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 פי-על ערך ניירות לרכוש  להתחייב או לרכוש לציבור מכוחו ואין הערך  ניירות להנפקתוערך לתשקיף זה   ניירות רשות היתר ניתן טרם
   .התשקיף בטיוטת הנכללים בפרטים שינויים יתכנו .התשקיף טיוטת

 
 שותפות מוגבלת  – יוניקורן טכנולוגיות

 

ההנפקה   להתמורת  והפיתוחמיועדת  המחקר  בתחום  ופרויקטים  בחברות  הערך  שקעה  בניירות  ההשקעה  בתשקיף.  המתואר  באופן   ,
בתשקיף    8.23המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של איבוד מלוא כספי ההשקעה תוך זמן העשוי להיות קצר יחסית. לפרטים נוספים ראו סעיף  

 )"גורמי סיכון"(. 
 

התשקיף,   למועד  בתחום  השות נכון  פועלת  והפיתוחפות  של    המחקר  ופיתוח  במחקר  העוסקות  בחברות  והחזקה  השקעה  באמצעות 
טכנולוגיות ובתחומים קשורים לכך. בהתאם, מצבה העסקי של השותפות, תוצאות פעילותיה, הונה ותזרימי המזומנים שלה, מושפעים, בין  

שלהן המזומנים  תזרימי  פעילותיהן,  מתוצאות  ידה,  על  המוחזקות  החברות  של  העסקי  ממצבן  של    היתר,  אופיה  לאור  בהונן.  והשינויים 
והפיתוח אותו מבצעות החברות   הוודאות באשר להצלחת המחקר  אי  ועל רקע  ופיתוח  פעילותה הינו מחקר  השותפות כשותפות שתחום 
ופיתוח לשוק הרלוונטי, במקרה של  ו/או בהחדרת מוצרי מי מהחברות האמורות המבוססים על אותו מחקר  ידי השותפות    המוחזקות על 

כישלון במחקר ובפיתוח המבוצע על ידי מי מהחברות המוחזקות כאמור או כישלון בהשגת האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות לשם  
צר סיכון להשקעות הקבוצה. כמו כן, כשותפות המחזיקה בחברות העוסקות במחקר  ושיווק ומכירת מוצריהם או בהחדרתם לשוק רלוונטי, יו 

את המימון הנדרש להשלמת הליך המחקר הפיתוח של המוצרים, השותפות נדרשת לגיוסי הון לשם מימון ההוצאות  ופיתוח, על מנת לספק  
למימוש   עד  או  חיובי  מזומנים  תזרים  תייצרנה  המוחזקות  שהחברות  עד  תשקיע.  ו/או  השקיעה  היא  בהן  החברות  ושל  השותפות  של 

מימון הוצאותיהן השוטפות וכן לשם ביצוע השקעות נוספות בחברות מחקר    החזקותיה בחברות המוחזקות, וזאת לשם השקעה בהן לצרכי
 . בתשקיף 8.23ף לפרטים נוספים ראה סעי. ופיתוח פוטנציאליות 

 
  7ראה פרק    –לפרטים נוספות אודות הסדרי המס החלים    פי הוראות הדין נכון למועד התשקיף, השותפות תמוסה כחברה.-עלמובהר כי  
 בתשקיף. 

 
 השותפות:     המפקח:    הנאמן והשותף המוגבל   הכלליהשותף 

 )המציעה והמנפיקה של          (: של יחידות השתתפות  נפיקהמ) (: של יחידות השתתפותהמציע )
 הניתנים  אגרות חוב וכתבי אופציה             
 חוב ככל שיוצעו למימוש לאגרות             
 : על פי תשקיף המדף(             

 
  – יוניקורן טכנולוגיות   שמעון אבנעיםרו"ח     יוניקורן טכנולוגיות   יוניקורן טכנולוגיות 

 שותפות מוגבלת         נאמנויות בע"מ  בע"מ ניהול 
 

 להשלמה  ףתשקי
 

 "( התשקיף להשלמה)להלן: " 
 
 של 
 

שם    50,000,000 על  רשומות  השתתפות  נקוב  יחידות  ערך  " ללא  "   " היחידות)להלן:  ההשתתפותאו  זכות  " יחידות  מקנות  היחידות   .)
השתתפות בזכויות השותף המוגבל )הנאמן( בשותפות המוחזקות ומופעלות על ידי השותף המוגבל לטובת בעלי היחידות בנאמנות ותחת  

 . (" ניירות הערך המוצעיםלהלן: " ) המפקחהפיקוח של  
 

 למסחר של  םורישומ
 

הכללי    10,000,000עד   א. השותף  ידי  על  ירכשו  אשר  השתתפות  בע"מ  –יחידות  ניהול  טכנולוגיות  קודם  יוניקורן  מזומן  תמורת   ,
"   בע"מ  בת"א לניירות ערך   זה למסחר בבורסה להשלמה  לרישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף   במחיר  "(  הבורסה)להלן: 

. ניירות הערך המוצעים "(שווי ההשקעה של השותף הכללי)להלן: "   בתשקיף  1.4כמפורט בסעיף    לציבור זהה למחיר בו הם יוקצו  
התשקיף   פי  יחידות  להשלמה  על  כמות  כאמור.  הכללי  השותף  ידי  על  שיירכשו  ההשתתפות  ליחידות  הבחינות  בכל  זהים  יהיו 

מיליון ₪   10המזערי יהיה הנמוך מבין    כזו כך ששווי ההשקעה של השותף הכלליההשתתפות שירכוש השותף הכללי בפועל תהיה  
 שיירשמו למסחר בבורסה על פי התשקיף להשלמה  , כהגדרתם להלן,האגדיםמסך כל    20% של למכפלה השווה בשקלים  סך או

לאגד   במחירכאמור(  והן האגדים שיוקצו במסגרת ההקצאה לשותף הכללי  זה  להשלמה  )הן האגדים שיוקצו לציבור על פי תשקיף  
היחידות )בתשקיף  2.1.1  בסעיף )כהגדרתו   כאמור   .  הכללי  השותף  ידי  על  יירכשו  בסעיף    ותחסומתהיינה    אשר    2.8כמפורט 
 (.בתשקיף  1.4  סעיף גם  ראובתשקיף ) 
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אשר    4,200,000 .ב ההשתתפות  בסעייחידות  כאמור  יוקצו  אשר  סחירים  לא  אופציה  כתבי  ממימוש  כתוצאה    3.2.5  ףתנבענה 
 בתשקיף. 

 
)אופן   ערך  ניירות  בתקנות  זה  מונח  כהגדרת  מוסדיים,  למשקיעים  מוצעים  המוצעים,  הערך  לציבור(, התשס"זניירות  ערך  ניירות  -הצעת 

ולהלן)  2007 מוסדיים"  "משקיעים  ב-:  אחידה,   לא  בהתאמה(, בדרך של הצעה  "   -"תקנות ההצעה",  )להלן:  אגדים  "(,  אגדים_______ 
 כדלקמן: יהיה  "( לאגד   המחיר)להלן: "( לתקנות ההצעה, כשהרכב כל אגד ומחירו 1)א()11בהתאם לתקנה  אגדובמחיר אחיד ל

 
 __ ₪    ₪ ליחידה  1___ יחידות במחיר של 

 __ ₪     סה"כ המחיר לאגד 
 
 
מניירות הערך המוצעים על פי התשקיף למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע    30%היה רשאי להציע עד  י   מציעה

המוסדיים ובאותו היום, והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו  למשקיעים    אגדיםשיוקצו בו ה  אגדמוסדי תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר ל
משקיע מוסדי תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי, כאשר כל משקיע יוכל להגיש הזמנה  

 בתשקיף. )א( 2.1.4אחת בלבד. לפרטים ראו סעיף  
 

ניירות ערך, התשכ"ח2()1)א16משלימה על פי סעיף  הודעה  מציע  פרסם הילאחר פרסום תשקיף זה   ניירות ערך    1968-( לחוק  ולתקנות 
תשס"ז תשקיף(,  וטיוטת  משלימה  המשלימה " להלן:  )   2007-)הודעה  וההודעה  משלימה "   -"  הודעה  בהודעה  תקנות  הענין(.  לפי   ,"

שינויי רק,  לא  אך  לרבות,  זה,  בתשקיף  החסרים  הפרטים  ויעודכנו  יושלמו  המוצעים  המשלימה  הערך  ניירות  ובתנאי  בכמות  יהיו(  )אם  ם 
והמועד שבו תחל התקופה להגשת הזמנות על פי תשקיף זה. ההודעה המשלימה תפורסם והמכרז הציבורי ייערך )אם ייערך(, לא יאוחר  

לפני תום שבע שעות  , ובלבד שהתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, תסתיים לא  _________מיום  
. לפרטים בנוגע להודעה המשלימה, ראו  ________ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות, ממועד פרסום ההודעה המשלימה, ולא יאוחר מיום  

 בתשקיף.  2.1.2סעיף 

 
סגירת  פרסם במסגרת ההודעה המשלימה את מועד פתיחת רשימת החתימות ואת מועד  מציע י ככל שתבוצע גם הצעה אחידה לציבור, ה

 רשימת החתימות. 
 

.  ההצעהלתקנות  (  1)א()11הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה תובטח במלואה או בחלקה בהתחייבות חיתומית, הכל בהתאם לתקנה  
ה בכוונת  זה  זו, עם פרסום תשקיף  ממספר  ניירות הערך המוצעים  לפעול לקבלת התחייבות בלתי חוזרת לרכישת  מציע  בהתאם לתקנה 

זה.   תשקיף  פי  על  ההצעה  לתנאי  בהתאם  מוסדיים,  שהצעותיהן  משקיעים  מוסדיים  משקיעים  של  ככל  קיומם  לפני  תיענינה,  שתיענינה, 
פי הת על  וכנדרש  כן,  כמו  המשלימה.  יפורט במסגרת ההודעה  המשלימה,  בכוונת הפרסום ההודעה  הנ"ל,  להתקשר בהסכם  מציע  קנות 

, להעמדת  ניהולה  תחת   בקונסורציום   נוספים  חתמיםעם    גם ויתכן כי  ,  "(החתם המתמחר)"   בע"מ)א.ש.(    חיתום  שירותי   רוסאריו חיתום עם  
ובתנאים שיסוכמו בין הצדדים.    (, לפי הצורךיחידות השתתפות  12,500,000)ושל עד    אלפי ₪  12,500חיתום להנפקה בהיקף כספי של עד  

על התשקיף   כחתימה  כאמור  בחתימתו  ויראו  המשלימה  ההודעה  על  יחתום  המתמחר  החתם  בהסכם,  להתקשרות  וכפוף  לכך,  בהתאם 
ה כי  יודגש,  המשלימה.  ההודעה  לפרסום  תנאי  תהווה  כאמור  בהסכם    ואינ מציע  וחתימה  להתקשר  המתמחר  מחויב  החתם  עם  חיתום 

הח  כפוף  וההתחייבות  לתוקף  תיכנס  חיתום  יתומית  הסכם  יעודכנו  לחתימת  ו/או  יושלמו  המשלימה,  ההודעה  במסגרת  שיחתם(.  )ככל 
 תשקיף.ב  2.7לא רק, עמלת חיתום, עמלת הפצה וריכוז. לפרטים נוספים ראו בסעיף  הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות אך 

 
ביחידות ההשתתפות וכן בפיזור  מאלי  ימינרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים מותנה בשווי החזקות ציבור  העל פי הנחיות הבורסה,  

  של   הערך  ניירות  רישום,  הבורסה  בתקנון  כנדרש ,  כן  כמו  בתשקיף.  2.3.2, כמפורט בסעיף  מזערי של החזקות הציבור ביחידות השתתפות
"( בתמורה להקצאת  בובייל)להלן: "   בובייל בע"מאחת מהחברות    בלפחות  השותפות   של  השקעה  בביצוע  מותנה  בבורסה  למסחר  השותפות
"( בתמורה להקצאת מניות של  וויפפלאש)להלן: "   וויפפלאש בע"מ או    בתשקיף  8.20.3  בסעיף  למתואר   בהתאם  לשותפות  בובייל מניות של  
דוח    8.20.5  בסעיף  למתואר  בהתאם  לשותפות  וויפפלאש למסחר  הרישום  לפני  השותפות תפרסם  ב  מיידיבתשקיף.  השקיעה    לפחות כי 

 . האמורותאחת מהחברות 
 

 תשקיף מדף ו
 

 "( תשקיף המדף )להלן: " 
 

יחידות    –  הדין להוראות בהתאם,  שונים ערך ניירות סוגי להנפיקו  ו להציעיוכל , לפי הענין,המוגבל והשותף הכללי  השותףהשותפות,  וחו  מכ
 אופציה וכתבי השתתפות ליחידות למימוש הניתנים  אופציה כתבי, השתתפות ליחידות להמרה הניתנות חוב אגרות, חוב אגרותהשתתפות, 

.  "(אשר יוצעו על פי תשקיף המדף   ערך ניירות)להלן: "   השתתפות ליחידות להמרה הניתנות חוב לאגרות או  חוב לאגרות  למימוש  הניתנים
ו/או   על פי   חוב לאגרות  למימוש  הניתנים אופציה  כתביעל אף האמור, מובהר כי על פי הדין הקיים במועד תשקיף זה, הצעת אגרות חוב 

 לתיקון כאמור.   הבורסהתשקיף המדף טעונה במקרים מסוימים תיקון תשקיף וקבלת היתר רשות ניירות ערך ואישור 
 

  הצעת  דוחות  , באמצעות 1968-ערך, התשכ"ח ניירות  לחוק  א23סעיף   להוראות  בהתאם מדף, תעשה ה תשקיף פי  על הערך  ניירות הצעת
  להוראות   הערך והרכב האגדים המוצעים, בהתאם ותנאי ניירות הצעה, לרבות פרטי לאותה המיוחדים הפרטים כל יושלמו בהם אשר מדף

 . עת באותה הבורסה כפי שיהיו ולהנחיות  לתקנון ובהתאם דין כל
 
 ". התשקיף תשקיף להשלמה ותשקיף המדף, יחדיו, יקראו להלן: " ה
 

 ההצעה על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות הערך של השותפות לציבור.  
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לשותף הכללי ו/או לבעלי שליטה בשותף הכללי    םמכספי תמורת ההנפקה המיידית )נטו( העשויה להתקבל מההצעה על פי תשקיף זה, ישול

בע"מ    2014אלפי דולר בגין החזר סכומים שהעמידו לשותפות לצורך השקעה בחברת סייברוואן    540  -ו/או לחברות בשליטתם סך של כ
כ  10.2.4  -ו  10.2.3,  8.20.4)ראה סעיפים   וסך של  אם חל( בגין החזר    575  -בתשקיף(  )בתוספת מע"מ  ששילמו עבור    כספיםאלפי ₪ 

ההנפקה,   הוצאות  בגין  סעיהשותפות  )ראה  השותפות  בידי  כספיים  אמצעים  למנכ"ל    10.2.3ף  בהעדר  ששילמו  סכומים  ובגין  בתשקיף( 
 הסכומים האמורים אינם צמודים ואינם נושאים ריבית. . בתשקיף( 10.2.6השותף הכללי והשותפות )ראה סעיף 

 
  יהיו רשאים להתחרות בשותפות   בעלי השליטה בשותף הכלליבכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן,  בהסכם השותפות נקבע כי  

 (.  בתשקיף 5המצורף כנספח א' לפרק הסכם השותפות ב 16)ראה סעיף  
 

 בתשקיף.   6.2.2ראה סעיף   – עד לשימוש בכספי השותפות המוגבלת למטרות שלשמן נועדו למדיניות ההשקעה של השותפות, 
 

השותפות:   עסקי  על  גדולה  השפעה  בעלי  שהינם  סיכון  גורמי  לחברות  להלן  עתידי  מימון  בהשגת  קשיים  ורגולציה;  תקינה  חקיקה,  שינויי 
וודאות   חוסר  הפורטפוליו  של  הפורטפוליו;  היזקקות  חברות  מסחרי;  שיווק  של  לשלב  הגעה  הפורטפוליו  לגבי  ניכרים  חברות  למשאבים 

ופיתוח; תלות   את  ביזמיםחברות הפורטפוליו  של  למחקר  נוספים המאפיינים  סיכון  ולגורמי  מגורמי הסיכון האמורים  בכל אחד  . להרחבה 
 בתשקיף.   8.23סעיף  הראחום פעילותה של השותפות ת
 
בדבר  ל ופיתוח    השליטה   בעלי בין    הסכמותפרטים  מחקר  בתחומי  להשקיע  לשותפות  קדימה  זכות  להעניק  הכללי  סעיף    –בשותף  ראה 

 )ח( בתשקיף. 9.1.2
 

המוגבלת  השותפות  שלה  בין  מוחזקים  הכללי   ותאגידים  השותף  הכללי  הכללי  בשותף  שליטה  בעלי ,  לבין  בשותף  ענין  מתבצעות    , ובעלי 
 בתשקיף.  10פרק  עסקאות מהותיות. לפרטים ראה 

 
בהסכם    10.3מהשותפות דמי יוזמה כמפורט בסעיף    זכאי לקבליהיה  בתמורה לשירותי ייזום של השותף הכללי לשותפות, השותף הכללי  

   בתשקיף.   5השותפות המצורף כנספח א' לפרק 
 

דעת חוות  את  לסייג  בביאור  רואי החשבון המבקרים של השותפות    הפנו,  םמבלי  לאמור  לדוחות הכספיים.  1את תשומת הלב    כאמור ד' 
  בתחום  פעילותה  המשך  לצורך   .בביאור, פעילותה של השותפות כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואי וודאות

מפורטות    ופיתוח  מחקר בגינן  והערכותיה  ההנהלה  תוכניות  מובטחים.  אינם  אשר  שונים  ממקורות  מימון  לגיוס  לפעול  השותפות  נדרשת 
 בתשקיף(. 11)ראו פרק  בביאור האמור

 
 המשלימה.  ההודעה במסגרת יפורטו זה תשקיף פי על  המוצעים הערך ניירות בהנפקת הכרוכות ההוצאות  כל  סך
 

הינה   בתקנה  השותפות  זה  מונח  כהגדרת  קטן"  התש"ל5"תאגיד  ומידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  )להלן:    1970-ג 
כל ההקלות הנכללות בתקנות, ככל שהן רלבנטיות, או    בהתאם, דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט לאמץ וליישם את .  "(התקנות" 

א( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה  כדלקמן: ),  תהיינה רלבנטיות בעתיד, לשותפות
ל צירוף הערכות שווי  עם  )ב( העלאת סף המהותיות בקשר    -הפנימית כך שהשותפות תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד; 

ביניים  20% לדוחות  מהותיות  כלולות  חברות  דוחות  של  הצירוף  סף  העלאת  )ג(  השניה  40%  -ל;  התוספת  הוראות  מיישום  פטור  )ד(   ;
 בתשקיף(.  8.3.2)ראה סעיף  דיווח לפי מתכונת דיווח חצי שנתית)ה(  -ו בתקנות, בקשר עם פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

 
ובאתר האינטרנט של הבורסה    www.magna.isa.gov.ilעותק מהתשקיף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו  

 .www.maya.tase.co.ilלניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו 
 

 
 ________ תאריך התשקיף:  
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http://www.maya.tase.co.il/
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 1 -א                                                    

 : מבוא 1פרק 
 

 אישורים  1.1
 היתרים ואישורים לתשקיף להשלמה  1.1.1 
דין   א.   כל  פי  על  הדרושים  והרישיונות  ההיתרים  האישורים,  כל  ניתנו 

להנפקתם  פי התשקיף להשלמה,  על  ניירות הערך המוצעים  להצעת 
 ולפרסום התשקיף. 

 
ערך   ב.   לניירות  הרשות  של  בהיתרה  התשקיף  אין  את  לפרסם 

להשלמה משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור למהימנותם  
טיבם של ניירות הערך   או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על

 המוצעים בתשקיף להשלמה. 
 

ניירות  להשלמה לתשקיף העקרוני אישורה את נתנה הבורסה ג. לפיו, 
עומדים  תשקיף פי  על המוצעים  הערך בתקנון   קבועיםבתנאים ה זה 

"  על ובהנחיות הבורסה )להלן:  לתשקיף  אישורפיו  הבורסה 
מתןלהשלמה ניירות  אישור מהווה אינו כאמור האישור  "(.  לרישום 

אישור  כפוף יהיה למסחר והרישום  ,למסחר המוצעים  הערך לקבלת 
למסחר הערך ניירות לרישום משלימה   פי על המוצעים  הודעה 

)להלן:   1968-ח"ערך, התשכ ניירות  חוק להוראות בהתאם שתפורסם
ערך "  ניירות  ניירותחוק  ותקנות  משלימה "(  )הודעה  וטיוטת  ערך 

התשס כמפורט2007-ז"תשקיף(,  )להלן:   2.1.2בסעיף   ,  להלן 
 "(. ההודעה המשלימה " 

 
פי   על המוצעים הערך ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור 

יחידות    ,זה תשקיף כתוצאה ממימוש  של  ההשתתפות אשר תנבענה 
של ו  להלן  3.2.5כתבי אופציה )לא סחירים( אשר יוקצו כאמור בסעיף  

, להלן  1.4יחידות השתתפות אשר יוקצו לשותף הכללי כאמור בסעיף  
פרסומה יינתן ההודעה טרם  בסעיף   של  כמפורט    2.1.2המשלימה, 
 .להלן

 
למתן  התחייבות משום להשלמה לתשקיף הבורסה  באישור לראות אין 

המוצעים ניירות לרישום אישור להשלמה   פי-על הערך  התשקיף 
על ההודעה פי-על למסחר לציבור לרישום   בקשה אישור  המשלימה. 
על המוצעים הערך ניירות למסחר,  המשלימה   פי-לציבור,  ההודעה 
בעת   שיהיו בתוקף כפי פיו  על וההנחיות תקנון הבורסה הוראות יחולו
 .ההודעה המשלימה פי על למסחר לרישום הבקשה תהגש

 
לפרטים  אישור להשלמה  לתשקיף  הבורסה באישור לראות אין  

או המובאים בתשקיף למהימנותם  או  בו   ואין לשלמותם להשלמה 
השותפות הבעת משום על  הערך  טיבם על או דעה  ניירות  של 

או להשלמה  התשקיף  במסגרת  המחיר המוצעים  הם  בו על 
 מוצעים. 
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 היתרים ואישורים לתשקיף המדף 1.1.2 
כל א.   האישורים ניתנו  דין   כל פי על הדרושים  והרישיונות ההיתרים, 

הצעת המדף.  תשקיף  תשקיף   פי -על לציבור ערך ניירות לפרסום 
לחוק23בסעיף   כאמור  המדף תעשה ניירות  )א()ו(  דוח   פי-על ערך 
ניירותבהתאם   יוגש אשר מדף הצעת ערך   ניירות ותקנות ערך לחוק 

תשס"ו ניירות של מדף )הצעת "   2005-ערך(,  הצעת   תקנות)להלן: 
דוח הצעה )להלן: "  המיוחדים לאותה הפרטים יושלמו בו "( ואשרמדף

 "(. ההצעה דוח" או " המדף הצעת
 

משום   המדף תשקיף את  לפרסם ערך  ניירות רשות של בהיתרה  אין ב.  
ואין   שלמותם או מהימנותם אישור בו או המובאים  הפרטים אימות

משום פי  על שיוצעו הערך ניירות של טיבם על דעה הבעת בו 
 .תשקיף המדף

 
אגרות  עקרוני אישור נתנה הבורסה ג.   השתתפות,  ליחידות  המתייחס 

אופציה   השתתפות, כתבי ליחידות להמרה הניתנות חוב חוב, אגרות
הניתנים למימוש   וכתבי אופציה השתתפות ליחידותלמימוש   הניתנים
הניתנות לאגרות או חוב לאגרות השתתפות  ליחידות להמרה חוב 

והערך ניירות"זה )להלן:   מדף תשקיף פי -על יוצעו  אשר האישור  "   -" 
"(. על אף האמור, מובהר כי על פי הדין הקיים במועד תשקיף העקרוני 

חוב   הניתנים למימוש לאגרות הזה, הצעת אגרות חוב ו/או כתבי אופצי
על פי תשקיף מדף זה טעונה במקרים מסויימים תיקון תשקיף וקבלת 

 היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לתיקון כאמור. 
 

הערך   ניירות  לרישום אישור  מהווה אינו האמור  העקרוני האישור   
ורישומם יהיה למסחר,  ויוצעו,  ככל  אישור  לקבלת כפוף  למסחר, 

 .המדף הצעת  דוח פי-על למסחר ערך ניירות לרישום קשהלב
 

משום  העקרוני האישור במתן אין    אישור   למתן התחייבות כאמור, 
 .המדף הצעת דוח על פי למסחר הערך ניירות לרישום

 
דוח   פי-על למסחר המוצעים  הערך  ניירות לרישום  בקשה אישור על   

שיהיו   פיו, כפי -על וההנחיות תקנון הבורסה הוראות  יחולו  מדף  הצעת
 .כאמור למסחר לרישום הבקשה הגשת באת בתוקף

 
המובאים   לפרטים אישור הבורסה של האמור באישור לראות אין   

הבעת   משום בו או לשלמותם, ואין זה, למהימנותם מדף בתשקיף
המוצעים   הערך ניירות  של טיבם  על השותפות או על כלשהי דעה

 .מדף הצעת בדוח יוצעו הם בו המחיר על או זה מדף בתשקיף
 

 פי התשקיף -הצדדים להסדרים על 1.2
 השותף הכללי והמציע  1.2.1 
בע"מ, הוא גם המציע של יוניקורן טכנולוגיות ניהול  השותף הכללי בשותפות,    

"   ותיחידות ההשתתפות המוצע )להלן:  זה  פי תשקיף  או השותף הכלליעל   "
 "(.  המציע 

 
 להלן.  9.1.2השותף הכללי ראה סעיף לפרטי   
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 הנאמן והשותף המוגבל 1.2.2 
השותף המוגבל בשותפות )המנפיק של יחידות ההשתתפות וכתבי האופציה    

זה,   תשקיף  פי  על  טכנולוגיות  המוצעים  משמשת  יוניקורן  בע"מ,  נאמנויות 
בפרק   המתואר  הנאמנות  הסכם  פי  על  היחידות  בעלי  של  להלן    4כנאמן 

 "(. הנאמן" או " השותף המוגבללן: " )לה
 

 להלן.  9.1.1לפרטי השותף המוגבל ראה סעיף   
 

 השותפות המוגבלת  1.2.3 
" השותפות המוגבלתשותפות מוגבלת" )לעיל ולהלן: "   –יוניקורן טכנולוגיות  "   

 " ביום השותפות או  שנחתם  מוגבלת  שותפות  הסכם  פי  על  נוסדה   )"
כללי,    19.1.2020 כשותף  לבין המציע  מוגבל, מצד אחד,  כשותף  בין הנאמן 

 מצד שני, כפי שתוקן מעת לעת. 
 

 להלן. 5לפרטים בדבר הסכם השותפות המוגבלת ראה בפרק   
 

אופציה    וכתבי  חוב  אגרות  של  והמנפיקה  המציעה  היא   הניתנים  השותפות 
 למימוש לאגרות חוב ככל שיוצעו על פי תשקיף המדף. 

 
 המפקח 1.2.4 
שמעון    הוא  בשותפות  ההשתתפות  ביחידות  המחזיקים  זכויות  על  המפקח 

 "(. המפקחאבנעים, רו"ח )להלן: " 
 

 הנאמנות  1.2.5 
הנאמנות לטובת בעלי יחידות ההשתתפות המוצעות בזה, שעל פיה תוחזקנה    

הז בנאמנות  הנאמנות  ותופעלנה  בהסכם  נוצרה  המוגבלת,  בשותפות  כויות 
 בין הנאמן והמפקח.   17.8.2020שנחתם ביום 

 
את     יחייבו  לעת  מעת  שישונו  כפי  ותנאיו  הוראותיו  כי  קובע  הנאמנות  הסכם 

בכפוף להגבלות ולתנאים    -הנאמן ואת המפקח כלפי כל בעלי היחידות ויזכו  
היחידות וכל אדם התובע זכות כלשהי את בעלי    -שפורטו בהסכם הנאמנות  

להסכם   צדדים  כאמור  אדם  וכל  היחידות  בעלי  היו  כאילו  היחידות  מכוח 
 הנאמנות על שינוייו ותיקוניו.

 
 להלן.  4פרטים בדבר הסכם הנאמנות ראה בפרק   

 
 הון השותפות המוגבלת למועד התשקיף  1.3

 למועד התשקיף, הון השותפות המוגבלת מורכב כדלקמן: 
 

 סה"כ   הון שהכניס    הון שהכניס      
 בש"ח  השותף הכללי   השותף המוגבל     
    בש"ח     בש"ח      
 סכומים שהוכנסו  
 1,000   0.1    999.9   להון השותפות 
  
 להלן. 5בדבר הוראות הסכם השותפות המוגבלת לעניין הון השותפות ראה בפרק  
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 ידי השותף הכלליהתחייבות לרכישת ניירות ערך על  1.4

לפני   2בסעיף   כי  נקבע  י"ד בהנחיות הבורסה  של   לראשונה למסחר הרישום בפרק 
יתחייבו יחידות  ההנפקה,   בתשקיף   ,בו שליטה ובעל הכללי השותף  ההשתתפות, 
במחיר זהה  השתתפות ליחידות והמירים השתתפות מזומנים, יחידות תמורת לרכוש
שלא אלה ערך ניירות  מוקצים  בו למחיר )להלן:   מהאמור יפחת לציבור,  שווי  להלן 

כאשרההשקעה  שווי  מיליון60   -מ נמוך הציבור החזקות שווי "(:  ההשקעה  ₪, 
של   למכפלה השווה בשקלים סך או ש"ח מיליון 10 מבין השניים: הנמוך יהיה המזערי

מבקשת   שהשותפות ההשתתפות ליחידות  ההשתתפות וההמירים יחידות  מסך  20%
במחיר  פרסום  במועד חרלמס לרשמם לציבור,  יחידות   הוצעו שבו ההצעה 

   לציבור. בהצעה ההשתתפות
 

בין השותף הכללי ובין השותף   ערב פרסום התשקיףפי הסכם שנחתם  -בהתאם, על
ניירות   המוגבל, התחייב השותף הכללי לרכוש מאת השותף המוגבל, קודם לרישום 

  10,000,000עד  הערך המוצעים על פי תשקיף זה למסחר בבורסה, תמורת מזומן,  
" )להלן:  לציבור  יוקצו  בו הם  זהה למחיר  שווי ההשקעה  יחידות השתתפות, במחיר 

כמות ניירות הערך שירכוש השותף הכללי בפועל תהיה כזו כך "(.  של השותף הכללי
מבין   הנמוך  יהיה  המזערי  הכללי  השותף  של  ההשקעה  או  10ששווי   ₪ סך  מיליון 

למכפלה השווה  שיוקצו    20% של בשקלים  האגדים  )הן  שיוקצו  האגדים  כל  מסך 
ההקצאה   במסגרת  שיוקצו  האגדים  והן  זה  תשקיף  פי  על  הכללי לציבור  לשותף 

 להלן(.  2.1.1)כהגדרתו בסעיף  לאגדאמור( במחיר כ
 

זהים    יהיו  האמורים  הערך  על  -ניירות  המוצעים  הערך  לניירות  הבחינות  פי -מכל 
 תשקיף זה. 

 
של    הרכישה  ביצוע  על  ולבורסה,  ערך  ניירות  לרשות  מיידי  בדוח  תודיע,  השותפות 

ותשלום תמורתם במ ידי השותף הכללי  ידו לשותף ניירות הערך כאמור על  זומן על 
זה  תשקיף  פי  על  המוצעים  באגדים  הכלולים  הערך  ניירות  לרישום  קודם  המוגבל, 

 למסחר בבורסה.  
 

ניירות הערך אשר יירכשו על ידי השותף הכללי כאמור, יהיו חסומים כמפורט בסעיף   
 להלן.  2.8
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 : פרטי ההצעה  2פרק 
 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 על פי התשקיף להשלמה  הצעה לציבור 2.1

 מוצעים בזה לציבור ניירות ערך כדלקמן:  2.1.1 
בהצעה לציבור, שתתבצע על פי ההודעה המשלימה, יוצעו לציבור, בדרך של    

"(. היחידותיחידות השתתפות רשומות על שם )להלן: "   50,000,000הנפקה  
בזכויות השותף המוגבל )הנאמן( בשותפות היחידות מקנות זכות השתתפות  

המוגבלת המוחזקות ומופעלות על ידי השותף המוגבל לטובת בעלי היחידות  
 "(. המוצעים  הערך ניירות)להלן: "  בנאמנות ותחת הפיקוח של המפקח

 
המוצעים,     הערך  )כהגדרת ניירות  מוסדיים  משקיעים  שהינם  לניצעים  יוצעו 

של הצעה   בדרך"(, אגדים_____ אגדים )להלן: "  -ב המונח בתקנות ההצעה( 
"  לאגדאחיד    ובמחיר  אחידה  לא אגד "(לאגד  המחיר)להלן:  כל  כשהרכב   ,

 יהיה כדלקמן:   ומחירו
 

 __ ש"ח ש"ח ליחידה  1___ יחידות במחיר של   
 *ש"ח __    המחיר לאגד  סה"כ  

 

הערך של השותפות לציבור כמתואר בתשקיף זה, תיעשה על פי תשקיף זה ועל    ניירותהצעת  
( הודעה משלימה  " להלןפי  זה  ההודעה המשלימה:  פרסום תשקיף   מציע ה פרסםי"(: לאחר 

( לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה, שבה 2()1)א16הודעה משלימה כהוראת סעיף  
לעדכון.   שניתנים  בתשקיף,  פרטים  יעודכנו  הצורך  ובמידת  בתשקיף  חסרים  פרטים  יושלמו 
ההודעה המשלימה תפורסם במועד עריכת המכרז הציבורי וזאת לא יאוחר מיום ________.  

תפורסם המשלימה  ההודעה  מן  אם  מאוחרים  במועדים  ייערך,  הציבורי  שהמכרז  או   ,
להגיש לרשות ניירות ערך בקשה להתיר תיקון תשקיף, וזאת   מציעידרש היהמועד הנ"ל,  

 . טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף זה
 

ההוראות הנכללות בפרק זה נסמכות, בין היתר, על הוראות תקנון הבורסה וחוקי העזר של 
 ( הבורסה  "   להלןמסלקת  הבורסה יחד:  אף  "(,  הוראות  על  התשקיף.  פרסום  במועד  כנוסחן 

ניירות   יחול שינוי בהוראות הבורסה לאחר פרסום תשקיף זה, הרי שעל הצעת  האמור, אם 
הערך על פי ההודעה המשלימה, יחולו הוראות הבורסה כפי שיהיו במועד ההודעה המשלימה  

בהוראות   השינוי שחל  יפורט  בהודעה המשלימה  זה(.  פרסום תשקיף  במועד  הבורסה  )ולא 
 לעומת הוראות הבורסה כפי שהיו בתוקף במועד פרסום תשקיף זה.

 

בתקנות  זה  מונח  )כהגדרת  המוסדיים  למשקיעים  זה  תשקיף  פי  על  המוצעים  הערך  ניירות 
וככזו  1)א()11בדרך של הצעה לא אחידה כאמור בתקנה    יוצעו ההצעה(,   ( לתקנות ההצעה 

בשל כך ובהתאם להוראת התקנה הנ"ל, ההצעה על  . ( בחיתום25%תובטח ההצעה בחלקה )
ידי   על  בחיתום  בחלקה,  או  במלואה  מובטחת,  להיות  צפויה  זה  תשקיף    שירותי רוסאריו  פי 

  בקונסורציום   נוספים  חתמיםעם    גם ויתכן כי    "(מחרהחתם המת: " להלןבע"מ )  )א.ש.(  חיתום
, בשל חיתום ניירות הערך, הפצתם  ההנפקה  ניהול  . פרטים בדבר דמי העמילותניהולה  תחת

התחייבויות   בדבר  פרטים  וכן  זה,  תשקיף  במסגרת  במכירתם  הכרוכות  נוספות  והוצאות 
ה ההו  מציעשקיבל  המשלימה.  בהודעה  יכללו  מוסדיים,  משקיעים  אף מאת  המשלימה  דעה 

לפרטים נוספים    . המוצעים  הערך   ניירותתכלול תיאור של שינויים )ככל שיהיו( בכמות ובמחיר  
 להלן.  2.1.2ראה סעיף 

 

 

כספי    מציעה קבלת  לפני  עת  בכל  כולה(  או  )חלקה  הערך  ניירות  הצעת  את  לבטל  רשאי 
כאמור  מאת  ההנפקה   במקרה  לכך.  בקשר  טענה  כל  למשקיעים  שתהיה  מבלי  המשקיעים 

 לות. כבט – מציעשניתנו לההזמנות ייראו את כל 
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הנחה או הטבה,  הנ"ל ללא כל  אגד לניצעים במחיר ל וימכראגדים כל ה )*(   
 אך בכפוף לשינויים בהודעה המשלימה. 

  
השתתפות   יחידות  לרכוש  הכללי  השותף  התחייבות  הרישום    לעניין  טרם 

 לעיל. 1.4למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, ראה סעיף 
  
 הודעה משלימה 2.1.2 
התשקיף     פרסום  הי לאחר  בהתאם  מציע  פרסם  משלימה  לסעיף הודעה 

המשלימה  2()1)א16 בהודעה  משלימה.  הודעה  ותקנות  ערך  ניירות  לחוק   )
ויעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים,   יושלמו 
ככל שיהיו בכמות ותנאי ההצעה. בהודעה המשלימה יכללו הפרטים הנדרשים  

 בהתאם לתקנות הודעה משלימה ובכלל זאת, הנתונים הבאים:
 

ור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים לציבור על  איש .א
 פי התשקיף. 

 
האגדים  .ב לרכישת  הבקשות  להגשת  המועד  לציבור,  המכרז  מועד 

 .מטעם הציבור ופרטי רכז ההנפקה
 

ועמלות .ג והנפקתם,  ניירות הערך המוצעים    פירוט הוצאות בשל הצעת 
והפצההנפקה  ניהול,  חיתום ריכוז    ככל,  המפיצים  ופרטי   שיהיו  ככל  , 
 . שיהיו

 
בכמות ו/או במחיר ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף )ככל   שינוי .ד

יעלה על ו/או מהמחיר המצוינים     20%שיהיו( בשיעור שלא  מהכמות 
ובכפוף לכך שמכפלת כמות היחידות    2.1.1בסעיף   לעיל, בהתאמה, 

מ ביותר  תשונה  לא  במחיר  האמורה    30%-המוצעת  המכפלה  מן 
גזרת מן המחיר והכמות שצוינו בתשקיף. הכמות והמחיר העדכניים  הנ

 .יפורטו בהודעה המשלימה
 

)ד(העולה על השינוי האמור בס  שינוי .ה ובלבד שלא   "ק  יתאפשר  לעיל 
המוצעים   הערך  ניירות  של  הכמות  או  המחיר  מבין  אחד  אף  ישונה 

  , לפי הלןל  2.1.4מן הכמות ומן המחיר שצוינו בסעיף    50%-ביותר מ
מן המכפלה    50%-העניין, ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר מ

האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר שצוינו בתשקיף. הכמות והמחיר  
 .העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה

 
ניירות הערך . ו כתוצאה מהשינוי בתנאי  תיקונו מתחייב  פרט אשר    ,כל 

בנוסף   וייעודה.  הערך  ניירות  תמורת  הוצאות,  פירוט  לרבות  יינתן 
ההתחייבויות המוקדמות שניתנו, לרבות שמות המשקיעים המוסדיים  
והתקופה   והמחיר להם התחייבו  כהגדרתם בתקנות ההצעה, הכמות 

 להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך על ידי הציבור.  
 

ניירות    פורסמה .ז לרכישת  בקשות  להגשת  התקופה  משלימה,  הודעה 
הציבור, תסתיים   ידי  על  וההודעה המשלימה,  פי התשקיף  על  הערך 

( שעות מסחר לפחות,  5( שעות ומתוכן חמש )7לא לפני תום שבע )
 .ממועד פרסום ההודעה המשלימה

 
ותופץ   ההודעה .ח המגנ"א  מערכת  באמצעות  לרשות  תוגש  המשלימה 

ובמקומ תהפוך  באופן  הפרסום  עם  התשקיף.  פורסם  שבהם  ות 
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עותק  לכל  ותצורף  מהתשקיף  נפרד  בלתי  לחלק  המשלימה  ההודעה 
 .מהתשקיף אשר יפיץ המציע לאחר פרסום ההודעה המשלימה

 
החתם   בהודעה .ט עם  החיתום  הסכם  של  עיקריו  יפורטו  המשלימה 

 המתמחר.
 

 תנאי ניירות הערך המוצעים  .32.1
ב  מפורטות  ההשתתפות  ליחידות  הנלוות  המצורף הזכויות  הנאמנות  הסכם 

 להלן. 4פרק כנספח א' ל
  

 הצעה לא אחידה –אופן ההצעה לציבור   2.1.4
 כללי א. 
יוצעו לציבור על דרך הצעה לא אחידה באופן     ניירות הערך המוצעים 

בתקנה   ההצע1)א()11המפורט  לתקנות  דרישת (  פי  על  לפיכך,  ה. 
התקנה הנ"ל, ההצעה על פי תשקיף זה תובטח בחלקה )לפחות רבע  
מכמות המניות המוצעות( בחיתום. הניצעים בהצעה לא אחידה זו יהיו 

ה אך  ההצעה(,  בתקנות  זה  מונח  )כהגדרת  מוסדיים   מציע משקיעים 
עד  י למכור  רשאי  משקיעים   30%הא  שאינם  לניצעים  ההנפקה  מן 

ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה  מוסדיים  ,
אחידה, באותו מחיר שיוקצו בו ניירות הערך לניצעים שהינם משקיעים 
לכל  שתוקצה  והכמות  יום,  ובאותו  אחידה(  לא  )בהצעה  מוסדיים 
הזמנתו  של  היחסי  חלקה  לפי  תהיה  מוסדי  משקיע  שאינו  משקיע 

ע מוסדי; כל משקיע שאינו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקי
משקיע מוסדי, יהיה רשאי להגיש הזמנה אחת בלבד; נעשתה ההצעה  

וחלקה מחוץ לישראל   מתוך כלל    30%יימנו אותם    –חלקה בישראל 
 ההנפקה.

 
 התקופה להגשת בקשות  ב. 

פי   על  שנעשית  זו  אחידה  לא  בהצעה  בקשות  להגשת  התקופות 
 תשקיף זה תפורטנה בהודעה המשלימה.  

 
 התחייבות רכישה והתחייבות מוקדמת ג. 

לחיתום  והתחייבות  מוסדיים  ממשקיעים  רכישה  עם    –  התחייבות 
בכוונת   זה  תשקיף  בלתי    המציעפרסום  התחייבות  לקבלת  לפעול 

ערך של השותפות ממספר משקיעים מוסדיים,    ניירותחוזרת לרכישת  
)בהתאם   זה  תשקיף  פי  על  ההצעה  " להלןלתנאי  התחייבויות : 
"(. דבר קיומם של משקיעים מוסדיים שהצעותיהן תיענינה,  המוסדיים

שתיענ במסגרת יככל  יפורט  המשלימה,  ההודעה  פרסום  לפני  נה, 
כן, בכוונת ה בהסכם חיתום להתקשר    מציעההודעה המשלימה. כמו 

)כהגדרתו   המתמחר  החתם  להנפקה  לעילעם  חיתום  להעמדת   )
  יחידות  12,500,000)ושל עד    ₪   אלפי  12,500בהיקף כספי של עד  

)השתתפות הצדדים  בין  שסוכמו  ובתנאים  הצורך  לפי  :  להלן(, 
המתמחר"  החתם  החתם  התחייבות  יחתום  לכך,  בהתאם   ;)"

תו כאמור כחתימה על המתמחר על ההודעה המשלימה ויראו בחתימ
המשלימה.   ההודעה  לפרסום  תנאי  תהווה  כאמור  וחתימה  התשקיף 

ההתחייבות החיתומית טרם    -יובהר, כי נכון למועד חתימת התשקיף  
מחוייב להתקשר בהסכם חיתום עם החתם   ואינ מציענכנסה לתוקף, ה

חתימת  עם  רק  לתוקף  תיכנס  החיתומית  וההתחייבות  המתמחר 
שייחתם(. המשקיעים המוסדיים והחתם המתמחר    הסכם חיתום )ככל

רשאים לבטל את התחייבויותיהם כאמור, בין היתר, בשל שינוי מהותי  
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לרעה בשוק ניירות הערך בישראל, שינוי מהותי לרעה במצב המדיני 
התפתחויות   בישראל,  פוליטי  או  בטחוני  עשויות   בשותפותאו  אשר 

עסקי   על  לרעה  מהותי  באופן  למצב   תהשותפולהשפיע  ביחס  והכל 
 במועד חתימת ההתחייבויות הנ"ל. 

 
ההתחייבות    את  לממש  יידרש  המתמחר  החתם  אם  כי  מודגש, 

כזה שלאחר   באופן  )ככל שייחתם(,  פי הסכם החיתום  על  החיתומית 
רכישת ניירות הערך כתוצאה ממימוש כאמור יהפוך החתם המתמחר  

בדרישות הוראות לא תעמוד    השותפות, ובשל כך  בשותפותלבעל ענין  
ציבור   אחזקות  ושיעור  לשווי  ביחס  לעיל(  )כהגדרתן  הבורסה 

, לצורך  השותפותחדשה מסוגה של    שותפותמינימאליים הנדרשים מ
וניירות    –למסחר בבורסה    שלה  ערך  ניירותרישום   תתבטל ההנפקה 

 לא יירשמו למסחר. השותפותהערך של 
 

מוסדיים    ממשקיעים  מוקדמת  פרסום    –התחייבות  למועד  עובר 
בסעיף  כאמור  )  שיהיו  ככל,  והמפיציםהחתמים    ,מציעהתשקיף יפנו ה

לרכישת    להלן(  2.7 לקבל מהם הזמנות  מוסדיים במטרה  למשקיעים 
המשקיעים  הזמנות  כל  זה.  תשקיף  פי  על  המוצעות  היחידות 

על גבי טפסי    מציעול  המוסדיים בהצעה הלא אחידה תוגשנה לחתמים
 אגד הזמנה בנוסח שיישלח אליהם על ידי החתמים ותנקובנה במחיר ל

ובמספר   המשלימה  בהודעה  לרכישה.    האגדיםשיפורסם  המבוקש 
בלבד. בקשה שתוגש   יםשלמ אגדיםניתן יהיה להגיש בקשות לרכישת 

לגבי מספר  אגדלגבי חלק כלשהו של   אותה כבקשה המוגשת  יראו   ,
וחלק    יםהשלמ  האגדים יראו   האגד הנקוב בה בלבד,  הכלול בבקשה 

 האגדים אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. לפיכך, בקשה שמספר  
מ פחת  בה  המשקיעים דאח  אגדהנקוב  בקשות  תתקבל.  לא   ,
לרכישת   בקשה   אגדים המוסדיים  כל  חוזרות.  בלתי  תהיינה  כאמור 

ת הערך  תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירו
ולשלם   לבקשתו  חלקית  או  מלאה  מהיענות  כתוצאה  לו  שיוקצו 

( בע"מ  טפחות  מזרחי  בנק  ההנפקה,  רכז  " להלןבאמצעות  רכז : 
וההודעה  ההנפקה התשקיף  תנאי  פי  על  המלא,  המחיר  את   )"

המשלימה, של ניירות הערך המוצעים שיוקצו לו לבקשתו עקב היענות 
 על פי תנאי התשקיף וההודעה המשלימה. 

 
 למשקיעים מוסדיים  האגדיםהקצאת  .ד 

הזמנות,    לאחר (1 להגשת  התקופה    ים המוצע  האגדיםתום 
למזמינים בהצעה הלא אחידה לפי שיקול דעת החתם   יוקצו

 .מציעהמתמחר, לאחר היוועצות ב
 

לכלל  (2 שתוקצה  הכמות  תעלה  לא  ההקצאה  במסגרת 
להצעה  חתם  של  בקבוצתו  המנויים  המוסדיים  המשקיעים 

שנמכרו לו על ידי החתם המנוי בקבוצתו ובין שנמכרו לו  )בין  
או   להצעה,  מפיץ  בקבוצת  או  אחר(  מפיץ  או  חתם  ידי  על 

קבוצתו   ידי  על  מנוהלות  מכמות   5%על    -שהשקעותיהם 
שנמכרה בהצעה. היה שווי הנכסים המנוהלים עבור   אגדיםה

הציבור על ידי כלל המשקיעים המוסדיים בקבוצת החתם או 
מיליארד ש"ח, לא תעלה הכמות   10  -אמור גבוה מהמפיץ כ

" יםהמוצע  אגדיםמכמות ה  10%שתוקצה להם על    קבוצת . 
כהגדרת מפיץ   קבוצת"   או"  חתם משמעה  העניין,  לפי   ,"

 המונח בתקנות אופן הצעה לציבור. 
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שהינו המחיר   אגדלניצעים במחיר אחיד ל  וימכר  אגדיםכל ה (3

 ללא כל הנחה או הטבה. אגדל
 

 שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לציבור  אגדיםהזמנת והקצאת  ה. 
הלעילכאמור     עד  י  מציע,  למכור  רשאי  למי    30%הא  ההנפקה  מן 

מוסדי   משקיע  שאינו  למי  שהמכירה  ובלבד  מוסדי,  משקיע  שאינו 
אחת  הזמנה  להגיש  יוכל  מזמין  כל  כאשר  אחידה,  בהצעה  תיעשה 

במחיר   להגשת לעיל)כהגדרתו  לאגד  בלבד,  התקופה  ובמהלך   )
בקשות שתפורסם בהודעה המשלימה. הכמות שתוקצה לכל משקיע, 

לפ בחלק  תהא  ההזמנות  סך  מתוך  הזמנתו  של  היחסי  חלקה  י 
ההנפקה הפתוח לכל. סך כל ניירות הערך המוזמנים בידי מזמין אחד 

יעלה על השיעורים הקבועים להלן: ) ניירות הערך  1לא  שווי  ( כאשר 
  15%  –מיליון ש"ח    100-המוצעים למשקיעים שאינם מוסדיים נמוך מ

( נייר2מהכמות המוצעת;  ות הערך המוצעים למשקיעים  ( כאשר שווי 
 מהכמות המוצעת. 25% –מיליון ש"ח  100שאינם מוסדיים 

 
 חשבון מיוחד  2.1.5 
לפני א.   המכרז  סמוך  ההנפקה,  תאריך  רכז  יפתח  בנקאי ,  תאגיד  אצל 

ה שם  על  מיוחד  נאמנות  ל  נאמןחשבון  וימסור  להנפקה    חתםבקשר 
" המתמחר   )להלן:  פרטיו  המיוחדאת  החשבהחשבון  המיוחד  "(.  ון 

  ו ב  יופקדווהנאמן  ינוהל על ידי רכז ההנפקה באופן בלעדי עבור ובשם  
המוצעים    גיןב  יתרה  יןב  שולמוש  סכומיםה  הבקשות שהאגדים 
ל  ענו.נ  רכישתםל ההצעה  תמורת  הועברה  לא  עוד  תוחזק  נאמןכל   ,

בפיקדונות ותושקע  המיוחד  בחשבון  ריבית    שקליים  התמורה  ונושאי 
 על בסיס יומי. 

 
לעניין   ב.   הבורסה  דרישות  במלואן  והתקיימו  ושווי  היה  מזערי  פיזור 

)א( להלן 2.3.2אחזקות הציבור ביחידות ההשתתפות כמפורט בסעיף  
כאמור   התחייב  להם  ההשתתפות  יחידות  את  רכש  הכללי  והשותף 

ההנפקהלעיל  1.4בסעיף   רכז  יעביר  המוגבל(  ,  )השותף  עד ,  לנאמן 
מהשעה  יאוחר  לא  הבקשות  הגשת  יום  לאחר  הראשון  המסחר  יום 

14:00  ,( המיוחד  שבחשבון  הכספים  ההשקעה  את  פירות  בצירוף 
העברת  שנצברו   כנגד  וזאת  והפצה(  ריכוז  עמלות  ובניכוי  בגינם 

יחידות ההשתתפות אשר הוצעו ונרכשו על פי התשקיף,  תעודות בגין  
שומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: חברה לריל
 "(. החברה לרישומים" 

 
, כמפורט בס"ק ב' לעילדרישות הבורסה כל אם יתברר כי לא התקיימו  ג.  

כספים   ייגבו  ולא  המוצעים  הערך  ניירות  יוקצו  לא  ההנפקה,  תבוטל 
 מהמזמינים. 

 
 הודעה על תוצאות הנפקה, פיצול וויתור  2.2

, תימסר 10:00עד שעה  יום הגשת הבקשות  המסחר הראשון שלאחר  ביום   א. 
ה באמצעות  ההנפקה,  רכז  ידי  על  המתמחרהודעה  אשר  חתם  למבקשים   ,

נענו במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את   המחיר לאגד שנקבע בקשותיהם 
 .  םשתוקצה ואת התמורה המגיעה מהם בעבוראגדים כמות הבמכרז, 

 
לשעה   ב.  עד  יום  ובאותו  כאמור  ההודעה  קבלת  המבקשים  12:30עם  יעבירו   ,

המורשים לקבלת באמצעות  שהזמנותיהם לרכישת ניירות ערך בהנפקה נענו,  
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, אשר האגדים, לרכז ההנפקה את מלוא התמורה המגיעה מהם עבור  בקשות
 לעיל.  2.1.4לגביהן נענתה ההצעה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף 

 
י העסקים הראשון שלאחר  ביום   ג.  בדוח מיידי    מציעודיע היום הגשת הבקשות 

ערך  לרשות עסקים    ניירות  ימי  שלושה  ותוך  המכרז,  תוצאות  על  ולבורסה 
מכן   שלאחר  הנפוצים  י נוספים  יומיים  עיתונים  בשני  הודעה  כך  על  פרסם 

 . בישראל בשפה העברית
 

 בבורסה למסחר רישום  2.3
 אישור הבורסה 2.3.1 

 : אישור הבורסה לרישום למסחר שליתקבל ום ההודעה המשלימה טרם פרס
 
 לציבור על פי תשקיף זה.  ותיחידות ההשתתפות המוצע  .א

 
התשקיף  .ב תאריך  לאחר  הכללי  השותף  שירכוש  ההשתתפות  יחידות 

פי   על  לציבור  המוצעים  הערך  ניירות  של  למסחר  לרישום  וקודם 
 לעיל.   1.4התשקיף כאמור בסעיף 

 
לא  .ג אופציה  כתבי  ממימוש  כתוצאה  שתנבענה  השתתפות  יחידות 

 להלן.  3.2.5כמפורט בסעיף  סחירים
 

המציע יפנה לבורסה תוך יום עסקים אחד לאחר יום הגשת הבקשות בבקשה  
 . ניירות הערך האמוריםלרשום בה למסחר על פי האישור האמור את 

 
מותנה בפיזור מזערי של אחזקות  האמורים  הרישום למסחר של ניירות הערך    

בסעיף   כאמור  ההשתתפות  ביחידות  ציבור  אחזקות  ושווי  )א( 2.3.2הציבור 
ההשתתפותלהל יחידות  וברכישת  שהתחייב    ן  כפי  הכללי  השותף  ידי  על 

 . עילל 1.4כאמור בסעיף 
 

פי     על  המוצעים  הערך  ניירות  של  למסחר  רישום  לאישור  לבורסה  בבקשתו 
לתקנון  בהתאם  החלים  החובות  את  לקיים  המציע  התחייב  זה  תשקיף 

וככ  לעת  מעת  שיהיו  כפי  פיו  על  הדירקטוריון  והנחיות  שהן  הבורסה  ל 
השותף   בזכויות  זכות  המקנות  שיחידות  מוגבלות,  לשותפויות  מתייחסות 

 המוגבל בהן, רשומות למסחר בבורסה.
 

כן התחייב המציע כלפי מסלקת הבורסה לקיים את החובות החלים על    כמו 
שיחידות   מוגבלות  שותפויות  על  חלות  שהן  ככל  בבורסה  הרשומה  חברה 

גבל בהן רשומות למסחר בבורסה, בהתאם המקנות זכות בזכויות השותף המו
 לחוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

 
 פיזור מזערישווי החזקות ציבור ו 2.3.2 
המוצעים   א.   הערך  ניירות  של  למסחר  רישום  הבורסה  הנחיות  פי  על 

 :מותנה בכך
 

 20 -ששווי החזקות הציבור ביחידות ההשתתפות לא יפחת מ (1
 ; ליון ₪ ימ
 

הציבור   (2 אחזקות  לאחר ששיעור  סמוך  ההשתתפות,  ביחידות 
מהחלופות   באחת  מהקבוע  יפחת  לא  למסחר,  הרישום 

 : המפורטות להלן, לפי העניין
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הציבור  החזקות  שווי  כאשר 
 הינו: 

יהיה   הציבור  החזקות  שעור 
 לפחות:

 -ומעלה, ונמוך מ₪  מיליון    20
 ₪מיליון   40

50% 

 -ומעלה, ונמוך מ₪  מיליון    40
 ₪מיליון   60

30% 

 -ומעלה, ונמוך מ₪  מיליון    60
 ₪מיליון  100

20% 

 15% מיליון ₪ ומעלה 100

 
פי  על  בהנפקה  לאגד  המינימאלי  למחיר  בהתאם  כי  יצוין 
הציבור  אחזקות  שיעור  ההנפקה,  מבנה  פי  ועל  זה  תשקיף 

 . 50%הנדרש מהשותפות כתנאי לרישום למסחר הינו לפחות 
 

מזערי של החזקות הציבור ביחידות השתתפות הפיזור  שהוכן   (3
 כמפורט בטבלה להלן:יהיה 

 

מזערי   החזקה  שווי 
 למחזיק

מחזיקים   מספר 
 מזערי 

 סוג נייר הערך  

 יחידות השתתפות   35 ₪.    16,000

 
"מחזיק"     זה  החזקותיו   -בסעיף  ששווי  אחד  שווי    מחזיק  על  עולה 

החזקה מזערי למחזיק הנדרש כאמור לעיל או מחזיק ביחד עם אחרים  
ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק 

 כאמור.
 

הואיל והשותפות התקשרה   35מספר המחזיקים המזערי במניות הינו  
" מ  בע"   טרייד   דש  מיטבעם    16.8.2020ביום   השוק)להלן:  "( עושה 
על   (" ההסכםאו "   " הסכם עשיית השוק כם לעשיית שוק )להלן: " בהס

של   ההשתתפות  ביחידות  שוק  כעושה  השוק  עושה  יפעל  פיו 
של השותפות שוק  כעושה  השוק  עושה  ישמש  ההסכם  פי  על   .
 .בהתאם לתקנון הבורסה והנחיותיה השותפות

 
 התמורה בגין עשיית השוק הינה בסכום שאינו מהותי.    

 
במשך תקופת ההסכם הוא   כיבמסגרת ההסכם התחייב עושה השוק     

יפעל כעושה שוק, ויגיש לביצוע בבורסה פקודות עשיית שוק כנדרש,  
בכלל,   הדין  להוראות  בהתאם  שוק  מעושה  הנדרש  כל  את  ויבצע 

מ שיהיו  כפי  והנחיותיה,  הבורסה  פי  ולתקנון  ועל  בפרט  לעת,  עת 
 של  מיוחד  בחשבון  תתבצע  השוק  עשיית.  השוק  עשיית  הסכם  הוראות

  נשוא   הערך  בניירות  השוק  עשיית  לפעילות  שייוחד,  השוק  עושה
 . ההסכם

 
 מנת   על  לפעול,  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי,  התחייב  השוק  עושה

  יהיו   הרציף  המסחר  בשלב  קניה  פקודות  למתן   והכמויות  שהסחירות
  המסחר   בשלב  למכירה  פקודות  וכן  ₪   3,000  -מ  תפחת  שלא  בכמות
₪ במרווחי מחיר שלא יעלו   3,000  -מ  תפחת  שלא  בכמות  יהיו  הרציף

לעיל,  5%בשיעור של   אף האמור  על  יפעל  הודגש.  השוק  עושה  כי   ,
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שוק   מצבי  פי  על  הבורסה  לתקנון  ובכפוף  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי 
 . בשותפותשוק ו/או בהתפתחות אירועים חריגים ב

 
של  ה לתקופה  הינו  מיום    שנההסכם    ביחידותהראשון    המסחרהחל 

 " )להלן:  התקופה    בתום"(.  הראשונית  ההסכם  תקופתההשתתפות 
בנות   נוספות  לתקופות  אוטומטי  באופן  יוארך    12הראשונית ההסכם 

 "(. התקופות הנוספות " : חודשים כל אחת )להלן
 

צד  כל  הראשונית,  ההסכם  תקופת  לאחר  )א(  לעיל:  האמור  אף  על 
יום בכתב ומראש. )ב(    21הסכם בהודעה של  ה  אתיהיה רשאי לסיים  

 לידי  ההסכם  את  להביא  יכול  השוק  עושה,  הבורסה  לתקנון  בכפוף
  כעושה   מלשמש  עליו   שתחול  חוקית  מניעה  של  במקרה,  עת  בכל,  סיום
 . בכתב  הודעה מתן ידי על - ההסכם נשוא הערך בניירות שוק

 
 ישתנו והתקנון ו/או ההנחיות ו/או החלטת דירקטוריון הבורסה    במידה

)להלן:   שוק  עשיית  תתבצע  שלפיו  דין  פי  על  אחר  הסדר  שיקבעאו  /ו
ככל   השוק  עושה  יפעל"(,  החדש  ההסדר"  החדש,  להסדר  בהתאם 

על  נדרש  היה -שהדבר  כי  מוסכם בזאת,  לעיל  דין. על אף האמור  פי 
של   מזכויותיה  כלשהי  זכות  תפגע  החדש  פי -על  השותפותובהסדר 

סיומו    רשאית  השותפות  תהאההסכם,   לידי  ההסכם  את  להביא 
 .  הכל עוד נמשכת הפגיעה בזכויותי שותפותלאלתר. זכות זו תעמוד ל

    
ביום      קיבל  השוק  לפעילותו    17.8.2020עושה  הבורסה  אישור  את 

 . ההשתתפות יחידותכעושה שוק ב
 

על פי הנחיות הבורסה, במקרה שבו חדל עושה השוק מלשמש עושה     
הבורסה את האישור שניתן לעושה השוק לפעול   שוק או ביטל מנכ״ל

של   רישומן  ממועד  שנה  חלפה  בטרם  שוק,  יחידות  כעושה 
ארבעה   שותפותלמסחר, תמנה הההשתתפות   תוך  אחר  שוק  עושה 

ימים מהמועד בו חדל עושה השוק לשמש כעושה שוק או (  14)  עשרה
השוק  לעושה  שניתן  האישור  את  הבורסה  מנכ״ל  ביטל  בו  מהמועד 

 ול כעושה שוק, לפי העניין. לפע
 

בסעיף   .ב   כאמור  הציבור  החזקות  של  מזערי"  "פזור  התקיים  לא 
יחידות  2.3.2 הכללי  השותף  ידי  על  נרכשו  לא  או  לעיל  )א( 

אות בסעיף    ןההשתתפות  כאמור  שירכוש  לא    1.4התחייב  או  לעיל 
התקיים שווי אחזקות ציבור ביחידות ההשתתפות בסכום של לפחות  

לא  מיליו  20 הערך  ניירות  זה,  תשקיף  פי  של  ההנפקה  תבוטל   ,₪ ן 
 יוקצו ולא ירשמו למסחר, ולא ייגבו כספים מהמזמינים. 

 
במקרה של ביטול הנפקת ניירות הערך המוצעים לציבור עפ"י תשקיף    

על   הודעה  ויפרסם  מיידי  בדו"ח  כך הנאמן  יודיע על  לעיל,  כאמור  זה 
הבי ממועד  יומיים  תוך  ההנפקה  יומיים  ביטול  עיתונים  בשני  טול, 

 הנפוצים בישראל בשפה העברית.
 
 
 

 הימנעות מעשיית הסדרים 2.4
הנאמן   2.4.1  המציע,  של  הדירקטורים  מתחייבים והמציע,  הנאמן  של  הדירקטור 

בחתימתם על תשקיף זה להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף,  
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בור, ומתחייבים להימנע  בקשר עם הצעת ניירות הערך, הפצתם ופיזורם בצי 
הערך   ניירות  את  פי התשקיף למכור  על  ערך  ניירות  לרוכשי  זכות  מלהעניק 

 שרכשו מעבר למפורט בתשקיף.
 

הנאמן   2.4.2  המציע,  של  הדירקטורים  מתחייבים והמציע,  הנאמן  של  הדירקטור 
הידוע   הסדר  כל  על  ערך  ניירות  לרשות  להודיע  זה,  תשקיף  על  בחתימתם 

 לעיל. 2.4.1ג' הסותר את התחייבות כאמור בסעיף להם עם צד 
 

הנאמן   2.4.3  המציע,  של  הדירקטורים  מתחייבים והמציע,  הנאמן  של  הדירקטור 
בחתימתם על תשקיף זה, להימנע מלהתקשר בעסקה בניגוד לאמור בסעיף  

לעיל עם צג ג' כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור   2.4.1
 לעיל.  2.4.1בסעיף 

 
התחייבות הדירקטורים כאמור תעמוד בתוקף כל עוד הדירקטורים ממשיכים   2.4.4 

 לכהן בתפקידם כדירקטורים במציע ו/או בנאמן, לפי הענין.  
 

 השעייה ומחיקה מהמסחר  2.5
והנחיותיה  הבורסה  תקנון  פי  התשקיף  על  בתקנון במועד  הקבועות  לעילות  בנוסף   ,

ב דירקטוריון  לעניין השעיית מסחר  מן הרישום למסחר, רשאי  ומחיקתם  ערך  ניירות 
מן   ולמחקן  המוגבלת  השותפות  של  ערך  בניירות  המסחר  את  להשעות  הבורסה 

 הרישום למסחר בכל אחד מהמקרים הבאים:
 

הודיעה    180בחלוף   א.  השותפות  בו  מהמועד  לעסוק, יום  חדלה  שהיא  כך  על 
ידה לפני הרישו על  בייצורבתחום הפעילות שנקבע  ושיווק של   ם למסחר או 

 .פירות המחקר והפיתוח שבוצע
 

לדווח     וכן  פרויקט  לה  אין  בו  מועד  על  לבורסה  להודיע  מתחייבת  השותפות 
 יום ממועד זה.  180בחלוף 

 
בשותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח,    -" לענין זה  פרויקט"   

לעידוד  בחוק  וחדשנות  כהגדרתם  פיתוח  בתעשיה,    מחקר,  טכנולוגית 
תאגיד  השקעה    –"(  המו"פ   חוק"   להלן:)  1984-התשמ"ד או  השותפות  של 

ידי השותפות   , כמשמעות מונחים אלה בחוק  פיתוחאו  /במחקר והמוחזק על 
 ד התנאים הבאים:תקיים אחמובלבד ש המו"פ

 
1)  " )להלן:  טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית  הרשות  אישור  רשות  התקבל 

כל"(  החדשנות הינו    בגין  הפרויקט  כי  לראשונה,  תשקיע  בו  פרויקט 
 .פרויקט מחקר ו/או פיתוח 

 
כי      תאשר  שזו  מנת  על  החדשנות,  לרשות  בקשה  השותפות  הגישה 

מחקר פרויקט  הינו  עמדה    הפרויקט  הביעה  לא  והרשות  פיתוח,  ו/או 
על פי נהלים    ימים מיום שהוגשה הבקשה  30לגבי הבקשה עד תום  

שקבעה רשות החדשנות, ייחשב הפרויקט כפרויקט מחקר ו/או פיתוח,  
הינו    בתנאי שהפרויקט  כך  על  מיידי  בדיווח  הצהירה  שהשותפות 

 .מונחים אלה בחוק המו"פ פרויקט מחקר ו/או פיתוח כהגדרת
 

התקבל אישור רשות החדשנות כי ההשקעה מקיימת את מטרות חוק   (2
 .המו"פ
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תאגיד     זה  ס"ק  המוגבלת  חברה    -לענין  השותפות  ידי  על  או המוחזקת 
 על ידה. המוחזקת  שותפות מוגבלת

 
השותפות המוגבלת החלה לעסוק גם בתחומי פעילות שאינם בתחום עיסוקה   ב. 

 ., כאמור בס"ק ג'הבלעדי
 

שהתחייבה  השות ג.  מאלה  אחרים  בפרויקטים  לעסוק  החלה  המוגבלת  פות 
לעסוק בהם בהסכם השותפות המוגבלת לפני הרישום למסחר לראשונה או 
מאלה שהוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת לאחר הרישום למסחר לראשונה  
ואשר תיקון הסכם השותפות בשלם אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי 

 1היחידות. 
 

זה   הליכי  ומחיקתם מן הרשום למסחר כאמור בסעיף  השעית המסחר בניירות ערך 
לעיל יהיו זהים להליכי השעיית ומחיקת ניירות ערך בשותפות מוגבלת בשל פירוקה 
בניירות  הדן בהשעיית מסחר  עפ"י החלק בתקנון הבורסה  של השותפות המוגבלת 

 ערך ומחיקתם מן הרשום למסחר.
 

 תעודות  2.6
כמפורט  2.6.1  הנאמן  ידי  על  תוצאנה  ההשתתפות,  יחידות  בגין  יחידות  תעודות 

השותף   )ב(2.1.5בסעיף   של  אישור  יכללו  כאמור  היחידות  תעודות  לעיל. 
 המוגבל בדבר החזקת ניירות הערך בנאמנות עבור מחזיקי תעודות היחידות.  

 
יהיה להחזיק במישרין ביחידות   2.6.2  ניתן    ותההשתתפות המוצעבשום מקרה לא 

ורק באמצעות השותף המוגבל,   זה, וההחזקה בהן תהיה אך  פי תשקיף  על 
 שישמש כבעלים הרשום שלהם, ויחזיק בהם בנאמנות.

 
 חיתום והפצה  2.7

דין,    כל  להוראות  הי בכפוף  חתמים,    מציעהיה  מספר  או  חתם  עם  להתקשר  רשאי 
ולשלם ע זה בחיתום  פי תשקיף  על  ותשלומים  לצורך הבטחת ההצעה  חיתום  מלות 

אחרים. עיקרי הסכם החיתום, לרבות שמות החתמים, המתמחרים והאחרים, שיעור  
לשיפוי   התחייבות  של  וקיומה  השונות  העמלות  ההצעה,  בהבטחת  השתתפותם 
החתמים, ככל שיהיו, יפורטו בהודעה המשלימה. יובהר, כי הצעת ניירות ערך על פי  

לרכישתן   בחיתום  חייבת  זה  לפחות  תשקיף  ה   האגדיםמ  25%של    אגדיםמתוך 
כי הסכם   לציבור  יםהמוצע וודאות,  כל  אין  למועד התשקיף,  נכון  זה.  פי תשקיף  על 

 .יובטחו בחיתום מלא או חלקי  השותפותחיתום כאמור ייחתם וניירות הערך של 
 

  יתכן( ו לעיללהתקשר בהסכם חיתום עם החתם המתמחר )כהגדרתו    מציעבכוונת ה 
אחרים  חת  עם  גם  כי ביחד:  המתמחר    החתם  ניהול  תחת  בקונסורציוםמים  )להלן 
רק,  החתמים "  לא  אך  לרבות  המשלימה,  ההודעה  במסגרת  יפורטו  עיקריו  אשר   )"

עמלת חיתום, עמלת הפצה, עמלת ריכוז ועוד. הסכם החיתום יכנס לתוקף עם פרסום 
 ההודעה המשלימה. 

 
מפיצ  עם  התקשרויות  קיימות  תהיינה  בו  מקרה  המפורטים  בכל  לאלו  נוספים  ים 

גילוי   יינתן  זה  במסגרת ההודעה המשלימה בדבר זהותם, עמלות ההפצה בתשקיף 
בתנאי   עמידתם  לקבל,  אמורים  מפיצים  שהם  בין  הקשר  בדבר  פרוט  וכן  כשירות, 

כמו כן,   העניין בה, ככל שקיים. ו/או לבעלי  לשותפותלמשקיעים מסווגים ובין המפיצים 
רשאי   מציע היה היבכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה,  

 
כי השותפות רשאית לבצע   1 על אף האמור לעיל, בהתאם לתקנון הבורסה, בהסכם השותפות נקבע, 

שנים שתחל במועד    3השותפות, וזאת לתקופה של  פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם  
 לעיל(.  5בהסכם השותפות המצורף כנספח א' לפרק  5.1הרישום למסחר )ראה סעיף 
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להתקשר עם מפיצים, לשלם עמלות הפצה למי שישמש כמפיץ, בשיעור ועל פי יתר 
 .התנאים, כפי שיפורטו בהודעה המשלימה

 
גי  יינתן  נותני השירותים הנוספים )לפי במסגרת ההודעה המשלימה  לוי אודות זהות 

גילוי   וכן  ו/או השכר אותו הם זכאים לקבל,  העניין( בגין ההנפקה, תפקידם והעמלה 
 לגבי ניגודי עניינים פוטנציאלים, אם וככל שיהיו. 

  
 חסימת ניירות ערך  .82

 להלן מפורטות הנחיות הבורסה לעניין ניירות ערך בשותפות: 
 

 החסימה יחולו על: הסדרי  
 

השתתפות   .א  פי  שיחידות  על  המוצעים  הערך  ניירות  לרישום  קודם  ירכשו 
ידי השותף הכללי כמפורט בסעיף  להשלמה  תשקיף   זה למסחר בבורסה על 

 עיל; ל 1.4
להלן וכמפורט    3.2.5כתבי אופציה לא סחירים שיוקצו בהתאם לאמור בסעיף   ב. 

 להלן. 
 

 . "(ו לפני הרישום למסחר ניירות הערך שנרכש )להלן: " 
 

 כל אחד מאלה:  –" יחידות שהוקצו לפני הרישום למסחר"  
 

לפני   חודשים  עשר  שניים  בתקופה שתחילתה  ענין  נרכשו מבעל  או  יחידות שהוקצו 
 ;הגשת הבקשה לרישום למסחר וסופה במועד הרישום למסחר

 
יחידות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים, בתקופה שתחילתה שניים  

 ;לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר וסופה במועד הרישום למסחרעשר חודשים 
 

ולא   לפני הרישום למסחר,  מועד שהוא  נרכשו, בכל  או  ערך המירים שהוקצו  ניירות 
 מומשו לפני הרישום למסחר;

 
 :למעט 

 
 ; שהוצעו לציבור על פי תשקיףיחידות  

 
לפני הגשת הבקשה יחידות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים עשר חודשים   

למסחר הרישום  במועד  וסופה  למסחר  התקופה  לרישום  לפני  שהוקצו  יחידות  בגין   ,
 .האמורה

 
לרבות השאלה, מתן אופציה על יחידות חסומות או קבלתה, אף   -"עסקה או פעולה"  

מ מועד  בשל  אם  הצבעה  זכויות  העברת  החסימה,  תקופת  תום  לאחר  חל  ימושה 
יחידות חסומות או הסכם אחר, שנכרת בין בכתב ובין בעל פה בתקופת החסימה של 
ניירות הערך בשותפות נשוא ההסכם ושיש בו התחייבות של מחזיק ביחידות חסומות 

 ועה בהסכם.להפעיל את אמצעי השליטה שלו בשותפות בשל אותן יחידות בדרך קב
 

 לרבות המיר ליחידת השתתפות. –" יחידה "  
 

של  ביחס 2.8.1  הערך  הכללי  ש  ורכיניירות  למסחרהשותף  הרישום  וביחס    לפני 
והשותפות   הכללי  השותף  למנכ"ל  שיוקצו  האופציה  מאלה  )לכתבי  אחד  כל 

 , יחולו תנאי החסימה הבאים: להלן כמפורט"(, ןיבעל הענילהלן בסעיף זה: " 
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 ניירות הערך שייחסמו המחזיק שם 

שתנבענה  יחידות השתתפות השתתפות  יחידות 
לא   אופציה  כתבי  ממימוש 

 סחירים(
 

ניהול   טכנולוגיות  יוניקורן 
 השותף הכללי  –בע"מ 

 לעיל(   1.4)ראה סעיף  

10,000,000 - 

הכללי   השותף  מנכ"ל 
 2והשותפות עמית גרין 

- 1,200,000 

 
ההשתתפות  בשלושה   א.   יחידות  רישום  במועד  שתחילתם  החודשים 

למסחר, לא יעשה בעל העניין כל עסקה או פעולה ביחידות המוחזקות 
 "(. ניירות הערך החסומיםעל ידו במועד הרישום למסחר )להלן: " 

 
החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום   ב.  

ן לבצע  יעניההחודש השמונה עשר שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל  
עור שאינו עולה על  יבשבניירות הערך החסומים  כל עסקה או פעולה  

ניירות  , מידי חודש. חישוב כמות  ניירות הערך החסומיםמכמות    2.5%
 קה זו יעשה על בסיס מצטבר. לצורך פיס הערך החסומים

 
בתום שמונה עשר החודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה   ג.  

 .בניירות הערך החסומיםעוד מניעה לביצוע על עסקה או פעולה 
 

מחזיק     ועל  למסחר  הרישום  במועד  ענין  בעלי  שאינם  קיימים  מחזיקים  על 
י מרכישת  כתוצאה  ענין  בעל  שנהיה  השתתפות  השתתפות ביחידות  חידות 

 " )להלן:  זה  פי תשקיף  לציבור על  יחולו המחזיקשיוצעו במסגרת ההצעה   ,)"
 תנאי החסימה הבאים: 

 
לא  .א למסחר,  היחידות  רישום  במועד  שתחילתם  החודשים  בשלושה 

הרישום   לפני  שהוקצו  ביחידות  פעולה  או  עסקה  כל  המחזיק  יעשה 
 "(. ניירות הערך החסומים למסחר )להלן: " 

 
מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום  החל  .ב

החודש התשיעי שלאחר מועד הרישום, רשאי המחזיק בניירות הערך  
החסומים לבצע כל עסקה או פעולה בניירות הערך החסומים בשיעור  

על   עולה  חודש.    12.5%שאינו  מידי  החסומים,  הערך  ניירות  מכמות 
לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס   חישוב כמות ניירות הערך החסומים

 מצטבר.
 

עוד  .ג תהיה  לא  למסחר  הרישום  מועד  שלאחר  חודשים  תשעה  בתום 
 .מניעה לביצוע עסקה או פעולה בניירות הערך החסומים

 
 : קיימים מחזיקים של ערך ניירות חסימת על פרטים להלן  

 

 
 )א( להלן. 3.2.5ראה סעיף   2
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 ניירות הערך שייחסמו שם המחזיק 

ממימוש  יחידות השתתפות שתנבענה  
 כתבי אופציה לא סחירים(

 600,000 3יועצים של השותפות 

  כ "סה

 
 ביצוע עסקאות או פעולות .282. 
בניירות הערך  לעיל ניתן לבצע עסקה או פעולה    2.8.1למרות האמור בסעיף    

 במקרים ובתנאים המפורטים להלן: החסומים 
 

 חסומים. ניתן להציע לציבור בהצעת מכר ניירות ערך  א.  
 

מתום   ב.   ניירות    6החל  להעביר  ניתן  למסחר  הרישום  ממועד  חודשים 
שמקבל   ובלבד  לבורסה,  מחוץ  בעסקה  חסומים,  הערך  ערך  ניירות 

על  החסומים   כי  הערךיתחייב  תנאי    ניירות  לחול  ימשיכו  שקיבל 
 זה.  2.8החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בסעיף 

 
ידו רשאי   .ג   לשחרר מחסימה ניירות  מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על 

שוק  עשיית  לצורך  שוק  לעושה  העברתם  לשם  וזאת  חסומים  ערך 
 . בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון הבורסה ולהנחיות על פיו 

 
יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה  .ד   ובלבד שמימוש המשכון  משכון, 

 שנקבעה בהנחיות הבורסה.של כל עסקה או פעולה 
 

להעביר   (1 .ה   חסומים  ניתן  הערך  הערך ממחזיק  ניירות  ניירות 
, לתאגיד בבעלותו המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא חסומים

, יתחייב כי על ניירות הערך כאמורהבעלות בו, בתנאי שמקבל  
הערך   במועד  ניירות  חסימה שחלו  תנאי  לחול  ימשיכו  שקיבל 

 זה.  2.8אמור בסעיף הרישום למסחר, כ
 

בהתקיים    בניירות הערך החסומיםניתן לבצע עסקה או פעולה   (2   
 התנאים הבאים:

 
החסומים  במקום   א(      הערך  או ניירות  העסקה  מושא 

יחסמו   אחרים  הפעולה  ערך  ידי    יםהמוחזק ניירות  על 
המחזיק   של  המלאה  בבעלותו  הערך תאגיד  בניירות 

בהחסומים   ידי המחזיק  על  במחזיק או  מלוא הבעלות 
 . בניירות הערך החסומים

 
לניירות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים  ניירות הערך   ב(     

החסומים   והמחזיק הערך  הפעולה,  או  העסקה  מושא 
עליה   םבה יחולו  כי  על   םיתחייב  תנאי החסימה שחלו 

החסומים   הערך  הפעולה ניירות  או  העסקה  מושא 
בסעיף   תק  2.8כאמור  למשך  החסימה זה,  ופת 

 שנותרה. 
 

(, על ידי תאגיד  2( או )1כאמור בפסקאות )ניירות ערך  נחסמו   (3   
המחזיק   של  המלאה  החסומיםבבעלותו  הערך  לא בניירות   ,

 יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה.

 
 ( להלן. ב).53.2ראה סעיף   3
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 לענין סעיף קטן זה: (4   

 
ב"      חסומיםמחזיק  ערך  המחזי  –"  ניירות  אם  בעל בן  הוא  ק 

 ענין ובין אם לאו. 
 

הבעלות"      " מלוא  או  המלאהב"  ובין    –"  בעלותו  במישרין  בין 
 בעקיפין. 

 
 הפקדת ניירות הערך החסומים בידי נאמן  .382. 
החסומים   א.   הערך  "  נאמן בידי יופקדוניירות  לניירות  )להלן:  הנאמן 

  בספרי  םרישומ של  בדרך החסימה תקופת במשך"(  הערך החסומים
  אצל ויוחזקו  לרישומים החברה שם  על לניירות הערך החסומים  הנאמן

  לניירות הערך החסומים הנאמן  שם על המתנהל קדון יבפ בורסה  חבר
 . בפקדון חתימה זכות לניירות הערך החסומים לנאמן רק כאשר

 
 : להיות לניירות הערך החסומיםעל פי הנחיות הבורסה, על הנאמן    

 
הוא החברה האם שלה  חבר בורסה  או    בנקלנאמנות שחברה   (1

 או החברה האחות שלה; 
 

 ; עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין  (2
 

 רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי חשבון. (3
 

לשמש   ערך ניירות רשות ראש יושב ידי על אושרה אשר חברה (4
ד  "תשנ בנאמנות, משותפות לחוק השקעות 9 סעיף  לפי כנאמן
לשמש   השומה פקיד ידי על אושרה אשר חברה או  1994
) פי על כנאמן לכללי1()א()3סעיף  )הקלות מס (  מס   הכנסה 

 2003.-ג"לעובדים(, תשס מניות בהקצאת
 

אצל  ב.   החסומים  הערך  ניירות  את  יפקיד  כי  הודיע  הכללי  השותף 
. נאמנויות בע"מ, חברת נאמנות של משרד ד"ר זאב הולנדר, י.ע.ר.ה

 עורכי דין )עורכי הדין של ההנפקה(.
 

יוקצו ניירות ערך בשותפות המוגבלת בדרך של זכויות, השותף הכללי יתחייב   2.8.4 
בגין   לו  המגיעות  זכויות  החסומים  לנצל  הערך  הרישום  ניירות  לפני  שנרכשו 
 ר לעיל. למסחר המוחזקים על ידו כאמו

 
ניירות   2.8.5  בגין  שחולקו  הטבה  יחידות  על  תחול  לעיל  לאמור  בהתאם  החסימה 

חסומים  המירים  ערך  ניירות  מהמרת  הנובעות  יחידות  על  החסומים,  הערך 
 ועל זכויות שחולקו בגינן ללא תמורה.

 
ינהג המחזיק   2.8.6  זכויות בתמורה,  של  בדרך  יחידות  חסומות  יחידות  בגין  הוצעו 

 ידות החסומות על פי אחת הדרכים שלהלן: ביח
 

בגין היחידות החסומות ובתמורה שיקבל  .א ימכור בבורסה את הזכויות 
יחולו   ועליהן  החסומות  ליחידות  הזהות  יחידות  ירכוש  מהמכירה 

 הוראות החסימה החלות על היחידות החסומות המוחזקות בידו. 
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 ינצל את הזכויות בגין היחידות החסומות. .ב
 

יחידות   של כמות אותה למעט   -  הזכויות  מניצול שינבעויחידות   על 
 -הזכויות  ניצול  בגין  השקעתו   כשווי"  זכויות  אקס " ה  מחיר  פי-על ששוויה

 .בידו ותהמוחזקהיחידות החסומות   על החלות החסימה הוראות יחולו
 

הבחירה על ידי המחזיק ביחידות החסומות באחת הדרכים האמורות תעשה    
יחול   כאמור,  הדרכים  באחת  יבחר  שלא  ככל  זכויות.  הצעת  למועד  בסמוך 

 האמור בס"ק א' לעיל. 
 

 על פי תשקיף המדףהצעה   2.9
מדף יכול שיוצעו לציבור, באמצעות דוחות הצעת המדף, ניירות ערך הפי תשקיף  -על

שונים )יחידות השתתפות המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל )הנאמן( 
על ומופעלות  המוחזקות  בעלי -בשותפות,  לטובת  בנאמנות  המוגבל  השותף  ידי 

להמרה, ניתנות  שאינן  חוב  אגרות  המפקח,  של  פיקוחו  ותחת  חוב   היחידות  אגרות 
ליחידות   למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  השתתפות,  ליחידות  להמרה  הניתנות 
השתתפות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי 
אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה, ניירות ערך מסחריים וכל נייר  

 הדין מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי(.   ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי
 

  –תשקיף   וטיוטת התשקיף ערך )פרטי ניירות לתקנותא  25  תקנה להוראות בהתאם
תשכ"ט וצורה(,  "   1969-מבנה  פרטי תשקיף)להלן:  לכלול  שיש הפרטים"(,  תקנות 

יובאו ,  תשקיף פרטי  לתקנות'  ג  בפרק  הקבועים   ,ערך  ניירות בדבר הצעת בתשקיף
פיו מדף  הצעת דוח במסגרת הפרטים   יושלמו  ובו לציבור ערך  ניירות יוצעו  על 

ולהנחיות   לתקנון  ובהתאם דין  כל  בהתאם להוראות והכול,  הצעה לאותה המיוחדים 
בע"מ    הבורסה ערך בתל אביב    שיהיו  כפי,  ערך ניירות  סגל רשות ולעמדותלניירות 
 .הדוח כאמור פי על שיוצעו הערך ניירות לסוג ובהתאם, עת באותה
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 : הון השותפות המוגבלת 3פרק 
 

  הרכב הון השותפות 3.1
 פי הסכם השותפות, הון השותפות המוגבלת מורכב מהסכומים הבאים:-על 

 
של   3.1.1  עלהאשר  ₪    1,000סכום  הסכם  -וכנס  חתימת  לאחר  השותפים  ידי 

  0.1  -ידי השותף המוגבל ו-על₪    999.9וכנסו  הכשמתוך סכום זה    השותפות,
 ידי השותף הכללי, וכן;-על ₪ 

 
 להלן.  3.4 -ו 3.3ידי השותף המוגבל בהתאם לסעיפים  -הסכומים שיוכנסו על 3.1.2 

  
   ניירות ערך קיימים 3.2

 השקעת השותף הכללי או בעל שליטה בו  3.2.1 
יחידות  א.   של  לראשונה  למסחר  הרישום  לפני  הבורסה,  הנחיות  פי  על 

הכללי    יתחייבוהשתתפות,   בו,  והשותף  שליטה  תמורת  לרכוש  בעל 
)כתבי   השתתפות  ליחידות  והמירים  השתתפות  יחידות  מזומנים, 

שלא  אופציה( במחיר זהה למחיר בו מוקצים ניירות ערך אלה לציבור,  
 " )להלן:  להלן  מהאמור  ההשקעהשוויפחת    החזקות שווי כאשר"(:  י 

  מבין הנמוך יהיה המזערי ההשקעה שווי₪,  מיליון 60 -מ נמוך הציבור
  20%  של  למכפלה השווה בשקלים סך או ח" ש  מיליון  10:  השניים

השתתפות ליחידות  וההמירים  ההשתתפות   שהשותפות מיחידות 
  במחיר ,  לציבור  ההצעה פרסום  במועד למסחר  לרשמם  מבקשת

 .לציבור בהצעה ההשתתפות יחידות הוצעו שבו המינימאלי
 

השותף  שנחתם ערב פרסום התשקיף בין השותף הכללי ובין  להסכם   ב.  
 ,השותף המוגבלמאת    התחייב השותף הכללי לרכושעל פיו  ,  המוגבל

למסחר  זה  תשקיף  פי  על  המוצעים  הערך  ניירות  לרישום  קודם 
   .לעיל 1.4ראה סעיף  – בבורסה, יחידות השתתפות

 
 דיווח על שינוי בהחזקות .23.2 
הכללי     בו  השותף  הענין  השתתפות   וידווחובעלי  יחידות  של  מכירה  כל  על 

אופציה(   )כתבי  השתתפות  ליחידות  במתכונת םיד-עלהמוחזקים  והמירים   ,
ערך שלה רשומים למסחר בבורסה על  -הדיווח של בעל ענין בחברה שניירות

 ידיו. -ערך המוחזקים על-מכירת ניירות
 

 ניצול זכויות בהנפקה נוספת .33.2 
 . לעיל 2.8.4-2.8.6 פיםזה סעי לענין ראה  

 
 פרטים אודות הון השותפות .43.2 

בכפוף   בו,  והמחזיקים  השותפות  של  הערך  ניירות  הון  אודות  פרטים  להלן 
ובהנחה: )א(  והרישום למסחר  להשלמת ההנפקה על פי התשקיף להשלמה 
במחיר  יירכשו  להשלמה  התשקיף  פי  על  המוצעים  הערך  ניירות  שכל 

)ב(המינימאלי הערך    ;  ניירות  בכמות  שינוי  יחול  לא  המשלימה  שבהודעה 
ו בסעיף  ג)  -המוצעת;  כאמור  סחירים  הלא  האופציה  כתבי  מלוא  שיוקצו   )

 להלן: 3.2.5
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יחידות  שם המחזיק 
 השתתפות 

אופציה   כתבי 
 1לא סחירים

שיעור  
 החזקה 

יחידות 
  השתתפות

בדילול 
 2מלא 

שיעור  
החזקה  

 בדילול מלא 

טכנולוגיות   יוניקורן 
בע"מ     –ניהול 

 השותף הכללי 

 15.58% -כ 10,000,000 16.67% -כ - 10,000,000

השותף   מנכ"ל 
והשותפות   הכללי 

 3עמית גרין 

 1.87% -כ 1,200,000 - 1,200,000 -

של    יועצים
 4השותפות 

 0.94% -כ 600,000 - 600,000 -

לביצוע   מסגרת 
 5הצעות פרטיות 

 3.74% -כ 2,400,000 - 2,400,000 -

 הציבור 
 
 

 %77.88 -כ 50,000,000 %83.33-כ - 50,000,000

 סה"כ 
 
 

60,000,000 4,200,000 100% 64,200,000 100% 

 
ונותני   .53.2  יועצים  עובדים,  משרה,  לנושאי  הכללי   שירותיםאופציות  השותף  של 

  והשותפות
התשקיף   פרסום  להקצאת    ערב  ״תוכנית  הכללי  השותף  דירקטוריון  אישר 

לשנת   ושל    2020אופציות  הכללי  ״ההשותף  )להלן:  או התוכניתשותפות  ״ 
של  2020תוכנית  ״ התגמול  למדיניות  כפופה  היא  כי  נקבע  בתוכנית  ״(. 

 להלן(. 10נספח ג' לפרק השותפות כפי שתהיה מעת לעת )ראה לענין זה 
 

לתגמל     הינה  התוכנית  ונותני  מטרת  יועצים  עובדים,  משרה,  נושאי  ולתמרץ 
תאגידים   של  ו/או  הכללי  השותף  של  ו/או  השותפות  של  נוספים  שירותים 
מאמציהם  את  ולהגביר  לשמר  לתמרץ,  מנת  על  השותפות,  של  קשורים 
ותאגידים  השותפות  עם  הזדהותם  את  ולהגביר  השותפות,  עסקי  לפיתוח 

 קשורים שלה.
 

לתוכנית     התשקיףע,  2020בהתאם  פרסום  השותף    רב  דירקטוריון  אישר 
 הכללי:

 
 הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל השותפות והשותף הכללי .א

כתבי אופציה לא סחירים למנכ"ל השותפות והשותף   1,200,000הקצאת  
מר   גרין  הכללי,  " עמית  זה:  בסעיף  כתב  הניצע)להלן  שכל  באופן   ,)"

ליחידת   למימוש  ניתן  יהיה  כאמור  באופן  אחת  השתתפותאופציה   ,
 שהקצאתם בפועל לא תצריך אישור נוסף של האסיפה הכללית.  

 

 
תוכנית    1 אישר  בשותפות  הכללי  השותף  דירקטוריון  אך  בפועל  הוקצו  טרם  התשקיף  למועד  נכון  אשר 

 להלן.  3.2.5סעיף ראה   –אופציות להקצאתם 
 להלן( ימומשו ליחידות השתתפות.  .53.2בהנחה שכל כתבי האופציה הלא סחירים )כאמור בסעיף   2
 )א( להלן. .53.2ראה סעיף   3
 )ב( להלן. .53.2ראה סעיף   4
 )ג( להלן. .53.2ראה סעיף   5
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, ככל  ב' לעיל תיעשה-הקצאת כתבי האופציה הלא סחירים כאמור בס"ק א' 
 –לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א    102בהתאם לסעיף    הניתן,
1961    " הכנסה)להלן:  מס  ויחופקודת  נאמן,  עם  הון  רווח  במסלול  לו  "( 

 עליה הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה.
 

 להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה האמורים: 
 
 ניירות הערך המוצעים  ( א)

לניצע   תקצה  השותפות  לעיל,  לאמור  כתבי   1,200,000בהתאם 
ל למימוש  הניתנים  סחירים,  לא  יחידות    1,200,000  -אופציה 

 "(.  יחידות המימושהשתתפות )להלן בסעיף זה: " 
 

כתבי האופציה יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים  ( ב)
על פי כל דין להצעה הפרטית ובכלל זה קבלת אישור הבורסה לרישום 

כי   מובהר  ספק  הסר  למען  המימוש.  יחידות  של  הקצאתם  למסחר 
יחידות המימוש בפועל לא תצריך אישור נוסף של האסיפה הכללית  .

על שם החברה לרישומים ותירשמנה למסחר בבורסה, בכפוף    יירשמו
שוות   הקצאתן  ממועד  החל  תהיינה  והן  הבורסה,  אישור  לקבלת 
הקיימות   הרגילות  ההשתתפות  ליחידות  ועניין  דבר  לכל  בזכויותיהן 

 בהון השותפות.  
 

 עיקר תנאי כתבי האופציה  ( ג)
 .  ₪   1מחיר המימוש של כל כתב אופציה הוא  (1)

 
האישורים מועד   (2) כל  קבלת  לאחר  יהיה  האופציה  כתבי  הקצאת 

 " )להלן:  להלן  כמפורט  לניצע  ההקצאה  לצורך  מועד  הנדרשים 
 "(. ההקצאה 

 
בת   (3) תקופה  במהלך  יבשילו  האופציה  החל  ארבע  כתבי  שנים 

את  ממועד   הדירקטוריון  לניצעאישור  "   הקצאתם  מועד  )"להלן: 
ראשונה  4)  ארבעב  "(,האישור מנה  כדלקמן:  מנות    1/4של  ( 

בחלוף   תבשיל  המוקצים  האופציה  ממועד    12מכתבי  חודשים 
תבשיל   1/4של  שניה  מנה  האישור,   המוקצים  האופציה  מכתבי 

מכתבי   1/4של  שלישית  מנה  האישור,  חודשים ממועד    24בחלוף  
ו חודשים ממועד    36האופציה המוקצים תבשיל בחלוף     -האישור 

  48מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף  1/4של רביעית מנה 
 .  האישורחודשים ממועד 

 
אופציה  (4) כתב  לרבות  מומש,  לא  אך  שהוענק  אופציה  כתב  כל 

)א(   מבין:  המוקדם  במועד  ויבוטל  יפקע  שנתיים  שהבשיל,  תום 
כתבי האופציה   מתום תקופת ההבשלה של המנה האחרונה של 

כתבי   הקצאת  כל  במסגרת  ניצע,  לאותו  אופציה  שהוקצתה 
העבודה  ספציפית יחסי  סיום  מועד  )ב(  היחסים,  ;  סיום  מועד  או 

הענין,   בס"ק  לפי  לאמור  בכפוף  הניצע  לבין  השותפות    (8)בין 
 להלן, אלא אם פקע קודם לכן על פי הוראות תוכנית האופציות. 
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לעיל ולהלן  "  מועד סיום היחסים " או " מועד סיום יחסי העבודה " 
שבו  הינו    – נותן המועד  ו/או  יועץ  ו/או  עובד  להיות  הניצע   יחדל 

קשור.  בתאגיד  ו/או  הכללי  בשותף  ו/או  בשותפות    שירותים 
השותף   מן  הניצע  של  השירותים  מתן  או  העבודה  יחסי  העתקת 
השותפות   מן  ו/או  )ולהיפך(  קשור  לתאגיד  או  לשותפות  הכללי 
הניצע  מישור ההתקשרות של  שינוי  ו/או  )ולהיפך(  לתאגיד קשור 

ם השותפות ו/או השותף הכללי ו/או תאגיד קשור ממישור יחסי  ע
ו/או    -עובד   נותן שירותים/יועץ עם השותפות  מעביד למישור של 

יחסי   לסיום  תחשב  לא  ולהיפך  קשור  תאגיד  ו/או  הכללי  השותף 
 .העבודה לעניין התוכנית

 
, הניצע יהיה רשאי לממש את האופציותבכפוף להוראות תוכנית   (5)

ה, כולם או חלקם, במהלך תקופת האופציה, על ידי  כתבי האופצי
למשרדה  הניצע  ידי  על  חתומה  בכתב  מימוש  הודעת  משלוח 
שם   את  היתר,  בין  תכלול,  אשר  ולנאמן,  השותפות  של  הרשום 
שהניצע  האופציה  כתבי  מספר  ואת  שלו  הזהות  ומספר  הניצע 

״(. מימוש כתבי האופציה  הודעת המימוש מעוניין לממש )להלן: ״
״יהי )להלן:  המימוש  מחיר  של  במזומן  תשלום  כנגד  תשלום  ה 

במזומן המימוש  כמפורט  מחיר  נטו  מימוש  מנגנון  פי  על  או  ״( 
״(, לפי בחירת הניצע. בחירת  מימוש נטולהלן )להלן: ״(  6)בסעיף  

הודעת  ידו במסגרת  על  כאמור תצוין  אופן המימוש  בדבר  הניצע 
 המימוש. 

 
ש בדרך  במימוש  יבחר  שהניצע  המימוש  ככל  מחיר  תשלום  ל 

)או לחברה במסלול בלי  יעביר את התשלום לנאמן  במזומן, הוא 
במימוש   יבחר  שהניצע  ככל  המימוש.  הודעת  עם  ביחד  נאמן( 
את   יעביר  לא  אך  במזומן,  המימוש  מחיר  תשלום  של  בדרך 
ימומשו בדרך  יחד עם הודעת המימוש, כתבי האופציה  התשלום 

 עה נוספת לניצע. של מימוש נטו וזאת ללא כל הוד
 

עד   בלבד  מסחר  ביום  ולנאמן  לשותפות  תימסר  המימוש  הודעת 
ונתקבלה לאחר השעה  13:00השעה   ובמידה  יראו את  13:00,   ,

יום יום קבלת הודעת המימוש ביום המסחר שלאחר מכן )להלן: ״
המימוש  הודעת  התוכנית  קבלת  מנהל  השותף  )״(.  דירקטוריון 

הוסמכה על ידו לנהל   השותפות, אםהכללי או ועדת התגמול של  
יהיה רשאי לשנות את נוסח הודעת המימוש או את   (תוכניתאת ה

 אופן שליחתה.
 

את  (6) יקצה  בשותפות  המוגבל  השותף  המימוש,  יום  לאחר  בסמוך 
המימוש   שהודעת  ובתנאי  לתוכנית,  לנאמן  המימוש  יחידות 
  התקבלה כשהיא מלאה וחתומה על ידי הניצע. ככל שהניצע יבחר 
יחידות   מספר  נטו,  מימוש  במנגנון  האופציה  כתבי  את  לממש 

 המימוש יחושב לפי הנוסחה הבאה: 
 

 (A X B) - (A X C) 

B 
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 כאשר:    

A =   מספר כתבי האופציה אותו מבקש הניצע לממש

 והקבוע בהודעת המימוש; 

B =  שער הסגירה בש"ח של יחידות השתתפות

 בבורסה ביום המסחר שקדם ליום המימוש;  

C =   מחיר המימוש בש"ח לכל כתב אופציה כמפורט

 בהסכם האופציות;

 
להקצות  יידרש  לעיל,  מהחישוב המפורט  כתוצאה  בו  מקרה  בכל 
יחידות   ומספר  כאמור,  יחידה  שברי  יוקצו  לא  יחידה,  שברי 
יחידה  שבר  לכל  מטה  כלפי  יעוגל  לניצע  שיוקצו  ההשתתפות 

-, וכלפי מעלה לכל שבר יחידה השווה או הגבוה מ 0.5-הנמוך מ
0.5  . 

 
במימוש,   הכרוכה  עמלה  וכל  המימוש  על  הוצאות  יחולו  יהיו,  אם 

 הניצע.
 

נטו תפעל השותפות, לעניין   (7) בכל מימוש בדרך של מנגנון מימוש 
ובכפוף   בהתאם  המימוש,  יחידות  של  הנקוב  הערך  תשלום 

 לחוק החברות. 304להוראות סעיף 
 

הניצע  (8) בשותפות  הניצע  עבודתו של  או  כהונתו  סיום  במקרה של 
ר ממועד סיום יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה במועד מאוח

מועד   הגיע  לכתבי האופציה אשר  ביחס  רק  אולם  יחסי העבודה, 
הבשלתם במועד סיום יחסי העבודה, בהתאם לתקופות ההבשלה  

 של כתבי האופציה, והכל בהתאם למקרים המפורטים להלן: 
 
i. "6במקרים של סיום היחסים ביוזמת הניצע, שלא בשל "עילה ,

את   זכות לממש  לניצע  זכאי תהיה  היה  כתבי האופציה שהוא 
לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, במשך  

של   ממועד   120תקופה  יאוחר  ולא  היחסים  סיום  לאחר  יום 
 פקיעת כתבי האופציה. 

 

 
שירות של ניצע, בשותפות, בשותף  בהקשר לסיום יחסי עובד מעביד של ניצע או סיום    -" לעניין זה  עילה "    6

 " סיבה או בסיס לסיום עבודה או שירות או    -"(  תאגיד קשור הכללי או בתאגיד בשליטת השותפות )להלן: 
שירות   להסכמי  או  הדין  להוראות  בהתאם  פיטורין  פיצויי  השולל  מחדל  או  מעשה  בגין  כאמור,  כהונה 

 המקובלים בשותפות.  
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ii.  במקרה של סיום היחסים ביוזמת השותפות ו/או השותף הכללי
ו/או התאגיד הקשור, שלא בשל "עילה", ובתנאי שחלפה שנה  

כתבי    ממועד כל  את  לממש  זכאי  הניצע  יהא  ההענקה, 
ההבשלה  למועדי  בהתאם  לממש  זכאי  היה  שהוא  האופציה 
כתבי  בכמות  היחסי  החלק  את  וכן  פקעו,  שטרם  ובתנאי 
חודשי   לפי  הקרובה  האופציה  כתבי  במנת  הכלולה  האופציה 
ממועד ההבשלה שקדם  החל  בפועל  שירותיו  מתן  או  עבודתו 

למועד סיום היחסים. יובהר כי לעניין למועד סיום היחסים ועד  
חופשה,   פדיון  מוקדמת,  הודעה  חודשי  בחשבון  ילקחו  לא  זה 
פדיון מחלה וכד' שבהם לא ניתנו שירותי עבודה בפועל. זכותו 
של הניצע לממש כתבי אופציה כאמור תהיה למשך תקופה של  

כתבי  120 פקיעת  ממועד  יאוחר  ולא  היחסים  סיום  לאחר  יום 
 האופציה. 

 
iii.   במקרה של סיום היחסים בשל מוות או נכות של הניצע, יהיה

האופציה  כתבי  את  לממש  זכות  החוקיים  ליורשיו  או  לניצע 
ובתנאי  ההבשלה  למועדי  בהתאם  לממש  זכאי  היה  שהניצע 

במשך   פקעו,  ולא   12שטרם  היחסים  סיום  ממועד  חודשים 
 יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה(.

 
iv.   יהיה התוכנית  סיום  מנהל  למועד  מוקדם  במועד  רשאי, 

האופציה   כתבי  מימוש  תקופת  של  הארכה  לאשר  היחסים, 
שטרם מומשו מעבר למועד סיום היחסים לתקופה שלא תעלה 
האופציות.   כתבי  למימוש  שנקבעה  המקורית  התקופה  על 
במקרה בו סיום היחסים נגרם בשל ״עילה״ אזי כתבי האופציה  

)בין אם   ועניין  דבר  לכל  זכאי במועד הסיום  יפקעו  היה  הניצע 
 היחסים לממש חלק מן כתבי האופציה ובין אם לאו(.

 
מועד   (9) לפני  אך  ההענקה  ולאחר  אופציה,  כתבי  לניצע  הוענקו 

 12ההבשלה היה הניצע בחל"ת למשך תקופה רצופה העולה על  
 " זה:  בסעיף  )להלן  החל"תשבועות  מועדי  תקופת  יידחו   ,)"

שהוע האופציה  כתבי  של  בתקופה  ההבשלה  ניצע  לאותו  נקו 
ישתנו  השווה לתקופת החל"ת. מועדי פקיעת כתבי האופציה לא 
וכל כתב אופציה שהוענק לאותו ניצע יפקע ויבוטל במועד המוקדם  

)א של תום    )מבין:  המקורית  ההבשלה  תקופת  מתום  שנתיים 
המנה האחרונה של כתבי האופציה שהוקצתה לאותו ניצע )טרם 

ההיעדרות( )בתקופת  העבודה  ;  יחסי  סיום  מועד  השותפות  (  בין 
לעיל, אלא אם כתב האופציה (  8)לבין הניצע בכפוף לאמור בס"ק  

 האופציות. פי הוראות תוכנית-פקע קודם לכן על
 

בכל מועד לפני פקיעת כתבי אופציה המוענקים, רשאי הניצע   (10)
בכתב  הודעה  מתן  ידי  על  לו  האופציה שהוענקו  כתבי  על  לוותר 

י של השותפות. הודעת הוויתור תפרט את מספר במשרדה הראש
ותיחתם   כתבי האופציה שהוענקו לניצע ואשר עליהם הוא מוותר 
כתבי  השותפות,  בידי  הוויתור  הודעת  קבלת  עם  הניצע.  ידי  על 
השותפות  את  המשמש  האופציה  כתבי  למאגר  יחזרו  האופציה 

 להעניק כתבי אופציה תחת הוראות תכנית האופציות. 
 

 התאמות  (ד)
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של  (1) ההון  במבנה  שינוי  פיצול,  מיזוג,  עסקת  של  מקרה  בכל 
האירועים המפורטים   למעט  אחר,  דומה  אירוע  כל  או  השותפות, 

מחיר   (5)או    (4)בסעיף   או  האופציה  כתבי  מספר  אזי  להלן, 
האפשר,  ככל  יפגע,  שלא  באופן  יחסי,  באופן  יותאם  המימוש 

במקרי ביצוע ההתאמה  אופן  הניצע.  ידי  בזכויות  על  ייקבע  אלו  ם 
 הדירקטוריון, וקביעותיו יהיו סופיות ומחייבות. 

 
למעט במקרים לגביהם נקבע אחרת במפורש, הקצאה של יחידות  (2)

השתתפות נוספות לא תגרום להתאמת מחיר המימוש או מספר  
 כתבי האופציה.  

 
תחלק  (3) השותפות  האופציה,  כתבי  של  המימוש  בתקופת  אם 

המימו מחיר  יוכפל  ״אקס רווחים,  הבסיס  שער  שבין  ביחס  ש 
ההשתתפות   יחידות  של  הנעילה  שער  לבין  הרווחים״  חלוקת 
רווחים״.   ״האקס חלוקת  יום  לפני  ביום המסחר האחרון  בבורסה 

  5מובהר, כי לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה בתקופה של  
בשותפות  רווחים  לחלוקת  הקובע  למועד  שקדמו  המסחר  ימי 

עצמו. הקובע  את   ובמועד  לבצע  יהיה  ניתן  לא  אם  ואולם, 
מהנדרש  יפחת  המימוש  שמחיר  כך  בשל  זו,  בדרך  ההתאמה 
בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, יקבע מנהל התוכנית את אופן  

 ביצוע ההתאמה, באופן שלא ייפגעו, ככל האפשר, זכויות הניצע.  
 

הנפקת   (4) לעניין  הקובע  התאריך  אם  זכויות,  הנפקת  של  במקרה 
יחידות   מספר  יותאם  המימוש,  תקופת  תום  לפני  יחול  הזכויות 
המימוש למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין  
המסחר  ביום  בבורסה  ההשתתפות  יחידות  של  הנעילה  שער 
יחידת  של  הבסיס  שער  לבין  ה״אקס״  יום  לפני  האחרון 

 השתתפות ״אקס זכויות״.ה
 

של  (5) ההשתתפות  יחידות  הון  איחוד  או  פיצול  של  מקרה  בכל 
מספר  את  העניין,  לפי  תקטין,  או  תגדיל  השותפות  השותפות, 
שטרם  אופציה  כתבי  בגין  הניצע  זכאי  יהיה  להן  המימוש  יחידות 

 מומשו על ידי הניצע וטרם פקעו. 
 

יי (6) לעיל,  המפורטת  מההתאמה  כתוצאה  בו  מקרה  דרש  בכל 
יחידה,   שברי  יוקצו  לא  יחידה,  שברי  להקצות  המוגבל  השותף 
למספר  יעוגל  לניצע  שיוקצו  ההשתתפות  יחידות  ומספר  כאמור, 
ובלבד  המקרה(  לפי  מטה,  כלפי  או  מעלה  )כלפי  הקרוב  השלם 
היחידות   סך  על  יעלה  לא  לניצע  שיוקצו  המימוש  יחידות  שסך 

המרה של כתבי   שנכלל בהסכם האופציות. מובהר, כי לא תבוצע
רווחים,   לחלוקת  הקובע  ביום  ההשתתפות  ליחידות  אופציה 
להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון 

״  ייקרא:  מהנ״ל  אחד  שותפות)כל  כי  אירוע  מובהר,  כן,  כמו  ״(. 
של   הקובע  היום  לפני  חל  שותפות  אירוע  של  האקס  שיום  מקום 

 מרה ב״יום האקס״ כאמור.אירוע שותפות, לא תבוצע ה
 

שלעיל כפוף להוראות הבורסה (  6)-(1)יובהר, כי האמור בסעיפים  (7)
 כפי שתקבענה מעת לעת. 
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הסמכות  (8) תהיה  העניין(  )לפי  התגמול  לוועדת  ו/או  לדירקטוריון 
לקבוע כי הסכם אופציות יכיל סעיף המורה כי בקרות עסקה, אשר  

בשות או  בשותפות  השליטה  בבעל  לשינוי  )להלן תביא  הכללי  ף 
״ זה:  שליטהבסעיף  שינוי  של  עסקת  חלקית  האצה  תבוצע  ״( 

כתבי האופציה, שהוענקו לניצע וטרם הגיע מועד הבשלתם באופן  
חודש מוקדם יותר מהתקופה   12שכל מנת כתבי אופציה תבשיל  

שליטה״   ״בעל  למונח  זה,  לעניין  להבשלתה.  שנקבעה  המקורית 
בסעיף   הקבועה  המשמעות  השותפויות.  65תהיה  לפקודת  )נא( 

כל   של  התרחשות  הינה  שליטה״  שינוי  ״עסקת  המונח  משמעות 
קשורים   אירועים  או  הליכים  של  סדרה  או  אירוע  או  הליך 
בעקיפין(,   או  )במישרין  הכללי  בשותף  שליטה  שינוי  שתוצאתם 

( שלהלן:  האירועים  של  1לרבות  הקצאה  או  העברה  מכירה,   )
ה שמהווה  הכללי,  השותף  )מניות  שליטה;  של 2עברת  הליך   )

או  חברה  לתוך  או  עם  הכללי  השותף  של  דומה  עסקה  או  מיזוג 
 שותפות אחרת.

 
לעיל, מנהל התוכנית רשאי להחליט, על (  8)בנוסף לאמור בסעיף   (9)

יפורטו   אשר  מסוימות  נסיבות  כי  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי 
שהוענקו  האופציה  כתבי  של  חלקית  האצה  מצדיקות  בהחלטה, 

 וטרם הגיע מועד הבשלתן. לניצע 
 

 מיסוי ושיפוי  ( ה)
יוקצו  –כמפורט לעיל   (1) על שם הנאמן    , ככל הניתן,כתבי האופציה 

סעיף   להוראות  הניצע, בהתאם  עבור  מס    102לתוכנית  לפקודת 
 הכנסה במסלול רווח הון. 

 
כל השלכות המס בהתאם לכל חוק אשר ינבעו ממנה, בין השאר,  (2)

ידי או עבור  -האופציה עלכתוצאה מהענקה או הקצאה של כתבי  
הניצע, ישולמו על ידי הניצע. הניצע ישפה את השותפות ו/או את 
לפי   קשור,  תאגיד  ו/או  הכללי  השותף  את  ו/או  לתוכנית  הנאמן 
קנס,  כל  או  מס  תשלום  לכל  אחריות  מכל  אותם  ויפטור  העניין, 

 ריבית או הצמדה. 
 

 הערך הכלכלי של כתבי האופציה   (ו)
הערך הכלכלי של כתב אופציה במועד אישור הדירקטוריון את ההצעה  

 ש"ח. _____  -)בלאק אנד שולס(, הוא כ B&Sפי מודל  -הפרטית, על
 הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן: 

 ש"ח;  1 -יחידת השתתפות אפקטיבי של מחיר  (1)
 ש"ח; 1 -מחיר המימוש של כתב האופציה  (2)
 שנים;  ___  -אורך החיים של כתב האופציה  (3)
תקן(   (4) )סטיית  טכנולוגיה  תנודתיות  ענפי  סיווג  השקעות   -לפי 

 ; %____ - 2020בהייטק לחודש ____
כתב   (5) של  החיים  אורך  את  התואם  הסיכון  חסרת  ריבית  שער 

 ; %___ -______  -על פי מקדמי היוון להאופציה 
 .  0% -את הדיבידנד הצפויה תשו (6)
  

לניצע   שיוקצו  האופציה  כתבי  כל  של  המצרפי  הכלכלי  הערך 
כ  1,200,000) הוא  לעיל  לאמור  בהתאם  אופציה(,  אלפי    ___  -כתבי 

 ש"ח. 
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 תנאי העסקתו של הניצע בשותפות   ( ז)
והעסקתו  לניצע נעשית כחלק מתנאי כהונתו  הקצאת כתבי האופציה 

 להלן(. 8.14.2בשותפות )לתנאי העסקתו של הניצע ראה סעיף 
 

 תמורת ניירות הערך המוצעים וכיצד נקבעה  ( ח)
כהונתו  מתנאי  כחלק  תמורה,  ללא  לניצע  מוענקים  האופציה  כתבי 

 והעסקתו ובהתאם לאישור דירקטוריון השותף הכללי.  
 

 האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה  ( ט)
הקצאת כתבי האופציה כפופה לאישור הבורסה    -אישור הבורסה   (1)

 אישור  לרישומן למסחר של יחידות המימוש נשוא כתבי האופציה.  
, המשלימה ההודעה   של פרסומה טרם יינתןכאמור   הבורסה
 .לעיל  2.1.2  בסעיף כמפורט

 
קבלת  לפקודת מס הכנסה,    102ככל וההקצאה תהיה לפי סעיף   (2)

ימים ממועד    90אישור רשות המיסים לתוכנית האופציות או חלוף  
יוקצו לפני   כי כתבי האופציה לא  יודגש  הגשתה לרשות המיסים. 

מיו  30חלוף   לאישורה ימים  המיסים  לרשות  התוכנית  הגשת  ם 
כנית להקצאה באמצעות נאמן בהתאם לתנאי מסלול רווח הון.  וכת

המ לרשות  לפנות  השותפות  השלמת  יבכוונת  לאחר  בסמוך  סים 
 ההנפקה לצורך קבלת האישור כאמור. 

 
של   (י) השתתפות  ביחידות  מחזיקים  לבין  הניצע  בין  הסכמים 

 השותפות  
עם   בדיקה  ולאחר  השותפות  ידיעת  למועד  הניצעלמיטב  נכון   ,

לבין  הניצע  , לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין  התשקיף
בינ או  יחידות השתתפות של השותפות,  בנוגע    ו מחזיק  לבין אחרים, 

ניי של  למכירה  או  לזכויות  לרכישה  בנוגע  או  ערך של השותפות  רות 
 ההצבעה בשותפות. 

 
המוצעים   ( יא) הערך  בניירות  פעולות  בביצוע  הגבלה  או  מניעה  פירוט 

 שתחול על הניצע 
על כתבי האופציה ויחידות המימוש אשר תנבענה ממימושם חלה  (1)

סעיף   פי  על  התשכ"ח15חסימה  ערך,  ניירות  לחוק    1968-ג' 
 " ערך )להלן:  ניירות  וחוק  לענין  "(  )פרטים  ערך  ניירות  תקנות 
 . 2000-ג לחוק(, התש"ס15א עד  15סעיפים 

 
בכפוף   (2) אך  בבורסה,  למסחר  ירשמו  לא  המוקצים  האופציה  כתבי 

 לאישור הבורסה, יחידות המימוש תירשמנה למסחר.  
 

שאינן  (3) אישיות  זכויות  הינן  האופציות  תוכנית  מכוח  הניצע  זכויות 
ניתנת להעברה, להמחאה, לשעבוד או למשכון אלא על פי צוואה  

 או על פי דין.  
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כל עוד לפקודת מס הכנסה,    102ככל וההקצאה תעשה לפי סעיף   (4)
כתבי האופציה ו/או יחידות המימוש מוחזקות בידי הנאמן לתוכנית 
פעולה  או  עסקה  כל  יעשה  לא  לתוכנית  הנאמן  הניצע,  לטובת 
בכתבי האופציה ו/או ביחידות המימוש, לא יעביר אותן, לא ימחה  
ולא  מרצון  אותן  ישעבד  או  אותן  יעקל  לא  אותן,  ימשוך  לא  אותן, 

כתב העברה, בין אם תוקפם מיידי ובין אם    ייתן בשלהן ייפוי כח או 
תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח צוואה או על פי דין,  
לאחר שהבטיח  או  הקצאתן  בשל  החל  המס  תשלום  לאחר  אלא 
את תשלום המס כאמור; הועברו יחידות ההשתתפות מכוח צוואה 

 2108סעיף  והוראות כללי    1027או על פי דין, יחולו הוראות סעיף  
בס"ק   )כאמור  הניצע  של  נעבריו  או  יורשיו  לפי   (8)על  להלן(, 

העניין. בנוסף, הנאמן לתוכנית לא יעביר את כתבי האופציה לצד  
שיקבל  להוראות  בהתאם  למעט  הניצע,  לרבות  כלשהו,  שלישי 

 ממנהל תוכנית האופציות. 
 

ככל והניצע מבקש להשתתף באסיפות הכלליות של בעלי יחידות   (5)
המימוש  ההשתתפות   יחידות  בגין  להצביע  זכותו  את  לממש  או 

לנאמן  לפנות  עליו  לתוכנית,  הנאמן  ידי  על  לטובתו  המחוזקות 
האסיפה  מועד  לפני  ימים  עשר  ארבעה  לפחות  בכתב  לתוכנית 
והנאמן לתוכנית יעביר לניצע ייפוי כוח להשתתף באסיפה הכללית  

א הניצע  לטובת  המוחזקות  המימוש  יחידות  בגין  צל ולהצביע 
 הנאמן.

 
תיעשה (6) הפרטית  ההקצאה  לעיל,  הניתן,כאמור  ככל  בהתאם   , 

סעיף   עם    102להוראות  הון  רווח  במסלול  הכנסה  מס  לפקודת 
במועד   יופקדו  האופציה  כתבי  זה,  למסלול  בהתאם  נאמן. 
המימוש  וביחידות  בהן  יחזיק  אשר  לתוכנית  נאמן  בידי  ההקצאה 

של   תקופה  תום  עד  לפחות  הניצע  שבו חוד  24עבור  מיום  שים 
הוקצו כתבי האופציה והופקדו בידי הנאמן עבור הניצע או במשך  

לסעיף   תיקון  בכל  שייקבע  כפי  שונה,  סעיף   102תקופה  ולכללי 
"(. יובהר, כי מועד תום תקופת החסימה)להלן: בסעיף זה: "   102

תנאים  הינן  לעיל,  כאמור  ההבשלה  ותקופת  החסימה  תקופת 
ת לשנייה, ואולם כל אחת מהן מהווה מצטברים ויכולות לחפוף אח

 תנאי עצמאי לכתבי האופציה המוענקים.
 

ולכללי סעיף   102במהלך תקופת הנאמנות, ובכפוף לתנאי סעיף   (7)
או 102 אופציה  כתבי  לתוכנית  מהנאמן  לקבל  יוכל  לא  הניצע   ,

יחידות מימוש שהוענקו ו/או מומשו לפי תוכנית האופציות, למכור 
ות מימוש כאמור, או לעשות כל פעולה שהיא כתבי אופציה או יחיד

לאחר  לרבות  כאמור,  המימוש  ביחידות  או  אופציה  בכתבי 
 הבשלתן.  

 

 
7  " זה,  הינ102סעיף  לעניין  סעיף  "  ו/או    102ו  צווים  ו/או  הנחיות  לרבות  והכללים  הכנסה  מס  לפקודת 

)להלן:   הכנסה  מס  פקודת  מכוח  שיוצאו  או  שהוצאו  אחרות  הוראות  כל  ו/או  )רולינג(  מיסוי  החלטות 
 "(. 102סעיף  " 

  –" הינם כללי מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים(, התשס"ג  102כללי סעיף  לעניין זה, "   8
 "(.  102כללי סעיף , כפי  שיתוקנו מעת לעת ו/או כל הוראת דין שתבוא במקומם  )להלן: " 2003
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אם הניצע יורה למכור או להעביר מידי הנאמן לתוכנית את כתבי 
תקופת  תום  מועד  לפני  כאמור  המימוש  יחידות  או  האופציה 

מיסים  "(, ישלם הניצע את כל ההפרה החסימה )להלן בסעיף זה: " 
סעיף   לפי  ההפרה  עקב  לתשלום  סעיף    7הנדרשים  .  102לכללי 

, זכויות  102לכללי סעיף    7עד אשר כל המיסים ישולמו לפי סעיף  
כאמור אינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד או משכון, והניצע  
לא יוכל לתת כל ייפוי כוח או שטר העברה, בין אם לשימוש מיידי  

כא פעולות  למעט  עתידי,  בס"ק  או  ובכפוף    (8)מור  שלהלן 
 להוראותיו.

 
העברה של כתבי האופציה ויחידות המימוש שהוענקו לפי תוכנית   (8)

בהתאם  או  לצוואה  בהתאם  מהן  שינבעו  זכויות  ו/או  האופציות 
ס"ק   להוראות  בכפוף  השותפות,  את  ותחייב  תקפה  תהיה  לחוק 

הבאים,   (7) האישורים  לשותפות  שיומצאו  לאחר  רק  שלעיל, 
 חתומים ומאושרים על ידי נוטריון:  

 
או   .א והעתק של מסמך משפטי היוצר  בקשה כתובה להעברה 

ביחס   לפעול  דין  פי  על  אדם  אותו  של  זכותו  את  המאשר 
 לעיזבון הניצע והיוצר או המאשר את זכותו של הנעבר;

 
לזכויות  .ב ביחס  סכום  כל  לשלם  הנעבר  של  כתובה  הסכמה 

כאמור ו/או לכל זכות שתנבע מהן והסכמה לשלם כל תשלום  
סעיף   והוראות  האופציות  תוכנית  להוראות  בהתאם  הנדרש 

וכן הסכמה לציית לכל הוראות תוכנית   102וכללי סעיף    102
 האופציות והסכם האופציות כפי שייחתם עם הניצע;  

 
א .ג ראיה  על  כל  תוכנית האופציות  לדעת מנהל  חרת הדרושה 

ויחידות   האופציה  כתבי  את  להעביר  הזכות  את  לבסס  מנת 
המימוש שהוענקו לפי תוכנית האופציות ו/או כל זכות שתנבע  

 מהן ותקפותה של ההעברה.
 

 נימוקי הדירקטוריון  (יב)
כתבי  הקצאת  את  אחד  פה  אישר  הכללי  השותף  של  הדירקטוריון 

כמפ לניצע  הנימוקים האופציה  בסיס  על  היתר,  בין  זה,  בסעיף  ורט 
 הבאים:

 
כי התגמול ההוני המוצע הינו סביר והוגן   וחברי הדירקטוריון סבר .א

כישוריו,   הניצע,  של  לניסיונו  לב  בשים  וזאת  בעניין,  בנסיבות 
השותפות  צרכי  הישגיו,  המקצועי,  ניסיונו  השכלתו,  מומחיותו, 

 יותו.  לשמר נושאי משרה, תפקידו ותחומי אחר 
 

המנכ"ל   .ב את  לתמרץ  מנת  על  נעשית  האופציה  כתבי  הקצאת 
והיא   הארוך  לטווח  ותוצאותיה  ביצועי השותפות  לטובת   לפעול 
יוצרת תמריץ ראוי ומאוזן אשר הינו לטובת השותפות ומשרתת 

 את מטרותיה ותוכניותיה ארוכות הטווח. 
 

סב .ג הדירקטוריון  ראויה    רוחברי  דרך  הוא  הוני  תגמול  שמתן 
תזרים  על  להשפיע  מבלי  משרה  ונושאי  עובדים  לתגמול 

 המזומנים של השותפות. 
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הענקת כתבי האופציה למנכ"ל הינה בהלימה למדיניות התגמול  .ד
 של השותפות. 

 
   יועצים של השותפותלהקצאת כתבי אופציה  . ב

ל  600,000הקצאת   סחירים  לא  אופציה  השותפות יועצים  כתבי  של 
יהיה   כאמור  אופציה  כתב  שכל  באופן  המנכ"ל(,  )שאינם  הכללי  והשותף 

השתתפות   ליחידת  למימוש  בסעיף  אחת  ניתן  " )להלן    . "(הניצעים זה: 
כתבי האופציה יוקצו בהתאם לתוכנית ובהתאם להסכם אופציות שייחתם  

במסלול רווח הון )עם נאמן( לפי סעיף ככל הניתן  עם כל אחד מהניצעים,  
הניצעים,   "(.כתבי האופציה )להלן בסעיף זה: " לפקודת מס הכנסה    102

ניירות ערך, מכוח   כל אחד לחוד, אינם בעל עניין, כהגדרת המונח בחוק 
כאמור  אחזק עניין  לבעלי  יהפכו  ולא  השותפות,  של  ערך  בניירות  ותיהם 

 לאחר הקצאת יחידות המימוש )לרבות בדילול מלא(. 
 

 : האמורים להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה
 

 עיקר תנאי כתבי האופציה  ( א)
הכל   (1) סך  לניצעים  תקצה  השותפות  לעיל,  לאמור  בהתאם 

ל  600,000 למימוש  הניתנים  אופציה,  יחידות   600,000  -כתבי 
 . "(יחידות המימוש: " זההשתתפות )להלן בסעיף 

 
האישורים   כל  קבלת  לאחר  סמוך  לניצעים  יוקצו  האופציה  כתבי 
ובכלל זה קבלת אישור   דין להצעה הפרטית  כל  פי  הנדרשים על 

המימוש. יחידות  של  למסחר  לרישום  ספק    הבורסה  הסר  למען 
כי   בפועל  מובהר  תצרהקצאתם  האסיפה   יךלא  של  נוסף  אישור 

לרישומים   .הכללית החברה  שם  על  יירשמו  המימוש  יחידות 
והן  הבורסה,  אישור  לקבלת  בכפוף  בבורסה,  למסחר  ותירשמנה 

וע דבר  לכל  בזכויותיהן  שוות  הקצאתן  ממועד  החל  ניין  תהיינה 
  ליחידות ההשתתפות הרגילות הקיימות בהון השותפות.

 
 ש"ח.  1מחיר המימוש של כל כתב אופציה שימומש הוא  (2)

 
האישורים  (3) כל  קבלת  לאחר  יהיה  האופציה  כתבי  הקצאת  מועד 

כמפורט בסעיף   לניצעים  לצורך ההקצאה    )א()ט( 3.2.5הנדרשים 
 לעיל.

 
  (3)ג()()א3.2.5  לפרטים בדבר הבשלת כתבי האופציה, ראו סעיף (4)

 לעיל, בשינויים המחוייבים. 
 

כתבי  (5) מימוש  אופן  האופציה,  כתבי  פקיעת  מועד  אודות   לפרטים 
סעיפים  האופצי ראו  המימוש  יחידות  והקצאת  -( 4)א()ג()3.2.5ה 

הנוגעות   (6) התאמות  על  לפרטים  המחוייבים;  בשינויים  לעיל, 
של מי מהניצעים או במקרה של חל"ת של מי  ,  לסיום יחסי עבודה

סעיפים  ראו  בשינויים   (9)-(8)א()ג()3.2.5  מהניצעים,  לעיל, 
כתבי על  ויתור  אפשרות  על  לפרטים  ראו    המחוייבים;  אופציה, 

 לעיל, בשינויים המחוייבים.  (10)א()ג()3.2.5סעיף 
 

 התאמות  ( ב)
סעיף   ראו  לפרטים,  להתאמות.  כפופים  האופציה   )א()ד(3.2.5כתבי 

 לעיל, בשינויים המחוייבים. 
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 הערך הכלכלי של כתבי האופציה   ( ג)

הערך הכלכלי של כתב אופציה במועד אישור הדירקטוריון את ההצעה  
 ש"ח.  _____ -)בלאק אנד שולס(, הוא כ B&Sפי מודל  -הפרטית, על

 הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן: 
 ש"ח;  1 -יחידת השתתפות אפקטיבי של מחיר  (1)
 ש"ח; ____ -מחיר המימוש של כתב האופציה  (2)
 שנים;  ___  -אורך החיים של כתב האופציה  (3)
תקן(   (4) )סטיית  טכנולוגיה  תנודתיות  ענפי  סיווג  השקעות   -לפי 

 ; %____ - 2020בהייטק לחודש ____
כתב   (5) של  החיים  אורך  את  התואם  הסיכון  חסרת  ריבית  שער 

 ; %___  -______ -על פי מקדמי היוון להאופציה 
 .  0% -תשואת הדיבידנד הצפויה  (6)
  

לניצע שיוקצו  האופציה  כתבי  כל  של  המצרפי  הכלכלי    ים הערך 
כ  600,000) הוא  לעיל  לאמור  בהתאם  אופציה(,  אלפי   ___  -כתבי 

 ש"ח. 
 

 מיסוי ושיפוי  (ד)
   לעיל, בשינויים המחוייבים.  )א()ה(3.2.5 ם ראו סעיף לפרטי

 
 תמורת ניירות הערך המוצעים  ( ה)

לניצעים ללא תמורה, כחלק מתנאי כהונתם  כתבי האופציה מוענקים 
 ו/או העסקתם. 

 
 האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה  (ו)

הבורסה   (1) לאישור   -אישור  כפופה  האופציה  כתבי  הקצאת 
כתבי  נשוא  המימוש  יחידות  של  למסחר  לרישומן  הבורסה 

  של פרסומה טרם  יינתןכאמור   הבורסה אישורהאופציה.  
 .לעיל 2.1.2 בסעיף כמפורט, המשלימה ההודעה

 
קבלת  לפקודת מס הכנסה,    102ככל וההקצאה תהא לפי סעיף   (2)

חלוף   או  האופציות  לתוכנית  המיסים  רשות  ימים    90אישור 
הגשתה לא   ממועד  האופציה  כתבי  כי  יודגש  המיסים.  לרשות 

ימים מיום הגשת התוכנית לרשות המיסים   30יוקצו לפני חלוף  
לתנאי  בהתאם  נאמן  באמצעות  להקצאה  כתכנית  לאישורה 

סלול רווח הון. בכוונת השותפות לפנות לרשות המסים בסמוך מ
 לאחר השלמת ההנפקה לצורך קבלת האישור כאמור. 

 
של   ( ז) השתתפות  ביחידות  מחזיקים  לבין  הניצעים  בין  הסכמים 

 השותפות  
נכון   מהניצעים,  אחד  כל  עם  בדיקה  ולאחר  השותפות  ידיעת  למיטב 

ובין בעל פה, בין מי    , לא קיימים הסכמים, בין בכתבהתשקיףלמועד  
מהניצעים לבין מחזיק יחידות השתתפות של השותפות, או בינם לבין 
או  ערך של השותפות  ניירות  או למכירה של  לרכישה  בנוגע  אחרים, 

 בנוגע לזכויות ההצבעה בשותפות.  
 

המוצעים   ( ח) הערך  בניירות  פעולות  בביצוע  הגבלה  או  מניעה  פירוט 
 שתחול על הניצעים 
 לעיל, בשינויים המחויבים.  )א()יא( 3.2.5לפרטים ראו סעיף 
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 אישור מסגרת לביצוע הצעות פרטיות  . ג

על פרטיות  הצעות  לביצוע  לפיה תהיה השותפות  -מסגרת  ידי השותפות, 
לניצעים   פרטיות  הצעות  לבצע  מבלי (רשאית  וזאת  להלן,  כהגדרתם 

להלן בסעיף  )להביאן לאישור נוסף באסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות  
 "(. המסגרת ג' זה: " 

 
ודירקטוריון   התגמול  ועדת  לאישור  תובא  קונקרטית  פרטית  הצעה  כל 

 .וכן לאישור המפקח השותף הכללי
 

 :להלן פרטי המסגרת
 
במסגרת ההצעות הפרטיות נשוא המסגרת יהיה ניתן   -  זהות הניצעים ( א)

המוצעים   הערך  ניירות  את  להלן )להציע  משרה (  כהגדרתם    לנושאי 
מנכ"ל ) עובדים(למעט  הכללי, ,  ,  בשותף  שירותים  ונותני  יועצים 

בעלי  על  נמנים  אינם  שאלו  ובלבד  קשור,  בתאגיד  או  בשותפות 
 "( הניצעים: " בסעיף ג' זה )להלןהשליטה בשותף הכללי ובשותפות 

 
פרטיות   ( ב) הצעות  במסגרת  להציע  ניתן  יהיה  אשר  הערך  ניירות  סוג 

המסגרת המסגרת    -  נשוא  מכוח  תתבצענה  אשר  ההצעות  במסגרת 
ויוקצו כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות   להלן )יכול 

 . "(ניירות הערך המוצעים " ו/או " כתבי האופציה" :זהג' בסעיף 
 

המוצעים (ג) הערך  ניירות  כמות  הערך    -  תקרת  ניירות  כמות  תקרת 
היא ליחידות    2,400,000  במסגרת  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי 

, אשר בהנחת ("תקרת ניירות הערך: " בסעיף ג' זה  להלן)השתתפות  
כ מהווים  השותפות  3.74%  -מימושם  של  המונפק  ומזכויות    מהונה 

 9. ההצבעה בה בדילול מלא
 
האופציה (ד) כתבי  מימוש  ותנאי  כתב    -  מחיר  כל  של  המימוש  מחיר 

המסגרת   מכוח  שיוקצה  על  יהיהאופציה  מבין:  -ייקבע  הגבוה  (  1)פי 
ימי    30המחיר הממוצע של שער יחידת ההשתתפות בבורסה במהלך  

כתבי   הענקת  על  הדירקטוריון  החלטת  למועד  שקדמו  המסחר 
ו בתום   5%(  2)  -האופציה,  בבורסה  ההשתתפות  יחידת  מחיר  מעל 

שק המסחר  כתבי יום  הענקת  על  הדירקטוריון  החלטת  למועד  דם 
 . האופציה

 

 
ל  9 ולשותפות,  הכללי  השותף  למנכ"ל  יוקצו  אשר  סחירים  הלא  האופציה  כתבי  שכל  שלבהנחה    יועצים 

 שותפות ואלו הכלולים במסגרת ימומשו ליחידות השתתפות. השותף הכללי וה
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ההבשלה ( ה) המוקצים    -  תקופת  האופציה  כתבי  של  ההבשלה  תקופת 
ידי ועדת  לניצעים וכמות כתבי האופציה שייכללו בכל מנה תקבע על 
ותתחיל  לא תפחת משלוש שנים,  ובכל מקרה  והדירקטוריון  התגמול 

לו ההענקה.  מועד  לאחר  לפחות  שנה  התגמול בחלוף  ועדת 
סעיף   יכיל  אופציות  הסכם  כי  לקבוע  הסמכות  תהיה  ולדירקטוריון 
המורה כי בקרות עסקה, אשר תביא לשינוי בבעל השליטה בשותפות  

תבוצע  "(  עסקת שינוי שליטהזה: " ג'  להלן בסעיף  )או בשותף הכללי  
מועד   הגיע  וטרם  לניצע  שהוענקו  האופציה,  כתבי  של  חלקית  האצה 

" תהיה המשמעות הקבועה בעל שליטהן זה, למונח " הבשלתם. לעניי
"   נא65בסעיף   המונח  משמעות  השותפויות.  שינוי לפקודת  עסקת 
" הינה התרחשות של כל הליך או אירוע או סדרה של הליכים  שליטה

במישרין )או אירועים קשורים שתוצאתם שינוי שליטה בשותף הכללי  
, העברה או הקצאה  ( מכירה1)  , לרבות האירועים שלהלן:(או בעקיפין

שליטה;   העברת  שמהווה  הכללי,  השותף  מניות  של  (  2)של  הליך 
ה השותף  של  דומה  עסקה  או  או מיזוג  חברה  לתוך  או  עם  כללי 

אחרת להוראות .  שותפות  ובהתאם  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
ביום הקובע   כי לא תבוצע המרה של כתבי אופציה  הבורסה, מובהר 
של  האקס  יום  ויחול  היה  כי  בזאת  מובהר  כן,  כמו  שותפות.  לאירוע 

לא תבוצע המרה  , אירוע שותפות לפני היום הקובע של אירוע שותפות
 .תבי אופציה ביום האקס כאמורשל כ

 
המימוש (ו) עד    -  תקופת  למימוש  ניתנים  יהיו  המוצעים  הערך  ניירות 

מבין:   המוקדם  של    ( 1)המועד  תקופת ההבשלה  שנתיים מתום  תום 
לניצע;   האופציה שתוקצה  כתבי  של  האחרונה  סיום  (  2)המנה  מועד 

העבודה בסעיף   יחסי  לאמור  בכפוף  הניצע,  לבין  השותפות    בין 
  פי הוראות תוכנית -לעיל, אלא אם פקעו קודם לכן על  (8)א()ג()3.2.5

 . האופציות
 

לקבוע    -  כללי ( ז) רשאית  השותפות  תהיה  ספציפית  הקצאה  לכל  ביחס 
הגבלות  כך  ובכלל  המוצעים,  הערך  ניירות  עם  בקשר  נוספים  תנאים 
בגין   התאמות  המוצעים,  הערך  ניירות  של  העברה  ו/או  מכירה  על 
יחידות   להנפקת  אפשרות  השותפות,  של  ההון  במבנה  שינויים 

פי -פציה שבידם עלהשתתפות לניצעים שתנבענה ממימוש כתבי האו
 . מנגנון מימוש נטו וכיו"ב

 
  השקעת השותף המוגבל 3.3

בהון    המוגבל  השותף  ישקיע  המוגבל,  השותף  בידי  ההנפקה  תמורת  קבלת  עם 
יחידות  השותפות   של  ההנפקה  תמורת  בצירוף  נטו  ההנפקה  תמורת  סך  את 

פי   על  המוצעים  הערך  ניירות  לרישום  קודם  הכללי  לשותף  זה  השתתפות  תשקיף 
יושאר בידי  אלפי ₪ אשר    200לעיל(, בניכוי סך של    1.4למסחר בבורסה )ראה סעיף  

 .(להלן 5.4.2 ף)ראה סעי הנאמן עבור הוצאות הנאמנות
 

מהון השותפות, כפי שיהיה  0.01% -כללי ישלים את חלקו בהון השותפות להשותף ה 
השותפות בהון  ההשקעות  השלמת  של  לאחר  השקעתו  סכום  המוגבל .  השותף 

של  חלקו  כהשלמת  הכללי,  השותף  ע"י  יושקע  אשר  הסכום  עם  יחד  לעיל  כמפורט 
 שותפות המוגבלת.השותף הכללי בהון השותפות האמור, יהווה את מלוא הון ה
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 גדלת הון השותפות ה 3.4
של   חלקו  יהיה  המוגבלת,  השותפות  הון  הגדלת  על  יסכימו  שהצדדים  מקרה  בכל 

מההון הנוסף שיוכנס לשותפות, וחלקו של השותף הכללי   99.99%המוגבל  השותף  
 מההון הנוסף שיוכנס לשותפות המוגבלת. 0.01%יהיה 

 
  תנאי ההשקעה של השותף המוגבל 3.5

השותף המוגבל לא יהא זכאי לריבית בגין תשלומיו להון השותפות המוגבלת. לאחר  
זה,    3בהתאם לפרק    -שישלם השותף המוגבל את חלקו בהון השותפות המוגבלת  

השותפות  בהון  נוספים  סכומים  ולהשקיע  להוסיף  חייב  המוגבל  השותף  יהיה  לא 
המוגבל השותפות  של  לחיוביה  אחראי  יהיה  ולא  הסכום המוגבלת,  מן  למעלה   ת 

 שיכניס כאמור.
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 : הזכויות הנלוות ליחידות והסכם הנאמנות4פרק 
 

מיחידות ההשתתפות הקיימות ומהיחידות המוצעות על פי תשקיף זה, מקנה לבעליה   תכל אח
" )להלן: שותפות המוגבלת  -  יוניקורן טכנולוגיות" זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל ב

המוגבלת"   או  " השותפות "  הנאמן(" השותפות  ידי  על  והמופעלות  המוחזקות  יוניקורן    –  , 
של בע"מנאמנויות  טכנולוגיות   פיקוחו  ותחת  השתתפות  יחידות  בעלי  לטובת  בנאמנות   ,

"(,  הסכם הנאמנותהמפקח, עפ"י הסכם בענין זה, שנחתם בין הנאמן ובין המפקח )להלן: " 
 . 17.8.2020ביום 

 
 . לפרק זה כנספח א'הנוסח המלא והעדכני של הסכם הנאמנות מצורף 
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 הסכם הנאמנות –נספח א' 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1 

 הסכם נאמנות 
 
 

 2020אוגוסט  בחודש  17שנערך ונחתם ביום 
 
 

 בע"מנאמנויות  יוניקורן טכנולוגיות בין: 
 , תל אביב85יהודה הלוי רחוב מ 
 "( הנאמן)להלן: " 

 
 מצד אחד           

 
 רו"ח שמעון אבנעים  לבין: 

 , תל אביב 1נירים מרחוב  
 "( המפקח)להלן: " 

 מצד שני   
 
 

פיקוחו של    הואיל  ישמש הנאמן כנאמן תחת  פיה  ליצור נאמנות שעל  והצדדים הסכימו 
 ;המפקח על פי תנאי הסכם זה

 
 והמפקח הסכים למלא תפקידיו על פי הסכם זה;   והואיל 

 
 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 
 
 דין המבוא והנספחים .1

 מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא להסכם זה והנספחים לו,  
 
 הגדרות ופרשנות .2

כן   2.1  יהיה למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצידם, אלא אם  זה  בהסכם 
 מחייב הקשר הדברים אחרת:

 
 אביב בע״מ. -הבורסה לניירות ערך בתל     -״ הבורסה״

 
 "השותפות או  
מוגבלת  –  טכנולוגיותיוניקורן  " - "השותפות המוגבלת"   ,  "שותפות 

שהוקמה על פי הסכם השותפות, נספח א' להסכם  
 זה.

 
 "השותף הכללי" או   
ניהול       -"המציע"    טכנולוגיות  שישמש  בע"מ  יוניקורן  מי  או 

 מפעם לפעם כשותף כללי בשותפות. 
 

 "הנאמן" או   
טכנולוגיות  -"השותף המוגבל"    מי    בע"מנאמנויות    יוניקורן  או 

 שישמש מפעם לפעם כשותף מוגבל בשותפות. 
 

והשותף  ההסכם     -"הסכם השותפות"    הכללי  השותף  בין  שנחתם 
כפי   השותפות,  הקמת  לצורך  שתוקן  המוגבל 

 .יתוקן מפעם לפעםו
 

 ״ הנאמנותהסכם ״
 הסכם זה כפי שיתוקן מפעם לפעם.    -״ הסכם זה או ״

 
  "יחידות השתתפות"  
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,  ללא ערך נקוביחידות השתתפות רשומות על שם     -"יחידות"או   
השותף   בזכויות  השתתפות  זכויות  המקנות 
השותפות   בהסכם  כמפורט  בשותפות  המוגבל 

עבור    והמוחזקות בנאמנות על ידי השותף המוגבל
 הסכם זה.תנאי , על פי רוכשיהן

 
  ידי -יונפקו עלכתבי אופציה רשומים על שם, אשר   -" כתבי אופציה"

זכות   בהם  למחזיקים  והמקנים  המוגבל  השותף 
כנגד  ללא ערך נקוב  לרכוש יחידת השתתפות אחת  

שיפורטו   ובתנאים  במחיר  אופציה  כתב  כל 
מדף  בתשקיף   הצעת  בדוח  יונפקו.  ו/או  מכוחו 

כתבי אופציה כאמור, יכול שיהיו מסדרה אחת או  
 מכמה סדרות. 

 
בו    -"מחיר ההנפקה"   הערך  המחיר  ניירות  ואשר  יונפקו  לציבור, 

 יקבע כמפורט בתשקיף. 
 

ערך   -"ניירות ערך של השותפות"    נייר  וכל  אופציה  כתבי  השתתפות,  יחידות 
 אחר של השותפות שיונפק. 

 
 בעלי יחידות ההשתתפות.  מרשםמי שרשום ב -"בעל יחידות השתתפות"   

 
 או  " פקודת השותפויות"  
 .1975  -פקודת השותפויות )נוסח חדש(, התשל"ה   - "הפקודה"  

 
 .1999-חוק החברות, התשנ"ט    -" חוק החברות"  

 
של   -"  ההצעה הראשונה לציבור"   לציבור  הראשונה  של  ההצעה  ערך  ניירות 

 אשר תבוצע על פי התשקיף.  השותפות
 

חתימת     -"התשקיף"    לאחר  סמוך  להתפרסם  האמור  תשקיף 
ש זה  הנאמן  הסכם  ידי  על  יונפקו  פיו  ניירות  על 

של השותפות באופן המתואר    ערך  לציבור  ויוצעו 
אשר  ו/או דוח הצעת מדף  וכן כל תשקיף    בתשקיף

 . על פיו יוצעו בעתיד ניירות ערך של השותפות
 

 דולר של ארה"ב.      - "דולר"
 

הרוב     -״ החלטה ברוב מיוחד ״ לדרישות  בהתאם  שנתקבלה  החלטה 
 רוב רגיל.  וושאינ  הקבועות בפקודה

 
בהסכם זה כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך וכל כאמור במין   2.2

 זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך. 
 

הוראות סעיף זה לא יחולו אם יש בגוף הענין או בהקשר, דבר שאינו מתיישב עם   
 ההוראה דלעיל. 

 
 לסעיפי הסכם זה למטרת פירושו. אין להתחשב בכותרות  2.3

 
בכל מקום בהסכם זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות הפקודה ו/או   2.4

ו/או התקנות שהותקנו מכוחם ו/או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה    חוק החברות
ו/או   מכוחם  שהותקנו  התקנות  ו/או  החברות  חוק  ו/או  הפקודה  להוראות  היא 

״(, שאינן ניתנות להתנאה,  הוראות החקיקהזה בלבד: ״  )בסעיף  להוראות כל דין
אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת. במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה  

 לבין הוראות החקיקה שאינן ניתנות להתנאה, תגברנה הוראות החקיקה כאמור. 
 

  ותפות,ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות ו/או בפקודה יחולו על הש 2.5
 ככל שלא נקבע אחרת בהסכם זה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות הסכם זה. 
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לגביה   2.6 צוין  אם  פרט  רגילה  החלטה  תהא  זה  הסכם  פי  על  הנדרשת  החלטה  כל 
הפקודה   מפורשות אחרת ו/או חלות ביחס אליה דרישות רוב מיוחד מכוח הוראות 

 ו/או חוק החברות. 
 
  יצירת הנאמנות .3

ניירות ערך של    ,פרסום התשקיף  לאחר   , נוצרת בזה נאמנות שעל פיה ינפיק הנאמן 3.1 
ניירות  תמורת    ( הסכם זה)כמפורט ב בחלק מן הכספים שיקבל  וישתמש  השותפות  

 להשקעה בהונה של השותפות המוגבלת.   הערך שינפיק
  

לטוב   בנאמנות  ידו  על  ותופעלנה  תוחזקנה  המוגבלת  בשותפות  הנאמן  ת  זכויות 
השותפותבעלי   של  הערך  הוראות  ניירות  פי  על  הכל  השותפויות  ,  ותנאי  פקודת 

 הסכם נאמנות זה. 
 

יוצעו  לאחר חתימת הסכם זה ובכפוף לקבלת האישורים הדרושים על פי כל דין,   3.2 
השותפות   של  הערך  לציבורניירות  המציע  ידי  הערך  כמות    .על    יוצעו שניירות 

 יקבעו על ידי המציע בהסכמת הנאמן והמפקח.  ואופן ההצעה ותנאיה, לציבור,
 

  ו/או בדרך של   על פי תשקיףניירות הערך אשר יוצעו  המציע ירכוש מן הנאמן את   3.3 
פרטית לרכישתהצעה  הצעות  אשר  והנאמן    ם,  המציע,  ידי  על  תחייב  מנענו 
לרכוש    יםהאמורניירות הערך  להקצות את   להזמנתו  ייענה  ניירות  למי שהמציע 

המוצעים  ך  מתוערך   ערך  הסכם  ניירות  מימוש  של  במקרה  או  התשקיף,  פי  על 
 לפי הענין, הכל כאמור בתשקיף. -לחתמים  , במידה ויהיה,חיתום

 
של     הרכישה  ערךמחיר  בו  ניירות  למחיר  זהה  לנאמן,  המציע  ידי  על  שישולם   ,

 . על ידי הציבור  ערךהירכשו ניירות 
 

תשולם לנאמן בניכוי הסכומים אותם יש לשלם על פי הסכם  ערך  הניירות  תמורת    
ויהיה,  החיתום,   מאת  במידה  ההנפקהישירות  האמורים  רכז  ובמועד  באופן   ,
 בתשקיף.

 
 סוגי היחידות  .4

 . ללא ערך נקוב  כל היחידות הינן יחידות רשומות על שם 
 
 שוויון זכויות בין היחידות .5

 .  זו לזו כל הבחינותבתהיינה שוות זכויות  ,הסכם זהיחידות שתונפקנה על פי הכל  
 
 הצבעה .6

פקודת   6.1  להוראות  בהתאם  יהיה  היחידות  בעלי  של  כללית  אסיפה  כינוס 
   השותפויות.

 
עליהן,   6.2 להתנות  ניתן  שלא  הפקודה  להוראות  טובת  בכפוף  כי  המפקח  שוכנע  אם 

כללית,  ה בעלי   אסיפה  של  דחוף  כינוס  מחייבת  יהיהיחידות  אסיפה    ניתן  לכנס 
  ימים. 7-אך לא פחות מ  ,כללית בהודעה קצרה יותר

   
בשעה   6.3  חוקי  מנין  נוכח  יהיה  כן  אם  אלא  כללית,  באסיפה  דיון  בשום  לפתוח  אין 

, וכל החלטה לא תתקבל, אלא אם נוכח המנין החוקי בעת  יגשה לכךשהאסיפה נ
בעצמם  -נוכחיםבשעה שיהיו  יתהווה    על ההחלטה. מנין חוקי באסיפות יעו  הצבש

  -שני בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ -או על ידי באי כח
 מהיחידות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.   50%

 
שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המנין החוקי, תידחה    חציאם כעבור    

, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהיה חובה  הבאהאסיפה לאותו יום בשבוע  
כפי    ,להודיע על כך לבעלי היחידות, או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר

 יחידות. הבהודעה לבעלי  יקבע  -בהסכמת המפקח  -שהנאמן
 

כאם     נדחית  מחצית  זובאסיפה  תוך  חוקי  מנין  יימצא  לא  המועד  ה,  מן  שעה 
חוקי   מנין  יהוו  אזי  יחידות    שני שנקבע,  בא  -בעלי  ידי  על  או  בעצמם    -הנוכחים 

אם לא ימצא  , והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה.  כוח
 תתבטל האסיפה. -כאמור לעיל, באסיפה נדחית  -מנין חוקי
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לעיל,    6.2כאמור בסיפא לסעיף    -מרות האמור לעיל, במקרה של אסיפה כלליתל  

אסיפה   של  דחוף  כינוס  מחייבת  היחידות  בעלי  טובת  כי  המפקח  שוכנע  שלגביה 
כללית, ניתן לקבוע בהודעה שתנתן על האסיפה, כי המנין החוקי באסיפה כללית  

ב ידי  על  או  בעצמם  נוכחים  יחידות  בעלי  שני  יהיה  ובלבד  כאמור,  כוחם,  אי 
   שהמפקח שוכנע כי טובת בעלי היחידות מחייבת קביעה כאמור.

 
  באי כח של בעל יחידות   שני בעלי יחידות" גם    שנילענין המנין החוקי, ייחשבו כ"  

חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות   -רשום אחד, שהוא חברת רישומים )דהיינו  
יפוי  דעבערך   יחידות    ,תנו להםיי כח שנאחרים(, המשתתפים באסיפה מכח  בגין 

 . על ידי אותו בעל יחידות רשוםשונות,  
 

  פת בעלי היחידות. בעל יחידה רשאי באסי  מזכה את בעליה בקול אחד  ה כל יחיד 6.4 
להצביע בין בעצמו ובין על ידי שלוח להצבעה הנושא מסמך מינוי כשליח להצבעה.  

ה  בידי  חתום  בכתב,  יהיה  להצבעה  שלוח  מינוי  באסיפת    .ממנהמסמך  ההצבעה 
 . בעלי היחידות תיערך בדרך של מנין קולות

  
כיו"ר האסיפה הכללית, ישמש יו"ר הדירקטוריון של השותף הכללי או אדם אחר   6.5 

 הדירקטוריון של השותף הכללי לענין זה.יו"ר  שמינה  

 
וסירב להיות יושב ראש בה, או   6.6  יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה  שלא  באין 

בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו בעלי היחידות הנוכחים  
 יו"ר מתוכם. 

 
 חלוקת רווחים .7

 ת הסכם השותפות והדין בנוגע לחלוקת רווחים:ובכפוף להורא 
 

לנאמן  שישולמו  הרווחים  שישולמו,כל  ככל  )למעט    ,  המוגבלת  בשותפות  חלקו  בגין 
זה  בהסכם  הקבועים  פעולות  ולעשיית  והוצאות  תשלומים  לביצוע  הדרושים  הסכומים 
במידת   ידו,  על  יחולקו  המפקח(  באישור  הנאמן  ידי  על  לעת  מעת  יקבע  סכומם  ואשר 

מכן לאחר  מיד  או  המוגבלת,  השותפות  מן  קבלתם  בתאריך  בהתאם   האפשר  והכל 
 .  הזשותפות והסכם להוראות הסכם ה

  
יהיו רשומים בחלוקת הרווחים    מחזיקי היחידות    מרשםתבוצע למחזיקי היחידות אשר 

למועד   מאוחר  יהיה  ואשר  הבורסה(  ולהנחיות  לדין  )בהתאם  הנאמן  שיקבע  במועד 
לחובת ניכוי מס במקור בין על פי דין    התהיה כפופחלוקת הרווחים  ההודעה על החלוקה.  

. הנאמן יותיר בידיו ולא יחלק את הסכומים שנקבעו כאמור כסכומים  ובין על פי הסכם
של  בשיעור  נוסף  וכן סכום  כאמור  פעולות  ועשיית  והוצאות  לביצוע תשלומים  הדרושים 

 מהסכומים שנקבעו כאמור עבור הוצאות בלתי צפויות מראש.   10%
  
רווחים    חלוקת  בכל  שווה  באופן  להשתתף  זכות  היחידות  לכך  לכל  בכפוף  יחסי.  באופן 

חלוקה, כל  ביצוע  טרם  לקבוע,  נאותה  הזדמנות  ניתנה  הכללי  השותף  כי    שלדירקטוריון 
לחוק החברות, המפקח יהיה    301  החלוקה אינה חלוקה אסורה כמשמעות מונח זה בסעיף 

במועד   יחולקו  יש לחלקם  פי הסכם השותפות המוגבלת  שעל  לכך שכל הרווחים  אחראי 
לעיכוב בחלוקתם פקח לא יתן את הסכמתו להמנעות מחלוקת רווחים או  הקבוע לכך. המ 

 היחידות או באישור בית משפט.  כללית של מחזיקיהאסיפה האלא באישור 
 

של    הסכמתו  רווחים  חלוקת  טעונה  המוגבלת  השותפות  הסכם  הוראות  פי  שעל  מקום 
תו או חלק  המפקח )בשל ספק אם חלוקת רווחים לשותף המוגבל תיחשב כמשיכת השקע 

לפקודה( לא יתן המפקח את הסכמתו לחלוקה, אלא    )ב(63  ממנה כמשמעות הדבר בסעיף
לאחר שפנה תחילה לקבלת הוראות מאת בית המשפט בענין זה ובית המשפט אישר את 

 החלוקה. 
 
 בסיום הנאמנותחלוקת עודפים  .8

נות, בעת סיום  בכל חלוקת עודפי רכוש הנאמיחידות זכות להשתתף, באופן שווה,  הלכל   
 הנאמנות, באופן יחסי. 
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 סכםהשינוי הזכויות הנלוות ליחידות, ושינוי ה .9
להלן,    9.2של שינוי, כאמור בסעיף  לשינוי בדרך    ותהזכויות הנלוות ליחידות ניתנ 9.1 

 של הוראות הסכם הנאמנות הנוגעות לענין. 
  

-, על זכאיםהמפקח והנאמן יהיו    ,בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן 9.2 
ידי הסכם נוסף בכתב לשנות, לתקן, לצמצם ולהוסיף על הוראות הסכם הנאמנות  

על   לוותר  זכות הניתנת עלאי  או  וכל זאת    פיהם-מילוי הוראה מהוראותיהם או 
כפי   ובמידה  הסכם  בצורה  הוראות  לביצוע  ומועיל  כמתאים  להם  שייראה 

לניהול או  ה  ההנאמנות  של  על היעיל  הנוצרת  בתנאי  פיו,  -נאמנות  אלה  כל  אך 
י שהשהמפקח  יפגעו  שוכנע  לא  הויתור  או  התוספת  הצמצום,  התיקון,  שינוי, 

 יחידות.הבעלי  בזכויותיהם של 
 

כל שינוי, תיקון, צמצום, תוספת  בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן,    
או ויתור אחרים לגבי הוראות הסכם הנאמנות יכולים להיעשות ללא הגבלה אם  

    יאושרו בהחלטה של בעלי יחידות באופן הקבוע בהסכם הנאמנות.
 

 ניירות ערך נוספים הנפקת  .10
ערך   10.1  השותפותניירות  לרבות  של  השתתפות,  ,  זכ יחידות  המקנים  ערך  ות  ניירות 

יחידות חוב  לרכישת  יונפקו  ואגרות  פי  ,  על  שתותר  דרך  והנחיות  בכל  תקנון 
דיןוהבורסה   כל  זה    הוראות  ובכלל  זכויותבמועד הנפקתם,  בדרך של  ,  בדרך של 

  , בדרך של הצעה לא אחידה, בדרך של הצעה לציבור מסוים הצעה לכלל הציבור
 .ובדרך של הצעה פרטית

 
ואגרות  כתבי אופציה נוספים  ויחידות  ניירות ערך נוספים )ובכלל זה  הנפקות של   10.2 

ובכפוף לכל  תוכלנה להיעשות בהתאם להוראות הסכם השותפות המוגבלת  חוב(  
, ככל שלא  וללא צורך באישור נוסף של האסיפה הכללית של מחזיקי היחידותדין  

 . נקבע אחרת בדין
 

התשקיפים 10.3  או  התשקיף  פרסום  ד   עיתוי  המדףאו  הצעת  ותנאי  וחות  מבנה   ,
ההנפקה לרבות סוגי ניירות הערך שיוצעו בה ותנאיהם, הכמות שתוצע מכל סוג,  
המימוש   ומחירי  והמחירים  כאמור  הערך  ניירות  יוצעו  שבהם  האגדים  הרכב 
ולוחות   המועדים  וכן  המירים  ערך  ניירות  של  התנאים  ויתר  המימוש  ותקופות 

 על פי החלטת המציע )השותף הכללי(. הזמנים הכרוכים בהנפקה יקבעו 
 

לציבור  הראשונה  הנאמן ישלם לשותף הכללי תמורת סיוע לטיפול בהכנת ההצעה   10.4 
ווכל   נוספת,  תשקיף  אחריםהנפקה  ערך  ניירות  של  פרטית(  או  דמי  )ציבורית   ,

   הצלחה בהתאם לקבוע בהסכם השותפות.
 

חשבון   10.5  על  תעשינה  התשקיף  ובפרסום  בהנפקה  בטיפול  הכרוכות  ההוצאות  כל 
 .השותפות

 
 נכסי הנאמנות  .11

בנאמנות    ידו  על  ותופעלנה  הנאמן  ידי  על  תוחזקנה  המוגבלת  בשותפות  הנאמן  זכויות 
הסכם  ולתנאי  להוראות  בהתאם  המפקח,  של  פיקוחו  ותחת  היחידות  בעלי  לטובת 

 הנאמנות. 
 

 בהסכם הנאמנות וקבלת עותקיםעיון  .13
העתק הסכם הנאמנות על שינויו ניתן לעיון על ידי בעלי יחידות בשעות המשרד הרגילות   

ניירות    וכן במערכת המאיה  של הבורסה  במשרד הרשום של הנאמן והמגנ"א של רשות 
 .ערך

 
לקבל  בעל יחידה רשום רשאי, על פי דרישה בכתב שתוגש על ידו לנאמן במשרדו הרשום,   

לאגרה   אגרה השווה  של  כנגד תשלום  וזאת  בו  שינוי  כל  ושל  הנאמנות  הסכם  של  העתק 
הרשומים   וקבלת העתקי מסמכים  אישור  עבור  לרשם השותפויות  עת  אותה  המשתלמת 

 אצלו ואשר הם בגודל דומה. 
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 הודעות לבעלי היחידות  .14
המפקח   14.1  או  הנאמן  מאת  היחידות  לבעלי  בדרהודעה  תהיה  תפורסם  אשר  ך 

הערך   שניירות  בתאגידים  מניות  לבעלי  הודעות  פרסום  לגבי  עת  אותה  מקובלת 
 .שלהם נסחרים בבורסה

 
או   14.2  פעולה  החלטה,  כל  מתוקף  יגרע  לא  היחידות  לבעלי  הודעה  במתן  פגם  שום 

יקבע   כן  הנאמן או מצד המפקח אלא אם  מחדל שבאו בעקבותיו בתום לב מצד 
 בית המשפט אחרת. 

 
 , מיזוג יחידותיחידות, תעודות ופיצולןהבעלי מרשם  .15

מרשם   15.1  תנהל  פקודת    בעליהשותפות  להוראות  בהתאם  השתתפות  יחידות 
 . השותפויות

 
ה תעודות   15.2  עלבגין  תוצאנה  על-יחידות  רשומות  כתעודות  הנאמן  כשהן  -ידי  שם, 

על כלשהי  -חתומות  זכות  כבעל  יכיר  הנאמן  הנאמן.  מידי  היחידות  הנובעת  רק  ן 
הוא בלבד יהיה  רק  יחידות והבעלי    מרשםיחידות בהבאדם הרשום כבעליהן של  

רשאי להפעיל זכויות הנלוות ליחידות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לקבל  
בהן,   ולהצביע  להשתתף  כינוסן,  את  לדרוש  או  יחידות  בעלי  אסיפות  על  הודעות 

בחלוק וטובותולהשתתף  רווחים  לבעלי  -ת  אחרות  להשתתף  ה הנאה  יחידות, 
  )ככל שיהיו( אישורים לצורך מס בעת פירוק ולקבל  ותבחלוק ובהנפקות של זכויות  

 יחידות(. ה ותעודות של 
 

פי כל הודעה השוללת או הנוגדת את זכות הבעל  -הנאמן לא יהיה חייב לפעול על  
או כפי    הנאמנותכנ"ל אלא עד כמה שנקבע מפורשות בהסכם    ההרשום של יחיד 

    משפט מוסמך.  -ידי בית-שיצווה על
 

פי זכות של מי    הנאמן לא יהיה חייב לאפשר הפעלת הזכויות הנלוות ליחידות על  
 יחידות.השאינו הבעלים הרשום של התעודות ו/או 

 
-אמן זכאי לנהוג לגבי כל, יהיה הנ דהבמקרה שיותר מאדם אחד רשום כבעל יחי 15.3 

   ה של אותה יחיד  יאחד מהבעלים הרשומים כנ"ל כאילו הוא הבעל הרשום היחיד
ובמיוחד ומבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל, הרי כל הודעה שתינתן וכל תשלום  
שייעשה לאחד מהבעלים הרשומים הנ"ל ייחשבו כהודעה מספיקה וכסילוק מלא  

מ  מושלםו ושחרור  פיטורין  כל  ויהוו  כלפי  הנאמן  התחייבויות  של  ושלם  ספק 
קבלה   וכל  הרשומים,  הרשומיםשתהבעלים  הבעלים  מאחד  קבלה  תקבל  וכל   ,

תשלום כנ"ל ייחשבו כקבלה  שתתקבל מאחד הבעלים הרשומים הנ"ל בעבור כל  
 .החייב את כל שאר הבעלים הרשומים של אותה יחיד תו  המספיק

 
  , ואחד או יותר מבעלים אלה נפטר  הבמקרה שיותר מאדם אחד רשום כבעל יחיד  

של   רשומים  בעלים  אותם  או  רשום  בעל  אותו  כאילו  לנהוג  זכאי  הנאמן  יהיה 
יחיד ושנותרו בחיים    האותה  וכאילו הבעל  היו  ממשיכים להיות בעליה היחידים 

 שנפטר)ו( מעולם לא נרשם)ו( כבעל)ים( לגביה.  ה יחידהאו בעלי 
 

דעתו    לפי שיקול  ,ושוכנע הנאמן  יחידותתעודת    או הושמדה  ,הושחתה  או  אבדה 15.4 
בעובדת אבידתה או השחתתה או השמדתה ובזכות עליה של מי שטוען    ,המוחלט

  תוך לבעלות בה, יהיה הנאמן רשאי להוציא לטוען כזה תעודה חליפה בתנאים )וב
זה קבלת ערובה מאת הטוען לבעלות לשיפוי כל נזק אשר עלול להיגרם לנאמנות  

כת לו  מכךאו  המוחלט.   (וצאה  דעתו  שיקול  לפי  לנאמן  שייראו  הוצאת    כפי  עם 
השווה לכל ההוצאות של הנאמן.  בסכום  תעודה חליפה כנ"ל תשולם לנאמן אגרה  

 ידי הנאמן ותינתן עליו הודעה למפקח.-לעת על-סכום האגרה ייקבע מעת 
 

יחידות או  הנאמן יוציא תעודה אחת בגין כל היחידות הרשומות בשמו של בעל ה 15.5 
לו   תוצאנה  בקשתו  כל  לפי  בגין  תעודות  של    100מספר  כפולות  יחידות    100או 

הרשומות בשמו, וכן תעודה אחת נוספת בגין יתרת היחידות )אם תהיה( הרשומות  
 בשמו ושכמותן שונה ממאה יחידות או כפולות של מאה יחידות. 
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יחיד  על 15.6  בעל  דרישת  תעודת    ות פי  הנאמן  )אשר    יחידותיחליף  תעודות  במספר 
כאמור   בכמויות  יחידות  בגין  ה(,  לעיל   15.5בסעיף  תהיינה  כל  סך  יחידות  אשר 

יחידות אשר בגינן הוצאה התעודה שהוחלפה.  ה יהיה שווה למספר שבגינן תוצאנה  
כל ההוצאות הכרוכות בפיצול תעודת ההשתתפות כאמור, לרבות גם הוצאות בגין  

אחריםב-מס והיטלים  יחול(  )אם  כאלה  ,ולים  יהיו  על  ,אם  מבקש  -ישולמו  ידי 
בעל    הפיצול. בידי  חתומה  בכתב,  תהיה  תעודה  להחלפת  ותוגש    היחידהדרישה 

 שמבקשים להחליפה.   יחידהכאשר היא מלווה בתעודת ה  ,לנאמן
 

סכום  בשביקש את החלפת תעודתו, אגרה    ה יחידההנאמן יהא זכאי לקבל מבעל    
  עד כל תעודת יחידות חדשה שתוצא על פי דרישת החלפה. ה לכל הוצאותיו ב השוו

על לפעם  מפעם  ייקבע  כאמור  ההוצאות  הודעה  -סכום  עליו  ותינתן  הנאמן  ידי 
תעודת   תעודות    יחידות למפקח.  או  תעודה  הוצאת  עם  בטלה  תהא  שתוחלף, 
 חדשות במקומה. 

 
 מיזוג יחידות  7.15 

בעלי    כל היחידות שתהיינה קיימותבהחלטה של  למזג את  ניתן  במועד    היחידות 
כפי   קיימות  יחידות  מספר  שכל  באופן  הקובע"  כ"מועד  בהחלטה  שייקבע  פלוני 

)להלן יהפוך למספר קטן יותר של  מספר היחידות הקובע"  :שייקבע בהחלטה   )"
 הבאים:"( ובלבד שיתקיימו התנאים כמות היחידות החדשות" :יחידות )להלן

 
המירים   א.  ערך  ניירות  או  אופציה  כתבי  במחזור  עת  אותה  קיימים  היו 

אחרים, יעשה בד בבד עם מיזוג היחידות מיזוג מקביל של כתבי האופציה  
אחרים   ערך  באופן  וניירות  כאמור  הרכישה  תנאי  של  והתאמה  כאמור 

שיקבע בהחלטות המיוחדות שיתקבלו על ידי בעלי היחידות ובעלי כתבי  
 אופציה או ניירות הערך האמורים. ה

 
ניירות    בתנאי  מראש  נקבעו  אם  לעיל,  האמור  אף  ההמירים    על  הערך 

בהם המחזיקים  להגנת  הוראות  שבמחזור  במקרה    ,ליחידות  חלות  אשר 
ניירות מיזוג  על  החלטה  קבלת  אזי  כאמור,  יחידות  מיזוג  הערך    של 

מקד תנאי  תהווה  לא  היחידות  למיזוג  במקביל  למיזוג  ההמירים  ים 
 היחידות, אלא אם נקבע אחרת בהחלטת מחזיקי היחידות.

 
בעלי היחידות על שם בעלי יחידות,    מרשםאם באותה עת יהיו רשומים ב ב. 

אופן   בהחלטה  יקבע  הקובע,  היחידות  ממספר  השונות  בכפולות  יחידות 
יהא   הטיפול  שאופן  ובלבד  המיזוג,  עקב  שיווצרו  יחידות  בשברי  הטיפול 

בי כל בעלי היחידות. בהחלטה כזו ניתן גם לקבוע, בין היתר, כי  אחיד לג
שברי יחידות שיווצרו עקב המיזוג יאוחדו ליחידות שלמות אשר תמכרנה  
על ידי הנאמן בבורסה והתמורה )אם תהיה לאחר ניכוי הוצאות המכירה  

על   העולה  הנאמן    50תמורה  יד  על  לזכאים  תחולק  בודד(  לזכאי  ש"ח 
ב  שיקבע  מבאופן  יאוחר  לא  אך  לצורך    30-החלטה  ההחלטה.  לאחר  יום 

השלמה ליחידות שלמות של הכמות הכוללת של שברי יחידות הרשומים  
היחידות  מרשםב היחידות    בעלי  שברי  של  שלמות  ליחידות  השלמתן  או 

להקצות,   רשאי  הנאמן  יהיה  מסויימים,  יחידות  בעלי  שם  על  הרשומים 
יחידו לבעלי  יחידות  המפקח,  שהכמות  באישור  ובלבד  כאמור  רשומים  ת 

הכוללת של יחידות שתוקצנה על פי סעיף זה במיזוג פלוני, לא תעלה על  
 יחידות או כמות גבוהה יותר שתקבע בהחלטה כאמור.  1,000

 
 העברת יחידות  .16

בנוסח שלהלן או ככל האפשר בקירוב לנוסח  העברה    פי כתב  יחידות תועברנה על 16.1 
 רגיל ומקובל או בכל נוסח אחר שיאושר ע"י הנאמן: זה, או בנוסח 

 
מ  מטה,  החתום  )להלן  -אני/אנו  ₪,  המעביר"   -____   ____ של  הסך  תמורת   )"

מ   ____ ידי  על  לי  להלן  -ששולם  )הנקרא  לנעבר  הנעבר"  -____  בזה  מעביר   )"
____ עד ____ )ועד בכלל( של ____, להיות בידי    -____ יחידות )הממוספרות מ

התנאים   כל  פי  על  ממנו  ההעברה  ומקבלי  עזבונו  מנהלי  צוואתו,  מבצעי  הנעבר, 
 לפיהם החזקתי אני באותן יחידות בסמוך לפני חתימת כתב זה.

התנאים   פי  על  האמורות,  היחידות  את  לקבל  בזה  מסכים  הנעבר  ואני/אנו, 
 האמורים לעיל. 
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 __ ולראיה באנו על החתום היום הזה ____ בחודש ____ שנת __ 
 _______ )נעבר(   _______ )מעביר(  
 _______ )עד לחתימה(    _______ )עד לחתימה(  

 
הוצאות     גם  לרבות  יחידה,  בהעברת  הכרוכות  ההוצאות  )אם    מסבגין  כל  בולים 

כן    ידי מבקש ההעברה. כמו-יחול( והיטלים אחרים אם יהיו כאלה תשולמנה על
היה שווה לכל הוצאותיו של הנאמן  ישלם מבקש ההעברה לנאמן אגרה בסכום שי

מפעםזובהעברה   ייקבע  האגרה  סכום  על-.  הודעה    לפעם  עליו  ותנתן  הנאמן  ידי 
 למפקח. 

 
כתב 16.2  על  כל  הן  וחתום  כדין  ממולא  כנ"ל  על-העברה  והן  המעביר  מקבל  -ידי  ידי 

ה תעודת  בצירוף  לנאמן  יוגש  דרישת    יחידותההעברה  ולפי  מתבקשת  שהעברתן 
להנחת  מספיקות  בראיות  גם  מלווה  תהא  זכות    הנאמן  להוכחת  הנאמן  דעת 

 המעביר ליחידות שהעברתן מתבקשת.
 

ההעברה 16.3  ואגרת  ההוצאות  ותשלום  כנ"ל  וראיות  מסמכים  קבלת  כאמור     עם 
ב,  לעיל  16.1  סעיףב יירשם  ההעברה  שמקבל  לכך  הנאמן  בעלי    מרשםיגרום 
ההעברה הנ"ל במקום מעבירן, והנאמן    יחידות המפורטות בכתבהדות כבעל  יחיה

תעודת   ההעברה  למקבל  על  יחידותיוציא  שהוחזרו  -חדשה  תעודות  במקום  שמו 
 ידי המעביר הנ"ל. -על

 
 העברה המוגש כנ"ל ישאר בידי הנאמן. -כל כתב 16.4 

 
יחיד 16.5  תזכה את מקבל ההעברה    ה העברת  לא  זה  בסעיף  מזו הקבועה  שונה  בדרך 

ידי הנאמן ולא    וכל העברה כנ"ל לא תוכר על  הרשם כבעל אותה יחידיבזכות לה 
 תחייב אותו. 

 
ל 16.6  זכאי  שנעשה  מי  יחידויחידתעודת  כל  בעל  מות  עקב  פשיטתות  או  או  -ת  רגל 

בעל יחיד ת  ויחיד תעודת  שם כבעל  יהיה רשאי להר  תופירוק או כינוס נכסים של 
וזאת כפוף להמצאת אותן ראיות ומסמכים שידרשו  שהוצאה בגין אותן יחידות,  

 לאמור בכל דין.  יפותידי הנאמן ובכפ   לעת על מעת
 

כבעל   16.7  נרשם  לא  ההעברה  מקבל  עוד  ב  ה יחידהכל  לו  בעלי    מרשםהמועברת 
על הזכות הבלעדית  הנדונה וכבהיחידה    לבעל  ,יחידות ייחשב המעביר והוא בלבדה

 . הבאותה יחיד
 

יחידות  ובמידה   16.8  של  בלבד  חלק  יהיה  יחידות    תבתעוד  הנכללות מועבר  אחת, 
תעודת   לקבל  ההעברה  רישום  עם  זכאי  אותן    על  יחידותהמעביר  כל  לגבי  שמו 

לפי בקשתו או  בגין  תעודות  מספר תעודות הכוללות    ,יחידות הנותרות בבעלותו, 
יחידות או כפולות של    100הנותרות בבעלותו בכמויות של    יחידות מתוך היחידות 

יתרת    100 בגין  נוספת  אחת  ותעודה  תהיה(  היחידות,  )אם  שבבעלותו  יחידות 
 שכמותן שונה ממאה יחידות או כפולות של מאה יחידות. 

 
 חיוב הנאמן ובעלי היחידות  .71

הנאמן ואת המפקח כלפי  הוראות ותנאי הסכם הנאמנות כפי שישונו מעת לעת יחייבו את   
היחידות   מכח  כלשהי  לזכות  הזכאי  אדם  וכל  היחידות  בעלי  את  ויזכו  יחידות  בעל  כל 

 כאילו היו בעלי היחידות וכל אדם כאמור צדדים להסכם הנאמנות על שינויו ותיקוניו. 
 

 השימוש בכספי תמורת היחידות .18
  שתתפות ו/או כתבי אופציה יחידות ההכספים שיתקבלו על ידי הנאמן מן המציע תמורת   

המציע   ידי  על  הוצאות  שיונפקו  בסעיף    הנפקה)בניכוי  כאמור  הנאמנות  הוצאות  ובניכוי 
השותפות  6.2 להשקעה  (בהסכם  הנאמן,  בידי  אלה  כספים  של  קבלתם  עם  מיד  ישמשו   ,

 בהון המוגבל של השותפות, בהתאם להסכם השותפות המוגבלת.  
 

נוספות  יחידות  הנפקת  של  בסעיף    במקרה  תמורת    10)כאמור  כספי  כל  ישמשו  לעיל(, 
הנפקה  הוצאות  )בניכוי  בסעיף    ההנפקה  כאמור  הנאמנות  הוצאות  בהסכם   6.2ובניכוי 

 ( להשקעה בהון השותפות המוגבלת בהתאם להסכם השותפות המוגבלת.  השותפות
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 והנאמן המפקח יהם ותפקידם שלחובות .19

 המפקח  119. 
השותפויותחובותיו     בפקודת  לקבוע  בהתאם  יהיו  המפקח  של  בהסכם    ותפקידיו 

 . זההשותפות ובהסכם 
 

 הנאמן  219. 
באחריות   א.   ישא  לא  והוא  המפקח  מאת  הוראות  לבקש  רשאי  יהא  הנאמן 

 . לב לפי הוראותיו של המפקח או באישורו-אם פעל בתום
 

יחידות על כל מעשה  המנהליו לא יהיו אחראים כלפי בעלי  ועובדיו  , הנאמן .ב  
ה בהסכם  לו  שהוענקו  הסמכויות  במסגרת  שנעשו  מחדל,  או    נאמנותאו 

על   ופי-על אישור    דין  -פי-או  או  המשפט  בית  אישור  את  של  ושיקבלו 
 . על פי הסכם הנאמנותיחידות  האסיפת בעלי  

 
 והוצאות , שכר הנאמן שכר המפקח .02

 פקח והוצאותיו שכר המ 102. 
שכרו של המפקח, לרבות שכרו בגין עבודתו הנוספת הכרוכה בהנפקה לציבור של  

תפקידו,    ניירות ביצוע  למטרות  שהוציא  הוצאות  החזר  וכן  תשקיף  פי  על  ערך 
 להוראות הפקודה.   ייקבעו בהתאם

 
הפקודה,     להוראות  בהתאם  המפקח  של  שכרו  לקביעת  זכאי  עד  יהיה  המפקח 

  חודש ל   דולר  1,500  -לקבל מאת הנאמן, מתוך נכסי הנאמנות שכר בסכום השווה ל
 . החל ממועד רישום ניירות הערך של השותפות למסחר מע"מ( בתוספת)

 
לעיל(, יהיה המפקח זכאי לשכר נוסף    4.10בעתיד )על פי סעיף    הנפקהבמקרה של    

בפועל   עבודה  עבור  ישולם  הנוסף  בהנפקה. השכר  הכרוכה  הנוספת  עבודתו  עבור 
  10,000  -לפי התעריפים לשעת עבודה הנהוגים אצל המפקח ועד לסכום השווה ל

)בתוספת מע"מ(   ע  ובתוספתדולר ארה"ב  לפי תעריף "חשב",  הוצאות  בור  החזר 
בעלי    אחת   בהנפקההטיפול   של  כללית  באסיפה  שיאושר  יותר  גבוה  סכום  או 

 היחידות. 
 

 שכר הנאמן והוצאותיו  202. 
ל   השווה  שכר  הנאמנות  נכסי  מתוך  לקבל  זכאי  יהיה  לשנה    2,000  -הנאמן  דולר 

חלק   )או  הנאמנות  הסכם  פי  על  כנאמן  משמש  שהוא  שנה  לכל  מע"מ(  )בתוספת 
יחסי מסכום זה בגין חלק משנה(. סכום זה ישולם לנאמן ביום האחרון של השנה  
שהותרו   הוצאות  תשלומי  לקבל  זכאי  הנאמן  יהא  כן  כמו  משולם.  הוא  שבגינה 

ה  ידי  על  בכתב  שאושרו  או  הנאמנות  בהסכם  הנאמן    מפקח.במפורש  בו  מקום 
יחידות   בעלי  של  הכללית  האסיפה  אישור  יידרש  אדם  אותו  הוא  והמפקח 

   ההשתתפות.
 

ענין  -לנאמן או לבעלי  נכסי הנאמנותפרט לאמור לעיל לא ישולמו שכר והוצאות מ   
 ערך.  -בו כמשמעות מונח זה בחוק ניירות

 
 עסקאות מותרות למפקח ולנאמן .12

רשאים   21.1  יהיו  והנאמן  מפקחים  המפקח  או  אחרות  נאמנויות  של  נאמנים  להיות 
לרבות  אחרות,  על  בנאמנויות  הנוצרת  הנאמנות  מסוג  הסכם  -נאמנויות  פי 

למלאה או  כאמור  נאמנות,  המפקח  ,  בנאמנויות  של  לתפקידים  דומים  תפקידים 
של   עלולתפקידים  ה -הנאמן  הסכם  לפעול  -כמו   נאמנותפי  רשאים  יהיו  הם  כן 

-בפעולה שבין נאמנויות כאמור לבין השותפות המוגבלת או הנאמנות שנוצרה על
 יחידות. ה לטובת בעלי  נאמנותפי הסכם ה

 
יהיו רשאים לעשות עסקאות 21.2  והנאמן  עיסוקיו,  המפקח  ולהפיק  , כל אחד בתחום 

באסיפת  הנאה. עסקאות עם השותפות המוגבלת תהיינה טעונות אישור  מהן טובת
 יחידות. ה בעלי 

 
אשר האמור    כ)ג( לפקודת השותפויות65זה כפוף להוראות סעיף    21האמור בסעיף   21.3 

 . בו יחול, בשינויים המחויבים, גם ביחס לנאמן
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 חילופי המפקח  .22

 פי מפקח יהיו בהתאם להוראות פקודת השותפויות. חילו  
 
  סיום הנאמנות  .32

 מוגבלת ותסתיים בנסיבות אלה: -הנאמנות נוצרה לתקופה בלתי 23.1 
 

 אם ולאחר שתפורק השותפות המוגבלת.  א.  
 

 סיום הנאמנות. ל יחידות האם תתקבל החלטה של בעלי  ב.  
  
הודעה במערכת המגנ"א  כך  -התנאים לסיום הנאמנות תפורסם על  וכאשר יתמלא  23.2 

על דו״חות  לציבור  עת  באותה  יפורסמו  שבו  אחר  באופן  ערך   או  ניירות  חוק    פי 
 . ותקנותיו

 
למזומנים.   23.3  הנאמנות  נכסי  במימוש  יוחל  האמורה  ההודעה  מתן  לאחר  סמוך 

ותוך תקופה שיראו לנאמן   יבוצע בצורה  זכויותיהם  המימוש  כמועילים לשמירת 
בעלי על ה   של  )ויאושרו  המפקח(-יחידות  זכאי    ידי  הנאמן  יהיה  לכך  ובהתאם 

 )באישור המפקח( לדחות את המימוש של כל או חלק מהנכסים.
  

הכרוכות   23.4  ההוצאות  בניכוי  הנאמנות  נכסי  מימוש  עקב  שיתקבלו  המזומנים 
בעלי   בין  יחולקו  הנאמנות  ובסיום  יחידות י הבמימוש  למספר  יחסית     יהם חידות 

בשיעורים או  וסופי  על  ,בתשלום אחד  שייקבעו  ובמועדים  בדרך  הנאמן  -הכל  ידי 
 באישור המפקח. 

 
 . היחידות אליה היא מתייחסת כל חלוקה תעשה כנגד הצגת תעודת 23.5 

 
אליה    יחידותגבי תעודת ה -רשם כל חלוקה כזאת עליביניים ת -במקרה של חלוקת  23.6 

 לנאמן לביטול. יחידות מסר תעודת הי ייחסת ובמקרה של חלוקה סופית תהיא מת 
 
 סילוק הנאמן מתפקידיו על פי הסכם הנאמנות ופיקוח המפקח .42

הנאמן לא יהא רשאי להסתלק מתפקידיו על פי הסכם זה אלא אם בד בבד ימונה   24.1 
להסתלק   הנאמן  לבקשת  יסרב  לא  המפקח  המפקח.  לאישור  ובכפוף  אחר  נאמן 

של   מוקדמת  בהודעה  סבירים.  מטעמים  אלא  במקומו  אחר  ולמנות    3מתפקידו 
ם זה  חודשים מראש יהא המפקח רשאי להעביר את הנאמן מתפקידיו על פי הסכ

אלא   זו  בסמכות  ישתמש  לא  המפקח  במקומו.  לכך  המתאים  אחר  אדם  ולמנות 
 מטעמים סבירים. 

 
היה והנאמן יבקש להסתלק מתפקידו כאמור לעיל, ימסור הנאמן הודעה מוקדמת   24.2 

הטעמים   יפורטו  שבה  מראש,  חודשים  שלושה  לפחות  היחידות  למחזיקי 
 להסתלקותו כאמור. 

 
ההוד  24.3  מסירת  לכינוס  לאחר  דיחוי,  ללא  הנאמן,  יפעל  האמורה  המוקדמת  עה 

החדש   הנאמן  מינוי  חדש.  נאמן  מינוי  לשם  היחידות  מחזיקי  של  כללית  אסיפה 
לאישור   תובא  והיא  זהותו,  את  יציע  הכללי  שהשותף  באופן  אסיפה  הייעשה 

מכן. למען הסר ספק,    היחידות שתכונס ללא דיחוי מיד לאחר  כללית של מחזיקיה
כללי ו/או בעלי ענין בו לא יהיו רשאים להשתתף באסיפה הכללית שבה  השותף ה

באסיפה   להשתתף  רשאים  יהיו  לא  וכן  הנאמן  החלפת  על  ההחלטה  תתקבל 
 . הכללית שתאשר את זהותו של הנאמן החדש

 
לא אושר מינויו של נאמן חדש כלשהו על ידי אסיפת מחזיקי היחידות, יהיה כל   24.4 

אמן רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למנות נאמן חדש  אחד מהשותף הכללי והנ
ואם יורה בית המשפט על מינוי נאמן חדש יבוא הנאמן שעליו הורה בית המשפט  

ובלבד שזהותו של הנאמן החדש לא הוצעה על ידי מי מהצדדים    -במקום הנאמן  
 )השותף הכללי ומי ממחזיקי היחידות(. 
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בע בית המשפט, אם בית המשפט, הורה על  כהונתו של הנאמן תפקע, במועד שק 24.5 
לפחות    10%  -כך לבקשת השותף הכללי או לבקשת מחזיקי יחידות המחזיקים ב

 מהיחידות המונפקות וזאת בהתקיים אחד מאלה:
 

 נבצר מהנאמן דרך קבע למלא את תפקידו.  24.5.1  
 

או   24.5.2   חומרתה  מהותה,  מפאת  אשר  בעבירה  הורשע  כהונתו  במהלך 
 נסיבותיה בית המשפט מצא כי הוא אינו ראוי לשמש כנאמן.

 
 במקרה של מינוי נאמן חדש, תחולנה ההוראות הבאות: 24.6 

 
לנאמן   24.6.1   הנאמנות  נכסי  הקניית  לשם  הדרושים  דבר  או  פעולה  כל  יעשו 

 החדש.
 

ויוכל  לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות   24.6.2  
לפעול בכל המובנים כאילו נתמנה כנאמן מלכתחילה בשעת חתימת הסכם  

 זה.
 

מחזיקי   24.6.3   כלפי  והתחייבויות  חובות  אותן  בכל  חייב  יהיה  חדש  נאמן  כל 
 היחידות על כל תנאיהן כפי שהיה חייב הנאמן הקודם. 

 
ן, תחת פיקוחו  במילוי תפקידיו על פי הסכם זה יפעל הנאמן בכפוף להוראות כל די  24.7 

היא   לדעתו  אם  הנאמן  של  החלטה  כל  לבטל  רשאי  יהיה  המפקח  המפקח.  של 
את  דין(    מקפחת  כל  להוראות  )בכפוף  לו  וליתן  היחידות  מחזיקי  של  זכויותיהם 

מחזיקי   של  זכויותיהם  על  לשמור  במטרה  תפקידו  בתחומי  לנהוג  כיצד  הוראות 
תשו בהוצאות,  כרוך  יהא  הדבר  שאם  ובלבד  נכסי  היחידות  מתוך  אלו  למנה 

המפקח   ידי  על  שנקבעה  מסגרת  פי  על  תוצאנה  כאמור  הוצאות  הנאמנות. 
מעת לעת( או על פי אישור    )ושהמפקח יהיה זכאי להגדיל אותה, אם ימצא לנכון,

מסויימות.   הוצאות  או  מסוימת  להוצאה  האמורה  למסגרת  מעבר  ידו  על  שניתן 
ת שלדעתו הינן סבירות בנסיבות  המפקח לא יתן את אישורו כאמור אלא להוצאו

 . הענין
 

הזכות   24.8  את  למפקח  הנאמן  יתן  זה  הסכם  פי  על  כנאמן  משמש  הנאמן  עוד  כל 
היחידה )ויעשה את כל הדרוש על מנת שיהיה לה תוקף( למנות את הדירקטור של  
הנאמן והמפקח יהא רשאי למנות גם את עצמו כדירקטור של הנאמן. לצורך זה  

ל  בהוקצתה  החברה  מקנה  שליטת  זו  מניה  בנאמן.  היחידה  הניהול  מנית  מפקח 
 את הזכות הבלעדית למנות דירקטור לנאמן.  מחזיק בהל

 
 דיני מדינת ישראל וסמכות מקומית .52

 על הסכם הנאמנות יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם.  25.1 
 

ולנכסיה או להסכ 25.2  ם הנאמנות וכל הליך  כל תביעה הנוגעת או הקשורה לנאמנות 
כ המשפט  נמשפטי  לבתי  ורק  אך  יוגשו  אליהם  בקשר  הנאמן  או  המפקח  גד 

המוקדמת   הסכמתם  את  יתנו  והנאמן  המפקח  אם  אלא  אביב,  בתל  המוסמכים 
 בכתב להגשת כל הליך כזה לבית משפט אחר.

 
 שינויים בהסכם השותפות המוגבלת והסכמים אחרים  .62

בכפוף להוראות הפקודה שלא ניתן להתנות עליהן לענין האישורים הנדרשים ביחס לסוגי   
שונים,   השותפות  עסקאות  בהסכם  שינויים  על  להסכים  רשאים  יהיו  והנאמן  המפקח 

הסכם  פי  על  דרושה  מהם  מי  הסכמת  או  שהסכמתם  אחרים,  ובהסכמים  המוגבלת 
וגבל בשותפות המוגבלת או לוותר  השותפות המוגבלת או מכח היותו של הנאמן שותף מ 

על אי מילוי הוראה מהוראותיהם או זכות הניתנת על פיהם או ליתן כל הסכמה )מקום  
דרושה(,   מהם  מי  הסכמת  או  הכללי  שהסכמתם  השותף  הסכמת  לקבלת  בכפוף  והכל 

 באחד משני המקרים:בהיותו צד להסכם, 
 

הויתו 26.1  או  שהשינוי  בכתב  ואישר  שוכנע  המפקח  יפגעו  אם  לא  ההסכמה  או  ר 
 בזכויותיהם של בעלי היחידות.
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אושרו   26.2  ההסכמה  או  הויתור  או  השינוי  באופן  החלטה  באם  היחידות  בעלי  של 
בהסכם   בהתאם  הקבוע  היחידות  מחזיקי  של  מיוחד  ברוב  בהחלטה  או  זה 

 .להוראות הפקודה, לפי העניין
 

סכמה כאמור, לא ישלול תוקפו  אי מתן אישור על ידי המפקח לשינוי, וויתור או ה  
שמחזיקי   ככל  ההסכמה,  או  הוויתור  של  תוקפו  או  השותפות  הסכם  תיקון  של 

 יחידות ההשתתפות הסכימו לכך בהתאם לאמור לעיל. 
 

 נוסח משולב  .72
ע 27.1  זה  הסכם  הוראות  את  לשלב  רשאים  לעת  מעת  יהיו  והנאמן  שינויו    ם המפקח 

ותיקוניו במידה שיהיו כאלה, לנוסח משולב שישקף את כל השינויים והתיקונים  
 הנ"ל, ונוסח משולב כזה ייחשב כמהווה את נוסח ההסכם הקובע שבין הצדדים.

 
סעיפים   27.2  סדר  להחליף  דרושים,  ניסוח  שינויי  לבצע  יהיה  מותר  המשולב  בנוסח 

את ההסכם לפרקים שלהם תינתנה    ולאחדם או לחלקם לסעיפי משנה וכן לחלק
 כותרות מתאימות. 

 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 
 
 _________________ ___________    ____________________ 

 רו"ח שמעון אבנעים    בע"מנאמנויות  יוניקורן טכנולוגיות
         
 המפקח          הנאמן  

 
 



 - ה                                                       
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 : הסכם השותפות המוגבלת5פרק 
 

 הסכם השותפות  5.1
"(  השותפות" או "השותפות המוגבלת)להלן: " שותפות מוגבלת    -יוניקורן טכנולוגיות   

ביום   פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם  השותף הכללי בין  ,  19.1.2020נוסדה על 
שני מצד  מוגבל  כשותף  הנאמן  ובין  אחד  מצד  כללי  לעת   כשותף  מעת  שתוקן  כפי 

 ."( הסכם השותפות )להלן: " 
 

ביום    נרשמה  ]נוסח חדש[,   22.1.2020השותפות המוגבלת  לפי פקודת השותפויות 
"   1975  -תשל"ה   השותפויות )להלן:  לסעיף  פקודת  בהתאם  לפקודת   61"(.  )א( 

 השותפויות מהווה הסכם השותפות המוגבלת את תקנות השותפות המוגבלת.
 

 . לפרק זה כנספח א'הנוסח המלא והעדכני של הסכם השותפות מצורף  
 

 הסדרים לפי חוק החברות הקבועים בהסכם השותפות  5.2
)ד( 26  להלן פירוט סעיפים מתוך הסכם השותפות הנוגעים לנושאים האמורים בסעיף  

 : 1969-התשכ"ט (, מבנה וצורה  - פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף) לתקנות ניירות ערך
 

הדירקטורים של השותף הכללי   -מינוי וכהונה של דירקטורים בשותף הכללי   5.2.1 
ל בהתאם  ממונים  חיצוניים  דירקטורים  של שאינם  המניות  בעלי  בין  הסכם 

הכללי סעיף    השותף  ממונים  להלן(  9.1.2)ראה  החיצוניים  הדירקטורים   .
 ת.בהתאם לפקודת השותפויו

 
סעי 5.2.2  ראו  האסיפה  ראש  ויושב  כללית  באסיפה  חוקי  מניין  בדבר    פים לפרטים 

 . 4המצורף כנספח א' לפרק  נאמנותלהסכם ה 6.6 -ו 6.5,  6.3
 

לעניין רוב בהחלטות שאינו רוב רגיל  נאמנות  לפרטים בדבר הוראות הסכם ה 5.2.3 
 . 4המצורף כנספח א' לפרק  נאמנותלהסכם ה 2.6 ףסעי ראו

 
ה 5.2.4  הסכם  הוראות  בדבר  השותפותלעניין  שותפות  לפרטים  הסכם    ראו   שינוי 

זה    להסכם השותפות  20ף  סעי א' לפרק  להסכם   28וסעיף  המצורף כנספח 
 . 4המצורף כנספח א' לפרק  הנאמנות

 
סעיף  5.2.5  ראו  פטור  למתן  הסמכה  בדבר  השות  )א(13.1  לפרטים  פות להסכם 

  המצורף כנספח א' לפרק זה
 

בדבר   5.2.6  בשותפות  לפרטים  רווחים  סעיף חלוקת  השותפו  11  ראו  ת להסכם 
 המצורף כנספח א' לפרק זה.
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 שותפות מוגבלת  הסכם
 
 

   ותוקן ביום ______   2020שנת ינואר לחודש  19נערך ונחתם ביום ש
 
 
 בין 
 

 בע"מ יוניקורן טכנולוגיות ניהול
 516125473ח.פ. 

 ״( השותף הכלליכשותף כללי )להלן: ״
 מצד אחד 

 
 

 לבין 
 
 בע"מנאמנויות  יוניקורן טכנולוגיות

 516134632ח.פ. 
 ״( השותף המוגבל)להלן: ״כשותף מוגבל 

 מצד שני 
 
 

ישראל   הואיל  מדינת  דיני  פי  על  מוגבלת  שותפות  בהקמת  מעוניינים  אשר  והצדדים 
 ;ופיתוח , בתחום מחקרבעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקיםתעסוק, 

 
 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 המבוא .1
 הימנו. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד   

 
 ופרשנות הגדרות .2

 הגדרות  2.1
 אביב בע״מ. -הבורסה לניירות ערך בתל -״ הבורסה״
 
לציבור״ ידי    -״  ההצעה  על  שתבוצע  התשקיף  פי  על  לציבור  הראשונה  ההצעה 

המציע, של יחידות אשר תונפקנה בהתאם להסכם הנאמנות על ידי השותף המוגבל  
המוגבל(   השותף  )כלפי  תקנינה  ואשר  השותף  כמנפיק  בזכויות  השתתפות  זכות 

 המוגבל בשותפות. 
 
וכל מי שיכהן מפעם לפעם כמפקח  ,  012307823שמעון אבנעים, ת.ז.      -״  המפקח״

 על פי הסכם הנאמנות והסכם זה.
 

 השותף הכללי.  - ״ המציע״
 

השותף המוגבל על פי הסכם זה וכל מי שיכהן מפעם לפעם כנאמן על    - ״  הנאמן״
 פי הסכם הנאמנות. 

 
הנאמנות ״ בין    -״  הסכם  התשקיף  פרסום  לפני  סמוך  שיחתם  הנאמנות  הסכם 

שני   מצד  המפקח  ובין  אחד  מצד  היחידות  מחזיקי  עבור  כנאמן  המוגבל  השותף 
ככל שבעתיד יאושר בהתאם    בדבר הנפקתן של יחידות, כפי שיתוקן מפעם לפעם.

יתוקן הסכם זה בהסכמה בין השות יכהן מפקח בשותפות,  ף הכללי  לדין כי לא 
והשותף המוגבל, באופן שהוראות הסכם הנאמנות, ככל שאינן מתייחסות למפקח,  
יחידות   בעלי  אסיפת  של  אישור  כך  לצורך  שיידרש  מבלי  זה  בהסכם  תוטמענה 

 ההשתתפות של השותפות.
 

 הסכם זה כפי שיתוקן מפעם לפעם.   -״  הסכם זה״ או ״הסכם השותפות המוגבלת״
 
 .1975-יות )נוסח חדש(, תשל״ה פקודת השותפו  -" הפקודה"
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השותפות המוגבלת הנוצרת בזה על פי    - "  השותפות המוגבלת" או "השותפות"

 הסכם זה. 
 
 .  1999-חוק החברות, התשנ״ט - " חוק החברות"

 
- חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד  –  "חוק המו"פ"

1984 . 
 
ללא ערך  השתתפות רשומות על שם    יחידות  –"  יחידות השתתפותאו "״  יחידות״

בשותפות   ,נקוב המוגבל  כשותף  הנאמן  בזכויות  השתתפות  זכות    –   המקנות 
 . והמוחזקות בנאמנות ע"י השותף המוגבל עבור רוכשיהן ,כמפורט בהסכם זה

 
אופציה" על  – "  כתבי  יונפקו  אשר  שם,  על  רשומים  אופציה  השותף  -כתבי  ידי 

המוגבל והמקנים למחזיקים בהם זכות לרכוש יחידת השתתפות אחת רשומה על  
כנגד כל כתב אופציה במחיר ובתנאים שיפורטו בתשקיף ו/או  ללא ערך נקוב  שם  

  כתבי אופציה כאמור, יכול שיהיו מסדרה אחת או בדוח הצעת מדף מכוחו יונפקו.  
 מכמה סדרות. 

 
 כהגדרתם בחוק המו"פ. -" פיתוח " -" ומחקר"
 
ופיתוח    –"  פרויקט" מחקר  הינו  פעילותה  שתחום  מוגבלת  בשותפות  פרויקט 

 רתו בתקנון הבורסה. דכהג
 
תאריך שיהיה סמוך לאחר סגירת רשימת החתימות בהצעה    -"  תאריך ההשלמה"

ניירות הערך שיוצעו לציבור במסגרת  לציבור אך לפני הרישום למסחר בבורסה של  
 ההצעה לציבור. 

 
 התשקיף שעל פיו תבוצע ההצעה לציבור.  -״  התשקיף״

 
ה - "  ניירות ערך" של   אופציההכתבי    ,שתתפותהיחידות  אחר  ערך  נייר  וכל 

 .השותפות
 
 דולר של ארה"ב.  -" דולר"
 
כל תאגיד בו   לרבות ,בע"מ 2014 וסייברוואן  בובייל בע"מ –" תאגידים מוחזקים"

 תחזיק השותפות בעתיד, במישרין או בעקיפין.  
 

 פרשנות  2.2
בהסכם זה כל האמור בלשון יחיד אף הרבים כמשמע וכן להיפך וכל האמור במין  

 זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך. 
 

 אין להתחשב בכותרות להסכם זה למטרת פירושו. 
 

כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות הפקודה ו/או  בכל מקום בהסכם זה שבו נקבע  
ו/או התקנות שהותקנו מכוחם ו/או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה   חוק החברות 

ו/או   מכוחם  שהותקנו  התקנות  ו/או  החברות  חוק  ו/או  הפקודה  להוראות  היא 
״(, שאינן ניתנות להתנאה,  הוראות החקיקהזה בלבד: ״  להוראות כל דין )בסעיף

ם הקשר הדברים מחייב אחרת. במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה  אלא א
 לבין הוראות החקיקה שאינן ניתנות להתנאה, תגברנה הוראות החקיקה כאמור. 

 

 יצירת השותפות .3
לפי   3.1 מוגבלת  שותפות  לכונן  מסכימים  זה  להסכם  זכויותיהם  ה.  פקודההצדדים 

 הפקודה והוראות הסכם זה.וחובותיהם של השותפים יקבעו לפי הוראות 
 

השותפות   3.2 תקנות  את  מהוות  זה  הסכם  בסעיףהמוגבלת  הוראות    61  כמשמעותן 
 לפקודה. 
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 שם השותפות .4
שם אחר  כל  ״ או  שותפות מוגבלת  -  יוניקורן טכנולוגיותיהיה: ״  המוגבלת  שם השותפות

 והשותפויות. שיקבע על ידי השותף הכללי ויאושר על ידי רשם החברות 
 

 סמכויותיה וכוחותיה מטרת השותפות, .5
עסוק, בעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים,  ל   מטרת השותפות המוגבלת הינה 5.1

 . 1פיתוח או /במחקר ו
 

  43השותפות הוקמה, בין היתר, לצורך ביצוע השקעות כמפורט במסלול הטבה מס'  
מוסדיים בתעשייה עתירת  עידוד השקעות של גופי השקעה    -של רשות החדשנות  

 2הידע. 

 
האמור בתחום  תעסוק  היתר,השותפות  בין  בחברות    ,  השקעה  בובייל  באמצעות 

 .בע"מ 2014סייברוואן ו , וויפפלאש בע"מבע"מ
 

השותפות   ל בנוסף,  השקעה  רשאית  באמצעות  האמור  בתחום  בפרויקטים  עסוק 
ם  מי ת בתחוובחברות נוספות העוסק נוספים של מחקר ו/או פיתוח, לרבות השקעה  

אף אם לא הוגדרו במפורט בהסכם זה וזאת לתקופה של שלוש שנים    ,יםהאמור
 . 3בבורסה של ניירות הערך של השותפות  שתחל במועד הרישום למסחר

 
ותפות רשאית, בכפוף  לאחר חלוף תקופת שלוש השנים כאמור, תהיה השכמו כן,  

נא  65לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות בדרך הקבועה בסעיף  
לפקודת השותפויות, אשר תוקפה יהיה לשלוש שנים, להחליט על ביצוע פרויקטים  

 נוספים שלא הוגדרו בהסכם זה.
 

מדיניות ההשקעה של השותפות הינה השקעה במספר פרויקטים. סכום ההשקעה  
מנכסי השותפות    40%קט בודד בו השותפות תשקיע לראשונה, לא יעלה על  בפרוי

 .על פי הדו"חות הכספיים האחרונים שלה, הידועים במועד ההשקעה
 

לצורך   5.2 מועילים  ו/או  הדרושים  והכוחות  הסמכויות  כל  יהיו  המוגבלת  לשותפות 
, לרבות התקשרות בהסכמים  קידום מטרת השותפות המוגבלת או הקשורים בה

הוצאה  וב דרושות לשם  או  נחוצות  הינן  השותף הכללי  הפעולות שלדעת  כל  יצוע 
 .לפועל של מטרות השותפות והכל בהתאם להוראות הסכם זה

 
בדבר   5.3 בהסכמים  להתקשר  רשאית  תהא  השותפות  ספק  בחברות  להסיר  השקעה 

הועברו על שם השותפות,  , אף בטרם  מו"פ או רכישה של זכויות למחקר ופיתוח
בקשר עם זכויות  ובלבד שהשותפות לא תבצע פעולות ולא תוציא כסף לפעולות,  

זכויות    םשא בהוצאות ישירות אחרות בגין אותיכאמור, ולא תו/או חברות מו"פ  
פיננסיות,   כלכליות,  בדיקות  נאותות,  בדיקות  הוצאות  למעט  מו"פ,  חברות  ו/או 

 . ת וכד' בקשר עם זכויות ו/או חברות מו"פמקצועיות/טכניות, רגולטוריו
 

 הון השותפות  .6
 יהיה מורכב מהסכומים הבאים: המוגבלת הון השותפות  6.1

 
  חתימת הסכם זה,  לאחרוכנס על ידי השותפים  י ש״ח אשר    1,000סכום של   6.1.1

ש״ח על   0.1 - ש״ח על ידי השותף המוגבל ו 999.9  וכנסוי כשמתוך סכום זה 
 וכן;   ,ידי השותף הכללי

 
השותפות מבוססת על השקעות  מדיניות ההשקעות של  נכון למועד התשקיף,  ,  לתשקיף  8בפרק    8.6.3כמפורט בסעיף    1

ו/או מחקר  של  פרויקטים  פיזור    במספר  שיאפשר  באופן  פיתוח,  ו/או  במחקר  העוסקות  בחברות  ו/או  פיתוח 
לפזר   השותפות  בכוונת  התשקיף,  למועד  נכון  חברות.  ו/או  פרויקטים  מספר  פני  על  השותפות  של  הפורטפוליו 

מ בלמעלה  ולהשקיע  במ  10  -השקעותיה  העוסקות  השקעה  חברות  הזדמנויות  לאיתור  בכפוף  פיתוח  ו/או  חקר 
מיליון דולר,    1-2  -מתאימות. באופן עקרוני בכוונת השותפות להשקיע בכל חברת פורטפוליו סכום ראשוני של כ

מכוונת  השותפות  לגופה.  תיבחן  השקעה  וכל  כאמור  סכומים  דווקא  להשקיע  מחויבת  אינה  השותפות    אולם, 
הרא בשלבים  בעיקר  כי  להשקעות  מובהר  מכירות.  שהחלו  לחברות  עדיפות  עם  פיתוח,  ו/או  מחקר  של  שונים 

 השותפות אינה מגבילה את עצמה מבחינת תחומי ההשקעה של המחקר ו/או הפיתוח בהם היא תשקיע.   
למען הסר ספק, האמור לעיל אינו גורע מהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו לעניין הגדרת פרויקט בשותפות    2

 וגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח ולעניין מגבלות ההשקעה של שותפות כאמור. מ
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בהתאם   6.1.2 ההשלמה  בתאריך  המוגבל  השותף  ידי  על  שיוכנסו  הסכומים 

 להלן.  6.2ף  לסעי
 

השותף המוגבל יכניס לשותפות בתאריך ההשלמה סכום השווה לכל סכום תמורת   6.2
ההנפקה )נטו, לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( של היחידות )לרבות כתבי אופציה, אם  
של   סכום  )בניכוי  התשקיף  פי  על  ויוצעו  ידו  על  שיונפקו  בתשקיף(  כאלה  יוצעו 

וכן יכניס להון השותפות כל   ש״ח שיוותר בידיו לצורך הוצאות הנאמנות(, 200,000
סכום נוסף שיתקבל על ידו תמורת ההנפקה של יחידות )לרבות כתבי אופציה( אשר  
לפני תאריך   או לאחרים סמוך  בו  לבעלי שליטה  ידו לשותף הכללי או  על  יונפקו 

 כלל בתשקיף.  יהתשקיף או בתאריך ההשלמה או לפניו, על פי התחייבות שת

 

  6.1.1  הסכום ששולם על ידי השותף המוגבל על פי סעיף  סכומים אלה יהוו יחד עם 6.3
 מהון השותפות המוגבלת.  99.99% -כ
 

הקצאת  ב 6.4 עקב  סכומים  המוגבל  השותף  לידי  יגיעו  שבה  עת  ערךכל  )כגון    ניירות 
מימוש   בשל  או  אחרים  ערך  ניירות  של  או  יחידות  של  חדשות  הנפקות  בעקבות 

יונפקו על ידי השותף המוגבל(  יהא  ניירות ערך המקנים זכות לרכישת יחידות ש
ובניכוי    השותף המוגבל חייב להכניס סכומים אלה, בניכוי עמלות שישתלמו עליהם

הנפקה בהסכמת    ,הוצאות  המוגבל,  שהשותף  סכומים  ובניכוי  השותפות,  להון 
  יותיר בידיו לצורך הוצאות הנאמנות )מעבר לסכום הקבוע בסעיף   ,השותף הכללי

 לעיל(.  6.2
 

 . המוגבלת לא יהא זכאי לריבית בגין תשלומיו להון השותפות המוגבל  תףשוה  6.5
 

השותף   6.6 של  חלקו  יהיה  המוגבלת  השותפות  הון  הגדלת  על  שיוחלט  מקרה  בכל 
יהיה    99.99%המוגבל   הכללי  השותף  של  וחלקו  לשותפות  שיוכנס  הנוסף  מההון 

 מההון הנוסף שיוכנס לשותפות המוגבלת.   0.01%
 

הר בזאת כי השותף הכללי יהיה רשאי לרכוש, בכל עת, ניירות  למען הסר ספק, מוב  6.7
 ערך של השותפות, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

 

 מקום ניהול העסקים  .7
. השותף  , תל אביב85יהודה הלוי  יהיה ברחוב  המוגבלת  מקום ניהול העסקים של השותפות  

לשנות יוכל  ניהול העסקים  הכללי  לזמן את מקום  למקום    מזמן  של השותפות המוגבלת 
 .אחר

 
 ומימונןהמוגבלת הוצאות השותפות  .8

ו/או    אשראי  הכללי רשאי )אך לא חייב( לקבל בשם השותפות המוגבלתהשותף   8.1
מימון ו/או  הוצאות  מענקים  מימון  לצורך  כמתאימים  לו  שיראו    יהםבתנאים 

 לשעבד לצורך זה את נכסי השותפות המוגבלת.להחליט  ו
 

הון  השותף   8.2 את  להגדיל  ממנו  ולבקש  המוגבל  לשותף  לפנות  רשאי  יהיה  הכללי 
ישמשו    המוגבלת   השותפות המוגבלת על מנת שהכספים שיוכנסו להון השותפות 

למטרות שהיא רשאית לעסוק בהן על פי הסכם זה, כפי שיהיו מעת לעת ולפעולות  
תו לשותף  השותף הכללי יציין בפניי  שהשותפות רשאית לעשותן על פי הסכם זה.

 המוגבל את הסכום שבו הוא מבקש להגדיל את הון השותפות. 
 

ו/או דוח הצעת מדף ו/או בכל  כזה יפעל השותף הכללי לפרסום תשקיף  במקרה  
לגיוס הכספים הנדרשים לשם הגדלת הון השותפות כאמור  דרך אחרת על פי דין  

שתכללנה    וזאת בכפוף לתנאים ולאישורים שידרשו לכך על פי הוראות מפורשות 
. מבנה ותנאי ההנפקה לרבות סוגי ניירות הערך  ועל פי כל דין  בהסכם הנאמנות

 
למען הסר ספק, האמור לעיל אינו גורע מהוראות פקודת השותפויות באשר לאופן אישור עסקאות של השותפות עם    3

שליטה בו ענין אישי  השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בו או עסקאות של השותפות אשר לשותף הכללי ו/או לבעלי ה
 בהן, המחייבות אישורים מיוחדים בהתאם להוראות פקודת השותפויות. 
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שיוצעו בה ותנאיהם, הכמות שתוצע מכל סוג, הרכב האגדים שבהם יוצעו ניירות  
הערך כאמור והמחירים ומחירי המימוש של ניירות ערך המקנים זכות לרכישת  

פוף לכל אישור הנדרש, ככל שנדרש,  ובכ   יחידות יקבעו על פי החלטת השותף הכללי
   .על פי דין

 

 השתתפות בהכנסות, הוצאות והפסדים .9
מההוצאות וההפסדים של  0.01%  -ישא בימההכנסות ו  0.01%  -השותף הכללי יהיה זכאי ל

השותפות המוגבלת וכן בהוצאות והפסדים של השותפות המוגבלת אשר עקב ההגבלה על  
 שא בהם השותף המוגבל. י להלן, לא י 14.2אחריות השותף המוגבל, כאמור בסעיף 

שא בכפוף להגבלת אחריותו כאמור  ימההכנסות וי  99.99%  -השותף המוגבל יהיה זכאי ל 
 מההוצאות וההפסדים של השותפות המוגבלת.  99.99% -להלן ב  14.2בסעיף 
 

 תשלומים לשותף הכללי  .10

 ניהול דמי  10.1
זכאי לקבל מהשותפות    יהיה ו  השותף הכללי ינהל את השותפות המוגבלת 10.1.1

 .  חודש בכל"מ, מע בתוספת דולר אלף 24בסך של  ניהול המוגבלת דמי  
 

השותף הכללי יישא מתוך דמי הניהול, בשכר אשר ישולם לדירקטורים של   10.1.2
השותף הכללי, למעט דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים, בגין  
הכללי   לשותף  שיעניקו  שוטפים  שירותים  ובגין  כדירקטורים  שירותם 

 )להבדיל מלשותפות( בתחומי התפעול השוטף, בתוקף תפקידם.
 

השו הוצאות  המוגבלתיתר  חיצוניים  תפות  דירקטורים  שכר  לרבות   ,
 ישולמו על ידי השותפות המוגבלת.  ודירקטורים בלתי תלויים,

 
ו/או   עובדים במישרין רשאית להעסיק מובהר להסרת ספק, כי השותפות 10.1.3

אשר נושאי לשותפות משרה  תישא   כאמור ובמקרה שירותים יתנו 
 במלוא עלות שכרם. השותפות

 

 וחוב  לטיפול בגיוסי הון סיוע בגין תמורה 10.2
הכללי    לשותף  ישלם  סיוע    ,הנאמן  בותמורת  במסגרת  טיפול  ההון  ההצעה  גיוס 

  20, סך של  )ציבורי או פרטי(ובמסגרת כל גיוס הון ו/או חוב נוסף  לציבור הראשונה  
 .בגין כל גיוס הון ו/או חוב כאמור אלפי דולר בתוספת מע"מ

 

 דמי יוזמה  10.3
  זכאי   יהיה  הכללי  השותף,  לשותפות  הכללי  השותף  של  הייזום  לשירותי  בתמורה

מהשותפות על    לקבל  המבוססים  יוזמה  שתקבל    הכנסותדמי  תמורות  ו/או 
   , כמפורט להלן.השותפות

 
הכללי   להלן(  30%או    20%  לקבל  זכאי  יהיההשותף  ו/או    מכל  )כמפורט  הכנסה 

פרויקט ו/או תאגיד  שתתקבל על ידי השותפות מכל    ,בכסף או שווה כסף   ,תמורה
על ידי השותפות מתשואה על    שיתקבלו  סכומים  בגין  לרבות ,  מוחזק של השותפות

הועמדו  ההשקעה בדרך של דיבידנדים וחלוקות אחרות ומריבית בגין הלוואות ש
ו/או   של השותפותללפרויקט  מוחזק  או  ,  תאגיד  מימוש מלא  בעת  ורק  אך  וזאת 

   :בניכויחלקי של השקעת השותפות בפרויקט ו/או בתאגיד מוחזק כאמור, 
 
שמומש    תו פרויקט ו/או תאגיד מוחזקההשקעות הישירות של השותפות באו  (א)

;  )או החלק היחסי של ההשקעות הישירות במקרה של מימוש חלקי(, לפי העניין
   -ו

 

הסכום המצרפי המצטבר של הפסדים שנבעו לשותפות בגין השקעות השותפות   (ב)
בפרויקטים ו/או תאגידים מוחזקים אחרים שנסגרו, פורקו או שההחזקה בהם  

  , בתקופות קודמות למועד תשלום דמי היוזמה כאמור  מומשה על ידי השותפות
   -; וואשר לא נוכו זה מכבר מתשלום אחר של דמי יוזמה
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השקעותיה   (ג) ממימוש  לשותפות  שינבעו  מרווחים  לנבוע  שעשויים  מיסים 
 בפרויקטים ו/או בתאגידים מוחזקים.  

 
 "(.  נטו התמורהלהלן: ")
 

הסכום המצרפי המצטבר של הפסדים כאמור יחושב בגובה הפער המצטבר של סך  
התמורות שנבעו לשותפות בכסף או שווה כסף, מכל פרויקט ו/או תאגיד מוחזק של  
השותפות שמומש ו/או נסגר, פורק או חוסל, בתקופות קודמות בניכוי ההשקעות  
הישירות של השותפות באותו פרויקט ו/או תאגיד מוחזק שמומש ו/או נסגר, פורק  

חוסל כל    , או  בגין  כסף  שווה  או  בכסף  לשותפות  שנבעה  שהתמורה  לכך  בכפוף 
וסל על בסיס פרטני אשר  פרויקט ו/או תאגיד מוחזק שמומש ו/או נסגר, פורק או ח

היתה   ההפסדים,  של  המצטבר  המצרפי  הסכום  תחשיב  במסגרת  בחשבון  יובא 
המוחזק   התאגיד  ו/או  בפרויקט  השותפות  של  הישירה  מההשקעה    הנ"ל נמוכה 

,  "(לשותפות  התמורה)להלן: "דמי יוזמה    אחר של  מתשלוםזה מכבר  לא נוכו  אשר  ו
   בתוספת מע"מ, ככל שיחול.

 
באות דמי   ישולמו  )דהיינו  והיוזמה  לשותפות  התמורה  שתתקבל  ככל    ,אופן 

ככל שהתמורה תתקבל   במזומן,  היוזמה  דמי  ישולמו  במזומן  שהתמורה תתקבל 
ככל   זכויות,  או  ערך  ניירות  באותם  היוזמה  דמי  ישולמו  זכויות  או  ערך  בניירות 

ו יחסיים,  בתשלומים  היוזמה  דמי  ישולמו  בתשלומים  תשולם    כיו"ב( שהתמורה 
   .ובסמוך לאחר קלבתה

 
ממימוש לשותפות  התמורה  בהן  ו/או    בנסיבות  בפרויקט  השותפות  השקעת  של 

מוחזק באותו    בתאגיד  ההשקעה  מגובה  שניים  פי  עד  תאגיד  תהא  ו/או  פרויקט 
יהיו  מוחזק היוזמה  דמי  אזי  התמורה    20%,  בהן  ובנסיבות  נטו  התמורה  מגובה 

תהא גבוהה    של השקעת השותפות בפרויקט ו/או בתאגיד מוחזק לשותפות ממימוש  
, אזי דמי היוזמה  פרויקט ו/או תאגיד מוחזקמפי שניים מגובה ההשקעה באותו  

 מגובה התמורה נטו.  30%יהיו 
 

 ר על ידי המפקח. חישוב דמי היוזמה בפועל יאוש

המחשה] של    :לצורך  מצטבר  סכום  השקיעה  השותפות  דולר    4,500אם  אלפי 
דולר בכל תאגיד(, ותחת    1,500בשלושה תאגידים מוחזקים שונים )סך של   אלפי 

הנחת היסוד כי לשותפות אין כל השפעה מהותית על אף אחד מהתאגידים כאמור  
. נניח כי השותפות רשמה הפסד  ההשקעות נמדדות בשווי הוגן בכל נקודת חתך  -

של   בסכום  א'  מוחזק  בתאגיד  ההשקעה  מלוא  )דהיינו,    500ממימוש  דולר  אלפי 
אלפי דולר(.    1,000התמורה שהתקבלה ממימוש ההשקעה בתאגיד מוחזק א' הינה  

אלפי    700בנוסף, השותפות רשמה הפסד משערוך השקעה בתאגיד מוחזק ב' בסך  
אלפי דולר. יצוין כי מדובר על    800  - ל ההשקעה נאמד בדולר )דהיינו השווי ההוגן ש 

הפסד שלא נבע ממימוש ההשקעה כאמור(. במצב דברים זה מימשה השותפות את  
)דהיינו, השווי    4אלפי דולר   5,000מלוא ההשקעה בתאגיד מוחזק ג' בתמורה לסך של  

  מגובה  2, אשר הינם פי  אלפי דולר  3,500ההוגן של ההשקעה הנוספת מגלם רווח של  
  900דמי היוזמה אליהם יהיה זכאי השותף הכללי הינם    ולכן  ,ההשקעה המקורית(

מתחשיב של גובה התמורה שהתקבלה ממימוש    30%שהם שיעור של    ,אלפי דולר
בסך   ג'  מוחזק  בתאגיד  המקורית    5,000ההשקעה  ההשקעה  בניכוי  דולר  אלפי 

בסך   ג'  מוחזק  ממימוש    1,500בתאגיד  הפסד  ובניכוי  מומשה  אשר  דולר  אלפי 
 אלפי דולר.  500השקעה בתאגיד מוחזק א' בסך 

יצוין, כי בנסיבות בהן התמורה לשותפות ממימוש מלוא ההשקעה בתאגיד מוחזק  
הוגן של ההשקעה הנוספת מגלם  אלפי דולר )דהיינו, השווי ה   2,500ג' הינה בסך של  

מגובה ההשעה המקורית(, אזי דמי    2אלפי דולר אשר הינו פחות מפי    1,000רווח של  
  20%אלפי דולר, שהם שיעור של    100היוזמה אליהם יהיה זכאי השותף הכללי הינם  

מתחשיב של גובה התמורה שהתקבלה ממימוש ההשקעה בתאגיד מוחזק ג' בסך  
ג' בסך  אלפי דולר, בנ  2,500 אלפי    1,500יכוי ההשקעה המקורית בתאגיד מוחזק 

 
 הדוגמא, נניח כי סכום זה הינו לאחר ניכוי מיסים.    לצורך 4
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ובניכוי הפסד ממימוש השקעה בתאגיד מוחזק א' בסך     500דולר, אשר מומשה, 
 אלפי דולר[. 

 השותפות רווחיהפסדי ו .11

שהשותף   11.1 כך  הכללי,  השותף  ובין  המוגבל  השותף  בין  יתחלקו  השותפות  הפסדי 
  0.01%  -פות, והשותף הכללי ישא במן ההפסדים של השות  99.99%  -המוגבל ישא ב

מן ההפסדים וכן בהוצאות והפסדים של השותפות המוגבלת, אשר עקב ההגבלה על  
אחריות השותף המוגבל, לא ישא בהם השותף המוגבל. אולם, בשום מקרה לא יהיה  
גובה הסכום שהוא השקיע   עד  השותף המוגבל חב בהתחייבויות השותפות, אלא 

 בהון השותפות. 

 

סכומים אשר יהיו בידי השותפות המוגבלת ואשר לא יחולקו לשותפים )לרבות אלו   11.2
הכללי   השותף  יהיה  חולקו(  שלא  ומרווחיה  המוגבלת  השותפות  מהון  הנובעים 
רשאי, אם ימצא זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי כמתאים, להשקיעם, עד למימוש  

שהש ובלבד  כמתאים,  שימצא  באופן  נועדו  שלשמן  למטרות  כאמור  בהם  קעות 
תיעשינה למטרת שמירה, ככל האפשר, על הערך הריאלי של הכספים ועל זמינותם  

 של הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות המוגבלת. 
 

 סמכויות ותפקידי השותף הכללי  .12
ועסקיה תהיה   השליטה המלאה על ניהולה של השותפות המוגבלת  בכפוף להוראות כל דין,  

בידי השותף הכללי. השותף הכללי ינהל את כל עסקי ועניני השותפות המוגבלת לפי שיקול  
על מנת לבצע את מטרות השותפות המוגבלת כאמור בהסכם השותפות    דעתו וכמיטב יכולתו

 המוגבלת. 
 

להתנות ניתן  שלא  הפקודה  להוראות  וכוחות    בכפוף  סמכויות  יהיו  הכללי  לשותף  עליהן, 
מלאים לעשות או לגרום שיעשו כל הפעולות שיראו לו נחוצות ו/או מועילות לביצוע מטרות  
השותפות המוגבלת )למעט סמכויות וכוחות שיוצאו במפורש בהסכם זה כפי שיתוקן מפעם  

 ר לעיל לרבות גם:לפעם, בהוראה אשר אינה ניתנת להתנאה( ומבלי לגרוע מכלליות האמו
 

לחתום בשם השותפות המוגבלת על כל ההסכמים והמסמכים הקשורים  ולהחליט   12.1
ועל כל שינוי או תיקון  באיתור ו/או ניהול השקעות בתחום פעילותה של השותפות  

 בהם או בכל מסמך הכרוך בפעולה על פיהם ולרבות: 
 

מכירתם, ניסוח  הסכמי השקעה ו/או רכישת ניירות ערך ו/או זכויות ו/או   .א
 וחתימה על שטרי העברת מניות; 

 

 כל ההסכמים בתחום פעילותה של השותפות ; .ב

 

לקבל מימון ו/או מענקים לצורך פעילות השותפות המוגבלת ולחתום על כל   .ג
 המסמכים וליצור שעבודים הדרושים לשם כך; 

 
הסכמי רכישה ו/או מכירה ו/או רישום ו/או מתן ו/או קבלת רישיון ו/או   .ד

 ות שימוש אחרות בקשר עם זכויות קניין רוחני;  זכוי
 

העוסקים   .ה אחרים  גורמים  עם  במחקר  הסכמים  והשקעה  ניהול  באיתור, 
ו ידע  עתירת  טכנולוגיה  של  ובהשקעה    שיתופם ופיתוח  בניהול  באיתור, 

 במחקר ופיתוח של טכנולוגיה עתירת ידע.  

 

הסכמים הקשורים לייצור ולשיווק של פירות המחקר ופיתוח שבוצע על ידי   .ו
 השותפות )במישרין או בעקיפין(.  

 

 למשרדי ממשלה ורגולטורים.כל פניה  .ז
 
 . מחקר, פיתוח ושיווקכל מסמך אחר הקשור בפעולות  .ח
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לעיל, להחליט לחתום ולחתום על הסכמים   12.1  ובכפוף לאמור בסעיףבדרך כלל   12.2
המוגבלת   השותפות  בשם  העניין,  ומסמכים  לפי  שלה,  מוחזקים  תאגידים  ו/או 

 הכללי ימצא לנכון.  הכוללים אותם תנאים, תניות והוראות כפי שהשותף

 

ן ו/או  ו/או מימו לעיל אשראי    8.1  לקבל, לפי שיקול דעתו, ובכפוף להוראות סעיף 12.3
בשם השותפות המוגבלת למטרות השותפות המוגבלת ולשעבד לצורך זה  מענקים  

ו/או מימון ו/או  את נכסי השותפות המוגבלת, לרבות גם )אך לא רק( קבלת אשראי  
 . קידום מטרות השותפותלצורך  םושעבוד נכסימענקים  

 

נתבעת  לנהל כל תביעה והליך משפטי בשם השותפות המוגבלת בין כתובעת ובין כ  12.4
 . וליישב תביעות והליכים משפטיים כאמור והוא יהיה רשאי גם להתפשר בהם

 
 לתת כל הודעה בשם השותפות המוגבלת.  12.5

 

בין במישרין ובין בעקיפין,    , ביחס לכל פרויקט אשר השותפות רשאית לעסוק בו 12.6
מחקר ופיתוח ו/או  לעיל, לקבל כל החלטה בקשר לביצוע פעולות    5.3  בהתאם לסעיף

מחקר ופיתוח והשקעה בפעילות  או המשך פעולות  בפעילות מחקר פיתוח  השקעה  
מחקר ופיתוח, כולל החלטות בדבר הייצור ו/או השיווק של פירות המחקר והפיתוח  

מנעות מפעולות כאמור או מהשתתפות בהן,  ילרבות החלטות על השבוצע כאמור,  
 .םאו הפסקת

 

המוגבלת   12.7 השותפות  עניני  על  ומדויקים  מלאים  רישומים  ינהל  הכללי  השותף 
סם את הדוחות הכספיים וכל מידע שיש לדווח עליו לשלטונות המס,  ועסקיה, ויפר

ולמחזיקי ניירות ערך    , לכל רשות, בארץ ו/או בחו"ללרשות ניירות ערך, לבורסה 
שהשותף המוגבל ינפיק, והכל במועדים, באופן וברמת הפירוט הנדרשים על פי דין  

יוצעו פיו  שעל  תשקיף  כל  פי  על  או  הנאמנות  הסכם  פי  על  של    או  ערך  ניירות 
 לציבור, או על פי תקנון הבורסה או על פי הסכמים עם שלטונות המס.  השותפות

 
 דוחות ומידע  12.8

 השותף הכללי יכין ויפרסם במועדים הדרושים דוחות כדלקמן: 
 

כל הדו״חות של השותפות המוגבלת שיש לפרסמם על פי הסכם השותפות   12.8.1
ידי   על  חתימתם  לאחר  מיד  וזאת  יאוחר  המוגבלת  ולא  הכללי,  השותף 

 מהמועד שנקבע בהסכם השותפות המוגבלת.
 

ערך,   12.8.2 ניירות  חוק  פי  על  לפרסם  המוגבלת  השותפות  על  או  שעליו  דוחות 
 . והתקנות שהותקנו על פיו  1968-תשכ״ח

 

 דוחות שעליו לפרסמם על פי תקנון הבורסה והנחיותיה.  12.8.3
 

המגנ״א  מערכת  באמצעות  לציבור  האמורים  הדוחות  את  יפרסם  הכללי    השותף 
בדרך המקובלת להפצת דוחות של שותפויות שניירות ערך המקנים זכות    ,והמאי"ה

 השתתפות בהם נסחרים בבורסה ובהתאם למועדים הקבועים בדין. 
 

   אחריות, שיפוי וביטוח .13

ובשותף המוגבל  נושאי משרה בשותף הכללי  השותף הכללי,  אחריות, שיפוי וביטוח   13.1
 ובתאגידים מוחזקים שלה  ונושאי משרה בשותפות

ו/או   (א) המוגבל  השותף  ו/או  הכללי  המוגבלת  השותף  רשאים  השותפות 
ו/או    ,מראש  ,לפטור ו/או  את השותף הכללי  נושאי משרה בשותף הכללי 

ו/או בתאגידים    ת ו/או נושאי משרה בשותפו בשותף המוגבל  נושאי משרה  
מאחריותם, כולה או    זה "נושאי משרה"(  13מוחזקים שלה )להלן בסעיף  

כלפי   הזהירות  חובת  הפרת  עקב  נזק  בשל  ו/או  מקצתה,  הכללי  השותף 
מתיר   שהדין  אחרת  הפרה  כל  בשל  או  המוגבל,  השותף  ו/או  השותפות 

  השותף הכללי לחברה לפטור נושא משרה בה בגינה. על אף האמור לעיל,  
לפטור מראש דירקטור    םרשאי  םהשותפות אינו/או השותף המוגבל ו/או  
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השותפות ו/או השותף המוגבל עקב  השותף הכללי ו/או  מאחריותו כלפי  
 השותפות.השותף הכללי ו/או  הפרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי 

 
וככל שיינתן, לא יחול על   שיינתן, אם הפטור האמור, יובהר כי אף על

נושא  שקיבלהחלטה   ו/או  הכללי  או השותף   עסקה על  משרה, 
ידי השותף הכללי ו/או נושא משרה  ושלבעל השליטה בשותף   על שאושרה

)גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק  כלשהו   הכללי או לנושא משרה 
 ( עניין אישי באישורה. כתב הפטור

 
  ם רשאי  יהיוהשותפות המוגבלת  השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או   (ב)

נושאי המשרה, בשל חבות או הוצאה  מהשותף הכללי ו/או לשפות כל אחד  
שהוציאו   או  עליהם  השהוטלה  היותם  בתוקף  שעשו  פעולה  שותף  עקב 

 בכל אחד מאלה: ,, לפי הענייןו/או נושאי משרההכללי  

  
פי פסק דין, לרבות  -על אחר  לטובת אדם  חבות כספית שהוטלה עליהם   .1

 פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט; 

 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציאו עקב   .2
חקירה או הליך שהתנהל נגדם בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או  

שהוטלה עליהם    הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדם ובלי
כתב   הגשת  בלא  שהסתיים  או  פלילי,  להליך  כחלופה  כספית  חבות 
בעבירה   פלילי  להליך  כחלופה  כספית  חבות  בהטלת  אך  נגדם  אישום 

 שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי. 
 

זו   בענ  -בפסקה  אישום  כתב  הגשת  בלא  הליך  בו  י "סיום  שנפתחה  ין 
ו"חבו פלילית"  פלילי"  חקירה  להליך  כחלופה  כספית  כמשמעם    -ת 

 ( לחוק החברות;1)א()א260בסעיף 
 
או   .3 דין, שהוציאו  עורך  לרבות שכר טרחת  הוצאות התדיינות סבירות 

השותף הכללי ו/או  חויבו בהם בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדם בידי  
או בידי אדם אחר, או באישום    םהשותפות או בשמהשותף המוגבל ו/או  

י שממנו זוכו, או באישום פלילי שבו הורשעו בעבירה שאינה דורשת  פליל 
 הוכחת מחשבה פלילית. 

 

()א( לחוק ניירות ערך או  1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף   .4
לחוק    1, או ט4, ח' 3בשל הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך לפי פרקים ח'

שכר טרחת    ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה
 עורך דין;

 

הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי חוק ההגבלים   .5
תשמ"ח התדיינות    1988- העסקיים,  הוצאות  לרבות  אליו,  בקשר  ו/או 

 סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; 

 

לשפות   .6 מותר  יהיה  ו/או  מותר  בגינן  אשר  אחרת  הוצאה  או  חבות  כל 
 פי חוק החברות. -עלנושא משרה בחברה, 

 

  ם רשאי  יהיוהשותפות המוגבלת  השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או   (ג)
נושאי המשרה  השותף הכללי ו/או  לתת התחייבות מראש לשפות כל אחד מ

 בכל אחד מאלה:  

 

, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים  1(ב)13.1כמפורט בסעיף   .1
ו/או דירקטוריון השותף המוגבל,  שלדעת דירקטוריון השותף הכללי  

השותף הכללי ו/או השותף המוגבל  צפויים לאור פעילות  לפי העניין,  
או  ו/או   לסכום  וכן  לשיפוי  ההתחייבות  מתן  בעת  בפועל  השותפות 

הכללי   השותף  שדירקטוריון  מידה  לפי  לאמת  המוגבל,  השותף  ו/או 
ושבהתחייבוהעניין,   העניין,  בנסיבות  סבירים  הם  כי  לשיפוי  קבע  ת 

הכללי   השותף  דירקטוריון  שלדעת  האירועים  השותף  יצוינו  ו/או 
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בפועל  ו/או השותפות  צפויים לאור פעילות החברה  המוגבל, לפי העניין,  
דירקטוריון   וכן הסכום או אמת המידה אשר  בעת מתן ההתחייבות 

קבע כי הם סבירים  ו/או השותף המוגבל, לפי העניין,  השותף הכללי  
 יין. בנסיבות הענ

 

 לעיל. 6(ב)13.1או   5)ב( 13.1או  3(ב)13.1,  2( ב)13.1כמפורט בסעיפים  .2
 

   ביטוח
ביטוח  ללהתקשר בחוזה    םהשותפות המוגבלת רשאיהשותף הכללי ו/או   (ד)

אחריותם של השותף הכללי ו/או נושאי המשרה בשל חבות שתוטל עליהם  
נושאי   ו/או  הכללי  השותף  היותם  בתוקף  שעשו  פעולה  בכל  עקב  משרה, 

 אחד מאלה: 
 

ו/או   .1 המוגבל  השותף  ו/או  הכללי  השותף  כלפי  זהירות  חובת  הפרת 
 השותפות ו/או אדם אחר;

 

ו/או   .2 המוגבל  השותף  ו/או  הכללי  השותף  כלפי  אמונים  חובת  הפרת 
לב   בתום  פעל  המשרה  נושא  ו/או  הכללי  שהשותף  ובלבד  השותפות, 

ובת השותף הכללי  והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בט
 ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות; 

 

 חבות כספית שתוטל עליהם לטובת אחר. .3
 

אחריותם של השותף  ביטוח  לעל אף האמור לעיל, לא ניתן יהא להתקשר בחוזה   13.2
, וכן לא ניתן יהא לשפות ו/או לפטור  הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או נושאי משרה

בשל כל    אותם מאחריות כלפי השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות,
 אחד מאלה: 

 
אמונים (א) חובת  אמונים  למעט    ,הפרת  חובת  הפרת  בשל  וביטוח  שיפוי  לעניין 

 ;( לעיל2)ד()13.1כאמור בסעיף 
אם נעשתה ברשלנות  הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט   (ב)

 בלבד;

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;  (ג)

 ;יהםקנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על  (ד)
 

()א( לחוק  1נד)א()52הליך אכיפה מנהלית למעט תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף   
  ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא בעל תפקיד בקשר עם הליך אכיפה מנהלית, 

 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;
 

 שותף המוגבלה .14
השותף המוגבל לא ישתתף בשום צורה שהיא בניהול השותפות המוגבלת או עסקיה   14.1

ולא יעשה בשם השותפות המוגבלת פעולה משפטית כלשהי. פעולות השותף המוגבל  
 לא תחייבנה את השותפות המוגבלת. 

 
מן  השותף   14.2 למעלה  המוגבלת  השותפות  של  לחיובים  אחראי  יהיה  לא  המוגבל 

 הסכומים שיכניס להון השותפות המוגבלת כאמור לעיל. 
 

השותף המוגבל הוא הבעלים היחיד של הזכויות שלו על פי הסכם זה כלפי השותף   14.3
הכללי וכלפי השותפות המוגבלת ושום דבר בהסכם זה, לרבות גם אזכור בהסכם  

הסכם הנאמנות והתשקיף בדבר ההצעה לציבור או דברים הטעונים    זה של הוראות 
, פרט לשותף  אאישור או הסכמה מאת המפקח לא יתפרש כמקנה זכות למאן דהו

 המוגבל עצמו, על פי הסכם זה או כהופך אותו לשותף בשותפות המוגבלת. 
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 המפקח .15
ת ו/או  המפקח אינו שותף בשותפות המוגבלת. כל האמור בהסכם השותפות המוגבל 15.1

אחרת   סמכות  או  המפקח  מאת  הסכמה  או  אישור  הטעונים  דברים  על  בפקודה 
פעולות   כי  המפקח,  פיקוח  את  להבטיח  ורק  אך  הינה  מטרתם  למפקח,  שניתנה 
השותף הכללי יעשו על ידו לטובת השותפות המוגבלת ובלי לקפח את זכויות השותף  

 המוגבל.  

 

לב 15.2 צריך  יהיה  לא  המפקח  אישורו,  מתן  עסקאות  לצורך  של  תנאיהן  את  דוק 
אין   אם  השאלה  את  ורק  אך  אלא  ועסקאות,  החלטות  של  הכלכלית  וסבירותן 
בעסקאות ו/או בהחלטות או בשיקולים שעמדו ביסודן משום קיפוח זכויות השותף  

 המוגבל.  

 

בשיקולים   15.3 שיסודם  מנימוקים  אלא  ממנו,  הנדרש  אישור  מתן  ימנע  לא  המפקח 
נתנו על ידו בכתב. השותף הכללי וכן השותף המוגבל  ישישעליו לשקול כאמור לעיל ו

אישור שנתבקש על    ת תיהיו רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה, כי יורה למפקח ל
המשפט כי מתן האישור לא יקפח את זכויותיהם של  - ידי מי מהם אם ימצא בית

 מחזיקי היחידות.
 

תוקף לאישור כזה  מקום שנדרש אישור מאת המפקח על פי הסכם זה, לא יהיה   15.4
אלא אם ניתן על ידי המפקח בכתב. נתבקש אישור מאת המפקח, ישיב על כך תוך  
לקיפוח   יגרום  מדוע מתן האישור  בתשובתו  ינמק  סירוב,  של  ובמקרה  סביר  זמן 

 זכויותיהם של מחזיקי היחידות.
 

 תחרות בשותפות המוגבלת .16

יהיו    בעלי המניות בשותף הכלליבכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן,   16.1
בעלי  רשאים להתחרות בשותפות המוגבלת ושום דבר האמור בהסכם זה לא ימנע מ

בעלי   לרבות  הכללי,  בשותף  הכלליהמניות  בשותף  בתחום  לעסוק    ,השליטה 
 בתקופת קיום הסכם השותפות המוגבלת. פעילותה של השותפות 

 

בכפוף לאישורים הנדרשים על פי כל דין, במסגרת העברה לאחרים של חלק מזכויות   16.2
הינם בעלי  בשותף הכללי  בעלי ענין שלרבות לתאגידים   , השותפותבנכסי  השותפות

כאמור יהיו זכאים לקבל  כי בעלי ענין ניתן לקבוע  ענין בהם ו/או יזמו את הקמתם,  
 טובות הנאה מהנעברים כפי שיוסכם ביניהם. 

 
 צירוף שותפים נוספים ושינוי השיעורים בשותפות המוגבלת .17

כ״א    של  בחלקו  שינוי  כל  יחול  ולא  המוגבלת  לשותפות  נוספים  שותפים  יצורפו  לא 
שת של בשותפות המוגבלת, רווחיה והפסדיה, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפור  מהשותפים

 השותף הכללי. 
 

 תקופת השותפות המוגבלת .18
לפי הוראות הסכם זה או על פי דין או  עד לפירוקה  תקופת קיום השותפות המוגבלת הינה   

 בהסכמת השותפים. 
 

 שינויים בהסכם השותפות המוגבלת .19
 לא יעשה כל שינוי בהסכם זה אלא בהסכם נוסף בכתב בין השותף הכללי והשותף המוגבל. 

 

 הסתלקות השותף הכללי מתפקידיו .20
 השותף הכללי יסתלק מתפקידיו על פי הסכם זה בקרות אחד המקרים הבאים: 

 
פרט לפירוק  )אם ינתן צו או תתקבל החלטה בת תוקף בדבר פירוק השותף הכללי   .20.1

( אשר לא בוטלו  למטרות מיזוג עם חברה אחרת או ארגון מחדש של השותף הכללי
 . יום  30בתוך 

 
יתמנה כונס נכסים לשותף הכללי או לחלק ניכר מנכסיו באופן שיקנה לכונס  אם   .20.2

 . יום  30ומינוי כאמור לא בוטל בתוך   הנכסים שליטה על עסקי השותף הכללי
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אם נעשה השותף הכללי נטול כושר דרך קבע למלא את המוטל עליו על פי הסכם   .20.3

 זה.
 

קדם האפשרי שותף אחר )שאינו  בכל מקרה שבו יסתלק השותף הכללי מתפקידיו ימונה בה
שותף מוגבל( במקומו, למילוי תפקידי השותף הכללי על פי הסכם זה ובמידת הצורך יצורף 
לצורך זה שותף נוסף לשותפות כשותף כללי, אשר ישקיע בהון השותפות סכום אשר יהיה  

ו  מהון השותפות המוגבלת )או סכום אחר שהשותפים יסכימו עליו( וחלק   0.01%  -שווה ל
 ין הפסדים ורווחים יהיה כחלק השקעתו בהון השותפות המוגבלת. יבשותפות המוגבלת לענ

 

 פירוק .21
 השותפות המוגבלת תפורק בקרות אחד המקרים הבאים: 

 
 לעיל.  18 אם הגיע המועד שבו על השותפות המוגבלת להסתיים בהתאם לסעיף .21.1

 
  לעיל ולא מונה תוך   20  אם השותף הכללי הסתלק מתפקידו בהתאם להוראות סעיף .21.2

 חודשים לאחר הסתלקותו שותף כללי אחר במקומו. 6
 

 אם השותפים הסכימו לפרק את השותפות המוגבלת. .21.3
 

 סייגים לפירוק  .22
 מהאירועים דלהלן:השותפות המוגבלת לא תפורק עקב כך בלבד שהתרחש אחד או יותר 

 
קבע   .22.1 דרך  כושר  נטול  שנעשה  או  נכסיו  לכינוס  או  לפירוק השותף הכללי  צו  ניתן 

זה   הסכם  פי  על  עליו  המוטל  את  הכללי    -למלא  השותף  יסתלק  כזה  ובמקרה 
 לעיל.   20 מתפקידיו ויחולו הוראות סעיף

 
ניתן צו לפירוק השותף המוגבל או לכינוס נכסיו או שנעשה נטול כושר דרך קבע   .22.2

יבוא   האמורים  המקרים  אחד  בקרות  זה.  הסכם  פי  על  עליו  המוטל  את  למלא 
לפ  דין  פי  על  מוסמך  ו/או  שזכאי  מי  המוגבל  השותף  השותף  במקום  בנכסי  עול 

 המוגבל. 
 

ידי השותף המוגבל או היחידות   .22.3 על  ניירות הערך האחרים שהונפקו  היחידות או 
 וניירות הערך האחרים גם יחד נמחקו מן המסחר בבורסה.

 
 הפירוק  ניהול .23

לעיל, יפרק    21.3הוחלט בהסכמה על פירוקה של השותפות המוגבלת כאמור בסעיף   .23.1
 השותף הכללי את עסקיה, זולת אם הורה בית המשפט על דרך אחרת. 

 

ניהול הפירוק    -ככל שבית המשפט יורה על פירוק השותפות באמצעות בית המשפט   .23.2
יתבצע על ידי מי שימונה על ידי בית המשפט לצורך זה ויכול שיהיה השותף הכללי  

  20.1  )אם יורה על כך בית המשפט( אלא אם כן אירע אחד המקרים הנזכרים בסעיפים
לעיל ובמקרה כזה יתמנה אדם או גוף משפטי אחר למנהל הפירוק )השותף הכללי    20.3  -

 ״(.מנהל הפירוקהאדם שיתמנה כאמור יקראו להלן בסעיף זה: ״או 
 

לשותף   .23.3 שיש  והכוחות  הסמכויות  כל  הפירוק,  ניהול  לצורך  יהיו,  הפירוק  למנהל 
 הכללי והוא יהיה רשאי להמשיך בניהול עסקי השותפות עד לסיום הפירוק. 

 
חשבון של  עם תחילת הפירוק ובסיומו יגרום מנהל הפירוק כי ייערכו על ידי רואי ה .23.4

המוגבלת,   השותפות  נכסי  על  מתאימים  חשבונות  המוגבלת  השותפות 
 התחייבויותיה ופעולותיה ליום תחילת הפירוק וליום סיומו.

 

 נכסי השותפות המוגבלת ישמשו בידי מנהל הפירוק בדרך ובסדר שלהלן:  .23.5
 
 ההוצאות הכרוכות בפירוק ענייני השותפות המוגבלת.  סילוק  .א



 

 

 

13 
 

 חיוביה של השותפות המוגבלת למי שאינם שותפים בה.  סילוק  .ב
 חיוביה של השותפות המוגבלת לשותפים.  סילוק  .ג
  הכספים והנכסים של השותפות המוגבלת שיוותרו לאחר שיסולקו   יתרת .ד

החיובים וההוצאות האמורים או לאחר שמנהל הפירוק יפריש לצורך זה  
יחס  באופן  השותפים  בין  יחולקו  ונכסים  שותף  כספים  כל  של  לחלקו  י 

לסעיף   ברווחים, בהתאם  של השותפות המוגבלת  ובהפסדים    8  בהוצאות 
 לעיל. 

 

 המוגבלת בשותפות הזכויות העברת הגבלת .24
טעונה הסכמת    העברת זכויותיו של השותף המוגבל בשותפות המוגבלת או חלק מהן או שיעבודן

מניע   ומכל  דעתו,  שיקול  לפי  לשיעבוד,  ו/או  להעברה  לסרב  רשאי  יהיה  אשר  הכללי  השותף 
שיראה לו, ומבלי לתת נימוק כלשהו לסירובו. אישורו של השותף הכללי יכול שינתן מראש לסוג  
מסוים של מקרים בכל תקופת השותפות המוגבלת או חלק ממנה ומשניתן לא יהיה ניתן לביטול  
המוגבלת   בשותפות  המוגבל  השותף  זכויות  להעברת  הסכמתו  את  בזה  נותן  הכללי  )השותף 

 במקרים שבהם על פי הסכם הנאמנות מותרת החלפת הנאמן(.
 

 הדין החל ומקום השיפוט  .25
הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל והצדדים מסכימים כי מקום השיפוט בכל הקשור בהסכם  

 ביב. זה יהיה בבתי המשפט במחוז תל א
 

 נוסח משולב  .26
רשאים   לעת  מעת  יהיו  הכללי  והשותף  המוגבל  הסכם  בהסכמה  השותף  הוראות  את  לשלב 

כל  את  שישקף  משולב  לנוסח  כאלה,  ויהיו  במידה  ותיקוניו  שינויו  עם  המוגבלת  השותפות 
נוסח ההסכם הקובע שבין   נוסח משולב כזה ייחשב כמהווה את  השינויים והתיקונים הנ״ל, 

ח המשולב מותר יהיה לבצע שינויי נוסח דרושים, להחליף סדר סעיפים, ולאחדם  הצדדים. בנוס
 או לחלקם לסעיפי משנה וכן לחלק את ההסכם לפרקים שלהם תיתנה כותרות מתאימות. 

 

 יפוי כח .27
לחתום בשם השותפים והשותפות על כל מסמך ולעשות בשמם  ניתן בזה לשותף הכללי יפוי כח

ישראל. השותף   מדינת  דיני  פי  על  רישום השותפות  לצורך  לנכון  שימצא  פעולה משפטית  כל 
הכללי יהיה מוסמך לתת יפוי כח לעורך דין או לאדם אחר כפי שימצא לנכון לבצע בשמו ובשם  

 השותפים והשותפות כל פעולה כאמור. 
 
 הודעות .28

מסרנה ביד או בדואר רגיל או בפקסימיליה או בדואר  יות על פי הסכם זה או בקשר אליו ת הודע
מסרנה ביד יהיה יום המסירה ביד. כתאריך מסירתן  יאלקטרוני. תאריך מסירתן של הודעות שת

של הודעות שתשלחנה בדואר לכתובות שבראש הסכם זה או כתובות אחרות שתינתן עליהן  
 עי לאחר מסירתן בדואר.הודעה, יחשב היום הרבי

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 
 
 
 

 __________________________   ____________________________ 
 

 נאמנויות בע"מיוניקורן טכנולוגיות    בע"מיוניקורן טכנולוגיות ניהול 
 516134632ח.פ.      516125473ח.פ. 
 מורשה חתימה:     מורשה חתימה:  ע"י 

 רו"ח שמעון אבנעיםשם:     ליגד רוטלוישם: 
 012307823ת.ז.:     057249849ת.ז.: 
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 : תמורת ההנפקה ויעודה6פרק 
 

 1התמורה הצפויה מההנפקה 16.
לציבור על פי ניירות הערך המוצעים  הצפויה בגין הנפקת    (ברוטו)התמורה הכוללת   

ניירות הערך המוצעים  בהנחה של מכירת הכמות המירבית המוצעת של  ,  תשקיף זה
 ₪. אלפי  50,000 -כמפורט בתשקיף זה, צפויה להסתכם בכאגד במחיר ל

 
כל    ממכירת  הצפויה  הערך  התמורה  ההוצאות ,  להשלמה  בתשקיף  יםהמוצעניירות 

בהנפקה   הכרוכות  בהודעה המשוערות  יפורטו  מההנפקה,  הצפויה  נטו  והתמורה 
ה אשר  לסעיף    שותפות המשלימה  בהתאם  ערך,  2()1)א16תפרסם  ניירות  לחוק   )

תשס"ז  1968-התשכ"ח תשקיף(,  וטיוטת  משלימה  )הודעה  ערך  ניירות  -ותקנות 
2007 . 

 
יחידותמההנפקה  בנוסף,    ניירות הערך   השתתפות לשותף הכללי  של  קודם לרישום 

פי    המוצעים בבורסה   להשלמהתשקיף  העל  סעי  למסחר  צפויה  ,  לעיל(  1.4  ף)ראה 
   .אלפי ₪   10,000 -בסך של כ נוספתמיידית להתקבל תמורה 

 
 יעוד תמורת ההנפקה  26.

ההנפקה   6.2.1  תמורת  פי    )נטו(המיידית  כספי  על  מההצעה  להתקבל  העשויה 
המשלימה,להשלמהתשקיף  ה בהודעה  שיפורטו  כפי  תמורת    ,  בצירוף 

הכללי לשותף  אופציה  וכתבי  יחידות השתתפות  לרישום   ההנפקה של  קודם 
למסחר בבורסה )ראה סעיף   להשלמהתשקיף  הניירות הערך המוצעים על פי  

בניכוי לעיל(  1.4 של    ,  עבור    200,000סך  הנאמן  בידי  יושארו  אשר  ש"ח 
בסעי )כאמור  א'    6.2  ףהוצאות הנאמנות  כנספח  בהסכם השותפות המצורף 

הנאמן    5לפרק   בידי  ישמשו  קבלתם    -לעיל(,  עם  בהון    -מיד  להשקעה 
   השותפות המוגבלת, בהתאם להסכם השותפות המוגבלת.

 
התשקיף,     למועד  כאמור, נכון  המוגבלת  השותפות  בהון  שיושקעו  הכספים 

הנפקה ליועצי  עמלות  חתמיםבניכוי  שיהיו, ומפיצים  ,  ככל  שיפורט    ,  כפי 
 כדלקמן:מיועדים , בהודעה המשלימה

 
בתשקיף וכמויות מחירי ישתנו שלא בהנחה הינם זה בסעיף המובאים הנתונים כל  1 זה  ההנפקה 

ביצוע   או  המשלימה כאמור  הודעהב שינויים  .יתר חתימת במסגרת או/ו המשלימה  ההודעה במסגרת
ישנו סעיף   המשלימה ראו  ההודעה אודות זה. לפרטים נוספים  סעיף נתוני את בהתאם חתימת יתר, 

 לעיל.   2.1.2
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 הערות  סכום )הערכה( ייעוד 

( בע"מ  1999סיד ניהול הון סיכון )-פרותשלום ל 
הכללי(   בשותף  שליטה  בעלי  בבעלות  )חברה 
השליטה   )מבעלי  בע"מ  השקעות  ולק.ו.ד.ם. 

הכללי( שהעמידו  בגין    בשותף  סכומים  החזר 
סייברוואן   בחברת  השקעה  לצורך  לשותפות 

 להלן(  8.20.4 ףבע"מ )ראה סעי 2014

דולר    540  -כ אלפי 
 ______ ₪( -כ)  ארה"ב

 להלן   10.2.4ראה סעיף 

ל הכללי  תשלום  שליטה  שותף  לבעלי  ו/או 
לחברות   ו/או  הכללי  בגין    שליטתםבבשותף 

ששילמ  כספים  בגין    והחזר  השותפות  עבור 
הוצאות ההנפקה, בהעדר אמצעים כספיים בידי  

למנכ"ל  השותפות   ששילמו  סכומים  ובגין 
 השותף הכללי והשותפות 

₪    אלפי  575  -כ
 )בתוספת מע"מ אם חל(

 

סעי    -ו  10.2.3  פים ראה 
 להלן  10.2.6

להתעדכן   ₪   אלפי 400 -כ הוצאות הנפקה  עשוי  הסכום 
ההודעה   במסגרת 

 המשלימה 

בחברת   הקיימת  השקעה  בובייל  הפורטפוליו 
 להלן(   8.20.3)ראה סעיף  בע"מ 

דולר    1.5  -כ   -כ)מיליון 
 )₪ ______ 

 

   וויפפלאשהפורטפוליו הקיימת  השקעה בחברת  
 להלן(   8.20.5)ראה סעיף  בע"מ 

)  500  -כ דולר    -כאלפי 
 )₪ ______ 

 

  אלפי ₪    ______ -כ סה"כ 

 
הפורטפוליו  להשקעמיועדת  והיתרה     בחברות  נוספות  של הקיימות  ות 

וכן   להשתתףהשותפות  השותפות  תבחר  בהם  נוספים  ולמימון    בפרויקטים 
 .הפעילות השוטפת של השותפות

 
השותפותבהתאם   6.2.2  של  ההשקעה  השותפות  ,  למדיניות  בכספי  לשימוש  עד 

נועדוהמוגבלת למטרות     , ישקיע השותף הכללי את כספי השותפות  , שלשמן 
בעצמ ניהול   ובין  בתחום  העוסקים  אחרים  עם  התקשרות  באמצעות  ובין 

עד   של  שיעור  שבו  באופן  פיננסיות,  ינוהל  המ  50%השקעות  האמור  סך 
ו בארץ  הנסחרות  במניות  השקעות  אג"ח  ב  80%עד  בחו"ל,  או  /באמצעות 

קונצרני   ובאג"ח  מדירוג    בדירוגממשלתי  יפחת  )באפיקים שיקליים,    -Aשלא 
ומט"ח(   יושקעו באופן צמודי מדד  וכל כספי ההנפקה שלא  ו/או בחו"ל  בארץ 

יושקעו בפיקדונות צמודי מדד, פיקדונות מט"ח או פיקדונות שקליים   . האמור 
נכון למועד התשקיף לא נקבעו ענפים מסויימים בהם יבוצעו השקעות כאמור.  

ה התשקיף  בקשר    תפותשובתאריך  פיננסים  בנגזרים  לפעול  מתכוונת  אינה 
חשיפה   על  הגנה  לצורך  למעט  כאמור,  שיושקעו  הכספים  על  הגנה  עם 

  , השותף הכללידירקטוריון  מטבעית, ככל שיוחלט על הגנה כזו על פי החלטת  
ביותר לפי שיקול    הכלו במטרה לשמור על ערכם של הכספים בדרך הטובה 

בלבד, מובהר   ספק להסרת  נהלי ההשקעות שלו.דעתו ולפי ייעוץ שיקבל ממ
בניירות כאמור  הכספים  את  ישקיע  לא  הכללי  השותף  תאגידים   כי  של  ערך 

 .בשותף הכללי בשליטת בעלי השליטה
 

 מדף  תשקיף פי-על ערך ניירות בעתיד ויוצעו במידה,  המדף לתשקיף בנוגע 6.2.3 
 למימון תשמש שתתקבל ההנפקה תמורת,  מדף  הצעת דוחות  פי ועל זה

השותפות    פעילותה הכללי  ה דירקטוריון החלטות  פי-עלשל    כפי שותף 
 .וכפי שיפורטו בדוחות הצעת המדף לעת מעת שיתקבלו

 
הינו   שתחום פעילותההוראות תקנון הבורסה בדבר פרוייקט בשותפות מוגבלת   .36

 מחקר ופיתוח
בשותפות   א. 6.3.1  ערך  ניירות  למסחר  ירשמו  לא  כי  קובע  הבורסה  תקנון 

לבצע  השותפות  בהסכם  התחייבה  השותפות  אם  אלא  מוגבלת 
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לפני   המוגבלת  השותפות  בהסכם  במפורט  הוגדרו  אשר  פרוייקטים 
יוגדרו במפורט בהסכם  הרישום למסחר לראשונה או פרויקטים אשר 

לראשונ למסחר  הרישום  לאחר  המוגבלת  תיקון השותפות  ואשר  ה 
בעלי   של  הכללית  האסיפה  ידי  על  אושר  בשלם  השותפות  הסכם 

 היחידות.  
 
ניירות ערך של שותפות מוגבלת בס"ק א' לעיל,  מבלי לגרוע מהאמור   ב.

מחקר הינו  פעילותה  לכך    שתחום  כפוף  למסחר,  ירשמו  ופיתוח 
ההשקעה מדיניות  כי  השותפות  התחייבה  השותפות  שלה   שבהסכם 

במספר פרויקטים, וכמו כן התחייבה בהסכם השותפות הינה השקעה  
בפרויקט בודד בו היא משקיעה לראשונה, לא יעלה    כי סכום ההשקעה 

הכספיים האחרונים שלה,    מנכסי השותפות על פי הדו"חות  40%על  
 .הידועים במועד ההשקעה

  
(,  )ב6.3.1עיף  ומבלי לגרוע מהאמור בס  )א(6.3.1עיף  על אף האמור לעיל בס 6.3.2

רשאית לאחר הרישום    , שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח  שותפות מוגבלת
 :אחת החלופות הבאות למסחר, לבצע פרויקטים נוספים, בהתקיים

 
כי השותפות  א.   נקבע בהסכם השותפות  למסחר  לראשונה  לפני הרישום 

רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם    המוגבלת
וזאת שנים שתחל במועד הרישום למסחר.    3לתקופה של    השותפות, 

פרויקטים    השנים תהיה  3בתום   ביצוע  על  השותפות רשאית להחליט 
הוגדרו, בהתאם בס"ק  נוספים שלא  כאמור    .להלן )ב(    לקבוע  לקביעה 

 לעיל.  5בהסכם השותפות המצורף כנספח א' לפרק  5.1ראה סעיף 
 
כי   ב.   החליטה  הכללית  האסיפה  למסחר,  לראשונה  הרישום  לאחר 

המוגבלת תהיה רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו    השותפות
בהסכם הקבועה    במפורט  בדרך  תתקבל  כאמור  החלטה  השותפות. 

לעניין    1975-, התשל"ה[נוסח חדש]השותפויות    נא לפקודת65בסעיף  
 .שנים 3 שלא תעלה על יהיה לתקופה אישור הצעה פרטית ותוקפה

 
גורע מהוראות פקודת השותפויות באשר    אינו  למען הסר ספק, האמור לעיל 

לאופן אישור עסקאות של השותפות עם השותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו 
ענין  בו  השליטה  לבעלי  ו/או  הכללי  לשותף  אשר  השותפות  של  עסקאות  או 

 ם להוראות פקודת השותפויות. אישי בהן, המחייבות אישורים מיוחדים בהתא
 

בשותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח,    -" לענין זה  פרויקט"  6.3.3 
-כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד

של השותפות או תאגיד המוחזק על  השקעה    –"(  חוק המו"פ )להלן: "   1984
ובלבד    , כמשמעות מונחים אלה בחוק המו"פפיתוחאו  /במחקר וידי השותפות  

 ד התנאים הבאים:תקיים אחמש
 

טכנולוגית   (1 לחדשנות  הלאומית  הרשות  אישור  " )התקבל  רשות  להלן: 
כל  ("החדשנות הינו    בגין  הפרויקט  כי  לראשונה,  תשקיע  בו  פרויקט 

 .2ו/או פיתוחפרויקט מחקר 
 

 
  בובייל עם חברות הפורטפוליו הקיימות של השותפות:    בקשרהתשקיף התקבלו אישורים כאמור    למועד  2

 . )ג( להלן8.19.1)ראה סעיף  "מבע 2014 וסייברוואןבע"מ, וויפפלאש בע"מ 
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כי      תאשר  שזו  מנת  על  החדשנות,  לרשות  בקשה  השותפות  הגישה 
מחקר פרויקט  הינו  עמדה    הפרויקט  הביעה  לא  והרשות  פיתוח,  ו/או 

על פי נהלים   ימים מיום שהוגשה הבקשה  30לגבי הבקשה עד תום  
שקבעה רשות החדשנות, ייחשב הפרויקט כפרויקט מחקר ו/או פיתוח,  

הינו    בתנאי שהפרויקט  כך  על  מיידי  בדיווח  הצהירה  שהשותפות 
 .מונחים אלה בחוק המו"פ פרויקט מחקר ו/או פיתוח כהגדרת

 
התקבל אישור רשות החדשנות כי ההשקעה מקיימת את מטרות חוק  (2

 .המו"פ
   
תאגיד     זה  ס"ק  המוגבלת  חברה    -לענין  השותפות  ידי  על  או  המוחזקת 

 דה. על יהמוחזקת  שותפות מוגבלת
 
 אפשרות של העדר אמצעים כספיים לביצוע כל הפעולות  4.6

ש  אפשרות  הפעולות  הקיימת  בתוכנית  השותפות  עבודה  הנכללות  תימשכנה  של 
תהיינה גבוהות מהמתוכנן כך שלא יהיו  הכרוכות בהן  עלויות  המעבר למתוכנן ו/או ש

כזה,  במקרה  אלו.  פעולות  של  העלויות  למימון  מספיקים  אמצעים  השותפות  בידי 
יוכל להשיג את המימון הנוסף הדרוש להמשך   גיוס הון  הפעילות  השותף הכללי  ע"י 

חוב ו/או ו/או  פרטי  באופן  קבלת    ,  ע"י  או  זאת(  יאפשרו  השוק  תנאי  )אם  מהציבור 
ביל השותפות או על ידי שיתוף משקיעים נוספים בפעולות או שיהיה עליו אשראי בש 

מ חלק  על  חלק הלוותר  לאובדן  לשותפות  לגרום  שעשוי  דבר  לצמצמן,  או  פעולות 
לפיו   לסיכון  השותפות  חשופה  תהיה  בנוסף  שלב.  לאותו  עד  שנעשו  מההשקעות 

סעיף   )ראה  בבורסה  מהמסחר  השותפות  של  הערך  ניירות  לעיל(,   2.5ימחקו 
של  לפירוקה  להוביל  הדבר  עלול  כספיים,  מקורות  בהעדר  מסוימים,  ובמקרים 

 השותפות.
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 : היבטי מס7פרק 

 
המס   השלכות  את  לשקול  יש  כספים,  להשקעת  בנוגע  החלטות  קבלת  בעת  כמקובל 
הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים בתשקיף זה. הוראות הדין המתוארות להלן  
שינויים   יחולו  לא  כי  וודאות  כל  ואין  התשקיף  פרסום  למועד  נכונות  הינן  זה  בפרק 

המס   הרלוונטיבשיעורי  במועדים  להלן  המתוארות  ההוראות  יבמדינות  כן,  כמו  ם. 
הכלולות בתשקיף זה בדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים אינן מתיימרות להוות פרשנות 
מקצועי,   יעוץ  במקום  באות  ואינן  זה  בתשקיף  הנזכרות  החוק  הוראות  של  מוסמכת 

 בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע. 
 

 כללי –מיסוי השותפות  7.1
]נוסח חדש[, התשכ"א  )ד(63סעיף   "   1961-לפקודת מס הכנסה  "(  הפקודה)להלן: 
כי  קובע לענין  ,  אותן  שיראו  שותפויות  סוגי  בצו  לקבוע  רשאי  האוצר  הפקודה שר 

לעניין   חברה  היא  כאילו  השותפות  את  יראו  אזי  כן  עשה  האוצר  שר  ואם  כחברה, 
 . שהשותפות חילקה לשותפים יראו אותם כדיבידנדהפקודה, וסכומים 

 
ל הכנסה  בהתאם  מס  התשע"זצו  כחברה(,  לראותן  שיש  שותפויות    2017-)סוגי 

 . , תמוסה השותפות כחברה11.2.2020כפי שתוקן ביום "(, הצו)להלן: " 
 

כן היא על  כאילו  יהא  השותפות  על  שיחול  המס  משטר  הצו,  להוראות  בהתאם   ,
דבר   לכל  והכנסותיה חברה  מס  לצרכי  נישומה  אינה  בד"כ  ששותפות  הגם  ועניין, 

 והוצאותיה מיוחסות לשותפים בה.
 

בבורסה  נסחרות  שלהן  השתתפות  שיחידות  קיימות  משותפויות  להבדיל  בהתאם, 
בתל ערך  אשר  -לניירות  של  אביב,  חלקו  )למעט  והוצאותיה  השותפות  הכנסות  כל 
הכללי(   ההשתתפות  תייוחסומהשותף  יחידות  למחזיקי  ודרכו  המוגבל,  ,  לשותף 

של   השותפות  השותפותבמקרה  של  וההכנסות  ההוצאות  למחזיקי    לא,  ייוחסו 
ההכנסה  על  שתדווח  זו  היא  והשותפות  עליה,  חל  הנ"ל  שהצו  עוד  כל  היחידות, 
הייתה  היא  כאילו  שלה,  החייבת  ההכנסה  בגין  החל  במס  ותישא  שלה  החייבת 

  .ורי המס החלים על חברה, כמפורט להלןחברה, לפי שיע
 

 שיעורי המס החלים על השותפות  7.2
התשקיף, ההכנסה החייבת של חברה חייבת במס חברות בשיעור של  מועד  נכון ל
בשיעור  23% חברות  למס  כפופה  תהא  היא  כחברה  נישומה  שהשותפות  מאחר   .
 הנ"ל. 

 
 מיסוי חלוקת דיבידנד  7.3

על   שחולקו  רווחים  יראו  לצו  יהיו  בהתאם  והם  דיבידנד  הם  כאילו  השותפות  ידי 
 כפופים למס בידי מחזיקי היחידות כאילו קיבלו דיבידנד.  
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 הדיבידנד ימוסה בידי מחזיק יחידה בהתאם לזהותו, כמפורט להלן:  

 
)סע'  25% של    בשיעור  דיבידנד  על  במס  חייב  ישראל  תושב  יחיד,  ככלל 7.3.1

במועד    בתאגיד, למעט יחיד שהינו בעל מניות מהותי  ( לפקודה(  1ב')125
החודשים שקדמו לו, אשר שיעור    12  -קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

יהיה   לגביו  סע'    30%המס  ראה  מהותי",  מניות  "בעל    7.4.1)להגדרת 
 . להלן(

 
והוא    הדיבידנד  לא יחוב במס נוסף בגיןמחזיק יחידה שהינו חברה בע"מ   7.3.2

  .בהכנסה החייבת של מקבל הדיבידנד שהיא חברה בע"מ לא יכלל
 

 בשיעור במס    חייב  יהיה  מהותי  מניות  בעל  שאינו  חוץ  תושב  בידי  דיבידנד 7.3.3
בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ שהינו בעל מניות  דיבידנד. 25% של

החודשים שקדמו    12-מהותי, במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב
של  בשיע  ימוסהלו,   חתומה   30%ור  עליהן  המס  לאמנות  בכפוף  והכל 

 מדינת ישראל. 
 

לשיעורי  7.3.4 בהתאם  במס  יחויב  חייבת  נאמנות  קרן  בידי  המתקבל  דיבידנד 
המס החלים על היחיד. קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים  

לסעיף   בהתאם  ממס  בגין  2)9הפטורים  ממס  פטורים  יהיו  לפקודה   )
הכנסה  בידיהם  מהוות  אינן  כאמור  שההכנסות  ובלבד  כאמור,  דיבידנד 

 לח יד".  מ"עסק" או מ"מש
 

-"והתשס(,  מסוימים  ומרווחים  מדיבידנד ,  מריבית)ניכוי    הכנסה  מס  לתקנות  בהתאם
חובה לנכות מס במקור בעת חלוקת "( קיימת  במקור  הניכוי  תקנות)להלן: "   2005

היחידות כאמור למחזיקי  על חשבון   .דיבידנד  כי המס במקור מהווה מקדמה  יצוין, 
דיבידנד כאמור יידרש   המס שחל על מקבל הדיבידנד. לפיכך, מחזיק יחידה שיקבל

הינו  שנוכה  במקור  ככל ששיעור המס  אך  הדוח השנתי שלו,  במסגרת  עליו  לדווח 
, שיעור  במקור  הניכוי  לתקנות  בהתאםלא יחול מס נוסף.    –בגובה המס החל עליו  

שיש לנכות במקור על דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ )יחיד וחבר בני אדם( בגין    המס
בתאגיד,    השהי  כאמור  מניות  לבעל  בחלוקה  לרבות ,  דיבידנד מהותי  מניות  בעל 

ואשר מניותיו    ,החודשים שקדמו לו  12  -במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב
. לגבי יחיד או תושב 25%  רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה בשיעור של

בחברת  מוחזקות  ואינן  רשומות  אינן  מניותיו  אשר  מהותי  מניות  בעל  שהינו  חוץ 
 .  30%הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעור של 

 
נוספים   וגופים  נאמנות  קרנות  גמל,  לקופות  תשלומים  בגין  במקור  מס  ינוכה  לא 

פי הדין. כמו כן, ככל שלגבי הדיבידנד נקבע שיעור מס הפטורים מניכוי מס במקור ל
הינו   מחזיק היחידהמוגבל על פי דין, ינוכה מס במקור על פי השיעור שנקבע גם אם  

גם   בכפוף  יהיה  במקור  ניכוי  שיעור  חוץ  תושב  לגבי  ישראל.  תושב  אדם  בני  חבר 
בותו של להוראות האמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת ישראל למדינת תוש

  המקבל וקבלת אישור מתאים מרשות המיסים מראש. 
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 היבטי מס של מחזיקי היחידות וכתבי האופציה בעת מכירתן  7.4

    רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים 7.4.1
 88כהגדרת מונח זה בסעיף  )  רווח הון ריאלי  הלפקוד   91בהתאם לסעיף  

במס   (לפקודה חייב  ישראל  תושב  יחיד  ידי  על  ערך  ניירות  ממכירות 
לפקודה, אך בשיעור    121בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  

על   יעלה  בסולם  25%שלא  ביותר  הגבוה  כשלב  ההון  רווח  את  ויראו   ,
מכירת ניירות ערך על ידי יחיד שהינו  מ  רווח הכנסתו החייבת. זאת, למעט  

קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו    –חברה  ב  "בעל מניות מהותי"
לפחות    10%  -ב  (לפקודה  88כהגדרת מונח זה בסעיף  )או יחד עם אחר  

יותר מאמצעי השליטה   ( לפקודה  88כהגדרת מונח זה בסעיף  )באחד או 
החודשים    12  -במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב  –בחברה  

המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה  שקדמו למכירה כאמור, אשר שיעור  
. כמו כן, יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית 30%בשיעור שלא יעלה על  

יחויב   הערך  ניירות  בשל  הצמדה  בגין  והפרשי  הריאלי  במס   ההון  רווח 
של   בשיעור  הערך  ניירות  ותנאים 30%ממכירת  הוראות  לקביעת  עד   ,

 ( לפקודה.  9א)א()101לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף  
 

מ"עסק",  הכנסה  בגדר  היא  הערך  ניירות  ממכירת  בידיו  יחיד שההכנסה 
להוראות סעיף   לשיעורי המס  1) 2בהתאם  יחויב במס בהתאם  לפקודה   )

 לפקודה.  121השולי לפי סעיף  
 

ערך   ניירות  ממכירת  ריאלי  הון  רווח  על  במס  חייב  יהיה  אדם  בני  חבר 
 -למועד התשקיף    נכוןלפקודה )  126בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף  

23%  .) 
 

וגופים הפטורים ממס לפי סעיף   וכן קופות גמל  ( 2)9קרן נאמנות פטורה 
לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור, בהתאם 
ממכירת  חייבת  נאמנות  קרן  של  הכנסותיה  על  הסעיף.  לתנאי  ובכפוף 

י על הכנסתו של  יחול שיעור המס החל  ערך  אינה ניירות  חיד שההכנסה 
 מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד". 

 
ל   יחידות במכירת   שמומשו  אופציה  בכתבי  כמחיר  יחידותשמקורן  יראו   ,

אלה )לצורך חישוב רווח ההון( את המחיר המקורי של   יחידותהמקורי של  
כתבי האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושן  

כאמור כיום    יחידותכן, לצרכי מס יראו את יום הרכישה של  . כמו  יחידותל
   .הרכישה של כתבי האופציה

 
ככלל תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם( פטור ממס על רווחי הון במכירת  
ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע  

שנרשמו   לאחר  נרכשו  הערך  שניירות  ובלבד  בישראל  למסחר  שלו 
 בבורסה. 

האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם  
יותר מההכנסות או   25%  -בעלי שליטה בו, או הנהנים, או הזכאים ל או 

כאמור   בעקיפין  או  במישרין  החוץ,  תושב  האדם  בני  חבר  של  מהרווחים 
סעיף   ככלל,  68לפי  חל,  אינו  כאמור  שפטור  במקרה  לפקודה.  אפשר  א 

שיחולו הוראות אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של  
 תושב החוץ, בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המסים. 
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הערך   ניירות  במכירת  הריאלי  ההון  מרווח  במקור  המס  ניכוי  לעניין 
המוצעים, בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח  
הון במכירת  נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, 

המשלם  2002-התשס"ג האמורות(  בתקנות  זה  מונח  )כהגדרת  חייב   ,
יח שהוא  של  למוכר  בשיעור  מס  ינכה  הערך,  ניירות  במכירת  תמורה  יד 

מרווח ההון הריאלי או מהתשלום לפי העניין. לגבי נייר ערך שאינו   25%
של   בשיעור  במקור  מס  ינוכה  חוץ  למטבע  או  למדד  חייב  15%צמוד   .

ינ הערך  ניירות  במכירת  תמורה  אדם  בני  חבר  שהוא  למוכר  ה כהמשלם 
מס   של  בשיעור  לפי  המס  ההון  126סעיף  חברות  מרווח  לפקודה  )א( 

הריאלי. זאת, בכפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור 
המנכה   שרשאי  הפסדים  לקיזוז  ובכפוף  המיסים  רשות  ידי  על  שהופק 

 במקור לבצע. 
 

מסוימים  תנאים  בהתקיים  כאמור  במקור  מס  ינוכה  לא  חוץ  לתושב 
נוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות  הקבועים בתקנות הנ"ל. כמו כן, לא י

 נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. 
  

אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו  
סעיף   ותשלום  91הוראות  דיווח  בדבר  מכוחו  וההוראות  לפקודה  )ד( 

בינואר    31ביולי וביום    31מקדמה על ידי המוכר בגין מכירה כאמור, ביום  
שקדמו   החודשים  בששת  ערך  ניירות  של  מכירה  בשל  מס,  שנת  כל  של 

 לחודש שבו חל יום הדיווח. 
 

מהמסחר  יימחקו  זה  תשקיף  פי  על  המוצעים  הערך  שניירות  ככל  ככלל, 
בבורסה, שיעור המס שינוכה במקור בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה  

הומצא    30% לא  עוד  כל  על  מהתמורה,  המורה  השומה  מפקיד  אישור 
 שיעור ניכוי מס במקור אחר )לרבות פטור מניכוי מס במקור(. 

 
יצוין, כי לא יחולו על מחזיקי היחידות ההוראות המיוחדות החלות על מיסוי 
רווחי הון בידי "מחזיק זכאי", שכן כאמור בהתאם להוראות הצו, השותפות 

 תמוסה כחברה. 
 

 קיזוז הפסדים  7.4.2
ככלל, הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיזוז רק במקרים 
ממכירת   הון  הפסד  במס.  חייבים  היו  הם  הון  רווחי  נוצרים  היו  אילו  בהם 
ניירות הערך בידי יחיד או חברה, ניתן יהיה לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי על  

בסעיף   הקבועים  העקרונות  נ  92פי  ההפסד/רווח  אם  בין  וצרו  לפקודה, 
רווח  )למעט  לה  ובין אם מחוצה  בישראל,  ערך סחיר(  נייר  )לרבות  מנכס 

 (.  3.5-ל 1אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 
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הפסד הון שהיה בשנת המס ממכירת ניירות הערך יהיה בר קיזוז גם כנגד  
הכנסות דיבידנד או ריבית מאותו נייר הערך. הפסד הון שהיה בשנת המס 

ערך יהיה בר קיזוז, באותה שנת המס, גם כנגד הכנסות  ממכירת ניירות ה
על   החל  המס  ששיעור  ובלבד  אחרים,  ערך  מניירות  ריבית  או  דיבידנד 
הריבית או הדיבידנד מניירות ערך אחרים שקיבלו היחיד או החברה אינו 

  -נכון למועד התשקיף  )א( לפקודה )126השיעור הקבוע בסעיף    עולה על
ל(23% ניתן  שלא  הפסד  בלבד .  הון  רווח  כנגד  יקוזז  לעיל,  כאמור  קזזו 

בסעיף   לאחר  92כאמור  זו,  אחר  בזו  הבאות,  המס  בשנות  לפקודה  )ב( 
השנה בה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה 

פורסם תיקון ברשומות תקנות מס   2011באוגוסט    31היה ההפסד. ביום  
וח הון במכירת נייר ערך, במכירת  הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרו

התשע"א עתידית(,  בעסקה  או  נאמנות  בקרן  במסגרת 2011-יחידה   .
התיקון כאמור נקבע כי במסגרת חישוב רווח ההון לצרכי ניכוי המס במקור 
ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות 

יקזז החייב בניכוי המ ס במקור את הפסד ההון שנוצר  )"ניירות סחירים"( 
באותה  נוצר  שהרווח  לכך  ובכפוף  בניהולו  שהיו  סחירים  ניירות  ממכירת 
המועד   לאחר  ובין  ההפסד  יצירת  טרם  בין  ההפסד,  נוצר  שבה  מס  שנת 

 .  2012בינואר,  1האמור. תחולת התיקון כאמור הינה החל מיום  
 

השותפות טרם נדונו בפסיקת בתי המשפט סוגיות המס הייחודיות הקשורות בפעילות  
וכאשר  אם  המשפט  בתי  יפסקו  כיצד  לקבוע  או  לצפות  אפשרות  כל  ואין  בישראל, 
תובאנה הסוגיות האמורות להכרעתם. כמו כן, לגבי חלק מהסוגיות, אין אפשרות לצפות 
מס  משטר  חל  השותפות  פעילות  ועל  הואיל  המס,  שלטונות  של  עמדתם  תהיה  מה 

לשי שינוי בעמדת רשות המיסים, ייחודי.  או  בעקבות תיקון הדין, פסיקה  שיגרמו  נויים 
 כאמור לעיל, יכולות להיות השלכות מהותיות על משטר המס שיחול על השותפות.

 
 

 



 1 -ח                                                        

 : תיאור עסקי השותפות8 פרק
 

 תיאור ההתפתחות הכללית של השותפות המוגבלת –חלק א' 
 

 מבוא .8.1

ת בתחום המחקר והפיתוח באמצעו  הינה לפעולהשותפות  מטרת  למועד התשקיף,  נכון  
בחברות   והחזקה  והעוסקות  השקעה  ב /במחקר  טכנולוגיות  או  של  בתחומים  פיתוח 

בתחומי .  שונים בעיקר  השקעות  לבצע  השותפות  בכוונת  התשקיף,  למועד  נכון 
השותפות, תוצאות פעילותה,   בהתאם, מצבה העסקי שלטכנולוגיה, תוכנה ואינטרנט.  

שלה,   המזומנים  ותזרימי  החברות יושפעוהונה  של  העסקי  ממצבן  היתר,  בין   ,
 המוחזקות על ידה, מתוצאות פעילותיהן, תזרימי המזומנים שלהן והשינויים בהונן. 

לאור אופיה של השותפות כשותפות שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח ועל רקע אי 
על   אשר תוחזקנההחברות    תבצענההוודאות באשר להצלחת המחקר והפיתוח אותו  

המבוססים על אותו מחקר    האמורותו/או בהחדרת מוצרי מי מהחברות  ותפות  ידי הש
ובפיתוח   במחקר  כישלון  של  במקרה  הרלוונטי,  לשוק  מי    שיבוצע ופיתוח  ידי  על 

המוחזקות   אותה  -אי  אוכאמור  מהחברות  על  המבוססים  מוצרים  בהחדרת  הצלחה 
שותפות המחזיקה כן, ככמו  .  שותפותהצר סיכון להשקעות  וויעלול לה,  טכנולוגיה לשוק

על מנת לספק את המימון הנדרש להשלמת הליך בחברות העוסקות במחקר ופיתוח,  
לשם מימון ההוצאות של  לגיוסי הון    תידרשהשותפות  הפיתוח של המוצרים,  והמחקר  

תשקיע   היא  בהן  החברות  ושל  תזרים  השותפות  תייצרנה  המוחזקות  שהחברות  עד 
חזקותיה בחברות המוחזקות, וזאת לשם השקעה בהן אמזומנים חיובי או עד למימוש  

מחקר   בחברות  נוספות  השקעות  ביצוע  לשם  וכן  השוטפות  הוצאותיהן  מימון  לצרכי 
 ופיתוח פוטנציאליות.  

 מקרא  .8.2

 למען הנוחות, בפרק זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם: 

 בובייל בע"מ;   -"בובייל" 

 לניירות ערך בתל אביב בע"מ; הבורסה    -" ")ה(בורסה 

 דולר ארה"ב;   -" דולר" 

 וויפפלאש בע"מ;   -  "וויפפלאש"
 
כלשהו    -" חברות הפורטפוליו"  שיעור  השותפות  תחזיק  ו/או  מחזיקה  בהן  החברות 

שיהי או  בהן  אופציות  בעלת  תהיה  שהיא  או  מניותיהן    ומהון 
 ;  בהן לשותפות זכויות אחרות

 "חברות הפורטפוליו 
 ; להלן( ה)כהגדרת וסייברוואן , וויפפלאשבובייל   -ת" הקיימו

 ; 1999-חוק החברות, התשנ"ט   -" חוק החברות" 

בתעשייה,    -" חוק המו"פ"  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  חוק 
 ; 1984–התשמ"ד

 ; 1968 –חוק ניירות ערך, התשכ"ח    -" חוק ניירות ערך" 

 בע"מ; 2014סייברוואן    - "סייברוואן"

 ; 1961-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, תשכ"א  " או )ה(פקודה " 
    -" פקודת מס הכנסה" 
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 ;1975-פקודת השותפויות )נוסח חדש(, התשל"ה   -" פקודת השותפויות " 

 השותפות וחברות הפורטפוליו הקיימות; ,השותף הכללי   -" ")ה(קבוצה 

הקודם: המדען    ההרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )בשמ   -" רשות החדשנות " 
 הראשי(; 

 בע"מ;יוניקורן טכנולוגיות ניהול    -" )ה(שותף הכללי" 

 בע"מ;  יוניקורן טכנולוגיות נאמנויות  -" המוגבל )ה(שותף" 

 שותפות מוגבלת; – יוניקורן טכנולוגיות  -"  )ה(שותפות" 

 ; 1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל תקנות דוחות " 
   -"  ומיידייםם תקופתיי

   פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה .8.3

 פעילות השותפות  .8.3.1

בינואר,    19השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום   .א
 מצד שני.  , הכלליהשותף ובין  ,מצד אחד,  שותף מוגבלהבין  2020

לפי פקודת השותפויות. בהתאם   2020,  רבינוא  22השותפות נרשמה ביום   .ב
כפי  ,  המוגבלת)א( לפקודת השותפויות, מהווה הסכם השותפות  61לסעיף  

 את תקנות השותפות המוגבלת. עת לעת, שיתוקן מ

ידי השותף הכללי תחת פיקוחו   .ג ניהולה השוטף של השותפות מתבצע על 
 .שמעון אבנעיםרו"ח של המפקח, 

ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל  פרטית בשליטת    השותף הכללי הינו חברה .ד
בן שלומית  לנדאו,  יובל  יעקב  -לנדאו,  לנדאו,  ויסרברגדוד  ורונן  .  טננבוים 

 להלן.  9בפרק   9.1.2לפירוט בעלי המניות בשותף הכללי ראה סעיף 

וכתבי  .ה ההשתתפות  יחידות  את  ויחזיק  כנאמן  משמש  המוגבל  השותף 
ידו על  שיונפקו  השותף   האופציה  בזכויות  השתתפות  זכות  יקנו  )ואשר 

 המוגבל בשותפות( בנאמנות עבור בעלי היחידות. 

ובאמצעות   . ו בעצמה  לעסוק,  הינה  השותפות,  של  המרכזית  חברות מטרתה 
נכון למועד התשקיף, בכוונת   . בתחומים שונים  , במחקר ופיתוחהפורטפוליו

תו טכנולוגיה,  בתחומי  בעיקר  השקעות  לבצע  ואינטרנט. השותפות  כנה 
לעיל,   המתואר  בתחום  והפיתוח  המחקר  את  לקדם  הינו  השותפות  חזון 

 עסקית. -והן מקצועית טכנולוגיתוזאת על ידי השקעה והכוונה הן 

השקעות   .ז לבצע  השותפות  בפיתוחן  בבכוונת  לסייע  הפורטפוליו,  חברות 
יחידות  ו ומימוש לייצר ערך עבור בעלי  ידי השבחה    ההשתתפות שלה על 

  , מיזוג , אם באמצעות ביצוע אקזיט )מכירהחזקותיה בחברות הפורטפוליוא
פיתוח   באמצעות  או  לציבור(  הנפקה  חברות   והרחבהאו  עסקי  של 

   . הפורטפוליו והשבחת ערכן

אותן על פי קריטריונים  , תבחן  הזדמנויות השקעההשותפות תפעל לאתר   .ח
אי פרמטרים  היתר,  בין  הכוללים,  להשקעה  קנייניים,  ברורים  כותיים, 

שיקולי  תבצע  עסקיים,  ומדעיים   על  הקפדה  תוך  בפועל  ההשקעה  את 
היא  חלק מחברות הפורטפוליו בפעילותן השוטפת, ותלווה  כדאיות ומחיר,  

לחלקן   לספק  ומקצועיים  עשויה  מנהלתיים  יידרש שהדבר  ככל  שירותים 
 .תאפשרוי

כהגד .8.3.2 קטן"  "תאגיד  הינה  בתקנה  השותפות  זה  מונח  דוחות  5רת  לתקנות  ג 
תקופתיים ומידיים. בהתאם, דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט לאמץ 
תהיינה   או  רלבנטיות,  שהן  ככל  בתקנות,  הנכללות  ההקלות  כל  את  וליישם 
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לשותפות,   בעתיד,  על  רלבנטיות  דוח  לפרסם  החובה  ביטול  )א(  כדלקמן: 
החשבון רואה  ודוח  הפנימית  כך    הבקרה  הפנימית  הבקרה  על  המבקר 

שהשותפות תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד; )ב( העלאת סף 
; )ג( העלאת סף הצירוף של 20%  -המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל

ל ביניים  לדוחות  מהותיות  כלולות  חברות  מיישום  40%  -דוחות  פטור  )ד(   ;
ם פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק  הוראות התוספת השניה בתקנות, בקשר ע

 דיווח לפי מתכונת דיווח חצי שנתית.)ה(  -ו ; ודרכי ניהולם

 להלן תרשים מבנה השותפות:   .8.3.3
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *%11.76 -כ                     %1.47 -כ                                       **10.56% -כ         
 
 
 

 
 
 
 

 ., על בסיס דילול מלאוביצוע השקעת השותפות בוויפפלאש בע"מ  פי תשקיף זה-ההנפקה על שלמת*   בכפוף לה
על ההנפקה  להשלמת  בכפוף  זה-**   תשקיף  בע"מ פי  בבובייל  השותפות  השקעת  ביצוע  החברה,   ,  תקנון  ותיקון 

  להלן, בדילול מלא.  8.20.3כמפורט בסעיף 
 
 

0.01% 
 

99.99% 
 

 הסכם שותפות 

 הסכם נאמנות 
 מינוי דירקטור יחיד  
 

100% 
 

  יוניקורן טכנולוגיות ניהול בע"מ

 שותף כללי 

 יוניקורן טכנולוגיות נאמנויות בע"מ 
 שותף מוגבל / נאמן 

 

  שותפות מוגבלת  - יוניקורן טכנולוגיות

 

רו"ח שמעון  – מפקח
 אבנעים

 
 

 

 

ציבור המחזיק ביחידות השתתפות המקנות זכות 
השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות  

 ידות השתתפות יתנים למימוש ליחובכתבי אופציה הנ

 
 

 
 

 
בובייל בע"מ 
  

 
 בע"מ  2014סייברוואן 

 
 וויפפלאש בע"מ
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 השותפותתחום פעילותה של  .8.3.4

 על פי הסכם השותפות המוגבלת, מטרת השותפות המוגבלת הינה: .א

 פיתוח.  או  /, בעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים, במחקר ולעסוק (1

השותפות הוקמה, בין היתר, לצורך ביצוע השקעות כמפורט במסלול  (2
שקעה  עידוד השקעות של גופי ה  -של רשות החדשנות    43הטבה מס'  

 1.מוסדיים בתעשייה עתירת הידע

האמור (3 בתחום  תעסוק  היתר, השותפות  בין  השקעה ב  ,  אמצעות 
   וסייברוואן.  , וויפפלאשבובייל – הקיימות בחברות הפורטפוליו

השקעה  ( 4 באמצעות  האמור  בתחום  תעסוק  השותפות  בנוסף, 
השקעה   לרבות  פיתוח,  ו/או  מחקר  של  נוספים  בחברות בפרויקטים 

בתחו העוסקות  האמורמי נוספות  במפורט    ים ם  הוגדרו  לא  אם  אף 
לתק  השותפותבהסכם   במועד וזאת  שתחל  שנים  שלוש  של  ופה 

 הרישום למסחר. 

התשקיף,   .ב למועד  בסייברוואן  נכון  השקיעה   להשלמת ובכפוף  השותפות 
על זה,  -ההנפקה  תשקיף  בפי  להשקיע  התחייבה    בובייל השותפות 

רישום ניירות הערך של השותפות   ד' להלן.  בחלקת  והמתואר,  ובוויפפלאש
ש השקעה  בביצוע  מותנה  בבורסה  השותפות  למסחר  אחת  ל  בלפחות 

בסעיף  בובייל  מהחברות   למתואר  וויפפלאש או  להלן    8.20.3בהתאם 
בסעיף   למתואר  הרישום  להלן  8.20.5בהתאם  לפני  תפרסם  השותפות   .

 למסחר דוח מיידי כי השקיעה בלפחות אחת מהחברות האמורות.

חבר הכל  מחברות  "פרויקט"   העונהקיימות    פורטפוליוה  הגדרת  על 
ל לתקנון 8סעיף  בהתאם  השני  החלק  פי  על  בהנחיות  י"ז  בפרק  .ג. 

 .  להלן 8.19.1, כמתואר בסעיף הבורסה

.א. לפרק י"ד בהנחיות על פי החלק השני לתקנון 5בהתאם להוראת סעיף  
הבורסה, השותפות מתחייבת לדווח לבורסה על מועד בו אין לה פרויקט  

בסעיף   החלק8כהגדרתו  פי  על  בהנחיות  י"ז  לפרק  לתקנון   .ג.  השני 
 ממועד זה.   180הבורסה, וכן לדווח לבורסה בחלוף 

 שותפות המוגבלתפרטים בדבר הון ה .8.3.5

 הון השותפות המוגבלת מורכב כדלקמן:למועד התשקיף, 
 
 סה"כ   הון שהכניס  הון שהכניס    
   השותף הכללי  השותף המוגבל    
 בש"ח    בש"ח    בש"ח     

 סכומים שהוכנסו  
 1,000   0.1   999.9  השותפות להון 

לעני המוגבלת  השותפות  הסכם  הוראות  ראה  יבדבר  השותפות  הון   6סעיף  ן 
 לעיל.  5בהסכם השותפות המצורף כנספח א' לפרק 

 לוקת רווחים ח .8.3.6

רוו חלוקת  מדיניות  נקבעה  לא  התשקיף,  למועד  בשותפות.  חנכון  לאופן  ים 
בהסכם השותפות המצורף כנספח א'    11  ראה סעיף  –חלוקת רווחי השותפות  

   לעיל. 5לפרק 

 
פרויקט    1 הגדרת  לעניין  פיו  על  וההנחיות  הבורסה  תקנון  מהוראות  גורע  אינו  לעיל  האמור  ספק,  הסר  למען 

 בשותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח ולעניין מגבלות ההשקעה של שותפות כאמור. 
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 מידע אחר  –חלק ב' 

 מידע כספי  .8.4

  11לגבי מידע כספי ביחס לתחום הפעילות של השותפות ראה הדוחות הכספיים בפרק   
  הלן.ל

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  .8.5

כלכלית של  -ה המקרולהלן תיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות העיקריות בסביב
להם  להיות  צפויה  או  להם  יש  והערכתה,  השותפות  ידיעת  למיטב  אשר  השותפות, 

 השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בשותפות ועל השלכותיהן:  

 המצב הכלכלי ושוקי ההון בישראל ובעולם .8.5.1

של שוקי פעילותה של השותפות קשורה במצב הכלכלה באופן כללי ובמצבם  
ההון בארץ ובעולם. המצב הכלכלי בארץ ובעולם משפיע על כמות המזומנים  
חברות   של  ההון  גיוס  יכולת  על  לרעה  להשפיע  עלול  ולפיכך,  הפנויים 

 של השותפות עצמה. והפורטפוליו 

נרשמה צמיחה כלכלית במשק הישראלי, שבאה לידי ביטוי    2019לאורך שנת  
של   בשיעור  בתמ"ג  של    ,3.3%בצמיחה  לעליה  בהמשך  בשנת    3.4%וזאת 

   .20172בשנת  3.6%ועליה של  2018

משך, אולם  ילה  ה מגמת הצמיחה כאמור לעיל היתה צפוי  2020בתחילת שנת  
( הקורונה  וירוס  נגיף  מהתפשטות  שנבע  המשבר  ()להלן:  COVID-19לאור 

    .20203"(, חלו שינויים מהותיים בתחזית לשנת  הנגיף" או " משבר הקורונה " 

בנק  2020  ביולי  6ביום   פרסם  המקרו,  התחזית  את  של -ישראל  כלכלית 
לחודש   נכון  המחקר  בע20204  יוליחטיבת  גובשה  אשר  משבר  ,  של  יצומו 

התפשטות  למניעת  ובעולם  בישראל  שננקטים  הצעדים  רקע  ועל  הקורונה 
בנק ישראל מציין בתחזית הנ"ל, כי נוכח התקופה, המתאפיינת במידה  הנגיף.  

ודאות בנוגע לעומק המשבר, למשכו ולהשלכות הכלכליות שלו -חריגה של אי
 ית ומוחלטת.  לטווח הבינוני והארוך, תחזית הבנק בוודאי שאינה סופ

להתכווץ   צפוי  התוצר  הנ"ל,  בתחזית  התפרסמו  שהם  כפי  הבנק  נתוני  לפי 
של   של  52020בשנת    %6בשיעור  בשיעור  לצמיחה  צפי  עם  בשנת   %7.5, 

האינפלציה  2021 של    2020בשנת  ;  בשיעור  שלילית  להיות  ,  -1.1%צפויה 
שיעור האינפלציה  ;  0.7%  -יה צפויה להסתכם בצ, האינפל2021כאשר בשנת  

היא    2021ובסוף    0.1%-ונים מועד התחזית צפויה לעמוד על  בארבעת הרבע
לעמוד  ו  0.7%-צפויה תסתכם ב צפויה  ישראל  בנק  בעוד שנה ממועד ריבית 

 .  0-0.1%בתחום התחזית 

התלויים   לשינויים  ונתונה  דינמית  הינה  הנ"ל  התחזית  כי  לציין,  חשוב 
לו בטיפול בהתפשטות הנגיף, בהנחיות ובהתנהלות מדינת ישראל והעולם כו

פרסום   במועד  כאשר  כולו,  המשק  על  הנגיף  התפשטות  ובהשפעת  בנגיף 
והסופית  המלאה  ההשפעה  את  להעריך  השותפות  באפשרות  אין  התשקיף, 
של הנגיף על פעילותה של השותפות כשותפות מחקר ופיתוח ו/או על פעילות  

 חברות הפורטפוליו הקיימות של השותפות. 

 
2    https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2019/412/08_19_412b.pdf    
3    https://www.boi.org.il/he/Pages/PressCorona.aspx   
4   20.aspx-7-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/6 

כתוצאה מהחמרה במצב    2020בתחזית מצוין, כי בתרחיש של הטלת סגר נוסף ברבעון האחרון של שנת    5 
ה  בפעילות  נוספת  פגיעה  צפויה  המשק,  של  בפעילות  משמעותית  השבתה  תוך  כאשר  כלכליתהרפואי   ,

 . 2020בשנת  9% -במקרה כזה, צפוי התוצר להתכווץ בשיעור חד יותר של כ

https://www.boi.org.il/he/Pages/PressCorona.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/6-7-20.aspx
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 ההון סיכון בישראלטק ו-מצב שוק ההיי .8.5.2

מחקר   נתוני  )להלן:    Israel Venture Capital Research Centerלפי 
 "IVC )"6  הדין עורכי  משרד  עם  בשיתוף  שנערך   ,ZAG S&W   :להלן(
גייסו חברות    522בוצעו    2019, במהלך שנת  "(המחקר"  עסקאות במסגרתן 

סכום שיא של גיוסים  דולר ארה"ב,    מיליארד  8.3  -טק ישראליות סך של כ -היי
וכן   אחת  בבשנה  הגבוה  שגויס    30%  -סכום  מספר  2018-במהסכום   .

במהל שבוצעו  העסקאות ל  ביחסבמקצת  נמוך    2019ך  העסקאות  מספר 
גיוס    . 2018-בשבוצעו   בהיקף  להוביל  המשיך  התוכנה  תחום  המחקר,  לפי 

, המהווה  2019מיליארד דולר בשנת    4.4  -ההון, עם גיוסים בסכום כולל של כ
 .  2018מסך הגיוסים של תחום זה בשנת  50%עליה של כמעט 

קיומם של  המגמה  המשך  על  המחקר  מעיד  בדפוסי    עוד  גדולים  פערים  של 
בשנת   בטכנולוגיה  פיתוח  2019ההשקעה  בשלבי  גיוס  שסבבי  באופן   ,

מתקדמים של חברות ממשיכים לגדול במספרם ובהיקפם, בעוד שהיקף ההון  
 ( הולך וקטן.  SEEDהמוקצה לסבבי גיוס ראשוניים בחברות )

לה שואפות  ישראליות  חברות  יותר  כי  המחקר,  מציין  לציביכן  ,  יותרוהפך 
כאשר מספר חברות הזנק ישראליות ביצעו הנפקות ראשונות לציבור במהלך  

טרום  2019 הגיוסים  )-וסבבי  ראשונות  במהלך pre-IPOהנפקות  שבוצעו   )
הנפקה ראשונה לציבור   צפויות לבצעמעידים על כך שחברות נוספות    2019
 . 2020בשנת 

בגין העשעם   נתונים  גם  מציין המחקר  עשור,  )סיומו של    –  2010ור שחלף 
לפי המחקר, מאז  2019 צמח שוק ההי2010(.  מואץ, -,  טק הישראלי בקצב 

וסך כל מספר העסקאות  כאשר מספר העסקאות גדול פי ארבעה מדי שנה, 
 .  64% -, גדל ב2010מאז 

 הוראות חקיקה ותקינה  .8.5.3

הבורסה,   לתקנון  פע על  בהתאם  השקעה תחום  להיות  השותפות  של  ילותה 
בהקשר זה להגדרת  פיתוח של טכנולוגיה. תקנון הבורסה מפנה  או  /במחקר ו

 "מחקר ופיתוח" בחוק המו"פ.  

חוק המו"פ מגדיר "מחקר" כ"חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך 
בשיפור  יציפי  או  חדש  או תהליך  חדש  מוצר  בפיתוח  מועיל  יהא  זה  שידע  ה 

"פיתוח" כ"יישום ממצאי מחקר או  מגדיר  מוצר או בתהליך קיימים" ומהותי ב
לשיפור   או  חדש  תהליך  לפיתוח  או  חדש  מוצר  לייצור  המכוונים  אחר,  ידע 
בדיקתם,   או  תכנית  קווי  גיבוש  לרבות  קיים,  או בתהליך  קיים  במוצר  מהותי 

בניית אבוהכנת ת ומדגמים,  חצ-כניות  מיתקן  או  ניסוי  דגם  והפעלת  -יטיפוס 
 חרושתי".

ותקנותיו   המו"פ  חוק  בהוראות  של  שינויים  פעילותה  על  להשפיע  עשויים 
 . שותפותה

בובייל  והן    ,אשר בה השקיעה השותפות  , סייברוואןהן  נכון למועד התשקיף,  
במחקר    ,השותפותלהשקיע  התחייבה    ןבהווויפלאש,   העוסקות  חברות  הינן 

,  נכון למועד התשקיף  ת חברות אלו לעמודופיתוח. לחקיקה ותקינה בה נדרשו
אימוץ תקינה חדשה יכולה להשפיע   ו/או  שינויי מדיניות.  להלן  8.7ראו סעיף  

היכולת   ועל  השותפות  של  הפורטפוליו  חברות  פעילות  על  משמעותי  באופן 
 ולמסחר אותם.   םלפתח את מוצריהשלהן 

 
. תקציר נתוני הסקר הובאו כפי שהם ולא נבדקו  online.com-https://www.ivcניתן לצפות במחקר באתר    6

 על ידי השותפות ו/או מי מטעמה. 

https://www.ivc-online.com/
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המשפיעים על פעילות  המידע שלעיל בדבר הסביבה הכלכלית והגורמים החיצוניים  
ערך  ניירות  בחוק  זה  מונח  כהגדרת  עתיד  פני  צופה  מידע  הינם  השותפות, 
בניסיון  בהתחשב  השותפות  של  סובייקטיביים  ואומדנים  הערכות  על  המתבסס 
במשק  מקצועיים  גורמים  ידי  על  ופורסמו  שנכתבו  וסקרים  פרסומים  ועל  מנהליה 

נכונים   אשר  במשק,  המצב  עם  בקשר  לאור  הישראלי,  זה.  תשקיף  פרסום  למועד 
שונות   תהיינה  הכלכלית  הסביבה  של  וההשלכות  בפועל  והתוצאות  יכול  האמור, 
לכולם   אשר  בשליטת השותפות,  שאינם  גורמים  בשל  לעיל,  מהערכות המפורטות 

 עשויה להיות השפעה על פעילות השותפות.  

 

 תיאור עסקי השותפות המוגבלת  –חלק ג' 

 ות ושינויים החלים בומבנה תחום הפעיל .8.6

 כללי .8.6.1

, בעצמה ובאמצעות תאגידים  עסוקלהשותפות הינה    מטרתה שלכאמור לעיל,  
ופיתוח.  מוחזקים,   השותפות  במחקר  בכוונת  התשקיף,  למועד  לבצע  נכון 

 השקעות בעיקר בתחומי טכנולוגיה, תוכנה ואינטרנט.  

בהס  התקשרה  השותפות  התשקיף,  למועד  במיכנכון  להשקעה  בובייל  ם 
 8.20.4 -ו 8.20.5,  8.20.3כמתואר בסעיפים  , סייברוואןבהשקיעה וובוויפלאש, 

בהתאמה.   בבובייל  להלן,  )אפליקציות(מעוסקת  יישומים  של  ופיתוח  , חקר 
טכנולוגיה ליצור מערכת  עוסקת בפיתוח  ייברוואן  סלהלן,    8.25בסעיף    כמתואר

ידי מניעת שימוש   חיים על  בטלפון סלולרי בזמן   ישומים מסיחי דעתבימצילת 
ידידותיים ווויפללאש עוסקת בפיתוח בדים    להלן  8.26בסעיף    כמתוארנהיגה,  
 . להלן 8.27לתעשיית המגבונים, כמתואר בסעיף  לסביבה

בעלות   ופיתוח  מחקר  בחברות  נוספות  השקעות  לבצע  השותפות  בכוונת 
מוצל  למימוש  ולהביא  בפיתוחן  לסייע  אם  פוטנציאל,  השקעותיה,  של  ח 

באמצעות ביצוע אקזיט )מכירה, מיזוג או הנפקה לציבור( או באמצעות פיתוח  
ערכן. והשבחת  הפורטפוליו  חברות  יציאה    עסקי  אסטרטגיית  אין  לשותפות 

יבחן   מקרה  וכל  השקעותיה,  של  המימוש  עיתוי  ו/או  לאופן  באשר  מהשקעות 
   לגופו.

פעילות  תפעלהשותפות   .8.6.2 את  הפורטפוליו    לקדם  חברות  של  והפיתוח  המחקר 
בין היתר, כמפורט  ולהשיא את ערכן בדרך של פיתוח פעיל של עסקיהן,  שלה  
 :להלן

ו א. בכוונת  בעזרת הצוות המקצועי של השותפות,    –  פיתוחהקידום המחקר 
בגיבוש לסייע  ו  השותפות  המחקר  לקידום  עסקית  של  או  /תוכנית  פיתוח 

הפורטפוליו וחבר והיעיל  במטרה    ת  המיטב  באופן  מסחרי  מוצר  לייצר 
 ביותר.

ביצוע עבור  -גיבוש מודל עסקי ריאלי וברסיוע ב  –  הוכחת היתכנות עסקית ב. 
הפורטפוליו וחבר או  ה,  ת  מוצרים  לניסוי  בהסכמים  התקשרות  כולל 

 למכירות ו/או הפצה, לפי העניין.  

ניהולית ג. ב  –  שדרה  לחברסיוע  ודירקטוריון  הנהלה  הפורטפוליו,  ת  וגיבוש 
העסקי, שיהוו את  בהיבט  והן    הטכנולוגי  בהיבטהכוללים אנשי מקצוע, הן  

 ת הפורטפוליו. ו הניהולית של חברהשדרה 

אקזיט .ד אסטרטגיית  ב  –  גיבוש  את סיוע  להביא  המיטבית  הדרך  בחינת 
לבצע אקזיט מוצלח, בין בדרך של    נהתוכל  הןלשלב בו    ת הפורטפוליווחבר

בדרך  מכירה בין  מיזוג,  לציבור  של  הנפקה  של  בדרך  כי    .ובין  יצוין, 
של  המימוש  עיתוי  ו/או  לאופן  באשר  יציאה  אסטרטגיית  אין  לשותפות 
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 השקעותיה, וכל מקרה יבחן לגופו. 

  ת הפורטפוליו וניצול קשרי השותפות בהפניית חבר  –  סיוע בפיתוח העסקי ה.
אינטגרציה והן  ללקוחות פוטנציאלים רלוונטיים, הן למטרות פרויקטים של  

 למטרות מכירות ו/או הפצה, לפי העניין.  

 בארץ ובחו"ל. ת הפורטפוליו ולחבר איתור וגיוס משקיעים ו. 

 . ת הפורטפוליוו לחבר ותקציבים כניות עבודהוגיבוש ואישור תסיוע ב ז.

הפורטפוליו  ולחברסיוע   .ח כגוןתפעולייםבנושאים  ת  גיבוש    : ,  עובדים,  גיוס 
 סטרטגיית מוצר ותמחיר וכיו"ב.  כניות עבודה, אות

תוך   הפורטפוליו,  חברות  של  והפיתוח  המחקר  קידום  הינה  השותפות  מטרת 
ומקצועי,   עצמאי  באופן  המנוהלות  לחברות  טכנולוגיה  אשר  הפיכתן  בבסיסן 

 . וערך כלכלי גבוה בעלת פוטנציאל מסחרי משמעותי

   ועדת ההשקעות של השותפות  .8.6.3

השותפות  תפקידיה   של  ההשקעות  ועדת  מדיניות של  את  להתוות  הינם 
עבור   השקעה  החלטות  ולקבל  הזדמנויות  לבחון  השותפות,  של  ההשקעה 

 השותפות. 

וע זאת,  את  דבמסגרת  בהם תשקיע  ת ההשקעות תבחר  המיזמים/טכנולוגיות 
ך של  השקעות המש  תאשר,  םותנאיה  ותההשקע  מיסכואת    תאשרהשותפות,  

כל פעולות השותפות בקשר עם   תאשר אתהשותפות בחברות הפורטפוליו וכן  
מטעם )כולל  אלו  השקעות   אלו  בחברות  שימונו  הדירקטורים  לגבי  החלטה 

כאמור( דירקטורים  שימונו  )ככל  של  .  (השותפות  סדור  תהליך  תבצע  הועדה 
ב הפורטפוליו  מחברות  עדכונים  וקבלת  הזדמנויות  השותפות בחינת  הן 

השקיעה. כן תנחה הוועדה בכל הנוגע למצבי ניגודי עניינים בין השותפות לבין  
נאות,   גילוי  ונתן  חדשות  או  קיימות  פורטפוליו  לחברים היחברות  שנדרש.  כן 

החלטות  לקבלת  מתאימים  וכישורים  מקצועי  ניסיון  בעלי  אנשים  ימונו  בוועדה 
 לגבי רכישת חברות, השבחתן ומימושן.  

 ברים בוועדת ההשקעות של השותפות, נכון למועד התשקיף, הינם:  הח

טננבוים,   .א יעקב  יו"ר  ה  יבעלממר  וכן  הכללי  בשותף  ודירקטור  שליטה 
יעקב   מר  אודות  )לפרטים  הקיימות  הפורטפוליו  חברות  של  הדירקטוריון 

  9.2להלן בפרק זה וסעיף    .א.8.26.2  -ו  .א.8.25.2  סעיפים  הטננבוים, רא
 (.לתשקיף זה 9בפרק 

וינטראוב .ב דן  המדינה ,  מר  ומדעי  בכלכלה  ראשון  תואר  בעל  הינו  אשר 
העב מהאוניברסיטה  ית  רמהאוניברסיטה  עסקים  במנהל  שני  ותואר 

פרוהעברית   כמנכ"ל  )-והמכהן  סיכון  הון  ניהול  בע"מ1999סיד  )להלן:   ( 
ניהול "  פרו  ,"(פרוסיד  "  7מסיד קרן הון סיכון בע" -כמנכ"ל    פרוסיד )להלן: 

בע"מ"(  קרן הטבע  הון  דירקטוריון  חברת  8וכיו"ר  כמנכ"ל  ששימש  ומי   ,
ההשקעות   בבית  מנהל  וכשותף  אגוד  בנק  של  הריאליות  ההשקעות 

 קוקרמן ושות'. 

)לפרטים אודות מר עמית    תף הכללימר עמית גרין, המשמש כמנכ"ל השו .ג
 לתשקיף זה(. 9בפרק  9.3גרין ראו סעיף 

 עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, יצטרפו לוועדת ההשקעות: 

אשר הינו מנכ"ל חברת המחשוב "מטריקס" מיום הקמתה מר מוטי גוטמן,  .ד

 
כי    7 והן  יצוין,  ניהול  פרוסיד  ואשר    ותחבר   ן הינקרן  פרוסיד  הן  הכללי  השליטה בשותף  מבעלי  חלק  בבעלות 

 מר ליגד רוטלוי ומר יגאל לנדאו, משמשים כדירקטורים בשותף הכללי בשותפות.  –חלקם 
 מהון המניות המונפק של חברת הון הטבע בע"מ.  15% -מחזיקה בכקרן יצוין, כי פרוסיד    8
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חברת    2001בשנת   שלה.  הבנות  החברות  עשרות  כיו"ר  ומשמש 
עובדים והינה בעלת מחזור מכירות   10,000  -מעל ל "מטריקס" מעסיקה  

כ גוטמן, צמחה חברת    4.5  -שנתי של  ניהולו של מר  מיליארד ₪. תחת 
ידי רכישות בצורה משמעותית ועקבית -"מטריקס" הן באופן אורגני והן על

בכפוף   ההשקעות,  בוועדת  כחבר  תפקידו  למילוי  בתמורה  לשנה.  משנה 
על ההנפקה  ז-להשלמת  תשקיף  תמורה,  פי  ללא  גוטמן,  למר  יוענקו  ה, 

אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ליחידות השתתפות של השותפות, 
ל שווה  תהיה  אשר  של    0.5%  -בכמות  ההשתתפות  יחידות  מסך 

המפורטים   בתנאים  ההנפקה,  השלמת  במועד  שתהיינה  כפי  השותפות, 
 בהסכם עם מר גוטמן.  

בן .ה יוסי  תו-מר  בעל  הינו  אשר  מוסמך  שלום,  ותואר  בכלכלה  ראשון  אר 
מאוניבר עסקים  תלבמנהל  בן-סיטת  למר  שנים -אביב.  רב  ניסיון  שלום 

כמשקיע ודירקטור  בניהול והשקעות, ביניהן כיהן כסמנכ"ל הכספים בכור ו
בתמורה DBSIבחברות   ועוד.  פוינטר  ראדא,  דנאל,  סימטרון,  טלדור,   ,

פי -השלמת ההנפקה עלות, בכפוף ללמילוי תפקידו כחבר בוועדת ההשקע
תשקיף זה, יוענקו למר גוטמן, ללא תמורה, אופציות לא סחירות הניתנות  

ל  שווה  ליחידות השתתפות של השותפות, בכמות אשר תהיה    -למימוש 
במועד    0.5% שתהיינה  כפי  השותפות,  של  ההשתתפות  יחידות  מסך 

 . שלום-, בתנאים המפורטים בהסכם עם מר בןהשלמת ההנפקה

 תהליך הבחינה של חברת פורטפוליו   .8.6.4

השקעה הזדמנויות  של  הבחינה  השלבים  -על  תהליך  את  יכלול  השותפות  ידי 
 הבאים, כולם או חלקם, בהתאם למקרה: 

הזדמנות   .א בעלי    –איתור  ויכולות  קשרים  מערך  השותפות  להנהלת 
פוטנציאל לאיתור הזדמנויות השקעה בשלבים בהם הזדמנויות ההשקעה  

מצאים "מתחת לרדאר", באופן שהחברה ו/או הפרויקט טרם מימשו את נ
 הפוטנציאל הטכנולוגי ו/או המסחרי שלהם. 

עם איתורה של הזדמנות השקעה כאמור )להלן:   –סינון ובדיקת התאמה   .ב
הפוטנציאלי"  במהלכו הפרויקט  ראשוני,  סינון  של  הליך  מבוצע   ,)"

הפוטנציאלי הפרויקט  של  אנליזה  של  מבוצעת  היתר,  בין  בחינה  תוך   ,
התוכנית העסקית, גודל השוק והפוטנציאל הכלכלי של הפרויקט הנ"ל, וכן 

בסעיף   )כהגדרה  השותפות  של  ההשקעה  למדיניות    8.6.5התאמתו 
 להלן(. 

נאותות   .ג מתאים   –בדיקת  הפוטנציאלי  הפרויקט  כי  נמצא,  בו  מקום 
, הכוללת הערכת  וראוי להשקעה של השותפות, מבוצעת בדיקת נאותות

ניתוח הטכנולוגיה, בחינת רמת החדשנות,  הצוות המוביל את הפרויקט, 
המודל   היתכנות  בדיקת  ומתחרים,  שוק  ניתוח  המוצר/השירות,  הבנת 

 העסקי, אומדן סיכונים והערכת שווי.  

השקעות   .ד מועבר   –וועדת  הנאותות,  בדיקת  של  חיובית  השלמה  עם 
בפ להצגה  הפוטנציאלי  בוועדה  הפרויקט  דיון  ההשקעות,  וועדת  ני 

לתנאי  פרמטרים  קביעת  בפרויקט,  להשקעה  להתקדם  אם  והחלטה 
 ההשקעה ובחינת אסטרטגית היציאה מהפרויקט.  

תפעל   –השקעה   .ה לעיל,  השלבים  כל  של  חיובית  להשלמה  בכפוף 
העבודה  השלמת  ההשקעה,  אופן  לגבי  המו"מ  להשלמת  השותפות 

 שקעה וביצוע ההשקעה. המשפטית, חתימה על הסכם הה

לצורך המחשה  ומובא  כללי בלבד  הינו תיאור  כי התהליך המוצג לעיל  יודגש, 
ו/או   בתהליך  ייכללו  לא  בו  המופיעים  מהשלבים  וחלק  ייתכן  בלבד.  רעיונית 
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ובפועל   יתכן  גם  יינקטו אילו מהשלבים המפורטים  ייכללו בסדר אחר, כמו  לא 
 כלל. יללעיינקטו שלבים שלא פורטו לעיל או 

 מדיניות ההשקעה של השותפות .8.6.5

מדיניות ההשקעות של השותפות מבוססת על השקעות במספר פרויקטים של  
ו/או פיתוח, באופן שיאפשר   ו/או בחברות העוסקות במחקר  ו/או פיתוח  מחקר 

 פיזור הפורטפוליו של השותפות על פני מספר פרויקטים ו/או חברות.  

הת למועד  השותפותנכון  בכוונת  בתחומי    שקיף,  בעיקר  השקעות  לבצע 
חברות  10 -לפזר השקעותיה ולהשקיע בלמעלה מטכנולוגיה, תוכנה ואינטרנט ו

פיתוח ו/או  במחקר  איכותית,  העוסקות  הנהלה  לאיתור    בעלות  בכפוף 
עקרוני באופן  מתאימות.  השקעה  בכל   ,הזדמנויות  להשקיע  השותפות  בכוונת 

סכ פורטפוליו  כחברת  של  ראשוני  דולר  1-2  -ום  כל   מיליון  של  הזמן  וטווח 
בממוצע שנים  כשלוש  להיות  צפויה  מחויבת השקעה  אינה  השותפות  אולם,   ,

כאמור   סכומים  דווקא  כאמור,  להשקיע  זמן  לטווח  תיבחן ו/או  השקעה    וכל 
 לגופה.  

השותפות מכוונת להשקעות בעיקר בשלבים הראשונים של מחקר ו/או פיתוח,  
עדיפ  מובהרעם  מכירות.  לחברות שהחלו  את   , ות  מגבילה  אינה  השותפות  כי 

 עצמה מבחינת תחומי ההשקעה של המחקר ו/או הפיתוח בהם היא תשקיע.   

השקעה  הינה  השותפות  של  ההשקעה  מדיניות  הבורסה,  בתקנון  כנדרש 
תשקיע   השותפות  בו  בודד  בפרויקט  ההשקעה  סכום  פרויקטים.  במספר 

על   יעלה  לא  הכספיים    40%לראשונה,  הדו"חות  פי  על  השותפות  מנכסי 
 .האחרונים שלה, הידועים במועד ההשקעה

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  .8.7

נכון למועד התשקיף, כפופה פעילות חברות הפורטפוליו הקיימות לדיני מדינת  .8.7.1
חברות הפורטפוליו הקיימות קיבלו מימון מרשות ים מבין  שתימאחר ש   ישראל.

החדשנות,  רשות  והוראות  המו"פ  חוק  להוראות  כפופה  פעילותן  החדשנות, 
על הנאסף  ו/או  המופץ  ולמידע  לתכנים  הנוגע  בכל  כן,  כמו  להלן.  ידי  -כמפורט 

להגנת הפרטיות, זכויות  ים כלליים המתייחסים  נהחברות, כפופות החברות לדי
 ם וקניין רוחני. יוצרי

   ו"פהמחוק  .8.7.2

מספר   .א תיקון  להוראות  משנת    7בהתאם  המו"פ  )להלן:   2015לחוק 
ביום  התיקון "  הוקמה  על  2016בינואר,    1"(,  רשות החדשנות, שאמונה   ,

הפעילות אשר היתה בעבר תחת אחריותה של לשכתו של המדען הראשי 
ת התיקון, רשות החדשנות קיבלה את הסמכות  . במסגרהבמשרד הכלכל 

לקבוע, לשנות ולנהל את מערך התמיכות בפעילות מחקר ופיתוח במסלולי 
את  היתר,  בין  החדשנות,  רשות  פרסמה  לכך,  בהתאם  חדשים.  הטבות 

מס'   הטבות  ההסדרים   –  1מסלול  מרבית  את  אימץ  אשר  המו"פ,  קרן 
ער החדשנות  בחוק  קבועים  שהיו  המגבלות  הת  ב והמגבלות  )לרבות,  יקון 

בעניין העברת ידע ממומן לחו"ל, העברת ידע ממומן בתוך ישראל, העברת 
תמלוגים( לשלם  והחובה  לחו"ל  ייצור  רשות    ;זכויות  פרסמה  כן,  כמו 

חדשיםהחדשנות   היתר, נהלים  בין  בידע   ,  לשימוש  הרשאה  מתן  לגבי 
לתשלו וכללים  התמלוגים  שיעור  ובעניין  לישראל  מחוץ  כל  )  מםממומן 

 "(.  השימוש בידע הוראות" להלן:  וקראיהנ"ל ההוראות והנהלים 

מענקים   .ב קיבלה  לא  החדשנותהשותפות  כי  מרשות  אם  מ,  חברות חלק 
מענקים   קיבלו  הקיימות  החדשנות מהפורטפוליו  רשות  החדשנות.  רשות 

להוראות   בהתאם  אישור  שקיבלו  לחברות  בידע  מעניקה  )להלן השימוש 
"(, מענק בשיעור מהוצאות המחקר והפיתוח  נתמכותות  חברבסעיף זה: " 
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ת " ושל  )להלן:  ידה  על  המאושרות  ופיתוח  מחקר  התוכנית  כניות 
מכירות "(  המאושרת מסך  תמלוגים  לתשלום  בתמורה  חריגים(  )למעט 

או   )במלואם  המבוססים  למוצרים,  הקשורים  שירותים  ממתן  ו/או  מוצרים 
וידע שפותחו על בסיס מענקים שהתקבלו מרשות   בחלקם( על טכנולוגיה 

ות, בשיעורים הקבועים בהוראות, ועד לתשלום בהיקף כולל השווה נהחדש
ידי   על  שהתקבלו  המענקים  סכום  בתוספת   הנתמכות,ת  וחברהלמלוא 
 ריבית שנתית )כהגדרת מונח זה בהוראות(. 

, אשר קבעה רשות החדשנות בהקשר זה, מחליפות השימוש בידע הוראות
לחר בהוראות()בכפוף  הקבועים  ופיתוח    יגים  מחקר  לעידוד  התקנות  את 

, ובמסגרתן,  1996-בתעשייה )שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם(, תשנ"ו
בין היתר, רשות החדשנות התאימה את שיעורי התמלוגים אותם חברות  

שפותחו    נתמכות מוצרים  מכירת  בגין  החדשנות,  לרשות  לשלם  צריכות 
בהתא ממומן,  ידע  כן,  באמצעות  כמו  פועלות.  הן  בו  ולענף  לגודלן  ם 

הליבור(  )ריבית  השנתית  הריבית  חישוב  באופן  שינוי  כוללות  ההוראות 
  אליה צמודים מענקי רשות החדשנות.

תהיינה  נתמכות  במסגרת הוראות השימוש בידע, ישנה דרישה כי חברות   .ג
  הבעלים של הידע החדש שיפותח כתוצאה מהתוכניות המאושרות ושל כל 
להעברת   אישור  הנתמכות  לחברות  ניתן  אם  אלא  ממנו,  הנובעת  זכות 

להוראות   בהתאם  כאמור,  בידעהבעלות  המופיעות השימוש  המגבלות   .
בהוראות השימוש בידע )לרבות בעניין העברת ידע וזכויות ייצור( תמשכנה  
לרשות  לשלם  תסיימנה  שאלו  לאחר  אף  נתמכות  חברות  על  לחול 

 תמלוגים המגיע לה על פי ההוראות הנ"ל.  החדשנות את כל סכום ה

כי פעילות המחקר והפיתוח של  בין היתר,  הוראות השימוש בידע קובעות,   .ד
חברות נתמכות תיעשה בישראל על ידי תושב ישראל והמוצרים שיפותחו  

במלואן או בשיעור מסוים,  באמצעות מימון רשות החדשנות ייוצרו בישראל  
. הוראות השימוש המחקר של רשות החדשנותידי וועדת  -כפי שיאושר על

בידע מאפשרות את העברת זכויות הייצור של מוצרים שיפותחו באמצעות  
בין   מימון רשות החדשנות אל מחוץ לישראל בתנאים מסוימים, הכוללים, 
היתר, קבלת אישור מוועדת המחקר של רשות החדשנות להעברה כאמור 

פחות מ ייצור בשיעור של  הייצור המקורי    10%-)למעט, העברת  משיעור 
בישראל אשר אינה מחייבת קבלת אישור כאמור, אלא מחייבת רק הודעה 
לרשות החדשנות(, תשלום תמלוגים מוגדלים לרשות החדשנות בשיעורים 

מסכום המענק, בהתאם    300%  -ל  120%הקבועים בהוראות )הנעים בין  
חוץ לישראל,  לגובה האחוזים של פעילות הייצור אשר עתידה להתבצע מ

החזר  שיעור  והגדלת  החדשנות(  לרשות  שולמו  שכבר  תמלוגים  בניכוי 
בשיעור   ייצור  העברת  של  במקרה  גם  אחד.  באחוז  התמלוגים  תשלום 

)קרי, בשיעור של עד   (,  10%שאינו מחייב קבלת אישור מוועדת המחקר 
לישראל,  מחוץ  אל  הייצור  העברת  בשל  הנתמכות,  החברות  תחויבנה 

מוגדל למדינה, בשיעורים הקבועים בהוראות השימוש  בתשלום תמל וגים 
 בידע.  

בתנאים מסוימים הקבועים  בין היתר, והוראות השימוש בידע מאפשרות,   .ה
מחו אל  החדשנות  רשות  מימון  באמצעות  שפותח  ידע  הוצאת   ץבהן, 

לישראל, וזאת בכפוף, בין היתר, לאישור מראש להעברה, לתשלום סכום 
המ למדינה  עלפדיון  ידע  -חושב  בהכנסת  או  בחוק,  הקבועות  נוסחאות  פי 

בהוראות   המפורטים  נוספים  לתנאים  ובכפוף  בתמורה,  לישראל  חלופי 
 הנ"ל. 

ישראלית      . ו לחברה  החדשנות  רשות  מימון  באמצעות  שפותח  ידע  העברת 
יינתן רק   זה  אחרת מחייב קבלת אישור מרשות החדשנות, כאשר אישור 
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מסכ  הידע  שמקבל  מכוח  בתנאי  והזכויות  החובות  את  עצמו  על  לקבל  ים 
ההוראות לשימוש בידע, לרבות אלו הנוגעות להעברת ידע שפותח כאמור  

 וייצור מחוץ לישראל. 

אי קיום חוק המו"פ וההוראות לשימוש בידע עלול להוביל לדרישה להחזר   .ז
מידי של המענקים שקיבלה החברה הנתמכת, ובמקרים מסוימים אף עשוי  

להטלת  להטיל   להוביל  עלול  וכן  כספיים  עיצומים  לשלם  החברה  על 
פליליות של  סנקציות  לישראל  מחוץ  אל  העברה  של  במקרים  היתר,  בין   ,

ידע או זכויות קניין רוחני שפותחו במימון מענקים של רשות החדשנות ללא 
לתנאי  בניגוע  או  החדשנות  רשות  של  המחקר  מוועדת  אישור  קבלת 

 בידע.   האישור והוראות השימוש

 המשתמשים במערכות דיגיטליות שמירה על פרטיות  .8.7.3

על  לשמור  שמטרתה  הרגולציה  הרחבת  של  מגמה  ניכרת  האחרונות  בשנים 
 פרטיות הגולשים והמשתמשים במערכות דיגיטליות.  

תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת המידע(,   2018בישראל, נכנסו לתוקף במאי  
"(, החלות על כל גורם בישראל  תקנות הגנת הפרטיות)להלן: "   2017-ז תשע" 

)להלן:   1981-שמנהל "מאגר מידע", כהגדרתו בחוק להגנת הפרטיות, תשמ"א
הפרטיות "  להגנת  סטנדרטים החוק  קובעות  הפרטיות  הגנת  תקנות   .)"

מחלקות   התקנות  אלו.  בסטנדרטים  לעמוד  חייב  מי  ומגדירות  מידע  לאבטחת 
רמות   משתנה  את  האבטחה  כשרמת  וגבוהה,  בינונית  לבסיסית,  האבטחה 

או   במאגר  מידע  נאסף  עליהם  האנשים  לכמות  בהתאם  לגבוהה  מבינונית 
המידע.   למאגר  ההרשאה  בעלי  למספר  חלות  בהתאם  עליהם  מידע  מאגרי 

באופן   בהם  המידע  לאבטחת  להיערך  צריכים  ובינונית  גבוהה  אבטחה  רמות 
ובו, מיטבי. כך למשל, בעל המא גר מחויב בהכנת מסמך הגדרות של המאגר 

מטרת  ותיאור  במידע  והשימוש  האיסוף  פעולות  של  כללי  תיאור  השאר,  בין 
השימוש במידע. כמו כן, במאגרי מידע אלו יש למנות ממונה על אבטחת מידע,  
המידע  למאגר  גישה  הרשאות  לקבוע  מידע,  אבטחת  נוהל  מסמך  להכין 

 .ולמערכות המאגר, ועוד 

האירופאית, החלה על    GDPR  -לתוקף רגולציית ה  ה , נכנס2018במאי    25  -ב
כל מי שמחזיק מידע על "נושא מידע" )האדם עליו נאסף המידע( שנמצא באחת  

ב מוגדר  אישי"  "מידע  האירופאי.  האיחוד  המתייחס   GDPR  -ממדינות  כמידע 
באופן   לאדם מזוהה או לא מזוהה. אדם מזוהה הינו אדם שיכול להיות מזוהה

ישיר או עקיף, כגון באמצעות שם, מספר זהות, מידע על מיקום, מזהה ישיר או  
או   תרבותיים  כלכליים,  מנטליים,  גנטיים,  פסיכולוגיים,  פיסיים,  מאפיינים 

כי ה יודגש,  מעבד   GDPR  -חברתיים.  כל  ועל  במידע  שליטה  בעל  כל  על  חל 
מחוצה   או  האירופאי  האיחוד  במדינות  הממוקמים  בעלי  מידע  על  גם  כמו  לו, 

שליטה במידע ומעבדי מידע הממוקמים מחוץ למדינות האיחוד האירופי, כאשר 
עיבוד המידע מתייחסת להצעה של מצרכים או שירותים לנושאי מידע   פעולת 
המידע  נושא  בניטור של התנהגות  מדובר  אם  או  האיחוד,  במדינות  הנמצאים 

ה אחד  האירופי.  האיחוד  ממדינות  באחת  ההנמצא  של  הבולטים    -מאפיינים 
GDPR    להוא שניתנה  לדוגמא,    -הזכות  כך  שלו.  המידע  על  המידע"  "נושא 

"נושא המידע" יש זכויות וחופש  -איסוף המידע חייב להיות מדויק ותכליתי, וכן ל
המידע   כי  לדרוש  הזכות  כולל,  עליו,  שנאסף  המידע  עם  לנהוג  כיצד  פעולה 

לעיבוד להתנגד  ימחק,  לגביו  ליצירת    שנאסף  ולהתנגד  עליו  שנאסף  המידע 
למידע שנאסף  לגשת  זכות  יש  המידע  לנושא  כן,  כמו  שלו.  פרופיל התנהגותי 

 עליו.  

ה של  נוסף  השליטה   GDPR  -מאפיין  בעל  על  המוטלת  הרבה  האחריות  הוא 
במידע ועל מעבד המידע, המחויבים לוודא שאיסוף המידע נעשה לשם מטרה 

דע ישנו אינטרס לגיטימי. על מנת שהמידע הנאסף מוגדרת מראש, ולעיבוד המי
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יהיה מאובטח כראוי, ללא חשש לפגיעה בפרטיות, מחויב בעל השליטה במידע  
וארגוניים הולמים להגנת המידע, כגון הצפנה, סודיות,   ליישם אמצעים טכניים 
היכולת להחזיר לפעולה את המערכות לאחר אירוע אבטחה, בדיקות והערכות  

 מת ההגנה של המידע ועוד.  שוטפות של ר

ה של  נוסף  בולט  אירוע    GDPR  -מאפיין  קרות  בעת  החלות  הוראות  הינו 
בלתי פגיעה  היתר,  בין  נגרמה,  שבגינו  מידע,  הפסד  -אבטחת  במידע,  חוקית 

, שינוי במידע או חשיפת המידע ללא רשות. במקרה כזה, על בעל המידע מידע
שעות מרגע שנוגע   72-לא יאוחר מ  לדווח לרשויות האיחוד האירופי על האירוע

על האירוע, וכאשר קיים סיכון גבוה לפגיעה בזכויות ובחרויות נושא המידע, על 
בעל השליטה ליצור קשר מידי עם נושא המידע ולעדכנו בקרות אירוע אבטחת  
באמצעים  נקט  השליטה  בעל  בו  מקרה  כגון  חריגים,  יש  זו  לחובה  המידע. 

 גבוה לא צפוי להתממש. המתאימים לוודא שהסיכון ה

על  ההגנה  את  המסדירה  פדרלית  רגולטורית  מסגרת  קיימת  לא  בארה"ב 
נכנס לתוקף    2020בינואר    1  -ים. עם זאת, ביפרטיות המידע במאגרים דיגיטל

 California Consumer Privacyחוק הגנת פרטיות הצרכן במדינת קליפורניה )

Actשצ פדרלית  ברמה  לחקיקה  מודל  המהווה  בעתיד(,  להתפתח   -ה  .9פויה 
CCPA    האישי המידע  עם  בקשר  זכויות  קליפורניה  במדינת  לצרכנים  מעניק 

ש זכויות הצרכנים.  שלהם ומטיל על חברות חובות שתכליתן לאפשר את מימו
עלו,   נאספים  אישי  מידע  סוגי  אילו  הצרכן  את  ליידע  חברות  מחייב  החוק  כך, 
לאילו גורמים יועבר או יימכר המידע, לאפשר לצרכן לסרב למכירת מידע אישי 

מ בנסיבות  הסאודותיו  מחייב  כן  אודותיו.  המידע  מחיקת  את  לדרוש   -וימות 
CCPA  ול בפניות צרכנים ולהבטיח שספקי חברות לקבוע נהלים פנימיים לטיפ

 שירות שלהן שמקבלים גישה למידע אישי עומדים בדרישות החוק.  

 בתחום הפעילות והשינויים החלים בהםגורמי ההצלחה הקריטיים   .8.8

 הינם: פעילותה להערכת השותפות, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  

ויכולת  וגיות בעלי פוטנציאל גבוה,  קפדני של מיזמים וטכנול  כולת איתור ומיוןי .8.8.1
אנליזה  יב ומהערכתוך  צוע  היה  יועצים,  סיכונים  פוי  מנוסה,  צוות  באמצעות 

 חברי דירקטוריון וקשרים עם גורמים רלבנטיים בתחום. 

ואסטרטגי לחברות הפורטפוליו,   .8.8.2 ניהולי  ליווי מדעי, עסקי,  יכולת יכולת לספק 
מקצ  תדורשה וניהולי  מדעי  לחברות צוות  לסייע  ביכולתו  אשר  ומנוסה,  ועי 

ו קידום המחקר    פיתוח, או ה/הפורטפוליו בפיתוח החברות האמורות, לרבות 
תוך שימת דגש על ניהול הסיכונים הענקת אסטרטגיה עסקית ועזרה ניהולית,  
עתיד, צופה  ובמבט  שלב  בכל  לחבר  והפערים  הפורטפוליו  ושתאפשר  ת 

ו המחקר  בקידום  ה/להתרכז  בהפיתו  המשרה ועוסק  הן  םוח  נושאי  ת. 
השותפות,    תיעזרוהגופים הנוספים בהם    ת ההשקעותוועדבשותפות, חברי  

חברות   עבור  חשוב  נכס  המהווים  וידע,  קשרים  מערך  רב,  ניסיון  בעלי  הינם 
 הפורטפוליו.  

ועזרה בקשרים   .8.8.3 לימוד שוטף של התחומים בהם עוסקות חברות הפורטפוליו 
 בתחומים אלה. 

שנדרש .8.8.4 ככל  מימון  גיוס  ו/או  מימון  עלהעמדת  שיאושר  וככל  השותפות, -,    ידי 
לקידום פעילות חברות הפורטפוליו וכן יכולת לחבור לשותפים פיננסיים לצורך  

 המשך המימון, ככל שנדרש. 

בתחוי .8.8.5 אסטרטגיים  לשותפים  לחבור  הפורטפוליו  פעילות    מי כולת  חברות 
 .עסקיהן, לשם קידום הקיימות

 
9  trade.net/americas/2019/11/15/ccpa-https://israel / . 

https://israel-trade.net/americas/2019/11/15/ccpa/
https://israel-trade.net/americas/2019/11/15/ccpa/
https://israel-trade.net/americas/2019/11/15/ccpa/
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 אפשר סיוע שוטף לחברות הפורטפוליו. אשר תאיתנות פיננסית  .8.8.6

ו/או  התקדמות חברות הפורטפוליו בפיתוח   .8.8.7 המוצרים המפותחים  הטכנולוגיה 
 על ידן.  

הצלחה של חברות הפורטפוליו למכור את מוצריהן, את הטכנולוגיה שבבסיסן  .8.8.8
פיננסית משמעותית או לחלופין, להתמזג או להירכש על   לייצר תמורה  מנת 

 לבעלי מניותיהן ובכללם השותפות.  

 שוויין של חברות הפורטפוליו ויכולתן לגייס כספים למימון המשך פעילותן.   .8.8.9

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .8.9

 מחסומי כניסה

צוות מקצועי עם הבנה  הפעלת פע  –  ח אדם מיומןוכ .8.9.1 דורשת  ילות השותפות 
)על הדיסציפלינות המגוונות שלהם(,  טכנולוגיים  וניסיון נרחבים הן בתחומים  

הניהול והפיתוח העסקי. גיוס הון  בתחום  הן בתחומי ההשקעות ושוק ההון והן  
אנושי כזה דורש הבנה בתחומים מגוונים אלו כמו גם הון רב, שיתכן שיקשה 

 מתחיל לפעול בתחומים אלה לגייס.על תאגיד ה

היעדר הון פנוי עלול להביא    –  הון פנוי להפעלת השותפות ולביצוע השקעות .8.9.2
 לכישלון השקעות השותפות. 

עם    –  מערך קשרים .8.9.3 ובעולם  רלבנטיים בארץ  צורך בקשרים  מהנדסים,  קיים 
וחומרה,   תוכנה  בתאנשי  העוסקות  חברות  מחקר,  מוסדות  ם  מי חומדענים, 

השותפות   להשקעות  בתחומי  הרלבנטיים  ניסיון  בעלי  פרטיים  ואנשים 
בתחומים  הרלבנטיים  הקשרים  וחסר  חדש  תאגיד  השותפות.  של  הפעילות 
הללו יתקשה ליצור את הקשרים הדרושים עם אנשים בעלי הידע הנדרש ו/או 

 ליצור שיתופי פעולה חשובים לקידום פעילות חברות הפורטפוליו.  

רגולטוריות .8.9.4 תחום    –  מגבלות  את  המסדירה  החקיקה  בהוראות  עמידה 
 (. וכו' הגנת על פרטיות המשתמשיםהפעילות )דוגמת חוק המו"פ, 

 מחסומי יציאה 

לעיתים  ה בחברות החזקות למכור היכולת .8.9.5 פרטיות  חברות  שהן  פורטפוליו 
 . פיתוח מחקר ו/או בשלבי 

 ושיעור  רטפוליו  והפ חברות ידי על תהמפותח הטכנולוגיה מכירת אופן .8.9.6
 . )ככל שניתן סיוע מרשות החדשנות( למדינה לשלם שיש התמלוגים

   מוצרים ושירותים .8.10

ראו   הקיימות,  הפורטפוליו  חברות  של  השירותים  ו/או  המוצרים  אודות  לפרטים 
 להלן.   8.27.4 -ו 8.26.4 ,8.25.4-8.25.8סעיפים

 תחרות  .8.11

קיימים מספר מתחריםבתחום הפ .8.11.1 הינם  עיקריים  עילות של השותפות  , אשר 
בשלבים  המשקיעות  סיכון,  הון  וקרנות  טכנולוגיות  חממות  רוב  פי  על 

"( המשקיעים במיזמים בשלבים  אנג'ליםמוקדמים, ומשקיעים פרטיים )להלן: " 
ראשוניים. התקשרות עם חממה טכנולוגית הממומנת על ידי רשות החדשנות  

לחוק וכללי    כפופה  ולהוראות  קרנות   רשותהמו"פ  עם  החדשנות. התקשרות 
כזו   פניה  כי  אם  החדשנות,  לרשות  בפנייה  כרוכה  אינה  ואנג'לים  סיכון  הון 

ככל   אין  לקבל  שמבוקש  אפשרית,  זו.  פעילות  בגין  הטבה  ו/או  מימון 
 באפשרותה של השותפות להעריך את מעמדה וחלקה בשוק. 

מים יתרונות וחסרונות לכל אחת מהחלופות להשקעה  להערכת השותפות, קיי .8.11.2
מתחריה  מצד  התחרות  עם  מתמודדת  השותפות  השותפות.  באמצעות 
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 באמצעות:

ברמה    א. מקצועי  טיפול  המבטיח  גבוהה  ברמה  מקצועי  הנהלה  צוות 
ההשקעה   טכנולוגית טרם  מיזמים  סינון  בשלב  הן  גבוהה,  וניהולית 

הפעילו תקופת  לאורך  הן  המשך  הראשונה,  לאורך  והן  הראשונה  ת 
 הפעילות.  

ירקטוריון השותף הכללי וגורמים מלווים נוספים ברמה מקצועית גבוהה ד   ב.
הפרויקטים   דעה בתחומי  למובילי  הנחשבים  רלוונטי  ניסיון  בעלי  ביותר, 
של חברות הפורטפוליו, אשר בוחנים פרויקטים בשלב הסינון ומלווים את  

 .  החברות לאורך פעילותן

 מחקר ופיתוח .8.12

השותפות לא מבצעת פעולות מחקר ופיתוח באופן ישיר. לפרטים  נכון למועד התשקיף,  
  -ו  8.26.10  ,8.25.17  ראו סעיפים הקיימות,  אודות מחקר ופיתוח בחברות הפורטפוליו  

 להלן.   8.27.11

 נכסים לא מוחשיים  .8.13

בי היתר,  בין  תלויה,  הפורטפוליו  חברות  של  הלא  הצלחתן  נכסיהן  על  להגן  כולתן 
על   פטנטים  לרישום  הפורטפוליו  חברות  פועלות  כך,  לצורך  הרוחני.  וקניינן  מוחשיים 

 שמן. 

קניין   ו/או  נכסים לא מוחשיים  ישירה של השותפות  אין בבעלות  נכון למועד התשקיף, 
ים  רוחני. לפירוט בדבר נכסי הקניין הרוחני של חברות הפורטפוליו הקיימות, ראו סעיפ

 להלן.   8.27.12 -ו 8.26.11 , 8.25.18

 הון אנושי  .8.14

  יכלל .8.14.1

השותפות.   עסקי  את  מנהל  הכללי  השותף  השותפות,  להסכם  מר  בהתאם 
רוטלוי  הכללי,ליגד  בשותף  השליטה  מבעלי  הדירקטוריון    ,  כיו"ר  של מכהן 

   . והשותפות שותף הכלליהמנכ"ל ן כמכה עמית גריןמר והשותף הכללי 

האמוריםל המשרה  נושאי  אודות  סעיפים    פרטים    9בפרק    9.3  -ו  9.2ראו 
 להלן.

  31.5.2020תוקן ביום  ש  27.1.2020מיום  מנכ"ל  פי הסכם למתן שירותי  -על .8.14.2
"(, התקשרו השותפות והשותף ההסכם )להלן בסעיף זה: "   11.8.2020וביום  

עם   גריןמר  הכללי  "   עמית  זה:  בסעיף  התפקיד)להלן  לפיו "(,  בעל  בהסכם 
ולשותף כללי שירותי מנכ"ל   יעניק לשותפות  )להלן בסעיף זה: בעל התפקיד 

  . להלן תמצית עיקרי ההסכם:2020בינואר,   1"(,  החל מיום התפקיד" 

הכללי  .א והשותף  השותפות  כמנכ"ל  ימונה  התפקיד  בעל  ההסכם,  פי  על 
ול השוטף של ובמסגרת תפקיד זה, הוא יהיה אחראי, בין היתר, על הניה

משקיעים,   עם  קשרים  רק,  לא  אך  לרבות,  הכללי,  והשותף  השותפות 
והשותף  השותפות  בפעילות  הקשורות  השונות  הרשויות  עם  קשרים 
השותפות   פעילות  את  המלווים  פיננסיים  מוסדות  עם  קשרים  הכללי, 
והשותף הכללי ועם יועציהם השונים, קשרים עם התאגידים המוחזקים וכן  

נוס השותפות פעולות  מנכ"ל  ידי  על  להתבצע  ויכולות  צריכות  אשר  פות 
והשותף הכללי, והכל כפי שיידרש מעת לעת על ידי יו"ר הדירקטוריון של 

 "(.  השירותים השותף הכללי )להלן בסעיף זה: " 

בעל התפקיד יעניק את השירותים כקבלן עצמאי מבלי שיתקיימו בינו לבין   .ב
 מעביד.  -עובדהשותף הכללי ו/או השותפות יחסי 

 ממשרה מלאה.  80%המשרה הינה משרת אמון ובהיקף משרה של  .ג
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והכישורים   .ד בעל התפקיד התחייב במסגרת ההסכם, כי הוא בעל היכולת 
מאמציו   זמנו,  מירב  את  יקדיש  הוא  וכי  התפקיד  לביצוע  המתאימים 

על להתחייבויותיו  בהתאם  והכל  התפקיד,  לביצוע  ההסכם. -וכישוריו  פי 
השותפות   מתוקף להצלחת  יכולתו  כמיטב  התפקיד,  בעל  יפעל  תפקידו 

, ובכלל זה התחייב כלפי םלהגשמת מטרותיה  םוהשותף הכללי ויסייע לה
 השותפות והשותף הכללי בשמירה על סודיות.  

בס"ק   .ה כמפורט  ההסכם,  תקופת  התפקיד    זבמהלך  בעל  רשאי  להלן, 
"(, ובלבד  הפעילות הנוספת לעסוק בתחומים נוספים )להלן בסעיף זה: " 

( )1ש:  השותפות,  של  הפעילות  בתחום  אינו  העיסוק  הפעילות   ( 2( 
( 3שעות מתן השירותים, )  הנוספת תבוצע בזמנו החופשי ובשעות שאינן

הקבוצה  של  סודי  מידע  כל  לנצל  מבלי  תבוצע  הנוספת  הפעילות 
ו בהסכם(,  כדי  (4)  -)כהגדרתה  הנוספת  הפעילות  בביצוע  יהיה  ולא  אין 

 לגרום לניגוד עניינים כלשהו עם השותפות ו/או השותף הכללי. 

התח . ו כל  ומילוי  התפקיד  ביצוע  לבעל  בגין  השותפות  תשלם  ייבויותיו, 
₪ בתוספת מע"מ כדין )להלן בסעיף זה:    50,000התפקיד סך חודשי של  

בגין התקהתשלום החודשי"  כי התשלום החודשי  הוסכם,  פה  ו"(, כאשר 
ההנפקה,ועד    1.1.2020שבין   במועד    למועד  התפקיד  לבעל  ישולם 

ההנפקה ו-על   השלמת  השותפות,  תושלידי  לא  שההנפקה  עד  במידה  ם 
מ,  31.5.2020ליום   המחצית  בגין  החודשי  שבין  תקופה  התשלום 

כן יהיה בעל  .  ידי השותף הכללי-, ישולם על31.10.2020ועד    1.3.2020
  התפקיד זכאי להחזר הוצאות סבירות שיוציא בקשר עם ביצוע התפקיד. 

  175.5של    ךנכון למועד התשקיף שילם השותף הכללי לבעל התפקיד ס
השותף הכללי יהיה זכאי להחזר של הסכום האמור   .)כולל מע"מ( אלפי ₪ 

 מכספי תמורת ההנפקה.

כמו כן, בעל התפקיד יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי, שיפוי ופטור מאחריות כפי  
שאי משרה בכירה ודירקטורים בשותף הכללי ובשותפות,  ושיהיה נהוג לנ

 תאם להוראות הדין והסכם השותפות.  והכל בה

לפיתוח  בעל התפקיד  מאמציו של  את  ולהגביר  לשמר  לתמרץ,  מנת  על 
לאחר   בסמוך  כי  הוסכם,  השותפות,  עם  הזדהותו  ואת  השותפות  עסקי 
מועד השלמת ההנפקה, יוענקו לבעל התפקיד, ללא תמורה, אופציות לא  

ות )להלן בסעיף  סחירות הניתנות למימוש ליחידות השתתפות של השותפ
 " להאופציותזה:  שווה  תהיה  אשר  בכמות  יחידות    2%  -"(,  מסך 

שתהיינה   כפי  השותפות,  של  ההנפקה.  ההשתתפות  השלמת  במועד 
האופציות תוענקנה בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות תוכנית האופציות 

תבשלנה   . האופציותעילל  3בפרק    3.2.5של השותפות, כמתואר בסעיף  
החל   שנים,  4במשך   שנה  בכל  תבשיל  האופציות  מכמות  רבע  כאשר 

 ממועד הענקתן.  

נוסף על התשלום החודשי ויתר התנאים כמפורט לעיל, הנהלת השותפות 
ו/או   מיוחדים  ו/או  שנתיים  מענקים  הענקת  על  להחליט  רשאית  תהיה 
של   התגמול  מדיניות  להוראות  בכפוף  והכל  התפקיד,  לבעל  הוני  תגמול 

 ה מעת לעת. השותפות, כפי שתהי

סכום עלות שנתית מוערכת לשותפות של ההתקשרות עם בעל התפקיד  
)מבלי להתייחס לשווי האופציות  )בתוספת מע"מ(    אלף ₪   650  -הינה כ

  .שהוענקו(

מדיניות  במסגרת  עומדים  התפקיד  בעל  של  העסקתו  תנאי  כי  יצוין, 
ח  התגמול של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, המצורפת כנספ

 לתשקיף.   10ג' לפרק 
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מה .ז החל  הינה  ההסכם  בזמן  2020בינואר,    1  -תקופת  מוגבלת   ואינה 
. עם זאת, לכל אחד מהצדדים הזכות להביא את ההסכם לכדי בכפוף לדין

בכתב  מוקדמת  ובהודעה  בהסכם,  המפורטים  בתנאים  וזאת  סיום, 
השני,   לצד  זה  3שתימסר  בסעיף  )להלן  מראש  " חודשים  תקופת  : 

  "(.ההודעה המוקדמת 

השירותים  את  לתת  התפקיד  בעל  ימשיך  המוקדמת,  ההודעה  בתקופת 
ולמלא את התפקיד. עם זאת, השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים, על  
פי שיקול דעתם הבלעדי, לוותר על שירותי בעל התפקיד בפועל בתקופת  

ש ובלבד  חלקה,  או  כולה  המוקדמת,  לבעל ההודעה  תשלם  השותפות 
התפקיד את התשלום החודשי לו היה זכאי בעל התפקיד לו המשיך לתת  
את השירותים בגין אותו חלק של תקופת ההודעה המוקדמת בו ויתרו על  
בעל   יחזיר  שהיא,  סיבה  מכל  ההסכם  של  סיומו  של  במקרה  שירותיו. 

 את כל הציוד של הקבוצה המצוי ברשותו.    תידייהתפקיד לשותפות מ

רשאים  .ח יהיו  הכללי  השותף  ו/או  השותפות  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
ואת ההתקשרות עם בעל התפקיד מיידית, ללא מתן  לסיים את ההסכם 
במקרים   מוקדמת,  הודעה  תמורת  תשלום  ללא  ו/או  מוקדמת  הודעה 

 מסוימים, כמתואר בהסכם וכמקובל בהסכמים מסוג זה. 

 השקעות   .8.15

 להלן.  חלק ד' לפרק זה הראהקיימות, בחברות הפורטפוליו להשקעות השותפות 

 מימון  .8.16

 למועד התשקיף בכוונת השותפות לממן את פעילותה מהון עצמי.  נכון .8.16.1

בתנאים  .8.16.2 אשראי  השותפות,  בשם  לקבל  חייב(  לא  )אך  רשאי  הכללי  השותף 
ולהחליט לשעבד ל לו כמתאימים לצורך מימון הוצאותיה  צורך זה את  שיראו 

 נכסי השותפות.

השותף הכללי יהיה רשאי לפנות לשותף המוגבל ולבקש ממנו להגדיל את הון   .8.16.3
המוגבלת  השותפות  להון  שיוכנסו  שהכספים  מנת  על  המוגבלת  השותפות 
ישמשו למטרות שהיא רשאית לעסוק בהן על פי הסכם השותפות, כפי שיהיו  

ל רשאית  שהשותפות  ולפעולות  לעת  השותפות.  מעת  הסכם  פי  על  עשותן 
מבקש   הוא  שבו  הסכום  את  המוגבל  לשותף  בפנייתו  יציין  הכללי  השותף 

 להגדיל את הון השותפות.

ו/או   .8.16.4 דוח הצעת מדף  ו/או  לפרסום תשקיף  יפעל השותף הכללי  כזה  במקרה 
הון  הגדלת  לשם  הנדרשים  הכספים  לגיוס  דין  פי  על  אחרת  דרך  בכל 

את בכפוף לתנאים ולאישורים שידרשו לכך על פי הוראות  השותפות כאמור וז
סוגי  לרבות  ההנפקה  ותנאי  מבנה  הנאמנות.  בהסכם  שתכללנה  מפורשות 
האגדים   הרכב  סוג,  מכל  שתוצע  הכמות  ותנאיהם,  בה  שיוצעו  הערך  ניירות 
ערך   ניירות  ומחירי המימוש של  והמחירים  ניירות הערך כאמור  יוצעו  שבהם 

 שת יחידות יקבעו על פי החלטת השותף הכללי.המקנים זכות לרכי

 ביטוחים .8.17

ונושאי משרה    לעניין דירקטורים  מקצועית  ביטוח  בגין ואחריות  אחריות  לכיסוי  וביטוח 
 להלן, בהתאמה. 10.2.8  -ו 10.2.7סעיפים ראה (, POSIהנפקה לציבור )

 נכון למועד התשקיף, לשותפות אין ביטוחים נוספים. 

 מיסוי  .8.18

 לעיל.   7ראו פרק  –דיון בהיבטי מס ל
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 מגבלות ופיקוח על פעילות השותפות  .8.19

סקירת לעיל. להלן    8.7ים לתחום הפעילות מתוארים בסעיף  ינטבעיקריים הרלהדינים ה
הרל  הדינים כשותפות ינטיבהעיקריים  מהתאגדותה  הנובעים  השותפות  לפעילות  ם 

 :ומהיותה שותפות ציבורית )להבדיל מחברה(

  תקנון הבורסה .8.19.1

מוגבלת   בשותפות  ערך  ניירות  של  למסחר  רישום  מאפשר  הבורסה  תקנון 
 , כהגדרתם בתקנון הבורסה. מחקר והפיתוחשעיסוקה הבלעדי הוא בתחום ה

כי לא ירשמו למסחר ניירות ערך בשותפות מוגבלת קובע  תקנון הבורסה   .א
השות אם  אשר אלא  פרויקטים  לבצע  השותפות  בהסכם  התחייבה  פות 
במפור למסחר   טהוגדרו  הרישום  לפני  המוגבלת  השותפות  בהסכם 

לראשונה או פרויקטים אשר יוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת 
השותפות   הסכם  תיקון  ואשר  לראשונה  למסחר  הרישום  שלם  בלאחר 

   אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות.

מאמור   ב. לגרוע  א'  מבלי  מוגבלת בס"ק  שותפות  של  ערך  ניירות  לעיל, 
למסחר,   ירשמו  ופיתוח  מחקר  הינו  פעילותה  לכך שתחום  בכפוף 

שבהסכם השותפות התחייבה השותפות כי מדיניות ההשקעה שלה הינה  
 סכום  השקעה במספר פרויקטים, וכמו כן התחייבה בהסכם השותפות כי
  40%ההשקעה בפרויקט בודד בו היא משקיעה לראשונה, לא יעלה על  

הידועים   שלה,  האחרונים  הכספיים  הדו"חות  פי  על  השותפות  מנכסי 
 במועד ההשקעה.

בס"ק ב', שותפות מוגבלת   על אף האמור לעילבתקנון הבורסה נקבע, כי   ג.
הריש לאחר  רשאית  ופיתוח,  מחקר  הינו  פעילותה  למסחרשתחום  ,  ום 

 בהתקיים אחת החלופות הבאות:לבצע פרויקטים נוספים 

נקבע   )א(  למסחר  לראשונה  הרישום  השותפות,  לפני  כי  בהסכם 
נוספים שלא הוגדרו  פרויקטים  שותפות המוגבלת רשאית לבצע 

של   לתקופה  וזאת  השותפות,  בהסכם  שתחל    3במפורט  שנים 
השותפות;    קביעה כאמור קיימת בהסכםבמועד הרישום למסחר.  

לפרק    5.1ראה סעיף   א'  כנספח    5בהסכם השותפות, שמצורף 
השנים תהיה השותפות רשאית להחליט על ביצוע    3בתום  לעיל.  

 .  בס"ק )ב( להלןפרויקטים נוספים שלא הוגדרו, בהתאם לקבוע 

כי   )ב(  לאחר הרישום לראשונה למסחר, האסיפה הכללית החליטה, 
צע פרויקטים נוספים שלא השותפות המוגבלת תהיה רשאית לב

תתקבל   כאמור  החלטה  השותפות.  בהסכם  במפורט  הוגדרו 
בסעיף   הקבועה  חדש[,  65בדרך  ]נוסח  השותפויות  לפקודת  נא 

יהיה    1975-התשל"ה ותוקפה  פרטית  הצעה  אישור  לעניין 
 שנים.   3לתקופה שלא תעלה על 

ר ופיתוח,  בשותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחק  –"פרויקט" לעניין זה  
בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  בחוק  כהגדרתם 

"   1984-תשמ"ד המו"פ)להלן:  תאגיד    –"(  חוק  או  השותפות  של  השקעה 
ו/או פיתוח, כמשמעות מונחים אלה בחוק   ידי השותפות במחקר  המוחזק על 

 המו"פ ובלבד שמתקיים אחד התנאים הבאים:

הלאומ (1 הרשות  אישור  " התקבל  )להלן:  טכנולוגית  לחדשנות  רשות  ית 
"( בגין כל פרויקט בו תשקיע לראשונה, כי הפרויקט הינו פרויקט  החדשנות

 מחקר ו/או פיתוח. 

כי    תאשר  שזו  מנת  על  החדשנות,  לרשות  בקשה  השותפות  הגישה 
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ו/או פיתוח, והרשות לא הביעה עמדה לגבי  הפרויקט הינו פרויקט מחקר 
תום   עד  שקבעה    ימים   30הבקשה  נהלים  פי  על  הבקשה  שהוגשה  מיום 

בתנאי   פיתוח,  ו/או  מחקר  כפרויקט  הפרויקט  ייחשב  החדשנות,  רשות 
מחקר   פרויקט  הינו  שהפרויקט  כך  על  מיידי  בדיווח  הצהירה  שהשותפות 

 ו/או פיתוח כהגדרת מונחים אלה בחוק המו"פ. 

חוק  (2 מטרות  את  מקיימת  ההשקעה  כי  החדשנות  רשות  אישור    התקבל 
 המו"פ. 

לעניין ס"ק זה "תאגיד" משמעות חברה המוחזקת על ידי השותפות המוגבלת  
  " או שותפות מוגבלת המוחזקת על ידה.

ביום  יצוין   כי  זה,  החדשנות    18.2.2020בהקשר  רשות  אישורי  התקבלו 
התקבל   19.8.2020לבובייל ולסייברוואן וביום  כנדרש בתקנון הבורסה ביחס  

 .ר רשות החדשנות ביחס לוויפפלאשאישו

כי   ביצוין  השותפות  של  הראשונה  ההשקעה  מחברות  סכום  אחת  כל 
הקיימות על  ,  הפורטפוליו  עולה  שיהיו   40%אינו  כפי  השותפות  נכסי  מסך 

)דהיינו ערב הרישום למסחר של ניירות הערך של    שקעה לראשונה במועד הה
בדוהשותפות( השותפות  נכסי  קרי  השותפות ,  של  האחרונים  הכספיים  חות 

ליום  ) הדוחות  השותפות22.1.2020דהיינו  הקמת  מועד  תמורת  ,  בצירוף   )
את  )הכולל  התשקיף  במועד  לגייס  השותפות  שבכוונת  ברוטו  ההנפקה 

 השקעת השותף הכללי(.

   חוק ניירות ערך ותקנותיו  .8.19.2

ק ניירות ערך ולפיכך היא כפופה  השותפות הינה תאגיד מדווח, כהגדרתו בחו
. הרשות לניירות ערך  מכוחולהוראות חוק ניירות ערך ולתקנות אשר הותקנו  

היא הרגולטור המסדיר את ההיבטים השונים ביישום הוראות חוק ניירות ערך  
 והתקנות שהותקנו מכוחו.  

 פקודת השותפויות .8.19.3

פעילותן  את  היתר,  בין  מסדירה,  השותפויות  מוגבלות   פקודת  שותפויות  של 
 אשר נרשמו בישראל. 

)מס'    23.4.2015ביום   השותפויות  פקודת  לתיקון  חוק  לתוקף  (, 5נכנס 
"(. התיקון הוא למעשה פרק חדש שהתווסף  התיקון)להלן: "   2015-התשע"ה

השותפויו קרי    תלפקודת  ציבוריות,  מוגבלות  שותפויות  על  רק  חל  והוא 
ות שלהן או זכויות השותף המוגבל בהן שותפויות מוגבלות שיחידות השתתפ

 רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף.  

בשותפויות   תאגידי  ממשל  כללי  החלת  הינה  התיקון  של  העיקרית  מטרתו 
נעשה  מהתיקון  גדול  חלק  כאשר  בהן  התאגידי  הממשל  והסדרת  ציבוריות 

התשנ"ט החברות,  מחוק  הסדרים  של  אימוץ  של  "   1999-בדרך  חוק  )להלן: 
   התאמות הנדרשים. ב"( בשינויים והחברות

 הסכמים מהותיים  .8.20

 :ו/או בקשר עמה להלן ההסכמים המהותיים שנחתמו על ידי השותפות המוגבלת

 לעיל.  5המצורף כנספח א' לפרק הסכם השותפות  .8.20.1

 לעיל.  4מצורף כנספח א' לפרק הסכם הנאמנות ה .8.20.2

   בוביילהשקעה בהסכם  .8.20.3

בובייל  , 2020אר,  ובפבר   11ביום   לבין  בין השותפות    השקעה הסכם    נחתם 
(SERIES A-4 PREFERRED SHARE PURCHASE  
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AGREEMENT),  ב שתוקן  בס"ק   18.8.2020  -וב  11.2.2020  -כפי  )להלן 
 " לפיו  ההסכם זה:  לסבב  "(,  השותפות    בובייל   שמבצעתהשקעה  הצטרפה 

עד  בהיקף   דולר  3.1  -כשל  אשר   מיליון  בבובייל,  השותפות  השקעת  )כולל 
על ההנפקה  להשלמת  בכפוף  זה-תתבצע  תיקון  פי תשקיף  לאישור  ובכפוף   ,

, לפי שווי  (4תקנון בובייל, אשר במסגרתו, בין היתר, תיווצרנה מניות מסוג א'
למניה בסבב ההשקעה  מחיר ה)  מיליון דולר לפני הכסף  15חברה לבובייל של  

   הבאים: לתנאים העיקריים וזאת בהתאם, דולר למניה( 71.45ל נקבע ע

נקבע .א בבובייל,    ,בהסכם  ההנפקה  כי השותפות תשקיע  להשלמת  בכפוף 
זה   תשקיף  פי  למסחר  על  השותפות  של  הערך  ניירות  רישום  ולפני 

בתמורה להקצאה לשותפות של מניות  מיליון דולר    1.5  בבורסה, סך של
א' מניות    4בכורה  לרכישת  אופציות  א' וכתבי  הזכויות   4בכורה  )לתיאור 

. מניות הבכורה  להלן(  (3א)8.25.9ראו סעיף    4הצמודות למניות בכורה א'
 שתוקצינה לשותפות בתמורה להשקעה תקננה לשותפות החזקה של  4א'
 . 10על בסיס דילול מלא, וביילבהון מניות ב .%6510 -כ

לכמות מניות בכורה   עוד נקבע בהסכם, כי תוקצנה לכל משקיע אופציות .ב
האופציות  שהוקצו לו בגיוס.    4כורה א'מכמות המניות ב  60%המהווה    4א'

זה בסבב  המניות  הקצאת  למחיר  השווה  במחיר  למימוש  מחיר )  ניתנות 
חודש ממועד סגירת    12דולר למניה(, וזאת בתוך תקופה של    71.45של  

 מפורטים בהסכם ובכתב האופציה.  יתר תנאי כתב האופציה . סבב הגיוס

ה  .ג השלמת  לאחר  אחד  עסקים  יום  כי  הצדדים  הוסכם  יפגשו  הנפקה, 
 להסכם לצורך השלמת העסקה.

לציבור  .ד ההנפקה  את  בהצלחה  תשלים  שהשותפות  בכך  הותנה  ההסכם 
(.  2020לנובמבר,  18 -עד ה –)קרי   2020לאוגוסט  18 -מהימים  90תוך 

על  ויתרו  להסכם  הצדדים  אם  אלא  להסכם,  מתלה  תנאי  הינו  זה  תנאי 
כ כי  הוסכם  תנאי.  אותו  המועד  התקיימות  עד  תושלם  לא  כל שההנפקה 

 האמור, מכל סיבה שהיא, יהיה ההסכם בטל ומבוטל.

 סייברוואן שקעה ב סכם הה .8.20.4

, הסכם השקעה  סייברוואן נחתם בין השותפות לבין    2020באפריל,    28ביום  
ביום   תוקן  "   2020מאי,  ב  31אשר  זה:  בס"ק  בהתאם  .  "(ההסכם)להלן 

 הסכם: ל

בסההשותפות   .א ביום  ייברוואןשקיע    דולר   אלפי  180סך של    ,2.6.2020, 
" זה:  ל"(סכום ההשקעה)להלן בס"ק  שווי חברה  לפי    25של  סייברוואן  , 

 .  דולר למניה 4.5042 -כשל מחיר למניה לפי , מיליון דולר לפני הכסף

,  רגילותמניות  39,963סייברוואן לשותפות  הקצתהסכום ההשקעה,  כנגד 
המונפק והנפרע  מניות  הבהון    0.75%  -כ ה שללשותפות החזק הקנו  אשר  

 . , נכון למועד חתימת ההסכםשל סייברוואן

סייברוואןהבמסגרת  רכשה  פות  השותבנוסף,   .ב של  לציבור  ,  הנפקה 
ביום   נוספות  מניות    75,600  ,4.6.2020שנערכה  של  רגילות    -כבסכום 

   .₪   16.4, לפי מחיר למניה שנקבע הנפקה של ש"חאלפי  1,240

רגילות של   מניות  115,563  -בון למועד התשקיף, השותפות מחזיקה  נכ
 בדילול מלא(. 1.47% -)כ מהונה המונפק 1.68% -כסייברוואן המהוות 

 

 
לשותפות כפופה לאישור תיקון תקנון בובייל באופן אשר יכלול, בין היתר, יצירת    4יצוין, כי הקצאת מניות א'    10

 .   4מניות בכורה א'
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 וויפפלאשהסכם השקעה ב .8.20.5

)כמפורט להלן(  ובעלי עניין בה  נחתם בין השותפות    2020באוגוסט,    10ביום  
השקעה הסכם  וויפפלאש  בלבין  תוקן  אשר  )להלן   2020באוגוסט,    27יום  , 

 "(, אשר עיקריו הינם כדלקמן:  ההסכםבס"ק זה: "

כולל .א להשקעה  הינו  בוויפפלאש,    750של    תהסכם ההשקעה  דולר  אלפי 
)מחיר למניה   , לפני הכסףמיליון דולר  3.5לפי שווי חברה לוויפפלאש של  

"   23.7של   )להלן:  ההשקעהדולר(  המשקיעימחיר  התחייבו  אותו  ם  "(, 
 להשקיע בשיעורים ומועדים שונים, כמפורט להלן.  

נקבע .ב להשלמת   ,בהסכם  בכפוף  בוויפפלאש,  תשקיע  השותפות  כי 
השותפות  של  הערך  ניירות  רישום  ולפני  זה  תשקיף  פי  על  ההנפקה 

של   סך  בבורסה,  דולר    500למסחר  בתמורה אלפי  ההשקעה,  במחיר 
, המשקפות החזקה של  מניות רגילות של וויפפלאש  21,098להקצאה של  

 מלא.  לבהון המניות של וויפפלאש, על בסיס דילו %11.76 -כ

יבוצעו   .ג כאמור,  השותפות  להשקעת  בנוסף  כי  בהסכם,  נקבע  עוד 
 ההשקעות הבאות בוויפפלאש: 

ההסכם (1) על  החתימה  "   ,במועד  )להלן:  הבאים  משקיעי  המשקיעים 
ראשון  שלשלב  כולל  סכום  בוויפפלאש  ישקיעו  דולר    100  "(  אלפי 

 במחיר ההשקעה, בחלוקה הבאה: 

מר  )א(  הינם  בה  השליטה  בעלי  אשר  בע"מ,  השקעות  ק.ו.ד.ם 
ודירקטורים   ויסרברג, מבעלי השליטה  ומר רונן  יעקב טננבוים 

הכללי "  בשותף  של  "(קודם)להלן:  סכום  תשקיע  אלפי    38, 
 דולר;

ום של תשקיע סכ.ב לעיל(  8.6.2)כהגדרה בסעיף  קרן  וסיד  פר )ב( 
 אלפי דולר;  38

גריןמר   )ג(  והשותפות,עמית  הכללי  השותף  כמנכ"ל  המשמש   ,  
   -אלפי דולר; ו 12ישקיע סכום של 

גרין מר   )ד( המשמש  עידו  גרין  עמית  מר  של  אחיו  הינו  אשר   ,
והשותפות, הכללי  של    כמנכ"ל השותף  סכום  אלפי    12ישקיע 

 דולר.

 ת לעיל הושלמה. יצוין, כי השקעת משקיעי שלב ראשון המתואר

על (2) ההנפקה  להשלמת  הבאים  -בכפוף  המשקיעים  זה,  תשקיף  פי 
  150"( ישקיעו בוויפפלאש סכום כולל של  משקיעי שלב שני)להלן: " 

 אלפי דולר במחיר ההשקעה, בחלוקה הבאה: 

 אלפי דולר;   57תשקיע סכום של קודם  )א( 

 אלפי דולר;  57תשקיע סכום של קרן וסיד פר )ב( 

גריןעמר   )ג(  המשמש  מית  גרין  עמית  מר  של  אחיו  הינו  אשר   ,
והשותפות, הכללי  של    כמנכ"ל השותף  סכום  אלפי    18ישקיע 

   -דולר; ו

גרין מר   )ד( המשמש  עידו  גרין  עמית  מר  של  אחיו  הינו  אשר   ,
והשותפות, הכללי  של    כמנכ"ל השותף  סכום  אלפי    18ישקיע 

 דולר.

כי   .ד בהסכם,  נקבע  מהמשקיעים  עוד  אחד  השותפות(  לכל  תהיה )כולל 
וויפפלאש,   של  הבא  בגיוס  להשתתף  הבאיםהזכות  )להלן:    בתנאים 
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 : "(האופציה " 

)א(   (1) לוויפפלאש שיהיה הנמוך מבין:  על   20%בשווי חברה  הנחה 
הראשי  המשקיע  עם  שיוסכם  כפי  הכסף(,  )לפני  וויפפלאש  שווי 

חב שווי  )ב(  או  הבא,  של  בסבב  הכסף(  )לפני  מקסימלי   10רה 
 מיליון דולר. 

סכום האופציות לו יהא זכאי כל משקיע יהא שווה לסכום ההשקעה   (2)
 הכולל של כל משקיע לפי הסכם זה.

במהלך   (3) יתרחש  הבא  הסבב  של  ממועד    18הקלוזינג  החודשים 
 החתימה על ההסכם.  

 האופציה הינה לסבב הבא בלבד.  (4)

מימוש   כי  באופן ידי השותפות  -עלה  האופצייצוין,  יעשה  )ככל שתמומש( 
  , יחד עם סכום האופציה פי ההסכם,  -של השותפות עלשסכום ההשקעה  

,  מסך נכסי השותפות כפי שיהיו במועד מימוש האופציה  40%לא יעלו על  
לפני    –קרי   השותפות  של  האחרונים  הכספיים  בדוחות  השותפות  נכסי 

 מימוש האופציה.  

עד   .ה כי  הצדדים    5הוסכם,  יפגשו  ההנפקה,  השלמת  לאחר  עסקים  ימי 
 להסכם לצורך השלמת הקצאת המניות לשותפות ולמשקיעי השלב השני,

 כמתואר לעיל. 

משקיקובההסכם   . ו להשקעת  פרט  כי  הע,  הראשון,  השלב  השקעה  עי 
 פי תשקיף זה. -מותנית בהשלמת הנפקת השותפות על

 ים משפטיים הליכ .8.21

 לתאריך התשקיף השותפות אינה צד לכל הליך משפטי.  

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .8.22

לעיל,   השותפותכאמור  של  המרכזית  ובאמצעות   מטרתה  בעצמה  לעסוק,  הינה 
   תאגידים מוחזקים, במחקר ו/או פיתוח.

ל השותפותבהתאם  של  ההשקעות  בסעמדיניות  כמפורט  לעיל,8.6.5יף  ,  בכוונת   . 
להשקיע   העוסקות השותפות  בחברות  ו/או  פיתוח  ו/או  מחקר  של  פרויקטים  במספר 

מספר  פני  על  השותפות  של  הפורטפוליו  פיזור  שיאפשר  באופן  פיתוח,  ו/או  במחקר 
ו/או   לבצע השקעות בעיקר  חברות. נכון למועד התשקיף, בכוונת השותפות  פרויקטים 

תו טכנולוגיה,  ובתחומי  ואינטרנט  וללכנה  השקעותיה  מהשקיע  פזר    10  -בלמעלה 
פיתוח ו/או  במחקר  העוסקות  מתאימותבכפו   חברות  השקעה  הזדמנויות  לאיתור  .  ף 

-1  -בכוונת השותפות להשקיע בכל חברת פורטפוליו סכום ראשוני של כ  , באופן עקרוני
דולר  2 להיות כשלוש שנים בממ  מיליון  צפויה  כל השקעה  , אולם, וצעוטווח הזמן של 

כאמור   סכומים  דווקא  להשקיע  מחויבת  אינה  כאמור,  השותפות  זמן  לטווח  כל  וו/או 
לגופהשקעה ת על.  היבחן  פי תקנון הבורסה, השקעה ראשונה של השותפות -כנדרש 

על   תעלה  לא  ספציפי,  הכספיים   40%בפרויקט  הדוחות  פי  על  השותפות    מנכסי 
 שקעה.   האחרונים של השותפות, הידועים במועד הה

בעיקר    השותפות להשקעות  עם  מכוונת  פיתוח,  ו/או  מחקר  של  הראשונים  בשלבים 
מכירות.   שהחלו  לחברות  עצמה  כי    , מובהרעדיפות  את  מגבילה  אינה  השותפות 

 היא תשקיע.    בהם מבחינת תחומי ההשקעה של המחקר ו/או הפיתוח

בכפוף להשלמת  בסייברוואן, ו  השותפות השקיעהכמפורט בפרק זה,  למועד התשקיף ו
 . ובוויפפלאש  בוביילבגם פי תשקיף זה, התחייבה השותפות להשקיע -ההנפקה על
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השותפות   נוספותבכוונת  השקעות  והן    רטפוליוופהבחברות    הן    ,11לבצע  הקיימות 
למימוש מוצלח של השקעותיה, אם לפעול  סייע בפיתוחן ול,  בחברות פורטפוליו נוספות 

או באמצעות פיתוח וגידול של עסקי    מכירה או הנפקה לציבור   ,באמצעות ביצוע אקזיט
 .  חברות הפורטפוליו והשבחת ערכן

וודאי    פני עתיד הוא מידע בלתי  פני עתיד. מידע צופה  סעיף זה כולל מידע צופה 
וכולל הערכות   לגבי העתיד, המבוסס על מידע הקיים בשותפות במועד התשקיף, 

 של השותפות או כוונות של השותפות נכון למועד התשקיף. 

 גורמי סיכון  .8.23

פיה של השותפות כשותפות שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח ועל רקע לאור או
אי הוודאות באשר להצלחת המחקר והפיתוח אותו מבצעות החברות המוחזקות על 
ו/או בהחדרת מוצרי מי מהחברות הנ"ל המבוססים על אותו מחקר  ידי השותפות 

המבוצע ובפיתוח  במחקר  כישלון  של  במקרה  הרלוונטי,  לשוק  מי    ופיתוח  ידי  על 
השקעות   עלולות  לשוק,  בהחדרתם  כישלון  או  כאמור  המוחזקות  מהחברות 
בחברות  המחזיקה  כשותפות  כן,  כמו  לטמיון.  לרדת  מוחזקת  בחברה  השותפות 
שהחברות  עד  הון  לגיוסי  להידרש  עשויה  השותפות  ופיתוח,  במחקר  העוסקות 

חיובי   מזומנים  תזרים  תייצרנה  למימשמעותי  המוחזקות  עד  החזקותיה או  מוש 
בחברות המוחזקות, וזאת לשם השקעה בהן לצרכי מימון הוצאותיהן השוטפות וכן  

 .לשם ביצוע השקעות נוספות בחברות מחקר ופיתוח פוטנציאליות
 

ב להשקעה  נועדו  המוגבלת,  השותפות  של  ו/או  כספיה  ופיתוח  מחקר  של  פרויקטים 
והפיתוח,   המחקר  בתחום  העוסקות  הסיכונים    החשופלותה  פעיולפיכך  בחברות  לכל 

ההשקעה בניירות    ושעליהם נמנים הסיכונים המפורטים להלן.חומים אלו  האופייניים לת
פי תשקיף זה כרוכה בדרגה גבוהה של סיכון, עד כדי אבדן מלוא -הערך המוצעים על

 כספי ההשקעה.

הס גורמי  של  ההשפעה  על  י מידת  המבוסס  עתיד  פני  צופה  מידע  כוללת  כון 
וכולל הערכות ואומדנים של תשקיף  ציה הקיימת בשותפות נכון לתאריך האינפורמ

גורמי הסיכון על פעילות השותפות עשויה להיות שונה באופן  השותפות. השפעת 
 מהותי מן התוצאות המשתמעות ממידע זה. 

גורמי הסיכון המפורטים להלן מאפיינים את תחום ההשקעה במחקר ופיתוח ובכלל זה  
השותפות. יצוין, כי גורמי סיכון אלו מבוססים על ניסיון עבר, בישראל  את פעילותה של  

עשויה  או  חשופה  שהשותפות  מעריך  הכללי  השותף  אשר  סיכון  גורמי  והם  ובעולם, 
 להיות חשופה אליהם.

 כלכליים -גורמים מאקרו 

 נגיף הקורונה  .8.23.1

( הקורונה  נגיף  התפשטות  השפעת  את  ובוחנת  עוקבת  -COVIDהשותפות 
על פעילותה ופעילות חברות הפורטפוליו הקיימות. להערכת השותפות,     (19

התפשטות נגיף הקורונה עלולה להביא להמשך הפגיעה הכלכלית, אשר עדיין 
הקורונה  נגיף  להתפשטות  ובישראל.  בעולם  היקפה  את  להעריך  ניתן  לא 

הש להיות  הפורטפולפעלולה  וחברות  השותפות  פעילות  על  שלילית  יו  עה 
של  לפעילותה  הרלוואנטיים  הסיכון  גורמי  של  ולהתממשותם  הקיימות 
על  ישירות  להשפיע  עלול  הנגיף  התפשטות  המשך  זה,  בכלל  השותפות. 
ולחברות הפורטפוליו הקיימות   ציבורי( לשותפות  )פרטי או  לגייס הון  היכולת 
ועל יכולת השותפות לממש את אחזקותיה. בנוסף, להתפשטות הנגיף עלולה  

יות השפעה שלילית על האפשרות לקיים עסקאות אסטרטגיות, על קבלת לה

 
כל    11 וכי  הקיימות,  הפורטפוליו  בחברות  המשך  השקעות  לביצוע  השותפות  של  התחייבות  כל  אין  כי  יובהר, 

 צוע השקעת המשך, ככל שתהיה, תיבחן לגופה.  בקשה לבי
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והפיתוח, הרחבת פעילותן, מימון מגורמים ממשלתיים   , על השלמת המחקר 
והיקף   הקיימות  הפורטפוליו  חברות  למוצרי  והביקוש  לשוק  היציאה  ועל 

, וכל זאת בשים לב לכך שחברות הפורטפוליו הקיימות הינן חברות  הכנסותיהן
פעילותן  מחק למימון  מספקים  מזומנים  תזרימי  ייצרו  טרם  אשר  ופיתוח,  ר 

 . השוטפת

 מצב פוליטי, בטחוני וכלכלי  .8.23.2

להידרדרות אפשרית במצב הפוליטי והביטחוני בישראל ולהאטה של הכלכלה  
הפועלות  חברות  של  מצבן  על  שלילית  השפעה  להיות  עשויה  בישראל 

ליטי, הביטחוני והכלכלי בישראל להשפיע בישראל. בין היתר, עשוי המצב הפו
נכונותם   על  וכן  ישראליות  בחברות  להשקיע  זרים  גורמים  של  נכונותם  על 

 להתקשר בהסכמים עם חברות ישראליות.  

 שינויים בשוקי ההון בעולם ובארץ .8.23.3

לחברות  ביחס  בפרט  גבוהה,  בתנודתיות  ההון  שוקי  מאופיינים  ככלל, 
בשוקי שפל  מציאת    טכנולוגיה.  על  להקשות  עלול  ובעולם  בישראל  ההון 

השפעה   לו  להיות  ועשויה  הפורטפוליו  חברות  של  לפעילותן  מימון  מקורות 
יה בחברות תלרעה על יכולתה של השותפות להפיק רווחי הון ממימוש השקעו

הנפקות,  הפורטפוליו.   ביצוע  על  להקשות  עשוי  ההון  בשוקי  שפל  כן,  כמו 
ציבוריות של   חברות הפורטפוליו. בנוסף לכך, הרעה במצב שוקי  פרטיות או 

עצמה  השותפות  של  יכולתה  על  לרעה  להשפיע  עשויה  ובעולם  בארץ  ההון 
ולפיכך,   הפורטפוליו  חברות  ופעילות  פעילותה  לצורך  לכשיידרש  מימון  לגייס 

 להשפיע על תוצאותיה הכספיות.  

 גורמים ענפיים 

 שינויי חקיקה, תקינה ורגולציה .8.23.4

על  לשי השפעה  להיות  יכולה  המו"פ,  חוק  כגון  שונים,  בתחומים  חקיקה  נויי 
השותפות   כן,  כמו  הפורטפוליו.  חברות  ושל  השותפות  של  פעילותן  תוצאות 
על   להיות מושפעות משינויים במדיניות הננקטת  יכולות  וחברות הפורטפוליו 

תקציבים  בהקצאת  שינויים  כגון  אלה,  חוקים  מכוח  השונות  הרשויות  או    ידי 
 במנגנוני אישור הפרויקטים. 

שינויים ברגולציה המסדירה את תחום המחקר והפיתוח עשויים להשפיע על 
חברות  של  במקרה  כמו  מענקים,  קבלת  בתחום  בעיקר  השותפות,  פעילות 
של   ההשקעה  בהיקפי  שינוי  החשדנות.  מרשות  מימון  המקבלות  פורטפוליו 

המס הרגולציה  משינוי  כתוצאה  כאמור,  עשויה  גופים  פעילותם,  את  דירה 
ופיתוח אשר   להשפיע על היקף הכספים הזמינים לחברות העוסקות במחקר 

 השותפות תשקיע בהן.

הפורטפוליו חברות  בפיתוח    ,פעילות  שתעסוקנה  לשימוש  ככל  אפליקציות 
, כפופה לרגולציה בתחום פרטיות המידע של המשתמשים.  משתמשים רבים

כרו הרגולטוריות  בדרישות  פיתוח  עמידה  בזמן  ובהוצאות  וניטור  כה  ארוך 
עשויה להשפיע לרעה באופן  החוק בתחומים אלו כספיות. אי עמידה בדרישות  

מהותי על תוצאות פעילותן של חברות אלו ובהתאם על תוצאות פעילותה של 
 השותפות.

חברות   פועלות  בהן  בתחומים  מהפעילות  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  הרגולציה 
ינוי ברגולציה השפעה מיידית על החברות כאמור. במידה  רטפוליו ולכל שוהפ

לא   הפורטפוליו  ההנחיות    ודנהעמתוחברות  או  הרגולציה  בדרישות 
הרלוונטיות בקשר עם פעילותן, רשויות רגולטוריות עשויות לנקוט כנגד אותן 

פלילים   בהליכים  לפתוח  זה  ובכלל  שונים,  באמצעים  הטלת חברות  ו/או 
 קנסות. 
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 והטבות מאת גורמים ממשלתייםקים מענ .8.23.5

מתקציבי גורמים ממשלתיים כגון  הנות  יעתידות לחברות הפורטפוליו  מרבית  
המעניקה מענקים לפעילות מחקר ופיתוח. מענקים והטבות    ,החדשנותרשות  

כגון   אותם,  המקבלות  החברות  של  פעילותן  את  מגבילים  מגבלות    –אלה 
הפרת המגבלות המוטלות .  ים זרים מ רבייצור מחוץ לישראל ובמכירת ידע לגו

האישור  כתבי  לפי  כאמור,  אלה  והטבות  ממענקים  נהנות  אשר  החברות  על 
סנקציות  הרלבנטייםוהחוקים   ביניהן,  שונות,  סנקציות  עליהן  להטיל  עלולה   ,

שינויים   כן,  כמו  פליליות.  וסנקציות  של  כספיות  הגורמים  בתקציבים 
אוהממשלתיים האמורים באופן שימנע  ו/או ההטבות  יצמצם את המענקים    , 

בעתיד לקבל  עשויות  פעילותן   עלולים  שחברות  על  מהותית  להשפיע 
בין  ותוצאותיהן   מושפעות,  זרים  גורמים  השקעות  בנוסף,  אלה.  חברות  של 

ידי גורמים רגולטוריים בישראל, ובכלל -היתר, מהמשך עידוד השקעות חוץ על
יוגבל עידוד השקעות החוץ כאמור,  זה בתחום המיסוי. במקרה בו יופסק ו/או  

ובהתאם  עלול הדבר לפגוע בהשקעות של גורמים זרים בחברות המוחזקות,  
 . לפגוע בתוצאותיהן העסקיות ובתוצאותיה העסקיות של השותפות

 קשיים בהשגת מימון עתידי לחברות הפורטפוליו  .8.23.6

ופיתוח מחקר  פעילות  בעיקרה  הינה  הפורטפוליו  חברות  ענפה,    פעילות 
מנגד   כאשר  גבוהות,  בעלויות  הראשוניים  הכרוכה  לחברות בשלבים  אין 

תתקש אלו  חברות  אם  לצורך  יהכנסות.  נוסף  מימון  הצורך,  בעת  להשיג,  נה 
מימון פעילותן, מהשותפות או ממקורות חיצוניים, הדבר עלול לסכן את המשך 

 פעילותן השוטפת ולהשפיע על תוצאות פעילות השותפות.  

 שינויים טכנולוגיים  .8.23.7

התחומים הטכנולוגיים בהם פועלות חברות הפורטפוליו מתאפיינים בשינויים  
מהירים ומשמעותיים בטכנולוגיה, שעשויים להשפיע באופן מהותי על חברות  
הפורטפוליו ולדרוש השקעות כספיות רבות ובשל כך עשויים להשפיע גם על 

 תוצאות פעילותה של השותפות.

 בה של תעשיית הטכנולוגיה עתירת הידע מצ .8.23.8

לטכנולוגיות   מהביקושים  היתר,  בין  מושפעת,  הפורטפוליו  חברות  פעילות 
ולמוצרים טכנולוגיים המפותחים על ידן. מצבו של תחום הטכנולוגיה בישראל 
חברות  של  העסקיות  ותוצאותיהן  פעילותן  על  מהותי  באופן  משפיע  ובעולם 

 תפות.  הפורטפוליו, ובהתאם על השו

 חדירה לשוק   .8.23.9

לשוק   מוצריהן  את  להחדיר  הפורטפוליו  חברות  על  הפיתוח,  שלב  לאחר 
לקוחות  שכנוע  של  בדרך  לרבות  האמורים,  במוצרים  השימוש  את  ולהגביר 
הפורטפוליו   חברות  על  כן,  כמו  המוצרים.  של  ויכולותיהם  ביתרונותיהם 

להגדיל   מנת  על  מוצריהן  את  ולשדרג  לשמר  ולעיתלהמשיך  אף  את ים 
והתפעוליים שלהם. אי הצלחתן של חברות הפורטפוליו   היתרונות הכלכליים 
לפגיעה   לגרום  עשויה  האמורים  ביעדים  ולעמוד  לשוק  המוצרים  את  להחדיר 
לפגוע  מכך  וכתוצאה  הפורטפוליו  חברות  של  במכירותיהן  משמעותית 

מו חדירה  לבצע  מנת  על  בנוסף,  השותפות.  של  פעילותה  צלחת בתוצאות 
חברת   בידי  עולה  תמיד  לא  אותו  משמעותי,  הון  דרוש  רבים,  לשווקים 

 הפורטפוליו לגייס.  

 לשלב של שיווק מסחרי חברות הפורטפוליו  תחוסר וודאות לגבי הגע .8.23.10

הפורטפוליו   חברות  של  והפיתוח  המחקר  פעילויות  בהצלחת  וודאות  כל  אין 
מס  בסיס  על  מוצריהן  שיווק  של  לשלב  גדול והגעתן  חלק  בנוסף,  חרי. 
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מההוצאות של חברות הפורטפוליו נצבר עוד לפני שיש הכנסה. כשלון באחד 
ההשקעה   כל  של  לטמיון  לירידה  לגרום  עלול  והפיתוח  המחקר  משלבי 
שבוצעה. כמו כן, אין וודאות לגבי המחיר אותו ניתן יהיה לקבל בגין המוצרים  

 לכשיחל שיווקם.  

 הם פועלת השותפותתחרות בשווקים ב .8.23.11

  י בעל  ם שותפות, אשר חלקהמתחרים בפעילותה של ה קיימים לא מעט גופים
ו ויכולות פיננסיות זהות או טובות יותר  יתרונות נוספים    יבעלחלקם  משאבים 

על פני השותפות. אי הצלחת השותפות להתחרות בגורמים אחרים המממנים 
עלולה   השותפות  פעילות  בתחום  במיזמים  עסקיה,  ומשקיעים  על  להשפיע 

 מצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה של השותפות. 

 / טכנולוגיה עיכובים בפיתוח מוצרים .8.23.12

חברות הפורטפוליו מבצעות פיתוח של מוצרים שונים. בשלב הפיתוח, עשויים  
הפסדים   להפסדים.  לגרום  שעשויים  המוצרים,  בפיתוח  עיכובים  להיווצר 

באופן מהותי על מצבן, עסקיהן, מצבן הפיננסי  כאמור עשויים להשפיע לרעה  
פעילות   תוצאות  על  ובהתאם  הפורטפוליו  חברות  של  פעילותן  ותוצאות 

 השותפות. 

העדר הגנת זכויות הקניין הרוחני של חברות הפורטפוליו והפרת זכויות קניין   .8.23.13
 קיימות 

רוח קניין  לידי  מתגבש  הפורטפוליו  חברות  של  הפיתוח  פירות  ני  עיקר 
עלויות ההגנה   הן בשל  אלו,  רוחני  קניין  זכויות  של  הגנה  היעדר  שבבעלותן. 
של   מבלעדיותן  לגרוע  עשוי  מסוימים,  במקרים  הגנה  יכולת  היעדר  בשל  והן 
משמעותית   לפגוע  מכך  כתוצאה  שפיתחו,  במוצר  הפורטפוליו  חברות 

כן,  בתוצאותיהן העסקיות ולפיכך גם בתוצאותיה העסקיות של השותפות. כמו  
עלול פיתוח של חברת הפורטפוליו לגרור הפרת זכויות קניין רוחני קיימות של  

    צד שלישי.

 מוצרים חלופיים  .8.23.14

כי לאחר פיתוח המוצרים ורישום פטנט על מוצרי חברות הפורטפוליו,    ,ייתכן
יוכנס    ככל שיירשם, בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים חלופיים בהם  יעלה 

טכנול במקרה שינוי  בפטנט.  המוגנות  זכויותיהן  של  עקיפה  יאפשר  אשר  וגי 
יכול ויעלה בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים מתחרים למוצרי חברות    ,כזה

חברות   של  במוצריהן  התחרות  את  להגביר  עלול  אשר  דבר  הפורטפוליו, 
 הפורטפוליו ולהקטין את הרווח הצפוי שלהן.  

 למשאבים ניכרים למחקר ופיתוח יו של חברות הפורטפולהיזקקות  .8.23.15

כל   ניכר מפעילות חברות הפורטפוליו נעשה בתחומי המחקר והפיתוח,  חלק 
ולחברות  גבוהות  הפיתוח  הוצאות  נמשכים,  מוצרים  פיתוח  הליכי  עוד 
המחקר   הליכי  בהצלחת  התלות  אלו.  ממוצרים  הכנסות  אין  הפורטפוליו 

בחברות   מהותית  לפגיעה  להביא  עלולה  בו  ופיתוח,  מקרה  בכל  הפורטפוליו 
מאמצי המחקר ופיתוח, ובכלל זה ניסויים קליניים ייכשלו, במלואם או בחלקם, 

 או יחרגו באופן משמעותי מיעדיהם מבחינת זמן הפיתוח או עלויותיו.  

 חוסר סחירות   .8.23.16

השקעות  כלל  בדרך  הינן  התחלתיים  בשלבים  טכנולוגיים  במיזמים  השקעות 
 ושי לממשן. לא סחירות שיש ק

 כוח אדם איכותי  .8.23.17

מרכיב חשוב בהצלחת השותפות וחברות הפורטפוליו הינו כוח אדם איכותי,  
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תוכלנה   הפורטפוליו  חברות  או  השותפות  כי  ודאות  כל  אין  ומוכשר.  מקצועי 
 להמשיך להעסיק או לגייס כוח אדם כאמור.  

 ביזמים של חברות הפורטפוליו תלות  .8.23.18

שבבס נשען,  הידע  הפורטפוליו  חברות  משקיעות  בה  המחקר  פעילות  יס 
זה  ידע  לממש  יכולתם  ועל  יזמיהן,  של  הידע  על  כלל,  בדרך  רבה,  במידה 
יפסיקו את פעילותם בחברות הפורטפוליו, עלולה  יזמים  למוצרים. אם אותם 
פורטפוליו,   חברות  אותן  של  פעילותן  על  משמעותית  השפעה  לכך  להיות 

וצאותיה של השותפות. עם זאת יובהר, כי עם התקדמות תוכתוצאה מכך על  
ועם הרחבת השדרה  פיתוח הפרויקטים העומדים בבסיס חברות הפורטפוליו  

הפורטפוליו,   חברות  של  והמקצועית  התלות הניהולית  ופוחתת  הולכת 
  האמורה.

 סיכונים מיוחדים לשותפות

 תלות בשותף הכללי והגבלת האחריות .8.23.19

 אין אמצעים ממשיים משלו.  לשותף הכללי

השליטה המלאה על ניהולה של השותפות ועסקיה תהיה בידי השותף הכללי.  
עסקיה   או  בניהול השותפות  צורה שהיא  בשום  ישתתף  לא  המוגבל  השותף 
יעשה בשם השותפות פעולה משפטית כלשהי. פעולות השותף המוגבל  ולא 

דרושה מסוימות  לפעולות  השותפות.  את  תחייבנה  המפקח    לא  הסכמת 
לפרק  כמפורט   א'  כנספח  המצורף  הנאמנות  ובהסכם   4בהסכם  בתשקיף 

 תשקיף. ב 5השותפות המצורף כנספח א' לפרק 

עובדיו   הכללי,  השותף  דין,  בכל  לאמור  בכפוף  כי  קובע  השותפות  הסכם 
ומנהליו, לא יהיו אחראים כלפי השותפות המוגבלת או כלפי השותף המוגבל, 

מחד או  מעשה  כל  הסמכויות  על  פי  על  המוגבלת  השותפות  בשם  שעשו  ל 
שהוענקו לשותף הכללי בהסכם השותפות המוגבלת או על פי דין, אלא אם כן  

או בתרמית  נעשו  כאמור  סעיף    המעשים  )ראה  רשלנות  היוו  או    13בזדון 
 (. לעיל 5בהסכם השותפות המצורף כנספח א' לפרק 

 תפותאחריות מחזיקי היחידות לחובות השו .8.23.20

במשך 63סעיף   רשאי,  אינו  מוגבל  שותף  כי  קובע,  השותפויות  לפקודת  )ב( 
חלק   שום  בעקיפין,  או  במישרין  לקבל,  או  למשוך  השותפות,  של  קיומה 
כדי   השותפות  של  בחיוביה  חב  יהא  כן,  עשה  ואם  בשותפות,  מהשקעתו 

 הסכומים שמשך או קיבל כאמור.

על  רווחים  חלוקת  האם  לשאלה  באשר  ספק  לשותף    קיים  השותפות  ידי 
האסורה  בשותפות,  השקעתו  של  ידו  על  קבלה  או  משיכה  מהווה  המוגבל, 

)ב( הנ"ל, והאם תוצאתה היחידה של פעולה זו הינה הרחבת 63מכוח סעיף  
או   כאמור,  קיבל  או  שמשך  הסכום  גובה  עד  המוגבל  השותף  של  אחריותו 

 שפעולה כאמור אסורה.

מתאימים   .8.23.21 פרויקטים  הסכם  העדר  לתיקון  אישור  העדר  ו/או  להשקעה 
 ו/או העדר אישור האסיפה הכללית השותפות 

המיועדים   סכומים  ובניכוי  ההנפקה  הוצאות  בניכוי  ההנפקה,  תמורת  כספי 
שקעה  לכיסוי ההוצאות השוטפות לניהול השותפות, מיועדים להשתתפות בה

ירשמו למסחר  בחברות הפורטפוליו.   ניירות ערך תקנון הבורסה קובע כי לא 
תעמוד בכללי תקנון הבורסה, כמתואר  בשותפות מוגבלת אלא אם השותפות  

אך  לעיל.    8.19.1בסעיף   ישמשו  )נטו(  כספי תמורת ההנפקה  לכך,  בהתאם 
 השקעה בפרויקטים של מחקר ופיתוח, כמפורט לעיל.לורק 
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ו השותפות,  במידה  פעילות  בתחום  להשקעה  מתאימים  פרויקטים  ימצאו  לא 
ל אישור  מעבר  את  תקבל  לא  שהשותפות  במידה  ו/או  הפורטפוליו  חברות 

נוספים,   פרויקטים  לביצוע  יחידות ההשתתפות  האסיפה הכללית של מחזיקי 
 לול הדבר להשפיע על תוצאות השותפות. ככל שיידרש אישור כאמור, ע

גורמי הסיכון על וסיכונים מיוחדים  -להלן פירוט  פי טיבם )סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים 
על הכללי  השותף  להערכות  בהתאם  דורגו  אשר  על -לשותפות(  השפעתם  מידת  פי 

 עסקי השותפות המוגבלת )השפעה גדולה, בינונית וקטנה(: 

ונית השפעה בינ השפעה קטנה   סיכון  השפעה גדולה  

 סיכוני מקרו 

  x  נגיף הקורונה 

x     מצב פוליטי, ביטחוני
 וכלכלי

 x    שינויים בשוקי ההון
 בעולם ובארץ

 

 סיכונים ענפיים 

  x 
שינויי חקיקה, תקינה 

 ורגולציה 

 x  
מענקים והטבות מאת 

 גורמים ממשלתיים 

  x 
קשיים בהשגת מימון  

עתידי לחברות  
 ליו הפורטפו

 x   שינויים טכנולוגיים 

 x  
מצבה של תעשיית  

 הטכנולוגיה עתירת הידע 

x   חדירה לשוק 

  x 
  תחוסר וודאות לגבי הגע

חברות הפורטפוליו  
 לשלב של שיווק מסחרי

 x  
תחרות בשווקים בהם  

 פועלת השותפות

 x  
עיכובים בפיתוח מוצרים  

 טכנולוגיה  /

 x  

העדר הגנת זכויות  
הרוחני של  הקניין 

חברות הפורטפוליו  
והפרת זכויות קניין  

 קיימות 

 x   מוצרים חלופיים 

  x 
חברות  היזקקות 

למשאבים הפורטפוליו 
 ניכרים למחקר ופיתוח 

x    חוסר סחירות 

 x   כוח אדם איכותי 

  x 
חברות תלות 

 ביזמים הפורטפוליו 
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ונית השפעה בינ השפעה קטנה   סיכון  השפעה גדולה  

 סיכונים מיוחדים לשותפות

x   
תלות בשותף הכללי  

 ת האחריותוהגבל

x   
אחריות מחזיקי היחידות  

 לחובות השותפות

x   

העדר פרויקטים  
מתאימים להשקעה ו/או 

העדר אישור לתיקון  
הסכם השותפות ו/או 

העדר אישור האסיפה 
 הכללית 
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 תיאור חברות המוחזקות על ידי השותפות  -חלק ד'
 

ס על מידע שנמסר  המידע המפורט להלן, בקשר עם חברות הפורטפוליו הקיימות, מבוס
כי  יודגש,  פעילותה שלה.  לגבי  כל אחת  ידי חברות הפורטפוליו הקיימות,  על  לשותפות 

מ להלןחלק  דוגמת המידעהמידע המפורט  עם    ,  ות בקשר  לוחות ותקציב  הפיתוח,  כנית 
הזמנים להחזר מענקים, צרכי המזומנים של החברות, פטנטים מהותיים, והמועדים שעד 

היעדים, האסטרטגיה העסקית  ורות הכספיים של החברות לפעילותן,  אליהם יספיקו המק
פני עתיד,  צופה  מידע  הינו בבחינת  וצפי להתפתחות של חברות הפורטפוליו הקיימות, 
ידי  על  לשותפות  שנמסרו  וההערכות  המידע  על  המבוסס  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו 

שלה,   פעילותה  לגבי  אחת  כל  הקיימות,  הפורטפוליו  לחברת  חברות  שידוע  כפי 
הפורטפוליו הקיימת הרלוונטית נכון למועד התשקיף, ואשר התממשותו תלויה בגורמים 
בפיתוח  הקיימות  הפורטפוליו  חברות  הצלחת  וביניהם,  השותפות  בשליטת  שאינם 
הון  בגיוס  ופיתוח, הצלחתן  במחקר  שיבוצעו  הניסויים  הצלחת  והפיתוח שלהם,  המחקר 

פועלות חברות הפורטפוליו הקיימות, מצב השווקים בעולם וכן  לפעילותן,  מצב השוק בו  
 גורמי הסיכון של חברת הפורטפוליו הקיימת.  

 
 החזקות השותפות  .8.24

השותפות   .8.24.1 התשקיף,  למועד  ונכון  בסייברוואן  בהסכהשקיעה  ם מיהתקשרה 
על פי תשקיף זה.    , בכפוף להשלמת ההנפקהובוויפפלאש  בובייללהשקעה ב

סעיפים   ראו  הנ"ל,  ההשקעה  הסכמי  אודות    -ו  8.20.4,  8.20.3לפרטים 
 לעיל.   8.20.5

השותפות,   .8.24.2 של  מבטה  מנקודת  התשקיף,  למועד  היא נכון  מהותית  חברה 
חברה שהינה משמעותית מבחינתה של השותפות משיקולים איכותיים, כגון:  

משמ השותפות שווי  השקעת  של  הקרובה(  בשנה  פוטנציאלי  או  )נוכחי  עותי 
גורמים אחרים בה   ושל  בה, התחייבויות השקעה משמעותיות של השותפות 
או סיכונים וחשיפות משמעותיות לשותפות בקשר עם השקעת השותפות בה. 
בשנה  פוטנציאלי  או  )נוכחי  משמעותי  שווי  של  קיומו  את  בוחנת  השותפות 

הטכנולוגי פיתוח הברת פורטפוליו, בין היתר, בהתחשב בשלב הקרובה( של ח
 וקרבת הוצאת המוצר לשוק.  שבו נמצאת אותה חברת פורטפוליו  וההנדסי 

ת הפורטפוליו הקיימות, נכון למועד התשקיף, אף אחת מהחברות  ומבין חבר .8.24.3
בסעיף   המפורטים  מהקריטריונים  אחד  בלפחות  עומדת    8.24.2אינה 

ולפיכך8.24.2 ובאסטרטגיה  לעיל,  ביעדים  בהתחשב  התשקיף,  למועד  נכון   ,
בסעיף   )כמתואר  השותפות  של  מחברות    לעיל(,  8.22העסקית  אחת  אף 

 ינה נחשבת לחברה מהותית. הפורטפוליו הקיימות א

בהן  הקיימות  להלן מידע, למיטב ידיעת השותפות, אודות חברות הפורטפוליו   .8.24.4
 מחזיקה השותפות נכון למועד התשקיף:  
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  לעיל. 8.20.3פי תשקיף זה, ביצוע ההשקעה של השותפות בבובייל ותיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף -בכפוף להשלמת ההנפקה על* 

 לעיל.   8.20.5 ף בוויפפלאש, כמפורט בסעיביצוע ההשקעה של השותפות ו ההנפקה על פי תשקיף זה שלמתבכפוף לה**

 
 יצוין, כי יעקב טננבוים, מבעלי השליטה ודירקטור בשותף הכללי, משמש כיו"ר הדירקטוריון של בובייל, אך לא מטעם השותפות.    12
 יצוין, כי יעקב טננבוים, מבעלי השליטה ודירקטור בשותף הכללי, משמש כיו"ר הדירקטוריון של סייברוואן, אך לא מטעם השותפות.    13

שם חברת  
 הפורטפוליו

מחזיקים נוספים )מעל   תחום הפעילות 
ו  בהון בדילול מלא א 25%

 בזכות למנות דירקטורים(

 )שם ואחוז אחזקה(

 נציגות השותפות בדירקטוריון  

 )לכמה זכאים וכמה מונו/בכוונת השותפות למנות בפועל( 

 שיעור אחזקה נכון למועד התשקיף

בדילול  בהצבעה  בהון
מלא בהון 
 ובהצבעה 

מחקר ופיתוח של יישומים   בובייל בע"מ 
 לעסקים קטנים )אפליקציות(. 

 -כ 12אין  ן אי
8.62% * 

 -כ
8.62% * 

 -כ
10.56% * 

  2014סייברוואן  
 בע"מ 

פיתוח טכנולוגיה לייצור מערכת  
ידי מניעת שימוש -מצילת חיים על

טלפון  ביישומים מסיחי דעת ב
 סלולרי בזמן נהיגה. 

 1.47% -כ 1.68% -כ 1.68% -כ 13אין  אין 

מחקר ופיתוח בתחום בדים   וויפפלאש בע"מ 
ידידותיים לסביבה לתעשיית  

 המגבונים.  

 

 –מר משה טופרובסקי 

 ** 57.07% -כ

 

 אין 

 

 -כ
12.69% ** 

 -כ
12.69% ** 

 -כ
11.76% ** 
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 ("החברה"  או"בובייל"  )להלן בס"ק זה: בע"מבובייל  .8.25

 כללי .8.25.1

ב  יליבוב .א התאגדה  אשר  בישראל  הרשומה  פרטית  חברה    16  -הנה 
בשנת  2013,  בינואר פעילותה  את  החלה  החברה  ראשית 2014.   ,

מצומצם השנים  .  בפורמט  בוב2015-2016בין  הקימה  המוצר  י,  את  יל 
ובו אבני הבניין הראשונות. בין השנים   , התמקדה 2017-2018הראשוני 

החברה בהוספת אבני הבניין הסובבות סביב שימור לקוחות העסק הקטן 
והחל ראשוניות.  הכנסות  התשקיף,    2019משנת    ויצירת  למועד  ועד 

מתמקדת החברה בהעמקת יכולות האוטומציה ושימור הלקוחות, באיתור  
שיתופי פעולה עם גופים גדולים ובשיווק פיתרון הברה לשימוש לקוחות, 

 להלן.  זה  8.25והכל כפי שיתואר בסעיף 

עוסקת   .ב של  בובייל  ופיתוח  )אפליקציות(  במחקר  יישומים  של  רחב  מגוון 
עם  ל יחסים  מערכות  של  ותחזוקה  בנייה  על  בדגש  קטנים  עסקים  ניהול 

הפלטפורמה אותה מציעה  .  (DIYלקוחותיהם בשיטת עשה זאת בעצמך )
מענה   מתן  לצורך  הטכנולוגיה  מיטב  את  רותמת  עסקים  לבעלי  בובייל 
מהמפגש   החל  קבוע,  ללקוח  מזדמן  לקוח  הפיכת  של  העסקי  לאתגר 

הראשונה   והקניה  שמירבדרהראשון  אתגר  הבאות.  הקניות  ליצירת   ת ך 
 בעיית ידע.   להעסקים הקטנים לא צולחים הן בשל בעיית זמן והן בש

פי תשקיף זה, התחייבה השותפות לבצע   שלמתבכפוף לה .ג ההנפקה על 
המונפק    מההון  10.56%  -אשר תקנה לה החזקה של כ  ,השקעה בבובייל

בובייל מלאשל  דילול  בסיס  על  ההשקעה  )  ,  תנאי    8.20.3בסעיף  ראה 
 (. עילל

הינו   .ד בובייל  מפתחת  אותו  העיקרי  המוצר  התשקיף,  למועד  נכון 
, בדגש על יישומים לטלפונים  יישומים לעסקים קטניםפלטפורמה לבניית  

" וטאבלטים    ניידים  בובייל)להלן:  "   " פלטפורמת   . (" הפלטפורמהאו 
בוביי ללקוח  פלטפורמת  מזדמן  לקוח  להפך  אוטומטי  באופן  מאפשרת  ל 

 קבוע ובאופן זה, להגדיל את מספר רכישותיו מול בית העסק. 

ספריית פונקציות / פרוצדורות    –מאבני בניין  מורכבת    ת בובייל פלטפורמ
הרלוונטיים  ההפעלה  למכשירים/מערכות  המתאים  מקור  בקוד    כתובות 

,  (iOS 13גרסת    11, גרסת אוריאו או אייפון  9  )לדוגמא: סמסונג גלקסי
אפליקציות   של  בנייתן  את  מכשירים    14Nativeהמאפשרות  על  והרצתן 

ותנאים הנשלחים מן השרת, בהתאמה למה    ניידים, על פי נתונים מנחים
בעל   מוצג    .העסקש"יצר"  אלו  בניין  אבני  העסק  מבחר  באמצעות לבעל 

אינטרנטי  משתמש  נייחים   ממשק  למחשבים  המותאם  הניהול(  )ממשק 
ובאמצעותוניידים  יכולות   ו,  עם  לגו"  ב"אבני  אפליקציה  בניית  תתאפשר 

יכולות ס יכולות מסחר מלאות,  מועדון  קופה רושמת,  ליקה,  ניהול תורים, 
 העסק ועוד יכולות רבות אחרות, כך שלבעל  לקוחות, ניהול נאמנות לקוח  

בפיתוח   ידע  או  בניסיון  הצורך  ללא  גנרית  וניהול  בניה  מערכת  תהיה 
הפלטפורמה כוללת , אחידה, וקלה לכל סוגי המכשירים הניידים.  יישומים

נייד מכשיר  על  להתקין  ניתן  אותה  אפליקציה  של .  גם  נוסף  לתיאור 
 להלן. 8.25.4הפלטפורמה, ראו סעיף 

 
אפליקציות המאפשרות גישה לכל יכולות המכשיר תוך שימוש בממשק המשתמש  הינן    Nativeאפליקציות    14

(user interface)  אלו מאפשר  העדכני ביותר ושמירה על ביצועים אופטימליים. השילוב של כל היתרונות ה
להגיע לחוויית משתמש טובה מאד. פיתוח אפליקציות מסוג זה מורכב משמעותית מאחר ויש ללמוד, לפתח  

( שונים״  ״עולמות  תכנות  Android  -ו  iOSולתחזק  בשפות  שימוש  עושה  פלטפורמה  כל  כאשר   ,)
נ התמחויות  בעלי  מפתחים  ומצריכה  הקוד  שיתוף  על  המקשה  עובדה  שונות,    .פרדותוארכיטקטורות 

(you-for-right-is-which-apps-mobile-native-vs-hybrid-https://www.hanekedesign.com/infographic ) 

https://www.hanekedesign.com/infographic-hybrid-vs-native-mobile-apps-which-is-right-for-you
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של    ו ייתרונות .ה בהעיקריים  משמעותי  הינ פלטפורמה  השימוש  חסכון  ם: 
מול   להתנהל  שנדרש  עלכל  בזמן  ולקוח  הטכנולוגיה -לקוח  רתימת  ידי 

שבדרך   קיימים  לקוחות  שימור  בנושא  יידע  קבלת  הקטן,  העסק  לטובת 
ע בעלי  בקרב  בחסר  לוקה  הכרוכות  כלל  העלויות  הפחתת  קטנים,  סקים 

ניהול   לכל מכשיר,  קוד שונה  ומערכת הפעלה,  בכתיבת  תוכנה,  גרסאות 
עדכונים   לבצע  ואפשרות  בשוק,  כיום  קיימות  בפלטפורמות  תלות  מניעת 

 בתדירות גבוהה, ללא עלות והפצה.  

מר   . ו התשקיף,  טננבולמועד  דירקטוריון  םייעקב  יו"ר    י בעל ומ,  בובייל, 
בשותפות הכללי  בשותף  ודירקטור  בכ  ,השליטה  מהון    1.63%   -מחזיק 

של   המונפק  מלאבוביילהמניות  בדילול  לו.  ,  בובייל מניות  באופציות  של 
כ בובייל  4.4%  -המהוות  המניות של  מלא  מהון  כך  בדילול  אחזקותיו  ש, 

ב בבובייל מסתכמות  טננבוים  יעקב  מר  של   6.03%  -כשל  המניות  מהון 
 . 15חברה, בדילול מלאה

גיוס שמבצעת  ההשקיע בסבבי  מר יעקב טננבוים  עוד נמסר מבובייל, כי  
 , כדלקמן:  בובייל נכון למועד התשקיף 

במסגרת סבב הגיוס הנוכחי שמבצעת   דולראלפי    180השקעה של   (1)
בסעיף  החברה כמתואר  להלן3)א()8.25.9,   )   " בס"ק:  סבב )להלן 

ה תעשנהשקעת מר טננבוים בסבב הגיוס הנוכחי  .  (הגיוס הנוכחי" 
השותפות תשקיע  בהם  תנאים  בסעיףבבובייל  באותם  כמתואר   , 

 . לעיל 8.20.3

דולר במסגרת סבב הגיוס הפנימי, כהגדרתו  אלפי    72  השקעה של (2)
 ( להלן. 4)א()8.25.9בסעיף 

 " יחדיו:  להלן  יקראו  הפנימי  הגיוס  וסבב  הנוכחי  הגיוס  סבבי  )סבב 
 "(. הגיוס 

הגיוס, יחזיק מר יעקב טננבוים    יבכפוף להשלמת ההנפקה והשלמת סבב
המונ  3.60%  -בכ המניות  ובאופציות  מהון  מלא,  בדילול  בובייל,  של  פק 

כ המהוות  בובייל  של  של  2.91%  -למניות  המניות  בדילול   מהון  בובייל 
 מלא. 

מניות רגילות של   20,000בנוסף, למר יעקב טננבוים ניתנה אופציה לקבל 
דן גל, שהינו ממייסדי ידי מר  -בובייל המוחזקות נכון למועד התשקיף על

תנת למימוש בכל עת, ללא הגבלת בזמן וללא  . האופציה הנ"ל ניהחברה
ובכפוף  נכון למועד התשקיף, בהנחה של מימוש האופציה כאמור, תמורה. 

סבב והשלמת  זה  תשקיף  פי  על  ההנפקה  מר  ,  הגיוס  ילהשלמת  יחזיק 
בכ טננבוים  בדילול   12.80%  -יעקב  בובייל,  של  המונפק  המניות  מהון 

  .מלא

ויסר .ז רונן  מר  התשקיף,  בשותף    יבעלמברג,  למועד  ודירקטור  השליטה 
מחזיק   בשותפות,  בכ  ותחברבאמצעות  הכללי  מהון    2.96%  -בשליטתו 

 .  16, בדילול מלא המניות של בובייל

ויסרברגלשותפותנמסר   רונן  מר  כי  בשליטתו(  ,  חברות   )באמצעות 
   , כדלקמן:הגיוס יהשקיע בסבב

של   (1) הגיוס    דולר  אלפי  40.85השקעה  סבב  הנוכחי.  במסגרת 

 
ק.ו.ד.ם     15 חברת  באמצעות  אחזקותיו  את  כוללות  אינן  זה  קטן  בסעיף  טננבוים  מר  של  אחזקותיו  כי  יצוין, 

 )ח( להלן. 8.25.1השקעות בע"מ, כמתואר בסעיף  
ק.ו.ד.ם    16 חברת  באמצעות  אחזקותיו  את  כוללות  אינן  זה  קטן  בסעיף  ויסרברג  מר  של  אחזקותיו  כי  יצוין, 

   .)ח( להלן8.25.1השקעות בע"מ, כמתואר בסעיף  
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הגיוס  בסבב  בשליטתו(  חברות  )באמצעות  ויסרברג  מר  השקעת 
בבוביילתעשנהנוכחי   השותפות  תשקיע  בהם  תנאים  באותם  ,  ה 

 . לעיל 8.20.3עיף כמתואר בס

אלפי דולר במסגרת סבב הגיוס הפנימי, כהגדרתו   40.5השקעה של  (2)
 ( להלן.4)א()8.25.9בסעיף 

ויסרברג   ישלמת ההנפקה והשלמת סבבבכפוף לה   הגיוס, יחזיק מר רונן 
מהון המניות המונפק של בובייל,    2.2%  -בכ  (באמצעות חברות בשליטתו)

 . בדילול מלא

התשקי .ח בסעיף  ף,  למועד  )כהגדרתה  בכלעיל(    8.20.5קודם   -מחזיקה 
  מהון המניות המונפק של בובייל, בדילול מלא. 2.76%

קודם   כי  לשותפות,  הגיוס   35השקיעה  נמסר  סבב  במסגרת  דולר  אלפי 
 ( להלן. 4)א()8.25.9הפנימי, כהגדרתו בסעיף 

  , תחזיק הגיוס  יבכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה והשלמת סבב
 מהון המניות המונפק של בובייל, בדילול מלא.  2.42% -קודם בכ

כי   .ט לשותפות,  בסעיף  קרן  פרוסיד  נמסר  לעיל( 8.6.2)כהגדרתה   .ב 
 בסבבי הגיוס כדלקמן:השקיעה 

אלפי דולר במסגרת סבב הגיוס הנוכחי. השקעת    275( השקעה של  1)
באות נעשתה  הנוכחי  הגיוס  בסבב  קרן  בהם  פרוסיד  תנאים  ם 

 לעיל.  8.20.3תשקיע השותפות בבובייל, כמתואר בסעיף 

   הפנימי. בסבב דולר   25,000השקעה של   (2)

, תחזיק  הגיוס  יסבבבכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה והשלמת  
 . , בדילול מלאמהון המניות של בובייל %82.3 -בכקרן פרוסיד 

 החברה הנהלת  .8.25.2

בובייל. של חברת  מר יעקב טננבוים מכהן בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל   .א
טננבוים   טננבוים מר  למר  וניהול בהשכלתו.  מהנדס תעשייה  תואר  בעל 

מספר לא מבוטל  שנה בתחום הטכנולוגי והעסקי, כולל    35  -ניסיון של כ
)ביניהם:   אקזיטים  ,   SPL  ,Genieo Ltd.,INSURWORX INCשל 

SOFTWARE  ורכישה מיזוג  עסקאות  עשרות  וכן  ועוד(  בע"מ  סברטק   ,
  )הנפקות, רכישת חברות, מכירה, גיוס והשקעות וכו'(.

מר עירא נכטיגל מר עירא נכטיגל מכהן בתפקיד מנכ"ל ודירקטור בבובייל.  .ב
בתחום התוכנה,   ות ניסיוןשנ  10  -הינו מהנדס תעשיה וניהול עם יותר מ

וניהול של שירותים בענן, הן בתחום ה והן בתחום    Enterprise  -הקמה 
בתחום   עשיר  וניסיון  יידע  בעל  הינו  נכטיגל  עירא  מר  הקטנים.  העסקים 

 התנהגות משתמשים והטמעת מוצרי תוכנה.  

הינו   .ג גל  דני  מר  בבובייל.  דירקטור  בתפקיד  מכהן  גל  דני  ארכיטקט  מר 
מזה    תוכנה ומיומן  זה   30מנוסה  בתחום  לעסוק  החל  גל  דני  מר  שנה. 

בעת שירותו הצבאי ומאז כתב אינספור סוגים שונים של מערכות במגוון  
 רחב של טכנולוגיות וסביבות עבודה.  

דירקטור בבובייל. מר אריה נכטיגל ייסד  מכהן בתפקיד 17מר אריה נכטיגל .ד
כ אותה  וניהל  בע"מ  טי.  ישראל  קומפניס  פריץ  הלוגיסטיקה  חברת   -את 

פריץ    25 קבוצת  של  הדירקטוריון  כיו"ר  לכהן  עבר  מכירתה  ולאחר  שנה 
 .  שנים עד יציאתו לגמלאות 10  -לעוד כ קומפניס

 
 מר אריה נכטיגל הינו אביו של מר עירא נכטיגל, מנכ"ל ודירקטור בבובייל.    17
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 סביבה כללית  .8.25.3

   ןשיטות פיתוח לצורך צריכת תוכ .א

צריכת תוכן   ניתן לחלק את שיטות הפיתוח המיועדות לצורך  כללי,  באופן 
לשלושה   ניידים,  תקשורת  מכשירי  בעזרת  באפליקציות    סוגים ושימוש 

 מרכזיים: 

על שרת מרוחק, אשר   (1) כולו  קיים המאוחסן  אינטרנט  שימוש באתר 
תצוגתו הותאמה למכשיר נייד, כאשר הגישה מתבצעת דרך תוכנת 

שיר הנייד. בשיטה זו, קוד המקור, עיבוד  כ המובנית על המהדפדפן  
התנאים הלוגיים והתגובות לפעולות המשתמש מאוחסנים ומבוצעים  

 בשרת מרוחק. 

כאפליקציה (2) ואריזתו  נייד  למכשיר  המותאם  אינטרנט  אתר    פיתוח 
. בדומה לשיטה לעיל, גם בשיטה זו, קוד  (Hybrid App)מכונה גם  

התנ עיבוד  המשתמש  המקור,  לפעולות  והתגובות  הלוגיים  אים 
מהשיטה  להבדיל  אולם,  מרוחק;  בשרת  ומבוצעים  מאוחסנים 
האפליקציה   דרך  התוכנה  רכיב  בעזרת  מתבצעת  הגישה  הקודמת, 

 המותקנת על המכשיר, ולא בעזרת הדפדפן המבונה במכשיר.

תוכנ (3) מסוגפיתוח  התואמת   Native  ה  המקור  בשפת  הכתובה 
של המכשיר הנייד והיכולה לעשות שימוש בכלל   למערכת ההפעלה

המכשיר. של  היישום    יכולותיו  הקודמות  השיטות  משתי  בשונה 
מותקן ומאוחסן בשלמותו על המכשיר הנייד וכן כלל פעולות העיבוד,  
ניתוח התנאים הלוגיים והתגובות לפעולות המשתמש מתבצעים על  

 המכשיר עצמו וללא תלות בשרת מרוחק. 

השלי  הפלטפורמה השיטה  פי  על  בפעילות  מתמחה  בובייל  ית ששל 
 .  Native -ה והמתקדמת ביותר מבין השיטות שפורטו לעיל

  לעומת השיטות  האחרות Native -יתרונות השימוש בתוכנות ה .ב

ה מבוססות   Native  -לתוכנות  לשיטות  בהשוואה  יתרונות  מספר 
 ( לעיל, כשהמרכזיים שבהם הינן: 2) -( ו1) אינטרנט, כמתואר בסעיפים

כל   –  יכולת תפעול וממשק משתמש הממצים את יכולות המכשיר (1)
ההפעלה   מערכת  לגרסת  בהתאם  מכשירים,  קבוצת  או  מכשיר, 

 עליו והאפליקציה שנכתבה עבורו; 

והרצה של האפליקציה על המכשיר עצמו,   (2) -המאפשר: איהתקנה 
תלו או  באי  תתלות  מקוון  נטרנט,נמוכה  לא  במצב  עבודה  יכולת 

(OFFLINE( אירוח  עלויות  אין   ,)HOSTING)   לאתר בדומה 
המכשיר  למשאבי  המשתמש(  )ברשות  גישה  ויש  רגיל,  אינטרנטי 

 ( עליו מותנת האפליקציה; GPS)כגון: מצלמה, טלפון, מיקרופון, 

מותקנת  (3) עליו  המכשיר  באמצעות  המשתמש  את  לזהות  ניתן 
וכך ניתן לשמר קשר אישי ופרטי בין בעל האפליקציה  האפליקציה,  

או קבוצת משתמשים מסוימת, ובעל האפליקציה    למשתמש מסוים
יכול ליזום בעצמו קשר עם משתמש מסוים או קבוצת משתמשים 

 מסוימת. 

 לעומת השיטות  האחרות  Native -השימוש בתוכנות ה חסרונות .ג

ה שיטת  של  העיקריים  מבוססות    Native  -חסרונותיה  השיטות  לעומת 
 האינטרנט הינן: 
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שיטה זו דורשת פיתוח וכתיבת קוד במספר שפות   –  מאמץ פיתוח (1)
וסוג המכשירים עליהם   תכנות שונות, בהתאם למערכת ההפעלה 

כניתנים רבים ואמורה לרוץ האפליקציה, כאשר בשוק אין בנמצא ת
שונות, לניידים  הפעלה  מערכות  למספר  ומפתחים  דבר   הבקיאים 

 אשר מייקר את הפיתוח בצורה דראסטית. 

שיווקן והפצתן של האפליקציות מתבצע רובו   –  מעט שערי כניסה (2)
)כגון   דרך הפלטפורמות המרכזיות    -ו  Apple AppStore  –ככולו 

Google PLAY  שיוצר מה  בלבד,  פיתוח  אנשי  מול  הפועלות   ,)
   צוואר בקבוק המצריך משאבי זמן ומימון לא מבוטלים.

המכשיר   Nativeאפליקציות    -  עדכונים (3) על  מותקנות  היותן  בשל 
שמתבצע  פעם  בכל  מקור  קוד  עדכוני  של  ביצוע  דורשות  עצמו, 
של  והתפתחותה  משיפורה  כחלק  האפליקציה,  בתכולת  שינוי 

 האפליקציה, מה שמסבך ומייקר את תחזוקן.  

בהיותם  בובייל,  של  יתרונותיה  למעשה  מהווים  אלה  חסמי    חסרונות 
 כניסה למתחרים של בובייל. 

 מוצרים  .8.25.4

כאמור לעיל, המוצר העיקרי אותו מפתחת בובייל הינו פלטפורמת בובייל,   .א
ולתפעל  למאפשרת  אשר   לשווק  לבנות,  לעצב,    יישומים לקוחותיה 
הקטןדיגיטלי העסק  לניהול  תוכן  ים  את  לנהל  בקשר   היישומים,  ולעמוד 
 .  לקוחותיהםעם שוטף 

ספריית פונקציות / פרוצדורות    –מורכבת מאבני בניין  פלטפורמת בובייל   .ב
ההפעלה הרלוונטיות  -כתובות בקוד מקור, המתאים למכשירים ולמערכות

על    Nativeהמאפשרות את בנייתן של אפליקציות   והרצתן על המכשיר, 
השרת,   מן  הנשלחים  לוגיים  ותנאים  מנחים  נתונים  למה  פי  בהתאמה 

 שמגדיר בעל כל אפליקציה. 

וניהול תכולת האפליקציה באינטרנט, הנגישה מכל   .ג בעזרת מערכת בניה 
בעל   בונה  אפליקציות  מחשב,  הכוללNativeהעסק  של   3ת  ו,  שכבות 

 ערכות, כדלקמן: 

 (.CMSשכבת תוכן ומידע ) -

 (. DMSשכבת עיצוב ) -

 (.SMSשכבת מבנה ) -

ת מגדירות  אלו  יעשה שכבות  בהם  הבניין  לאבני  באשר  לוגיים  נאים 
 שימוש באפליקציה המסוימת ובאיזה אופן יש להשתמש בכל אבן בניין. 

דרך   .ד נייד  מכשיר  על  המותקנת  אפליקציה,  גם  כוללת  הפלטפורמה 
(,  Google PLAY  -או ה  Apple AppStore  -השווקים הקיימים )דוגמת ה

ההכוללת   והתקנת  להפצת  אינטרנטי  בעזרתיישומים  פורטל  יוצרו   אשר 
מן הקטלוג,  יישום מסוים  בוחר  . כאשר המשתמש  הפלטפורמה של בובייל

אותו  השרת לצורך קבלת שלוש שכבות המידע אודות    להמכשיר פונה א
מזהה    יישום בעזרת  ומבנה(  עיצוב  הנבחר)תוכן,  אותן  העסק  פי  על   .

 .  וניין שבעל כל אבני הב היישוםשלוש שכבות מידע, מריץ המכשיר את 

כל המידע של בובייל, כולל המידע של הלקוחות המשתמשים באפליקציה   .ה
 של החברה, מגובה בענן. 

ללקוחותיה   .8.25.5 מקנה  בובייל  מפלטפורמת  ו  30  -למעלה  היתרונות  יכולות  את 
 העיקריים הבאים: 
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הפלטפורמה מונעת את הצורך של הלקוח    –  הקלה בפיתוח האפליקציה  א.
קוד מכיוון    לכתוב  האפליקציה,  הקמת  עלויות  את  ומפחיתה  בעצמו 

הבניין   אבני  על  מבוססות  מראש    –שהאפליקציות  נבנו  אשר  קוד  חלקי 
על  במקביל -שלא  שימוש  בהן  נעשה  ואשר  האפליקציה,  בעל  ידי 

 באפליקציות רבות. 

האפליקציות  ב. הפצת  לשווקי  להתקבל  הצורך   Apple)דוגמת    מניעת 
AppStore  ו-  Google PLAY)  -  שאפליקצי המכיוון  של    Native  -ות 

על הנבנות  האפליקציות  בובייל  -בעלי  פלטפורמת  להתקנה  ידי  ניתנות 
ישירות דרך ערוץ הפצה אינטרנטי הכלול בפלטפורמה ללא מלא  באופן  

 ציות הקיימים.  קהצורך בנוכחות בשווקי האפלי

וזמן   ג. יידע  של  לבעיה  קטני  –פתרון  עסקים  לבעלי  אין  הזמן לרוב,  את  ם 
מול   אל  ונכון  שוטף  באופן  להתנהל  מנת  על  הדרוש  הידע  את  ו/או 
לקוחותיהם הקיימים במטרה לגרום להם לרצות לחזור ולצרוך שוב מאותו  
וההתעסקות   הפיתוח  בזמן  והחסכון  הטכנולוגי  לפתרון  מעבר  עסק.  בית 
הטכנית, התועלת העסקית שממלאת הפלטפורמה של בובייל עבור בעלי 

היא פתרון לבעיית הזמן והידע בתחום ניהול קשרי לקוחות, מתן   העסקים
חווית לקוח עילית ושימוש ויצירת נאמנות. יתרון / תועלת זו נובעים מעצם  

 השימוש באותן אבני בניין המרכיבות את הפלטפורמה. 

אבני הבניין המרכיבות את הפלטפורמה והמאפשרות את הפתרון לבעיית  ד.
והידע של בעלי העסקים הקטנים כפי שאופיינה ע״י חברת בובייל,  הזמן  

נאמנות   כלי  מגוון  כולל  בענן,  ללקוח  הטבות  מועדון  ניהול  היתר  בין  הינן 
מנויים מתחדשים,   דיגיטליות,  ניקובים  כרטיסיות  דיגיטליים,  קופונים  כגון 
דיגיטלית   חנות  פגישות,  ויומן  תורים  זימוני  מערכת  עם  המתממשקים 

בית  מלא לקוחות  מול  שוטפת  ותקשורת  אשראי  כריסי  סליקת  ויכולות  ה 
דיגיטליים   תקשורת  ערוצי  במגוון  מובייל  יבינ  –העסק  אפליקציית  הם 

 ממותגת. 

לחברת  .8.25.6 ממשק  מפתחת  החברה  התשקיף,  למועד  נכון  כי  נמסר,  מבובייל 
Shopify    העולמית, שהינה חברה אמריקאית ואחת מהפלטפורמות הגדולות

ית מלאה יטליות המאפשרת הקמת חנות דיגיטלבעולם לבניה של חנויות דיג
  -מציינת באתר שלה, כי היא משרתת למעלה מ  Shopifyבענן באופן עצמאי.  

נמכרו סחורות    2016-2019מנויים ברחבי העולם וכי בין השנים    1,000,000
של   כולל  במסגרת   319בשווי  שלה.  הפלטפורמה  גבי  על  דולר  מיליארד 

ממשק הנ"ל, יוכלו עסקים קטנים לחבר את מוצרי בובייל לחנות הדיגיטלית  ה
ב חנות   .Shopify  -שלהם  ביצירת  מעוניינים  שיהיו  בובייל  לקוחות  במקביל, 

, יוכלו לעשות זאת באופן ישיר מתוך Shopifyדיגיטלית באמצעות המוצר של  
 המוצר של בובייל ובקישור מלא בין הפלטפורמות.  

הפעלת   עוד .8.25.7 הקרובה  בתקופה  להתחיל  החברה  בכוונת  כי  מבובייל,  נמסר 
, אשר במסגרתו יוכלו בעלי עסקים קטנים לפרסם במנוע  Googleממשק עם  

של   בובייל.    Googleהחיפוש  פלטפורמת  באמצעות  שיצרו  ומבצעים  הטבות 
 הקמת וניהול מסעות הפרסום תתבצע מתוך פלטפורמת בובייל.  

  להלן מידע נוסף לגבי פלטפורמת בובייל: .8.25.8

שלב הפיתוח של  
המוצר נכון למועד  

 התשקיף 

וזמינה לשימוש.   מבובייל נמסר, כי נכון  הפלטפורמה למעשה פעילה 
ב להטמעה  וזמינה  פעילה  הפלטפורמה  התשקיף,    26  -למועד 

 שונות נכון למועד זה.   ןאבני בניי 30 -קיימות בה כמדינות. 

הדרך   אבני 
ב   12  -הצפויות 

 החודשים הקרובים
 

פיתוח והוצאה של ממשק ניהול שוטף בתוך העסק הכולל יכולות   •
דיגיטלית   קופה  העסק,  בתוך  תורים  ניהול  עובדים,  ניהול 

EPOS . 

כרטיסי   • קוראי  באמצעות  אשראי  כרטיסי  סליקת  יכולות  פיתוח 
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 אשראי שונים. 

והוספת מספר רב של יכולות עיבוי מערך אבני הבניין הקיימות   •
 בתחום נאמנות הלקוחות, הטבות לקוח. 

כרכיב   • הפלטפורמה  בתוך    Nativeאריזת  להטמיע  ניתן  אותו 
אפליקציות של גופים גדולים אשר פתרונותיהם נבנו עבור ניידים  

Mobile First . 
 

אבן הדרך הקרובה  
והמועד הצפוי  

 להגעה אליה 

ו • ניהול  והאצה של ממשק  בבית העסק  פיתוח    –עבודת שוטפת 
 . 2020מתוכנן לצאת בסוף הרבעון השני של  

 
 

אומדן עלות  
להשלמת אבן  
 הדרך הקרובה 

  580 -חודשי פיתוח שעלותם הכוללת כ 6 -עלות פיתוח מוערכת: כ
 אלף דולר.  

גודל שוק היעד  
הפוטנציאלי והיקף  

כספי שנתי של  
שוק היעד 

הפוטנציאלי של  
המוצר שבפיתוח  

ועד פרסום  נכון למ
 התשקיף 

מ יותר  ישנם  בארה״ב  עסקים    30  -רק  המהווים  קטנים  מיליון 
בובייל של  לקוחות  שפוטנציאל  נתונים  פי  על  כך  ע ,  ידי  ל  פורסמו 

דולר    006  -הלקוח הממוצע בבובייל משלם כ  .  18הממשל האמריקני 
 בשנה ליישומים מתחרים. 
בארה״ב מהווה פוטנציאל הכנסות של    1%לכן, פוטנציאל חדירה של  

 מיליון דולר בשנה.  140 -כ
   .ארדי דולריםליימאות מבשוק מוערך ה ,בעולם כולו

הערכת בובייל  
בדבר מועד תחילת  

שיווק המוצר  
 שבפיתוח  

 

למאמצי   במקביל  שבפיתוח,  המוצר  שיווק  בתהליכי  כבר  בובייל 
 הפיתוח. 

כבר   אסטרטגיים  גורמים  עם  עסקיות  שותפויות  מקדמת  החברה 
להלן לתיאור הסכמי שיתוף הפעולה    8.25.22)ראו סעיף   בשלב זה 

 .  בהם התקשרה החברה(

הערכת בובייל  
ביחס לנתח שוק  

צפוי למוצר  
 שבפיתוח

 בשל גודל השוק, החברה מעריכה נתח שוק בשברי אחוזים. 

אבני  בדבר    בוביילהערכות   של  כולל  הפיתוח,  תוכנית  של  הזמנים  לוחות 
הדרך הספציפיים ושל אומדן העלות להשלמת אבן הדרך הקרובה, כמפורט 

ניירות ערך, המבוססות,  לעיל,   בחוק  פני עתיד, כהגדרתו  צופה  מידע  הינן 
תוכניות על ניסיונה ועל  בין היתר, על תוצאות המחקר והפיתוח של החברה,  

החברה  עבודה שלא  ,  של  עשויות  אלו  הערכות  התשקיף.  למועד  נכון 
להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה.  

קשיים טכנולוגיים, חריגה  ינם  ההגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך 
מלוחות הזמנים של המחקר והפיתוח בשל גורמים שאינם בשליטת בובייל 

 לתשקיף.  68.25.2איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף ו/או התממשות 

 השוק בו פועלת בובייל  .8.25.9

של   .א היעד  בעלי  ת  פלטפורמשוק  קטנים,  עסקים  בעלי  שוק  הוא  בובייל 
עסקים קטנים רבים בעולם  .  בארץ ובעולםביישומים לניהול העסק  הצורך  

חוזרת מלקוחתיים  נסגרים בתוך שנ  רכישה  ליצור  יכולת  היעדר  . 19בשל 
מגיעים   הכנסותיהם  רוב  כי  מעידים  לשרוד  מצליחים  שכן  קטנים  עסקים 

 . 20מלקוחות קבועים 

 
18 US.pdf-Business-Small-https://www.sba.gov/sites/default/files/advocacy/2018 
19  -https://cdn.advocacy.sba.gov/wp

; acts_Why_Do_Businesses_Close_May_2018_0.pdfcontent/uploads/2019/06/06192013/Small_Biz_F
-new-attracting-more-times-5-spend-thttps://www.forbes.com/sites/jiawertz/2018/09/12/don

ones/#12c737cd5a8e-existing-the-nurture-customers 
20  -to-acquisition-customer-from-investment-shift-owners-business-http://www.biakelsey.com/small

; biakelsey/-and-manta-by-report-new-engagement-customer

https://cdn.advocacy.sba.gov/wp-content/uploads/2019/06/06192013/Small_Biz_Facts_Why_Do_Businesses_Close_May_2018_0.pdf
https://cdn.advocacy.sba.gov/wp-content/uploads/2019/06/06192013/Small_Biz_Facts_Why_Do_Businesses_Close_May_2018_0.pdf
https://www.forbes.com/sites/jiawertz/2018/09/12/dont-spend-5-times-more-attracting-new-customers-nurture-the-existing-ones/#12c737cd5a8e
https://www.forbes.com/sites/jiawertz/2018/09/12/dont-spend-5-times-more-attracting-new-customers-nurture-the-existing-ones/#12c737cd5a8e
http://www.biakelsey.com/small-business-owners-shift-investment-from-customer-acquisition-to-customer-engagement-new-report-by-manta-and-biakelsey/
http://www.biakelsey.com/small-business-owners-shift-investment-from-customer-acquisition-to-customer-engagement-new-report-by-manta-and-biakelsey/
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הינו השוק העולמ .ב פועלת  בובייל  בו  על בסיס  השוק  היא מחלקת  אותו  י, 
 גאוגרפי לשני סוגי איזורים עיקריים: 

מורכב   (1) כגון ארה"ב מהאזור הראשון  ומודרניות,  מדינות מפותחות 
וקנדה, מערב אירופה, יפן, קוריאה הדרומית, אוסטרליה וכד', בהן  
גבוהה,  חכמים  נייד  טלפון  מכשירי  של  לשוק  החדירה  אחוז 

נר והתקנה  הורדה  )ומתבצעת  אפליקציות  של  ( Nativeחבת 
ועולם   מתפתחות  ממדינות  מורכב  השני  האזור  בהן;  ושימוש 
ודרום  אסיה  מזרח  מדרום  וחלקים  אפריקה  הודו,  כגון  שלישי, 
נייד חכמים   אמריקה, בהן אחוז החדירה לשוק של מכשירי טלפון 

יותר, ולכן הורדה והתקנה נרחבת של אפליקציות ) (  Nativeנמוך 
 פוצים פחות.  ושימוש בהן נ

פתרונות  (2) של  ובחירה  תחרות  קיימת  המפותחים  שבשווקים  בעוד 
חווית  ואת  הנבנות  הניידות  האפליקציות  יכולות  את  ישפרו  אשר 
המשתמש בהן, תוך הורדה מקסימלית של חסמים טכניים וחסמי  

אחוז   השלישי,  ובעולם  מתפתחות  שבמדינות  הרי  החדירה  שוק, 
והשימו חכמים  מכשירים  )של  באפליקציות  נמצאים Nativeש   )

מסוימים   בסקטורים  גבוהה  חדירה  לראות  וניתן  מתמדת,  בעלייה 
במידה  משתמשים  ובקרב   ואף  מקדימים,  מאמצים  חדשנים, 

 .  (early adopters)מה שנקרא  מסוימת בקרב הרוב המקדים

שתי   .ג בין  מבחינה  בובייל  החברה,  של  פוטנציאליים  לקוחות  מבחינת 
עיק מורכבת  קבוצות  הראשונה  הקבוצה  פוטנציאלים:  לקוחות  של  ריות 

ו/או כתיבת  יצירת  והכרות קודמת בבניית,  ניסיון  ידע,  מבעלי עסק חסרי 
החסרים   פרטיים,  ממשתתפים  מורכבת  השניה  והקבוצה  אפליקציות; 

אחרים    –כלים   או  פיננסים  ולשווק    –טכניים,  לבנות  בכדי  הדרושים 
 אפליקציות לתועלתם האישית.  

על .ד כי  נמסר,  בובייל  חברת-מחברת  של  מחקר  סטטיסטה    פי 
(Statisa.com)  בשנת כ  2019,    יישומים מיליארד    204  -הורדו 

למכשירים  למכשירים יישומים  של  ההתקנות  לכמות  בנוסף  .  21ניידים   , 
שעל לכך  הלב  תשומת  את  להפנות  מבקשת  נתונים  -החברה  פי 

ניידים  מזמן השימוש    90%,  2019  שנת, ב22שפורסמו נעשה  במכשירים 
רק   ואילו  ניידים  למכשירים  יישומים  אינטרנט   10%באמצעות  באתרי 

 .  מותאמים למובייל

 הסביבה התחרותית  .8.25.10

של   לבנות  פלטפורמות  בתחום  ניתן  קטנים באמצעותן  לעסקים  יישומים 
שונים טכנולוגיות  בדגשים  מספר  כיום  קיימות  בניית  ,  המאפשרות 

 . אפליקציות

ליתרונות  באשר  בובייל,  ידיעת  למיטב  פרטים,  הכוללת  טבלה  להלן 
פלטפורמת   של  לתוכנות  והחסרונות  ביחס  בניית  בובייל  בתחום  מתחרות 

, אשר להערכתה של בובייל הינן המתחרות העיקריות נכון למועד  היישומים
התשקיף, בין אם הן משווקות בפועל במדינות או בטריטוריות שבהן בכוונת 
פיתוח   בשלבי  מצויות  הן  אם  ובין  לגביהן,  פומבי  מידע  וקיים  לפעול  בובייל 

 עילותן:  וקיים מידע פומבי ביחס למידת בטיחותן וי

 
-10-cost-more-23-spend-customers-https://www.mediapost.com/publications/article/225591/existing

l.html-times 
21  downloads/-store-app-mobile-paid-and-free-https://www.statista.com/statistics/271644/worldwide . 
22 web/-mobile-vs-apps-https://www.mobiloud.com/blog/mobile. 

https://www.mediapost.com/publications/article/225591/existing-customers-spend-23-more-cost-10-times-l.html
https://www.mediapost.com/publications/article/225591/existing-customers-spend-23-more-cost-10-times-l.html
https://www.statista.com/statistics/271644/worldwide-free-and-paid-mobile-app-store-downloads/
https://www.mobiloud.com/blog/mobile-apps-vs-mobile-web/
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מחיר   שם המוצר  יצרן 
  בדולר
 לחודש 

נתח  
ב   -שוק 

 % 

לעומת  וחסרונות  יתרונות 
 בובייל ת פלטפורמ

 

MindBody 

 

Mindbodyonline.com 

149-
389 

מוערך  
 -ב

60,000  
–  

80,000  
בעלי  
עסק 

 משלמים.   

יתרון: מוצר וותיק המפותח משנת  
רחב 2001 מגוון  מציע  המוצר   .

וממשק   יותר של פתרונות חומרה
על החברה -בעסק.  פרסומים,  פי 

ל קרוב  תמורת    2  -נרכשה 
שנת   בתחילת  דולר  מיליארד 

201923  . 

פתרון   מציע  לא  המוצר  חסרון: 
 לבעיית נאמנות הלקוחות.  

Appy Pie appypie.com 18 –  60  ב לא ידוע גם  תומכים   windows  -יתרון: 
phone  ו-  blackberry    אשר(

על נתמכים  פלטפורמת  -אינם  ידי 
 בובייל(.

מיועד בהכרח חסרון:   אינו  המוצר 
כך   ובשל  קטנים  עסקים  לבעלי 

סק הקטן  ערמת התאמתו לצרכי ה
בנוסף,   יותר.  המוצר  נמוכה 

ואינו    Webמבוסס   לחלוטין 
Native.  ה תוכנות   -ליתרונות 
Native  מבוס תוכנות  סות  לעומת 

Web לעיל.  .ב8.25.3, ראו סעיף 

EachScape eachschape.com  

250  –  
490 

ותכנות      ה יתרון: פלטפורמה ליציר לא ידוע 
 . יםמלא Nativeשל יישומים 

הפשוט למשתמש  לא  , חסרון: 
אין   שלרוב  טכנית  הבנה  מצריך 

 לבעלי עסקים.  

ל המתחרים  המוצרים  למאפייני  בנוגע  דלעיל  בוביילהמידע  ,  פלטפורמת 
על מידע פומבי הקיים  וחסרונותיהם מבוסס במלואו  יתרונותיהם  גם  כמו 

לא   בובייללגבי המוצרים האמורים. בהתחשב באופיו של המידע האמור,  
נכונותו את  וידאה  ו/או  לבחון    בחנה  באפשרותה  ואין  האמור,  המידע  של 

 ו/או לוודא את המידע האמור, מעבר למידע הפומבי כאמור. 

 בובייל  השקעות בהון .8.25.11

 השקעות בהון בובייל  .א

ועד למועד התשקיף, לא בוצעו השקעות בהון בובייל    2018מאז תחילת  
 ן:  או עסקאות מהותיות אחרות במניות בובייל, למעט כמפורט להל

  Share Purchase Agreementחתמה בובייל על    2017באפריל   (1)
 " זה:  בס"ק  השקעה  )להלן  קיימים  2017הסכם  משקיעים  עם   )"

א' בכורה  מניות  החברה  הנפיקה  במסגרתו  וכתבי    2וחדשים 
  908בתמורה לסכום כולל של    2אופציות לרכישת מניות בכורה א'

המ דולר,  של    שקףאלפי  שווי  לאחר א  9,458לחברה  דולר  לפי 
 הכסף. 

 
23  -buy-to-partners-equity-partners/vista-equity-vista-a-m-mindbody-https://www.reuters.com/article/us

idUSKCN1ON0QG-deal-billion-19-a-in-mindbody 

https://www.reuters.com/article/us-mindbody-m-a-vista-equity-partners/vista-equity-partners-to-buy-mindbody-in-a-19-billion-deal-idUSKCN1ON0QG
https://www.reuters.com/article/us-mindbody-m-a-vista-equity-partners/vista-equity-partners-to-buy-mindbody-in-a-19-billion-deal-idUSKCN1ON0QG
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כמו כן, במסגרת סבב גיוס זה, חתמה בובייל על הסכמי הלוואות  
הזכות   לבובייל  קמה  במסגרתם  משקיעים,  מספר  לא    –עם  אך 

משקיעים    –החובה   שיעמידו  הלוואות  במסגרת  כספים  למשוך 
מסך הכספים שהושקעו על    50%לטובת החברה, וזאת עד גובה  
. תנאי ההחזר של ההלוואות 2017ידם במסגרת הסכם ההשקעה  

חודשים שווים בחלוף תקופה של ארבעה   12  -הנ"ל הינן פירעון ב
או   נזילות  אירוע  קרות  הכספים,  קבלת  מיום  נפקה החודשים 

 " זה:  בס"ק  )להלן  לציבור  האצהראשונה  המוקדם.  אירוע  לפי   ,)"
)להלן   7%בנוסף, קרן ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של  

זה " בס"ק  זמן  ריבית צבורה:  מבין חלוף  כמוקדם  "( אשר תשולם 
 רוע האצה כאמור. יחודשים מיום קבלת הכספים או א 24של 

לרכוש  הזכות  למשקיעים  קמה  זה,  גיוס  סבב  במסגרת  בנוסף, 
א' בכורה  בובייל    25%גבוה    2מניות  בידי  הכספים שנמשכו  מסך 

 במסגרת ההלוואות לעיל. 

הא כתבי  התשקיף,  למועד  א'נכון  בכורה  למניות  הומרו   2ופציות 
,  2018אלפי דולר. בנוסף, במהלך    401סכום כולל של  תמורה לב

א' בכורה  מניות  הנפיקה  של    2בובייל  בסכום  אלפי    67נוספות 
שהוענקה   המניות  לרכישת  הזכות  מימוש  בעקבות  וזאת  דולר, 

 .  2017למשקיעים במסגרת הסכם השקעה 

  Share Purchase Agreementל  , חתמה בובייל ע2018בינואר   (2)
 " זה:  בס"ק  השקעה  )להלן  קיימים  2018הסכם  משקיעים  עם   )"

וחדשים במסגרתם הנפיקה החברה יחידות הכוללות מניות בכורה 
א'  3א' בכורה  מניות  לרכישת  אופציות  לסכום   3וכתבי  בתמורה 

  12,127  -אלפי דולר, המקנה לחברה שווי של כ  1,203כולל של  
 ר הכסף.  אלפי דולר לאח

א' בכורה  למניות  הומרו  האופציות  כתבי  התשקיף,  למועד   3נכון 
 אלפי דולר.   481 -בסכום כולל של כ

חדשים    2019  ביוני (3) ממשקיעים  הון  גיוס  בסבב  בובייל  החלה 
כולל של  החברה  וקיימים, במסגרתו   לגייס סכום   3.1  -כמתכננת 

תבצע בכפוף  )כולל השקעת השותפות בבובייל, אשר ת מיליון דולר  
בסעיף   כמתואר  זה,  תשקיף  פי  על  ההנפקה    8.20.3להשמת 

א׳,  24לעיל( בכורה  מניות  שווי    4ממכירת    15,000  שלחברה  לפי 
הכסף  לפני  דולר  ו)  אלפי  " לעיל  הנוכחילהלן:  הגיוס   . "(סבב 

הנ"ל,   בסבב  משקיע  לכל  הוקצו  הנוכחי,  הגיוס  סבב  במסגרת 
א' בכורה  מניות  לכמות  המניות   60%המהווה    4אופציות  מכמות 

  שהוקצו למשקיע כנגד השקעתו בסבב הנ"ל. 4בכורה א'

תשקיף    ההנפקה  להשלמתבכפוף  כאמור,   פי  בכוונת  זהעל   ,
לעיל.    8.20.3בסעיף    כמתוארבסבב גיוס זה,  שתתף  לההשותפות  

)באמצעות חברות    כן מתכוונים מר יעקב טננבוים ומר רונן ויסרברג
בשותפות,  וקודם  בשליטתו( שליטה  בעלי  הינם  אשר  להשתתף , 

   לעיל. 8.25.1בסבב גיוס זה, כמפורט בסעיף 

קיימים  , ערכה בוב2020ביוני   (4) פנימי ממשקיעים  גיוס הון  ייל סבב 
בסבב  האמור,  למועד  עובר  שהשתתפו,  משקיעים  )לרבות 

( בפסקה  בכורה 3המתואר  מניות  להם  הוקצו  שטרם  אף  לעיל,   )

 
, לשנות ולהתאים את סכום ההשקעה הכולל של סבב  תלפי שיקול דעתו הבלעדי דירקטוריון בובייל מוסמך,      24

   הגיוס הנ"ל, מעת לעת.
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של  ,  (4א' כולל  סכום  החברה  גייסה  דולר    660,780במסגרתו 
אלפי דולר לפני   15,000לפי שווי חברה של (  )א4ממכירת מניות א'

במסגרת סבב הגיוס הנוכחי, הוקצו לכל  "(.  הסבב הפנימי" )הכסף  
המהווה    4משקיע בסבב הנ"ל, אופציות לכמות מניות בכורה א')א(

א'  300% בכורה  המניות  כנגד 4מכמות  למשקיע  שהוקצו  )א( 
הנ"ל.   בסבב  ומר  השקעתו  טננבוים  יעקב  מר  כי  נמסר,  מבובייל 

ה אשר  בשליטתו(,  חברות  )באמצעות  ויסרברג  בעלי רונן  ינם 
בשותפות,   קרן,  שליטה  ופרוסיד  הפנימי,  קודם  בסבב  השתתפו 

 לעיל. 8.25.1כמפורט בסעיף  

 הון מניות בובייל .ב

התשקיף,   רגילות,    שהחמילבובייל  למועד  מניות  כדלקמן:  מניות  סוגי 
  .3א'מניות בכורה  ו  2, מניות בכורה א'1מניות בכורה א', מניות בכורה א'

יצירת   היתר,  בין  שיכלול,  באופן  החברה  תקנון  את  לתקן  בובייל  בכוונת 
 )א(. 4א' -ו 4א'מניות בכורה 

ההשתתפות  זכות  את  למחזיקיהן  מקנות  בובייל  של  הרגילות  המניות 
וההצבעה באסיפות בעלי המניות, זכות לקבלת דיבידנד כפי שיוכרז וזכות 

 ה במקרה של פירוק.  השתתפות בחלוקת נכסי החבר

א' א',  בכורה  א' 1מניות  "   3א'  -ו  2,  הבכורה )להלן:  מקנות  "(  מניות 
רווחים   בחלוקת  עדיפות  וכן  הרגילות  המניות  זכויות  כל  את  למחזיקיהן 

כ המוגדרים  אירועים   של  בובייל    Liquidation Event  -במקרה  בתקנון 
 "(, באופן הבא:  אירוע האצה)להלן בס"ק ה: " 

-יקבלו על בסיס פרו  3א'  -ו  2, א'1מחזיקי מניות הבכורה א'  )א( ראשית,
המקורי   המניות  הקצאת  למחיר  השווה  סכום  עצמם,  לבין  בינם  רטה 
אך   שהוכרזו  הדיבידנדים  לכל  השווה  וסכום  החברה(  בתקנון  )כהגדרתו 

"( פחות כל  3-1סכום מניות בכורה א'טרם חולקו )להלן בסעיף קטן זה: " 
לחלו רווחים  של  ביחס  סכום  לכן  קודם  ששולמו  מימוש  אירוע  בעת  קה 

, מחזיקי  3-1למניות אלו; )ב( שנית, לאחר תשלום סכום מניות בכורה א'
רטה  -מניות בכורה א' יהיו זכאים לקבל, מהרווחים לחלוקה, על בסיס פרו

בינם לבין עצמם, סכום השווה למחיר הקצאת המניות המקורי של מניות 
בתקנון החברה )כהגדרתו  הדיבידנדים שהוכרזו  אלו  לכל  השווה  וסכום   )

"( פחות כל סכום מניות בכורה א'אך טרם חולקו )להלן בסעיף קטן זה: " 
ו רווחים לחלוקה בעת אירוע מימוש;  )ג( לאחר תשלום מלוא   -סכום של 

וסכום מניות בכורה א', הרווחים לחלוקה בעת    3-1סכום מניות בכורה א'
יחו לקו בין כל בעלי המניות של בובייל )כולל  אירוע האצה, ככל שיוותרו, 

 רטה להחזקותיהם. -מחזיקי מניות הבכורה(, פרו

עם תיקון תקנון בובייל, באופן שתיווצרנה מניות בכורה  מבובייל נמסר, כי  
את אותן הזכויות כמפורט    ן)א(, המניות הנ"ל תקננה למחזיקיה4א'  -ו  4א'

 .  מחויביםנויים הבשילהלן ביחס למניות הבכורה, 

  החדשנות רשות מענקי .8.25.12

תוכניות בובייל   (1) במסגרת  תמלוגים(  לתשלום  )כפופים  מענקים  קיבלה 
על שאושרו  ופיתוח  חוק  -מחקר  הוראות  לעניין  החדשנות.  רשות  ידי 

החדשנותה הרשות  ונהלי  המענקים,  מו"פ  החזר  תנאי  פירוט  לרבות   ,
 ל. לעי 8.7.2ראו סעיף 

מרשות החדשנות    בובייללהלן טבלה המפרטת את המענקים שקיבלה   (2)
 במהלך שלוש השנים האחרונות:
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שם  
הטכנולוגיה/

בגינו  המוצר 
התקבל  

רשות   מענק 
 החדשות 

מענקים 
שהתקבלו  
שנת   עד 

2017  
 )אלפי ₪(

מענק  
שהתקבל  

בשנת  
2018  

)אלפי 
)₪ 

שהתקבל   מענק 
  2019בשנת  
 )אלפי ₪(

המענקים  סך 
בלו  שהתק
למועד  

התשקיף  
ריבית(  )כולל 

 )באלפי ₪(

תנאי השבת המענקים,  
זמנים   לוחות  לרבות 

 להשבתם 

מיוחדות  תניות 
עם   בקשר  שנקבעו 
תנאי   ו/או  המענקים 

 השבתם 

פלטפורמת  
 בובייל 

  1,699  -כ
 ₪ אלפי 

  1,699  -כ 0 0
 אלפי ש"ח 

השבת המענקים תעשה  
תמלוגים   מתשלום 

של     3.5%-3%בשיעור 
פרי   המחקר  ממכירות 

שלא  והפיתוח בסכום   ,
על   מסך    100%יעלה 

שהתקבלו   המענקים 
לדולר   הצמדה  בתוספת 
בהתאם   ליבור  וריבית 

 .  לכללים החלים

התשקיף,   למועד  נכון 
על  בובייל   מעריכה, 

בסיס צפי הכנסותיה, כי  
המענקים   את  תשיב 

שבין   -2023בשנים 
2024 . 

 אין 

לוח הזמנים להשבת מענקים שהחברה קיבלה,   בוביילהערכות   בדבר 
כמפורט לעיל, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 
החברה,   של  והפיתוח  המחקר  תוצאות  על  היתר,  בין  המבוססות, 

בידי   המצוי  מידע  ועל  החברה  של  עבודה  למועד  בובייל  תוכניות  נכון 
ה או  התשקיף.  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  אלו  ערכות 

העיקריים   הגורמים  שנצפה.  מכפי  מהותית  שונה  באופן  להתממש 
פלטפורמת  ינם אי יכולת להוכיח את יעילות  השעשויים להשפיע על כך  

,  פלטפורמת בובייל , חוסר יכולת להוכיח יתרון תמחירי או אחר לבובייל
ות החברה, שינוי בשווקים, שינוים  התפתחויות טכנולוגיות בתחום פעיל

, לרבות בשל התקשרויות ושיתופי פעולה בוביילבתוכניות העבודה של  
לממש   יכולת  העדר  שיווק,  ביעדי  עמידה  אי  שלישיים,  צדדים  עם 
היעדר   טכנולוגיות,  דרך  ופריצות  בטכנולוגיות  שינויים  טכנולוגיות, 

הסיכון המפורטים    מקורות מימון עתידיים ו/או התממשות איזה מגורמי
 לתשקיף.  8.25.26בסעיף 

   מידע כספי .8.25.13

 נכון למועד התשקיף, לבובייל קיימות מכירות בהיקפים לא משמעותיים.  

ב שהסתיימה  לתקופת  בובייל  של  המבוקרים  הכספיים   31  -בדוחות 
כי לחברה התהוו הפסדים  2018בדצמבר,   רואי החשבון המבקרים,  ציינו   ,

מתמשכים המקשים עליה להפיק תזרימי מזומנים חיובים מפעילות שוטפת.  
מספק   בהיקף  מימון  מקורות  אין  לחברה  כי  החשבון,  רואי  ציינו  בנוסף, 

של   לתקופה  העסקיות  תוכניותיה  את  לממש  לה  חודשים    12המאפשרים 
אלה   גורמים  כי  ציינו,  החשבון  רואי  הכספי.  הדוח  תקופת  תום  שלאחר 

 ות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי".  מעוררים ספק

התשקיף,   למועד  פי נכון  על  השותפות  של  ההנפקה  להשלמת  בכפוף 
בסעיף   כמתואר  בבובייל,  ההשקעה  וביצוע  זה  לעיל,    8.20.3תשקיף 
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ב בחברה  נוספת  השקעה  תידרש  לא  החברה,  החודשים    12  -להערכת 
 . ממועד השלמת השקעת השותפות בחברה כאמור

מידע   הינה  הקרובה  לשנה  שלה  המזומנים  צרכי  בעניין  בובייל  הערכת 
ההערכה   על  המבוסס  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה 
פעילות  לקידום  לה  הנדרשות  להשקעות  באשר  בובייל  של  הנוכחית 

נ על  החברה,  של  והפיתוח  של יהמחקר  הפיתוח  תוכנית  ועל  סיונה 
א להתממש, כולה או חלקה, או להתממש  החברה. הערכה זו עשויה של

באופן שונה מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך  
באופן   שתתממש  או  חלקה,  או  כולה  תתממש,  לא  האמורה  שההערכה 

אי הינם  שנצפה,  מכפי  פי -שונה  על  השותפות  של  ההנפקה  השלמת 
ש  ובפיתוח  במחקר  והנדסיים  טכנולוגיים  קשיים  זה,  מבצעת תשקיף 

החברה, חריגה מלוחות הזמנים של המחקר והפיתוח שמבצעת החברה  
בשל גורמים שאינם בשליטת בובייל ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון  

 להלן.   8.25.26המפורטים בסעיף 

 לקוחות .8.25.14

בעלי עסקים קטנים, בעלי הצורך  שוק היעד של פלטפורמת בובייל הוא שוק  
הע לניהול  ובעולם.סק  ביישומים  בובייל    בארץ  בכוונת  בו  השוק  לתיאור 

   לעיל. .98.25לפעול, ראו סעיף  

 שיווק והפצה  .8.25.15

( בעצמה  שלה  המקוונים  השיווק  ערוצי  את  מנהלת  ( IN HOUSEבובייל 
ופועלת לפיתוח כלי עזר שיאפשרו בקרה על תהליכי השיווק. בובייל מחלקת 

 את ערוצי השיווק שלה לשני סוגים:  

  שיווק מקוון, הכולל: .א

כמו    - גדולים  ממפיצים  תנועה        Google  ,OutBrainרכישת 
 ופלטפורמות הפצה מקוונות נוספות. 

 קידום אתר האינטרנט בו ניתן שירות בניית האפליקציה.     -

 פרסום מאמרים בבלוגים טכנולוגיים בתחום.     -

 שיווק לא מקוון, הכולל:    .ב

בהם     - פעולה  לארגונים  שיתופי  אפליקציות  הקמת  שירותי  יינתנו 
 גדולים להם קהל לקוחות רחב. 

 פרסום באמצעי תקשורת שאינם אינטרנטיים.    -

 כושר ייצור ורכוש קבוע  .8.25.16

דיג מפלטפור מוצר  הינה  בובייל  עלטית  המפותח  החברה  -לי  צוות  ידי 
   .באור יהודההחברה ממשרדיה 

המשמש אותה לצורך באור יהודה  ועד התשקיף, בובייל שוכרת שטח  נכון למ
כ של  חודשית  בעלות  והפיתוח,  המחקר  פעילות  כולל  החברה,   -פעילות 

אלפי ₪ בתוספת מע"מ כדין, צמודים למדד המחירים לצרכן, בהתאם    12.3
עד   שכירות  אוקטובר  להסכם  של  2023לחודש  להארכה  אופציה  עם   ,3  

 שנים נוספות.  

 חקר ופיתוח מ .8.25.17

פיתוח  בהמשך  מתמקדת  בובייל  של  פעילותה  עיקר  התשקיף,  למועד  נכון 
רב ממשק  של  ועיצוב  פיתוח  ביצוע  כולל  בובייל,  שכבתי -פלטפורמת 

ומויאינטוא יכולות מסחר  ופיתוח והחדרה של  ניטיזציה בשכבות שונות טיבי 
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 של הפלטפורמה. 

שנמסר  כפי  ופיתוח,  המחקר  פעילות  המשך  בעניין  בובייל  הערכת 
בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  הינה  לעיל,  וכמפורט  לשותפות 
על   בהתבסס  בובייל  של  הנוכחית  ההערכה  על  המבוסס  ערך,  ניירות 

זו הערכה  שלה.  השנתית  העבודה  תכנית  ועל  שלא   ניסיונה  עשויה 
שנצפה.   מכפי  שונה  באופן  להתממש  או  חלקה,  או  כולה  להתממש, 
לא   האמורה  שההערכה  כך  על  להשפיע  העשויים  העיקריים  הגורמים 
תתממש כולה או חלקה, או שתתממש באופן שונה מכפי שנצפה הינם 
בשל  והפיתוח  המחקר  של  הזמנים  מלוחות  חריגה  טכנולוגיים,  קשיים 

בשליט שאינם  בובייל  גורמים  הסיכון  ת  מגורמי  איזה  התממשות  ו/או 
 . להלן 8.25.26המפורטים בסעיף 

  נכסים לא מוחשיים .8.25.18

תלויה, בין היתר, ביכולתה להגן על נכסיה הלא   בוביילהצלחתה של   .א
 מוחשיים וקניינה הרוחני.  

בתחומי    בוביילל  לטכנולוגיה  הקשור  ידע  לרבות  ובכלל ידע,  פעילותן 
)אינפורמציה(,   מידע  היתר,  בין  נתונים,    KNOW HOWזה,  )ידע(, 

תוכניות   ולקוחות,  ספקים  רשימות  טכניים,  מפרטים  רוחני,  קניין 
 עסקיות וטכנולוגיות וכיוב'.  

פטנטים .ב אודות  פרטים  בובייל  להלן  של  של  להערכתה  אשר   בובייל , 
 :  למועד פרסום התשקיףפטנטים מהותיים,  םהינ

הזכויות  תיאור הפטנט  שם הפטנט 
 בפטנט

פקיעה  מועד 
של  צפוי  

 הפטנט 

מדינות 
בהן 

 אושר 

METHOD AND 
APPARATUS 
FOR 
DEVELOPING, 
DISTRIBUTBING 
AND 
EXECUTING 
APPLICATIONS 

US 9,176,726, 
B2 

של   ומוצר  מכשיר  שיטה, 
לפיתוח,   מחשב  תוכנת 

יישומים של  וביצוע  ,  הפצה 
מ  באמצעות   ודולים  מערכת 

ביישום   ספציפי  לשימוש 
או   בבסיס  ן  מאוחסהאחד 

,  נתונים מקומי במכשיר נייד 
יישום  כאשר   תצורת 

מערך   הכוללת  ספציפית, 
את   המשמש  מודולים 
ואופן   הספציפי  היישום 

ב מאוחסנת  ו השימוש   ,
לאחר  ומי. בבסיס נתונים מק 

ספציפית   אפליקציה  בחירת 
במכשיר   משתמש  ידי  על 

יישום אב מ  ופעל עם  הנייד, 
ליישום   המשויך  פרמטר 

יישום האב מספק    .הספציפי
היישום   של  פונקציונליות 
הפעלת   ידי  על  הספציפי 
בהתאם   המודולים  מערך 
כפי   המתאימה,  לתצורה 

 .שאוחזר מהמאגר המקומי

 ארה"ב  28/01/2033 בעלות 

 

AUTOMATIC 
SUBMISSION 
OF 
APPLICATIONS 
TO 
APPLIATIONS 

הגשה אוטומטית של  שיטת  
לחנות   ספציפי  יישום 

הכוללת  אפליקציות יצירת  , 
הספציפי   ליישום  מזהה 

היישומים  המזהה  .  בחנות 
בחנות   לשרת  מסופק 

 ארה"ב  28/01/2033 בעלות 
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הזכויות  תיאור הפטנט  שם הפטנט 
 בפטנט

פקיעה  מועד 
של  צפוי  

 הפטנט 

מדינות 
בהן 

 אושר 

STORES 

US 9,678,745 B2 

 

אישור  ליצור  כדי    .היישומים 
יעד   מסך  גודל  כל  עבור 
חנות   ידי  על  שהוגדר 

את  היישומים מדמים   ,
תוך   הספציפי  היישום 

שונים.  הגדרת   פרמטרים 
מוגש   הספציפי  היישום 
היישומים   לחנות  אוטומטית 
האישור,   באמצעות 
לו   מותאמים  ובתהליך 

 הפרמטרים המתאימים.  

מהותיים'  בוביילהערכת   'פטנטים  מסוימים  פטנטים  של  היותם   בדבר 
ומתו לשותפות  שנמסר  לעיל,  כפי  עתיד,    ההינאר  פני  צופה  מידע 

והפיתוח  המחקר  שלבי  על  המבוסס  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו 
, הידע שנצבר בקשר אליהן, הערכותיה והיכרותה  בוביילהנוכחיים של  

וכן פרסומים שנעשו בקשר  בובייל  של הנהלת   בקשר עם מבנה השוק 
שלמוצרים  עם   עשויות  אלו  הערכות  הפוטנציאלים.  א  מתחרים 

שנצפה.   מכפי  שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש, 
הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא 
שונה מכפי שנצפה  באופן  או שתתממשנה  חלקן,  או  כולן  תתממשנה, 

המחקר ופיתוח ו/או  הינם קשיים טכנולוגיים, חריגה מלוחות זמנים של  
 . וגיה לשוקהצלחת החדרת הטכנול-אי

 הון אנושי .8.25.19

בתפקידים    עובדים, המועסקים  15ד התשקיף, בבובייל מועסקים  ענכון למו
( ופיתוח  מחקר  להלן:  כמפורט  וכללי 11שונים,  אדמיניסטרציה  שיווק,   ,)

התשקיף,  (.  4) פרסום  למועד  ידי  נכון  על  יעוץ  שירותי  לבובייל  מוענקים 
יו בתחומים מספר  המתמחים  ובחו"ל,  בארץ  שירותים,  ונותני  עצים 

 . מקצועיים שונים

   הון חוזר .8.25.20

של    2018בדצמבר    31ליום  נכון   גרעון  בהון    500  -כלבובייל   ₪ אלפי 
   .החוזר

 מימון  .8.25.21

וממשקיעים שונים.    בובייל מממנת את פעילותה מגיוסי הון מבעלי מניותיה
 ממענקי רשות החדשנות. בנוסף, נהנית בובייל 

בובייל הינה חברה הנמצאת עדיין בשלבי המחקר והפיתוח וללא הכנסות 
לגייס   והאפשרות  ההון  בשוקי  את המצב  באופן שוטף  בוחנת  בובייל  ולכן 

ים נוספים לצורך המשך מימון המחקר והפיתוח עד להגעה לשלב של  פכס
 מסחור מוצרה בהיקף שיניב הכנסות מספקות. 

    הסכמים מהותיים .8.25.22

ינואר    -   A1 Digitalהסכם   .א התקשרה בובייל בהסכם    ,2019בחודש 
זה   )להלן  A1 Digital International GmbHעם   קטן  :  בסעיף 

, אשר הינו מפעיל התקשורת הגדול ביותר באוסטריה, אשר "(הספק " 
פק שירותי תוכנה ותקשורת לכחצי  עובד גם מול לקוחות פרטיים ומס

יפיץ    מיליון עסקים קטנים באוסטריה. כי הספק  מטרת ההסכם הינה 
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של   לעמלה  בתמורה  לקוחותיו,  לקהל  בובייל  פלטפורמת    30%את 
העסקים   בעלי  את  לחייב  אחראי  יהא  הספק  כאשר  מהמכירות, 

לבובייל.   העמלה,  בניכוי  התמורה,  את  וישלם  הינו  במדינה  ההסכם 
ולאחר מכן, מתחדש אוטומטית בכל שנה לתקופות   ה של שנהלתקופ

)יצוין, כי ההסכם התחדש אוטומטית בחודש    של שנה אחת כל פעם
שנת  (2020ינואר   כל  בתום  רק  ההסכם  את  לסיים  רשאי  צד  כל   .

לפחות   של  מוקדמת  בהודעה  הוראות    30התקשרות,  ישנן  כן  יום. 
ן בעת הפרה מהותית לסיום ההסכם, כמקובל בהסכמים מסוג זה, כגו

 שלא תוקנה, חדלות פירעון וכד'.  

בובייל בהסכם 2019בחודש ספטמבר    –  VIPFYהסכם   .ב , התקשרה 
"   VIPFY GmbHעם   זה:  קטן  בסעיף  הינה "(,  המשווק)להלן  אשר 

והצימרים   הקטנים  המלונות  לשוק  תוכנות  מגוון  המשווקת  חברה 
המשוו כי  הינה  ההסכם  מטרת  וגרמניה.  את באוסטריה  יפיץ  ק 

של   לעמלה  בתמורה  לקוחותיו,  לקהל  בובייל    30%פלטפורמת 
העסקים   בעלי  את  לחייב  אחראי  יהא  המשווק   כאשר  מהמכירות, 

לבובייל.   העמלה,  בניכוי  התמורה,  את  וישלם  בהתאם במדינות 
מוגבל, לא בלעדי ובלתי ניתן להעברה  להסכם, בובייל מעניקה רישיון  
לפלטפ מנויים  למכור  בתמורה  וביילבורמת  למשווק  מדמי    75%  -ל, 

אירו    420אירו למנוי חודשי או    50  -המנוי, כאשר דמי המנוי הוגדרו כ
מע"מ כולל  )לא  שנתי  לאפשר .  (למנוי  היתר,  בין  התחייבה,  בובייל 

; 25כתוכנת שירות  למשתמשי המשווק להשתמש בפלטפורמת בובייל
בובייל   פלטפורמת  באמצעות  שהוכנו  מוסמכות  אפליקציות  להגיש 

של   הדיגיטליות  האפליקציה  ,  Amazon  -ו  Google  ,Appleלחנויות 
בירים ליצור את בהתאם לנהלי חנויות אלו ולנקוט בכל האמצעים הס

החנויות   של  הטכניות  לדרישות  שתתאים  באופן  האפליקציה 
הנ"ל.   בחלוף הדיגיטליות  כאשר  מוגבל,  בלתי  לתקופה  הינו  ההסכם 

את   לסיים  יכול  צד  כל  חתימתו,  ממועד  חודשים  שישה  של  תקופת 
לפחות   של  מראש  בהודעה  לסיום    90ההסכם  הוראות  ישנן  כן  יום. 

מסוג זה, כגון בעת הפרה מהותית שלא ההסכם, כמקובל בהסכמים  
 תוקנה, הגשת בקשה להקלה בהתאם לחוקי חדלות פירעון וכד'.  

   מגבלות ופיקוח  .8.25.23

כפופה   המשתמשים בובייל  פרטיות  על  ההגנה  בתחום  לרגולציה 
 לעיל.  8.7.3סעיף ב כמפורט בקצרהבפלטפורמת בובייל, 

    הליכים משפטיים .8.25.24

או   לא מתנהלים הליכים משפטיים מהותיים מטעם  למועד התשקיף,  נכון 
ידיעת  בוביילכנגד   למיטב  כן,  כמו  דין בובייל.  לפי  שהוקמה  רשות  אין   ,

 השוקלת, בוחנת או מתכננת לנקוט בהליכים משפטיים מהותיים כנגדה.  

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .8.25.25

היות חברה המפתחת, משווקת וממסחרת האסטרטגיה של בובייל הינה ל
חדשניים בובייל יישומים  של  המרכזי  היעד  התשקיף,  למועד  נכון  כאשר   ,

    לשנים הקרובות הינו המשך הפיתוח של פלטפורמת בובייל ומסחורה. 

 
  –(, היא תוכנה המסופקת למשתמש בתור שירות  SaaS; בקיצור  Software as a Serviceתוכנת שירות )  25

על שרתי הספק   עצמה ממוקמת  והיא  קבלת השירות  עבור  הנדרשים  כל התהליכים  את  התוכנה מספקת 
וניתן    –)במקרה זה   התוכנה ממוקמת על שרתי בובייל(. זהו למעשה המודל הנפוץ ביותר של מחשוב ענן 

בו מיקור  לראות  שירותי  -כמעין  כמו  טכנולוגיות,  ותשתיות  ליישומים  ,  Office 365  ,Dropboxחוץ 
Salesforce  .ודומיהם 
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 גורמי סיכון בדיון  .8.25.26

וכלכלי .א בטחוני  פוליטי,  אפשריילה  –  מצב  הפוליטי  דרדרות  במצב  ת 
להיות   עשויה  בישראל  הכלכלה  של  ולהאטה  בישראל  והבטחוני 
היתר,   בין  בישראל.  הפועלות  חברות  של  מצבן  על  שלילית  השפעה 
עשוי המצב הפוליטי, הבטחוני והכלכלי בישראל להשפיע על נכונותם  
נכונותם   על  וכן  ישראליות  בחברות  להשקיע  זרים  גורמים  של 

 רות ישראליות.  להתקשר בהסכמים עם חב

ובארץ .ב בעולם  ההון  בשוקי  ההון    –  שינוים  שוקי  מאופיינים  ככלל, 
בתנודתיות גבוהה, בפרט ביחס לחברות טכנולוגיה. שפל בשוקי ההון  
לפעילותה   מימון  מקורות  מציאת  על  להקשות  עלול  ובעולם  בישראל 
של בובייל, אשר כחברת מחקר ופיתוח נסמכת על גיוסי הון כאמור עד 

עשוי  שת ההון  בשוקי  שפל  כן,  כמו  מהותיות.  הכנסות  להפיק  וכל 
להקשות על ביצוע הנפקות, פרטיות או ציבוריות ו/או כל עסקה אחרת 

 במניות החברה. 

לשינויי חקיקה בתחומים שונים, כגון    –  שינויי חקיקה, תקינה ורגולציה .ג
בובייל.  של  פעילותה  תוצאות  על  השפעה  להיות  יכולה  המו"פ,  חוק 
כמו כן, בובייל עלולה להיות מושפעת משינויים במדיניות הננקטת על 
בהקצאת  שינויים  כגון  אלה,  חוקים  מכוח  השונות  הרשויות  ידי 
גורמים   השקעות  בנוסף,  הפרויקטים.  אישור  במנגנוני  או  תקציבים 

ידי גורמים  -זרים מושפעות, בין היתר, מהמשך עידוד השקעות חוץ על
בכלל זה בתחום המיסוי. במקרה בו יופסק ו/או  רגולטוריים בישראל, ו

יוגבל עידוד השקעות החוץ כאמור, עלול הדבר לפגוע בהשקעות של  
 גורמים זרים בבובייל, ובהתאם לפגוע בתוצאותיה העסקיות. 

ממשלתיים .ד גורמים  מאת  והטבות  מתקציב   –  מענקים  נהנית  בובייל 
מענקים לפעילות הינו גורם ממשלתי, המעניק  רשות החדשנות, אשר  

של   פעילותה  את  מגבילים  אלה  והטבות  מענקים  ופיתוח.  מחקר 
ובמכירת ידע לגורמים זרים.    –בובייל. לדוגמא   בייצור מחוץ לישראל 

סנקציות  עליה  להטיל  עלולה  בובייל  על  המוטלות  המגבלות  הפרת 
הממשלתיים שונות הגורמים  של  בתקציבים  שינויים  כן,  כמו   .

ש באופן  ההטבות האמורים,  ו/או  המענקים  את  יצמצם  או  ימנע 
פעילותה   על  מהותית  להשפיע  עלולים  בעתיד  לקבל  עשויה  שבובייל 

 ותוצאותיה של בובייל.  

לחברה .ה עתידי  מימון  בהשגת  בעקרה    –  קשיים  הינה  בובייל  פעילות 
מנגד  כאשר  גבוהות,  בעלויות  הכרוכה  ענפה,  ופיתוח  מחקר  פעילות 

א נמצאת,  החברה  בו  אם בשלב  משמעותיות.  הכנסות  לחברה  ין 
מימון   לצורך  נוסף  מימון  הצורך,  בעת  להשיג,  תתקשה  בובייל 
את  לסכן  עלול  הדבר  חיצוניים,  ממקורות  או  מהשותפות  פעילותה, 

 המשך פעילותה השוטפת. 

טכנולוגיים  . ו בובייל    –  שינויים  פועלת  בהם  הטכנולוגיים  התחומים 
ומשמעו מהירים  בשינויים  שעשויים  מתאפיינים  בטכנולוגיה,  תיים 

 להשפיע באופן מהותי על בובייל ולדרוש השקעות כספיות רבות.  

עתי .ז הטכנולוגיה  תעשיית  של  הידערמצבה  בובייל    –  ת  פעילות 
טכנולוגיים   ולמוצרים  לטכנולוגיות  מהביקושים  היתר,  בין  מושפעת, 
ובעולם  בישראל  הטכנולוגיה  תחום  של  מצבו  ידה.  על  המפותחים 

 יע באופן מהותי על פעילותה ותוצאותיה העסקיות של בובייל. משפ

לשוק .ח את    –  חדירה  להחדיר  תפעל  בובייל  הפיתוח,  שלב  לאחר 
מוצריה לשוק ולהגביר את השימוש במוצריה, לרבות בדרך של שכנוע 
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בובייל   על  כן,  כמו  המוצרים.  של  ויכולותיהם  ביתרונותיהם  לקוחות 
מנת להגדיל ולעיתים אף לשמר את    להמשיך ולשדרג את מוצריה על

אי שלהם.  והתפעוליים  הכלכליים  בובייל  -היתרונות  של  הצלחתה 
לגרום   עשויה  האמורים  ביעדים  ולעמוד  לשוק  המוצרים  את  להחדיר 
לפגוע   מכך,  וכתוצאה  בובייל  של  במכירותיה  משמעותית  לפגיעה 
לשווקים   מוצלחת  חדירה  לבצע  מנת  על  בנוסף,  פעילותה.  בתוצאות 

 בים, דרוש הון משמעותי, אותו תצטרך בובייל לגייס.  ר

בובייל .ט פועלת  בהן  בשווקים  גופים    –  תחרות  מעט  לא  קיימים 
ויכולות   בובייל, אשר חלקם בעלי משאבים  המתחרים בפעילותה של 
פני   על  נוספים  יתרונות  בעלי  וחלקם  יותר  טובות  או  זהות  פיננסיות 

ב להתחרות  בובייל  הצלחת  אי  המממנים  בובייל.  אחרים  גורמים 
עסקיה,  על  להשפיע  עלולה  פעילותה  בתחום  במיזמים  ומשקיעים 

 מצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה. 

בובייל פועלת לפיתוח מוצרים    –  עיכובים בפיתוח מוצרים / טכנולוגיה . י
המוצרים,   בפיתוח  עיכובים  להיווצר  עשויים  הפיתוח,  בשלב  שונים. 

ה להפסדים.  לגרום  לרעה שעשויים  להשפיע  עשויים  כאמור  פסדים 
באופן מהותי על מצבה, עסקיה, מצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה של 

 בובייל.  

קניין   .יא זכויות  והפרת  בובייל  של  הרוחני  הקניין  זכויות  הגנת  העדר 
רוחני    –  קיימות קניין  לידי  מתגבש  בובייל  של  הפיתוח  פירות  עיקר 

ניין רוחני אלו, הן בשל עלויות  שבבעלותה. היעדר הגנה של זכויות ק
לגרוע   עלול  מסוימים,  במקרים  הגנה  יכולת  היעדר  בשל  והן  ההגנה 
מבלעדיות החברה במוצר שפיתחה וכתוצאה מכך לפגוע משמעותית 

 בתוצאותיה העסקיות. 

ייתכן, כי לאחר פיתוח המוצרים ורישום פטנט על    –  מוצרים חלופיים .יב
יעל שיירשם,  ככל  החברה,  לפתח מוצרי  שלישיים  צדדים  בידי  ה 

של  עקיפה  יאפשר  אשר  טכנולוגי  שינוי  יוכנס  בהם  חלופיים  מוצרים 
בידי   ויעלה  יכול  כזה,  במקרה  בובייל.  של  בפטנט  המוגנות  זכויותיה 
אשר  דבר  החברה,  למוצרי  מתחרים  מוצרים  לפתח  שלישיים  צדדים 

הרוו את  ולהקטין  בובייל  של  במוצריה  התחרות  את  להגביר  ח  עלול 
 הצפוי שלה.  

מרבית הכנסותיה של בובייל צפויות להתקבל    –  תנודות שערי מטבע . יג
בדולר. חלק משמעותי מהוצאותיה של בובייל, ובפרט בקשר עם שכר  
ליצור   עשויות  המטבעות  שערי  תנודות  לפיכך,  בש"ח.  הינו  עובדים, 

 לבובייל חשיפה ועלולות להשפיע על רווחיותה.  

הות ישראלית משמשת במקרים מסוימים כמקדם  ז  –  זהות ישראלית . יד
מכירות )לאור ההכרה ביתרונות הטכנולוגיים הקיימים בישראל(, ואילו 
להביא  ואף  חיסרון,  להוות  ישראלית  זהות  עלולה  אחרים  במקרים 

 לביטול עסקאות ולחסימת שווקים בחו"ל בפני החברה. 

ענן"  . טו "מחשוב  פועלת באמצעות    –  תלות בשרתי  שירותים של  בובייל 
או  אלו  חברות  בשרתים  טכניים  כשלים  ענן".  "מחשוב  חברות 
בובייל,   של  פעילותה  על  להשפיע  עשויים  הנתונים  ניהול  במערכות 

 יכולת העברת מדיה ופעולות נוספות. 

תקשורת .טז ומערכות  מידע  במערכות  של    –  תלות  המידע  מאגרי  כל 
מחשו מערכות  ו/או  מחשב  שרתי  על  מצויים  ופעילות  בובייל  ענן  ב 

חבלות,   ו/או  טכניים  כשלים  האינטרנט.  באמצעות  מתבצעת  החברה 
ו/או   בנתונים  במערכות  ו/או  התקשורת  במערכות  ופריצה  תקיפה 
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כדוגמת   ענק  חברות  מטעם  מגבלות  ,  Google  ,Microsoftהטלת 
Amazon   בובייל להתקשר יכולתה של  ואחרות, עשויים להשפיע על 

מהי ו/או  אלו  גורמים  בובייל  עם  מערכות  החברה.  של  השירות  רות 
חשמל  הפסקות  שריפות,  שיטפונות,  טרור,  נזקי  בפני  פגיעות 
ושיבושים בתקשורת. התרחשותו של אסון טבע או אירוע בלתי צפוי  
לפגוע   עלולים  בשירות  שיבוים  בובייל.  שירותי  את  לשבש  יכול  אחר 

 בבובייל ולצמצם את נאמנות לקוחותיה.  

מפתח .יז תלות  לבובייל    –  עובדי  הינו ישנה  אשר  נכטיגל,  עירא  במר 
 מר נכטיגל. ככל שמייסד החברה, ומשמש כמנכ"ל וכדירקטור בחברה

עבודת  םיסיי למצוא ואת  בכדי  משאבים  להשקיע  תצטרך  בובייל   ,
 באותה רמה.  המומח

מוצרים    –  בוביילפיתוח וייצור מוצרים מתחרים ו/או תחליפיים למוצרי   . יח
ו/א של מתחרים  מתחריה  ידי  על  שיפותחו  וככל  אם  תחליפיים,  ו 

שבובייל   ולמוצרים  לטכנולוגיות  יעיל  תחליף  להוות  עשויים  בובייל, 
 מפתחת ועלולים לנגוס בחלקה של בובייל בשווקי ביעד.

מידע . יט ואבטחת  סייבר  של    –  סיכוני  המידע  מאגרי  כל  לעיל,  כאמור 
ענ מחשוב  ו/או  מחשב  שרתי  על  מצויים  החברה  בובייל  ופעילות  ן 

-מתבצעת באמצעות האינטרנט. כשלים באבטחת המידע, לרבות על
ידי פריצה למערכות הנ"ל ו/או התקפת סייבר, עלולים לגרום לשיבוש  

המערכות   של  השוטף  ובתפעול  במידע  של  ופגיעה  המאפשרות 
קיצון   ובמקרי  מורשים  לא  לגורמים  מידע  לזליגת  החברה,  פעילות 

הפסקת מידע,  עלויות    לאובדן  ולהסב  החברה  שירותי  אספקת 
למועד   נכון  המערכות.  שיקום  ובגין  כאמור  נזקים  בגין  מהותיות 

יל עושה שימוש בשירותי הענן של גוגל, מוגנת על ידי  יהתשקיף, בוב
ומשתמשת  מתעדכנת  וכן  גוגל,  של  המידע  אבטחת  שירותי 

 בטכנולוגיות עדכניות על מנת לאבטח את פלטפורמת בובייל.  

בחנויות   .כ סטור(תלות  אפל  )כגון  צד   אינהבובייל    –  אפליקציות 
הלהתקשרות   חנויות  לבין  העסק  בעל  העסקים  אפליקציות בין  בעלי   .

או   זו  דיגיטלית  חנות  עם  ההתקשרות  על  פרטני  באופן  אחראים 
ש מאחר  לבחירתם.  פלטפורמת אחרת,  זה  ובכלל  בובייל,  יישומי 

עומדים  וביילב הדיב  ,  החנויות  השונות,  חוקי  והאפליקציות  גיטליות 
על ידי    להערכת בובייל, הסבירות שעסקים שעובדים עם בובייל יידחו

האפליקציות מוסר חנויות  ועסק  במידה  גם  כי  יצוין,  נמוכה.  הינה   ,
המוצר  מחנות   עדיין  תוכן(,  בעיית  בשל  )למשל,  מסוימת  אפליקציות 

  האינטרנט.   יכול להיות זמין ומתפקד דרך חנויות אחרות ו/או דרך 

להלן טבלת ריכוז גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה על פעילות  
בובייל ותוצאותיה העסקיות והערכת בובייל לגבי מידת השפעתם של גורמי 

 הסיכון על פעילות בובייל בכללותה: 
 

 מידת ההשפעה  גורמי סיכון

 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה 

ההון   •  גורמי מקרו  בשוקי  שינויים 
 בעולם ובארץ 

 תנודות שערי מטבע  •

מצב פוליטי, בטחוני   •
 וכלכלי 

קשיים בהשגת מימון   • גורמים ענפיים 
 עתידי לחברה 

 חדירה לשוק •

פיתוח וייצור מוצרים   •
מתחרים ו/או  

שינויי חקיקה, תקינה   •
 ורגולציה 

 שינויים טכנולוגיים  •

תחרות בשווקים בהן   •
 פועלת בובייל 

מענקים והטבות מאת   •
 גורמים ממשלתיים 

מצבה של תעשיית   •
הטכנולוגיה עתירת  

 הידע 
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 מידת ההשפעה  גורמי סיכון

 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה 

תחליפיים למוצרי  
 בובייל 

סיכוני סייבר ואבטחת   •
 מידע 

העדר הגנת זכויות   •
הקניין הרוחני של  

בובייל והפרת זכויות  
 קניין קיימות 

 מוצרים חלופיים  •

 זהות ישראלית   •

שרתי "מחשוב  תלות ב • גורמים מיוחדים 
 ענן"

תלות במערכות מידע   •
 ומערכות תקשורת 

 עובדי מפתח  •

עיכובים בפיתוח   •
 מוצרים / טכנולוגיה 

תלות בחנויות   •
 אפליקציות.  

 

 ( "החברה" או"סייברוואן"  )להלן בס"ק זה: מ"בע  2014סייברוואן  .8.26

 כללי   8.26.1

חברה  סייברוואן א. בציבורית    הנה  בישראל אשר התאגדה   16  -הרשומה 
 . וניירות ערך שלה רשומים למסחר בבורסה 2014נובמבר, ב

תשקיף רישום למסחר ותשקיף  , פרסמה סייברוואן  2020במאי    27ביום   ב.
)להלן:   להנפקה ראשונה לציבור  2020במאי    28יך  ארלהשלמה נושא ת

סייברוואן"  ותשקיף  ב" סייברוואן   הנפקת"  -"  הושלמה (הנפקה,  אשר   ,
 . בהצלחה

למניעת תאונות מחקר ופיתוח המפתחת מערכת    תהינה חברסייברוואן   ג.
משימוש   כתוצאה  הנגרמות  בזמן  בדרכים  נייד  :  להלן)  נהיגהטלפון 

סייברוואן"  "  איכון .  ("המערכת"  אומערכת  כולל  פעולת המערכת  אופי 
והגבלת השימוש באפליק ציות המסכנות של מכשירי טלפון בתוך הרכב 

הנהג של  הישיבה  באזור  הנמצאים  בטלפונים  שאר   חיים  בעוד  בלבד, 
צי   עבור  המוגבלות  האפליקציות  כי  יצוין  מוגבלים.  אינם  הרכב  נוסעי 
הרכבים של כל לקוח ניתנות לבחירה מראש ולעדכון על ידי מנהל צי רכב  
המערכת   )מחשב  חומרה  יחידת  משלב  המוצר  במערכת.  השולט 

ייעודיים( המותקנת ברכב באופן מוסלק ותוכנה )אלגוריתמיקה, וסנסורים  
כוללת  בנוסף  הטלפון(.  במכשיר  ייעודית  )יישומון(  ואפליקציה  תוכנה 

 Customerהמערכת שרת מרכזי המשמש כמרכז בקרת המשתמשים )
Control Center ראו האמור אודות תחום הפעילות,  לפרטים מלאים   .)

 בפרק זה להלן.

 

 

  מונפק מניות  ה  מהון  1.47  %  -נכון למועד התשקיף, מחזיקה השותפות כד.    
מלאסייברוואן  של דילול  בסיס  על  השותפות  )  ,  השקעת  להסכם 

השותפות   אחזקותחלק מ יצוין, כי    .לעיל(  8.20.4  סעיףבסייברוואן, ראה  
 להלן.  (8).ב.8.26.6חסומות, כמפורט בסעיף  בסייברוואן
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  י בעלו,  סייברוואן  דירקטוריון  ר" יו,  םיטננבו  יעקב  מר,  התשקיף  למועד ה.
בעצמו ודרך חברות    מחזיק,  בשותפות  לליהכ  בשותף   ודירקטור  השליטה

   .מלא ול, בדילסייברוואן של המונפק המניות מהון  %4.69 -בשליטתו בכ

  בשותף   ודירקטור   השליטה  יבעלמ,  ויסרברג  רונן   מר,  התשקיף  למועד .א
  מהון   %4.58  -בכ  בשליטתו  חברות  באמצעות  מחזיק ,  בשותפות  הכללי

   . , בדילול מלאסייברוואן של המונפק המניות

קודם   .ב התשקיף,  בסעיף  למועד  בכלעיל(    8.20.5)כהגדרתה   -מחזיקה 
 . , בדילול מלאסייברוואןהמניות המונפק של מהון  4.34%

התשקיף,   .ג ניהול    פרוסידלמועד  ופרוסיד  .ב  8.6.2בסעיף    ן)כהגדרתקרן 
של   0.25%  -ו  1.14%  -בכ  ותמחזיקלעיל(   המונפק  המניות  מהון 

 . , בהתאמהסייברוואן

מי שמשמ .ד גרין,  עמית  מר  כמנכ"ל השותפות, מחזיק למועד התשקיף,  ש 
   .נפק של סייברוואןהמניות המומהון  0.51% -כב

 החברה  הנהלת .8.26.2

טננבוים   .א מר  סייברוואן.  דירקטוריון  יו"ר  טננבוים מכהן בתפקיד  יעקב  מר 
  בעל תואר מהנדס תעשייה וניהול בהשכלתו.

אחד  מר .ב הינו  כהן  תפעול   יוסי  כסמנכ"ל  ומשמש  סייברוואן  ממייסדי 
  .בחברה

מר גיל שרצקי משמש   .בסייברוואן   דירקטור  בתפקיד  גיל שרצקי מכהן  מר .ג
 כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומנהל פעילות בינלאומית באיתוראן.

 כמנכ"ל סייברוואן..  כדירקטור ומר אורי גלבוע משמש  .ד

 ר בסייברוואן.מר יהושע אברמוביץ מכהן בתפקיד דירקטו .ה

 מר ירון בארי מכהן בתפקיד דירקטור בסייברוואן.  . ו

חיצוניים   .ז כדירקטורים  מכהנים  שלו  שלמה  ומר  מרום  בריקמן  מיכל  הגב' 
 בסייברוואן.  

 מר אבירם מידן משמש כסמנכ"ל המו"פ של סייברוואן.  .ח

 כללית  סביבה .8.26.3

תחום המחקר והפיתוח של טכנולוגיה לייצור מערכות  יברוואן פועלת בסי .א
סלולר במכשירים  את השימוש  תגבלנה  וזאת במטרה יאשר  ברכבים,  ים 

בשימוש  למנוע תאונות דרכים עקב הסטת תשומת הלב מהנהיגה לעיסוק  
 במכשיר הסלולרי. ים מביישו

דעת הנהג הינו תחום הגורם לחלק ניכר מתאונות הדרכים, בארץ    היסח .ב
מעריכהו סייברוואן  הנהלת  הפוטנציאליים    ,בעולם.  השווקים  בקרב  כי 

חברות   רכב,  ציי  ביניהם  בעתיד,  ותפנה  פונה  היא  אליהם  היעד  וקהלי 
ביטוח ויצרנים, מתפתחת בשנים האחרונות מגמת מודעות גבוהה ביותר, 
כתוצאה   הנגרמות  דרכים  תאונות  למניעת  והקיימת  הממשית  לאפשרות 

באמצ הדעת  כך, מהיסח  בתוך  הרכב.  ולצי  לנהג  סיוע  מערכות  עות 
על   לשמירה  אמיתי  צורך  הנהגים  ציבור  בקרב  ומתעורר  עולה  ובמקביל, 
לרכישת  ממשי  צורך  מובהק  באופן  שיוצר  דבר  ברכב,  הנוסעים  ביטחון 

   המערכות אותן מפתחת סייברוואן.

הגורם  .ג הינו  )הרלב"ד(  בדרכים  לבטיחות  הלאומית  הרשות  בישראל, 
בשלושהעי הרלב"ד,  של  נתונים  פי  על  הנושא.  את  שחוקר   שנים  קרי 

  מתוכן ,  דרכים  תאונות  190,000-כ  שנתי  בממוצע  בישראל  היו  האחרונות
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  343-וכ,  פצועים  81,000-כ,  נפגעים  עם  דרכים  תאונות  56,000-כ
 . 26הרוגים 

,  ולמשפחותיהם  לפצועים  הנגרם  והסבל  אדם  בחיי   הקשה  לפגיעה  מעבר .ד
ממצאי    .הישראלי  המשק  על   כבד  כלכלי  טלנ   יוצרות  הדרכים  תאונות

היעוץ   פירמת  שערכה  דה  BDOמחקר  ועיתון  הרלב"ד  מרקר, -עבור 
-כ  הינה  בישראל  הדרכים  תאונות  למשק הישראלי של  מעלים כי העלות

 .  27הלאומי מהתוצר 1.3%-כ המהווים, לשנה ₪  מיליארד 17

  2019בשנת    דרכים  תאונות  חמש  מכל  עוד עולה מהדו"ח הנ"ל, כי אחת .ה
 הסקרים  ממצאי.  הנהיגה  בזמן  בסמארטפון  בשימוש  קשורות  בישראל היו

 בסמארטפון  משתמשים  מהנהגים  55%-38%  -כ  כי  הרלב"ד מראים  של
  אומדן   כי  מראים  בינלאומיים   שמחקרים  בזמן  זאת,  הנהיגה  בזמן

ת למשק . העלו10ההסתברות לתאונה בעת שימוש בסמארטפון גבוה פי  
בסמארטפון   שימוש  בשל  דעת  בהסחת  הקשורות  דרכים  תאונות  של 

 . 2019מיליארד ₪ בשנת  3.2 -נאמד בכ

זה . ו ידיעת השותפות  ,יצוין בהקשר  ל   ,כי למיטב  נעים    מועד התשקיףנכון 
כ העולם  מכוניות   1.2  -בכבישי  כ28מיליארד  בארה"ב  מיליון    270  -. 

מיליון כלי רכב    95  -בכל שנה נמכרים כ מיליון.    300  -מכוניות ובאירופה כ
 . 29חדשים בעולם 

את  .ז ולמכור  לשווק  החברה  בכוונת  והפיתוח,  המחקר  השלמת  עם 
 המערכת שתייצר למדינות שונות ברחבי העולם.  

 מוצרים  .8.26.4

לעיל,   .א תאונות פעיל כאמור  למניעת  מערכת  פיתוח  הינה  סייברוואן  ות 
דרכים הנגרמות כתוצאה משימוש ביישומים מסיחי דעת על ידי נהג הרכב 

)כגון   נהיגה  וכו'(.  WhatsAppבשעת  אלקטרוני  דואר  תשקיף  ,  פי  על 
המערכת פותחה לשני סוגים שונים של כלי  ,  ודיווחיה המיידייםסייברוואן  

ת. אופי פעולת המערכת זהה בכל אחד מסוגי רכב: מכונית פרטית ומשאי
והגבלת  הרכב  בתוך  טלפון  מכשירי  של  איכון  וכולל  כאמור,  הרכבים 
השימוש באפליקציות המסכנות חיים בטלפונים הנמצאים באזור הישיבה 

 בלבד, בעוד שאר נוסעי הרכב אינם מוגבלים.  של הנהג

פיתחה את המערכת  ה  , החברודיווחיה המיידיים סייברוואן  על פי תשקיף   .ב
 על מנת לעמוד בשלושה קריטריונים: 

מניעת שימוש באפליקציות מסכנות חיים בזכות נטרול אפליקציות   (1)
 אלה לנהג; 

אין תלות באישור הנהג לשימוש בה. השימוש במערכת הוא חובה   (2)
 לכל נהג ברכב, והיא כופה על הנהג את השימוש בה;  

ה (3) בסביבת  מכשיר  בין  אחרים  אבחנה  באזורים  למכשירים  נהג 
הנהג  באזור  ביישומים  השימוש  חסימת  מדיניות  והפעלת  ברכב, 

 בלבד.

 
26   https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/2020_cost_accidents_israel 
27 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/2020_cost_accidents_israel/he/research_2020_cost_accidents
_israel.pdf 

28   use-in-http://www.oica.net/category/vehicles 
29   statistics-http://www.oica.net/category/sales 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/2020_cost_accidents_israel
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/2020_cost_accidents_israel/he/research_2020_cost_accidents_israel.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/2020_cost_accidents_israel/he/research_2020_cost_accidents_israel.pdf
http://www.oica.net/category/vehicles-in-use
http://www.oica.net/category/sales-statistics
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תשקיף   .ג פי  המיידייםסייברוואן  על  בו  ,  ודיווחיה  באופן  פועלת  המערכת 
סנסו ידי  על  נקלט  המכשיר  הרכב,  אל  טלפון  מכשיר  מוכנס  רים  כאשר 

היחידה   אל  הנקלטים  האותות  את  מעבירים  אשר  ברכב  המוסלקים 
מפעילה  המרכזית  היחידה  המוסלקת.  המערכת  של  המרכזית 
אלגוריתמים סטטיסטיים שמשערכים, על בסיס החוזק היחסי )ופרמטרים  
המכשירים  שאר  )ומכל  הטלפון  ממכשיר  שנקלטו  האותות  של  נוספים( 

כשירים הסלולריים בתוך הרכב. אם  ברכב( בכל הסנסורים את מיקום המ
יופעל   בתנועה  נמצא  הרכב  עוד  כל  אזי  הנהג,  באיזור  מכשיר  נמצא 
מסוכנים,   יישומים  פתיחת  תתאפשר  לא  בו,  בטוח"  "מצב  זה  במכשיר 
ויתאפשר שימוש רק ביישומים הלא מסוכנים )כגון דיבור, ניווט או מוזיקה( 

המרכזי  - מראש בשרת  למדיניות שהוגדרה  הצי.    בהתאם  מנהל  ידי  על 
לגבי   שונים  וניתוחים  דוחות  מהשרת  לקבל  הצי  מנהל  יכול  בנוסף, 

 המערכות המותקנות ברכבי הארגון. 

 

 

 

 

 

 

 

כל  .ד יקבל  לא  הנהג  נסיעה,  בעת  בטוח"  "במצב  נמצא  הטלפון  עוד  כל 
העברת מסרים מיידיים,    התראה לרבות הודעות נכנסות. באפליקציות של

יזכה אותו צד אשר שלח הודעה לנהג, להודעה חוזרת כגון "אני בנהיגה  
לבחירת   אחר  נוסח  )או  להתקשר"  ניתן  סייברוואן,  מערכת  ידי  על  ומוגן 
ולא קיבל את   נהיגה  כי הנמען נמצא כעת במצב של  לו  הנהג( המודיעה 

 ההודעה.
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 -ת האפליקציה או שערוץ הככל שהנהג לא התקין בטלפון החכם שלו א .ה
BT  ( צופר  יופעל  הנסיעה  תחילת  עם  כבוי,  שלו  ( Buzzerבמכשיר 

בתוך   החבוי  בצופר  שמדובר  מכיוון  מטריד.  לרעש  יגרום  אשר  במערכת 
היחידות להפסיקו תהיינה להפעיל את ה   -המערכת המוסלקת, הדרכים 

BT   ,והאפליקציה המרכזית  היחידה  בין  הקשר  את  לחדש  כדי    במכשיר 
הרכב.   של  מוחלטת  עצירה  או  הנהג,  מאזור  הרחקתו  או  המכשיר  כיבוי 
ביצוע כל אחת מאלו יבטיח חוסר הפעלת יישומים מסוכנים במכשיר הנהג 
אשר  ביישומים  להשתמש  שלא  הנהג  על  המערכת  כופה  כך,  בנהיגה. 

 מוגדרים כ"מסכני חיים" על ידי הארגון. 

ליבת החדשנות של סייברוואן  ,  ודיווחיה המיידייםסייברוואן  על פי תשקיף   . ו
שפיתחה   האיכון  אלגוריתמי  שפיתחה.  השונים  באלגוריתמים  מצויה 
וקובעים  שברכב  המכשירים  כלל  של  המיקום  את  משערכים  סייברוואן 

ה )"חופת  הנהג  לאיזור  מחוץ  הם  האלגוריתמים  האם  בתוכו.  או  נהג"( 
ה במדידות  פרמטרים    RSSI  -משתמשים  וכן  עוצמתם  את  ומנתחים 

מספיק  תגובה  שתתאפשר  כך  גבוהה,  דיוק  וברמת  במהירות  נוספים 
ושחרור   ולחסימה  הרכב  תנועת  תחילת  עם  ראשונית  לחסימה  מהירה 
וחזרה אל הנהג.   במקרים של העברה של המכשיר מהנהג אל הנוסעים 

מידע  אלגו על  מבוססים  אלו  אלגוריתמים   RSSIריתמים  על  וכן 
בכל  בודד  מכשיר  זיהוי  לצורך  תדרים  בין  להפרדה  הסתברותיים 

 הסנסורים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בזכות האלגוריתמים בהם עושה המערכת שימוש, יכולה המערכת לזהות   .ז
זוכה   וכך כל מכשיר אשר נמצא באזור הנהג  את מיקום המכשיר ברכב, 

ד על לטיפול  סלקטיבי  באופן  המדיניות  את  להפעיל  ניתן  כך  ומה. 
נמצאים   בעוד מכשירים שאינם  באיזור הנהג בלבד,  המכשירים המצויים 
בקרבת הנהג לא יחוו כל שינוי. מכשירים שהוצאו מאזור הנהג או הוכנסו 
שרשרת  כי  יצוין  בהתאם.  המדיניות  של  החלה  או  הסרה  יעברו  אליו 

עם להתמודד  נדרשת  לרעש   הקליטה  אות  ויחס  חלשים  מאוד  הספקים 
נמוך על פני תחום תדרים רחב. על מנת להתמודד עם אתגר זה, מבצע  
מנת   על  המיועדים.  התדרים  תחומי  של  רק  סלקטיבית  הגברה  המקלט 
ידי העברת הסיגנל   ולהוזיל משמעותית את המוצר על  לחסוך במקלטים 

מיתוג באופן רציף    מכל הסנסורים אל מקלט יחיד, פותח מקלט בעל יכולת
בין הסנסורים השונים ובניית חתימה המשייכת את האות הנקלט לסנסור 

 נתון.  

מבוצעים   .ח למוצרים  האחריות  ומתן  התמיכה  מודל  המערכת,  התקנת 
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"גיל חברת  עם  בהתקנת  -בשיתוף  בישראל  המובילות  מהחברות  קאר", 
ומופעל   תמערכות לרכב, כאשר הכיול הראשוני מתבצע ע"י מתקין המערכ

 באמצעות אפליקציית כיול ייעודית.  

פיתחה   .ט הקצה,  במשתמשי  תמיכה  מסודרים  סייברוואן  לצורך  תהליכים 
מתוך  לינק  ושליחת  המשתמש  ידי  על  האפליקציה  בהתקנת  המסייעים 
בני   )כגון  אחרים  משתמשים  ע"י  האפליקציה  להתקנת  האפליקציה 

לקוחות   של  לנוחותם  בנוסף,  נוספים(.  מוקד    סייברוואןמשפחה  עומד 
השירות ותחנות השירות וכן נהלי הדרכה המצויים באתר החברה לטובת 
אלו   המערכת.  וטכנאי  השירות  מוקדן  הצי,  מנהל  הקצה,  משתמש 
ידי כלל   ובאפליקציה על  ותקין במערכת  ושימוש מהיר  מבטיחים היכרות 

 הגורמים המשתמשים בה.

 ם ופיתוחים חדשים  מוצרי

במערכת המותאמת להתקנה ברכבים סייברוואן  נכון למועד זה מחזיקה   . י
כאשר   ומשאיות,  המערכת   סייברוואןפרטיים  של  פיתוח  בשלבי  נמצאת 

המערכת  של  הפיתוח  פעילות  עיקר  באוטובוסים.  הטמעתה  לצורך 
באופן  יותר,  רב  מספר  לזהות  המערכת  ביכולת  הוא  לאוטובוסים, 

ניידים   מכשירים  של  את  משמעותי,  ולבודד  באוטובוסים  מצויים  אשר 
המכשירים הניידים המצויים באזור הנהג באוטובוס. נושא זה מבדיל את 

 למשאיות ולרכבים פרטיים.  סייברוואןהמערכת מהמוצרים הקיימים של 

נכון למועד זה, המערכת מותאמת לטלפונים ניידים הפועלים עם מערכת   .יא
אנדרואיד.   מסוג  המערכת  נמצ  סייברוואןהפעלה  פיתוח  בתהליך  את 

מסוג   הפעלה  מערכת  בעלי  של    IOSלטלפונים  סלולאריים  )למכשירים 
 (. Appleחברת 

 פיתוח סנסורים ייעודיים לצורך שיפור קליטת אותות ויכולות המוצר.  .יב

פיתוח אלגוריתמיים חדשים, לשיפור זיהוי מיקום הטלפון הנייד בתרחישי   . יג
ו נוספים,  מכונה  נסיעה/מיקום/מערכת  לימוד  במתודולוגיות  שימוש 

(Machine Learning)   לצורך עדכון ושיפור דינמי של המערכת בכל זמן
 בו הרכב בנסיעה.

עצמו   . יד וברכב  הנייד  בטלפון  המצויים  נוספים  מסנסורים  המידע  ניתוח 
מלאכותית   אינטליגנציה  בשיטת    (Artificial Intelligence – AI)ועיבודו 

 הדיוק של הזיהוי ברכב. כדי להעלות את רמת

מפתחת   . טו דור  סייברוואן בנוסף,  מיזעור    2 מוצר  על  דגש  שימת  תוך 
הורדת   )שיאפשר  הייצור  הוזלת  קלות,  ביתר  הסלקתה  לצורך  המערכת 

 והתאמת המוצר לשוק הבינלאומי.  המחיר ללקוח ושיפור התחרותיות(

ו  3 דור .טז לא כמוצר של המוצר יאפשר התממשקות ישירה למחשב הרכב, 
המתווסף לרכב "לאחר ייצור" במטרה להציע ליצרניות רכב את האפשרות 

 לשלב את המערכת כבר בשלב ייצור הרכב, וכן.  

 התחרותית  הסביבה .8.26.5

ידיעת סייברוואן, נכון למועד התשקיף,   .א השוק בו היא פועלת הינו למיטב 
קט  יוצרת  המערכת  אולם,  ביותר,  תחרותי  היות  שוק  ייחודית,  גוריה 

מלאים   פתרונות  ישנם  כי  סייברוואן  בידיעת  מצוי  לא  התשקיף  שלמועד 
ואפקטיביים למניעת שימוש ביישומים מסוכנים המיועדים לכלי רכב ואשר 

 אין נדרשת הסכמת הנהג לשימוש בהם. 
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הלהלן  8.26.15בסעיף  כמפורט   .ב להצעת  בהתאם   ,-  30NHTSA  פתרון  ,
( מבחין  1מלא ואפקטיבי לבעיית היסח הדעת נדרש כי יהיה פתרון אשר )

( לא יהיה תלוי בשיתוף הפעולה  2בין אזור הנהג ברכב לבין שאר הרכב; )
ל יישומים בטלפון הנייד.  ( יהיה בעל חסימה סלקטיבית ש3של הנהג; וכן )

היחידה   היא  החברה  החברה,  ידיעת  ולמיטב  התשקיף  למועד  נכון 
 המציעה פתרון מעין זה. 

 : הגישות הקיימות למתן מענה לצורך כוללות בתשקיף סייברוואן מצוין, כי  .ג

)קרי   (1) בלבד  אפליקטיביים  על   –פתרונות  המבוססים  פתרונות 
על פעיל  באופן  אפליקציה  בשיתוף  -התקנת  התלויים  הנהג(,  ידי 

אותם.   להתקין  וברצונו  הנהג  של  כי  הפעולה  מראים,  מחקרים 
פתרונות אלו אינם יעילים שכן השימוש בטלפון הנייד תוך כדי נהיגה  
בעצמו   להפעיל  מתקשה  הנהג  ולכן  התמכרותי  אופי  בעל  הינו 

 . 31אפליקציה שמונעת ממנו את השימוש בנייד

חומרה   (2) באמצעות  עם    –פתרון  פתרונות  מצויים  זו  בקטגוריה 
לא   שהנהג  כך  ברכב  החומרה  של  הסלקה  המאפשרת  טכנולוגיה 

תלות   חוסר  ותיווצר  המוצר  את  להסיר  של יוכל  הפעולה  בשיתוף 
אחרים  חומרה  ופתרונות  סייברוואן(  של  התפרון  )כגון  הנהג 

מאפשרים המחייב אינם  כן  ועל  לנהג  החומרה  בין  עין  קשר  ים 
יוכל להסירה ועל כן  הסלקת המוצר )מצב בו החומרה גלויה והנהג 

 הפתרון תלוי בשיתוף הפעולה של הנהג(.

הרכב   (3) של  המרכזי  במסך  הטלפון  של  שיקוף  המציעים    –פתרונות 
מדובר בחסימה שאינה מוחלטת ומאפשרת גישה לחלק מן התכנים  

 היא דורשת את שיתוף הפעולה של הנהג.  ואף

שייכים   .ד החברה  שפיתחה  למוצר  מתחרים  מוצרים  האמור,  לאור 
בסעיף   המתוארים  המוצרים  שמות    2לקטגוריית  יובאו  להלן  בלבד. 

 המתחרים הנחשבים כמשמעותיים בעיני החברה:

(1) Cellcontrol32  -    מפתחת מערכת להפחתת הסחות דעת של הנהג
נוח  נחשב  מפתחת  היא  אשר  הממשק  עבודה.  למקומות  המיועד 
יחסית, אולם המוצר ניתן להסרה על ידי הנהג ודורש שיתוף פעולה  

את אזור שמאל של הרכב כולו מוחלט מצידו. בנוסף הפתרון תוחם  
 ואינו יודע להבחין בין הנהג לנוסע שמאחוריו ולכן משפיע גם עליו. 

(2) atasiK33  -    הנקרא שימוש Grooveמוצר  של  חסימה  המאפשר   ,
סרה  בשליחת הודעות ודואר בזמן נסיעה בלבד. גם מוצר זה ניתן לה

. בנוסף, המוצר אינו  על ידי הנהג ודורש שיתוף פעולה מוחלט מצידו
המועד   באותו  הנמצאים  אחרים  לטלפונים  הנהג  טלפון  בין  מבחין 

 ברכב.

(3) Trinity noble34  -   מדובר במערכת המבצעת מיסוך לכל הרכב אשר  
מיסוך   ביצוע  אחרים.  טלפונים  לבין  הנהג  טלפון  בין  מבחין  אינו 
מבוקר  שימוש  מאפשר  ולא  מלא  באופן  הטלפון  את  משבית 
)בעת  שיחות  או  ניווט  כגון  נדרשים,  להיות  שעשויים  ביישומים 

 חירום( ואינו חוקי במרבית מדינות המערב.

 
30   National Highway Traffic Safety Administration –  .מנהל הבטיחות בתנועה בארה"ב 
 )כתוארם בהמשך הסעיף(.   NHTSA  -הדוח ועדת שפר ומחקר של   31
32  www.cellcontrol.com              
33   www.katasi.com 
34   www.trinitynoble.com 

http://www.cellcontrol.com/
http://www.katasi.com/
http://www.trinitynoble.com/
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(4) Eyesight35  -    פיזיים ותרחישים  הנהג  זיהוי  המאפשרת  מערכת 
בעת הנהיגה, כדוגמת בהייה, מצמוץ פיהוק וכו'. המערכת מתמקדת  
גם כאשר המערכת מזהה שימוש בטלפון   ובנוסף,  ברכבים פרטיים 

 סלולרי, באפשרותה להתריע בלבד אך לא למנוע את השימוש.

ה להעריך את גודלו של כל מתחרה ואת שווי השוק אין באפשרות החבר
 שלו.

 סייברוואן   בהון השקעות .8.26.6

   וגי מניותס .א

נכון למועד התשקיף, לסייברוואן מניות רגילות בלבד. סוגי המניות שהיו  
 קת סייברוואן.  בחברה הומרו למניות רגילות בסמוך לפני השלמת הנפ

הזכויות  .ב כל  את  למחזיקיהן  מקנות  סייברוואן  של  הרגילות  המניות 
לאסיפות  הזמנות  לקבל  הזכות  את  להגביל,  מבלי  כולל,  בסייברוואן 

 השקעות 

 :  כדלקמןסבבי השקעה בחברה מתוארים  סייברוואןבתשקיף 

לקבוצת   2016באוגוסט    3ביום   (1) השקעה  סבב  סייברוואן  ביצעה 
מיליון דולר, הוקצו    1  -פיו, בתמורה לסך השקעה של כ-עים עלמשקי

כאמור   החברה  508,854למשקיעים  של  סיד  של   36מניות  במחיר 
 "(. סבב ההשקעה הראשון דולר )להלן בס"ק זה: "  1.9652

לביצוע    2017בפברואר    28ביום   (2) בהסכמים  סייברוואן  התקשרה 
משקיעים   )וביניהם  נוספים  משקיעים  לקבוצת  נוסף  השקע  סבב 
שהשתתפו בסבב ההשקעה הראשון(, על פיו בתמורה לסך השקעה  

כ הוקצו  1.8  -של  דולר,  כאמור    מיליון  מניות    946,976למשקיעים 
סייברוואן  של  של    37סיד  בס"ק    1.9652במחיר  )להלן  למניה  דולר 

 "(.סבב ההשקעה השניזה: " 

שהוענקו  (3) המירות  הלוואות  הסכמי  להוראות  בהמשך  בנוסף, 
בשנת   מניות   2015לסייברוואן  בעלי  לרבות  שונים,  מלווים  מאת 

  -כולל של מעל ל  "(, לפיהן בגיוסהמלווים החברה )להלן בס"ק זה: "
יומרו סכומי ההלוואות של המלווים למניות סיד    1.5   1מיליון דולר, 

של   למניה  במחיר  החברה,  כתוצאה    1.39999של  )וזאת  דולר 
על מחיר המניה בסבבי ההקצאה הראשון   25%מהנחה בשיעור של  

ככל  מע"מ  ובתוספת  ההמירה,  ההלוואה  בהסכמי  כאמור  והשני, 
 . 38מניות סיד של החברה 455,039ם הנדרש(, הוקצו למלווי

  25,747מימש עובד לשעבר של סייברוואן    2019בפברואר    26ביום   (4)
 אופציות לאותו מספר של מניות רגילות של החברה. 

השלימה סייברוואן גיוס הון בסכום כולל ברוטו    2020בינואר    7  ביום (5)

 
35   tech.com-www.eyesight 
מניות סיד למר רונן ויסרברג )באמצעות חברה    12,721מניות סיד הוקצו לקודם; כן הוקצו    43,253מתוכן    36

 .    בשליטתו(, אשר הינו מבעלי השליטה ודירקטור בשותף הכללי בשותפות
הוקצו    37 מבעלי    38,164מתוכן  שהינו  ומי  סייברוואן,  יו"ר  בתפקיד  המכהן  טננבוים,  יעקב  למר  סיד  מניות 

מניות סיד לרונן ויסרברג )באמצעות חברה    38,164השליטה ודירקטור בשותף הכללי בשותפות; כן הוקצו  
 י השליטה ודירקטור בשותף הכללי בשותפות. בשליטתו(, מי שהינו מבעל

הוקצו    38 יו"ר    50,004מתוכן  בתפקיד  המכהן  בבעלותו(,  חברה  )באמצעות  טננבוים  יעקב  למר  סיד  מניות 
למר    1מניות סיד    71,435סייברוואן, ומי שהינו מבעלי השליטה ודירקטור בשותף הכללי בשותפות; כן הוקצו  

 שהינו מבעלי השליטה ודירקטור בשותף הכללי בשותפות.  רונן ויסרברג )באמצעות חברה בבעלותו(, מי 

http://www.eyesight-tech.com/
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ל  2,445של   בתמורה   ₪ סיד    614,149  -אלפי  במ239מניות  חיר  , 
 "(.  2020סבב השקעה דולר למניה )להלן בס"ק זה: " 1.1414של 

מור    2020בפברואר    23ביום   (6) עם  בהסכם  סייברוואן  התקשרה 
  -"(, לפיו בתמורה לסך השקעה של כ מורקופות גמל בע"מ )להלן: "

למור    1 הוקצו  דולר,  החברה   277,108מיליון  של  רגילות  מניות 
של   למניה  3.6087במחיר  "   דולר  זה:  בס"ק  המניות  )להלן 

של  המוקצות חברה  שווי  משקפת  כאמור  השקעה  מיליון    15"(. 
הגנה   למור  ניתנה  בנוסף,  לפני הכסף.  דילול מלא,  על בסיס  דולר, 
ולפיה ככל שסייברוואן תבצע הליך של הנפקה ראשונה לציבור בתוך  

חודשים ממועד ההסכם, ולפיו תנפיק החברה מניות    24תקופה של  
בניכוי    לציבור אשר,  המניות    20%במחיר  ממחיר  נמוך  יהא  ממנו, 

השווה  בכמות  רגילות  מניות  למור  סייברוואן  תנפיק  אזי  המוקצות, 
בניכוי   בהנפקה  המחיר  שבין  המניות    20%להפרש  מחיר  לבין 

ודיווחיה  סייברוואן  על פי תשקיף  "(.  מנגנון ההגנההמוקצות )להלן: " 
בהמיידיים  מינימלי  מחיר  בהינתן  של  ,  לציבור  הראשונה  הנפקה 

 ₪ למניה, לא יופעל מנגנון ההגנה.  15.90סייברוואן של 

נחתם במקביל   , תוקן הסכם השקעת גישור אשר2020בחודש מאי   (7)
עם משקיעים שאינם בעלי ות בהסכם עם מור כאמור לעיל,  להתקשר

בסייברוואן   " עניין  הנוספים )להלן:  להשקע"(,  המשקיעים  ה  בקשר 
יוקצו  שבקרותם  כך שחלף אירועים  בחברה,    אלפי דולר  332  -של כ

מל סייברוואן,  הם  של  רגילות  למניות  יהשקעתם  סכום  ניות  ומר 
סייברוואן של  ב  רגילות  הנקבובים  לתנאים  ובהתאם  הסכם מיידית 

)ב() מור, המפורט בס"ק  עם  קרי  6ההשקעה  לעיל,  במחיר של   –( 
מיליון    15חברה לסייברוואן של  דולר למניה, המשקף שווי    3.6087

לעיל,  לאמור  בהתאם  הכסף.  לפני  מלא,  דילול  בסיס  על  דולר, 
מניות רגילות    89,347  -השקעתם של המשקיעים הנוספים ל  הומרה

נוסף  ההשקעה,  הסכם  לתיקון  בהתאם  כן,  כמו  סייברוואן.  של 
 .( לעיל6למשקיעים הנוספים מנגנון ההגנה, כמתואר בס"ק )ב()

מאי   (8) של  2020בחודש  סכום  השותפות  השקיעה  דולר    180,  אלפי 
השקיעהבסייברוואן,   השותפות  סייברוואן,  של  ההנפקה   ובמסגרת 
  8.20.4כמתואר בסעיף  , הכל  אלפי ₪ נוספים  1,240  -בסייברוואן כ

  לעיל.

בהמשך להנפקת סייברוואן ובהתאם לכללי תקנון הבורסה, יצוין, כי  
הרישום למסחר של  ידי השותפות טרום  -הוחזקו על  על המניות אשר

בבורסהמניות   למסחר  רגילות(  39,963)  סייברוואן  )להלן   מניות 
 " זה:  החסומות בס"ק  לתנאי "(,  המניות  בהתאם  חסימה  חלה 

כדלקמןהחסימה   שתחילתם :  שעיקריהם  החודשים  בשלושת  )א( 
ולה במועד רישום המניות למסחר, לא ניתן לעשות כל עסקה או פע

 החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד  )ב(;  במניות החסומות
מועד   שלאחר  עשר  השמונה  החודש  תום  ועד  למסחר,  הרישום 
הרישום, ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות, בשיעור  

על   עולה  )על    2.5%שאינו  חודש  מידי  החסומות  המניות  מכמות 

 
סיד    105,162מתוכן    39 יו"ר    2מניות  בתפקיד  המכהן  בבעלותו(,  לחברה  הוקצו  )חלקן  טננבוים  יעקב  למר 

כן הוקצו   ודירקטור בשותף הכללי בשותפות;    2מניות סיד    108,702סייברוואן, ומי שהינו מבעלי השליטה 
ש מי  בבעלותו(,  לחברה  הוקצו  )חלקן  ויסרברג  רונן  הכללי  למר  בשותף  ודירקטור  השליטה  מבעלי  הינו 

  50,885אחזקה נוספת של  קרן  ; יצוין, כי לפרוסיד  ניהול  לפרוסיד  2מניות סיד    17,522בשותפות; כן הוקצו   
כן הוקצו   סייברוואן;  סיד של  סיד    8,792מניות  גרין, המכהן בתפקיד מנכ"ל השותפות    2מניות  למר עמית 

 והשותף הכללי בשותפות.  
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חוד עשר  שמונה  בתום  )ג(  מצטבר(;  מועד בסיס  שלאחר  שים 
פעולה   או  עסקה  כל  לביצוע  מניעה  עוד  תהיה  לא  למסחר  הרישום 

 .במניות החסומות

 השקעות גישור .ג

גישור  מצויןסייברוואן  בתשקיף   השקעות  הסכמי  להוראות  בהמשך  כי   ,
 " הגישור )להלן:  השקעות  נחתמו   הסכמי  אשר  השנים  "(,  -2017בין 

וחדשים   2019 קיימים  משקיעים  מספר  זה:    עם  ב"ק  )להלן 
כהמשקיעים"  כולל של  סך  סייברוואן  גייסה  מיליון    3.98  -"(, במסגרתם 

 " )להלן:  הגישור דולר  בקרות  השקעות  לפיהם  ריבית,  נשא  לא  "(, אשר 
של   מסך  הפוחת  גיוס  להסכמת    1,500סבב  ובכפוף  דולר,  אלפי 

המשקיעים שהשקיעו את רוב סכום ההשקעה במסגרת השקעות הגישור  
 " המשקיעים)להלן:  רגילות רוב  למניות  הומרו  הגישור  השקעות   .)"

)וזאת כתוצאה מהנחה בשיעור של    2.7065במחיר של   על    25%דולר 
מור,  עם  ההשקעה  בהסכם  נקבע  אשר  הגיוס  בסבב  המניה  מחיר 

)ב() בס"ק  קרי  6כמפורט  לעיל,  של    –(  למניה,   3.6087במחיר  דולר 
של   חברה  שווי  על    15המשקף  דולר,  לפני  מיליון  מלא,  דילול  בסיס 

למשקיעים  ותמורתן  הכסף(,   של   1,470,835הוקצו  רגילות  מניות 
 . 40סייברוואן 

 השקעות שאושרו וטרם בוצעו  .ד

ביום  מצויןסייברוואן  בתשקיף   כי  , התקשרה החברה 2019באוגוסט    8, 
קשת   שידורי  ידי  על  המנוהלת  מוגבלת,  שותפות  החזקות  קשת  עם 

)להל בע"מ  " החזקות  בהמשך בהס   ,"(קשתן:  ולפיו  שירותים,  כם 
מיליון ₪, כחלק מסיבוב ההשקעה   1להשקעות קשת בסייברוואן בסך של  

בשנת   החברה  פרסום  2020שביצעה  שירותי  לסייברוואן  קשת  תעניק   ,
מניות סיד של    288,080מיליון ₪, בתמורה להקצאת    3.5  -בהיקף של כ

המועד  41החברה באותו  היוו  אשר  של    6.5%,  והנפרע  המונפק  מהונה 
יצלה סייברוואן )בדילול מלא( וזאת במועד המוקדם מבין )א( המועד בו נ

סייברוואן את מלוא היקף השירותים, בהתאם להסכם, או )ב( תום תקופת  
( סייברוואן,  (.31.12.2020השירותים  תשקיף  פרסום  במועד  כי  צוין, 

סייברוואן   לתקצה  למימוש  הניתנות  למניה  זכויות    288,080  -לקשת 
ביום   זכויות אלה תפקענה  וכי  סייברוואן  רגילות של    31.12.2020מניות 

 .  ועד אחר עליו תודיע סייברוואן בדוח מיידיאו במ

בנוסף, הוסכם, כי ככל שיירשמו ניירות הערך של סייברוואן למסחר טרם  
תקופת השירותים, תהא סייברוואן רשאית להגדיל את שווי השירותים עד  

, ובכפוף  1.12.2020מיליון ₪ וזאת בהודעה בכתב עד ליום    7.5לסך של  
כאמו בשווי  מניות  ההסכם.  להקצאת  הוראות  וליתר  טרם  ר,  כי  צוין,  עוד 

בעבור  שתוקצינה,  ככל  שתוקצינה,  המניות  כמות  הצדדים  בין  הוסכמה 
פנתה  טרם  סייברוואן  וכי  שיוגדל(,  )ככל  כאמור  השירותים  שווי  הגדלת 
וכי הקצאתן כפופה   לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות 

של הערך  שניירות  ככל  אישורה.  למסחר    לקבלת  יירשמו  לא  סייברוואן 
קשת   רשאית  לעיל, תהא  כאמור  הבורסה  אישור  יתקבל  לא  או  בבורסה 

סייברוואן במהלך תקופה של   חודשים לאחר ההתקשרות   18לחייב את 
של   מופחת  לסך  בתמורה  וזאת  בחזרה  מניותיה  את  לרכוש  בהסכם, 

 
יו"ר סייברוואן, ומי שהינו מבעלי    141,150מתוכן    40 מניות רגילות הוקצו למר יעקב טננבוים, המכהן בתפקיד 

מניות רגילות למר רונן ויסרברג, מי שהינו    128,578השליטה ודירקטור בשותף הכללי בשותפות; כן הוקצו  
 מבעלי השליטה ודירקטור בשותף הכללי בשותפות.  

סי    41 יוקצו מניות  כי  סייברוואן ובהתאם להמרת מלוא  בהסכם נקבע,  סייברוואן, אולם בהמשך להנפקת  ד של 
 מניות סייברוואן למניות רגילות טרם ביצוע ההנפקה, מדובר במניות רגילות של סייברוואן.  
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 מיליון ₪ או למצוא קונה למניות בשווי האמור.   2.475

 לקוחות .8.26.7

התשקיף,  נכון   .א שסייברוואן למועד  לכך  לב  מחקר   ובשים  חברת  הינה 
היעד,   משוקי  לאחד  לכניסה  המכוונת  החלה לעיל  כמפורטופיתוח,   ,

ת ללקוחות פוטנציאלים, בהתאם להסכמי החברה במאמצי שיווק המערכ
להלן, החל מחודש   8.26.14שיתופי פעולה אסטרטגיים, כמתואר בסעיף  

בהתאם להסכמים כאמור וכחלק מפרויקטי פיילוט    בלבד.  2019אוקטובר  
שותפיה   אצל  מערכות  החברה  התקינה  המערכת,  קליטת  לצורך  שונים 

קאר, איתוראן,  -האסטרטגיים, בחברות כדוגמת איילון חברה לביטוח, גיל
 , חברת קווים ושותפים נוספים.  UPSמשטרת ישראל, 

סייברוו2020ביוני    15ביום   .ב קיבלה  של  ,  במכרז  זכייתה  על  הודעה  אן 
מערכות    30"( לאספקתן ולהתקנתן של  משהב"טמשרד הביטחון )להלן: " 
וזאת למשך   שבועות מיום קבלת ההזמנה או קבלת הרכב    24סייברוואן 

"(, בהתאם לאבני  תקופת הניסויאצל החברה, המאוחר מביניהם )להלן: " 
שמעותי. על פי  הדרך המפורטות במסמכי המכרז, בהיקף כספי שאינו מ

  30תנאי המכרז, קיימת אפשרות להגדלת היקף ההתקשרות כך שיותקנו  
צה"ל   הניסוי תתקין החבר ברכבי  צה"ל. במהלך  נוספות ברכבי  מערכות 
כאמור. הצלחת   וכן תספק תמיכה טכנית לשימוש  סייברוואן  את מערכת 
שיעלו   כפי  צה"ל,  נהגי  הדעת של  במדדי הסח  שיפור  על  הניסוי תבוסס 

 ממערכת הנתונים של צה"ל ומדיווחי הנהגים לפני הניסוי ובסיומו.  

פיילוטים  2020  אוגוסט-יוני  יםחודשהבמהלך   .ג על  חתמה  סייברוואן   ,
 גופים נוספים שונים כמפורט להלן:   תשעהלהתקנת עשרות מערכות עם 

 –צ'מפיון מוטורס, אחת משלוש יבואניות הרכב המובילות בישראל  (1)
 ערכות סייברוואן ברכביהם של עובדיה; מ 5להתקנת 

בבעלות  (2) באירופה  המובילה  הגלידה  חברת  ישראל,  פרונרי 
חברת   העולמית,  נסטלה  של   15להתקנת    –  R&Rמשותפת 

 מערכות ברכביהם הפרטיים של מנהלי החברה ועובדיה;

מערכות ברכביהם הפרטיים של מנהליה    4להתקנת    –קבוצת עוז   (3)
 ה;הבכירים של הקבוצ

השומרון   (4) לפיתוח  המרכזית  מערכות    5להתקנת    –החברה 
 באוטובוסים/רכבי הסעות ממוגני ירי; 

והגדולות   (5) המובילות  הלוגיסטיקה  מחברות  אחת  מילניום,  קבוצת 
 משאיות; 4 -מערכות ברכב פרטי וב 5להתקנת  –בארץ 

לאורטופדיה  M.fastחברת   (6) מתקדמות  בטכנולוגיות  העוסקת   ,–  
 רכבים מכלל הרכבים בצי החברה.  15 -ת מערכות בלהתקנ

במדינת   (7) הבלעדית  החשמל  ספקית  לישראל,  החשמל  חברת 
ידה   על  והנשלטת  מערכות במשאיות של    10להתקנת    –ישראל 

 חטיבות התפעול השונות במספר מרחבים בארץ.  

ייצור ושיווק המזון הגדולות בישראל   (8) להתקנת   –תנובה, מחברות 
כאשר  מערכו  20 לחטיבת   10ת,  המשויכות  במשאיות  מתוכן 

ו חטיבת    10  -התפעול  של  פרטיים  ברכבים  נוספות  מערכות 
 המכירות. 

חברה ממשלתית האחראית להפעלת התחבורה   –רכבת ישראל   (9)
בישראל   הפרטיים    10להתקנת    –המסילתית  ברכביהם  מערכות 
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 של עובדי החברה. 

 והפצה  שיווק .8.26.8

-afterנכון למועד התשקיף, סייברוואן משווקת את מערכת סייברוואן כמוצר  
42market  ו רכב  ביטוח לציי  את  וליסינג  חברות  להפיץ  סייברוואן  בכוונת   .

החברה   של  ומכירות  שיווק  מערך  באמצעות  ישיר  בשיווק  וכן המערכת 
איתוראן איתור ושליטה בע"מ, אשר לה בעולם כדוגמאת  מפיצים    באמצעות

 .43באירופה ובארה"ב  פעילות הפצה

 קבוע  ורכוש ייצור  כושר .8.26.9

תשקיף   פי  המיידייםסייברוואן  על  כושר ,  ודיווחיה  התשקיף,  למועד  נכון 
של   הפוטנציאלי  הינו  היצור  קו    1,000  -כהחברה  במסגרת  בחודש  יחידות 

וספים, בהתאם לצרכי  אשר יכול לגדול עם פתיחת קווי ייצור נ הייצור הקיים,  
 יחידות לחודש. 5,000 -כהחברה עד 

חלופות   החברה  תבחן  העולם,  ברחבי  לשווקים  המערכת  ייצוא  לקראת 
למיקום הייצור בהסתמך על שלל השיקולים הנדרשים לצורך הגברת הייצור  

 בהתאם לביקוש. 

 ופיתוח  מחקר .8.26.10

תשקיף   .א פי  המיידים ן  סייברוואעל  מחקר ,  ודיווחיה  חברת  הינה  החברה 
למיטב ידיעת החברה,    .ופיתוח אשר מקבלת מענקים מהרשות לחדשנות

מקובל בחברות טכנולוגיות או חברות מחקר ופיתוח כי רשות החדשנות 
הפרויקט   מתקציב  משתנה  בשיעור  בסכומים  מענקים  לאשר  נוהגת 

 המבוקש. 

ודיווחיה   פי תשקיף סייברוואן  נכון למועד התשקיף אושרו ,  המיידיים על 
( פיתוח:  תכניות  שלוש  בגין  של 1מענקים  הטיפוס  אב  פיתוח  תכנית   )

( בסעיף  2המערכת;  האמור  )ראו  ישראל  משטרת  עם  פיילוט  תכנית   )
)  .ב.8.26.14 וכן  בסעיף  3להלן(;  )כמפורט  האוטובוסים  פיילוט   )
 להלן(.   .ג.8.26.14

ודיווח  סייברוואן  פי תשקיף  המיידים על  על  סך המענקים שהתקבלו  ,  יה 
סייברוואן,   בכ  31.12.2019ליום  עד  ידי  הסתכמו  החדשנות    -מרשות 

 אלפי ש"ח. 741

פיילוט   עבור  למענק  אישור  החברה  קיבלה  התשקיף,  למועד  נכון 
אלפי ש"ח. החברה צופה כי מענקים אלו    900  -האוטובוסים בהיקף של כ

 . 2020ישולמו עד סוף שנת 

למענקים כאמור התחייבה החברה לשלם תמלוגים בשיעור של   בתמורה
  100%ממכירות פרי המחקר והפיתוח אשר מימנו בסכום של    3.5%-3%

 מהמענק ששולם על ידי רשות חדשנות, צמוד לדולר. 

את   .ב החברה  בוחנת  החברה  של  והמחקר  הפיתוח  תכנית  במסגרת 
טים של יחסים היחסים בין הסנסורים במערכת ושיפור באמצעים סטטיס

במערכת  הכיול  של  חלקית(  או  )מלאה  לאוטומציה  להגעה  עד  אלה 
 ושיפור זיהוי מיקום המכשיר הנייד ברכב.  

בנוסף החלה החברה בפיתוח המערכת כך שתותאם לאוטובוסים, כאשר   .ג
מלוא שלב הפיתוח )אנליזה, התאמת מוצר ותוכנה, בדיקות( צפוי לקחת  

 
הינו מוצר שבא להשלים את השימוש במוצר המקורי, כגון אביזרים, חלקי חילוף וציוד    market-afterמוצר    42

 לטיפול או לשיפור המוצר המקורי, במיוחד רכב, לאחר מכירתו לצרכן. 
 ניות בהון המונפק של סייברוואן.   נכון למועד התשקיף, מחזיקה איתוראן איתור ושליטה בע"מ במ  43
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. עיקר  2020ר המוצר לקראת סוף שנת וזאת עד שחרו 2020חלק בשנת 
לאוטובוסים,   פעילות הפיתוח של החברה בקשר עם התאמת המערכת 
אשר אופי הסנסורים בהם דומה לציוד הנדרש למשאיות, הוא ביכולת של 
ניידים   באופן משמעותי, של מכשירים  יותר,  רב  לזהות מספר  המערכת 

דים המצויים באזור  אשר מצויים באוטובוסים ולבודד את המכשירים הניי 
המוצר   בפיתוח  המרכזי  האתגר  את  מהווה  זה  נושא  באוטובוס.  הנהג 
למשאיות  החברה  של  הקיימים  מהמוצרים  אותו  ומבדיל  לאוטובוסים 

 ולרכבים פרטיים. 

פיתוחן של 2020ביולי    27ביום   .ד את  סיימה  היא  כי  סייברוואן,  הודיעה   ,
את פעילותה של מערכת מספר מערכות טכנולוגיות המשפרות ומייעלות  

 סייברוואן, כמפורט להלן: 

(1) ( אוטומטי  בדיקה  (,  ATE – Automatic Test Equipmentכלי 
  -הבודק את המערכת בסיום תהליך הייצור ומריץ באופן אוטומטי כ

 בדיקות.   200

(2) ( אוטומטית  כיול  (,  CT – Automatic Calibration Toolמערכת 
 .המכיילת את המערכת בכל רכב

סייברוואן   (3) ממערכת  נתונים  האוסף  חדש,  מערכת  שרת  פיתוח 
בשימוש  הנהג  התנהגות  וניתוח  המערכת  של  בקרה  ומאפשר 

 בטלפון.  

 הליכים בפיתוח עתידי  .ה

הליכים אלו מהווים את הדורות העתידיים של מוצרי החברה שיחליפו את 
יותר, אטרקטיבי  תמחור  בעלויות,  קיטון  ויאפשרו  הקיים  הגדלת    המוצר 

 שולי הרווח, הגדלת החדירה לשוק ואינטגרציה עם יצרני הרכב.

לשם הקטנת המוצר,   -  (Module)יישום הפתרון על כרטיס מוקטן   (1)
עלויות,   והוזלת  השימוש  נוחות  קלות,  ביתר  הסלקתו  לצורך 
המערכת  הקטנת  של  פיתוח  בהליך  להתחיל  החברה  מתעתדת 

יאפ אשר  משמעותית,  קטן  חומרה  נמוכות  לדגם  בעלויות  ייצור  שר 
החברה  נוהגת  בו  מהתמחור  יותר  תחרותי  לתמחור  שיובילו  יותר, 
יעילות  ותאפשר  יותר  פשוטה  תהא  המוצר  התקנת  בנוסף,  כיום. 

 .  2020תפעולית. פעילות הפיתוח החלה ברבעון השני לשנת  

 לאבני הדרך לשנה הקרובה ראו הטבלה להלן. 

ת העלויות, כמו גם התאמה של  החברה רואה בהקטנת המוצר והוזל
ביתר   ואוטובוסים,  משאיות  פרטיים,  לרכבים  שיותאם  כך  המוצר 

 קלות, ויקל על שימוש ונגישות למוצרי החברה.  

בנוסף, ולצורך הקטנת המוצר, הוזלת עלויות הייצור ואינטגרציה עם   (2)
פיתוח   של  בהליך  להתחיל  החברה  מתעתדת  הרכב,  ייצור  תהליך 

)צ'יפ( ותשולב בתהליך הייצור  מערכת מבוזרת   שתתבסס על שבב 
הבאות   השנים  לארבעת  הדרך  אבני  כי  צופה  החברה  הרכב.  של 

להלן. בטבלה  כמפורט  החברה   תהיינה  של  תכניתה  ביצוע  לשם 
פועלת החברה לחבור לגוף בינלאומי גדול )יצרן רכב אחד או שניים  

לטו הרכב(  בשוק  הגלובליות  האינטגרציה  מחברות  לאחת  בת  או 
בפעילויות   הנתמכת  זו,  מטרה  של  משותף  ויישום  פעולה  שיתוף 

 .להלן )א(8.26.15מוזכרת בסעיף הרגולציה ש

והפיתוח לשנה הקרובה היא   . ו כי לטובת פעילויות המחקר  צופה  החברה 
צפוי    16  -תידרש להשקעה בסך של כ מיליון ש"ח, כאשר מירב המימון 
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הנ במסגרת  שהתקבלו  גישור  מהשקעות  שביצעה  להגיע  פרטיות  פקות 
 . סייברוואןהחברה וכן מהנפקת 

הסכומים שהוצאו בגין מחקר ופיתוח נטו    2019  -ו  2018,  2017בשנים   .ז
ו  7,899אלפי ש"ח,    6,990  -הסתכמו ב אלפי ש"ח,    8,488  -אלפי ש"ח 
 בהתאמה. 

סייברוואן,   .ח תשקיף  למועד  ההשקעה נכון  סכומי  אודות  נתונים  להלן 
 אבני הדרך להמשך פיתוחם: במוצרי החברה ו

סכומים  המוצר 
שהושקעו  
 בפיתוח*
 בש"ח 

מענקי  
פיתוח 
ותנאי 

 החזרם** 
 בש"ח 

סכום 
ההשקעה  

  12 -הצפוי ב
החודשים 

 הבאים

אבני דרך  
לתקופה של  
 השנה הקרובה 

אבני דרך  
לתקופה של  

השנתיים  
 הקרובות

אבני דרך  
  3-4לתקופה של  

 שנים הקרובות 

מערכת למניעת  
היסח דעת  

לרי לרכבים  סלו 
פרטיים  

ולרכבים כבדים  
  -)משאיות( 

 Afterמוצר 
Market 

23,377  
 אלפי ש"ח  

אלפי   741
ש"ח, החזר  

בגובה  
3.5%-3%  

מהכנסות  
 המוצר 

אלפי   6,500
 ש"ח

פיתוח סנסורים   •
 מתקדמים 

פיתוח כליי   •
התקנה וכיול  

 אוטומטיים

השלמת פתרון   •
 iOSעבור 

התאמת המוצר   •
 לשוק האמריקאי 

ומימוש  פיתוח  
  5עבור דור 

 בסלולר 

 

מערכת למניעת  
היסח דעת  

מוצר   -סלולרי 
מבוסס כרטיסון  

(Module) 

אלפי   100
 ש"ח

אלפי   6,000 -
 ש"ח

פיתוח אב טיפוס   •
 4-דור

תחילת בדיקות   •
 מערכת 

שחרור מוצר   •
 מסחרי 

פיתוח סנסורים   •
 מתקדמים 

פיתוח מימוש   •
  5עבור דור 

 בסלולר 

פיתוח ומימוש   •
דורות  עבור  

 עתידיים בסלולר 

שיפורים   •
 אלגוריתמיים 

מערכת למניעת  
היסח דעת  

פתרון   -סלולרי 
מבוזר לשילוב  
בייצור הרכב  

 )צ'יפ(

אלפי   100
 ש"ח

אלפי   1,500 -
 ש"ח

סיום תכנון ושת"פ  
 עם יצרן רכב 

אב טיפוס של  
פתרון מבוסס 

 מערכת מבוזרת 

השלמת המוצר  
ותחילת ייצור  
  ושחרור לשוק

מניעת  מערכת ל
היסח דעת  

סלולרי  
 לאוטובוסים 

אלפי   850
 ש"ח

אלפי   370 
ש"ח, החזר  

בגובה  
3.5%-3%  

מהכנסות  
 המוצר 

אלפי   1,400
 ש"ח

השלמת המוצר  
ותחילת ייצור  
  ושחרור לשוק

שיפור חומרת   •
 ותוכנת המוצר 

פיתוח מימוש   •
  5עבור דור 

 בסלולר 

פיתוח ומימוש   •
עבור דורות  

 עתידיים בסלולר 

  שיפורים  •
 אלגוריתמיים 

השלמת אילו מהפרויקטים הנמצאים בפיתוח,  מועד בדברסייברוואן   של הערכותיה
וכן מענקים אשר טרם   ליישם,  ובכוונת החברה  לרבות פרויקטים אשר טרם החלו 

 המונח כמשמעות עתיד פני מידע צופה בגדר התקבלו והחברה מצפה לקבלם הן
סייברוואן למועד בידי   הקיים המידע לע מבוססות אלו ניירות ערך. הערכות בחוק

החברה  בנוגעהתשקיף   בשליטת  אינם  החברה,  הנהלת  הערכות  ועל  לפעילותה 
 תרחש כלל. הבלבד ועשויים שלא ל

  מוחשיים לא נכסים .8.26.11

 פטנטים 

פי תשקיף   .א לחברה מערך של פטנטים  ,  ודיווחיה המיידיםסייברוואן  על 
ת לרישום פטנט התלויות ועומדות.  אשר הגישה מאז הקמתה, וכן בקשו

פטנטים בהתאם לאסטרטגיה אשר תקיף את   לרישום  פועלת  החברה 
לשיקולים  לב  שימת  תוך  המערכת  של  הרלוונטיים  האספקטים  מלוא 



 65 -ח                                                        

 שלהלן: 

 השאת ערך לחברה;  (1)

 תשומת לב ללוח הזמנים הצפוי לאישור כל בקשה לפטנט; (2)

 ;הגנה על קניינה הרוחני של החברה (3)

 תשומת לב לחזונה של החברה וכיווני פיתוח אפשריים עתידיים;  (4)

 חסימת מתחרים פוטנציאלים; (5)

 שיקולי עלות ותקציב.  (6)

להלן טבלה המפרטת את הפטנטים הרשומים ובקשות רישום פטנטים   .ב
 : סייברוואן  נכון למועד תשקיף ,של החברה

 תיאור הפטנט  שם הפטנט 
הזכויות  
 בפטנט 

עה/  מועד פקי
 קדימות 

מדינות  
 בהן אושר 

System and Methods to 
Facilitate Safe Driving  
(patent 10,075,581)   

מערכת המגבילה שימושים  
בנייד ע"י הנהג בלבד  

בנהיגה, ללא תלות בשיתוף  
 הפעולה של הנהג. 

 ארה"ב  22/6/2035 בעלות 

 

System and Methods to 
Facilitate Safe Driving 
(patent 10,412,212)   

מערכת המגבילה שימושים  
בנייד ע"י הנהג בלבד  

בנהיגה, ללא תלות בשיתוף  
 הפעולה של הנהג. 

 ארה"ב  22/6/2035 בעלות 

 

System and Methods of 
Locating Wireless Devices 
in a Volume (patent  
10,557,917   (  

ניקות זיהוי מיקום  טכ
 הטלפונים הניידים ברכב. 

 ארה"ב  27/11/2036 בעלות 

System and Methods to 
Facilitate Safe Driving 
(Publication CN 106464747 
A)  

מערכת המגבילה שימושים  
בנייד ע"י הנהג בלבד  

בנהיגה, ללא תלות בשיתוף  
 הפעולה של הנהג. 

שלב   22/6/2014 בעלות 

 :לאומי

 סין 

System and Methods to 
Facilitate Safe Driving 
(Publication 3158718)   

מערכת המגבילה שימושים  
בנייד ע"י הנהג בלבד  

בנהיגה, ללא תלות בשיתוף  
 הפעולה של הנהג. 

שלב   22/6/2014 בעלות 

 :לאומי

 אירופה 

System and Methods to 
Facilitate Safe Driving 
(Publication US2019-
0349466 A1)  

מערכת המגבילה שימושים  
בנייד ע"י הנהג בלבד  

בנהיגה, ללא תלות בשיתוף  
 הפעולה של הנהג. 

שלב   22/6/2014 בעלות 

 :לאומי

 ארה"ב 

System and Methods to 
Facilitate Safe Driving 
(Publication 249154)   

מערכת המגבילה שימושים  
בנייד ע"י הנהג בלבד  

בנהיגה, ללא תלות בשיתוף  
 הפעולה של הנהג. 

שלב   22/6/2014 בעלות 

 :לאומי

 ישראל 

System and Methods of 
Locating Wireless Devices 
in a Volume (pub. CN 
108474832 A) 

טכניקות זיהוי מיקום  
 הטלפונים הניידים ברכב. 

שלב   21/12/2015 בעלות 

 :לאומי

 סין 

System and Methods of 
Locating Wireless Devices 
in a Volume (pub. 259933) 

טכניקות זיהוי מיקום  
 הטלפונים הניידים ברכב. 

שלב   21/12/2015 בעלות 

 :לאומי

 ישראל 

System and Methods of 
Locating Wireless Devices 
in a Volume (pub. 3374784) 

טכניקות זיהוי מיקום  
 הטלפונים הניידים ברכב. 

שלב   21/12/2015 בעלות 

 :לאומי

 אירופה 

System and Methods of 
Locating Wireless Devices 
in a Volume (pub. US2020-

קום  טכניקות זיהוי מי
 הטלפונים הניידים ברכב. 

שלב   21/12/2015 בעלות 

 :לאומי
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 תיאור הפטנט  שם הפטנט 
הזכויות  
 בפטנט 

עה/  מועד פקי
 קדימות 

מדינות  
 בהן אושר 

38275107 A)  ארה"ב 

System, Method And 
Computer Program Product 
For Conveying Data 
Generated On-Board 
Vehicles To Remote 
Locations (app no. 263424) 

מערכת המעבירה מידע  
 מרכב במצוקה למוקד חירום. 

שלב   06/06/2016 בעלות 

 :אומיל

 ישראל 

System, Method And 
Computer Program Product 
For Conveying Data 
Generated On-Board 
Vehicles To Remote 
Locations (app no. 
16/306,932) 

מערכת המעבירה מידע  
 מרכב במצוקה למוקד חירום. 

שלב   06/06/2016 בעלות 

 :לאומי

 ארה"ב 

 
 אנושי הון .8.26.12

מתוכ  24  -כ  מועסקים  רוואןבסייב,  התשקיף  עדולמ  נכון   19  םעובדים, 
הפיתוח.   במחלקת  חברות/בעלי  עובדים  כעשר  מעסיקה  החברה  בנוסף, 

התחומים   מגוון  פיתוח  בנושאי  לה  המסייעים  משנה  כקבלני  מקצוע 
ושירות.   התקנה  ייצור,  סעיף  הטכנולוגיים,  ראו  החברה,  הנהלת  לתיאור 

   לעיל. 268.2.

 מימון  .8.26.13

, פרסמה סייברוואן תשקיף להשלמה  2020במאי    27ביום  יל,  כאמור לע .א
  להנפקה ראשונה לציבור.   , 2020במאי    28נושא תאריך    , ותשקיף מדף

 מיליון ₪.   26 -במסגרת ההנפקה, גייסה החברה כ

את  .ב מימנה  החברה  סייברוואן,  של  לציבור  הראשונה  להנפקה  עד 
הצעות פרטיות של   אשר בוצעו באמצעות  ,פעילותה באמצעות גיוסי הון

 לעיל.   . ב.8.26.6ואר בסעיף ת, כמניירות הערך של החברה

,  התקשרה בהסכמי השקעות גישור המירות למניותיההחברה  כמו כן,  

 לעיל.   .ג .8.26.6כמתואר בסעיף 

מממנת את פעילותה באמצעות מענקים שהוענקו לה החברה  בנוסף,  
מכוח מימון זה נדרשת  פרויקטים, אשר    3על ידי רשות החדשנות, בגין  

ממחזור המכירות שלה עד החזר המענק    3.5%-3%החברה להחזיר  
 לעיל.  8.26.10הכולל, והכל כאמור בסעיף 

החברה לא שעבדה נכס מנכסיה למעט שעבוד שאינו מהותי בגובה של  .ג
כרטיסי    20 מסגרת  להבטחת  החברה,  של  הבנק  בחשבון  ש"ח  אלפי 

 אשראי בהם עושה שימוש החברה.

לא תידרש לגייס מקורות  נכון למועד התשקיף, להערכת סייברוואן, היא   .ד
העסקית  צורך  לנוספים   פעילותה  עסקיה ביצוע  תפעול  לכיסוי  או 

 חודשים לאחר פרסום התשקיף.  12בתקופה של 

 מהותיים הסכמים .8.26.14

לא  , החברה יה המיידיים ודיווחסייברוואן על פי תשקיף נכון למועד התשקיף, 
   , למעט כמפורט להלן:התקשרה בהסכמים מהותיים

 הסכם שיתוף פעולה עם חברת הליסינג אוויס .א

יו.טי.אס    2019בפברואר    12ביום   עם  החברה  יוניברסל   -התקשרה 
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יוניברסל  של  קשורה  חברה  הינה  אשר  בע"מ,  תחבורה  פתרונות 
בחב עניין  בעלת  שהינה  בע"מ  ישראל  בעלת  מוטורס  הינה  אשר  רה, 

הזיכיון להפעלת חברת השכרת הרכב "אוויס" )להלן: "אוויס"( בהסכם 
ומכירה של מוצרי החברה לרכבים אשר משכירה אוויס. על פי   לשיווק 
תנאי ההסכם, אוויס תשווק ללקוחותיה את המערכת כרכיב אשר אותו  
הוצאות   מלוא  כאשר  המושכר,  לרכב  להוסיף  אוויס  של  הלקוח  יוכל 

המערכת, ה להתקנת  אחראית  תהיה  החברה  אוויס.  על  יוטלו  שיווק 
בסעיף  כאמור  החברה  מטעם  המערכת  מתקין  באמצעות  שתיעשה 

תעניק    6.20.3 כן,  כמו  החברה.  תעבוד  עמו  אחר  מתקין  או  לעיל 
החברה שלוש שנות אחריות בגין המערכת ללקוחותיה של אוויס. בגין  

תהא זכאית החברה לתשלום   כל מערכת שהוספה לרכבי אוויס כאמור,
בסכום לא מהותי כקבוע בהסכם. כל אחד מן הצדדים יהיה רשאי לסיים 

 יום לפחות. 30את ההסכם במתן הודעה מוקדמת בכתב של 

 הסכם שיתוף פעולה עם משטרת ישראל  .ב

)להלן:  ישראל  משטרת  עם  פעולה  שיתוף  הסכם  טיוטת  לחברה 
שהמשטרה"  במדגם  המערכת  התקנת  לצורך  המשטרה, "(  רכבי  ל 

לבחינת והוכחת יעילות המערכת של החברה למניעת הסחה סלולרית  
"(.  תקופת הפיילוט)להלן: " חודשים    4של נהגי המשטרה, וזאת למשך  

ב המערכת  את  החברה  תתקין  ההסכם,  לתנאי  רכבים   20-בהתאם 
המשטרה   לנהגי  החברה  תתקין  הפיילוט  תקופת  במשך  משטרתיים. 

לצורך  האפליקציה  לשימוש   את  טכנית  תמיכה  וכן  במערכת  שימוש 
משנה   קבלן  )או  החברה  תעביר  הפיילוט,  תקופת  בסיום  כאמור. 
בין   יכלול,  אשר  סיכום  דוח  המשטרה(  ידי  על  שאושר  כפי  מטעמה 
ובין   המערכת,  בידי  התקבלו  אשר  מהנתונים  שיעלו  מסקנות  היתר, 

ר לבין  המערכת  עם  המשטרה  רכבי  התנהגות  בין  הבדים  כבי  היתר, 
המשטרה ללא המערכת )קבוצת הביקורת( ובין התקופה בה המערכת 
הפיילוט   תקופת  במהלך  המשטרה  ברכבי  מותקנת  מערכת  הייתה 
קיבלה   כאמור,  הפיילוט  בסיס  על  שעברה.  בשנה  המקבילה  לתקופה 

בסעיף   כאמור  החדשנות,  מרשות  מענק  לעיל.  8.26.7סייברוואן  )ג( 
רכות הותקנו על ידי החברה ברכבי בתשקיף סייברוואן מובהר, כי המע

 המשטרה אך טיוטת הסכם שיתוף הפעולה טרם נחתמה. 

 "( פיילוט האוטובוסים מזכרי הבנות עם החברות דן והראל )להלן: "  .ג

בע"מ, המשמשת   החברה התקשרה במזכרי הבנות עם קבוצת הראל 
 " )להלן:  לביטוח  תחבורההראלכחברה  בדרום  דן  עם  וכן   )"  (2015  )

 " )להלן:  התאמת דןבע"מ  האוטובוס,  סביבת  לימוד  לצורך  וזאת   ,)"
המערכת לאוטובוסים והרצתה במספר אוטובוסים לצורך ביצוע אנליזה 
האוטובוס   נהג  של  תקין  הסלולרי  איכון  לוודא  בכדי  נדרשים  ותיקונים 

 ומניעת גישתו לאפליקציות המסיחות דעת מהנהיגה. 

ד עם  ההבנות  מזכר  פי  האוטובוסים  על  פיילוט  את  החברה  תבצע  ן, 
של   תקופה  הפיילוט    12למשך  לטובת  תעמיד  דן  כאשר    10חודשים 

אוטובוסים לצורך התקנה ושימוש במערכת, אשר תותקן על ידי החברה 
בתיאום עם יבואן האוטובוסים וספק התחזוקה של דן. במהלך תקופת 

הנתוני מלוא  את  לה  ותספק  לחברה  דן  תסייע  ם המתקבלים הפיילוט, 
 מהמערכת לצורך טיוב המערכת. 

של  מטרה  מתוך  וזאת  הראל,  עם  ההבנות  מזכר  נחתם  בהתאם, 
את   לבחון  מנת  על  בפיילוט  יתקבלו  אשר  בנתונים  להשתמש  הצדדים 
פוליסות  את  ולהתאים  כבדים,  ולרכבים  לנהגים  הביטוח  פוליסות 
נהגים  של  נסיעתם  לטיב  בהתאם  הראל  ידי  על  המוצעות    הביטוח 
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תמריצים   יצירת  לבחון  מטרה  מתוך  וכן  אוטובוסים  המפעילים  וחברות 
  והטבות כלכליות למשתמשי המערכת.

על בסיס הפיילוט ומזכרי ההבנות כאמור, אושר לחברה מענק מרשות  
 . 8.26.10החדשנות בסעיף 

 קאר-הסכם הענקת שירותים עם קבוצת גיל .ד

כי החברה מקבלת שי מצוין,  סייברוואן  רותי אחסנה, התקנה בתשקיף 
"(, אשר קאר-גיל( בע"מ )להלן: " 98קאר מערכות )-ושירות מחברת גיל

בע"מ,   אחזקות  גיליס  בשליטת  חברה  הינה  סייברוואן,  ידית  למיטב 
בעלת מניות בסייברוואן, שאינה בעלת עניין, וזאת בהתאם להסכם בין 
י  הצדדים. בהתאם להוראות ההסכם, ובתמורה לתשלום דמי שירות כפ

גיל מעניקה  הצדדים,  בין  עם  -שנקבעו  בקשר  בלעדיים  שירותים  קאר 
שירותי   וכן  סייברוואן,  של  המערכת  של  ושינוע  מלאי  ניהול  אחסנה, 
במערכת  שנים(  לשלוש  שנה  בין  )שנעים  ואחריות  תמיכה  התקנה, 
בין  ההסכם  בלבד.  ישראל  מדינת  בתחומי  והכל  בלעדיים,  שאינם 

ל בתוקף  הינו  שנה חו  24  -הצדדים  בכל  אוטומטית  ומתחדש  דשים, 
  60נוספת. כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של  

סטנדרטיות   הוראות  כולל  ההסכם  כאמור.  החידוש  תקופת  טרם  ימים 
הרוחני   הקניין  זכויות  מלוא  כאשר  סודיות,  על  ושמירה  לשיפוי  ביחס 

 במערכת שמורות לסייברוואן בלבד. 

 ים עם קשת החזקות שותפות מוגבלת הסכם הענקת שירות .ה

התקשרה סייברוואן  2019באוגוסט  8בתשקיף סייברוואן מצוין, כי ביום 
קשת   שידורי  ידי  על  המנוהלת  מוגבלת,  שותפות  החזקות  קשת  עם 

 " )להלן:  בע"מ  בהמשך קשת החזקות  ולפיו  שירותים,  בהסכם   )"
קעה  להשקעת קשת בסייברוואן בסך של מיליון ₪ כחלק מסיבוב ההש

סייברוואן בשנת   פרסומית 2020שביצעה  מדיה  , תעניק קשת שירותי 
)ערוץ   ברשומתה  אשר  נוספות,  ופלטפורמות  הטלוויזיה  ,  12בערוצי 

הנהוגים   השירותים  למחירי  בהתאם  וכו'(,  מאקו  אתר  קשת,  שידורי 
מיליון ₪ לסייברוואן, בתמורה להקצאת    3.5  -בקשת וזאת בהיקף של כ

   לעיל.   .ד.8.26.6ן. לפרטים נוספים, ראו סעיף  של סייברוואמניות 

 הסכם לקידום מכירות החברה בדרום מזרח אסיה . ו

בהסכם 2020באוגוסט    5ביום   התקשרה  היא  כי  החברה,  דיווחה   ,
 " )להלן:  ביפן  מושבו  שמקום  נציג  עם  יצירת  הנציגשירותים  לשם   ,)"

זרח אסיה  קשרים מסחריים, בעיקר עם יצרניות רכב וציי רכב בדרום מ
ואוקיאניה. על פי הסכם השירותים, הנציג יפעל לשיווק ולקידום מכירות  

 5%החברה בקרב לקוחות וגופים פוטנציאליים ויהא זכאי לעמלה של  

מקסימלית  לתקופה  וזאת  אלה,  ללקוחות  החברה  של  מכירותיה  בגין 
 חודשים ובהתאם להוראות הסכם השירותים.   48בת 

   ח ופיקו מגבלות .8.26.15

למיטב ידיעת החברה, נכון  ,  ודיווחיה המיידייםסייברוואן  על פי תשקיף   .א
, לא מוטלות על פעילותה של החברה מגבלות, חקיקה,  תשקיףלמועד ה

המעוגנים   מחייבים  תקנים  ואין  כלשהם,  מיוחדים  אילוצים  או  תקינה 
על בישראל. יחד עם זאת,    חברהבחוק הנוגעים לתחום פעילותה של ה

תשקי המיידייםסייברוואן  ף  פי  היא  ודיווחיה  לקידום ,  לפעול  מתכוונת 
כמערכת  ובעולם  בישראל  הרגולציה  גורמי  ידי  על  במערכת  הכרה 
על  מהותית  להשפיע  צפויה  כאמור  הכרה  חיים.  מצילת  טכנולוגית 

 החברה בכמה מישורים כמפורט להלן: 
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בחשיפת   (1) לגידול  ותרומה  החברה  של  השיווק  במאמצי  תמיכה 
 רת המוצר;והכ

הכרה רבה יותר של לקוחות פוטנציאליים בחשיבות המוצר, נושא  (2)
 שיוביל לגידול בהיקף המכירות;

בעולם   (3) אינטגרציה  חברות  ו/או  הרכב  יצרני  בקרב  המוצר  הכרת 
החברה  עם  פעולה  לשיתוף  לרצונם  להביא  שעשוי  דבר  הרכב, 

דע היסח  למניעת  אינטגרלי  פתרון  של  משותף  פיתוח  ת  לשם 
 (; לעיל .ה.8.26.10סלולרי בייצור הרכב )ראה סעיף 

ברחבי העולם, לרבות בישראל קיימת הגברת המודעות לנושא, מניעת  .ב
לגרום לתאונות  וזיהוי התרחישים האפשריים שעשויים  דרכים  תאונות 
רואים  אנו  כאשר  הנהג,  דעת  מסיח  כתוצאה  נגרמות  אשר  הדרכים 

 ה על מנת למנוע מקרים כאמור: שלבים ראשוניים של הסדרה וחקיק

 ישראל 

פרסמה ועדת שפר, ועדה אשר מונתה בשנת    2018באפריל    24ביום  
דרכים   2017 לבחינת  בדרכים,  לבטיחות  הלאומית  הרשות  ידי  על 

להפחתת מספר הנפגעים משימוש בסמארטפונים בנהיגה, דוח מסכם  
 לבדיקת הפתרונות להיסח דעת הנהג.  

שפר  ועדת  דוח  פי  התחבורה, על  למשרד  הועברו  המלצותיה  אשר   ,
מגדיל   בנהיגה  נייד  בטלפון  השימוש  כי  והיא  ברורה  מסקנה  עולה 

  44את הסיכון להתרחשות תאונות דרכים.  משמעותית )פי עשרה לערך(

( ייווצרו  כי  נדרש בפן הטכנולוגי  בין היתר,  פי המלצות הוועדה,  (  1על 
נהיגה,   במהלך  ניידים  בטלפונים  השימוש  לחסימת/מניעת  טכנולוגיה 

( וכן  "מותרות";  אפליקציות  כולל  2למעט  היכולת,  את  לפתח   )
נולוגית, לאכיפת התקנה האוסרת על קריאה וכתיבה במהלך נהיגה. טכ

למניעת   בנהיגה,  בסלולארי  השימוש  בתחום  האכיפה  את  למקד  וכן 
וכתיבה.   של  קריאה  במערכת  בחרה  הוועדה  כי  יצוין  זה  בהקשר 

 .  החברה כפתרון הראשון הטכנולוגי המופיע בהמלצותיה

בעיתונות לפרסומים  לעדכן   45בהתאם  התחבורה  משרד  כוונת  אודות 
את רשימת המערכות האוטונומיות המסייעות במזעור תאונות הדרכים, 

ת את השימוש בטלפון הנייד, כך שמערכות ובכללן גם מערכות המגבילו
פי   )ועל  התחבורה  משרד  בכוונת  כי  ניכר  במס,  בהקלות  יזכו  כאמור 
עמדתם הרשמית( לעדכן את נוהל השימוש במערכות בטיחות אלו כך  
שיתווספו מערכות בטיחות נוספות הזוכות להקלות במס כבר בתחילת 

בדצמבר    2021שנת   בחודש  שלח  ה  2019ובהתאם  תחבורה משרד 
מערכות   אילו  רכבים  יצרני  עם  לבחון  בישראל  רכבים  ליבואני  בקשה 
ברכבים   כאופציה  או  כסטנדרט  לשמש  עשויות  אקטיביות  בטיחות 
הגורמים הרלוונטיים במשרד   למול  פועלת  ידם. החברה  על  המיוצרים 
להיכלל כאחת המערכות אשר  על מנת  יבואני רכב  מול  וכן  התחבורה 

 די משרד התחבורה.מומלצות לשימוש על י

 העולם המערבי

פרסם האיחוד האירופי תיקון לתקנות "הבטיחות    2019במרץ    26ביום  
כל   2022לפיהן, בין היתר, יחויבו, החל משנת    46הכללית" של האיחוד, 

 
44   ww.gov.il/BlobFolder/reports/smartphones_2018/he/smartphones_2018.pdfhttps://w 
45  3778814,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 

46  INIT/en/pdf-2019-82-https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/smartphones_2018/he/smartphones_2018.pdf
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3778814,00.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-82-2019-INIT/en/pdf
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בתקינה   הכביש,  על  העולים  חדשים  אוטובוס  או  משאית  רכב, 
ת, בין היתר, להתקין חיישנים פנימיים ברכב, שיתריעו או ימנעו  האירופי

עם   יחד  כאמור,  מהלך  האיחוד,  דעת  פי  על  הנהג.  של  דעת  הסחת 
בהם  בשימוש  לחייב  האיחוד  צפוי  אשר  נוספים  בטיחות  אמצעים 

ל מעל  לחסוך  צפוי  ל  25,000  -ברכבים,  ומעל  אדם  חיי   -קיפוחי 
 47. 2038תאונות דרכים עד שנת  140,000

ככל הידוע לחברה, המערכת שפיתחה הינה הפתרון היחיד בעולם כיום  
בשית תלות  ללא  וזאת  הנהג,  ידי  על  שימוש  שלו, המונע  הפעולה  וף 

כתוצאה  הרכב.  נוסעי  שאר  של  הנייד  בטלפון  שימוש  למנוע  מבלי 
לפעול    2020מהגברת המודעות כאמור, החלה החברה בחודש בינואר  

ה מול  הצגתה   UN ECE-אל  למערכת,  חשיפה  ליצור  בכדי  וזאת 
 ושילובה כפתרון מומלץ או הכרחי בהתאם לרגולציה באיחוד האירופי. 

ה הדעת    NHTSA  -בנוסף,  היסח  בעיית  לפתרון  מקיף  מחקר  פרסם 
ון  , פתרNHTSA  -על פי הצעת ה  48כתוצאה משימוש בטלפון הסלולרי.

מלא לבעיית היסח הדעת נדרש כי יהיה פתרון המבחין בין אזור הנהג 
של  הפעולה  בשיתוף  תלוי  יהיה  לא  כי  נדרש  הרכב,  שאר  לבין  ברכב 
הנייד.   בטלפון  יישומים  של  סלקטיבית  חסימה  בעל  יהיה  וכי  הנהג 
החברה סבורה כי היא ממלאת אחר חזון זה במלואו, היות שהמערכת  

 ים המתוארים.  עונה על שלושת הצרכ

 משפטיים  הליכים .8.26.16

כי    נמסר,  לא  מסייברוואן  התשקיף,  למועד  ועומדיםנכון  הליכים    תלויים 
 משמעותיים שהחברה צד להם.משפטיים 

 עסקית ואסטרטגיה  יעדים .8.26.17

מטרתה המרכזית של החברה  ,  ודיווחיה המיידיים סייברוואן  י תשקיף  על פ
ה בפתרוןהינה  גלובלית  בטיחותי   כרה  סטנדרט  המהווה  כמוצר  המערכת 

לנהג   המתקדמים  העזר  מוצרי  ל  ADASבקטגוריית    -ו  ABS  -)בדומה 
ESP  החברה של  חזונה  למימוש  תסייע  זו  הכרה  כי  סבורה  החברה   .)

שנה. מידי  בעולם  שייוצרו  רכבים  אלפי  במאות  המערכת  פי    להטמעת  על 
המיידיים ודיווחיה  סייברוואן  הציב תשקיף  החברה  היעדים ,  את  לעצמה  ה 

 הבאים:

הפיתוח .א יעדי  והפיתוח    -  השגת  המחקר  תהליכי  השלמת  באמצעות 
בסעיף   לייצור    8.26.10המפורטים  הדרושות  התשתיות  ויצירת  לעיל, 

המוצרים בעתיד, וכן המשאבים הנדרשים לחברה לשם כך. השגת יעדי  
אפשר הפיתוח יסייעו לחברה לממש את חזונה וליצור טכנולוגיה אשר ת

 לשלב את המערכת כבר בהליך ייצור הרכב.  

הפוטנציאליים .ב היעד  לשווקי  וחדירה  באמצעות   -  צמיחה  היתר,  בין 
פעולה   ושיתופי  שירותים  נותני  עם  טווח  ארוכי  עבודה  ממשקי  יצירת 
עסקיים עם חברות ביטוח וציי רכב, לרבות חברות להשכרת כלי רכב. 

הוא החברה  יעד  כי  יצוין  זה  בעשרות    בהקשר  המערכת  את  להתקין 
כמערכת   זה  בשלב  רכבים.  אלפי  בשווקים    After-Marketומאות 

הישראלי, האירופאי והאמריקאי, ברכבים פרטיים, משאיות ואוטובוסים,  
וכן, בהמשך תהליך החדירה לשוק, כמוצר המוטמע בתהליך הייצור של  

  הרכב.

המערכת .ג של  ומיתוג  בשנים    -  מיצוב  החברה  כחברה מיצוב  הקרובות 

 
47  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1793 
48 29051/summary-05/2016-12-2016-https://www.govinfo.gov/app/details/FR 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1793
https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2016-12-05/2016-29051/summary
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בארץ   דרכים  תאונות  למניעת  המתקדמות  המערכות  בשוק  המובילה 
הרחבת והעמקת סל כלי הרכב להם החברה תוכל   -ובעולם, ובתוך כך  

המערכת על ידי הרגולציה  כי להכרה של  סבורה  לספק שירות. החברה  
בישראל ומחוצה לה כמערכת טכנולוגית המצילה חיים השפעה מכרעת 

ש מיצובה  להטבות על  להביא  ועשויה  בשוק  מוביל  כשחקן  החברה  ל 
במיסוי וביטוח בשימוש במערכת, דבר אשר ישפיע מהותית על הביקוש 

 למערכת.

רכבים .ד ייצור  בהליך  המערכת  של    -  הטמעת  להכרה  תפעל  החברה 
( במערכת  OEMויצרני רכב )  (Tier1)חברות אינטגרציה, מערכות רכב  
בש כבר  ברכבים  הפתרון  המערכת  ושילוב  פיתוח  תחילת  ייצורם.  לב 

( וכניסתו לשוק צפויה  .ח.8.26.10)ראה סעיף    2021  לאמצעמתוכננת  
 . 2023בסוף שנת 

 סיכון  גורמיב דיון .8.26.18

סייברוואן של  לפעילותה  הקשורים  הסיכון  גורמי  אודות  פרטים  כפי  להלן   ,
  :נכון למועד התשקיף יה המיידיים,פורטו בתשקיף סייברוואן ודיווחשאלו 

 : סיכוני מקרו .א

ואי (1) כלכלית  העולמי-האטה  בשוק  ולאי  –  ודאות  ודאות -להאטה 
ובשווקי היעד אליהם  ו/או העולמי בכלל  כלכלית בשוק הישראלי 
וחברות   רכבים  ציי  למשל  בעתיד,  לחדור  מבקשת  סייברוואן 

ה להיות  עשויות  רכבים,  יצרני  גם  כמו  על ליסינג,  לרעה  שפעה 
 יכולתה של סייברוואן לחדור לשווקים אלו.  

גלם (2) חומרי  במחיר  בהם    –  תנודות  אשר  הגלם  מחומרי  חלק 
אשר  מחיר  לתנודות  נתונים  סייברוואן  של  ספקים  משתמשים 
לשלם   סייברוואן  תידרש  אותם  המחירים  על  להשפיע  עשויים 

 בעבור הליך הייצור.  

הביטחו (3) הכלכלי,  במצב  ובעולםתלות  בישראל  והמדיני    –  ני 
לשינויים במצב הכלכלי, הביטחוני והמדיני עשויה להיות השפעה  
והמדיני   הביטחוני  במצב  החמרה  סייברוואן.  של  פעילותה  על 
לייצא   סייברוואן  של  ביכולתה  לירידה  להביא  היתר,  בין  עשויה, 

 את מוצריה לשווקי היעד.  

החליפין  (4) בשערי  לשינויים  בהם   חלק  –  חשיפה  הגלם  מחומרי 
מט"ח,  באמצעות  נרכשים  סייברוואן  של  ספקים  משתמשים 
על  להשפיע  עשויים  חליפין  בשערי  משמעותיות  תנודות  כאשר 
לשווק  מכוונת  סייברוואן  בנוסף,  סייברוואן.  תשלם  אותו  המחיר 
חשופה   במט"ח,  לתקבולים  צפויה  ולפיכך  העולמי,  לשוק  גם 

מ השקל  של  החליפין  בשערי  המרכזיים  לתנודות  המטבעות  ול 
 בשווקי היעד. 

הקורונה (5) נגיף  ברחבי    –  התפשטות  הקורונה  נגיף  התפשטות 
עלולים   בעולם,  הכלכלית  הפעילות  מהתמנות  והחשש  העולם 
להשפיע על פעילותה של סייברוואן ותוצאותיה. הנהלת סייברוואן  
הסיכונים  על  הווירוס  השפעת  התפשטות  השלכות  אחר  עוקבת 

הקש בהתאם  השונים  לפעול  ונערכת  לפעילותה  ורים 
 חויות.תלהתפ

 : סיכונים ענפיים .ב

חדירת מוצרים מתחרים למערכת הסייברוואן לשווקים    –  חרותת     (1)
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פיתוח   ו/או  יותר  רבה  במהירות  דומות  טכנולוגיות  פיתוח  ו/או 
מערכת   של  הפעילות  בתחום  יותר  מתקדמות  טכנולוגיות 

לחדור   עשויות  אשר  מערכת סייברוואן,  חדירת  בטרם  לשווקים 
 סייברוואן.  

מימון  (   2) מקורות  על  ומקורות  חיצוניים  התבססות  הון  גיוס  ויכולת 
תלוי    –  מימון סייברוואן  של  והמוצרים  הטכנולוגיה  פיתוח 

וזמינות היקפם הנדרש  חיצוניים, אשר  מימון  עשויים    םבמקורות 
של   והפיתוח  המחקר  תוצאות  בשל  וזאת  מהותית  להשתנות 

הרגולטוריות. הרשויות  של  ודרישות  תחרות  כל    החברה,  אין 
היא   נוספים,  מימון  למקורות  תזדקק  שהחברה  ככל  כי  ודאות 

 תצליח לגייסם לצורך פיתוח מוצריה בעתיד.  

פעילותה    –  ברגולציהשינויים  (   3) וכן  סייברוואן  של  מוצריה  שיווק 
לפי בעתיד  כפופים  להיות  עשויים  והפיתוח  קוח  בתחומי המחקר 

התקדמות  כי  סבורה  החברה  בעוד  שונות.  במדינות  ולרגולציה 
דרכים   תאונות  למניעת  סיוע  במערכות  תומכת  רגולציה  של 
עשויה להיטיב עמה, שינויים והתפתחויות בדרישות הרגולטוריות  

עמידה של החברה בדרישות כאמור עשויים לגרום להטלת -או אי
יברוואן, וכן לגרום לה  מגבלות או לעיכובים בפיתוח מוצריה של סי

 להוצאות. 

 אותה   לטכנולוגיה  חלופית  טכנולוגיה  יצירת  –  טכנולוגי  שינוי  (   4)
 .החברה פעילות בהיקף  לפגוע עלולה, סייברוואן מציעה

 הליכי  במסגרת  ניסויים  ביצוע   –  ופיתוח  מחקר  בהליך  האטה (5)
 בשל  להיעצר  או  להתעכב  עלול   סייברוואן  שעורכת  ופיתוח    מחקר
 .בחברה תלויות אינן אשר שונות סיבות

 : לסייברוואן  ייחודיים סיכונים .ג

  באופן   יקר   מוצר   ויצירת  סייברוואן  של  התמחור   שיטת  –  תמחור (1)
 .  היעד לשוק לחדור החברה של  ביכולתה לפגוע עשוי יחסי

החברה (2) למוצרי  למוצרי  –  ביקוש  ביקוש  יהיה  כי  וודאות  כל  אין 
  דיק את ייצורם ושיווקם באופן מסחרי.החברה בהיקף אשר יצ

ופיתוח (3) מחקר  בהליכי  הצלחה  הליכי   –  אי  כי  וודאות  כל  אין 
המחקר ופיתוח, אשר מתבצעים במועד התשקיף וכן כאלה אשר  

ידי סייברוואן, כאשר בסעיף   לעיל,    8.26.10מיועדים לביצוע על 
  יבשילו לכדי מערכות באיכות מהסוג המבוקש לשיווק ומכירה.

חדש (4) סלולרי  שידור  שיטת  עם  של יכול-אי   –  התמודדות  ת 
ל שידור  סייברוואן  שיטת  עם  פתרונות   5Gהתמודד  ומציאת 

לשיטת   שנעשה  כפי  טכנולוגי,  פתרון  מתן  עם  להתמודדות 
מוצר  4Gהשידור   לייצר  החברה  של  ביכולתה  לפגוע  עשויה   ,

 . באיכות הנדרשת

 מידת השפעתם: את המציגה את סוג הסיכונים ולהלן טבלת  
 

 מידת ההשפעה  גורמי סיכון

 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה 

ואי •  גורמי מקרו  כלכלית,  -האטה 
 ודאות בשוק העולמי 

לשינויים   • חשיפה 
 בשערי החליפין 

חומרי   • במחיר  תנודות 
 גלם 

הכלכלי,   • במצב  תלות 
והמדיני   הביטחוני 

 בישראל ובעולם 
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 מידת ההשפעה  גורמי סיכון

 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה 

נגיף   • התפשטות 
 ורונה הק

מקורות   •  גורמים ענפיים  על  התבססות 
ויכולות   חיצוניים  מימון 

 גיוס הון ומקורות מימון 

 שינויים ברגולציה  •

מחקר   • בהליך  האטה 
 ופיתוח 

 

 תחרות  •

 שינוי טכנולוגי  •

 תמחור  •   גורמים מיוחדים 

   ביקוש למוצרי החברה •

בהליך  -אי • הצלחה 
 מחקר ופיתוח 

התמודדות עם שיטת   •
 ידור סלולרי חדש ש
 

 
 

 ("החברה"או "וויפפלאש"  )להלן בס"ק זה: בע"מ וויפפלאש  .8.27

 כללי .8.27.1

ב וויפפלאש הנה חברה   .א בישראל, אשר התאגדה   6  -פרטית הרשומה 
 .  2018בספטמבר, 

בדים   .ב של  ופיתוח  במחקר  עוסקת  לוויפפלאש  עבור    הסביבידידותיים 
 תעשיית המגבונים.  

צלחת ההנפקה על פי תשקיף זה, התחייבה השותפות לבצע בכפוף לה .ג
בוויפפלאש,   כהשקעה  של  החזקה  לה  תקנה  מההון    11.76%  -אשר 

)כמתואר בסעיף   דילול מלא  על בסיס  וויפפלאש,    8.20.5המונפק של 
 לעיל(.  

 -מחזיקה בלעיל(    8.20.5קודם )כהגדרת בסעיף  נכון למועד התשקיף,   .ד
מהון החברה, על   1.06% -כל החברה, המהוות מניות רגילות ש 1,603

 בסיס דילול מלא. 

זה, התחייבה קודם  פי תשקיף  כי בכפוף להשלמת ההנפקה על  יצוין, 
נוסף בסך של     8.20.5, כמתואר בסעיף  דולר  אלפי  57להשקיע סכום 

 . לעיל

משכך, עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, וביצוע ההשקעות של  
וש השותפות  של  בסעיף  קודם,  כמתואר  המשקיעים,  יתר    8.20.5ל 

 -כ מניות רגילות בחברה, אשר תשקפנה   4,008  -בלעיל, תחזיק קודם  
 מהון המניות המונפק של החברה, על בסיס דילול מלא.   2.23%

התשקיף,   .ה למועד  בסעיף  קרן  סיד  ו פרנכון  לעיל(,  8.6.2)כהגדרתה   .
מהון    1.06%  -כוות  מניות רגילות של החברה, המה  1,603  -מחזיקה ב

 החברה, על בסיס דילול מלא. 

יצוין, כי בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, התחייבה פרוסיד  
של  קרן   בסך  נוסף  סכום  בסעיף  דולר  אלפי  57להשקיע  כמתואר   ,

 לעיל.   8.20.5

וביצוע ההשקעות של  זה  פי תשקיף  משכך, עם השלמת ההנפקה על 
ושלקרן   פרוסיד השותפות  של  בסעיף   ,  כמתואר  המשקיעים,  יתר 
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פרוסיד    8.20.5 תחזיק  בחברה,   4,008  -בקרן  לעיל,  רגילות  מניות 
מהון המניות המונפק של החברה, על בסיס    2.23%  -כ אשר תשקפנה  

 דילול מלא. 

נכון למועד התשקיף, מר עמית גרין, מי שמכהן כמנכ"ל השותף הכללי  . ו
ב מחזיק  רגילות    507  -והשותפות,  המהוות  מניות  החברה,    -כשל 

 מהון החברה, על בסיס דילול מלא.  0.33%

יצוין, כי בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, וכמתואר בסעיף  
  18לעיל, התחייב מר עמית גרין להשקיע סכום נוסף בסך של    8.20.5

 לעיל.   8.20.5אלפי דולר, כמתואר בסעיף 

ביצוע ההשקעות של  משכך, עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, ו
בסעיף   כמתואר  המשקיעים,  יתר  ושל  השותפות  של  גרין,  עמית  מר 

גרין    8.20.5 עמית  מר  יחזיק  בחברה,   1,266  -בלעיל,  רגילות  מניות 
מהון המניות המונפק של החברה, על בסיס    0.71%  -כ אשר תשקפנה  

 דילול מלא. 

הש .ז מנכ"ל  של  אחיו  גרין,  עידו  מר  התשקיף,  למועד  הכללי נכון  ותף 
ב מחזיק  המהוות    506  -והשותפות,  החברה,  של  רגילות    -כמניות 

 מהון החברה, על בסיס דילול מלא.  0.33%

יצוין, כי בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, וכמתואר בסעיף  
נוסף בסך של    8.20.5 גרין להשקיע סכום  עידו   18לעיל, התחייב מר 

 עיל.  ל 8.20.5אלפי דולר, כמתואר בסעיף 

וביצוע ההשקעות של  זה  פי תשקיף  משכך, עם השלמת ההנפקה על 
בסעיף  כמתואר  המשקיעים,  יתר  ושל  השותפות  של  גרין,  עידו  מר 

גרין    8.20.5 עידו  מר  יחזיק  בחברה,   1,266  -בלעיל,  רגילות  מניות 
מהון המניות המונפק של החברה, על בסיס    0.71%  -כ אשר תשקפנה  

 דילול מלא. 

 נהלת החברה ה .8.27.2

טופרובסקי   .א משה  כמנכ"ל   –מר  המשמש  החברה  של  משותף  מייסד 
בחברה.   הדירקטוריון  הינו  ויו"ר  טופרובסקי  של מר  ניהולי  ניסיון  בעל 

בחברות   שנים  פרטיותב  הזנק,כעשרים  ציבוריות    ובחברות  חברות 
מנכ"ל מר טופרובסקי כשימש    ,בתחומים שונים. לפני הקמת וויפפלאש

צי הקודמיםשותפות  תפקידיו  בין  והגז.  הנפט  חיפושי  בתחום    , בורית 
משנה למנכ"ל התאחדות הקבלנים, מנהל חרום מר טופרובסקי ככיהן  

הינו  מר טופרובסקי  ובטחון בתאגיד מים ויועץ למכון התקנים הישראלי.  
ו-רךעו בהשכלתו  עודין  משרד  מדין -רכיבעל  טופרובסקי.  מתמחה   ר 

אסטרטגיה מרגולציה    ,בניהול,  משברים.  טופרובסקיוניהול  בוגר    ר 
תואר ראשון למשפטים ותואר ראשון בראיית חשבון מאוניברסיטת תל 

 יורק. -אביב, ותואר שני במימון מאוניברסיטת ניו

לוטגן   .ב וסמנכ"ל מו"פ   –פרופסור כריסטופר  מייסד משותף של החברה 
ניסיון של מעל  פרופ' לוטגן הינו  של החברה.   שיית  שנים בתע  25בעל 

הלא והבדים  כארוגים-הנייר  במהלכן  אשר  הנדסיות  ,  במשרות  יהן 
קימברלי  ,בכירות עבור  כיהן  -בעיקר  האחרון  בתפקידו  פרופ'  קלארק. 
קימברלילוגטן   עבור  והנדסה  למחקר  בכיר  ועסק -כמנהל  קלארק 

אמריקה.   בצפון  החברה  בפעילות  לייצור  וסיוע  לוטגן  בחדשנות  פרופ' 
חלקם רשומים על שמו. החל משנת אשר  ם,  נטל חלק בעשרות פטנטי

יה טק  'במספר תפקידים באוניברסיטת גו'רגפרופ' לוטגן  מחזיק    ,2014
לוטגן  ארה"ב.  בש  גו'רג'יהבמדינת    שבאטלנטה מתמחה פרופ' 
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בין   מהצומח.  שמקורם  בחומרים  מתקדמים  -2015השנים  במחקרים 
ייר והפאלפ. ארגון תעשיית הנ - TAPPIכנשיא פרופ' לוטגן כיהן  ,2017

לוטגן   ופאלפ  פרופ'  נייר  בהנדסת  ראשון  תואר  אוניברסיטת מבוגר 
ופאלפ  שבארה"ב  מישיגןבמדינת  ווסטרן   נייר  בהנדסת  שני  תואר   ,

נייר באפלטון ודוקטורט  שבארה"ב  ויסקונסין  במדינת    ,מהמכון לכימיית 
 . , במדינת ג'ורג'יה שבארה"בבנייר ופאלפ מאוניברסיטת ג'ורג'יה טק

ג'קסון  ד .ג ראשי.    –יוויד  פיתוח  ומנהל  החברה  של  משותף  מר מייסד 
בע הינו  הלאג'קסון  הבדים  בתעשיית  שנים  כארבעים  של  ניסיון  -ל 

סוגיה   ארוגים מגוון  על  המגבונים  ג'קסון  .  ומתמחה בתעשיית  כיהן  מר 
קימברלי עבור  תפקידים  מחקר  -במספר  בתפקידי  בעיקר  קלארק, 

יה מעורב במאות פטנטים בתחום, ואף  המר ג'קסון    .ופיתוח מתקדמים
מהם.   בעשרות  כממציא  ג'קסון  רשום  בהנדסה מר  ראשון  תואר  בוגר 

וו מאוניברסיטת  מאוניברסיטת יכימית  כימית  בהנדסה  שני  ותואר  ילס 
 וושינגטון. 

מרגלית   .ד בחברה.    –אלי  אסטרטגי  עסקי  פיתוח  הינו  יועץ  מרגלית  מר 
ייסד  מר מרגלית הינו מ סקי וניהול.  שים שנות ניסיון בפיתוח עבעל כשלו

בארה"ב MWI, ונשיא שבסיסה  מגוונות  חברות  תפקידו  קבוצת  לפני   .
מרגלית  כיהן  הנוכחי,   כדירקטור  מר  קמרו,  של  כמנכ"ל 

וכן   לתוכניות קיוביק,  עבור  תוכניות  כסמנכ"ל  גראמן,  בנורת'רופ 
ינו  מר מרגלית ה  .קולסמן כסמנכ"ל יחידה עסקית וסמנכ"ל הנדסה עבור
ובמתמטיקה בפיסיקה  כפולים  תארים  במ בעל  השלים  אותן  סגרת  , 

תוכנית "תלפיות" של צה"ל, תואר שני בפיסיקה יישומית מאוניברסיטת 
 האמפשיר.-במנהל עסקים מאוניברסיטת ניו MBA תל אביב, ותואר

מרום   .ה ל   –טל  בחברה.  אסטרטגי  עסקי  פיתוח  מרום יועץ  כעשרים    מר 
ניסיון בתפקידי   וציבוריות  -ניהול בכירים בחברות היישנות  טק פרטיות 

בנאסד"ק, בדגש על פיתוח עסקי בינלאומי,   , אשר חלקן נסחרו בישראל
האחרון  בעשור  בעולם.  ומכירות  שיווק  מערכי  של  וניהול  בהקמה    ,וכן 

כמנכ"ל של קבוצת חברות בתחום המכשור הרפואי   מר מרוםמשמש  
  דין-רךעו  הינו  מר מרוםולם.  המפתחות ומייצרות בישראל ומייצאות לע

מיראז'   קרן  של  המנהלים  הכשרת  תוכנית  בוגר  בישראל,  מוסמך 
ותואר  שבארה"ב  קליפורניה  מדינת  ב במשפטים  ראשון  תואר  ובעל 

 ראשון בחשבונאות, שניהם מאוניברסיטת תל אביב. 

 סביבה כללית  .8.27.3

 רקע להתפתחות תעשיית המגבונים .א

כי   נמסר,  בשנת המגבונימהחברה  פותחו  המסחריים  הראשונים  ם 
של המאה הקודמת חלה האצה   90  -באמצע המאה הקודמת. בשנות ה

בביקושים למגבונים מסחריים, ובעיקר למגבונים לתינוקות. עם השנים,  
משלים   ניקוי  ביניהם:  למגבונים,  נוספים  שימושים  עשרות  התפתחו 

כללי, ח ניקוי  יטוי, הסרת לק, למבוגרים, הגיינה אישית, הסרת איפור, 
ול בחיות, הסרת כתמים, ניקוי רכבים, ריענון, ניקוי מכשירים  פשיזוף, טי 

 אלקטרוניים, שימוש רפואיים שונים ושימורים תעשייתיים.  

 שוק עולמי וישראלי  .ב

הגלובלי  2018  בשנת ארוגים  הלא  המגבונים  שוק  בכ  ה,    16.6-וערך 
מוח בקצב צמיחה שנתי  שוק זה צפוי לצ,  2023מיליארד דולר. עד שנת  
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 .49מיליארד דולר  21.8- ולהגיע לשווי של כ 5% -כשל 

פר כדוגמת  ענק  חברות  כוללת  העולמית  המגבונים  -וקטרתעשיית 
פק, רוקליין  -קלארק, ג'ונסון אנד ג'ונסון, יוניליבר, נייס-גאמבל, קימברלי

מפעלים   קיימים  רבות  במדינות  יותר.  קטנים  גודל  מסדרי  חברות  וגם 
 שונים העוסקים בשלבי תעשיית המגבונים.  

למצוא   ניתן  וכיום  ענפה  מגבונים  ייצור  תעשיית  התפתחה  בישראל 
ת בתחום: עלבד משואות יצחק בע"מ, ארבע חברות בורסאיות העוסקו

תעשיות   ת  1953אבגול  שלא"ג  ספאנק  עבע"מ,  ונ.ר  בע"מ  שיות 
תעשיות בע"מ. מעבר לחברות הציבוריות הנ"ל, קיימות מספר חברות 

 פרטיות בעלות התמחות בתחום.  

 שלבי יצור מגבון  .ג

מצריך  שלב  כל  כל  כאשר  עיקריים,  שלבים  משני  מורכב  מגבון  ייצור 
 ידי חברות מתמחות, כדלקמן: -תעשייתית אחרת ונעשה עלתשתית 

ייצור הבד מרכיביו השונים לגליל בד יבש. קיימות מספר שיטות  (1)
חיבור   בדרך  הגלם,  בחומרי  מזו  זו  נבדלות  והן  בד  ייצור 
וברמת  הבד  תכונות  לבד,  השונים  )הסיבים(  המרכיבים 

 הידידותיות לסביבה. 

קיפול (2) )הרטבה,  הבד  למוצר  עיבוד  והפיכתו  אריזה(  חיתוך,   ,
 מוגמר. 

 השפעה סביבתית  .ד

)בעיקר   פלסטיק  המכילים  גלם  מחומרי  מיוצרים  המגבונים  מרבית 
לא מתכלים ולא מתפרקים,  מגבונים סינטטיים אלו  מאחר שפוליאסטר(.  

יצירת סתימות  גורמים נזקים סביבתיים וכלכליים רביםהם   , באופן של 
הונזקים   שרשרת  כל  הצנרת  לאורך  דרך  הביתי  מהביוב  החל  ביוב, 

טיהור   ומכוני  הארצית  המערכת  ביוב,  מכוני  משאבות,  העירונית, 
מגבונים   ובטבע  משומשים  השפכים.  הים  חופי  בנהרות,  נמצאים  אף 

( בחיות  לפגיעה  לגרום  החיים  בייחוד  וועלולים  היצורים  וליתר  לדגה 
 במקורות מים(.  

בפסולת   טיפול  האיסוף,    נעשיתמגבונים  בנוסף,  כאשר  במטמנות, 
העברה למטמנות כאמור והטיפול בהם יוצרת עלות כלכלית וסביבתית  

 נוספת. 

לפי מחקר שנערך עבור המשרד להגנת הסביבה, משך ההתפרקות של 
הינו   סינטטי בתנאי הטמנה  ומשך ההתפרקות   300-500מגבון  שנים, 
 .  51הינו מספר חודשים 50של מגבון פריק בתנאי קומפוסטציה 

ממגבונים  הנגרמים  נזקים  אומדים את המחקרים רבים שנעשו בעולם  
ב בשנה סינטטיים  דולר  תעשיית 52כמיליארד  של  היציגים  הארגונים   .

( ארוגים  הלא  הלא  -  53Edanaהבדים  הבדים  תעשיית  של  -ארגון 

 
49 market-wipes-nonwoven-boost-to-appeal-https://www.smithers.com/resources/2018/jun/sustainable 

 
 הליך של ניצול פסולת להפקת חומר שמטייב את הקרקע.  קומפוסטציה הינו ת  50
51 p0800/p0766.pdf-http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701 
52  -ryea-each-use-we-wipes-wet-polluting-11000000000-the-ditch-to-https://metro.co.uk/2019/06/14/call

9927757/ 
2014/file-october-wipes-wet-papers/116-http://www.eureau.org/resources/position 

53 https://www.edana.org/ 

https://www.smithers.com/resources/2018/jun/sustainable-appeal-to-boost-nonwoven-wipes-market
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0766.pdf
https://metro.co.uk/2019/06/14/call-to-ditch-the-11000000000-polluting-wet-wipes-we-use-each-year-9927757/
https://metro.co.uk/2019/06/14/call-to-ditch-the-11000000000-polluting-wet-wipes-we-use-each-year-9927757/
http://www.eureau.org/resources/position-papers/116-wet-wipes-october-2014/file
https://www.edana.org/
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ו  -ארגון של תעשיות הבדים הלא  -  54Inda  -ארוגים ותעשיות קשורות 
המהונדסים והבדים  בשנתארוגים  הוציאו  להערכת   2008  (  הנחיות 

אלו עודכנו מספר פעמים, כאשר ארוגים. הנחיות  -נשטפות של בדים לא
בשנת   פורסם  האחרון  העדכנית ,  2018העדכון  הגרסה  פורסמה  עת 

ההנחיות   של  סעיף   4GD)הרביעית(  ראה  הנ"ל,  ההנחיות  )לתיאור 
  .להלן( 8.27.19

שההנחי טענו  רבים  גופים  אלו,  הנחיות  פרסום  לאחר  אינם גם  ות 
שסומנו  מספקות מגבונים  בגין  גם  סביבתיים  נזקים  נגרמים  וכי 

ת אחרות . הנחיו56. אף הוגשו בנושא מספר תביעות ייצוגיות 55כנשטפים
ועל     57(Fine to Flushלהערכת נשטפות של מגבונים הוכנו באנגליה )

 .58( IWSFGי קבוצת ארגוני מים בינ"ל )יד

נשפט  מגנון  בין  מבחין  לסביבה,  הידידותיים  המגבונים  סוגי  מבחינת 
ההבדל כאשר  מתכלה,  מגבון  הזמן   לבין  במשך  מתבטא  השניים  בין 

שלוקח למוצר להתפרק. מבחינת פירוק המגבון, יש להפריד בין פירוק  
פירוק   לבין  המאחים(  הסיבים  היפרדות  או  )קריעה  המגבון  של  פיזי 
ביולוגי או אחר של הסיבים עצמם. על מנת שמוצר יחשב לנשטף, עליו  

הזמן ומידת   להתפרק בחלקו )פירוק פיזי( במהירות רבה, כאשר משך
ואין   נשטפות  שמגדירות  השונות  מהשיטות  אחת  בכל  נקבעו  הפירוק 
להיות   עליו  מתכלה,  יחשב  שמוצר  מנת  על  מחייב.  עולמי  סטנדרט 
מסוגל להתפרק למרכיביו, בין בהתכלות "טבעית" ובין במתקן קומפוסט  

בין   להימשך  יכול  מגבון  לפירוק  הזמן  משך  שם    3-5תעשייתי, 
להיקרא  59שבועות שיכולים  מוצרים  לגבי  סטנדרטים  קיימים  כאשר   ,

 . 60קומפוסטיים )מתכלים(

 מגמות בשוק המגבונים .ה

העיקריים    גורמים, המיוחסת לוק המגבונים נמצא בצמיחה רבת שניםש
שימוש יהעליהבאים:   המאפשרת  החיים  ובאיכות  החיים  ברמת   ה 

המגבונים   בשימושי  עליה  נדרשות,  פעולות  וקיצור  לייעול  במגבונים 
הגידו וגדל,  הולך  שימושים  במגוון  נוחות  הייצור  המאפשרים  בכושר  ל 

והשיקול   מחירים  להוזלת  המובילים  הייצור  תהליכי  ייעול  העולמי, 
 הסביבתי שהולך ומתגבר עם השנים.

כי נגיף הקורונה בתחילת שנת    יצוין,  גידול  ,  2020מאז התפרצות  חל 
וניקוי. ביקוש זה    61משמעותי בדרישה למגבונים, בייחוד למגבוני חיטוי 

 . 62יצרניות המגבונים של ביטוי בהגדלת מכירות בא לידי 

 מוצרים וטכנולוגיה  .8.27.4

ידידותי   .א בד  של  סוג  הינו  וויפפלאש  מפתחת  אותו  העיקרי  המוצר 
-יה הנמצאת בהליך של מחקר ופיתוח עללסביבה, המבוסס על טכנולוג

 
54  https://www.inda.org/ 
55  FlushablesApril1.pdf-https://www.ryerson.ca/content/dam/water/Research/FinalReport 
56  -wipes-flushable-target-settlements/845007-settlements/closed-https://topclassactions.com/lawsuit

settlement/-action-class 
57  flush/-to-drainage/fine-and-sewage-topics/managing-https://www.water.org.uk/policy 
58  specification/-flushability-https://www.iwsfg.org/iwsfg 
59  compostable-vs-biodegradable-://www.vegfest.co.uk/2019/10/01/zerowasteweekhttps 
60  -a-for-circumstances-required-the-are-items/what-bioplastics.org/faq-https://www.european

compostable-product-to-compost 
61 -disinfecting-clorox-shortage-https://www.usatoday.com/story/money/2020/08/04/coronavirus

wipes/3293228001/ 
62  00.pdf-1297000/P1296957-https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1296001 

00.pdf-1298000/P1297090-https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1297001 

https://www.inda.org/
https://www.ryerson.ca/content/dam/water/Research/FinalReport-FlushablesApril1.pdf
https://topclassactions.com/lawsuit-settlements/closed-settlements/845007-target-flushable-wipes-class-action-settlement/
https://topclassactions.com/lawsuit-settlements/closed-settlements/845007-target-flushable-wipes-class-action-settlement/
https://www.water.org.uk/policy-topics/managing-sewage-and-drainage/fine-to-flush/
https://www.iwsfg.org/iwsfg-flushability-specification/
https://www.usatoday.com/story/money/2020/08/04/coronavirus-shortage-clorox-disinfecting-wipes/3293228001/
https://www.usatoday.com/story/money/2020/08/04/coronavirus-shortage-clorox-disinfecting-wipes/3293228001/
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1296001-1297000/P1296957-00.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1297001-1298000/P1297090-00.pdf
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לאש למכור את פדי החברה. עם השלמת המחקר והפיתוח, בכוונת וויפ
 המוצר הנ"ל ליצרני מגבונים.

מרכיבים  .ב מספר  על  מתבססת  החברה  מפתחת  אותה  הטכנולוגיה 
 עיקריים, כדלקמן: 

 חודית של סיבים וחומרים שמקורם מהצומח. ינוסחה י (1)

 ימוש במכונות קיימות עם התאמות מזעריות.  ייצור תוך ש (2)

ו .ג כי  נמסר,  מקלשותפות  גלם  פויפללאש  בחומרי  שימוש  לעשות  ידה 
המתפרקים במלואם במערכת הביוב, מבלי שיגרמו לסתימה או נזקים  
למערכת הביוב. הנוסחה מתבססת על עשרות שנות ניסיון מקצועי של  

ה בתהליך  עובדת.  החברה  עמם  הפיתוח  והפיתוח,  מהנדסי  מחקר 
  ו, שמירה על  שיפור חוזק  -למיקסום מאפייני הבד, קרי  החברה פועלת  

 .  נשטפות מלאה ומחיר תחרותי

על  בשמירה  עליונה  חשיבות  רואה  החברה  כי  נמסר,  מוויפפלאש 
בר פיתוח  מדדי  מספר  מקיימת  היא  וכי  כפי  -הסביבה  עולמיים,  קיימא 

האו"ם ממשלה   (UN SDG’s)  63שהגדיר  בהחלטת  אושר    4631ואף 
 .14.7.201964מיום 

 להלן מידע נוסף לגבי סוג הבד אותו מפתחת וויפפלאש: .ד

של   הפיתוח  שלב 
למועד   נכון  המוצר 

 התשקיף 

 אב טיפוס. 

אבני הדרך הצפויות 
החודשים    12  -ב

 וביםהקר

 הטיפוס. -שיפור ומקסום תוצאות אב

 השלמת פיתוח המוצר. 

 בדיקות ייצור מסחריות. 

 ביצוע פרויקט ולידציה. 

   השלמת בדיקות התעדה, בהתאם לדרישות הרגולציה.

הקרובה   הדרך  אבן 
הצפוי  והמועד 

 להגעה אליה 

 השלמת פיתוח המוצר.  

דרך זו תושלם בתוך תקופה  למיטב הערכת וויפפלאש, אבן  
בחברה,    7של   השותפות  מהשקעת  כמתואר  חודשים 

 לעיל.   8.20.5בסעיף 

עלות   אומדן 
להשלמת אבן הדרך  

 הקרובה

 אלף דולר.  250 -כ

 

היעד  שוק  גודל 
והיקף   הפוטנציאלי 
שוק  כספי שנתי של 
הפוטנציאלי   היעד 
המוצר   של 
נכון  שבפיתוח, 
פרסום   למועד 

המ שוק  בכהיקף  נאמד  הכללי  דולר    17  -גבונים  מיליארד 
 . 5%65 -מכירות שנתיות עם קצב גידול שנתי של כ

( הגידול  קצב  את  העלו  אף  עדכניות  לכCAGRתחזיות   )-  
נגיף הקורונה על  7% לאור השפעת התפשטות  בין היתר   ,

 . 66הגדלת הביקושים 

והפיתוח, בכוונת    נכון למועד התשקיף, עם השלמת המחקר

 
מטרות לפיתוח בר קיימא בתחומים שונים, וביניהם סיום עוני, שמירה    17הגדיר  ארגון האומות המאוחדות     63 

על כדור הארץ, ושיפור איכות החיים, הבריאות, החינוך ושוויון ההזדמנויות. מטרות אלו אומצו על ידי האו"ם  
לשנת    2015ב   עד  למימוש  יעדים  כוללות  והן 

2030. goals-development-https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable/  
64  https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4631_2019   
65  ideas-with-flush-https://www.nonwovensnews.com/features/14478 . 

 66  -Wet--Impact-Outlook-19-https://www.businesswire.com/news/home/20200528005284/en/COVID

Market-Wipes-Tissue 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4631_2019
https://www.nonwovensnews.com/features/14478-flush-with-ideas
https://www.businesswire.com/news/home/20200528005284/en/COVID-19-Outlook-Impact--Wet-Tissue-Wipes-Market
https://www.businesswire.com/news/home/20200528005284/en/COVID-19-Outlook-Impact--Wet-Tissue-Wipes-Market
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וויפפלאש לפנות ראשית לשוק המגבונים הנשטפים. על פי   התשקיף 
תחזיות, שוק המגבונים הנשטפים צפוי להגיע למכירות של  

 . 202367מיליארד דולר בשנת   3.5 -כ

וויפפלאש    הערכת 
תחילת   מועד  בדבר 
המוצר   שיווק 

 שבפיתוח

נכון למועד התשקיף, להערכת וויפפלאש, שיווק המוצר יחל  
מ בסעיף  כשנה  כמתואר  בחברה,  השותפות  השקעת  מועד 
 לעיל.   8.20.5

וויפפלאש    הערכת 
שוק  לנתח  ביחס 
למוצר   צפוי 

 שבפיתוח

נכון למועד התשקיף, עם השלמת המחקר והפיתוח, בכוונת  
יעד, אשר   החברה לרכז את מאמצי השיווק שלה במדינות 
בכוונת   השיווק.  תחילת  לתאריך  יותר  קרוב  תוגדרנה 

מתוך שווקי המגבונים    5%  -החברה להגיע לנתח שוק של כ
למוע  נכון  הנ"ל.  היעד  למיטב הערכת  במדינות  ד התשקיף, 

וויפפלאש, תחזית המכירות של החברה הינה למכירות של  
 מיליון דולר בתוך חמש שנים מתחילת המכירות.   20 -כ

ב הצפויות  הדרך  אבני  בדבר  וויפפלאש  החודשים   12  -הערכות 
להגיע לאבן הדרך הקרובה, אומדן העלות  הקרובים, המועד הצפוי 

ג הקרובה,  הדרך  אבן  והיקף להשלמת  הפוטנציאלי  היעד  שוק  ודל 
כספי שנתי של שוק היעד הפוטנציאלי של המוצר שבפיתוח, הערכת  
הערכת   שבפיתוח,  המוצר  שיווק  תחילת  מועד  בדבר  וויפפלאש 
וויפפלאש ביחס לנתח שוק צפוי למוצר שבפיתוח ותחזית המכירות  

צופה   מידע  הינו  וויפפלאש  ניירות  של  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני 
לפעילותה ערך בנוגע  כיום  בידי החברה  מידע הקיים  על  , המבוסס 

והשווקים הרלבנטייים ועל הערכות נוכחיות של וויפפלאש. הערכות  
אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה 
שהערכות   כך  על  להשפיע  העשויים  העיקריים  הגורמים  מהמצופה. 

קן, או שתתממשנה באופן שונה  האמורות לא תתממשנה, כולן או חל
שינויים   הרלבנטיים,  בשווקים  שינויים  הינם  שנצפה,  מכפי 

אי זה, -טכנולוגיים,  תשקיף  פי  על  השותפות  של  ההנפקה  השלמת 
טכנולוגיים   קשיים  והפיתוח,  המחקר  של  הזמנים  מלוחות  חריגה 
הסיכון   מגורמי  איזה  התממשות  ו/או  והפיתוח  במחקר  והנדסיים 

 להלן.   8.27.18יף המפורטים בסע

 השוק בו פועלת וויפפלאש .8.27.5

היעד   שוק  התשקיף,  למועד  המוצר  נכון  לשיווק  וויפפלאש  תפנה  אליו 
המגבונים   יצרני  הינו  שלו,  והפיתוח  המחקר  השלמת  עם  שבפיתוח, 

 עיל.  ל 8.27.3כמתואר בסעיף הנשטפים. למידע נוסף אודות שוק זה, 

 הסביבה התחרותית  .8.27.6

חברות/טכנולוגיות  ב .א של  רב  מספר  כיום  קיימים  המגבונים,  תעשיית 
 מתחרות המפתחות ומייצרות מגבונים ידידותיים לסביבה.

קטגוריות  .ב לשתי  בשוק  הקיימות  השונות  הטכנולוגיות  את  לחלק  ניתן 
 עיקריות כדלקמן: 

טכנולוגיות הבנויות על סיבים קצוצים מוכנים מראש, כגון קרדד   (1)
(carded,) אייר-( ליידair-laidאו ווט )-( ליידwet-laid.) 

טכנולוגיות הבנויות על סיבים רציפים בתהליך של אקסטרוזיה  (2)
( ספרנבונד  כגון  מלטSP)שיחול(,   ,)-( או  meltblownבלון   )

 (. SMSשפאנמלט )

 
67  2023-billion-35-reach-market-wipes-.bxpmagazine.com/article/flushablehttps://www 

https://www.bxpmagazine.com/article/flushable-wipes-market-reach-35-billion-2023
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תוספים  הבסיסיים  הגלם  לחומרי  להוסיף  ניתן  מהטכנולוגיות  בחלק 
 ונות שונות. שונים המקנים לבד הסופי תכ

המשמשות  נלוות  טכנולוגיות  ישנן  הנ"ל  הייצור  מקטגוריות  אחת  בכל 
לבד הסיבים  הפיכת  ולמעשה  הסיבים  דוגמת  לקשירת/איחוי   ,–  

( ספאנלייס  דבק,  התזת  נידלפאנץ',  הידרוspunlaceטרמובונד,  או   )-
 (. hydro-entanglementאנטנגלמנט )

טכ  במספר  מיוצרים  הפריקים/נשטפים  בעיקר  הבדים  נולוגיות, 
 אנטנגלמנט.  -לייד הידרו-בטכנולוגיה של וול

לצורך בחינת הסביבה התחרותית של וויפפלאש, החברה בחנה מספר  .ג
בישראל.  )נשטפים/מתכלים(  כסביבתיים  המשווקים  מגבונים  סוגי 
המגבונים הסטנדרטיים )המכילים פלסטיק(, שאינם מתכלים, לא נלקחו  

 יבה התחרותית להלן. בחשבון לצורך בחינת הסב

המגבונים   סוגי  לגבי  דומים  נתונים  מספר  העלו  הבדיקות  תוצאות 
כמתכלים   ששווקו  מוצרים  לגבי  דומים  היו  הממצאים  כאשר  שנבדקו, 
מעבדה   בדיקות  נעשו  לא  כי  יודגש,  כנשטפים.  ששווקו  מוצרים  ולגבי 

 למוצרים שנבדקו כאמור.  

ויפפלאש, באשר ליתרונות פרטים, למיטב ידיעת ו  תלהלן טבלה הכולל
של   אשר  והחסרונות  בהמגבון  על  ייוצר  מפתחת תבסס  אותו  המוצר 

ל ביחס  בישראלהנמכרים  מתחרים  מגבונים  החברה  אשר ו  ,כיום 
צרנים אשר הישל  הינם המתחרים העיקריים    ,להערכתה של וויפפלאש

 : , נכון למועד התשקיףירכשו את מוצר החברה לצורך יצירת מגבונים

המוצר   היצרןשם  # שם 
 המתחרה 

 יתרונות וחסרונות  מאפיינים

 מתכלה  –סוג מגבון 

מגבונים   ווטנפס בע"מ  1
אקולוגיים  

 מתכלים 

  13.92מחיר:  
ל  ₪-  72  

 מגבונים.  

ניתנת   אריזה 
 למחזור. 

 יתרונות:  
מגבון   גבוה,  שימוש  חוזק 
סוג  מאשר  יותר    גדול 

 המגבונים הנשטפים. 

 חסרונות: 
 י;  68עובי בינונ  -
 לא נשטף;  -
כמתכלה,    - משווק  המוצר 

הוא   כיצד  מצוין  לא  אך 
 מתכלה או בתוך כמה זמן. 

המוצר    - את  לזרוק  אין 
 לאסלה.  

 

י.פי.אל  ד 2
תעשיות  

חד   מוצרים 
 פעמיים בע"מ 

Botan 
Purely 

Natural   
 מגבונים 

₪    9.9מחיר:  
  72  -ל

 מגבונים.  

משואות   3 עלבד 
 יצחק

לחים   מגבונים 
 לתינוקות 

  19.9מחיר:  
₪ לאריזה של  

חבילות,    3
  64בעלות  

בכל   מגבונים 
 חבילה. 

 נשטף  –סוג מגבון 

דגיל   4 טרופיקל 
תעשיות    –

קוסמטיקה  
 מ בע" 

Soft    מגבוני
 טואלט לחים

  19.9מחיר:  
₪ לאריזה של  

חבילות,    3
  48בעלות  

בכל   מגבונים 

 יתרונות: 

 המגבונים נשטפים.   -

 

 
תהליך  ככל    68 יותר,  עבה  שהמגבון  ככל  מנגד,  יותר;  טובה  המשתמש  תחושת  יותר,  עבה  המגבון  שעובי 

 ההתפרקות שלו )ככל שהוא עשוי מבד מתפרק( יארך זמן ארוך יותר. 
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המוצר   היצרןשם  # שם 
 המתחרה 

 יתרונות וחסרונות  מאפיינים

 חבילה. 

מגבלת   קיימת 
מגבונים    3

 להדחה.  

 חסרונות: 

קטנים    - אלו  מגבונים 
למגבונים   יחסית 

 המתכלים. 

עד    - של  מגבלה    2ישנה 
בהד )פרט     69חהמגבונים 

מסוג   אשר  Softלמגבון   ,
של   הגבלה  ישנה    3לגביו 

 מגבונים להדחה(. 

במגבונים    - השימוש  חוזק 
נמוך משל מגבון   מסוג אלו 

 מתכלה.  

מגבונים    - של  ההרטבה 
לעומת   פחותה  זה  מסוג 

 המגבונים המתכלים.  

 

משואות   5 עלבד 
 יצחק

  OUREלילי  
 נייר טואלט לח 

  7.9מחיר:  
של   לאריזה 

 דפים  56

המוצר הינו גם  
 מתכלה.  

משואות   6 עלבד 
 יצחק

Fresh Ones 
 נייר טואלט לח 

  14.9מחיר:  
₪ לאריזה של  

חבילות,    3
  40בעלות  

בכל   מגבונים 
 חבילה. 

המוצר הינו גם  
 מתכלה. 

משואות   7 עלבד 
 יצחק בע"מ 

נייר    –קשת  
 טואלט לח. 

  11.9:  מחיר
₪ לאריזה של  

חבילות,    3
  48בעלות  

בכל   דפים 
 חבילה.  

המוצר הינו גם  
 מתכלה. 

דינמיק   8
תעשיות  

 מגבונים בע"מ 

נייר   מגבוני 
לחים   טואלט 

במיוחד  
 לילדים 

  11.9מחיר:  
₪ לאריזה של  

חבילות,    3
  40בעלות  

בכל   דפים 
 חבילה.  

בעה  טהישנה  
 .  על המגבון

דגיל   9 טרופיקל 
תעשיות    –

מטיקה  קוס
 בע"מ 

  –אסותא  
נייר   מגבוני 

 טואלט  

₪   10מחיר:  
של     3לאריזה 

חבילות,  
  40בעלות  

בכל   מגבונים 
 חבילה. 

דגיל   10 טרופיקל 
תעשיות    –

קוסמטיקה  
 בע"מ 

Perfect  
טואלט   מגבוני 

 לחים 

  12.9מחיר:  
₪ לאריזה של  

חבילות,    3
  48בעלות  

בכל   דפים 
 חבילה. 

מגבונים שייצרו  רים המתחרים להמידע דלעיל בנוגע למאפייני המוצ
, כמו גם יתרונותיהם וחסרונותיהם מהמוצר אותו מפתחת וויפפלאש 

בדיקה )לא בתנאי מעבדה( של מוצרים הנמכרים  מבוסס במלואו על  

 
 משמעות הדחה בפרק זה הינה הורדת מים באסלה.   69
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מידע פומבי הקיים לגבי המוצרים האמורים. בהתחשב בישראל ועל  
האמור,   המידע  של  את וויפפלאש  באופיו  וידאה  ו/או  בחנה  לא 

את נ לוודא  ו/או  לבחון  באפשרותה  ואין  האמור,  המידע  של  כונותו 
 . מידע הפומבי כאמורבדיקה אותה ערכה ולהמידע האמור, מעבר ל

ערך   .ד ייצור  החברה  מפתחת  אותו  המוצר  וויפפלאש,  הערכת  למיטב 
של   בהיבטים  וזאת  בשוק,  כיום  הקיימים  למוצרים  ביחס  מוסף 

 וזק ומחיר.  אפשרויות השימוש במגבון )יעוד(, ח

מהחברה נמסר לשותפות, כי המגבונים הנשטפים הקיימים כיום בשוק  
בישראל משמשים בעיקר לניקוי משלים בשירותים ואף משווקים תחת  
וויפפלאש   מפתחת  אותו  המגבון  בד  סוג  לח".  טואלט  "נייר  הכותרת 

 מיועד לשמש למרבית השימושים למגבונים ובכך הוא יהיה חדשני.  

חברה, כי מניתוח מחירי מוצרי המגבונים בישראל, נמצא  עוד נמסר מה
להיות  המגבונים  ליצרני  יאפשר  החברה  מפתחת  אותו  המוצר  כי 
הקיימים   המגבונים  מחירי  לעומת  המגבונים  מוצרי  במחיר  תחרותיים 
ידידותי   במוצר  משימוש  לצרכן  שהמחיר  ומכאן  בישראל,  בשוק  כיום 

שימ מאשר  יותר  לצרכן  יעלה  לא  ידידותי  לסביבה,  שאינו  במגבון  וש 
מוכנים  לסביבה.   לקוחות  כי  הראו,  שנערכו  שמחקרים  אף  על  זאת, 

 .  70לשלם יותר עבור מוצר שאינו פוגע בסביבה

 השקעות בהון וויפפלאש .8.27.7

ועד למועד התשקיף, לא בוצעו השקעות בהון של   2018מאז תחילת שנת  
כוויפפלאש   למעט  וויפפלאש,  במניות  אחרות  מהותיות  עסקאות  מפורט או 

 להלן: 

סוג 
 הניצעים 

מועד  
 הקצאה 

מספר  
 הניצעים 

שיעור מההון   התמורה 
 המונפק

שווי חברה  
לוויפפלאש  

המגזר  
 מההקצאה 

תמורה  
 במזומן 

תמורה  
אחרת  
ושוויה 
 הכלכלי

אוגוסט   פרטיים 
2019 

7 187  
אלפי  
 דולר 

מהון    11.5% -
על  חברה,  ה

דילול   בסיס 
 מלא 

מיליון    1.3
לפני   דולר, 

 הכסף 

אוגוסט   פרטיים 
2020 

4 100  
אלפי  
 דולר 

מהון   -  __%
על   החברה, 
דילול   בסיס 

 מלא 

מיליון    3.5
לפני   דולר, 

 הכסף 

 מידע כספי   .8.27.8

נכון למועד התשקיף, צרכי המזומנים של וויפפלאש לשנה הקרובה, בהנחה  
בכ מוערכים  כמתוכנן,  שלה  תוכנית  את  לקדם  תוכל  החברה  מיליון    1  -כי 

יודג וויפפלאש תלוי, בין היתר,  דולר.  ש, כי קצב קידום תוכנית הפיתוח של 
לעיל    8.20.5בהשקעת השותפות ויתר המשקיעים בחברה, כמתואר בסעיף  

 וכן בגיוס כסף נוסף.  

הערכת וויפפלאש בעניין צרכי המזומנים שלה לשנה הקרובה הינה מידע  
ההער על  המבוסס  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  כה  צופה 

פעילות  לקידום  לה  הנדרשות  להשקעות  באשר  וויפפלאש  של  הנוכחית 

 
70  -consumers-will-much-insights/how-functions/sustainability/our-w.mckinsey.com/businesshttps://ww

green#-go-to-pay 

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/how-much-will-consumers-pay-to-go-green
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/how-much-will-consumers-pay-to-go-green
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של  הפיתוח  תוכנית  ועל  ניסיונה  על  החברה,  של  והפיתוח  המחקר 
החברה. הערכה זו עשויה שלא להתממש, כולה או חלקה, או להתממש  
באופן שונה מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך  

תתמ לא  האמורה  באופן שהערכה  שתתממש  או  חלקה,  או  כולה  מש, 
שנצפה,   מכפי  אישונה  פי -הינם  על  השותפות  של  ההנפקה  השלמת 

הפיתוח,  תוכנית  להשלמת  הנדרשים  הכספים  בגיוס  קושי  זה,  תשקיף 
טכנולוגיים  קשיים  והפיתוח,  המחקר  של  הזמנים  מלוחות  חריגה 

מ איזה  התממשות  ו/או  והפיתוח  במחקר  הסיכון  והנדסיים  גורמי 
 להלן.   8.27.18המפורטים בסעיף 

 לקוחות  .8.27.9

  של   מסחרי   בייצור   החלה   טרם   וויפפלאש ,  התשקיף   למועד   נכון 
 .  המוצר 

 והפצה שיווק  .8.27.10

בכוונת   המוצר,  של  ופיתוח  המחקר  השלמת  עם  התשקיף,  למועד  נכון 
  B2Bת בעיקר לשוק  וויפפלאש לשווק ולמכור את המוצר בשנים הראשונו 

בדגש על יצרני מגבונים, מפעלי קונברטינג ובעלי מותג מגבונים. וויפפלאש 
עם   שתוגדרנה,  יעד  במדינות  התמקדות  בסיס  על  שיווק  להתחיל  תפעל 

 השלמת המחקר והפיתוח של המוצר. 

 מחקר ופיתוח   .8.27.11

המחק בהליכי  וויפפלאש  ממשיכה  התשקיף,  למועד  של  נכון  והפיתוח  ר 
 המוצר, תוך בחינת חומרי גלם נוספים ודרכים למיקסום תוצאות המוצר.  

יצור  ייעודי, אצל קבל משנה, לצרכי  וויפפלאש עושה שימוש במתקן מו"פ 
הגלם   חומרי  כל  כי  מקפידה  היא  כי  נמסר,  מהחברה  הטיפוס.  אב 

ח,  מקורו מהצומוהתוספים בהם נעשה שימוש הינם מבוססי צלולוזה, אשר  
 יגרום כל נזק למערכת הביוב. פירוק מלא שלא יתפרק ובכך 

וויפפלאש,   עללהערכת  שפותח  העדכני  הטיפוס  החברה  -אב  מדגים  ידי 
מחיר   יאפשר  שעדיין  באופן  ומיוצר  ונשטפות  שימוש  חוזק  של  שילוב 

הטיפוס  תחרותי.   אב  תוצאות  את  למקסם  וויפפלאש  בניסויים  בכוונת 
שימוש בחינת  תוך  שינויים    הקרובים  וביצוע  נוספים  חדשניים  בחומרים 

 נוספים.  

 נכסים לא מוחשיים .8.27.12

נכסיה   .א על  להגן  ביכולתה  היתר,  בין  תלויה,  וויפפלאש  של  הצלחתה 
מוחשיים וקניינה הרוחני. תחום המגבונים הינו עתיר קניין רוחני  -הלא

 וקיימים פטנטים רבים הקשורים לתחום.  

של  להלן   .ב להערכתה  אשר  פטנטים,  לרישום  בקשות  עודות  פרטים 
 פטנטים מהותיים, נכון למועד התשקיף:  בקשות לוויפפלאש הינם 

הזכויות   תיאור הפטנט  תיאור 
בפטנט,   הצפויות 

 ככל שיירשם 

הגשת   מועד קדימות מועד 
 בקשה

 מדינות בהן הוגש 

Dispersible 
wipes reinforced 
with a binding 
agent 

 28.02.2019 בעלות 

בקשת   )עפ"י 
provisional ) 

26.02.2020 

הגשת   )מועד 
 בקשת פטנט( 

ובקשה   ארה"ב 
 בינלאומית 

Laminated 
dispersible 

 ארה"ב  27.04.2020 27.04.2020 בעלות 
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wipers 

Wiper dispenser 
configured to 
wet dry wipers 

 ארה"ב  05.05.2020 05.05.2020 בעלות 

 הון אנושי   .8.27.13

לחברי   פרט  עובדים,  מעסיקה  אינה  החברה  התשקיף,  למועד  נכון 
לעיל, אשר חלקם עובדים בשכר וחלקם    8.27.2ההנהלה, כמפורט בסעיף  

בלבד.   הוצאות  החזר  של  לשותפובמתכונת  מייעדת  נמסר  החברה  כי  ת, 
לתשלומים   בחברה  השותפות  השקעת  מכספי  ההנהלה  חלק  לחברי 

מספר םולדירקטורי  של  יעוץ  בשירותי  שימוש  עושה  החברה  בנוסף,   .
מקצועיים   בתחומים  המתמחים  ובחו"ל,  בארץ  שירותים,  ונותני  יועצים 

 שונים.  

 מימון   .8.27.14

מבעל הון  מגיוסי  פעילותה  את  מממנת  וממשקיעים  וויפפלאש  מניותיה  י 
תבוצע  אשר  בחברה,  השותפות  השקעת  וויפפלאש,  להערכת  שונים. 
אמצעי  לה  יקנו  זה,  תשקיף  פי  על  השותפות  הנפקת  להשלמת  בכפוף 
מימון אשר צפויים להספיק בידיה למשך כשנה ממועד השלמת ההשקעה  

 כאמור. 

המקורות  אליו  עד  המועד  בדבר  וויפפלאש  של  הערכתה  כי  יודגש, 
עתיד, ה פני  צופה  מידע  הינו  לפעילותה,  להספיק  צפויים  כספיים 

של  העבודה  תוכניות  על  המבוסס  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו 
למועד   נכון  וויפפלאש  בידי  המצויים  ומידע  נתונים  על  וכן  וויפפלאש 

הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן פרסום התשקיף.  
ים העיקריים שעשויים להשפיע על שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמ

איכך   קושי -הינם  זה,  תשקיף  פי  על  השותפות  של  ההנפקה    השלמת 
מלוחות   חריגה  הפיתוח,  תוכנית  להשלמת  הנדרשים  הכספים  בגיוס 
במחקר  והנדסיים  טכנולוגיים  קשיים  והפיתוח,  המחקר  של  הזמנים 
בסעיף המפורטים  הסיכון  מגורמי  איזה  התממשות  ו/או   והפיתוח 

   להלן.  8.27.18

 הסכמים מהותיים .8.27.15

מר טופרובסקי, פרופ'    –התקשרה החברה עם מייסדיה    21.9.2018ביום  
סעיף  , ראה  המייסדיםלפרטי  )"(  המייסדים )להלן יחדיו: " לוטגן ומר ג'קסון  

מי  8.27.1 " לעיל( בהסכם  )להלן:  עיקריו    אשר"(,  הסכם המייסדיםיסדים 
 הינם כדלקמן:  

כי .א הזכות    סוכם,  תהא  ג'קסון  ולמר  לוטגן  לפרופ'  טופרובסקי,  למר 
המהוות   רגילות  במניות  מהון    5.1%  -ו  5.1%,  88.8%להחזיק 

 המניות המוקצה של החברה, על בסיס דילול מלא, בהתאמה. 

לפחות  .ב להשקיע  התחייבו  ג'קסון  ומר  לוטגן  פרופ'  טופרובסקי,  מר 
לבם, מיכולותיהם  , בהתאמה, מזמנם, מתשומת  20%  -ו  20%,  50%

 ומאמציהם לקידום עסקי החברה. 

של   .ג באינטרסים  המתחרה  פעילות  מכל  להימנע  התחייבו  המייסדים 
של  לאינטרסים  מנוגדת  להיות  סביר  באופן  שעשויה  או  החברה, 

 החברה. 

 2נקבע, כי במקרה שהמעורבות של המייסד עם החברה כאמור בס"ק    ד.
תהא   לחברה  סיבה,  מכל  פוסקת  כל  לעיל  ללא  חזרה  לקבל  הזכות 
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על  90%תמורה   למייסד  שהוקצו  הרגילות  הסכם -מהמניות  פי 
"    המייסדים זה:  בסעיף  המוגבלות)להלן  והמניות  זכות  "   -" 
", בהתאמה(. עוד סוכם, כי במקרה שמייסד התעסק בענייני ההפחתה

תקופה   במשך  לעיל  כמפורט  מלאה  ממשרה  הגבוה  בהיקף  החברה 
ממועד  משנה  יותר  בתום    של  אזי,  המייסדים,  הסכם  על  החתימה 

זכות ההפחתה תתבטל באופן אוטומטי בקשר ל   25%  -אותה שנה, 
מכן,  לאחר  חודשי.  בסיס  על  מייסד,  אותו  של  המוגבלות  מהמניות 

מהמניות המוגבלות של אותו   25%  -זכות ההפחתה תתבטל ביחס ל
, כל מייסד בתום כל שנה, על בסיס חודשי, כך שתום השנה הרביעית

 המניות המוגבלות של המייסד תשוחררנה מזכות ההפחתה.  

מניות ה שהיא  צורה  בכל  להעביר  או  מלמכור  מוגבל  מייסד  כי  סוכם,   .
 הכפופות לזכות ההפחתה כאמור. 

עלו מניות  כל העברת  כי  סוכם,  עוד  המייסד  -.  לאישור  תוכפף  מייסד,  ידי 
 האחר. 

כי   .ז נקבע,  זכן  ראשונתחולנה  סירוב  על  ה  כות  הצטרפות  כל וזכות 
או   מייסד  במניות  פעולה  או  העברה  שעבוד,  המחאה,  של מכירה, 

 של מייסד.  מועבר מורשה

לא  ח בחברה,  דירקטוריון  כחבר  משמש  שמייסד  עוד  כל  כי  סוכם,   .
 תתקבלנה החלטות בנושאים הבאים ללא אישור כל המייסדים: 

בח (1) או  בכל  אחרת  פעולה  או  העברה  השכרה,  לק מכירה, 
 מהותי מהתחייבויות או נכסי החברה.

 סוג עסקי החברה.שינוי מהותי ב (2)

בו    (3) במקרה  מייסד,  בזכויות  שפוגע  באופן  החברה  תקנון  שינוי 
 השינוי כאמור פוגע במייסד באופן שונה מאשר ביתר המייסדים.  

כיו"ר    ,סוכם .ט וכן  הראשון  היחיד  כדירקטור  יכהן  טופרובסקי  מר  כי 
 ון החברה וכמנכ"ל החברה. דירקטורי 

(,  CTOסוכם, כי מר ג'קסון יכהן כמנהל הפיתוח הראשי של החברה ) . י
 וכי פרופ' לוטגן ישמש כיו"ר הועדה המייעצת המקצועית של החברה.  

ולאי .יא לסודיות  על התחייבות  כלפי -כל אחד מהמייסדים חתמו  תחרות 
 החברה. 

 גבלות ופיקוח מ .8.27.16

לשותפות, כי דרישות הרגולציה משתנות בין מדינות   מהחברה נמסר .א
שסוגי  הבדיקות  גם  משתנות  ובהתאם,  שונים  מגבונים  סוגי  ובין 

 , כפי שיתואר בקצרה בסעיף זה להלן. מגבונים נדרשים לעבור

קיו .ב מצריך  "תמרוקים"  מצרכים  סיווג  פיקוח  בצו  מפורטות  דרישות  ם 
י משרד הבדיקות בישראל.  ובנהל 1973-, תשל"גושירותים )תמרוקים(

בנהלי   עמידה  מצריך  "תמרוקים"  סיווג  למוצרי   FDAבארה"ב, 
תקינה   ישנה  ובאירופה  מרשם  ללא  רפואיים  מוצרים  ו/או  קוסמטיקה 

 אירופאית למוצרי קוסמטיקה.

ת"י   .ג לעמוד  נדרשים  ניקיון  חומרים    -  1חלק  )ישראלי    2302מוצרי 
מיון,   מסוכנים:  תיוואותכשירים  וסימון ריזה,  חומרים    –  2וחלק    71י 

 
71  -https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99

%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D

https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=a045962c-5df7-4d20-b8d4-05ef32f4543f
https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=a045962c-5df7-4d20-b8d4-05ef32f4543f
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הובלה   מסוכנים:  וסימון   –ותכשירים  תיווי  אריזה,  ו/או (  72מיון, 
 ברגולציה אירופאית למוצרי קוסמטיקה.  

  .למוצרי חיטוי דרישות רגולציה ייעודיות באירופה ובארה"ב .ד

המגבונים אינה אחידה. כפי שיפורט להלן    הרגולציה בנושא נשטפות .ה
הוכתבו על )להבדיל מחקיקה( אשר  שונות  קיימות הנחיות  -בקצרה, 

 ידי גופים שונים:  

( פרסמו  INDA  ,EDANAארוגים )-ארגוני תעשיות הבדים הלא (1)
בשנת   פורסמה  האחרונה  מהדורתן  אשר   201873הנחיות 

 GD4  (Fourth Edition Guidelines forהנחיות אלו, המכונות  
Assessing the Flushability of Disposable Nonwoven 

Products בספרד בחלקן  או  במלואן  אומצו  אלו  הנחיות   .)
החברה,  74ובבלגיה ידיעת  למיטב  אולם,  מחייב  ,  סטנדרט  אינן 

 ברוב מדינות העולם.  

ארוגים פרסמו גם קוד התוויה על  -ארגוני תעשיות הבדים הלא (2)
המגבונים  להציג  75אריזות  יכולים  מגבונים  אלו  מגדיר  זה  קוד   .

( קוflushableאת המלל נשטף  גם  ידיעת החברה,  ד  (. למיטב 
 זה אינו בעל מעמד מחייב חוקי.  

בבריטניה פורסמו הנחיות אחרות המגדירות מבחנים למגבונים  (3)
 .  76נשטפים

 – IWSFGארגון בינלאומי של חברות מים בנושא הנשטפות   (4)
International Water Services Flushability Group    פרסם

 . 77הנחיות משלו לגבי בדיקת נשטפות מוצרים 

לו . ו בכוונתה  כי  לשותפות,  מסרה  היא  וויפפלאש  אותו  שהמוצר  ודא 
השונים   הארגונים  של  הנשטפות  דרישות  בכל  יעמוד  מפתחת 
בשימוש   תלוי  הלה  הסופי,  המוצר  תקני  לעניין  לעיל.  המתוארים 
החברה  לקוח  עם(  בשיתוף  )או  ידי  על  וייעשה  הסופי  המגבון 

מפעל הייצור של המגבון אשר ירכוש את המוצר )סוג   –הרלבנטי, קרי  
 החברה. הבד( אותו מפתחת 

 הליכים משפטיים  .8.27.17

או   לא מתנהלים הליכים משפטיים מהותיים מטעם  למועד התשקיף,  נכון 
כנגד וויפפלאש. כמו כן, למיטב ידיעת וויפפלאש, אין רשות שהוקמה על פי  
מהותיים   משפטיים  בהליכים  לנקוט  מתכננת  או  בוחנת  השוקלת,  דין, 

 כנגדה.

 

 
-4d20-5df7-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=a045962c-7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3

05ef32f4543f-b8d4 
72  -https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99

D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%
-49be-a219-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=914246f2-7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3

bcf1bd286633-bc20 
73  -the-assessing-for-stewardship/guidelines-productsource/-https://www.edana.org/docs/default

-4-ed-products-nonwoven-disposable-of-flushability
finalb76f3ccdd5286df88968ff0000bfc5c0.pdf?sfvrsn=34b4409b_2 

74  -edana-inda-adopt-countries-eu-news/14460-products-https://www.nonwovensnews.com/consumer

guidelines-flushability 
75  stewardship/flushability-action/product-take-we-https://www.edana.org/how 
76  2019.pdf-November-1.2-Issue-Flush-to-content/uploads/2019/11/Fine-https://www.water.org.uk/wp 
77  specification/-flushability-https://www.iwsfg.org/iwsfg 

https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=a045962c-5df7-4d20-b8d4-05ef32f4543f
https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=a045962c-5df7-4d20-b8d4-05ef32f4543f
https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=914246f2-a219-49be-bc20-bcf1bd286633
https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=914246f2-a219-49be-bc20-bcf1bd286633
https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=914246f2-a219-49be-bc20-bcf1bd286633
https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=914246f2-a219-49be-bc20-bcf1bd286633
https://www.edana.org/docs/default-source/product-stewardship/guidelines-for-assessing-the-flushability-of-disposable-nonwoven-products-ed-4-finalb76f3ccdd5286df88968ff0000bfc5c0.pdf?sfvrsn=34b4409b_2
https://www.edana.org/docs/default-source/product-stewardship/guidelines-for-assessing-the-flushability-of-disposable-nonwoven-products-ed-4-finalb76f3ccdd5286df88968ff0000bfc5c0.pdf?sfvrsn=34b4409b_2
https://www.edana.org/docs/default-source/product-stewardship/guidelines-for-assessing-the-flushability-of-disposable-nonwoven-products-ed-4-finalb76f3ccdd5286df88968ff0000bfc5c0.pdf?sfvrsn=34b4409b_2
https://www.nonwovensnews.com/consumer-products-news/14460-eu-countries-adopt-inda-edana-flushability-guidelines
https://www.nonwovensnews.com/consumer-products-news/14460-eu-countries-adopt-inda-edana-flushability-guidelines
https://www.edana.org/how-we-take-action/product-stewardship/flushability
https://www.water.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/Fine-to-Flush-Issue-1.2-November-2019.pdf
https://www.iwsfg.org/iwsfg-flushability-specification/
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 דיון בגורמי סיכון  .8.27.18

 :וויפללאשהלן פרטים אודות גורמי הסיכון הקשורים לפעילותה של ל

וכלכלי .א בטחוני  פוליטי,  הפוליטי   –  מצב  במצב  אפשרית  להידרדרות 
להיות   עשויה  בישראל  הכלכלה  של  ולהאטה  בישראל  והבטיחוני 
היתר,  בין  בישראל.  הפועלות  חברות  של  מצבן  על  שלילית  השפעה 

והכלכלי בישראלי להשפיע על נכונותם   עשוי המצב הפוליטי, הביטחוני
של גרמים זרים להשקיע בחברות ישראליות וכן על נכונותם להתקשר  

 בהסכמים עם חברות ישראליות.  

לשינויי חקיקה בתחומים שונים, בדגש   –  שינוי חקיקה, תקינה ורגולציה .ב
על חקיקה סביבתית או שינוי הרגולציה המקומית בסוגיות כגון הגבלת  

חומרי גלם יכולה להיות השפעה על פעילותה של החברה. כמו כן,  ייצוא
ידי  על  הננקטת  במדיניות  משינויים  מושפעת  להיות  עלולה  החברה 

 הרשויות השונות מכח חוקים אלה. 

לחברה .ג עתידי  מימון  בהשגת  הינה   –  קשיים  וויפפלאש  של  פעילותה 
והות, כאשר בעיקרה פעילות מחקר ופיתוח ענפה, הכרוכה בעלויות גב

וויפפלאש   אם  הכנסות.  לחברה  אין  נמצאת,  החברה  בו  בשלב  מנגד 
פעילותה,  מימון  לצורך  נוסף  מימון  הצורך,  בעת  להשיג,  תתקשה 
המשך  את  לסכן  עלול  הדבר  חיצוניים,  ממקורות  או  מהשותפות 

 פעילותה השוטפת.  

תפעל להחדרת וויפלאש  לאחר שלב המחקר והפיתוח,    –  חדירה לשוק .ד
ולהגביר את הביקוש למוצריהמוצ , לרבות בדרך של שכנוע  ריה לשוק 

ויכול ביתרונותיהם  החברה ולקוחות  על  כן,  כמו  המוצרים.  של  תיהם 
ולעיתים אף לשמר את   מוצריה על מנת להגדיל  ולשדרג את  להמשיך 

שלהם הטכנולוגיים  את -אי.  היתרונות  להחדיר  החברה  של  הצלחתה 
הא ביעדים  ולעמוד  לשוק  לפגיעה  מוצריה  לגרום  עשויים  מורים 

בתוצאות   לפגוע  מכך  וכתוצאה  החברה  של  במכירותיה  משמעותית 
פעילותה. בנוסף, על מנת לבצע חדירה מוצלחת לשווקים רבים, דרוש 

 הון משמעותי, אותו וויפפלאש תצטרך לגייס. 

החברה .ה פועלת  בהן  בשווקים  גופים   –  תחרות  מעט  לא  קיימים 
וויפפלאש, אשר חלקם בעלי משאבים ויכולות המתחרים בפעילותה של  

של  פניה  על  נוספים  יתרונות  בעלי   וחלקם  יותר  טובות  פיננסיות 
הצלחת החברה להתחרות בגורמים אלו עלולה להשפיע -וויפפלאש. אי

 על עסקיה, מצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה.  

צרים  מוהחברה פועלת לפיתוח    –ים בפיתוח מוצרים / טכנולוגיה  עיכוב . ו
המוצרים.   בפיתוח  עיכובים  להיווצר  עשויים  הפיתוח,  בשלב  שונים. 
עיכובים כאמור עשויים להשפיע לרעה באופן מהותי על מצבה, עסקיה,  

 מצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה של החברה. 

קניין   .ז זכויות  והפרת  וויפפלאש  של  הרוחני  הקניין  זכויות  הגנת  העדר 
פירות הפיתוח  –  קיימות רוחני    עיקר  קניין  לידי  וויפפלאש מתגבש  של 

עלויות   בשל  הן  אלו,  רוחני  קניין  זכויות  של  הגנה  היעדר  שבבעלותה. 
לגרוע   עלול  מסוימים,  במקרים  הגנה  יכולת  היעדר  בשל  והן  ההגנה 
משמעותית   לפגוע  מכך  וכתוצאה  שפיתחה  במוצר  החברה  מבלעדיות 

 בתוצאותיה העסקיות. 

חלופיים  .ח פטנט  ייתכן   –  מוצרים  ורישום  המוצרים  פיתוח  לאחר  כי   ,
עליהם, יעלה בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים חלופיים, בהם יוכנס  
של  בפטנט  המוגנות  זכויותיה  של  עקיפה  יאפשר  אשר  טכנולוגי  שנוי 
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ויעלה בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים   יכול  החברה. במקרה כזה, 
להג עלול  אשר  דבר  החברה,  למוצרי  התחרות  יבמתחרים  את  ר 

 הקטין את הרווח הצפוי שלה. לבמוצריה של החברה ו

תקשורת .ט ומערכות  מידע  במערכות  של   –  תלות  המידע  מאגרי  כל 
ופעילות   ענן  מחשוב  מערכות  ו/או  מחשב  שרתי  על  מצויים  וויפפלאש 
באמצעות   היתר,   בין  מבוצעת,  החברה  של  והפיתוח  המחקר 

חבלו.  האינטרנט ו/או  טכניים  במערכות  כשלים  ופריצה  תקיפה  ת, 
התקשורת ו/או במערכות הנתונים ו/או אירוע אסון טבע או אירוע בלתי  
של   התקשרות  ובמערכות  המידע  במערכות  יפגעו  אשר  אחר  צפוי 

 החברה, עשויים להשפיע על יכולת החברה לפעול.  

לוויפפלאש ישנה תלות במר דיויד ג'טסון, שהינו מייסד    –  עובדי מפתח . י
שמר  במשות ככל  החברה.  של  הפיתוח  כמנהל  ומכהן  החברה  כל  ף 

בכדי  משאבים  להשקיע  תידרש  החברה  עבודתו,  את  יסיים  ג'קסון 
 למצוא מומחה באותה רמה. 

על  השפעה  להם  להיות  עשויה  אשר  הסיכון  גורמי  ריכוז  טבלת  להלן 
וויפפלאש  פעילות מידת  וויפפלאש על  ותוצאותיה העסקיות והערכת  ה של 

 גורמי הסיכון על פעילותה בכללותה:  השפעתם של
 

 מידת ההשפעה  גורמי סיכון

 נמוכה השפעה  השפעה בינונית  השפעה גדולה 

מצב פוליטי, ביטחוני   *   גורמי מקרו 
 וכלכלי. 

קשיים בהשגת מימון   * גורמים ענפיים 
 . רהבעתידי לח

* העדר הגנת זכויות  
הקניין הרוחני של  

החברה והפרת זכויות  
 ימות.  קניין קי 

שינויי חקיקה, תקינה  * 
 .  ורגולציה

 

 . חדירה לשוק * גורמים מיוחדים 
* תחרות בשווקים בהם  

 פועלת החברה.  
 מוצרים חלופיים.   *

 * עובדי מפתח 

עיכובים בפיתוח  * 
 מוצרים/טכנולוגיה.  

 

* תלות במערכות מידע  
 ומערכות תקשורת.  

 

 שונות  -חלק ה'
 

 תפות המוגבלת אמצעיה הכספיים של השו .8.28

 להלן.  11ראה בדוחות הכספיים בפרק  
 

 הסברי דירקטוריון השותף הכללי על מצב ענייני השותפות המוגבלת  .8.29

 להלן הסברי דירקטוריון השותף הכללי על מצב עניני השותפות
 

 כללי
אגידים מוחזקים,  מטרת השותפות המוגבלת הינה לעסוק, בעצמה ו/או באמצעות ת

 במחקר ו/או פיתוח.  
 

השקע באמצעות  היתר,  בין  האמור,  בתחום  תעסוק  בובייל   ותהשותפות  בחברות 
 בע"מ. 2014וסייברוואן  , וויפפלאש בע"מבע"מ

 
בפרויקטים   השקעה  באמצעות  האמור  בתחום  לעסוק  רשאית  השותפות  בנוסף, 
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ספות העוסקות בתחומים  נוספים של מחקר ו/או פיתוח, לרבות השקעה בחברות נו
שנים  שלוש  של  לתקופה  וזאת  זה  בהסכם  במפורט  הוגדרו  לא  אם  אף  האמורים, 

 שתחל במועד הרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך של השותפות. 
 

כמו כן, לאחר חלוף תקופת שלוש השנים כאמור, תהיה השותפות רשאית, בכפוף  
נא 65תפות בדרך הקבועה בסעיף  לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשת 

לפקודת השותפויות, אשר תוקפה יהיה לשלוש שנים, להחליט על ביצוע פרויקטים  
 נוספים שלא הוגדרו בהסכם זה.

 
של   פרויקטים  במספר  השקעות  על  מבוססת  השותפות  של  ההשקעות  מדיניות 

פיזור   מחקר ו/או פיתוח ו/או בחברות העוסקות במחקר ו/או פיתוח, באופן שיאפשר
ו/או   פרויקטים  מספר  פני  על  השותפות  של  למועד  הפורטפוליו  נכון  חברות. 

השותפות   בכוונת  תוכנה התשקיף,  טכנולוגיה,  בתחומי  בעיקר  השקעות  לבצע 
חברות העוסקות במחקר ו/או    10  -השקיע בלמעלה מלפזר השקעותיה ולואינטרנט ו

ן עקרוני בכוונת השותפות  פיתוח בכפוף לאיתור הזדמנויות השקעה מתאימות. באופ
וטווח הזמן של   מיליון דולר  1-2  -להשקיע בכל חברת פורטפוליו סכום ראשוני של כ
בממוצע שנים  כשלוש  להיות  צפויה  השקעה  מחויבת כל  אינה  השותפות  אולם,   ,

כאמור   סכומים  דווקא  כאמור ו/או  להשקיע  זמן  לגופה. ,  לטווח  תיבחן  השקעה   וכל 
ו/או פיתוח, עם השותפות מכוונת להשקעו  ת בעיקר בשלבים הראשונים של מחקר 

עצמה  את  מגבילה  אינה  השותפות  כי  מובהר  מכירות.  שהחלו  לחברות  עדיפות 
תשקיע.    היא  בהם  הפיתוח  ו/או  המחקר  של  ההשקעה  תחומי  סכום  מבחינת 

מנכסי   40%ההשקעה בפרויקט בודד בו השותפות תשקיע לראשונה, לא יעלה על  
  .דו"חות הכספיים האחרונים שלה, הידועים במועד ההשקעההשותפות על פי ה

 
לשותפות המוגבלת יהיו כל הסמכויות והכוחות הדרושים ו/או מועילים לצורך קידום  
מטרת השותפות המוגבלת או הקשורים בה, לרבות התקשרות בהסכמים וביצוע כל 

לפו הוצאה  לשם  דרושות  או  נחוצות  הינן  הכללי  השותף  שלדעת  של  הפעולות  על 
 מטרות השותפות והכל בהתאם להוראות הסכם זה. 

 
בכוונת השותפות לבצע השקעות בחברות הפורטפוליו, לסייע בפיתוחן, לייצר ערך 
בחברות  אחזקותיה  ומימוש  השבחה  ידי  על  שלה  ההשתתפות  יחידות  בעלי  עבור 
או  לציבור(  הנפקה  או  מיזוג  )מכירה,  אקזיט  ביצוע  באמצעות  אם  הפורטפוליו, 

לשותפות אין  אמצעות פיתוח וגידול של עסקי חברות הפורטפוליו והשבחת ערכן.   ב
אסטרטגיית יציאה באשר לאופן ו/או עיתוי המימוש של השקעותיה, וכל מקרה יבחן  

 לגופו. 
 

ברורים   קריטריונים  פי  על  אותן  השותפות תפעל לאתר הזדמנויות השקעה, תבחן 
יכותיים, קנייניים, מדעיים, עסקיים, תבצע להשקעה הכוללים, בין היתר, פרמטרים א

מחברות  תלווה חלק  ומחיר,  כדאיות  שיקולי  על  תוך הקפדה  בפועל  את ההשקעה 
מנהלתיים   שירותים  לחלקן  לספק  עשויה  והיא  השוטפת,  בפעילותן  הפורטפוליו 

 ומקצועיים ככל שהדבר יידרש ויתאפשר.
 

 הכספי  המצב

מיליון ₪, אשר נובעים    1.9-לכ  מסתכמים    2020  ביוני  30ליום   השותפות נכסי סך
 מהשקעה בסייברוואן וכן מהוצאות נדחות. 

ליום   השותפות  התחייבויות  לכ  2020ביוני    30סך  אשר   2-מסתכמות   ,₪ מיליון 
 נובעות בעיקר מהלוואה שהתקבלה מהשותף הכללי וכן מזכאים ויתרות זכות. 

)מועד הקמת השותפות( ועד ליום    2020בינואר    22תוצאות הפעילות לתקופה מיום  
כ  2020ביוני    30 של  בסך  להפסד  בעיקר   0.6-מסתכמות  נובע  אשר   ,₪ מיליון 
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מהוצאות הנהלה וכלליות לתקופה, משינוי בשווי ההשקעה בסייברוואן, וכן מהוצאות 
 מימון. 

 
 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני החשיפה בדבר כמותי דיווח

הינו מר ליגד רוטלוי, יו"ר דירקטוריון השותף  ותפותבש שוק סיכוני ניהול על האחראי
 הכללי.

 
 שוק  סיכוני בניהול  השותפות מדיניות

 של הדירקטוריון בדיוני לעת מעת ידונו השותפות חשופה אליהם השוק סיכוני
 .לצורך השותף הכללי ובהתאם

 
 תרומות  מתן בנושא השותפות מדיניות

 .תרומות בנושא מדיניות קבעה לא השותפות
 

 ופיננסית  חשבונאית מומחיות בעל דירקטור
 חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים של המזערי המספר כי קבע הכללי השותף

 הינו אחד.  בדירקטוריון ופיננסית שיכהנו
המספר בהתחשב כי סבורה השותפות  מאפשר הנ"ל  המזערי בפעילותה, 

 לדין.  בהתאם עליו המוטלות בחובות לעמוד לדירקטוריון
של השותף הכללי, הינו בעל מומחיות חשבונאית   יו"ר הדירקטוריון ר ליגד רוטלוי,  מ

 ופיננסית כאמור.
  

 פעילות ומידע נוסף 
התקשרויות פעילות בדבר לדוחות    3  -ו  1ביאורים   ראו נוסף  ומידע השותפות, 

 .הכספים
 

 30.8.2020תאריך: 
 
 
 
 
 

 _______________________   ______________________ 
 עמית גרין, מנכ"ל    ליגד רוטלוי, יו"ר הדירקטוריון 
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 הנאמן והשותף הכללי: 9פרק 
 

 פרטים אודות הנאמן והשותף הכללי  19.
 השותף המוגבל והנאמן  9.1.1 

טכנולוגיות בע"מ  יוניקורן  בשותפות  נאמנויות  המוגבל  השותף  שהינה   ,
המוגבלת, משמשת כנאמן של בעלי היחידות על פי הסכם הנאמנות המתואר  

 לעיל.    4בפרק 
 

-הנאמן הינו חברה פרטית שהתאגדה בישראל על פי חוק החברות, התשנ"ט
   .9.1.2020ביום "( חוק החברות)להלן: "  1999

 
  .עיסוקו של הנאמן הינו בניהול עסקי נאמנויות

 
הוא   הנאמן  של  הרשום  המניות  ל  1,002הון  רגילות   1,000  -מחולק  מניות 

נקוב   ערך  הנהלה  ומני  2  -וללא  נקובת  ערך  המונפק  ללא  הנאמן  . ההון  של 
מניות רגילות    100מניות רגילות ומנית הנהלה אחת, שמתוכן    100  -מורכב מ

ע"י   ע"י    השותף הכללימוחזקות  מוחזקת  רו"ח המפקח,  ומנית הנהלה אחת 
 .שמעון אבנעים

 
כנאמן(,  השותף המוגבל  על פי הסכם הנאמנות תהיה למפקח )כל עוד ישמש  

הנאמן.    הזכות של  הדירקטורים  כל  את  מונה  למנות  הקמת  המפקח  במועד 
 כדירקטור יחיד של הנאמן. הנאמן 

 
 השותף הכללי והמציע 9.1.2 

, הוא גם המציע על פי תשקיף  בע"מ  יוניקורן טכנולוגיות ניהולהשותף הכללי,  
 זה. 

 
שנתאגדה בישראל על פי פרטית  היא חברה    בע"מיוניקורן טכנולוגיות ניהול  

 . 30.12.2019יום  חוק החברות ב
 

 של השותף הכללי והמציע הינו ניהול השותפות המוגבלת. יחיד עיסוקו ה
 

. ההון  ללא ערך נקובמניות    1,000הון המניות הרשום של השותף הכללי הוא  
הכללי  המונפק   השותף  משל  רגילות    100  -מורכב  נקובמניות  ערך  ,  ללא 

ידי  המוחזקות     ק.ו.ד.ם ( ו50%"( )לאנדלןלאנדלן השקעות בע"מ )להלן: " על 
 ."(קודם)להלן: "  (50%) השקעות בע"מ

 
לנדאו ישעיהו  המנוח  עזבון  של  בשליטתם  חברה  הינה   ,(50%)ז"ל    לאנדלן 

רוטלוי רוטלוי  (16.6%  -)כ  יאיר  הכללי)  וליגד  השותף  דירקטוריון   -)כ  (יו"ר 
לילדיו ה"ה יגאל לנדאו   ז"ל הוריש את החזקותיו  ישעיהו לנדאו(. מר  33.3%

 . )דירקטור בשותף הכללי(, יובל לנדאו ושלומית לנדאו, בחלקים שווים
 

של  קודם   בשליטתם  חברה  )דירקטורים  הינה  ויסרברג  ורונן  טננבוים  יעקב 
 . בשותף הכללי(

 
את  המסדיר  מניות  בעלי  הסכם  נחתם  הכללי  השותף  של  המניות  בעלי  בין 

באשר   בינם  היחסים  הכללימערכת  השותף  במסגרת  )להלן:   לפעילותם 
  ."(הסכם בעלי המניות" 
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 :  בהסכם בעלי המניות נקבע, בין היתר, כי 
 

רגילים   .א דירקטוריון  יורכב מעד שישה חברי  דירקטוריון השותף הכללי 
 )לא כולל דירקטורים חיצוניים ודירקטור בלתי תלוי(.  

 
ידי    16.5%בגין כל   .ב מהון המניות המונפק של החברה המוחזקים על 

דירקטור אחד מטעמו   זכאי אותו בעל מניות למנות  יהיה  בעל מניות, 
 לדירקטוריון החברה.  

 
בכפוף לאמור להלן, ומלבד במקרים שבהם מותנה אחרת בהסכם או  .ג

החלטות  החברות,  בחוק  או  הכללי,  השותף  של  ההתאגדות  בתקנון 
 באסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל. 

 
בכפוף לאמור להלן, מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת בהסכם או  .ד

ישיבות  בתקנון ההתאגדות של החברה, או בחוק החברות, החלטות 
 הדירקטוריון תתקבלנה ברוב רגיל.  

 
החלטות  .ה שורת  בהסכם  נקבעו  דין,  לכל  ובכפוף  לעיל  האמור  אף  על 

אשר תדרושנה אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של השותף 
הכללי, ותתקבלנה רק אם זכו לתמיכת כל בעלי המניות הרגילות של  

 השותף הכללי.
 

כל זה זכות סירוב ראשון  מגבלות על עבירות מניות השותף הכללי וב . ו
(Right of First Refusal( למכירה  יחסית  הצטרפות  זכות   ,)Tag 

Along  .) 
 

 (. Preemptive Rightsזכות מצרנות ) .ז
 

בתחומי  .ח להשקיע  לשותפות  קדימה  זכות  בדבר  הסדר  נקבע  בהסכם 
מניות  בבעל  שליטה  בעל  לרבות  מניות,  בעל  ולפיו  ופיתוח   מחקר 

 " יש"(המציע)להלן:  לא  ופיתוח  ,  מחקר  של  בפרויקט  לראשונה  קיע 
והנחיות הבורסה,  בישראל   עומד בתנאי תקנון  סכום העולה על  אשר 
דולר, לפני שהוא הציע תחילה לשותפות להשקיע בפרויקט    200,000

כאמור כמפורט להלן, לרבות להצטרף אליו להשקעה ובאותם תנאים 
 "(. הפרויקט המוצע)להלן: " 

 
מבעלי  מי  או  לאנדלן  הוא  שהמציע  ככל  כי  הובהר  האמור,  אף  על 
השליטה בה הוסכם כי הוא יציע את הפרויקט המוצע, בחלקים שווים,  

ולפרו ניהול הון סיכון )-לשותפות  " 1999סיד  "(  פרוסיד ( בע"מ )להלן: 
או כל תאגיד שיחליף  /ו  שהיא חברה בשליטת בעלי השליטה בלאנדלן

ו/או יבוא במקו יועברו  אותה  ו/או שנכסיה  מה ו/או שהיא תמוזג לתוכו 
 .  "בוכיואליו, 

 
ובהר כי חובת ההצעה לשותפות להשקיע בפרויקט כאמור לא תחול  ה

)או על השקעות שאינן תואמות את מדיניות ההשקעות של השותפות  
הענין(   לפי  לעת.  פרוסיד,  מעת  שתהיה  השותפות  כפי  אם  )או  רק 

הענין(   לפי  ו/או  פרוסיד,  המוצע  בפרויקט  להשקיע  שלא  תחליט 
)או פרוסיד, לפי    ל השותפותשהפרויקט המוצע יסרב לקבל השקעה ש

 , יהיה רשאי בעל המניות להשקיע בפרויקט המוצע.הענין(
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ש (1 עליו    המציעבמקרה  מוצע,   בפרויקט  להשקיע  מעונין  יהיה 
)או לפרוסיד, לפי הענין(  לתת על כך הודעה בכתב לשותפות  

)להלן:  המוצע  בפרויקט  ההשקעה  פרטי  את  יפרט  הוא  שבה 
 "(.  ההצעה " 
 

הענין(  השותפות   (2 לפי  פרוסיד,  )להלן: )או  למציע  תודיע 
תוך  הודעת התשובה"  אם   14"(  עסקים מקבלת ההצעה  ימי 

למציע   להצטרף  לרבות  המוצע,  בפרויקט  להשקיע  ברצונה 
 "(.  תקופת הקדימה להשקעה )להלן: " 

 
השותפות   (3 מסרה  הענין(  לא  לפי  פרוסיד,  תשובה )או  הודעת 

כך הודעת סירוב להשקיע ו/או  במהלך תקופת הקדימה, יראו ב
וזכאי  רשאי  והמציע  המוצע  בפרויקט  בהשקעה  להשתתף 

 להשקיע בפרויקט המוצע באותם התנאים שפורטו בהצעה. 
 
 דירקטוריון השותף הכללי 2.9

 להלן פירוט לגבי חברי הדירקטוריון של השותף הכללי בשותפות: 
 
 רונן ויסרברג  טננבוים  יעקב  יגאל לנדאו ליגד רוטלוי  שם  

 057249849 מספר זיהוי  1
 

056467665 54778253 24192676 

בשותף   2 תפקיד 
 הכללי

 דירקטור  דירקטור  דירקטור  יו"ר הדירקטוריון

 19.9.1969 3.9.1957 13.5.1960 15.5.1962 תאריך לידה  3

להמצאת   4 מען 
 כתבי בי דין 

 כרכור   ,24החץ  הרצליה  , 3קורן  ,ת"א  4דניאל פריש  , ת"א 85יהודה הלוי 

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות   5

בועדה  חברות   6
ו עדות  או 

 הדירקטוריון

- - - - 

הוא   7 האם 
 דירקטור חיצוני

 לא  לא   לא  לא 

 האם  , כן אם
 בעל  הוא

 מומחיות
 חשבונאית

 או ופיננסית
 כשירות בעל

 מקצועית 

- - - - 

 האם ,  כן אם
 דירקטור הוא

 מומחה חיצוני

- - - - 

 האם ,  לא  אם
 כשיר  הוא

 להתמנות
 כדירקטור

 תלוי  בלתי

 לא  לא  לא  לא 

 עובד הוא האם 8
 השותף של

 חברה ,  הכללי
 חברה,  בת

 או שלו   קשורה
  עניין בעל  של

)בציון   בו 
שהוא   התפקיד 

 ממלא כאמור( 

השליטה   ויו"ר  מבעלי 
בשותף  הדירקטוריון  

 הכללי
 

ודירקטור  מבעלי השליטה 
 בשותף הכללי

 

השליטה   ודירקטור  מבעלי 
 בשותף הכללי

 

השליטה    מבעלי 
בשותף    ודירקטור 

 הכללי
 

 בו התאריך 9
 כהונתו החלה

 כדירקטור 

30.12.2019 30.12.2019 30.1.2020 30.1.2020 

ראשון   השכלתו  10 תואר  אקדמאית, 
ומדעים   במחשבים 
מאוניברסיטת   מדוייקים 
שני   תואר  אביב,  תל 
ומימון   עסקים  במנהל 
מאוניברסיטת   בינלאומי 

UHBS 

בהנדסה   ראשון  תואר 
שני  טכמה ותואר  ניון 

עסקים   במנהל 
 ב מאוניברסיטת תל אבי 

וניהול   תעשייה  הנדסת 
BSc    תל מאוניברסיטת 
 אביב 

ניהול   ראשון  תואר 
 וכלכלה מכללת ר"ג 
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 רונן ויסרברג  טננבוים  יעקב  יגאל לנדאו ליגד רוטלוי  שם  

 בחמש עיסוקו 11
 השנים

 האחרונות

ו  דלין,  יו"ר  מנכ"ל 
  / דירקטור  דירקטוריון 

המפורטות   בחברות 
 להלן. 

,  מנכ"ל חירם לנדאו בע"מ 
נפט   חיפושי  רציו  מנכ"ל 

בחברות    ודירקטור   בע"מ
 המפורטות להלן. 

חברת   בחברות  מנהל ודירקטור מנכ"ל 
סמנכ"ל   השקעות, 
באטומיקבוקס   תפעול 

 בע"מ

 תאגידים 12
 בהם  אחרים
 משמש

  כדירקטור
למועד 

)תוך    התשקיף
ציון אם הינו גם  

 בעלי שליטה( 

בע"מ  )בעל    דלין 
לאנדלן  ,  שליטה(

)בעל   בע"מ  השקעות 
ארגמן  שליטה(,   יו"ר 

לודז'יה  יות  תעש בע"מ, 
בע"מ,   השקעות  רוטקס 

( בע"מ,    (1980רוטקס 
לשירותי    החברה הכללית

,  )בעל שליטה( לווין בע"מ
פרו  הון   -יו"ר  קרן  סיד 

בע"מ )בעל    סיכון 
יו"ר  שליטה( סיד  פרו , 

( סיכון  הון    (1999ניהול 
סגן  ,  )בעל שליטה(  בע"מ

דירקטוריון   ח.ל.ל  יו"ר 
יו"ר  ;  1בע"מ תקשורת  

חיפושי   רציו  דירקטוריון 
בע"מ  )בעל   2נפט 
רציו  שליטה(,   יו"ר 

( נפט  (  מימון חיפושי 
רציו  בע"מ יו"ר   ,

בע"מ  )בעל    פטרוליום 
 .שליטה(

איגוד לישראל בע"מ,  נק  ב
סיכון  -פרו  הון  קרן  סיד 

שליטה(,   בע"מ   )בעל 
סיכון  פרו  הון  ניהול  סיד 

)בעל    בע"מ  (1999)
הון  ,  שליטה( שוקי  איגוד 

בע"מ רציו  ,  והשקעות 
בע"מ נפט  )בעל    3חיפושי 

חיפושי  רציו  טה(,  שלי
בע"מ )מימון(  רציו    , נפט 

בע  )בעל    "מפטרוליום 
לאנדלן   שליטה(, 
)בעל   בע"מ  השקעות 
לנדאו   חירם  שליטה(, 
שליטה(,   )בעל  בע"מ 
אחזקות   לנדאו  ישעיהו 

)בעל  1993) בע"מ   )
לנדאו   ישעיהו  שליטה(, 

( בע"מ  1998נכסים   )
חותם   שליטה(,  )בעל 

( ניהול  (  2002חירם 
 בע"מ )בעל שליטה(. 

,  בע"מ  2014)וואן סייבר
  , סומוטו בע"מ בובייל 

טכנולוגיות, י.ט. נט  
בע"מ )בעל   אינבסטמנס 

השקעות   , ק.ו.ד.ם שליטה(
 )בעל שליטה(  בע"מ

בע"מ )בעל   לתיה
  , ק.ו.ד.ם שליטה(

)בעל   השקעות בע"מ
 שליטה( 

תאגידים   13
ציבוריים  

בהם    נוספים
שימש  

ב   -כדירקטור 
שנים    10

האחרונות )תוך  
אם היה גם  ציון  
 שליטה(  בעל

 אין סומוטו טכנולוגיות  אין 

תאגידים   14
  נוספים פרטים  

שימש   בהם 
  5  -כדירקטור ב

שנים  
האחרונות )תוך  

אם היה גם  ציון  
 בעל שליטה( 

טבעי   כלל פיתוח בע"מ.  גז  תעשיות  ענבל 
)מבעלי   בע"מ  ודשנים 

 השליטה( 
 

ג'יניו טכנולוגיות בע"מ,  
נט אחזקות בע"מ  -טנה

)בעל שליטה(, גריפונט  
 בע"מ

אייאסטי בית  
השקעות בע"מ )בעל  

שליטה(, פלאסק  
בע"מ )בעל שליטה(,  

קבוצת ג'י.ג'. איי  
 בע"מ

 בן הוא  האם 15
 של  משפחה

 אחר עניין בעל
 הכללי  בשותף 

 לא  לא  לא  לא 

 לא  לא  לא  כן השותף  האם 16

 
כי    1 )המחלקה    23.7.2017ביום  יצוין  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית  נגד  הוגשה  תביעה  הכלכלית( 

"( בע"מ  תקשורת  והבקשה חלל ח.ל.ל  התביעה  ייצוגית.  כתובענה  לאישורה  בקשה  ועמה  )ואחרים(   )"
חלל נגד  בטענה  הוגשו  ואחרים,  שלה  הדירקטריון  חברי  חלל  ,  שמסרה  מיידי  דיווח  פרטים  כי  כללה 

ניירות ערך   ובניגוד להוראות דין נוספות, וגרמו  מטעים כביכול וכי הנתבעים פעלו בניגוד להוראות חוק 
בקשת   לסילוק  בקשה  הגישה  אחרים(  )ומשיבים  חלל  כספיים.  נזקים  חלל  של  הערך  ניירות  למחזיקי 
טרם   וממילא  דן  טרם  המשפט  בית  ההליך.  לעיכוב  בקשה  הגישו  נוספים  משיבים  הסף.  על  האישור 

ההכר במסגרת  הסילוק  בבקשת  שידון  קבע  אך  הסילוק  בבקשת  הגשת  הכריע  לאישור  בבקשה  עה 
לבקשות   לפעם  מפעם  נעתר  ומאז  ההליכים  עיכוב  על  הורה  המשפט  בית  ייצוגית.  כתובענה  התביעה 

 .חוזרות להארכת תקופת העיכוב
ה"ה ליגד רוטלוי ויגאל לנדאו הינם מבעלי השליטה ודירקטורים בשותף הכללי בשותפות המוגבלת רציו    2

"( ובקשה  התביעההוגשה תביעה )"  2020"(. בחודש אפריל  שותפות רציו( )להלן: "1992חיפושי נפט )
 "( ייצוגית  כתובענה  האישור לאישורה  בתלבקשת  המחוזי  המשפט  בבית  הכלכלית  למחלקה  אביב,  -"( 

)"-על יחידות השתתפות של שותפות רציו  "(. התביעה ובקשת האישור  המבקשת ידי חברה המחזיקה 
הכללי בה, ונושאי משרה בשותף הכללי, לרבות ה"ה רוטלוי ולנדאו,  הוגשו כנגד שותפות רציו, השותף  

גילוי   חובת  הפרת  בשל  רציו  שותפות  של  ההשתתפות  יחידות  למחזיקי  לכאורה  שנגרם  לנזק  באשר 
בדיווחי שותפות רציו )לטענת המבקשת(, אשר לטענת המבקשת, עולה כדי הפרת סעיפים שונים בחוק  

דיוו רציו  שותפות  ערך.  דוחה את הטענות  ניירות  היא  ובבקשת האישור,  מעיון ראשוני בתביעה  כי  חה 
 שעולות מהתביעה ומבקשת האישור והדגישה כי דיווחיה נעשים בהתאם לדין.  
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 רונן ויסרברג  טננבוים  יעקב  יגאל לנדאו ליגד רוטלוי  שם  

 בו  רואה  הכללי
 מומחיות כבעל

 חשבונאית
 לצורך ופיננסית

 במספר  עמידה
 שקבע המזערי

 הדירקטוריון
  סעיף פי-על
( 12)א()92

,  החברות לחוק
 1999-תשנ"ט

 
מ  בעלי  שהינם  דירקטורים  של  המזערי  המספר  חשבונאית  ומחיקביעת  ות 

 ופיננסית
חשבונאית   מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  )תנאים  החברות  לתקנות  בהתאם 

תשס"ו מקצועית(,  כשירות  בעל  ולדירקטור  כי  ,  2005-ופיננסית  קבע  הכללי  השותף 
בהתחשב בהיקף המצומצם של עסקי השותפות ופעולותיה הכספיות, די בכך שיהיה 

דירקטור אחד בעל   פי  חשב  מומחיותבדירקטוריון השותף הכללי  על  ופיננסית  ונאית 
מומחיות  בעל  והשותף הכללי, הינ יוןדירקטור יו"ר   ,ליגד רוטלוימר . התקנות האמורות

 חשבונאית ופיננסית כאמור.
 

 ובשותפות  בשותף הכלליבכירים  משרה נושאי 39.
המוגבלת   השותפות  עסקי  את  מנהל  הכללי  השותף  השותפות,  להסכם    בהתאם 

  9.2סעיף    והדירקטורים של השותף הכללי בשותפות המוגבלת, ראפרטים אודות  ל)
 . (לעיל

 
ו בכירים משרה נושאי אודות  פרטים להלן הכללי  אינם שותפותבבשותף  אשר   ,
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 בעלי ענין: 10פרק 

 
מונח "בעל ענין" פירושו השותף הכללי וכל מי שהינו בתאריך התשקיף "בעל ענין" הבפרק זה 

   .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1בשותף הכללי כמשמעות מונח זה בסעיף 
 

 שכר והוצאות לבעלי ענין מאת השותפות המוגבלת ומתוך נכסי הנאמנות  101.
 : פי הסכם השותפות המוגבלת-הכללי זכאי עלהשותף  10.1.1 

 
של    ניהוללדמי   .א חודש,    24בסך  בכל  מע"מ,  בתוספת  דולר  אלף 

 5בהסכם השותפות המצורף כנספח א' לפרק    10.1.1  ףכמפורט בסעי
 .לעיל

 

בוסיוע  בגין    התמורל .ב במסגרת  טיפול  ההון  הראשונה  ההצעה  גיוס 
, סך של )ציבורי או פרטי(ובמסגרת כל גיוס הון ו/או חוב נוסף  לציבור  

כאמור,    20 חוב  ו/או  הון  גיוס  כל  בגין  מע"מ  בתוספת  דולר  אלפי 
א' לפרק    10.2כמפורט בסעיף     5בהסכם השותפות המצורף כנספח 

 לעיל.
 

הייזום של השותף הכללי לשותפות, השותף הכללי  בתמורה לשירותי   .ג
לקבל   זכאי  ו/או יהיה  הכנסות  על  המבוססים  יוזמה  דמי  מהשותפות 

השותפות שתקבל  השותפות   10.3בסעיף    כמפורט  תמורות  בהסכם 
 לעיל. 5המצורף כנספח א' לפרק 

  
הנאמנות 10.1.2  נכסי  מתוך  הנאמן,  מאת  לקבל  זכאי  יהיה  והחזר שכר    ,המפקח 

)נוסח  הוצאות   השותפויות  פקודת  להוראות  בהתאם  ייקבעו  חדש(, אשר 
"   1975-התשל"ה עד לקביעת שכרו של המפקח בהתאם  הפקודה)להלן:   .)"

נכסי  מתוך  הנאמן,  מאת  לקבל  זכאי  יהיה  המפקח  הפקודה,  להוראות 
ל )  1,500  -הנאמנות שכר בסכום השווה  לחודש  מע"מ( החל    בתוספתדולר 

וכן ל בגין כל   נוסף  תשלוםממועד רישום ניירות הערך של השותפות למסחר 
 לעיל.  4בהסכם הנאמנות המצורף כנספח א' לפרק  20.1סעיף . ראה הנפקה

 
שכר   10.1.3  הנאמנות  נכסי  מתוך  לקבל  זכאי  יהיה  להנאמן  דולר    2,000  -השווה 

לשנה )בתוספת מע"מ( לכל שנה שהוא משמש כנאמן על פי הסכם הנאמנות 
לקבל  זכאי  הנאמן  יהא  כן  כמו  משנה(.  חלק  בגין  זה  מסכום  יחסי  חלק  )או 
תשלומי הוצאות שהותרו במפורש בהסכם הנאמנות או שאושרו בכתב על ידי 

 לעיל.  4 בהסכם הנאמנות המצורף כנספח א' לפרק  20.2סעיף המפקח. ראה 
 

 1ענין בעסקאות השותפות המוגבלת והנאמנות  210.
בין המציע לבין הנאמן המציע ירכוש מן  ערב התשקיף  על פי הסכם שנחתם   10.2.1 

ימכור את האגדים  והנאמן  זה  פי תשקיף  על  כל האגדים שיוצעו  הנאמן את 
)ראה   זו  לציבור במסגרת הנפקה  ובתנאי שיציע אותם  סעיף  למציע על מנת 

 לעיל(.  2.11
 

ל 10.2.2  זכאי  יהיה  המוגבל  השותף  השותפות,  הסכם  פי  מההכנסות   99.99%-על 
 לעיל(. 5.7מההוצאות וההפסדים של השותפות )ראה סעיף  99.99%-וישא ב

 

 
 לעיל.  101.בנוסף על האמור בסעיף   1
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פי  10.2.3  על  מההצעה  להתקבל  העשויה  )נטו(  המיידית  ההנפקה  תמורת  מכספי 
ישול זה,  או  /ו  הכללי  בשותף  שליטה  לבעליאו  /ו  הכללי  שותףל  םתשקיף 

כ  בשליטתם  לחברות של  ₪    575  -סך  חל(  אלפי  אם  מע"מ  בגין  )בתוספת 
עבור השותפות בגין הוצאות ההנפקה, בהעדר אמצעים    וששילמהחזר כספים  
ביד השותפותכספיים   הכללי  השותף"ל  למנכ  ששילמו  סכומים  ובגין  י 

 האמורים אינם צמודים ואינם נושאים ריבית.   הסכומים. והשותפות
 

פי  10.2.4  על  מההצעה  להתקבל  העשויה  )נטו(  המיידית  ההנפקה  תמורת  מכספי 
(  1999סיד ניהול הון סיכון )-לפרואלפי דולר    540סך של    םתשקיף זה, ישול

)חברה בבעלות בעלי שליטה בשותף הכללי( ולק.ו.ד.ם. השקעות בע"מ  בע"מ  
לשותפות   שהעמידו  סכומים  החזר  בגין  הכללי(  בשותף  השליטה  )מבעלי 

 .(עילל 8.20.4 ףבע"מ )ראה סעי 2014לצורך השקעה בחברת סייברוואן 
 

בסעיף   10.2.5  על8.3.4כאמור  ההנפקה  להצלחת  בכפוף  לעיל,  זה,  -ב  תשקיף  פי 
להשקיע    השותפות כמתואר    בובייל בהתחייבה    לעיל   8.25  ףבסעיבע"מ, 

ולעיל  8.27  בסעיף  כמתואר"מ,  בע  וויפפלאשוב השליטה  מבעלי  חלק  או  /. 
ב משרה  נושאי  ו/או  מניות  בעלי  הינם  הכללי  בשותף  המשרה   בובייל נושאי 

כמפורט בסעיבע"מ   8.27כמפורט בסעיף  ,  וויפפלאש בע"מבו  לעיל  8.25  ף, 
 .לעיל

 
ו/או     מניות  בעלי  הינם  הכללי  בשותף  המשרה  ונושאי  השליטה  מבעלי  חלק 

בע"מ בה השקיעה השותפות, כמפורט בסעיף    2014נושאי משרה בסייברוואן 
 לעיל.  8.26

 
מר  שוכרת  השותפות   10.2.6  של  שירותיו  גריןאת  מנכ"ל    עמית  בתפקיד  המשמש 

 . לעיל 8.14.2כמפורט בסעיף בתמורה בתנאים בשותפות, ההשותף הכללי ו
 

עם מר גרין נקבע, בין היתר, כי ככל שההנפקה לא תושלם עד ליום   בהסכם  
  1.3.2020, מחצית מסכום התשלום החודשי בגין התקופה שבין  31.5.2020

הכללי.  -על  לוישולם    31.10.2020ועד   השותף  מכספי    בהתאםידי  לכך, 
יה להתקבל מההצעה על פי תשקיף זה  תמורת ההנפקה המיידית )נטו( העשו

להחזר   זכאי  יהיה  הכללי  ששילם  השותף  לאמורכספים  בהתאם  גרין  , למר 
 . לעיל 10.2.3הכלולים בסכום הנזכר בסעיף 

 
מ 10.2.7  וביטוח  לפטור  שיפוי  האחריות,  זכאים  משרה  להם  נושאי  הכללי,  שותף 

ובתאגידים   בשותפות  משרה  ונושאי  הכללי  שלהבשותף  ראה   –  מוחזקים 
 לעיל.  5בהסכם השותפות המצורף כנספח א' לפרק  13סעיף 

 
לשיפוי    דירקטוריון השותף הכללי מתן כתבי אישר  ערב התשקיף התחייבות 

המצ"ב   א'כבנוסח  המצ"ב    נספח  בנוסח  מאחריות  פטור  וכתבי  זה  לפרק 
לפרק זה, לשותף הכללי, לדירקטורים ונושאי משרה בשותף הכללי    נספח ב'כ

)המכהנים שלהם  מוחזקות  בחברות  ו/או  בשותפות  ו  שיכהנ   או  כיום  ו/או 
משרה נושאי  לרבות  נחשבים בעתיד(  קרוביהם  ו/או  ה  שליט  כבעלי שהם 

שלמי ו/או  בשותפות  ו/או  הכללי  כאמור כבעל שנחשב בשותף  ן עני  שליטה 
 . אישי במינויים
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לנושאי   תגמול דירקטוריון השותף הכללי מדיניות אישרערב פרסום התשקיף  10.2.8 
ובשותפות,   הכללי  בשותף  לפקודת  65ף  סעי  להוראות  בהתאםמשרה  מד 

 תקנותל  1ה  בתקנ לאמור  בהתאםו  1975-השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה
  לפיה   2013-(, תשע"גתגמול  מדיניות לקבוע החובה  לעניין הקלות)  החברות
שותפות ש לציבור הצעה  במסמך או בתשקיף שתוארה תגמול מדיניות ל 
  5  בחלוףק  ר אישור טעונה  תהיה לציבור שלה ערך ניירות לראשונה המציעה

השותפות   לראשונה תירשמנה שבו מהמועד  שנים של  ההשתתפות  יחידות 
 .לפרק זה 'ג כנספח  ב"מצ התגמול מדיניות. בבורסה למסחר

 
דירקטוריון השותף הכללי בשותפות אישר התקשרות  ערב פרסום התשקיף   10.2.9 

ביטוח בפוליסת  ונושאי אחריות השותפות  אחריות    משרה דירקטורים  וכן 
תקופותמקצועית למספר  לעת,  מעת  שלא ,    על במצטבר תעלינה ביטוח 

ונושאי דירקטורים  אחריות  תבוטח  שבמסגרתן  שנים  משרה,  שלוש 
ו/או   יכהנו ואשר המכהנים בשותפות  ו/או  הכללי  בשותף  לעת  מעת 

לרבות שהם  בתאגידים שבשליטתם,  משרה  נחשבים  נושאי  קרוביהם  ו/או 
כבעל שליטה  בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב שליטה כבעלי
ו/או בחברה   ענין אישי במינויים כאמור ידי בעל השליטה  ו/או מועסקים על 

יכולהנ ידי בעל השליטה, כאשר התקשרות כאמור  גם   שתיעשה שלטת על 
בפני של בדרך פוליסה שעומדת  ובלבד  הארכת  בתנאיה,  שינוי  תוך    סיום, 

התקשרות שלא על  תהיה  שכל  ובתנאים  ההתקשרות  עיקרי   יחרגו בסיס 
שנקבעו להלן על מהתנאים  כמפורט  הכללי  השותף  דירקטוריון   ידי 

 התגמול של השותפות.  עת לעת במדיניותמ יקבעו ומהתנאים אשר
 

לעת  .א מעת  שתיערכנה  כפי  הביטוח  פוליסות  במסגרת  האחריות  גבול 
על   יעלה  הביטוח    50לא  ולתקופת  למקרה  ארה"ב  דולר  מיליון 

לגבול  מעבר  בישראל  סבירות  משפטית  הגנה  הוצאות  בתוספת 
לישראל   מחוץ  המוגשות  תביעות  ולגבי  הגנה   -האחריות,  הוצאות 

משפט  להוצאות  בהתאם  האחריות,  לגבול  מעבר  סבירות  משפטית 
 .הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי

 
חבות   בגין ביטוח גם שתכלול יכול כאמור ירכששת עתידית פוליסה כל .ב

וכן תביעות אזרחיות  השותף הכללי בתפקידו כשותף כללי בשותפות 
( עצמה  השותפות  כנגד  ערך  ניירות  דיני  כאשר  entity coverלפי   )

ו/או  הכללי  השותף  פני  על  קדימה  זכות  תהא  המשרה  לנושאי 
 השותפות בקבלת תגמולי ביטוח. 

 
ועדת  גבולות   .ג ידי  על  ייקבעו  העצמית  ההשתתפות  וגבולות  הפרמיה 

פוליסת   רכישת  במועד  שישררו  השוק  לתנאי  בהתאם  התגמול 
אחריות   ביטוח  בתחום  מומחה  יועץ  עם  התייעצות  לאחר  הביטוח, 

 ; דירקטורים ונושאי משרה
 
פוליסת הביטוח תורחב לכיסוי תביעות שתוגשנה כנגד השותפות ו/או   .ד

דיל מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה השותף הכללי )להב
ערך ניירות  חוקי  הפרת  שעניינן   entity coverage for)בהם( 

securities claims)   בקשר עם ניירות הערך הנסחרים בבורסה, ו/או
סדרי תשלום  וייקבעו  כללי,  כשותף  בגין תפקידו  הכללי  כנגד השותף 
של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה  
לקבלת שיפוי מהמבטח על פי הפוליסה קודמת לזכות השותפות ו/או  

 .השותף הכללי
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גם את אחרי .ה ורק בתוקף  הפוליסה תכסה  ותם של בעלי השליטה אך 
בשותף  ו/או  בשותפות  משרה  נושאי  ו/או  כדירקטורים  תפקידיהם 
יעלו על אלה של   ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא  הכללי, מעת לעת, 
הכללי,  בשותף  ו/או  בשותפות  המשרה  נושאי  ו/או  הדירקטורים  יתר 

 לפי העניין. 
 

על פוליסה . ו שתיערך  יכול  השותפות-כאמור  על  ידי  ו/או  ידי  -עצמה 
ידי בעלי השליטה בשותף -המוחזקים על ,תאגידים קשורים לשותפות

לאישורים  במסגרת(  הכללי בהתאם  והכל  קבוצתית(,  פוליסת 
 .פי דין-הדרושים על

 
ועדת התגמול שתוקם בדירקטוריון השותף הכללי ודירקטוריון השותף   .ז

 .הכללי יאשרו שהתקשרות בעסקת הביטוח נעשתה בתנאי שוק
 

כהגדרתה החלטה תהווה זו החלטה מסגרת"  "עסקת    1בסעיף   בדבר 
)להלן:   2000-ענין(, התש"ס בעלי עם בעסקאות לתקנות החברות )הקלות

ההקלות "  רכישהתקנות  כל  בהתאם,  או   כאמור  ביטוח פוליסת של "(. 
) חידושה נוסף  לאישור יובא הנוספות לא ( תקופות הביטוח2במהלך שתי 

ובלבד שוועדת התגמול   אסיפת של יחידות השתתפות של השותפות  בעלי 
את   כתואמים העסקאות משתי אחת כל את תנאי השותף הכללי תאשר של

ולא כאמור תנאי עסקת המסגרת בהתאם  התנגדות בחברה תתקבל לעיל 
 ג. לתקנות ההקלות.1לסעיף 

 
וכן  ביטוח לכיסוי אחריות נושאי משרה  ל  קיבלה הצעות ממבטחיםהשותפות   10.2.10 

ובכוונתה לרכוש פוליסות על בסיס התנאים   כמפורט להלןאחריות מקצועית  
ההנפקה למועד  בסמוך  להלן  המפורטים  תנאי  המהותיים  עיקרי  להלן   .

 הביטוח:
 

משרה   .א ונושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח  אחריות  פוליסה  וכן 
" מקצועית   השוט)להלן:  הביטוח  לתקופפת פוליסת   12של    ה"(, 

( תביעה  הגשת  מועד  בסיס  על  הינה  הפוליסה   claimsחודשים. 
made  מיליון דולר ארה"ב למקרה   (שלושה)  3(, בגבולות אחריות של

הביטוח   פוליסת  במסגרת  הכיסוי  הביטוח.  לתקופת  הכל  ובסך 
השוטפת הינו לכל הדירקטורים ונושאי המשרה, כפי שיהיו מעת לעת 
משרה   נושאי  עבור  שלה  בנות  בחברות  הכללי,  בשותף  ,בשותפות, 

 המכהנים בהן מטעם השותפות ו/או מטעם החברות הבנות. 
 

ת .ב תכסה  בגבול הפוליסה  הביטוח  תקופת  במהלך  שיוגשו  ביעות 
ארה"ב  (שלושה)  3 בסך אחריות דולר  הכל  מיליון  ובסך  לתביעה 

לגבולות  מעבר  סבירות  משפט  הוצאות  בתוספת  הביטוח  לתקופת 
לסעיף   בהתאם  התשמ"א    66האחריות  ביטוח  חוזה    1981  -לחוק 

ההשתתפות ב.  "ארה אלפי דולר   19.5בסך של   שנתית וזאת בפרמיה
לשותפות  ה ונושאי  עצמית  דירקטורים  לביטוח  ביחס  תביעה  בכל 

דולר  25  הינהמשרה   ביחס  ו  אלפי  תביעה  מקצועית  לבכל  אחריות 
 אלפי דולר.   25 הינה
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תביעות   .ג בגין  המבוטחים  חבות  את  תכסה  השוטפת  הביטוח  פוליסת 
שיוגשו בישראל וגם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכל העולם, לרבות  

דיני  ארה"ב   לפי  הפוליסה  )פרשנות  בינלאומי  ושיפוט  דין  לפי  וקנדה 
כנגד   אזרחיות  תביעות  לכסות  תורחב  הפוליסה  ישראל(.  מדינת 
השותפות עצמה )במובחן מתביעות כנגד נושאי המשרה בה( שעניינן  
הפרה של דיני ניירות ערך בקשר עם ניירות ערך של השותפות עצמה 

( בת"א  בבורסה   Entity Coverage for Securitiesהנסחרים 
Claims  .)  זו תגמולי   עשוייםלהרחבה  של  תשלום  סדרי  להיקבע 

לקבלת   המשרה  נושאי  של  זכותם  לפיהם  כאלה,  שיגיעו  ככל  ביטוח, 
   לזכותה של השותפות. תקדםשיפוי מהמבטחים 

 
משפטית -כמו .ד הגנה  הוצאות  כוללת  השוטפת  הביטוח  פוליסת  כן, 

פוליסת הביטוח השוטפת  בהליך חקירה של רשות   כי  יצוין  מוסמכת. 
בהליכים  משרה  נושאי  של  משפטית  הגנה  הוצאות  כיסוי  כוללת 
לנפגע ההפרה   וכיסוי תשלום  החוק  פי  על  לשיפוי  הניתנים  מנהליים, 

 . 1968-()א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1נד)א()52כאמור בסעיף 
 

נושא  .ה כל  כוללת  השוטפת  הביטוח  פוליסת  פי  על  המבוטח  הגדרת 
משרה כהגדרתו על פי כל דין החל על השותפות, וכן מורחבת לכסות 
חשב,  וכן  ניהולי  בתפקיד  השותפות  ומטעם  עבור  הפועל  אדם  כל 
נושאי משרה   על  חל  הכיסוי  פנימי.  ויועץ משפטי  פנים  מבקר  מזכיר, 

מכה אשר  בעבר,  בשותפות  בה שכיהנו  יכהנו  ואשר  בהווה  בה  נים 
נושא   הגדרת  שמית(.  רשימה  )ללא  הפוליסה  תקופת  במשך  בעתיד 
שכרו   את  המקבל  משרה  לנושא  גם  כיסוי  לכלול  הורחבה  משרה 
תמורת חשבונית. הפוליסה תכסה גם את אחריותם של בעלי השליטה 

משרה,   כנושאי  תפקידיהם  במסגרת  כבעלי וזאת  בכובעם  לא  אך 
ת, ובתנאי כיסוי אשר לא יעלו על אלה של יתר נושאי  מעת לע  שליטה,

 המשרה. 
 

או   . ו דירקטורים  כנגד  תביעות  תכסה  לא  השוטפת  הביטוח  פוליסת 
ה בפוליסת  המכוסות  בה  משרה  בסעיף   POSI-נושאי  )כהגדרתה 

 להלן(. 10.12.8
 

ממבטחיםהשותפות   10.2.11  הצעות  הנפקה  ל  קיבלה  בגין  אחריות  לכיסוי  ביטוח 
ובכוונתה לרכוש פוליסות על    שראל נשוא תשקיף זה כמפורט להלןלציבור בי

ההנפקה למועד  בסמוך  להלן  המפורטים  המהותיים  התנאים  להלן בסיס   .
 : הביטוחעיקרי תנאי 

 
השותפות התקשרה בפוליסה לביטוח אחריות בגין הנפקה לציבור של  .א

מסוג   זה  תשקיף  פי  על  השותפות  של  השתתפות    POSIיחידות 
(Public Offering of Securities Insurance " :וההנפקה( )להלן  "-
תביעה POSIפוליסת  "  הגשת  מועד  בסיס  על  שהינה  בהתאמה(,   "
(claims-made  בגבולות אחריות של )מיליון דולר ארה"ב   (שלושה )  3

הכל   ובסך  העובדים  למקרה  לכל  הביטוח  בתפקיד לתקופת  שהינם 
בנות    נושאיו/או  ניהולי   בחברות  הכללי,  בשותף  בשותפות,  המשרה 

ו/או מטעם   נושאי משרה המכהנים בהן מטעם השותפות  עבור  שלה 
 החברות הבנות. 
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הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות השותפות וכן אחריותה לשיפוי   .ב
ו/או השותף הכללי  החתמים המובילים את ההנפקה, ככל והשותפות 

לשפותם כמו  התחייבות  בתשקיף.  מצגים  עם  הפוליסה -בקשר  כן, 
במסגרת   הנכללים  המצגים  בגין  השליטה  בעל  אחריות  את  מכסה 

סדרי תשלום לפיהם זכותם  עשויים להיקבע  התשקיף. להרחבות הנ"ל  
ביטוח   תגמולי  לקבלת  המשרה  נושאי  של   תקדםשל  לזכותם 

 המבוטחים האחרים לרבות השותפות. 
 

לתקופה   .ג הינה  הביטוח  הביטוח.    7של  תקופת  עריכת  מיום  שנים 
אינה ניתנת לביטול על ידי המבטח )למעט במקרה של   POSIפוליסת  

 אי תשלום הפרמיה על ידי המבוטח(.
 

תכסה את נושאי המשרה כנגד הליך שעניינו ההנפקה,    POSIפוליסת   .ד
שתוגש על ידי צד שלישי, לרבות חקירה פלילית או מנהלית של רשות  

פ כי  יצוין  הגנה   POSIוליסת  מוסמכת.  הוצאות  כיסוי  גם  כוללת 
משפטית של נושאי משרה בהליכים מנהליים, הניתנים לשיפוי על פי  

בסעיף   כאמור  ההפרה  לנפגע  תשלום  וכיסוי  ()א(  1נד)א()52החוק 
 . 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 
הטיפול   .ה תחילת  מיום  שאירע  כדין  שלא  למעשה  מתייחס  הכיסוי 

בקשר עם התשקיף וההנפקה, לרבות מצגים בתשקיף, ובלבד שהוא  
 לרשויות, לחתמים, משקיעים וכיוצ"ב. 

 
ה . ו בפוליסת  השותפות  התקשרות  בגין  הביטוח  לכל   POSI-פרמיית 

של   בסך  הינה  הביטוח  וההשתתפות  22תקופת  ארה"ב  דולר   אלפי 
   .אלפי דולר לתביעה 50העצמית הינה בסך 

 
ביטוח   .ז נושאי    POSIפוליסת  או  דירקטורים  כנגד  תביעות  תכסה  לא 

סעיף   לפי  שתיערך  הפוליסה  תחת  המכוסות  בה    10.2.10משרה 
 לעיל. 

 

ענין    לבעל  ו/או  הכללי  לשותף  אין  לעיל,  לאמור  פרט  הכללי,  השותף  ידיעת  למיטב 
הכללי בשותפות  בשותף  למעט או  והנאמנות,  המוגבלת  השותפות  בעסקאות  ענין   ,

 יל.במהלך העסקים הרג
 
 יחידות ואינטרס בשותפות המוגבלת 310.

התחייב  על פיו  שנחתם ערב פרסום התשקיף בין השותף הכללי ובין הנאמן,  להסכם   
לרכוש הכללי  הנאמן  השותף  המוגבל(  מאת  הערך   ,)השותף  ניירות  לרישום  קודם 

השתתפות יחידות  בבורסה,  למסחר  זה  תשקיף  פי  על  סעיף    –  המוצעים    1.4ראה 
  לעיל.
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 ' אנספח 
 

 נוסח כתב שיפוי 
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שותפות מוגבלת -יוניקורן טכנולוגיות   

 )"השותפות"( 

 תאריך _________       

 לכבוד 

 ______________ 

 

 א.ג.נ.,

 

 התחייבות לשיפויכתב הנדון: 

 

 השותפות מתחייבת כלפיך כדלקמן:

 כותרות והגדרות  .1

 . התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו 1.1

הכותרות בכתב שיפוי זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב שיפוי   1.2
 זה או הוראה מהוראותיו. 

הבא  1.3 למונחים  תהא  זה  שיפוי  הרשומה  בכתב  המשמעות  אם ים  אלא    בצידם, 
  משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב שיפוי זה

תהיה   החברות  בחוק  הגדרה  ובאין  החברות,  בחוק  לו  שניתנה  המשמעות  תהא 
ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש אחרת, או אם   המשמעות שניתנה לו בחוק 

 : מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים

, כפי שישונה מעת  1999 -חוק החברות, התשנ״ט  חוק החברות""
 לעת. 

ערך, התשכ״ח   "חוק ניירות ערך" ניירות  כפי שישונה  1968  -חוק   ,
 מעת לעת. 

אשר   "חברה בת" או "חברות בנות" תאגיד  ו/או  כל  הכללי  השותפות  השותף 
"שליטה"    י בעל  םהינ כמשמעות  בו,  שליטה 

 בחוק ניירות ערך. 

 כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל.  "פעולה"

ח' "הליך אכיפה מנהלית"  פרקים  לפי  ח' 3הליך  ט'  4,  ניירות    1או  לחוק 
 ערך.

"פוליסת  או  "הפוליסה" 
 הביטוח"

ונושאי   דירקטורים  אחריות  לביטוח  פוליסה 
אם   שתירכש,  או  נרכשה,  אם  שנרכשה,  משרה 

ידי   על  ו/או  תירכש,  הכללי  השותפות  השותף 
עבור   ו/או  ו/או  הכללי  בין  השותף  השותפות, 

 שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת. 

 . בע"מ יוניקורן טכנולוגיות ניהול " השותף הכללי"

מיום ות""מסמכי ההתאגד השותפות  שתוקן    19.1.2020  הסכם  כפי 
כפי    17.8.2020מעת לעת, והסכם הנאמנות מיום  

 שתוקן מעת לעת. 

כל אחד מנושאי המשרה בשותף  השותף הכללי ו "נושא המשרה" 
 הכללי ו/או כל אחד מנושאי המשרה בשותפות. 
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 תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי .2

  יהא   זה  התחייבות  כתב  כי,  בזאת  מובהר,  זה  התחייבות  בכתב  להלן  האמור  לכל  בכפוף
 . זה התחייבות כתב בסוף  המשרה נושא חתימת לאחר רק בתוקף

 התחייבות לשיפוי .3

 התחייבות לשיפוי ועילות השיפוי 3.1

  כל  להוראות   בכפוף   המשרה  נושא  את  מראש   לשפות  בזאת  מתחייבת   השותפות
  מסמכי  ולהוראות   זה  שיפוי  כתב   להוראות  ובכפוף  עליו   להתנות  ניתן   שלא  דין

(  השיפוי״  ״עילות  :  להלן)  להלן  כמפורט  הוצאה  או  חבות  כל  בשל,  ההתאגדות
כשותף    ם/תפקידו  בתוקף  הם/ פעולותיו  עקב  ו/שיוציא  או  מהם  מי  על  שתוטל

 :העניין  לפי,  בשותפות או /ו  הכללי בשותףכללי ו/או 

,  דין  פסק  פי-על  אחר   אדם  לטובת  המשרה  נושא  על  שתוטל  כספית  חבות 3.1.1
.  משפט  בית  בידי  שאושר  בורר  פסק  או   בפשרה  שניתן  דין  פסק  לרבות

  מהאירועים   יותר  או   לאחד  מוגבלת  כאמור  שיפוי  למתן  התחייבות
"להל)  זה  שיפוי  לכתב  בתוספת  המפורטים  לדעת  אשר"(,  התוספת ן: 

הכללי    פעילות   לאור   צפויים   הינם  הכללי  השותף  דירקטוריון השותף 
  המרבי  שהסכום  ובלבד,  לשיפוי  ההתחייבות  מתן  בעת  בפועל  השותפותו

  3.3.1  בסעיף  המפורטים  המידה  אמת  או  הסכום  על   יעלה  לא  השיפוי  של
   ;העניין בנסיבות סביר הנו  כי קבע  הכללי  השותף שדירקטוריון , להלן

  נושא   שיוציא,  דין  עורכי  טרחת  שכר  לרבות,  סבירות  התדיינות  הוצאות  3.1.2
השותף    בידי  נגדו  שיוגש  בהליך,  משפט  בית  בידי   בהן  שיחויב  או  המשרה

ו/או     פלילי  באישום  או,  אחר  אדם  בידי  או  םבשמ  או  השותפותהכללי 
  דורשת  שאינה  בעבירה   יורשע  שבו  פלילי  באישום   או,  יזוכה  שממנו
 ;פלילית מחשבה הוכחת

  נושא   שיוציא,  דין   עורך  טרחת  שכר  לרבות,  סבירות  התדיינות  הוצאות 3.1.3
  לנהל   המוסמכת  רשות  בידי  נגדו  שהתנהל  הליך  או  חקירה  עקב  המשרה
  ומבלי  נגדו  אישום  כתב  הגשת  בלא  הסתיים  ואשר,  הליך  או  חקירה

  בלא  שהסתיים   או,  פלילי  להליך  כחלופה  כספית   חבות   עליו   שהוטלה 
  פלילי   להליך  כחלופה  כספית   חבות  בהטלת  אך  נגדו  אישום   כתב  הגשת

.  כספי  לעיצום  בקשר  או   פלילית  מחשבה   הוכחת  דורשת   שאינה   בעבירה
  אישום  כתב  הגשת  בלא  פלילי  הליך  סיום"  למונחים  תהיינה,  זו  בפסקה
  להליך   כחלופה  כספית  חבות״  -ו   ״פלילית  חקירה  בו  שנפתחה  בעניין
 ;החברות לחוק(  א)260 בסעיף  להם  שנקבעה  המשמעות, ״פלילי

בסעיף   3.1.4 כאמור  הפרה  לנפגע  או  1נד)א()52תשלום  ערך  ניירות  לחוק  ()א( 
לחוק    1, או ט4, ח'3בשל הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך לפי פרקים ח'

טרחת   שכר  זה  ובכלל  סבירות,  התדיינות  הוצאות  לרבות  ערך,  ניירות 
 עורך דין;

ההגבלים   3.1.5 חוק  לפי  בעניינו  שהתנהל  הליך  עם  בקשר  שהוציאו  הוצאות 
תשמ"ח א  1988-העסקיים,  בקשר  התדיינות  ו/או  הוצאות  לרבות  ליו, 

 סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; 

לשפות   3.1.6 מותר  יהיה  ו/או  מותר  בגינן  אשר  אחרת  הוצאה  או  חבות  כל 
 פי חוק החברות. -נושא משרה בחברה, על

 חריגים לשיפוי  3.2

  המשרה  נושא  את  ישפו   לא  השותפותהשותף הכללי ו/או  ,  דין  כל  להוראת  בכפוף
 :מאלה אחד בשל שיוציא  או עליו  תוטל אשר הוצאות או כספית חבות בגין

ו/או    כלפי   אמונים  חובת  הפרת 3.2.1   חברה  כלפי  או  השותפות השותף הכללי 
  סביר  יסוד  לו  היה  כאשר   לב  בתום  אמונים  חובת  הפרת  למעט  םשלה  בת

ו/או    בטובת  תפגע  לא  שהפעולה  להניח הכללי    או/ו   השותפותהשותף 
 .םשלה הבת חברת
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  למעט ,  בפזיזות  או  בכוונה  של בעל תפקיד שנעשתה  זהירות  חובת  הפרת 3.2.2
 . בלבד ברשלנות נעשתה אם

 . כדין שלא אישי רווח להפיק  כוונה מתוך פעולה 3.2.3

 .עליו שיוטל כופר או כספי עיצום, אזרחי קנס, קנס 3.2.4

 . לעיל 3.1.4 בסעיף כמפורט  למעט מנהלית אכיפה הליך 3.2.5

 סכום השיפוי המרבי 3.3

,  יחד  ולכולם  המשרה  מנושאי  אחד   לכל  ישולםש   המרבי  השיפוי  סכום 3.3.1
  על   יעלה   לא  לעיל,  3.1לעניין שיפוי על פי סעיף    ובמצטבר  בודד   למקרה

  דוחותיה   פי-על  השותפות  של  העצמי  מההון  25%  -ל  השווה  סכום
:  להלן)  בפועל   השיפוי  למועד   נכון,  השותפות  של   האחרונים  הכספיים

 "(.סכום השיפוי המרבי

  בזכות   לפגוע  כדי  לעיל  האמור  השיפוי  בתשלום  אין  כי,  בזאת  מובהר 3.3.2
  עילות   המעמידים   אירועים  בגין  ביטוח   תגמולי  לקבל  המשרה  נושא
.  להלן  3.8.3  סעיף  להוראות  בכפוף,  הביטוח  בפוליסת  המבוטחים,  שיפוי

  מכח   חויבי  בהם  עצמית  השתתפות  סכומי  בגין  יחול  השיפוי  כי  יובהר  כן
  שיפוי  כתב  פי -על  השותפות   תשלומי   כי ,  במפורש  מודגש.  הביטוח  פוליסת

פיצוי(    נוסף״  ״רובד  יהוו  זה כפל  מהווה    תגמולי  כל  לסך  מעבר)שאינו 
  כי   מודגש.  ישולמו  שכאלה  ככל,  המבטח  ידי-על  שישולמו  הביטוח

  לרבות,  כלשהו  ג׳  צד  לטובת  חוזה  מהווה  אינה  לשיפוי  זו  התחייבות
  זכות ,  מבטח  כל  לרבות,  כלשהו  שלישי  צד  לאף  תהא  ולא,  כלשהו  מבטח
  פי-על   מבטח   מחויב  לו   אשר  בתשלום   השותפות  של   השתתפות   לדרוש
  בפוליסה   הנקובה  העצמית  ההשתתפות   למעט,  עמו  שנערך  ביטוח  הסכם
 . כאמור

  אירועים  על  לשותפות  ידוע   יהיה  בפועל  השיפוי  ובמועד  ובמידה  אם 3.3.3
  אחרים  משרה   לנושאי  שיפוי   מתן   עקב   בהם  לחוב  עלולה  שהיא  נוספים

  לחוב  עלולה  שהשותפות  הכולל  והסכום(  ״אחרים  שיפוי  מקרי״  :להלן)
  השיפוי  סכום  על   עולה  האחרים  השיפוי  מקרי  ובגין  זה   כתב   בגין  בו

  אשר   סכום  אותו  את   ידה  תחת  לעכב  השותפות  רשאית  אז  כי   המרבי
  המשרה  נושאי  כלפי   גם   בהתחייבותה  לעמוד  כדי  לה   דרוש  יהיה   לדעתה 

  לשלם  השותפות  שעל  הכולל  הסכום  סופית  שיתברר   לאחר  ורק  האחרים
  כולה   היתרה  את  לשלם   האחרים   השיפוי  מקרי  עם  ביחד  זה   שיפוי   פי-על
 .המקרה לפי, חלקה או

  לנושאי   לשלם  תידרש  שהשותפות  השיפוי  סכומי  כל   שסך  וככל   אם 3.3.4
  השיפוי   סכום  על  כלשהו  במועד  יעלה,  לעיל  3.3.1  בסעיף  כאמור,  המשרה
(  עת  באותה  קיימת  שתהיה  כפי)  המרבי  השיפוי  סכום  יתרת  על  או  המרבי

  נושאי   בין   יתרתו  או  המרבי  השיפוי  סכום  יחולק,  דלעיל.  3.3.1  סעיף  לפי
  כתבי  פי-על  לשותפות  שהגישו  דרישות  בגין  לשיפוי  זכאים  שיהיו  המשרה
  המשרה   נושאי״   :להלן)  מועד  אותו  לפני   להם  שולמו  ולא  השיפוי

  המשרה  מנושאי  אחד  כל  שיקבל  השיפוי  שסכום  באופן  (,״הזכאים
  של   השיפוי   בת  החבות   סכום  שבין  היחס  פי-על  יחושב ,  בפועל,  הזכאים

  כל  של  השיפוי  בת   החבות  סכום  לבין  הזכאים  המשרה  מנושאי  אחד  כל
 .במצטבר, הזכאים המשרה  נושאי

  השיפוי   סכום   בגובה  משרה   לנושאי   שיפוי   סכומי   השותפות  שילמה 3.3.5
  תשלום   אם  אלא  נוספים  שיפוי  בסכומי  השותפות  תישא  לא  ,המרבי
  מוסמכים  שיהיו   בשותפות   באורגנים  יאושרו  הנוספים   השיפוי   סכומי
  הנוספים  השיפוי  סכומי   תשלום  במועד,  דין  כל   פי-על  זו  הגדלה  לאשר

 . דין כל פי-על , כך לשם יידרש אם, ההתאגדות מסמכי לשינוי  ובכפוף
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 תשלומי ביניים 3.4

  בהתאם  לשיפוי  זכאי   להיות  עשוי  המשרה  נושא  שבגינו  אירוע  קרות  עם 3.4.1
  סכום   חשבון  על  כמקדמה  לרשותו   השותפות  תעמיד,  לעיל  לאמור
  והתשלומים   ההוצאות  לכיסוי   הדרושים  הכספים  את ,  לעת  מעת,  השיפוי

  הקשור  נגדו  משפטי  הליך  בכל  בטיפול  הכרוכים  למיניהם  האחרים
  באופן,  בוררות  או   גישור  והליכי  חקירה  הליכי  לרבות,  אירוע  לאותו
  בכפוף  והכל,  בעצמו  לממנם   או  לשלמם  יידרש   לא  המשרה  שנושא

 . המרבי  השיפוי סכום לרבות  זה שיפוי בכתב ולהוראות  לתנאים

  כלשהם  סכומים  במקומו   או  המשרה  לנושא  תשלם  שהשותפות   במקרה 3.4.2
  יתברר   מכן  ולאחר,  כאמור  משפטי  להליך  בקשר  זה   שיפוי  כתב  במסגרת

  הוראות   יחולו  סכומים   אותם  על  השותפות  מאת  לשיפוי  זכאי  שאינו
 . להלן 3.11 סעיף

  או/ו  שידרשו   בטחונות  גם   השותפות   תעמיד  מהתחייבויותיה  כחלק 3.4.3
  של   ביניים  החלטות  פי-על  להעמיד  המשרה  נושא  על  שיהיה  ערובות 

,  נכסיך  על  שיוטלו  עיקולים   החלפת  לצורך   לרבות,  בורר  של  או   ביהמ״ש 
 . המרבי השיפוי   סכום למגבלת בכפוף

 תנאי השיפוי  3.5

  לתנאים   כפופה  זה  כתב  פי-על  לשיפוי  ההתחייבות,  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי
 : להלן המפורטים

 . המשרה  נושא את  לשפות דין פי-על מניעה אין 3.5.1

  כל  על   לשותפות  בכתב   המשרה  נושא  יודיע,  דין   פי-על  מותר  שהדבר  ככל 3.5.2
  לרבות   סוג  מכל  דרישה,  רק  לא  אך  לרבות)   מנהלי  או/ו  משפטי  הליך

  לרבות   אזרחית   תביעה   או/ו  משפטית   תביעה,  מוסמכת  רשות   של  חקירה
  אכיפה  הליך  ולרבות  הצהרתי  לסעד  בקשה  או/ו  כספיים  לפיצויים  תביעה

  כל  ועל  לחול  השיפוי  עשוי  בגינו  אירוע  לכל  בקשר   נגדו  שייפתח(  מנהלית
  לנזק   אישית  אחריות  לו  מיוחסת  במסגרתו  נגדו   בכתב  לו  שיימסר  איום
  העלולות  לידיעתו  שהובאו  נסיבות  ועל(,  ״משפטי  הליך״:  להלן)  כספי

  כך   על  לראשונה  לו   היוודע   עם   מייד  וזאת   משפטי  הליך   לפתיחת  להביא
  שהיא  למי   או   לשותפות   דיחוי  ללא  ויעביר(,  ״השיפוי  הודעת״:  להלן)

 . הליך לאותו בקשר מסמך  כל, לו  תודיע

  וככל,  לעת  מעת  שתהיה  כפי  השותפות  של  הביטוח  פוליסת  לתנאי  בכפוף 3.5.3
  בגין  המשפטי   לטיפול   בנוגע   הבאות  ההוראות  יחולו,  בתוקף  שתהיה

 :זה שיפוי כתב תנאי פי-על  לשיפוי עילה המעמיד  אירוע

  ידי -על  הליכים  המשרה  נושא  נגד  נפתחו   בהם  במקרים  מלבד א.
ו/או   הכללי   לא   אך,  זכאית   תהיה  השותפות,  השותפותהשותף 

  בפני  בהגנתו   הטיפול   את,  עצמה  על   לקחת  או/ ו  להשתתף ,  חייבת
  דין  עורך  לכל   האמור  הטיפול  את  למסור  או /ו  משפטי  הליך  אותו

  על  מקובל  יהיה   שלא   דין   לעורך  פרט)  זה   לצורך   תבחר   שהשותפות 
)סבירות  מסיבות  המשרה  נושא   על(  ״הממונה  עוה״ד״:    להלן( 

 . וחשבונה אחריותה

  עצמה   על  נטלה   לא   השיפוי   הודעת   מקבלת  ימים  15  תוך   אם .ב
  נושא  התנגד  אם   או   המשפטי   בהליך  הטיפול  את   השותפות

  הוא,  סבירים  מטעמים  הממונה   עוה״ד  ידי -על  לייצוגו  המשרה
,  שיבחר  לעו״ד   המשפטי  בהליך  הטיפול  את  למסור  רשאי  יהיה

  ובלבד,  האחר  לעו״ד  הטרחה  שכר  בגין  אותו   תשפה  והשותפות
  לאישור  כפופים   יהיו  עמו   הטרחה   שכר   והסדר   עוה״ד   שזהות

.  סבירות  מסיבות   אלא  יסרב  לא  אשר,  הכללי  השותף  דירקטוריון
  המשרה  ונושא   המבוקש  הטרחה   שכר  סכום   מלוא   אושר   לא

  זכאי   יהיה,  שבחר  עוה״ד  של  שירותיו  על  לוותר  שלא  החליט
  והיתרה ,  לו  שאושר  הטרחה  שכר  סכום  את  השותפות  מן  לקבלן

 . חשבונו  ועל  ידו  על תשולם
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  תהא  לא,  המשפטי  בהליך  הטיפול  את  השותפות  עצמה  על  נטלה .ג
  הוצאות   בגין   שיפוי  המשרה  לנושא  לשלם  מחויבת  השותפות
 . המשפטית ההגנה לניהול  בנוגע שתוציא התדיינות

  הנ״ל  הטיפול  במסגרת  יפעלו  הממונה  הדין  עורך  או/ו  השותפות . ד
  הדין   עורך.  סיום  לידי  הנ״ל  המשפטי  ההליך  את  להביא  כדי

  ולנושא   לשותפות   נאמנות  חובת  חייב   ויהיה  יפעל  הממונה
  הדין   עורך  לדעת  או  המשרה  נושא  לדעת  שיווצר  מקום.  המשרה
  המשרה  נושא   לדעת  שתתקיימנה  או,  עניינים   לניגוד  חשש  הממונה

  ניגוד   להיווצר  עלול  בהן   נסיבות   הממונה  הדין  עורך   לדעת  או
 אחר  משרה  נושא  כל  לבין  בינו  או/ו  השותפות   לבין  בינו  עניינים

  נושא  יודיע,  משפטי  הליך  אותו   בפני  בהגנתו,  להליך  צד  שהוא
  לפי,  הממונה  הדין  עורך  כך  על  המשרה  לנושא  יודיע  או/ו  המשרה

  עורך   למנות  רשאי  יהיה  המשרה  ונושא  זה  עניינים  ניגוד  על,  העניין
  המפורטות   השיפוי   להוראות  בהתאם  בהגנתו  לטיפול  מטעמו   דין

 . לעיל. ב קטן בסעיף

  בדרך  הנ״ל   המשפטי  ההליך  לסיום  להביא   רשאית   תהיה  לא   השותפות 3.5.4
  מהם  שכתוצאה  הסדר  או/ו  לפשרה  להסכים  או/ו  הסדר  או/ו  פשרה  של

  שיפוי   כתב  פי-על  בגינם  ישופה  לא  המשרה  שנושא  סכומים  לשלם  תידרש
  אם, שתירכש הביטוח  פוליסת במסגרת  במלואם ישולמו  לא אף  ואשר זה

  נושא   בהסכמת  אלא,  שלה  בת  חברה  או/ו  השותפות  ידי  -על,  תירכש
 רשאית  תהא  לא  השותפות,  כן  כמו.  בכתב  לכך  המוקדמת  המשרה
  של  בדרך  להכרעה  הנ״ל  המשפטי   ההליך  נשוא   המחלוקת  את  להביא 

  המוקדמת  המשרה  נושא  בהסכמת  אלא,  גישור   או  פישור  או  בוררות
  סבירים  מנימוקים  אלא  זו  הסכמתו  לתת  יסרב  שלא  ובלבד,  בכתב,  לכך

  המחלוקת   תועבר  אם  אף,  ספק  הסר  למען.  בכתב  לשותפות  שימסרו
  בכל   או  גישור  או  פישור  או  בוררות  של  בדרך  לפתרון  המשפטי  בהליך

  כתב  פי -על  בכך  הקשורות  ההוצאות  בכל  תישא  השותפות,  אחרת  דרך
 . רגיל משפטי בהליך בדין  מחויבת  שהיא ככל זה שיפוי 

  ההליך  את  לסיום  להביא  רשאית  תהא  לא  השותפות  לעיל  האמור  אף  על 3.5.5
  המחלוקת  את  להביא   או/ו  הסדר  או/ו  פשרה  של  בדרך  הנ״ל  המשפטי

  או  פישור  או/ו  בוררות   של  בדרך  להכרעה  הנ״ל   המשפטי  ההליך  נשוא
  יתן  אם  אלא,  המשרה  נושא  נגד  פליליים  אישומים  של  במקרים  גישור

  לסרב   יוכל  המשרה  נושא.  ובכתב  מראש  הסכמתו  את  המשרה  נושא   לכך
  ומבלי   הבלעדי  דעתו   שיקול  לפי  זו  בפסקה  האמורה   הסכמתו  את  ליתן

 .הסכמתו אי את לנמק שיידרש

 שיתוף פעולה עם השותפות 3.6

  אותה   שיסמיך   מסמך   כל  על  המשרה  נושא  יחתום   השותפות   בקשת   לפי 3.6.1
  ולייצג   משפטי  הליך  באותו  בהגנתו  בשמו  לטפל,  כאמור  דין  עורך  כל   או/ו

  בקשת  לפי,  כן  כמו .  לעיל  לאמור  בהתאם,  בכך  הקשור  בכל  אותו
  המשרה  נושא  ימסור ,  דין  פי-על   מותר  שהדבר   ובמידה,  השותפות
  כל,  מיידי  באופן ,  השותפות  להנחיות   בהתאם  שלישי   לצד  או /ו   לשותפות

  לכתב   בהתאם  בהגנתו   הטיפול   לצורך   שיתבקש  כוח  ייפוי   או/ ו  מסמך
 . זה שיפוי 

  כאמור  דין  עורך  כל  עם  או/ו  השותפות  עם  פעולה  ישתף  המשרה  נושא 3.6.2
  טיפולם   במסגרת  מהם  מי  ידי-על  ממנו  שיידרש  סביר  אופן  בכל  לעיל

  כל   לכיסוי  תדאג  שהשותפות  ובלבד,  משפטי  הליך  לאותו  בקשר
,  לעיל  3.1ף  בסעי  האמורים  למיניהם  האחרים  והתשלומים  ההוצאות 
  לממנן  או  לשלמן  ידרש  לא   המשרה   שנושא   באופן  ,בכך  כרוכות  שתהיינה

  פי-על  לו  המובטח  מהשיפוי  לגרוע  כדי  בכך  שיהיה  מבלי  וזאת,  בעצמו
 .זה שיפוי  בכתב לאמור בכפוף  והכל  זה שיפוי בכתב האמור

  פי -על  המבטחים  הוראות  כל  את  לקיים  מתחייב  המשרה  נושא,  כן  כמו 3.6.3
  המשרה  נושא  או/ו   שהשותפות  משרה  נושאי  לאחריות  פוליסה  כל

-על  ממנו  שיידרש  כפי,  המשפטי  בהליך  התגוננות  עם  בקשר  בה  יתקשרו
 .משפטי  הליך לאותו  בקשר טיפולם במסגרת  מהם מי  ידי
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 כיסוי החבויות 3.7

  תדאג ,  לאו  אם  ובין  לעילא.  3.5.3  בסעיף  המפורט  לפי   תפעל  השותפות  אם  בין
ף  בסעי  האמורים   למיניהם  האחרים   והתשלומים  ההוצאות  כל   לכיסוי  השותפות

  מבלי   וזאת,  בעצמו  לממנם  או  לשלמם  ידרש  לא  המשרה  שנושא  באופן  לעיל  3.1
  פוליסת   או/ו,  זה  בכתב  האמור  פי-על   לו  המובטח  מהשיפוי  לגרוע  כדי  בכך  שיהיה

  בכתב  לאמור   בכפוף  והכל,  תרכוש  אם,  לעת  מעת  השותפות   שתרכוש  הביטוח
 . זה שיפוי 

 אי תחולת השיפוי 3.8

  זה   שיפוי  כתב  פי-על  המשרה  נושא  את  לשפות  חייבת  תהא  לא  השותפות 3.8.1
  בוררות  או  הפשרה  הסדר  תנאי  פי-על  ידו  על  שישולם  סכום  כל  בגין

  הסכימה  השותפות  כן   אם  אלא  בעצמו   לנהל  בחר  אשר  המשפטי  בהליך
  ואולם   העניין  לפי ,  בוררות  אותה  לקיום  או  פשרה  לאותה  בכתב

  סבירים   מטעמים  אלא  כאמור  הסכמתה   את  מלתת  תמנע   לא  השותפות
 . שינומקו

  פלילי  באישום  המשרה  נושא  הודאת  של  במקרה  יחול  לא  השיפוי,  כן  כמו 3.8.2
  קיבלה   אם  אלא  פלילית   מחשבה   הוכחת  דורשת  שאינה  בעבירה

 .ומראש  בכתב כאמור בעבירה להודות כוונתו  על הודעה השותפות

  כלשהו  ארוע  בגין  סכומים  זה  כתב  פי-על  לשלם   תידרש  לא  השותפות 3.8.3
  ביטוח  במסגרת  שהיא  דרך  בכל  במקומו  או  עבורו  או  לו  בפועל  ששולמו

  צד  של  כלשהי   שיפוי  התחייבות  או(  שרכשה  וככל   אם,  השותפות  שרכשה)
  לו  השיפוי  סכום  שבין  ההפרש  בגובה  בסכום  אלא  השותפות  שאינו  'ג

  פוליסת  מכח  ששולם  הסכום   לבין   שיפוי  כתב  פי -על  המשרה  נושא  זכאי
  שסכום   ובלבד,  האחר  השיפוי  הסכם  או/ו   ארוע   אותו  בגין  הביטוח
  אין.  המרבי  השיפוי  סכום  על  יעלה  לא  בו  תחויב  שהשותפות  השיפוי
  לנשיאת   הנוגע  בכל   המשרה  נושא  מזכויות  לגרוע   כדי  זה  בסעיף  באמור

  תגמולי   העברת  או /ו   בפוליסה  הנקובה  העצמית  בהשתתפות  השותפות
  או/ו  המשרה   נושא  של  חבותו  בגין   ממבטחים  השותפות  שקיבלה  ביטוח 

 .בהן שנשא משפטיות הוצאות

  המשרה  נושא  של  כהונתו  בגין  יהיה  זה  כתב  פי-על  והשיפוי  היה,  כן  כמו 3.8.4
  כל   מיצוי  אחרי  רק  יבוא  זה  כתב  פי-על  שהשיפוי  הרי,  בנות  בחברות
  ידי -על  שנערכה  ביטוח  פוליסת  במסגרת  המשרה   נושא  של  זכויותיו
  פי -על   או  לשיפוי  מראש  התחייבות  פי-על  או/ ו  הרלוונטית  הבת  החברה

,  ספק  הסר  למען.  קיימות  שהן   וככל   אם,  הבנות  בחברות  לשיפוי  היתר
  לסכום (  ובנוסף)  מעבר  יחול  זה  שיפוי  כתב  פי  -על  השיפוי  סכום  כי,  יובהר

  החברה  שערכה  הביטוח   פוליסת   במסגרת (  שישולם  וככל  אם )  שישולם
 . כאמור הבת החברה  ידי  -על שניתן  שיפוי או/ו הבת

 תשלום השיפוי  3.9

  תנקוט   זה  כתב  פי-על  כלשהו  למקרה  בקשר  תשלום  לביצוע  הבקשקבלת    עם
  כל  של  להסדרתו  ותפעל,  לתשלומו  דין  פי-על   הנחוצות  הפעולות  בכל  השותפות

  לתשלום   כאמור  כלשהו  אישור  יידרש  אם.  יידרש  אם,  לכך  בקשר  שיידרש  אישור
  זה   תשלום  יהיה ,  שהיא  סיבה  מכל  לכך  בהתאם  יאושר  לא   תשלום  ואותו,  כלשהו

  תפעל  והשותפות  המשפט  בית  לאישור  כפוף  כאמור  יאושר  שלא  ממנו  חלק  כל  או
 . להשגתו
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 תקופת השיפוי 3.10

  או/ו   המשרה  נושא  של  לזכותו  יעמדו  זה  כתב  לפי  לשיפוי  השותפות  התחייבויות
  לניהול  כאחראי  תפקידו  סיום  לאחר  גם  וזאת  זמן  הגבלת  ללא  עזבונו  לזכות

  בשותף   משרה  כנושא  כהונתו  או/ו  הכללי  בשותף  העסקתו  סיום  או/ו  השותפות
  או/ו  בשותפות   משרה  כנושא  כהונתו  או/ו  בשותפות   העסקתו  סיום  או/ו  הכללי 

  ניתנת  בגינן  שהפעולות  ובלבד ,  המקרה  לפי,  בנות  בחברות  משרה  כנושא  כהונתו
  או/ו  השותפות  לניהול  כאחראי   תפקידו  ביצוע  בעת  נעשו  לשיפוי  התחייבות

  כנושא   כהונתו  או/ו  בשותפות  העסקתו  או/ו  הכללי  בשותף  העסקתו  תקופת
  הבנות  בחברות  או/ ו  הכללי  בשותף  משרה  כנושא  כהונתו  או/ו  בשותפות  משרה

  המשרה   נושא   זכאי   בגינו   האירוע  של  הגילוי  במועד   תלות  ללא  וזאת  השותפות  של
 . זה שיפוי כתב לפי לשיפוי

 החזרת סכומי שיפוי ששולמו 3.11

  כלשהם  סכומים  במקומו   או  המשרה  לנושא  תשלם  שהשותפות   במקרה 3.11.1
  העמדת   של  בדרך  לרבות,  כאמור  משפטי  להליך  בקשר   זה  כתב  במסגרת

  מאת  לשיפוי  זכאי  שאינו  יתברר  מכן  ולאחר,  כאמור  משפטי  ייצוג
  שניתנה   כהלוואה  אלה  סכומים  ייחשבו,  סכומים  אותם  על  השותפות

  כפי   המזערי  בשיעור  הריבית  בתוספת,  השותפות  ידי-על  המשרה  לנושא
  ההלוואה  מקבל  בידי  תהווה  שלא  מנת  על  דין   פי-על   לעת  מעת  שיקבע
  המשרה   נושא   על  ויהיה,  הצמדה  הפרשי  ובתוספת  במס  חייבת  הטבה

  פי-על  הריבית  בגין   מע״מ  בצירוף  לשותפות  הללו  הסכומים  את  להחזיר
  תשלומים  הסדר  ולפי,  כן  לעשות  ידה  על  בכתב  לכשיידרש,  הדין

 . תקבע שהשותפות 

  שיפוי  סכומי  השותפות  שילמה   שבגינו  החיוב   בוטל  כי   שיתברר   במקרה 3.11.2
  את  להמחות  המשרה  נושא  מתחייב,  שהיא  סיבה   מכל  פחת  שסכומו  או

  על   הנחוצות  הפעולות  כל  את  ולבצע  כאמור  סכום  להשבת  זכויותיו  מלוא
  להחזיר   המשרה  נושא  חייב,  כן  עשה  לא.  תקפה  תהא  זו  שהמחאה  מנת
  בשיעור  הצמדה  והפרשי  ריבית  בצירוף  לשותפות  האמורים  הסכומים  את

 .התובע  מאת זה סכום להחזר  זכאי שהינו  ולתקופה

 שונות .4

  לחול  השיפוי  עשוי  בגינו  אירוע  כל  על  המשרה  לנושא  להודיע  מתחייבת  השותפות 4.1
 . האפשרי בהקדם

,  לקיימן  המיועד   ובאופן  בהרחבה  יפורשו   זה  כתב  פי-על  השותפות  התחייבויות 4.2
  מהוראות  הוראה  כי  ויקבע  היה.  נועדו  שלה  התכלית  לשם,  דין  פי-על  המותר  ככל
  או/ו  כלשהו  מטעם  תוקף  חסרת  הינה  או/ו   לאכיפה  ניתנת  אינה  זה  שיפוי  כתב

  ניתן  שלא  דין   הוראות  לבין   זה   בכתב   כלשהי  הוראה  בין  סתירה  של   במקרה
  לא  אך,  האמורה  הדין   הוראת   תגבר,  עליה  להוסיף  או  לשנותה,  עליה  להתנות

 .זה בכתב ההוראות שאר של מתוקפן לגרוע או לפגוע בכך יהיה 

  את   לבטל ,  עת  ובכל   הבלעדי   דעתה   שיקול  פי -על,  רשאית  תהא  השותפות 4.3
  את  להפחית  לרבות  מתנאיו  תנאי  לשנות  או,  זה  כתב  פי-על  לשיפוי  התחייבותה

  בנוגע  בין,  חל  הוא  עליהם  האירועים  את  לצמצם  או,  פיו -על  המירבי  השיפוי  סכום
  שיחולו   לאירועים  מתייחס  שהוא   ככל  מהם  לחלק  בנוגע  ובין  המשרה  נושאי  לכל

,  זו כוונתה על מוקדמת  הודעה המשרה  לנושא נתנה כי ובלבד  -השינוי מועד לאחר
,  ספק  כל  הסר  למען.  לתוקף  החלטתה  תכנס  בו  המועד  לפני  יום  30ת  לפחו,  בכתב

  או   זה  כתב   תנאי  את  להרע  כדי  בה  יש   אשר,  כאמור  החלטה  כל  כי  בזאת   מובהר
  טרם  השיפוי  וכתב  שהוא  סוג  מכל  רטרואקטיבית  תחולה  בעלת  תהא  לא,  לבטלו
  לכל   בנוגע  ועניין  דבר  לכל  תקף  ולהיות  לחול  ימשיך,  העניין   לפי,  ביטולו  או  שינויו
  נושא  כנגד  הוגש  בגינו  ההליך   אם  אף,  הביטול  או  השינוי  טרם  אשר  אירוע

 .השיפוי כתב של ביטולו או  שינויו לאחר, המשרה

  ואין  בדיעבד  שיפוי  בדבר  השותפות  הסכם  מהוראות  גורע  אינו  זה  שיפוי  כתב 4.4
,  ניתן  אם,  לך  שניתן  מהפטור  לגרוע  בכדי  זה  לכתב  בהתאם  לשפותך  בהתחייבות

 . ההתאגדות במסמכי
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  ג׳  צד  לטובת  חוזה  מהווה  אינו  זה  שיפוי  כתב  כי  בזאת   נקבע  ספקות  למניעת 4.5
  פטירה   של  במקרה,  ספק  הסר  למען.  להמחאה  ניתן  ואינו  מבטח  לרבות  כלשהו

 . עיזבונך על לרבות  דין כל הוראות לפי חליפך על יחול  זה שיפוי כתב(, חו״ח)

  ידי-על  או  השותפות  ידי-על  אורכה  מתן  או  מפעולה  הימנעות ,  שיהוי,  ויתור  שום 4.6
  והתחייבויות  בזכויות   יפגעו  ולא  כויתור  נסיבות  בשום  יפורשו   לא  המשרה  נושא

  מלנקוט  כאמור  מצד  ימנעו  ולא,  דין  כל  פי-על  או/ו  זה  שיפוי  כתב  פי  -על  הצדדים
 . כאמור זכויותיו מימוש לשם הדרושים והאחרים המשפטיים  הצעדים בכל

 .בישראל הדין הינו  זה שיפוי כתב על  החל  הדין 4.7

  על  החלים   וההוראות  התנאים   של   וממצה   בלעדית   הסכמה   מהווה   זה   כתב 4.8
  מסמך .  בו  הנדונים  לנושאים  ביחס  המשרה  נושא  לבין  השותפות  בין  ההתקשרות

  השותפות  בין,  נעשו  אם,  שנעשו  והבנה   הסכם ,  הצהרה,  הסכמה  כל   על   גובר   זה
  בטרם,  בכתב  ובין  פה   בעל  בין,  זה  בכתב   האמורים  בעניינים   המשרה   נושא   לבין 

 . זה כתב נחתם

 

 [. ____י החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום ]ולראיה באה השותפות על החתום, באמצעות מורש

 

 

 

__________ __________________________ 
 שותפות מוגבלת - יוניקורן טכנולוגיות

  

 

 .תנאיו  לכל הסכמתי  את ומאשר  זה כתב קבלת מאשר אני

 

__________ ______________ 
 חתימת נושא המשרה         

 

 תאריך: ____________ 
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 התוספת לכתב השיפוי 

או   .1  של  הפעילות   לתחום  הקשורה(  החברות   לחוק  1  בסעיף  כמשמעותן)  פעולהעסקה 
  בביצוע  בעקיפין  או/ ו  במישרין  הכרוכה  דעת  שיקול  הפעלת  או  פעולה  וכל,  השותפות
  של  שעבוד  או  השכרה ,  חכירה,  רכישה,  מכירה,  העברה,  רק  לא  אך ,  לרבות  הנ״ל  הפעולות

  התקשרויות  זה  ובכלל   אשראי  לקבלת   בהסכמים  התקשרויות ,  התחייבויות  או  נכסים
 . מימון בהסכמי

  הרגיל  העסקים   במהלך   שהינה   בין(  החברות  לחוק  1  בסעיף   כמשמעותן )  פעולה  או  עסקה .2
  של  בנות  חברות  של   או/ו  השותפות   של  הרגיל  העסקים   במהלך  שאינה   ובין  השותפות   של

  נאותות  בדיקת,  בעסקה  להתקשרות  ומתן  משא,  עניין  בעל  עם  עסקה  זה  ובכלל,  השותפות
 עם   התקשרויות,  סיומם  או/ו  ביצועם  לרבות  בהסכמים  התקשרויות(,  קיומה  אי  לרבות)

  אחר   שלישי  צד  כל   או  שירותים  נותני ,  זכיינים,  ספקים,  לקוחות,  חיצוניים  קבלנים
  או  רכישה,  השכרה,  חכירה,  מכירה,  העברה  וכן,  השותפות  עם  עסקים  של  סוג  כל  המקיים

  אחד   בכל  זכות  קבלת  או  מתן  או(,  ערך  ניירות  לרבות)  התחייבויות  או  נכסים  של  שעבוד
  מימון  בהסכמי   התקשרויות  לרבות,  בטחונות  קבלת  או  ומתן  אשראי   והענקת   קבלת ,  מהם

  התקשרויות   או   עסקאות  מימון   לצורך  אחרים  פיננסיים   גורמים  או/ו  בנקים  עם
  יושלמו   לא  אם  ובין  כאמור  הפעולות  או/ ו  העסקאות  יושלמו  אם  בין  והכל,  המבוצעות

 . שהיא סיבה מכל

  ומחוץ  בישראל(  הפועל  אל  יצאה  שלא  ערך  ניירות  הנפקת  לרבות)   ערך  ניירות  הנפקת .3
  לא או /ו  לציבור ערך  ניירות  הצעת,  לעיל האמור   מכלליות לגרוע  מבלי אך, לרבות,  לישראל
 . כלשהי אחרת בדרך  ערך ניירות  הצעת או פרטית  הצעה, תשקיף פי-על לציבור

,  הליך  וכל   כלשהו  יחידות  בעל  או   השותפות  ידי-על  מכר  הצעת  או/ ו  רכש  הצעת  ביצוע .4
 . אליהם הקשור דיווח  או/ו  מסמך, דעת חוות

 שלה   הערך   שניירות  מכך  הנובע  או   מדווח  תאגיד  השותפות  של  מהיותה  הנובע  אירוע .5
 . הציבור ידי-על  מוחזקים

  שלו  טיוטה  בכל  לרבות,  בתשקיף  גילוי  הטעונים  הנושאים  עם  בקשר  דרישה  או  תביעה .6
 .דין כל פי-על כנדרש גילוי  ניתן לא ואשר

  תקנות   לרבות ,  ערך  ניירות   חוק  או  השותפויות  פקודת  פי -על  המוגשים   הודעה  או  דיווח .7
,  לה  מחוצה   או  בישראל  בבורסה  הנהוגים  הנחיות  או   כללים  פי-על  או,  מכוחם  שהותקנו

  הודעה  או   דווח   מהגשת   הימנעות   או/ו  דומים  עניינים  המסדיר  אחרת  מדינה  של  חוק   או
 . כאמור

  לגבי   הערכה  מתן  לרבות  השותפות  בדיווחי  וגילוי  דיווח  ומתן   החלטות  וקבלת   דיון .8
  השותף  של   הדירקטוריון  בדוח  הכלולים  נוספים  ונושאים  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות

 . הכספיים לדוחות  והתייחסות הצהרות מתן וכן,  הכללי

  השותף  דירקטוריון  בישיבות  החלטות  וקבלת  והשתתפות ,  אישי  עניין   על  הודעה   מתן .9
 . וועדותיהן  הכללי

  הכנה,  החשבונאית  התקינה  יישום  אופן  לרבות  הכספיים  הדוחות  עם  בקשר  פעולה  כל .10
  לפי,  נפרדים  או  מאוחדים,  הבנות  וחברות  השותפות  של  הכספיים  הדוחות  על  וחתימה

 . תחזיות  או עסקיות  תוכניות עם בקשר  וכן , ולאישורם,  העניין

 ובלבד ,  השותפות  הסכם  להוראות  בהתאם  רווחים  חלוקת  בדבר  החלטה  או/ו  פעולה  כל .11
  חלוקת  עם  בקשר  דרישה  או  תביעה  כל  וכן  דין  עפ״י  מותר  כאמור  פעולה  בגין  ששיפוי
 . בשותפות ההשתתפות יחידות לבעלי רווחים
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  מבלי  אך,  לרבות,  אליהם  בנוגע  החלטה   כל  או  מחדש  ארגונה   או  השותפות  מבנה  שינוי .12
  בנות  חברות  הקמת,  השותפות  בהון   שינוי,  פיצול,  מיזוג,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע

 . חלוקה או  הקצאה,  מכירתן או פירוקן

  מחזיקי ,  השתתפות  יחידות  בעלי  לבין  השותפות  בין   הסדרים  וגיבוש  שינויים,  תיקונים .13
 זה  ובכלל ,  ידה-על  המוחזקות  חברות  של  או  השותפות  של  נושים  או/ו  בנקים,  חוב  אגרות

 . בכללותם וההסדר  המתווה ומסמכי החוב ובאגרות נאמנות  בשטרי תיקונים

 .ערך ניירות  חוק  לפי לשפות ניתן בגינם פעולה או/ו אירוע כל .14

,  שהוא  וסוג  מין  מכל  אישורים  או   בנייה  היתרי,  רישיונות  בהוצאות   הקשורות  פעולות .15
 . בחברות והחזקות  שליטה היתרי לרבות

  ובכללם  עסקיים  להגבלים ,  בעקיפין  או   במישרין,  הקשורים  בנושאים  פעולה  או   עסקה   כל .16
 . ומונופולין  מיזוגים, כובלים הסדרים

 .עריכתם או/ ו במכרזים השתתפות .17

  ומכוח  במהלך  לב  בתום  שנעשתה  דעה  או  עמדה  הבעת  לרבות   אמירה,  התבטאות .18
  ישיבות  במסגרת  לרבות,  לקוחות  או  ספקים  עם  והתקשרויות  במו״מ  לרבות,  התפקיד

 . התקשורת  באמצעי ולרבות ,  מועדותיו ועדה  או  דירקטוריון, הנהלה

 . הנאמנות להסכם  או השותפות להסכם  בניגוד פעולה .19

  הסכמי  ויישום  התקשרות,  ומתן  משא  לרבות  מעביד-עובד  ליחסי  בקשר  החלטה  או  פעולה .20
  בהסדרים  טיפול  לרבות,  לעובדים  הטבות,  עובדים  קידום,  קיבוציים  או  אישיים  עבודה

 ערך   ניירות  והקצאת  לעובדים  הלוואות,  חיסכון  או  גמל,  ביטוח  קופות,  פנסיונים
 . לעובדים

  ובין   גוף  לנזקי  גרמו   כי   נטען  אם  בין,  בעבודה  וגהות  לבטיחות   הנוגעת   החלטה   או   פעולה .21
  בנכסי  העבודה  תנאי  כולל  העבודה  לתנאי  הנוגעת  החלטה  או  ופעולה   רכוש  לנזקי  גרמו  אם

 .השותפות

  או  לעסק  נזק  או  גופנית  מחבלה  הסובל   שלישי  צד  בידי  המוגשות  דרישה  או  תביעה  כל .22
  מחדל  או  פעולה  כל  במהלך  עסקית  הפרעה   ולרבות   בו  השימוש  אובדן  לרבות   אישי   לנכס

 או  הפועלים  אחרים  אנשים  או  סוכניה,  לעובדיה  בהתאמה  או,  לשותפות  המיוחסים
  נובע  הנזק  אם  בין  או  תאונתי  מאירוע  נובע  הנזק  אם  בין,  השותפות  מטעם  לפעול   הטוענים
 . סביבתי זיהום עקב לרבות ומצטבר  הדרגתי  מתהליך

  מחזיקים  או  שוכרים,  משכירים,  בעלים,  רוכשים  בידי  המוגשת  דרישה  או  תביעה  כל .23
 . האמורים  בנכסים לשימוש הקשורים הפסדים או נזקים  בגין נכסים  של אחרים

  או   תביעה  כל  לרבות,  סיכונים  בניהול   או/ו   ביטוח  סידורי  בעריכת   כשל  או  פעולה  כל .24
  כל וכן  נאותים ביטוח  סידורי של עריכה  לאי  שגרם נטען מחדל  או  מעשה עם  בקשר דרישה

  פוליסות   תנאי,  ביטוח  בהסכמי  התקשרות,  ביטוח  הסכמי   לגבי  ומתן  למשא  בקשר  עניין
 . ביטוח פוליסות   והפעלת הביטוח

  דרישה   או  תביעה  וכן  מסוכנים  לחומרים   זה  ובכלל  הסביבה  לאיכות  הנוגעות  פעולות .25
,  תקנות,  הסביבה  איכות  חוקי  של  הפרה  של  סוג  כל  לכאורה  היוצרות  נסיבות  עם  בקשר

  הסביבה   איכות  חוקי  פי-על  הנדרשים  נוספים  אישורים  או,  היתרים,  סביבתיים  רישיונות
 . רעש לרבות סביבתיות להפרעות הגורמות או/ו  לרבות

  כל   וכן,  מכוחו  תקנות  או/ו  צווים  או/ו   1981-התשמ״א ,  הצרכן  הגנת  לחוק   הנוגעות  פעולות .26
 . זה בתחום זר דין מכל או/ו  מכוחו שתחול משנה וחקיקת, צרכני אופי בעל אחר חוק
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  מכתבי,  דרישות,  תביעות,  דין  פסקי ,  צווים,  שיפוטית,  ציבורית,  מנהלתית  פעולה   כל .27
  הודעות  או(  מנהלית  אכיפה  הליכי  לרבות)  הליכים ,  חקירות,  טענות,  הנחיות,  דרישות

  מחוץ   או  בישראל ,  אחר  גוף  או  שלטונית  רשות  של  פעולה  של  הפרה  או  ציות  חוסר  בדבר
,  הנחיה,  רישוי,  הוראה,  נוהג,  כלל,  פקודה,  צו,  תקנה,  חוק  הוראת  מילוי  לאי  הטוענים,  לה

  תפקידם  במסגרת   בשותפות   המשרה  נושאי   של  או/ו  השותפות   ידי-על  פס״ד  או /ו  מדיניות
 . בשותפות

  ורשויות  המדינה  לרשויות  בקשה  והגשת   הודעה ,  דיווח,  דעת  חוות ,  מצגים,  מידע  מתן .28
  אך  לרבות ,  לישראל  מחוץ  או   בישראל  דין   כל  פי -על  מוסמכת   רשות   לכל  זה  ובכלל ,  אחרות

  שהותקנו   תקנות  לרבות  השותפויות  פקודת  החברות,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי
 . דין כל  פי-על הנדרש ותיעוד, השותפות על  החלים המס  דיני הוראות  פי-על  או, מכוחה

 הנדרש   במועד  מידע  של  סוג  כל  לספק  כשל  או  גילוי  לאי  ביחס  דרישה  או/ו  תביעה   כל .29
  שלישיים  לצדדים,  כאמור  מידע  של   לקוי  או  מטעה,  חסר  לגילוי  בקשר  או/ ו  לדין  בהתאם

  בכל  לרבות ,  בכח  ערך  ניירות   למחזיקי  או /ו   השותפות  של  ערך  ניירות  למחזיקי  זה  ובכלל
  של  ערך  לניירות  זיקה   או /ו   החזקה,  רכישה,  חלוקה,  רכש  הצעת,  הקצאה,  להנפקה  הנוגע

 של  הערך  מניירות  המושפעת  או/ ו  המערבת  אחרת  השקעה  פעילות  כל  או/ו  השותפות
, המס  ולרשויות,  אחרת  משפטית  יישות  עם  השותפות  מיזוג  של  במקרה  ולרבות  השותפות

  גורם   וכל   מקומיות  רשויות,  הסביבה  לאיכות  משרד,  השקעות  מרכז,  לאומי  ביטוח
 . אחר או מקצועי  איגוד או/ו  מוסדי, ממשלתי

 של  אכיפה   או  רישום  לרבות,  עליו  והגנה  השותפות  של  הרוחני  לקניין  הקשורות  פעולות .30
 או   שבוצעה   הנטענת  או  שבוצעה  והפרה,  אליהן  בקשר  בתביעות  והגנה  רוחני  קניין  זכויות
  סימני ,  מדגמים,  פטנטים,  רק  לא  אך,  לרבות  'ג  צד  של   רוחני  קניין  זכויות  של  לרעה  שימוש
 .וכיוצ״ב יוצרים זכויות, מסחר

  השותפות   פועלת   שבהם  הבנק  חשבונות   וניהול  השותפות  של  ההשקעות  תיק  ניהול .31
  כולל )  במט״ח  לעסקאות  הנוגע  בכל   לרבות,  שלהן  נגזרות  או   פעולות  וביצוע  בבנקים

  ניירות   של  ושאילה   והשאלה  ערך  בניירות  חוזר   מכר   עסקת  כולל)  ני״ע(,  במט״ח  פיקדונות
, אשראי  מכתבי,  בנקאיות  ערבויות,  חיוב  כרטיסי,  אשראי  ומסגרות  הלוואות(,  ערך

  חוזים ,  אופציות,  גידור  עסקות,  תיקים  מנהלי  עם  לרבות  בהשקעות  ייעוץ  הסכמי
 . וכיו״ב(  swap) החלף עסקאות, נגזרים, עתידיים

  נטען   אם  ובין  בפועל  בוצעה  אם  בין,  לו  צד  שהשותפות  כלשהו  הסכם  וראותה  הפרת .32
 . שבוצעה

  המניות  או/ו  היחידות   בעלי  או /ו  בת   חברה   או /ו   השותפות   של  מס   לחבות  הנוגעת  פעולה .33
 . מהן מי של

  במלואו   למחדל  או/ו   לפעולה  בקשר  עקיף  או  ישיר  באופן  המוגשות  דרישה  או/ו  תביעה  כל .34
  של  העובדים  או/ ו  המנהלים ,  המשרה  נושאי   ידי-על  או/ו  השותפות   בידי ,  בחלקו  או

,  המדינה  מרשויות  אחת  של,  מסמכים  תיעוד  או/ו  דיווחו,  לתשלום  הנוגע  בכל,  השותפות
, ישראל  מדינת   חוקי  פי-על  הנדרש  אחר   תשלום  כל   או/ו  מוניציפלית  רשות,  חוץ  רשות

  מס,  מוסף  ערך  מס,  בלו,  העברה  מסי ,  שבח  מס ,  מכירה  מס,  הכנסה  מס   תשלומי  לרבות
, אחרים  עיכובים  או/ו  לעובדים  שכר   עיכוב  או/ו  משכורות,  לאומי  ביטוח,  מכס,  בולים
 . הצמדה בגין ותוספות  ריבית של סוג כל לרבות

  רכושה   או   השותפות  רווחיות  על  מהותי   באופן   להשפיע  היו  עשויים  או  שהשפיעו  אירועים .35
 .התחייבויותיה  או זכויותיה או

 . המוחזקות בחברות להצבעה  בקשר פעולה כל .36

  או   מלווה  להיות   שטוען  מי  או  נושה  או  מלווה  ידי-על   המוגשות  דרישה  או/ו  תביעה  כל .37
 .כלפיהם השותפות של חובות או/ו  ידיהם-על  שהולוו לכספים  בנוגע, נושה
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 המשרה   מנושאי  אחד  כל  של   לכהונתו  בקשר  יחול   לעיל   המפורטים  מהאירועים  אחד   כל .38
  הבנות בחברות  או/ו בשותפות  המשרה  מנושאי אחד  כל  של  לכהונתו ובקשר  הכללי  בשותף

 . בעולם מדינה לכל  ביחס וכן

  או  ביצועה   לאי  גם  כמתייחסת   תפורש ,  מסוימת  פעולה  ביצוע  שעניינה   לעיל   זו   בתוספת   הוראה  כל
  מחייב  מסוימת   בהוראה   הדברים  הקשר  אם  אלא  והכול,  פעולה  אותה  של  מביצועה  הימנעות

 .אחרת
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 ' ב נספח 
 

 נוסח כתב פטור 
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 שותפות מוגבלת - יוניקורן טכנולוגיות

 )"השותפות"( 

 תאריך _________       

 לכבוד 

 ______________ 

 

 א.ג.נ.,

 

 פטור מאחריותכתב הנדון: 

 

 השותפות מתחייבת כלפיך כדלקמן:

 כותרות והגדרות  .1

  פירוש  לצורך  ישמשו  ולא  נוחות  לצרכי  נועדו  זה  מאחריות  פטור  בכתב  הכותרות 1.1
 . מהוראותיו הוראה או זה מאחריות פטור כתב

,  בצידם  הרשומה  המשמעות  הבאים  למונחים  תהא  זה  מאחריות  פטור  בכתב 1.2
  בכתב   אחר  ביטוי  או  מונח  לכל.  הדברים  מהקשר  אחרת  כוונה  משתמעת   אם  אלא
  הגדרה  ובאין,  החברות  בחוק   לו  שניתנה  המשמעות  תהא   זה   מאחריות  פטור
  מצוין  אם  אלא,  ערך  ניירות  בחוק  לו  שניתנה  המשמעות  תהיה  החברות  בחוק

 :המונחים ואלה. אחר  פירוש  הכתוב  נוסח מצריך אם או, אחרת במפורש

 . בע"מ יוניקורן טכנולוגיות ניהול "השותף הכללי" 

שישונה מעת  , כפי 1999 -חוק החברות, התשנ״ט  "חוק החברות"
 לעת. 

ערך, התשכ״ח   "חוק ניירות ערך" ניירות  כפי שישונה  1968  -חוק   ,
 מעת לעת. 

כל תאגיד אשר השותפות הינה בעלת שליטה בו,   "חברה בת" או "חברות בנות"
 כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך. 

 כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל.  "פעולה"

ח' מנהלית" "הליך אכיפה  פרקים  לפי  ח' 3הליך  ט'  4,  ניירות    1או  לחוק 
 ערך.

מיום "מסמכי ההתאגדות" השותפות  שתוקן    19.1.2020  הסכם  כפי 
כפי    17.8.2020מעת לעת, והסכם הנאמנות מיום  

 שתוקן מעת לעת. 

 תוקפו של כתב הפטור מאחריות .2

פטור מאחריות    כתב  כי,  בזאת  מובהר,  זה  פטור מאחריות  בכתב  להלן  האמור  לכל  בכפוף
 . זהפטור מאחריות  כתב בסוף המשרה נושא חתימת לאחר  רק בתוקף יהא זה
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 פטור מאחריות .3

  בזאת   פוטרת  השותפות,  דין  כל  ולהוראות  ההתאגדות  מסמכי  להוראות  בכפוף 3.1
ו/או בחברה בת ו/או    הכללי  בשותף  המשרה  מנושאי  אחד  כלאת השותף הכללי ו
שלו   כל,  הנוחות  למען)  בשותפות  המשרה  מנושאי  אחד  כל   ואת  בחברה קשורה 

המשרה"  :להלן  ייקרא  מהם  אחד   בשל ,  מקצתה  או  כולה,  מאחריותם"(  נושא 
ו/או    כלפי  הזהירות  חובת  הפרת  עקב  נזק   השותף  או/ו   השותפותהשותף הכללי 

  בה  משרה  נושא   לפטור   לחברה   מתיר  שהדין  אחרת  הפרה  כל   בשל  או ,  המוגבל
 . בגינה

  בשותף   דירקטורמראש    פוטרת   אינה  השותפות,  לעיל  3.1  בסעיף  האמור  אף   על 3.2
ו/או השותף המוגבל    כלפי  מאחריותו   הכללי    עקבהשותף הכללי ו/או השותפות 
ו/או    רווחי  בחלוקת  הזהירות  חובת  הפרת הכללי    ,כן  כמו.  השותפותהשותף 

  השותף  כלפי  או/ו   השותפות  כלפי  מאחריותו  משרה  שא נו  פוטרת  אינה  השותפות
 : מאלה אחד כל בשל, מקצתה או  כולה, המוגבל

ו/או    כלפי   אמונים  חובתהפרת   3.2.1   חברה  כלפי  או  השותפות השותף הכללי 
  סביר  יסוד  לו  היה  כאשר   לב  בתום  אמונים  חובת  הפרת  למעט  םשלה  בת

ו/או    בטובת  תפגע  לא  שהפעולה  להניח הכללי    או/ו   השותפותהשותף 
 .םשלה הבת חברת

ו/או    כלפי  זהירות   חובת  הפרת 3.2.2 הכללי    או  בכוונה  השותפותהשותף 
 .בלבד ברשלנות נעשתה  אם למעט,  בפזיזות

 . כדין שלא אישי רווח להפיק  כוונה מתוך פעולה 3.2.3

 .עליו שיוטל כופר או כספי עיצום, אזרחי קנס, קנס 3.2.4

  בסעיף  כאמור  הפרה   לנפגע  תשלום  למעט  מנהלית  אכיפה  הליך 3.2.5
  המשרה  נושא  שהוציא  הוצאות  בשל  או  ערך  ניירות  לחוק(  א()1()א)נד52

,  סבירות  התדיינות  הוצאות  לרבות ,  מנהלית  אכיפה   הליך  עם  בקשר
 . דין עורך טרחת שכר זה  ובכלל

  החלטה  על  יחול לא האמור    הפטור  כי  יובהר,  לעיל  3.1  בסעיף   האמור אף  על 3.3
ו/או   שקיבל הכללי  משרה   משרה נושאהשותף  נושא  ו/או  הכללי  בשותף 

בשותף   משרה  נושאי השותף הכללי ו/או  יד על שאושרה עסקה על אובשותפות,  
בשותפות   משרה  נושא  ו/או  הכללי    השליטה  ושלבעלהכללי    לנושא  אובשותף 

ו/או בשותפות  ב כלשהו משרה   שעבורו   אחר מזה  משרה  נושא  )גםשותף הכללי 
 .באישורה אישי עניין( הפטור כתב מוענק

 תקופת הפטור  .4

  עזבונו   לזכות   או /ו   המשרה  נושא  לזכות   תעמוד  זה   כתב  לפי   לפטור  השותפות   התחייבות 
  סיום   או/ו  השותפות  לניהול  כאחראי  תפקידו  סיום  לאחר  גם  וזאת  זמן  הגבלת  ללא

  העסקתו  סיום  או/ו  הכללי  בשותף  משרה  כנושא  כהונתו  או/ו  הכללי   בשותף  העסקתו
,  בנות  בחברות  משרה  כנושא  כהונתו  או/ו  בשותפות  משרה  כנושא  כהונתו  או/ ו  בשותפות

 וזאת  כאמור  תפקידו  ביצוע   בעת  נעשו  הפטור  ניתן   בגינן  שהפעולות  ובלבד,  המקרה  לפי
 כתב  לפי  מאחריות  לפטור  המשרה  נושא  זכאי  בגינו  האירוע  של   הגילוי  במועד  תלות  ללא

   .זה מאחריות פטור

 שונות .5

  או/ו לאכיפה  ניתנת  אינה זה מאחריות פטור כתב מהוראות הוראה   כי ויקבע   היה 5.1
  כלשהי  הוראה   בין  סתירה  של   במקרה  או/ו  כלשהו  מטעם  תוקף  חסרת   הינה 

,  עליה  להוסיף   או   לשנותה ,  עליה  להתנות   ניתן   שלא  דין  הוראות   לבין  זה  בכתב
  שאר  של   מתוקפן   לגרוע   או   לפגוע   בכך   יהיה  לא  אך,  האמורה  הדין   הוראת  תגבר

 . זה בכתב ההוראות
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  הפטור   את  לבטל,  עת  ובכל  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי-על,  רשאית  תהא  השותפות 5.2
  בנוגע  ובין  המשרה   נושאי  לכל  בנוגע   בין ,  מתנאיו  תנאי  לשנות  או ,  זה  כתב  פי-על

  ובלבד  -השינוי   מועד   לאחר  שיחולו   לאירועים  מתייחס  שהוא  ככל   מהם  לחלק
  לפני  יום  30  לפחות,  בכתב,  זו  כוונתה  על  מוקדמת   הודעה  המשרה   לנושא   שנתנה
  כל  כי  בזאת  מובהר,  ספק  כל  הסר  למען.  לתוקף  החלטתה  תכנס  בו  המועד

  תהא  לא,  לבטלו  או  זה  כתב   תנאי  את   להרע   כדי   בה  יש  אשר,  כאמור  החלטה 
  שינויו   טרם  מאחריות  הפטור  וכתב  שהוא  סוג  מכל  רטרואקטיבית   תחולה   בעלת

  אירוע  לכל   בנוגע   ועניין  דבר  לכל   תקף   ולהיות  לחול  ימשיך,  העניין  לפי,  ביטולו  או
 .הביטול  או השינוי טרם אשר

  לטובת  חוזה   מהווה  אינו   זה  מאחריות  פטור  כתב  כי  בזאת   נקבע  ספקות  למניעת 5.3
  של   במקרה,  ספק  הסר  למען.  להמחאה  ניתן  ואינו  מבטח  לרבות  כלשהו  ג׳  צד

  על  לרבות  דין  כל   הוראות  לפי   חליפך  על   יחול   זה  פטור   כתב(,  חו״ח)  פטירה 
 .עיזבונך

  ידי-על  או  השותפות  ידי-על  אורכה  מתן  או  מפעולה  הימנעות ,  שיהוי,  ויתור  שום 5.4
  והתחייבויות  בזכויות   יפגעו  ולא  כויתור   נסיבות  בשום  יפורשו  לא   המשרה  נושא

 . דין כל פי-על  או/ו זה  פטור  כתב פי  -על הצדדים

 . בישראל הדין הינו  זה מאחריות פטור כתב על  החל  הדין 5.5

  על  החלים   וההוראות  התנאים   של  וממצה   בלעדית   הסכמה   מהווה  זה  כתב 5.6
  מסמך.  בו  הנדונים  לנושאים  ביחס  המשרה   נושא  לבין  השותפות  בין  ההתקשרות

  השותפות   בין,  נעשו  אם,  שנעשו  והבנה   הסכם ,  הצהרה,  הסכמה  כל  על  גובר   זה
  בטרם ,  בכתב  ובין   פה   בעל  בין ,  זה  בכתב   האמורים  בעניינים   המשרה  נושא   לבין 

 . זה כתב נחתם

 

 [. ____י החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום ]ולראיה באה השותפות על החתום, באמצעות מורש

 

 

 

__________ ___________________________ 
 שותפות מוגבלת - יוניקורן טכנולוגיות

 

 

 .תנאיו  לכל הסכמתי  את ומאשר  זה כתב קבלת מאשר אני

 

__________ ______________ 
 חתימת נושא המשרה         

 

 תאריך: ____________ 
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 ' גנספח 
 

 מדיניות תגמול 
 

 שותפות מוגבלת )"השותפות"(  - יוניקורן טכנולוגיות
 בע"מ )"השותף הכללי"(  ניהול יוניקורן טכנולוגיות

 מדיניות תגמול נושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי 
 

המפורטת   התגמול  קביעת  מדיניות  לעניין  מנחים  וקווים  עקרונות  ולהתוות  לקבוע  נועדה  להלן 
נושאי   של  העסקתם  בגין  וסביר,  ראוי  באופן  הכללי,  ובשותף  בשותפות  המשרה  לנושאי  תגמול 

 "(. מדיניות התגמולובשותף הכללי )להלן: " המשרה בשותפות 
 

אין   הכללי,  בשותף  משרה  נושאי  לתגמול  גם  מתייחסת  התגמול  שמדיניות  הגם  כי  מובהר 
במדיניות התגמול המפורטת להלן כדי לשנות ו/או לתקן את הסכם השותפות ו/או את הסכומים 

על הכללי  לשותף  לשלם  נדרשת  הסכם -שהשותפות  שינוי  שירותיו.  בגין  השותפות  הסכם  פי 
המשו סכומים  ו/או  בעלי  השותפות  של  הכללית  האסיפה  אישור  דורש  הכללי  לשותף  למים 

 יחידות ההשתתפות של השותפות.   

 הגדרות .1

 דן: יבמסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעויות שלצ

 ; הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ –" הבורסה" .1.1

 דירקטוריון השותף הכללי;  – "הדירקטוריון" .1.2

התגמול"   .1.3 א  –"ועדת  התגמול,  עלועדת  תמונה  שתמונה( -שר  )ככל  הדירקטוריון  ידי 
 ; בהתאם להוראות הדין

התגמול ״ .1.4 השכר,   –״  חבילת  עלות  כולל  למעביד,  עלות  במונחי  התגמול  עלות  סך 
 ;מענקים ושווי אופציות לשנת הבשלה ]בפריסה ליניארית[

 ; 1999-חוק החברות, התשנ"ט  –" חוק החברות" .1.5

 כהגדרת המונח בפקודה; –"נושא/י משרה"  .1.6

 משנה למנכ"ל וסמנכ"לים;    -"נושאי משרה בכירים" .1.7

נוספים"   .1.8 משרה  ואינם   –"נושאי  מנכ"ל  אינם  דירקטורים,  שאינם  משרה,  נושאי 
 נושאי משרה בכירים; 

שכר בסיס בתוספת הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים במונחי עלות    –  ״"עלות שכר .1.9
 למעביד; 

 ; 1961-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, תשכ"א – "הכנסה מס"פקודת  .1.10

השותפויות"   .1.11 תשל"ה   –  "הפקודה"או  "פקודת  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  -פקודת 
1975 ; 

 שכר ברוטו חודשי;  –״ משכורת״ או ״שכר בסיס״ .1.12

בת"   .1.13 מחזיקה  –"תאגיד  השותפות  אשר  שותפות(,  )לרבות  או  תאגיד  במישרין   ,
 או יותר מההון המונפק והנפרע שלו או מזכויות ההצבעה בו;   50%  -ב בעקיפין,

נלווים" .1.14 למעביד,   –  "תנאים  עלות  במונחי  נוספות  והטבות  סוציאליות  הפרשות 
 למדיניות זו.  7כמפורט בסעיף 
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 כללי  .2

מדיניות התגמול נועדה לקבוע קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי המשרה   .2.1
של   האינטרס  בין  ראוי  איזון  ליצור  במטרה  הכללי,  ובשותף  השותפות בשותפות 

הכללי לאפשר    והשותף  שנקבעו,  ביעדים  העומדים  משרה  נושאי  לשותפות  לתגמל 
וח ארוך, ולתת להם תמריץ  לגייס ולשמר נושאי משרה איכותיים לטו   ולשותף הכללי

יעדי   בהשגת  הצלחתם  הכלליעל  והשותף  של    השותפות  האינטרס  השותפות לבין 
הכללי עם    והשותף  מתיישב  התגמול  שמבנה  המבטיחות  שכר  נורמות  לאמץ 

האסטרטגיה העסקית והכלל ארגונית של השותפות והשותף הכללי לאורך זמן, ואינו 
השותפות סבור כי היא תואמת את מטרות    חורג ממדיניות התגמול שהדירקטוריון 

 ומאפשרת להשיגן; והשותף הכללי 

 מדיניות תגמול זו תחול גם על נושאי משרה בתאגיד בת.  .2.2

שתתאים .2.3 כך  נכתבה  התגמול  ו' מדיניות  שבפרק  ט'  סימן  לפקודת    1לדרישות 
נושאי המשרה בשותפות  של  היתר, את מדיניות התגמול  בין  השותפויות, המסדיר, 

 ציבורית. מוגבלת 

 שיקולים בקביעת מדיניות התגמול ועקרונות כלליים  .3

 מדיניות התגמול נקבעה, בין השאר, לפי שיקולים אלו: .3.1

ארוכת   .3.1.1 בראייה  ומדיניותה  שלה  העבודה  תכנית  השותפות,  מטרות  קידום 
 טווח; 

הכללי,   .3.1.2 ובשותף  בשותפות  המשרה  לנושאי  ראויים  תמריצים  יצירת 
השאר,בהתחשב בין  השותפות  ב  ,  של  הסיכונים  ניהול  גורמי  ובמדיניות 

 השותפות; פועלתהסיכון הייחודיים של הענף בו 

 גודלה של השותפות  ואופי פעילותה;  .3.1.3

תרומתו של נושא המשרה בשותפות ובשותף הכללי   -לעניין רכיבים משתנים  .3.1.4
של   לתפקידו  ובהתאם  טווח  ארוכת  בראיה  והכול  השותפות  יעדי  להשגת 

 נושא המשרה.

קיימים  י .3.2 שיהיו  ו/או  הקיימים  המשרה  לנושאי  מקנה  אינה  זו  מדיניות  כי  ודגש, 
במדיניות   המפורט  כלשהו  תגמול  לקבל  זכות  כל  הכללי  ובשותף  בשותפות  בעתיד 

 התגמול, אך ורק כתוצאה  מאימוץ מדיניות התגמול. 

  התגמול לו יהיה זכאי נושא משרה, קיים או עתידי, יהיה על פי התנאים הספציפיים 
 שיקבעו עבורו ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים לכך, בכפוף להוראות כל דין. 

יודגש כי מדיניות התגמול קובעת תקרות למרכיבי התגמול השונים, ולפיכך במקרה   .3.3
על מהתגמול  נמוך  תגמול  יקבל  משרה  הדבר  -שנושא  ייחשב  לא  זו,  מדיניות  פי 

תו והעסקתו כאמור לא יחייבו את  כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול ותנאי כהונ
 . כאמורקבלת האישורים הנדרשים במקרה 

של  .3.4 אישורה  טרם  שאושרו  הסכמים  מהוראות  לשנות  כדי  התגמול  במדיניות  אין 
 מדיניות התגמול. 

לעובד   .3.5 מתייחסים  בתגמול  השכר  עלות  לעניין  הפרמטרים  אחרת,  צוין  אם  למעט 
הרלוונטי אינו שכיר ו/או אינו שכיר המועסק במשרה מלאה. במידה שנושא המשרה  

מועסק במשרה מלאה, או שמדובר בנושא המשרה המועסק ע״י חברה אחרת ואשר  
את  לבצע  יש  שכרו,  מעלות  יחסי  בחלק  נושאים  הכללי  השותף  ו/או  השותפות 
עצמאי   כקבלן  מועסק  המשרה  שנושא  במקרה  למשל,  כך  הנדרשות.  ההתאמות 

הכללי כנגד חשבונית, תיערכנה ההתאמות  המעניק שירותים לשותפות ו/או לשותף  
הנדרשות כך שהעלות לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תהא גבוהה מהעלות שהייתה 

 לה לו היה מדובר בשכיר.
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כהונתו   .3.6 תנאי  לעניין  משרה  נושא  עם  הכללי  השותף  או  השותפות  התקשרות 
ובלב המשרה,  נושא  של  המלאה  בשליטתו  חברה  עם  להיעשות  יכולה  ד והעסקתו, 

 נושא המשרה באופן אישי. ידי -שהעבודה תבוצע בפועל על

לנשים   .3.7 מיועדת  והיא  בלבד  נוחות  מטעמי  זכר  בלשון  מנוסחת  התגמול  מדיניות 
 וגברים כאחד. 

הכללי,   .3.8 ובשותף  בשותפות  המשרה  נושאי  של  וההעסקה  הכהונה  תנאי  כי  יצוין, 
 .תגמול זו במועד אישור מדיניות התגמול, אינם חורגים ממדיניות

 
סעיפים   ובשותף   19  -ו  8וסעיפים    3עד    1הוראות  בשותפות  המשרה  נושאי  לכל  מתייחסות 

 הכללי. 
סעיפים   נמצא.הוראות  לא  ההפניה  מקור  לנושאי    17עד    9  -ו  7עד    שגיאה!  מתייחסות  להלן 

הכללי   ובשותף  בשותפות  הדירקטוריון  המשרה  יו"ר  לרבות  אך  הדירקטוריון,  חברי  למעט 
 .  ודירקטורים אשר מכהנים גם כנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי

כנושאי   מכהנים  ו/או  הדירקטוריון  יו"ר  )שאינם  הדירקטוריון  לחברי  תגמול  מדיניות  לעניין 
 להלן.  18משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי( ראו סעיף 

 רכיבי חבילת התגמול  .4

ממספר  .4.1 שיורכב  יכול  הכללי  ובשותף  בשותפות  המשרה  נושאי  של  הכולל  התגמול 
 מרכיבי תגמול  )כולם או חלק מהם(:  

 להלן.  6ראו סעיף  – "(שכר הבסיסשכר בסיס או משכורת )להלן: " .4.1.1

 להלן.   7ראו סעיף  – תנאים נלווים .4.1.2

 להלן.  10ראו סעיף   – מענק שנתי במזומן –תגמול משתנה במזומן  .4.1.3

 להלן.  11ראו סעיף   – (פעמי-חדמיוחד ) מענק  .4.1.4

 להלן.  12 ראו סעיף – מענק חתימה/שימור .4.1.5

 להלן.  12ראו סעיף   – תגמול הוני .4.1.6

 להלן.  9ראו סעיף  - תנאי סיום כהונה  .4.1.7

להחזר  בנוסף,   .4.2 זכאי  יהיה  משרה  במסגרתשל  נושא  בפועל  שיוציא    מילוי   הוצאות 
)כגון: הוצאות תחבורה, לינה וכיוצ"ב(. החזר ההוצאות כאמור ייעשה כנגד    תפקידו

השותף  ו/או  השותפות  של  ישירה  נשיאה  באמצעות  ו/או  מתאימות  קבלות  הצגת 
אלו,   בהוצאות  השותפותהכללי,  לנוהלי  הכללי   ו/או    בהתאם  השותפות    .2השותף 

   רה.והשותף הכללי יהיו רשאים לשלם מראש את הוצאות נושא המש

 קביעת התגמולמנחים בשיקולים  .5

  כהונה והעסקהתנאי  להלן הפרמטרים הכלליים אשר יילקחו חשבון בעת בחינה ואישור  
 :משרהשל נושא 

 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;  .5.1.1

שנחתמו   .5.1.2 קודמים  שכר  והסכמי  אחריותו  תחומי  המשרה,  נושא  של  תפקידו 
 עמו; 

 התרומה של נושא המשרה לביצועי השותפות, רווחיה ויציבותה;  .5.1.3

 תפקידו; מסגרתמידת האחריות המוטלת על נושא המשרה ב .5.1.4

 
 היות והחזר ההוצאות הינו עבור הוצאות בפועל, לא נקבעה תקרה לסך ההחזר הכספי בגין הוצאות אלו. 2
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הסיכונים   .5.1.5 ניהול  להיבטי  משרה  נושא  של  התגמול  מבנה  התאמת  בחינת 
 ;הכרוכים במשרה בה הוא מכהן

לתקרות   .5.1.6 בהתאם  המשתנים  לרכיבים  הקבועים  הרכיבים  בין  היחס  בחינת 
 ;במסגרת מדיניות זו  שנקבעו

 ;הצורך לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, הידע או המומחיות שלו .5.1.7

ייתכן  כמו כן    .בשותפות ובשותף הכללי  של נושאי משרה נוספים  תנאי התגמול .5.1.8
גם  ש בחשבון  בעלי  יובאו  משרה  נושאי  לגבי  המקובלים  התגמול  תנאי 

  ;השותפות תתפקידים דומים בשוק ובענף בו פועל

לבין  עלות  היחס שבין   .5.1.9 נושא המשרה  השכר  עלות  תנאי כהונה וההעסקה של 
של יתר עובדי השותפות או השותף הכללי, לפי העניין, המועסקים אצלם )ככל  
שמועסקים כאלו( ו/או עובדי הקבלן הנותנים לשותפות או לשותף הכללי, לפי  

כאלו(,   שקיימים  )ככל  שירותים  התחשבו העניין,  של  תוך  תפקידו  באופי  ת 
עליו  המוטלת  האחריות  מידת  בכירותו,  המשרה,  לשכר  נושא  היחס  ובפרט   ,

הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים על יחסי העבודה  
 בשותפות ובשותף הכללי.  

כהגדרתו בחוק החברות: "כל תשלום בעד   -  בלבד   זה  5.1.9לצורך סעיף  "  שכר  עלות"
וכל    , רכב והוצאות השימוש בוההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה

 הטבה או תשלום אחר". 

תנאי התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי יקבעו תוך התייחסות לתנאי   .5.2
ויכול  התגמול  מדיניות  קביעת  במועד  הכללי  ובשותף  בשותפות  הנהוגים  התגמול 

המקובלים לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים  שייקבעו ביחס לתנאי התגמול  
 בשוק ובענף בו פועלים השותפות והשותף הכללי. 

 שכר הבסיס   .6

הבסיס  .6.1 והקבוע   שכר  הבסיסי  התגמול  משרה    הוא  נושא  והוא  של  עבודתו,  עבור 
 לעיל.  5פרמטרים המפורטים בסעיף  ב  בהתחשב, בין היתרייקבע, 

שכר   .6.2 המשרה  הבסיס  עלות  נושאי  על של  תעלה  לא  הכללי  ובשותף  בשותפות 
 : "(עלות שכר חודשית מרבית)" הסכומים שלהלן

 

 זהות נושא המשרה 

 

 עלות שכר חודשית מרבית 

 ש"ח 75,000 יו"ר דירקטוריון 

 

 ש"ח 93,500 מנכ"ל  

 

 ש"ח 67,500 נושאי משרה בכירים

 

 ש"ח 45,000 נושאי משרה נוספים
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6.3. ( מלא  בהיקף  למשרה  מתייחסות  הנ"ל  המרביות  החודשיות  השכר  (. 100%עלויות 
תופחתנה העלויות האמורות ,  שאינה בהיקף מלאבמשרה  ככל שנושא משרה יועסק  

 . להיקף המשרה באופן יחסילגביו 

צמודות .6.4 הנ"ל  המרביות  החודשיות  השכר  לצרכן    עלויות  המחירים  במדד  לעלייה 
אישור   במועד  התגמול. הידוע  כן,    מדיניות   זכאי   להיות   עשוי משרה    נושא כמו 

עליית מדד המחירים לצרכן. במקרה   בהסכם ההעסקה להצמדת משכורתו לשיעור 
למועד  תהיה  ההצמדה  המשרה  אישור    כזה  נושא  של  העסקתו  ו/או  כהונתו  תנאי 

 .הרלוונטי, כאשר אופן העדכון למדד יקבע בהסכם ההעסקה

עדכונים ושינויים לא מהותיים  לאשר    תהיה מוסמכת  ועדת התגמולבכפוף לכל דין,   .6.5
החודשיעלות  בסכומי   תהיה    תהמרבי  תהשכר  זאת  ובכלל  המשרה,  נושאי  של 

סכומי   את  לעדכן  החודשיעלות  מוסמכת  לנושאי   תהמרבי  תהשכר  ביחס  שחלים 
על   יעלה  שלא  בשיעור  האמורים  לאמות    5%משרה  בהתאם  שנה,  המידה  בכל 

בסעיף   המפורטים  לחריגה    5והשיקולים  ייחשב  לא  כאמור  עדכון  כי  מובהר  לעיל. 
 ממדיניות תגמול זו. 

נותן שירותים לשותף הכללי  .6.6 ו/או בשותף הכללי  במקרה בו נושא המשרה בשותפות 
ואינו  חשבוניות(,  הוצאות  תמורת  או  ניהול  חברת  באמצעות  )למשל  לשותפות  ו/או 

ו השותפות, בכל מקום שמדיניות תגמול זו מתייחסת לשכר  עובד השותף הכללי ו/א
התגמול   מדיניות  והוראות  חודשיים  ניהול  לדמי  הקבועים  הרכיבים  יומרו  בסיס, 
בעלויות   שינוי  יחול  שלא  ובלבד  המחויבים,  בשינויים  הניהול  לדמי  ביחס  יחולו 
בהשוואה  שירותים  נותן  עם  התקשרות  בשל  השותפות  ו/או  הכללי  השותף 

יבוצע  להת שירותים  לנותן  התשלום  עובד.  של  במעמד  היה  אילו  עמו  קשרות 
בחשבונית ויכיל בתוכו את שכר הבסיס ואת כלל התנאים הנלווים וההטבות )למעט 

 החזר הוצאות(. תשלומים כאמור יהיו בתוספת  מע"מ. 

 שכר הבסיס תנאים נלווים ל .7

המשרה, ניתן יהיה לאשר תנאים נלווים  במסגרת קביעת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי  
זה:  לשכר הבסיס, כושר      ובכלל  אובדן  וביטוח  מנהלים  ביטוח  ו/או  פנסיה  לקרן  הפרשות 

ביטוח בריאות, ימי חופשה, ימי מחלה ודמי הבראה על פי  עבודה, הפרשות לקרן השתלמות,  
הוצאות   )לרבות  רכב  דין(,  פי  על  הקבועים  לאלו  עדיפים  בתנאים  )או  טלפון  דין  רכב(, 

נושאות ריבית בהתאם לסעיף  סלולארי, נסיעות,   )ט( לפקודת מס הכנסה  3קבלת הלוואות 
]נוסח חדש[, כפי שתהיינה מעת לעת,     גילוםו]נוסח חדש[ ותקנות מכוח פקודת מס הכנסה 

 .   ההטבות האמורות מס בגיןה של

וכן   לעיל,  המפורטים  הנלווים  מהתנאים  המשרה  לנושאי  הנובע  ההטבה  מרכיב  כי  מובהר 
, ככל  ערך כלכלי עבור נושא המשרה  הםאשר גלום במתנאים נלווים אחרים לשכר הבסיס  

לעיל וכפופים    6שיהיו כאלה, נכללים בעלויות השכר החודשיות המרביות המוגדרות בסעיף  
 לתקרות האמורות.

 וביטוח לנושאי משרה  פטור, שיפוי .8

ושיפוי .8.1 יהיו   –  פטור  המשרה  נושאי  המוסמכים,  האורגנים  ולאישור  דין  לכל  בכפוף 
   זכאים לקבל כתבי פטור ושיפוי, בנוסח שיאושר על ידי האורגנים המוסמכים.

בכפוף  , השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים,  בנוסף  –  ביטוח אחריות נושאי משרה .8.2
המוסמכים האורגנים  ולאישור  דין  התגמול,    ,לכל  מדיניות  תקופת  במהלך  עת  בכל 

שליטה  בעלי  )לרבות  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח  פוליסות  לרכוש 
שלבעלי   משרה  דירקטורים/נושאי  ו/או  משרה  ונושאי  כדירקטורים  המכהנים 
המשרה  נושאי  את  גם  הכוללת  לעת,  מעת  שיכהנו  כפי  אישי(,  עניין  השליטה 

המכהנים בחב של השותפות,  והדירקטורים  הבנות  לשותף הכללי    לרבותרות  כיסוי 
אחריותו,   קיימת וכן  בגין  ביטוח  פוליסת  לחדש  ו/או  שתהיה(   להאריך  ו/או    )ככל 

אותו  עם  הביטוח,  תקופת  במהלך  או  החידוש  במועד  חדשה  בפוליסה  להתקשר 
ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה   מבטח או מבטח אחר בישראל או בחו"ל, 

לא תהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות, רכושה וק  בתנאי שו
 או התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלן: 
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גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על   .א
הגנה    50 הוצאות  בתוספת  הביטוח  ולתקופת  למקרה  ארה"ב  דולר  מיליון 

טית סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות, ולגבי תביעות המוגשות מחוץ  משפ
בהתאם    -לישראל   האחריות,  לגבול  מעבר  סבירות  משפטית  הגנה  הוצאות 

 ;להוצאות משפט הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי

התגמול   .ב ועדת  ידי  על  ייקבעו  העצמית  ההשתתפות  וגבולות  הפרמיה  גבולות 
ישררו במועד רכישת פוליסת הביטוח, לאחר התייעצות  בהתאם לתנאי השוק ש

 ; עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

תורחב   .ג הביטוח  השותף    לכיסויפוליסת  ו/או  השותפות  כנגד  שתוגשנה  תביעות 
שעניינן   בהם(  המשרה  נושאי  ו/או  דירקטורים  כנגד  מתביעות  )להבדיל  הכללי 

ערך ניירות  חוקי  עם     (entity coverage for securities claims) הפרת  בקשר 
כשותף   תפקידו  בגין  הכללי  השותף  כנגד  ו/או  בבורסה,  הנסחרים  הערך  ניירות 

וייקב זכותם של הדירקטורים  כללי,  לפיהם  ביטוח  עו סדרי תשלום של תגמולי 
לזכות   קודמת  הפוליסה  פי  על  מהמבטח  שיפוי  לקבלת  המשרה  נושאי  ו/או 

 השותפות ו/או השותף הכללי;

בתוקף תפקידיהם    אך ורקהפוליסה תכסה גם את אחריותם של בעלי השליטה   .ד
ללי, מעת לעת, ובלבד  כדירקטורים ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכ

שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה  
 בשותפות ו/או בשותף הכללי, לפי העניין. 

על .ה שתיערך  יכול  כאמור  על-פוליסה  ו/או  עצמה  השותפות  תאגידים  -ידי  ידי 
על המוחזקים  לשותפות,  הכללי  -קשורים  בשותף  השליטה  בעלי  במסגרת  (ידי 

 . פי דין-פוליסת קבוצתית(, והכל בהתאם לאישורים הדרושים על

השתתפות   -שונות   .8.3 לחג,  לשי  זכאי  יהיה  הכללי  ובשותף  בשותפות  משרה  נושא 
בפעולות נופש ורווחה המקובלות בשותפות ובשותף הכללי, למנוי לעיתונים ולספרות 

לאגודות   חבר  דמי  לתשלום  לעיסוקו,  בהתאם  ולכיסוי  מקצועית  מקצועיות 
ובשותף  בשותפות  מקובל  שיהיה  כפי  שונות  להטבות  וכן  מקצועיות,  השתלמויות 

 הכללי מעת לעת. 

 תנאי סיום כהונה  .9

 תנאי סיום הכהונה של נושאי המשרה יקבעו בהתאם להוראות שלהלן: 

 הודעה מוקדמת  .9.1
חודשים, כפי  מרבית של עד שלושה  זכאי לתקופת הודעה מוקדמת    יהיהנושא משרה  

אך עמו,  בהתקשרות  מראש  ההעסקה  במקרה    שייקבע  בהסכם  נושא    שלשנקבעה 
תקופת הודעה מוקדמת קצרה משלושה חודשים, יהיה הגורם המוסמך לכך  משרה  

רשאי  דין  פי  המוקדמת    על  ההודעה  תקופת  את  מרבית  עדלהאריך  של   לתקופה 
 . חודשים שלושה

 
יהיו   הכללי  והשותף  בתפקידו  השותפות  להמשיך  המשרה  מנושא  לדרוש  רשאים 

ההודעה  תקופת  לתום  קודם  לסיימו  או  המוקדמת  ההודעה  תקופת  במהלך 
יובהר כי נושא המשרה יהיה זכאי למלוא התשלום המגיע לו בגין תקופת    המוקדמת. 

 ההודעה המוקדמת )שכר בסיס ותנאים נלווים(. 

 והסתגלות   מענק פרישה  .9.2
מענק פרישה והסתגלות    יהיו רשאים לאשר לנושא משרההכללי    והשותף  השותפות

 של אותו נושא משרה.  משכורות 6מקסימלי של בסכום   במועד סיום הכהונה
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, בתנאי שעזיבתו ויאושר לנושא משרה, ככל שיוחלט להעניק והסתגלות    מענק פרישה
פיטורין.   פיצויי  שלילת  המצדיקות  בנסיבות  כרוכה  אינה  המשרה  נושא    ובהג של 

הפרישה    המידה   אמותב  בהתחשב"ל,  הנ  לתקרה  בכפוף   ייקבע  וההסתגלות מענק 
( תרומת  2; )ההעסקה  או  הכהונה( ביצועי השותפות בתקופת  1)  :להלןש   והשיקולים

( נסיבות הפרישה של נושא  3נושא המשרה להשגת יעדי השותפות ולהשאת רווחיה; )
( ו4המשרה;  הכהונה;  או  ההעסקה  תקופת  משך  של  5)   -(  והעסקתו  כהונתו  תנאי   )

 נושא המשרה הפורש בתקופה זו.  

 פיצויי פיטורין .9.4
תעשה הפרשה של פיצויי הפיטורין של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי )לפי 
לעניין  לבחירתם  בהתאם  גמל  קופת  המנהלים/  ביטוח  הפנסיה/  לקרן  העניין( 

 פי חוק. -לביטוח פנסיוני עלההפרשות  

 ("בונוס שנתי" או"בונוס"  )להלן  מענק שנתי במזומן .10

מדיניות התגמול מבוססת, בין היתר, על ההנחה לפיה על התגמול הכולל של נושאי   .10.1
המשרה, להיות מושפע, מתוצאותיה העסקיות של השותפות, המבטאות את העמידה  
ביעדים האסטרטגיים השונים של השותפות ומתרומתו האישית של כל נושא משרה  

 בשותפות ובשותף הכללי להשגת יעדים אלו. 

השותף הכללי רשאים להעניק לנושאי המשרה בונוס שנתי כחלק מתנאי  השותפות ו  .10.2
 . על בסיס יעדי ביצוע, מבחנים כמותיים ושיקול דעתהתגמול שלהם, אשר יוענק 

מראש    יוגדרו"(  מדידיםהקריטריונים  היעדי ביצוע ומבחנים כמותיים )להלן ביחד: " .10.3
שנה והדירקטוריון  מדי  התגמול  ועדת  ידי  יאוחר,  על  הדוחמ  לא  אישור  ות  מועד 

על אף האמור, למנכ"ל תהיה הסמכות לקבוע   .הכספיים של השותפות לשנה החולפת
 לו.   ףנושא משרה הכפוקריטריונים מדידים מראש לכל 

יופעל   .10.4 השנתי  הבונוס  בהענקת  הדעת  והשיקולים שיקול  המידה  לאמות    בהתאם 
. לצורך זה מובהר, כי ניתן יהיה להעניק בונוס שנתי או כל לעיל  5  המפורטים בסעיף

 חלק ממנו, לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל שלא על בסיס קריטריונים מדידים.  

לעיל,   האמור  ואשר  למרות  למנכ"ל  הכפופים  משרה,  נושאי  בעלי  הם  לגבי 
המענק השנתי כאמור    השליטה בשותפות ו/או בשותף הכללי או קרוביהם, מתן 

 . פי כל דין -)ללא יעדים מדידים( כפוף לאישורים הנדרשים על 

ה .10.5 )ב  בונוסתקרת  הכללי  ובשותף  בשותפות  משרה  נושא  לכל  של השנתי  מונחים 
 (:משכורות חודשיות ברוטו

 
 

 דרגת נושא המשרה השנתי  תקרת הבונוס

משכורות  6  יו"ר דירקטוריון    

משכורות  8  מנכ"ל   

משכורות  6  נושאי משרה בכירים    

משכורות  5  נושאי משרה נוספים   

רכיב   .10.6 לכל  וביחס  השנתי  לבונוס  ביחס  תחולנה  לעיל  המפורטות  השנתיות  התקרות 
הלוואות   )כגון העמדת  זו  לפי מדיניות  לנושאי המשרה  תגמול משתנה אחר שיוענק 
לנושאי משרה(, וזאת באופן מצטבר ביחס לכל הרכיבים המשתנים שיוענקו לנושא 

ת לא תחולנה ביחס למענק  משרה במהלך שנה קלנדרית. מובהר כי התקרות האמורו
בסעיף   כאמור  בסעיף    11המיוחד  כאמור  ההוני  התגמול  מענק להלן,    13להלן, 

שגיאה!  12לעיל ומענק השימור כאמור בסעיף    9כאמור בסעיף    הפרישה והסתגלות
נמצא. לא  ההפניה  הקבועות הלןל  מקור  הספציפיות  התקרות  תחולנה  לגביהם   ,

 בסעיפים הנ"ל. 
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   הקריטריונים המדידים .10.7

שיוענק   המדיד  השנתי  הבונוס  בקביעת  בחשבון  שיובאו  המדידים  הקריטריונים 
יוגדרו   שייקבעו,  ככל  המשרה,  אישור לנושאי  ממועד  יאוחר  )ולא  שנה  כל  בתחילת 

דים פיננסים לביצועי  מד  הדוחות הכספיים לשנה החולפת(, ויכול שיתבססו על אלו:
התאגיד כדוגמת רווח מתואם לפני מס, רווח נקי/ רווח נקי המיוחס לבעלי המניות  
תשואת   העניין,  לפי  השותפות,  של  ההשתתפות  יחידות  בעלי  או  הכללי  השותף  של 

הון   מניה גיוסי  שוטף,  תזרים  העצמי,  בהון  שיפור  העניין,  לפי  השתתפות,  יחידת   /
 . פיתוח עסקייעדי ו במהלך השנה  בפרויקט של השותפותביצוע השקעות ו/או חוב, 

הדירקטוריון    לדירקטוריון   ידי  על  שיקבעו  נסיבות  על  בהתבסס  דעת  שיקול  יהיה 
לבטל   ו/או  להפחית  להחליט  טווח,  ארוכת  בראיה  השותפות  תוצאות  על  בהתבסס 

 שנקבעו בשנה כלשהי.  בונוס השנתיו/או לקזז ו/או להחזיר את סכומי ה

 ( חד פעמימיוחד ) מענק  .11

להחליט    םרשאידין, השותפות או השותף הכללי יהיו    פי כל -בכפוף לאישורים הנדרשים על
( 1כדלקמן: )  מקרים מיוחדים ויוצאי דופן  בגין  מיוחד )בנוסף לבונוס השנתי(על מתן מענק  

ו בקידום  דופן  ויוצא  חריג  מאמץ  בת י השקעת  הנמצא  פרויקט  העבודה;  וישום   (2)כנית 
ביצוע אירוע או מהלך בעלי תרומה יוצאת דופן להצלחת השותף הכללי והשותפות ולקידום  

 .  ( בחברת פורטפוליו של השותפותexitאקזיט )( 3) -ומטרותיהם;  

 מענק חתימה/שימור  .12

לנושא    פעמי-חד  לוועדת התגמול ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה/שימור
יעלה   ל  על משרה בהיקף שלא  נושא משרה  ברוטו  משכורות  שלושסכום השווה  אותו  . של 

 .לעיל 6.2בסעיף   הקבועותנכלל במסגרת התקרות  וובהר כי מענק החתימה/שימור אינמ

 תגמול הוני  .12

לנושאי משרה הי .13.1 ליצור אינטרסים משותפים לשותפות    אמטרת הענקת תגמול הוני 
השותפות.   של  ערך  בניירות  המחזיקים  המשרה  מהווה ה תגמול  הולנושאי  הוני 

חיובי   ווראוי  תמריץ  המשרה  נושאי  עבור  ארוך  לשמרלטווח  את  ו  מסייע  לתמרץ 
 לתקופה ארוכה. נושאי המשרה

הוני,    .13.2 תגמול  במתן  הגלומים  היתרונות  ראיית  השותףמתוך  ו/או  הכללי   השותפות 
, להעניק לנושאי המשרה פי דין-בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים עליהיו רשאים,  

ליחידות   אופציות  כגון  הוני,  תגמול  הדירקטורים,  כולל  הכללי,  ובשותף  בשותפות 
ו/או יחידות יה"ש או מניה  השתתפות של השותפות ו/או לניירות ערך של תאגיד בת  

ביצועים   ו/או(PSUתלויות  סוג  (  יחידות    כל  ביצועי  מבוסס  תשלום  של  אחר 
הוני   תגמול  )לרבות  בת  תאגיד  של  ערך  ניירות  ו/או  השותפות  של  ההשתתפות 

במזומן פאנטום(  שמסולק  נון)אופציות  הלוואות  להלוואה  -,  ערבויות  ו/או  ריקורס 
לצורך רכישת יחידות השתתפות של השותפות ו/או ניירות ערך של תאגיד בת או כל  

אשר אחר  ו/או    הסדר  השתתפות  יחידות  מבוסס  כתשלום  השותפות  בספרי  יטופל 
מניות, לפי העניין(, בהתאם לתוכניות תגמול הוני שיאומצו מעת לעת. התגמול ההוני  
רווחים   לחלוקת  זכאות  לעניין  תנאים  וביניהם:  נוספים  הסדרים  לכלול  עשוי 

הכלו אחרים  ערך  ניירות  או  השתתפות  יחידות  בגין  הצבעה  בתגמול  ולזכויות  לים 
  לרבות בדרך של הארכת או האצת תקופת ההבשלה,   ההוני; התאמת התגמול ההוני

בגין חלוקת רווחים, חלוקת ניירות ערך בדרך של הטבה, פיצול ואיחוד הון, הצעות  
ורכישות ומיזוגים  זכויות  , שינויים מבניים, שינוי שליטה, הפסקת מסחר  בדרך של 

מסוימו בנסיבות  העסקה  סיום  ס תו/או  זכות  ערך,  י;  ניירות  בהעברת  ראשון  רוב 
)עקב פיטורין, התפטרות, עילה  שותפות או השותף הכלליעזיבת ה מקרה של תנאים ב

 בכפוף לתנאים המפורטים להלן:  ,ומקרי מוות או נכות(
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בהתאם    –  דילול .13.2.1 תעשה  הוניים  במכשירים  המסולק  הוני  תגמול  הענקת 
הרלוונטי.  ולת הדין  הוראות  כל  בדרישות  שתעמוד  תגמול  כנית  הענקת  בעת 

המסולק   הנובע  הוני  הדילול  שיעור  גם  בחשבון  יילקח  הוניים  במכשירים 
מהקצאתם, כך שסך כל המכשירים ההוניים  אשר יונפקו לנושאי משרה לא  

מהונה המונפק של השותפות )בהנחת מימוש מלא של המכשירים    5%יעלה על  
 ים הקיימים והמוצעים באותו המועד(. ההוני

ההבשל .13.2.2 מסולק    –ה  תקופת  אם  )בין  הוני  תגמול  של  ההבשלה  תקופת 
לא תפחת משלוש   שיוענק(  )ככל  במזומן(  ובין אם מסולק  הוניים  במכשירים 

 . חלוף לפחות שנה לאחר מועד ההענקה  לפני תתחיללא שנים, ו

והתאמות  .13.2.3 הכללי    –  האצה  ו/או השותף  האצה  השותפות  לקבוע  רשאים  יהיו 
המשרה לנושא  ההוני  התגמול  המימוש   ,של  במחיר  התאמות  לבצע  וכן 

בסעיף המפורטות  בנסיבות  לרבות  זאת,  יצדיקו  אשר  לעיל    13.2  בנסיבות 
ההוני) התגמול  בתנאי  הסדרים  של    ,  (לעניין  ערכו  על  לשמור  במטרה  וזאת 

 .  התגמול ההוני והכל בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי

ההוני .13.2.4 התגמול  של  הפקיעה  ממועד    –  מועד  שנה  מחלוף  מוקדם  יהיה  לא 
ולא   העסקה(  סיום  כגון  שיקבעו  מיוחדים  במקרים  )למעט  מנה  כל  הבשלת 

 שנים ממועד ההקצאה.  8-יאוחר מ 

בעת הענקת אופציות/יחידות אופציה ליחידת השתתפות של    -מחיר המימוש .13.2.5
השותפות, מחיר המימוש יקבע לפי המחיר הממוצע של שער יחידת השותפות  

 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה.   30בבורסה במהלך 

זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה    –  סיום יחסי עבודה .13.2.6
לתנאי   בהתאם  ידי  תהיה  על  יאומצו  או  שאומצו  ההוני  התגמול  תוכניות 

 השותפות ו/או השותף הכללי ו/או בהתאם להוראות הסכמי העסקה. 

המרבי    -המרבי  ההוגן  השווי .13.2.7 ההוגן  ההענקההשווי  תגמול  במועד  הוני    של 
לנושא משרה יחיד, על פי    יוענק אשר    או במזומן,המסולק במכשירים הוניים  

תגמול  ,  אחת משיטות הערכת השווי המקובלות וכן שווי ההטבה המרבי של 
המימוש, במועד  במזומן  המסולק  לא    הוני  הבשלה,  שנות  למספר  בחלוקה 

אלו  ם  מיסכויובהר כי  במונחי עלות שכר;  התקרות המפורטות להלן )  יעלה על
ההוצאה בדוחות הכספיים על פי כללי  סכומי רישום  עם    יםבהכרח עקבי  םאינ

  (:החשבונאות הנהוגים בישראל

 

שווי התגמול ההוני לשנה  תקרת 
עלות שכר )במונחי  במועד ההענקה

 (של מספר המשכורות המצויין 
 דרגת נושא המשרה

משכורות 10  יו"ר דירקטוריון )*(    

משכורות  12  מנכ"ל  )*(   

משכורות  9  נושאי משרה בכירים    

משכורות  6  נושאי משרה נוספים   

למנכ"ל   הוני  מענק  אישור  שהינם)*(  דירקטוריון  יו"ר  בעלי    ו/או  בין 
בשותף הכללי או קרובו של אחד מהם יחייב אישור אסיפה    המניות

 כללית נפרדת. 

בדוחות   רישום ההוצאה  לסכומי  עקבי  אינו בהכרח  זה  כי סכום  יובהר, 
 הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל. 
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במזומן  .13.2.8 שמסולק  הוני  תגמול  ממימוש  שתנבע  הטבה    במידה   -תקרת 
במזומן,   המסולק  הוני  תגמול  המשרה  לנושא    ההטבה שווי  שיוענק 

לא   האמור  ההוני  התגמול  מימוש  במועד  המשרה  לנושא  שינבע  המירבי 
 .ענקתו ה במועד    יעלה על כפליים משווי התגמול האמור 

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את האפשרות לקבוע תקרה להטבה במועד   .13.2.9
המימוש של התגמול ההוני )שאינו מסולק במזומן( ובחרו שלא ליישם מאפיין  
בהענקת   הטמון  הרציונל  עם  בסתירה  עומד  זה  מאפיין  ולתפיסתם  היות  זה 

   התגמול ההוני ומאפייניו.

שאינו   .13.2.10 ההוני  התגמול  להעניק  שווי  שניתן  מדידים,  קריטריונים  על  מבוסס 
הרכיבים   מסך  מהותי  לא  לחלק  מוגבל  יהיה  ולמנכ"ל,  הדירקטוריון  ליו"ר 
בתרומתם   בהתחשב  בשנה,  חודשיות  משכורות  לשלוש  או  המשתנים, 
הדירקטוריון   ליו"ר  המדידים  הקריטריונים  קביעת  כי  מובהר  לשותפות. 

שי  ההוני  התגמול  של  והאישור  הגורמים  ולמנכ"ל  בסמכות  יהיו  להם,  וענק 
 המוסמכים לכך בדין, לפי העניין. 

 השבת תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה .13

נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי יידרש להשיב לשותפות ו/או לשותף הכללי, לפי   .14.1
העניין, לרבות בדרך של קיזוז, תשלומים עודפים ששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו,  

והוצגו מחדש בדוחות  במידה וש נתונים שהתבררו בדיעבד כמוטעים  ולמו על בסיס 
הכספיים של השותפות או של השותף הכללי במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד 

 תשלום התשלומים העודפים. 

אימוץ   .14.2 או  חשבונאית  מדיניות  משינוי  כתוצאה  מחדש  הצגה  כי  בזאת,  מובהר 
יהוו   לא  מדיניות חשבונאית  של  מנושא  לראשונה  עילה להשבת סכומים  לכשעצמם 

 המשרה כאמור לעיל. 

תוך   .14.3 דעתה  לשיקול  בהתאם  ההשבה  מנגנון  יישום  אופן  על  תחליט  התגמול  ועדת 
 התחשבות בנסיבות המקרה הספציפי.  

 שינוי לא מהותי בתנאי כהונת נושאי משרה הכפופים למנכ"ל .14

סעיף   להוראות  בהתאם  כי  לפקודת  65יצוין,  רשאית  נג)א(  ועדת התגמול  השותפויות, 
ובלבד   דירקטורים,  למעט  משרה,  נושאי  של  והעסקה  הכהונה  בתנאי  שינוי  לאשר 
שוועדת התגמול אישרה כי השינוי בתנאי הכהונה והעסקה אינו מהותי ביחס לעסקה  

   הקיימת. 

הדין,   להוראות  של  בכפוף  כהונה  בתנאי  מהותי  לא  שינוי  לאשר  רשאי  יהיה  המנכ"ל 
מ  משרה  נושא  נושא  אותו  של  וההעסקה  הכהונה  שתנאי  ובלבד  אליו,  הכפוף  שרה 

 .תואמים את מדיניות התגמול 

 היחס בין הרכיב הקבוע לרכיבים המשתנים  .15

חבילת   בין מרכיבי  בין כלל מרכיבי התגמול, להלן היחס האפשרי  בכדי להבטיח הלימה 
בשותפות   המשרה  נושאי  של  נתונה  לשנה  הכולל  למרכיב  התגמול  ביחס  ובשותף הכללי, 

  :)במונחי עלות שכר( שכר הבסיס

היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי   –  יו״ר הדירקטוריון .15.1
על   ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי    1.2יו"ר הדירקטוריון לא יעלה  )בשנה בה 

 (. 1.65יעמוד על 

לגבי מנכ"ל לא   –ל  מנכ" .15.2 לבין הרכיב הקבוע  בין הרכיבים המשתנים  היחס המירבי 
 (. 1.95)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי יעמוד על  1.5יעלה על 
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בכירים .15.3 משרה  הרכ   –  נושאי  לבין  המשתנים  הרכיבים  בין  המירבי  הקבוע היחס  יב 
)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס    1.15לגבי נושאי משרה בכירים לא יעלה על  

 (. 1.60המירבי יעמוד על  

נוספים .15.4 משרה  הקבוע   –  נושאי  הרכיב  לבין  המשתנים  הרכיבים  בין  המירבי  היחס 
)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס    0.85לגבי נושאי משרה נוספים לא יעלה על  

 (. 1.25ד על  המירבי יעמו

עד   של  חריגה  כי  בעל    5%יובהר  )לכל  הנ"ל  בטווחים  הנקובים  לשיעורים  מתחת  או  מעל 
 תפקיד( לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.

 גמול דירקטורים .16

16.1. ( על  יו"ר הדירקטוריון(  למעטשכרם של חברי הדירקטוריון בשותף הכללי  יעלה  לא 
 .2000  -)כללים בדבר גמול לדירקטור חיצוני(, תש״ס  הסכום הקבוע בתקנות החברות  

 הגמול שישולם יהיה בהתאם לדרגה בה תסווג השותפות מעת לעת.

דירקטורים, אשר יועסקו גם כנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, ככל שיהיו, לא  .16.2
עליהם  ויחולו  כדירקטורים  כהונתם  בגין  נפרד  ו/או  נוסף  לתשלום  זכאים  יהיו 

 לעיל.   15עד   4פים הוראות סעי 

   לעיל תחולנה גם על הדירקטורים. 7.2הוראות סעיף   .16.3

 תשלומים לבעלי שליטה בשותף הכללי  .17

ידי השותף הכללי למי  -מובהר, כי מדיניות תגמול זו אינה חלה על תשלומים שמשולמים על
שלא  הכללי  לשותף  ידם  על  המוענקים  ייעוץ  שירותי  עבור  הכללי  בשותף  השליטה  מבעלי 

הכללי בשותף  ו/או  בשותפות  משרה  כנושאי  תפקידם  ו/או   במסגרת  ניהול  דמי  )דוגמת 
 .  תשלומים אחרים מהשותף הכללי לבעלי השליטה בו(
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 6654 מספר:
 פ תש"ה אלולב 'י תאריך:

 2020 באוגוסט 30
 
 
 

 של  שותפים דוח רואה החשבון המבקר ל

 שותפות מוגבלת  -טכנולוגיות  יוניקורן 
 
 
 

 השותפות( -  ןשותפות מוגבלת )להל -יוניקורן טכנולוגיות  ביקרנו את הדוח על המצב הכספי המצורף של
ב,  הכולל    והפסד  הרווח  על  ות  דוחהואת      2020  וניבי  30ליום   ותזרי גירעון בהשינויים   המזומנים   מיהון 

 ם הינ  אלה  יםכספיות  . דוח2020  ביוני  30  ליום  ועד(  השותפות  הקמת)מועד    2020  ארבינו  22לתקופה מיום  
ים  כספי  ות  שותפות. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחב  הכללי  השותףבאחריות הדירקטוריון וההנהלה של  

 ה בהתבסס על ביקורתנו.אל
 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה - . על1973- )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

מהותית.   מוטעית  הצגה  הכספיים  בדוחות  שאין  ביטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  כוללת  במטרה  ביקורת 
גם בחינה של   מדגמית בדיקה   של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת 

 השותף כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של  
רים שביקורתנו מספקת  וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבו  בשותפות  הכללי

 בסיס נאות לחוות דעתנו.  
 
 

את   המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן  משקפים  הנ"ל  הכספיים  הדוחות  של   המצבלדעתנו,  הכספי 
ותזרי  2020  ונייב  30  וםלי  השותפות בהון  השינויים  פעולותיה,  תוצאות   לתקופה   שלההמזומנים  מי  ואת 

  בינלאומיים  כספי  דיווח   תקניל  בהתאם,  2020  ביוני  30  ליום   ועד(  2020  ינוארב  22הקמת השותפות )  ממועד
(IFRS )2010-ע תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"  והוראות  . 
 
 

כאמור  ד' לדוחות הכספיים. 1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 
 .פעילותה של השותפות כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואי וודאותבביאור, 

נדרשת השותפות לפעול לגיוס מימון ממקורות שונים אשר    ופיתוח  מחקר  בתחום   פעילותה  המשך  לצורך
 אינם מובטחים. תוכניות ההנהלה והערכותיה בגינן מפורטות בביאור האמור. 

 
 
 

 ושות' קנה פאהן 
 רואי חשבון 
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 , ביוני 30  
  2020 
 "ח ש אלפי ביאור 

 
   

   
   נכסים 

   
   שוטפים   נכסים
    220 2.1.2א'3 הוצאות נדחות - ויתרות חובה חייבים
   שאינם שוטפים   נכסים

    1,706 ד'3 הפסד ובשווי הוגן דרך רווח השקעה במניות הנמדדות  

 1,926  נכסים "כ סה
   
   

   
   התחייבויות והון

   
   שוטפות התחייבויות

 1,726 4 הלוואה מהשותף הכללי 
 225 3.1ב'3 זכאים ויתרות זכות 

 1,951  התחייבויות"כ סה
   

   שאינן שוטפות התחייבויות
 106  התחייבות מסים נדחים

   
    ( 131)  השותפות  הוןגרעון ב 

 1,926   הון גרעון בו  התחייבויות כ"סה
 
 
 
 

  
 ליגד רוטלוי 

 יו"ר הדירקטוריון
 עמית גרין 

 מנכ"ל 

 יוניקורן טכנולוגיות ניהול בע"מ
 השותף הכללי

 יוניקורן טכנולוגיות ניהול בע"מ
 השותף הכללי

 

 

 .  2020 אוגוסטב 30 :הכספיים הדוחות אישור תאריך

 



 שותפות מוגבלת  -יוניקורן טכנולוגיות 
 

 על הרווח והפסד הכולל דוח
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 ביאור 

 לתקופה מיום  
 2020בינואר  22

)מועד הקמת  
השותפות( ועד  

ביוני   30ליום 
2020 

 אלפי ש"ח   
   

 שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים 
 185 ד'3 בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 300  הוצאות הנהלה וכלליות 
 485  סך הכל הוצאות

 485  רגילות  מפעולותהפסד 
   

 193 4 מימון  הוצאות
   
   

 678  הפסד לפני מיסים על הכנסה 
   

 ( 44)  הטבת מס 
   

 634  תקופה להפסד כולל 
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 בהון השינוייםעל  דוח
 

 2020 ביוני 30 ליום ועד(  השותפות  הקמת)מועד  2020 בינואר 22 מיום לתקופה

  הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק  מהווים המצורפים הביאורים
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  -הכללי  השותף
  טכנולוגיות ניהול בע"מ   יוניקורן 

  -המוגבל  השותף
 יוניקורן טכנולוגיות נאמנויות בע"מ

 ביאור 
 יתרת
 הפסד

הון   קרן 
בגין עסקה  

  השותף עם
 הכללי 

  השקעות
  בהון 

  השותפות 
 יתרת
 הפסד

  השקעות
  בהון 

 השותפות 
גרעון סה"כ  

 הון ב 
 "ח ש   אלפי   "ח ש אלפי  

 יתרה ליום 
          2020בינואר  22

עם  עסקה בגין הון קרן
 503 -  -   -  503 -  4 הכללי  השותף

 ( 634) -  ( 634)  -  -  -   לתקופה  כולל הפסד

 יתרה ליום 
 ( 131) -  ( 634)  -  503 -     2020ביוני  30

 



 מוגבלת   שותפות - טכנולוגיות יוניקורן 
 

 המזומנים  תזרימיעל  דוח

  הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק  מהווים המצורפים הביאורים
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 לתקופה מיום 
 2020בינואר  22

)מועד הקמת  
השותפות( ועד  

ביוני   30ליום 
2020 

 אלפי ש"ח   
   
 

   פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 
 ( 634)  ה תקופל הפסד

מפעילות שוטפת  תזרימי המזומנים את להציג כדיהתאמות הדרושות 
 634  )נספח א'(

 -   , ששימשו לפעילות שוטפתנטו מזומנים 

   
 -   מזומנים ושווי מזומנים  יתרתב שינוי

   
 -   התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת  יתרת

   
 -   התקופה מזומנים ושווי מזומנים לסוף יתרת 

   
 
 

פעילות  להתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים  - נספח א' 
   שוטפת

   
   הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

 185   הפסדובשווי הוגן דרך רווח שערוך השקעה במניות הנמדדות  
 ( 44)  שינוי בהתחייבות מס נדחה

 75  הוצאות הנהלה וכלליות ששולמו על ידי השותף הכללי 
 193  הוצאות ריבית בגין הלוואה מהשותף הכללי 

  409 
   

   שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 
 225  ויתרות זכותבזכאים  עליה

   
   

  634 

   פעילויות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים  - ' בנספח 

כנגד הלוואה  הפסדובשווי הוגן דרך רווח השקעה במניות הנמדדות  
 1,891  מהשותף הכללי 

 220  הוצאות נדחות כנגד הלוואה מהשותף הכללי 



 
 שותפות מוגבלת  -יוניקורן טכנולוגיות 

 
 ביאורים לדוחות הכספיים 
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 כללי  -  1ביאור 
 

ניהול   2020בינואר    19  ביום . א יוניקורן טכנולוגיות  בין  מוגבלת  נחתם הסכם שותפות 
"השותף    -"השותף הכללי"( ליוניקורן טכנולוגיות נאמנויות בע"מ )להלן    -בע"מ )להלן  

במסגרתו   שותפות   -  טכנולוגיות  יוניקורן   הוקמה  2020בינואר    22ביום  המוגבל"( 
מהווה השותפות  הסכם  תפות", בהתאמה(.  "השו-" והשותפות  "הסכם  -מוגבלת )להלן  

השותפות תקנון  הסכם    .בשותפות  שונות  זכויות,  המוגבל  השותף  בידי  .את  מכוח 
לבין המפקח, רו"ח   בין השותף המוגבל  2020באוגוסט    17ביום    שנחתםאשר  נאמנות  

)להלן   אבנעים  המוגבל  (,  בהתאמה",  הנאמנות  סכם"ה-ו  "המפקח"  -שמעון  השותף 
 של  פיקוחו  תחת   וזאת   ההשתתפות   יחידות  בעלי  עבור  אלה  זכויות   בגין  כנאמן   משמש

התשל"ה   בפקודתו  הוענק  למפקח.  המפקח חדש(,  )נוסח    -)להלן    1975-השותפויות 
 .מסוימות  פיקוח  סמכויותהנאמנות  "פקודת השותפויות" ו/או "הפקודה"( ובהסכם  

 .להלן 3, ראה ביאור השותפות להסכם למידע נוסף בקשר
 

ו . ב בעצמה  לעסוק,  הינה  השותפות,  של  המרכזית  תאגידים  באמצעות  או  /מטרתה 
של טכנולוגיות בתחומים   פיתוחאו  /, במחקר ו"( הפורטפוליו"חברות    -מוחזקים )להלן  

למועד   נכון  הללו שונים.  הכספיים  הדוחות  על  לבצע החתימה  השותפות  בכוונת   ,
 . "תחומי העיסוק"(  -)להלן  השקעות בעיקר בתחומי טכנולוגיה, תוכנה ואינטרנט 

 

שותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר מטרות השותפות הוגדרו כך שתהווה   . ג
  פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, התשמ"ד ,  ופיתוח, כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר

    להלן לעניין מטרות השותפות. 1'א3. ראה גם ביאור ("המו"פ  "חוק - )להלן 1984 -
 
פעילותה של השותפות כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי  . ד

ופיתוח,  -ואי מחקר  בתחום  השותפות  של  פעילותה  המשך  לצורך  נדרשת  וודאות. 
לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או מימון ו/או הכנסת ו  לפעול   השותפות

השותפו פעילות  לשותפות.  נוספים  מימון  משקיעים  מקורות  בהשגת  מותנית  ת 
פועלת   . הנהלת השותף הכללי של השותפותאשר אינם מובטחים  הדרושים לפעילותה

יחידות  של  הנפקה  באמצעות  לרבות  השותפות  לפעילות  מימון  מקורות  לגיוס 
ביכולתה של השותפות לגייס מקורות   השתתפות לציבור באמצעות תשקיף, ולהערכתה

 . מימון כאמור
 
 השותפות תפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של השלכות ה .ה

 
 "נגיף   -   )להלן  (COVID-19)  הקורונה  נגיף   מגפת  בסין  התפרצה  2019  דצמבר  בחודש

 התפשטה   2020  שנת  של  והשני  הראשון  וברבעון  "המשבר"(  או  "האירוע"  או  הקורונה"
 על   העולמי  הבריאות  ארגון   הכריז  ,2020  ינואר  בחודש  בעולם.  נוספות  במדינות

  ארגון   הכריז  ,2020  מרץ  ובחודש  עולמי,  בריאותי  חירום  מצב  כעל  הקורונה  התפרצות
  הינו   הקורונה נגיף התפשטות עולמית(. )מגפה כפנדמיה  הקורונה על העולמי הבריאות

 בעקבות  העולם.  ברחבי  רבות  במדינות   ,כלכליות  מאקרו  השלכות  בעל  חריג  אירוע
 את  לבלום  בניסיון  משמעותיים  בצעדים  נוקטות  ישראל,  בכללן  רבות,  מדינות  האירוע,

  ותעסוקת   תנועת  על  הגבלות  היתר,  בין  נמנים,  אלה  צעדים  בין  הנגיף.  התפשטות
  הגבלות   ואירועים,  התכנסויות  על  הגבלות  וקניונים,  עסקים  סגירת  ,אזרחים

  העובדים   מספר  צמצום  מדינות,  בין  גבולות  סגירת  וסחורות,  נוסעים  על  תחבורתיות
 ידי   על   הננקטות  ולפעולות  לאירוע  באלה.   וכיוצא  העבודה  למקום  להגיע  הרשאים
  גלובליות   כלכלות  על  משמעותיות   עסקיות  השלכות  לעיל,   כאמור   השונות  המדינות

  חדות   שערים  בירידות  מתאפיינים  אשר  בעולם  ההון  שוקי  על  גם  כמו  רבות   ומקומיות
  להוביל   עלולה  הכלכלית  ההאטה  בנוסף,    רבים.   ערך  ניירות  במחירי   ניכרת   ובתנודתיות

 למיתון.  המשק את
 

 השפעת  את  ובוחנת  עוקבת  השותפות  הכספיים,  הדוחות  פרסום  תאריך  למועד  נכון
  הפורטפוליו   חברות  ופעילות  פעילותה  על  (COVID-19)  הקורונה  נגיף  התפשטות
  הפגיעה   להמשך  להביא  עלולה   הקורונה  נגיף  התפשטות  השותפות,  להערכת  הקיימות.
 נגיף   להתפשטות  ובישראל.  בעולם  היקפה  את  להעריך  ניתן  לא  עדיין  אשר  הכלכלית,

 הפורטפוליו  חברות  עלו  השותפות  פעילות  על  שלילית  עה פהש   להיות  עלולה  הקורונה
 השותפות.   של  לפעילותה  הרלוונטיים  הסיכון  גורמי  של   התממשותם  לעו  הקיימות

  או  )פרטי  הון  לגייס  היכולת  על  ישירות  להשפיע  עלול  הנגיף  התפשטות  המשך  זה,  בכלל
  את   לממש  השותפות  יכולת  ועל  הקיימות  הפורטפוליו  ולחברות  לשותפות  ציבורי(

  אחזקותיה.



 
 שותפות מוגבלת  -יוניקורן טכנולוגיות 

 
 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(
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 כללי  -  1 ביאור
 

 )המשך(  השותפות של העסקית הפעילות על הקורונה נגיף התפשטות השלכות ה.
 

  עסקאות לקיים האפשרות על שלילית השפעה להיות עלולה הנגיף להתפשטות בנוסף,
  והפיתוח,   המחקר  השלמת  על  ממשלתיים,  מגורמים  מימון  קבלת  על  אסטרטגיות,

  היקף   ועל  הפורטפוליו  חברות   למוצרי  והביקוש  לשוק  היציאה  ועל  פעילותן,  הרחבת
 השותפות   השקיעה  בהן  הפורטפוליו  שחברות  לכך  לב  בשים  זאת  וכל  הכנסותיהן,

 בדרך  אשר  ופיתוח,  מחקר  חברות  הינן  בעתיד  בהן  להשקיע  צפויה  שהשותפות  וכאלה
  השוטפת. פעילותן למימון מספקים מזומנים תזרימי  מייצרות אינן כלל

 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים  א. 
 

נערכו    הדוחות הה  בהתאםהכספיים  העלות   מכשיריםלמעט   סטורית,ילמוסכמת 
 .הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים

 
)להלן בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני  בהתאם  נערכו  אלו  כספיים  "תקני    -  דוחות 

"IFRS כמו כן, הדוחות הכספיים כוללים את הגילוי הנדרש בהתאם להוראות תקנות .)
 . 2010  -ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

 
לאור היות   הדוחות על הרווח והפסד הכולל מוצגים בהתאם לשיטת "מהות ההוצאה"

 החברה חברת השקעות אשר בבעלותה החזקות בישויות.  
 

 לכל  ביחס   בעקביות  יושמו  זה  בביאור  המתוארים  ונאיתהחשב  המדיניות  עיקרי
 . המוצגות התקופות

 
 יים משמעותשימוש באומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים  ב. 

 
הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים דורשת מההנהלה שימוש  

סכומי הנכסים באומדנים חשבונאים והערכות הכרוכים בשיקול דעת והמשפיעים על  
מותנים   נכסים  בדבר  הגילוי  על  הכספיים,  בדוחות  המוצגים  וההתחייבויות 
בתקופות   הוצאות  סכומי  על  הכספיים,  הדוחות  לתאריכי  תלויות  והתחייבויות 

ה עבור  שנקבעה  החשבונאית  המדיניות  ועל  בפועל  שותפותהמדווחות  התוצאות   .
  עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

 
  באשר   גילוי  לתת,  היתר  בין,  נדרש(  IAS 1)  1  מספר   בינלאומי  חשבונאות  ן לתק  בהתאם

  ניכרת   רגישות  בעלי  דעת  ובשיקולי  באומדנים  כרוך  שיישומם  החשבונאות  לכללי
  לדעת  . המדווחים  הסכומים  על  להשפיע  עשויה  התרחשותם  אשר,  עתידיים  לאירועים

 באומדנים   שימוש  נעשה  לא,  אלה  כספיים  דוחות  בעריכת,  הכללי   תףוהש  הנהלת
 .כאמור חשיבות בעלי דעת ושיקולי

 
 מטבע פעילות ומטבע הצגה  ג. 

 
והסביבה השותפות   .1 המדינה  למטבע  בהתאם  הכספיים  דוחותיה  את  עורכת 

בה היא פועלת המהווה את המטבע ממנו בעיקר היא מושפעת    העיקריתהכלכלית  
 "(. הפעילות"מטבע  -)להלן  

ה .2 של  הכספיים  ב  שותפותהדוחות  מטבע   ש"חמוצגים  את  הפעילות   המהווה 
 . שותפותומטבע ההצגה של ה

 

  



 
 שותפות מוגבלת  -יוניקורן טכנולוגיות 

 
 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( -  2ביאור 
 
 במטבע חוץ נכסים, התחייבויות ועסקאות צמודים או  . ד
 

והתחייבויות   .1 שער כספיים  נכסים  לפי  מוצגים  אליו  הצמודים  או  חוץ  במטבע 
 .  סגירה שבתוקף לכל תאריך דיווחה

שער   .2 לפי  בהן  הראשונית  ההכרה  עם  נרשמות  חוץ  במטבע  הנקובות  עסקאות 
החליפין היציג במועד העסקה. הפרשי שער הנובעים מסילוק פריטים כספיים, לפי 
שערי חליפין שונים מאלה ששימשו לרישום הראשוני במהלך התקופה, או מאלה  

 ו הפסד. אשדווחו בדוחות כספיים קודמים, נזקפו לרווח 

ים בעת התהוותם, במסגרת הסעיף הוצאות מימון או  מוכרהצמדה ושער  הפרשי   .3
 הכנסות מימון לפי העניין. 

 :  של דולר ארה"ב  שער חליפין לגבילהלן נתונים  .4
 יוני ב 30 ליום 
 2020 
  
 3.466 ש"ח  / דולר ארה"ב 1של  היציגשער החליפין   

 המדווחת:  הלתקופארה"ב נתונים בדבר שיעור בשער החליפין של הדולר  להלן .5

 

לתקופה  
ממועד הקמת  
השותפות ועד  

 ביוני  30ליום 
 2020 
 % 
  

 510.3 ש"ח  /דולר ארה"ב  1של  היציגשער החליפין   
 

 הוגן שווי .ה
 

שווי הוגן של נכסים והתחייבויות הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן לצורך  
, בהתאם  השותפותמדידת שווים ההוגן של הנכסים או ההתחייבויות, מסווגת אותם  

את הכולל  הנמדדים    למדרג  ההתחייבויות  או  הנכסים  סיווג  שלהלן.  הרמות  שלוש 
תר בה נעשה שימוש משמעותי לצורך  בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביו

 מדידת השווי ההוגן של הנכס או ההתחייבות בכללותם. 
 

או   : 1רמה  זהים  נכסים  עבור  פעילים  בשווקים  תואמו(  )שלא  מצוטטים  מחירים 
 יש גישה אליהם במועד המדידה. שותפותהתחייבויות זהות של

 
לצפייה, עבור , ה1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים הכלולים ברמה   : 2רמה  ניתנים 

 הנכס או ההתחייבות, במישרין או בעקיפין.
 

 :  נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.3רמה 
 

 נכסים פיננסים  .ו 
 

סיווג נכסים פיננסיים מתבסס על המודל העסקי של החברה לניהול נכסים פיננסיים  
הנכס הפיננסי. נכסים פיננסיים מסווגים  ועל מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של  

בעת ההכרה לראשונה באחת מקטגוריות הסיווג המפורטות להלן. נכסים פיננסיים לא 
מסווגים מחדש אלא אם, ורק כאשר חל שינוי במודל העסקי של השותפות סיווג מחדש  

 מיושם מכאן ולהבא.
 

 מכשירי הון 
השותפות  לתקופה   הקמת  לשממועד  זה  למועד  הון  ונכון  במכשירי  השקעה  ותפות 

קבוצה זאת כוללת את כל מכשירי ההון אשר    הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
נמדדים   אלה  נכסים  אחר.  כולל  רווח  דרך  הוגן  שווי  בקטגוריית  למדידה  יועדו  לא 
או  והרווחים  ההוגן  בשווים  עוקב  דיווח  תאריך  ובכל  לראשונה  ההכרה  במועד 

נזקפ בגינם  נזקפות ההפסדים  עסקה  עלויות  הפסד.  או  לרווח  התהוותם  במועד  ים 
 לרווח או הפסד עם התהוותן. 

 
 השקעות במכשירי חוב.   איןנכון למועד זה לשותפות  ממועד הקמת השותפות  לתקופה  
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 התחייבויות פיננסיות  ז. 

 
המצב הכספי, כאשר ורק כאשר, הישות הופכת  התחייבויות פיננסיות מוכרות בדוח על  

 צד להוראות החוזיות של המכשיר.
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת מוכרות לראשונה בדוחות הכספיים  

לאחר   וקיימות.  במידה  ישירות,  עסקה  עלויות  בניכוי  הוגן  שווי  בסיס  ההכרה על 
לראשונה, התחייבויות אלה מוצגות לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית  
האפקטיבית המביאה בחשבון גם את העלויות הישירות. הריבית האפקטיבית נזקפת 
לדוחות על הרווח הכולל במסגרת סעיף המימון. התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד  

ת, משוערכות בכל תקופה בהתאם לשיעור  או לשער חליפין, הנמדדות בעלות מופחת
 עליית/ירידת המדד או שער החליפין, לפי העניין. 

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

קבוצה זאת כוללת התחייבויות פיננסיות המיועדות על ידי הנהלת החברה עם ההכרה  
הראשונית בהן כהתחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר  

 הן כשירות לייעוד כאמור. 
 

שינויים  דיווח.  תאריך  לכל  הוגן  בשווי  מוצגות  זו  בקטגוריה  פיננסיות  התחייבויות 
הוגן נזקפים לרווח או הפסד )לרבות ריבית המשולמת בגינם(, למעט השינוי  בשווי ה

הניתן   הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  הנמדדת  פיננסית  התחייבות  של  הוגן  בשווי 
לייחוס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות אשר מוצג במסגרת רווח כולל אחר 

יגדיל חוסר הקבלה חשבו ייצור או  נאית ברווח או הפסד. סכומים אלא אם הטיפול 
כאמור אינם מסווגים מחדש לרווח או הפסד בתקופות עוקבות. עלויות עסקה נזקפות 

 לרווח או הפסד עם התהוותן. 
 

התחייבויות פיננסיות    איןלשותפות  נכון למועד זה  ממועד הקמת השותפות  לתקופה  
 הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

  
 יננסיים מכשירים פ  גריעת . ח
 

 פיננסיים  נכסים
 

 : כאשר נגרע פיננסי נכס
 
 או; הפיננסי מהנכס מזומנים לתזרימי החוזיות הזכויות פקעו •

 . לגריעה כשירה וההעברה הפיננסי הנכס את מעבירה השותפות •
 

 מהבעלות   הנובעים  וההטבות  הסיכונים  כל  את  מהותי  באופן  העבירה  לא  השותפות  אם
 שומרת  והשותפות  בידיה  נותרו  לא  גם  וההטבות  הסיכונים  כל  אך,  המועבר  הנכס  של
 מידת  לפי  המועבר  בנכס  להכיר  ממשיכה  השותפות,  המועבר   הנכס  על  השליטה  את

 . שלה הנמשכת המעורבות
 

 פיננסיות  התחייבויות
 

 המחויבות  כאשר,  דהיינו,  מסולקת  ההתחייבות  כאשר  נגרעת  פיננסית  התחייבות
 .פוקעת או מבוטלת, נפרעת בחוזה שהוגדרה

 
 לבין בעל שליטה בה  השותפותבין  פעולות . ט

 
בין   עסקה  בוצעה  שלגביה  שליטה לבין    השותפותהתחייבויות  בעלי  בבעלות  חברה 

מוכרים במועד העסקה לפי השווי ההוגן. ההפרש בין השווי   בשותף הכלליודירקטורים  
, בניכוי השפעת המס. הפרש השותפות  ההוגן לבין התמורה שנקבעה בעסקה נזקף להון

בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן מקטין את יתרת העודפים. הפרש בזכות מהווה 
 במהותו השקעת בעלים ולכן נזקף בסעיף נפרד בהון.  
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 מסים על ההכנסה י. 

  
 מסים שוטפים 

שוטפים משקפים את סכום המסים על ההכנסה שנדרש לשלם )שניתן להשיב(    מסים
בגין ההכנסה החייבת לתקופה. חבות המס השוטפת נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס  
וחוקי המס אשר היו בתוקף, לרבות חוקי מס שנחקקו למעשה עד תאריך הדיווח, וכן  

 ם קודמות. התאמות נדרשות בקשר לחבות/נכס המס לתשלום בגין שני
  

 מסים נדחים 
הכספיים  בדוחות  הכלולים  הסכומים  בין  הפרשים  בשל  מחושבים  הנדחים  המסים 
לא  האמור  אף  על  הכנסה.  מס  לצורכי  בחשבון  שיובאו  הסכומים  לבין  המאוחדים 
מתבצעת הכרה במסים נדחים בעת ההכרה לראשונה במוניטין ובעת ההכרה לראשונה 

קה שאינה צירוף עסקים ואינה משפיעה על הרווח בנכסים ובהתחייבויות כחלק מעס
    החשבונאי ועל הרווח לצורכי מס.

  
המסים הנדחים חושבו לפי שיעורי המס הצפויים לחול כאשר יתרות מסים אלה יזקפו 
סכום   הדיווח.  לתאריך  בתוקף  היו  אשר  המס  חוקי  על  בהתבסס  הפסד,  או  לרווח 

סד הכולל נובע משינויים שחלו ביתרות המסים הנדחים הכלול בדוחות על הרווח והפ
הנ"ל בתקופה השוטפת. מסים נדחים בחובה מוכרים במגבלת הסכום שצפוי שתהיה  

 הכנסה חייבת שכנגדה יהיה ניתן לנצלם. 
  

נדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כנכסים    נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים
נדחים מקוזזים אם   והתחייבויות שאינן שוטפות, בהתאמה. מסים  שאינם שוטפים 
קיימת זכות חוזית ברת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס  

 שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס. 
 
 
 הון השותפים . אי

 
השותפים כהון  תסווגנה  השותפות  של  רגילות  השתתפות  אופציה .  יחידות  כתבי 

בגינם תהא    הניתנים למימוש ליחידות השתתפות שיונפקו אשר סכום תוספת המימוש  
השותפותנקובה   של  הפעילות  בעת    כמות  .במטבע  שתונפק  ההשתתפות  יחידות 

וידועים   קבועים  תוספתיות  .  הוןהבמסגרת    מסווגים  מימושם,  עסקה  עלויות 
אופציה   כתבי  או  השתתפות  יחידות  להנפקת  במישרין  לסיווג  המיוחסות  הכשירים 

 . תוצגנה בהון השותפים כניכוי מתקבולי ההנפקה בהון כאור
 

 תפעולי  מחזור תקופת . בי
 

של    תקופת התפעולי  הנכסים   השותפותהמחזור  כוללים  בכך,  בהתחשב  שנה.  הינה 
בתוך  להתממש  והצפויים  המיועדים  פריטים  השוטפות  וההתחייבויות  השוטפים 

 . השותפות של הרגיל  התפעולי המחזור תקופת
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 הסכם שותפות מוגבלת  . א
 

, אשר מוגבלתנחתם הסכם שותפות    2020בינואר    19  ם ביוא' לעיל,  1כאמור בביאור  
  בין השותף הכללי לשותף המוגבל במסגרתו הוקמה השותפות.   , ______תוקן ביום  

 הינם כדלקמן: השותפות הסכם  יעיקר
 

 ת השותפות  ו מטר .1
 

במחקר    תעסוק  השותפות 1.1 מוחזקים,  תאגידים  באמצעות  ו/או  בעצמה 
ו/או פיתוח. בנוסף, השותפות רשאית לעסוק בתחום האמור באמצעות 
השקעה  לרבות  פיתוח,  ו/או  מחקר  של  נוספים  בפרויקטים  השקעה 
הוגדרו  לא  אם  אף  האמורים,  בתחומים  העוסקות  נוספות  בחברות 

ם שתחל במועד וזאת לתקופה של שלוש שני  השותפות  במפורט בהסכם
 הרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך של השותפות.  

 
מוגבלת   ופיתוח, כשותפות  מחקר  הינו  פעילותה  ת השקע  שתחום 

יד על  המוחזק  תאגיד  או  כהשקעה  ,  ההשותפות  ו/או תיחשב  במחקר 
כמשמעות התנאים   םפיתוח,  אחד  שמתקיים  ובלבד  המו"פ,  בחוק 

 : הבאים
 

)להלןהתק 1.1.1 לחדשנות טכנולוגית  הלאומית   -   בל אישור הרשות 
החדשנות כי "(  "רשות  לראשונה,  תשקיע  בו  פרויקט  כל  בגין 

פיתוח ו/או  מחקר  פרויקט  הינו  השותפות  .  הפרויקט  הגישה 
הינו הפרויקט  כי  שתאשר  מנת  על  החדשנות  לרשות   בקשה 

ה עד תום תמחקר ו/או פיתוח, והרשות לא הביעה עמדפרויקט  
רשות    ימים  30 שקבעה  נהלים  פי  על  הבקשה  שהוגשה  מיום 

כפרויקט מחקר ו/או פיתוח, בתנאי   החדשנות, ייחשב הפרויקט
מיידי   בדיווח  הצהירה  פרויקט  כי  שהשותפות  הינו  הפרויקט 

 . בחוק המו"פ םכמשמעותמחקר ו/או פיתוח 
 

רשות החדשנות כי ההשקעה מקיימת את מטרות  התקבל אישור   1.1.2
 . חוק המו"פ

 
השקעה   בכוונת באמצעות  היתר,  בין  האמור,  בתחום  לעסוק  השותפות 

בע"מו  בע"מ  בובייל  ,בע"מ  2014  סייברוואן ת  ובחבר כפי   וייפפלאש 
ההנפקה להשלמת  בכפוף  לכך  כי    .שהתחייבה  יצוין  כן,   18ביום  כמו 

התקבלו אישורי רשות החדשנות כנדרש בתקנון הבורסה   2020בפברואר  
ל וביום    2014סייברוואן  ביחס  בע"מ  ובובייל    2020באוגוסט    19בע"מ 

התקבל אישור רשות החדשנות כנדרש בתקנון הבורסה ביחס לוייפפלאש 
לרכישת ה'  3-וד'  3,  ג'3ביאורים    ראה  .בע"מ מותנים  להסכמים  באשר 

 השקעות כאמור.
 

ופת שלוש השנים כאמור, תהיה השותפות רשאית, בכפוף  לאחר חלוף תק 1.2
להחליט על ביצוע   ,לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות

 .השותפות פרויקטים נוספים שלא הוגדרו בהסכם
 

אשר תותווה באמצעות וועדת השקעות  מדיניות ההשקעה של השותפות   1.3
של מחקר ו/או פיתוח ו/או    הינה השקעה במספר פרויקטיםשל השותפות  

בחברות העוסקות במחקר ו/או פיתוח, באופן שיאפשר פיזור הפורטפוליו  
מספר   פני  על  השותפות  חברות  פרויקטיםשל  ההשקעה    .ו/או  סכום 

ותפות על פי הדוחות מנכסי הש  40%בפרויקט בודד לא יעלה על    הראשוני
 .הכספיים האחרונים שלה, הידועים במועד ההשקעה 
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 )המשך( מוגבלת שותפות הסכם . א
 

 השותפות   הון  .2
 

 הון השותפות יהיה מורכב מהסכומים הבאים: 2.1
 

חתימת    לאחר וכנס על ידי השותפים  יש״ח אשר    1,000סכום של   2.1.1
ידי   999.9וכנסו  י, כשמתוך סכום זה  השותפות  הסכם ש״ח על 

 ש״ח על ידי השותף הכללי.  0.1 -השותף המוגבל ו
 

בהצעה   במועד 2.1.2 החתימות  רשימת  סגירת  לאחר  סמוך  שיהיה 
ההנפקה    שללציבור     השותפות  של  לציבורנה  והראשתשקיף 

של "התשקיף"(  -)להלן   בבורסה  למסחר  הרישום  לפני  אך   ,
הערך   לציבורניירות  לציבור במסגרת ההצעה  השותף   ,שיוצעו 

תמורת   סכום  לכל  השווה  סכום  לשותפות  יכניס  המוגבל 
ההנפקה, נטו לאחר ניכוי הוצאות הנפקה של היחידות )לרבות  
כתבי אופציה, אם יוצעו כאלה בתשקיף( שיונפקו על ידו ויוצעו 

של   )בניכוי סכום  פי התשקיף  בידי   200על  שיוותר   אלפי ש״ח 
כל   עבור  מןהנא השותפות  להון  יכניס  וכן  הנאמנות(,  הוצאות 

תמורת ההנפקה של יחידות )לרבות  מסכום נוסף שיתקבל על ידו  
לבעלי  או  הכללי  לשותף  ידו  על  יונפקו  אשר  אופציה(  כתבי 

סמוך לפני תאריך התשקיף או בתאריך   ,שליטה בו או לאחרים
 .  כלל בתשקיףיההשלמה או לפניו, על פי התחייבות שת

 
השותף הכללי או בעל  ,  הבורסה  והנחיות  לתקנון  בהתאם  ,בנוסף

השליטה בשותף הכללי ירכשו לפני הרישום למסחר לראשונה, 
ההקצאה  מתבצעת  בו  למחיר  זהה  במחיר  מזומנים,  תמורת 

בשווי   ערך בשותפות המוגבלת  ניירות   10  מבין הנמוךלציבור 
 מסך  20%של   למכפלה השווה בשקלים סך או ש"ח מיליון

וההמירים  יחידות  שתתפות הה ליחידות ההשתתפות 
לרשמםת שהשותפות ההצעה  פרסום במועד למסחר בקש 

 בהצעה  יחידות ההשתתפות הוצעו שבו המזערי לציבור, במחיר
 לציבור. 

 
 30יודגש, כי במהלך התקופה ממועד הקמת השותפות ועד ליום  

בסך   2020ביוני   להנפקה  הוצאות המיוחסות  לשותפות  התהוו 
כהוצאות נדחות במסגרת סעיף אלפי ש"ח אשר נרשמו    220של  

 חייבים ויתרות חובה בדוח על המצב הכספי. 
 

 ערך  ניירותכל עת שבה יגיעו לידי השותף המוגבל סכומים עקב הקצאת  ב 2.2
יהא השותף המוגבל חייב להכניס סכומים אלה, בניכוי עמלות שישתלמו 
עליהם ובניכוי הוצאות הנפקה, להון השותפות, ובניכוי סכומים שהשותף 

מוגבל, בהסכמת השותף הכללי, יותיר בידיו לצורך הוצאות הנאמנות  ה
 לעיל(.  2.1.2)מעבר לסכום הקבוע בסעיף 

 
 שותף המוגבל לא יהא זכאי לריבית בגין תשלומיו להון השותפות.ה 2.3

 
המוגבל   2.4 השותף  חלק  יהיה  השותפות  הון  הגדלת  של    99.99%במקרה 

מההון   0.01%הכללי יהיה  מההון הנוסף שיוכנס לשותפות וחלק השותף  
 הנוסף שיוכנס לשותפות המוגבלת.
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 התקשרויות )המשך( -  3ביאור 
 

 )המשך( מוגבלת שותפות הסכם א. 
 

 סמכויות ותפקידי השותף הכללי  .3
 

ועני עסקי  כל  את  ינהל  הכללי  וכמיטב  יהשותף  דעתו  שיקול  לפי  השותפות  ני 
כמו כן,   .השותפות  בהסכםעל מנת לבצע את מטרות השותפות כאמור    יכולתו

 גם: סמכויותיו של השותף הכללי יכללו 
 

לחתום בשם השותפות על כל ההסכמים והמסמכים הקשורים ולהחליט   3.1
ו/או ניהול השקעות בתחום פעילותה של השותפות ועל כל שינוי    באיתור

 או תיקון בהם או בכל מסמך הכרוך בפעולה על פיהם ולרבות: 
 

או /ו  זכויותאו  /ו  ערך  ניירות  רכישתאו  /ו  השקעה  הסכמי 3.1.1
 ;מניות העברת שטרי על וחתימה ניסוח, מכירתם

 

 ; השותפות של  פעילותה בתחום ההסכמים כל 3.1.2
 

  על   ולחתוםמימון ו/או מענקים לצורך פעילות השותפות    לקבל 3.1.3
 ; כך לשם הדרושים  שעבודים וליצור המסמכים כל

 
קבלת    הסכמי 3.1.4 ו/או  מתן  ו/או  רישום  ו/או  מכירה  ו/או  רכישה 

 רישיון ו/או זכויות שימוש אחרות בקשר עם זכויות קניין רוחני; 
 

 והשקעה   ניהול,  באיתורהסכמים עם גורמים אחרים העוסקים   3.1.5
באיתור, ו  ידע  עתירת  טכנולוגיה   של  ופיתוח  במחקר שיתופם 

 ; טכנולוגיה עתירת ידעבניהול ובהשקעה במחקר ופיתוח של 
 

 ופיתוח   המחקר  פירות  של  ולשיווק  לייצור  הקשורים  הסכמים 3.1.6
  ; (בעקיפין או)במישרין  השותפות ידי על שבוצע

 
 ; ורגולטורים ממשלה למשרדיכל פניה  3.1.7

 
 .ושיווק פיתוח, מחקרכל מסמך אחר הקשור בפעולות  3.1.8

 

בסעיף   3.2 לאמור  הסכמים  3.1בכפוף  על  ולחתום  לחתום  להחליט  לעיל, 
השותפות   בשם  העניין,  /וומסמכים  לפי  שלה,  מוחזקים  תאגידים  או 

 הכוללים אותם תנאים, תניות והוראות כפי שהשותף הכללי ימצא לנכון. 

 

או  /ואשראי  השותפות    הסכם לקבל, לפי שיקול דעתו, ובכפוף להוראות   3.3
השותפות ולשעבד לצורך זה מימון ו/או מענקים בשם השותפות למטרות  

או מימון ו/או /ואת נכסי השותפות, לרבות גם )אך לא רק( קבלת אשראי  
 . השותפות מטרות קידוםלצורך  םמענקים ושעבוד נכסי

 

לנהל כל תביעה והליך משפטי בשם השותפות בין כתובעת ובין כנתבעת  3.4
 וליישב תביעות והליכים משפטיים כאמור.

 

 השותפות. לתת כל הודעה בשם  3.5

 

פעולות   3.6 לביצוע  בקשר  החלטה  כל  השקעה   מחקרלקבל  ו/או  ופיתוח 
ופיתוח והשקעה בפעילות   מחקרבפעילות מחקר פיתוח או המשך פעולות  

פירות   של  השיווק  ו/או  הייצור  בדבר  החלטות  כולל  ופיתוח,  מחקר 
מנעות מפעולות יהמחקר והפיתוח שבוצע כאמור, לרבות החלטות על ה

 .םכאמור או מהשתתפות בהן, או הפסקת
  



 
 שותפות מוגבלת  -יוניקורן טכנולוגיות 
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 התקשרויות )המשך( -  3ביאור 
 

 )המשך( מוגבלת שותפות הסכם א. 

 

 )המשך(  ותפקידי השותף הכלליסמכויות  .3
 

ו  לנהל 3.7 ועסקיה,  השותפות  עניני  על  ומדויקים  מלאים   לפרסםרישומים 
לשלטונות המס, לרשות ניירות ערך,   ודוחות כספיים וכל מידע שיש לדווח

ערך שהשותף בחואו  /ו  בארץ,  רשות  לכללבורסה,   ניירות  ולמחזיקי  "ל 
ירוט הנדרשים על פי דין  המוגבל ינפיק, והכל במועדים, באופן וברמת הפ

  ערך   ניירותאו על פי הסכם הנאמנות או על פי כל תשקיף שעל פיו יוצעו  
עם   השותפות  של הסכמים  פי  על  או  הבורסה  תקנון  פי  על  או  לציבור, 

 שלטונות המס.
 

 שותף המוגבלה .4
 

השותף המוגבל לא ישתתף בשום צורה שהיא בניהול השותפות או עסקיה   4.1
השותפות פעולה משפטית כלשהי. פעולות השותף המוגבל ולא יעשה בשם  

 לא תחייבנה את השותפות.

 

מן  4.2 למעלה  השותפות  של  לחיובים  אחראי  יהיה  לא  המוגבל  השותף 
 הסכומים שיכניס להון השותפות כאמור לעיל.

 

הסכם 4.3 פי  על  שלו  הזכויות  של  היחיד  הבעלים  הוא  המוגבל    השותף 
ה  השותפות וכלפי  הכללי  השותף  בהסכםכלפי  דבר  ושום   שותפות 
בהסכםהשותפות אזכור  גם  לרבות  הסכם    השותפות  ,  הוראות  של 

הנאמנות והתשקיף בדבר ההצעה לציבור או דברים הטעונים אישור או  
, פרט לשותף  אהסכמה מאת המפקח לא יתפרש כמקנה זכות למאן דהו

 או כהופך אותו לשותף בשותפות.השותפות סכם ההמוגבל עצמו, על פי 

 

 צאות השותפות ומימונןהו  .5
 

ו/או    השותף 5.1 מענקים  ו/או  אשראי  השותפות  בשם  לקבל  רשאי  הכללי 
  להחליט ו  יהםמימון בתנאים שיראו לו כמתאימים לצורך מימון הוצאות

 לשעבד לצורך זה את נכסי השותפות.

 

השותף הכללי יהיה רשאי לפנות לשותף המוגבל ולבקש ממנו להגדיל את  5.2
שהכספים שיוכנסו להון השותפות ישמשו למטרות הון השותפות על מנת  

, כפי שיהיו מעת לעת  השותפות  שהיא רשאית לעסוק בהן על פי הסכם
הסכם פי  על  לעשותן  רשאית  שהשותפות  השותף השותפות  ולפעולות   .

הכללי יציין בפנייתו לשותף המוגבל את הסכום שבו הוא מבקש להגדיל  
 את הון השותפות.

 
לפרסום תשקיף    במקרה הכללי  יפעל השותף  דוח הצעת מדף /וכזה  או 

ו/או בכל דרך אחרת על פי דין לגיוס הכספים הנדרשים לשם הגדלת הון  
פי   על  לכך  שידרשו  ולאישורים  לתנאים  בכפוף  וזאת  כאמור  השותפות 
הוראות מפורשות שתכללנה בהסכם הנאמנות ועל פי כל דין. מבנה ותנאי  

ניירות הערך שיוצעו בה ותנאיהם, הכמות שתוצע ההנפקה לרבות סוגי  
והמחירים  כאמור  הערך  ניירות  יוצעו  שבהם  האגדים  הרכב  סוג,  מכל 
פי  על  יקבעו  יחידות  זכות לרכישת  ניירות ערך המקנים  ומחירי מימוש 
 החלטת השותף הכללי ובכפוף לכל אישור הנדרש, ככל שנדרש, על פי דין.  
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 ך(התקשרויות )המש -  3ביאור 
 
 הסכם שותפות מוגבלת )המשך( . א

 
 השתתפות בהכנסות, הוצאות והפסדים  .6

 
ו  0.01%  שיעור שלהשותף הכללי יהיה זכאי ל 6.1 שיעור ישא בימההכנסות 

מההוצאות והפסדי השותפות וכן בהוצאות והפסדי השותפות  0.01%של 
, לא השותפות  כמוגדר בהסכם  אחריות השותף המוגבל  תאשר עקב הגבל

בהם  יי המוגבל.שא  ל   השותף  זכאי  יהיה  המוגבל  של השותף    שיעור 
וי  99.99% אחריותו  ימההכנסות  להגבלת  בכפוף  בהסכם שא    כמוגדר 

 מההוצאות והפסדי השותפות.  99.99% שיעור שלבהשותפות 
 

סכומים אשר יהיו בידי השותפות ואשר לא יחולקו לשותפים )לרבות אלו   6.2
שלא   ומרווחיה  השותפות  מהון  הכללי הנובעים  השותף  יהיה  חולקו( 

רשאי, אם ימצא זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי כמתאים, להשקיעם, עד 
ובלבד  כמתאים,  שימצא  באופן  נועדו  שלשמן  למטרות  בהם  למימוש 
שהשקעות תיעשינה למטרת שמירה, ככל האפשר, על הערך הריאלי של 

 הכספים ועל זמינות הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות.
 

 ים לשותף הכללי תשלומ .7

 

 ניהול  דמי 7.1
 

זכאי לקבל מהשותפות    יהיההשותף הכללי ינהל את השותפות ו 7.1.1
של    ניהולדמי   . חודש   בכל"מ,  מע  בתוספת  דולר  אלף  24בסך 

הכללי   ממיהיה  השותף  החל  כאמור  ניהול  לדמי  עד וזכאי 
 .בלבד הנפקה לראשונה לציבורהשלמת ה

 

 ישולם  אשר  בשכר,  הניהול  דמי  מתוך  יישא  הכללי  השותף 7.1.2
 חיצוניים   דירקטורים  למעט,  הכללי  השותף  של  לדירקטורים
 ובגין   כדירקטורים  שירותם  בגין,  תלויים  בלתי  ודירקטורים

 התפעול   בתחומי  הכללי  לשותף  שיעניקו  שוטפים  שירותים
 . תפקידם בתוקף, השוטף

 
 חיצוניים  דירקטורים  שכר  לרבות,  השותפות  הוצאות  יתר

 . השותפות ידי על ישולמו, תלויים בלתי ודירקטורים
 

 משרה   נושאיאו  /ו  עובדים  שכר  עלות  במלוא  תישא  השותפות 7.1.3
 .בהתאם  שירותים  לשותפות  ויתנו  השותפות  ידי  על  יועסקו  אשר

 

 וחוב  הון  בגיוסי לטיפול סיוע בגין  תמורה  7.2
 

הכללי  לשותף  ישלם  סיוע    ,הנאמן  בותמורת  במסגרת  טיפול  ההון  גיוס 
)ציבורי או ובמסגרת כל גיוס הון ו/או חוב נוסף  לציבור  הראשונה  ההצעה  

 אלפי דולר בתוספת מע"מ בגין כל גיוס הון ו/או חוב. 20, סך של פרטי(
 

 יוזמה דמי 7.3
 

 הכללי  השותף,  לשותפות  הכללי  השותף  של  הייזום  לשירותי  בתמורה
מהשותפות  זכאי  יהיה על    לקבל  המבוססים  יוזמה  ו/או    הכנסותדמי 

 לקבל  זכאי  יהיה, השותף הכללי  לפיו   באופן,  השותפותתמורות שתקבל  
)לפני  ברוטו    תמורההכנסה ו/או    מכל  (כמפורט להלן)  30%או    20%שיעור  

בחלוקות( להתחשב  ומבלי  שהוא  סוג  מכל  כסף  ,ניכוי  שווה  או   ,בכסף 
 תאגיד מוחזק של השותפות,   פרויקט ו/אושתתקבל על ידי השותפות מכל  

ההשקעה    שיתקבלו  סכומים  בגין  לרבות על  ידי השותפות מתשואה  על 
בגין הלוואות ש ומריבית  וחלוקות אחרות   הועמדובדרך של דיבידנדים 

וזאת אך ורק בעת מימוש  לפרויקט ו/או לתאגיד מוחזק של השותפות,  
מוחזק   בתאגיד  ו/או  בפרויקט  השותפות  השקעת  של  חלקי  או  מלא 

 :בניכויכאמור, 



 
 שותפות מוגבלת  -יוניקורן טכנולוגיות 
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 התקשרויות )המשך( -  3ביאור 
 

 )המשך( מוגבלת שותפות הסכם א. 
 

 )המשך( תשלומים לשותף הכללי . 7 
 

 )המשך( יוזמה דמי 7.3
 

ו/או   7.3.1 פרויקט  באותו  השותפות  של  הישירות  תאגיד ההשקעות 
הישירות    מוחזק ההשקעות  של  היחסי  החלק  )או  שמומש 

  -ו  ,, לפי הענייןבמקרה של מימוש חלקי(
 

בגין  7.3.2 לשותפות  שנבעו  הפסדים  של  המצטבר  המצרפי  הסכום 
השקעות השותפות בפרויקטים ו/או תאגידים מוחזקים אחרים 
השותפות  ידי  על  מומשה  בהם  שההחזקה  או  פורקו  שנסגרו, 

  לא  ואשר  למועד תשלום דמי היוזמה כאמור   בתקופות קודמות 
 .יוזמה דמי של אחר מתשלום מכבר זה נוכו

 
ממימוש   מיסים 7.3.3 לשותפות  שינבעו  מרווחים  לנבוע  שעשויים 

 השקעותיה בפרויקטים ו/או בתאגידים מוחזקים. 
 

 "התמורה נטו"(  -)להלן  
 

יחושב לעיל    7.3.2בסעיף  הסכום המצרפי המצטבר של הפסדים כאמור  
בגובה הפער המצטבר של סך התמורות שנבעו לשותפות בכסף או שווה 
כסף, מכל פרויקט ו/או תאגיד מוחזק של השותפות שמומש ו/או נסגר,  
של  הישירות  ההשקעות  בניכוי  קודמות  בתקופות  חוסל,  או  פורק 
השותפות באותו פרויקט ו/או תאגיד מוחזק שמומש ו/או נסגר, פורק או  

לכך שהתמורה שנבעה לשותפות בכסף או שווה כסף בגין כל חוסל, בכפוף  
פרויקט ו/או תאגיד מוחזק שמומש ו/או נסגר, פורק או חוסל על בסיס 
פרטני אשר יובא בחשבון במסגרת תחשיב הסכום המצרפי המצטבר של 
ההפסדים, היתה נמוכה מההשקעה הישירה של השותפות בפרויקט ו/או  

נוכו זה מכבר מתשלום אחר של דמי   אל  ואשר(  נ"להתאגיד המוחזק ה
 . שיחול ככל"מ, מע בתוספת"(, לשותפות התמורה" -יוזמה )להלן  

 
)דהיינו,   דמי לשותפות  התמורה  שתתקבל  אופן  באותו  ישולמו  היוזמה 

ככל  במזומן,  היוזמה  דמי  ישולמו  במזומן  תתקבל  שהתמורה  ככל 
בניירות ערך או זכויות ישולמו דמי היו זמה באותם  שהתמורה תתקבל 

דמי  ישולמו  בתשלומים  תשולם  שהתמורה  ככל  זכויות,  או  ערך  ניירות 
  קבלתה.היוזמה בתשלומים יחסיים, וכיו"ב( ובסמוך לאחר 

 
בהן התמורה לשותפות ממימוש של השקעת השותפות בפרויקט    בנסיבות

ו/או בתאגיד מוחזק תהא עד פי שניים מגובה ההשקעה באותו פרויקט 
מוח תאגיד  יהיו  ו/או  היוזמה  דמי  אזי  נטו   20%זק,  התמורה  מגובה 

השותפות  השקעת  של  ממימוש  לשותפות  התמורה  בהן  ובנסיבות 
גבוהה מפי שניים מגובה ההשקעה   ו/או בתאגיד מוחזק תהא  בפרויקט 

יהיו   היוזמה  דמי  אזי  מוחזק,  תאגיד  ו/או  פרויקט  מגובה   30%באותו 
 התמורה נטו. 

 
 . המפקח ידי על ושריא בפועל היוזמה דמי חישוב
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 )המשך( מוגבלת שותפות הסכם א. 
 

 השותפות  ורווחי הפסדי .8
 

כך   הפסדי 8.1 הכללי,  השותף  ובין  המוגבל  השותף  בין  יתחלקו  השותפות 
, והשותף הכללי השותפות  מן הפסדי  99.99%  -ב  ישאשהשותף המוגבל  

מן ההפסדים וכן בהוצאות והפסדי השותפות המוגבלת,   0.01%  -ב  ישא
לא   המוגבל,  השותף  אחריות  על  ההגבלה  עקב  השותף    ישאאשר  בהם 

המוגבל. אולם, בשום מקרה לא יהיה השותף המוגבל חב בהתחייבויות 
 השותפות, אלא עד גובה הסכום שהוא השקיע בהון השותפות.

 

מוגבלת ואשר לא יחולקו לשותפים סכומים אשר יהיו בידי השותפות ה 8.2
חולקו(   שלא  ומרווחיה  המוגבלת  השותפות  מהון  הנובעים  אלו  )לרבות 
הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  זאת  ימצא  אם  רשאי,  הכללי  השותף  יהיה 
באופן  נועדו  שלשמן  למטרות  בהם  למימוש  עד  להשקיעם,  כמתאים, 

, ככל שימצא כמתאים, ובלבד שהשקעות כאמור תיעשינה למטרת שמירה
האפשר, על הערך הריאלי של הכספים ועל זמינותם של הכספים לצורך 

 ביצוע מטרות השותפות המוגבלת.
 

 תקופת השותפות   .9
 

או על פי  השותפות לפי הוראות הסכם עד לפירוקה תקופת קיום השותפות הינה 
 דין או בהסכמת השותפים. 

 

 הסכם שירותי מנכ"ל  . ב
 

באוגוסט   11וביום   2020במאי  31, אשר תוקן ביום נחתם הסכם 2020בינואר  27ביום 
שירותי    ,2020 כללילמתן  )להלן    ניהול  גרין  ועמית  הכללי  השותף  השותפות,   -בין 

 "המנהל"(. עיקרי ההסכם הינם כדלקמן:
 

 הגדרת התפקיד, סמכויות וכפיפויות  .1
 

השותפות   1.1 כמנכ"ל  ממונה  חוץהמנהל    תפקידו   במסגרת  כאשר  במיקור 
יהיה אחראי, בין היתר, על הניהול השוטף של השותפות והשותף הכללי,  
לרבות, אך לא רק, קשרים עם משקיעים, קשרים עם הרשויות השונות 
מוסדות   עם  קשרים  הכללי,  והשותף  השותפות  בפעילות  הקשורות 
יועציהם   ועם  הכללי  והשותף  השותפות  פעילות  את  המלווים  פיננסיים 

הת עם  קשרים  אשר  השונים,  נוספות  פעולות  וכן  המוחזקים  אגידים 
ויכולות להתבצע על ידי מנכ"ל השותפות והשותף הכללי והכל  -צריכות 

כפי שיידרש מעת לעת על ידי יו"ר הדירקטוריון של השותף הכללי )להלן 
 "השירותים"(.  -

 
במשך כל תקופת מילוי תפקידו כמנכ"ל השותפות והשותף הכללי ומתן  1.2

על דירקטוריון השותף ההפי  - השירותים  ליו"ר  כפוף  יהיה  סכם המנהל 
 הכללי.  

 
 . 80%המנהל ייתן את השירותים בהיקף המקביל להיקף משרה של  1.3

 
  -   במהלך תקופת ההסכם, רשאי המנהל לעסוק בתחומים נוספים )להלן 1.4

( ש:  ובלבד  הנוספת"(,  של  1"הפעילות  הפעילות  בתחום  אינו  העיסוק   )
( שאינן  2השותפות;  ובשעות  החופשי  בזמנו  תבוצע  הנוספת  הפעילות   )

( הפעילות הנוספת תבוצע מבלי לנצל כל מידע 3שעות מתן השירותים; )
ו  הקבוצה;  של  כדי  4)  -סודי  הנוספת  הפעילות  בביצוע  יהיה  ולא  אין   )

 וד עניינים כלשהו עם השותפות ו/או השותף הכללי.לגרום לניג
 

 מועד תחילת מתן השירותים .2
 

 וואינוההסכם    2020בינואר    1החל מיום  מינויו של המנהל לתפקיד הינו בתוקף  
  .מוגבלת בזמן בכפוף לדין
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 שירותי מנכ"ל )המשך(  הסכם ב. 
 

 תמורה ותנאים נלווים  .3
 

תפקיד 3.1 למילוי  פי    ובתמורה  על  התחייבויות  כל  תשלם הוקיום  הסכם, 
  בתוספת מע"מ כדין )להלן  ש"ח  אלפי  50השותפות למנהל סך חודשי של  

וסכם כי התשלום החודשי בגין התקופה החלה  ה"התשלום החודשי"(.    -
ישולם למנהל במועד השלמת    מועד ההנפקהועד ל  2020בינואר    1מיום  

 מאיב  31במידה וההנפקה לא תושלם עד ליום  ו  על ידי השותפות  ההנפקה
ועד    2020במרס    1מחצית מהתשלום החודשי בגין התקופה שבין  ,  2020

 .  ידי השותף הכללי-על תמומן מההיבט התזרימי 2020 באוקטובר 31
 

שכר שטרם שולם   בגיןלשותפות קיימת התחייבות    2020ביוני    30ליום  
אלפי ש"ח אשר נרשמה במסגרת סעיף זכאים ויתרות    225למנהל בסך של  

הקמת    זכות ממועד  התקופה  במהלך  כן,  כמו  הכספי.  המצב  על  בדוח 
ליום   ועד  של   2020ביוני    30השותפות  שכר  הוצאות  השותפות  רשמה 

של   כולל  בסך  הנהלה    300המנהל  הוצאות  סעיף  במסגרת  ש"ח  אלפי 
צדדים עסקאות עם  בדבר    6ראה ביאור  וכלליות בדוח על הרווח והפסד.  

 קשורים ובעלי עניין. 
 

הוצאות  היה  יהמנהל   3.2 להחזר  ביצוע זכאי  עם  בקשר  שיוציא  סבירות 
אשר ישולמו לו כנגד הצגת קבלות או תלושים או כל מסמך אחר  התפקיד,  

בהתאם לנוהלי השותפות, כפי שיהיו בתוקף בעת שהוצאות אלה הוצאו 
 .  , לרבות הוצאות טיסה ושהות בחו"ל לצורך ביצוע התפקידעל ידי המנהל

 
ליהיה    המנהל 3.3 שזכאי  כפי  מאחריות  ופטור  שיפוי  ביטוחי,   נהוגכיסוי 

ודירקטורים   בכירה  משרה  והכל   בשותףלנושאי  ובשותפות,  הכללי 
 בהתאם להוראות הדין והסכם השותפות. 

 
מובהר, כי התשלום החודשי שתשלם השותפות למנהל, כקבוע בהסכם,  3.4

נקבע באופן שהוא כולל, בין היתר, את כל התשלומים שמגיעים למנהל 
לפי  עב השירותים  ומתן  תפקידו  מילוי  מתן הור  עבור  כולל  הסכם, 

השירותים מעבר לשעות העבודה המקובלות, כולל בימי מנוחה והמנהל  
 זכאי לדרוש או לקבל תשלום נוסף עבור כך. לא יהיה

 

   השותפות של השתתפות ידותליח  אופציותזכאות ל .4
 

יוענקו למנהל, ללא תמורה, אופציות לא   בסמוך לאחר מועד השלמת ההנפקה 
)להלן   השותפות  של  השתתפות  ליחידות  למימוש  הניתנות   - סחירות 

ל שווה  תהיה  אשר  בכמות  של   2%  -"האופציות"(,  ההשתתפות  יחידות  מסך 
תוענקנה   האופציות  ההנפקה.  השלמת  במועד  שתהיינה  כפי  בכפוף השותפות 

ול תוכנית  לתנאים  בהתאם  הוראות  הכללי  והשותף  השותפות  של  האופציות 
. האופציות תבשלנה 1961-התשכ״אלפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[    102  לסעיף
 שנים, כשרבע מכמות האופציות תבשיל בכל שנה החל ממועד הענקתן. 4במשך 

 
  מענקים .5

 
, המנהל יהיה זכאי ויתר התנאים האמורים בהסכם  תשלום החודשיה  על  נוסף

 : לתגמולים כדלקמן
 

 לשיקול   בהתאם,  לעת  מעת  יינתנוש  יכול  מיוחדים או  /ו  שנתיים  מענקים 5.1
שתהיה השותפות  הנהלת  דעת כפי  התגמול  מדיניות  להוראות  ובכפוף   ,

 .מעת לעת
 

לפי    ,השותפותתגמול הוני יכול ויוענק מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת הנהלת  
ובכפוף להוראות מדיניות   השותפותהוראות תוכנית תגמול הוני שתאומץ על ידי  

    .התגמול כפי שתהיה מעת לעת
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 בע"מ בוביילחברת  הסכם השקעה ב ג. 
 

 הסכם השקעהבע"מ  בובייל  חברת  נחתם בין השותפות לבין    2020בפברואר    11ביום  
ביום   ו  -)להלן    2020באוגוסט    18אשר תוקן  אשר (,  , בהתאמה"ההסכם"- "בובייל" 

מיליון דולר,   3.1  -כ  הצטרפה השותפות לסבב השקעה שביצעה בובייל של עד  במסגרתו
  דולר   71.45מחיר של  , המייצג  מיליון דולר לפני הכסף  15לפי שווי חברה לבובייל של  

   :למניה, וזאת בהתאם לתנאים העיקריים הבאים ארה"ב
 
על פי תשקיף זה ולפני רישום ניירות הערך של השותפות  בכפוף להשלמת ההנפקה   .1

מיליון דולר  1.5השותפות בבובייל סך של  תשקיעשל השותפות למסחר בבורסה, 
א' בכורה  מניות  של  לשותפות  להקצאה    מהונה   10.63%  המהוות  4בתמורה 

  נקבע   עוד.  , נכון למועד חתימת ההסכםעל בסיס דילול מלא  בוביילהמונפק של  
  60%  המהווה  4'א  בכורה   מניות  לכמות  אופציות  משקיע  לכל  תוקצנה  כי,  בהסכם
   .בגיוס לו שהוקצו 4'א  בכורה המניות מכמות

 
, ההשקעההאופציות ניתנות למימוש במחיר השווה למחיר הקצאת המניות בסבב   .2

חודש ממועד  12למניה, וזאת בתוך תקופה של ארה"ב  דולר  71.45קרי מחיר של 
 סגירת סבב הגיוס. 

 

הינו   .3 ההסכם  של  לקיומו  מתלה  את תנאי  בהצלחה  תשלים  שהשותפות  בכך 
  רשאים לוותר  הצדדים להסכם, אולם  2020בנובמבר    18עד ליום  ההנפקה לציבור  

הנפקה לא תושלם עד המועד האמור,  . הוסכם כי ככל שהזה  על התקיימות תנאי 
 מכל סיבה שהיא, יהיה ההסכם בטל ומבוטל.

 
 בע"מ  2014 סייברוואן חברת הסכם השקעה ב ד. 

 
הסכם בע"מ    2014סייברוואן  חברת  נחתם בין השותפות לבין    2020באפריל    28ביום  

,  2020במאי    31אשר תוקן ביום  ,  (, בהתאמה"ההסכם"  -"סייברוואן" ו  -השקעה )להלן  
 דולר אלפי 180סך של השקיעה השותפות בסייברוואן  2020ביוני   2ביום  ואשר על פיו

מיליון דולר לפני הכסף    25, לפי שווי חברה לסייברוואן של "סכום ההשקעה"( -)להלן  
 דולר למניה(  4.5042  -כ)המחיר למניה בסבב ההשקעה נקבע על  על בסיס דילול מלא  

ה לשותפות  תקצובתמורה  סייברוואן  אשר    39,963ה  רגילות  לשותפות    הקנומניות 
בהון המניות המונפק והנפרע של סייברוואן, נכון למועד חתימת    0.75%  -כ החזקה של

 ההסכם. 
 

  , 2020ביוני    4אשר נערכה ביום  סייברוואן  של  לציבור  השלמת תשקיף  במסגרת  בנוסף,  
נוספות בסכום  מניות    75,600שותפות  הרכשה   )כ  360  שלרגילות    1,240  -אלפי דולר 
  16.4לפי מחיר למניה שנקבע בהנפקה של    "סכום השקעה נוסף"(  -)להלן    ש"ח(אלפי  
 . ש"ח

 
 . רווח או הפסדההשקעה סווגה בקטגוריית מדידה נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

 
ל במחזיקה    2020ביוני    30יום  נכון  שלהשותפות  של    115,563  כמות  רגילות  מניות 

)כ 1.68%  -סייברוואן המהוות כ לפי שווי של   בדילול מלא(  1.47%  -מהונה המונפק 
המדידה "ח )ש  14.76אלפי ש"ח בהתבסס על מחיר המניה של סייברוואן בסך    1,706

מסוו בסייברוואן  ההשקעה  רמה  של  תחת  ההוגן(  1גת  השווי  זקפה    .במדרג  לפיכך, 
הוגן   בשווי  פיננסי הנמדד  נכס  בגין שערוך  אלפי ש"ח   185בסך של  החברה הוצאות 

  בדוח רווח והפסד.
 

- פרומימון ההשקעה בסייברוואן התבצע באמצעות סכומים שהועמד לשותפות על ידי  
( הון סיכון  ניהול  )חברה בבעלות בעלי שליטה  1999סיד  בשותף ודירקטורים  ( בע"מ 

.  "ק.ו.ד.ם"(  -)להלן  הכללי( ולק.ו.ד.ם. השקעות בע"מ )מבעלי השליטה בשותף הכללי(  
ההנפקה  תמורת  מכספי  כי  כאמור  הממתינים  הגורמים  ובין  השותפות  בין  הוסכם 

  540תוכנן של השותפות, ישולם סך של החזויים להתקבל מההצעה על פי התשקיף המ
כאמור לעיל    ם ההשקעה וסכום ההשקעה הנוסףבגין החזר סכואלפי דולר הממנים  

 להלן. 4ביאור למידע נוסף, ראה  .העמידו לשותפות לצורך השקעה בסייברוואןאשר 
  



 
 שותפות מוגבלת  -יוניקורן טכנולוגיות 

 
 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(

 

21 

  התקשרויות )המשך( -  3ביאור 
 

 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי וויפפלאש בע"מהסכם השקעה ב ה.
 

לבין   2020באוגוסט    10ביום   להלן(  )כמפורט  בה  עניין  ובעלי  השותפות  בין  נחתם 
- "וויפפלאש" ו  -)להלן    2020באוגוסט    27אשר תוקן ביום  וויפפלאש הסכם השקעה  

 (, אשר עיקריו הינם כדלקמן: , בהתאמהההסכם""
 
אלפי דולר בוויפפלאש, לפי שווי   750הסכם ההשקעה הינו להשקעה כוללת של   .1

דולר(    23.7מיליון דולר, לפני הכסף )מחיר למניה של    3.5חברה לוויפפלאש של  
בשיעורים    -  )להלן להשקיע  המשקיעים  התחייבו  אותו  ההשקעה"(,  "מחיר 

 ומועדים שונים, כמפורט להלן. 
 

יע בוויפפלאש, בכפוף להשלמת ההנפקה על פי בהסכם נקבע, כי השותפות תשק .2
 500תשקיף זה ולפני רישום ניירות הערך של השותפות למסחר בבורסה, סך של  

של   להקצאה  בתמורה  ההשקעה,  במחיר  דולר  של    21,098אלפי  רגילות  מניות 
בהון המניות של וויפפלאש, על בסיס   11.47%  -וויפפלאש, המשקפות החזקה של כ

 דילול מלא. 
 

המהווים   במועד החתימה על ההסכם, המשקיעים הבאיםכי    ,וד נקבע בהסכםע .3
 100בוויפפלאש סכום כולל של    השקיעו  "המשקיעים"(  -צד קשור לשותפות )להלן  

 אלפי דולר במחיר ההשקעה, בחלוקה הבאה: 
 

 . אלפי דולר 38סכום של  השקיעהק.ו.ד.ם  . א
 

בע"מ-פרו . ב הון סיכון   38סכום של    השקיעהסיד"(  -"פרו  -)להלן    סיד קרן 
 אלפי דולר; 

 
 אלפי דולר;  12שקיע סכום של ב' לעיל( ה3המנהל )כהגדרתו בביאור  . ג

 
גרין, אחיו של   . ד עידו  )להלן  מר  גרין"(  -המנהל    12שקיע סכום של  ה,  "מר 

 אלפי דולר. 
 
 התחייבו להשקיע פי תשקיף זה, המשקיעים  -בכפוף להשלמת ההנפקה עלכמו כן,  

סכום   ההשקעה  150של  נוסף  בוויפפלאש  במחיר  דולר  לשיעור   אלפי  בהתאם 
 . השקעתם הראשונית

 

החודשים   18במהלך  עוד נקבע בהסכם, כי לכל אחד מהמשקיעים תהיה הזכות   .4
 , בתנאים הבאים: להשתתף בגיוס הבא של וויפפלאש   ממועד החתימה על ההסכם

 
)א(   . א מבין:  הנמוך  שיהיה  לוויפפלאש  חברה  שווי    20%בשווי  על  הנחה 

וויפפלאש )לפני הכסף(, כפי שיוסכם עם המשקיע הראשי בסבב הבא, או  
 מיליון דולר.  10)ב( שווי חברה מקסימלי )לפני הכסף( של 

 
סכום האופציות לו יהא זכאי כל משקיע יהא שווה לסכום ההשקעה הכולל   . ב

 של כל משקיע לפי הסכם זה. 
 

ידי השותפות )ככל שתמומש( יעשה באופן שסכום -יצוין, כי מימוש האופציה על 
  40%פי ההסכם, יחד עם סכום האופציה, לא יעלו על  -ההשקעה של השותפות על 

קרי האופציה,  מימוש  במועד  שיהיו  כפי  השותפות  נכסי  השותפות    ,מסך  נכסי 
 בדוחות הכספיים האחרונים של השותפות לפני מימוש האופציה. 
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 ה מהשותף הכלליהלווא -  4 ביאור
 

לבין    2020ביוני    8ביום   השותפות  בין  הלוואה  הסכם  שליטה  נחתם  בעלי  בבעלות  חברה 
הכלליודירקטורים   ק  בשותף  ההנפקה  של  ההשלמה  למועד  עד  השותפות יבבמסגרתה  לה 

ד' לעיל( וסך 3אלפי דולר לצורך השקעה בחברת סייברוואן )ראה ביאור    540בסך של    מימון
 ן מתוכאלפי ש"ח לצורך כיסוי הוצאות השותפות ממועד הקמתה ועד למועד ההנפקה )  295  של
 של   לציבור  הראשונהאלפי ש"ח הוונו כהוצאות נדחות בקשר לתשקיף ההנפקה    220של    סך

מכספי  (. כמו כן נקבע כי ההלוואה אינה נושאת ריבית ואינה צמודה והיא תוחזר  השותפות
 .תשקיףהתמורת ההנפקה המיידית נטו העשויה להתקבל מההצעה על פי 

 
ההלווא  היות של  הכולל  ל  הוהסך  הועמד  אשר  ריבית השותפות  טובת  כאמור  נושא  אינו 

ה של  האשראי  סיכון  את  ה  שותפותהמשקפת  בו  הריבית  שיעור  הייתה    שותפות)דהיינו, 
 נמדדמתחייבת לו היו ניטלים הסכומים בתנאים זהים מצדדים שלישיים(, סכום ההלוואה  

בה   השווי    הפער.  הנקוב  המערכ  יותר  הנמוך  בערך  הוגן  בשווי  לראשונהבמועד ההכרה  בין 
לבין   כאמור  הסכום  של  כ הערך  ההוגן  של  בסך  ש"ח    653  -הנקוב  הון נזקף  אלפי  במסגרת 

 . ממס נטו, השותפות במסגרת סעיף קרן הון בגין עסקה עם השותף הכללי 
 

 בהתאם   האפקטיבית  הריבית  בשיטת  מופחתת  בעלות  נמדדת ההתחייבות  עוקבות  בתקופות
בינלאומי    השותפות  בוחנת  לעת  מעת  כאשר,  פיננסיים  מכשירים,  IFRS 9לתקן חשבונאות 

השלמת   כאמור  ה ההלווא   פירעון  עיתוי  בבסיס  העומדת  התחזית  את  ותתקף לצפי  בהתאם 
 . התשקיף

   
נמדד    אומדן ההלוואה  של  ההוגן  תלוי.    תוךהשווי  בלתי  חיצוני  שווי  במעריך  הסתייעות 

במסגרת התחשיב כאמור נקבע כי שיעור הריבית המשקף את סיכון האשראי של השותפות 
ידי הנהלת השותף הכללי כי עיתוי פירעון ההתחייבות הינו בטווח   על. וכן הוערך  16%-הינו כ

ות השלמת התשקיף בשקלול הסתבר  התחשבות  תוךחודשים ממועד קבלת ההלוואה,    4-5של  
 בפרק זמן זה.

 
 הוצאות   השותפות  רשמה,  2020  ביוני  30  ליום  ועד  השותפות  הקמת  ממועד  תקופהה  במהלך

 "ח. שאלפי  193של  כולל בסךכאמור  הבגין ההלווא השהתהווניכיון  הפחתתבגין  מימון

 
)התש"ל   49  תקנה  מתוקף ומידיים  תקופתיים  דוחות  הע1970-לתקנות   בגין  השווי  רכת(, 

  ביום   שהסתיימהדיווח ביניים  ה בתקופת    תשקיף להשלמהל  ה צורפ הלוואה מהשותף הכללי  
 . 2020 ביוני 30

 
 

 מיסים על ההכנסה   -  5ביאור 
 

קובע,    ("הפקודה"  -  להלן)  1961- , התשכ"א[נוסח חדש]לפקודת מס הכנסה    ()ד63סעיף   . א
כי שר האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן לענין הפקודה כחברה, ואם  
שר האוצר עשה כן אזי יראו את השותפות כאילו היא חברה לעניין הפקודה, וסכומים  
על   גם  חל  זה  הכנסה  מס  צו  כדיבידנד.  אותם  יראו  לשותפים  חילקה  שהשותפות 

 .ופיתוח שותפויות העוסקות במחקר
 

יהא   . ב השותפות  על  יחולו  שהתקנות  ככל  שיחול  המס  משטר  הצו,  להוראות  בהתאם 
 .כאילו היא חברה לכל דבר ועניין

 
להבדיל משותפויות קיימות שיחידות השתתפות שלהן נסחרות בבורסה לניירות ערך  

  ( למעט חלקו של השותף הכללי )אביב, אשר כל הכנסות השותפות והוצאותיה   -בתל
הצו מיוחסו שבעקבות  הרי  ההשתתפות,  יחידות  למחזיקי  ודרכו  המוגבל,  לשותף  ת 

והשותפות   ייוחסו למחזיקי היחידות  לא  וההכנסות של השותפות  האמור ההוצאות 
היא זו שתדווח על ההכנסה החייבת שלה ותישא במס החל בגין ההכנסה החייבת שלה,  

 : כמפורט להלן כאילו היא הייתה חברה, לפי שיעורי המס החלים על חברות
 

הכלכלית    2016בדצמבר   ההתייעלות  חוק  המדיניות )אושר  ליישום  חקיקה  תיקוני 
שיעור במסגרו נקבע כי  אשר    ,2016  -התשע"ז  (,  2018  -ו  2017הכלכלית לשנות התקציב  

 . 23%שיעור של הינו ב 2018בינואר  1מס החברות החל מיום 
 

במידה והשותפות תהיה נישומה    .23%הינו    2019שיעור מס החברות בישראל בשנת  
 . הנ"ל  כחברה על פי צו לעיל, היא תהא כפופה למס חברות בשיעור
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 קשורים וצדדים עניין  בעלי עם עסקאות - 6ביאור 
 
 וצדדים קשורים עם בעלי עניין  יתרות . א

  

 
  ביוני 30ליום 

2020 
 ח " אלפי ש 
  

 225 )*( שכר מנהל  - זכות  ויתרות זכאים 

 1,726 ( *)* מהשותף הכללי ההלווא 

 503 קרן הון בגין עסקה עם השותף הכללי )**(  
 

 לעיל.  3 ביאור ראה  )*(
 . לעיל 4 ביאור ראה  *(*)

 
 וצדדים קשורים עניין  בעלי עם עסקאות . ב

 

  לתקופה
ממועד הקמת  
השותפות ועד  

 יום ל
 יוני ב 30

 2020 
 ח " אלפי ש 
  

 300 שכר מנהל )*(  -הוצאות הנהלת וכלליות 

 193 הוצאות מימון בגין הלוואה מהשותף הכללי )**( 

 
 לעיל. 3 ביאור ראה   )*(

 . לעיל 4 ביאור ראה  *(*)
 
 

 מגזרי פעילות  - 7ביאור 
 

( בדבר מגזרי פעילות. IFRS 8)  8  בינלאומי  כספי  דיווח  תקן  עקרונות  את  מיישמת  השותפות
אשר נסקרים   השותפותמבוסס על הדיווחים הניהוליים והפנימיים של הנהלת    המגזרי  הדיווח

לצורכי קבלת החלטות  השותפותבאופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של 
נקבע   IFRS 8לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים )"גישת ההנהלה"(. בהתאם לעקרונות  

קיים ג' לעיל(  1העיסוק של השותפות )כהגדרתם בביאור    תחומיתחילת    עםל ידי ההנהלה כי  ע
 .זה בתחוםיחידי ווח ימגזר בר ד שותפותל
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 סיכונים  וניהול פיננסיים מכשירים -  8ביאור 
 

 ניהול סיכונים פיננסיים  א. 
 

 כללי  . 1
 

סיכוני    הקבוצהפעילות   פיננסיים:  סיכונים  למגוון  אותה  הוגן חושפת    שווי 
נזילות.    וקבלת  הפיננסיים  הסיכונים  את   תקופה  בכל  בוחנת  הקבוצהוסיכוני 

 . בהתאם החלטות
 

מזהה ומעריכה ומגדרת   אשר,  הקבוצה  הנהלתידי  -ניהול הסיכונים מתבצע על 
 את הסיכונים.

 
נכסים   יתרות  אין  לבסיס  לחברה  הצמודות  מהותיות  פיננסיים  והתחייבויות 

 הצמדה כלשהו ולפיכך לא נכלל מידע בגין בסיסי הצמדה של יתרות כאמור. 
 

 פיננסיים  סיכון  גורמי . 2
 

 סיכון שווי הוגן   א. 
 
הכלליהלוואה מהשותף  בהתאם    ה  נמדדת  רווח    לשוויאינה  דרך    או הוגן 

ביאור  אלאהפסד   )ראה  מופחתת  השווי   לעיל(.    4  בעלות  סיכון  ובהתאם 
 ההוגן בגינה לא צפוי להשפיע על רווח והפסד ו/או על הון השותפות

 
 נזילות   סיכוני ב. 

 
זה למועד    באמצעות  השוטפת  הפעילות  צרכי  את  מממנת  החברה  נכון 

  בחינת  ידי  על  נזילותה  את  לנהל  החברה  מדיניות  .השותף הכלליהלוואות מ
במהלך   התפעוליים  לצרכים  המזומנים  ניהול   לשם  שוטפות  תחזיות

 העסקים הרגיל. 
 מתעתדת לגייס הון למימון פעילותה התוכננת  השותפות  ,1  ר בביאו  כאמור

בתחום ההשקעה בתאגידים העוסקים במחקר ופיתוח באמצעות הנפקה  
 של יחידות השתתפות על פי תשקיף ההנפקה לראשונה לציבור. 

 
 פיננסיים לפי חלוקה לקבוצות:המכשירים ה תמצית . ב

 יוני ב 30ליום  
 2020 
 ח " ש אלפי 
 ( מבוקר)בלתי  

  נכסים פיננסיים: 
 1,706 בשווי הוגן דרך רווח או הפסדנכסים פיננסיים הנמדדים 

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת:
 225 זכות  ויתרות זכאים

 1,726 הלוואה מהשותף הכללי 

 1,951 
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 )המשך(  סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים -  8ביאור 
 

 פיננסיים  מכשירים של הוגן  שווי . ג
 

 פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי  מכשירים ( 1
 

 הוגן לשווי קירוב מהווה שלהם  הספרים ערך אשר פריטים
 

חייבים ויתרות חובה, השקעה במניות  כוללים החברה של הפיננסייםהמכשירים 
והפסד רווח  דרך  הוגן  זכות  ו  בשווי  ויתרות   מתאגיד  והלוואות  ואשראיזכאים 

  המצב   על  בדוחות  כאמור   הפיננסיים  המכשירים  של  היתרות .  ואחרים  בנקאי
הוגן  ,2020  ביוני  30  ליום  הכספי בשווי  מדידה   לשווין  קירוב  מהוות  ומשקפות 
 . ההוגן 

 
 המכשירים   קבוצות  של  ההוגן  והשווי  בספרים  הערך  את  מפרטת  להלן  הטבלה

 לשווים   קירוב )או    ההוגן   שווים  פי  על  שלא  הכספיים  בדוחות  המוצגים,  הפיננסיים
 (: ההוגן 

 
 2020 ביוני 30 

 ( מבוקר)בלתי  

 
 ערך

 בספרים 
 שווי

 )*(  הוגן 
 "ח ש אלפי 

   
   פיננסיות התחייבויות

 1,726 1,726 מהשותף הכללי  ההלווא
 

 . לעיל  4 ביאור ראה. ההוגן השווי במדרג 3 רמה תחת מסווגת המדידה )*(
 

 3 ברמה המסווגות  הוגן   שווי מדידות  בדבר נוסף מידע

  שימוש   נעשה  בהם נתונים הערכה  טכניקות פיננסיים  מכשירים
 ההוגן  השווי במדידת 

  מהשותף ה הלווא
 הכללי

ערך   - מזומנים  תזרימי היוון
נוכחי של תזרימי המזומנים  

העתידיים כשהם מהוונים על  
  המקובל בסיס שיעור הריבית 

במועד   דומים  בתנאים להלוואות
 המדידה. 

  על התבסס  היוון  שיעור
  של המשוקלל ההון  מחיר 

 . המדובר למועד החברה

 
 הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים  מכשירים בדבר גילוי ( 2
 

מפרטת את המכשירים הפיננסיים שנמדדו בשווי הוגן, בהתאם   שלהלן  ההטבל
 : 2020 יוניב 30 ליוםלמדרג השווי ההוגן, 

 
 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
 "ח ש אלפי 
 ( מבוקר)בלתי  

 
     נכסים פיננסיים 

 בשווי יםהנמדד יםפיננסי נכסים
     : הפסד או רווח דרך הוגן

בשווי הוגן דרך השקעה במניות 
 1,706 -  -  1,706 הפסד ורווח 

 1,706  -  - 1,706 

 



  יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בן

 www.pbb.co.il|   03-7529002| פקס:  03-7529000| טלפון:  5252103, רמת גן 3בית ערן הדר, רחוב בצלאל 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   בעלים הלוואת הוגןשווי 
  

  

  

  

  

  

  

  שותפות מוגבלת –יוניקורן טכנולוגיות 

  

    



  

בע"מיהודה -פולברניס ברקת בן                                         - 2 -            

 

  2020אוגוסט,  30      

  

   מנכ"ל, עמית גרין מר

  שותפות מוגבלת –יוניקורן טכנולוגיות 

  

   ,הנכבד גריןמר 

מעריך " -(להלן  יהודה ושות' בע"מ-קלו בן-, לשעבר: דהבע"מ יהודה-פולברניס ברקת בןחברת 

 - (להלן שותפות מוגבלת –יוניקורן טכנולוגיות  על ידי, 2020, באוגוסט 17ביום בקשה נת )"השווי

ע"י  )"ההלוואה" -  (להלן לשותפות הקוענהאשר  ההלוואהשווי ההוגן של את  אמוד) ל"השותפות"

בעלי " -סיד ניהול הון סיכון וק.ו.ד.ם השקעות בע"מ (להלן -יוניקורן טכנולוגיות ניהול בע"מ, פרו

  .)"החישוב מועד" - (להלן 2020, ביוני 1 ליום ")השליטה

השווי ההוגן של  אמוד אתסייע להנהלת החברה ללהינה , המובאת להלן, חוות הדעתמטרת 

לא יוכל לעשות בה שימוש  ג'צד  ולמטרה זו בלבד. ,לצרכי הדיווח הכספי בספרי החברה ,ההלוואה

  כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה שהיא ללא אישורינו מראש ובכתב. 

השווי ההוגן של  בהערכתחוות הדעת שלהלן מתייחסת למכלול הפרמטרים הכלכליים הקשורים 

הי, לרבות, המלצת השקעה ו/או מכירה של ניירות ואין בה משום המלצה לפעולה כלש ,ההלוואה

  כלשהם. ערך

נציין כי חוות דעת זו אמורה לשקף בצורה נאותה שווי הוגן למועד מסוים על בסיס נתונים 

  ופרמטרים ידועים והינה רלוונטית למועד עריכתה בלבד.

בכל אופן ודרך מעריך השווי לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק, עלות או הוצאה, אשר יגרמו 

ממעשי הונאה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת מידע מצד 

מתחייבת לשפות  שותפותה ל התבססות אחרת על המידע כאמור.ו/או מי מטעמה, או כ שותפותה

את מעריך השווי בקשר עם כל פיצוי, אשר עולה על פי שלוש מגובה שכר הטרחה ששולם ע"י 

למעריך השווי בגין חוות הדעת, בו יהיה חייב מעריך השווי כלפי צד שלישי ו/או  תפותשוה

בקשר עם חוות הדעת, לרבות, בכל ההוצאות שתידרשנה עבור ייצוג משפטי לרבות יעוץ  שותפותה

יום מהרגע שהודיע עליהן מעריך  30וחוות דעת מומחים. הוצאות אלו תועברנה למעריך השווי תוך 

  .תפותשוהשווי ל

, בעלי מניותיה או צדדים קשורים להן, שותפותהרינו להצהיר, כי אין לנו כל עניין אישי במניות ה

כמוגדר בדין או בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה אליהם או לצדדים קשורים אליהם 

  .בחוק החברותכהגדרתם 

לשם הדיווח הפיננסי הנדרש במסגרת העקרונות  שותפותידוע לנו כי ממצאינו ישמשו את הנהלת ה

החשבונאיים המקובלים בישראל. אנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל כחלק מהדוח הכספי של 

  .2020להשלמה ותשקיף מדף, של השותפות שיתפרסם בחודש ספטמבר  תשקיףבלרבות , שותפותה
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. במידה שדרושות הלוואהשל  השווי ההוגן לאמוד אתאנו מעריכים את ההזדמנות לסייע לכם 

במידה שתידרש  ה, נשמח להרחיבבחוות דעתנולכם הבהרות בנוגע לכל אחד מהנושאים הכלולים 

  לכם.

  

  :)דולר( ריכוז תוצאות עבודתנו

  

  

  

  

   

  

  

שווי הוגן הלוואהמועד החישוב

1/6/2020377,868
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  מידע אודות המומחים

במתן שרותי  מתמחה )יהודה ושות' בע"מ-בן קלו-דה :לשעבר( יהודה בע"מ- פולברניס ברקת בן

 מוחשיים בלתי נכסים, מיזמים, פעילויות, ייעוץ כלכלי והערכות שווי בלתי תלויות לחברות

פיננסיים. חוות הדעת הכלכליות מבוצעות ע"י צוות מומחים הכולל רואי חשבון  כשיריםמו

  וכלכלנים.

 200 - מ למעלה תלויות עבור- ), ביצעה החברה מגוון רחב של עבודות בלתי1998מאז הקמתה (בשנת 

 ולקוחות פרטיות חברות מאות לצד, ובאירופה ב"בארה, בארץ הנסחרות ציבוריות חברות

  .פרטיים

חשבונאיים  צרכים: ביניהן מגוונות, כלכליות למטרות דעת עריכת חוות כולל הרב ניסיוננו

חוות דעת  מס, צרכי), והאמריקאית הבינלאומית התקינה לכללי בהתאם כספיים (דיווחים

בדיקות נאותות,  ,ורכישות מיזוגים: כגון בתהליכים חוות דעת כלכליות הנדרשותוכן  משפטיות

  ועוד. לציבור הנפקה, הון גיוס בדיקות כדאיות,

  .גבוהה מהימנות ותודעת שירות, מקצועיות על דגש שמה יהודה-בן ברקת פולברניס

  שותף מנהל  - רו"ח שי פולברניס

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון ישראלי  B.A בעל תואר •

  לראיית חשבון.

יהודה בע"מ. ניסיונו הרב כולל מגוון -את פולברניס ברקת בן 2007רו"ח פולברניס מנהל משנת  •

חברות ציבוריות ומאות חברות  200 -רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי מוחשיים פרטיות

  (מוניטין וכד'), מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.

התמחותו וניסיונו של רו"ח פולברניס נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות,  •

כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה  גיוס הון, הנפקה לציבור, דיווח

  ).IFRS; US-GAAPהאמריקאית (

רו"ח פולברניס עבד מספר שנים בתחום הביקורת, הייעוץ הכלכלי ובמחלקת מיזוגים ורכישות  •

), במהלכן היה שותף בליווי עסקאות משמעותיות PWC(במשרד רו"ח קסלמן את קסלמן 

  במשק הישראלי.
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  שותף מנהל  -רו"ח ערן ברקת 

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון ישראלי  B.Aבעל תואר  •

  לראיית חשבון.

יהודה בע"מ. ניסיונו הרב כולל -כמנהל בכיר בפולברניס ברקת בן 2007רו"ח ברקת מכהן משנת  •

ת ציבוריות ומאות חברו 200 -מגוון רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

חברות פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי 

 מוחשיים (מוניטין וכד'), מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.

 התמחותו וניסיונו של רו"ח ברקת נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות, גיוס •

הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה האמריקאית 

)IFRS; US-GAAP.(  

 Ernest & Young  E&Yרו"ח ברקת עבד מספר שנים בפירמת החשבונאות הבינלאומית •

כמנהל בתחום ביקורת, במהלכן שימש כמנג'ר בניהול תיקי ביקורת של חברות ציבוריות 

מהגדולות והמובילות במשק הישראלי וביצע, בין היתר, בדיקות נאותות בתחום המיזוגים 

 והרכישות. 

  

  

  

  

  

      בכבוד רב,

  שי פולברניס, רואה חשבון

  

  

_______________________  
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  םענייניתוכן 

  7  תמצית הסכם ההלוואה  .1

  8  2020ביוני,  1שווי הוגן הלוואה ליום   .2
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   מצית הסכם ההלוואהת .1

 - (להלן  אלפי דולר 540הלוואה בסך של  שותפותל בעלי השליטההעבירו  ,20201, ביוני 1ביום 

   .")סכום ההלוואה"

 אינה נושאת ריבית, ואינה צמודה. הלוואה •

תגייס הון  השותפותעל פי ההסכם, ככל ש חוזי. עם זאת, מועד פירעוןלא נקבע להלוואה  •

מהציבור בדרך של הנפקת יחידות השתתפות על ידי השותף המוגבל, אשר תקנינה לבעליהן 

") ואשר תירשמנה ההנפקה" -זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות (להלן 

 םאת מלוא סכוהשותפות תפרע "), ההבורס" -למסחר בבורסה לניירות ערך בע"מ (להלן 

 .לאחר השלמת ההנפקה מהכספים שיגויסו בהנפקה, בהקדם האפשרי הלוואה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                            

 .3.6.2020 - 27.5.2020ין הימים בבפועל התקבלו  ההלוואות 1



  

בע"מיהודה -פולברניס ברקת בן                                         - 8 -            

 

 2020, ביוני 1ליום  ההלוואשווי הוגן  .2

  כללי

אלפי דולר לשותפות. כמו כן נציין כי  540, העבירו בעלי השליטה הלוואה בסך 1כאמור בפרק 

סכומי ההלוואה הועברו באופן יחסי ע"י בעלי השליטה, בהתאם לשיעורי החזקתם בשותפות. 

כלכלית לכך שההלוואה הוענקה אין משמעות של בעלי השליטה, רוצה לומר, שמנקודת מבטם 

מקבל את  מהםדיפים (לכאורה) בהשוואה לתנאי השוק, מאחר שכל אחד לשותפות בתנאים ע

  חלקו היחסי בהטבה הגלומה (ככל שגלומה) בהלוואה זו.

 אינםיש להניח כי הצדדים (או כל מכשיר פיננסי אחר) עם זאת, בהערכת שווי הוגן של הלוואה 

שווי ההוגן ה או איום., פועלים בצורה מושכלת והעסקה אינה מתבצעת בתנאי כפיה, לחץ קשורים

בהתבסס על מחירי השוק המצוטטים העדכניים של נכסים והתחייבויות זהים  ההלוואה ייקבעשל 

או דומים. אם מחירי שוק מצוטטים לנכסים או התחייבויות זהים או דומים בשווקים פעילים 

  אינם זמינים, השווי ההוגן ייאמד תוך שימוש בשיטות הערכה מקובלות.

  

  הלוואה הוגן שווי

), בהקדם הנפקה שתתבצע ככלע מהכספים שיגויסו בהנפקה (, ההלוואה תיפר1כאמור בפרק 

האפשרי לאחר השלמת ההנפקה. הלכה למעשה, מדובר במכשיר פיננסי אשר מזכה את בעליו בסך 

בתרחיש של הנפקה בבורסה, כאשר יתר התרחישים (הנפקות פרטיות,  ,אך ורק ,אלפי דולר 540של 

בפירעון ההלוואה או בכל זכות ועי הנזלה, חלוקת דידיבידנים וכיו"ב) אינם מזכים אותו איר

  . אחרת

בהתאם לאמור לעיל נאמד השווי ההוגן של ההלוואה כתוחלת של שני תרחישים: תרחיש של 

ותרחיש אשר מלכד את ") תרחיש א'" -(להלן ההנפקה הנפקה בבורסה ופירעון ההלוואה מכספי 

לא מזכים כאמור פרטית) אשר שותפות כשותפות ההנזלה (או המשך פעילותה של היתר אירועי 

  . ")'ב תרחיש" - (להלן  בדבראת מחזיק ההלוואה 

  א' תרחיש

ניכר על בבורסה, קרוב לוודאי כי הסכומים שתגייס השותפות יעלו באופן הנפקה של תרחיש ב

שוויה ההוגן של ההלוואה הינו סכום הקרן (ההלוואה, כאמור , זהכך שבתרחיש סכום ההלוואה, 

אינה נושאת ריבית ואינה צמודה למדד כל שהוא) מהוון למועד החישוב, מהמועד התוחלתי החזוי 

  מגלמת את ערך הזמן בלבד.הלהנפקה בבורסה, בריבית חסרת סיכון 

 3 -כ נוהיבבורסה  הנפקהל עד החזוי הזמן התוחלתי פרקעל פי מידע שנמסר מהנהלת השותפות, 

 של לפדיון תשואהל התואמת סיכון חסרת ריבית הבהתאם לכך נאמד. חישובממועד ה חודשים

 הזמן לפרק בקירוב השווה) ממוצע חיים משך( מ"מח בעלות ב"ארה ממשלת של חוב אגרות

 .0.14% - בשיעור של כ ,להנפקה עד התוחלתי
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  הטבלה שלהלן מציגה את השווי ההוגן של ההלוואה בתרחיש א': 

  

  'ב תרחיש

או  נהלא יהיו זכאים לפירעו בעלי ההלוואה הםב ל התרחישיםכלאת  מלכד, כאמור,תרחיש זה 

  .כלכליערך  להלוואהבתרחיש זה אין  . בהתאם לכך,לכל זכות אחרת

   

  ממצאים ריכוז

, בהתאם לתוחלת 2020ביוני,  1ליום  של ההלוואההשווי ההוגן הטבלה שלהלן מציגה את 

  :התרחישים

  

תחת ההנחה  , וזאתהשותפותההסתברות לכל אחד מהתרחישים התקבלה מהנהלת  - הסתברות

שמשתתף שוק אשר ישקול להשקיע בהלוואה זו (או לחילופין להעמיד לשותפות הלוואה בתנאים 

  .זהים), יכלול בשיקוליו הנחות דומות

מצאנו לנכון להציג  מאחר שיש לאומדן זה השפעה מהותית על שוויה ההוגן של ההלוואה,, עם זאת

  ):דולר(בהסתברות להנפקה, כמוצג בטבלה שלהלן  ביחס לשינוי ה ההוגןניתוח רגישות לשווי

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

סכום הלוואהמועד החישוב
זמן תוחלתי 

להנפקה

תאריך הנפקה 

תוחלתי חזוי

שווי הוגן 

הלוואה

1/6/2020540,0000.2531/08/2020539,811

תרחיש
סכום 

הלוואה

שווי הוגן 

הלוואה
הסתברות

שווי 

לתרחיש

540,000539,81170%377,868א'

-540,000-30%ב'

377,868סה"כ

80%70%60%הסתברות להנפקה

431,849377,868323,887שווי הוגן

שווי הוגן הלוואה - טבלת רגישות
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 מכתב הסכמת רואי חשבון



 
 ושות' פאהן קנה 

Grant Thornton Israel 
 משרד ראשי: 
 בית פאהן קנה 

 32רחוב המסגר 
 6721118אביב -תל

 6136101מיקוד , 36172ד "ת
 
 

 03-7106666טל' 
 03-7106660פקס' 

www.gtfk.co.il 
 

 

 

Certified Public Accountants 

Fahn Kanne & Co. is the Israeli member firm of Grant Thornton International Ltd. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 לכבוד

  של הדירקטוריון
 יוניקורן טכנולוגיות ניהול בע"מ

   שותפות מוגבלת -יוניקורן טכנולוגיות השותף הכללי ב
 
 
 
 
 

 י' אלול תש"ף: תאריך
 2020 אוגוסטב 30             
 4982מספר:  

 
 
 , נ.א.ג

  
  שותפות מוגבלת   -יוניקורן טכנולוגיות   של להשלמה ותשקיף מדף   תשקיףטיוטת  : הנדון

 )"התשקיף"( 

 

 רואה   דוח  של  שבנדון  תשקיףב  (הפנייה של בדרך לרבות) להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו
 שותפות מוגבלת  -יוניקורן טכנולוגיות    על הדוחות הכספיים של  2020 אוגוסטב  30  מיום  המבקר  חשבון

 . 2020  וניבי 30ום לי

 
 
 

 , בכבוד רב
 
 
 

 'פאהן קנה ושות
 רואי חשבון 
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 דוח אירועים 

 
 

מבנה  -א לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף56דוח אירועים )כמשמעו בתקנה  
תשכ"ט ביחס  1969-וצורה(,  מהותיים  האמורה(  בתקנה  )כמשמעותם  אירועים  בדבר   )

על   החתימה  מועד  שלאחר  בתקופה  שאירעו  ליום לשותפות  הכספיים   הדוחות 
 ( ועד למועד התשקיף 8.202030.)ביום  30.6.2020

 
ועד למועד התשקיף, לא   30.6.2020בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום  

 חלו אירועים מהותיים. 
 

 
 

 
 

 30.8.2020תאריך: 
 
 

 
 

 

 _________________________    _________________________  
     עמית גרין         ליגד רוטלוי 

 מנכ"ל השותף הכללי     דירקטוריון השותף הכללי ר"יו
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 פרטים נוספים : 12פרק 
 

 חוות דעת עורך דין  121.
 המציע והנאמן קיבלו את חוות הדעת המשפטית הבאה: השותפות, 

 
 

 2020,  אוגוסטב  30תל אביב, 
 

 לכבוד       לכבוד     לכבוד 
 שותפות מוגבלת  - טכנולוגיותיוניקורן   בע"מנאמנויות יוניקורן טכנולוגיות  בע"מ יוניקורן טכנולוגיות ניהול 

 
 

 א.נ., 
 
 

 התשקיף"( טיוטת )להלן:  שותפות מוגבלת – יוניקורן טכנולוגיותשל ותשקיף מדף להשלמה  תשקיף  טיוטת הנדון:  
 

לציבור יחידות השתתפות  יוצעו    , בין היתר, שבנדון העומד להתפרסם על ידכם, על פיו תשקיף  טיוטת ה הננו מתייחסים ל 
שותפות מוגבלת, אשר    -יוניקורן טכנולוגיות  )הנאמן( ב  נאמנויות בע"מ  יוניקורן טכנולוגיותהמקנות זכות השתתפות בזכויות  

 דעתנו כדלקמן:   לפי בקשתכם, הננו נותנים לכם בזה את חוות .יונפקו על ידי הנאמן 
 
ניירות הערך שיוקצו לפני הרישום למסחר לשותף הכללי כאמור  המוצעים ולהערך   לניירות  הנלוותהזכויות לדעתנו,  . 1

 תשקיף. טיוטת ה , מתוארות נכונה בתשקיףטיוטת הב
טכנולוגיות  ל לדעתנו   . 2 בע"מ  יוניקורן  בצורה  נאמנויות  האמורים  הערך  ניירות  את  להנפיק  המתוארת  הסמכות 

 תשקיף. טיוטת ה הסמכות להציעם בצורה המתוארת בבע"מ יוניקורן טכנולוגיות ניהול ול תשקיף טיוטת הב
נתמנו    בע"מ  יוניקורן טכנולוגיות ניהולשל    יםוהדירקטור   נאמנויות בע"מיוניקורן טכנולוגיות  לדעתנו הדירקטור של   . 3

 תשקיף.טיוטת ה כדין ושמם נכלל ב
 

מכוחו,    ובהודעה המשלימה שתוצא  2020אוגוסט  פורסם בחודש  ת תשקיף שטיוטת האנו מסכימים שחוות דעתנו תיכלל ב 
 . ככל שתהיה

  
 בכבוד רב,        
  
     עדי רון, עו"ד  1איתי ברפמן, עו"ד       

 ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין      

 
בכבעקיפין  מחזיק    1 בע"מ(  וויפפלאש  הפורטפוליו  בחברת  השותפות  של  השקעתה  השלמת  של  של    0.76%  -)בהנחה  המונפק  המניות  מהון 

 )בדילול מלא(. וויפפלאש בע"מ 
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 חוות דעת רואה חשבון  221.
 לעיל. 11ראה פרק   -לחוות דעת רואה חשבון  

 
 הוצאות  321.

זה,   12.3.1  תשקיף  של  פרסומו  לסעיף המציע  פרסם  י לאחר  בהתאם  משלימה    הודעה 
ערך, התשכ"ח2()1)א16 ניירות  לחוק  יפורטו  .  1968-(  במסגרת ההודעה המשלימה 

 . להשלמהתשקיף ההקשורות בפרסום  ההוצאות
 

ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום 4בהתאם להוראות סעיף   12.3.2  א לתקנות 
ערך אגרת בקשה למתן 1995-תשקיף(, התשנ"ה ניירות  , השותפות שילמה לרשות 

בגין ניירות ערך שיוצעו על פי תשקיף ואולם תוספת האגרה  זה  היתר לפרסום תשקיף  
דו"חות הצעת מדף בסכומים  תשולם בעד ניירות ערך המוצעים במועד פרסום  המדף,  

 ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.
 
 עיון במסמכים  4.21

וכן העתק מכל  מהסכם הנאמנות ומהסכם השותפות  העתקים מתשקיף זה, מההיתר לפרסומו,  
רשם   במשרד  לעיון  עומדים  זה  בתשקיף  הנזכרים  או  הכלולים  דעת  חוות  או  אישור  דוח, 
מהתשקיף  עותק  בנוסף,  הרגילות.  העבודה  בשעות  החברה,  של  הרשום  ובמשרדה  החברות 

 . ww.magna.isa.gov.ilwמפורסם באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך שכתובתו 
 

 
 
 
 

http://www.magna.isa.gov.il/
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 : חתימות 13פרק 
 

 
 
       : שותפותה

_____ ________________________ 
 שותפות מוגבלת -יוניקורן טכנולוגיות 

 
     : )השותף הכללי( המציע

__________ ___________________ 
 בע"מ  יוניקורן טכנולוגיות ניהול      

 
 :הדירקטורים של השותף הכללי

__________ ___________________ 
 ליגד רוטלוי       

 
 

__________ ___________________ 
 יגאל לנדאו      

 
 

__________ ___________________ 
 טננבוים  יעקב      

 
 

__________ ___________________ 
 ויסרברג  רונן      

 
  :)השותף המוגבל( והמנפיק הנאמן

_____ ________________________ 
 נאמנויות בע"מ  יוניקורן טכנולוגיות

 
 :הדירקטורים של השותף המוגבל

__________ ___________________ 
 שמעון אבנעים, רו"ח       
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