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 פי-על ערך ניירות לרכוש  להתחייב או לרכוש לציבור מכוחו ואין הערך  ניירות ערך לתשקיף זה ולהנפקת ניירות רשות היתר ניתן טרם

   .התשקיף בטיוטת הנכללים בפרטים שינויים יתכנו .התשקיף טיוטת

 

 
 שותפות מוגבלת  –  אגרוסמארט 

 
מיועדת   ההנפקה  ותמורת  המחקר  בתחום  ופרויקטים  בחברות  לרבות  טק-אגרוה  בתחום   הפיתוח או  /להשקעה  קשורים,  באופן  מוצרים   ,

קצר   להיות  העשוי  זמן  תוך  ההשקעה  כספי  מלוא  איבוד  של  ממשי  בסיכון  כרוכה  המוצעים  הערך  בניירות  ההשקעה  בתשקיף.  המתואר 
 "(.סיכוןגורמי בתשקיף )"  8.23יחסית. לפרטים נוספים ראו סעיף 

  
  . באמצעות השקעה והחזקה בחברות העוסקות בתחום המחקר והפיתוח המחקר והפיתוח  נכון למועד התשקיף, השותפות פועלת בתחום  

בהתאם, מצבה העסקי של השותפות, תוצאות פעילותה, הונה ותזרימי המזומנים שלה, מושפעים, בין היתר, ממצבן העסקי של החברות  
אות פעילותן, תזרימי המזומנים שלהן והשינויים בהונן. לאור אופיה של השותפות כשותפות שתחום פעילותה הינו  המוחזקות על ידה, מתוצ

ו/או בהחדרת   ידי השותפות  והפיתוח אותו מבצעות החברות המוחזקות על  אי הוודאות באשר להצלחת המחקר  ועל רקע  ופיתוח  מחקר 
מחקר   אותו  על  המבוססים  הנ"ל  מהחברות  מי  מי  מוצרי  ידי  על  המבוצע  ובפיתוח  במחקר  כישלון  של  במקרה  הרלוונטי,  לשוק  ופיתוח 

בהחדרתם   או  מוצריהם  ומכירת  שיווק  לשם  המוסמכות  מהרשויות  הנדרשים  האישורים  בהשגת  כישלון  או  כאמור  המוחזקות  מהחברות 
בחברות העוסקות במחקר ופיתוח, השותפות    לשוק, עלולות השקעות השותפות בחברה מוחזקת לרדת לטמיון. כמו כן, כשותפות המחזיקה

עשויה להידרש לגיוסי הון עד שהחברות המוחזקות תייצרנה תזרים מזומנים חיובי או עד למימוש החזקותיה בחברות המוחזקות, וזאת לשם  
לפרטים נוספים ראה    .השקעה בהן לצרכי מימון הוצאותיהן השוטפות וכן לשם ביצוע השקעות נוספות בחברות מחקר ופיתוח פוטנציאליות

 . בתשקיף  8.23 ףסעי
 

  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    השותף הכללי

 )המציעה והמנפיקה של       של יחידות השתתפות   נפיקהמ)  של יחידות השתתפות המציע )
 הניתנים  אגרות חוב וכתבי אופציה      ושל כתבי האופציה הניתנים  )  ושל כתבי האופציה הניתנים )

 חוב ככל שיוצעו למימוש לאגרות        למימוש ליחידות השתתפות  למימוש ליחידות השתתפות 
 : על פי תשקיף המדף(     ((: על פי תשקיף המדף ככל שיוצעו : ((על פי תשקיף המדף ככל שיוצעו

 
 מוגבלת שותפות  – אגרוסמארט   שמעון אבנעים, רו"ח        נאמנויות בע"מ  אגרוסמארט         בע"מ ניהול  אגרוסמארט 

 

 להשלמה  ףתשקי
 

 "( התשקיף להשלמה)להלן: " 
 
 של 
 

שם    2,000,200 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  

 . (" המוצעיםניירות הערך  להלן: " ) המפקחהפיקוח של  
 

 למסחר של  םורישומ
 

שותף הכללי, תמורת מזומן קודם לרישום ניירות הערך המוצעים על פי  בעלי השליטה באשר ירכשו על ידי    יחידות השתתפות   500,050עד  
כמפורט בסעיף  במחיר זהה למחיר בו הם יוקצו לציבור  "(  הבורסה )להלן: "  בע"מ בת"א לניירות ערך  זה למסחר בבורסהלהשלמה  תשקיף  

"   בתשקיף   1.4 הכללי)להלן:  השותף  של  ההשקעה  התשקיף  "(שווי  פי  על  המוצעים  הערך  ניירות  הבחינות  להשלמה  .  בכל  זהים  יהיו 
שותף הכללי  ב  בעלי השליטה  ושירכש  שותף הכללי כאמור. כמות יחידות ההשתתפותבעלי השליטה בשיירכשו על ידי    ליחידות ההשתתפות

תהיה   של  בפועל  ההשקעה  ששווי  כך  בכזו  השליטה  הכלליבעלי  מבין    שותף  הנמוך  יהיה  או  10המזערי   ₪   השווה  בשקלים סך מיליון 
)הן האגדים שיוקצו לציבור על פי    שיירשמו למסחר בבורסה על פי התשקיף להשלמה  , כהגדרתם להלן,מסך כל האגדים  20% של למכפלה
)ה( בתשקיף, אם וככל שתבוצע( והן האגדים שיוקצו במסגרת  2.1.4זה )לרבות במסגרת ההקצאה הנוספת כאמור בסעיף להשלמה תשקיף 

שותף  בעלי השליטה באשר יירכשו על ידי    . היחידות )המינימאלי )כהגדרתו להלן במחירשותף הכללי כאמור(  ב  בעלי השליטהההקצאה ל 
 בתשקיף(.  1.4 סעיף גם בתשקיף )ראו 2.9כמפורט בסעיף  ותחסומ  תהיינה,  הכללי כאמור

 
יוקצו כאמור בסעי   537,554ושל     3.2.6  -ו  3.2.5  פיםיחידות ההשתתפות אשר תנבענה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה לא סחירים אשר 

 בתשקיף. 
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כשהרכב כל    , מכרז על מחיר האגד  -  הצעה אחידה"(, בדרך של  אגדים אגדים )להלן: "   20,002  -ניירות הערך המוצעים לציבור, מוצעים ב
 אגד ומחירו המינימאלי יהיה כדלקמן: 

 
 ₪   1,000  ₪ ליחידה  01יחידות במחיר של   100

 ₪   1,000   סה"כ המחיר המינימאלי לאגד 
 

 "(. המחיר המינימאלי₪ לאגד )להלן: "  1,000  -מחיר האגד שיקבע במכרז לא יפחת מ
 

 "( שיפרסם בהתאם להוראותההודעה המשלימההמשלימה )להלן: "  בהודעה שיקבע ובזמן במועדהמוצעים  המציע יציע את ניירות הערך  
ניירות  )הודעה תקנות  התשס"ז ערך  תשקיף(,  וטיוטת  "   2007-משלימה   ובזמן במועד יפתח המכרז"(.  משלימה  הודעה  תקנות)להלן: 

 המשלימה.  בהודעה שיקבע
 

-ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז  בפרק ב' לתקנות אחידה, כאמור הצעה של בדרך ניירות הערך המוצעים יוצעו לציבור
הפרטים   יושלמו במסגרתה  המשלימה אשר  את ההודעהוהשותפות  הנאמן    , זה, יפרסמו המציעלהשלמה   של תשקיף . לאחר פרסומו2007

ערך,   ניירותק  ( לחו2()1)א16לסעיף   זה, בהתאם להשלמה  לעדכון בתשקיף  הניתנים  זה ו/או יעודכנו הפרטיםלהשלמה   בתשקיף החסרים
והמכרז לציבור ייערכו לא  . ההודעה המשלימה תפורסם  שיהיו  שינויים, ככל אודות לרבות פרטים  ולתקנות הודעה משלימה  1968-התשכ"ח
תחל    להשלמהתשקיף  ההתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי  ובלבד ש  ממועד פרסום התשקיף יום    75  -יאוחר מ
ככל שבהודעה    .ות ומתוכן חמש שעות מסחר לפח ממועד פרסומה  תום שבע שעות  פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים לא לפני  לא לפני  

תתחיל התקופה להגשת  הודעה משלימה,  לתקנות  (  3)עד  (  1)א1המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה  
הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה, ותסתיים לא לפני  

סעיף   ראו אודות ההודעה המשלימה נוספים  לפרטים  .ע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה תום שב
 זה.  נפרד מתשקיף בלתי לחלק ההודעה המשלימה תהפוך לתשקיף. עם הפרסום 2.1.2

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

רישום ניירות הערך של  כנדרש בתקנון הבורסה,  כמו כן,    בתשקיף.  2.3.2, כמפורט בסעיף  מזערי של החזקות הציבור ביחידות השתתפות
  ה "( בתמורה להקצאת מניות של קאנבריד" בע"מ )להלן:  קאנבריד  השותפות למסחר בבורסה מותנה בביצוע השקעה של השותפות בחברת  

 כאמור.   קאנברידכי השקיעה בדוח מיידי  הרישום למסחר תפרסם לפני השותפות בתשקיף.  8.20.3לשותפות בהתאם למתואר בסעיף 
 

 מדף תשקיף ו
 

 "( תשקיף המדף )להלן: " 
 

יחידות    –הדין   להוראות שונים, בהתאם ערך ניירות סוגי ולהנפיק  יוכלו להציע  המוגבל, לפי הענין, והשותף הכללי  מכוחו השותפות, השותף
 וכתבי אופציה השתתפות ליחידות למימוש הניתנים  אופציה השתתפות, כתבי ליחידות להמרה הניתנות חוב השתתפות, אגרות חוב, אגרות

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

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

  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 התשקיף להשלמה ותשקיף המדף, יחדיו, יקראו להלן: " 
 

 ההצעה על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות הערך של השותפות לציבור.  
 

  השליטה   יבעל מ "מ,  בע   השקעותתמר    ליאורל   םמכספי תמורת ההנפקה המיידית )נטו( העשויה להתקבל מההצעה על פי תשקיף זה, ישול
כ  ,הכללי  שותףב ועד מועד    2020  יולי  מחודשלשותפות לצורך מימון פעילותה החל    ההחזר כספים שהעמיד  בגין  ש"חאלפי    95  -סך של 

 (.  בתשקיף 10.2.4 ףבהעדר אמצעים כספיים בידי השותפות )ראה סעי, הנפקה  הוצאות  ולכיסוי  התשקיף
 

  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   –למדיניות ההשקעה של השותפות, עד לשימוש בכספי השותפות המוגבלת למטרות שלשמן נועדו 

 
  עתידי  מימון בהשגת  קשיים; ורגולציה   תקינה,  חקיקה  שינויינגיף הקורונה, להלן גורמי סיכון שהינם בעלי השפעה גדולה על עסקי השותפות: 

  של של השותפות; היזקקות  רטפוליוו וסר וודאות לגבי הגעה לשלב של שיווק מסחרי למוצרי חברות הפח ; פותהשות  של הפורטפוליו לחברות 
ופיתוח  הפורטפוליו   חברות למחקר  ניכרים    הדרושים   הרישיונות חידוש/איבוד  -אי;  החזקות  מימוש  על  מגבלות;  ביזמים  תלות ;  למשאבים 

פעילותה של השותפות    חוםלהרחבה בכל אחד מגורמי הסיכון האמורים ולגורמי סיכון נוספים המאפיינים את ת  . פורטפוליו  חברות   לפעילות
 בתשקיף.  8.23סעיף  הרא
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  הסכם בתשקיף )להלן: "   5בהסכם השותפות המצורף כנספח א' לפרק    10.1השותף הכללי זכאי לדמי ניהול מהשותפות כמפורט בסעיף  
כמפורט בסעיף  וכן  "(  השותפות וחוב  הון  לגיוסי  סיוע  בגין  כן,  הסכם השותפותב   10.2לתמורה  כמו  של השותף  .  ייזום  לשירותי  בתמורה 

בעל השליטה בו )או חברה בשליטת כל בעל שליטה בו( כל עוד הוא בעל שליטה  לשותף הכללי ו/או  ל  תשלם  השותפות הכללי לשותפות,  
מפרויקטים ו/או    , בין במזומן ובין בכל דרך אחרת, השותפות שתקבל    רווחיםאו  /ו  הכנסות ם ו/או  נכסיהמבוססים על  דמי יוזמה    בשותף הכללי

מובהר כי תשלום דמי היוזמה יחושב בגין כל סיבוב השקעה של    בהסכם השותפות.   10.3כמפורט בסעיף  ,  תאגידים מוחזקים בהם השקיעה 
חישוב דמי    לצורך  השקעה אחרים של השותפות באותו פרויקט ו/או תאגיד מוחזק.השותפות בפרויקט ו/או בתאגיד מוחזק בנפרד מסבבי  

מוחזקים   תאגידים  ו/או  בפרויקטים  השותפות  השקעות  בגין  לשותפות  שנבעו  הפסדים  כאמור  התמורות  ו/או  מההכנסות  ינוכו  לא  היוזמה 
)לדוגמא לצורך    למועד תשלום דמי היוזמה כאמור   אחרים שנסגרו, פורקו או שההחזקה בהם מומשה על ידי השותפות בתקופות קודמות 

 . בתשקיף( 10.3המחשה ראה סעיף 
 

בהסכם לקבלת שירותי חיתום ו/או הפצת ניירות ערך, עם גופים המעניקים שירותים כאמור, בהובלת לאומי פרטנרס  התקשרה  השותפות  
בע"מ "   חתמים  סעיף    "(לאומי)להלן:  החיתום,    על  .1בתשקיף(   2.8)ראה  הסכם  ההנפקה,    בנוסףפי  מתמורת    זכאי   יהיה  לאומילעמלות 

כ  השותפות  של  השתתפות  ליחידות  למימוש  הניתנים(  סחירים)לא    אופציה  לכתבי המהווה  של    5%  -בשיעור  ההשתתפות  מיחידות 
   .בתשקיף( 3.2.6סעיף  ראהלפרטים השותפות לאחר ההנפקה בדילול מלא )

 

ד' לדוחות הכספיים. פעילותה של  1, הפנה רואה החשבון המבקר של השותפות את תשומת הלב לאמור בביאור  מסקנתומבלי לסייג את  
 בתשקיף(.   11השותפות כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואי וודאות )ראו פרק 

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

בתקנה   זה  מונח  כהגדרת  קטן"  "תאגיד  הינה  התש"ל5השותפות  ומידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  )להלן:    1970-ג 
"(. בהתאם, דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט לאמץ וליישם את כל ההקלות הנכללות בתקנות, ככל שהן רלבנטיות, או  התקנות" 

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

ל20% ביניים  לדוחות  מהותיות  כלולות  חברות  דוחות  של  הצירוף  סף  העלאת  )ג(  השניה  40%  -;  התוספת  הוראות  מיישום  פטור  )ד(   ;
 בתשקיף(.  8.3.2דיווח לפי מתכונת דיווח חצי שנתית )ראה סעיף )ה(  -בתקנות, בקשר עם פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ו
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 1   -א                                                         

 : מבוא 1פרק 
 

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

פי   על  ניירות הערך המוצעים  , להנפקתם להשלמהתשקיף  הלהצעת 
 ולפרסום התשקיף. 

 
התשקיף   ב.   את  לפרסם  ערך  לניירות  הרשות  של  בהיתרה  אין 

מהימנותם  למשום אימות הפרטים המובאים בו או אישור  להשלמה  
טיבם של ניירות הערך   שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה עללאו  

 . בתשקיף להשלמה המוצעים
 

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

" הלן)ל  פיו  על ובהנחיות הבורסה לתשקיף   הבורסה אישור: 
 ניירות   לרישום אישור מהווה אינו כאמור האישור  מתן"(.  להשלמה

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

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

)   2.1.2  בסעיף כמפורט,  2007-ז"התשס(,  תשקיף : להלןלהלן 
 "(. ההודעה המשלימה " 

 
  פי  על המוצעים הערך ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור 

כתוצאה ממימוש   זה תשקיף יחידות ההשתתפות אשר תנבענה  ושל 
  3.2.6  -ו 3.2.5  פים כתבי אופציה )לא סחירים( אשר יוקצו כאמור בסעי

  בסעיף   כמפורט,  המשלימה ההודעה  של  פרסומה  טרם יינתן,  להלן
 .להלן 2.1.2

 
 למתן התחייבות משום השלמהל לתשקיף הבורסה  באישור לראות אין 

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

 .המשלימה ההודעה פי על למסחר לרישום הבקשה הגשת
 

 לפרטים אישור להשלמה  לתשקיף  הבורסה באישור לראות אין  
  בו ואין לשלמותם או  למהימנותם  אולהשלמה   בתשקיף  המובאים

 הערך  ניירות  של טיבם על או שותפותה   על  דעה הבעת משום
 הם  בו המחיר  על  אולהשלמה    התשקיף  במסגרת  המוצעים

 . מוצעים
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 המדףהיתרים ואישורים לתשקיף   .21.1 
  דין  כל פי על הדרושים  והרישיונות האישורים,  ההיתרים כלניתנו   א.  

  תשקיף פי -על לציבור ערך ניירות הצעת.  המדף  תשקיף  לפרסום
  דוח  פי-על תעשה  ערך  ניירות  לחוק)א()ו(  23  בסעיף כאמור  המדף
  ערך  ניירות ותקנות ערך ניירות  לחוק  בהתאם יוגש אשר מדף הצעת

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

 "(. 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   אופציהוכתבי   השתתפות למימוש ליחידות 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   לאגרותהניתנים למימוש   זה, הצעת אגרות חוב ו/או כתבי אופציה
תיקון תשקיף וקבלת במקרים מסויימים  על פי תשקיף מדף זה טעונה  

  היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לתיקון כאמור.
 

  הערך  ניירות  לרישום אישור  מהווה אינו האמור  העקרוני האישור   
 אישור לקבלת כפוף  יהיה,  ויוצעו  ככל,  למסחר  ורישומם,  למסחר
 .המדף הצעת  דוח פי-על למסחר ערך ניירות לרישום לבקשה

 
  אישור למתן התחייבות משום ,  כאמור העקרוני האישור במתן אין   

 .המדף הצעת דוח פי על למסחר הערך ניירות לרישום
 

  דוח פי-על למסחר המוצעים  הערך  ניירות לרישום  בקשה אישור על   
  שיהיו כפי ,  פיו-על וההנחיות הבורסה  תקנון 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 .21

 השותף הכללי והמציע  .1.21 
הכללי   המציע  בע"מניהול    אגרוסמארט  ,  בשותפות  השותף  גם  הוא  של , 

על פי תשקיף  ככל שיוצעו  כתבי האופציה  של  והמוצעות )השתתפות  היחידות  
 . "(המציע" או השותף הכללי)להלן: "  המדף(

 
 להלן.  9.1.2ראה סעיף השותף הכללי לפרטי   
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 הנאמן והשותף המוגבל .2.21 
יחידות    נפיקהמ)  השותף המוגבל בשותפות   )השתתפות  השל  של  והמוצעות 

האופציה   שיוצעוכתבי  תשקיף    ככל  פי  נאמנויות   אגרוסמארט  ,  המדףעל 
המתואר בע"מ הנאמנות  הסכם  פי  על  היחידות  בעלי  של  כנאמן  משמשת   ,

 . "(הנאמן " או " השותף המוגבל)להלן: "  להלן 4בפרק 
 

 להלן.  9.1.1ראה סעיף השותף המוגבל לפרטי   
 

 השותפות המוגבלת  .3.21 
מוגבלת  –  אגרוסמארט     "   שותפות  ולהלן:  או המוגבלת  השותפות)לעיל   "

  27.7.2020נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  "(  השותפות " 
כללי,   כשותף  המציע  לבין  אחד,  מצד  מוגבל,  כשותף  הנאמן  שתוקן  בין  כפי 

  .מעת לעת
 

 להלן. 5פרטים בדבר הסכם השותפות המוגבלת ראה בפרק ל  
 

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

 
 המפקח .4.21 
הוא     בשותפות  ההשתתפות  ביחידות  המחזיקים  זכויות  על  שמעון המפקח 

 "(. המפקח)להלן: "  , רו"חאבנעים
 

 הנאמנות  .5.21 
תוחזקנה  , שעל פיה  ההשתתפות המוצעות בזההנאמנות לטובת בעלי יחידות    

הנאמנות  ותופעלנה   בהסכם  נוצרה  המוגבלת,  בשותפות  הזכויות  בנאמנות 
 בין הנאמן והמפקח.  19.10.2020שנחתם ביום 

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

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

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

 
 . להלן 4פרטים בדבר הסכם הנאמנות ראה בפרק   

 
 מועד התשקיף הון השותפות המוגבלת ל .31

 ורכב כדלקמן:מהשותפות המוגבלת  למועד התשקיף, הון 
 

 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. 5ין הון השותפות ראה בפרק יבדבר הוראות הסכם השותפות המוגבלת לענ 
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 השותף הכלליעל ידי ניירות ערך התחייבות לרכישת  .41
כי    2בסעיף   נקבע  י"ד בהנחיות הבורסה    של לראשונה למסחר הרישום לפני בפרק 
,  ההנפקה בתשקיף   ,בו שליטה ובעל הכללי השותף  יתחייבו,  ההשתתפות יחידות 
 זהה  במחיר השתתפות ליחידות והמירים השתתפות יחידות,  מזומנים תמורת לרכוש
שווי  :  להלן)  להלן מהאמור יפחת שלא,  לציבור אלה ערך ניירות  מוקצים  בו למחיר

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

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

   .לציבור בהצעה ההשתתפות
 

ליאור תמר   בין  ערב פרסום התשקיף  מושנחתשני הסכמים נפרדים  פי  -עלבהתאם,  
בע"מ,   " השקעות  )להלן:  ובין  תמר   אורי לשהינה מבעלות השליטה בשותף הכללי   )"

השותף שותף הכללי ובין  "( שהינה מבעלות השליטה בגורןלהלן: " גורן נ.צ.ב בע"מ )
התחייבהמוגבל וגורן,  תמר  מליאור  אחד  כל  המוגבלמאת    לרכוש  ו  קודם    ,השותף 

עד    ,תמורת מזומן לרישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה למסחר בבורסה,  
השתתפות  500,050 לציבור  יחידות  יוקצו  הם  בו  למחיר  זהה  "   במחיר  שווי  )להלן: 

של   בההשקעה  השליטה  הכלליבעלי  כמות  "(שותף  הערך  .  בעלי   ו רכשישניירות 
ב הכללי  השליטה  של  תהיה    בפועלשותף  ההשקעה  ששווי  כך  הכללי כזו  השותף 

מסך   20% של למכפלה  השווה בשקלים  סך אומיליון ₪    10המזערי יהיה הנמוך מבין  
זה   תשקיף  פי  על  לציבור  שיוקצו  האגדים  )הן  שיוקצו  האגדים  במסגרת כל  )לרבות 

בסעיף   כאמור  הנוספת  שתבוצע(  להלן  )ה(2.1.4ההקצאה  וככל  אם  האגדים  ,  והן 
המינימאלי ר  במחיכאמור(  שותף הכללי  בעלי השליטה בשיוקצו במסגרת ההקצאה ל

במידה ויוקצו כל האגדים במסגרת ההקצאה הנוספת   .להלן(  2.1.1)כהגדרתו בסעיף  
שותף הכללי בעלי השליטה ב  ורכשי,  )ה( להלן, אם וככל שתבוצע2.1.4כאמור בסעיף  

 על מנת לעמוד בהנחיות הבורסה כאמור לעיל.    ותנוספ יחידות השתתפות  75,007
 

יהיו    האמורים  הערך  למכל    -זהים  ניירות  הערךהבחינות  פי -על  יםהמוצע  ניירות 
 תשקיף זה. 

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

במזומן על  םותשלום תמורתשותף הכללי בעלי השליטה ב  כאמור על ידיניירות הערך 
המוגבלל  םיד לרישום  שותף  קודם  הערך,  פי  באגדים    יםהכלול  ניירות  על  המוצעים 

 תשקיף זה למסחר בבורסה. 
 

ידי    יירכשואשר    ניירות הערך    ים חסומ  יהיו,  כאמורשותף הכללי  בעלי השליטה בעל 
 להלן.  2.9כמפורט בסעיף  
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 : פרטי ההצעה  2פרק 
 

 על פי התשקיף להשלמה  הצעה לציבור 2.1
 מוצעים בזה לציבור ניירות ערך כדלקמן:  2.1.1 
"(. היחידות  היחידות יחידות השתתפות רשומות על שם )להלן: "   2,000,200  

מקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל )הנאמן( בשותפות המוגבלת  
ידי השותף המוגבל לטובת בעלי היחידות בנאמנות המוחזקות   ומופעלות על 

 "( ניירות הערך המוצעים)להלן: "   ותחת הפיקוח של המפקח
 

"   20,002  -ניירות הערך המוצעים לציבור, מוצעים ב   "(,  אגדים אגדים )להלן: 
אחידה   הצעה  של  האגד  -בדרך  מחיר  על  אגד  מכרז  כל  כשהרכב  ומחירו  , 

 יהיה כדלקמן: המינימאלי 
 

 ₪   1,000 חידהלי₪  01יחידות במחיר של   100  
 ₪   1,000   לאגד יהמחיר המינימאל סה"כ  

 
ה   מאגד  מחיר  יפחת  לא  במכרז  ל  1,000  -שיקבע  מהמחיר   אגדש"ח  או 

בסעיף   כאמור  המשלימה  בהודעה  שייקבע  )להלן:  להלן    .2.1.2המעודכן 
 "(. ינימאליהמחיר המ" 

 
טרם    שותף הכללי לרכוש יחידות השתתפותבעלי השליטה בלעניין התחייבות    

  1.4הרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, ראה סעיף  
 לעיל.

  
 הודעה משלימה  2.1.2

הודעה משלימה השותפות   זה, תפרסם תשקיף  של פרסומו לאחר 2.1.2.1
לסעיף   ניירות2)א()16בהתאם  לחוק  התשכ"ח (  , 1968-ערך, 

התשס"ז  תשקיף(,  וטיוטת  משלימה  )הודעה  ערך  ניירות  -לתקנות 
משלימה" להלן:  )  2007 הודעה  ותקנות  המשלימה" "  ,  " ההודעה 

לא  תפורסם   המשלימה הודעה  .(בהתאמה  ייערכו  לציבור  והמכרז 
התקופה להגשת  ובלבד ש  ממועד פרסום התשקיףיום    75  -יאוחר מ

פי   ניירות הערך המוצעים על  להשלמה  תשקיף  ההזמנות לרכישת 
לפני  תחל   לפני  לא  לא  ותסתיים  המשלימה  ההודעה  תום פרסום 

ככל  .  ומתוכן חמש שעות מסחר לפחותממועד פרסומה  שבע שעות  
ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים  שבהודעה המשלימה  

תתחיל הודעה משלימה,  לתקנות  (  3)עד  (  1)א1הקבועים בתקנה  
פי   על  המוצעים  הערך  ניירות  לרכישת  הזמנות  להגשת  התקופה 
ההודעה   פרסום  ממועד  מסחר  ימי  שני  חלוף  לפני  לא  זה  תשקיף 

שעות המשלימה, ותסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש  
 .מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה

 
 הפרטים החסרים בתשקיף  יושלמו כל  ההודעה המשלימה  במסגרת 

יעודכנו/ו זה הניתנים  או  הפרטים  להוראות  בו  בהתאם   לעדכון, 
 :הפרטים הבאים זה תקנות הודעה משלימה, ובכלל

 
 הזמנות. להגשת והתקופה המכרז יום קביעת .א
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-המוצעים לציבור עלאגדים  ו/או כמות ההיחידות   כמות קביעת .ב
)כלפי מעלה  פי תשקיף ובלבד שכמויות אלה לא תשוננה  זה, 

לעומת אלה המצויינים    20%או כלפי מטה( בשיעור שיעלה על  
כמות   ומכפלת  תשונה לאגד  במחיר  האגדים  בתשקיף,  לא 

 לעומת המכפלה דנן לפי נתוני התשקיף.  30%-ביותר מ
 

, ובלבד שמחיר זה לא ישונה )כלפי מעלה  אגדהקביעת מחיר   .ג
כלפי על    או  שיעלה  בשיעור  המצוין    20%מטה(  זה  לעומת 

כמות   ומכפלת  תשונה לאגד  במחיר  האגדים  בתשקיף,  לא 
 לעומת המכפלה דנן לפי נתוני התשקיף. 30%-ביותר מ

 
שיהיו חיתום,    עמלות בדבר פרטים .ד ככל  והפצה  ניהול   ריכוז, 

 . יהיוופרטי המפיצים ככל ש
 

ניירות   אישור את קיבלההשותפות   כי ציון .ה לרישום  הבורסה 
 הערך למסחר. 

 
הערך  . ו ניירות  בתנאי  מהשינוי  מתחייב  תיקונו  אשר  פרט  כל 

המוצעים כאמור לעיל, לרבות הוצאות ההנפקה, תמורת ניירות  
 הערך המוצעים וייעודה. 

 
לרשות המשלימה  ההודעה 2.1.2.2 מערכת  ערך ניירות תוגש  באמצעות 

ותופץ שבהם  המגנ"א  ובמקומות  עם   פורסם באופן  זה.  תשקיף 
ההודעה פרסומה מתשקיף   בלתי לחלק המשלימה  תהפוך  נפרד 

 זה.
 

 תנאי ניירות הערך המוצעים  .32.1 
 להלן.  4הזכויות הנלוות ליחידות ההשתתפות מפורטות בפרק   

 
 רשימת החתימות והגשת הבקשות  .42.1 
 רשימת החתימות א.  

לציבור בדרך של   יםהמוצעאגדים  המועד לפתיחת רשימת החתימות ל
)להלן המכרז״  מכרז  ״יום  הבקשותאו  :  הגשת  והמועד   ״(״יום 

יפורסמו במסגרת    "( מועד סגירת רשימת החתימותלסגירתו )להלן: " 
 השותפות.ההודעה המשלימה שתפרסם 

  
  להשתתף   רשאיםשותף הכללי ובשותפות  ב  עניין   בעליהשותף הכללי ו  

 . הזמנות ולהגיש במכרז
 

 אגדים הגשת בקשות לרכישת  ב.  
ה  (1    לרכישת  הבקשות  ל  אגדיםאת  להגיש  יש   מציע המוצעים 

, תל  9אחד העם  רחוב  בע"מ, מ  בנק לאומי לישראלבאמצעות  
"(, או באמצעות הבנקים או חברי ההנפקה  רכז )להלן: "   1אביב

" הבורסה   ביחד:  בקשות )להלן  לקבלת  או המורשים   "
 .  במועדים שיפורטו בהודעה המשלימה"(, המפיצים " 

 

 
השותפות התקשרה בהסכם עם רכז ההנפקה על פיו רכז ההנפקה יעמיד לה שירותי ריכוז בקשר עם    1

₪    אלפי  25ההנפקה על פי התשקיף. בתמורה לשירותי הריכוז כאמור ישולם לרכז ההנפקה סך של  
 מתוך תמורת ההנפקה. 
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אצל   (2    להשגה  הניתנים  טפסים  גבי  על  תוגשנה  בקשות 
התחייב  כאילו  ייחשב  מבקש  כל  בקשות.  לקבלת  המורשים 
מהענות  כתוצאה  לו  שיוקצו  הערך  ניירות  את  לקבל  בבקשתו 
מלאה או חלקית לבקשתו, בהתאם לתנאי תשקיף זה וייחשב  

 ם שהוא זכאי לקבל  האגדיםכמתחייב לשלם את מלוא תמורת  
, כמפורט  מציעודיע על כך הי המכרז, כפי ש  בהתאם לתוצאות

 להלן. הבקשות לרכישה הינן בלתי חוזרות. 
 

כלפי   (3    וחייבים  אחראים  יהיו  בקשות  לקבלת    המציע המורשים 
בגין   שתגיע  התמורה  מלוא  לתשלום  ההנפקה  רכז  וכלפי 

 בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן, או בחלקן.
 

. הבקשות תוגשנה  אגד אחדות לפחות מלא ניתן להגיש בקש (4   
של   יםשלמאגדים  ב כלשהו  חלק  לגבי  שתוגש  בקשה  בלבד. 

מספר  אגד   לגבי  המוגשת  כבקשה  אותה    האגדיםיראו 
של    יםהשלמ כלשהו  וחלק  בלבד,  בה  ההנקוב  בה אגד  נקוב 

 מלכתחילה. ויראו אותו כאילו לא נכלל ב
 

שהוא מבקש    םהאגדיהמבקש יציין על גבי בקשתו את מספר   (5   
המוצע על ידו אשר לא יפחת ממחיר האגד  לרכוש ואת מחיר  

 .  יהאגד המינימאל
 

שונים,   (6    במחירים  בקשות  שלוש  עד  להגיש  רשאי  מבקש  כל 
יהיו בסך של   ש"ח, באופן    1ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים 

מעל למחיר   אגדיםשבו המדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין  
להזמין    1,001הינה    2יהמינימאל ניתן  ולאחריה    אגדים ש"ח 

 .  'ש"ח וכו 1,003ש"ח,  1,002במחיר של 
 

 בן משפחתו הגר עמו. לרבות" לצורך פרק זה, מבקש "    
 

המועד בקשה שתתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות לאחר   (7   
המשלימה בהודעה  אצל    שיפורט  שתתקבל  או  המכרז,  ביום 

לאחר   ההנפקה  המשלימהרכז  בהודעה  שיפורט  לא המועד   ,
תועברנה לרכז  אגדים  . הבקשות לרכישת  המציעתיענה על ידי  

עד   המכרז  ביום  בקשות  לקבלת  המורשים  ידי  על  ההנפקה 
ש השעה   המשלימההמועד  בהודעה  במעטפות תפורט   ,

להגשת   האחרון  למועד  עד  סגורות  תשמרנה  אשר  סגורות, 
הבקשות, ותוכנסנה לתיבה סגורה על ידי רכז ההנפקה ביחד  

 עם הבקשות אשר הוגשו ישירות אליו. 
 

כלשהו,   אגדבקשות שתוגשנה במכרז כשלא ננקב בהן מחיר   (8   
שתוגשנה במכרז בהן יראו אותן כאילו לא הוגשו כלל. בקשות  

מחיר   האגד  נקוב  ממחיר  המינימאלנמוך  אותן  יאגד  יראו   ,
 .יהאגד המינימאלכאילו נקוב בהן מחיר 

 
 
 
 

 
 כפוף לשינויים מכח ההודעה המשלימה. ב  2
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 הליך המכרז ג.  
 פתיחת המעטפות  (1   
המכרז,       המשלימהביום  בהודעה  שיפורטו  תיפתח במועדים   ,

של  החשבון  רואה  בנוכחות  המעטפות  יפתחו  וכן  התיבה 
ויסוכמו    השותפות המכרז,  הליכי  נאותות  על  יפקח  אשר 

 ויעובדו תוצאות המכרז.
 

 אופן קביעת מחיר היחידה והקצאת היחידות (2   
המכירה"      או שבמחירים    –"  מחיר  שבו  ביותר  הגבוה  המחיר 

גבוהים ממנו הוגשו הזמנות לרכישת כל ניירות הערך שהוצעו  
בתשקיף; הייתה כמות ניירות הערך שלגביהם הוגשו הזמנות 

 שנקבע בהצעה. יהמחיר המינימאל –קטנה מהכמות בתשקיף 
 

לחלוקה"      שנותרה  שהוצעה   –"  הכמות  הערך  ניירות  כמות 
לאחר שהוגשו   בתשקיף,  הערך  ניירות  כמות  ממנה  שנוכתה 

 לגביהם הזמנות במחיר העולה על מחיר המכירה. 
 

ניירות ערך על פי תשקיף זה תעשה באופן של הצעה  (3    הצעת 
ניירות ערך  ניירות ערך )אופן הצעת  אחידה כמפורט בתקנות 

תשס"ז "   2007-לציבור(,  ההצעה )להלן:  אופן  "(,  תקנות 
 במחיר המכירה שייקבע במכרז, באופן המפורט להלן. 

 
 אופן חלוקת היחידות למבקשים ד.  
בבקשות   (1    הכלולים  האגדים  של  הכולל  והמספר  היה 

של   הכולל  מהמספר  יפחת    ים המוצע  האגדיםשתתקבלנה, 
המחיר    –לציבור   כזה,  במקרה  במלואן.  כל הבקשות  תענינה 

יהיה המחיר  לאגד   ידי הנענים   יימאלהמינשייקבע  שהוצע על 
 להצעה.

 
של   (2    הכולל  המספר  בו  בבקשות    יםהכלול  האגדיםבמקרה 

שתתקבלנה יהיה שווה או יעלה על מספר היחידות המוצעות  
במחיר    יםהמוצעהאגדים  כל  יונפקו  לציבור,   , המכירהבמכרז 

גבוהים  במחירים  )ו/או  שבו  ביותר  הגבוה  המחיר  יהיה  אשר 
במ הוגשו  כל  ממנו(  לרכישת  בקשות  המוצעים  כרז  האגדים 

 לציבור. 
 

המוצעים  הקצאת   (3    במחיר האגדים  זה  תשקיף  פי  על  לציבור 
 , תעשה באופן הבא:המכירה

 
לא   –  המכירהבקשות הנוקבות במחיר הנמוך ממחיר   א(     

 תענינה.
 

ממחיר   ב(      גבוה  במחיר  הנוקבות    –  המכירהבקשות 
 תענינה במלואן. 

 



   -ב                                                       
 

5   

במחיר   ג(     הנוקבות  באופן    –  המכירהבקשות  תענינה 
מספר   מתוך  יקבל  מבקש  שכל  כך  האגדים יחסי, 

לציבור שיוותר לחלוקה, לאחר ההקצאה בגין  המוצעים  
ממחיר   גבוה  במחיר  הנוקבות  חלק המכירה,  בקשות 

מספר   שבין  ליחס  בבקשה האגדים  השווה  שהזמין 
של  הכולל  המספר  לבין  שייקבע  במחיר  נקב  שבה 

הכלולים  הא המחיר גדים  ננקב  בהן  הבקשות  בכל 
 .  (הקרובלאגד שייקבע מעוגל 

 
לעיל (  3"ק  על אף האמור לעיל, אם על פי ההקצאה כאמור בס  (4   

כמפורט בסעיף   ביחידות ההשתתפותלא יתקיים פיזור מזערי  
על פי סעיף    המכירהלהלן, אזי תבוצע ההקצאה במחיר    2.3.2

 זה כדלהלן: 
 

ממחיר  בקשו א(      הנמוך  במחיר  הנוקבות  לא   -  המכירהת 
 תיעננה.

 
כאמור לעיל או גבוה   המכירהבקשות הנוקבות במחיר   ב(     

תיעננה באופן יחסי, כך שכל מזמין יקבל מתוך   -ממנו  
השווה ליחס שבין  אגדים  , מספר  האגדים המוצעיםסך  

במחיר    האגדיםמספר   הנוקבת  בבקשתו  שהזמין 
גבוה במחיר  או  מספר    שייקבע  לבין  האגדים ממנו, 

מחיר   ננקב  בהן  במכרז  הבקשות  או    במכירהשבכל 
 הקרוב. אגד מחיר גבוה ממנו מעוגל ל

 
לעיל לא יתקיים פיזור  (  4"ק  אם גם על פי ההקצאה כאמור בס (5   

בסעיף   כמפורט  מחדש   2.3.2מזערי  הקצאה  תבוצע  להלן, 
מהמחיר  יפחת  לא  אשר  חדש  רכישה  מחיר  קביעת  לצורך 

ואשר יהיה מחיר הרכישה הגבוה ביותר שבו יהיה   יהמינימאל
באופן   לציבור  המוצעים  הערך  ניירות  את  להקצות  ניתן 

בסעיף   כמפורט  המזערי  הפיזור  דרישות    2.3.2שיתקיימו 
יוקצו   לא  שלמזמין  ובלבד  מזה  ב  אגדיםלהלן,  גבוה  מספר 

 " )להלן:  בבקשתו  שנקב  מזה  גבוה  במחיר  או  מחיר שהזמין 
החדש  תיעשה הרכישה  כאמור,  חדש  רכישה  מחיר  נקבע   .)"

בס כאמור  הרכישה   (4"ק  ההקצאה  מחיר  ובמקום  לעיל 
בקשות  החדש.  הרכישה  מחיר  נאמר  כאילו  ייראה  שייקבע 
לא  החדש  הרכישה  ממחיר  נמוך  רכישה  במחיר  הנוקבות 

 ה.תיעננ
 

לפי ס (6    גם כתוצאה מהקצאה  פיזור  (  5"ק  אם  יתקיים  לעיל לא 
להלן, לא יוקצו ניירות ערך על פי    2.3.2מזערי כמפורט בסעיף  

 תשקיף זה ותבוטל ההנפקה לציבור. 
 

ייווצרו שברי   (7    , הם  אגדיםאם כתוצאה מההקצאה כאמור לעיל 
עודפים של   רכז ההנפקה.  כפי שיקבע  יוותרו  שאגדים  יעוגלו, 

ידי רכז ההנפקה במחיר  יירכשו על  כתוצאה מהעיגול כאמור, 
 שיקבע.
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 המכרזיך לאחר תארהקצאות נוספות  ה.  
יהא   יתר, כהגדרתה בתקנות אופן ההצעה,  במקרה בו תהא חתימת 
במחיר   הזמנות  שהגישו  המזמינים  לכלל  להקצות  רשאי  הנאמן 
הגבוה  במחיר  או  העניין,  לפי  החדש,  הרכישה  במחיר  או  המכירה 
יעלה על   ניירות הערך המוצעים בהיקף שלא  ממנו, כמות נוספת של 

ה על פי תשקיף זה, קרי  ( מהכמות שהוצע15%חמישה עשר אחוזים )
יותר מ ההקצאה הנוספת יחידות השתתפות )להלן: "  300,028  -לא 

 )ד( לעיל.2.1.4"(, אשר יוקצו בהתאם לסעיף לכלל המזמינים
 

", משמע היחס בין חתימת יתר יובהר כי על פי תקנות אופן ההצעה, " 
בהצעה  במחיר המכירה  הזמנות  לגביהן  הערך שהוגשו  ניירות  כמות 

על  אחידה   עולה  שהוא  ובלבד  לחלוקה,  שנותרה  הכמות  -ו  1לבין 
לחלוקה"  שנותרה  שהוצעה  הכמות  ערך  ניירות  כמות  משמע   ,"

לגביהם  שהוגשו  ערך  ניירות  כמות  ממנה  שנוכתה  לאחר  בתשקיף, 
 הזמנות במחיר העולה על מחיר המכירה בהצעה אחידה.

 
 חשבון מיוחד  .52.1 
לפני   א.   המכרז  סמוך  ההנפקה,  תאריך  רכז  יפתח  בנקאי  ,  תאגיד  אצל 

בקשר להנפקה וימסור למפיצים    נאמןחשבון נאמנות מיוחד על שם ה
 " ידי  החשבון המיוחדאת פרטיו )להלן:  ינוהל על  "(. החשבון המיוחד 

ובשם   עבור  בלעדי  באופן  ההנפקה    סכומים ה  ו ב  יופקדווהנאמן  רכז 
 ענו. נ  םרכישתל  הבקשותשעים  האגדים המוצ  גיןב  יתרה  יןב  שולמוש

, תוחזק התמורה בחשבון נאמןכל עוד לא הועברה תמורת ההצעה ל
 ונושאי ריבית על בסיס יומי.  שקליים המיוחד ותושקע בפיקדונות 

 
לעניין   ב.   הבורסה  דרישות  במלואן  והתקיימו  והיה  מזערי  שווי  פיזור 

 )א( להלן2.3.2כמפורט בסעיף    יחידות ההשתתפותאחזקות הציבור ב
ב וכי   רכשבעלי השליטה  הכללי  לה  ושותף  יחידות ההשתתפות   ן את 

לנאמן )השותף   , יעביר רכז ההנפקהלעיל  1.4כאמור בסעיף    והתחייב
ה,  המוגבל( יום  לא   ראשוןה  מסחר עד  הבקשות  הגשת  יום  לאחר 

בצירוף פירות  את הכספים שבחשבון המיוחד ),  14:00יאוחר מהשעה  
שנצברו   עמל  בגינםההשקעה  והפצהובניכוי  ריכוז  כנגד ות  וזאת   )

בגין  העברת   ונרכשו על פי  יחידות ההשתתפותתעודות  , אשר הוצעו 
אביב להתשקיף,   בתל  ערך  לניירות  הבורסה  של  לרישומים    חברה 

 "(. החברה לרישומים בע"מ )להלן: " 
 

רכז   ג.   יעביר  נטו  ההנפקה  תמורת  מסך  השותפות,  הוראת  פי  על 
ההנפקה סכומים לחברות הפורטפוליו של השותפות אשר השותפות 
התחייבה להשקיע בהן כתנאי לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר,  

 כמפורט בתשקיף.  
 

, לעיל "ק ב'כמפורט בסדרישות הבורסה כל אם יתברר כי לא התקיימו  .ד  
ה כספים  תבוטל  ייגבו  ולא  המוצעים  הערך  ניירות  יוקצו  לא  הנפקה, 

 מהמזמינים. 
 
 הודעה על תוצאות הנפקה, פיצול וויתור  .22

, תימסר 10:00עד שעה  יום הגשת הבקשות  ביום המסחר הראשון שלאחר   א. 
הודעה על ידי רכז ההנפקה, באמצעות המפיצים, למבקשים אשר בקשותיהם  

כמות שנקבע במכרז,    אגדהמחיר לנענו במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את  
 .  םשתוקצה ואת התמורה המגיעה מהם בעבור אגדים ה
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לשעה   ב.  עד  יום  ובאותו  כאמור  ההודעה  קבלת  המבקשים  12:30עם  יעבירו   ,

המורשים לקבלת באמצעות  שהזמנותיהם לרכישת ניירות ערך בהנפקה נענו,  
, אשר האגדים, לרכז ההנפקה את מלוא התמורה המגיעה מהם עבור  בקשות

 לעיל.  2.1.4לגביהן נענתה ההצעה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף 
 

בדוח מיידי    יעמצודיע הי יום הגשת הבקשות  ביום העסקים הראשון שלאחר   ג. 
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 
 : לרישום למסחר שלאישור הבורסה יתקבל טרם פרסום ההודעה המשלימה 

 
 לציבור על פי תשקיף זה.  ותהמוצע  יחידות ההשתתפות .א

 
ההשתתפות .ב ב  ושירכש  יחידות  השליטה  לאחר בעלי  הכללי  שותף 

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

 
כתוצאה   .ג שתנבענה  השתתפות  לא יחידות  אופציה  כתבי  ממימוש 

 להלן.  3.2.6 -ו 3.2.5  פיםסחירים כמפורט בסעי
 

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

 
אחזקות  מותנה בפיזור מזערי של  האמורים  הרישום למסחר של ניירות הערך    

בסעיף   כאמור  ההשתתפות  ביחידות  ציבור  אחזקות  ושווי  )א( 2.3.2הציבור 
שותף הכללי כפי  בעלי השליטה בעל ידי    להלן וברכישת יחידות ההשתתפות

 . עילל 1.4כאמור בסעיף  ושהתחייב
 

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

שהן   וככל  לעת  מעת  שיהיו  כפי  פיו  על  הדירקטוריון  והנחיות  הבורסה 
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  חב מוגבלות  שותפויות  על  חלות  שהן  ככל  בבורסה  הרשומה  רה 

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

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

 :מותנה בכך
 

 20 -ששווי החזקות הציבור ביחידות ההשתתפות לא יפחת מ (1
 ; ליון ₪ ימ
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הציבור   (2 אחזקות  לאחר ששיעור  סמוך  ההשתתפות,  ביחידות 
מהחלופות   באחת  מהקבוע  יפחת  לא  למסחר,  הרישום 

 : המפורטות להלן, לפי העניין
 

הציבור  החזקות  שווי  כאשר 
 הינו: 

יהיה  שעור   הציבור  החזקות 
 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 

פי   ועל  זה  הציבור תשקיף  אחזקות  שיעור  ההנפקה,  מבנה 
 . 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  שווי    -בסעיף  על  עולה  החזקותיו  ששווי  אחד  מחזיק 

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  
"   מבע"   טרייד  דש  מיטבעם    12.10.2020ביום   "(  עושה השוק )להלן: 

( על " ההסכםאו "   " הסכם עשיית השוק בהסכם לעשיית שוק )להלן: " 
של   ההשתתפות  ביחידות  שוק  כעושה  השוק  עושה  יפעל  פיו 

עושה   ישמש  ההסכם  פי  על  של השותפות.  שוק  כעושה  השוק 
 .יההנחיוהוהבורסה  תקנוןל בהתאם השותפות

 
 התמורה בגין עשיית השוק הינה בסכום שאינו מהותי.    

 
במשך תקופת ההסכם הוא   כי  במסגרת ההסכם התחייב עושה השוק   

יפעל כעושה שוק, ויגיש לביצוע בבורסה פקודות עשיית שוק כנדרש,  
בכלל,   הדין  להוראות  בהתאם  שוק  מעושה  הנדרש  כל  את  ויבצע 
פי   ועל  בפרט  לעת,  מעת  שיהיו  כפי  והנחיותיה,  הבורסה  ולתקנון 

 של  מיוחד  בחשבון  תתבצע  השוק  עשיית.  השוק  עשיית  הסכם  הוראות
  נשוא   הערך  בניירות  השוק  עשיית  לפעילות  שייוחד,  וקהש  עושה

 . ההסכם
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 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   ,
שוק   מצבי  פי  על  הבורסה  לתקנון  ובכפוף  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי 

 . בשותפותבהתפתחות אירועים חריגים בשוק ו/או 
 
של  ה לתקופה  הינו  מיום    שנההסכם    ביחידותהראשון    המסחרהחל 

" ההשתתפות   התקופה    בתום"(.  הראשונית  ההסכם  תקופת)להלן: 
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 
ומראש. )ב(    יום בכתב  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
החדש  השוק  עושה  יפעל"(,  החדש  ההסדר"  להסדר  ככל בהתאם   ,

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

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

    
ביום      קיבל  השוק  לפעילותו    12.10.2020עושה  הבורסה  אישור  את 

 . ההשתתפות יחידותכעושה שוק ב
    
על פי הנחיות הבורסה, במקרה שבו חדל עושה השוק מלשמש עושה     

שוק או ביטל מנכ״ל הבורסה את האישור שניתן לעושה השוק לפעול 
של   רישומן  ממועד  שנה  חלפה  בטרם  שוק,  יחידות  כעושה 

ארבעה עוש  שותפותלמסחר, תמנה הההשתתפות   תוך  אחר  שוק  ה 
ימים מהמועד בו חדל עושה השוק לשמש כעושה שוק או (  14)  עשרה

השוק  לעושה  שניתן  האישור  את  הבורסה  מנכ״ל  ביטל  בו  מהמועד 
 לפעול כעושה שוק, לפי העניין. 

 
בסעיף   .ב   כאמור  הציבור  החזקות  של  מזערי"  "פזור  התקיים  לא 

ידי  2.3.2 על  נרכשו  לא  או  לעיל  ב  בעלי)א(  הכללי השליטה  שותף 
לעיל או    1.4התחייב שירכוש כאמור בסעיף    ןיחידות ההשתתפות אות

של   בסכום  ההשתתפות  ביחידות  ציבור  אחזקות  שווי  התקיים  לא 
מיליון ₪, תבוטל ההנפקה של פי תשקיף זה, ניירות הערך   20לפחות  

 לא 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 
יומיים   עיתונים  בשני  הביטול,  ממועד  יומיים  תוך  ההנפקה  ביטול 

 הנפוצים בישראל בשפה העברית.
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 הימנעות מעשיית הסדרים 2.4
הנאמן    יםהדירקטור המציע,   2.4.1  המציע,  מתחייבים ושל  הנאמן  של  הדירקטור 

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

 ר למפורט בתשקיף.שרכשו מעב
 

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

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

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

ג' כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור    ד לעיל עם צ  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   ,

מ ומחיקתם  ערך  בניירות  דירקטוריון  לעניין השעיית מסחר  ן הרישום למסחר, רשאי 
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 
או   ידה לפני הרישום למסחר  על  ושיווק של   בייצורבתחום הפעילות שנקבע 

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

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

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

כלהחדשנות בגין  הינו    "(  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  

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

 .מונחים אלה בחוק המו"פ פרויקט מחקר ו/או פיתוח כהגדרת
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התקבל אישור רשות החדשנות כי ההשקעה מקיימת את מטרות חוק   (2
 .המו"פ

 
תאגיד     זה  ס"ק  המוגבלת  המוחזקת  חברה    -לענין  השותפות  ידי  או על 

 . על ידההמוחזקת  שותפות מוגבלת
 

השותפות המוגבלת החלה לעסוק גם בתחומי פעילות שאינם בתחום עיסוקה   ב. 
 ., כאמור בס"ק ג'הבלעדי

 
שהתחייבה   ג.  מאלה  אחרים  בפרויקטים  לעסוק  החלה  המוגבלת  השותפות 

חר לראשונה או לעסוק בהם בהסכם השותפות המוגבלת לפני הרישום למס
מאלה שהוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת לאחר הרישום למסחר לראשונה  
ואשר תיקון הסכם השותפות בשלם אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי 

 3היחידות. 
 

זה   ומחיקתם מן הרשום למסחר כאמור בסעיף  הליכי השעית המסחר בניירות ערך 
ומחיקת ניירות ערך בשותפות מוגבלת בשל פירוקה לעיל יהיו זהים להליכי השעיית  

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 
היחידו  )ב(2.1.5בסעיף   תעודות  השותף לעיל.  של  אישור  יכללו  כאמור  ת 

   המוגבל בדבר החזקת ניירות הערך בנאמנות עבור מחזיקי תעודות היחידות. 
 

יהיה להחזיק במישרין ביחידות ההשתתפות המוצע 2.6.2  ניתן    ותבשום מקרה לא 
ורק באמצעות השותף המוגבל,   זה, וההחזקה בהן תהיה אך  פי תשקיף  על 

 חזיק בהם בנאמנות.שישמש כבעלים הרשום שלהם, וי
 
 כישת האגדים והצעתם על ידי המציע ר .72

שנחתם    הסכם  פי  התשקיףעל  פרסום  זה:    ערב  )בתשקיף  הנאמן  לבין  המציע  בין 
, יציע המציע לציבור על פי תשקיף זה את כל ניירות הערך "(הסכם הצעת האגדים" 

הנאמן   זה.  תשקיף  פי  על  לציבור  המוצעים  באגדים  להקצות הכלולים  התחייב 
באגדים   הכלולים  הערך  ניירות  לרכישת  להזמנתם  יענה  המציע  אשר  למבקשים 
ידם   על  שירכשו  באגדים  הכלולים  הערך  ניירות  את  זה,  תשקיף  פי  על  המוצעים 

בסעיף   כאמור  המכירה  במחיר  תיעשה  למבקשים  ההקצאה  ( 2)ג()2.1.4כאמור. 
יעשה במישרין    לעיל. ידי מי שירכשו את האגדים  התשלום לנאמן עבור האגדים  על 

יהיה שווה לאותם הסכומים שיתקבלו בפועל בגין   והוא  המוצעים על פי תשקיף זה, 
הנפקת האגדים לציבור. המציע לא יהיה חייב לשלם לנאמן סכומים מעבר לסכומים  

 האמורים.  
 

הנאמן ישקיע את כל סכום תמורת ההנפקה )נטו(, לאחר ניכוי הוצאות ההנפקה )ראה  
₪ להוצאות הנאמנות, בהון השותפות מיד    200,000להלן( ובניכוי סכום של    6רק  פ

 עם קבלתו. 
 

 
כי השותפות רשאית לבצע   3 על אף האמור לעיל, בהתאם לתקנון הבורסה, בהסכם השותפות נקבע, 

שנים שתחל במועד    3פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת לתקופה של  
 לעיל(.  5לפרק  בהסכם השותפות המצורף כנספח א' 5.1הרישום למסחר )ראה סעיף 
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עמלות    כל  לרבות  התשקיף,  פי  על  וההצעה  ההנפקה  הוצאות  וההפצהכל  , הריכוז 
יד  השותפותיחולו על   חזיר  ת  השותפות  .מתוך כספי תמורת ההנפקה  הוישולמו על 

, אם בהן   וההנפקה את כל הוצאות ההנפקה שנשאמציע מתוך כספי תמורת  נאמן ולל
ידי המפקח,    וככל שנשאו, ויאושר על  ידי המציע  ייערך על  כפי שיפורט בדו"ח אשר 

   במועד שבו יתקבלו כספי תמורת ההנפקה בידיו.
 

במקרה של ביטול ההנפקה מכל סיבה שהיא, יחזיר הנאמן לזכאים לכך תוך שני ימי   
א ההנפקה  ביטול  לאחר  פירות  עסקים  בתוספת  האגדים  בגין  ששילמו  הכספים  ת 

במקרה של ביטול ההנפקה   ההשקעה )נטו( של כספים אלו בניכוי מס כדין )אם יחול(.
  כאמור, השותף הכללי ישא בכל הוצאות ההנפקה.

 
 ומפיצים  חתמים .82

על הערך  ניירות  בחיתוםהפי  -הצעת  בחלקה  מובטחת  הסכם .  תשקיף  עיקרי  להלן 
מיום   והשותפותבין    4________ החיתום  הכללי  לבין  השותף  אחד,  מצד  לאומי , 

, מצד שני, אשר "(לאומי " או " מים המתמחריםהחתפרטנרס חתמים בע"מ )להלן: " 
 "(: הסכם החיתום__________ )להלן: " יכנס לתוקף עם 

 
הסכימו  -על 2.8.1 החיתום,  הסכם  בסעיף  פי  המפורטים  להלן    2.8.2החתמים 

 " רכישת  "(החתמים )להלן:  את  כל  מתוך  אגדים    9,000  של  םלהבטיח 
לציבור  המוצעהאגדים   " ים  הערך "   או  " יםהמובטח  אגדיםה)להלן:  ניירות 

 מחיר המינימלי לאגד."(, וזאת בהמובטחים
 

 שיעור השתתפות החתמים 2.8.2
ה רכישת  בהבטחת  משתתף  החתמים  מיחידי  אחד  המובטחים  כל  אגדים 

 ום להלן: בהתאם לרש
 

   אגדים שהתחייב לרכוש מס' ה שם החתם 

 0009, לאומי פרטנרס חתמים בע"מ

 9,000 סה"כ  

 
 התחייבות החיתום  2.8.3

בסעיף התחייבו  החתמים   .א כאמור  חלקו  שיעור  לפי  אחד  כל  לרכוש, 
ה  2.8.2 מאת  המציע  לעיל,  כל  אאת  המובטחים  ביחס  אגדים  שר 
סגירת רשימת כי לא הוגשו לה עד  שותפות  תודיע ה  םאליה למועד 

המלא   םמחיר  שותפות, או שלא שולם לםהחתימות, בקשות לרכישת 
בתשקיף. לכך  הקבוע  במועד  שהיא  סיבה  האגדים   מכל  רכישת 

המובטחים על ידי החתמים והתשלום בגינם יתבצעו במועד וכאמור  
להלן. התחייבות החתמים לפי סעיף זה כפופה לקיום    2.8.5בסעיף  

רות הערך המוצעים לציבור למסחר בבורסה כולל  התנאים לרישום ניי
הציבור.  החזקות  ושיעור  שווי  ודרישות  מזערי  פיזור  קיום  היתר    בין 

אם וככל שתידרש כאמור לעיל, תעשה אגדים המובטחים,  רכישת ה
 בניכוי מיסים והיטלים, במידה שיהיו כאלה. מחיר המינימלי לאגד,ב

 
בהנפקה עפ"י   אגדיםהחתמים או מי מהם לא יגישו בקשות לרכישת   .ב

עצמם.   עבור  מפיציהתשקיף,  שיהיו,    ואולם,  ככל  רשאים  ההנפקה, 
 ואף עשויים להגיש הזמנות במכרז לציבור.

 

 
 זו.  טיוטאנחתם במועד  טרם  4
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ה .ג כלפי  אחראי  יהיה  החתמים  מיחידי  אחד  והשותפות כל    מציע 
ית בין  בהתאם לשיעור השתתפותו כאמור לעיל וללא כל אחריות הדד

 החתמים.
 

מהחתמים .ד אחד  המתמחרים  ,כל  והמורשים    ,החתמים  המפיצים 
כל כי  התחייב,  בקשות  או    לקבלת  באמצעותו  שתיעשה  מכירה 

ניירות הערך המוצעים   שיווק  לצורך  באמצעות מפיץ שעמו התקשר 
ייקבע במכרז שלאגד  הוא המחיר    –בתשקיף, תיעשה במחיר אחיד  

בתשקיף רשכמפורט  יהא  לא  וכי  כל ,  לרוכש  לשלם  אופן  בשום  אי 
ו/או   כל שהיא  עמלה  בעקיפין,  או  במישרין  הערך,  ניירות  של  שהוא 

כלשהו בגין יחידות שרכש   אגדליתן כל הנחה במחיר שישלם רוכש  
לו הטבה כל שהיא לעומת המחיר ל ליתן  אגד שייקבע בהתאם ו/או 

 פין הדין. -, והכל למעט עמלת הפצה למפיץ, עללאמור בתשקיף
  

 צהרות כשירותה 2.8.4
ההצהירו  החתמים   .א כי שותפות  כלפי  המתמחרים  החתמים  וכלפי 

הם רשומים כדין במרשם החתמים החיתום  בתאריך חתימת הסכם  
 -)ב( לתקנות ניירות ערך )חיתום(, )תיקון(, התשס"ז  3על פי תקנה  

2007   " החיתום)להלן:  בתאריך תקנות  כי  וכן  פעיל  במעמד   )"
הסכם   הנדרשים החיתום  חתימת  הכשירות  תנאי  בהם  מתקיימים 

פי תקנות החיתום, והם מורשים לפעול  -)בין הקבועים ובין זמניים( על
כי החל במועד חתימת הסכם  הצהירו והתחייבו  על פי התקנות הנ"ל ו

ירות עד למילוי מלוא התחייבויותיהם על פיו תהיה להם כשהחיתום  
ולחתמים המתמחרים, על שותפות  ללמציע וכאמור וכי יודיעו לאלתר  

 כל שינוי בנכונות הצהרתם בדבר כשירות לשמש כחתם.
 

החתמים   .ב מיחידי  אחד  כלפי  הכל  וצהיר  וכלפי    שותפותה המציע 
יש לו יכולת החיתום  החתמים המתמחרים כי בתאריך חתימת הסכם  

אחר למילוי  מותנית  ובלתי  ודאית  פי    כספית  על  התחייבויותיו  כל 
תחייב כי תהא לו יכולת כספית כאמור, עד  ה צהיר וה,  החיתוםהסכם  

לאלתר   יודיע  וכי  האמורות,  התחייבויותיו  מלוא  למציע  למילוי 
או שותפות  לו הצהרתו  בנכונות  שינוי  כל  על  המתמחרים,  ולחתמים 

 ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו כאמור. 
 

מהחתמים   .ג אחד  כלהכל  ופי  צהיר  רשאי שותפות  ההמציע  הוא  כי 
סעיף   נשוא  החיתומית  בהתחייבות  גם  לעיל    2.8.2להתחייב 

בתקנה   הסייגים    10בהתחשב  בכל  עומד  הוא  וכי  החיתום  לתקנות 
להתחייבותו החיתומית בהסכם   זו בקשר  , החיתוםהמנויים בתקנה 

לאלתר   יודיע  ו וכי  כל שותפות  ללמציע  על  המתמחרים,  ולחתמים 
 ונות הצהרתו או ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו כאמור. שינוי בנכ

 
,  החיתוםצהיר כי עד למועד חתימתו על הסכם  הכל אחד מהחתמים   .ד

הוא קיים את כל חובות הדיווח המוטלות עליו מכוח תקנות החיתום  
, הודעה מלאה ומפורטת בהתאם יםם המתמחרמיוכי הוא יגיש לחת

יאו16לתקנה   לא  החיתום  לתקנות  ))ג'(  מיומיים  לאחר   2חר  ימים( 
 השלמת המכירה לפי ההצעה נשוא התשקיף.
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בס"ק   .ה כאמור  הודעה  ו/או    )ג(8.2.4  -ו  )ב(8.2.4התקבלה  לעיל, 
או   ההצהרות  בנכונות  שינוי  חל  כי  סברו  המתמחרים  החתמים 
לעיל,   כמפורט  התחייבויותיו  אחר  למלא  אחר  חתם  של  ביכולתו 

דעתם   שיקול  לפי  הם  הוצאתו רשאים  על  לחתם  להודיע  הבלעדי 
חלקו,   צמצום  או  או אחרים,  והחלפתו באחר  מקונסורציום החתמים 
או לנקוט בכל צעד אחר הנראה להם מתאים לשם הבטחת קיומו של 
במקרה   חלקי.  חיתום  כולל  המובטחים,  הערך  לניירות  חיתום 
כך   על  יתנו  כאמור הם  יפעילו את סמכותם  שהחתמים המתמחרים 

ללא דיחוי הודעה    ציע ולשותפות והמציע והשותפות ימסרומהודעה ל
 על כך לרשות ניירות ערך ולבורסה. 

 
תיקון   על  לחתום  מהחתמים  אחד  כל  מתחייב  כאמור,  בנסיבות 
או   ערך  ניירות  רשות  לדעת  תחייב  כאמור  והודעה  היה  תשקיף, 

א לחוק  25ו/או    25החתמים המתמחרים תיקון תשקיף לפי סעיפים  
 .-1968, התשכ"חניירות ערך

 
כלשהו   . ו חתם  לשחרור  עילה  כשלעצמו  יהווה  לא  כאמור  תיקון 

 מהתחייבותו על פי הסכם זה.
 

 העברת כספים 2.8.5
סמוך לפני יום המכרז, יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד בנקאי חשבון   .א

החשבון  "   :)להלן  שותף המוגבלנאמנות מיוחד נושא ריבית, על שם ה 
עדית על ידי רכז ההנפקה עבור "(. החשבון המיוחד ינוהל בלהמיוחד
בגין  השותף המוגבלובשם   בין היתר  ויופקדו בו הסכומים ששולמו   ,
נענו באמצעות רכז ההנפקה ובאמצעות   םשהבקשות לרכישת אגדים  

ינהג  ההנפקה  ורכז  התשקיף,  תנאי  פי  על  בבורסה  אחרים  חברים 
 פי תנאי התשקיף. -בהם ויפעל על פי חוק ניירות ערך ועל

 
יע .ב להרכז  המוגבל(  ביר  )השותף  עבור נאמן  שישולמו  הכספים  את 

לגביהאגדים  ה סכומי    םשבקשות  מלוא  בניכוי  הפירות(  )כולל  נענו 
להלן )בצירוף המע"מ בגינן, בהתאם   2.8.8העמלות כמפורט בסעיף  

יום עסקים אחד לאחר שנתקבלו   2.8.8להוראות סעיף   להלן(, תוך 
 אצלו.

 
העברת הכספים מותנית בכך כי בד בבד עם העברת הכספים כאמור  .ג

בגין  לעיל, יקבל רכז ההנפקה אישור אודות הפקדת תעודות  ב'  בס"ק  
 שנרכשו על ידי הציבור בידי החברה לרישומים.ניירות הערך 

 
על .ד שנוכו  העמלות  רכז  -סכומי  להעברת הנפקה  הידי  קודם  יאושרו 

הבורסה   ולחברי  לחתמים  ויועברו  לאומי  ידי  על  לחברה  הכספים 
הוראות   לפי  זה  להסכם  ובהתאם  התשקיף  פי  על  לכך  הזכאים 

עברו לחתמים ולמפיצים הזכאים שתינתנה על ידי לאומי. העמלות יו
, נאמןמורת ההנפקה ללכך על פי התשקיף, בד בבד עם העברת ת

 להלן.  2.8.8והכל כאמור בסעיף 
 

, רכז ההנפקה  החיתוםלעיל ולפי הסכם    ד'  -וב'  על אף האמור בס"ק   .ה
ל כספים  כל  יעביר  התנאים    נאמןלא  יתקיימו  אם  אלא  ולחתמים 

מזערי   פיזור  לקיום  הבורסה  בהנחיות  של הקבועים  מינימלי  ושווי 
 כמתואר בתשקיף.ולרישום למסחר בבורסה החזקות הציבור 
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היה וניירות הערך לא יירשמו למסחר, יחזיר רכז ההנפקה למזמינים   . ו
ששולמה על ידם, באם שולמה, בצירוף הפירות    אגדיםאת תמורת ה

 שנצברו בגינה, אם יהיו, ובניכוי מס כדין, אם יחול.  
 
 מימוש התחייבות החיתום  2.8.6

מהשעה .א יאוחר  לא  המכרז,  תאריך  שלאחר  הראשון  המסחר   ביום 
ה15:00 תודיע  של   שותפות ,  הכולל  המספר  את  ההנפקה  לרכז 

האגדים  ה המובטחיםמתוך  לרכוש אגדים  החתמים  על  אשר   ,
 .החיתוםבהתאם לתנאי הסכם 

 
לרכוש   .ב החתמים  שעל  המובטחים במקרה  האגדים  מתוך    אגדים 

באמצעות רכז   נאמןבהתאם להודעה כאמור לעיל, ישלמו החתמים ל
אות תמורת  את  התשקיף,  לתנאי  ובהתאם    אגדים   םההנפקה, 

משעה   יאוחר  לא  זה,  בהסכם  כאמור  לרכוש  ביום    17:00שעליהם 
שנתקיימו  לכך  בכפוף  וזאת  המכרז  יום  שלאחר  השלישי  המסחר 

 התנאים לרישום למסחר בבורסה כמתואר בתשקיף.
 

ותקצה   .ג תעביר  הנ"ל,  מהתמורה  סכום  כל  קבלת  שותפות הכנגד 
שרכשו,  הערך  ניירות  את  לרישומים,  החברה  באמצעות  לחתמים, 

 ותמסור להם תעודות בגינם.
 

ה .ד בגין  מהתמורה  לנכות  רשאים  יהיו  המובטחים החתמים    אגדים 
לציבור שעליהם לרכוש, את כל סכומי העמלות המגיעים להם על פי 

  2.8.8)בצירוף המע"מ בגינן, בהתאם להוראות סעיף  החיתום  הסכם  
לפני העברת התמורה על ידי  להלן(, ובלבד שסכומי העמלות לא נוכו  

 לעיל. )ד( 2.8.5בהתאם לסעיף החתמים 
 

התחייבותם  הסכימו  החתמים   .ה את  לממש  נדרשו  שבו  במקרה  כי 
הסכם   לפי  בסעיף    אגדיםולרכוש    החיתוםהחיתומית    2.8.2כאמור 

ממימוש שיירכשו על ידי החתמים כתוצאה  ניירות הערך  לעיל, כי אז  
כאמור,   החיתומית  בידי    מעברהתחייבותם  שיופקדו  הערך  לניירות 

בסעיף   כאמור  של    ,לעיל  )ד(2.8.5נאמן  הנאמנות  בידיה  יופקדו 
למכור תפעל  אשר  כאמור,   לאומי  שרכשו  הערך  ניירות  כל  את 

  ראטה(.-)מכירה פרו במרוכז ובאופן שוויוני
 

מטעם החתמים לרכישת ייחשב כבקשה בלתי חוזרת  החיתום  הסכם   . ו
 .החיתוםשהם התחייבו לרכוש כמפורט בהסכם  אגדים המובטחיםה

 
 רישום למסחר  2.8.7

ו לגרום  ההמציע  מתחייבים  עלשותפות  המוצעים  הערך  ניירות  כי  פי  -לכך 
 התשקיף יירשמו למסחר בבורסה מוקדם ככל האפשר.   

 
 עמלות 2.8.8

והחת המתמחרים  החתמים  של  ושרותיהם  התחייבויותיהם  מים תמורת 
להסכם   ההנפקה,  החיתוםבהתאם  ריכוז  שירותי  לרבות  השותף שלם  י, 

באמצעות רכז ההנפקה, לא יאוחר מיום העסקים השני שלאחר יום  המוגבל  
לעיל( את הסכומים המפורטים להלן, מהחשבון    2.8.5המכרז )בכפוף לסעיף  

 המיוחד: 
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 לחתמים  הפצהעמלת  .א
של    עמלה הערך   5%בשיעור  ניירות  כלל  של  )ברוטו(  התמורה    מן 

לציבור לחלקם    .המוצעים  רטה  פרו  החתמים  בין  תתחלק  זו  עמלה 
 בהתחייבות החיתומית. 

 
 ת חיתום לחתמים ועמל .ב

התחייבותם  מימוש  במסגרת  אגדים  ירכשו  שהחתמים  וככל  אם 
לחתמים    החיתומית המוגבל  השותף  ישלם  החיתום,  הסכם  פי  על 

מתמורת האגדים שנרכשו בפועל על   6%עמלה נוספת בשיעור של  
  )א(2.8.8עיף  בין החתמים כאמור בס  ה זו תחולקעמלידי החתמים.  

 לעיל.
 

 לחתמים אופציה כתבי הקצאת .ג
כתבי אופציה לא סחירים, ניתנים    125,013השותפות תקצה ללאומי  

ל של    125,013  -למימוש  תקופה  במהלך  השתתפות    24יחידות 
בסעיף   כמפורט  ההנפקה  השלמת  ממועד  לתשקיף.    3.2.6חודשים 

יהיה   האופציה  כתבי  המימוש של  ליחידת השתתפות,    10מחיר   ₪
ימי עסקים    5  תוך  ,הקצאת כתבי האופציה תתבצעמותאם דיבידנד.  

הרי השותפות ממועד  של  ההשתתפות  יחידות  של  למסחר  שום 
 . בבורסה

 
 לרכז ההנפקה  .ד

   .₪   25,000 עמלת ריכוז בסך
 

הוצאות בדיקות השקידה הנאותה את    לאומישיב לשותף המוגבל יה .ה
  .ש"ח  50,000שערכו בסכום של 

 
ידי ה . ו באמצעות רכז ההנפקה. שותף המוגבל  התשלומים ישולמו על 

מהווה   לעיל  מהאמור  חוזרת  בלתי  המוגבל  הוראה  לרכז  השותף 
 ההנפקה לתשלום הסכומים שלעיל.

 
מוסף,   .ז ערך  מס  חוק  במובן  מורשה"  "עוסק  שהינם  שלם ילגופים 

את העמלות והסכומים הנקובים לעיל, בתוספת מס  השותף המוגבל  
 ערך מוסף כנגד חשבונית. 

 
  החתמים והמורשים לקבלת בקשות לא יהיו רשאים בשום אופן ליתן .ח

 שרכש. אגדיםכלשהו בגין אגדים כל הנחה במחיר שישלם רוכש 
 

התשלומים  .ט מלוא  את  מהווים  זה  בסעיף  כאמור  התשלומים 
על  לחתמים  ה-המשתלמים  והשותף ידי  המוגבל  השותף  שותפות, 

עלהכללי   הערך  ניירות  להצעת  וה-בקשר  התשקיף,  שותפות,  פי 
והשותף הכללי   המוגבל  כל    יםחייב   יהיו לא  השותף  לחתמים  לשלם 

סכום נוסף או אחר, בין כהחזר הוצאות ובין כעמלה בקשר עם הצעת  
 פי התשקיף. -על אגדיםה

 
לצדדים  . י לשלם  זכאים  החתמים  יהיו  להם,  המגיעות  העמלות  מתוך 

על כמפיצים  לשמש  הכשירים  החיתום  -שלישיים  תקנות  הוראות  פי 
העמלה  ע תשולם  שלא  ובלבד  ומקובל  סביר  בשיעור  הפצה  מלת 

 לרוכש סופי של ניירות הערך.
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רכז ההנפקה לא יעביר לחתם כלשהו עמלות כלשהן מכוח הסכם זה  .יא
לחת דיווח  חתם  שאותו  לאחר  הדיווחים    יםהמתמחר  מיםאלא  את 

 לעיל.  )ג(8.2.4שעליו למסור לו בהתאם לסעיף 
 

  שותפות, וע מכל סעד אחר שיעמוד ללמרות האמור לעיל ומבלי לגר .יב
ולשותף הכללי לא עמד בהתחייבויותיו  לשותף המוגבל  , חתם אשר 

עמלות  לקבל  זכאי  יהיה  לא  מקצתן,  או  כולן  החיתום,  הסכם  פי  על 
 כלשהן על פי הסכם החיתום.

 
 הכללי והשותף שותפותהצהרות ה 2.8.9

 -כלפי החתמים כי: שותפות והשותף הכללי הצהירו והתחייבו ה
 

הכלול   וערכ  םה .א המידע  את  ולוודא  לאמת  כדי  הבדיקות  כל  את 
להלן,   כאמור  בו  שיוכנס  תיקון  כל  לרבות  התשקיף,  כי  בתשקיף, 

ל ביחס  המהותי  המידע  כל  את  ובנאמנות  נכונה  , שותפותמתאר 
תר הפרטים המהותיים  העובדות, ההסכמים )בכתב ובע"פ(, וכן כל י

הנזכרים בו, הכל ככל שקיימת חובה לכלול פרטים כאלה  שותפות  ל
להיות -בתשקיף על פרט העשוי  כל  וכי לא חסר בתשקיף  דין  כל  פי 

אינו   והוא  פיו  על  ערך  ניירות  רכישת  השוקל  סביר  למשקיע  חשוב 
  -1968כולל פרט מטעה כלשהו כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 "(.  רט מטעהפ)להלן: " 
 

את הבדיקות הנ"ל כנדרש על פי כל  שותפות והשותף הכללי ערכו  ה .ב
חתמים עבור הדין, באופן עצמאי ומבלי להסתמך על בדיקות שערכו  

התשקיף. על  חתימתם  עם  בקשר  את    שותפות  ה  עצמם  תשפה 
החתמים או כל אחד מהם בשל חבות כספית שהוטלה עליו לטובת  

, לרבות פסק דין שניתן  שביצועו לא עוכב  פסק דין אדם אחר על פי  
שהיה  מחמת  משפט,  בית  בידי  שאושר  בורר  פסק  או  בפשרה 
לרבות   סבירות,  התדיינות  הוצאות  בגין  וכן  מטעה,  פרט  בתשקיף 

שה  שכ"ט דין  מהחתמעורך  מי  שחויוציא  או  בית  ים  בידי  בהן  ב 
בקשר לחבות כספית שהוטלה על חתם   או  המשפט בהליכים כאמור

בשל  ו/או  ההפרה  נפגע  לטובת  מנהלית  אכיפה  הליך  במסגרת 
שהתנהל   מנהלית  אכיפה  הליך  עם  בקשר  החתם  שהוציא  הוצאות 
טרחת   שכר  זה  ובכלל  סבירות,  התדיינות  הוצאות  לרבות  בעניינו, 

א "הליך  דין.  הליךעורך  משמעו  מנהלית"  ח' לפי כיפה    3פרקים 
ח' ערך(,  ניירות  רשות  בידי  כספי  עיצום  אמצעי   4)הטלת  )הטלת 
המנהלית(, האכיפה  ועדת  בידי  מנהליים  ט'  אכיפה  )הסדר   1או 

להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים(  
התשכ"ח ערך,  ניירות  ד'  1968-לחוק  סימן  לפי  הליך  וכן  לפרק  , 

יהיו   וכן כל הליך דומה לאלו,  הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות 
יהיה   אשר  בו    אושמו  או  החתם  זוכה  ממנו  פלילי  לאישום  בקשר 

עקב חקירה או    אוהורשע בעבירה שאיננה דורשת מחשבה פלילית  
הליך   או  חקירה  לנהל  המוסמכת  רשות  בידי  נגדו  שהתנהל  הליך 
ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות  

 –כספית כחלופה להליך פלילי )כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט  
( או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות  1999

פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה כספית כחלופה להליך  
 פלילית, והכל מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה.  
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 שותף הכללי ולשותפותלהודיע להתחייב  כל אחד מיחידי החתמים  
לצירוף   יפעל  וכי  לעיל,  כאמור  לתשלום  דרישה  ו/או  כל תביעה  על 

שהשותפות  ה במידה  שהחתמים,  באופן  לתביעה  שותפות כצד 
כתב, יפנו בבקשה )אף אם זו תדחה( לצרף את תבקש זאת מהם ב

 כצד לתביעה. שותפותה
 

מה לדרוש  רשאי  יהיה  מהחתמים  אחד  היא שותפות  כל  כי  בכתב 
ייתן   כך  ולצורך  כנ"ל  תביעה  נגד  הגנה  או  מו"מ  כל  בשמו  תנהל 

ה שותפות  ל אם  הנדרש.  הסיוע  מלוא  אחר  שותפות  את  לא תמלא 
בתוך   הנ"ל  שהתקב  15הדרישה  מיום  הימים  אצל  שותפות לה 

סכום   כל  על  התובע  עם  להתפשר  אותו חתם  יוכל  כאמור,  דרישה 
וה לו  ועל שותפות  שיראה  סכום הפשרה  על  לשפותו  חייבת  תהיה 

כל סכום סביר שהוצא על ידו במהלך הטיפול בתביעה ובקשר ישיר  
 אליה.

 
ה השווה   שותפותהתחייבות  לסך  עד  הנה  לעיל  כמתואר  לשיפוי 

יידית  בהנפקה של ניירות הערך המוצעים על לתמורת ההנפקה המ
פי התשקיף )צמוד למדד המחירים לצרכן החל במדד הידוע במועד  

 " )להלן:  החיתום(  הסכם  המירביחתימת  השיפוי  למרות  סכום   .)"
  25%האמור לעיל, לא ישולם בגין השיפוי סכום העולה במצטבר על 

ה של  העצמי  המ  שותפותמהונה  הכספיים  דוחותיה  פי  אוחדים  על 
ה של  סקורים(  או  )מבוקרים  הדרישה   שותפותהאחרונים  בעת 

 " )להלן:  זה  להסכם  בהתאם  החתמים  ידי  על  סכום  לשיפוי 
מההביניים ימנע  תשלומו  כי  סביר  חשש  וקיים  היה  שותפות "(, 

התחייבויות   )למעט  והצפויות  הקיימות  בהתחייבויותיה  לעמוד 
וה הכללי  השותף  כלפי  השליטשותפות  בעלי  במועד כלפי  בה(  ה 

 "(.  התנאי הדרישה לשיפוי על ידי החתמים )להלן: " 
 
וה חדל  הובהר  לעיל,  כאמור  הסביר,  שהחשש  משעה  כי  וסכם 

לגובה  עד  השיפוי  להשלמת  זכאים  יהיו  החתמים  מלהתקיים, 
עוד   הביניים.  לסכום  המירבי  השיפוי  סכום  בין  כי  הההפרש  ובהר 

אינו כפוף  אין בתנאי    תשלום השיפוי עד לסכום הביניים  לתנאי, כי 
ה כלפי  לסעדים  החתמים  מזכויות  לגרוע  בהתאם    שותפותבכדי 

צו פירוק או  שותפות  ובכפוף לכל דין וכי התנאי לא יחול היה והוצא ל
מהחתמים   מי  ידי  על  שלא  שיזום  בהליך  זמני  מפרק  לה  נתמנה 

יינתן אם לא הוכח  החיתוםבעילות על פי הסכם   . שיפוי כאמור לא 
ה לא  כי החתם  כן  כמו  מטעה.  פרט  לב שאין בתשקיף  בתום  אמין 

 יינתן השיפוי בשל פעולה שעשה החתם בכוונה או בפזיזות.  
 

השיפוי שה סכומי  כל  וככל שסך  יעלה שותפות  אם  לשלם,  תידרש 
על סכום השיפוי המירבי המצטבר כאמור לעיל או על יתרת סכום  

י(, לרבות  השיפוי המירבי )כפי שתהיה קיימת בעת הדרישה לשיפו
יתרתו,   או  המירבי  השיפוי  סכום  יחולק  הביניים,  בסכום  בהתחשב 

 לפי העניין, בין החתמים שיהיו זכאים לשיפוי על פי היחס בו חויבו. 
 

חובת השיפוי דלעיל לא תחול כלפי חתם כלשהו בקשר לקיומו של 
ל שנמסר  מידע  על  מבוסס  שהיה  בתשקיף  מטעה  שותפות  פרט 

חת אותו  ידי  על  הכנת  בכתב   לצורך  זה  במידע  שימוש  לשם  ם 
 התשקיף.
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לחתם   לעיל,  כאמור  לתשלום,  דרישה  ו/או  תביעה  כל  מסירת  עם 
ל מיידי  באופן  חתם  אותו  כך  על  יודיע  ולחתמים    שותפותכלשהו, 

 המתמחרים.
 

חובת השיפוי דלעיל תמשיך לחול כלפי החתמים גם אם יבוטל הסכם   .ג
תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה לתיקון תשקיף    שותפותהחיתום וה

  ולהוציא את ההנפקה לפועל ללא חתימה של החתמים על התשקיף.
 

בו  .ד השליטה  בעלי  התחייבות  את  לחתמים  המציא  הכללי  השותף 
ניירות הערך המוצעים על   להימנע מעשיית הסדרים בקשר להפצת 

 פי התשקיף. 
 

 חובות גילוי נוספות  2.8.10
אגדים המוצעים  ועד ליום התשלום עבור החיתום  המתאריך חתימת הסכם  

 על פי התשקיף: 
 

לחתמים המתמחרים לעיין על פי  שותפות והשותף הכללי יאפשרו  ה .א
הפר בכל  שוטף  באופן  הכלליות,   םפותיהימאס  וטוקוליםבקשתם, 

שלה הדירקטוריון  הסכם   םמישיבות  בכל  וכן  הדירקטוריון  וועדות 
שה חתימתו(  טרם  כאמור  הסכם  טיוטת  )או  לו.  שותפות  מהותי  צד 

התחייבה  ה לכל   שותפות  המתמחרים  החתמים  לב  תשומת  להסב 
לגבי   מו”מ  ניהול  ועל  חתימתו  לאחר  מיד  מהותי  הסכם  חתימת 

 חתימת הסכם מהותי כאמור.
 

ימסרו  ה .ב הכללי  והשותף  לחתמים  שותפות  כל בכתב  המתמחרים 
תהיה חייבת לדווח עליו לרשות ניירות ערך על פי  שותפות  מידע שה

פי   ועל  לחוק(,  ו'  ופרק  ד'  פרק  לפי  דיווח  )לרבות  ערך  ניירות  חוק 
התשמ"ד לרשות(,  הודעות  )מסירת  ערך  ניירות  וכן  -1984תקנות   ,

שה הדיווחים,  כל  בהתאם  שותפות  את  לבורסה,  לדווח  חייבת 
אחר חובותיה למתן דיווחים לרשות ניירות ערך  לדרישותיה, ותמלא  

 ולבורסה כאמור. 
 

לחתמים המתמחרים ללא דיחוי על שותפות והשותף הכללי יודיעו  ה
כל שינוי או התפתחות מגמה לשינוי מהותי לרעה בדוחות הכספיים  

 או בשיטת הצגת הנתונים בהם.שותפות של ה
 

בסעיף   .ג כאמור  גילוי  עקב  יחליטו    )ב(8.2.10  -ו  )א(8.2.10אם 
מתוקן,   תשקיף  או  לתשקיף  תיקון  לדרוש  המתמחרים  החתמים 
של  דעתם  להנחת  הדרושים,  הצעדים  בכל  מיד  ינקטו  הצדדים 
האפשרית,   במהירות  התיקון  לבצע  מנת  על  המתמחרים,  החתמים 

ני"ע בהתאם לסעיף   פניה לרשות  ניירות  א  25ו/או    25לרבות  לחוק 
ה התשקיף שותפות  ערך.  את  לתקן  שלא  להחליט  רשאית  תהא 

 ובמקרה זה הסכם החיתום יבוטל.  
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 שחרור חתם מהתחייבויות 2.8.11

, במקרה ויתברר כי התשקיף כולל פרט  החיתוםלמרות כל האמור בהסכם  
ל הוראה  תיתן  ערך  ניירות  שרשות  במקרה  או  כלשהו  שותפות  מטעה 

לסעיף  ב לסעיף  25התאם  ו/או  לפרסום  25)א(  ערך,  ניירות  לחוק  א)ב( 
או במקרה שה לפרסם תשקיף מתוקן,  או  תבקש שותפות  תיקון לתשקיף 

לערוך  המתמחרים(  החתמים  הסכמת  את  מראש  לכך  שקיבלה  )מבלי 
לסעיף   מי  25תיקון תשקיף בהתאם  או  יהיו החתמים  לחוק האמור,  א)א( 

ידי מתן הודעה ל בו   2תוך  שותפות  מהם, רשאים, על  ימי עסקים מהיום 
  24-נודע להם על אחד המקרים המנויים לעיל לפי העניין, אך לא יאוחר מ

מכל   להשתחרר  החתימות,  רשימת  פתיחת  לפני  מסחר  שעות 
ה כלפי  החיתוםשותפות  התחייבויותיהם  הסכם  פי  הפרט   ,על  אם  וזאת, 

חתימת   בעת  חתם  לאותו  ידוע  היה  לא  לעיל  כאמור  בתשקיף  המטעה 
כם החיתום, או אם ההוראה ניתנה או הבקשה הוגשה עקב דבר שלא  הס

היה ידוע לאותו חתם בעת חתימת הסכם החיתום, ואשר באופן סביר אילו  
בהסכם החיתום, או שלא היה שותפות  היה ידוע לו, לא היה מתקשר עם ה

תנאים. באותם  זה  בהסכם  לחתמים  שותפות  ה  מתקשר  ביום  בו  תודיע 
ה מתן  על  תיקון  המתמחרים  לפרסם  ערך  ניירות  רשות  ידי  על  וראה 

ה פניית  על  או  כאמור  מתוקן  שותפות  לתשקיף  תשקיף  לפרסום  בבקשה 
 כאמור.

 
וישתחרר   זו  הוראה  פי  על  יפעל  המתמחרים  החתמים  מבין  מי  אם 
החתמים,   יתר  עם  גם  החיתום  הסכם  יבוטל  כאמור  מהתחייבויותיו 

לתשותפות  וה בבקשה  ערך  ניירות  לרשות  תבטל תפנה  או  תשקיף  יקון 
 ההנפקה, לפי שיקול דעתה. 

 
ה בחרה  לפועל  שותפות  במקרה שבו  ולהוציאה  את ההנפקה  לבטל  שלא 

ה תפנה  התשקיף,  על  החתמים  של  חתימה  ניירות שותפות  ללא  לרשות 
ולא   החיתום  הסכם  ייכלל  לא  שבו  מתוקן  תשקיף  לפרסם  בבקשה  ערך 

החתמים.   חתימות  בו  לק  שותפותהיכללו  מחדש תידרש  אישורם  את  בל 
בתשקיף המוקדמת  התחייבותם  להכללת  המסווגים  המשקיעים  ככל  של   ,

כאמור מוקדמת  התחייבות  יכלול  לא  שהתשקיף  כלשהי  מסיבה  אם   .
 יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.

 
 נסיבות לביטול ההנפקה  2.8.12

המתמחרים החתמים  כי  מוסכם  זה  בהסכם  האמור  רשאים    למרות  יהיו 
  24  -לבטל את כל התחייבויות החתמים על פי הסכם החיתום, לא יאוחר מ

לפי   וזאת  לציבור,  במכרז  החתימות  רשימת  פתיחת  מועד  לפני  שעות 
הסכם   יבוטל  כזה  במקרה  המוחלט.  דעתם  יתר  החיתום  שיקול  עם  גם 

תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה לתיקון תשקיף או    שותפות החתמים, וה
  לפי שיקול דעתה. לותבטל ההנפקה, הכ

 
הודעה על ביטול התחייבות החתמים וביטול הסכם החיתום כאמור תינתן  

ל כנמסרת  ותחשב  המתמחרים,  החתמים  במועד שותפות  בחתימת 
 מסירתה במשרד עורכי דינה לעניין ההנפקה.
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שלא לבטל את ההנפקה היא תפנה לרשות שותפות  במקרה שבו בחרה ה
ייכלל הסכם החיתום  ניירות ערך בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא 

בו חתימות החתמים.   ייכללו  לא  הוכן  תידרש  כן  את    שותפותכמו  לקבל 
אישורם מחדש של המשקיעים המסווגים להכללת התחייבותם המוקדמת  

מסיבה כאמור  מוקדמת  התחייבות  יכלול  שהתשקיף  ככל,  בתשקיף אם   .
 כאמור, תבוטל ההנפקה. כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן

 
 הודעה על ביטול ההנפקה 2.8.13

ה תודיע  לעיל  כאמור  ההנפקה  ביטול  של  בדוח שותפות  במקרה  כך  על 
מיידי, ותפרסם הודעה בנדון באותו יום ככל הניתן, בעיתון אחד, ולמחרת 

 העברית. בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה 
 

  8.2.11  מובהר בזאת כי אם תבוטל ההנפקה בנסיבות המפורטות בסעיף
אז  8.2.12או   כי  כאמור,  וכל    לעיל  החתמים  ו/או  המתמחרים  החתמים 

לא תהיה אחראית שותפות והשותפות  אחד מהם לא יהיו אחראים כלפי ה
כלפי החתמים ו/או החתמים המתמחרים, בגין כל נזק שיגרם כתוצאה ו/או  

ו/או  בק ו/או בגין כל הוצאה שהוצאה במהלך  שר עם הביטול האמור לעיל 
לקראת   ומתן  המשא  במהלך  ו/או  התשקיף  בהכנת  הטיפול  עם  בקשר 

 כריתתו של הסכם זה.  
 

הסכם החיתום מסדיר גם את התנהלות החתמים בינם לבין עצמם ביחס  2.8.14
להליך משפטי שיפתח כנגדם בקשר עם התשקיף, אם וככל שייפתח הליך  

 .משפטי כאמור
 
 חסימת ניירות ערך  .92

 להלן מפורטות הנחיות הבורסה לעניין ניירות ערך בשותפות: 
 

השתתפות  יחידות  על  יחולו  החסימה  הערך ירכשו  ש  הסדרי  ניירות  לרישום  קודם 
שותף בעלי השליטה בעל ידי  זה למסחר בבורסה  להשלמה  המוצעים על פי תשקיף  
בסעיף   כמפורט  "   עילל  1.4הכללי  הרישום  )להלן:  לפני  שנרכשו  הערך  ניירות 

 ."(למסחר
 

 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

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

 ;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 

 
 ; יחידות שהוצעו לציבור על פי תשקיף 

 
לפני הגשת הבקשה ת הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים עשר חודשים  יחידו 

למסחר הרישום  במועד  וסופה  למסחר  התקופה  לרישום  לפני  שהוקצו  יחידות  בגין   ,
 .האמורה
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לרבות השאלה, מתן אופציה על יחידות חסומות או קבלתה, אף   -"עסקה או פעולה"  

הע החסימה,  תקופת  תום  לאחר  חל  מימושה  מועד  בשל  אם  הצבעה  זכויות  ברת 
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 

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

 ליחידת השתתפות.לרבות המיר  –" יחידה "  
 

"   ענין המפורטים להלןבעלי העל   2.9.1  "( יחולו תנאי  ןיבעל העני)להלן בסעיף זה: 
הבאים הכמות  החסימה  הקצאת  בהנחה של  הן  להלן,  הכמויות המפורטות   .

 המקסימלית של ניירות הערך שניתן להקצות לבעל העניין כמפורט בתשקיף: 
 

 ניירות הערך שייחסמו שם המחזיק 

 יחידות השתתפות

בע"מ  השקעות  תמר  מבעלי  ליאור   ,
 השליטה בשותף הכללי 

300,030 

בשותף  "מבע .צ.ב  נ  גורן השליטה  מבעלי   ,
 הכללי 

200,020 

 5ארז מלצר יו"ר דירקטוריון השותף הכללי 
 

37,504 

הכללי   השותף  דירקטוריון  אהרון  יו"ר 
 6ברדה 

75,008 

והשותפות   הכללי  השותף  עומרי  מנכ"ל 
 7רוטמן 

125,013 

 "כ סה
 

737,575 

 
ההשתתפות   א.   יחידות  רישום  במועד  שתחילתם  החודשים  בשלושה 

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%
 לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.  הערך החסומים

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

 .בניירות הערך החסומיםעוד מניעה לביצוע על עסקה או פעולה 
 

ענין במועד הרישום למסחר   יבעל  םשאינכמפורט להלן    קיימים  יםעל מחזיק  
ב מחזיק  בע  יחידותועל  שנהיה  ענין  השתתפות  מרכישת  ל    יחידות כתוצאה 

ש לציבור  יהשתתפות  ההצעה  במסגרת  )להלן:    זה  תשקיף   פי  עלוצעו 
 "(, יחולו תנאי החסימה הבאים:המחזיק " 

 
רישום   .א במועד  שתחילתם  החודשים  לא   היחידותבשלושה  למסחר, 

בהיעשה   פעולה  או  עסקה  כל  הרישום    יחידותמחזיק  לפני  שהוקצו 
 "(. החסומים  הערך ניירותלמסחר )להלן: " 

 
 )א( להלן. 3.2.5ראה סעיף   5
 )א( להלן. 3.2.5ראה סעיף   6
 )א( להלן. 3.2.5ראה סעיף   7
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החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום   .ב

הערך    ניירותמחזיק בההחודש התשיעי שלאחר מועד הרישום, רשאי  
עור  יבש  יםהערך החסומ  ניירותלבצע כל עסקה או פעולה ב  יםהחסומ

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

 מצטבר.
 

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

 
 קיימים:  יםלהלן פרטים על חסימת ניירות ערך של מחזיק  

 
 ניירות הערך שייחסמו שם המחזיק 

יחידות השתתפות שתנבענה ממימוש  
 כתבי אופציה לא סחירים(

הכללי   השותף  של  אחרים  משרה  נושאי 
 8שאינם עובדים

75,008 

 9לאומי פרטנרס חתמים בע"מ 
 

125,013 

 כ "סה
 

200,021 

 
 ביצוע עסקאות או פעולות .292. 
בניירות הערך  לעיל ניתן לבצע עסקה או פעולה    2.9.1למרות האמור בסעיף    

 במקרים ובתנאים המפורטים להלן: החסומים 
 

 ניתן להציע לציבור בהצעת מכר ניירות ערך חסומים.  א.  
 

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

על  החסומים   כי  הערךיתחייב  תנאי    ניירות  לחול  ימשיכו  שקיבל 
 זה.  2.9החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בסעיף 

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

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

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

 של כל עסקה או פעולה שנקבעה בהנחיות הבורסה.
 

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.  2.9הרישום למסחר, כאמור בסעיף 
 

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

 
 )ב( להלן. 3.2.5ראה סעיף   8
 להלן.   .63.2 -לעיל ו  2.8  פיםראה סעי   9



   -ב                                                       
 

24   

 
החסומים  במקום   א(      הערך  או ניירות  העסקה  מושא 

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

במחזיק החסומים   במלוא הבעלות  ידי המחזיק  על  או 
 . 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   החסימה   2.9כאמור  תקופת  למשך  זה, 

 שנותרה. 
 

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

 יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה.
 

 :זה לענין סעיף קטן  (4   
 

ב"      חסומיםמחזיק  ערך  בעל   –"  ניירות  הוא  המחזיק  אם  בן 
 ענין ובין אם לאו. 

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

 בעקיפין. 
 

 הפקדת ניירות הערך החסומים בידי נאמן  .392. 
החסומים א.   הערך  "  נאמן בידי יופקדו  ניירות  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    בנקחברה לנאמנות ש (1

 החברה האחות שלה; או 
 ; 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
 

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

 עורכי דין )עורכי הדין של ההנפקה(.
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יוקצו ניירות ערך בשותפות המוגבלת בדרך של זכויות, השותף הכללי יתחייב   2.9.4 
בגין   לו  המגיעות  זכויות  החסומים  לנצל  הערך  הרישום  ניירות  לפני  שנרכשו 

 למסחר המוחזקים על ידו כאמור לעיל. 
 

ניירות   2.9.5  בגין  שחולקו  הטבה  יחידות  על  תחול  לעיל  לאמור  בהתאם  החסימה 
מהמהערך   הנובעות  יחידות  על  חסומים ר החסומים,  המירים  ערך  ניירות  ת 

 ועל זכויות שחולקו בגינן ללא תמורה.
 

ינהג המחזיק   2.9.6  זכויות בתמורה,  של  בדרך  יחידות  חסומות  יחידות  בגין  הוצעו 
  ביחידות החסומות על פי אחת הדרכים שלהלן:

 
בגין היחידות   .א החסומות ובתמורה שיקבל ימכור בבורסה את הזכויות 

יחולו   ועליהן  החסומות  ליחידות  הזהות  יחידות  ירכוש  מהמכירה 
 הוראות החסימה החלות על היחידות החסומות המוחזקות בידו. 

 
 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    

הצע למועד  זכויותבסמוך  יחול  ת  כאמור,  הדרכים  באחת  יבחר  שלא  ככל   .
 לעיל.  א'האמור בס"ק 

 
 על פי תשקיף המדףהצעה   02.1

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

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
  שיהיו  כפי,  ערך ניירות סגל רשות ולעמדותלניירות ערך בתל אביב בע"מ    הבורסה
   .כאמורהדוח  פי על שיוצעו הערך ניירות לסוג ובהתאם, עת באותה

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

השתתפות,   שונים הניתנות   )יחידות  חוב  אגרות  להמרה,  ניתנות  שאינן  חוב  אגרות 
ליחידות למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  השתתפות,  ליחידות  השתתפות,    להמרה 

למימוש   הניתנים  אופציה  חובכתבי  להמרה  לאגרות  ניתנות  אופציה   ,שאינן  כתבי 
נייר ערך   ניירות ערך מסחרייםהניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה,   וכל 

   אחר שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי(.
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 : הזכויות הנלוות ליחידות והסכם הנאמנות4פרק 
 

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

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

 " )להלן:  המפקח  ובין  הנאמן  בין  שנחתם  זה,  בענין  הסכם  הנאמנותעפ"י  ביום הסכם   ,)"
19.10.2020 . 

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

  ₪  1  -ידי השותף המוגבל ו-על₪    999וכנסו  הכשמתוך סכום זה    שותפות,ה
 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 
ל  א.   הבורסה,  הנחיות  פי  יחידות  על  של  לראשונה  למסחר  הרישום  פני 

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  ההשקעהיפחת  כאשרשווי    החזקות שווי "(: 

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

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

 .לציבור בהצעה שתתפותהה יחידות הוצעו המינימאלי שבו
 

בין   ב.   התשקיף  פרסום  ערב  שנחתם  בלהסכם  השליטה  שותף  בעלי 
ובין   המוגבלהכללי  התחייבהשותף  פיו  על  ב  ו ,  השליטה  שותף בעלי 

הערך   ניירות  לרישום  קודם  המוגבל,  השותף  מאת  לרכוש  הכללי 
השתתפות   יחידות  בבורסה,  למסחר  זה  תשקיף  פי  על   –המוצעים 

   .לעיל 1.4 ראה סעיף
 

 דיווח על שינוי בהחזקות  .23.2 
הכללי     בו  השותף  הענין  השתתפות   וידווח ובעלי  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. -חזקים עלערך המו-מכירת ניירות
 

 ניצול זכויות בהנפקה נוספת .33.2 
 . לעיל 2.9.4-2.9.6פים ראה לענין זה סעי  

 
 פרטים אודות הון השותפות 3.2.4 

בכפוף   בו,  והמחזיקים  השותפות  של  הערך  ניירות  הון  אודות  פרטים  להלן 
להשלמת ההנפקה על פי התשקיף להשלמה והרישום למסחר ובהנחה שכל 

הערך המינימאלי    ניירות  במחיר  יירכשו  להשלמה  התשקיף  פי  על  המוצעים 
ובהנחה שלא תבוצע הקצאה נוספת לכלל המזמינים בהתאם להוראות סעיף 

הערך  2.1.4 ניירות  בכמות  שינוי  יחול  לא  המשלימה  ושבהודעה  לעיל  )ה( 
 המוצעת:
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לא   יחידות השתתפות שם המחזיק  אופציה  כתבי 

 1סחירים
שיעור  
 החזקה 

השתתפות   יחידות 
 2בדילול מלא 

שיעור  
החזקה  

 3בדילול מלא 

השקעות   תמר  ליאור 
השליטה   מבעלי  בע"מ, 

 שותף הכללי ב

 9.88% -כ 300,030עד  12% - 300,030עד 

בע"מ,    נ.צ.ב  מבעלי  גורן 
 השליטה בשותף הכללי 

 6.58% -כ 200,020עד  8% - 200,020עד 

יו"ר מלצר,    ארז 
 4דירקטוריון השותף הכללי 

 1.23%-כ 37,504 - 37,504 -

דירקטור   רוטמן,  עמרי 
ומנכ"ל   הכללי  בשותף 

 5השותף הכללי והשותפות 

 4.12% -כ 125,013 - 125,013 -

יו"ר   סגן  ברדה,  אהרון 
 6דירקטוריון השותף הכללי 

 2.47% -כ 75,008 - 75,008 -

של   אחרים  משרה  נושאי 
 7השותף הכללי והשותפות 

 2.47% -כ 75,008 - 75,008 -

הצעות  מסגר לביצוע  ת 
 8פרטיות לעובדים 

 3.29% -כ 100,010 - 100,010 -

חתמים   פרטנרס  לאומי 
 9בע"מ 

 4.12% -כ 125,013 - 125,013 -

 הציבור 
 
 

 %65.84 -כ 2,000,200 80% - 2,000,200

 סה"כ 
 
 

2,500,250 537,554 100% 3,037,804 100% 

 
  אופציות לנושאי משרה של השותף הכללי והשותפות .53.2 
התשקיף   פרסום  להקצאת    ערב  ״תוכנית  הכללי  השותף  דירקטוריון  אישר 

לשנת   והשותפות  2020אופציות  הכללי  השותף  ״  " של  או התוכנית)להלן:  ״ 
למדיני2020תוכנית  ״ כפופה  היא  כי  נקבע  בתוכנית  של ״(.  התגמול  ות 

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

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

הקצאתם   ואת  להקצאתם  בסעיף  אופציות  כאמור  המסגרת  נושא  האופציות  כתבי  הקצאת  )למעט 
 להלן.   3.2.5ראה סעיף  –)ג( להלן( 3.2.5

סחי  2 הלא  האופציה  כתבי  שכל  בסעי בהנחה  )כאמור  ליחידות    3.2.6  -ו  .53.2  פיםרים  ימומשו  להלן( 
 השתתפות. 

בסעי   3 )כאמור  סחירים  הלא  האופציה  כתבי  שכל  ליחידות    3.2.6  -ו  .53.2  פיםבהנחה  ימומשו  להלן( 
 השתתפות. 

 )א( להלן. .53.2ראה סעיף   4
 )א( להלן. .53.2אה סעיף ר  5
 )א( להלן. 3.2.5ראה סעיף   6
 )ב( להלן. .53.2ראה סעיף   7
 )ג( להלן. .53.2ראה סעיף   8
 להלן.   .63.2 -לעיל ו  2.8ראה סעיפים    9
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משרה     נושאי  ולתמרץ  לתגמל  הינה  התוכנית  השותפות  ומטרת  של  עובדים 
מנת   על  השותפות,  של  קשורים  תאגידים  של  ו/או  הכללי  השותף  של  ו/או 

הגביר את  לתמרץ, לשמר ולהגביר את מאמציהם לפיתוח עסקי השותפות, ול
 הזדהותם עם השותפות ותאגידים קשורים שלה.

 
 , אישר דירקטוריון השותף הכללי:2020בהתאם לתוכנית   

 
 דירקטורים בשותף הכללי להקצאת כתבי אופציה  .א

ל  37,504הקצאת   סחירים  לא  אופציה  דירקטוריון  כתבי  יו"ר  מלצר,  ארז 
לאהרון ברדה,    כתבי אופציה לא סחירים  75,008הקצאת  ,  השותף הכללי

הכללי   דירקטוריון השותף  יו"ר  לא   125,013הקצאת  וסגן  אופציה  כתבי 
ל הכללי סחירים  השותף  ומנכ"ל  הכללי  בשותף  דירקטור  רוטמן,  עמרי 
" כל אחד מהנ"ל  )  והשותפות "(, באופן שכל כתב הניצעלהלן בסעיף זה: 

באופן   אחת,  השתתפות  ליחידת  למימוש  ניתן  יהיה  כאמור  אופציה 
 צאתם בפועל לא תצריך אישור נוסף של האסיפה הכללית. שהק

 
, 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  ויחולו  פקודת  נאמן,  עם  הון  רווח  במסלול   )"

 ס הכנסה לעניין זה.עליה הוראות פקודת מ
 

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

ל תקצה  השותפות  לעיל,  לאמור  מלצר בהתאם  כתבי    37,504  ארז 
,  יחידות השתתפות  37,504  -אופציה לא סחירים, הניתנים למימוש ל

ברדה   לאהרון  ל    75,008תקצה  אופציה  הניתנים  כתבי  סחירים,  א 
ל השתתפות    75,008  -למימוש  ליחידות  רוטמן ותקצה    עמרי 
ל  125,013 למימוש  הניתנים  סחירים,  לא  אופציה    125,013  -כתבי 

 "(. יחידות המימוש)להלן בסעיף זה: " יחידות השתתפות 
 

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

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

יירשמו על שם החברה לרישומים ותירשמנה למסחר בבורסה, בכפוף  
תהיינה   והן  הבורסה,  אישור  שוות  לקבלת  הקצאתן  ממועד  החל 

הקיימות   הרגילות  ההשתתפות  ליחידות  ועניין  דבר  לכל  בזכויותיהן 
 בהון השותפות.  

 
 עיקר תנאי כתבי האופציה  (ג)

   ₪. 10מחיר המימוש של כל כתב אופציה הוא  (1)
 

ה (2) כל  קבלת  לאחר  יהיה  האופציה  כתבי  הקצאת  אישורים מועד 
 " )להלן:  להלן  כמפורט  לניצע  ההקצאה  לצורך  מועד  הנדרשים 

 "(. ההקצאה 
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בת   (3) תקופה  במהלך  יבשילו  האופציה  החל שלוש  כתבי  שנים 
 " )"להלן:  לניצע  הקצאתם  את  הדירקטוריון  אישור  מועד  ממועד 

בהאישור של  3)שלוש  "(,  ראשונה  מנה  כדלקמן:  מנות   )1/3 
בחלוף  מ תבשיל  המוקצים  האופציה  ממועד    12כתבי  חודשים 

של   שניה  מנה  תבשיל   1/3האישור,  המוקצים  האופציה  מכתבי 
מכתבי    1/3מנה שלישית של  וחודשים ממועד האישור    24בחלוף  

  חודשים ממועד האישור. 36האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 
 

בנסי פיטורים  של  או  במקרה  פיטורים,  פיצויי  שוללות  שאינן  בות 
נסיבות   או  מוחשית  תנאים  הרעת  במקרה של התפטרות מחמת 
בתפקידו,   להמשיך  מהניצע  לדרוש  ניתן  לא  בהן  הצדדים  ביחסי 

אם   50%תבשלנה   )גם  הבשילו  שטרם  האופציה  כתבי  מכמות 
יהיה   שניתן  כך  לעיל(,  המנויות  ההבשלה  תקופות  חלפו  טרם 

 ל ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים.  לממשן במלואן הח
 

אופציה   (4) כתב  לרבות  מומש,  לא  אך  שהוענק  אופציה  כתב  כל 
שנתיים   תום  )א(  מבין:  המוקדם  במועד  ויבוטל  יפקע  שהבשיל, 
כתבי האופציה   מתום תקופת ההבשלה של המנה האחרונה של 
אופציה   כתבי  הקצאת  כל  במסגרת  ניצע,  לאותו  שהוקצתה 

העבודה  ס יחסי  סיום  מועד  )ב(  היחסים,  פציפית;  סיום  מועד  או 
הענין,   )לפי  בס"ק  לאמור  בכפוף  הניצע  לבין  השותפות  (  8בין 

 להלן, אלא אם פקע קודם לכן על פי הוראות תוכנית האופציות. 
 
" לעיל ולהלן  מועד סיום היחסים " או " מועד סיום יחסי העבודה " 
י   – שבו  המועד  נותן  הינו  ו/או  יועץ  ו/או  עובד  להיות  הניצע  חדל 

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 

השותפות ו/או השותף הכללי ו/או תאגיד קשור ממישור יחסי    עם
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. 

 
יהיה רשאי לממ (5) ש את בכפוף להוראות תוכנית האופציות, הניצע 

כתבי האופציה, כולם או חלקם, במהלך תקופת האופציה, על ידי  
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 

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

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

הודעת  ידו במסגרת  על  כאמור תצוין  אופן המימוש  בדבר  הניצע 
 המימוש. 
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י שהניצע  המימוש  ככל  מחיר  תשלום  של  בדרך  במימוש  בחר 
)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 

 ו וזאת ללא כל הודעה נוספת לניצע.  של מימוש נט
 

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  השותף  קבלת  )דירקטוריון  התוכנית  מנהל  ״(. 

עדת התגמול של השותפות, אם הוסמכה על ידו לנהל הכללי או ו
את התוכנית( יהיה רשאי לשנות את נוסח הודעת המימוש או את 

 אופן שליחתה.
 

את  (6) יקצה  בשותפות  המוגבל  השותף  המימוש,  יום  לאחר  בסמוך 
המימוש  שהודעת  ובתנאי  לתוכנית,  לנאמן  המימוש  יחידות 

יא מלאה וחתומה על ידי הניצע. ככל שהניצע יבחר  התקבלה כשה
יחידות   מספר  נטו,  מימוש  במנגנון  האופציה  כתבי  את  לממש 

 המימוש יחושב לפי הנוסחה הבאה: 
 

 (A X B) - (A X C) 

B 

 כאשר:    

A =   מספר כתבי האופציה אותו מבקש הניצע לממש

 והקבוע בהודעת המימוש; 

B = ש"ח של יחידות השתתפות שער הסגירה ב

 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 

כ יעוגל  לניצע  שיוקצו  יחידה  ההשתתפות  שבר  לכל  מטה  לפי 
-, וכלפי מעלה לכל שבר יחידה השווה או הגבוה מ 0.5-הנמוך מ

0.5  . 
 

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

 
נטו תפעל השותפות, לעניין   (7) בכל מימוש בדרך של מנגנון מימוש 

יח של  הנקוב  הערך  ובכפוף  תשלום  בהתאם  המימוש,  ידות 
 לחוק החברות. 304להוראות סעיף 
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הניצע  (8) בשותפות  הניצע  עבודתו של  או  כהונתו  סיום  במקרה של 

יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה במועד מאוחר ממועד סיום 
מועד   הגיע  לכתבי האופציה אשר  ביחס  רק  אולם  יחסי העבודה, 

תאם לתקופות ההבשלה  הבשלתם במועד סיום יחסי העבודה, בה
  של כתבי האופציה, והכל בהתאם למקרים המפורטים להלן:

 
i. "10במקרים של סיום היחסים ביוזמת הניצע, שלא בשל "עילה  ,

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

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

 
ii.  במקרה של סיום היחסים ביוזמת השותפות ו/או השותף הכללי

ו/או התאגיד הקשור, שלא בשל "עילה", ובתנאי שחלפה שנה  
כת כל  את  לממש  זכאי  הניצע  יהא  ההענקה,  בי  ממועד 

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 ועד למועד סיום היחסים. יובהר כי לעניין  

חופשה,    זה פדיון  מוקדמת,  הודעה  חודשי  בחשבון  ילקחו  לא 
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. ו נכות של הניצע, יהיה  במקרה של סיום היחסים בשל מוות א

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.   סיום למועד  מוקדם  במועד  רשאי,  יהיה  התוכנית  מנהל 

האופציה  הי כתבי  מימוש  תקופת  של  הארכה  לאשר  חסים, 
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  
זכאי במועד הסיום   היה  הניצע  )בין אם  ועניין  דבר  לכל  יפקעו 

 ים לממש חלק מן כתבי האופציה ובין אם לאו(. היחס
 

 
בהקשר לסיום יחסי עובד מעביד של ניצע או סיום שירות של ניצע, בשותפות, בשותף    -" לעניין זה  עילה "   10

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

 המקובלים בשותפות.  
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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   ,)"
ניצע לאותו  שהוענקו  האופציה  כתבי  של  בתקופה    ההבשלה 

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

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

יח סיום  מועד  )ב(  ההיעדרות(;  השותפות  תקופת  בין  העבודה  סי 
( לעיל, אלא אם כתב האופציה 8לבין הניצע בכפוף לאמור בס"ק )

 פי הוראות תוכנית האופציות. -פקע קודם לכן על
 

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

במשרדה הראשי של השותפות. הודעת הוויתור תפרט את מספר  
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 

 אופציות. להעניק כתבי אופציה תחת הוראות תכנית ה
 

 התאמות  (ד)
 
של   (1) ההון  במבנה  שינוי  פיצול,  מיזוג,  עסקת  של  מקרה  בכל 

האירועים המפורטים   למעט  אחר,  דומה  אירוע  כל  או  השותפות, 
( )4בסעיף  או  מחיר 5(  או  האופציה  כתבי  מספר  אזי  להלן,   )

של באופן  יחסי,  באופן  יותאם  האפשר,  המימוש  ככל  יפגע,  א 
ידי   על  ייקבע  אלו  במקרים  ביצוע ההתאמה  אופן  הניצע.  בזכויות 

 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.  
 

בת (3) תחלק  אם  השותפות  האופציה,  כתבי  של  המימוש  קופת 
״אקס  הבסיס  שער  שבין  ביחס  המימוש  מחיר  יוכפל  רווחים, 
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 ימ רווחים  לחלוקת  הקובע  למועד  שקדמו  המסחר  י 

את  לבצע  יהיה  ניתן  לא  אם  ואולם,  עצמו.  הקובע  ובמועד 
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 

של הבסיס  שער  לבין  ה״אקס״  יום  לפני  יחידת   האחרון 
 ההשתתפות ״אקס זכויות״.
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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. 
 

מההתאמה   (6) כתוצאה  בו  מקרה  יידרש  בכל  לעיל,  המפורטת 
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 

בהר, כי לא תבוצע המרה של כתבי שנכלל בהסכם האופציות. מו
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 

 תפות, לא תבוצע המרה ב״יום האקס״ כאמור.אירוע שו
 

( שלעיל כפוף להוראות הבורסה 6)-(1יובהר, כי האמור בסעיפים ) (7)
 כפי שתקבענה מעת לעת. 

 
הסמכות  (8) תהיה  העניין(  )לפי  התגמול  לוועדת  ו/או  לדירקטוריון 

לקבוע כי הסכם אופציות יכיל סעיף המורה כי בקרות עסקה, אשר  
בבע לשינוי  )להלן תביא  הכללי  בשותף  או  בשותפות  השליטה  ל 

״ 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 

ה בסעיף  תהיה  הקבועה  השותפויות.  65משמעות  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,   )
)  מניות שליטה;  העברת  שמהווה  הכללי,  של 2השותף  הליך   )

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

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

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

 לניצע וטרם הגיע מועד הבשלתן.
 

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

סעיף   להוראות  בהתאם  הניצע,  עבור  מס    102לתוכנית  לפקודת 
 הכנסה במסלול רווח הון. 
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כל השלכות המס בהתאם לכל חוק אשר ינבעו ממנה, בין השאר,  (2)
ידי או עבור  -כתוצאה מהענקה או הקצאה של כתבי האופציה על

הניצע, ישולמו על ידי הניצע. הניצע ישפה את השותפות ו/או את 
לפי   קשור,  תאגיד  ו/או  הכללי  השותף  את  ו/או  לתוכנית  הנאמן 

אחריות מכל  אותם  ויפטור  קנס,   העניין,  כל  או  מס  תשלום  לכל 
 ריבית או הצמדה. 

 
 הערך הכלכלי של כתבי האופציה   (ו)

הערך הכלכלי של כתב אופציה במועד אישור הדירקטוריון את ההצעה  
 ש"ח. 4.91 -)בלאק אנד שולס(, הוא כ B&Sפי מודל -הפרטית, על

 
 הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן: 

 ש"ח;  10 -תפות מחיר של יחידת השת (1)
 ש"ח; 10 -מחיר המימוש של כתב האופציה  (2)
 שנים;  5 -אורך החיים של כתב האופציה  (3)
תקן(   (4) )סטיית  סיווג  תנודתיות  טכנולוגיה  לפי  השקעות   -ענפי 

 ; 8.1% –  2020 ספטמבר שלחוד בהייטק
כתב   (5) של  החיים  אורך  את  התואם  הסיכון  חסרת  ריבית  שער 

 ; 0.38% –  2020  באוקטובר 19 -מקדמי היוון לעל פי האופציה 
 .  0% -תשואת הדיבידנד הצפויה  (6)
 

ל שיוקצו  האופציה  כתבי  כל  של  המצרפי  הכלכלי  מלצר הערך    ארז 
כ  37,504) הוא  לעיל  לאמור  אופציה(, בהתאם  אלפי    184  -כ  -כתבי 

לאהרון  ₪  שיוקצו  האופציה  כתבי  כל  של  המצרפי  הכלכלי  הערך   ,
( כ  75,008ברדה  הוא  לעיל  לאמור  בהתאם  אופציה(,    368  -כתבי 
עמרי  והערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו ל  אלפי ₪ 

כ  125,013)  רוטמן הוא  לעיל  לאמור  בהתאם  אופציה(,    614  -כתבי 
 .אלפי ש"ח

 
 תנאי העסקתו של הניצע בשותפות   (ז)

לניצע נעשית כחלק מתנאי כהו והעסקתו  הקצאת כתבי האופציה  נתו 
של   העסקתו  )לתנאי  מלצרבשותפות  סעיף   ארז  ,  להלן   8.15.2ראה 

ברדה אהרון  של  העסקתו  סעיף   לתנאי  ולתנאי   להלן  8.15.5ראה 
 להלן(.  8.15.3ראה סעיף עמרי רוטמן העסקתו של 

 
 תמורת ניירות הערך המוצעים וכיצד נקבעה  (ח)

מת כחלק  תמורה,  ללא  לניצע  מוענקים  האופציה  כהונתו  כתבי  נאי 
 והעסקתו ובהתאם לאישור דירקטוריון השותף הכללי.  

 
 האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה  (ט)

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

יינתן הבורסה ההודעה  פרסומה טרם כאמור  המשלימה,  של 
 .לעיל  2.1.2כמפורט בסעיף  
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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. 
לאישורה   30  חלוף המיסים  לרשות  התוכנית  הגשת  מיום  ימים 

כתוכנית להקצאה באמצעות נאמן בהתאם לתנאי מסלול רווח הון.  
השלמת   לאחר  בסמוך  המיסים  לרשות  לפנות  השותפות  בכוונת 

 ההנפקה לצורך קבלת האישור כאמור.  
 

של  (י) השתתפות  ביחידות  מחזיקים  לבין  הניצע  בין  הסכמים 
 השותפות  

למועד  למיט נכון  הניצע,  עם  בדיקה  ולאחר  השותפות  ידיעת  ב 
התשקיף, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין  
בנוגע   לבין אחרים,  בינו  או  יחידות השתתפות של השותפות,  מחזיק 
לזכויות   בנוגע  או  ערך של השותפות  ניירות  של  למכירה  או  לרכישה 

 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  לענחוק  )פרטים  ערך  ניירות  ותקנות  ין  "( 
 . 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 
צוואה  ניתנת להעברה, להמחאה, לשעבוד או למשכון אלא על פי  

 או על פי דין.  
 

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  

ל ולא אותן,  מרצון  אותן  ישעבד  או  אותן  יעקל  לא  אותן,  ימשוך  א 
ייתן בשלהן ייפוי כח או כתב העברה, בין אם תוקפם מיידי ובין אם  
תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח צוואה או על פי דין,  
לאחר שהבטיח   או  הקצאתן  בשל  החל  המס  תשלום  לאחר  אלא 

פות מכוח צוואה את תשלום המס כאמור; הועברו יחידות ההשתת
סעיף   הוראות  יחולו  דין,  פי  על  כלל  10211או  סעיף והוראות  י 

10212   ( )כאמור בס"ק  הניצע  נעבריו של  או  יורשיו  להלן(, 8על   )
ף, הנאמן לתוכנית לא יעביר את כתבי האופציה  לפי העניין. בנוס

להוראות   בהתאם  למעט  הניצע,  לרבות  כלשהו,  שלישי  לצד 
 שיקבל ממנהל תוכנית האופציות. 

 

 
11  " זה,  סעיף  102סעיף  לעניין  הינו  ו/או    102"  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, "   12
 "(.  102כללי סעיף , כפי  שיתוקנו מעת לעת ו/או כל הוראת דין שתבוא במקומם  )להלן: " 2003



 11   -ג                                                         

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

הנ ידי  על  לטובתו  לנאמן המחוזקות  לפנות  עליו  לתוכנית,  אמן 
האסיפה  מועד  לפני  ימים  עשר  ארבעה  לפחות  בכתב  לתוכנית 
והנאמן לתוכנית יעביר לניצע ייפוי כוח להשתתף באסיפה הכללית  
אצל  הניצע  לטובת  המוחזקות  המימוש  יחידות  בגין  ולהצביע 

 הנאמן.
 

תיעשה (6) הפרטית  ההקצאה  לעיל,  הניתן,כאמור  ככל  בהתאם   , 
סעיף  להו עם    102ראות  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    24עבור  מיום  חודשים 
במשך    הוקצו כתבי האופציה והופקדו בידי הנאמן עבור הניצע או

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 
מצטברים ויכולות לחפוף אחת לשנייה, ואולם כל אחת מהן מהווה  

 ים. תנאי עצמאי לכתבי האופציה המוענק
 

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  
כתבי אופציה או יחידות מימוש כאמור, או לעשות כל פעולה שהיא 

א לאחר בכתבי  לרבות  כאמור,  המימוש  ביחידות  או  ופציה 
הבשלתן. אם הניצע יורה למכור או להעביר מידי הנאמן לתוכנית 
תום   מועד  לפני  כאמור  המימוש  יחידות  או  האופציה  כתבי  את 

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

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

( כאמור בס"ק  פעולות  או עתידי, למעט  מיידי  ( שלהלן 8לשימוש 
 ובכפוף 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,   )
   נוטריון:חתומים ומאושרים על ידי 

 
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 

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

וכן הסכמה לציית לכל הוראות תוכנית   102וכללי סעיף    102
 האופציות והסכם האופציות כפי שייחתם עם הניצע;  
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על   .ג תוכנית האופציות  לדעת מנהל  ראיה אחרת הדרושה  כל 

האופ כתבי  את  להעביר  הזכות  את  לבסס  ויחידות  מנת  ציה 
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 
הנימוקים  בסיס  על  היתר,  בין  זה,  בסעיף  כמפורט  לניצע  האופציה 

 הבאים:
 

ירקטוריון סברו כי התגמול ההוני המוצע הינו סביר והוגן  חברי הד .א
כישוריו,   הניצע,  של  לניסיונו  לב  בשים  וזאת  בעניין,  בנסיבות 
השותפות  צרכי  הישגיו,  המקצועי,  ניסיונו  השכלתו,  מומחיותו, 

 לשמר נושאי משרה, תפקידו ותחומי אחריותו.  
 

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

 מטרותיה ותוכניותיה ארוכות הטווח. 
 

ראויה   .ג דרך  הוא  הוני  תגמול  שמתן  סברו  הדירקטוריון  חברי 
של  המזומנים  תזרים  על  להשפיע  מבלי  משרה  נושאי  לתגמול 

 ותפות.הש
 

ל .ד האופציה  כתבי  התגמול   ניצעהענקת  למדיניות  בהלימה  הינה 
 של השותפות.

 
 הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה אחרים   .ב

כתבי אופציה לא סחירים לניצעים שהינם נושאי משרה   75,008הקצאת  
כאמור   אופציה  כתב  שכל  באופן  הכללי,  והשותף  השותפות  של  אחרים 

  ."(הניצעים זה: " )להלן בסעיף  ן למימוש ליחידת השתתפות אחת  יהיה נית
יוקצו האופציה  הניתן,כתבי  ככל  להסכם   ,  ובהתאם  לתוכנית  בהתאם 

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

לחו אחד  כל  ניירות הניצעים,  בחוק  המונח  כהגדרת  עניין,  בעל  אינם  ד, 
לבעלי   יהפכו  ולא  השותפות,  של  ערך  בניירות  אחזקותיהם  מכוח  ערך, 

 עניין כאמור לאחר הקצאת יחידות המימוש )לרבות בדילול מלא(.
 

 להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה האמורים: 
 

 עיקר תנאי כתבי האופציה  ( א)
  75,008בהתאם לאמור לעיל, השותפות תקצה לניצעים סך הכל   (1)

ל למימוש  הניתנים  אופציה,  השתתפות    75,008  -כתבי  יחידות 
 "(. המימוש   יחידות: " זה)להלן בסעיף 
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קבלת   לאחר  סמוך  לניצעים  יוקצו  האופציה  האישורים  כתבי  כל 
ובכלל זה קבלת אישור  דין להצעה הפרטית  כל  פי  הנדרשים על 
ספק   הסר  למען  המימוש.  יחידות  של  למסחר  לרישום  הבורסה 

כי   האסיפה מובהר  של  נוסף  אישור  תצריך  לא  בפועל  הקצאתם 
לרישומים הכללית החברה  שם  על  יירשמו  המימוש  יחידות   .

אי לקבלת  בכפוף  בבורסה,  למסחר  והן ותירשמנה  הבורסה,  שור 
ועניין   דבר  לכל  בזכויותיהן  שוות  הקצאתן  ממועד  החל  תהיינה 

 ליחידות ההשתתפות הרגילות הקיימות בהון השותפות. 
 

  ש"ח. 10מחיר המימוש של כל כתב אופציה שימומש הוא  (2)
 

האישורים  (3) כל  קבלת  לאחר  יהיה  האופציה  כתבי  הקצאת  מועד 
כמפורט בסעיף  ה לניצעים  לצורך ההקצאה  )א()ט(  3.2.5נדרשים 

 לעיל.
 

החל  (4) שנים  שלוש  בת  תקופה  במהלך  יבשילו  האופציה  כתבי 
 " )"להלן:  לניצע  הקצאתם  את  הדירקטוריון  אישור  מועד  ממועד 

)האישור בשלוש  של  3"(,  ראשונה  מנה  כדלקמן:  מנות   )1/3 
בחלוף תבשיל  המוקצים  האופציה  ממועד    12  מכתבי  חודשים 

של   שניה  מנה  תבשיל   1/3האישור,  המוקצים  האופציה  מכתבי 
מכתבי    1/3חודשים ממועד האישור ומנה שלישית של    24בחלוף  

 חודשים ממועד האישור.  36האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 
 

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

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

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

 ( 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. 
 

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

 ש"ח. 4.91 -)בלאק אנד שולס(, הוא כ B&Sפי מודל -הפרטית, על
 

 הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן: 
 ש"ח;  10 -מחיר של יחידת השתתפות  (1)
 ש"ח; 10 -מחיר המימוש של כתב האופציה  (2)
 שנים;  5 -אורך החיים של כתב האופציה  (3)
טכנולוגיה   (4) ענפי  סיווג  לפי  תקן(  )סטיית  ת השקעו  -תנודתיות 

 ; 8.1% –  2020בהייטק לחודש ספטמבר 
כתב   (5) של  החיים  אורך  את  התואם  הסיכון  חסרת  ריבית  שער 

 ; 0.38% –  2020  באוקטובר 19 -האופציה על פי מקדמי היוון ל
 .  0% -תשואת הדיבידנד הצפויה  (6)
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  75,008)  כאמורהערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו  
 אלפי ש"ח. 368 -לאמור לעיל הוא כ כתבי אופציה(, בהתאם

 
 מיסוי ושיפוי  (ד)

   )א()ה( לעיל, בשינויים המחוייבים.3.2.5 לפרטים ראו סעיף 
 

 תמורת ניירות הערך המוצעים  ( ה)
לניצעים ללא תמורה, כחלק מתנאי כהונתם  כתבי האופציה מוענקים 

 ו/או העסקתם.  
 

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

כתבי  נשוא  המימוש  יחידות  של  למסחר  לרישומן  הבורסה 
אישור יינתן הבורסה האופציה.  של   פרסומה טרם  כאמור 

 .לעיל 2.1.2המשלימה, כמפורט בסעיף  ההודעה
 

קבלת  לפקודת מס הכנסה,    102ככל וההקצאה תהא לפי סעיף   (2)
לתו  המיסים  רשות  חלוף  אישור  או  האופציות  ימים    90כנית 

לא  האופציה  כתבי  כי  יודגש  המיסים.  לרשות  הגשתה  ממועד 
ימים מיום הגשת התוכנית לרשות המיסים   30יוקצו לפני חלוף  

לתנאי  בהתאם  נאמן  באמצעות  להקצאה  כתכנית  לאישורה 
מסלול רווח הון. בכוונת השותפות לפנות לרשות המסים בסמוך  

 לצורך קבלת האישור כאמור. לאחר השלמת ההנפקה 
 

של   (ז) השתתפות  ביחידות  מחזיקים  לבין  הניצעים  בין  הסכמים 
 השותפות  

נכון   מהניצעים,  אחד  כל  עם  בדיקה  ולאחר  השותפות  ידיעת  למיטב 
למועד התשקיף, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין מי  

או בינם לבין מהניצעים לבין מחזיק יחידות השתתפות של השותפות,  
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 
 )א()יא( לעיל, בשינויים המחויבים.  3.2.5לפרטים ראו סעיף 

 
 וע הצעות פרטיות אישור מסגרת לביצ .ג

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

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

 
הת ועדת  לאישור  תובא  קונקרטית  פרטית  הצעה  ודירקטוריון  כל  גמול 

 השותף הכללי וכן לאישור המפקח.
 

 להלן פרטי המסגרת:
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במסגרת ההצעות הפרטיות נשוא המסגרת יהיה ניתן    -  זהות הניצעים ( א)
להציע את ניירות הערך המוצעים )כהגדרתם להלן( אך ורק לעובדים  
של השותפות או חברה בת שלה אשר מתקיימים בינם לבין השותפות 

הבת שלה כאמור יחסי עובד מעביד, ובלבד שאלו אינם   ו/או החברה
נמנים על בעלי השליטה בשותף הכללי ובשותפות ושלא יהפכו לבעלי 
ו/או בשותפות בהנחה של מימוש כתבי האופציה   ענין בשותף הכללי 

 "(. הניצעים)להלן בסעיף ג' זה: " 
 

פרטיות  (ב) הצעות  במסגרת  להציע  ניתן  יהיה  אשר  הערך  ניירות    סוג 
המסגרת המסגרת    -  נשוא  מכוח  תתבצענה  אשר  ההצעות  במסגרת 

)להלן  ליחידות השתתפות  ויוקצו כתבי אופציה הניתנים למימוש  יכול 
 "(. ניירות הערך המוצעים " ו/או " כתבי האופציה"בסעיף ג' זה: 

 
המוצעים (ג) הערך  ניירות  כמות  הערך    -  תקרת  ניירות  כמות  תקרת 

היא   ליחידות    100,010במסגרת  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי 
"(, אשר בהנחת תקרת ניירות הערךהשתתפות )להלן בסעיף ג' זה: " 

כ מהווים  ומזכויות    3.29%  -מימושם  השותפות  של  המונפק  מהונה 
 13ההצבעה בה בדילול מלא. 

 
האופציה (ד) כתבי  מימוש  ותנאי  כתב    -  מחיר  כל  של  המימוש  מחיר 

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

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

כתבי  הענקת  על  הדירקטוריון  החלטת  למועד  שקדם  המסחר  יום 
 האופציה. 

 
ההבשלה ( ה) המוקצים    -  תקופת  האופציה  כתבי  של  ההבשלה  תקופת 

ועדת   ידי  לניצעים וכמות כתבי האופציה שייכללו בכל מנה תקבע על 
לא תפחת משלוש שנ ובכל מקרה  והדירקטוריון  ותתחיל התגמול  ים, 

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

"( תבוצע  עסקת שינוי שליטהאו בשותף הכללי )להלן בסעיף ג' זה: " 
האופ כתבי  של  חלקית  מועד  האצה  הגיע  וטרם  לניצע  שהוענקו  ציה, 
" תהיה המשמעות הקבועה בעל שליטההבשלתם. לעניין זה, למונח " 

" 65בסעיף   המונח  משמעות  השותפויות.  לפקודת  שינוי  נא  עסקת 
" הינה התרחשות של כל הליך או אירוע או סדרה של הליכים  שליטה

ישרין או אירועים קשורים שתוצאתם שינוי שליטה בשותף הכללי )במ
( מכירה, העברה או הקצאה  1או בעקיפין(, לרבות האירועים שלהלן: )

( שליטה;  העברת  שמהווה  הכללי,  השותף  מניות  של  2של  הליך   )
או  חברה  לתוך  או  עם  הכללי  השותף  של  דומה  עסקה  או  מיזוג 
להוראות  ובהתאם  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  אחרת.  שותפות 

כי לא תבוצע המרה ביום הקובע    הבורסה, מובהר  של כתבי אופציה 
של  האקס  יום  ויחול  היה  כי  בזאת  מובהר  כן,  כמו  שותפות.  לאירוע 
אירוע שותפות לפני היום הקובע של אירוע שותפות, לא תבוצע המרה  

 של כתבי אופציה ביום האקס כאמור.
 

 
 תתפות. ( ימומשו ליחידות הש זה .53.2בהנחה שכל כתבי האופציה הלא סחירים )כאמור בסעיף   13
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המימוש (ו) עד    -  תקופת  למימוש  ניתנים  יהיו  המוצעים  הערך  ניירות 
מבי המוקדם  )המועד  תקופת ההבשלה של  1ן:  שנתיים מתום  תום   )

( לניצע;  האופציה שתוקצה  כתבי  של  האחרונה  סיום  2המנה  מועד   )
בסעיף  לאמור  בכפוף  הניצע,  לבין  השותפות  בין  העבודה  יחסי 

פי הוראות תוכנית  -לעיל, אלא אם פקעו קודם לכן על  (8)א()ג()3.2.5
 האופציות. 

 
ספציפי  -  כללי (ז) הקצאה  לכל  לקבוע  ביחס  רשאית  השותפות  תהיה  ת 

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 -השתתפות לניצעים שתנבענה ממימוש כתבי האופציה שבידם על
 מימוש נטו וכיו"ב.מנגנון 

 
 ללאומי פרטנרס חתמים בע"מ הקצאת כתבי אופציה לא סחירים 3.2.6 

להסכם   " עם    חיתוםבהתאם  )להלן:  בע"מ  חתמים  פרטנרס  מקבל לאומי 
סעיף  האופציות )ראה  פי    2.8"(  על  ההנפקה  השלמת  לאחר  סמוך  לעיל(, 

ים( אשר  כתבי אופציה )לא סחיר  125,013תשקיף זה, יוקצו למקבל האופציה  
ל למימוש  ניתנים  )להלן   125,013  -יהיו  השותפות  של  השתתפות  יחידות 

 " זה:  בת    "(האופציות בסעיף  תקופה  ההנפקה    24במהלך  ממועד  חודשים 
 "(. תקופת המימוש)להלן: " 

 
 ₪.   10מחיר המימוש של כל אופציה יהיה 

 
ת בכפוף להתאמות המפורטות להלן, כל אופציה תהיה ניתנת למימוש ליחיד

 השתתפות אחת. 
 

כאמור   האופציות  של  המימוש  תקופת  לתום  ועד  האופציות  הקצאת  ממועד 
בהון,   שינויים  של  במקרה  לאופציות  ביחס  התאמה  הוראות  יחולו  לעיל, 
התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות וכן התאמה של מחיר המימוש במקרה 

 "(:ההתאמותשל חלוקת רווחים, כמפורט להלן )להלן: " 
 
מחדש  הת .א ארגון  או  פיצול  איחוד,  של  במקרה  בהון  שינויים  עקב  אמה 

 של הון או נסיבות דומות 
ההשתתפות   יחידות  כמות  את  תעדכן  השותפות  כאמור  במקרה 

של  המימוש  מחיר  ו/או  הוקצתה  אשר  אופציה  כל  ממימוש  הנובעות 
האופציות   מימוש  בגין  הכוללת  שהתמורה  באופן  המוקצות  האופציות 

 תשתנה. המוקצות לא 
 
 התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות .ב

של   בדרך  השותפות,  של  השתתפות  יחידות  לבעלי  שתוצענה  ככל 
יחידות   כמות  תוגדל  לא  כלשהם,  ערך  ניירות  לרכישת  זכויות  זכויות, 
באותם  הזכויות  תוצענה  כי  לכך  תגרום  או  תציע  והשותפות  המימוש 

רם מומשו, כאילו מימש תנאים, גם למקבל האופציות בגין האופציות שט
 את האופציות עד ליום המסחר שלפני יום האקס.
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 התאמה בגין חלוקת רווחים  .ג
יחול    לחלוקתם  הקובע  התאריך  אשר  רווחים,  תחלק  שהשותפות  ככל 

לפני תום תקופת המימוש של האופציות, לא יחול שינוי במספר יחידות  
אך  האופציות,  מימוש  בגין  שתוקצינה  בו    ההשתתפות  מהיום  החל 

יהיה מחיר   רווחים,  יחידות ההשתתפות של השותפות אקס  תיסחרנה 
המימוש של האופציות שווה למחיר המימוש הקודם בניכוי סכום הרווח  
ליחידת השתתפות ברוטו )לפני מס( שחולק לבעלי יחידות ההשתתפות 

 של השותפות.
 

 ההתאמות המפורטות לעיל אינן ניתנות לשינוי. 
 

 כלי של כתבי האופציה  הערך הכל
ההצעה  את  הדירקטוריון  אישור  במועד  אופציה  כתב  של  הכלכלי  הערך 

 ש"ח.  3.2 -)בלאק אנד שולס(, הוא כ B&Sפי מודל -הפרטית, על
 

 הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן: 
 ש"ח;  10 -מחיר של יחידת השתתפות  (1)
 ש"ח; 10 -מחיר המימוש של כתב האופציה  (2)
 חודש; 24 –אורך החיים של כתב האופציה  (3)
טכנולוגיה   (4) ענפי  סיווג  לפי  תקן(  )סטיית  בהייטק    -תנודתיות  השקעות 

 ; 8.1%  – 2020לחודש ספטמבר 
שער ריבית חסרת הסיכון התואם את אורך החיים של כתב האופציה על  (5)

 ; 0.07% –  2020 באוקטובר 19 -פי מקדמי היוון ל
 .  0% -בידנד הצפויה תשואת הדי (6)

 
כתבי    125,013הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו כאמור )

 אלפי ש"ח. 400 -אופציה(, בהתאם לאמור לעיל הוא כ
 

  השקעת השותף המוגבל 3.3
בהון    המוגבל  השותף  ישקיע  המוגבל,  השותף  בידי  ההנפקה  תמורת  קבלת  עם 

בהשותפות   נטו  ההנפקה  תמורת  סך  יחידות  את  של  ההנפקה  תמורת  צירוף 
שותף הכללי קודם לרישום ניירות הערך המוצעים על פי  בעלי השליטה בהשתתפות ל

אלפי ₪ אשר   200לעיל(, בניכוי סך של    1.4תשקיף זה למסחר בבורסה )ראה סעיף  
 להלן(. 5.4.2 ףיושאר בידי הנאמן עבור הוצאות הנאמנות )ראה סעי

 
מהון השותפות, כפי שיהיה  0.01% -לקו בהון השותפות להשותף הכללי ישלים את ח 

המוגבל  השותף  של  השקעתו  סכום  השותפות.  בהון  ההשקעות  השלמת  לאחר 
של  חלקו  כהשלמת  הכללי,  השותף  ע"י  יושקע  אשר  הסכום  עם  יחד  לעיל  כמפורט 

 השותף הכללי בהון השותפות האמור, יהווה את מלוא הון השותפות המוגבלת.
 

 הון השותפות גדלת 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%השותף המוגבל  
 מההון הנוסף שיוכנס לשותפות המוגבלת. 0.01%יהיה 
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  תנאי ההשקעה של השותף המוגבל 3.5
זכאי לריבית בגין תשלומיו להון השותפות המוגבלת. לאחר   השותף המוגבל לא יהא 

זה,    3בהתאם לפרק    -שישלם השותף המוגבל את חלקו בהון השותפות המוגבלת  
השותפות  בהון  נוספים  סכומים  ולהשקיע  להוסיף  חייב  המוגבל  השותף  יהיה  לא 
הסכום  מן  למעלה  המוגבלת  השותפות  של  לחיוביה  אחראי  יהיה  ולא  המוגבלת, 

 כניס כאמור.שי
 
 



 2 -ד                                                        

 הסכם הנאמנות –נספח א' 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1 

 הסכם נאמנות 
 
 

 2020  אוקטוברבחודש  19שנערך ונחתם ביום 
 
 

 בע"מנאמנויות  אגרוסמארט  בין: 
 , תל אביב49שדרות רוטשילד מ 
 "( הנאמן)להלן: " 

 
 מצד אחד           

 
 שמעון אבנעים, רו"ח לבין: 

 , רמת גן 3קלאוזנר  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  
, שהוקמה על  "שותפות מוגבלת  –  אגרוסמארט  " - "השותפות המוגבלת"  

 פי הסכם השותפות, נספח א' להסכם זה. 
 

 "השותף הכללי" או   
מפעם  בע"מ  ניהול    אגרוסמארט       -"המציע"    שישמש  מי  או 

 לפעם כשותף כללי בשותפות.
 

 "הנאמן" או   
שישמש    בע"מנאמנויות    אגרו סמארט    -"השותף המוגבל"    מי  או 

 שותפות. מפעם לפעם כשותף מוגבל ב 
 

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 ״
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  "יחידות השתתפות"  
,  ללא ערך נקוביחידות השתתפות רשומות על שם     -או "יחידות"  

השותף   בזכויות  השתתפות  זכויות  המקנות 
השותפות   בהסכם  כמפורט  בשותפות  המוגבל 

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

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

זכות   בהם  למחזיקים  והמקנים  המוגבל  השותף 
שם  על  רשומה  אחת  השתתפות  יחידת  לרכוש 
שיפורטו   ובתנאים  במחיר  אופציה  כתב  כל  כנגד 

מדף  בתשקיף   הצעת  בדוח  יונפקו.  ו/או  מכוחו 
כתבי אופציה כאמור, יכול שיהיו מסדרה אחת או  

 מכמה סדרות. 
 

בו    -"מחיר ההנפקה"   העהמחיר  ניירות  ואשר  רך  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  -)נוסח חדש(, התשל"הפקודת השותפויות    - "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  דההקבועות בפקו

 
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. 

 
 למטרת פירושו. אין להתחשב בכותרות לסעיפי הסכם זה  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 החקיקה: ״זה בלבד  להוראות כל דין )בסעיף
אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת. במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה  

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

  ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות ו/או בפקודה יחולו על השותפות, 2.5
 נקבע אחרת בהסכם זה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות הסכם זה. ככל שלא 
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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   , נאמנות שעל פיה ינפיק הנאמןנוצרת בזה   3.1 
ניירות  תמורת    ( הסכם זה)כמפורט ב בחלק מן הכספים שיקבל  וישתמש  השותפות  

 להשקעה בהונה של השותפות המוגבלת.   הערך שינפיק
  

לטובת     בנאמנות  ידו  על  ותופעלנה  תוחזקנה  המוגבלת  בשותפות  הנאמן  זכויות 
השותפותניירות  בעלי   של  הוראות  הערך  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 

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

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

 
 סוגי היחידות  .4

 . ללא ערך נקובכל היחידות הינן יחידות רשומות על שם,   
 
 שוויון זכויות בין היחידות .5

 .  זו לזו כל הבחינותבתהיינה שוות זכויות  ,יחידות שתונפקנה על פי הסכם זההכל  
 
 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
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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

 
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. 

 
 1חלוקת 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.  

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

 מהסכומים שנקבעו כאמור עבור הוצאות בלתי צפויות מראש.   10%
  
יחסי לערכן הנקוב.  לכל היחיד  ות זכות להשתתף באופן שווה בכל חלוקת רווחים באופן 

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

ה פי  שעל  הרווחים  שכל  לכך  אחראי  יהיה  לחלקם  המפקח  יש  המוגבלת  השותפות  סכם 
או  רווחים  מחלוקת  להמנעות  הסכמתו  את  יתן  לא  המפקח  לכך.  הקבוע  במועד  יחולקו 

באישור   אלא  בחלוקתם  מחזיקיהאסיפה  הלעיכוב  של  בית    כללית  באישור  או  היחידות 
 משפט.

 

 
 חלוקת רווחים תהיה בהתאם להוראות מסלקת הבורסה כפי שיהיו במועד החלוקה.  1
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של    הסכמתו  רווחים  חלוקת  טעונה  המוגבלת  השותפות  הסכם  הוראות  פי  שעל  מקום 
)בשל ספק אם חלוקת רווחים לשותף המוגבל תיחשב כמשיכת השקעתו או חלק  המפקח  

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

בכל חלוקת עודפי רכוש הנאמנות, בעת סיום  ידות זכות להשתתף, באופן שווה,  יחהלכל   
 הנאמנות, באופן יחסי לערכן הנקוב. 

 
 סכםהשינוי הזכויות הנלוות ליחידות, ושינוי ה .9

להלן,    9.2של שינוי, כאמור בסעיף  לשינוי בדרך    ותהזכויות הנלוות ליחידות ניתנ 9.1 
 הנאמנות הנוגעות לענין. של הוראות הסכם 

  
-, 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  על   ההנאמנות  הנוצרת  הנאמנות  של  בתנאי  פיו,  -היעיל  אלה  כל  אך 

י שהשהמפקח  יפגעו  שוכנע  לא  הויתור  או  התוספת  הצמצום,  התיקון,  שינוי, 
 יחידות.הבעלי  בזכויותיהם של 

 
ינוי, תיקון, צמצום, תוספת  כל שבכפוף 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,  ,  המקנים  יחידות  ערך  זכות  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  נוספים )ובכלל זה    ניירות ערךהנפקות 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  הצעת    עיתוי  דוחות  ותנאי  המדףאו  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 

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

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

   הצלחה בהתאם לקבוע בהסכם השותפות.
 

ת 10.5  התשקיף  ובפרסום  בהנפקה  בטיפול  הכרוכות  ההוצאות  חשבון  כל  על  עשינה 
 .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. 
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 עיון בהסכם הנאמנות וקבלת עותקים .13
הנאמנות על שינויו ניתן לעיון על ידי בעלי יחידות בשעות המשרד הרגילות  העתק הסכם   

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

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

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

 אצלו ואשר הם בגודל דומה. 
 

 הודעות לבעלי היחידות  .14
המפקח   14.1  או  הנאמן  מאת  היחידות  לבעלי  תהיה  הודעה  אשר  בדרך  תפורסם 

הודע  פרסום  לגבי  עת  אותה  הערך  מקובלת  שניירות  בתאגידים  מניות  לבעלי  ות 
 .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. 

 
 יחידות , מיזוגיחידות, 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 מ-חתומות  הנובעת  כלשהי  זכות  כבעל  יכיר  הנאמן  הנאמן.  היחידות  ידי  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-לשיצווה ע
 

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

 
-, יהיה הנאמן זכאי לנהוג לגבי כלדהבמקרה שיותר מאדם אחד רשום כבעל יחי 15.3 

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

כל    מושלםו כלפי  הנאמן  התחייבויות  של  ושלם  מספק  ושחרור  פיטורין  ויהוו 
קבל וכל  הרשומים,  הרשומיםשתה  הבעלים  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 
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דעתו    שיקול  לפי  ,ושוכנע הנאמן  יחידותאו הושמדה תעודת    ,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  

מכך כתוצאה  לו  לפי    (או  לנאמן  שייראו  המוחלט. כפי  דעתו  הוצאת    שיקול  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 
 

תהיינה  ה 15.5  נקוביחידות  ערך  היחידות    .ללא  כל  בגין  אחת  תעודה  יוציא  הנאמן 
מספר תעודות בגין  ידות או לפי בקשתו תוצאנה לו  הרשומות בשמו של בעל היח

יחידות הרשומות בשמו, וכן תעודה אחת נוספת בגין    100או כפולות של    100כל  
או   יחידות  ממאה  שונה  ושכמותן  בשמו  הרשומות  תהיה(  )אם  היחידות  יתרת 

 כפולות של מאה יחידות. 
 

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  

אחר -מס והיטלים  יחול(  )אם  כאלה  ,יםבולים  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. השווה לכל הוצאותיו ב 

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 

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

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

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

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  
 האופציה או ניירות הערך האמורים. 

 
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 

למיזוג   מקדים  תנאי  תהווה  לא  היחידות  למיזוג  במקביל  ההמירים 
 ת בהחלטת מחזיקי היחידות.היחידות, אלא אם נקבע אחר

 
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 
אחיד לגבי כל בעלי היחידות. בהחלטה כזו ניתן גם לקבוע, בין היתר, כי  

חדו ליחידות שלמות אשר תמכרנה  שברי יחידות שיווצרו עקב המיזוג יאו
על ידי הנאמן בבורסה והתמורה )אם תהיה לאחר ניכוי הוצאות המכירה  

על   העולה  יד   50תמורה  על  לזכאים  תחולק  בודד(  לזכאי  הנאמן    יש"ח 
 יום לאחר ההחלטה.   30-באופן שיקבע בהחלטה אך לא יאוחר מ
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שברי   של  הכוללת  הכמות  של  שלמות  ליחידות  השלמה  יחידות    לצורך 
ב ליחידות שלמות של שברי    בעלי היחידות  מרשםהרשומים  או השלמתן 

רשאי   הנאמן  יהיה  מסויימים,  יחידות  בעלי  שם  על  הרשומים  היחידות 
ובלבד   רשומים כאמור  יחידות  לבעלי  יחידות  באישור המפקח,  להקצות, 
שהכמות הכוללת של יחידות שתוקצנה על פי סעיף זה במיזוג פלוני, לא  

 יחידות או כמות גבוהה יותר שתקבע בהחלטה כאמור.  1,000על תעלה 
 

 העברת יחידות  .16
בנוסח שלהלן או ככל האפשר בקירוב לנוסח  העברה    פי כתב  יחידות תועברנה על 16.1 

 זה, או בנוסח רגיל ומקובל או בכל נוסח אחר שיאושר ע"י הנאמן: 
 

מ  מטה,  החתום  )להלן  -אני/אנו  תמורהמעביר"   -____   )"  ,₪  ____ של  הסך  ת 
מ   ____ ידי  על  לי  להלן  -ששולם  )הנקרא  לנעבר  הנעבר"  -____  בזה  מעביר   )"

)ועד בכלל(    -____ יחידות בנות ____ ערך נקוב )הממוספרות מ ____ עד ____ 
ההעברה   ומקבלי  עזבונו  מנהלי  צוואתו,  מבצעי  הנעבר,  בידי  להיות   ,____ של 

לפיהם החזקתי א כל התנאים  פי  על  לפני חתימת  ממנו  יחידות בסמוך  באותן  ני 
 כתב זה.

התנאים   פי  על  האמורות,  היחידות  את  לקבל  בזה  מסכים  הנעבר  ואני/אנו, 
 האמורים לעיל. 

 ולראיה באנו על החתום היום הזה ____ בחודש ____ שנת ____ 
 _______ )נעבר(   _______ )מעביר(  
 לחתימה( _______ )עד     _______ )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
ישלם מבקש ההעברה לנאמן אגרה בסכום שיהיה שווה לכל הוצאותיו של הנאמן  

מפעםזובהעברה   ייקבע  האגרה  סכום  על-.  הודעה  יד   לפעם  עליו  ותנתן  הנאמן  י 
 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 

 מתבקשת.  המעביר ליחידות שהעברתן
 

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 בכתבהיחידות כבעל  ה

תעודת   ההעברה  למקבל  על  יחידותיוציא  במק-חדשה  שהוחזרו  שמו  תעודות  ום 
 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. 

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

בעל יחיד ת  ויחיד תעודת  יהיה רשאי להרשם כבעל    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 
הנדונה וכבעל הזכות הבלעדית  היחידה    לבעל  ,יחידות ייחשב המעביר והוא בלבדה

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

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

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

 
 חיוב הנאמן ובעלי היחידות  .71

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

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

 השימוש בכספי תמורת היחידות .18
  יחידות השתתפות ו/או כתבי אופציה הכספים 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.  
 

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

 ( להשקעה בהון השותפות המוגבלת בהתאם להסכם השותפות המוגבלת.  ותפותהש
 

 והנאמן המפקח יהם ותפקידם שלחובות .19
 המפקח  119. 
השותפויות   בפקודת  לקבוע  בהתאם  יהיו  המפקח  של  ותפקידיו  בהסכם    חובותיו 

 . זההשותפות ובהסכם 
 

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

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

 
 והוצאות , שכר הנאמן שכר המפקח .02

 שכר המפקח והוצאותיו  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 

  לחודש דולר    1,000  -לקבל מאת הנאמן, מתוך נכסי הנאמנות שכר בסכום השווה ל
 למסחר.  החל ממועד רישום ניירות הערך של השותפות )בתוספת מע"מ(

 
יהיה המפקח זכאי לשכר נוסף עבור עבודתו הנוספת    , בעתידהנפקה  במקרה של    

בהנפקה. לשעת    הכרוכה  התעריפים  לפי  בפועל  עבודה  עבור  ישולם  הנוסף  השכר 
דולר ארה"ב )בתוספת    10,000  -עבודה הנהוגים אצל המפקח ועד לסכום השווה ל

יותר שיאושר באסיפה כללית    בהנפקה אחתמע"מ( עבור הטיפול   גבוה  או סכום 
 . היחידות  של בעלי

 
 שכר הנאמן והוצאותיו  202. 
ל   השווה  שכר  הנאמנות  נכסי  מתוך  לקבל  זכאי  יהיה  לשנה    1,500  -הנאמן  דולר 

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

ידי המפקח.   על  בכתב  יידרש  שאושרו  אותו אדם  הוא  והמפקח  הנאמן  בו  מקום 
   אישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות.

 
ענין  -עלילנאמן או לב  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   21.2  והנאמן  עיסוקיו,  לעשות עסקאותהמפקח  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
 
 חילופי המפקח  .22

 חילופי מפקח יהיו בהתאם להוראות פקודת השותפויות.  
 
  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

 
הנאמנ 23.3  נכסי  במימוש  יוחל  האמורה  ההודעה  מתן  לאחר  למזומנים.  סמוך  ות 

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

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

ה 23.4  בניכוי  הנאמנות  נכסי  מימוש  עקב  שיתקבלו  הכרוכות  המזומנים  הוצאות 
בעלי   בין  יחולקו  הנאמנות  ובסיום  יחידות הבמימוש  למספר  יחסית     יהם יחידות 

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 -חלוקת במקרה של   23.6 

 לנאמן לביטול. יחידות מסר תעודת הי היא מתייחסת ובמקרה של חלוקה סופית ת
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 סילוק הנאמן מתפקידיו על פי הסכם הנאמנות ופיקוח המפקח .42
בד ימונה  הנאמן לא יהא רשאי להסתלק מתפקידיו על פי הסכם זה אלא אם בד ב 24.1 

להסתלק   הנאמן  לבקשת  יסרב  לא  המפקח  המפקח.  לאישור  ובכפוף  אחר  נאמן 
של   מוקדמת  בהודעה  סבירים.  מטעמים  אלא  במקומו  אחר  ולמנות    3מתפקידו 

חודשים מראש יהא המפקח רשאי להעביר את הנאמן מתפקידיו על פי הסכם זה  
בסמכו ישתמש  לא  המפקח  במקומו.  לכך  המתאים  אחר  אדם  אלא  ולמנות  זו  ת 

 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. 
 

לכינוס   24.3  דיחוי,  ללא  הנאמן,  יפעל  האמורה  המוקדמת  ההודעה  מסירת  לאחר 
החדש   הנאמן  מינוי  חדש.  נאמן  מינוי  לשם  היחידות  מחזיקי  של  כללית  אסיפה 

לאישור   תובא  והיא  זהותו,  את  יציע  הכללי  שהשותף  באופן  אסיפה  הייעשה 
סר ספק,  מכן. למען ה  היחידות שתכונס ללא דיחוי מיד לאחר  כללית של מחזיקיה

השותף הכללי ו/או בעלי ענין בו לא יהיו רשאים להשתתף באסיפה הכללית שבה  
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 
השותף הכללי והנאמן רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למנות נאמן חדש  אחד מ

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(. 
 

תפקע, במועד שקבע בית המשפט, אם בית המשפט, הורה על    כהונתו של הנאמן 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  
 

מפאת   24.5.2   אשר  בעבירה  הורשע  כהונתו  או  במהלך  חומרתה  מהותה, 
 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.
 

האחרות ויוכל    לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות 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. 

 
להוראות כל דין, תחת פיקוחו  במילוי תפקידיו על פי הסכם זה יפעל הנאמן בכפוף   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 
כרוך יהא  הדבר  שאם  ובלבד  נכסי    היחידות  מתוך  אלו  תשולמנה  בהוצאות, 

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 
ור אלא להוצאות שלדעתו הינן סבירות בנסיבות  המפקח לא יתן את אישורו כאמ

 . הענין
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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 ה הוקצתה  בשליטת  מקנה  חברה  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 
 

ול 25.2  נכסיה או להסכם 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.

 
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: 
 
 
 
 
 _________________ _______________ __   ____________________ 

 שמעון אבנעים, רו"ח     בע"מנאמנויות  אגרוסמארט 
         
 המפקח          הנאמן  
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 : הסכם השותפות המוגבלת5פרק 
 

 הסכם השותפות  5.1
מוגבלת    -  אגרוסמארט    " שותפות  המוגבלת)להלן:  "השותפות  או  "(  השותפות" 

ביום   פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם  השותף הכללי בין  ,  27.7.2020נוסדה על 
  "( הסכם השותפות)להלן: " כשותף כללי מצד אחד ובין הנאמן כשותף מוגבל מצד שני

 .מעת לעתותוקן 
 

ביום    נרשמה  ]נוסח חדש[,   11.8.2020השותפות 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 
בהתאם   ממונים  חיצוניים  דירקטורים  .  להלן)ד(  9.1.2בסעיף    מפורט שאינם 

 . תהדירקטורים החיצוניים ממונים בהתאם לפקודת השותפויו
 

כללית   5.2.2  באסיפה  חוקי  מניין  בדבר  סעילפרטים  ראו  האסיפה  ראש    פים ויושב 
 . 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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 הסכם השותפות  –נספח א' 
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 שותפות מוגבלת  הסכם
 
 

 2020באוקטובר  19ותוקן ביום  2020שנת   יולילחודש  27נערך ונחתם ביום ש
 
 
 בין 
 

 בע"מניהול  אגרוסמארט 
 516229028ח.פ. 

 ״( השותף הכלליכשותף כללי )להלן: ״
 מצד אחד 

 
 

 לבין 
 

 בע"מנאמנויות  אגרוסמארט 
 516229689ח.פ. 

 ״( המוגבלהשותף כשותף מוגבל )להלן: ״
 מצד שני 

 
 

, אשר תעסוק מוגבלת על פי דיני מדינת ישראל  והצדדים מעוניינים בהקמת שותפות   הואיל 
 ; ,הפיתוחאו /ו , בתחום המחקרבעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים

 
 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 
 המבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  
 
 ופרשנות הגדרות .2

 הגדרות  2.1
 אביב בע״מ. -הבורסה לניירות ערך בתל -״ הבורסה״
 
ההצעה הראשונה לציבור על פי התשקיף שתבוצע על ידי המציע,   -״  ההצעה לציבור״

ידי השותף המוגבל כמנפיק  על  יחידות אשר תונפקנה בהתאם להסכם הנאמנות  של 
זכות   המוגבל(  השותף  )כלפי  תקנינה  המוגבל ואשר  השותף  בזכויות  השתתפות 

 . בשותפות
 
אבנעים  רו"ח      -״  המפקח״ הסכם שמעון  פי  על  כמפקח  לפעם  מפעם  שיכהן  מי  וכל 

 הנאמנות והסכם זה. 
 

 השותף הכללי.  - ״ המציע״
 

על פי    -״  הנאמן״ וכל מי שיכהן מפעם לפעם כנאמן  על פי הסכם זה  השותף המוגבל 
 הסכם הנאמנות. 

 
סכם הנאמנות שיחתם סמוך לפני פרסום התשקיף בין השותף ה  -״  הסכם הנאמנות״

בדבר הנפקתן המוגבל כנאמן עבור מחזיקי היחידות מצד אחד ובין המפקח מצד שני  
כפי שיתוקן מפעם לפעם. יחידות,  כי  ככל שבעתיד    של  לדין  יכהן  יאושר בהתאם  לא 

באופן   גבל,מפקח בשותפות, יתוקן הסכם זה בהסכמה בין השותף הכללי והשותף המו
שהוראות הסכם הנאמנות, ככל שאינן מתייחסות למפקח, תוטמענה בהסכם זה מבלי  

 שיידרש לצורך כך אישור של אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות. 
 

 הסכם זה כפי שיתוקן מפעם לפעם.   -״ הסכם זה״ או ״הסכם השותפות המוגבלת״
 
 .1975-חדש(, תשל״ה פקודת השותפויות )נוסח   -" הפקודה"
 
השותפות המוגבלת הנוצרת בזה על פי הסכם  -" השותפות המוגבלת" או "השותפות"

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

המו"פ" תשמ"ד  –  "חוק  בתעשיה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  - חוק 
1984 . 

 
 ,ללא ערך נקובות רשומות על שם  השתתפ   יחידות  –"  יחידות השתתפותאו "״  יחידות״

כמפורט בהסכם   –   המקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף המוגבל בשותפות
 . זה והמוחזקות בנאמנות ע"י השותף המוגבל עבור רוכשיהן

 
ידי השותף המוגבל  -כתבי אופציה רשומים על שם, אשר יונפקו על   – "  כתבי אופציה "

ללא ערך והמקנים למחזיקים בהם זכות לרכוש יחידת השתתפות אחת רשומה על שם  
ו/או בדוח הצעת מדף כנגד כל כתב אופציה במחיר ובתנאים שיפורטו בתשקיף    נקוב 

 מכמה סדרות.  כתבי אופציה כאמור, יכול שיהיו מסדרה אחת אומכוחו יונפקו. 
 
 כהגדרתם בחוק המו"פ. -" פיתוח " -" ומחקר"
 
פרויקט בשותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח כהגדרתו    –"  פרויקט"

 בתקנון הבורסה. 
 
ההשלמה " בהצעה   -"  תאריך  החתימות  רשימת  סגירת  לאחר  סמוך  שיהיה  תאריך 

של   בבורסה  לפני הרישום למסחר  אך  במסגרת  לציבור  לציבור  שיוצעו  ניירות הערך 
 ההצעה לציבור. 

 
 יבור. התשקיף שעל פיו תבוצע ההצעה לצ -״  התשקיף״

 
 . וכל נייר ערך אחר של השותפות אופציה ה כתבי  ,שתתפותהיחידות ה  - "  ניירות ערך"
 
 דולר של ארה"ב.  - "דולר"
 
מוחזקים" או  ו/או    המחזיק בו    תאגידכל  –"  תאגידים  במישרין  השותפות,  תחזיק 

 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. 
 

ו/או חוק בכל מקום בהסכם זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות הפקודה  
היא   החברות הכוונה  דין,  כל  להוראות  בכפוף  ו/או  מכוחם  שהותקנו  התקנות  ו/או 

להוראות הפקודה ו/או חוק החברות ו/או התקנות שהותקנו מכוחם ו/או להוראות כל 
)בסעיף ״   דין  ניתנות להתנאה, אלא אם הקשר הוראות החקיקה זה בלבד:  ״(, שאינן 

ה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות החקיקה הדברים מחייב אחרת. במקרה של סתיר 
 שאינן ניתנות להתנאה, תגברנה הוראות החקיקה כאמור.

 
 יצירת השותפות .3

לפי   3.1 מוגבלת  שותפות  לכונן  מסכימים  זה  להסכם  זכויותיהם ה.  פקוד ההצדדים 
 וחובותיהם של השותפים יקבעו לפי הוראות הפקודה והוראות הסכם זה.

 
 לפקודה.   61  כמשמעותן בסעיףהמוגבלת  הוראות הסכם זה מהוות את תקנות השותפות   3.2

 
 שם השותפות .4

שם אחר שיקבע על ידי  כל  ״ או  שותפות מוגבלת  -   אגרוסמארט  : ״הינו   המוגבלת  שם השותפות
 השותף הכללי ויאושר על ידי רשם החברות והשותפויות. 

 
 סמכויותיה וכוחותיה מטרת השותפות, .5

הינהמטרת   5.1 המוגבלת  מוחזקים, ל   השותפות  תאגידים  באמצעות  ו/או  בעצמה  עסוק, 
ו ה  פיתוחאו  / במחקר  לרבות  טק-אגרו בתחום  תעסוק .  1קשורים   מוצרים ,  השותפות 

   ."מבע  קאנברידבאמצעות השקעה בחברת  , בין היתר,בתחום האמור
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של   43הטבה מס'  השותפות הוקמה, בין היתר, לצורך ביצוע השקעות כמפורט במסלול  
 3 2עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע.  - רשות החדשנות 

 
עסוק בתחום האמור באמצעות השקעה בפרויקטים נוספים ית ל א רשבנוסף, השותפות  

של מחקר ו/או פיתוח, לרבות השקעה בחברות נוספות העוסקות בתחומים האמורים 
בה במפורט  הוגדרו  לא  אם  במועד אף  שתחל  שנים  שלוש  של  לתקופה  וזאת  זה  סכם 

  4. בבורסה של ניירות הערך של השותפות הרישום למסחר
 

כמו כן, לאחר חלוף תקופת שלוש השנים כאמור, תהיה השותפות רשאית, בכפוף לאישור 
בסעיף    האסיפה הקבועה  בדרך  ההשתתפות  יחידות  בעלי  של  לפקודת 65הכללית  נא 

השותפויות, אשר תוקפה יהיה לשלוש שנים, להחליט על ביצוע פרויקטים נוספים שלא 
 הוגדרו בהסכם זה. 

 
לשותפות המוגבלת יהיו כל הסמכויות והכוחות הדרושים ו/או מועילים לצורך קידום  5.2

הקשו  או  המוגבלת  השותפות  בהמטרת  כל רים  וביצוע  בהסכמים  התקשרות  לרבות   ,
הפעולות שלדעת השותף הכללי הינן נחוצות או דרושות לשם הוצאה לפועל של מטרות 

 .השותפות והכל בהתאם להוראות הסכם זה
 

בדבר   5.3 בהסכמים  להתקשר  רשאית  תהא  השותפות  ספק  בחברות להסיר  השקעה 
ל  זכויות  של  רכישה  או  פיתוח  ו/או  במחקר  פיתוחהעוסקות  ו/או  בטרם מחקר  אף   ,

ובלבד שהשותפות לא תבצע פעולות ולא תוציא כסף לפעולות, ,  הועברו על שם השותפות
כאמור,  בקשר עם זכויות למחקר ו/או פיתוח ו/או חברות העוסקות במחקר ו/או פיתוח

ת  אותיולא  בגין  אחרות  ישירות  בהוצאות  חברות  ם שא  ו/או  הוצאות  זכויות  למעט   ,
בקשר וכד'  לטוריות  ורג   טכניות,/בדיקות נאותות, בדיקות כלכליות, פיננסיות, מקצועיות

 זכויות ו/או חברות כאמור.עם 
 

של   5.4 ההשקעה  פרויקטיםהשותפות  מדיניות  במספר  השקעה  ההשקעה  .  הינה  סכום 
מנכסי השותפות על פי    40%לראשונה, לא יעלה על  השותפות תשקיע  בפרויקט בודד בו  

 . כספיים האחרונים שלה, הידועים במועד ההשקעההדו"חות ה
 

 הון השותפות  .6
 יהיה מורכב מהסכומים הבאים: המוגבלת הון השותפות  6.1

 
של   6.1.1 אשר    1,000סכום  השותפים  יש״ח  ידי  על  זה,   לאחרוכנס  הסכם    חתימת 

ש״ח על ידי    0.01  - ש״ח על ידי השותף המוגבל ו  999.99  וכנסויכשמתוך סכום זה  
 וכן;   ,השותף הכללי

 
  6.2ף הסכומים שיוכנסו על ידי השותף המוגבל בתאריך ההשלמה בהתאם לסעי 6.1.2

 להלן. 
 

תמורת  6.2 סכום  לכל  השווה  סכום  ההשלמה  בתאריך  לשותפות  יכניס  המוגבל  השותף 
היחידות )לרבות כתבי אופציה, אם יוצעו  ההנפקה )נטו, לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( של  

ש״ח   200,000צעו על פי התשקיף )בניכוי סכום של  כאלה בתשקיף( שיונפקו על ידו ויו
שיוותר בידיו לצורך הוצאות הנאמנות(, וכן יכניס להון השותפות כל סכום נוסף שיתקבל 

יחיד  ידו תמורת ההנפקה של  )לעל  ידו לשותף ות  על  יונפקו  רבות כתבי אופציה( אשר 
ו בתאריך ההשלמה הכללי או לבעלי שליטה בו או לאחרים סמוך לפני תאריך התשקיף א

 כלל בתשקיף.  יאו לפניו, על פי התחייבות שת

 
במספר פרויקטים של מחקר  להלן, מדיניות ההשקעות של השותפות מבוססת על השקעות    8.22רט בסעיף  כמפו  1

ו/או פיתוח ו/או בחברות העוסקות במחקר ו/או פיתוח, באופן שיאפשר פיזור הפורטפוליו של השותפות על פני  
  4  - מספר פרויקטים ו/או חברות. נכון למועד התשקיף, בכוונת השותפות לפזר השקעותיה ולהשקיע בלמעלה מ

 . ר הזדמנויות השקעה מתאימותחברות העוסקות במחקר ו/או פיתוח בכפוף לאיתו
השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע, אשר במסגרתו תינתן  גופי  מסלול הטבה זה מעניק הגנה על השקעות של    2

הגנה של רשות החדשנות להשקעות של גופי השקעה מוסדיים ישראליים, המשקיעים בחברות הייטק ישראליות  
ההגנה לגוף השקעה מוסדי כאמור מותנית בכך שאותו גוף יקבל אישור    (.)כהגדרת מונחים אלו במסלול ההטבה

 מתאים של רשות החדשנות בהתאם למסלול האמור. 
למען הסר ספק, האמור לעיל אינו גורע מהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו לעניין הגדרת פרויקט בשותפות    3

 לות ההשקעה של שותפות כאמור. מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח ולעניין מגב
למען הסר ספק, האמור לעיל אינו גורע מהוראות פקודת השותפויות באשר לאופן אישור עסקאות של השותפות    4

עלי השליטה בו או עסקאות של השותפות אשר לשותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו ענין  בעם השותף הכללי ו/או 
 ם בהתאם להוראות פקודת השותפויות. אישי בהן, המחייבות אישורים מיוחדי
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 - כ  6.1.1  סכומים אלה יהוו יחד עם הסכום ששולם, על ידי השותף המוגבל על פי סעיף 6.3
 מהון השותפות המוגבלת.  99.99%

 
)כגון בעקבות   ניירות ערךכל עת שבה יגיעו לידי השותף המוגבל סכומים עקב הקצאת  ב 6.4

הנפקות חדשות של יחידות או של ניירות ערך אחרים או בשל מימוש ניירות ערך המקנים 
יהא השותף המוגבל חייב להכניס ,  זכות לרכישת יחידות שיונפקו על ידי השותף המוגבל(

להון השותפות,   , ובניכוי הוצאות הנפקה  ישתלמו עליהםסכומים אלה, בניכוי עמלות ש
יותיר בידיו לצורך הוצאות    ,ובניכוי סכומים שהשותף המוגבל, בהסכמת השותף הכללי

 לעיל(.   6.2 הנאמנות )מעבר לסכום הקבוע בסעיף
 

 . המוגבלת לא יהא זכאי לריבית בגין תשלומיו להון השותפות המוגבל  שותףה  6.5
 

בכל מקרה שיוחלט על הגדלת הון השותפות המוגבלת יהיה חלקו של השותף המוגבל  6.6
מההון    0.01%מההון הנוסף שיוכנס לשותפות וחלקו של השותף הכללי יהיה    99.99%

 הנוסף שיוכנס לשותפות המוגבלת. 
 

ניירות ערך למען הסר ספק, מובהר בזאת כי השותף הכללי יהיה רשאי לרכוש, בכל עת,  6.7
 . של השותפות, לפי שיקול דעתו הבלעדי

 

 מקום ניהול העסקים  .7
ניהול העסקים של השותפות     . 6578405, תל אביב  49בשדרות רוטשילד  יהיה  המוגבלת  מקום 

של השותפות המוגבלת למקום    ניהול העסקיםמזמן לזמן את מקום    השותף הכללי יוכל לשנות
 .אחר

 
 ומימונןהמוגבלת הוצאות השותפות  .8

ו/או מענקים   אשראי  הכללי רשאי )אך לא חייב( לקבל בשם השותפות המוגבלתהשותף   8.1
לשעבד  להחליט  ו  יהםשיראו לו כמתאימים לצורך מימון הוצאות  בתנאים  ו/או מימון

 . המוגבלתלצורך זה את נכסי השותפות 
 

השותף הכללי יהיה רשאי לפנות לשותף המוגבל ולבקש ממנו להגדיל את הון השותפות  8.2
ישמשו למטרות שהיא   המוגבלת  המוגבלת על מנת שהכספים שיוכנסו להון השותפות

ולפעולות שהשותפות רשאית רשאית לעסוק בהן על פי הסכם זה, כפי שיהיו מעת לעת  
השותף הכללי יציין בפנייתו לשותף המוגבל את הסכום שבו   לעשותן על פי הסכם זה.

 הוא מבקש להגדיל את הון השותפות. 
 

ו/או בכל דרך   צעת מדףדוח הו/או  כזה יפעל השותף הכללי לפרסום תשקיף  במקרה  
לגיוס הכספים הנדרשים לשם הגדלת הון השותפות כאמור וזאת בכפוף   אחרת על פי דין

  כך על פי הוראות מפורשות שתכללנה בהסכם הנאמנות לתנאים ולאישורים שידרשו ל
דין כל  פי  ותנאיהם, ועל  ניירות הערך שיוצעו בה  ותנאי ההנפקה לרבות סוגי  . מבנה 

כאמור והמחירים הכמות שתוצע מכל סוג, הרכב האגדים שבהם יוצעו ניירות הערך  
י החלטת ומחירי המימוש של ניירות ערך המקנים זכות לרכישת יחידות יקבעו על פ 

   .ובכפוף לכל אישור הנדרש, ככל שנדרש, על פי דין  השותף הכללי
 

 השתתפות בהכנסות, הוצאות והפסדים .9
ל  זכאי  יהיה  הכללי  ו   0.01%  -השותף  בימההכנסות  של    0.01%  -ישא  וההפסדים  מההוצאות 

על   ההגבלה  עקב  אשר  המוגבלת  השותפות  של  והפסדים  בהוצאות  וכן  המוגבלת  השותפות 
 שא בהם השותף המוגבל. י להלן, לא י 14.2אחריות השותף המוגבל, כאמור בסעיף 

 
שא בכפוף להגבלת אחריותו כאמור בסעיף  ימההכנסות וי  99.99%  -השותף המוגבל יהיה זכאי ל 

 מההוצאות וההפסדים של השותפות המוגבלת.  99.99% -להלן ב  14.2
 

 תשלומים לשותף הכללי   .10

 ניהול דמי  10.1
המוגבלת 10.1.1 השותפות  את  ינהל  הכללי  מהשותפות    יהיהו  השותף  לקבל  זכאי 

  - )מחושב לפי שער דולר שלא יפחת מ  דולר  25,000בסך של    ניהולהמוגבלת דמי  
 .  חודש בכל"מ, מע  בתוספת₪(  3.5דולר =  1
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ישולמו  )לרבות לדירקטורים של השותף הכללי(  הוצאות השותפות המוגבלת  כל   10.1.2
 . על ידי השותפות המוגבלת

 
נושאי עובדים במישרין להעסיק רשאית   השותפות 10.1.3 אשר ו/או    יתנו  משרה 

 . שכרם עלות במלוא תישא השותפות כאמור ובמקרה שירותים לשותפות

 

 וחוב תמורת סיוע לגיוסי הון 10.2
  לציבור  הראשונה  ההצעה  בהכנת  לטיפול  סיוע  תמורת  הכללי  לשותף  שלםת  השותפות

)יחידות   השותפות  של  ערך  ניירות   של(  פרטית  או)ציבורית    נוספת  הנפקה  ובכל
 סכומים כדלקמן:   "ב(וכיו חוב אגרות,  אופציה כתבי, השתתפות

 
)מחושב לפי    דולר  אלפי  40  -  ₪  מיליון  5  עד  המיידית  התמורה  סכום  שבוכל גיוס    בגין

   .₪( 3.5דולר =  1  -שער דולר שלא יפחת מ
 

)מחושב   דולר  אלפי   60  -  ₪  מיליון   5  על  עולה  המיידית  התמורה  סכום  שבו  גיוס   כל  בגין
 . ₪( 3.5דולר =  1  -לפי שער דולר שלא יפחת מ

 
 יוזמה  דמי 10.3

  הכללי   שותףלתשלם    השותפות,  לשותפות  הכללי  השותף  של  הייזום  לשירותי  בתמורה
)כל עוד הוא בעל שליטה   )או לחברה בשליטת כל בעל שליטה(  בו  השליטה  לבעליאו  /ו

הכללי( בסעיף    בשותף  "  10.3)להלן  על    יוזמה   דמי,  "(הכללי   השותףזה:  המבוססים 
 בין במזומן ובין בכל דרך אחרת, ,  השותפותשתקבל    רווחיםאו  /ו  הכנסותנכסים ו/או  

 : להלן כמפורט
 

ו/או  בין במזומן  ,  רווחיםו/או    הכנסהנכס ו/או    מכל  20%  לקבל  זכאי  יהיההכללי    השותף
או  /ו פרויקטב  השקעה, שתתקבל על ידי השותפות מכל  ו/או בכל דרך אחרת ניירות ערך

 על  שיתקבלו   סכומים  בגין  לרבות,  "(השקעה  סיבוב: "להלן)   השותפות  של   מוחזק  תאגיד
אחרות    כאמור  ההשקעה  על   מתשואה  השותפות  ידי וחלוקות  דיבידנדים  של  בדרך 

)להלן:  השותפות  של  מוחזק  לתאגיד  ו/או  לפרויקט  שהועמדו  הלוואות  בגין  ומריבית 
 מלא  מימוש  בעת   ורק   אך ,  בתוספת מע"מ, ככל שיחול  "(,המוחזק   מהתאגיד  הכנסות"

, העניין   לפי ,  כאמור  המוחזק   בתאגידאו  / ו  בפרויקט  השותפות  השקעת   של   חלקי  או
 :בניכוי

 
החלק    השקעה  סיבוב  באותו  השותפות   של   הישירות  ההשקעות  10.3.1 )או  שמומש 

   -היחסי של ההשקעות הישירות במקרה של מימוש חלקי(; ו

 

 ;  ההשקעה סיבובשעשויים לנבוע מרווחים שינבעו לשותפות ממימוש  מיסים 10.3.2
 

 "(.לשותפות התמורה)להלן: " 
 

או  / ו  בפרויקט  השותפות  של  השקעה  סיבוב  כל  בגין  יחושב  היוזמה  דמי  תשלום  כי  מובהר
 תאגידאו  /ו   פרויקט  באותו  השותפות  של  אחרים  השקעה  מסבבי  בנפרד  מוחזק  בתאגיד
 . מוחזק

 
המוחזק מהתאגיד  מההכנסות  ינוכו  לא  היוזמה  דמי  חישוב  לצורך  כי  מובהר   עוד 
הפסדים שנבעו לשותפות בגין השקעות השותפות בפרויקטים ו/או תאגידים מוחזקים 

השותפות בתקופות קודמות אחרים שנסגרו, פורקו או שההחזקה בהם מומשה על ידי  
 .  למועד תשלום דמי היוזמה כאמור

 
 שהתמורה   ככל)דהיינו,    לשותפות  התמורה  שתתקבל   אופן   באותו  ישולמו  היוזמה  דמי

  או   ערך   בניירות   תתקבל   שהתמורה  ככל ,  במזומן  היוזמה   דמי   ישולמו   במזומן   תתקבל
 תשולם  שהתמורה  ככל,  זכויות  או  ערך  ניירות  באותם  היוזמה   דמי  ישולמו  זכויות

. תהל קב  לאחר  ובסמוך"ב(  וכיו,  יחסיים  בתשלומים  היוזמה  דמי  ישולמו  בתשלומים 
למען הסר ספק, השותף הכללי לא יהיה זכאי לדמי יוזמה במקרה של עסקת מיזוג או 

 תמורה בשותפות.  תהחלפת מניות של תאגיד מוחזק שבמסגרתה לא מתקבל 
 

 . המפקח ידי  על יאושר בפועל היוזמה  דמי חישוב

אלפי דולר בשלושה   6,000סכום מצטבר של    ההשקיע: אם השותפות  לצורך המחשה]
  כי  היסוד   הנחת  ותחת  אלפי דולר בכל תאגיד(,  2,000תאגידים מוחזקים שונים )סך של  
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התאגיד המוחזק, אזי ההשקעות נמדדות בשווי    על  מהותית  השפעה  כל  אין  לשותפות
 הוגן בכל נקודת חתך.  

נניח כי השותפות רשמה הפסד ממימוש מלוא ההשקעה בתאגיד מוחזק א' בסכום של 
אלפי דולר )דהיינו, התמורה שהתקבלה ממימוש ההשקעה בתאגיד מוחזק א' הינה  500

 אלפי דולר(.   1,500

אלפי דולר   700בנוסף, השותפות רשמה הפסד משערוך השקעה בתאגיד מוחזק ב' בסך  
אלפי דולר. יצוין כי מדובר על הפסד   1,300  -)דהיינו השווי ההוגן של ההשקעה נאמד ב 

 שלא נבע ממימוש ההשקעה כאמור(.  

היא השקיעה   וג' ב  במצב דברים זה מימשה השותפות את מלוא ההשקעה בתאגיד מוחזק
 .ני סבבי השקעהבש

סכום    הינוההשקעה הראשון    סיבובש,  נניח דולר,    3,000של    כוללבגין    שווי   לפיאלפי 
אלפי דולר,   1,000משקיעה    השותפות, כאשר  )לפני הכסף(  דולר  אלפי  7,000  של  תאגיד

, כעבור שנה מבוצע סיבוב השקעה שני בגין סכום כולל של בנוסף.  מניות  100  -ל  בתמורה
דולר,    2,000 כסף(  דולר  אלפי  10,000  של  חברה  שווי   לפיאלפי  אשר  )לפני    מתוכו, 

 .מניות 80  -ל בתמורהאלפי דולר,  1,000השותפות משקיעה 

 בתמורהמניות    120  מכרההשותפות    ,האמורים  ההשקעה  סבבי  שני, כי לאחר ביצוע  נניח
 אלפי דולר.   1,500 -ל

אלפי דולר, שהם שיעור   50הינם    הכללי השותף  זכאי   יהיה   להם   היוזמה   דמי ,  כזה  במצב
מתחשיב של גובה התמורה שהתקבלה ממימוש ההשקעה בתאגיד המוחזק בסך   20%של  
 של   בסך(  מניות  100)בגין    הראשון  בסיבוב  ההשקעה  מלוא, בניכוי  5אלפי דולר   1,500של  

  אלפי   250  של  בסך(  מניות  20)בגין    השני  בסיבוב  מההשקעה  רבע   ובניכוי  דולר  אלפי  1,000
לשותפות  דולר שנגרמו  ההפסדים  בחשבון  יובאו  לא  היוזמה  דמי  בחישוב  כאשר   ,

 . ב' -מההשקעות בתאגידים המוחזקים א' ו

מההשקעה   מצטבר  הפסד  בסה"כ  יש  שלשותפות  הגם  זו,  בדוגמא  בשלושת דהיינו, 
התאגידים ביחד, כיוון שמההשקעה בתאגיד ג' לשותפות רווח, השותף הכללי יהיה זכאי  

   .[לדמי יוזמה בגין השקעה זו מבלי שיקוזז ממנו ההפסד מההשקעות האחרות

 השותפות והפסדי רווחי .11

השותפות יתחלקו בין השותף המוגבל ובין השותף הכללי, כך שהשותף הפסדי  רווחי ו 11.1
להמוגבל   זכאי  ו  99.99%  -יהיה  השותפות  במרווחי  של   99.99%  -ישא  ההפסדים  מן 

ו  0.01%  -יהיה זכאי להשותפות, והשותף הכללי   מן    0.01%  -ישא במרווחי השותפות 
עקב ההגבלה על אחריות  ההפסדים וכן בהוצאות והפסדים של השותפות המוגבלת, אשר  

השותף  יהיה  לא  מקרה  בשום  אולם,  המוגבל.  השותף  בהם  ישא  לא  המוגבל,  השותף 
 המוגבל חב בהתחייבויות השותפות, אלא עד גובה הסכום שהוא השקיע בהון השותפות.

 

אלו   11.2 )לרבות  לשותפים  יחולקו  לא  ואשר  המוגבלת  השותפות  בידי  יהיו  אשר  סכומים 
המוגבלת ומרווחיה שלא חולקו( יהיה השותף הכללי רשאי, אם   הנובעים מהון השותפות

למטרות  בהם  למימוש  עד  להשקיעם,  כמתאים,  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  זאת  ימצא 
למטרת  תיעשינה  כאמור  שהשקעות  ובלבד  כמתאים,  שימצא  באופן  נועדו  שלשמן 

צורך שמירה, ככל האפשר, על הערך הריאלי של הכספים ועל זמינותם של הכספים ל
 ביצוע מטרות השותפות המוגבלת. 

 

 סמכויות ותפקידי השותף הכללי  .12
השליטה המלאה על ניהולה של השותפות המוגבלת ועסקיה תהיה בידי  בכפוף להוראות כל דין,  

דעתו   שיקול  לפי  ועניני השותפות המוגבלת  כל עסקי  ינהל את  השותף הכללי. השותף הכללי 
יכולתו מטרו  וכמיטב  את  לבצע  מנת  השותפות  על  בהסכם  כאמור  המוגבלת  השותפות  ת 

 המוגבלת. 
 

בכפוף להוראות הפקודה שלא ניתן להתנות עליהן, לשותף הכללי יהיו סמכויות וכוחות מלאים  
לעשות או לגרום שיעשו כל הפעולות שיראו לו נחוצות ו/או מועילות לביצוע מטרות השותפות  

 
 לצורך הדוגמא, נניח כי סכום זה הינו לאחר ניכוי מיסים.    5
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הסכם זה כפי שיתוקן מפעם לפעם בהוראה  המוגבלת )למעט סמכויות וכוחות שיוצאו במפורש ב
 אשר אינה ניתנת להתנאה( ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות גם:

 
הקשורים ולהחליט   12.1 והמסמכים  ההסכמים  כל  על  המוגבלת  השותפות  בשם  לחתום 

ועל כל שינוי או תיקון בהם באיתור ו/או ניהול השקעות בתחום פעילותה של השותפות  
 או בכל מסמך הכרוך בפעולה על פיהם ולרבות: 

 
הסכמי השקעה ו/או רכישת ניירות ערך ו/או זכויות ו/או מכירתם, שטרי העברת   .א

 מניות; 

 

 כל ההסכמים בתחום פעילותה של השותפות;  .ב

 

מענקים .ג ו/או  מימון  כל    לקבל  על  ולחתום  המוגבלת  השותפות  פעילות  לצורך 
 המסמכים וליצור שעבודים הדרושים לשם כך; 

 
הסכמי רכישה ו/או מכירה ו/או רישום ו/או מתן ו/או קבלת רישיון ו/או זכויות   .ד

 שימוש אחרות בקשר עם זכויות קניין רוחני; 
 

באיתור, ניהול והשקעה במחקר ופיתוח  הסכמים עם גורמים אחרים העוסקים   .ה
 באיתור, בניהול ובהשקעה במחקר ופיתוח.   שיתופםו

 

ידי   .ו על  שבוצע  ופיתוח  המחקר  פירות  של  ולשיווק  לייצור  הקשורים  הסכמים 
 השותפות )במישרין או בעקיפין(.  

 

 .ורגולטורים למשרדי ממשלהכל פניה  .ז
 
 . מחקר, פיתוח ושיווקכל מסמך אחר הקשור בפעולות  .ח

 

בסעיף 12.2 לאמור  ובכפוף  כלל  הסכמים  12.1  בדרך  על  ולחתום  לחתום  להחליט  לעיל, 
הכוללים ו/או תאגידים מוחזקים שלה, לפי העניין,  שם השותפות המוגבלת  ומסמכים ב

 הכללי ימצא לנכון. אותם תנאים, תניות והוראות כפי שהשותף

 

ו/או מימון ו/או מענקים לעיל אשראי    8.1  לקבל, לפי שיקול דעתו, ובכפוף להוראות סעיף 12.3
ולשעבד   המוגבלת  השותפות  למטרות  המוגבלת  השותפות  נכסי  בשם  את  זה  לצורך 

ר לא  )אך  גם  לרבות  המוגבלת,  אשראי  השותפות  קבלת  מענקים ק(  ו/או  מימון  ו/או 
 . קידום מטרות השותפותלצורך  םושעבוד נכסי

 

לנהל כל תביעה והליך משפטי בשם השותפות המוגבלת בין כתובעת ובין כנתבעת וליישב  12.4
 . שר בהםתביעות והליכים משפטיים כאמור והוא יהיה רשאי גם להתפ

 

 לתת כל הודעה בשם השותפות המוגבלת.  12.5

 

בהתאם   ,בין במישרין ובין בעקיפין  ,ביחס לכל פרויקט אשר השותפות רשאית לעסוק בו 12.6
ו/או השקעה  לעיל, לקבל כל החלטה בקשר לביצוע פעולות    5.3  לסעיף ופיתוח  מחקר 

ר ופיתוח, מחקר ופיתוח והשקעה בפעילות מחקאו המשך פעולות  בפעילות מחקר פיתוח  
כאמור,  והפיתוח שבוצע  המחקר  פירות  של  השיווק  ו/או  הייצור  בדבר  כולל החלטות 

 . םמנעות מפעולות כאמור או מהשתתפות בהן, או הפסקתילרבות החלטות על ה

 

השותף הכללי ינהל רישומים מלאים ומדויקים על עניני השותפות המוגבלת ועסקיה,  12.7
שיש לדווח עליו לשלטונות המס, לרשות ניירות  ויפרסם את הדוחות הכספיים וכל מידע  

לבורסה בחו"לערך,  ו/או  בארץ  רשות,  לכל  המוגבל   ,  שהשותף  ערך  ניירות  ולמחזיקי 
הסכם  פי  על  או  דין  פי  על  הנדרשים  הפירוט  וברמת  באופן  במועדים,  והכל  ינפיק, 

או על פי    לציבור,  ניירות ערך של השותפותהנאמנות או על פי כל תשקיף שעל פיו יוצעו  
 מס. תקנון הבורסה או על פי הסכמים עם שלטונות ה

 
 דוחות ומידע  12.8

 השותף הכללי יכין ויפרסם במועדים הדרושים דוחות כדלקמן: 
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השותפות   12.8.1 הסכם  פי  על  לפרסמם  שיש  המוגבלת  השותפות  של  הדו״חות  כל 

המוגבלת וזאת מיד לאחר חתימתם על ידי השותף הכללי, ולא יאוחר מהמועד  
 שנקבע בהסכם השותפות המוגבלת. 

 
- דוחות שעליו או על השותפות המוגבלת לפרסם על פי חוק ניירות ערך, תשכ״ח 12.8.2

 . והתקנות שהותקנו על פיו  1968

 

 דוחות שעליו לפרסמם על פי תקנון הבורסה והנחיותיה.  12.8.3
 

המגנ״א מערכת  באמצעות  לציבור  האמורים  הדוחות  את  יפרסם  הכללי    השותף 
זכות    בדרך   ,והמאי"ה המקנים  ערך  שניירות  שותפויות  של  דוחות  להפצת  המקובלת 

 השתתפות בהם נסחרים בבורסה ובהתאם למועדים הקבועים בדין. 
 

   אחריות, שיפוי וביטוח .13

וביטוח   13.1 שיפוי  הכללי,  אחריות,  הכללי  השותף  בשותף  משרה  המוגבל נושאי  ובשותף 
 ובתאגידים מוחזקים שלה  ונושאי משרה בשותפות

 ,מראש  ,לפטוררשאים  השותפות המוגבלת  השותף המוגבל ו/או  השותף הכללי ו/או   )א(
ו/או   הכללי  השותף  משרה  את  נושאי  ו/או  הכללי  בשותף  משרה  בשותף  נושאי 

ו/או בתאגידים מוחזקים שלה )להלן בסעיף    ו/או נושאי משרה בשותפותהמוגבל  
מאחריותם, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת    "(נושאי משרהזה "  13

השותפות ו/או השותף המוגבל, או בשל כל הפרה  השותף הכללי ו/או  הזהירות כלפי  
לעיל,   האמור  אף  על  בגינה.  בה  משרה  נושא  לפטור  לחברה  מתיר  שהדין  אחרת 

הכללי   המוגבל  השותף  השותף  אינו/או  ו/או  מראש    ם רשאי  םהשותפות  לפטור 
השותפות ו/או השותף המוגבל עקב  השותף הכללי ו/או  דירקטור מאחריותו כלפי  

 השותפות.השותף הכללי ו/או  הפרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי 
 

יחול על החלטה   וככל שיינתן, לא שיינתן, אם הפטור האמור, יובהר כי אף על
ידי השותף   על שאושרה עסקה על משרה, או שותף הכללי ו/או נושאה שקיבל

כלשהו   ושלבעל השליטה בשותף הכללי או לנושא משרה הכללי ו/או נושא משרה 
 ( עניין אישי באישורה.)גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור

 

לשפות    םירשא   יהיוהשותפות המוגבלת  ו/או  מוגבל  השותף הכללי ו/או השותף ה )ב(
נושאי המשרה, בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליהם  מהשותף הכללי ו/או  כל אחד  

, לפי  ו/או נושאי משרהשותף הכללי  עקב פעולה שעשו בתוקף היותם האו שהוציאו  
 בכל אחד מאלה:  ,העניין

  
פי פסק דין, לרבות פסק דין  -עלאחר  חבות כספית שהוטלה עליהם לטובת אדם   .1

 שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט;  

 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציאו עקב חקירה   .2
ואשר   הליך,  או  חקירה  לנהל  המוסמכת  רשות  בידי  נגדם  שהתנהל  הליך  או 

שהוטלה   ובלי  נגדם  אישום  כתב  הגשת  בלא  כספית  הסתיים  חבות  עליהם 
כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדם אך בהטלת  
מחשבה   הוכחת  דורשת  שאינה  בעבירה  פלילי  להליך  כחלופה  כספית  חבות 

 פלילית או בקשר לעיצום כספי. 
 

זו   בענ   -בפסקה  אישום  כתב  הגשת  בלא  הליך  חקירה  י "סיום  בו  שנפתחה  ין 
(  1)א()א 260כמשמעם בסעיף    -כחלופה להליך פלילי"  פלילית" ו"חבות כספית  

 לחוק החברות;
 
הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציאו או חויבו בהם   .3

ו/או השותף המוגבל  השותף הכללי  בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדם בידי  
זוכו, או  או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו    םהשותפות או בשמו/או  

 באישום פלילי שבו הורשעו בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. 

 

בסעיף   .4 כאמור  הפרה  לנפגע  בשל  1נד)א()52תשלום  או  ערך  ניירות  לחוק  ()א( 
לחוק ניירות ערך,    1, או ט4, ח' 3הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך לפי פרקים ח'

 ת עורך דין;לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרח
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הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי חוק ההגבלים העסקיים,   .5
זה    1988-תשמ"ח ובכלל  ו/או בקשר אליו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, 

 שכר טרחת עורך דין;

 

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה   .6
 ות.פי חוק החבר-בחברה, על 

 

הכללי   )ג( המוגבל  השותף  השותף  המוגבלת  ו/או  ו/או  לתת    םרשאי  יהיוהשותפות 
נושאי המשרה בכל אחד  השותף הכללי ו/או  התחייבות מראש לשפות כל אחד מ

 מאלה:  

 

, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת  1(ב)13.1כמפורט בסעיף   .1
הכללי   השותף  העניין,  דירקטוריון  לפי  המוגבל,  השותף  דירקטוריון  ו/או 

השותפות בפועל  ו/או ו/או השותף המוגבל  השותף הכללי  צפויים לאור פעילות  
בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שדירקטוריון השותף  

קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין,  או השותף המוגבל, לפי העניין,  ו/הכללי  
ו/או  ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת דירקטוריון השותף הכללי  

בפועל  ו/או השותפות  צפויים לאור פעילות החברה  השותף המוגבל, לפי העניין,  
דירקטוריון או אמת המידה אשר  וכן הסכום  השותף    בעת מתן ההתחייבות 

 קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. ו/או השותף המוגבל, לפי העניין,  הכללי  

 

 לעיל. 6(ב)13.1או   5)ב( 13.1או  3(ב)13.1,  2( ב)13.1כמפורט בסעיפים  .2

 

   ביטוח
אחריותם  ביטוח  ללהתקשר בחוזה    םהשותפות המוגבלת רשאיהשותף הכללי ו/או   )ד(

המשרה בשל חבות שתוטל עליהם עקב פעולה שעשו  של השותף הכללי ו/או נושאי 
 בתוקף היותם השותף הכללי ו/או נושאי משרה, בכל אחד מאלה: 

 
ו/או השותפות  ו/או השותף המוגבל  הפרת חובת זהירות כלפי השותף הכללי   .1

 ו/או אדם אחר; 

 

ו/או השותפות,  ו/או השותף המוגבל  הפרת חובת אמונים כלפי השותף הכללי   .2
ובלבד שהשותף הכללי ו/או נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר  

הכללי   השותף  בטובת  תפגע  לא  שהפעולה  המוגבל  להניח  השותף  ו/או  ו/או 
 השותפות;

 

 חבות כספית שתוטל עליהם לטובת אחר.   .3
 

  השותף הכללי אחריותם של  ביטוח  לעל אף האמור לעיל, לא ניתן יהא להתקשר בחוזה   13.2
המוגבל השותף  משרה  ו/או  נושאי  לפטור  ו/או  ו/או  לשפות  יהא  ניתן  לא  וכן  אותם , 

 בשל כל אחד מאלה:  ו/או השותפות,ו/או השותף המוגבל  מאחריות כלפי השותף הכללי  
 
ן שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור  ילעני למעט    ,הפרת חובת אמונים (א)

 ; ( לעיל2)ד()13.1בסעיף 
 

ברשלנות   (ב) נעשתה  אם  למעט  בפזיזות,  או  בכוונה  שנעשתה  זהירות  חובת  הפרת 
 בלבד;

 

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;  (ג)

 

 ;יהםקנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על  (ד)
 

בסעיף     כאמור  הפרה  לנפגע  תשלום  למעט  מנהלית  אכיפה  לחוק 1נד)א()52הליך  ()א( 
הוצאות שהוציא בעל תפקיד בקשר עם הליך אכיפה מנהלית, לרבות  ניירות ערך או בשל  

 הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;
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 שותף המוגבלה .14
השותף המוגבל לא ישתתף בשום צורה שהיא בניהול השותפות המוגבלת או עסקיה ולא  14.1

פעולות   כלשהי.  משפטית  פעולה  המוגבלת  השותפות  בשם  לא  יעשה  המוגבל  השותף 
 תחייבנה את השותפות המוגבלת.

 
השותף המוגבל לא יהיה אחראי לחיובים של השותפות המוגבלת למעלה מן הסכומים  14.2

 שיכניס להון השותפות המוגבלת כאמור לעיל. 
 

השותף המוגבל הוא הבעלים היחיד של הזכויות שלו על פי הסכם זה כלפי השותף הכללי   14.3
וכלפי השותפות המוגבלת ושום דבר בהסכם זה, לרבות גם אזכור בהסכם זה של הוראות 
הסכם הנאמנות והתשקיף בדבר ההצעה לציבור או דברים הטעונים אישור או הסכמה 

זכות למאן כמקנה  יתפרש  לא  פי  אדהו  מאת המפקח  על  עצמו,  לשותף המוגבל  פרט   ,
 הסכם זה או כהופך אותו לשותף בשותפות המוגבלת.

 
 המפקח .15

ו/או   15.1 המוגבלת  השותפות  בהסכם  האמור  כל  המוגבלת.  בשותפות  שותף  אינו  המפקח 
בפקודה על דברים הטעונים אישור או הסכמה מאת המפקח או סמכות אחרת שניתנה 

יח את פיקוח המפקח, כי פעולות השותף הכללי  למפקח, מטרתם הינה אך ורק להבט
 יעשו על ידו לטובת השותפות המוגבלת ובלי לקפח את זכויות השותף המוגבל.  

 

לצורך מתן אישורו, המפקח לא יהיה צריך לבדוק את תנאיהן של עסקאות וסבירותן   15.2
ו/או   בעסקאות  אין  אם  השאלה  את  ורק  אך  אלא  ועסקאות,  החלטות  של  הכלכלית 

 ת או בשיקולים שעמדו ביסודן משום קיפוח זכויות השותף המוגבל.  בהחלטו

 

המפקח לא ימנע מתן אישור הנדרש ממנו, אלא מנימוקים שיסודם בשיקולים שעליו   15.3
ושי לעיל  כאמור  יהיו  י לשקול  המוגבל  השותף  וכן  הכללי  השותף  בכתב.  ידו  על  נתנו 

אישור שנתבקש על ידי מי    תתרשאים לפנות לבית המשפט בבקשה, כי יורה למפקח ל 
בית ימצא  אם  מחזיקי  - מהם  של  זכויותיהם  את  יקפח  לא  האישור  מתן  כי  המשפט 

 היחידות. 
 

מקום שנדרש אישור מאת המפקח על פי הסכם זה, לא יהיה תוקף לאישור כזה אלא אם  15.4
סביר   זמן  תוך  כך  על  ישיב  המפקח,  מאת  אישור  נתבקש  בכתב.  המפקח  ידי  על  ניתן 

סי של  של ובמקרה  זכויותיהם  לקיפוח  יגרום  האישור  מדוע מתן  בתשובתו  ינמק  רוב, 
 מחזיקי היחידות.

 
 תחרות בשותפות המוגבלת .16

יהיו רשאים   בעלי המניות בשותף הכלליבכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן,   16.1
בעלי השליטה מלהתחרות בשותפות המוגבלת ושום דבר האמור בהסכם זה לא ימנע  

של השותפות  לעסוק    בשותף הכללי  פעילותה  קיום הסכם השותפות  בתחום  בתקופת 
 המוגבלת. 

 

על פי כל דין, במסגרת העברה לאחרים של חלק מזכויות  16.2 בכפוף לאישורים הנדרשים 
הינם בעלי ענין  שותף הכללי  לרבות לתאגידים שבעלי ענין ב,  השותפותבנכסי    השותפות

יהיו זכאים לקבל טובות כאמור  כי לבעלי ענין  קבוע  ניתן ל,  בהם ו/או יזמו את הקמתם
 הנאה מהנעברים כפי שיוסכם ביניהם.  

 
 צירוף שותפים נוספים ושינוי השיעורים בשותפות המוגבלת .17

  לא יצורפו שותפים נוספים לשותפות המוגבלת ולא יחול כל שינוי בחלקו של כ״א מהשותפים  
 ניתנה לכך הסכמה מפורשת של השותף הכללי.בשותפות המוגבלת, רווחיה והפסדיה, אלא אם 

 
 תקופת השותפות המוגבלת .18

הינה    המוגבלת  השותפות  קיום  לפירוקה  תקופת  או  עד  דין  פי  על  או  זה  הסכם  הוראות  לפי 
 בהסכמת השותפים. 

 
 שינויים בהסכם השותפות המוגבלת .19

 המוגבל.  לא יעשה כל שינוי בהסכם זה אלא בהסכם נוסף בכתב בין השותף הכללי והשותף
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 הסתלקות השותף הכללי מתפקידיו .20
 השותף הכללי יסתלק מתפקידיו על פי הסכם זה בקרות אחד המקרים הבאים: 

 
פרט לפירוק למטרות  )אם ינתן צו או תתקבל החלטה בת תוקף בדבר פירוק השותף הכללי   .20.1

 .יום  30( אשר לא בוטלו בתוך מיזוג עם חברה אחרת או ארגון מחדש של השותף הכללי
 

אם יתמנה כונס נכסים לשותף הכללי או לחלק ניכר מנכסיו באופן שיקנה לכונס הנכסים   .20.2
 . יום  30ומינוי כאמור לא בוטל בתוך  שליטה על עסקי השותף הכללי

 
 אם נעשה השותף הכללי נטול כושר דרך קבע למלא את המוטל עליו על פי הסכם זה.  .20.3

 
אחר   שותף  האפשרי  בהקדם  ימונה  מתפקידיו  הכללי  השותף  יסתלק  שבו  מקרה  בכל 
ובמידת   זה  הסכם  פי  על  הכללי  השותף  תפקידי  למילוי  במקומו,  מוגבל(  שותף  )שאינו 

ובלבד שהשותף הכללי החדש הצורך יצורף לצורך זה שותף נוסף לשותפות כשותף כללי,  
ניהול שותפויות ציבוריות בתחום עיסוקה של ו/או הנוסף, לפי העניין, יהיה בעל וותק ב

השותפות השווה לתקופת חיי השותפות באותו מועד. השותף הכללי החדש ו/או הנוסף, 
העניין,   ל לפי  שווה  יהיה  אשר  סכום  השותפות  בהון  השותפות    0.01%  -ישקיע  מהון 

לענ המוגבלת  בשותפות  וחלקו  עליו(  יסכימו  שהשותפים  אחר  סכום  )או  ן  יי המוגבלת 
 הפסדים ורווחים יהיה כחלק השקעתו בהון השותפות המוגבלת. 

 

 פירוק .21
 השותפות המוגבלת תפורק בקרות אחד המקרים הבאים: 

 
 לעיל.  1818 אם הגיע המועד שבו על השותפות המוגבלת להסתיים בהתאם לסעיף .21.1

 
סעיף  .21.2 להוראות  בהתאם  מתפקידו  הסתלק  הכללי  השותף  2  אם  תוך  020 מונה  ולא    6  לעיל 

 חודשים לאחר הסתלקותו שותף כללי אחר במקומו. 
 

 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 

 
ניתן צו לפירוק השותף הכללי או לכינוס נכסיו או שנעשה נטול כושר דרך קבע למלא את  .22.1

זה   הסכם  פי  על  עליו  ויחולו    -המוטל  מתפקידיו  הכללי  השותף  יסתלק  כזה  ובמקרה 
 לעיל.  2020 הוראות סעיף 

 
ניתן צו לפירוק השותף המוגבל או לכינוס נכסיו או שנעשה נטול כושר דרך קבע למלא את  .22.2

המוטל עליו על פי הסכם זה. בקרות אחד המקרים האמורים יבוא במקום השותף המוגבל 
 עול בנכסי השותף המוגבל.מי שזכאי ו/או מוסמך על פי דין לפ

 
היחידות או ניירות הערך האחרים שהונפקו על ידי השותף המוגבל או היחידות וניירות   .22.3

 הערך האחרים גם יחד נמחקו מן המסחר בבורסה. 
 

 הפירוק  ניהול .23

לעיל, יפרק    21.321.3הוחלט בהסכמה על פירוקה של השותפות המוגבלת כאמור בסעיף   .23.1
 השותף הכללי את עסקיה, זולת אם הורה בית המשפט על דרך אחרת. 

 

ניהול הפירוק יתבצע   - ככל שבית המשפט יורה על פירוק השותפות באמצעות בית המשפט   .23.2
על ידי מי שימונה על ידי בית המשפט לצורך זה ויכול שיהיה השותף הכללי )אם יורה על  

20  אירע אחד המקרים הנזכרים בסעיפיםכך בית המשפט( אלא אם כן   לעיל ובמקרה   20.320.3  -  120.1.
כזה יתמנה אדם או גוף משפטי אחר למנהל הפירוק )השותף הכללי או האדם שיתמנה  

 ״(.מנהל הפירוק הלן בסעיף זה: ״כאמור יקראו ל 
 

למנהל הפירוק יהיו, לצורך ניהול הפירוק, כל הסמכויות והכוחות שיש לשותף הכללי והוא   .23.3
 יהיה רשאי להמשיך בניהול עסקי השותפות עד לסיום הפירוק. 

 
של  .23.4 החשבון  רואי  ידי  על  ייערכו  כי  הפירוק  מנהל  יגרום  ובסיומו  הפירוק  תחילת  עם 
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התחייבויותיה   המוגבלת,  השותפות  נכסי  על  מתאימים  חשבונות  המוגבלת  השותפות 
 ופעולותיה ליום תחילת הפירוק וליום סיומו. 

 

 נכסי השותפות המוגבלת ישמשו בידי מנהל הפירוק בדרך ובסדר שלהלן:  .23.5
 
 ההוצאות הכרוכות בפירוק ענייני השותפות המוגבלת.  ק סילו .א
 
 חיוביה של השותפות המוגבלת למי שאינם שותפים בה.  סילוק  .ב
 
 חיוביה של השותפות המוגבלת לשותפים.  סילוק  .ג
 
שיסולקו   יתרת .ד לאחר  שיוותרו  המוגבלת  השותפות  של  והנכסים    הכספים 

ירוק יפריש לצורך זה כספים  החיובים וההוצאות האמורים או לאחר שמנהל הפ 
ברווחים,  שותף  כל  של  לחלקו  יחסי  באופן  השותפים  בין  יחולקו    ונכסים 

 לעיל.  8 ובהפסדים של השותפות המוגבלת בהתאם לסעיףבהוצאות  
 

 המוגבלת בשותפות הזכויות העברת הגבלת .24
העברת זכויותיו של השותף המוגבל בשותפות המוגבלת או חלק מהן או שיעבודן טעונה הסכמת  
השותף הכללי אשר יהיה רשאי לסרב להעברה ו/או לשיעבוד, לפי שיקול דעתו, ומכל מניע שיראה  
לו, ומבלי לתת נימוק כלשהו לסירובו. אישורו של השותף הכללי יכול שינתן מראש לסוג מסוים  

ם בכל תקופת השותפות המוגבלת או חלק ממנה ומשניתן לא יהיה ניתן לביטול )השותף  של מקרי
במקרים   המוגבלת  בשותפות  המוגבל  השותף  זכויות  להעברת  הסכמתו  את  בזה  נותן  הכללי 

 שבהם על פי הסכם הנאמנות מותרת החלפת הנאמן(. 
 

 הדין החל ומקום השיפוט  .25
מסכימים כי מקום השיפוט בכל הקשור בהסכם  הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל והצדדים  

 זה יהיה בבתי המשפט במחוז תל אביב. 
 

 נוסח משולב  .26
השותפות   הסכם  הוראות  את  לשלב  רשאים  לעת  מעת  יהיו  הכללי  והשותף  המוגבל  השותף 
השינויים   כל  את  שישקף  משולב  לנוסח  כאלה,  ויהיו  במידה  ותיקוניו  שינויו  עם  המוגבלת 

נוסח הנ״ל,  הצדדים.   והתיקונים  שבין  הקובע  ההסכם  נוסח  את  כמהווה  ייחשב  כזה  משולב 
בנוסח המשולב מותר יהיה לבצע שינויי נוסח דרושים, להחליף סדר סעיפים, ולאחדם או לחלקם  

 לסעיפי משנה וכן לחלק את ההסכם לפרקים שלהם תיתנה כותרות מתאימות.
 

 יפוי כח .27
פים והשותפות על כל מסמך ולעשות בשמם ניתן בזה לשותף הכללי יפוי כח לחתום בשם השות

כל פעולה משפטית שימצא לנכון לצורך רישום השותפות על פי דיני מדינת ישראל. השותף 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  יה או בקשר אליו ת הודעות על פי הסכם ז
מסרנה ביד יהיה יום המסירה ביד. כתאריך מסירתן  יאלקטרוני. תאריך מסירתן של הודעות שת

עליהן   שתינתן  אחרות  כתובות  או  זה  הסכם  שבראש  לכתובות  בדואר  שתשלחנה  הודעות  של 
 בדואר.הודעה, יחשב היום הרביעי לאחר מסירתן 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 

 __________________________   ____________________________ 
 השותף המוגבל     השותף הכללי 

 
 נאמנויות בע"מ אגרוסמארט               ניהול בע"מ  אגרוסמארט 

 516229689ח.פ.                  516229028ח.פ. 
 מורשה חתימה:      מורשי חתימה: 
 012307823שמעון אבנעים, ת.ז.    36210291יוסי תמר, ת.ז. 

 37359403שי יצחק ליאור, ת.ז. 
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 : תמורת ההנפקה ויעודה6פרק 
 

 1התמורה הצפויה מההנפקה 16.
כל    ממכירת  הצפויה  המיידית  הערך  התמורה  , להשלמה  בתשקיף  יםהמוצעניירות 

בהנפקה   הכרוכות  המשוערות  יפורטו  ההוצאות  מההנפקה,  הצפויה  נטו  והתמורה 
( לחוק ניירות  2()1)א16תפרסם בהתאם לסעיף    שותפותבהודעה המשלימה אשר ה

-ותקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, תשס"ז  1968-ערך, התשכ"ח
2007 . 

 
ברוטו,    הצפויה  התמורה  זאת,  עם  המחיר    תמחושביחד  אגד ל  יהמינימאללפי 

הינה   יירכשו,  להשלמהתשקיף  ה, בהנחה שכל ניירות הערך המוצעים על פי  בהנפקה
 לעיל(. 2אלפי ₪ )מבלי להביא בחשבון הקצאות נוספות כמפורט בפרק   20,002 -כ

 
יחידותמההנפקה  בנוסף,    ל  של  בהשתתפות  השליטה  הכלליבעלי  קודם    שותף 

  ף )ראה סעי  למסחר בבורסה  להשלמהתשקיף  העל פי    לרישום ניירות הערך המוצעים
   .אלפי ₪  5,000.5 -בסך של כ נוספתמיידית צפויה להתקבל תמורה , לעיל( 1.4

 
 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 

קודם לרישום    שותף הכלליבעלי השליטה בההנפקה של יחידות השתתפות ל
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  ב  -מיד  הון  להשקעה 
   השותפות המוגבלת, בהתאם להסכם השותפות המוגבלת.

 
התשקיף,     למועד  כאמור, נכון  המוגבלת  השותפות  בהון  שיושקעו  הכספים 

הנפקה ליועצי  עמלות  חתמיםבניכוי  הנפקה  ומפיצים   ,  שיהיו, והוצאות  ככל   ,  
 כדלקמן: מיועדים כפי שיפורט בהודעה המשלימה, 

 
 הערות  סכום )הערכה( ייעוד 

ל  )בעלת  בע  השקעותתמר    ליאורתשלום    השליטה"מ 
כספים שהעמידה לשותפות לצורך    בגין  (הכללי  בשותף 

החל   פעילותה  מועד    2020  יולי   מחודש מימון  ועד 
אמצעים  הנפקה  הוצאות  ולכיסויהתשקיף   בהעדר   ,

 כספיים בידי השותפות. 

 ₪   95 -כ
 

סעי    פים ראה 
 להלן  10.2.3

  התקופה   בגין  והשותפות  הכללי  השותף"ל  למנכ   תשלום
 ההנפקה  השלמת מועד ועד   10.10.2020  שמיום

  פים סעי   ראה ₪  אלפי 24 -כ
  10.2.9  -ו  8.15.3

 להלן 

של  ל  תשלום עסקי  ופיתוח  כספים    השותףסמנכ"ל 
  ועד   10.9.2020  שמיום  התקופה  בגין  והשותפות  הכללי
 ההנפקה  השלמת מועד

  סעיפים   ראה ₪  אלפי 44 -כ
  -ו  8.15.4

 להלן   10.2.11

  בהכנת  לטיפול  סיוע  תמורת   הכללי  לשותף  תשלום
 על פי התשקיף  ההצעה

)  210  -כ   60אלפי ₪ 
 אלפי דולר(

סעיף     10.2ראה 
  השותפות   בהסכם
'  א  כנספח   המצורף 

 . לעיל  5 לפרק

 
בתשקיף וכמויות מחירי ישתנו שלא בהנחה הינם זה בסעיף המובאים הנתונים כל  1  זה ההנפקה 

  ביצוע או  כאמורהודעה המשלימה  ב שינויים  .יתר חתימת במסגרת או/ו ההודעה המשלימה במסגרת
ישנו  חתימת סעיף   ראוההודעה המשלימה   אודות זה. לפרטים נוספים  סעיף נתוני את בהתאם יתר, 
 לעיל.  )ה(2.1.4סעיף  ראו היתר חתימת אודות לפרטיםלעיל.  2.1.2
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)כ  2 "מ  בע קאנבריד הקיימת  הפורטפוליו השקעה בחברת  דולר    -מיליון 
 אלפי ₪(  6,766

  סעיפים   ראה
  8.25  -ו  8.20.3

 להלן 

    אלפי ש"ח 7,139 -כ סה"כ 

 
והיתרה מיועדת להשקעות נוספות בחברת הפורטפוליו הקיימת של השותפות    

הפעילות וכן   ולמימון  להשתתף  השותפות  תבחר  בהם  נוספים  בפרויקטים 
 השוטפת של השותפות. 

 
השותפותבהתאם   6.2.2  של  ההשקעה  השותפות  עד  ,  למדיניות  בכספי  לשימוש 

נועדו   , ישקיע השותף הכללי את כספי השותפות  , המוגבלת למטרות שלשמן 
בעצמ ניהול   ובין  בתחום  העוסקים  אחרים  עם  התקשרות  באמצעות  ובין 

עד   של  שיעור  שבו  באופן  פיננסיות,  ינוהל  המ  50%השקעות  האמור  סך 
ובחו"ל,   בארץ  הנסחרות  במניות  השקעות  ג"ח אב  80%עד  באמצעות 

קונצרני   ובאג"ח  מדירוג  ממשלתי  יפחת  )באפיקים שיקליים,    -Aבדירוג שלא 
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 
  השקעות כאמור.   נכון למועד התשקיף לא נקבעו ענפים מסויימים בהם יבוצעו

ה התשקיף  בקשר    שותפותבתאריך  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 לפ  הכלו י שיקול  במטרה לשמור על ערכם של הכספים בדרך הטובה 

בלבד, מובהר   ספק להסרת  דעתו ולפי ייעוץ שיקבל ממנהלי ההשקעות שלו.
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 פעילותה  הוראות תקנון הבורסה בדבר פרוייקט בשותפות מוגבלת 3.6

 מחקר ופיתוח
בשותפות   א. 6.3.1  ערך  ניירות  למסחר  ירשמו  לא  כי  קובע  הבורסה  תקנון 

לבצע  השותפות  בהסכם  התחייבה  השותפות  אם  אלא  מוגבלת 
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 לעיל,  בס"ק א'  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
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ב(,  )6.3.1עיף  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 

 מיוחדים בהתאם להוראות פקודת השותפויות. אישי בהן, המחייבות אישורים 
 

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  /קר ובמחידי 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 

 .פרויקט מחקר ו/או פיתוח
 

לרשות      בקשה  השותפות  כי  הגישה  תאשר  שזו  מנת  על  החדשנות, 
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 

 על ידה. המוחזקת  שותפות מוגבלת
 
 לביצוע כל הפעולות אפשרות של העדר אמצעים כספיים  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 המימ גיוס הון  הפעילות  ון הנוסף הדרוש להמשך  השותף הכללי  ע"י 
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חוב ו/או ו/או  פרטי  באופן  קבלת    ,  ע"י  או  זאת(  יאפשרו  השוק  תנאי  )אם  מהציבור 
אשראי בשביל השותפות או על ידי שיתוף משקיעים נוספים בפעולות או שיהיה עליו 

מ חלק  על  חלק הלוותר  לאובדן  לשותפות  לגרום  שעשוי  דבר  לצמצמן,  או  פעולות 
לפיו  מ לסיכון  השותפות  חשופה  תהיה  בנוסף  שלב.  לאותו  עד  שנעשו  ההשקעות 

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 

 
התשע״ז כחברה(,  לראותן  שיש  שותפויות  )סוגי  הכנסה  מס  לצו    2017-בהתאם 

״ ביום  הצו)להלן:  שתוקן  כפי  פיהם 2020בפברואר    16״(  שעל  תנאים  נקבעו   ,
"(. שותפות מחקר ופיתוחשותפות מחקר ופיתוח תוכר כחברה לצורכי מס )להלן: " 

רי הינו כי עיסוקה של השותפות, הוא מחקר או פיתוח כהגדרתם בחוק  התנאי העיק
וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד פיתוח  , במישרין או 1984-לעידוד מחקר, 

בעקיפין. השותפות עומדת בתנאים הנ״ל. לפיכך, הוראות הצו יחולו על השותפות.  
י השותפות  על  שיחול  המס  משטר  הצו,  להוראות  בהתאם  כן,  היא על  כאילו  הא 

מס  לצורכי  נישומה  אינה  כלל  בדרך  ששותפות  הגם  ועניין,  דבר  לכל  חברה 
 והכנסותיה והוצאותיה מיוחסות לשותפים בה. 

 
בתל ערך  לניירות  אשר  -בבורסה  שותפויות  גם  למסחר  רשומות    יהן הכנסותאביב 

והוצאותיה לשותף המוגבל,   תייוחסומ)למעט חלקו של השותף הכללי(    ן השותפות 
ההשתתפות יחידות  למחזיקי  של  ודרכו  במקרה  לעיל,  כאמור  אולם,  ,  השותפות. 
ייוחסו למחזיקי היחידות, כל עוד שהצו הנ"ל    לאההוצאות וההכנסות של השותפות  

ותישא במס החל  זו שתדווח על ההכנסה החייבת שלה  והשותפות היא  חל עליה, 
בגין ההכנסה החייבת שלה, כאילו היא הייתה חברה, לפי שיעורי המס החלים על  

   .חברה, כמפורט להלן
 

 שיעורי המס החלים על השותפות  7.2
ייבת של חברה חייבת במס חברות בשיעור של  נכון למועד התשקיף, ההכנסה הח

בשיעור  23% חברות  למס  כפופה  תהא  היא  כחברה  נישומה  שהשותפות  מאחר   .
 הנ"ל. 

 
 מיסוי חלוקת דיבידנד  7.3

יהיו   והם  דיבידנד  הם  כאילו  השותפות  ידי  על  שחולקו  רווחים  יראו  לצו  בהתאם 
 כפופים למס בידי מחזיקי היחידות כאילו קיבלו דיבידנד.  

 
 יבידנד ימוסה בידי מחזיק יחידה בהתאם לזהותו, כמפורט להלן:  הד
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)סע'  25% של    בשיעור  דיבידנד  על  במס  חייב  ישראל  תושב  יחיד,  ככלל 7.3.1
במועד    בתאגידלמעט 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
  .לא יכלל בהכנסה החייבת של מקבל הדיבידנד שהיא חברה בע"מ

 
 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    ימוסהלו,   חתומה   30%בשיעור  עליהן  המס  לאמנות  בכפוף  והכל 
 ינת ישראל. מד

 
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   מחזיק יחידה שיקבל  המס שחל על מקבל הדיבידנד. לפיכך,
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  
המס שיש לנכות במקור על דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ )יחיד וחבר בני אדם( בגין  

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%ה בשיעור של  רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים, יהי

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 

מס במקור לפי הדין. כמו כן, ככל שלגבי הדיבידנד נקבע שיעור מס   הפטורים מניכוי
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 
למדינת תושבותו של   להוראות האמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת ישראל

  המקבל וקבלת אישור מתאים מרשות המיסים מראש. 
 

 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   ,

 הכנסתו החייבת. 
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למעט   שהינו  מ  רווחזאת,  יחיד  ידי  על  ערך  ניירות  מניות  מכירת  "בעל 
עם    –חברה  ב  מהותי" יחד  או  לבדו  או בעקיפין,  קרי, המחזיק, במישרין 

בסעיף  )אחר   זה  מונח  או   10%  -ב(  לפקודה  88כהגדרת  באחד  לפחות 
  –בחברה  (  לפקודה  88כהגדרת מונח זה בסעיף  )  יותר מאמצעי השליטה

ב כלשהו  במועד  או  הערך  ניירות  מכירת  שקדמו    12  -במועד  החודשים 
המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור  למכירה כאמור, אשר שיעור  

 .  30%שלא יעלה על 
 

ניירות  בשל  הצמדה  והפרשי  ריאלית  ריבית  הוצאות  יחיד שתבע  כן,  כמו 
יחויב   בגין  הערך  ניירות הערך בשיעור  במס   רווח ההון הריאלי ממכירת 

ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי 30%של   , עד לקביעת הוראות 
 ( לפקודה. 9א)א()101סעיף 

 
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 

 -נכון למועד התשקיף  לפקודה )  126עיף  בשיעור מס החברות הקבוע בס
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 

יחול שיעור המ ערך  אינה ניירות  יחיד שההכנסה  על הכנסתו של  ס החל 
 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    יחידות. כמו כן, לצרכי מס יראו את יום הרכישה של  יחידותל
   .הרכישה של כתבי האופציה

 
ון במכירת  ככלל תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם( פטור ממס על רווחי ה

ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע  
למסחר   שנרשמו  לאחר  נרכשו  הערך  שניירות  ובלבד  בישראל  שלו 

 בבורסה. 
 

האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם  
יותר מההכנ  25%  -בעלי שליטה בו, או הנהנים, או הזכאים ל סות או או 

כאמור   בעקיפין  או  במישרין  החוץ,  תושב  האדם  בני  חבר  של  מהרווחים 
סעיף   אפשר  68לפי  ככלל,  חל,  אינו  כאמור  שפטור  במקרה  לפקודה.  א 

שיחולו הוראות אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של  
 סים.  יתושב החוץ, בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המ
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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. 
 

הנסחר    במסגרת ערך  נייר  במכירת  הון  רווח  )חישוב  הכנסה  מס  תקנות 
נאמנות(, תשס"ג יחידה בקרן  או  מילווה המדינה  )להלן:    2002-בבורסה, 

כי בעת מכירת מספר ניירות   5"(, נקבע בתקנה  הון   רווח  חישוב  תקנות" 
אותם,   יראו  שונים,  במועדים  ונרכשו  בבורסה  הנסחרים  זהים    לענין ערך 

הרכישה ויום  המקורי  בתקנה  )  המחיר  לתקנות    3ותקנה    2כהגדרתם 
הון רווח  ,  האחרון  עד  מהראשון,  רכישתם  סדר  פי  על  כנמכרים ,  (חישוב 

  המקורי  והמחיר  הרכישה  יום   את  השומה  לפקיד  המוכר  הוכיח   אם  זולת
 . מסוים ערך נייר של

 
מהמסחר  יימחקו  זה  תשקיף  פי  על  המוצעים  הערך  שניירות  ככל  ככלל, 
בבורסה, שיעור המס שינוכה במקור בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה  

על    30% המורה  השומה  מפקיד  אישור  הומצא  לא  עוד  כל  מהתמורה, 
 שיעור ניכוי מס במקור אחר )לרבות פטור מניכוי מס במקור(. 

 
מחזיקי היחידות ההוראות המיוחדות החלות על מיסוי יצוין, כי לא יחולו על 

רווחי הון בידי "מחזיק זכאי", שכן כאמור בהתאם להוראות הצו, השותפות 
 תמוסה כחברה. 

 
 קיזוז הפסדים  7.4.2

  במקרים   רק  בקיזוז  יותרו ,  המוצעים  הערך  ניירות  ממכירת  הפסדים,  ככלל
  ממכירת  הון   הפסד.  במס  חייבים  היו   הם   הון  רווחי   נוצרים   היו   אילו  בהם

  על   ריאלי  הון  רווח   כנגד  לקיזוז  יהיה  ניתן,  חברה  או  יחיד  בידי  הערך  ניירות
  נוצרו רווח  /ההפסד  אם  בין,  לפקודה  92  בסעיף  הקבועים  העקרונות  פי

רווח   לה  מחוצה  אם  ובין,  בישראל(  סחיר  ערך  נייר)לרבות    מנכס )למעט 
 (.  3.5 -ל 1הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 
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מתמורה,   2011באוגוסט    31ביום   ניכוי  תקנות  תיקון  ברשומות  פורסם 
אמור, בתקנה כ. במסגרת התיקון  2012בינואר    1אשר נכנס לתוקף ביום  

, כי במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי   נקבעלתקנות ניכוי מתמורה    9
נסחרים   ערך  ניירות  ממכירת  היתר,  בין  המשלם,  ידי  על  במקור  המס 

המס במקור את הפסד ההון שנוצר   בניכויניירות סחירים"( יקזז החייב  )" 
באותה  נוצר  שהרווח  לכך  ובכפוף  בניהולו  שהיו  סחירים  ניירות  ממכירת 
המועד  לאחר  ובין  ההפסד  יצירת  טרם  בין  ההפסד,  נוצר  שבה  מס  שנת 
המס   ניכוי  לצרכי  מסוימים  במקרים  לאשר  רשאי  השומה  פקיד  האמור. 

 הפסדים מתיק ניירות ערך המנוהל שלא על ידי החייב.                                           במקור קיזוז 

( לפקודה, הפסד הון שנוצר בשנת המס 4)א()92בהתאם להוראות סעיף  
ריבית או דיבידנד ששולם בגין אותו נייר    הכנסותניתן יהיה לקיזוז גם כנגד  

כנגד   ו/או  ניירות ערך אחרים    הכנסותערך  ודיבידנד ששולמו בשל  ריבית 
מנייר   ודיבידנד  ריבית  על  החל  המס  ששיעור  )ובלבד  מס  שנת  באותה 

)א( לפקודה 126סעיף  בך האחר כאמור לא עולה על השיעור הקבוע  הער
לב לשנת  יחס  )נכון  וסעיף  23%  –  2020חברה  או  1)ב125(  )ב( ג125( 

((. קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך  25%  –  2020לפקודה בידי יחיד )בשנת  
דיבידנד   או  ריבית  הכנסות  כנגד  או  הון  רווחי  כנגד  הון  הפסד  קיזוז  של 

 כאמור. 

כאמור  הפסד   בלבד  הון  רווח  כנגד  יקוזז  לעיל,  כאמור  לקזזו  ניתן  שלא 
הבאות,  92בסעיף   המס  בשנות  לפקודה  השנה   בזו)ב(  לאחר  זו,  אחר 

שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה 
 הפסד. 

לשנת  קודם  שנוצרו  סחירים  ערך  מניירות  הפסדים  לקיזוז  הנוגע  בכל 
מ  2006 בהוראות קיימות  נקבעו  אשר  הקיזוז  אופן  לגבי  נוספות  גבלות 

 לפקודה לפני התיקון.   92התחולה לסעיף 

סעיף   להוראות  בסעיף  94בהתאם  הקבועים  לתנאים  ובכפוף  לפקודה  ב 
מהותי   מניות  בעל  יהיה  אשר  יחיד  או  חברה  שהינו  מניה  למוכר  זה, 

הסעיף   יחול  המכירה  בעת  חלק   לעילאמור  כבחברה  על  כי    הקובע 
שיעור מס    יחול  (ב לפקודה94כהגדרתם בסעיף  )  מהרווחים הראויים לחלוקה 

בסעיף   הקבוע  השיעור  ולא  לחלקו    91דיבידנד  בהתאם  וזאת  לפקודה 
 .  החזקתו אחוז פי על הנקבעהיחסי ברווחים של המוכר 

ג לפקודה, במכירת מניה על ידי חבר בני אדם,  94בהתאם להוראות סעיף  
ההו הפסד  מסכום  דיבידנד  יופחת  סכום  המניה,  ממכירת  נוצר  אשר  ן 

יותר    24שהתקבל בשל המניה במשך   החודשים שקדמו למכירה אך לא 
מסכום ההפסד, למעט דיבידנד ששולם עליו מס )למעט מס ששולם מחוץ  

 או יותר אך לא יותר מסכום ההפסד.   15%לישראל( בשיעור 
 

 ניכוי הוצאות הנפקה  7.4.3
ככלל, הוצאות הנפקה מהוות הוצאות הוניות שאינן מותרות בניכוי כהוצאה 

 לפקודה.   17שוטפת בהתאם לסעיף 
 

)הוראת    2018בשנת   הנפקה(  הוצאות  )ניכוי  הכנסה  מס  חוק  פורסם 
התשע"ח  "   2018-שעה(,  השעה )להלן:  או  הוראת  חברה  פיו  על  אשר   )"

לה להנפק הוצאות שהיו  לנכות  זכאית  יחידות  שותפות תהיה  או  מניות  ת 
השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה 

 בוצעה ההנפקה.
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הוראות השעה חלה על הנפקה של מניות ושל יחידות השתתפות שהונפקו 

 .    2020בדצמבר   31ועד ליום  1.1.2018-בבורסה החל מה
 

ונו בפסיקת בתי המשפט סוגיות המס הייחודיות הקשורות בפעילות השותפות טרם נד
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 

ב שיגרמו  לשינויים  שינוי בעמדת רשות המיסים, ייחודי.  או  עקבות תיקון הדין, פסיקה 
 כאמור לעיל, יכולות להיות השלכות מהותיות על משטר המס שיחול על השותפות.
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 : תיאור עסקי השותפות8 פרק
 
 תיאור ההתפתחות הכללית של השותפות המוגבלת – 'א קלח
 

 מבוא .8.1

התשקיף,   למועד  לפעול  השותפות  מטרת  נכון  והפיתוח  הינה  המחקר  בתחום 
והחזקה בחברות העוסקות   וב באמצעות השקעה  -האגרובתחום    פיתוחבאו  /מחקר 

קשוריםטק מוצרים  לרבות  אי,  ,  לקבלת  בכפוף  כוהכל  החדשנות,  רשות  מתואר שור 
תוצ  לעסקי שהמצבה  . בהתאם,  להלן  8.7.1בסעיף   פעילותה, הונה השותפות,  אות 

מצבן העסקי של החברות המוחזקות על  , בין היתר, מיושפעומנים שלה,  ותזרימי המזו
 ן, תזרימי המזומנים שלהן והשינויים בהונן.  יהידה, מתוצאות פעילות

חקר ופיתוח ועל רקע אי תפות שתחום פעילותה הינו מלאור אופיה של השותפות כשו
על אשר תוחזקנה  החברות    התבצענת המחקר והפיתוח אותו  לחצאשר להבהוודאות  

המבוססים על אותו מחקר   האמורותאו בהחדרת מוצרי מי מהחברות  ו/ידי השותפות  
ובפיתוח   במחקר  כישלון  של  במקרה  הרלוונטי,  לשוק  מי    שיבוצע ופיתוח  ידי  על 

המוחזמ המבוססי-אי  או כאמור  קות  החברות  מוצרים  בהחדרת  או  םהצלחה  ה תעל 
תחזיק שתפות  שוכמו כן, כ.  השותפותצר סיכון להשקעות  וו יעלול לה,  טכנולוגיה לשוק

על מנת לספק את המימון הנדרש להשלמת הליך בחברות העוסקות במחקר ופיתוח,  
לשם מימון ההוצאות של הון  לגיוסי  תידרש  השותפות  הפיתוח של המוצרים,  והמחקר  

היא תשק בהן  ושל החברות  המוחבהעד שע  יהשותפות  תזרים רות  תייצרנה  חזקות 
בחברות המוחזקות, וזאת לשם השקעה בהן חזקותיה  אמזומנים חיובי או עד למימוש  

השוטפות הוצאותיהן  מימון  מחקר   לצרכי  בחברות  נוספות  השקעות  ביצוע  לשם  וכן 
 ופיתוח פוטנציאליות.  

 א רקמ .8.2

 :דםיומה לצשבפרק זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרען הנוחות, מל
 

מהמילים  ה  -  טק"-"אגרו )מורכב  כן  ו,  וטכנולוגיה  (Agricultureחקלאות 
כ )-אג  -ידוע  )-ואגרי  (Agtechטק  מתייחס (Agritechטק   ,

שמ כפי  טכנולוגיה,  לבין  חקלאות  בין  המשלב  תואר  לתחום 
 . להלן  8.5.3ביתר פירוט בסעיף 

 
  Food and) ותשל האומות המאוחדזון והחקלאות ארגון המ גון המזון  ר"א

 (.Agricultural Organization of the United Nations - "והחקלאות 
 

 ; ת ערך בתל אביב בע"מוהבורסה לנייר   - " רסה ")ה(בו
 
 ב;דולר ארה"    - " לרוד" 

 
מהונדה  הועדה            מ" )ה(ורצ"" לצמחים  הו,  סיםראשית  מכוח  אשר  קמה 

מהונדס צמחים  ראויםתקנות  נוספים,  לפרטים    ףעיס  ; 
 להלן.  ב ..8.7.6

 
  החברות בהן מחזיקה ו/או תחזיק השותפות שיעור כלשהו   תורבח" 
מני   -" וליפוטרופה שהיאמהון  או  אופציות    ותיהן  בעלת  שיהיבהן  תהיה    ואו 

 ; בהן זכויות אחרות לשותפות
 

 נבריד בע"מ. אק ת הפורטפוליוחבר"
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    -" תהקיימ 
 

 ; 1956-תשט"זחוק הגנת הצומח,  חוק הגנת "
    -" הצומח

 
 ; 1999-התשנ"טחוק החברות,    -" ק החברותוח" 

 
מלעידו  וקח   -" חוק המו"פ"  וחדשנות  קר,  חד  בתעשינולוטכפיתוח  יה, גית 

 ; 1984–"דהתשמ 
 

 ; 1968 –ח ערך, התשכ"  ירותניק חו   -" ערךות  יריחוק נ" 
 

 במשרד הבריאות.  היחידה לקנאביס רפואי   - " ק"רי" 
 

 פר. לאות ופיתוח הכהחק רדמש   -"משרד החקלאות" 
 
 ם  הסמידת פקו"

 ;1973-"גדש[, תשלח ח]נוס ים המסוכניםמודת הספק  -" נים כהמסו
 

 פקודת  "
 ;1975-ל"החדש(, התשפקודת השותפויות )נוסח    -" השותפויות 

 
 קאנבריד בע"מ;    -" קאנבריד"

 
ף  ו פכובהמסוכנים  בפקודה הסמים  אבוס"  "קנהמונח    כהגדרת  -  " ביסקנא" 

 ; נקבעו או יקבעו על ידי היק"רכפי ש יותחהנל
 
דען  )בשמו הקודם: המ  טכנולוגית  חדשנותת לומיהלא  ותרשה -" רשות החדשנות " 

 ; אשי(הר
 

 ניהול בע"מ;  אגרוארט מס   -ללי" כף ה")ה(שות
 

 ות בע"מ;וינאמנ אגרוארט מס   -וגבל"שותף המ")ה( 
 
 ; מוגבלתשותפות  – אגרוסמארט   -"  )ה(שותפות" 

 
 -לתקופתיים ומידיים(, התש" ערך )דוחות   תתקנות ניירו חות דו תונתק" 

 ; 1970 ים י תפתקו
     -" ומיידיים

   סקיהות השותפות ותיאור התפתחות עילפע .8.3

 שותפותילות העפ .8.3.1

שותפות  הס  פי  על נוסדה    השותפות .א ביום ומכם  שנחתם  גבלת 
מצד    ,שותף הכלליהובין    ,מצד אחדהשותף המוגבל,  בין    27.7.2020

 . שתוקן מעת לעת יפכ ,ינש

   .ותפויתושקודת הלפי פ 2020 ,אוגוסטב 11רשמה ביום השותפות נ .ב

ה .ג של  השוטף  מתבצע  ת שוניהולה  תפות  הכללי  השותף  ידי    ת ח על 
 .םרו"ח שמעון אבנעיפקח, המ חו שלפיקו
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וכתבי   ההשתתפות  דותאת יחי   יק חזימשמש כנאמן והשותף המוגבל   .ד
 יות השותף וכתתפות בזזכות הש  ויקנואשר  )ונפקו על ידו  יש  האופציה

 דות. יעלי היחנאמנות עבור בב (ותבשותפבל מוגה

יצח  "ההית בשליטת  טפרהשותף הכללי הינו חברה   .ה ושי    ק יוסי תמר 
  9בפרק    9.1.2  ותף הכללי ראה סעיףשבניות  בעלי המ  . לפירוט ליאור

 ן.הלל

למועד התשקיף,  כנ       . ו לעס  ת של השותפותרכזיה המרתמטון  וק,  הינה 
בתחום    וחתפיבאו  /וקר  במחוליו,  חברות הפורטפצעות  מבאו  צמהבע

, והכל בכפוף לקבלת אישור רשות  ת מוצרים קשורים, לרבוטק-האגרו
בסעיף   כמתואר  לקדם  חזו   .להלן  8.7.1החדשנות,  הינו  השותפות  ן 

והפית המחקר  בתחוםאת  לעיל,  המתוא  וח  השקעה  ר  ידי  על  וזאת 
 עסקית. -והכוונה מקצועית

הש .ז השקעות  לפות  תובכוונת  סייע  ל,  פורטפוליוהבחברות  בצע 
ערו  וחןבפית עלייצר  ההשתתפבעלי    ר בוך   דיי  על  שלה  תויחידות 

ביצוע    ת, אם באמצעוו ילופט רופהבחברות    חזקותיהאמימוש  השבחה ו
הרחבה  פיתוח ו  באמצעות  ( אורובציפקה לאו הנ , מיזוג  אקזיט )מכירה
 .  טפוליו והשבחת ערכןות הפורשל עסקי חבר

ען  תבח,  ההשקע  תוהזדמנוי  לאתרתפעל    תהשותפו .ח פי  אותן  ל 
יכותיים,  טרים אמ ר, פריתבין ה  הכוללים,  שקעהים להרוברים  ריטריונק

מדעייםקניינ ההשקעהבצע  תעסקיים,  ו  יים,  הקפדה פב  את  תוך  ועל 
  ותן מחברות הפורטפוליו בפעילק  חלה  וותליר,  מחוכדאיות  על שיקולי  
ו לספק  השוטפת,  עשויה  עיים  וצומק  תייםמנהל תים  רוישלחלקן  היא 

 .תאפשרש וייידרר דבשהל ככ

 להלן.  8.6.2ף ראה סעי -השקעה של השותפות הת יולמדינ

ת  דוחות  נולתקג  5בתקנה    הזח  נת מורהגד" כהינה "תאגיד קטן  ותתפושה .8.3.2
ומידופתק בהתייםתיים  ד.  השיאם,  החלירקטוריון  בשותפות  הכללי  ט ותף 

ול כליישם  לאמץ  הנכללות  הה   את  ככל  בתקקלות  רלבנטנות,  או  שהן  יות, 
רלבנ לשתהיינה  בעתיד,  כדלקמן:פוותטיות  ב)  ת,  לפר  יטולא(  סם החובה 

רה הפנימית  הבק  ר עלבון המבקהפנימית ודוח רואה החשרה  הבקדוח על  
שהשו בצירוף  כך  תחויב  מנההצהרותפות  מצומצמותלת  )ב(    ים  בלבד; 

לאת  ; )ג( הע20%  -ערכות שווי לצירוף ה  הותיות בקשר עםהעלאת סף המ 
ד(  ; )40%  -ם לוחות ביניילד ת  כלולות מהותיו  סף הצירוף של דוחות חברות

מ  הורפטור  בקשסהתו אות  יישום  בתקנות,  השניה  עפת  בר  דב  ים רטפ  םר 
שוק  חשיפ לסיכוני  וה  ניהולם,  די)  -ודרכי  ל ה(  דיפווח  מתכונת  חצי  י  ווח 

 שנתית.  
 
 



 4 - ח                                                           

 
 ת: תפוהשו המבנ תרשיםלהלן  .8.3.3

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   4.04% *   
 
 
 
 
 
 
 
 

זה,  -על   בכפוף להשלמת ההנפקה  * מלא  עלפי תשקיף  דילול  היק"ר  קעם    כיוין,  צי.  בסיס  אישור  בלת 
כ השותפות  מהותבעלת  לרישום  לשותפות  ,  קאנברידב  תי מניות  נוספות  מניות    יוקצו  ל  שרגילות 

של  ת  אחזקה כולל תשקפנה  ,  רמניות קאנבריד לאחר הקצאה כאמו ב   השותפות  כך שאחזקות  ,דקאנברי 

של    ותפותהש והנ המנון  מה   10%  -כבקנאבריד  המונפק  הנ"ל    קאנבריד   ל ש  פרע יות  המניות  היו  לו 
 . 8.20.3 ףבסעיכמפורט  , והכל מוקצות במועד התשקיף 

0.01% 
 

99.99% 
 

 ות שותפ  כםהס

 ת נו נאמ כםהס
 יחיד ירקטור  ד  יונ מי 

 

100% 
 

   בע"מ הול ני  אגרוט  מארס

 לי כלתף וש

 בע"מ תיוואמנ נ אגרו רט  אסמ
 ן / נאמ מוגבלתף וש

 

 
  וגבלתמ  תפו ת שו  -רו אגט ארסמ

 אבנעים ן עו רו"ח שמ
 מפקח

 
 

 

 

 נות זכותשתתפות המקידות הביח  חזיקהמ יבורצ
  ותפשותבמוגבל ה תף ת השו תפות בזכויותהש

 תפות תש ידות החלי  נים למימושיתהנ ופציהא יכתבוב

 

 
 

 

 ע"מד בקאנברי
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 של השותפות לותהיעם פותח .8.3.4

 ה: ות המוגבלת הינותפהש טרתמ ,גבלתות המושותפהסכם העל פי  .א
 

וב  וק,לעס (1 תאבאו  /עצמה  מואמצעות  ו/או גידים  במחקר    חזקים, 
 .  1שורים מוצרים ק, לרבות טק-האגרובתחום  חופית

 
עה עות השקצמ, באתרהי  ביןות תעסוק בתחום האמור,  תפשוה (2

   קאנבריד. –קיימת הטפוליו רת הפורבבח
 

הו (3 ההשותפות  בין  לקמה,  ביתר,  כמפורט צורך  השקעות  יצוע 
של   שקעותד ה עידו -שות החדשנות ל רש 43ל הטבה מס' במסלו

 .2בתעשייה עתירת הידע  ם ופי השקעה מוסדייג

 
הש (4 באמצעל  יתארשותפות  בנוסף,  האמור  בתחום  ות עסוק 

בפרוהשק נועה  מחקר  שספים  יקטים  פיל  לרבות ו/או  תוח, 
הע נוספות  בחברות  האהשקעה  בתחומים  אם וסקות  אף  מורים 

ה בלא  במפורט  וזאתוגדרו  זה  שנים  קולת  הסכם  שלוש  של  פה 
במועד  שתח למסחרל  ש  הרישום  הע  לבבורסה  של  ניירות  רך 

  3.השותפות
 

כן, ח  כמו  כלוף  לאחר  השנים  שלוש  ה תהיאמור,  תקופת 
בשותפות  ה הלכפוף  רשאית,  האישור  בעלי  אסיפה  של  כללית 

בדר  ההשתתפות  בסעיף  יחידות  הקבועה  לפקודת  65ך  נא 
יהיה לשל, אשר תוקפויותהשותפ להחליט על ביצוע    ים,שנ  ושה 

 ם זה.כנוספים שלא הוגדרו בהסרויקטים פ
 

התשקי .ב למועד  להש  ףנכון  ההנפקה  ובכפוף  זה,  -עללמת  תשקיף  פי 
המתוארת ת,  ימיקה  וולי פהפורטת  חברב  עה להשקיייבהתחת  השותפו

להלן.   ד'  ניירובחלק  השותפות הערך    תרישום  בבו  של  רסה למסחר 
הש בביצוע  השותפועקמותנה  של  בה  בקאנת  למתוארבריד,    התאם 

ת  8.20.3ף  בסעי השותפות  דפרסם  להלן.  למסחר  הרישום  וח  לפני 
 בריד כאמור.  בקאנ השקיעהדי כי מיי

 
אם לסעיף " בהת קטירו"פ  תהגדרעל    הנעות  הקיימ  יופולהפורטחברת  

יבלה את וק  ורסהב ון הנלתקק השני  החלי  פ  ות על בהנחיבפרק י"ז    .ג.8
 . להלן 8.7.1כמתואר בסעיף והכל , אישור רשות החדשנות

 
סהורלם  תאהב .ג ל5עיף  את  החיובהני"ד    פרק.א.  פי  על  י שנהק  חלת 

לה  מועד בו אין חייבת לדווח לבורסה על תמ ת ופהשותה, ן הבורסקנותל
בסעיתרדגכהפרויקט   לפרק 8ף  ו  השהחלפי  על    נחיותהבי"ז    .ג.  ני ק 

 
 .  להלן  8.7.1שור רשות החדשנות כמתואר בסעיף פופות לאיהשקעות כאמור תהיינה כ    1
הטבה מססלומ    2 ת  נתן הגנה של רשות החדשנותיתו  אשר במסגר רשות החדשנות,  של    למסלו הינו    34'  ל 

אי  תנות במדעור  , אשטק ישראליות-ית הי בחברו , המשקיעים  יםדיים ישראלי להשקעות של גופי השקעה מוס
ים אשר קיבלו את אישור  אלי ם ישרשקעה מוסדייתינתן רק לאותם גופי ה  ההגנהמסלול ההטבה. יובהר, כי  

 ליו.  סלול ההטבה ונה ם למאת החדשנות, בהתרשו
ס הסר  אינוהאמפק,  למען  לעיל  מהו ג  ור  תקנ רע  ווראות  הבורסה  פ ההנח ון  על  לעניייות  הגדיו  פר ן    ויקט רת 

 ת ההשקעה של שותפות כאמור. מגבלו פיתוח ולעניין מחקר ו והינ  פעילותה  וםתחבשותפות מוגבלת ש 
הספק  הסר  למען  3 אי,  לעיל  מהאמור  גורע  פקודת  ורנו  אישורתפויוהשאות  לאופן  באשר  של    ות  עסקאות 

או לבעלי  /לי וף הכל לשות  תפות אשר סקאות של השויטה בו או עעלי השלב  ו/או   ילל עם השותף הכ  פותהשות 
 . בהתאם להוראות פקודת השותפויותחדים ות אישורים מיוהמחייב ,בהן  נין אישי ע בו השליטה 
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 מועד זה. מ 180חלוף רסה בלבו  חרסה, וכן לדווובהן קנולת
 

 ת גבלמוהתפות ושהן ו ה ם בדברטיפר .8.3.5
 

 ן:קמרכב כדלגבלת מומוה פותשות ן הוה ,למועד התשקיף
 

 סה"כ   הון שהכניס   כניס ן שההו    
   ללי השותף הכ השותף המוגבל    
 בש"ח    ח " שב   ח בש"     

 
  שהוכנסו יםומכס  
 1,000   0.1   999.9 ותפותלהון הש  

 
סעיף ראה    תפוותהש  ןהון  ילענית  לגבמופות הכם השותהסות  וראר הבבד
 ל. לעי 5פרק ל פח א'כנסרף השותפות המצו כםהסב 6

 
 ים וחרות קולח .8.3.6

לאופן    . בשותפות  ווחיםוקת רחלקבעה מדיניות  א נ , להתשקיףנכון למועד  
השותקת  וחל המצורף    11יף  עסה  רא  –פות  רווחי  השותפות  בהסכם 

 ל.  לעי 5כנספח א' לפרק 
 

 ר אחע מיד –ב'  חלק 

 י כספ מידע .8.4

פרק  ם בת הכספייאה הדוחוות של השותפות רעילהפ  ס לתחוםביחפי  דע כסימ  בילג 
 ן. להל 11

 ניים חיצומים והשפעת גור כלליתבה סבי .8.5

וההתפתחו  ות,מגמהר  תיאו  לןלה  בסבהעיקריו  ותיהאירועים  כלכלית -קרומה  יבהת 
השותפות, השא  של  ידיעת  למיטב  יוהערכתותפות  שר  להיפוצ  אולהם    שה,   ותיה 

השפעל ע יתוהמה  הם  הת  העתוצל  בתפתחויוההאו    ותקיסאות  ושותת  על פות 
 ן: יההשלכות

 
 םובעול ישראלי ההון בוקבשלי לככהמצב ה .8.5.1

קש השותפות  של  באופןפעילותה  הכלכלה  במצב  של ובמצבם  לי  לכ  ורה 
עלוההקי  שו משפיע  ובעולם  בארץ  הכלכלי  ובעולם. המצב  בארץ  כמות    ן 

הפנויים ל  המזומנים  להשפיע  עלול  יולפיכך,  על  גיוסרעה  של    ההון  כולת 
 שותפות עצמה. ה  שלווליו חברות הפורטפ

ש כ  2019נת  לאורך  צמיחה  בנרשמה  הישלכלית  לידי משק  ראלי, שבאה 
  3.4%לעליה של    ךמשבה  וזאת  ,3.3%ל  ר שוביטוי בצמיחה בתמ"ג בשיע

 .20174 3.6%ועליה של  2018בשנת 

הצ  2020חילת שנת  תב היתה  מגמת  לעיל  כאמור  להימיחה  משך, צפויה 
(  COVID-19ף וירוס הקורונה )שטות נגיהמשבר שנבע מהתפ  לאור  אולם

" לה) הקורונה לן:  אומשבר  שינויים  הנגיף "   "  חלו  בתחזית "(,  מהותיים 
 . 02025שנת ל

 
4 f8_19_412b.pd12/02019/4/ase/DocLibhe/mediarele.cbs.gov.il/www://shttp 
5 pxrona.asCoessPr/esrg.il/he/Pagi.ow.bohttps://ww 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2019/412/08_19_412b.pdf
https://www.boi.org.il/he/Pages/PressCorona.aspx
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ת פי  ישיחטשל  חזית  על  בנק  של  המחקר  יובת  לחודש  ,  20206י  לראל 

,  2021, כאשר בשנת  2020בשנת    6%וץ בשיעור של  פוי להתכוהתוצר צ
ד  לעמו  צפוי  2020נת  ציה בשהאינפלר  שיעו.  7.5%  -וח במי לצצפו  התוצר

על פי  .  0.7%על  עמוד  האינפלציה צפוי לר  שיעו,  2021, ובשנת  -1.1%  על
של    הויצפ  יטריתהמונית  ריבההתחזית,   בתחום  בעוד    0-0.1%לעמוד 

 שנה.  

כ לציין,  הנ"לחשוב  התחזית  דינ  י  ונתונ הינה  התלויים מית  לשינויים  ה 
הנבה וגיף,  תפשטות  מדינתבהתנהלובהנחיות  כו  ת  והעולם  לו  ישראל 

עד  ובמף על המשק כולו, כאשר  ובהשפעת התפשטות הנגי  יף ל בנגבטיפו
את ההשפעה המלאה    יךהערפות להשותות  פשראפרסום התשקיף, אין ב

או פיתוח  /השותפות כשותפות מחקר ושל  והסופית של הנגיף על פעילותה  
 השותפות.  ת של יימו הקורטפוליהפ ת ות חברו/או על פעיל

 ישראלההון סיכון בטק ו-ההיי מצב שוק .8.5.2

)להלן:   Israel Venture Capital Research Centerמחקר    נתוניי  לפ
 "IVC )"7,  עםבשיתרך  שנע הדין    רדמש  וף  )להלן:    ZAG S&Wעורכי 
שנת  "(המחקר"  במהלך  ב  522בוצעו    2019,  גיעסקאות  יסו מסגרתן 

שיא סכום    ארה"ב,  מיליארד דולר  8.3  -ל כליות סך שטק ישרא-חברות היי
.  2018-בגויס  כום שהסמ  30%  -הגבוה בוכן סכום  של גיוסים בשנה אחת  

המספ במהלך  ר  שבוצעו  מספר  ל  סביחצת  מקב  נמוך  2019עסקאות 
 . 2018-בהעסקאות שבוצעו 

ים גדולים בדפוסי  פער  ם שלהמשך המגמה של קיומעוד מעיד המחקר על  
בט שסבב2019בשנת  כנולוגיה  ההשקעה  באופן  גיוס  ,  פיתוח  שבי  לבי 

חברות   של  במסיכים  ממשמתקדמים  וב לגדול  שהיקף  הפרם  בעוד  יקפם, 
   וקטן. ךול( הSEED)רות בחבים יוקצה לסבבי גיוס ראשונהמההון 

מ יותר  כן  כי  המחקר,  ישראליות  ציין  לחברות  להיהפך  ת,  ציבוריושואפות 
ישראלי  כאשר הזנק  חברות  ביצעו  מספר  לציבור ות  ראשונות   הנפקות 

צעו  שבו  (pre-IPOת ראשונות )הנפקו-וסבבי הגיוסים טרום  2019במהלך  
ה הנפק  לבצעות  פויצל כך שחברות נוספות  ים עמעיד  2019שנת  במהלך  

 .  2020שנת נה לציבור בואשר
  –  2010שור שחלף )מחקר גם נתונים בגין העסיומו של עשור, מציין העם  

המ(2019 לפי  מאז.  ההיי2010  חקר,  שוק  צמח  ב  צבק  הישראלי  טק-, 
העסקאו מספר  כאשר  מדי שנהמואץ,  ארבעה  פי  גדול  מספר ת  כל  וסך   ,

 . 64% -, גדל ב2010אז העסקאות מ

ופוד-חברות אגרו  ,20198לשנת    AgFunderשל  דוח  י  לפ בעולם טק  -טק 
, חלה עליה  2013משנת    אשר, כ2019מיליארד דולר בשנת    19.8  -כגייסו  

 בכמות העסקאות בתחומים אלו.   8ופי  יקף ההשקעות בה 8של פי 

 טק-גרוהא תישיתע .8.5.3

 עקר .א

החת החקלאת  כולל    טק-אגרוום  עולמות  בין  ממשקים  אות  אותם 
הטלעו הקטי,  יהכנולוגלמות  הגידול,  אופן  את  האחסון,  משנים  ף, 

מה    -צור חקלאי אחר  העיבוד והמכירה של מזון ויי  האחסון, ההובלה,

 
6 pxas20.-7-es/6eleases/PagRessPr/snAndPublicatiowww.boi.org.il/he/News/tps:/ht 
דקו  י שהם ולא נב באו כפ ור ה הסקר נתוני  . תקציomonline.c-vc://www.ishttpבאתר    במחקרלצפות    ניתן  7

  מה.מטע יאו מ השותפות ו/על ידי 
8 2019-report-nginvesti-htec-agrifood-https://agfunder.com/research/agfunder / 
 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/6-7-20.aspx
https://www.ivc-online.com/


 8 - ח                                                           

את התהלי  שהופך  הצרכן ך  כל  שולחן  אל  בר  ל  מהיצור  יותר,  יעיל 
 . רתיו טוחקיימא וב

לומתרחב  הולך    טק-רוהאגם  תחו האחרונות  מגמות אבשנים  ור 
אקלכלכלייים  ושינוי ום,  התפתחויות   חברתייםימיים  למול  מחד, 

 להלן.  בקצרה כפי שיתואר   ,נולוגיות ומדעיות מנגדטכ

 בתחום החקלאות הגלובלית  עיקריותות מגמ ב.

הישראלי   המכון  של  דוח  הכלכללפי  במשרד  תחום ,  9ה לחדשנות 
ולאוהחק הגלות  לאוזמים,  ו עצ  רים אתגני  פבמד  עו  בליהמזון  אור  ת 

 הבאות:  העיקריות המגמות

ת כלוסייאוצמיחה המהירה של  ה  –  לם ון בעומזת הריכגידול בצ (1) 
,  2050איש בשנת    יליארדמ  10  -לעם צפי של הגעה    םהעול

והעליה   העיור  במדינות מגמת  החיים  ברמת  המסיבית 
את  מתפתחות מגדילות  ההתוכת  צרי,  בעולם.  קחצרת  לאית 
ון  המזור  צי ת יגדלבה  צופה את הצורך  ן והחקלאותארגון המזו

הקרובות   ךבמהל  70%  -ב השנים  כ10ארבעים  את  ,  לספק  די 
 . לכליהשגשוג הכוכלוסין וריבוי האת הנובעת מהדרישה הגובר

וקצ יהעלי ב הגידול של אוכלוסיית העולם גם  ה באיכות החיים 
לעליה   שבעבר,   המזון.  ואיכותבכמות  דרסטית  דחופים  בעוד 

בעיקר נומדי הסתפקו  מתפתחות  מן זובמ  ת  כומ צה  ן  מת  דוגח 
דינות אלו לדרישה מבהובילה הצמיחה הכלכלית    , הוחיט  אורז
נוסףוגדלה למת  הולכ זן החי. במשמקורו מ  זון  ה נדרשים צב 

ק"ג   שני  של  לפחות  ק"ג  שמונה  עד  אף  ולעתים  תבואה  של 
לצורך   חקלאית  ק"   ייצורותוצרת  משל  של  אחד  החי.  ג  מן  זון 

ההשפעה  ל לשינויימעשה,  בשיש  האופם  זון המ  של  יכהרצי 
פי כמה מינות אלו   דכאמור במ לגיההגבוהה  דול שפעה שיש 

 וסין. באוכל

אובדן המזון  ,  החקלאות  רגון המזון ופי דיווחי א  לע  –  אובדן מזון     (2)
רש, לי השומגידו  50%-40%מדגני הבוקר,    30%י כולל  הגלובל

והירקות,  הפ הב  מזרעי  20%ירות  החלב    שרהשמן,   -וומוצרי 
אובדן מזון נובע    פתחות,תנות מדיבמה.  שנ  בכלים  ג דמה  35%

בול, צירת היף מבחינת קרחבות היק ממגבלות ניהוליות וטכניות
שאח עיבודסון,  ושיוינוע,  אריזה  תשתית,  קירור,  מתקני  וק  , 

סביבהמזונות.   השפעה  מזון  שללאובדן  מכיוון  ,  יליתתית 
ייצ ילתהב  ה ומשאביםאנרגי,  , קרקענעשה שימוש במיםש   ר וך 

  רך.לא נצבר דל סופו שאשר ב ,זוןהמ

הער פי  ארגון  על  והחקלאותכות  הכלההש  ,המזון  יות  כלכלות 
ש בהישירות  מזון  ל  דזבוז  כולל  בעולם, )לא  ים(  ופירות  גים 

 . 11רד דולר בשנהמיליא 075 -ל כמסתכמות בהיקף ש

גל רהמזון טביעת  לתחום    –  סוגיות סביבתיותודעות ליה במלע (3) 
ן שיש לו השפעה , מכיוורגזר אחמ  ל כלו שמז  ולהדגתית הבסבי

 
9 cuments/foodinnovation.pdfch/doarabout/goalsandobjectives/reseil/economy.gov.http:// 

10 
gricultuEF2050_Global_Apers/HLwsfs/docs/Issues_pates/.org/fileadmin/templafaohttp://www.

re.pdf 
11 

l%20volume%20o20globaicode/#:~:text=The%402/em/196ews/story/en/itg/nhttp://www.fao.or
r%20year.%20pere%20food,into%20the%20atmosphef 

http://economy.gov.il/about/goalsandobjectives/research/documents/foodinnovation.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/196402/icode/#:~:text=The%20global%20volume%20of%20food,into%20the%20atmosphere%20per%20year.
http://www.fao.org/news/story/en/item/196402/icode/#:~:text=The%20global%20volume%20of%20food,into%20the%20atmosphere%20per%20year.
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אה מציאות זו בספרה.  והאטמווגי  ביולוון העל המים, המגרבה  
 : 12נרחבת של עובדות וממצאים בקשת  וי לידי ביט

וכן    תילבולצריכת המים הגמ  70%  -ל  הגורםהינה  חקלאות   •
המי  משפיעה איכות  בםעל  מחסור  והשפע;  על מים  ותיו 
 לדאגה. רם גו  עשהנוולך ה איליצור חק

מתצרוכת הקרקע העולמית   38%  -ה הגורם לת הינוחקלא •
כזי נה הגורם המריה( ו12% וד חקלאי:, עיב 26%:  )מרעה

 .לסחף הקרקע

 החממה.  מגזי  14%חקלאות גורמת לפליטת  •

ממלאישה הסביבתיים  תפקייקולים  מרכזם  באסטרטגיות ד  י 
למ העסקהקשורות  ברמת  הן  והוהב  החקלאי  זון,  ת ברמ  ןדד 

הבינלאומה לדוגמא,  ם.  יימוסדות  והחקלאות  כך  המזון  ארגון 
 Global Good Agricultural Practice (Global  שוםהחל ביי

13P).A.G  ידי רשתות -שנכתב במקור על, שהינו מפרט דרישות
יי השיוו חקלאים, אשר התרחב ותים לצור נאק באירופה לתנאי 
והשליצרנ העולם  מכל  ולספקים  ן התקות  שי דר   על  פיע ים 

 ם. הבעליהם לעמוד ש

ומקורותיו (4) המזון  לאיכות  במודעות  ים  שונגורמים    –  עליה 
הלח את  להמעצימים  המעקץ  והרחבת  גברת  אודות  ב  המידע 

המזון,  ישראשית,  .  ךהנצרהאוכל   לבטיחות  בנוגע  דאגות  נן 
עאשר   מש  מקרים ידי  -ללובו  )התפרצות   BSE  -ה  יברכמו 

המשו "הפרה  ח14"(געתמחלת  הסהמלת  פיש,  בחלב   15יינמין 
 . 16ר באירופה גילוי בשר סוס בבשר הבקו

גנטיוהמדולים הל תחום הגיו המהירה ששנית, עליית  ת נדסים 
(Genetically engineered ,GMO - Genetically 

modified)  ,תשונונות  במדי ת  ר חדשותיוג מוצ  הביא לדרישות .
,  אית פוירא ה הגישאומצה הבישראל  בריאות,  ה  רדלפי אתר מש

ר  דרת נושא סימון מזון שעב פועל להסולדעת    זכותיבור  לצ  פיהל
 . 17י וקח  טי באופןשינוי גנ

ובבטיחותו,   ניינים רק במרכיבי מזונםמעוכנים אינם שלישית, צר
ת תיוביבסה  שלכותהאלא רוצים לדעת כיצד הוא מיוצר ומהן ה

כ  החברתיותו ייצורו.  קמצאתושל  מכך  ווה  יוזמות  ות  טרילונו 
תקנלהע כמו  ותעודת  וה  18radetirFa  –ה,  הוגן(   -)סחר 

19ainforest AllianceR ם(.  הגש יערות )ברית 

 טק-רוהאג  מציע תחוםפתרונות ש .ג

ה ויכולות  כולל    טקואגרתחום  אופן  חידושים  את  המשנים  טכנולוגיות 
הקטהג האידול,  העיבו ריזה,  יף,  ההובלה,  של  ד  האחסון,  והמכירה 

 
12 -incha-value-food-and-uralricultpdf/2013/06/ag/pmgkpmg/content/dam/khttps://assets.
dfv2.p 
13 /https://www.globalgap.org/uk_en ;htmg/3/ag130e/ag130e12.o.orwww.fa/http:/   
14  -cow-adm-ease/timelinedis-cow-040/mads/1essutps://www.centerforfoodsafety.org/iht

outbreaks-easedis 
15 o.il/item/1350503la.cce.walhttps://finan 
16 guide-lntiaesse-het-ndalsca-horsemeat/15/013/feb2/ardian.com/ukww.thegutps://wht 
17 PH/FCS/NovelFood/Pages/EngFood.aspx/ce/HDfis://www.health.gov.il/UnitsOfhttp 
18 e.net/irtradhttps://www.fa 
19 g/alliance.or-nforest.rai://wwwhttps 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2013/06/agricultural-and-food-value-chain-v2.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2013/06/agricultural-and-food-value-chain-v2.pdf
https://www.globalgap.org/uk_en/
http://www.fao.org/3/ag130e/ag130e12.htm
https://www.centerforfoodsafety.org/issues/1040/mad-cow-disease/timeline-mad-cow-disease-outbreaks
https://www.centerforfoodsafety.org/issues/1040/mad-cow-disease/timeline-mad-cow-disease-outbreaks
https://finance.walla.co.il/item/1350503
https://www.theguardian.com/uk/2013/feb/15/horsemeat-scandal-the-essential-guide
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/NovelFood/Pages/EngFood.aspx
https://www.fairtrade.net/
https://www.rainforest-alliance.org/
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ומוצרים  מז אאייחקלון  שמ  -ים  רחם  מהחווה   הופךה  התהליך  את 
 , בר קיימא ובטוח יותר. ן ליעיל יותרחלשול

תיא תלהלן  של  ור  החבתחוגמנטים  ס  מספרמציתי  בהם ם  קלאות 
  למציאת פתרונות: פועלתתעשיית האגרוטק 

, י עולה בהתמדהמן הח  החלבון  תצריככאמור לעיל,    –  משק חי (1)
המתפתחותיקר  בע בשנים ול  גדלו  המשיךלוי  וצפ   במדינות 
בהמגמ.  באותה העיקריות  פתרונות  טכנולוגיים  ת  ופיתוח 

 :הינן  חייםגידול בעלי הבתחום 

ח  חופית * הקיים    שלדשים  זנים  למחסור  כמענה  מספוא 
 . בעלי החייםמזון לצפוי באספקת וה

 21נפורמטיקה אי-והביו  20קההגנומיענפי  מפתרונות  פיתוח    *
 ת ועוד. חלול מת עורתגבלה יה,לשיפור תכונות ייצור ורבי

להפ  * שיטות  הזבל  פיתוח  יצור  ובלולים, רבחתת  פתות 
 . של מספוא לע לגידול יעיהנוג סימליומחזוק מק

נתיות להעשרת החלב והבשר בנוגדי חמצון,  יפולציות תזומנ *
 ם.  ות האדאר ברילשיפוועוד מצות אומגה בחו

לאחד  ש  -  ורבייה  םעיזר (2) נחשב  הזרעים   תחומים ה-יתתמוק 
ן  כ, ואקוש המזון העולהחקלאות בשל ביהל  ותר שבי  ביםשוחה

רעים  וח זת לפיוהנדסית  מדעית  ית עבודה רבה טכנולוגית,  נעש
 . שפורותבעלי תכונות מים חדש

השות  תשקיע  בה  הקיימת,  הפורטפוליו  חברת  כי   פות, יצוין, 
המילתנא  בהתאם עוסקת להלן,    8.20.3בסעיף  תוארים  ם 

  אביס. נקי זרע תבחשל הח שר ופיתובמחק

ימי  ול, אולם הדישון הכפשרים לגדל יותר יבמאשנים  ד  –  דשנים (3)
אגרם   כיוקולוגיות  לבעיות  לפעלפום  רבות.  דשנים  ים  תח 
 .  צמחיםדרכי העברתם לכן משפרים את תר וופרקים לאט יהמת

השיטות להגנת ן  ווזה מכיל בתוכו את מג ם  תחו  –  מחהצו  נתהג (4)
הן התפתחות עשבים ויכולת   הליטי שיד  לע,  קיםזני  ומח מפנצה

 רקים.  רתיעת ח

והשקיה (5) העיקהסגמנטי  –  מים  הם  מריים  אספקת  ים  ינם 
ו והשטי)התפלה  ויה.  קהור(  ההולך  המחסור  במים  ג עם  דל 
הא יש  ושינויי  טתופים  מי  פלתבהתצורך  קלים,  ות ולוגינכוח 

בפיתוח  בתחו וכן  זה  יותר, ם  יעילות  השקיה  ת  מנ  על  שיטות 
 יטבית את מקורות המים המוגבלים.  המ דרךל בצנל

  וספו לו יבודו השבתהליך ע  מזון מעובד  קרי,  –  פונקציונאלי  מזון (6)
 .י תזונהמרכיב

הרווסט (7) לטיפול התחום    –  (harvest post)  פוסט  מתייחס 
החקלאית  בתוצ נ  פהשנקטרגע  המרת  או  שלפה מהעץ 

הניקו,  מהאדמה תהליך  כל  את  ,  יזהרא,  וןי מ  ור,קירי,  וכוללת 

 
 . יםיצורים חי של – וםגנ ה – החומר התורשתי לק במכלו וסהע גנטיקהב  תחוםהיא   הנומיקג 20
מ תחוהוא  אינפורמטיקה  -ביו  21 הממ  חקרם  מדעי מדעי  את  הביולוגיה,  מדעי  את  טכנולוגיות  מחשב  ה  זג  ואת 

גון, לניהול,  ם ממוחשבים לארכליפיתוח    וא אינפורמטיקה ה-ני הביוקים מדעאחד התחומים שבהם עוס המידע. 
הנולנית  מידע  של  ולפירוש  בביול וח  למחקרים  העוסקים  וגיגע  כאלה  ובהם  הבגנוה,  רצף  של    הגנומידנ"א  ם. 
 .שבים חיוניים לפיענוחוממוח  יםארגון המידע הנובע ממנו במאגר  ם הוא עצום, לכןהאד

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
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ו על מכירשינוע  לשמור  המזון,  איכות  על  לשמור  במטרה  ה, 
 לצריכה.  קציר בין הוזיל עלויות ות המזון ולהבטיח

מדייקת(  ICTאגרו   (8) הפה  )חקלאות  תחום  להגברת יא  ועלת 
שי של  הטיפול  היעילות  במשאבה  צריכתוטות  אמצעות ים 

   ות.ודרנישורת הממידע והתקטכנולוגיות ה

 ורגנית ומדייקת.  מעבר להדברה א – הדברה (9)

ערכות בינה מלאכותית, ביג דאטה וחיזוי  למשימוש באגרונומים   (10)
 ייק.  מד

עובדים רבים למיכון  מעבר    –  ידיים  תעבוד (11) פיזית של  מעבודה 
 ורובוטיקה.  

 גרוטקולם האמגמות בע   .ד

הכלכללפ משרד  של  מחקר  מינואר  י  והתעשייה  המגמות  2020ה   ,
   :22ןבעולם האגרוטק היניות העיקר

דיגיטלית   (1) ביג  –מהפכה  ומערכות  חיישנים  דטה  -פיתוח 
מדויקת חקלאות  וצמצום    ,המאפשרות  תשואות  הגברת 

 תשומות. 

ואוטומציה   (2) ומערכ פיתוח    –רובוטיקה  חקלאיות שיטות  ות 
לשפר את יעילות תהליכי הגידול  ת להגדיל וולת יכבעלוחדשות,  

 התוצרת. יבוד, תוך שיפור איכות והע

רייה יותר  הביקוש לתוצרת זולה וט  –יעילות שרשרת האספקה   (3)
את   לשפר  לחקלאים  האספגורמת  שימוש שרשראות  תוך   קה 

 בטכנולוגיות ותהליכים חדשים. 

וערכים  (4) מו  –נוספים    קיימות  בעל  ביניים  במעמד  דעות  גידול 
בריא חקלאיים  לתהליכים  תדירה  יוצר  גבוהה  קיימא,  -קולוגית 

יותר,  הובשקיפות ג וה  בעלת ה  יטרי תוצרת  מזון בטוח לאכילה 
 .  ערכים תזונתיים רבים

חברות הזנק  של  ת רבות  ם רכישועדינמית,  שיה  התע  –וד  איח (5)
 ידי השחקנים הגדולים וכן מיזוגים בין שחקנים מבוססים. -על

 ימומקמי וה עולק הט-ורגהא ישווק .ה

דוח  לפ עלשהוזי    Calgary Economic Development  ידי -מן 
יוני   האגרו  הגלובלישוק  ה,  202023מחודש  בתחום  טק -לטכנולוגיות 

דולר בשנת    494.9  -וערך בשווי של כה ל  2018מיליארד  גיע  הוצפוי 
של ע  מיליארד  729.5  -כ  לשווי  לאור,  2023שנת  ד  דולר  צפי    וזאת 

ממוצע שנתית   CAGR – compounded annual)ת  לצמיחה 
rate hgrowt)  ל.  %8.124  -כ  של ה  קר של משרד הכלכלחמבהתאם 

מינואר   מעבישראל  ,  202025והתעשייה  ת  חברו  440ל  פועלת 
 . טק-תעשיית האגרוב

ש-על מחקר  עם    AgFunderל  פי   Start Up Nationalיחד 

 
22 QCu1/viewtLlwHwrTm-https://drive.google.com/file/d/1o7CXDZbjgwLPkvAHFB 
23  -Study/CED-Market-2020-micdevelopment.com/assets/Agribusinesshttps://calgaryecono

Agribusiness-Market-Study-June-2020-PMMH-Redact-Final.pdf 
 
25 QCu1/viewtLlwHwrTm-HFBrive.google.com/file/d/1o7CXDZbjgwLPkvAhttps://d 

https://drive.google.com/file/d/1o7CXDZbjgwLPkvAHFB-tLlwHwrTmQCu1/view
https://drive.google.com/file/d/1o7CXDZbjgwLPkvAHFB-tLlwHwrTmQCu1/view
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26Central  ,  יותר מאשר   2018בשנת  בישראל  סך ההשקעות בתחום
לעומהכפי עצמו  את  שנת  ל  ו2014ת  כ,  על  דולר    174  -עמד  מיליון 

 .  2018בשנת 

 ת לבהמוגת השותפועסקי   תיאור –ג'   קלח

 חלים בום היינות ושי ולבנה תחום הפעימ .8.6

 יללכ .8.6.1

לעיל,   ת  באמצעו ו  עצמהבלעסוק,  הינה  פות  תהשו  לש  המטרתכאמור 
מוצרים  ת  , לרבוטק-האגרו  בתחום   ח פיתובאו  /ר ומחקבם מוחזקים,  דיתאגי

 . שוריםק

הת למועד  ברשקהת  השותפות  ,שקיףנכון  להשקעה  ה  , אנברידקבהסכם 
בסעיף  כ עוסקקאנב  להלן.   8.20.3מתואר  ופיתובמחק  תריד  בתר  חום  ח 

 להלן.   8.25 כמתואר בסעיף קנאביס, יעהשבחת זר

ו  ותברחב  פותנוסעות  קשה  עצלב  ותפותהש  ונתובכ פיתוח    או /מחקר 
פולבע קשורים,  לרבו,  טק-האגרובתחום    לטנציאות  מוצרים    סייע לת 
למהלו  תוחןבפי מימוביא  א תיההשקעו  שלוצלח  ש  באמצע,  צוע  בית  ום 

חברות    יעסק  תוחיפ  צעותבאמ  ר( אובוציפקה לאו הנ   , מיזוג)מכירהאקזיט  
ערכהשבחו  יולופטרהפו א  .ןת  אסטרטלשותפות  יציגייין  מהת  ות  שקעאה 

 ה, וכל מקרה יבחן לגופו.  תיו/או עיתוי המימוש של השקעו ןפבאשר לאו

הלופעי  אתם  דקל  תפעל  פותתושה ת רובח  שלתוח  יוהפר  מחקת 
 בין,  ןהל של עסקיעיוח פפית  בדרך שלכן  ערת  א  אהשילו  הלשו  פולי טפורה
 : לןכמפורט לה תריה

וקחהמדום  יק א. ה  תבעזר  –  וחתיפ הר  השותפושמקצועי  הצוות  , תל 
לותבכוונת הש ב יסיפות  תוכע  עסקיגיבוש  או  /ור  חקום המלקיד  תנית 

שלפיתה פן  באו רי  סחמצר  מו  ר צלייבמטרה    ו ילופטר הפו  ת ורחב  וח 
 ל ביותר. יעיוהב המיט

ויאלר  קי סעמודל    גיבושוע ביס  –  תקיהוכחת היתכנות עס  .ב ביצוע  -ברי 
רים  וצ י מלניסובהסכמים    קשרותהתל  לכוה,  וילופ טרות הפוחבר  בורע
 ניין.  הע לפי ו/או הפצה,  תוירמכו לא

ניהולית ג. הנב  וע סי  –  שדרה  ליוורטירקוד  הלהגיבוש  ת  וחברן 
מקצוללוכה  ליו,ופטרהפו אנשי  בהיבט    ןהו  לוגיו נכטהבהיבט    ןה   ע,ים 

 . ליוופטהפורת ורבח לת שהולייהנהשדרה את יהוו ש, קיהעס

את    להביאת  בימיטהדרך ה  תנבחיב  ועסי  –  זיטקאיית  טרטגסאגיבוש   .ד
ה בו    ליוופטרפוחברות  תלשלב  בצומאקזיט  לבצע  כלנה  והן    ין לח, 

בור.  פקה לצינהדרך של  ן בובי  זוג ימל  בדרך ש, בין  רהישל מכ  ךרדב
לשותיצוין,   אסטרטגייתכי  אין  לאופן  י  פות  באשר  עציאה  יתוי  ו/או 

   .ו יבחן לגופ המקרכל , ויהמימוש של השקעותה

בהפותהשי  קשר  לוצינ  –  יהעסקח  ותבפי  עויס ה. ת וחבר  נייתפות 
  ם ירויקט פ  ותלמטרהן    יים,נטברליאלים  פוטנצ  תוחוקלל  ליוופטרהפו

 .  יןהעני , לפיאו הפצהטרות מכירות ו/למן גרציה והשל אינט

 בחו"ל.ו רץאב ,וליופ טרופהת ולחבר קיעים משס וגיו איתור ו.

 . ו ליופטרופהת ו רלחב םיבתקצידה ות עבויו נכתואישור ו שוביגוע ביס ז.

הפוולחברוע  יס .ח כגולייםעפת  שאיםבנו  ליו ופטרת  עוג  :ון ,  ,  ם יבדיוס 

 
26 2018-2014-report-investing-tech-agrifood-https://agfunder.com/research/israel / 
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 ב. תמחיר, וכיו" ו  רצת מוייגרט, אסטהדעבות ויכנוש תגיבו

ותפוהשוטרת  מ המחקר  קידום  הינה  ח  חתו פיהת  הוברשל  ,  פוליו רטפות 
המברלח  ןכתיהפוך  ת עובאת  והלנוות  בבסיסשא,  צועיקמ ו  צמאיפן  ן ר 
 .  ערך כלכלי גבוהתי ושמעומי מסחרל יאנצוטת פגיה בעלולכנוט

 מדיניות ההשקעות של השותפות .8.6.2

-י שאומצה עלההשקעות, כפת  יול מדינעיקריים שתמצית התנאים ה  לןלה
 :ליהכלהשותף  ןידי דירקטוריו

  ים וסקהע  בתאגידיםו/או  רויקטים  פר  ספמבקיע  להשבכוונת השותפות   .א
באופן  ,  ם קשוריםילרבות מוצר  ,טק-אגרוהבתחום    וח פיתאו  במחקר ו/

ו/או   יקטיםשל השותפות על פני מספר פרו יו לופורטפזור היפ יאפשרש
ל.  םתאגידי התשמנכון  השותפ  קיף,ועד  לפבכוונת  השקעותיה זות  ר 

פוף  וח בכתו פיא/ מחקר וב  תאגידים העוסקים  4  -מעלה מלבולהשקיע  
 ות.שקעה מתאימויות הלאיתור הזדמנ

השותפות   .ב בפרויקטילהשקבכוונת  בתאגיע  ו/או  ישראלים  ים  ידים 
במחקהעו בפסקים  ו/או  האר  בתחום  ו/או   וראמכ  טק-גרויתוח 

תבפרויקט ו/או  זאים  אשגידים  שלהם רים,  הפיתוח  ו/או  המחקר  ר 
 אופן בלעדי או חלקי, בישראל. , במבוצע

השו .ג ו/או תפות  בכוונת  בפרויקטים  הנמצאים  בתא  להשקיע  גידים 
י )שלב הראשונ  גיוס שלב ה  גרתבמס  -קרי  ,  המוקדמיםהגיוס    בשלבי
  בחברת פורטפוליו ה  כל השקעאמור,  על אף ה.  Bאו    Aב  סבאו    הסיד(

גיוס    תתכנה השקעות גם בשלבי, וותף הכללידי השעל י  ופהגתיבחן ל
 .  ם יותרמאוחרי

על .ד הב-כנדרש  תקנון  הורסה,  פי  בו    בפרויקט השקעה  סכום  בודד 
  ותפות עלי השסמנכ   40%ל  ה עא יעלקיע לראשונה, לתש  תהשותפו

  .ועד ההשקעההידועים במ לה,ים שנופי הדו"חות הכספיים האחר

בתקנוכנדר .ה הבש  לומכאט  פרויקכל  על  ה,  ורסן  בעמור  אחד  ד 
 מהתנאים הבאים:  

החדשנות (1) רשות  אישור  את  הינו  ,  לקבל  הפרויקט  פרויקט  כי 
ו פית/מחקר  כהאו  המו"פגדרתם  וח,  ה;  27בחוק  אף  אמור, על 

הגבמקרה   החדשישהשותפות  לרשות  כאמור, שה  בקשה  נות 
לא הדשנות החורשו לגבי הבקשהת  תום    ביעה עמדה    30עד 

מימי הבקששהוגש  יוםם  פיה  ה  ש  על  רקבע נהלים  שות ה 
שנות, ייחשב הפרויקט כפרויקט מחקר ו/או פיתוח, בתנאי החד
במיידי שה בדיווח  תצהיר  הינו    שותפות  שהפרויקט  כך  על 

 או פיתוח;  פרויקט מחקר ו/או  

כי ההשקעה ב (2) אישור רשות החדשנות  פרויקט הנ"ל לקבל את 
 . 28ק המו"פמקיימת את מטרות חו

 
מו   4התאם לסעיף  ב  27 "מחקר"  כלחוק המו"פ  ציפ   -גדר  מתוך  ידע חדש  לגלות  יה  "חקירה מתוכננת במטרה 
 קיימים;" תהליךבמוצר או ב  חדש או תהליך חדש או בשיפור מהותי ידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצרש

ייצור מוצר חדש  המכוונים ל ע אחר,  "יישום ממצאי מחקר או יד  -כמוגדר    ח" יתולחוק המו"פ "פ  4בהתאם לסעיף  
תוכנית או בדיקתם,  וש קווי  יב ג   או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות

 חרושתי;"-יסוי או מתקן חצידגם נפוס והפעלת טי-, בניית אבניות או מדגמיםוכ נת ת הכ

ח  בדרך של עידוד מחקר ופיתוכאשר הכל    ט להלן,כמפור  ן מטרות החוק הינו"פ,  לחוק המ  1בהתאם לסעיף    28
מק 1):  היבתעשי  יצירת  בתעשי(  עבודה  מדומות  אדם  כוח  וקליטת  ויה  עו 2)טכנולוגי;  עי  תשואה  יצירת  דפת  ( 

  עת"הגדלת התועלת הכלכלית למשק הנוב  -וגדרה כו"פ ה חוק המ פת" ב; כאשר "תשואה עוד למשק הישראלי
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של   43ה מס'  הטבול  ט במסלרוות כמפבצע השקעעשויה ל  תופתהשו . ו
החדשנות   מוסדיעידוד    –רשות  השקעה  גופי  של  ים  השקעות 

יצוין, כי מסלול  .  יל על  8.3.4ואר בסעיף  בתעשייה עתירת הידע, כמת
ו תינתן אשר במסגרתשל רשות החדשנות  הינו מסלול    43הטבה מס'  

ל החדשנות  רשות  של  השהגנה  גופי  של  ים מוסדיקעה  השקעות 
המשקיעיםראליש הי  יים,  ישראליות,-יבחברות  עומדות    טק  אשר 

ה כי  יובהר,  ההטבה.  מסלול  גופי בתנאי  לאותם  רק  תינתן  הגנה 
מוסדיים  קשה החדעה  רשות  אישור  את  קיבלו  אשר  שות, ישראליים 

 בהתאם למסלול ההטבה ונהליו. 

תההשותפ .ז רשאיות  הא  לבצע  המשך  ת  הפורטפוליו בשקעות    חברות 
תשקי ככעבהן  השהשותפצע  תב   לל,.  בחברות  ות  המשך  קעות 

בהפורטפו הן  התחשבות  לפי  הל  שמדדים  ליו  כגון  ליוופטפורחברת   ,
ש ההתפתחות  והפוטנרמת  החברה  העסקל  של ציאל  במדדים  והן  י, 

ע השקעותהשותפות  פיזור  רמת  כגון  מסוצמה,  בתחום  ו/או  יה  ים 
  וליו ורטפרת פך בחבת המשכל השקעור,  מא על אף המסוים.    גידבתא

ל בסיס    ופהגתיבחן  על  הכללי  השותף  ידי  את  לים  שיקו על  הכוללים 
  .הקעיות ומשתפושטובת ה

ל למימוש מוצלח תפע רות הפורטפוליו ולהשותפות תסייע בפיתוח חב .ח
א השקעותיה,  )מכירה  של  אקזיט  ביצוע  באמצעות  הנפקה  ם  או 

א וגידו  ותבאמצעו  לציבור(  הפיתוח  עסקי  של  ו  ולי הפורטפחברות  ל 
 ן. כרע בחתהשו

ז מונח  כהגדרת  מימוש,  אירוע  בהסכםבקרות  השותפות   ה  השותפות, 
חס להשקעות מחדש ביה  , או לקבל כל החלטחלוקות  א רשאית לבצעהת

 .אותו אירוע מימושהכספיים שהתקבלו כתמורה בגין  של

לב רשאית  תהא  נהשותפות  השקעות  שלא ופיתוח    חקרבמ  וספותצע 
במפורשהוגד השבהסכ  רו  ב  רי:)ק  תותפום  בע"מ(,  ההשקעה  קאנבריד 

תף  וריון השורת ודירקט יקובה  ת השקעות זו, באישור ועדתבהתאם למדיניו
וזאת ב , אשר תחל במועד הרישום לך תקופה של שלוש שניםהמהכללי, 

ים השנ  3תפות. בתום  ניירות הערך של השור לראשונה בבורסה של  למסח
רו וספים שלא הוגדנ  ויקטים צוע פרבי  להחליט עלת רשאית  ה השותפותהי

הב בהחלטת  השותפות,  הכללית,  הסכם  הקבועה  אסיפה  סעיף  בבדרך 
ותוקפה יהיה לתקופה שלא   טית,פרה  הצעדת השותפויות לעניין  וא לפק65

 נים. ש 3תעלה על 

בו בהמו לאופן  בנוגע  לעיל  המידע  כי  בזאת,  השו  ר  אלנהתפות  בכוונת  ת ל 
יירות ערך ואינו וודאי, שכן ו בחוק נד כהגדרתה פני עתימידע צופ  יה, הינוהשקעות

מ נהוא  שאינם  גורמים  ממכלול  בשליטתהמושפע  כמפורט ש   צאים  השותפות  ל 
כגון  8.23בסעיף   ההוןשינויים  :  להלן,  ובעולם,בי   בשוקי  חקיקה,    שראל  שינויי 

ורגולציה,   בתקינה  מיקשיים  הפורטמון  השגת  לחברות  שינויים ופעתידי  ליו, 
בש ולוגיים,  טכנ בהתחרות  פועלווקים  השותפות,  ם  מת  והטבות  את מענקים 

ממשלתייםגו נ,  רמים  היתרתווהוא  בין  גון,  להשפעת  המפו,  הסיכון  רטים רמי 
 להלן.   8.23בסעיף 

 

 

 
(  3;" )וח למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוחשאמורה לצמ לתשואה ופיתוח או מפירותיהם, מעבר  ממחקר 

והרחבה ניצול  תוך  מדע  עתירת  תעשיה  ומהתשל    פיתוח  והמדעית  הטכנולוגית  הקישתית  האנוש  ימים  שאבי 
, ובכלל זה בנגב  ישראלב  יהריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשי ת הפהגדל   דוד הצמיחה,( עי4במדינה; )

 ."בה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחוומים של המדינה מאזן התשל  ( שיפור5ובגליל; )
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 ת ותפו ש וח על פעילות הופיקות מגבל .8.7

לפעילוייטנבהרליים  עיקרהים  ינדהת  סקירן  להל ם  הנובעיות  השותפ  תם 
 : יתציבורת ה שותפויותהמו (ברהחמהבדיל ל )פות ותכשה דותגהתאמ

  ן הבורסהנותק .8.7.1

בשותפות מוגבלת   ךריירות עחר של נם למסאפשר רישותקנון הבורסה מ
ה בתחושעיסוקה  הוא  הבלעדי  ום  בתקנח הפיתומחקר  כהגדרתם  ן  ו, 

 ה. רסהבו

הבורסהנותק .א ירשקובע    ן  לא  למכי  בשועניירות  סחר  מו  ת  תפורך 
האלא  לת  וגבמ התשותאם  בהסיחפות  היבה  לתפשוכם  בצע ות 

הוג אשר  במפורפרויקטים  ה  טדרו  השותפות  לפבהסכם  ני מוגבלת 
במפורט בהסכם  או פרויקטים אשר יוגדרו  ונהראשסחר לום למהריש

ה הרמוגבלהשותפות  לאחר  לת  למישום  וראסחר  תיקון  שונה  אשר 
ה אולשבות  שותפהסכם  עם  השר  ידי  האל  י בעלשל  ית  כללסיפה 

   ת.חידוהי

ל שותפות מוגבלת לעיל, ניירות ערך שא'    "קבסר  ומאמוע  לגר  ילמב ב.
פעילשת הינו  חום  ופיתותה  למירשוח  מחקר  לכך  סחר,  מו  בכפוף 

  ות ההשקעה שלה מדיניתפות כי  ופות התחייבה הששבהסכם השות
במספקעהשנה  יה פרויקטים ה  וכמו ר  בההתחייכן    ,  סכם בה 

הסכו  כי  השותפות ב  קט ויבפרשקעה  הם  היא  בודד  קיעה שמו 
יעל  ה,אשונלר על  א  השות  40%לה  הדו"חות  מנכסי  פי  על  פות 

 .השקעהועד הבמ עיםשלה, הידוהאחרונים הכספיים 

נק ג. הבורסה  הכי  בע,  בתקנון  אף  לעעל  שותפות ב',    בס"ק  ילאמור 
רישום חר הית לא, רשאיתוחחקר ופותה הינו מילעחום פלת שתבמוג

 ת:אות הבהחלופו תחם אקייבהתפים סנו  טיםפרויק בצע, לסחרמל

לראשונה (1) הרישום  נקבע    לפני  השותפות,למסחר  כי    בהסכם 
ו  פרויקטים נוספים שלא הוגדר  עאית לבצגבלת רש ת המושותפו

ל ם שתחישנ  3לתקופה של    וזאת  השותפות,  פורט בהסכםבמ
למסמועד  ב כאמור יעקבחר.  הרישום  בהסכם ת  קיימ  ה 

ח  רף כנספוצות, שמפם השותבהסכ  5.1ף  סעיאה  פות; רתהשו
ת  3בתום  לעיל.    5ק  פרל  א' רשהשנים  השותפות  אית היה 

ע פלהחליט  ביצוע  נל  הים  וספרויקטים  בהתאוגדרושלא  ם  , 
 .  לן( להבס"ק )ב לקבוע 

יטה, כי ית החלללהכפה  ישונה למסחר, האסאם לררישואחר הל (2)
תהמוגותפות  הש רבלת  פהיה  לבצע  ם  ספי נו  ויקטיםרשאית 

במפודהוגלא  ש בהסרו  ההשותפו  םכרט  ור כאמ  טהחלת. 
ות ]נוסח נא לפקודת השותפוי65בסעיף    תתקבל בדרך הקבועה

התש ותוקניין  לע  1975-ל"החדש[,  פרטית  הצעה  פה אישור 
 שנים.   3ל ע  שלא תעלה יהיה לתקופה

מו  –זה  ין  לעני  " "פרויקט ש בשותפות  נו יהותה  פעיל  תחוםגבלת 
ופ כימחקר  מחקרודלעיוק  בח  רתם הגדתוח,  פיתוד   וחדשנות  ח, 

בוגולטכנ תשמ"דית  " )  1984-תעשייה,  המו"פלהלן:   –"(  חוק 
די השותפות במחקר ל יהמוחזק עת או תאגיד  ושל השותפ  השקעה

פ כמשמעות  יתו/או  אלוח,  במונחים  ובלבד שחוה  המו"פ   תקיים מק 
 אים הבאים:התנאחד 

אהת (1 ל  תוהרש  ישורקבל   הלן: )ל  גיתולוטכנדשנות  חהלאומית 
בגין  " תוהחדשנרשות  "  פ(  בויקרוכל  כי תשק  ט  לראשונה,  יע 
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פרויה הינו  ו/פרויקט  מחקר  פיתוח. קט  השותפ  או  ות  הגישה 
ט הינו  אשר כי הפרויקתות החדשנות, על מנת שזו  לרשבקשה  

פיתוח   ויקטפר ו/או  לאוהרש  ,מחקר  להב  ות  עמדה  גבי יעה 
  ים הלנ  י פל  ה עבקשוגשה ההימים מיום ש  30ם  עד תוקשה  הב

כפרויקט מחקר ו/או    ויקטפרה  יחשבשנות, י דחרשות השקבעה  
הצהירפ שהשותפות  בתנאי  בדיווח  יתוח,  על  ה  כך  מיידי 

ים אלה ח כהגדרת מונחופרויקט מחקר ו/או פית הינו רויקטשהפ
 ו"פ.  מוק הבח

הההחדרשות  ישור  אהתקבל   (2 כי  משנות  אקיימשקעה  ת ת 
   ק המו"פ.חו רותמט

ת ותפוהשי  ל ידוחזקת ע מהחברה    משמעות  יד" ג"תאזה    "קן סלעניי
  " דה.ימוגבלת המוחזקת על המוגבלת או שותפות 

ת  רשו  ורישא  התקבל,  2020מבר,  בספט  7  םו בי, כי  ר זהבהקשוין  צי
 . דירבנקאס לביחהבורסה  קנוןכנדרש בת דשנותהח

 
וליו  חברת הפורטפשותפות בה   אשונה שלר הסכום ההשקעה  כי  ין  יצו

במועד היו  שיפי  כ  תושותפהסי  נכ   ךסמ  40%ה על  ולע  אינו,  הקיימת
נ  )דהיינו ערב הרישום למסחר  אשונהשקעה לרהה ות הערך  יירשל 
ונים של פיים האחרנכסי השותפות בדוחות הכסרי  , קל השותפות(ש
)דה הדוחושותפות  הקמת 11.8.2020  ליום  תהיינו  מועד   ,

גייס לתפות  כוונת השוטו שבההנפקה ברו  ף תמורתירו( בצתופהשות
הב )הכולקיתשמועד  השק  לף  הכללי(ה  עתאת  לענ  שותף  ין  י)ראה 

  .( להלן(ד)8.20.3זה גם סעיף 

   ותקנותיו ך ניירות ער קחו .8.7.2

מדווח, תאגיד  הינה  בחו  השותפות  ניירות  כהגדרתו  ולפיכק  היא  ערך  ך 
ולתקנוחוק    להוראות  כפופה ערך  אשר  ניירות  . הרשות חומכוקנו  הות ת 

היאניירול ערך  המל הרגו  ת  אטור  היההת  סדיר  ביושבטים    ום ישנים 
 ו. תקנו מכוחהתקנות שהורך וניירות עהוראות חוק 

 ותפויות פקודת הש .8.7.3

השפקוד מסדי ותפויות  פעית  את  היתר,  בין  שותפרה,  של  ויות לותן 
 .רשמו בישראללות אשר נמוגב

לת   23.4.2015ביום   חונכנס  הון  ק לתיקוקף  , (5ס'  )מ  תשותפויופקודת 
")  2015-התשע"ה למעוה  התיקון  .("ןהתיקולהלן:  חדש פ  שהא  רק 

לפקודשהתוו השותפוסף  שותפויות  ווה  תיות  על  רק  חל  מוגבלות  א 
קרציבו השוי  ריות,  שיחידות  מוגבלות  שלהן  תפויות  זכויות שתתפות    או 

י  ל פ יבור עורסה או שהוצעו לצחר בבות למסמ ווגבל בהן רשהשותף המ
 . תשקיף

ת  ותפויושבתאגידי    למשכללי מהחלת    הן הינשל התיקו  יקריתמטרתו הע
עשה ר חלק גדול מהתיקון נשגידי בהן כאהתאת הממשל  בוריות והסדרצי

של   שלבדרך  החברות,  סדה  אימוץ  מחוק  ובשינויירים  התאמות בם 
 נדרשים. ה

הפת  עלחלים  החדים  ומי ם  ציאילוונה  תקיה,  יקחק  ,ותלבגמ .8.8 חבר  תלועיחום  ת  של 
 ימת הקי והפורטפולי

 לדיני מדינתכפופה  יימת  הקיו  פולת הפורטברפעילות חהתשקיף,    נכון למועד .8.8.1
הפ  .ישראל חברת  שפעילות  הקי מאחר  ביצור  ימת  ורטפוליו  זרעי  מתמקדת 
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ל תחום לה עחה ההרגולציבתמצות את עיקרי  להלן    , נתארושבחיםיס מקנאב
ביש בנוראזה  מון יממקבלת  מת  הקייליו  פורטפוה  רתחבש  מאחרסף,  ל. 

החדשנות להו  הפעילות,  מרשות  חוק  ראכפופה  רשות   וראותוה"פ  המוות 
 .ןלהלבתמצות  ותמפורטיהן עיקר אשרת, החדשנו

 ה הנלוות ל ותים והתקננכסומהמים הספקודת  .8.8.2

המסוכפקואל  ישרב  מהרסתפה  1973ת  בשנ הסכמים  ובשנת  נדת    1979ים 
 .  1979-םכנים, התש" סכמים המסוה ותמו תקנפורס

המ הסת  ודפק  יפ  לע קיםסוכנמים  כ" נאב,  מוגדר  שחמסוסם  יס  לכן"   ו יגבל 
ת,  בעים קומסוכנסמים הה   ן. פקודתיכד לכך רישיון  תן  ני  אם  אלא  ימושסור שאי
בריאות או רד ה ל משלי שכלה  הלמנ ה  " היא שלוגע ל"סם מסוכןבנמכות  י הסכ

שהוסמך   ידומי  בעל    מים הסדת  פקול  16'  סמון  לתיק  תאםבה  ,ףנוס. 
לר  אש)  ניםכוסמה להוראו  בעונק  ,(2019במאי    1  ם ביו  תוקףנכנס  ן  יהפת 

ים או  י רפואלצרכים  ס  ק בקנאביויסש רישיון לעמבקכל  גבי  ץ למלישטרה תהמ
המלרקלמח שביחיוצה  ,  או  שלילית,  פתודיע  ת,  אטור  על  ם א  ו,מהמלצה 
במובמד בי  זר,  שקיער  אין  כממספיק    הדכי  כמו  נמשטרל  ,ןידע.  ו יתנה 

אתלהפסיאו    גביללהויות  סמכ בעל  ש  קסוהעי  ק  לרישיל  בקניעון  אביס סוק 
 ו.  חונטביום הציבור ובשלעה ישש לפגה או חסכנעת למנידי להביא י כאפור

  ההחדש ינהקת   .8.8.3

החלהת  1102נת  שב .א מספשל ממ  טתקבלה  וח קפיא  בנוש  093629  רה 
ומלמטרות    סיפקת קנאבלאס  מקור  הסדרתו  , ענקבשבה    ,רחקרפואיות 

משר,  היתרבין   הכי  ישבריאוד  "ת   תאםבה  תית",ממשל  תנוכסומש 
הנוג  1961ת  אמנות  להורא ולהסדלפיקו  עבכל   אביסבקנ  טיפולה  רתח 

ידה חי" הד הבריאות  שרבמקמה  ך הורך כוולצ  ,ר ומחק  יותפואלמטרות ר
   .("רקי -ה)ואי" ס רפילקנב

והינו  ולמחקר  י  אלשימוש רפוס  ביאם הקנוחממונה על הסדרת ת  היק"ר
ב  גוףה רהנפקו  ור איש  ה,לבחינת  אוריהברד  משהמוסמך  שיונות  ית 
חקר  וגופי מם  ריחוקביניהם  ביס ואנהקחומי  העוסקים בת  ללכל  םימיאתמ

השונ מחקרבלינים  נימעוים  בצע  שימושי  הםים  מג  ש  עם  או   ס,ביאנקע 
  ס.הקנאבי חצמהמופקות מאחרות כובות ו תרא יםואידביננק

ממשללטהחהתקבלה    2016  שנתב .ב רתה  במסג  158730  מספר  הת 

כ ה   יהוחלט,  בצמח  פעולה  ובאקנכל  זהביס  הג   כלל  ייצור,  ה,  פצידול, 
ניפהחזקה, שינוע, בדיקו   אוביס  אוק או מחקר של צמח הקנת מעבדה, 

ריבקבלתחויב    וצריו מ נים ודת הסמים המסוכמתאימים לפי פק   תשיונות 
בע הבתנ  מידהוכן  השיריאי  תנאי  לון.  בתחרישיונות  ו  יכלל  םועוסקים 

אם לסוג התספים בונטיים נו ייבות ותנאים רלוחמחה  ות ואבטשות איכדרי
לרבות ובהתאם להמלצות  עת  כנו מעת לכפי שיעודולפי העניין,  הרישיון  
לצות משטרת  המ  -גון  חה ומיטבור לאהקש  ובכלחון הפנים,  יטלב  המשרד

  .לישרא

ימה מתא  תקינה  "רסם היקרפ  2017בר  ש דצמוד בח,  זהווה  ס מתעל בסי
בשוחלכל   ההפקהרשליה  מוצ  והמכירה  רת  ים רכלצ  ביסקנארי  של 

31PSG-IMC  ,32GDP-CIM  ,-IMC  -דובר בתקני המ  ; ים ולמחקריאופר

 
29 es3609d_11es/20licints/pomepartee/Dh/l.iovwww.g/:/tpsth 
30 a1587016_dec2/esolicits/partmenephe/D.il/govw.wwhttps:// 
s abinnCacal Israel Medi– האספקה לקנאביס רפואי )ת  רשר חה של שבקשר לאבטותים  נאכות  תנאי אי  31

d Security PracticeooG.)  f_2016/pd05alth.gov.il/hozer/mmk1e://www.hhttps 
כל אורך שרשרת ההפצה  ל   גלםשל חומרי הביס רפואי או  קנא  ה של מוצריפצבקשר להתנאי איכות נאותים    32

 (.  Israel Medical Cannabis-Good Distribution Practice)י( רכן הסופ צרן עד הצ )מהי

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3609
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1587a
https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016/pdf
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33PGM ,34GAP-IMC ,35GCP-IMC 36 -וGWDP-IMC . 

  ך רצול  פרדנ  ןוישירש ר"ל, על פי התקינה החדשה נדנ ות השיונלרי  נוסףב .ג
ל  לנוהבהתאם  ם  שימבק  תווא,  הרפואי  יסאבבתחום הקנע מחקרים  ביצו

למחוניוישהרי  נאת  .37"ר יקהשל    810 כולליו תחבקרים  ת  עמידה ם    ם 
כמ איכות  בנהלבדרישות  מחייבותר  " קהי  יפורט  אבטחה  בדרישות   וכן 

נוספירלוונטי  איםבתנו בהתם  הענסול  אםים  ולפי  הרישיון  כפי ג    יין, 
 ת.  לע תעיגבש מק"ר שהי

 ים ולמחקר י וארפם רכיצלבקנאביס  העוסקות נות לחברותקבלת רישיוהליך  .8.8.4

הפו .א שחברת  הקייולי רטפמאחר  עוסמו  הקנאבי במחקר    קתת  ס, בתחום 
רישיונו לקבלת  כפופה  כת  היא  לפעילותה,  בקצרה שונים  שיתואר    פי 

זה הגשתלהלן.    בסעיף  לקבלת  בקש   תהליך  עיסוק  שיריה  ה  עשנון 
וכן ע  הסמים  בהתאם להוראות פקודת ת ויל פי הנחהמסוכנים והתקנות 

ם  וחתסוק ברישוי העייך  תהלת  הנחיו  –  107נוהל  פורט בהיק"ר כמונהלי  
 . 38( " מפת דרכיםואי )" לשימוש רפ קנאביסה

א .ב לעיסוק בתחום הקנישור   הליך קבלת  כאהיק"ר  בין  ביס  היתר,  פופה, 
 באים: הים תנאל

ל עניין,  ו בעאו/  39ות חוק החברי, כהגדרתו בתעל מניה מהוב  כלעל   (1)
דירקטור  או  ו/  41ן אפקטיבי יבעל עני, ו/או  40תחוק החברוכהגדרתו ב

מו/א עאש  בחברהכללי    נהלו  בר  איש,  קנאביסיסוקה   ורלקבל 
 יק"ר. המ

חב (2) מניות  יוקצו  כלשהוא  לא  לניצע  בעקברה  הקצאהאשר  ו  ז  ות 
לבע מנייהפוך  מהל  וו ות  ענייאו  /תי  לב  ןלבעל  ניין ע  עלו/או 

 ק"ר.ך מהיקבל אישור לכרם התט בי,אפקטי

ימונה   (3) ולא  ט  או /דירקטור  בחברה  כללי  אישור התקבל  רם  מנהל 
  ק"ר.יך מהלכ

תקנון  ה  ברחה (4) את  החבההתתתקן  של  שיאגדות  כך  כלול רה 
ו לבעל/י מניה מהותי /הם יהפוךגורם/ים כלשהוא/  הוראה לפיה אם

עני/לבעלו/או   ו/י  לבין  אעני  יעל/או  בחייבטיפקין   חומכ  ברהם 

 
6.pdf_201153zer/mmkoov.il/hglth.w.heatps://wwht 

איכות    33 מוצרינאותתנאי  של  לייצור  בקשר  רפ אב קנ  ים   Good  – CannabisIsrael Medical)ואי  יס 
ticeuring PracufactMan  .)fpd.6201mmk152_/rze.il/hoovealth.ghw.wws://tpht 

איכות  תנ  34 לגיד ם  נאותיאי  רשימ לקנאביס    שלול  בקשר  od Go-sbinnaedical Casrael MI)  פואיוש 
Agriculture Practice.)dfp.1620mmk151_hozer/il/v.goalth.eh.www//https: 

eral Gen –Cannabis l Israel Medica)רפואי בקנאביס ן קליני נכו  טיפולבקשר ליכות נאותים נאי את 35
Clinical Practices .)16.pdf_2045mk1r/mzeth.gov.il/hoeal.https://wwwh 

dical Cannabis Israel Me– )בקנאביס המיועד להשמדה  ת לניהולקשר להנחיו אותים בנאי איכות נת 36
cesactiDisposal Pr WasteGeneral  .)df2018.p.il/hozer/mmk155_ovw.health.gww/ps:/tht 

37 pdf2019.8_r/CN_10eozil/hh.gov.healt://www.sptth   
38 107_2019.pdfr/CN_eozgov.il/hh.https://www.healt 
מזכויות  ו  החברה א  המונפק של  המניות  ו יותר מהוןבחמישה אחוזים א שמחזיק  י  מ הותי" הינו  בעל מניות מ"   39

 החברות(.  לחוק   1יף )סע  ההצבעה בה

אחד או יותר או את המנהל הכללי,    ור ט רקת דיו נ משיש לו הסמכות ל  , מי מניות מהותי  לבע הוא  ענין"    בעל"   40
 . ת(ו לחוק החבר  1)סעיף  דירקטור או כמנהל כלליברה כבח שמכהן ימו

אלו    כהגדרתה המהותי,  על המניו/או בב  נייןהעל  בבע שליטה  בעל  כ  דרכיםפת הבמוגדר  ענין אפקטיבי ה   בעל  41
בעל    יצוין,   רות.חבה  בחוק הכי  אתלתו  שביכו   מי ו  ינשליטה  רק  תה   ילותפע   לכוון  הנובעת  יכולת  למעט  אגיד, 

דתפ  ממילוי של  אחירקטו קיד  משרה  או  בר  וחזקה  רת  אדתאגיד,  שהוא על  בתאש  ם  מחזיולט  הוא  אם  ק  גיד 
 (.  בחוק ניירות ערך 1סעיף החברות ובחוק  1ף  י)סע  צעי השליטה בתאגידאמשל  ים וי וג מס יותר מס מחצית או  

 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk155_2018.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/CN_108_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/CN_107_2019.pdf
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או הסכםזחא מניותיה  מניו  קת  קבל  תבין בעלי  רים ואישת הטרם 
ות לחלהזכוחברה  ם ליק"ר, תקוהנדרשים מה חלק    הרדיםל  או/ט 

ע"   תיומנמה מהמוחזקות  יותר  או  אחד  כמניות  עלי  בי  ך אלו, 
ו/אושלאחר חי יהיוהרד  לוט  ניין  ע  י/בעלם/ים  הגור  מת המניות לא 

 ן אפקטיבי בחברה. עניי  י/בעלהסכם, או  וחמכאו  זקותחמכוח א

ל עת  בכתעמוד    רדמו, ככל שהורדמו,הו  מניותיהם  לגורם/ים, אשר (5)
 ן.  כולן או חלק לו,ר מניות אר לאחבילהעאו מכור ות להזכ

אם לה, אלא  ל כללי ש ל דירקטור או מנההחברה לא תאריך מינוי ש (6)
 יק"ר.  יחידה לשור הכה איההאר קיים במועד

רה, המנהל הכללי של החבהיר  צירה  ית של החבתשנה  אסיפ  בכל (7)
  למנהל/יםעוסק/ים,  ק"ר לחברה ולמהיים  רש/ים הנדור/אישכי כל ה

הובע האסי  ל לעיבסעיפים    מפורטכ  ין,עניל/י  קיימים  למועד  פה, 
יה בעל/י המננהל/ים,  ק/ים, המסינוי בסטטוס העוותקפים ולא חל ש

 ים.  ר/שוינתן האיהעניין מעת י הים, ובעל//ימהותה

)לסשר  קהביצוין,   ו1"ק  לעי2)  -(  לש  מקאנברידכי  ל,  (  כי תפוונמסר  ת, 
ה לקבלת  יק"ר  יתבקשה  השבעבור  הוג ותפור  די  י-על  "רליקשה  ת 

ביום  קאנברי ל  .2020בספטמבר    15ד  היק"ר  אישור  קבלת  היות עם 
מני בעל  בקנאבהשותפות  מהותי  אוטומטי  באתוקצנה  ריד,  ות  ופן 

כמנוספות  רגילות    תמניושותפות  ל קאנבריד,  בסעו תשל    8.20.3יף  אר 
גורן    להלן. הצטרפות  לאור  כי  בשותף  נ.צ.ב  יצוין,  מניות  כבעל  בע"מ 

 מתאימה ליק"ר.קאנבריד תגיש בקשה יידרש, וככל ש הכללי,

, כאשר בשלב  שלבים  פרממס  כבורמ  בקנאביסת רישיון עיסוק  לבק  ךיהל .ג
ליק"ר    מגיש  זםימהראשון,    . בשלב השני,ניראשולקבלת אישור  בקשה 
ב עמידתהיק"ר  את  של  וחן  להיזם  ו  הסף  ובכפוף    רישיון,קבלת  בתנאי 

בתנידעמל לה  מעניק  כאמור,  וקזמ  אישור  םזיאים  עני    ואישור   וסקוד 
 . מגע עם הסם אלל ק, ת העסקמלה ראשוני

התאמתו  ו  תכנון להקמת העסק אלהתחיל ב  איהיזם רש  י,השלישב  שלב
המ לעיסוק  בהתאם  קיים  עסק  ריבשל  )חוות  חוותיועד  מפעל   וי,    גידול, 

קנאביס,   מוצרי  מייצור  קנאביבית  למוצרי  אתר  עמ   ס,סחר  שירות,  בדת 
ג מרשינוי  ףוהשמדה,  בית  תחקת(,  עמו,  ד  הידך  הדיןושירבכל   ת 

לנבלרה ובהתאם  הדרישטיות  בסעיף  ורט  כמפ,  האבטחהו  ותכיאות 
הדינים  ,  לעיל  ב.8.8.3 יתר  בריאות)כגון,  ובכל  דיני  הסביבה,    דרישות 
והתכנו וכד'(ן  הת  .הבניה  תהליכי  השלמת  וסיום  כנון  לאחר 

הע  ה,ההקמה/התאמ  כל  את  לקבל  לפעול  יזם    ל ע מעידים  הורים  שיאל 
.  תרם לאגעיהנודרישות הדין    לכוב  יםאימתמה  ותהאיכ  יאנל תבכה  עמיד

ליתן לירשאית היק"   ,ר אבטחהבלת אישולקבכפוף   רישיון המוגבל  ר  זם 
ובזמ ובכמות  לצרכהמן  וולידצ יועד  במסגי  בלבד  לקבלת  התהרת  יה  ליך 

 ק. סנטי לסוג העברלת הנאי האיכוה בתעמיד אישור

היזם,  ק"ריהאישור  ל  בכפוף  ,יהרביע  לבבש בכל  כי  ת,  ונתקה  עמד 
הו  םליהכל לעירלבנטיההנחיות  ליזפי תנהיק"ר  ,  וקסות  לפי  ק  רישיון  ם 

ה בתחום  ספקודת  ולעיסוק  להחזקה  המסוכנים,  לשימוש מים    הקנאביס 
הרפואי,   לסוג  שפו  ם,ליזים  הרלנבט  והעיסוקעסק  בהתאם  רט  כפי 
שה  ו.בבקשת לתקופה  ניתן  תרישיון  בשנים  3על    הלעלא  אם  תה, 

בתקובהקקופה  לת הכמיסהת  נו עה  ניתנים.  כומסם  לחידוהרישיון  ש ן 
למבכ ותגבפוף  היקלות  של  ענאים  המשך  בדריש"ר,  האיכות מידה  ות 

יקורות  בבועמידה    ר " היק  לש  IMC Good Practicesת  קינתלבהתאם  
 יות. שנת
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 י קנאביסזרעוא יב .8.8.5

וזרעי   ם  ימדבר סידה בהיח  נתאמפי    ים לסם מסוכן עלקנאביס נחשבמאחר 
האו"ם של  ,  (The Single Convention on Narcotic Drugs)  נרקוטיים 

אימצ כולאותה  רבות,  מדינות  ימדי  לו  נדשראלנת  של אישורים    רשים,  הן 
ה ומייצהמדינה  שאת  המייבאת.  הן  המדינה  זרל  קנאבייבוא  למעי    דינת ס 

 ישראל מחויב בקבלת אישור יבוא מהיק"ר.  

נמסמקאנבר החביד  כי  זרייבאמ  רהר,  קנאביסת  לעי  מעת  לטובת    עת,, 
 וקחמהרלל קבלת אישור מהיק"ר וכוא היבוך הליכאשר  ,פעילות המחקר שלה

משרד של  וכן  הראשי  ממשר  הבריאות,  יבוא  רישיון  החקלאותקבלת  . ד 
מצי קאנבריד  הנ"ל,  ההליך  רלבמסגרת  יצוא  היתרי  ממינטיבגה  יצוא ם  דינת 

 הזרעים.  

  אנביסזרעי קיצוא  .8.8.6

 . ממדינת ישראל יסאבקנעי לייצא זר התשקיף, לא ניתן למועד נכון

צו יצוא של    הכלכלשרד הישר מ, א2020שנת  בתחילת  כי    מסר,ד נירמקאנב
החלטקנאביזרעי   לעדכון  הכפוף  ממשס,  מס'  ת  בדבר  4490לה  האיסור  , 

חומרי  של    לייצא  )סעיף  ריבוי  מישראל  מ1קנאביס  ממשלה  להחלטת   'ס ב' 
קיי  בתטיח  ת,זאלצורך  (.  4490 המסחר  בלשכת  פגהזרעים  עם ישות  מה 

ה  שרד הכלכללל היק"ר(, מיאות )כושרד הברבכללם מ  ,ניםלה שומשרדי ממש
שלה מס'  טת ממלשינוי החלמנת להוביל  על  יתוח הכפר,  ופומשרד החקלאות  

ר, כי למיטב הבנתם, ישנה נכונות מבחינת כל  יד נמסמקאנברכאמור.    4490
ההממשלתשרדים  המ השינוי  בדבר    נוגעיםיים  את  לטת  ח השל    הנ"ללבצע 

יוחרג  רעישיצוא ז  , באופן 4490ממשלה מס'   חומרי  וא  צמהאיסור לי  קנאביס 
של   התשקיףקנאביס.  ריבוי  למועד  הממשלה קנתוטרם  ,  נכון  החלטה  ה 

 ממדינת ישראל  קנאביסלייצא זרעי    לא ניתן יף,  התשקלמועד  , ולפיכך  כאמור
  .כאמור

 סיםונדם מהצמחי תקנותו מחצוה הגנתחוק  .8.8.7

הצהגנ  קוחלם  אבהת .א על    ראיהאחהגוף  הוא  ות  אלהחק  רדשמ,  ומחת 
במתה  םיסוייהנ מהונדסיםמצבצעים  כחים  אור ול,  מהל  ונדסים  גניזמים 
לצהק כגוןבמה  יםמחשורים  חייהם,    בירים מד  מאביקים,תוגנים,  אפ,  לך 
החקל  .42ד' וכ  וגיםלובי אמבצאות  משרד  הפע  באמצעות  "ל  הנ  תולועת 
ההפיק  רותישם,  יסמהונד  ים לצמח  תיהראש  עדהוה של   םשירותיוח 

ה ולבלהגנת  והצומח  לעמיקורת  מטושיבדה  וצמחים  ריות  ולקולת 
 ים. דסמהונ

תקנות   מכוחקמה אשר הו, נדסים(הומ ראשית לצמחיםה הדעו)ה הורצ"מ .ב
מהונ בהינה    ,יםדסצמחים  מציגמנת  כבורהמת  ידרשמ-ןיועדה  שרד י 

לאיכו  ,תאוקלחה הבריאותמשר,  יבההסב  תהמשרד  השמ,  ד  מדע  רד 
ומחקרן אנשי  יבור מציב  ציגיונה  טכנולוגיהו י  ן במדעניע  שיש להם  מדע 

עלהטב בהגנה  הסב  ע,  או  מיבה,  הטבע  זרביוכן  מגדלי    ומטפחי ם  עין 
  זנים.

 
42 

im/Pagasdmehunmahimttzshuivebdikai/rectefot/Plants_Dhidis/Yecl/ppgov.ig.aottps://www.mh
es/default.aspx 

 

https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/rishuivebdikattzmahimmehundasim/Pages/default.aspx
https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/rishuivebdikattzmahimmehundasim/Pages/default.aspx


 21 - ח                                                           

בג  מ" הורצ בעיקר  ם  חי צמב  םיסויני  צועלביהנחיות    יבושעוסקת 
ב  סיםוטפ  םילהנפרסום  ים,  נדסמהו ן  וכניסויים,  ה  עצוביל   ותקשלהגשת 

 .םים מהונדסיורגניזמא-מיקרוום י צמחיאל בנושדע וממשמת ודלמוסיעוץ 

  דס מהוניסוי בצמח  ם נאד  ערוךלא ימחים מהונדסים,  תקנות צבהתאם ל .ג
מהונדסא באורגניזם  היתר  ו  לפי  אלא  המוסמך  ור הגת  אמ,  במשרד  ם 

נישא  .תואהחקל ,  מצ" הור  ידי על    צעמבו   דסים נוהמם  צמחיבויים  יסור 
 .  היותחיכפוף להנבו

 ו"פמה וקח .8.8.8

להוראות .א מסת  בהתאם  המו"פולח  7פר  יקון  )להלן:   2015משנת    ק 
מונה על  , רשות החדשנות, שא2016בינואר,    1ביום  וקמה  , ה"(יקון ת ה" 

בעבר   היתה  אשר  אחריותההפעילות  לשכת  תחת  המדען של  של  ו 
את    להחדשנות קיבשות הקון, רבמסגרת התי  י במשרד הכלכלה.שהרא

ו לשנות  לקבוע,  מעלנהל  הסכמות  באת  התמיכות  מחפעילורך  קר ת 
נות, ות החדשם לכך, פרסמה רשבות חדשים. בהתאח במסלולי הטפיתוו

המו"פ, אשר אימץ את מרבית קרן    –  1'  מסבין היתר, את מסלול הטבות  
, )לרבותערב התיקון    ם בחוק החדשנותילות שהיו קבוערים והמגבההסד
י בעניין  לות  המגב לחוהעברת  ממומן  העדע  י"ל,  בתוך  דברת  ממומן  ע 

העברת ישר תמל  זכויות  אל,  לשלם  והחובה  לחו"ל  כמו  ייצור  כן, וגים(; 
ה בין  חדשים,  נהלים  החדשנות  רשות  הרשאה  פרסמה  מתן  לגבי  יתר, 

מחו ממומן  בידע  שיעורלשימוש  ובעניין  לישראל  וכללים   ץ  התמלוגים 
)כ ההורלתשלומם  והל  הנ"ל  נהאות  להללים  " יקראו  ש  הוראות השימו ן: 

 "(.  עביד

לא   .ב מענ השותפות  החמרשום  קיקיבלה  כית  אם  לעי  ,דשנות,    , ל כאמור 
הקיימת   הפורטפוליו  החדשנות,חברת  מרשות  מימון  כמפורט   מקבלת 

שור  ימעניקה לחברות שקיבלו אלהלן. רשות החדשנות    8.25.10בסעיף  
)לדיבהתאם להוראות השימוש ב " בסעיהלן  ע  זה:  ,  "(ת נתמכותרוחבף 

בשיעור המהוצ  מענק  והפיתוחמאות  תוכני  חקר  ח  ופיתומחקר    ותשל 
)להל ידה  על  " המאושרות  המאושרתן:  לתשל"(התוכנית  בתמורה  ום , 

מכי מסך  ממתמלוגים  ו/או  מוצרים  למוצרות  הקשורים  שירותים  רים,  תן 
( טכנולוגיה  ב  ואבמלואם  המבוססים  על  עותחשפ  ידע וחלקם(  בסיס  ו  ל 

, ועד  הקבועים בהוראות  םייעור, בשתשהתקבלו מרשות החדשנומענקים  
בהילתש המע  ףקלום  סכום  למלוא  השווה  ידי  כולל  על  שהתקבלו  נקים 

ריבית    החברות בתוספת  זה ית  שנתהנתמכות,  מונח  )כהגדרת 
 (. בהוראות

השימ אשהוראות  בידע,  רשותוש  קבעה  בהקש  ר  זה,  החדשנות  ר 
לעידוד בהקבועים    יםלחריג  )בכפוףמחליפות   התקנות  את   הוראות( 

)ופית  מחקר בתעשייה  התמשיוח  ועור  לתשלומם(,  כלוגים  -תשנ"וללים 
שיעורי ובמס,  1996 את  התאימה  החדשנות  רשות  היתר,  בין  גרתן, 

צריכות לשלם לרהת בגין  ת  שומלוגים אותם חברות נתמכות  החדשנות, 
ידע מוצרים שפוממכירת   ף בו  ם לגודלו ולענבהתא,  ומןמתחו באמצעות 

ית השנתבית  הרי  ופן חישובללות שינוי באת כווראו ההכמו כן,  ת.  הן פועלו
 ות. צמודים מענקי רשות החדשנ)ריבית הליבור( אליה 

ות נתמכות תהיינה ע, ישנה דרישה כי חבררת הוראות השימוש בידבמסג .ג
שיפים  הבעל הידע החדש  ושל  אה מהתוכניות המאושרות  כתוצ  ותחשל 

להעברת ישור  כות אתן לחברות הנתמ, אלא אם ניהנובעת ממנוזכות    כל
כאמור,  הבעלו המגבלות  וראלה  אםבהתת  בידע.  השימוש  המופיעות  ות 

השימוש   ידעבהוראות  העברת  בעניין  )לרבות  ייצור(    בידע  וזכויות 
נתמכתמשכ חברות  על  לחול  שאלונה  לאחר  אף  לשלם    התסיימנ  ות 
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כל  לר את  החדשנות  השות  המגיתמלוגיסכום  לה  ם  פיע  ראות ההו  על 
 הנ"ל.  

ההורא .ד קובעות,ישות  בידע  היתר  מוש  פעבין  כי  והפיתוח  לי,  המחקר  ות 
נ חברת  ידי  של  על  בישראל  תיעשה  והמוצרים  תמכות  ישראל  תושב 

ייוצרו    באמצעות  שיפתחו החדשנות  רשות  או   בישראלמימון  במלואן 
ועד-, כפי שיאושר עלםבשיעור מסוי שות החדשנות. ל רר ש מחקת הידי 

ם  יר של מוצר ויות הייצוזכעברת  את ה  בידע מאפשרותוראות השימוש  ה
באמצשיפות החדשנחו  רשות  מימון  בת עות  לישראל  מחוץ  אל  נאים  ות 

הכול היתר,מסוימים,  בין  מו  לים,  אישור  של  קבלת  המחקר  רשות ועדת 
כאמור  החדשנות   העלהעברה  בב)למעט,  ייצור  מרת  פחות    -שיעור של 

ור  ת אישת קבלאל, אשר אינה מחייברי בישרור המקו הייצשיעור  מ  10%
אל מחייבת  כאמור,  החדשנות  הודעה  רקא  תמלולרשות  תשלום  גים (, 
ל )מוגדלים  בהוראות  הקבועים  בשיעורים  החדשנות  בין רשות  הנעים 

פעיללגובה    , בהתאםם המענקמסכו  300%  -ל  120% ת והאחוזים של 
להתבצע   עתידה  אשר  תמלל  מחוץהייצור  בניכוי  שכבר ישראל,  וגים 

וז  באחוגים  תמלר תשלום הלת שיעור החזוהגד  שנות(רשות החדשולמו ל
העבר של  במקרה  גם  ייצור  אחד.  אישור  ת  קבלת  מחייב  שאינו  בשיעור 

( המחקר  עד  מוועדת  של  בשיעור  החברות 10%קרי,  תחויבנה   ,)
דל  ים מוגמחוץ לישראל, בתשלום תמלוג  ר צותמכות, בשל העברת הייהנ

 .בידע עים בהוראות השימושוים הקבבשיעורינה, למד

ים  מסוימים הקבוע  היתר, ובתנאיםין  ות, במאפשרידע  הוראות השימוש ב .ה
הו ידע  בהן,  אצאת  החדשנות  רשות  מימון  באמצעות  מחשפותח  וץ ל 

סכום   לתשלוםור מראש להעברה,  , בין היתר, לאישישראל, וזאת בכפוףל
כנסת ידע חוק, או בהחאות הקבועות בנוספי  -על , המחושב  פדיון למדינה

בתמלישראחלופי   המפספנולתנאים  ובכפוף  ורה,  ל  בהורים  אות  ורטים 
 הנ"ל. 

י . ו ית  ח באמצעות מימון רשות החדשנות לחברה ישראלדע שפותהעברת 
יינתן רק  ישור זה  , כאשר אייב קבלת אישור מרשות החדשנותרת מחאח

מכוח  חובות והזכויות  ה  אתצמו  על עשמקבל הידע מסכים לקבל    בתנאי
לשימוש אלולרבו  בידע,  ההוראות  להע   ת  שהנוגעות  ידע  ח  פותברת 

 וייצור מחוץ לישראל.  וראמכ

המו"פ-יא   .ז חוק  ע  קיום  בידע  לשימוש  לדוההוראות  להוביל  רישה  לול 
  נתמכת, ובמקרים מסוימים די של המענקים שקיבלה החברה הלהחזר מי

לש החברה  על  להטיל  עשוי  כעיצו  םלאף  עלסמים  וכן  להוביל  פיים  ול 
פל סנקציות  ביליליוהטלת  במקרת,  היתר,  העבן  של  וץ מח  אלרה  ים 

של רשות , שפותחו במימון מענקים  קניין רוחנילישראל של ידע או זכויות  
ל מוועהחדשנות,  אישור  קבלת  החדשנולא  רשות  של  המחקר  או  דת  ת 

 ר והוראות השימוש בידע. ובניגוד לתנאי האיש

 בהם םיחלה ייםת והשינולועיהפ וםבתח  ייםחה הקריטצלי ההרמגו .8.9

 : םנהיה פעילות ם וחבתים יטיה הקרלחצההגורמי   ,ותהשותפלהערכת  

ת  ולכיו   גבוה  אליצנטוי פות בעלוגינולוטכים  יזממ  של  יקפדנ  ון ומי  ורתכולת איי .8.9.1
יועצים,   ,וסהמנת ת צוועואמצ, בוניםכיהסשל וי פיומ רכההע ךתו נליזהאע צויב
  ום.בתח נטייםרמים רלבם גוע וקשרים  יון טור ירקברי דח

ליווי  לת  וכי .8.9.2 יכולת יו,  לרטפוהפו  ותברלח טרטגי  סאו  הוליניסקי,  ע י,  מדע לספק 
ב  סה,מנוו  עימקצולי  הו ינו  ימדעות  וצ  תדורשה ת וברלחע  סייל  ותלוכיאשר 

ההחבר  חותיבפו  ולי פטרהפו לרבואמורות  המ  תות,    ח, ויתופר  קחקידום 
ם  ונייכהס  להודגש על ני  שימתתוך    וליתניה  העזרו  קית עס  היגטאסטרנקת  הע
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בו צ  שלבכל  הפערים  עתידפוובמבט  לחבשתאפ  ,ה  ו  ילפוט רפוהת  ורשר 
בהל התרכז  ומחקידום  ה  רהמש  נושאי.  תועוסק  הן  ם בהוח  פיתהו  א/קר 
  ך ר , מע סיוןינ  ילבעהינם    ,תהשותפותיעזר  בהם  הנוספים    םפיגווה  פותשותב
   ו.ליטפופורור חברות הבב עוחשס  כהמהווים נ ע, וידשרים ק

ווליפרטות הפו רחב  סקות עוהם  מים בהתחו  לימוד שוטף של .8.9.3 רים  בקש  ה רזעו 
 . מים אלהבתחו

גיוס מימ  תמדעה .8.9.4 ו/או  כמימ  ון  שנון  שיאוש  ,דרשכל  עלוככל  תפות,  השודי  י-ר 
ך  ורצל  םינסינשותפים פיבור ל לחת  ליכווכן    ליוורטפות חברות הפלועיפ  וםדילק
 . דרש שנ ככל, ימוןמשך ההמ

שם ל,  רטפוליו חברות הפוות  ילפע   בתחוםשותפים אסטרטגיים  ל  ורבלח  לתיכו .8.9.5
 . הןקיסע םוקיד

 יו. לופטרות הפ ע שוטף לחברוסיור אפשיר אשית ננסית פאיתנו .8.9.6

ו/או  ולוגהטכנ  בפיתוח  וליופ ט רופה  תרוחבהתקדמות   .8.9.7 ם  חיותוצרים המפהמיה 
 . ןיד על

סן  יבסשה  יוגנולהטכ  תא  ן,ריהת מוצא  מכוררטפוליו לות הפושל חבר  הצלחה .8.9.8
ותית מעשת מיסננפי  הוריצר תמילל מנת  ירכש עלהו  ג אמזהתל  , לופיןחל  או

 ת.ותפוהשם ללכבו יהןמניות יללבע

 . ותןפעיל ךהמש ימוןספים למכס יילגתן יכולויו ול פטרו פחברות הל שוויין ש .8.9.9

 הםחלים בה םיינוי ילות וש פע ה תחום לים ש קריה העיהיציאוה  יסהכנמחסומי  .8.10

 סהכני ומיסחמ

  נה בעי עם הצומקת דורשת צוות  ופהשות  פעילות  לתהפע  –  מןיום מאד  חוכ .8.10.1
בנרח  וןיסניו הן  הדיסצ)ע  ייםגלוטכנוה  םתחומיבים    המגוונות   יפלינותל 

בת  (,םהשל וושקעהה   מיחוהן  ההון ושת  ב   ק  והפיתוח  ניה  םתחווהן  הול 
ם הון  ג  ומכ  לום אניוומגם  חומיהבנה בת  שרוי כזה דנושא  וןה  וסגי  .יהעסק

 ייס.ומים אלה לגחול בתפעל לתחיהמתאגיד ל ע שהיקש ןכתישב, ר

  הון   רד יעה  –  ויכולת לגיוס הון  עותקשיצוע התפות ולבהשו  עלתפהנוי לפהון   .8.10.2
האו/וי  פנ ליו  יכולת  הון  עדר  לעלגיוס  השקעלוישכל   הביאול  השותן   פותות 

 . שותפותידי ה-לות עחדש ביצוע השקעותו/או להמשך 

ם עולם עבו  ץים בארקשרים רלבנטיידע ובצורך בים  קי   –  שריםקו  עדיך  מער .8.10.3
אנשמהנדסי,  םידענמ וחוי  ם,  העורבח  ר,קח מ  ותמוסדמר,  תוכנה   קותוסת 

  ון סינייעד ו  בעלי  פרטייםם  שינואשותפות  ת הוקעהרלבנטיים להש ם  מיוחבת
ים  שרהקו  דעהיוחסר    חדשד  יגאת  פות.השותל  ש  לות פעיהמי  ותחב
  שיםם עם אנידרושים השרהקאת    ורליצקשה  ים הללו יתמבתחו  רלבנטייםה

חברות    תפעילו  םחשובים לקידו  פעולהתופי  יש  וראו ליצ /ש ורהנדהידע    בעלי
 פורטפוליו.  ה

תח  ירהדהמס  חקיקה ה  תוהוראב  דהימע  –  וריותטלגור  ותלבמג .8.10.4  וםאת 
הס  מתגדו)  ותעילפה המספקודת  ומים  הגנה,  וחמכות  תקנהוכנים  ת  חוק 

ושים רדסטנדרטים הב  ידהועמ(  פו" המק  חוו  דסיםנום מהצמחי  תקנותמח והצו
 .  ם אלוידי גופיעל 

  –פורטפוליו  חברות  ע השקעות בהדרושים לביצואת ההיתרים    בללקולת  כיה .8.10.5
הרמחבלחלק   עות  להיות פורטפוליו  חו  שויות  רגולטוריות מגבלות  ו/או    קיות 

א להגביל  העלולות  חוזיות  אפשרוו/או  של  ת  הרכישה    שלהן רך  העניירות  ת 
ל  להחזקה ש  אישור יק"ר  בלת בק  מא לכך, הינה הצורךדוגת.  תפוהשוידי  -על

  ,יו העוסקות בתחום הקנאביסלורטפובחברות פבכמות ניירות ערך  ת  השותפו
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השותפהפותאשר   את  מניכנה  לבעלת  מהותיתות  בעלת/ו  ות  ו/או   או  עניין 
בבעלת   אפקטיבית  החברעניין  כפ43ליו ופורטפת  שחל  ,  חי  ברת  לגבי 

 לעיל.   8.8.4  מפורט בסעיףהשותפות, וכ שליימת יו הקהפורטפול

 אהי יציומחסמ

פרחברושהן    יולרטפוופה ותברחב החזקות למכור ולתיכה .8.10.6 לעטיות    יתים ת 
 .יםנושפיתוח ראו ו/א רמחקי בלבש

 שיעורו טפוליורופה חברות י די על תתחפוהמ לוגיהנוכהט ת ירמכ אופן .8.10.7
 . (ותדשנחת הסיוע מרשו ניתןשל ככ) נהדילמ לםשל ים שישלוגמהת

על   .8.10.8 החמגבלות  הפומחברולחלק    -  זקותמימוש  להיות עשוי ליו  רטפות  ות 
ו/אומגב חוקיות  ו/א  לות  להגבירגולטוריות  העלולות  חוזיות  אפשרות    לו  את 

מגבלות כאמור תפות.  י השויד-על  חברות  אותן  רך שלניירות העשל  ש  מומיה
יק"ר  אישלת  בין היתר, את הדרישה לקבכוללות,   גוף  לגבי כור  ירצה  אל  שר 

ערךמהשותפות    לרכוש תחזשהשותפ  ניירות  פיק  ות  יו  לורטפובחברות 
או /ו ותיהמניות מ לבעלרוכש הכנה את פוביס אשר תההעוסקות בתחום הקנא

בעלנע  בעל ו/או  א  יין  הב  פקטיבי עניין  כפ44יו לופורטפחברת  לגבי  ,  שחל  י 
   ל. לעי .48.8פורט בסעיף כמו יו הקיימת של השותפות,פולחברת הפורט

   תיםו ושיר יםמוצר .8.11

מפתחאות  המוצריםאודות    יםפרטל חברתם  ף  עיס   האר  ת, יימקה  יו פורטפולה  ת 
 להלן.   8.25.4

 תחרות  .8.12

נם אשר הי  ,רייםעיק  יםתחר ר ממספשותפות קיימים  ה  לש  ילותהפע  תחוםב .8.12.1
פיע סיהוות  קרנו  נולוגיותטכת  מוחמב  רו  ל  בשלבים שקהמ  כון, ן  יעות 

" לן)לה  יםטיר פ  ומשקיעים  ם,יממוקד זמים במיים  יעשקהמ"(  םי'לאנג: 
ת ושר  ייד  על   מנתמוהמגית  ולוטכנה  ממחם  ת עקשרותהיים.  שונרא   בשלבים

שרות  התק  .תנושדחה  ותרשוראות וכללי  הלו  פמו" החוק  ופה לנות כפהחדש
ות, אם כי שנדהחת  שולר ה  נייכה בפאינה כרום  ליג'אנו  וןן סיכת הוקרנו  םע

אין    .ות זוילפען  בגי  הבהט   מון ו/אוימ  בלקל  שוקבמ ש, ככל  יתראפש  פניה כזו
 . ה בשוקלקה וחדמעמת א ךירעהל שותפותה של ה רותאפשב

קיימהשותפו  תכרעהל .8.12.2 מהחונורוחס  ותונתרי  יםת,  אחת  לכל   תופלות 
מצד עדת  ודמתמות  ותפשהות.  ותפהשת  ומצעבא  עהקשלה התחרות   ם 

 :תעוצה באמימתחר

מ   א. הנהלה  גי  ועקצצוות  טבמה  ההובברמה  במקצויפול  טיח  ה  רמעי 
גית  טכנולוג בשלב ה בוהוניהולית  הן  מסי  ,    שקעה ההרם  טם  יזמינון 

הונהשהרא הראשוה  פתתקו   ךרולא  ן,  המשך    ורךאלוהן    הנפעילות 
 .  הפעילות

השוטוררקדי   ב. נוים  ורמגו  ילכלה  תףיון  בסמלווים  קצועית  מרמה  פים 
ביותר,  גבוה רלוו  בעליה  י מוחבת  דעה  ליובילמ  םיהנחשב  יטנניסיון 

חברהפרויק של  באש  הפורטפוליו,  ותטים   שלבב  ם יטקוירפ  םוחניר 
 ן.  תולאורך פעילת ורבת החא םילווסינון ומה

 

 
  –כאמור  ישור יק"ר  קבלת א   צורךל"  עניין אפקטיבי   בעל"   ו  " ייןענ   בעל", " מניות מהותי   בעלהגדרת המושגים "ל  43

 ל.  ( לעי1)ב()8.8.4 סעיף ראה 
  –כאמור  ק"ר  ישור י צורך קבלת א ל"  עניין אפקטיבי   בעל"   ו  " ןעניי   עלב" ",  מניות מהותי   בעלהגדרת המושגים "ל  44

 ( לעיל.  1)ב()8.8.4סעיף ראה 
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 חופיתו קרמח .8.13

למו לתפווש ה  ,ףקיהתשעד  נכון  מת  בתפיו   חקרמולות  פע  בצעתא  ישיר. אופן  וח 
ו  אודותרטים  לפ בחברמחקר  הפפיתוח    8.25.10ף  סעי  הרא  ,תיימקהוליו  ורטפת 
 . לןהל

 וחשיים לא מ םסינכ .8.14

של  הצלחת היב  ה, ויתל  וליוהפורטפ  ותחברן  להגן  ולכבי  ר, יתן  הלא  הנכסי  לעתן  ן 
על    םי נטם פטלרישויו  רטפולהפוחברות    עלנהפתצורך כך,  וחני. לרקניינן המוחשיים ו

  .שמן

ין  ו/או קני  םיימוחשלא    יםנכס  פותהשות  של  ירהשי  לותעאין בביף,  ד התשקענכון למו
הקניין בד  לפירוט י.  נרוח נכסי  שימוחני  ורה  בר  עושה  הפרבח  שבהן    ליו ורטפות 

 להלן.   8.25.12ה סעיף , ראתימקיה

 י ון אנוש ה .8.15

מנהלהכלתף  השו  ם השותפות,להסכבהתאם   .8.15.1 את  י  העסקל  מר  תושותפי   .
כהן  מ עמרי רוטמן, מר לליכשל השותף הן כיו"ר הדירקטוריומכהן  ארז מלצר

הכללי  ל " נככמ סטולר  ,פותוהשות  השותף  לימור  "ל  מנכ כס  נתמכה הגב' 
כהן  ברדה מומר אהרון    ותפותהכללי והש  של השותףח עסקי  תופיוהכספים  

 .  יו"ר הדירקטוריוןכסגן 

  9.3  -ו  9.2י, ראו סעיפים  כללף ההמשרה של השותושאי  נ  ותם אוד לפרטי
 להלן.  9בפרק 

)להלן   2020באוקטובר,    12מיום    על פי הסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון .8.15.2
" בסעיף   והשההסכם זה:  השותפות  התקהכף  ות"(,  עללי  משרו  אם  רז ר 

"(, בהסכם לפיו בעל התפקיד יעניק בעל התפקיד "   ף זה:ר )להלן בסעימלצ
ל ולשירותים  ב  שותףשותפות  תפקידו  )בתוקף  הכללי   שותףהכללי 

( הכללי  השותף  דירקטוריון  כיו"ר  וימונה  ב להלבשותפות(  זה: ן  סעיף 
 "(. להלן תמצית עיקרי ההסכם:התפקיד" 

ב-על .א ההסכם,  הפי  ימ תפקיעל  כיו"רנוד  הכללי  ון  דירקטורי   ה  השותף 
אשרמסגוב הפעולות  לכל  היתר,  בין  אחראי,  יהיה  זה,  תפקיד   רת 

להויכולצריכות   עלות  יו" -תבצע  )להלן ידי  הכללי  השותף  דירקטוריון   ר 
 "(.  השירותים בסעיף זה: " 

יענבעל התפ .ב בקיד  שיתקיימו  מבלי  עצמאי  כקבלן  השירותים  את  ינו  יק 
 מעביד. -דיחסי עוב יתף הכללאו השו/ו תפותלבין השו

התפק .ג התחייבעל  כי  יד  ההסכם,  במסגרת  הניסיון  ב  הידע,  את  לו  יש 
הדרושיוהכ מאמציו    םישורים  מזמנו,  יקדיש  הוא  וכי  התפקיד  לביצוע 

והכל בהתאם   פי ההסכם. -בויותיו עלחיילהתוכישוריו לביצוע התפקיד, 
  ותפותהש  לחתהצתו ליכולמתוקף תפקידו, יפעל בעל התפקיד, כמיטב  

ה לוהשותף  להם  ויסייע  מטרותיהםהגשכללי  התחייב מת  זה  ובכלל   ,
ה והשותף  השותפות  בשמכלפי  עכללי  סודירה  הוביות.  ל  כי כן  הר, 
 המשרה הינה משרה אמון. 

בס"ק   .ד כמפורט  ההסכם,  תקופת  התפקיד  לןלה  ו'במהלך  בעל  רשאי   ,
 " ),ובלבד ש  "(פת הפעילות הנוסלעסוק בתחומים נוספים )להלן:   :1 ) 

אינויסהע הפעי  וק  היבתחום  שללות  )  שיר  הפעילות 2השותפות;   )
ובשעות   בזמן  תבוצע  מתהנוספת  שעות  )שאינו  השירותים;  (  3ן 

הנ של  הפעילות  סודי  מידע  כל  לנצל  מבלי  תבוצע  הקבוצה  וספת 
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( אין ולא יהיה בביצוע הפעילות הנוספת כדי  4)  -כם(; ו)כהגדרתה בהס
 או השותף הכללי. שותפות ו/ם השהו עים כלניינוד עלגרום לניג

יל מאד  כי בעל התפקיד פעאחר שידוע לשותפות,  עם זאת, סוכם, כי מ
ובעולםה  טכנולוגי-והאגרו   החקלאות  בתחומי בנספח  בישראל  הובא   ,

העי פירוט  שלהסכם  הנוספים  ליסוקים  התפקיד  בעל  חתיל  מת ום 
כי  ההסכם וסוכם  על,  יעודכן  העבידי  -הנספח  ויותפקל  לידיד  ת  יעבא 

ה והשותפותהשותף  שנה  יח  אם  ,כללי  כל  ובתחילת  שינויים  בו  ולו 
כרית.  קלנד סוכם,  כי  קמכן  ידווח  התפקבעל  ובל,  לדירקטוריון  יד  מיד 

מצב של  השותף הכללי על כל מקרה שבו הוא נמצא ו/או עשוי להיות ב
עניינים ה  ניגוד  ו/או  השותפות  התאעם  ו/או  הכללי  ם  גידישותף 

 תפות. ידי השו-וחזקים עלהמ

סוכם, כי החל  הסכם,  ויותיו על פי הקיום כל התחייבמילוי התפקיד ו  יןבג .ה
ההנפקה  ממועד   ההשלמת  תשלם  זה,  תשקיף  פי  לבעל  על  שותפות 

של   חודשי  סך  )ל  ,₪   15,000התפקיד  כדין  מע"מ  הלן: בתוספת 
החודשיהת "  להח"(.  שלום  זכאי  התפקיד  בעל  יהיה  הוצאות כן  זר 
 קיד.  ביצוע התפעם  בקשר וציא ית שבירוס

בעל כן,  יהי   כמו  ביטוחיהתפקיד  לכיסוי  זכאי  שיכה  בין  ,  היתר,  לול, 
אחריבי נוטוח  מות  פוליסת  שרה  שאי  שתה  posiוכן  שיפוי )ככל  יה(, 

מש לנושאי  נהוג  שיהיה  כפי  מאחריות  ודירקטורים  ופטור  בכירה  רה 
  תנאים יקף וובה  הדיןבשותף הכללי ובשותפות, והכל בהתאם להוראות  

משל יפחתו  הא  לגבי  שינהגו  האלה  ו/או  הכללי  לפי  שותפות,  שותף 
 העניין.  

יתוח  לפתפקיד  ת מאמציו של בעל הולהגביר אשמר  ץ, ל לתמרעל מנת  
ולה השותפות,  השותפות,    גביר עסקי  עם  הזדהותו  כי  וסכם,  האת 

ההנפקה  וךבסמ השלמת  מועד  יולאחר  ללא  ,  התפקיד,  לבעל  ענקו 
  תפות של דות השת ליחי  מימושנות להניתירות  א סחות לופציה, אתמור

ך  מס  1.5%  -וה ל"(, בכמות אשר תהיה שוהאופציותהשותפות )להלן: " 
השותפות של  ההשתתפות  שיחידות  כפי  השלמת  ,  במועד  תהיינה 

בהת  תוענקנה  האופציות  ולהוראות אם  ההנפקה.  לתנאים  ובכפוף 
  ל. יע ל  3בפרק    3.2.5ף  סעיבתוכנית האופציות של השותפות, כמתואר  

תהאופצ במיות  שליש  שני  3שך  בשלנה  כאשר  האופצם,  יות מכמות 
ופציה ימוש של כל אר המיחעד הענקתן. מתבשיל בכל שנה החל ממו

יחיד  בפועל  תונפק  בו  אשר  למחיר  שווה  של  יהיה  השתתפות  ת 
אף האמור לעיל, במקרה של פיטורים  על  בהנפקה לציבור.    השותפות

שא פשוללינן  בנסיבות  פיטיצוי ות  או  י  התפטרות ורים,  של  במקרה 
ביחסי  ומחמת הרעת תנאים מ נסיבות  או  לא  חשית  ניתן  הצדדים בהן 

מה להמשיך בתפקידו, תבלדרוש  האופציות    50%שלנה  מנהל  מכמות 
א )גם  תקופות  שטרם הבשילו  חלפו  טרם  המנם  לההבשלה  עיל(,  ויות 

סי ממועד  החל  במלואן  לממשן  יהיה  שניתן  הכך  בין רות  התקשום 
   ם, כאמור.הצדדי

שנתית עלות  לשותפות  סכום  בעל    מוערכת  עם  ההתקשרות  של 
כ הינה  להתיית  בתוספ  ₪אלפי    180  -התפקיד  )מבלי  כדין  חס  מע"מ 

 ת(.  אופציולשווי ה

כי   עותנאי  יצוין,  התפקיד  בעל  של  מדיניות מדהעסקתו  במסגרת  ים 
הכללהת ובשותף  בשותפות  המשרה  נושאי  של  הגמול  פת  מצורי, 

 שקיף.  לת 10פרק ג' ל נספחכ

מיום  מינויו של   . ו   10.10.2020בעל התפקיד לתפקיד הינו בתוקף החל 
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אחד מהצדדים  בזמן  מוגבלאינו  כם  וההס לכל  זאת,  עם  לדין.  בכפוף   ,
לידי סיום,   ם המפורטים בהסכם,  יאנוזאת בתהזכות להביא הסכם זה 

  החל , ושמרא  יום  60בכתב שתימסר לצד השני של    ובהודעה מוקדמת 
להיממהההודעה  על    –יה  ים השנההסכשנת  מ בכתב  לצד  וקדמת  סר 

  "(. מתדעה המוקדתקופת ההו"  :הבסעיף ז )להלן מראשיום  90השני 

פקיד לתת את השירותים בעל הת, ימשיך  בתקופת ההודעה המוקדמת 
יהיו רשאים,  התפק  לא אתולמ והשותף הכללי  זאת, השותפות  עם  יד. 

שיקול פי  הבדעת  על  לולעדים  ע,  שירותי  ותר  בפועל  ל  התפקיד  בעל 
המו ההודעה  וב קדמתבתקופת  חלקה,  או  כולה  שהשותפות ,  לבד 

החודשי לו היה זכאי בעל התפקיד יד את התשלום  שלם לבעל התפקת
ודעה המוקדמת  ופת ההקתלו המשיך את השירותים בגין אותו חלק של  

.  "(קדמת ודעה המות ההתמור" סעיף זה:  )להלן ב  בו ויתרו על שירותיו 
סמקרב של  ההסכה  של  התפסיב  מכל  םיומו  בעל  יחזיר  שהיא,  קיד ה 

כהגדרתה בהסכם( המצוי )ד של הקבוצה  לשותפות מידית את כל הציו
 ברשותו. 

לעי לגרוע מהאמור  יהימבלי  ו/או השותף הכללי  רל, השותפות  שאים  ו 
  מתן   לסיים את ההסכם ואת ההתקשרות עם בעל התפקיד מיידית, ללא

, במקרים מוקדמתהודעה ה ם תמורת הולו ללא תשת ו/אוקדמעה מהוד
 ה. מסוימים, כמתואר וכמקובל בהסכמים מסוג ז

בסעיף   )להלן  2020לאוקטובר,    10על פי הסכם למתן שירותי מנכ"ל מיום   .8.15.3
" זה והשותההסכם:  השותפות  עם"(,  התקשרו  הכללי  רוטמן    ף  עמרי  מר 

 " זה:  בסעיף  התפקיד )להלן  בה"(בעל  יעניק  התפק  בעל  לפיוסכם  ,  יד 
ושירותי לשותפות  הכללים  תפקידו    לשותף  הכללי )בתוקף  כשותף 

וימונבשותפות כמנכ"ל(,  זה:  ותהש  ה  בסעיף  )להלן  הכללי  והשותף  פות 
 "(. להלן תמצית עיקרי ההסכם:  התפקיד" 

ימפי ההסכם,  -על .א והשבעל התפקיד  ותף הכללי  ונה כמנכ"ל השותפות 
כש ות(ותפוי בשהכללותף  )בתוקף תפקידו  זה  גרת תפבמס,  יהיה  קיד 

היתראחראי בין  והשותף,  השותפות  של  השוטף  הניהול  על  הכללי,    , 
ויות השונות ך לא רק, קשרים עם משקיעים, קשרים עם הרשלרבות, א

הכללי והשותף  השותפות  בפעילות  מוסדות  הקשורות  עם  קשרים   ,
המלווים וה  פיננסיים  השותפות  פעילות  יועוע  לליכהשותף  את  יהם  צ ם 

קשריםיםהשונ התא  ,  המוחעם  פגידים  וכן  אשר  זקים  נוספות  עולות 
ויכולות להת וה ה  די מנכ"לי-בצע עלצריכות  והכל שותפות  שותף הכללי 

על לעת  מעת  שיידרש  הכללי -כפי  השותף  של  הדירקטוריון  יו"ר  ידי 
 .  (" השירותיםהלן בסעיף זה: " )ל

כקבל .ב השירותים  את  יעניק  עצבעל התפקיד  בינו    קיימו שית  מבלימאי  ן 
 מעביד.  -בדו השותפות יחסי עון השותף הכללי ו/אלבי

 .  75%משרה של קף בהימון ורה הינה משרת אהמש .ג

ד התחייב במסגרת ההסכם, כי הוא בעל היכולת והכישורים  בעל התפקי .ד
הת לביצוע  מהמתאימים  את  יקדיש  הוא  וכי  מאמפקיד  זמנו,  ציו  ירב 
ו וכישוריו לביצוע התפקי הסכם. פי ה-יו עלויותחייבתם להבהתאהכל  ד, 

יכולתו לה  , יפעל בעל התפקידתפקידומתוקף   תפות שוצלחת הכמיטב 
מטרותיהםהשותף  ו להגשמת  להם  ויסייע  התחייב הכללי  זה  ובכלל   ,

 יות.  ירה על סודותפות בשמף הכללי והשכלפי השות

ד ' להלן, רשאי בעל התפקיזבמהלך תקופת ההסכם, כמפורט בסעיף   .ה
הנוספת " :  )להלן  םנוספימים  בתחוסוק  לע )"(הפעילות  ש:  ובלבד   ,1  )

הפעי בתחום  אינו  הישיהעיסוק  השולות  של  )תר  הפעילות 2פות;   )
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השירותים;  מתן  שעות  שאינן  ובשעות  החופשי  בזמנו  תבוצע  הנוספת 
הנוספת  (  3) לנצלהפעילות  מבלי  מי  תבוצע  הקבוצה כל  של  סודי  דע 

ו כדי הפעילות היצוע  ה בביהי  ולא  אין  (4)  -)כהגדרה בהסכם(;  נוספת 
 לי. ו עם השותפות ו/או השותף הכלהניגוד עניינים כלשלגרום ל

וקיום ן  בגי . ו התפקיד  התחייבויות  מילוי  ממועד  סוכםיו,  כל  החל  כי   ,
התפקיד לבעל  תשלם  השותפות  ההנפקה,  טיבית ואק)רטר  השלמת 

מע"מ    ספתבתו  ₪   40,000דשי של  , סכום חוממועד תחילת העבודה(
ה בעל התפקיד זכאי  יהיכן    "(.לום החודשי התש " סעיף זה:  בן )להלן  כדי

 עם ביצוע התפקיד.  קשר יא בשהוצלהחזר הוצאות סבירות 

ביטוחי לכיסוי  זכאי  יהיה  התפקיד  בעל  כן,  היתר,  כמו  בין  שיכלול,   ,
אחר פוליסת  ת  יוביטוח  וכן  משרה  שיפוי   POSIנושאי  שתהיה(,  )ככל 

מאחריות נ  כפי  ופטור  לנושיהיה  בכשאהוג  משרה  ודירקטורים  י  ירה 
אים  נבהיקף ותות הדין וי ובשותפות, והכל בהתאם להוראותף הכללבש

השותפות ו/או  הכללי  השותף  לגבי  שינהגו  מאלה  יפחתו  לפי  שלא   ,
 העניין.  

ר את מאמציו של בעל התפקיד לפיתוח  יב, לשמר ולהגעל מנת לתמרץ
הז את  ולהגביר  השותפות,  עם דהותעסקי  כי  וסה,  תפותהשו  ו  כם, 

השלבס מועד  לאחר  ההנפקהמוך  התפקמת  לבעל  יוענקו  ללא  ,  יד, 
ות של  נות למימוש ליחידות השתתפתניסחירות הציות לא  תמורה, אופ

 " מסך    5%  -"(, בכמות אשר תהיה שווה לתהאופציו השותפות )להלן: 
השו של  ההשתתפות  השלמת  כפתפות  יחידות  במועד  שתהיינה  י 

בהתוענקציות  ופהא  .הההנפק לתנובכפותאם  נה  ולהוראות ף   אים 
.  לעיל  3בפרק    3.2.5תוכנית האופציות של השותפות, כמתואר בסעיף  

במ תבשלנה  שליש    3שך  האופציות  כאשר  האופצשנים,  יות מכמות 
ופציה ימוש של כל אחיר המתבשיל בכל שנה החל ממועד הענקתן. מ

יח בפועל  תונפק  בו  אשר  למחיר  שווה  של    תתפותהשת  יד יהיה 
ל, במקרה של פיטורים  ור לעיאף האמעל  לציבור.  ת בהנפקה  שותפוה

שוללו שאינן  פיצוייבנסיבות  התפטרות פיטורים  ת  של  במקרה  או   ,
ביחסי  ים מומחמת הרעת תנא נסיבות  או  ניתן  חשית  לא  הצדדים בהן 

מ להמשיך בתפקידו, תבלדרוש  האופציות    50%שלנה  המנהל  מכמות 
( חגם אשטרם הבשילו  טרם  תקום  ה  פותלפו  למנההבשלה  עיל(,  ויות 

יהיכך   ההתקשרשניתן  סיום  ממועד  החל  במלואן  לממשן  בין ה  ות 
 אמור.  צדדים, כה

הנהלת  לעיל,  כמפורט  התנאים  ויתר  החודשי  התשלום  על  נוסף 
עהשותפות   להחליט  רשאית  שנתיתהיה  מענקים  הענקת  ו/או ל  ים 

מדיניות    הוראותוף לבכפ  הכל, ודמיוחדים ו/או תגמול הוני לבעל התפקי
 , כפי שתהיה מעת לעת.  פותהתגמול של השות

מוערכת   שנתית  עלות  ההתקשלשותפות  סכום  עם  של  בעל  רות 
כ הינה  להתייבתוספת    ₪אלפי    480  -התפקיד  )מבלי  כדין  חס  מע"מ 

 ת(.  אופציולשווי ה

כי  צי עומדתנאי  וין,  התפקיד  בעל  של  מדיניות העסקתו  במסגרת  ים 
בשוהמשר  נושאיל  ש  ולגמהת ובשוה  המצורפתתפות  הכללי,    תף 

 לתשקיף.   10כנספח ג' לפרק 

מיום  יד לתפקיבעל התפקמינויו של   .ז   10.10.2020ד הינו בתוקף החל 
בזמןאינו  וההסכם   אחד מהצדדים  מוגבל  לכל  זאת,  עם  לדין.  בכפוף   ,

לידי סיום,  הז ם המפורטים בהסכם,  נאיוזאת בתכות להביא הסכם זה 
והחל    , יום מראש  60י של  ר לצד השנבכתב שתימס  מת מוקדדעה  ובהו
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השנימ בהמההודעה  על    –יה  שנת ההסכם  להיוקדמת  לצד  מכתב  סר 
  "(. תקופת ההודעה המוקדמת"  :בסעיף זה )להלן מראשיום  90השני 

פקיד לתת את השירותים בעל התך  , ימשיבתקופת ההודעה המוקדמת 
זאת, השותפותולמ עם  אים,  יהיו רשלי  הכלותף  והש  לא את התפקיד. 
הבלעפעל   דעתם  שיקול  שירוי  על  לוותר  בפועל  די,  התפקיד  בעל  תי 

הבתקופ המת  וב וקדמתהודעה  חלקה,  או  כולה  שהשותפות ,  לבד 
החודשי לו היה זכאי בעל התפקיד תשלם לבעל התפקיד את התשלום  

ודעה המוקדמת  תקופת ההשל    המשיך את השירותים בגין אותו חלק  לו
.  "(מוקדמת תמורת ההודעה ה" :  סעיף זהב  )להלן  ו ותישירעל    יתרו בו ו

ההסכם של  סיומו  של  שה  במקרה  סיבה  יחזימכל  בעיא,  התפר  קיד ל 
)כהגדרתה בהסכם( המצוי לשותפות מידית את כל הציוד של הקבוצה  

 ברשותו. 

לגרוע מהאמ לעימבלי  רור  יהיו  ו/או השותף הכללי  שאים  ל, השותפות 
ית, ללא מתן  פקיד מיידבעל הת  עם  רותהתקשאת הלסיים את ההסכם ו

במקרים ,  הודעה המוקדמתלום תמורת התשמוקדמת ו/או ללא    הודעה
 כמתואר וכמקובל בהסכמים מסוג זה. סוימים, מ

טמבר,  לספ  14יום  הסכם למתן שירותי סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי מפי  על   .8.15.4
 שרו עם ק י התהכלל  "(, השותפות והשותףההסכם זה: "  ף)להלן בסעי  2020

 תבעל  "(, בהסכם לפיוהתפקיד   תלעב"   סעיף זה:להלן ב )  סטולרר  מוילגב'  ה
וותפלש  יםרותעניק שיתהתפקיד   שותף  כפקידו  בתוקף ת)ותף הכללי  לשות 

כסתו  (בשותפות  הכללי ופ  יתלמנכ" מונה  עסקיכספים  השו  יתוח  תפות של 
 ההסכם: "(. להלן תמצית עיקריידהתפקשותף הכללי )להלן: " וה

עסקי  פיתוח  כספים ו   ית"לכסמנכמונה  תיד  התפק  תבעל  ההסכם,  יפ-לע .א
השותפו והשל  הכללי  ת  ת)שותף  הכללי שותכ  ויד פקבתוקף   ף 

  , בין היתר, על הניהולתחראייה אתהובמסגרת תפקיד זה,    (בשותפות
של   הכספיהשוטף  העומע  סיםוהפיננ  םמערך  הפיתוח  של רך  סקי 

לא  השותפ אך  לרבות,  הכללי,  והשותף  ע,  רקות  משקיעקשרים    ים, ם 
עםקש היהרשו  רים  השונות  השוקות  בפעילות  והשותף  שורות  תפות 

קשרי עםהכללי,  השותפות ננסיפיסדות  מו  ם  פעילות  את  המלווים  ים 
וחזקים  מהתאגידים הקשרים עם    הכללי ועם יועציהם השונים,  והשותף

אפעו  וכן נוספות  וילות  צריכות  עלשר  להתבצע  סמנכ"ל-כולות    ית ידי 
והכ  ח ופיתו  יםספכ כפיעסקי,  עלעמדרש  שיי  ל  לעת  יו"ר    ידי-ת 

ומנכ"ל    הדירקטוריון הכללי  השותף  ההשותשל  ות תפשווהכללי  ף 
 "(.  השירותים )להלן: " 

עת  התפקיד  תבעל .ב כקבלן  השירותים  את  מבלי  עניק  שיתקיימו  צמאי 
 מעביד.  -פות יחסי עובדשוהכללי ו/או הותף הש לבין הינב

 בחודש.   60%שרה של בהיקף מון והמשרה הינה משרת אמ .ג

התחייתהת  בעל .ד כ  ה בפקיד  ההסכם,  הבמסגרת  בעליי  היכולת    תא 
ף בהיק,  הזמנמקדיש  תא  יוע התפקיד וכי הלביצ  םתאימיהמ  וריםוהכיש

לשי ו  הוכישורי  הימאמצמשרה,   60%-שתווה  התפקיד,   הכללביצוע 
  ת פעל בעלת  ה,פי ההסכם. מתוקף תפקיד-על  הותיאם להתחייבויבהת

כהתפק הש  היכולת  טבמייד,  הכללוה  ותפותלהצלחת  ושותף  סייע תי 
להגשמ ובלהם  מטרותיהם,  התת  זה  הלפכ  הבחייכלל    פות שותי 

 בשמירה על סודיות.   והשותף הכללי

ד התפקי  תבעל  תן, רשאילהל  'ז"ק  ך תקופת ההסכם, כמפורט בסהלבמ .ה
נולעסו בתחומים  " ק  זה:  בסעיף  )להלן  הנוספתספים  ,  (" הפעילות 

( 2)ותפות;  הישיר של הש  תעילובתחום הפ  עיסוק אינו ( ה1)  :שבד  ובל
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תהפעילו הנוספת  החת  בזמנה  וופשבוצע  שבי  מתן  אינן  שעות  שעות 
סודי של   לנצל כל מידעפת תבוצע מבלי  ( הפעילות הנוס3)רותים;  ישה
)כהגה בהסכקבוצה  ום(דרתה  ולא4)  -;  אין  בבי  (  הפעילות  יהיה  צוע 

לניגו לגרום  כדי  עהנוספת  כינד  עינים  השלשהו  ו/אם  השותפות  תף  וו 
 הכללי. 

  פקה ההנת  להשלמ  וףכפוב  ,הומילוי כל התחייבויותיין ביצוע התפקיד  גב . ו
התפקיד סך    תות לבעלהשותפ  , תשלםשל השותפות על פי תשקיף זה

התשלום  ה: " להלן בסעיף זין )כד₪ בתוספת מע"מ    30,000ודשי של  ח
ממועד "(.  החודשי  החל  יבוצע  ההנפמלהש  התשלום  ה  היתכן  ה.  קת 

יא בקשר עם ביצוע  צותסבירות שהוצאות  להחזר    תזכאי  דפקיהת  תבעל
 .  דהתפקי

היתר,   ול, ביןלכיסוי ביטוח, שיכל  תהיה זכאית קיד  תפה  תעל, בכן  כמו
משרנו  אחריות  ביטוח פשאי  וכן  שתככ)  POSIוליסת  ה  שיל  פוי היה(, 

בכופטו משרה  לנושאי  נהוג  שיהיה  כפי  מאחריות  רים  ודירקטו  ירהר 
יקף ותנאים  ן ובהלהוראות הדי   , והכל בהתאםתותפוהכללי ובשתף  בשו

מא יפחתו  לגבהשינ לה  שלא  לפי  השו  יגו  השותפות,  ו/או  הכללי  תף 
   העניין.

לתממנ-על  ולהגבת  לשמר  ארץ,  מאמציר  בעל  הית  התפקיד   תשל 
השותפות, הוסכם,    םע  הלהגביר את הזדהות, ועסקי השותפותתוח  פיל

לא  יד, להתפק  תו לבעלקיוענקה,  ההנפ  שלמתמועד הלאחר    ךובסמכי  
שתתפות של  דות הש ליחימומיל  תופציות לא סחירות, הניתנתמורה, או

 -ל שווה    "(, בכמות אשר תהיהת האופציוהשותפות )להלן בסעיף זה: " 
ההשתתפ  3% יחידות  כפי של    ותמסך  במו  השותפות,  ד עשתהיינה 

תוענק האופציות  ההנפקה.  ובהבנה  השלמת  לתאם  ם תנאיכפוף 
תוולהוראו האופציותכת  השותפות,  נית  בסעיף  כמתו  של    3.2.5אר 
שנים, כאשר שליש מכמות    3נה במשך  תבשל  ופציותא. הלעיל  3בפרק  

  המימוש של כל   . מחירהענקתןועד  ל שנה החל ממבשיל בכפציות תהאו
בפועל יחידת השתתפות של  תונפק    למחיר אשר בוה יהיה שווה  ופציא
  בור.קה לצית בהנפופשותה

על וילהתש   נוסף  החודשי  כמפורט  ום  התנאים  הנהלת תר  לעיל, 
תהי ו/או על    טלהחלי  תשאירה  השותפות  שנתיים  מענקים  הענקת 

ו/ תגמומיוחדים  הוני  או  והכהתפקיד  תלבעלל  בכפ,  להל  וראות וף 
 . עת לעתכפי שתהיה מ של השותפות, גמולהתמדיניות 

מוערכת שנתית  עלות  שלתולש  סכום  בעלרות  ההתקש  פות    ת עם 
כ  דקיתפה כדין  אלפי ₪     360  -הינה  ס חלהתיי)מבלי  בתוספת מע"מ 

 .  ת(האופציו ווילש

כי תנאי   יניות מד  גרתסמעומדים בהתפקיד    תשל בעל  ההעסקתיצוין, 
ה נושאי  של  בשותפהתגמול  ומשרה  המצובשותות  הכללי,  רפת  ף 

   לתשקיף. 10ק כנספח ג' לפר

ב  המינוי ז. הו  הינלתפקיד  התפקיד    תעלשל  מיוםבתוקף  ההנפקה    חל 
לדיכהסוה בכפוף  בזמן  מוגבל  אינו  ז  ן. ם  לאעם  מהצת,  אחד  ם  ידדכל 

ה את  להביא  בהזכות  וזאת  סיום,  לכדי  המפורטיהסכם  ם  תנאים 
בכ מוקדמת  ובהודעה  שתימסר  בהסכם,  מראש   60השני  לצד  תב  יום 

 "(. קדמתודעה המותקופת הה ן: " )להל

ההוד הבתקופת  את התפקיד    תבעלמשיך  ת  מת,מוקדעה  לתת 
לי יהיו הכל  ףוהשות  א את התפקיד. עם זאת, השותפותללמשירותים וה

הםיארש דעתם  שיקול  לפי  שירותי,  על  לוותר  התפקיד    תבעל  בלעדי, 
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 ובלבד שהשותפות  ה,חלק  ת, כולה או קופת ההודעה המוקדמבפועל בת
לבעל תשל אתהתפק  תם  הי  יד  לו  החודשי  לו   תאיזכה  תהתשלום 

א לת  כהשיהמ השירותית  אות  בגין  שם  חלק  ההודעה  תל  תו  קופת 
ויתרו   בו  שי המוקדמת  של  הותירעל  במקרה  ההסכם  סי.  של  מכל  ומו 

יוד של מידית את כל הצ  קיד לשותפותתפה  ת חזיר בעלתיבה שהיא,  ס
 . הצוי ברשותמה סכם(ה בהצה )כהגדרתהקבו

לגרוע מהבמ לעיל,  לי  ו/או השותאמור  ריהיללי  ף הכהשותפות    ם שאיו 
הה  ייםלס ההתקאת  ואת  ללא   תבעל  עםשרות  סכם  מיידית,  התפקיד 

ה ללאוקדממודעה  מתן  ו/או  מולותש  ת  הודעה  תמורת  קדמת,  ם 
 ל בהסכמים מסוג זה.כמתואר וכמקובבמקרים מסוימים, 

מיום  עבוד  חוזה  על פי    8.15.5 אישי  זה:    2020לאוקטובר,    12ה  בסעיף  )להלן 
והש"(, השותםההסכ"  )להמר אהר  התקשרו עםתף הכללי  ופות  ברדה    לן ן 

זה " בסעיף  לפיבעל התפקיד:  יכהן  "( בהסכם  סו בעל התפקיד  גן  בתפקיד 
"(. להלן תמצית  התפקיד: " בסעיף זה  דירקטוריון השותף הכללי )להלןיו"ר  

 עיקרי ההסכם:  

טוריון השותף הכללי  דירק פי ההסכם, בעל התפקיד ימונה כסגן יו"ר -על    א.
כות ל הפעולות אשר צריראי, בין היתר, לכיהיה אח הרת תפקיד זובמסג

על להתבצע  הכ-ויכולות  השותף  דירקטוריון  יו"ר  סגן    )להלן   יללידי 
 (. " ירותים הש : " בסעיף זה

מש   ב. היא  והמשרה  אימון  התפקיד  רת  השותפות -על  ועסק יבעל  ידי 
 .  30%קף של  משרה חלקית בהיב

יכולת והכישורים הוא בעל ה  ההסכם, כי  בעל התפקיד התחייב במסגרת     ג.
וכישוריו  המתא מאמציו  מזמנו,  יקדיש  הוא  וכי  התפקיד  לביצוע  ימים 

ה והכל  לביצוע  להתחייתפקיד,  עלבהתאם  ההסכם.  -בויותיו  מתוקף  פי 
יכולתו להצלחת השותפות והשותף  בטבעל התפקיד, כמי יפעלתפקידו, 

מטרותיהם להגשת  להם  ויסייע  זההכללי  ובכלל  כל  ,  פי  התחייב 
 רה על סודיות.מיבשוהשותף הכללי  השותפות

נוספים במהלך תקופת ההסכם   ד. לעסוק בתחומים  , רשאי בעל התפקיד 
זהב  הלן)ל " סעיף  הנוספת:  )הפעילות  ש:  ובלבד  העי1"(,  אינו  (  סוק 

הפעי השותפובתחום  של  הישיר  )לות  תבוצע 2ת;  הנוספת  הפעילות   )
שאינ ובשעות  החופשי  מתן    ןבזמנו  )השירשעות  ות  הפעיל(  3ותים; 

ו  פתוסהנ ולא   (4)  -תבוצע מבלי לנצל כל מידע סודי של הקבוצה;  אין 
כדי   הנוספת  הפעילות  בביצוע  עיהיה  לניגוד  עם ינלגרום  כלשהו  ינים 

 ו/או השותף הכללי. השותפות 

החל בגין     ה. זה,  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  כל  ומילוי  התפקיד  ביצוע 
הש ההנפקהממועד  תשק  למת  פי  תש על  זה,  השותיף  לבעל  פולם  ת 

)להלן  ₪  9,000התפקיד סך חודשי של   זה  ברוטו  " בסעיף  התשלום  : 
שיוציא   י להחזר הוצאות סבירות. כן יהיה בעל התפקיד זכא"(החודשי 

התפקיד. ביצוע  עם  זכאי    בקשר  יהיה  התפקידכן  להטבות   בעל 
 סוציאליות, כמתואר בהסכם. 

כן,    הכמו  ביטוחיזכאי    יהיה  תפקידבעל  שיכלולכיסוי  היתר  ל,,  ,  בין 
משר נושאי  אחריות  פוליסת  ביטוח  וכן  שתהיה(  POSIה  שיפוי )ככל   ,

נה שיהיה  כפי  מאחריות  ודירקטורים  ופטור  בכירה  משרה  לנושאי  וג 
הוראות הדין ובהיקף ותנאים  ות, והכל בהתאם לותף הכללי ובשותפבש

השו לגבי  שינהגו  מאלה  יפחתו  ושלא  הכללי  לפי  השו  או/תף  תפות, 
 העניין.  
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ביר את מאמציו של המנהל לפיתוח עסקי , לשמר ולהגנת לתמרץמ  על
השותפות עם  הזדהותו  את  ולהגביר  בסמוך  ,  השותפות,  כי  הוסכם, 

ההנפקה   השלמת  מועד  לבעל  לאחר  ללאיוענק  תמורה,   התפקיד, 
הנ  סחירות  לא  השתתפואופציות  ליחידות  למימוש  של יתנות  ת 

 -היה שווה ל בכמות אשר ת,  "(האופציות : " בסעיף זה   לן)לה   שותפותה
שתהיי  3% כפי  השותפות  של  ההשתתפות  יחידות  במועד  מסך  נה 

ההנ בהשלמת  תוענקנה  האופציות  להתאם  פקה.  תנאים ובכפוף 
האופצי תוכנית  בסעיף  ולהוראות  כמתואר  השותפות,  של    3.2.6ות 

ליש מכמות  ים, כאשר ששנ  3אופציות תבשלנה במשך  לעיל. ה  3פרק  ב
חיר המימוש של כל  . מממועד הענקתןנה החל  כל שיל בהאופציות תבש

למחיר אשר בו תונפק בפועל יחידת השתתפות של  אופציה יהיה שווה  
 ות בהנפקה לציבור. השותפ

 ם דיון שכר.  קיים בין הצדדיהוסכם, כי אחת לשנה, ית

ש עלות  עםסכום  ההתקשרות  של  לשותפות  מוערכת  בעל    נתית 
 ווי האופציות(.  יחס לשלהתי )מבלי ₪ אלפי  130 -ד הינה כהתפקי

מדיניות  במסגרת  עומדים  התפקיד  בעל  של  העסקתו  תנאי  כי  יצוין, 
המשרה  התגמול   נושאי  המצורפת  בשושל  הכללי,  ובשותף  תפות 

 לתשקיף.   10רק כנספח ג' לפ

כם וההס  15.10.2020נו בתוקף החל מיום  הינ  מינויו של בעל התפקיד . ו
מו בזמאינו  לדין.  גבל  בכפוף  זאן  לכעם  אחד  ת,  הזכות מהצדדים  ל 

בהסכם,   המפורטים  בתנאים  וזאת  סיום,  לכדי  ההסכם  את  להביא 
יום מראש במהלך   30השני של  צד  בכתב שתימסר ל  ובהודעה מוקדמת

ושל  שנת העבודה ה בסעיף    מכן )להלןלאחר  יום מראש,    90ראשונה, 
 (.  " קופת ההודעה המוקדמתת: " זה

תים תת את השירוהתפקיד ל   ימשיך בעל,  ה המוקדמתההודע  בתקופת
והשותף הכללי  ולמלא את התפ זאת, השותפות  עם  יהיו רשאים,  קיד. 

דעת שיקול  פי  הבלעדיעל  על  ם  לוותר  בעל  ,  בפועל  שירותי  התפקיד 
ה אבתקופת  כולה  המוקדמת,  שהשותפות הודעה  ובלבד  חלקה,  ו 

ה התשלום  את  התפקיד  לבעל  התשלם  לו  המשיך חודשי  לו  זכאי    יה 
של תקופת ההודעה המוקדמת בו    ן אותו חלקירותים בגילתת את הש

)להלןתוי שירותיו  על  זה  רו  " בסעיף  המוקדמת תמור:  ההודעה  "(.  ת 
ה  של  סיומו  של  שהיא,במקרה  סיבה  מכל  ביחז  הסכם  התפקיד יר  על 

המצוי  בהסכם(  )כהגדרה  הקבוצה  של  הציוד  כל  את  מידית  לשותפות 
 רשותו. ב

לעיל, השות  לימב ו/או השותף הכללי  לגרוע מהאמור  ים  יהיו רשאפות 
ת עם בעל התפקיד מיידית, ללא מתן  את ההסכם ואת ההתקשרו  לסיים

הודעה המוקדמת, במקרים הודעה מוקדמת ו/או ללא תשלום תמורת ה
 ם מסוג זה. בהסכמיסוימים, כמתואר וכמקובל מ

 ות  שקעה .8.16

 . הלןל לפרק זה לק ד'ראה ח, יימתקה יו ולפטורפהחברת שותפות בהשקעות הל

 מימון  .8.17

 ן עצמי. והפעילותה מ את ןממת לנת השותפוווכב ףיקלמועד התש וןכנ .8.17.1

אים נתב  יאאשר  ,תפוות הש  בשםקבל  ל  יב(יח  לא  י )אךאלי רשהכלתף  השו .8.17.2
הוצאוימומ  ךורלצמים  ימתאכ  וליראו  ש לשו  תיהן  לצולהחליט    זה  רךעבד 
 פות. שותי הת נכסא
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את   לבקש ממנו להגדילותף המוגבל ושנות לשאי לפר  היהיי  ללהכף  תוהש .8.17.3
הש מנ  בלתגומה  תופותהון  שיוכנסויכספשה  תעל  ות תפהשוון  הל  ם 

ישמשגבלהמו למטרת  רשישה  ותו  ה  על  בהןוק  לעסאית  א   כם ספי 
ותן על  אית לעששר  פותות שהשותעולפלו  לעתעת  מהיו  שי, כפי  תהשותפו

הכל  .השותפות  םהסכ  פי את  בהמוג  לשותף  ותיניבפ  יןציי  ילהשותף  ל 
 . ותפתוהשיל את הון דלהגבו הוא מבקש הסכום ש

או  /ו מדף    תוח הצעו דו/איף  שקם תסורלפ  הכללי שותףה  ליפעבמקרה כזה   .8.17.4
דכב הגלים  דרשנהספים  כה  סלגיו  דיןפי    על  חרתא  ךרל   הון   לתדשם 
כאמור  ותפשה לבכת  אזוות  ופוף  שידישורי לאתנאים  לם  פי  כרשו  על  ך 
מראווה מבנ  בהסכם  תכללנהשת  ופורשת  ההנפקהנאמנות.  ותנאי  ה ה 

סוגי שיוצעו  רעהת  וריינ  לרבות  הכמונתובה  ך  ג,  סו  כלמ  וצעתש  תאיהם, 
וש  המימ  ומחירי   םימחירהר וכאמורך  הע  ות ריני  ו יוצע  םשבה  םיב האגדהרכ

נייש לרקנימה  ערך  ותרל  זכות  עידות  יחת  שיכם  החל  יקבעו  לטת  פי 
 כללי.השותף ה

 טוחיםבי .8.18

ין  ת בגיוחרא  וביטוח לכיסוי  יתואחריות מקצועונושאי משרה    קטוריםוח דירטיב  יןילענ
 אמה.תן, בהלהל 10.2.8 -ו 10.2.7יפים ה סעא, ר (POSIציבור )קה להנפ

 ם. י ם נוספביטוחי פות איןותשליף, תשקנכון למועד ה

 וי סימ .8.19

 . לעיל 7פרק  הרא  –ס מ טייבבה וןדיל

 מהותיים מים כהס .8.20

 :האו בקשר עמלת ו/המוגבהשותפות  ידי-חתמו עלנש םייתהמהו יםסכמההלהלן 

 . יללע 5 רקלפ' ח אף כנספצורהמ תופתהסכם השו .8.20.1

 . ללעי 4לפרק  א'נספח צורף כהמות נאמנה הסכם .8.20.2

  ידברקאנהשקעה ב כםהס .8.20.3

לתפוהשו  בין  עהשקה  הסכם  םנחת  2020  וסטג ואב  24ום  יב בין  ת 
יף  סעב  לןהל)  19.10.2020ביום  ו  13.10.2020, אשר תוקן ביום  ידקאנבר

   : דלקמןם כ הינים יקריתנאיו הע רשא, "(םההסכ" זה: 

הה  נפק הה  להשלמת  ףפובכ .א תסורפי  )קרות  שותפשל  ות וצאם 
עומהמ  הקפההנ השותפות  כי  יתברר  בתדן    ים המינימלי  םנאית 

" לןלה)  רסהבבולמסחר  רישום     ם ושיר  ם וטר  )( "הנפקת הההשלמ: 
למירוינ השותפות  של  הערך   רכוש ת  ותהשותפ,  רסהבבוסחר  ת 

  2ל  שכום  בסקאנבריד    של  ותילרג  מניות,  תמניובדרך של הקצאת  
)להלדול  מיליון בר  " סעיף  ן  שעהקההש   סכוםזה:  לפי  של"(    -כ  ווי 
 .45סףכלפני הילול מלא, על בסיס דד, לקאנברין דולר מיליו 21.4

יוקצו לשותפות   .ב מניות רגילות אשר    449,454כנגד סכום ההשקעה 
 -אנבריד ומהון המניות המונפק של ק  10%תהוונה לאחר הקצאתן  

 כמפורט להלן:בדילול מלא,  8.56%

ה (1) השלמת  כמבמועד  ד'  בס  פורטעסקה,  יוה ל"ק  קצו  לן, 
לאחר מנ  202,254לשותפות   תהוונה  אשר  רגילות  יות 

המנימהו   4.76%תן  הקצא וון  קאנבריד  של  המונפק   -ת 
 ."(הפעימה הראשונהלן: " א )להבדילול מל 4.04%

 
 לפני הכסף שלא בדילול מלא.   דולרמיליון  18 -המשקף שווי חברה של כ  45
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ק (2) אישורעם  ה  בלת  לרישום  נמחזיקכ  תפוותשהיק"ר  רות יית 
יוקצו  ,  "(היק"רשור  יא" עיף זה:  בס)להלן:    46ערך של קאנבריד

קאנברידנוספות    רגילותמניות    247,200לשותפות   כך    ,של 
במניות  השות  חזקותשא כאמור קאנבפות  הקצאה  לאחר  ריד 

 10%  נהוותהונה(  הראש  בפעימה)כולל המניות אשר תוקצנה  
ההמן  הומ (  לאמ  לו בדיל  8.56%  -ו)  החברהשל    ק מונפניות 

 . "(הפעימה השניה )להלן: " 

ואישור         ג. במידה  כי  יתקהיק"ר  הוסכם,  עד  לא  שישבל  )חלוף  (  6ה 
עלדשחו החתימה  ממועד  )קרי    ים  ( 19.10.2020  מיום  –התיקון 

עיכו  במקרה  )כאשר יחול  כאמורבו  האישור  בקבלת  בשל  ב  שלא   ,
התלונס התקיבות  תוארך  בצדדים,  האמוריות  בופה  )שלוה  ( 3שה 

נשחוד זה  )להלןוספים(  ים  " בסעיף  אישור  בללקהתקופה  :  ת 
ואו,  "(היק"ר במידה  לחילופין,  לקבלקשהב,  היק"ר   ת א   ה  אישור 

 1.1של  ם  סכולשותפות  ריד תחזיר  , אזי קאנבידי היק"ר-תסורב על
התקופה לקבלת  יום מתום  90תוך ללא ריבית והצמדה,  ,מיליון דולר

לקבל את אישור הבקשה   סירוב ממועד םוי 90 ךתו , אוור היק"ראיש
 . השניה מהעיולא תבוצע הקצאת מניות הפ וקדםלפי המ, "רקיה

הוסכם,      .ד תבצע  שקאנבריככל    י כעוד  גיד  ן  יומילות  פחל  ס שלוסבב 
סכום   ת, חד פעמית, להשקיע בקאנבירדזכו   תפותתוקנה לשודולר,  

 15%חה של  הנוף  ובצירם  נאים זהיר בתולד  אלפי  1,000ל  ף שסונ
המני מחיר  בעל  הסה  כיגבב  )להאוס  ב מור  " זה  סעיףלן  סכום  : 

בהתאמההאופציה"  -ו  " ףס הנועה  ההשק ככל   אופציה,ה(.  ", 
 יד ותהווה חלק אנברעת קדהו  עד מוים ממי   30ד  ד עותגבש, תעמתש

סיבוב יעי המשק  תידלל א  ד בבד, באופן שלא, ביוס הנוסףב הגמסב
 . וראמסף כהנו

שתמומ   האופציהש  וממיכי    יצוין,  ם ושסכן  ופבא  ה עש ת  ש()ככל 
מסך   40%על  יעלו    אל  קעהההשסכום    עם   יחדף  וסהנ  ההשקעה

ה קרי  אופציההוש  מימ  מועדב  יו שיה  יכפ  פותשותנכסי  י נכס  –, 
הכספשה בדוחות  האחרוניותפות  השיים  של  מימוש ל  פותתום  פני 

   ופציה.הא

  ם צדדי ה  שופגי  , השלמת ההנפקה  רחלאעסקים    ימי  5עד  הוסכם כי      .ה
 .ת העסקהלמ הש לצורך להסכם

האתשלים    ותפותהשש  ךכב  נהותהם  הסכה    . ו    90    תוך  ההנפקת 
החתממוע  יםמי על  יד   הלמתתנאי  נו  הי  זהתנאי  .  הסכםהמה 
 . יאתנו  ותימות אעל התקייתרו  ו  כםלהסאם הצדדים  לא  , אםכסהל

האמו אף  לקאעל  הזנבריד  ר,  פהוקנתה  על  שיכות,  דעתה קי  ול 
הא  להאריךדי,  הבלע הקות ת  להתמלאות  הנ פה  המתלה    "ל תנאי 

נוסי  60ד  בע כהוסכפים.  מים  שההנפקהם  ככל  עד    םשלתולא    י 
יהיה  ,איהשה סיב , מכלרכאמו מוארךד הוע המ עד וא אמורהמועד ה

 . בוטלומ בטלהסכם ה

 ם משפטייליכים ה .8.21

 .משפטיהליך כל צד ל נהפות אישותף הקיך התשילתאר

 

 

.ב לעיל.  8.8.4אה סעיף  , רשותפות בקאנברידשל ה   ותיהקאודות אישור היק"ר הנדרש להגדת אחזלפרטים    46
 . 2020מבר בספט 15ריד ביום  ידי קאנב-ר עלליק" ות הוגשה  השותפר יק"ר בעבו  רקבלת הית בקשה ל
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 קית עס רטגיהואסט יםדעי .8.22

לאכ  התשקיכנעיל,  מור  למועד  ו/ב  וק,לעס  נההי  פותותהשמטרת    ף,ון  או עצמה 
מב תאגידים  בוחזקיםאמצעות  ו/או  ,  לר טק-וגרהאם  חותב  תוח יפ מחקר  בות , 
ההםוריקש  םרימוצב מדיניות  באמצעות  וזאת  של  ,  כמפורט השותפות,  שקעות 

   .לעיל 8.6.2עיף בס

ידי  על    וזאתר לעיל,  מתואם הוחבת  חופות הינו לקדם את המחקר והפיתשותן החזו
-והכוונה מקצועיתבמישרין ו/או בעקיפין,    פיתוח,  ל מחקר ו/או בפרויקטים שהשקעה  
לייצר  ו  סייע בפיתוחןל,  ם כאמורייקטבפרוע השקעות  צבלפות  תושהנת  בכוו  עסקית.

עבור ההשתתפי  בעל  ערך  והשבח  ידיעל    הלש ות  יחידות   חזקותיה אמימוש  ה 
( ורבצי ל  פקהאו הנ, מיזוג  יט )מכירהביצוע אקז  תאם באמצעו  ,וי לופטרופהבחברות  

לשותפות  .  ןערכ  תטפוליו והשבחות הפורשל עסקי חברהרחבה  פיתוח ו  תבאמצעו  או
יצגייאסטרט  ןיא קעותיה, ו/או עיתוי המימוש של הש  ןפות באשר לאושקעה מ  אהית 

 ו.  פ וחן לגוכל מקרה יב

י וודאי עתיד הוא מידע בלת  יפה פנ ע צודיפני עתיד. מפה  ידע צויף זה כולל מעס 
העת הלגבי  הקיעל    מבוססיד,  בשותפמידע  במוים  וקהתש   עדות  כולל  יף, 

השותפ  ותרכהע ה כו  או  תושל  של  נכותפו שוונות  למועד  ת  האמור התשקיף.  ן 
  8.23יף  ע ם בסטיהסיכון המפור  י גורמעקב  ,  רית ן הש, ביתממל עלול שלא להיעל

 .להלן

 י סיכון רמגו 8.23

ועל תופי או  /ו מחקר ותחום פעילותה הינל השותפות כשותפות ש פיה ש ור אואל ח 
אי ו  הצלחתלאשר  ב  וודאותה   רקע  אאו  /המחקר   החברות נה  צעבתו  תוהפיתוח 

ל סים עסבו המות הנ"ל מי מהחבר רת מוצרידאו בהח/שותפות ועל ידי ה זקנה שתוח
ופיתותאו מחקר  במ  לשוק  חו  של הרלוונטי,  במחקר  כי  קרה  יתוח פב או  /ושלון 

 עלולות,  ם לשוקן בהחדרתכאמור או כישלושתוחזקנה  החברות  על ידי מי מ שיבוצע  
בחברההשות  תשקעוה ל  פות  כן,יוןלטמ  תרדמוחזקת  כמו  תחזיק  פות  כשות  . 

וקבמחקות  העוס  רותבחב השואו  /ר  עשופיתוח,  הסלגיוידרש  הל  יהתפות  עד  י  ון 
תזתייצרוחזקנה  ת ש ות  ברשהח חיוים  רנה  למימוש  י  עותמשמי  במזומנים  עד  או 

המוחזקהחזקות  בחברות  ה  ות,יה  לשם  בהןוזאת  מלצ  שקעה  ן  האותי וצ הימון  רכי 
 . ליותציאפוטנ פיתוחאו /קר וות מחספות בחברנו עותק ש ה  לשם ביצועטפות וכן השו

 
  פיתוח ו/או או  /ר וחקרויקטים של מפעה בלהשק  ועדנומוגבלת,  פיה של השותפות הסכ

 ה חשופ  של השותפותותה ילפעולפיכך הפיתוח, או /ור המחק  םעוסקות בתחות הבחברו
הסי האלכל  נמנים    אלו  יםחומלת  ופיינייםכונים  המושעליהם  לרטיופ הסיכונים    הלן. ם 

ן, עד  יכוגבוהה של סכה בדרגה ף זה כרויפי תשק-וצעים עלך המיירות הערעה בנההשק
 קעה.ההש פידן מלוא כסאב כדי

ההש  שלמידת  הסגו  פעה  המבוסמית  וללכ כון  י רמי  עתיד  פני  צופה  על דע  ס 
ל אומדנים ש כות ו רל העולוכף  קיתשה  אריךן לת נכו  הקיימת בשותפותאינפורמציה  

 נה באופן ולהיות ש   ת עשויהופעילות השותפן על  רמי הסיכוגו  פעתש ה.  השותפות
 ה. ז עמעות ממיד משתהתוצאות ה  מהותי מן

ל זה  ופיתוח ובכל  במחקרשקעה  הם את תחום הינין מאפיורטים להלהמפ  יכוןהסגורמי  
ראל  עבר, ביש  יסיוןנעל    יםמבוסס  יכון אלו גורמי ס  פות. יצוין, כיאת פעילותה של השות

סיכון  גורהם  ו  ם,ובעול המי  מאשר  הכללי  שהשעשותף  חשוריך  עשותפות  או  ויה פה 
 הם.חשופה אלי להיות

 כליים כל-קרו אגורמים מ

 ה נגיף הקורונ  23.1.8

אנובוחעוקבת    פותהשות )השת  ת  הקורונה  נגיף  התפשטות  -COVIDפעת 
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ופעיל  ע   (19  השותפות,  הערכתלמת.  ייליו הקהפורטפו  לות חברתפעילותה 
יין ד, אשר עליתהכלכ  הלהמשך הפגיע  להביא נה עלולה  ורוהק  ףינגהתפשטות  

נ היקפהלא  את  להעריך  ובישרבע  יתן  הנגפשטות  להת  ל.אולם  נה קורויף 
עהפשלהיות  עלולה   שלילית  השפעיל  לעה  וחברת  ות  הפורטפוליו  ותפות 

ולהתמ גורמיהקיימת  של  לפהרלוואנטהסיכון    משותם  של    לותהעייים 
בכהש המ ותפות.  זה,  על  טותתפשה  שךלל  לההנגיף  ישירות  ול  ל עשפיע 
)פרטי הלגייס    ולתהיכ לשותפות  ון  ציבורי(  הפורול  או    הקיימת פוליו  טחברת 

לה  ות הנגיף עלוהתפשטסף, לוחזקותיה. בנת אלממש אהשותפות    כולתעל יו
בלת  ק  ות, עלאסטרטגי  ם עסקאות ל האפשרות לקיילהיות השפעה שלילית ע

,  ןהרחבת פעילותתוח,  מחקר והפית ה שלמה  עלמשלתיים,  מגורמים מימון  מ
לשהי  ועל והביקווציאה  הפורטק  חברת  למוצרי  הקיימתפולש  והיקף    יו 

נה חברת  הקיימת הי  ות הפורטפוליחברלכך ש  ת בשים לבל זא, וכהכנסותיה
ייצרה    מחקר טרם  אשר  מזומניםופיתוח,  פמספקים    תזרימי   עילותהלמימון 

 . תשוטפה

 לי כלכי ונוטי, בטח פולימצב  28.23.

להאטה של הכלכלה  בישראל ו  ביטחוניטי והוליהפפשרית במצב  רות אלהידרד
לה  ראלביש השפיעשויה  שליליות  עלעה  חברומצב  ת  של  הפוען   לות ת 

שראל להשפיע טי, הביטחוני והכלכלי ביי המצב הפוליהיתר, עשו  ןבישראל. בי
גורמ  נכונותם  על זרישל  בחבילהשקם  ים  ישראלע  ערות  וכן  תם  ונונכל  יות 

 ות. אלירעם חברות יש סכמיםלהתקשר בה 

רפמבנוסף,   המשברשברים  כדוגמת  השנ  ואיים,  עקב  נגיף פשטות  תוצר 
ובעו  רונההקו בכלל  אף בפ  בישראללם  עלול  להיות    רט,  השפעה  הוא  בעל 
קית חלאה או  סגירה מללגרום ל   שכן, הוא עלול  ילית על פעילות השותפות,של
סקטש שוניל  בורים  במשק,  שדח  או  יטולם  ניסיה  כל  ויים,ל  ודאות  ית  לאי 

לגביבשווק מ   ים  ריבית  מקורות  תנודות  ועוד,  ומטימון,  להשובע  על  כן  פיע 
 אלית. בחברות ישר זרים להשקיעם ומקומיי ל גורמים תם שכונונ

 לם ובארץשינויים בשוקי ההון בעו 8.23.3

בשוקי  ים  יינמאופ  ככלל, גבווודתיתנההון  בפרט  ת  לחברהה,  ות ביחס 
ביה.  לוגטכנו ושוקי  שפל  בישראל  עלבעההון  להקשולם  מציוול  על  את  ת 

לפע מימון  חברילומקורות  של  הפורותן  ות  להעשויטפוליו  השה  לו  פעה  יות 
ות יה בחברתון ממימוש השקעוהפיק רווחי ההשותפות ל  לעל יכולתה שעה  לר

כן,  טפוליו.הפור בש  כמו  ההוושפל  ביצולהקשו  עשוי ן  קי  על  הנפקות, ת    ע 
ח   וריות ציב  או   פרטיות שוקי    רעה במצבהף לכך,  . בנוסיוברות הפורטפולשל 

ובע בארץ  לה  ולםההון  לרשעשויה  יכפיע  על  עשל    ולתהעה  צמה  השותפות 
לכשי  ייסלג לצורך  ימימון  ופעידרש  ולפעילותה  הפורטפוליו  חברות  פיכך,  לות 

 ות.  יה הכספיל תוצאותלהשפיע ע

 נפיים מים ערוג

 ורגולציה ינהיקה, תקשינויי חק  8.23.4

בתחויי  לשינ שונוחקיקה  כגומים  המו  ן ים,  השפחוק  להיות  יכולה  על  עה  "פ, 
השופעילות  תוצאות של  הפ  ושל  תפותן  הש  יו.ורטפולחברות  כן,  תפות  וכמו 

מ  ת הפורטפוליווחברו להיות מושפעות  הננקטשינויים במדינייכולות  על  ות  ת 
מכהשונ  ותהרשוי  ידי חוקים  ות  כגוןוח  בשינויי  אלה,  תקצהקצאם  או יבים  ת 

  ויקטים.שור הפריבמנגנוני א

על פיע  להש  ח עשוייםוהפיתו  חום המחקרת תשינויים ברגולציה המסדירה א
בתחו  ות,השותפ  פעילות מענק  םבעיקר  במקרקבלת  כמו  חברות ים,  של  ה 

המ מרפורטפוליו  מימון  החשדקבלות  שינשות  בהינות.  ההשקפוי  שי  ל  קעה 
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כ כתוגופים  משיאמור,  פעילותהמסד  ולציה הרג  נויצאה  את  עשויה םירה   ,  
  יתוח אשרחקר ופמהעוסקות בות  הכספים הזמינים לחברעל היקף    להשפיע

 תשקיע בהן. תפותהשו

בפיתוח    ,פוליוט הפור  חברות   לותפעי שתעסוקנה  לשימוש ככל  אפליקציות 
ם.  ל המשתמשיידע שות המטיבתחום פר  ולציהה לרגפופ, כשתמשים רביםמ

פיתוח  כרוכ  גולטוריותהר  בדרישותעמידה   בזמן  ובהאוניטור  ה  צאות  ורוך 
רעה באופן  ע להשפיעשויה ל  ים אלומהחוק בתחוות  יות. אי עמידה בדרישכספ

ם על תוצאות פעילותה של תן של חברות אלו ובהתאותוצאות פעילעל  מהותי  
 שותפות.ה

מהווהולצהרג בלת  יה  נפרדחלק  בהןות בתהפעילמ  י  ח  חומים  ברות פועלות 
מור. במידה  חברות כאהדית על  שפעה מייל שינוי ברגולציה הפוליו ולכרטוהפ

ה לאפורוחברות  הרגולבדרישו  הודנעמת  טפוליו  ההנחיות ת  או  ציה 
גד אותן ולטוריות עשויות לנקוט כנעם פעילותן, רשויות רג  ונטיות בקשררלוה

ובאמצעים  ות  חבר זשונים,  פליליבהלי   לפתוחה  בכלל  הטם  כים  לת ו/או 
 . תקנסו

 משלתייםגורמים מוהטבות מאת מענקים   8.23.5

גון  שלתיים כורמים ממיבי גצקמתהנות  ילות  עתידחברות הפורטפוליו  מרבית  
ים לפעילות מחקר ופיתוח. מענקים והטבות  קהמעניקה מענ  ,תהחדשנורשות  

מגב פעיאלה  את  החבלות ילים  של  המקב ן  אורות  כגון  תםלות  גבלות מ  –, 
 תהמוטלו  המגבלות  הפרת.  ים זרים מ לגורכירת ידע  במולישראל  צור מחוץ  ביי

החבר ממענקיעל  נהנות  אשר  וות  אלהם  כתב  כאמור,  הטבות  האישור לפי   י 
להטםייהרלבנטוהחוקים   עלולה  סנקציות  י,  ביניהן,  שונות,  סנקציות  עליהן  ל 

פ  כספיות כמולילוסנקציות  שינ  יות.  של  קתב ויים  כן,  הגורמים  ציבים 
יצמצם את המענ  ופן שימנעבא  ,מוריםאמשלתיים ההמ ההטבות  ו/או  ים  קאו 
בעתידחש לקבל  עשויות  מ  ליםעלו  ברות  עהלהשפיע  פעילותותית  ן ל 

א תיהן  ותוצאו חברות  השק  .להשל  בין  עבנוסף,  מושפעות,  זרים  גורמים  ות 
ישראל, ובכלל ב  םטוריימים רגולידי גור-על  השקעות חוץ  היתר, מהמשך עידוד

  כאמור,   עות החוץקאו יוגבל עידוד השיופסק ו/  בו  . במקרהום המיסויזה בתח
ובהתאם  ,  המוחזקותחברות  בגורמים זרים  ר לפגוע בהשקעות של  עלול הדב

 . צאותיה העסקיות של השותפותוהעסקיות ובת הןלפגוע בתוצאותי

 יו הפורטפוללחברות  ידי עתגת מימון קשיים בהש  8.23.6

בעיקוליפע הינה  הפורטפוליו  חברות  פעילת  ופיתת  ורה  ענפה,  מחקר  וח 
ב גבעהכרוכה  מנגלויות  כאשר  הראשוניים  ד  והות,  לחברות ן  איבשלבים 

אםסהכנ א  ות.  תתקשחברות  הצוילו  בעת  להשיג,  נורנה  מימון  לצורך  סך,  ף 
 את המשך  לול לסכןר עצוניים, הדב מימון פעילותן, מהשותפות או ממקורות חי

 ות.  תפוילות השהשוטפת ולהשפיע על תוצאות פע ןתופעיל

 גיים ושינויים טכנול  78.23.

ם  בשינויי  פייניםאפורטפוליו מתומים הטכנולוגיים בהם פועלות חברות ההתח
ם להשפיע באופן מהותי על חברות  יוגיה, שעשוילומשמעותיים בטכנו  מהירים

השפיע גם על לם  עשוייובשל כך  ות רבות  ספיוש השקעות כהפורטפוליו ולדר 
 ת.ול השותפתוצאות פעילותה ש

 עתירת הידע נולוגיה כמצבה של תעשיית הט  8.23.8

הפורטפוליו   חברות  הפעילות  בין  מ מושפעת,  גיות  לטכנולו  הביקושיםיתר, 
חים על ידן. מצבו של תחום הטכנולוגיה בישראל תלוגיים המפו וולמוצרים טכנ

משפיע  וב מהותיבאועולם  פעיל  פן  ועל  חברות תוצותן  של  העסקיות  אותיהן 
 שותפות. התאם על הוב טפוליו,הפור
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  קדירה לשוח  8.23.9

שלב הפורטפ   לאחר  חברות  על  אהפיתוח,  להחדיר  מוצרוליו  לשוק ת    יהן 
במוצרי  ולהגביר השימוש  ל  םאת  לקוחות רהאמורים,  שכנוע  של  בדרך  בות 

ויכולותי המוצרביתרונותיהם  של  כן,  ים.הם  חברו  כמו  הפועל  וליו  רטפת 
מוצריה את  ולשדרג  מנלהמשיך  על  לשמר  ולעהגדיל  ל   תן  אף  את  יתים 

והתתרונות ההי   טפוליושל חברות הפורפעוליים שלהם. אי הצלחתן  כלכליים 
ביאת המוצרלהחדיר   ולעמוד  לשוק  לפגיעה   דים האמוריםעים  לגרום  עשויה 

חבר של  במכירותיהן  הפורטפולמשמעותית  לפגווכתוצאה  יו  ות  ע מכך 
בנוסף,צאובתו השותפות.  של  פעילותה  מנת   ת  חדירה  לב  על  מוצלחת צע 

ר דרוש  בילשווקים  משמעותים,  בידי הון  עולה  תמיד  לא  אותו  חברת    , 
 ייס.  ליו לגהפורטפו

 ווק מסחרייה לשלב של שעסר וודאות לגבי הגחו .23.108

המחקר  פעילויות  בהצלחת  וודאות  כל  של  אין  הפורטפוליו  חב  והפיתוח  רות 
בסיס  לש  הגעתןו על  מוצריהן  שיווק  של  גנובמסחרי.  לב  חלק  דול סף, 

עוד לפני שיש הכנסה. כשלון באחד   טפוליו נצבררות הפורל חבמההוצאות ש
לג  והפיתוח  המחקר  משלבי לטמיוןעלול  לירידה  ההשקע  רום  כל   ה של 

בגין המוצרים  בל  יתן יהיה לקשבוצעה. כמו כן, אין וודאות לגבי המחיר אותו נ
 קם. יוולכשיחל ש

 שותפותה הם פועלתתחרות בשווקים ב 8.23.11

  י בעל  ם שותפות, אשר חלקה  בפעילותה שלהמתחרים   ופים ימים לא מעט ג קי
ויכולו יותר ות או טובסיות זהות פיננמשאבים  פים  סיתרונות נו  יבעלחלקם  ות 

המממנים ים  בגורמים אחרעל פני השותפות. אי הצלחת השותפות להתחרות  
במיז פעילות  מיםומשקיעים  עלולה    בתחום  עהשותפות  עסקיה,  ל  להשפיע 

 . של השותפות פעילותה וצאותבה הפיננסי ותמצ

 הנולוגי/ טכ עיכובים בפיתוח מוצרים 8.23.12

ם. בשלב הפיתוח, עשויים ימוצרים שונ  ליו מבצעות פיתוח שהפורטפולחברות  
בפיתוח  עיכובים  ש  להיווצר  הפעשוהמוצרים,  להפסדים.  לגרום  ם  סדי יים 

נסי  ן הפינעסקיהן, מצב  על מצבן,   תיאופן מהום להשפיע לרעה בכאמור עשויי
פעילותן ותוצ תוצאות  אות  על  ובהתאם  הפורטפוליו  חברות  ת  פעילו   של 

 ת. השותפו

וחני של חברות הפורטפוליו והפרת זכויות קניין  רות הקניין היהעדר הגנת זכו 138.23.
 יימותק

הפ פירעיקר   חברות  של  הפיתוח  לורטות  מתגבש  רוחני פוליו  קניין    ידי 
הג  ן.שבבעלות זכויהיעדר  של  קנייןנה  א  ות  הן בשל  רוחני  עלויות ההגנה  לו, 

הגנה יכולת  היעדר  בשל  מסוימיבמקרי  והן  עשוי  ם  שם,  מבלעדיותן    ללגרוע 
הפור משמעותית טחברות  לפגוע  מכך  כתוצאה  שפיתחו,  במוצר    פוליו 

,  השותפות. כמו כןה העסקיות של  ותיסקיות ולפיכך גם בתוצאהע  בתוצאותיהן
רוחני קיימות של ויות קניין  הפרת זכ  יו לגרורת הפורטפולוח של חבריתעלול פ

    צד שלישי.

 חלופיים וצרים מ 8.23.14

נט על מוצרי חברות הפורטפוליו,  טים ורישום פרי לאחר פיתוח המוצכ  ,ייתכן
בידי צדדייעל  ככל שיירשם, יוכנס ופילישיים לפתח מוצרים חלם שה  ים בהם 

טכנולוגי   יאפש שינוי  של  ר  אשר  המוגנות  זכויותיהעקיפה  בן  מקרה  בפטנט. 
ת צרי חברוחרים למורים מתכול ויעלה בידי צדדים שלישיים לפתח מוצי  ,כזה

דבר לה  הפורטפוליו,  עלול  חברות  גאשר  של  במוצריהן  התחרות  את  ביר 
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 הצפוי שלהן.   ווחהקטין את הרהפורטפוליו ול

 פיתוח ניכרים למחקר ו זקקות למשאביםהי 8.23.15

והפיתוח, כל  בתחומי המחקיו נעשה  ות הפורטפוללות חברניכר מפעיק  חל ר 
מוצרים   פיתוח  הליכי  הוצאותנמשכיםעוד  ולחברות הפיתוח    ,  גבוהות 

איןוהפ המחקר    רטפוליו  הליכי  בהצלחת  התלות  אלו.  ממוצרים  הכנסות 
עלו בלה  ופיתוח,  מהותית  לפגיעה  הפורטפוליוחברלהביא  בו   ות  מקרה  בכל 

ם או בחלקם,  כשלו, במלואיניים ייניסויים קל  בכלל זהופיתוח, ור  מצי המחקמא
 ח או עלויותיו.  מן הפיתו מבחינת זעדיהם או יחרגו באופן משמעותי מי

   חירותסחוסר  23.16.8

התחלת בשלבים  טכנולוגיים  במיזמים  בדהשקעות  הינן  השקעות רך  יים  כלל 
 קושי לממשן.  שישלא סחירות 

 ם איכותי כוח אד 23.178.

וחבהצל  רכיב חשובמ ו כוח אדם איכותי,  רטפוליו הינברות הפו חת השותפות 
אין   ומוכשר.  ודאמקצועי  השכל  כי  אוות  הפורטפוליו  ותפות  תוכלנה   חברות 

 ך להעסיק או לגייס כוח אדם כאמור.  ילהמש

 ת ביזמיםתלו 8.23.18

בדע  הי המחקר  פעילות  משבבסיס  חברות  ה  נשעןשקיעות  ,  הפורטפוליו 
כרבבמידה   בדרך  יזמלל,  ה,  של  הידע  ועלעל  לממ  יהן,  זה יכולתם  ידע  ש 

יפסיק יזמים  ורטפוליו, עלולה חברות הפעילותם בו את פלמוצרים. אם אותם 
השפהל לכך  פורטפוליועיות  חברות  אותן  של  פעילותן  על  משמעותית  ,  ה 

כי עם התקדמות   עם זאת יובהר,ת.  תוצאותיה של השותפועל  כך  וכתוצאה מ
השדרה    ועם הרחבתו  פורטפוליבבסיס חברות ה  מדיםיקטים העורופיתוח הפ

הפ חברות  של  והמקצועית  ופוחתתהולכיו,  ורטפולהניהולית  התלות   ת 
  האמורה.

 על מימוש החזקות  תמגבלו .23.198

ו/או  ת  ריולטוו/או רגוות חוקיות  יות להיות מגבלמחברות הפורטפוליו עשולחלק    
ניירות  זקות השותפות בל החהמימוש ש  את אפשרות  לות להגבילהעלו  חוזיות

מדיני בלות  ממגהיתר,  , בין  מור עשויות לנבועחוקיות כאגבלות  הערך שלהן. מ
ע חסימה  וכללי  נהתחרות  דיני  פי  עשויות ירויל  רגולטוריות  מגבלות  ערך.  ת 

ניירות וש  מבקשים לרכהם  ישורי היק"ר עבור גופיהיתר, מקבלת א  לנבוע, בין
ך אותם ם תהפוהשקעת, באופן שקנאביסת ביו העוסקוות פורטפולערך בחבר

מהותי    בעלל ענמניות  בעל  בו/או  ו/או  ענייין  אפקעל  בחברת  טיין  בי 
פות, וכמפורט  פורטפוליו הקיימת של השותהחל על חברת  כפי שיו,  ולפהפורט
זכות סירוב    מתןהיתר,    ביןעשויות לכלול,  ות חוזיות  מגבללעיל.    8.8.4בסעיף  

זראש ו/או  הצטרפונה  זכוכות  ו/או  לרכישה  וטו  זכות  ו/או    bring alongת  ות 
 וליו.  פורטפ י מניות אחרים באותה חברתבעלל

 חברות פורטפוליו  פעילות לם יות הדרושנאיבוד הרישיו/חידוש-אי 20.23.8

חוקיות    לותלמגבה להיות כפופה  עשויו  ברות הפורטפולי חחלק מפעילותן של   
רגולטוריות,  ו/ קבלת  או  שונים,פעולרישיונות  כגון  בתחום  רישי  ה  ונות  קבלת 

מוצריםוהית ו/או  גלם  חומרי  ויצוא  ליבוא  של  וכד'.  רים  ברישיון    הפרה  תנאי 
להוכאמור   לביטעלולה  רוביל  שלילת  או  עלול  יל  אשר  דבר  כאמור,  שיון 

   פעילות חברת הפורטפוליו. באופן מהותי עללהשפיע 

 ת מידעועי סייבר לאבטחאיר 8.23.21

וחבהש  עשוותפות  הפורטפוליו  להיות  ירות  פ ות  או  מערכות  לנזק  של  גיעה 
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כאמור ירה של גורמים זרים למערכות  ריצה וחדונות פ, וכן לניסימידע ומחשוב
כסף    ניבת מידע ו/אוגעלולה להיות  אשר תוצאתן    גיעות "סייבר" אחרות,פאו ל
ו/או  של השו  פעילותב  עהפגימחיקת מידע מהותי ו/או  ו/או   של חברות תפות 

 ניין.  הפורטפוליו, לפי הע

ואימרכי 23.228. סיכון  המחקרבוודאות  -בי  שמבצעוהפיתו  ו/או  הצלחת  חברות    תח 
 ו/או במסחורו  ליוהפורטפו

מרכיבי  כרוכה בליו  מחקר ו/או בפיתוח שמבצעות חברות הפורטפוה בעההשק 
ובאי ז-סיכון  ודורשת השקעת  גבוהה  ומשאב ודאות  ניכרמן  ות ים מצד חבר ים 

מצד השותפוהפורטפ וכן  פעילוליו  על  בפיקוח  הערכת    ביצועו  ת החברותות, 
השקע של  השו סיכונים  הפיתוח  בהןפות  תות  ו/או  שהמחקר  וודאות  כל  אין   .

ו/או  בשמ יצליח  הפורטפוליו  חברות  תוצאושצעות  ו/או מסחור  המחקר  ת 
 . פיתוח יצליחה

 כונים מיוחדים לשותפותיס

 חריות והגבלת האותף הכללי ות בשתל 38.23.2

 שלו. מ םי אין אמצעים ממשייכללף הלשות  

י השותף הכללי.  תהיה בידועסקיה    ותפותשהשליטה המלאה על ניהולה של ה  
המוגבלה צורה    אל  שותף  בשום  או  ישתתף  בניהול השותפות    עסקיה שהיא 

יעשה ב  ותף המוגבל שפטית כלשהי. פעולות השמה  ת פעולתפוהשושם  ולא 
ת את  לא  מסויהשותפות.  חייבנה  המפקח דר  מותלפעולות  הסכמת  ושה 

לפר ט  ורפכמ א'  כנספח  המצורף  הנאמנות  ובהבת  4  קבהסכם  סכם שקיף 
 קיף. שתב 5א' לפרק   פות המצורף כנספחהשות

השותפ   לאמור  הסכם  בכפוף  כי  קובע  דות  הבכל  השותף  דיו  עובי,  כללין, 
וגבל, השותף המ  לת או כלפיהמוגבי השותפות  יו, לא יהיו אחראים כלפלנהומ

כל   אמעשעל  השה  בשם  שעשו  מחדל  הסמכויות  תפוו  פי  על  המוגבלת  ות 
ם כן  אא  פי דין, אל  ות המוגבלת או עלכם השותפכללי בהסותף הששהוענקו ל

כאמור או  המעשים  בתרמית  א  נעשו  היובזדון  )רו  רשלנות    13ף  סעיאה  ו 
 (. יללע 5לפרק  שותפות המצורף כנספח א'הם בהסכ

פרויקה 48.23.2 הסכם  העדו/או  להשקעה  מתאימים    טים עדר  לתיקון  אישור  ר 
 ית לליפה הכהאסר אישור ו/או העדהשותפות 

הה   תמורת  בניכוכספי  הוצאות  נפקה,  המיועדים  ובה  קהנפהי  סכומים  ניכוי 
השוטסולכי ההוצאות  השפ י  לניהול  להשתתפות תותפוות  מיועדים   ,
כי לאתקנון הבורסה קליו.  ות הפורטפושקעה בחברבה  שמו למסחר יר  ובע 

השותפות  בשוערך    ניירות אם  אלא  מוגבלת  בכלתפות  תקנון תעמוד    לי 
ההנפקה  ת  כך, כספי תמורם לבהתאלעיל.    8.7.1תואר בסעיף  כמורסה,  הב

 , כמפורט לעיל. מחקר ופיתוחלהשקעה בפרויקטים של שו אך ורק מ( יש)נטו

 מס היבטי 5.28.23

הק  סוגיות   נדונו  המס  טרם  היחידות  ולבעלי  השותפות  לפעילות  שורות 
ב המשבפסיקת  אפשרות  תי  כל  ואין  בישראל  לקבוע  פט  או  כיצד לצפות 

הכרעתם.  כאמור ל  תה סוגיות משפטיוט אם וכאשר תובאנסקו בתי המשפיפ
אין   המשפטיות,  מהסוגיות  חלק  לגבי  כן,  תהיה אכמו  מה  לצפות    פשרות 

 . המיסים שותר עמדתה של

מחזיקהו   ועל  השותפות  פעילות  ועל  ייאיל  מס  משטר  חל  היחידות  חודי,  י 
זה לעיל, לשינויים  לתשק  7כמתואר בפרק   עקבות תיקון הדין,  ב  יגרמושיף 

המיסים, כאמור לעיל, יכולות להיות השלכות    ינוי בעמדת רשותפסיקה או ש
 השותפות.  ים בניירות הערך של מהותיות על המשקיע
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עה בתחום פעילות השותפות,  השקרויקטים מתאימים לפאו  ימצ  לאידה ובמ  
ל במהפו  ותחברמעבר  ו/או  תקרטפוליו  לא  שהשותפות  אידה  את   ישורבל 

ספים,  פרויקטים נו  עיצוההשתתפות לב  מחזיקי יחידותת של  לליסיפה הכהא
 . ל תוצאות השותפותע עישור כאמור, עלול הדבר להשפיאדרש ככל שיי

וסיכונים מיוחדיםמקרפי טיבם )סיכוני  -לן עיכוסגורמי הירוט  להלן פ   ו, סיכונים ענפיים 
בשותפל דורגו  אשר  השותףות(  להערכות  השפמ  יפ-עלהכללי    התאם  על   עתםידת 
 וקטנה(:  ולה, בינוניתדה גמוגבלת )השפעסקי השותפות הע

נה טעה קהשפ ה השפעה גדול השפעה בינונית   יכון ס   

ו סיכוני מקר  

  x ורונה יף הקנג 

x   פוליטי, ביטחוני   מצב
 ליכלכו

 x    שינויים בשוקי ההון
 רץבאבעולם ו

 סיכונים ענפיים 

  x ,תקינה   שינויי חקיקה
 ה צילורגו

 x  הטבות מאת קים ומענ
 מים ממשלתייםגור

  x ת מימון  קשיים בהשג
ות  רלחב עתידי

 הפורטפוליו 
 

 x  נולוגיים טכ שינויים 
 

 x  שיית  של תע צבהמ
רת עתייה גהטכנולו

 הידע

x   וקלש חדירה 

  x   חוסר וודאות לגבי
ווק ל שיש  עה לשלבהג

 מסחרי
 

 x  תחרות בשווקים בהם  
 ותפשותהפועלת 

 x  פיתוח  בים ביכוע
 טכנולוגיה /מוצרים 

 
 

 x  זכויות  העדר הגנת
חני של  ון הרהקניי

חברות הפורטפוליו  
זכויות קניין  רת פוה
 מותקיי

 x  ם ים חלופימוצרי 
 

  x   היזקקות למשאבים
 רים למחקר ופיתוח ניכ
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נה טעה קהשפ ה השפעה גדול השפעה בינונית   יכון ס   

x    סחירותחוסר 

 x  וח אדם איכותי כ 

  x תלות ביזמים 

  x ימוש מ על ותמגבל
 תזקוהח

  x בוד  אי/חידוש-אי
רושים  דנות ההרישיו

חברות  פעילות ל
 פורטפוליו 

 x   אירועי סייבר לאבטחת
 דעמי

 x  ין ואמרכיבי סיכו-
צלחת הות בודא
  ו הפיתוח חקר ו/אהמ

שמבצעות חברות 
  ו/או הפורטפוליו

 סחורומב
 

דים לשותפותיוחם מיכוניס  

x     תלות בשותף הכללי
 תיוהאחר והגבלת

x   רויקטים  העדר פ
מתאימים להשקעה  

שור  ר איאו העד/ו
הסכם ון לתיק

ר  דהשותפות ו/או הע
פה סיהא ישורא

 ית הכלל

x   היבטי מס 
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 על ידי השותפות  חזקתוהחברה המ יאורת -ד'חלק 
 

להמידע   חברת הפורטפוהלןהמפורט  עם  בקשר  שנמסר  הקליו  ,  מידע  על  מבוסס  יימת, 
עם  ן בקשר  המידע המפורט להלטפוליו הקיימת. יודגש, כי  רופה   על ידי חברת  ותלשותפ
ההאסטרטגים,  היעדי להתפתחותה  וצפי  חש   עסקית  הקיימת,  הפות  ברל    הינו רטפוליו 
סס על המידע וההערכות מבות ערך, היד, כהגדרתו בחוק ניירו תידע צופה פני ענת מבבחי

הפורטפוליו  ו  נמסרש  חברת  ידי  על  שיהקלשותפות  כפי  למועד  ה  חברל  עדויימת,  נכון 
ות וביניהם, הצלחת ותפשליטת הש ם במים שאיניה בגוראשר התממשותו תלוהתשקיף, ו

בגיוס הון  הצלחתה    ותה היא מפתחת,יה אנולוגהטכ  בפיתוחהקיימת  יו  פולרטפות הרבח
חברת הפורטהש   , מצבהותלפעיל פועלת  בו  וכן ו  פוליוק  בעולם  מצב השווקים  הקיימת, 

 .  הט להלן בחלק ד' ז, כמפורהפורטפוליו הקיימת תרבח מי הסיכון שלורג
 

 שותפות ת ה החזקו .248

התשקי 8.24.1 למועד  הפוותהש  ,ףנכון  להשקת  בהסכם  בתקשרה  חברת  עה 
ה. לפרטים   ף זפי תשקי  בכפוף להשלמת ההנפקה על  , הקיימת  טפוליופורה

 .  יללע 8.20.3ף סעי  ההנ"ל, ראבחברה  עהההשקם אודות הסכ

היא   מהותית  חברהמועד התשקיף, מנקודת מבטה של השותפות,  ל    וןנכ 8.24.2
קלול של  בש  שבבהתח  תוית מבחינתה של השותפעותהינה משמה שחבר

כאשר   –היבטים כמותיים    ן: )א(כמפורט להליכותיים,  אומותיים  היבטים כ
או יותר מסך נכסי    15%מהווה  ליו  פופורטברת  ח שווי החזקות השותפות ב

בדוחותהש איכותיים  ספייםכה  ותפות  היבטים  )ב(  שיקולים  ב  –;  חינת 
היתר,    שונים, איכותיים   בין  פוטנציאלי  תי  מעומש  שוויהכוללים,  או  )נוכחי 

הקר ה בשנה  של  השושקעובה(  התתפות  בה,  השקעה ת  חייבויות 
השו של  אחרימשמעותיות  גורמים  ושל  בהתפות  וסיאו    ם  יפות  שחכונים 

השותפות בוחנת    ותפות בה.שה  קשר עם השקעת משמעותיות לשותפות ב
ק משיומאת  שווי  של  )נמעוו  הק  או  כחיותי  בשנה  ל  שרובה(  פוטנציאלי 

פחבר ב ת  בהתחשב  היתר,  בין  שבו   וגיטכנולהח  פיתוהשלב  ורטפוליו, 
 וצאת המוצר לשוק. וקרבת האת אותה חברת פורטפוליו נמצ

,  תלעמעת    מהותיותהשותף הכללי רשאי לשנות את הגדרת הן  וריודירקט  
  שותפות.של הפתי ן על כך גילוי בדו"ח התקויתיאמור, ובמקרה כ

 בה ת הקיימו ת השותפות, אודות חברת הפורטפולי דיעי בטי, למהלן מידעל 8.24.3
 מועד התשקיף:  ן לכוחזיקה השותפות נמ
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ת  ר שם חב
 פורטפוליוה

המחזיקים ם )וספיקים נימחז תחום הפעילות 
  בהון בדילול מלא 25%מעל  
 רים(קטומנות דירת ל כואו בז

 

  * וןקטוריבדירגות השותפות נצי

ה מונו/בכוונת וכמם יאכ מה ז)לכ
 השותפות למנות בפועל( 

 *קיףש ד הת קה נכון למועור אחזשיע

ל מלא  ילודב בהצבעה  בהון
בהון 

 ובהצבעה 

טל  ד"ר ועידו מרגלית  , היזמים ם שובחימ ביסקנאייצור זרעי  בע"מ  אנברידק
  4 ות למנ זכאים  , שרמן

 .  דירקטורים

  3שנם  למועד התשקיף, ינכון  
קאנבריד, כאשר  קטורים בדיר

פי תקנון החברה, ניתן  -על
 ירקטורים. ד 5למנות עד 

 

 4.04% 4.76% 4.76% ין א

 
בלת אישור קם  כי עוין,  צי .  לילע  8.20.3ף  סעיבתואר  מכ  ,קאנברידבותפות  ידי הש-על  עהוהשק  ל פי תשקיף זהההנפקה ע  שלמתם בכפוף לה ינהנתונים  ה  *

כך שאחזקות השותפות במניות קאנבריד,  ד,  של קאנבריגילות נוספות  רמניות  תפות  לשו  יוקצו ,  קאנברידמניות מהותית בבעלת  כ ות  "ר לרישום השותפהיק
כאמור,  הקצ  חרלא כוללנה  תשקפאה  השותפות  ת  אחזקה  המנימה  10%  -כבקנאבריד של  של  המון  קאנברידות  והנפרע של  ה  ונפק  היו  הנ"ל  לו  מניות 

 . לעיל 8.20.3 ףבסעיורט כמפ , והכלמוקצות במועד התשקיף
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 ( "החברה"  או "אנברידק לן: "ה)ל "מעביד נברקא 8.25

 כללי      8.25.1

חאנבריק א. היא  שהתאגדפרטברה  ד  על    בישראל  2017נת  בש ה  ית 
וצאי חטיבת  י  ,(VP R&Dן )מ"ר טל שר"ל( ודרגלית )מנכו מד עיידי  

הירק קוזרעי  של  ז  רהבמט  Syngentaצרן  ונת  קנאבילפתח  ס רעי 
 . ותרמשופ תכונות אגרונומיותובעלי  יםביצי

גבהשבמתמקדת  יד  ברנקא ב. הקנאביס  ת  נטיחה  צמח  עזרת  בשל 
מייגוולנכביוט  ליםכ קנאביס  יצור  ל  דיכב  קדמיםתם  ים ושבחמזרעי 

יאפשאשיבים  ויצ ר רו  ר  גידול  עיאוב  חי וומחד  גבוהה  ר  בוכות 
 .  רההדירת תוצ וחתייאפשרו פומאידך  ,ליםדהמג

יד רבנקאבכוונת  ,  צלחהההפיתוח בחקר ומת שלב המשלבכפוף לה ג.
נות כותבעלי  ו  וההגב  ותהדירים באיכזרעים    יסבנאק  דלילמג  ציעלה
אשריוחיונת  וומירונאג אוי  ת  שרשרת    של  ציהימיזפטאפשרו 

 ולה. תעשיה כה האספקה של 

ולחן ה בשילא חברה מובינבריד האקמסר לשותפות, כי  בריד נקאנמ .ד
חברהקנאב בחטיבת  הזרעיםיס  המ   ות  כאשר 47סחרשבלשכת   ,
ההחט  מטרת היבה  ענף  קידום  בישר יא  צרכי זרעים  כולל  אל 

ט פתיחת השוק המקומי ליצוא של ובפר  יס של זרעי קנאבולציה  הרג
מאביקני  רעז מנכ"ל  ס.  שולחןקאנבריד  כנציג  ביס  קנאה  שמש 

 יבה. בחט

בבעחש  יקאנבריד  לכי  ,  נמסרקאנבריד  מ .ה בת  מלאהברת  ,  לות 
BetterSeeds Ltd.  להלן( " בהשבה"(,  בטרסידס:  של  עוסקת  חה 

ית תשתע המצטבר והיס הידינם קנאביס על בסם שאלאיי ידולים חקג
קאנבריד.    של כיחברת  נמסר,  בחבר  מקאנבריד  חברה ס  דטרסית 

רש  CRISPRILד  גמאב  ומי חחברות מתד  אגהמות,  ת החדשנושל 
תעהביוטכ התרונולוגיה,  חקלאותפשיית  חוקרים  ועו  ות,  עם  ד, 

ממוסבימו האוניבלים  של  המחקר  בישראל  סיטארדות  וקבוצות ות 
שיאפשרו   , במטרה לפתח כליםיבא ושניידרם שמבתי החולי  מחקר

הדיפושאת   והיע י ר  שוק  העילות  הא יוהגנומית  ריכה  ל  טמעה  פשרו 
 סגרת המאגד,במ.  48קר במחולו בתעשיה  א  ל כליםעילה שימהירה ו

וכן  סידס למענק  תה בטרזכ הינה זכאית לרישיון מרשות החדשנות, 
מיום  שימוש   המאגד  בהסכם  בהתאם  המאגד,  .  1.5.2020לתוצרי 

, ןואשהוגש פטנט רה  שר ביחס אליתכונות ארמת  טפובטרסידס פלל
 להלן.  ג .8.25.12עיף  בס כמפורט

לימה מחזור השהחברה  יף,  שקהתכון למועד  נד נמסר, כי  מקאנברי .ו
של   שלטיקהגנ  צובייראשון  לייצר  מנל  עס  הקנאביצמח    ה  זרעי ת 

ת בשלב נמצאת כעהחברה  כי    סר,. כן נמיתרחמסת  ובכמ  49וא מכל
זר מכלוא  ייצור  העי  )המומהגנטיקה    פוי צ  יצורםאשר    ,(צריציבה 
שנת    להסתיים השלל.  2020בסוף  היצור  אחר  בכוונת מת    הנ"ל, 
התוצרבחיל  להת  החברה הניבחינת  בחוות    אר מתו)כ  סיונותת 

 
חר שחברות  . מאחר תחת חטיבת הזרעיםמאוגדות בלשכת המס  מקאנבריד נמסר, כי חברות הזרעים בארץ  47
גדות  הקים התאלו להחליטו חברות א,  להןיה ייחודית  גולצ עלת רם, ביענף בחטיבת הזרע -רעי הקנאביס הן תתז

 לפעילותן.  ת  נפרד
48 se/5037ress_releal/porg.ihttps://innovationisrael. 
מכלוא    49 זרעים אשר הזרעי  סלקטיבי ה   ם  רבייה  הליך  צ  ופקו באמצעות  מכוו מחים  של  נת  באמצעות הכלאת 

טא  טבי שיתבמי  גנטי   ה היא ליצור תמהילההכלאטרת  ים. מיגוטיים( שונים )הומוז רה מזנים טהו משני צמחי הור
 .בצמח הצאצא

https://innovationisrael.org.il/press_release/5037
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 .  להלן( ב.8.25.10יף בסע

קא  ועדלמנכון  קביל,  במ  מחבבשלנמצאת  יד  נברהתשקיף,  קר  י 
השלבלטותוח  ופי פת  פלטפורמת  התכונותמיתוח    TMMaxldieY  ת 

הוביר  אש אליה  ידי  שו  גחס  פטנטיםחברה  העל   וארת)כמ  מספר 
  .(התאמה, בהלןל.ג 8.25.11בסעיף  ו 8.25.4בסעיף 

יע עם הצם יהיה ביכולת החברה לאותזרעים  יד בדבר הכות קאנברערה
המחקר ה  השלמת  יכולת  להוהפיתוח,  ליחברה  ביטודביא  תכונות    יי 

רעי  זמת מועד ייצור  השל לעיל,    ורטכמפהקנאביס  ח  גנטיות רצויות בצמ
הנמצאים   המש בהמכלוא  במועד  ייצור  לעלב  תחיצוין  מועד  לת יל, 

ת בחווהבחינת  החברה  בכווא  הניסיונות,  וצרת  להשר    קים נתה 
פלטו ההשלמת  בבחי  TMMaxieldY  -פורמת  פני הינן  צופה  מידע  נת 
כמשמעו  ע ניבתיד,  הערכיחוק  על  המבוססות  ערך,  קאנבריד   ותרות 

קיימיהתפתחויות  בר  בד עועתידיים,    םואירועים  מידע   לבהתבסס 
המצו תונ נכבידיים  ונים  קאנבריד  הי  למועד  אלון  הערכות  ו  תשקיף. 

של להתממש  עשויות  להתא  מכאו  מהותית  שונה  באופן  פי  ממש 
מגשנצפה,   שאינםכתוצאה  שונים  החברהבשליט   ורמים  ם  הוביני  ,ת 

   להלן.  8.25.18סעיף  ם ביכון הנזכרי הסהתממשות אי אילו מגורמי 

 הנהלת החברה     ..5.228 

מרגלית   א. ודירקטומ  ייסד,מ  –עידו  מנכ"ל  בחברה.  הינו ר  מרגלית  ר 
תרונום  אג בבעל  שני  עמואר  למעסקים  נהל  מעם    שנות   20  -לה 

ר  משימש    ,תפקידו האחרוןשראל. בי החיים ביבתעשיית מדעניסיון  
 נג'נטה.  ל קבוצת סים שחטיבת הזרעיב מרגלית כמנהל פיתוח עסקי

ד"ר שרמן    בחברה.  נכ"ל מו"פ ודירקטורמס   מייסד,  –טל שרמן    רד"  ב.
אגרונוםיה צמח  יאיקטגנו  נו  לדשל  שרים.  דוקטור"ר  במדעמן  י  ט 

אבהצמ תל  מאוניברסיטת  דח  ב "ר  יב.  כיהן  הקושרמן  דם  תפקידו 
פרויכמנה שלל  א  קטים  בחטי-עקות  המו"פ  ביחידת    בתביוטיות 

 ה. צת סינג'נט קבוהזרעים של 

 בריד ניים על קאנים חיצומבה כללית והשפעת גוריסב  .38.25

 קער .א 

של  תחום    מהתפת  החברהעיסוקה  שנולד  שתיחותן  מגמות    ל 
 קצרה להלן. פי שיפורט ב, כשחלו בשנים האחרונותליות, בוגל

רדבמהקנאביס  שוק  פתיחת  מחד,    רפואיים  ות  בינות  לצרכים 
 . סשה לזרעי קנאביהדרייל את , מה שהגדכים פרטייםלצרו

טכנולל,  קביבמ  ומהתפתחויות  לצ הובידעיות  וגיות  תעלו  שיית מיחת 
 רות.  פושת מ עלי תכונוים חדשים, בח וההשבחה של זרעהפיתו

של   דוח  שגוד  ,Markets and Marketsלפי  העולמי  ל  הזרעים  וק 
 CAGR -לגדול ב וצפוי 2020 בשנת דולר  ארדמילי 59.3 -מוערך בכ

 .202550ד דולר בשנת יארילמ 80.9י של לשוו ויגיע 6.4%של 

 כללי  –יס הקנאבהשבחת זרעי צמח     ב.

בשסמנמקאנבריד    כי  חקלאר,  מגידולים  אחריםונה  יס,  בקנא,  יים 
כפי    אחרונות,רות השנים השר בעקלא נח כן, ומס  םכס  רמוגדותו  היב

 
50 -tmarke-edse/portsRe-ets.com/Marketdmarktsanmarke://www.https

l,USD%2080.t%5D%20The%20globa#:~:text=%5B301%20Pages%20Repor126130457.html
.20by%2020259%20billion% 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/seed-market-126130457.html#:~:text=%5B301%20Pages%20Report%5D%20The%20global,USD%2080.9%20billion%20by%202025.
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/seed-market-126130457.html#:~:text=%5B301%20Pages%20Report%5D%20The%20global,USD%2080.9%20billion%20by%202025.
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/seed-market-126130457.html#:~:text=%5B301%20Pages%20Report%5D%20The%20global,USD%2080.9%20billion%20by%202025.
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גיד ווז  ים לושנחקרו  בחקלאות,  אחרים  ם  תחובימת  יק  ,ךכמשנים 
גנטיתואחיות  ציביחוסר  של    ה עיב  הקנאביסגידולי   שפיעה  המ,  דות 

 . ש הסופילמשתמר וגמהמ על התוצר

  , כןל  עני, וצויבי חנסיידול אינטלג  הותאמולא  אביס  צמחי הקנ,  כמו כן 
שכ הש  לבעוד  של  עררשרת  תל  תעשייתך  במהקנאביס  ם ליגדויה 

לס והדיר,  אקנפק  כדי  איכותי  הנוכהגנטיקביס  שלחיה  ביס אהקנ  ת 
ימות תאבלתי מרות ודלים הן יקגהמ  של  ת יוטכנרואגקות הטיוהפרק

   ה גדול.מיד הקנל בלגידו

 כללי מידע –ביס צמח הקנא .ג

האחה הראיחומרים  על  הפרמקולוגים  הקנאב  תפעולה  צמח  יס  של 
קנבינואידים  נקר פעיל  ו ח)אים  כאשר ,  (Cannabinoids  –מר 

הידועים  ה הפעילים  הייבמחומרים  ול הידרוקנאבינטטרא הנם  ניהם 
(THC)  לידיובקנאוה  (CBD)  .החוהש של  שונה: רמפעתם  הללו  ים 

נוסף  ו  CB1רך הקולטן  ד  פסיכוגנית  היא  THC  -הל  תו שפעשר העיק
וד  ון ובחילות, בעאבת  זי שפעה במוח על מרכה  ך הוא גם בעלעל כ

, לכן עיקר  CB2על קולטן  קפית  ימערכת ההל בעיקר בועפ  CBD  -ש
היאהש הי  על  פעתו  תחושות  וקכאב,  שרירפיות  ת יכוהא.  ימתח 

ן הגידול,  אופ  ם:גורמי  ידי מספר הקנאביס נקבעת על    שלהרפואית  
 ילים, השבחת זנים פע  של חומרים אחוזים  מה גבוהה במירה על רש

 .מה וייעוד של זנים למחלות שונותובעיקר התא

אינדיק  -עיקריים    מינים  שלושה הקנאביס    לצמח ה  סאטיבה, 
  נים.זחב של ר  מגוון שמהם ניתן לייצר ליסרודראו

)ה זנ(  HEMPמפ  למגוון  נפוץ  שם  פסיכים שאינהוא   51ים יואקטיבם 

קנ ההסאממין  אביס  של  הינטיבה.  המכימפ,  זן  נמוכה   תומכ  לו 
של רמופן  א)ב  THC   במיוחד  זני הנדרשת    THCת  כללי  עבור 

  הפקת סם   למטרות  אותולא מגדלים  לכן  (, ו 0.3%  -ההמפ נמוכה מ
"קנאביס   גם בכינוייווע  היד  פלבד. ההמתיים בא לשימושים תעשייאל

מתייחס המקנא  נילז   תעשייתי"  חקלאיכגיד  שמשיםביס  רעים, ז)  ול 
שמנסיבים ומCBDי  ולמיצו  ים,  איחוד בבארה"ב,  ול  לגידותרים  ( 

בסיפירויהא בקנדה,  ובמדינות,  התשקיף,  למועד  נכון  נוספות.    ן 
 . נייןעס לכל דבר וקנאביל HEMP -ב ה במדינת ישראל, נחש

נח לגשההמפ  של  ידוב  שלחקלאי  הגידול  של  והעלויות  ו  הדרישות 
השפע  מליות,מיני שליליונטול  הסביבה  תות  מעריכים ומומחי  על    ם 

ניתן  שממרכיב השונים  ביניהם   מוצרים  25,000  -כליצר  יו  שונים, 
תו מזון,  תמוצרי  חוזוספי  בבניי   מרינה,  תרופוה,  דלקים, תידוד,   ,  

 וד.  עוסמטיקה יל, קו יק, נייר, טקסטסטלפ

 נתוני שוק הקנאביס       ד.

ד2020בינואר   ח  52וח ו ,  המחקר  וברכי  et cview MarkArת 
Research  ו-  BDS Analytics  הקנאביס  ירמככי    והעריכ ות 

בכקיות בארה"ב  והח דימ  12.2  -הסתכמו  עור  , כאשר שיולרליארד 
השנתי  חהצמי עוד  .  22.7%על  עומד    (CAGR)הצפוי  המצטבר  ה 

בדוח,  יצו קנאימכ  כין  ורפואי    ביסרות  לארה"ב  יותר ,  קנדהמחוץ 

 
להשפיע חומר פסיכואקטיבי    51 מ  נועד  על  העצב ערכת  על  לשינוי ים המרכזית  לגרום  המו  מנת  על    ח בתפקוד 

 .תנהגותוח או בה ב ר , במציים בהכרה, בתפיסהשינו  גרום מכך לה יו, וכתוצאמרכיב
52  -Market-isCannab-alb5274/en/Glohome/2020013000/swire.com/newsinesw.busww//:https
4202-llionBi-742.-tHi 

https://www.businesswire.com/news/home/20200130005274/en/Global-Cannabis-Market-Hit-42.7-Billion-2024
https://www.businesswire.com/news/home/20200130005274/en/Global-Cannabis-Market-Hit-42.7-Billion-2024
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בשנת  פהוכמ מ2019לו  דול  367  -,  למיליון  ד  840  -ר  ולר,  מיליון 
הי  כאשר הגידול  גרעיקר  של  בשווקים  ומקסימו  כתוצאה .  קוניה 

ה בשמהצמיחה  מפתצפויה  למווקי  לשח  בארה"ב  בוגרים  ימוש 
את    Arcviewהמחקר  חברת  ובקנדה,     שנת ל  שלהחזית  תעידכנה 

של   2024נת  שת ברחבי העולם ב מכירות קנאביס חוקיו  צפי, ל2024
 . ולרליארד דמי 42.7 -כ

 פעולל קאנברידת בכוונבהם השווקים      ה.

 עד הפוטנציאליםשווקי הי   (1)

ה למועד  גלל  ברידקאנ  כוונתב תשקיף,  נכון  לית  ובאפעול 
  חוקי   ונירפואי ה הקנאביס  האו  /ו  HEMPגידול  הם  ים בקבשוו
ההבדר  ויא)לת אודות  הרפואי,  ל  HEMPבין    לקצר  קנאביס 
 .  ל(לעיס"ק ג'  הרא

התשקנכון   הנהלמועד  ולהערכת  ים  השווק  ,קאנברידלת  יף 
 :לקמןכדם נטים אלו הנגמרלוונטיים לסיים ההעיקר

רפואי חוקי לגידול  יס  קנאב, כי  נמסרמקאנבריד    -קנדה       )א(
נית אך  זבקנדה  מספר  לייבא  המיועד רען  מועט  ם  יים 

הת כחומר  לצמלשמש  אם  חלתי  לכך  –חי   ונת בכו   ,אי 
רפואי   עי קנאביסר ייצור זרלהקמת את  ךלהיערהחברה  

 ה.קנדבצמאי ע

נמסר,  -ארה"ב   ( ב)  HEMPגידול  ו  מאחר  כי   מקאנבריד 
ח הברוקי  הינו  במה   הת בכוונ  ,ב" ארה פדראלית 

התחלת אחר  ל   .זה בארה"בסגמנט  בחילה  התמקד תל
נט וונת קאנבריד לפעול בסגמכב,  HEMPת זרעי  מכירו

נאביס ן גידול קבהות בארה"ב  הקנאביס הרפואי במדינ
מדינת  רפואי כגון  וגידול במה.  ניקליפור  מותר,  ידה 

 ,בדראלית בארה"פברמה החוקי  ליהפך  יקנאביס רפואי  
זרעילהתחתוכל  ברה  הח למכור  קנאביסל  רפואי   י 

 .  ח המוצרתויעם גמר פ ,ידיילסגמנט זה באופן מ

אינו  אי  האירופהשוק  ,  ת קאנברידערכלהמועד התשקיף,  ן לנכו
לחברהאטרקטיב גודלו  ב  י   גידול  פעילותוהיחסית  טן  הקשל 

ויח מצומצמת,  ספצסית  לזרעזאת  קיפית  רפואי.  נאביי  נכון  ס 
התשקי של  הטי  וגייתטכנולף,  למועד   ,קאנברידפוח 
CRISPR-Cas9,  כמות וע  GMO  -ווית  ככל   כן-לבאירופה 

היא  ליט  לחתקאנבריד  ש באירופה,  מוצריה  את  וכל תשווק 
ורק  למכור א אמצעות חו בהושב  אים שלביציהעים  זראת הך 

   .שוק האירופאיב זוהוגיה ולטכנה

 חית פעילות נוכ (2)

ופעילות  ,  נכון למועד התשקיף  אנברידקשל  הפיתוח  המחקר 
 ה נתחהוומלי  שהשוק הישרא   אף  וזאת על,  בישראלתבצעת  מ

 העולמי. הזרעים  שוקח מזני

הקנאביס  רפ,  קאנברידהנהלת  להערכת   בישראל  ורמת 
י  המוביל אשר  חקיקתי  החריג  שינוי  פקודת  מ  HEMP  -את 
גמישות לפעול בברה  לחשינוי זה יאפשר  יתכן ו, כאשר  יםהסמ
כי  ד נמסר,  ברימקאנ  .HEMPעי  וייצור זרבפיתוח    יותר  רבה  

זה   ובארשינוי  להפחהוב  ה"בבקנדה  תית מעומש  תהיל 
המגדלים  תפעול  היות  עלוב להיושל  יובישניח  ש  זה  ל שינוי 



 49 - ח                                                           

 . גם בישראל יות התפעול של החברהולהפחתה בעל

התשנכון   בקיףלמועד  ה,  נחשב  ס  בילקנא  HEMP  -ישראל, 
 . נייןלכל דבר וע

 כננתפעילות מתו    (3)

 השלמת המחקר והפיתוח שלכפוף לובלמועד התשקיף,  נכון  
קא  ברה,הח מישורימב  לפעול  נברידבכוונת  מספר  על  נת ם 

   קמן:, כדללהפיץ ולשווק את מוצריה

לגידול  חוו  בישראללהקים  ת  נמתכנ  החברה ( א) ל ם שזרעי ה 
ולהפיץ  רה לייצר  , וזאת במטס ומפעל לייצורהקנאביצמח  

 זרעים למגדלים בישראל. 

ניתן   8.8.6כאמור בסעיף   ( ב) לעיל, נכון למועד התשקיף לא 
זרליי קנאעצא  ממדינתי  א  ביס  שישונה ולם,  ישראל.  ככל 

מ  זרעים  לייצא  שיותר  באופן  בכוונהחוק  ת ישראל, 
לייצא  החבר זרעים  ולהפיה,  הץ  ילמדינות  בוא מאפשרות 

 .  HEMPאי וזרעי פורשל קנאביס 

למועד התשקי  לאור ( ג) נכון  כי  זרעים ף,  העובדה,    ייצוא של 
אינו פי    מישראל  על  ד  ריקאנב  נתכווב  אזיחוק,  מותר 

, ליפורניהשל מוצריה במדינת ק  הצפצור והקים אתרי יילה
 ירכשו את   אתרים אלוי  ונת החברה, כקנדה. בכובו  ארה"ב

ים ויעשו שימוש בטכנולוגיה ים המקומיחומרי הגלם בשווק
 עות רישיון שיוענק להם מקאנבריד.  אנבריד, באמצשל ק

בדבר  רעה קאנבריד  העיקריים  כות  ותה, לפעיל  ייםוונטלר ההשווקים 
בכוונתהיעדיבר  דבתיה  כוונו בהן  והסגמנטים  לפעול,  ם  שלמת הה 

הק ביש רפורמת  ה  ותיה כוונו  ותוצאותיה  ראלנאביס  אתר  קמת  בדבר 
ינת  בבחהינן  ,  ניהליפורקוב  דה בקנ  ל,בישראנאביס  זרעי ק  והפצתר  צויי

ע פני  צופה  כמשמתמידע  בחוק עיד,  ע   ו  על  ניירות  המבוססות  רך, 
קאנבריד קיימי  בדבר  הערכות  ואירועים  ועתידהתפתחויות  ים, י ם 

ונ  מידע  על  המצויים  תבהתבסס  נכבידונים  קאנבריד  למווי  עד  ן 
הער התש שלקיף.  עשויות  אלו  להתממש כות  באופלהתמ  או  א  ן  מש 

ת שליטגורמים שונים שאינם בה מכתוצאפי שנצפה,  שונה מהותית מכ
ובבהח התמרה,  הנזיניהם  הסיכון  מגורמי  אילו  אי  סעיף  בכרים  משות 

   להלן.  8.25.18

 מוצרים והולוגיה נטכה  5.4.28

 :מפתחת הינם אותם החברההמוצרים  א.

 ;(HEMPות )לרב  קנאביסהדירים של ו יציבים זרעים  (1) 

והדירים   (2) יציבים  )לר  זרעים  קנאביס  ם המושבחי,  (HEMPות  בשל 
 . TMdMaxielY ותהגנטי כונותת התרמופלטפעות באמצ

התכונות    כלאת  ת  המאגד  טכנולוגיה  הינה  TMdMaxeliYפלטפורמת    
שמגדליםנוהאגרו לכלצריכ  מיות  בצים  גי ליצ  דיכבמחיהם  ול  ולים  דור 

 . והה ובעלות נמוכהת גביכואברחב, עים בהיקף נקבו

זן כל  שאופן  , בשל צמח הקנאביס  שוניםזנים  ברה, לפתח  בכוונת הח  
יהיה  שיפ הותח  ביצועי  מבחינת  הזנים  מיתר  )שונה   –לדוגמא  צמח 

  אולם, כל ה.  כימית שוננה( ובעל תכולה  שו  יאוגרפיהקלים וגלאמתאים  
כ יכזן  אגריאמור  תכונות  אותן  את  של  ל  ת רמפלטפוונומיות 
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TMMaxdeliY  לו להקנות  במטרה  אותן,  אג  את  רונומיות תכונות 
 . מח הקנאביסי של צידול רווחמשופרות החיוניות לג

ת ת אחרויע לחברוצלהחברה  כוונת הב,  זרעים כאמור  למכירת  בנוסף
 וגיםתמל  מורת, ת  TMdMaxielY  רמת  טפופלוש ברישיון שימם  בתחו

הזרעממכירו חבים  ת  המבוססירושל  אלו,  היםת  בין  על    תר,, 
הפיתוח  ז,  TMdMaxielY  פלטפורמת   למימון  ובנוסף  במקביל  את 

 ך זני אותן חברות. לתו טפורמהלפהחדרת ההנדרש ל

נמסרמקאנברי    ב. היא  ד  כי  בעולם  ,  הראשונה  שיההחברה  מוש עושה 
צ  53Cas9-CRISPR  -הת  וגיבטכנול הקנאביסבזרעי  וזאת  ,  מח 

 להלן.   8.25.15עיף ן, כמתואר בסישיובהתבסס על הסכם ר

גנטית מתבססת על שימוש במערכת הנקראת ה  טכנולוגיית העריכה 
שרת לחתוך את הדנ"א הפגום ולהחליפו  המאפ,  (SPRCRI)  יספרקר
על מנגנון שהתגלה  וססת  מב  כת הקריספר. מער54תקין קטע דנ"א  במ

ומגונן   וירוסימפ  הםעליבחיידקים  באמני  הדנם  "חיתוך"  של  צעות  "א 
מערכת חיסון    הנ, כי הקריספר היחוקרים הראו,  וטיתר פיר בירוס.  הוו

נ"א  ף דלה )רצרה שאת המטות  מן לזהנרכשת, כלומר, לומדת עם הז
באופןפגו אותה  ולתקוף  קר .  55ספציפי   ם(  התגלומערכות    יספר 
גיית  נולו, טכ. כךטעמב  תכונות שונות  ם רבים ולכל מערכת ישיידקיבח

Cas9-CRISPR  ון חותך דנ"א מצעות חלבבאגנים  רת עריכת  אפשמ
 .  Cas9בשם 

ות,  אציות שונעצמה יש עשרות ורי   Cas9-PRCRIS  -ערכת המגם ל 
עבורלא    אם שנעשו  התאמות  הן  חלקן  מכך.  אורגניזמים   למעלה 

אין  ,  שונים שדישכן  עכבריםמרים  ן  או  צמחים  זבובים,  כאשכדין  ר , 
מהחלב נעשו  ווריאציוק  שאת  ל  פשרושינויים  דברלמערכת  ים בצע 

 לגמרי.  שונים 

פוטנציא ייצור    בתחומים שונים,ל לשימושים  למערכת הקריספר  כולל 
הבטכנולוג  שמלהשת  ניתן  כך,קלאי.  ח   Cas9-CRISPR  -יית 

טונולככט חגיית  )יפוח    , ( New Breeding Technologyדשה 
אתהמשמ הזרחברו  שת  מדולטם  לבעו  יםעת  )ייפוח   Preciseק 

Breeding)  ,משר  אכ ה,  המדינותבחלק  בטכנולותוצרי  זו גיה  שימוש 
גמהכנחשבים   מהמדינות  (GMO)  נטיתונדסים  ינם  א  םה  ובחלק 

עד לשנת   על פי הערכות ,לפי פרסומים,    .ם גנטיתדסינם כמהונחשבי
של    2025 גודלו  טכנולוגיות יעמוד  על  המבוססים  המוצרים  שוק 

כ על  דולר  500-קריספר  טכנולוגיהבע.מיליארד  קאנבריד זו,    זרת 
יס באופן אבנקצויות בצמח הת רגנטיותכונות    ביטוי די  לי  אביעלת להפו

 . ומהיר  ציפיפס ,ויקמד

ל .ג התשקיףנכון  קאנבריד  מועד  פיתלבתהת  צאמנ,  מתיך  של קוח  דם 
החב,  המוצרי של המוצר  ,  רהולהערכת  עי זר  –  רהבהח  הראשון 

יציבים  נאביק בישראל במהלך  מו  יהיה  -ס  לשיווק   לישיהשעון  רבהכן 
כל וצא זרעים מישראל, תניתן יהיה ליישפוף לכך  בכ.  2021נת  של ש

ז  ינות בחו"לדם אלו במצריקאנבריד לשווק מו יבוא של  רעי  המתירות 
   ביס.קנא

 
או הפעלה שחיתוך בארת  פשמא  9Cas-RPSCRIת  טכנולוגי   53 גנים והחלפת  זור ספציפי בדנ"א, השתקה  ל 

 . רע אח במקטדנ"א  מקטע
54 icle/4151art-azinegl.org.il/mainnovationisrae/https:/ 
55 

7%D7%D7%9E%D7%9C%D7%9/sciencepanorama/%nlineil/o.https://davidson.weizmann.ac
%A1%D7%A4%D7%A899%D7%D7%D7%A8D7%94%D7%A7%%-5%D7%AA99E%D7% 

https://innovationisrael.org.il/magazine-article/4151
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%A4%D7%A8
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  -ל  20ן  ח בשלב ראשון ביתלפוונת קאנבריד  התשקיף, בכד  עון למונכ 
קנאיציבזנים    30 של  אב ים  את  שר  יס,  הפרופיל קשרוב  מכסים  ת 
ה56דיקנאבינואיה מהשו,  בנוסףנדרש  העומ  לביצועי  ק  דים  צמח 
 י.  ם למיקומם הגיאוגרפ א דרישות המגדלים בהתב

 משתלות רעים לאת הז לשווק  קאנבריד  נת  בכוו קיף,  למועד התשכון  נ .ד
 דינקבשוק החילה  ך התמקדות תתו,  בישראלו  בי העולםברחומגדלים  

שבארה"ליפקינת  דבמשוק  וב רפוא  בורניה  השלקנאביס  וכלל  וק י, 
 .  HEMPי עבעבור זרפאי ואירקנדי והמריקאי, ההא

רצה וייבאה אם,  ירע ז  יצורחדר ייד  קאנברבנתה    ,הזרעים   ייצור  לצורך .ה
הסקנאבירעי  ז  שלון  ומי  ההפקל  המכונ אשר  יד,  ינה ,  ת  יעלמיטב 

  .הוגמסראל שה ביוהיחידשונה קאנבריד, המכונה הרא

מידע  לה .ו לגלן  קאנבריד  המוצר  בי  והערכות  שוק פיתוח  היעד    וגודל 
 החברה: ידי-מסרו לשותפות עלי שנשלו, כפי פוטנציאלה

  המוצרשל  שלב הפיתוח  
 נכון למועד התשקיף 

 

יציבים(,   יםונים )זרעוצרי בטא ראשנים מ יות מוכ ם לה צפויי 2020וף שנת בס
 .  2021 שנתם של יים הראשונ נשני הרבעו  אשר יבחנו במהלך

 

 -ב תאבני הדרך הצפויו
 הקרובים החודשים 12
 

 עי מכלוא יציבים(. ר שונים )זטא ראצרי בומ  :  2020ת וף שנ ס
 

 ; ליםיל מוצרים מוב יה שמוצרי בטא וסלקצ  א. בחינת   : 1202ון שני שנת רבע
 . בטאני של מוצרי  מחזור ש  ב.                                   

 
 סחרי.  צר מל מו: א. מכירה ראשונה ש 2021ת שי שנירבעון של 

 
 ; אבטמוצרי  של 3מחזור  : א. 2021שנת רביעי  וןרבע

 ; נימחזור ש ל מוצרי בטא של רה ש מכי .   ב                                  
 המכיל תכונה  ן  ז צלחת שלפנוטיפית מו  נהבחיג.                                        
 כה.  רי כתוצאה מע ת  נומיואגר                                        

 

אבן הדרך הקרובה  
  הגעצפוי להוהמועד ה

 אליה 
 

 לוא יציבים(. מכ י)זרעים בטא ראשונמוצרי  –  2020סוף שנת 

ת  לות להשלמאומדן ע
 בה קרובן הדרך הא
 

 . מיליון דולר 1.06 -כ

היעד  גודל שוק 
 היקף כספייאלי ונצ הפוט

עד  ק היוששנתי של 
וטנציאלי של המוצר  הפ

עד  ון למוח נכשבפיתו
 ף ם התשקיסופר

השHEMPזרעי   פוטנציאל  ב:  בכבלבד    2027בשנת  ב  " ארה וק    9  -משוערך 
נכון  נםרעים לדוז  1,000ות  לפח   פיפות גידול המפ הינוצ  .הלשנ  מיליארד דולר  .

שתלו  נ  2019שנת  דולר וב  1  -נו כהי איכותי  ב  זרע לא יציר  , מחילמועד התשקיף
דומ   1.2  -)כ   אייקר  300,000  -כב  בארה"  ש.  נם(יליון  לשנת  מכאן,  ,  2019נכון 

שוק ה   גודל  לפחות    מפהזרעי  הוא  1.2  -כהיה  הצפי  דולר.  כימיליארד  שוק    , 
יגדל   איי מ   2.3  -לכההמפ  דולר(  יומיל   10  -)כקר  יליון  לשנת  ן  ן  תו נ   ,  2027עד 

זרעי  ל  פוטנציאל   ישקף   אשר   מיליארד   9  -כת  לפחו   ל ש  2017נת  בשמפ  השוק 
  .57בד ה"ב בל בארדולר 

 
 : ס רפואיביזרעי קנא

ינת קליפורניה  דפוטנציאל השוק במה את  ריכבריד מעהנהלת קאנקליפורניה:    -
לפי  להלן:  ונים  , וזאת בהתבסס על הנתלשנהדולר  מיליון    250  -כב  2022  בשנת 

.  58אביס קנ  חימיון צמיל   22  -יה כקליפורנ דלו ב, גו0620בשנת  ו,  סמפורתונים שנ
חות  פורניה צמח בלפלי השוק בק ,  2006נת  מאז ש  כיכה,  החברה מערי הנהלת  

 
 . ניוצרכיס על הקנאב צמחשפעות של לההאחראיות  ,יסבקנאב  הנמצאות תתרכובות כימיו  ינםהואידים ביננאק 56
 
57  -acres-million-32.-predicts-19/10/23/Reportticle/20Ar/a.comus-traingredientsww.nu://whttps

2023-yb-US-in-emph-of 
58 d.htmlcr2/domstproce.org/Archive/bps://www.drugscienhtt 

https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2019/10/23/Report-predicts-2.3-million-acres-of-hemp-in-US-by-2023
https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2019/10/23/Report-predicts-2.3-million-acres-of-hemp-in-US-by-2023
https://www.drugscience.org/Archive/bcr2/domstprod.html
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קה וגידול  ירה החזאשר הת ,  2016בשנת    כאשר מאז הלגליזציהבשנה,    10%  -כ
קנאביס,   של  מוגבלות  כמויות  הגידול  של  והוכפקצב  ככמעט  ללפחות    18%  -ל 

הע מתוך  ו  ,ךכ ל  יא.  59נה בש על  להתבסס  שמרנ רצון  החברה  ה ות,  ירכות  נהלת 
בחשבו  מהקצבי  ן  לוקחת  נמוכים  שפוצמיחה  כערכות  לעיל,  אמורסמו,    ר 

יגודלוכמעריו אשר  השתילים  מספר  כי  לכל  ה ,  2022בשנת  יפורניה  בקל   ה,  נו, 
,  עזרל  דולר  5  פחותל  ממוצע שלוק  ש יר  לפי מח.  שתיליםמיליון    50  -הפחות, כ

  -כת  לפחו  יהיה  פורניה  יבקל   יאביס רפואשווי שוק זרעי קנ  כי  ,חברה מעריכהה
   .2022שנת בדולר    יוןמיל  250

 
  2022בשנת    השוק בקנד פוטנציאל הקאנבריד,    הנהלתלמיטב הערכת  דה:  קנ  -

ב שפ   לשנה. דולר  מיליון    200  -כמשוערך  נתונים  לחוורסמו,  לפי  מאי,  נכון  דש 
יש  2020 קנאביס  שטחידונם    ,8006  -כבקנדה  ,  של   -ו  60orindo  ,  גידול 

outdoor,    שצעם ל  4  -כשל  ממוצעת    תילהפיפות  גדי   מ"רשתילים  לה  ובקצב 
ל הערכות שמרניות,  רצון להתבסס עמתוך  מור,  ף האעל א.  18%61  -כשל    נתיש

ו, כאמור  סמ קצבי צמיחה נמוכים מהערכות שפורהחברה לוקחת בחשבון    הנהלת
בשנה  3  לפחותלפי  י  כ  ,מעריכהו  לעיל,   גידול  השתיסך    ,מחזורי  ים  ל כמות 

ר שוק ממוצע של  י מחלפי  . םשתילימיליון  40 -כהנו   2022שנת גודלו בקנדה ביש
  -כיהיה  ה  קנדב  רפואי קנאביס    זרעי שווי שוק    , כי החברה מעריכה,  זרעלדולר    5

 . 2022דולר בשנת   מיליון 200
 

דינת  במהקנאביס  זרעי צמחי  שוק  ל  על גודמלא  לא מפורסם מידע    , כישיודג
טב  מי  בוססות עלל מלעי ערכות  ה כן, הבקנדה. על    אוו/  ב ארה"שביה  קליפורנ

ב קצ דול וסך שטחי הגיבנוגע לע  מידהלת החברה, בהתבסס על  הערכות הנ
ש השנתי  המוערך  הסגמנטים  הצמיחה  זרל  שוק  של  הקנאביס השונים    עי 

מפורסמי,  יםהשונ  בשווקים שאלו  בפרסכפי  לציבורומם  פומביים  .  ים 
של   באופיו  האמבהתחשב  קאוהמידע  את נב ר,  וידאה  ו/או  בחנה  לא  ריד 

המידענ של  ו  כונותו  ו/או  האמור,  לבחון  באפשרותה  המידע  אין  את  לוודא 
 .  הפומבי כאמור האמור, מעבר למידע

 

ריד בדבר  הערכת קאנב
שיווק תחילת   מועד

 יתוח המוצר שבפ

 . 2021של שנת  3 במהלך רבעון 

הערכת קאנבריד ביחס  
ר  וי למוצ לנתח שוק צפ

 שבפיתוח

יד, נתח  רקאנב הלת  הנב הערכת  למיט  , כאשר3%  -שוק ראשוני מוערך בכנתח  
ל  לגדול  צפוי  הערכות  כאשר  ,  אמריקאיפון  הצ  מהשוק  10%לפחות  השוק  לפי 

וכמפורהלת  הנ לעיל,  החברה,  זו  בטבלה  קליפ השוק  ט  ערך  מו  ורניהבמדינת 
 רן דול מיליו   200  -די מוערך בכוהשוק הקנ מיליון דולר    250  –בכ    2022בשנת  
 .  2022בשנת  

 

קאנברערה בדבר  כות  היד  ופיתהשלמת  של החברה, המועד  מחקר  המווח  צר הראשון  בו 
לשיווק,    של מוכן  יהיה  ההחברה  קנאביס גולצרשינוי  זרעי  יצוא  יתיר  אשר  בישראל  ,  יה 
יכולתה של   ,ניםוהראש ם לפיתוח בשלבים  דיהמיועזנים  ה  סוגמספר ור  בדב  החברה  ונותכו
ברה יהיו  החל  ש טא  בה  ימועד בו מוצר ה,  ווקים בהן תבחר לפעולוהש   "לחול בעוחברה לפה

, המועד  באיםהחודשים ה   12  -אבני הדרך הצפויות ב,  ים אלומוצר  ינתמוכנים, תקופת בח
שווקי  ל  דוג  ובה,ות להשלמת אבן הדרך הקרהצפוי להגעה לאבן הדרך הקרובה, אומדן על

הפ בשניהיעד  הבאוטנציאליים  בדהחבר  רכתהעות,  ם  שיובר  ה  תחילת  המוצרמועד    וק 
ינת מידע צופה נן בבחהי  ,חותישבפצפוי למוצר  ס לנתח שוק  יחחברה בהוהערכת    תוחבפי

ויות  רות ערך, המבוססות על הערכות קאנבריד בדבר התפתחניי  תיד, כמשמעו בחוקפני ע
עד  למו  נכון  רידי קאנבבידונים המצויים  תונ  התבסס על מידעב  ,ם ייואירועים קיימים ועתיד 

הערכות עשו  התשקיף.  להתממש  יות  אלו  להתמאשלא  מכפי   מש ו  מהותית  שונה  באופן 
מכתה,  נצפש  בשליטוצאה  שאינם  שונים  ובגורמים  החברה,  אילו  יניהת  אי  התממשות  ם 

 
59 -to-track-on-market-cannabis-legal-californias-portre-wehttps://bdsa.com/press_releases/n

2024/-in-billion-2-7-ssale-2019-in-billion-1-3-reach 
60  -nnabis/researchn/caicatiomed-ces/drugsservinada/ca-htealhttps://www.canada.ca/en/h

.htmlta/marketda 
61 -nabiscan-legal-canadian-the-of-ights/growthins-tierdata.com/cannabisronhttps://newf

stry/indu 

https://bdsa.com/press_releases/new-report-californias-legal-cannabis-market-on-track-to-reach-3-1-billion-in-2019-sales-7-2-billion-in-2024/
https://bdsa.com/press_releases/new-report-californias-legal-cannabis-market-on-track-to-reach-3-1-billion-in-2019-sales-7-2-billion-in-2024/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/research-data/market.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/research-data/market.html
https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/growth-of-the-canadian-legal-cannabis-industry/
https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/growth-of-the-canadian-legal-cannabis-industry/
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   להלן.   8.25.18מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

  תרותח  5.8.25

  RCK  –  יביםהיצ  םרעיחום הזעיקריות בתוש מתחרות  בריד שלנאלק .א
אורגומ  Oregon Seeds,  מישראל וחברת    "בשבארה  ןמדינת 

Kayegene ב. שבארה"רניה יפו ממדינת קל 

מפתחותרות  וש המתחשלידי  -ם עלממידע המפורס  הן  זרעים    הנ"ל, 
ק של  והדירים  בדומה  ,סנאבי יציבים  ק   לפעילותה  וזאת  ; ידרבאנשל 

תחרות מה  ברותחה ד,  ריבמקאנ  הבשונידיעת קאנבריד,    מיטבללם,  או
בדות  ונומיות ואינן ערואגכונות  תם עם  הזרעי  אתת  חויבמשן  אינלו  הל

אלו    ברותחבריד,  ב ידיעת קאנכמו כן, למיט.  CRISPRית  ולוגיטכנעם  
מציעות   ה  פלטפורמהאינן  לפלטפורמת  של   TMeldMaxiY  -בדומה 

  .קאנבריד

 תרונויתל  רבאש,  ברידקאנ  ידיעת  למיטב,  טיםפר  הכוללת  הבלט  ןללה ב.
על  יד לייצר  ברקאננת  ושבכוושבחים  א המעי המכלו זר  של  החסרונותו

ים  דוממתחרים    למוצרים  תחת, ביחסהיא מפאותה  יה  בסיס הטכנולוג
מרזם  מתחו קנאביס  אשרושבחיםעי    הינן   קאנבריד  של  להערכתה  , 

  משווקות   ןה  אם  בין,  תשקיףה  עדומל  כוןשלה נ  יותהעיקר  המתחרות
לק  בכוונת  שבהן  יותיטורטרב  וא  תבמדינו  בפועל   וקיים   פעולאנבריד 
  מידע   יםוקי   וחפית  ישלבב  מצויות  הן  אם  ובין,  ביהן לג  פומבי  מידע

 :  תןעילווי חותןבטי למידת סביח פומבי
 

 היצרן שם #
 

 שם המוצר 
 המתחרה 

 מאפיינים
 

 ת רונות וחסרונותי

1 Kayagene 
  עירז

HEMP  
 יציבים 

מכלואי  
זרעי  

HEMP  
 בים יצי

נת  מדיב מתהממוק תאמריקאיחברה בר מדוב  –ות רונית 
ביותר  גדול  ק ה ון למועד התשקיף, הינו השונכ אשר  , הקליפורני

 . ציביםלא י   קנאביסלזרעי   תוך ארה"בב

יתוח  פבשלב פיתוח מוקדם יחסית וללא   תנמצא חברהה –נות חסרו
 . תכונות אגרונומיות 

2 
Oregon 

CBD 
Seeds 

זרעי  
HEMP  
 יציבים 

ואי  כל מ
HEMP  

 ם יציבי

ן  גו נת אורימד הממוקמת באית מריק רה אבחב מדובר   –ות רונית 
אשר נכון למועד   ארה"ב,רחבי י ב שבארה"ב ומשווקת את מוצר 

 . ביםלא יצי  קנאביסלזרעי   ביותר בעולם גדולהשוק ה  תשקיף, הינוה

, אשר  ות אגרונומיותונ כ תח  החברה הינו ללא פיתומוצר  –חסרונות 
 יל. רג  בטיפוחלא ניתן לפתחם 

3 RCKMC 
זרעי קנאביס  

 פואי ר

ואי  מכל 
קנאביס  

 י רפוא

 ים לחברה יתרונות.  וע לא יד

 ונומיות.  מפתחת תכונות אגר אינהה החבר –ת חסרונו

4 CANONIC 
זרעי קנאביס  

 רפואי 

כלואי  מ
קנאביס  

 רפואי 

 לחברה יתרונות.   לא ידועים

 מיות. אינה מפתחת תכונות אגרונוהחברה  –חסרונות 

לשותפות,    דבריקאנמ ג. ידיעת  כי  נמסר  למועד ,  רידקאנבלמיטב    נכון 
המתחרהתשקיף,   מוצר    , TMieldMaxYת  פלטפורמפורמת  לטפבה  אין 

 ה. רחבפתחת האותה מ

למאפידלעידע  המ בנוגע  המוציל  למוצרים  יני  ק  רהמתחרים  גם דאנברישל  כמו   ,
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ן באופרים  מתחוצרים  קיום מ-כות החברה בדבר איערוההם,  ונותיחסריתרונותיהם ו
פישיר,   מידע  על  במלואו  לגבימבוסס  הקיים  בהתחש האמוריםהמוצרים    ומבי  ב . 

ה  יוופאב בחנ  קאנבריד,  אמורשל המידע  ו/אולא  א וי  ה  נכדאה  של המידע  ונות  תו 
ומבי ע הפדלמיאת המידע האמור, מעבר  לוודא  ו/או    לבחון  פשרותהין באמור, ואהא

 אמור. כ

 ברידנון קאות בההשקע  .68.25

לשלפי   שנמסר  החברהעל    ותפותמידע  בוצ  ,2018אז  מ,  ידי  עו  לא 
, ות במניותיהאחרותיות  קאות מהאו עס  רהבחה  השקעות בהוןיד  קאנברב

  :להלןפורט כמ למעט

 סוג
 הניצעים 

  עדמו
 ההקצאה 

  פרמס
 הניצעים 

 מההון שיעור תמורה ה
 המונפק
 ומזכויות

 צבעה הה

 שווי
  תאגידה

  הנגזר
   צאהמההק

  תמורה
 מן במזו

  מורהת
  אחרת 

 יהושוו
 הכלכלי

 
ם  ייעמשק

 פרטיים 
 

 6 2019יוני  
600  

אלפי  
 דולר 

 10% -כ ן אי
ן  מיליו  6  -כ

א חרי  דולר, 
 הכסף 

  שקיעיםמ
 טיים פר

ר  ינוא
2020 

4 
  2.5 -כ

יליון  מ
 דולר 

 20% -כ ין א

  15  -כ
ולר,  ליון דמי

אחרי  
 הכסף 

 כספי  מידע  258..7

  ה הקרובה, בהנחהבריד לשנקאנועד התשקיף, צרכי המזומנים של  נכון למ
תו החברה  לקדם  כי  תוכנכל  הפיתוחאת  האו  ית  בקצב  , לימטיפשלה 

דולר  3  -כבוערכים  מ יודגמיליון  כי קצב.  של  העסקית  ת  יוכנתה  קידום  ש, 
הית  תלוי,ד  אנבריק זראישור  ב  , רבין  קנאביצוא  והטעי  מישראל   מעת יס 

   .ר ושיווק זרעים בקנדה ובארה"בת ייצותשתי

המזוקא  הערכת צרכי  בעניין  ש נבריד  לשנהמנים  הינה   לה  הקרובה 
פימ צופה  עתיד,  דע  פינחבבהינה  ני  צופה  מידע  עת  כמשמעו ני  תיד, 

תחויות  ריד בדבר התפעל הערכות קאנב  תסבוס ך, המרניירות ע   בחוק
קיואירו  ועעים  על  תידיים,  ימים  המצ ונתונ דע  מיבהתבסס  בידי  ויים  ים 

רכות אלו עשויות שלא להתממש או הע  קאנבריד נכון למועד התשקיף.
מים שונים  ורגמ  כתוצאהשנצפה,    ותית מכפיש באופן שונה מהלהתממ

בשליטשאי החברה,  נם  להקמת  מתומה  וההבג  עלותניהם  ובית  כנן 
בקנד  תריא ובארה"פעילות  איל  תממשותהו  בה  הסיכון  אי  מגורמי  ו 

    להלן.  8.25.18ף בסעי  ריםזכהנ

 לקוחות . .88.25

 צריה.  בשיווק מו טרם החלה יף, קאנבריד התשק ועדלמ נכון  

למו התשקיףנכון  ל,  עד  שלמחהת  השלמובכפוף  והפיתוח  החברה,   קר 
הזרא לשווק  יד  קאנברוונת  בכ העולם ומגדלים    תלותשלמ  עיםת    ברחבי 

הקות תחילהתמקד  ךתו,  ובישראל בשוק  ונה  ה  יפורניקלנת  מדיב  וקשבדי 
ה  בשבארה"  השוק  וכלל  רפואי,  והאיראמרלקנאביס  הקנדי  פאי  ויקאי, 

 .  חוק ותר על פי, ככל שהדבר יHEMP בעבור זרעי

 פצה ק והוויש  28..95

התשקיף,  נכון   המל  כפוףובלמועד  והשלמת  שלחקר  ברה, הח  הפיתוח 
קא לבכוונת  מישוריב  לפעונבריד  ממספר  על  את  נ ם  ולשווק  להפיץ  ת 
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   קמן: כדל, מוצריה

ישיר א. ושיווק    להקים ריד  קאנבבכוונת  ש  הייצור  מפעלמ  ים הפצה 
 . בישראל

החוק  ככל ב. ישונה  זיצש  באופן  ,  בישראל  שלא  הקנאביס י  רעוא  צמח 
ה של מוצריה  צפם אתרי ייצור וה קיריד להקאנב  נתכווב,  יותר  ישראלמ

וונת החברה, כי מאתרים אלו  כקנדה. בבו  בארה"   ליפורניהק  במדינת
 . קאנבריד י צרפיצו את מוי ראשק עצמאיים ויפעלו גם צוותי שיו 

  , ואשר ניתן תחות מקומינוכריד לא תהיה  נבלקאבשווקים אשר בהם   ג.
ה הנוכחית  וף לשינוי החקיקפ)בכ  מישראל  ם פיץ אליהם זרעיהלה  היי

קאנבנבכוו  אזי  ,בישראל( להתק ת  משווקשר  ריד  זרעים  עם  י 
אשמ המקומיים  קצועיים,  בשווקים  החברה  של  מוצריה  את  יקדמו  ר 

 . בהם הם פועלים

למ ד. התנכון  קאקישועד  בכוונת  לבנף,  ישיר  יעהצריד  לחברות    באופן 
הקנאז רישיון  כולר  ביסרעי  גם  את  וז   TMldMaxeiYלפלטפורמת  ש 

  .וגיהטכנולון שירות הטמעת הימתמורת מ

יכולחוות המת  השליד בדבר  ות קאנברכערה לייצור,  ייצא זרעים  תה של החברה 
  ד יעבמדינות  צה  הפו ייצור  אתרי  פעיל  ולשל קנאביס, יכולתה של החברה להקים  

,  הך הפצת מוצרילצור  ונותש   נותמדיבשווקים  תקשר עם מלהלתה של החברה  יכוו
בבחי מידהינן  צופה  נת  עע  בפני  כמשמעו  נתיד,  על   המבוססותערך,    תיירוחוק 
בהערכות   התפתחויקאנבריד  ועתידיים,  דבר  קיימים  ואירועים  על ות  בהתבסס 

ונ נכבידי קאנב  ונים המצוייםתמידע  ת אלו עשויות  הערכו  למועד התשקיף.ן  וריד 
להתממש  של להתממא  באו  מהותן  אופש  שנצפשונה  מכפי  כתוצאה  ה,  ית 
ש ורמים  מג בשליטשונים  החברה, אינם  אילו  תממשותהיהם  ובינ  ת  מגורמי   אי 

   להלן.   8.25.18ים בסעיף כון הנזכרהסי

 חקר ופיתוח מ .108.25

הת  נכון א. פרסום  עישקלמועד  פעף,  של    ר חקמהילות  יקר  והפיתוח 
 ים והשבחתביויצים  ביס הדירקנא  עי זר  תוחיקדת בפד מתמקאנברי

של  הג לפיתנטיקה  תכוהקנאביס  אגרוח  חיוננות  עלונומיות  ידי    יות 
ה  ריכעיקר על עב  ק המתבססילטיפוח מדו  מתקדמים  םבכלי  ששימו

ה)להסבר    (CRISPR-Cas9)מית  גנו טכנולוגיית   -אודות 
CRISPR-Cas9לעיל( .ב8.25.4סעיף  , ראה  . 

ומ  ,משרדיםאנבריד  קל ב. ותקני  מעבדות  הארץ, בל  דויגייצור   מרכז 
בת של  היך  הלהתומכים  י  וצרמייצור  והחברה    יותוגטכנולפיתוח 

ישור כך קיבלה א  קניה ולשםמתהרחבת    יך תהלבריד בקאנ  ה.החבר
שר  פלפי הנמסר מקאנבריד, יא, אשר  מחקר  לביצוע יק"ר  ני מהועקר
ללח ש  חוותהקים  ברה  וטיפוח  של    לניסיונות  בהיקף   4.5  -כזנים 
מקאנבריד   .להלן(  א.8.25.16בסעיף    ור ישאהיאור  ת  )ראו  נםדו

כי העקרוני  בה  נמסר,  האישור  לתנאי  ידת  עמל  בכפוףנ"ל,  התאם 
האב  החווה )דרישות  יונפק(62GSP-IMCבטחה  יון  רישה  לחבר  , 

ית חוות הניסיונות  הליך בני,  עד התשקיףנכון למו .  וות הניסיונותלח
 .  2021ת ם בתחילת שנליושבריד, קאנלהערכת , ומונמצא בעיצו

ב  המסריד  קאנבר ג. כי  שנלשותפות,  ביצעה 2020  תתחילת  היא   ,
תכונת  הטמיע  ל ה  במטרביס  אקנומית של צמחי  גנבהצלחה עריכה  

 
nabisnCaMedical  Israel – י )רפוא   ספקה לקנאביסרשרת האש  חה שלבקשר לאבטותים  יכות נאא   יתנא  62

racticeP d SecurityGoo  .)_2016/pdf0l/hozer/mmk15lth.gov.iahttps://www.he 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016/pdf
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טכנו  63חון לקימ  העמידות טרנספורמצבעזרת  יילוגיית    חודית יה 
על  חשפות ידיהשתיל.  ידהה  כעת על  נבחנים  החברה    ים הערוכים 

הלת התשק  כוןנעמידות.  כונת  קאנבריד,    , יףלמועד  ידיעת  למיטב 
ההי והיחי  החברא  מסוגה  הראשונה  ביצעבעולםדה  אשר  ה  , 
 יס.  נאבקצמח הל מיתחה עריכה גנוהצלב

 מחזורהיא סיימה  ,  2020יוני  בחודש  כי  ,  ותפתמסרה לשו  רידקאנב .ד
י וכ  ,תהרשום בקה של קווי הקנאביס הנמצאייצוב הגנטייל  ש  ראשון

הת  נכון להערכישקלמועד  קף,  קוים ריד,  באנת  של  השני   המחזור 
 .  2020 לקראת סוףפוי להסתיים צ  םיבייצ

ל  להערכעמונכון  התשקיף,  קד  כתקופה  כל  אנבריד,  ת   4  -של 
יו שחודשים,  ייצוב  סבב  לצשלם  כאשר  כאמור,  קוים  הל  רחבת ורך 

  יציבים קווים    100,  פחות, לכל הנת החברה לצבור, בכווצריםהמו  לס
 .  ים שונים ינטמרקעים ג

נה  י, כפותלשות  קאנבריד מסרה  ד  עו       .ה ים  ממתקד  ביםבשלמצאת  יא 
טבהטמע ורמת טפלפפיתוח  ויס  בקנאב  CRISPRת  ייוגלוכנת 

YieldMax™ ולוגיה זו.  טכנרת בעז 

 ותי.  ם שאינו מהבסכו חדשנותשות הבריד קיבלה מענק מרקאנ .ו

בדבר  ערה קאנבריד  השלממוכות  של    המחזורת  עד  יציביםקוי השני  פת קות  ,ם 
אשר בכוונת החברה היציבים    ומספר הקווים  סינאבי קב קווסבב ייצוכל  השלמת  

רות ערך, המבוססות  מעו בחוק נייד, כמש תיני עה פמידע צופנת  הינן בבחיבור,  צל
בהתבסס על ימים ועתידיים,  אירועים קייות וחוהתפתבדבר  על הערכות קאנבריד  

ונמיד נכון למאנבבידי קים  המצוי   וניםתע  ות  ד התשקיף. הערכות אלו עשויועריד 
להתמ  שלא או  באופן  להתממש  מכפי  מש  מהותית  כתוצאה  נצפה,  ש שונה 

שוניםורממג בש שא  ים  הליטינם  וביניהת  מגורמי חברה,  אילו  אי  התממשות  ם 
   להלן.   8.25.18 סעיףרים בהסיכון הנזכ

 מתקניםרקעין ורכוש קבוע, מק 11.25.8

 לים כול  ידיף, משרדי ומתקני קאנברשקון למועד התנכ  נמסר, כי  אנברידמק
  חדר עבדות,  גידול, מחדרי    2משרדים,  מ"ר של    1,200שטחים בסך של  

דונם עליו מוקמת   10-, וכן שטח חקלאי של כנים נוספיםרעים ומתקזייצור  
 כםבהתאם להס  שוכרת החברה,אותם    אשר  דונם,  4.5חוות ניסיונות של  

תוקף עד  הינו בנוכחי  ת הרוהסכם השכי.  לעתרך מעת  אושכירות אשר מ
 .  2025אוגוסט, חודש ל 27ליום 

 ייםוחשלא מ סיםנכ 5.128.2

לנמסר  קאנברידמ א. כי  נחברה  ,  מסל  לא  הקוכסים    יםשורחשיים 
פעייתוח  לפ בתחומי  הכולליםלותהמוצרים  בי,  ה,  יית ן  מידע,  ע  דר, 

(Know How),  רעוידיתונים,  נ קניין  מפרטים    שרטוטים,  , וחנית, 
גנטיים,  סמנים,  ריתמיגולא,  תוכנות,  נייםטכ לקוחותם   רשימת 

אשכוות  יאלייםפוטנצ חללר  ניות  הוגשו  גבי  לרישוקם  ם בקשות 
להלן.    טנטים,פ קהצלחכמפורט  הבאנת  בין  תלויה,  יתר, ריד 

   נה הרוחני.ייקניים ומוחש ה הלאכסיולתה להגן על נביכ

ל נמסרד  קאנברימ ב. כי  מסחברה  ,  לשירישיון  גלובלי  ש מוחרי 
למועד    CRISPR-Cas9ת  ולוגייטכנב נכון  התשקיף,  בקנאביס. 

ידיעת ק היא  דיראנבלמיטב   ה המחזיקהוהיחיד  שונהברה הראהח, 
בט לשימוש  הקנאביס.  ב  יהג לוכנוברישיון  מכסה  רישיוןתחום    , זה 

 
   ס. הקנאבימח הם בציניוב  ל צמחים,ן רחב ש וו גהפוגע במפטרייתי   זיהוםהוא  ימחוןק 63



 57 - ח                                                           

 ם.  יילים חקלאגידוגם מספר רב של , י קנאביסגידולבנוסף ל

לרישום  באודות    עמיד  ןלהל .ג שמש  5קשות  אשרפטנטל  פחות   , 
יד  גישה קאנבר, שהיםמהותי  יםפטנט  םהינאנבריד  ה של קתלהערכ
 ו: סמפורלקם חואשר 

 
אור הפטנט  תי הפטנט  שם בקשת

 וקש המב
 תיווזכה

יות פוהצ 
)ככל   בפטנט

 ם( שיירש

הן ב דינותמ מועד קדימות
  שההוג

 הביקשה

POWDERY MILDEW 
RESISTANT CANNABIS 
PLANTS 
PCTIL2020050189 

קזנ עמידים    אביסני 
 לפטריה 

 Global 2019 קאנבריד 

Increasing yield in cannabis   בול  עם י זני קנאביס
 גדל מו

 Global 2019 אנבריד ק

Improved yield and plant 
structure and flowering 

קנאביס זנ   י 
ל מו גידול  תאמים 

 מה חיצוני בחמ

 Global 2019 קאנבריד 

Control of THC and CBD 
synthesis in cannabis plant 

 
PCTIL2019050920 

 
 

ברמות    ה שליט
  -ו  THCשל    יטויהב

CBD    בצמח
 ביס הקנא

 Global 2018 ד רי נבקא

Odorless Cannabis נטוזנ קנאביס  לי  י 
 ריח 

 Global 2020 רד קאנבי

Cucumber plant habitat תעשי של  זני  ה 
 מלפפון 

 Global 2020 ידסבטרס

 וכן,  ים'תיים מהו'פטנטמסוימים    היותם של פטנטים  (1בר ) בד  קאנברידת  ערכו ה
ה מידע צופ  נןיל, היעלות  צוינמ  אינןישום פטנט ש קשות לרמהבחת  ת אלאי קב(  2)

יים של חכוסס על שלבי הפיתוח הנובהמ,  ת ערךונייר  תו בחוקדרהגפני עתיד, כ
שלטה ההחברה  כנולוגיה  שיטות  הידועיצי,  להור  וכי  ות  ב היום  שנצבר  קשר  דע 

כות  ער. הקה השומבנ  םקשר עב  דריקאנבת  יכרותה של הנהלהערכותיה והו  יהןאל
, השנצפמכפי   התממש באופן שונקן, או להחלו אולן כ ממש,שלא להתיות  אלו עשו 

שוניכתוצא  מגורמים  בשליט  םה  ושאינם  החברה,  התמת  אילו ביניהם  אי  משות 
   ן. הלל  8.25.18יף נזכרים בסעמגורמי הסיכון ה

 אנושי וןה .318.25

בדים,  וע   13עסקים  ה מובחבר  ,תשקיףד הועכון לממקאנבריד נמסר, כי לנ   
  1  -ו  עובד בכספים  1בהנהלה,  עובדים    2,  פו" מבדים  עוב  9אשר מתוכם  

 . בייצור

 ן מימו 48.25.1

 השקעות.את פעילותה מ מממנתחברה , כי הנמסרקאנבריד    

חקאנב    הינה  הריד  עברה  הדינמצאת  בשלבי  וללא    הפיתוחו  רמחקין 
החברה   ולכן  בא  שוטף  ופןבאבוחנת  הכנסות  המצב  ההון ת  שוקי 

יתוח עד  הפר וון המחקהמשך מימ   רךלצווספים  ת לגייס כספים נוהאפשרו
 ות.היקף שיניב הכנסות מספקבמסחור מוצריה  להגעה לשלב של

קאנברילהע    ברכת  השותפות  השקעת  ארחבד,  בכפוף    תבוצעשר  ה, 
הנפקתלה עלתפוהש  שלמת  )כ-ות  זה  תשקיף  בסעיפי    8.20.3ף  מתואר 
אמקייל(,  לע לה  מימון  נו  צפוצעי  בידיאשר  להספיק  למשךיים   16  -כ  ה 

 מור.אההשקעה כ מתעד השלממוחודשים 
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של  ,  יודגש  הערכתה  אל  נברידאקכי  עד  המועד  המקורות בדבר    יו 
לפעילהכספיים   להספיק  הינו  צפויים  פנמידע  ותה,  עתיד, י  צופה 

 ד ירקאנב  של  דהת העבוערך, המבוסס על תוכני  תירווק ניחב  רתוכהגד
ע ומ  לוכן  המצנתונים  בידי  ידע  לנכויד  קאנברויים  פרסום מון  עד 

ה עשוערהתשקיף.  זו  להתמי כה  שלא  באו  מש ה  להתממש  שונה  פאו  ן 
שנצ מכפי  בשליט  כתוצאה,  פהמהותית  שאינם  שונים  ת  מגורמים 

ובי מגוא  התממשותניהם  החברה,  אילו  בסעיף  הס רמי  י  הנזכרים  יכון 
   ן. להל 8.25.18

 םותיים מהימהסכ 55.1.28

נמס    כי  מקאנבריד  לחברהר,  מהסכמי  אין  פרטהום  רישיון  כהסל  תיים,  ם 
בלעדי   לא  החברה   CRISPR-Cas9  -ב  שלשימומסחרי  חתמה  עליו 

בימושל  ,2020גוסט  באו היסודייפטנטיש  של  ם    . CRISPR-Cas9ם 
כנמבריד  אנמק חי  סר,  והזרעיםהה  רי ומענקית   Corteva דברה 

Agriscience   ומכון Broad ל את   ארדווהרו MIT -המשותף  העניקו 

תוהרישיו במסגרת  הרישיכן  הלאון  נית  שלהןב-הפתוח  בהתלעדי  אם . 
ה  נקבעוש  ובקרה ה  התאמדרישות  ל ידי  הפיגועל  השימוש  ם  על  ללו, 

להיעשו לבטכנולוגיה  בהתאם  הפדרליים חוקת  הבינלאומיים,    ים 
ולא כל  והמקומיים,  בטכנושי  יעשה  להגברת  מוש  לוגיה 

הפסיכואקט (,THC)  טטראהידרוקנאבינול המרכיב    העיקרי   64יבישהנו 
למגבקנאביס.  ב בכפוף  כי  נמסר,  לעמקאנבריד  המתוארות  אין לות  יל, 
י לצרכצמח הקנאביס, כולל  מיני  בכל  "ל  ש ברישיון הנמוגבלות לעשות שימ

 הקנאביס הרפואי. 

 ת ופיקוח מגבלו 65.18.2

פעו .א ובבי נאהקבצמח  לה  כל  זה  ס,  הצש ר  מחקכלל  ב יחומ,  מחל 
מהי  לתבבק מתאים  להוררישיון  בהתאם  הסמים,  פקודת    אותק"ר 

   עיל.ל 8.8  ףמפורט בסעי, כ וןה בתנאי הרישיובעמיד

הוע בס  נקלקאנבריד  מחקר  וביצוע  להחזקה  זמני  מסוכן,רישיון   ם 
בת  אשר ליום  הינו  עד  הגקאנברי . 12.12.2020וקף  בד  קשה  ישה 

הרישלה הנ"ל.  ארכת  לקאנביון    8.3.2020ום  ביהוענק    רידבנוסף, 
מחקהיתכנות  אישור   קליש  רלבקשת  מסוג  אינו  מסוכן  בסם  ני 

מקקנאבי כיס.  נמסר,  ז  אנבריד  אישור  רישיון  מהווה  של עקה  רוני 
לעיל(,   ב.8.25.10יף  ר להקמת חוות הניסיונות )כמתואר בסע" היק

ישמששל    IMC-GSPבאישור  ה  ומותנ א טרת  לקבל    ותוראל,  יש 
 . הוובגמר הקמת הח

נמ הח,  נברידמקאר  סעוד  בנמברה  כי  בקשה ת  נהכתהליך  צאת 
  .קנאביסרעי לייצור זל ולגידוק"ר לקבלת רישיון מסחרי לי

מהונדם  בהתא  ,בנוסף ב. צמחים  לעסלתקנות  אין  נים,  בצמח  ירוך  סוי 
  ף יכאמור בסע  ,ר מהורצ"מתהי  ונדס, ללאבאורגניזם מהונדס או  מה

לקנ  23.10.2019ביום    עיל.ל  8.8.7 היתר  אנביתן  לעריכת ריד 
השיע  קנפהו  שרא,  ונדסיםמה  בצמחים  מחקר ידי   נתלהג  רותיםל 

 . שנים  5 -תקף ל הרישיון. של משרד החקלאותהצומח 
חקר והפיתוח של עם השלמת המל, נכון למועד התשקיף, כאמור לעי ג.

בכווקאנבר לשיד,  הווק  נתה  ה את  ס הקנאביבתחום  ם  ייציבזרעים 
לשוהרפואי   הקנדי  גם  וכן שולק  שבארה"ב,  קליפורניה  במדינת  וק 

 
מר שנועד להשפיע לצורך לא רפואי או רפואי  חו ילה,  פולרי של המ והפו  רחב, במובן ההואבי  קטי סיכואחומר פ  64

יים  ו רום לשינל מרכיביו, וכתוצאה מכך לגוד המוח ע על מערכת העצבים המרכזית על מנת לגרום לשינוי בתפק
 ת.  ו בהתנהגו א  ח, בתפיסה, במצב רובהכרה 

http://talniri.co.il/finance/Stock_Quote.aspx?stockId=1091651
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הז  לשווק היציבים  ראת  זרעיעים  השוק   HEMP  -ה  בעבור  לכלל 
 שיווק גם לשוק האירופאי(. ע )ויתכן שיבוצ יי והקנדקאריהאמ

  ה רקמותר בקנד  יס רפואיר ושיווק זני קנאביצומקאנבריד נמסר, כי י  
רילמחז פדראיקי  ושיווק  שיון  לייצור  עהמונפ  קנאביסלי  ידי  -לק 

 די.  נהקחטיבת הקנאביס של משרד הבריאות 

רה"ב,  ורניה שבאליפנת ק פרט במדיבכלל ובב  מקאנבריד נמסר, כי בארה" 
 HEMP  -דורש קבלת רישיון גידול או טיפוח של ה  HEMPרעי  ז  שלייצור  

החקלא של  ממחלקת  פועהמות  בו  אתר  חוז  והגידולל  אישכי  ,  ור  מלבד 
או הטי א  חפו הגידול  בד  יןהנ"ל,  או הנפקת  רישות  צורך בעמידה  אבטחה 

החברה   .HEMP  -זרעי ה  גע לגידול, בכל הנוהמדינהעם רשויות  ן מטרישיו
ייצור ו/או שיווק זרעי קנאביס ה  בחנה לעומק את  טרם רגולציה החלה על 

 . צרכים רפואייםל

 יטוחים ב  7.158.2 

כי  רידאנבקמ וצילחברה ביטו  נמסר,  ג', ביטוח תכולה  צד  ח  ן ביטווכ  ודחי 
 משרה.נושאי ורים ודירקט

 רמי סיכון גו   88.25.1

גואודופרטים  להלן   הת  הסיכורמי  לן  שפקשורים  קעילותה  כפי אנברידל   ,  
 בריד:ידי קאנ-רו לשותפות עלסנמש

 כלכליים-קרוגורמי סיכון מ   

הבויים  לשינ  –  בישראל  יטיפולמדיני/וה  יהבטחונ  המצב א. ביטחוני  מצב 
עשוי השפולהיה  והמדיני  פת  על  קאנבעה  במצב    ד.ריעילות  החמרה 

היביטחה בין  עשויה,  והמדיני  באיתנות   להביאתר,  וני   לפגיעה 
החקלאי   וחברות הפועלות בתחום  לכלב  של חברות במשק  הפיננסית

כן,   כמו  הביטחובפרט.  במצב  עלולנשינויים  ליי  להביא  דה ירים 
עיקר  תה, בועיללפגייס הון נוסף ככל שיידרש  ל קאנבריד לש  ביכולתה

  ווקים בחו"ל.בש

לשינ ב. זר  וייםחשיפה  מטבע  ישיאוככל    –  בשערי  זרעי  יצוא  שר  של 
וקמקנאביס   תתחיל  ישראל  בחו"   צאיילאנבריד  מוצריה  את  ל  ולשווק 

רישי כל  לקבלת  והאיש)בכפוף  ההיתרים  להיערים(,  וונות,  ר  ווצשויות 
שתתקבה  קאנברידל לפיכך,כנסות  בחו"ל.  מלקוחות   ותנודת  לנה 

המטבבשע ברי  הזרים,  ועות  הדולר  של  ליצור  האיר עיקר  עשויות  ו, 
  ן, ויל רווחיותה. יצלהשפיע ע  טבע ועלולותרי מלשע  החשיפלקאנבריד  

רלוו יהיה  זה  סיכון  תקבלכי  קאנבריד  אם  רק  את   נטי  לייצא  אישור 
 ל." יה לחורמוצ

ומשורגון  סיכ ג. ש  אףעל    –  פטילטורי  החיובי  בשנים השינוי  חל 
בינוחרוהא ובת  בישראל  כעולם,  הרפחס  הקנאביס  ומוצרים  ואי  לפי 

תקינה כאלו    חקיקה או  ות שינוייתן לצפלא ניאי,  מבוססי קנאביס רפו
של החברה    או בעקיפין על פעילותה  אשר ישפיעו במישרין  ,םיחרא  או

 ם. לבארץ ובעו

ודאות -כלכלית ולאילהאטה    –  וק העולמיודאות בש-ואיית  לכלהאטה כ ד.
בכליכל העולמהישראל  שוקת  ו/או  ובשווקיםי  בכלל  טנציאלים  הפו  י 

השפעה ה להיות  י עשובפרט  בעתיד    לחדורקשת  ריד מבאליהם קאנב
שך להמ  ,ככל שיידרש  ,ההון  ריד לגייס אתה של קאנבתוליכלרעה על  

 לותה.  פעי

בשוק הקנאביס  הוות יתרון  ת עשויה לאלירישזהות    –  תיישראל  תזהו ה.
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ובהיבט   בפרטקלאהחבכלל  מלאו  י  ישראר  של  כמובילה  עמדה  ל 
במקזה    בתחום להואך  עלולה  אחרים  חרים  להביא  יסרוןות  ואף   ,

עסקאוטלבי שווקול  וחסימת  לז" חוב  םת  קאנבריד,  להערכת  הותה ל. 
יש ן שהמוניטיר  וזאת לאו  עות מינורית ביותר,הישראלית תהיה משמ

יצוין, כי סיכראליות בעוללחברות יש   נטי רלוויהיה    זה  ון ם בתחום זה. 
יתקבל אם  ליי  רק  היתר  לחוצור  בעתיד  קאנבריד  וקאנבמוצרי  ריד "ל 

 ר.  ורישיון יצוא כאמתקבל 

 פיים ענ  ןסיכוי גורמ

לקבלתח .ו בנוגע  ודאות  מיש  וסר  קנאביס  יצוא  למועד    –  ראלאישור 
נית  התשקיף, זר  ןלא  ודאותחו  וקיים  ביסקנאעי  לייצא  באשר   סר 

מישראל,    צא את מוצריהלייריד  לקאנב  ושריאלשאלה מתי ואם בכלל  
כך, גם אם תקבל עבר ל מ.  תפעילוהגידים נוספים בתחום  לתא  וכך גם 

לרבות קשיים ים  א תיתקל בקשיים אחריוהן  ישור ייצוא יתכאנבריד אק
 .  המוצרי תאליהן תרצה לייצא א מצד מדינות

ריבעתיד  –  רותתח ז.  לפגוע בביקרים  חבוי מת,  יכול    צרי מווש לבתחום 
וקאנבר שק  איןיד  ודאות  להכל  תצליח  עם  תמודאנבריד  התחרות  ד 

 ת. ובהצלחה וביעיל

 ד לקאנברי ם י סיכון ייחודייגורמ

עלוישהאחידוש  -אי ח. הי-רים  אידי  או  הרישיונותק"ר  יד קאנבר  –  יבוד 
בכל לעמוד  ש   התקנות  מחויבת  הוהתנאים  היק"ל  לצורך  חזקת ר 

כלשהרישיו הפרה  הקבועים.  עהנות  או שלילת    טוללבי  להוביל  להלוי 
ישורים  ריד אקאנבו כן, למועד התשקיף, בידי  . כמישיונות הקבועיםהר

 יוארך.   ורים הזמניים הנ"להאיש קףתון כל ודאות כי יק"ר ואיהזמניים מ

יכולתה  י בתלוקאנבריד    ללותה שיפעהמשך    –  ון והשקעהמקורות מימ ט.
נלג כספים  פעילייס  את  לפתח  מנת  על  וותוספים  במכה    ירות גם 
וודאות שקאנברכאין    –צריה  מו תל  הגעציד  ו/או  כספים  בגיוס  ה  ליח 
 בכלל.   הנדרש אובסכום  כירותלמ

ת הצלח – ות אסטרטגייםו/או ספקים ו/או לקוח םפיותקשרות עם שתה .י
במידה  ק תלויה  ע  יכולתהבאנבריד  ספתפישו  םלהתקשר  ו/או  קים  ם 

לק שיוו/או  לצורכי  אסטרטגיים  מומ  וק וחות  ווצריכירת  איה  -בעתיד. 
ו/או ספקים  קשר עלהת   ולתה של קאנברידיכ ות  לקוח  ו/אום שותפים 

 וק את מוצריה.  ושלו כולתה לפתח ו/אילפגוע ב מתאימים עלול

בעתידקובי יא. החברה  למוצרי  רם  טשקיף,  תהלמועד    –  מחיריהםו  ש 
 מוצריה.  במכירות  רידאנבהחלה ק

מקצועי .יב אדם  וכוח  ביכותלוריד  קאנבת  צלחה  –  הנהלה  רבות  לתה יה 
ל ו/או  מקצועי    גייס לשמר  אדם  כח  לפתח  אנשובפרו/או  מפתח    יט 

הלו  הלהנבה והפיתוח.  פעילות  לגייס כי-אימחקר  קאנבריד  של   ולתה 
לש  ו/או  כאמור  אדם  לפגכוח  עלול  עובדים,  בפעוומר  המחקר לע  ות 

ויייתווהפ שלה  מוצרים  ח  יתכן  צור  כי  יצוין,  ריד אנבשקאיכותיים. 
עובבקשתקל  תי לאתר  שייים  נותני  או  בתחום  רותידים  מתאימים  ם 

מ שאלווכיהפעילות  יידן  לעמוד  ה  אשר   סטנדרטיםברשו  מסוימים 
 דרשים לעמוד בהם.  בתחומים אחרים אינם נ םדיובע

ופיתוח יג.  רב  רואהד  יקאנבר  –  מחקר  ל חשיבות  פעילות הצלה   חת 
כל ודאות  ין  ם. איחודייוי  יםתוח מוצרים חדשתוח שלה ופי המחקר והפי

 ילות המחקר והפיתוח שלה. ת פעקאנבריד תשלים אכי 
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 מידת ההשפעה  וןי סיכגורמ

 ה קטנה השפע ית ונבינהשפעה  דולה השפעה ג

 ו מי מקר גור

ליטי  מצב בטחוני/מדיני/פו
 בישראל 

  X 

י  ויים בשער נשי פה ליחש
 זר  טבעמ

 X  

   X ורי ומשפטי סיכון רגולט 

ת  ודאו -יוא  יתהאטה כלכל
 העולמי וק בש

 X  

 X   הות ישראלית ז

 ורמים ענפיים ג

ע  בנוגחוסר ודאות 
לת אישור יצוא  לקב

 ראל אביס מישנק

 X  

 X   תחרות 

 וחדים גורמים מי

-דוש האישורים עליח-אי
וד  יק"ר או איבידי ה

 נות ו הרישי

X   

   X והשקעה ון  מימ מקורות 

פים  עם שות התקשרות 
ות  קוחל ו/או ספקים ו/או

 ים רטגי אסט

 X  

מוצרי החברה  ביקוש ל
 מחיריהם יד ובעת

 X  

 X   קצועי דם מח א והנהלה וכ

   X ח ומחקר ופית

 

 שונות  -'הלק ח

 תפות המוגבלת שוה הכספיים של האמצעי  .268

 להלן.  11חות הכספיים בפרק ראה בדו 

  תבלמצב ענייני השותפות המוג עלותף הכללי וריון הש ירקטד הסברי 278.

 תני השותפוניעל מצב ע הכללי תףרקטוריון השודי סברילהלן ה

 כללי
או  /ומחקר  ב  ,ים תאגידים מוחזק  באמצעות  ועסוק, בעצמה ו/אהינה לות  השותפמטרת  

 . ים קשורים , לרבות מוצרטק-האגרוום חבת פיתוחב

 קאנבריד.ב צעות השקעה, באמהיתרין ם האמור, בחועסוק בתתהשותפות 

השותפות   באמצעוום  בתח  לעסוק  אית רשבנוסף,    יםבפרויקטהשקעה  ת  האמור 
של  נ פיתוח,וספים  ו/או  נוספות השלרב  מחקר  בחברות  העוסקווקעה  ת בתחומים  ת 

אם    ם,ריהאמו במפואף  הוגדרו  לתקופהרלא  וזאת  זה  בהסכם  שנים   ט  שלוש  של 
 השותפות.  לרות הערך שסה של נייבורום למסחר בישמועד הרבשתחל 

ח לאחר  כן,  תלוכמו  שף  תההשנלוש  קופת  כאמור,  רשאיהשותפ  יהים  כפוף  ב  ת,ות 
 נא65ועה בסעיף  בדרך הקב  יחידות ההשתתפותבעלי  של    ור האסיפה הכלליתלאיש

השוופקל תודת  אשר  להקתפויות,  שנים,  לשלוש  יהיה  פרויקפה  ביצוע  על  ים  טחליט 
 הסכם זה.ו בשלא הוגדר יםנוספ

קטים  רוי פר פות במסשקעה  על  ר, , בין היתהשותפות מבוססתקעות של  שמדיניות הה
 ,מור לעילהאבתחום    פיתוח  מחקר ו/אוקות בברות העוסבחתוח ו/או  ו פיא/ו  של מחקר

ו/או חברות.   פר פרויקטיםסותפות על פני משל הש  וזור הפורטפוליפיופן שיאפשר  בא
התשקיף  נכון לפזשוה  בכוונת  ,למועד  ותפות  השקעותיה  בלמר  מלהשקיע   4  -עלה 
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במח העוסקות  פיתו/  קרחברות  באו  הזדכפו וח  לאיתור  הוימנף  מתאי ות  ת. מושקעה 
ה בבפרויקט    השקעה סכום  השותפותבודד  לר  ו  יעלה אשותשקיע  לא    40%ל  ע  נה, 

ה הדו"חות  ותפות  שמנכסי  פי  האחרהעל  במועד כספיים  הידועים  שלה,  ונים 
   .ההשקעה

יה  ותלשותפ כל הסמכומוגבלת  והכוחוהיו  לצויות  מועילים  ו/או  דום  קי  רךת הדרושים 
ע כל מים וביצובהסכ  ת התקשרותבוים בה, לרקשורה  אופות המוגבלת  שותרת המט

שלה השותףפעולות  נחהכ  דעת  הינן  דרושות  וצללי  או  הוצלות  של  שם  לפועל  אה 
 והכל בהתאם להוראות הסכם זה. ות השותפות רמט

השוובכ הש  ותתפונת  בחברות  לבצע  ערךהפורטפוליוקעות  לייצר  בפיתוחן,  לסייע   ,  
שלהות  יחיד בעלי    בורע ומיידי  ל  ע  ההשתתפות  אחזקותימוהשבחה  בחבש  רות ה 

באמצע  פוליו,הפורט ביצוע  אם  )מכירה,  אקזות  הנפקה  מייט  או  או    ציבור(לזוג 
וגידול שתבאמצעות פי פות אין ותלשערכן.     ל עסקי חברות הפורטפוליו והשבחתוח 

יצ ו/או עיתוי המימוש של  יאה באשר לאסטרטגיית  וקעוהשאופן  יבחן    קרה כל מתיה, 
 לגופו. 

לאת  תפותשוה אהשקע  הזדמנויותר  תפעל  תבחן  עלה,  קריטר  ותן  ברופי    ריםיונים 
הכו היתר,לללהשקעה  בין  קנפרמטרי  ים,  איכותיים,  עסקיים,  לוגיםטכנויניים,  ים   ,

ההשקעה   את  תובתבצע  שהקך  פועל  על  כדאיותפדה  תל  יקולי  חלק  ומחיר,  ווה 
הפורטפוליו   השעילבפ מחברות  ווטפתותן  לס,  עשויה  שירותים    חלקןל  פקהיא 

 שר. דרש ויתאפדבר ייים ככל שהקצועיהלתיים וממנ

 פי הכס המצב

ם של לסכו  יםמסתכמות(  )מועד הקמת השותפ  11.8.2020ליום   ותפותהש נכסי סך
 ש"ח. 1,000

 ולם ניה ודרכי וקש  יכוניס ל פההחשיטים בדבר פר

רוטמןהינו   בשותפות שוק כוניסי ניהול לע האחראי  הכללי תף  שוב  ירקטורד,  עמרי 
 .ומנכ"ל השותף הכללי והשותפות

 שוק  נייכוס יהול בנ ותהשותפ ותנימדי

השותף  לש ירקטוריוןהד בדיוני לעת מעת ידונו השותפות שופהח  אליהם וקהש סיכוני
 .ורךצל הכללי ובהתאם

 תרומות  תןמ בנושא השותפות מדיניות

 .ותתרומ בנושא תמדיניו קבעה לא תפותוהש

 סית ננופי בונאיתחש  מומחיות בעל רדירקטו

 נאיתבוחש מחיותמו עליב םרירקטודי של זעריהמ פרהמס כי קבע  ליהכל השותף
 אחד.  הינו בדירקטוריון סית שיכהנוופיננ

 ריוןלדירקטו מאפשר הנ"ל מזעריה  פרסבפעילותה, המ בבהתחש יכ סבורה תפותהשו
 לדין. התאםב עליו וטלותהמ ובותחב לעמוד

רוטמן  בדיר,  עמרי  הקטור  והשותפות  כללישותף  הכללי  השותף  הינו ומנכ"ל   בעל   , 
 ור.יננסית כאמופית בונאיות חשומחמ

 סף נוות ומידע ילפע

התקשר עילותפ בדבר חות  לדו  3  -ו  1ים  ביאור ראו נוסף ומידע ויותהשותפות, 
 .םהכספי
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 21.10.2020ך: תארי

 
 

 
 

 
 
 

_____ __________________ _____  __ _____________ _____ ____ 
 ור  רוטמן, דירקט מריע  לצר, יו"ר דירקטוריון השותף הכללי ארז מ

 תפותוהשו ליכל ה ףמנכ"ל השותו      
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 הנאמן והשותף הכללי: 9פרק 
 

 פרטים אודות הנאמן והשותף הכללי  19.
 השותף המוגבל והנאמן 9.1.1 

בע"מ  אגרוסמארט   המוגבלת, נאמנויות  בשותפות  המוגבל  השותף  שהינה   ,
פי הסכם הנאמנות המתואר בפרק      4משמשת כנאמן של בעלי היחידות על 

 לעיל. 
 

-הנאמן הינו חברה פרטית שהתאגדה בישראל על פי חוק החברות, התשנ"ט
 .  26.7.2020ביום "( חוק החברות)להלן: "  1999

 
   .עיסוקו של הנאמן הינו בניהול עסקי נאמנויות

 
ללא מניות רגילות    1,000  -מחולק ל  1,002הון המניות הרשום של הנאמן הוא  

מורכב של הנאמן  . ההון המונפק  ללא ערך נקובת הנהלה  ומני   2  -וערך נקוב  
מניות רגילות מוחזקות   100מניות רגילות ומנית הנהלה אחת, שמתוכן    100  -מ

הכלליע"י   ע"י    השותף  מוחזקת  אחת  הנהלה  שמעון  המפקח,  ומנית  רו"ח 
 .אבנעים

 
כנאמן(,  השותף המוגבל  על פי הסכם הנאמנות תהיה למפקח )כל עוד ישמש  

הנאמן.   של  הדירקטורים  כל  את  למנות  מונה  הזכות  הקמת  המפקח  במועד 
 כדירקטור יחיד של הנאמן. הנאמן 

 
 השותף הכללי והמציע 9.1.2 

, הוא גם המציע על פי תשקיף  בע"מניהול    אגרוסמארט  השותף הכללי,   א.
 זה. 

 
שנתאגדה בישראל על פי פרטית  היא חברה  בע"מ  ניהול    אגרוסמארט  

 . 26.7.2020יום חוק החברות ב
 

 של השותף הכללי והמציע הינו ניהול השותפות המוגבלת. יחיד  עיסוקו ה 
 
  -, המחולק למניות  10,000הון המניות הרשום של השותף הכללי הוא   ב.

אשר מקנות למחזיקים בהן רק את    ערך נקובמניות רגילות ללא    5,000
דיבידנדים   נכסי החברה בעת  וחלוקות  הזכות לקבל  עודף  ולקבל את 

מניות הנהלה ללא ערך נקוב, אשר מקנות למחזיקים   5,000  -פירוקה, ו
בהן את כל הזכויות המוקנות למחזיקים במניות, לרבות הזכות לקבל 

הזכות לקבל   ולמעטהזמנה לאסיפות כלליות, להשתתף בהן ולהצביע,  
 . דיבידנדים ולקבל את עודף נכסי החברה בעת פירוקה

 
 ללאמניות רגילות    1,000  -השותף הכללי מורכב מ  שלהמונפק    ההון ג.

 : כדלקמן המוחזקות, מניות הנהלה ללא ערך נקוב 100 -ו נקוב ערך
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 הערות  שיעור  מניות  כמות מניות   בעל שם

השקעות   תמר  ליאור 
"   בע"מ    ליאור )להלן: 
 "(תמר 

המלאה   90% רגילות   900 בבעלותם  פרטית  חברה 
ובחלקים שוים של ה"ה יוסי תמר ושי  
הכללי,   השותף  ידיעת  למיטב  ליאור. 
וליאור אין הסכם בעלי   בין ה"ה תמר 
נוהגים   הם  אך  תמר  בליאור  מניות 

   לקבל החלטות במשותף בחברה זו.
מוסמך במשפטים,    הינומר יוסי תמר  

שניהם   וכלכלה,  משפטים  בוגר 
הע בירושליםמהאוניברסיטה    .ברית 

הוא מכהן כמנכ"ל משותף של קפיטל  
 " )להלן:  "(,  פוינט  קפיטלפוינט בע"מ 

  של   הערך  ניירות   אשר  ציבורית  חברה
דירקטור  בבורסה  למסחר   רשומים  ,

בחברות, יועץ כלכלי ויועץ הנפקה של  
מספר גופים, מומחה לתחום מיזוגים  

 בשוק ההון. 
שי ליאור הינו מוסמך במשפטים,    מר

חשבון,   ובראיית  במשפטים  בוגר 
העברית   מהאוניברסיטה  שניהם 

מנכ"ל משותף  כ  מכהן   הוא  .בירושלים
בחברות,   דירקטור  פוינט,  קפיטל  של 
מספר   של  הנפקה  ויועץ  כלכלי  יועץ 
בשוק   מיזוגים  לתחום  מומחה  גופים, 

 ההון. 

 90% הנהלה  90

בע"מ  נ.צ.ב    גורן 
 "( גורן)להלן: " 

מניות    100
 רגילות 

של   10% מלאה  ובבעלות  בשליטה  חברה 
 מר ישראל גורן. 

 10% הנהלה  10

 
 :   בין בעלי המניות בשותף הכללישנקבעו להלן יתוארו הסדרים  ד.

 
אחד -על ידי הסכמה פה  ימונו שותף הכללי  ירקטוריון הד  חברי (1

 .מחזיקי מניות ההנהלה בלבדשל 
 
-פה  הסכמהל  יום   14  תוך  יגיעולא    ההנהלה  מניות  בעליש  ככל (2

של    על  חדא )למעט   הדירקטורים  ימונו,  הדירקטוריםזהותם 
  בהתאם  שימונה בהתאם לאמור להלן(  גורן הדירקטור מטעם  

, בשותף הכללי  ההנהלה  מניות  בעלי  של  החזקותיהם  לשיעור
להלן    בכפוף  כאשר מניות    מהון  20%  של  החזקה  כללאמור 

.  אחד   דירקטור  למינוי  זכות  תקנההכללי    השותףשל    ההנהלה
לפחות   המחזיק   גורןעוד    כלמקרה    בכל,  לעיל  האמור  למרות

 תהיה  היאהמונפקות של החברה,    ההנהלהמניות    מהון  5%
 בשותף  כדירקטור גורן  גיא  או  גורן  ישראל"ה  ה   את  למנות  זכאית
כדירקטור,    למנות  תבחרש  וככל,  הכללי לכהן  אחר    מי אדם 

 .תמר ליאור ידי על שיאושר מטעמם
 

לפחות מהון המניות המונפק של   5%  -ב  המחזיקגורן  עוד    כל (3
הכללי שנקבעו    נושאיםב  החלטות,  השותף  תהיינה  מסויימים 

של בעלי המניות של השותף הכללית    האסיפהמחייבות אישור  
 גורן.  הסכמתאת  הכולל ברובהכללי 

 
,  (Right of First Offerהצעה ראשונה )  זכותבדבר    הסדרים (4

( למכירה  יחסית  הצטרפות  מצרנות וז(  Tag Alongזכות  כות 
(Preemptive Rights .) 
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לעיל .ה המפורטים  הכללי  בשותף  המניות  בעלי  בין  ההסדרים  ,  לאור 

  , ה"ה יוסי תמררואה ב  ,בעל השליטה בשותפותהוא  ש  ,השותף הכללי
 .ובשותפות הכללי בשותףהשליטה  יבעל כ ישראל גורןושי ליאור 

 
להכשרה חברה לביטוח   ההעניק"(  האופציה  מעניקליאור תמר )להלן: "  . ו  

של  רגילות  מניות  ממנה    לרכוש  יהאופצ"(  ביטוח  הכשרהבע"מ )להלן: " 
" הכללי    השותף   מהון   3%  מהווה  אשר  בכמות"(  האופציה )להלן: 
.  "(המימוש  מניות)להלן: "  הכללי השותף של המונפק הרגילות המניות
החל מיום המסחר הראשון של ניירות   ניתנות למימוש  כאמור  ותהאופצי

תקופ ולמשך  בבורסה  השותפות  של  שנקבעההערך  מימוש    כנגד ,  ת 
בכפוף להשלמת ההנפקה ורישום ניירות ו  שנקבע  מימוש   מחיר  תשלום

ובלבד שהשלמת ההנפקה כאמור הערך של השותפות למסחר בבורסה  
כי  30.11.2020  ליום  עד  התבצעה הוסכם   אופציה  למימוש  בכפוף. 

 שמניות  שבמקום  לכך  לגרום  רשאי  יהיה  האופציה  מעניק,  כאמור
על ידי    הממעניק האופציה, הן יוקצו ל  הכשרה ביטוחיועברו ל  המימוש

חזיק באותו הכשרה ביטוח ת, ובלבד שלאחר הקצאתן  הכללי  שותףה
 הל  ולו הועבר  הה מחזיקתהי  בורגילות של השותף הכללי  שיעור מניות  

 . האופציה מעניק ידי עלמניות המימוש 
 
 דירקטוריון השותף הכללי 2.9

 להלן פירוט לגבי חברי הדירקטוריון של השותף הכללי בשותפות: 
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 עמרי רוטמן אהרון ברדה  ארז מלצר  שם  

 058214511 024163776 065861338 מספר זיהוי  1

דירקטור ומנכ"ל השותף   סגן יו"ר הדירקטוריון יו"ר הדירקטוריון תפקיד בשותף הכללי  2
 הכללי והשותפות 

 30.07.1963 15.11.1968 30.7.1957 תאריך לידה  3

 אביב , תל  20מיכאל נאמן  יהוד מונוסון 24הרצוג  , רעננה 55המעיין  מען להמצאת כתבי בי דין  4

 שראלית י  שראלית י  שראלית י  נתינות   5

ועדות   6 או  בועדה  חברות 

 הדירקטוריון

 לא  לא  לא 

 לא  לא  לא  האם הוא דירקטור חיצוני  7

 מומחיות בעל  הוא  האם  כן,  אם

 בעל  או ופיננסית  חשבונאית

 מקצועית כשירות

- - - 

האם אם  דירקטור  הוא  כן, 

 מומחה חיצוני

- - - 

האם  אם  כשיר  הוא לא, 

 תלוי  בלתי כדירקטור  להתמנות

 לא  לא  לא 

 השותף  של עובד הוא האם 8

חברה חברה  הכללי,   בת, 

בו    עניין בעל  של  שלו או  קשורה

ממלא   שהוא  התפקיד  )בציון 

 כאמור(

ויו"ר   לא  פעיל  משקיע 
קאנבריד    דירקטוריון 

 בע"מ

הכללי   השותף  מנכ"ל 
 והשותפות 

 כהונתו  החלה בו  התאריך 9

 כדירקטור 

10.10.2020 10.10.2020 10.10.2020 

ומנהל  לימודי   השכלתו  10 כלכלה 
לתואר ראשון,    עסקים

אוניברסיטה  ב
שני    העברית ולתואר 

עסקים ב   מנהל 
בוסטון.   באוניברסיטת 
ללימודי   התכנית  בוגר 
בכיר,   ניהול 
 אוניברסיטת הארוורד 

ראשון   מוסמך במשפטים  בכלכלה  תואר 
מאוניברסיטת  וחשבונאות  

  חיפה 
 רו"ח 

הרפואי   האחרונות  השנים בחמש עיסוקו 11 המרכז  יו"ר 
  ודירקטור "ר  יו הדסה,  
 חברות  במספר

ויו"ר   פעיל  משקיע 
קאנבריד    דירקטוריון 

בחברות  בע"מ שותף   ,
 ניהול ויזמות נדל"ן  

 סמנכ"ל כספים בחברות 

 משמש  בהם אחרים תאגידים 12

 כדירקטור 

סופלנט, אריקום,  
אלטק, הדסית,  

הדסית ביו הולדינגס,  
ג'אם פארמה, תבל,  

ננוקס, פלנטיס,  
אטלסנס, ידידי  

לוינשטיין , קבוצת  
ראות ותנועת אור  

 _________ 

,  קאנבריד בע"מ 
אקופילס טכנולוגיות  

סונאריום מדיקל  , בע"מ
 בע"מ

סופלנט אגרו  
גלינג ייעוץ  , בע"מ פרוגקט
 בע"מ.

 בעל  של  משפחה  בן  הוא  האם 13

 הכללי בשותף  אחר יןעני

 לא  לא  לא 

 בו  רואה  הכללי  השותף  האם 14

 חשבונאית  מומחיות כבעל

 במספר  עמידה  לצורך ופיננסית

-על הדירקטוריון שקבע המזערי

לחוק12)א()92סעיף   יפ  ) 

 1999-החברות, תשנ"ט

 כן לא  לא 

 
 ופיננסית ות חשבונאית  ומחיקביעת המספר המזערי של דירקטורים שהינם בעלי מ 
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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    ומחיותמבדירקטוריון השותף הכללי  על  ופיננסית  חשבונאית 

האמורות ב,  רוטמן  עמרימר  .  התקנות  הינדירקטור  הכללי,  מומחיות  בעל    ושותף 
 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
 

, אשר אינם מכהנים שותפותבבשותף הכללי ו בכירים משרה נושאי אודות פרטים להלן
 התשקיף:  , נכון למועדשותף הכלליכדירקטורים ב

 
 סטולר  לימור שם: 

 024423683 : זיהוי  מספר

 22.06.1969 לידה:  תאריך 

 10.9.2020 : כהונה  תחילת תאריך 

  נושאעניין בתאגיד או בן משפחה של  בעל
 משרה בכירה אחר או בעל עניין בתאגיד: 

 לא 

 סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי של השותפות והשותף הכללי תפקיד: 

תואר שני  , אוניברסיטת תל אביב;  תואר ראשון כלכלה וחשבונאות  השכלה: 
 רו"ח מוסמכת. , המכללה למינהל. במינהל עסקים

  2018עד    2016  -ית חברת רוטיליטי בע"מ. מל מנכ"  2020עד    2018  -מ השנים האחרונות:  5 -ניסיון עסקי ב
מנהלת כספים    2016עד    2013  -סמנכ"ל כספים של נוטריניה בע"מ. מ

ישראל של חברת מונסנטו הגלובלית כתוצאה מרכישת חברת רוסטה  
 . 2013 -גרין ב

 
 משרדים  4.9

, תל 49שד' רוטשילד  היא  ושל השותפות  כתובת המשרד הרשום של השותף הכללי   
 . 03-5665015פקס: , 03-5665005טלפון אביב, 

 
 של השותפות החשבון- רואי 5.9

 , רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר  
 6492102, תל אביב 144מרחוב מנחם בגין   

 
 הדין להנפקה זו - עורכי 6.9

 דין -הולנדר, משרד עורכיד"ר זאב  
 . 65784, תל אביב 49שד' רוטשילד מ 
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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.
בסך של    ניהוללדמי  פי הסכם השותפות המוגבלת,  -על  -השותף הכללי זכאי   10.1.1 

  בתוספת (  ₪   3.5=    דולר  1  -מ  יפחת  שלא  דולר  שער  לפי )מחושב  אלף דולר    25
בהסכם השותפות המצורף כנספח א'   10.1 ףכמפורט בסעימע"מ, בכל חודש, 

   .לעיל 5לפרק 
 

כן,     זכאי  כמו  הכללי  השותף    של  וחוב  הון   לגיוסי   סיוע  בגין   לתמורהיהיה 
  5  לפרק '  א  כנספח  המצורף  השותפות  בהסכם  10.2  בסעיף  כמפורט  השותפות

 .לעיל
 

השותפות תשלם בתמורה לשירותי הייזום של השותף הכללי לשותפות,  בנוסף,    
לשותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו )או לחברה בשליטת כל בעל שליטה(,  

,  השותפותשתקבל  רווחים  ו/או  הכנסות  נכסים ו/או  דמי יוזמה המבוססים על  
אחרת,   דרך  בכל  ובין  במזומן  בסעיף  בין  השותפות   10.3כמפורט  בהסכם 

 לעיל. 5המצורף כנספח א' לפרק 
 

והחזר  10.1.2  שכר  הנאמנות,  נכסי  מתוך  הנאמן,  מאת  לקבל  זכאי  יהיה  המפקח 
השותפויות   פקודת  להוראות  בהתאם  ייקבעו  אשר  חדש(, הוצאות  )נוסח 

"   1975-התשל"ה לקביעת שכרו של המפקח בהתאם    "(.הפקודה)להלן:  עד 
להוראות הפקודה, המפקח יהיה זכאי לקבל מאת הנאמן, מתוך נכסי הנאמנות 

דולר לחודש )בתוספת מע"מ( החל ממועד רישום   1,000  -השווה ל  שכר בסכום
במקרה של הנפקה בעתיד, יהיה המפקח . ניירות הערך של השותפות למסחר

זכאי לשכר נוסף עבור עבודתו הנוספת הכרוכה בהנפקה. השכר הנוסף ישולם 
עבור עבודה בפועל לפי התעריפים לשעת עבודה הנהוגים אצל המפקח ועד  

דולר ארה"ב )בתוספת מע"מ( עבור הטיפול בהנפקה   10,000  -שווה ללסכום ה
ראה סעיף    אחת או סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות.

 לעיל. 4בהסכם הנאמנות המצורף כנספח א' לפרק   20.1
  
דולר לשנה   1,500  -השווה להנאמן יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות שכר   10.1.3 

והחזר   )בתוספת מע"מ( לכל שנה שהוא משמש כנאמן על פי הסכם הנאמנות
  4בהסכם הנאמנות המצורף כנספח א' לפרק    20.2כמפורט בסעיף  הוצאות  

 לעיל.
 

 1ענין בעסקאות השותפות המוגבלת והנאמנות 210.
בין המציע לבין הנאמן המציע ירכוש מן  ערב התשקיף  על פי הסכם שנחתם   10.2.1 

האגדים   את  ימכור  והנאמן  זה  פי תשקיף  על  שיוצעו  האגדים  כל  את  הנאמן 
)ראה סעיף   זו  לציבור במסגרת הנפקה  ובתנאי שיציע אותם  למציע על מנת 

 לעיל(.   2.11
 

מההכנסות וישא   99.9%- ל  על פי הסכם השותפות, השותף המוגבל יהיה זכאי 10.2.2 
 לעיל(.  5.7מההוצאות וההפסדים של השותפות )ראה סעיף  99.9%-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 
 הכללי   בשותף  השליטה"מ )בעלת  בע  השקעותתמר    ליאורל  םתשקיף זה, ישול

לשותפות    השהעמיד  בגין החזר כספים  "חשאלפי    95  -כ  של  סך  (בשותפות
החל   פעילותה  מימון    ולכיסוי   התשקיף  מועד   ועד   2020יולי    מחודשלצורך 

   בהעדר אמצעים כספיים בידי השותפות., הנפקה הוצאות
 

שותף הכללי, נושאי משרה בשותף  להם זכאים האחריות, שיפוי וביטוח  לפטור מ 10.2.4 
בשותפות   משרה  ונושאי  שלההכללי  מוחזקים  סעיף    –  ובתאגידים    13ראה 

 לעיל.  5בהסכם השותפות המצורף כנספח א' לפרק 
 

פרסום התשקיף   כתבי אישרערב  התחייבות    דירקטוריון השותף הכללי מתן 
לפרק זה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצ"ב    נספח א'כלשיפוי בנוסח המצ"ב  

לפרק זה, לשותף הכללי, לדירקטורים ונושאי משרה בשותף הכללי    נספח ב'כ
בעתיד(  ו  שיכהנ  או   כיום ו/או בשותפות ו/או בחברות מוחזקות שלהם )המכהנים

בשותף הכללי  ה  שליט  כבעלי שהם ו/או קרוביהם נחשבים לרבות נושאי משרה
 . אישי במינוייםן עני שליטה כאמור כבעל שנחשב ו/או בשותפות ו/או שלמי

 
לנושאי   תגמול דירקטוריון השותף הכללי מדיניות אישרערב פרסום התשקיף   10.2.5 

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 ל  ש לציבור הצעה  במסמך או בתשקיף שתוארה תגמול מדיניות
  5  בחלוףק  ר אישור טעונה  תהיה לציבור שלה ערך ניירות לראשונה המציעה

השותפות   לראשונה תירשמנה שבו מהמועד  שנים של  ההשתתפות  יחידות 
 .לפרק זה 'גכנספח   ב"מצ התגמול מדיניות. בבורסה למסחר

 
דירקטוריון השותף הכללי בשותפות אישר התקשרות  ערב פרסום התשקיף   10.2.6 

ביטוח בפוליסת  ונושאי אחריות השותפות  אחריות    משרה דירקטורים  וכן 
שלוש   על במצטבר תעלינה ביטוח שלא , מעת לעת, למספר תקופותמקצועית

 ואשר משרה, המכהנים שנים שבמסגרתן תבוטח אחריות דירקטורים ונושאי
ו/או בתאגידים שבשליטתם,  יכהנו ו/או בשותפות  מעת לעת בשותף הכללי 

בשותף הכללי  שליטה ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי נושאי משרה שהם  לרבות
ו/או    ענין אישי במינויים כבעל שליטה כאמור ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב

בחברה הנשלטת על ידי בעל השליטה,  מועסקים על ידי בעל השליטה ו/או  
הארכת פוליסה שעומדת   של גם בדרך שתיעשה  כאשר התקשרות כאמור יכול

בסיס עיקרי  על תהיה שכל התקשרות  סיום, תוך שינוי בתנאיה, ובלבד בפני
שלא ובתנאים  שנקבעו  יחרגו ההתקשרות  דירקטוריון   על מהתנאים  ידי 

להלן כמפורט  הכללי  אשר  השותף  במדיניות יקבעו ומהתנאים  לעת   מעת 
 התגמול של השותפות. 

 
גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא  .א

על   בתוספת   50יעלה  הביטוח  ולתקופת  למקרה  ארה"ב  דולר  מיליון 
הוצאות הגנה משפטית סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות, ולגבי  

לישראל   מחוץ  המוגשות  ה  -תביעות  סבירות הוצאות  משפטית  גנה 
בישראל  הנהוגות  משפט  להוצאות  בהתאם  האחריות,  לגבול  מעבר 

 .ובהתאם לדין הישראלי
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חבות   בגין ביטוח גם שתכלול יכול כאמור שתירכש עתידית פוליסה כל .ב
וכן תביעות אזרחיות  השותף הכללי בתפקידו כשותף כללי בשותפות 

( עצמה  השותפות  כנגד  ערך  ניירות  דיני  כאשר  entity coverלפי   )
לנושאי המשרה תהא זכות קדימה על פני השותף הכללי ו/או השותפות 

 בקבלת תגמולי ביטוח.
 
ועדת   .ג ידי  על  ייקבעו  העצמית  ההשתתפות  וגבולות  הפרמיה  גבולות 

התגמול בהתאם לתנאי השוק שישררו במועד רכישת פוליסת הביטוח,  
בתחום   מומחה  יועץ  עם  התייעצות  דירקטורים  לאחר  אחריות  ביטוח 

 ; ונושאי משרה
 
פוליסת הביטוח תורחב לכיסוי תביעות שתוגשנה כנגד השותפות ו/או   .ד

השותף הכללי )להבדיל מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה 
ערך ניירות  חוקי  הפרת  שעניינן   entity coverage for)בהם( 

securities claims)  ים בבורסה, ו/או  בקשר עם ניירות הערך הנסחר
כנגד השותף הכללי בגין תפקידו כשותף כללי, וייקבעו סדרי תשלום של 
המשרה   נושאי  ו/או  הדירקטורים  של  זכותם  לפיהם  ביטוח  תגמולי 
לקבלת שיפוי מהמבטח על פי הפוליסה קודמת לזכות השותפות ו/או  

 .השותף הכללי
 

ורק   .ה גם את אחריותם של בעלי השליטה אך  בתוקף  הפוליסה תכסה 
תפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, 
יתר  של  אלה  על  יעלו  לא  בגינם  הכיסוי  שתנאי  ובלבד  לעת,  מעת 
לפי   הכללי,  בשותף  ו/או  בשותפות  המשרה  נושאי  ו/או  הדירקטורים 

 העניין. 
 

על פוליסה . ו שתיערך  יכול  על-כאמור  ו/או  עצמה  השותפות  ידי  -ידי 
ידי בעלי השליטה בשותף -המוחזקים על ,קשורים לשותפותתאגידים  

פוליסת קבוצתית(, והכל בהתאם לאישורים הדרושים   במסגרת( הכללי
 .פי דין-על

 
ועדת התגמול שתוקם בדירקטוריון השותף הכללי ודירקטוריון השותף  .ז

 הכללי יאשרו שהתקשרות בעסקת הביטוח נעשתה בתנאי שוק.
 

לתקנות   1בסעיף   בדבר "עסקת מסגרת" כהגדרתה החלטה תהווה זו החלטה
"   2000-ענין(, התש"ס  בעלי עם בעסקאות החברות )הקלות תקנות  )להלן: 

במהלך  או חידושה כאמור ביטוח פוליסת של "(. בהתאם, כל רכישהההקלות 
בעלי  אסיפת נוסף של לאישור יובא הנוספות לא ( תקופות הביטוח 2שתי )

השותף הכללי   שותפות ובלבד שוועדת התגמול שליחידות השתתפות של ה
תנאי תאשר עסקת   כתואמים העסקאות משתי אחת כל את  תנאי  את 

ולא  כאמור המסגרת לסעיף   התנגדות בחברה תתקבל לעיל  ג.  1בהתאם 
 לתקנות ההקלות. 

 
וכן  ביטוח לכיסוי אחריות נושאי משרה  ל  קיבלה הצעות ממבטחיםהשותפות   10.2.7 

 כמפורט להלן. להלן עיקרי תנאי הביטוח:  אחריות מקצועית 
 



 4 - י                                                          

וכן אחריות מקצועית  פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה   .א
 " השוטפת)להלן:  הביטוח  לתקופפוליסת  חודשים.    12של    ה"(, 

בגבולות  (,  claims madeהפוליסה הינה על בסיס מועד הגשת תביעה )
של   הכל  ______)__  אחריות  ובסך  למקרה  ארה"ב  דולר  מיליון   )

לתקופת הביטוח. הכיסוי במסגרת פוליסת הביטוח השוטפת הינו לכל  
בשותפות, בשותף    הדירקטורים ונושאי המשרה, כפי שיהיו מעת לעת,

נושאי משרה המכהנים בהן מטעם   הכללי, בחברות בנות שלה עבור 
יודגש כי פוליסה זו תחול כשכבה  חברות הבנות.  השותפות ו/או מטעם ה

משרה ונושאי  דירקטורים  אחריות  פוליסת  לכל  קודמת   "עודפת" 
 שנערכה ע"י חברת בת. 

 
 הפוליסה תכסה תביעות שיוגשו במהלך תקופת הביטוח בגבול אחריות .ב

ארה"ב_____)    __בסך דולר  מיליון  לתקופת   (  הכל  ובסך  לתביעה 
בתוספת   האחריות  הביטוח  לגבולות  מעבר  סבירות  משפט  הוצאות 

 וזאת בפרמיה  1981  -לחוק חוזה ביטוח התשמ"א    66בהתאם לסעיף  
של   שנתית דולר  ____   -כבסך  העצמית  ב.  "ארה אלפי  ההשתתפות 

וכן לשותפות   משרה  ונושאי  דירקטורים  לביטוח  ביחס  תביעה  בכל 
 אלפי דולר.   ____הינה  אחריות מקצועית 

 
הביט .ג תביעות  פוליסת  בגין  המבוטחים  חבות  את  תכסה  השוטפת  וח 

שיוגשו בישראל וגם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכל העולם, לרבות  
דיני   לפי  הפוליסה  )פרשנות  בינלאומי  ושיפוט  דין  לפי  וקנדה  ארה"ב 
כנגד   אזרחיות  תביעות  לכסות  תורחב  הפוליסה  ישראל(.  מדינת 

שאי המשרה בה( שעניינן  השותפות עצמה )במובחן מתביעות כנגד נו
הפרה של דיני ניירות ערך בקשר עם ניירות ערך של השותפות עצמה 

( בת"א  בבורסה   Entity Coverage for Securitiesהנסחרים 
Claims  .)  סדרי תשלום של תגמולי ביטוח,  להיקבע    עשוייםלהרחבה זו

שיפוי   לקבלת  המשרה  נושאי  של  זכותם  לפיהם  כאלה,  שיגיעו  ככל 
   לזכותה של השותפות. תקדםמהמבטחים 

 
כן, פוליסת הביטוח השוטפת כוללת הוצאות הגנה משפטית בהליך -כמו .ד

כוללת  הביטוח השוטפת  פוליסת  כי  יצוין  מוסמכת.  רשות  חקירה של 
הגנה   הוצאות  מנהליים,  כיסוי  בהליכים  משרה  נושאי  של  משפטית 

הניתנים לשיפוי על פי החוק וכיסוי תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 
 . 1968-()א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1נד)א()52

 
הגדרת המבוטח על פי פוליסת הביטוח השוטפת כוללת כל נושא משרה   .ה

מורחבת לכסות כל אדם  כהגדרתו על פי כל דין החל על השותפות, וכן  
הפועל עבור ומטעם השותפות בתפקיד ניהולי וכן חשב, מזכיר, מבקר 
פנים ויועץ משפטי פנימי. הכיסוי חל על נושאי משרה שכיהנו בשותפות 
בעבר, אשר מכהנים בה בהווה ואשר יכהנו בה בעתיד במשך תקופת 
לכלול   הורחבה  משרה  נושא  הגדרת  שמית(.  רשימה  )ללא  הפוליסה 

יסוי גם לנושא משרה המקבל את שכרו תמורת חשבונית. הפוליסה כ
תכסה גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת במסגרת תפקידיהם  
כנושאי משרה, מעת לעת, ובתנאי כיסוי אשר לא יעלו על אלה של יתר  

 נושאי המשרה. 
 

פוליסת הביטוח השוטפת לא תכסה תביעות כנגד דירקטורים או נושאי   . ו
בפוליסת המשרה בה המ   10.12.8)כהגדרתה בסעיף    POSI-כוסות 

 להלן(. 
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ממבטחיםהשותפות   10.2.8  הצעות  הנפקה  ל  קיבלה  בגין  אחריות  לכיסוי  ביטוח 

 : הביטוחלציבור בישראל נשוא תשקיף זה כמפורט להלן. להלן עיקרי תנאי 
 

השותפות התקשרה בפוליסה לביטוח אחריות בגין הנפקה לציבור של  .א
השתתפ מסוג  יחידות  זה  תשקיף  פי  על  השותפות  של    POSIות 

(Public Offering of Securities Insurance " :וההנפקה( )להלן  " -
תביעה POSIפוליסת  "  הגשת  מועד  בסיס  על  שהינה  בהתאמה(,   "
(claims-made  של אחריות  בגבולות  דולר  _____)___  (  מיליון   )

הכל   ובסך  למקרה  העובדים  ארה"ב  לכל  הביטוח  שהינם  לתקופת 
 בשותף הכללי. וו/או נושאי המשרה בשותפות בתפקיד ניהולי 

 
וכן את אחריות השותף    הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות השותפות .ב

הכללי בקשר עם מצגים שניתנו כחלק מהליך ההנפקה.בנוסף, קיימת 
ו/או    אחריותההרחבה במסגרת הפוליסה המכסה את   של השותפות 

בקשר   החתמים שנשכרו לטובת הליך ההנפקהלשיפוי    השותף הכללי
, הנ"ל כפוף לכך שנחתם הסכם בין הצדדים הקובע  עם מצגים בתשקיף

ות ו/או השותף הכללי ישפו את החתמים בגין נזקים פיננסיים  כי השותפ
. אשר ייגרמו להם עקב מצגים שניתנו על ידם כחלק מהליך ההנפקה

המצגים  -כמו בגין  השליטה  בעל  אחריות  את  מכסה  הפוליסה  כן, 
הנ"ל   להרחבות  התשקיף.  במסגרת  להיקבע  הנכללים  סדרי  עשויים 

  תקדם קבלת תגמולי ביטוח  תשלום לפיהם זכותם של נושאי המשרה ל
 לזכותם של המבוטחים האחרים לרבות השותפות.  

 
שנים מיום עריכת הביטוח. פוליסת    7תקופת הביטוח הינה לתקופה של   .ג

POSI    אינה ניתנת לביטול על ידי המבטח )למעט במקרה של אי תשלום
 הפרמיה על ידי המבוטח(. 

 
יינו ההנפקה,  תכסה את נושאי המשרה כנגד הליך שענ  POSIפוליסת   .ד

שתוגש על ידי צד שלישי, לרבות חקירה פלילית או מנהלית של רשות  
כוללת גם כיסוי הוצאות הגנה משפטית   POSIמוסמכת. יצוין כי פוליסת  

של נושאי משרה בהליכים מנהליים, הניתנים לשיפוי על פי החוק וכיסוי  
ערך,  ()א( לחוק ניירות  1נד)א()52תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף  

 . 1968-התשכ"ח
 

הטיפול   .ה תחילת  מיום  שאירע  כדין  שלא  למעשה  מתייחס  הכיסוי 
בתשקיף, ובלבד שהוא בקשר עם התשקיף וההנפקה, לרבות מצגים 

 לרשויות, לחתמים, משקיעים וכיוצ"ב. 
 

ה . ו בפוליסת  השותפות  התקשרות  בגין  הביטוח  לכל    POSI-פרמיית 
של   בסך  הינה  הביטוח  ארה"ב _____    -כ תקופת  דולר  אלפי 

  .אלפי דולר לתביעה____ וההשתתפות העצמית הינה בסך 

 
ביטוח   .ז נושאי    POSIפוליסת  או  דירקטורים  כנגד  תביעות  תכסה  לא 

 לעיל.   10.2.7משרה בה המכוסות תחת הפוליסה שתיערך לפי סעיף 
 

מר   10.2.9  רוטמן השותפות שוכרת את שירותיו של  מנכ"ל    עמרי  המשמש בתפקיד 
 . לעיל 8.15.3כמפורט בסעיף השותף הכללי והשותפות, בתנאים בתמורה 
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מר     עם  כי    רוטמן בהסכם  היתר,  בין  לו    התשלוםנקבע,  זכאי  החודשי  הוא 
, ההנפקה  השלמת  מועדועד    10.10.2020מיום    החלבתמורה למילוי התפקיד  

 .ההנפקה השלמת במועד לו ישולם
 

מר    השותפות  10.2.10  של  שירותיו  את  יו"ר    מלצר  ארזשוכרת  בתפקיד  המשמש 
 לעיל.  8.15.2דירקטוריון השותף הכללי, בתנאים בתמורה כמפורט בסעיף 

 
השותף דירקטוריון  מר אהרון ברדה בתפקיד סגן יו"ר  את  מעסיקה    השותפות  10.2.11 

מכהן כיו"ר   לעיל. מר ברדה  8.15.5בתמורה כמפורט בסעיף  הכללי, בתנאים  
 דירקטוריון קאנבריד בע"מ. 

 
שירותי  10.2.12  את  שוכרת  סטולר  של    ההשותפות  לימור  בתפקיד    תהמשמשגב' 

, בתנאים בתמורה  והשותפות  השותף הכלליסמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי של  
 .לעיל 8.15.4כמפורט בסעיף  

 
כי     בין היתר,  גב' סטולר נקבע,  לו    התשלום בהסכם עם  זכאית  החודשי  היא 

, ההנפקה  השלמת  מועדועד    10.9.2020  מיום  החלבתמורה למילוי התפקיד  
 .ההנפקה  השלמת במועד הל ישולם

 
ענין    לבעל  ו/או  הכללי  לשותף  אין  לעיל,  לאמור  פרט  הכללי,  השותף  ידיעת  למיטב 

ע בשותפות,  או  הכללי  למעט בשותף  והנאמנות,  המוגבלת  השותפות  בעסקאות  נין 
 במהלך העסקים הרגיל.

 
 יחידות ואינטרס בשותפות המוגבלת 310.

על  שותף הכללי ובין הנאמן,  בעלי השליטה בשנחתם ערב פרסום התשקיף בין  להסכם   
קודם    ,)השותף המוגבל(  מאת הנאמן  שותף הכללי לרכושבעלי השליטה ב  והתחייבפיו  

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

 נוסח כתב שיפוי
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 שותפות מוגבלת - אגרוסמארט 

 )"השותפות"( 

 תאריך _________       

 לכבוד 

 ______________ 

 

 א.ג.נ.,

 

 כתב התחייבות לשיפויהנדון: 

 

 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  אם בכתב  אלא  בצידם,  הרשומה  המשמעות    ים 
  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 -ק החברות, התשנ״ט חו "חוק החברות"
 לעת. 

ערך, התשכ״ח   "חוק ניירות ערך" ניירות  שישונה  1968  - חוק  כפי   ,
 מעת לעת. 

אשר   "חברה בת" או "חברות בנות" תאגיד  ו/או  כל  הכללי  השותפות  השותף 
שליטה בו, כמשמעות "שליטה" בחוק   יבעל  םהינ

 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 

השותפות ו/או  השותף הכללי ו/או  תירכש, על ידי  
ו/או  עבור   הכללי  שהיא  השותף  בין  השותפות, 

 בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.

 . בע"מ  ניהול  אגרוסמארט  " השותף הכללי"

מיוםהסכם   "מסמכי ההתאגדות"  שתוקן    27.7.2020  השותפות  כפי 
כפי    19.10.2020מעת 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

  דין   כל   להוראות   בכפוף  המשרה  נושא  את   מראש  לשפות  בזאת  מתחייבת  השותפות
  מסמכי  ולהוראות  זה  שיפוי   כתב  להוראות  ובכפוף  עליו  להתנות  ניתן  שלא

(  השיפוי״  ״עילות  :  להלן)  להלן  כמפורט  הוצאה  או  חבות  כל  בשל,  ההתאגדות
כשותף כללי    ם/תפקידו  בתוקף  הם/פעולותיו  עקב  ו/שיוציא  או   מהם   מי  על  שתוטל

 : העניין לפי, בשותפות או/ו  הכללי בשותףו/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  השותפות ו

  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 
  הוכחת  דורשת   שאינה  בעבירה  יורשע   שבו  פלילי   באישום  או ,  יזוכה  שממנו

 ;פלילית מחשבה

  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

()א( לחוק ניירות ערך או בשל  1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף   3.1.4
לחוק ניירות    1, או ט4, ח' 3הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך לפי פרקים ח'

 ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת 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; 

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא   3.1.6
 פי חוק החברות. -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

  בת   חברה  כלפי  או   השותפותהשותף הכללי ו/או    כלפי  אמונים  חובת  הפרת 3.2.1
  סביר   יסוד  לו  היה  כאשר  לב  בתום  אמונים  חובת  הפרת  למעט  םשלה

  חברת   או/ו  השותפותהשותף הכללי ו/או    בטובת  תפגע  לא  שהפעולה  להניח
 . םשלה הבת

  למעט ,  בפזיזות  או  בכוונה  של בעל תפקיד שנעשתה  זהירות  חובת  הפרת 3.2.2
 . בלבד ברשלנות  נעשתה אם
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 . 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

  נושא  בזכות  לפגוע  כדי  לעיל  האמור  השיפוי  בתשלום  אין  כי,  בזאת  מובהר 3.3.2
,  שיפוי  עילות  המעמידים  אירועים  בגין  ביטוח  תגמולי  לקבל  המשרה

  יובהר  כן.  להלן  3.8.3  סעיף  להוראות  בכפוף,  הביטוח   בפוליסת  המבוטחים
  פוליסת  מכח  חויבי  בהם  עצמית  השתתפות  סכומי  בגין  יחול  השיפוי  כי

  יהוו   זה  שיפוי  כתב  פי- על  השותפות  תשלומי  כי,  במפורש  מודגש.  הביטוח
פיצוי(    נוסף״  ״רובד כפל  מהווה    הביטוח   תגמולי  כל  לסך  מעבר)שאינו 

  זו   התחייבות  כי  מודגש.  ישולמו  שכאלה  ככל,  המבטח  ידי- על  שישולמו 
  ולא ,  כלשהו מבטח לרבות, כלשהו ג׳  צד לטובת חוזה   מהווה אינה לשיפוי

  של  השתתפות   לדרוש  זכות,  מבטח  כל   לרבות,  כלשהו  שלישי   צד   לאף  תהא
,  עמו שנערך ביטוח הסכם פי-על מבטח מחויב  לו אשר בתשלום השותפות

 . כאמור בפוליסה הנקובה  העצמית ההשתתפות למעט

  אירועים  על  לשותפות  ידוע  יהיה  בפועל  השיפוי  ובמועד  ובמידה  אם 3.3.3
  אחרים  משרה   לנושאי  שיפוי   מתן   עקב   בהם  לחוב  עלולה  שהיא  נוספים

  בו  לחוב  עלולה   שהשותפות  הכולל  והסכום(  ״אחרים   שיפוי  מקרי ״  :להלן)
  המרבי   השיפוי  סכום   על  עולה  האחרים  השיפוי  מקרי  ובגין  זה  כתב  בגין

  יהיה   לדעתה  אשר  סכום  אותו  את  ידה  תחת  לעכב  השותפות  רשאית  אז  כי
  ורק  האחרים  המשרה  נושאי  כלפי  גם   בהתחייבותה  לעמוד   כדי  לה   דרוש
  זה  שיפוי  פי-על  לשלם  השותפות  שעל  הכולל   הסכום  סופית  שיתברר   לאחר
  לפי ,  חלקה  או  כולה   היתרה  את  לשלם  האחרים  השיפוי  מקרי  עם  ביחד

 . המקרה

  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
  כל   של  השיפוי  בת  החבות  סכום  שבין  היחס  פי-על  יחושב,  בפועל,  הזכאים

  נושאי  כל  של  השיפוי  בת  החבות   סכום  לבין   הזכאים  המשרה  מנושאי  אחד
 . במצטבר, הזכאים המשרה

  , המרבי  השיפוי   סכום   בגובה  משרה  לנושאי  שיפוי  סכומי   השותפות  שילמה 3.3.5
  השיפוי  סכומי   תשלום  אם  אלא   נוספים  שיפוי   בסכומי  השותפות   תישא   לא

  זו  הגדלה  לאשר  מוסמכים  שיהיו   בשותפות   באורגנים  יאושרו  הנוספים
  לשינוי  ובכפוף  הנוספים   השיפוי  סכומי  תשלום  במועד,  דין  כל  פי-על

 . דין כל פי-על, כך לשם יידרש אם, ההתאגדות מסמכי

 

 

 

 תשלומי ביניים 3.4
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  בהתאם  לשיפוי  זכאי   להיות  עשוי  המשרה  נושא  שבגינו  אירוע  קרות  עם 3.4.1
,  השיפוי  סכום  חשבון  על  כמקדמה  לרשותו   השותפות  תעמיד ,  לעיל  לאמור

  האחרים  והתשלומים  ההוצאות  לכיסוי  הדרושים  הכספים   את,  לעת  מעת
,  אירוע  לאותו  הקשור  נגדו   משפטי  הליך  בכל  בטיפול   הכרוכים  למיניהם

  לא   המשרה  שנושא  באופן,  בוררות  או  גישור  והליכי  חקירה  הליכי  לרבות
  בכתב   ולהוראות   לתנאים  בכפוף   והכל,  בעצמו  לממנם  או  לשלמם  יידרש
 . המרבי השיפוי סכום לרבות זה שיפוי 

  כלשהם  סכומים  במקומו   או  המשרה  לנושא  תשלם  שהשותפות   במקרה 3.4.2
  יתברר   מכן  ולאחר,  כאמור  משפטי  להליך  בקשר  זה  שיפוי  כתב  במסגרת

  סעיף  הוראות  יחולו  סכומים  אותם  על  השותפות  מאת  לשיפוי  זכאי  שאינו
 . להלן 3.11

  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
  אירוע  בגין   המשפטי  לטיפול  בנוגע   הבאות   ההוראות  יחולו,  בתוקף  שתהיה 

 : זה שיפוי כתב תנאי  פי-על  לשיפוי עילה  המעמיד

  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
  המשרה  נושא התנגד  אם  או   המשפטי   בהליך   הטיפול  את  השותפות

  רשאי  יהיה  הוא ,  סבירים  מטעמים  הממונה  עוה״ד  ידי - על  לייצוגו
  והשותפות,  שיבחר  לעו״ד  המשפטי  בהליך   הטיפול  את  למסור
  עוה״ד  שזהות  ובלבד,  האחר  לעו״ד  הטרחה  שכר   בגין  אותו  תשפה
  השותף  דירקטוריון  לאישור  כפופים  יהיו  עמו  הטרחה  שכר   והסדר
  סכום   מלוא  אושר  לא.  סבירות  מסיבות   אלא   יסרב  לא  אשר,  הכללי

  על  לוותר  שלא  החליט  המשרה  ונושא  המבוקש  הטרחה  שכר
  סכום  את  השותפות   מן  לקבלן  זכאי  יהיה,  שבחר  עוה״ד  של  שירותיו

 . חשבונו ועל ידו על  תשולם והיתרה, לו שאושר הטרחה שכר

  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
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  כדי  הנ״ל  הטיפול  במסגרת  יפעלו  הממונה  הדין  עורך  או/ו  השותפות . ד
  הממונה  הדין  עורך.  סיום  לידי  הנ״ל  המשפטי  ההליך  את  להביא

  מקום.  המשרה  ולנושא  לשותפות  נאמנות  חובת   חייב  ויהיה  יפעל 
  חשש  הממונה  הדין  עורך  לדעת  או  המשרה   נושא  לדעת  שיווצר
  עורך  לדעת או  המשרה נושא לדעת שתתקיימנה או,  עניינים לניגוד

  לבין  בינו   עניינים   ניגוד   להיווצר  עלול   בהן  נסיבות   הממונה   הדין 
,  להליך  צד  שהוא  אחר  משרה  נושא  כל   לבין  בינו  או/ו  השותפות

  יודיע   או/ ו  המשרה  נושא   יודיע ,  משפטי  הליך  אותו  בפני  בהגנתו
  ניגוד  על,  העניין  לפי ,  הממונה  הדין  עורך   כך  על   המשרה   לנושא 

  מטעמו   דין  עורך  למנות  רשאי  יהיה  המשרה  ונושא  זה  עניינים
  קטן  בסעיף  המפורטות  השיפוי  להוראות  בהתאם  בהגנתו   לטיפול

 . לעיל. ב

  של  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

  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
  להביא  רשאית תהא לא  השותפות, כן כמו. בכתב לכך המוקדמת המשרה

  או   בוררות  של  בדרך  להכרעה  הנ״ל  המשפטי  ההליך  נשוא  המחלוקת  את
,  בכתב,  לכך  המוקדמת  המשרה  נושא  בהסכמת  אלא,  גישור  או  פישור
  שימסרו  סבירים  מנימוקים   אלא  זו  הסכמתו  לתת  יסרב  שלא  ובלבד

  בהליך  המחלוקת   תועבר  אם   אף,  ספק  הסר  למען.  בכתב  לשותפות
,  אחרת  דרך  בכל  או   גישור   או  פישור  או  בוררות  של   בדרך  לפתרון   המשפטי 

  ככל   זה  שיפוי  כתב  פי-על   בכך  הקשורות  ההוצאות  בכל  תישא  השותפות
 . רגיל משפטי בהליך בדין מחויבת שהיא

  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
  לכך   יתן  אם  אלא,  המשרה  נושא  נגד  פליליים  אישומים  של  במקרים  גישור
  ליתן  לסרב  יוכל  המשרה   נושא.  ובכתב  מראש  הסכמתו  את  המשרה  נושא

  שיידרש  ומבלי  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  זו  בפסקה  האמורה  הסכמתו  את
 . הסכמתו אי  את לנמק

 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

  שיפוי  לכתב  בהתאם  בהגנתו  הטיפול  לצורך  שיתבקש  כוח  ייפוי  או/ו  מסמך
 .זה

  לעיל  כאמור   דין   עורך   כל   עם  או /ו  השותפות  עם  פעולה  ישתף  המשרה  נושא 3.6.2
  בקשר  טיפולם  במסגרת   מהם  מי  ידי-על   ממנו  שיידרש  סביר  אופן  בכל

  ההוצאות   כל  לכיסוי  תדאג  שהשותפות  ובלבד,  משפטי  הליך  לאותו
  שתהיינה ,  לעיל  3.1ף  בסעי  האמורים  למיניהם  האחרים  והתשלומים

,  בעצמו  לממנן  או   לשלמן  ידרש  לא  המשרה  שנושא  באופן  ,בכך  כרוכות
  האמור  פי-על  לו  המובטח  מהשיפוי  לגרוע  כדי   בכך  שיהיה  מבלי  וזאת
 . זה שיפוי בכתב לאמור  בכפוף והכל   זה שיפוי בכתב

  כל  פי-על  המבטחים  הוראות   כל   את   לקיים  מתחייב  המשרה  נושא,  כן  כמו 3.6.3
  יתקשרו  המשרה  נושא  או/ו  שהשותפות  משרה  נושאי  לאחריות  פוליסה

  מהם  מי  ידי-על   ממנו  שיידרש  כפי,  המשפטי  בהליך  התגוננות   עם  בקשר  בה
 . משפטי הליך לאותו  בקשר טיפולם במסגרת

 כיסוי החבויות 3.7
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  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

  שיפוי  בכתב  לאמור  בכפוף  והכל,  תרכוש  אם,  לעת  מעת  השותפות  שתרכוש  הביטוח
 .זה

 אי תחולת השיפוי  3.8

  זה   שיפוי  כתב  פי- על  המשרה  נושא  את  לשפות  חייבת  תהא  לא  השותפות 3.8.1
  בהליך  בוררות  או  הפשרה  הסדר  תנאי  פי- על  ידו   על   שישולם   סכום  כל  בגין 

  בכתב   הסכימה  השותפות   כן  אם  אלא  בעצמו  לנהל  בחר  אשר  המשפטי
  לא   השותפות   ואולם  העניין   לפי,  בוררות  אותה  לקיום   או   פשרה   לאותה 

 . שינומקו סבירים   מטעמים  אלא כאמור הסכמתה את מלתת תמנע

  פלילי  באישום  המשרה  נושא  הודאת  של  במקרה  יחול  לא  השיפוי,  כן  כמו 3.8.2
  השותפות  קיבלה אם  אלא  פלילית  מחשבה  הוכחת  דורשת  שאינה  בעבירה
 . ומראש בכתב כאמור בעבירה להודות כוונתו על הודעה 

  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)
  זכאי   לו  השיפוי  סכום  שבין  ההפרש  בגובה  בסכום  אלא  השותפות  שאינו  'ג

  הביטוח  פוליסת  מכח  ששולם  הסכום  לבין  שיפוי  כתב  פי-על  המשרה  נושא
  השיפוי  שסכום  ובלבד,  האחר  השיפוי  הסכם  או/ו  ארוע  אותו  בגין

  בסעיף  באמור   אין.  המרבי  השיפוי  סכום   על   יעלה  לא   בו   תחויב   שהשותפות 
  השותפות   לנשיאת  הנוגע  בכל  המשרה  נושא  מזכויות  לגרוע  כדי  זה

  ביטוח  תגמולי   העברת   או/ו  בפוליסה  הנקובה  העצמית  בהשתתפות 
  הוצאות או /ו  המשרה  נושא של  חבותו   בגין ממבטחים השותפות  שקיבלה 

 . בהן שנשא משפטיות

  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
  תקופת  או /ו  השותפות  לניהול  כאחראי  תפקידו  ביצוע  בעת  נעשו  לשיפוי  התחייבות

  משרה  כנושא  כהונתו  או/ו  בשותפות  העסקתו  או/ ו  הכללי  בשותף  העסקתו
  של   הבנות  בחברות  או/ו   הכללי   בשותף  משרה  כנושא  כהונתו  או/ו  בשותפות 
  המשרה  נושא  זכאי  בגינו  האירוע  של  הגילוי  במועד  תלות  ללא  וזאת  השותפות

 . 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 

  או   שיפוי  סכומי  השותפות  שילמה  שבגינו  החיוב  בוטל   כי   שיתברר   במקרה 3.11.2
  מלוא   את  להמחות   המשרה  נושא  מתחייב ,  שהיא  סיבה  מכל   פחת   שסכומו 
  מנת   על  הנחוצות  הפעולות  כל   את  ולבצע   כאמור  סכום  להשבת  זכויותיו

  את  להחזיר  המשרה  נושא  חייב,  כן  עשה  לא.  תקפה  תהא  זו  שהמחאה
  בשיעור  הצמדה  והפרשי   ריבית   בצירוף  לשותפות  האמורים   הסכומים 
 . 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

  ככל,  לקיימן  המיועד  ובאופן  בהרחבה  יפורשו  זה  כתב  פי-על  השותפות  התחייבויות 4.2
  כתב  מהוראות  הוראה   כי  ויקבע  היה .  נועדו  שלה  התכלית  לשם,  דין  פי- על  המותר

  במקרה   או/ו  כלשהו   מטעם  תוקף  חסרת  הינה  או/ו  לאכיפה  ניתנת  אינה  זה  שיפוי 
,  עליה  להתנות  ניתן  שלא  דין  הוראות  לבין  זה  בכתב  כלשהי  הוראה  בין  סתירה  של

  או  לפגוע  בכך  יהיה  לא  אך,  האמורה  הדין  הוראת  תגבר,  עליה  להוסיף  או  לשנותה
 . זה בכתב ההוראות  שאר של מתוקפן לגרוע

  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
,  המשרה  נושא  כנגד  הוגש  בגינו  ההליך  אם  אף,  הביטול  או  השינוי  טרם  אשר  אירוע
 . השיפוי כתב של ביטולו או שינויו לאחר

  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



 15 - י                                                          

  כלשהו   ג׳   צד  לטובת  חוזה  מהווה  אינו   זה  שיפוי   כתב  כי  בזאת  נקבע  ספקות  למניעת 4.5
(,  חו״ח)  פטירה  של  במקרה,  ספק  הסר  למען.  להמחאה  ניתן  ואינו  מבטח  לרבות

 . עיזבונך על לרבות  דין כל הוראות  לפי חליפך  על  יחול  זה שיפוי כתב

  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

  לבין  השותפות  בין,  נעשו  אם ,  שנעשו  והבנה   הסכם,  הצהרה,  הסכמה  כל  על  גובר  זה
  נחתם  בטרם,  בכתב  ובין  פה  בעל  בין,  זה  בכתב  האמורים  בעניינים  המשרה  נושא
 . זה כתב

 

 [. ____י החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום ]ולראיה באה השותפות על החתום, באמצעות מורש 

 

 

 

__________ __________________________ 
 שותפות מוגבלת - אגרוסמארט 

  

 

 .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)

  המקיים   אחר  שלישי  צד  כל  או  שירותים  נותני,  זכיינים,  ספקים,  לקוחות,  חיצוניים  קבלנים
 של   שעבוד   או  רכישה,  השכרה,  חכירה,  מכירה,  העברה  וכן,  השותפות  עם  עסקים  של  סוג  כל

  קבלת,  מהם  אחד  בכל  זכות  קבלת  או  מתן  או(,  ערך  ניירות  לרבות)  התחייבויות  או  נכסים
  בנקים  עם  מימון   בהסכמי  התקשרויות   לרבות,  בטחונות  קבלת  או  ומתן  אשראי  והענקת

  בין  והכל,  המבוצעות  התקשרויות  או  עסקאות  מימון  לצורך  אחרים  פיננסיים  גורמים  או/ו
 . שהיא סיבה מכל יושלמו  לא אם ובין   כאמור הפעולות  או/ו  העסקאות יושלמו אם

  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

  חוות , הליך וכל כלשהו יחידות בעל או  השותפות ידי-על מכר הצעת  או/ו רכש הצעת ביצוע .4
 . אליהם הקשור דיווח או/ו  מסמך, דעת

 שלה   הערך   שניירות  מכך  הנובע  או   מדווח  תאגיד  השותפות  של  מהיותה  הנובע  אירוע .5
 . הציבור ידי- על  מוחזקים

 ואשר   שלו  טיוטה  בכל  לרבות,  בתשקיף  גילוי  הטעונים  הנושאים  עם  בקשר  דרישה  או  תביעה .6
 . דין כל פי-על  כנדרש גילוי ניתן לא

  תקנות   לרבות ,  ערך  ניירות   חוק  או  השותפויות  פקודת  פי -על  המוגשים  הודעה  או  דיווח .7
 או , לה  מחוצה או בישראל בבורסה הנהוגים הנחיות או כללים פי-על או, מכוחם שהותקנו

 . כאמור  הודעה  או  דווח  מהגשת  הימנעות  או/ו   דומים  עניינים  המסדיר  אחרת  מדינה  של  חוק

  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

  הכללי   השותף  דירקטוריון  בישיבות  החלטות   וקבלת   והשתתפות,  אישי  עניין  על  הודעה  מתן .9
 . וועדותיהן

  הכנה,  החשבונאית  התקינה  יישום  אופן   לרבות  הכספיים   הדוחות  עם  בקשר   פעולה  כל .10
  לפי,  נפרדים  או  מאוחדים,  הבנות  וחברות  השותפות  של  ייםהכספ   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
  רווחים  חלוקת  עם   בקשר  דרישה  או  תביעה  כל   וכן  דין  עפ״י  מותר  כאמור   פעולה   בגין  ששיפוי 

 . בשותפות ההשתתפות  יחידות  לבעלי

  לגרוע  מבלי  אך,  לרבות,  אליהם  בנוגע  החלטה  כל  או  מחדש  ארגונה   או  השותפות  מבנה  שינוי .12
  או  פירוקן  בנות  חברות   הקמת ,  השותפות  בהון   שינוי,  פיצול,  מיזוג ,  לעיל  האמור   מכלליות
 . חלוקה או  הקצאה, מכירתן



 17 - י                                                          

  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

  לרבות ,  שהוא  וסוג  מין  מכל  אישורים  או  בנייה  היתרי,  רישיונות  בהוצאות  הקשורות  פעולות .15
 .בחברות והחזקות שליטה  היתרי

  ובכללם  עסקיים  להגבלים ,  בעקיפין  או   במישרין,  הקשורים  בנושאים  פעולה  או  עסקה   כל .16
 . ומונופולין מיזוגים, כובלים הסדרים

 .עריכתם  או/ו  במכרזים השתתפות .17

,  התפקיד ומכוח במהלך לב בתום  שנעשתה דעה או עמדה הבעת לרבות אמירה, התבטאות .18
,  הנהלה  ישיבות  במסגרת  לרבות,  לקוחות  או  ספקים  עם  והתקשרויות   במו״מ  לרבות

 .התקשורת  באמצעי ולרבות, מועדותיו ועדה  או דירקטוריון 

 . 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

 . לעובדים ערך ניירות והקצאת לעובדים  הלוואות, חיסכון או גמל , ביטוח קופות, פנסיונים

  אם   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

 .השותפות

  לנכס  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

 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

 דרישה  או  תביעה  כל  לרבות,  סיכונים  בניהול  או/ו  ביטוח  סידורי  בעריכת  כשל  או  פעולה  כל .24
  עניין   כל  וכן  נאותים  ביטוח   סידורי  של  עריכה  לאי  שגרם  נטען  מחדל  או  מעשה  עם  בקשר
  הביטוח  פוליסות תנאי, ביטוח בהסכמי התקשרות, ביטוח הסכמי  לגבי ומתן למשא בקשר

 . ביטוח פוליסות והפעלת

 בקשר   דרישה  או  תביעה  וכן  מסוכנים  לחומרים  זה  ובכלל  הסביבה  לאיכות  הנוגעות  פעולות .25
  רישיונות,  תקנות,  הסביבה  איכות  חוקי  של  הפרה  של   סוג  כל  לכאורה   היוצרות  נסיבות  עם

  או /ו  לרבות  הסביבה  איכות  חוקי  פי-על   הנדרשים  נוספים  אישורים  או,  היתרים,  סביבתיים
 .רעש לרבות סביבתיות להפרעות  הגורמות

  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
 בדבר  הודעות  או(  מנהלית  אכיפה  הליכי  לרבות)  הליכים,  חקירות,  טענות,  הנחיות,  דרישות

,  לה  מחוץ   או  בישראל,  אחר  גוף  או  שלטונית  רשות  של  פעולה  של   הפרה  או   ציות   חוסר
,  הנחיה,  רישוי,  הוראה,  נוהג,  כלל,  פקודה,  צו,  תקנה,  חוק  הוראת   מילוי  לאי  הטוענים
  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

,  מכוחה  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

 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

  בבנקים  השותפות פועלת שבהם הבנק  חשבונות וניהול  השותפות של ההשקעות תיק ניהול .31
  פיקדונות   כולל )  במט״ח  לעסקאות   הנוגע   בכל   לרבות ,  שלהן  נגזרות  או   פעולות  וביצוע 

(, ערך  ניירות  של  ושאילה  והשאלה  ערך  בניירות  חוזר  מכר  עסקת  כולל)  ני״ע(,  במט״ח
  ייעוץ   הסכמי,  אשראי  מכתבי,  בנקאיות  ערבויות,  חיוב  כרטיסי,  אשראי  ומסגרות  הלוואות

, נגזרים,  עתידיים  חוזים,  אופציות,  גידור  עסקות ,  תיקים  מנהלי  עם   לרבות  בהשקעות 
 .וכיו״ב( swap) החלף  עסקאות

  נטען   אם  ובין   בפועל   בוצעה   אם  בין,  לו  צד   שהשותפות  כלשהו  הסכם  הוראות  הפרת .32
 . שבוצעה

 של  המניות  או/ו היחידות בעלי  או/ ו  בת  חברה או/ו השותפות  של   מס  לחבות  הנוגעת  פעולה .33
 .מהן מי

  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
  לרבות,  ישראל  מדינת  חוקי  פי -על  הנדרש  אחר  תשלום  כל  או/ו  מוניציפלית  רשות,  חוץ  רשות

,  בולים  מס,  מוסף  ערך  מס,  בלו,  העברה  מסי,  שבח  מס,  מכירה  מס,  הכנסה  מס  תשלומי
  כל  לרבות,  אחרים  עיכובים  או/ו  לעובדים  שכר   עיכוב  או/ו  משכורות,  לאומי  ביטוח,  מכס
 . הצמדה  בגין ותוספות  ריבית של סוג

  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

,  נושה  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
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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
 .אחרת  מחייב  מסוימת  בהוראה  הדברים  הקשר  אם  אלא  והכול,  פעולה  אותה  של  מביצועה  הימנעות
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 ' ב נספח 
 

 נוסח כתב פטור 



 21 - י                                                          

 שותפות מוגבלת - אגרוסמארט 

 )"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

  אלא, בצידם הרשומה המשמעות הבאים למונחים תהא זה מאחריות פטור בכתב 1.2
  פטור  בכתב   אחר  ביטוי  או   מונח   לכל.  הדברים  מהקשר  אחרת   כוונה   משתמעת   אם

  בחוק  הגדרה  ובאין,  החברות  בחוק   לו   שניתנה   המשמעות  תהא  זה  מאחריות
  במפורש   מצוין  אם  אלא,  ערך  ניירות  בחוק  לו  שניתנה  המשמעות  תהיה  החברות

 :המונחים ואלה. אחר פירוש הכתוב  נוסח מצריך אם או, אחרת

 . בע"מניהול    אגרוסמארט  "השותף הכללי" 

, כפי שישונה מעת  1999 -חוק החברות, התשנ״ט  "חוק החברות"
 לעת. 

ערך,   "חוק ניירות ערך" ניירות  שישונה  1968  - התשכ״ח  חוק  כפי   ,
 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' "הליך אכיפה מנהלית"  פרקים  לפי  ח' 3הליך  ט'   4,  ניירות    1או  לחוק 
 ערך.

מיום "מסמכי ההתאגדות"  השותפות  שתוקן    27.7.2020  הסכם  כפי 
כפי    19.10.2020מעת 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

את    בזאת  פוטרת  השותפות,  דין  כל  ולהוראות  ההתאגדות  מסמכי  להוראות  בכפוף 3.1
ו הכללי  ו/או    הכללי  בשותף  המשרה  מנושאי  אחד  כלהשותף  בת  בחברה  ו/או 

  אחד   כל,  הנוחות  למען)  בשותפות  המשרה  מנושאי  אחד  כל  ואת  בחברה קשורה שלו
  עקב  נזק בשל,  מקצתה  או כולה,  מאחריותם"(  נושא המשרה"  :להלן  ייקרא  מהם

  או,  המוגבל השותף  או/ו  השותפותהשותף הכללי ו/או    כלפי  הזהירות  חובת  הפרת
 . בגינה בה משרה נושא  לפטור לחברה מתיר  שהדין אחרת  הפרה כל בשל

  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  נושא   פוטרת  אינה  השותפות
 : מאלה אחד כל בשל, מקצתה או כולה , המוגבל

  בת   חברה  כלפי  או   השותפותהשותף הכללי ו/או    כלפי  אמונים  חובתת  הפר 3.2.1
  סביר   יסוד  לו  היה  כאשר  לב  בתום  אמונים  חובת  הפרת  למעט  םשלה

  חברת   או/ו  השותפותהשותף הכללי ו/או    בטובת  תפגע  לא  שהפעולה  להניח
 . םשלה הבת

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

  ובכלל,  סבירות  התדיינות   הוצאות  לרבות,  מנהלית  אכיפה  הליך  עם  בקשר
 . דין עורך טרחת שכר זה

  החלטה  על יחול  לאהאמור    הפטור כי  יובהר,  לעיל  3.1  בסעיף  האמור אף על 3.3
בשותף הכללי ו/או נושא משרה בשותפות,   משרה נושאהשותף הכללי ו/או   שקיבל

בשותף הכללי ו/או   משרה נושאי השותף הכללי ו/או יד  על שאושרה עסקה  על או
 כלשהו משרה  לנושא  אובשותף הכללי    השליטה  ושלבעלנושא משרה בשותפות  

בשותפות  ב ו/או  הכללי  מזה  משרה  נושא   )גםשותף    כתב  מוענק   שעבורו  אחר 
 .באישורה  אישי עניין( הפטור

 תקופת הפטור  .4

  ללא  עזבונו  לזכות  או/ו  המשרה  נושא  לזכות  תעמוד  זה  כתב  לפי  לפטור  השותפות  התחייבות
  העסקתו  סיום  או /ו  השותפות  לניהול  כאחראי   תפקידו  סיום  לאחר   גם  וזאת   זמן   הגבלת
  או/ו  בשותפות העסקתו  סיום או/ ו  הכללי בשותף משרה כנושא כהונתו או/ ו הכללי בשותף
, המקרה  לפי,  בנות  בחברות  משרה  כנושא  כהונתו   או /ו  בשותפות  משרה  כנושא  כהונתו
  במועד  תלות   ללא  וזאת  כאמור   תפקידו  ביצוע   בעת  נעשו   הפטור  ניתן   בגינן  שהפעולות  ובלבד
  .זה  מאחריות  פטור  כתב לפי מאחריות לפטור   המשרה נושא  זכאי בגינו האירוע של  הגילוי

 שונות .5

  או/ו לאכיפה  ניתנת  אינה זה מאחריות פטור כתב מהוראות הוראה   כי ויקבע  היה 5.1
  בכתב  כלשהי   הוראה  בין  סתירה  של   במקרה   או /ו  כלשהו  מטעם  תוקף  חסרת  הינה 

  תגבר,  עליה  להוסיף  או  לשנותה ,  עליה  להתנות   ניתן   שלא   דין  הוראות   לבין   זה
  ההוראות   שאר  של   מתוקפן  לגרוע  או  לפגוע  בכך  יהיה  לא   אך,  האמורה  הדין  הוראת

 . זה בכתב
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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
  החלטה  כל  כי  בזאת  מובהר,  ספק  כל  הסר  למען.  לתוקף  החלטתה  תכנס  בו  המועד
  תחולה בעלת תהא לא, לבטלו או זה כתב תנאי את להרע כדי בה יש אשר, כאמור

  לפי, ביטולו או  שינויו  טרם מאחריות הפטור וכתב  שהוא סוג מכל רטרואקטיבית
  השינוי  טרם  אשר  אירוע  לכל  בנוגע  ועניין  דבר  לכל  תקף  ולהיות  לחול  ימשיך,  העניין

 . הביטול או

  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

 . עיזבונך  על   לרבות   דין  כל  הוראות   לפי   חליפך  על  יחול   זה   פטור   כתב(,  חו״ח)  פטירה 

  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

  לבין  השותפות   בין ,  נעשו  אם ,  שנעשו  והבנה  הסכם,  הצהרה,  הסכמה  כל  על   גובר   זה
  נחתם  בטרם,  בכתב  ובין  פה  בעל  בין,  זה  בכתב  האמורים  בעניינים  המשרה  נושא
 . זה כתב

 

 [. ____י החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום ]ולראיה באה השותפות על החתום, באמצעות מורש 

 

 

 

__________ ___________________________ 
 שותפות מוגבלת - אגרוסמארט 

 

 

 .תנאיו   לכל הסכמתי את ומאשר זה כתב קבלת מאשר אני

 

__________ ______________ 
 חתימת נושא המשרה         

 

 תאריך: ____________ 
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 ' ג נספח 
 

 מדיניות תגמול
 

 שותפות מוגבלת )"השותפות"(  - אגרוסמארט 
 בע"מ )"השותף הכללי"(ניהול  אגרוסמארט 

 מדיניות תגמול נושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי 
 

התגמול   להלן  מדיניות  קביעת  נועדה  המפורטת  לעניין  מנחים  וקווים  עקרונות  ולהתוות  לקבוע 
נושאי   של  העסקתם  בגין  וסביר,  ראוי  באופן  הכללי,  ובשותף  בשותפות  המשרה  לנושאי  תגמול 

 "(. מדיניות התגמולהמשרה בשותפות ובשותף הכללי )להלן: "
 

ן במדיניות מובהר כי הגם שמדיניות התגמול מתייחסת גם לתגמול נושאי משרה בשותף הכללי, אי
התגמול המפורטת להלן כדי לשנות ו/או לתקן את הסכם השותפות ו/או את הסכומים שהשותפות 

פי הסכם השותפות בגין שירותיו. שינוי הסכם השותפות ו/או  -נדרשת לשלם לשותף הכללי על
יחידות ההשתתפות סכומים המשולמים לשותף הכללי דורש אישור האסיפה הכללית של בעלי  

  פות.של השות

 הגדרות .1

 במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעויות שלצדן:

 ;הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ –" הבורסה" .1.1

 דירקטוריון השותף הכללי;  – "הדירקטוריון" .1.2

התגמול"   .1.3 על  –"ועדת  תמונה  אשר  התגמול,  שתמונה( -ועדת  )ככל  הדירקטוריון  ידי 
 ;בהתאם להוראות הדין

סך עלות התגמול במונחי עלות למעביד, כולל עלות השכר, מענקים   –״  התגמולחבילת  ״ .1.4
 ;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

נושאי משרה, שאינם דירקטורים, אינם מנכ"ל ואינם נושאי   – "נושאי משרה נוספים"   .1.8
 משרה בכירים;  

שכר בסיס בתוספת הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים במונחי עלות   –״"עלות שכר .1.9
 למעביד; 

 ; 1961-מס הכנסה ]נוסח חדש[, תשכ"א פקודת –" מס הכנסה"פקודת  .1.10

 ;1975-פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה  -  "הפקודה"  או"  השותפויות"פקודת   .1.11

 שכר ברוטו חודשי;  –״ משכורת״ או ״שכר בסיס״ .1.12

 , במישרין או בעקיפין, תאגיד )לרבות שותפות(, אשר השותפות מחזיקה  –"תאגיד בת"   .1.13
 או יותר מההון המונפק והנפרע שלו או מזכויות ההצבעה בו; 50% -ב

הפרשות סוציאליות והטבות נוספות במונחי עלות למעביד, כמפורט   –"תנאים נלווים" .1.14
 למדיניות זו.   7בסעיף 
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 כללי  .2

מדיניות התגמול נועדה לקבוע קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי המשרה   .2.1
השותפות ושל  בשותפות ובשותף הכללי, במטרה ליצור איזון ראוי בין האינטרס של  

הכללי משרה  השותף  נושאי  לאפשר    לתגמל  שנקבעו,  ביעדים  לשותפות  העומדים 
לגייס ולשמר נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך, ולתת להם תמריץ    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 חורג ממדיניות התגמול שהדירקטוריון סבור כי היא תואמת את מטרות  

 . ומאפשרת להשיגן והשותף הכללי

 ה בתאגיד בת. מדיניות תגמול זו תחול גם על נושאי משר .2.2

שתתאים .2.3 כך  נכתבה  התגמול  ו' מדיניות  שבפרק  ט'  סימן  לפקודת    1לדרישות 
בשותפות  נושאי המשרה  של  היתר, את מדיניות התגמול  בין  השותפויות, המסדיר, 

 מוגבלת ציבורית.

 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; 

,  יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, בהתחשב .3.1.2
השאר, ו  בין  השותפות  של  הסיכונים  ניהול  הסיכון  במדיניות  בגורמי 

 השותפות;  פועלתהייחודיים של הענף בו 

 ואופי פעילותה; גודלה של השותפות   .3.1.3

תרומתו של נושא המשרה בשותפות ובשותף הכללי   -לעניין רכיבים משתנים  .3.1.4
להשגת יעדי השותפות והכול בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא  

 המשרה. 

יודגש, כי מדיניות זו אינה מקנה לנושאי המשרה הקיימים ו/או שיהיו קיימים בעתיד   .3.2
לקבל תגמול כלשהו המפורט במדיניות התגמול, אך    בשותפות ובשותף הכללי כל זכות

 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. 

תקרות למרכיבי התגמול השונים, ולפיכך במקרה  יודגש כי מדיניות התגמול קובעת   .3.3
פי מדיניות זו, לא ייחשב הדבר כסטייה  -שנושא משרה יקבל תגמול נמוך מהתגמול על

או כחריגה ממדיניות התגמול ותנאי כהונתו והעסקתו כאמור לא יחייבו את קבלת 
 . כאמור האישורים הנדרשים במקרה 

לשנות   .3.4 כדי  התגמול  במדיניות  של אין  אישורה  טרם  שאושרו  הסכמים  מהוראות 
 מדיניות התגמול.

למעט אם צוין אחרת, הפרמטרים לעניין עלות השכר בתגמול מתייחסים לעובד שכיר   .3.5
המועסק במשרה מלאה. במידה שנושא המשרה הרלוונטי אינו שכיר ו/או אינו מועסק  

השותפות  במשרה מלאה, או שמדובר בנושא המשרה המועסק ע״י חברה אחרת ואשר  
ההתאמות  את  לבצע  יש  שכרו,  מעלות  יחסי  בחלק  נושאים  הכללי  השותף  ו/או 
הנדרשות. כך למשל, במקרה שנושא המשרה מועסק כקבלן עצמאי המעניק שירותים  
כך   הנדרשות  ההתאמות  תיערכנה  חשבונית,  כנגד  הכללי  לשותף  ו/או  לשותפות 

לות שהייתה לה לו היה שהעלות לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תהא גבוהה מהע
 מדובר בשכיר. 
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התקשרות השותפות או השותף הכללי עם נושא משרה לעניין תנאי כהונתו והעסקתו,   .3.6
ובלבד   המשרה,  נושא  של  המלאה  בשליטתו  חברה  עם  להיעשות  שהעבודה  יכולה 

 נושא המשרה באופן אישי.  תבוצע בפועל על ידי 

ת בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים  מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחו .3.7
 כאחד.

יצוין, כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, במועד  .3.8
 .תגמול זו אישור מדיניות התגמול, אינם חורגים ממדיניות 

 
להלן מתייחסות לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי    17עד    9  -ו  7עד    4הוראות סעיפים  

למעט חברי הדירקטוריון, אך לרבות יו"ר הדירקטוריון ודירקטורים אשר מכהנים גם כנושאי  
 .  משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי

מתייחסות לכל נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי,    19  -ו  8וסעיפים    3עד    1הוראות סעיפים  
 כולל כל חברי הדירקטוריון. 

)שאינם   הדירקטוריון  לחברי  תגמול  מדיניות  ו/או  י לעניין  הדירקטוריון  כנושאי  ו"ר  מכהנים 
 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 .4.1.3

 להלן.  11ראו סעיף  – (פעמי-חדמיוחד ) מענק  .4.1.4

 להלן.  12ראו סעיף  – מענק חתימה/שימור  .4.1.5

 להלן.   13ראו סעיף  – תגמול הוני .4.1.6

 להלן.  9ראו סעיף  - תנאי סיום כהונה .4.1.7

מילוי   .4.2 במסגרת  בפועל  שיוציא  הוצאות  של  להחזר  זכאי  יהיה  משרה  נושא  בנוסף, 
תפקידו )כגון: הוצאות תחבורה, לינה וכיוצ"ב(. החזר ההוצאות כאמור ייעשה כנגד  

נשיאה   באמצעות  ו/או  מתאימות  קבלות  השותף הצגת  ו/או  השותפות  של  ישירה 
הכללי  השותף  ו/או  השותפות  לנוהלי  בהתאם  אלו,  בהוצאות  השותפות  2הכללי   .

 והשותף הכללי יהיו רשאים לשלם מראש את הוצאות נושא המשרה.  

 קביעת התגמול בשיקולים  .5

ואישור   .5.1 בחינה  בעת  בחשבון  יילקחו  אשר  הכלליים  הפרמטרים  הכהונה להלן  תנאי 
 ושא משרה:וההעסקה של נ

 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;  .5.1.1

 תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו; .5.1.2

 התרומה של נושא המשרה לביצועי השותפות, רווחיה ויציבותה;  .5.1.3

 תפקידו;  במסגרתמידת האחריות המוטלת על נושא המשרה  .5.1.4

הסיכונים   .5.1.5 ניהול  להיבטי  משרה  נושא  של  התגמול  מבנה  התאמת  בחינת 
 הכרוכים כבמשרה בה הוא מכהן; 
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 היות והחזר ההוצאות הינו עבור הוצאות בפועל, לא נקבעה תקרה לסך ההחזר הכספי בגין הוצאות אלו.  2
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לתקרות   .5.1.6 בהתאם  המשתנים  לרכיבים  הקבועים  הרכיבים  בין  היחס  בחינת 
 שנקבעו במסגרת מדיניות זו;

 ;ריו, הידע או המומחיות שלוהצורך לשמר את נושא המשרה לאור כישו .5.1.7

תנאי התגמול של נושאי משרה נוספים בשותפות ובשותף הכללי. כמו כן, ייתכן   .5.1.8
שיובאו בחשבון גם תנאי התגמול המקובלים לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים  

 דומים בשוק ובענף בו פועלת השותפות;

השכר  עלות  כהונה וההעסקה של נושא המשרה לבין  התנאי  עלות  היחס שבין   .5.1.9
של יתר עובדי השותפות או השותף הכללי, לפי העניין, המועסקים אצלם )ככל  
שמועסקים כאלו( ו/או עובדי הקבלן הנותנים לשותפות או לשותף הכללי, לפי  

תוך התחשבות באופי תפקידו של נושא  העניין, שירותים )ככל שקיימים כאלו(,  
, ובפרט היחס לשכר הממוצע  כירותו, מידת האחריות המוטלת עליוהמשרה, ב

ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים על יחסי העבודה בשותפות  
 ובשותף הכללי.  

כהגדרתו בחוק החברות: "כל תשלום    -בלבד    זה  5.1.9" לצורך סעיף  שכר  עלות"
בעד   תשלום  מעסיק,  הפרשות  לרבות  ההעסקה,  והוצאות  פרישהבעד  רכב   ,

 וכל הטבה או תשלום אחר".  השימוש בו

תנאי התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי יקבעו תוך התייחסות לתנאי   .5.2
ויכול  התגמול  מדיניות  קביעת  במועד  הכללי  ובשותף  בשותפות  הנהוגים  התגמול 

דומים  שייקבעו ביחס לתנאי התגמול המקובלים לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים  
 בשוק ובענף בו פועלים השותפות והשותף הכללי. 

 שכר הבסיס   .6

עבור עובדתו, והוא ייקבע,  של נושא משרה  הוא התגמול הבסיסי והקבוע  שכר הבסיס   .6.1
 לעיל. 5בסעיף בין היתר, בהתחשב בפרמטרים המפורטים 

של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי לא תעלה על הסכומים   הבסיס עלות שכר .6.2
 : "(מירביתשכר חודשית  עלות)" שלהלן

 

 עלות שכר חודשית מרבית  זהות נושא המשרה 

 ₪   75,000 יו"ר דירקטוריון 

 ₪ 93,500 מנכ"ל  

 ₪ 67,500   נושאי משרה בכירים

 ₪ 45,000 נושאי משרה נוספים

(. ככל 100%החודשיות המרביות הנ"ל מתייחסות למשרה בהיקף מלא )עלויות השכר   .6.3
שנושא משרה יועסק במשרה שאינה בהיקף מלא, תופחתנה העלויות האמורות לגביו  

 באופן יחסי להיקף המשרה. 

לעלייה במדד המחירים לצרכן הידוע   ותצמוד עלויות השכר החודשיות המרביות הנ"ל   .6.4
 במועד אישור מדיניות התגמול. 

כמו כן, נושא משרה עשוי להיות זכאי בהסכם ההעסקה להצמדת משכורתו לשיעור   .6.5
עליית מדד המחירים לצרכן. במקרה כזה, ההצמדה תהיה למועד אישור תנאי כהונתו  

מדד יקבע בהסכם  ו/או העסקתו של נושא המשרה הרלוונטי, כאשר אופן העדכון ל
 ההעסקה. 
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בכפוף לכל דין, ועדת התגמול תהיה מוסמכת לאשר עדכונים ושינויים לא מהותיים   .6.6
בסכומי עלות השכר החודשית המרבית של נושאי המשרה, ובכלל זאת תהיה מוסמכת  
המשרה  לנושאי  ביחס  שחלים  המרבית  החודשית  השכר  עלות  סכומי  את  לעדכן 

על   יעלה  בכל שנה, בהתאם לאמות המידה והשיקולים    5%האמורים בשיעור שלא 
לעיל. מובהר, כי עדכון כאמור לא ייחשב לחריגה ממדיניות תגמול    5המפורטים בסעיף  

 זו. 

במקרה בו נושא המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי נותן שירותים לשותף הכללי   .6.7
אינו עובד  ו/או לשותפות )למשל באמצעות חברת ניהול או תמורת הוצאת חשבוניות(, ו 

השותף הכללי ו/או השותפות, בכל מקום שמדיניות תגמול זו מתייחסת לשכר בסיס,  
יומרו הרכיבים הקבועים לדמי ניהול חודשיים והוראות מדיניות התגמול יחולו ביחס 
לדמי הניהול בשינויים המחויבים, ובלבד שלא יחול שינוי בעלויות השותף הכללי ו/או  

עם התקשרות  בשל  היה    השותפות  אילו  עמו  להתקשרות  בהשוואה  שירותים,  נותן 
שכר  את  בתוכו  ויכיל  בחשבונית  יבוצע  שירותים  לנותן  התשלום  עובד.  של  במעמד 
הבסיס ואת כלל התנאים הנלווים וההטבות )למעט החזר הוצאות(. תשלומים כאמור  

 יהיו בתוספת מע"מ.  

 לשכר הבסיס תנאים נלווים  .7

קביעת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה, ניתן יהיה לאשר תנאים נלווים    במסגרת
כושר   אובדן  וביטוח  מנהלים  ביטוח  ו/או  פנסיה  לקרן  הפרשות  זה:  ובכלל  הבסיס,  לשכר 
עבודה, הפרשות לקרן השתלמות, ביטוח בריאות, ימי חופשה, ימי מחלה ודמי הבראה על פי  

הקבו  לאלו  עדיפים  בתנאים  )או  טלפון  דין  רכב(,  הוצאות  )לרבות  רכב  דין(,  פי  על  עים 
)ט( לפקודת מס הכנסה  3סלולארי, נסיעות, קבלת הלוואות נושאות ריבית בהתאם לסעיף  

בגין ההטבות   וגילום של המס  כפי שתהיינה מעת לעת,  ותקנות מכוח פקודת מס הכנסה, 
 האמורות.  

הנלווים המפורטים לעיל, וכן  מובהר, כי מרכיב ההטבה הנובע לנושאי המשרה מהתנאים  
מתנאים נלווים אחרים לשכר הבסיס, אשר גלום בהם ערך כלכלי עבור נושא המשרה, ככל  

בסעיף   המוגדרות  המרביות  החודשיות  השכר  בעלויות  נכלל  כאלה,  וכפו  6שיהיו    ףלעיל 
 לתקרות האמורות.  

 משרה  לנושאי וביטוח שיפוי, פטור .8

דין    –שיפוי  ופטור   .8.1 יהיו בכפוף לכל  נושאי המשרה  ולאישור האורגנים המוסמכים, 
   זכאים לקבל כתבי פטור ושיפוי, בנוסח שיאושר על ידי האורגנים המוסמכים.

בכפוף , השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים,  בנוסף  -  משרה  נושאי  אחריות  ביטוח .8.2
המוסמכים,   האורגנים  ולאישור  דין  התגמול,  לכל  מדיניות  תקופת  במהלך  עת  בכל 

משרה  ל ונושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח  פוליסות  מקצועיתרכוש  אחריות    וכן 
דירקטורים/נושאי   ו/או  ונושאי משרה  כדירקטורים  בעלי שליטה המכהנים  )לרבות 
נושאי  גם את  לעת, הכוללת  כפי שיכהנו מעת  עניין אישי(,  משרה שלבעלי השליטה 

כיסוי לשותף    לרבותהמשרה והדירקטורים המכהנים בחברות הבנות של השותפות,  
ו/או    )ככל שתהיה(  ת ביטוח קיימת להאריך ו/או לחדש פוליסוכן  הכללי בגין אחריותו,  

להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח  
ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה בתנאי   בחו"ל,  או מבטח אחר בישראל או 

או  ושוק   רכושה  השותפות,  רווחיות  על  מהותי  באופן  להשפיע  עשויות  תהיינה  לא 
 נה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלן:התחייבויותיה ותהיי

  גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על  .א
מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטית    50

  - סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות, ולגבי תביעות המוגשות מחוץ לישראל  
הוצאות הגנה משפטית סבירות מעבר לגבול האחריות, בהתאם להוצאות משפט  

 ; הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי

הפרמיה   .ב התגמול  גבולות  ועדת  ידי  על  ייקבעו  העצמית  ההשתתפות  וגבולות 
בהתאם לתנאי השוק שישררו במועד רכישת פוליסת הביטוח, לאחר התייעצות  

 ; עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
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תורחב   .ג הביטוח  השותף    לכיסויפוליסת  ו/או  השותפות  כנגד  שתוגשנה  תביעות 
מתבי )להבדיל  שעניינן  הכללי  בהם(  המשרה  נושאי  ו/או  דירקטורים  כנגד  עות 

ערך ניירות  חוקי  עם     (entity coverage for securities claims) הפרת  בקשר 
כשותף   תפקידו  בגין  הכללי  השותף  כנגד  ו/או  בבורסה,  הנסחרים  הערך  ניירות 
זכותם של הדירקטורים   לפיהם  ביטוח  וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי  כללי, 

לזכות  ו/ קודמת  הפוליסה  פי  על  מהמבטח  שיפוי  לקבלת  המשרה  נושאי  או 
 השותפות ו/או השותף הכללי;

בתוקף תפקידיהם  אך ורק  הפוליסה תכסה גם את אחריותם של בעלי השליטה   .ד
כדירקטורים ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, מעת לעת, ובלבד  

תר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה  שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של י
 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

נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי יהיה זכאי לשי לחג, השתתפות בפעולות   -נות  שו .8.3
נופש ורווחה המקובלות בשותפות ובשותף הכללי, למנוי לעיתונים ולספרות מקצועית 
השתלמויות   ולכיסוי  מקצועיות  לאגודות  חבר  דמי  לתשלום  לעיסוקו,  בהתאם 

 ותפות ובשותף הכללי מעת לעת. מקצועיות, וכן להטבות שונות כפי שיהיה מקובל בש

 תנאי סיום כהונה  .9

 הודעה מוקדמת .9.1
מרבית של עד שלושה חודשים, כפי  זכאי לתקופת הודעה מוקדמת  יהיה  נושא משרה  

אך   עמו,  בהתקשרות  מראש  נושא  במקרה  שייקבע  של  ההעסקה  בהסכם  שנקבעה 
המשרה תקופת הודעה מוקדמת קצרה משלושה חודשים, יהיה הגורם המוסמך לכך 

  שלושה של    לתקופה מרביתלהאריך את תקופת ההודעה המוקדמת עד  על פי רשאי  
 . , בתנאי שנושא המשרה כיהן בתפקידו במשך תקופה העולה על שלוש שניםחודשים

 
 

והשותף   בתפקידו  השותפות  להמשיך  המשרה  מנושא  לדרוש  רשאים  יהיו  הכללי 
 במהלך תקופת ההודעה המוקדמת או לסיימו קודם לתום תקופת ההודעה המוקדמת.

בגין תקופת ההודעה   לו  זכאי למלוא התשלום המגיע  יהיה  נושא המשרה  כי  יובהר 
 המוקדמת )שכר בסיס ותנאים נלווים(. 

 הסתגלות מענק פרישה ו .9.2
השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים לאשר לנושא משרה בעל ותק של מעל שלוש  
שש   של  מקסימלי  בסכום  הכהונה,  סיום  במועד  והסתגלות  פרישה  מענק  שנים, 

 משכורות של אותו נושא משרה. 
 

, בתנאי שעזיבתו ולנושא משרה, ככל שיוחלט להעניק והסתגלות יאושר    מענק פרישה
מענק גובה כה בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורין. של נושא המשרה אינה כרו

וההסתגלות ייקבע בכפוף לתקרה הנ"ל, בהתחשב באמות המידה והשיקולים  הפרישה  
( תרומת נושא המשרה  2; )או ההעסקה  ( ביצועי השותפות בתקופת הכהונה1)שלהלן:  

(  4שרה; )( נסיבות הפרישה של נושא המ3להשגת יעדי השותפות ולהשאת רווחיה; )
( תנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה  5)  - או הכהונה; ו  משך תקופת ההעסקה 

 . 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. -ההפרשות לביטוח פנסיוני על
 
 

  – ("בונוס שנתי" או"בונוס"  )להלן מענק שנתי במזומן .10
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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. 

שותף הכללי רשאים להעניק לנושאי המשרה בונוס שנתי כחלק מתנאי  השותפות וה .10.2
 התגמול שלהם, אשר יוענק על בסיס יעדי ביצוע, מבחנים כמותיים ושיקול דעת. 

"( יוגדרו מראש  המדידים  הקריטריוניםיעדי ביצוע ומבחנים כמותיים )להלן ביחד: " .10.3
ממו יאוחר  לא  והדירקטוריון,  התגמול  ועדת  ידי  על  שנה  הדוחות  מדי  אישור  עד 

הכספיים של השותפות לשנה החולפת. על אף האמור, למנכ"ל תהיה הסמכות לקבוע 
 קריטריונים מדידים מראש לכל נושא משרה הכפוף לו. 

והשיקולים   .10.4 המידה  לאמות  בהתאם  יופעל  השנתי  הבונוס  בהענקת  הדעת  שיקול 
בונוס שנתי או כל   לעיל. לצורך זה מובהר, כי ניתן יהיה להעניק  5המפורטים בסעיף  

 חלק ממנו, לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל שלא על בסיס קריטריונים מדידים.  

בעלי השליטה  הם  ואשר  למנכ"ל  נושאי משרה הכפופים  לגבי  לעיל,  למרות האמור 
ו/או בשותף הכללי או קרוביהם, מתן המ יעדים  ע בשותפות  )ללא  נק כשנתי כאמור 

 פי כל דין. -הנדרשים עלמדידים( כפוף לאישורים  

)  הבונוסתקרת   .10.5 הכללי  ובשותף  בשותפות  משרה  נושא  לכל  של השנתי  במונחים 
 משכורות חודשיות ברוטו(: 

 

 דרגת נושא המשרה השנתי תקרת הבונוס

משכורות  6  יו"ר הדירקטוריון  

משכורות  8  מנכ"ל   

משכורות  6     נושאי משרה בכירים 

משכורות  5  נוספים נושאי משרה  

התקרות השנתיות המפורטות לעיל תחולנה ביחס לבונוס השנתי וביחס לכל רכיב   .10.6
תגמול משתנה אחר שיוענק לנושאי המשרה לפי מדיניות זו )כגון העמדת הלוואות  
שיוענקו   המשתנים  הרכיבים  לכל  ביחס  מצטבר  באופן  וזאת  משרה(,  לנושאי 

ות לא תחולנה  לנושא משרה במהלך שנה קלנדרית. מובהר, כי התקרות האמור 
בסעיף   למענק המיוחד כאמור  בסעיף    11ביחס  כאמור    13להלן, התגמול ההוני 

כאמור בסעיף   וההסתגלות  מענק הפרישה  ומענק השימור כאמור    9להלן,  לעיל 
 להלן, לגביהם תחולנה התקרות הספציפיות הקבועות בסעיפים הנ"ל.  12בסעיף  

 המדידים   הקריטריונים  .10.7

עת הבונוס השנתי המדיד שיוענק  י בקב הקריטריונים המדידים שיובאו בחשבון  
לנושאי המשרה, ככל שייקבעו, יוגדרו בתחילת כל שנה )ולא יאוחר ממועד אישור  
פיננסים   מדדים  אלו:  על  שיתבססו  ויכול  החולפת(,  לשנה  הכספיים  הדוחות 

ר  נקי/  רווח  מס,  לפני  מתואם  רווח  כדוגמת  השותפות  המיוחס  לביצוע  נקי  ווח 
לבעלי המניות של השותף הכללי או לבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, לפי  
העניין, תשואת מניה/ יחידת השתתפות, לפי העניין, שיפור בהון העצמי, תזרים  
שוטף, גיוסי הון ו/או חוב, ביצוע השקעות בפרויקט של השותפות במהלך השנה  

 ויעדי פיתוח עסקי.  

י  ארוכת  לדירקטוריון  בראיה  השותפות  תוצאות  על  בהתבסס  דעת  שיקול  היה 
הבונוס   סכומי  את  להחזיר  ו/או  לקזז  ו/או  לבטל  ו/או  להפחית  להחליט  טווח, 

 השנתי שנקבעו בשנה כלשהי.  
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 ( חד פעמי מיוחד ) מענק  .11

להחליט  פי כל דין, השותפות או השותף הכללי יהיו רשאים  -בכפוף לאישורים הנדרשים על
מענק   מתן  השנתי(  על  לבונוס  )בנוסף  שנתי  דופן   בגין  מיוחד  ויוצאי  מיוחדים    מקרים 

( ו (  1כדלקמן:  בקידום  דופן  ויוצא  חריג  מאמץ  בת יהשקעת  הנמצא  פרויקט  כנית  ו ישום 
מ  (2)העבודה;   או  אירוע  הכללי  ביצוע  השותף  להצלחת  דופן  יוצאת  תרומה  בעלי  הלך 

 . ( בחברת פורטפוליו של השותפות exitאקזיט )( 3) -ו  -ו והשותפות ולקידום מטרותיהם

 שימור / חתימה מענק .12

פעמי לנושא  -לוועדת התגמול ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה/שימור חד 
משרה בהיקף שלא יעלה על סכום השווה לשלוש משכורות ברוטו של אותו נושא משרה. 

 לעיל.    6.2מובהר, כי מענק החתימה/שימור אינו נכלל במסגרת התקרות הקבועות בסעיף 

 תגמול הוני  .13

לנושאי משרה הימטרת הענקת   .13.1 ליצור אינטרסים משותפים לשותפות    אתגמול הוני 
הוני מהווה תמריץ  התגמול  ה ולנושאי המשרה המחזיקים בניירות ערך של השותפות. 

המשרה  וראוי  חיובי   נושאי  עבור  ארוך  ולטווח  לשמר  את  ומסייע  נושאי  לתמרץ 
 לתקופה ארוכה. המשרה 

יהיו  השותפות ו/או השותף הכללי  ל הוני,  מתוך ראיית היתרונות הגלומים במתן תגמו  .13.2
עלרשאים,   הנדרשים  האישורים  לקבלת  דין,  - בכפוף  המשרה  פי  לנושאי  להעניק 

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  

)  תלויות ו/או  PSUביצועים  יחידות  (  ביצועי  מבוסס  תשלום  של  אחר  סוג  כל 
ההשתתפות של השותפות ו/או ניירות ערך של תאגיד בת )לרבות תגמול הוני שמסולק  

ריקורס ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת -, הלוואות נון)אופציות פאנטום(  במזומן
אגיד בת או כל הסדר אחר אשר יחידות השתתפות של השותפות ו/או ניירות ערך של ת

יטופל בספרי השותפות כתשלום מבוסס יחידות השתתפות ו/או מניות, לפי העניין(,  
בהתאם לתוכניות תגמול הוני שיאומצו מעת לעת. התגמול ההוני עשוי לכלול הסדרים  
נוספים וביניהם: תנאים לעניין זכאות לחלוקת רווחים ולזכויות הצבעה בגין יחידות  

ניירות ערך אחרים הכלולים בתגמול ההוני; התאמת התגמול ההוניהשתתפו ,  ת או 
ההבשלה, תקופת  האצת  או  הארכת  של  בדרך  חלוקת    לרבות  רווחים,  חלוקת  בגין 

ומיזוגים   זכויות  של  בדרך  הצעות  הון,  ואיחוד  פיצול  הטבה,  של  בדרך  ערך  ניירות 
ו סיום העסקה בנסיבות  , שינויים מבניים, שינוי שליטה, הפסקת מסחר ו/אורכישות
סמסוימות זכות  ערך,  י;  ניירות  בהעברת  ראשון  עזיבת  רוב  של  במקרה  תנאים 

נכות(   או  מוות  ומקרי  עילה  התפטרות,  פיטורין,  )עקב  הכללי  השותף  או  השותפות 
 בכפוף לתנאים המפורטים להלן: 

  לתכנית תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים תעשה בהתאם  הענקת  - דילול .13.2.1
שתעמוד בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטי. בעת הענקת תגמול הוני המסולק  
במכשירים הוניים יילקח בחשבון גם שיעור הדילול הנובע מהקצאתם, כך שסך  

מהונה    15%כל המכשירים ההוניים  אשר יונפקו לנושאי משרה לא יעלה על  
המונפק של השותפות )בהנחת מימוש מלא של המכשירים ההוניים הקיימים  

 והמוצעים באותו המועד(. 

תקופת ההבשלה של תגמול הוני )בין אם מסולק במכשירים    -  ההבשלה  תקופת .13.2.2
שנים,   משלוש  תפחת  לא  שיוענק(  )ככל  במזומן(  מסולק  אם  ובין  ולא  הוניים 

 עד ההענקה. חלוף לפחות שנה לאחר מולפני תתחיל  

השותפות ו/או השותף הכללי יהיו רשאים לקבוע האצה של    –  והתאמות   האצה .13.2.3
בנסיבות   המימוש  במחיר  התאמות  לבצע  וכן  המשרה,  לנושא  ההוני  התגמול 

בסעיף   המפורטות  בנסיבות  לרבות  זאת,  יצדיקו  )לעניין    לעיל  זה  13.2אשר 
  התגמול  של  ערכו  על  לשמור   במטרה  וזאת(,  ההוני  התגמול  בתנאי  הסדרים

 . הכללי השותף ודירקטוריון  התגמול וועדת  לאישור בכפוף והכל ההוני
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מועד הפקיעה של התגמול ההוני לא יהיה    –מועד הפקיעה של התגמול ההוני   .13.2.4
מוקדם מחלוף שנה ממועד הבשלת כל מנה )למעט במקרים מיוחדים שיקבעו,  

 שנים ממועד ההקצאה. 8 -כגון סיום העסקה( ולא יאוחר מ

בעת הענקת אופציות/יחידות אופציה ליחידת השתתפות של    –  המימוש  מחיר .13.2.5
השותפות, מחיר המימוש יקבע לפי המחיר הממוצע של שער יחידת השותפות  

או במקרה בו ההענקת    ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה  30בבורסה במהלך  
האופציות/יחידות אופציה נעשית במועד סמוך להנפקה של השותפות, לפי  

 .  יחידת ההשתתפות בהנפקה הנ"ל מחיר  

זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה    –   עבודה  יחסי  סיום .13.2.6
ידי   על  יאומצו  או  שאומצו  ההוני  התגמול  תוכניות  לתנאי  בהתאם  תהיה 

 השותפות ו/או השותף הכללי ו/או בהתאם להוראות הסכמי העסקה. 

ההענקה    -  המרבי   ההוגן   השווי  .13.2.7 במועד  המרבי  ההוגן  הוני    לשהשווי  תגמול 
אשר יוענק לנושא משרה יחיד, על פי    או במזומן,המסולק במכשירים הוניים  

וכן שווי ההטבה המרבי של תגמול  אחת משיטות הערכת השווי המקובלות  ,
בחלוקה למספר שנות הבשלה, לא יעלה    הוני המסולק במזומן במועד המימוש,

טות להלן )במונחי עלות שכר; יובהר, כי סכומים אלו אינם  התקרות המפור  על
על הכספיים  בדוחות  ההוצאה  רישום  סכומי  עם  עקביים  כללי  -בהכרח  פי 

 : החשבונאות הנהוגים בישראל(

 

שווי התגמול ההוני תקרת 
  לשנה במועד ההענקה

עלות שכר של  )במונחי 
 (מספר המשכורות המצוין 

 דרגת נושא המשרה

משכורות  10  )*( יו"ר הדירקטוריון 

משכורות  15  )*( מנכ"ל   

משכורות  9  נושאי משרה בכירים    

משכורות  6  נושאי משרה נוספים   

למנכ"ל   הוני  מענק  אישור  דירקטוריון  )*(  ליו"ר  בעלי    םשהינו/או  בין 
יחייב אישור אסיפה  המניות   בשותף הכללי או קרובו של אחד מהם 

 . דיןבהתאם להוראות ה, כללית נפרדת

רישום ההוצאה בדוחות   לסכומי  זה אינו בהכרח עקבי  כי סכום  יובהר, 
 הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל. 

במידה שיוענק    –  במזומן  שמסולק  הוני  תגמול  ממימוש  שתנבע  הטבה  תקרת .13.2.8
לנושא  נבע  י ההטבה המרבי ששווי  לנושא המשרה תגמול הוני המסולק במזומן,  

מימוש  המשרה   על  ילא  ההוני  תגמול  הבמועד  התגמול  עלה  משווי  כפליים 
 .  ות במועד הענק האמור

וועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את האפשרות לקבוע תקרה להטבה במועד   .13.2.9
)שאינו מסולק במזומן( ובחרו שלא ליישם מאפיין  המימוש של התגמול ההוני  

בהענקת   הטמון  הרציונל  עם  בסתירה  עומד  זה  מאפיין  ולתפיסתם  היות  זה 
 התגמול ההוני ומאפייניו. 

בעת הענקת אופציות/יחידות אופציה ליחידת השתתפות של השותפות, מחיר   .13.2.10
השותפ  יחידת  שער  של  הממוצע  )א( המחיר  בין  הגבוה  לפי  יקבע  ות  המימוש 

מעל מחיר    5%ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה או )ב(    30בבורסה במהלך  
ידי   על  ההקצאה  אישור  למועד  שקדם  המסחר  יום  בתום  השותפות  יחידת 

 (. "Spot"הדירקטוריון )
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יותאמו   .13.2.11 מהמימוש  שתנבענה  ההשתתפות  יחידות  כמות  ו/או  המימוש  מחיר 
 השותפות כמקובל. לחלוקת דיבידנד / זכויות / שינויים במבנה 

 השבת תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה  .14

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,  

וה  נתונים שהתבררו בדיעבד כמוטעים  ושולמו על בסיס  וצגו מחדש בדוחות  במידה 
הכספיים של השותפות או של השותף הכללי במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד 

 תשלום התשלומים העודפים. 

מובהר בזאת, כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה  .14.2
המשרה   מנושא  סכומים  להשבת  עילה  לכשעצמם  יהוו  לא  חשבונאית  מדיניות  של 

 עיל. כאמור ל

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 .15

סעיף   להוראות  בהתאם  כי  רשאית  65יצוין,  ועדת התגמול  השותפויות,  לפקודת  נג)א( 
בתנאי   שינוי  ובלבד  לאשר  דירקטורים,  למעט  משרה,  נושאי  של  והעסקה  הכהונה 

שוועדת התגמול אישרה כי השינוי בתנאי הכהונה וההעסקה אינו מהותי ביחס לעסקה  
 הקיימת. 

הדין,   להוראות  של  בכפוף  כהונה  בתנאי  מהותי  לא  שינוי  לאשר  רשאי  יהיה  המנכ"ל 
הכהונה   שתנאי  ובלבד  אליו,  הכפוף  משרה  משרה  נושא  נושא  אותו  של  וההעסקה 

 .תואמים את מדיניות התגמול 

 היחס בין הרכיב הקבוע לרכיבים המשתנים  .16

חבילת   מרכיבי  בין  האפשרי  היחס  להלן  התגמול,  מרכיבי  כלל  בין  הלימה  להבטיח  בכדי 
התגמול הכולל לשנה נתונה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, ביחס למרכיב שכר  

 : לות שכר()במונחי ע הבסיס

היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי   –יו״ר הדירקטוריון   .16.1
על   )בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי    1.2יו"ר הדירקטוריון לא יעלה 

 (. 1.65יעמוד על 

לגבי מנכ"ל לא   –  למנכ" .16.2 לבין הרכיב הקבוע  בין הרכיבים המשתנים  היחס המירבי 
 (. 1.95)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי יעמוד על  1.5יעלה על 

היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי    –  נושאי משרה בכירים .16.3
)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי   1.15נושאי משרה בכירים לא יעלה על  

 (. 1.60יעמוד על 

היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי    –  נושאי משרה נוספים .16.4
)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי   0.85נושאי משרה נוספים לא יעלה על  

 (. 1.25יעמוד על 

עד    ,יובהר של  חריגה  או מתח  5%כי  בעל  מעל  )לכל  הנ"ל  בטווחים  הנקובים  לשיעורים  ת 
 תפקיד( לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.

 תקרת מענקים שאינם לפי יעדים מדידים    .17

 על אף כל הוראה אחרת במדיניות התגמול:   
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משרה    .17.1 לנושאי  המוענקים  מדידים  יעדים  לפי  שאינו  השנתיים  המענקים  סכום 
ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל( לא יעלה במצטבר על    – )קרי  שאינם כפופי מנכ"ל  

לחוק   א'  לתוספת הראשונה  ב'  בחלק  כאמור  זה,  לעניין  בחוק  התקרה הקבועה 
 מהתגמול המשתנה בפועל )הוני או במזומן(, לפי הגבוה.    25%ו על  א   החברות 

גם בעלי שליטה בשותף  מ  .17.2 לנושאי משרה שהם  יעדים מדידים  לפי  ענקים שאינם 
יאושרו  הכלל  הדירקטוריון(  יו"ר  זה  )ובכלל  לדירקטורים  ו/או  לקרובם  ו/או  י 

 באסיפה הכללית, בהתאם להוראות הדין. 

 גמול דירקטורים .18

18.1. ( על   למעטשכרם של חברי הדירקטוריון בשותף הכללי  יעלה  יו"ר הדירקטוריון( לא 
תש״ס   חיצוני(,  לדירקטור  גמול  בדבר  )כללים  החברות  בתקנות  הקבוע   - הסכום 

 הגמול שישולם יהיה בהתאם לדרגה בה תסווג השותפות מעת לעת.   .2000

אשר יועסקו גם כנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, ככל שיהיו, לא   דירקטורים .18.2
ו נוסף  לתשלום  זכאים  עליהם  /יהיו  ויחולו  כדירקטורים  כהונתם  בגין  נפרד  כל  או 

 . זה 18מדיניות התגמול, לפי העניין, למעט סעיף הוראות 

 לעיל תחולנה גם על הדירקטורים.  8הוראות סעיף  .18.3

 תשלומים לבעלי שליטה בשותף הכללי  .19

למי  ידי השותף הכללי  -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  או  /ו  ניהול  דמי)דוגמת   במסגרת 
 (.  בו השליטה לבעלי  הכללי  מהשותף אחרים תשלומים
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 "( שותפות )להלן: "ה   שותפות מוגבלת   -  ו אגר סמארט      הדירקטוריון של 

 אביב   , תל 49  רוטשילד 

 

 ג.א.נ, 

  אוקטובר המיועד להתפרסם בחודש    השותפות של  להשלמה ותשקיף מדף    טיוטת תשקיף :  ן דו הנ 

2020 

שבנדון של הדוח  תשקיף  הבטיוטת  הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה(  

 שלנו המפורט להלן: 

המבקר  ה  הרואדוח   .1 הכספ  2020  ,אוקטוברב  1מיום  חשבון  הדוחות  החברה  יים  על    11  וםלישל 

 . 2020באוגוסט, 

 

 

 בכבוד רב,          
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 שותפות מוגבלת אגרוסמארט 

 
 )יום הקמת השותפות( 2020באוגוסט,  11דוחות כספיים ליום 

 באלפי דולר 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 
 עמוד 
  
  

 2 דוח רואה החשבון המבקר 
  
  

 3 דוח על המצב הכספי 
  
  

 4 השותפות בהון  השינויים על דוח
  
  

 5-17 לדוחות הכספייםבאורים 
 
 
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

 



2 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
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 החשבון המבקר דוח רואה 
 

 לשותפים של  
 

 שותפות מוגבלת אגרוסמארט 
 

 
  11ליום    השותפות( -)להלן    שותפות מוגבלת  אגרוסמארט  של    ףביקרנו את הדוח על המצב הכספי המצור

באחריות   םהינ  אלו  יםכספי  ותדוח  .)יום הקמת השותפות( ואת הדוח על השינויים בהון לאותו היום  2020באוגוסט,  
  ים כספי  ותוההנהלה של השותף הכללי של השותפות המוגבלת. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחהדירקטוריון  

 בהתבסס על ביקורתנו.  אלו 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  -. על1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.  
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי של השותפות המוגבלת וכן הערכת 

 תה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללו
 
 

הדוח של    משקפיםהנ"ל    יםהכספי  ותלדעתנו,  הכספי  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן 
( IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )ואת השינויים בהון לאותו היום    2020באוגוסט,    11ליום    השותפות 

 .2010-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע והוראות תקנות
 

ד' לדוחות הכספיים. פעילותה  1הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור    חוות דעתנומבלי לסייג את  
 .של השותפות כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואי וודאות

 
 
 

 
 
 

 את קסירר פורר גבאי קוסט  אביב, -תל
 רואי חשבון   2020, באוקטובר 21
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   דוח על המצב הכספי 

 
 

    

 ליום
באוגוסט,   11

2020  )*( 
 אלפי דולר   באור  
     

     נכסים שוטפים
     

 ( **    חשבון שוטף -בשותפות השותף הכללי  -בע"מ אגרו ניהולסמארט 
     

 ( **    חשבון שוטף - נאמנויות בע"מ  אגרוסמארט 
     
     
    1 
     
     
     
     
     

 1  3  פות הון השות
     
    1 
 
 
 מועד הקמת השותפות.  *( 
 אלפי דולר.  1-מייצג סכום הנמוך מ ( **
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.  הבאורים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2020באוקטובר,  21
 לימור סטולר   ארז מלצר   עמרי רוטמן  ות הכספייםדוחתאריך אישור ה

 דירקטורמנכ"ל ו  
 בע"מ  סמארט אגרו ניהול 
 השותף הכללי 

 הדירקטוריון יו"ר  
 סמארט אגרו ניהול בע"מ  

 השותף הכללי 

 סמנכ"ל כספים 
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 על השינויים בהון השותפות    דוח 
 
 

  
   –השותף המוגבל 

 נאמנויות בע"מ  אגרוסמארט 
   –השותף הכללי   

   בע''מ  ניהול אגרוסמארט 

  יתרת הפסד   

השקעות  
בהון  

  יתרת הפסד   השותפות 

השקעות  
בהון  

 הון  סה"כ  השותפות 
 דולר אלפי   
           

 -  -  -  -  -  *(     2020באוגוסט,  11יתרה ליום  
           

 1  **(   -  **(   -  מניות הנפקת
           

 1  **(   -  **(   -  *(  2020 באוגוסט, 11יתרה ליום  
 
 
 מועד הקמת השותפות.  *( 
 
 אלפי דולר. 1-מייצג סכום הנמוך מ ( **
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.  הבאורים
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 כללי  - : 1באור 
 

"( נוסדה על פי המוגבלתאו "השותפות  /ו: "השותפות"  להלןשותפות מוגבלת )  -  אגרוסמארט   א. 
השותף  בע"מ )להלן: "  ניהול  אגרוסמארט  בין  ,  2020ביולי    27מיום  הסכם ייסוד שותפות מוגבלת  

  " ו/או "הנאמן"(השותף המוגבלנאמנויות בע"מ )להלן: "  אגרוסמארט  מצד אחד ובין    "(הכללי
בידי הנאמן והשותף המוגבל, זכויות שונות בשותפות המוגבלת, מכוח הסכם נאמנות    מצד שני.

פיקוחו של   וזאת תחת  יחידות ההשתתפות  בעלי  עבור  זכויות אלה  בגין  הוא משמש כנאמן 
התשל"ה  חדש(,  )נוסח  השותפויות  בפקודת  הוענק  למפקח  "פקודת    – )להלן    1975-המפקח. 

ו/או "הפקוד ובהסכם סמכויות פיקוח מסוימות.  השותפויות"    11נרשמה ביום    השותפות ה"( 
לסעיף    2020באוגוסט   בהתאם  השותפויות.  פקודת  הסכם 61לפי  השותפויות  לפקודת  )א( 

כתובת משרדה הרשום של השותפות הינו    השותפות מהווה את תקנון השותפות המוגבלת.
 . , תל אביב49שד' רוטשילד 

 
עיקר עיסוקו  מיחידות ההשתתפות של השותפות.    0.01%- יק בכהשותף הכללי בשותפות מחז .ב

  99.99%-. השותף המוגבל בשותפות מחזיק בכ של השותף הכללי הינו ניהול השותפות המוגבלת
 מהון השותפות. השותף המוגבל משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות. 

 
  פיתוחאו  / ו  במחקר,  מוחזקים  תאגידים  באמצעותאו  /ו בעצמה,  לעסוק  הינה   השותפות  מטרת .ג

קשורים.  טק-האגרובתחום   מוצרים  לרבות  תעסוק  ,  היתר,  האמור  בתחוםהשותפות  בין   ,
השקעה   בע"מבאמצעות  קאנבריד  נוספות.  קאנבריד"  –)להלן    בחברת  ובחברות  , בנוסף"( 

או  /ו  מחקר  של  נוספים  בפרויקטים  השקעה  באמצעות  האמור  בתחום  לעסוק   רשאית  השותפות 
 הוגדרו  לא   אם  אף  האמורים  בתחומים  העוסקות  נוספות  בחברות  השקעה  לרבות,  פיתוח

  למסחר  הרישום  במועד  שתחל  שנים  שלוש  של  לתקופה  וזאת  השותפות  בהסכם  במפורט
שלוש השנים כאמור, תהיה    תקופתחלוף    לאחרכן,    כמו.  השותפות  של  הערך  ניירות  של  בבורסה

הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות, אשר תוקפה    האסיפההשותפות רשאית, בכפוף לאישור  
יצוין    .השותפותיהיה לשלוש שנים, להחליט על ביצוע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו בהסכם  

, לא  נוספותהקיימת ובחברות  הפורטפוליו    בחברתכי סכום ההשקעה הראשונה של השותפות  
)דהיינו  בכל חברה  מסך נכסי השותפות כפי שיהיו במועד ההשקעה לראשונה    40%יעלה על  

 הרישום למסחר של ניירות הערך של השותפות(.  ערב
 

- ואי  כספי  סיכון  של  גבוהה   ובדרגה  גדולות  כספיות  בהוצאות  כרוכה  השותפות  של  פעילותה .ד
מחקר ופיתוח, פועלת השותפות לגייס   וםבתח  השותפות  של  פעילותה  המשך  לצורךוודאות.  

נוספים לשותפות.   ו/או הכנסת משקיעים  ו/או מימון  גיוסי הון  כגון  מימון ממקורות שונים 
פעילות השותפות מותנית בהשגת מקורות מימון הדרושים לפעילותה. להערכת הנהלת השותף  

 .הכללי של השותפות, ביכולתה של השותפות לגייס מקורות מימון כאמור
 

לתשואה   ה. פוטנציאל  בעלות  ופיתוח  מחקר  בחברות  השקעות  לבצע  השותפות  בכוונת 
אשר תסייע בפיתוחן ותפעל למימוש מוצלח של השקעותיה אם באמצעות ביצוע  משמעותית  

אקזיט )מכירה או הנפקה לציבור( או באמצעות פיתוח וגידול של עסקי חברות הפורטפוליו 
אופייה של השותפות כשותפות הפועלת בתחום המחקר והפיתוח היא  והשבחת ערכן. לאור  

תשקיע בהחדרת המוצרים לשוק הרלוונטי. כמו כן, יובהר כי כשותפות הפועלת בתחום מחקר 
המוצרים   של  והפיתוח  המחקר  הליך  להשלמת  הנדרש  המימון  את  לספק  מנת  על  ופיתוח, 

ם חיובי פרמננטי ממכירת מוצרים לשם השותפות נדרשת לגיוסי הון עד ליצירת תזרים מזומני
  השותפות   בכוונת מימון הוצאות של השותפות ושל החברות בהם היא השקיעה ו/או תשקיעה.

  הנפקת  באמצעות   כספים  השותפות  תגייס  באמצעותו  אשר  תשקיף  השלמת  לצורך  לפעול
 )להלן: "ההנפקה"(. אביב בתל ערך לניירות בבורסה שלה  השתתפות יחידות
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 )המשך(  כללי - : 1באור 
 

החל להתפשט ברחבי העולם נגיף הקורונה    2020ובמהלך הרבעון הראשון לשנת    2019בסוף שנת   .ו
(COVID-19  אשר בחודש מרץ ,)ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית   2020 הוגדר על 

פיים, על רקע משבר הקורונה וכתוצאה "משבר הקורונה"(. במועד אישור הדוחות הכס  - )להלן  
ממנו, מתבהרת תמונה של האטה בפעילות הכלכלית העולמית, לאחר שבתחילת חודש מרץ 

במחצית האחוז, לרמה    2020את תחזית הצמיחה הגלובלית לשנת    OECD  -חתך ארגון ה   2020
 . 2008, שיעור הצמיחה הנמוך ביותר מאז המשבר הפיננסי העולמי של שנת 2.4%של 

 
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, משבר הקורונה הולך ומחמיר ומתפשט ברחבי העולם, 
ולא ניתן להעריך כיצד הוא ימשיך ויתפתח ומה תהיה היקף השפעתו על הכלכלה העולמית. 
בנסיבות אלו, משבר הקורונה מהווה סיכון מאקרו כלכלי גלובאלי המייצר אי ודאות חריגה 

לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ולהשפעות הצפויות על השווקים הפיננסיים, שערי  באשר 
 . במצב של משבר כלכלי עולמי צפויה פגיעה בענפים רבים. תמטבעות ומחירי סחורו

 
נרשמו בשווקים הבינלאומיים ירידות חדות ביותר, אותם ניתן לייחס למשבר   2020  שנתבמהלך  

הדבר להשפיע    עשוי ורונה ותימשך ההאטה בכלכלה העולמית,  הקורונה. ככל שיימשך משבר הק
 לרעה על פעילות השותפות.

 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 :הכספיים בדוחות  יושמה להלן המפורטת החשבונאית המדיניות

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א. 

 
 (. IFRS - דוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן ה

  ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( כמו כן הדוחות הכספיים  
 . 2010התש"ע 

 .דוחות הכספיים של השותפות ערוכים על בסיס העלותה
 

 מטבע חוץ ב עסקאות, נכסים והתחייבויות ב.
 

קאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד  עס
העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים 
אלה  למעט  שער,  הפרשי  זה.  במועד  החליפין  שער  לפי  הפעילות  למטבע  דיווח  תאריך  בכל 

נזקפים להון בעסקאות גידור, נזקפים לרווח או הפסד. נכסים  המהוונים לנכסים כשירים או  
והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין  
במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן  

   פין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החלי
 

 : הון השותפים  .ג
 

   יחידות השתתפות רגילות של השותפות תסווגנה כהון השותפים.
 

המימוש    השתתפות  ליחידות  למימוש  הניתנים  אופציהכתבי   תוספת  סכום  אשר  שיונפקו 
)וכמות היחידות ההשתתפות שתונפק בעת    השותפות   חושב במטבע הפעילות של תשתתקבל  

 ככתבי אופציה.  השותפים  הון , יסווגו במסגרת(מימושם, קבועים וידועים
 

אופציה   כתבי  או  השתתפות  יחידות  להנפקת  במישרין  המיוחסות  תוספתיות  עסקה  עלויות 
 . בהון השותפים כניכוי מתקבולי ההנפקה תוצגנה חדשים
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

 מוחשייםנכסים בלתי  ד.
 

 בתוספת  העלות  לפי  הראשונית  ההכרה  עם  נמדדים  בנפרד  הנרכשים  מוחשיים  בלתי  נכסים
  השווי   לפי  נמדדים  עסקים  בצירופי  הנרכשים  מוחשיים  בלתי  נכסים.  ישירות  רכישה  עלויות
 למעט,  פנימי  באופן  פותחו   אשר  מוחשיים  בלתי  נכסים  בגין   עלויות.  הרכישה  במועד  ההוגן 

 . התהוותן בעת הפסד  או לרווח נזקפות, מהוונות פיתוח עלויות
 

  החיים   אורך  פני  על  מופחתים,  מוגדר  שימושיים  חיים  אורך  בעלי  מוחשיים  בלתי  נכסים
.  ערך  ירידת  על   המצביעים  סימנים  קיימים  כאשר  ערך   ירידת  לגביהם  ונבחנת  שלהם   השימושיים 

 .שנה סוף בכל לפחות נבחנות מוחשי בלתי נכס של ההפחתה ושיטת  ההפחתה תקופת
 

  שיטתי   באופן  מופחתים  אינם  מוגדר  בלתי  שימושיים   חיים   אורך  בעלי  מוחשיים   בלתי  נכסים
  ירידת   שחלה  ייתכן  כי  המצביע   סימן  שקיים   עת  בכל  וכן   שנה  מדי  ערך  ירידת  לבחינת  וכפופים

  החיים   אורך  הערכת  אם  לקבוע  כדי  שנה  מדי  נבחן  אלה  נכסים  של  השימושיים   החיים  אורך.  ערך
  השינוי ,  כאמור  בהערכה  עוד  תומכים  אינם  והנסיבות  האירועים  אם.  תקפה  עדיין  מוגדר  כבלתי
  מועד   ובאותו  חשבונאי  באומדן  כשינוי  מטופל  למוגדר  מוגדר  מבלתי  השימושיים  החיים  אורך

  החיים   אורך  תקופת  פני  על  שיטתי  באופן  הנכס  מופחת  מועד  מאותו  החל.  ערך  ירידת  גם  נבחנת
 . שלו  השימושיים

 
 ופיתוח מחקר עלויות ה.

 
 פיתוח  מפרוייקט הנובע  מוחשי בלתי  נכס. התהוותן עם הפסד או  לרווח נזקפות מחקר עלויות

 הנכס   השלמת  של  הטכנולוגית  ההיתכנות  את  להוכיח  ניתן  אם  כנכס  מוכר  עצמי  מפיתוח  או
  הנכס   את  להשלים  השותפות  כוונת  את;  למכירה  או  לשימוש  זמין  יהיה   שהוא  כך  מוחשי  הבלתי
;  למוכרו  או  מוחשי  הבלתי  בנכס  להשתמש  היכולת  את;  למוכרו  או  בו   ולהשתמש  מוחשי  הבלתי

 המשאבים   של  קיומם  את;  עתידיות  כלכליות  הטבות  ייצור   מוחשי  הבלתי  הנכס  בו  האופן  את
  היכולת   ואת  מוחשי  הבלתי  הנכס  להשלמת  הזמינים,  ואחרים  פיננסיים ,  טכניים:  הנדרשים

 . פיתוחו במהלך בגינו ההוצאות את מהימן באופן למדוד
 
 

   ותהון השותפ - : 3 רבאו
 

מורכב  המוגבלתהון השותפות   של  מ  יהיה  זה  .  ש״ח  1,000סכום    ש״ח   999.9-מורכב מסכום 
   השותף הכללי, וכן; שהעבירש״ח  0.1  -השותף המוגבל ו  שהעביר

 
 להלן: ,ידי השותף המוגבל בתאריך ההשלמההסכומים שיוכנסו על  

 
השותף המוגבל יכניס לשותפות בתאריך ההשלמה סכום השווה לכל סכום תמורת ההנפקה  
)נטו, לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( של היחידות )לרבות כתבי אופציה, אם יוצעו כאלה בתשקיף(  

 ש״ח שיוותר בידיו לצורך   200,000שיונפקו על ידו ויוצעו על פי התשקיף )בניכוי סכום של 
, וכן יכניס להון השותפות כל סכום נוסף שיתקבל על ידו תמורת ההנפקה  הוצאות הנאמנות(

של יחידות )לרבות כתבי אופציה( אשר יונפקו על ידו לשותף הכללי או לבעלי שליטה בו או  
כלל ילאחרים סמוך לפני תאריך התשקיף או בתאריך ההשלמה או לפניו, על פי התחייבות שת

 בתשקיף.  
 

מהון השותפות    99.99%  - ם הסכום ששולם, על ידי השותף המוגבל כסכומים אלה יהוו יחד ע
 המוגבלת. 
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 )המשך(   ותהון השותפ - : 3 רבאו
 

)כגון בעקבות הנפקות    ערך  ניירותכל עת שבה יגיעו לידי השותף המוגבל סכומים עקב הקצאת  ב
כות לרכישת חדשות של יחידות או של ניירות ערך אחרים או בשל מימוש ניירות ערך המקנים ז

יחידות שיונפקו על ידי השותף המוגבל(, יהא השותף המוגבל חייב להכניס סכומים אלה, בניכוי  
ובניכוי   עליהם  שישתלמו  סכומים שהשותף   עלויותעמלות  ובניכוי  השותפות,  להון  הנפקה, 

 . המוגבל, בהסכמת השותף הכללי, יותיר בידיו לצורך הוצאות הנאמנות
 
 יהא זכאי לריבית בגין תשלומיו להון השותפות המוגבלת.שותף המוגבל לא ה
 

  99.99%בכל מקרה שיוחלט על הגדלת הון השותפות המוגבלת יהיה חלקו של השותף המוגבל 
מההון הנוסף שיוכנס   0.01%מההון הנוסף שיוכנס לשותפות וחלקו של השותף הכללי יהיה  

 לשותפות המוגבלת.
 

  של   ערך  ניירות ,  עת  בכל,  לרכוש  רשאי  יהיה   הכללי  ותףהש  כי  בזאת  מובהר ,  ספק  הסר  למען
 .הבלעדי  דעתו  שיקול לפי , השותפות

 
 המוגבל   שהשותף  כך,  הכללי  השותף  ובין   המוגבל  השותף  בין  יתחלקו  השותפות  רווחי והפסדי

  והשותף ,  השותפות  של  ההפסדים  מן  99.99%  -ב  ישאומרווחי השותפות    99.99%  -זכאי ל  יהיה 
ל  יהיה   הכללי השותפות    0.01%  -זכאי    בהוצאות   וכן  ההפסדים  מן  0.01%  - ב  ישאו מרווחי 

  בהם   ישא  לא,  המוגבל  השותף  אחריות  על  ההגבלה  עקב  אשר,  המוגבלת  השותפות  של  והפסדים
 אלא,  השותפות  בהתחייבויות  חב  המוגבל  השותף  יהיה  לא  מקרה  בשום,  אולם.  המוגבל  השותף

 . השותפות בהון השקיע שהוא  הסכום גובה עד

 
סכומים אשר יהיו בידי השותפות המוגבלת ואשר לא יחולקו לשותפים )לרבות אלו הנובעים  
מהון השותפות המוגבלת ומרווחיה שלא חולקו( יהיה השותף הכללי רשאי, אם ימצא זאת לפי 
באופן   נועדו  שלשמן  למטרות  בהם  למימוש  עד  להשקיעם,  כמתאים,  הבלעדי  דעתו  שיקול 

תאים, ובלבד שהשקעות כאמור תיעשינה למטרת שמירה, ככל האפשר, על הערך  שימצא כמ
 .הריאלי של הכספים ועל זמינותם של הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות המוגבלת

 
 .בשותפות רווחים חלוקת מדיניות נקבעה  לא הכספי המצב על הדוח  על חתימה למועד נכון

 
 

 וצדדים קשורים הנובעים מהסכם השותפות  עניין בעלי  עם התקשרויות - : 4אור ב
 

 ניהול השותפות:  א. 

 
השותף הכללי ינהל את השותפות המוגבלת ויהיה זכאי לקבל מהשותפות המוגבלת דמי  .1

 ( ש"ח  3.5=  דולר    1  -)מחושב לפי שער דולר שלא יפחת מדולר    25,000ניהול בסך של  
   .חודש בכל"מ, מע בתוספת

 
הוצאות השותפות המוגבלת )לרבות לדירקטורים של השותף הכללי( ישולמו על ידי    כל .2

 השותפות המוגבלת.
 
לשותפות  .3 יתנו  אשר  משרה  נושאי  או  עובדים  במישרין  להעסיק  רשאית  השותפות 

 שירותים ובמקרה כאמור תישא השותפות במלוא עלות שכרם. 
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 )המשך(  קשורים הנובעים מהסכם השותפותוצדדים  עניין בעלי  עם התקשרויות - : 4אור ב

 
 לציבור  הראשונה  ההצעה   בהכנת  לטיפול   סיוע  תמורת  הכללי  לשותף  תשלם  השותפות  .4

)יחידות   השותפות  של  ערך  ניירות   של(  פרטית  או)ציבורית    נוספת  הנפקה   ובכל
 סכומים כדלקמן: "ב(וכיו  חוב אגרות, אופציה כתבי, השתתפות

 
)מחושב לפי   דולר אלפי 40  - ש"ח  מיליון 5 עד  המיידית  התמורה  סכום שבו כל גיוס  בגין

 (.  ש"ח 3.5דולר =  1 -שער דולר שלא יפחת מ
 

)מחושב   דולר  אלפי  60  -ש"ח  מיליון   5  על   עולה   המיידית  התמורה  סכום   שבו  גיוס  כל  בגין
 (.ש"ח 3.5דולר =   1 -לפי שער דולר שלא יפחת מ

 
כן מכספי תמורת ההנפקה המיידית )נטו( העשויה להתקבל מההצעה על פי תשקיף  כמו

( החזר כספים הכללי  בשותף  השליטה"מ )מבעלי  בע  השקעות  תמר  לליאור  מוזה, ישול
יד  שהוצאו ועד   2020  אוגוסטהשותפות החל מחודש    שללצורך מימון פעילותה    העל 

  מועד התשקיף.
 

 הכללי  שותףהשותפות תשלם ל,  לשותפות  הכללי  השותף  של   הייזום   לשירותי  בתמורה .5
 יוזמה המבוססים על  דמיו/או לבעלי השליטה בו )או לחברה בשליטת כל בעל שליטה(  

 : להלן כמפורט, השותפותשתקבל רווחים או /ו הכנסות נכסים ו/או
 

ו/או בין במזומן  ,  רווחיםו/או    הכנסהנכס ו/או    מכל  20%  לקבל  זכאי  יהיה השותף הכללי  
פרויקט ו/או השקעה ב, שתתקבל על ידי השותפות מכל  ו/או בכל דרך אחרת  ניירות ערך

, לרבות בגין סכומים שיתקבלו על )להלן: "סיבוב השקעה"( תאגיד מוחזק של השותפות
ל ההשקעה בדרך של דיבידנדים וחלוקות אחרות ומריבית בגין  ידי השותפות מתשואה ע

השותפות   של  מוחזק  לתאגיד  ו/או  לפרויקט  שהועמדו  ככל הלוואות  מע"מ,  בתוספת 
אך ורק בעת מימוש מלא או חלקי של השקעת השותפות בפרויקט ו/או בתאגיד   שיחול.

 המוחזק כאמור, לפי העניין, בניכוי: 

 
שמומש )או החלק היחסי של   סיבוב השקעהותפות  ההשקעות הישירות של הש א(

   -ההשקעות הישירות במקרה של מימוש חלקי(; ו 
 
 סיבוב ההשקעה. מיסים שעשויים לנבוע מרווחים שינבעו לשותפות ממימוש  ב(

 )להלן: "התמורה המשותפת"(

 
או / ו  בפרויקט  השותפות   של  השקעה  סיבוב   כל  בגין   יחושב  היוזמה  דמי  תשלום  כי  מובהר

 תאגידאו  /ו  פרויקט  באותו  השותפות  של  אחרים  השקעה  מסבבי  בנפרד  מוחזק  בתאגיד
 .מוחזק

 
הפסדים   המוחזק  מהתאגיד  מההכנסות  ינוכו  לא  היוזמה   דמי  חישוב  לצורך  כי  מובהר  עוד

שנבעו לשותפות בגין השקעות השותפות בפרויקטים ו/או תאגידים מוחזקים אחרים 
שנסגרו, פורקו או שההחזקה בהם מומשה על ידי השותפות בתקופות קודמות למועד 

 תשלום דמי היוזמה כאמור.
 

דמי היוזמה ישולמו באותו אופן שתתקבל התמורה לשותפות )דהיינו, ככל שהתמורה 
ערך או  בניירות  היוזמה במזומן, ככל שהתמורה תתקבל  ישולמו דמי  תתקבל במזומן 
תשולם  שהתמורה  ככל  זכויות,  או  ערך  ניירות  באותם  היוזמה  דמי  ישולמו  זכויות 

יחסיי בתשלומים  היוזמה  דמי  ישולמו  לאחר  בתשלומים  ובסמוך  וכיו"ב(  . קבלתה ם, 
 של  מניות  החלפת  או  מיזוג  עסקת  של  במקרה   יוזמה  לדמי  זכאי   יהיה   לא  הכללי  השותף
 .בשותפות תמורה תמתקבל לא שבמסגרתה מוחזק תאגיד

 
  חישוב דמי היוזמה בפועל יאושר על ידי המפקח.
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 )המשך(  וצדדים קשורים הנובעים מהסכם השותפות עניין בעלי  עם התקשרויות - : 4אור ב

 
 : והוצאותיו  המפקח שכר ב.

 
בהנפקה לציבור של ניירות ערך   שכרו של המפקח, לרבות שכרו בגין עבודתו הנוספת הכרוכה

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

עד לקביעת שכרו של המפקח בהתאם להוראות הפקודה, המפקח יהיה זכאי לקבל מאת הנאמן, 
 ממועד החל ''מ(מעדולר לחודש )בתוספת    1,000- ל  השווה  בסכום  שכר  הנאמנותמתוך נכסי  

 .למסחר השותפות של הערך ניירות רישום
הנוס עבודתו  עבור  נוסף  לשכר  זכאי  המפקח  יהיה  בעתיד,  הנפקה  של  הכרוכה  במקרה  פת 

 בהנפקה.  
עבודה הנהוגים אצל המפקח   השכר הנוסף ישולם עבור עבודה בפועל לפי התעריפים לשעת

עבור הטיפול בהנפקה אחת או סכום   )מע"מ  בתוספת(דולר ארה"ב    10,000  -ועד לסכום השווה ל
 באסיפה כללית של בעלי היחידות. גבוה יותר שיאושר 

 
 והוצאותיו: שכר הנאמן  ג.

 
  (בתוספת מע"מ)דולר לשנה    1,500  -הנאמן יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות שכר השווה ל

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

קבל תשלומי הוצאות שהותרו במפורש בהסכם הנאמנות או שאושרו בכתב על ידי המפקח. ל
יחידות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  אישור  יידרש  אדם  אותו  הוא  והמפקח  הנאמן  בו    מקום 

 ההשתתפות. 
 
 : ולנאמן למפקח מותרות עסקאות .ד

 
או   אחרות  נאמנויות  של  נאמנים  להיות  רשאים  יהיו  והנאמן  בנאמנויות המפקח  מפקחים 

פי הסכם הנאמנות, או למלא בנאמנויות -אחרות, לרבות נאמנויות מסוג הנאמנות הנוצרת על
פי הסכם הנאמנות -כאמור, תפקידים דומים לתפקידים של המפקח ולתפקידים של הנאמן על

או -כמו המוגבלת  השותפות  לבין  כאמור  נאמנויות  שבין  בפעולה  לפעול  יהיו רשאים  הם  כן 
 פי הסכם הנאמנות לטובת בעלי היחידות.-נות שנוצרה עלהנאמ

ולהפיק מהן טובת   עיסוקיו,  יהיו רשאים לעשות עסקאות, כל אחד בתחום  והנאמן  המפקח 
 הנאה. עסקאות עם השותפות המוגבלת תהיינה טעונות אישור באסיפת בעלי היחידות.

 
 : המפקח חילופי .ה

 
 .השותפויות  פקודת להוראות בהתאם יהיו  המפקח חילופי

 
 :הנאמנות סיום .ו

 
 מוגבלת ותסתיים בנסיבות אלה:-הנאמנות נוצרה לתקופה בלתי

 
 אם ולאחר שתפורק השותפות המוגבלת .1
 אם תתקבל החלטה של בעלי היחידות לסיום הנאמנות. .2

 
כך הודעה במערכת המגנ"א או באופן אחר -כאשר יתמלאו התנאים לסיום הנאמנות תפורסם על

 בו יפורסמו באותה עת לציבור דו״חות על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו. ש
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 )המשך(  וצדדים קשורים הנובעים מהסכם השותפות עניין בעלי  עם התקשרויות - : 4אור ב

 
יבוצע   המימוש  למזומנים.  הנאמנות  נכסי  במימוש  יוחל  האמורה  ההודעה  מתן  לאחר  סמוך 
בצורה ותוך תקופה שיראו לנאמן כמועילים לשמירת זכויותיהם של בעלי היחידות )ויאושרו  

ידי המפקח( ובהתאם לכך יהיה הנאמן זכאי )באישור המפקח( לדחות את המימוש של כל -על
ים שיתקבלו עקב מימוש נכסי הנאמנות בניכוי ההוצאות הכרוכות  או חלק מהנכסים. המזומנ

במימוש ובסיום הנאמנות יחולקו בין בעלי היחידות יחסית למספר יחידותיהם בתשלום אחד 
 ידי הנאמן באישור המפקח. -וסופי או בשיעורים, הכל בדרך ובמועדים שייקבעו על 

לוקה תעשה כנגד הצגת תעודת היחידות  כל ח אליה היחידות תעודת הצגת כנגד תעשה חלוקה כל
  .ליה היא מתייחסתא

יא מתייחסת הגבי תעודת היחידות אליה  -ביניים תירשם כל חלוקה כזאת על-במקרה של חלוקת
 ובמקרה של חלוקה סופית תימסר תעודת היחידות לנאמן ביטול.

 
 והנאמן המפקח  של ותפקידם  חובותיהם .ז

 
 : המפקח .1

 
בהסכם  השותפויות  בפקודת  לקבוע  בהתאם  יהיו  המפקח  של  ותפקידיו  חובותיו 

 .הנאמנותהשותפות ובהסכם 
 

 :הנאמן .2

 
- הנאמן יהא רשאי לבקש הוראות מאת המפקח והוא לא ישא באחריות אם פעל בתום

לב לפי הוראותיו של המפקח או באישורו. הנאמן, עובדיו ומנהליו לא יהיו אחראים כלפי  
יחידות על כל מעשה או מחדל, שנעשו במסגרת הסמכויות שהוענקו לו בהסכם בעלי ה

דין ושיקבלו את אישור בית המשפט או אישור של אסיפת   -פי -פיו או על-הנאמנות או על
 בעלי היחידות על פי הסכם הנאמנות. 

 
 יו"ר דירקטוריון  שירותי הסכם ח. 

 
התקשרו השותפות והשותף הכללי עם מר ארז מלצר בהסכם למתן    2020באוקטובר,    12ביום   

שירותי יו"ר דירקטוריון. על פי ההסכם, מר מלצר ימונה ליו"ר דירקטוריון השותף הכללי ויהיה  
ידי יו"ר דירקטוריון  -אחראי, בין היתר, לכל הפעולות אשר צריכות ויכולות להתבצע על אחראי

בגין מילוי התפקיד וקיום כל התחייבויותיו על פי ההסכם, סוכם, כי החל ממועד .  ליהשותף הכל
₪,    15,000השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, תשלם השותפות לבעל התפקיד סך חודשי של  

שיוציא בקשר עם   הוצאות סבירות  זכאי להחזר  יהיה בעל התפקיד  כן  כדין.  בתוספת מע"מ 
ה בעל  כן,  כמו  התפקיד.  ביטוח ביצוע  היתר,  בין  שיכלול,  ביטוחי,  לכיסוי  זכאי  יהיה  תפקיד 

)ככל שתהיה(, שיפוי ופטור מאחריות כפי שיהיה נהוג    POSIאחריות נושאי משרה וכן פוליסת  
הדין   להוראות  בהתאם  והכל  ובשותפות,  הכללי  בשותף  ודירקטורים  בכירה  משרה  לנושאי 

 ובהיקף ותנאים שלא יפחתו מאלה שינהגו לגבי השותף הכללי ו/או השותפות, לפי העניין.  
 

, ללא תמורה, אופציות  למר מלצרו  , כי בסמוך לאחר מועד השלמת ההנפקה, יוענקסוכםבנוסף,   
לא סחירות הניתנות למימוש ליחידות השתתפות של השותפות )להלן: "האופציות"(, בכמות 

מסך יחידות ההשתתפות של השותפות, כפי שתהיינה במועד השלמת   1.5%  -אשר תהיה שווה ל
כל שנה  שנים, כאשר שליש מכמות האופציות תבשיל ב  3ההנפקה. האופציות תבשלנה במשך  

החל ממועד הענקתן. מחיר המימוש של כל אופציה יהיה שווה למחיר אשר בו תונפק בפועל  
 יחידת השתתפות של השותפות בהנפקה לציבור.  
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 )המשך(  וצדדים קשורים הנובעים מהסכם השותפות עניין בעלי  עם התקשרויות - : 4אור ב

 
 סגן יו"ר דירקטוריון  שירותי הסכם ט. 

  
בהסכם לפיו  מר אהרון ברדההשותפות והשותף הכללי עם התקשרו   2020, אוקטוברל 12יום ב 

יו"ר דירקטוריון השותף הכללי יו"ר   מר ברדה  פי ההסכם,  על.  יכהן בתפקיד סגן  ימונה כסגן 
אשר  הפעולות  לכל  היתר,  בין  אחראי,  יהיה  זה  תפקיד  ובמסגרת  הכללי  השותף  דירקטוריון 

בגין ביצוע התפקיד ומילוי    .ידי סגן יו"ר דירקטוריון השותף הכללי- צריכות ויכולות להתבצע על
תשלם  זה,  תשקיף  פי  על  ההנפקה  השלמת  ממועד  החל  זה,  הסכם  פי  על  התחייבויותיו    כל 

ברוט  9,000השותפות לבעל התפקיד סך חודשי של   זכאי להחזר ו₪  יהיה בעל התפקיד  כן   .
להטבות  התפקיד  בעל  זכאי  יהיה  כן  התפקיד.  ביצוע  עם  בקשר  שיוציא  סבירות  הוצאות 
סוציאליות, כמתואר בהסכם. כמו כן, בעל התפקיד יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי, שיכלול, בין היתר, 

)ככל שתהיה(, שיפוי ופטור מאחריות כפי שיהיה    POSIי משרה וכן פוליסת  ביטוח אחריות נושא
נהוג לנושאי משרה בכירה ודירקטורים בשותף הכללי ובשותפות, והכל בהתאם להוראות הדין  

 ובהיקף ותנאים שלא יפחתו מאלה שינהגו לגבי השותף הכללי ו/או השותפות, לפי העניין.  
 

סוכם  מבנוסף,  לאחר  בסמוך  כי  תמורה, ,  ללא  התפקיד,  לבעל  יוענק  ההנפקה  השלמת  ועד 
אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ליחידות השתתפות של השותפות, בכמות אשר תהיה  

מסך יחידות ההשתתפות של השותפות כפי שתהיינה במועד השלמת ההנפקה.    3%  -שווה ל
בכל שנה החל ממועד   שנים, כאשר שליש מכמות האופציות תבשיל  3האופציות תבשלנה במשך  

יחידת  בפועל  תונפק  בו  אשר  למחיר  שווה  יהיה  אופציה  כל  של  המימוש  מחיר  הענקתן. 
 השתתפות של השותפות בהנפקה לציבור.  

 
 מנכ"ל  שירותי הסכם .  י

 
התקשרו השותפות והשותף הכללי עם מר עדו רוטמן בהסכם למתן   2020באוקטובר,    10ביום   

מנכ"ל. ההסכם,  -על  שירותי  רוטמן  פי  )בתוקף  מר  הכללי  והשותף  השותפות  כמנכ"ל  ימונה 
הניהול   על  היתר,  בין  אחראי,  יהיה  זה  תפקיד  ובמסגרת  בשותפות(,  הכללי  כשותף  תפקידו 

הכללי, לרבות, אך לא רק, קשרים עם משקיעים, קשרים עם    השוטף של השותפות והשותף
הרשויות השונות הקשורות בפעילות השותפות והשותף הכללי, קשרים עם מוסדות פיננסיים 
המלווים את פעילות השותפות והשותף הכללי ועם יועציהם השונים, קשרים עם התאגידים 

ידי מנכ"ל השותפות והשותף - בצע עלהמוחזקים וכן פעולות נוספות אשר צריכות ויכולות להת 
על כפי שיידרש מעת לעת  והכל  מילוי  -הכללי  בגין  הכללי.  הדירקטוריון של השותף  יו"ר  ידי 

וקיום כל התחייבויותיו, סוכם, כי החל ממועד השלמת ההנפקה, השותפות תשלם  התפקיד 
₪ בתוספת   40,000לבעל התפקיד )רטרואקטיבית ממועד תחילת העבודה(, סכום חודשי של  

כדי ביצוע  ןמע"מ  עם  בקשר  שהוציא  סבירות  הוצאות  להחזר  זכאי  התפקיד  בעל  יהיה  כן   .
התפקיד. כמו כן, בעל התפקיד יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי, שיכלול, בין היתר, ביטוח אחריות 

)ככל שתהיה(, שיפוי ופטור מאחריות כפי שיהיה נהוג לנושאי   POSIנושאי משרה וכן פוליסת  
ב ובהיקף  משרה  הדין  להוראות  בהתאם  והכל  ובשותפות,  הכללי  בשותף  ודירקטורים  כירה 

 ותנאים שלא יפחתו מאלה שינהגו לגבי השותף הכללי ו/או השותפות, לפי העניין.  
 

ללא תמורה, סוכםבנוסף,    התפקיד,  לבעל  יוענקו  ההנפקה,  השלמת  מועד  לאחר  בסמוך  כי   ,
חידות השתתפות של השותפות, בכמות אשר תהיה  אופציות לא סחירות הניתנות למימוש לי

מסך יחידות ההשתתפות של השותפות כפי שתהיינה במועד השלמת ההנפקה.    5%  -שווה ל
שנים, כאשר שליש מכמות האופציות תבשיל בכל שנה החל ממועד   3האופציות תבשלנה במשך  

ב תונפק  בו  אשר  למחיר  שווה  יהיה  אופציה  כל  של  המימוש  מחיר  יחידת הענקתן.  פועל 
 השתתפות של השותפות בהנפקה לציבור.  

 
נוסף על התשלום החודשי ויתר התנאים כמפורט לעיל, הנהלת השותפות תהיה רשאית להחליט  

בכפוף   והכל  התפקיד,  לבעל  הוני  תגמול  ו/או  מיוחדים  ו/או  שנתיים  מענקים  הענקת  על 
  להוראות מדיניות התגמול של השותפות, כפי שתהיה מעת לעת.
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 )המשך(  וצדדים קשורים הנובעים מהסכם השותפות עניין בעלי  עם התקשרויות - : 4אור ב

 
 ופיתוח עסקי  כספים"ל סמנכ שירותי הסכם . אי

  
בהסכם השותפות והשותף הכללי עם הגב' לימור סטולר  התקשרו    2020לספטמבר,    14יום  ב 

ופיתוח עסקילמתן   סמנכ"לית  לתמונה    הגב' סטולרפי ההסכם,    על.  שירותי סמנכ"ל כספים 
כספים ופיתוח עסקי של השותפות והשותף הכללי ובמסגרת תפקיד זה, תהיה אחראית, בין  
היתר, על הניהול השוטף של מערך הכספים והפיננסים ומערך הפיתוח העסקי של השותפות  

הרשויות עם  קשרים  משקיעים,  עם  קשרים  רק,  לא  אך  לרבות,  הכללי,  השונות    והשותף 
את   המלווים  פיננסיים  מוסדות  עם  קשרים  הכללי,  והשותף  השותפות  בפעילות  הקשורות 
פעילות השותפות והשותף הכללי ועם יועציהם השונים, קשרים עם התאגידים המוחזקים וכן  

ידי סמנכ"לית כספים ופיתוח עסקי, והכל  -פעולות נוספות אשר צריכות ויכולות להתבצע על
מעת   שיידרש  עלכפי  הכללי - לעת  השותף  ומנכ"ל  הכללי  השותף  של  הדירקטוריון  יו"ר   ידי 

 .  והשותפות
 

בגין ביצוע התפקיד ומילוי כל התחייבויותיה, ובכפוף להשלמת ההנפקה של השותפות על פי   
₪ בתוספת מע"מ כדין )להלן    30,000תשקיף זה, תשלם השותפות לבעלת התפקיד סך חודשי של  

הגב' דשי"(. התשלום יבוצע החל ממועד השלמת ההנפקה. כן תהיה  בסעיף זה: "התשלום החו
התפקי  סטולר ביצוע  עם  בקשר  שתוציא  סבירות  הוצאות  להחזר  ולזכאית  ביטוח, ד  כיסוי 

)ככל שתהיה(, שיפוי ופטור    POSIשיכלול, בין היתר, ביטוח אחריות נושאי משרה וכן פוליסת  
מאחריות כפי שיהיה נהוג לנושאי משרה בכירה ודירקטורים בשותף הכללי ובשותפות, והכל 
ו/או   יפחתו מאלה שינהגו לגבי השותף הכללי  ותנאים שלא  בהתאם להוראות הדין ובהיקף 

 השותפות, לפי העניין.  
  
, ללא תמורה, אופציות  לגב' סטולרקו  , כי בסמוך לאחר מועד השלמת ההנפקה, יוענסוכםבנוסף,   

  - לא סחירות, הניתנות למימוש ליחידות השתתפות של השותפות, בכמות אשר תהיה שווה ל 
מסך יחידות ההשתתפות של השותפות, כפי שתהיינה במועד השלמת ההנפקה. האופציות   3%

הענקתן.  שנים, כאשר שליש מכמות האופציות תבשיל בכל שנה החל ממועד    3תבשלנה במשך  
מחיר המימוש של כל אופציה יהיה שווה למחיר אשר בו תונפק בפועל יחידת השתתפות של  

 השותפות בהנפקה לציבור.  
  
רשאית ב  תהיה  השותפות  הנהלת  לעיל,  כמפורט  התנאים  ויתר  החודשי  התשלום  על  נוסף 

הוני לבעלת התפקיד ו/או תגמול  ו/או מיוחדים  והכל  להחליט על הענקת מענקים שנתיים   ,
 בכפוף להוראות מדיניות התגמול של השותפות, כפי שתהיה מעת לעת.  
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 : הכללי השותף א. 
 

בידי    בכפוף להוראות כל דין, השליטה המלאה על ניהולה של השותפות המוגבלת ועסקיה תהיה
דעתו    עסקי ועניני השותפות המוגבלת לפי שיקולהשותף הכללי. השותף הכללי ינהל את כל  

בהסכם כאמור  המוגבלת  השותפות  מטרות  את  לבצע  מנת  על  יכולתו  השותפות    וכמיטב 
  המוגבלת.

בכפוף להוראות הפקודה שלא ניתן להתנות עליהן, לשותף הכללי יהיו סמכויות וכוחות מלאים 
או מועילות לביצוע מטרות השותפות  לעשות או לגרום שיעשו כל הפעולות שיראו לו נחוצות ו/ 

כפי שיתוקן מפעם לפעם   השותפותלמעט סמכויות וכוחות שיוצאו במפורש בהסכם  )המוגבלת  
 ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות גם: (בהוראה אשר אינה ניתנת להתנאה

 
הקשורים  .1 והמסמכים  ההסכמים  כל  על  המוגבלת  השותפות  בשם  ולחתום  להחליט 

הכרוך  בפעולו שינוי או תיקון בהם או בכל מסמך  כל  ועל  והפקה  פיתוח  ת חיפושים, 
 בפעולה על פיהם ולרבות: 

 
הסכמי השקעה ו/או רכישת ניירות ערך ו/או זכויות ו/או מכירתם, שטרי העברת  (א

 מניות;
 . כל ההסכמים בתחום פעילותה של השותפות (ב
השותפו (ג פעילות  לצורך  מענקים  ו/או  מימון  כל  לקבל  על  ולחתום  המוגבלת  ת 

 שעבודים הדרושים לשם כך;  המסמכים וליצור
הסכמי רכישה ו/או מכירה ו/או רישום ו/או מתן ו/או קבלת רישיון ו/או זכויות   ד(

 שימוש אחרות בקשר עם זכויות קניין רוחני; 
ניהול והשקעה במחקר ופיתוח   ה(  גורמים אחרים העוסקים באיתור,  הסכמים עם 

 בניהול ובהשקעה במחקר ופיתוח.  ושיתופם באיתור,
ידי   ו(  על  שבוצע  ופיתוח  המחקר  פירות  של  ולשיווק  לייצור  הקשורים  הסכמים 

 ( בעקיפין במישרין או )השותפות 
 כל פניה למשרדי ממשלה ורגולטורים ז( 
 . כל מסמך אחר הקשור בפעולות מחקר, פיתוח ושיווק ח(

 
 

ולחתום על הסכמים ומסמכים בשם  .2 ובכפוף לאמור לעיל, להחליט לחתום  בדרך כלל 
ו/או תאגידים מוחזקים שלה, לפי הענין, הכוללים אותם תנאים,  השותפות המוגבלת 

 תניות והוראות כפי שהשותף הכללי ימצא לנכון.ה
 

המ .3 השותפות  בשם  מענקים  ו/או  מימון  ו/או  אשראי  דעתו,  שיקול  לפי  וגבלת לקבל, 
למטרות השותפות המוגבלת ולשעבד לצורך זה את נכסי השותפות המוגבלת, לרבות גם 
)אך לא רק( קבלת אשראי ו/או מימון ו/או מענקים ושעבוד נכסים לצורך קידום מטרות 

 השותפות. 
 
כנתבעת  .4 ובין  כתובעת  בין  המוגבלת  השותפות  בשם  משפטי  והליך  תביעה  כל  לנהל 

 ים משפטיים כאמור והוא יהיה רשאי גם להתפשר בהם.וליישב תביעות והליכ
 
 לתת כל הודעה בשם השותפות המוגבלת. .5
 
ביחס לכל פרויקט אשר השותפות רשאית לעסוק בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבל  .6

כל החלטה בקשר לביצוע פעולות מחקר ופיתוח ו/או השקעה בפעילות מחקר פיתוח או 
פעולות   בדבר המשך  החלטות  כולל  ופיתוח,  מחקר  בפעילות  והשקעה  ופיתוח  מחקר 

על  החלטות  לרבות  כאמור,  שבוצע  והפיתוח  המחקר  פירות  של  השיווק  ו/או  הייצור 
 הימנעות מפעולות כאמור או מהשתתפות בהן, או הפסקתם. 
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ויקים על עניני השותפות המוגבלת ועסקיה,  השותף הכללי ינהל רישומים מלאים ומד .7
ויפרסם את הדוחות הכספיים וכל מידע שיש לדווח עליו לשלטונות המס, לרשות ניירות 
המוגבל  שהשותף  ערך  ניירות  ולמחזיקי  בחו"ל  ו/או  בארץ  רשות,  לכל  לבורסה,  ערך, 

ה פי  על  או  דין  פי  על  הנדרשים  הפירוט  וברמת  באופן  במועדים,  והכל  סכם ינפיק, 
השותפות לציבור, או על הנאמנות או על פי כל תשקיף שעל פיו יוצעו ניירות ערך של  

 פי תקנון הבורסה או על פי הסכמים עם שלטונות המס.

 
 ומידע  דוחות ב.

 
 השותף הכללי יכין ויפרסם במועדים הדרושים דוחות כדלקמן: 

 
פי   .1 הסכם השותפות המוגבלת כל הדו״חות של השותפות המוגבלת שיש לפרסמם על 

ידי השותף הכללי, ולא יאוחר מהמועד שנקבע בהסכם  וזאת מיד לאחר חתימתם על 
 השותפות המוגבלת.

 
  1968-דוחות שעליו או על השותפות המוגבלת לפרסם על פי חוק ניירות ערך, תשכ״ח .2

 והתקנות שהותקנו על פיו. 
 
 ותיה.דוחות שעליו לפרסמם על פי תקנון הבורסה והנחי .3
 

 השותף הכללי יפרסם את הדוחות האמורים לציבור באמצעות מערכת המגנ״א והמאי"ה, בדרך 
המקובלת להפצת דוחות של שותפויות שניירות ערך המקנים זכות השתתפות בהם נסחרים  

 בבורסה ובהתאם למועדים הקבועים בדין. 
 

ונושאי משרה בשותפות אחריות, שיפוי וביטוח השותף הכללי, נושאי משרה בשותף הכלל .ג   י 
 ובתאגידים מוחזקים שלה 

 
השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות המוגבלת רשאים לפטור, מראש, את  .1

בשותף המוגבל ו/או  השותף הכללי ו/או נושאי משרה בשותף הכללי ו/או נושאי משרה
ו/או בתאגידים מוחזקים שלה   מאחריותם, כולה או מקצתה,  נושאי משרה בשותפות 

ו/או השותפות ו/או השותף  בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי השותף הכללי 
המוגבל, או בשל כל הפרה אחרת שהדין מתיר לחברה לפטור נושא משרה בה בגינה. על 
אף האמור לעיל, השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות אינם רשאים לפטור 

ר מאחריותו כלפי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או השותף המוגבל עקב  מראש דירקטו
על אף האמור, יובהר   השותף הכללי ו/או השותפות.   הפרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי

כי הפטור שיינתן, אם וככל שיינתן, לא יחול על החלטה שקיבל השותף הכללי ו/או נושא 
ללי ו/או נושא משרה ושלבעל השליטה  משרה, או על עסקה שאושרה על ידי השותף הכ

גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב )בשותף הכללי או לנושא משרה כלשהו  
 עניין אישי באישורה.  (הפטור

 
ו/או   .2 יהיו רשאים לשפות כל השותף הכללי  ו/או השותפות המוגבלת  השותף המוגבל 

ו/או נושאי המשרה, בשל חבות או הוצ אה שהוטלה עליהם או  אחד מהשותף הכללי 
שהוציאו עקב פעולה שעשו בתוקף היותם השותף הכללי ו/או נושאי משרה, לפי העניין,  

 בכל אחד מאלה: 
 

פי פסק דין, לרבות פסק דין  -בות כספית שהוטלה עליהם לטובת אדם אחר עלח (א
 שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט;  
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הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציאו עקב חקירה או   ב(

הליך שהתנהל נגדם בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים  
בלא הגשת כתב אישום נגדם ובלי שהוטלה עליהם חבות כספית כחלופה להליך  

או   כספית פלילי,  חבות  בהטלת  אך  נגדם  אישום  כתב  הגשת  בלא  שהסתיים 
כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר  

 לעיצום כספי.
"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית"   -בפסקה זו  

 ו"חבות כספית 
 ( לחוק החברות; 1א)א()260כמשמעם בסעיף  -לופה להליך פלילי" כח

חויבו בהם    הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציאו או ג(
ו/או השותף המוגבל  נגדם בידי השותף הכללי  בידי בית משפט, בהליך שהוגש 

 ו/או השותפות או בשמם או בידי אדם אחר, או 
שאינה דורשת    באישום פלילי שממנו זוכו, או באישום פלילי שבו הורשעו בעבירה

 הוכחת מחשבה פלילית.
בסעיף   ד( כאמור  הפרה  לנפגע  בשל  1נד)א()52תשלום  או  ערך  ניירות  לחוק  ()א( 

הליך   עם  בקשר  שהוציאו  הוצאות    על הוצאות  לרבות  ערך,  ניירות  חוק  פי  
 התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; 

לפי חוק ההגבלים העסקיים,    הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו ה( 
ו/או בקשר אליו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר   1988-תשמ"ח

 טרחת עורך דין; 
כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה  ו( 

 פי חוק החברות.-בחברה, על
 
השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות המוגבלת יהיו רשאים לתת  ז( 

  בתנאיםהתחייבות מראש לשפות כל אחד מהשותף הכללי ו/או נושאי המשרה  
 מסוימים המפורטים בהסכם השותפות המוגבלת 

 
 ביטוח .  3 

 
השותף הכללי ו/או השותפות המוגבלת רשאים להתקשר בחוזה לביטוח אחריותם של 
השותף הכללי ו/או נושאי המשרה בשל חבות שתוטל עליהם עקב פעולה שעשו בתוקף 

 היותם השותף הכללי ו/או נושאי משרה, בכל אחד מאלה:
 

הפרת חובת זהירות כלפי השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות ו/או   . א
 אדם אחר;

 
ו/או השותף המוג .ב ו/או השותפות,  הפרת חובת אמונים כלפי השותף הכללי  בל 

ובלבד שהשותף הכללי ו/או נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח  
 שהפעולה לא תפגע בטובת השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות; 

 
 חבות כספית שתוטל עליהם לטובת אחר  

 
השותף הכללי על אף האמור לעיל, לא ניתן יהא להתקשר בחוזה לביטוח אחריותם של  

ו/או לפטור אותם  יהא לשפות  ניתן  וכן לא  נושאי משרה,  ו/או  ו/או השותף המוגבל 
 מאחריות כלפי השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות, בשל כל אחד מאלה: 
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 ;יםשיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונ הפרת חובת אמונים, למעט לענין א(
הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות   ב(

 בלבד; 
 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין. ג(
 קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליהם;  ד(
()א( לחוק  1נד)א()52כאמור בסעיף  הליך אכיפה מנהלית למעט תשלום לנפגע הפרה   ה( 

ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא בעל תפקיד בקשר עם הליך אכיפה מנהלית, 
 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. 

 
 המוגבל השותף ד.
 

השותף המוגבל לא ישתתף בשום צורה שהיא בניהול השותפות המוגבלת או עסקיה ולא יעשה  
ם השותפות המוגבלת פעולה משפטית כלשהי. פעולות השותף המוגבל לא תחייבנה את בש

 השותפות המוגבלת.
השותף המוגבל לא יהיה אחראי לחיובים של השותפות המוגבלת למעלה מן הסכומים שיכניס  

 להון השותפות המוגבלת כאמור לעיל.
הסכם   פי  על  הזכויות שלו  של  היחיד  הבעלים  הוא  המוגבל  השותף    השותפותהשותף  כלפי 

של    השותפותהכללי וכלפי השותפות המוגבלת ושום דבר בהסכם זה, לרבות גם אזכור בהסכם  
הוראות הסכם הנאמנות והתשקיף בדבר ההצעה לציבור או דברים הטעונים אישור או הסכמה  

, פרט לשותף המוגבל עצמו, על פי הסכם  אמאת המפקח לא יתפרש כמקנה זכות למאן דהו
 או כהופך אותו לשותף בשותפות המוגבלת. ות השותפ

 
 מפקחה ה.
 

המפקח אינו שותף בשותפות המוגבלת. כל האמור בהסכם השותפות המוגבלת ו/או בפקודה  
על דברים הטעונים אישור או הסכמה מאת המפקח או סמכות אחרת שניתנה למפקח, מטרתם  
לטובת  ידו  על  יעשו  הכללי  השותף  פעולות  כי  המפקח,  פיקוח  את  להבטיח  ורק  אך  הינה 

 זכויות השותף המוגבל. השותפות המוגבלת ובלי לקפח את 
לצורך מתן אישורו, המפקח לא יהיה צריך לבדוק את תנאיהן של עסקאות וסבירותן הכלכלית 
או  בהחלטות  ו/או  בעסקאות  אין  אם  השאלה  את  ורק  אך  אלא  ועסקאות,  החלטות  של 

 בשיקולים שעמדו ביסודן משום קיפוח זכויות השותף המוגבל. 
ממנו, אלא מנימוקים שיסודם בשיקולים שעליו לשקול    המפקח לא ימנע מתן אישור הנדרש

נתנו על ידו בכתב. השותף הכללי וכן השותף המוגבל יהיו רשאים לפנות לבית יכאמור לעיל ושי
המשפט - ת אישור שנתבקש על ידי מי מהם אם ימצא ביתתהמשפט בבקשה, כי יורה למפקח ל

 ידות.כי מתן האישור לא יקפח את זכויותיהם של מחזיקי היח
לא יהיה תוקף לאישור כזה אלא   השותפות,מקום שנדרש אישור מאת המפקח על פי הסכם  

אם ניתן על ידי המפקח בכתב. נתבקש אישור מאת המפקח, ישיב על כך תוך זמן סביר ובמקרה  
 של סירוב, ינמק בתשובתו מדוע מתן האישור יגרום לקיפוח זכויותיהם של מחזיקי היחידות.

 
 תפות המוגבלתבשו תחרות .ו

 
יהיו רשאים   הכללי  עליהן, בעלי המניות בשותף  ניתן להתנות  דין שלא  כל  בכפוף להוראות 

לא ימנע מבעלי השליטה    השותפות להתחרות בשותפות המוגבלת ושום דבר האמור בהסכם  
 בשותף הכללי לעסוק בתחום פעילותה של השותפות בתקופת קיום הסכם השותפות המוגבלת.

הנדרשים על פי כל דין, במסגרת העברה לאחרים של חלק מזכויות השותפות  בכפוף לאישורים  
בנכסי השותפות, לרבות לתאגידים שבעלי ענין בשותף הכללי הינם בעלי ענין בהם ו/או יזמו  
את הקמתם, ניתן לקבוע כי לבעלי ענין כאמור יהיו זכאים לקבל טובות הנאה מהנעברים כפי  

 שיוסכם ביניהם. 
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 )המשך( התקשרויות ורגולציה - : 5אור ב
 

 צירוף שותפים נוספים ושינוי השיעורים בשותפות המוגבלת .ז
 

לא יצורפו שותפים נוספים לשותפות המוגבלת ולא יחול כל שינוי בחלקו של כ״א מהשותפים  
 המוגבלת, רווחיה והפסדיה, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של השותף הכללי.   בשותפות

 
 המוגבלת  תפותהשו תקופת . ח

 
המוגבלת הינה עד לפירוקה לפי הסכם הקמת השותפות או על פי דין    שותפותהקיום    תקופת

 או בהסכמת השותפים.  
 

 המוגבלת  השותפות בהסכם שינויים  . ט
 

  והשותף   הכללי   השותף  בין  בכתב  נוסף  בהסכם  אלא  השותפות  בהסכם  שינוי  כל  יעשה   לא
 .המוגבל

 
  הסכם עם קאנבריד .י

 
 במסגרת ההסכם.  נחתם הסכם השקעה בין השותפות לבין קאנבריד  2020באוגוסט,    24ביום  

 נקבע, בין היתר, כי:  ותיקוניו
 

בכפוף להשלמת ההנפקה קרי פרסום תוצאות ההנפקה מהן יתברר כי השותפות עומדת בתנאים   
ות הערך של  המינימליים לרישום למסחר בבורסה )להלן: "השלמת ההנפקה"( וטרם רישום נייר

השותפות למסחר בבורסה )להלן: "מועד ההשלמה"(, השותפות תרכוש בדרך של הקצאה מניות  
של   בסכום  קאנבריד  של  "סכום   $2,000,000USרגילות  )להלן:  ארה"ב(  דולר  מיליון  )שני 

 מיליון דולר ארה"ב לקאנבריד, לפני הכסף.  21.4  -ההשקעה"( לפי שווי של כ
 

  10%מניות רגילות אשר תהוונה לאחר הקצאתן  449,454צו לשותפות  כנגד סכום ההשקעה יוק 
 בדילול מלא, כמפורט להלן:  8.56% -מהון המניות המונפק של קאנבריד ו

 
מניות רגילות אשר תהוונה לאחר הקצאתן    202,254, יוקצו לשותפות  הבמועד השלמת העסק 

 מלא )להלן: "הפעימה הראשונה"(. בדילול   4.04% -מהון המניות המונפק של קאנבריד ו  4.76%
עם קבלת אישור היק"ר לרישום השותפות כמחזיקת ניירות ערך של קאנבריד, יוקצו לשותפות   

מניות רגילות נוספות של קאנבריד כך שאחזקות השותפות במניות קאנבריד לאחר    247,200
כאמור   תהוונה  הראשונה(  בפעימה  תוקצנה  אשר  המניות  )כולל  כאמור  מהון    10%הקצאה 

 בדילול מלא( )להלן: "הפעימה השניה"(.  8.56% -המניות המונפק והנפרע של קאנבריד )ו
 

לא    קאנבריד  של  ערך  ניירות  כמחזיקת  השותפות  לרישום  היק"ר  ואישור  במידה  כי  מוסכם, 
יתקבל עד חלוף שישה חודשים ממועד החתימה על תיקון זה )כאשר במקרה בו ויחול עיכוב  

כאמור שלא בשל נסיבות התלויות בצדדים תוארך התקופה האמורה בשלושה   בקבלת האישור  
חודשים נוספים( )להלן: "התקופה לקבלת אישור היק"ר"(, או, לחילופין, במידה והבקשה כאמור 

יום מתום   90תוך    $1,100,000USתסורב על ידי היק"ר, אזי קאנבריד תחזיר לשותפות סכום של  
ידי היק"ר, לפי -יום ממועד סירוב הבקשה האמורה על  90או תוך  התקופה לקבלת אישור היק"ר  

 המוקדם ולא תבוצע הקצאת מניות הפעימה השניה. 
 

גיוס של לפחות מיליון דולר, תוקנה לשותפות זכות, חד פעמית,  וקאנבריד תבצע סבב  ככל 
  15%  מיליון דולר ארה"ב בתנאים זהים ובצירוף הנחה של  1להשקיע בקאנבריד סכום נוסף של  

על מחיר המניה בסבב הגיוס כאמור )להלן: "סכום ההשקעה הנוסף"(. הזכות להשקעת סכום 
ימים ממועד הודעת קאנבריד ותהווה חלק מסבב    30ההשקעה הנוסף, ככל ותתגבש, תעמוד עד  

 הגיוס הנוסף, בד בבד, באופן שלא ידלל את משקיעי הסיבוב הנוסף כאמור.
 

 בונאי בהשקעה.השותפות בוחנת את הטיפול החש
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 מסים על ההכנסה - : 6באור 

 
  שר   כי,  קובע "(  הפקודה )להלן: "   1961-"אהתשכ[,  חדש]נוסח    הכנסה  מס  לפקודת)ד(  63  סעיף א. 

  האוצר   שר  ואם,  כחברה  הפקודה  לענין  אותן   שיראו  שותפויות  סוגי  בצו  לקבוע   רשאי   האוצר
  חילקה  שהשותפות  וסכומים, הפקודה  לעניין  חברה  היא  כאילו השותפות  את יראו  אזי כן עשה 

זה    .כדיבידנד  אותם  יראו  לשותפים הכנסה  מס  במחקר   העוסקות  שותפויות  על  גםחל  צו 
 ופיתוח.

 
  היא   כאילו  יהא שהתקנות יחולו על השותפות    ככל  שיחול  המס  משטר,  הצו  להוראות  בהתאם ב.

 .ועניין דבר לכל חברה
 

בתל ערך  לניירות  בבורסה  נסחרות  שלהן  שיחידות השתתפות  קיימות  - להבדיל משותפויות 
אביב, אשר כל הכנסות השותפות והוצאותיה )למעט חלקו של השותף הכללי( מיוחסות לשותף 

ההוצאות וההכנסות   האמור  הצו  שבעקבותהמוגבל, ודרכו למחזיקי יחידות ההשתתפות, הרי  
ייוחסו למח זו שתדווח על ההכנסה החייבת  של השותפות לא  זיקי היחידות והשותפות היא 

שלה ותישא במס החל בגין ההכנסה החייבת שלה, כאילו היא הייתה חברה, לפי שיעורי המס 
 החלים על חברות כמפורט להלן: 

 
הכלכלית   אושר  2016  בדצמבר המדיניות  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  חוק 

  החל שיעור מס החברות    כולל הפחתת, אשר  2016  –"ז  התשע(,  2018  - ו  2017לשנות התקציב  
לשיעור של    2018בינואר,    1מיום    ( והחל25%)במקום    24%לשיעור של    2017בינואר,    1מיום  
23% . 

 
כחברה על   במידה והשותפות תהיה נישומה .  23%הינו    2019  בשנת  בישראל  החברות  מס  שיעור 

 פי צו כאמור לעיל, היא תהא כפופה למס חברות בשיעור הנ"ל. 
 
 
 
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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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   )

ליום  הכספיים  הדוחות  על  החתימה  מועד  שלאחר  בתקופה  שאירעו   לשותפות 
 התשקיף ( ועד למועד 2020.1091. )ביום)מועד הקמת השותפות(  11.8.2020

 
 (השותפות  הקמת )מועד    11.8.2020בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום  

 . , לא חלו אירועים מהותיים התשקיףועד למועד ( 21.10.2020)ביום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21.10.2020: תאריך
 
 

 

 ____________________    _________________________  
 עמרי רוטמן       ארז מלצר

 שותף הכלליומנכ"ל בדירקטור    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, אוקטוברב  21תל אביב, 
 

 לכבוד      לכבוד      לכבוד 
 שותפות מוגבלת  - אגרוסמארט   בע"מ נאמנויות  אגרוסמארט   בע"מ ניהול   אגרוסמארט 

 
 

 א.נ., 
 
 

 התשקיף"( ")להלן:  שותפות מוגבלת – אגרוסמארט של ותשקיף מדף להשלמה  תשקיף   טיוטתהנדון:  
 

לציבור יחידות השתתפות המקנות  יוצעו    , בין היתר,שבנדון העומד להתפרסם על ידכם, על פיו הננו מתייחסים לתשקיף  
בזכויות   השתתפות  בע"מ  אגרוסמארט  זכות  ב  נאמנויות  ידי    -  אגרוסמארט  )הנאמן(  על  יונפקו  אשר  מוגבלת,  שותפות 

 דעתנו כדלקמן:  לפי בקשתכם, הננו נותנים לכם בזה את חוות . הנאמן
 
שיוקצו לפני הרישום למסחר לשותף הכללי כאמור  ניירות הערך  הערך המוצעים ול  לניירות  הנלוותהזכויות לדעתנו,  . 1

 , מתוארות נכונה בתשקיף. בתשקיף
 
ניירות הערך האמורים בצורה    נאמנויות בע"מ   אגרוסמארט  ל  ,לדעתנו . 2 בתשקיף  המתוארת  הסמכות להנפיק את 

 הסמכות להציעם בצורה המתוארת בתשקיף.  בע"מניהול   אגרוסמארט ול
 
נתמנו כדין ושמם    בע"מ ניהול    אגרו סמארט  של    יםוהדירקטור   נאמנויות בע"מ  אגרו סמארט  הדירקטור של    ,לדעתנו . 3

 נכלל בתשקיף. 
 

ש  בתשקיף  תיכלל  דעתנו  שחוות  מסכימים  בחודש  תאנו  שתוצא  2020  אוקטוברפורסם  המשלימה  ככל    ובהודעה  מכוחו, 
 . שתהיה 

  
        
 בכבוד רב,        
  
 עדי רון, עו"ד    ברפמן, עו"ד איתי      
 ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין       
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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 
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 : חתימות 13פרק 
 

 
 
       : שותפותה

________ ________________________ 
 שותפות מוגבלת  - אגרוסמארט 

 
 

     : השותף הכללי
________ ________________________ 

 בע"מ ניהול  אגרוסמארט 
 
 

 :הדירקטורים של השותף הכללי
________ ________________________ 

 ארז מלצר
 
 

 
________ ________________________ 
 אהרון ברדה

 
 
 

________ ________________________ 
 עמרי רוטמן 

 
 

  : השותף המוגבל
 _________ _______________________ 

 נאמנויות בע"מ אגרוארט סמ
 
 

 : הדירקטור של השותף המוגבל
 _________ _______________________ 

 רו"ח שמעון אבנעים
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