב 1יתרה ליום 

         
 -  -  -  *-  ת מניות הנפק
 (6)  (6)  -  -  תקופהל כולל הפסד

         
 (6)  (6)  -  *-  2018, דצמברב 31יתרה ליום 

 
  מניות ללא ערך נקוב* 
  
 .ביניים הכספיים הדוחות תמציתמ נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים אוריםיהב
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בע"מ טק-מיט
 

 7 

 תזרימי המזומנים ביניים על דוחות תמצית

  

 
 .ביניים הכספיים הדוחות תמציתמ נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים אוריםיהב      

 
  

חודשים  6-ל  
 ושהסתיימ

 30 ביום
 ביוני

 חודשים  8-ל 
 ושהסתיימ

 31 ביום
 בדצמבר

    2019  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש''ח אלפי    
       

       פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 
       

 (6)   (189)     לתקופה הפסד
       

       :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן הוצאות בגין התאמות
       

 -  50    עניין בעל עם עסקה
 1  2    רכוש קבוע פחת

    52  1 
       

       :והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
       

 (3)  2    חובה ויתרות בחייבים (גידולקיטון )
 1  -    שירותים ונותני בספקים גידול
 136   37    זכות ויתרות בזכאים גידול

  
  39  134 

       
 129  (98)    שוטפת( לפעילות )שימשו פעילותמ נבעוש נטו מזומנים

       
       פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 

       
 (11)  (2)    קבוע רכוש רכישת

       
 (11)  (2)    השקעה לפעילות ששימשומזומנים נטו 

       
 118  (100)      במזומנים ושווי מזומנים)ירידה( ה עלי    
       

 -  118    תקופההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת     
       

 118  18    תקופההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
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 כללי - 1באור 

 

תחת השם  2018מאי  חודש"החברה"( התאגדה בישראל כחברה פרטית ב -בע"מ )להלן  טק-מיט .א
טק -שינתה החברה את שמה למיט 2019בחודש יולי  .לכך דוקומד בע''מ והחלה את פעילותה בסמוך

 בע''מ. 
עסקה החברה במתן שרותי פיתוח בתחום הבריאות הדיגיטלית ונכון למועד  2018עד לחודש דצמבר 

ות תהליך הדפסה ביולוגי המיועד ליצירת רקמבפיתוח  עוסקת החברהאישור דוחות כספיים אלה, 
ומכונות לגידול, ריבוי, ייצור,  םבמסגרת כך, החברה מפתחת שיטות, תהליכי מרכיבי בשר חי למאכל. 

והדפסה של בשר נקי, תוך כוונה להתאים את מוצריה לעמידה בתקנים הרלוונטיים לתעשיית המזון 
 בישראל ובעולם.

 

שור הדוחות הכספיים, החברה לחברה גרעון בהון ובהון החוזר ולמועד אי 2019ביוני  30כון ליום נ .ב
 תמיכה לקבלתהחברה נדרשת  השוטפת פעילותה מימון לצורךאינה מפיקה הכנסות מפעילותה. 

 הנוכחית במתכונת פעילותה והמשך, הון גיוסי באמצעות לרבות משקיעים/או ו מניות מבעלי כספית
לגבי המשך קבלת תמיכה מטבע הדברים, קיימת חוסר וודאות ביכולתה להשגת מימון כאמור.  מותנה

   כספית וגיוסי הון.
לאור זאת, קיים ספק משמעותי בדבר יכולתה של החברה להמשיך ולפעול כ"עסק חי" בעתיד הנראה  

. בדוחות הכספיים לא נכללו כל לגיוסי הון ממשקיעים מעת לעתלעין. הנהלת החברה פועלת 
שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל  התאמות לגבי ערכי נכסים והתחייבויות וסיווגם, שייתכן

 להמשיך ולפעול כ"עסק חי".
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .א
  

ואינה כוללת את דיווח כספי לתקופות ביניים , IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים ביניים נערכה בהתאם ל 
 31כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום 

)להלן: "הדוחות השנתיים"(. כמו כן, דוחות יימה באותו מועד תחודשים שהס 8ולתקופה של  2018בדצמבר 
 .1970 -יים ומיידיים(, התש״ל לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתאלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' 

  
 .2019 בנובמבר 3אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום  תמצית הדוחות הכספיים ביניים 

 

 שימוש באומדנים ובשיקול דעת .ב

 

 מעת לעת , נדרשת הנהלת החברהIFRS -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בהתאם ל 
מדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, או

התחייבויות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. שיקול דעת  ,נכסים
ההנהלה בעת יישום המדיניות החשבונאית וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות 

 עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים. בקשר עם אומדנים הינם
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

הינה המדיניות החשבונאית  ,אלה בתמצית דוחות כספיים ביניים חברההמדיניות החשבונאית של ה        
כניסתו עם לדוחות השנתיים בקשר  ח'3בהמשך לאמור בבאור  .הדוחות הכספיים השנתיים שיושמה

לאימוץ התקן לראשונה לא הייתה השפעה על הדוחות  ,2019בינואר  1החל מיום  IFRS 16     לתוקף של
 הכספיים של החברה.

 
 אירועים בתקופת הדוח ולאחריה - 4באור 

 

מניות רגילות של החברה,  12,465-ו 5,851הקצתה החברה ללא תמורה   2019בחודשים מרס ויוני  .א
 ניצעים. בהתאמה,  לארבעה
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 )המשך( אירועים בתקופת הדוח ולאחריה - 4באור 

 
 

משקיעים שונים,  24חתמה החברה על הסכמי השקעה עם  2019במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר  .ב
 מיליון 6.65-מניות של החברה, בתמורה לסכום השקעה כולל של כ 19,681במסגרתם הוקצו למשקיעים 

ש"ח למניה, ובנוסף הוענקו למשקיעים  345.45. הקצאת המניות למשקיעים בוצעה לפי מחיר של ש"ח
חודשים ממועד  12, למשך 1:1כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות החברה ביחס של  9,839תמורה ללא 

ים, ש"ח לכל כתב אופציה. למועד אישור הדוחות הכספי 1,242-כההענקתם, בתמורה לתוספת מימוש של 
מיליון ש"ח  1.71-היתרה בסך כבחשבון הבנק של החברה, וההשקעה התקבלו  סךמיליון ש''ח מ 4.94-כ

 .2020התקבלה בדרך של המחאות דחויות לפירעון עד לחודש פברואר 

 

חברה  ,התקבל אישור דירקטוריון חברת "אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ" 2019באוקטובר  20 ביום .ג
עם החברה, הסכם מיזוג להתקשרות במניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ר שאציבורית 

מהון המניות של  100%בכפוף להתקיימות התנאים להשלמת עסקה, בעלי המניות בחברה יעבירו  לפיו
מהון המניות המונפק והנפרע שלה. בנוסף,  60% אופקטרא, ובתמורה תקצה להם לאופקטראהחברה 

, בהתאם אופקטראמהון המניות של  8%מניות החברה כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד יוקצו לבעלי 
 לתנאי מימוש ובכפוף לעמידה באבני דרך שיקבעו בין הצדדים.

נושאי משרה ודירקטורים מטעם  לאופקטראעוד נקבע כי במועד השלמת העסקה, ככל ותושלם, ימונו 
החברה ובעלי מניותיה, וכן יחתמו הסכמי העסקה עם נושאי המשרה האמורים, בהתאם להוראות הדין 

  החל.
, בהתאם לדרישתה, לאופקטראהאישורים הנדרשים, תעמיד החברה בנוסף נקבע בהסכם כי מיד לאחר 

, 5%ם, נושאת ריבית שנתית בשיעור אלפי ש"ח לתקופה של שישה חודשי 500הלוואה בהיקף של עד 
 אשר 

 חודשים, ככל והעסקה לא תושלם.  6תפרע בתשלום אחד במועד השלמת העסקה או בתוך 
 

, קבלת אישור המניות של אופקטראלקבלת אישור האספה הכללית של בעלי השלמת העסקה כפופה 
לחוק  350לפי הוראות סעיף  סים וכן אישור בית המשפט להשלמת הסדרית המ, רשולניירות ערך הבורסה

 לרבות אישור בית המשפט.  החברות.
 העסקה תושלם במתכונת הנוכחית, אם בכלל.שבהתאם, מובהר כי אין כל וודאות 

 

 
 

 
                                                                - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 



 

וח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום ד
 2019ביוני  30

 
, הרינו מתכבדים להגיש בזאת 1970-התאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"לב

"( על מצב ענייני החברה לתקופה של שישה החברהטק בע"מ )להלן: "-את דוח הדירקטוריון של מיט

"( הסקירה תקופת הדוח)להלן: " 2019ביוני  30, שנסתיימה ביום 2019חודשים הראשונים של שנת 

שתובא כאן הינה מצומצמת בהיקפה, ומתייחסת לאירועים ושינוים המהותיים שחלו במצב ענייני 

החברה בתקופת הדוח, ויש לעיין בה יחד עם הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון אשר צורפו לדוח 

 ת החברה, הדוחות הכספיים השנתיים והחצי שנתיים.העסקה, ביחד עם מתאר פעילו

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה -א'  פרק

 תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

 ראה פרק "תיאור עסקי התאגיד" בחלק הראשון למתאר אשר אליו מצורף דוח דירקטוריון זה.

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח .2

להוציא אלו שצוינו בפרק "תיאור עסקי התאגיד" בחלקו הראשון של  לא חלו אירועים מהותיים

 המתאר אשר אליו צורף דוח דירקטוריון זה.

 מצבה הכספי של החברה: .3

, כוללים הערת "עסק חי". ראה לעניין זה ביאור 2019ביוני  30דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

 .2019ביוני  30' לדוחותיה הכספיים של החברה ליום ב 1
 

)באלפי   2019ביוני  30ליום  

 ש"ח(

 2018בדצמבר  31ליום 

 )באלפי ש"ח(

 - - התחייבות שאינן שוטפות

 6 145 גרעון בהון 
 

 :של החברה )באלפי ש"ח( תוצאות הפעילות .3.1

  2018סוף שנת , לעומת 2019ביוני  30להלן הסברים בגין סעיפים עיקריים ברווח והפסד ליום 

  (:)באלפי ש"ח

 החודשים לששת סעיף
 ביום שנסתיימו

30.06.2019 

 8 של לתקופה
 חודשים
 ביום שהסתיימה

31.12.2018 

 החברה הסברי

 שירותי ממתן הכנסות 183 - הכנסות
 הבריאות בתחום פיתוח

 הדיגיטלית
 הוצאות בגין עריכת פטנט  (50) ופיתוח מחקר הוצאות

תפעול,  הוצאות
 הנהלה וכלליות

 נובעות ההוצאות עיקר (191) (139)
 שירותים, עבודה משכר

 ונסיעות''ד שכ, מקצועיים
 ''ללחו

  (8) (189) תפעולי הפסד
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 :הכספי המצב .3.2

 החודשים לששת סעיף
 ביום שנסתיימו

30.06.2019 

 שנסתיימה לשנה
 ביום

31.12.2018 

 החברה הסברי

יתרת המזומנים, שווי 
 המזומנים

 ''חבש מזומנים 118 18

 ממשלתיים מוסדות 3 1 שוטפיםנכסים 
 נטו, קבוע רכוש 12 10 נכסים לא שוטפים

, הוצאות לשלם, ספקים 139 174 התחייבויות שוטפות
 ומוסדות קשורים צדדים

 שכר בגין
התחייבויות לא 

 שוטפות
- -  

רכוש שוטף בניכוי 
 התחייבויות שוטפות

(155) (18)  

  133 29 המאזן סך
 עצמי בהון גרעון
 המניות לבעלי המיוחס

 החברה של

 הפסד יתרת (6) (145)

 
 :מזומנים תזרים .3.3

 החודשים לששת סעיף
 ביום שנסתיימו

30.06.2019 

 שנסתיימה לשנה
 ביום

31.12.2018 

 החברה הסברי

מזומנים נטו שנבעו 
מפעילות )ששימשו 

 לפעילות( שוטפת

 גידול בעיקר 2018 בשנת 129 (98)
 זכות ויתרות בזכאים
 חודשיםה ובשישה

 2019הראשונים של שנת 
עם בעל  עסקהבעיקר בשל 

עניין וגידול בזכאים 
 ומאידךויתרות זכות מחד 

 תקופהבהפסד 
מזומנים נטו ששימשו 

 לפעילות השקעה
 קבוע רכוש רכישת (11) (2)

 
 תפעול, הנהלה וכלליות הוצאות .3.4

ש"ח עבור  אלפי 97-כוכלליות של החברה כוללות בעיקר סך של  הנהלה, תפעול הוצאות

-כשל  ונלוות בסך שכרהוצאות  ישנן לחברה, כן כמו .ושירותים מקצועיים משפטיותהוצאות 

 "ח.ש אלפי 38

 מחקר  הוצאות .3.5

 .פטנטים עריכת בגיןוהפיתוח של החברה כוללות הוצאות  המחקר הוצאות

 הכספיתאריך הדוח על המצב  לאחרו בתקופת הדוח מהותיים אירועים .4

 דוח אשר המתאר של הראשון בחלקו" התאגיד עסקי"תיאור  בפרק האמור את  להוציא

 להלן פירוט  .הדוח בתקופת פעמיים חד או מהותיים אירועים חלו לא, אליו מצורף זה דירקטוריון

 .חגבי שינוי בהון המונפק של החברה לאחר תקופת הדו

מניות רגילות של  12,465-ו 5,851הקצתה החברה ללא תמורה   2019בחודשים מרס ויוני  .4.1

 החברה, בהתאמה,  לארבעה ניצעים.

משקיעים  24חתמה החברה על הסכמי השקעה עם  2019במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר  .4.2

מניות של החברה, בתמורה לסכום השקעה כולל  19,681שונים, במסגרתם הוקצו למשקיעים 

ש"ח למניה, ובנוסף  345.45ון. הקצאת המניות למשקיעים בוצעה לפי מחיר של מילי 6.65-של כ

כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות החברה ביחס של  9,839הוענקו למשקיעים ללא תמורה 
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ש"ח לכל כתב  1,242-חודשים ממועד ההענקתם, בתמורה לתוספת מימוש של כ 12, למשך 1:1

מיליון ש''ח מסך ההשקעה התקבלו בחשבון  4.94-פיים, כאופציה. למועד אישור הדוחות הכס

מיליון ש"ח התקבלה בדרך של המחאות דחויות  1.71-הבנק של החברה, והיתרה בסך כ

 .2020לפירעון עד לחודש פברואר 

התקבל אישור דירקטוריון חברת "אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ",  2019באוקטובר  20ביום  .4.3

ה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, להתקשרות בהסכם חברה ציבורית אשר מניותי

מיזוג עם החברה, לפיו בכפוף להתקיימות התנאים להשלמת עסקה, בעלי המניות בחברה 

מהון  60%מהון המניות של החברה לאופקטרא, ובתמורה תקצה להם אופקטרא  100%יעבירו 

החברה כתבי אופציה הניתנים המניות המונפק והנפרע שלה. בנוסף, יוקצו לבעלי מניות 

מהון המניות של אופקטרא, בהתאם לתנאי מימוש ובכפוף לעמידה באבני  8%למימוש לעד 

 דרך שיקבעו בין הצדדים.

עוד נקבע כי במועד השלמת העסקה, ככל ותושלם, ימונו לאופקטרא נושאי משרה ודירקטורים  .4.4

נושאי המשרה האמורים, בהתאם מטעם החברה ובעלי מניותיה, וכן יחתמו הסכמי העסקה עם 

 להוראות הדין החל. 

בנוסף נקבע בהסכם כי מיד לאחר האישורים הנדרשים, תעמיד החברה לאופקטרא, בהתאם  .4.5

אלפי ש"ח לתקופה של שישה חודשים, נושאת ריבית  500לדרישתה, הלוואה בהיקף של עד 

חודשים, ככל  6תוך , אשר תפרע בתשלום אחד במועד השלמת העסקה או ב5%שנתית בשיעור 

 והעסקה לא תושלם. 

השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור האספה הכללית של בעלי המניות של אופקטרא, קבלת  .4.6

אישור הבורסה לניירות ערך, רשות המיסים וכן אישור בית המשפט להשלמת הסדר לפי 

 לחוק החברות. 350הוראות סעיף 

 במתכונת הנוכחית, אם בכלל. בהתאם, מובהר כי אין כל וודאות שהעסקה תושלם .4.7

 טק לאחר תאריך הדוח.-מיט בחברת הכלליים האירועים פירוט להלן .5

החברה הגישה שתי בקשות לרישום פטנט והתקשרה במזכר הבנות לטובת עריכת הסכם  .5.1

 רישיון לפטנט.

 הנדסת, הדפסה וחומרי רקמות בהנדסת הןעובדים העוסקים  גיוסוהחברה הקימה מעבדות  .5.2

 .ואלקטרוניקה מכונות

 והדפסת בהנדסת המומחה"א, ת מאוניברסיטת דביר טל' פרופברה צרפה לשורותיה את הח .5.3

 הדפסה בחומרי התמחות בעל מגדסיגזע, ואת פרופ' שלמה  יאמת המפותחות חיות רקמות

 העברית. באוניברסיטה יישומית לכימיה מהמכון

 תרומות .6

ולמועד הדוח לחברה אין מדיניות קבועה בנושאי במהלך תקופת הדוח החברה לא חילקה תרומות, 

 מתן תרומות.

 פרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד .7

)להלן: "חוק החברות"(, נכון למועד הדוח,  1999 –בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט 

 ובהיותה חברה פרטית, לא מונה מבקר פנימי לחברה.
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 גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר .8

שבון המבקר של החברה הינו משרד שטיינמיץ עמינוח רו"ח. להלן פרטים אודות שכר רואה הח

 טרחת רואה החשבון המבקר לו הוא זכאי:

, וסקירת הדוחות הכספיים של החברה לחציון 2018בגין ביקורת דוחות כספיים של החברה לשנת 

 "ח.אלפי ש 13.5, זכאי רו"ח המבקר לשכר טרחה בהיקף של 2019הראשון לשנת 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .9

( לחוק החברות למנות 12)א) ) 192כאמור החברה הינה חברה פרטית, ועל כן החובה הקבועה בסעיף 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית אינה חלה עליה.

 גמול נושאי משרה בחברה .10

 מול לנושאי המשרה בחברה אינה חלה עליה.החברה הינה פרטית, ועל כן החובה לקבוע מדיניות תג

 

 

 2019 בנובמבר 03 :תאריך

 

 

 בברכה,

 

 טק בע"מ-מיט

 שרון פימה, יו"ר הדירקטוריון



   
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ טק-יטמ

 
 

 ביניים כספיים דוחותתמצית 
 
 

 2019 בספטמבר 30 ליום
 
 

 )בלתי מבוקרים(
 

  



 
 
 

 
 

 בע"מטק -מיט
 

 2019 ,ספטמברב 30 ליוםביניים  כספיים דוחותתמצית 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד     
  
  

 3 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים
  
  

 4 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים 
  
  

 5 ביניים כולל  תמצית דוחות על רווח והפסד
  
  

 6 ביניים  הוןגרעון בב השינויים על דוחותתמצית 
  
  

 7 ביניים  המזומנים תזרימי על דוחותתמצית 
  
  

 8-10 ביניים  הכספיים דוחותתמצית הל באורים
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - -
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 בערבון מוגבלטק -מיטדוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

 
 מבוא

 
 30הכולל את תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים ליום  ,בע"מ טק-מיטשל  המצורף הכספי המידע את סקרנו

 המזומנים הון ותזרימיגרעון בינויים בהשההפסד הכולל, ו והפסד רווח ואת הדוחות התמציתיים על 2019 ספטמברב
 של ולהצגה לעריכה אחראים הדירקטוריון וההנהלה .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים תשעה ושלושה של הלתקופ

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם  IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  כספי לתקופת ביניים זו בהתאם מידע
אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 .סקירתנו בהתבסס על זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו .1970-התש"ל
 
 

 הסקירה היקף
 

 ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה" חשבון בישראל רואי לשכת של 1סקירה  לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 ,מבירורים ביניים מורכבת לתקופות כספי מידע של סקירה היישות". של המבקר רואה החשבון ידי על הנערכת

 סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר
 ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה הינה מצומצמת

 .מזוהים בביקורת להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם

 
 מסקנה

 
 הבחינות מכל, ערוך אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא ,סקירתנו על בהתבסס

 .IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאם ,המהותיות
הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע  בפיסקהלאמור  בנוסף

הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 
 .1970 -"להתש(, ומיידייםתקופתיים 

 
 

 הפנית תשומת לב
 

דוחות הכספיים, בדבר מצבה ל'( ב) 1 בביאור, הרינו להפנות את תשומת הלב לאמור דעתנו חוותלסייג את  מבלי
ואינה מפיקה הכנסות. טכנולוגיה , החברה עוסקת בפיתוח אישור הדוחות הכספיים. נכון למועד חברהשל ה העסקי
ית מבעלי בקבלת תמיכה כספ מותנהוהמשך פעילות המחקר והפיתוח  הנוכחית במתכונת פעילותה המשך, לפיכך

 .לגביהם וודאות אין הדברים מטבע כאשרהון,  גיוסיבמניות ומשקיעים ו/או 
 

. הנהלת החברה בעתיד הניראה לעין בדבר יכולתה של החברה להמשיך ולפעול כ"עסק חי" ותספק קיימים, כך לאור
 לא הכספיים בדוחות. הון גיוסי, באמצעות החברה של העסקית הפעילות למימוןפועלת להשגת המימון הדרוש 

 תוכל לא החברה אם דרושות שתהיינה שייתכן וסיווגם וההתחייבויות הנכסים ערכי לגבי התאמות כל נכללו
 .חי כעסק ולפעול להמשיך

 
 
 

 עמינח ושות' -ץ שטיינמ                                                                                                                 
 רואי חשבון                                     אביב,                                                                         תל

 2019 ,בדצמבר 1
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 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים 
 
 
 

 
  

 
 ספטמברב 30ליום 

  
 31ליום 

 בדצמבר
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש''חאלפי   

       שוטפים נכסים
       

 118  100  4,160  מזומנים ושווי מזומנים
 -  -  2,318  הוןהנפקת בגין  חייבים

 3  2  12  חייבים ויתרות חובה
       

 121  102  6,490  שוטפים נכסים"כ סה
       

       שוטפים בלתי נכסים
       

 12  11  9  נטו, קבוע רכוש
       

 12  11  9  שוטפים בלתי נכסים"כ סה
       

 133  113  6,499  נכסים''כ סה
       

       התחייבויות שוטפות
       

 3  -  1  ספקים
 136  75  306  זכות ויתרות זכאים

       
 139  75  307  שוטפות התחייבויות"כ סה
       

       (הוןגרעון ב)הון 
       

 -  -  -  .נ.(ע ללא)מניות  מניות הון
 -  -  6,450  וכתבי אופציה פרמיה על מניות

 -  -  50  קרן הון מעסקאות עם בעלי עניין
 (6)  38  (308)  )הפסד( עודפיםיתרת 

       
 (6)    38  6,192  (בהון גרעוןהון )"כ סה
       

 133  113  6,499  (הוןגרעון בהון )ו התחייבויות"כ סה
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

                

 שרון פימה
, מנהל טכנולוגיות ראשי מנהל כללי

   בכיר בתחום הכספיםמשרה ההונושא 
 
 
 

 2019 ,בדצמבר 1: תאריך אישור הדוחות הכספיים  
 
 .ביניים הכספיים הדוחותתמצית מ נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים אוריםיהב  
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 בינייםכולל  רווח והפסד על דוחות תמצית

 

 

תקופה של ל
 תשעה

חודשים 
  השהסתיימ

תקופה של ל
 חמישה

חודשים 
  השהסתיימ

  תקופה של שלושהל
  החודשים שהסתיימ

לתקופה של 
שמונה חודשים 

 שהסתיימה
 ביום

 בדצמבר 31
2018  

 30 ביום
בספטמבר 

2019  

 30 ביום
בספטמבר 

2018  

 30 ביום
בספטמבר 

2019  

 30 ביום
בספטמבר 

2018  
 מבוקר  מבוקר בלתי  מבוקר בלתי 
 ש''ח אלפי 
          
          

 183  123  -  123  - הכנסות
          

 -  -  (2)  -  (52) הוצאות מחקר ופיתוח
          

 (191)  (83)  (109)  (83)  (248) וכלליות הנהלהתפעול,  הוצאות
          

 (8)  40  (111)  40  (300) רגילות מפעולות רווח )הפסד(
          

 2  (2)  (2)  (2)  (2) הכנסות )הוצאות( מימון
          

   רווח )הפסד( ורווח )הפסד( כולל
 ( 6)   38  (113)  38  (302) לתקופה

          
          

 לבעלי המיוחס למניה( הפסדרווח )
 (ש''ח)ב החברה מניות

 

   

 

 

 

 

  
 (12)  76  (5)  76  (29) בסיסי ומדולל למניה (הפסדרווח )

          
ששימשו  המשוקלל מספר המניות

 500  500  21,965  500  10,527 הבסיסי והמדולל (הפסדהרווח ) בחישוב
          

 
 

 
 

 .ביניים הכספיים הדוחות תמציתמ נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים אוריםיהב
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  ביניים (הוןגרעון בהון )תמצית דוחות על השינויים ב

  

 
  הון

 מניות

פרמיה על  
וכתבי  מניות

 אופציה

קרן הון  
מעסקאות עם 

  בעלי עניין
 יתרת
  הפסד

הון "כ סה
 (הוןגרעון ב)

 ש''ח אלפי  
           

           חודשים שהסתיימה  תשעהלתקופה של 
           )בלתי מבוקר( 2019בספטמבר  30ביום 

           
 (6)  (6)  -  -  *-  )מבוקר( 2019 ,בינואר 1יתרה ליום 

           
 6,450  -   -  6,450  *-  , נטווכתבי אופציה הנפקת מניות

 50  -  50  -  -  עניין בעל עם עסקה
 (302)  (302)  -  -  -  לתקופה כולל הפסד

           
 6,192  (308)  50  6,450  *-   2019, ספטמברב 30יתרה ליום 

           
           חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של 

           )בלתי מבוקר( 2019בספטמבר  30ביום 
           

 (145)  (195)  50  -  *-  )מבוקר( 2019 ולי,בי 1יתרה ליום 
           

 6,450  -   -  6,450  *-  , נטווכתבי אופציה הנפקת מניות
 (113)  (113)  -  -  -  לתקופה כולל הפסד

           
 6,192  (308)  50  6,450  *-   2019, בספטמבר 30יתרה ליום 

           
           חודשים שהסתיימה  חמישהלתקופה של 

           )בלתי מבוקר( 2018בספטמבר  30ביום 
           

 -  -  -  -  -  )הקמת החברה( 8201 במאי, 1יתרה ליום 
           

 -  -   -  -  *-  הנפקת מניות
 38  38  -  -  -  לתקופה כולל רווח

           
 38  38  -  -  *-   8201, ספטמברב 30יתרה ליום 

           
           חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של 

           )בלתי מבוקר( 2018בספטמבר  30ביום 
           

 -  -  -  -  *-  8201 ולי,בי 1יתרה ליום 
           

 -  -   -  -  *-   הנפקת מניות
 38  38  -  -  -  לתקופה כולל רווח

           
 38  38  -  -  *-   8201, ספטמברב 30יתרה ליום 

           
שהסתיימה לתקופה של שמונה חודשים  

  )מבוקר( 2018 בדצמבר  31ביום 
    

     
           

 -  -  -  -  -  )הקמת החברה( 2018, מאיב 1יתרה ליום 
           

 -  -  -  -  *-  ת מניות הנפק
 (6)  (6)  -  -  -  תקופהל כולל הפסד

           
 (6)  (6)  -  -  *-  2018, דצמברב 31יתרה ליום 

  מניות ללא ערך נקוב* 
  

 .ביניים הכספיים הדוחות תמציתמ נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים אוריםיהב
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 תזרימי המזומנים ביניים על דוחות תמצית

  

 
 .ביניים הכספיים הדוחות תמציתמ נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים אוריםיהב

 
 

תקופה של ל
 תשעה

חודשים 
  השהסתיימ

תקופה של ל
 חמישה

חודשים 
  השהסתיימ

חודשים  3לתקופה של 
  השהסתיימ

תקופה של ל
 חודשים  8

 שהסתיימה
 ביום

 בדצמבר 31
2018  

 30 ביום
 בספטמבר

    2019  

  30 ביום
בספטמבר 

2018  

 30 ביום
בספטמבר 

2019  

 30 ביום
בספטמבר 

2018  
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
 ש''ח אלפי 
          

          פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 
          

 (6)   38  (113)   38  (302) לתקופה (הפסדרווח )
          

         :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן הוצאות בגין התאמות   
          

 -  -  -  -  50 עניין בעל עם עסקה
 1  1  1  1  3 רכוש קבוע פחת

 53  1  1  1  1 
          

          :והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
          

 (3)  (2)  (11)  (2)  (9) חובה ויתרות בחייבים גידול
 1  -  -  -   -  שירותים ונותני בספקים גידול
 136   75  103  75  140 זכות ויתרות בזכאים גידול

 131  73  92 
 73  134 

          
 )שימשו  פעילותנבעו מש נטו מזומנים

 (118) שוטפתלפעילות( 
 

112 
 
(20) 

 
112 

 
129 

          
          תזרימי מזומנים פעילות השקעה

          
 (11)  (12)  -  (12)  (2) קבוע רכוש רכישת

          
 (11)  (12)  -  (12)  (2) השקעה לפעילות ששימשומזומנים נטו 

          
          מימוןתזרימי מזומנים פעילות     
          

 -  -  4,162  -  4,162 וכתבי אופציה הנפקת מניותמתקבולים     
          

 -  -  4,162  -  4,162 מימון פעילותמ שנבעומזומנים נטו     
          
 118  100   4,142   100  4,042  ה במזומנים ושווי מזומניםעלי     
          

       יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת      
 118 תקופהה     

 
- 

 
18 

 
- 

 
- 

          
 118  100  4,160  100  4,160 תקופההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף  

          
           לות שלא במזומןופע     

          
 -  -  (30)  -  (30) עלויות גיוס הון     
 -  -  2,318  -  2,318 חוב כנגד מניות וכתבי אופציה הנפקת      
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 כללי - 1באור 

 

דוקומד תחת השם  2018מאי  חודש"החברה"( התאגדה בישראל כחברה פרטית ב -)להלן בע"מ  טק-מיט .א
 טק בע''מ. -שינתה החברה את שמה למיט 2019בחודש יולי  .בע''מ והחלה את פעילותה בסמוך לכך

והחל מהרבעון עסקה החברה במתן שרותי פיתוח בתחום הבריאות הדיגיטלית  2018עד לחודש דצמבר 
יבי בשר חי עוסקת החברה בפיתוח תהליך הדפסה ביולוגי המיועד ליצירת רקמות מרכ 2019השני של שנת 

תעשייתית למאכל.  במסגרת כך, החברה מפתחת שיטות, תהליכים ומכונות לגידול, ריבוי, ייצור, והדפסה 
 של בשר, תוך כוונה להתאים את מוצריה לעמידה בתקנים הרלוונטיים לתעשיית המזון בישראל ובעולם.

נטים בקשר עם התהליך החברה הגישה שלוש בקשות לרישום פט נכון למועד אישור הדוחות הכספיים
 הייחודי אותו פיתחה להדפסה תעשייתית של בשר.

 

, ולמועד אישור הדוחות הכספיים החברה אינה מפיקה הכנסות מפעילותה 2019 ספטמברב 30כון ליום נ .ב
 קבלתב במידה רבה מותנים, כמו גם השקעה בתהליך המחקר והפיתוח השוטפת פעילותהולפיכך המשך 

מטבע הדברים, קיימת חוסר . הון גיוסי באמצעות לרבות משקיעים/או ו ניותמ מבעלי כספית תמיכה
   .נוספים גיוסי הוןהצלחה בוודאות לגבי המשך קבלת תמיכה כספית ו

לאור זאת, קיים ספק בדבר יכולתה של החברה להמשיך ולפעול כ"עסק חי" בעתיד הנראה לעין. הנהלת 
בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי נכסים  .ממשקיעיםנוספים לגיוסי הון החברה פועלת 

 והתחייבויות וסיווגם, שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .א
  

ואינה כוללת את דיווח כספי לתקופות ביניים , IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים ביניים נערכה בהתאם ל 
 31כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום 

)להלן: "הדוחות השנתיים"(. כמו כן, דוחות יימה באותו מועד תחודשים שהס 8ולתקופה של  2018בדצמבר 
 .1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש״ל אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' 

  
 .2019 בדצמבר 1אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום  תמצית הדוחות הכספיים ביניים 

 

 שימוש באומדנים ובשיקול דעת .ב

 

 מעת לעת , נדרשת הנהלת החברהIFRS -וחות הכספיים ביניים המאוחדים בהתאם לבעריכת תמצית הד 
להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של 

התחייבויות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. שיקול דעת  ,נכסים
בעת יישום המדיניות החשבונאית וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות ההנהלה 

, למעט בקשר עם בקשר עם אומדנים הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
 )ב(.4סיווג כתבי אופציה כהון, כמתואר בביאור 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

 
הינה המדיניות  ,אלה בתמצית דוחות כספיים ביניים חברהמדיניות החשבונאית של האמור להלן, ההלמעט         

  .הדוחות הכספיים השנתיים החשבונאית שיושמה
 

 וסיווג כתבי אופציה בחבילההנפקת ניירות ערך  .א
  

להתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי בעת הנפקת ניירות ערך בחבילה, מיוחסת תמורת ההנפקה תחילת  
הוגן מידי תקופה, לאחר מכן להתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן במועד ההכרה לראשונה בלבד 
ומסווגות כהון והשווי השאריתי מיוחס למרכיב המניות. עלויות ההנפקה המשותפות מיוחסות למרכיבי 

 ורה מהנפקת החבילה. החבילה באופן יחסי, על בסיס אופן ייחוס התמ
ניתנים להמרה למניות לפי בחירת המחזיק בהם, אשר מספר המניות שיונפקו תמורתם הכתבי אופציה          

 משתנה ומחיר ההמרה שלהם קבוע מסווגים כהון.   אינו 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

    

 הוצאות מחקר ופיתוח .ב
  

מחקר המבוצעות במטרה לרכוש ידע והבנה מדעיים או טכניים חדשים נזקפות  הוצאות הקשורות בפעילות 
כנית לייצור מוצרים או תהליכים ופעילויות פיתוח הן פעילויות הקשורות בת לרווח והפסד עם התהוותן.

חדשים או לשיפור משמעותי של מוצרים או תהליכים קיימים. פעילויות פיתוח תוכרנה כנכס בלתי מוחשי 
אם: ניתן למדוד אותן באופן מהימן ; המוצר או התהליך ישימים מבחינה טכנית ומסחרית ; צפויה   אך ורק

הטבה כלכלית עתידית מהמוצר ולחברה כוונה ומקורות מספקים כדי להשלים את הפיתוח ולהשתמש 
 בנכס או למכרו.

 

 עסקאות עם בעלי עניין .ג
  

עסקאות לגביהן בוצעה עסקה עם בעל עניין נמדדות לפי השווי ההוגן שלהם במועד העסקה. בשל העובדה  
החברה זוקפת את ההפרש בין השווי ההוגן של השירותים לבין התמורה כי מדובר בעסקה במישור ההוני, 

 ששולמה בגינם לקרן הון מעסקאות עם בעלי עניין.
 

 וחתקנים חדשים שיושמו בתקופת הדיו .ד
 

 IFRS 16כניסתו לתוקף של עם בקשר  2018בדצמבר  31ליום לדוחות השנתיים  ח'3אור יבהמשך לאמור בב         
 לאימוץ התקן לראשונה לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של החברה. ,2019בינואר  1החל מיום 

 
 בתקופת הדוח ולאחריה עיקריים אירועים - 4באור 

 

מניות רגילות של החברה,  12,465-ו 5,851הקצתה החברה ללא תמורה   2019בחודשים מרס ויוני  .א
 , הנמנים על מייסדי החברה.שונים בהתאמה,  לארבעה ניצעים

 

משקיעים שונים,  24חתמה החברה על הסכמי השקעה עם  2019מהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר ב .ב
אלפי  6,650-לסכום השקעה כולל של כמניות של החברה, בתמורה  19,681במסגרתם הוקצו למשקיעים 

ש"ח למניה, ובנוסף הוענקו למשקיעים  345.45. הקצאת המניות למשקיעים בוצעה לפי מחיר של ש"ח
חודשים ממועד  12, למשך 1:1כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות החברה ביחס של  9,839ללא תמורה 

בהתאם לתנאי כתבי האופציה, כתב אופציה. ש"ח לכל  1,242-ההענקתם, בתמורה לתוספת מימוש של כ
במקרה של התקשרות החברה בהסכם למיזוג או רכישה של החברה, הצעה לציבור של מניות החברה, 

מכלל מניות  50%ה רוב של נמכירת מרבית נכסי החברה או השליטה בה, או הקצאת מניות שתהוו
יה. כתבי אופציה שלא ימומשו בחלוף שעות למימוש כתבי האופצ 48יעמדו  יםלרשות המחזיק, החברה

לאור כך שכתבי האופציה ניתנים להמרה למניות לפי בחירת המחזיק בהם, כאשר יפקעו.  -מועד זה 
הינו קבוע וכך גם מחיר ההמרה שלהם, סווגו כתבי האופציה כהון, יחד  םמספר המניות שיונפקו תמורת

 אלפי ש"ח הוצגו כהפחתה מההון. 30-עלויות הנפקה בסך כ עם הפרמיה על המניות שהונפקו.
 

אלפי ש''ח מסך ההשקעה התקבלו בחשבון הבנק של  5,248-נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, כ
אלפי ש"ח התקבלה באמצעות המחאות דחויות שתפרענה עד לחודש  1,402-החברה, והיתרה בסך כ

 .2020פברואר 

 

ן חברת "אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ", חברה התקבל אישור דירקטוריו 2019באוקטובר  20 ביום .ג
ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, להתקשרות בהסכם מיזוג עם החברה, 

מהון  100%להשלמת עסקה, בעלי המניות בחברה יעבירו שנקבעו לפיו בכפוף להתקיימות התנאים 
מהון המניות המונפק והנפרע שלה.  60%ופקטרא המניות של החברה לאופקטרא, ובתמורה תקצה להם א

מהון המניות של אופקטרא,  8%בנוסף, יוקצו לבעלי מניות החברה כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 
טכנולוגיות הקשורות לפעילות הפיתוח של החברה,  בהתאם לתנאי מימוש ובכפוף לעמידה באבני דרך 

עד השלמת העסקה, ככל ותושלם, ימונו לאופקטרא נושאי עוד נקבע כי במו קבעו בין הצדדים.נשכפי 
משרה ודירקטורים מטעם החברה ובעלי מניותיה, וכן יחתמו הסכמי העסקה עם נושאי המשרה 
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בהתאם לאמור בסעיף ב' לעיל, בסמוך . על החברה ועל אופקטרא האמורים, בהתאם להוראות הדין החל
 האופציה שהוענקו למשקיעים., פקעו כל כתבי זהלאחר ההתקשרות בהסכם 

 
 

 )המשך(  אירועים בתקופת הדוח ולאחריה - 4באור 
 

 )המשך( .ג
 

האישורים הנדרשים, תעמיד החברה לאופקטרא, בהתאם  קבלת בנוסף נקבע בהסכם כי מיד לאחר
אלפי ש"ח לתקופה של שישה חודשים, נושאת ריבית שנתית  500לדרישתה, הלוואה בהיקף של עד 

חודשים, ככל והעסקה לא  6, אשר תפרע בתשלום אחד במועד השלמת העסקה או בתוך 5%בשיעור 
אלפי ש"ח מסכום  150ה לאופקטרא סך של העמידה החבר 2019בנובמבר  12בהתאם, ביום תושלם. 

 ההלוואה הכולל.
 

קבלת אישור האספה הכוללים בין היתר, מספר תנאים מתלים, התקיימותם של השלמת העסקה כפופה ל
הבורסה לניירות  יקבלת אישור, 2019בדצמבר  8אשר זומנה ליום  הכללית של בעלי המניות של אופקטרא

או  לחוק החברות 350ת המשפט להשלמת הסדר לפי הוראות סעיף רשות המיסים וכן אישור ביו ערך
ככל והתנאים המתלים לא . מכירת פעילות אופקטרא או העברת פעילות אופקטרא לניהול על ידי נאמן

 ימים ממועד אישור העסקה, יבוא ההסכם לכדי סיום. 90יתקיימו בחלוף 
 

נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, טרם התקבל אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות אופקטרא 
טרם התקיימו תנאים מתלים נוספים הדרושים להשלמת העסקה, אשר אינם בשליטת לעסקה, ובהתאם 

 .מובהר כי אין כל וודאות שהעסקה תושלםהחברה. לפיכך, 
 

, במסגרתה יכהן מר מר שרון פימה תקשרות בין החברה לביןהפה נכנסה לתוק 2019בספטמבר  1ביום  .ד
 מנהל טכנולוגיות ראשי של החברה. ככמנכ''ל ו פימה

היקף משרה של ש''ח בעבור  35,000ברוטו בסך חודשי שכר לזכאי בהתאם לתנאי העסקתו, מר פימה 
רגת שווי שימוש מנהלים בכירים וכן לרכב חברה מדגבי ל מקובלות, בתוספת הפרשות סוציאליות 90%

מר פימה,  ש"ח לחודש, לבחירת 5,000ש"ח לחודש, או לחילופין החזר הוצאות נסיעה בסך  6,250של עד 
כאשר החברה תישא במס שיוטל על מר פימה בגין הרכב. כן יהא מר פימה להחזר הוצאות שוטפות 

ידה ביעדים כמותיים שיוציא במסגרת תפקידו, בהתאם לנהלי החברה וכן למענק שנתי משתנה בגין עמ
מדידים שיקבעו בהתאם למדיניות התגמול של החברה. בהתאם לתנאי ההתקשרות, כל אחד מבין 

 יום מראש. 180במתן הודעה מוקדמת של החברה ומר פימה יוכל להביא את ההתקשרות לכדי סיום 
 

ניות שירותי ייעוץ נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, מועמדים לחברה בתשלום על ידי ארבעה בעלי מ .ה
 אלפי ש"ח.  30-משפטי ופיתוח עסקי. סך ההוצאה בגין שירותים אלה בתקופת הדוח הסתכמה בכ
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וח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום ד
 2019 ספטמברב 30

 
, הרינו מתכבדים להגיש 1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל

"( על מצב ענייני החברה לתקופה החברהטק בע"מ )להלן: "-בזאת את דוח הדירקטוריון של מיט

תקופת )להלן: " 2019בספטמבר  30, שנסתיימה ביום 2019של שישה חודשים הראשונים של שנת 

"( הסקירה שתובא כאן הינה מצומצמת בהיקפה, ומתייחסת לאירועים ושינוים המהותיים הדוח

הכספיים ודוח שחלו במצב ענייני החברה בתקופת הדוח, ויש לעיין בה יחד עם הדוחות 

הדירקטוריון אשר צורפו לדוח העסקה, ביחד עם מתאר פעילות החברה, הדוחות הכספיים 

 השנתיים והחצי שנתיים.

 
 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה -א'  פרק

 תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

דירקטוריון  ראה פרק "תיאור עסקי התאגיד" בחלק הראשון למתאר אשר אליו מצורף דוח

 זה.

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח .2

לא חלו אירועים מהותיים להוציא אלו שצוינו בפרק "תיאור עסקי התאגיד" בחלקו הראשון 

 של המתאר אשר אליו צורף דוח דירקטוריון זה.

 מצבה הכספי של החברה: .3

ראה לעניין , כוללים הערת "עסק חי". 2019בספטמבר  30דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

 .2019בספטמבר  30ב' לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  1זה ביאור 

 
בספטמבר  30ליום 

 )באלפי ש"ח( 2019

בספטמבר  30ליום 

 )באלפי ש"ח( 2018

בדצמבר  31ליום 

 )באלפי ש"ח( 2018

שאינן  התחייבות

 שוטפות

- - - 

 (6) 38 6,192 (גרעון בהוןהון )
 

 :של החברה )באלפי ש"ח( תוצאות הפעילות .3.1

סוף , לעומת 2019 ספטמברב 30להלן הסברים בגין סעיפים עיקריים ברווח והפסד ליום 

  (:)באלפי ש"ח 2018שנת 

 סעיף
 החודשים תתשעל

 ביום שנסתיימו
.2019930.0 

 8 של לתקופה
 חודשים
 ביום שהסתיימה

31.12.2018 

 החברה הסברי

 183 - הכנסות
 שירותי ממתן הכנסות

 הבריאות בתחום פיתוח
 הדיגיטלית

 הוצאות בגין עריכת פטנט - (52) ופיתוח מחקר הוצאות

תפעול,  הוצאות
 (191) (248) הנהלה וכלליות

 נובעות ההוצאות עיקר
 שירותים, עבודה משכר

 ונסיעות''ד שכ, מקצועיים
 ''ללחו

  (8) (300) תפעולי הפסד
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 :הכספי המצב .3.2

 סעיף
 החודשים תתשעל

 ביום שנסתיימו
.2019930.0 

 שנסתיימה לשנה
 ביום

31.12.2018 
 החברה הסברי

יתרת המזומנים, שווי 
 ''חבש מזומנים 118 4,160 המזומנים

 - 2,318 חייבים בגין הנפקת הון
ממסרים דחויים בגין 
הנפקת מניות וכתבי 

 אופציות
 ממשלתיים מוסדות 3 12 נכסים שוטפים

 נטו, קבוע רכוש 12 9 נכסים לא שוטפים

 139 307 התחייבויות שוטפות
, הוצאות לשלם, ספקים
 ומוסדות קשורים צדדים

 שכר בגין
  - - התחייבויות לא שוטפות

רכוש שוטף בניכוי 
  (18) 6,183 התחייבויות שוטפות

  133 6,499 המאזן סך
 עצמי (בהון גרעוןהון )

 המניות לבעלי המיוחס
 החברה של

6,192 (6) 
פרמיה על , הפסד יתרת

מניות וקרן הון מעסקאות 
 עם בעלי עניין

 
 :מזומנים תזרים .3.3

 סעיף
 החודשיםלתשעת 

 ביום שנסתיימו
.2019930.0 

 שנסתיימה לשנה
 ביום

31.12.2018 
 החברה הסברי

מזומנים נטו שנבעו 
מפעילות )ששימשו 

 לפעילות( שוטפת
(118) 129 

 גידול בעיקר 2018 בשנת
 זכות ויתרות בזכאים

 חודשיםה הבתשעו
 2019הראשונים של שנת 

עם בעל  עסקהבעיקר בשל 
עניין וגידול בזכאים 

 ומאידךויתרות זכות מחד 
 תקופהבהפסד 

מזומנים נטו ששימשו 
 לפעילות השקעה

 קבוע רכוש רכישת (11) (2)

 נבעומזומנים נטו ש
תקבולים מהנפקת מניות  - 4,162 מימוןלפעילות 

 וכתבי אופציה
 

 תפעול, הנהלה וכלליות הוצאות

ש"ח עבור  אלפי 141-כוכלליות של החברה כוללות בעיקר סך של  הנהלה, תפעול הוצאות

-כשל  ונלוות בסך שכרהוצאות  ישנן לחברה, כן כמו .ושירותים מקצועיים משפטיותהוצאות 

 "ח.ש אלפי 91

 מחקר  הוצאות

 .פטנטים עריכת בגיןוהפיתוח של החברה כוללות הוצאות  המחקר הוצאות

 תאריך הדוח לאחרו בתקופת הדוח מהותיים אירועים .4

 דוח אשר המתאר של הראשון בחלקו" התאגיד עסקי"תיאור  בפרק האמור את להוציא .4.1

, הדוח בתקופת פעמיים חד או מהותיים אירועים חלו לא, אליו מצורף זה דירקטוריון

  למעט כמפורט להלן.

 .חהמונפק של החברה לאחר תקופת הדוגבי שינוי בהון ל פירוט להלן .4.2

מניות רגילות של  12,465-ו 5,851הקצתה החברה ללא תמורה  2019בחודשים מרס ויוני 

 לארבעה ניצעים שונים, הנמנים על מייסדי החברה.החברה, בהתאמה, 
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 24חתמה החברה על הסכמי השקעה עם  2019במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר 

מניות של החברה, בתמורה לסכום  19,681תם הוקצו למשקיעים משקיעים שונים, במסגר

אלפי ש"ח. הקצאת המניות למשקיעים בוצעה לפי מחיר של  6,650-השקעה כולל של כ

כתבי אופציה הניתנים  9,839ש"ח למניה, ובנוסף הוענקו למשקיעים ללא תמורה  345.45

ההענקתם, בתמורה חודשים ממועד  12, למשך 1:1להמרה למניות החברה ביחס של 

ש"ח לכל כתב אופציה. בהתאם לתנאי כתבי האופציה,  1,242-לתוספת מימוש של כ

במקרה של התקשרות החברה בהסכם למיזוג או רכישה של החברה, הצעה לציבור של 

מניות החברה, מכירת מרבית נכסי החברה או השליטה בה, או הקצאת מניות שתהוונה 

שעות למימוש כתבי  48, לרשות המחזיקים יעמדו מכלל מניות החברה 50%רוב של 

יפקעו. לאור כך שכתבי האופציה  -האופציה. כתבי אופציה שלא ימומשו בחלוף מועד זה 

ניתנים להמרה למניות לפי בחירת המחזיק בהם, כאשר מספר המניות שיונפקו תמורתם 

עם הפרמיה על  הינו קבוע וכך גם מחיר ההמרה שלהם, סווגו כתבי האופציה כהון, יחד

 אלפי ש"ח הוצגו כהפחתה מההון. 30-המניות שהונפקו. עלויות הנפקה בסך כ

אלפי ש''ח מסך ההשקעה התקבלו בחשבון  5,248-נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, כ

אלפי ש"ח התקבלה באמצעות המחאות דחויות  1,402-הבנק של החברה, והיתרה בסך כ

 .2020שתפרענה עד לחודש פברואר 

התקבל אישור דירקטוריון חברת "אופקטרא נדל"ן והשקעות  2019באוקטובר  20ביום  .4.3

בע"מ", חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, 

להתקשרות בהסכם מיזוג עם החברה, לפיו בכפוף להתקיימות התנאים שנקבעו להשלמת 

ן המניות של החברה לאופקטרא, ובתמורה מהו 100%עסקה, בעלי המניות בחברה יעבירו 

מהון המניות המונפק והנפרע שלה. בנוסף, יוקצו לבעלי  60%תקצה להם אופקטרא 

מהון המניות של אופקטרא,  8%מניות החברה כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 

בהתאם לתנאי מימוש ובכפוף לעמידה באבני דרך טכנולוגיות הקשורות לפעילות הפיתוח 

החברה, כפי שנקבעו בין הצדדים. עוד נקבע כי במועד השלמת העסקה, ככל ותושלם, של 

ימונו לאופקטרא נושאי משרה ודירקטורים מטעם החברה ובעלי מניותיה, וכן יחתמו 

הסכמי העסקה עם נושאי המשרה האמורים, בהתאם להוראות הדין החל על החברה ועל 

מוך לאחר ההתקשרות בהסכם זה, פקעו אופקטרא. בהתאם לאמור בסעיף ב' לעיל, בס

 כל כתבי האופציה שהוענקו למשקיעים.

בנוסף נקבע בהסכם כי מיד לאחר קבלת האישורים הנדרשים, תעמיד החברה 

אלפי ש"ח לתקופה של שישה  500לאופקטרא, בהתאם לדרישתה, הלוואה בהיקף של עד 

אחד במועד השלמת , אשר תפרע בתשלום 5%חודשים, נושאת ריבית שנתית בשיעור 

 2019בנובמבר  12חודשים, ככל והעסקה לא תושלם. בהתאם, ביום  6העסקה או בתוך 

 אלפי ש"ח מסכום ההלוואה הכולל. 150העמידה החברה לאופקטרא סך של 

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, הכוללים בין היתר, 

בדצמבר  8המניות של אופקטרא אשר זומנה ליום קבלת אישור האספה הכללית של בעלי 

, קבלת אישורי הבורסה לניירות ערך ורשות המיסים וכן אישור בית המשפט 2019

לחוק החברות או מכירת פעילות אופקטרא או  350להשלמת הסדר לפי הוראות סעיף 

לוף העברת פעילות אופקטרא לניהול על ידי נאמן. ככל והתנאים המתלים לא יתקיימו בח

 ימים ממועד אישור העסקה, יבוא ההסכם לכדי סיום. 90



-4- 

נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, טרם התקבל אישור האסיפה הכללית של בעלי 

מניות אופקטרא לעסקה, ובהתאם טרם התקיימו תנאים מתלים נוספים הדרושים 

אות שהעסקה להשלמת העסקה, אשר אינם בשליטת החברה. לפיכך, מובהר כי אין כל ווד

 תושלם.

נכנסה לתוקפה התקשרות בין החברה לבין מר שרון פימה,  2019בספטמבר  1ביום  .4.4

 במסגרתה יכהן מר פימה כמנכ''ל וכמנהל טכנולוגיות ראשי של החברה. 

ש''ח בעבור  35,000בהתאם לתנאי העסקתו, מר פימה זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך 

וציאליות מקובלות לגבי מנהלים בכירים וכן , בתוספת הפרשות ס90%היקף משרה של 

ש"ח לחודש, או לחילופין החזר הוצאות  6,250לרכב חברה מדרגת שווי שימוש של עד 

ש"ח לחודש, לבחירת מר פימה, כאשר החברה תישא במס שיוטל על  5,000נסיעה בסך 

קידו, מר פימה בגין הרכב. כן יהא מר פימה להחזר הוצאות שוטפות שיוציא במסגרת תפ

בהתאם לנהלי החברה וכן למענק שנתי משתנה בגין עמידה ביעדים כמותיים מדידים 

שיקבעו בהתאם למדיניות התגמול של החברה. בהתאם לתנאי ההתקשרות, כל אחד מבין 

 180החברה ומר פימה יוכל להביא את ההתקשרות לכדי סיום במתן הודעה מוקדמת של 

 יום מראש.

ת הכספיים, מועמדים לחברה בתשלום על ידי ארבעה בעלי נכון למועד אישור הדוחו .4.5

מניות שירותי ייעוץ משפטי ופיתוח עסקי. סך ההוצאה בגין שירותים אלה בתקופת הדוח 

 אלפי ש"ח.  30-הסתכמה בכ

 טק לאחר תאריך הדוח.-מיט בחברת הכלליים האירועים פירוט להלן .5

 .בקשות לרישום פטנט שתיהחברה הגישה  .5.1

 בהנדסת הןעובדים העוסקים  גיוסומעבדות  ציוד ופעלה להמשך הקמתרכשה החברה  .5.2

 .ואלקטרוניקה מכונות הנדסת, הדפסה וחומרי רקמות

 תרומות .6

במהלך תקופת הדוח החברה לא חילקה תרומות, ולמועד הדוח לחברה אין מדיניות קבועה 

 בנושאי מתן תרומות.

 פרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד .7

)להלן: "חוק החברות"(, נכון למועד הדוח,  1999 –בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט 

 ובהיותה חברה פרטית, לא מונה מבקר פנימי לחברה.

 גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר .8

רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד שטיינמיץ עמינוח רו"ח. להלן פרטים אודות 

 מבקר לו הוא זכאי:שכר טרחת רואה החשבון ה

, וסקירת הדוחות הכספיים של החברה 2018בגין ביקורת דוחות כספיים של החברה לשנת 

 אלפי ש"ח. 13.5, זכאי רו"ח המבקר לשכר טרחה בהיקף של 2019לחציון הראשון לשנת 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .9

( לחוק החברות 12)א) ) 192עה בסעיף כאמור החברה הינה חברה פרטית, ועל כן החובה הקבו

 למנות דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית אינה חלה עליה.

 גמול נושאי משרה בחברה .10

החברה הינה פרטית, ועל כן החובה לקבוע מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה אינה חלה 

 עליה.
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 2019 רדצמבב 1 :תאריך

 

 

 בברכה,

 

 טק בע"מ-מיט

 שרון פימה, יו"ר הדירקטוריון
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 :ד'נספח 
 

 המועמד הצהרת
 מר כדירקטור לכהונה

 פימה שרון
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 :ה'נספח 
 

 לכתבי מוצע נוסח
 ושיפוי פטור

 לנושאי מעודכנים
 בחברה המשרה

 
 



 תב פטורכ
 שנערך ונחתם בתל אביב ביום _____ בחודש ________ בשנת ___

 

 בע"מ ____________  בין:
 _____________ח.צ.   
  ______________ 
 "(החברה)להלן: "  

 מצד אחד;
 

 נושא משרה     לבין:
   _________________ 
   _________________ 
 "(נושא המשרה)להלן: "  

   מצד שני;

והחברה החליטה, לאחר כל קבלת האישורים הנדרשים באורגנים של החברה על  :הואיל
פי הדין ותקנון החברה במועד הענקת כתב זה, להעניק לנושאי המשרה בה, 

 -" ונושא משרה)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 1כהגדרת המונח בסעיף 
ת כלפיה, בקשר ", בהתאמה(, פטור מאחריות בשל הפרת חובת הזהירוהחוק"

למילוי תפקידם בחברה ו/או בחברות בת, חברות קשורות וגופים אחרים בהם 
"(, לרבות כהונה מטעם חברות שלובותקימת לחברה מעורבות עסקית )להלן: "

פי הוראות -החברה כנושא משרה בחברה שלובה, באופן הרחב ביותר המותר על
 פורט בכתב זה להלן.הדין ותקנון החברה במועד הענקת כתב זה, הכל כמ

והנך מכהן או עתיד להתחיל בכהונה של נושא משרה בחברה ו/או בחברה  :הואיל
 שלובה;

והחברה מעוניינת להעניק לך פטור מאחריות בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה  :והואיל
בקשר למילוי תפקידך בחברה ו/או בחברות שלובות, הכל באופן הרחב ביותר 

הדין ותקנון החברה במועד הענקת כתב זה, כמפורט המותר על פי הוראות 
 בהסכם זה להלן.

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא, כותרות והגדרות .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לצורכי נוחות ואין ליתן להם כל משמעות  1.1
 ו/או כל הוראה מהוראותיו.לצורך פירוש הסכם זה 

למונחים בהסכם זה שלא הוגדרו בו, יהיה הפירוש והמשמעות שניתנה להם  1.1
 בחוק, אלא אם הקשר הדברים יחייב אחרת.

 מסמך זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.  1.1

 פטור מאחריות עקב הפרת חובת זהירות כלפי החברה .2

ו/או  לה שייגרם נזק כל בשל כלפיה תאחריו מכל בזאת אותך החברה פוטרת 1.1
ו/או לחברת בת ו/או לחברה  לה, שנגרם או/ו לחברת בת ו/או לחברה קשורה

 בתוקף כלפיה שלך הזהירות חובת הפרת בשל ,בעקיפין ובין במישרין בין קשורה,
או בשל כל הפרה אחרת שהדין מתיר בחברה,  מועסק או/ו משרה נושא היותך

 .ובלבד שפעלת בתום לבלחברה לפטור נושא משרה בה בדינה, 

, למעט החברה אינה פוטרת אותך מאחריות כלפיה בגין הפרת חובת האמונים 1.1
יסוד סביר להניח שהפעולה לא  ךהפרת חובת אמונים בתום לב כאשר היה ל
 תפגע בטובת החברה או טובת חברת בת שלה.

 מאלה: אחד כל בשל מאחריות לפטור תוקף יהיה לעיל, לא האמור אף על 1.1



 .הקשור לחלוקה בכל הזהירות חובת הפרת 1.1.1

 פזיזות, למעט מתוך או כוונה מתוך שנעשתה זהירות חובת הפרת 1.1.1
 בלבד. ברשלנות נעשתה אם

 כדין. שלא אישי רווח להפיק כוונה מתוך פעולה 1.1.1

 הוטלו עליך. אם כופר, או קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי 1.1.1

הפרת חובת הזהירות בהחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא  1.1.2
משרה כלשהו בחברה )גם נושא אחר מזה שעבורו מוענק כתב 

 הפטור( יש בה עניין אישי.

 הליך יחול גם בכל כאמור לעיל לא הזהירות חובת מאחריות עקב הפרת הפטור 1.1
 כנגדך כתגובה החברה שלשכנגד" ו/או במקרה של "הודעת צד ג'"  "תביעה של

לצורך  הינה שלך התובענה אם החברה, למעט כנגד שלך או בהמשך לתובענה
 אישי עבודה בהסכם או/ו בדין שמקורם העבודה בדיני מגן זכויות שמירה על

 .החברה לבין בינך

בכתב פטור זה כדי לגרוע מכל זכות העומדת לך מכוח הסכם שיפוי  באמור אין 1.2
 .שהוצאה לטובתךו/או פוליסת ביטוח 

 פרשנות ההסכם .3

אין בהסכם פטור זה כדי להגביל את החברה בכל אופן בכל הנוגע למתן שיפוי או  1.1
רכישת ביטוח ו/או מתן פטור אחר או נוסף כפי שיהיה מותר מעת לעת על פי 

 הדין, ובלבד שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות. 

זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, התחייבויות החברה על פי הסכם  1.1
ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה 
כלשהי בהסכם זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, תגבר הוראת הדין 
האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות 

 בהסכם זה.

חריות על פי הסכם זה יהיה תקף הן ביחס להליכים שינקטו נגדך תוך הפטור מא 1.1
כדי עבודתך או כהונתך והן ביחס להליכים שינקטו נגדך לאחר מועד סיום 
עבודתך או כהונתך ובלבד שהם מתייחסים לפעולות שנעשו על ידך בתוקף 

ו/או  ו/או בחברת בת ו/או בחברה קשורהובמועד היותך נושא משרה בחברה 
 ברה שלובה. בח

 פי דין, לרבות עזבונך.-הפטור על פי הסכם זה יעמוד גם לזכות יורשייך על 1.1

הפטור על  –במקרה שהנך מכהן או תכהן כדירקטור בחברה ו/או בחברה שלובה  1.2
 פי הסכם זה יעמוד גם לזכות דירקטורים חליפים שמונו על ידך כדין.

 שונות .4

דים לגבי הנושאים והעניינים חוזה זה מבטא את החוזה המלא והממצה בין הצד 1.1
הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, זיכרון דברים, הצעות, סיכומי דיון, 
מכתבי כוונות ו/או התחייבות, הסכם וכל מסמך אחר, ששררו או הוחלפו )בין 

פה( בנושאים ובעניינים האמורים, בין הצדדים, קודם חתימתו -בכתב ובין בעל
 של חוזה זה. 

אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה, למעט כפי שצוין בו הסכם זה  1.1
 במפורש.

כל שינוי או תוספת להסכם זה יכול שייעשה ויהיה לו תוקף רק אם ייערך בכתב  1.1
 ידי כל הצדדים. -חתום על

שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על הצדדים ידי צד להסכם  1.1
פי כל דין, -פי הסכם זה ועל-בות כויתור על זכויותיו עלזה לא יפורש בשום נסי

ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים 
 לשם מימוש זכויותיו כאמור. 



אביב סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור -לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל 1.2
 להסכם זה.

מבוא להסכם זה או כל כתובת כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הנן כמפורט ב 1.4
אחרת או מספר פקס בישראל של מי מהצדדים, עליה הוא הודיע בכתב לצד 
השני. כל הודעה של מי מהצדדים האחרים בקשר להסכם זה תשלח אל הנמען 
במסירה אישית או בדואר רשום לכתובתו כאמור לעיל או למספר הפקסימיליה 

ימים  1סירה אישית, או בתום שלו ותחשב כנמסרת לנמען ביום מסירתה במ
לאחר יום שליחתה בדואר רשום או ביום העסקים הראשון לאחר יום שיגורה 
בפקסימיליה )בכפוף להצגת אישור שיגור הפקס( כאמור לעיל, הכל לפי המקרה, 

 למעט הודעה בדבר שינוי מען אשר יראו אותה כנמסרת עם מסירתה בפועל.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

________________________ 

 בע"מ __________

___________________ 

 נושא משרה                     

 

 

 



 ________תאריך:           

 

  כבודל

_________ 

 

 נכבדי,

 כתב שיפויהנדון: 

 

"( מתיר לחברה לשפות את נושאי החברה)להלן " _________________ותקנון   הואיל

 המשרה של החברה;

החליט דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת הביקורת  _______וביום   והואיל

ו/או בחברה של החברה, לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בחברה 

, ובלבד בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב זההאחרת )כהגדרת מונח זה להלן( 

י זה, הרי שעם שככל והעניקה לך החברה כתב שיפוי עובר למועד הענקת כתב שיפו

חתימתך על כתב שיפוי זה יתבטל כתב השיפוי הקודם והוראות כתב שיפוי זה תכנסנה 

 ;לתוקפן

 אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה; ________וביום   והואיל

 ;ו/או בחברה האחרת כנושא משרה בחברהו/או מועסק והינך מכהן  והואיל

 הננו להודיעך כלהלן:

 , כדלהלן:ותקנון החברה דיןבכפוף להוראות ההחברה מתחייבת בזאת,  .1

בשל כל מראש בהיותך נושא משרה בחברה, מתחייבת בזה החברה לשפות אותך  .1.1

תוציא עקב פעולות שעשית שאו הוצאה, כמפורט להלן, שתוטל עליך או ו/חבות 

נושא מועסק או בתוקף היותך , , או שתעשה)לרבות עובר למועד כתב שיפוי זה(

 , לפי בקשת החברה,נושא משרהמועסק או משרה בחברה או בתוקף היותך 

שהחברה מחזיקה בו מניות או זכויות אחרות, במישרין או אחר,  בתאגיד

  כדלקמן: (,"חברה אחרת") ואו שלחברה ענין כלשהו בבעקיפין, 

ות פי פסק דין, לרב-חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על 1.1.1

ובלבד פסק דין שיינתן בפשרה או פסק בורר שיאושר בידי בית משפט, 

שהחבות הכספית כאמור תהא קשורה, במישרין או בעקיפין, לאחד או 

יותר מסוגי האירועים או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, המפורטים 

"( התוספתזה, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )"שיפוי בתוספת לכתב 

המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום המפורט בסעיף ובלבד שהסכום 

 ;ןיאשר דירקטוריון החברה קבע, כי הוא סביר בנסיבות העני להלן 1.2

וצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת עקב ה 1.1.2

חקירה או הליך שהתנהל כנגדך בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או 

גשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליך הליך, ואשר הסתיים בלא ה



חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב 

אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה 

 .  או בקשר לעיצום כספי שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

בו "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה  –בפסקה זו 

כמשמעם  – חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"

   א( לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.1)א()260בסעיף 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או  1.1.3

שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בידי 

בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו החברה האחרת או 

תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת 

 מחשבה פלילית.

לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת הוצאות,  1.1.4

 4, ח'3עורכי דין, שתוציא בקשר עם הליך שיתנהל בעניינך לפי פרק ח'

והליך "( חוק ניירות ערך)" 1968-רות ערך, התשכ"חלחוק ניי 1או ט'

 1999-לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות התשנ"ט

פי דין. -"( וכל הליך מנהלי דומה לו הניתן לשיפוי עלחוק החברות)"

 "(.הליך מנהלי)"

 ()א( לחוק ניירות ערך.1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  1.1.5

ו הוצאה אחרת המותרת על פי דין, לרבות בשל שינוי ו/או חבות א 1.1.46

הרחבה ו/או תיקון של איזה מהסעיפים המפורטים לעיל בהתאם 

 להוראות הדין.

לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגד נושא המשרה  –בסעיף זה, "אדם אחר" 

  על דרך של תביעה נגזרת.

סכומי השיפוי בגין העילה נשוא לעיל, ביחד עם  1.1.1סכום השיפוי בגין סעיף  1.2

פי שאר כתבי השיפוי אשר הוענקו או יוענקו לענין זה -לעיל על 1.1.1סעיף 

לנושאי משרה בחברה ולעובדים של החברה המכהנים או אשר יכהנו לבקשת 

"( )בנוסף מחזיקי כתב השיפויהחברה כנושאי משרה בחברות אחרות )"

לו, במסגרת ביטוח שרכשה לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקב

החברה( לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, בגין אחד או יותר מסוגי 

עור של יהאירועים המפורטים בתוספת, לא יעלה על סכום מצטבר השווה לש

מהונה העצמי של החברה על פי הדוחות הכספיים הידועים לפני מתן  25%

  "(.סכום השיפוי המרבי)" תשלום השיפוי בפועל

 גרוע מכל זכותמובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי ל 

תגמולי ביטוח בגין סוגי האירועים המפורטים בתוספת, המובטחים  תלקבל

בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל 

 פוליסת ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

פי כתב זה יחול מעבר לסכום -יובהר כי סכום השיפוי המרבי עלפק למען הסר ס 

כל אחד וגוף אחר שישולם )אם וככל שישולם( במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של 

התחייבות השיפוי של החברה לא תחול לגבי אירוע,  . עם זאתהחברה שאינם

שמבטח הכיר באחריות לגביו על פי פוליסת ביטוח ושילם לנושא המשרה את 



ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת באורח בו  ,הסכום הנדרש

שיפוי כאמור לעיל וכי במקרה שבו תקבל שיפוי מאת מבטח של החברה בהתאם 

לפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה או מכח כל הסכם שיפוי אחר, בגין 

החבות הכספית  העניין נשוא השיפוי, יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום

שהוטלה עליך וההוצאות, לבין הסכום שהתקבל מכח פוליסת הביטוח או הסכם 

השיפוי האחר בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא 

 יעלה על סכום השיפוי המרבי.

תידרש לשלם בגין העילה נשוא סעיף אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה  1.3

ל במועד כלשהו, בתוספת סך כל סכומי השיפוי ששילמה החברה עד לעי 1.1.1

על סכום  לעיל יעלה 1.1.1פי כתבי השיפוי בגין העילה נשוא סעיף -אותו מועד על

יחולק סכום השיפוי המרבי או  ,השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי

אופן שסכום יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, ב

ראטה -פי היחס פרו-יחושב על השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה האמורים

שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע 

. מובהר כי לכל נושאי המשרה האמורים במצטבר באותו מועד בגין דרישות אלה

כל אחד ממחזיקי כתבי ככל ויהא שוני בין סכום השיפוי המרבי שנקבע ל

התחייבות לשיפוי מהחברה, בשל אחזקתם בכתבי התחייבות לשיפוי בנוסח 

שונה, יהא כל אחד מנושאי המשרה הזכאים לשיפוי, זכאי לשיפוי בהתאם 

ובכפוף לסכום השיפוי המרבי שנקבע בכתב השיפוי שהוענק לו, ולא יראו באמור 

תנאי כתבי השיפוי אחרים  זה כמוסיפים על 1.3לעיל ובסעיף  1.2בסעיף 

  שהעניקה החברה לדירקטורים ולנושאי משרה בעבר.

שילמה החברה סכומי שיפוי לנושא משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המרבי,  

לא תשא החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים 

י דין במועד פ-יאושר באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על

תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה ויידרש 

 פי דין.-לשם כך, על

 תשלומי ביניים 1.4

עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל,  

תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות 

ו/או הליך  האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטיוהתשלומים 

, באופן שאתה לא תידרש לשלמם , גישור ובוררות, לרבות בהליכי חקירהמנהלי

 או לממנם בעצמך, והכל כפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כל שהם במסגרת כתב שיפוי זה 

שיתנהל נגדך כאמור, ולאחר מכן יתברר מנהלי ך משפטי ו/או הליך בקשר להלי

או ככל והתקבלו בגינם שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, 

 להלן. 1.8יחולו הוראות סעיף סכומים מאת חברת ביטוח, אזי 

 

 תנאי השיפוי 1.5

פה לאמור פי כתב זה כפו-מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על 

 בסעיף זה:



, לרבות אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי הודעת השיפוי: 1.5.1 

שייפתח  בוררות או חקירה בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך

, ועל כל "(ההליך)" נגדך, בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול

 שיימסר לך בכתב לפיו הליך ייפתח נגדך, וזאתאו התראה איום 

במהירות הראויה לאחר שייוודע לראשונה על כך, ותעביר לחברה או 

 למי שהיא תודיע לך כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך.

 הטיפול בהגנה: 1.5.2 

את , בהודעה שתימסר לך, החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה .א

פול בהגנתך בפני אותו הליך או למסור את הטיפול האמור לכל יהט

ה תבחר לצורך זה )פרט לעורך דין שלא יהיה ברעורך דין שהח

מקובל עליך מסיבות סבירות לרבות ניגוד עניינים, ובמקרה שכזה 

ידי נושא המשרה בכפוף להסכמת -יקבע עורך הדין המטפל על

החברה, החייבת להינתן מראש ובכתב לזהות עורך הדין ולתנאי 

ת הטיפול שכרו(. החברה ו/או עורך דין יהיו זכאים לפעול במסגר

, כפי להביא את ההליך לידי סיוםזכאים  הנ"ל באופן בלעדי וכן יהיו

ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייוועצו שיראו לנכון, ו

; עורך הדין שימונה כאמור יפעל ויהיה חייב עמך בקשר עם ניהולו

עניינים בינך לבין ווצר ניגוד יחובת נאמנות לחברה ולך. מקום שי

בהגנתך בפני אותו הליך, יודיע על כך עורך הדין, ואתה החברה 

תהיה רשאי לקחת לעצמך עורך דין מטעמך במגבלות הקבועות 

להלן, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו  1.5.2בס"ק 

  לך בגין מינוי כאמור.

החברה לא תהא רשאית להביא לסיום ההליך כאמור בדרך של  .ב

א לחוק ניירות ערך, 54)כמשמעות המונח בסעיף פשרה ו/או הסדר 

שכתוצאה ממנו תידרש לשלם "( הסדרכפי שיתוקן מעת לעת )"

סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי זה ואף לא ישולמו 

ידי -במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה ו/או שיירכש על

ו/או הסדר החברה, אלא בהסכמתך המוקדמת בכתב, לפשרה 

. כמו כן, החברה לא תהא רשאית להביא את המחלוקת וושגיש

נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, 

אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת 

הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שיימסרו לחברה בכתב. למען 

בהליך  לפתרון מובהר בזאת כי אף אם תועבר המחלוקת  ,הסר ספק

בכל דרך אחרת, הסדר או בדרך של בוררות או פישור או גישור או 

החברה תשא בהוצאות הקשורות בכך במסגרת הוצאות כתב שיפוי 

 .ובכפוף להוראות הדין זה

על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך  .ג

נשוא הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת 

ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור במקרים 

של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן לכך את הסכמתך מראש 

ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בס"ק זה לפי 

 שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך. 



ך שיסמיך כל עורך דין לפי בקשת החברה, תחתום על כל מסמ .ד

כאמור, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור 

כי בכוונתה  לךלאחר שהודיעה החברה לכך, בהתאם לאמור לעיל. 

על פי ך , לא תחוב החברה כלפיאמורלנהל בלעדית את ההגנה, כ

כתב שיפוי זה בגין כל הוצאות התדיינות, לרבות שכר טרחת עורך 

  להגנת ענייניו לאחר מכן.ידך -או עלשהוצדין, 

יום ממועד קבלת הודעת השיפוי  14אם החברה לא תודיע לך בתוך  .ה

כאמור לעיל, כי היא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני 

ידי עורכי הדין של החברה -יצוגך עלההליך כאמור, או אם תתנגד לי

מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים, אתה תהא זכאי למנות 

ובלבד שסכום שכר הטרחה "( הפרקליט האחר)"עו"ד מטעמך 

שישולם לפרקליט האחר יהא טעון אישור מראש של החברה. 

לא אישרה החברה את מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש, 

א לוותר על שירותיו של הפרקליט ונושא המשרה החליט של

לקבל  -אם ירצה בכך  -האחר, יהיה נושא המשרה זכאי 

מהחברה את סכום שכר הטרחה שאושר לו, והיתרה תשולם 

  .על ידי נושא המשרה על חשבונו

יצוין כי ככל שהחברה ו/או נושא המשרה יהיו עשויים להיות זכאים  .ו

ההליך, ייעשה  לשיפוי במסגרת ביטוח נושאי המשרה, בקשר עם

מינוי עורך הדין כאמור לעיל, בהתחשב בזכותו של המבטח לקבוע 

את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, ולחובות 

החברה בעניין זה על פי הביטוח הנ"ל, במיוחד אם על פי תנאי 

רך הדין שייצג את והביטוח המבטח זכאי לקבוע את זהותו של ע

באופן שאחרת עלול יהיה המבטח להשתחרר  נושא המשרה בהליך,

מהתחייבותו לשיפוי או להקטינה. בכל מקרה, החברה תעשה 

כמיטב יכולתה, במסגרת תנאי הביטוח ובכפוף להם, להשפיע על 

 .בחירת עורך הדין בהתאם למשאלתו של נושא המשרה

  שיתוף פעולה עם החברה: 1.5.3 

ורך דין כאמור לעיל וכן אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל ע  

פי כל פוליסה לביטוח אחריות -תקיים את כל הוראות המבטחים על

נושאי משרה שהחברה תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך, בכל 

אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו 

ההליך, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרוכות 

בכך באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך, והכול בכפוף 

 לאמור בכתב שיפוי זה.

  כיסוי החבויות: 1.5.4 

לעיל ובין אם לאו, היא  1.5.2בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף   

ככל שהיא מחויבת  תדאג לכיסוי כל ההוצאות והחבויות האמורות,

לא תידרש לשלמם או לממנם באופן שאתה  בשיפוי כלפיך לגביהם,

מובהר בזאת כי אין באמור  לתנאי כתב שיפוי זה.בהתאם בעצמך, 

לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להפנות ראשית את המקרה לחברת 

 הביטוח לכיסוי על ידה.



 : והסדר הודאהאי תחולת השיפוי במקרים של פשרה, בוררות,  1.5.5 

כאמור בכתב זה, לא יחול לגבי השיפוי שלך בקשר להליך כלשהו נגדך,   

, אלא אם כן או הסדר כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה או בוררות

או  החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות

, לפי העניין. החברה לא תסרב לאותה פשרה להתקשרות באותו הסדר

, לפי העניין, או להתקשרות באותו הסדר או לקיום אותה בוררות

 עמים שאינם סבירים.מט

כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי  

בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם הודאתך 

 קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש. 

, החברה תהיה רשאית, על פי לעיל 1.5.3בלי לגרוע מהוראות סעיף 

נושא המשרה על פי כתב שיפוי שיקול דעתה, אך לא חייבת, לשפות את 

זה בגין סכומים ששולמו על ידו ביישוב כל טענה, תביעה או הליך אחר 

 שהושגו ללא הסכמת החברה בכתב.

  אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי: 1.5.6 

זה כספים ששולמו בפועל שיפוי פי כתב -החברה לא תידרש לשלם על  

קומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח )שרכשה לך או עבורך או במ

החברה( או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהו אחר זולת החברה. 

האמור בסעיף זה לא יחול על ההשתתפות העצמית החלה לפי תנאי 

לעניין  הפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה הנערכת ע"י החברה.

בתוקף היותך  או תעשההתחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית 

 נושא משרה ו/או מועסק בחברה האחרת יחולו גם ההוראות הבאות:

אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית 

בתוקף תפקידך בחברה האחרת והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב 

שיפוי זה, תידחה על ידי החברה האחרת או חברת הביטוח של החברה 

העניין, תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי זה סכומים רת, לפי חהא

אם תהיה זכאי לסכומים אלו  ,להם תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה

 מהחברה האחרתואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים 

ו/או על פי פוליסת הביטוח של החברה האחרת ותסמיך את החברה 

ידרש לקיום הוראות לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו ת

סעיף זה. לעניין זה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי 

החברה לצורך המחאת זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את 

 הסכומים האמורים בשמך.

למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לחברה 

כלפי החברה, לרבות,  האחרת ו/או לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן

אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום 

כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על 

ידי החברה האחרת בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בחברה 

 האחרת.



פי כתב -עלכלשהו  לאירוע בקשר כלשהו עם בקשתך לביצוע תשלום  1.5.7 

פי דין לתשלומו, -זה, תנקוט החברה את כל הפעולות הנחוצות על

ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש, לרבות 

 אישור בית המשפט, אם וככל שיידרש.

  תקופת השיפוי: 1.6

ו/או לזכות עזבונך ללא הגבלת התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך 

ו/או  כהונתך כנושא משרה בחברההעסקתך ו/או גם לאחר סיום זמן וזאת 

, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לשיפוי בחברה אחרת, לפי המקרה

כהונתך כנושא משרה בחברה או בחברה העסקתך ו/או נעשו ו/או ייעשו בתקופת 

 האחרת.

  חריגים:  1.7

לא תחול בכל אחד  כמפורט בכתב שיפוי זהההתחייבות לשיפוי כאמור 

 מהמקרים הבאים:

הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי החברה האחרת, אלא אם  .א

כן פעל נושא המשרה בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה 

 לא תפגע בטובת החברה או החברה האחרת.

הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או פזיזות, למעט אם נעשתה  .ב

 ברשלנות בלבד.

 ה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.פעול .ג

שא המשרה קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על נו .ד

 לעיל. 1.1למעט הוצאות בגין עיצום כאמור, כמפורט בסעיף 

לצורכי סעיף זה  "הליך"הליך שהתנהל בעניינו של נושא המשרה.  .ה

לחוק ניירות ערך והליך לפי סימן ד'  1, או ט'4, ח'3הליך לפי פרק ח'

רות, למעט הוצאות בגין לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החב

   לעיל. 1.1הליך כאמור, כמפורט בסעיף 

  החזר סכומים: 1.8

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר 

פוי מאת החברה על אותם יך כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשלהלי

תשא ידי החברה, אשר -סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על

ריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי 

להחזיר  ויהיה עליךמקבל ההלוואה הטבה חייבת במס ובתוספת הפרשי הצמדה, 

ידיה לעשות כן, ולפי הסדר -את הסכומים הללו לחברה כשתידרש בכתב על

 התשלומים שהחברה תקבע.

 –בכתב שיפוי זה  1.8

"חוק ) 1999-כמשמעותו בחוק החברות, תשנ"ט - "נושא משרה"

לרבות נושא משרה המכהן או מועסק (, החברות"

החשב, ולרבות מטעם החברה בחברה אחרת 

  המשפטי ומזכיר החברה. היועץ



 "פעולה"

 - או כל נגזרת אחרת שלה

לרבות החלטה ו/או מחדל )או כל נגזרת שלה( 

במשמע ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב שיפוי 

 זה בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.

פי -התחייבויות החברה על 1.9כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.       

פי דין, -בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על פורשנהתכתב שיפוי זה 

לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה 

לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת 

ההוראות הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר 

 בכתב שיפוי זה.

מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח  1.10

כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות 

פי הסכם ביטוח שנערך עימו, -של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על

 כאמור. למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם

אין בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום   1.11

פי -השיפוי המרבי בשל אירועים נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על

פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל 

א השיפוי בתנאים סבירים להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נשו

ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק 

כמו כן אין בו כדי להגביל את החברה ממתן שיפוי או התחייבות לשיפוי  החברות.

לעובדיה שאינם מכהנים כנושאי משרה )כהגדרת מונח זה לעיל(  בחברה או 

 בחברה האחרת.

פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל התחייבויותיה -רשאית, עלהחברה תהא  1.12

פיו, או -פי כתב שיפוי זה, או להפחית את סכום השיפוי המרבי על-לשיפוי על

לצמצם את סוגי האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין 

 -נוי ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השי ,בנוגע לחלק מהם

 30ובלבד שניתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 

יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל 

החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב התחייבות זה או לבטלו, לא 

שיפוי והפטור טרם תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב ה

שינוי או ביטולו לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בכל הנוגע 

לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד 

נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי והפטור, הכל בכפוף 

או שינוי בכתב השיפוי כאמור לא ייחשב להרעת  לאמור בכל דין. מובהר כי תיקון

מעביד בין נושא המשרה לחברה, -תנאי עבודה מקום בו מתקיימים יחסי עובד

 -וזאת מבלי שיהיה בקביעה זו להוות אמירה או פרשנות ביחס לקיום יחסי עובד

 מעביד כאמור.

או על ידך, לא ידי החברה -שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על 1.13

פי כל דין, ולא -פי כתב שיפוי זה ועל-יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויותיו על

ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים 

 לשם מימוש זכויותיו כאמור.

 כתב שיפוי זה כפוף להוראות חוק החברות. 1.14



של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד, על פי  כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה 1.15

 .הוראת כל דין

 התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1.16

כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך  1.17

ומסירת העותק החתום לחברה. מוסכם בזה כי אם קיבלת התחייבות קודמת של 

הסכמתך לקבלת כתב שיפוי זה מהווה הסכמתך הבלתי הדירה  החברה לשיפוי,

הקודמת. לענין זה מובהר כי עם חתימתך על כתב שיפוי זה, לביטול ההתחייבות 

כתב/י ההתחייבות לשיפוי שנמסר/ו לך עובר למסירת כתב כל יתבטל/ו 

כי כתב  ובמקומו/ם יכנס לתוקף כתב שיפוי זה. כן מובהר התחייבות לשיפוי זה

הינו כתב השיפוי המלא והממצה בין החברה לבינך לגבי הנושאים והעניינים זה 

הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, זיכרון דברים, הצעות, סיכומי דיון, 

בכתב מכתבי כוונות ו/או התחייבות, ו/או כל מסמך אחר, ששררו או הוחלפו, בין 

רה לבינך, קודם לחתימתו פה, בנושאים ובעניינים האמורים בין החב-ובין בעל

 של כתב שיפוי זה.

הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב  1.18

 זה. כתב שיפוימסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום 

המונחים בכתב שיפוי זה יפורשו בהתאם לתקנון החברה, לחוק החברות ולחוק  1.19

 .ערך, לפי העניין. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ניירות

 

 ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

 

     
 _________________________________ 

 בע"מ ________________   
 
 

 אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו.
 
 
 

        ____________________ 

 

 תאריך: _____________

 

 

 

 

 

 

 



 התוספות

 

 כפוף להוראות הדין, אלה האירועים:

לחוק החברות בין שהינה במהלך העסקים הרגיל של  1עסקה או פעולה כמשמעותן בסעיף  .1

החברה ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ו/או חברות בנות של החברה ו/או 

קשורות, ובכלל זה עסקה עם בעל עניין, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת חברות 

קיומה(, העברה, מכירה, חכירה, השכרה, רכישה או שעבוד של נכסים -נאותות )לרבות אי

או התחייבויות )לרבות ניירות ערך(, קבלת והענקת אשראי ומתן או קבלת בטחונות 

פעולה או הפעלת שיקול דעת הכרוכה  לרבות התקשרות בהסכמי מימון עם בנקים וכל

במישרין ו/או בעקיפין לעסקה או פעולה כאמור, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או 

 הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.

ידי החברה )לרבות הנפקת ניירות ערך -הצעה, הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על .2

ידי בעלי -"( או עלהחברהידי חברה בת או חברה קשורה )"-שלא יצאה אל הפועל( או על

מניות של החברה, בישראל ומחוץ לישראל, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

פי תשקיף או בדרך אחרת, הצעה פרטית, הנפקת פניות -הצעת ניירות ערך לציבור על

 הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.

היותה של החברה חברה ציבורית או הנובע מכך שמניותיה הוצעו לציבור אירוע הנובע מ .3

 או הנובע מכך שמניותיה נסחרות בבורסה בישראל או מחוצה לה.

תביעה או דרישה בקשר עם הנושאים הטעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו  .4

 פי כל דין.-ואשר לא ניתן גילוי כנדרש על

ידי החברה בפרויקטים בארץ ובחו"ל לרבות -קעות עלאירועים הקשורים לביצוע הש .5

באמצעות תאגידים כלשהם, לפני, במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה, במהלך ההתקשרות, 

החתימה, פתוח ומעקב, לרבות פעולות הנעשות בשם החברה כדירקטור, נושא משרה, 

 עובד או משקיף בדירקטוריון בתאגיד בו מבוצעת ההשקעה.

שיונות והיתרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יאת רפעולה בקשר עם הוצ .6

אישורים ו/או פטורים הנוגעים לתכנון ובניה, איכות הסביבה, רישוי עסקים, הגנת 

 הצרכן, הגנת הפרטיות ופעולות אחרות הנוגעות לפרויקטים של החברה בתחומי הנדל"ן.

או רכישה של נכסים או  םהשתתפות במכרזים לפרוייקטים שוני העברה, מכירה  .7

התחייבויות, לרבות ניירות ערך או זכויות או קבלת זכות בכל אחד מהם, לרבות הצעת 

רכש מסוג כלשהו או מיזוג של החברה עם ישות אחרת, וכן עסקה אחרת בניירות ערך 

 שהנפיקה החברה, והכל בין אם החברה צד לה ובין אם אינה צד לה.

עקיפין עם יחסי עובד מעביד בחברה ועם יחסי מסחר של פעולה הקשורה במישרין או ב .8

החברה, ובכלל זה עם עובדים, קבלנים חיצונים, לקוחות, ספקים ונותני שירותים, משא 

ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים וקיבוציים, הטבות לעובדים, לרבות 

ה בתחום בטיחות הקצאת ניירות ערך לעובדים וכן הליכים הנוגעים לפעולה או החלט

 בעבודה ו/או תנאי העבודה.

פעולה בקשר עם דיווחים או הודעות המוגשים על ידי החברה ו/או על ידי חברות  .9

פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק -בשליטתה של החברה, על

ת פי כללים או הנחיו-החברות, חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על



פי הוראות דיני המס וחוקים המסדירים -הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה או על

 יחסי עבודה החלים על החברה.

 פי דין לחברות בעלות ענין בחברה.-העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על .10

כל פעולה בקשר עם הדוחות הכספיים לרבות אימוץ תקני דיווח כספי, הכנה וחתימה על  .11

כספיים של החברה וחברות הבנות, מאוחדים או נפרדים, לפי העניין, ולאישורם הדוחות ה

 וכן בקשר עם תוכניות והתייחסות לדוחות הכספיים.

כל פעולה ו/או החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות חלוקה באישור  .12

פי -על בית משפט, לרבות רכישת מניות החברה ובלבד ששיפוי בגין פעולה כאמור מותר

 דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה.

שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע  .13

מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות, פירוקן או 

 וקה.מכירתן, הקצאה או חל

תיקונים, שינויים וגיבוש הסדרים בין החברה לבין בעלי המניות, מחזיקי אגרות חוב,  .14

ידה, ובכלל זה תיקונים -בנקים ו/או נושים של החברה או של חברות המוחזקות על

 בשטרי הנאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.

 וק ניירות ערך.כל אירוע ו/או כל פעולה בגינם ניתן לשפות לפי ח .15

כל עסקה או פעולה בנושאים הקשורים, במישרין ו/או בעקיפין, להגבלים עסקיים  .16

 ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.

ידי נושא המשרה -התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על .17

והתקשרויות עם ספקים או במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, לרבות במסגרת משא ומתן 

לקוחות, לרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדותיו, לרבות באמצעי 

 התקשורת.

 פעולה בניגוד למסמכי ההתאגדות של החברה. .18

או נזק  נזק אישי ,כל תביעה או דרישה המוגשת בידי צד שלישי הסובל ממחלה גופנית .19

רבות הפרה עסקית במהלך כל פעולה או מחדל ול נזק הנובע מאיחסוןלרבות  לרכוש,

המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או 

הטוענים לפעול מטעם החברה בין אם הנזק נובע מאירוע הנובע מתאונה או בין אם הנזק 

 נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר.

ול סיכונים, לרבות כל תביעה או כל פעולה או כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניה .20

דרישה בקשר עם מעשה או מחדל נטען שגרם לאי עריכת של סידורי ביטוח נאותים וכן כל 

עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות 

 .ןהביטוח והפעלת

 כל אירוע הקשור לאיכות הסביבה ו/או טיפול בחומרים מסוכנים. .21

בוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות או חסר בהנחיות לעובדים, גי .22

 פעולה עם מתחרים או עם גורמים שלישיים כלשהם. פקים ושיתופילסללקוחות, 

ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו, וכן כל  1981-פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א .23

 משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר בתחום זה.חוק אחר בעל אופי צרכני וחקיקת 



כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צווים, פסק דין, תביעות, דרישות, מכתבי  .24

דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים )לרבות הליכי אכיפה מנהלית( או הודעות 

אל או מחוץ בדבר חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר, בישר

לה, הטעונים אי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, 

ידי החברה ו/או של נושאי המשרה בה במסגרת מילוי תפקידם -מדיניות ו/או פסק דין על

 בחברה.

מתן מידע, מצגים, חוות דעת, דיווח, הודעה והגשת בקשה לרשויות המדינה ורשויות  .25

פי כל דין בישראל או מחוץ לישראל, לרבות אך -ובכלל זה לכל רשות מוסמכת על אחרות,

לרבות תקנות שהותקנו ו/או  1999-מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות התשנ"ט

פי הוראות דיני המס החלים ו/או יחולו על החברה -או עלבמסגרת מכרזים יותקנו מכוחו, 

 פי כל דין.-ותיעוד הנדרש על

יעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל בגילוי לספק מכל סוג של מידע בזמן הדרש כל תב .26

בהתאם לדין או חוזה, ו/או בקשר לגילוי חסר, מטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים 

שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה ו/או למחזיקי ניירות ערך בכוח, 

של  ך, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערלרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה

החברה ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות ערך של החברה 

ולרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה אחרת, ולרשויות המס, ביטוח לאומי, מרכז 

מוסדי ו/או ההשקעות, המשרד לאיכות הסביבה, רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי, 

 איגוד מקצועי או אחר.

פעולות הקשורות לקניין רוחני של החברה והגנה עליו, לרבות רישום ו/או אי רישום ו/או  .27

אכיפה של זכויות קניין רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן, והפרה שבוצעה או הנטענת 

, פטנטים, שבוצעה או שימוש לרעה של זכויות קניין רוחני של צד ג', לרבות אך לא רק

 מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצא באלה.

ניהול תיק ההשקעות של החברה וניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים  .28

וביצוע פעולות או נגזרות שלהן, לרבות בכל הנוגע לעסקאות במט"ח )כולל פיקדונות 

שאילה של ניירות ערך(, במט"ח(, ני"ע )כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ו

הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ 

בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, עסקות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, 

 ( וכיוצ"ב.Swapעסקאות החלף )

נים, לפני או אחרי אירועים ופעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה בתאגידים שו .29

 ביצוע ההשקעה, לרבות לצורך ההתקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, מעקב ופיקוח עליה.

 1981-הליכים הנוגעים להחלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .30

 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.

 ן אם נטען שבוצעה.הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובי .31

 פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן. .32

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו,  .33

ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של החברה, בכל הנוגע -בידי החברה ו/או על

ו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות  לתשלום, דיווחו

פי חוק מדינת ישראל, לרבות תשלומי מס -מוניציפאלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על

על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, 



כובים אחרים, לרבות כל סוג של ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עי

 ריבית ותוספת בגין הצמדה.

וחברות בהן לחברה אחזקה  מוחזקותבת ולחברות  כל פעולה בקשר להצבעה בחברות .34

 .כלשהי.

ידי מלווה, נושה או מי הטוען להיות מלווה או נושה, -כל תביעה או דרישה המוגשות על .35

 רה כלפיהם.ידיהם ו/או חובות של החב-בנוגע לכספים שהולוו על

, חשבונאיים או כלכליים או משפטיים בנושאים בעקיפין או במישרין הקשורה פעולהכל  .36

, פנים בדיקות נאותות, ביקורות, דוחות וביקורת, בדיקות, דעת חוות, מתן ייעוץ לרבות

, דעת חוות עריכת ה, לרבותיבין בכתב ובין בעל פ לחברה ולתאגידים כלשהם, ביחס

 המוגשים לאורגנים המוסמכים של החברה לרבות לדירקטוריון או מסמכים, דוחות

 .החברה להנהלת החברה וועדותיו או

 בארץ ובין בין, כלשהם בתאגידים החברה ידי-על השקעות לביצוע פעולות הקשורות .37

 ניהול, החתימה, ההתקשרות במהלך לרבות, ההשקעה ביצוע ואחרי במהלך, לפני, ל"בחו

 משקיף או עובד, משרה נושא, כדירקטור החברה בשם ותהנעש פעולות לרבות ,ומעקב

 .ההשקעה בו מבוצעת בתאגיד בדירקטוריון

כל אירוע או פעולה בגינם ניתן לשפות, במישרין או בעקיפין, לפי חוק ייעול הליכי  .38

 .2011-האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א

לכהונתו של נושא המשרה מטעם החברה כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל יחול בקשר 

 כנושא משרה בחברות הבנות ו/או קשורות וכן ביחס לכל מדינה בעולם.

כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או 

הימנעות מביצועה של אותה פעולה והכל אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב 

 ת.אחר
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 מדיניות תגמול לנושאי משרה

  בע"מ אופקטרא נדל"ן והשקעות

 ("החברהלהלן: ")

 רקע

 "(הקבוצה" )להלן: ו/או הנכדות , באופן ישיר ובאמצעות החברות הבנותבע"מ אופקטרא נדל"ן והשקעות

 תכנון, ניהול ויזום של תחנות דלק ופרויקטים בתחום הנדל"ן. פועלת בתחומית, אשר ציבוריהינה חברה 

 טק.-גם בתחום הפודתעסוק החברה  ,השלמת המיזוגל בכפוף

 מבנה ארגוני

הכולל , 1999-לחברה מבנה הנהלה מצומצם, אשר רובו ככולו הינו בהתאם לדרישות חוק החברות, תשנ"ט 

 . הקבוצה ומנכ"ל חברת בת מנכ"ל, דירקטורים, יו"ר דירקטוריון

ם משפטיים לרבות כמו כן החברה שוכרת שירותי החברה שוכרת שירותי מנהל כספים מגוף חיצוני.

 מזכירות חברה חיצוניים.

 בשכר.  עובדים 6 כיוםלמעט תשלום לשירותי מנהל כספים ושירותי מזכירות חברה, החברה מעסיקה 

תגמול  לקבוע ולהתוות עקרונות וקווים מנחים לעניין קביעתלהלן תובא מדיניות התגמול שמטרתה 

בהתאם להוראות  לנושאי המשרה בחברה, באופן ראוי וסביר, בגין העסקתם של נושאי המשרה בחברה

 .ומכוחוחוק החברות 

 מטרת מדיניות התגמול .1

ומדיניותה  כניות העבודה שלהומדיניות התגמול המוצעת נועדה לסייע בהשגת מטרות ויעדי החברה, ת

 בראיה ארוכת טווח:

ארוכת  העלאת המוטיבציה של נושאי המשרה לקדם את עסקיה ורווחיותה של החברה, בראיה 1.1

 טווח.

והעסקתם  בחברה, בקשר לקביעת תנאי כהונתם הרלוונטייםהבניית שיקול דעת של האורגנים  1.1

דלה של החברה, בגו של נושאי המשרה בחברה, על בסיס עקרונות ופרמטרים מוגדרים, בהתחשב

 ניות ניהול הסיכונים בה.יבאופי פעילותה, ובמד

החברה  תווית הלימות בין תרומתו של נושא המשרה, בהתאם לתפקידו בחברה לבין השגת יעדיה 1.1

 והשאת רווחיותה בראיה ארוכת טווח.

 גדרותה .1

 1999 -חוק החברות, התשנ"ט   -"חוק החברות" 

 עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, סגן נשיא,מנהל כללי, מנהל   -"נושא משרה" 

כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף 

 הכללי. במישרין למנהל

 סמנכ"ל, משנה למנכ"ל או כל בעל תפקיד ניהול אחר הכפוף ישירות למנכ"ל.  –"סמנכ"ל" 

 ברה, אשר נותן שירותי ניהול ו/או יעוץ לחברה.יו"ר דירקטוריון פעיל בח -"יו"ר פעיל" 



לשיפוי  תנאי כהונה או העסקה של נושא משרה, לרבות ביטוח, התחייבויות  -"תנאי כהונה והעסקה" 

או שיפוי לפי היתר שיפוי, וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום 

 כאמור. בשל כהונה או העסקה כאמור, הניתנים

 השכר החודשי המצטבר לתקופה של שנים עשר חודשים –לעובד  ביחס -"תגמול קבוע" 

ים, לרבות שכר בסיס וכן הטבות ותנאים נלווים, שעשויים לכלול, בין יקלנדר

הפרשות סוציאליות בגין גמל, קצבה, פיצויי פיטורים,  היתר, אך לא רק,

בחברה, הוצאות רכב, קרן  , אם תיקבע כזו11חופשה שנתית, משכורת 

, דמי (המעביד חלק) ביטוח אובדן כושר עבודה, דמי ביטוח לאומי השתלמות,

הבראה, חופשת מחלה, טלפון נייד וביתי, שרותי אינטרנט, נופש, ביגוד, עיתון, 

 לחג, וכן גילום מס, אם יהיה, בגין מרכיבים אלו. שי

גמול קבוע, כגון דמי ניהול קבועים או דמי יעוץ  –ביחס לנותן שירותים 

קבועים, כגון הוצאות רכב, הוצאות בגין אמצעי  וספת רכיביםקבועים, בת

 תקשורת, תוספת קבועה בגין החזרי הוצאות.

 .10191016 יונילהקצאת אופציות כנית וכמפורט בת -"תגמול הוני"

איתור  )גיוס כספים, תגמול נושא המשרה בהתאם לעמידה ביעדים כמותיים  -"תגמול משתנה"

 גידול ברווחיות החברה, גידול בהון העצמי( עסקיות חדשות, הזדמנויות

וכן שיפוי  התגמול המשתנה והתגמול ההוני הסך הכולל של התגמול הקבוע,  –"תגמול כולל" 

 משרה. וביטוח אחריות בגין כהונה כנושא

 1000 -התש"ס  (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)תקנות החברות   –"תקנות התגמול" 

 מדיניות התגמול וקף ותחולתת .1

 

שנים מהמועד  מדיניות תגמול זו תחול על נושאי משרה בחברה בלבד ותהיה בתוקף למשך שלוש 1.1

. שינויים במדיניות התגמול יובאו האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברהעל ידי  רהבו אוש

בכל  וללחברה עומדת הזכות לשנות את מדיניות התגמ .בהתאם לדין החל באותו מועד לאישור

 עת, בהתאם להוראות הדין.

בין  ים לנושאי משרה בחברה, על מרכיביהם השונים, יסוכמויתנאי כהונה והעסקה ספציפ 1.1

של החברה  החברה לבין נושאי המשרה באופן פרטני ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים

 מדיניות התגמול.ובכפוף לבהתאם להוראות הדין 

מדיניות זה  מחמירה יותר לעומת המגבלות הקבועות במסמךקביעת תגמול לנושא משרה ברמה  1.1

 בחוק החברות. לא תחשב סטייה או חריגה מהוראות מדיניות התגמול, כמשמעותה

זכות כלשהי  גש, כי אין במדיניות התגמול ובעקרונות והפרמטרים שנקבעו בה כדי להקנותיוד 1.3

בה כדי להקנות זכות  בפרט איןלמי שמועסק על ידי החברה ו/או על ידי תאגידים בשליטתה, ו

 כלשהי לנושאי המשרה בחברה.

 יקוח ובקרה על תגמול נושאי המשרהפ .3

 

לשם כך,  דירקטוריון החברה מופקד על מדיניות התגמול ויישומה ועל כל הפעולות הדרושות  3.1

 .לגבי אופן יישומה לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק



החברה יבחן  לעיל, לעניין תחולת מדיניות התגמול, דירקטוריון 1.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3.1

בעת קביעתה או מטעמים  לפחות אחת לשנה, ובפרט אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות

לעיל, ויפעל  1למטרותיה המפורטות בסעיף  אחרים, את מידת התאמתה של מדיניות התגמול

 ת הצורך.לעדכנה, במיד

הראוי של  לגרוע מתפקידה של ועדת התגמול על פי דין, ועדת התגמול תפקח על יישומהמבלי  3.1

התגמול, לעקרונותיה  מדיניות התגמול, במטרה לוודא שהיא מיושמת בהתאם למטרות מדיניות

 עדכונה, מעת לעת, במידת הצורך. ולפרמטרים הקבועים בה, וכן תמליץ לדירקטוריון החברה על

של החברה  קטוריון החברה יבחן מעת לעת, אך לפחות אחת לשנה, את המשך ההתקשרותדיר 3.3

לעקרונות מדיניות התגמול  ביחס לתנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה, בשים לב

 ולצורך, לערוך שינויים בהתקשרויות כאמור.

 עקרונות מנחים לבחינת וקביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה בחברה .5

האורגנים  מסגרת השיקולים שיבחנו מעת לעת בעת קביעת תגמול לנושא משרה בחברה, עלב

 השיקולים הבאים: האחראיים על בחינת ואישור מדיניות התגמול כאמור לשקול, בין היתר, את

 שיקולים כלכלים  5.1

בחשבון, בין היתר,  במסגרת השיקולים בקביעת תגמולו האישי של כל נושא משרה תביא החברה

 את השיקולים הבאים:

 כניות העבודה שלה ומדיניותה, בראייה ארוכת טווח;וקידום מטרות החברה, ת 

 אותם  הבטחת תגמול הוגן לנושאי המשרה, כדי לחזק את הקשר בינם ובינה ולתמרץ

 להצלחה. להיות שותפים

 הנדון או  אלטרנטיבות השכר המוצעות בשוק לאדם בעל כישורים כשל נושא המשרה

 חדש בתנאי תחרות. הם, ויכולות החברה לשמר כוח אדם קיים ולגייס כוח אדםדומים ל

 שיקולים ייחודיים לחברה 5.1

והעסקה של  האורגנים האחראים על בחינה ואישור התגמול יתייחסו בקביעת תנאי הכהונה

 כמפורט להלן: נושא המשרה למכלול הסיכונים של החברה ויעדי החברה הכללים,

  הפיננסית וזאת, במידת האפשר, תוך שיפור והרחבה של היקף הפעילות שמירה איתנותה

 של החברה;

  הצורך בכוח אדם איכותי ובעל ניסיון בתחום פעילות החברה לשם הבטחת עמידת

הזדמנויות ר יובהר כי בשלב זה פעילות החברה מסתכמת באיתו .החברה במטלותיה

 ;עסקיות בתחום הנדל"ן, בעיקר בתחום תחנות דלק.

 בטחת תגמול הולם שיסייע בשימור נושאי המשרה הקיימים בחברה ובגיוס נושאי ה

 משרה איכותיים חדשים;

 ;שמירה על שקיפות והגינות מול בעלי המניות ומחזיקי ניירות ערך אחרים של החברה 

 נושא המשרה והתאמתו לתפקיד נתוני 5.1

ככל  המשרה ובכלל זה גם את השיקולים הבאים, אהחברה תבחן את נתוניו האישיים של נוש

 שהם רלוונטיים:



 ;התאמתו לדרישות התפקיד והאחריות הנגזרת ממנה 

 ;השכלתו, כישוריו המקצועיים ומומחיותו הייעודית, ככל שנדרשת כזו 

  בחברה  , הן בתפקיד הנוכחי והן בתפקידים קודמיםרלוונטייםניסיונו, הישגים מקצועיים    

 דים בשליטתה ו/או במקומות אחרים;ו/או בתאגי

 .תרומתו הצפויה לקידום האינטרסים של החברה 

 תקרה ומבנה התגמול הכולל .6

יותר מרכיבי התגמול  לכלול אחד או ,אך לא חייב, המשרה בחברה עשוי ימבנה מסגרת התגמול לנושא

 להלן: הבאים

 שכר בסיס או גמול קבוע; (א

 הטבות ותנאים נלווים; (ב

 ביטוח והתחייבות לשיפוי ושיפוי לפי היתר בגין אחריות נושא משרה. (ג

 .ד( תגמול הוני

 .ה( תגמול משתנה

 תגמול קבוע 6.1

 תגמול קבוע המפורט להלן מתייחס לתנאי כהונה והעסקה של נושא משרה, למעט בגין כהונה

 כדירקטור, אך לרבות בגין כהונה כיו"ר פעיל. 

 להלן. 10מפורטים בסעיף  כדירקטורים בחברהתנאי כהונה בגין כהונה 

 שיקולים לקביעת תגמול קבוע 6.1.1

משולמים לנושא  או הגמול הקבוע (במונחים שנתיים)התגמול הקבוע, דהיינו שכר חודשי 

 6.1.3כמפורט בסעיף  המשרה או עבורו באופן שוטף, בתוספת הטבות ותנאים נלווים,

ועבור ביצוע מטלות התפקיד  תפקידו בחברהלהלן, בעבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע 

התגמול הקבוע, ייקבע בהתחשב בשיקולים ונתונים המפורטים  יומי.-השוטפות באופן יום

 בתנאים המקובלים בשוק העבודה ובחברה וביחס להטבות ותנאים נלווים לעיל, 5בסעיף 

 ולעמידה בהוראות הדין לעניין העסקת עובדים.

 תנאים כללים: 6.1.1

המשרה  הקבוע ובכלל זה הטבות ותנאים נלווים יאושרו בטרם העסקת נושאהתגמול 

 הרלוונטית או בסמוך לאחר תחילתה. בתקופה

 :תקרת התגמול הקבוע 6.1.1

עבור  להלן תקרת התגמול הקבוע לנושאי המשרה למשרה מלאה, במונחי עלות לחברה

 משרה חודשית מלאה:

 עבור משרה מלאה לשנה לחברה עלותתגמול קבוע במונחי              נושא המשרה 

 אש"ח 1,000160 עד לסך      יו"ר פעיל 



 אש"ח 1,000710  עד לסך     מנכ"ל 

 אש"ח  700100  עד לסך למנכ"למנהל אחר הכפוף במישרין 

 הטבות ותנאים נלווים 6.1.3

לנושאי  להלן פירוט התנאים וההטבות הנלוות שהחברה רשאית, אך לא חייבת, להעניק

וזאת  ,יו"ר פעיל למעט בגין כהונתם כדירקטורים, אך לרבות בגין כהונת ,בחברההמשרה 

 בכפוף להסכמי העסקה שסוכמו ספציפית עם כל נושא משרה:

 נושא משרה המועסק על ידי החברה זכאי להטבות פנסיוניות כנדרש -הפרשות פנסיוניות 

 על פי החוק או הנוהג במקום מושבו.

 נושא המשרה המועסק על ידי החברה יהא זכאי לפיצויי פיטורין כנדרש -פיצויי פיטורין 

 על פי החוק או הנוהג במקום מושבו.

 ביטוח בריאות.

השנתית  ביחס לנושאי המשרה המועסקים בחברה כעובדים, ימי החופשה -חופשה שנתית 

לא פחות  יהיו בהתאם לסיכום עם נושאי המשרה בחברה ולמקובל בחברה, ובכל מקרה

 מהוראות הדין.

 נושאי המשרה המועסקים בחברה כעובדים יהיו זכאים להיעדר ממילוי -חופשת מחלה 

 תפקידם בשל מחלה על פי הנהוג בחברה ובכל מקרה לא פחות ממספר ימי ההיעדרות

 המותרים על פי הוראות הדין, בתמורה מלאה החל מהיום הראשון להיעדרותם.

 רשות נושאי המשרה בחברה רכב ו/או לשאתהחברה תהיה רשאית להעמיד ל -רכב 

 , ייעשה בהתאם לשיקול דעתשיינתןבהוצאות אחזקתו. גילום שווי ההטבה, אם וככל 

 החברה ותנאי העסקה של נושא המשרה.

 החברה תהא רשאית להעמיד לרשות נושאי המשרה בחברה טלפון -אמצעי תקשורת 

  .ירותי גישה לאינטרנטסלולארי ו/או טלפון קווי ו/או מחשב נייד ו/או ש

החזר הוצאות בתפקיד, לרבות  של נושא המשרה לצורך ביצוע תפקידו בשים לב לצרכיו

בחו"ל ובישראל, אירוח ואש"ל, שיוצאו על ידי נושא המשרה בחברה  -הוצאות נסיעה 

בחברה, כנגד הצגת חשבוניות  שלא בגין כהונה כדירקטור, במסגרת ולצורך מילוי תפקידו

 נהלי החברה, ככל שיהיו.ובכפוף ל

 יודגש כי התנאים המפורטים לעיל אינם מהווים רשימה סגורה והם משקפים את עיקרי

 התנאים הנלווים המקובלים בחברה.

 משתנה תגמול 6.1

 מטרות: מספר להשיג נועדו המשתנה התגמול מרכיבי

 בראייה אשר עסקיים, ויעדים מטרות בהשגת המשרה לנושאי מהתגמול חלק התניית 

 לנושאי משותף אינטרס ויצירת החברה של המניות לבעלי מרבי ערך ארוכת טווח, ישיאו

 המניות המשרה ובעלי

 זמן לאורך החברה יעדי את להשיג המשרה נושאי של המוטיבציה הגברת 



 שנתי מענק -תגמול משתנה לטווח קצר  6.1.1

 מענקים שנתית כניתות על בהתבסס שנתי, למענק זכאים יהיו החברה של המשרה נושאי

 .והדירקטוריון התגמול ועדת לאישור תובא אשר

 עקרונות 6.1.1

 על שכזו תאושר ככל שנתית, מענקים כניתות פי על יחושבו משרה לנושאי שנתיים מענקים

כנית המענקים תקבע אחת לשנה בתחילת השנה וטרם ו, תוהדירקטוריון התגמול ועדת ידי

כנית המענקים ושהזכאות לתגמול על פי תפרסום הדוח התקופתי השנתי של החברה, כך 

 .השנתית תהא בגין עמידה ביעדים / תוצאות של אותה שנת פעילות

 הבאות: ההוראות את תכלול שנתית מענקים כניתות

 החברה לביצועי יותר, או אחד כמותי, פיננסי מדד על המבוסס מענק לתשלום סף תנאי 

 התגמול ועדת רווח תפעולי, רווח נקי. המענק, כגון: הכנסות, משולם עבורה במהלך השנה

 החברה והתקציב שלה.  מטרות פי הרשימה ועל מתוך המדד את תגדיר

 מן  באבני דרך שיוגדרו מראש100% ב עמידה עבור המשולם מענק - מטרה מענק הגדרת

לא המטרה היקף מענק  שכר חודשי. מכפלת במונחי - משרה נושא לכל שיוגדרו היעדים

 המרבי המפורט בטבלה להלן.יעלה על המענק 

  מענק המטרה יהיה זהה לכל נושאי המשרה בדרג מסוים ולא יעלה במונחי חודשי שכר על

 תקרת המענק המרבי בחודשי השכר המפורטים בטבלה להלן:

 דרג
מענק מירבי )לפי מספר חודשי 

 שכר(

 חודשים 6 מנכ"ל

נושא משרה 

 אחר
 חודשים 1

 

  תגמול זו בכדי למנוע קבלת החלטה בכל עת, בדבר מתן למען הסר ספק, אין במדיניות

יובהר בזאת כי סך המענק שישולם לנושא  .הוק" עד לגובה של שתי משכורות-תגמול "אד

 חודשי שכר. 1משרה בחברה, המבוסס על שיקול דעת, לא יעלה במצטבר על 

 חודשי(,  מעבר למענק המטרה, החברה רשאית לקבוע מענק הישגי יתר )במונחי מכפלת שכר

אשר יחד עם מענק המטרה לא יעלו על היקף המענק המרבי המפורט בטבלה דלעיל, אשר 

 ישולם לנושא משרה בהשגת תוצאות הגבוהות באופן ניכר מהיעדים שיקבעו.

 יכללו היחסיים: המדדים ומשקלותיהם משרה נושא לכל המענק יחושב פיהם על המדדים 

פיננסיים  מדדים שני יכללו החברה מדדי מנהל. והערכת אישיים מדדים חברה, מדדי

 מ יפחת שלא במשקל עמידה ביעדי תקציב( תפעולי, רווח הכנסות, )כגון: מחזור לפחות

ביצועי נושאי משרה ייבחנו בראייה ארוכת טווח ויכללו לפחות שנה  לכל מדד. 10%

 קלנדרית אחת.



 משרה כל נושא של מפעילותו ישירות המושפעים מדידים רכיבים יכללו האישיים המדדים 

  ממונה. הוא עליה המחלקה מפעילות או

 משרה  נושא לכל יוגדרו אשר דרךאבני איכותיים מדדים בסיס על תבוצע המנהל הערכת

 הכולל העמידה מאחוז כחלק ישוקלל המנהל הערכת פי על ביעד העמידה אחוז מראש.

 .10%-10%של  במשקל ביעדים

  כי סך התגמול המשתנה אשר נקבע על דרך של שיקול דעת, למען הסר ספק יובהר בזאת

חודשי שכר של נושא המשרה  1לדוגמא הערכת מנהל, ומענק אד הוק, לא יעלו במצטבר על 

 הרלוונטי.

 המענק תקציב קביעת 6.1.1

 סכום המענקים פי על יקבע בחברה המשרה לנושאי למענקים הכולל השנתי התקציב

 .מהכנסות החברה באותה שנה 5% על יעלה לא אולם המשרה נושאי כל של המקסימליים

שיוגדרו  ,אבני דרךב העמידה מידת פי על יחושב שנה כל בפועל שיחולק המענק סכום

 80%ההכנסות או בלפחות  ימיעד 80%בלפחות  החברה תעמוד לא בהן בשנים. יעדיםמראש

 מענק יחולק לא ,המענק משולם עבורה לשנה שנקבעו בתקציב כפייתרת המזומנים, מיעדי 

 /המענק חלוקת חישוב אופן .המשרה לנושאי

בתום כל שנה, תחושב מידת העמידה ביעדים האישיים השנתיים והרב שנתיים, של כל אחד 

 .)מלבד המנכ"ל אשר יימדד על ביצועי החברה בלבד( מנושאי המשרה

  ישולם ייקבע סף ביצועים תחתון )אחוז מינימאלי של עמידה ביעדים( שעד אליו לא

 לנושא המשרה מענק כלל;

  ,בהיקף שלא יעלה על סך תקבע תקרת מענק שתהווה את סכום המענק לתשלום

הביצועים  רמתשיוגדרו מראש ,דרךאבני המענק המרבי, אשר ישולם בגין עמידה ב

 ;המקסימאלית

  עבור כל רמת ביצועים שבין סף הביצועים התחתון לתקרת המענק יחושב סכום המענק

 ליניארי.באופן 

 בפועל המענק אישור תהליך 6.1.3

המענקים המתוכננים לתשלום בפועל של נושאי המשרה יובאו לאישור ועדת התגמול 

 והדירקטוריון מיד לאחר אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנה עבורה משולם המענק.

 ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להפחית את המענק השנתי של נושא משרה על פי

 שיקול דעתם תוך התחשבות בגורמים הבאים:

 ;מידת תרומת נושא המשרה לפיתוח עסקי החברה מעבר לאחריות הספציפית 

 ;איכות ומהירות תגובתו של נושא המשרה למשברים ואירועים בלתי צפויים 

 .ביצועיו הניהוליים הכוללים של נושא המשרה, הנעת עובדים ומנהיגות 

משרה, כפי שיאושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, המענקים השנתיים של נושאי ה

ישולמו לנושאי המשרה יחד עם המשכורת הראשונה שתשולם לאחר אישור המענקים 

 השנתיים על ידי הדירקטוריון.



 המשרה לנושאי ששולם מענק מתוך סכומים להשבת אפשרות 6.1.5

 המענק את סכום לחברה להשיב התחייבות על המשרה נושאי יחתמו המענק תשלום במועד

 שהתבררו נתונים על סמך בוצע המענק חישוב כי בעתיד יתברר בו במקרה ממנו חלק או

 דוחות ארבעה של תקופה החברה במהלך של הכספיים בדוחות מחדש והוצגו כמוטעים

 אישור המענק. מועד לאחר עוקבים תקופתיים כספיים

 עמלות -תגמול משתנה לטווח קצר   6.1.6

יתווכו בין החברה ו/או יכול ויהיו זכאים לעמלות בגין עסקאות במסגרתם  המשרה נושאי

 כנית העמלות תקבע על ידי מנכ"ל החברהו. תלבין משקיעים חברה בת ו/או חברה נכדה

 .והדירקטוריון התגמול ועדת אישורל ותובא

 תגמול הוני -לטווח ארוך תגמול משתנה  6.1

 תגמול מרכיב של להציע נהוג ציבוריות בחברות משרה נושאי של הכולל התגמול מחבילת כחלק

 טבען בזכות של החברה. המניות לבעלי המשרה נושאי בין אינטרסים קרבת ליצור שמטרתו הוני

 הבכירים מנהליה את החברה לשמר ביכולת תומכות הוני, הן תגמול כניותות של הטווח ארוך

 החברה תציע הוני, תגמול כניותובת הגלומים היתרונות ראיית ארוכה. מתוך לתקופה בתפקידים

 הכללים המפורטים פי על הוני תגמול כניתובת בה ובחברת הבת שלה להשתתף לנושאי המשרה

 להלן:

 ההוני התגמול כלי 6.1.1

)לרבות  המשרה לנושאי תציע החברה והדירקטוריון, התגמול ועדת לאישור בכפוף

 למניותו/או יחידות מניה חסומות  אופציות להקצאת כניתובת להשתתף דירקטורים(

 הרלוונטי הדין הוראות כל בדרישות שתעמוד כך תוגדר ותיושם האופציות כניתות החברה.

 בהוראות הניתן, התוכנית, ככל תעמוד המשרה. בישראל מועסקים נושאי בהן במדינות

 הכנסה. לפקודת מס 101 סעיף

 הבאים: הפרטים את תכלול שתאושר כניתות

  שיוקצו ואחוז הדילול הנובע  מניה חסומות יחידותאופציות ו/או מספר מרבי של

 מהקצאה זו;

 מחיר המימוש ייקבע  - ו/או יחידות מניה חסומות מחיר המימוש של יחידות האופציה 

 . על ידי דירקטוריון החברה

  ו/או יחידות האופציות  -ו/או יחידות מניה חסומות תקופת ההבשלה של האופציות

יבשילו במנות, על פני תקופה אשר לא תפחת משלוש שנים עד הבשלה המניה החסומות 

, אלא כאמור מטה במקרה של האצה עקב עזיבת החברה או שינוי של מלוא ההקצאה

 ;בעלות

 כולן או חלקן, של ו/או יחידות מניה חסומות אפשרות להתניית הבשלת האופציות ,

 דים שיקבעו במועד ההקצאה; חלק מן הניצעים בהשגת יע

 מועד זה לא יהיה  - ו/או יחידות מניה חסומות מועד הפקיעה של יחידות האופציה

 שנים ממועד ההקצאה; 10מוקדם מחלוף שנה לאחר הבשלת כל מנה אך לא יותר מ 



  תנאים בעזיבת החברה )עקב פיטורין, התפטרות ומקרי מוות או נכות חו"ח( ובשינוי

 בעלות.

  "מועד הענקה של כתבי במחיר המימוש של כתבי אופציה לא יהיה "בתוך הכסף

 ההוראה הנ"ל לא תחול על יחידות מניה חסומות. האופציה לנושא המשרה הרלוונטי.

  

 הקצאה 6.1.1

 הדירקטוריון והאסיפה הכללית, ככל שיידרש אישורה, התגמול, ועדת לאישור בהתאם

 פי על החברה למניותו/או יחידות מניה חסומות  בחברה אופציות המשרה לנושאי יוקצו

 תקופת במהלך לחברה חדש משרה נושא הצטרפות כניות האופציות בחברה. עםותנאי ת

 פי-על האופציות שטרם הוקצו מתוך אפשר ויוקצו לו אופציות כנית אופציות קיימת,ות

ככל שתידרש(.  כנית, והכל באישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה )ואסיפה כללית,והת

  הכנסה. מס לפקודת 101 להוראות סעיף נאמן, בהתאם בידי יופקדו המוקצות האופציות

 מימוש 6.1.1

 משרה נושא שלו/או יחידות המניה החסומות  האופציות הקצאת מתוך מנה כל הבשלת עם

 הבשלותו/או יחידות מניה החסומות  האופציות את לממש רשאי נושא משרה כל יהיה

 ויבצע המשרה נושאי הוראות פי על זה בעניין הנאמן יפעל הנאמן. אצל לרשותו העומדות

 למזומן. או/ו למניות האופציות למימוש הפעולות הנדרשות כל את עבורם

 %100 של לא יעלו על סךההוני והתגמול המשתנה סך  – היחס בין התגמול המשתנה לתגמול הקבוע .7

 שנתי.הקבוע ה תגמולהמ

 וביטוחשיפוי פטור,  .8

שיאושר  שיפוי וביטוח אחריותם, אם וככלפטור, בהתאם לתקנון החברה נושאי המשרה יהיו זכאים ל

לעניין זה החברה תהא  על ידי החברה כמתחייב על פי דין ובתנאים ובהיקף שיאושרו על ידי החברה.

שהינם בעל לאשר בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות אלו רשאית להתקשר 

ובלבד כי הפוליסה תאושר בגבולות הבאים: פרמיה , שליטה בחברה, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת

 מיליון דולר ארה"ב. 5א' דולר, כיסוי למקרה ולתקופה של עד  15שנתית של עד 

שיפוי במסגרתו פטור ו/או להתקשר עם נושאי המשרה והדירקטורים בהסכם רשאית כן תהא החברה 

מיליון דולר, לפי  1מהון העצמי של החברה או  15%שיפוי לא יעלה על פטור ו/או הסך היקף הכי  ,יקבע

, הפטור לא יחול במקרה של הפרת חובת הזהירות בהחלטה או עסקה פטור כתביל ניהם.יהגבוה מב

ה )גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק הפטור( יש שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחבר

  עניין אישי.בה 

מבלי לגרוע מהוראות הדין, נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים  - הודעה מוקדמת - תנאי סיום כהונה .9

ואילו מנכ"ל החברה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת  חודשים 6 1עד  לתקופת הודעה מוקדמת של

המשרה יהיה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת נושא  , בכפוף להסכמי העסקה.חודשים 11של עד 

לחברה, אלא אם דירקטוריון החברה יחליט לוותר על שירותיו במהלך  מחויב להמשיך ולתת שירותים

חלקה, מבלי לפגוע בזכותו של נושא המשרה לקבלת תגמול לו הוא זכאי על פי  תקופה זו, כולה או

  העסקתו במהלכה. הסכם



השאר, בהתאם  שא משרה בחברה, ביןדירקטוריון החברה ישקול את משך מתן ההודעה המוקדמת לנו

 לסוג התפקיד שממלא נושא המשרה בחברה וחשיבותו.

 

 דירקטוריון תגמול  .10

, כמפורט ביחס לעיל 6-10.1יו"ר פעיל, יהיה זכאי לתנאי כהונה והעסקה בהתאם לאמור בסעיפים  .10.1

 "נושא משרה אחר". -ל

זכאים לתגמול  חיצוניים, יהיו חברי הדירקטוריון, לרבות דירקטורים בלתי תלויים ודירקטורים .10.1

השתתפות שלא יעלה על  , ולגמול)לרבות תגמול הוני( בהתאם לתקנות הגמול, דהיינו לגמול שנתי

הגמול, בהתאם לדרגת ההון העצמי של  גמול שנתי וגמול השתתפות מקסימליים על פי תקנות

 .(מעת לעת כפי שיהיה)החברה כהגדרתו בתקנות הגמול 

כמפורט  ושיפוי , פטורבחברה עשויים להיות זכאים לביטוח אחריות נושאי משרהרקטורים הדי .10.1

  לעיל. 8בסעיף 



8 

 

 
 
 
 :'זנספח 
 

העתק מחוות דעת 
ההוגנות מיום 

01.11.2019 



                                                            

 

 
  ) בע"מ2009( ייעוץ והשקעות.אס פאי.א

  
  4464102כפר סבא  7134ת.ד 

  073-2903330טלפון 

www.ifs-consulting.co.il 
  

 

  

                

        
        

  אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ

  
 לעניין שווי הוגן חוות דעת הוגנות

  
  
  
  

  
  2019 ברנובמ

  
  
  
        

        

        



  

        

2 
  

  2019, ברנובמב 25

   לכבוד:

  דירקטוריון חברי

  אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ

  

  שלום רב,

של את עסקת המיזוג נדרש לבחון  ")"אופקטרא( אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ דירקטוריון . 1

. להרחבה מניות החלפתתמורת ) טק"-ו/או "מיט ("החברה" טק בע"מ-מיטהון מניות מלוא 

 בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ת אופקטראהודעבנושא ראה 

הבחינה והאישור של העסקה האמורה תעשה בהליך של אישור עסקה חריגה  ."דו"ח העסקה")(

 עם בעל שליטה. 

טק -טק הינה חברת הייטק ישראלית העוסקת בתחום הפוד- חברת מיטעל פי דו"ח העסקה,  . 2

טק מפתחת תהליך טכנולוגי מתקדם וייחודי לשם ייצור -מיט(תעשיית המזון המתקדמת). 

תעשייתי של בשר נקי, ללא גידול והרג בעלי חיים, תוך שימוש בטכנולוגיית הדפסת תאי גזע 

טק הגישה מספר בקשות לרישום פטנט בתחום פעילותה, - במדפסת תלת מימד. נכון להיום, מיט

טק מוביל מר שרון -מובילים בתחום. את מיט ויצרה שיתופי פעולה עם גורמים בעלי שם עולמי

פימה, שנמנה על מייסדיה ומשמש כמנהלה הכללי ומנהל טכנולוגי ראשי. מר שרון פימה הינו 

מומחה בעל שם עולמי בפיתוח תהליכי הדפסה בתלת מימד מהמורכבים בשוק ונמנה כמייסד של 

פיתוח מלווים פרופ' טל חברות מובילות בתחום ההדפסה בתלת מימד. את תהליך המחקר וה

דביר מאוניברסיטת ת"א, מומחה בתחום הדפסת הרקמות, וכן פרופ' שלמה מגדסי 

מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ראש תחום כימיה יישומית המתמחה בפיתוח חומרי הדפסה 

טק נמצאת בשלב של בניית מדפסת תלת מימד כאב טיפוס וסיום מיפוי -לתעשיות השונות. מיט

 .העבודה והפיתוח עבור הטכנולוגיה תהליכי

לחוות את  ,2019באוקטובר  27, ביום ") נתבקשהIFS) בע"מ ("2009אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ( . 3

 .ביחס ליחס המיזוג) Fair and Reasonableהמקצועית בדבר הוגנות וסבירות ( הדעת

חוות דעת זאת כוללת תיאור של המתודולוגיה ועיקרי ההנחות והניתוחים, אשר שימשו לבחינת  . 4

. עם זאת, התיאור אינו מתיימר להיות מלא עסקת המיזוגהוגנות וסבירות השווי ההוגן של 

למען הסר ספק, מסמך זה אינו מהווה הערכת שווי  ומפורט של כל הנהלים אשר יישמנו.

 ה ו/או לחברה הממוזגת.לאופקטרא ו/או לחבר

 חוות דעת ההוגנות תקפה לתאריך מכתב זה בלבד. . 5

 על מקורות המידע הבאים: ,בין היתר ,לצורך הכנת חוות הדעת התבססנו . 6

 .1-6.2019ולחודשים  2017-2018אופקטרא לשנים דוחות כספיים של  •

 דוחות שמאות לנכסי מקרקעין הקיימים בידי אופקטרא. •
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 .2018-2019בשנים לבורסה  אופקטראדיווחיה השוטפים של  •

 אופקטרא. מניותנתוני סחירות  •

 הסכם השקעה בחברת מיט טק.טיוטת  •

 מצגות אודות חברת מיט טק. •

 .בהתאם לבקשותינוומאופקטרא  מהחברהמידע נוסף שקיבלנו  •

 .מידע גלוי ורלוונטי אחר המתפרסם באתרי האינטרנט •

 .מאמרים ובפרסומים אקדמאים •

 שיחות טלפון עם הבאים:פגישות ו/או  •

o  מנכ"ל החברה. - שרון פימהמר 

o מנכ"ל אופקטרא -מר שמואל לוי.  

 תמצית עסקת המיזוג

טק יפעלו -ומחזיקי ניירות הערך של מיט אופקטראעל פי תנאי ההסכם, מפורט בדו"ח העסקה, כ . 7

על דרך של החלפת מניות,  אופקטראטק ל-טק ותחום הפעילות של מיט-יחד למיזוגה של מיט

טק יעבירו לחברה את מלוא -באופן שבמועד השלמת עסקת המיזוג מחזיקי ניירות ערך של מיט

טק בדילול -מהון המניות המונפק והנפרע של מיט 100%טק, המהוות -החזקותיהם במניות מיט

- ות של מיטלבעלי המני אופקטראמלא, וזאת כנגד ובתמורה להקצאה של כמות של מניות רגילות 

מהון המניות המונפק  60% -טק בשיעור של כ- טק, כך שלאחר ההקצאה יחזיקו בעלי מניות מיט

  .אופקטראוהנפרע של 

טק, כתבי אופציה (לא רשומים) של -תקצה במעמד המיזוג לבעלי מניות מיט אופקטראבנוסף  . 8

המפורטות להלן, , בהתקיים אבני הדרך אופקטראהניתנים למימוש למניות רגילות של  אופקטרא

טק לאחר המיזוג עד -כך שבהנחה של מימוש כתבי האופציה האמורים, יחזיקו בעלי מניות מיט

  , לא בדילול מלא.אופקטראמהון המניות המונפק והנפרע של  68%

טק באבני הדרך -טק תהא כפופה לעמידת מיט-הבשלת כתבי האופציה שיוקצו לבעלי מניות מיט . 9

 : הבאות

פיתוח אב טיפוס ליצירת שכבה של תאי גזע על ידי טכנולוגיית הדפסה מיד לאחר השלמת   .א

 . אופקטראמאופציות הבסיס יובשלו ויהיו ניתנות למימוש למניות  50% -בתלת מימד 

גרם אשר הודפסה  100מיד לאחר ביצוע מבחן טעימה לרקמת בשר נקי במשקל של עד   .ב

מאופציות הבסיס יובשלו  50% -טק - באמצעות מדפסת תלת מימד אשר תפותח על ידי מיט

 . אופקטראויהיו ניתנות למימוש למניות 

טק ירשמו למסחר -או של מיט אופקטראעל אף האמור לעיל, במקרה בו ניירות ערך של   .ג

בבורסה זרה, בארה"ב, אנגליה, אוסטרליה, הולנד, גרמניה או סין, כל האופציות יובשלו 

באופן מיידי ויהיו ניתנות למימוש למניות החברה. התמורה בגין מימוש האופציות מהווה 

  טק לחברה.- חלק מהתמורה של העברת מניות מיט
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 אומדן אופקטרא

נסחרות בבורסה, נקודת מוצא טבעית הינה יחס השווי  אופקטראלאור העובדה כי מניותיה של  . 10

שער מניית אופקטרא במקרה שלנו לא ניתן לעשות שימוש בהנגזר ממחירי המניות בבורסה. 

דיווחה אופקטרא לראשונה על עסקת המיזוג עם החברה. לכן שער  2.10.2019ביום  בבורסה.

ואילו קודם למועד זה ועד למועד כתיבת שורות אלו מגלם את שווי העסקה. מניית החברה ממועד 

ולכן שער מניית אופקטרא עד  הי פארמהדיווח זה, אופקטרא היתה בהתקשרות למיזוג עם חברת 

שער מניית אופקטרא . קרי, בכל אחד מימי המסחר 1מגלם את שווי עסקת הי פארמהלמועד זה 

 טק).-רמה או עם מיטמגלם עסקת מיזוג (או עם הי פא

מתקיים בהנחה ולא  2גישת השווי הנכסיטרא על בסיס קלכן, ביצענו אומדן לשווי חברת אופ . 11

 (מוצג באש"ח): . להלן טבלה המציגה שווי זה)is-As(מיזוג 

  

  ביאורים

זכויות מקרקעין שבידי על בסיס שיחות עם הנהלת אופקטרא ודו"ח שמאות למוצג  . א

שיעור הפחתה הנובע ממימוש מהיר  חסות למימוש מהיר ועלויות עסקה.תוך התיי ,אופקטרא

 )5%(הנאמדות בעד  .3ועלויות עסקה

מעסקת מיזוג נו חלק ימיליון ש"ח וה 7.25-בהי פארמה נאמד בכ אופקטראסך השקעת  . ב

מזכויות  20%- מהווה פחות מ אופקטרא שיעור המניות שלו 4היות ועסקה זו בוטלה .כוללת

נו נמוך מסך יה(לרבות עלויות עסקה) השקעה זו של במימוש מהיר , השווי ההוגן הי פארמה

 .10%- 30%-בכנאמד זה הפחתה ההשקעה בפועל. שיעור 

דו"ח הכספי ערך כלכלי מהותי קיבלו ביטוי ב יכל נכסים עודפים בעלאופקטרא, על פי הנהלת   .ג

 .30.6.2019ליום 

 
. בין מועד זה לבין מועד הדיווח על עסקת מיט טק לא היה 26.9.2019נמסר בתום מסחר יום דיווח על ביטול העסקה  1

  מסחר בבורסה.
 טק מבוסס על סבב השקעה.- וזאת למרות ששווי מיטלגישתנו גישה זו הנה המתאימה ביותר  2
  .5%הנן עד עלויות עסקה  3
 לפרוט בנושא ראה דיווחי אופקטרא לבורסה. 4

הערותבאש"ח

ליום  30.6.2019       16,102הון אופקטרא  

לחודשים  7-10-2019(400)קיטון במזומנים

לתקופה של  1-2 שנים(1,500)עלויות חברה ציבורית

ירידת ערך נכסים והשקעות עקב מימוש מהיר  

ראה גם באיאור א'  להלן(8,062)ועלויות עסקה

         6,140הון 

         5,000שווי  "שלד"  בורסאי

       11,140סה"כ שווי הוגן של אופקטרא
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הגישה חברת קונטיגה תחנות דלק בע"מ, חברה המוחזקת בשרשור סופי  2017ביולי  27ביום  . ד.ג

עדה המקומית לתכנון ובניה "יזרעאלים" בקשה ולו ,50%בשיעור של  אופקטראעל ידי 

של  2018דו"ח תקופתי לשנת (להרחבה ראה  ש"חמיליון  25סך של בלתביעת פיצויים 

 .ביעה זויאלי של תון את השווי הכלכלי הפוטנצבחשבאינה לוקחת חוות דעת  .)אופקטרא

  

 

 טק- אומדן מיט

גייסה . במסגרת הסכם זה השקעה בחברה נסגר מתווה 2019 יוני בחודשהחברה, על פי הנהלת  . 12

 מיליון ש"ח 13.2-של כ. סבב השקעה זה משקף לחברה שווי מיליון ש"ח 6.7החברה סך כולל של 

  .5 (אחרי הכסף)

ובין מועד כתיבת שורות אלו, החברה התקדמה באופן , בין מועד הסבב 6על פי הנהלת החברה . 13

 , כדלקמן:מהותי

הוגשו (ובימים אלו מוגשות עוד) בקשות לפטנטים בארה"ב. הבקשות לפטנטים התגבשו  •

 לאחר ניתוח השוק בו החברה עתידה לפעול.  , וזאתבמהלך החודשים האחרונים

  .צוות מקצועי החברה גייסה •

לחברה יש הבלעדיות לקבלת שירותי נחתם הסכם ייעוץ עם פרופסור טל דביר. על פי החברה,  •

  .והוא אינו רשאי ללוות חברות אחרות בתחום זה פרופ' דביר בתחום בו היא פועלת

  בימים אלו נחתם הסכם ייעוץ עם פרופסור שלמה מגדסי. •

  מעבדת החברה נמצאת בשלבי בנייה לרבות תכנון חדר נקי. •

  מגעים עם חברות בינלאומיות הפועלות בתחום.ברה נמצאת החב •

בחרו בעלי המניות לבצע  ,מקורות מימון. לכןמזומנים או טרם הגיוס לא היו בידי החברה בנוסף,  . 14

גיוס "גדול" על חשבון דילול חלקם בחברה. קרי, לגישת החברה, כעת כאשר בבעלותה קופת 

תקדם על פי התוכנית העסקית ולצלוח אבן דרך מיליון ש"ח, היא יכולה לה 7- מזומנים של כ

 ראשונה בטרם תבצע גיוס נוסף.

עת דחוות הדעת אינה כוללת עמדה או המלצה אם לבצע את העסקה האמורה וכן אין בחוות ה . 15

 לצד ג' אחר בקשר לעסקה. ו/או אופקטראהחברה ו/או המלצה לבעלי מניות 

בהתאם לכך חוות דעת זו הנה  .בלבדחוות דעת זו הנה לצורך דיון בדירקטוריון אופקטרא  . 16

 תמציתית.

 
גישת מבוסס על  אופקטראהנה המתאימה ביותר וזאת למרות ששווי  , המבוססת על הסכם השקעה,לגישתנו גישה זו 5

 .השווי הנכסי
 .המידע לא נבחן על ידינומידע זה קיבלנו ממנכ"ל החברה.  6
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הסתמכנו על מקורות מידע הנראים לנו כאמינים, שלמים ועדכניים אולם לא ביצענו כל פעולת  . 17

, למעט בדיקת ביקורת ולא ערכנו בדיקה או בחינה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלנו

ולפיכך איננו מחווים כל דעה אודות נאותות הנתונים ששימשו בעבודתנו. כל שינוי  סבירות,

במידע או בנתונים עשוי לשנות את חוות דעת זו. לפיכך, אין לראות בעבודתנו משום אימות 

 כלשהוא לנכונותם, לשלמותם או לדיוקם של הנתונים.

מסקנותיהן תלויות במקרים רבים בשיקול להיות מדע מדויק ו תיימרותמ הערכות כלכליות אינן . 18

. אנו סבורים שחוות דעת זו הינה סבירה בהתבסס על עורך חוות הדעתהדעת הסובייקטיבי של 

 המידע שסופק לנו.

ההוגן של עסקת עבודתנו מתייחסת למכלול ההיבטים הכלכליים הקשורים בקביעת השווי  . 19

המלצת השקעה ו/או מכירה של ניירות ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהיא, לרבות  המיזוג

ערך כלשהם. אין בחוות דעתנו משום ייעוץ או חוות דעת משפטית. פירוש מסמכים שונים, שבהם 

עיינו, נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו. המושג "שווי הוגן" מוגדר כמחיר שבו יחליף נכס ידיים, 

סבירה של ידע אודות העובדות בין קונה מרצון למוכר מרצון, כאשר לשני הצדדים מידה 

 הרלבנטיות לעסקה.

אין לנו עניין אישי , ולבין החברה אופקטראלבין  IFSקיימת תלות בין  אלהרינו להצהיר כי  . 20

 .זו , וכן שכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות חוות דעתאופקטראאו ו/ במניות החברה

הוצאה אשר יגרמו בכל אופן ודרך חו"ח אנו לא נהיה אחראים בשום מקרה לכל נזק, עלות או  . 21

ממעשי הונאה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת מידע מצד 

 החברה ו/או מי מטעמה, או כל התבססות אחרת על המידע כאמור.

נובעת מביצוע הערכת השווי לא תחרוג בשום מקרה מסך כל התמורה אחריותנו ככל שהינה 

לנו בגין עבודה זו. במקרה בו נחויב בהליך משפטי, מזמיני חוות הדעת ישפו אותנו על המשולמת 

   כך בהתאם, והכל למעט במקרה של זדון מצדנו.

 .המיזוגלאחר  אופקטראהבעת דעה על המחיר בו יסחרו מניות אין בחוות הדעת  . 22

לפי מיטב דעתנו לאחר שעיינו במסמכים השונים ונקטנו בנהלים הנזכרים לעיל אנו מעריכים,  . 23

יש  .לאופקטרא )fair and reasonable( הוגנת וסבירה שעסקת מיזוג זה הנה המקצועית,

, יתרת המזומנים שבידי אופקטרא הנה זניחה מאוד, )1.11.2019עד חוות הדעת (למולציין, נכון 

לגישתנו . וקושי בתשלום הוצאות שוטפות אין לאופקטרא מקורות תזרימיים מפעילות שוטפת

 מצב זה מהווה שיקול מהותי בבחינת כדאיות עסקת המיזוג עם מיט טק.

  בכבוד רב,

  ) בע"מ2009אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות (
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  פרטים אודות מעריכי השווי - ' אנספח 

  פרטי החברה המעריכה

) בע"מ, מתמחה במתן ייעוץ כלכלי ומימוני והערכות שווי 2009חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות (

ותקינה ישראלית, לצורכי דיווח  IFRSמקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין לאומית 

כספי וכחוות דעת מומחה לבתי משפט. בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות 

  בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות.

  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; �

 הבנקאית;ליווי חברות מול המערכת  �

 ליווי חברות בתהליכי מיזוג ורכישה; �

 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 עסקים עם התמחות  M.B.Aבחשבונאות וכלכלה, תואר שני  BAבעל תואר ראשון  •

 בלימודי משפט. M.Aבמימון, בנקאות ומערכות מידע ותואר שני 

 בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל. •

וץ הכלכלי והמימוני, הכולל ביצוע שנים בתחום הערכות השווי והייע 15- בעל ניסיון של מעל ל •

עבודות ם אחרים, חברות ועסקים וכיו"ב) ושל מאות הערכות שווי (של אופציות ונגזרי

 כלכליות במגוון תחומים לחברות פרטיות, ציבוריות ומשרדי ממשלה. 

 ,לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים, מנהל כספים של מספר חברות •

 זיו האפט. BDOרו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת 

 מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות כספיים. •

 :שווי למעריכי בינלאומיים גופים/בארגונים (Member) חבר •
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o Member in the International Association of Consultants, Valuators and 

Analysts – IACVA 
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