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 נספח א' 
 מתאר פעילות אקסיליון

 

 אקסיליון בע"מ
   

 תיאור עסקי החברה 
 ( "המתאר"להלן: )

  
 ולתקנות ניירות ערך 2000-בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס

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

  

( יובהר כי מתאר "אקסיליון"ו/או  "החברה"פעילותה של חברת אקסיליון בע"מ )להלן:  מתאר זה מתאר את עיקרי

זה אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והוא נועד אך ורק למסירת 

ילותה שהינם מידע מידע למשקיעים. במתאר זה כלולים, נתונים, הערכות, תחזיות ותוכניות של החברה ביחס לפע

(, אשר התממשותם "חוק ניירות ערך")להלן:  1968 –צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

אינה ודאית ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד. כמו כן, בצמוד לנתונים הכלולים במתאר המבוססים על מקורות 

  חברה בשל שיקולי עלות ו/או קושי בהשגתם, צוינה הערה מתאימה.חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי ה
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה - חלק ראשון

 הגדרות .1

: תמרור הכוונה לבקרת התנועה, המורה לתנועה להיעצר או להתקדם, בהתאם למערכת הקצאת רמזור .1.1

בחלקה או במלואה ע"י התנועה )באמצעות זמנים. הקצאה זו יכולה להיות קבועה מראש, מוכתבת 

תרומתם של הרמזורים מתבטאת בשני תחומים גלאים(, באמצעות בקרה מרכזית או בתפעול ידני. 

בטיחות משתמשי הדרך וזרימת התנועה. בשנים האחרונות נוסף לרמזורים תפקיד חשוב  –מרכזיים 

חבורת אוטובוסים מהירה )תאו"מ רכבת קלה, ת -נוסף: מתן העדפה ברמזורים לתחבורה ציבורית 

BRT .ואוטובוסים ) 

התכנית מגדירה את סדר המופעים וזמני הפינוי, : תכנית להקצאת הזמנים ברמזור. תוכניות רמזור .1.2

המחזורים בתכניות שונות, מיקום גלאים וסוג הגלאים, תכנית שיטור, תמרור נדרש, מיקום הרמזור, 

 ן על ידי משרד התחבורה ועל פי הנחיותיו.וכל פרט אחר הנדרש לצורך אישור התכנו

: תכנון תכניות רמזור הוא תהליך תכנון הנדסי )ע"י מהנדסי תנועה( תהליך תכנון תוכניות רמזור .1.3

שתוצרו הסופי הוא תכנית רמזור. בשנים האחרונות גוברת הדרישה לתכנון תוכניות רמזור מורכבות 

, תוך קיום "גל ירוק" לתנועות הראשיות וחציה שיאפשרו גם מתן העדפה בצמתים לתחבורה ציבורית

רצופה להולכי רגל ותוך פגיעה מינימלית בתנועות כלי הרכב האחרים בצמתים. תכניות מורכבות אלה 

 כוללות כוללת לוגיקה מורכבת ומספר גדול של פרמטרים שאותם יש לקבוע. 

שנים(  5-10למספר שנים )בד"כ כל ע"פ רוב, הנוהג בפועל הוא שתכניות הרמזור בערים מעודכנות אחת 

ומבוססות על ספירות תנועה לא לגמרי עדכניות ונקודתיות אשר אינן מייצגות בהכרח את כמות 

הרכבים בפועל בימים שונים לאורך שעות היממה השונות. משך תהליך התכנון )מהתחלת עבודה 

במנגנון בקר הרמזור מהנדס התנועה ועד אישור משרד התחבורה והטמעה של התכנית המאושרת 

חודשים במקרה  18-24-חודשים במקרה של צומת "פשוט" )ללא העדפה( ו 6-12-בפועל( עשוי לקחת כ

של צומת "מורכב" )עם העדפה(. ההשלכה הנגזרת מפער זמנים זה היא שתכניות הרמזור אשר מיושמות 

מת התנועה, עיכובים בפועל אינן תואמות את הצורך בשטח ולפיכך אינן אופטימליות מבחינת זרי

 מיותרים לרכבים, גלישת תורים, חסימות צמתים וכו'.

 אוסף רציף ומאורגן של הוראות בשפת תכנות כלשהי, שנועדו לבצע משימה: תוכנה היא תוכנת מחשב .1.4

 או כפי שנהוג לקרוא לו בעולם מסוימת במחשב. למעשה, תוכנת מחשב היא מימוש לשיטה או רעיון,

מתכון לאפיית עוגה הינו הרעיון, ואילו העוגה עצמה היא המימוש. פיתוח  לדוגמא,התכנות אלגוריתם. 

של תוכנה נעשה על ידי כתיבת שורות קוד בשפה עילית )קוד מקור(, אשר בתהליך הידור הופך לקוד 

מכונה אשר המחשב מסוגל להבין ולפעול לפיו. תוכנת מחשב היא כלי שבאמצעותו ניתן לבצע פעולות 

תוכנת  אשר תוצאתן החזותית מתקבלת על פני החומר. בלשון אחרת, תאם לסוג התוכנהבה שונות

 מחשב היא אמצעי לביצוע משימה או מספר משימות מוגדרות מראש.

 : הולכי רגל, תחבורה ציבורית, רכבים פרטיים ורכבים קלים.משתמשי הדרך .1.5

 וים אשר זמניהם מתואמים.של שני צמתים מרומזרים, או יותר, לאורך ציר מס: מערכת גל ירוק .1.6

1.7. mTransE : המוצר הראשון של החברה. מדובר בחבילת תוכנה לתכנון, אופטימיזציה והטמעה של

רמזורים חכמים כולל כלי לתכנון תוכניות רמזור מופעלות תנועה ועם מרכיבי העדפה לתחבורה 

 כת בקרה ועוד. ציבורית )תח"צ( ולחצני הפעלה להולכי רגל תקשורת עם רמזורים סמוכים ומער
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 Artificial intelligence -בינה מלאכותית )מאנגלית: אינטליגנציה מלאכותית : 1בינה מלאכותית .1.8

מחשבים לפעול באופן המציג  תכנתל( היא ענף של מדעי המחשב העוסק ביכולת AIובראשי התיבות 

יתנה על ידי מרווין יכולות שאפיינו עד כה את הבינה האנושית בלבד. הגדרה רחבה יותר לתחום זה נ

מינסקי: "לגרום למכונה להתנהג בדרך שהייתה נחשבת לאינטליגנטית לו אדם התנהג כך". העוסקים 

בבינה מלאכותית מבכרים לעיתים הגדרה מצמצמת של מושג זה, כאילו בינה מלאכותית היא "כל מה 

זו, היכולת לשחק שחמט שאדם יודע לעשות אך עדיין אין אנו יודעים לתכנת אותו". בהתאם להגדרה 

נחשבה ליכולת שבמסגרת הבינה המלאכותית, עד לשלב שבו הצלחנו לתכנת את המחשב כך שהתחיל 

 לנצח.

( היא תוכנה SaaSאו בקיצור  Software as a Serviceתוכנה כשירות )באנגלית:  aaSS:2מוצרי  .1.9

המכיל  Dashboard/  פעילויות-המסופקת למשתמש כשירותים הזמינים באתר הספק )כגון לוח

שירותים שונים(. תוכנה כשירות היא חלופה למודל המסורתי יותר של רכישת מוצר תוכנה והתקנתו 

במחשב או בשרת הארגון הרוכש וייתכנו מספר סיבות להעדיף חלופה זו. הפעלת שירותי התוכנה מאתר 

 של מחשוב ענן.בדרך כלל האינטרנט. זהו הסוג הנפוץ ביותר  -הספק היא דרך רשת תקשורת 

אחד היתרונות של "תוכנה כשירות" הוא שהשימוש בה עשוי להקטין עלויות משום שלא נדרשת התקנת 

שרתים במרכז המחשבים של הארגון המשתמש, נחסכת התקנה ותחזוקה של מוצר תוכנה והתשלומים 

חוץ של  כסוג מסוים של מיקור SaaS-עבור התוכנה עשויים להיות זולים יותר. ניתן לראות ב

 אפליקציות ותשתיות.

מערכת הניטור מסייעת בידי מהנדסי התנועה להבין את מידת יעילותם : (Monitoring) מערכת ניטור .1.10

של תוכניות הרמזור בעיר ומשמשת אמצעי להבין את הבעיות התנועתיות והגורמים להן ולמקד את 

וניסוי בשטח. מערכת הניטור עבודת התכנון בבעיות אלו. מערכת זו נמצאת בשלב של גמר פיתוח 

מבוססת על ניתוח )מבוסס בינה מלאכותית( של סרטי וידאו המתקבלים ממצלמות דינמיות אשר 

מותקנות על רכבים שנוסעים ברחבי העיר )תחבורה ציבורית, רכבי עיריה וכו'(. המערכת מזהה תובנות 

ר את זרימת התנועה ולהוריד תחבורתיות ומציעה שיפורים/עדכונים לתכניות הקיימות על מנת לשפ

 צווארי בקבוק.

מערכת תאום דיגיטלי מאפשרת מידול של רשת התחבורה בעיר  :(Digital Twinטלי )מערכת תאום דיגי .1.11

יעד אשר מתקבלות ממערכת -תוך כיול המודל באמצעות ספירות התנועה העדכניות ומטריצת מוצא

השפעתם של שינויים מוצעים )כגון ביטול הניטור. המערכת מאפשרת למהנדסי התנועה להעריך את 

פניה חופשית ימינה, אפשור חציה רציפה של הולכי רגל וכו'( על הציר כולו, הצמתים הסמוכים והצירים 

 טרם יישום השינויים בפועל. -החוצים 

 

 כללי .2

( הינה חברה פרטית הרשומה בישראל שהתאגדה "אקסיליון"ו/או  "החברה" :אקסיליון בע"מ )להלן .2.1

 .2009באוגוסט  18רשמה ביום ונ

תוך מתן דגש על מרכיבי  TransEmעם הקמתה, התמקדה החברה בפיתוח תוכנה לתכנון רמזורים  .2.2

הותנע יישום של התוכנה בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים.  2011העדפה לתחבורה ציבורית. בשנת 

                                                
1 AA7%D7%99%AA%D7%D7%95%B%D7%9D7%90%C%D7%9E%D7%9_%D7%94D0%A7%D7%99%D7%91%pedia.org/wiki/%Dhttps://he.wiki 
2 AA7%D7%95%D8%A7%D7%99%D9%A7%B%D7%9_%D7%94D0%A7%%DB7%9D7%95%AA%D7%https://he.wikipedia.org/wiki/%D 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94_%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
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הללו היוו הצלחה והביאו  החל יישום התוכנה בפרויקט המטרונית בחיפה. שני הפרויקטים 2014בשנת 

לשיפור ניכר במדדים השונים )קיצור זמני המתנה וזמן נסיעה כולל בציר, העלאת מהירות הנסיעה 

וכמות הנוסעים ברכבת הקלה ובמטרונית(, תוך יישום יכולות של רכבי תחבורה ציבורית מקושרים 

 לרמזורים.

וכנה לתכנון רמזורים מבוססת בינה החליטה החברה על אסטרטגיה חדשה לפתח ת 2018במהלך שנת  .2.3

( שמטרתה לווסת את גודש התנועה באמצעות בינה המלאכותית תוך כדי מתן דגש )הן AIמלאכותית )

ברמת משאבי אנוש, ברמת המוצר ורמת האסטרטגיה הכוללת של החברה( לפיתוח כלים שיעניקו סל 

ולוגיות מתקדמות של עיבוד פתרונות רחב וכולל לפתרון בעיית גודש התנועה בהתבסס על טכנ

( ואשר יגיבו בזמן אמת למצב התנועה וינהלו את התנועה AIוידאו/תמונה באמצעות בינה מלאכותית )

 על פי הביקוש. 

נכון למועד מתאר זה, החברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר מתמקדת בפיתוח, יישום והטמעה של  .2.4

מערך התחבורה באופן מיטבי בערים  ( לניהולAIמערכות תוכנה מבוססת בינה מלאכותית )

ומטרופולינים בדגש על שיפור זרימת התנועה, העדפת תחבורה ציבורית, רכבי חירום והגברת בטיחות 

דים להביא תמשתמשי הדרך השונים בדגש על הולכי רגל. הפתרונות שמפתחת החברה מתע

רי וכפועל יוצא מכך לזרימה לאופטימיזציה מיטבית של תזמון מערכת הרמזורים הפועלת במרחב הציבו

מיטבית של משתמשי הדרך השונים כגון: הולכי רגל, תחבורה ציבורית, רכבים פרטיים ורכבים קלים 

( וזאת באמצעות ניתוח כולל של רשת הרמזורים, משתמשי הדרך ורמת "משתמשי הדרך")להלן: 

 ירת קווי תקשורת וגלאים.הביקוש ברשת, וזאת ללא צורך בפריסת תשתיות פיזיות, חומרה יקרה וחפ

להערכת החברה, הטכנולוגיה שמפותחת על ידה אמורה לאפשר בהתאם למדיניות הרשות עירונית, ככל  .2.5

 שיסתיים פיתוחה בהצלחה:

קיצור זמני נסיעה של משתמשי הדרך השונים ע"י הפחתת הגודש והזרמת תנועת כלי הרכב  .2.5.1

 בצורה מיטבית. 

לים ירוקים" וקיצור התורים ברמזורים. להערכת החברה זיהום האוויר ע"י יצירת "גהפחתת  .2.5.2

יצירת "גל ירוק" וקיצור משך זמן העמידה ברמזור יביאו להפחתה משמעותית בכמות פליטת 

מסך כל  40% -סע( )אשר תורמים ל-הגזים המזהמים מהרכב כתוצאה מהאטה והאצה )עצור

  על ידי כלי הרכב(. CO2פליטת 

 ורית על ידי קיצור זמני נסיעה והבטחת דיוק גבוהה בזמני הגעה. עידוד השימוש בתחבורה ציב .2.5.3

הגברת בטיחות הולכי הרגל ע"י יצירת "גלים ירוקים" להולכי הרגל וסנכרון בין הגעת כלי  .2.5.4

 הרכב לרמזור הולכי הרגל וע"י כך להבטיח חצייה בטוחה. 

ם, צירים ואף בכל תיזמון מעבר יעיל של רכבי תחבורה ציבורית ורכבים אוטונומיים בצמתי .2.5.5

 העיר והמטרופולין

חסכון באנרגיה על ידי הגדלת הזמן הדרוש לטעינה מחודשת של רכבים חשמליים כתוצאה  .2.5.6

 סע לאורך מסלול נסיעתם.-מצמצום זמני ההמתנה ומספר פעולות העצור

לעיל בתחום התחבורה, מעריכה החברה כי הטכנולוגיה  2.5בסעיף כמו כן, מעבר לשימושים אשר פורטו  .2.6

 שמפותחת על ידה עשויה לסייע אף בהיבט הרחב יותר של תחום התשתיות בכלל:

המלצה על מתן עדיפות משתנה באופן דינמי על ידי מנגנון תמריצים  -ניהול ביקושים דינמי  .2.6.1

 לכבישים מסוימים תוך הערכת ההשפעה על זרימת התנועה.
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המלצה על מדיניות/גישה לניצול מיטבי של תשתיות הדרך  -יזציה של נכסי תשתית אופטימ .2.6.2

הפיזיות לטובת יישום מדיניות הרשות העירונית למשל תחבורה הציבורית, אופניים, תעבורת 

 משא/מטען וכדומה.

של החברה  TransEm -, קיבלה החברה ממשרד התחבורה אישור כי תוכנת ה2019בינואר  22ביום  .2.7

ת בדרישות משרד התחבורה בישראל וניתן להשתמש בה תכנון רמזורים בישראל. תוקף האישור עומד

למתאר  10.2סעיף ראה  mTransE -הינו לשלוש שנים ממועד קבלתו. לפרטים נוספים אודות תוכנת ה

  זה.

 Azureה בירושלים של החברה המבוסס על תשתית ענן פרויקט האופטימיזציה של רמזורי הרכבת הקל .2.8

בכנס "ערים חכמות" בברצלונה וזאת מתוך  2019של מיקרוסופט העפיל לגמר תחרות שהתקיימה בשנת 

  3פרויקטים שהוגשו לתחרות. 450

בתחום פתרונות  2020כמו כן, העפילה החברה לגמר תחרות שותף השנה של מיקרוסופט העולמית לשנת 

(. ההכרזה על החברות "תחרות שותף השנה")להלן:  Machine Learning -וה (AIמלאכותית )בינה הה

". Inspire 2020"במסגרת הכנס השנתי של מיקרוסופט שהעפילו לגמר תחרות שותף השנה נעשתה 

שותפיה העסקיים של מיקרוסופט ברחבי חברות אשר נמנות על  3,300מעל לתחרות שותף השנה ניגשו 

חברות אשר הוכיחו מצוינות בתחומים הינן שותף השנה תחרות לגמר ברות אשר מעפילות החהעולם. 

 4פורצי דרך, מבוססי טכנולוגיה של מיקרוסופט.

ה של החברה כחברת מחקר ופיתוח בתחום התוכנה ועל רקע העדר הוודאות בהצלחת ייובהר כי ,לאור אופי

או בעלויות פיתוח מוצרי החברה ו/או בהצלחתם ו/או פיתוח מוצרי החברה ו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי ו/

בהשגת המטרות לשמן הן נועדו, עלולה השקעת החברה בפיתוח חלק ממוצריה לרדת לטימיון. כמו כן, 

תידרש החברה לגיוסי הון נוספים עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי ממכירת מוצריה, אם בכלל, וככל שלא 

תכן כי לא תצליח להמשיך בפעילותה. בנוסף, כל ההערכות והאומדנים תצליח לגייס את ההון הנדרש, יי

המפורטים לעיל )לרבות בעניין השלמת מוצרי פיתוח החברה ותוצאות ההשלמה כאמור( הינם הערכות, 

)להלן: "חוק ניירות ערך"(,  1968-ניירות ערך התשכ"ח תחזיות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק

ערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו המבוססים על ה

שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות 

גת שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או אי הש

  למתאר. 36 המימון הדרוש ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף

 נכון למועד מתאר זה לחברה שני קווי מוצרים: .2.9

2.9.1. TransEm המוצר הראשון שהציעה החברה. חבילת תוכנה לתכנון, אופטימיזציה והטמעה :

לל תכנון תוכניות רמזור מופעלות תנועה ועם מרכיבי העדפה לתחבורה של רמזורים חכמים כו

הפעלה להולכי רגל תקשורת עם רמזורים סמוכים ומערכת בקרה ציבורית )תח"צ( ולחצני 

ביום רכישה וזאת לאחר שזמינה ל TransEmשל תוכנת  8.1גרסה ועוד. נכון למועד מתאר זה 

עומדת בדרישות משרד תוכנה זו ורה אישור כי , קיבלה החברה ממשרד התחב2019בינואר  22

                                                
3/jerusalem-in-ortttransp-ttps://www.jerusalem.muni.il/he/newsandarticles/municipalitymessages/publich  
4 

lity_recognized_as_the_finalist_of_azure_ai_and_machine_learning_2020_michttps://www.prweb.com/releases/axilion_smart_mobi
rosoft_partner_of_the_year/prweb17252641.htm 

https://news.microsoft.com/2020/07/13/microsoft-announces-2020-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists/ 

https://www.jerusalem.muni.il/he/newsandarticles/municipalitymessages/public-transportt-in-jerusalem/
https://www.prweb.com/releases/axilion_smart_mobility_recognized_as_the_finalist_of_azure_ai_and_machine_learning_2020_microsoft_partner_of_the_year/prweb17252641.htm
https://www.prweb.com/releases/axilion_smart_mobility_recognized_as_the_finalist_of_azure_ai_and_machine_learning_2020_microsoft_partner_of_the_year/prweb17252641.htm
https://news.microsoft.com/2020/07/13/microsoft-announces-2020-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists/
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התחבורה בישראל וניתן להשתמש בה תכנון רמזורים בישראל. תוקף האישור הינו לשלוש 

 שנים ממועד קבלתו. 

של תוכנת שירותי תמיכה ותחזוקה ללקוחות שרכשו רישיונות שימוש החברה בנוסף, מספקת 

ותן לאישור משרד התחבורה בהתאם , מעדכנת גרסאות מעת לעת ומגישה אTransEm -ה

 .לנוהל המקובל

: משפחת מוצרים זו כוללת מבוססי בינה מלאכותית וסנסורים מבוזרים SaaSמשפחת מוצרי  .2.9.2

( Digital Twin(, מערכת תיאום דיגיטלי )Monitoringשלוש מערכות: מערכת ניטור )

תבססות על מערכת ומערכת אופטימיזציה/תכנון אוטומטי לתזמון רמזורים דינאמי אשר מ

יכולות ניתוח הבינה המלאכותית מוידאו של החברה פותחו בסיוע של החברה.  TransEm -ה

של ד"ר עמית ברמנו מאוניברסיטת תל אביב, וכן בשת"פ עם אוניברסיטת תל אביב וחברת 

 "רמות", חברת מסחור הטכנולוגיות של האוניברסיטה.

: משמשת בקבוק במערכת הרמזורים ( וזיהוי צוואריMonitoringמערכת ניטור ) .2.9.2.1

להערכת מידת יעילות רשת הרמזורים בעיר. המערכת מתבססת על ניתוח מידע 

של צילומי וידאו שמתקבלים ממצלמות שמותקנות על רכבים שנוסעים ברחבי 

העיר. ניתוח המידע נעשה באמצעות רשתות למידה עמוקה ייעודיות לניתוח וידאו 

של חווית הנסיעה מנקודת מבטו של הנהג והפקת  באופן המאפשר הבנה מעמיקה

תובנות תחבורתיות מוכללות בכניסות לצמתים, לאורך צירים וברשת כולה. ניתן 

לרכוש מערכת זו באופן נפרד ואין צורך לרכוש את מערכת התאום הדיגיטלי ו/או 

 מערכת האופטימיזציה / תכנון אוטומטי לתזמון רמזורים דינמי. 

: מאפשרת מידול של רשת התחבורה בעיר (Digital Twin(יטלי מערכת תאום דיג .2.9.2.2

תוך כיול המודל באמצעות ספירות התנועה העדכניות אשר מתקבלות ממערכת 

הניטור. מערכת זו הינה תוספת למערכת הניטור. לקוח שמעוניין לקבל את 

מערכת התיאום הדיגיטלי חייב לרכוש את מערכת הניטור ולא ניתן לרכוש אותה 

מערכת זו התבצע בסיוע ומימון הרשות מודול הסימולציה בפיתוח פן נפרד. באו

( במסלול מגנטון "רשות החדשנות"הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן: 

בשיתוף פעולה עם מוסד הטכניון בשיתוף פעולה עם פרופ' תומר טולדו, ראש 

לוגים המכון לתחבורה בטכניון, ובמסגרת מכירות מערכת זו תשלם החברה תמ

 .20.2.3בסעיף כמפורט בגין מודול סימולציה זה לטכניון 

: מערכת המלצות מערכת אופטימיזציה/תכנון אוטומטי לתזמון רמזורים דינמי .2.9.2.3

אשר מספקת תוכניות רמזור אלטרנטיביות לרשת הרמזורים בעיר על בסיס 

רמות הביקוש, כלי הרכב השונים, קיבולת הכביש  מדידה דינמית ומבוזרת של

ואופי הנהיגה. מערכת זו הינה תוספת למערכת הניטור ומערכת התיאום 

הדיגיטלי. לקוח אשר מעוניין לרכוש מערכת זו חייב לרכוש את מערכת הניטור 

 ומערכת התיאום הדיגיטלי ולא ניתן לרכוש אותה באופן נפרד.

 זה. למתאר 10סעיף החברה ראה לפרטים נוספים אודות מוצרי 

למועד המתאר, לאור אופיה של החברה כחברת מחקר ופיתוח בתחום התוכנה ועל רקע העדר הוודאות 

בהצלחת פיתוח מוצרי החברה ו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי ו/או בעלויות פיתוח מוצרי החברה ו/או 



9 
 

או בהשגת המטרות לשמן הן נועדו, עלולה השקעת החברה בפיתוח מוצריה לרדת לטמיון. כמו /בהצלחתם ו

כן, תידרש החברה לגיוסי הון נוספים עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי ממכירת מוצריה, אם בכלל, וככל 

שלא תצליח לגייס את ההון הנדרש ייתכן כי לא תצליח להמשיך בפעילותה. כמו כן, מערכת 

פטימיזציה/תכנון אוטומטי של תכניות רמזור, נמצאת בתחילת הפיתוח שלה והחברה טרם החלה האו

בשיווקה ו/או במכירתה, וממילא טרם נוצרו לחברה הכנסות כלשהן בגין המערכת. האמור לעיל, בהתייחס 

צלח למודל העסקי, משקף אסטרטגיות עתידיות אפשריות של החברה בלבד ואין כל ודאות כי מודל זה י

ויתכן כי ישקלו מודלים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור, כל ההנחות ו/או האומדנים ו/או הנתונים המפורטים 

לעיל הינם בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות 

החברה בדבר התפתחויות ערך, המבוססים בחלקם על פרסומים פומביים שונים ובחלקם על הערכות 

ואירועים 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, כתוצאה 

עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת  מגורמים שונים, וביניהם אי עמידת החברה ביעדי הפיתוח ו/או אי

המימון הדרוש לצורך פיתוח המערכות שמפתחת החברה ו/או שיווק המוצרים ו/או גורמים נוספים אשר 

 .למתאר 36הנזכרים בסעיףאינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון 

 

 מבנה החזקות .3

אשר  .Axilion Bulgaria Ltdמהונה המונפק והנפרע של חברת  100% -עד המתאר, החברה מחזיקה בלמו

באמצעות אקסיליון (. "אקסיליון בולגריה"ו/או  "החברה הבת")להלן:  2018נוסדה בבולגריה בחודש נובמבר 

מהונה  100% -כמו כן, מחזיקה ב. תמיכה, תשתיות ושירותים מקצועייםמפעילה החברה מרכז בולגריה 

בדלוור  2020באוגוסט  18אשר התאגדה ביום  .Axilion Smart Mobility Ltdהמונפק והנפרע של חברת 

 (. נכון למועד מתאר זה אין כל פעילות באקסיליון ארה"ב."אקסיליון ארה"ב"ארה"ב )להלן: 

  :זה תארלהלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה נכון למועד מ

 
 

 של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותייםאופיו ותוצאותיו  .4

נחתם הסכם בין החברה ובעלי מניותיה לבין אפיו אפריקה בע"מ )להלן:  2020באוגוסט  18ביום  .4.1

מההון המונפק והנפרע של  100%(, במסגרתו הוסכם כי אפיו תרכוש, על דרך של החלפת מניות, "אפיו"

"עסקת ו/או  "הסכם המיזוג"אפיו )להלן: החברה בתמורה להקצאת מניות וכתבי אופציה של 

 . (המיזוג"

תבוצע החלפת ניירות  "(מועד ההשלמה)להלן: "המיזוג  על פי הסכם המיזוג, במועד השלמת עסקת .4.2

 -מניות וכתבי אופציה שיהוו לאחר המיזוג כ החברהתקצה למחזיקי ניירות ערך של  שאפיוערך, כך 

אקסיליון

100%
אקסיליון  

ב"ארה

100%
אקסיליון  
בולגריה
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בדילול מלא  70.01%-זכויות ההצבעה בה בלא דילול וכומאפיו מהונה המונפק והנפרע של  81.34%

)לאחר השלמת גיוס ההון המקדמי לעסקת המיזוג, ובהנחת מימוש כתבי האופציה המוצעים לניצעי 

 . (החברה

, כך בחברה ת מניותיהם וזכויותיהם כבעלי מניותאפיו אל בחברהבתמורה, יעבירו כל בעלי מניות  .4.3

 . חברה, בדילול מלא, ובכל זכות מכל מין וסוג בהחברהממניות  100% -ב אפיושלאחר העברתם תחזיק 

, יוקצו "(החברהכתבי האופציה של )להלן: " החברהכמו כן, כנגד ביטול כתבי האופציה של  .4.4

 אפיוכתבי אופציה )לא סחירים( המירים למניות  למחזיקיהם, כפי שיהיו במועד השלמת עסקת המיזוג,

  ."(החברהם למחזיקי כתבי האופציה של כתבי האופציה המוקצי)להלן: "

וכתבי האופציה המוצעים יוקצו למחזיקי כתבי  החברהמניות המוצעות תוקצינה לבעלי מניות ה .4.5

החברה בהתאם לחלקם היחסי טרם המיזוג בהון המניות המונפק והנפרע של  החברההאופציה של 

תאר זה הינו חלק בלתי נפרד העסקה שמכמפורט בדוח הכל , בהתאמה, החברהובכתבי האופציה של 

 .הימנו

השלמת עסקת המיזוג וכניסת הסכם המיזוג לתוקף מותנות בהתקיימות התנאים המתלים המפורטים  .4.6

עסקת , המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים להשלמת מתאר זהלמועד  להלן. 4.9 בסעיף

וזאת בכפוף לזכות הצדדים להסכים, במשותף, על הארכתו )להלן:  ,2020בדצמבר  21הינו יום  המיזוג

( 3"(. מועד ההשלמה של עסקת המיזוג הינו שלושה )המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים"

ימי עסקים לאחר שיתקיים האחרון מבין התנאים המתלים, וזאת עד למועד האחרון להתקיימות 

 התנאים המתלים או המועד הנדחה.

יהיו במועד ה של אפיו הינו שבקופת עסקת המיזוגאחד התנאים המתלים להשלמת : ההון המקדמי גיוס .4.7

מזומנים נזילים נטו לאחר ניכוי התחייבויות )למעט הוצאות עסקה והנפקה  שלמת עסקת המיזוגה

גיוס אלפי ש"ח )להלן: " 19,000-והוצאות ניהול חברה כפי שנקבעו על ידי הצדדים( בסך שלא יפחת מ

 "(.המשקיעים)להלן: " משקיעים שונים )חלקו במסגרת הנפקת זכויות(יבוצע מ"(, כאשר הגיוס ההון

(. בשלב הראשון יוקצו למשקיעים כתבי אופציה )סדרה א'( לא 1גיוס ההון המקדמי יערך כדלקמן: )

 המשקיעים התחייבו שלא"( כאשר כתבי האופציה סדרה א')להלן: " אפיוסחירים המירים למניות 

התמורה בגין כל כתב אופציה  תדרוש זאת מהם. אפיולממש את כתבי האופציה סדרה א' אלא אם 

ש"ח. כתבי  6.075אג' ותוספת המימוש לכל כתב אופציה תהיה  100)סדרה א'( במועד הקצאתו תהיה 

(. 2) האופציה סדרה א' יזכו להשתתף בהנפקת זכויות שתיזום החברה כחלק מגיוס ההון המקדמי.

הנפקת זכויות לגיוס ההון הנדרש  אפיוב השני, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, תיזום בשל

להשלמת העסקה, שבין ניצעיה יהיו המשקיעים המחזיקים בכתבי אופציה סדרה א'. במסגרת הנפקת 

"(. זכויותהנפקת ה( )להלן: "4 -ו 3הזכויות יוצעו מניות ושתי סדרות של כתבי אופציה סחירים )סדרות 

שאינם המשקיעים התחייבו שלא לנצל או למכור את הזכויות שיוצעו  באפיויובהר, כי בעלי המניות 

שאינם המשקיעים יהיו רשאים להעביר חלק אפיו להם במסגרת הנפקת הזכויות )כאשר בעלי המניות ב

המיזוג( ואילו בהתחייבויות על פי הסכם  ה של אפיומהזכויות שיוקצו להם למשקיעים לצורך עמידת

המשקיעים ימסרו הודעה שבכוונתם לנצל את כל הזכויות שיוצעו להם ולממש את כל כתבי האופציה 

(. 3( שיוקצו להם או לפעול לכך שצדדים שלישיים יממשו את כל כתבי האופציה שיוקצו להם. )3)סדרה 

קצאות המפורטות בשלב השלישי, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ולהשלמת יתר הה

 להלן, תושלם עסקת המיזוג.
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אפיו ציע בצע אפיו הנפקת זכויות במסגרתה תבשלב השני לגיוס ההון המקדמי, ת: הנפקת הזכויות .4.8

ומחזיקי כתבי האופציה סדרה א'( מניות רגילות של באפיו )בעלי מניות  הלמחזיקי ניירות ערך של

, מתאר זהיובהר, כי למועד (. 4ציה סחירים )סדרה ( וכתבי אופ3החברה, כתבי אופציה סחירים )סדרה 

 החברה טרם פרסמה תשקיף להנפקת הזכויות ואין כל ודאות שתשקיף כאמור יפורסם.

כניסת הסכם המיזוג לתוקף וביצועו כפופים לקיום המלא : תנאים מתלים להשלמת עסקת המיזוג .4.9

ל הצדדים ויתרו בכתב על )אלא אם כ המפורטים להלןוהמצטבר של כל אחד מהתנאים המתלים 

המועד האחרון התקיימות אותו תנאי, כולו או חלקו, ככל שניתן לוותר עליו על פי דין( וזאת לא יאוחר מ

 המתלים: להתקיימות התנאים 

לעסקת המיזוג וכל ההחלטות הנלוות לה, בהתאם  אפיוקבלת אישור האסיפה הכללית של  .4.9.1

 וכנדרש על פי כל דין. 

לעיל, בהתאם  4.7ההון המקדמי, כאמור בסעיף המיזוג, סך גיוס  במועד השלמת עסקת .4.9.2

לאישור רואה החשבון המבקר של החברה שיחתם במועד השלמת עסקת המיזוג, לא יפחת 

  מיליון ש"ח, בניכוי הוצאות העסקה והוצאות ההנפקה. 19מסך של 

 .אפיולית לרכישת מניות אקסיליון על ידי קבלת אישור האסיפה הכל .4.9.3

קבלת כל האישורים הנדרשים לביצוע הקצאה פרטית של המניות המוצעות לבעלי מניות  .4.9.4

 .החברה, ולהקצאה פרטית של כתבי האופציה המוצעים למחזיקי כתבי האופציה של החברה

 רקטוריוןלדי החברהקבלת כל האישורים הנדרשים למינוי הדירקטורים שיומלצו על ידי  .4.9.5

 ותנאי כהונתם, החל ממועד השלמת עסקת המיזוג, ברוב הנדרש על פי דין.  אפיו

אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם להוראות חוק החברות ואשר תהא  .4.9.6

 בתוקף החל ממועד השלמת עסקת המיזוג.

ל ממועד אישור מינויו של מר אורן דרור כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה הממוזגת הח .4.9.7

 השלמת עסקת המיזוג.

 אישור תנאי העסקתם של ה"ה אורן דרור ואילן ויצמן.  .4.9.8

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות  אפיואישור התקשרות  .4.9.9

, בכפוף להשלמת עסקת החברההדירקטורים ונושאי המשרה שימונו מטעם בעלי מניות 

 המיזוג. 

-Runטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג אישור התקשרות החברה בפוליסת בי .4.9.10

Off .בכפוף להשלמת עסקת המיזוג , 

 .בתקנון חדש אפיואישור החלפת תקנון  .4.9.11

לאקסיליון תחבורה חכמה בע"מ, או לכל שם שיאושר על ידי רשם מה של אפיו אישור ש .4.9.12

 , ושינוי תקנון החברה בהתאם.החברההחברות בתיאום מראש עם 

כ לפקודת מס הכנסה 103המס בדבר הסדר המיסוי לפי הוראות סעיף קבלת אישור רשויות  .4.9.13

"( )ככל שיש רולינג המסשיחול על עסקת המיזוג לשביעות רצון אקסיליון והחברה )להלן: "

, מחזיקי כתבי האופציה של החברה(. חתימתם של בעלי מניות אפיוברולינג המס השלכות על 

שאלו ידרשו לכך(, על ההתחייבות לעמידה והמשקיעים )ככל  אפיו, בעלי מניות החברה

בהוראות רולינג המס והפקדת ניירות הערך אצל נאמן, ככל שידרש, לשם עמידה בהוראות 

כ לפקודת מס הכנסה. לרבות, קבלת אישור עקרוני של רשויות המס 103הרולינג לפי סעיף 
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ידך )ככל שיש מחד והחברה מא החברהבדבר הסדר המיסוי שיחול על העסקה לשביעות רצון 

 רולינג. -בפרה רולינג כאמור השלכות על החברה(, לרבות בדרך של פרה

 פרסום הדו"חות הנדרשים על פי דין, לרבות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו.  .4.9.14

ושל  החברהקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוצעות לבעלי מניות  .4.9.15

 . החברהפציה המוצעים למחזיקי כתבי האופציה של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האו

לפי הענין כי ממועד החתימה על הסכם המיזוג ועד למועד השלמת  החברהו/או  אפיואישור  .4.9.16

"(, לא חל שינוי מהותי לרעה במצגי או התחייבויות תקופת הבינייםעסקת המיזוג )להלן: "

פירוט של השינויים במצגיהן, תספק לצד שכנגד  אפיו והחברהמי מהצדדים; וכל אחת מבין 

 לפי הענין, כפי שהתרחשו במהלך תקופת הביניים, אם בכלל. 

, לפי הענין, כי במהלך תקופת הביניים עמדה בכל התחייבויותיה, החברהו/או  אפיואישור  .4.9.17

 ולא ביצעה פעולות שאינן מותרות לה בתקופה זו.

אישורי צדדים שלישיים לשינוי  קבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים על פי הדין וכן .4.9.18

, לפי הענין, ככל שאלו נדרשים, וכן קבלת אישורו ו/או הסכמתו של באפיו ובחברההשליטה 

כל צד שלישי אשר אישורו ו/או הסכמתו נדרשים על פי דין ו/או הסכם לשם השלמת העסקה, 

לתית או לרבות כל אישור, הודעה, הסכמה, פטור, רישיון, ויתור או המחאה מרשות ממש

רשות מנהלית, אישור בנקאי או מכל גוף או אדם אחר, בכל אחד מהמקרים האמורים, כנדרש 

לאחר  החברהעל פי דין, להשלמת העסקה ולהמשך תוקפם של כל ההיתרים והרישיונות של 

 מועד השלמת העסקה. 

חברת מו"פ  החברהקבלת אישור המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה בדבר היות  .4.9.19

מיליוני ש"ח בשלוש  3הוצאות מו"פ בסך של  שלחברהרך הנפקה בבורסה )לרבות אישור לצו

 השנים האחרונות כפי שעולה מהדו"ח הכספי האחרון שיצורף לדוח זימון האסיפה(.

ממעריך שווי בלתי תלוי שזהותו מקובלת על הצדדים, ואשר תהיה  לחברהקבלת הערכת שווי  .4.9.20

 החברה.)לרבות תוצאותיה( לשביעות רצון 

במועד השלמת העסקה לא יהיה תלוי ועומד צו שיפוטי האוסר את ביצוע העסקה ו/או כל  .4.9.21

 תביעה או הליך משפטי או מעין משפטי או התנגדות של רשות כלשהי לעסקה. 

, ובכלל זה אישור דירקטוריון החברהלעסקה, בהתאם לתקנון  החברהקבלת אישור אורגני  .4.9.22

 .של החברה ואישור אסיפת בעלי מניות החברה

הבורסה לצורך העברת בכללי  אפיוערב השלמת עסקת המיזוג, ובכפוף להשלמתה, תעמוד  .4.9.23

כי העברת  ,מרשימת השימור לרשימה הראשית )יובהרניירות הערך של אפיו המסחר ב

  (.ת המיזוגהמסחר בפועל לרשימה הראשית תהיה לאחר השלמת עסק

ד האחרון להתקיימות התנאים המתלים, בכפוף ככל שלא יתקיימו כל התנאים המתלים, עד המוע

המועד לזכות הצדדים להסכים, במשותף, על הארכת המועד האחרון להתקיימותם )לעיל ולהלן: "

, יפקע תוקף הסכם המיזוג במועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים או במועד הנדחה, 5"(הנדחה

 גין אי כניסתו לתוקף או ביטולו.מבלי שלמי מהצדדים תהא כל טענה ו/או דרישה על פיו ב

מהמסחר בבורסה, יפקע תוקף הסכם המיזוג במועד מחיקת ניירות הערך של אפיו כמו כן, ככל שימחקו 

כאמור, והצדדים ישוחררו מכל התחייבויותיהם על פיו )למעט בנוגע להוצאות העסקה  ניירות הערך

                                                
 .2020בדצמבר  21למועד הדוח, המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים הינו עד ליום  5
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  ה כלפי משנהו בנוגע לכך.והוצאות ההנפקה(, מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה או דריש

הסכם התקיימו מלוא התנאים המתלים כפי שנקבעו בהסכם המיזוג ויובהר כי נכון למועד מתאר זה טרם 

 יושלם.המיזוג ואין כל ודאות כי הסכם טרם הושלם המיזוג של החברה עם אפיו 

 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .5

 טית הרשומה בישראל. נכון למועד המתאר, החברה הינה חברה פר .5.1

 : כדלקמןהון המניות של החברה למועד המתאר הינו  .5.2

 ש"ח ע.נ כ"א. 0.001מניות רגילות בנות  50,000,000 הון רשום: .5.2.1

 ש"ח ע.נ כ"א. 0.001מניות רגילות בנות  310,010 הון מונפק ונפרע: .5.2.2

מניות  35,846כתבי אופציה המירים לעד  35,846 :כתבי אופציה המירים למניות החברה .5.2.3

 להלן. 22.5רגילות של החברה. לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה ראה סעיף 

למיטב ידיעת החברה, במהלך השנתיים שקדמו למועד המתאר ועד למועד המתאר לא בוצעו השקעות  .5.3

ית אחרת על ידי בעל עניין בחברה במניות בהון החברה, ולמיטב ידיעת החברה לא בוצעה כל עסקה מהות

 החברה למעט כמפורט להלן: 

 כמות מניות מחיר למניה העסקה תאריך

25.09.2019 
ש"ח ע.נ כ"א למספר משקיעים  0.001מניות רגילות של החברה בנות  48,267הקצאת 

 24מיליון דולר ארה"ב לפי שווי חברה של  3.9אשר השקיעו בחברה סך כולל של 
  6ן דולר לפני ביצוע ההשקעה.מיליו

דולר  80.8
 48,267 ארה"ב

ש"ח ע.נ כ"א למר אריה  0.001מניות רגילות של החברה בנות  9,415הקצאת  25.9.2019
 7דולר ארה"ב. 300,000 -שטיינברג בתמורה ל

דולר  31.86 -כ
 9,145 ארה"ב

נ כ"א למר בועז וייזר ש"ח ע. 0.001מניות רגילות של החברה בנות  6,139הקצאת  25.9.2019
 8דולר ארה"ב. 200,000 -בתמורה ל

דולר  32.58 -כ
 6,139 ארה"ב

ש"ח ע.נ כ"א למר ג'ון קססה  0.001מניות רגילות של החברה בנות  3,922הקצאת  25.9.2019
 9דולר ארה"ב. 100,000 -בתמורה ל

דולר  25.50 -כ
 3,922 ארה"ב

ש"ח ע.נ כ"א למר מארק ג'וזף  0.001החברה בנות מניות רגילות של  3,922הקצאת  25.9.2019
 10דולר ארה"ב. 100,000 -בתמורה ל

דולר  25.50 -כ
 3,922 ארה"ב

ש"ח ע.נ כ"א למר שי דתיקה  0.001מניות רגילות של החברה בנות  5,980הקצאת  25.9.2019
 11דולר ארה"ב. 170,000 -בתמורה ל

דולר  28.43 -כ
 5,980 ארה"ב

                                                
מיליון דולר ארה"ב  3.9לפיו השקיעו המשקיעים בחברה סך כולל של  ( משקיעים10חתמה החברה על הסכם השקעה עם עשרה ) 2019בספטמבר  25ביום  6

ש"ח  0.001מניות רגילות בנות  48,267מיליון דולר ארה"ב. בתמורה להשקעתם הקצתה החברה למשקיעים  24אשר משקף שווי חברה לפני ההשקעה של 
. כמו כן, לאור החתימה על הסכם ההשקעה בוצעה המרה למניות רה"בדולר א 80.8ע"נ כל אחת של החברה. בהתאם להסכם ההשקעה מחיר כל מניה היה 

ש"ח ע.נ כל אחת  0.001 מניות רגילות בנות 61,743הקצתה החברה  SAFE -סכמי הבהם התקשרה החברה. כתוצאה מהמרת ה SAFE -של כל הסכמי ה
 משקיע. כאשר יחס ההמרה נקבע בהתאם להסכם הפרטני שנחתם עם כללניצעים השונים של החברה 

דולר ארה"ב.  150,000חברה באריה שטיינברג שקיע מר בין החברה לבין מר אריה שטיינברג במסגרתו ה SAFEנחתם הסכם  2018לאוגוסט  24ביום  7
 150,000 סכום נוסף שלאריה שטיינברג שקיע מר נוסף בין החברה לבין מר אריה שטיינברג לחברה במסגרתו ה SAFEנחתם הסכם  2019בינואר  09ביום 

נקבע כי במקרה של גיוס הון, כל משקיע יקבל מספר מניות לפי הגבוה מבין )א( סכום ההשקעה חלקי מחיר למניה  SAFE -לפי הסכם ה דולר ארה"ב.
ה של הסכם "מנגנון ההמר)להלן:  20%מיליון דולר ארה"ב )ב( סכום ההשקעה חלקי מחיר מניה בסיבוב הגיוס עם דיסקאונט של  6לפי שווי חברה של 

הוקצו למר  SAFE -ובהתאם לקבוע בהסכם ה( 1שקעה )כאמור בהערת שוליים לאור חתימת החברה על הסכם ה 2019בספטמבר  25ם ביו (."SAFE -ה
 מניות רגילות של החברה.  9,145אריה שטיינברג 

 28דולר ארה"ב. ביום  100,000חברה בבועז וויזר ע מר שקיבין החברה לבין מר בועז וייזר במסגרתו ה SAFEנחתם הסכם  2018לאוגוסט  24ביום  8
דולר ארה"ב. ביום  100,000של  סכום נוסףחברה בבועז וייזר שקיע מר נוסף בין החברה לבין מר בועז וייזר במסגרתו ה SAFEנחתם הסכם  2019בינואר 

הוקצו למר בועז  SAFE -תאם למנגנון ההמרה של הסכם הובה( 1לאור חתימת החברה על הסכם השקעה )כאמור בהערת שוליים  2019בספטמבר  25
  מניות רגילות של החברה. 6,139 ויזר

 25 דולר ארה"ב. ביום 100,000חברה בג'ון קססה שקיע מר בין החברה לבין מר ג'ון קססה במסגרתו ה SAFEנחתם הסכם  2018לאוגוסט  18ביום  9
מר ג'ון קססה הוקצו ל SAFE -ובהתאם למנגנון ההמרה של הסכם ה( 1כאמור בהערת שוליים לאור חתימת החברה על הסכם השקעה ) 2019בספטמבר 

 מניות רגילות של החברה.  3,922
 25 דולר ארה"ב. ביום 100,000בחברה מארק ג'וזף מר  שקיעבין החברה לבין מר מארק ג'וזף במסגרתו ה SAFEנחתם הסכם  2018לאוגוסט  24ביום  10

הוקצו למר מארק ג'וזף  SAFE -ובהתאם למנגנון ההמרה של הסכם ה (1חתימת החברה על הסכם השקעה )כאמור בהערת שוליים לאור  2019בספטמבר 
 מניות רגילות של החברה.  3,922

 09ום דולר ארה"ב. בי 120,000חברה בשי דתיקה  שקיע מרבין החברה לבין מר שי דתיקה במסגרתו ה SAFEנחתם הסכם  2018לאוגוסט  24ביום  11
 ביום דולר ארה"ב. 50,000נוסף של סכום חברה בשי דתיקה שקיע מר נוסף בין החברה לבין מר שי דתיקה במסגרתו ה SAFEנחתם הסכם  2019בינואר 

הוקצו למר שי SAFE -ובהתאם למנגנון ההמרה של הסכם ה( 1לאור חתימת החברה על הסכם השקעה )כאמור בהערת שוליים  2019בספטמבר  25
 מניות רגילות של החברה.  5,980 קהדתי
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ש"ח ע.נ כ"א למר ניר רוטנברג  0.001מניות רגילות של החברה בנות  7,385הקצאת  25.9.2019
 12דולר ארה"ב. 250,000 -בתמורה ל

דולר  33.85 -כ
 7,385 ארה"ב

ש"ח ע.נ כ"א למר גיל אגמון  0.001מניות רגילות של החברה בנות  11,084הקצאת  25.9.2019
 13דולר ארה"ב. 500,000 -בתמורה ל

דולר  45.11 -כ
 11,084 בארה"

השקעות  למאטגש"ח ע.נ כ"א  0.001מניות רגילות של החברה בנות  3,990הקצאת  25.9.2019
 14דולר ארה"ב. 180,000 -בע"מ בתמורה ל

דולר  45.11 -כ
 3,994 ארה"ב

ש"ח ע.נ כ"א למתן וולקן  0.001מניות רגילות של החברה בנות  1,108הקצאת  25.9.2019
 15"ב.דולר ארה 50,000 -בתמורה ל

דולר  45.13 -כ
 1,108 ארה"ב

ש"ח ע.נ כ"א לג'ון פורקארי  0.001מניות רגילות של החברה בנות  443הקצאת  25.9.2019
 16.דולר ארה"ב 20,000 -בתמורה ל

דולר  45.15 -כ
 443 ארה"ב

ש"ח ע.נ כ"א לאייל רוזנר  0.001מניות רגילות של החברה בנות  5,030הקצאת  25.9.2019
 17דולר ארה"ב. 50,0001 -בתמורה ל השקעות בע"מ

דולר  29.82 -כ
 5,030 ארה"ב

ש"ח ע.נ כ"א לספטולב בע"מ  0.001מניות רגילות של החברה בנות  3,325הקצאת  25.09.2019
 18דולר ארה"ב. 150,000 -בתמורה ל

דולר  45.11 -כ
 3,325 ארה"ב

ש"ח בין איל  0.001בנות מניות רגילות של החברה  12,670הסכם מותנה למכירת  23.07.2020
 19רוזנר חברה להשקעות בע"מ, שי דתיקה ובועז וייזר למור קופות גמל בע"מ.

ש"ח  377.20 -כ
 12,670 למניה

ש"ח בין בועז  0.001מניות רגילות של החברה בנות  7,919הסכם מותנה למכירת  23.07.2020
 20ג השקעות בע"מ.וייזר, מתן וולקן, ספטולב בע"מ וניר רוטנברג בע"מ לבין מאט

ש"ח  377.20 -כ
 7,919 למניה

ש"ח ע.נ בין ניר רוטנברג בע"מ  0.001מניות רגילות בנות  3,165למכירת מותנה הסכם  03.08.2020
 21.למור קופות גמל בע"מ

ש"ח  377.20 -כ
 3,165 למניה

נברג בע"מ ש"ח ע.נ בין ניר רוט 0.001מניות רגילות בנות  795הסכם מותנה למכירת  03.08.2020
 22לישראל רייף.

ש"ח  377.20 -כ
 795 למניה

                                                
חודש דולר ארה"ב. ב 100,000 בחברהניר רוטנברג  השקיע מרבין החברה לבין מר ניר רוטנברג במסגרתו  SAFEנחתם הסכם  2018לאוגוסט  24ביום  12

 דולר ארה"ב. 150,000נוסף של ה סכום בחברניר רוטנברג שקיע מר נוסף בין החברה לבין מר ניר רוטנברג במסגרתו ה SAFEנחתם הסכם  2019ינואר 
הוקצו למר ניר SAFE -ובהתאם למנגנון ההמרה של הסכם ה( 1לאור חתימת החברה על הסכם השקעה )כאמור בהערת שוליים  2019בספטמבר  25ביום 

 מניות רגילות של החברה.  7,385 רוטנברג
 25 דולר ארה"ב. ביום 500,000חברה בל אגמון שקיע מר גיאגמון במסגרתו ה בין החברה לבין מר גיל SAFEנחתם הסכם  2019בינואר  11ביום  13

ן ל אגמוהוקצו למר גיSAFE -ובהתאם למנגנון ההמרה של הסכם ה( 1לאור חתימת החברה על הסכם השקעה )כאמור בהערת שוליים  2019בספטמבר 
 מניות רגילות של החברה.  11,084

דולר ארה"ב. ביום  180,000חברה לבין מטאג השקעות בע"מ במסגרתו השקיעה מטאג השקעות בע"מ בחברה בין ה SAFEנחתם  2019בחודש ינואר  14
הוקצו למטאג  SAFE -( ובהתאם למנגנון ההמרה של הסכם ה1לאור חתימת החברה על הסכם השקעה )כאמור בהערת שוליים  2019בספטמבר  25

 מניות רגילות של החברה.  3,990השקעות בע"מ 
בספטמבר  25דולר ארה"ב. ביום  50,000בין החברה לבין מתן וולקן במסגרתו השקיע מר מתן וולקן בחברה  SAFEנחתם הסכם  2019בינואר  09ם ביו 15

מניות  1,108הוקצו למר מתן וולקן SAFE -( ובהתאם למנגנון ההמרה של הסכם ה1לאור חתימת החברה על הסכם השקעה )כאמור בהערת שוליים  2019
 ות של החברה. רגיל

 25דולר ארה"ב. ביום  20,000קארי בחברה רבין החברה לבין ג'ון פורקארי במסגרתו השקיע מר ג'ון פו SAFEנחתם הסכם  2019בחודש ינואר  16
קארי רפו הוקצו למר ג'וןSAFE -( ובהתאם למנגנון ההמרה של הסכם ה1לאור חתימת החברה על הסכם השקעה )כאמור בהערת שוליים  2019בספטמבר 

 מניות רגילות של החברה.  443
דולר ארה"ב.  100,000במסגרתו השקיע מר אייל רוזנר בחברה השקעות בע"מ בין החברה לבין אייל רוזנר  SAFEנחתם הסכם  2018בספטמבר  01ביום  17

 50,000השקיע מר רוזנר בחברה סכום נוסף של במסגרתו השקעות בע"מ נוסף בין החברה לבין מר אייל רוזנר  SAFEנחתם הסכם  2019בינואר  15ביום 
 -( ובהתאם למנגנון ההמרה של הסכם ה1לאור חתימת החברה על הסכם השקעה )כאמור בהערת שוליים  2019בספטמבר  25דולר ארה"ב. ביום 

SAFE מניות רגילות של החברה.  5,030הוקצו למר אייל רוזנר 
 25דולר ארה"ב. ביום  150,000החברה לבין ספטולב בע"מ במסגרתו השקיעה ספטולב בע"מ בחברה בין  SAFEנחתם הסכם  2019בינואר  09ביום  18

הוקצו לספטולב בע"מ SAFE -( ובהתאם למנגנון ההמרה של הסכם ה1לאור חתימת החברה על הסכם השקעה )כאמור בהערת שוליים  2019בספטמבר 
  מניות רגילות של החברה. 3,325

( לבין מור קופות גמל "המוכרים")להלן יחדיו:  וייזרובועז  דתיקהחברה להשקעות בע"מ, שי  רוזנרנחתם הסכם מותנה בין איל  2020 ביולי 23 ביום 19
במסגרת ההסכם נקבע כי ככל ותושלם עסקת המיזוג בין החברה לבין אפיו אפריקה מניות רגילות של החברה.  12,670( למכירת "הרוכשת"בע"מ )להלן: 
 377.20ש"ח המשקף מחיר של  4,779,295מניות רגילות של החברה בתמורה לסך של  12,670ימכרו המוכרים לרוכשת ( "המתלה"התנאי בע"מ )להלן: 

יבוטל ההסכם. כמו כן, ההסכם יפקע מאליו ויחשב כבטל ומבוטל אם וככל שעד ליום  30.06.2021ש"ח למניה. ככל ולא יושלם התנאי המתלה עד ליום 
הסכם מיזוג מפורט בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ ו/או במקרה בו מזכר ההבנות ו/או הסכם המיזוג )אם וככל שייחתם( בין  יחתםא , ל30.06.2021

 החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ יבוטלו בהסכמת הצדדים להם.
השקעות  מטאג( לבין "המוכרים"וטנברג בע"מ )להלן יחדיו: בע"מ וניר ר ספטולב, מתן וולקן, וויזרנחתם הסכם מותנה בין בועז  2020ביולי  23 ביום 20

במסגרת ההסכם נקבע כי ככל ותושלם עסקת המיזוג בין החברה לבין אפיו אפריקה  .החברה של רגילות מניות 7,919 למכירת( "הרוכשת"בע"מ )להלן: 
 377.20ש"ח המשקף מחיר של  2,987,047ה בתמורה לסך של רגילות של החבר ניותמ 7,919( ימכרו המוכרים לרוכשת "המתלה"התנאי בע"מ )להלן: 

יבוטל ההסכם. כמו כן, ההסכם יפקע מאליו ויחשב כבטל ומבוטל אם וככל שעד ליום  30.06.2021ש"ח למניה. ככל ולא יושלם התנאי המתלה עד ליום 
קרה בו מזכר ההבנות ו/או הסכם המיזוג )אם וככל שייחתם( בין הסכם מיזוג מפורט בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ ו/או במ יחתם, לא 30.06.2021

 החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ יבוטלו בהסכמת הצדדים להם.
 3,165( למכירת "הרוכשת"( לבין מור קופות גמל בע"מ )להלן: "המוכרת""מ )להלן: בע רוטנברג ניר בין מותנהנחתם הסכם  2020באוגוסט  03 ביום 21

 תמכור( "המתלה"התנאי "מ )להלן: בע אפריקה אפיו לבין החברה בין המיזוג עסקת ותושלם ככל כי נקבע ההסכם במסגרתל החברה. מניות רגילות ש
התנאי המתלה  יושלםש"ח למניה. ככל ולא  377.20ש"ח המשקף מחיר של  1,193,838מניות רגילות של החברה בתמורה לסך של  3,165המוכרת לרוכשת 

הסכם מיזוג מפורט בין  יחתם, לא 30.06.2021 ליום שעד וככל אם ומבוטל כבטל ויחשב מאליו יפקע ההסכם, כן כמו. ההסכם יבוטל 30.06.2021 ליום עד
ו החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ ו/או במקרה בו מזכר ההבנות ו/או הסכם המיזוג )אם וככל שייחתם( בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ יבוטל

 ים להם.בהסכמת הצדד
מניות רגילות  795( למכירת "הרוכש")להלן:  ישראל רייף( לבין "המוכרת"בין ניר רוטנברג בע"מ )להלן:  מותנהנחתם הסכם  2020באוגוסט  03ביום  22

מוכרת לרוכש ( תמכור ה"המתלה"התנאי של החברה. במסגרת ההסכם נקבע כי ככל ותושלם עסקת המיזוג בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ )להלן: 
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 פירוט בעלי המניות של החברה ושיעור החזקותיהם במניותיה למועד המתאר: .5.4

 שם בעל המניות
 שיעור החזקה כמות מניות

%-ב  שיעור החזקה כמות מניות 
%-ב  

בהנחה של השלמת מכירת  נכון למועד מתאר זה
 המניות23

 32.26 100,000 32.26 100,000 אילן וייצמן
 32.26 100,000 32.26 100,000 אורן דרור
 5.57 17,272 5.57 17,272 גיל אגמון
( בע"מ2014דור שלמה השקעות )  14,851 4.79 14,851 4.79 

Sixt Ventures Gmbh 14,851 4.79 14,851 4.79 
 4.23 13,128 4.23 13,128 אריה שטיינברג

 1.73 5,360 3.18 9,860 ניר רוטנברג בע"מ
 4.92 15,251 2.37 7,332 מאטג השקעות בע"מ

 0.00 0 1.98 6,139 חיים בועז ויזר
 0.00 0 1.93 5,980 שי דתיקה

 0.00 0 1.62 5,030 אייל רוזנר חברה להשקעות בע"מ
 0.72 2,239 1.43 4,439 ספטולב בע"מ
 1.27 3,922 1.27 3,922 מארק ג'וזף

 1.27 3,922 1.27 3,922 אנטוני ג'ון קאססה
 0.29 903 0.52 1,603 מתן וולקן

 0.20 619 0.20 619 תומר סלמון
 0.20 619 0.20 619 יובל שני

 0.14 443 0.14 443 ג'ון דיוויס פורקארי
 5.10 15,835 0.00 0 מור קופות גמל בע"מ

 0.26 795 0.00 0 ישראל רייף
 100% 310,010 100% 310,010 סה"כ

 
 

 ידנדיםחלוקת דיב .6

 בשנתיים האחרונות שקדמו למועד מתאר זה לא חילקה החברה דיבידנדים. 

: בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, החברה רשאית להכריז על חלוקת דיבידנד מדיניות חלוקת דיבידנד

או חלוקת מניות הטבה לטובת בעלי המניות בהתאם לזכויותיהם מתוך הרווחים הניתנים לחלוקה בהתאם 

 .1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  302ות סעיף להורא

                                                
 30.06.2021ש"ח למניה. ככל ולא יושלם התנאי המתלה עד ליום  377.20ש"ח המשקף מחיר של  300,000מניות רגילות של החברה בתמורה לסך של  795

חברה לבין אפיו הסכם מיזוג מפורט בין ה יחתם, לא 30.06.2021יבוטל ההסכם. כמו כן, ההסכם יפקע מאליו ויחשב כבטל ומבוטל אם וככל שעד ליום 
 להם.אפריקה בע"מ ו/או במקרה בו מזכר ההבנות ו/או הסכם המיזוג )אם וככל שייחתם( בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ יבוטלו בהסכמת הצדדים 

קעות בע"מ )בעלת מניות בין מאטג השל בחברה מניות בעלי מספר בין מותנים מניות מכירת הסכמי נחתמו 2020 באוגוסט 03 ויום 2020 ביולי 23 ביום 23
כי ככל ותושלם עסקת המיזוג בין . במסגרת הסכמים אלו נקבע ("הרוכשים"בחברה נכון למועד מתאר זה(, ישראל רייף ומור קופות גמל בע"מ )להלן: 

ושלם התנאי המתלה עד ליום ( ימכרו בעלי המניות לרוכשים את מניותיהם בחברה. ככל ולא י"המתלה"התנאי החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ )להלן: 
הסכם מיזוג מפורט בין החברה  יחתם, לא 30.06.2021יבוטל ההסכם. כמו כן, ההסכם יפקע מאליו ויחשב כבטל ומבוטל אם וככל שעד ליום  30.06.2021

ו אפריקה בע"מ יבוטלו בהסכמת לבין אפיו אפריקה בע"מ ו/או במקרה בו מזכר ההבנות ו/או הסכם המיזוג )אם וככל שייחתם( בין החברה לבין אפי
 .זה למתאר 21 -ו 20, 19, 18. לפרטים נוספים ראה הערות שוליים הצדדים להם
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 מידע אחר -חלק שני 

 מידע כספי לגבי תחומי פעילות החברה .7

 31, יום 2018בדצמבר  31להלן יובא מידע כספי על תחום הפעילות של החברה מתוך דוחותיה הכספיים ליום 

 באלפי ש"ח:  2020ביוני  30ויום  2019בדצמבר 

 
חודשים  לשישה

וםשהסתיימו בי  
*30.06.2020 

לשנה שהסתיימה 
31.12.2019ביום   

לשנה שהסתיימה 
31.12.2018ביום   

 847 6,391 879 הכנסות ממכירות

 3,319 3,774 3,731 הוצאות מחקר ופיתוח

 1,301 3,387 2,498 הוצאות שיווק הנהלה וכלליות

 (3,773) (770) (5,350) הפסד מפעולות

( מימוןהוצאות) הכנסות  21 (356) 47 

 2 14 - הוצאות מס

(5,329) הפסד כולל לתקופה  (1,141) (3,728) 

*30.06.2020 ליום  31.12.2019 ליום  31.12.2018 ליום   

 2,589 19,861 14,315 סך נכסים

 3,153 2,798 2,300 סך התחייבויות

 (564) 17,063 12,015 סה"כ הון )גרעון בהון(
 .מבוקרים בלתי*נתונים 

 

 והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה סביבה כללית .8

( לניהול AIפעילות החברה, בתחום פיתוח, יישום והטמעה של מערכות תוכנה מבוססות בינה מלאכותית )

מערך התחבורה בערים ומטרופולינים בצורה חכמה ומיטבית, עשויה להיות מושפעת ממגמות ו/או אירועים 

לכלית בה היא פועלת, אשר לחברה אין יכולת השפעה עליהם ואלה ו/או התפתחויות שונות בסביבה המקרו כ

 עשויים להשפיע, חלקם באופן מהותי, על התפתחותה ותוצאותיה העסקיות, כמפורט להלן.

 כללי .8.1

החידושים האחרונים בתחום התחבורה נוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו, משתמשי הדרך, באופן יום 

 –במסגרת מה שמסתמן כיום כמהפכה התעשייתית הרביעית יומי. עולם התחבורה משתנה ללא היכר 

מהפכת הידע והמידע, המבוססת על חיבור עמוק בין הפיזי לדיגיטלי עד כדי טשטוש הגבול ביניהם. 

החל  –בעולם כולו רותמים כעת את המהפכה הזו לטובת שיפור תחום התחבורה על רבדיו השונים 

 ל ניהול התנועה ועד להגברת הבטיחות של משתמשי הדרך.בהגדלת היצע אפשרויות הנסיעה, דרך ייעו

מהפכת הידע המתרחשת בעולם אינה פוסחת על עולם התשתיות הקיימות ובתוך כך על תחום ניהול 

קולטות ומעבדות נתונים המיוצרים באופן שוטף  אשרמערכות וזאת באמצעות הטמעת  ובקרת התנועה

ם, רמזורים, צמתים, ברשת הסלולרית ובאמצעים נוספים, על ידי מצלמות, חיישנים המוטמעים בכבישי

ובהתאם להם מווסתות את התנועה, על פי מדיניות התנועה המתאימה לאזור מסוים. ויסות זה מאפשר 

ניצול אופטימלי של משאבי הדרך ונעשה למשל על ידי מתן התראות לנהגים באשר למהירות נסיעה 

התנועה העדכני, שינוי רמזור לטובת תחבורה ציבורית  אופטימלית, התאמת תוכנת רמזורים למצב

 והמלצות לדרכים חלופיות בשעות עומס.

 תיאור המגמה בישראל .8.1.1

כתוצאה מהעלייה ברמת החיים במקביל לגידול למועד המתאר, למיטב ידיעת החברה, 

בתעסוקה ופיזור האוכלוסייה, קצב הגידול של הנסועה ברכב פרטי בשני העשורים האחרונים 
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ת, ובחמש פרטי מכוניתלעבודה ב נוסעיםבישראל מהעובדים  65% -לשנה. כ 4% -היר כמ

השנים האחרונות העלייה של שיעור הנוסעים ברכב פרטי לעבודה היא בקצב של כנקודת אחוז 

נכון למועד מתאר זה, בהתאם . OECD -במדינות המדובר על אחוז גבוה ביחס לנהוג  24לשנה.

"שיפור השירות של התחבורה  הינה של המגמה בישראלישראל,  למחקר שנערך על ידי בנק

משבר  .25הציבורית וייקור הנסיעה ברכב פרטי ככלים להתמודדות עם הגודש בכבישים"

אך  -הקורונה עשוי להביא לירידה מסוימת בהיקף הנסועה, הודות להרחבת העבודה מהבית 

בנק לגישת  .חבורה הציבוריתאמצעות התמהגעה לעבודה ב ותבמקביל הוא גם גרם להימנע

, הדרך לעודד מעבר מנסיעה לעבודה ברכב פרטי לנסיעה לעבודה באמצעות תחבורה ישראל

 ציבורית היא שילוב של שיפור השירות של התחבורה הציבורית וייקור הנסיעה ברכב הפרטי. 

את זאת הוא מציע לעשות באמצעות כלים פשוטים, שחלקם כבר נמצאים בתוכניות 

שיפור השירות אשר כולל את קיצור זמן  לה, אך באופן חלקי בלבד, שאינו מספק:הממש

הנסיעה הכולל, הגדלת אמינותו ושיפור נוחות הנסיעה. דרכים אפשריות לקיצור זמן הנסיעה 

הכולל בתחבורה הציבורית הן מתן יתרות בזכות הדרך לתחבורה הציבורית, צמצום זמן 

  26תשתית לנסיעת ה"קילומטר האחרון".ההמתנה בתחנה ושיפור השירות וה

שיפור תשתיות התחבורה הציבורית באמצעות מסלולים ייעודיים לתחבורה ציבורית, העדפה 

ברמזורים, קיום רכבת תחתית )אשר לה מפלס עצמאי(, חנייה נוחה )לרכב ולאופניים( 

. בשנים נדרשת הגדלה מסיבית של ההשקעה –בתחנות מרכזיות של האוטובוס והרכבת ועוד 

האחרונות ניכרת עלייה מסוימת של ההשקעה בתשתיות תחבורה, ובפרט בתשתיות הרכבת, 

 אך זאת עלייה מתונה, שאין בה כדי לספק את הגידול המהיר של הביקוש. 

העדפה לתחבורה ציבורית ברמזורים קיימת למיטב ידיעת החברה, נכון למועד מתאר זה, 

בור הרכבת הקלה, ועבור אוטובוסים בכמה צמתים( ירושלים )ע -היום בשתי ערים בלבד 

  .החברה בשני המקרים הללו, כאמור, מיושם הפתרון של -ובחיפה )עבור המטרונית( 

שעניינה תכנית לאומית לתחבורה  2017משנת  2316במסגרת החלטת ממשלה מס' כמו כן, 

מחויבותה , הדגישה ממשלת ישראל את 27("החלטת ממשלה תחבורה חכמה"חכמה )להלן: 

לפתח את תחום התחבורה החכמה בישראל ולהיות מובילה בתחום. החלטת הממשלה 

קידום ותמיכה בחברות העוסקות בתחום )פיתוח התעשייה  –עוסקת בשני היבטים: האחד 

 קידום פתרונות לסוגיות תחבורתיות.  –סיסטם( והשני -הישראלית והאקו

התחבורה החכמה באמצעות כלל אגפיו  משרד התחבורה פועל להטמעה מיטבית של מהפכת

תנועה, תשתיות, מדען ראשי, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, טכנולוגיות דיגיטליות  –

וכן יחידות המטה ובראשן הלשכה המשפטית. משרד התחבורה מתמקד בעידוד ובקידום 

 ביניהםתחומי ליבה שאותם זיהה כמרכזיים וכרלוונטיים ביותר לסיבה הייחודית בישראל ו

מערכות אלו קולטות ומעבדות נתונים המיוצרים באופן שוטף על ידי  - מערכות בקרת תנועה

מצלמות, חיישנים המוטמעים בכבישים, רמזורים, טלפונים חכמים ואמצעים נוספים, 

                                                
242020.aspx-7-Pages/21https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/  
25https://www.themarker.com/dynamo/cars/1.9012916. 
טע שבין , וכן הקהיעד אל המוביל העיקרי הציבורי התחבורה כלי של הקרובה לתחנה המוצא נקודת בין המקשר הדרך קטע הוא" האחרון"הקילומטר  26

וב התחנה הקרובה ליעד לבין היעד עצמו. זמן ניידות ארוך ב"קילומטר האחרון" עלול לפגוע אנושות בכדאיות השימוש בתחבורה הציבורית ולכן חש
 שיינתן לו מענה יעיל.

27rtments/policies/2017_des2316https://www.gov.il/he/depa  

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/21-7-2020.aspx
https://www.themarker.com/dynamo/cars/1.9012916
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2316
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ובהתאם להם מווסתות את התנועה, על מנת לאפשר זרימה חלקה יותר שלה. משרד 

מרכזי של מערכות אלו ובהתאם יפעל לזיהוי אתגרים, התחבורה רואה את עצמו כלקוח 

-הצפת צרכים לשוק הפרטי ותקצוב מחקר ופיתוח, תוך שיתוף פעולה עם מגוון שחקנים באקו

  28סיסטם )לרבות מגזר פרטי ואקדמיה(, לטובת הבנת האתגרים וגיבוש פתרונות.

 תיאור המגמה ברחבי העולם .8.1.2

בורה החכמה במיקום גבוה בסדר העדיפויות ממשלות רבות בעולם מציבות את תחום התח

שלהן ופועלות לגיבוש אסטרטגיה ודרכי פעולה מתאימות לקידומו. ניתן לזהות מספר תחומי 

ליבה של תחבורה חכמה בהם המדינות בוחרות להתמקד באופן רוחבי: הקמת פלטפורמות 

י התחבורה ( המאגדות את כל שירותMobility as a Service – MaaSניירות כשירות )

ככלי  Data -ומאפשרות למשתמש תכנוס נסיעה, כרטוס ותשלום במקום אחד; שימוש ב

למקבלי ההחלטות בעת תכנון והפעלת תחבורה ציבורית ותשתיות, כמו גם למשתמשי הדרך 

וליזמים השונים; הטמעת מערכות בקרת תנועה מתקדמות לוויסות התנועה; שימוש בכלים 

חשמליים( כמענה לאתגר הקילומטר הראשון/אחרון; והיערכות  מוביליים )זעירים-מיקרו

 לעידן הרכבים האוטונומיים.

אחד מתחומי הליבה של תחבורה חכמה בהם המדינות השונות בוחרות להתמקד באופן רוחבי 

 Data Driven Trafficהינו הטמעת מכרות ניהול ובקרת תנועה מבוססות נתונים )

Managementקרת התנועה עתידות למלא שלוש פונקציות מרכזיות (. מערכות ניהול וב– 

האחת היא איסוף נתונים ממקורות רבים ושונים בזמן אמת )תשתיות, חיישנים, מידע 

הקצאת משאבי הדרך בהתאם  –מהציבור, מצלמות וכו'( וסנכרונם במקום אחד; השניה 

ם גודש וקיצור זמני למדיניות מנהל התנועה באמצעות שינוי רמזורים וייעוד נתיבים לצמצו

באמצעים שונים בזמן אמת )שלטים אלקטרוניים, הפצת מידע לציבור  –נסיעה; והשלישית 

אפליקציות, הכוונת חניה ואף הכוונת ומסלול ציי רכב ותחבורה ציבורית(. מערכות אלו 

מאפשרות למרכזי ניהול התנועה לצמצם זמן תגובה על אירועים שונים )פקקים, תאונות 

צפוי( למינימום האפשרי, למצות את משאבי הדרך ולשפר את השירות למשתמשי ובלתי 

 הדרך תוך שיפור ולמידה להמשך. 

שתאפשר סנכרון דיגיטלי בין כל מרכזי בקרת התנועה  29Charmבהולנד מטמיעים מערכת 

במדינה )אשר עד הטמעת המערכת נעשה בצורה אנושית(, בסינגפור הוטמעו שלל מערכות, 

מערכת רמזורים חכמה המתאימה עצמה ליצירת "גלים ירוקים" בהתאם  – 30Glideביניהן 

לעומסי התנועה בצמתים. מדינות או ערים מטרופוליניות אחרות המובילות את תחום 

החדשנות )כגון ליסבון וסן דייגו( אימצו גם מערכות בקרה וניהול ניידות המסנכרנות בין 

ומהוות פלטפורמה לקבלת החלטות בזמן אמת מערכות בקרת תנועה לבין ספקי תחבורה 

ציה של נתונים ופתרונות תחבורה. גגראעבור הרשת המקומית ו/או המטרופולינית, על בסיס 

לשם תכנון מיטבי ומותאם של פרויקטי  Big Dataבנוסף מערכות אלו מאפשרות ניתוחי 

מערכות מפעילי תחבורה עתידיים. מרכז כזה מטרתו לאגם מידע ממצלמות הדרך השונות ומ

                                                
28https://www.gov.il/BlobFolder/reports/smart_transportation/he/smart_transportation_2019.pdf  
29y Rijkswaterstaat ModelCommon Highways Agenc  
30Green Link Determining  

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/smart_transportation/he/smart_transportation_2019.pdf
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מידע בין ולהעביר , מערכות רישוי וניהול צי רכב( GPSהתחבורה הציבורית )ובכלל זה נתוני 

משתמשי הדרך ונהגי האוטובוסים למרכזי הבקרה ומנהלי התנועה לטובת בקרת התנועה 

 31בדגש על מתן עדיפות לתחבורה ציבורית בזמן אמת.

מימוש אסטרטגיית התחבורה  גודל לטובת מדינות רבות מקצות תקציבים ומשאבים בסדרי

מעבר לאנרגיה ירוקה/מתחדשת, שימוש בטכנולוגיות ירוקות, מיקוד החכמה שלהן, 

בהיקף של  Green Deal -את תוכנית ה האיחוד האירופאי אישר בהפחתת פליטת פחמן וכו':

בדרום קוריאה אושרה תוכנית  32.דולר מיליארד 572 בהיקףמיליארד דולר ארה"ב.  572

South Korea's Digital New Deal  33מיליארד דולר ארה"ב לחמש שנים. 62בתקציב של 

זהות את הצורך בפיתוחן והטמעתן של מערכות בקרת תנועה הוליסטיות. מדינות העולם מ

אלו צריכות לדעת לעבד את הנתונים לכדי המלצות בזמן אמת, לזהות מגמות תחבורתיות 

רוחביות ולהוות כלי לחיזוי התנהגות. סינגפור שנחשבת חלוצה בתחום זה, הטמיעה בשנת 

רה המנטר תנועה על כבישים מהירים, . זהו למעשה חדר בק34EMAS -את מערכת ה 2010

מתריע מפני מפגעים, ומאפשר תגובה מהירה למצבי חירום ותקריות תחבורתיות. מאז הקמת 

 -דקות מזמן התגובה לתקריות אשר ערכן הכלכלי משתווה ל 24חדר הבקרה נחסכו בממוצע 

. 2017בשנת  122 -ל 2010בשנת  201 -מיליון דולר. כמו כן, כמות התקריות עצמן ירדה מ 40

(. האחרונה מעבדת Atsac 3.0( ובלוס אנג'לס )Charmמערכות דומות מוטמעות אף בהולנד )

מקורות שונים וכך מקטינה את  30,000 -בייט של נתונים המתקבלים מכ-טרה 7.5 -מדי יום כ

 35.10% -זמן הנסיעה הממוצע בכ

תנועה לבין ספקי תחבורה  אלו מהוות בסיס לפיתוח מערכות המסנכרנות בין מערכות בקרת

ומהוות פלטפורמת קבלת החלטות בזמן אמת וכן לטובת תכנון עתידי מבוסס נתוני עבור 

 36הרשות המקומית ו/או המטרופולינית.

( מביאה גם Covid-19בעקבות וירוס הקורונה )שהתרחש המשבר העולמי כמו כן, בעקבות 

ות שהיו נהוגים טרם המשבר. זה בא לשינויים בדפוסי חשיבה ויציאה מפרדיגמות וקיבעונ

לידי ביטוי גם במגזר הפרטי אבל בעיקר ניכרים הדברים במגזר הציבורי ברחבי העולם. 

, ביג AIהמשבר קידם את הפתיחות לחדשנות ולשינוי, חיפוש אחר טכנולוגיות חדשות )

עם ( שעשויות לסייע להתמודד עם האתגרים החדשים בשגרה החדשה של "לחיות 5Gדאטה, 

 onהוירוס". גם המעבר לשימוש נרחב והסתמכות על תשתיות ענן )להבדיל משרתים

premise.הואץ בעקבות המשבר )  

 האטה בפעילות וחוסר ודאות כלכלית .8.2

האטה בפעילות הכלכלית ואי הוודאות בשוק הישראלי ו/או העולמי בשנים הקרובות, בין היתר בעקבות 

השפיע על יכולתה של החברה לגייס הון בשוק ההון המקומי ו/או ( עשויים לCovid-19וירוס הקורונה )

 העולמי הדרוש לה לשם השלמת פיתוח מוצריה.

                                                
31https://www.gov.il/BlobFolder/reports/smart_transportation/he/smart_transportation_2019.pdf  
32plan-billion-572-with-history-in-stimulus-green-biggest-approves-21/eu-07-https://www.bloomberg.com/news/articles/2020  
33/deal-new-digital-koreas-https://thediplomat.com/2020/06/south  
34Expressway Monitoring & Advisory System  
35-http://visionzero.lacity.org/wp –LADOT. (2016). Vision Zero GIS Data Dictionary 
 content/uploads/2016/08/VisionZero_GisDataDictionary.pdf 

 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/smart_transportation/he/smart_transportation_2019.pdf -ב 34עמוד  36

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/eu-approves-biggest-green-stimulus-in-history-with-572-billion-plan
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/eu-approves-biggest-green-stimulus-in-history-with-572-billion-plan
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/eu-approves-biggest-green-stimulus-in-history-with-572-billion-plan
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/eu-approves-biggest-green-stimulus-in-history-with-572-billion-plan
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/eu-approves-biggest-green-stimulus-in-history-with-572-billion-plan
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/eu-approves-biggest-green-stimulus-in-history-with-572-billion-plan
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/eu-approves-biggest-green-stimulus-in-history-with-572-billion-plan
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/eu-approves-biggest-green-stimulus-in-history-with-572-billion-plan
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/eu-approves-biggest-green-stimulus-in-history-with-572-billion-plan
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/smart_transportation/he/smart_transportation_2019.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/eu-approves-biggest-green-stimulus-in-history-with-572-billion-plan
https://thediplomat.com/2020/06/south-koreas-digital-new-deal/
http://visionzero.lacity.org/wp-content/uploads/2016/08/VisionZero_GisDataDictionary.pdf
http://visionzero.lacity.org/wp-content/uploads/2016/08/VisionZero_GisDataDictionary.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/smart_transportation/he/smart_transportation_2019.pdf
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 תיאור כללי של מגמות רגולציה / חקיקה .8.3

למועד המתאר, קיימת בארץ ובעולם רגולציה וחקיקה ביחס להצבת הרמזורים ופעילותם וזאת מתוך 

אחיד של רמזורים, התואם את צרכי הבטיחות הקיימים. מגמה להבטיח תכנון, ביצוע ותפעול תקין ו

שינויי רגולציה כאמור עשויים להשפיע, להערכת החברה, על פעילותה העסקית של החברה ולהגדיל את 

 פוטנציאל גיוס ההון והמכירות שלה ככל שמוצריה יפותחו בהצלחה. 

השפיע על פעילות החברה )לחיוב כמו כן, קיימת רגולציה עולמית ומקומית שייתכן ששינוי בה עשוי ל

או לשלילה( ובכלל זה תקינה מקומית ובינלאומית בנוגע לתכנון רמזורים, בחינת יעילות חיבור צמתים 

מרומזרים בגל ירוק, הנחיות לתכנון ותפעול רמזורים, הנחיות לשילוב גלאים ברמזורים, פיצול צמתים 

יה בתחום התקינה הנוגעת לפעילותה ותפעל, מרומזרים וכד'. החברה עוקבת אחר התפתחות הרגולצ

 ככל שניתן, לבצע את ההתאמות הנדרשות לטכנולוגיה פרי פיתוחה בהתאם לנדרש. 

יובהר כי, למיטב ידיעת החברה, למועד המתאר חלים על המוצרים אותם מפתחת החברה מגבלות, 

ם המעוגנים בחוק וזאת חקיקה, תקינה או אילוצים מיוחדים כלשהם ועליהם לעמוד בתקנים מחייבי

 על מנת שניתן יהיה לשווק ולמכור מוצרים אלו. 

של החברה  TransEm  -, קיבלה החברה ממשרד התחבורה אישור כי תוכנת ה2019בינואר  22ביום 

עומדת בדרישות משרד התחבורה בישראל וניתן להשתמש בה לתכנון רמזורים בישראל. תוקף 

  בלתו.האישור הינו לשלוש שנים ממועד ק

לניהול מערך התחבורה בערים ומטרופולינים בצורה  ותיובהר כי, החברה מספקת ללקוחותיה תוכנ

. ההטמעה של התוכנה ואופן השימוש בה בפועל של תוכנות אלה חכמה ומיטבית לצד תחזוקה שוטפת

 נעשה בהתאם להמלצות של מהנדסי תנועה מטעם העיר ו/או המטרופולין שרכש את התוכנה. 

 להלן. 29סעיף ראה טים נוספים אודות מגבלות ופיקוח החלים על החברה לפר
 .להלן 29 סעיףראה ופיקוח על פעילות חברה לפרטים אודות מגבלות  :תקינה .8.4

 במרכזי העריםמגמה גלובלית של הפחתת זיהום אוויר  .8.5

עולה, כי כיום יותר  OECD -כלי הרכב מהווים מוקד עיקרי לבעיות זיהום אוויר. מנתוני האו"ם וה

בממוצע( וכי  75% -ממחצית האוכלוסייה בעולם מתגוררת בערים )בעולם המפותח השיעור הינו כ

  37מהאנרגיה הגלובאלית. 2/3 -הערים צורכות כ

ה הגורם הראשי להגברת בעיות זיהום האוויר, היות ודפוסי התיישבות עירונית בפני עצמה אינ

התיישבות צפופים יותר המאפיינים את העיר דווקא עשויים לייעל ולהפחית את צריכת האנרגיה. יחד 

עם זאת, דפוסי ההתפתחות של אזורים עירוניים מלווים בעלייה בשימוש בכלי רכב המגביר את זיהום 

ר תופעות היווצרות הפרבר העירוני וההישענות על הרכב הפרטי ככלי האוויר. הגורמים לכך הם בעיק

  38ניידות עיקרי.

המגמה הנוכחית הינה לצמצם משמעותית את פליטות המזהמים מכלי רכב באמצעים טכנולוגיים 

שונים וההתמודדות עם בעיית זיהום האוויר נמצאת בסדר עדיפות גבוה בערים רבות בעולם, הנוקטות 

ם על מנת להפחית את זיהום האוויר בתחום שיפוטן. להערכת החברה, לניהול התנועה אמצעים שוני

ברחבי הערים יש תפקיד מרכזי בהפחתת זיהום האוויר וזאת על ידי ניתוב התנועה דרך רמזורים 

                                                
37_2011_revision-explained/index.php/Degree_of_urbanisation_classification_-https://ec.europa.eu/eurostat/statistics  
38rural_typology-explained/index.php?title=Archive:Urban-eu/eurostat/statisticshttps://ec.europa.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Degree_of_urbanisation_classification_-_2011_revision
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Urban-rural_typology
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  39מסונכרנים על מנת למנוע פליטות גבוהות יותר עקב האצה ובלימה.

 פיתוח טכנולוגיית הרכב האוטונומי .8.6

עתידית אפשרית של הרכב האוטונומי לנפוץ עשויה לעודד את השימוש ברמזורים חכמים וכן  הפיכה

( דוגמת אלו שמפתחת החברה, בין היתר, לאור AIבתוכנות תכנון רמזורים מבוססת בינה מלאכותית )

האפשרות שהתוכנות שמפתחת החברה )ככל שפיתוחם יושלם בהצלחה( יתקשרו ו/או ישולבו בכלי 

 טונומיים ויסייעו לניתוב התנועה בצורה מיטבית. הרכב האו

 תחרות, פיתוח וייצור מוצרים מתחרים חליפיים למוצרי החברה .8.7

ניהול התנועה ברחבי הערים הוא תחום דינאמי, הכולל פתרונות רבים ומגוונים מלבד פיתוח מערכות 

ינים כגון רמזורים ( לניהול מערך התחבורה בערים ומטרופולAIתוכנה מבוססות בינה מלאכותית )

חכמים, כלי רכב אוטונומיים, תחבורה ציבורית וכד' כאשר בנוסף לחברה ישנם חברות נוספות 

המפתחות תוכנות שונות לניהול רמזורים ו/או רמזורים חכמים. פתרונות אלו והתחרות מצד חברות 

רים תחליפים אחרות עלולות לנגוס בחלקה של החברה בשווקי היעד. לפרטים אודות תחרות ומוצ

 למתאר זה להלן. 8.7סעיף למוצרי החברה ראה 

 גורמי השפעה נוספים .8.8

לפירוט נוסף אודות השפעה אפשרית של גורמים חיצוניים על פעילות החברה, ראו פרק גורמי הסיכון 

  להלן. 36בסעיף 

האמור לעיל בדבר הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים ו/או העשויים להשפיע על אופי 

ופעילות החברה קיימות ו/או העתידית, מתבסס בעיקרו על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה, 

או הנתונים המפורטים לעיל /כפי שהם ידועים לה כיום. מבלי לגרוע מהאמור, כל ההנחות ו/או האומדנים ו

הינם בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, 

המבוססים בחלקם על פרסומים פומביים שונים ובחלקם על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים 

אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו

שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים 

שונים, וביניהם אי עמידת החברה ביעדי הפיתוח ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת המימון הדרוש 

ו/או שיווק המוצרים ו/או גורמים נוספים שאינם בשליטת החברה  לצורך פיתוח המערכת שמפתחת החברה

 למתאר. 36 ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

 

                                                
39ts/air_cityplans_world.pdfhttp://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/carpollution/documen  

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/carpollution/documents/air_cityplans_world.pdf
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 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות -חלק שלישי 

 מידע כללי על תחום הפעילות .9

בתחום פיתוח, יישום והטמעה של מערכות תוכנה מבוססות בינה מלאכותית  למועד המתאר פועלת החברה

(AI לניהול מערך התחבורה בערים ומטרופולינים אשר מאפשרות תחבורה חכמה ומיטבית בערים בדגש על )

שיפור זרימת התנועה, העדפת תחבורה ציבורית, רכבי חירום והגברת בטיחות משתמשי הדרך השונים בדגש 

גל. הפתרונות שמפתחת החברה מתעדים להביא לאופטימיזציה מיטבית של תזמון מערכת על הולכי ר

הרמזורים הפועלת במרחב הציבורי וכפועל יוצא מכך לזרימה מיטבית של משתמשי הדרך וזאת באמצעות 

ניתוח כולל של רשת הרמזורים, משתמשי הדרך ורמת הביקוש ברשת, וזאת ללא צורך בפריסת תשתיות 

 חומרה יקרה וחפירת קווי תקשורת וגלאים.פיזיות, 
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, ותפורטנה 

 .ההשלכות הצפויות בגינם על החברה

 ום הפעילות ושינויים החלים בומבנה תח .9.1
ונועדו עבור  1868תמרורי אזהרה הראשונים היו עששיות בצבעי ירוק ואדום שהותקנו בלונדון בשנת 

, עם התפתחות הרכבת, החלו לעשות שימוש בתמרורים 19-כרכרות רתומות לסוסים. באמצע המאה ה

ים החשמליים הראשונים הותקנו הרמזור 1914באוגוסט  05כדי להסדיר את התנועה. ביום 

או ליבשה לאחר שנים שנעשה שהשתמשו בצבעים אדום וירוק. צבעים אלו יוב)ארה"ב(  אוהיו קליבלנדב

. הצבע האדום סימל מאז ומתמיד סכנה ומלחמה בשל שיט בכלי ושמאל ימין בהם שימוש כדי לסמן

 היותו זהה לצבע של הדם.
הסימונים המוסכמים הראשונים היו שונים מהמקובל היום. הצבע הירוק סימן זהירות )בדומה לצהוב 

סימן שניתן לנסוע. סימון זה גרם לתאונת  בימינו( והצבע ה"לבן", שהיה למעשה אור מעששית חשופה,

לאחר שהקטר זיהה מקור אור חשוף כתמרור "לבן" לבסוף הוחלף הצבע הלבן  1914רכבת קשה בשנת 

 40בירוק, תוך הוספת אור בצבע צהוב מהבהב כאות לצורך בזהירות.
 .194941 בלפור, בשנת-, בפינת הרחובות הרצלחיפה הותקן בעיר ישראלהרמזור הראשון ב

כיום בכבישים רבים בארץ ובעולם יש עומסי תנועה המתאפיינים במהירויות נמוכות של כלי רכב הנעים 

ת זמני הנסיעה, הגברת הצפיפות של כלי הרכב בכביש ובזבוז דלק וכסף רב. יחד עם זאת, בכביש, הארכ

 כיום יש שימוש ברמזורים רגילים המאפשרים לרכבים לנוע בדרכים ומווסתים את התנועה. 

ובטוחה ככל האפשר במערכת הדרכים, ע"י הפרדה בזמן בין  הרמזור נועד לאפשר זרימת תנועה יעילה

  גדות בצומת.הנוהתנועות 

לרוב, רמזורים המוצבים בצמתים עוקבים על צירי תנועה ראשיים, פועלים באופן מתוזמן אוטומטית, 

 .המותרת מהירותכך שניתן יהיה לנסוע על "גל ירוק" מבלי לעצור, אם נוסעים ב

אף כי חלק מתפקידם של הרמזורים הוא להקל על עומסי תנועה, תכנון לקוי של מערכות רמזורים, 

שאינו מתחשב בעומסי התנועה המשתנים בצומת, עלול ליצור עומסים כבדים, כאשר תוכנן "רמזור 

 קצר" מידי בנתיב עמוס או בשעות העומס.

ת בכל הנוגע למערכות אוטונומיות מבוססות בשנים האחרונות חלה, כידוע, בוצעה קפיצה טכנולוגיו

                                                
40 https://bit.ly/3fh63f1  
41 https://bit.ly/321npIU  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%94%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%94%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://bit.ly/3fh63f1
https://bit.ly/321npIU
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 בינה מלאכותית אשר משולבות בין היתר בכלי רכב. 

לאור התפתחות הטכנולוגיה החלו חברות טכנולוגיה שונות, וביניהם החברה, לפתח פתרונות שונים 

שמטרתם לנהל את מערך התחבורה בערים ומטרופולינים בצורה מיטבית כגון פיתוח מערכות תוכנה 

( לניהול מערך התחבורה בערים ומטרופולינים, פיתוח רמזורים AIבוססות בינה מלאכותית )מ

המשתנים בזמן אמת בהתאם לעומסי התנועה לצד רמזורים חכמים שינהלו את התנועה  םאדפטיביי

 לפי הביקוש. 

בי מרכז אחד להפעלת רמזורים בערים הגדולות, ומרכז נוסף, של נתי הוקם בישראל במהלך השנים

עירוניים, אולם כולם פועלים כבר עשרות שנים לפי מספר תוכניות הפעלה -ישראל, לכבישים הבין

לשעות הבוקר, לשעות אחר הצהריים ולשעות השפל. מערכת הבקרה מעבירה אוטומטית את  -קבועות 

הרמזור בין המצבים, כשבמקרה של עומס לא צפוי יכולים במרכז הבקרה רק לעבור בין התוכניות 

האוטומטיות, או לשלוח שוטר, שיעמוד בצמוד לארון ההפעלה של הרמזורים בצומת ויפעיל אותם 

ידנית. ההפעלה האוטומטית מבוססת על "ספירות תנועה" שנערכות, במקרה הטוב, אחת לשנה, 

  42ובמקרים רבים אחת לעשור.

רמזורים,  330,000 -היו בארצות הברית בלבד כ 2018לחודש דצמבר , נכון US Access Boardע"פ 

כאשר ברחבי העולם ישנם בשימוש מיליוני רמזורים. המגמה העולמית היא של גידול מתמשך בכמות 

   43הרמזורים לצד מגמת האורבניזציה שקיימת במדינות רבות בעולם.

נכון למועד מתאר זה, כאמור לעיל, רמזורים עדיין פועלים על פי אותה מתודולוגיה המבוססת על תזמון 

בוע, שפותחה לפני יותר ממאה שנים כאשר צורת הפעולה שלהם כמעט ולא השתנתה לאורך השנים. ק

לא מסוגלים להגיב לשינויים בתנועה. כמו כן, גם בערים רובם הרמזורים פועלים לפי תוכניות קבועות ו

 ים. שמפעילות מרכזי בקרת רמזורים ניתן להפעיל מספר תוכניות פעולה שנקבעו מראש למצבים שונ

בשנים האחרונות נוצר צורך פתרונות של שיפור זרימת התנועה, העדפת תחבורה ציבורית, רכבי חירום 

והגברת בטיחות משתמשי הדרך השונים בדגש על הולכי רגל לצד השמירה על איכות האוויר ומניעת 

 זיהומו. 

 ודורש בספרות ותשקיימ המתודולוגיות עם בקלות משתלב אינו רמזור תכניות של אוטומטי תכנון

 פיתוח על מושתת רמזור תוכניות של אוטומטי תכנון .הרבה מורכבותו בשל ייחודי ידע בתחום חדשנות

 של אוטומטי ותכנון אופטימיזציהוביצוע  הסביבה ייצוג, חיזוקים באמצעות למידה מתודולוגיית

 .הציבורי מהמרחב שמועברות התחבורתיות התובנות על מתבסס אשר רמזורים

מו כן, להערכתה של החברה, בעקבות משפר הקורונה התייעל הצורך לייעול זרימת התנועה במרחב כ

הציבורי, בדגש על "גלים ירוקים" לתחבורה הציבורית, שמירת תדירות קבועה של הגעת התחבורה 

הציבורית לתחנות וזאת על מנת למנוע התגודדות בתחנות ואיי תנועה. כמו כן, המגמה הגלובלית 

כר פורה לקידום הפתרונות המוצעים ע"י  דום טכנולוגיות ירוקות והפחתת פליטת פחמן מהוויםלקי

 החברה.

ככל שפיתוח מוצרי החברה יסתיים בהצלחה, בכוונת החברה, לפתח תוכנה מבוססת בינה מלאכותית 

(AI אשר תאפשר תחבורה חכמה ומיטבית בערים בדגש על שיפור זרימת התנועה, העדפת תחבורה )

  ציבורית, רכבי חירום והגברת בטיחות משתמשי הדרך השונים בדגש על הולכי רגל.

                                                
 2015באוגוסט  5שנים שעשויה להתיישן בקרוב, "הידען",  101המצאה בת  –רמזורים אבי בליזובסקי,  42
43/old-years-150-turns-light-traffic-https://247wallst.com/economy/2018/12/10/the 

https://247wallst.com/economy/2018/12/10/the-traffic-light-turns-150-years-old/
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האמור לעיל בדבר מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו מתבסס בעיקרו על הערכות ואומדנים 

סובייקטיביים של החברה, כפי שהם ידועים לה כיום. מבלי לגרוע מהאמור, כל ההנחות ו/או 

ונים המפורטים לעיל הינם בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה האומדנים ו/או הנת

פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על פרסומים פומביים שונים 

ובחלקם על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, 

ליטתה של החברה. הערכות אלה עשויים שלא להתממש, כולן או חלקן, או אינו ודאי ואינו בש

להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידת 

החברה ביעדי הפיתוח ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח 

יווק המוצרים ו/או גורמים נוספים שאינם בשליטת החברה ו/או המערכת שמפתחת החברה ו/או ש

 למתאר. 36 התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .9.2

ם פיתוח, יישום והטמעה של מערכות תוכנה למועד המתאר החברה הינה חברת מחקר ופיתוח בתחו

( לניהול מערך התחבורה בערים ומטרופולינים בצורה חכמה ומיטבית AIמבוססות בינה מלאכותית )

 ואשר הינו חלק מענף התחבורה והבטיחות בדרכים. 

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד מתאר זה חלים על המוצרים אותם מפתחת החברה מגבלות, חקיקה, 

ינה או אילוצים מיוחדים כלשהם לצד תקנים שונים בהם נדרשים לעמוד המוצרים אותם מפתחת תק

  החברה וזאת על מנת שניתן יהיה לשווק ולמכור אותם.

 להלן. 29סעיף לפרטים נוספים אודות מגבלות ופיקוח החלים על החברה ראה 
 הפעילות בתחום וברווחיותו שינויים בהיקף .9.3

שוק התחבורה העירונית בעולם גדל יחד עם המגמה של מעבר לערים ובעיקר למגה ערים בהן נחוצים 

פתרונות של שיפור זרימת התנועה, העדפת תחבורה ציבורית, רכבי חירום והגברת בטיחות משתמשי 

ניעת זיהומו. להערכת החברה, הדרך השונים בדגש על הולכי רגל לצד השמירה על איכות האוויר ומ

מגמה זו מרחיבה את השוק הפוטנציאלי של החברה והגדלת ההזדמנויות העומדות בפניה וניתן לראות 

שחקנים חדשים לפיתוח מערכות מבוססות בינה מלאכותית לניהול יעיל של זאת בעקבות כניסה של 

( והדרישה  No Traffic, Go Green, ITC, Siemens :התנועה בעיר ולתחום "הרמזורים החכמים" )כגון

של ערים רבות בעולם לפתרונות אופטימיזציה מיטבית של תזמון מערכת הרמזורים הפועלת במרחב 

 8.1סעיף לפרטים נוספים ראה  הציבורי וכפועל יוצא מכך לזרימה מיטבית של משתמשי הדרך השונים.

  .למתאר זה

 .למתאר זה 9.10סעיף ראה  אודות מבנה התחרות לפרטים נוספים

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,  תחזיות והנחות החברה לעיל הן

ר התפתחויות ואירועים המבוסס בחלקו על פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות החברה בדב

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, כתוצאה 

 36הנזכרים בסעיף  מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון

 .למתאר זה
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 הלקוחות שלו התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני .9.4

שוק התחבורה העירונית בעולם גדל יחד עם המגמה של מעבר לערים ובעיקר למגה ערים דבר שיוצר 

ומסי תנועה המתאפיינים במהירויות נמוכות של כלי הרכב הנעים גידול במשתמשי הדרך השונים וע

בדרכים, הארכת זמני נסיעה, הגברת הצפיפות של כלי הרכב בכביש. לאור האמור לעיל, נוצר צורך 

ליצור מערכת חכמה אשר תמנע עומסי תנועה ותביא לניצול חכם יותר של הזמן בכביש ותנועת משתמשי 

עיל, מעריכה החברה כי ישנה מגמה של התרחבות השוק הפוטנציאלי של הדרך השונים. לאור האמור ל

 החברה.

הפתרונות לניהול התנועה במרחב הציבורי )כלל שוק למיטב ידיעת החברה, נכון למועד מתאר זה, היקף 

הפתרונות אשר כולל בין היתר פתרונות תוכנה, חומרה, פתרונות הכוונה, ניתוח תנועה, חישובי מסלול 

לשנה  13.6% -כ צפוי לצמוח בשיעור שלארה"ב והוא מיליארד דולר  30.6 -בכ 2019וערך בשנת וכד'( ה

  44.ארה"ב מיליארד דולר 57.9 -כ עלהוא צפוי לעמוד אז  2024עד לשנת 

, להערכת החברה, קצב הגידול הצפוי של פתרונות תוכנה, בדגש על פתרונות מבוססי בינה מלאכותית

של כלל השוק כאמור לעיל, וייתכן שבשנים הקרובות קצב הגידול אף יואץ הינו דומה לקצב הגידול 

  לצורך הורדת זיהום האוויר. Big Dataוזאת לאור השימוש ההולך והגובר בסנסורים וניתוח 

 למתאר זה. 8.1סעיף ראה אודות המגמה בישראל ובעולם בתחום הפעילות לפרטים נוספים 

צופה בבחינת מידע  תחזיות והנחות החברה לעיל בדבר התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות הן

פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס בחלקו על פרסומים פומביים שונים ובחלקו 

לל, אינו ודאי על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכ

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה 

שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או 

 .למתאר זה 36זכרים בסעיף התממשות איזה מגורמי הסיכון הנ

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .9.5

החברה מעריכה כי ככל שתהיינה התפתחויות טכנולוגיות בשווקים הפוטנציאליים בהם החברה, 

ובייחוד כאלו שיביאו ליצירת טכנולוגיה וחדשנית שיש בה כדיי להוות תחלופה עדיפה או מקבילה 

גיה פרי פיתוחה, עשויה להיות לכך השפעה מהותית על עסקיה העתידיים ועל תוצאות הפעילות לטכנולו

 העתידיות שלה. 

שימוש גדל בניתוח להערכת החברה, המגמות וההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בשנים האחרונות כגון 

ות תחום עקב התקדמ 45תופעות בתחומי הספקטרום השונים והרחבת השימוש בפרוטוקולי תקשורת

התקשורת והדיגיטליזציה; יכולות דיאגנוסטיקה של המידע שמתקבל ממקורות שונים בזמן אמת 

ובמהירות; העברת נתונים רבים בצורה אלחוטית בזמן קצר; שיפור אמינות הנתונים ופרוטוקול 

הפעולה המומלץ שמפיקות התוכנות השונות לצד שיפור אמינות העבודה ללא תקלות בסביבה קשה 

 ולים להשפיע על תחום פעילותה של החברה.יכ

החברה משקיעה בפיתוח מוצריה ובהכנסת שיפורים ויכולות פורצות דרך נוספות למוצריה שישפיעו 

וייקחו חלק משמעותי בקידום והובלת הדרך בתחום פעילותה. כדי לקחת חלק משמעותי במגמות 

הקיימות שלה וזאת במטרה להתמודד ולקדם את עצמה משפרת ומשלימה החברה את יכולות התוכנות 

                                                
441036.html-market-management-Reports/traffic-https://www.marketsandmarkets.com/Market 
 פרוטוקולי תקשורת הינם חומרה ותוכנה המתווספים לתוכנה על מנת שיוכלו להתקשר להעברת מידע וקבלת אינפורמציה מהמקורות השונים. 45

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/traffic-management-market-1036.html
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ולהוביל את המגמות וההתפתחויות הטכנולוגיות האמורות לעיל. בכוונתה של החברה להמשיך ולהציע 

ללקוחותיה תוכנות מובילות ברמה הטכנולוגית, ביכולות ובאמינות הנתונים ופרוטוקול הפעולה 

 המומלץ המופק על ידם. 

חינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, בב תחזיות והנחות החברה לעיל הינן

המבוסס בחלקו על פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים 

עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה 

או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, 

 36סעיף מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים ב

 .למתאר זה

 ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם גורמי  .9.6

ם פעילותה של החברה ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים, המשפיעים על פעילותה בתחו

 ומעמדה של החברה:

בניית חידושים ושיפורים טכנולוגיים להעלאת איכות ושיפור הביצועים של התוכנה יחד עם  .9.6.1

 ממשקים פשוטים וידידותיים להפעלת התוכנה. 

יים וכן פרסום ופעולות שיווק אחרות להעלאת השתתפות בהדגמות וניסויי ביצועים השוואת .9.6.2

 המודעות לאיכות ולביצועים המיוחדים של מוצרי החברה. 

 השקעות שוטפות במחקר ופיתוח לשם יצירת מוצרים חדשים ושדרוג המוצרים הקיימים.  .9.6.3

 גמישות בייצור המוצרים והיכולת להתאימם לצרכי העיר ו/או המטרופולין.  .9.6.4

לניהול מערך הדורש ידע ייחודי ומומחיות במחקר ופיתוח תוכנות  תחום הפעילות הינו תחום .9.6.5

  .התחבורה באופן מיטבי בערים

 עמידה בלוחות זמנים ואיכות התוכנה ויכולותיה.  .9.6.6

 יכולת לתמוך ולשמר לקוחות על מנת לזכות בפרויקטים חוזרים.  .9.6.7

צוע הפרויקטים מקורות פיננסים )פנימיים וחיצוניים( הדרושים למימון צרכי הון חוזר לבי .9.6.8

 ופעילות המחקר והפיתוח.

 איכות כוח האדם. .9.6.9

קבלת הגנה על נכסים לא מוחשיים, ובעיקר פטנטים הקשורים לטכנולוגיה אותה מפתחת  .9.6.10

 החברה.

 מוניטין לגבי איכות, אמינות וטיב המוצר. .9.6.11

ול מערך לחברה ידע ויכולות טכנולוגיות ייחודיות הנובעות מניסיון וידע נרחב בפיתוח תוכנות לניה

התחבורה באופן מיטבי בערים ומטרופולינים אותם היא מתרגמת לאפיוני פיתוח ודרישות מהמוצרים 

להערכת החברה, יכולות, מהירות ופשטות הקמת התשתית להתקנה ותפעול המוצר המפותחים על ידה. 

להצלחה )מזעור המאמץ מצד הלקוח להשקעה מצידו בתהליך ההתקנה של המוצר( מהווה גורם קריטי 

. הצוות המוביל של החברה הינו בעל ניסיון רב שנים בניהול ופיתוח של תוכנות לניהול בתחום הפעילות

 מערך תחבורה וכן בעל היכרות עמוקה עם כלל הגורמים בשוק וצרכי השוק.

  שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות .9.7

וח בתחום פיתוח, יישום והטמעה של מערכות נכון למועד מתאר זה החברה הינה חברת מחקר ופית

( לניהול מערך התחבורה בערים ומטרופולינים בצורה חכמה AIתוכנה מבוססות בינה מלאכותית )
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ומיטבית. למיטב ידיעת החברה, למועד המתאר אין חומרי גלם מהותיים שיידרשו לפעילותה ואשר 

המוצרים שמפותחים  צומצם של ספקים.עשויה להיות לחברה לגביהם תלות בספק בודד או במספר מ

"יחידת ומודם )להלן:  GPSונמכרים על ידי החברה דורשים שימוש ביחידות קצה שכוללת מצלמה, 

( אשר מעבירות את הנתונים שנאספים לתוכנה אשר מעבדת אותם ומפיקה את הפלט. אולם, הקצה"

  כש מספקים שונים.לחברה אין כל חלק בייצור יחידת הקצה ומדובר על מוצר מדף שנר

של חברת מיקרוסופט לפעילות  Azureכמו כן, נכון למועד מתאר זה מתבססת החברה על תשתית ענן 

של מוצריה מאחר ולערכתה מדובר, נכון למועד מתאר זה, בתשתית מתאימה מבחינה טכנולוגית 

של  Azureלחברה אין תלות בתשתית ענן יובהר כי, למוצריה של החברה והן לפיתוחה העסקי. 

 מיקרוסופט או בכל תשתית ענן אחרת והיא יכולה לבצע התאמה של מוצריה לכל תשתית ענן. 

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .9.8

 להערכת החברה, חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות הינם, כדלקמן:

נובע מהצורך בפיתוח מוצר ייחודי, ידע ותשתיות  מחסום הכניסה העיקרי :תמומחיו .9.8.1

 טכנולוגיות בתחום בו פועלת החברה, הכרוך בהשקעות גדולות במחקר ופיתוח.

תחום המחקר והפיתוח מצריך כוח אדם בעל ידע מקצועי עדכני ומומחיות : כוח אדם איכותי .9.8.2

 צר ויעילותו. תחומית, וכן יכולת לשלב בין תחומי הידע השונים לצורך פיתוח המו-בין

מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשות לניהול מערך תחבורה דורש הון ראשוני גבוה.  :מימון .9.8.3

כמו כן, לאחר סיום פעולות המחקר והפיתוח עשוי להידרש הון נוסף לצורך הקמת מערך 

 תפעול, שיווק והפצה.

וכנה לניהול למועד המתאר ולמיטב ידיעת החברה, על מנת שניתן יהיה לשווק ת :רגולציה .9.8.4

מערך תחבורה יש לקבל אישור רגולטורי ועמידה בהוראות תקינה. טכנולוגיות לניהול מערך 

תחבורה הינם חלק מענף התחבורה והבטיחות בדרכים ולכן עליהם לעמוד בדרישות תקינה 

 ורגולציה מחמירות אשר מהווה חסם כניסה גדול לחברות תוכנה ו/או יצרנים שונים. 

פריסת התשתית לצורך פעילות המוצרים אותם מפתחת החברה בצורה  :פעולהיצירת שיתופי  .9.8.5

מיטבית דורשת שיתוף פעולה בין מספר רב של גורמים, ובכלל זה גופים פרטיים וגופים 

ממשלתיים. שיתוף הפעולה הכרחי על מנת שהמוצרים אותם מפתחת החברה ישיגו את 

ד נדרש שותף אסטרטגי המסוגל לשלב התוצאה המיטבית ביותר ולכן בכל אחד משווקי היע

 בין הגורמים השונים.

מיזמים בתחום התחבורה והתשתיות הינם מורכבים ועתירי עלויות, ועל כן  :מוניטין וניסיון .9.8.6

המוניטין והניסיון של הגוף ממנו רוכשים מוצר מסוים מהווה חסם כניסה. החברה מאמינה 

ותה יסייע למתג את החברה כמובילה כי הניסיון והידע הטכנולוגי שצברה בתחום פעיל

 בתחומה.

  חסמי יציאה

מיזמים של תחבורה ותשתיות מאופיינים בהתקשרויות ארוכות טווח עם רשויות שונות. להערכת 

החברה, אין מחסומי יציאה מהתחום למעט התחייבויותיה של החברה בפני לקוחותיה לתקופת 

התאם למקובל בשוק. נכון למועד מתאר זה החברה אחריות, תחזוקה, תמיכה והמשך ייצור מוצריה, ב

אשר נקבעת בהתאם להסכם ההתקשרות מתחייבת בפני לקוחותיה לתקופת תחזוקה, תמיכה ואחריות 

  .עם הלקוח
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 תחליפים למוצרי תחום הפעילות והשינויים החלים בהם .9.9

 למתאר זה. 16סעיף לפרטים נוספים ראה 

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו .9.10

 להלן. 16בסעיף לפרטים אודות מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו ראה האמור 
 

 מוצרים ושירותים .10

תוכנה מבוססות בינה מלאכותית  כותלמועד המתאר פועלת החברה בתחום פיתוח, יישום והטמעה של מער

(AI לניהול מערך התחבורה בערים ומטרופולינים אשר מאפשרות תחבורה חכמה ומיטבית בערים בדגש על )

שיפור זרימת התנועה, העדפת תחבורה ציבורית, רכבי חירום והגברת בטיחות משתמשי הדרך השונים בדגש 

להביא לאופטימיזציה מיטבית של תזמון מערכת על הולכי רגל. הפתרונות שמפתחת החברה מתעדים 

הרמזורים הפועלת במרחב הציבורי וכפועל יוצא מכך לזרימה מיטבית של משתמשי הדרך וזאת באמצעות 

ניתוח כולל של רשת הרמזורים, משתמשי הדרך ורמת הביקוש ברשת, וזאת ללא צורך בפריסת תשתיות 

 אים.פיזיות, חומרה יקרה וחפירת קווי תקשורת וגל
במסגרת מערכות התוכנה שמפתחת החברה נעשה ניתוח של כל הגורמים הפועלים במרחב הציבורי ואשר 

משפיעים על מערך התחבורה כגון: כמות כלי הרכב שעוברים ברמזור, סוג כלי הרכב, תאוצת כלי הרכב, 

נתונים שמתקבלים תאוטה ושמירת המרחק, מפגעים שונים, תדירות הרמזור, כמות הולכי הרגל וכד'. כל ה

מנותחים באמצעות מערכת מבוססת בינה מלאכותית שמסייעת לנהל את מערך התחבורה בצורה חכמה 

  46ומיטבית.

, גלאיםניתן לראות דוגמה לתהליך זרימת המידע בצומת בין יחידות הקצה השונות )בקר, להלן בתרשים ש

 מצלמות וכלי רכב שונים(: 

 
 ה של שני קווי המוצרים:להלן סטטוס פיתוח מוצרי החבר 

10.1. TransEm :מוצר הראשון שהציעה החברה. מדובר בתוכנה לתכנון תוכניות רמזור מופעלות תנועה ה

ועם מרכיבי העדפה לתחבורה ציבורית )תח"צ( ולחצני הפעלה להולכי רגל. התוכנה משמשת לתכנון, 

                                                
46.https://www.youtube.com/watch?v=kLs6kboGzew  

https://www.youtube.com/watch?v=kLs6kboGzew
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שור להן מהרשויות הממונות הצגה ובדיקה של תוכניות רמזור על ידי מהנדסי התנועה, לפני קבלת אי

ונמצאת  יורק( –נמצאת בשימוש במספר ערים בעולם )כגון ירושלים, חיפה וניו ויישום בשטח. התוכנה 

סיון שנצבר בחברה במהלך השנים של עבודה ימהנדסי תנועה ברחבי העולם. הידע והנעל ידי בשימוש של 

. כמו כן, היישום בירושלים, חיפה SaaS-היווה בסיס מוצק לפיתוח מערכות ה TransEm -על תוכנת ה

שיפור טכנולוגיות לתוכנות  סייעו לבניית המוניטין של החברה בתור ספק שהושגויורק והתוצאות -וניו

 תחבורה. 

, 2019בינואר  22ביום זמינה לרכישה וזאת לאחר ש TransEmשל תוכנת  8.1גרסה נכון למועד מתאר זה 

עומדת בדרישות משרד התחבורה בישראל וניתן תוכנה זו ור כי קיבלה החברה ממשרד התחבורה איש

 להשתמש בה תכנון רמזורים בישראל. תוקף האישור הינו לשלוש שנים ממועד קבלתו. 

שירותי תמיכה ותחזוקה ללקוחות שרכשו את רישיונות השימוש למוצר זה  החברה מספקתכמו כן, 

 .ד התחבורה בהתאם לנוהל המקובלמעדכנת גרסאות מעת לעת ומגישה אותן לאישור משר

: משפחת מוצרים זו כוללת שלוש מבוססי בינה מלאכותית וסנסורים מבוזרים SaaSמשפחת מוצרי  .10.2

( ומערכת Digital Twin(, מערכת תיאום דיגיטלי )Monitoringמערכות: מערכת ניטור )

של  TransEm -ת האופטימיזציה/תכנון אוטומטי לתזמון רמזורים דינאמי אשר מתבססות על מערכ

 .("SaaS -"משפחת מוצרי ההחברה )לעיל ולהלן: 

מרכיבי קצה שמורכבים על יומיומי ומתמשך אמצעות איסוף מידע פועלת ב SaaS -משפחת מוצרי ה

רכבי תחבורה ציבורית, ציי רכב, אפליקציה ייעודית במכשיר סלולרי ומצלמות. המידע מועבר 

קרוסופט. לאחר קליטת המידע בתשתית הענן הוא עובר ניתוח, של מיענן התשתית תקשורת לבאמצעות 

עיבוד ותהליכים שונים אשר לאחריהם מופקות המלצות לשינויים בתוכניות הרמזורים והתאמת 

 להמלצות שהתקבלו.והרמזורים מערכות בקרת הרמזורים 

 
ט של המוצר שמה החברה דגש על אפשרות להתקנה פשוטה ותפעול פשו SaaSבתכנון מערכת מוצרי 

)מזעור המאמץ מצד הלקוח להשקעה מצידו בתהליך ההתקנה של המוצר( במטרה לספק ללקוח מוצר 

 שדורש מינימום התערבות והתאמת תשתיות.
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"מערכת )להלן:  ( וזיהוי צווארי בקבוק במערכת הרמזוריםMonitoringמערכת ניטור ) .10.2.1

את מידת יעילותם של תוכניות : המערכת מסייעת בידי מהנדסי התנועה להבין (הניטור"

הרמזור בעיר ומשמשת אמצעי להבין את הבעיות התנועתיות והגורמים להן ולמקד את 

 עבודת התכנון בבעיות אלו. מערכת זו נמצאת בשלב של גמר פיתוח וניסוי בשטח. 

המבוססת על ניתוח )מבוסס בינה מלאכותית( של סרטי  47IoTמערכת הניטור היא מערכת 

קבלים ממצלמות דינמיות אשר מותקנות על רכבים שנוסעים ברחבי העיר וידאו המת

יה וכו'(. המערכת מזהה תובנות תחבורתיות ומציעה י)תחבורה ציבורית, רכבי עיר

שיפורים/עדכונים לתכניות הקיימות על מנת לשפר את זרימת התנועה ולהוריד צווארי 

חכמה עם  (edge device)דת קצה ומודם ומהווה יחי GPSבקבוק. כל מצלמה מצוידת גם ב

, אשר מעבירה את הסרטים שנאספים על (edge compute)יכולות חישוביות ביחידה עצמה 

. נכון למועד (Deep Learning)הענן ושם נעשה ניתוח וידאו באמצעות רשתות למידה עמוקה 

  (.Azure Cloudמתאר זה משתמשת החברה בשירותי ענן של חברת מיקרוסופט )

לרכוש מערכת זו באופן נפרד ואין צורך לרכוש את מערכת התאום הדיגיטלי ו/או מערכת  ניתן

 האופטימיזציה / תכנון אוטומטי לתזמון רמזורים דינמי.

: מאפשרת מידול ("מערכת תאום דיגיטלי")להלן:  (Digital Twinמערכת תאום דיגיטלי ) .10.2.2

התנועה העדכניות ומטריצת של רשת התחבורה בעיר תוך כיול המודל באמצעות ספירות 

יעד אשר מתקבלות ממערכת הניטור. המערכת מאפשרת למהנדסי התנועה להעריך -מוצא

חציה רציפה של  אפשרותאת השפעתם של שינויים מוצעים )כגון ביטול פניה חופשית ימינה, 

 טרם יישום השינויים -הולכי רגל וכו'( על הציר כולו, הצמתים הסמוכים והצירים החוצים 

 נמצאת בשלב של גמר פיתוח וניסוי בשטח. בפועל. מערכת זו 

מערכת התאום הדיגיטלי פותח בשיתוף המכון לחקר התחבורה בטכניון מודול הסימולציה ב

בסעיף כמפורט  ,2020עד יוני  2018במסגרת תוכנית המגנטון בתמיכת רשות החדשנות מיולי 

שפותח  48. המערכת מאפשרת הרצת סימולציה אשר מבוססת על מודל מזוסקופי20.2.2

. רמת הפירוט של תנועת הרכבים (Toledo 2015בהנחייתו של פרופ' תומר טולדו ) בטכניון

במודל זה נמוכה יותר מהמודלים המיקרוסקופיים המקובלים ובכך מאפשרת עלויות וזמני 

חישובית מאפשרת לא רק להעריך את העיכובים ורמת הרצה נמוכים בהרבה. היעילות ה

עבור תוכניות רמזור ותנאי תנועה שונים אלא גם לבצע אופטימיזציה השירות המתקבלים 

של הפרמטרים השונים ויישומם בתוכנית הרמזור. הסימולציה מסוגלת לטפל במשתמשי 

לל פונקציות של הדרך השונים, בתחבורה ציבורית, ברשת של צמתים סמוכים מתואמים כו

העברת מידע של גלאים בין הצמתים, אופסטים, גלים ירוקים בכיוון תנועה אחד או יותר. 

הסימולציה מכוילת בצורה אוטומטית על בסיס נתונים ומטריקות המופקים ממערכת 

                                                
ת IoT, או בקיצור Internet of Thingsהאינטרנט של הדברים )באנגלית:  :IoTמערכת 47 תֶׁ ; המונח שנקבע על ידי האקדמיה ללשון העברית: ִמְרשֶׁ

רים", המשובצים באלקטרוניקה, תוכנה וחיישנים המאפשרים תקשורת מתקדמת בין החפצים ויכולות ַהְדָבִרים(, הוא רשת של חפצים פיזיים, או "דב
איסוף והחלפת מידע. רשת זו צפויה להוביל לאוטומציה בתחומים רבים. האינטרנט של הדברים כולל בין השאר את תחומי "הבית החכם" ו"העיר 

 החכמה".
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%A9%D7%9C_%D7%

94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D 
ודלים המקובלים לסימולציה )הדמיה( של בעיות תחבורה הם מקרוסקופי, מזוסקופי ומיקרוסקופי. המודל המזוסקופי הוא המ: מודל מזוסקופי48

מ' ודורש עבודה רבה של הכנת קלט המורכב מפרמטרים רבים מאד  1ברזולוציה בתחום הבינים. להבדיל ממודל מיקרוסקופי שהוא ברזולוציה של 
 סקופי מפשט את עבודת הכנת הסימולציה ומקצר את זמן הריצה שלה ביחס למודל מיקרוסקופי.להרצת הסימולציה, המודל המזו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
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 הניטור.

לקוח שמעוניין לקבל את מערכת התיאום הדיגיטלי חייב לרכוש את מערכת הניטור ולא ניתן 

 וש אותה באופן נפרד.לרכ

"מערכת  )להלן: מערכת אופטימיזציה/תכנון אוטומטי לתזמון רמזורים דינמי .10.2.3

: מערכת המלצות אשר מספקת תוכניות רמזור אלטרנטיביות לרשת (האופטימיזציה"

רכב השונים, הרמזורים בעיר על בסיס מדידה דינמית ומבוזרת של רמות הביקושים, כלי ה

ופי הנהיגה של הנהגים. המערכת מבוססת על טכנולוגיה מתקדמת הקיבולת של הכבישים וא

. מערכת זו נמצאת בשלב של (Reinforcement Learning)של למידה באמצעות חיזוקים 

התחלת פיתוח, בתמיכת רשות החדשנות. מערכת זו הינה תוספת למערכת הניטור ומערכת 

יב לרכוש את מערכת הניטור מערכת זו חיהתיאום הדיגיטלי. לקוח אשר מעוניין לרכוש 

ומערכת התיאום הדיגיטלי ולא ניתן לרכוש אותה באופן נפרד. מערכת זו היא מערכת 

הוליסטית ומהווה עוד נדבך על מערכת הניטור ומערכת התאום הדיגיטלי. המערכת מספקת 

פתרון מקצה לקצה לכלל תהליך תכנון תכניות רמזור על כל שלביו מא' עד ת' )כפי שניתן 

 תכנון, סימולציה, ולידציה, יישום והטמעה ואנליזה.  -ראות בתרשים הבא( ל

 
 Deep Reinforcementהאופטימיזציה מתבצעת באמצעות אלגוריתמים ייחודיים בשיטות של 

Learning.49  המערכת מקבלת כקלט את תוכניות הרמזור הנוכחיות ושערוך תמונת המצב, כמויות

רקי זמן שונים, באמצעות סנסורים המותקנים על רכבים וסורקים הרכבים ואופי התנועה בעיר בפ

את התנועה בעיר. על בסיס קלט זה המערכת מבצעת תהליך אופטימיזציה שמטרתו להזרים את 

התנועה בהתאם למדיניות העיר. מדיניות התנועה עשויה להשתנות בין עיר לעיר ובין אזורים 

כניות רמזור אלטרנטיביות בליווי סימולצית תנועה שונים בעיר, ובסופו של תהליך מתקבלות תו

 באמצעותה ניתן לבחון את טיב הפתרון. 

, ממשיכה לסרוק את השטח ולשפר את תוכניות הרמזור באופן מתמיד SaaSהמערכת, כמערכת 

 בהתאם לשינויי התנועה בעיר. 

ון בתחומי העיר תל ביצעה החברה ניסוי ראש 2020ועד מחצית חודש מרץ  2020במהלך חודש פברואר  .10.3

אביב להוכחת יכולת של מערכת הניטור ומערכת התאום הדיגיטלי ובחינת יעילות רשת הרמזורים 

בצירים מרכזיים בעיר תל אביב. במסגרת הניסוי הותקנו עשרות מצלמות חכמות על רכבי תחבורה 

ולהערכת החברה  ה,ציבורית )אוטובוסים, מוניות שירות וכד'( וכן על מספר רכבים שכורים של החבר

                                                
49Deep Reinforcement Learning:  אלגוריתמים אלה מבוססים על למידה עמוקה עם חיזוקים, שמהווה את אחד התחומים החדשניים ביותר בבינה

 Recurrent neural networksייעודיות, רשתות  Convolutional neural networksות מלאכותית. הלמידה נשענת על מרחב בינה חבוי ייחודי, רשת
 ייעודי המפותחים במסגרת מערכת האופטימיזציה. Game tree researchייעודיות ואלגוריתם  Graph convolutional networksייעודיות, רשתות 
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 . 2020הוא יושלם עד לסוף חודש נובמבר 

הכוללת וכי עד להגעה למערכת  SaaSיובהר כי מדובר בניסוי ראשוני בלבד של חלק ממשפחת מוצרי 

ואופרטיבית נדרשים ניסויים ופעולות מחקר ופיתוח נוספים שלמועד המתאר אין ודאות לגבי שלמה 

מתאר זה טרם הושלם הניסוי ואין כל ודאות כי הוא יושלם בהצלחה תוצאותיהם. כמו כן, נכון למועד 

למתאר  20סעיף ומה יהיו תוצאותיו. לפרטים נוספים אודות פעילות המחקר והפיתוח של החברה ראה 

 זה.

ת דרכה ועל רקע העדר הוודאות יובהר, כי לאור אופיה של החברה כחברת מחקר ופיתוח המצויה בתחיל

בהצלחת פיתוח מוצרי החברה ו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי ו/או בעלויות פיתוח מוצרי החברה ו/או 

בהצלחתם ו/או בהשגת המטרות לשמן הן נועדו עלולה השקעת החברה בפיתוח מוצריה לרדת לטמיון. כמו 

זומנים חיובי ממכירת מוצריה, אם בכלל, וככל כן, תידרש החברה לגיוסי הון נוספים עד ליצירת תזרים מ

שלא תצליח לגייס את ההון הנדרש ייתכן כי לא תצליח להמשיך בפעילותה. בנוסף, כל ההערכות והאומדנים 

המפורטים לעיל )לרבות בעניין השלמת פיתוח מוצרי החברה, מועדי ההשלמה, ביצוע פיילוט ותחילת ייצור 

ואומדנים הצופים פני עתיד כהגדרתם בחוק ניירות ערך, המבוססים על ושיווק( הינם הערכות, תחזיות 

הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו 

בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן שונה מכפי 

ורמים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש שהוערך, כתוצאה מג

 להלן. 36ו/או התממשות מי מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .11

 ה מתבסס על ארבעה סוגי הכנסות:למועד מתאר זה, המודל העסקי של החברנכון 

: המכירה בוצעה עד כה במודל של רישיונות קבע, במחיר TransEmהכנסות ממכירת רישיונות לתוכנת  .11.1

 צמתים רביםלרישיון עבור כל צומת מרומזרת. החברה סיימה את הפיתוח של תוכנה זו והיא מוטמעת ב

 ונמצאת בשימוש של מהנדסי תנועה ברחבי העולם. 

, 2019בינואר  22ביום זמינה לרכישה וזאת לאחר ש TransEmשל תוכנת  8.1גרסה ועד מתאר זה נכון למ

עומדת בדרישות משרד התחבורה בישראל וניתן תוכנה זו קיבלה החברה ממשרד התחבורה אישור כי 

 להשתמש בה תכנון רמזורים בישראל. תוקף האישור הינו לשלוש שנים ממועד קבלתו. 

ספקת שירותי תמיכה ותחזוקה ללקוחות שרכשו את רישיונות השימוש למוצר זה, החברה מכמו כן, 

 .מעדכנת גרסאות מעת לעת ומגישה אותן לאישור משרד התחבורה בהתאם לנוהל המקובל

שיונות אלו בעתיד במודל של רישיונות תקופתיים, המתומחרים במחיר עבור יהחברה מתעתדת למכור ר

 .SaaS -( כחלק ממשפחת מוצרי הSoftware as a Serviceתקופת שימוש )מודל 

: נמכר בחיוב שנתי, ובמסגרתו ניתנת תחזוקה TransEmהכנסות ממכירת שירות תחזוקה לתוכנת  .11.2

 שוטפת למערכת ולמשתמשיה. שירותי התחזוקה ניתנים באמצעות עובדי החברה.

נים ע"י עובדי החברה. : שירותי תכנון רמזורים הניתProfessional Servicesשירותים מקצועיים  .11.3

שירותים אלה מתמקדים במרכיבי התכנון המורכבים )בדגש על לוגיקת העדפה(. במתן שירותים אלה 

החברה משמשת כקבלן משנה של משרדי התכנון )מהנדסי תנועה( שעובדים מול הלקוחות )ערים ו/או 

 מטרופולינים(.
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, SaaS: מכירה במודל ק במערכת הרמזורים( וזיהוי צווארי בקבוMonitoringמכירת מערכת ניטור ) .11.4

כמנוי תקופתי. בכוונתה של החברה למכור רישיון עבור כל שטח גאוגרפי אותו מכסות המצלמות 

המעבירות את המידע לתוכנה לענן. העלות הגולמית המיוחסת למכירות מסוג זה היא בעיקרה תחזוקת 

 המצלמות, סיוע בהקמה ותמיכה במשתמשים. 

הינו בתחילת דרכו ולכן לא ניתן לדעת מה שיעור  SaaS -פיתוח משפחת מוצרי המתאר זה, נכון למועד 

החברה טרם ביצעה מכירות של מערכת ניטור הרווח הגולמי לכל אחד מהמוצרים במשפחה זו. 

(Monitoring וזיהוי צווארי בקבוק במערכת הרמזורים למעט ניסויים שונים ולכן אין ביכולתה )

 ת הרווחיות של החברה ממכירת מערכת זו.להעריך את מיד

לתכנון  TransEm, פעלה החברה תחת מודל עסקי על פיו נמכרו רישיונות שימוש בתוכנת 2019בשנת  .11.5

( עבור כל צומת. כמו כן, בגין כל רישיון שימוש שנמכר מתחייב Perpetualרמזורים כרישיונות קבועים )

 ארוך.  הרוכש לשלם לחברה דמי תחזוקה שנתיים לטווח

, מעבר להמשך מימוש החוזים הקיימים בישראל, בכוונתה של החברה למכור את 2020החל משנת 

 ( שיירכש. Software as a serviceבמודל חיוב שנתי בגין כל רישיון שימוש ) SaaS -משפחת מוצרי ה

מות כל רישיון יימכר על בסיס השטח הגיאוגרפי אותו תכסה מערכת הניטור, תוך התחשבות בכ

 הצמתים המרומזרים באותו תא שטח. 

בכוונתה של החברה להציע לעיר ו/או המטרופולין אשר יביע התעניינות ברכישת מוצרי החברה שלוש 

 ( חבילות תוכנה במנוי שנתי כמפורט להלן:3)

חבילה  מודול
 בסיסית

חבילת 
 משודרגת

חבילה 
 מלאה

אשר מפיקה "תובנות / למידה עמוקה  AIמערכת ניטור מבוססת טכנולוגיית 
 ✔ ✔ ✔ תחבורתיות" והמלצות לעדכון ושיפור תכניות הרמזור

מערכת "תאום דיגיטלי" המאפשרת סימולציה והערכה של השפעת השינוי המוצע 
 ✔ ✔  בתכנית הרמזור על המדדים השונים ברמת הציר, הצמתים הנסמכים והצירים החוצים

את המעגל" ולעדכן את תכנית הרמזור מודול תכנון המאפשר לרשות התמרור ל"סגור 
 ✔   כולל הטמעת התכנית החדשה במנגנון בקר הרמזור

 .ותתבסס על כמות הרמזורים בתא שטח וגודל תא השטח )קמ"ר( PreSale-*הגדרה של יחידה תתבצע במסגרת שלב ה
 

סך הכנסות או יותר מ 10%להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות החברה ממוצרים אשר שיעורן מהווה  .11.6

 : 2020ביוני  30ונכון ליום  2019ושנת  2018החברה בשנת 

 שם המוצר

שהסתיימה ביום  לתקופה
 2018 לשנת 2019 לשנת *30.06.2020

הכנסה באלפי 
 ש"ח

שיעור מסך 
הכנסות 
 החברה

הכנסה באלפי 
 ש"ח

שיעור מסך 
הכנסות 
 החברה

הכנסה באלפי 
 ש"ח

שיעור מסך 
הכנסות 
 החברה

שיונות יר
TransEm 285 32.42% 5,220 81.7% 352 41.6% 

תחזוקה 
שיונות ילר

TransEm 
589 67% 840 13.1% - - 

 58.4% 495 5.2% 331 0.58% 5 שירותי תכנון
 100% 847 100% 6,391 100% 879 סה"כ

 מבוקרים לא*נתונים 

ילת דרכם ועל רקע יובהר כי לאור אופיה של החברה כחברת מחקר ופיתוח אשר חלק ממוצריה מצויים בתח

אי הוודאות בהצלחת פיתוחם ו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי ו/או בעלויות פיתוח מוצרי החברה ו/או 

בהצלחתם ו/או בהשגת המטרות לשמן הן נועדו עלולה השקעת החברה בפיתוח מוצרים אלו לרדת לטמיון. 
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חיובי ממכירת מוצריה, אם בכלל, כמו כן, תידרש החברה לגיוסי הון נוספים עד ליצירת תזרים מזומנים 

וככל שלא תצליח לגייס את ההון הנדרש ייתכן כי לא תצליח להמשיך בפעילותה. בנוסף, תחזיות והנחות 

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס  החברה לעניין הרווח הגולמי הינן

אירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי בחלקו על הערכות החברה בדבר התפתחויות ו

ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה 

מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה 

 .למתאר זה 36ף נזכרים בסעימגורמי הסיכון ה

 

 מוצרים חדשים .12

למועד המתאר, החברה שוקדת במקביל על השלמת הניסויים למערכת הניטור ומערכת התאום הדיגיטלי וכן 

לעיל. עם זאת, וכמקובל  10בסעיף על פיתוח מערכת האופטימיזציה/תכנון אוטומטי של רמזורים, כמפורט 

בחברות טכנולוגיה, במקביל להשלמת פיתוח המוצרים הקיימים, וככל שיהיו בידיה המשאבים הדרושים לכך, 

בכוונת החברה, נכון למועד המתאר להמשיך ולהשקיע בפיתוח מערכות חדשות ומתקדמות כגון מערכת 

 תמחור דינמי של אגרת גודש.

 

 חותלקו .13

עיריות,  -הלקוחות הקיימים ו/או הפוטנציאליים של החברה משתייכים למגזר המוניציפלי והממשלתי 

ו/או פדרליות ומשרדי תחבורה ברחבי תבל כאשר משתמשי הקצה במוצרי  50רשויות תחבורה ממשלתיות

כרת ומשווקת הם מהנדסי התנועה. לפרטים נוספים אודות מערך השיווק וההפצה אשר דרכו מוהחברה עצמם 

 למתאר זה.  14סעיף החברה את מוצריה ראה 

מהנדסי התנועה יכולים להשתמש במוצרי החברה כגורם התכנון האחראי על יצירת תכנית הרמזור ועדכונה 

דס התנועה תוך הרצת הבדיקה של תכנית הרמזור שנוצרה ע"י מהנ והן כגורם האחראי על הבקרה ו/או

הבודקת מגוון רחב של תרחישים על מנת לוודא את תקינות התכנית המוצעת במרחב משמעותי של  51אמולציה

 מצבים. 

משתמש נוסף הוא קבלן הרמזורים המבצע גם הוא הרצה של תרחישי בדיקה טרם יישום והטעמה של תכנית 

 הרמזור במנגנון בקר הרמזור בפועל.

רעיון הוא כי המערכת תבצע אופטימיזציה ותכנון אוטומטי של תכניות רמזורים על בסיס ברמה התפעולית, ה

תעצים את תכולת העיסוק של מהנדס התנועה. מהנדס התנועה יוכל  -התובנות התחבורתיות שמתגלות בשטח 

והצגת  לקבל באופן מיידי המלצות לעדכון התכניות, יחד עם קישור לקטעי הוידאו בנתיב התנועה הרלוונטי

הסימולציה של השינוי הצפוי וההשלכות שלו. כמו כן, תוכל המערכת לספק תמונת מצב מצרפית )אגרגטיבית( 

 ה אודות סטטוס הגודש, הבעיות שזוהו ופתרונן, כולל התייחסות להיבטי איכות הסביבה. ילדרג הניהולי בעירי

( הם: TransEm -ישיון שימוש לתוכנת הנכון למועד מתאר זה, הלקוחות המהותיים של החברה )אשר רכשו ר

 10 תקופה שלספקת רישיונות ותחזוקה לאל 2019תכנית אב לתחבורה )ירושלים( עימם נחתם הסכם במאי 

להספקת רישיונות  2019עימם נחתם הסכם ביולי  -מיליון ש"ח ויפה נוף )חיפה(  11.7 -בהיקף כולל של כ שנים

                                                
תוכניות העבודה בהתאם להנחיות משרד התחבורה )בישראל קיימות מספר חברות : חברה ממשלתית שאמונה על מימוש רשויות תחבורה ממשלתיות 50

 מוכרות כגון נתיבי ישראל, חוצה ישראל, רכבת ישראל, נת"ע, נתיבי איילון, מוריה ויפה נוף(.
 היא היכולת של התקן חומרה או תוכנה לדמות תוכנה אחרת, על מצע חומרתי מסוים אמולציה:51

.https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94
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יובהר כי, ש"ח.  יליוןמ 8 -בהיקף כולל של כ 2019באוגוסט  21 החל מיוםשנים  10תקופה של ותחזוקה ל

בהתאם להסכמים שנחתמו עם תכנית אב לתחבורה )ירושלים( ויפה נוף )חיפה( יש באפשרותם להפסיק את 

 מיתרת התשלומים שנותרו עד לסיומו של ההסכם.  20%חד פעמי של ההתקשרות עם החברה תוך תשלום 

לה החברה מכתב מיפה נוף )חיפה( בו צוין כי בדיון שהתקיים במשרד התחבורה , קיב2020ביולי  05 ביום

התקבלה החלטה על העברת הפרויקטים התחבורתיים לחברות הממשלתיות. במכתב צוין כי חברת יפה נוף 

)חיפה( בוחנת מול משרד התחבורה את האפשרות של הסבת כלל החוזים הקיימים לטובת החברות המבצעות 

הרצף החוזי בכל פרויקט. להערכתה של החברה, העברת הפרויקטים מחברת יפה נוף )חיפה( כך שיישמר 

מכיוון שבמקרה כזה ההסכם שנחתם  וזאתמהותית על החברה לא צפויה להשפיע אחרות לחברות ממשלתיות 

ק תוך ו/או יופס לחברת התשתיות החדשה ובאותם תנאים יומחהבין החברה לבין יפה נוף )חיפה( כאמור לעיל 

, ככל ויושלם נכון למועד מתאר זה מיתרת התשלומים שנותרו עד לסיומו של ההסכם. 20%כדי שהחברה תקבל 

אלפי ש"ח בשנה. ככל ויוחלט על הפסקת  530 -ההסכם עם יפה נוף ההכנסות הצפויות הינם בהיקף של כ

 אלפי ש"ח. 954 -ההתקשרות עם החברה תהיה זכאית החברה לקבלת סך של כ

מהנדסי תנועה בישראל ורחבי העולם )אירופה וארה"ב( של החברה הינם חות הסופיים )משתמשי הקצה( הלקו

 וכן קבלני רמזורים בישראל.

  להלן התפלגות הכנסות החברה על בסיס סוגי החברות שהינן לקוחות החברה: .13.1

 סוג לקוח

 ביום שהסתיימה לתקופה
 2018 לשנת 2019 לשנת *30.06.2020

 הכנסה באלפי
 ש"ח

שיעור מסך 
הכנסות 
 החברה

הכנסה באלפי 
 ש"ח

שיעור מסך 
הכנסות 
 החברה

הכנסה באלפי 
 ש"ח

שיעור מסך 
הכנסות 
 החברה

רשות תחבורה 
 43% 365 93% 5,960 99.43% 874 עירונית

חברת שרותי 
 46% 388 7% 423 0.57% 5 הנדסת תנועה

 11% 94 0% 8 0.00% - אחר
 100% 847 100% 6,391 100% 879 סה"כ

 *נתונים לא מבוקרים.

 

  להלן התפלגות הכנסות ממכירת מוצרי החברה על פי שיוך לאזורים גיאוגרפיים: .13.2

מיקום 
 גיאוגרפי

 ביום שהסתיימה לתקופה 
 2018 לשנת 2019 לשנת *30.06.2020

הכנסה באלפי 
 ש"ח

שיעור מסך 
הכנסות 
 החברה

הכנסה באלפי 
 ש"ח

שיעור מסך 
הכנסות 
 החברה

אלפי הכנסה ב
 ש"ח

שיעור מסך 
הכנסות 
 החברה

 100% 847 96% 6,144 100% 879 ישראל
 - - 4% 247 - - ארה"ב
 100% 847 100% 6,391 100% 879 סה"כ

 *נתונים לא מבוקרים.

 

 6,391 -היקף כלל המכירות של המוצרים אותם מוכרת החברה הסתכם לסך של כ 2019במהלך שנת  .13.3

. מכיוון שמדובר על חברה שהפיתוח של 2018לפי ש"ח במהלך שנת א 847 -אלפי ש"ח וזאת לעומת כ

חלק ממוצריה נמצא בתחילת דרכם ואשר נמצאים בשלב הראשוני של החדירה לשוק לא ניתן לקבל 

בנוגע לרווחיות המוצרים אותם מוכרת  2019אינדיקציה מהיקף כלל המכירות של החברה בשנת 

ל החברה. להערכת החברה היקף כלל המכירות האמור החברה ועל היקפי המכירה הפוטנציאלית ש

נכון  מלמד על היכולת של החברה למכור את מוצריה ועל ההתעניינות של השוק במוצריה של החברה.

 לחברה יש תלות בשני לקוחות עיקריים, חברת יפה נוף ותכנית אב לתחבורה )ירושלים( מתאר זהלמועד 
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אלפי ש"ח בשנת  5,806 -כ ה מלקוחות אלו עמד עליתוהכנסאשר היקף , רשויות תחבורה עירוניות –

לפרטים נוספים אודות ההסכם של . 2020אלפי ש"ח בששת החודשים הראשונים של  874 -כו 2019

שיונות יממכירת ר היוהכנסותיה של החברה עיקר  2019. בשנת 30.4סעיף  החברה עם יפה נוף ראה

שירותי תחזוקה ממתן  הינם 2020בשנת  החברה של הכנסותיה עיקר, זה מתאר למועד כוןנ. קבועים

 -רישיונות ל בקשר עם הענקת) של יפה נוףהיקף הרישיונות  הרחבתלרבות תחזוקה בגין מוצריה  עבור

 .צמתים נוספים( 15

עתיד, כהגדרתו בחוק תחזיות והנחות החברה בנוגע ללקוחות פוטנציאלים של החברה הינן מידע צופה פני 

ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם 

בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה שלהחברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או 

י עמידה ביעדי הפיתוח ו/או שיווק להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם א

השגת המימון הדרוש ו/או אי עמידת המוצרים ביעדיהם ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון ו/או אי 

 להלן. 36המפורטים בסעיף 

 

 שיווק והפצה .14

 כללי .14.1

מוצריה כגון שיתופי פעולה עם חברות החברה משתמשת בערוצי שיווק שונים על מנת להפיץ את 

מובילות )בעיקר כאלו שפועלות בתחום החדשנות ופתרונות לערים חכמות בדגש על תנועה במרחב 

הציבורי(, שיווק ישיר באמצעות מערך השיווק של החברה, השתתפות בכנסים מקצועיים בישראל 

ה, עבודה מול יועצי ומהנדסי תנועה ובעולם בהם מציגה החברה את הטכנולוגיה פרי פיתוחה ויתרונותי

 וכד'. 

 EMEA (Europe, Middle East נכון למועד מתאר זה, החברה מעסיקה מנהל מכירות ושיתופי פעולה

& Africa) מנהל תחום ,Customer Success .מנהלת שיווק ומנהל פיתוח עסקי , 

של החברה בעשור האחרון החברה סבורה כי הכרת השוק בו היא פועלת ואשר מבוססת על פעילותה 

בפיתוח תוכנה לתכנון תוכניות רמזור מורכבות אשר מיושמות במאות צמתים בעולם וכן התוצאות 

המעולות שמציגים מוצרי החברה שנמצאים בשימוש ברכבת הקלה בירושלים )פרויקט שהעפיל לגמר 

ה מהווים אף הם ובמטרונית בחיפ 52בברצלונה( 2019בתחרות שנערכה בכנס "ערים חכמות" בשנת 

 אמצעי שיווק של החברה. 

 שיתוף פעולה עם חברת מיקרוסופט העולמית .14.2

(, "מיקרוסופט"הסכם "רשת שותפי מיקרוסופט )להלן:  חתמה החברה על הסכם 2019בחודש יולי 

)הסכם מכירה משותפת של עם חברת מיקרוסופט העולמית  IP Co-Sell לרבות השתתפות בתוכנית

ואשר במסגרתו החלה החברה שיתוף פעולה  ות מערך המכירות של מיקרוסופט(מוצרי החברה באמצע

, צוות של החברה עובד יחד עם זהשיתוף פעולה  במסגרת .אסטרטגי עם חברת מיקרוסופט העולמית

פיתוח צוותים של מיקרוסופט בפיתוח פונקציות חדשות ושיפור היכולות של מוצרי החברה )ובכלל זה 

ממשלתי  –רי החברה בתחום העיר החכמה, הרחבת יכולת המכירה למגזר הציבור יכולות נוספות למוצ

, לימוד השוק אליו פונים מוצרי החברה עירוני, שיפור יכולות ופתרונות הענן וכד'( –והציבורי 

 והתאמתם לצרכי השוק. 

                                                
52/jerusalem-in-transportt-https://www.jerusalem.muni.il/he/newsandarticles/municipalitymessages/public  

https://www.jerusalem.muni.il/he/newsandarticles/municipalitymessages/public-transportt-in-jerusalem/


37 
 

 כמו כן, במסגרת שיתוף הפעולה שמתקיים בין הצדדים צוותי המכירות של מיקרוסופט מציעים

ללקוחות קיימים של מיקרוסופט וכן לערים ומטרופולינים את מוצרי החברה כפתרון המועדף לערים 

ומטרופולינים שמחפשים תוכנות חכמות לניהול מערך התחבורה תוך כדי מיצוי הקשרים הקיימים של 

 מיקרוסופט עם מקבלי החלטות בערים ומטרופולינים. 

 (Microsoft Azure(53החנות של שירות הענן של מיקרוסופט  בנוסף, מוצרי החברה מוצעים למכירה דרך

דבר שמאפשר ללקוחות קיימים של מיקרוסופט לרכוש את מוצרי החברה ישירות ממיקרוסופט ללא 

  54צורך בהתקשרות ישירה מול החברה.

במסגרת שיתוף הפעולה שמתקיים בין הצדדים, החברה מבצעת הדרכות בנוגע למוצרי החברה לצוותים 

מיקרוסופט שפועלים בתחום העיר החכמה וצוות השיווק של החברה פועל בצמוד לצוותי המכירות  של

של מוצרי הענן של מיקרוסופט ואף מול לקוחותיהם במטרה להגביר את המודעות למוצרי החברה 

  55והפתרונות שהם מעניקים.

 בכפוף סיום לידי ההסכם את להביא רשאי צד וכל, קצובה בלתי לתקופה הינו מיקרוסופט הסכם

  .מהצדדים מי של מהותית הפרה בקרות מידי באופן או ימים 30 של מוקדמת הודעה למתן

להערכת החברה, שיתוף הפעולה עם מיקרוסופט משקף את האמונה של חברת מיקרוסופט בפתרון 

 הטכנולוגי ובקו המוצרים של החברה.

וזאת מכיוון שנכון למועד מתאר ם מיקרוסופט נכון למועד מתאר זה, לחברה יש תלות בשיתוף הפעולה ע

של חברת  Azureאך ורק באמצעות שירות ענן החברה עובדים של  SaaS -משפחת המוצרי  זה

על פעילותה של החברה וכן יאלץ  ביטול שיתוף הפעולה עם מיקרוסופט עלול להשפיע לרעהמיקרוסופט. 

לעבודה באמצעות  SaaS -שפחת מוצרי התאים את מהיה צורך להיאת החברה להוצאה כספית ככל ו

 שירות ענן אחר. 

 AWSקיים סיכון כי ישנן ערים ו/או מטרופולינים שמקבלים שירותי ענן מספק ענן אחר )כגון כמו כן, 

( דבר שיהווה מכשול לפני התקשרות. בכוונת החברה לבחון את המשמעויות והאפשרויות GCPאו 

ים אחרים קהחברה לעבוד גם באמצעות קבלת שירותי ענן מספ העומדות בפניה על מנת לאפשר למוצרי

 ולאור ממצאי בחינה זו לכלול נושא זה בתוכנית העבודה של פעילות המחקר והפיתוח שלה.
 56SWOTניתוח  .14.3

ניתוח זה של סביבת הארגון והגורמים המשפיעים בא על מנת לגבש את הבסיס לתכנית העסקית 
 והשיווקית.

 הזדמנויות חוזקות

 רדת הגודש והפחתת זיהום אוויר במידה ניכרתהו

כל נושא "העיר החכמה" וניהול תנועה חכם במרחב הציבורי הם 
נושאים חמים שנמצאים במוקד תחומי העניין במדינות רבות 
בעולם ובעלי חשיבות רבה לטיפול מיידי בעיקר מתוך רצון 

 להפחית את זיהום האוויר.
ת חבילה אחת לכלל שלבי תרון שמעניק מענה אינטגרטיבי תחפ

 תוכנית הרמזור
שיתוף הפעולה האסטרטגי עם חברת מיקרוסופט מאפשר 
לחברת מיקרוסופט למצב את עצמה כחברה שמציעה פתרון 
מרכזי לתחבורה בעיר חכמה ובאמצעות זו להגדיל את צריכת 
שירותי הענן שלה. עבור החברה שיתוף הפעולה עם מיקרוסופט 

כירות העצום של מיקרוסופט על כלל מאפשר למנף את כוח המ
 שותפות אסטרטגית עם חברת מיקרוסופט העולמית

                                                
53us/marketplace/apps/axilionltd.transem_1-nhttps://azuremarketplace.microsoft.com/e  
  kboGzew6https://www.youtube.com/watch?v=kLsסרטון משותף של החברה ומיקרוסופט 54
55https://www.prweb.com/releases/city_of_jerusalem_axilion_smart_mobility_and_microsoft_azure_are_finalist_at_the_smart_city

_2019_mobility_category/prweb16736901.htmexpo_award_ 
 tomorrow-of-city-smart-the-for-now-tioninnova/2019/11/18blog/government/-https://cloudblogs.microsoft.com/industry/וכן 

56Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats   מודל רווח לתכנון וניהול אסטרטגי ולבחינת יכולת של ארגון לייצר יתרון תחרותי בסביבה בו הוא
  כה את סיכוייו של הארגון להצליח.פועל. השיטה מנתחת את הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון, ועל בסיס הניתוחים מערי

https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/axilionltd.transem_1
https://www.youtube.com/watch?v=kLs6kboGzew
https://www.prweb.com/releases/city_of_jerusalem_axilion_smart_mobility_and_microsoft_azure_are_finalist_at_the_smart_city_expo_award_2019_mobility_category/prweb16736901.htm
https://www.prweb.com/releases/city_of_jerusalem_axilion_smart_mobility_and_microsoft_azure_are_finalist_at_the_smart_city_expo_award_2019_mobility_category/prweb16736901.htm
https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/government/2019/11/18/innovation-now-for-the-smart-city-of-tomorrow/
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 יתרונותיו.
 איומים חולשות 

  התנגדויות של מהנדסי תנועה ובעלי עניין שונים. מוצר חדש
( AIחדירה של שימוש בפתרונות מבוססי בינה מלאכותית )

 בשוק התחבורה היא עדיין בראשיתה.
רוסופט כספק יחיד של שירותי ענן לצד הצורך הסתמכות על מיק

 לתת מענה לשירותי ענן מתחרים בעתיד.
נדרש "לחנך" את הלקוחות לעובדה שניתן לעדכן את תוכנית 
הרמזור באופן שוטף. נכון למועד זה מקובל כי תכנון תוכנית 

 שנים.  10עד  5רמזור מבוצע אחת בכל 
 התמודדות עם רגולציה.

העקרונות המנחים לתכנית השיווקית יהיו מינוף ההזדמנויות )שת"פ עם מיקרוסופט( תוך מזעור 

מובילים  בורה ציבוריתהאיומים ע"י שת"פ עם שחקנים נוספים בשוק התחבורה )מפעילי תח

  בשוק(.

  תכנית שיווקית .14.4

עם מערכת הניטור  נכון למועד מתאר זה, בכוונת החברה להתמקד בשני ערוצים מרכזיים ביציאה לשוק

ומערכת התאום הדיגיטלי )לפרטים נוספים אודות מערכת הניטור ומערכת התיאום הדיגיטלי ראה 

 לעיל(: 10.3סעיף 

מכירה לערים גדולות בעולם תוך מינוף שיתוף הפעולה האסטרטגי עם מיקרוסופט )לפרטים  .14.4.1

 לעיל(. 14.2סעיף תוף הפעולה עם מיקרוסופט ראה נוספים אודות שי

שיתופי פעולה עם חברות ו/או גורמים מרכזיים הפועלים בשוק התחבורה כמו מפעילי תחבורה  .14.4.2

ה, ודומיהם אשר יציבורית, מוניות, חברות השכרת רכב, מפעילי שירותי הסעות, רכבי עירי

ף הפעולה יותקנו הסנסורים הדינמיים )יחידות הקצה( על צי כלי הרכב של חברות אלו שיתו

 ברחבי העולם. 

כחלק מהתוכנית השיווקית מנהלת החברה דיאלוג עם השוק )מהנדסי תנועה, קבלני רמזורים,  .14.4.3

חברות הפועלות בשוק התחבורה( על מנת שישתמשו במוצרי החברה במסגרת פרויקטים 

 דגש עלבכוונתה של החברה לשים התכנית השיווקית כמו כן, במסגרת  שנעשים על ידם.

  ם.בירושלי הקלה רכבתוה בחיפה מטרוניתמוצרי החברה שנמצאים בשימוש בשל התוצאות 

תחזיות והנחות החברה פעילות שיווק וההפצה העתידיות שלה ושיתופי פעולה הינו מידע צופה פני עתיד, 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד 

אינו בשליטתה שלהחברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו

בחלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי הפיתוח 

ו/או שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או אי עמידת המוצרים ביעדיהם ו/או התממשות איזה מגורמי 

 .להלן 36טים בסעיף הסיכון המפור

 

 צבר הזמנות .15

לפרטים אודות  אין לחברה צבר הזמנות בגין איזה מהמוצרים הנמכרים על ידה. נכון למועד מתאר זה, .15.1

 30.4 -ו 30.3 סעיפיםראה וחברת יפה נוף )חיפה( שחתמה החברה עם תוכנית אב לתחבורה  מיםהסכ

      .בהתאמה

)לפרטים נוספים  TransEm -תוכנת הנכון למועד מתאר זה, מציעה החברה ללקוחותיה לרכוש את  .15.2

רכת התיאום הדיגיטלי מערכת הניטור ומעלעיל( וכן את  10.1 סעיףראה  TransEmאודות מוצר 

ממשפחת  לעיל( 10.2סעיף אודות מערכת הניטור ומערכת התיאום הדיגיטלי ראה )לפרטים נוספים 

נמצאת בראשית דרכה מערכת הניטור ומערכת התיאום הדיגיטלי מאמצי המכירה של . SaaS -מוצרי ה

מכירה למוצרים אלו יחד עם חברת מיקרוסופט. כמו כן, ברוב הערים  תתוכניכאשר החברה בונה 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-r-ZDUfQoA
https://www.youtube.com/watch?v=Z-r-ZDUfQoA
https://www.youtube.com/watch?v=Z-r-ZDUfQoA
https://www.youtube.com/watch?v=Z-r-ZDUfQoA
https://www.youtube.com/watch?v=Z-r-ZDUfQoA
https://www.youtube.com/watch?v=mDRl9nifhKo
https://www.youtube.com/watch?v=mDRl9nifhKo
https://www.youtube.com/watch?v=mDRl9nifhKo
https://www.youtube.com/watch?v=mDRl9nifhKo
https://www.youtube.com/watch?v=mDRl9nifhKo
https://www.youtube.com/watch?v=mDRl9nifhKo
https://www.youtube.com/watch?v=mDRl9nifhKo
https://www.youtube.com/watch?v=mDRl9nifhKo
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 כאשרהגדולות, תהליך המכירה של מוצרים אלו ידרוש השתתפות במכרז שיפורסם )ככל שיפורסם( 

 .שיפורסמו מהמכרזים באיזה תזכה החברה כי ודאות כל אין

 

 תחרות .16

ימיזציה ותכנון אוטומטי של תכניות שמפתחת החברה, בדגש על מערכת האופט SaaS-משפחת מוצרי ה .16.1

רמזור, אשר למיטב ידיעת החברה היא פורצת דרך בתחומה. נכון למועד מתאר זה, תכנית רמזור 

"תכנית ( אנליזה )להלן יחדיו: 4( יישום והטמעה )3( סימולציה )2( תכנון )1מורכבת מכמה שלבים: )

ת שנותנות פתרון טכנולוגי לצורך שאותו ( כאשר לכל שלב בתכנית הרמזור ישנם מספר חברוהרמזור"

 שלב מקים.

מהנדס התנועה קובע את מיקום הרמזור, ממפה את הגישות השונות  : במסגרת התכנוןתכנון .16.1.1

לצומות, קובע את סדר המופעים וזמני הפינוי, קובע את מיקום הגלאים, קובע את זמן המחזור 

העדפה לתח"צ, אחראי המתכנן גם ומתכנן את התוכניות הפעלה השונות. בצמתים שכוללים 

על כתיבת לוגיקה לאופן מתן ההעדפה עם זיהוי כלי הרכב אותו יש לתעדף )רכבת קלה/ 

אוטובוס וכו'(. עם סיום התכנון עוברת התכנית לבדיקה ע"י מתכנן אחר והרצת תרחישים, גם 

 ע"י קבלן הרמזורים. לאחר מכן מוגשת התכנית לאישור משרד התחבורה.

 Standועד מתאר זה, הגישה הקיימת בשוק היא שכל צומת מתוכנן באופן פרטני )נכון למ

Alone ואין הסתכלות על המסלול המלא מתוך מטרה לייצר "גלים ירוקים". תכנון תכניות )

שנים ברוב העולם( כאשר  5-10-רמזור מתבצע אחת למספר שנים )תדירות ממוצעת על אחת ל

עה ישנות ונקודתיות אשר אינן מייצגות את כמות הרכבים התכניות מתבססות על ספירות תנו

בפועל בימים שונים לאורך שעות היממה השונות. כפועל יוצא מכך, תוכניות הרמזור 

שמתקבלות ומיושמות בפועל אינן אופטימליות מבחינת זרימת התנועה וגורמות לעיכובים 

 מיותרים לרכבים, גלישת תורים, חסימות צמתים ועוד. 

למועד מתאר זה ניתן למצוא מספר פתרונות טכנולוגיים המעניקים למהנדסי התנועה נכון 

 ועוד. 57Gevasשל חברת  Crossig, תוכנת S&Wשל חברת  Lisaמענה לשלב התכנון כגון תוכנת 

שלה עדיף על כלי התכנון של המתחרים הן ברמה  TransEm -להערכתה של החברה, מוצר ה

להלן(, ברמת  21בסעיף נגנוני פיצוי לתנועה חוצה כמפורט הטכנולוגית )פטנטים בתחום מ

ניתן למצוא מספר  ממשק המשתמש, משך זמן התכנון והן היבטי סייבר ואבטחת מידע.

 פתרונות כמענה לאוכלוסיית מהנדסי התנועה.

שים בשלב התכנון הוא על היבטי בעוד המיקוד של הבדיקות והרצת התרחי :סימולציה .16.1.2

בטיחות, היבט חשוב נוסף לבחינת יעילות וטיב התכנון הוא בבחינת הביצועים הצפויים בשטח. 

לשם כך נעזרים מהנדסי התנועה בתוכנות לסימולציה )הדמיה( של זרימת התנועה ברמת צומת 

ק לתוכנות בודד/ציר של מס' צמתים /כלל העיר. תוכנות תכנון מתחרות מציעות מימש

מיקרוסימולציה מסחריות קיימות אולם אלה הן יקרות, השימוש בהן מורכב ודורש ידע 

ספציפי והן "כבדות" מבחינת חישוביות ודורשות זמן הרצה גבוה לצורך הצגה גרפית ויכולות 

כפועל יוצא מכך, העבודה הנדרשת ממהנדס התנועה על מנת לייצר . עיבוד מכמה נקודות מבט

                                                
הינה חברה גרמנית אשר מפתחת ומוכרת תוכנות לתכנון רמזורים. עיקר פעילותה הינו במרכז אירופה )גרמניה, אוסטריה, שוויץ וכד'(.  Gevasחברת  57

  https://gevas.eu/en/.לפרטים נוספים ראה

https://gevas.eu/en/
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ברמה גבוהה היא רבה וזאת עקב מספר עצום של פרמטרים נוספים שלא מופיעים סימולציה 

במודל שעליו להזין לתוכנה. בהתאם, מעבר לעלות רישיונות התוכנה בתוכנות הללו נדרשת 

עבודה מקצועית של מהנדס התנועה שכרוכה בעלות גבוהה מאוד )שיכולה להגיע למאות אלפי 

 ש"ח לסימולציה(. 

אר זה ישנם בשוק מספר חברות אשר מוכרות תוכנות לביצוע סימולציה לתכנון נכון למועד מת

פרי פיתוחה  Vissimותוכנת  58PTV Groupהתנועה כאשר החברות המובילות הינם חברת 

 אשר מספקת שירותי סימולציה.  59Aimsunוחברת 

 מרכיב הסימולציה במערכת התאום הדיגיטלי של החברה פותח במסגרת תוכנית מגנטון

בשיתוף המכון לחקר תחבורה בטכניון ובתמיכת רשות החדשנות והוא מבוסס על מודל 

סימולציה מזוסקופי אשר מקל ומייעל משמעותית על תהליך הכנת הסימולציה. בנוסף, ישנה 

אינטגרציה מלאה בין מודול הסימולציה למודול התכנון והם נמצאים תחת אותו כלי דבר 

ליך התכנון שמבצע מהנדס התנועה ומשפר את איכות שמפשט ומקצר משמעותית את תה

 התוצר הסופי שמופק.

 60לאחר שתכנית הרמזור מאושרת, נדרש להטמיע אותה בתוך המנגנון של בקר :יישום והטמעה .16.1.3

דרך אחת להטמיע את התכנית בבקר הרמזור היא באמצעות תכנות כ"י תכנת הבקר,  הרמזור.

מתוכנת התכנון. דרך זו מבוססת על עבודה  PDF בהתאם לחוברת הרמזור אשר מופקת כקובץ

ידנית ולפיכך נוצר סיכון לטעויות ואי תאימויות בין התכנית עצמה למה שתוכנת בפועל בבקר 

של קובץ  הרמזור. בנוסף, ספקי החומרה של בקרי הרמזורים מאפשרים לבצע הטמעה/צריבה

( שמעביר JAVAאו  Cגון תכנית הרמזור )כקובץ קוד התומך בשפות תכנות סטנדרטיות כ

זו רק לאותו  מהנדס התנועה אל תוך המנגנון של הבקר כאשר ברוב המקרים אפשרות הטמעה

לחומרה ו/או בקר של ספק  בקר שמיוצר על ידי אותו ספק חומרה ולא ניתן לבצע הטמעה

חומרה אחר. פתרון זה אינו נותן מענה לתמיכה במספר סוגים של בקרים שקיים היום בערים 

רבות )שיכול להיווצר לדוגמה בעקבות זכיה של מספר קבלנים שונים במכרזים לאורך השנים( 

ו/או ברמת המטרופולין בו נדרש לתכנן "גל ירוק" על פני ציר תנועה שעובר במספר ערים שכנות 

 דבר שיוצר מצב בו בכל עיר יש בקרים מסוג שונה. 

קבלני הרמזורים השונים אשר מספקים את  נכון למועד מתאר זה, כל נושא יישום והטמעה ע"י

61eekP,62 Swarco, 63Simens החומרה )הרמזור עצמו + ספק( כאשר החברות המרכזיות הינם

 .64Trafficware -ו

                                                
. לפרטים נוספים ראה גרמנית המתמחה בפתרונות תוכנה ושירות ייעוץ לתעבורה ותחבורה, ניידות ולוגיסטיקההינה חברה  PTVחברת  58
/https://www.ptvgroup.com/en 

ע"י סימנס והיא  2018נרכשה בשנת  Aimsumוחיזוי תנועה.  ספקית בינלאומית מובילה של תוכנה ושירותים לתכנון, הדמיההינה  Aimsunחברת  59
  https://www.aimsun.com/לפרטים נוספים ראה מתמחה באלגוריתמים, תוכנה וידע תפעולי ליישומי ניידות.

 ולציוד הבקר ליעד בהתאם ("תהליכים בקרת ")בתהליכים ולשלוט הבקר לוגיקת לפתור ,מידע לאסוף המיועד ממוחשב תעשייתי התקן הוא בקר 60
 אליו  המחובר הקצה

C%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A7%D7%A8_%D7%9
9B%D7%A0%D7%AA 

מפתחת מערכות לניהול תחבורה כולל תשתיות ומערכות רמזורים כולל בקרי רמזורים, מערכות וידאו לניתוח הינה חברה ש Peek Trafficחברת  61
  http://www.peektraffic.com/index.php.לפרטים נוספים ראה .וניטור תנועה

. לפרטים מערכות לניהול תחבורה כולל תשתיות ומערכות רמזורים כולל בקרי רמזורים, תוכנות סימולציה ותכנון רמזורים מספקת Siemensחברת  62
  https://www.mobility.siemens.com/global/en.html.נוספים ראה

מספקת מערכות לניהול תחבורה כולל תשתיות ומערכות לניהול רמזורים, כולל בקרי רמזורים, מערכות לציי אוטובוסים, הינה חברה ש Swarcoחברת  63
  us-https://www.swarco.com/about.. לפרטים נוספים ראהתחבורה ציבורית ועוד

  https://www.trafficware.com/.. לפרטים נוספים ראהמפתחת תשתיות ומערכות רמזורים כולל בקרי רמזוריםהינה חברה ש Trafficwareחברת  64

https://www.ptvgroup.com/en/
https://www.aimsun.com/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A7%D7%A8_%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A7%D7%A8_%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%AA
http://www.peektraffic.com/index.php
https://www.mobility.siemens.com/global/en.html
https://www.swarco.com/about-us
https://www.trafficware.com/
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של החברה כוללת ממשק אשר מאפשר לייצא את תכנית הרמזור  SaaS -משפחת מוצרי ה

לבקר ללא הבחנה מהו סוג  ממהנדס התנועה כקובץ קוד ולבצע פריסה שלו ישירותשהתקבלה 

 הבקר )קרי, ניתן לכל סוגי הבקרים(. 

לאחר שתכנית הרמזור הוטמעה בשטח )בבקר הרמזור( והחלה  :אנליזה )כולל שיפור/למידה( .16.1.4

לעבוד, יש לבחון את התיפקוד והביצועים של התכנית בהיבט של זרימת התנועה בצומת ובציר. 

ת מספר מדדים מרכזיים מקובלים לבחינת במסגרת האנליזה נעשה איסוף נתונים אודו

הביצועים )כגון זמן המתנה, אורכי תורים בגישות לצומת וכו'(. נעשית השוואה של המצב לפני 

  .ואחרי יישום תכנית הרמזור בשטח וכך ניתן ללמוד ולהסיק לגבי שיפורים נדרשים

ובמצלמות אשר  PSGאשר נעזרות בנתוני  66Nexarו/או   65Moovit כיום ישנן תוכנות כגון

מותקנות ברכבים. הפתרון שמספקות תוכנות אלה נותן תמונת מצב לגבי הגודש לאורך ציר 

לא מספקות מענה לצורך בביצוע  יעד. אולם, תוכנות אלה-התנועה וכמו כן מטריצות מוצא

 אופטימיזציה והנדסת תנועה לתכנית הרמזור ולהפחתת הגודש. 

שמציעה ומפתחת החברה הינה  SaaS-ל החברה, משפחת מוצרי הנכון למועד מתאר זה, להערכתה ש

פורצת דרך בתחום הנדסת התנועה ותכניות הרמזור וזאת מכיוון שמדובר במשפחת מוצרים ראשונה, 

ששמה את הרמזור במרכז ונותנת מענה אינטגרטיבי לכל שלבי תוכנית הרמזור כולל למידה )כולל הפקת 

ור תכנית הרמזור בהתאם. נכון למועד מתאר זה, עדכון תכנית רמזור תובנות תחבורתיות(, עדכון ושיפ

דורש עבודה מחדש של מהנדס התנועה על תכנית הרמזור כאשר הטכנולוגיה של החברה מאפשרת 

לאסוף מידע מסנסורים ניידים שמותקנים על רכבים אשר נעים על פני המרחב הציבורי, תוך שילוב 

יעד עדכניות ונפחי תנועה -תם את תוכנית הרמזור למטריצות מוצאמידע ממקורות שונים ולשפר בעזר

 עדכניים )להבדיל מספירות תנועה נקודתיות וישנות( וזאת מבלי לבצע תכנון מחדש של תוכנית הרמזור. 

 מתחרות ישירות  .16.2

למיטב ידיעת החברה, למועד המתאר קיימות מספר חברות בתחום אשר באות לתת מענה לניתוח מצב 

  והגודש:התנועה 

16.2.1. NoTraffic  

מתמחה בפיתוח פלטפורמת ניהול תנועה  NoTrafficלמיטב ידיעתה של החברה, חברת 

אוטונומית המיועדת להתמודד עם אתגרי תנועה תוך איפשור יתרונות ניידות לערים. 

הפלטפורמה מייעלת את הרמזורים בזמן אמת על בסיס חיישנים חכמים ומכינה את תשתית 

חובר והאוטונומי. מקור המידע המרכזי שמזין את הפלטפורמה של הכביש לעידן המ

NoTraffic הוא סנסור נייח/מצלמה אשר מותקן על הרמזור עצמו.  

שמפתחת החברה מסתמכת על סנסורים ניידים כמצלמות עם  SaaS-בעוד משפחת מוצרי ה

                                                
מספקת לערים, חברות תחבורה  Moovitומפתחת אפליקציית ניידות. חברת  Mobility as a Serviceרונות הינה חברת תוכנה לפת Moovitחברת  65

שכוללים, תכנון, ניתוח ואופטימיזציה אשר מסייעים בהפחתת עומסי תנועה, העלאת כמות נוסעים, הגדלת  AIוארגונים פתרונות תחבורה מבוססי 
ם להפחתת כמות הנהגים על הכביש לטובת שימוש בתחבורה ציבורית ושיתופית. לפרטים נוספים ראה כשכל אלה תורמי –היעילות וניצול ציי רכב 

./https://moovit.com 
בזמן אמת. כמו  פיתחה פתרון הכולל אפליקציית מצלמת רכב שמנטרת, מתעדת, ומזהירה נהגים מפני סכנות על הכבישהינה חברה ש Nexarחברת  66

יטוח כן, החברה מספקת מוצרי דאתה לחברות ביטוח, כמו דוחות שחזור התנגשות והודעה ראשונית על התנגשות, מה שנועד לזרז את הטיפול בתביעות ב
התרעות בזמן אמת ביצירת רשת תקשורת בין רכבים בעזרת טלפונים חכמים, מצלמות רכב וחיישנים, ואספקת  Nexarולמנוע הונאות. כמו כן, עסקה 

משתמשת בצילומים של משתמשי המערכת )בין אם  Nexar Virtual Cameraמערכת  על מנת למנוע התנגשויות בין כלי רכב, רוכבי אופניים והולכי רגל.
ע לרשויות מאפשרת לסיי היא Nexar לטענת ת.ציגה אותם בממשק שמתעדכן בזמן אמהם משתמשים באפליקציה או במצלמות הרכב של החברה( ומ

במאבק בנגיף הקורונה, בעיקר בהבנה של מה קורה בעיר בזמן אמת. כך למשל, בחברה טוענים כי הרשות יכולה לנטר את העומסים בכניסות לבתי 
ת בעיר החולים, לזהות התקהלויות בעייתיות בפארקים השונים, לעקוב אחרי עבודות בכביש, עומסים בתחנות אוטובוסים ובעיקר לספק ראות במקומו

 https://www.getnexar.com/.. לפרטים נוספים ראה בהם אין פריסה איכותית מספיק של מצלמות נייחות

https://moovit.com/
https://www.getnexar.com/
https://www.getnexar.com/
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GPS  במרחב הציבורי ומודם אשר מותקנות על רכבי תחבורה ציבורית, רכבי עיריה וכד' ונעים

היא להתקין מצלמה  NoTrafficהגישה של חברת  ,ואוספים מידע מנקודת מבטו של הנהג

כסנסור נייח על הרמזור עצמו אשר מצלמה זו תאסוף נתונים על משתמשי הדרך כולל הולכי 

רגל ורכבים, בצומת הספציפי ובצמתים סמוכים. להערכתה של החברה, התקנת מצלמה על כל 

ה בעלות הקמה גבוהה כאשר טווח הראיה של המצלמה הוא מוגבל. כמו כן, הצבת רמזור כרוכ

מצלמה על גבי רמזור חושפת אותה להשפעות מזג אויר כך שייתכן ותידרש תחזוקה בתדירות 

יחסית גבוהה כאשר כל פעולת תחזוקה כזו יקרה גם היא )השבתת צומת וכו'(. כמו כן, למיטב 

לא מסייע בבעיה המרכזית שהיא  NoTrafficציעה חברת ידיעתה של החברה, הפתרון שמ

עדכון תוכנית הרמזור אלא מאשר לרמזור לפעול כרמזור אדפטיבי ולהזרים את התנועה 

 בהתאם לאורכי התורים.

16.2.2. Nexar ו- Mobileye 

מספקות מידע לגבי סטטוס הדרכים, בדגש על הפן  67Mobileye -ו Nexarחברות הפתרונות ש

התנגשויות, מכשולים, נתיבים סגורים, תנאי דרך מסוכנים וכו'( וכן אודות הבטיחותי )זיהוי 

ונתונים  GPSעל מנת לספק את הנתונים נעזרות חברות אלו בנתוני ם. מצב הגודש בדרכי

שמתקבלים ממצלמות שמותקנות על הדשבורד ברכבים כאשר באמצעות נתונים אלו הם 

 תמונת מצב לגבי הגודש לאורך ציר התנועה. יעד ומספקים-מנתחים ומייצרים מטריצות מוצא

 ועוד( Siemens, Swarco, Trafficwareחברות רמזורים )כגון  .16.2.3

בשנים האחרונות גם חברות הרמזורים המסורתיות נכנסות לתחום של רמזורים 

חכמים/אדפטיביים אשר, בשילוב עם גלאים, יש להם את היכולת לשנות את מצב הרמזור 

באמצעות הדור החדש של מנגנוני בקר הרמזור שחברות אלה מציעות בהתאם למצב התנועה. 

וכמו כן פתרון תוכנה משלים לתכנון רמזורים שמוצע ע"י רוב החברות הללו, הן מנסות לכבוש 

נתח שוק בתחום הרמזורים החכמים וניהול תנועה. אולם, לפתרונות אלה חיסרון מרכזי בכך 

ו ע"י החברה הספציפית בלבד וחסר פתרון הוליסטי שהפתרון מוגבל לתמיכה ברמזורים שיוצר

 לטיפול בערים שבהן מותקנים רמזורים ע"י מספר יצרנים. 

לסיכום, אמנם הפתרונות המוצעים ע"י המתחרות הישירות שצויינו לעיל מספקים ערך כלשהו לתוכנית 

שימוש ברמזור הרמזור אם ע"י מתן תמונת מצב לגבי העומסים שנוצרו בציר התנועה או באמצעות 

כרמזור אדפטיבי שמזרים את התנועה בהתאם לאורכי התורים כפי שנקלטו בסנסורים ו/או במצלמות 

שלהם. אולם, למיטב ידיעתה של החברה, הפתרונות שמציעים המתחרים כפי שפורטו לעיל אינם 

מהיר מטפלים בבעיית השורש שהיא עדכון והתאמת תכנית הרמזור ו/או תכנון מחדש שלה באופן 

ופשוט וזאת בהתאם לנתונים העדכניים שמתקבלים מהשטח. מעבר לכך, הפתרונות של המתחרות 

( בעוד הפתרון של החברה GPSממדיים )גלאי לולאה, -מבוססים על מידע המתקבל מסנסורים חד

ממדיים, מבוססי וידאו שנעים בדרכים ומנטרים את המצב התנועה ונותנים -מבוסס על סנסורים רב

 של מידע שלא ניתן להשיג באמצעות הפתרונות המתחרים.עומק 

                                                
לוגיית עיבוד עוסקת ומתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות סיוע למניעת תאונות דרכים, המבוססות על טכנוה הינה חברה Mobileyeחברת  67

ומצלמה המורכבת על השמשה הקדמית של הרכב וצג  משלבות בתוכן שבב Mobileyeתמונה. מערכות המסייעות במניעת תאונות דרכים של חברת 
, מציעה בנוסף .המורכב על לוח המחוונים, כאשר רכיבי המערכת נועדו לספק לנהג הרכב התרעות בזמן אמת מפני מגוון סכנות אפשריות במהלך הנסיעה

Mobileye אפשר נהיגה אוטונומית מלאה ובטוחה בעתיד. מטרת המערכת היא לבנות ולתחזק )בזמן אמת( ל אמורהמערכת מיפוי כבישים מתקדמת ש
את לרכב האוטונומי נמצ Mobileye, טכנולוגיה של חברת כן כמוס"מ( עבור כלי רכב אוטונומיים.  10מפה מדויקת של הסביבה )בדיוק מרבי של עד 

ות בפיתוח והיא מבוססת על חיישנים שאוספים מידע על מה שקורה בסביבת הרכב. נתונים אלו נשלחים אל מחשב מיוחד ברכב שמטרתו לבצע את הפעול
 https://www.mobileye.com/.לפרטים נוספים ראה  .שיאפשרו לרכב נהיגה אוטונומית

https://www.mobileye.com/
https://www.mobileye.com/
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 גורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה .16.3

מעמדה התחרותי של החברה מושפע בעיקר מהתקדמות המחקר והפיתוח של המתחרים ומכניסת 

חברות טכנולוגיה נוספות לתחום פעילותה של החברה, במקביל ליכולת החברה להמשיך לחדש 

 ה, תוך שמירה על יעילותם.בפתרונותי

לגודלה של החברה עשויה להיות השפעה מסוימת על מעמדה התחרותי בשוק. מחד, לחברה קטנה 

מסוגה של החברה נדרשים הכרה ומוניטין בשוק לצורך התקשרות עם לקוחות גדולים ולשם ביסוס 

נות מאטרקטיביות מעמדה כשחקן מוביל בשוק. מאידך, חברה צעירה, חדשנית ודינאמית עשויה ליה

 בשוק ולהתאים עצמה במהירות לשינויים.

 השיטות העיקריות של החברה להתמודדות עם התחרות .16.4

על מנת להתמודד עם התחרות משקיעה החברה מאמצים רבים בתחום המחקר והפיתוח וזאת על מנת 

( בעלת AIת )לפתח עליונות טכנולוגית ושילוב יכולות ייחודיות למוצריה כגון מערכת בינה מלאכותי

יכולת למידה מתקדמת יותר מזו המצויה היום במוצרים אחרים ושיפור אמינות ואיכות הנתונים שניתן 

להפיק מהמוצרים של החברה ואשר יאפשרו עדכון ותכנון תוכניות רמזור מתקדמות ביותר בדרך יעילה 

 ופשוטה. 

ם חברת מיקרוסופט העולמית הן כמו כן, פועלת החברה על מנת למנף את שיתוף הפעולה האסטרטגי ע

בהיבט מיצוב מוצרי החברה כפתרון מועדף על ידי מיקרוסופט לצמצום הגודש והפחתת זיהום האויר 

במרכזי הערים והן בהיבט מערך המכירות של מיקרוסופט אשר מסייע לחברה להגיע ללקוחות היעד 

 ביתר קלות ובצורה עדיפה על חברות אחרות.

ופיה של החברה כחברת מחקר ופיתוח אשר פיתוח מוצריה נמצא בראשית דרכו, ועל למועד המתאר, לאור א

רקע אי הודאות בהצלחת פיתוח מוצרי החברה ו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי ו/או בנוגע לעלויות פיתוחם 

ו/או בהשגת המטרות לשמן הם נועדו, עלולה השקעת החברה בפיתוח מוצריה לרדת לטימיון. כמו כן, תידרש 

החברה לגיוסי הון נוספים עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי ממכירת מוצריה, אם בכלל, וככל שלא תצליח 

 לגייס את ההון הנדרש ייתכן כי לא תצליח להמשיך בפעילותה.

תחזיות והנחות החברה בדבר התחרות והתמודדות החברה עם התחרות הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 

המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, בחוק ניירות ערך, 

אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה שלהחברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או 

 שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי הפיתוח ו/או שיווקלהתממש באופן 

ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או אי עמידת המוצרים ביעדיהם ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון 

 להלן. 36המפורטים בסעיף 

 

 עונתיות .17

למועד המתאר, החברה נמצאת בשלב המחקר והפיתוח של מערכת האופטימיזציה )לפרטים נוספים אודות 

לעיל( ובשלב הניסויים למערכת הניטור )לפרטים נוספים אודות  10.2.3סעיף ערכת האופטימיזציה ראה מ

דות מערכת התאום לעיל( ומערכת התאום הדיגיטלי )לפרטים נוספים או 10.2.1סעיף מערכת הניטור ראה 

לעיל(, מעריכה החברה כי לא אמורה להיות השפעת עונתיות על ביצועיה  10.2.2סעיף הדיגיטלי ראה 

 העסקיים. 

כמו כן, להערכת החברה מוצריה אינם מושפעים מעונתיות ולא אמורה להיות לעונתיות השפעה מהותית על 
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מאידך צריך לקחת בחשבון שסבב תקצוב והכנת תוכניות עסקיות, השקעות תיה הכספיות. מאידך, תוצאו

ופרויקטים של חברות גדולות, כולל הנטייה להשלים הוצאת תקציבים מאושרים לקראת סוף שנת הכספים 

 יכולים להשפיע על הפעילות של החברה.

, הערכות ואומדנים המהווים "מידע צופה פני תחזיות והנחות החברה האמורות לעיל הינן בגדר תחזיות

עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, 

הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. 

י החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם תנאי אקלים להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על יד

 .למתאר 36קיצוניים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הרלוונטיים שבסעיף 

 

 כושר ייצור .18

ת תוכנה למועד המתאר, החברה הינה חברת תוכנה אשר פועלת בתחום פיתוח, יישום והטמעה של מערכו

( לניהול מערך התחבורה בערים ומטרופולינים. המוצרים שמפותחים ונמכרים AIמבוססות בינה מלאכותית )

( אשר "יחידת הקצה"ומודם )להלן:  GPSעל ידי החברה דורשים שימוש ביחידות קצה שכוללת מצלמה, 

למועד מתאר זה,  נכון, מעבירות את הנתונים שנאספים לתוכנה אשר מעבדת אותם ומפיקה את הפלט. אולם

 רכיביםמדובר על  כאשריחידת הקצה מהרכיבים אשר מרכיבים את  איזהלחברה אין כל חלק בייצור 

 מספקים שונים. יםשנרכש

 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .19

 30-אלפי ש"ח )עלות מופחתת( נכון ל 250 -למועד המתאר, בבעלות החברה רכוש קבוע בהיקף של כ .19.1

. הרכוש הקבוע משמש בעיקר לצורך פעילות 2019בדצמבר  31-אלפי ש"ח נכון ל 214 -, ו2020ביוני 

המחקר והפיתוח של החברה והוא כולל בעיקר ציוד מחשוב )מחשבים אישיים ושרתים(. לפרטים 

 .2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  4הרכוש הקבוע ראה ביאור נוספים אודות 

 Weworkבאמצעות משרדים ששוכרת החברה במתחם  חברה מתבצעת כיוםפעילותה העיקרית של ה .19.2

עמדות עבודה בהסכם  11חדרים אשר כוללים  2בחיפה  Weworkבחיפה. החברה שוכרת במתחם 

וזאת בתמורה  2020לאוקטובר  31ועד ליום  2019לנובמבר  1חודשים החל מיום  12לתקופה של  שכירות

הסתכמו דמי השכירות ששילמה החברה בגין  2019במהלך שנת  .ש"ח בחודש 12,165 שללדמי שכירות 

  .ש"ח 103,878 -בכחיפה  Wework -משרדיה ב

 בחוזים מתחדשים לתקופות של עד שנה. נכון למועד מתאר זה שוכרת החברה כמו כן, שוכרת החברה

הינו עד . הסכם השכירות בתל אביב Regus Sarona חללי העבודה המשותפים םעבודה במתחעמדות  2

הסתכמו דמי  2019ש"ח לחודש. במהלך שנת  6,350בתמורה לדמי שכירות של  30.04.2021ליום 

 ש"ח.  99,800 -בכ Regus Sarona -השכירות ששילמה החברה בגין עמדות העבודה ב

סופיה בולגריה אשר מתחם חללי עבודה משותפים בעמדות עבודה ב 20אקסיליון בולגריה שוכרת  .19.3

בינואר  1חודשים החל מיום  12 השכירות הינה לתקופה של של אקסיליון בולגריה. לפעילותהמשמש 

 2019לבה )מטבע בולגרי(. במהלך שנת  2,500 -דמי השכירות הינם כ. 2020לדצמבר  31ועד ליום  2020

 .ש"ח 57,500 -שילמה אקסילון בולגריה דמי שכירות שהסתכמו בכ
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 מחקר ופיתוח  .20

 והפיתוח בתחום הפעילות ותוצאותיה סקירה של פעילות המחקר .20.1

בתחום הבינה המלאכותית כאשר האתגרים אליהם נדרשת החברה  IPהחברה פיתחה ומפתחת 

מחייבים מחקר ופיתוח של טכנולוגיות ייעודיות ברמת סיבוכיות גבוהה אשר מתמקדות ברמזורים 

 ותפקודם ככלי להזרמת תנועה.

IP מי אופטימיזציה לקביעת תמחור דינמי של הכביש נוסף שמפתחת החברה הוא סביב אלגורית

 כמשאב באופן שממקסם את הזרמת התנועה ומבטיח רמת שירות קבועה מראש.

 נכון למועד מתאר זה, להלן סטטוס פעילות המו"פ של המוצרים השונים:

● TransEm : הפוקוס הוא על תמיכה ותחזוקה כאשר תחת המושג "תחזוקה" נכללים הן תיקוני

ן שיפורים ושינויים )פיצ'רים( אשר נדרשים ע"י המשתמשים והלקוחות. החברה כרגע באגים וה

, מעדכנת גרסאות מעת לעת ומגישה אותן לאישור משרד התחבורה בהתאם 8.1מציעה את גירסה 

 לנוהל המקובל.

הפיתוח הושלם, כרגע נמצאת בשלב הרצת ניסויים כאשר לאור תוצאות : מערכת הניטור  ●

 ן פעילות מו"פ מסויימת לטובת תיקונים ושיפורים.הניסויים תיתכ

הפיתוח הושלם. כרגע נמצאת בשלב הרצת ניסויים כאשר לאור  - מערכת התאום הדיגיטלי ●

 תוצאות הניסויים תיתכן פעילות מו"פ מסויימת לטובת תיקונים ושיפורים.

ת רשות תכנית המו"פ, בתמיכ :ותכנון אוטומטי של תכניות רמזורמערכת אופטימיזציה  ●

. כאמור, פעילות המחקר והפיתוח של החברה מתמקדת בפיתוח 2020החדשנות, החלה ביולי 

מערכת האופטימיזציה ותכנון אוטומטי של תכניות רמזור תוך כדי הבנה מעמיקה של חווית 

הנסיעה מנקודת מבטו של הנהג והפקת תובנות תחבורתיות מוכללות בכניסות לצמתים, לאורך 

במרחב הציבורי כולו וזאת מתוך מטרה להשלים את הפיתוח בהקדם על מנת שניתן צירי הנסיעה ו

 יהיה להתחיל עריכת ניסויים ומכירות. 

האתגר שעומד בפני החברה הינו שתכנון אוטומטי של תכניות רמזור אינו משתלב בקלות עם 

הרבה. תכנון המתודולוגיות שקיימות בספרות ודורש חדשנות בתחום ידע ייחודי בשל מורכבותו 

אוטומטי של תוכניות רמזור מושתת על פיתוח מתודולוגיית למידה באמצעות חיזוקים )ייצוג הסביבה, 

reward function, action selection  וכו'( אשר מבצע אופטימיזציה ותכנון אוטומטי של רמזורים אשר

 מתבסס על התובנות התחבורתיות שמועברות מהמרחב הציבורי. 

 חות החברה האמורות לעיל, ובכלל זה הערכותיה בנוגע להשלמת המחקר והפיתוח של מוצריהתחזיות והנ

כמתואר לעיל הינן בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק 

ואינו בשליטתה  ניירות ערך, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי

של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על 

 .למתאר 36ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 מענקי פיתוח .20.2

מרשות החדשנות אישור  החברהקיבלה  2020ליוני  16ביום  :מענק במסגרת תוכנית קרן המו"פ .20.2.1

עקרוני לפרויקט פיתוח מערכת בינה מלאכותית לתכנון אוטומטי של תכניות רמזור 

 1984-אופטימליות בהתאם לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד

ן לכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי רשות החדשנות והתקנות שהותקנו מכוחו וכ
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(, ובאופן ספציפי במסגרת מסלול הטבה מס' "כללי רשות החדשנות" -ו "חוק המו"פ")להלן: 

ש"ח ובמימון של  5,079,324(, בסך תקציב כולל של עד "תכנית המו"פ"להלן: קרן המו"פ ) – 1

 2020באוגוסט  20ביום  .2021יוני לחודש ועד  2020יולי החל מחודש לתקופת הביצוע  50%

במסגרת תכנית ש"ח מרשות החדשנות בגין תוכנית זו.  888,882קיבלה החברה מקדמה בסך של 

לתנאים שנקבעו באישור רשות החדשנות, החברה המו"פ וקבלת מענק רשות החדשנות, כפופה 

הוראות מיוחדות לגבי  החברהוכן בחוק המו"פ וכללי רשות החדשנות. כמו כן, חלות על 

הזכויות והשימוש בידע הקשור בתמיכת רשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, וכן חובות 

 דיווח שונות. 

תוכנית מגנטון היא תוכנית של רשות החדשנות שמטרתה עידוד  :מגנטוןמענק במסגרת תוכנית  .20.2.2

בין קבוצת מחקר  העברת טכנולוגיות מהאקדמיה לתעשייה המתבססת על שיתוף פעולה דואלי

, אישרה רשות החדשנות את בקשת 2018ביולי  18ביום  .מהאקדמיה לבין חברה תעשייתית

מוסד  לקבלת מענק ממשלתי במסגרת "תוכנית מגנטון", לשם ביצוע מחקר בשיתוף עם החברה

, בהתאם לחוק המו"פ וכללי 63570(, תיק מס' "הטכניון"להלן: בע"מ ) הטכניון למחקר ופיתוח

 8.6של רשות החדשנות )לשעבר הוראה  6ת החדשנות, ובאופן ספציפי, מסלול הטבה מס' רשו

(, כפי שתוקנה ביום 2001באוגוסט  22של מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, מיום 

)להלן:  מגנטון –לוגיה מאקדמיה לתעשייה , תחת הכותרת "עידוד העברת טכנו2017במאי  17

 תזכאית לקבלהחברה ש"ח מהם  1,123,200קציב מאושר בסך של עד , עם ת("תכנית המגנטון"

ש"ח מתוך  474,629קיבלה החברה ש"ח. תכנית המגנטון הושלמה ונסגרה ו 741,312מענק בסך 

 התקציב הכולל שאושר. 

, אישרה רשות החדשנות את השנה השנייה לתכנית מגנטון, במסגרתה 2019בספטמבר  3ביום 

מההוצאות שהוצאו  66%ש"ח ובמימון של  1,123,200בהיקף של  אושר לחברה מענק נוסף

(. 67359בפועל מתוך התקציב שאושר ושנבדקו ואושרו על ידי רשות החדשנות )תיק מס' 

 וטרם נערכה התחשבנות סופית עם רשות החדשנות.  2020ביוני  30יום התכנית הסתיימה ב

ך התקציב שאושר והיא צפויה לקבל ש"ח מתו 667,181קיבלה החברה , מתאר זהנכון למועד 

 תשלומים נוספים. 

על פי תכנית מגנטון אין חובת תשלום תמלוגים החלה על אקסיליון בקשר עם הידע הנתמך 

בתכנית מגנטון. הוראות חוק המו"פ בהקשר לשמירת הידע וזכויות הייצור בארץ יחולו על 

 להלן. 29.2 בסעיףמענק המגנטון, כמפורט 

: במסגרת פרויקט מגנטון )לפרטים נוספים אודות פרויקט הסכמי מחקר ופיתוח עם הטכניון .20.2.3

לשיתוף הסכם הטכניון  2018לעיל( חתמה החברה בחודש אוקטובר  20.2.2סעיף מגנטון ראה 

מודול סימולציית תנועה לתמיכה והערכה של תכנון ותוכניות ושא: "פעולה בביצוע מחקר בנ

. במסגרת ההסכם התחייב הטכניון לבצע את המחקר ביעילות, ברמה מדעית נאותה, רמזור"

תוך ניצול הקניין הרוחני הקיים שלו, ולפי כל הכללים המדעיים המקובלים. תמורת ביצוע 

 237,600מורה המאושרת ע"י מנהלת מגנ"ט )המחקר, התחייבה החברה לשלם לטכניון את הת

ש"ח עבור כל שנת פעילות, המשולמים על פני השנה בתשלומים רבעוניים, לאחר תשלום 

 מקדמה(. 

על פי ההסכם, כל צד יישאר בעליו הבלעדי של הקניין הרוחני הקיים שהובא על ידו למסגרת 
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 המחקר, הגם שנעשה בו שימוש במסגרת המחקר.

סגרת הפרויקט קניין רוחני חדש הזכויות בו תהיינה שייכות לשני הצדדים ככל שיפותח במ

בחלקים המשקפים את תרומתו ההמצאתית של כל אחד מהצדדים בפיתוח. לכל אחד 

מהצדדים תהא זכות צמיתה להשתמש, ללא חובת קבלת הסכמה וללא חובת תשלום תמורה 

להוציא  חדש למטרות פנימיות בלבדכלשהי לצד השני, במחקר, בתוצאותיו ובקניין הרוחני ה

 .במפורש ניצול למטרות מסחריות ו/או עסקיות אשר לגביו יחולו ההוראות בפסקה הבאה

לחברה תהא 'זכות ראשונים' להיכנס למו"מ לקבלת רישיון לניצול הקניין הרוחני החדש )של 

ם של הטכניון הטכניון ו/או הקניין הרוחני החדש המשותף( כמו גם את הקניין הרוחני הקיי

הרלבנטי והנדרש ליישום הקניין הרוחני החדש נשוא הרישיון, למטרות מסחריות ו/או עסקיות 

כלים לתכנון רמזורים  –בתחום פעילותה המסחרית של החברה. )תחום הפעילות המסחרית 

חודשים שתחילתה ביום הראשון לאחר סיום תקופת המחקר  12מופעלי תנועה(, לתקופה של 

רישיון זה לא יקנה לחברה זכות למכור את הקניין הרוחני החדש, (. "תקופת הבלעדיות"להלן: )

כולו או חלקו, לגוף שלישי כלשהו, למעט לגוף קשור, לכל מטרה שהיא, ללא קבלת הסכמתו 

של הטכניון, מראש ובכתב למעט במקרה שהחברה כולה תבקש להימכר לצד ג' או למכור את 

או כל עסקה אחרת שמטרתה מכירת פעילות התאגיד או אז יחולו  נכסיה או לבצע עסקת מיזוג

דולר ארה"ב שישולמו מיד עם חתימת  200,000התנאים הבאים: החברה תשלם לטכניון סך של 

הסכם המכירה. בתמורה לקבלת הרישיון, תשלם החברה לטכניון את התמורה המפורטת 

 1.5%תשלום תמלוגים בשיעור של  ממכירות המוצר; 2.5%להלן: תשלום תמלוגים בשיעור של 

דולר לכל שנה  5,000ממכירות המוצר המשופר ומשרותי תמיכה; תמלוגי מינימום בסך של 

במסגרת הסכם הרישיון החל מהשנה השלישית לרישיון ועד לסיומו, וזאת לשם שמירת 

הבלעדיות לתאגיד התעשייתי בהתאם להסכם הרישיון. תמלוגי המינימום יקוזזו מסך 

 לוגים השנתי של אותה שנה. התמ

ככל שפקעה תקופת הבלעדיות ולא נכנסו הצדדים לתהליך של מו"מ לכריתת הסכם רישיון או 

שלא הגיעו הצדדים להסכם רישיון חתום, אזי שבנוגע לקניין הרוחני החדש המשותף, כל צד 

על הסכם רישיון יהיה רשאי לנצל קניין רוחני חדש זה ולנהל מו"מ עם כל צד ג' בעניין ולחתום 

 מתאים בכפוף לתנאי הרישיון הקבועים לעיל.

 השקעות במחקר ופיתוח .20.3

אלפי ש"ח  3,319בסך של  2018השקעות החברה נטו בפעילות המחקר והפיתוח הסתכמה במהלך שנת 

. 2020ביוני  30יום בתקופה שהסתיימה באלפי ש"ח  3,731 -וכ 2019במהלך שנת  אלפי ש"ח 3,774 -ובכ

המפורטים לעיל אשר הושקעו בפעילויות מחקר ופיתוח במהלך התקופות האמורות, הסכומים 

עלויות פיתוח כנכס  אינה מהוונתהחברה מתייחסים לסך כל ההשקעות שביצעה החברה בתקופות אלו. 

בלתי מוחשי, ובהתאם לכך, עד כה, לא הוכר בדוחות הכספיים נכס בלתי מוחשי כלשהו בגין עלויות 

  .2019דצמבר ב 30לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  ח'2נוספים ראה ביאור  כאמור. לפרטים

בכוונתה של החברה להשקיע במחקר ופיתוח במהלך שנים עשר החודשים ממועד פרסום מתאר זה סך 

מבוססי בינה מלאכותית  SaaSפיתוח משפחת מוצרי  מיליון ש"ח, שייעודם העיקרי הינו 8 -של כ

. יצוין, כי בכפוף להשלמת עסקת המיזוג של החברה עם חברת חום התחבורהוסנסורים מבוזרים בת

שיהיו בקופתה של אפיו אפריקה בע"מ, מימון ההשקעות במחקר ופיתוח יבוצע בין היתר מהכספים 
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החברה לאחר השלמת עסקת המיזוג. לפרטים נוספים על עסקת המיזוג עם חברת אפיו אפריקה ראו 

  למתאר זה. 0סעיף 

משך תקופת  יעדי פיתוח
 הפיתוח

ההשקעה הדרושה 
 להשלמת הפיתוח

הדגמה של מדדי דיוק הנגזרים משימוש 
 בקידוד המרחב החבוי של רשת הסימולציה

 – 2020יולי 
 מיליון ש"ח 1 -כ 2021אפריל 

אופטימיזציה של רשת רמזורים מסונכרנת 
 יה מדגימהבליווי סימולצ

 – 2020יולי 
 מיליון ש"ח 4.5 -כ 2021יוני 

 

 תחזיות והנחות החברה האמורות לעיל, ובכלל זה הערכותיה בנוגע להשלמת המחקר והפיתוח של מוצריה

כמתואר לעיל הינן בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק 

פתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו ניירות ערך, בדבר הת

בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי 

שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 .למתאר 36

 

 קניין רוחני .21

פטנטים בתחום פעילותה, כמתואר להלן. כמו כן,  2: נכון למועד מתאר זה, החברה רשמה קניין רוחני .21.1

בכוונתה של החברה לרשום פטנטים נוספים בעקבות פעילות המחקר והפיתוח שלה. ככל שאיזו 

א תתקבלנה והפטנטים לא יירשמו, יתכן שהחברה לא תוכל לשווק מהבקשות לרישום הפטנטים ל

 בעתיד באופן בלעדי את המוצרים המבוססים על פטנטים אלה. 

 להלן יובאו פרטים אודות סטטוס הפטנטים של החברה: 

 מדינה תיק מספר

תאריך הגשה 
בינלאומי 

)ותאריך דין 
 קדימה(

תאריך 
הגשה 
 מדינתי

מספר 
 סטאטוס הפטנטתיאור  שם הפטנט הבקשה

P-15332-IL 31/12/2017 ישראל 
26/12/2018 28/06/2020 275730 

Method, 
Device, and 
System of 
Dynamic 

Allocation of 
Traffic 

Resources 

שיטת הקצאה דינמית 
של אור ירוק ברמזור לפי 

קריטריונים מדידים 
בשטח, כגון, סוגי 

הרכבים, סיווג לרכבים 
ים מזהמים, כמות הנוסע

בפועל בכל רכב, מטען 
וכו' ומדיניות העדפה 

 שנקבעת מראש

מחכים לבחינה, 
צפוי להתפרסם 
פרסום ראשון 

 2020באוגוסט 

P-15332-EP 31/12/2017 אירופה 
26/12/2018 29/06/2020 18895774.0 

מחכים לבחינה; 
תשלום דמי 

תחזוקה צפוי 
 2020בדצמבר 

P-15332-US 31/12/2017 ארה"ב 
 מחכים לבחינה 16/957,726 25/06/2020 26/12/2018

P-15333-IL 31/12/2017 ישראל 
26/12/2018 28/06/2020 275732 

שיטה, התקן 
ומערכת לשליטה 

ברמזור תוך 
שימוש בגלאים 

 וירטואיליים

Method, Device, and 
System of Traffic 

Light Control 
Utilizing Virtual 

Detectors 

מחכים לבחינה, 
וי להתפרסם צפ

פרסום ראשון 
 2020באוגוסט 

P-15333-EP 31/12/2017 אירופה 
26/12/2018 29/06/2020 18893752.8 

מחכים לבחינה; 
תשלום דמי 

תחזוקה צפוי 
 2020בדצמבר 

P-15333-US 31/12/2017 ארה"ב 
 מחכים לבחינה 16/957,727 25/06/2020 26/12/2018

 

 ון הגשת בקשות לרישום פטנטים נוספות מעת לעת ובהתאם לצורך.בכוונתה של החברה להמשיך ולבח

 נכון למועד מתאר זה החברה לא רשמה סימן מסחר כלשהו. :סימני מסחר  .21.2

: החברה מתקשרת בהסכמי סודיות עם צדדים שלישיים הנחשפים למידע סודי הסכמי סודיות .21.3

 שברשותה, כולו או חלקו, לרבות עם עובדיה.
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 הון אנושי .22

 כללי .22.1

עובדים במשרה מלאה בישראל וכן נותני שירותים שונים במיקור  14ועד המתאר, החברה מעסיקה למ

חוץ )מנהלת כספים, מנהל פיתוח עסקי ואחראי תפעול(. אקסיליון בולגריה מעסיקה, למועד המתאר 

 עובדים. 13

 מבנה ארגוני .22.2

( דירקטורים: 5, מכהנים בדירקטוריון החברה חמישה ): למועד המתארדירקטוריון החברה .22.2.1

 אילן וייצמן, שמלצר אסי, דרור אורן, ויצמן מרדכי ואריה שטיינברג. 

 אילן וייצמן שם פרטי:
 מייסד שותף, דירקטור ומנהל טכנולוגיות ראשי תפקיד:

 17.08.2009 תחילת כהונה כדירקטור:
 024264988 מספר זיהוי:
 14.07.1969 תאריך לידה:

 , חיפה24ות ר מען להמצאת כתבי בית דין:
 ישראלית אזרחות:

 השכלה: 
תואר ראשון בהנדסת מחשבים מהפקולטה למדעי 

המחשב בטכניון; תואר שני במנהל עסקים 
 מאוניברסיטת חיפה.

 רקע מקצועי:

 צוותי בהובלת ניסיון שנות 25 מעל עם טכנולוגי יזם
 בתפקידים חדשניים ומוצרים טכנולוגיה פיתוח

 3DV, אינטל כמו מובילות בחברות בכירים
systems   )נמכרה למיקרוסופט(perfecto mobile 

 .ועוד surf communicationחברת   (, HP)נמכרה ל 

 
 אורן דרור שם פרטי:

 מייסד שותף, דירקטור ומנכ"ל החברה תפקיד:
 01.03.2018 תחילת כהונה כדירקטור:

 024973315 מספר זיהוי:
 02.08.1970 תאריך לידה:

 , רעננה45השחפים  צאת כתבי בית דין:מען להמ
 ישראלית אזרחות:

 השכלה: 
 -תואר ראשון בכלכלה ולימודי מזרח אסיה
 -האוניברסיטה העברית; לימודי מחקר ביפן

Waseda University 

 רקע מקצועי:

ניהול מכירות לקוחות  -שנים במיקרוסופט  10מעל 
 ושותפים בישראל ולאחר מכן דירקטור בכיר בהנהלת

מנהל תחום  –מיקרוסופט מזרח תיכון ואפריקה 
חבר דירקטוריון קבוצת  .2014תקשורת וטלקום עד 

. מנכ"ל ויו"ר חברת דרור 2014עזריאלי מנובמבר 
, מנכ"ל ויו"ר ליאת השקעות בע"מ )חברה בשליטתו(

 ברה בשליטתו(חחברת אינקרדיפלי )

 
 אסי שמלצר שם פרטי:

 דירקטור תפקיד:
 08.10.2019 כדירקטור:תחילת כהונה 

 024838146 מספר זיהוי:
 05.01.1970 תאריך לידה:

 , תל אביב26בת יפתח  מען להמצאת כתבי בית דין:
 ישראלית אזרחות:
 תואר ראשון בניהול ותואר שני במינהל עסקים השכלה: 

 רקע מקצועי:

לאורך השנים, שימש שמלצר בתפקידי ניהול רבים 
והיה שותף יחד עם אביו,  בקבוצת שלמה החזקות,

שלמה, להחלטות אסטרטגיות רבות שהובילו לצמיחת 
 הקבוצה.

שלמה קבוצת יו"ר משמש כ, 2014החל מאוגוסט 
, חברה Sixtשלמה  החזקות, המחזיקה במותג

ישראלית בתחום אספקת שירותי רכב באמצעות 
 בנות.-חברות
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בנוסף, משמש כיו"ר ש.י.ר שלמה יבוא רכב, יבואנית 
כהן , לישראל. כמו כן, מGMמקבוצת  אופל, גהמות

כדירקטור כחברת גולד בונד, המתמחה באחסנה, 
בשינוע ובמתן פתרונות לוגיסטיים לכל סוגי המטענים 

אפקון , והמכולות ודירקטור במספנות ישראל
טכנולוגיות בע"מ, בת יפתח ייעוץ בע"מ, קבוצת 

"מ(, טוביאס )נכסי נדל"ן וכן שירותי ניהול וייעוץ בע
 .חברת יומן אקסטנשנס ועוד

 
 מרדכי וייצמן שם פרטי:

 דירקטור תפקיד:
 08.10.2019 תחילת כהונה כדירקטור:

 579803874 מספר זיהוי:
 07.09.1961 תאריך לידה:

 , קליפורניה, ארה"ב813אלכסנדרה  מען להמצאת כתבי בית דין:
 אמריקאית אזרחות:
 הטכניון - ב ואלקטרוניקהתואר ראשון במדעי המחש השכלה: 

 AllowTechמייסד ומנכ"ל חברת  רקע מקצועי:

 
 אריה שטיינברג שם פרטי:

 דירקטור תפקיד:
 08.10.2019 תחילת כהונה כדירקטור:

 059222661 מספר זיהוי:
 28.01.1965 תאריך לידה:

 רמת השרון 19האצ"ל  מען להמצאת כתבי בית דין:
 ישראלית אזרחות:
 תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה  השכלה:

 רקע מקצועי:

ל ”מ, כמנכ”כיהן כחבר דירקטוריון לאומי פרטנרס בע
ר בית ההשקעות ”בית ההשקעות אילנות בטוחה, כיו

מ, וכן חברות אחרות בקבוצת פסגות. כיהן ”פסגות בע
ר הדירקטוריון בחברת לאומי ניירות ערך ”כיו

אופק בית מ )שכונה בעבר פסגות ”והשקעות בע
ר מטעם יורק קפיטל וכמנהל ”מ( וכיו”השקעות בע

מ. כיהן ”מעלות בע Standard & Poor’sבמעלות 
 Mobileyeבמועצות המייעצות מחברת 

Technologies  וקבוצתNovatrans Group SA ,
 מ.”וכיהן גם בתפקידים שונים בבורסה בתל אביב בע

ן מכהן כדירקטור בדירקטוריו 2020החל מחודש יוני 
 .הבורסה

 

: למועד המתאר, נושאי המשרה הבכירה בחברה הינם ה"ה אורן דרור נושאי משרה בכירה .22.2.2

המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה, אילן ויצמן המכהן כדירקטור ומנהל טכנולוגיות ראשי 

 ודני דניאל המכהן כסמנכ"ל בינה מלאכותית ואלגוריתמיקה. 

 דני דניאל שם פרטי:
 מלאכותית סמנכ"ל בינה תפקיד:

  30/12/2018 תאריך תחילת עבודתו בחברה:
  040472276 מספר זיהוי:
 31/07/1980  תאריך לידה:

 א, חיפה48רח' הרופא  מען להמצאת כתבי בית דין:
 ישראלית אזרחות:
 בהנדסת תוכנה מהטכניון. B.Sc השכלה: 

שנים במיקרוסופט בסיאטל, והוביל צוותי  5-עבד כ רקע מקצועי:
 ARבתחום ה - HoloLensפיתוח בפרויקט ה 
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 להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה סמוך למועד המתאר:

 
 מצבת העובדים ונותני השירותים בחברה .22.3

בדצמבר של  31להלן מצבת העובדים ונותני השירותים בחברה נכון ובסמוך למועד המתאר וליום 

 : 2018 -ו 2019השנים 

 ליום למועד המתאר תפקיד
31.12.2019 

ליום 
31.12.2018 

 החברה
 2 5 8 68מחקר ופיתוח

 0 0 1 שיווק
 0 1 1 טכניתתמיכה 

 1 2 2 69מכירות
 0 2 2 הנהלה וכלליות

 3 10 14 סה"כ עובדים בישראל
 אקסיליון בולגריה

 2 10 12 מחקר ופיתוח
 1 1 1 הנהלה וכלליות

סה"כ עובדים אקסיליון 
 3 11 13 בולגריה

 6 21 27 סה"כ
 

 תלות מהותית בנושא משרה .22.4

למועד המתאר, החברה מעריכה כי קיימת לה תלות בכל אחד מחברי צוות ההנהלה הבכירה )אורן דרור, 

אילן וייצמן ודני דניאל( וזאת מכיוון שהינם בעלי ידע ייחודי בתחום פעילותה של החברה, בעלי יכולות 

עסקי מול מיקרוסופט העולמית, ליבת הטכנולוגיה של  וניסיון בתחומים שונים כגון אסטרטגיה, פיתוח

החברה בדגש על חיבורה לעולמות הנדסת תנועה והבינה המלאכותית ואשר הינם להערכת החברה 

 קריטיים לפעילותה. 

 תכנית אופציות לעובדים .22.5

"תוכנית לפקודה )להלן:  102קיימת בחברה תכנית אופציות לעובדים לפי סעיף  2018החל משנת 

 ).פציות"האו

מוקצים )לא כולל כתבי כתבי אופציה  35,846 קיימיםבמסגרת תוכנית האופציות נכון למועד מתאר זה, 

                                                
 סטודנטים. 2 -ו Phd 2מהנדסי תוכנה,  4וג אנשי המחקר והפיתוח בישראל הינו כדלקמן: פיל 68
 איש מכירות אחד בישראל ואיש מכירות נוסף בחו"ל.  69
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לעובדי החברה, עובדי אקסיליון בולגריה וליועצים שונים וזאת מסך כולל של אופציה שהוקצו ופקעו( 

הוקצו שני פולים. פול עד כה  70האופציות.כתבי אופציה שניתן להקצאות במסגרת תוכנית  57,330עד 

 אופציות. 22,040בסך  2019אופציות ופול שני שהוקצה באוקטובר  35,290 ראשון של

מחירי המימוש של כתבי האופציה שהוקצו בהתאם לתוכנית האופציות נקבעו בהתאם לשווי החברה 

אופציה  דולר ארה"ב לכל כתב 80.8דולר ארה"ב ועד  0.3במועד ההקצאה והם נעים בטווח מחיר של 

  כמפורט להלן:

 דולר ארה"ב.  0.3כתבי אופציה במחיר מימוש של  18,000

 דולר ארה"ב.  30כתבי אופציה במחיר מימוש של  4,070

 דולר ארה"ב.  50כתבי אופציה במחיר מימוש של  3,000

 דולר ארה"ב.  80.8כתבי אופציה במחיר מימוש של  10,776
של כתבי האופציה שהוקצו בהתאם לתוכנית האופציות הינה ישנם מספר מתווים של תקופת ההבשלה 

 כמפורט להלן:

חודשים ממועד  12מכתבי האופציה שהוקצו יובשלו/הובשלו לאחר  25% מתווה ראשון: .22.5.1

 מכמות כתבי האופציה בכל רבעון.  6.25%ההקצאה ולאחר מכן הבשלה של 

חודשים ממועד ההקצאה  6מכתבי האופציה שהוקצו יובשלו/הובשלו לאחר  25%שני:  מתווה .22.5.2

 מכמות כתבי האופציה בכל רבעון.  12.5%ולאחר מכן הבשלה של 

מכתבי האופציה שהוקצו יובשלו/הובשלו מיידית במועד ההקצאה  50% מתווה שלישי: .22.5.3

 מכמות כתבי האופציה בכל רבעון.  16.67%ולאחר מכן הבשלה של 

 שלו בכל רבעון. מכתבי האופציה שהוקצו יובשלו/הוב 6.25% רביעי: מתווה .22.5.4

 מכתבי האופציה שהוקצו יובשלו/הובשלו בכל רבעון. 12.5% חמישי: מתווה .22.5.5

ישנה אפשרות לאקסלרציה במקרה ויועציה כתבי אופציה שהוקצו לאחד מעובדי החברה  9,500בגין 

 של מיזוג או הנפקה.

ודשים ממועד ח 120תקופת המימוש של כתבי האופציה שהוקצו בהתאם לתוכנית האופציות הינה עד 

כמו כן, כתבי האופציה שהוקצו ליועצים חיצוניים אשר חברים בוועדה המייעצת של החברה . ההקצאה

 .בעלי תקופת מימוש של שנתיים בלבד, עם טווחי הבשלה שונים במהלך השנתיים הינם

 העסקהתנאי  .22.6

 רשומה כחברה בהתאחדות התעשיינים. החברה  .22.6.1

ה החברה הינה חברה פרטית והדירקטורים המכהנים נכון למועד מתאר ז :גמול דירקטורים .22.6.2

בחברה אינם זכאים לקבלת גמול בגין כהונתם כדירקטורים. ה"ה אורן דרור ואילן וייצמן 

 מקבלים מהחברה שכר בגין תפקידיהם כמפורט להלן.

החברה הינה חברה פרטית ולכן אין מדיניות תגמול לנושאי משרה. עובדי החברה ו/או נושאי  .22.6.3

ועסקים על פי תנאים הנקבעים בהסכמים אישיים בהתאם להחלטת הנהלת המשרה מ

החברה. על פי הסכמי ההעסקה, זכאים העובדים, בין היתר, לתנאים סוציאליים בהתאם 

לדין ולקבוע בהסכמים האישיים. הסכמי ההעסקה כוללים התחייבות בנוגע לשמירה על 

י של החברה מפני צד שלישי וכרכושה סודיות, אי תחרות ושמירה על זכויות הקניין הרוחנ

                                                
כתבי  22,040כולל  2019כתבי אופציה והפול השני מחודש אוקטובר  35,290וכלל  2018חודש אוגוסט הפול הראשון של תוכנית האופציות הינו מ 70
 ופציה.א
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 הבלעדי של החברה. 

מהונה המונפק והנפרע של החברה והוא מכהן  32.26% -אורן דרור מחזיק בכ: דרור אורן .22.6.4

ש"ח כנגד  65,000בתמורה לעבודתו זכאי מר דרור לתגמול חודשי של  .כמנכ"ל החברה

אי מר דרור להוצאות רכב (. כמו כן, זכ100%חשבונית וזאת בתמורה להיקף משרה מלאה )

בנוסף זכאי מר  ימי חופשה בשנה. 24 -ו בנוסף לשכר החודשי ש"ח בחודש 5,000בגובה של 

כמו כן,  ש"ח וזאת בכפוף לקבלת אישור דירקטוריון החברה. 195,000דרור למענק שנתי של 

  ימים. 180זכאי מר אורן דרור לתקופת הודעה מוקדמת של 

מהונה המונפק והנפרע של החברה והוא מכהן  32.26% -מחזיק בכ אילן ויצמן :אילן ויצמן .22.6.5

 65,000כסמנכ"ל הטכנולוגיות שלה. בתמורה לעבודתו זכאי מר אילן ויצמן לתגמול חודשי של 

(. כמו כן, זכאי מר 100%ש"ח בחודש כנגד חשבונית וזאת בתמורה להיקף משרה מלאה )

ימי חופשה  24 -בנוסף לשכר החודשי ו ש"ח בחודש 5,000ויצמן להוצאות רכב בגובה של 

וף לקבלת אישור ש"ח וזאת בכפ 195,000בשנה. בנוסף זכאי מר ויצמן למענק שנתי של 

 ימים. 180דירקטוריון החברה. כמו כן זכאי מר אילן ויצמן לתקופת הודעה מוקדמת של 

עבודתו זכאי דני דניאל מכהן כסמנכ"ל בינה מלאכותית של החברה. בתמורה ל מר :דניאל דני .22.6.6

"ח וזאת בתמורה למשרה מלאה ש 47,000מר דני דניאל לשכר חודשי )ברוטו( בשיעור של 

בשנה, תשלום מלוא שכר בגין ימי מחלה  חופשהימי  20 -זכאי מר דני דניאל ל בנוסף(. 100%)

; דמי הבראה בהתאם לכמות שנקבעה בחוק; כאשר צבירת ימי המחלה תעשה לפי החוק

 מתחילת החל(, עבודתו תחילת ממועד החל גמל קופת או מנהלים)ביטוח  יםופיצוי תגמולים

כמו כן זכאי מר דני דניאל לתקופת  .הכנסה מס להוראות בכפוף, השתלמות ולקרן עבודתו

כתבי אופציה  3,775. כמו כן, הקצתה החברה למר דני דניאל ימים 30 הודעה מוקדמת של

 המירים למניות החברה. 

 ם והדרכותהשקעות באימוני .22.7

החברה משקיעה משאבים בהדרכות מקצועיות לעובדיה, הן בהדרכות פנים והן בהדרכות חיצוניות, 

בהתאם לסוג העובד והתחום בו הוא פעיל וזאת על מנת לשמר את הידע והרמה המקצועית הגבוהה של 

זאת על מנת החברה העובדים. בין היתר, שולחת החברה את עובדיה לסמינרים, ימי עיון ותערוכות ו

 לשמור על רמה מקצועית גבוהה ביותר.
 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .22.8

התקשרה החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה וחברות  2020בינואר  21ביום 

לרבות נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה, המכהנים ו/או יכהנו בחברה מעת בנות שלה, 

מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה, פרמיה שנתית בגין פוליסת הביטוח  4היקף כיסוי של עד לעת, ב

דולר  10,000-דולר ארה"ב לתביעות בארה"ב ו 25,000דולר ארה"ב, השתתפות עצמית של  5,500הינה 

ם חודשים ממועד עריכתה, קרי עד ליו 12הפוליסה הינה בתוקף לתקופה של  לתביעות בכל שאר העולם.

 .2021בינואר  19

לפרטים אודות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שתעניק אפיו אפריקה בע"מ לנושאי משרה 

 1.7סעיף ודירקטורים בחברה שיכהנו בה ובחברה לאחר השלמת עסקת המיזוג, ככל שתושלם, ראה 

 לדוח העסקה. 1.8וסעיף 
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 פטור ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה .22.9

א הוענקו לנושאי המשרה ולדירקטורים בחברה כתבי פטור ושיפוי. לפרטים אודות למועד המתאר ל

כתבי פטור ושיפוי שתעניק אפיו אפריקה בע"מ לנושאי משרה ודירקטורים שיכהנו בה ובחברה לאחר 

 לדוח העסקה. 1.6סעיף השלמת עסקת המיזוג, ככל שתושלם, ראה 

 

 חומרי גלם וספקים .23

הינה חברת מחקר ופיתוח בתחום פיתוח, יישום והטמעה של מערכות תוכנה נכון למועד מתאר זה החברה 

( לניהול מערך התחבורה בערים ומטרופולינים בצורה חכמה ומיטבית. למיטב AIמבוססות בינה מלאכותית )

ידיעת החברה, למועד המתאר אין חומרי גלם מהותיים שיידרשו לפעילותה ואשר עשויה להיות לחברה 

המוצרים שמפותחים ונמכרים על ידי החברה  ספק בודד או במספר מצומצם של ספקים.לגביהם תלות ב

( אשר מעבירות את "יחידת הקצה"ומודם )להלן:  GPSדורשים שימוש ביחידות קצה שכוללת מצלמה, 

הנתונים שנאספים לתוכנה אשר מעבדת אותם ומפיקה את הפלט. לחברה אין כל חלק בייצור יחידת הקצה 

כמו כן, מוצרי החברה צורכים שירותי ענן מחברת  מספקים שונים. יםמדף שנרכש ימוצר ומדובר על

מיקרוסופט. ההתקשרות עם חברת מיקרוסופט לצורך קבלת שירותי ענן יכול ותעשה על ידי החברה או על ידי 

ובדה לקוח הקצה אשר ירכוש את מערכות החברה. לחברה אין תלות בשירותי הענן של מיקרוסופט לאור הע

. עם זאת יובהר כי מעבר בין ספק שירותי ענן אחד שניתן לרכוש שירותי ענן מספקי שירותים דומים בעולם

  .לשני עשוי לדרוש התאמות מסוימות למוצרי החברה

 

 הון חוזר .24

 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח. ליום  1,055 -הסתכם ההון החוזר של החברה בכ 2018בדצמבר  31ליום  .24.1

ההון החוזר של החברה  2020ביוני  30אלפי ש"ח. נכון ליום  16,849 -של החברה בכ הסכם ההון החוזר

היקף המזומנים בקופתה של  אלפי ש"ח. המרכיב העיקרי המשפיע על ההון החוזר הינו 11,764 -הינו כ

 30.06.2020וליום  31.12.2019. לפרטים נוספים ראה דוחותיה הכספיים של החברה ליום החברה

 לדוח עסקה זה.המצורפים 

 המוגדר כהפרש בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות(:ההון החוזר של החברה ) .24.2

 30.06.2020* 31.12.2019 31.12.2018 
 2,541,915 19,647,184 14,064,664 נכסים שוטפים

התחייבויות שוטפות )כולל 
 1,486,817 2,798,083 2,300,363 הלוואות בעלים(

טפים על עודף הנכסים השו
 1,055,098 16,849,101 11,764,301 ההתחייבויות השוטפות

 *נתונים לא מבוקרים.

נכסיה השוטפים של החברה כוללים בעיקר יתרות מזומנים. ההתחייבויות השוטפות כוללות בעיקר  .24.3

 .יבות לבעל עניןיבויות בגין שכר והתחיהתחי

 

 השקעות .25

מוחזקות, שותפויות ומיזמים או השקעות בפעילויות  , אין לחברה השקעות כלשהן בחברותהמתארלמועד 

 אחרות. 
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 מימון .26

מימנה החברה את פעילותה מתוך הונה העצמי בלבד.  2017ממועד הקמתה ותחילת פעילותה ועד לשנת  .26.1

, הרחיבה החברה את פעילותה ולשם כך החלה החברה לממן את פעילותה באמצעות 2018שנת החל מ

הכנסותיה השוטפות ממכירת נקי מדינה )מענקים מרשות החדשנות( ומע, SAFEגיוסי הון, הסכמי 

 כפי שיפורט להלן.  מוצריה

: נכון למועד מתאר זה קיבלה החברה מענקי מדינה )מענקים מענקי מדינה )מענקים מרשות החדשנות( .26.2

אלפי ש"ח אשר שימשו את החברה לפעילות המחקר  2,030.7 -כמרשות החדשנות( בהיקף כולל של 

תוח שלה. לפרטים נוספים בדבר מענקי מדינה )מענקים מרשות החדשנות( שקיבלה החברה ראו והפי

 לעיל. 20.2.2סעיף ו 20.2.1סעיף 

אלפי דולר ארה"ב.  5,970 -טיים סך של כ: נכון למועד מתאר זה גייסה החברה ממשקיעים פרגיוסי הון .26.3

הכספים שגויסו מהמשקיעים הפרטיים שימשו את החברה לצורך פעילות המחקר והפיתוח שלה וכן 

לצורך פעילותה השוטפת. לפרטים נוספים אודות הכספים שגייסה החברה ממשקיעים פרטיים ראה 

 יל. לע 5.3סעיף 

לפרטים בדבר עסקת המיזוג על דרך של החלפת מניות עם אפיו אפריקה בע"מ וגיוס ההון במסגרתה 

 לעיל וכן בדוח העסקה.  0סעיף ראו 
 : לא ניתנו ערבויות אישיות על ידי מי מבעלי המניות בחברה.אישיותערבויות  .26.4

אלפי ש"ח לעומת  18,840 -מסתכם בכ 2019בדצמבר  31ווי המזומנים של החברה ליום : ששווי מזומנים .26.5

שווי המזומנים של החברה הסתכם  2020ביוני  30ליום  . נכון2018בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  2,058 -כ

 .)לא מבוקר( אלפי ש"ח 13,283 -בכ

בים על מנת לקבוע את סכום : הנהלת החברה בוחנת תדיר את טיב הלקוחות והחייחובות מסופקים .26.6

לא נכללה בדוחות  עד כה, 2020ביוני  30ההפרשה הדרושה לחובות מסופקים בדוחותיה הכספיים. ליום 

 הכספיים של החברה הפרשה לחובות מסופקים.

להערכת החברה, על בסיס תכנית הפיתוח של החברה ותזרים המזומנים הצפוי, נכון למועד המתאר,  .26.7

יזוג עם אפיו אפריקה בע"מ, ככל שתושלם, ובכפוף להשלמת הגיוס במסגרתה, לאחר השלמת עסקת המ

 בשנה הקרובה, החברה לא תידרש לגייס מקורות נוספים לצורך כיסוי תפעול עסקיה השוטפים. 

מקורות מימון בהיקף מספק על מנת לממש את תוכניותיה העסקיות  ישנכון למועד מתאר זה, לחברה  .26.8

מקורות אלו מורכבים מיתרת . 2020ביוני  30יום עד הדוחות הכספיים לחודשים שלאחר מו 12 -ל

 המזומנים בקופתה של החברה, תקבולים צפויים מלקוחות ומימון הרשות לחדשנות.

תחזיות והנחות החברה לעיל בדבר יכולת מימון החברה וביצוע גיוסי הון נוספים הינן בגדר תחזיות, הערכות 

פה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, בדבר התפתחויות ואירועים ואומדנים המהווים "מידע צו

אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, 

להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, 

למתאר. יובהר, כי אין כל ודאות כי יצלח בידי  36ניהם התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף ובי

החברה לגייס מקורות מימון נוספים הנדרשים ללשם ביצוע השלבים המתקדמים וההכרחיים של פיתוח 

עשוי לגרום להפסקת פעילותה העסקית של החברה ולירידה לטמיון  מוצריה. היעדר אמצעי מימון מספקים

 של השקעות החברה בפיתוח מוצריה.
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 מיסוי .27

הכספיים של  לדוחותיה 15.יא ובאור 2ביאור לפרטים אודות המיסוי החל על החברה ועל החברה הבת ראו 

 .2019בדצמבר  31החברה ליום 

 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .28

, לא ידוע לחברה על סיכונים סביבתיים הנוגעים לפעילותה. לפיכך, החברה מעריכה כי המתארלמועד 

להוראות הנוגעות להגנת הסביבה לא תהיינה השפעות מהותיות בגינן תידרש להשקיע ו/או לשאת בהשקעה 

תיד ו/או בעלות כלשהי, וכן מעריכה כי להוראות כאמור לא תהיה השפעה על רווחיותה ומעמדה התחרותי בע

להלן בדבר מגבלות חוקיות ותקינה אפשריים, אשר למועד  29בסעיף הקרוב לעין. יחד עם זאת, ולאור האמור 

המתאר אינם ידועים לחברה, ייתכן כי החברה תידרש בעתיד לעמוד בתקנים ו/או הוראות רגולטוריות 

 . הנוגעות להגנה על הסביבה

בנוסף תציין החברה, כי בהיבט הסביבתי, הפתרונות המוצעים ע"י החברה באים לפתור את בעיית הגודש 

התנועתי, להפחית עומסים, לצמצם זמני המתנה, לאפשר "גלים ירוקים" ולמזער דפוסי נהיגה של "עצור וסע" 

 ובכל להביא להפחתה משמעותית בפליטת מזהמים ומניעת זיהום אוויר.  -

ף, כל ההערכות והאומדנים המפורטים לעיל לרבות בדבר מגבלות חוקיות ותקינה אפשריות עתידיות, בנוס

הינם הערכות, תחזיות ואומדנים הצופים פני עתיד כהגדרתם בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות 

בשליטתה  החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו

של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, 

כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או 

 למתאר. 36התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  .29

למועד המתאר החברה הינה חברת מחקר ופיתוח בתחום פיתוח, יישום והטמעה של מערכות תוכנה  .29.1

( לניהול מערך התחבורה בערים ומטרופולינים בצורה חכמה ומיטבית AIמבוססות בינה מלאכותית )

 ה והבטיחות בדרכים. ואשר הינו חלק מענף התחבור

מכירות פעילות החברה כפופה לדיני מדינת ישראל ולדיני המדינות בהן היא פועלת ו/או תפעל בעתיד. 

וחוק הגנת הצרכן,  1968-ושיווק מוצרי החברה כפופה בין היתר, להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח

דינות הזרות בהן היא פועלת . בפעילות מחוץ לישראל תהיה החברה כפופה לדיני המ1981-התשמ"א

 ו/או תפעל. 

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד מתאר זה חלים על המוצרים אותם מפתחת החברה מגבלות, חקיקה, 

תקינה או אילוצים מיוחדים כלשהם לצד תקנים שונים בהם נדרשים לעמוד המוצרים אותם מפתחת 

 י שיפורט להלן.החברה וזאת על מנת שניתן יהיה לשווק ולמכור אותם כפ

: הנחיות שנקבעו על ידי משרד התחבורה במגמה הנחיות משרד התחבורה לתכנון רמזורים .29.1.1

להבטיח תכנון, ביצוע ותפעול תקין ואחיד של רמזורים בישראל, התואם את צרכי הבטיחות 

החברה מתכננת את  71".1970ואשר פורסמו במסגרת אוגדן "הנחיות לאופן הצבת רמזורים, 

 שיעמדו בכל ההנחיות הדרושות.  מוצריה כך
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: ע"פ הנוהל הנחיות משרד התחבורה לשימוש בתוכנות לתכנון תכניות רמזורים בישראל .29.1.2

העדכני, משרד התחבורה מאפשר להגיש לבדיקה תוכנות לתכנון רמזורים על מנת לאשר 

 תוכנות אשר יעמדו בדרישות משרד התחבורה. ספקי תוכנות לתכנון רמזורים יוכלו להגיש

בקשה לאישור של תוכנה חדשה או להארכת תוקפה של תוכנה קיימת לתכנון רמזורים. 

משרדית. -הבקשה תיבחן ע"י בודקים מטעם משרד התחבורה, ותידון ע"י וועדה מקצועית בין

המלצות הוועדה יובאו בפני המפקח על התעבורה לצורך קבלת אישורו. משרד התחבורה 

ידי המפקח הארצי על התעבורה, כמי שרשאי -תום עלוהבטיחות בדרכים ינפיק אישור ח

  .72לאשר הסדרי תנועה, לשימוש בתוכנה. האישור יינתן לתקופה קצובה

של  TransEm -, קיבלה החברה ממשרד התחבורה אישור כי תוכנת ה2019בינואר  22ביום 

החברה עומדת בדרישות משרד התחבורה בישראל וניתן להשתמש בה תכנון רמזורים 

   -ראל. תוקף האישור הינו לשלוש שנים ממועד קבלתו. לפרטים נוספים אודות תוכנת הביש

TransEm  למתאר זה. למיטב ידיעתה, נכון למועד מתאר זה ולמיטב ידיעתה  10.2סעיף ראה

שקיבלה את האישור של החברה היא התוכנה היחידה  TransEm -של החברה, תוכנת ה

 האמור. 

כמו כן, למיטב ידיעתה של החברה ונכון למועד מתאר זה, לא ידוע לחברה על רגולציה דומה 

 במדינות אחרות.

פעילות החברה בכל הנוגע למחקר ופיתוח יכול ותהיה כפופה לדיני הקניין הרוחני המקומיים  .29.2

 והבינלאומיים. 

נים האחרונות כפי שעולה מהדוח הכספי של הוצאות המחקר והפיתוח של החברה בשלוש הש .29.2.1

מיליון ש"ח וזאת לצורך מיזוגה לתוך  3הינם בסך של לפחות  2020ביוני  30החברה ליום 

חברת אפיו אפריקה בע"מ אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב 

 בע"מ. 

וק המו"פ וכללי רשות למועד מתאר זה, חלות על החברה מגבלות חקיקה ותקינה מכוח ח .29.2.2

החדשנות, בשל תמיכה שקיבלה החברה מרשות החדשנות בהתאם לחוק המו"פ, כמפורט 

. כן כפופה החברה לתנאים שנקבעו באישור משרד התשתיות למתאר זה 20.2 בסעיף

ית "חלוץ" בו היא משתתפת, ( במסגרת תוכנ"המשרד"הלאומיות האנרגיה והמים )להלן: 

ובכלל זה לכתבי ההתחייבות, מסמכי ונספחי המכרז, וכן לכללים, להוראות ולחוזרים 

 שפורסמו על ידי המשרד. 

הרשות לחדשנות )לשעבר המדען הראשי( מעניקה לחברות שקיבלו אישור על פי חוק המו"פ  .29.2.3

והפיתוח של תכניות  לביצוע תכנית מו"פ תמיכה כספית בשיעור מסוים מהוצאות המחקר

מו"פ המאושרות על ידה. ככלל, חברות המקבלות את תמיכת הרשות חייבות בתשלום 

תמלוגים מהכנסותיהן בשיעורים הקבועים בחוק המו"פ ובתקנות על פיו ובהתאם לאישור 

שניתן להן, וזאת עד לתשלום סך התמיכה שקיבלו מהרשות בתוספת ריבית, או למעלה מזה 

 ם )כגון בשל העברת ייצור לחו"ל(.במקרים מסוימי

על פי חוק המו"פ, על ייצור המתבסס על ידע הקשור לתמיכת הרשות להתבצע בישראל בלבד,  .29.2.4

אלא אם הרשות מאשרת אחרת מראש ובכתב. ככלל, העברת ייצור לחו"ל או מתן זכויות 
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כת לייצור מחוץ לישראל מחייבים תשלום תמלוגים מוגדלים )עד פי שלושה מסכום תמי

 הרשות בתוספת ריבית( ושיעור תמלוגים מוגדל.

בנוסף, קובע חוק המו"פ מגבלות באשר לידע )במובנו הרחב( שפותח בתמיכת הרשות או  .29.2.5

בקשר עם תמיכה זו, ובאשר לכל זכות הקשורה לידע כאמור. אין להעבירם בכל דרך שהיא 

נם ישראלים, אלא אם או לחלוק אותם עם אחרים )לרבות צדדים קשורים(, ישראלים או שאי

 ניתן לכך אישור הרשות, מראש ובכתב.

החוק מסמיך את הרשות לאשר סוגים מסוימים בלבד של העברת ידע )למשל, בדרך של  .29.2.6

מכירת ידע, אך לא לגבי כל מקרה של מתן רישיון(, אך גם ביחס לכך לא ניתן להבטיח כי 

 אישור כאמור יינתן.

ו עשויה להיות כפופה לתשלום סכומים מסוימים לרשות כמו כן, העברת ידע כאמור או זכות ב .29.2.7

בהתאם לנוסחאות ולכללים שנקבעו בחוק המו"פ, או להוראות ותנאים אחרים. למשל, 

העברת ידע לחו"ל, מחייבת, בנוסף לקבלת הרשות מראש, בתשלום של עד פי שישה מן 

בל )בתוספות המימון שהתקבל )בתוספת ריבית( ומכל מקום לא פחות מסך המימון שהתק

 ריבית(, ובניכוי התמלוגים ששולמו לרשות.

המפר את הוראות חוק המו"פ לגבי העברת ידע לחו"ל או המאפשר הפרה כאמור, חייב  .29.2.8

באחריות פלילית שדינה מאסר של שלוש שנים. כמו כן, במקרה כזה הרשות עשויה לתבוע 

ה הייתה מעבירה את תשלום כספים וקנסות, לרבות הסכומים שהיו משולמים אילו החבר

 הידע לחו"ל לאחר קבלת אישורו של הרשות.

העברת ידע הקשור לתמיכת הרשות או כל זכות בו לגורם ישראלי אחר, כפופה לקבלת אישור  .29.2.9

הרשות ולהתחייבות של מקבל הידע לכך שיהיה כפוף להוראות חוק המו"פ, לרבות ההגבלות 

תמלוגים. אישור הרשות איננו נדרש,  על הזכויות והשימוש בידע לאחרים ולחובת תשלום

לעומת זאת, לשם ייצוא )שיווק ומכירה( של מוצרים שפותחו בהתבסס על ידע הקשור 

 לתמיכת הרשות.

במסגרת ההגבלות על השימוש בידע, קיימים הוראות ותנאים, בין השאר, גם לגבי שעבוד ידע  .29.2.10

 נדרש גם לגבי אלה.הקשור לתמיכת הרשות ולגבי הפקדתו בנאמנות, ואישור הרשות 

חוק המו"פ חל על חברות שקיבלו את תמיכת הרשות גם לאחר תשלום מלוא התמלוגים  .29.2.11

לרשות. חברה כאמור תחדל להיות כפופה לחוק המו"פ רק כאשר הידע הקשור לתמיכת 

הרשות יועבר במלואו לגוף אחר, באישור הרשות. הפרת חוק המו"פ עלולה לגרור, בין היתר, 

 ל מלוא התמיכה שניתנה על ידי הרשות בתוספת ריבית, הצמדה וקנסות.דרישה להחזר ש

מקומיים ובינלאומיים בתחום אבטחת  ISOבנוסף לאמור לעיל, החברה כפופה לתקני איכות, תקני  .29.3

החברה ( באירופה, הנחיות הרשות להגנת הפרטיות בישראל וכו'. GDPRמידע והגנה על פרטיות )

 -ו NIST73 ידה בתקני אבטחת מידע הנהוגים בארה"ב כגוןנמצאת בתהליך של היערכות לעמ

SEC50174 . 
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 הסכמים מהותיים  .30

 נכון למועד מתאר זה החברה התקשרה בהסכמים מהותיים כלשהם למעט כמפורט להלן: 

 למתאר זה. 0סעיף : לפרטים נוספים ראה "מהסכם מיזוג עם חברת אפיו אפריקה בע .30.1

 SAFEלפרטים נוספים אודות הסכמי ההשקעה והסכמי  :SAFE הסכמי השקעה עם משקיעים והסכמי .30.2

 למתאר זה. 5סעיף בהם התקשרה החברה ראה 

י ושירות TransEmלמועד המתאר, החברה מספקת רישיון לתכנת  :הסכם עם תכנית אב לתחבורה .30.3

 –ירושלים, באמצעות צוות תכנית אב לתחבורה  –אחזקה לעמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני 

( על פי הסכם לרכישת רישיונות שימוש בתוכנה לתכנון רמזורים "צוות תכנית אב"ירושלים )להלן: 

(. ב""הסכם תכנית אלהלן: ) 2019במאי  30ומתן שירותי אחזקה, בין החברה וצוות תכנית אב, מיום 

צמתים  208עבור  TransEmבהתאם להסכם תכנית אב, צוות תכנית אב )א( רכש רישיונות לתכנת 

)בנוסף להסבה חד פעמים ומוחלטת של כל רישיונות המשתמשים אשר נרכשו מהספק ושולמו ע"י צוות 

 TransEmצמתים(, )ב( התקשר בשירותי תחזוקת תכנת  65-תכנית אב עובר ליום הסכם תכנית אב ל

תקופת  שנים, בכפוף לזכויות ביטול שבהסכם תכנית אב. 10צמתים, לתקופה של עד  273עבור 

וללוח הזמנים שלו, תוכנית אב ההתקשרות של שירותי התחזוקה עשויה להשתנת בהתאם לצרכי צוות 

צוות תוכנית אב לא יהא רשאי לבטל רכישת הרישיונות לתוכנה ו/או לא ימים.  30בהודעה מוקדמת של 

במקרה של ביטול שירותי יהא זכאי לקבל כל החזר כספי בגין זאת אלא אם נפל כשל מהותי בתוכנה. 

מסך יתרת התמורה הכוללת בגין שירותי  20%התחזוקה כאמור לעיל, ישולם לחברה פיצוי מוסכם בסך 

האחזקה עבור תקופת ההתקשרות שלא מומשה. תשלום הפיצוי יתבצע רק במקרה בו הסיום המוקדם 

 של תקופת ההתקשרות אינו נובע מכשל או אחריות של החברה. 
ש"ח  11,917,500בגין מתן הרישיון והשירותים ישלם צוות תכנית אב לחברה תמורה בסך כולל של 

ש"ח לכל צומת  19,000צמתים שולמה תמורה בסך  208כמפורט להלן: )א( בגין רכישת רישיון עבור 

 2,850צמתים, תשולם תמורה בסך  273בגין מתן שירותי אחזקת  ש"ח, )ב( 3,952,000ובסך כולל של 

ש"ח בשנה, )ג( בגין הסבת רישיונות עובר להסכם תכנית  778,050ש"ח לשנה לכל צומת ובסך כולל של 

ועד למועד אספקת התכנה במסגרת הסכם תכנית  2018אב כאמור לעיל ועבור תחזוקה ותמיכה במהלך 

ש"ח. מעבר לתמורה הנ"ל, בגין רכישת כל צומת נוסף ישולם לספק  185,000אב שולמה תמורה בסך 

ש"ח לכל צומת, ובגין כל שעת עבודה מעבר לבנק השעות הקבוע בהסכם תכנית אב ישולם  19,000סך של 

  ש"ח. 300סכום של 

ושירותי אחזקה  TransEmלמועד המתאר, החברה מספקת רישיון לתכנת : )חיפה( הסכם עם יפה נוף .30.4

( על פי הסכם לרכישת רישיונות שימוש "יפה נוף"יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ )להלן: לחברת 

"הסכם להלן: ) 2019ביולי  7בתוכנה לתכנון רמזורים ומתן שירותי אחזקה, בין החברה יפה נוף, מיום 

-פחות מעבור לא  TransEm(. בהתאם להסכם יפה נוף, יפה נוף )א( רכשה רישיונות לתכנת יפה נוף"

צמתים )בנוסף להסבה חד פעמים ומוחלטת של כל הרישיונות אשר נרכשו מהספק בהסכם קודם  110

צמתים,  186עבור  TransEmצמתים(, )ב( התקשרה בשירותי תחזוקת תכנת  76-עובר להסכם יפה נוף, ל

רותי תקופת ההתקשרות של שי שנים, בכפוף לזכויות ביטול שבהסכם יפה נוף. 10לתקופה של עד 

ם. ימי 30התחזוקה עשויה להשתנת בהתאם לצרכי הצוות וללוח הזמנים שלו, בהודעה מוקדמת של 

יפה נוף רשאית, בכל עת, להודיע לחברה כי אין ברצונה להמשיך לקבל את שירותי התחזוקה על פי 

החזר  ההסכם. יפה נוף לא תהיה רשאית לבטל רכישת הרישיונות לתוכנה ו/או לא תהא זכאית לקבל כל
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. במקרה שלביטול מלא או חלקי של שירותי התחזוקה אלא אם נפל כשל מהותי בתוכנה כספי בגין זאת

מסך יתרת התמורה הכוללת בגין שירותי  20%כאמור לעיל, תשלם יפה נוף לחברה פיצוי מוסכם בסך 

 האחזקה עבור תקופת ההתקשרות שלא מומשה על ידי יפה נוף.
ים תשלם יפה נוף תמורה כמפורט להלן: )א( בגין כל רישיון לצומת חדש )לא בגין מתן הרישיון והשירות

לכל צומת, )ב( בגין מתן שירותי אחזקה, תמורה בסך ₪  19,000צמתים( תמורה בסך של  110-פחות מ

שולמה תמורה נוספת וחד פעמית  2018ש"ח לשנה לכל צומת )ג( בגין תחזוקה ותמיכה במהלך  2,850

ש"ח  19,000. מעבר לתמורה הנ"ל, בגין רכישת כל צומת נוסף ישולם לספק סך של ש"ח 238,260בסך 

 300לכל צומת, ובגין כל שעת עבודה מעבר לבנק השעות הקבוע בהסכם תכנית אב ישולם סכום של 

 ש"ח. 

, קיבלה החברה מכתב מיפה נוף )חיפה( בו צוין כי בדיון שהתקיים במשרד התחבורה 2020ביולי  05 ביום

קבלה החלטה על העברת הפרויקטים התחבורתיים לחברות הממשלתיות. במכתב צוין כי חברת יפה הת

נוף )חיפה( בוחנת מול משרד התחבורה את האפשרות של הסבת כלל החוזים הקיימים לטובת החברות 

המבצעות כך שיישמר הרצף החוזי בכל פרויקט. להערכתה של החברה, העברת הפרויקטים מחברת 

מכיוון שבמקרה כזה  וזאת)חיפה( לחברות הממשלתיות לא צפויה להשפיע מהותית על החברה יפה נוף 

לחברת התשתיות החדשה ובאותם  יומחהההסכם שנחתם בין החברה לבין יפה נוף )חיפה( כאמור לעיל 

 מיתרת התשלומים שנותרו עד לסיומו של ההסכם. 20%תנאים ו/או יופסק תוך כדי שהחברה תקבל 

אלפי  530 -עד מתאר זה, ככל ויושלם ההסכם עם יפה נוף ההכנסות הצפויות הינם בהיקף של כנכון למו

 954 -ש"ח בשנה. ככל ויוחלט על הפסקת ההתקשרות עם החברה תהיה זכאית החברה לקבלת סך של כ

  אלפי ש"ח.

 

 הסכמי שיתוף פעולה .31

 למתאר זה. 20.2.3סעיף לפרטים נוספים ראה : הסכם שיתוף פעולה עם הטכניון .31.1
 למתאר זה. 14.2סעיף לפרטים נוספים ראה  :הסכם שיתוף פעולה עם חברת מיקרוסופט העולמית .31.2

בשוק  למועד המתאר, החברה מקדמת מיסוד שיתופי פעולה נוספים, בדגש על מפעילים גדולים .31.3

( על מנת שיתקינו את יחידות הקצה בצי הרכבים שלהן "מפעילי התחבורה")להלן:  תהתחבורה העולמי

 ואחזקתו, בתמורה לחלוקה בהכנסות. 
שיתופי פעולה נוספים שהחברה משקיעה בהם מאמץ הם מול אינטגרטורים וחברות המציעות שירותי 

"פ דומה לשת"פ מול ה. המתווה בבסיס השתניהול מרכז בקרה וכן מול חברות ייעוץ הנדסת תנוע

מפעילי התחבורה. החברה מעריכה כי השנה הקרובה יחתמו הסכמי שיתוף פעולה מול מספר גורמים 

  כאלה.
המידע המובא בסעיף זה לעיל באשר לפעילות החברה לקידום שיתופי פעולה נוספים הינם מידע צופה 

ם על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים כהגדרתם בחוק ניירות ערך, המבוססיפני עתיד 

עתידים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות 

שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, 

אי השגת המימון הדרוש ו/או התממשות איזה מגורמי ביניהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או 

 למתאר. 36הסיכון המפורטים בסעיף 
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 הליכים משפטיים .32

 . אינה צד להליכים משפטיים כלשהםלמועד המתאר, החברה 

כי דין ונוטריון, מטעם מר רוננה, משרד עור -מכתב מהרשקוביץ  החברהקיבלה  2018בפברואר  27ביום  .32.1

, בהתבסס על קשריו העסקיים החברהמהון המניות של  30%מרק ברגר, בטענה כי מר ברגר זכאי לקבל 

השיבה בביטול  החברהעם מר אילן ויצמן ומר אורן דרור ועל מסמכים ומצגים שקיבל מהם לכאורה. 

 פת., ומאז לא הועברה כל תביעה נוס2018במרץ  6לטענה האמורה ביום 

שירותים לפיתוח מערכת פיקוח על מהחברה וימאזור בע"מ  -אריאל הזמינה חברת  2014במהלך שנת  .32.2

החברה הוסכם כי שנחתם בין הצדדים בסיס מפרטים שפרסמה חברת נתיבי ישראל. במסגרת ההסכם 

וימאזור  -אריאל הביעה חברת  2018לא תתחרה עם המוצר בישראל לתקופה מוגדרת. במהלך שנת 

אך מוגבל לשיתוף פעולה בארץ ובעולם  בחברה והציעה להתקשר בהסכםעניין בביצוע השקעה מ בע"

וימאזור בע"מ טענות  -העלתה אריאל על ידי החברה . לאחר דחיית ההצעה החברה סירבה להצעה זו

נכון למועד . אך החברה דחתה את כל טענותיההתחרות -מפרה את התחייבותה בנושא אי החברהכי 

 .ספים על ידי מי מן הצדדיםלא ננקטו צעדים נו מתאר זה

במאי  17ביום : ("העתירה"להלן: אקסיליון בע"מ נ' נתיבי איילון בע"מ ואח' ) 20-04-33701עת"מ  .32.3

עתירה מנהלית לבית המשפט מחוזי מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים  החברההגישה  2020

 Schlothauer & Wauer"(, כנגד חברת נתיבי איילוןע"מ )""(, כנגד חברת נתיבי איילון בבית המשפט)"

GmbH  חברה זרה הרשומה בגרמניה( וכנגד חברת(GEVAS Software Systementwicklung und 

Verkehrsinformatik GmbH " :החברות הגרמניות)חברה זרה הרשומה בגרמניה( )להלן ביחד ;"

, בין היתר, כי בית המשפט יורה החברהירה ביקשה "(. במסגרת העתהמשיבות" וביחד עם נתיבי איילון

שהוגשה במסגרת  החברההחלטת ועדת המכרזים של נתיבי איילון לפסול את הצעתה של  על ביטול

מכרז שערכה נתיבי איילון, שעניינו אספקה של תוכנה לתכנון תכניות רמזורים, הטמעת התוכנה ומתן 

צעה שהוכרזה כהצעה זוכה ושלאחריה אף נכרת הסכם "(, ההמכרז; "18/19שירותי תמיכה בה )מכרז 

"(, שבוטל במסגרת אותה החלטת הסכם נתיבי איילוןביחס לשירותים מושאי המכרז )הסכם מסגרת( )"

פסילה. לחלופין התבקש בית המשפט להורות כי יש להורות על ביטול המכרז כולו וזאת נוכח פעולותיה 

ילון, שהתערבה לכאורה, באופן בלתי סביר ותוך חריגה ומחדליה של ועדת המכרזים של נתיבי אי

 2020ביולי  09מסמכות, בהצעות המחיר שהגישו החברות הגרמניות שהשתתפו במסגרת המכרז. ביום 

את תשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד של  החברהדחה בית המשפט את העתירה במלואה והשית על 

להגיש ערעור על פסק הדין שניתן בעתירה,  החברהצון ש"ח. ככל ובר 310,000המשיבות, בסך כולל של 

 .2020בספטמבר  17 ביכולתה לעשות כן עד ליום

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .33

 למועד המתאר, החזון האסטרטגי של החברה לשנים הקרובות מתמקד בעיקר בתחומים הבאים:

ה של תכניות רמזור : השלמת תהליכי המחקר והפיתוח של מערכת האופטימיזציהשגת יעדי הפיתוח .33.1

והוכחת היתכנות המוצרים והטכנולוגיה המפותחים על ידי החברה וכן לפתח מוצרים שמשפרים באופן 

 משמעותי את הביצועים של המוצרים שמוצעים בנוגע למהנדסי דרכים בנוגע לתכנון תוכניות רמזור.

שכל הנ"ל ייושמו  לאחר סיומו המוצלח של פיתוח מוצרי החברה והוכחת היתכנות כאמור, ככל

 בהצלחה, תחל החברה לפעול לקידום פיילוטים של מוצריה בישראל ובעולם.
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לייצר ולספק מוצרים אמינים, בעלי ביצועים ויכולות טכניות מהמתקדמות בעולם בתחום פעילותה של  .33.2

 החברה. 

והסכמי  באמצעות הסכם שיתוף הפעולה עם מיקרוסופט העולמית חדירה לשווקי היעד הפוטנציאליים: .33.3

למתאר זה, מתכוונת החברה לפעול לקידום  31בסעיף שיתוף פעולה נוספים שמקדמת החברה כמתואר 

עלת החברה ליצור פיילוטים של מוצריה בארץ ובעולם. כמו כן, בעזרתה של מיקרוסופט העולמית פו

טרופולינים ברחבי העולם וכן עם חברות המפעילות תחבורה קשרים ישירים ועקיפים עם ערים ומ

ציבורית עירונית וזאת לשם התקנת יחידות הקצה על צי הרכבים שלהם ואחזקתו ובדרך זו להגדיל את 

נתח השוק של החברה תוך הרחבת פעילותה לערים ומטרופולינים רבים ולהרחיב את פעילותה בשווקים 

 חדשים.
שנתית מול במיקרוסופט העולמית במסגרתה להטמעת מוצריה -נית רבהחברה שוקדת על הכנת תכ

ערים ברחבי העולם. בהכנת התכנית עובדת החברה מול מנהלי חברות תחבורה במגזר הפרטי והציבורי ב

 . ומנהלי המדינות השונים ברחבי העולם וכן עם מנהלי מכירות אזוריים של חברת מיקרוסופט

חברה בשנים הקרובות כחברה המובילה בשוק הטכנולוגיה לתחבורה : מיצוב המיצוב ומיתוג גבוהים .33.4

 של בעיות גודש וזיהום אויר. חכמה לניתוח ופתרון

 שמירת על חובת הגינות ונאמנות ללקוחות, לשותפים העסקיים ולעובדי החברה. .33.5

בנוסף לאמור, וכמקובל בחברות טכנולוגיה, הנהלת החברה בוחנת ותבחן בעתיד את יעדיה  .33.6

 גיים והעסקיים מעת לעת.האסטרט

היעדים והאסטרטגיה המפורטים בסעיף זה כוללים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך והם 

בבחינת חזון ויעדי החברה בעתיד לבוא. ואולם, לחברה אין כל ודאות לגבי יכולתה לממש את החזון ולהשיג 

ת מבוססים על גורמים שמעצם טבעם, אינם את היעדים שהעמידה לעצמה, אשר במידה בלתי מבוטל

בשליטתה, כגון: הצלחה לגייס את ההון ו/או העמדת מלוא המימון הדרוש לה לשם השלמת הליך המחקר 

ופיתוח של מוצריה, השלמת הליך פיתוח מוצרי החברה )כאמור במתאר זה לעיל( בהצלחה, ודאות כי מי 

פי צרכי החברה וסביבתה -ידע זה עשוי להשתנות עלמהמוצרים הללו יזכה להצלחה מסחרית. לפיכך, מ

 החיצונית.

 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .34

 החודשים הקרובים ממועד פרסום מתאר זה בכוונת החברה להתמקד בפעולות הבאות: 12במהלך 

תוך התמודדות במכרזים של ערים  לקדם ולהבטיח בסיס כלכלי איתן לאורך זמן וגידול בפעילות .34.1

 .ם לשידרוג תשתיות ניהול הרמזורים וניהול תחבורה בכללומדינות בעול

להתקדם בתהליכי המחקר והפיתוח של מערכת האופטימיזציה של תכניות רמזור והתחלת פיילוטים  .34.2

 של מערכת הניטור, מערכת התאום הדיגיטלי ומערכת האופטימיזציה בישראל ובעולם. 

 למתאר זה. 20בסעיף המשך המחקר והפיתוח של מוצרי החברה כמפורט  .34.3

החודשים הבאים ממועד מתאר זה כולל מידע  12 -המידע המובא בסעיף זה לעיל באשר לצפי להתפתחות ב

צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים 

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. קשיי מימון, עיכוב  עתידים אשר מועד

בתהליכים שונים, שינוי במבנה השוק והתחרות בו וכד' עשויים להביא לשינוי בתוכניות במפורטות לעיל, 

והתוכניות המפורטות לעיל עשויות שלא להתממש, כולם או בחלקם, או להתממש באופן שונה מכפי 
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כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש  שהוערך,

  למתאר. 36ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 

 מידע כספי לגבי איזורים גיאוגרפיים .35

 ה התמקדה בישראל למעט עסקה אחת שבוצעה בארה"ב. נכון למועד מתאר זה פעילות החבר .35.1

 להלן מידע כספי לגבי הכנסות החברה על בסיס מיקום הלקוחות:  .35.2

 30.06.2020* 2019 2018 
 847 6,144 879 ישראל

 - 247 - ארצות הברית
 847 6,391 879 סה"כ הכנסות

 *נתונים לא מבוקרים.

 חשיפה לסיכונים עקב הפעילות בחוץ לארץ .35.3

רה חשופה לסיכונים שהשווקים בחו"ל סובלים ממצב של מיתון וכן לסיכונים של תנודות החב

  משמעותיות בשער החליפין של מטבעות.

 

 דיון בגורמי הסיכון .36

ההשקעה בניירות הערך של החברה כרוכה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברת תוכנה אשר מרכיב מרכזי 

פטימיזציה ותכנון אוטומטי של תכניות רמזור( נמצא בתחילת בפעילות המחקר והפיתוח שלה )מערכת האו

דרכו. מוצגת להלן סקירה בדבר גורמי הסיכון אשר להם עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות החברה 

 ותוצאותיה העסקיות:

 סיכונים מקרו כלכליים .36.1

ית : נוכח משבר הקורונה, האטה בפעילות הכלכלהאטה כלכלית ואי ודאות בשוק העולמי .36.1.1

בשוק הישראלי ו/או העולמי בכלל השווקים הפוטנציאליים אליהם מתכוונת החברה לחדור, 

עלולה להשפיע לרעה על יכולת החברה הן בהיבט של גיוס הון והן בהיבט העסקי של מכירות 

 וקידום פיילוטים בערים ברחבי העולם.

בחו"ל, עיקר : בעוד הכנסות החברה הצפויות הם בעיקר חשיפה לשינויים במטבע זר .36.1.2

ההוצאות הן הוצאות מו"פ בישראל. דרכי ההתמודדות עם סיכון זה הן יצירת הכנסות 

בשקלים בארץ )מול הערים הגדולות והבינוניות, בשילוב צוות המכירות של מיקרוסופט 

 ישראל( והן בתמיכה המתקבלת מרשות החדשנות לתכנית המו"פ של החברה.

במצב הביטחוני והמדיני עשויה להיות השפעה על פעילות : לשינויים המצב הביטחוני בישראל .36.1.3

החברה, שכן אלו עשויים, בין היתר, להביא לירידה ביכולתה של החברה לגייס הון נוסף 

 הנדרש לפעילותה.

 סיכונים ענפיים .36.2

שינויים תחום התחבורה והתחרות בו אינטנסיבית, ומתרחשים בו : שינויים טכנולוגיים .36.2.1

ריצות דרך אשר יש בהם כדי להשפיע על עדכניות הטכנולוגיות פתכופים, וטכנולוגיים 

שבתחום פעילות החברה, יצירת טכנולוגיה חליפית לטכנולוגיית החברה, עלולה לפגוע בהיקף 

 פעילות החברה.

: שינויים והתפתחויות בדרישות הרגולטוריות ו/או אי עמידה של החברה בדרישות רגולציה .36.2.2

בלות ו/או לעיכובים בפיתוח מוצרי החברה ו/או לגרום כאמור עשויים לגרום להטלת מג
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להפסקתו, וכן לגרום לחברה הוצאות מהותיות. לפרטים בדבר הסביבה הרגולטורית בה 

 למתאר זה לעיל. 29סעיף פועלת החברה ראו 

נזילות גבוהה מאוד לטווח ארוך  : תחום המחקר והפיתוח דורשגיוסי הון ומקורות מימון .36.2.3

לשם השגת תוצאות עסקיות אפקטיביות. מקורות המימון העומדים לרשות החברה אינם 

בהיקף מספק על מנת להביא להשלמת המו"פ של המוצרים אותן היא מפתחת ושיווקן 

המסחרי. אין כל ודאות כי יצלח בידי החברה לגייס מקורות מימון נוספים הנדרשים לשם 

ע השלבים המתקדמים וההכרחיים של פיתוח מוצריה. היעדר אמצעי מימון מספקים ביצו

 עלול להקשות/להאט את התקדמות החברה אל מול התכנית. 

: פעילות החברה בתחומה מתאפיינת ברמת ידע, מקצועיות ומומחיות כוח אדם מקצועי .36.2.4

סיון ובקיאות בתחום בתחום ברמה הגבוהה ביותר, וכן דורשת כוח אדם ניהולי איכותי בעל ני

AI  ,בינה מלאכותית ובתחום התחבורה. יכולתה של החברה להמשיך בפיתוח מוצריה תלויה

 בין השאר, ביכולתה להמשיך ולהעסיק כוח אדם מיומן כאמור.

: ביצוע ניסויים במסגרת תהליך המו"פ של מוצרי ניסויים תוך כדי תהליך המחקר והפיתוח .36.2.5

בשל סיבות שונות, בין היתר כתוצאה מסיבות חיצוניות  החברה עלול להתעכב או להיעצר

 שאינן קשורות למוצרי החברה. 

: החברה חשופה לתחרות, כאמור במתאר זה לעיל, הן מצד הגורמים הפועלים כיום תחרות .36.2.6

בשוק והן מצד גורמים העוסקים במחקר ופיתוח מוצרים העשויים להתחרות בעתיד במוצרי 

 למתאר. 16סעיף ת ראה החברה. לפרטים אודות התחרו

 סיכונים ייחודיים לחברה .36.3

: עצם החידוש המחשבתי לבצע עדכון של חוסר בשלות של השוק לקבל פתרון כה חדשני .36.3.1

תכניות רמזור באופן שוטף )ברמה יומיומית ואף ייתכן מעבר לכך( לעומת המצב המקובל 

הרמזור מעודכנות אחת לכמה שנים מהווה "רעידת אדמה" בשוק הזה של כיום בו תוכניות 

מהנדסי תנועה ותוכנות לתכנון רמזורים. הסתגלות השוק לשינוי תפיסתי/תרבותי עמוק זה 

אינה ודאית ויתכן ותידרש "תקופת הסתגלות" לחינוך השוק באמצעות מאמצי שיווק 

 ממוקדים.

השלימה פיתוח מערכת האופטימיזציה/תכנון : למועד המתאר, החברה טרם שלבי המו"פ .36.3.2

אוטומטי וטרם רשמה הכנסות כלשהן ממוצר זה. אין כל ודאות כי הליכי המו"פ יבשילו לכדי 

 מערכת תכנון אוטומטי מהסוג המבוקש לשיווק ומכירה.

: למועד המתאר, טרם החלה החברה ביקוש למוצרי החברה בעתיד ומחירם/ מודל עסקי .36.3.3

)מערכת הניטור, מערכת התאום הדיגיטלי ומערכת  SaaSחת הבמכירות מוצרי משפ

האופטימיזציה(. אף אם וככל שיושלם שלב המחקר והפיתוח של המערכות שמפתחת החברה 

בהצלחה, אין כל ודאות כי באותו המועד יהיה ביקוש למערכות אלה בהיקף אשר יצדיק את 

 שיווקם באופן מסחרי. 

לעיל, החברה נמצאת בתהליך של הגשה/אישור של שני  21בסעיף : כמפורט קניין רוחני .36.3.4

הפטנטים הקיימים בארה"ב ואירופה וכן להגיש פטנט חדש בעקבות פיתוח מערכת 

האופטימיזציה ותכנון אוטומטי של תכניות רמזור. יש סיכון שכל בקשות הפטנט או חלקן, 

 בה שהיא, ובכלל זה מסיבות שאינן בשליטת בחברה. לא תתקבלנה מכל סי
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: כרגע מוצרי החברה עובדים אך ורק הסתמכות על מיקרוסופט כספק יחיד של שירותי ענן .36.3.5

של חברת מיקרוסופט. קיים סיכון כי ישנן ערים ו/או  Azureבאמצעות קבלת שירותי ענן 

( דבר שיהווה מכשול GCPו א AWSמטרופולינים שמקבלים שירותי ענן מספק ענן אחר )כגון 

לפני התקשרות. בכוונת החברה לבחון את המשמעויות והאפשרויות העומדות בפניה על מנת 

לאפשר למוצרי החברה לעבוד גם באמצעות קבלת שירותי ענן מספרים אחרים ולאור ממצאי 

 בחינה זו לכלול נושא זה בתוכנית העבודה של פעילות המחקר והפיתוח שלה.

מוצגים גורמי הסיכון העיקריים שתוארו לעיל, אשר דורגו בהתאם להערכת החברה, על  בטבלה להלן .36.4

 75פי ההשפעה העשויה להיות להם על עסקיה:

 
 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה

 השפעה גבוהה השפעה בינונית השפעה נמוכה
 כלכליים-סיכונים מקרו

  +  האטה כלכלית ואי ודאות בשוק העולמי
   + פה לשינויים במטבע זרחשי

 סיכונים ענפיים
 +   שינויים טכנולוגיים

  +  רגולציה
 +   גיוסי הון ומקורות מימון

  +  כוח אדם מקצועי
  +  ניסויים תוך כדי תהליך המו"פ

 +   תחרות
 סיכונים ייחודיים לחברה

  +   חוסר בשלות של השוק לקבל פתרון כה חדשני
 +   שלבי המו"פ

 +   ביקוש למוצרי החברה בעתיד ומחירם/ מודל עסקי
  +  קניין רוחני

  +  הסתמכות על מיקרוסופט כספק יחיד של שירותי ענן
 

                                                
ה זיהוי גורמי הסיכון ומידת השפעתם על החברה הינם על סמך הערכת החברה, וייתכן כי בפועל קיימים גורמי סיכון שטרם זוהו או שהשפעתם שונ 75

 מהאמור לעיל.



 ב'ספח נ
 31ליום  אקסיליוןדוחות כספיים של 

 2020ביוני  30וליום  2019בדצמבר 
 

 

 

 



 

 

 בע"מ אקסיליון
 

 2019בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 



 

 

 בע"מ אקסיליון
 

 

 

 2019בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

 

 

 

 תוכן העניינים
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 2 המבקריםדוח רואי החשבון 

  

  

  הדוחות הכספיים:

  

 3 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

 4 כולל הדוחות מאוחדים על הרווח 

  

 5 )גירעון בהון(דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
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  2019בדצמבר  31"( לימים החברה" -בע"מ )להלן  אקסיליוןהכספי המצורפים של ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב 

לכל אחת משלוש השנים בתקופה תזרימי המזומנים בהון( ו)גירעון , השינויים בהון הכוללואת הדוחות המאוחדים על הרווח  2018-ו

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 

 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון 1973-חשבון(, התשל"ג

ובמידע שבדוחות שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים 

הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה 

 החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.של 

 

 

ים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברה המאוחדת שלה לדעתנו, הדוחות הכספי

 משלוש אחת לכלואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון )גירעון בהון( ותזרימי המזומנים שלהן  2018 -ו  2019בדצמבר  31לימים 

והוראות תקנות ניירות ערך ( IFRSדיווח כספי בינלאומיים ) , בהתאם לתקני2019בדצמבר  31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים

 .2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
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 .2010-שנתיים(, התש"ע

 

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 

 

 

 

 2020, באוגוסט 17אביב, -תל

 



 

3 

 בע"מ אקסיליון
 המצב הכספי עלדוחות מאוחדים 

 

 

 

 בדצמבר 31ליום   

 2 0 1 8 2 0 1 9 ביאור 

 ח " ש ח " ש  

    נכסים

    

    נכסים שוטפים

 2,058,126  18,839,632   מזומנים ושווי מזומנים

 -  250,063   ז"קמשועבד פיקדון 

 174,447  302,830   הכנסות לקבל

 309,342  254,659  3 חייבים ויתרות חובה

 2,541,915  19,647,184   סה"כ נכסים שוטפים

    

    נכסים לא שוטפים

 47,240  214,024  4 רכוש קבוע, נטו

 47,240  214,024   סה"כ נכסים לא שוטפים
    

 2,589,155  19,861,208   סה"כ נכסים

    

    הון )גרעון בהון(התחייבויות ו

    

    התחייבויות שוטפות

 50,107  298,522   ונותני שירותיםספקים 

 436,710  840,408  5 זכאים ויתרות זכות

 1,000,000  1,659,153  6 ז"ק- התחייבות לבעל עניין 

 1,486,817  2,798,083   סה"כ התחייבויות שוטפות

    

    התחייבויות לא שוטפות

 1,659,153  -  6 ז"א -התחייבות לבעל עניין 

 7,199  -   בשל סיום יחסי עובד מעבידהתחייבויות 

 1,666,352  -   סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    

   7 התקשרויות והתחייבויות תלויות

    

   8 הון

 200  310   הון מניות

 147,901  21,701,723   פרמיה

 SAFE   -  2,786,250הסכמי 

 (3,498,365) (4,638,908)  יתרת הפסד

    

 (564,014) 17,063,125   )גרעון בהון( הוןסה"כ 
    

 2,589,155  19,861,208   )גרעון בהון( סה"כ התחייבויות והון

    

 

 

 

   2020, באוגוסט 17

 דירקטור דירקטור תאריך אישור הדוחות הכספיים
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 בע"מאקסיליון 
 הכוללדוחות מאוחדים על הרווח 

 

 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

 7 1 0 2 2 0 1 8 2 0 1 9 ביאור 

 ח " ש ח " ש ח " ש  

     

  1,245,788  847,360  6,390,961 9 הכנסות

     

 (720,200) (3,319,368) (3,774,152) 10 , נטוהוצאות מחקר ופיתוח

     

 (125,039) (457,214) (2,074,155) 11 הנהלה וכלליותהוצאות 

     

 (155,361) (834,360) (1,312,497) 12 הוצאות שיווק

     

 -  (9,578) -     הוצאות אחרות

     

 245,188  (3,773,160) (769,843)  תפעולי (הפסדרווח )

     

     

 (35,814) (4,964) (356,581) 13 הוצאות מימון

     

 -  52,195   149 14 הכנסות מימון

     

 209,374  (3,725,929) (1,126,275)  כנסההלפני מסים על ה (הפסדרווח )

     

 (30,159) (2,192) (14,268) 15 הוצאות מס

     

 179,215  (3,728,121) (1,140,543)  נקי (הפסדרווח )
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 בע"מ אקסיליון
 )גרעון בהון( דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 

 

 

 SAFE מיהסכ פרמיה הון מניות 

 עודפים

 סה"כ )יתרת הפסד(

 ח " ש ח " ש ח " ש ח " ש ח " ש 

      

 550,641  550,541  -  -  100  2017 בינואר 1ליום  יתרה

      

 (500,000) (500,000) -  -  -  7201 מאי -חלוקת דיבידנד 
      

 179,215  179,215  -  -  -  נקי רווח

      

 229,856  229,756  -  -  100  2017בדצמבר  31ליום  יתרה
      

 100,000  -  -  99,900  100  2018פברואר  –מניות רגילות הנפקת 
      

 2,786,250  -  2,786,250  -  -  2018אוגוסט וספטמבר  – SAFEהסכמי 
      

 48,001  -  -  48,001   -  תשלום מבוסס מניות
      

 (3,728,121) (3,728,121) -  -  -  הפסד נקי

      

 (564,014) (3,498,365) 2,786,250  147,901  200  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
      

 5,129,100  -  5,129,100  -  -   2019ינואר  - SAFEהסכמי 
      

 13,524,333  -  -  13,524,285  48  )*( 2019ספטמבר  -הנפקת מניות רגילות 
      

 -  -  (2,786,250) 2,786,228  22  2019ספטמבר  -למניות רגילות  SAFE 2018הסכמי המרת 
      

 -  -  (5,129,100) 5,129,060  40   019ספטמבר  -למניות רגילות  SAFE 2019הסכמי המרת 
      

 114,249  -  -  114,249  -  תשלום מבוסס מניות
      

 (1,140,543) (1,140,543) -  -  -  הפסד נקי

 17,063,125  (4,638,908) -  21,701,723  310  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

      

 ש"ח. 140,767בניכוי הוצאות הנפקה בסך של  )*(

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 בע"מ אקסיליון
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 

 

 רבדצמב 31ביום לשנה שהסתיימה  

 9 1 0 2 8 1 0 2 2 0 1 7 

 ח " ש ח " ש ח " ש 

    תתזרימי מזומנים מפעילויות שוטפ

 179,215  (3,728,121) (1,140,543) לשנה רווח )הפסד(

 (668,885) 2,568,785  (270,347) התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת )נספח א'(

 (489,670) (1,159,336) (1,410,890) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

    

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 1,000,040  200,024  (250,063) ז"ק משועבד קדוןיבפ)גידול( קיטון 

 (22,993) (43,207) (210,974) רכישת רכוש קבוע

 -  89,636  -  מכירת רכוש קבוע

 977,047  246,453  (461,037) השקעה( פעילות)ל שנבעו )ששימשו( מפעילותמזומנים נטו 

    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 -  100,000  13,524,333   הנפקת מניות רגילות

 -  SAFE  5,129,100  2,786,250הסכמי 

 (500,000) -  -  חלוקת דיבידנד

 (500,000) 2,886,250  18,653,433  מימוןמפעילות  )ששימשו( מזומנים נטו שנבעו
    
    

 (12,623) 1,973,367  16,781,506  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עלייה

 97,382  84,759  2,058,126  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 84,759  2,058,126  18,839,632  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת –נספח א' 

    

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 169,671  22,079  44,190  הוצאות פחת

 -  48,001  114,249  תשלום מבוסס מניות בגין אופציות לעובדים ויועצים

 -  9,578  -  הפסד הון

    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות:

 -  2,659,153  (1,000,000) בהתחייבות לבעל עניין)קיטון( גידול 

 (38,072) (227,803) 54,683  בחייבים ויתרות חובה( קיטון )גידול

 12,194  (102,893) (128,383) בהכנסות לקבל (גידולקיטון )

 19,046  11,789  248,415  גידול בספקים ונותני שירותים

 (298) (7,769) (7,199) בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד קיטון

 (831,426) 156,650  403,698  בזכאים ויתרות זכות )קיטון( גידול

 (270,347)  2,568,785 (668,885) 

    

 

    פעילות שלא במזומן – ב'נספח 

 - -  7,915,350  למניות רגילות SAFEהמרת הסכמי 
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 כללי - 1ביאור 

 

 תיאור החברה: א.

 

 18הוקמה והחלה בפעילותה ביום התאגדה ופועלת בישראל, החברה "החברה"(  -חברת אקסיליון בע"מ )להלן 

החברה עוסקת בפיתוח אלגוריתם בינה מלאכותית שהופך רמזורים רגילים לרמזורים חכמים,  .2009באוגוסט 

היזמים אורן ע"י מוחזקת  החברה 2019בדצמבר  31ליום . לצורך תעדוף תחבורה ציבורית וקיצור זמני הפקקים

 .ד, וכן בבעלות משקיעים נוספיםכל אח 32.26%דרור ואילן ויצמן בבעלות של 

 

 , המספקת.Axilion Bulgaria Ltd, בשם 100%בבעלות  , הקימה החברה חברת בת בולגרית2018לקראת סוף 

, החברה חתמה על הסכם מול חברת הבת, בו נקבע כי החברה 2018בנובמבר  1שירותי פיתוח לחברה. בתאריך 

מוגדרות החברה והחברה הבת לכיסוי הוצאות הפיתוח בחברת הבת.  10%תשלם לחברת הבת הוצאות בתוספת 

 "הקבוצה". –להלן 

 

 גורמי סיכון: ב.

 

ושיווק המוצר שמפתחת, השפעת שינויים עומדת בפני מספר גורמי סיכון כמו חוסר ודאות ביחס להצלחה  הקבוצה

השנתיים המאוחדים תלות באנשי מפתח, תחרות ופיתוח מוצרים מתחרים אחרים. הדוחות הכספיים טכנולוגיים, 

וכן תזרים  2019בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  ש"ח 1,140,543 נקי בסך שלשל החברה משקפים הפסד 

 לאותה השנה.ש"ח  1,410,890מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בגובה של 

 

 השלכות משבר הקורונה לאחר תאריך המאזן: ג.

 

מאקרו כלכלי גלובלי בסין וההתפשטות הגלובלית של הנגיף מהווים סיכון (, COVID-19) "קורונה"נגיף ההתפרצות 

ודאות באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ולהשפעות העתידיות הצפויות על השווקים. פוטנציאל  ומשרים אי

ה"קורונה" לצמיחה ולכלכלה תלוי במידת המהירות והיכולת למגר את התפשטות המחלה  נגיףהתפשטות  הנזק של

 הקבוצהת משך ועוצמת המשבר ואת מלוא השלכותיו על פעילות להעריך א הקבוצהכולו. בשלב זה אין בידי  בעולם

וחלה פגיעה בצפי נדחו ומכירה התפרצות נגיף ה"קורונה" פעילויות שיווק בעקבות כי  יצויןותוצאותיה. עם זאת 

עלולה להיות  , להעמקת המשבר והתמשכותוהקבוצהבנסיבות אלו, להערכת  .לפרויקטים פוטנציאליים בתקופה זו

באופן שונה,  הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן או להתממשהקבוצה. השפעה שלילית על פעילות 

המשבר, משכו  לרבות מהותית, מהצפוי, בין היתר, כתוצאה מהתפתחויות שלא ניתן להעריכן באופן מלא בקשר עם

 .הקבוצהועוצמתו אשר אינם בשליטתם של 

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 (:IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ) א.

 

"( IFRS"תקני -הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן

החשבונאית  . עיקרי המדיניות(IASB)והבהרות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 

 המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה.

 

 יישום תקנות ניירות ערך: ב.

 

"תקנות  -)להלן  2010-הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 דוחות כספיים"(.

 

 התפעולי ומתכונת הצגת הדוח על המצב הכספי: תקופת המחזור ג.

 

 חודשים. 12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה 

 

 :מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד ד.

 

הוצאות החברה בדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר מוצגות בהתבסס על מהות ההוצאות. להערכת הקבוצה, 

  הקבוצה, סיווג הוצאות באופן זה מספק מידע מהימן ורלוונטי יותר.לאור המבנה הארגוני של 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 שימוש באומדנים לצורך הכנת דוחות כספיים: .ה

 

 :כללי (1)

 

, במקרים מסוימים, להפעיל שיקול הקבוצהנדרשת הנהלת  IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

חשבונאי בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא דעת 

ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים 

 כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

 

סם, נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף. שינויים לאומדנים החשבונאיים  מוכרים האומדנים וההנחות שבבסי

רק בתקופה בה בוצע שינוי באומדן, במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה, או מוכרים בתקופה האמורה 

 ובתקופות עתידיות, במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.

 

 :תשלום מבוסס מניות (2)

 

 של ההוניים המכשירים של הוגן שווי בסיס על נמדדים ויועצים עובדים שירותי עבור מניות מבוססי תשלומים

 נוספים לפרטים. S&Bהשווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור מקובל . ההענקה במועד החברה

 (.)יג 2 אוריב ראה

 

 מטבע חוץ: .ו

 

 :הפעילות ומטבע ההצגהמטבע  (1)

 

הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא הדוחות 

למטרת איחוד הדוחות הכספיים, התוצאות והמצב הכספי של כל אחת "מטבע הפעילות"(.  -פועלת )להלן 

ניין שערי החליפין והשינויים פעילות של החברה. לעמטבע ה מתורגמים לש"ח, שהואמחברות הקבוצה, 

 (.ז)ט 2המוצגות ראה ביאור בהם במהלך התקופות 

 

 :תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות (2)

 

של החברה, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע הפעילות של המאוחדים בהכנת הדוחות הכספיים 

במועדי העסקאות. בכל מועד מאזן, "מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף  -החברה )להלן 

כספיים -פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו מועד; פריטים לא

הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו נקבע השווי ההוגן; פריטים 

ת מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד ביצוע העסקה כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורי-לא

 כספי.-בקשר לפריט הלא

 

 :אופן הרישום של הפרשי שער (3)

 

 הפרשי שער מוכרים בדוח רווח והפסד בתקופה בה הם נבעו.

 

 מזומנים ושווי מזומנים: .ז

 

וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש  מזומנים ושווי מזומנים כוללים פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית

 בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים.

 

 דוחות כספיים מאוחדים: .ח

 

ת על ידי ספיים של החברה ושל ישות הנשלטכוללים את הדוחות הכ החברההדוחות הכספיים המאוחדים של 

 זכויות, לתשואות לה שיש חשופה, או היא כאשר מושקעת בחברה שולטת משקיעה החברה, במישרין. חברה

 על כוח הפעלת באמצעות תשואות אותן על להשפיע יכולת לה יש במושקעת, וכאשר הנובעות מהחזקתה משתנות

 המושקעת.

 

  חברתיות.-לצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאות, היתרות, ההכנסות וההוצאות הבין
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 :רכוש קבוע .ט

 

רכוש קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק לצורך שימוש ביצור או באספקת סחורות או שירותים או להשכרה לאחרים, 

 אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת.

 

פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי  -מציגה את פריטי הרכוש הקבוע במודל העלות  הקבוצה

 עלותם בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.

 

העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים 

 לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה. עלות נכסים כשירים כוללת גם עלויות אשראי שיש להוונן.

 שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:

 

 שיעורי פחת 

 % 

  

 33 מחשבים 

 9-15 ציוד וריהוט משרדי 

 15 כלי רכב

 לאורך חיי הנכס שיפורים במושכר

 

בתום כל שנת כספים.  הקבוצהערכי השייר, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת 

 שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".

 

כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש שבין התקבולים  רווח או הפסד הנוצר

 ממכירתו לבין ערכו בספרים במועד המכירה או ההוצאה משימוש, ונזקף לרווח או הפסד.

 

 ערך נכסים: ירידת .י

 

האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסיה. במידה  הקבוצהבתום כל תקופת דיווח, בוחנת 

ההשבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר, -וקיימים סימנים כאמור, נאמד הסכום בר

ההשבה של -את הסכום בר הקבוצהההשבה של נכס בודד, אומדת -אם בכלל. כאשר לא ניתן לאמוד את הסכום בר

 המזומנים אליה שייך הנכס. -מניבתהיחידה 

 

השבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מימוש לבין שווי השימוש בו. בהערכת שווי -סכום בר

השימוש, אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף את 

לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן תזרימי  הערכות השוק הנוכחיות

 המזומנים העתידיים.

 

מזומנים( נאמד כנמוך מערכו בספרים, הערך בספרים של -ההשבה של נכס )או של יחידה מניבה-כאשר הסכום בר

סד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה ההשבה שלו. הפ-מזומנים( מופחת לסכום בר-הנכס )או של היחידה מניבה

 ברווח או הפסד.

 

-כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל, הערך בספרים של הנכס )או של היחידה מניבה

השבה מעודכן, אך לא יותר מערכו בספרים של הנכס )או של היחידה -מזומנים( מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר

ם אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך. ביטול הפסד מירידת ערך מזומנים( שהיה קיי-מניבה

מוכר מיידית ברווח או הפסד. במקרה זה ביטול ההפסד מירידת ערך מוכר ישירות ברווח או הפסד עד לסכום שבו 

לרווח הכולל מתבטלת ירידת ערך שהוכרה ברווח או הפסד בתקופות קודמות, ויתרת הגידול, אם קיימת נזקפת 

 האחר.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 הוצאות מחקר ופיתוח: .יא

 

, מאחר ואינן מקיימות את כל התנאים להכרה של הוצאות מחקר ופיתוח נזקפות לדוח רווח והפסד בעת התהוותן

 .IAS38ל  57נכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי מפעילויות הפיתוח בהתאם לס' 

 

 :בהכנסה הכרה .בי

 

ותחזוקה של ייעוץ מספקת שירותי תכנון רישיונות לתכנון רמזורים ו לעיריות וחברות תשתיות ובניההחברה מוכרת 

מכירת אלגוריתם שהופך רמזורים רגילים לרמזורים חכמים, לצורך תעדוף תחבורה ציבורית וקיצור זמני הפקקים. 

 ממתן השירותים.הרישיונות מהווה מחויבות ביצוע נפרדת 

 

ממכירת  הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהקבוצה זכאית לקבל בגין הכנסה

או ממתן שירותים במהלך העסקים הרגיל. ההכנסה מוכרת במידה שצפוי שההטבות הכלכליות מהעסקה  רישיונות

 נה.ניתנות למדידה מהימ יזרמו לקבוצה וכן ההכנסה והעלויות

 

ללקוח. בדרך הרישיונות מוכרות ברווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה על  רישיונותהכנסות ממכירת 

 ללקוח. הרישיונות מסירתכלל השליטה מועברת במועד 

 

מהווים מחויבות ביצוע המקוימת לאורך זמן מאחר והלקוח  והתחזוקה שהחברה מספקת ץהתכנון, הייעו שירותי

החברה מכירה  ולכן בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי החברה ככל שהחברה מבצעתמקבל וצורך 

החברה גובה תשלום מלקוחותיה לאורך תקופת השירות בהתאם  על פני תקופת השירות.ממתן שירותים בהכנסות 

 .לתנאי התשלום שסוכמו

 

 פיננסיים: מכשירים .גי

 

 נכסים פיננסיים: (1)

 

כוללים מזומנים ושווי מזומנים, הכנסות לקבל, חייבים ויתרות  הקבוצההפיננסיים המוחזקים על ידי  הנכסים

מודדת את ההפרשה להפסדי אשראי בגין ההכנסות לקבל לפי ההסתברות לחדלות פירעון  החברה .חובה

מדים על בסיס (. הפסדי האשראי הצפויים בגין נכסים פיננסיים אלה נאlifetimeלכל אורך חיי המכשיר )

 הקבוצהניסיון העבר של הקבוצה לגבי הפסדי אשראי ומותאמת לגורמים שהם ספציפיים ללווה, להערכת 

 הפסדי האשראי הצפויים הינם אפסיים.

 

 סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני: (2)

 

יות או כמכשיר הוני התחייבויות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה מסווגים כהתחייבויות פיננס

לעניין הטיפול החשבונאי  בהתאם למהות ההסדרים החוזיים ולהגדרת התחייבות פיננסית ומכשיר הוני.

 )ד(. 8ראה ביאור  SAFEבהסכמי 

 

 מסים על הכנסה: .די

 

 :כללי (1)

 

 המסים על ההכנסה כוללות את סך המיסים השוטפים.הוצאות 

 

 :מסים שוטפים (2)

 

במהלך תקופת  הקבוצההוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של 

הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי הכנסות 

 והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס או ניתנים לניכוי. 

 

 :מיסים נדחים (3)

 

  הכירה בנכסי מיסים נדחים מאחר ואין צפי להכנסה חייבת. לא הקבוצה
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 הטבות עובדים: .טו

 

 :הטבות עובדים לאחר סיום העסקה (1)

 

 :תכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויי פרישה ופיטורין

 

פיטורין. דיני העבודה בישראל וחוק "פיצויי הטבות עובדים לאחר סיום העסקה כוללות התחייבות לפיצויי 

" )להלן: החוק( מחייבים את החברה לשלם פיצויי פיטורין לעובדים בעת פיטוריהם 1963-פיטורים, תשכ"ג

או פרישתם )לרבות עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות ספציפיות אחרות(. חישוב ההתחייבות 

ל פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר לדעת מעביד מתבצע ע-בשל סיום יחסי עובד

 ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.

 

לחוק, על פיו הפקדותיה השוטפות בקרנות  14לחברה אישור ממשרד העבודה והרווחה בהתאם לסעיף 

נם הופקדו הסכומים בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגיפנסיה ו/או 

החודשי של עובדיה. לקבוצה לא תהיה מחויבות משפטית  מהשכר 8.33%מפקידה  החברהכאמור לעיל. 

או משתמעת לשלם תשלומים נוספים אם לתכנית לא יהיו מספיק נכסים כדי לשלם את כל הטבות העובד 

 המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות.

 

ת להפקדה מוגדרת בשנה שהסתיימה ביום שהוכרו ברווח או הפסד בגין תוכניול של ההוצאות הסכום הכול

 ש"ח(. 39,616: 2018ש"ח ) 98,602הינו סך של  2019בדצמבר  31

 

 :הטבות עובדים לטווח קצר (2)

 

חודשים  12הטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות אשר צפוי כי ינוצלו או ישולמו בתקופה שאינה עולה על 

 מתום התקופה בה סופק השירות המזכה בהטבה.

 

הטבות עובדים לטווח קצר בחברה כוללות את התחייבות החברה בגין חופשה, שכר והבראה, הטבות אלו 

נזקפות לדוח רווח והפסד. ההטבות נמדדות על בסיס לא מהוון. הפרש בין גובה ההטבות לזמן קצר להן 

  גינן מוכר כנכס או כהתחייבות.זכאי העובד, לבין הסכום ששולם ב

 

 תשלומים מבוססי מניות: .טז

 

נמדדים בשווים ההוגן במועד  החברהולאחרים, המסולקים במכשירים הוניים של ובדים תשלומים מבוססי מניות לע

מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים על ידי שימוש במודלים  החברהההענקה. 

(. (2)ב 2להערכת תשלומים מבוססי מניות )לעניין אופן מדידת השווי ההוגן של תשלומים מבוססי מניות, ראה ביאור 

ים תקופת שירות מוגדרת, כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עד אשר אותם עובדים משלימ

החברה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי  .גם בתנאי ביצוע מסוימים במהלכה העובדים עשויים להידרש לעמוד

את  החברהבתום כל תקופת דיווח, אומדת . שלה כנגד גידול בהוןהמניות בדוחות הכספיים על פני תקופת ההב

ביחס לתקופות קודמות מוכר ברווח או הפסד על פני יתרת  ןמספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל. שינוי אומד

 תקופת ההבשלה.

 

 הרשות לחדשנות:מענקי  .יז

 

מענקים ממשלתיים אינם מוכרים עד למועד בו קיים בטחון סביר שהחברה תעמוד בתנאים הנלווים להם ושהמענקים 

 יתקבלו.

 

כפיצוי בגין הוצאות או הפסדים שנוצרו או למטרת תמיכה  לחברהמענקים ממשלתיים אשר הזכות לקבלתם נוצרת 

 כספית מיידית, ללא עלויות מתייחסות עתידיות, מוכרים ברווח או הפסד בתקופה בה נוצרה הזכות לקבלתם.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 "חכירות": -  IFRS 16 .יח

 

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את  IAS 17מבטל את  2016התקן החדש אשר פורסם בחודש ינואר 

הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק 

מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע  התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, בין חכירות )'מחכיר'(.

מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד להכיר 

 השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.בנכס בגין זכות 

 

חודשים בלבד וכן ביחס  12החכורים לתקופה של עד הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים 

התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים כיום  לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת, מחשבים אישיים(.

 בספרי המחכיר.

 

 לתקופה קצרה משנה.הם  של החברהלא מיישמת את התקן היות והסכמי החכירה  הקבוצה

 

 ההצמדה: שערי חליפין ובסיס .יט

 

יתרות במטבע חוץ או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי  (1)

 בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן.

 

 יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח.  (2)

 

 המדד:שער החליפין ולהלן נתונים על  (3)

 

  שער החליפין שער החליפין 
 מדד בגין היציג של הדולר בולגריההיציג של  
 נקודות $( 1-)שקל ל לב( 1-)שקל ל 

    תאריך הדוחות הכספיים:

 108.04 3.456 1.980  2019בדצמבר  31ליום 

 107.39 3.748 2.191  2018בדצמבר  31ליום 

    
 % % % שינויים

    

    לשנה שנסתיימה ביום:

 0.6 (7.79) (9.63) 2019בדצמבר  31

 0.8  8.1 - 2018בדצמבר  31

 

 

 חייבים ויתרות חובה - 3ביאור 

 

 :רכבהה

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 ח " ש ח " ש 

   

 187,893  78,470   מוסדות מס

 91,257   38,525 רשות החדשנות

 18,132  75,314  הוצאות מראש

 12,060   62,350  חייבים אחרים

 309,342  254,659  סה"כ חייבים ויתרות חובה
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 רכוש קבוע - 4ביאור 

 

 מחשבים 
ציוד וריהוט 

 סה"כ כלי רכב משרדי

 ח " ש ח " ש ח " ש ח " ש 

     

     : עלות

     

 51,498  -  5,470  46,028  2019 בינואר 1ליום 

 210,974  -  -  210,974  רכישות

     

 262,472  -  5,470  257,002  2019בדצמבר  31ליום  עלות

     

 177,302  159,059  15,422  2,821  2018 בינואר 1ליום 

 43,207  -  -  43,207  רכישות

 (169,011) (159,059) (9,952) -  גריעות 

 51,498  -  5,470  46,028  2018בדצמבר  31ליום  עלות

     

     פחת שנצבר:

 4,258  -  656  3,602  2019 בינואר 1ליום 

 44,190  -  328  43,862  הוצאות פחת

     

     פחת שנצבר:

 48,448  -  984  47,464  2019בדצמבר  31ליום 

     

 51,976  47,386  4,261  329  2018 בינואר 1ליום 

 (69,797) (65,810) (3,987) -  נגרע במימוש נכסים

 22,079  18,424  382  3,273  הוצאות פחת

     

     פחת שנצבר:

 4,258  -  656  3,602  2018בדצמבר  31ליום 
     

     יתרה בספרים: 

     

 214,024  -  4,486  209,538  2019בדצמבר  31ליום 

     

 47,240  -  4,814  42,426  2018בדצמבר  31ליום 

     

 

 

 זכאים ויתרות זכות - 5יאור ב

 

 :רכבהה

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 ח " ש ח " ש 

   

 181,882  311,427  הוצאות לשלם

 169,842  446,916  עובדים והתחייבויות בגין שכר

 61,884  37,538  התחייבויות בגין חופשה והבראה

 -  17,032  מוסדות מס

 23,102  -  צדדים קשורים

 -  27,495  זכאים אחרים

  840,408  436,710 
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 צדדים קשורים - 6ביאור 
 

 התחייבות לבעל עניין: א.
 

מסך  50%. לפי ההסכם החברה תקצה ג'מניות מול צד  הנפקת, החברה חתמה על הסכם 2018בפברואר  10ביום 
 ש"ח. 100,000המניות בחברה תמורת 

 
לבעל המניות שהחזיק ₪  3,000,000במסגרת ההסכם המתואר לעיל, החברה התחייבה לשלם בונוס מיוחד על סך 

, נחתם הסכם בין החברה לבעל המניות להסדר אופן 2018ביוני  17. ביום במלוא מניות החברה עד לאותו מועד
 המצטברים: רעון הבונוס יתבצע על פי התנאיםיפ. תשלום הבונוס

 
שבמועד התשלום יוותר בקופת החברה )בחישוב לאחר תשלומי הבונוס( סכום כסף נזיל שמאפשר לחברה  (1)

 את קיום פעילותה במהלך שנים עשר החודשים שלאחר התשלום.
 
שהיקף ההכנסות שנתקבלו בפועל אצל החברה מלקוחות מפעילות עסקית בלבד )להבדיל מהכנסות  (2)

החודשים שקדמו למועד התשלום, זהה או גבוה מסכום  12מהלך השקעה בחברה( בהנובעות לדוגמא מ
 התשלום.

 
התנאים לא יתקיים, מועד התשלום יידחה עד למועד התקיימות ממהתשלומים לעיל אחד  אחדבמידה ובמועד של 

 התנאי.
 

 340,847, על פיו הוסכם כי סכום של 2018ביוני  17, החברה חתמה על תיקון להסכם מיום 2019ביוני  29ביום 
(, היה 2018בפברואר  10לבעל המניות )שהחזיק במלוא מניות החברה עד ליום  2018הועבר בשנת , אשר ש"ח

 על חשבון הבונוס אשר יופחת מהתשלום האחרון בגין הבונוס. 
 

למועד חתימת בהתאם לתנאי התשלום הנקובים בהסכם ונכון  ש"ח 1,340,847שולמו  2019בדצמבר  31ליום נכון 
  נוספים. ש"ח 1,000,000מו ות הכספיים, שולהדוח

 
 :תגמול והטבות שניתנו לבעלי עניין ולצדדים קשורים ב.

 
 ב'. 18ראה ביאור 

 
 התקשרויות והתחייבויות תלויות - 7ביאור 

 
, רשות החדשנות בישראל אישרה לחברה פרויקט בגין "מודל סימולציית תנועה לתמיכה 2018ביולי  18 ביום א.

אלפי ש"ח  1,123של עד  בתקציבתכנית מגנטון,  שלמסלול הטבה  במסגרתרמזור" והערכה של תכנון תוכניות 
לעמידה באבני , בכפוף 2019עד ליוני  2018, לתקופת ביצוע המתחילה בחודש יולי 66%ובשיעור השתתפות של 

 דרך.
 

שנה שניה בפרויקט בגין "מודל סימולציית מענק לרשות החדשנות בישראל אישרה לחברה  ,2019 באוגוסט 5ביום  
 1,123בתקציב של עד תכנית מגנטון,  שלבמסגרת מסלול הטבה ת רמזור" תנועה לתמיכה והערכה של תכנון תוכניו

, בכפוף 2020עד ליוני  2019תקופת ביצוע המתחילה בחודש יולי , ל66%אלפי ש"ח נוספים ובשיעור השתתפות של 
 לעמידה באבני דרך.

 
 לחדשנות.מהרשות אלפי ש"ח כהשתתפות  835 - , נתקבל סך של כ2019בדצמבר  31עד ליום 

 
 פטורים מתשלום תמלוגים בגינו.המסלול בו החברה נמצאת, לפי נוהל מגנטון מקבלי מענק במסגרת 

 
פעולה  יבוצע שיתוף לפיו על הסכם מחקר במסגרת תכנית מגנטון, 'ג החברה חתמה עם צד, 2018בחודש אוקטובר  ב.

ביניהם בביצוע מחקר בנושא "מודול סימולציית תנועה לתמיכה והערכה של תכנון ותוכניות רמזור" במסגרת תכנית 
 מגנטון של רשות החדשנות ובכפוף לכללים ונוהלים של תכנית מגנטון.

 
רטת את התמורה המפו לצד ג'תשלם החברה  במסגרת ההסכם על הצדדים לחתום על הסכם רישיון, שבתמורתו

 להלן:
 
 ממכירות נטו של המוצר. 2.5%תשלום תמלוגים בשיעור של  (1)

 
 ממכירות נטו של מוצר משופר. 1.5%תשלום תמלוגים בשיעור של  (2)

 
 מחיר שהחברה תקבל מצד ג' עבור שירותי תמיכה. 1.5%תשלום תמלוגים בשיעור של  (3)

 
הסכם הרישיון החל מהשנה השלישית לרישיון ועד לכל שנה במסגרת  5,000$תמלוגי מינימום בסך של  (4)

 לסיומו. תמלוגי המינימום יקוזזו מסך התמלוגים השנתי של אותה שנה.
 

  צרו הכנסות ממכירות מאותו מוצר.ווגים מאחר ולא נלבדוחות הכספיים לא הוכרה התחייבות לתשלום תמ
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 הון עצמי - 8ביאור 

 

 הרכב הון מניות: א.

 המניותמספר  מספר המניות 

 2018בדצמבר  31ליום  2019בדצמבר  31ליום  

 מונפק ונפרע ם ו ש ר מונפק ונפרע ם ו ש ר 

     

מ

 ש"ח ערך נקוב 0.001ניות רגילות בנות 

50,000,000 310,010 50,000,000 200,000 

 

 רגילות מניות הנפקת ב.

 

. לפי ההסכם החברה תקצה ג', החברה חתמה על הסכם מכירת מניות מול צד 2018בפברואר  10ביום  (1)

 0.001מניות רגילות  100ש"ח. בעקבות הסכם זה הונפקו  100,000מסך המניות בחברה תמורת  50%

 ש"ח. 100,000 -ש"ח ערך נקוב בתמורה ל

 

ת מניות למספר משקיעים. בהתאם להסכם זה , החברה חתמה על הסכם הנפק2019בספטמבר  25ביום  (2)

 ש"ח(. 13,665,100) אלפי דולר 3,900ערך נקוב, תמורת  ש"ח 0.001מניות רגילות  48,267הונפקו 

 61,743 -ל  ש"ח( 7,915,350)  אלפי דולר 2,170בסך  SAFE –במסגרת הסכם זה, הומרו כל הסכמי ה 

 .(ד 8)ראה גם ביאור ש"ח ערך נקוב  0.001ות של החברה מניות רגיל

 

 :פיצול מניות ג.

 

 , הערך הנקוב של המניות100 -ל  1החברה החליטה על פיצול מניותיה ביחס של  2018באוגוסט,  8ביום  (1)

 ש"ח.  0.01ש"ח ל  1השתנה מ 

 

, הערך הנקוב של המניות 10 -ל  1החברה החליטה על פיצול מניותיה ביחס של  2019באפריל,  29ביום  (2)

 למפרע.תואם הפיצול  ,בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומייםש"ח.  0.001ש"ח ל  0.01השתנה מ 

 

 :SAFEהסכמי  ד.

 

עם מספר משקיעים. לפי ההסכמים  SAFEהחברה חתמה על הסכמי  2018בחודשים אוגוסט וספטמבר  (1)

להנפקה עתידית של ה ש"ח(, בתמור 2,786,250אלפי דולר ) 770החברה קיבלה מהמשקיעים סך של 

 :לפי המנגנון הבא מניות החברה

 

 מבין:במקרה של גיוס הון, כל משקיע יקבל מספר מניות לפי הגבוה  א(

 

a.  ליון דולרימ 6סכום ההשקעה חלקי מחיר למניה לפי שווי חברה של. 

 

b.  20%דיסקאונט של סכום ההשקעה חלקי מחיר מניה בסיבוב הגיוס עם 

 

בין  שפירושו אירוע של שינוי שליטה: כהגדרתו בהסכם)  deemed liquidation eventבמקרה של  ב(

הקצאה או העברה של כל הנכסים של מיזוג, איחוד, ארגון, מכירת כל המניות, איחוד מחדש,  היתר,

 החברה(

 כל משקיע יקבל מספר מניות לפי הגבוה מבין:

 

a.  ליון דולרימ 6 סכום ההשקעה חלקי מחיר למניה לפי שווי חברה של 

 

b.  20%סכום ההשקעה חלקי מחיר מניה בסיבוב הגיוס האחרון שבוצע עם דיסקאונט של 

 

c.  סכום ההשקעה חלקי מחיר מניה ב deemed liquidation event 

 

לאחר פירעון כל  משקיע זכאי לקבל את סכום ההשקעה הראשוני שלו,כל במקרה של פירוק,  ג(

 היחסי.התחייבויות החברה ולפי חלקו 
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 הון עצמי )המשך( - 8ביאור 

 

 )המשך( SAFEהסכמי  ד.

 

עם מספר משקיעים. לפי ההסכמים החברה קיבלה  SAFE, החברה חתמה על הסכמי 2019בחודש ינואר  (2)

 ש"ח(, בתמורה להנפקה עתידית של מניות החברה 5,129,100אלפי דולר ) 1,400מהמשקיעים סך של 

 לפי המנגנון הבא:

 

 במקרה של גיוס הון, כל משקיע יקבל מספר מניות לפי הגבוה מבין: א(

 

a.  ליון דולרימ 12סכום ההשקעה חלקי מחיר למניה לפי שווי חברה של 

 

.b  20%סכום ההשקעה חלקי מחיר מניה בסיבוב הגיוס עם דיסקאונט של 

 

שפירושו בין  שליטה אירוע של שינוי: כהגדרתו בהסכם)  deemed liquidation eventבמקרה של  ב(

הנכסים של  היתר, מיזוג, איחוד, ארגון, מכירת כל המניות, איחוד מחדש, הקצאה או העברה של כל

 החברה(.

 כל משקיע יקבל מספר מניות לפי הגבוה מבין:

 

a.  ליון דולרימ 12 סכום ההשקעה חלקי מחיר למניה לפי שווי חברה של 

 

b. 20%ס האחרון שבוצע עם דיסקאונט של סכום ההשקעה חלקי מחיר מניה בסיבוב הגיו 

 

c.  מניה ב סכום ההשקעה חלקי מחיר deemed liquidation event 

 

לאחר פירעון כל  משקיע זכאי לקבל את סכום ההשקעה הראשוני שלו,כל פירוק, במקרה של  ג(

 התחייבויות החברה ולפי חלקו היחסי.

 

, מאחר ואירוע שינוי השליטה אינו בשליטת החברה וההמרה הינה למספר IAS 32בהתאם להוראות  (3)

מכשיר פיננסי מורכב הכולל רכיב הוני ורכיב התחייבותי. אולם,  יםמהוו SAFE-סכמי ההמשתנה של מניות, 

מאחר והשווי ההוגן של הרכיב ההתחייבותי הינו זניח לאור ההסתברות הנמוכה לקרות אירוע שינוי השליטה 

 , החברה לא הכירה ברכיב ההתחייבותי וסיווגה את התמורה במלואה להון.בחברה

 

, החברה חתמה על הסכם הנפקת מניות למספר משקיעים. במסגרת הסכם זה, 2019בספטמבר  25ביום  (4)

אלפי דולר  2,170בסך ((, 2ד ) –( ו 1ד )גם ביאור  שתוארו לעיל )ראה SAFE -הומרו כל הסכמי ה 

 ב(. 8ש"ח ערך נקוב. )ראה גם ביאור  0.001מניות רגילות של החברה  61,743 -( ל ש"ח 7,915,350)

 

 :הענקת אופציות ה.

 

עובדים ויועצים, לרכישת מניות רגילות  6 -אופציות ל  18,000, העניקה החברה 2018 בדצמבר 30ביום  (1)

ובאופן יחסי כל רבעון ערך נקוב. האופציות מבשילות בהתאם להסכמי ההענקה במועד ההענקה  ש"ח 0.001

שווי הוגן אופציות למועד ההענקה  .30/12/2028חודשים והן פוקעות בתאריך  36לאחר מכן, לתקופה של 

 .ש"ח 32,051

 

 0.001עובדים ויועצים, לרכישת מניות רגילות  8 -אופציות ל  7,270, העניקה החברה 2019בינואר  1ביום  (2)

ובאופן יחסי כל רבעון לאחר  במועד ההענקה להסכמי ההענקה בהתאם אופציות מבשילותהערך נקוב.  ש"ח

 1,041שווי הוגן אופציות למועד ההענקה  .01/01/2029ך בתארי והן פוקעותחודשים  36לתקופה של , מכן

 .ש"ח

 

עובדים ויועצים, לרכישת מניות רגילות  5 –אופציות ל  4,193, העניקה החברה 2019באוקטובר  27ביום  (3)

ובאופן יחסי כל רבעון  במועד ההענקה בהתאם להסכמי ההענקה אופציות מבשילותהערך נקוב.  ש"ח 0.001

שווי הוגן אופציות למועד ההענקה  .27/10/2029ך בתארי והן פוקעותחודשים  36לתקופה של , לאחר מכן

 .ש"ח 124,018
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 הון עצמי )המשך( - 8 ביאור 

 

 הענקת אופציות )המשך( ה.

 

 באשר לכתבי אופציה שהוענקו:פרטים נוספים  (4)

 

 2018בדצמבר  31ליום  2019בדצמבר  31ליום  

 

מספר 
 האופציות

ממוצע 
משוקלל של 
 מחיר המימוש

מספר 
 האופציות

ממוצע 
משוקלל של 
 מחיר המימוש

כתבי אופציה שהוענקו לעובדים 
 ח " ש  ח " ש  ויועצים אשר:

     

 -  -  1.12  18,000  יתרת פתיחה

 1.12  18,000  159.20  11,463  הוענקו

קיימות במחזור לתום התקופה 

 10)יתרת אורך החיים החוזי הינה 

 1.12  18,000  62.62   29,463 שנים( 

 1.12  2,300  18.25  14,349  ניתנות למימוש בתום התקופה 

     

 

 שווי הוגן של מכשירים הוניים שהוענקו: (5)

 

זו, הביאה  השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל נאמד תוך יישום מודל בלק ושולס. במסגרת 

החברה בחשבון את השפעת התנאים אשר אינם מהווים תנאי הבשלה על השווי ההוגן של המכשירים 

 ההוניים המוענקים.

 

 הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל:

 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

   רכיב

   

 7.59 82.23 מחיר מניה ממוצע )בש"ח(

 1.12 159.20 )בש"ח( מחיר מימוש

  54.08% 56.25% תנודתיות צפויה )*(

 7 7 אורך חיי כתבי האופציה )בשנים( )*(

 2.63% 2.44% ממוצעת ריבית חסרת סיכוןשיעור 

   

 

אורך חיי  המניה של החברה.התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי  )*(

של העובדים בכתבי  כתבי האופציה הממוצע נקבע בהתאם לתחזית ההנהלה לגבי תקופת ההחזקה

 .האופציה שהוענקו להם בהתחשב בתפקידם בחברה
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 הכנסות - 9ביאור 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 2 0 1 7 

 ש " ח ח " ש ח " ש 

    

 -  352,306  5,220,254  ממכירת רישיונות הכנסות

 1,245,788  495,054  1,170,707  הכנסות ממתן שירותים

  6,390,961  847,360  1,245,788 

    

 

 

 הוצאות מחקר ופיתוח - 10ביאור 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 2 0 1 7 

 ש " ח ח " ש ח " ש 

    

 456,935  2,820,430  2,430,323  ונלוותשכר עבודה 

 -  234,427  981,074  דמי ניהול לבעלי עניין

 -  128,285  256,269  שירותים טכנולוגיים

 230,439  397,447  216,413  אחזקה ואחרות

 32,826  72,339  161,257  שכר דירה

 -  -  107,848  קבלני משנה

 -  -  76,000  עלות גיוס עובדים 

 -  -  72,566  תוכנות ,שירותי ענן ואחסון

 -  -  12,614  תשלום מבוסס מניות

 -  (333,560) (540,212) מהרשות לחדשנות בניכוי מענק

  3,774,152  3,319,368  720,200 

    

 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות - 11ביאור 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 2 0 1 7 

 ש " ח ח " ש ח " ש 

    

 92,072  211,075  11,213  שכר עבודה ונלוות

 -  117,800  908,926  דמי ניהול לבעלי עניין

 4,791  29,484  697,647  מקצועיות

 24,073  36,872  259,022  משרדיות ואחרות

 4,103  13,982  99,800  שכר דירה

 -  48,001  97,547  תשלום מבוסס מניות

  2,074,155  457,214  125,039 
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 הוצאות שיווק - 12ביאור 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 2 0 1 7 

 ש"ח ש"ח ש"ח  

     

 78,365 273,714 469,296  שכר עבודה ונלוות

 - 117,800 -  דמי ניהול לבעלי עניין

 - 93,889 333,179  פרסום ושיווק

 19,106 294,755 335,688  נסיעות לחול

 24,982 - 170,246  כנסים ותערוכות

 - - 4,088  תשלום מבוסס מניות

 32,908 54,202 -  אחרות

  1,312,497 834,360 155,361 

 

 הוצאות בגין הטבות עובד - 13ביאור 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 2 0 1 7 

 ש"ח ש"ח ש"ח  

     

 623,010 1,606,477 2,795,528  והטבות עובד אחרותשכר 

 - 1,659,126 -  הטבות עובד אחרות לזמן ארוך

 - - 16,702  עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במניות

 4,362 39,616 98,602  הטבות בגין פיטורין

  2,910,832 3,305,219 627,372 

 

 והפחתותפחת  - 14ביאור 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 2 0 1 7 

 ש"ח ש"ח ש"ח  

     

 169,671 22,079 44,190  פחת והפחתות 

  44,190 22,079 169,671 

 

 

 הוצאות מימון - 15ביאור 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 2 0 1 7 

 ש"ח ש"ח ש"ח  

     

 34,050 - 352,924  הפרשי שער

 1,764 4,964 3,657  בנקים

  356,581 4,964 35,814 

 

 הכנסות מימון - 16ביאור 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 2 0 1 7 

 ש"ח ש"ח ש"ח  

     

 - 52,154 -  הפרשי שער

 - 41 149  בנקים

  149 52,195 - 
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 מיסים על ההכנסה - 17ביאור 

 

 מכירה בהוצאות מיסים שוטפים על פי שיעורי המס החלים בשנה השוטפת. הקבוצה

 

(, 2018-ו 2017פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות  2016בדצמבר  29ביום  .א

על הכנסה שהופקה או שנצמחה  2017בשנת  24%-ל 25%-, במסגרתו נחקק כי שיעור מס החברות יופחת מ2016-התשע"ז

 .2018בינואר  1ואילך על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום  2018בשנת  23%-וימשיך ויופחת ל 2017בינואר  1מיום 

 

 .10%שיעור המס שחל על חברת הבת הינו  .ב

 

 . 2013לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס  .ג

 

 ביאור מס תיאורטי: .ד

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 2 0 1 7 

 ש"ח ש"ח ש"ח  

     

 209,374 (3,725,929) (1,126,275)  לפני מסים על הכנסה (הפסדרווח )סה"כ 

 24% 23% 23%  שיעור מס סטטוטורי

 50,250 (856,964) (259,043)  מס לפי שיעור מס סטטוטורי הוצאות )הכנסות(

     

 - 859,988 288,328  אי יצירת מיסים נדחים על הפסדים

 - (832) (15,017)  שינוי בשיעור המס בין החברות בקבוצה

 (20,091) - -  התאמות שנעשו במהלך השנה בגין מסים שוטפים משנים קודמות

     

 30,159 2,192 14,268  סה"כ מסים על הכנסה כפי שהוצגו ברווח או הפסד

     

 

 סכומים מצטברים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחה: .ה

 בדצמבר 31ליום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 2 0 1 7 

 ש"ח ש"ח ש"ח  

     

 - 595,184   123,332  הפסדים עסקיים לצרכי מס

     הפרשים זמניים הניתנים לניכוי:

 - 578,465 3,231,490  הוצאות מחקר ופיתוח

 8,924 915 4,348  הפרשה להבראה

 204,510 60,969 33,190  הפרשה לחופשה

 14,968 7,199    -  הפרשה לפיצויים

 - 2,659,153 1,659,153  הפרשה לבונוס

 228,402 3,901,885 5,051,513  סה"כ סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחה
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 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 18ביאור 

 

 :לבעלי עניין ולצדדים קשוריםא.   התחייבות 

 

 2019בדצמבר  31ליום       

 

  

התחייבות לזמן 
 קצר

התחייבות לזמן 
 ארוך

 ש"ח ש"ח  

    

 - 1,853,972  אנשי מפתח ניהוליים 

  1,853,972 - 

 

 2018בדצמבר  31ליום 

 

  

התחייבות לזמן 
 התחייבות לזמן ארוך קצר

 ש"ח ש"ח  

    

 1,659,126 1,103,102  אנשי מפתח ניהוליים 

  1,103,102 1,659,126 

 

 

 ב.   תגמול והטבות שניתנו לבעלי עניין ולצדדים קשורים:

 

  2019 2018 2017 

 ש"ח ש"ח ש"ח  

     

 641,807 3,135,291    -  שכר ונלוות לבעלי עניין המועסקים בחברה

 2 2 -  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

     

    - 470,027 1,962,800  מועסקים בחברהשאינם דמי ניהול לבעלי עניין 

    - 2 2  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

 

להלן פילוח של סך התגמול הניתן לאנשי המפתח הניהוליים, אשר הוכר כהוצאה במהלך השנה, על פי סוגי הטבות 

 :העובד

  2019 2018 2017 

 ש"ח ש"ח ש"ח  

     

 639,162 1,953,337 1,962,800  הטבות עובד לטווח קצר

 - 1,659,126 -  הטבות אחרות לטווח ארוך

 2,645 (7,145) -  הטבות בגין פיטורין

  1,962,800 3,605,318 641,807 
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 אירועים לאחר תאריך המאזן - 19ביאור 

 

מכירה, הטמעה ותמיכה , לעם חברת נתיבי איילון בע"מ 448/2019נחתם הסכם מסגרת מס' , 2019בחודש דצמבר  .א

י איילון ביטלה חברת נתיב 2020. במהלך רבעון ראשון "מהיר לעיר"ה םבפרויקטישיונות תוכנה לתכנון רמזורים ילר

הותית על בחוזה המסגרת לתכנון רמזורים בפרויקטי החברה. לביטול יש השפעה מבע"מ את הזכייה של החברה 

 ואילך. 2020ההכנסות בשנת  צפי

 

עתירה מנהלית לבית המשפט מחוזי מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים  החברההגישה  2020במאי,  17ביום 

 Schlothauer & Wauerמנהליים )"בית המשפט"(, כנגד חברת נתיבי איילון בע"מ )"נתיבי איילון"(, כנגד חברת 

GmbH רת )חברה זרה הרשומה בגרמניה( וכנגד חבGEVAS Software Systementwicklung und 

Verkehrsinformatik GmbH  חברה זרה הרשומה בגרמניה( )להלן ביחד: "החברות הגרמניות"; וביחד עם נתיבי(

, בין היתר, כי בית המשפט יורה כי יש לבטל את החלטת החברה"המשיבות"(. במסגרת העתירה ביקשה   איילון

שהוגשה במסגרת מכרז שערכה נתיבי איילון,  החברהלון לפסול את הצעתה של ועדת המכרזים של נתיבי איי

; 18/19שעניינו אספקה של תוכנה לתכנון תכניות רמזורים, הטמעת התוכנה ומתן שירותי תמיכה בה )מכרז 

"המכרז"(, הצעה שהוכרזה כהצעה זוכה ושלאחריה אף נכרת הסכם ביחס לשירותים מושאי המכרז )הסכם מסגרת( 

"הסכם נתיבי איילון"(, שבוטל במסגרת אותה החלטת פסילה. לחלופין התבקש בית המשפט להורות כי יש להורות )

על ביטול המכרז כולו וזאת נוכח פעולותיה ומחדליה של ועדת המכרזים של נתיבי איילון, שהתערבה לכאורה, באופן 

גרמניות שהשתתפו במסגרת המכרז. ביום בלתי סביר ותוך חריגה מסמכות, בהצעות המחיר שהגישו החברות ה

את תשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד של  החברהדחה בית המשפט את העתירה במלואה והשית על  9.7.2020

 נכון למועד חתימת הדוח שולם מלוא הסכום למשיבות.ש"ח.  310,000המשיבות, בסך כולל של 

 

 TransEmתוכנת לעדכון גירסה לקיבלה החברה אישור ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים  2020באפריל  7ביום  .ב

 .2022בינואר  22. תוקף האישור הינו עד ליום 2019, בהמשך לאישור שהתקבל בשנת לתכנון רמזורים בישראל

 

מלאכותית מרשות החדשנות אישור עקרוני לפרויקט פיתוח מערכת בינה  קיבלה החברה 2020יוני, ב 16ביום  .ג

לתכנון אוטומטי של תכניות רמזור אופטימליות בהתאם לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

והתקנות שהותקנו מכוחו וכן לכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי רשות החדשנות )להלן:  1984-תשמ"ד

קרן המו"פ )"תכנית המו"פ"(,  – 1סגרת מסלול הטבה מס' "חוק המו"פ" ו"כללי רשות החדשנות"(, ובאופן ספציפי במ

. תנאי 2021ועד יוני  2020לתקופת הביצוע מיולי  50%ש"ח ובמימון של  5,079,324בסך תקציב כולל של עד 

תל אביב, אשר מספק שירותי ייעוץ ניברסיטת להפעלה תכנית המו"פ הוא קבלת הצהרה של ד"ר עמית ברמאנו מאו

החברה קיבלה מד"ר עמית משרה.  33%, שהיקף פעילותו הכוללת במימון רשות החדשנות אינו עולה על לחברה

ברמאנו הצהרה כאמור, אך נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים, לא אושר מימון בגין פעילות ד"ר עמית 

לתנאים  החברהופה במסגרת תכנית המו"פ וקבלת מענק רשות החדשנות, כפברמאנו במסגרת תכנית המו"פ. 

הוראות מיוחדות  החברהשנקבעו באישור רשות החדשנות, וכן בחוק המו"פ וכללי רשות החדשנות. כמו כן, חלות על 

 לגבי הזכויות והשימוש בידע הקשור בתמיכת רשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, וכן חובות דיווח שונות.   
 

ה נוף )חיפה( בו צוין כי בדיון שהתקיים במשרד התחבורה התקבלה , קיבלה החברה מכתב מיפ2020ביולי  5 ביום .ד

החלטה על העברת הפרויקטים התחבורתיים לחברות הממשלתיות. במכתב צוין כי חברת יפה נוף )חיפה( בוחנת 

מול משרד התחבורה את האפשרות של הסבת כלל החוזים הקיימים לטובת החברות המבצעות כך שיישמר הרצף 

ויקט. להערכתה של החברה, העברת הפרויקטים מחברת יפה נוף )חיפה( לחברות הממשלתיות לא החוזי בכל פר

מכיוון שבמקרה כזה ההסכם שנחתם בין החברה לבין יפה נוף )חיפה(  וזאתצפויה להשפיע מהותית על החברה 

מיתרת  20%לחברת התשתיות החדשה ובאותם תנאים ו/או יופסק תוך כדי שהחברה תקבל  יומחהכאמור לעיל 

 התשלומים שנותרו עד לסיומו של ההסכם. 
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 )המשך( אירועים לאחר תאריך המאזן - 19ביאור 

 

: "המוכרים"( לבין מור קופות גמל ןנחתם הסכם מותנה בין בעלי מניות קיימים בחברה )להל ,2020 ביולי 23 ביום .ה

במסגרת ההסכם נקבע כי ככל ותושלם עסקת מניות רגילות של החברה.  12,670בע"מ )להלן: "הרוכשת"( למכירת 

מניות רגילות של החברה בתמורה  12,670 לרוכשת המוכרים ימכרו, המיזוג בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ

ביוני  30ליום ש"ח למניה. ככל ולא יושלם התנאי המתלה עד  377.20ש"ח המשקף מחיר של  4,779,124לסך של 

לא  ,2021ביוני  30ליום ההסכם יפקע מאליו ויחשב כבטל ומבוטל אם וככל שעד  יבוטל ההסכם. כמו כן, ,2021

הסכם מיזוג מפורט בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ ו/או במקרה בו מזכר ההבנות ו/או הסכם המיזוג  חתםיי

 )אם וככל שייחתם( בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ יבוטלו בהסכמת הצדדים להם.
 

מאטג השקעות : "המוכרים"( לבין ן)להל מניות קיימים בחברה בעלינחתם הסכם מותנה בין  ,2020לי ביו 23 ביום .ו

. במסגרת ההסכם נקבע כי ככל ותושלם עסקת החברה של רגילות מניות 7,919 למכירת)להלן: "הרוכשת"(   בע"מ

רגילות של החברה בתמורה  מניות 7,919ימכרו המוכרים לרוכשת  ,המיזוג בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ

ביוני  30ליום ש"ח למניה. ככל ולא יושלם התנאי המתלה עד  377.20ש"ח המשקף מחיר של  2,987,047לסך של 

לא  ,2021ביוני  30ליום יבוטל ההסכם. כמו כן, ההסכם יפקע מאליו ויחשב כבטל ומבוטל אם וככל שעד  ,2021

פיו אפריקה בע"מ ו/או במקרה בו מזכר ההבנות ו/או הסכם המיזוג הסכם מיזוג מפורט בין החברה לבין א חתםיי

 )אם וככל שייחתם( בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ יבוטלו בהסכמת הצדדים להם.

 
הסכם מיזוג על דרך החלפת מניות וכתבי אופציה בין החברה  , אושר בדירקטוריון החברה2020ביולי  29 בתאריך .ז

)"אפיו אפריקה"( שמניותיה נסחרות בבורסה  520038548חברה ציבורית שמספרה לבין אפיו אפריקה בע"מ, 

לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( ברשימת השימור כחברת מעטפת )כהגדרת מונחים אלה בתקנון 

 הבורסה( )"הסכם המיזוג" ו/או "עסקת המיזוג"(.

 

החברה ומחזיקי כתבי אופציה למניות של החברה, במסגרת עסקת המיזוג אפיו אפריקה תרכוש מבעלי המניות של 

את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה )לרבות כתבי האופציה(, ובתמורה תקצה להם מניות וכתבי 

אופציה למניות של אפיו אפריקה )בהתאמה(, כך שלאחר השלמת עסקת המיזוג, החברה תהיה בבעלות מלאה של 

מהון המניות המונפק והנפרע של אפיו אפריקה,  81.34%-ת של החברה יחזיקו באפיו אפריקה ואילו בעלי מניו

בין התנאים המתלים שנקבעו להשלמת  מהון המניות המונפק והנפרע של אפיו אפריקה בדילול מלא. 70.01%ו

עסקת המיזוג, נדרש כי בקופת אפיו אפריקה יהיו במועד השלמת המיזוג מזומנים נזילים נטו לאחר התחייבויות 

מיליון ש"ח. ההון יגויס בדרך הקצאה פרטית של כתבי אופציה לא סחירים  20מיליון ש"ח ועד  19-בסך שלא יפחת מ

אפריקה, וכן באמצעות הנפקת זכויות שתכלול מניות וכתבי אופציה סחירים של אפיו  שניתנים להמרה למניות אפיו

 כמו כן כפופה העסקה להתקיימותם של תנאים מתלים נוספים שנקבעו בהסכם המיזוג, שהינם בין היתר:   אפריקה.

  אפריקה )ועדת יינתנו האישורים של האורגנים הרלוונטיים בחברה )דירקטוריון ואסיפה כללית( ובאפיו

 תגמול, דירקטוריון ואסיפה כללית( לביצוע עסקת המיזוג על כלל מרכיביה;

  יתקבל אישור המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה בדבר היותה של החברה חברת מו"פ לצורך

 הנפקה בבורסה. 

 ;קבלת רולינג מס 

ללי הבורסה לצורך העברת המסחר בערב השלמת עסקת המיזוג ובכפוף להשלמת העסקה תעמוד אפיו אפריקה בכ

 במניותיה מרשימת השימור לרשימה הראשית.

, יפקע תוקפו של הסכם המיזוג, 2020בדצמבר  21במידה והתנאים המתלים בהסכם המיזוג לא יתקיימו עד ליום 

 אלא אם כן הסכימו במשותף החברה ואפיו אפריקה לדחות מועד זה.

  



 אקסיליון בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים
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 )המשך( אזןאירועים לאחר תאריך המ - 19ביאור 

 

)להלן: "המוכרת"( לבין מור קופות גמל  בחברה קיים מניות בעל בין מותנהנחתם הסכם , 2020באוגוסט  3ביום  .ח

 עסקת ותושלם ככל כי נקבע ההסכם במסגרתמניות רגילות של החברה.  3,165בע"מ )להלן: "הרוכשת"( למכירת 

מניות רגילות של החברה בתמורה  3,165המוכרת לרוכשת  תמכור, "מבע אפריקה אפיו לבין החברה בין המיזוג

ביוני  30 ליום עדהתנאי המתלה  יושלםש"ח למניה. ככל ולא  377.20ש"ח המשקף מחיר של  1,193,838לסך של 

לא  ,2021ביוני  30ליום  שעד וככל אם ומבוטל כבטל ויחשב מאליו יפקע ההסכם, כן כמו. ההסכם יבוטל ,2021

מפורט בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ ו/או במקרה בו מזכר ההבנות ו/או הסכם המיזוג  הסכם מיזוג חתםיי

 )אם וככל שייחתם( בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ יבוטלו בהסכמת הצדדים להם.

 

)להלן:  רייף ישראל)להלן: "המוכרת"( לבין  בחברה קיים מניות בעל בין מותנהנחתם הסכם , 2020באוגוסט  3ביום  .ט

מניות רגילות של החברה. במסגרת ההסכם נקבע כי ככל ותושלם עסקת המיזוג בין החברה  795"( למכירת הרוכש"

ש"ח  300,000מניות רגילות של החברה בתמורה לסך של  795תמכור המוכרת לרוכש , לבין אפיו אפריקה בע"מ

יבוטל ההסכם. כמו  ,2021ביוני  30תנאי המתלה עד ליום ש"ח למניה. ככל ולא יושלם ה 377.20המשקף מחיר של 

הסכם מיזוג מפורט בין  חתםיילא  ,2021ביוני  30כן, ההסכם יפקע מאליו ויחשב כבטל ומבוטל אם וככל שעד ליום 

החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ ו/או במקרה בו מזכר ההבנות ו/או הסכם המיזוג )אם וככל שייחתם( בין החברה 

 פיו אפריקה בע"מ יבוטלו בהסכמת הצדדים להם.לבין א
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 דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 בע"מ אקסיליון
 

 מבוא
 

על המצב המאוחד החברה(, הכולל את הדו"ח התמציתי  -בע"מ )להלן אקסיליוןסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
 , השינויים בהון ותזרימי המזומניםהכוללעל הרווח המאוחדים ואת הדוחות התמציתיים  2020ביוני  30הכספי ליום 

. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה שהסתיימו באותו תאריך של שישה ושלושה חודשים לתקופות המאוחדים
", , "דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,וכן 
 אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.. 1970-התש"ל

 
 

 היקף הסקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  2410)ישראל( ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מיד

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת 

ניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו לנו להשיג ביטחון ש
 מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות 

 .IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת 
ם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' ליבנו דבר הגור

 .1970-(, התש"לומידייםשל תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 
 

 2020באוגוסט,  17  ,אביב-תל
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 בע"מ אקסיליון

 דוחות כספיים תמציתיים על המצב הכספי 
 
 

 ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31

  2020 2019 2019 

 ש " ח ש " ח ש " ח  

  )בלתי מבוקר(                      
     נ כ ס י ם

     
     נכסים שוטפים

 18,839,632 4,262,978 13,282,615  מזומנים ושווי מזומנים
 250,063    - 250,063  משועבד ז"ק ןפיקדו

 302,830 4,550,736 99,181  הכנסות לקבל
 254,659 604,472 432,805  חייבים ויתרות חובה

 19,647,184 9,418,186 14,064,664  סה"כ נכסים שוטפים
     

     נכסים לא שוטפים
 214,024 85,399 250,494  רכוש קבוע, נטו

 214,024 85,399 250,494  סה"כ נכסים לא שוטפים
     
     

 19,861,208 9,503,585 14,315,158  סה"כ נכסים
     

     התחייבויות והון עצמי
     

     התחייבויות שוטפות
 298,522 90,158 229,463  ספקים ונותני שירותים

 840,408 728,466 1,411,747  זכאים ויתרות זכות
 1,659,153 659,153 659,153  ז"ק-התחייבות לבעל עניין  

 2,798,083 1,477,777 2,300,363  סה"כ התחייבויות שוטפות
     
     

     התחייבות לזמן ארוך

 - 2,000,000    -  ז"א -התחייבות לבעל עניין 
התחייבויות בשל סיום יחסי 

 - 7,199    -  עובד מעביד

 - 2,007,199 -  לזמן ארוך סה"כ התחייבויות
     
     

     הון עצמי
 310 200 310  הון מניות

 21,701,723 180,093 21,982,171  פרמיה על מניות
 - SAFE  - 7,915,350הסכמי 

 (4,638,908) (2,077,034) (686,967,9)  יתרת הפסד

 17,063,125 6,018,609 12,014,795  סה"כ הון 
     
     

 19,861,208 9,503,585 14,315,158  סה"כ התחייבויות והון 
     

           2020, באוגוסט 17
 דירקטור דירקטור תאריך אישור הדוחות הכספיים
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 הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
 אקסיליון בע"מ

 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

סתיימה נחודשים ש ישהשל שלתקופה 
 ביוני 30ביום 

סתיימה נחודשים ש שלושהלתקופה של 
 ביוני 30ביום 

סתיימה נלשנה ש
 בדצמבר 31ביום 

 2020 2019 2020 2019 2019 

 ש " ח ש " ח ש " ח ש " ח ש " ח 

 

 )בלתי מבוקר(

 

 6,390,961 4,153,898 296,156 4,470,714 879,041 הכנסות 
ופיתוח, הוצאות מחקר 

 (3,774,152)  (776,591)  (2,050,454)  (1,469,376)   (3,730,899)  נטו
הוצאות הנהלה 

 (2,074,155)   (592,857)          (1,340,719)   (1,070,540)   (2,040,313)   וכלליות

 (1,312,497) (218,763) (159,800) (399,316) (457,863) הוצאות שיווק

 (769,843) 2,565,687 (3,254,817) 1,531,482 (5,350,034) תפעוליהפסד( רווח )
      

 (356,581) (34,845) (221,641) (126,161) (10,783) הוצאות מימון
      

 149 1,904 2,806 16,010 32,039 הכנסות מימון
      

רווח )הפסד( לפני 
 (1,126,275) 2,532,746 (3,473,652) 1,421,331 (5,328,778) מיסים על ההכנסה 

      
 (14,268) -    -    -    - מיסים על ההכנסה

 (1,140,543) 2,532,746 (3,473,652) 1,421,331 (5,328,778) רווח )הפסד( נקי
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 בע"מ אקסיליון

  דוחות תמציתיים על השינויים בהון העצמי
 

 2020 ביוני 30לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 
 )בלתי מבוקר(

 סה"כ יתרת הפסד פרמיה הון מניות 
 ש " ח ש " ח ש " ח ש " ח 
     

בינואר  1יתרה ליום 
2020 310 21,701,723 (4,638,908) 17,063,125 

     
 280,448 - 280,448 - מניות תשלום מבוסס

     
 (5,328,778) (5,328,778) - - הפסד נקי 

     
ביוני  30יתרה ליום 

2020 
310 21,982,171 (9,967,686) 12,014,795 

      
 

 2019 ביוני 30לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 
 )בלתי מבוקר(

 סה"כ יתרת הפסד SAFEהסכמי  פרמיה הון מניות 
 ש " ח ש " ח ש " ח ש " ח ש " ח 
      

 (564,014) (3,498,365) 2,786,250 147,901     200 2019בינואר  1יתרה ליום 
      

 5,129,100 - 5,129,100 - - 2019ינואר   - SAFEהסכמי 
      

 32,192 - - 32,192 - תשלום מבוסס מניות
      

 1,421,331 1,421,331 - - - רווח נקי 

      
 6,018,609 (2,077,034) 7,915,350 180,093 200 2019ביוני  30יתרה ליום 

      
 

 2020 ביוני 30לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  
 )בלתי מבוקר(

 סה"כ יתרת הפסד פרמיה הון מניות 
 ש " ח ש " ח ש " ח ש " ח 
     

 15,344,841 (6,494,034) 21,838,565 310 2020באפריל  1יתרה ליום 
     

 143,606 - 143,606 - תשלום מבוסס מניות
     

 (3,473,652) (3,473,652)    -    - הפסד נקי 

     

 12,014,795 (9,967,686) 21,982,171 310 2020ביוני  30יתרה ליום 

      
 נפרד מהם. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי
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 בע"מ אקסיליון
  דוחות תמציתיים על השינויים בהון העצמי

 
 
 

 2019 ביוני 30לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  
 )בלתי מבוקר(

 סה"כ יתרת הפסד SAFEהסכמי  פרמיה הון מניות 
 ש " ח ש " ח ש " ח ש " ח ש " ח 
      

 3,473,923 (4,609,780)   7,915,350 168,153 200 2019באפריל  1יתרה ליום 
      

 11,940 - - 11,940 - תשלום מבוסס מניות
      

 2,532,746 2,532,746    -    -    - רווח נקי 

      
 6,018,609 (2,077,034)   7,915,350 180,093 200 2019ביוני  30יתרה ליום 

 
 
 
 

 2019בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 סה"כ יתרת הפסד SAFEהסכמי  פרמיה מניותהון  
 ש " ח ש " ח ש " ח ש " ח ש " ח 
      

 (564,014) (3,498,365) 2,786,250 147,901     200 2019בינואר  1יתרה ליום 
      

 5,129,100    - 5,129,100    -    - 2019ינואר   - SAFEהסכמי 
      

ספטמבר  -הנפקת מניות רגילות 
2019 )*( 

48 13,524,285 -    -    13,524,333 

      
 SAFE 2018המרת הסכמי 

 2019ספטמבר  -למניות רגילות 
22 2,786,228 (2,786,250) -    -    

      
 SAFE 2019המרת הסכמי 

 2019ספטמבר  -למניות רגילות 
40 5,129,060 (5,129,100) -    -    

      
 114,249    -    - 114,249    - תשלום מבוסס מניות

      
 (1,140,543) (1,140,543)    -    -    - הפסד נקי

 17,063,125 (4,638,908)    - 21,701,723 310 2019בדצמבר  31יתרה ליום 
      

 
 

 ש"ח. 140,767)*( בניכוי הוצאות הנפקה בסך של 
 

 בלתי נפרד מהם.הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק 
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 בע"מ אקסיליון
 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

 
 
 

 
סתיימה נחודשים ש שישהלתקופה של 

 ביוני 30ביום 
סתיימה נלתקופה של שלושה חודשים ש

 ביוני 30ביום 
סתיימה נלשנה ש

 בדצמבר 31ביום 

 2020 2019 2020 2019 2019 

 ש " ח ש " ח ש " ח  ש " ח 

מזומנים לפעילות תזרימי 
 שוטפת

 )בלתי מבוקר(

 
 (1,140,543) 2,532,746 (3,473,652) 1,421,331 (5,328,778) רווח )הפסד( נקי לתקופה

התאמות הדרושות להצגת 
תזרימי המזומנים לפעילות 

 (270,347) (4,148,859) 1,092,141 (4,292,341) (135,301) שוטפת )נספח א'(
      

ששימשו מזומנים נטו 
 (1,410,890) (1,616,113) (2,381,511) (2,871,010) (5,464,079) לפעילות שוטפת

      
      

תזרימי מזומנים מפעילות 
      השקעה

 (250,063)    -    -    -    - בפיקדון משועבד ז"קגידול 
 (210,974) (5,808) (51,327) (53,238) (92,938) רכישת רכוש קבוע

      
מזומנים נטו ששימשו 

 (461,037) (5,808) (51,327) (53,238) (92,938) לפעילות השקעה

      
תזרימי מזומנים מפעילות 

      מימון
 13,524,333    -    -    -    - הנפקת מניות רגילות

 SAFE -    5,129,100 -    -    5,129,100הסכמי 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 18,653,433    -    - 5,129,100    - מימון

      
      

עלייה )ירידה( במזומנים 
 16,781,506 (1,621,921) (2,432,838) 2,204,852 (5,557,017) ושווי מזומנים

      
מזומנים ושווי מזומנים 

 2,058,126 5,884,899 15,715,453 2,058,126 18,839,632 לתחילת התקופה
      

ושווי מזומנים לסוף מזומנים 
 18,839,632 4,262,978 13,282,615 4,262,978 13,282,615 התקופה

      
      מידע נוסף:

 (12,556) (1,350) (20,237) (10,756) (20,237) מיסים ששולמו במזומן

 
 
 
 
 

 הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 בע"מ אקסיליון

 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים
 
 
 
 

 
לתקופה של שישה חודשים 

 ביוני 30סתיימה ביום נש
לתקופה של שלושה חודשים 

 ביוני 30סתיימה ביום נש

לשנה 
סתיימה נש

 31ביום 
 בדצמבר

 2020 2019 2020 2019 2019 

 ש " ח ש " ח ש " ח ש " ח ש " ח 
  )בלתי מבוקר( 

התאמות הדרושות להצגת  -נספח א' 
 תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת

  
 

 
 

      
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות 

 בתזרימי מזומנים:
  

 
 

 
 44,190 9,305 31,253 15,079 56,468 הוצאות פחת

תשלום מבוסס מניות בגין אופציות 
 114,249 11,940 143,606 32,192 280,448 לעובדים ויועצים

      
שינויים בסעיפי רכוש 

 והתחייבויות:
 

    
 (1,000,000)    -    -    - (1,000,000) בהתחייבות לבעל עניין קיטון

 54,683 (150,374) 109,392 (295,130) (178,146) קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה
 ( 128,383) (4,151,918) 394,789 (4,376,289)  203,649 בהכנסות לקבל (גידולקיטון )

בספקים ונותני  )קיטון( גידול
 248,415 (66,022) 60,360 40,051 (69,059) שירותים

קיטון בהתחייבות בשל סיום יחסי 
 עובד מעביד

-    -    -    -    (7,199) 

 403,698 198,210 352,741 291,756 571,339 גידול בזכאים ויתרות זכות

 (135,301) (4,292,341) 1,092,141 (4,148,859) (270,347) 
       
       
       

       פעילות שלא במזומן –נספח ב' 
       

 7,915,350    - -    - - למניות רגילות SAFEהמרת הסכמי 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 בע"מ אקסיליון

 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים
 
 

 כללי - 1ביאור 
 
 

 תיאור החברה .א
 

"החברה"( התאגדה ופועלת בישראל, החברה הוקמה והחלה בפעילותה  -בע"מ )להלן  חברת אקסיליון
. החברה עוסקת בפיתוח אלגוריתם בינה מלאכותית שהופך רמזורים רגילים 2009באוגוסט  18ביום 

 לרמזורים חכמים, לצורך תעדוף תחבורה ציבורית וקיצור זמני הפקקים. 
 Axilion Bulgaria Ltd , בשם100%בולגרית בבעלות  , הקימה החברה חברת בת2018לקראת סוף 

, החברה חתמה על הסכם מול חברת הבת, 2018בנובמבר  1המספקת שירותי פיתוח לחברה. בתאריך 
לכיסוי הוצאות הפיתוח בחברת הבת.  10%בו נקבע כי החברה תשלם לחברת הבת הוצאות בתוספת 

 "הקבוצה". –החברה והחברה הבת מוגדרות להלן 
   

 גורמי סיכון .ב
  

הקבוצה עומדת בפני מספר גורמי סיכון כמו חוסר ודאות ביחס להצלחה ושיווק המוצר שמפתחת, 
השפעת שינויים טכנולוגיים, תלות באנשי מפתח, תחרות ופיתוח מוצרים מתחרים אחרים. הדוחות 

ש"ח  5,328,778של החברה משקפים הפסד נקי בסך של  ,2020ביוני  30המאוחדים התמציתיים ליום 
וכן תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת  2020 ביוני 30שנסתיימה ביום  לתקופה של שישה חודשים

 לאותה התקופה.ש"ח  5,464,079בגובה של 
 

 השלכות משבר הקורונה .ג
 

(, בסין וההתפשטות הגלובלית של הנגיף מהווים סיכון COVID-19התפרצות נגיף ה"קורונה" )
מאקרו כלכלי גלובלי ומשרים אי ודאות באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ולהשפעות 

תלוי במידת העתידיות הצפויות על השווקים. פוטנציאל הנזק של התפשטות נגיף ה"קורונה" 
. בשלב זה אין בידי הקבוצה להעריך את המהירות והיכולת למגר את התפשטות המחלה בעולם כולו

משך ועוצמת המשבר ואת מלוא השלכותיו על פעילות הקבוצה ותוצאותיה, עם זאת יצוין כי בעקבות 
התפרצות נגיף ה"קורונה" פעילויות שיווק ומכירה נדחו וחלה פגיעה בצפי לפרויקטים פוטנציאליים 

המשבר והתמשכותו עלולה להיות השפעה בתקופה זו. בנסיבות אלו, להערכת הקבוצה, להעמקת 
שלילית על פעילות הקבוצה, הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן או להתממש באופן 
שונה, לרבות מהותית, מהצפוי, בין היתר, כתוצאה מהתפתחויות שלא ניתן להעריכן באופן מלא 

 בקשר עם המשבר, משכו ועוצמתו אשר אינם בשליטתם של הקבוצה.
 

  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים
 

נערכו בהתאם לתקן  חברה"דוחות כספיים ביניים"( של ה -)להלן  המאוחדים הדוחות הכספיים התמציתיים
  .IAS") 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן IAS 34חשבונאות בינלאומי 

 
מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים  הקבוצהבעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה 

 , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.2019בדצמבר  31לאלו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 
 

רות ערך הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניי
 .1970-)דו"חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל
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 בע"מ אקסיליון
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים

 
 מידע נוסף -   3ביאור 

 

עתירה מנהלית לבית המשפט מחוזי מרכז בשבתו כבית משפט  החברההגישה  2020במאי,  17ביום  א.

 לעניינים מנהליים )"בית המשפט"(, כנגד חברת נתיבי איילון בע"מ )"נתיבי איילון"(, כנגד חברת

Schlothauer & Wauer GmbH חברה זרה הרשומה בגרמניה( וכנגד חברת( GEVAS Software 

Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH  :חברה זרה הרשומה בגרמניה( )להלן ביחד(

, בין החברה"המשיבות"(. במסגרת העתירה ביקשה   "החברות הגרמניות"; וביחד עם נתיבי איילון

היתר, כי בית המשפט יורה כי יש לבטל את החלטת ועדת המכרזים של נתיבי איילון לפסול את הצעתה 

י איילון, שעניינו אספקה של תוכנה לתכנון תכניות שהוגשה במסגרת מכרז שערכה נתיב החברהשל 

; "המכרז"(, הצעה שהוכרזה כהצעה 18/19רמזורים, הטמעת התוכנה ומתן שירותי תמיכה בה )מכרז 

זוכה ושלאחריה אף נכרת הסכם ביחס לשירותים מושאי המכרז )הסכם מסגרת( )"הסכם נתיבי 

פין התבקש בית המשפט להורות כי יש להורות על איילון"(, שבוטל במסגרת אותה החלטת פסילה. לחלו

ביטול המכרז כולו וזאת נוכח פעולותיה ומחדליה של ועדת המכרזים של נתיבי איילון, שהתערבה 

לכאורה, באופן בלתי סביר ותוך חריגה מסמכות, בהצעות המחיר שהגישו החברות הגרמניות 

 החברהאת העתירה במלואה והשית על  דחה בית המשפט 9.7.2020שהשתתפו במסגרת המכרז. ביום 

נכון למועד חתימת ש"ח.  310,000את תשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד של המשיבות, בסך כולל של 

 דוח הסקירה שולם מלוא הסכום למשיבות.
 
מרשות החדשנות אישור עקרוני לפרויקט פיתוח מערכת בינה  קיבלה החברה 2020יוני, ב 16ביום   ב.

נון אוטומטי של תכניות רמזור אופטימליות בהתאם לחוק לעידוד מחקר, פיתוח מלאכותית לתכ

והתקנות שהותקנו מכוחו וכן לכללים, להוראות ולחוזרים  1984-וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד

שפורסמו על ידי רשות החדשנות )להלן: "חוק המו"פ" ו"כללי רשות החדשנות"(, ובאופן ספציפי 

ש"ח  5,079,324קרן המו"פ )"תכנית המו"פ"(, בסך תקציב כולל של עד  – 1טבה מס' במסגרת מסלול ה

. תנאי להפעלה תכנית המו"פ הוא קבלת 2021ועד יוני  2020לתקופת הביצוע מיולי  50%ובמימון של 

, שהיקף לחברהתל אביב, אשר מספק שירותי ייעוץ ניברסיטת הצהרה של ד"ר עמית ברמאנו מאו

החברה קיבלה מד"ר עמית ברמאנו משרה.  33%ת במימון רשות החדשנות אינו עולה על פעילותו הכולל

הצהרה כאמור, אך נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים, לא אושר מימון בגין פעילות ד"ר עמית 

 החברהבמסגרת תכנית המו"פ וקבלת מענק רשות החדשנות, כפופה ברמאנו במסגרת תכנית המו"פ. 

עו באישור רשות החדשנות, וכן בחוק המו"פ וכללי רשות החדשנות. כמו כן, חלות על לתנאים שנקב

הוראות מיוחדות לגבי הזכויות והשימוש בידע הקשור בתמיכת רשות החדשנות, במישרין או  החברה

 בעקיפין, וכן חובות דיווח שונות.   
 

, קיבלה החברה מכתב מיפה נוף )חיפה( בו צוין כי בדיון שהתקיים במשרד התחבורה 2020ביולי  5 ביום  .ג

התקבלה החלטה על העברת הפרויקטים התחבורתיים לחברות הממשלתיות. במכתב צוין כי חברת יפה 

נוף )חיפה( בוחנת מול משרד התחבורה את האפשרות של הסבת כלל החוזים הקיימים לטובת החברות 

בצעות כך שיישמר הרצף החוזי בכל פרויקט. להערכתה של החברה, העברת הפרויקטים מחברת יפה המ

מכיוון שבמקרה כזה  וזאתנוף )חיפה( לחברות הממשלתיות לא צפויה להשפיע מהותית על החברה 

לחברת התשתיות החדשה ובאותם  יומחהההסכם שנחתם בין החברה לבין יפה נוף )חיפה( כאמור לעיל 

 מיתרת התשלומים שנותרו עד לסיומו של ההסכם.  20%ם ו/או יופסק תוך כדי שהחברה תקבל תנאי
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 בע"מ אקסיליון
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים

 
 מידע נוסף )המשך( -   3ביאור 

 
מור : "המוכרים"( לבין ןנחתם הסכם מותנה בין בעלי מניות קיימים בחברה )להל ,2020 ביולי 23 ביום  .ד

מניות רגילות של החברה. במסגרת ההסכם נקבע  12,670קופות גמל בע"מ )להלן: "הרוכשת"( למכירת 
 12,670 לרוכשת המוכרים ימכרו, כי ככל ותושלם עסקת המיזוג בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ

יה. ככל ש"ח למנ 377.20ש"ח המשקף מחיר של  4,779,124מניות רגילות של החברה בתמורה לסך של 
יבוטל ההסכם. כמו כן, ההסכם יפקע מאליו ויחשב  ,2021ביוני  30ליום ולא יושלם התנאי המתלה עד 

הסכם מיזוג מפורט בין החברה לבין אפיו  חתםיילא  ,2021ביוני  30ליום כבטל ומבוטל אם וככל שעד 
ם( בין החברה לבין אפריקה בע"מ ו/או במקרה בו מזכר ההבנות ו/או הסכם המיזוג )אם וככל שייחת

 אפיו אפריקה בע"מ יבוטלו בהסכמת הצדדים להם.
 

: "המוכרים"( לבין ן)להל מניות קיימים בחברה בעלינחתם הסכם מותנה בין  ,2020ביולי  23 ביום  ה.
. במסגרת ההסכם החברה של רגילות מניות 7,919 למכירת)להלן: "הרוכשת"(   מאטג השקעות בע"מ
ימכרו המוכרים לרוכשת  ,עסקת המיזוג בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מנקבע כי ככל ותושלם 

ש"ח למניה.  377.20ש"ח המשקף מחיר של  2,987,047רגילות של החברה בתמורה לסך של  מניות 7,919
יבוטל ההסכם. כמו כן, ההסכם יפקע מאליו  ,2021ביוני  30ליום ככל ולא יושלם התנאי המתלה עד 

הסכם מיזוג מפורט בין החברה לבין  חתםיילא  ,2021ביוני  30ליום טל אם וככל שעד ויחשב כבטל ומבו
אפיו אפריקה בע"מ ו/או במקרה בו מזכר ההבנות ו/או הסכם המיזוג )אם וככל שייחתם( בין החברה 

 לבין אפיו אפריקה בע"מ יבוטלו בהסכמת הצדדים להם.
 

הסכם מיזוג על דרך החלפת מניות וכתבי אופציה  , אושר בדירקטוריון החברה2020ביולי  29 בתאריך   ו.
)"אפיו אפריקה"( שמניותיה  520038548בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ, חברה ציבורית שמספרה 

נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( ברשימת השימור כחברת מעטפת )כהגדרת 
 ונחים אלה בתקנון הבורסה( )"הסכם המיזוג" ו/או "עסקת המיזוג"(.מ

במסגרת עסקת המיזוג אפיו אפריקה תרכוש מבעלי המניות של החברה ומחזיקי כתבי אופציה למניות 
של החברה, את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה )לרבות כתבי האופציה(, ובתמורה תקצה 

למניות של אפיו אפריקה )בהתאמה(, כך שלאחר השלמת עסקת המיזוג,  להם מניות וכתבי אופציה
מהון  81.34%-החברה תהיה בבעלות מלאה של אפיו אפריקה ואילו בעלי מניות של החברה יחזיקו ב

מהון המניות המונפק והנפרע של אפיו אפריקה  70.01%המניות המונפק והנפרע של אפיו אפריקה, ו
מתלים שנקבעו להשלמת עסקת המיזוג, נדרש כי בקופת אפיו אפריקה יהיו בין התנאים ה בדילול מלא.

 20מיליון ש"ח ועד  19-במועד השלמת המיזוג מזומנים נזילים נטו לאחר התחייבויות בסך שלא יפחת מ
מיליון ש"ח. ההון יגויס בדרך הקצאה פרטית של כתבי אופציה לא סחירים שניתנים להמרה למניות אפיו 

כמו כן   באמצעות הנפקת זכויות שתכלול מניות וכתבי אופציה סחירים של אפיו אפריקה. אפריקה, וכן
 כפופה העסקה להתקיימותם של תנאים מתלים נוספים שנקבעו בהסכם המיזוג, שהינם בין היתר: 

  יינתנו האישורים של האורגנים הרלוונטיים בחברה )דירקטוריון ואסיפה כללית( ובאפיו אפריקה
 ול, דירקטוריון ואסיפה כללית( לביצוע עסקת המיזוג על כלל מרכיביה;)ועדת תגמ

  יתקבל אישור המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה בדבר היותה של החברה חברת מו"פ לצורך
 הנפקה בבורסה. 

 ;קבלת רולינג מס 

העברת  בערב השלמת עסקת המיזוג ובכפוף להשלמת העסקה תעמוד אפיו אפריקה בכללי הבורסה לצורך
 המסחר במניותיה מרשימת השימור לרשימה הראשית.

, יפקע תוקפו של הסכם 2020בדצמבר  21במידה והתנאים המתלים בהסכם המיזוג לא יתקיימו עד ליום 
 המיזוג, אלא אם כן הסכימו במשותף החברה ואפיו אפריקה לדחות מועד זה.
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 בע"מ אקסיליון
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים

 
 )המשך( מידע נוסף -   3ביאור 

 
)להלן: "המוכרת"( לבין מור  בחברה קיים מניות בעל בין מותנהנחתם הסכם , 2020באוגוסט  3ביום    ז.

 כי נקבע ההסכם במסגרתמניות רגילות של החברה.  3,165קופות גמל בע"מ )להלן: "הרוכשת"( למכירת 
מניות  3,165המוכרת לרוכשת  תמכור, "מבע אפריקה אפיו לבין החברה בין המיזוג עסקת ותושלם ככל

ש"ח למניה. ככל ולא  377.20ש"ח המשקף מחיר של  1,193,838רגילות של החברה בתמורה לסך של 
 כבטל ויחשב מאליו יפקע ההסכם, כן כמו. ההסכם יבוטל ,2021ביוני  30 ליום עדהתנאי המתלה  יושלם

מפורט בין החברה לבין אפיו אפריקה  הסכם מיזוג חתםיילא  ,2021ביוני  30ליום  שעד וככל אם ומבוטל
בע"מ ו/או במקרה בו מזכר ההבנות ו/או הסכם המיזוג )אם וככל שייחתם( בין החברה לבין אפיו 

 אפריקה בע"מ יבוטלו בהסכמת הצדדים להם.
 

 ישראל)להלן: "המוכרת"( לבין  בחברה קיים מניות בעל בין מותנהנחתם הסכם , 2020באוגוסט  3ביום  .ח
מניות רגילות של החברה. במסגרת ההסכם נקבע כי ככל ותושלם  795"( למכירת הרוכש)להלן: " רייף

מניות רגילות של החברה  795תמכור המוכרת לרוכש , עסקת המיזוג בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ
למניה. ככל ולא יושלם התנאי המתלה עד  ש"ח 377.20ש"ח המשקף מחיר של  300,000בתמורה לסך של 

יבוטל ההסכם. כמו כן, ההסכם יפקע מאליו ויחשב כבטל ומבוטל אם וככל שעד ליום  ,2021ביוני  30ליום 
הסכם מיזוג מפורט בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ ו/או במקרה בו מזכר  חתםיילא  ,2021ביוני  30

ייחתם( בין החברה לבין אפיו אפריקה בע"מ יבוטלו בהסכמת ההבנות ו/או הסכם המיזוג )אם וככל ש
 הצדדים להם.
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 אקסיליון בע"מ 

בדצמבר   31יום תקופה שהסתיימה בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ל 

2019 
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) מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון על מצב  "החברה"דירקטוריון חברת אקסיליון בע"מ (להלן:  

), והתוצאות הכספיות של החברה לתקופה של  "מועד הדוח"(להלן:    2019בדצמבר    31ענייני החברה ליום  

התאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  ב  2019בדצמבר    31) חודשים שנסתיימו ביום  12שניים עשר (

  )."תקנות הדוחות"(להלן:  1970-ומיידים) התש"ל

 

במסגרת דוח הדירקטוריון לא נכללה התייחסות לעניינים שאינם נוגעים לחברה או שלדעת החברה אינם  

 מהותיים או שאין בהעדרם כדי לפגום בהבנת מצב ענייני החברה.  

 

החברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר מתמקדת בפיתוח, יישום והטמעה של מערכות  נכון למועד המתאר,  

) לניהול מערך התחבורה באופן מיטבי בערים ומטרופולינים בדגש על  AIאכותית (תוכנה מבוססת בינה מל

שיפור זרימת התנועה, העדפת תחבורה ציבורית, רכבי חירום והגברת בטיחות משתמשי הדרך השונים בדגש  

מתע החברה  שמפתחת  הפתרונות  רגל.  הולכי  מערכת  תעל  תזמון  של  מיטבית  לאופטימיזציה  להביא  דים 

יוצא מכך לזרימה מיטבית של משתמשי הדרך השונים כגון:  הרמזורים   וכפועל  הפועלת במרחב הציבורי 

(להלן:   קלים  ורכבים  פרטיים  רכבים  ציבורית,  תחבורה  רגל,  הדרך"הולכי  באמצעות  "משתמשי  וזאת   (

ניתוח כולל של רשת הרמזורים, משתמשי הדרך ורמת הביקוש ברשת, וזאת ללא צורך בפריסת תשתיות  

 ות, חומרה יקרה וחפירת קווי תקשורת וגלאים. פיזי 

 

) בקשר עם עסקת המיזוג של  "אפיו"דיווח מיידי של חברת אפיו אפריקה בע"מ (להלן:    –"דוח העסקה"  

 החברה, שדוח דירקטוריון זה מצורף כנספח לו. 

 

ערך  -  המתאר"" ניירות  לתקנות  בהתאם  החברה  פעילות  בחברה  (  מתאר  ערך  ניירות  של  פרטית  הצעה 

  1969- , התשכ"ט)מבנה וצורה  -פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  ( ולתקנות ניירות ערך    2000- התש"ס )רשומה

 . כנספח לדוח העסקההמצורף 

 
 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -חלק א'

 ה העסקיתתיאור החברה וסביבת .1

(להלן .1.1 בע"מ  בישראל  "אקסיליון"ו/או    "החברה"  : אקסיליון  הרשומה  פרטית  חברה  הינה   (

 . 2009באוגוסט   18שהתאגדה ונרשמה ביום  

רמזורים   .1.2 לתכנון  תוכנה  בפיתוח  החברה  התמקדה  הקמתה,  על    TransEmעם  דגש  מתן  תוך 

הותנע יישום של התוכנה בפרויקט הרכבת הקלה    2011מרכיבי העדפה לתחבורה ציבורית. בשנת  

החל יישום התוכנה בפרויקט המטרונית בחיפה. שני הפרויקטים הללו    2014בירושלים. בשנת  

ציר,  היוו הצלחה והביאו לשיפור ניכר במדדים השונים (קיצור זמני המתנה וזמן נסיעה כולל ב

העלאת מהירות הנסיעה וכמות הנוסעים ברכבת הקלה ובמטרונית), תוך יישום יכולות של רכבי  

 תחבורה ציבורית מקושרים לרמזורים. 

החליטה החברה על אסטרטגיה חדשה לפתח תוכנה לתכנון רמזורים מבוססת    2018במהלך שנת   .1.3

ה המלאכותית תוך כדי  ) שמטרתה לווסת את גודש התנועה באמצעות בינAIבינה מלאכותית (

מתן דגש (הן ברמת משאבי אנוש, ברמת המוצר ורמת האסטרטגיה הכוללת של החברה) לפיתוח  

טכנולוגיות   על  בהתבסס  התנועה  גודש  בעיית  לפתרון  וכולל  רחב  פתרונות  סל  שיעניקו  כלים 

מצב ) ואשר יגיבו בזמן אמת לAIמתקדמות של עיבוד וידאו/תמונה באמצעות בינה מלאכותית (
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 התנועה וינהלו את התנועה על פי הביקוש. 

נכון למועד מתאר זה, החברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר מתמקדת בפיתוח, יישום והטמעה   .1.4

) לניהול מערך התחבורה באופן מיטבי בערים  AIשל מערכות תוכנה מבוססת בינה מלאכותית (

ציבורית, רכבי חירום והגברת    ומטרופולינים בדגש על שיפור זרימת התנועה, העדפת תחבורה

רגל. הפתרונות שמפתחת החברה מתע על הולכי  דים  תבטיחות משתמשי הדרך השונים בדגש 

וכפועל   הציבורי  להביא לאופטימיזציה מיטבית של תזמון מערכת הרמזורים הפועלת במרחב 

ת, רכבים יוצא מכך לזרימה מיטבית של משתמשי הדרך השונים כגון: הולכי רגל, תחבורה ציבורי 

פרטיים ורכבים קלים (להלן: "משתמשי הדרך") וזאת באמצעות ניתוח כולל של רשת הרמזורים,  

משתמשי הדרך ורמת הביקוש ברשת, וזאת ללא צורך בפריסת תשתיות פיזיות, חומרה יקרה  

, קיבלה החברה ממשרד התחבורה אישור  2019בינואר    22וחפירת קווי תקשורת וגלאים. ביום  

של החברה עומדת בדרישות משרד התחבורה בישראל וניתן להשתמש    TransEm  -ה   כי תוכנת

 בה תכנון רמזורים בישראל. תוקף האישור הינו לשלוש שנים ממועד קבלתו.  

פרויקט האופטימיזציה של רמזורי הרכבת הקלה בירושלים של החברה המבוסס על תשתית ענן   .1.5

Azure    בשנת שהתקיימה  תחרות  לגמר  העפיל  מיקרוסופט  חכמות"    2019של  "ערים  בכנס 

  1פרויקטים שהוגשו לתחרות. 450בברצלונה וזאת מתוך 

בתחום    2020העולמית לשנת    כמו כן, העפילה החברה לגמר תחרות שותף השנה של מיקרוסופט  .1.6

ה והAI(  המלאכותית  בינהפתרונות   (-  Machine Learning    .("השנה שותף  "תחרות  (להלן: 

של   השנתי  הכנס  במסגרת  נעשתה  השנה  שותף  תחרות  לגמר  שהעפילו  החברות  על  ההכרזה 

" מעל  Inspire  2020מיקרוסופט  ניגשו  השנה  שותף  לתחרות  על    חברות  3,300".  נמנות  אשר 

לגמר    החברותשותפיה העסקיים של מיקרוסופט ברחבי העולם.   שותף    תחרותאשר מעפילות 

של    הינןשנה  ה טכנולוגיה  מבוססי  דרך,  פורצי  בתחומים  מצוינות  הוכיחו  אשר  חברות 

 2מיקרוסופט.

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו  .2

ביאור   וכן  ליום    19ראה מתאר מצורף  לדוח    2019בדצמבר    31לדוחות הכספיים של החברה  המצ"ב 

 )."הדוחות הכספיים"העסקה (להלן: 

 החברה סקירת מצב עסקי  .3

 מצב כספי .3.1

 ש"ח): ב( 31.12.2018 -ו  31.12.2019להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים של החברה, לימים 
 

   החברה הסברי 31.12.2018 31.12.2019 הסעיף

 "חשב

בעיקרו  בע  ונ  מזומנים  ושווי  מזומניםב  גידול 2,541,915 19,647,184 נכסים שוטפים 

(ראה    שגייסההון    ימגיוס    8  באורהחברה 

  בדצמבר   31  ליום  החברה  של  הכספיים  לדוחות

 מצורף) .2019

בעיקרו   47,240 214,024 נכסים שאינם שוטפים  נובע  שוטפים  שאינם  בנכסים  גידול 

 
1jerusalem/-in-transportt-ttps://www.jerusalem.muni.il/he/newsandarticles/municipalitymessages/publich  
2 

e_learning_2https://www.prweb.com/releases/axilion_smart_mobility_recognized_as_the_finalist_of_azure_ai_and_machin
020_microsoft_partner_of_the_year/prweb17252641.htm 

finalists/-and-winners-awards-year-the-of-partner-2020-announces-https://news.microsoft.com/2020/07/13/microsoft 

https://www.jerusalem.muni.il/he/newsandarticles/municipalitymessages/public-transportt-in-jerusalem/
https://www.prweb.com/releases/axilion_smart_mobility_recognized_as_the_finalist_of_azure_ai_and_machine_learning_2020_microsoft_partner_of_the_year/prweb17252641.htm
https://www.prweb.com/releases/axilion_smart_mobility_recognized_as_the_finalist_of_azure_ai_and_machine_learning_2020_microsoft_partner_of_the_year/prweb17252641.htm
https://news.microsoft.com/2020/07/13/microsoft-announces-2020-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists/
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 מרכישת רכוש קבוע 

  2,589,155 19,861,208 סך נכסים 

ענין  חלקית    נפרע  2019בשנת   1,486,817 2,798,083 התחייבויות שוטפות  לבעל  החוב 

והיתרה מוינה להתחייבויות לזמן קצר. כמו כן,  

חל גידול בהתחייבויות השוטפות של החברה בין  

 .  פעילות שוטפת

 1,666,352 - התחייבויות לא שוטפות 

מגיוסי  נובע   2018לעומת    2019בהון בשנת    גידול  (564,014) 17,063,125   )גירעון בהוןהון (

באור   (ראה  החברה  שגייסה  לדוחות    8הון 

ליום   החברה  של  .  2019בדצמבר    31הכספיים 

 מצורף)

(בניכוי  והון  התחייבויות  סך 

 גירעון בהון) 

  בעיקרו   מיוחס  וההון  ההתחייבויות   בסך  גידול  2,589,155 19,861,208

 . בהון לגידול

 

  לותיתוצאות הפע .3.2

 :ש"ח)ב( 2019 -ו  2018לשנים להלן נתוני רווח והפסד 

   החברה הסברי 2018לשנת  2019לשנת  הסעיף

 "חשב

בהשוואה לשנת    2019בשנת  בהכנסות    גידול 847,360 6,390,961 הכנסות ממכירות 

  ממכירת   פעמיות  חדהכנסות  מ  בעונ   2018

 . ותחזוקה רישיונות תוכנה 

המחקר    גידול  חל  2019  בשנת (3,319,368) (3.774,152) הוצאות מחקר ופיתוח  בהוצאות 

החברה   בעובדי  מגידול  הנובע  והפיתוח 

הבת וכן  וחברת  מוסד  יועצי,  כמו:  ם 

הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ, ורמות ליד  

 אוניברסיטת תל אביב בע"מ  

והנהלה  שיווק  הוצאות 

 וכלליות 

  שנת   לעומת  2019  בשנת  בהוצאות  הגידול (1,291,574) (3,386,652)

  החברה   ויועצי   בעובדי   מגידול  נובע  2018

כגון:   ומכירות,  שיווק  בהוצאות  וגידול 

לחו"ל,     וכלליות   הנהלה  והוצאותנסיעות 

 : הוצאות משפטיות. כגון

 2018  בשנתהון ממכירת רכוש קבוע  הפסד ) 9,578( - הוצאות אחרות  

התפעולי   ) 3,773,160( )769,843( הפסד תפעולי  בהפסד    2019בשנת  הקיטון 

שנת   החד    2018לעומת  להכנסות  מיוחס 

בשנת   החברה  של  אשר  2019פעמיות   ,

גידול  ההקטינו את ההפסד התפעולי על אף  

 בהוצאות. 

  בעיקרבהוצאות מימון נטו נבע   גידול 47,231 )356,432( מימון, נטו   ) הכנסותהוצאות(

 שער  הפרשימ

לתקופה מיסים   הפסד  לפני 

 על הכנסה  

)1,126,275 ( )3,725,929 (  
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 על הכנסות חברת בת בבולגריה    מיסים ) 2,192( ) 14,268( הוצאות מס  

  ) 3,728,121( ) 1,140,543( הפסד נקי  

 

  ומקורות מימון ילותנז .3.3

   החברה הסברי 2018לשנת  2019לשנת  הסעיף

 "חשב 

תזרימי מזומנים  

לפעילויות  ששימשו 

 שוטפות 

  2019  בשנת   שוטפת  לפעילות המזומנים    תזרים ) 1,159,336( ) 1,410,890(

,  החברה  בהוצאות  לגידול   יחסי   באופן  מעט  עלה

  מתקבולים   שנבע   החיובי   התזרים  בשל   וזאת

   2019  בשנת מלקוחות

מזומנים   שנבעו  תזרימי 

 )  ששימשו(

(לפעילות)   מפעילות 

 השקעה 

משועבד      לפקדון  הפקדה בוצעה    2019  בשנת 246,453 )461,037(

 . רכוש קבוע  רכישותב גידול חל כןו, לזמן קצר

שנבעו   מזומנים  תזרימי 

 מפעילויות מימון 

נבע מגיוסי הון שגייסה החברה  גידול במזומנים  2,886,250 18,653,433

לדוחות הכספיים של החברה ליום    8(ראה באור  

 מצורף) . 2019בדצמבר  31

  1,055,098 16,849,101   הון חוזר

 

 מקורות מימון .4

מימנה החברה את פעילותה מתוך הונה העצמי    2017ממועד הקמתה ותחילת פעילותה ועד לשנת   .4.1

, הרחיבה החברה את פעילותה ולשם כך החלה החברה לממן את פעילותה  2018שנת  החל מבלבד.  

הסכמי  באמצעות   הון,  ו ,  SAFEגיוסי  החדשנות)  מרשות  (מענקים  מדינה  הכנסותיה  מענקי 

 . השוטפות ממכירת מוצריה

החדשנות): .4.2 מרשות  (מענקים  מדינה  למועד    מענקי  מדינה    דוח נכון  מענקי  החברה  קיבלה  זה 

של   כולל  בהיקף  החדשנות)  מרשות  החברה    1,141.8  - כ(מענקים  את  שימשו  אשר  ש"ח  אלפי 

 לפעילות המחקר והפיתוח שלה. 

נכון למועד  גיוסי הון .4.3 גייסה החברה ממשקיעים פרטיים סך של כ  דוח:  אלפי דולר    5,970  -זה 

שימש  הפרטיים  מהמשקיעים  שגויסו  הכספים  המחקר  ארה"ב.  פעילות  לצורך  החברה  את  ו 

 והפיתוח שלה וכן לצורך פעילותה השוטפת. 

 

 חלק ב': היבטי ממשל תאגידי 

 היבטי ממשל תאגידי  .5

 תרומות  .5.1
נכון למועד דוח זה לא ניתנו תרומות על ידי החברה ונכון למועד הדוח, לא נקבעה מדיניות תרומות  

    בחברה.

 מבנה ארגוני  .5.2
 למתאר.    22ראה סעיף המתאר אודות עובדים החברה והנהלת החברה למועד 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .5.3
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מאחר שהחברה הינה חברה פרטית, אזי נכון למועד דוח זה לא חלה עליה חובה למנות דירקטורים  

לדירקטור בעל    בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים

. למועד הדוח,  2005  –מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו  

 לא מכהנים בחברה דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. 

 דירקטורים בלתי תלויים  .5.4
תאם  למועד הדוח, תקנון החברה אינו כולל הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בה

להוראות התוספת הראשונה לחוק החברות. למועד הדוח, החברה היא חברה פרטית ולא מכהנים  

 בה דירקטורים בלתי תלויים. 

 גילוי בדבר המבקר הפנימי של החברה  .5.5
אין   הדוח  למועד  פנימי.  מבקר  למנות  חובה  עליה  חלה  לא  פרטית  חברה  הינה  שהחברה  מאחר 

 לחברה מבקר פנימי. 

 החשבון המבקר של החברה גילוי בדבר רואה  .5.6

 בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון.  שם:
   :שכר רואה חשבון המבקר של החברה

 בגין שירותים אחרים  בגין שירותי ביקורת ומס  שנה 
 שעות סכום (בש"ח)  שעות ש"ח) בסכום (

 - - מחיר קבוע   110,000 (*)    2018
 - - מחיר קבוע   25,000 2019

 

לשנים    לדוחות  ביקורתכולל    (*) בינלאומיים    2016-2017הכספיים  כספי  דיווח  לתקני  בהתאם 

)IFRS(   

שכר הטרחה נקבע בדירקטוריון החברה בהתאם להיקף שעות העבודה הנדרשות בהתבסס על היקף  

פעילות החברה ומורכבותה כמו גם בהתבסס על הגידול בהיקף העבודה של החברה. שכר הטרחה  

תן בין החברה ורואי החשבון שלה והינו סביר ומקובל לאופי החברה והיקף  נקבע לאחר משא ומ

 פעילותה. 

 הליך אישור הדוחות הכספיים .5.7

למועד הדוח, החברה הינה חברה פרטית לפיכך, דוחותיה הכספיים של החברה מאושרים על ידי  

שלהדירקטוריון.   הכספיים  הדוחות  על  דיון  קיים  הדירקטוריון  הדוחות,  אישור  החברה    בטרם 

 .הכספים ורואי החשבון של המבקרים  מנהלתבנוכחות 

 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד ': גחלק 
 אירועים מהותיים בפעילות החברה שאירעו בתקופת הדוח ולאחריו: .6

 .  לדוח העסקהלפרטים אודות אירועים מהותיים בשנת הדוח ראו מתאר פעילות החברה המצ"ב 

 אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן  .7

לדוחות הכספיים השנתיים וכן    19לפרטים אודות אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן ראו ביאור  

 . לדוח העסקהמתאר פעילות החברה המצ"ב 

 הערכות שווי ואומדנים .8

 30.09.2019 ליוםנכון   מניהה  של הוגן  לשווי מתייחסתהנערכה הערכת שווי   2020 מרץב 25 בתאריך

לדוחות הכספיים של החברה ליום        ה 2  ביאור  ראה,  מהותיים  חשבונאיים  דעת  ושיקולי  לאומדנים  באשר

31.12.2019 .  

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם פרטים בדבר  .9
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, הינו אחראי על ניהול הסיכונים בחברה. לסקירה אודות גורמי הסיכון אשר להם עשויה  החברה  "למנכ

ותוצאותיה העסקיות ראה סעיף   פעילות החברה  על  נוסף    36להיות השפעה מהותית  למתאר. למידע 

   ..201931.12  ליום החברה של הכספיים  לדוחותיה  1בדבר חשיפה לסיכונים וניהולם, ראה ביאור 
 חברות בת והכנסות מהןהכנסות של  .10

רווח (הפסד)   שם החברה 
 לפני מס 

רווח (הפסד)  
 לתקופה

 2019בדצמבר   31ליום 

ריבית   דיבידנד 
 דמי ניהול  נומינלית 

 ש"חב
Axilion 

Bulgaria Ltd 141,594 127,326 - - - 

 

 מצבת התחייבויות לפי מועד פירעון .11

בונוס מיוחד בסך    בגין לבעל עניין    החייבות  כוללת  31.12.2019ליום    נכון התחייבויות של החברה    מצבת

ינואר    חודשב   ש"ח נפרע  1,000,000  של  סכום   מתוכו ,  31.12.2020  יוםל   עד  לפרעוןש"ח    1,659,153של  

זה    למועד  נכון  החוב  יתרת  פרעון  .2020 פיננסיי  ש"ח    659,153  בסךדוח  פרמטרים  בקיום    םמותנה 

 . המתייחסים לחברה

 

 ___________________   ___________________ 

 מנכ"ל  ור,אורן דר   "ר יו , דרור אורן

   

    2020באוגוסט,  17תאריך: 
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 אקסיליון בע"מ 

ביוני   30יום תקופה שהסתיימה בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ל 

2020 
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) מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון על מצב  "החברה"דירקטוריון חברת אקסיליון בע"מ (להלן:  

שלושה  ), והתוצאות הכספיות של החברה לתקופה של  "מועד הדוח"(להלן:    2020ביוני    30ענייני החברה ליום  

  1970-התאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל ב   2020ביוני    30שנסתיימו ביום  חודשים

   )."תקנות הדוחות"(להלן: 

 

במסגרת דוח הדירקטוריון לא נכללה התייחסות לעניינים שאינם נוגעים לחברה או שלדעת החברה אינם  

 מהותיים או שאין בהעדרם כדי לפגום בהבנת מצב ענייני החברה.  

 

החברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר מתמקדת בפיתוח, יישום והטמעה של מערכות  נכון למועד המתאר,  

) לניהול מערך התחבורה באופן מיטבי בערים ומטרופולינים בדגש על  AIנה מלאכותית (תוכנה מבוססת בי 

שיפור זרימת התנועה, העדפת תחבורה ציבורית, רכבי חירום והגברת בטיחות משתמשי הדרך השונים בדגש  

מתע החברה  שמפתחת  הפתרונות  רגל.  הולכי  מערכת  תעל  תזמון  של  מיטבית  לאופטימיזציה  להביא  דים 

יוצא מכך לזרימה מיטבית של משתמשי הדרך השונים כגון:  הרמז וכפועל  ורים הפועלת במרחב הציבורי 

(להלן:   קלים  ורכבים  פרטיים  רכבים  ציבורית,  תחבורה  רגל,  הדרך"הולכי  באמצעות  "משתמשי  וזאת   (

  ניתוח כולל של רשת הרמזורים, משתמשי הדרך ורמת הביקוש ברשת, וזאת ללא צורך בפריסת תשתיות

 פיזיות, חומרה יקרה וחפירת קווי תקשורת וגלאים. 

 

) בקשר עם עסקת המיזוג של  "אפיו"דיווח מיידי של חברת אפיו אפריקה בע"מ (להלן:    –"דוח העסקה"  

 החברה, שדוח דירקטוריון זה מצורף כנספח לו. 

 

ערך  -  המתאר"" ניירות  לתקנות  בהתאם  החברה  פעילות  בחברה  (  מתאר  ערך  ניירות  של  פרטית  הצעה 

  1969- , התשכ"ט)מבנה וצורה  -פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  ( ולתקנות ניירות ערך    2000- התש"ס )רשומה

 . כנספח לדוח העסקההמצורף 

 
 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -חלק א'

 ה העסקיתתיאור החברה וסביבת .1

(להלן .1.1 בע"מ  בישראל  "אקסיליון"ו/או    "החברה"  : אקסיליון  הרשומה  פרטית  חברה  הינה   (

 . 2009באוגוסט   18שהתאגדה ונרשמה ביום  

רמזורים   .1.2 לתכנון  תוכנה  בפיתוח  החברה  התמקדה  הקמתה,  על    TransEmעם  דגש  מתן  תוך 

הותנע יישום של התוכנה בפרויקט הרכבת הקלה    2011מרכיבי העדפה לתחבורה ציבורית. בשנת  

החל יישום התוכנה בפרויקט המטרונית בחיפה. שני הפרויקטים הללו    2014בירושלים. בשנת  

ציר,  היוו הצלחה והביאו לשיפור ניכר במדדים השונים (קיצור זמני המתנה וזמן נסיעה כולל ב

העלאת מהירות הנסיעה וכמות הנוסעים ברכבת הקלה ובמטרונית), תוך יישום יכולות של רכבי  

 תחבורה ציבורית מקושרים לרמזורים. 

החליטה החברה על אסטרטגיה חדשה לפתח תוכנה לתכנון רמזורים מבוססת    2018במהלך שנת   .1.3

ה המלאכותית תוך כדי  ) שמטרתה לווסת את גודש התנועה באמצעות בינAIבינה מלאכותית (

מתן דגש (הן ברמת משאבי אנוש, ברמת המוצר ורמת האסטרטגיה הכוללת של החברה) לפיתוח  

טכנולוגיות   על  בהתבסס  התנועה  גודש  בעיית  לפתרון  וכולל  רחב  פתרונות  סל  שיעניקו  כלים 

מצב ) ואשר יגיבו בזמן אמת לAIמתקדמות של עיבוד וידאו/תמונה באמצעות בינה מלאכותית (
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 התנועה וינהלו את התנועה על פי הביקוש. 

נכון למועד מתאר זה, החברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר מתמקדת בפיתוח, יישום והטמעה   .1.4

) לניהול מערך התחבורה באופן מיטבי בערים  AIשל מערכות תוכנה מבוססת בינה מלאכותית (

ציבורית, רכבי חירום והגברת    ומטרופולינים בדגש על שיפור זרימת התנועה, העדפת תחבורה

רגל. הפתרונות שמפתחת החברה מתע על הולכי  דים  תבטיחות משתמשי הדרך השונים בדגש 

וכפועל   הציבורי  להביא לאופטימיזציה מיטבית של תזמון מערכת הרמזורים הפועלת במרחב 

ת, רכבים יוצא מכך לזרימה מיטבית של משתמשי הדרך השונים כגון: הולכי רגל, תחבורה ציבורי 

פרטיים ורכבים קלים (להלן: "משתמשי הדרך") וזאת באמצעות ניתוח כולל של רשת הרמזורים,  

משתמשי הדרך ורמת הביקוש ברשת, וזאת ללא צורך בפריסת תשתיות פיזיות, חומרה יקרה  

, קיבלה החברה ממשרד התחבורה אישור  2019בינואר    22וחפירת קווי תקשורת וגלאים. ביום  

של החברה עומדת בדרישות משרד התחבורה בישראל וניתן להשתמש    TransEm  -ה   כי תוכנת

 בה תכנון רמזורים בישראל. תוקף האישור הינו לשלוש שנים ממועד קבלתו.  

פרויקט האופטימיזציה של רמזורי הרכבת הקלה בירושלים של החברה המבוסס על תשתית ענן   .1.5

Azure    בשנת שהתקיימה  תחרות  לגמר  העפיל  מיקרוסופט  חכמות"    2019של  "ערים  בכנס 

  1פרויקטים שהוגשו לתחרות. 450בברצלונה וזאת מתוך 

בתחום    2020העולמית לשנת    כמו כן, העפילה החברה לגמר תחרות שותף השנה של מיקרוסופט  .1.6

ה (פתרונות  המלאכותית  השנה").    Machine Learning  -וה  )AIבינה  שותף  "תחרות  (להלן: 

נעשתה   השנה  שותף  תחרות  לגמר  שהעפילו  החברות  על  של  ההכרזה  השנתי  הכנס  במסגרת 

ניגשו  Inspire  2020"מיקרוסופט   השנה  שותף  לתחרות  על    3,300מעל  ".  נמנות  אשר  חברות 

שותף  תחרות  לגמר  החברות אשר מעפילות  שותפיה העסקיים של מיקרוסופט ברחבי העולם.  

של  הינן  השנה   טכנולוגיה  מבוססי  דרך,  פורצי  בתחומים  מצוינות  הוכיחו  אשר  חברות 

 2מיקרוסופט.

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו  .2

"ב לדוח העסקה  המצ  2020  ביוני  30של החברה ליום    פייםלדוחות הכס    3  ראה מתאר מצורף וכן ביאור

 )." הכספיים"הדוחות (להלן: 

 סקירת מצב עסקי החברה  .3

  מצב כספי .3.1

   (בש"ח):להלן תמצית נתונים על המצב הכספי 

 
1jerusalem/-in-transportt-ttps://www.jerusalem.muni.il/he/newsandarticles/municipalitymessages/publich  
2 

e_learning_2https://www.prweb.com/releases/axilion_smart_mobility_recognized_as_the_finalist_of_azure_ai_and_machin
020_microsoft_partner_of_the_year/prweb17252641.htm 

finalists/-and-winners-awards-year-the-of-partner-2020-announces-https://news.microsoft.com/2020/07/13/microsoft 

   החברה הסברי 31.12.2019 (*)   ביוני 30 הסעיף

2020 2019 

גידול במזומנים ושווי מזומנים נבע   19,647,184 9,418,186 14,064,664 נכסים שוטפים 

(ראה  החברה  שגייסה  הון  מגיוסי 

של    8באור   הכספיים  לדוחות 

ליום   .  2019בדצמבר    31החברה 

 מצורף)

גידול בנכסים שאינם שוטפים נבע   214,024 85,399 250,494 נכסים שאינם שוטפים 

https://www.jerusalem.muni.il/he/newsandarticles/municipalitymessages/public-transportt-in-jerusalem/
https://www.prweb.com/releases/axilion_smart_mobility_recognized_as_the_finalist_of_azure_ai_and_machine_learning_2020_microsoft_partner_of_the_year/prweb17252641.htm
https://www.prweb.com/releases/axilion_smart_mobility_recognized_as_the_finalist_of_azure_ai_and_machine_learning_2020_microsoft_partner_of_the_year/prweb17252641.htm
https://news.microsoft.com/2020/07/13/microsoft-announces-2020-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists/


 4 

 
 (*) הנתונים אינם מבוקרים 

  לותיתוצאות הפע .3.2

 רכישת רכוש קבוע. מ

בעיקר   19,861,208 9,503,585 14,315,158 סך נכסים  נובע  הנכסים  בסך  גידול 

שגייסה  מ הון  (גיוס  ראה  החברה 

של    8באור   הכספיים  לדוחות 

ליום   .  2019בדצמבר    31החברה 

 מצורף)

החוב  חלקית    נפרע  2019בשנת   2,798,083 1,477,777 2,300,363 התחייבויות שוטפות 

מוינה   והיתרה  ענין  לבעל 

כן,   כמו  קצר.  לזמן  להתחייבויות 

השוטפות   בהתחייבויות  גידול  חל 

 של החברה בין פעילות שוטפת.

 - 2,007,199 - התחייבויות לא שוטפות 

גידול בהון נבע מגיוסי הון שגייסה   17,063,125 6,018,609 12,014,795   הון

(ראה   לדוחות    8באור  החברה 

ליום   החברה  של    31הכספיים 

 . מצורף) 2019בדצמבר 

והון   התחייבויות  סך 

 ) הון (בניכוי

14,315,158 9,503,585 19,861,208  

   החברה הסברי 31.12.2019 (*)   ביוני 30 הסעיף

2020 2019 

לעומת    2020בהכנסות ברבעון השני של    הקיטון 6,390,961 4,153,898 296,156 הכנסות ממכירות 

של     2019שבשנת    מכך  נובע   2019הרבעון השני 

הכנסות   רישיונות    ממכירת  פעמיות   חדנרשמו 

  נרשמו  2020שני    רבעוןב  ואילו,  ותחזוקהתוכנה  

תחזוקה    ממתןהכנסות     ושירותים שירותי 

 . אחרים

  2019לעומת רבעון שני    2020הגידול ברבעון שני   ) 3,774,152( )776,591( ) 2,050,454( הוצאות מחקר ופיתוח 

 נובע מגידול בעובדי ויועצי החברה וחברת הבת. 

והנהלה  שיווק  הוצאות 

 וכלליות 

  2019לעומת רבעון שני    2020הגידול ברבעון שני   ) 3,386,652( )811,620( ) 1,500,519(

בעיקר מגידול בקבלת שירותים מקצועיים  נובע  

בהוצאות   וכן  המיזוג  בעסקת  הקשורים 

 משפטיות. 

נובע מגידול הוצאות כפי    2020הפסד ברבעון שני   )769,843( 2,565,687 ) 3,254,817( תפעולי ) רווח הפסד (

 שפורט בסעיפים לעיל. 

גידול בהוצאות מימון נטו נבע בעיקר מהפרשי   )356,432( ) 32,941( )218,835( מימון, נטו  הוצאות

 .שער
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 (*) הנתונים אינם מבוקרים 

, ולשנה  2019ביוני    30  -ו  2020ביוני    30שלושה חודשים שהסתיימו ביום  לוהפסד  להלן נתוני רווח  

 :ש"ח)ב( 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 

  ומקורות מימון ילותנז .3.3

 

 מקורות מימון .4

מימנה החברה את פעילותה מתוך הונה העצמי    2017ממועד הקמתה ותחילת פעילותה ועד לשנת   .4.1

, הרחיבה החברה את פעילותה ולשם כך החלה החברה לממן את פעילותה  2018שנת  החל מבלבד.  

הסכמי  באמצעות   הון,  ו ,  SAFEגיוסי  החדשנות)  מרשות  (מענקים  מדינה  הכנסותיה  מענקי 

 . ההשוטפות ממכירת מוצרי 

החדשנות): .4.2 מרשות  (מענקים  מדינה  למועד    מענקי  מדינה    דוח נכון  מענקי  החברה  קיבלה  זה 

של   כולל  בהיקף  החדשנות)  מרשות  החברה    1,141.8  - כ(מענקים  את  שימשו  אשר  ש"ח  אלפי 

 לפעילות המחקר והפיתוח שלה. 

נכון למועד  גיוסי הון .4.3 גייסה החברה ממשקיעים פרטיים סך של כ  דוח:  אלפי דולר    5,970  -זה 

המחקר   פעילות  לצורך  החברה  את  שימשו  הפרטיים  מהמשקיעים  שגויסו  הכספים  ארה"ב. 

 והפיתוח שלה וכן לצורך פעילותה השוטפת. 

 

 חלק ב': היבטי ממשל תאגידי 

 היבטי ממשל תאגידי  .5

 תרומות  .5.1

רווחהפסד( לפני לתקופה    ) 

    מיסים על הכנסה

)3,473,652 ( 2,532,746 )1,126,275 (  

 מיסים על הכנסות חברת בת בבולגריה    ) 14,268( - - הוצאות מס 

  ) 1,140,543( 2,532,746 ) 3,473,652( נקי  )הפסדרווח ( 

 החברה  הסברי 31.12.2019 ביוני  30 הסעיף

2020 2019 

תזרימי מזומנים ששימשו  

 לפעילויות שוטפות 

נבע    במזומנים  גידול  ) 1,410,890( ) 1,616,113( ) 2,381,511( שוטפת  לפעילות  ששימשו 

 . החברה של  שוטפותהבהוצאות  גידול מ

ששימשו  מזומנים  תזרימי 

 לפעילויות השקעה 

)51,327 ( )5,808 ( )461,037(  

שנבעו  מזומנים  תזרימי 

 מפעילויות מימון 

   נבע מזומנים מפעילות מימון    תזרים   2019  בשנת 18,653,433 - -

לדוחות    8מגיוסי הון שגייסה החברה (ראה באור  

ליום   החברה  של  .  2019בדצמבר    31הכספיים 

 מצורף)

לעומת הון חוזר    2020ביוני  30הון חוזר ליום   16,849,101 7,940,409 11,764,301 הון חוזר 

מגיוסי הון   נובע בעיקרו  2019ביוני  30ליום 

לדוחות הכספיים   8שגייסה החברה (ראה באור  

 . מצורף) 2019בדצמבר  31של החברה ליום 
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תרומות על ידי החברה ונכון למועד הדוח, לא נקבעה מדיניות תרומות  נכון למועד דוח זה לא ניתנו 

    בחברה.

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .5.2
מאחר שהחברה הינה חברה פרטית, אזי נכון למועד דוח זה לא חלה עליה חובה למנות דירקטורים  

בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל  

. למועד הדוח,  2005  –מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו  

 ים בחברה דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. לא מכהנ 

 דירקטורים בלתי תלויים  .5.3
למועד הדוח, תקנון החברה אינו כולל הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בהתאם  

להוראות התוספת הראשונה לחוק החברות. למועד הדוח, החברה היא חברה פרטית ולא מכהנים  

 יים. בה דירקטורים בלתי תלו

 גילוי בדבר המבקר הפנימי של החברה  .5.4
אין   הדוח  למועד  פנימי.  מבקר  למנות  חובה  עליה  חלה  לא  פרטית  חברה  הינה  שהחברה  מאחר 

 לחברה מבקר פנימי. 

 הליך אישור הדוחות הכספיים .5.5

למועד הדוח, החברה הינה חברה פרטית לפיכך, דוחותיה הכספיים של החברה מאושרים על ידי  

החברה  בהדירקטוריון.   של  הכספיים  הדוחות  על  דיון  קיים  הדירקטוריון  הדוחות,  אישור  טרם 

 .בנוכחות סמנכ"לית הכספים ורואי החשבון של המבקרים

 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד ': גחלק 
 אירועים מהותיים בפעילות החברה שאירעו בתקופת הדוח ולאחריו: .6

 .  לדוח העסקהלפרטים אודות אירועים מהותיים בשנת הדוח ראו מתאר פעילות החברה המצ"ב 

 אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן  .7

וכן    3  לפרטים אודות אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן ראו ביאור לדוחות הכספיים השנתיים 

 . לדוח העסקהמתאר פעילות החברה המצ"ב 

 ואומדניםהערכות שווי  .8

ביולי    31ליום  מניה נכון  ה  שווי ההוגן שלנערכה הערכת שווי המתייחסת ל  2020  באוגוסט  10בתאריך  

2020 . 

ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים, ראה ביאור   של החברה ליום    סקירה לדוחות    2באשר לאומדנים 

30.06.2020 . 

 

 

 ___________________   ___________________ 

 , מנכ"ל אורן דרור  , יו"ר אורן דרור

   

 

 

 2020באוגוסט,  17תאריך: 



 1-ט
 

 "מ בע אקסיליון
 ") החברה("

  –(פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  ערך ניירות לתקנותא  56 בתקנהאירועים כהגדרתו  דוח

, בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד החתימה והפרסום של  1969-מבנה וצורה), התשכ"ט

   2020 יוני  30החברה ליום  שלהדוחות הכספיים 
 

החברה    שלאירועים מהותיים לאחר מועד החתימה והפרסום של הדוחות הכספיים  לא התקיימו  

 . 2020 ביוני 30ליום 

 

                           20.08.2018 :ביום נחתם

 

 

 ______ 

יו"ר  אורן דרור, 

 דירקטוריון 

  _____ 

מנכ"ל  אורן דרור, 

 דירקטור ו

 

 



 'דספח נ
 אקסיליוןהערכת שווי 
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   חברת הערכת שווי

   מ"בע  אקסיליון

  2020  ביולי,  31ליום  נכון  

  

  

  

  

  

  2020  ,אוגוסט
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  ) בע"מ2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי
  
  4464102, סבא כפר 7134 ד.ת

  073-2903330 טלפון

www.ifs-consulting.co.il 

  

 

  2020, באוגוסט 10

  :לכבוד

  מ"בע אקסיליון 

  אקסיליוןחברת הערכת שווי : הנדון

 החברהלהון הערכת שווי כלכלית ") IFS(להלן: " מ"בע) 2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי, ביצענו, " ו/או "החברה")אקסיליון(להלן: " מ"בע אקסיליוןחברת  לבקשת

  .")ההערכה מועד: "להלן( 2020יולי ב 31יום לנכון . הערכת שווי החברה הנה ")אפיו(להלן: "מ "בע אפריקה אפיו חברתעם עתידה להיות ממוזגת אשר 

  .אקסיליוןבמסגרת עסקת מיזוג עם לפרסם חוות דעת זו בצרוף למתאר  אפיואנו מאשרים ל

  

  1התפרצות נגיף הקורונה

 מגפת" :להלן( 2020 שנת של הראשון חציוןה במהלך נוספות רבות למדינות והתפשטותו 2019 דצמבר חודש במהלך בסין )Covid 19( הקורונה נגיף התפרצות בעקבות

 ;הפיננסיים בשווקים חדות שערים ירידות חלו; בישראל לרבות, בעולם רבים באזורים הכלכלית הפעילות בהיקפי משמעותית ירידה חלה, )"המגפה" או" הקורונה

  .רבים בענפים הפוגע עולמי כלכלי למשבר גורמת הקורונה מגפת, כך. מטבעות של החליפין בשערי חדים שינויים וחלו

, פעילותה על הקורונה נגיף התפשטות של השונות להשפעות והערכותינו ביחס החברה הערכות .תדיר באופן שמשתנה אירוע בבחינת הינה הקורונה נגיף התפשטות

 צופה  מידע.  החברה  מצויה בשליטת  ואינה  וודאית  אינה  התממשותן  אשר  ,1968  –  ח"התשכ,  ערך  ניירות  בחוק  זה  מונח  של  כהגדרתו,  עתיד  צופה פני  מידע  בבחינת  הינן

 
 במתאר 8להרחבה ראה גם סעיף  1
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 החברה הנהלת הערכות ועל) תדיר ומשתנה( היום קיים שהוא כפי הקורונה להתפשטות לנגיף וביחס הממשלה להנחיות ביחס הפומבי המידע על מבוסס זה עתיד פני

 באופן להיות שונות עלולות אף והן, חלקן או כולן, יתממשו שההערכות וודאות כל אין כי, יובהר. עריכת חוות דעת זו במועד המידע הידוע על, היתר בין, המתבססות

 הגורמים  והחלטות  הקורונה  נגיף  בהתפשטות  ומגמות  שינויים  ,כגון,  החברה  בשליטת  שאינם  חיצוניים  בגורמים  תלותן  בשל,  היתר  בין  וזאת,  לעיל  שהוצגו  מאלו  מהותי

 הרגלי על השפעות, והעסקית בסביבה התחרותית שינויים, כלכליים ומיקרו מאקרו שינויים, עמם ביחס להתמודדות השונות בטריטוריות שיתקבלו המוסמכים

  החברה. לפעילות וונטייםהרל הסיכון מגורמי איזה התממשות או/ו החברה מהערכות השונות בפועל תוצאות ,של לקוחות אמזון הצריכה

  

  אחריות הגבלת

 נתונים על התבססנו, דעתנו חוות גיבוש לצורך. בלבד זו ולמטרה העבודה בגוף המפורטות הנחות בסיס על, החברהלהעריך את השווי ההוגן של  הינה זו עבודה מטרת

 לא אולם ,ועדכניים שלמים, כאמינים לנו הנראים מידע מקורות על הסתמכנו. וניסיונם ידיעתם מיטב בסיס על לנו ניתנו אשר, החברה הנהלת ידי על לנו סופקו אשר

. בעבודתנו  ששימשו  הנתונים  נאותות  אודות  דעה  כל  מחווים  איננו  ולפיכך  שקיבלנו  המידע  של  תלויה  בלתי  עצמאית  בחינה  או  בדיקה  ערכנו  ולא  ביקורת  פעולת  כל  ביצענו

  .הנתונים של לדיוקם או לשלמותם, לנכונותם כלשהוא אימות משום בעבודתנו לראות אין, לפיכך. זו דעת חוות את לשנות עשוי בנתונים או במידע שינוי כל

 אשר  תחזיות  כן  ועל,  התחזית תקופת  פני על להשתנות עשויות אלו  הנחות.  התחזית ליום  סבירות הנחות על  ומתבססות  עתידיים  למאורעות  מתייחסות  תחזיות,  ככלל

 ברמת שנערכו לתחזיות להתייחס ניתן לא, כן על. יותר מאוחר במועד שתעשנה מהערכות או/ו בפועל הפיננסיות מהתוצאות להיבדל עשויות ההערכה לימי נערכו

 .מבוקרים כספיים דוחות לנתוני המיוחסת הביטחון

 זו דעת שחוות סבורים אנו. השווי מעריך של הסובייקטיבי הדעת בשיקול רבים במקרים תלויות ומסקנותיהן מדויק מדע להיות מתיימרות אינן כלכליות הערכות

  .שונה לתוצאה להגיע היה עשוי אחר שווי מעריך וכי, לנו שסופק המידע על בהתבסס סבירה הינה

 ניירות   של  מכירה  או/ו  השקעה  המלצת  לרבות,  כלשהיא  לפעולה  המלצה  משום  בה  ואין  בלבד  השווי  בקביעת  הקשורים  הכלכליים  ההיבטים  למכלול  מתייחסת  עבודתנו

 בעבודתנו  המופיע המידע. זו דעת חוות לצורכי ורק אך נעשה, עיינו שבהם, שונים מסמכים פירוש. משפטית דעת חוות או ייעוץ משום דעתנו בחוות אין. כלשהם ערך

" הוגן  שווי"  המושג.  כלשהוא  למשקיע  כלשהוא  נכס  או  החברה  שווי  את  להעריך  מיועד  ואינו  פוטנציאלי  משקיע  לדרוש  שעשוי  האינפורמציה  כל  את  לכלול  מתיימר  אינו

  .לעסקה הרלבנטיות העובדות אודות ידע של סבירה מידה הצדדים לשני כאשר, מרצון למוכר מרצון קונה בין, ידיים נכס יחליף שבו כמחיר מוגדר
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 שימשו אשר וההנחות המתודולוגיה תיאור את כוללת דעתנו חוות. השיטה ישימות למידת ובכפוף לדעתנו המתאימות ההערכה בשיטות נקטנו ,השווי הערכת לצורך

  . שבהם לעיקריים מתייחס אלא, יישמנו אשר הנהלים כלל של ומפורט מלא תיאור להיות אמור אינו בה הכולל התיאור. השווי להערכת

של רשות ניירות ערך בעניין גילוי קיומה של תלות בין מעריך  105-30המוערכת בהתאם לכל דין, ובכלל זה, בהתאם לעמדה מספר  ובחברה אפיובהננו בלתי תלויים 

 .2015ביולי  22, לרבות לעניין הערכות שווי מהותיות מאוד לתאגיד, מיום אפיוהשווי לבין 

מגובה שכר הטרחה שישולם על ידי החברה לנו בגין חוות דעת זו. במקרה בו נחויב בהליך  3מתחייבת לשפות אותנו בקשר עם כל פיצוי אשר עולה על פי  החברה

  משפטי, מזמיני העבודה ישפו אותנו על כך בהתאם, והכל למעט במקרה של זדון מצדנו.

 :השווי מעריכת החברה מטעם האחראי של ווניסיונ השכלתו פרטי

, במימון התמחות( עסקים במנהל שני תואר, וכלכלה בחשבונאות ראשון תואר בעל. מ"בע) 2009( והשקעות יעוץ אס.אפ.אי חברת של ומנהל בעלים, שלוש בן שגיא

  . 2בישראל חשבון רואי בלשכת וחבר חשבון לראיית רישיון בעל. משפט בלימודי שני ותואר) מידע ומערכות בנקאות

  073-2903330 או 052-4760011' בטל, ח"רו, שלוש בן שגיאל לפנות ניתן, ועניין שאלה בכל

 

 

 

   

 
  לעבודתנו. א'לפרטים נוספים, ראו נספח  2
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  1  פרק

  כללי
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 נכון  ,אפיולצורך מיזוג עם    אפסילוןשל הון  הערכת שווי    הנה  העבודה  מטרת •

 .2020לחודש יולי 

 צוין כן אם אלא, שוטפים בערכיםו דולרב מוצגים זו בעבודה הנתונים כל •

 .אחרת

 :זו דעת חוות במסגרת שימוש בהם נעשה אשר מונחים רשימת מוצגת להלן •

  מ"בע אקסיליון   –אקסיליוןו/או  חברהה

  מ"בע אפריקה אפיו  -אפיו

ולו צורפה הערכת  אפיומתאר אשר פורסם על ידי   -מתאר
  שווי זו

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  -הבורסה

IFS –  מ"בע) 2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי  

  2020 ,יוליב 31  –מועד ההערכה 

  דולר ארה"ב   – $/דולר

 :הבאים והמצגים הנתונים על הסתמכנו עבודתנו לצורך •

 לגבי החברה מהנהלת התקבל אשר ותפעולי עסקי, פיננסי מידע −

 .הפעילות

 מתאר החברה. −

 .2019-ו 2018לשנים  ההחברדוחות כספיים של  −

 לבורסה לניירות ערך בתל אביב. אפיודיווחי  −

 .האינטרנט באתרי המתפרסם ורלוונטי גלוי מידע −

 .החברה הנהלת עם ופגישות שיחות −
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 2  פרק
  והפעילות החברה תיאור
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 החברהמיזוג עם עסקת  2.1

, ראו אפיובדבר התקשרות החברה בהסכם למיזוג פעילותה עם ולתוך לפרטים 

  .במתאר 4סעיף 

 

 3 אקסיליוןתיאור  2.2

) הינה חברה פרטית "אקסיליון"ו/או  "החברה" :אקסיליון בע"מ (להלן

 .2009באוגוסט  18הרשומה בישראל שהתאגדה ונרשמה ביום 

תוך  TransEmעם הקמתה, התמקדה החברה בפיתוח תוכנה לתכנון רמזורים 

הותנע יישום של  2011מתן דגש על מרכיבי העדפה לתחבורה ציבורית. בשנת 

החל יישום התוכנה  2014התוכנה בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים. בשנת 

פור בפרויקט המטרונית בחיפה. שני הפרויקטים הללו היוו הצלחה והביאו לשי

ניכר במדדים השונים (קיצור זמני המתנה וזמן נסיעה כולל בציר, העלאת 

מהירות הנסיעה וכמות הנוסעים ברכבת הקלה ובמטרונית), תוך יישום יכולות 

 של רכבי תחבורה ציבורית מקושרים לרמזורים.

החליטה החברה על אסטרטגיה חדשה לפתח תוכנה לתכנון  2018במהלך שנת 

) שמטרתה לווסת את גודש התנועה AIבינה מלאכותית (רמזורים מבוססת 

באמצעות בינה המלאכותית תוך כדי מתן דגש (הן ברמת משאבי אנוש, ברמת 

המוצר ורמת האסטרטגיה הכוללת של החברה) לפיתוח כלים שיעניקו סל 

פתרונות רחב וכולל לפתרון בעיית גודש התנועה בהתבסס על טכנולוגיות 

) ואשר יגיבו AIעיבוד וידאו/תמונה באמצעות בינה מלאכותית (מתקדמות של 

 בזמן אמת למצב התנועה וינהלו את התנועה על פי הביקוש. 

נכון למועד מתאר זה, החברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר מתמקדת 

) AIבפיתוח, יישום והטמעה של מערכות תוכנה מבוססת בינה מלאכותית (

מיטבי בערים ומטרופולינים בדגש על שיפור  לניהול מערך התחבורה באופן

זרימת התנועה, העדפת תחבורה ציבורית, רכבי חירום והגברת בטיחות 

משתמשי הדרך השונים בדגש על הולכי רגל. הפתרונות שמפתחת החברה 

דים להביא לאופטימיזציה מיטבית של תזמון מערכת הרמזורים הפועלת תמתע

לזרימה מיטבית של משתמשי הדרך השונים במרחב הציבורי וכפועל יוצא מכך 

וזאת כגון: הולכי רגל, תחבורה ציבורית, רכבים פרטיים ורכבים קלים 

באמצעות ניתוח כולל של רשת הרמזורים, משתמשי הדרך ורמת הביקוש 

ברשת, וזאת ללא צורך בפריסת תשתיות פיזיות, חומרה יקרה וחפירת קווי 

 אים.תקשורת וגל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
  מקור: מתאר. להרחבה נוספת בנושא ראה במתאר. 3
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  3פרק  
  מתודולוגיה
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 כללי 3.1

  שיטות הערכה מקובלות 

  קיימות מספר שיטות מקובלות להערכת שווי כלכלי של עסקים וחברות:

  שיטת השווי הנכסי;  •

  שיטת ההשוואה לעסקות דומות;  •

  שיטת המכפיל;  •

  .)DCF methodשיטת היוון זרמי המזומנים ( •

  

  טת השווי הנכסישי

שיטה זו מתבססת על עלות נכסי החברה בניכוי התחייבויותיו, כפי שהם 

יכול שתיעשה תוך ביצוע התאמות ותיקונים,  . ההערכההמשתקפים במאזנ

שיטה זו מתאימה  הנכסים וההתחייבויות.בניסיון לאמוד את שווי השוק של 

  בעלי נכסים מוחשיים רבים, כדוגמת חברות נדל"ן. חברותבעיקר ל

דומה, אך לא בהכרח  חברההגישה מתאימה גם להערכה של עלות ההקמה של 

הצפוי לנבוע מנכסי החברה. החיסרון העיקרי של  להערכת פוטנציאל הרווח

הרווחים הקיים בעסק  וטנציאלהשיטה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת מפ

  מעבר לנכסים הרשומים בספרים.

  שיטת ההשוואה לעסקות דומות

שיטת ההשוואה לעסקות דומות עושה שימוש במחיר בפועל, לפיו בוצעה עסקת 

ההערכה, או של עסקים דומים, וזאת בתנאי שעסקה כזו   מכר של החברה נשוא

  בוצעה פרק זמן סביר לפני ביצוע ההערכה.

, יש למצוא עסקות הדומות בחברות דומותהשוות לעסקות שנעשו כדי ל

מאפיינים תפעוליים, מידת הסחירות ונתונים  מבחינת תחום הפעילות,

  פיננסיים.

  דומות הינם: חברותשלבי ההערכה בשיטת ההשוואה ל

בעלי מאפיינים תפעוליים הדומים   חברותאיתור עסקות המתייחסות ל . 1

  נשוא ההערכה; חברהל

 ותהדומ ותסיס נאות להשוואת גודלם היחסי של החברמציאת ב . 2

  והחברה נשוא הערכה;

חישוב מכפיל ממוצע של החברות הדומות והערכת השווי של החברה  . 3

  שימוש במכפיל זה. נשוא ההערכה על ידי

יתרונותיה של השיטה בכך שהיא משקפת נאותה, דרך המחירים שנקבעו בפועל 

פרמטרים המשפיעים על השווי, ומונעת את מרצון, את כל ה  בין קונים ומוכרים

להיות שנויות במחלוקת. כמו כן,  הצורך להתבסס על תחזיות העלולות

מבטיחה כי  התבססות על עסקות שמועד ביצוען סמוך למועד הערכת השווי,

השווי שמתקבל בשיטה זו יסתמך על מציאות כלכלית וסביבה עסקית דומות, 

  נאמנה דרך מחיר השוק. המשתקפות
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החיסרון העיקרי של שיטה זו הנו הקושי הקיים, בדרך כלל, באיתור עסקאות 

  את שווי החברה המוערך. דומות, מהן ניתן לגזור

  שיטת המכפיל

שיטת המכפיל דומה לשיטת ההשוואה לעסקאות דומות, אך מתבססת על 

  ציבוריות בענף של החברה נשוא ההערכה. מחירי מניות של חברות

 תא פועליהחברה על בסיס היחס הממוצע בענף בו ה כתרבשיטת המכפיל מוע

השוק לבין פרמטר חשבונאי נבחר. הפרמטרים  בין נתון המבוסס על שווי

המכירות וההון העצמי.  המקובלים כוללים את הרווח הנקי, הרווח התפעולי,

 לעיתים נעשה שימוש גם בפרמטרים תפעוליים, כגון מספר המנויים, שטחי

וכו'. היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר הרלבנטי מכונה מכירה 

  "מכפיל".

השיטה טובה בעיקר לקבלת אומדן כללי ראשוני לגבי שווי החברה אך לא 

השיטה נעוץ בפשטותה ובמהירותה, יחסית  להערכה מדויקת. יתרונה של

חת שהיא אינה לוק  בעובדה  לשיטות אחרות. החיסרון העיקרי של שיטה זו נעוץ

 בחשבון שורה של גורמים העשויים להשפיע על השווי הספציפי של החברה,

מעסקים "דומים" באותו תחום, כגון: שיעור צמיחה שונה, מבנה הון  בשונה

העובדה שבמרבית המקרים קיים תחום רחב   שונה וכדומה. חסרון נוסף נובע מן

  נכונה. של מכפילים, אשר מיצועו אינו מביא בהכרח לתוצאה

 
4 IFRS13  

  )Discounted Cash Flow method( טת היוון זרמי המזומניםשי

של החברה להפיק  השיטת היוון זרמי המזומנים מבוססת על הערכת יכולת

מוערך שווי החברה באמצעות היוון זרמי המזומנים,  מזומנים. בהתאם לכך,

העתידיים מהוונים במחיר הון  פיק בעתיד. זרמי המזומניםתאשר צפוי כי 

משקיע   הסיכון הגלום בפעילות החברה, ומבטא את התשואה אשרהמשקף את  

  סיכון דומה. תבעל חברההיה מצפה לקבל מ

שיטת היוון זרמי המזומנים הינה השיטה המקובלת ובעלת הבסיס התיאורטי 

שימוש בשיטה זו יש לבנות מודל פיננסי, אשר יחזה את  המוצק ביותר. לצורך

והמכירה, המסים וההשקעות,  נהלההמכירות, עלות המכירות, הוצאות הה

יתרונה העיקרי של השיטה נובע  וזאת לצורך גזירת תזרים המזומנים החזוי.

נשוא חברה והתייחסותה לגורמים ייחודיים ב תהספציפי חברהמהתאמתה ל

  ההערכה. מאפיין זה מביא לרמת דיוק גבוהה יחסית.

ההכנסות, ההוצאות חסרונותיה של השיטה טמונים בקושי לחזות את 

  ולקבוע את מחיר ההון המתאים.הרלבנטיות,  וההשקעות העתידיות

  4מדרג שווי הוגן 3.2

 התחייבות  להעברת  משולם  או  נכס  ממכירת  מתקבל  שהיה  מחיר  הוא  הוגן  שווי

 שוק בתנאי המדידה במועד) ביותר הכדאי או( העיקרי בשוק רגילה בעסקה

 לצפייה ניתן זה מחיר אם להתחשב מבלי )יציאה מחיר כלומר( נוכחיים

  אחרת. הערכה בטכניקת שימוש תוך נאמד זה מחיר אם או במישרין
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 בשוק  משתתף  של  היכולת  את  בחשבון  מביאה  פיננסי  לא  לנכס  הוגן  שווי  מדידת

 ידי על או שלו המיטבי בשימוש הנכס באמצעות כלכליות הטבות להפיק

  .שלו המיטבי בשימוש בנכס שישתמש בשוק אחר למשתתף מכירתו

דרג שווי הוגן המסווג לשלוש רמות יקובע מ  IFRS 13תקן חשבונאות בינלאומי  

  את הנתונים לטכניקות הערכה שמשמשות למדידת שווי הוגן:

 פעילים עבור בשווקים) תואמו שלא( מצוטטים מחירים הם 1נתוני רמה  �

 גישה להיות יכולה שלישות זהות התחייבויות עבור או זהים נכסים

המדידה. מחיר מצוטט בשוק פעיל מספק את הראייה  במועד אליהם

המהימנה ביותר לשווי הוגן ויש להשתמש בו כדי למדוד שווי הוגן בכל 

  עת שהוא ניתן להשגה.

מוגדרים כנתונים אשר אינם מחירים מצוטטים הכלולים  2נתוני רמה  �

ייבות, במישרין או , אך ניתנים לצפייה עבור נכס או התח1ברמה 

  בעקיפין.

עבור  או הנכס עבור לצפייה ניתנים שאינם נתונים הם 3נתוני רמה  �

 הוגן שווי למדוד כדי ישמשו לצפייה ניתנים שאינם נתונים .ההתחייבות

 ,להשגה ניתנים אינם לצפייה שניתנים רלוונטיים נתונים במידה שבה

 עבור,  אם בכלל,  מועטה  שוק  פעילות  קיימת  שבהם  מצבים  יתאפשרו  ובכך

 של המדידה מטרת ,אולם. המדידה במועד ההתחייבות עבור או הנכס

 המדידה במועד מחיר יציאה כלומר, שינוי ללא נותרת ההוגן השווי

 את שחב או שמחזיק בנכס בשוק משתתף של המבט מנקודת

 ההנחות את ישקפו ניתנים לצפייה שאינם נתונים, לפיכך. ההתחייבות

 כולל,  ההתחייבות  או  הנכס  תמחור  בעת  בהן ישתמשו  בשוק  שמשתתפים

  .סיכון לגבי הנחות
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4  פרק

   החברההון   שוויהערכת  
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  מתודולוגיית הערכת השווי 4.1

 הטובה  הראיה  את  מהווה  עדכניים  השקעה  סבבי  במסגרת  שנקבע  השוויכידוע,  

-כ"שווי הוגן"  מגדיר    IFRS13בתקן    9סעיף    .ההשקעה  של  ההוגן לשוויה  ביותר

 בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה... נכס במכירת מתקבל שהיה המחיר"

 את תמקסם ישות"... כי וקובע מוסיף זה לתקן 11 סעיף...". המדידה במועד

 בנתונים השימוש את ותמזער רלוונטיים לצפייה שניתנים בנתונים השימוש

 בתנאי...  הוגן שווי מדידת של המטרה את לקיים כדי לצפייה ניתנים שאינם

  ."נוכחיים שוק

לצורך אומדן הון החברה התבססנו על סבב השקעה אחרון בחברה. בנוסף, לכן,  

  מכתב הכוונות להשקעה בחברה.ינת סבירות השווי התבססנו גם על לצורך בח

  סבבי השקעה אחרונים 4.2

בוצע סבב השקעה בחברה אשר כלל משקיעים קיימים   25.9.2019ביום    .א

-ומשקיעים חיצוניים. במסגרת סבב זה גייסה החברה סך כולל של כ

הערך  .מניות רגילות של החברה 48,267כנגד הנפקת  מיליון דולר 3.9

מיליון דולר הנו  2.5כאשר סך של  .80.8$ -של מניה רגילה נאמד בכ

להרחבה אודות לחברה (ממשקיעים חיצוניים שאינם קשורים 

קף לחברה שווי של סבב זה מש ).במתאר 5 השקעות אלו ראה סעיף

  מיליון דולר. 27 -כ

 
  .לרבות הבורסה לניירות ערך בתל אביב 5

 LOI- letterחתמה החברה על מכתב כוונות מחייב (  14.5.2020ביום   .ב

of intent שאינו קשור לחברה.  משקיע מוסדי) להשקעה בחברה עם

 1.75במסגרת מכתב כוונות זה התחייב צד ג' להשקיע בחברה סך של 

מיליון דולר לפני הכסף ובדילול  38.5מיליון דולר לפי שווי חברה של 

פופה לתנאי בו מניות החברה יירשמו למסחר מלא. השקעה זו כ

 .5בבורסה

אלו  עסקאותלהרחבה אודות מהנהלת החברה (על פי מידע שקיבלנו   .ג

 23.7.2020  -בהמפורט לעיל,  כתב הכוונות  , חלף מ)במתאר  5  ראה סעיף

בעלי   מספר  לבין  6משקיעים חיצונייםם הסכם בין  תנח  3.8.2020יום  וב

. במסגרת הסכם זה זה "ההסכם")בסעיף קטן ( קיימים בחברהמניות 

מניות של   24,549בעלי המניות סך כולל של    6-רכש המשקיע המוסדי מ

מהון המניות המונפק של החברה שאינו  7.9%-החברה (המהוות כ

 מיליון דולר 2.7תמורת סך כולל של  )7%-ובדילול מלא כ בדילול מלא

לגישתנו עסקה זו משקפת שווי הוגן מכיוון  .ש"ח למניה) 377.2-(כ

צד קשור לחברה, הרכישה בוצעה  שהמשקיעים החיצוניים אינם

מבחינה  , הןעסקה שאינה זניחה ובנפחממספר בעלי מניות קיימים 

 והן מבחינת שיעור המניות הנרכש.כספית 

 עסקת הרכישה נקבע ההסכם במסגרתבנוסף, כמצויין במתאר, 

 מ"בע אפריקה אפיו לבין החברה בין המיזוג עסקת לאחרתושלם 

 ליום עד המתלה התנאי יושלם ולא ככל. ")המתלה התנאי: "להלן(

 .רייף ישראלמר ו מ"בע גמל קופות מור, מ"בע השקעות מטאגכולל את  6
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 כבטל ויחשב מאליו יפקע ההסכם, כן כמו. ההסכם יבוטל 30.06.2021

 מפורט  מיזוג  הסכם  יחתם  לא,  30.06.2021  ליום  שעד  וככל  אם  ומבוטל

 ההבנות מזכר בו במקרה או/ו מ"בע אפריקה אפיו לבין החברה בין

 אפריקה אפיו לבין החברה בין) שייחתם וככל אם( המיזוג הסכם או/ו

הנה לצורך   זו  שוויהערכת  היות ו  .להם  הצדדים  בהסכמת  יבוטלו  מ"בע

 . לצורך אומדן השווי תנאי זה אינו רלוונטי מיזוג עם אפיו אפריקה

  

   אומדן שווי הון החברה 4.3

  :העסקה  למועד החברה של המניות הון הרכב את המרכזת טבלה להלן

  

  

  הנוסחה הר"מ:שווי החברה נאמד על בסיס 

(310,010+18,0007)*110$+7,070*call(14-30$,ex) 

+7,070*call(80.8$,ex)=FMV Equity 

  $):-להלן טבלה המציגה את שווי החברה (מוצג ב

 
  תוספת המימוש הנה אפסית לכן שווי האופציה הנו בקרוב שווי המניה. 7
8 -center/interest-chart-center/data-https://www.treasury.gov/resource

rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2019  

  

וסטיית   8%0.6, מקדם היוון  B&Sשווי האופציות חושב על בסיס מודל   -

 .950%תקן של 

  

נאמד  עסקת המניותבהתאם לתחשיב המוצג לעיל, שווי החברה על בסיס 

   מיליון דולר. 37-בכ

להלן ניתוח רגישות לעניין שווי החברה ביחס לשינוי בשיעור סטיית התקן 

  (באלפי $):

  

  

 

9 r@stern.nyu.eduadamodaAswath Damodaran,  ,Global ,Software (System & 

Application( .  

#סוג הנייר 

310,010מניות רגילות

(0.03$ex) שהוענקו ESOP18,000

(14-30$ex) שהוענקו ESOP7,070

(80.8$ex) שהוענקו ESOP11,074

346,154סה"כ 

PPSכמותסוג הנייר 

סה"כ , 

,000

     34,101       310,010110.00מניות רגילות

(0.03$ex) שהוענקו ESOP18,000110.00       1,980       

(14$ex) שהוענקו ESOP3,00097.85         294          

(30$ex) שהוענקו ESOP4,07087.74         357          

(80.8$ex) שהוענקו ESOP11,07466.80         740          

     346,15437,471סה"כ 

30%37,257     

40%37,362     

50%37,471     

60%37,566     

70%37,658     



 IFS Consulting & Investments     וןיליאקסהערכת שווי חברת  |   17

 

  פרטים נוספים אודות מעריכי השווי – נספח א'
  החברה המעריכהפרטי 

) בע"מ, מתמחה במתן ייעוץ כלכלי 2009חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות (

ומימוני והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין 

ותקינה ישראלית, לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה לבתי   IFRSלאומית  

בארץ משפט. בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות 

  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; �

 ליווי חברות מול המערכת הבנקאית; �

 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  M.B.Aבחשבונאות וכלכלה, תואר שני  BAתואר ראשון בעל  •

 M.Aעסקים עם התמחות במימון, בנקאות ומערכות מידע ותואר שני  

 בלימודי משפט.

 בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל. •

שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי  19-בעל ניסיון של מעל ל •

והמימוני, הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי (של אופציות ונגזרים 

אחרים, חברות ועסקים וכיו"ב) ועבודות כלכליות במגוון תחומים 

 לחברות פרטיות, ציבוריות ומשרדי ממשלה. 

לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים, מנהל  •

רו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת וים של מספר חברות כספ

BDO .זיו האפט 

מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות  •

 כספיים.

 :שווי למעריכי בינלאומיים גופים/בארגונים (Member) חבר •

o Member in the International Association of Consultants, 

Valuators and Analysts – IACVA 

 

 



 ה'ספח נ
 תנוסח מדיניות התגמול המוצע

 

 

 

 



 בע"מתחבורה חכמה אקסיליון 

 מדיניות תגמול לדירקטורים ולנושאי משרה
 מבוא .1

 הוראות כלליות .1.1

אקסיליון מדיניות התגמול הינה מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברת  (א)
 .%100 -ובחברות הבנות שלה המוחזקות על ידיה בבע"מ תחבורה חכמה 

, כאמור , ייקבעו בחוקהחברות התגמול בהתאם להוראות חוקאם וככל שלאחר אישור מדיניות  (ב)
בתקנות או בצווים שיוצאו מכוחו, הקלות ביחס לדרישות החובה או בתנאי סף שצריכים להיכלל 
במדיניות תגמול נכון למועד אישורה, יראו בהקלות האמורות ככלולות במדיניות התגמול על אף 

 אישור דירקטוריון.ל בכפוף לוכל הוראה אחרת הקבועה בה, הכ

מדיניות התגמול אינה יוצרת לדירקטור ו/או לנושא משרה כלשהו בחברה, בין אם מכהן ובין  (ג)
אם עתידי, זכויות משפטיות כלשהן כלפי החברה וזכויותיו והתחייבויותיו של כל דירקטור ו/או 

 נושא משרה ייקבעו בהסכם בינו לבין החברה, ככל שייחתם.

מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם היא חלה על נשים וגברים כאחד, מדיניות התגמול  (ד)
 ללא כל הבדל.

 שנים, כדרישת החוק בעניין זה. 3-מדיניות התגמול תעודכן בהתאם לצורך ותאושר אחת ל (ה)

מדיניות התגמול תחול על כל נושאי המשרה ואלו יכול שיהיו עובדיה של הקבוצה ו/או קבלנים  (ו)
ים לה שירותים. ככל שנושא המשרה יספק שירותים לקבוצה כקבלן עצמאי, עצמאיים המספק

בים, התגמול לנושא המשרה ישולם כנגד ת מדיניות התגמול בשינויים המחוייחולו הוראו
חשבונית ומרכיבי התגמול ינורמלו, כך שמבחינת כלכלית כוללת הם יתאמו את האמור במדיניות 

 , מצבה ותכניותיה.החברהבטובת זו ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע 

, מענק פרישה, תגמול הוני וכן, כל רכיב תגמול אחר, עליו יוסכם בין נושא המשרה לחברה מענק (ז)
לא יהיה בסיס לחישוב זכאות או ו עבודתו משכר כחלק ייחשב לאשולם למי מנושאי המשרה, יש

ולא  שכרצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישמש כרכיב 
יהווה רכיב קובע לצורך חישוב הזכויות הנובעות מיחסי עבודה, לרבות, אך לא רק, חופשה, 

 במסגרת ייכללו אלה םשרכיבי ככל, השתלמות קרן, פנסיוניותמחלה, פיצויי פיטורין, הפרשות 
 .והעסקתו כהונתו תנאי

בשל היות נושאי המשרה בעלי תפקיד ניהולי בכיר ומאחר והתפקיד דורש מידה מיוחדת של אמון  (ח)
 הוראות ו, לא יחול1951 -"א התשיחוק שעות עבודה ומנוחה,  להוראות שבהתאם הריאישי, 

ם לתגמול עבור עבודה בשעות זה הם לא יהיו זכאי בכללנושאי המשרה ול ביחס האמורחוק ה
 נוספות או בזמן המנוחה השבועית.

אין באמור כדי לגרוע מחובת הדירקטוריון לבחון, מעת לעת, את מדיניות התגמול ואת הצורך  (ט)
ב. לחוק החברות, אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת 267בהתאמתה להוראות סעיף 

הדירקטוריון יקיים מעקב שוטף על יישום מדיניות  קביעתה או מטעמים אחרים. לאור האמור,
 התגמול של נושאי המשרה בחברה.

 ביחס לנושאי משרה ספיצפיים תחולה .1.2

לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה,  מובאים, זו תגמול מדיניות לאישור במקביל
אילן  מרבע"מ  באקסיליוןיו"ר ומנכ"ל החברה מר אורן דרור וסמנכ"ל טכנולוגיה  שלניהול  הסכמי
 לפירוט. של המנהלים  והעסקה הכהונה תנאי, אשר קובעים את )בסעיף זה: "המנהלים"( וייצמן

גם פורסמה גם מדיניות  שבמסגרתו) האסיפה זימון דוח ראו נא, כאמוראודות תנאי הכהונה והעסקה 



את כלל  מהוויםה"ה אורן דרור ואילן וייצמן,  של כאמורההעסקה והכהונה  תנאיזו(.  תגמול
, יובהרשנים ממועד אישורם. על כן  3לתקופה של  המנהלים לו זכאים שיהיוהתגמולים והמענקים 

לא ישתנה  ,זכאים הם לו( החודשי)השכר  הקבוע התגמולכי  ,זו תגמול במדיניות האמור כל אף על
תגמול הוני כמפורט  או(, 5.2לא יהיו זכאים למענק שנתי )כמפורט בסעיף  המנהליםבתקופה זו, 

 לאיזה זכאים יהיו לא וכן)ב((, 5.3 בסעיף כמפורטהאופציה שיוענקו להם  כתבי)למעט  5.3בסעיף 
)למעט טלפון נייד, חופשה שנתית  5.4 בסעיף המפורטים הנוספות וההטבות הנלווים מהתנאים

 (.שלהם הניהול בהסכמי כאמור והכלוחופשת מחלה, החזר הוצאות, ביטוח אחריות, שיפוי ופטור, 

 

 הגדרות .1.3

 או כפי שיהיה שמה מעת לעת. בע"מתחבורה חכמה אקסיליון  : ״החברה״ (א)

 כפי שיעודכן מעת לעת בדיווחיה של החברה לבורסה.: ״החברות הבנות״ (ב)

 החברה והחברות הבנות. :״הקבוצה״ (ג)

, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו, כפי 1999-חוק החברות, התשנ״ט :״חוק החברות״ (ד)
 שיתוקן או יעודכן מעת לעת. 

, לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, כפי 1968-חוק ניירות ערך, התשכ״ח :״חוק ניירות ערך״ (ה)
 שיתוקן או יעודכן מעת לעת

עדת התגמול שהרכבה כנדרש על פי דין. ועדת הביקורת שמתקיימים בה ו: "ועדת התגמול" (ו)
 התנאים הנדרשים לכך על פי הדין, רשאית לשמש גם ועדת תגמול.

 לחוק החברות. 1כהגדרתו בסעיף  :״נושא משרה״ (ז)

תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה בחברה, לרבות מתן פטור, ביטוח,  :״כהונה והעסקה יתנא״ (ח)
התחייבות לשיפוי או שיפוי, מענק פרישה וכל תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, 

 הניתנים בשל כהונה או העסקה של נושא המשרה בחברה.

 רהשיקולים, אמות מידה והוראות לבחינת וקביעת תנאי כהונה והעסקה של נושא מש .2

בין  במסגרת בחינת תנאי הכהונה המוצעים לנושא משרה ייבחנו על ידי הגורמים המאשרים בחברה,
 השאר, שיקולים אלה:

 :שיקולים מחייבים .2.1

 קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח; (א)

ניהול  יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות (ב)
 הסיכונים של החברה;

 גודל החברה ואופי פעילותה; (ג)

תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי  -לעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים  (ד)
 החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

 :עניינים שחובה להתייחס אליהם .2.2

 מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;השכלתו כישוריו,  (א)

 תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו; (ב)



של שאר עובדי החברה  1היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לעלות השכר (ג)
שכר החציוני של , ובפרט היחס לשכר הממוצע ול2ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה

 עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה;

להלן היחס המקסימאלי בין עלות תנאי כהונה והעסקה של נושא המשרה לבין עלות השכר 
 :3החציונית והממוצעת של שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים על ידי החברה

 תפקיד יחס ממוצע יחס חציוני

 וסמנכ"ל טכנולוגיה מנכ״ל 10 10

)למעט סמנכ"ל משנה למנכ״ל או סמנכ״ל  10 10
או נושא משרה אחר שאינו טכנולוגיה( 

 דירקטור או יו״ר דירקטוריון פעיל

 

החברה סבורה כי מדובר ביחסים סבירים בהתחשב בגודלה, אופי הפעילות שלה, המומחיות 
עסקיה, וכן כי אין ביחסים האמורים כדי והמיומנות הנדרשת מנושאי המשרה בחברה ואופי 

 להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

האפשרות להפחתת הרכיבים המשתנים על פי  -כללו תנאי הכהונה וההעסקה רכיבים משתנים  (ד)
שיקול דעת הדירקטוריון והאפשרות לקביעת תקרה לשווי המימוש של רכיבים משתנים הוניים 

 שאינם מסולקים במזומן;

תקופת הכהונה או ההעסקה של נושא המשרה,  -תנאי הכהונה וההעסקה מענקי פרישה כללו  (ה)
תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה בתקופה האמורה, תרומתו של נושא המשרה 

 להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה.

של נושא משרה, הממלא )או עומד למלא( תפקיד שכיח בחברה ציבורית )כגון: יו"ר  במקרה (ו)
נתוני התגמול בחברות דומות, הפועלות בתחום  -דירקטוריון, מנכ"ל, סמנכ"ל כספים וכל כיו"ב( 

פעילות ו/או בעלות מחזור פעילות ו/או שווי שוק ו/או הון עצמי ו/או סך מאזן ו/או רווח שנתי 
יש בהם כדי להעיד על סבירות התגמול ועל סבירות היחס בין הרכיבים המשתנים  דומים, אשר

לרכיבים הקבועים. נתוני ההשוואה שיובאו בפני חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יכללו 
חברות לפחות, בהן מתקיימים לפחות שניים מהפרמטרים המפורטים בסעיף זה  לשתיהשוואה 

 לעיל. 

 :תנים בתנאי הכהונה וההעסקהלעניין רכיבים מש .2.3

ביסוס הרכיבים על ביצועים בראייה ארוכת טווח, ועל פי קריטריונים הניתנים למדידה; ו/או  (א)
 .להלן 5.2קריטריונים בשיקול דעת כמפורט בסעיף 

היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים וכן, תקרה לשווי רכיבים משתנים במועד  (ב)
תקרת שווים במועד  -תשלומם; ואולם לעניין רכיבים משתנים הוניים שאינם מסולקים במזומן 

 הענקתם;

 תניה שלפיה נושא המשרה יחזיר לחברה, בתנאים שייקבעו במדיניות התגמול, סכומים ששולמו לו .2.4
כחלק מתנאי הכהונה וההעסקה, אם שולמו לו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש 

                                                           
כל תשלום בעד העסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום   -"עלות שכר"   1

 אחר.
שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים של קבלן שירות עובדים של קבלן כוח אדם  –"עובדי הקבלן המועסקים אצל החברה"  2

כהגדרתם בחוק העסקת  -המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל"  
 .1996-עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו

  3 יחס זה לא יחול על חברות בנות של החברה אשר כל פעילותן ועובדיהם הינם מחוץ לישראל. 



 בדוחות הכספיים של החברה;

תקופת החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתנים הוניים בתנאי כהונה והעסקה, תוך התייחסות  .2.5
 לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווח;

 תקרה למענקי פרישה. .2.6

 תפקידי נושאי משרה בחברה אשר לגביהם חלה מדיניות התגמולמיפוי  .3

 :בקבוצה מדיניות התגמול חלה על בעלי התפקידים הבאים

 ;יו״ר דירקטוריון .3.1

 ;דירקטור .3.2

 ; מנכ״ל החברה .3.3

 .משנה למנכ״ל או סמנכ״ל או נושא משרה אחר שאינו דירקטור .3.4

משרה בחברה בכל תפקיד, כל זאת מעבר מיחסי עובד מעביד למתכונת מתן שירותים ולהיפך של נושאי 
שינוי מתכונת ההתקשרות, לא תחייב אישור של האסיפה  ללא הגדלת עלויות העסקה לחברה בגין

 ידי ועדת התגמול בלבד. הכללית של בעלי המניות ותאושר על

 תגמול נושאי המשרה בחברה .4

 התגמול הכולל של נושאי המשרה עשוי להיות מורכב ממספר מרכיבים:

נועד לתגמל את נושא המשרה עבור השירותים שהוא מעניק לקבוצה, והזמן  - בסיסי קבועתשלום  .4.1
שהוא משקיע בביצוע תפקידו באופן שוטף. שכר הבסיס לוקח בחשבון את כישוריו של נושא המשרה 

ככל שמדובר בנושא משרה  וכן את דרישות התפקיד ותחומי האחריות והסמכות שהוא נושא. בנוסף,
גם הוותק והניסיון הייחודי שצבר בקבוצה והצורך בשימורו. ביחס לנושאי משרה שפועלים מכהן יבחנו 

 מחוץ לישראל, יילקח בחשבון גם רמות השכר של תפקידים דומים במקום הפעילות של נושא המשרה.

 פי חוק )רכיבים כגון: חסכון פנסיוני, הפרשות לפיצויים,-חלקם מוגדרים ונקבעים על - תנאים נלווים .4.2
ביטוח לאובדן כושר עבודה, ימי חופשה, מחלה, הבראה וכו׳(, חלקם נובעים מתנאי שוק או נוהג 
המקובל בשוק העבודה הרלוונטי לנושאי המשרה של החברה )כמו חסכון במסגרת קרן השתלמות( 
וחלקם נועדו להשלים את השכר הקבוע ולממן או להחזיר הוצאות הנגרמות לנושא המשרה לצורך 

 קידו )כגון הוצאות נסיעה וטלפון נייד(;מילוי תפ

נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי הקבוצה במהלך  - תגמול משתנה .4.3
התקופה עבורה משולם התגמול המשתנה. משקלו של רכיב זה מתוך חבילת התגמול הכולל משתנה 

 ול.מנושא משרה אחד למשנהו, בהתאם לבכירות ובהתאם לאופי התגמ

ועדת התגמול ובכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול ותרומת נושא המשרה, יוצגו ל
ולדירקטוריון בבואם לדון באישור כל אחד מרכיבי התגמול של נושא משרה וכלל מרכיבי חבילת 

 התגמול של נושא המשרה.

 נו כאמור להלן:טווח היחס הרצוי בין מרכיבי התגמול הכולל לשנה של נושאי המשרה בחברה הי .4.4

רכיבים משתנים )כולל 
 מענקים ותגמול הוני*(

 תפקיד

 משכורות 20השווה לעד  סך
 חודשיות )בסיס + נלוות(

 "ל מנכ



 משכורות 20 לעד השווה סך
 (נלוות)בסיס +  חודשיות

 טכנולוגיה"ל סמנכ

 משכורות 20 לעד השווה סך
 (נלוות)בסיס +  חודשיות

)למעט סמנכ"ל טכנולוגיה( או משנה למנכ"ל או סמנכ"ל 
נושא משרה אחר שאינו דירקטור או יו"ר דירקטוריון 

 פעיל

* לעניין חישוב הרכיב המשתנה ההוני, כאמור בטבלה לעיל, השווי ההוגן השנתי המצטבר של התגמול 
ההוני אשר יוענק לנושאי המשרה בחברה, במועד הענקה, ואשר יוערך על פי סך השווי הכלכלי במועד 

 הענקה מחולק באופן שווה במספר השנים עד למועד הבשלה מלאה.

 התגמול רכיבי .5

 )תגמול קבוע( בסיסשכר  .5.1

 קביעת השכר הקבוע לנושאי משרה (א)

השכר הקבוע לנושא משרה ייקבע במהלך המשא ומתן לקליטתו של נושא המשרה לתפקיד 
החברה או מי שימונה ל "בחברה. השכר יעודכן מעת לעת בהתאם לנהוג בחברה וינוהל בידי מנכ

ל יוכל לקבוע את השכר הקבוע בתוך טווח שיוגדר "מטעמו לצורך זה למול נושא המשרה; המנכ
פי ההוראות הקבועות במדיניות זו ובכפוף להוראות הדין. רמת -ויאושר לצורך זה מראש על

ד ואת ל, תביא לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה המיוע"השכר שתיקבע, בתוך הטווח הנ
 מידת התאמתו לדרישות התפקיד אותו מיועד נושא המשרה למלא.

 תפקידים אחרים פערים בין נושאי משרה בקבוצה ובינם לבין בעלי -השוואה פנימית  (1)
בטרם קביעת/עדכון שכרו של נושא משרה חדש יובאו בחשבון הגורמים הבאים וכן 

 השפעתם הצפויה על יחסי העבודה בקבוצה כולה ובהנהלתה:

 פער השכר בין נושא המשרה לבין נושאי משרה אחרים בקבוצה; .א

 פער השכר בין נושא המשרה לשאר העובדים בקבוצה; .ב

פער השכר בין נושא המשרה לבעלי  -אם קיימים בעלי תפקידים דומים בקבוצה  .ג
 התפקידים הדומים.

 4השכר הקבוע החודשי לנושאי משרה בחברה יהיה כדלקמן )במונחי עלות מעסיקתקרת  (2)
 בש"ח(:

 תפקיד מקסימום

 מנכ"ל 70,000

 סמנכ"ל טכנולוגיה 70,000

)למעט סמנכ"ל  ל"ל או סמנכ"משנה למנכ 100,000
או נושא משרה אחר שאינו דירקטור  טכנולוגיה(

 ר דירקטוריון פעיל"או יו

 

 עקרונות בחינת שכר תקופתית ועדכונו

במידת הצורך ועל פי שיקול הדעת של הנהלת החברה, ייבחן ויעודכן שכרם של נושאי המשרה  (ב)

                                                           
מלוא סכום  -השכר הקבוע לצורך טבלה זו חושב במונחי עלות מעסיק )וכאשר מדובר בנושא משרה המקבל את התגמול כדמי ניהול  4 

 להלן. 5.4התנאים הנלווים, כמפורט בסעיף דמי הניהול לא כולל מע׳׳מ( והוא כולל, על כן, גם את 



בחברה )או חלקם בלבד, שאינם בעלי שליטה ו/או קרובם ו/או יו״ר דירקטוריון ומנכ״ל החברה( 
  ועדכון זה יובא לאישור.

בולות הקבועים שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של נושא משרה אשר כפוף למנכ״ל, בג (ג)
במדיניות התגמול, יאושר בידי המנכ״ל של החברה בלבד, בכפוף לכך שתנאי כהונתו והעסקתו 

ביחס לעלות  %10תואמים את מדיניות התגמול. לצורכי מדיניות זו, ״שינוי לא מהותי״ ייחשב עד 
ושא השנתית של תנאי הכהונה וההעסקה שאושרו ע״י ועדת התגמול והדירקטוריון של אותו נ

  משרה, ובלבד שתנאי הכהונה וההעסקה תואמים את התקרות המצוינות במדיניות התגמול.

במקרה של נושא משרה המועסק בחלקיות משרה יחושבו הסכומים באופן יחסי, בהתאם  (ד)
לקבוע כי יינתן יותר מהסכום היחסי  לחלקיות המשרה, ואולם האורגנים המוסמכים רשאים

  המתקבל.

 (משתנה מענק שנתי )תגמול .5.2

נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים למענק שנתי בהתבסס על תכנית מענקים אשר תובא 
״(. מובהר, כי המענק השנתי לא ייחשב לכל תכנית המענקיםלאישור ועדת התגמול והדירקטוריון )״

 עניין ודבר כשכר לרבות לא יקנה זכויות סוציאליות.

ביחס לנושאי המשרה הכפופים למנכ״ל המענק השנתי יבוסס על שיקול דעת ועדת התגמול  (א)
ודירקטוריון החברה אשר יהיו רשאים להעניק לנושאי המשרה הכפופים למנכ״ל מענק שנתי 
המבוסס על יעדים שמדידתם נעשית על בסיס שיקול דעת תוך התחשבות, בין היתר, בהערכת 

המשרה תכנית העבודה האסטרטגית של החברה בשנה הקודמת  מנהל לעניין ביצועי נושאי
ותוכנית העבודה המתוכננת לשנה הקרובה וכן מתכניות עבודה המוגדרות לכל נושא משרה 
)בשנה הקודמת והמתוכננת לשנה הקרובה( באופן אישי תוך התייחסות לשיקולים ארוכי טווח 

ת מדיניות התגמול לרבות הסכומים על פי שיקול דעתם ובלבד שהמענק השנתי כאמור תואם א
להלן. במקרה בו נושא המשרה הכפוף למנכ״ל מכהן גם  )ב(המפורטים בסעיף  המרביים

דיונים שיתקיימו בוועדת התגמול כדירקטור בחברה, נושא המשרה כאמור לא ישתתף ב
 ובדירקטוריון החברה בעניין המענקים השנתיים.

ביחס למנכ״ל החברה המענק השנתי יבוסס על יעדים מדידים וכן על יעדים שמדידתם נעשית על  (ב)
בסיס שיקול דעת וועדת התגמול והדירקטוריון כאשר רכיב המענק אשר מבוסס על יעדים 

ול דעת וועדת התגמול והדירקטוריון לא יעלה על שלוש פעמים שמדידתם נעשית על בסיס שיק
 המרבייםיתרת המענק השנתי למנכ״ל החברה עד לסכומים  השכר הקבוע של המנכ״ל בחודש.

 להלן תחושב על פי מדדי הקבוצה מבין הפרמטרים המפורטים להלן:בסעיף זה המפורטים 
והכספיים של החברה ו/או משיעור הרווחיות ביצועי הקבוצה בשנה החולפת, ביצועיה העסקיים 

שהשיגה ו/או מהיקף מכירות שבוצעו על ידה ו/או מתרומתו של המנכ״ל להישגים אלה ו/או מכל 
פרמטר אחר שיוגדר על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון מבין הפרמטרים המפורטים להלן: 

(; רווח EBIDTAי מס והפחתות )מכירות; רווח גולמי; רווח תפעולי; רווח לפני מס; רווח לפנ
ל, בין אם מדובר בחברה ונקי; עמידה ביעדי תקציב )מכירות ו/או רווחיות(; תשואה להון; הכ

במאוחד או ביחס לחלק מהפעילות של הקבוצה וכן משקלול של כלל היעדים הפיננסים הנ״ל 
 יחדיו.

  לכל נושא משרה.מיליון ש"ח  2סך של על  השנתי לא יעלההמענקים סכום בכל מקרה 

 מענק חד פעמי (ג)

בהתאם להוראות החוק, החברה רשאית להחליט על מתן מענק חד פעמי בגין מאמצים ניכרים 
מצד נושא משרה בחברה, במסגרת ביצוע עסקה ו/או פעולה אחרת כגון: הנפקה ראשונה לציבור 

(IPO,)  רכישת פעילות ו/או נכס, מכירת פעילות,  ,בחו"לרישום ניירות הערך של החברה בבורסה
מיזוג, מכירת החברה או חלק מהותי מנכסיה, רכישת חברה, פעולות הקשורות ביישום ו/או 



התאמה בעקבות שינויים רגולטוריים מיוחדים, הסכם שת״פ אסטרטגי, חתימה על הסכם 
 ״(.ד פעמיבונוס ח)״ וכיו"במשמעותי עם לקוח/ספק, חסכון משמעותי בהוצאות החברה 

משכורות חודשיות של אותו נושא משרה לו מוענק מענק  6סכום המענק החד פעמי לא יעלה על 
זה. ביחס למנכ״ל החברה סכום המענק החד פעמי בגין שנה מסוימת ביחד עם המענק בשיקול 

 משכורות בסיס חודשיות. 3דעת לא יעלו על 

מדיניות זו לעניין מועד תשלום המענק על תשלום המענק החד פעמי יחולו המגבלות הקבועות ב
 והשבת התשלומים העודפים במקרה של טעות.

 הוראות כלליות (ד)

הדירקטוריון רשאי להחליט לשנות את היעדים למי מנושאי המשרה בחברה לאחר המלצת ועדת 
שינוי  -התגמול, וזאת בכל מועד שיבחר במהלך אותה שנה, אם ישנן נסיבות מיוחדות )למשל 

במהלך השנה, כניסה של עסקאות חדשות המחייבות את נושא המשרה להסיט את תפקיד 
תשומת ליבו הניהולית אליהן( או אירועים מהותיים שאירעו, המצדיקים את שינוי היעדים, גם 
אם באופן רטרואקטיבי, באופן המתבקש מהנסיבות או האירועים המיוחדים, והכול מבלי לפגוע 

 בטובת החברה.

 לוקת המענקחישוב ח אופן (ה)

פי מידת עמידתו של נושא המשרה ביעדים שייקבעו -המענק לכל אחד מנושאי המשרה ייקבע על
 עבורו לעד שנה )או יותר, אם כך נקבע בתכנית(, המסתיימת בשנה עבורה משולם המענק.

 אפשרות להפחתת מענק  (ו)

בה הכספי לדירקטוריון מסורה הסמכות להפחית מסכום המענק שישולם בפועל, בהתחשב במצ
של החברה במועד אישור המענק ו/או באירועים חריגים ובלתי צפויים ו/או בנסיבות שעשויות 

 להשפיע לרעה על מצבה הכספי של החברה בעתיד.

המענקים השנתיים של נושאי המשרה ישולמו לנושאי המשרה בסמוך לאחר אישור הדוחות 
 יל.הכספיים השנתיים וחישוב המענקים השנתיים כמפורט לע

 אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם לנושא המשרה (ז)

תכנית המענקים תכלול תניה לפיה מתחייב כל נושא משרה הזכאי למענק להשיב לחברה, לפי 
העניין, את סכום המענק או חלק ממנו ככל שיתברר במהלך תקופה של שלוש שנים לאחר מועד 

נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש תשלום המענק כאמור כי חישוב המענק בוצע על סמך 
השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש  (.restatementבדוחות הכספיים של החברה )

 של דוחותיה הכספיים של החברה הנובעת משינוי בתקינה החשבונאית.

 תגמול הוני .5.3

לנושאי  לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים בחברה, החברה תהא רשאית להציע בכפוף (א)
למניות החברה,  המשרה להשתתף בתכנית להענקת תגמול הוני של החברה לרבות אופציות

וכדומה. הענקת התגמול ההוני  מניות, מניות חסומות, יחידות מניה חסומות, אופציות פאנטום
שתהיה בתוקף, כפי שתאומץ מעת לעת ובהתאם  תתבצע בהתאם לתוכנית להענקת תגמול הוני

 לעקרונות הבאים: 

י הכלכלי המרבי )במועד החלטת הדירקטוריון על ההקצאה( של סך האופציות השוו (1)
שיוענקו לנושא משרה בשנה קלנדרית לא יעלה על השיעורים המפורטים בטבלה שבסעיף 

 לעיל. )ב(5.2

במקרה של הקצאת אופציות, מחיר המימוש לא יפחת ממחיר המניהבמועד : מחיר מימוש (2)



אופן אשר יהווה תמריץ ראוי להשאת ערך החברה ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה ב
בטווח הארוך, ובכל מקרה לא יפחת ממחיר הממוצע של מניות החברה בבורסה בתל 

ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה. מבלי  30במהלך  אביב,
ת בהן לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה, בנסיבו

הקצאת ניירות הערך לנושא משרה מסוים טעונה אישור האסיפה הכללית יכול שיחושב 
מחיר המימוש, בהתאם לעקרונות דלעיל, ביחס למועד אישור האסיפה הכללית. כמו כן, 
בנסיבות בהן נקבע בתוכנית הספציפית של נושא משרה מסוים מועד הענקה ספציפי שהינו 

ריון או האסיפה הכללית )לפי העניין( יחושב מחיר מאוחר ממועד אישור הדירקטו
 בהתאם לעקרונות דלעיל, ביחס למועד ההענקה שנקבע בתוכנית. המימוש,

על אף האמור לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להקצות לנושאי משרה  (3)
לעיל בהתחשב בשיקולי סחירות מניית  (2)אופציות במחיר נמוך מהמחיר הקבוע בסעיף 

משכורות  3החברה ושווי השוק שלה ובלבד שהשווי הכלכלי של האופציות אינו עולה על 
 חודשיות של נושא המשרה הרלבנטי.

כפי שיוגדר על ידי דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע שבקרות אירוע האצה,  (4)
הדירקטוריון, או כתוצאה מסיום התקשרות בגין מוות או נכות, תואץ ההבשלה של ניירות 

 ערך שהוענקו לנושא המשרה, כולן או חלקן.

שנים ממועד הענקתן וועדת התגמול  10 -משך חיי אופציות לא יהיה גבוה מ - חיי אופציה (5)
ודירקטוריון החברה יקבעו הוראות ביחס לפקיעת האופציות, כולן או חלקן, במקרה 

 שנושא המשרה יפסיק להיות מועסק בקבוצה ו/או לתת שירותים לקבוצה.

היקף הדילול המקסימאלי בגין ניירות הערך שיוענקו במסגרת התוכנית כאמור, בתקופת  (6)
מההון המונפק של החברה  %12.5תגמול זו בתוקף, לא יעלה על שיעור של היות מדיניות 

 )בדילול מלא( בעת הענקת ניירות הערך ובהתחשב בהן.

בנוסף, באפשרות החברה לקבוע מנגנון לפיו במועד המימוש בעל ניירות הערך יקבל את  (7)
לבין מחיר ההטבה לה הוא זכאי, בגובה ההפרש בין מחיר מניית החברה במועד המימוש 

המימוש שנקבע עבור ניירות הערך, וזאת בלי להידרש לשלם בפועל את מחיר המימוש 
 cashless). )מנגנון

כולן או חלקן, למי  ישנה אפשרות כי דירקטוריון החברה יתנה את הבשלת האופציות, (8)
 ממקבלי האופציות, בהשגת יעדים שיקבעו במועד ההקצאה.

עיל בנסיבות של הכנסת פעילות חדשה אל החברה, ובשים לב לאור הקושי ליישם את המנגנון דל (ב)
שווי החברה עובר ולאחר הכנסת הפעילות, מובהר כי במועד אישור מדיניות תגמול זו  לפערי

)בסעיף זה: לראשונה, מאושרת באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה עסקה להעברת פעילות 
 בתנאים שלהלן:  כתבי אופציהלנושאי המשרה הבאים במסגרתה מוקצים "( העסקה"

שם נושא 
 המשרה

 מחיר מימוש  כמות כתבי אופציה תפקיד

יו"ר  אורן דרור
הדירקטוריון 

 ומנכ"ל

כתבי אופציה  355,242
מהון  %1.5-השווים ל

 המניות המונפק של החברה
 מיד עם (בדילול מלא )שלא

 השלמת העסקה

 ₪ 68.9בסך תוספת מימוש 
לכל כתב אופציה, 

)לפני  שווי חברההמשקפת 
 000300,000,של  הכסף(

 ש"ח

כתבי אופציה  355,242  
מהון  %1.5-השווים ל

 36.19בסך תוספת מימוש 
לכל כתב אופציה,  ₪



 המניות המונפק של החברה
 מיד עם (בדילול מלא )שלא

 השלמת העסקה

)לפני  המשקפת שווי חברה
 000600,000,של  הכסף(

 ש"ח

אילן 
 וייצמן

סמנכ"ל 
 טכנולוגיה

כתבי אופציה  355,242
מהון  %1.5-השווים ל

המניות המונפק של החברה 
 מיד עם (בדילול מלא)שלא 

 השלמת העסקה

 ₪ 68.9בסך תוספת מימוש 
לכל כתב אופציה, 

)לפני  המשקפת שווי חברה
 000300,000,של  הכסף(

 ש"ח

כתבי אופציה  355,242  
מהון  %1.5-השווים ל

המניות המונפק של החברה 
 מיד עם (בדילול מלא)שלא 

 השלמת העסקה

 36.19בסך תוספת מימוש 
לכל כתב אופציה,  ₪

)לפני המשקפת שווי חברה 
 000600,000,של הכסף( 

 ש"ח

 

 תנאים נלווים והטבות נוספות לנושאי המשרה .5.4

ככל שתנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה יכללו הוראות בקשר עם הנושאים המפורטים להלן, 
בהתאם להנחיות לעיל, ו 2הם ייקבעו בהתאם לשיקולים ולקריטריונים הרלוונטיים המנויים בסעיף 

 להלן:

פי -החברה תפריש לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים ולקרן השתלמות על - הפרשות פנסיוניות (א)
 הוראות הדין או הנוהג החל בעניין זה.

החברה תבטח את נושא המשרה בביטוח אובדן כושר עבודה.  - אובדן כושר עבודה ביטוח (ב)
משכרו הקבוע של נושא  %2.5הפרשות החברה לביטוח אובדן כושר עבודה לא יעלו על שיעור של 

 המשרה.

החברה ונושא המשרה יהיו רשאים להפריש מידי חודש לקרן השתלמות את  - קרן השתלמות (ג)
 המשכורת החודשית. הסכומים הנקובים במסגרת הסכם העסקה מתוך

החברה תהיה רשאית להעמיד לרשות נושא המשרה רכב לצרכי מילוי תפקידו או החזר  - כלי רכב (ד)
ככל שהקצתה החברה רכב  נסיעות או לשלם לנושא המשרה סכום שווה ערך חלף כלי הרכב.

לנושא המשרה כאמור, היא תהא רשאית על פי שיקול דעתה לשאת בהוצאות החזקתו )בכפוף 
לי החברה כפי שיקבעו מעת לעת( וכן תהא רשאית לגלם לנושא המשרה את שווי ההטבה לנה

 לצרכי מס.

החברה תהיה רשאית להעמיד לרשות נושא המשרה מכשיר טלפון נייד, לשימושו,  - טלפון נייד (ה)
פי כלליה כפי שיקבעו מעת לעת. נושא המשרה יהיה זכאי להחזר מלוא הוצאות האחזקה -על

ן הנייד בכפוף לכללי החברה כפי שיקבעו מעת לעת. החברה תהא רשאית לגלם והשימוש בטלפו
 לנושא המשרה את שווי ההטבה לצרכי מס.

נושאי המשרה יהיו זכאים לחופשה שנתית כפי שנקבע בהסכמי ההעסקה  - חופשה שנתית (ו)
 האישיים אשר נחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה.

ימי מחלה כפי שנקבע בהסכמי ההעסקה האישיים נושאי המשרה יהיו זכאים ל - חופשת מחלה (ז)
פי חוק -שנחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה. זכאות נושאי המשרה לצבירת ימי מחלה תהיה על

 .1976-דמי מחלה, התשל״ו

פי צו -נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום ימי הבראה ולערך יום הבראה על - דמי הבראה (ח)



ההסכם כפי שנחתם בין לשכת התאום של הארגונים ההרחבה הכללי במשק המרחיב את הוראות 
 הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית, ובהתאם לנהוג בקבוצה.

החברה תהיה רשאית להעניק, מעת לעת, לנושא המשרה תנאים נלווים סבירים  -הטבות אחרות (ט)
מנוי בדיקות סקר רפואי שנתיות,  נוספים והטבות אחרות )כגון שי לחגים, ביטוח רפואי/ שיניים,

(, וזאת וכיו"בספרות מקצועית, הדרכות, השתלמויות, דמי חבר בגופים מקצועיים, סיבוס 
 בהתאם למקובל בחברה ולנהליה בעניינים אלו.

פי הסכמי -כל אחד מנושאי המשרה זכאי להודעה מוקדמת כפי שנקבעה על - תנאי סיום כהונה (י)
ר מתקופת הודעה מוקדמת של העסקה האישיים שנחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה ולא יות

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ימשיך נושא המשרה בעבודתו בחברה הרלוונטית  חודשים. 6
עד לסיום תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם תבחר החברה שלא להעסיקו בתקופה זו או 

 להעסיקו לתקופה קצרה יותר.

תקופת הסתגלות שתיקבע באופן החברה תהיה רשאית לקבוע לנושא משרה  -תקופת הסתגלות (יא)
 2פרטני )אם בכלל( ביחס לכל נושא משרה, בין היתר, בהתייחס לפרמטרים המפורטים בסעיף 

לעיל, במהלכה נושא המשרה יהיה זכאי להמשך תנאי העסקתו וכהונתו כאמור לעיל, מבלי 
כ״ל ועל חודשים עבור המנ 8שיידרש להמשיך ולמלא תפקידו בפועל בחברה, אשר לא תעלה על 

 חודשים לנושאי משרה אחרים וזאת ביחד עם ההודעה המוקדמת. 6

 נושאי המשרה יתחייבו בהתחייבויות מקובלות לשמירת סודיות ואי תחרות. (יב)

פי חוק פיצויי פיטורים, -נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום פיצויי פיטורים על - פיצויי פיטורים (יג)
פי שנקבע במסגרת הסכמי ההעסקה עם נושאי ובכפוף לשיקול דעת החברה, כ 1963 -תשכ״ג 

 המשרה.

נושאי המשרה יהיו זכאים להחזר/תשלום הוצאות סבירות שיוציאו בפועל  - החזר הוצאות (יד)
לא קיימת תקרה לסך ההחזר  במסגרת תפקידם בהתאם למדיניות החברה כפי שתקבע מעת לעת.

 הכספי האמור.

ם למענקי פרישה בקשר לסיום עבודתם נושאי המשרה בחברה לא יהיו זכאי - מענק פרישה (טו)
 בחברה.

החברה תהא רשאית לבטח את אחריותם של נושאי המשרה  - ביטוח אחריות, שיפוי ופטור (טז)
המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת לעת בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות 

פי החלטת ועדת התגמול -דירקטורים שהינם בעלי השליטה או קרוביהם. כמו כן, על
ם כתבי שיפוי ו/או פטור והדירקטוריון, תהיה החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה או למי מה

 מעת לעת. בנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה,

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נושאי המשרה יכוסו בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  (1)
משרה כפי שתרכוש החברה מעת לעת. גבול האחריות המצטבר בפוליסת הביטוח כאמור 

עלות הפרמיה  יון דולר ארה״ב.מיל 15מיליון דולר ארה״ב ולא יעלה על  5 -לא יפחת מ
 על מהותי באופן להשפיע עשויים ואינם שוק תנאיוגובה ההשתתפות העצמית יהיו ב

  .התחייבויותיה או רכושה החברה רווחיות

בנוסף, נושאי המשרה בחברה יהיו רשאים, בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנון  (2)
 Claimsמשרה, לרבות ביטוח מסוג ״החברה, לקבלת כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח נושאי 

Made.״, או כל כיסוי ביטוחי אחר אשר יחול על נושאי המשרה בחברה 

במקרה בו תמכור החברה את  -( off-runביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ) (3)
פעילותה )בחלקה או במלואה( ו/או במקרה של מיזוג של החברה, פיצול או כניסה 

תית אחרת,החברה תהיה רשאית לרכוש פוליסת ביטוח לקומבינציה עסקית משמעו



עבור הדירקטורים ונושאי המשרה אשר  off-runאחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג 
כיהנו בקשר לפעילות הרלוונטית, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן: )א( תקופת 

מיליון דולר  15שנים; )ב( סכום הכיסוי הביטוחי לא יעלה על  7הביטוח לא תעלה על 
הפוליסה )לרבות  תנאיארה״ב ויהא מינימום בגבול אחריות של הפוליסה הקודמת; )ג( 

( הינם בתנאי שוק ורכישתה אינה עשויה העצמית פותתההשת וגובה הפרמיה עלות
 להשפיא באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. 

נושאי משרה כאמור לעיל או חידושה במהלך יובהר כי כל רכישה של כל פוליסת ביטוח  (4)
תוקפה של מדיניות תגמול זו לא תובא לאישור נוסף של אסיפת בעלי המניות של החברה 
ובלבד שמדיניות התגמול אושרה באסיפה הכללית של החברה ושוועדת התגמול של 
החברה תאשר כי הפוליסות הנרכשות אכן עומדות בתנאים הקבועים לעיל במסגרת 

 יות תגמול זו.מדינ

זה לעיל, כפופים להוראות כל דין לרבות צווי  5.4יובהר כי התנאים הנלווים, כאמור בסעיף  (יז)
 הרחבה, ככל שהינם חלים על הקבוצה.

ממדיניות זו יובא לבחינת ועדת התגמול ולאישור הדירקטוריון והאסיפה כל שינוי ו/או חריגות  (יח)
 הכללית של החברה, לפי העניין.

 תגמול לדירקטורים .6

דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים יתוגמלו בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול 
"(, כאשר גובה התגמול ייקבע בהתאם תקנות הגמול)" 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש״ס

לתקנות הגמול בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כמפורט בתקנות הגמול )כפי שתהיה מעת לעת( 
הקבוע בתקנות הגמול. על אף האמור, התגמול ליו״ר דירקטוריון פעיל יכול  המרביולא יעלה על הגבול 

התגמול ליו״ר  משרה שאינם דירקטורים. שיהיה בהתאם להוראות מדיניות התגמול בנוגע לנושאי
דירקטוריון לא פעיל לא יעלה על פי שתיים מזה המשולם ליתר הדירקטורים שאינם נמנים עם בעל 

 השליטה או קרובו להם משולם גמול בהתאם להוראות תקנות הגמול.

התגמול שלהם דירקטורים המכהנים גם כנושאי משרה לא יקבלו גמול דירקטורים בנוסף ליתר תנאי 
 כנושאי משרה המפורטים במדיניות תגמול זו.
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 נוסח תקנון ההתאגדות המוצע

 

 

 

 



- 1 - 
 

 1999 –חוק החברות, התשנ״ט 
 

 תקנון ההתאגדות
 

 של 
 

 אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
 

 ובאנגלית
 

Axilion Smart Mobility Ltd. 
 

 פרשנות ותחולה .1

המופיע לצידו, מלבד אם הקשר הדברים בתקנון זה יהיה לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפירוש  .1.1
 מחייב אחרת.

 רה שמונה בהתאם להוראות תקנון זהמשמעו דירקטוריון החב ''הדירקטוריון''

 אקסיליון תחבורה חכמה בע"ממשמעה  ״החברה״

 ״החוק״ או ״חוק החברות״

 

 והכללים התקנות לרבות) 1999-משמעו חוק החברות, התשנ״ט
 , כפי שישונה ו/או יתוקן מעת לעת(מכוחו יותקנו או/ו שהותקנו

 משמעו המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה מעת לעת ״המשרד״

 משמעו תקנון זה כפי שנוסח כאן או כפי שישונה מזמן לזמן על ידי ״תקנון זה״ ״התקנון״ או
 האסיפה הכללית בהתאם להוראות תקנון זה

 פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכלמשמעו דפוס, צילום, מברק, טלקס,  ״כתב״
 לעין צורה אחרת של כתיבה, יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית

משמעו מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם להוראות החוק  ״מרשם בעלי המניות״
 ובהתאם להוראות תקנון זה

ת ובין משמעה החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית )בין אסיפה שנתי ״החלטה ברוב רגיל״
 אסיפה מיוחדת( במניין קולות, ברוב קולות המשתתפים בהצבעה,

 כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

 

אלא אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, למונחים המופיעים בתקנון זה  -בכפוף להוראות תקנון זה  .1.2
בחוק; מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים אשר הוגדרו בחוק יינתנו הפירושים אשר ניתנו להם 

ולהיפך; מילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומילים שפירושן בני אדם תכלולנה גם 
 תאגידים; מלים ומונחים שהוגדרו בתזכיר יהיו להם הפרושים אשר ניתנו להם שם.

 שם החברה .2

 אקסיליון תחבורה חכמה בע"מבעברית:  .2.1

 .Axilion Smart Mobility Ltd באנגלית: .2.2

 מטרות החברה  .3

 לעסוק בכל עיסוק חוקי. החברה רשאית

 תרומות .4

 השיקולים במסגרת איננה התרומה אם אף, ראויות למטרות סבירים סכומים לתרום רשאית החברה
 המטרות את, התרומות סכומי את, דעתו שיקול לפי, לקבוע מוסמך הדירקטוריון. החברה של העסקיים

 את להסמיך הדירקטוריון רשאי כן כמו. לכך בקשר אחר תנאי וכל התרומה מקבל זהות את, יבוצעו שלשמן
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 תנאי וכל התרומות מקבלי זהות ועל בפועל התרומות חלוקת על דעתו שיקול פי על להחליט הכללי המנהל
 .הדירקטוריון ידי על שהותוו הקריטריונים פי על לכך בקשר אחר

 המניות הרשום של החברה ןהו .5

המניות )״ערך נקוב ללא מניות רגילות  (מיליארד) 1,000,000,000ההון הרשום של החברה הוא  .5.1
 ״(.הרגילות

  –המניות הרגילות תקנינה לבעליהן  .5.2

זכות שווה להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, בין אסיפות רגילות ובין  5.2.1
באסיפה ומשתתף בהצבעה, הנוכח ות תזכה את בעליה, אסיפות מיוחדות, וכל אחת מהמניות הרגיל

 באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, לקול אחד. או בעצמו

 

במזומן ובין במניות הטבה, בחלוקת נכסים זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים, בין  5.2.2
 או בכל חלוקה אחרת, באופן יחסי לכמות המניות המוחזקות על ידם.

 

שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה באופן יחסי לכמות המניות זכות  5.2.3
 המוחזקות על ידם.

 

אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת אך ורק עד לסכום הערך הנקוב שטרם נפרע של מניות  .5.3
 החברה שבבעלותם.

אחרים, המירים או ניתנים בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך  .5.4
למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה. לעניין חישוב גבול ההון הרשום יראו ניירות 

 ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקתם.

ין, החברה רשאית, בהתחשב עם ההוראות בנדון בתקנון זה, מקום שהן קיימות, ובכפוף להוראות כל ד .5.5
בהחלטה ברוב רגיל )א( להגדיל את הונה הרשום של החברה; )ב( לבטל הון רשום שטרם הוקצה, אם 

להגדיל את הונה  אין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את אותן המניות; )ג(
לרבות זכויות מיוחדות  הרשום של החברה בסוג מניות כפי שתקבע, ולקבוע זכויות שונות לכל סוג,

; )ד( ו'הניתנות לפדיון, מניות נדחות וכ ו/או שונות מאלה הצמודות למניות הקיימות וכן לרבות מניות
לאחד ו/או לחלק מחדש את הון המניות של החברה למניות ללא ערך נקוב ו/או למניות בנות סכום גדול 

 יימים.ו/או קטן מהסכום הקיים ו/או לסוגי מניות שונים מאלה הק

 אחריות בעלי המניות .6

אחריותו של בעל מניה בחברה לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום החייב להשתלם על ידיו עבור המניות 
 המוחזקות על ידיו.

 שינוי התקנון .7

 בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה ברוב רגיל שתתקבל באסיפה הכללית.

 המניותזכויות וחובות בעלי  .8

 זכויותיו וחובותיו של בעל מניות הן כקבוע בתקנון זה, וכפי שייקבעו מעת לעת בחוק ובכל דין.

 ערך של החברה ניירות .9

 כללי .9.1

בכפוף להוראות כל דין, לחברה מותר שיהיו מניות מסוגים שונים, ניירות ערך בני פדיון, איגרות חוב, 
 ניירות ערך אחרים.איגרות חוב מובטחות, סדרת איגרות חוב או 

 ניירות ערך בני פדיון .9.2
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 החברה רשאית ליצור ו/או להנפיק ניירות ערך בני פדיון. (א)

לרבות  בכפוף להוראות החוק, ניתן להצמיד לניירות ערך בני פדיון מתכונותיהן של המניות, (ב)
זכויות הצבעה ו/או זכות השתתפות ברווחים של החברה ו/או זכות לדיבידנד או למניות הטבה 

 או זכויות אחרות או נוספות הצמודות למניות החברה./ו

שיקבעו  החברה רשאית לפדות ניירות ערך בני פדיון בסכום, במועדים, בצורה ומתוך המקורות (ג)
בהחלטה של האסיפה הכללית על יצירת ניירות הערך בני פדיון ו/או בהחלטת הדירקטוריון על 

הנפקת ניירות ערך בני פדיון, אם לא נקבע האמור בהחלטה של האסיפה הכללית.

 ךהנפקה והקצאת ניירות ער .10

רה הנה בסמכות בכפוף להוראות החוק, הקצאת מניות וכן הנפקה והקצאת ניירות ערך אחרים של החב .10.1
 הדירקטוריון.

הדירקטוריון רשאי להקצות מניות תמורת תשלום במזומן ו/או בתמורה אחרת ו/או בכפוף לכל דין,  .10.2
 .ו/או ללא תמורה כנגד תשלומים

הדירקטוריון רשאי להנפיק ולהקצות אגרות חוב, אגרות חוב מובטחות, סדרת איגרות חוב, ו/או ניירות  .10.3
ו ללוות בשם החברה, ובגבולותיה של אותה סמכות. האמור לעיל אינו ערך אחרים, במסגרת סמכות

שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, ללוות בשם החברה ולהוציא אגרות חוב 
 יחידות, שטרי חוב ושטרי חליפין, בגבולות סמכותו לכך.

 תעודת מניה .11

, ללא תשלום, תוך תקופה של שלושה בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות, זכאי לקבל מהחברה .11.1
חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות הרשומות על שמו, 

כל תעודת מניה תיחתם  אשר תפרט את מספר המניות ואשר תעיד על בעלותו במניות הרשומות על שמו.
בצירוף חותמת החברה או שמה ומזכיר החברה בחתימת ידם של שני דירקטורים או של דירקטור 

 המודפס.

במקרה של מניה בבעלות משותפת, תוציא החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים בשותפות של המניה,  .11.2
ומסירת תעודה כזו לאחד השותפים, תיחשב כמסירה לכולם. החברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה 

 תעודת מניה בגין המניות הרשומות על שמה.

שאבדה, הושחתה או התקלקלה, ניתן להוציא חדשה במקומה, לאחר מילוי התנאים תעודת מניה  .11.3
 לעניין ההוכחה לקיום האמור לעיל, שיפוי וכיו״ב, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון.

בכפוף להוראות החוק והתקנות מכוחו, דירקטוריון החברה יקבע את הצורה, הנוסח, אופן עריכתה או  .11.4
 ת המוסמכים לחתום עליה.הדפסתה של תעודת מניה וא

 דרישת תשלום .12

החברה רשאית לשלוח, לפי החלטת הדירקטוריון, דרישת תשלום לבעל מניות לשלם את התמורה  .12.1
שהוא התחייב לשלם לחברה תמורת המניות שהוקצו לו וטרם שולמה לחברה כולה או מקצתה )להלן: 

 (, אם לא נקבעו בתנאי ההקצאה מועדים לתשלום החוב.״החוב״

( יום 14עשר )-ישת תשלום יצוין סכום החוב לתשלום, מועדי התשלום, שלא יהיו מוקדם מארבעהבדר .12.2
 ממועד משלוח דרישת התשלום, מקום וצורת התשלום.

אם למניה יהיו בעלים משותפים, דרישת התשלום תישלח לאחד מהם, והיא תחשב כנמסרה לכל  .12.3
 הבעלים.

מועדים לתשלום החוב, יראו מועדים אלה כאילו אם בתנאי ההקצאה ו/או בהסכם ההקצאה נקבעו  .12.4
 נקבעו בדרישת תשלום שנשלחה ונתקבלה על ידי החייב.

אם לא נקבע אחרת, כל סכום של החוב שלא ישולם במועד שנקבע בדרישת תשלום ו/או בתנאי  .12.5
ההקצאה ו/או בהסכם ההקצאה, ישא ריבית בשיעור הריבית המירבי שיהיה נהוג באותה עת בבנק 

לישראל בע״מ על משיכות יתר בלתי מאושרות )כולל ״ריבית חריגה״( או בשיעור ריבית נמוך  לאומי
, מהמועד הנ״ל ועד לתשלומו בפועל. הדירקטוריון "(ריבית)להלן: " יותר שיקבע על ידי הדירקטוריון
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 רשאי לוותר על תשלום ריבית, כולו או מקצתו.

 תשלום על חשבון החוב לפני מועד הפירעון. החברה רשאית, על פי החלטת הדירקטוריון, לקבל .12.6

האמור בתקנה זו לעיל, אינו גורע ואינו פוגע בכל תרופה או סעד שהחברה זכאית להם על פי תקנון זה  .12.7
 ו/או על פי כל דין.

חילוט מניות .13

דירקטוריון החברה רשאי לחלט ולמכור כל או חלק ממניות שהוקצו לבעל מניות ושהחוב ו/או הריבית  .13.1
בגינו המתייחסים למניות אלו לא שולמו במלואם במועדים שנקבעו בתנאי ההקצאה ו/או בהסכם 

 (.״החייב״ההקצאה ו/או בדרישות תשלום )להלן: 

על חילוט מניות, על כוונתה לחלט את כל או חלק  החברה תודיע לחייב בכתב, בסמוך לקבלת ההחלטה .13.2
ממניותיו תוך שבעה ימים לפחות ממועד קבלת ההתראה, וזאת במידה והתשלום הנדרש לא יבוצע 

 במהלך התקופה שנקבעה במכתב ההתראה.

 .או יימכרו לאחר לא תקננה זכויות כלשהן יוחזקו על ידי החברה כרדומות מניות שחולטו כאמור, .13.3

ניות שחולטו לא נמכרו, יהיה החייב רשאי לשלם לחברה את החוב בתוספת הריבית, ואזי כל עוד המ .13.4
 יתבטל חילוט המניות.

מבלי לפגוע או לגרוע באמור בתקנה זו לעיל, גם לאחר חילוט המניות וגם לאחר מכירתן, החייב ימשיך  .13.5
מלוא החוב  לחוב לחברה את תשלום החוב, אלא אם המניות שחולטו נמכרו והחברה קיבלה את

 בתוספת הריבית בגינו וההוצאות שנלוו למכירתן.

דירקטוריון החברה יהיה רשאי למנות אדם, מהחברה או מחוץ לחברה, שיטפל במכירת המניות  .13.6
 שחולטו ויוסמך לחתום על כתב העברת המניות לקונה.

ו על פי החלטה אישור של דירקטור שייקבע על ידי הדירקטוריון או של מזכיר החברה, שהמניות חולט .13.7
 של הדירקטוריון ביום שנקוב באישור הנ״ל, יהווה וישמש ראיה מכרעת וסופית שהמניות חולטו כדין.

אם המניות שחולטו כאמור תימכרנה במחיר העולה על החוב בתוספת הריבית בגינו וההוצאות שנלוו  .13.8
תמורת המניות למכירתן, אזי, החברה תחזיר לחייב את התמורה החלקית ששילם בפועל לחברה 

שחולטו, אם הייתה כזו, ובלבד שהתמורה שתוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה 
 התחייב החייב, בתוספת הריבית וההוצאות שנלוו למכירה.

בהיעדר קביעה אחרת בתנאי הקצאת המניות, בעל מניה לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או להשתמש בכל  .13.9
הסכומים המגיעים לחברה בגין מניות אלו טרם שולמו במלואם במועדים זכות כבעל מניה בגין מניות ש

 שנקבעו להם בתנאי ההקצאה ו/או בהסכם ההקצאה ו/או בדרישות תשלום.

במקרה של מניה בבעלות משותפת, יהיו הבעלים המשותפים של המניה אחראים ביחד ולחוד לתשלום  .13.10
 הסכומים המגיעים לחברה בגין המניה.

מכירת המניות  חילוט המניות ו/או החברה ו/או את הדירקטוריון מכל אחריות בגיןהחייב פוטר את  .13.11
 שחולטו.

 אין באמור בתקנה זו לעיל, כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד או תרופה של החברה כלפי החייב. .13.12

 העברת מניות .14

 מניות וניירות ערך אחרים בחברה, ניתנים להעברה בכפוף ובהתאם לאמור בתקנה זו להלן. .14.1

, ניתנות להעברה ללא צורך באישור הבמלוא השולמתמורתן פוף לאמור בתקנה זו להלן, מניות שבכ .14.2
 הדירקטוריון.

אין להעביר חלק ממניה, אולם, יכול שלמניה יהיו מספר בעלים במשותף, וכל אחד מהם זכאי להעביר  .14.3
כאמור בסעיף את זכותו בהסכמה חתומה בכתב של כל הבעלים המשותפים על גבי כתב העברת מניות 

 להלן. 14.6

  –העברת מניות חייבת להיעשות בכתב והיא לא תירשם אלא אם  .14.4

יימסרו לחברה במשרדה הרשום, שטר הערות מניות תקין ביחד עם תעודת המניה העומדת  14.4.1
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להעברה, אם הוצאה. שטר העברת המניות יהא חתום על ידי המעביר, והנעבר ובחתימת עדים 
 המאמתים את חתימתם; או

 

 יימסר לחברה צו של בית משפט לתיקון הרישום;  14.4.2

 הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכויות במניה.  14.4.3

להלן יוחזר,  0כל כתב העברת מניות אשר הדירקטוריון יסרב לאשר בהתאם לסמכותו כמפורט בתקנה  .14.5
 לפי דרישה, למי שמסרו, יחד עם תעודת המניה )אם נמסרה(.

ה המפורטת להלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה אחרת העברת מניות יהיה בצור כתב .14.6
 שתאושר על ידי הדירקטוריון:

 

 כתב העברת מניות

מען, )להלן:  _______________________ ת.ז./מס׳ חברה ___________ אני/אנו הח״מ,

)להלן:  מען _______________________ חברה ת.ז./מס׳ _______ -( מעביר ל״המעביר״

חדשים(  שקלים _______________________ ש״ח )במילים: _ ( תמורת הסכום של״הנעבר״

ש״ח כ״א,  _____________________רגילות בנותמניות  ___________ ששולם למעביר,

ועד בכלל, של  ___________________ עד מספר ______ המסומנות במספר סידורי ממספר

פי התנאים שלפיהם  עזבונו ובידי הבא מכוחו על בע״מ, והן תהיינה בידי הנעבר, בידי מנהל _ החברה

החזיק המעביר במניות הנ״ל בשעת החתימה על כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניות על פי 

 תנאים אלה.
 

 שנת ______ בחודש ______ ולראיה באנו על החתום היום :

 : _______________חתימת הנעבר: _____________                    חתימת המעביר
 : _________________עד לחתימה                    : ________________עד לחתימה

 

 הדירקטוריון רשאי: .14.7

 לרבות ריבית, בגינן. ,לסרב להעברת מניות שקיים חוב כל שהוא (א)

 להתלות רישום העברת מניות בעשרת הימים האחרונים שלפני קיום אסיפה כללית. (ב)

כל  לא להכיר בכתב העברת מניות עד שתצורף לו תעודת)ות( המניה של המניות המועברות וכן (ג)
ראיה אחרת שידרוש הדירקטוריון מטעם סביר, לשם בירור בעלותו של המעביר למניות 

 המועברות.

לא סירב הדירקטוריון להעברת המניות כמפורט לעיל, הוא ידאג לרישום העברת המניות הנ״ל במרשם 
 בעלי המניות.

 מי שזכאי למניות בחברה לפי דין, הן ירשמו על שמו במרשם בעלי המניות. .14.8

האפוטרופסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר או )כשאין אפוטרופסים ו/או מנהלי עיזבון(,  .14.9
בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעלי המניה היחיד שנפטר יהיו היחידים שהחברה תכיר 

ח צו בהם בתור בעלי זכות במניות שהיו רשומות על שם הנפטר, בכפוף להוכחת זכאותם כיורשים מכ
 קיום צוואה, צו ירושה ו/או צו מינוי אפוטרופוס ו/או כל צו מקביל אחר. 

החברה תהא רשאית להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בפירוק או  .14.10
בחיסול או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים או בעל תפקיד אחר, כבלי זכויות למניות הרשומות 

 המניות כאמור. על שם בעל 
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 או מתן מימון לרכישת ניירות ערך של החברה רכישה עצמית .15

 רכישת מניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה .15.1

החברה רשאית לרכוש מניות ו/או ניירות ערך אחרים כולל ניירות ערך המירים של החברה ו/או לתת 
בעקיפין, ו/או להתחייב לעשות כאמור, בכפוף ובהתאם להוראות מימון לרכישתם, במישרין או 

 הקבועות בחוק.

 האורגנים של החברה וסמכויותיהם .16

האורגנים של החברה הם האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנהל הכללי וכל מי שעל פי דין או מכוח  .16.1
 תקנון זה רואים את פעולתו בעניין פלוני כפעולת החברה לאותו עניין.

הסמכויות בין האורגנים של החברה תהיה על פי דין. לכל אורגן בחברה נתונות גם כל סמכויות  חלוקת .16.2
 העזר הדרושות להפעלת סמכויותיו.

אסיפה כללית רשאית ליטול לעצמה סמכויות הנתונות לאורגן אחר, ובלבד שפרק הזמן שבו תיטול  .16.3
 פיות שהביאו לנטילת הסמכות.סמכויות אלו לא יעלה על פרק הזמן הנדרש נוכח הנסיבות הספצי

אסיפה כללית רשאית להעביר לדירקטוריון סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק  .16.4
 זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

פעולה שנעשתה ללא הרשאה או בחריגה מן ההרשאה, רשאי האורגן המוסמך לאותה פעולה, לאשר  .16.5
 עבד.אותה בדי

כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי ועדה של הדירקטוריון, או על ידי  .16.6
כי היה איזה  כל אדם המכהן כדירקטור בשם החברה, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה לאחר מכן,
, כאילו מונה פגם במינוי הדירקטורים האלה או הועדה האמורה או שכולם או אחד מהם היו פסולים

כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות דירקטור או כאילו מונתה הועדה 
 האמורה כדין.

האסיפה הכללית רשאית לאשר כל פעולה שנעשתה על ידי הדירקטוריון או ועדת דירקטוריון ללא  .16.7
נעשתה מלכתחילה  סמכות או תוך חריגה מסמכות, ומעת האישור, תראה הפעולה שאושרה, כאילו

 בתחום הסמכות של הדירקטוריון או ועדת הדירקטוריון, לפי העניין.

 הכללית האסיפה .17

 אסיפה כלליתסמכויות  .17.1

לאסיפה כללית של החברה תהיינה נתונות כל הסמכויות כקבוע בחוק, אלא אם סמכות זו נשללה 
 במפורש בתקנון זה.

 כלליתמקום אסיפה  .17.2

 אסיפה כללית תתקיים בישראל. (א)

אם מניות של החברה תוצענה לציבור מחוץ לישראל ו/או תהיינה רשומות למסחר בבורסה מחוץ  (ב)
 לישראל, ניתן לקיים אסיפה כללית גם מחוץ לישראל, אם הדירקטוריון יחליט כך.

 השתתפות באסיפה כללית .17.3

 זכאות בעל מניות להשתתף באסיפות הכלליות של החברה תהיה כקבוע בחוק. (א)

רשום במרשם בעלי המניות, המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה כללית, בעל מניות שאיננו  (ב)
. בעל מניות האוחז בשטר מניה, יציג אותו הקבוע בחוקבמניות, באופן יוכיח לחברה את בעלותו 

 בתחילת הדיון באסיפה הכללית בפני יושב ראש האסיפה.

עות שלוח. בעל מניות בעל מניות רשאי להשתתף ולהיות נוכח באסיפה כללית בעצמו או באמצ (ג)
 רשאי למנות יותר משלוח אחד ולפצל את זכויות ההצבעה בגין מניותיו בין השלוחים.

 תאגיד שהינו בעל מניות בחברה רשאי להשתתף באסיפה כללית באמצעות שלוח. (ד)
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אם מניה תהיה בבעלות משותפת, יהיה זכאי להשתתף באסיפה כללית השותף ששמו מופיע  (ה)
ניות ואם הוא לא יהיה נוכח באותה אסיפה כללית, יהיה השותף ששמו ראשון במרשם בעלי המ

 תף באותה אסיפה כללית, וכך הלאה.מופיע לאחר מכן זכאי להשת

בעל מניות ימנה שלוח באמצעות כתב מינוי חתום על ידו, בנוסח כמפורט להלן או באופן דומה  (ו)
 לו, ככל האפשר.

 לכבוד

 )"החברה"( אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ

 מניות רגילות , הבעלים של ת.ז./מס׳ חברה אני/אנו הח״מ,

 ת.ז. או בהעדרו של מר ת.ז. _________________ בחברתכם, ממנה/ים בזה את מר

, כשלוחי/נו להשתתף ולהצביע  ________________________________________ 
_____ שנת ,___________בחודש ___________ באסיפה כללית של החברה שזומנה ליום

 מניות מתוך המניות האמורות. ___________________ ובכל אסיפה נדחית שלה בגין

  באתי/נו על החתום היוםולראיה 

                                                             ___________ 

 חתימה

 

מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי הופקד במשרד או במקום אחר שהדירקטוריון קבע,  (ז)
 שעות לפני מועד קיום האסיפה. 24לפחות 

 וגם שלוח שלו, לא יהיה תוקף למינוי השלוח. אם באסיפה כללית ישתתף גם בעל מניות (ח)

מינוי שלוח יהיה בתוקף גם אם במועד האסיפה הכללית בעל המניות שמינה אותו נפטר או  (ט)
שביטל את המינוי, אלא אם הודעה על פטירתו של בעל המניות או על ביטול המינוי נתקבלה 

 במשרד לפני מועד האסיפה הכללית.

רשאי למנוע השתתפות באסיפה הכללית של מי שאיננו בעל מניות  יושב ראש אסיפה כללית יהיה (י)
או שלוח של בעל מניות, אלא אם האסיפה תחליט אחרת, וכן רשאית אסיפה כללית להחליט 

 למנוע השתתפות מי שאיננו בעל מניות או שלוח של בעל מניות.

 כינוס אסיפות כלליות .17.4

קום ובמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון, אך אסיפות כלליות שנתיות תכונסנה לפחות אחת לשנה במ
חודשים לאחר האסיפה הכללית השנתית האחרונה. אסיפות כלליות אלה תקראנה  15 -לא יאוחר מ

 ". "אסיפות שנתיות". יתר האסיפות הכלליות של החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות

סיפה מיוחדת אם יקבל דרישה דירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן חייב לכנס א
 "(:דרישת כינוסלהלן: ")בכתב של כל אחד מאלה 

 שני דירקטורים המכהנים; ו/או  17.4.1

 אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה. בעל מניות, 17.4.2

דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו דרישת 
 ן.להלן ובכפוף לכל די 17.5לפי סעיף הכינוס, למועד שיקבע בהזמנה 
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 הודעה על אסיפה כללית ומועדי פרסומה .17.5

החברה תפרסם הודעה על כינוס אסיפה כקבוע בחוק. היה וניירות הערך של החברה ירשמו למסחר 
בבורסה מחוץ לישראל, תפרסם החברה הודעה על כינוס האסיפה גם על פי דרישות הבורסה האמורה. 

לא תימסר הודעה על כינוס האסיפות בכפוף לאמור לעיל ובהתאם לחוק החברות או לתקנות מכוחו, 
 הכלליות של החברה לכל בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות.

 מנין חוקי באסיפות הכלליות .17.6

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח בפתיחת האסיפה מנין חוקי, ויושב ראש  (א)
 האסיפה הוא שיפתח את הדיון באסיפה.

ת הוא נוכחות, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת המנין החוקי לקיום אסיפה כללי (ב)
)עשרים וחמישה אחוזים(  25%שלהם לפחות )או יותר( )שני( בעלי מניות  2האסיפה, של לפחות 

 מזכויות ההצבעה בחברה.

אם מניה תהיה בבעלות משותפת, יחשב השותף ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות, והוא  (ג)
לית, ואם הוא לא יהיה נוכח, יחשב השותף ששמו מופיע לאחר מכן בלבד, כנוכח באסיפה הכל

 כנוכח באותה אסיפה כללית, וכך הלאה.

בעל מניות המצביע באמצעות כתב הצבעה ייחשב כנוכח באסיפה הכללית, אם כתב ההצבעה  (ד)
 הממולא יגיע לחברה לא יאוחר מהמועד שיקבע לכך בחוק ובתקנות על פיו.

להצביע באסיפה כללית לא יחשב כנוכח באסיפה כללית לעניין קביעת בעל מניות שאיננו זכאי  (ה)
 המנין החוקי.

תדחה  אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, (ו)
האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין 

 .כך בהזמנה לאותה אסיפה כללית

אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת  (ז)
תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים, אולם, אם האסיפה הכללית אותה אסיפה, 

זומנה על פי דרישת בעלי מניות ובאסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה 
ע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכח)ו( בה לפחות לאחר המועד שנקב

 .בעל)י( מניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה מיוחדת על ידי בעל)י( מניות

אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למקום אחר ולמועד אחר  (ח)
ד האמורים בדרך הפרסום הקבועה שתקבע, ובמקרה כזה יפורסמו הודעות על המקום והמוע

 .בחוק

 יושב ראש האסיפה .17.7

כיושב ראש האסיפה הכללית יכהן יושב ראש הדירקטוריון או מי שהוא מינה בכתב דרך קבע  (א)
 או לאסיפה מסוימת.

אם לא מונה יושב ראש לדירקטוריון או לא נכח יושב ראש הדירקטוריון ולא מינה יושב ראש  (ב)
האסיפה מי שתבחר האסיפה מבין חברי הדירקטוריון הנוכחים ואם לאסיפה, יהיה יושב ראש 

 מי שתבחר האסיפה מבין המשתתפים. -לא נוכח דירקטור 

ליושב ראש האסיפה  לא יהיה קול נוסף או מכריע. (ג)

 דחיית אסיפה כללית .17.8

הדיון או קבלת החלטה בנושא אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה, 
 שפורט בסדר היום למועד אחר ולמקום שתקבע ועל אסיפה נדחית זו תחולנה הוראות החוק.

 הצבעות באסיפה כללית .17.9

 :הזכאים להצביע באסיפה כללית (א)

בעל מניה בחברה רשאי יהיה להצביע באסיפות הכלליות בעצמו או באמצעות שלוח או  .1
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בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הם בעלי  בעה.בכתב הצ
המניות במועד שייקבע על ידי הדירקטוריון בהחלטה לזמן אסיפה כללית, ובכפוף לכל 

 .דין

 .בכל הצבעה יהיו לכל בעל מניות מספר קולות בהתאם למספר המניות שבבעלותו .2

ושילם לחברה, במועד שנקבע בעל מניות יהיה זכאי להצביע באסיפה כללית רק אם פרע  .3
בהחלטה לזימון אותה אסיפה כללית כזכאי להשתתף באותה אסיפה, את כל התמורה 

הוא פרע ושילם לחברה  -אם המניות הוקצו לו בתשלומים  -בעד המניות שהוקצו לו, או 
את כל התשלומים המגיעים לחברה על פי תנאי ההקצאה ו/או על פי הסכם ההקצאה 

 שת תשלום.ו/או על פי דרי

בהצבעה בגין מניות בבעלות משותפת, יתקבל קולו של השותף ששמו מופיע ראשון  .4
במרשם בעלי המניות, ואם הוא לא יהיה נוכח יתקבל קולו של השותף ששמו מופיע לאחר 

 מכן הנוכח באסיפה, וכן הלאה.

בכל על בעלי המניות תחולנה כל חובות הגילוי בקשר עם הצבעתם באסיפה כקבוע בחוק ו .5
 דין.

בכפוף להוראות כל דין, על בעל מניה להמציא לחברה אישור בעלות  –אישור בעלות  .6
ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית, אולם החברה רשאית לוותר  2במניותיו לפחות 

 על דרישה כאמור.

 :אופן ההצבעה (ב)

רשאי בעל מניות  בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית בעצמו או באמצעות שלוח. .1
למנות יותר משלוח אחד ולפצל את זכויות ההצבעה בגין מניותיו בין השלוחים. כל שלוח 

 זכאי להצביע בגין המניות שפורטו בכתב המינוי שלו.

לרבות באמצעות מערכת בנוסף, בעל מניות יהיה רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה,  .2
( 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 2הצבעה אלקטרונית )הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

 .פיו-בכפוף ובהתאם למפורט בחוק ו/או בתקנות על

אם בעל מניה הינו פסול דין, רשאי הוא להצביע על ידי חבר נאמניו, מקבל נכסיו,  .3
ו רשאים להצביע בעצמם או על ידי אפוטרופסו הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר והלל

 שליח או באמצעות כתב הצבעה.

 :שיטת ההצבעה באסיפה כללית (ג)

  .קולות במנין בהצבעה תתקבל כללית באסיפה החלטה

 :הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה כללית (ד)

אלא אם נקבע אחרת בחוק ו/או בתקנות על פיו, כל החלטה באסיפה כללית )בין אסיפה שנתית 
 פה מיוחדת( תתקבל ברוב רגיל.ובין אסי

היו הקולות באסיפה שקולים לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת, 
 וההחלטה שהועמדה להצבעה תידחה.

 פרוטוקול של אסיפה כללית .17.10

החברה תערוך, ויושב ראש האסיפה ידאג שיערך, פרוטוקול של ישיבת האסיפה כללית, שיחתם על ידי 
 האסיפה.יושב ראש 

 אסיפת סוג .17.11

ההוראות המפורטות בתקנון זה לגבי האסיפות הכלליות של החברה תחולנה, בשינויים המחויבים, גם 
 על אסיפות סוג של מניות, וזאת אם לחברה תהיינה מניות מסוגים שונים.
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 ןהדירקטוריו .18

 סמכויות הדירקטוריון .18.1

 אם סמכות זו נשללה במפורש בתקנון.לדירקטוריון תהיינה נתונות כל הסמכויות כקבוע בחוק, אלא 

 זכויותיו וחובותיו של דירקטור .18.2

 זכויותיו וחובותיו של דירקטור הן כקבוע בתקנון זה ו/או בחוק ו/או בכל דין אחר.

 מספר חברי הדירקטוריון .18.3

( רה)עש 10( ולא יעלה על ״מספר המינימום״)חמישה( ) 5-יפחת ממספר חברי הדירקטוריון לא 
 ."(המקסימום מספר)" ל הדירקטורים החיצוניים(דירקטורים )כול

 דירקטורים חיצוניים .18.4

כל עוד החברה הינה חברה ציבורית ובכפוף להוראות החוק, בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים 
הפסקת כהונתם,  חיצוניים. כשירותם של הדירקטורים החיצוניים, אופן מינוים, תקופת כהונתם,

 ,הדירקטוריון וגמול והחזר הוצאות לדירקטורים החיצוניים, יהיו כקבוע בחוקועדות והשתתפותם ב
 .ובהתאם למדיניות התגמול של החברה בתקנות על פיו

 מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים .18.5

לעיל(,  18.4הדירקטורים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים אשר ימונו בהתאם לסעיף  (א)
לחוק  59סעיף  להלן. 18.5החברה ובהתאם להוראות סעיף ניות של בעלי המימונו על ידי 

 החברות לא יחול על מינוי דירקטורים בחברה.

 -בכל בעל מניות המחזיק )או מספר בעלי מניות המחזיקים יחד( בכפוף למספר המקסימום,  (ב)
 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה,ומעלה  )עשרה אחוזים( 10%

דירקטור אחד  אסיפה הכללית השנתיתמועד הב מנותלבעצמו או באמצעות אחרים, יהא זכאי 
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות )עשרה אחוזים(  10%בחברה בגין כל 

מהון המניות המונפק והנפרע של  15%-למשל, בעל מניות המחזיק ב ההצבעה המוחזקות על ידו.
 25%-בעל מניות המחזיק בבחברה,  דירקטור 1זכאי למנות  –החברה ומזכויות ההצבעה בה 

דירקטורים  2זכאי למנות  –מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה 
יף זה, לא כאמור בסעוזכויות ההצבעה יובהר כי לצורך חישוב ההחזקות  וכן הלאה.בחברה 
 ניירות ערך הניתנים למימוש או המרה למניות של החברה. ייכללו 

 על זהותו של הדירקטור הממונהלהודיע בכתב לחברה על מינוי כאמור ורשאי בעל מניות  (ג)
כינוס האסיפה ימים לאחר שפרסמה החברה הודעה על  7-, לא יאוחר מ"(הודעת המינוי)"

על ידי בעל מניות אך רק בתקופה  ןלהינתוי יכולה יובהר כי הודעת המינ הכללית השנתית.
 ימים לאחר מכן 7-שתחילתה במועד ההודעה על כינוס האסיפה הכללית השנתית וסיומה ב

   ."(מינוי על הודעה מתן תקופת)"

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26את כל הפרטים האמורים בתקנה  הודעת המינוי תכלול (ד)
לפי סעיף  ה חתומה על ידו, הצהרביחס לדירקטור הממונה 1970-התש"ל(, תקופתיים ומיידיים

על  שייקבעלחוק החברות בנוסח שייקבע על ידי החברה, וכן כל מידע או מסמך אחר כפי  241
 ידי החברה ואשר היא  נדרשת לו מכוח חוק החברות ותקנותיו וחוק ניירות ערך ותקנותיו.

החזקותיו של בעל המניות )או בעלי המניות( ה המעיד על תדפיס חבר בורסלהודעת המינוי יצורף  (ה)
  , נכון למועד פרסום הודעת זימון האסיפה השנתית הכללית."(בעלות אישור)" במניות החברה

יגיש  ,זה 18.5 סעיף לפי דירקטור להחליף או דירקטור למנות הזכאי מניות בעל כלכן,  כמו (ו)
חודש קלנדארי אישור בעלות למניות בהחזקתו )וביחס למספר בעלי מניות  בכללחברה 

לחודש של אותו חודש קלנדארי.  1-למניות בהחזקתם(, אשר יהיה נכון ל –המחזיקים יחדיו 
לכל חודש קלנדארי. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע  10-אישור בעלות כאמור יוגש עד ל

 .להחזקותיהם ביחס החברה של המניות בעלי על החלותפי כל דין  עלמחובות דיווח אחרות 
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במועד האסיפה הכללית השנתית זה  18.5בעלי מניות כאמור בסעיף על ידי הדירקטורים ימונו  (ז)
לתקופת כהונה שתחל במועד האסיפה הכללית השנתית בה מונו עד לתום האסיפה הכללית 

 השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי. 

פקעה תקופת כהונתו של דירקטור, בהתאם במידה ו -טור על ידי בעל מניות החלפת דירק (ח)
(, יוכל בעל המניות אשר מינה אותו )בכפוף לכך שבאותו בעל מניות 3( או )2)יא()18.5לסעיפים 

)ב((, למנות 18.5מחזיק בשיעור ההחזקה המינימאלי למנות דירקטור מטעמו בהתאם לסעיף 
ולא רק בתקופת הודעת המינוי(. תקופת כהונתו של דירקטור דירקטור אחר מטעמו בכל עת )

כאמור תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית שתתכנס לאחר מינויו. בעל מניות הממנה 
דירקטור בהתאם לסעיף זה, יציג בפני החברה את הפרטים והמסמכים המפורטים בסעיפים 

 )ה( ביחס לאותו דירקטור. -)ד( ו18.5

 מימוש אך)א( לעיל, 18.5לסעיף  בהתאם דירקטור למנות זכאים יהיובעלי מניות  מספרו במקרה (ט)
 הנקוב המקסימלי המספרמ גבוה יהיהחברי הדירקטוריון  מספרש לכך ביאי כאמור זכותם

, (שנים 3-ל הינה חיצוניים דירקטורים של כהונתם שתקופת בכך)בהתחשב לעיל  18.3בתקנה 
 ההחזקה בשיעור( אחרים עם ביחד או)לבד  המחזיקים המניות בעלי של המינוי הודעות רק אזי

 5)זכאי למנות  51%-ב מחזיק' א מניה בעל, הדוגמא לצורך. בחשבון יילקחו ביותר הגבוה
-, בעל מניה ג' מחזיק בדירקטורים( 2)זכאי למנות  22%-ב מחזיק' ב מניה בעל, דירקטורים(

 ובמועד( דירקטור 1 למנות)זכאי  17%-ב חזיקמ' ד מניה ובעל( דירקטור 1 למנות)זכאי  18%
 אזי, חיצוניים דירקטורים של מינויים האסיפה לאישור מובא לא הקרובה השנתית האסיפה

 החזקותיו ששיעור אחר מניות בעל כל)או  מטעמו דירקטור למנות רשאי יהיה לא' ד מניה בעל
  '(.ג מניה בעל של החזקותיו משיעור נמוך

-)א(18.5באותו אופן המפורט בסעיפים דירקטור שנסתיימה תקופת כהונתו, יוכל להתמנות שוב  (י)
 ( לעיל.ו)18.5

 בכל אחד מן המקרים הבאים: כהונתו של דירקטור תפקע (יא)

 הסתיימה כהונתו; (1)

ידי מכתב חתום בידו שהוגש לחברה והמפרט את הסיבות -הוא התפטר ממשרתו על (2)
 להתפטרותו;

 ידי בעל המניות שמינה אותו;-עלהוא הועבר ממשרתו  (3)

 לחוק החברות; 232הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף  (4)

 הוא הוכרז פסול דין; (5)

 החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק; –הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד  (6)

חזקותיו של בעל המניות שמינה אותו בהון המונפק והנפרע של החברה ובזכויות השיעור  (7)
במקרה כאמור, תפקע  הצבעה בה ירד מתחת לשיעור המזכה אותו במינוי הדירקטור.ה

 כהונת הדירקטור מיידית עם ירידת שיעור החזקותיו של בעל המניות אשר מינה אותו.
חזקותיו, בעל מניות כאמור זכאי, למנות השעל אף הירידה בשיעור  במקרהלעניין סעיף זה, 

, יודיע בעל תפקע לפי סעיף זהד הדירקטור שכהונתו דירקטור אחד או יותר בחברה מלב
שמונו  םמבין הדירקטורי שכהונתו תפקעהמניות כאמור לחברה, בכתב, על זהות הדירקטור 

 ידו. -על

במקרה בו התקבלה החלטה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )שנתית או  (8)
נתקבלה החלטה כאמור, סיום לסיים כהונתו של הדירקטור.  75%מיוחדת(, ברוב של 

 כהונתו של הדירקטור ייכנס לתוקף במועד ההחלטה.

אם תפקע כהונתו של דירקטור או מספר הדירקטורים, מכל סיבה שהיא, ומספר הדירקטורים  (יב)
למנות דירקטור בהצבעה שתתקבל יהיה פחות ממספר המינימום, יהיה הדירקטוריון רשאי 

ידי הדירקטוריון ותסתיים בתום האסיפה -ועד מינויו עלברוב קולות, לתקופת כהונה שתחל במ
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 הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מינוי.

 כשירות דירקטור .18.6

אדם יהיה רשאי לכהן בדירקטוריון החברה בכפוף להוראות החוק והתקנות על פיו, כפי שתהיינה מעת 
 לעת, בנוגע לכשירות לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

דירקטור חליף .18.7

דירקטור רשאי למנות ולפטר דירקטור חליף. פקעה כהונתו של דירקטור, תפקע גם כהונתו של  (א)
 הדירקטור החליף שהוא מינה.

שאינו כשיר להתמנות כדירקטור; )ב( מי שמכהן לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף: )א( מי  (ב)
 כדירקטור או כדירקטור חליף.

דירקטור ימנה דירקטור חליף על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחברה ו/או לדירקטוריון ו/או  (ג)
 ליושב ראש הדירקטוריון.

 דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור, אולם הוא לא יהיה רשאי למנות דירקטור חליף לעצמו. (ד)

גם אם מונה דירקטור חליף, הודעות על ישיבת דירקטוריון תימסרנה לדירקטור שמינה אותו,  (ה)
 אלא אם הדירקטור הודיע לחברה אחרת.

למרות האמור לעיל, דירקטור חליף לא יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בישיבת דירקטוריון שבה  (ו)
 משתתף הדירקטור שמינה אותו.

 ני, אלא אם הדבר הותר באופן מפורש בחוק ו/או בתקנותיו.לא ניתן למנות חליף לדירקטור חיצו (ז)

 יושב ראש הדירקטוריון .18.8

 הדירקטוריון יבחר מבין חבריו את יושב ראש הדירקטוריון. (א)

 הדירקטוריון רשאי לבחור ממלא מקום ו/או סגן יושב ראש הדירקטוריון. (ב)

 ל הדיון.יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויחתום על פרוטוקו (ג)

נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבת דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא תפקידו, ימלא ממלא  (ד)
את מקומו, ותהיינה לו ככל שמונה כזה, המקום או סגן יושב ראש הדירקטוריון, לפי העניין, 

 הסמכויות של יושב ראש הדירקטוריון.

ושב ראש הדירקטוריון, אם מונו, נעדר יושב ראש הדירקטוריון וגם ממלא מקומו או סגן י (ה)
מישיבת דירקטוריון, יבחר הדירקטוריון בתחילת הישיבה באחד מחבריו לנהל את הישיבה 

 ולחתום על פרוטוקול הדיון.

ליושב ראש הדירקטוריון, לממלא מקומו, לסגנו ולכל דירקטור שנבחר לנהל את הישיבה במקום  (ו)
 קול נוסף או מכריע בהחלטות הדירקטוריון. יושב ראש הדירקטוריון, לפי העניין, לא יהיה

 ישיבות דירקטוריון .18.9

 :כינוס ישיבת דירקטוריון ומקומה (א)

הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לכל שלושה חודשים. מבלי  .1
לגרוע מהאמור לעיל, דירקטוריון החברה יתכנס לישיבות בכל עת שהדבר יידרש בהתאם 

 להוראות כל דין.

ישיבות הדירקטוריון תתקיימנה במשרדה הרשום של החברה, אלא אם הדירקטוריון  .2
יחליט אחרת. אם ישיבת הדירקטוריון תתקיים מחוץ למשרד הרשום, תכסה החברה את 

 הוצאות נסיעתם ושהייתם של הדירקטורים לצרכי הישיבה שם.

 רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. הדירקטוריוןיושב ראש  .3
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ש הדירקטוריון יכנס, ללא דיחוי, את הדירקטוריון לישיבת דירקטוריון לפי יושב רא .4
דרישה של דירקטור אחד, וכן לפי דרישת דירקטור ו/או על פי דיווח או הודעה של המנהל 

 הכללי ו/או על פי דיווח של רואה החשבון המבקר, כמפורט להלן.

רת חוק או פגיעה בנוהל עסקים נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפ .5
ידרוש ללא דיחוי מיושב ראש הדירקטוריון, לכנס ישיבה של הדירקטוריון  הואתקין, 

 לדיון בכך.

היה לדירקטור יסוד להניח שעומדת להתבצע פעולה של נושא משרה העלולה להוות הפרת  .6
לדון  וריוןדירקטחובה של נושא משרה, הוא ידרוש מיושב ראש הדירקטוריון לכנס ישיבת 

בעניין זה, וכן הוא רשאי לאחר מכן, לפנות לבית המשפט בבקשה שיאכוף את החובה או 
 ימנע את הפעולה.

)ארבעה עשר( יום ממועד הדרישה כאמור, יהיה)ו(  14ישיבת דירקטוריון תוך  כונסהלא  .7
רשאי)ם( הדירקטור)ים(, שדרש)ו( את כינוס הישיבה לכנס ישיבת דירקטוריון לדיון 

 ושא הנ״ל.בנ

יושב ראש הדירקטוריון יכנס, ללא דיחוי, את הדירקטוריון לישיבת דירקטוריון, אם  .8
או דיווח של המנהל הכללי יצריך פעולה של הדירקטוריון, לדון בהודעה או בדיווח  הודעה

)ארבעה עשר( יום ממועד ההודעה או הדיווח  14הנ״ל. לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך 
המנהל הכללי, יהיה רשאי כל דירקטור ו/או המנהל הכללי לכנס ישיבת דירקטוריון   של

 לדיון בהודעה או בדיווח הנ״ל.

יושב ראש הדירקטוריון יכנס, ללא דיחוי, את הדירקטוריון לישיבת דירקטוריון אם  .9
המבקר ידווח ליושב ראש הדירקטוריון על ליקויים מהותיים בבקרה  החשבוןרואה 

)ארבעה  14ית של החברה, לדיון בדיווח הנ״ל. לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך החשבונא
עשר( יום ממועד הדיווח הנ״ל, יהיה רשאי כל דירקטור ו/או רואה החשבון המבקר לכנס 

 ישיבת דירקטוריון לדיון בדיווח הנ״ל.

, יעשה, דירקטוריון על ידי מי שאיננו יושב ראש הדירקטוריון כאמור לעיל ישיבתכינוס  .10
ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסת ישיבת דירקטוריון על ידי יושב ראש 

 הדירקטוריון.

 הודעות על ישיבת דירקטוריון (ב)

כל הודעה על ישיבת הדירקטוריון תימסר לדירקטורים בעל פה, בשיחה טלפונית,  .1
 ימיםחמישה בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או במברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות 

לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו לפחות רוב הדירקטורים הנמצאים אותה 
ההודעה תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש  שעה בישראל על הודעה קצרה יותר.

לחברה, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים 
 ים ורלוונטיים )ככל שישנם(., וכן מסמכים נלוושעל סדר היום

 הדירקטורים, רשאי הדירקטוריון להתכנס ללא הודעה. כלבמקרים דחופים ובהסכמת  .2

דירקטור שיעדר מישראל, לא יהיה, במשך ימי העדרו, זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבה  .3
 כזו, אולם ההודעה תינתן לחליפו )אם יהיה כזה(.

נושאים שפורטו בסדר היום בלבד, אלא אם בישיבת דירקטוריון תתקבלנה החלטות ב .4
על  םנוכחו בישיבה כל הדירקטורים והם הסכימו לדון ולקבל החלטה גם בנושאים שאינ

 סדר היום.

 השתתפות בישיבת דירקטוריון (ג)

 כל דירקטור או דירקטור חליף, לפי הענין, רשאי להשתתף בישיבת דירקטוריון. .1

הכללי וכן נושא משרה או אדם אחר  בישיבת דירקטוריון רשאי להשתתף גם המנהל .2
שהוזמנו לישיבת הדירקטוריון על ידי יושב ראש הדירקטוריון ו/או על ידי דירקטור ו/או 

 על ידי הדירקטוריון.

הדירקטוריון רשאי להחליט למנוע ממי שאינו דירקטור או דירקטור חליף, להשתתף  .3
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 בישיבת דירקטוריון.

 מנין חוקי (ד)

 דירקטוריון, אלא אם יהיה נוכח בפתיחת הישיבה מנין חוקי.אין לפתוח בדיון בישיבת  .1

חברי  רובעד אשר יוחלט אחרת ע״י הדירקטוריון, המנין החוקי הנו נוכחות של  .2
דירקטוריון הזכאים להשתתף באותה ישיבה. פחת לאחר פתיחת ישיבת הדירקטוריון 

י לשלול את מנין החוקי, לא יהא בכך כדהמספר הדירקטורים המשתתפים בישיבה מן 
 תוקפן של ההחלטות שתתקבלנה בישיבת הדירקטוריון.

אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת ישיבת הדירקטוריון לא יהיה נוכח מנין  .3
חוקי, תדחה הישיבה למחרת היום לאותו מקום ולאותה שעה, ואם בישיבה הנדחית לא 

בע לתחילת אותה ישיבה, יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנק
 תתקיים הישיבה הנדחית בכל מספר משתתפים.

 הצבעות וקבלת החלטות בישיבת דירקטוריון (ה)

 בהצבעה בדירקטוריון החברה, יהיה קול אחד לכל דירקטור. .1

אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין, החלטות בדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות  .2
יין קולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הדירקטורים המשתתפים בהצבעה, כאשר במנ

החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות. ליו"ר הדירקטוריון לא תהיה  .הנמנעים
זכות דעה נוספת או מכרעת ובמקרה של שוויון קולות תדחה ההחלטה שהועמדה 

 .להצבעה

 קבלת החלטות ללא התכנסות בפועל (ו)

התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא 
להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו ענין. 
במקרה כאמור ייערך פרוטוקול החלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יושב 

 דירקטוריון.ראש הדירקטוריון. דין פרוטוקול כאמור כדין פרוטוקול של ישיבת 

 קיום ישיבה באמצעי תקשורת (ז)

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל 
 הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

 ועדות דירקטוריון .18.10

, הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון, למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון (א)
להאציל להן סמכויות ולקבוע להן את מסגרת הסמכויות והפעילות, והכל בכפוף להוראות כל 

 דין.

הדירקטוריון רשאי להחליט על הקמת ועדות בהן יכהנו מי שאינם חברי דירקטוריון ובלבד  (ב)
שתפקידן יהיה לייעץ לדירקטוריון או לגבש המלצות בלבד. הדירקטוריון לא יאצול מסמכויותיו 

 בה מכהנים מי שאינם חברי דירקטוריון. לוועדה

החלטות בועדות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות חברי הועדה המשתתפים בהצבעה, כאשר  (ג)
 במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

 ועדת ביקורת .18.11

תהיינה נתונות בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. לועדת הביקורת 
 כל הסמכויות כקבוע בחוק.

 המנהל הכללי .19

החברה תמנה מנהל כללי אחד או יותר לחברה. בכפוף להוראות כל דין ובהתחשב עם תנאי כל חוזה  .19.1
בין המנהל הכללי )או המנהלים הכלליים( לבין החברה, המנהל הכללי ימונה ויפוטר על ידי 

 הדירקטוריון, אשר יקבע גם את תנאי העסקתו.

למנהל הכללי תהיינה נתונות כל הסמכויות כקבוע בחוק, אלא אם סמכות זו נשללה במפורש בתקנון  .19.2
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 זה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

 המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון. .19.3

ת, לפי דרישתו, דיווחים בעניינים הנוגעים לעסקי המנהל הכללי ימסור ליושב ראש הדירקטוריון, בכל ע .19.4
 החברה.

 בחברהמשרה  נושאי .20

בכפוף להוראות כל דין, נושאי משרה בחברה, למעט הדירקטורים והמנהל הכללי, ימונו ויפוטרו על ידי 
 המנהל הכללי, והכל אם לא נקבע אחרת בחוק או בתקנון זה.

 מבקר פנימי .21

 ראות החוק.החברה תמנה מבקר פנימי בהתאם להו .21.1

 תפקידיו, סמכויותיו ותנאי כהונתו של המבקר הפנימי של החברה יהיו כמפורט בחוק. .21.2

 רואה החשבון המבקר .22

 האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר לחברה בהתאם להוראות החוק. .22.1

רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה,  .22.2
למנותו לתקופה  האסיפה הכללית תהא רשאית, בהחלטתה למינוי רואה החשבון המבקר,ואולם 

 ארוכה יותר, אשר לא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.

 חברה רשאית למנות כמה רואי חשבון מבקרים שיבצעו במשותף את פעולת הביקורת. .22.3

 ועבור שירותים נוספים שאינם פעולות ביקורת הביקורתשכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת  .22.4
ייקבע בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון ידווח לאסיפה הכללית השנתית על שכרו של רואה החשבון 

 שירותים נוספים כאמור.פעולת הביקורת והמבקר בעבור 

 המזכיר .23

ר במקומו, וכן לקבוע את הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה ויהיה רשאי לפטר אותו ולמנות אח .23.1
 שכרו ואת תנאי העסקתו.

תפקידו של המזכיר יהיה להכין ולנהל את הפרוטוקולים, המסמכים, הפנקסים והמרשמים והדיווחים  .23.2
שעל החברה לנהל ו/או לשמור ו/או לשלוח ולהמציא לרשם החברות, וכן סמכויות ותפקידים אחרים 

 דירקטוריון.שייקבעו ו/או יוטלו עליו מעת לעת על ידי ה

 מזכיר החברה יהיה מוסמך לחתום על מסמך או דיווח שיש להגישם לרשם החברות. .23.3

 חתימה וחותמת החברה זכויות .24

 הדירקטוריון יקבע את החותמת או את החותם של החברה. .24.1

 הדירקטוריון יקבע את המורשה)ים( לחתום בשם החברה וכן את צורת החתימה. .24.2

 דו״חות כספיים .25

ותפרסם דו״חות כספיים כקבוע בחוק החברות והתקנות מכוחו ובהתאם להוראות  החברה תנהל חשבונות
 כל דין אחר החל על החברה.

 ומניות הטבה דיבידנד .26

 כללי .26.1

בעל מניות זכאי לדיבידנד ו/או למניות הטבה, רק אם החברה החליטה על חלוקה של דיבידנד  (א)
 ו/או של מניות הטבה, לפי העניין.

 קה של דיבידנד ו/או של מניות הטבה.הדירקטוריון יחליט על חלו (ב)

בעל מניות הזכאי לדיבידנד ו/או למניות הטבה, הוא מי שהוא בעל מניות במועד ההחלטה על  (ג)



 

- 16 - 
 

חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, לפי העניין, או במועד מאוחר יותר שיקבע באותה החלטה, אם 
מניות רדומות שבבעלותה ״(, למעט המועד הקובענקבע מועד אחר באותה החלטה )להלן: ״

 הישירה של החברה.

פי כמות המניות באופן יחסי לבין בעלי המניות של החברה דיבידנד ו/או מניות הטבה יחולקו  (ד)
 מניה.בעל של כל  שבבעלות 

 חלוקת דיבידנד והקצאת מניות הטבה .26.2

 וכל דין.החברה רשאית לחלק דיבידנד ולהקצות לבעלי מניותיה מניות הטבה בכפוף להוראות החוק 

 המשרד .27

על החברה לקיים משרד רשום בישראל, שאליו ניתן להפנות כל הודעה לחברה. .27.1

והחברה תהיה רשאית לשנות את המען של המשרד כפי שיקבע מען המשרד יקבע על ידי הדירקטוריון,  .27.2
 על ידי הדירקטוריון.

 במשרד ישמרו המסמכים המפורטים בחוק. .27.3

 מרשם בעלי המניות .28

 החברה תנהל מרשם בעלי מניות ומרשם בעלי מניות מהותיים בהתאם להוראות החוק.

 מרשם הדירקטורים .29

 החברה ושל חליפיהם בהתאם להוראות החוק.החברה תנהל מרשם דירקטורים של הדירקטורים של 

 פרוק החברה .30

במקרה של פרוק החברה, בין מרצון  -אם לא נקבע במפורש אחרת בתקנון או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי 
ובין באופן אחר, יחולקו נכסיה העודפים של החברה בין בעלי המניות, בכפוף לזכויות מיוחדות הצמודות 

 ת והיחס הבאים:למניות לפי סדר העדיפו

בין בעלי המניות של החברה לפי כמות המניות שבבעלות  של כל בעל באופן יחסי  -החזר הון המניות  .30.1
 .מניה

בין בעלי המניות של החברה לפי כמות המניות באופן יחסי  -יתרת הנכסים העודפים )במידה וקיימת(  .30.2
על מניות כנפרע, ואילו כל סכום ולמטרה זו ייחשב כל סכום שלא נדרש  שבבעלות  של כל בעל מניה

 שנדרש עמד לפרעון ולא שולם עד למועד תחולת הפרוק, לא ייכלל בהון הנפרע למטרת חלוקה זו.

באישורה של האסיפה הכללית, יכול המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם 
נאמן בפקדון לזכות בעלי המניות כפי בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי 

 שהמפרק ימצא לנכון.

 הודעות .31

הודעות ומסמכים אחרים שיש למסרם לבעלי מניות או למי מהם, יכולים להימסר על ידי החברה לכל  .31.1
בעל מניות בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר רשום במכתב מבויל כדבעי, הממוען לפי הכתובת 

מניות במרשם בעלי המניות או על ידי מתן הודעה לבעלי מניות או זכויות אחרות הרשומה של אותו בעל 
מכל סוג שהוא על ידי פרסום בשני עיתונים עבריים יומיים המופיעים בישראל בשפה העברית ובעלי 

על  תפוצה סבירה, ובמקרה של פרסום כאמור יבוא הפרסום במקום מסירת הודעה אישית או בדואר.
, תהיה החברה פטורה מפרסום כאמור מקום רשאית היא על פי דין למסור הודעות אף האמור לעיל

 בדרך אחרת.

כל הודעה שיש לתתה לבעלי מניות, ביחס למניות בבעלות משותפת, תינתן למי מהבעלים המשותפים  .31.2
ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי 

ת. לחילופין, תימסר הודעה על ידי פרסום בשני עיתונים עבריים יומיים המופיעים בישראל בשפה המניו
על אף האמור לעיל, תהיה החברה פטורה מפרסום כאמור מקום רשאית  העברית ובעלי תפוצה סבירה.

 היא על פי דין למסור הודעות בדרך אחרת.
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מניה כתוצאה ממיתה או מפשיטת רגל של החברה רשאית ליתן הודעה לאנשים שיש להם זכות לכל  .31.3
למפרקו או כונס נכסיו, על ידי משלוח בדואר במכתב נושא  -חברה או מפסלותו, ובמקרה של תאגיד 

בולים הערוך אליהם בשמם לפי הכתובת )לכשישנה( שנמסרה לשם כך על ידי אותם אנשים או )אם 
ן שבו היו מוסרים אותה, אלמלא קרה טרם נמסרה כתובת כזאת( על ידי מסירת ההודעה באותו אופ

 מקרה המוות, פשיטת הרגל, הפסילה, הפירוק או כינוס הנכסים.

כל הודעה או מסמך אחר שנמסרו או נשלחו בדואר, ייחשבו כאילו התקבלו מקץ שני ימי עסקים לאחר  .31.4
 יום מסירתם למשלוח בבית הדואר, וכשבאים להוכיח את המסירה או את המשלוח יהא מספיק אם

יוכיחו שמכתב המכיל את ההודעה או את המסמך מוען לכתובת הנכונה על פי הרשום בחברה ונמסר 
 למשרד הדואר במכתב מבויל.

בכפוף להוראות כל דין, כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה  .31.5
 התקופה. לאיזו תקופה שהיא, מביאים את יום המסירה בחשבון מספר הימים או

 ביטוח .32

החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של כל עובד ו/או שלוח של החברה, שאינו נושא  .32.1
משרה בחברה, וזאת בגין כל מעשה או מחדל שלו ובגין כל דבר שנעשה על ידו תוך כדי עבודתו או מילוי 

 תפקידו עבור החברה ו/או בקשר עם עבודתו או תפקידו כאמור.

להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב החברה רשאית  .32.2
 פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחת מאלה:

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר; (א)

הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח  (ב)
 ע בטובת החברה;שהפעולה לא תפג

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר. (ג)

()א( 1נד)א() 52חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף  (ד)
 .1968 -לחוק ניירות ערך, התשכ״ח

הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות  (ה)
 ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.סבירות, 

 כל חבות אחרת שתותר על פי דין. (ו)

)הטלת אמצעי  4)הטלת עיצום כספי בדיד רשות ניירות ערך(, ח׳ 3הליך לפי פרקים ח׳ -״הליך מנהלי״
)הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת  1אכיפה מנהליים בידי ועדת אכיפה מנהלית( או ט׳

 , כפי שיתוקן מעת לעת.1968 -ק ניירות ערך, התשכ״חתנאים, המותנית בתנאים( לחו

, חוק ניירות ערך, 1999 -״ בהתאם לחוק החברות, תשנ״טנושא משרהלעניין סעיף זה תהא הגדרת ״
)לרבות הגדרת ״נושא משרה בכירה״ בחוק זה( וכן כל חוק אחר החל על נושאי המשרה  1968 -התשכ״ח

 תם בתאגיד אחר, מטעם החברה.בעת מילוי תפקידם בחברה ו/או בעת כהונ

 החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת .32.3
 ., והכל בכפוף להוראות הדיןזהירות כלפיה

בכפוף להוראות החוק, החברה תהא רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה, כמפורט  .32.4
 א עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה :שהוטלה עליו או שהוצי להלן,

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או  (א)
 פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או  (ב)
רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב הליך שהתנהל נגדו בידי 

אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב 
אישום אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה 

זו, סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין פלילית או בקשר לעיצום כספי. בתקנת משנה 
 שנפתחה בו חקירה פלילית, משמעו סגירת התיק לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,



 

- 18 - 
 

או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי ״החסד׳׳פ״(, )להלן:  1982-התשמ״ב 
שהוטלה על פי חוק ״חבות כספית כחלופה להליך פלילי״ משמעה חבות כספית  -החסד״פ; ו

, קנס על 1985-י חוק העבירות המנהליות, התשמ״ולהליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפכחלופה 
 עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי החסד״פ, עיצום כספי או כופר.

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן  (ג)
הוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי בידי בית משפט, בהליך ש

 שממנו זוכה, או באישום פלילי בו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום עבור נפגע ההפרה, כאמור בסעיף  (ד)
 .1968 -()א( לחוק ניירות ערך, התשכ״ח1נד)א()52

או הליך שהתנהל בעניינו  אות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינוהוצ (ה)
, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר 1988-מכח חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח

 טרחת עורכי דין.

 לשפות נושא משרה.על פי דין כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלה מותר או יהיה מותר  (ו)

כאמור יכול שיעשה בדרך של התחייבות מראש לשיפוי או בדרך של שיפוי בדיעבד, והכל כקבוע שיפוי 
 להוראות החוק. ובכפוף
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 התעסקותי בחמש השנים האחרונות: 
 משך הזמן שמילא בתפקיד מקום העבודה התפקיד

ניהול מכירות לקוחות 
ושותפים בישראל ולאחר מכן 

דירקטור בכיר בהנהלת 
מיקרוסופט מזרח תיכון 

מנהל תחום  –ואפריקה 

 שנים 10 מיקרוסופט

                                                 
יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או   1

להערכתו, מיומנות התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, 
אפשר לו להבין לעומקם את הדוחות חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המ-גבוה והבנה בנושאים עסקיים

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
הה והבנה יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבו  2

ם את הדוחות הכספיים של חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק-בנושאים עסקיים
יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך  החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

 .הזמן שמילא בכל תפקיד



 2 

 .2014תקשורת וטלקום עד 
ומחיות ל מבע חבר דירקטוריון

 חשבונאית פיננסית
 שנים 5 קבוצת עזריאלי

חברת דרור ליאת השקעות  ויו"ר מנכ"ל
 בע"מ )חברה בשליטתו(

 שנים 19

ברה חינקרדיפלי )א חברת ויו"ר  מנכ"ל
 בשליטתו(

 נתיים בתקופות שונותסה"כ ש

 
 ות: בחמש השנים האחרונ ית/ת ו/או כיהנתי כדירקטוראני מכהן/מכהנ ברות אחרות בהןח
 דירקטור –צת עזריאלי בוק

 דירקטור –דרור ליאת השקעות 
 דירקטור –יפלי דאינקר
NBX  כדירקטורכיהנתי  –בע"מ 

 
 זה 'לפי סעיף ב התומכים בהצהרהסמכים ותעודות * יש לצרף מ

 
 :זה 'לעניין ההצהרה לפי סעיף ב

 

ונו וכישוריו הוא מי שבשל השכלתו, ניסי "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן  –נות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים הוא בעל מיומ

דיון בקשר לאופן  ל החברה ולעוררוחות הכספיים שהמאפשר לו להבין לעומקם את הד
 הצגתם של הנתונים הכספיים;

 
או נסיוני /לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו

 :3יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלןכישוריי ו/או 
 

שבו פועלת החברה ופייניות לענף רה חשבונאית האסוגיות חשבונאיות וסוגיות בק [ ]
 ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

 
 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; [ ]
 
 ;1968-הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח [ ]
 
 אף אחד מהמפורטים לעיל; [  ]
 

מומחיות  ת/בעל ית/למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור ,ה/עיל, הנני כשירולאור האמור ל
 חשבונאית ופיננסית:

 
[Xכן       ] 
 
 [      לא  ]
 

 
לכהן כדירקטור  בדרישות הכשירות הקבועות בחוק הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת ג.

 ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:, בחברה
 

 רגל שלא הופטר.אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט  .1 
יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע  .2

של החברה תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים 
 ולגודלה.

ולא ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור  לא ייצרותפקידיי או עיסוקיי האחרים  .3
 קטור.ולתי לכהן כדירבהם כדי לפגוע ביכיהיה 

 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי  .4
מתן פסק               בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום 

 הדין שבו הורשעתי:
 

                                                 
 נא לסמן במקום הרלוונטי.  3
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, 428עד  422-ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290עבירות לפי סעיפים  )א(
לחוק  54-)א( ו53ד, 52ג, 52סעיפים  , ולפי1977 -ז העונשין, התשל"לחוק 

 .1968-, התשכ"חניירות ערך
 

בירות הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, ע )ב(
 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

 

הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה  )ג(
 דירקטור בחברה ציבורית.ני ראוי לשמש כנסיבותיה אין אאו 

 

)ג( לחוק 226כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  )ד(
 .1999 -החברות, התשנ"ט 

 
אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור  .5

אודיע  –בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה 
על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם 

ת אמונים שלי בלחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חו 234לסעיף 
 לחברה.

 
 ה/, הנני מצהיר]יש למלא אם רלבנטי[ ה/בלתי תלוי ית/לצורך הבחינה אם הנני דירקטור .ד

 כדלקמן:
 

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או  ]  [
י, ולתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינ

 זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;
 

 זה: 'דלעניין ההצהרה לפי סעיף 
קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או  -"זיקה" 

שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן 
ציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים הכדירקטור חיצוני בחברה שעומדת ל

כהונה  ולמעט 2006-על פי תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז
 ;כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי

 
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו  -"תאגיד אחר" 

 ליטה בה. שלמועד המינוי, הוא החברה או בעל ה
 

תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם  ]  [
 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

 
אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או  ]  [

 דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
 

 אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל. ]  [
 

 כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. נ/תאינני מכה ]  [
 

 זה: 'דלעניין ההצהרה לפי סעיף 
 לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

 
וי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים ללעניין סעיף זה "דירקטור בלתי ת

 לעיל. 'דבסעיף 
 

לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני  [ ]
 .עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי"

 
 
החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה  .ה

 .______________________ ה, הינן כמפורט להלן:לש
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ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או  
 בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

 
 

בעל עניין  לאו ש החברה קשורה שלהחברה, חברה בת שלה, של  בעל תפקיד/הנני עובד .ו
 :4ה, כמפורט להלןחברב
 

 .מבע" אקסיליוןחברת ויו"ר מנכ"ל 
 

בעל עניין נושא משרה בכירה בחברה או של בן משפחה של בעל עניין בחברה או הנני  .ז
  בחברה, כמפורט להלן:

 דוד מדרגה ראשונה.בן  – מ"באקסיליון בעדירקטור  –נועם בקר 
 

האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו  לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל ח.
אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי 

ה ממצה וסופית וכי חובותיי המובאות לעיל אינן רשימ החברות ידוע לי כי הוראות חוק
 וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

 
ע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על כמו כן לא ידו

קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן 
 הייתי מציינו בהצהרה.כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה 

 
 
 
 

  
      15/08/20  

_____________          __________________ 
 חתימה           תאריך      

                                                 
 ינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.במידה והתשובה ה  4
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 דירקטור  כשירות  הצהרת 
 

"( ותקנות  החוק )להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט ב'224א',  224סעיפים על פי 
החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור  

   בחברתהמיועד לכהונה   ,2005-בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו
 "( החברה )להלן: "בע"מ  אפיו אפריקה

   
 ________               תאריך המינוי:  

 
 

 _________וייצמן___________אילן                שמו של המועמד:         
 משפחה                    פרטי                     

 
 ___________ Ilan_____________Weizman            שמו של המועמד באנגלית:

 משפחה                     פרטי        )על פי הדרכון(         
 
 

 024264988          מס' תעודת זהות: 
 

 ישראל            נתינות:      14/07/1969                תאריך לידה: 
 

 3440431          חיפה          24  רות                                        מענו:  
 מיקוד   ר יע  רחוב                             

 
 

 הצהרות: 
 

 בחברה.  ית/את הסכמתי לכהן כדירקטור  ת/הריני מאשר א.
 

וניסיוני המקצועי 1להלן פרטים אודות השכלתי .ב הרלוונטיים לשם בחינה האם   2, כישורי 
והאם  בחברה  כדירקטור  לכהן  המקצועי(  וניסיוני  השכלתי  )לרבות  כישורים  בידיי  יש 

ופיננסית    מומחיות  רכתמתקיימים בי התנאים והמבחנים להע ו/או להערכת חשבונאית 
החברה של  העיקרי  עיסוקה  בתחום  וההבנה  "  המיומנות  להלן:  הדרישות )יחד 

 :"(המקצועיות
 

 השכלתי: 
 שם המוסד האקדמי  תחום תואר
B.Sc  טכניון  הנדסת מחשבים 

MBA  אוניברסיטת חיפה  מינהל עסקים 
 

 התעסקותי בחמש השנים האחרונות:  
 משך הזמן שמילא בתפקיד  ההעבודמקום  התפקיד

CTO  שנים  3 אקסיליון בע"מ 

CEO  שנים  8 אקסיליון בע"מ 
   

   
 

 
או    1 האקדמאי  והתואר  נרכשה  שבו  המוסד  הדירקטור,  של  השכלתו  נרכשה  שבהם  התחומים  כל  יצוינו 

  להערכתו, מיומנות לדירקטור, התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה 
חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות  -גבוה והבנה בנושאים עסקיים

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 
מיומנות   2 להערכתו,  לדירקטור,  המקנים  והכישורים  הניסיון  שישנם,  ככל  גבו  יפורטו,  והבנה  כספית  הה 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של  -עסקיים בנושאים 
יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך    החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

 .הזמן שמילא בכל תפקיד
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 בחמש השנים האחרונות:   ית/ברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטורח
 ___________________________________________מבע"אקסיליון ___

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

 זה  'סמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב* יש לצרף מ
 

 :זה  'לעניין ההצהרה לפי סעיף ב
 

הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו    "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"
ודוחות כספיים באופן    –מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים    הוא בעל  חשבונאיים 

וחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן  המאפשר לו להבין לעומקם את הד
 הצגתם של הנתונים הכספיים;

 
לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או נסיוני  

 :3יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן ריי כישוו/או 
 

רה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה  סוגיות חשבונאיות וסוגיות בק [ ]
 ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; 

 
 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;  [ ]
 
 ; 1968-ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח   ם ואישורם לפי החוקהכנת דוחות כספיי [ ]
 
[x ]  ;אף אחד מהמפורטים לעיל 
 

ל מומחיות    ת/בעל   ית /למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור  ,ה/עיל, הנני כשירולאור האמור 
 חשבונאית ופיננסית: 

 
 [       כן   ]
 
[x לא      ] 
 

 
הקב ג. הכשירות  בדרישות  עומד/ת  אני  כי  מצהיר/ה  כדירקטור  הנני  לכהן  בחוק  ועות 

 ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי: , בחברה
 

 רגל שלא הופטר. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט  .1 
ביצוע   .2 לשם  הראוי,  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  בידי  יש 

תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה  
 ולגודלה. 

ולא  ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור    לא ייצרותפקידיי או עיסוקיי האחרים   .3
 ולתי לכהן כדירקטור. בהם כדי לפגוע ביכיהיה 

הורשעתי   .4 ואם  להלן  המפורטות  בעבירות  חלוט  דין  בפסק  הורשעתי   לא 
   בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק             

 הדין שבו הורשעתי: 
 

לפי סעיפים   )א( ,  428עד    422-ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290עבירות 
לחוק    54-)א( ו53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977  -העונשין, התשל"ז  לחוק  

 . 1968-, התשכ"חניירות ערך
 

עבירות   )ב( מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  הרשעה 
 או עבירות של ניצול מידע פנים. מנהלים בתאגיד 

 

הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה   )ג(
 נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.או 

 

 
 נא לסמן במקום הרלוונטי.   3
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)ג( לחוק  226כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  )ד(
 . 1999 -החברות, התשנ"ט 

 
דרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור  גביי תנאי מהתנאים האם חדל להתקיים ל .5

בחברה   כדירקטור  כהונתי  לפקיעת  עילה  לגביי  או שמתקיימת  אודיע    –בחברה 
בהתאם   כי  לי,  ידוע  ההודעה.  מתן  במועד  תפקע  וכהונתי  לחברה  מייד  כך  על 

ת אמונים שלי  לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חוב  234לסעיף  
 לחברה. 

 
  ה /, הנני מצהיר]יש למלא אם רלבנטי[  ה/בלתי תלוי   ית/לצורך הבחינה אם הנני דירקטור .ד

 כדלקמן: 
 

או   ]  [ בעקיפין  או  במישרין  לו  כפוף  שאני  למי  למעבידי,  לשותפי,  לקרובי,  לי,  אין 
בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינו י,  לתאגיד שאני בעל השליטה 

 השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;  זיקה לחברה, לבעל
 

 זה:  'דלעניין ההצהרה לפי סעיף 
או    -"זיקה"   כלל  דרך  מקצועיים  או  עסקיים  קשרים  קיום  עבודה,  יחסי  קיום 

לכהן   כדי  שמונה  דירקטור  של  כהונה  למעט  משרה,  כנושא  כהונה  וכן  שליטה, 
בחברה שעומדת לה חיצוני  לכדירקטור  מניות  לראשונה  חריגים  ציע  ציבור, למעט 

כהונה    ולמעט  2006-על פי תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז
 ;כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי

 
אחר"   שקדמו    -"תאגיד  בשנתיים  או  המינוי  במועד  בו,  השליטה  שבעל  תאגיד 

 ליטה בה.  למועד המינוי, הוא החברה או בעל הש
 

עם  תפק ]  [ עניינים  ניגוד  ליצור  עלולים  או  יוצרים  אינם  האחרים  עיסוקיי  או  ידיי 
 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. 

 
או   ]  [ חיצוני  כדירקטור  מכהן  בה  אחרת  בחברה  כדירקטור  מכהן/מכהנת  אינני 

 דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה. 
 

 של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל. אינני עובד/ת  ]  [
 

 כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. נ/תאינני מכה  ]  [
 

 זה:  'דלעניין ההצהרה לפי סעיף 
 לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה. 

 
קיים את כל התנאים והמבחנים  וי" הינו דירקטור המ לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תל

 לעיל.  'דבסעיף 
 

לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני   [ ]
 . עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי"

 
 
החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה   .ה

 מניות חברת אקסיליון בע"מ  100,000  – מחזיק ב :ה, הינן כמפורט להלןשל
   
ו/או    במניות  בהחזקותיי  קיטון  או  גידול  כל  על  לחברה  לאלתר  לדווח  עליי  כי  לי  ידוע 

 בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה. 
 
 

עובד .ו עניין    או של  החברה קשורה שלהחברה, חברה בת שלה,  של    בעל תפקיד/הנני  בעל 
 CTO:4מפורט להלן ה, כחברב
 

 
 רט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת. ינה חיובית יש לפוהתשובה ה במידה   4
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 ______________________________________________________________
._____________________________________________________________ 

 
או  הנני   .ז בחברה  עניין  של  בעל  משפחה  של  בן  או  בחברה  בכירה  משרה  עניין  נושא  בעל 

 ליון בע"מ סיהמכהן כדירקטור בחברת אק מרדכי ויצמן יאח של ן:בחברה, כמפורט להל
 

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו   ח.
אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי  

י חובותיי  ה ממצה וסופית וכ אינן רשימ  המובאות לעיל  החברות  ידוע לי כי הוראות חוק
 וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי. 

 
על   ו/או  כדירקטור  כהונתי  על  להשפיע  שיכול  נוסף  מהותי  פרט  כל  לי  ידוע  לא  כן  כמו 
לכהן   כשירות  ובמבחני  בתנאים  עמידתי  בדבר  החברה  של  הביקורת  ועדת  קביעת 

 הרה. הייתי מציינו בהצפרט שכזה    כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי
 

  
    

 __________ ___          __________________ 
 חתימה            תאריך       

17/8/20



 

To 

Apio Africa Ltd. 

 

Statement of a candidate to hold office as a director, in accordance with the provisions of 

section 224b to the Companies Law-1999 

 

Whereas: APIO AFRICA LTD (the "Company") is a publicly traded company, whose shares are 

traded in the Tel Aviv stock exchange; and 

 

Whereas: according to the provisions of the Companies Law-1999 (the "Law"), I am required to 

submit this statement in order to be reappointed as a director in the Company; and  

 

Whereas: I am aware that my statement hereby, shall be placed in the Company's registered office, 

for the review of any person.  

 

Therefore, I, Kurt Hoppe, bearer of I.D number GF985187, after having been warned that I am 

obligated to state the truth and that I will be subject to the penalties set forth in the Law, by not 

doing so, hereby declare and obligate as follows: 

1. The statements above are an integral part of my statement hereto. 

2. All defined terms used in this statement shall have the meaning given to such terms in the 

Law.   

3. The restrictions set forth in sections 226-227 of the Law, do not apply to me. The provisions 

of the said sections according to their wording on the date of signing this statement, are 

detailed in Appendix A, substantially in the form attached hereto, which forms an integral 

part of this Agreement 

4. I have the required skills and the ability to dedicate the appropriate time, in order to fulfill 

my position in the Company. My skills are further specified in section 5 henceforth.  
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5. I hereby obligate that to the extent that the restrictions set forth in section 224a, 224b and 

2007 of the law shall cease to apply to me and to the extant any of the instances set forth 

in section 228 of the law shall occur, I will inform the Company and my term as a director 

of the Company shall terminate. The provision of the said sections according to their 

wording on the date of signing this statement are detailed in Appendix A, substantially in 

the form of attached hereto, which forms an integral part of this statement.     

6. My education, experience and knowledge are detailed, as follows:  

6.1. Formal Education: 

Program Degree Nationally Accredited Academic Institution 

Bachelor’s 

Degree 

Computer Science, Systems Royal Military College of Canada  

(US Military Academy West Point equivalent) 

Master’s 

Studies 

Computer Science, AI & Human 

Machine/Computer Interaction 

University of British Columbia 

 

6.2. Relevant professional experience over past 5 years: 

Position Workplace Period 

Director, Product Management,  

Android for Cars & Mobility Innovation 

Google  

(Mountain View, CA + 

Munich, Germany) 

January 2019 - 

present 

Senior Vice President,  

Innovation 

Verra Mobility  

(Mesa, AZ) 

August 2018 – 

January 2019 

Global Head of Innovation,  

Smart Mobility & Connected Car 

General Motors  

(Detroit, MI) 

April 2016 – 

August 2018 

VP,  

IoT Apps & Services  

Prodea Systems 

(Richardson, TX) 

September 2014 – 

April 2016 
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Director, 

IoT, Smart Home & Smart TV Innovation 

LG Electronics  

(San Jose, CA) 

December 2010 – 

September 2014 

 

6.3. Other companies in which I have served as a director in the past 5 years: n/a 

 

7. This is my name, my signature and the facts detailed in my statement above, are true. 

 

Kurt Hoppe  GF985187  19 August 2020 

 

Name  I.D Number  Date & Signature 
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-TRANSLATION- 

 

Appendix A 

Sections 224A - 227 to the Companies Law - 1999 

224A. A person who does not have the required skills nor the ability to 

dedicate the appropriate time, in order to fulfill its position as a director 

in the company, taking into account, amongst others, the company's 

special requirements and size shall not be appointed as director in a 

public company and shall not hold a position as director in it.  

224B. (a) a general meeting shall not be convened in a public company, 

the agenda of which includes the appointment of a director and a  

director shall not be appointed, unless the candidate declared that it has 

the required skills and the ability to dedicate the appropriate time, in 

order to fulfill its position as a director, and specified its skills as stated, 

and that the restrictions set forth in sections 226-227, do not apply to  

him, and regarding an independent director - the provisions of section 

219(h) also apply to it (in this section - the statement). 

(b) The statement shall be brought to the person appointing him and the 

provisions of section 241(b) and (c) shall apply to it. 

 

Qualification for 

Appointment 

225. A person who is a candidate to hold office as a director shall 

disclose to the person appointing him whether he has been convicted 

by a conclusive judgment of an offense referred to in section 226, 

where five years have not yet elapsed from the date of the judgment by 

which he was convicted. 

 

Duty of disclosure  

226. (a) A person convicted by a conclusive judgment of the following 

offenses shall not hold office as a director in a public company unless 

five years have passed since the date on which the judgment by which 

he was convicted was given: 

(1) Offenses under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420 and 422 to 

428 of the Israeli Penal Law - 1997 and under sections 52C, 52D, 53(a) 

and 54 of the Securities Law; 

Restriction regarding  

the Appointment due 

to Conviction 
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(2) Conviction by a court outside Israel of the offenses of bribery, deceit, 

offenses by managers of a corporation or offenses involving misuse of 

inside information; 

(3) Conviction of any other offense in respect of which a court holds 

that, due to the substance, gravity or circumstances of such offense, such 

person is not fit to serve as director in a public company. 

(b) the court may determine, at the date of the conviction or thereafter, 

on the application of a person interested in being appointed as a director, 

that despite his conviction of offenses as stated in subsections (a)(1) and 

(a)(2), and taking into account, inter alia, the circumstances in which 

the offenses took place, such person is not precluded from holding office 

as director of a public company. 

(c) The minister may prescribe additional offenses to those stated in 

subsection (a)(1). 

 

(a) A person shall not be appointed as director if it is a minor, 

incompetent, or has been declared bankrupt so long as such person 

remains undischarged, nor shall a corporation that has resolved to enter 

into voluntary liquidation or in respect of which a winding up order has 

been issued, 

(b) A person nominated to hold office as director to whom the provisions 

of subsection (a) apply shall disclose such to the person appointing him. 

Restriction of 

Appointment 
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 דירקטור כשירות הצהרת 
 

"( ותקנות החוק)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט ב'224א', 224סעיפים על פי 
החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור 

  בחברתהמיועד לכהונה  ,2005-בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו
 "(החברה)להלן: "בע"מ  אפיו אפריקה

   
 ________             תאריך המינוי: 

 
 

 דני ימין                שמו של המועמד:        
                     

 DANNY YAMIN            שמו של המועמד באנגלית:
                           )על פי הדרכון(        

 
 

 055262034          מס' תעודת זהות: 
 

 ישראלית נתינות:               07/06/1958                תאריך לידה: 
 

           תל אביב         17רוטשילד                                         מענו: 
                                 

 
 

 הצהרות:
 

 בחברה. ית/את הסכמתי לכהן כדירקטור ת/הריני מאשר א.
 

הרלוונטיים לשם בחינה האם  2, כישורי וניסיוני המקצועי1ילהלן פרטים אודות השכלת .ב
יש בידיי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה והאם 

ו/או להערכת חשבונאית ופיננסית  מומחיותרכת מתקיימים בי התנאים והמבחנים להע
הדרישות " )יחד להלן: המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה

 :"(המקצועיות
 

 השכלתי:
 שם המוסד האקדמי תחום תואר

 טכניון מערכות מידע מהנדס תעשיה וניהול 
BSc.   

 
 התעסקותי בחמש השנים האחרונות: 

 משך הזמן שמילא בתפקיד מקום העבודה התפקיד
 שנים 3 מיקרוסופט סגן נשיא מיקרוסופט

 םשני 10 מיקרוסופט מנכ"ל מיקרוסופט ישראל
 שנים 3 טכניון וןניהוועד המנהל של הטכ ו"רי

   
 
 בחמש השנים האחרונות: ית/ברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטורח

                                                 
יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או   1

להערכתו, מיומנות התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, 
לעומקם את הדוחות חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין -גבוה והבנה בנושאים עסקיים

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
הה והבנה יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבו  2

ספיים של חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכ-בנושאים עסקיים
יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך  החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

 .הזמן שמילא בכל תפקיד



 2 

 

Reduxio כשנה עד לפני 
 

 חיצוניים, הגשתי וחתמתי על דוחות כספיים.עם מנהלי כספים ורואי חשבון ת, עבדתי ניהלתי חברו
 

 זה 'התומכים בהצהרה לפי סעיף בתעודות סמכים ו* יש לצרף מ
 

 :זה 'לעניין ההצהרה לפי סעיף ב
 

הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו  "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן  –הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים 

ל החברה ולעורר דיון בקשר לאופן ספיים שוחות הכהמאפשר לו להבין לעומקם את הד
 הצגתם של הנתונים הכספיים;

 
לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או נסיוני 

 :3יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלןכישוריי ו/או 
 

האופייניות לענף שבו פועלת החברה ונאית רה חשבסוגיות חשבונאיות וסוגיות בק [ ]
 ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

 
 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; [ ]
 
 ;1968-הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח [ ]
 
 אף אחד מהמפורטים לעיל; [  ]
 

מומחיות  ת/בעל ית/למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור ,ה/י כשירהננ עיל,ולאור האמור ל
 חשבונאית ופיננסית:

 
 [       כן  ]
 
 [      לא  ]
 

 
הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור  ג.

 ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:, בחברה
 

 א הופטר.של רגלאינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט  .1 
יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע  .2

תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה 
 ולגודלה.

ולא ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור  לא ייצרותפקידיי או עיסוקיי האחרים  .3
 כהן כדירקטור.י לולתבהם כדי לפגוע ביכיהיה 

 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי  .4
בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק               

 הדין שבו הורשעתי:
 

, 428עד  422-ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290עבירות לפי סעיפים  )א(
לחוק  54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977 -ן, התשל"ז נשיהעולחוק 

 .1968-, התשכ"חניירות ערך
 

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות  )ב(
 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

 

הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה  )ג(
 יה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.בותנסיאו 

 

                                                 
 נא לסמן במקום הרלוונטי.  3
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)ג( לחוק 226כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  )ד(
 .1999 -החברות, התשנ"ט 

 
אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור  .5

אודיע  –רקטור בחברה בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדי
על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם 

ת אמונים שלי לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חוב 234לסעיף 
 לחברה.

 
 ה/, הנני מצהיר]יש למלא אם רלבנטי[ ה/בלתי תלוי ית/לצורך הבחינה אם הנני דירקטור .ד

 כדלקמן:
 

ן לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או אי ]  [
י, לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינו

 זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;
 

 זה: 'דלעניין ההצהרה לפי סעיף 
, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או קיום יחסי עבודה -"זיקה" 

שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן 
ציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת לה

כהונה  ולמעט 2006-על פי תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז
 ;ור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלויכדירקט

 
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו  -"תאגיד אחר" 

 ליטה בה. למועד המינוי, הוא החברה או בעל הש
 

תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם  ]  [
 לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי

 
אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או  ]  [

 דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
 

 אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל. ]  [
 

 ע שנים ברציפות.כדירקטור בחברה מעל תש נ/תאינני מכה ]  [
 

 זה: 'דלעניין ההצהרה לפי סעיף 
 לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

 
וי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תל

 לעיל. 'דבסעיף 
 

נקובים לעיל, ולפיכך אינני לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים ה [ ]
 .עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי"

 
 
החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה  .ה

 אופציותמחזיק ב ה, הינן כמפורט להלן:של
   
ו/או ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות  

 בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.
 
 

בעל עניין  או של החברה קשורה שלהחברה, חברה בת שלה, של  בעל תפקיד/הנני עובד .ו
 :4ה, כמפורט להלןחברב

Transformation Leadבחברת אקסיליון 

                                                 
 ינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.במידה והתשובה ה  4
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______________________________________________________________
._____________________________________________________________ 

 
בעל עניין נושא משרה בכירה בחברה או של בן משפחה של בעל עניין בחברה או הנני  .ז

 ______________________.______________________ בחברה, כמפורט להלן:
 

עיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור ל ח.
אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי 

ה ממצה וסופית וכי חובותיי המובאות לעיל אינן רשימ החברות ידוע לי כי הוראות חוק
 וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

 
רט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על כמו כן לא ידוע לי כל פ

קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן 
 הייתי מציינו בהצהרה.כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה 

 
  
    

16.08.2020          __________________ 
 חתימה           תאריך      
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 דירקטור  כשירות  הצהרת 
 

"( ותקנות  החוק )להלן: " 1999- לחוק החברות, התשנ"ט ב'224א',  224סעיפים על פי 
החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור  

   בחברתהמיועד לכהונה   ,2005-בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו
 "( החברה )להלן: "בע"מ  אפיו אפריקה

   
 ________               תאריך המינוי:  

 
 

 ___________ קולודני____________יונתן                שמו של המועמד:         
 משפחה                    פרטי                     

 
 _________ Jonathan__________Kolodny___      שמו של המועמד באנגלית:

 משפחה                     פרטי        )על פי הדרכון(         
 
 

 318135316          מס' תעודת זהות: 
 

 _______             נתינות:      18.05.69                תאריך לידה: 
 

 _ 4325995_    __  רעננה __   60אח"י דקר                                        מענו:  
 מיקוד   עיר   רחוב                             

 
 

   הצהרות:
 

 בחברה.  ית/את הסכמתי לכהן כדירקטור  ת/הריני מאשר א.
 

יש הרלוונטיים לשם בחינה האם    2, כישורי וניסיוני המקצועי 1להלן פרטים אודות השכלתי  .ב
והאם  בחברה  כדירקטור  לכהן  המקצועי(  וניסיוני  השכלתי  )לרבות  כישורים  בידיי 

ופיננסית    מומחיותמתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת   ו/או להערכת חשבונאית 
החברה של  העיקרי  עיסוקה  בתחום  וההבנה  "  המיומנות  להלן:  הדרישות )יחד 

 :"(המקצועיות
 

 השכלתי: 
 המוסד האקדמי שם  תחום תואר

BA, Summa Cum Laude Computer Science Harvard University 
PhD Cognitive Neuroscience University of Cambridge 

 
 התעסקותי בחמש השנים האחרונות:  

 משך הזמן שמילא בתפקיד  מקום העבודה התפקיד
General Partner ION Crossover Partners May 18 - Present 

CEO Keter Plastic 2016-2018 
 

 
יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה    1

גבוה   להערכתו, מיומנות  לדירקטור,  שישנה, השכלה המקנה  ככל  בהם. תפורט,  שהוא מחזיק  המקצועית 
עסקיים בנושאים  הדוחות  -והבנה  את  לעומקם  להבין  לו  המאפשר  באופן  כספיים,  ודוחות  חשבונאיים 

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 
והבנה    2 גבוהה  כספית  מיומנות  להערכתו,  לדירקטור,  המקנים  והכישורים  הניסיון  שישנם,  ככל  יפורטו, 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של  -םבנושאים עסקיי
יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך    החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

 .הזמן שמילא בכל תפקיד
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 בחמש השנים האחרונות:   ית/חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור
 ______________________________________________________פרטנר תקשורת_

 __________________________ ________________(2018)עד  סודהסטרים_

 _______________________________________ווייןבלו_

 ______________________________________________________קורטיקה 
 

 זה  '* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב
 

 :זה  'לעניין ההצהרה לפי סעיף ב
 

הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו    "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"
ודוחות כספיים באופן    – הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים   חשבונאיים 

המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן  
 הצגתם של הנתונים הכספיים;

 
ור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או נסיוני  לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקט 

 :3יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן כישוריי ו/או 
 

סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה   [✓ ]
 ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; 

 
 החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; תפקידיו של רואה   [ ✓]
 
 ; 1968-הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח  [ ✓]
 

 אף אחד מהמפורטים לעיל;  ][ 
 

לעיל, הנני כשיר מומחיות    ת/בעל   ית /למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור  ,ה/ולאור האמור 
 חשבונאית ופיננסית: 

 
 [       כן ✓  ]
 
 [      לא   ]
 

 
, הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה ג.

 ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי: 
 

 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.  .1 
הדרושים   .2 הכישורים  בידי  ביצוע  יש  לשם  הראוי,  הזמן  את  להקדיש  והיכולת 

תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה  
 ולגודלה. 

ולא  ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור    לא ייצרותפקידיי או עיסוקיי האחרים   .3
 בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. יהיה 

הורשעתי   .4 ואם  להלן  המפורטות  בעבירות  חלוט  דין  בפסק  הורשעתי   לא 
בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק                

 הדין שבו הורשעתי: 
 

לפי סעיפים   )א( ,  428עד    422-ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290עבירות 
לחוק    54- )א( ו53ד,  52ג,  52ולפי סעיפים    ,1977  -לחוק העונשין, התשל"ז  

 . 1968- , התשכ"חניירות ערך
 

עבירות   )ב( מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  הרשעה 
 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. 

 

הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה   )ג(
 שמש כדירקטור בחברה ציבורית.או נסיבותיה אין אני ראוי ל 

 
 נא לסמן במקום הרלוונטי.   3
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)ג( לחוק  226כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  )ד(
 . 1999 -החברות, התשנ"ט 

 
אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור   .5

אודיע על   –בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה 
כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף  

 מונים שלי לחברה. לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת א 234
 

  ה /, הנני מצהיר]יש למלא אם רלבנטי[  ה/בלתי תלוי   ית/לצורך הבחינה אם הנני דירקטור .ד
 כדלקמן: 

 
אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד   [ ✓] 

למועד   שקדמו  בשנתיים  או  המינוי  במועד  בו,  השליטה  בעל  זיקה  שאני  המינוי, 
 לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

 
 זה:  'דלעניין ההצהרה לפי סעיף 

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה,    -"זיקה"  
כדירקטור   לכהן  כדי  שמונה  דירקטור  של  כהונה  למעט  משרה,  כנושא  כהונה  וכן 

שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות  חיצוני בחברה  
התשס"ז זיקה(,  מהווים  שאינם  )עניינים  כדירקטור    ולמעט  2006-החברות  כהונה 

 ; בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי
 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד    -"תאגיד אחר"  
 או בעל השליטה בה.  המינוי, הוא החברה 

 
עם   [ ✓]  עניינים  ניגוד  ליצור  עלולים  או  יוצרים  אינם  האחרים  עיסוקיי  או  תפקידיי 

 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. 

 
או   [ ✓]  חיצוני  כדירקטור  מכהן  בה  אחרת  בחברה  כדירקטור  מכהן/מכהנת  אינני 

 רים בחברה. דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטו
 
 אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.  [✓] 
 

 כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. נ/תאינני מכה  [✓]  
 

 זה:  'דלעניין ההצהרה לפי סעיף 
 לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה. 

 
לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים  

 לעיל.  'דבסעיף 
 

לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני   [ ]
 . עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי"

 
 
במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה    החזקותיי  .ה

 .______________________  שלה, הינן כמפורט להלן:
   
ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות   

 של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.  ערך המירים
 
 

עובד .ו עניין    החברה קשורה שלהחברה, חברה בת שלה,  של    בעל תפקיד/הנני  בעל  או של 
 :4ה, כמפורט להלן חברב
 

 
 את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת. במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט   4
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 ______________________________________________________________
._____________________________________________________________ 

 
או  הנני   .ז בחברה  עניין  של  בעל  משפחה  של  בן  או  בחברה  בכירה  משרה  עניין  נושא  בעל 

 ___________._________________________________  בחברה, כמפורט להלן:
 

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו   ח.
אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי  

המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי    החברות  ידוע לי כי הוראות חוק
 יי המלאות על פי החוק ידועות לי. וזכויות

 
כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת  
ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי  

 תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.
 

  
    

___16.08.2020 __          __________________ 
 חתימה            תאריך       















 ח'ספח נ
 ושיפוינוסח כתבי פטור 
 

 

 

 



 בע"מ אקסיליון תחבורה חכמה

 )"החברה"( 

 לכבוד 

__________ 

__________ 

__________ 

 כתב פטור ושיפוי

, לאשר את דירקטוריון החברהו ועדת התגמול והחליט ,2020 טאוגוסבחודש  18וביום  הואיל 

נושאי משרה בחברה, בהתאם לחוק ודירקטורים התחייבות החברה לפטור ולשיפוי של 

 ולתנאי הפטור והשיפוי המפורטים בכתב זה; 1999-תשנ"טהחברות, ה

אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה  2020 ______בחודש  __וביום   והואיל

 ; כנדרש על פי דין

מכהן ו/או עשוי לכהן כנושא משרה בחברה מועסק ו/או עשוי להיות מועסק בחברה ו/או והינך  והואיל

להעניק לך כתב  בכתב ת כהגדרתן להלן, והחברה התחייבה כלפיך במפורשו/או בחברות בנו

, בהתאם ובכפוף לאישורי ועדת התגמול, דירקטוריון והאסיפה הכללית פטור ושיפוי כאמור

 ;של החברה

שיפוי פטור ולפיכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, באופן בלתי חוזר, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות כתב 

 מן:זה כדלק

 פטור מאחריות .1

אחריות, כל מ , בכפוף להוראות כל דין וההחלטות המפורטות במבוא,מראש ובדיעבדבזאת החברה פוטרת אותך 

כולה או מקצתה, בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות 

בתוקף היותך נושא משרה  ן להלן, בפעולותיך או מחדליך,, כהגדרתכלפיה וכלפי חברות בנות שלהחב  האותה את

 .כאמור מטעם החברה בחברות בנותבחברה או בחברה או נושא משרה 

 הפטור כאמור לעיל לא יחול באשר ל:

הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר, אלא אם כן פעל  תהפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חבר (א)

 ו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או חברות בנות שלה.נושא המשרה בתום לב והיה ל

 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או פזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.  (ב)

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.  (ג)

 או כופר שהוטל עליך. , קנס אזרחיקנס  (ד)

 .החברות הזהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק בתאחריות כלפי החברה עקב הפרת חוראש מפטור מ (ה)

 החלטה או עסקה שלבעל השליטה בחברה או נושא משרה בחברה, ענין אישי בה. (ו)

 כל פעולה אחרת אשר לא ניתן לפטור לגביה מאחריות על פי דין. (ז)

על פי התחייבויות החברה על פי סעיף פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, במידה המרבית המותרת 

 דין, לשם התכלית שלה נועדו. 

במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף 

עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור 

 זה.

 .כמפורט להלן כדי לגרוע מהתחייבות החברה לשיפויאין באמור בסעיף פטור זה ב
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 התחייבות לשיפוי .2

, באופן מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם למותר בתקנון החברה, מתחייבת בזאת החברה .2.1
עקב אחת או יותר מהמפורט  לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטל עליך בלתי חוזר,

 כדלהלן:

בתוקף היותך נושא משרה בחברה )לרבות מעשה ו/או מחדל בתקופת כהונתך, שנעשו או  עולותיךפ .2.1.1
 שיפוי זה(;פטור ונחדלו עובר למועד כתב 

 ;חברות בנותפעולותיך בתוקף היותך נושא משרה, עובד או שלוח של החברה ו/או ב .2.1.2

 בכתב זה:

, לרבות התקנות והכללים לעת , כפי נוסחו מעת1999 -חוק החברות, התשנ"ט  - "חוק החברות"

 .שהותקנו ו/או יותקנו על פיו ומכוחו

לרבות התקנות  , כפי נוסחו מעת לעת1968 –חוק ניירות ערך, התשכ"ח   "חוק ניירות ערך"

 .שיותקנו על פיו ומכוחו

כמשמעות מונח זה בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו  -"נושא משרה"

בכל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי המשרה בה, לרבות לפיהם ו/או 

דירקטור ולרבות כל עובד שדירקטוריון החברה יחליט להעניק לו כתב פטור 

ושיפוי זה וכן נושא משרה בחברה, המכהן ו/או שכהן מטעם החברה בחברות 

 בנות.

או  "חברה בת"

 -"חברות בנות"

ו, כמשמעה בחוק ניירות ערך, כל תאגיד אשר החברה הינה בעלת שליטה ב

כל חברה קשורה של  –וכן לצורך כתב פטור ושיפוי זה  1968 –התשכ"ח 

החברה ו/או בתאגיד אחר ולרבות חברה פרטית בשליטתו, באמצעותה פעל 

נושא המשרה ככזה בחברה ו/או בחברה בת ו/או בחברה קשורה של החברה 

 ו/או בתאגיד אחר.

"פעולה ו/או כל נגזרת 

 -שלה"

פעולה משפטית, בין במעשה ובין במחדל, לרבות כל הפעולות שנעשו על ידך, 

ולרבות פעולות לפני מועד כתב פטור ושיפוי זה, בתקופות כהונתך כנושא 

 משרה בחברה ו/או בחברות בנות כהגדרתן לעיל.

 - "ניירות ערך"

 -"הליך מנהלי"

 

 לחוק החברות. 1כמשמעות מונח זה בסעיף 

)הטלת  4)הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך(, ח' 3ח' הליך לפי פרק

)הסדר  1אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית( או ט'

להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים( לחוק 

 ; וכןניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת

, כפי שיתוקן מעת 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח 1הליך לפי פרק ז'

 לעת; וכן

כל הליך מנהלי נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים 

 .הקשורים אליו או הוצאות המוצאות בקשר אליו

()א( לחוק ניירות ערך לעניין הליך מנהלי לפי חוק 1נד)א()52כמשמעו בסעיף  -נפגע הפרה 

 .ניתן לקיים הליך מנהליניירות ערך או לפי כל חיקוק אחר בגינו 

 : עילות השיפוי .2.2

כהונתך בחברה לעיל תחול בשל כל חבות או הוצאה שתוטל עליך בתוקף  2.1ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 

 :ן, שהינה בת שיפוי על פי כל דין  ועל פי תקנון החברה, כמפורט להלרות בנותבו/או בח

חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר  .2.2.1
לאחד או יותר מהאירועים  , במישרין ו/או בעקיפין,שאושר בידי בית משפט ובלבד שפעולות אלה נוגעות

אשר לדעת זה, לרבות בשל פעולות שעשית לפני מתן כתב פטור ושיפוי לכתב זה,  תוספתהמפורטים ב

דירקטוריון החברה הם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות, וכן בלבד שהסכום 
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המרבי של השיפוי בגין כלל החבויות לפי סעיף זה לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף 

 להלן אשר דירקטוריון החברה קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין; 2.2

ות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, הוצא .2.2.2
בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכה, או 

 באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

ות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך הוצאות התדיינות סבירות, לרב .2.2.3
בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה 

עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות 

או בקשר לעיצום כספי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית כספית כחלופה להליך פלילי 

 "(; הוצאות התדיינות)להלן:  "

 מנהלי. אכיפה נפגע ההפרה בהליךעבור חבות כספית שתוטל עליך בשל תשלום  .2.2.4

מנהלי שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות  אכיפה הוצאות שהוצאו על ידך בקשר עם הליך .2.2.5
 כר טרחת עורך דין.סבירות, ובכלל זה ש

הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה, חוק ייעול הליכי  –"הליך אכיפה מנהלי" 

וחוק ניירות ערך,  )כפי שיעודכן מעת לעת( 2011 -האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, תשע"א

  ., לרבות עתירה מנהלית או ערעור בקשר עם ההליך האמור1968 –תשכ"ח 

 סכום השיפוי המרבי:  .2.3

יוצאו  הוצאו ו/או , במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שלכל נושאי המשרה סכום השיפוי שתשלם החברה .2.3.1
, בגין אחד או יותר זה שיפויהמפורטות במבוא לכתב פטור ות וחלטהעל ידי החברה על פי הלהם 

מההון  אחוזים( וחמישהים )עשר %25 -לסכום השווה , לא יעלה על תוספתמהאירועים המפורטים ב

, המבוקרים או הסקורים, הדוחות הכספיים של החברההמיוחס לבעלי מניות החברה לפי העצמי 

 .שפורסמו בסמוך לפני מועד השיפוי

מובהר בזאת כי אין בתשלום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין  .2.3.2
המבוטחים בחברת ביטוח, אם תקבל )אתה או החברה , הז שיפויפטור והאירועים הקבועים בכתב 

 .ובכפוף לכל דין עבורך( במסגרת כל ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה

מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח  שישולמו על ידי  .2.3.3
הי בגין האירועים הקבועים שא בהשתתפות עצמית כלשיבמידה ותככל שכאלה ישולמו.  המבטח,

בתוספת לכתב זה ו/או בגין הוצאות הגנה משפטית אזי תשפה אותך החברה עבור סכום ההשתתפות 

העצמית ששילמת. זאת ועוד, חובת החברה לשפות אותך כאמור בכתב זה לא תיפגע אם הינך מבוטח 

התחייבות זו לשיפוי אינה  כמו כן מודגש כיידי החברה, ובלבד שלא תשופה יותר מפעם אחת. -שלא על

אף צד שלישי חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא ל

זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על פי הסכם  ,כל מבטחכלשהו, לרבות 

 ביטוח שנערך עימו למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

לעיל,   2.1אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה, כאמור בסעיף  .2.3.4
יעלה במועד כלשהו על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי )כפי שתהיה קיימת 

כאים . דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו ז2.2באותה עת( לפי סעיף 

הזכאים  , באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרהעל פי כתב פטור ושיפוי זה לשיפוי

הזכאים , בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום החבות ברת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה כאמור

 האמורים, במצטבר.  הזכאים לבין סכום החבות ברת השיפוי של כל נושאי המשרה

הא זכאי לקבל החזר שיפוי מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי תשיפוי ו/או  קיבלתו, במקרה שב .2.3.5
המשרה בגין האירוע נשוא השיפוי, יינתן השיפוי לגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה על 

נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא המשרה הוציא או שחויב בהן, כאמור לעיל, לבין 

קבל מאת המבטח בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו בגין חבות הסכום שית

 שיפוי זה לא יעלה על סכום השיפוי המרבי.פטור ולעיל לפי כתב  2.1בסעיף כספית כמפורט 

לעיל בגובה  2.1שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגין חבות כספית כמפורט בסעיף  .2.3.6
לעיל  2.1בסעיף מרבי לא תשא החברה בסכומי שיפוי נוספים בגין חבות כספית כמפורט סכום השיפוי ה



 
4 

אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושרו באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על 

פי כל דין, במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה ויידרש לשם כך, 

 ל פי כל דין.ע

 תשלומי ביניים: .2.4

עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך,  .2.4.1
 כלמעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול ב

ופן שאתה לא תידרש לשלמם או , באנגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות הליכי חקירה הליך משפטי

 שיפוי זה.פטור ולממנם בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב 

שיפוי זה בקשר להליך פטור ובמקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב  .2.4.2
משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו הוראות 

 להלן. 2.11יף סע

  תנאי השיפוי: .2.5

 תנאים המפורטים להלן:ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה כפופה למבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

 אין מניעה על פי דין לשפותך. .2.5.1

בות חקירה של )לרבות, אך לא רק, דרישה מכל סוג לרלחברה על כל הליך משפטי בכתב אתה תודיע 

רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד 

שייפתח נגדך בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לך בכתב לפיו הצהרתי( 

 דע לך לראשונה על כךוו, וזאת במהירות הראויה לאחר שיי"(הליך משפטי)" הליך משפטי ייפתח נגדך

ותעביר  "(,הודעת השיפויובמועד שיותיר זמן סביר למועד התגובה לאותו הליך, כנדרש על פי כל דין )"

אי מסירת הודעת השיפוי, בהתאם לאמור לחברה או למי שהיא תודיע לך, כל מסמך בקשר לאותו הליך.

יפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת לעיל, לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי כתב פטור וש

הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה ו/או ביכולתה של החברה להתגונן בשמה 

 )במקרה שגם היא תתבע באותו הליך( ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור.

שיפוי, הנך רשאי להתקשר עם למען הסר ספק יובהר, כי עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי ל .2.5.2
עורך דין בעל מעמד לפי בחירתך, פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל על החברה מסיבות סבירות ובלבד 

שתודיע על זהות עורך הדין לחברה מייד עם התברר הצורך במינוי עורך דין כאמור. במידה ולא תמסור 

 ל פי שיקול דעתה. הודעה כאמור, תהיה רשאית החברה למנות עורך דין עבורך ע

, בשלמות החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה ,לעיל לאמורבמידה והחברה תמנה לך עורך דין בהתאם  .2.5.3
את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך ולא באופן חלקי, 

על ל עליך מסיבות סבירות( דין בעל מעמד שהחברה תבחר לצורך זה )פרט לעורך דין שלא יהיה מקוב

להביא את ההליך בכדי במסגרת הטיפול הנ"ל  יפעלוהחברה ו/או עורך דין כאמור אחריותה וחשבונה. 

הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שמונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום המשפטי 

שתתקיימנה נסיבות בהן עלול להיווצר ניגוד או  ניגוד ענייניםללדעתך או לדעת עורך הדין, חשש שיווצר 

ו/או בינך לבין כל נושא משרה אחר בחברה שהוא צד להליך, בהגנתך בפני בינך לבין החברה  עניינים

ו/או אם התנגדות נושא המשרה לעורך הדין שמינתה החברה תהא מבוססת על אותו הליך משפטי 

על ניגוד עניינים זה  הממונה, לפי העניין, עורך הדיןעל כך לך יודיע , תודיע ו/או טעמים סבירים אחרים

לטיפול בהגנתך )ובלבד שיאושר קודם למינויו ע"י החברה עורך דין מטעמך  למנותואתה תהיה רשאי 

עורך הדין והטיפול שיהיו לך בגין מנוי הסבירות שיפוי זה יחולו על הוצאות פטור ווהוראות כתב בכתב( 

 כאמור. 

ח החברה ו/או עורך הדין שבחרה עבורך, מעת לעת )בהיקף ובתדירות סבירים( בדבר על פי בקשתך, תדוו .2.5.4
 אופן הטיפול בהגנתך.

החברה לא תהא רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להסכים  .2.5.5
 שיפויפטור ולפשרה ו/או הסדר שכתוצאה מהם תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב 

זה ואשר אף לא ישולמו במלואם במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שיירכש, אם יירכש, 

על ידי החברה ו/או חברה בנות שלה, אלא בהסכמתך המוקדמת, בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה 

פישור  לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או
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או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים 

סבירים שימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך 

פי כתב  של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תשא בכל ההוצאות הקשורות בכך על

 שיפוי זה ככל שהיא מחויבת בדין בהליך משפטי רגיל.פטור 

להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של בוררות בקשר לחיוב  הא רשאיתהחברה ת .2.5.6
 יוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך. אם  רקכספי 

ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה  על אף האמור לעיל החברה לא תהא רשאית להביא לסיום את .2.5.7
ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות ו/או פישור 

או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן לכך את הסכמתך מראש ובכתב. אתה 

תך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי שיקול דע

 אי הסכמתך. 

 שיתוף פעולה עם החברה .2.6

לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך  .2.6.1
כמו כן, לפי בקשת החברה,  ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. משפטי באותו הליך

שלישי בהתאם להנחיות החברה, באופן מיידי, כל מסמך ו/או ייפוי כוח ו/או לצד תמסור לחברה 

 .שתתבקש

אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי  .2.6.2
מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות 

שתהיינה כרוכות בכך באופן שאתה לא לעיל ,  2.2מיניהם האמורים בסעיף והתשלומים האחרים ל

 .זה שיפויו פטור והכל בכפוף לאמור בכתב תידרש לשלמן או לממנן בעצמך

 כמו כן, אתה מתחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה .2.6.3
 שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה. 

 כיסוי החבויות .2.7

לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים  2.5.3בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 

מבלי  -לעיל באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך, וזאת  2.1האחרים למיניהם האמורים בסעיף 

ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת וי המובטח לך על פי האמור בכתב זה, שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפ

 שיפויזה.פטור ולעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור  בכתב 

 אי תחולת השיפוי .2.8

פי תנאי -שיפוי זה בגין כל סכום שישולם על ידך עלפטור ופי כתב -החברה לא תהא חייבת לשפותך על .2.8.1
בכתב לאותה הסכימה , אלא אם כן החברה בחרת לנהל בעצמךהסדר הפשרה בהליך המשפטי אשר 

ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא  פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין

 .מטעמים סבירים

כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה  .2.8.2
 לה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.פלילית אלא אם הודאתך קיב

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב זה כספים ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא  .2.8.3
אלא , במסגרת ביטוח )שרכשה החברה( או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה

סכם השיפוי האחר. אין באמור בסעיף ו/או ה הביטוחבסכום שהוא מעבר לסכום ששולם מכח פוליסת 

זה בכדי לגרוע מזכויותיו של נושא המשרה בכל הנוגע לנשיאת החברה בהשתתפות העצמית הנקובה 

בפוליסה ו/או העברת תגמולי ביטוח שקיבלה החברה ממבטחים בגין חבותו של נושא המשרה ו/או 

 הוצאות משפטיות שנשא בהן.

יהיה בגין כהונתך בחברות בנות, הרי שהשיפוי על פי כתב זה יבוא רק  כמו כן היה והשיפוי על פי כתב זה .2.8.4
במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי החברה הבת הרלוונטית ו/או על פי אחרי מיצוי כל זכויותיך 

  בחברות הבנות, אם וככל שהן קיימות.התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי 

השיפוי על פי כתב זה יחול מעבר )ובנוסף( לסכום שישולם )אם וככל  למען הסר ספק, יובהר כי סכום

 כאמור.שניתן על ידי החברה הבת ו/או שיפוי  שערכה החברה הבת שישולם( במסגרת ביטוח
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אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בחברה בת והעשוי 

שיפוי זה, תידחה על ידי החברה הבת או חברת הביטוח של החברה ופטור להיות בר שיפוי על פי כתב 

פטור שיפוי זה סכומים להם תהא זכאי על פי כתב פטור והבת, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב 

שיפוי זה, אם תהא זכאי לסכומים אלו ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים מהחברה ו

יטוח של החברה הבת ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל הבת ו/או על פי פוליסת הב

שהסמכה שכזו תידרש לקיום הוראות 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. 

שיפוי זה בכדי להעניק לחברה הבת ו/או לכל צד שלישי אחר פטור ון בכתב למען הסר ספק מובהר כי אי

זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, 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 הבת בגין 

 ף תפקידך בחברה הבת.פעולה שעשית בתוק

 שיפוי המפורט לעיל לא יחול באשר ל:פטור וכתב ה .2.8.5

הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברה הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר, אלא אם  (א)

כן פעל נושא המשרה בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או 

 חברות בנות שלה.

 הירות שנעשתה בכוונה או פזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.הפרת חובת ז  (ב)

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.  (ג)

 או כופר שהוטל עליך. קנס  (ד)

 תשלום השיפוי .2.9

עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על פי כתב זה תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין 

ו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו כאמור לתשלומו, ותפעל להסדרת

לתשלום כנ"ל, ואותו תשלום לא יאושר בהתאם לכך מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא 

 יאושר כאמור כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו.

  תקופת השיפוי .2.10

ו/או לזכות עזבונך ו/או לזכות דירקטורים חליפים שמונו על ידך יעמדו לזכותך התחייבויות החברה לפי כתב זה 

ו/או כהונתך כהונתך כנושא משרה בחברה העסקתך בחברה ו/או גם לאחר סיום כדין ללא הגבלת זמן וזאת 

ובלבד שהפעולות בגינן ניתנים הפטור או התחייבות לשיפוי נעשו כנושא משרה בחברות בנות, לפי המקרה, 

 .בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות של החברה 

 החזרת סכומי שיפוי ששולמו .2.11

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר 

ים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומ

בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל החברה, בתוספת הריבית 

, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה לכשתידרש בכתב על ידה לעשות כן, ההלוואה הטבה חייבת במס

 ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.

 שונות .3

ברה מתחייבת להודיע לך על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל אירוע שיביא להפסקת הביטוח בהקדם הח .3.1
 האפשרי.

 שיפוי זה כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע. פטור ושיפוי זה, לרבות בתוספת לכתב פטור ובכתב  .3.2

דרה בחוק החברות, בהתאם לחוק ניירות שיפוי זה יפורשו בהתאם לחוק החברות, ובאין הגפטור והמונחים בכתב  .3.3
 שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. פטור ו. התוספת לכתב 1968 -ערך, התשכ"ח

התחייבויות החברה על פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית  .3.4
יפוי זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף שפטור והיה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב שלה נועדו. 

במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות  דין שלא ניתן להתנות עליה, מטעם כלשהו ו/או 
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לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר 

 ההוראות בכתב זה.

שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום ו פטורכתב  .3.5
 לחברה. 

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על פי כתב התחייבות  .3.6
וא חל, בין בנוגע לכל נושאי זה, או להפחית את סכום השיפוי המירבי על פיו, או לצמצם את האירועים עליהם ה

ובלבד כי נתנה לנושא  -המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי

יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל  60המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 

שר יש בה כדי להרע את תנאי כתב התחייבות זה או לבטלו, לא תהא ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, א

השיפוי טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול הפטור ובעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב 

ושא ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נ

 השיפוי. ו הפטור המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב

 שיפוי זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם על ידי החברה ועל ידך.הפטור והבכל מקרה אחר, כתב  .3.7

ן אין וכ שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על פי הוראות כל דיןפטור ו כתב .3.8
 כדי לגרוע מהפטור שניתן לך על ידי החברה בהתאם לאמור לעיל. זה בהתחייבות לשפוי

שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה. למען הסר פטור ולמניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב  .3.9
 שיפוי זה יחול עליך ועל עיזבונך.פטור ו ספק, במקרה של פטירה )חו"ח(, כתב

ולא פעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך לא יפורשו בשום נסיבות כויתור שום ויתור, שיהוי, הימנעות מ .3.10
על פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור או /ו זה שיפויפטור ועל פי כתב הוהתחייבויות הצדדים זכויות ב יפגעו

 מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות פטור וב הדין החל על כת .3.11
 זה.כתב פטור ושיפוי  הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום 

הצדדים לכתב זה מצהירים כי קראו כתב פטור ושיפוי זה בעיון וחתמו עליו מרצונם החופשי והטוב ומתוך הבנת  .3.12
 תוכנו.

 

 ל החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.ולראיה באה החברה ע

 

 

 החברה

 

 אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

 

 חתימת נושא המשרה

 

  

  תאריך:
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 התוספת

 בכפוף להוראות הדין, אלה האירועים:

ך לציבור על פי  הנפקת ניירות ערך, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ער .1
, לרבות תשקיף, הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי

 .2010תשקיף הנפקה ראשונה לציבור אשר יפורסם בחודש מאי 

לחוק החברות ובכלל זה, משא ומתן להתקשרות בעסקה, העברה,  1עסקה כמשמעותה בסעיף  .2
התחייבויות )לרבות ניירות ערך(, או מתן או קבלת זכות  מכירה, רכישה או שעבוד של נכסים או

בכל אחד מהם, קבלת אשראי ומתן בטחונות, וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה 

 כאמור.

, לרבות תקנות 1968 -דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך, התשכ"ח  .3
ם או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של שהותקנו מכוחם, או על פי כללי

 מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או המנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור.

 החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות. .4

שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות  .5
ור לעיל, מיזוג, פיצול, הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ו/או נושיה לפי חוק החברות, שינוי האמ

 בהון החברה, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.

התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו  .6
 גרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מועדותיו.ומכוח תפקידו, ולרבות במס

 פעולה בניגוד לתקנון או לתזכיר של החברה. .7

מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה -פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד .8
 אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, לרבות הקצאת ניירות ערך לעובדים.

 ת בעבודה ו/או לתנאי העבודה.פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחו .9

  משא ומתן, התקשרות והפעלת פוליסות ביטוח. .10

גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי  .11
 פעולה עם מתחרים.

 החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים. .12

 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.   1981-ות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן התשמ"אהחלטות ו/או פעול .13

משא ומתן, כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם ספקים, מפיצים, סוכנים, זכיינים וכיוב' של  .14
 המוצרים  המשווקים ו/או הנמכרים על ידי החברה או המשמשים אותה;

ם קבלני כוח אדם, קבלני שירותים, קבלני בניין, קבלני משא ומתן, כריתה וביצועם של הסכמים ע .15
 שיפוצים וכד'.

 דיווח לרשויות. .16

כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה מטעם החברה כנושאי  .17
 משרה בחברות הבנות.

)תיקוני  כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך .18
 .2011-חקיקה(, התשע"א

הליכים, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחוק ההגבלים  .19
ו/או בצווים ו/או בתקנות ו/או בכללים שהותקנו מכוחו, ו/או אישורים  1988 -העסקיים, התשמ"ח

 זוגים ולמונופולין.פיו, ובכלל זה להסדרים כובלים, למי -ו/או היתרים שהוצאו על
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	5.4. דירקטורים בלתי תלויים
	למועד הדוח, תקנון החברה אינו כולל הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בהתאם להוראות התוספת הראשונה לחוק החברות. למועד הדוח, החברה היא חברה פרטית ולא מכהנים בה דירקטורים בלתי תלויים.
	למועד הדוח, תקנון החברה אינו כולל הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בהתאם להוראות התוספת הראשונה לחוק החברות. למועד הדוח, החברה היא חברה פרטית ולא מכהנים בה דירקטורים בלתי תלויים.
	למועד הדוח, תקנון החברה אינו כולל הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בהתאם להוראות התוספת הראשונה לחוק החברות. למועד הדוח, החברה היא חברה פרטית ולא מכהנים בה דירקטורים בלתי תלויים.
	5.5. גילוי בדבר המבקר הפנימי של החברה
	מאחר שהחברה הינה חברה פרטית לא חלה עליה חובה למנות מבקר פנימי. למועד הדוח אין לחברה מבקר פנימי.
	5.6. גילוי בדבר רואה החשבון המבקר של החברה
	שם: בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון.
	שכר רואה חשבון המבקר של החברה:
	(*) כולל ביקורת לדוחות הכספיים לשנים 2016-2017 בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)
	שכר הטרחה נקבע בדירקטוריון החברה בהתאם להיקף שעות העבודה הנדרשות בהתבסס על היקף פעילות החברה ומורכבותה כמו גם בהתבסס על הגידול בהיקף העבודה של החברה. שכר הטרחה נקבע לאחר משא ומתן בין החברה ורואי החשבון שלה והינו סביר ומקובל לאופי החברה והיקף פעילותה.
	5.7. הליך אישור הדוחות הכספיים
	למועד הדוח, החברה הינה חברה פרטית לפיכך, דוחותיה הכספיים של החברה מאושרים על ידי הדירקטוריון. בטרם אישור הדוחות, הדירקטוריון קיים דיון על הדוחות הכספיים של החברה בנוכחות מנהלת הכספים ורואי החשבון של המבקרים.
	6. אירועים מהותיים בפעילות החברה שאירעו בתקופת הדוח ולאחריו:
	לפרטים אודות אירועים מהותיים בשנת הדוח ראו מתאר פעילות החברה המצ"ב לדוח העסקה.
	7. אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן
	לפרטים אודות אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן ראו ביאור 19 לדוחות הכספיים השנתיים וכן מתאר פעילות החברה המצ"ב לדוח העסקה.
	8. הערכות שווי ואומדנים
	בתאריך 25 במרץ 2020 נערכה הערכת שווי המתייחסת לשווי הוגן של המניה נכון ליום 30.09.2019
	באשר לאומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים, ראה ביאור 2ה   לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2019.
	9. פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
	10. הכנסות של חברות בת והכנסות מהן
	11. מצבת התחייבויות לפי מועד פירעון
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	אקסיליון בע"מ
	דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020
	1. תיאור החברה וסביבתה העסקית
	1.1. אקסיליון בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "אקסיליון") הינה חברה פרטית הרשומה בישראל שהתאגדה ונרשמה ביום 18 באוגוסט 2009.
	1.2. עם הקמתה, התמקדה החברה בפיתוח תוכנה לתכנון רמזורים TransEm תוך מתן דגש על מרכיבי העדפה לתחבורה ציבורית. בשנת 2011 הותנע יישום של התוכנה בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים. בשנת 2014 החל יישום התוכנה בפרויקט המטרונית בחיפה. שני הפרויקטים הללו היוו הצלחה ...
	1.3. במהלך שנת 2018 החליטה החברה על אסטרטגיה חדשה לפתח תוכנה לתכנון רמזורים מבוססת בינה מלאכותית (AI) שמטרתה לווסת את גודש התנועה באמצעות בינה המלאכותית תוך כדי מתן דגש (הן ברמת משאבי אנוש, ברמת המוצר ורמת האסטרטגיה הכוללת של החברה) לפיתוח כלים שיעניק...
	1.4. נכון למועד מתאר זה, החברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר מתמקדת בפיתוח, יישום והטמעה של מערכות תוכנה מבוססת בינה מלאכותית (AI) לניהול מערך התחבורה באופן מיטבי בערים ומטרופולינים בדגש על שיפור זרימת התנועה, העדפת תחבורה ציבורית, רכבי חירום והגברת בטיחו...
	1.5. פרויקט האופטימיזציה של רמזורי הרכבת הקלה בירושלים של החברה המבוסס על תשתית ענן Azure של מיקרוסופט העפיל לגמר תחרות שהתקיימה בשנת 2019 בכנס "ערים חכמות" בברצלונה וזאת מתוך 450 פרויקטים שהוגשו לתחרות.0F
	1.6. כמו כן, העפילה החברה לגמר תחרות שותף השנה של מיקרוסופט העולמית לשנת 2020 בתחום פתרונות הבינה המלאכותית (AI) וה- Machine Learning (להלן: "תחרות שותף השנה"). ההכרזה על החברות שהעפילו לגמר תחרות שותף השנה נעשתה במסגרת הכנס השנתי של מיקרוסופט "Inspir...
	2. אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו
	ראה מתאר מצורף וכן ביאור 3  לדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2020 המצ"ב לדוח העסקה (להלן: "הדוחות הכספיים").
	3. סקירת מצב עסקי החברה
	3.1. מצב כספי
	להלן תמצית נתונים על המצב הכספי (בש"ח):
	(*) הנתונים אינם מבוקרים
	3.2. תוצאות הפעילות
	(*) הנתונים אינם מבוקרים
	להלן נתוני רווח והפסד לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2020 ו- 30 ביוני 2019, ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 (בש"ח):
	3.3. נזילות ומקורות מימון
	4. מקורות מימון
	4.1. ממועד הקמתה ותחילת פעילותה ועד לשנת 2017 מימנה החברה את פעילותה מתוך הונה העצמי בלבד. החל משנת 2018, הרחיבה החברה את פעילותה ולשם כך החלה החברה לממן את פעילותה באמצעות גיוסי הון, הסכמי SAFE, מענקי מדינה (מענקים מרשות החדשנות) והכנסותיה השוטפות ממ...
	4.2. מענקי מדינה (מענקים מרשות החדשנות): נכון למועד דוח זה קיבלה החברה מענקי מדינה (מענקים מרשות החדשנות) בהיקף כולל של כ- 1,141.8 אלפי ש"ח אשר שימשו את החברה לפעילות המחקר והפיתוח שלה.
	4.3. גיוסי הון: נכון למועד דוח זה גייסה החברה ממשקיעים פרטיים סך של כ- 5,970 אלפי דולר ארה"ב. הכספים שגויסו מהמשקיעים הפרטיים שימשו את החברה לצורך פעילות המחקר והפיתוח שלה וכן לצורך פעילותה השוטפת.
	5. היבטי ממשל תאגידי
	5.1. תרומות
	נכון למועד דוח זה לא ניתנו תרומות על ידי החברה ונכון למועד הדוח, לא נקבעה מדיניות תרומות בחברה.
	נכון למועד דוח זה לא ניתנו תרומות על ידי החברה ונכון למועד הדוח, לא נקבעה מדיניות תרומות בחברה.
	נכון למועד דוח זה לא ניתנו תרומות על ידי החברה ונכון למועד הדוח, לא נקבעה מדיניות תרומות בחברה.

	5.2. דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
	מאחר שהחברה הינה חברה פרטית, אזי נכון למועד דוח זה לא חלה עליה חובה למנות דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005. למועד הדוח, לא...
	5.3. דירקטורים בלתי תלויים
	למועד הדוח, תקנון החברה אינו כולל הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בהתאם להוראות התוספת הראשונה לחוק החברות. למועד הדוח, החברה היא חברה פרטית ולא מכהנים בה דירקטורים בלתי תלויים.
	5.4. גילוי בדבר המבקר הפנימי של החברה
	מאחר שהחברה הינה חברה פרטית לא חלה עליה חובה למנות מבקר פנימי. למועד הדוח אין לחברה מבקר פנימי.
	5.5. הליך אישור הדוחות הכספיים
	למועד הדוח, החברה הינה חברה פרטית לפיכך, דוחותיה הכספיים של החברה מאושרים על ידי הדירקטוריון. בטרם אישור הדוחות, הדירקטוריון קיים דיון על הדוחות הכספיים של החברה בנוכחות סמנכ"לית הכספים ורואי החשבון של המבקרים.
	6. אירועים מהותיים בפעילות החברה שאירעו בתקופת הדוח ולאחריו:
	לפרטים אודות אירועים מהותיים בשנת הדוח ראו מתאר פעילות החברה המצ"ב לדוח העסקה.
	7. אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן
	לפרטים אודות אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן ראו ביאור 3 לדוחות הכספיים השנתיים וכן מתאר פעילות החברה המצ"ב לדוח העסקה.
	8. הערכות שווי ואומדנים
	בתאריך 10 באוגוסט 2020 נערכה הערכת שווי המתייחסת לשווי ההוגן של המניה נכון ליום 31 ביולי 2020.
	באשר לאומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים, ראה ביאור 2 לדוחות סקירה של החברה ליום 30.06.2020.
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